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ار يالشعبية العامة في اختالانتخابات الوسيلة الشرعية املعبرة عن إلارادة تعتبر 

ال وجود ألي  هبأن عتقادالاا حتى ساد ،الديموقراطيات املعاصرة الحكام في كل

تكوين السلطة عن إلارادة الشعبية في نتخاب كوسيلة للتعبير ديموقراطية بدون الاا

فإذا كانت الشعوب  الهيئات الحاكمة منها،تنحية وابل وإعفاء ، ومؤسساتها وإسنادها

 ةيوالترشيح بطريقة حقيق الاختيارافي  حقهاأن تمارس  صاحبة السيادة، فال بد

من إرادة الناخبين، وبالتبعية  بحق يستمد شرعيتهفالنظام السياس ي الديموقراطي 

فشرعية أي نظام حكم تتحقق بمدى توفر الضمانات الكفيلة إلجراء لذلك 

 اختيارعن إلارادة الشعبية للناخبين في تعبر بصدق  ،ونزيهة وشفافةانتخابات حرة 

اشؤون دولتهم. من يحكمهم أو يمثلهم في تسييرا

إال بقدر ما يتمتع  ،حاكم سياس يأي نظام فال تقاس درجة ديموقراطية  ،وعليه

ظام انتخابي من خالل تبني أو إقرار ن ،السياسية الفعالةمن حق املشاركة  به شعبه

                 على أساس التنافس بين البرامج وألافكار السياسيةحر ونزيه وشفاف مبني 

  الشعبيةوعلى أساس احترام إلارادة أو ألاحزاب السياسية،  التي يقدمها املرشحونا

  فيها إرادة الشعب فهي أنظمة استبدادية وشموليةأما الدول التي ال تحترم  

             ص قانونية جائرة تحرمه أو بنصوا ا بالقوةا أو جزئي افالشعب فيها مسلوب حقه كلي ا

            ا حقه في اختيار من يحكمه، وفي بعض ألاحيان يكون مرغم ا من ممارسة

باملائة  تكون نتيجة التصويت تجاوز التسعونا الانتخاب وعادة ما على املشاركة في

ا
 
ا.كوسيلة إلسناد السلطة اا منها بأهميتهومع ذلك تلجأ هذه ألانظمة لالنتخاب اعتراف

 بحريتها ونزاهتها تمسما تشهد الانتخابات انتهاكات خطيرة  اكثير الهذا 

ألاحيان حتى بعض تتدخل ألاحزاب الحاكمة، بل وفي بعض وبالخصوص عندما 

           ألاحزاب املعارضة أو بعض الجهات أو ألاطراف، لتغليب املصالح الشخصية

للمجتمع في حال إجراء انتخابات تحقق العامة التي ت على املصلحةأو الحزبية 

اشفافة ونزيهة تكون الكلمة فيها للشعب وحده دون سواه.

ا ا داخلي الم يصبح مطلب إجراء انتخابات حرة ونزيهة مطلب ا ،ومن هذا املنطلق

يعمل املجتمع الدولي بإلحاح على تحقيقه للشعوب ا ا دولي افحسب وإنما مطلب ا
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        ديموقراطية يتعين عليها أن تضع وحمايته، فلكي يتم الاعتراف بالدولة كدولة 

    ابات حرة ونزيهةحقه في إجراء انتخلالشعب ملمارسة من الضمانات ما يكفل 

ارادة الناخبين للوصول إلى السلطة.تحترم فيها إ

        فقد نصت العديد من املواثيق الدولية على حق كل إنسان في املشاركة 

من خالل  ،في اختيار من يحكمه أو من يمثله في السلطات الحاكمة داخل دولته

 ، وفي غالب(1)والترشحمقدمتها حقي الانتخاب وفي  ممارسة حقوقه السياسية

ة في مراقبة ألامم املتحدة وبعض املنظمات الدولية على املشاركألاحيان تعمل 

الدول النامية حديثة املساعدات التقنية خاصة لبعض  ميحتى تقدواالانتخابات 

ونزيهة انتخابات حرة  نشر وتعزيز ثقافة إجراءبالديموقراطية، كمساهمة في  العهد

على السلطة داخل الدول، وهذا ما يؤدي لسلمية املثلى للتداول اباعتبارها الوسيلة 

والانقالبات إلى السلطة كالثورات  ر الديموقراطية للوصولائل غيإلى تجنب الوسا

قد  وحروب أهلية وطائفية نينجم عليه من صراعات وتطاحوما قد  ،والاغتياالت

ا. نييالدولا على السلم وألامن تشكل خطر ا

في إرساء دعائم  بها العملية الانتخابية التي تحض ىفبالنظر لهذه ألاهمية 

الديموقراطية داخل الدول، جعلت كل النظم والتشريعات القانونية تؤطر لهذه 

وتضع لها نظام وضوابط تحكمها على النحو الذي يحقق لها شروط الانتخابات 

ها رت لبحيث أق ،هابالشكل الذي يضمن صحة وصدق نتائج ،السالمة والنزاهة

          وفي حال فشل أو عدم جدوى الحماية الدستورية حماية دستورية وإدارية، 

ما يسمى بالحماية أوجدت معظم التشريعات  ،أو إلادارية املقررة للعملية الانتخابية

ا.الجزائية للعملية الانتخابية

العملية خر أحاط هو لاا ،الجزائري على غرار باقي التشريعات والتشريع

وكذا  ،وألاحكام الدستوريةملة من القواعد الشعبية بجأو الاستشارات  الانتخابية

                                       
                       مة لألمم املتحدة، الصادر الصادر عن الجمعية العا من إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان 12أنظر املادة  –(1)

      22املادة في نسان بإدراجه إلاها إلى إلاعالن العالمي لحقوق أعلنت الجزائر انضمام ، وقدبباريس .21/21/2491في 

ا.21/14/2491بتاريخ  ، الصادر99العدد  ر  . ج ،11/14/2491في  املوافق عليه 2491من دستور 
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للمبادئ  والتشريعيةأو إلادارية بهدف توفير الحماية الدستورية  التشريعيةالقواعد 

بية من أجل ضمان حريتها ونزاهتها، بل التي تقوم عليها العملية الانتخا ،والقواعد

ي حماية الانتخابات من أمن شأنها تعزيز  ه أضاف حماية جزائيةأكثر من ذلك فإن

وذلك بتجريم هذه ألافعال  ،بنظام إجراء الانتخاباتأو فعل يمكن أن يضر  سلوك

والسلوكات املضرة بالعملية الانتخابية عبر جميع مراحلها ابتداء بالقيد في القوائم 

اوانتهاء بإعالن النتائج.الانتخابية 

النصوص القانونية الجزائية تساهم مساهمة فعالة في حماية ذلك أن 

ا تداءات التي تمس حريتهالاستفتاءات والانتخابات وضمان سالمتها، بتجريم الاع

ويعتمد القانون الجزائي الجناة الانتخابيين،  ونزاهتها، وتنظم حق الدولة في معاقبة

تهديد بتوقيع الفي فرض وإقرار هذه الحماية املنشودة على سلطة الردع في الانتخابي 

اا.أي جريمة انتخابية منصوص عليها قانون ا العقاب الجزائي على كل من يرتكب

جزائية للعملية لفي الحماية ا املتمثل بحثناموضوع ف ساسوعلى هذا ألاا

 جديتهاللوقوف على مدى  والتحليل الدراسةتقتض ي أهمية كبيرة بالانتخابية يحظى 

          ألنه يستمد أهميته  ،في ضمان حماية فعالة للعملية الانتخابية في الجزائر

  ألاممعليها ذاتها التي تعد ألارضية املتينة التي تقوم من أهمية الانتخابات في حد 

ا بمدى وجود انتخابات حرة تمام ا مرتبطتطور الدول والشعوب أو تخلفها  كما أن

 دهارهأي مجتمع وازا لهذا فرفاهية ةلسلطونزيهة تكون هي السبيل الوحيد للوصول ل

نظام سياس ي ناجح يخضع للتقييم الشعبي الدوري بمدى وجود ا حتم ا مرهوناونموه 

                   عكسالمن خالل إجراء انتخابات حرة وشفافة وعلى  ،عبر صناديق الانتخاب

                   الدول ناجم ال محالة  الشعوب أو تخلف بعضا فبؤس بعض من ذلك تمام ا

غير نزيهة وغير شفافة تؤدي إلى تولى السلطة أشخاص غير انتخابات عن إجراء 

        ماله وطموحاته أو إلابقاءلشعب وغير مؤهلين لخدمته وتحقيق آجديرين بثقة ا

ا.الاستجابة لتطلعات شعوبهاعلى أنظمة سياسية فشلت في 
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بتنظيم الدول  التزامفإن مصير الشعوب واملجتمعات مرهون بمدى  وعليه،

كمه أو يمثله من يحرادة الشعب في اختيار تعبر بصدق عن إ ،تخابات حرة ونزيهةان

اأو املحلي. على املستوى الوطني

للعملية الانتخابية تعتبر الحلقة ألاخيرة من حلقات وباعتبار الحماية الجزائية 

ايلجأ إليها الحماية القانونية لالنتخابات، 
 
تفشل الحماية عندما تتعثر أو  غالبا

أو القانونية وإلادارية في صون نظام الانتخابات وسالمتها، فإن آمال الدستورية 

الحماية الجزائية نجاعة قواعد الشعوب واملجتمعات تبقى مرهونة ومعلقة بمدى 

سواء تلك الواردة في قوانين الانتخابات أو في قوانين  ،املقررة لحماية الانتخابات

اصلة.الألاخرى ذات وانين العقوبات أو في بعض الق

ية حديثة العهد سواء في الدول النام من تجاوزات ولعل ما تشهده الانتخابات

ة في تبني لعريقأو ا تقدمةملصوص، وحتى في الدول اعلى وجه الخ بالديموقراطية

وهذا ما يفسر  ،يقلق ويزعزع ثقة الشعوب في الانتخاباتا أمر اأصبح الديموقراطية 

 العزوفالتراجع املستمر لنسب مشاركة الشعوب في الانتخابات أو استفحال ظاهرة 

الخروقات واملخالفات  هذه بسبب ،أو ممارسة حق الانتخاب بعدم الترشحالانتخابي 

نتخابية من أطراف العملية الاا املرتكبة ،التي تطال النظام الانتخابي الجرائم وأ

من غير أطراف  واأ (أو رجال إلادارة املكلفة بإجراء الانتخابات)ناخبين أو مترشحين 

األاجانب.بعض  من حتى بل، خابية كاملواطنين غير الناخبينالعملية الانت

                   العديد ،كانت أو محلية وطنيةاختالف أنواعها بتشهد الانتخابات في الجزائر 

وإجراء الانتخابات، ومن شأنها والخروقات تمثل مساسا بنظام سير من التجاوزات 

مصداقية أن تؤثر على صحة وسالمة العملية الانتخابية وتعصف أو تضرب 

ة، وألجل الشعب بصفة عام ناخبين بصفة خاصة وثقة عمومالانتخابات لدى ال

 (1)الجزائريااملشرع الانتخابي  تجاوزات والخروقات الانتخابية عملمواجهة هذه ال

                                       
الصادر ، 21، املتعلق بنظام الانتخابات، ج. ر، العدد 12/11/1129املؤرخ في  21 -29 رقم قانون العضويا –(1)

  22ج. ر، العدد ، 29/14/1124، املؤرخ في 11 -24بالقانون العضوي رقم ، املعدل واملتتم 11/11/1129بتاريخ 

ا .22/14/1124الصادر بتاريخ 
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على تجريم هذه ألافعال والسلوكات التي تمثل اعتداء على سالمة الانتخابات 

اوصحتها.

وبالرغم من وجود هذه النصوص الجزائية والجهود املبذولة على مستوى 

ستوى املجتمع أو على داخل املالتشريع أو على مستوى التفكير والنضال السياس ي 

إلى تزيف  أدىإلاجرام الانتخابي أن ظاهرة الغش الانتخابي أو باألحرى  إال ،إلاداريا

رادة وظهور نتائج انتخابية في بعض الحاالت ال تعبر بصدق عن إلاا ،إرادة الناخبين

 شحينراتهفة والرغبة الجامحة للعديد من املللاوكل ذلك بسبب  ،الحقيقة للشعب

ااملشروعة وغير املشروعة.في سبيل ذلك لكل الوسائل  في الفوز باالنتخابات ولجوئهم

للعملية الانتخابية في القانون موضوع الحماية الجزائية  وتكمن أهمية

مجال حماية  في وقوف على ألاحكام العامة للتجريمالفي الانتخابي الجزائري 

وإبراز مظاهر هذه الحماية الجزائية ونطاقها بالنسبة للعملية الانتخابية  ،الانتخابات

عن مدى فعالية هذه الحماية في حماية  الكشف من ثمواملراحل التي تمر بها، وا

أو يخدش مصداقيتها  صحتهاوا من شأنه إلاضرار بسالمتهاتخابات من كل ما الان

أو صور وأشكال إلاجرام  من خالل محاربة كل أشكال الجريمة الانتخابية وذلك

ااملختلفة.

لدراسة هذا دفعتنا الشخصية واملوضوعية التي توجد جملة من ألاسباب 

ااملوضوع.

هتم الباحث ي في كونا ،إجمالي الذاتية بشكلألاسباب الشخصية أو  وتتمثل

              السياسية والتحوالتظاهر أبرز املويتابع عن كثب  ،السياس ي بالجزائربالشأن 

لبا ما تعرف غا ، التيمن استحقاقات انتخابية صاحبها اومالتي شهدتها الجزائر 

املرتكبة من قبل أطراف العملية  نتخابيةالااجرائم الخروقات واالعديد من ال

ا ، بحيث أصبحت الانتخابات مجرد طقوس سياسية تقام دوري اوخارجها الانتخابية

 في بعض ألاحيان بل نزاهةوغياب ال بالتزويرا عند إعالن النتائج توصفوعادة ما 

وفي حاالت أخرى   حتى قبل إعالن النتائج عن فيها بالتزوير وانعدام الشفافيةيط

ا.الفائز في الانتخابات قبل إعالن النتائجبمعرفة 
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                كغيرها ،هذا الواقع الانتخابي املرير الذي تشهده الانتخابات الجزائرية 

ديموقراطية، ولكن مع اختالف  من الانتخابات التي تجرى حتى في الدول ألاكثرا

هذا املوضوع لدراسة  نادفعألامر الذي هو  ،مستوى الانتهاكات والخروقات وحجمها

الحياة مختلف الخروقات والجرائم التي تشهدها اما في معالجة يكون إسه لعله

جسام  تضحياتالذي قدم  الجزائرياإرادة الشعب ب بثعوت ،في الجزائرالانتخابية 

حرية ال حريته واستقالله ويكون صاحب السيادة دون سواه ويمارسها بكل نيحتى 

ابالد.ليمثلونه في املؤسسات الدستورية لفي اختيار حكامه أو من 

                     التقدم أو الخروج من دائرة التخلف ال يمكن تصورهكما أن عجلة التنمية وا

الذين يختارهم بكل حرية وبصفة  ،إال من خالل إسناد السلطة ملمثلي الشعب

كل الشوائب العملية الانتخابية من ولهذا ال بد من تطهير  ،ديموقراطية وشفافة

اي صحة نتائجها وسالمتها ونزاهتها.والعوائق التي يمكن أن تؤثر ف

جميع أشكال الانحراف أو إلاجرام الانتخابي مهما  ذلك إال بمحاربة يتأتىوال 

  حكام أو ممثلي الشعبكان مصدره، حتى تكون الانتخابات امتحان سياس ي كبير لل

                 في تحقيق برامجهم الانتخابية سينالون ثقة الشعب مرة أخرى  فإذا نجحوا

في الاستحقاقات الانتخابية املقبلة وإال فإن الشعب سيعاقبهم بنزع الثقة منهم 

اطبعا بشرط أن تكون تلك الانتخابات نظيفة ونزيهة. ،والتصويت ضدهم وتنحيتهم

                       عند ممارسته حقه الانتخابي، وافكل متتبع للشأن الانتخابي في الجزائر

  للجرائم الانتخابية الواسع الانتشارايالحظ  ،حق الترشحل أو حتى عند ممارسته

وعدم تقدم الكفاءات املؤهلة  ،الناخبينفي أوساط املتزايد والعزوف الانتخابي 

 الانتخابيةبسبب انعدام ثقتهم في صحة ونزاهة العملية  ،لخوض غمار الانتخابات

ليكون فحص وتدبر في نظامنا   دفعتنا لتناول هذا املوضوع ألاسباب فمثل هذه

التي رصدها املشرع الجزائري  الحماية الجزائية وإسهام الانتخابي وتقدير مدى كفاية

امة العملية الانتخابية ونزاهتها.لضمان سالا

الاستقرار السياس ي اثنان أن فال يختلف  ،أما بخصوص ألاسباب املوضوعية

سلمي على السلطة أي دولة ال يمكن أن يتحقق إال في ظل وجود تداول  داخل
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عن طريق إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإذا ما تحقق ذلك  بصفة ديموقراطية

نمو وازدهار املجتمع في كافة مجاالت الحياة املختلفة، وفي غياب  ها سيصاحبفحتم ا

والفساد والتخلف  الصراع ،ستعرف الشعوب والدولا ،الانتخابات الحرة والنزيهة

اقد يهدد استقرار املجتمع وأمنه. على نحو والاضطرابات

 القانونيةالدستورية وا التدابيرا كافة املشرع الجزائريا اتخذ ،ذلك ملواجهةوا

سالمة  من أجل ضمانبحماية جزائية  دعمهاوا ،الانتخابات )إلادارية( لحماية

 للوقوف على مواطنما تعالجه هذه الدراسة،  وهو ،ونزاهتها العملية الانتخابية

ن لنظام الانتخابات في ظل القانواالجزائية القوة والضعف في إقرار هذه الحماية 

ا.11 -24بالقانون  تمماملعدل واامل الانتخابات املتعلق بنظام 21-29العضوي 

               واملجتمعاتألانظمة هذا املوضوع حديث الساعة في مختلف كما يعتبر 

              لصعيد الدولي أو الوطني سواء على ا ،ومن الاهتمامات الراهنة ملختلف الدولا

االنمو الديموقراطي داخل مؤسساتها السياسية.وعلى اختالف درجة 

وزيادة عن ذلك فمسألة حماية الانتخابات وتجريم ألافعال التي تمثل 

ونزاهتها أصبح ضرورة ال بد منها، ومن خالله تقاس على سالمتها وحريتها  اعتداءات

بهذه  ئر هي ألاخرى معنيةالنظام السياس ي في أي دولة كانت، والجزا درجة دمقرطة

املسألة، خاصة بعد الظروف الصعبة التي عرفتها بسبب ألازمة السياسية الحادة 

بالحل السياس ي عن طريق ح يكون الخروج منها على ألارجوا ،التي مرت بها البالد

                     نظام انتخابات حرة ونزيهة تكريسالركون إلى إلارادة الشعبية من خالل 

               ومحكومين احكام ،من شأنها أن تكون تطعيم سياس ي للطبقة السياسية التي

اوسالمتها.سياسية التي قد تهدد أمن البالد ال والاضطراباتمن كافة الانحرافات 

يكشف عن الثغرات  معالجة مثل هذه املواضيع من شأنه أنكما أن  

تكللت هذه تعتري مسألة حماية الانتخابات، وإذا  مواطن الضعف التي أوا القانونية

                 اا معتبر اإسهام افي ما تصبوا إليه من أهداف فإن ذلك يعتبر  الدراسة بالنجاح

في إذالل الصعوبات والعوائق التي تحول دون إجراء انتخابات حرة  مهمة أو خطوة

 ونزيهة وشفافة.
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 الانتخابية أن الجزائر شهدت العديد من الاستحقاقاتمن وبالرغم 

بعدم  وصفتا معظمها والتي تقريب ا)الاستفتاءات(، والاستشارات الشعبية 

باملزورة وغير النزيهة، ورغم هذا قلما تجد  ونعتت الشفافيةاملوضوعية وانعدام 

                الكثير  هولذا فإن هذا املوضوع يعتبرا ،دراسات متخصصة بل تكاد تنعدم

أن يزيد في إثرائه من شأنه والبحث فيه  ،بكرابأنه ما زال  ،من الباحثين والدارسين

أو على ألاقل الحد منه  إلاجرام الانتخابي التخفيض من نسبةيؤدي إلى  نحوا على

                  الذي يجعل الانتخابات تمثل بحق صوت ورأي إلارادة الشعبية في اختيار بالقدر

امن يحكمهم.

االاشكالية التالية:يطرح موضوع الحماية الجزائية للعملية الانتخابية ف ،وعليه

  ري الانتخابي الجزائررة في التشريع ألاحكام الجزائية املق كفاية وإسهام مدى ما

 ؟وضمان نزاهتها وحريتها لعملية الانتخابيةلسالمة ا الالزمة توفير الحمايةفي 

 كام العامة للتجريم الانتخابي عن طريقذلك من خالل معرفة ألاحويتحقق  

بيان ألاركان الخاصة وتحديد طبيعتها وأنواعها، وا ،تحديد مفهوم الجريمة الانتخابية

 الحماية الجزائية لالنتخاباتوأحكام واعد ق على خصوصيةالتعرف ذلك بغية بها، وا

 بل تمتد ،إلاشكالية عند هذا الحد حدود وال تقفأو إلاجرائي  في شقيها املوضوعي

يان التي تحكمه بب إلى معرفة نطاق هذه الحماية الجزائية لنظام الانتخابات واملبادئ

عملية الانتخابية التي تمر بها ال املختلفةر املراحل بصور هذا التجريم الانتخابي ع

الحماية الجزائية التي جاء وأحكام قواعد  وإسهام لوقوف على مدى كفايةل ليتسنى

ضمان حرية وسالمة العملية الانتخابية ل ،الجزائري في التشريع الانتخابيبها املشرع 

لسد مواطن  رى أكثر فعاليةأم أنه يتعين تقويتها وتدعيمها بنصوص أخ ،ونزاهتها

ومبتغى الشعب  ،عف التي تشوبها لتحقيق مقصد املشرع الانتخابيوالض القصورا

ا   في الجزائر بصفة خاصة. الطبقة السياسيةوابصفة عامة 

الاعتماد على عدة مناهج بغرض إلاحاطة  ،دراسة هذا املوضوع تقتض ي

الاستقرائي فلم تكتف الدراسة على املنهج الوصفي  ،بموضوع الدراسة بشكل كاف

للجرائم الانتخابية وعقوباتها للوصول إلى أهداف  وهو التحليل في أداة من أدواته 
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              ألنه  ،بل اعتمدت كذلك على املنهج التحليلي بشكل كبير ،هذه الدراسة وغايتها

لحماية املبادئ  من نصوص جزائية مقررة تحليل ما هو كائنوري من الضرا

وحتى تكون  ،ضمان نزاهتها وشفافيتها بهدفوالقواعد التي تقوم عليها الانتخابات 

ا.لناخبينالحقيقية لرادة إلاانتائجها تمثل 

بل في بعض ألاحيان  ،ولهذا كانت هذه الدراسة مزاوجة بين هذين املنهجين 

 لوضعمن خالل املقارنة بين ا ،كلما اقتضت ذلك الضرورة ت في القانون املقارناكان

التاريخي للتشريع التشريع الفرنس ي باعتباره املصدر وفي في التشريع الجزائري 

 العربية للتشريع الجزائرياالتشريعات  املصري باعتباره أقرب الجزائري والتشريع

أوجه الضعف وتحديد أو  على مواطن القوة ة ألاخرى للوقوفوبعض ألانظم

إلاشكالية )املوضوع( وهذا بهدف إثراء الدراسة في معالجة والتشابه الاختالف 

ز حماية جزائية في تعزي ويمكن أن يكون لبنة أساسية ،لتحقق أهدافها املنشودة

اخارج الجزائر. حتى ملا الاوا ،في الجزائر فعالة لالنتخابات

  بابينإلى تقسيم البحث  تم ،الدراسة وملعالجة إلاشكالية التي يطرحها موضوع

دراسة فيه الذي تم أحكام الحماية الجزائية لالنتخابات،  ولاالباب ألاا يتناولا

خصوصية قواعد الحماية التطرق إلى  وكذاحكام العامة للتجريم الانتخابي، ألاا

ا         .الجزائية لالنتخابات

 نطاق الحماية الجزائية املقررة فتناولا ،اب الثاني من هذه الدراسةأما الب

 قبل سير العملية الانتخابيةأحكام الحماية الجزائية  عالج حيث ،للعملية الانتخابية

كما لية الانتخابية خالل هذه املرحلة، هم الجرائم التي تطال العمأمن خالل بيان 

       بالبحث  .دراسة أحكام الحماية الجزائية خالل سير العملية الانتخابيةتضمن 

ا الانتخابية التي ترتكب في هذه املرحلة بالذات.في مختلف الجرائم 

ج نتائ إليه منصلت ألهم ما توا تم تقديم حوصلة هذه الدراسة ختامي فو

اأو أولى تكون خطوة ل ،راس يضيئ طريق املشرعبنتكون  واقتراحات لعلها ا تمهيد 

لدراسات أخرى تضيئ أكثر طريق املشرع في تفعيل قواعد حماية الانتخابات وخاصة 

لدى غياب الوعي السياس ي  في ظلخاصة ألاكثر نجاعة تعد ألنها  ،الحماية الجزائية
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لهذه  فضلأين يكون الردع الجزائي هو الحل ألاا ،أطراف العملية الانتخابية

ااملعضلة.

 



 

 

ول الباب ألا  

أحكام الحماية الجزائية 

 لالنتخابات
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ًالعمتعتبر 
 
امصي اا ديموقراطيً بارً واخت ،اا مهم ًا سياسيً لية الانتخابية حدث  ري 

ممارسة بألافراد املجال للمواطنين أو  يمكن من خاللها فسح ،الدوًل أوللشعوب 
الانتخاب والترشح  وفي مقدمتها حق ،اوقانونيً ا حقوقهم السياسية املكفولة دستوريً 

ًعبية. الشفي الاستفتاءات  داء الرأيوإب

  حرصت مختلف ألانظمة والتشريعات على حماية العملية الانتخابيةلقد 

             وحتى الفنية التي تضمن سالمتها من كل ،سائل وآلاليات القانونيةالًوبإيجاد 

تكون  ، لكيالفعل الانتخابي داخل الدولة من شأنه املساس بمصداقية ما

                      السيادة في اختيار من يحكمه هول بصدق عن رأي الشعبالانتخابات معبرة 

ً.الدولةفي تسير شؤون  أو من يمثله

الحماية املنشودة للعملية الانتخابية ضد أي فعل أو سلوك لتحقيق هذه 

على السير الحسن والشفاف والنزيه لها، تدخل املشرع الانتخابي  يشكل اعتداء

تحديد هذه ألافعال والسلوكات بإدراج جملة من النصوص الجزائية تضمنت 

ًاملضرة بسالمة العملية الانتخابية وإقرار الجزاء أو العقاب ضد مرتكبيها. 

 بدقة ومعالجتها دراسة ألاحكام الجزائية املقررة لحماية الانتخاباتيقتض ي 

من خالل تعريف  ،املجرمة التي تمس بنزاهة الانتخاباتمفهوم هذه ألافعال تحديد 

ثم تبيان  ،وتحديد الطبيعة القانونية لهذا النوع من الجرائم ،خابيةالجرائم الانت

ًتقسيماتها املختلفة. 

   بد لها ًل ،هذه الجرائم الانتخابية شأنها شأن باقي الجرائم العاديةكما أن 

                 وهذه ألاركان ،هاينتفي قياموفي غيابها  ،عليها حددها املشرع من أركان تقوم

ًوالركن الشرعي، والركن املعنوي. ،املاديهي الركن 

ً
 
انت تخضع للقواعد العامة فالجرائم الانتخابية وإن ك ،عن ذلك وفضال

ة أو الذاتية التي تستدعي إل أنها تتسم ببعض الخصوصي ،الفصل ألاول() للتجريم

)الفصل  إلى أحكام خاصة تنطوي على خروج على القواعد العامة خضوعها

ً.الثاني(
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 ألاول  صلـالف

 ألاحكام العامة للتجريم الانتخابي

وسيلة مثلى تسمح للمواطنين باختيار ممثليهم   تعتبر العملية الانتخابية

باإلضافة إلى إبداء  ،ومراقبة حكامهم عن طريق ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح

ير م من املشاركة الفعلية في تسالرأي في الاستفتاءات الشعبية، ألامر الذي يمكنه

ً ن الدولة.  شؤًو

 يجب أن تجرى هذه ألاخيرة ،لتحقيق مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية

أو الاستفتاءات لتي تضمن سالمة هذه الانتخابات ا، وفقا لألحكام والضوابط

رادة الشعبية تعبر بصدق عن لًا، لكي الشعبية من أي تالعب أو مساس بمصداقيتها

معظم التشريعات على تحصين العمليات  ولهذا حرصت  للدول واملجتمعات.

بحماية دستورية تنبثق عنها حماية تشريعية  ،الشعبية والاستشاراتالانتخابية 

سالمتها  كام القانونية التي تضمنبوضع القواعد وألاح الانتخابات،ؤطر إدارية تًو

 هذه دارية في حالة انتهاكوتقرير الجزاءات القانونية ولًا ،وشفافيتها ونزاهتها

ً .القواعد وألاحكام املشكلة لنظام الانتخابات

بهذا القدر من الحماية الدستورية والتشريعية           املشرع لم يكتف  غير أن

سير نظام حكم في حالة لاخالل بهذه الضوابط والقواعد التي تأو لادارية، بل إنه 

يكون  ،ةدخل بسن قواعد ونصوص جزائيتفإن املشرع الانتخابي  ،الانتخابات

التي تمثل اعتداء أو انتهاك لقواعد نها تجريم كل ألافعال والسلوكات الغرض م

ًومبادئ نظام الانتخابات.

وعلى هذا ألاساس، نتناول في هذا الفصل بالدراسة مفهوم الجريمة الانتخابية              

الجريمة  تقوم عليها ألاركان التي نناقش (املبحث الثاني)، وفي (املبحث ألاول )في 

ًالانتخابية.

ً
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 بحث ألاول ـامل

ًالانتخابيةفهوم الجريمة ـم

التي لم  ،الجرائم الانتخابية في نظر غالبية الفقهاء من الجرائم الحديثةتعتبر 

              حداثة هذه الجرائم  ،تكن معروفة من قبل ول نعني بالحداثة في هذا الصدد

            بل ،زمن أو من فترة معينة ألخرًىمن حيث الظهور كظاهرة تظهر وتختفي في 

                    ليديةلتقرائم الها مثيل في الج هذه الجرائم يوجدف اعلى العكس من ذلك تمام ً

                 الجرائم هذه  ناملقصود بالحداثة هو حداثة تقني نماأو في املدونة العقابية، وإ

قترفي هذه ألافعال والسلوكات املضرة تعاقب م ،جزائية )جنائية(في نصوص 

ًبالعملية الانتخابية. 

  أو املقصوداملدلول وذلك بالبحث في  ،لتحديده تدفعناحداثة هذا املفهوم 

الانتخابية  أنواع الجرائمإلى  التطرًقثم  ،)املطلب ألاول( الانتخابية الجرائمب

أطراف العملية التي تمس بالنظام العام الانتخابي سواء من طرف  ،املختلفة

بيعة القانونية بيان الطوبعد ذلك )املطلب الثاني(، الانتخابية أو من غيرهم 

ً )املطلب الثالث(.الجرائم الانتخابية 

 طلب ألاول ـامل

 الجريمة الانتخابيةب املقصود

إلى املدلول  ريمة الانتخابية التطرًقالج املقصود ضبط البحث في يقتض ي

التعريفات الفقهية  من خالل سرد ،)الفرع ألاول( لالنتخاب والاصطالحي اللغوًي

إلى محاولة إيجاد التوصل على ضوء دراستها  التي يمكن ،له والتشريعية املختلفة

بيان املصلحة املحمية ثم  ،(لثاني)الفرع ا لجريمة الانتخابيةملصطلح امالئم تعريف 

 .)الفرع الثالث( في نطاق الجريمة الانتخابية

 

ً
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 .الاصطالحي لالنتخاب دلول اللغوي وـامل: ول فرع ألا ــــال

 يتناول هذا الفرع تحديد املدلول اللغوي لالنتخاب 
ا
، ثم املدلول ()أول

ًا(.)ثانيا الاصطالحي له 

 
ا
 .: املدلول اللغوي لالنتخابأول

ًالانتخاب 
َ
َب ونخ

َ
  بفي اللغة العربية يرجع أصل اشتقاقه إلى الفعل، انتخ

، والانتخاب يعني الانتزاع (1)ول انتخب الش يء أي اختارهوانتخب بمعنى اختار، فنق

  والاختيار فيقال أخذ نخبته والنخبة: ما اختاره منه، ونخبة القوم ونخبتهم: خيارهم

ًنخبة القوم ويقال جاء في نخب أصحابه، أي في خيارهم. قال ألاصمعي: يقال هم 

ً
َ
ًوفي املعاجم الحديثة كاملعجم الوسيط فقد ذكر في باب ن

َ
ًَبًخ

 
خ

َ
 بً ، ن

َ
ذ

َ
خ

َ
ا: أ

ً
 
خ

ُ
ًن

 
 وان

ُ
َبُه: اختاره وانتقاه أي اختاره بإعطائه صوته في الانتخاب،َبة

َ
والانتخاب:  َتخ

الاختيار، إجراء قانوني يحدده نظامه ووقته ومكانه الدستور أو لئحة ليختار 

  بمقتضاه شخص أو أكثر لرئاسة مجلس أو نقابة أو ندوة أو لعضويتها أو نحو ذلك

ً
ُ
ًنتًَوامل ًخ  : من فاز في الانتخاب وحاز  : من له حق التصويت في الانتخابب  ب 

َ
َتخ ن 

ُ
وامل

ً.(2)ألاصوات فكان هو املختارعلى أكثر 

يعني انتخاب، اصطفاء.  "élection"أما في اللغة الفرنسية فمصطلح: 

ب  أو الشخص انتخابي أو متعلق بالنتخاب، يعني " électoral"ومصطلح: 
َ
واملنتخ

والناخب يقابله  "électif" ية:بالفرنسالانتخاب يصطلح عليه ر عن طريق املختا

ً. électeur"(3)"بالفرنسية مصطلح: 

                                                           

، ومجد الدين 97حياء التراث العربي، بيروت، د. س. ن، صا، دار 41، ج30ابن منظور، لسان العرب، ط –(1)

وأبو الرازي . 460، ص4331محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس املحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ً.  653، ص4794، بيروتدار الكتاب العربي،  ،حاحصمختار ال

    .   739، دار الدعوة، إسطنبول، د. س. ن، ص34مجمع اللغة العربية في القاهرة، املعجم الوسيط، ج –(2)

ً
 
  4337 ،عن: سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات )ضمانات حريتها ونزاهتها دراسة مقارنة(، دار دجلة، عمان نقال

 . 46ص

ً.111، ص4344، دار آلاداب، بيروت، 11عربي، ط -سهيل إدريس، املنهل، قاموس فرنس ي –(3)
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          وجاء ،(1)يعني انتخاب واختيار "élection" وفي اللغة لانجليزية فمصطلح:

           في البرملان أو رئيس انتخاب عضو" ويعني électفي قاموس أكسفورد مصطلح: "

 أو ممثل فيقال: 

Elect: « to choose a member of parliament, president, representative ect, by 

voting ». 

ً."Choose" انتخاب أو انتخابات أو اختيار "élection"كما يعني مصطلح: 

« The time of choosing a member of parliament, president ect by voting ». 

 .لالنتخاب الاصطالحيول املدل: انيا ثا

ا له عالقة مباشرة بتعريف العملية الانتخابيةإن    تعريف الانتخاب اصطالح 

غرافية، ولهذا بط باملعطيات أو الجوانب السياسية والاجتماعية والديمًوتالتي تًر

ً.(2)السبب اختلفت اتجاهات الفقهاء في تحديد املعنى الاصطالحي لالنتخاب

        يئاعتمد في تعريف الانتخاب على الجانب لاجرا ،فهناك جانب من الفقه

من لاجراءات والتصرفات القانونية مجموعة  ":في الانتخاب فعرفوه على أنه

         الهيئات الحاكمة العليا واملراحل يخضع بمقتضاها تحديد ،متعددة ألاطراف

ً.(3)"ملجتمعأصحاب السلطة الحقيقية في ا في الدولة ملوافقة ورضاء املحكومين

الاختيار في العملية الانتخابية لى عنصر بالعتماد ع ،بينما عرفه بعض الفقهاء

          اختيار الناخبين لشخص أو أكثر من بين عدد  "واعتبروا أن الانتخاب هو:

ً.(4)"في حكم البالد تمثيلهممن املترشحين ل

                                                           

(1  -( MARTIN Elizzabth, Oxford dictionary of law, Oxford university press, Royaume – Uni, 2001  

p186. 

ً .46ص سعد مظلوم العبدلي، مرجع سابق، –(2)

دراسة ( وإجراءات انتخاب أعضاء املجالس املحلية في ضوء القضاء والفقهمحمد فرغلي محمد علي، نظم  –(3)

 .449ص ،4779هرة، النهضة العربية، القا، دار )تقييمية وتطبيقية لنظام الانتخاب املحلي في مصر ودول الغرب

ً
 
ً .49عن: سعد مظلوم العبدلي، مرجع سابق، ص نقال

ً.430، ص4331سكندرية، دار املطبوعات الجامعية، لًا ،الشعبي الاستفتاءماجد راغب الحلو،  –(4)

ً
 
ً.49نفس املرجع، ص عن: نقال
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كونها وسيلة  ،اطيألنظمة الحكم الديمقًرألارضية ألاساسية ويعتبر الانتخاب 

          استمراريتهاة للمشاركة في تكوين حكومة تستمد وجودها في السلطة أو يمسل

أداة سياسية تمكن يكون الانتخاب  ومنهة الشعبية، ادلاًر عنمن انبثاقها 

دوا فهناك من الفقهاء من اعتم لذلك، (1)السلطة فيحكامهم املحكومين من اختيار 

ألانظمة  بأنه وسيلة لتداول السلطة في ،نتخاباًلب في تحديد املقصود

أو نوابهم الذين  مثليهممر أفراد الشعب الله يختاخ بحيث من ،الديموقراطية

ً.(2)يمثلونهم ويعبرون عن إرادتهم

عند تحديد مدلول الانتخاب يضاف له الوصف أو الطابع السياس ي  ،وعادة

كانتخاب رئيس يادة الوطنية، الذي يعبر فيه الناخبون عن الس ،لتبيان الانتخاب

 عضاء املجالس أو السلطات املحليةالجمهورية وانتخاب أعضاء البرملان، وانتخاب أ

            تخابات املهنية والحرفية كالن ،الانتخابات ألاخرى غير السياسية عنوتميزه 

ً. (3)وغيرهاأو الرياضية والطالبية والعلمية 

     بأنه: Jean Paul Charanyكالفقيه  ،رنسيينيعرف عند بعض الفقهاء الفكما 

ً. (4)على نحو تتسابق فيه لارادات املؤهلة لتلك املمارسة"ممارسة حق الاختيار  "

من لاجراءات  مجموعةفإنها " ،أما العملية الانتخابية حسب بعض الفقهاء

ين الهيئات م تع، والتي بموجبها يت"القانونية املتعددة ألاطراف واملراحلوالتصرفات 

داخل تلك في الدولة بعد موافقة ورضا املحكومين )الشعب(  والسلطات الحاكمة

ً.(5)"ةالدول

                                                           

عية، جامعة عين جامدار الثقافة ال، ره في الحياة السياسية والحزبيةعمر حلمي فهمي، الانتخاب وأث –(1)

ً.34، ص4799، ، القاهرةالشمس

، دار النهضة 34جورجي شفيق ساري، النظام الانتخابي على ضوء قضاء املحكمة الدستورية العليا، ط –(2)

ً.39، ص4335القاهرة،  ،العربية

           أسيوط ،مكتبة آلالت الحديثة، سية التقليدية في النظام السياس ي، ألانظمة السياالسيد خليل هيكل –(3)

ً. 464ص ،د. س. ن

CHARANY  Jean  Paul,  Le  suffrage  politique  en  France,  Paris,  1965,  p24. -(4)ً

 ً
 
عن: أبو املعاطي مصطفي أبو املعاطي مصطفي، الحماية الجنائية للديموقراطية، رسالة دكتوراه، كلية  نقال

ً.49، ص4340جامعة القاهرة، مصر،  ،الحقوًق
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إدلء الناخب  "ألاخير يقصد به:هو أن هذا قتراع الاوالانتخاب  والفرق بين

ً في أي انتخابات عامة أو استفتاء عام" بصوته
 
               بمعنى أن الاقتراع أوسع مدلول

ً.(1)نتخابمن الًا

سالمية يقابله مصطلح "البيعة" ومعناها أن يبيع لانسان وفي الشريعة لًا

        أو رئيس الدولة لاسالمية خليفة املسلمين فق على نفسه هلل سبحانه وتعالى ويوا

لباطل وبالجهاد في سبيل الحق وردعه ل في مع التعهد له بمعاونته ب امللكيأو تنص

ً.(2)هللا

يسمى "الشورى" مشابه لاسالمي يعتمد على نظام م السياس ي كما أن النظا

ً
 
رحمة  فلول  "محمد صلى هللا عليه وسلم بقوله: لقوله تعالى مخاطبا نبيه امصداق

   من هللا لنت لهم
ا
 غليظ القلب لنفضوا من حولك، فاعف عنهم ولو كنت فظا

 بحب عزمت فتوكل على هللا إن هللافي ألامر فإذا  واستغفر لهم وشاورهم

أو ألادلة الشرعية التي أقرت نظام الشورى ، وهناك الكثير من آلايات (3)"املتوكلين

في لاسالم، وألاخذ بنظام الشورى حسب البعض يؤدي بذاته إلى رفع مستوى 

الجماعة وحملهم على التفكير في املسائل العامة والاهتمام بها والنظر إلى مستقبل 

فالشورى هي أقوم  ،(4)الحكم بطريق غير مباشر يألامة نظرة جدية والاشتراك ف

                                                                                                                                                                                

CHAMPAGNE  Gilles,  L’essentiel  du droit constitutionnel, 6éme éd,  Gualino éditeur,  Paris,  2006   

p123. 

(5)- TROTABAS  Louis et  ISOART  Paul, Manuel de droit  public  et  administratif, 2éme éd, Libr  

Générale de droit  et  de jurisprudence,  Paris, 1982, p65. 

ً
 
من الدستور املصري  64)دراسة تحليلية لنص املادة  عن: داود الباز، حق املشاركة في الجناة السياسية نقال

ً.05 ،01، هامش الصفحة 4334دار النهضة العربية، القاهرة، مقارنة مع النظام في فرنسا(، 

ً.44ص ،4337زين الحقوقية، بيروت،  ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، جرائم الانتخابات، منشورات –(1)

إن الذبن ببايعونك إنما ببايعون هللا بد  " ، وقد أكد القرآن الكريم في قوله عزوجل:44ص نفس املرجع، –(2)

ا عظيما"،  هللا فوق أبديهم فمن نكث فإنما بنكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه هللا فسيؤتيه أجرا

 .43سورة الفتح آلاية 

ً.437رة آل عمران آلاية سًو –(3)

           .479، ص4779، بيروت، 37عبد القادر عودة، لاسالم وأوضاعنا السياسية، مؤسسة الرسالة، ط –(4)

 عن: حسن شنن، الشورى ودورها التشريعي )دراسة دستورية مقارنة بين النظام لاسالمي والنظام املصري( 
 
نقال

ً.03، 47، ص4345القاهرة،  ،ألاندلس الجديدة
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            لية، فمداولة اشتراك ذوي ألالباب سبيل لتنشئة القادة وتربيتهم على تحمل املسؤًو

ً.(1)مداولة ألافكار بحرية تكسبهم الثقة في أنفسهم والخبرة في معالجة ألاموًرفي 

ب تحديد تعريف من الصع هبأن ،التعاريف السابقة لالنتخابمن نستخلص 

 عواملألن الفعل الانتخابي وممارسته تحكمه وتؤثر فيه عدة  ،موحد لالنتخاب

بعض الحالت بل في  ،اجتماعية واقتصادية وايدولوجية ويختلف من دولة ألخرًى

 ومع ذلكالواحدة، يختلف مدلوله ويتغير بتغير طبيعة النظام السائد داخل الدولة 

اختيار الشعب باعتباره مصدر السلطات وصاحب  "بأنهيمكن أن نعرف الانتخاب 

وبذلك فهو وسيلة  ،ملن ينوب عنه ويمثله في حكم البالد وإدارة مؤسساتها ،السيادة

ً."التداول السلمي للسلطة والوصول إليها بصفة ديموقراطية وشرعية

 .للجريمة الانتخابية صطالحيالا املدلول : فرع الثانيــــال

 )مة الانتخابية ينبغي لتحديد املقصود بالجري
ا
 الاختالفالوقوف على  (أول

 بشكل عام. اتاعتداء على نظام الانتخاببر تفي تسمية ألافعال التي تع الاصطالحي

ثم نتناول أهم التعاريف  ،وتميزها عن بعض املصطلحات املرادفة أو املشابهة لها

ًا(.)ثانيا الفقهية والتشريعية للجريمة الانتخابية 

 
ا
 .لها التسميات املشابهةعن الجريمة الانتخابية  تميز: أول

     لقد تباينت التشريعات الانتخابية بخصوص تسمية ألافعال والسلوكات 

على النظام  بمصداقيتها وتشكل اعتداءالتي تمس العملية الانتخابية وتضر 

ً.بوجه عام الانتخابي

         خابات" عليها مصطلح "جرائم الانت فبعض التشريعات الانتخابية تطلق

الذي اصطلح عليها تسمية "جرائم الانتخاب" كاملشرع املصري  "جرائم الانتخاب"أو 

الذي نص . (2)4341لسنة  15رقم في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 

جرائم " سابع تحت عنوانخصص الفصل ال بحيث صراحة على هذه التسمية

التي تضر كل السلوكات وألافعال  على الانتخاب"، وضمنه جزاءات أو عقوبات

                                                           

ً. 03، صسابق مرجع حسن شنن، –(1)

، الصادر بالجريدة الرسمية لجمهورية مصر 4341لسنة  15قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم  –(2)

ً. 35/36/4341، الصادر بتاريخ 40العدد  ،العربية
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ها انالتسمية تبونفس ، (1)اكما فعل املشرع التونس ي تمام ً ،بالعملية الانتخابية ككل

ً.(2)4346لسنة  36املشرع ألاردني في قانون الانتخاب ملجلس النواب رقم 

ألاخرى التي أخذت بهذه التسمية كاملشرع ألاملاني وهناك بعض التشريعات 

  ولايطالي، ونمساوي، وألاستراليالبلجيكي، ألامريكي، ولاسباني، ًوولانجليزي و

ً.(3)والروماني

هناك بعض التشريعات استخدمت تسمية أو مصطلح "املخالفات  كما أن

أين خصص املشرع الانتخابي املغربي الجزء الخامس ، (4)الانتخابية" كاملشرع املغربي

ات املرتكبة بمناسبة الانتخابات من مدونته الانتخابية وسماه تحديد املخالف

ًوما بعدها من هذا القانون. 96في املادة  والعقوبات املقررة لها وبينها

بشكل  شيًرلم تتبنى أي تسمية أو مصطلح مباشر ي ،بعض القوانين ألاخرًىًو

باب أو فصل أو جزء تحت عنوان ألاحكام  هذه الجرائم، وانما خصصت إلىواضح 

        ائري في القانون العضوي رقم الانتخابي الجًزاملشرع  ما أخذ به وهذاالجزائية 

  (5)39 -47املعدل واملتمم بالقانون العضوي رقم  الانتخاباتاملتضمن نظام  46-43

ألافعال والذي ضمنه تحديد  الذي خصص الباب السابع لألحكام الجزائية

ً صداقيتها أو نزاهتها بم ابالعملية الانتخابية وإضرارً  اوالسلوكات التي تعتبر مساس 

                                                           

 46القانون ألاساس ي عدد  منبعنوان جرائم الانتخابات  469حتى املادة  417أنظر الباب السادس من املادة  –(1)

، يتعلق بالنتخابات والاستفتاء، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 46/35/4341، مؤرخ في 4341لسنة 

، مؤرخ                      4349لسنة  9، املنقح واملتمم بالقانون ألاساس ي عدد 14، العدد 49/35/4341املؤرخة في 

ً.49/34/4349، املؤرخة في 41بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد الصادر ، 41/34/4349في 

 ، الجريدة الرسمية للمملكة ألاردنية الهاشمية4346لسنة  36قانون الانتخاب ملجلس النواب ألاردني رقم  –(2)

ً. 45/30/4346، الصادر بتاريخ 5096العدد 

زان )بحث تحليلي مقارن لنظام الانتخابات في مصر ودور ، نظامنا الانتخابي في امليمصطفى محمود عفيفي –(3)

مكتبة سعيد رأفت  (،4791دارة في تسير العملية الانتخابية في ظل انتخابات مايو كل من الناخب واملرشح ولًا

ً.463، ص4791جامعة عين الشمس، القاهرة، 

ريدة الرسمية للمملكة املغربية، العدد املتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بالج 77 -79أنظر القانون رقم  –(4)

ً. 30/31/4779الصادر بتاريخ ، 1193

ًسابق.مرجع معدل ومتمم، ، 43 -46رقم من القانون العضوي  440إلى املادة  479من أنظر نص املواد  –(5)
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جزائية توقع على مقترفيها، وموقف املشرع بشأن هذه التسمية وقرر لها عقوبات 

ً.(1)الفرنس يالوارد بقانون الانتخابات أو الاصطالح  متطابق مع التسمية

ع دائرة التجريم يوهناك من يستعمل لفظ العنف الانتخابي بهدف توس 

ً .(2)فعل الانتخابي داخل املجتمعللالانتخابي لضمان حماية أكبر وأوسع 

املناسب أكثر هو مصطلح أو الاصطالح  التسمية فإن ،على ما سبق وبناءً 

الصحيح لحقيقة هذه ألافعال، أما  املعنىعلى ألنه يدل  ،"الجرائم الانتخابية"

للجرائم مع التقسيم الثالثي  الانتخابية فهو اصطالح يتعارض مصطلح املخالفات

 (3)منه 49الجزائري في قانون العقوبات ل سيما املادة  زائيشرع الجالذي أخذ به امل

و سلوك يرتكب أي فعل أاملوجه لكل من  والزجركما أنه ل يتضمن معنى الردع 

ً مضر بالعملية الانتخابية.

   .ا: تعريف الجريمة الانتخابيةثانيا 

عرف الجريمة الجزائري على غرار باقي املشرعين لم يًُالجزائي إذا كان املشرع 

ً ،وكذلك فعل بالنسبة للجريمة الانتخابية ،(4)بوجه عام
 
اكتفى بالنص على تجريم  إذ

                                                           

(1)- CHARANY  Jean  Paul, Op.Cit,  p24. 

ونذكر منهم منظمة  بي يستخدمون هذا املصطلحهناك بعض الهيئات في ميدان مكافحة العنف الانتخا –(2)

 .40:44:43، 46/37/4346تاريخ الزيارة: ، www.ifec.gov: لكترونيةوموقعها منشور على الشبكة لا EFEC إفيس:

SBERNA  Salvatore, Electoral Competition  and Criminal Violence in Italy (1983-2003), Paper presented 

at the ECPR  Joint  Session Conference Workshop on " Political  Institutions  and Conflict", Saint-Gallen 

Suisse, 2011, p06. 

الصادر بتاريخ ، 17ج. ر، العدد ، يتضمن قانون العقوبات، 39/36/4766مؤرخ في  456 -66أمر رقم  –(3)

ًل ومتمم.، معد44/36/4766

تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنابات وجنح ومخالفات  ":علىالتي تنص  ،، نفس املرجع49أنظر نص املادة 

 وتطبق عليها العقوبات املقررة للجنابات أو الجنح أو املخالفات".

                 . 03، ص4340، دار هومة، الجزائر، 40أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط –(4)

 وعلي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات )القسم العام، دراسة مقارنة(، منشورات الحلبي الحقوقية

 عوض بالل، مبادئ قانون العقوبات املصري )القسم العام(، دار النهضة العربية أحمدًو ،10ص، 4339بيروت، 

شرح قانون العقوبات )القسم العام(، دار النهضة العربية فوزية عبد الستار، ، ًو433ص، 4336- 4335 ،القاهرة

ًوما بعدها. 47، ص4774 ،القاهرة

ول يمكن مؤاخذة املشرع الجزائي على عدم وضع تعريف للجريمة الانتخابية، ألن املشرع ليس من وظيفته تقديم 

ًالتعاريف. وإنما يتولى وضع ألاحكام والشروط، ويقع على عاتق الفقه والقضاء تقديم تعاريف
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والجدير بالذكر في هذا الشأن بيان العقوبات املقررة لكل منها، لها ًو ألافعال املكونة

ًأن املشرع يًُ
 
حرية ونزاهة الانتخابات ا ضمان نظم العملية الانتخابية مستهدف

، املعدل واملتمم املتعلق بنظام الانتخابات 43 -46 العضوي رقم بنصوص القانوًن

ً.39 -47بالقانون العضوي رقم 

            ضمان احترام هذه القواعد واملبادئإلى  الجزائييسعى املشرع حيث 

العملية بما نص عليه من عقوبات أو أحكام جزائية توقع على كل  التي تحكم هذه

بهدف  أو انتهاك لهذه القواعدكات تنطوي على مساس أو سلًو كب أي أفعالتمن يًر

ًالانتخابي والسياس ي في الدولة.نظام العام حماية ال

ولقد نظم املشرع الجزائري الجرائم الانتخابية وبينها في عدة نصوص 

قوانين، بينما الذي نظمها في عدة  ،املشرع املصرًيفي ذلك حذو  احذًو ،(1)قانونية

ً".code électoralانتخابي موحد يسمى: "ها في تقنين املشرع الفرنس ي فقد نظم

الفقه قد أوجد لها  نللجريمة الانتخابية، فإ اأن املشرع لم يضع تعريف ًوطاملا 

              ألافعال والامتناعات التي تنطوًي "فهناك من عرفها بأنها: عدة تعريفات،

ً.(2)"على مخالفة ألحكام قانون الانتخابات

قانون  هذا التعريف أنه حصر الجرائم الانتخابية فقط فيوما يعاب على 

في حين يمكن أن تقوم الجرائم الانتخابية حتى عند مخالفة نصوص  الانتخابات

ًوأحكام قانونية 
 
أو القانون  أخرى غير قانون الانتخابات كقانون العقوبات مثال

نتخابات، ولهذا هناك املتعلق بالهيئة العليا املستقلة ملراقبة الًا 44-46العضوي رقم 

ً "من عرفها بأنها:
 
لحسن سير العملية الانتخابية سواء ا ألافعال التي تمثل انتهاك

                                                           

  456 -66 رقم نص املشرع الجزائري على جرائم الانتخابات في قانون العقوبات الصادر بموجب ألامًر –(1)

وأسماه املخالفات الخاصة  436إلى املادة  434املادة في القسم ألاول من الفصل الثالث من ، السالف الذكر

املتضمن  ،43 -46صل في القانون العضوي رقم كما نص عليها وبين صورها بشكل مف ،بممارسة حق الانتخاب

 معدل ومتمم،  ،نظام الانتخابات
 
يتعلق بالهيئة  ،45/39/4346مؤرخ في  11 -46عن القانون العضوي رقم فضال

، امللغى بالقانون العضوي رقم 49/39/4346الصادر بتاريخ  ،53العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات ج. ر، العدد 

، الصادر بتاريخ 55، املتعلق بالسلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات، ج. ر، العدد 41/37/4347في  املؤرخ 39 -47

45/37/4347.ً

ً.470داود الباز، مرجع سابق، ص –(2ً)

ً
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          أو في مرحلة املمارسة وأثناء سيرهافي مرحلة لاعداد أو التحضير لها حدثت 

ً.(1)"كانت واردة في قانون الانتخاب أم في قانون العقوباتحتى إعالن النتائج وسواء 

ا ا أم سلبيً كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابيً  "من عرفها بأنها:وهناك 

ا اعتداء على العملية الانتخابية أو لاخالل بحسن سيرها ونزاهتها صادرً  يترتب عليه

ً.(2)ا"إجرامية ويفرض له القانون جزاء جنائيً عن إرادة 

ا الجريمة الانتخابية رفتكما عًُ امتناع يترتب عليه أو  عملكل  " بأنها أيض 

ً.(3)ا"ويقرر القانون على ارتكابه عقابً  ،على العمليات الانتخابية اعتداء

غير  ويبدو أن هذا التعريف جاء أدق من التعاريف السابقة للجريمة الانتخابية

ً من ألاحسن أنه كان
 
      ألن العمل ،من كل عمل استعمال مصطلح كل فعل بدل

ًإلى  ناقد يحيلفي القانون 
 
ً.بمفهوم قانون العمل فكرة أن يكون الفعل املجرم عمال

يمكن  ،ومن خالل هذه النماذج من التعاريف الفقهية للجريمة الانتخابية

ًالقول بأن الجريمة  أو إضرار غير  االانتخابية هي كل فعل أو امتناع يشكل مساس 

ًا.زاء أو عقابً عليه مخالفة للقانون ويقرر له جويترتب  ،مشروع بالعملية الانتخابية

جميع الجرائم الانتخابية التي قد تطال يشمل  هويالحظ على هذا التعريف أن

ألن املصلحة الانتخابية املراد حمايتها من طرف النص الجنائي  ،العملية الانتخابية

ً.تعني جميع مراحل العملية الانتخابية

 .تخابيةا في الجريمة الانحدود املصلحة املحمية جنائيا  الفرع الثالث:

ايعتبر لاخالل بالقواعد املنظمة لالنتخابات                 بأحد أهم ألاسس مساس 

اعليها الدولة الحديثة، التي تقوم 
 
تطلعات الشعب في اختيار على ا خطيرً  انتهاك

يجاد من إلدستورية، ولذلك كان ل بد مؤسساتها اًوون الدولة إدارة شًؤ في ممثليه

                                                           

               الانتخابية ومدى خصوصية دور القضاء في مواجهة الغش الانتخابي )دراسةأمين مصطفي محمد، الجرائم  –(1)

ً. 44، 43، ص 4344دار املطبوعات الجامعية، لاسكندرية، ، ون الفرنس ي واملصري(نفي القا

عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، الوقاية من الجريمة الانتخابية، مجلة جامعة ألانبار للعلوم القانونية  –(2)

ً.437ص ، 4344، ، العراق30، العدد 34املجلد  ،والسياسية

أحكام الجرائم الانتخابية )دراسة في ضوء أحكام العقاب الواردة في القانون رقم  فيصل عبد هللا الكندري، –(3)

الناشر  وتعديالته بشأن انتخابات أعضاء مجلس ألامة الكويتي وفي القانونين املصري والفرنس ي(، 4764لسنة  05

ً. 40ص، 4333مجلس النشر العلمي، لجنة التأليف والتعريب والنشر،  ،جامعة الكويت
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ة إرادا لضمان احترام ا وترشح ًلعملية الانتخابية انتخابً ضمانات كافية لحماية ا

ول يكون ذلك إل باحترام املبادئ التي تقوم عليها الانتخابات املنصوص  ،الناخبين

الجنائي الضوابط تعتبر في نظر القانون ًووهذه املبادئ  ،(1)اا وقانونً دستور ًعليها 

ًتخابية.بمثابة الحقوق واملصالح املحمية في الجرائم الان

 ملواجهة (2)(إدارية وجنائية)فبهذا الشكل تتمتع هذه املصالح بحماية مزدوجة 

ً ًسالمتها.ا لأي انتهاكات أو تهديد 

حديد القوانين الانتخابية لالنتخابات من خالل تالحماية لادارية  تتجلى 

نائي جواعتبارها من أسباب بطالنها، بينما املشرع ال ،صور الاعتداء على الانتخاباتل

  ظمها القواعد الانتخابيةالتي تن من املصلحةإل جزء   ل يحمي (3)أو النص الجنائي

ً
 
حتى يمكن  ة في تلك الانتهاكات والاعتداءاتمن الجسام اا معينً يشترط قدرً  إذ

                    وكأن املشرع الجنائي يعطي للقواعد الانتخابية معنى يتفق  ،العقاب عليها

الحماية الجنائية للقواعد الانتخابية  تتميًز وسائله، وعلى هذا ألاساسمع أهدافه ًو

القواعد يتبناها املشرع في سن  ضيقة أو واسعةعلى أفكار معينة قد تكون  بالرتكاز

ًاملنظمة لالنتخابات. القانونية الانتخابية

             ف املصالح محل الحماية الجزائية عن املصالحويرجع ذلك إلى اختاًل

تها تحت لواء والتي لم تندمج برم ،إلى تحقيقها القواعد الانتخابية التي تسعى

            وأضاف إليها ،بعض ألافكار حيث أخذ املشرع الجنائي منها ،ائيةجًزالحماية ال
                                                           

  ، أندرو إليس وآخرون، أشكال لادارة الانتخابية دليل املؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخاباتألن وول –(1)

  4344 ستوكهولم، للديموقراطية والانتخابات، املؤسسة الدولية، 40ترجمة: أيمن أيوب، علي الصاوي، ط

ً.14ص

 لاسكندرية ،دراسة مقارنة(، دار الفكر الجامعيالوردي براهيمي، النظام القانوني للجرائم الانتخابية ) –(2)

ً.49ص، 4339

DUVAL   Jean- Marc,  « Droit   électoral.  La  sanction  des  comportements  irréguliers  relevés  au cours  

des opérations  électorales », Revue  française de  droit  constitutionnel, N° 48,  P.U.F,  Paris,  avril     

2001, p827.    

ولإلشارة النص الجنائي كما سبقت لاشارة إليه يمكن أن يكون ضمن قانون العقوبات، أو ضمن التشريع  –(3)

 الانتخابي في حد ذاته أو النصوص القانونية ألاخرى ذات صلة بالنتخابات.

(1)- STEFANI  Gaston  et  LEVASSEUR  Georges,  Droit  pénal  Général et  Criminologie, Dalloz, Paris  

1957, p30. 
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              ا يتفق مع أهدافهأخذت بموجبه معنى متميزً  ،ا أخرًىفي حدود معينة أفكارً 

ً.(1)ة التي ينشدها في ميدان حماية الانتخاباتالجوهريومع املصالح 

يشمل وبالتدقيق في مضمون الحق محل الحماية في الانتخابات يتضح بأنه 

اعتبارهما محل الحماية ب ح،يحقين أساسين هما: الحق في الانتخاب والحق في الترش

 حلمفهما محور القواعد الجنائية الانتخابية في العملية الانتخابية،  القانونية

ً.(2)الانتخابيةالحماية الجزائية في الجرائم 

 طلب الثانيـامل     

 قسيم الجرائم الانتخابيةت

إلى التقسيمات لاشارة ة للجرائم الانتخابية تقتض ي دراسة التقسيمات املختلف

الوقوف  ألامًر يقتض يالجرائم الانتخابية أنواع  لتحديد، ًو(3)املختلفة للجرائم العامة

لكل منها، وأغلب التقسيمات الفقهية ملوضوعية ولاجرائية املميزة على ألاحكام ا

فالجرائم بالنظر إلى معيار  ،للجرائم العامة يمكن إسقاطها على الجرائم الانتخابية

)الفرع وجنح ومخالفات الانتخابية إلى جنايات يمكن أن تقسم الجرائم الجسامة 

إلى جرائم واردة رعي واملادي واملعنوي ويمكن تقسيمها بالنظر إلى أركانها الش ألاول(،

ًائم واردة بالتشريعات الانتخابية.وإلى جًر بقانون العقوبات،

 وجرائم سلبية وجرائم بسيطةيجابية إ إلى جرائم ،ومن حيث الركن املادي

بسيطة وجرائم وإلى جرائم ، ثم إلى جرائم وقتية وجرائم مستمرة اعتيادوجرائم 

)الفرع ية وجرائم غير عمدية إلى جرائم عمد عنوًيومن حيث الركن امل ،مركبة

جرائم إلى أطراف العملية الانتخابية الثالثة، كالكما يمكن تقسيمها بالنظر  اني(،الث

    املوظفون وأعوان لادارة القائمين أو جرائم  املرشحوًنالتي يرتكبها الناخبون، أو 

 رع الثالث(.)الفيتها إلى نهايتها على العملية الانتخابية من بدا

                                                           

ً
 
عن: ممدوح عبد الرزاق، الحماية الجنائية لالنتخابات في مصر، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق  نقال

ً. 54، ص4339جامعة املنصورة، مصر، 

ً. 54، صنفس املرجع –(2)

)دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية ئم الانتخابية الجراعبد هللا حسين عبد هللا العمري،  –(3)

ًوما بعدها.  46، ص 2010،القاهرةجامعة عين الشمس،  ،الحقوًق
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 .تقسيم الجرائم الانتخابية بحسب جسامتها: فرع ألاول ــــال

ا الجريمة معيارً  خطورةمنه  49بموجب املادة  اتخذ قانون العقوبات الجزائرًي

  444بموجب املادة الفرنس ي الذي  قانون العقوباتشأنه شأن  ،لجرائملتقسيم ا

، وحسب هذا املعيار تقسم (1)لتقسيم الجرائممعيار الجسامة خر هو آلًا اعتمد

(إلى جنايات الجرائم 
ا
ا(وجنح ، )أول ا( ومخالفات، )ثانيا

ا
ا ، (2))ثالث      وذلك تماشي 

يات أكبر فالجنا ،(3)للجرائممع التقسيم الكالسيكي الذي أوجده الفقه الجنائي 

وبذلك تكون جناية كل  ،املخالفاتمن والجنح أكبر جسامة  ،من الجنح جسامة

بالعقوبات الجنائية، وتعد جنحة املعاقب عليها بعقوبات املعاقب عليها ألافعال 

          ما جاء بعقوبات املخالفة حسبلكل ألافعال املعاقب عليها واملخالفة  ،جنحية

ًمن قانون العقوبات. 35ة داملافي نص 

ألاقص ى ا للجريمة أو املقدرة بحدها ويكون نوع العقوبة ألاصلية املقررة قانون ً

 (4)ملعرفة نوع تلك الجريمة من حيث جسامتهاأو الذي يلجأ إليه  ،و املعيار املعتمده

ً:هي فالجرائم ثالثة أقسام الخطورةعلى معيار  فبالعتماد

 
ا
 .: الجناباتأول

ًوهي كل ألافعال املعاقب عليها بعقوبات جنائية أصلية تتمثل في: 

                                                           

)1 -(  DESPORTES  Frédéric, LE  GUNEHEC  Francis,  Le nouveau  droit  pénal, Tom 1,  Droit pénal 

général, 7éme éd, Economica, Paris, 2000, p67. 

 تقسيم الجرائم تبعا لخطرتها "على: ، التي تنص، السالف الذكر456 -66 رقم من ألامًر 49املادة أنظر نص  –(2)

ً إلى جنابات وجنح ومخالفات وتطبق عليها العقوبات املقررة للجنابات والجنح أو املخالفات".

السجن  -2إلاعدام  -1ادة الجنابات: العقوبات ألاصلية في م :"على التي تنص، نفس املرجع، 35أنظر نص املادة 

لت التي بقرر فيها القانون ما عدا في الحاسنة.  25سنوات و  50السجن املؤقت ملدة تتراوح بين  -3املؤبد 

  ا أخرى قصوى.حدودا 

      سنوات ما عدا الحالت 50شهرين إلى  52الحبس مدة تتجاوز  -1العقوبات ألاصلية في مادة الجنح هي: 

 دج. 25.555الغرامة التي تتجاوز  -2ا أخرى، رر فيها القانون حدودا التي بق

    شهرين على ألاكثر 52بوم واحد على ألاقل إلى  51الحبس من  -1العقوبات ألاصلية في مادة املخالفات هي: 

 ."دج 25.555دج إلى  255الغرامة من  -2

)3 -(  SOYER  Jean  Claude,  Droit   pénal  et  Procédure  pénal, 18émé éd , L. G. D. J,  Paris, 2004, p45. 

ً. 04أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص –(4)
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ً.لاعدام (1

 .السجن املؤبد (2

ًسنة. 43ت إلى سنوا 35السجن املؤقت من  (3

       العضوي يمكن لاشارة إلى أن القانون  ،وفيما يخص الجرائم الانتخابية

        تتمثل إلى جناية واحدة فقط،أشار  الذكر،سالف ، معدل ومتمم، 43-46رقم 

لتي ا ،عنهاحتوي على أصوات الناخبين املعبر امل في جناية اختطاف صندوق الاقتراع

بحيث عاقب املشرع عليه من ألاشخاص وبالعنف  جموعةمن قبل م لم تفرز بعد

                   دج 533.333من  سنة وبغرامة 43سنوات إلى  43من  بعقوبة السجن

ً، أما باقي الجرائم الانتخابية فهي جنح ومخالفات.(1)دج 4.533.333إلى 

عقوبات قانون ال املتضمن 456-66مر ألًا وبالنسبة للتجريم الانتخابي الوارد في

منه بالنسبة للنصوص الجزائية الواردة ا وصرامة يبدو أنه أكثر حزم ًالذي  ،الجزائرًي

القسم ألاول من الفصل الثالث من الكتاب الثالث بالتشريع الانتخابي فبالرجوع إلى 

      الجزء الثاني بعنوان: املخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب، يتضح بأن املشرع

قد نص على تجريم عدة  ،من قانون العقوبات436إلى  434في هذه املواد من 

للعملية سلوكات أو أفعال )مخالفات( من شأنها التأثير على السير الحسن 

ًالانتخابية، منها جنايتين وجنحتين ومخالفة. 

يها املادة عل الثانية نصتأما الجناية  ،(2)430جاءت بها املادة ولى ألًافالجناية 

، أما باقي ألافعال املجرمة أو املخالفات الانتخابية فأغلبها (3)تمن قانون العقوبا431

 جنح ومخالفات بسيطة.

ً

                                                           

ًسابق. مرجع معدل ومتمم، ، 43 -46من القانون العضوي رقم  437أنظر نص املادة  –(1)

نتيجة " إذا وقعت الجريمة :، التي تنص على، السالف الذكر456 -66 رقم من ألامًر 430 أنظر نص املادة –(2)

               ن العقوبةجمهورية وإما في ولبة أو أكثر وإما في دائرة أو أكثر فتكو لحظة مدبرة للتنفيذ في أراض ي ال

 سنوات".  15إلى  50هي السجن املؤقت من 

          سنوات  15إلى  50" يعاقب بالسجن املؤقت من التي تنص على: ،، نفس املرجع431أنظر نص املادة  –(3)

          من مجموعها  ل مواطن مكلف في اقتراع بفرز بطاقات التصويت بضبط وهو بزور هذه البطاقات أو بنقصك

ً أو بضيف إليها أو بقيد أسماء غير تلك التي أدلى بها الناخبون إليه".
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 .ا: الجنحثانيا 

ًوهي الجرائم املعاقب عليها بعقوبات أصلية جنحية تتمثل في:  

       سنوات ما عدا الحالت  35شهرين إلى  34ملدة تتجاوًزعقوبة الحبس  (1

 .ًىا أخًرلتي يقرر لها القانون حدودً ا

ًدج.  43.333عقوبة الغرامة التي تتجاوز  (2

ً
 
           ن التشريع الانتخابي الجزائري تضمن العديدلهذا املعيار فإا وإسقاط

               من ألافعال أو الامتناعات عن مجموعة معتبرةوهي صور من الجنح الانتخابية 

ً التي ًا بالعملية الانتخابية.تمثل مساس 

يتبين أن املشرع  ،الجزائية املتعلقة بحماية الانتخاباتص فبالرجوع إلى النصًو

، والتي  نحيةالانتخابية، وعاقب عليها بعقوبات ُجًح معظم هذه املخالفات قد جنًَ

        (1)نحية تمس نظام الانتخابات ونزاهتها بشكل مباشرفي جرائم ُجً يمكن إجمالها

ت أو حرية بحق التصوي نحة تعكير صفو أعمال مكتب التصويت أو لاخاللأو ُجً

ا   (2)من حضور عملية التصويت... وغيرها أو من يمثله التصويت أو منع مترشح 

ً
 
      ديدعن الجرائم التي تمس ألاشخاص كالجرائم التعدي أو الاعتداء أو الته فضال

، باإلضافة إلى جرائم ألاموال كجنحة قبول هبات أو جرائم القذف والسب

                أجنبية أو من أي شخص طبيعي أو معنوًي ومساهمات من شخص، دولة

ً.(3)من جنسية أجنبية

ً التأثير على ناخب أو عدة  ا أو وعد بتقديمها بقصدا أو عينً أو جنحة تقديم هبات نقد 

 دم إعداد حساب الحملة الانتخابية، أو جنحة ع(4)عند قيامهم بالتصويتناخبين 

عليها والنفقات الحقيقة وذلك حسب  الذي يتضمن مجموع لايرادات املتحصل

                                                           

ًسابق.مرجع معدل ومتمم، ، 43 -46من القانون العضوي رقم  479، 479 تينأنظر نص املاد –(1)

ً، نفس املرجع. 436نظر نص املادة أ –(2)

ً، نفس املرجع. 449أنظر نص املادة  –(3)

ً، نفس املرجع.444أنظر نص املادة  –(4)
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في الحقيقة مجرد أمثلة عن بعض الجنح املنصوص  ، وهذه(1)مصدرها وطبيعتها

ًعليها في التشريع الانتخابي.

قانون  املتضمن 456 -66ألامر  إلى جانب ذلك هناك جنح انتخابية تضمنها

ثالث الوارد من الفصل الثالث من الكتاب ال وًلالعقوبات الجزائري في القسم ألًا

      وبالنص الفرنس ي سماه املشرع: ،خاباملخالفات الخاصة بممارسة الانتبعنوان: 

"les infractions électorales"  وهذه الجنح ليست كثيرة بالقدر املوجود في القانون

ومن هذه  ،لكنها تساهم إلى حد ما في فرض حماية جزائية لالنتخاباتالانتخابي 

     كثر من ممارسة حق الانتخاب بوسائل التجمهر ع مواطن أو أالجنح نذكر جنحة من

أو لانقاص من مجموعها  تزوير بطاقات التصويتجنحة ، ًو(2)أو التعدي أو التهديد

وجنحة  (3)املدلى بها من طرف الناخبينأو الزيادة فيه أو تقيد فيها أسماء غير تلك 

عوقب الجاني بغرامة  ا، إذ(4)اتبيع وشراء ألاصوات بأي ثمن كان بمناسبة الانتخاب

ًمالية مقررة للجنحة.

 .ثالثا: املخالفات

ًوهي الجرائم املعاقب عليها بعقوبات أصلية للمخالف واملتمثلة في: 

ًشهرين على ألاكثر. 34من يوم واحد على ألاقل إلى الحبس  (1

 دج. 43.333دج إلى  4333من الغرامة  (2

مثل في عدم تقديم الناخب الذي مخالفة واحدة تت التشريع الانتخابي تضمن

بلدية إقامته  وتسجيله في ،طلب شطب اسمه من قائمة الانتخابيةبغير مقر إقامته 

ً.(5)تغيرالجديدة خالل أجل ثالثة أشهر املوالية لهذا ال

                                                           

ًسابق.مرجع معدل ومتمم، ، 43 -46من القانون العضوي رقم  447أنظر نص املادة  –(1)

ً، مرجع سابق.456 -66 رقم من ألامًر 434أنظر نص املادة  –(2)

ً، نفس املرجع.435ادة أنظر نص امل –(3)

ً، نفس املرجع.436أنظر نص املادة  –(4)

ًسابق. مرجع معدل ومتمم، ، 43 -46من القانون العضوي رقم  444املادة أنظر نص  –(5)
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العقوبات  املتضمن قانوًن 456-66مر باأًلوبالرجوع إلى ألاحكام الجزائية الواردة 

املشرع جاء بمجموعة من الجرائم أو املخالفات الانتخابية أن  يتبين ،املعدل واملتمم

ًواحدة فقط. مخالفة تضمنت  436إلى  434في املواد من 

عوقب الجاني بغرامة  ا، إذفي الفقرة الثانية في حالة ما 436تضمنتها املادة 

وكأن هذا التقدير للغرامة توازي ضعف قيمة ألاشياء املقبوضة أو املوعودة بها، 

من قانون  35 رامة املقررة للمخالفات بحسب نص املادةغرامة عقوبة الغيعادل 

ًالعقوبات السالفة الذكر.

ً هًو وما يمكن لاشارة إليه في هذا الصدد ا، وهذا أن عدد املخالفات قليل جد 

بأن املشرع الجزائري سواء العقابي أو الانتخابي ليس له نية التساهل  يوحي

الانتهاكات ألافعال و بدليل أن معظم ،لجرائموالتسامح مع هذا النوع من ا

والكثير من منها لها جزاءات أو عقوبات معظمها جنح  وقرًر ،الانتخابية التي جرمها

ً
 
ًجنح مغل

َ
ًفهي تكاد تكون نادرة.بينما املخالفات  ،ددة أو جناياتظة أو مش

وع خص كل نآلاثار القانونية، ألن املشرع ويترتب على هذا التقسيم الكثير من 

ً.(1)الثالث بأحكام قانونية خاصة تتميز بها كل جريمة عن أخرًى ألاصنافمن هذه 

فبالنسبة لالختصاص  ،ذكر بعض هذه ألاحكامويمكن في هذا الخصوص 

ام واستثناء في بعض كأصل ع ،الجنايات دون سواهاص بها محكمة تفالجنايات تخ

بة للجنح فيختص بها قسم املرتبطة بالجنايات، أما بالنس الجنحفي ألاحيان تنظر 

اكم، بينما قضايا املخالفات يختص بها قسم على مستوى املح املوجودالجنح 

ً املخالفات.

ا في الجنايات فإن التحقيق القضائي يكون وجوبيً  ،النسبة لإلجراءاتأما ب
كما يختلف ألامر بالنسبة لحق ، (2)ا في مواد املخالفاتاستثنائيً في الجنح ًو اوجوازيً 

خالل محاكمة املتهم ا في الجنايات بحيث يكون حضور املحامي وجوبيً  ،عالدفا

                                                           

ًوما بعدها.  05أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص –(1)

        نون لاجراءات الجزائية، يتضمن قا39/36/4766مؤرخ في  ،455 -66 رقم من ألامر 66أنظر نص املادة  –(2)

ً، معدل ومتمم.43/36/4766، الصادر بتاريخ 19ج. ر، العدد 
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للجنح واملخالفات، ويختلفان كذلك في مسألة ، لكنه غير وجوبي بالنسبة (1)بجناية

 في مواد الجنايات بمرور حيث تتقادم الدعوى العمومية ،وميةتقادم الدعوى العم

( 4)وبمرور  ،(3)سنوات كاملة (0الث )ث الجنح بمروًروفي مواد . (2)سنوات كاملة (43)

وهناك العديد من ألاحكام الجزائية ألاخرى  ،(4)في مواد املخالفاتسنتين كاملتين 

ً.التي ل يسع املجال لذكرها كلها

ذا التقسيم الثالثي للجرائم وفيما يخص ألاحكام املوضوعية التي تترتب عن ه

ففي  ،لى البعض منها فقط كأمثلةيمكن أن نشير إ ،عن أخرًىوالتي تميز كل جريمة 

         ، ول يعاقب عليه(5)مسألة الشروع فيعاقب املشرع عليه في جميع الجنايات

ل يعاقب على الشروع في مواد بينما ، (6)في القانوًن في الجنح إل بنص صريح

 . (7)املخالفات

         ك فيعاقب القانون الشري ،)املساهمة( وبالنسبة لفكرة الاشتراك الجنائي

، غير (8)أو الجنحة م في الجناية أو الجنحة بالعقوبة ذاتها املقررة للجنايةأو املساه

مع وقف  وبالنسبة للحكم القاض ي بعقوبة، (9)أنه ل يعاقب على مواد املخالفات

 التنفيذ، ففي املخالفات يجوز الحكم بعقوبة موقوفة التنفيذ دون أي شرط، بينما

وقد  إل إذا كان املتهم املدان ،ل يمكن الحكم بوقف التنفيذ في الجنايات والجنح

  (10)سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام

تم من ألاحكام لاجرائية واملوضوعية التي تترتب عن هذا التقسيم وما  وغيرها

ًمجرد أمثلة عن ذلك فقط.شارة إليه لًا

                                                           

ً     ، مرجع سابق. 455 -66 رقم من ألامًر  474نص املادة أنظر  –(1)

ً، نفس مرجع.39أنظر نص املادة  –(2)

ً، نفس املرجع.39أنظر نص املادة  –(3)

ً، نفس املرجع.37أنظر نص املادة  –(4)

ً، مرجع سابق. 456 -66 رقم من ألامًر 03أنظر نص املادة  –(5)

ً، نفس املرجع.04أنظر نص املادة  –(6)

ًنفس املرجع. من 34نفس املادة الفقرة أنظر  –(7)

ً ، نفس املرجع.11أنظر نص املادة  –(8)

ًنفس املرجع.خيرة من نفس املادة الفقرة ألًاأنظر  –(9)

ً، مرجع سابق. 455 -66 رقم ًرمن ألام 574أنظر نص املادة  –(10)
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 .بية بحسب أركانهاالجرائم الانتخاقسيم ت: فرع الثانيــــال

الثالثة تقسيم الجرائم الانتخابية إلى عدة أنواع بالنظر إلى ألاركان يمكن 

 بحسب ركنها الشرعي إلى تقسيم الجرائم الانتخابية  لذلك نتطرًق  املكونة لها
ا
 ()أول

ا لا ا نتناول تقسيماتهوأخيرًُ ا(،)ثانيا الركن املادي بحسب ثم إلى تقسيماتها  لركن وفق 

 املعنوي 
ا
 ا(.)ثالث

 
ا
 .: تقسيم الجرائم بحسب ركنها الشرعي )القانوني(أول

والجريمة الانتخابية إذا كان الركن الشرعي للجريمة العامة )العادية(   
نشاط الجاني )الفاعل( هو الصفة غير املشروعة التي يضفيها املشرع على  اخصوصً 

انه هو نص التجريم، ولهذا حسب املشرع واملرجع في تحديد هذا الوصف أو بي

         ول عقوبة ول تدابير أمن الجزائري ومعظم التشريعات الجنائية فإنه ل جريمة 

، وهذا ما يعبر عنه بمبدأ الشرعية الذي سنتناوله بالتفصيل (1)إل بنص قانوًن

لذي له ومؤدى هذا املبدأ أن املشرع هو ااملخصص ضمن هذه الرسالة في الجزء 

ً.(2)في املجتمعيحتكر سلطتي التجريم والعقاب 

       ئية التي تعتبر مصادر للتجريم الانتخابي يمكنوبالرجوع إلى النصوص الجزا

ًالانتخابية إلى نوعين:أن تقسم الجرائم 

 .انتخابية واردة بقانون العقوباتجرائم  (1

املتضمن قانون  ،456-66رقم مر ألًاونعني بها كل الجرائم التي تضمنتها أحكام 

السالف الذكر، بحيث خصص املشرع العقابي القسم تمم العقوبات املعدل وامل

بممارسة ألاول من الفصل الثالث من الكتاب الثالث وسماه باملخالفات الخاصة 

التنصيص على تجريم  تضمنت مواد 35منه كما سبقت لاشارة إليه وض ،الانتخاب

                                                           

ول عقوبة أو تدابير  ل جريمة السالف الذكر، التي تنص على:" ،456 -66رقم من ألامر  34أنظر نص املادة  –(1)

 أمن بغير قانون".  

ألن مبدأ الشرعية يقتض ي وجود نص شرعي على السلوك املجرم ويقرر له جزاء أو عقاب  ،وهذا كأصل عام –(2)

نوني الصادر عن السلطة من الالزم أن يتخذ هذا النص شكل القانون باملفهوم الضيق للنص القا غير أنه ليس

ا أن تتضمن أعمال السلطة التنفيذية نصوص جزائية تتضمن تحديد جرائم  ،التشريعية بل من الجائز دستوري 

ًمعنية والعقوبات املقررة لها.
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ل التي من شأنها لاضرار بمصداقية العملية مجموعة معتبرة من السلوكات وألافعا

ونذكر من هذه الجرائم ما جاء بنص املادة  نزاهتها وحيادها،وتخدش الانتخابية 

كجنحة منع مواطن أو أكثر من ممارسة حق الانتخاب  ،من قانون العقوبات 434

              جاني فيها بعقوبة الحبس أو التهديد التي يعاقب كل بوسائل التجمهر أو التعدي

            سنتين على ألاكثر، باإلضافة إلى حرمانه  (4)أشهر على ألاقل إلى  (6ستة )من 

                  سنوات  (5خمس )ة على ألاقل ًوسن (4)من حق الانتخاب والترشيح ملدة 

ًعلى ألاكثر.

               إذا ،د املشرع على الجنحة السابقة واعتبرها جنايةَدًش 430وفي املادة 

أو ولية أو أكثر ما وقعت الجريمة نتيجة خطة مدبرة للتنفيذ في أراض ي الجمهورية 

      خمسالسجن املؤقت من وهي  ،عقوبة جنائيةأو أكثر فقرر لها  أو دائرة أو معينة

ما دام ا ل يمكن ذكرها جميعً باإلضافة إل عدة جرائم أخرى ، (1)سنوات عشرإلى 

ً ألاطروحة.هذه من  الباب الثاني ضمنا سندرسها لحق ً

 .الجرائم الانتخابية الواردة بالتشريع الانتخابي (2

التشريعات  ا ما تتضمنولهذا غالبً ، األاكثر شيوعً  يعتبر هذا النوع من الجرائم

أو السلوكات التي تمس العملية  كل ألافعال تجرم ،ا جزائيةنصوصً الانتخابية 

ًوتقرر لها جزاءات وعقوبات  ،نزاهتهايتها ًووتضر بها أو بمصداقالانتخابية 
ُ
                 سلطت

ًمرتكبيها.على 

 43-46واملشرع الانتخابي الجزائري هو آلاخر ضمن القانون العضوي رقم 

حكام الجزائية التي من خاللها حاول املشرع أًلفصل خاص ل، السالف الذكر

ومحاربة  ،العملية الانتخابيةالجزائري الانتخابي التصدي لكل أشكال الاعتداء على 

 تلك ألافعال والسلوكاتمعاقبة كل من تسول له نفسه إتيان م الانتخابي بلاجرا

هدف إضفاء حماية جزائية للقواعد املنظمة ب مهما كان مصدرها أو مرتكبيهااملجرمة 

ًسالمتها.التي تحكمها على الوجه الذي يضمن بادئ املًو ،للعملية الانتخابية

ً ،اية الجزائية الواردة بالقانون الانتخابيوهذه الحم
 
 اواتساعً  أكثر دقة وتفصيال

               الواردة ،الجزائية التي تضمنتها قواعد وأحكام قانون العقوباتالحماية  عنمنها 
                                                           

ًمرجع سابق. ، 456 -66 رقم من ألامًر 430أنظر نص املادة  –(1)
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                   عقابية تتعلق بحماية ممارسة حق الانتخاب، بينما تلك ألاحكام مواد  35بــــ 

فهي أكثر شمولية بحيث أقرت  ،الواردة باملدونة الانتخابيةص الجزائية أو النصًو

حلة بداية بمًرها عبر جميع مراحلحماية جزائية للمبادئ التي تحكم الانتخابات 

وفي الدعاية الانتخابية وخالل  الترشيحثم في مرحلة  ،القيد في القوائم الانتخابية

وألاحكام إلى النصوص  بالرجوعًو، التصويت وعند الفرز وحتى إعالن النتائج

في املادة  نصت على جناية واحدة 43-46الجزائية الواردة بالقانون العضوي رقم 

437(1).ً

              أما باقي ألافعال والسلوكات املجرمة معظمها جنح بل أغلبها في الكثير  

نحة ألاقص ى للجفي العقوبة لتجاوزها الحد أي مشددة  غلظةُمًمن الحالت جنح 

ألنه عاقب  ،املشرع لم يقيد لها وصف الجنايةفه ومن سنوات حبس (5خمس )وهو 

من قانون  35وهذا يتماش ى مع نص املادة  عليها بعقوبة الحبس وليس السجن

ً.(2)العقوبات السالفة الذكر

 .ا: تقسيم الجرائم الانتخابية بحسب ركنها املاديثانيا 

إلى جرائم  ،بالنظر إلى الركن املادييقسم الفقه الجنائي بوجه عام الجرائم 

وجرائم مستمرة ثم إلى جرائم بسيطة وجرائم اعتياد، وجرائم وقتية  إيجابية سلبية
هذا التقسيم سنحاول إسقاط بسيطة وجرائم مركبة، وعلى ضوء ا إلى جرائم وأخيرً 

م إلبراز أهم التقسيمات أو أنواع الجرائ.على الجرائم الانتخابية هذه التقسيمات 

ًعلى النحو التالي:وذلك  ،الركن املادي املشكل لها بحسبالانتخابية 

ً

ً

ً

ً

                                                           

وهي جناية خطف صندوق الاقتراع املحتوي على ألاصوات املعبرة عنها والتي لم تفرز بعد من قبل جماعة  –(1)

              سنة، وبغرامة 43سنوات إلى  43أشخاص والعنف فأقر لها املشرع عقوبة جنائية وهي السجن املؤقت من 

ًدج. 4.533.333دج إلى  533.333من 

 سابق.، مرجع 456 -66رقم  ألامًرمن  34/ف35نص املادة أنظر  –(2)



 ة للتجريم الانتخابيالفصل ألاول: ألاحكام العام                                                                 الباب ألاول          

41 
 

ً.سلبيةجرائم إبجابية و جرائم  (1

        ا إما يكون إيجابيً الذي يشكل الركن املادي ألي جريمة إن السلوك املجرم 
ا حسب الجريمة الانتخابية خصوصً ًوا الجريمة عموم ً وعليه تقسم ،(1)اأو سلبيً 

ًوأخرى سلبية.رجي الذي يأخذه هذا السلوك إلى جرائم إيجابية املظهر الخا

عل إيجابي لايجابية، تلك التي تتكون من فالانتخابية ونعني بالجريمة 

هو ذلك النشاط الذي يقوم به الجاني أو الفاعل في مثل محضور، واملراد بالفعل 

               نتيجةحركة عضوية إرادية لتحقيق الفي  هذا النوع من الجرائم واملتمثل

              ختطاف صندوق الاقتراع املحتوًيالتي يعاقب عليها القانون، كجريمة ا

التي تقع عندما يقوم الفاعل )الجاني( بمبادرة صوات املعبرة عنها قبل فرزها ألًا على

 النتيجة لاجرامية املتمثلةالذي يؤدي إلى تحقيق املحظور أو حركة بارتكاب الفعل 

واملساس بحق  على سالمة العملية الانتخابية بخطف الصندوق الاقتراععتداء في الًا

ً.(2)الناخبين واملترشحين في الانتخاب والترشح على حد السواء

. (3)اإتيان فعل مأمور به قانون ًبينما املقصود بالجريمة السلبية الامتناع عن 

ا مثل املؤهل قانون ًأي شخص عن تسليم أو وضع تحت تصرف املكامتناع الجاني أو 

          أو نسخة من محضر الفرًز أو قائمة مترشحين القائمة الانتخابية لكل مرشح

امتناع أو  ،(4)النتائجأو محضر لاحصاء البلدي لألصوات أو املحضر الولئي لتركيز 

أو قائمة املترشحين لالنتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب املترشح للرئاسة 

الحقيقية كشف بموارد الحملة املتحصل عليها ونفقاتها الانتخابية يتضمن للحملة 

ً.(5)حسب مصدرها وطبيعتها

ً

                                                           

  العقوبات )القسم العام، نظرية الجريمة(، منشورات الحلبي الحقوقيةأمين مصطفي محمد، قانون  –(1)

ً.449ص، 4343 ،بيروت

ًسابق.رجع معدل ومتمم، م ،43 -46من القانون العضوي رقم  439أنظر نص املادة  –(2)

 4345، دار النهضة العربية، القاهرة، 36ر، الوسيط في قانون العقوبات )القسم العام(، طأحمد فتحي سرًو –(3)

ً.504، 504ص

ًمرجع سابق.معدل ومتمم، ، 43 -46من القانون العضوي رقم  437أنظر نص املادة  –(4)

ً، نفس املرجع.447أنظر نص املادة  –(5)
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 .اعتيادبسيطة و جرائم  جرائم (2

إلى جرائم بسيطة تنقسم الجرائم بحسب تكرار أو عدم تكرار سلوك الجاني  

واحد من سلوك إجرامي فالجرائم البسيطة املراد بها التي تتكون  ،وجرائم اعتياد
ا اسواء كان إيجابيً  ا، اعتبره املشرع وقدر كفايته وقتيً ا كان أو مستمرً  أم سلبي 

ً.لجرائموغيرها من ا القذف... للعقاب عليه كجريمة التزوير

  ر في أوقات مختلفةكًرتتكون من سلوك متفهي التي أما جرائم الاعتياد  

         رط تكرار الفعليشت أو املنع فيها ل يخص ارتكاب الفعل مرة واحدة بلوالحضر 

          الحضر للفعل أو السلوكحتى تتحقق الجريمة بمعنى أن التجريم أو أو السلوك 

من قانون  475كجريمة الاعتياد على التسول املادة ، (1)ل يكون إل بتكراره

السماح ألشخاص يحترفون الدعارة بالعتياد على ممارسة  أو جريمة ،العقوبات
من قانون  019املادة ا في محالت أو أماكن غير مستعملة من الجمهور الفسق سرً 

ًإلخ. ...الجزائرًي العقوبات

بقانون العقوبات الجزائري الصادر وبالنسبة للجرائم الانتخابية سواء الواردة 

الواردة ضمن القانون الانتخابي تلك أو  ،السالف الذكر 456-66رقم بموجب ألامر 

ًبسيطة وليست جرائم اعتياد.فكلها تعتبر جرائم  ،كرالسالف الذ 43-46رقم 

ًمستمرة.انتخابية وقتية وجرائم جرائم انتخابية  (3

نيانها القانوني في لحظة أو برهة يسيرة الجريمة الوقتية هي التي ينتهي ويتم ب

          فترة من الزمن تطول بخالف الجريمة املستمرة التي يستغرق تحقق البنيان فيها 

ا للظروف الواقعية، وغالبية الجرائم تعتبر من قبيل الجرائم الوقتية تبعً  أو تقصًر

ومن أمثلة . إلخ وجرائم الضرب والجرح، أو السب والشتم... ومنها جرائم القتل

الجرائم املستمرة جنحة عدم دفع النفقة وجنحة لاهمال العائلي، جنحة إخفاء 

جنحة عدم تسليم أو  و جنحة،أو متحصلة من جناية أ ،مختلسة أو مبددةأشياء 

ً.(2)إلخ طفل قض ي في شأن حضانته، أو جنحة حمل سالح أبيض محضور...

                                                           

ً.440، 444ة، مرجع سابق، ص، وأحسن بوسقيع495أحمد عوض بالل، مرجع سابق، ص –(1)

(2)- PRADEL  Jean,  VARINARD  André,  Les  grands  arrêts  du  droit  pénal général,  5émé éd, Dalloz  

Paris, 2005, p371. 
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الذي يستغرقه  ،هو عنصر الزمنبين الجريمتين  -حسب الفقه-ومعيار التميز 

املتمثل في النتيجة لاجرامية فمتى  ،وخاصة العنصر ألاخيرتحقق عناصر الجريمة 

ث يبدأ السلوك يبح ،اا يسيرً إل وقتً ل يتطلب ق ًوًرق الجريمة ل يستغكان تحُقً

           وإذا كانت الجريمة ،لاجرامي وينتهي في فترة وجيزة، فهنا نكون أمام جريمة وقتية

ث تقبل يبح ،عناصرها كتمالوالتحققها في حد ذاتها تتطلب فترة زمنية أطول 

فتكون الجريمة ، منالنتيجة لاجرامية بطبيعتها الاستمرار بقدر استمرار الًز

ً.(1)مستمرة

وبتفحص الجرائم الانتخابية الواردة  ،الفقهيةبالستناد إلى هذه املفاهيم 

الجرائم الانتخابية هي جرائم فأغلب  ،بالتشريع الجزائري العقابي منه أو الانتخابي

أو جريمة تقديم هبات  ،(2)بعد فقدان حق التصويتكجريمة التصويت  ،وقتية

  زايا أخرًىأو وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو م ية أو وعد بتقديمهاأو نقدة يعين

أو جنحة اختطاف  .(3)و أكثر عند قيامهم بالتصويتقصد التأثير على ناخب أ

              أعضاء منه أو عدة  هانة عضو مكتب التصويتأو جريمة إ ،(4)صندوق الاقتراع

ً.(5)اضدهم عنف ً أو استعمل

جريمة  ،ل الحصرسبيل املثال على نذكر ابية املستمرة ومن الجرائم الانتخ

إخفاء حالة من حالت أو جريمة  ،واحدة انتخابية في أكثر من قائمةالقيد املتكرر 

تقديم أو جريمة التزوير في تسليم أو  .(6)فقدان ألاهلية التي ينص عليها القانوًن

         تسجيل شخصأو جريمة  (7)من القوائم الانتخابية شهادة تسجيل أو شطب

أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق وباستعمال تصريحات 

                                                           

، وعبد الرحمان توفيق أحمد، شرح قانون الانتخابات 550، 554أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص –(1)

ً.401، ص4344ث التعديالت(، دار الثقافة، عمان، )القسم العام وفق أحد

ًمرجع سابق.معدل ومتمم، ، 43 -46من القانون العضوي رقم  434أنظر نص املادة  –(2)

ً، نفس املرجع. 444أنظر نص املادة  –(3)

ً ، نفس املرجع.437أنظر نص املادة  –(4)

ً، نفس املرجع.439أنظر نص املادة  –(5)

ً.، نفس املرجع479أنظر نص املادة  –(6)

ً، نفس املرجع.479املادة نص أنظر  –(7)
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حساب للحملة الانتخابية بالنسبة إعداد . أو جريمة عدم (1)مزورة مزيفة أًو

 . وغيرها(2)للمترشحين لرئاسة الجمهورية أو قائمة املترشحة لالنتخابات التشريعية

في الباب الثاني من هذه  معالجتها سيتمة التي من الجرائم الانتخابية املستمًر

ً.الدراسة

ًمركبة.يطة وجرائم انتخابية بسخابية انتجرائم  (4

مادي الجرائم البسيطة سواء كانت وقتية أو مستمرة عندما تتشكل من عمل 

الجاني بعدة وتكون مركبة عندما يتطلب القانون لتشكيل ركنها املادي قيام  واحد

جريمة السرقة التي تقوم بفعل  ،من أمثلة الجرائم البسيطةًو .(3)وسلوكاتأفعال 

حقق وجرم السب والشتم الذي يتالاختالس للمال اململوك للغير بنية التملك، 

ً.عليه(واعتبار شخص الضحية )املجني  بشرفباملساس 

والاحتيال التي تتطلب إتيان جريمة النصب ، ومن أمثلة الجرائم املركبة 

ألافعال املشكلة للركن املادي ولكل واحد منها طبيعة مغايرة الجاني ملجموعة من 

وافرت تلك ألافعال عن طبيعة آلاخر، ول تقوم الجريمة في نظر القانون إل إذا ت
ل التي يقوم بها والحيأي املناورات  لوسائل التدليسيةاوهي استعمال  ،اجميعً 

عليه الذي مارس عليه  ال املجنيًومثم حصول الجاني أو سلبه أ ،النصاب )الجاني(

ً.(4)الطرق والوسائل التدليسيةتلك 

               بأن الكثير  يتبين ،هذه املفاهيم لتطبيقها على الجرائم الانتخابية إسقاطوب

سواء كانت وقتية أم مستمرة تتشكل  ،من الجرائم الانتخابية هي جرائم بسيطة

كجريمة لجرائم املركبة وباملقابل هناك بعض ا ،بعمل أو سلوك إجرامي واحد

       ا أو عدة ناخبين أو حمل ناخبً  ،أو تحويلها ،ى ألاصوات الانتخابيةالحصول عل

ً ،على الامتناع عن التصويت
 
                  ات افترائيةأو إشاع خاطئةًوا كاذبة أخبارً  مستعمال

 (0الثة )ثإلى أشهر  (0املعاقب عليها بالحبس من ثالثة )ًوأو منازعات احتيالية 

                                                           

ًمرجع سابق.معدل ومتمم، ، 43 -46من القانون العضوي رقم  433املادة نص أنظر  –(1)

ً، نفس املرجع. 447املادة نص أنظر  –(2)

ً.444أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص –(3)

ً. 494أحمد عوض بالل، مرجع سابق، ص –(4)
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             أو جريمة حمل ناخب والتأثير عليه .(1)دج 63.333دج إلى  633سنوات وبغرامة من 

ً ،أو محاولة التأثير على تصويته
 
               التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه مستعمال

 .(2)الضرًرمالكه إلى أو أهو وعائلته  أو بتعريضه

 
ا
  .بحسب ركنها املعنوي ابية ا: تقسيم الجرائم الانتخثالث

         بالنظر إلى ركنها املعنوي إلى نوعينإلى تقسيم الجرائم لفقه الجنائي ايعمد 

الجرائم العمدية )القصدية(، والنوع الثاني الجرائم غير من الجرائم النوع ألاول 

ً.الواردة بالتشريع الجزائرًي العمدية )غير قصدية(

 .العمدبةالجرائم  (1

فيها إرادة الجاني إلى القيام بعمل أو الامتناع عن عمل م التي تتجه وهي الجرائ

أمر به القانون وهو يعلم أن القانون يمنعه أو يأمر بإتيانه، أو بمعنى آخر هي الجرائم 

لدى الجاني ومؤدى ذلك أن يقوم بالسلوك لاجرامي التي يتوفر فيها القصد الجنائي 
 مع علمه بأن القانون يجرمه وينهى ادته إلى اقترافهوتتجه إًر ا(أم سلبيً كان  ا)إيجابيً 

أو يمتنع عن تقديم مساعدة لشخص في حالة  يقوم بقتل شخص كمن ،(3)عنه

ًخطر.

 الجرائم غير العمدبة. (2

الجرائم التي يستهدف فيها الجاني السلوك املجرم دون أن يستهدف وهي 

أو إهمال                ،جة خطأويكون إتيانه لهذا السلوك نتيالنتيجة لاجرامية، تحقيق 

أو رعونة أو عدم احتياط، ولكنه في كل الحالت لم تتجه إرادته إلى تحقيق النتيجة 

ً.(4) لاجرامية

ألفعال والسلوكات املضرة بالعملية وبالرجوع إلى ألاحكام الجزائية املجرمة ل

ًية أو قصدية.عمدفإنه يتضح أن معظم الجرائم الانتخابية هي جرائم  ،الانتخابية

                                                           

ًسابق.مرجع معدل ومتمم، ، 43 -46من القانون العضوي رقم  435ملادة أنظر نص ا –(1)

ً، نفس املرجع.34/ف040املادة نص أنظر  –(2)

ً.616أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص –(3)

ً.00عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص –(4)
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الفرع الثالث: الجرائم الانتخابية بحسب مرتكبيها من أطراف العملية 

 الانتخابية.

الانتخابية أغلبها تخص تضمنت القوانين الانتخابية مجموعة من الجرائم 

 الناخبون الجرائم التي يرتكبها فمنها  ،أطراف العملية الانتخابية
ا
 ومنها ،()أول

الجرائم املرتكبة من طرف أعوان كذا ًو، ا()ثانيا رشحون الجرائم التي يرتكبها امل

 على العملية الانتخابية عبر مختلف مراحلها  القائمينلادارة أو موظفيها 
ا
  ا()ثالث

التي تشكل  ،ا()رابعا طراف العملية الانتخابية قد ترتكب من غير أالجرائم التي ًو

ً
 
 بالنظام العام الانتخابي ومبادئه ألاساسية. إخالل

 أ
ا
 .انتخابية برتكبها الناخبون : جرائم ول

عن كل ما يرتكبه من جرائم انتخابية  (1)تقوم املسؤولية الجنائية للناخب

أم بالتصويت أم بغيرها من مراحل سواء تعلقت بعملية القيد في القوائم الانتخابية 

ًالعملية الانتخابية.

  ة الجنائية للناخبأما عن الجرائم الانتخابية التي يمكن أن تحرك املسؤولي

              بالجرائم الانتخابية، ولادلء بالرأيالقيد فهي تمتد لتشمل كل من أعمال 

ًأو الاستفتاءات، سواء كان بصفته  أو التصويت في الانتخابات
 
ً ًوا أأصليً  فاعال

 
ا شريك

             مجرد محاولة ، أم أن ألامر اكتملت فيها أركان الجريمةأو سواء  ،ا فيهامساهم ً

ًأو شروع 
 
ًا.في الجريمة معاقب عليه قانون

 طة بالقيد في القوائم الانتخابية.جرائم الناخبين املرتب (1

العديد من الانتهاكات  املرحلة من مراحل العملية الانتخابية تشهد هذه
    ا ما يقوم الناخب بالكثيروالخروقات للقواعد وألاحكام املنظمة لالنتخاب، وغالبً 

                                                           

ا لقيد اسمه في إحدى القوائم املواطن الذي توافرت فيه الشروط املطلوبة قان ،يقصد بالناخب –(1) ون 

يجرى بالدولة ويتمتع بموجب هذا القيد بالحق في إبداء الرأي أو التصويت في أي استفتاء أو انتخاب  ،الانتخابية

         شرط أن ل يكون محروما من ممارسة حقوقه املدنية أو السياسية، وهذا بالتي يحمل جنسيتها هذا املواطن 

، التي تنص السالف الذكرمعدل ومتمم، ، 43 -46من القانون العضوي رقم  30ن املادة من مضمًو ما يستفاد

كاملة بوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه املدنية سنة  11" يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر :على

 ". في التشريع املعمول به في إحدى حالت فقدان ألاهلية املحددة  والسياسية، ولم بوجد
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إحدى حالت توفر وذلك بسبب  ،(1)القيد دون وجه حقكجريمة  ،الجرائم من هذه

ً الحرمان أو عدم الاستحقاق
 
وإما بسبب صدور أحكام باإلدانة  ،اللقيد املقررة قانون

املحددة بنصوص قانون العقوبات واملرتبة للحرمان من ممارسة ا في الجرائم جنائيً 

ًالحقوق السياسية أو لعدم ألاهلية الجنائي
 
  وألاهلية السياسية بصفة تبعية ،ة أصال

           أو جريمة القيد املتكرر في أكثر من قائمة انتخابية بأسماء وصفات غير حقيقية

ً.(2)أو مزيفة

  الناخبين املرتكبة بالتصويت أو الفرز وإعالن النتائج. جرائم (2

              الانتخابية العديد  الحساسة من مراحل العمليةاملرحلة تعرف هذه 

                 التي تعتبر جرائم انتخابية بامتياز ملا لها  ،ألافعال والسلوكاتمن الجرائم 

الانتخابي داخل املجتمع، وقسم الفعل  سالمةومساس مباشر بمبادئ  ،من خطورة

فتشمل هذه الجرائم ، مختلفةت دوافع يقوم به الناخبون تحكبير من هذه الجرائم 

أو التصويت دون وجه  التي تمس مبدأ حرية التصويت ،والسلوكات كافة ألافعال

باإلضافة إلى جميع السلوكات أو ألاعمال املؤدية إلى لاخالل بالسير الحسن  حق،

ً.نتائج الانتخابات تزيفلعملية التصويت أو 

ًومن أمثلة هذه الجرائم في التشريع الانتخابي الجزائري نذكر:

كأن صدر ضده حكم أو بعد  .(3)عد فقدان الحق فيهتصويت العمدي بجريمة ال -

ًإشهار إفالسه ولم يرد اعتباره.

جريمة التصويت بناء على تسجيل متكرر بالقائمة الانتخابية أو تسجيل بعد  -

          التصويت بناءً ريمة ا، أو جألاهلية املنصوص عليها قانون ًإخفاء حالة فقدان 

ً.(4)لعلى انتحال أسماء وصفات ناخب مسج

ً.(5)باغتنام فرصة التسجيل املتكرًرجريمة التصويت املتعدد  -

                                                           

ًمرجع سابق.معدل ومتمم، ، 43 -46من القانون العضوي رقم  479أنظر نص املادة  –(1)

ً نفس املادة من نفس املرجع.أنظر  –(2)

ً      نفس املرجع.  ،434أنظر نص املادة  –(3)

ً نفس املرجع. ، 434أنظر نص املادة  –(4)

ًنفس املرجع. نفس املادة منأنظر  –(5)
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 حرية بحق التصويت أًوأخل  تعكير صفو أعمال مكتب التصويت أًوجريمة  -

ً التصويت
 
كما  .(1)الفرًزا حضور عملية أو جريمة منع مترشح أو من يمثله قانون

       التصويت  عضو مكتبكجريمة إهانة  ،يمكن للناخب القيام بعدة جرائم أخرًى

ب في تأخير عمليات الانتخاب أو حال دونها أو عدة أعضاء منهم. أو جريمة التسب

           أو جريمة اختطاف صندوق الاقتراع املتضمن  (2)باستعمال وسائل التعدي

ً.(3)على ألاصوات قبل الفرًز

استها ستتم دًر ها خاصة أنل يمكن ذكرها جميعً وهناك الكثير من الجرائم التي 

ًا وهناك من سبقت لاشارة إليها.لحق ً

 ا: الجرائم التي برتكبها املرشحون.ثانيا 

ألنه يمكن تحميله  ،مزدوجةيرتكبه من جرائم مسؤولية املترشح بصدد ما  تعد
                اأو بصفته مترشح ً ،ااملسؤولية عن الكثير من الجرائم الانتخابية بصفته ناخبً 

ًن أخرى. في أحيا
 
وليس كل ناخب  ،أن كل مترشح هو ناخببدأ القائل املب عمال

ً.مرشح

الجزائية  أحكامها مشددة مقارنة باملسؤوليةواملالحظ أن مسؤولية املترشح  

ً .(4)للناخب
 
هناك  ،املرشح كناخبالتي يمكن أن ترتكب من عن الجرائم  وفضال

      حة بالفوز باملقعد ا ما تدفعه الرغبة الجاموكثيرً  ،(5)جرائم أخرى يرتكبها كمرشح

ًأو املنصب املراد شغله بعد الظفر بأصوات الناخبين.

                                                           

ًمرجع سابق.معدل ومتمم، ، 43 -46من القانون العضوي رقم  436 أنظر نص املادة –(1)

ً، نفس املرجع.439أنظر نص املادة  –(2)

ً، نفس املرجع.437املادة نص أنظر  –(3)

ً.40مصطفي محمود عفيفي، مرجع سابق، ص –(4)

الانتخابية ألجل  ا في املنافسةالشخص الذي تتوفر فيه شروط الناخب وأبدى رغبته قانونً  ،يقصد باملترشح –(5)

الفوز باملنصب املراد شغله بعد توافره على الشروط املطلوبة قانونا لشغل هذا املنصب، فاملترشح للمجالس 

  43 -46القانون العضوي رقم  من 97الشعبية البلدية يجب أن يتوفر على الشروط املنصوص عليها في املادة 

 الشعبي الوطنيللمجلس ذات القانون على شروط الترشح من  74نصت املادة ًوالسالف الذكر، معدل ومتمم، 

حددتها  شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، بينما 444ترشح لعضوية مجلس ألامة نصت عليها املادة أما شروط ال

ً.نفس القانوًن من 470املادة 
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 هاتوأهم هذه الجرائم الانتخابية التي ترتكب من طرف املترشح، والتي تضمن

ألاحكام الجزائية الواردة بقانون العقوبات في القسم املتعلق باملخالفات الخاصة 

لتشريع الانتخابي الجزائري الصادر بموجب أو تلك الواردة با ،بممارسة حق الانتخاب

لكن بدون  ،لاشارة إلى معظمهايمكن ، املعدل واملتمم. 43-46القانون العضوي رقم 

في الباب الثاني من هذه  تفصيل طاملا أنها هي ألاخرى ستكون محل الدراسة

راع وفي اقت ،من دائرة أو في أكثر مة الترشح في أكثر من قائمة، ومنها جريالدراسة

أو جريمة تقديم  .(2)أو جريمة استعمال القائمة الانتخابية ألغراض مسيئة. (1)واحد

خاصة أو مزايا  بتقديمها أو وعد بوظائف عمومية أًوأو عينة أو وعد  هبات نقدية

 هه أو أثر عليهاكًرأو جريمة تهديد ناخب أو إ. (3)بغرض التأثير على الناخبين ،خاصة

    ته باستعمال التخويف بفقدان منصبه أو بتعويضه هوأو حاول التأثير على تصوي

ً .(4)أو أهله )عائلته( أو أمالكه للضرًر

ً (5)وجريمة تلقي الهبات والدعم املالي من جهة أجنبية
 
 474ا لنص املادة خالف

 39 -47تمم بالقانون العضوي رقم املعدل ًوامل، 43-46من القانون العضوي رقم 

ًة الانتخابية ألاخرى املختلفة املرتكبة من املرشحين. إلى جرائم الدعاي باإلضافة

وهذا  ،أسلوب التشديد في مواجهة جرائم املترشحيناعتمد املشرع الجزائري 

، املعدل 43-46من القانون العضوي رقم  440ما تضمنته صراحة نص املادة 

واد املنصوص عليها في أحكام املإذا ارتكب مترشحون املخالفات  ":نصهابواملتمم، 

ًتضاعف العقوبة".  ،ن هذا القانوًنم 444و 437و 439و 436و 435و 431

                ألن أغلب الجرائم الانتخابية ترتكب في هذه املسألة، املشرع الجزائرًينؤيد ًو 

الشريفة والشفافة الذين ل يلتزمون بقواعد املنافسة الانتخابية من املترشحين 

              بهدف الفوز في الانتخابات ،غير املشروعةوسائل الوالنزيهة، فيلجؤون إلى كل 

لعملية الانتخابية وتضمن من خالل انتهاك القواعد واملبادئ التي تقوم عليها ا

                                                           

ً، مرجع سابق.، معدل ومتمم43 -46من القانون العضوي رقم  434املادة  نص أنظًر –(1)

ً، نفس املرجع.439املادة نص أنظر  –(2)

ً، نفس املرجع.444املادة نص أنظر  –(3)

ً.نفس املرجع، 440املادة نص أنظر  –(4)

ً، نفس املرجع.447املادة نص أنظر  –(5)
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     ترجع ثقة املواطن ًوكثر سالمة الانتخابات أبهذا التشديد نضمن ًو ،نتائجهاسالمة 

عوان لادارة القائمين عليه تسيره رجال وأ حياد وفي، الفعل الانتخابي فيأو الناخب 

ًوتنظيمه.

 
ا
 ا: الجرائم الانتخابية املرتكبة من طرف أعوان إلادارة.ثالث

ًالجرائم الانتخابية التي يرتكبها رجال لادارة وأعوانها  ترتبط ا باملوظفين أساس 

  إلجراءات العملية الانتخابية في لاعداد والتسييًرالعموميون املكلفون باملشاركة 

إعالن نتائجها ب وانتهاءً  ،)الجداول( الانتخابيةالقيد بالقوائم من لحظة  بتداءً ا

باملنصب في اختيار املرشح أو املرشحين الفائزين  املعبرة عن لارادة الشعبية ،النهائية

ًأو املقاعد املتنافس حولها واملراد شغلها.

لقاة على كاهل أعوان والجدير باملالحظة بالنسبة ملميزات املسؤولية الجزائية امل

هو التشديد واتساع مجال  ،جريمة انتخابيةأي لادارة وموظفيها عند ارتكابهم 

ر جميع بسبب أن دور رجال لادارة يمتد عب ،لادارة أو موظفيهاارتكابها أمام رجل 

للجرائم من بدايتها إلى نهايتها، ومنه فمجال ارتكابهم  مراحل العملية الانتخابية

ا طاملا أنهم يساهمون ويشاركون في جميع لاجراءات يظل ممكنً  الانتخابية

ًإعالن النتائج النهائية. إلى غاية أو التمهيدية لالنتخاباترية يالتحض

فيرجع إلى صفة الوظيفة العمومية التي يتمتع بها أعوان  ،سبب التشديد وأما

مشددة  جزاءاتقَر أبتحضير الانتخابات وتسييرها، فقانون العقوبات لادارة املكلفة 

           سواء كانت تبعيته للسلطة التنفيذية  ،التي يرتكبها املوظف العام على الجرائم

ورقابتها عبر  ،في لاشراف على العملية الانتخابية أو للسلطة القضائية املشاركة

ً.(1)جميع مراحلها بغرض ضمان حيادتها ونزاهتها

حيث شدد العقاب على الجرائم  ،ونفس املبدأ اعتمده املشرع الانتخابي

املكلفين باملشاركة في تنظيم وتسير ، الانتخابية املرتكبة من طرف أعوان لادارة

مهام تدخل ضمن إجراءات سير العملية الانتخابية  أي بهم طالانتخابات أو املنًو

ً.(2)بوجه عام

                                                           

ً. 473، 454مرجع سابق، ص، مصطفي محمود عفيفي –(1)

ًمرجع سابق.، مممتعدل ًوم، 43 -46رقم من القانون العضوي  34/ف477املادة نص أنظر  –(2)
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في الجرائم  ولعل أهم الجرائم الانتخابية التي يرتكبها أعوان لادارة أو موظفيها

جريمة القيد العمد لشخص أو محاولة قيده أو شطب اسم الانتخابية نذكر: 

. (1)باستعمال تصريحات مزيفة أو مزورة ،شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق

وجريمة اعتراض عملية ضبط القوائم الانتخابية، أو جريمة إتالف القوائم 

            أو تزويرهاأو تحويلها  ين أو إخفائهاأو جريمة إتالف بطاقات الناخب ،الانتخابية

وجريمة  ،تسجيل فيهاالمة الانتخابية أو أو جريمة تزوير شهادة الشطب من القائ

، وجريمة تالوة اسم غير أو تشويههافي محضر الفرز أو في ألاوراق لانقاص أو الزيادة 

          أو نسخة  ،تخابيةوجريمة منع الامتناع عن وضع القائمة الان ،(2)الاسم املسجل

أو الولئي لتركيز النتائج تحت تصرف  ،من محضر الفرز أو محضر لاحصاء البلدي

ً.(3)املترشح أو ممثله القانوني

الانتخابي الجزائري، والتي يهدف كما أن هناك جرائم أخرى واردة بالقانون  

         والسهر  ،نتخاباتاملشرع من خاللها إلى ضمان حياد لادارة املكلفة بتنظيم الًا

ورصد عقوبات جزائية مشددة  ،على سالمتها من كل تالعب بنتائجها أو بمصداقيتها

ً
ُ
ًملواجهتها ت

َ
موظف أو رجل إدارة مكلف باملشاركة في أعمال تسير العملية ع على كل وق

 الانتخابية.

ًطلب الثالثـامل

 للجريمة الانتخابيةالطبيعة القانونية 

ا،د الطبيعة للجريأثار موضوع تحدي ا واسع   فقهي 
 
انقسم  مة الانتخابية جدل

أن الجريمة الانتخابية مجرد  ألاول يعتبًرالاتجاه إلى اتجاهين، حوله الفقه الجنائي 

بينما  )الفرع ألاول(، جريمة عادية ل تختلف عن غيرها من الجرائم العادية ألاخرًى

            ابية ذات طبيعة سياسية بالنظر اعتبار الجريمة الانتخالاتجاه الثاني ذهب إلى 

طبيعة الحق املعتدى عليه ونعني به  اموضوعيً  سواء كان ،املعيار املعتمد عليهإلى 
على ارتكاب  أو بالنظر إلى معيار الباعث ،االذي يشترط فيه أن يكون سياسيً 

                                                           

ً، مرجع سابق.، معدل ومتمم43 -46من القانون العضوي رقم  433املادة نص أنظر  –(1)

ً، نفس املرجع430أنظر نص املادة  –(2)

ً، نفس املرجع.439أنظر نص املادة  –(3)
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الفرع ) (1)ةكانت الجريمة الانتخابية سياسيا فمتى كان الباعث سياسيً  ،الجريمة

وهناك املعيار املختلط الذي يعتمد عليه في تحديد الطبيعة القانونية  الثاني(،
)املوضوعي والشخص ي(، وتحديد ا للجريمة الانتخابية والذي يجمع بين املعيارين معً 

 مجموعة آلاثار والنتائج القانونيةللجريمة الانتخابية تترتب عنه القانونية  الطبيعة

ً )الفرع الثالث(.

 .الجريمة الانتخابية مجرد جريمة عادبة: فرع ألاول ــــال

سنتناول في هذا الفرع بيان الاتجاه الفقهي الذي يعتبر الجريمة الانتخابية 

 مجرد جريمة عادية 
ا
ً.ا()ثانيا ثم النقد املوجه لهذا الاتجاه الفقهي  (،)أول

 
ا
 اعتبار الفقه الجريمة الانتخابية مجرد جريمة عادبة.: أول

عادية شأنها  جانب من الفقه أن الجرائم الانتخابية ما هي إل جرائم يعتقد

 بهأو القوانين املرتبطة  قانون العقوباتشأن باقي الجرائم املنصوص عليها في 

كالنصوص الجزائية الخاصة، وإنما يرتبط ظهورها أو ارتكابها خالل فترة زمنية 

من مرحلة القيد بالقوائم  ابتداءً  ،بمختلف مراحلهامعينة تدعى بالعملية الانتخابية 

ً.(2)من طرف املصالح املختصة بإعالن النتائج النهائية وانتهاءً  ،الانتخابية

اع أو تحقيق مصلحة بحسب هذا الاتجاه الجريمة الانتخابية إلى إشتهدف 

إل مجرد غطاء  ،الدافع السياس ي ليس شخصية لفاعلها، وأن الباعث السياس ي أو

ً.(3)تغاه لاجرامي أي مصلحته الشخصيةالانتخابي للوصول إلى مب املجرميتستر به 

لنفعالت نتخابية ترتكب بشكل عرض ي من مجرم يخضع كما أن الجريمة الًا

هي التي تدفعه الانفعالت وهذه  ،ملوقف أو رأيوالحماس  ،عابرة وعواطف مختلفة

إجرامي كامن بداخل  في ألاصل ميللديه الانتخابي املجرم فالانتخابي،  إلى لاجرام

مساعد فقط لظهور هذا امليل  والظرف السياس ي بالنسبة له عامل ،شخصيته

                                                           

)1 -(  SOYER  Jean  Claude, Op.Cit, p45.  

نة بين القوانين الوضعية والتشريع الجنائي منتصر سعيد حمودة، الجريمة السياسية )دراسة مقاًر –(2)

ً.49، ص4340لاسالمي(، دار الفكر الجامعي، لاسكندرية، 

 عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية )دراسة مقارنة(، دار الجامعين –(3)

ً.405، 401، ص4333القاهرة، 
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بالصدفة الانتخابي  الجانيأن الرأي  هذا حسبلاجرامي الباطني، أو بمعنى آخر 

ً
 
سياسية وأهم خصائصها نيل الغاية ا بصبغة والعامل املساعد لها مصبوغ

ً .(1)واستهداف مصلحة آلاخرين

 بشأن اعتبار الجريمة الانتخابية جريمة عادبة.  ي: نقد الاتجاه الفقهاثانيا 

فهناك من يعتبره جانب الصواب في عدة  ،لم يسلم هذا الاتجاه من النقد

إما على فكرة الباعث إلى ارتكابها  ،طبيعة الجريمة ل بد أن يعتمدجوانب فتحديد 

ه أهملها ولم يأخذ بأي منها غير أن هذا الاتجا ،أو على طبيعة الحق املعتدى عليه

بالرجوع إلى طبيعة الحق املعتدي عليه في الجرائم الانتخابية فهو حق ذو طبيعة 

            على كل ألافعال والسلوكات ياسيةوهو ما يجعله يضفي الصفة الس ،سياسية

ً .التي تشكل اعتداء على هذا الحق السياس ي

ً
 
أهمية للظرف السياس ي في تحديد هذا الاتجاه ل يولي أي  ،عن ذلك وفضال

ا ،طبيعة الجريمة الانتخابية لرتكاب الجريمة  ألنه يرى بأنه مجرد عامل مساعد 

ًيعتبرها مجرد جريمة عادية )ذات طبيعة عادية(.ولهذا 

هذا الاتجاه أنه يقصر ارتكاب الجريمة الانتخابية على طائفة كما يعاب على 

         ة أو بالعاطفة وهو تصور غير دقيق، خاصة كاملجرم بالصدف ،معينة من املجرمين

أن الواقع يؤكد إمكانية ارتكاب هذه الجريمة من مختلف شرائح املجتمع دون تميز 

من الفقهاء يعتبرون ثاني اتجاه هذه الانتقادات ظهر على ضوء ًو .(2)تفرقة بينهمأو 

، بل هي جريمة الجريمة الانتخابية ليست جريمة عادية من جرائم القانون العام

ً سياسية بحتة.

 .الانتخابية جريمة سياسية اعتبار الجريمة: فرع الثانيــــال

            الجريمة الانتخابية فقهاء القانون الجنائيعند  الاتجاه الغالبيعتبر 

هي جرائم ألن الثابت أن جرائم الانتخاب بحسب طبيعتها ، (3)من الجرائم السياسية

                                                           

  لاسكندرية، عبد هللا الشاذلي، علم لاجرام والعقاب، منشأة املعارف علي عبد القادر القهوجي وفتوح –(1)

ً. 11، 10ص، 4779

ً.447ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص –(2)

(3)- DUVAL  Jean- Marc,  Op.Cit,  p835. 
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الباعث أو الغرض منها أو طبيعة ه الطبيعة بالنظر إلى وتستخلص هذ ،سياسية

             ما جعلهم يختلفون في املعيار الذي يعتمدونه وهذا  ،(1)الحق املعتدى عليه

ثالث  إلى من الجرائم فانقسموا في تحديد هذه الطبيعة السياسية لهذا النوع

  -الباعث -من اعتنق املعيار الشخص يفمنهم  ،اتجاهات
ا
يأخذ  من ومنهم ()أول

          ا معً وهناك اتجاه ثالث يجمع بين املعيارين  ا(،)ثانيا  -املادي -باملعيار املوضوعي

 أو ما يسمى باملعيار املختلط  ،في تحديد الطابع السياس ي للجريمة الانتخابية
ا
 ا(.)ثالث

 
ا
 : الطابع السياس ي للجريمة الانتخابية بالنظر للمعيار الشخص ي.أول

متى كان الانتخابية حسب أنصار املعيار الشخص ي سياسية الجريمة تكون 

وم الجاني بالتأثير من ورائها سياسية، كأن يق املستهدفة إلى ارتكابها أو الغاية الباعث

أو قائمة مترشحين موالي للنظام  ،لهم للتصويت لصالح مرشحأو حم على الناخبين

و العكس من ذلك كأن يقوم الجاني أ ،السياس ي القائم لضمان فوزه في الانتخابات

  أو قائمة مترشحين معارضة للنظام السياس ي القائم بذات السلوك لصالح مرشح

            السياس ي القائمر النظام يإلى الحكم وتغي بهدف التصويت لصالحهم للوصوًل

أو طرف أجنبي  من جهة أو كمن يقوم بتلقي أموال أو هبات نقدية أو عينية

في الانتخابات  أو تمويل الدعاية الانتخابية لغرض الفوًز ،في الحملة لستخدامها

ً.(2)أو لابقاء عليه بهدف تغيير النظام السياس ي للدولة

متى كان الباعث إلى ارتكابها  ،ا للمعيار الشخص ي تعتبر الجريمة سياسيةووفق ً
متى ف ،ردف له عنصر الغرض أو الهدف من ارتكاب الجريمةوهناك من يًُا سياسيً 

ا حتى ولو كانت الجريمة من حيث موضوعها جريمة ارتكابها سياسيً من  كان الهدف

  كالتزوير أو القتل أو التهديد وغيرهاتدخل ضمن جرائم القانون العام  ،عادية

ً السياسية،ملعيار من نطاق الجريمة ويوسع هذا ا
 
قد تبدو  يجعلها شاملة لجرائم إذ

                                                           

            مراحله املختلفة حسام الدين محمد أحمد، الحماية الجنائية للمبادئ الحاكمة لالنتخاب السياس ي في –(1)

ً.416دار النهضة العربية، القاهرة، د. س. ن، ص

ً.403ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص –(2)
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أو قتل زعيم بهدف تغير نظام الحكم  س دولةكقتل رئي ،عاديةفي جوهرها جرائم 

ً. (1)محاضر نتائج الانتخابات... إلخللحكومة أو تزوير  معارض

وكذا استظهار الرابطة  ،الدافععنصر على وحرصت محكمة النقض املصرية 

ومن ثم فإذا حدث وأن ارتكب الجريمة بعد  ،الزمنية فيما يتعلق بجرائم الانتخاب

، فإن الدافع السياس ي ينتفي ليحل محله نتائجهاوظهور ات بانتهاء عملية الانتخا

ً.(2)لنتائجألانانية والانتقام بعد ظهور ا

ل تعد  ،ا لهذا املعيار الشخص يفإن الجريمة الانتخابية وفق ً على ما سبق، بناءً ًو
حتى ولو كانت مرتكبة ضد أحد  ،اسياسية إل إذا كان الباعث على ارتكابها سياسيً 

كأن يقوم الجاني بالتعرض لناخب معين ومنعه من الدخول  اسيةالحقوق السي

ولكن بدافع الانتقام لنفس السلوك ارتكب من الضحية الذي  ،ملكتب الاقتراع

ً
 
الجريمة ارتكبت  أنبالرغم من ًوهنا ف ،اعترض سبيله ومنعه من دخول املسجد مثال

لكن  ،تخابفي حق الان حق سياس ي يتمثلممارسة من املنع وكان موضوعها هو 
ًوهو غير سياس ي.ا وإنما بدافع الانتقام الدافع لدى الجاني لم يكن سياسيً 

 ا: الطابع السياس ي للجريمة الانتخابية بالنظر للمعيار املوضوعي.ثانيا 

             ا الجريمة تكون سياسية متى كانت تمثل عدوان ًومؤدى هذا املعيار أن 

سياس ي للفرد بصرف النظر عن الباعث حق  على مصلحة سياسية للدولة أو على

من وراء ارتكابها وبالتالي تستمد الصفة السياسية من طبيعة الحق أو املوضوع 

            بالغاية يجة التي ترتبت عنها دون الاعتدادومن النت الذي وقعت عليه الجريمة

ً(3)إلى اقترافها التي دفعت بالجاني أو البواعث
 
تعد جرائم املعيار لهذا  ، وإعمال

                                                           

دار الجامعة الجديدة  محمد زكي أبو عامر، سليمان عبد املنعم، القسم العام من قانون العقوبات، –(1)

ً.434، ص4336لاسكندرية، 

ً.419، 419دين محمد أحمد، مرجع سابق، صحسام ال –(2)

(3)- MERLE  Roger, VITU  André, Traite  de  Droit  criminel, Droit  pénal spécial,  Edition Cujas, Paris  

1982,  p409, 138. 
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            ولاخالل بأمن الدولة والغشسياسية محاولة قلب نظام الحكم في الدولة 

ًاملوضوعي في الانتخابات والتجمهر، ويبدو أن املعيار 
 
ً .(1)لدى الفقه قد لقي قبول

ا يكفل الدستور والقانون يً ا سياسوطاملا أن حق الانتخاب أو الترشح حق ً

ا لحمايته من أي اعتداء، وعلى هذا وء للقضاء طلبً للفرد اللجويخول  حمايته

ً.(2)ألاساس تعتبر الجريمة الانتخابية جريمة سياسية لوقوعها على حق سياس ي

 
ا
 ا: الطابع السياس ي للجريمة الانتخابية حسب املعيار املختلط.ثالث

 املعيار املوضوعييجمع بين املعيار الشخص ي ًوألنه املختلط بيسمى هذا املعيار 

السياسية على الجرائم الانتخابية، وحسبه فإن الجريمة تعد إضفاء الطبيعة في 

ا الجريمة وتعتبر أيضً  ،اإلى ارتكابها سياسيً سياسية عندما يكون الباعث أو الدافع 

رد أو الفعلى حق من الحقوق السياسية للدولة )املجتمع(  سياسية عندما ترتكب

ً.(3)ئي والتشريعات العقابية أو الجزائيةوهذا املعيار هو الراجع لدى الفقه الجنا

أن املشرع الانتخابي الجزائري لم يحدد الطابع السياس ي  والجدير بالذكر

يمكن من خالله التميز بين هذه الجرائم والجرائم للجرائم الانتخابية، بشكل واضح 

ونفس الحكم ينطبق على املشرع العقابي الذي لم يتطرق لتحديد  ()العادية العامة

تنظيم  بطريقة الاستئناسالطابع السياس ي لهذه الجرائم من عدمه، وإن كان يمكن 

التعدي وجرائم ، (4)كجرائم الخيانة والتجسس ،املشرع لجرائم املاسة بأمن الدولة

وجرائم الاعتداءات واملؤامرات  ،(5)أو الاقتصاد الوطني ألاخرى على الدفاع الوطني

       في حركات التمردوجرائم املساهمة ، (6)ضد سلطة الدولة وسالمة أرض الوطن

                                                           

اعتبر الذي  4705وقد أخذ بهذا املعيار املؤتمر الدولي لتوحيد قانون العقوبات املنعقد بكوبنهاجن سنة  –(1)

" تلك التي ترتكب ضد تنظيم الدولة أو مباشرتها لوظائفها أو ضد حقوق املواطنين الجرائم السياسية:

ً.057أنظر أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص ،املستمدة من هذا التنظيم"

ً.494سابق، صالوردي براهيمي، مرجع  –(2)

ً.404عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، صضياء عبد هللا  –(3)

LEFEBVRE   José,  « Codifier  l’infraction  politique ? », CURAPP- la politique  ailleurs,  P.U.F,  Paris,  1998 

p374.  

ًً، مرجع سابق.456 -66 رقم من ألامًر 61، 60، 64، 64أنظر نص املواد  –(4)

ً، نفس املرجع.96إلى  65أنظر نص املواد  –(5)

ً، نفس املرجع.73 إلى 99أنظر نص املواد  –(6)
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ً
َ

أو السجن إلى لاعدام ل في حالت أو عدة جرائم العقوبة دة وتصوهي تتميز بالش

ًاملؤبد أو السجن املؤقت.

نظام العلى أن هذه ألافعال يمكن أن تقض ي  يرجع إلى ومرد هذا التشديد

إضفاء طابع الجريمة  ا، ولهذا يمكنأو داخليً ا لدولة سواء خارجيً السياس ي ل

في قانون  فقد نص املشرع الجزائي عن ذلك وزيادة ،السياسية على هذه الجرائم

التي يمكن اعتبارها جرائم سياسية  العقوبات الجزائري على مجموعة من الجرائم

ن الفصل الثالث من الكتاب الثالث والخاص باملخالفات م وهذا في القسم ألاوًل

     434من املادة )أين تضمنت مواد هذا القسم  ،تخابالخاصة بممارسة حق الان

                   ا التي تمثل عدوانً الانتخابية ( النص على مجموعة من الجرائم 436إلى املادة 

ً
 
وتكون لها ، ا للحقوق السياسية للدولة )املجتمع( أو للفرد على حد السواءأو خرق

    غلب ألاحيان إلى الفوز بالنتخاباتتهدف في أ ،أغراض وبواعث سياسية انتخابية

قواعدها بانتهاك  ،ش في مصداقيتهاأو لاساءة ولاضرار بالعملية الانتخابية والخد

ًنزاهتها. وأومبادئها ألاساسية التي تقوم عليها وتضمن سالمتها 

              العملية الانتخابية بمجموعةآلاخر أحاط  وفه ،أما املشرع الانتخابي الجزائرًي

التي قد  ،ألافعال التي تضمنت تجريم الكثير من السلوكات أو ،من ألاحكام الجزائية

من غير أطراف ًو ،من أطراف العملية )الناخبون، املترشحون، وأعوان لادارة( ترتكب

التي يمكن أن تمس بالعملية الانتخابية ، جانب(وألًا املواطنين العادين) العمليةهذه 

ً.رر بسالمتها ونزاهتهاأو الض أو تلحق ألاذى

أضفى حماية جزائية للعملية الانتخابية عبر  ،املشرع الانتخابي واملالحظ أن

  الجرائم الانتخابية في مواجهة مقترفي جزائيةعقوبات  وأقر ،جميع مراحلها

ً ،والتمعن في هذه الجرائم ودراستها وتفحصها
 
إليها  للمعايير الفقهية املشار وإعمال

أن املشرع الانتخابي الجزائري لم يشر يتبين  ،ة الخاصة لهذه الجرائملتحديد الطبيع

               غير  ،وجعلها كالجرائم العاديةصراحة إلى الطبيعة السياسية للجرائم الانتخابية 

ا ما ترتكب هذه الجرائم ذات طبيعة سياسية ل محالة ألنها غالبً  كوًن هًوأن الثابت 

  أو دعم أو هزم مرشح أو قائمة معينةفوز بالنتخابات كال ،بدافع أو باعث سياس ي

ً.من املترشحين لالستحقاق الانتخابيمترشح أو لهزم 
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كما أن هذه الجرائم الانتخابية تمثل انتهاك أو اعتداء وعدوان على أحد  

الحقوق السياسية للفرد )حق الانتخاب أو حق الترشح( أو تنصب على الحقوق 

يتم  ،ظيم وإجراء الانتخابات في إطار القوانين كحدث سياس يفي تن السياسية للدولة

ًخالله مشاركة املواطنين في اختيار من يمثلهم في مؤسسات الدولة.من 

   غفال الطابع السياس ي للجريمة الانتخابية خاصةإيمكن  ل ،وحسب تقديرنا

اب أن ركنها املادي ينصب على ممارسة أهم الحقوق السياسية، وهما حقي الانتخ

عن الجانب النفس ي للمجرم الانتخابي الذي تحركه في غالب  والترشح، ناهيك

ألاحيان امليولت السياسية لرتكاب هذه الجرائم، خالل مرحلة معينة من مراحل 

ً.العملية الانتخابية

تحديد الطبيعة ن التساؤل مهم حول جدوى غير أنه قد يتبادر إلى الذه

ًما سنعالجه في الفرع الثالث.وهذا  ،القانونية للجريمة الانتخابية

 .جدوى تحدبد الطبيعة القانونية للجريمة الانتخابية: فرع الثالثــــال

جريمة عادية أو جريمة اعتبارها بً،لجريمة الانتخابيةطبيعة اتحديد يترتب على 

قد يخرج عن النظام القانوني للتجريم أن املشرع نتائج قانونية مهمة، ذلك سياسية 

سواء وردت هذه الجرائم في صلب  ،لطبيعتها الخاصةا ة لبعض الجرائم نظرً بالنسب

أو في تشريعات جزائية خاصة، ويتجلى هذا الخروج ليس  هقانون العقوبات نفس

الركن املعنوي، وإنما  من الجرائم بالنسبة للركن املادي أو عن غيرهامجرد تميزها ب

  الجريمة مقارنة بغيرها من الجرائمفي الخروج عن القواعد العامة التي تحكم هذه 

ً
 
بالنسبة للجرائم العامة عن فلسفة التجريم  ،فلسفة جنائية متميزةا من انطالق

ً.(1))العادية( املنتهجة في قانون العقوبات

وبين  ،ز بين اعتبار الجريمة الانتخابية مجرد جريمة عاديةيوتظهر أهمية التمي

 ام املوضوعية )من حيث ألاحك ،سياسيةاعتبارها جريمة 
ا
(، ومن حيث ألاحكام أول

 من حيث وجهة نظر القانون الدولي )ًو( اثانيا ية )ئلاجرا
ا
ً(.اثالث

ً

                                                           

ً.146عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص –(1)
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ا
 : من حيث ألاحكام املوضوعية.أول

 الجريمة الانتخابية جريمة عادية يز بين اعتبار يتتجلى بشكل كبير أهمية التم

               مة القانون العام السياسية تختلف عن جريجريمة سياسية، ألن الجريمة  أو

فالتشريعات املقارنة تقرر للجرائم السياسية عقوبات في نظر القانون الداخلي 

          نوعية مغايرة لنظيرتها املقررة للجرائم العادية، وهو ما أخذ به املشرع الفرنس ي

القانون العام عقوبات على مرتكبي جنايات  في مجال الجنايات، بحيث تطبق

بينما ، réclusion à tempsوالسجن املؤقت ، réclusion perpétuelle  السجن املؤبد:

 détention perpétuelleتطبق على الجنايات السياسية عقوبة الحبس املؤبد 

ً.détention criminelle à tempsاملؤقت الجنائي والحبس 

ائم السياسية الفرنس ي كان يستبعد عقوبة لاعدام في الجًرفالقانون  ،إلشارةول

الذي أقر هذه العقوبة  ،31/36/4763تعديله بموجب القانون املؤرخ في إلى غاية 

 4794خالل سنة غير أنه  ،الجنائية القاسية )لاعدام( بالنسبة للجرائم السياسية

لغاء عقوبة لاعدام إثر إصالح قانون إوتم تثبيت  تم إلغاؤها )عقوبة لاعدام(

ً.(1)44/39/4774املؤرخ في  690-74القانون رقم  الفرنس ي بموجبالعقوبات 

وبالنسبة للجنح فاملشرع الفرنس ي لم يميز بين الجرائم من حيث العقوبات 

املدان بجنحة سياسية بمعاملة خاصة خالل تنفيذ  لكنه يخص املجرم السياس ي

ول يلزم بارتداء  ،من خارج املؤسسة العقابيةفي طلب طعامه  له الحقإذ  ،العقوبة

  بتنفيذ العقوبة، كما ل يجبر على العمل داخل السجنمالبس السجن الخاصة 

ً.(2)ويحبس في مكان خاص

فهو ل يميز من حيث العقوبات بين الجرائم  ،وبالنسبة للمشرع الجزائرًي

  غير أنه بالنسبة لجرائم الانتخابات ،عامةالسياسية وجرائم القانون العام بصفة 

لين ومن العقوبات الخاصة التي تتماش ى مع هذا النوع قد خصها بنوع من ال هفإن

ً ،من الجرائم السياسية
 
  ل وجود لعقوبة لاعدام بالنسبة للجرائم الانتخابية فمثال

ً
 
سواء  ،العود بالنسبة للجرائم الانتخابيةعن ذلك لم يشر املشرع إلى ظرف  وفضال

                                                           

ً.16، 14أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص –(1)

ً.16، صنفس املرجع –(2)
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                سة حق الانتخابالواردة بقانون العقوبات بعنوان املخالفات الخاصة بمماًر

  أو تلك الجرائم املحددة في القانون الانتخابي رقم  ،436إلى املادة  434من املادة 

ً.السابق الذكر 46-43

املشرع الجزائري أن أحكام لادانة الصادرة في الجرائم السياسية يعتبر  ،وعليه

  القانون العاملصادرة في جرائم ل تترتب عنها ذات آلاثار املترتبة عن أحكام لادانة ا

املحكوم عليه وهكذا فإن ألاحكام الصادرة في الجرائم السياسية ل تحول دون إفادة 

ا من نظام وقف التنفيذ العقوبة املحكوم بها من أجل جريمة من جرائم لحق ً

ً.(1)قانون لاجراءات الجزائية 574وهذا ما تؤكده املادة  ،القانون العام

فإن لادانة بجريمة سياسية ل تعتبر كسابقة  ،مون هذه املادةبتحليل مض 

       من نظام وقف تنفيذ العقوبة إذا  قضائية تحرم الشخص من إمكانية الاستفادة

ًالعام.ا جريمة من جرائم القانون ما ارتكب لحق ً

  كسابقة قضائيةوالنتيجة الثانية لعدم اعتبار حكم لادانة بجرائم سياسية 

الجرائم  يستنتج بعد دراسةما العود كظرف مشدد، وهذا بنظام العمل  هو عدم

فسير لعدم سريان أحكام العود على الجرائم السياسية بشكل تال وهو ،الانتخابية

كما أنه ل يجوز الحكم بتوقيع  ،(2)وعلى الجرائم الانتخابية بشكل خاص ،عام

  (. جج إ. ق.من  633ة )املادة لاكراه البدني أو تطبيقه في قضايا الجرائم السياسي

ل مجال  فإنه ،وبالنتيجة لذلك وإذا اعتبرنا الجرائم الانتخابية جرائم سياسية

ً.(3)لتوقيع لاكراه البدني ضد املجرم الانتخابي باعتباره مجرم سياس ي

                                                           

بجوز للمجالس القضائية :" على التي تنص ،الذكر، السالف 455 -66 رقم من ألامًر 574أنظر نص املادة  –(1)

س أو الغرامة، إذا لم بكن املحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس وللمحاكم في حالة الحكم بالحب

من جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم مسبب باإلبقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة  لجنابة أو جنحة

ًألاصلية".

                   لهذا النوععدم سريان نظام العود على الجرائم الانتخابية لعدم نص املشرع عليه بالنسبة  ،يبدو أن –(2)

يعتبر تأكيد على الطابع السياس ي للجريمة الانتخابية، ومنه فاملدان بها يعتبر غير مسبوق قضائيا  ،من الجرائم

ًإذا ارتكب بعدها جريمة من جرائم القانون العام. ،ويمكنه الاستفادة من نظام وقف تنفيذ العقوبة

 . LEFEBVRE   José,  Op.Cit,  p374- (3 ) 

PRADEL  Jean,  Droit  pénal, Tome 1, Introduction générale, droit pénal, 6éme éd, Cujas, Paris, 1988                  

p249. 
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  ا: من حيث ألاحكام إلاجرائية.ثانيا 

لقواعد وأحكام ا تميز الجريمة السياسية عن الجريمة العادية خضوعهيظهر 

: إفراد (1)من أهمها ،ية تختلف عند تلك التي تخضع لها الجريمة العاديةإجرائ

السياسية أهمية  في الجرائم السياسية أو في أكثر الجرائم خاصة للفصلمحاكم 

هي ألاخرى تتميز من حيث زمن ارتكابها وقت السلم  التي كالجرائم املاسة بأمن الدولة

لفة تخضع الجرائم السياسية في املراحل املختالاتجاه قد وفي نفس  ،أو الحرب

            تكون في الغالب لصالح املتهمين  ية خاصةللدعوى العمومية لقواعد إجرائ

من شأنها  حظر تطبيق بعض لاجراءات التيتم ففي فرنسا  ،في الجرائم السياسية

وخالل  املثول الفوريفي لاجراءات السريعة املرتبطة بتقيد حرية املتهم خاصة 

، باإلضافة إلى تقيد سلطة واملحاكمةجميع مراحل املتابعة الجزائية والتحقيق 

ً.صدار أمر بالقبض على مرتكب الجريمة السياسيةإفي   قاض ي الجنح

خص الجرائم السياسية ببعض الخصائص هو آلاخر  ،واملشرع الجزائرًي

        عن لاجراءات املعمول بها  تختلفالتي ، طبيعة هذه الجرائملاملناسبة ية ئلاجرا

في جرائم القانون العام، فمن حيث الاختصاص تختص املحاكم العسكرية بالنظر 

عليها في قانون العقوبات عندما تزيد املرتكبة ضد أمن الدولة املنصوص في الجرائم 

ًالجناة عسكريون أم مدينون.سواء كان  سنوات 35عقوبة املقررة لها عن ال

والتجسس، جرائم التعدي على الدفاع            هذه الجرائم: جرائم الخيانة أمثلة  ومن

الدولة وسالمة أرض الوطن، جنايات  وجرائم ضد سلطةالاقتصاد الوطني،  أًو

               وغيرهاالتقتيل والتخريب املخلة بالدولة والجرائم املوصوفة بأفعال إرهابية... 

ً 35عقوبتها التي تفوق  ،الجرائممن                      ا وقد كانت هذه الجرائمسنوات حبس 

املتضمن  36-97من اختصاص مجلس أمن الدولة إلى غاية صدور القانون رقم 

من قانون لاجراءات  (2)14 مكرًر 049إلى  46مكرر  049إلغاء أحكام املواد من 

املوصوفة لجرائم وهي ا ،باإلضافة إلى بعض الجرائم ضد أمن الدولة الجزائية.

                                                           

ً.69أبو املعاطي مصطفي أبو املعاطي مصطفي، مرجع سابق، ص –(1)

 49لة الصادر، ج. ر، العدد ، يتضمن إلغاء مجلس أمن الدًو45/31/4797مؤرخ في  36 -97قانون رقم  –(2)

ً.46/31/4797الصادر بتاريخ 
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أو املحاكم  بأفعال إرهابية أو تخريبية، يكون فيها الاختصاص بين املحاكم العسكرية

ً.(1)العادية القانون العام

حال فصلها في الجرائم حكمة الجنح املشرع لم يجيز ملف ،ومن حيث لاجراءات

اذات الطابع السياس ي ضت املتهم أو القبض عليه ولو قبإيداع  ، أن تصدر أمر 

ً.(2)ق. إ. ج. جمن  059وهذا ما أكدته املادة  ،بعقوبة الحبس ملدة تتجاوز السنة

وإن كان املشرع لم يفصح صراحة عن اعتبارها  ،وبالنسبة للجرائم الانتخابية

       من جرائم السياسية، غير أنه وبالعتماد على بعض املعايير وألاحكام القانونية

للجرائم الانتخابية. فإنه كما فاء الصبغة السياسية التي يعتمد عليها الفقه في إض

تعتبر جرائم  ،فالجرائم الانتخابية املنصوص عليها في التشريع الجزائرًي سبق القوًل

مرتكبة بدوافع سياسية من املجرم الانتخابي ألنه في الغالب تكون  ،سياسية بامتياز

ق من الحقوق أو تكون مرتكبة ضد ح ،وهذا ما يتماش ى مع املعيار الشخص ي

أو للفرد كحقي  الجماعية للدولة أو املجتمع أو الحقوق السياسيةالسياسية 

ً
 
إلى الطابع  أن يشير صراحة الانتخاب والترشح، ولذلك فإنه كان على املشرع أول

حتى يرفع أي لبس أو غموض حول هذه املسألة القانونية السياس ي لهذه الجرائم 

        سواء على مستوى ألاحكام املوضوعية ،قانونية نتائجاملهمة بسبب ما يترتب من 

ًأو على مستوى القانون الدولي في ما يخص مسألة تسليم املجرمين. ،أو لاجرائية

 
ا
  القانون الدولي في مسألة تسليم املجرمين.ا: من حيث نظرة ثالث

  العالقات الدولية عدم جواز تسليم املجرمين السياسيين الثابت في مجال

على منع تسليم املجرمين السياسيين أو طرد لجئ ا تنص أغلب الدساتير ولهذ
واملؤسس الدستوري الجزائري هو آلاخر أخذ بهذا  ،ا بحق اللجوءسياس ي يتمتع قانونً 

اكتفى بالنص على عدم جواز بحيث  ،أو املرونة لكن بش يء من التخفيفاملبدأ 

                                                           

ً.19أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص –(1)

        " بجوز للمحكمة على:، التي تنص ، السالف الذكر 455 -66 رقم من ألامًر 34/ف059أنظر نص املادة  –(2)

متعلقا بجنحة من جنح القانون العام إذا كان ألامر  303في الفقرة ألاولى من املادة  في الحالة املشار إليها

وكانت العقوبة املقض ي بها ل تقل عن الحبس سنة أن تأمر بقرار مسبب بإبداع املتهم في السجن أو القبض 

ً عليه...".
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             جوء، وهذا ما يستخلص سياس ي الذي يتمتع بحق اللالتسليم أو طرد الالجئ 

بأي  ل يمكن ":على التي تنص ،(1)من الدستور الحالي 90من استقراء نص املادة 

ًا بحق اللجوء".من ألاحوال أن يسلم أو يطرد لجئ سياس ي يتمتع قانونً  حال

م جواز تسليم وطرد عد يؤكد علىتجده هذا النص الدستوري في  وبالتمعن

ذي يتمتع بحق اللجوء، ول يتكلم صراحة عن املجرم السياس ي الالالجئ 

املجرم السياس ي أن هذا النص يمكن تطبيقه واحترامه إذا كان  ، غير(2)السياس ي

  ه أو طرده من إقليم الدولةفال يمكن تسليم ،بحق اللجوء السياس ي بالدولةيتمتع 
فيما  ،العادية التميز بين الجريمة السياسية والجريمة ظهر أهميةعلى ذلك ت وبناءً 

طار الاتفاقيات في إتسليم املجرمين السياسيين في مجال الانتخابات يخص مسألة 

ًالدولية املتعلقة بالتعاون القضائي بين الدول.

خرق أو  ماهي إل انتهاك ،أن الجريمة الانتخابية في الواقع ،اأخيرً يمكن القول 

             نتخابية والتأثيربالعملية الًامن شأنه إلحاق الضرر  ،لنظام الانتخابات

وتحديد الطبيعة القانونية للجريمة الانتخابية  .اعليه قانون ًمعاقب على مصداقيتها 

السياسة الجنائية املتخذة ملواجهة هذا النوع من الجرائم من شأنه التأثير على نوع 

ألاركان  بماهية هذه الجرائم ل بد من دراسة ولإلحاطةين ل أكثر ول أقل، واملجرم

    ا ما سنتناوله، وهذالتي تقوم عليها هذه الجرائم والوقوف على ذاتية هذه ألاركان

ً.في املبحث املوالي

 

 

 

                                                           

   ، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، املصادق عليه 39/44/4776مؤرخ في  109-76مرسوم رئاس ي رقم  –(1)

 34-46 رقم قانوًنالبتمم معدل ًوم، 39/44/4776ر بتاريخ ، الصاد96، ج. ر، العدد 49/44/4776في استفتاء 

 .39/30/4346، الصادر بتاريخ 41، يتضمن التعديل الدستوري، ج. ر، العدد 36/30/4346 في ؤرخامل

ً.16أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص –(2)
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 بحث الثانيـامل

 أركان الجريمة الانتخابية

تعين البحث في ألاركان ي ،األحكام العامة للتجريم الانتخابيب لإلملام بشكل وافي

ًوا املكونة للجرائم الانتخابية،
 
                 كل فعلهي لجريمة الانتخابية ا كوًنا من نطالق

من شأنه إلحاق الضرر أو املساس  ،أو امتناع )سلوك ايجابي أو سلبي( غير مشروع

      ا عقابً أو بأحد املبادئ التي تقوم عليها ويقرر القانون  بسالمة العملية الانتخابية
       تقوم .شأنها شأن الجريمة العادية نتخابيةالجريمة الًاف هومن ،(1)اجنائيً  أو جزاءً 

 .(2)وتقوم املسؤولية ضد مرتكبيها ،يمكن القول بوجودهالكي  ،أركانعلى ثالثة 

  فقيام املسؤولية الجزائية عن الجرائم املاسة بمصداقية ونزاهة الانتخابات

 أن يكون هناك نص قانوني يجرم هذه ألافعال والسلوكات قبل وقوعها تتطلب

)املطلب  ويعاقب عليها سواء ورد هذا النص في قانون العقوبات أو في نص آخر

ينجم عليها لاخالل  ،أو امتناعات غير مشروعة القيام بأفعال كما تتطلب ،(ألاول 

                                                           

)1(- DESPORTES  Frédéric,  LE  GUNEHEC  Francis, Op.Cit, p10. 

ا من أركان الجريمة أم  –(2) اختلف الفقه ول زال حول طبيعة الركن الشرعي للجريمة حول ما إذا كان يشكل ركن 

ا في بنائها  ا مفترض أو شرط أولي 
 
ل يعد كذلك وإنما هو مجرد وصف للسلوك املجرم أو باألكثر مجرد شرط

ا من أركان الجريمة  القانوني، فمن ناحية أولى يرى بعض الفقه أن الركن الشرعي أي )النص القانوني( ليس ركن 

أساس ي للجريمة، أنظر أحسن بوسقيعة، مرجع سابق  أو شرط Agent de la répressionوإنما هو عامل الردع: 

 ًنقال عن: ، : ديكوك وجان ديدييه وراسهحسب ما ذهب إليه الفقهاء .60ص

 DECOCQ  André,  Droit pénal général, Armand Colin, Paris, 1971, p61. 

وإنما هو مجرد تكيف أو وصف قانوني  ،وهناك من يعتبر أن عدم مشروعية الفعل ل يدخل في تكوين الجريمة

 .للجريمة وليس من املنطق حسب بعض الفقه أن يعتبر هذا الوصف من عناصر تلك الواقعة لاجرامية املوصوفة

لذي يخلق الجريمة وليس من الصواب في ش يء أن نعتبر الخالق جزء أو بمعنى آخر أن النص القانوني العقابي هو ا

              ، أن النص القانوني ركنستيفاني ولوفاسور وبولوك وصوييفيما خلقه. ويرى جانب آخر من الفقه ومنهم: 

              فبانعدامه تنعدم الجريمة حيث ل جريمة بدون نص قانوني، من أركان الجريمة وهو ضروري لقيامها

ًً. نقال عن:61ص ،أنظر أحسن بوسقيعة، مرجع سابق

STEFANI  Gaston, LEVASSEUR  Georges,  BOULOC  Bernard, Droit  pénal  général, 17émé éd, Dalloz 

Paris, 2000, p101. 
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ولاضرار بالسير الحسن والنزيه للعملية الانتخابية، وقيام عالقة السببية بين هذه 

القصد الجنائي وأن يكون  ،(الثانياملطلب ) السلوكات أو ألافعال وبين النتيجة

           رادته إلحداث الفعل إدى الجاني واتجاه بد أن تتوفر لارادة والعلم لفاًل ،متوافر

 )املطلب الثالث(. لاجرامية أو السلوك لاجرامي والنتيجة

 ألاول طلب ـامل

 الانتخابيةالركن الشرعي للجريمة 

بغها املشرع من خالل يصر املشروعة، التي يقصد بالركن الشرعي الصفة غي

       على الفعل  ،لحقة بهقانون العقوبات والقوانين املكملة له أو املوخاصة  القانوًن

غير مشروع الذي اقترفه الفاعل )الجاني(، فالجريمة كسلوك أو فعل  أو السلوك

  م القانوني. وبذلك فإذا لم يكن هناك نص التجري(1)عقوبة معينةيقرر له القانون 

ما يعرف بمبدأ شرعية الجرائم  وهذا ،االجرم ينعدم ويكون الفعل مشروعً  فإن

ً.(2)فال جريمة أو عقوبة أو تدابير أمنية إل بنص قانوني ،والعقوبات

وجود منظومة قانونية تحدد  ،ونعني بالركن الشرعي في الجرائم الانتخابية

من غير الانتخابية أو  ن أطراف العمليةكافة ألاعمال والسلوكات املؤثمة، الصادرة ع

وتضر  ،مراحلهاالتي تحمل صفة لاخالل بحسن سير العملية عبر جميع ًو ،أطرافها

ًق ملا اتجهت إليه إرادة الناخبين.على التعبير السليم والصاد يؤثر بسالمتها بشكل 

              مفاده "مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات"ودراسة الركن الشرعي الذي 

تكريس املبدأ الشرعية في مجال حماية مدى  في ،البحث تقتض يفي املجال الانتخابي 

الضيق للنصوص الجزائية الانتخابية مبدأ التفسير وكذا  ،)الفرع ألاول(الانتخابات 

              نطاق تطبيق النص الجزائي الانتخابي  لى دراسةإ باإلضافة ،)الفرع الثاني(

 )الفرع الثالث(. -حدود املبدأ -

 

 

                                                           

)1(- SALVAGE  Philippe,  Droit  pénal général, 8éme éd, Presses Universitaires de Grenoble, 2016, p19. 

ً.436عبد الرحمان توفيق أحمد، مرجع سابق، ص –(2)
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العقوبات في مجال و مدى تكريس مبدأ شرعية الجرائم  :فرع ألاول ــــال

ً.حمابة الانتخابات

الشرعية في مجال القانون الجزائي بشكل عام والقانون الجزائي نعني بمبدأ 

ان لهذا القانون مصدرً بشكل خاص، إ الانتخابي               القانون املكتوبهو  ا واحد 

كالعرف  ،خرى التي لها مصادر أخرًىعن غيره من القوانين ألًا بذلك يختلف وهًو

ًومبادئ الشريعة لاسالمية.

مبدأ الشرعية  ، بما فيها الجزائًرالكثير من الدوًلويسود هذا املبدأ في 

ً .(1)لسلطانهوخضوع الحكام واملحكومين  ،الجزائية، وفحواه سيادة القانوًن

حصر الجرائم مجال التجريم والعقاب وجوب واملقصود بسيادة القانون في 

في القانون املكتوب من خالل تحديد ألافعال والسلوكات التي تعد جرائم  والعقوبات

            ونوعها ومدتها ثم بيان الجزاءات أو العقوبات املقررة لها ،من جهة هاوبيان أركان

ً.(2)أخرًىمن جهة 

ا ط أن يكون الفعل أو السلوك مجرم ًفق يل يكف هأن ،ومما تجدر لاشارة إليه

يكون هناك سبب  ًل ا أنتقوم الجريمة، وإنما ينبغي أيضً لكي  صريحبنص قانوني 

ًبشأن هذا الفعل أو السلوك.ا قانون ًمن أسباب لاباحة )التبرير( املنصوص عليها 

  عشر 49لقرن تعود ل" العقوباتمبدأ "شرعية الجرائم ًووكانت بداية ظهور 

تميز بين مفهوم نتيجة عدم ال ،(3)ن تسلط رجال القضاء في ذلك العصركرد فعل ع

الوقوف واملعاص ي الدينية وحتمية  ،ئية والرذيلة ألاخالقية واملخالفاتالجريمة الجنا

الانتخابات في املنظومة القانونية على مدى تجسيد هذا املبدأ في مجال حماية 

 أ في الدستور )بالجزائر تقض ي البحث في مدى تكريس هذا املبد
ا
(، ثم في القانون أول

رقم  القانون العضوًيالقانون الانتخابي الذي تضمنه في  ا(، وأخيرً اثانيا العقوبات )

 ) 39 -47، املعدل واملتمم بالقانون العضوي رقم 46-43
ا
ً (. اثالث

                                                           

شيخ ناجية، خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص  –(1)

ً.   54، ص4340 -4344القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

ً.   91، 90، ص4775، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 34 سليمان، شرح قانون العقوبات، جعبد هللا –(2)

ً.65ص، ، مرجع سابقأحسن بوسقيعة –(3)
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ا
 الجزائية في الدستور الجزائري.: تكريس مبدأ الشرعية أول

            ا يتبين جليً  ،بمختلف تعديالته 4776لسنة بالرجوع للدستور الجزائري 

  يد من املوادفي العدأن املؤسس الدستوري كرس صراحة هذا املبدأ وجاء ذلك 

والعقوبات بشكل من ألاحكام املجسدة ملبدأ شرعية الجرائم  التي تضمنت مجموعة

نتخابات وأحكام أخرى تخص شرعية الجرائم والعقوبات في ميدان حماية الًا ،عام

سالمتها من جميع أشكال ألافعال والسلوكات التي تمثل اعتداء على سالمة وضمان 

ًالعملية الانتخابية، وتعتبر هذه ألاحكام  ا للتدليل على تكريس الدستور سند 

ًالجزائري ملبدأ شرعية الجرائم الانتخابية والعقوبات املقررة لها.

  عام. تكريس الدستور ملبدأ الشرعية الجزائية بوجه (1

ألاخذ بمبدأ شرعية تضمن الدستور العديد من املواد التي يستشف منها لقد 

من الدستور الجزائري  57و 59املادتين  هاونذكر من ،بوجه عامالجرائم والعقوبات 

  (2)فنصت صراحة على مبدأ الشرعية الجزائية همن 463أما املادة  .(1)الحالي

وكذا العقوبات  ،أن الجرائم الانتخابيةيتضح  ،هذه املواد الدستورية وبتحليل

إدانة أي يمكن ل التي بينت أنه  ،املقررة لها تستمد شرعيتها من أحكام الدستوًر

ًا قبل وقوع السلوك املجرم.أو يكون صادرً إل بمقتض ى نص قانوني موجود  ،شخص
يتمتع بصفة  ،ادستوريً  والنص على هذا املبدأ في الدستور يجعل منه مبدءً 

وهذا ، انونية ألاخرى ألادنى منه درجةالواردة بالنصوص القعلى املبادئ  السمو

على مبدأ الشرعية في الدستور النص ألن  ،لدستور الجزائرًيلتحسب يجابية إنقطة 

ًبه وعدم مخالفته.بالتقيد يجعل املشرع العادي ملزم 

 

                                                           

ل إدانة إل بمقتض ى قانون صادر التي تنص على:"  ، السالف الذكر،من الدستور الجزائرًي 59أنظر املادة  –(1)

ًقبل ارتكاب الفعل املجرم".

إل ضمن الشروط املحددة  ،ل بتابع أحد، ول بوقف أو بحتجزالتي تنص على: ، نفس املرجع، 57املادة  أنظًر

ًوطبقا لألشكال التي نص عليها...". ،بالقانون 

إلى مبدأي الشرعية  ةتخضع العقوبات الجزائي" التي تنص على:نفس املرجع،  ،463أنظر املادة  –(2)

ً".والشخصية ...
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  تكريس الدستور ملبدأ شرعية الجرائم الانتخابية بشكل خاص. (2

ً الدستورية املواد فإلى جانب   (1)الجزائيةا ملبدأ الشرعية التي تضمنت تجسيد 

  نويمك ،أخرى جاء بها الدستور تشير إلى التجريم الانتخابيمواد ونصوص هناك 

كاملادة  ،تستمد منه الجرائم والعقوبات الانتخابية شرعيتهاالذي  أن نعتبرها ألاساس

   املواطنين واملواطنات ساواة كَلًمسات ضمان تستهدف املؤَسً ":على التي تنص 01

ة لانسان، وتحول ح شخصيًَتفتًَالتي تعوق  في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات

  ةوالاجتماعيًَ، ةة والاقتصاديًَياسيًَة في الحياة الَسًدون مشاركة الجميع الفعليًَ

ًة". والثقافيًَ

 خالفاتعلى امل يعاقب القانوًن "نص على:التي ت ،14املادة إلضافة إلى با

ً
َ
ة وعلى كل ما يمس سالمة لانسان البدنيًَ ،اتيًَبة ضد الحقوق والحرًَاملرتك

رمة حياة ل يجوز انتهاك ُحً ":على بالنصمن الدستور  16املادة  تهاــوتلة". واملعنويًَ

ً..."..ويحميهما القانوًن ،شرفهرمة وُحً ،ةاملواطن الخاصًَ

 أو وصف شكلعتداء وبأي أي ا أن نستنتج ،وباستقراء مضامين هذه املواد  

                     الترشحمقدمتها حقي وفي  ،السياسية كان على أحد الحقوق ألاساسية أو

ويتحمل  ،ابية يعد جريمةالعملية الانتخمن مراحل وفي أي مرحلة  ،أو الانتخاب

واد وبالتالي يمكن القول أن مثل هذه امل ،الجزائية واملدنية عليهااملسؤولية مرتكبيها 

الذي تستمد منه الجريمة الانتخابية  الدستورية تعتبر السند الدستوري أو ألاساس

ًمباشر.ًو شرعيتها بشكل عام

يمكن اعتبارها نصوص غير مباشرة  ،غير أنه وردت بعض املواد في الدستوًر 

مواطن  لكَلً "التي تنص على: ،من الدستوًر 64ادة كامل ،خاصة بالتجريم الانتخابي

ً
َ
ًر فيه تتوف

َ
ًروط القانونيًَالش ًة أن ينتخ 

َ
 منه التي تنص 60املادة ًو .(2)"بب أو ُينتخ

ً يتساوى جميع املواطنين ":على
َ
ة شروط ولة دون أيًَوالوظائف في الَدً املهامًَد في تقل

                                                           

)1(- BELLOULA Tayeb, Droit pénal des affaires et des société commerciales,  Berti Edictions, Alger  

2011, p12. 

ًمن الدستور الجزائري، مرجع سابق. 64أنظر نص املادة  –(2)
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ًأخرى 
َ

لتالي تجد معظم الجرائم وبا، (1)...".القانوًن دهاي يحَدًروط التًَغير الش

ألن أي ، ن خالل املادتين السالفتين الذكرالانتخابية سند شرعيتها الدستورية م

      إما على حق الناخب أو اعتداء  ،ما هي في الحقيقة إل اعتداء جريمة انتخابية

وهو مبدأ  ،الانتخابيةأو إخالل بأكبر مبدأ تقوم عليه العملية  ،على حق املترشح

ئم الانتخابية ن الكثير من الجراوأ ،في تقلد الوظائف واملهام في الدولة املساواة

ًفي الدولة. وظيفة أو مهمةي م املترشحين لتولإخالل بمبدأ املساواة أما شكلارتكابها ي

 ا: مبدأ شرعية الجرائم الانتخابية في قانون العقوبات.ثانيا 
تؤكد مبدأ الشرعية بشكل واضح  اأغلب التشريعات العقابية تتضمن نصوصً 

تجرم ألافعال والسلوكات املضرة  ،ا أخرًىوصريح وإلى جانب ذلك تتضمن نصوصً 

ً .(2)بسالمة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها

أنه ل جريمة ول عقوبة إل بنص  ،الجرائم والعقوباتشرعية يقصد بمبدأ 

       ل يملك القاض ي أن يعاقب على فعل لم يجرمه املشرع، وليس  وبالتالي ،(3)القانوًن

          غير منصوص عليها في القانون أو تختلف في نوعهاله كذلك أن ينطق بعقوبة 

ًا.أو مقدارها عن تلك املقررة قانون ً

              وكأنه موجه فقط، شرعية الجزائيةالمبدأ  أنوقد يتبادر إلى الذهن 

كونه جاء كرد فعل على الجذور التاريخية لنشأته،  اسلطة القضائية اعتمادً الإلى 

 49)القرن الوقت  ذلكاد والتسلط شبه املطلق للقضاة في على مظاهر الاستبد

ه يبين أن هذا املبدأ ألن مضموًن ،عشر(، غير أن الحقيقة والواقع تؤكد غير ذلك

ً.(4)اويقيدها نسبيً في الدولة  ةيخاطب السلطات الثالث

                                                           

ًع سابق.من الدستور الجزائري، مرج 60أنظر نص املادة  –(1)

، السالف الذكر 456 -66 رقم من ألامر 34أخذ املشرع العقابي الجزائري صراحة بهذا املبدأ في نص املادة  –(2)

، كما تضمن قانون العقوبات " ل جريمة ول عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون":على تنص ، التيبمختلف تعديالته

لها الجزاءات لوكات املاسة بسالمة ونزاهة الانتخابات وتحدد مجموعة من ألاحكام التي تجرم بعض ألافعال والس

ًوالعقوبات املقررة ملرتكبيها. 

)3(- BELLOULA Tayeb, Op.Cit, p12. 

ً. 410محمد زكي أبو عامر، سليمان عبد املنعم، مرجع سابق، ص –(4)
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فهو يقيد السلطة التشريعية من خالل إلزامها بتجريم ألافعال والامتناعات 

ألاركان  جميععلى نحو كاف وعلى وجه الدقة فيها يبين  ،مفصلةبموجب نصوص 

ألالفاظ والعبارات والعناصر الالزمة لقيام الجريمة، ومنه عدم اللجوء إلى استخدام 

وكما يكون هذا  ،ل تحدد بدقة أركان وعناصر الجريمة والتي ،في التجريم املبهمة

             ة التشريع بالتجريم والعقابك سلطالتي ل تمل ،ا على السلطة التنفيذيةاملبدأ قيد ً

في حالت استثنائية وحدود ضيقة في الحدود الدستورية والقانونية املرخص بها  إل

ً من طرف رئيس الجمهورية في املسائل العاجلة في حالة  كحالة التشريع بأوامًر ،اجد 

ً(1) .شغور املجلس الشعبي الوطني أو خالل العطل البرملانية

              بالنسبة لقيد هذا املبدأ للسلطة القضائية  ،اوضوح ًمر يكون أكثر وألًا

             بل ،ا فحسبن اعتبارها السلطة ألاكثر مخاطبة بهذا املبدأ ليس تاريخيً التي يمك
                         ابح سلطة رجال القضاء نوعً كهذا املبدأ  ضل تكريسألنه بف احتى عمليً 

ًمجرم ًلم يكن  كن لهم فرض عقوبات على فعل يمفاًل، ما
 
أو تجاوز العقوبة  ،ا أصال

أكثر من الحد ألاقص ى املقرر أو الحكم بأقل من الحد ألادنى أو  ااملقررة له قانون ً

ً.(2)لها

                  ا يقترن بالعقوبةملكما ل يجوز لهم إغفال أو تجاوز ألاحكام الوجوبية 

ل ينبغي إغفاله ، ومما فيةعاملعذار ألًاأو خففة املددة أو شاملظروف المن ظرف 
    الجنائيية ل يقتصر على الشق املوضوعي للقانون أن مبدأ الشرعية الجزائا أيضً 

ذا ما يطلق وه ،ي للقانون الجنائيل حسب الفقه الجنائي الشق لاجرائبل يشم

حقوق  مواحترا، صكضرورة التقيد بقواعد الاختصا ،يةعليه بالشرعية لاجرائ

ًاعد لاجرائالدفاع، وقرنية البراءة... وغيرها من القًو
ً.(3)اية املقررة قانون 

                                                           

الذي خول صراحة لرئيس  ، السالف الذكر،الجزائرًيمن الدستور  414وهذا ما تشير إليه في نص املادة  –(1)

أو خالل العطل البرملانية بعد رأي املجلس الدستوري  ،في املسائل العاجلة في حالة شغور البرملان الجمهورية

ا ًنفس الدستور.من  439في الحالة الاستثنائية املذكورة في نص املادة  أن يشرع بأوامر  ويمكنه أيض 

)2(- SALVAGE  Philippe, Op.Cit, p20. 

  44غالي محمد، احترام أصل البراءة مطلب من متطلبات دولة القانون، مجلة دراسات قانونية، العدد –(3)

ً.69، ص4344مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية بالجزائر العاصمة، ماي 
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في ظل قانون والحديث عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الانتخابية 

من قانون العقوبات  34الانتخابات الجزائري، له ما يؤكده بداية من املادة ألاولى 

ًاملبدأ، راحة ألاخذ بهذا التي أكدت صالسالفة الذكر، 
 
عن ذلك تضمن  وفضال

            على مجموعة من الجرائم الانتخابية في القسم  قانون العقوبات التنصيص

أين حدد املشرع بعض  (1)بممارسة الانتخاباه املشرع باملخالفات الخاصة الذي سَمً

  الانتخابيةوتضر بصحة وسالمة املمارسة التي يمكن أن تمس  ألافعال والسلوكات

ا بشكل عام في املبحث ألاول من هذا الفصل والتي قد سبقت لاشارة إليها سلف ً

                 الجرائم الانتخابية وسيتم التطرق بمناسبة الذي خصص ملعالجة مفهوم 

ًبالتفصيل في الباب الثاني من هذه الدراسة.لها 

ًمنه أن النص ا يفهموبذلك فمبدأ الشرعية الجزائية 
ُ
        وما يقترن به  مً جرً مل

حيد هو القانون الذي يصدر عن السلطة يكون مصدره الًو ،من جزاء أو عقاب

تستبعد كافة وبالتالي  ،ونعني به السلطة التشريعية في الدولة املختصة بإصداره

ً.(2)من القانون املدني 34مصادر القاعدة القانونية ألاخرى املذكورة في املادة 

 
ا
 .لالنتخاباتشرعية الجرائم الانتخابية في القانون العضوي أ ا: مبدثالث

 ، املعدل واملتمماملتضمن نظام الانتخابات 43-46رقم القانون العضوي  جاء

التي تؤطر وتنظم العملية  ،مجموعة من القواعد القانونيةبا واملشار إليه سلف ً

جسيدها على النحو ولضمان احترام هذه القواعد وتالانتخابية عبر مختلف مراحلها 

القانون فقد تضمن  ،الذي يضمن سالمة الانتخابات من أي اعتداء غير مشروع

التي تؤثر  ،ألافعال والامتناعات جرمالتي تألاحكام مجموعة من  ،الانتخابي كذلك
جمع هذه الجرائم في فصل سماه  وقد، الانتخابيةا على السير الحسن للعملية سلبً 

ل والامتناعات التي تشكل جرائم ذي ضمنه كل ألافعاوال ،باألحكام الجزائية

ً.انتخابية

                                                           

ًسابق.، مرجع 456 -66 رقم من ألامًر 436، 435، 431، 430، 434أنظر نص املواد  –(1)

، الصادر بتاريخ 99، يتضمن القانون املدني، ج. ر، العدد 46/37/4795مؤرخ في  59 -95أمر رقم  –(2)

ًمعدل ومتمم. ،03/37/4796
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       وبالتالي  ،ذات طبيعة خاصةهذه النصوص الجزائية وينبغي التنويه بأن 

 قانون العقوباتفي فهي واجبة التطبيق قبل النصوص الجزائية العامة الواردة 

ً
 
ً  .(1)ملبدأ النص الخاص يقيد النص العام وإعمال

شريعات الانتخابية عمدت إلى تحديد الجرائم الانتخابية وعقوباتها فمعظم الت

من حيث  ،ولكنها تختلف في مسألة تحديد التفاصيل الجزئية للجرائم الانتخابية

فهناك تشريعات تتطرق ملعظمها ول تترك  ،وبيان عناصرها وتصنيفاتهاتعدادها 

ً. (2)لألنظمة واللوائح إل مجال ضيق ومحدد

تتكفل بذكر ألاحكام العامة للجرائم  ،خر من التشريعات الانتخابيةآلًاوالبعض  

              التي يمكن ،والعناصر الجزئية لألنظمة واللوائحالانتخابية وتترك التفاصيل 

ً.(3)املشرفة على تنظيم الانتخاباتأن تصدر عن الهيئات 

خابية تجد الجرائم الانتالشرعية الجزائية في أن  ،يتضح على ضوء ما سبق

وتترجم  ،التي تضمنتها العديد من املواد الدستوريةفي ألاحكام الدستورية  مصدرها

  في القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية هذه الشرعية الدستورية
        ، وكذلك 43-46العضوي املنظم لالنتخابات رقم في القانون  اواملتمثلة خصوصً 

        لكن لاشكال الذي قد يثوًرالعامة أي قانون العقوبات،  في النصوص الجزائية

                 جزائي في القانون الانتخابي يعاقب على جريمة معينةهو عندما يوجد نص 

                                                           

الصادر بالجريدة الرسمية  ،4756لعام  90رقم املصري كقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية  –(1)

 4335وقانون الانتخابات الرئاسية املصري لعام ، 04/35/4756، بتاريخ مكرًر 10لجمهورية مصر العربية، العدد 

ً
 
صدرت الالئحة الخاصة باملخالفات الانتخابية الخاصة بالدعاية  وقانون الانتخابات العامة اليمني. ففي مصر مثال

       يقاع عقوبة الغرامة إ، حيث نص على 4773لسنة  6149الانتخابية بقرار من وزير الداخلية املصري رقم 

          نطالق الدعايات الكاذبة عن سلوك املترشحيإخالفة الدعاية الانتخابية كالدعوة إلى استخدام العنف ًوعلى م

ًأو الدعاية الهادفة إلى الكراهية والنيل من الوحدة الوطنية.

ً.459ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص –(2)

للمفوضية العليا الذي خول  4335لسنة  46عراقي في القانون رقم ومن هذه التشريعات املشرع الانتخابي ال –(3)

            صدار اللوائح أو ألانظمة والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية من بدايتها إاملستقلة لالنتخابات صالحية 

ًإلى نهايتها وبالفعل أصدرت هذه املفوضية العديد من ألانظمة منها ما نظم الجرائم الانتخا
 
ا بية، وهذا خالف

          للنصوص التشريعية الانتخابية السابقة بدولة العراق التي كانت تتناول الجرائم الانتخابية بشكل عام ومفصل

                              في ذات الوقت ول تترك مجال لهيئة أخرى تتولى ذكر التفاصيل وجزيئات الجرائم الانتخابية

ً.459ص ، عبود جابر ألاسدي، مرجع سابقأنظر ضياء عبد هللا
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             ي واردنص عقابي جزائوفي ذات الوقت تكون هذه الجريمة معاقب عليها بموجب 

فإنه  ،هذا لاشكال القانوني ولحل، أشد ويفرض لها جزاءً  ،في قانون العقوبات

ًإلى إعمال مبدأ النص الخاص يقيد النص العام. يتعين اللجوء

   قانون الانتخاباتتطبيق النص الانتخابي الجزائي الوارد ب لذلك وبالنتيجة

وإنزال العقاب املقرر لها على الجاني بعد استجالء النص  ،على الواقعة املجرمة

ًا.ا سليم ًتطبيقه تطبيق ًاه ليتسنى الجزائي وفهم محتًو

 .مبدأ التفسير الضيق للنصوص الجزائية الانتخابية :فرع الثانيــــال

لشرعية أحد النتائج املهمة املترتبة على تكريس مبدأ ايمثل هذا املبدأ 

مفهوم هذا املبدأ  طرق إلىيتعين الت ،لذلكودراسته تحظى بأهمية كبيرة  الجزائية،

  أنواع التفسير وبيان ،بشكل عام
ا
ثم لاشارة إلى بعض التطبيقات الخاصة  ،()أول

           ا نشير إلى مدى مالءمة مبدأ التفسير الضيقوأخيرً  ،ا()ثانيا بالجرائم الانتخابية 

 مجال التجريم الانتخابي  في
ا
ً.ا()ثالث

 
ا
 الجزائية بوجه عام.: مدلول مبدأ التفسير الضيق للنصوص أول

خالل ألالفاظ والعبارات  كشف عن حقيقة إرادة املشرع منالتفسير يعني ال

القانونية املراد تفسيرها، فاأللفاظ والعبارات التي تتضمنها في القاعدة  الواردة

             ومهمة املفسرما هي إل وسيلة يعبر بها املشرع عن إرادته،  نصوص القانونيةال

ها من خالل ألالفاظ والعبارات مضمونهي الكشف عن حقيقة تلك لارادة وتحديد 

التي تصبح بعد التفسير قابلة وصالحة للتطبيق على ما يعرض على جهاز القضاء 

العقوبات أي قواعد قانون لم يضمن الجزائي واملشرع الجنائي . (1)من وقائع

  واجتهادات القضاء ،عامةللقواعد الاملجال  ابخصوص تفسير نصوصه فاسح ً

ً شرعية الجرائم والعقوبات. احترام مبدأمع  والفقه

ونعني بالتفسير الضيق للنصوص الجزائية الانتخابية، أنه يحضر على القضاء 

ا للسلطة التشريعية            الجنائي املختص الاعتداء على الاختصاص املقرر دستوري 

في التجريم والعقاب، بمعنى أل يقوم بإنشاء جريمة جديدة أو تقرير عقوبة لم ينص 

                                                           

ً.99علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص –(1)
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ا املشرع، على أن يسمح له بإعمال سلطته التقديرية، بشأن تقرير حالت عليه

ً      .  (1)أو ألاعذار القانونية املخففة ،وموانع املسؤولية أو العقاب ،لاباحة

وهو ما يطلق عليه  ،بعض ألاحيان يأتي املشرع بتفسير لعبارات معينة لكنه في

أو تفسير  .(2)جريمة السبلاملشرع  يًرتفس حينئذ التفسير التشريعي، ومن أمثلة ذلك

وغير ذلك  ،(4)أو تفسير معنى الشريك في الجريمة ،(3)في الجريمة معنى الفاعل ألاصلي

هو التفسير القضائي والتفسير الفقهي، ولاشكال الذي  من الحالت، لكن الغالب

للقضاء املختص بتطبيق النصوص يثور عادة يتعلق بمدى إلزامية هذا التفسير 

      ا ما تعتمد العملي يؤكد أن املحاكم واملجالس غالبً الجزائية، وإن كان الواقع 

ً.(5)على التفسيرات التي اتجهت إليها املحكمة العليا واعتمدتها كجهة نقض

خاصة بالنسبة  الدنيا،ة غير ملزم للمحاكم ناحية القانونية البحتولكنه من ال

الدول أخذ بفكرة السابقة القضائية على عكس التي ل تالالتينية لألنظمة القضائية 

ل يوجد . وفي املنظومة القضائية الجزائية ساكسونيلقضائي ألانجلًوالنظام اذات 

           بالتفسير الصادر  الالتزامبضرورة نص قانوني يلزم قضاة املحاكم واملجالس 

القانون ألن القاض ي عند نظر الدعوى ل يخضع إل لنص  ،عن املحكمة العليا

ً.(6)وضميره فقط

                                                           

ً.60، 64أبو املعاطي مصطفي أبو املعاطي مصطفي، مرجع سابق، ص –(1)

         " يُعد سبا كل تعمير مشينعلى:التي تنص  ،، السالف الذكر456 -66 رقم ألامًرمن  479أنظر نص املادة  –(2)

 رة تتضمن تحقيرا أو قدحا ل بنطوي على إسناد واقعة". أو عبا

في تنفيذ  " يعتبر فاعال كل من ساهم مساهمة مباشرةعلى:التي تنص نفس املرجع، ، 14أنظر نص املادة  –(3)

          أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدبد أو إساءة استعمال السلطة أو الولبة الجريمة

 لتحابل أو التدليس إلاجرامي".أو ا

" يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا على: التي تنص ،، نفس املرجع14أنظر نص املادة  –(4)

ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب ألافعال التحضيربة أو املسهلة أو املنقذة لها 

 مع علمه بذلك".

ً.54د عوض بالل، مرجع سابق، صأحم –(5)

              السالف الذكر ، 455 -66 رقم من ألامًر 541عليها املادة وهذا كأصل عام، غير أنه هناك حالة نصت  –(6)

التي تلزم جهة لاحالة بعد النقض بنقطة لاحالة القانونية التي قطعت فيها املحكمة العليا، وبالتالي يمكن 

ًلى هذه القاعدة.اعتبارها استثناء  ع



 ة للتجريم الانتخابيالفصل ألاول: ألاحكام العام                                                                 الباب ألاول          

75 
 

لنفس وبالنظر إلى نتيجة التفسير يقسمه الفقهاء إلى تفسير مقرر أي مؤكد 

ا كأن وقد يكون التفسير موسعً  ،املعنى الظاهر من النص فال يضيف إليه أي جديد

إلى توسيع دائرة تطبيق النص حول وقائع أو أشخاص يستبعدهم ظاهر يؤدي 

ً.النص

تضيق دائرة تطبيق النص إلى ا بأن يؤدي ضيق ًفسير يكون التكما يمكن أن  

ا أو بتفسيره لفظيً  ،ظاهر النصبشكل أضيق ملا يسمح به و أشخاص أ وقائععلى 

         ذلك عندما يستعمل املشرع ألفاظ وعبارات تحمل دللت ومعاني أكبر ويتحقق 

ن يرجع بهذه أ هت إليه إرادة املشرع، وفي هذه الحالة يجب على املفسرما اتجمن 

ً.(1)من سن هذه القاعدة القانونيةإلى الغرض الذي توخاه املشرع ألالفاظ واملعاني 

التجريم  : تطبيقات مبدأ التفسير الضيق للنصوص الجزائية في مجالانيا ثا 

 الانتخابي.

املبدأ الذي يخضع له تفسير تفسير النص الجزائي الانتخابي يخضع لنفس 

الضيق للنصوص بحيث يجب التقيد بالتفسير  بصفة عامة،النص الجزائي 

ككل، وعليه فال الجزائية املنظمة للفعل الانتخابي أو باألحرى العملية الانتخابية 

من معاني ألن ذلك يؤدي إلى خلق  يمكن إعطاء النص الجزائي أكثر مما يحتمل

ولذلك نصت بعض القوانين  إلى إحداثهاجرائم جديدة لم تتجه إرادة املشرع 

ً.(2)صراحة على هذا املبدأ ومنها قانون العقوبات الفرنس ي

       ونشير إلى بعض ألامثلة عن تطبيقات هذا املبدأ في مجال الجرائم الانتخابية

للوصول بل بالرغم من الجهد الكبير املبذول ألن القضاء يزخر بذلك وباملقافي فرنسا 

ء الوطني لكن لم نعثر على أمثلة عن حالت أو أحكام القضاإلى بعض ألامثلة من 

          تشير إلى تبني القضاء الجزائري لفكرة التفسير الضيق للنص الجزائي الانتخابي 

 واملستمدة مما يضطرنا للرجوع إلى ألامثلة التي أوردها بعض الباحثين في هذا الشأن 

ًمن القضاء الفرنس ي.
                                                           

ً.54أحمد عوض بالل، مرجع سابق، ص –(1)

، املعدل بتاريخ   4771والساري النفاذ لسنة  4774الفرنس ي لعام من قانون العقوبات  444/31نصت املادة  –(2)

ا".على: 49/30/4349
ا
ا ضيق  " بفسر قانون العقوبات تفسيرا
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 61اء الفرنس ي لاجازة الواردة في نص املادة فقد فسر القضومن أمثلة ذلك 

ا عندما رفض امتداد الحكم الوارد ا ضيق ًتفسيرً  (1)من قانون الانتخاب الفرنس ي

وضع التي تجيز للناخب املصاب بعاهة أو عجز يجعله غير قادر على  61بنص املادة 

تشغيله  وإدخالها في صندوق الاقتراع أو الناخب الذي يعجز عنف في الظًرالبطاقة 

الناخب الذي يكون آلة التصويت أن يستعين بناخب يعاونه في ذلك، إلى الشخص 

ًا.ا أو أبكم ًأصم ً

كما قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم انسحاب تجريم الدعاية املفرطة 

  التجريمركة أو الحملة الانتخابية على الاستفتاء الالحق على هذا في مرحلة املع

ا لهذه القاعدة سلوك القذف الذي يتم بمناسبة الحملة وح ًوربما املثال ألاكثر وض

قضت بأنه ل يمكن لشخصية سياسية أن تعتبر الصحفي الذي الانتخابية حيث 

          جرم القذف طاملاقد ارتكب يصفها بأنها في أقص ى اليمين أي اليمين املتطرف 
ساس بشرفه عمل محدد يمكن أن يشكل م ا بأيأن هذا التصنيف لم يكن مصحوبً 

ً.(2)واعتباره الشخص يوكرامته 

فيما أن يتمسك بحرفية النصوص  ايضً ا أنه يتعين على القاض ي الجنائي أكم

املرشحين يخص نشاطات الدعاية الانتخابية فيتمتع عن املعاقبة على استخدام 

التجريم الانتخابية، فال يقاس في القواعد لوسائل دعاية غير معاقب عليها بنصوص 

في مجال التجريم ية وتمسك القاض ي بحرفية النصوص من املبادئ العامة الجنائ

ً.(3)الانتخابي

أما بالنسبة ملوقف القضاء حول تفسير النصوص الجزائية الخاصة بجريمة 

ً ،الانتخابيةالرشوة 
ا مد إلى تفسيرها تفسيرً ا يعفهو غير ثابت وغير مستقر فأحيان 

               المقوزيع املشروبات واملأكولت وألاانتخابية تل يعتبر رشوة  ، بحيثاضيق ً

مالبس عن طريق بل انتهاء الاقتراع أو التوزيع للنتخابية العامة قفي التجمعات الًا

                                                           

ً.49/34/4349، املعدل بتاريخ 4791لسنة  4169رقم  قانون الانتخابات الفرنس يمن  61أنظر نص املادة  –(1)

Cass Crim 27 Févr, 1964, Bull, Crim,  N° 168.  -(2)ً

ً. 409نقال عن: حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص 

ً.465ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص –(3)
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أو بدون  ،تذاكر بمقابل رمزًيأو توزيع  ،ترشحين خالل الحملة الانتخابيةأحد امل
ًاأو ثقافيً  ارياضيً  مقابل لحضور لقاءً 

 
        عطاياومنح ًو باتهر عتبا أخرى ت، وأحيان

                  أو قائمة مترشحين معينة للناخبين مقابل التعهد بالتصويت ملترشح معينالتي تقدم 

 اسمية املقدمة للناخبين لتناول وجبة مجانية تشكل جرائم ًأو الدعوات لًا

ً.(1)انتخابية

يقدمها  يثور بالنسبة للوعود الانتخابية التيونفس النقاش القانوني 

                لفوز أو الحصول على أصواتهم ل آرائهماملترشحون أمام الناخبين لستمالة 

لرشوة ملبدأ التفسير الضيق ل تمثل جريمة ا بالستنادفي الانتخابات، فهي 

الوعود الانتخابية تعتبر برامج الانتخابية، وهذا أمر منطقي في اعتقادي ألن هذا 

 اسياسيً مسؤولين على الناخبين وهم  ترشحون بتقديمها وعرضهاانتخابية يلتزم امل

على تطبيقها في حال فوزهم في الانتخابات، خاصة أن الوعود الانتخابية تكون عامة 

ً.(2)فال توجه إلى شخص بذاته أو مجموعة محددة بذواتهم

من ذلك فقد ل يتقيد القاض ي بالتفسير الضيق في مجال التجريم وبالرغم 

          الذي فيه يبحث عن الغاية إلى ما يعرف بالتفسير الغائي فيلجأ  ،بيالانتخا

لكن دون تجاوز لضوابط  (4)وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية ،(3)من النص

ًجرائم لم يذكرها املشرع.التفسير بحيث يتم استحداث 

 
ا
    .ا: مدى مالءمة مبدأ التفسير الضيق في مجال التجريم الانتخابيثالث

        الجزائية يبدو من الوهلة ألاولى أن العمل بمبدأ التفسير الضيق للنصوص 

  وهذا  ،في مجال التجريم العقابي يضمن التجسيد ألامثل ملبدأ الشرعية الجزائية
                                                           

ً.466صضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق،  –(1)

معدل ، 43 -46من القانون العضوي رقم  444وهذا ما أكده املشرع الانتخابي الجزائري في نص املادة  –(2)

        أين نص على تجريم تقديم الهبات أو الوعد بتقديمها والوعود بتقديم بوظائف عامة  ،السالف الذكرومتمم، 

ويت، وبمفهوم مخالف فإنها إذا قدمت قبل قيامهم أو خاصة للتأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتص

ًبالتصويت فإنها ل تشكل جريمة رشوة انتخابية.

  ، دار النهضة العربيةلقسم العام(شريف سيد كامل، تعليق على قانون العقوبات الفرنس ي الجديد )ا –(3)

 عن: ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع س19، 16، ص4779 ،القاهرة
 
ً.469ابق، ص، نقال

Cass,  Crim 9/oct/1973 et  Crim 01 /05 /1990. -(4 )ً

ً.469عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، صضياء : نقال عن
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ويكرس قرنية البراءة، ومؤدى ذلك من شأنه أن يحفظ لألفراد حقوقهم وحرياتهم 

جاوز يحمله أكثر مما يحتمل، أو بما يتلجنائي بما أنه ل يجوز للقاض ي تفسير النص ا

                   لم يأت بها املشرع قرار العقوباتأو إ اختصاصه بإنشاء جرائم جديدة

أو موانع  حدى حالت لاباحةإمح له بسلطة تقديرية بشأن توافر أن يس على

ًأو العقاب أو ألاعذار املخففة.املسؤولية 

على القضاء الجزائي املختص عدم وم فإنه من الالزم وبالنتيجة لهذا املفه

تمتد ألافعال وسلوكات غير القيام بتوسعه مدلول عبارات النصوص التجريمية 

أو ألاشخاص غير معنيين بها بموجب النموذج القانوني للجريمة ومنه  هامعاقب علي

         كما  ،بطريق القياس غير جائز في مجال التجريم الانتخابيفالتجريم والعقاب 

ًهو الحال في التجريم العام.

وإذا كان جانب كبير من الفقه يعتبر أن مبدأ التفسير الضيق للنص الجزائي 

يحفظ حقوق ألافراد وألاشخاص وحرياتهم في مواجهة تسلط الانتخابي هو الذي 

القضاء ويؤدي بشكل عام إلى احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هذا من جهة 

إلى توفير حماية أفضل للمصلحة املحمية في مجال  جهة أخرى فإنه يؤديومن 

يؤدي التجريم الانتخابي واملتمثلة في صون العملية الانتخابية من أي سلوك أو فعل 

ًعلى سالمتها ونزاهتها. اعتداءإلى لاضرار بها أو يمثل 

ية أن النصوص الجزائيرون  (1)وفي املقابل هناك جانب آخر من الباحثين

تعطي للقضاة الانتخابية تضمنت العديد من العبارات أو ألالفاظ الفضفاضة التي 

صالحية التفسير املوسع لهذه النصوص والحد من قساوة وحدة مبدأ التفسير 

هذه النصوص على نحو الضيق للنص الجزائي، بحيث تكون فرصة للقضاة لتفسير 

  وحماية العملية الانتخابية  موسع يتماش ى مع طموحات املشرع وأهدافه في تأمين

ًئجها.نتافي  قد يعصف أو يضر بسالمتها ونزاهتها ويشككمن أي اعتداء 

           الثغرات املوجودة في السياسية الجنائية للمشرعين  سدوكل ذلك بهدف 

ومن أمثلة  ،ومكافحة الجرائم الانتخابية التي تطال العملية الانتخابيةفي مواجهة 

كل من عكر  نذكر عبارة "في التشريع الجزائي الانتخابي الجزائري  هذه العبارات
                                                           

ً.410حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص –(1)
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           :أو عبارة ،(2)كل إخالل بالقتراع..." ...":عبارةأو  ،(1)الانتخاب"صفو أعمال مكتب 

وهذه العبارات ، (3)سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية..."كل من يعترض  "...

الجزائي إلى ألاخذ بفكرة التفسير الواسع للنص الفضفاضة وإن كانت بالفعل تؤدي 

ل تسمح  للظاهرة لاجرامية والتي قدلسد الثغرات واملستجدات الجديدة للمجتمع ًو

ين سالح ذو حَدً يعتبًر لكن هذاعلى تجريمها، الظروف للمشرع بإدراجها والنص 

          كثير من الجناة إل إفالت ال ،بهمةاملهذه النصوص  بمعنى يمكن أن تؤدي

ً ،بسبب هذه العبارات الغامضة ،القانوًن من سلطان مات النص الجزائي ألن من س 

والسلوكات املجرمة التي تضر باملصلحة محل الحماية هي الدقة والتحديد لألفعال 

ًالجزائية.

 .نطاق تطبيق النص الجزائي الانتخابي: فرع الثالثــــال

في ظل سياسية  دأ الشرعية الجزائيةبمل الانتخابي الجزائي ن تكريس املشرعمكي

 الكثير من القواعد وألاحكام الجزائية من خالل إقراًر مكافحة الجريمة الانتخابية

من ناحية الزمان من اليوم التالي  أن القانون الجزائي يطبق من الثابت وحيث أنه

م يكن ما لًو، لنفاذه اا آخرً ما لم يحدد القانون ميعادً  ،ةلنشره في الجريدة الرسمي

 ) رجعيهذا القانون أصلح للمتهم فيطبق بأثر 
ا
خضع لقواعد تطبيق كما ي ،(أول

النص شخصية وقاعدة منها قاعدة لاقليمية،  ،(اثانيا ) خاصة من حيث املكان

هل يخضع النص ترى يا فوقاعدة عينية النص الجنائي وقاعدة عاملية، الجنائي، 

ً.؟بصورة عامةأنه في ذلك شأن القانون شأم  ،الجزائي الانتخابي إلى تلك القواعد

 
ا
 : سريان النص الجزائي الانتخابي من حيث الزمان.أول

الهامة املترتبة على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات عدم رجعية من النتائج 

صدارها إعلى النصوص الجنائية املوضوعية، فال تسري على ألافعال السابقة 

                                                           

ًسابق.مرجع معدل ومتمم، ، 43 -46من القانون العضوي رقم  436نص أنظر  –(1)

ً، نفس املرجع.443نص املادة أنظر  –(2)

ً، نفس املرجع.477نص املادة أنظر  –(3)
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وهو ما يعبر عنه بمبدأ  (1)ى ألافعال الالحقة لنفاذهاونفاذها، وإنما يقتصر سريانها عل

          ، ومدلول هذا املبدأ (2)"مبدأ النفاذ الفوري للقواعد القانونية وعدم رجعيتها"

         في ألاثر املباشر للنصوص القانونية عند صدورها، حيث تكون سارية املفعوًل

الجزائرية الديموقراطية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية 

ا يً أو ضمن إلغائها صراحة هذه النصوص سارية املفعول إلى حين. وتبقى (3)الشعبية

ًالدرجة أو من درجة أعلى.بنص قانوني ل حق من نفس 

           التي تضمنت صراحة  4776ة من الدستور سن 59وهذا ما كرسته املادة 

، وجسدته "در قبل ارتكاب الفعل املجرمقانون صال إدانة إل بمقتض ى  ":على أنه
 ل يسري قانون العقوبات  "ه:التي تنص على أن ،من قانون العقوبات 34ا املادة أيضً 

ًعلى املاض ي إل ما كان منه أقل شدة".

بالنسبة للنصوص تطبيق القانون بأثر فوري ومباشر  وتسري قاعدة

املجال الجنائي هي تلك ي املوضوعية والنصوص لاجرامية، والنصوص املوضوعية ف

املتعلقة بتحديد الجرائم والعقوبات وما يرتبط بها من حيث حالت لاباحة 

واملسؤولية والعقاب، وهذه النصوص تخضع للقواعد العامة في القانون الجنائي 

وهي عدم رجعية القوانين الجنائية، وأما القواعد لاجرامية هي املتعلقة باألشكال 

           ينبغي اتباعها في سبيل اقتضاء الحق أمام القضاء، دون النظروألاساليب التي 

لاجراءات أو قانون  العقوبات قانوًن سواء وردت فيعن مصدر هذه القاعدة 

كانت الجزائية، وبصرف النظر ملن قررت هذه القاعدة والغاية التي تهدفها سواء 

ً.(4)ملصلحة الفرد أو ملصلحة العامة للمجتمع

انت القواعد العامة في القانون الجنائي قد خالفت ألاصل الثابت فإذا ك 

متى كان أصلح للمتهم، فهل يخضع القانون وأجازت تطبيق القانون بأثر رجعي، 

                                                           

ا، امتناع املسؤولية، أثر فتوح عبد هللا الشاذلي، املسؤولية الجنائية )أساس املسؤولية، املسؤول جنائيً  -(1)

ً. 99، ص4334املسؤولية  الجزاء الجنائي(، دار املطبوعات الجامعية، لاسكندرية، 

ً.434وجي، مرجع سابق، صعلي عبد القادر القه –(2)

ً. 430، ص4330رحماني منصور، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار الهدى، الجزائر،  –(3)

ً.4345ياسر حسين بهنس، الجرائم الضريبية، مركز الدراسات العربية، الجيزة،  –(4)
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للمتهم بجرم عي إذا كان أصلح تخابي لتلك القواعد ويطبق بأثر رجالجزائي الان

ً.انتخابي؟

            ا ألاحكام الجزائية ل سيم، 43-46بالرجوع إلى القانون العضوي رقم 

التي حددت الجرائم  ،منه 440إلى املادة  479التي تضمنها الباب السابع من املادة 

            أنه  نستنتجوبعد استقراء مضمون هذه املواد  ،الانتخابية والعقوبات املقررة لها

  (1)و نصوصهقاعدة الرجعية في تطبيق أحكامه أل وجود لنص صريح ينفي أو يؤكد 

مما يستوجب الرجوع إلى ألاحكام العامة الواردة بقانون العقوبات التي تسمح 

ًبتطبيق النصوص الجزائية بأثر رجعي إذا كانت أصلح للمتهم أو أرحم له.

ا ويكون أكثر حزم ً ،كان على املشرع الانتخابي أن يجزم في هذه املسألةوعليه، 

ً
 
لو أقر املشرع  ومن ألاحسن ،النوع من الجرائمفي تعامله أو معالجته لهذا  وصرامة

سواء كانت أصلح أم أسوأ  ،تطبيق نصوصه بأثر رجعيالانتخابي بعدم جوازية 

ترجع إلى طبيعة الجرائم الانتخابية نفسها  ات ذلكرللمتهم بجرم انتخابي ومبر

ة حمألحكام النظام الانتخابي برفق وًر املخالفينفلو تعامل املشرع مع  ،وخطورتها

                       لاجرام الانتخابي أكثر ظاهرة وتستفحل  ،ستنتشرفاألكيد أن هذه الجرائم 

من إلحاق ألاذى والضرر بسالمة العملية الانتخابية ويفقد  وما يترتب على ذلك

             عنه هذه الانتخابات من نتائج غير معبرة بصدق سفر ت ما املواطنون ثقتهم في

واملؤسسات  هيئاتالناخبين في اختيار من يحكمهم أو يمثلهم في ال عن إرادة

ًالدستورية املنتخبة. 

تسمح  ،دستورية أو قانونيةالعملية الانتخابية كوسيلة ا ألهمية ونظرً لهذا 

ممثليهم في دواليب اة السياسية داخل الدولة واختيار الحيشاركة في للمواطنين بامل

               رورة بالض يؤدي ،قرار مؤسساتي داخل الدولةوما ينتج عنه من است، الدولة

رسة الانتخابية ، ولضمان ذلك كان لبد أن تكون املماإلى تطور املجتمع وازدهاره

                                                           

( معدل ومتمم 43 -46لعضوي رقم القانون اهذا بالنسبة للجرائم الانتخابية الواردة بالتشريع الانتخابي ) –(1)

السالف الذكر، فإنها  ،456 -66 رقم باألمًرأما الجرائم الانتخابية الواردة بقانون العقوبات الجزائري الصادر 

ًمن نفس القانون.     34تخضع ملبدأ الرجعية متى كان أصلح للمتهم طبقا للمادة 
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 نظام له نفسه الاعتداء علىمن تسمح  كل محمية بنصوص جزائية أكثر ردعية ضد

ًالانتخابات.

طبيق النصوص الجزائية فإن ت ،ا للمصلحة العامة للمجتمعوتغليبً  ،ومنه

يكون الطريق ألامثل واملناسب ملحاربة ومكافحة  ،الانتخابية بشكل فوري ومباشر

ًالانتخابي.لاجرام 

 : سريان النص الجزائي الانتخابي من حيث املكان.انيا ثا

من مختلف  حماية العملية الانتخابيةاملتفحص للنصوص الجزائية املقررة ل 

ل سيما تلك النصوص  نزاهتها، ًوأتمثل اعتداء على سالمتها ألافعال والسلوكات التي 

يستخلص بأنه ل يوجد أي نص خاص يميز  ،التي جاء بها املشرع الانتخابي الجزائية

فيما يتعلق بسريان نصوص ئم ألاخرى، جرائم الانتخابات عن غيرها من الجرا

          تصاص أن قواعد الاخ من حيث املكان، خاصة قانون الانتخابات الجزائي

              ول يمكن الاجتهاد بشأنها على مخالفتها ل يجوز الاتفاق ، إذمن النظام العام

ً.أو إعمال فكرة القياس بشأنها

         30يتعين إحالة ألامر على القواعد العامة الواردة في نص املادة وعليه،  

ذاتها ألاحكام الواجب تطبيقها  للقول بأن أحكام هذه املادة هي ،من قانون العقوبات

ً.(1)الانتخابيفيما يخص نصوص القانون الجزائي 

مبرره في سيادة  الذي يجد ،يعرف بمبدأ إقليمية النص الجزائيوهذا ما 

وعلى هذا ألاساس تسري أحكام قانون العقوبات داخل إقليم  على إقليمها الدولة

ون الجزائري سواء كان جريمة في نظر القانالجمهورية على أي شخص ارتكب 
ًا.ا أو أجنبيً الفاعل جزائريً 

إذا كان للقاعدة الجنائية حيز زماني يجب أن تطبق فيه  هأن ،ويفهم من ذلك

  على من يخالف أحكامهافإنه لها كذلك حيز مكاني )جغرافي( تسري فيه  أحكامها

انتخابي فكل مجرم  ،النصوص الجزائية الانتخابيةا على ينطبق تمام ًوهذا املبدأ 

                                                           

 :" بطبق قانون العقوباتعلى التي تنص ،لسالف الذكر، ا456 -66 رقم ألامًرمن  34/ف30أنظر نص املادة  –(1)

 .في أراض ي الجمهورية..."على كافة الجرائم التي ترتكب 
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املشرع الانتخابي  يقرًر ،يةًرارتكب جريمة انتخابية داخل إقليم الجمهورية الجزائ

ًالجزائي له جزاءات وعقوبات توقع عليه.

ل يكفي لتحقيق الحماية الجزائية املنشودة لكن ألاخذ بمبدأ لاقليمية 

زائري في املجال الداخلي والخارجي، وهذا ما جعل املشرع الج للعملية الانتخابية

    نالجناة من العقاب الذيكي ل يفلت  ،مبادئ أخرى مكملة ملبدأ لاقليميةبيأخذ 

ً.في مواجهتهم قصور املبدأ قد يستغلوًن

 ً
ُ
يخضع  وبمقتضاه ،(1)لة هي مبدأ شخصية النص الجنائيكمً وهذه املبادئ امل

إقليم الدولة أي مواطن من مواطني الدولة حتى ولو ارتكبت الجريمة خارج قانون ل

كأن نتصور أن الفاعل يقوم بأحد الجرائم الانتخابية وهو خارج إقليم  ،الدولة

  قام بتهديد الناخبين و، أنشر أخبار وأكاذيب ضد أحد املترشحين وإذاعتهاك ،الدولة

ًية.من جهة أجنب أو القيام بتلقي الهبات

 (2)جنائيإلى الاستعانة بمبدأ عينية النص اليلجأ املشرع  ،وفي حالت أخرًى 

 ة بذاتها كالجرائم ضد أمن الدولة، كما ملالحقة الجناة أو املجرمين في جرائم معين

                 الجرائم الانتخابية يمكن أن تكتس ي هذه الصفة خاصة هو معلوم فإن بعض 

لاخالل بالسير الحسن للعملية الانتخابية باستعمال العنف أو التهديد بالسالح أن 

مهددة ألمن هذه الجرائم  فيمكن اعتباًر ،في شكل مدبر كخطة كانوخاصة إذا 

         الدولة الداخلي، ومنه يمكن مالحقة الجاني سواء كان جزائري أو غير جزائرًي

من الجرائم  ولو ارتكب الجريمة بالخارج وهذا حماية ألمن الدولة من هذا النوع

ًالخطيرة التي تهدد كيان الدولة واستقرارها.

                                                           

             أن قانون العقوبات يطبق على الجرائم التي يرتكبها في الخارج ،يقصد بمبدأ شخصية النص الجنائي –(1)

ً من يحمل جنسية الدولة، كما تنطبق نصوصه على كل جريمة
 
لجنسية الدولة، ولو  يكون املجني عليه فيها حامال

عادل، محاضرات في قانون العقوبات )القسم  ا وارتكبها خارج إقليم الدولة، أنظر قورةكان مرتكب الجريمة أجنبيً 

ً. 64، ص4771، دار املطبوعات الجامعية، الجزائر، 31ط ،العام الجريمة(

بيق قانون العقوبات الوطني )الجزائري( على الجرائم، التي ترتكب                  تط ،يقصد بمبدأ عينية النص الجنائي –(2)
ا، وأكده ا أو أجنبيً في الخارج وتمس باملصالح ألاساسية )الجوهرية( للدولة الجزائرية، سواء كان الجاني جزائريً 

ًمرجع سابق. ، 456 -66 رقم ألامًرمن  599املشرع الجزائري بنص املادة 
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وبنيان قانوني  ،انوني متميزنموذج قلها يتضح أن الجريمة الانتخابية  اليوبالت

ية ملوضوعية ولاجرائألامر الذي يجعلها تنفرد ببعض الخصوصيات امختلف وهو 

           عن غيرها من الجرائم العادية )العامة( ألاخرى، وهذا ما سنقف عليه التي تميزها

ًفي الفصل املوالي.

 طلب الثانيـامل

 الركن املادي في الجريمة الانتخابية

                      لذي يتحقق به الاعتداء الوجه الخارجي الظاهر اللجريمة  الركن املادي عدي

          فهو فعل، (1)ومن خالله تقع ألاعمال التنفيذية للجريمةعلى املصلحة املحمية، 

ف ألافكار واملعتقدات ذو طبيعة ملموسة تدركه الحواس، بخاًلأو سلوك خارجي 

فهي مشروعة طاملا لم تتجسد في شكل سلوك مادي  مهما كانت شريرة النواياًو

ً.(2)ظاهر في العالم الخارجي

لاجرامي، والنتيجة، وعالقة سلوك اليتشكل الركن املادي للجريمة من ًو

ا هناك بعض الجرائم التي ل تعد فيها النتيجة عنصر لزم ً هأن غيًربينهما  السببية

بحيث تقوم هذه الجرائم بمجرد  وهي الجرائم الشكلية ،لتشكيل الركن املادي لها

ً.(3)كجريمة حيازة سالح بدون ترخيص ،تيان السلوك املجرم املكون لهاإ

، وقد )الفرع ألاول( وقد يكتمل الركن املادي إذا أتم الجاني فعله لاجرامي

 اب ل دخل إلرادة الجاني فيهاإذا خاب أثره أو أوقف ألسب يقف عند حد الشروع،

ً.)الفرع الثالث( ا أو يشترك معه غيرها واحد ًوقد يقوم به شخصً  )الفرع الثاني(،

ً.عناصر الركن املادي في الجرائم الانتخابية: فرع ألاول ــــال

كما هو الحال عناصر  الانتخابية على ثالثةفي الجرائم يقوم الركن املادي 

(، هي: السلوك لاجراميًوبالنسبة للجرائم العامة 
ا
ا(لاجرامية والنتيجة  )أول  )ثانيا

                                                           

، وأمين مصطفي محمد، قانون العقوبات، مرجع سابق 047، 049د فتحي سرور، مرجع سابق، صأحم –(1)

ً. 440ص

ً.491، ص4346خلفي عبد الرحمان، القانون الجنائي العام )دراسة مقارنة(، دار بلقيس، الجزائر،  –(2)

ً.499محمد زكي أبو عامر، سليمان عبد املنعم، مرجع سابق، ص –(3)
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ا( بين السلوك والنتيجة والعالقة السببية
ا
هذه العناصر املشكلة غير أن  ،)ثالث

ما سنقف عليه للركن املادي تتميز ببعض الخصوصية في الجرائم الانتخابية، وهذا 

ًفيما يلي:هذه العناصر  في دراسة

 
ا
 مي املتعلق بالنتخابات.: السلوك إلاجراأول

يجرم السلوك ا في البداية يتعين أن يتضمن القانون الجنائي )الجزائي( نصً 

ركن املادي ألي جريمة لاا من عناصر السلوك عنصرً حتى يعد هذا  ،الانتخابي

ًانتخابية.

السلوك لاجرامي في الجرائم الانتخابية بفعل إيجابي أو سلبي، فالفعل يقع 

 بإتيان الجاني لنشاط إرادي موجه بغرض تحقيق نتيجة إجرامية  لايجابي يتحقق

أعضائه الجسمية للوصول إلى تحقيق أو قيام الجاني بحركة عضوية إرادية ألحد 

لايذاء أو تقديم الوعود الانتخابية بتقديم  وأ كجرائم القتل ،نتيجة الجريمة

أو جريمة  ،املترشحينوظائف عامة أو خاصة، أو جرائم إذاعة أخبار كاذبة عن أحد 

             أو جرائم الترشيح  أو جرائم القيد املتكرًر ،لاعالن املسبق عن نتائج الانتخابات

تالف القوائم الانتخابية أو تزوير بطاقات إأو حد وا قتراعافي في أكثر من قائمة 

ً... إلخ. الانتخاب

          لوكات إيجابيةوأغلب الجرائم الانتخابية يتشكل ركنها املادي بأفعال وس

                 بعض الجرائم الانتخابية التي يتشكل ركنها املادي بأفعال وفي املقابل هناك 

  أو سلوكات سلبية كأن يمتنع الشخص )الفاعل( عن فعل إيجابي أمر به القانوًن

ًوحدد عقوبة لهذا الامتناع.

متناع قد يقوم ركنها املادي ولإلشارة فالجرائم الانتخابية السلبية أو جرائم الًا

كامتناع  ،بالمتناع املجرد دون حاجة إلى تحقق نتيجة إجرامية من نوع معين

الناخب عن التصويت بدون عذر مشروع بالنسبة للتشريعات التي تأخذ بمبدأ 

ً.(1)إلزامية الانتخاب

                                                           

ا، وفي الجزائر املشرع الانتخابي لم يجرم الامتناع ،رًيكاملشرع املص –(1) ا وليس حق         الذي يعتبر الانتخاب واجب 

ا. ،عن الانتخاب ًوبالتالي يمكن أن نعتبر الانتخاب في الجزائر حق وليس واجب 
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عد يعتها تحقق نتيجة إجرامية بطبتفترض  الامتناعوهناك بعض جرائم  

         تكامتناع الشخص عن الامتثال لقرار تسخيره لتشكيل مكتب التصوي عالامتنا

عداد إ. أو امتناع أحد املترشحين عن (1)في تنظيم استشارة انتخابيةأو املشاركة 

  وضع القائمة الانتخابية البلديةأو جريمة امتناع عن  ،(2)حساب للحملة الانتخابية

لألصوات، أو املحضر الولئي البلدي صاء أو محضر لاح من محضر الفرًزأو نسخة 

            (3)أو قائمة مترشحين لتركيز النتائج تحت تصرف املمثل القانوني لكل مترشح

من القائمة  أو امتناع الناخب الذي غير مكان إقامته )موطنه( من شطب اسمه

رامية لها نتائج إجأشهر فكل هذه الجرائم يمكن أن تتوقع  30الانتخابية في أجل 

ًمضرة بصحة وسالمة ونزاهة العملية الانتخابية.
ا، أن يكون خاضع ا كان أم سلبيً ويشترط في السلوك الانتخابي املجرم إيجابيً 

، كما يختلف الوارد في نصوص قانون العقوبات أو القانون الانتخابي لنص التجريم

ً.رائمالسلوك املادي املكون للجرائم الانتخابية باختالف وتنوع هذه الج

ي ابتغاه بإتيان السلوك والجاني في الجرائم الانتخابية قد يحقق الهدف الذ 

       فنكون أمام جريمة انتخابية تامة، كمن يقوم بتزوير شهادة التسجيل  لاجرامي

ً.بالتصويت دون وجه حقأو شهادة الشطب منها أو كمن يقوم  في القائمة الانتخابية

ملجرم الانتخابي بالسلوك لاجرامي ول تتحقق قد يقوم ا لحالتوفي بعض ا 

        تمام سلوكه ألسباب خارجةإخائبة، أو يتوقف النتيجة فنكون أمام الجريمة ال

ًا.وهو معاقب عليه قانون ًما يسمى بالشروع أو املحاولة  نكون أمام، فعن إرادته

خص ا قد يرتكب السلوك لاجرامي املرتبط بالنتخابات من طرف شوأحيان ً

ً
 
ًفيكون مساهم ً ،شخص آخربمعية  ها أو يرتكبأصليً  بمفرده فيكون فاعال

 
ا ا أو شريك

ًفيها، وهذه الصور سنتناولها على التوالي في الفرع الثاني والثالث.

ً

ً

                                                           

ًمرجع سابق.معدل ومتمم، ، 43 -46من القانون العضوي رقم  443املادة أنظر نص  –(1)

ً، نفس املرجع.447، 476 دتيناملاأنظر نص  –(2)

ً.، نفس املرجع439أنظر نص املادة  –(3)
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 ا: النتيجة إلاجرامية الانتخابية.ثانيا 

 ألاثر الذي يترتب عن قيام تمثل النتيجة لاجرامية في الجريمة الانتخابية ذلك

      املتعلق بالنتخابات، فهي بذلك تعتبر عدوان وانتهاك لاجرامي الجاني بالسلوك

، بموجب التشريعات (1)في انتخابات حرة ونزيهة وهو املصلحة املحمية على الحق

إلى توفير  مة والتي يرمي من خاللها املشرعأو حتى العقابية العا الجزائية الانتخابية

إلى جانب  ،اعد واملبادئ التي تقوم عليها العملية الانتخابيةحماية جزائية فعالة للقًو

ًالحماية لادارية أو الدستورية املقررة لها.

مادي ول ، ألًا(2)ا حسب الفقه الجنائي مدلولنوللنتيجة لاجرامية عموم ً

ًوالثاني قانوني )الشرعي(. ،)الطبيعي(

 املدلول املادي )الطبيعي(. (1

السلوك لاجرامي في الوسط ادي كل تغير يحدثه يقصد بالنتيجة باملفهوم امل

      فنتيجة جريمة تزوير البطاقات الانتخابية أو إخفاء القوائم الانتخابية  (3)الخارجي

حذف بالزيادة أو الحذف في البطاقات أو نتيجة لاتالف لهذه القوائم هي تغير أو 

متوفرة ما كانت الانتخابية التي كانت سليمة من قبل أو إخفاء القوائم بعد

في الاعتداء على صحة   أما في جريمة لاتالف تتمثل النتيجة لاجرامية ،موجودةًو

ًوسالمة البطاقات أو القوائم الانتخابية بحيث تصبح غير صالحة للغرض املعدة له.

ًاملدلول القانوني )الشرعي(. (2

            ون الفقهاء بالعتداء على الحق أو املصلحة التي يحميها القانيعبر عنه 

ً
 
هي الاعتداء على حق  أو التهديد بالعتداء عليها، فنتيجة جريمة تهديد الناخبين مثال

القائمة الانتخابية حرية التصويت وفي جريمة الامتناع عن تسليم محضر الفرز أو 

       لاجرامية تتمثلالبلدية للمثل القانوني للمترشح أو لقائمة املترشحين، فالنتيجة 

            أو قائمة مترشحين في الحصول على نسخة  الاعتداء على حق كل مترشحفي 

ًالانتخابية.من محضر الفرز أو نسخة من القائمة 
                                                           

ً.493ممدوح عبد الرزاق، مرجع سابق، ص –(1)

ً.043علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص، ًو439قورة عادل، مرجع سابق ص –(2)

ً.439قورة عادل، مرجع سابق، ص –(3)
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  بعضها يعد من جرائم الضرًر ،ائم الانتخابية بالنظر لنتيجتهاا فالجًرعموم ً

ا رط في ألاولى تحقق نتيجة معينة، بينمتوالبعض آلاخر من جرائم الخطر، فيش

سواء  ،محل الحماية للخطرأو املصلحة لقيامها بتعرض الحق يكتفي في الثانية 

 اكجريمة دخول مكتب الاقتراع مع حمل سالح ظاهرً  ،(1)قق الضرر أم لم يتحققتح

ً.(2)او مخفيً أ

تتمثل في الاعتداء  ،فإن النتيجة لاجرامية في الجرائم الانتخابية ،وبصفة عامة

            غير مشروع بتأثيًروهو حق الانتخاب، وذلك  ،نعلى حق دستوري للمواطني

                   وسالمتهايضر بمصداقيتها  بشكلعلى السير الحسن للعملية الانتخابية 

               أو تتوافق مع مصلحة شخصية للمجرم الانتخابي مع إمكانية أن تتصاحبًو

د خالفات د املترشحين لوجًوأحكالعتداء على  ،في بعض الجرائم الانتخابية

ترتكب والواقع يؤكد أن أغلب الجرائم الانتخابية شخصية وعداوة سابقة معه، 

ًأو على ألاقل جزء منها. شخصيةأغراض بدافع تحقيق 

 
ا
 ا: العالقة السببية.ثالث

إبراز أهمية رابطة السببية ثم  ها،تحديد مدلول تقتض ي دراسة العالقة السببية

الفقه الجنائي بيان موقف ا وأخيرً  ،من عدم قيامهاالجزائية  في قيام املسؤولية

ًعالقة السببية.البشأن تحديد معايير وضوابط تحديد 

 عالقة السببية.المدلول  (1

            يلزم لقيام الركن املادي أن تتوافر رابطة السببية بين السلوك لاجرامي 

بعد أن يثبت أن هذا السلوك وذلك والنتيجة لاجرامية من ناحية أخرى،  من ناحية

ً.(3)املجرم هو سبب )حدوث( تلك النتيجة لاجرامية

                                                           

في التشريع العراقي )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه، مقدمة بمعهد  هيمن عبد هللا محمد، جرائم الانتخابات –(1)

علي عبد القادر ، ًو404، ص4341 -4340، القاهرةالبحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، 

ً.043ص ،القهوجي، مرجع سابق

ًسابق. مرجعمعدل ومتمم، ، 43 -46العضوي رقم من القانون  431أنظر نص املادة  –(2)

ً.034فتوح عبد هللا الشاذلي، مرجع سابق، ص –(3)
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بحيث إذا أمكن رد هذه النتيجة إلى عامل آخر غير السلوك تنقطع عالقة 

فليس من العدل مساءلة شخص إذا كانت  ،السببية وتنتفي املسؤولية الجزائية

ً.(1)فعلهعوامل أخرى بخالف أو النتيجة التي تحققت ثمرة عامل 

ضرورة  ،رط في قسم منها )جرائم الضرر(تفبالنسبة للجرائم الانتخابية يش

بين السلوك املجرم والنتيجة لاجرامية، كما هو الشأن وجود الرابطة السببية 

    ل العنف ضدهماأو استعم ،بالنسبة لجريمة إهانة أحد أعضاء مكتب التصويت

يجب لقيام هذه  فهناأو حال دونها،  ابأو جريمة التسبب في تأخير عمليات الانتخ

تأخير عمليات الجريمة أن يكون السلوك الذي أتاه املجرم هو الذي أدى إلى 

ًأو حال دون إجرائها. ،الانتخاب

 التي ل يشترط لقيامها تحقق ،لجرائم الخطرغير أن ألامر يختلف بالنسبة 

        (2)جريمة القيد املتكرًروإنما العالقة السببية تكون متوقعة فيها، ك نتيجة معينة

ً.(3)أو جريمة الترشح املتكرًر

 أهمية العالقة السببية. (2

ي تربط عنصري من حيث أنها تعتبر الوسيلة التأهمية النتيجة لاجرامية تظهر 

الركن املادي للجريمة، فقيامها يؤدي إلى إثبات قيام الجاني بالفعل املجرم، وبالتالي 

على هذا ألاخير، في حين إذا تخلقت الرابطة يه القانون إنزال العقاب الذي نص عل

             أو العالقة السببية فإن ذلك قد يؤدي إلى مساءلة الجاني في حدود املحاولة

أما إذا لم تكن  ،في حال إذا كانت الجريمة عمدية أو الشروع في ارتكاب الجريمة

 .(4)ن الجرائم غير العمديةألنه ل شروع ع كذلك فإن الجاني ل يسأل عن الشروع

خل بعض العوامل ما بين السلوك لاجرامي اقد تتد ،في بعض الحالتغير أنه 

                                                           

ً.645أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص –(1)

ًسابق.مرجع معدل ومتمم، ، 43 -46من القانون العضوي رقم  479املادة أنظر نص  –(2)

ً، نفس املرجع.434أنظر نص املادة  –(3)

ائي في مكافحة الجريمة املعلوماتية، دار الحامد عمان الجنلينا محمد ألاسدي، مدى فاعلية أحكام القانون  –(4)

ً.451، ص4345
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للفاعل والنتيجة املتحققة، ولهذا تظهر أهمية وضع معيار ملعرفة قيام عالقة 

ً.(1)السببية أو نفيها، ولهذا ظهرت عدة نظريات فقهية في هذا الخصوص

 ة.معابر تحدبد العالقة السببي (3

الفقه في بيان ضوابط ومعايير لتحديد العالقة السببية إلى ثالث اختلف 

ً:(2)اتجاهات

 نظرية تعادل ألاسباب. ( أ

حداث النتيجة إأصحابها بأن جميع ألاسباب والعوامل التي ساهمت في ويرى 

ا إلحداث فيعد كذلك سببً  ،أن فعل الجاني هو أحد هذه العواملمتعادلة وطاملا 

قي العوامل، وحسب هذه النظرية ل يهم إن كان فعل الجاني عامل مثل با ،النتيجة

مهم أو ثانوي في إحداث النتيجة لاجرامية، ولتبرير هذا الاتجاه يطرح أنصار هذه 

ً
 
وهل  النتيجة تسند لسلوك الجاني أم ل؟واحد لتحديد ما إذا كانت  النظرية سؤالا

ًكانت النتيجة يمكن أن تقع في غياب سلوك الجاني؟

فهنا تكون الرابطة  ،فإذا كان النتيجة لم تكن لتقع لو ل سلوك الجاني

، ولم تسلم هذه النظرية من النقد ألنه ومنه تقوم مسؤولية الجاني  السببية قائمة
ألنها تختلف  ،ا أن يتم وضع مساواة جميع العوامل وألاسبابمن غير املقبول منطقيً 

    وهذا يتعارض  ،القوي ومنها الضعيف من حيث ألاهمية في إحداث النتيجة فمنها

  .(3)مع روح العدالة

 .لسبب املنتج أو املباشرنظرية ا ب(   

ومؤداها أن العوامل التي تشترك في وقوع النتيجة متعددة وتختلف من حيث 

إلى العامل ألاقوى درجة تأثيرها في وقوع النتيجة، ولهذا فعالقة السببية تستند 

، وأهم نقد وجه لهذه النظرية هو أنه (4)في حدوث النتيجة اباشرً م اثرً الذي يكون له أ

                                                           

ً.444، 444قورة عادل، مرجع سابق، ص –(1)

ً.497خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص –(2)

 عن: عبد العظيم مرس ي، شرح قانون العقوبات )القسم العام الجريمة(، 473، صنفس املرجع –(3)
 
  نقال

ً.4336، دار النهضة العربية، القاهرة، 34، ج31ط النظرية العامة للجريمة،

ً.439فتوح عبد هللا الشاذلي، مرجع سابق، ص –(4)
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في غالب ألاحيان ل يمكن معرفة السبب املنتج أو املباشر، كما أن العمل بها يؤدي 

ً.اأن فعلهم لم يكن مباشرً  بسببإلى إفالت الجناة آلاخرين من العقاب 

 نظرية السبب املالئم.ج(    

               وهذه النظرية ،ا بين النظرتين السابقتينوموقف هذه النظرية جاء وسطيً 

ًهي ألاكثر 
 
ً ،عند الفقهاء قبول

 
عن إحداث  لكونها ترى أن الجاني يكون مسؤول

   العادي لألمور لوقوعها، فالنتيجة التي تنسب إلى الجاني النتيجة بحسب املجرًى

ادية املألوفة التي أحاطت ا إلحداثها في ظل الظروف والعوامل العإذا كان فعله مالئم ً

ً
 
إذا دخلت عوامل أخرى شاذة وغير  عن النتيجة بالفعل املجرم، ول يكون مسؤول

  وساهمت في إحداث النتيجة ألن رابطة السببية تنقطع في هذه الحالة ،متوقعة

ًي بذلك مسؤولية الفاعل )الجاني(.وتنتف

  بأنهاجرائم الانتخابية للعالقة السببية في الوبوجه عام يمكن القول بالنسبة 

ً
ُ
ًل ت

َ
وً ك

    إل عندما تكون هذه الجرائم ،لهذه الجريمةمن العناصر املادية  ان عنصرً 

أين تكون النتيجة فيها عنصر من عناصر الركن املادي  ،من جرائم النتيجة )الضرر(

وجود عالقة سببية  القانوًن وفي ذلك الوقت يتطلب إلى جانب الفعل املجرم

ًصرً بوصفها عن
 
حتى يكتمل الركن  ،ا يربط بين العنصرين )الفعل والنتيجة(ا ثالث

إلى الفعل لقيام مسؤولية الفاعل  ومن خاللها يمكن إسناد النتيجة ،املادي للجريمة

ًالجزائية.

ول يكون لها  ،وعلى النقيض من ذلك فهي )العالقة السببية( عديمة الجدوًى

أي الجرائم  ،املاديةتعد النتيجة من عناصرها التي ل في الجرائم الانتخابية  أي دوًر

)جرائم والتي تقوم دون حاجة لحدوث نتيجة  ،التي تتحقق بالسلوك املجرد الشكلية

ً ،(1)الضرر(
 
ً.(2)لسالح ظاهر أو غير ظاهر كجريمة الدخول ملكتب الاقتراع حامال

ً

ً

ً

                                                           

ً.119عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص –(1)

ً.رجع سابقمعدل ومتمم، م ،43 -46العضوي رقم من القانون  431أنظر نص املادة  –(2)
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 .أحكام الشروع في الجرائم الانتخابية: فرع الثانيــــال

ا للواقعة املشكلة للجريمة، باعتباره خاصً ا نموذج ًروع في الجريمة يمثل الش
  (1)دتهخارجة عن إراإلى مبتغاه ألسباب الفاعل ا لم يتصل ا إجراميً مشروعً 

نبين املقصود وللوقوف على مدى ألاخذ به في مجال التجريم الانتخابي ل بد أن 

 بالشروع أو املحاولة 
ا
الشروع في الجرائم الانتخابية  إلى تطبيقات  ثم نتعرض (،)أول

 ا(.)ثانيا التشريع الجزائري الانتخابي وبعض التشريعات املقارنة في 

 
ا
 )املحاولة(.املقصود بالشروع : أول

معينة، فالجاني ار وأدًوعادة دفعة واحدة، بل قد تمر بمراحل الجريمة ل تقع 

           لديه فيصمم  ل بد أن يفكر فيها ثم تتخمر الفكرة ،أن يرتكب الجريمة قبل

ومنه فقد  ،كأن يشتري أدوات لرتكاب الجرم ،وبعدئذ يبدأ بالتحضيرعلى ارتكابها، 

ولكن حتى هذه  ،خارجيالعمل الالتحضير ًوإلى مرحلة  خرج من مرحلة التفكير

تبدأ عندما يقوم الجاني بأعمال التي  فهو بعيد عن مرحلة التنفيذ للجريمةاللحظة 

كأن يحمل املجرم السالح ويطلق النار على املجني  ،(2)بطريق مباشر تتصل بالجريمة

ًعليه.

الشروع تحت عنوان  على من ق. ع 03املشرع الجزائري في املادة  نصوقد 

  عًوشًرعلى الوالتي تبين صراحة أن املشرع العقابي )الجنائي( يعاقب ، (3)املحاولة

  باب خارجة عن إرادة الجانيلكنها لم تكتمل فقط ألس ،جريمة وقعتيعتبره الذي 

ً: أو الحالت التالية يتحدد باملسائلومنه فنطاق تطبيق الشروع 

ًالشكلية.في الجرائم املادية ول يمكن تصور وقوعه في الجرائم الشروع يكون  -

ًفي الجرائم العمدية ول يتصور حدوثه في الجرائم غير العمدية.الشروع يكون  -

                                                           

ً.046أحمد عوض بالل، مرجع سابق، ص –(1)

)2(- PARDEL   Jean,  VARINARD  André,  Op.Cit,  p385. 

:" كل املحاولت لرتكاب جنابة التي تنص على ،، السالف الذكر456 -66 رقم ألامًرمن  03أنظر نص املادة  –(3)

توقف  تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال ل لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجنابة نفسها إذا لم

أو لم بخب أثرها إل نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم بمكن بلوغ الهدف املقصود بسبب 

ًظرف مادي بجهله مرتكبيها". 
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ًم لايجابية ول يتصور وقوعه في الجرائم السلبية.في الجرائالشروع يكون  -

في الجنح و ،الجناياتمعاقب عليه في جميع  ،والشروع حسب املشرع الجزائرًي

 04أما في املخالفات فهو غير معاقب عليه حسب املادة  ،غير معاقب عليه إل بنص

ً.. ج. عمن ق

 ا: تطبيقات أحكام الشروع في الجرائم الانتخابية.ثانيا 

القانونية املنظمة للجرائم الانتخابية في التشريع الانتخابي ستقراء النصوص با

املتضمن نظام  ،43-46الجزائري الواردة في الباب السابع من القانون العضوي رقم 

فهي أغلبها عبارة عن جنح  ،عنوان "أحكام جزائية"تحت املعدل واملتمم، الانتخابات 

ً الجرائم منه، بخالف  437فقط وردت باملادة  ا وجناية واحدةومخالفات قليلة جد 

بقت سكما  ،تضمن جنايتين وبعض الجنحاملالانتخابية الواردة بقانون العقوبات 

ًلاشارة إليه في املبحث ألاول بمناسبة معالجة تقسيم الجرائم الانتخابية.

والجريمة الانتخابية شأنها شأن الجرائم ألاخرى، قد ترتكب بشكل كامل عندما 

وفر جميع أركانها، وقد يتوقف ارتكابها عند مجرد الشروع فيها، ألن ارتكاب تت

وبعدها  ،الجريمة الانتخابية يمر بمراحل تبدأ بالتفكير والتصميم ثم التحضير لها

  تمام الجريمةإفي السلوك لاجرامي إلى غاية  فإذا استمر الجاني ،مباشرة التنفيذ

أو يشتري  ،بإتالف ألاشياء الانتخابيةخص فنكون أمام جريمة تامة، كأن يقوم ش

أصوات الناخبين، غير أنه في بعض الحالت ل تتم الجريمة الانتخابية ألسباب 

أو تقديم شهادة  كجريمة محاولة التزوير في تسليم، (1)خارجة عن إرادة الجاني

               479بية املنصوص عليها في املادة شطب من القوائم الانتخاتسجيل أو 

ًاملعدل واملتمم. ،43 -46من القانون العضوي رقم 

لذلك فأغلب التشريعات الانتخابية اتجهت إلى تجريم الشروع في هذا النوع 

حدى الجرائم إفي العقوبة بين املحاولة )الشروع( في ارتكاب واملساواة  ،من الجرائم

ون تنظيم مباشرة املصري في قانكاملشرع من يرتكبها بصفة تامة،  وبين ،الانتخابية

ًالحقوق السياسية املصري.

                                                           

ً.431هيمن عبد هللا محمد، مرجع سابق، ص –(1)
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 ملساواة في العقوبة بين املحاولةمن قصر ا وهناك من املشرعين الانتخابين

والجريمة التامة على جرائم معينة دون غيرها، كما فعل املشرع الجزائري الذي نص 

الجريمة املنصوص نذكر منها بعض الجرائم فقط، على الشروع في  على العقاب

             جريمة محاولة التأثير على تصويت ناخبًو ،املشار إليها أعاله 479ا في املادة عليه

                   التهديد بالتخويف بفقدان منصبه أو بتعريضهأو عدة ناخبين باستعمال 

من القانون العضوي  440عليها املادة  ونصت ،الضرًرأو أمالكه إلى  ،هو وعائلته

 444، 433 املادتينل واملتمم. وكذا الجرائم املنصوص عليها في املعد ،43-46رقم 

ً من نفس القانون.

واملشرع الجزائري الانتخابي انتهج نفس النهج الذي تبناه املشرع الانتخابي 

بالعقوبة املقررة للجريمة لى الشروع في الجرائم الانتخابية، يعاقب عالذي  الفرنس ي

          جريمة محاولة الحصول ومن أمثلة ذلك  ،مالتامة في نفس املادة محل التجري

عن طريق استعمال شهادات أو بيانات مزورة )املادة  على قيد في الجدول الانتخابي

99 L)، املادة( 77 وكذلك محاولة اقتحام قاعة التصويت بالقوة L) ومحاولة ،

ً.(1)من قانون الانتخابات الفرنس ي (L 440)املادة انتهاك سرية التصويت 

                    أن املشرع الانتخابي الجزائري عاقب على الشروع يمكن القول،ومنه 

ا مافي ارتكاب الجرائم الانتخابية في  ضيق من دائرة  ويكون بذلك ،حالت قليلة نوع 

     أن يساهموهذا من شأنه  ،الشروع في الجرائم الانتخابيةعلى التجريم والعقاب 

للسطو على إرادة  ،أو املتربصين بالعمليات الانتخابية الجناة في إفالت الكثير من

ًفي الدولة. ذي هو مصدر كل السلطاتالشعب ال

وإذا  ،لخطورة الجرائم التي تستهدف العملية الانتخابية اونظرً  هوعليه، فإن

لارادة الشعبية وإعطاء العملية الانتخابية ة لصون يكانت هناك إرادة حقيق

              املحاولة لتشمل لدى املواطنين، فيجب توسيع دائرة تجريممصداقية حقيقية 

أو الشروع بالنسبة للجرائم الانتخابية حتى نضمن حماية جزائية فعالة للممارسة 

مجرد الشروع في ارتكابها كون حتى يع مراحل العملية الانتخابية الانتخابية عبر جمي

هذه ألاخيرة  على الانتخابات ملا تكتسبه اءل يتجرأ أحد على الاعتد كي ،معاقب عليه
                                                           

ً.444، 443أبو املعاطي مصطفي أبو املعاطي مصطفي، مرجع سابق، ص –(1)
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وما يصاحبه من نمو  ،من أهمية بالغة وكبيرة في نمو املجتمع واستقراره السياس ي

ًوتطور عبر كافة املستويات.

 .أحكام الاشتراك في الجرائم الانتخابية )املساهمة(: فرع الثالثــــال

قد ترتكب الجريمة وإنما  ،ا ترتكب الجريمة من طرف شخص واحدليس دائم ً

             عنه الفقه الجنائي بالشتراكمن طرف أكثر من شخص، وهذا ما يعبر الواحدة 

املساهمة الجنائية، وتقتض ي دراسة املساهمة الجنائية بالنسبة للجرائم  وأ

 الانتخابية تحديد املقصود بها )
ا
(، ثم الوقوف على مدى ألاخذ بفكرة تجريم أول

االانتخابية ) الجرائمية في املساهمة الجنائ ً.(ثانيا

 
ا
 : املقصود بالشتراك أو املساهمة في الجرائم الانتخابية.أول

د فيها الجناة دتعييعرف الفقه الجنائي املساهمة الجنائية بأنها الحالة التي 

أو بمعنى آخر هي ارتكاب عدة أشخاص لجريمة  ،الذين يرتكبون نفس الجريمة

ً .(1)أي أحد منهم بمفردهكبها واحدة كان يمكن أن يرت

شأنها شأن باقي  الانتخابية، فهي املفهوم على الجريمة هذا سقاطإًلوبالنسبة 

يعرف أو بالستعانة بفاعل ثانوي أو ما  ،ائم قد ترتكب من فاعل أصلي بمفردهالجًر

  خطفهأو ، كأن يقوم عدة أشخاص بالعتداء على صندوق الانتخاب، بالشريك

ًبحيث ل يشكل ف
 
جريمة معاقب عليها، وإنما مجموع  عل كل واحد منهم مستقال

                  الجرائم الانتخابية، وهذا ىحدإًل من تشكل عناصر الركن املادي أفعالهم هي

 ما يطلق عليه بالشتراك أو املساهمة الجنائية.

 مدى ألاخذ بفكرة تجريم الاشتراك في مجال الجرائم الانتخابية.: انيا ثا

نص  يضع أيأن املشرع لم  نالحظ الجزائري، لرجوع إلى التشريع الانتخابيوبا

  املشاركة أو املساهمة في ارتكاب جميع الجرائم الانتخابيةيتضمن لاشارة إلى تجريم 

ًث حالت فقط.وإنما اكتفى بالنص على تجريم الاشتراك في ثاًل

                                                           

.             459، ص 4349، القانون الجنائي العام )دراسة مقارنة(، دار بلقيس، الجزائر، خلفي عبد الرحمان –(1)

 4776نقال عن: محمد سامي الشوا، شرح قانون العقوبات )القسم العام(، مطبعة جامعة املنوفية، مصر، 

ً.147ص
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  (1)43 -46ي رقم من القانون العضًو 444وردت في املادة  الحالة ألاولى فقد

   تأثيرأين أعفى املشرع صراحة الجاني أي الفاعل ألاصلي أو الشريك في جريمة ال

أو وعد  ،بتقديم هبات نقدية أو عينية أو وعد بتقديمها ،أو عدة ناخبين على ناخب

          أو جريمة الحصول أو محاولة الحصول  ،أو خاصة بتقديم وظائف عامة

ولة حمل وجريمة حمل أو محا ،مباشرة أو بواسطة الغيرعلى أصوات الناخبين 

ًبكل الوسائل.عن التصويت عن الامتناع  اخبيننناخب أو عدة 

 من نفس القانوًن 436جاءت بها الفقرة ألاخيرة من املادة  ،أما الحالة الثانية

            بحق التصويت  لاخاللأو  ،على تعكير صفو أعمال مكتب التصويت التي تعاقب

  ا من حضور عملية التصويتأو من يمثله قانونً  أو منع مترشح ،أو حرية التصويت

         مدبرة في تنفيذها في إطار خطة أو  في شكل وكانت هذه ألافعالبالسالح  تكبًراوإذا 

خمس املشرع عليها بعقوبة الحبس من أين عاقب  ،في دائرة أو عدة دوائر انتخابية

  دج 533.333إلى  دج 433.333من  وبغرامة ،سنوات (43عشر )سنوات إلى  (5)

ويعاقب شترك في هذه الخطة املدبرة يعتبر مساهم اكل من  أن من هذاويفهم 
ًا.جزائيً 

بعض على أن املشرع قد جرم املساهمة في التي تدل  ،أما الحالة الثالثة

               التي تعاقب  ،من القانون الانتخابي 437فقد أشارت إليها املادة  الانتخابية الجرائم

باعتبارها جناية إذا تم على خطف صندوق الاقتراع وتشدد في وصف الجريمة 

وهي خطف صندوق الاقتراع من قبل مجموعة أشخاص وبالعنف  ،ارتكاب الجريمة

سنوات  (43عشر )من  هذه الجناية في هذه الحالة بالحبس املشرع علىأين عاقب 

ًدج. 4533.333إلى  دج 533.333من  مةوبغرا ،سنة (43عشرين ) إلى

نفس النهج الذي انتهجه املشرع  جزائري قد اتبعاملشرع ال وبهذا يكوًن

الاشتراك ضمن نصوصه الجزائية أفعال ، الذي أكد على تجريم بعض الفرنس ي

                                                           

              السالف الذكر معدل ومتمم،، 43 -46العضوي رقم من القانون  31، 30/ف444أنظر نص املادة  –(1)

في هذه  و شارك في ألافعال املنصوص عليها... غير أنه يعفي من هذه العقوبة، كل من ارتكب أ ":على التي تنص

         املادة الذي بقوم قبل مباشرة إجراءات املتابعة بإبالغ السلطات إلادارية أو القضائية بها، وتخفض العقوبة

ً غ السلطات املعنية بعد مباشرة إجراءات املتابعة".إلى النصف إذا تم تبلي
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واملادة  ،(L 79املادة )ًو ،(L 99هو الشأن بالنسبة للمادة ) بالنتخابات، كمااملتعلقة 

(433 L)، املادة ًو (434 L)، ( 430واملادةL )، ( 436واملادةL  ) من قانون الانتخابات

ً
 
جرمت الاشتراك في جريمة القيد في الجدول الانتخابي ( L 99املادة ) الفرنس ي، فمثال

يورو، كما  45333سنة وغرامة قدرها ملدة  بالحبس ويعاقب ،على بيانات مزورة بناءً 

        يورو  45333وغرامة قدرها  ،سنتين (4)دة تعاقب بالحبس مل( L 79املادة )أن 

          تؤدي  ،أو مظاهر تهديديةهر أو عمل تصرفات املشاركة في التجمهر أو التظاعلى 

ً.(1)إلى تعكير الانتخابات أو حرية التصويت

 
ا
 والتعدد الجنائي في الجرائم الانتخابية.ا: تميز الاشتراك الجنائي ثالث

  د الجنائي في الجرائم الانتخابيةوالتعد ،الاشتراك الجنائي يز بينيينبغي التم

           ترتكب الجريمة الانتخابية من شخص واحد، بالشتراك وأن  فقد يحدث

مع أشخاص آخرين، كجريمة توزيع مطبوعات وأوراق الدعاية الانتخابية يوم 

ًله بمركبته.أو من ينق ه ألاوراقه بهذ، وذلك بالشتراك مع من يزودالاقتراع

أشخاص كما قد ترتكب الجريمة الانتخابية في حد ذاتها من قبل مجموعة 

املادة  ، حسبخطف صندوق الاقتراع من قبل مجموعة أشخاص وبالعنف كجريمة

املعدل ، املتضمن قانون الانتخابات ،43-46من القانون العضوي رقم  437

 .(2)واملتمم

 طلب الثالثـامل

 ائم الانتخابيةالركن املعنوي في الجر 

إلسناد الجريمة إلى شخص معين أن تكون هذه الجريمة مطابقة  ل يكفي

كون هذه الواقعة غير مشروعة، وإنما ينبغي وأن تأو نص تجريمي معين،  لنموذج
وذلك بأن يثبت قيام رابطة نفسية ا، كذلك أن تنسب هذه الواقعة إلى الجاني نفسيً 

                                                           

ً.445، 441أبو املعاطي مصطفي أبو املعاطي مصطفي، مرجع سابق، ص –(1)

يوسف وهابي، الجرائم الانتخابية في التشريع املغربي )دراسة مقارنة بأنظمة انتخابية جنائية(، مطبعة  –(2)

ً.14، ص4339النجاح الجديدة، املغرب، 
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ملنسوبة إليه، وهذه الرابطة النفسية يعبر عنها بينه وبين الواقعة غير املشروعة ا

ً.(1)بالركن املعنوي، فالقاعدة ل جريمة بدون ركن معنوًي

       ها الجاني رًُمً ضً نية داخلية يًُيتمثل في  املعنوًيعليه يمكن القول، أن الركن ًو

ًوقد يتمثل  في نفسه
 
ومن ثمة يتخذ  ،ا في الخطأ أو لاهمال وعدم الاحتياطأحيان

وصورة  ،ن املعنوي للجريمة صورتين: صورة الخطأ العمدي )القصد الجنائي(الرك

ً.(2)ي )لاهمال وعدم الاحتياط(الخطأ غير العمد

ولإلملام بهذا الركن تقتض ي لاجابة على لاشكال أو التساؤل املتمثل في مدى 

فإذا كانت من قبيل  ،؟اعتبار الجرائم الانتخابية جرائم عمدية أم غير عمدية

ً - املشرع -هل يكتفي فيها ف ،لجرائم العمديةا ا بتوافر القصد العام أم تتطلب قصد 
ً.؟اخاصً 

البحث في القصد الجنائي في الجرائم الانتخابية من هذا املنطلق نعمل على 

        ثم نتعرض للخطأ وصوره للقول )الفرع الثاني(، وبيان عناصره )الفرع ألاول(، 

               ريق الخطأ أو لاهمال تخابية يمكن أن تقع عن طكانت الجرائم الانما إذا 

 )الفرع الثالث(.وعدم مراعاة ألانظمة  أو الرعونة،

ً.القصد الجنائي في الجرائم الانتخابية: الفرع ألاول 

، حيث يتخذ فيها الركن (3)تعتبر الجرائم الانتخابية من قبيل الجرائم العمدية

نائي العام القائم على العلم ولارادة، وإما يتخذ إما صورة القصد الج املعنوًي

ومعنى ذلك أن املشرع الجزائي الانتخابي قد يشترط  ،صورة القصد الجنائي الخاص

ً ا،خاصً  اجنائيً  افي بعض الجرائم الانتخابية قصد ً
 
ًعن القصد الجنائي العام. فضال

                                                           

ً.059ح عبد هللا الشاذلي، مرجع سابق، صفتًو –(1)

 .414أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص –(2)

MICHILES  Olivier, JACQUES  Elodie, Principes de droit  pénal,  Note  Sommaires  et  Provisoires  

Cours  de  droit  pénal,  4éme éd,  Université  de  Liège,  Bruxelles,  Année  Académique  2015-2016,  p54. 

               أغلب الهيئات يعتبرون الجرائم الانتخابية جرائما عمدية ول يتصورون قيامها عن طريق الخطأ –(3)

         حتى معظم التشريعات الانتخابية الجزائية تضمنت الجرائم العمدية فقط ومنها املشرع الانتخابي الجزائرًي بل

ًريمة انتخابية غير عمدية.الذي لم ينص على أي ج
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 وعلى هذا ألاساس سنعمد إلى بيان القصد الجنائي العام 
ا
والقصد  ،()أول

ًفي مجال التجريم الانتخابي. ا()ثانيا الجنائي الخاص 

 
ا
 : القصد الجنائي العام في الجرائم الانتخابية.أول

ا على الجرائم الانتخابيةيتمثل القصد الجنائي العام  ا، وليس حصر           عموم 

 القانون ينهىفي انصراف إرادة الجاني نحو القيام بفعل أو سلوك هو يعلم أن 

  في كافة الجرائم العمدية ، كما يقصد به: القصد العادي الذي يتعين توافره(1)عنه

لاجرامي ونتيجته والعلم وهو إرادة السلوك  ،ويكتفي القانون به في أغلب الجرائم

ً.(2)بهما

هما: يتبين هذه التعريفات أن القصد الجنائي بوجه عام يقوم على عنصرين 

                 بعناصر الجريمة مع اتجاه لارادة نحو تحقيقها لعلم يكون الم ولارادة فالع

عن أهمية العلم، ألن العلم ليس  أهمية لارادة تزيد بعض الش يءأو قبولها، غير أن 

ً هو املطلوب بذاته وإنما باعتباره مهم
 
ا ا أساسيً في مرحلة تكوين لارادة وشرط

             اتجهت إرادته أن الجاني  ثبتأا إذا لتصوره، ومنه فالقصد الجنائي يكون محقق ً

ًا.إلى إحداث الفعل أو السلوك املجرم وإلى إحداث نتيجة معاقب عليها قانون ً

 ا: القصد الجنائي الخاص في الجرائم الانتخابية.ثانيا 

يقوم القصد الجنائي الخاص في الجرائم الانتخابية على عنصري العلم 

أن العلم عنه في د الجنائي العام، ولكنه يختلف شأن القصفي ذلك  شأنه ،ولارادة

             يمتدانل يقتصران على أركان الجريمة وعناصرها فقط، وإنما فيه ولارادة 

ً ،إلى وقائع ليست في ذاتها من أركان الجريمة
 
نصراف ا أي أن القانون يتطلب أول

م ثم يتطلب القانون بعد لكي يتوافر القصد العا ،العلم ولارادة إلى أركان الجريمة

وبها  ،وقائع ل تعد ضمن ألاركان املشكلة للجريمةانصراف العلم ولارادة إلى ذلك 
                                                           

ً.419أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص –(1)

محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي )دراسة تأصيلية مقارنة للركن املعنوي في الجرائم  –(2)

 عن: عبد هللا حسين عبد هللا العمري، م، 93، ص4799، دار النهضة العربية، القاهرة، 30ط ،العمدية(
 
رجع نقال

ً.154ص ،سابق

STEFANI Gaston, LEVASSEUR George et  Bernard BOULOC,  Droit  pénal général, 16éme éd, Dalloz  

Parisً,1997, p212 . 
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من ارتكاب أو هو الغاية التي يقصدها الجاني  .(1)يتشكل القصد الجنائي الخاص

 الجريمة
 
ً .(2)عن إرادته الواعية وعلمه بمخالفة القانون الجزائي، فضال

ًقصد الوالاختالف بين ال
 
                  ا جنائي العام والقصد الخاص ليس اختالف

التي يشملها وإنما يختلفان في املواضيع  ،في طبيعتها، فهما يقومان على العلم ولارادة

ألن القصد  ،العاممن القصد  العلم ولارادة، فالقصد الخاص أشمل وأوسع

  ة التي يريد الجاني تحقيقهاإلى الغاي باإلضافة ،الخاص يشمل على القصد العام

ً.(3)وهو ما يسمى بالقصد الخاص

  ا ملعاقبة الجانيلزم ًالخاص وفي الجرائم الانتخابية يكون القصد الجنائي 

للفاعل، كما في جريمة وتنعدم معه املسؤولية الجزائية  ،فبانعدامه تنعدم الجريمة

هذه الجريمة إذا كانت نشر وإذاعة أخبار وأقوال كاذبة عن أحد املترشحين، ففي 

فإن القصد الجنائي الخاص ينتفي  ،في نتيجة الانتخاب الفاعل ليس التأثيرنية 

ً
 
ا وتنتفي معه الجريمة، وفي بعض الحالت يكون وجود القصد الجنائي الخاص ظرف

لكن توفر القصد تقوم على القصد العام أي أن الجريمة  ،في العقاب فقط امؤثرً 

ًالخاص يشكل الجنائي 
 
للعقوبة، كما هو الحال في جريمة تعكير صفو  اشددً ُمً اظرف

           و منع مترشح، أأعمال مكتب الاقتراع أو لاخالل بحق التصويت وحرية التصويت

ا            أشهر( 6)ستة التي يعاقب عليها ب ،لحضور عملية التصويت أو من يمثله قانون 

ًدج. 03.333دج إلى  0333وبغرامة من (، 4) عامين إلى

ً
ُ
 (0)ثالث أشهر إلى  (6)ستة ستشدد من بحمل سالح فإن العقوبة  ترتكبفإذا ا

  أما إذا ارتكبت ألافعال إثر خطة مدبرة في تنفيذها في دائرة أو عدة دوائر ،سنوات

ً سنوات  (5)خمس املقررة لها من  لتصل العقوبةا فتكون العقوبة أكثر تشديد 

ً ً (43) عشر ا إلىحبس    دج 533.333إلى دج  433.333من  وبغرامة ،اسنوات حبس 

املتعلقة بجرائم اقتحام ( L 434في املادة ) ونفس التوجه أخذ به املشرع الفرنس ي

                                                           

ً.094فتوح عبد هللا الشاذلي، مرجع سابق، ص، ًو163عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص –(1)

ً.419أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص –(2)

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  نقال عن: ،163عبد هللا حسين عبد هللا، مرجع سابق، ص –(3)

ًوما بعدها. 639، ص4794، دار النهضة العربية، القاهرة، 35)القسم العام(، ط
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سجن سنة  (43عشرين )شدد العقوبة فيها لتصل إلى ، التي قد اللجان الانتخابية

ً
ُ
أو عدة  ةأو في دائًر ا ملخطط إجرامي لتنفيذه في تراب الجمهوريةرتكبت وفق ًإذا ا

ً.انتخابيةدوائر 

ا تتطلب قصد ً الانتخابيةا نخلص إلى القول أن الكثير من الجرائم وأخيرً  
حتى يتحقق الركن املعنوي  ،ا لقيامها إلى جانب القصد الجنائي العامخاصً ا جنائيً 

ًمن الجرائم.  لهذا النوع

 .عناصر القصد الجنائي في جرائم الانتخابات: فرع الثانيــــال

                  زم لقيام بعض الجرائم الانتخابية أو الخاص الاًلل القصد الجنائي العام يتشك

(العلم  هما: من عنصرين
ا
ا)ث لارادةو ،)أول ً.(انيا

 :
ا
 العلم.أول

                  فيجبهو إدراك ألامور على حقيقتها وبصفة مطابقة للواقع، واملراد به 

يعاقب ا بأن القانون ن الواقعة لاجرامية، وأن يعلم أيضً أن يعلم الجاني بتوافر أركا

                 وفي مجال الجرائم الانتخابية ينبغي أن يكون الفاعل )املجرم الانتخابي(عليها، 

بالنتخابات الذي على دراية تامة بكافة العناصر املشكلة للسلوك املجرم املرتبط 

ًيعاقب عليه القانون، وبالتبعية فالجا
 
بأنه يقوم بجريمة ا ني يجب أن يكون عامل

ًا.وأن يعلم بأن هذا السلوك معاقب عليه قانون ً ،انتخابية

في كل شخص، ألنه ل يجوز الدفع فإن العلم بالقانون مفترض  ،كما هو معلوم

                    به بالجهل بالقانون، ولكن العلم الذي يقوم أو ينتفي القصد الجنائي

ًهو العلم بت
 
نتخابية في جريمة تزوير القوائم الًا وافر العناصر املشكلة للجريمة، فمثال

فيجب أن نثبت أن الجاني كان يعلم بأن تغير الحقيقة في القوائم  ،أو إخفائها
غير أن إحداث سالمة الانتخابات ومصداقيتها، على  االانتخابية من شأنه التأثير سلبً 

ً ،القوائم الانتخابيةهذا التغير يعتبر من قبيل العبث في 
 
              اواضح ً فإنه يعتبر دليال

ً.على قصد الجاني

أو التحقيق غير ملزمين بإثبات القصد  )النيابة العامة( تهامالاوبالتالي جهة  

القصد الجنائي نعدام اأي إثبات  ،يمكن للجاني إثبات العكسلكن هنا  ،الجنائي
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يمكن بأي حال من ألاحوال أن يلحق أي أذى  كأن يثبت بأنه كان يعلم بأنه ًل ،لديه

الانتخابية من جراء هذا التغير، وزيادة على ذلك املجني عليه عنصر مهم بالعملية 

ًفي تشكيل القصد الجنائي في بعض الجرائم العامة )العادية(.

ونفس الكالم ينطبق على بعض الجرائم الانتخابية، التي تكون صفة املجني 

  كجريمة إهانة أحد أعضاء مكتب الاقتراعالجريمة الانتخابية،  عليه مهمة في قيام

 فلقيام القصد الجنائي يجب أن يكون الجاني يعلم بصفة املجني عليه )الضحية(

ونفس القول ينطبق على جرائم التهديد أو استخدام القوة  كعضو في مكتب الاقتراع

ً .(1)أو العنف ضد أعضاء مكاتب التصويت

والذي  ،اقتراف الفعل أو السلوك املجرملم الجاني بمكان ويضاف إلى ذلك ع

ً ،يعتبر جريمة انتخابية
 
في جريمة دخول مكتب الاقتراع وهو يحمل سالح ظاهر  فمثال

    فهنا لقيام القصد الجنائي يجب أن يعلم الجاني بأنه ارتكب الفعل ،أو غير ظاهر

بأنه لم يعلم بأنه مكان  في املكان )داخل مكتب الاقتراع( فإذا استطاع أن يثبت

ًوتنتفي معه الجريمة الانتخابية.  فهنا ينتفي القصد الجنائي ،مكتب الاقتراع

وإذا كان املشرع عادة ما يعاقب على الجرائم بصرف النظر عن الزمن الذي 

               ارتكبت فيه ولذلك ل يتطلب القانون علم الجاني بزمن وقوع الفعل املجرم

  بعض الحالت يخرج عن هذه القاعدة لكنه في ،لقصد الجنائي لديهحتى يتحقق ا

خالل فترة رتكب فاء الصفة لاجرامية للسلوك أو الفعل أن يًُرط املشرع إلضتأين يش

ويفقد معه  ،زمنية معينة، ألنه إذا ارتكب في زمن آخر يفقد السلوك صفة الخطورة

ً .(2)صفة التجريم

كما أنها ترتبط خاصة، ة تخابية ذات طبيعالجرائم الانن ومنه، فالثابت أ
ا اوجودً  إثبات أن الجاني يجب  ،ولقيام القصد الجنائي ،الانتخاباتبفترة  وعدم 

كجريمة نشر  ،ارتكبها كانت في فترة الانتخاباتالتي  )املتهم( كان يعلم بأن ألافعال

ل مرحلة أو جريمة تهديد أحد الناخبين للتأثير عليه خال ،وإذاعتهاأخبار كاذبة 

ًالتصويت.

                                                           

ً.151عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص –(1)

ً.155ص ،نفس املرجع –(2)
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يتوقع الفاعل )الجاني(  أنتطلب القصد الجنائي في بعض الحالت يكما أنه 

          ألنها عادة  النتيجة لاجرامية واملترتبة على فعله، وهذه النتيجة واقعة مستقبلية

           ا له، ويشترط فيها أن تكون وتعتبر أثرً  ،املجرم الفعل عن ما تحدث في وقت لحق

ً.(1)هي النتيجة محل التجريم التي ذكرها املشرع في نص التجريم
               يمكن أن نستخلص أن عنصر العلم الالزم لقيام القصد الجنائي  ،اوأخيرً 

الانتخابية، والذي مؤداه أن يكون الجاني على دراية وعلم بكافة العناصر  في الجرائم

اني بموضوع الحق محل الاعتداء الجفيجب أن يعلم  القانونية ذات أهمية
باإلضافة إلى عمله بمختلف  ،نتيجتهوتوقع  وبخطورته ،ا()املصلحة املحمية قانونً 

ومختلف الظروف املشددة أو املخففة املرتبطة ، الصفات التي يتطلبها القانون فيه

ًبسلوكه لاجرامي.

ا  إلارادة.  :ثانيا

                ا، وتتمثلا كان أم خاصً عام ًتعتبر لارادة العنصر الثاني للقصد الجنائي 

لتحقيق غرض معين بواسطة وسيلة معينة، فهي  املتجهفي النشاط النفس ي للجاني 

العالم مادية في  ا، التي تحدث آثارً املجرم املحرك ملختلف أنواع السلوك لانساني

ًوعي وإدراك.عن  الخارجي، فهي إذن تصدر 

وإلى نتيجته  ،لارادة إلى السلوك املجرم وعلى وجه العموم، يجب أن تتجه

 غير أنه كما سبق القول هناك جرائم يكتفي املشرع فيها ،لاجرامية املترتبة عليه

حقق القصد توفي هذه الحالة ي ،بالسلوك لاجرامي دون تطلب تحقق نتيجة

        ةلارادبهذه  ولالعتداداملكون لها، الجنائي متى اتجهت إرادة املتهم إلى السلوك 

لارادة كون هذه أن تقق الركن املعنوي للجريمة يجب وتح ،في قيام القصد الجنائي

ً.(2)حرة وواعية وخالية من عوارض سالمتها

ً
 
ً ،ا على الجرائم الانتخابيةوإسقاط

 
 فإنه في جريمة إتالف القوائم الانتخابية مثال

فإذا تخلفت الانتخابية، أن تتوافر لدى الجاني إرادة لاضرار وإفساد القوائم  يلزم

إن هذه الجريمة فف القوائم الانتخابية لدى الجاني، أو إفساد أي إتاًل إرادة لاضرار

                                                           

ً. 415طي مصطفي أبو املعاطي مصطفي، مرجع سابق، صأبو املعا –(1)

ً.416صنفس املرجع،  –(2)
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بإتالف هذه القوائم الانتخابية الانتخابية تنتفي، كما يمكن أن تنتفي إرادة الجاني 

تحت التهديد في حالت لاكراه على القيام بالفعل  كما ،حتى ولو كان يعلم بذلك

ًالساًلب
 
  ونفس الش يء عندما يكون الجاني غير واعي إضرام النار فيها وحرقهاب ح مثال

كالطفل عديم التميز أو يكون الجاني ألنه عديم لارادة  ،مدرك كاملجنوًنغير أو 

ًالصغير الذي يقوم بإهانة أحد أعضاء مكتب 
 
ً.التصويت مثال

ا تطلب وي ،أي عمديةأن معظم الجرائم الانتخابية تكون قصدية  ،ويتضح جلي 

مطروح عن مدى  توافر القصد الجنائي بعنصريه من علم وإرادة، غير أن السؤال

            وهذا ما سنحاول معالجته  إمكانية تصور وقوع جرائم انتخابية عن غير قصد،

ًاملوالي. في الفرع

ً.مدى إمكانية وقوع الجرائم الانتخابية عن طريق الخطأ: فرع الثالثــــال

في الجرائم العمدية في القصد الجنائي على النحو الذي مثل الركن املعنوي يت

فإن الركن املعنوي في الجرائم غير العمدية فهو مجرد خطأ أو ما يعبر  ،ابيناه سلف ً

ًول شك أن ،(1)ء بالخطأ الجزائيعنه الفقها
 
بالتزام عام يفرضه املشرع  ه يمثل إخالل

ا لحذر فيماعلى ألافراد بمراعاة الحيطة وا    يباشرونه من أفعال وسلوكات، حرص 

ًا.واملصالح املحمية قانون ًعلى حماية الحقوق 

ا مبينً  ،وقد اكتفى املشرع الجزائري كأغلب املشرعين ببيانه للجرائم غير عمدية

الذي تقوم عليه، ولكنه لم يعرف الخطأ غير العمدي أو الخطأ صور الخطأ الجزائي 

ً.(2)الجزائي

أنه عدم اتخاذ  "عاريف نذكر منها:له عدة ت عنا للفقه نجده قد أوردفإذا رج 

سعه توقعها الجاني واجبات الحيطة والحذر ملنع النتيجة الضارة التي كان في ًو

جه لتحقيق وتوصف إرادة الجاني بأنها آثمة ومجرمة مع أنها لم تت ،(3)وتجنبها"

م بواجب الحيطة ومراعاة التزا دوًنإلى ارتكاب السلوك  وإنما اتجهت ،النتيجة

                                                           

ً. 454أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص –(1)

ً.440القانون الجنائي العام )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص خلفي عبد الرحمان، –(2)

         الجزائر، ر الهدى للطباعة، دا34عبد هللا سليمان، شرح قانون العقوبات )القسم العام، الجريمة(، ج –(3)

ً.447د. س. ن، ص
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كجريمة غير العمدية، قانون العقوبات تضمن العديد من هذه الجرائم ، فألانظمة

والجروح الخطأ املنصوص  ،. جق. عمن  499في املادة القتل الخطأ املنصوص عليها 

غير أن لاشكال الذي ، من الجرائموغيرها  ،من نفس القانوًن ،497 عليها في املادة

أ غير هو مدى إمكانية حدوث الجرائم الانتخابية بطريق الخط الصدد يطرح في هذا

ًمن عدم إمكانية ذلك. العمدي

ًعلى هذا التساؤل إلى رأيين:اختلف الفقه حول لاجابة 

 
ا
الاتجاه القابل إلمكانية وقوع الجرائم الانتخابية عن طريق الخطأ غير : أول

 .العمدي

الانتخابية يمكن أن تتحقق بطريق  تجاه بأن الجرائمأنصار هذا الا يعتقد

   ا بطريق القصدفهم يرون بأن الجرائم الانتخابية ل تقع دائم ً عمدي،الالخطأ غير 

بل هناك من الجرائم الانتخابية في بعض الحالت قد تقع بطريق  ،أو الخطأ العمدي

وقد  ،ويمكن خاللها معاقبة الجاني على جريمة غير عمدية ،الخطأ غير العمدي

كالقانون ألامريكي الذي يمكن  ،خذت بهذا الاتجاه بعض التشريعات الانتخابيةأ

بموجبه متابعة املوظف الذي يسمح للناخب بالتصويت املتعدد عن جريمة لاهمال 

ً.(1)أو الخطأ، وكذلك القانون الفلسطيني واليمني

غير  الرافض إلمكانية وقوع الجرائم الانتخابية بطريق الخطأالاتجاه ا: ثانيا 

 .العمدي

إلى القول بعدم تصور قيام الجريمة الانتخابية بطريق يذهب جانب من الفقه 

            بدا عمدية وًلالخطأ غير العمدي، بل يعتبرون أن الجرائم الانتخابية تكون دائم ً

ًفيها، القصد الجنائي  توافًر من ا اسواء كان قصد  ا عام  ا أو قصد ً جنائي  ا جنائي 

ا ً.(2)ذا انتفي القصد تنتفي معه الجريمة، بحيث إخاص 

يتضح  ،وموقف املشرع الجزائي الانتخابي الجزائري فيما يخص هذه املسألة
التي تبين أن الجرائم الانتخابية  ،ا بعد استقراء النصوص الجزائية الانتخابيةجليً 

                                                           

ً.404، 403ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص –(1)

ً.403، صنفس املرجع –(2)
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سواء  ،لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الفاعلتعتبر كلها جرائم عمدية ينبغي 

ا، ولم ينص املشرع على إمكانية وقوع الجرائم أو خاصً  اا عام ًا جنائيً كان قصد ً

اوذلك ما  غير العمديالانتخابية بطريق الخطأ  ا في توفير املزيد تشريعيً  يشكل قصور 

            أن ينص املشرع  ألنه من غير املعقوًل ،للعملية الانتخابيةمن الحماية الجزائية 

الخطأ كالجروح  ،ة ألاشخاص عن الجروح واملخالفات البسيطةعلى إمكانية مساءل

من قانون العقوبات، ول يعاقب املشرع على لاساءة ولاضرار بالعملية  114املادة 

وعدم الحيطة والحذر  ،كاإلهمال ،املختلفةالانتخابية عن طريق الخطأ بصوره 

ور للخطأ الجزائي غير هذه الصوما يمكن أن تسببه  ،وعدم مراعاة ألانظمة واللوائح

وهو حق  وحق جوهري للمواطنين ،العمدي من أضرار كبيرة تمس مجتمع برمته

االانتخاب املكرًَ ً.س دستوري 

 يقرًرلقصور، ًوتدارك هذا ا الجزائرًي املشرع الانتخابي يتعين علىولهذا 

            غير العمدي الواقعة بطريق الخطأعن الجرائم الانتخابية املسؤولية الجزائية 

سؤولية الجزائية يقررون امل نخرين الذيغير قصد، ويحذو حذو املشرعين آلًا أو عن

إلى الجرائم العمدية، بغرض توسيع دائرة الحماية  باإلضافةعن هذه الجرائم، 

ًالجزائية لالنتخابات.

ً
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 صل الثانيـالف

 خصوصية قواعد الحماية الجزائية لالنتخابات

                    تميزها عن غيرها ،قانونية خاصةبأحكام  الجرائم الانتخابية تتميز

املصلحة محل الحماية الجزائية  ختالفايرجع إلى في ذلك  والسبب ،من الجرائم

                        املضرة بمصلحة عامةسواء كانت من الجرائم  ،نشدها املشرع الجزائيالتي ي

 أو من الجرائم املضرة بمصلحة خاصة.

عة من ألاحكام ملجمو  الخضوعزها بختالف من حيث تمي  يظهر هذا الا و 

 املوضوعية وإلاجرائ
ا
عن خضوعها لألحكام العامة املقررة  ية التي تخصها، فضال

 للجرائم العادية موضوعية كانت أم إجرائية.

              تخابي )الجرائم الانتخابية(ألاحكام املوضوعية الخاصة بالتجريم الان تتجلىو 

وكذا ألاحكام  ،في القواعد املنظمة للمسؤولية الجزائية عن الجرائم الانتخابية

               تحديد الجزاء التي لها دخل في ، املقررة للظروف املرتبطة بالجريمة الانتخابية

                هذا الجرائم الانتخابية، و ملعاقبة مرتكبي  ، املقرر وطبيعته ه،مقدار توقيع و أ

ألاحكام  توجد ،وعيةإلى جانب ألاحكام املوض ،(املبحث ألاول )ما سنتناوله في 

مدى خضوعها  البحث عنطلب ألامر يتو ، إلاجرائية املتعلقة بالجرائم الانتخابية

الصادر باألمر              نون إلاجراءات الجزائيةللقواعد إلاجرائية العامة الواردة بقا

 .أم أن املشرع أفرد لها بعض إلاجراءات الخاصة ،511-66 رقم

تحريك التي تخص  ،دراسة القواعد إلاجرائية من خالل وهذا ما يتضح 

ثم تبيان عالقة القاض ي الجزائي بقاض ي ، ومراحلها املختلفة ،الدعوى العمومية

)املبحث  إلى أحكام التقادم الخاصة بالجرائم الانتخابية التطرق  اوأخيرا  ،الانتخاب

 .الثاني(
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 بحث ألاول ـامل

 ألاحكام املوضوعية الخاصة بالجرائم الانتخابية

التي قررها املشرع  ،ملة من القواعد املوضوعيةتحكم الجرائم الانتخابية ج

             قذه القواعد ما يتوافلترتيب املسؤولية الجزائية عنها، ومن هالجزائي الانتخابي 

بال شك تبقي تنفرد لجرائم العادية، غير أنها مع القواعد املوضوعية املطبقة على ا

 وتتميز بخصوصيات جوهرية تختلف عن تلك املقررة للجرائم التقليدية )العادية(

عن جرائم ومن هذه القواعد املوضوعية تلك املتعلقة بأحكام املسؤولية الجزائية 

املرتبطة بالجرائم والقواعد الخاصة بالظروف  )املطلب ألاول(، الانتخابات

                 مقدار الجزاءوكذا القواعد املحددة لطبيعة أو نوع و  )املطلب الثاني(،الانتخابية 

 )املطلب الثالث(.في الجرائم الانتخابية 

 طلب ألاول ـامل

 تخابيةاملسؤولية الجزائية عن ارتكاب الجرائم الان

ا غير ائيا ز أنه ال يسأل ج ،الحديثةالقاعدة التي تقوم عليها التشريعات الجنائية 

قد حيث  ،نظام القانوني بوجود ألاشخاص املعنويةالوإنما بعد اعتراف  ،إلانسان

الجرائم الانتخابية في إطار ممارستها ألنشطتها، ومن ثم يتحتم ترتكب الكثير من 

إلى جانب مسؤولية من يمثلها وهو ألامر الذي يتطلب  ،تقرير مسؤوليتها الجزائية

سواء كان  ،عن ألافعال )الجرائم( املضرة بالعملية الانتخابية تحديد املسؤول

املسؤولية  لكن )الفرع الثاني(،ا ا معنويا أو شخصا  )الفرع ألاول(،ا ا طبيعيا شخصا 

توافرت بعض إذا ما  ،الناجمة عن اقتراف جريمة انتخابية قد تنتفيالجزائية 

ألاسباب الشخصية املتعلقة بالجاني ذاته، حيث يترتب عليها عدم مساءلة الفاعل 

دون توقيع العقاب املقرر للجريمة ألن هذه املوانع تحول  ،ا عن جريمتهجزائيا 

 )الفرع الثالث(.
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الطبيعي عن الجرائم لشخص لاملسؤولية الجزائية : فرع ألاول ــــال

 .الانتخابية

املسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي عن ارتكاب طة بأحكام تقتض ي إلاحا

 للشخص الطبيعي بيان مفهوم املسؤولية الجزائية ببداية  ،الجرائم الانتخابية
ا
  ()أول

رائم الانتخابية ثم معرفة مدى تكريس مبدأ شخصية املسؤولية الجزائية عن الج

أ في مجال الجرائم على تطبيق هذا املبد وهل هناك استثناءات ترد ا(،)ثانيا 

 الانتخابية 
ا
 ا(.)ثالث

 
ا
 مفهوم املسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.: أول

ثبت وقوع جريمة مكتملة إذ إال  ،ال يمكن الحديث عن املسؤولية الجزائية

واقعة تتطابق والنموذج القانوني إلحدى وجود أي أو ثبت الشروع فيها، ألاركان 

 كانت جناية أو جنحة أو مخالفة.ا، سواء الجرائم املقررة قانونا 

لتحمل الجزاء الجنائي الناش ئ صالحية الشخص  "يقصد باملسؤولية الجزائية:

 رتكبه من جرائم". وزيادة على ذلكعما ي
ا
ا جزائيا  ، فإن أي إنسان قد يكون مسؤوال

فهذا أمر تحمل العقاب بالنسبة ألهلية ولكن  ،رتكاب أي جريمةال ما دام أنه مؤهل 

ألن  ،للعقابومع هذا ال يخضع  ،من شخص معين نه قد تقع الجريمةمختلف، أل 

 توقيع 
ا
 أخرى،  االعقاب على الجاني يتطلب شروط

ا
عن ثبوت ارتكابه  فضال

 .(1)للجريمة

       الجزائري فقد حرص الدستور ، شخصية العقوبة مبدأألهمية بالنظر 

خصية املسؤولية ش أكد على وبالنتيجة لذلك ،(2)561في املادة  على تكريسه

             أو توقيع العقاب الجزائي على غير مرتكب الجريمة الجزائية، فال يمكن إلحاق

 رادته والذي اتجهت إ ،واملدرك ملخاطرهام بكافة عناصرها لاوالعأو املشارك فيها، 

                                                           

 .411، 412مقارنة(، مرجع سابق، صخلفي عبد الرحمان، القانون الجنائي العام )دراسة  –(1)

" تخضع العقوبات الجزائية التي تنص على: ،من الدستور الجزائري، السالف الذكر 561أنظر نص املادة  –(2)

 إلى مبدأي الشرعية والشخصية...".
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ن املشرع الجزائي قد يخرج عن هذه القاعدة أغير  إلى إحداث )تحقيق( نتائجها،

 .الت أو الاستثناءات النادرة املتعلقة ببعض الجرائمبصدد الحا

 املسؤولية الجزائية في الجرائم الانتخابية. ا: مدى تكريس مبدأ شخصيةثانيا 

لقد سبق القول أن ألاصل في القانون الجزائي هو إعمال قاعدة شخصية 

عدم مساءلة شخص ومؤدى ذلك والذي تترتب عليه شخصية العقوبة،  ،املسؤولية

 لم  ريمة جزائيةج عن
ا
  يكن فاعال

ا
             فإنه ،ا لهذا املبدأا فيها، ومنه فتكريسا أو شريك

العملية ألاحوال مالحقة أو متابعة أي طرف من أطراف  من بأي حالال يمكن 

              (املترشح، رجال إلادارة العامة املكلفون باالنتخابات ،الانتخابية الثالثة )الناخب

إال إذا ارتكب جريمة انتخابية  ،أي شخص آخر غير معني باالنتخابات وال متابعة

 
ا
  سواء بصفته فاعال

ا
                سواء أتم سلوكه املجرم أو كان مجرد محاولة ،(1)اأو شريك

 ا.أو شروع حسب ألاوضاع املقررة قانونيا 

ا ساسا تقوم أ ،بأن املسؤولية عن ارتكاب الجرائم الانتخابية نستنتج ،وبالتالي

الجزائية، غير على فكرة شخصية العقوبة املترتبة عن إعمال شخصية املسؤولية 

  وبروز معطيات جديدة في ميدان املسؤولية الجزائية ،أنه مع تطور النظام القانوني

حماية فعالة للمصالح ضد بعض صور  إلى توفير وتطلعات التشريعات الجزائية

الذي يرتكب ضد العملية الانتخابية فقد  وبصفة خاصة لإلجرام ،إلاجرام الخطير

 الجزائية الخروج على مبدأ شخصية املسؤولية التشريعية لضرورةدعت ا

العقوبة، وذلك بعقاب أشخاص لم يكونوا في الواقع فاعلين مادين  شخصيةو 

ا ظهرت تبعا  الاشتراك بمفهومه القانوني، حيث وال ينطبق عليهم وصف ،للجريمة

 غير.ة عن فعل اللذلك فكرة املسؤولي

 
ا
 ا: استثناءات مبدأ شخصية املسؤولية الجزائية في الجرائم الانتخابية.ثالث

ومسؤولية الشخص  ،عن فعل الغيرالجزائية املسؤولية حالة في  وتتمثل

إذا كان املبدأ العام في املجال حيث أنه ، في ميدان التجريم الانتخابي املعنوي 

اجأن يعاقب الشخص   نتصور ال ف ،العقوبةشخصية يأخذ بالجزائي  عن فعل  زائيا

                                                           

 .492مصطفي محمود عفيفي، مرجع سابق، ص –(1)
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وحتى ال يفلت  هبينهما، غير أنأو سلوك إجرامي أقدم عليه غيره، مهما كانت الصلة 

، فإن بعض من العقاب بعض الجناة الذين قد يرتكبون الجرائم بواسطة الغير

           وأقرت باملسؤولية الجزائية ،ئية خرجت عن هذا املبدأ العامالتشريعات الجزا

 في حدود معينة مضبوطة بشروط قانونية. عن فعل الغير

لم ينص على هذا النوع من املسؤولية  ،قانون العقوبات الجزائري أن ونالحظ 

لهذا املبدأ ولكن هذا ال يمنع من وجود بعض التطبيقات  ،في قسم ألاحكام العامة

التي تنص  ،(1)51-10من القانون  65كاملادة  ،الجزائية الخاصة لنصوصافي بعض 

           ة املذكورة سير املؤسسة عن بعض الجرائم البيئيمل ةعن املسؤولية غير املباشر 

  هذه املادة.في 

 إلى  ،وتجدر إلاشارة 
ا
ا باملسؤولية الجزائية أن القضاء الجزائري الزال متمسك

            ا في إعمال مسألة املسؤولية الجزائية عن فعل الغير وشدد كثيرا  ،الشخصية

 .(2)ق في هذا املجالاسب  الفرنس ي العلى عكس القضاء 

   وبالرجوع إلى النصوص الجزائية الانتخابية الواردة بالقانون العضوي رقم 

ألاخذ بفكرة تقرير  حاالتتكاد تنعدم فيه  ،املتعلق بنظام الانتخابات 56-51

             باستثناء حالة واحدة ،الانتخابية املسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم

     والتي تتكلم ،القانون العضوي نفس من  455املادة وهي تلك املنصوص عليها في 

أو الخاصة  عن جريمة التأثير على الناخبين لتقديم الهدايا والوعد بالوظائف العامة

. رالغيبواسطة مباشرة أو يقوم بها املترشح بنفسه سواء  ،عند قيامهم بالتصويت

( سنوات 51( إلى عشر )4:" يعاقب بالحبس من سنتين )هذه املادة حيث تنص

        دج، كل من قدم هبات، نقدا أو عينا 5111.111إلى  دج 411.111وبغرامة من 

بوظائف عمومية أو خاصة، أو مزايا أخرى أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد 

           ند قيامهم بالتصويت، وكلخاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين ع

                                                           

، املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 59/12/4110مؤرخ في  51 -10 رقم من القانون  65أنظر نص املادة  –(1)

 .41/12/4110، الصادر بتاريخ 20ج. ر، العدد  ،املستدامة

خلفي عبد الرحمان، أبحاث معاصرة في القانون الجنائي املقارن )نظرة حديثة للسياسة الجنائية(، دار  –(2)

 .492، ص4152الجزائر،  ،الهدى
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على أصواتهم، سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل  من حصل أو حاول الحصول 

من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس 

 .(1) "الوسائل...

أصوات  الذي حصل علىأن املشرع عاقب املترشح  ،املادةهذه من  يتضحو  

 املدونة 455 في نص املادة ذكرها الوارد ساليبألا ال باستعم ،لناخبين أو حاول ذلكا

املترشح يتحمل أن يعني مما  ،أو بواسطة الغير ،بنفسهالجاني سواء قام بها  ،أعاله

ألافعال والسلوكات املشكلة هذه ب الغير، الذي يقوم فعل عن الجزائية املسؤولية

ا له، الجريمةلهذه    من تلقاء نفسه دون أن يحرضه. أو  وكان تابعا
ا

بوصفه فاعال

ا  ال يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية  الذيحرض الغير إذا معنويا

ا لنص  .من ق. ع. ج 21املادة  على فعل مجرم طبقا

       املسؤولية املشرع الجزائي الانتخابي قد ضيق من فكرة أن نالحظ  ،وعليه

ن الواقع العملي يفيد أن عدد جريم الانتخابي، رغم أعن فعل الغير في مجال الت

مصداقية العمل الانتخابي في الجزائر، تكون  التي تنخر  ،من الجرائم الانتخابية هائل

 .معينةمرشح معين أو قائمة مترشحين لفائدة  ،جرائم ترتكب بواسطة الغير

شخصية وال يكتف بمبدأ  ،دائرة التجريم توسيعاملشرع على  يتعين ،ولهذا 

ي الت ،تتوسع وتطال ألافعال املجرمةل ،الجزائية أو شخصية العقوبة املسؤولية

يرتكبها الغير لصالح أو فائدة شخص أو طرف معين من أطراف العملية الانتخابية 

أو الواقعة خالل مرحلة التصويت )يوم  ،كالجرائم التي تشهدها الحملة الانتخابية

 اعتبارية.ا معنوية أو حتى أشخاصا  تكبهار يا التي أحيانا  ،وغيرها من الجرائم الاقتراع(...

 .مدى مسؤولية الشخص املعنوي عن الجرائم الانتخابية: فرع الثانيــــال

فمنهم القائل  ،املعنوي شخص الاختلفت آلاراء بشأن إسناد الجريمة إلى 

ذي بثبوتها ومنهم القائل بانتقائها، وذلك بحجة أن الشخص الطبيعي وحده هو ال

واملستقر عليه، أما مسؤولية وهذا هو الرأي الراجح  يمكن إسناد الجريمة إليه

 .(2)فال تتقرر إال بنص صريح وهذا ما أخذ به القانون والقضاء ،الشخص املعنوي 
                                                           

 .مرجع سابقمعدل ومتمم، ، 51 -56رقم ن القانون العضوي م 15/ف455أنظر نص املادة  –(1)

 .540ياسر حسين بهنس، مرجع سابق، ص –(2)
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 إمكانية مساءلةبالنسبة ملدى يثار شكال القانوني إلا  و أؤل استالنفس و 

شأنه في ذلك شأن  ،إمكانية ذلك من عدم عن الجرائم الانتخابية املعنوي الشخص 

 .الشخص الطبيعي

الرافض إلمكانية مساءلة الشخص  الاتجاهعرض إلى تسن ،ومن هذا املنطلق 

 ا )املعنوي جزائيا 
ا
ا الاتجاه املؤيد إلمكانية مساءلة الشخص املعنوي جزائيا ثم  ،(أول

عنوي بشأن مسؤولية الشخص املوبعدها نبين موقف املشرع الجزائري  ،(اثانيا )

 )ا جزائيا 
ا
 (.اثالث

 
ا
 .(1)ااملعنوي جزائيا لفكرة إمكانية مساءلة الشخص  رافض: الاتجاه الأول

 إمكانية مساءلة الشخص املعنوي عن الجريمةبعدم يرى أصحاب هذا الاتجاه 

                ألن ذلك يتعارض مع مبدأ ثابت من مبادئ القانون الجزائي  ،(2)التي يرتكبها

، ألن (3)العقوبة، ومنه تكون مسؤولية الشخص املعنوي مستبعدةوهو شخصية 

املؤسسة وطرد أو حل  من شأنها أن تؤدي إلى غلق سؤولية هذا ألاخيرالقول بم

  عن املؤسسة صدر  إذا ،العمال بها
ا
 أ انشاط

ا
 أو  و أعماال

ا
مع أنهم ليسوا  مجرمة، فعاال

 وأحيانا  ،شركاء في الجريمة
ا
وقد تؤدي العقوبات املالية  ،ا ال علم لهم بالجريمة أصال

              في بعض الحاالت إلى املساس برواتب العمالاملقررة على الشخص املعنوي 

  .إذا كانت الغرامات أو التعويضات مبالغ معتبرة

  متد إلى أشخاص ال عالقة لهم بالجريمةاقد  ثر الجزاء يكون أفإن  ،وعليه

ا ، وقد لقى هذا الرأي رواجا (4)والعقاب وهذا خرق واضح ملبدأ شخصية التجريم

                                                                                                                                                                                

BELLOULA  Tayeb,  Op.Cit, p41. 

)1(- PRADEL  Jean,  VARINARD  André,  Op.Cit,  p490. 

ة الاقتصادية، املجلة بلعسلي ويزة، مبررات الاعتراف باملسؤولية الجنائية للشخص املعنوي في نطاق الجريم –(2)

 .016، ص4119، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 14النقدية  للقانون والعلوم السياسية، العدد 

                بشوش عائشة، املسؤولية الجنائية لألشخاص املعنوية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  –(3)

 .05، ص4115-4114

(4)- ZAALANI  Abdelmadjid, La responsabilité pénal des personnes morales,  R. A. S. j. E. P, N° 01   

Alger, 1999, p09 -10. 
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ما بدأ في التراجع مع ظهور أراء  لكنه سرعان ،التقليدي في الفقه الجنائي اكبيرا 

 أو الفقه الجزائي املعاصر.أنصار الفكر  امناقضة له تبناه

ا عن مبدأ الشخص املعنوي ال تشكل خروجا مساءلة  نعتقد أن، ومنه

                         ةملجموع لتقاءا الحقيقة هوالاعتباري( في ) ألن الشخص املعنوي  ،الشخصية

ا إذا اقترفوا جرما ف ،طبيعيين وبإرادتهم املشتركةرادات الشخصية ألشخاص من إلا 

  ،فإنه يسأل عما يفعله ،ري ابواسطة هذا الشخص الاعتب
 

ركه يفعل ـتعدل ومن الال

 ما يشاء دون مساءلة جزائية عن جرائمه.

ا
ا
              فكار في مجال الانتخابات، فالعملية الانتخابية في الجزائر لهذه ألا  وإسقاط

           التي ترتكب ،، قد تشهد العديد من الجرائم الانتخابيةمن الدول  وفي غيرها

             ، كاألحزاب والجمعيات واملنظمات الجماهرية نويةاملع شخاصألامن طرف 

العملية الانتخابية وتمس بنزاهتها على حسن سير ا سلبيا تؤثر ويمكن أن ، أو الشعبية

 ومصداقيتها.

)الجناة(  املعنويينكذلك ترك هؤالء ألاشخاص من غير املعقول ف ،بالتاليو 

ا بالعملية الانتخابية دون مساءلة جزائية عن جرائمهم.ما يشاؤون  يفعلون   إضرارا

 إا يمكن مالحقتهم جزائيا  مادام ال
ا
شخاص مكانية مساءلة ألاإعدم  لفكرة عماال

 ا.املعنوية جزائيا 

 .(1)ااملعنوي جزائيا املؤيد إلمكانية مساءلة الشخص  تجاهالاا: ثانيا 

يتجه الفقه الجنائي الحديث إلى اعتبار الشخص املعنوي حقيقة قانونية، بل 

            كافة املجاالتجرامية واضحة في ته إلا في العصر الحالي، وخطور  إجرامية حقيقة

هذا الاتجاه املتمثلة  ومبررات جحجوعلى ضوء  ،(2)أو نكرانها ال يمكن تجاهلها

                                                                                                                                                                                

أحمد محمد قائد مقبل، املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية 

املسؤولية الجنائية لألشخاص املعنوية، دار براهيم علي صالح، إ:  ، أنظر كذلك02، 06ص ،4111القاهرة

 .429ص، 5991 ،القاهرة ،املعارف

(1)-PRADEL  Jean,  VARINARD  André,  Op.Cit,  p491, 492. 

ا لقانون العقوبات الفرنس ي الجديد، دار النهضة عمر سالم، املسؤولية الجزائية لألشخاص املعنوية وفقا  –(2)

مرجع  ،، بشوش عائشة424أنظر كذلك: ابراهيم علي صالح، مرجع سابق، ص ،59، ص5991العربية، القاهرة، 

 .00ص ،سابق
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 مع تقرير مسؤوليته الجزائية ال تتناقضفي كون طبيعة الشخص املعنوي  ،اأساسا 

       حقيقةقانوني أو مجازي، وإنما هي  افتراضالشخصية املعنوية ليست مجرد ألن 

 من خالل تنظيم نشاطها. أكد وجودهالم يفترض القانون وجودها، بل 

بإرادة مستقلة ومتميزة عن إرادة ألاشخاص باإلضافة إلى تمتع هذا الشخص 

التخصص ال يحول دون مساءلة الشخص املعنوي مبدأ كما أن  ،(1)املكونين له

 اكالشخص الطبيعي تماما  ،املسطرة له عند إنشائهإذا خرج عن ألاهداف ا جزائيا 

، كما أنه يمكن تطويع عليها ارتكبها يعاقبتكب الجرائم فإن ير للم يخلق  ألنه

 ال يوجد  ا لطبيعة ألاشخاص املعنوية، ناهيك أنهالعقوبات الجزائية وفقا 
ا
 أصال

ألن  ،بين تقرير مسؤولية ألاشخاص املعنوية ومبدأ شخصية العقوبة تعارض

إلى أعضائه  ةالعقوبثار آوإذا حصل بأن تعدت  ،العقوبة توقع على الشخص املعنوي 

 .(2)الطبيعيين فذلك أمر واقعي وليس قانوني

مكافحة في ولتفعيل السياسة الجنائية أو العقابية التي يتبعها املشرع  ،وعليه

فقد بات من الضروري  ،بشكل خاصالانتخابية الجريمة الجريمة بشكل عام و 

ألنه أصبح  ،ونهاتقرير املسؤولية الجزائية لألشخاص املعنوية عن الجرائم التي يرتكب

التي ترتكب  اا والجرائم الانتخابية خصوصا العادية عموما للعيان أن الجرائم  اواضحا 

               التي ترتكب الجرائم ربما من تلك ، األاشخاص املعنوية أخطر وأكثر انتشارا  طرف من

 .(3)نيمن ألاشخاص الطبيعي

 

 

 

                                                           

)1(- REINALDET  DOS  SANTOS  Tracy  Joseph,  La responsabilité  pénale  à  l’épreuve  des  personnes 

morales : étude comparée  franco- brésilienne, Thèse  de doctorat  en  droit privé  et  science criminelles 

école doctorale : Sciences  Juridiques et Politiques, Université Toulouse Capitole  septembre, 2017              

p18, 19. 

 . 21بشوش عائشة، مرجع سابق، ص –(2)

 .22ص، نفس املرجع –(3)
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ا
          ولية الشخص املعنوي مسؤ  منا: موقف املشرع الجزائي الجزائري ثالث

 عن جرائم الانتخابية.

أن نستشف بسهولة موقف املشرع الجزائري الذي يمكن من خالل ما سبق 

ا املؤكد لفكرة املسؤولية الجزائية  ،سلك نفس مسلك الفقه الحديثبأنه  يظهر جليا

ن القانو  أقر بهذه املسؤولية في إطارللشخص املعنوي، وبذلك يكون املشرع قد 

العام، على أساس فكرة أن الشخص املعنوي حقيقة قانونية وكيان قانوني له 

 .(1)إرادته املستقلة عن إرادة ألاعضاء املكونين له

التي  في تقرير مسؤولية الجزائية عن الجرائم ال يطرح أي إشكال ،وبالتالي

بشرط أن تتالءم وطبيعته  ،يرتكبها باسمه ولحسابه وتوقيع العقوبات عليه

 .(2)لقانونيةا

مكرر من القانون  15بالنص صراحة في املادة  ،وقد أكد املشرع موقفه هذا

دولة باستثناء ال "ي نصت على:والت ،(3)عقوباتاملعدل واملتمم لقانون ال 51-12رقم 

يكون الشخص  ،وألاشخاص املعنوية الخاضعة للقانون العاموالجماعات املحلية 

 
ا
جرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه عن ال اجزائيا  املعنوي مسؤوال

 .عندما ينص القانون على ذلك..." الشرعيين

   622تين نص املاد ،اخذ بفكرة مسؤولية الشخص املعنوي جزائيا ألا وما يعزز  

املعدل واملتمم  52 -12 رقم باإلضافة إلى ألامر  ،من قانون إلاجراءات الجزائية 629و

تعديل قانون العقوبات بموجب  ذلك كما أكد ،(4)لجزائيةلقانون إلاجراءات ا

                                                           

)1(- BOULOC   Bernard,  « Droit pénal des affaires»,  Revue  trimestrielle  de  droit  commercial et  de 

droit  Economique, N° 33, Dalloz, Paris, 2000, p337, 338. 

)2(- REINALDET  DOS  SANTOS  Tracy  Joseph, Op.Cit,  p38, 48. 

 رج.  ،العقوبات ، يتضمن قانون 516 -66، يعدل ويتمم ألامر رقم 51/55/4112مؤرخ في  51 -12أمر رقم  –(3)

 .54/55/4112، الصادر بتاريخ 25 العدد

، يتضمن قانون إلاجراءات 511 -66، يعدل ويتمم ألامر رقم 51/55/4112مؤرخ في  52 -12أمر رقم  –(4)

 .54/55/4112، الصادر بتاريخ 25العدد  ،الجزائية، ج. ر
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   التي نصت منه 10املادة خاصة  .(1)41/54/4116في  املؤرخ 40 -16رقم  القانون 

 .املعنوي  على الشخصعلى العقوبات التكميلية التي يمكن تطبيقها 

من طرف  قد ترتكب ها،الكثير من لكون ا ونظرا  ،وفي مجال الجرائم الانتخابية 

ومنه  ،مات الشعبية املختلفةواملنظ ،كالجمعيات وألاحزاب ،تباريةألاشخاص الاع

حماية الانتخابات في  من شأنه املساهمة ،افمساءلة الشخص املعنوي جزائيا 

  سيرها الشفاف والنزيه. سالمتها وحسنضمان و 

             ال نجد أي نص صريح يشير ،النصوص الجزائية الانتخابية وباستقراء

 قد يكون و ا عن الجرائم الانتخابية، وي جزائيا إلى إمكانية مساءلة الشخص املعن

           ترتكببحسب طبيعتها  ،من الجرائم الانتخابية هو أن الكثير السبب في ذلك

إلى ذلك فإن أغلب العقوبات املقررة  ، ضفمن أشخاص طبيعيين وليس معنويين

بيعتها تتعلق باألشخاص الطبعيين وليس نجدها بحسب ط ،الانتخابية لهذه الجرائم

 .املعنويين

الكثير من الجرائم الانتخابية ترتكب من بعض  إجحاد أنومع هذا ال يمكن 

ا لعدم وجود نص ومع هذا ال يمكن مساءلتها جزائيا الخاصة،  املعنويةألاشخاص 

 .بذلكيسمح  قانوني جزائي

اعد العامة ملالحقة  يمكن الرجوع إلى القو ال  أنه نرى  ،هذا الخصوصوفي 

 من قانون العقوبات جاء مكرر  15نص املادة ألن  ،ألاشخاص املعنوية الخاصة

على قيام نصت التي ، (2)ؤولية الجزائية لألشخاص املعنويةفي تقرير مس اواضحا 

أي  ،املسؤولية الجزائية للشخص املعنوي الخاص متى نص القانون على ذلك

 وهذا تجسيد سليم ملبدأ الشرعية الجزائية. ،ائيا بغياب النص ال يمكن مساءلته جزا

                                                           

          ، يتضمن قانون العقوبات516 -66م يعدل ويتمم ألامر رق 41/54/4116مؤرخ في  40 -16قانون رقم  –(1)

 .42/54/4116، الصادر بتاريخ 92ج. ر، العدد 

(2(- Rapport  Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Rapport  d’examen de l’Algérie 

Examen par le Niger et la Lettonie de l’application par l’Algérie des articles 15 à 42 du Chapitre III 

(«Incrimination, détection et répression »), et des articles 44 à 50 du Chapitre IV («Coopération 

internationale») de la Convention des Nations Unies contre la corruption, pour le cycle d’examen               

2010- 2015, p18. 
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ع أن ينص على املشر القانونية يكون من الالزم هذه الثغرة ولسد  عليه،و 

                في ألاحكام أو النصوص الجزائية للتشريع الانتخابي واضحشكل بو  صراحة

ويقرر  ،تخابيةإمكانية مساءلة ألاشخاص املعنوية إذا ارتكبوا أحد الجرائم الانعلى 

حتى يوفر ضمان  كأشخاص اعتبارية ،لهم عقوبات تتالءم مع طبيعتهم القانونية

 لالنتخابات.املقررة أكبر وفعالية أنجع لقواعد الحماية الجزائية 

  .موانع املسؤولية عن الجرائم الانتخابية :فرع الثالثــــال

يها إلارادة من القيمة الحاالت التي تتجرد ف ،بموانع املسؤولية الجزائيةيقصد 

القانون وال يتوفر بها الركن املعنوي للجريمة، فهي أسباب فال يعتد بها  ،القانونية

 فهي وال شأن لها بالجريمة،  تتعلق بالجانيشخصية 
 
               فقد الشخص القدرة ت

 .(1)فتجعله غير أهل لتحمل املسؤولية الجزائية ،أو حرية الاختيار على التميز

و صفة التجريم عن الوقائع كأسباب أن هذه املوانع ال تمح ،لجدير بالذكراو 

 بالتعويضات إذاتبقي قائمة للمطالبة فإن إمكانية املساءلة املدنية  وبالتالي، إلاباحة

 .(2)لحقت بأي شخص ا ماكانت هناك أضرارا 

تعدو  ال  موانعها أمافإن أسس املسؤولية الجزائية هي إلادراك وإلارادة،  ،وعليه

 وصغر السن أن تكون عوارض تصيب إلادراك، فتتمثل في صورتي الجنون 
ا
    ()أول

 ا(.)ثانيا (3)أو تصيب إلارادة فتتمثل في صورتي إلاكراه وحالة الضرورة

 
ا
 املتعلقة باإلدراك.: عوارض املسؤولية الجزائية أول

 م  الجزائية أن يكون إلانسان مناط املسؤولية 
ا
أفعاله هم ا على فا وقادرا درك

ميز بين املباح واملجرم، فاملجنون وصغير التله قدرة  و  ،عواقبها )نتائجها( وتقدير

ا على فهم نصوص التجريم ملعدم قدرته ،السن ال يتحمالن املسؤولية الجزائية

 حالتين:في ينعدم إلادراك عليه يمكن القول بأن و  ،وإدراك ما هو ممنوع أو مباح

                                                           

، دار 14فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي، شرح قانون العقوبات )القسم العام(، ط –(1)

 .469، ص4151 ،الثقافة، عمان

طارق عفيفي صادق أحمد، الجرائم إلالكترونية )جرائم الهاتف املحمول، دراسة مقارنة بين القانون  –(2)

 . 24، ص4151القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة،  املصري وإلاماراتي والنظام السعودي(، املركز 

 .464، 465خلفي عبد الرحمان، القانون الجنائي العام )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص –(3)
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 الجنون. (1

             :التي تنص ،من قانون العقوبات 22في املادة لجزائي ااملشرع نص عليه 

وذلك دون إلاخالل  كاب الجريمةوقت ارتعلى من كان في حالة جنون  ال عقوبة "

في القوى العقلية  اضطراب ""، وعرفه الفقه بأنه:45من املادة  4بأحكام الفقرة 

 .(1)على أعماله يفقد املرء القدرة على التميز أو السيطرة

ستفادة أن املشرع يشترط ال شاهد القول و  ،مستمر ومتقطع :نوعان والجنون  

في حالة جنون وقت اقتراف الفعل أن يكون  ،من إلاعفاء من املسؤولية املتهم

املجرم، كما أن عدم قيام مسؤولية املتهم املجنون ال تمنع القاض ي من اتخاذ بعض 

ا استشفائية لألمراض العقلية طبقا  كالحجز القضائي بمؤسسة ،تدابير ألامن ضده

الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية  "التي تنص على: ،. جق. عمن  45 للمادة

على أمر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة  هو وضع الشخص بناءلألمراض العقلية 

قائم وقت ارتكابه الجريمة أو اعتراه العقلية مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه 

 ارتكابها.بعد 

بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة يمكن أن يصدر ألامر 

املتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو انتفاء وجه الدعوى، غير أنه في الحالتين ألاخيرتين 

 يجب أن تكون مشاركته في الوقائع املادية ثابتة.

قضائي بعد الفحص يجب إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز ال

 الطبي.

يخضع الشخص املوضوع في مؤسسة استشفائية لألمراض العقلية لنظام 

العمل، غير أن النائب  الاستشفاء إلاجباري املنصوص عليه في التشريع الجاري به

 .(2)"بمال الدعوى العموميةالعام يبقى مختصا فيما يتعلق 

ا يمكنو                 القضائياء الوضع إلجر  ،أن يخضع املتهم املجنون كذلك أيضا

           وضع القضائي التي تنص على:" ال، من ق. ع. ج 44 للمادةمؤسسة عالجية في 

                                                           

 .462مرجع سابق، ص ،15شرح قانون العقوبات )القسم العام، الجريمة(، جعبد هللا سليمان،  –(1)

MICHILES Olivier, JACQUES Elodie, Op.Cit, p113. 

 ، مرجع سابق.   516-66 رقم من ألامر  45نص املادة أنظر  –(2)
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مصاب بإدمان  شخصفي مؤسسة الوضع القضائي في مؤسسة عالجية هو وضع 

 تحت املالحظة أو مؤثرات عقلية،  مخدراتأو  اعتيادي ناتج عن تعاطي مواد كحولية

 هيأة لهذا الغرض، وذلك بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر في مؤسسة م

املحال إليها الشخص، إذا بدا أن السلوك إلاجرامي للمعني مرتبط بهذا من الجهة 

 إلادمان.

ا للشروط ألامر بالوضع القضائي في مؤسسة عالجية يمكن أن يصدر  طبقا

جعة الوضع القضائي في مؤسسة تجوز مرا .(4) الفقرة  45املنصوص عليها في املادة 

ا لإلجراءات والكيفيات عالجية، بالنظر إلى تطور الخطورة إلاجرامية للمعني، وفقا 

 .(1)املنصوص عليها في التشريع والتنظيم املعمول بهما"

       ىيعف هفإن ،ا وقت ارتكابه للجريمةمتى كان مجنونا فاملجرم الانتخابي  ،ومنه

العامة ال سيما ا للقواعد وذلك تطبيقا  ،الجزائية تهوتنتفي مسؤولي ،من العقاب

 السالفة الذكر. ،ق. ع. جمن  22املادة 

 صغر السن.      2) 

ا لنص طبقا  ،سنة 59ببلوغ سن الرشد الجزائي حدد املشرع الجزائي الجزائري 

سن الرشد  ..."بنصها: بحماية الطفل املتعلق 54 -51رقم  من قانون  14املادة 

 ( سنة كاملة. 59وغ ثماني عشرة )الجزائي: بل

 العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن الطفل الجانح يوم ارتكاب تكون 

  .(2)"الجريمة

للمتابعة  ال يكون محال  "أنه: ،من نفس القانون  16نص املادة كما جاء في 

 . سنوات (51)عشر اليكمل الطفل الذي لم  الجزائية

الذي لحق ؤولية املدنية عن الضرر يتحمل املمثل الشرعي للطفل املس

 (50) سنوات إلى أقل من (51)من  الذي يتراوح سنه الطفل علىتوقع وال ، (3)"بالغير

                                                           

 ، مرجع سابق.   516-66 رقم من ألامر  44نص املادة أنظر  –(1)

العدد  ،، يتعلق بحماية الطفل، ج. ر4151 /51/12 في مؤرخ 54 -51رقم قانون من ال 14نص املادة أنظر  –(2)

 .59/12/4151الصادر بتاريخ  ،09

 ، نفس املرجع.16نص املادة أنظر  –(3)
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  إال تدابير الحماية والتهذيب عند تاريخ ارتكاب الجريمة، سنة
ا
         12باملادة  عمال

  ال  في مواد املخالفات بأنه منه فنصت 92املادة  أمامن نفس القانون. 
ا
    يكون محال

ا ألحكام املادة ، أو عقوبة الغرامة إال للتوبيخ  .من ق. ع. ج 15وفقا

                     أو التهذيب إما لتدابير الحماية ،59إلى  50من  ويخضع القاصر الذي يبلغ سنة

ا للكيفيات ، مخففةأو لعقوبات  فإذا كانت ق. ع. ج، من  11في املادة املحددة وفقا

        على قواعد التجريم  وردت بصفة العمومية، فإنها تكون واجبةه املادة حكام هذأ

 .ي ميدان إلاجرام الانتخابيف

ا إلى ذلك، فإنه ال يكون محل متابعة جزائية   القاصر الذي يرتكب واستنادا

( 51)العشر سنوات، وإذا بلغ سن  (51) لم يكمل العشر انتخابية إذالجرائم الا 

 لتدابير الحماية ( سنة، 50)الثالثة عشر  غاية سنوات إلى
 
فإنه ال يخضع إال

  ،تشكل مخالفةالانتخابية  والتهذيب، وإذا كانت الجريمة
ا
فيمكن أن يكون محال

  50العمر ، بينما إذا كان املتهم بجريمة انتخابية يبلغ من فقط أو الغرامة للتوبيخ

 ت مخففة.عقوباإلى أو  إلى تدابير الحمايةفيخضع  ،سنة 59إلى 

ت املسؤولية الجزائية للشخص قد جعل درجا ،عحيث نالحظ أن املشر 

ن املجرم زادت درجة وإلادراك، فكلما زاد سا مع قدرته على التميز ى تماما ش تتما

 مسؤوليته الجزائية والعكس صحيح.

 ا: عوارض املسؤولية الجزائية املرتبطة باإلرادة.ثانيا 

               كونها القدرةني ملناط التكليف الجزائي، العنصر الثا هي طاملا أن إلارادة

ا عن أي تأثير أو ضغط وبعيدا بصفة حرة  ،على توجيه السلوك )فعل أو امتناع(

الحر للسلوك، وتنعدم هذه إلارادة في حالتين هما:  على اختيار د الشخص إرادتهفقي  

 .(1)وحالة الضرورة ،إلاكراه

 

 

                                                           

 .462مرجع سابق، صالقانون الجنائي العام )دراسة مقارنة(، الرحمان،  خلفي عبد –(1)

Voir : L’article 71 du Code pénal Français,  lequel  dispose  « Il  n’y a  pas  d’infraction,  lorsque (…) le 

prévenu a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister ». 
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  راه.ــــــإلاك (1

             اضطرتهعلى من ال عقوبة  ":أنه ،من قانون العقوبات 29ادة عليه امل نصت

 وة ال ق  قإلى ارتكاب الجريمة 
 
ومضمون هذه املادة يتطابق إلى حد  ،ل له بدفعها"بـ

وهناك من يسميه بالقوة  من قانون العقوبات الفرنس ي. 25بعيد مع نص املادة 

   .القاهرة التي تدفع الجاني الرتكاب الجرم

في وقد ين ،ينفي إلادراك )التميز( هذا ألاخير ويتميز إلاكراه عن الجنون في كون  

ا،  إلارادة                  ختيارالا ويسلب منها حرية  ،بينما إلاكراه يمس إلارادة فقطأيضا

 .(1)حد ذاتهاائية وال يعدم الجريمة في ز املسؤولية الجعدم ا يمع أن كالهم

بتعرض إلانسان )املادي( يتحقق  فاألول ، (2)معنوي إلاكراه نوعان: مادي و و

كأن يمسك  ،املجرموتحمله على القيام بالسلوك  ،لقوى مادية خارجية تعدم إرادته

خر، أو كأن يقوم شخص بمسك يد شخص بيد آخر ويدفعها لصفع شخص آ

 .فيتلف قوائم الانتخاب أو يزورهاشخص 

بشكل إرادة الشخص املكره فهو قوة معنوية تضعف  ،(املعنوي ) الثاني أما

كأن يحمل شخص  ،أو باالعتداء كالتهديد بالعنف ،تفقد معه حرية الاختيار

ويهدد به عون إلادارة املكلف بالقوائم الانتخابية بإتالف أو تزوير القوائم مسدس 

 
ا
فهنا مسؤولية هذا العون تنعدم النعدام إرادته التي حلت محلها  ،الانتخابية مثال

  ،امل املسدس )املهدد(ح إرادة الشخص
ا
الشخص )العون( املكره  ةعن إراد بدال

 السالفة الذكر. العقوبات من قانون  29دة ا للقواعد العامة ال سيما املاوهذا تطبيقا 

 ضرورة.ــة الـالــح (2

وال سبيل ، ووشيك الوقوع، الشخص الذي يوجد أمام خطر جسيموهي حالة 

         إلى أن املشرع الجزائري لم ينص  ،إلاشارةجدر وت ،(3)إال بارتكاب جريمة لتفاديه

 
ا
  الباحثين املختصين تقصير من املشرعا، ويعتبر بعض على حالة الضرورة إطالق

                                                           

 .426أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص –(1)

)2(- MICHILES Olivier,  JACQUES  Elodie, Op.Cit, p118. 

أمين مصطفي محمد، قانون العقوبات، مرجع سابق ، و 90طارق عفيفي صادق أحمد، مرجع سابق، ص –(3)

 .096ص
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رغم التعديالت املتعاقبةهمية ألا في  وتغافل عن مسألة غاية
ونأمل  هنؤيد هو ماو  ،(1)

 أن يتنبه املشرع ويتدارك ذلك.

إضافة حالة الضرورة ملوانع لى املشرع اقترح ع ،وهناك جانب من الفقه

وإضافة لها ، السالف ذكرها ق. ع. جمن  29وطالبوا بتعديل نص املادة  ،املسؤولية

 حالة الضرورة.

قد نص على حالة الضرورة في بعض  ،اعتبر أن املشرع ،غير أن بعض الفقه

  لخطرمن انقاذ حياة ألام إضرورة  جبتهو استإذا  ،إلاجهاضالجرائم مثل جريمة 

 .(2)إلادارية بالغ السلطاتإإخفاء وبعد غير  في أو جراح  أجراه طبيبمتى 

ينص على حالة  ،عدم وجود أي نص في قانون الانتخابات الجزائي فرغم

  ي مانع من تصور حدوههاأل ال وجود  لكن ،الضرورة
ا
          شخص يضطر قد  ،فمثال

             متى دفعته ،ير ظاهروهو حامل لسالح ظاهر أو غ أن يدخل مكتب التصويت

ألاشخاص  ملنع مجموعة من إلى ذلك حالة الضرورة، كأن يتدخل هذا الشخص

ذا الشخص إذا دخل ه حتى اختطاف صندوق الاقتراع بالعنف، فهنايريدون 

خطف جريمة فهو جريمة لكن دخوله هذا كان ملنع وقوع بالسالح ملكتب الاقتراع، 

 .قتراعصندوق الا

على موانع ين على املشرع الانتخابي التنصيص يتع خصوص،ال وفي هذا 

   إلاشارةأو على ألاقل  ،وعلى حالة الضرورة بصفة خاصة ،املسؤولية بصفة عامة

 .الجزائري  إلى إمكانية الرجوع إلى القواعد العامة املقررة في قانون العقوبات

 لط.ــــالغ (3

ير إشكاالت تطرح بشأن ويث على نحو مخالف للحقيقة، معينمؤداه العلم بأمر 

كالغلط  ،بالقانون سواء الجهل  ،قيام املسؤولية الجزائية للجاني الذي وقع في غلط

في الوقائع  أو فهمه أو تفسيره على نحو خاطئ، أو أن يكون الغلط في نص التجريم

عتبر الغلط في القانون وهناك جانب من الفقه الجنائي ي .أي يتعلق بعناصر الجريمة

  .الجزائيةفي التشريعات  حتى انع املسؤولية، وهذا الاختالف موجودمن مو 
                                                           

 .466مرجع سابق، صن الجنائي العام )دراسة مقارنة(، القانو خلفي عبد الرحمان،  –(1)

  .، مرجع سابق516 -66 رقم من ألامر  019أنظر نص املادة  –(2)
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مخفف أخرى وفي حاالت عقاب، من ال يمن يعتبره سبب معف حيث هناك

مدام  ،فال أثر له على املسؤولية الجزائية للفاعلفي الوقائع  أما الغلط ،(1)للعقاب

 توفرت لديه النية إلاجرامية.

إنه ال يمكن اعتبار الغلط في القانون كسبب ف ،بالنسبة للمشرع الجزائري و 

  ،، ألن املشرع الجنائي لم ينص عليهعادم للمسؤولية الجزائية
ا
                فضال

  . (2)عتذار بجهل القانون لى عدم جواز الا عصراحة  على أن الدستور ينص

 طلب الثانيـامل

 الظروف املرتبطة بالجرائم الانتخابية

  ،ييصاحب النشاط إلاجرام
ا
                 ا معينة قد يكون من شأنها تشديد العقوبةظروف

سؤولية الجزائية املا على حجم فهي بذلك تترك أثرا أو حتى إلاعفاء منها،  هافأو تخفي

أو طبيعة  ،ا ملا تبينه من خطورة للفاعل )الجاني(الواقعة على مرتكب الجريمة، تبعا 

  سات البه يمكن تقسيم هذه الظروف أو املولذلك فإن ،(3)املرتكب )املجرم(الفعل 

 أخرى  ظروفو  )الفرع الثاني(،ظروف مخففة و  ،)الفرع ألاول(إلى ظروف مشددة 

 )الفرع الثالث(.معفية من العقاب 

 .الظروف املشددة في الجرائم الانتخابية: فرع ألاول ــــال

  ،املشددةيقصد بالظروف 
ا
      لجانيا، واملتصلة باتلك الظروف املحددة قانون

أو بالجريمة ذاتها، والتي يترتب عليها تشديد العقوبة املقررة للجريمة، وهذه الظروف 

 وجودها.فيتعين عليه ألاخذ بها في حالة ثبوت  ملزمة للقاض ي

                                                           

من قانون العقوبات، واملشرع  41كاملشرع السويسري الذي نص عليه كسبب مخفف للعقوبة في املادة  –(1)

املشرع اء العقوبة، و فر الجهل بالقانون كسبب النتالذي اعتب 5912في قانون العقوبات الاقتصادي لسنة  ألاملاني

 .10/ف544اء املسؤولية في املادة فالفرنس ي اعتبره كسبب النت

        ." ل يعذر بجهل القانون :، السالف الذكر، التي تنص علىالجزائري من الدستور  22نص املادة أنظر  –(2)

 ة".يجب على كَل شخص أن يحترم الَدستور وقوانين الجمهوريَ 

    وائل منذر البياتي، إلاطار القانوني لإلجراءات السابقة على انتخابات املجالس النيابية )دراسة مقارنة( –(3)

 .005، 001، ص4151املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، 
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  ومن هذه الظروف نذكر صفة الجاني، والتعدد في ارتكاب الجرائم الانتخابية

  املستخدمة في اقترافها، ومدى جسامتهاوالوسيلة رتكابها اوزمان ارتكابها ومكان 

ظروف  (1)وبشكل عام يمكن تقسيم هذه الظروف إلى مجموعتين ،فيها وتعدد الجناة

 ترتبط بشخص الجاني الانتخابي )شخصية 
ا
(، وظروف مادية بحتة ال تخص أول

 (.اثانيا وإنما تتعلق باملالبسات املادية للجريمة الانتخابية ) ،الجاني

 
ا
 التشديد املرتبطة بشخصية الجاني )صفته(.ظروف : أول

أين تكون فيها صفة الجاني  ،الانتخابي على عدة حاالتالجزائي نص املشرع 

 
ا
في الجريمة الانتخابية، كجريمة اعتراض سبيل عمليات القوائم  اا مشددا ظرف

            إخفائهاأو جريمة  ،تالف القوائم أو البطاقات الانتخابيةإأو جريمة ، الانتخابية

من القانون العضوي  599 في الفقرة ألاولى من املادة الواردة ،أو تزويرها ،تحويلها أو 

ة  :"على التي تنص ،51-56رقم             599يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها في املادا

من هذا القانون العضوي، كل من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية 

 أو يخفيها أو يحولها أو يزورها.ئم أو بطاقات الناخبين أو يتلف هذه القوا

وفي حالة ارتكاب هذه املخالفة من طرف ألاعوان املكلفين بالعمليات 

 .(2)"الانتخابية، تضاعف العقوبة

         ذكره املشرع صراحة في الفقرة ألاخيرة  ،ي هذه الجرائموالظرف املشدد ف

من طرف ألاعوان املكلفين  تكاب هذه املخالفةحالة ار  في واملتمثل ،املادةمن هذه 

  .(3)بالعمليات الانتخابية تضاعف العقوبة

              بالنظر ،في بعض الجرائم الانتخابية ،يالجزائي الانتخابكما شدد املشرع 

 
ا
، ألن املشرع يفترض في املترشح اا مشددا إلى صفة املرشح في الجاني أين اعتبرها ظرف

 العملية الانتخابيةسير وتنظيم من غيره بمبادئ الانتخاب وقواعد أن يلتزم أكثر 

نتيجة  ،على نظام الانتخابات وحتى يحد املشرع من تطاول املترشحين ،السبب ولهذا

                                                           

 .490الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص –(1)

 .معدل ومتمم، مرجع سابق، 51 -56من القانون العضوي رقم  599أنظر نص املادة  –(2)

"... وفي حالة ارتكاب هذه املخالفة من طرف التي تنص على:من نفس املرجع،  14قرة فنفس املادة الأنظر  –(3)

 ألاعوان املكلفين بالعمليات الانتخابية، تضاعف العقوبة".
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ولو على حساب  ،من ألاشكال في الطموحات بالفوز باالنتخابات بأي شكل إلافراط

 تبرا د في عقابهم معشد  فإن املشرع ، املتنافسين آلاخرين
ا
ا ا صفتهم كمترشحين ظرف

الانتخابية التي ذكر املشرع إذا ما ثبت اقترافهم تلك الجرائم  ،ا بالنسبة إليهممشددا 

وإذا لم يكن  ،فيها ظرف التشديد صراحة في النص املجرم لألفعال محل املتابعة

ا ملبدأ شرعية التجريم عن ظرف التشديد تجسيدا  افال مجال للحديث تماما  ،امذكورا 

 العقابو 
ا
ا ، ومن أمثلة هذه الجرائم التي تكون فيها صفة الجاني كمترشح ظرف

 . (1)51-56من القانون العضوي رقم  440نذكر ما جاء باملادة  ،امشددا 

أن املشرع الجزائري ركز على التشديد  ،وما يمكن مالحظته في هذا الشأن 

         شديد العقوبة عليهوهو املترشح بت ،بالنسبة لطرف واحد في العملية الانتخابية

د على القائمين بينما نجده شد   ،مواد جزائية تخص عدة جرائم انتخابية 6في 

من قانون  599الفقرة ألاخيرة من املادة وهي  ،ة الانتخابية في جريمة واحدةبالعملي

  .الجزائري  الانتخابات

كنهم القيام العام أو القائمين على العملية الانتخابية يمأن املوظف  بالرغم

 ن املترشحين أنفسهمم بحكم أنهم أقرب ربما أكثر  ،الجرائم الانتخابيةبالكثير من 

اف ،يؤكد ذلك عمليوالواقع ال ما نسمع تذمر املترشحين وألاحزاب من عدم حياد  كثيرا

من عاقبة  رجال إلادارة وموظفيها ردعوبهدف الحد من ذلك و  إلادارة الانتخابية،

 العقوبة ستكون مضاعفة بالنسبة لهم ألن ،و مخالفة انتخابيةارتكاب أي جريمة أ

 .وهذا من شأنه تفعيل الحماية الجزائية للعملية الانتخابية

أن يرفع من حاالت تشديد  ،الجزائي الانتخابي الوطنيعلى املشرع  ينبغي ،لذلك

عوان من أ ا أو عون ا أو موظفا عندما يكون عونا  ،الجريمة بالنسبة للجاني الانتخابي

ضمن أكثر فأكثر التزام أعوان إلادارة بنظام الانتخابات حتى ي ،إلادارة الانتخابية

 .ليهمإوتشديدها بالنسبة  بسبب صرامة أحكامه

 

                                                           

           التي تنص لف الذكر، السامعدل ومتمم، ، 51 -56من القانون العضوي رقم  440أنظر نص املادة  –(1)

 211و 202و 202و 202و 202و 202في أحكام املواد  " إذا ارتكب مترشحون املخالفات املنصوص عليهاعلى:

 تضاعف العقوبة". ،من هذا القانون العضوي 
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 املتعلقة باملالبسات املادية للجريمة الانتخابية.التشديد  ظروفا: ثانيا 

 الانتخابيةة بالركن املادي للجريم ونعني بها تلك املالبسات املادية املتصلة 

 .(1)ماله عالقة بالسلوك )الفعل أو الامتناع( املجرم أو النتيجة إلاجرامية كل وتخص

 وال عالقة لها بالظروف الشخصية للجاني.

 ظروف التشديد املتعلقة بالسلوك إلاجرامي. (1

         كبتأو تر  ،ا في استعمال وسيلة ما تدل على خطورة الوقائعوتتمثل أساسا 

سواء  ا في جسامة السلوك املجرم وخطورته.مكان معين يزيد أيضا  في أو في زمن

  .و جريمة من الجرائم الانتخابيةأكانت هذه الجريمة عادية من جرائم القانون العام 

 رف مشدد.الوسيلة كظ ( أ

على تشديد عقوبة الجريمة الانتخابية  ،قد ينص املشرع الجزائي الانتخابي

         أو آلة تتدخل وتعرف الوسيلة بأنها كل ش يء  ،متى اقترفت بوسيلة معينة معينة

هي كل ما يمكن أن يلجأ إليه  أو ،ةأو تتوسط بين إلارادة إلاجرامية وارتكاب الجريم

 . (2)ويستعمله لتحقيق إرادته إلاجرامية

           416املادة  ما جاءت به ،ومن أمثلة ذلك في التشريع الانتخابي الجزائري 

التي جرمت أفعال تعكير صفو  ،51-56من القانون العضوي رقم لى في الفقرة ألاو 

           أو منع مترشح ،وحرية التصويتبالتصويت إلاخالل أو  ،أعمال مكاتب التصويت

 ة الفاعل أو الفاعلينعاقبمو  ،من حضور عملية التصويت أو ممثله القانوني

 01.111إلى  دج 0111من  رامة ماليةغوب ،سنتين( 4)أشهر إلى  (6ستة )بالحبس من 

  وخمس سنوات ( على ألاقل،5من حق الانتخاب والترشح ملدة سنة ) وبحرمانه دج

 .(3)على ألاكثر 

إذا ارتبطت  ،فقد شددت على هذه ألافعال ،املادة نفسأما الفقرة الثانية من 

  سنوات( 0) ثالث أشهر إلى( 6) ستة وعاقبت على ذلك بالحبس من ،بحمل سالح

                                                           

 .491الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص –(1)

 .552هيمن عبد هللا محمد، مرجع سابق، ص –(2)

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 51 -56من القانون العضوي رقم  15/ف416ملادة أنظر نص ا –(3)
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شدد املشرع جريمة  دوزيادة على ذلك فق، (1)دج 21.111إلى  دج 2111ة من وبغرام

عنها( قبل أوراق الانتخاب )ألاصوات املعبر  خطف صندوق الاقتراع املحتوي على

 . (2)إذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة أشخاص بالعنف ،فرزها

  مال التهديدباستع ،كما شدد املشرع في جريمة التأثير على تصويت الناخبين

  أو بتعريضهم هم وعائلتهم أو أمالكهم للضرر  ،سواء بتخويفهم بفقدان منصبهم

تضاعف العقوبة دون إلاخالل  ،فمتى كانت التهديدات مصحوبة بالعنف أو الاعتداء

 
 

 .(3)الجزائري  قانون العقوباتد املنصوص عليها في بالعقوبات ألاش

الذي اعتبر هذه الوسائل  ،ينتخابومرد هذا التشديد من املشرع الجزائي الا 

رعين شأنه في ذلك شأن العديد من املش ،ظروف مشددة لبعض الجرائم الانتخابية

خاصة إذا كانت ألاسلحة  ،جد خطيرةحداث نتائج إعلى  خطورتها وقدرتهاليعود 

 
ا
 رويع، أو استعمال العنف والاعتداءات خطيرة، فهذا من شأنه إحداث تنارية مثال

الشفاف  وأوعلى السير الحسن  ،قد يؤثر على حرية التصويت ،وهلع كبير وخوف

 العملية الانتخابية. أجواءزيه الذي من املفروض يسود والن

 الخطة املدبرة )الاتفاق املسبق بين الجناة(. ب(   

          محددة خابية بين الفاعلين للقيام بجرائم انتمسبق وجود اتفاق  يراد بذلكو 

          أو في عدة دوائر انتخابية، وهذا يدل داللة واضحة ، عينةم ابيةفي دائرة انتخ

           خطورة املجرم و  ،من جهة على العملية الانتخابيةعلى خطورة الوقائع إلاجرامية 

 .(4)أو املجرمين من جهة ثانية

       التي تكون بناءا  ،د املشرع في هذه الجرائم الانتخابيةشد   ولهذا السبب 

من قانون  416هو منصوص عليه في املادة ما حسب على اتفاق مسبق بين الجناة 

إذا ارتكبت أفعال تعكير إلى أنه  التي أشارت ،لفة الذكراالسالجزائري الانتخابات 

 أو من يمثله ،أو منع مترشح ،أو حرية ،أو إلاخالل بالتصويت ،صفو مكتب التصويت

                                                           

  مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 51 -56من القانون العضوي رقم  14/ف416أنظر نص املادة –(1)

 ، نفس املرجع.419أنظر نص املادة  –(2)

 ، نفس املرجع.450أنظر نص املادة  –(3)

 .521، صهيمن عبد هللا محمد، مرجع سابق –(4)
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في دائرة انتخابية  ذهايفي تنف رةخطة مدب على وكان ذلك بناءا  ،من حضور التصويت

 ، كثرو أأ
ا
 (1خمس )الحبس من  حيث تصبح العقوبة، باا مشددا فإن ذلك يعتبر ظرف

 .(1)دج 111.111إلى  دج 511.111من  وبغرامة ،سنوات( 51عشر )سنوات إلى 

 تعدد الجناة. ( ج

نتخابية يعتبر املشرع الجزائري تعدد الجناة في ارتكاب الجريمة العادية أو الا 

 
ا
على الخطورة إلاجرامية لدى هؤالء  دل داللة واضحةألن ذلك ي ،اا مشددا ظرف

مما يستلزم تشديد العقوبة عليهم، ألن ألاثر السلبي أو ألاضرار الالحقة  ،الجناة

 اناهيك أن تعدد الجناة يؤدي حتما  ،ا ستكون أكبر جسامةباملصلحة املحمية جزائيا 

ويثير الرعب  ،ويسهل ارتكاب الجريمة الانتخابية ،همإلى عدم مقاومة املجني علي

 
ا
ا تم اقتحام مراكز إذ ،والخوف لدى الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية مثال

ا هذه الوقائع فحتما ، يقوم عدة أشخاص بخطف صندوق الاقتراع أن أو  الاقتراع

المة العملية بس اجسيما  اوهذا ما يشكل إضرارا  ،من الخطورة على درجة عالية

 ال محالة على حسن سيرها وعلى مصداقيتها. الانتخابية ويؤثر

 زمان ارتكاب الجريمة. ( د

  على ارتكاب الجريمة الانتخابية في زمن معيناملشرع الجزائري لم ينص 

 
ا
إذاعة  جريمةالذي اعتبر ارتكاب  ،كظرف مشدد لها بخالف املشرع املصري مثال

فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت  ال يستطيع أخبار وأقوال في وقت

 .(2)العقوبة

مكن مواجهة من يتعمد إذاعة أخبار في وقت ال ي   وه ،ولعل سبب التشديد

   ون بالتأكد من صحتهاأو يقوم الناخب ،من الرد عليه وتكذيب هذه ألاخبار للمترشح

لى هذه ألافعال أن يجرم بالدرجة ألاو  ،الجزائري  على املشرع ينبغيعلى هذا ألاساس و 

حماية  ، بغرض تقرير في هذا الزمن بالذات ثم يقوم بتشديد العقوبة إذا ارتكبت

                                                           

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 51 -56من القانون العضوي رقم  ف ألاخيرة/416أنظر نص املادة  –(1)
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واملحرك  ،التي هي سبيل الوحيد للتداول السلمي للسلطة ،وفعالة لالنتخابات جدية

 ألاساس ي لعجلة النمو والتطور داخل املجتمع.

 مكان الجريمة. ( ذ

  إن ارتكاب بعض الجرائم الانتخابية بمكان
ا
ا معين قد اعتبره املشرع ظرف

ارتكبت جريمة تعكير صفو أعمال مكتب التصويت وإلاخالل  كما لو ،امشددا 

عملية  أو من يمثله لحضور  ،أو منع املترشح ،أو حرية التصويت ،بالتصويت

      ثر خطة مدبرة للتنفيذ في دائرة انتخابيةصويت، وكانت هذه الجريمة ارتكبت إالت

 فإنها  ،أو أكثر
 
           ولها عقوبة تضاهي عقوبة الجناية  ،طة العقوبةتصبح جنحة مغل

               دج 511.111 من سنوات وبغرامة (51عشر ) سنوات إلى (1) خمس من

  .(1)دج 111.111إلى 

وتدل  ،أن هناك ظروف أخرى لتشديد الجريمة الانتخابية إلى ،إلاشارةوتجدر 

خطورة الجاني على النظام العام على لوقائع أو ا على خطورة اإم   ،هي ألاخرى 

وعلى كل  ،عام، ويتمثل الظرف ألاول في جسامة النتيجة إلاجراميةالانتخابي بوجه 

 كما أ ،حال املشرع لم يشير أو ينص عليه
ا
 ان هناك ظرف آخر يمكن أن يكون ظرف

املجرم  ألن ،تعدد الجرائماملتمثل في و  ،لم ينص عليه املشرعهو ألاخر و  امشددا 

 أن يرتكب عدة جرائم انتخابية في آن واحد. الانتخابي يمكن

 االجزائري اعتب املشرع كان علىونرى أنه 
ا
وكذلك هناك  .اا مشددا ر ذلك ظرف

فكل هذه الظروف التي أغفلها املشرع  .اظرف العود لم ينص عليه املشرع تماما 

رة لحماية القواعد واملبادئ في الحماية الجزائية املقر  قصور أو  فتور جزائري تعتبر ال

عن إلارادة الحقيقة  التي تعبر ،والنزيهة الصحيحةالتي تقوم عليها العملية الانتخابية 

 ممثليهم في مؤسسات الدولة. اختيار في  للناخبين في إبداء رأيهم

 .الظروف املخففة في الجرائم الانتخابية :فرع الثانيــــال

تؤدي إلى التقليل من وطأ  ،ترنت بالجريمةالظروف املخففة إذا توافرت أو اق

لو لم  ،ومن ثمة تعمل على التخفيف من العقاب املقرر لها ،الجريمة وجسامتها
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   ا بالزنالزوج آلاخر متلبسا كأن يفاجئ أحد الزوجين ا ،تقترن بها تلك الظروف

 .(1)ق. ع. جمن  442عليه بالقتل أو الجرح أو الضرب طبقا للمادة  فيعتدي

() قانونية ظروف مخففة م الفقهاء هذه الظروف إلى قسمين:قسوي  
ا
 أول

ا(. مخففة قضائية وظروف   )ثانيا

 
ا
 : الظروف املخففة القانونية.أول

التي تكون في ألاحوال التي ينص عليها القانون  ،ونقصد بذلك الظروف املخففة

  ىبمعن، صراحة
ا
 اا مخففا أن املشرع تولى بنفسه تقدير هذه الظروف واعتبرها ظرف

ولم يترك مسألة تقدير هذا الظرف للقضاة، وبالتالي فهذه الظروف واجبة التطبيق 

ي ملزمة لهم، واملثال الوارد في جرائم القانون العام هويتعين على القضاة ألاخذ بها ف

 
ا
التي تجعل الجاني في جناية  ،الجزائري  قانون العقوباتمن  491في املادة  ،مثال

هتك عرض بالعنف وقوع  ،ا إلى ارتكابهاألاعذار إذا دفعه فورا  الخصاء يستفيد من

من العقاب  وهي نوعان أعذار معفية ،ويطلق عليها املشرع تسمية ألاعذار القانونية

 أو مخففة من العقاب.

نؤكد بأن املشرع أشار إلى حالة وحيدة للظروف  ،التجريم الانتخابي مجالوفي 

            15/ف455املادة التي جاءت بها  ،للعقاب فة(املخففة وباألحرى )ألاعذار املخف

التي نصت على تجريم أفعال تقديم الهبات املختلفة نقدية  ،من قانون الانتخابات

              بقصد التأثير  ،و خاصةأوعد بوظائف عمومية  وكذلك كل ،كانت أو عينية

               لهمأو يحم من حاول الحصول أصواتهم وكل ،على الناخبين عند التصويت

الجرائم عقوبة  ، حيث قرر املشرع لهذهالوسائل على الامتناع عن التصويت بنفس

                  دج 411.111وغرامة من  ،سنوات (51عشر )سنيتن إلى  (4)الحبس من 

 دج. 5111.111إلى 

           12الفقرة املذكور في  ،هذه الجريمة بظرف التخفيف غير أنه متى اقترنت

إذا تم تبليغ السلطات  ،(5/4فإن العقوبات تخفض إلى النصف ) ،من هذه املادة

 .(2)املعنية بعد مباشرة إجراءات املتابعة
                                                           

 .94مرجع سابق، صئي العام )دراسة مقارنة(، لجناالقانون اخلفي عبد الرحمان،  –(1)
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التي يقدمها  أن املشرع الانتخابي أراد مكافأة الجاني على الخدماتوتفسير ذلك 

من خالل  ينوالفاعل ،للمجتمع والسلطات املعنية في كشف مالبسات هذه الجرائم

         وبخالف هذه الحالة ال توجد  ،له إلى نصف العقوبة تخفيض العقوبة املقررة

نه ال مانع من اللجوء إلى ظروف حالة تدل على ظروف التخفيف، ولكن نرى أأي 

  القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات.التخفيف املنصوص عليها في 

 ة.القضائياملخففة ا: الظروف ثانيا 

تخص التي  ،وضوعيةاملخصائص ال تعتبر الظروف القضائية مجموعة من

ظروف الشخصية غير محددة بنص قانوني، تسمح للقاض ي بتخفيف الأو  الجريمة

من ظروف الواقعة وظروف لقانون يجيز للقاض ي أن يستخلص ألن ا ،(1)العقوبة

 .وهو أمر متروك لتقدير قضاة املوضوع ،املتهم ما يدعو للرأفة

روف عادة للمحكمة، وتستنبط املحكمة هذه الظوهذه الظروف غير ملزمة  

طورته إلاجرامية، وعوامل ارتكاب الجريمة ومدى من شخصية املجرم ودرجة خ

 من الظروف برها مع الضحايا... وغيرهاوجومدى قيامه بتسوية ألاضرار  ،جسامتها

          (2)سلطته التقديرية التي تسمح للقاض ي الجزائي بتوقيع عقوبة مالئمة في حدود

 وفي هذه الحالة يتعينة املناسبة إلصالح وتهذيب الجاني، تقدير الوقائع والعقوبفي 

 .(3)في حكمها الظروف التي دعتها إلى تخفيف العقوبة أن تبين على املحكمة

 .الظروف املعفية من العقاب في الجرائم الانتخابية: فرع الثالثــــال

تحديد  ظروف املعفية من العقاب في الجرائم الانتخابيةدراسة التقتض ي 

 )أو ما يعبر عنها باألعذار القانونية  من العقاب املعفيةالظروف هذه مفهوم 
ا
 ثم، (أول

عذار املعفية من العقاب في مجال الجرائم دى ألاخذ بهذه الظروف وألا ملى إ شارةإلا 

 (.اثانيا )الانتخابية 

 

 
                                                           

 .592هيمن عبد هللا محمد، مرجع سابق، ص –(1)

 .5125، 5121أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص –(2)

 .591هيمن عبد هللا محمد، مرجع سابق، ص –(3)
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ا
 عفية من العقاب.: مفهوم الظروف املأول

التي في حال ثبوت وجودها ، و نعني بها ألاعذار القانونية التي نص عليها املشرع

يستفيد الجاني من إلاعفاء من العقاب رغم ثبوت  ،واقترانها بارتكاب الجريمة

توقيع ألنها تحول دون  ،الجريمة في جانبه ويطلق عليها تسمية ألاعذار املعفية

على نظرية عامة لألعذار  -القانون  -مة ولم ينص املشرع رغم قيام الجري عقوبةال

         بل حدد القانون ألاعذار املعفية في كل حالة  ،املعفية تطبق بطريقة مجردة

 ووضع شروط خاصة لها. ى،على حد

        رت فيه هذه ألاعذار من تواف إال  ،وال يستفيد من ألاعذار القانونية املعفية

عذار املعفية من العقوبة وظيفة حساسة ، ولأل املساهمينمن  وال تمتد لغيره

ويمكن  ،الذي يقدم مكافأة للجاني الذي يساعد العدالة ،يقصدها املشرع الجزائي

، وفي بعض همالسلطات العامة من ضبط الجناة واقتضاء الدولة لحقها في عقاب

 .(1)ميةفي غاية ألاه االجرائم تكون خدمة الجاني التي يقدمها للعدالة أمرا 

ا: مدى   ألاخذ بالظروف املعفية من العقاب في الجرائم الانتخابية. ثانيا

التي حددت  باستقراء مختلف النصوص الجزائية املتعلقة بحماية الانتخابات

املشرع الانتخابي نص  يتضح أن ،وبينت العقوبات املقررة لها ائم الانتخابيةالجر 

              قانوني واحد معفي من العقاب من العقاب أو عذر  على حالة إعفاء وحيدة

تهم سواء الفاعل التي عفت صراحة امل ،10فقرة  455ادة في امل في الجريمة املذكورة

إلادارية أو القضائية قبل تحريك يقوم بإبالغ السلطات املختصة ي الذ أو الشريك،

 هذه املادةمن  15الفقرة في  باألفعال املجرمة املنصوص عليها ،الدعوى العمومة

على الناخبين عند  قصد التأثير ،املتعلقة بجرائم تقديم الهبات والوعود بالوظائف

 10 الفقرة تنصبحيث  ،على الامتناع عن التصويت أو بغرض حملهم التصويت

         يشجع من خالله الجناة ن املشرعأوك .(2)إعفاء املتهم من العقاب على صراحة

                                                           

 . 5105أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص –(1)

التي تنص ، السالف الذكرمعدل ومتمم، ، 51 -56العضوي رقم من القانون  10/ف455أنظر نص املادة  –(2)

من هذه العقوبة كل من ارتكب أو شارك في ألافعال املنصوص عليها في هذه املادة، الذي  "...غير أنه يعفي:على

 تابعة بإبالغ السلطات إلادارية أو القضائية بها...".يقوم قبل مباشرة إجراءات امل



 خصوصية قواعد الحماية الجزائية لالنتخابات: الثانيالفصل                                     الباب ألاول          

 

134 
 

إذنابهم في حق املجتمع بالتبليغ والتكفير أو التقليل من  على العودة لحظيرة املجتمع

   حتى يعزز املشرع من حمايته الجزائية للعملية الانتخابية.عن جرائمهم طواعية، 

وهذه الحالة الوحيدة لألعذار املعفية من العقاب الواردة بالتشريع الانتخابي 

ينال الجزاء والعقاب املقرر  فإن املجرم الانتخابي ،هذه املادة بخالفأما  ،الجزائري 

 
ا
 ا على النحو الذي نبينه في املطلب املوالي.له قانون

 ب الثالثلطـامل

 في الجرائم الانتخابية ةاملقرر  العقوبات

قرره املشرع، ويوقعه القاض ي بأنها جزاء ي   ،تعرف العقوبة الجزائية بوجه عام

  على كل
ا
        وتتمثل العقوبة ، (1)يمةا يعتبره القانون جر أو امتناعا  من ارتكب فعال

           ارتكابه الفعل الذي يثبت للقاض ي املختص  ،على الجاني في ألالم الذي تحدثه

ومنع غيره من إتيانه، فجوهر العقوبة ال يقصد بغرض تقويمه  ،أو السلوك إلاجرامي

  تحققها العقوبة للمجتمع ،نفعية أخرى ذات الجاني فقط، بل يرجي منها أغراض 

وردع غيره عن القيام بنفس السلوك  ،وتهذيبه تتعلق في مجملها بإصالح الجاني

 .املجرم

قرر لها املشرع الانتخابي عدة عقوبات  فقد ،الجرائم الانتخابيةب تعلقوفيما ي

 وعقوبات تبعية ،)الفرع ألاول( جزائية، والتي يمكن تصنيفها إلى عقوبات أصلية

وكفاية  ،للوقوف عن مدى فاعلية )الفرع الثالث(، وأخرى تكميلية )الفرع الثاني(،

الذي تشهده الانتخابات  ،هذه الجزاءات في محاربة ظاهرة إلاجرام الانتخابي

 بالقدر الذي يضمن للعملية الانتخابية سالمتها.  أو على ألاقل الحد منه. الجزائرية

  .العقوبات ألاصلية: فرع ألاول ــــال

تحديد  ،صلية في مجال الجرائم الانتخابيةالعقوبات ألا  تستلزم دراسة

 أ) بهذا النوع من العقوبات الجزائيةاملقصود 
ا
     صلية العقوبات ألا ثم تبيان  ،(ول

 .(اثانيا )في مجال الجرائم الانتخابية 

                                                           

، وخلفي عبد الرحمان، القانون 491، صعلي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد هللا شاذلي، مرجع سابق –(1)

 .492مرجع سابق، ص)دراسة مقارنة(،  الجنائي العام
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: املقصود بالعقوبات ألاصلية.
ا
    أول

والذي جريمة، التي تتضمن إلايالم ألاساس ي املقرر لل هي ،ألاصليةالعقوبة 

 ، (1)عن معنى الجزاء تجاه فاعلهايكفي بذاته للتعبير 
ا
عما قد  كما أنها تطبق استقالال

       على املحكوم عليه )املدان( هايذتنفمن جزاءات أخرى، وال يمكن  ايكون مستحقا 

 .(2)ن نوعها ومقدارهافي حكمه، وبي  إال إذا نص عليها القاض ي صراحة 

بذلك مواد قانون إلى القواعد العامة ونقصد بالرجوع  ،ألاصليةوالعقوبات 

ألاصلية في مادة منه، التي حددت العقوبات  11ال سيما نص املادة  ،العقوبات

سنوات  (1)خمس الجنايات وهي إلاعدام والسجن املؤبد، والسجن املؤقت ما بين 

 .ا أخرى قصوى ماعدا الحاالت التي يقرر فيها القانون حدودا  ،سنة( 41)إلى عشرين 

             شهرين  (4)ملدة تتجاوز  (3)فالعقوبات ألاصلية هي الحبس ،أما في مادة الجنح

والغرامة  ،ما عدا الحاالت التي يقرر فيها القانون خالف ذلك، سنوات (1خمس )إلى 

             أما في مواد املخالفات فالعقوبات ألاصلية املقررة لها .دج 41111 التي تتجاوز 

 4111والغرامة من  ،شهرين على ألاكثر (4)يوم واحد على ألاقل إلى  (5) سهي: الحب

 دج. 41.111إلى  دج

 11 بها املشرع الجزائري في املادةالتي جاء ية نالحظ أن العقوبات ألاصل ،وعليه

الحق الذي تمسه أو تسلط عليه، فثمة باختالف تختلف  ،من قانون العقوبات
                                                           

العقوبات الجزائري )القسم  عبد هللا سليمان، شرح قانون ، و 220أحمد عوض بالل، مرجع سابق، ص –(1)

 .201، ص4114، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 14العام، الجزاء الجنائي(، ج

)2(- SOYER  Jean  Claude, Op.Cit,  p161, 162. 

بفكرة استبدال العقوبة الحبس بعقوبة  4119سنة ولإلشارة لقد تدخل املشرع الجزائي الجزائري خالل  –(3)

         ، مؤرخ15-19من قانون العقوبات يعدل ويتمم القانون رقم  15مكرر  11العام بموجب املادة العمل للنفع 

    ، يتضمن قانون العقوبات، ج. ر19/16/5966مؤرخ في  516 -66 رقم يعدل ويتمم ألامر ، 41/14/4119في 

تبدل عقوبة الحبس املنطوق حيث أجاز املشرع للجهة القضائية أن تس، 19/10/4119الصادر بتاريخ  ،51العدد 

القانون العام متى توفرت الشروط بها بقيام املحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لدى شخص من أشخاص 

 :املقررة التالية

 إذا كان املتهم غير مسبوق قضائيا. -1

 سنة على ألاقل وقت ارتكاب الوقائع املجرمة. 12إذا كان املتهم يبلغ من العمر  -2

 سنوات حبسا. 03ذا كانت عقوبة الجريمة املرتكبة ل تتجاوز إ -3

 سنة حبسا. 01إذا كانت العقوبة املنطوق بها ل تتعدى  -2
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وعقوبات ماسة بحرية ، ا تتمثل في إلاعدامجدا  وهي عقوبة قاسية ،عقوبة بدنية

واملؤقت والحبس، وهناك كذلك عقوبات تمس  وهي عقوبة السجن املؤبد ،الشخص

 للشخص املدان وهي الغرامة.الذمة املالية 

 صلية في الجرائم الانتخابية.العقوبات ألا ثانيا: 

ة في الجرائم فإن العقوبات ألاصلي ،إلى التشريع الجزائي الانتخابي الرجوعب

 والعقوبات ،الحبس( وألعقوبات السالبة للحرية )السجن تتمثل في ا ،الانتخابية

 املالية املتمثلة في الغرامة. 

 العقوبات السالبة للحرية. (1

              التي تقوم السالبة للحرية هي أن العقوبات تضح ي ،تهاسميتومن خالل 

             سلبه حريته طوال املدة املحكوم من خالل ،الجاني املحكوم عليهعلى إيالم 

ويكون ذلك بوضع هذا الشخص املحكوم عليه في مكان مخصص لتنفيذ هذا ، (1)بها

             إعادة التربية أو مؤسسات  كمؤسسات إعادة التأهيل، النوع من العقوبات

إلدارة ا املديرية العامة تشرف عليه ،تابعة لوزارة العدلوهي مؤسسات عقابية 

 وتتمثل هذه العقوبات السالبة للحرية:السجون 

وهذه العقوبة  ،مؤبد أي مدى الحياةالسجن وهو نوعان  :عقوبة السجن (أ    

نص هذا وإنما الجزائري،  ا من طرف املشرع الانتخابيعليها تماما  غير منصوص

املوصوفة املؤقت بالنسبة للجرائم الانتخابية، في بعض الجرائم على السجن  ألاخير

تضمن قانون حيث الجرائم الانتخابية، عند تقسيم ا كما ذكرناه سلفا جنايات بأنها 

أما التشريع من قانون العقوبات،  512و 510املادتين في جنايتين فقط العقوبات 

في جناية خطف صندوق  تتمثل ،انتخابية واحدةعلى جناية  فنص ،الانتخابي

أشخاص وبالعنف بل فرزها من طرف مجموعة الاقتراع املتضمن أوراق الانتخاب ق

                                                           

)1(- SOYER  Jean  Claude,  Op.Cit,  p154. 

GOUDARZI Mohammad  Reza,  La peine  privative  de  liberté  étude  de  droit comparé Franco-Iranien 

Thèse de doctorat en droit  pénal, Université Nancy 2,  juillet, 2011, p10. 
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 (41)عشرين إلى  سنوات( 51عشر) املشرع عقوبة السجن املؤقت منأين أقر لها 

 .(1)دج 4111.111إلى  دج 111.111إلى غرامة مالية من  باإلضافة ،سنة

وهذه العقوبة تعني  ،الجنح واملخالفات مواد وتكون في :عقوبة الحبس (ب    

ينطق بها القاض ي في حدود الحد ليه من حريته ملدة محدودة، كوم عحرمان املح

ملشددة السالفة أو امع مراعاة الظروف املخففة  ،لهااملقرر ألادنى والحد ألاقص ى 

مقارنة بعقوبة السجن  اورودا فهي ألاكثر  ،واملالحظ بالنسبة لهذه العقوبة ،الذكر

أما بقية الانتهاكات  املشرع الانتخابي في حالة واحدة فقط، انص عليه التي

الحبس هي  هافهي عبارة عن جنح وعقوبات ،نتخابيقانون الا في الوالخروقات املجرمة 

 واملقرون بالعقوبات املالية املتمثلة في الغرامات املالية.

بحسب نوع كل جريمة ، من حيث مقدارها تختلففعقوبة الحبس  ،ولإلشارة

املشرع لم يترك  نالحظ أنأين  ،قترنة بهاوكذلك العقوبات املالية امل ،ومدى خطورتها

          الحبس أو الغرامة، حيث نص في أغلب الجرائم عقوبة ب الحكمالخيار للقاض ي في 

 .مع الغرامة عقوبة الحبسبين جمع العلى 

إلى الحكم بغرامة  باإلضافة ،الحبسالقاض ي يحكم بعقوبة أن ومؤدى ذلك،  

 الخيار للقاض ي املشرع ترك  أين ،طفق جريمتينإال في  على الشخص املدان مالية

               إما الحبس  ،أو الحكم بإحدى العقوبتين في تقدير عقوبة الحبس مع الغرامة

أو سلوك غير مشرف أو غير  بحركةهي جريمة القيام  ، فالجريمة ألاولىأو الغرامة

ستة أيام إلى  (1) سةخم منأين قرر له املشرع عقوبة الحبس أخالقي في الانتخابات 

 .(2)أو بإحدى هاتين العقوبتين دج 61111دج إلى  6111وبغرامة من  ،أشهر (6)

           للقاض ي وردت في العقاب التي ترك املشرع فيها الخيار  ،الثانية جريمةأما ال

           التسخيرة لتشكيل مكتب التصويت أو املشاركةلقرار على جريمة رفض الامتثال 

 (51عشرة )والتي قرر لها املشرع عقوبة الحبس من  ،(3)تنظيم استشارة انتخابيةفي 

                                                           

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 51 -56العضوي رقم من القانون  419املادة أنظر نص  –(1)

 نفس املرجع. ،456املادة أنظر نص  –(2)

 نفس املرجع. ،441املادة أنظر نص  –(3)
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هاتين أو بإحدى  ،دج 411.111إلى  دج 21.111من  وبغرامة ،شهرين (4)أيام إلى 

 العقوبتين.

لم ينص إال على جناية  كان املشرع وإنأن  ،وأهم ما يالحظ في هذا الصدد

تتصف بالتشديد  هاعقوباتمعظم الجنح  في قانون الانتخابات، غير أن واحدة

الة وحقيقية ل على نية املشرع في توفير حماية جزائية فعوهذا ما يد ،والغلظة

لى انتهاج سياسة العقوبات البديلة كعقوبة اللجوء إ مع إمكانية للممارسة الانتخابية.

            (2)لكترونية للمحبوسينالرقابة إلا أو الوضع تحت نظام، (1)العمل للنفع العام

، كما ى هذه العقوبات البديلةلإباللجوء القانونية التي تسمح متى توفرت الشروط 

لى نظام إباإلضافة  .(3)السيما التشريع الفرنس يهو معمول به في التشريعات املقارنة 

ا من صور  وهيأو نظام الحرية النصفية  ،إلافراج املشروط املنصوص عليه قانونا

 الجزائية السالبة للحرية. تنفيذ العقوبات 

تشهد في الجزائر أن العملية الانتخابية  ،القول بصفة عامة يمكن  هذالو  

تخدش النظام تشكل جرائم الانتخابي،  فعلانتهاكات خطيرة تعصف بمصداقية ال

واطن وجعلت امل ،وشفافيتهاالعملية الانتخابية  ةالعام الانتخابي فتفتك بنزاه

عن املشاركة  بدليل عزوف الناخبين يثق في نتائجهاال  صوالناخب على وجه الخصو 

للسلطات العمومية هاجس وأصبح يمثل  ،الذي هو في تزايد مستمر في الانتخابات

 .املشرفة على الانتخابات

ألنها  ،الجزائيةيس في النصوص العقابية أو أساس هذه املشكلة ل ونعتقد أن 

في تفعيل هذه  نمكها تولكن ،لفرنس يالانتخابي امن النظام وهي مقتبسة  موجودة

على كل من تسول له نفسه  بش يء من الصرامة، التطبيقوضعها موضع و  النصوص

العبث سالمتها و  وتهديدإلاضرار بها  وأ ،املساس بمصداقية العمليات الانتخابية

 صحة نتائجها.ب
                                                           

 ، مرجع سابق.15 -19رقم قانون ال من 15 مكرر  11أنظر نص املادة  –(1)

 01/15/4159، مؤرخ في 15 -59قانون رقم من ال 14مكرر  511مكرر، ونص املادة  511نص املادة أنظر  –(2)

، واملتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إلادماج الاجتماعي 16/14/4111، املؤرخ في 12-11يتمم القانون رقم 

 .01/15/4159رة بتاريخ ، الصاد11للمحبوسين، ج ر، العدد

)3(- GOUDARZI  Mohammad  Reza, Op.Cit,  p64, 68. 
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 العقوبات املالية. (1

أنه بالنسبة ا ، علما بالغرامة واملصادرة ا في القانون الجنائيتتمثل عموما 

             للعقوبات املقررة عن الجرائم الانتخابية في التشريع الجزائري نص املشرع 

 على املصادرة. الغرامة دون النصعلى عقوبة 

أنه  إلى ا، مع إلاشارةاملخالفات أيضا و  الجنحمواد في وبة أصلية عقفالغرامة هي 

مكرر منه، التي أجازت  11يما املادة قانون العقوبات الجزائري ال سبعد تعديل 

 .(1)في حالة الحكم بالسجن املؤقت الحكم بالغرامة املالية

  ،الغرامة إلزام املحكوم عليه أو املدانوتعني 
ا
ا بأن يدفع لخزينة الدولة مبلغ

اا ماليا  العقوبة في التشريع الجزائي هذه ل، واملالحظ بالنسبة (2)الحكم في مقدرا

م الجرائفي جميع  هذه العقوبة املاليةاملشرع قد قرر ن فإ ري،الجزائ الانتخابي

          اكانت سجنا الانتخابية، كعقوبة أصلية مقرونة بالعقوبة السالبة للحرية، سواء 

            ترك له الخيار إال في مادتينو  ،لحكم بها على القاض يوجعل إلزامية ا ،اأو حبسا 

 .ليهإة كما سبقت إلاشار  ،فقطأو جريمتين 

على هذه العقوبة بصفة منفردة دون وقد نص املشرع الجزائي الانتخابي 

لم يقرنها بحيث  ،(445، 459، 452وهي ) ،أو السجن في ثالث مواد عقوبة الحبس

، أما في باقي الجرائم ةبصفة منفرداملشرع بعقوبة سالبة للحرية، وإنما نص عليها 

 سالبة للحرية.كلها مقرونة بالعقوبات الف، الانتخابية

تشديد في العقوبة بالنسبة للجرائم للنزعة نالحظ وكأن املشرع له  ،وعليه

بل حتى بالنسبة للعقوبات  ،في العقوبات السالبة للحريةالانتخابية ليس فقط 

، وهذا في غالب ألاحيان وجوبي للقاض ي ألن املشرع جعل الحكم بالغرامة أمر  ،املالية

على الاتجاه العام  ، وهما كاستثناءد سبق ذكرهماإال في حالتين ق ،كأصل عام

 .بين عقوبة الحبس أو الغرامة الخيارللمشرع بمنحه للقاض ي سلطة 

                                                           

" إن العقوبات السجن التي تنص على: ،، السالف الذكر40 -16قانون رقم المكرر من  11أنظر نص املادة  –(1)

 املؤقت ل تمتنع الحكم بعقوبة الغرامة".

 .942أحمد عوض بالل، مرجع سابق، ص –(2)
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   وكأن املشرع أراد أن يحاصر املجرم الانتخابي ويردعه ،من ذلكستشف وي 

بانتهاج سياسة  ،عن سلوكاته املنحرفة واملجرمة املوجهة ضد العملية الانتخابية

إلى جانب  ،ن في ذممهم املاليةيا إليالم الجناة الانتخابيوجهة خصيصا م عقابية

             فرض عقوبات سالبة للحرية ضدهم، كجزاءبعد  الشخصية في حريتهم إيالمهم

الذي  ،من املشرع الجزائري  من جرائم انتخابية، وهذه فكرة محمودة اقترفوهما ن ع

                 اتجدي نفعا  هالعل عقوبات املاليةزاوج بين العقوبات السالبة للحرية مع ال

العقوبات  تردعهفمن لم  ،جرام الانتخابيفي التصدي الستفحال ظاهرة إلا 

              اوتبقى دينا  قوبات املالية التي تالحقهلعا تردعهقد ، فالشخصية السالبة للحرية

 تجاه خزينة الدولة.في ذمته 

 بالنسبة للغرامات باعتبارها ،فرنس ينتخابي الونفس النهج اعتمده املشرع الا 

ا وأحيانا  ،اا جوازيا أحيانا الحكم بها عن الجرائم الانتخابية، فقد يكون عقوبات مالية 

أصلية عقوبة في حالة الجنح واملخالفات، وال تطبق بوصفها  وتطبق ا،أخرى وجوبيا 

 .(1)مع جسامة الفعل في الجنايات لعدم تناسبها

يها يكون بين حد   ، الذيغرامة متروك للجهة القضائية املختصةوتقدير هذه ال

الانتخابي، مع إمكانية تخفيف هذه الجزائي  املقرر في النصألادنى وألاقص ى 

                      ائم الانتخابيةاملقترنة بالجر  املختلفة حسب الظروف ،أو تشديدها ،العقوبات املالية

 .أو بالشخص املدان

 .ةـيــــبعـــات التـــقوبــــــــــالع: لثانيفرع اــــال

 بالعقوبات التبعية توضيح املقصود بمضمون هذا الفرع،حاطة تستوجب إلا 

 بشكل عام 
ا
الجرائم في مجال  بالعقوبات التبعيةمدى ألاخذ  إبراز  ثم (،)أول

 ا(.)ثانيا  الانتخابية

 

 

                                                           

كلية ة مقارنة(، رسالة دكتوراه، اكر أبو زيد قمر، الحماية الجنائية للحقوق السياسية )دراسحسني ش –(1)

 .49، ص4114جامعة القاهرة، مصر،  ،الحقوق 
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ا
 : املقصود بالعقوبات التبعية.أول

  هي التي ال يحكم بها بمفردها، وإنما تلحق العقوبة ألاصلية ،العقوبات التبعية

           غاية ما في ألامر و القاض ي،  محكأو ب هذا إلالحاق بنص القانون سواء كان 

إلى النطق بها لتي تلحق العقوبة ألاصلية بقوة القانون دون حاجة ، اأن العقوبة

 .واملزاياالحقوق تظل على وصفها عقوبة تبعية، مثل الحرمان من بعض 

             في أن كالهما مترتبةمع العقوبة التكميلية تتفق العقوبة التبعية كما 

في أن العقوبة التبعية تقع دون حاجة عقوبة أصلية، ولكنهما يختلفان على حكم أو 

أي النطق  ،بها إلصدار حكم خاص بها، أما العقوبة التكميلية فيجب صدور حكم

 .(1)ي بعد العقوبة ألاصليةالقاض  بها من طرف

نصت عليها ، إذ واملشرع الجزائري حصر العقوبات التبعية في قانون العقوبات

، وضمها إلى الفصل الثالث (2)هذه املواد قبل أن يلغي املشرع 19و 12و 16 املادة

 .بعنوان العقوبات التكميلية

قانون الجنائي في ظل القواعد العامة الواردة بموجب فاملشرع  ،وعليه

وضم هذه العقوبات التبعية التي كانت  ،ما يسمى بالعقوبات التبعية ألغى العقوبات

التي خصصها  ،من نفس القانون  19إلى املادة  19و 12و 16املواد مقررة بموجب 

 .املشرع للعقوبات التكميلية

  ا: العقوبات التبعية في الجرائم الانتخابية.ثانيا 

فإنه  ،بالعقوبات التبعيةبشأن تحديد املقصود  ا على ما سبق بيانه،واستنادا 

إلى العقوبات املقترنة بالعقوبات ألاصلية املقررة للجرائم الانتخابية الواردة بالرجوع 

 من قانون  19ادة باملتعتبر ضمن التصنيف الوارد  ،بقانون الانتخابات الجزائري 

ل بقانون العقوبات من الكتاب ألاو ضمن الفصل الثالث من الباب ألاول  ،العقوبات

 ."التكميليةالعقوبات "ون تحت عنوان املعن

                                                           

محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات ، نقال عن: 559مري، مرجع سابق، صعبد هللا حسين عبد هللا الع –(1)

 .091، ص5990ت، الدار الجامعية، بيرو ،)القسم العام(

 ألغى املشرع الجزائري العقوبة التبعية بموجب الفصل الثاني بعنوان العقوبات التبعية، وبالضبط املواد  –(2)

 ، مرجع سابق.40 -16قانون رقم البموجب  19إلى  16من 
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غير موجودة ضمن املدونة العقوبات التبعية أن  ،ولذلك يمكن القول  

ألن ، الجزائرية ضمن املدونة الانتخابية اأيضا  دةوغير موجو  ،العقابية الجزائرية

إال إذا  ،ا ال تطبقومعنى هذا أنه ،املشرع أصبح يطلق عليها اسم العقوبات التكميلية

 عقوبة ألاصلية.مكملة للنطق بها القاض ي في الحكم 

  .ةـكميليـــــــوبات التـــقـــــــــالع: فرع الثالثــــال

نتناول بالدراسة في هذا الفرع العقوبات التكميلية، وذلك من خالل تحديد 

(املقصود بالعقوبات التكميلية بصفة عامة 
ا
مدى ألاخذ  يتم تبيانوبعدها ، )أول

ا(بهذا النوع من العقوبات بالنسبة للجرائم الانتخابية   .)ثانيا

 
ا
 : املقصود بالعقوبات التكميلية.أول

               بها  إذ يمكن للقاض ي أن يحكم ات التكميلية بالعقوبات ألاصلية،ترتبط العقوب

                عني ذلكالتي بينها القانون، ويالعقوبات ألاصلية في بعض الجرائم إلى جانب 

ألاصلية، كما تلحق العقوبات ا العقوبات ال تلحق تلقائيا  أن العقوبات التكميلية

              أن ينطق بها القاض ي للقول بوجودها بل يجب، عقوبات الجنائيةالالتبعية 

 .(1)أن يحكم بمفرده دون العقوبة ألاصلية وال يمكن أن نتصور 

وما يليها  19التكميلية في قانون العقوبات باملادة  وقد وردت هذه العقوبات

اها التي سم  ، (2)لقانون العقوباتبالفصل الثالث من الباب ألاول من الكتاب ألاول 

الحرمان باملتمثلة في الحجر القانوني  )العقابي( بالعقوبات التكميلية،ائي املشرع الجز 

 ديد إلاقامة، املنع من إلاقامةمن ممارسة الحقوق الوطنية واملدنية والعائلية، تح

 إغالق املؤسسة مهنة أو نشاط،املنع املؤقت من ممارسة  املصادرة الجزئية لألموال،

استعمال و/أو  إلاقصاء من الصفقات العمومية، الحظر من إصدار الشيكات

بطافات الدفع، تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع املنع من استصدار 

 .حب جواز السفر، نشر أو تعليق حكم أو قرار إلادانةرخصة جديدة، س

                                                           

 .292ق، صعبد هللا سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم العام، الجزاء الجنائي(، مرجع ساب –(1)

 .، مرجع سابق516 -66رقم  من ألامر  19أنظر نص املادة –(2)
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إلى أن هذه العقوبات محددة على سبيل الحصر في هذه املادة   ،وتجدر إلاشارة 

في الجرائم ذ بهذه العقوبات يستلزم البحث في مدى ألاخ ،وموضوع هذه الدراسة

 .الانتخابية

 العقوبات التكميلية في الجرائم الانتخابية. :اثانيا 

عد معرفة املقصود بالعقوبات التكميلية بشكل عام في قانون العقوبات ب 

                   يمكنفإنه ، الجزائي الانتخابيالواردة ضمن التشريع تها بالعقوبات ومقارن

 في: واملتمثلة  بالنسبة للجرائم الانتخابية،العقوبات التكميلية ستخلص أن ن

 الحجر القانوني. (1

  بعقوبة جنائية من ممارسة حقوقه املاليةملحكوم عليه يحرم اأن  يقصد به

كالسفيه أو املعتوه أو املجنون، وتبقي  ،وكأن املشرع وضعه في عداد ناقص ي ألاهلية

  كحقه في الزواج، والطالق، وإلاقرار بالنسبله فقط ممارسه حقوقه الشخصية 

بة، ومنه فإدارة أمواله والشراء واله كالبيع ،القانون بتصرفاته املاليةومنه ال يعتد 

ا ألحكام قانون القضائي املقرر طبقا جراءات املعمول بها في الحجر إل ا لتكون وفقا 

  .(1)إلادانة بعقوبة جنائية حالةألاسرة، ويكون هذا الحجر القانوني في 

، وهي خطف ومادام التشريع الانتخابي تضمن النص على جناية واحدة ،وعليه

من القانون العضوي  419وبالعنف حسب املادة لجناة، صندوق الاقتراع بتعدد ا

 510 تينوجنايتين وردتا بقانون العقوبات في املاد ،، املعدل واملتمم51-56رقم 

 ال يتصور الحجر القانوني في مواد الجنح أو املخالفات الانتخابية. بالتالي، و 512و

 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية واملدنية.  (2

حرمان يتمثل ال ما في من قانون العقوبات 15مكرر  19املادة شرع في ن املبي  لقد 

من ممارسة الحقوق الوطنية واملدنية، ويكون هذا الحرمان من ممارسة الحقوق 

     (2)كما فعلت الكثير من التشريعات املقارنة ،الوطنية بالنسبة للجرائم الانتخابية

                                                           

 .224عبد هللا سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم العام، الجزاء الجنائي(، مرجع سابق، ص–(1)

(2)- PEDROZA Luicy, Access to Electoral Rights Germany, Report presented  at the European University 

Institute, Florence Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Badia  Fiesolana  San Domenico                

di Fiesole,  Italy,  June 2013, p03. 
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خمس إلى  على ألاقل سنة( 5)دة ملمن حق الانتخاب والترشح  في الحكم بالحرمان

 416املنصوص عليها باملادة بالنسبة للجرائم الانتخابية  على ألاكثر سنوات( 1)

 51-56الانتخابي رقم القانون  من نفس 459بينما املادة  ،452واملادة  412واملادة 

               ستمن حق التصويت وحق الترشح ملدة  جعلت الحرمانمعدل ومتمم، 

(6)  
ا
  .السابقةا للجنح سنوات على ألاكثر خالف

وهي عدم  459أن املشرع بالنسبة للجريمة املقررة باملادة ذلك وربما مرد 

لم يقرر لها املشرع عقوبة سالبة للحرية، ولهذا الانتخابية،  إعداد حساب للحملة

وهذا حق التصويت والترشح، رفع املشرع الحد ألاقص ى ملدة املنع من ممارسة 

للحملة حتى يلتزم كل مرشح بالضوابط املالية  ،العمل كما يقال اء من جنسجز ال

 رساء قواعد املساواة أمام املترشحين.دور في إمن وماله الانتخابية، 

أما الحرمان من الحقوق املدنية في العقوبات املقررة للجرائم الانتخابية، فتم 

من قانون  411ملتمثلة في املادة وا ،دة فقط في التشريع الانتخابيواحفي مادة  تقريره

بالنسبة لجريمة تسجيل أو محاولة  ،التي أقرت بهذه العقوبة التكميلية (1)الانتخابات

وباستعمال  ،أو من قائمة انتخابية دون وجه حق/في أو شطبه شخصتسجيل 

عاقبه املشرع بعقوبة سالبة للحرية  بحيث ،شهادات مزورة أو تصريحات مزيفة

 61111دج إلى  6111وبغرامة من  ،سنوات (0ثالث )أشهر إلى ( 0) ثةثال بالحبس من

 على ألاقل  سنتين (4)مع إمكانية الحكم عليه بحرمانه من حقوقه املدنية ملدة  ،دج

 .سنوات على ألاكثر (1وخمس )

ن أل في عدم ألاهلية  ،عقوبات الحرمان من ممارسة الحقوق املدنيةوتتمثل  

                ا أمام القضاء ا على أي عقد، أو شاهدا ا أو شاهدا خبيرا  أو  ،اا محلفا يكون مساعدا 

  في حمل ألاسلحة، وفي التدريسإال على سبيل الاستدالل، وكذا الحرمان من الحق 

درس الحق في إدارة مدرسة أو حتى الخدمة في مؤسسة للتعليم بصفة أستاذ أو مو 

 .أو مراقب

                  في التشريع الانتخابيبات التكميلية أن تطبيقات العقو  ،ومنه يمكن القول 

عن هذه الحاالت املذكورة بهذه املواد السالفة الذكر، ومع هذا ينبغي  ال تخرج
                                                           

 مرجع سابقمتمم، معدل و ، 51 -56رقم من القانون العضوي  411أنظر نص املادة  –( 1)
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  لتشمل أكبر عدد ممكن من الجرائم الانتخابيةتوسيع العمل بالعقوبات التكميلية 

 
ا
  قبل أوانه عوقبمن استعجل الش يء  التي تقول  للقاعدة إعماال

ا
ا مل   بحرمانه، فمثال

ويحرم من املنافسة  ،املترشح الذي يقوم بارتكاب جرائم انتخابيةال يشطب اسم 

هذا النوع ردع في  اكبيرا  امن جنس العمل يكون له أثرا  ، ألن الجزاء(1)الانتخابية

    وهذا هو الهدف املنشود من القاعدة الجزائية ،املجرمين الانتخابينبالذات من 

االعملية الانتخابية من  وهو حماية بعد احترام  خالل هذه القواعد املوضوعية، طبعا

املقررة إلعمال قواعد الحماية الجزائية املوضوعية لالنتخابات  إلاجرائيةالقواعد 

 والتي تكون موضوع دراستنا في املبحث الثاني املوالي.

 بحث الثانيـامل

 ألاحكام إلاجرائية الخاصة بالجرائم الانتخابية

إلاجراءات  قواعد إلاجراءات الجزائية الانتخابية،عن طريق يحدد املشرع 

الضرورية للكشف عن الجرائم الانتخابية، ومالحقة مرتكبيها، وبيان اختصاصات 

الضبط والتحقيق في هذه الجرائم بالذات، وتحريك  مهمةالجهات التي تتولى 

 ضاءتبر وسيلة املجتمع في اقباعتبار هذه ألاخيرة تعت ،الدعوى العمومية ومباشرتها

 .(2)حقه في معاقبة الجناة

 
ا
املختصة الجهة القضائية تحدد هذه القواعد إلاجرائية  ، فإنذلك عن وفضال

 الجزائية الانتخابية. ر أو البت في الدعاوى بالنظ

الخاصة  ألاحكامفي  بشكل دقيق على إلاحاطةفي هذا املبحث  دلذلك نعم

ثم تحديد طبيعة العالقة بين القاض ي ، )املطلب ألاول(خابية باملتابعة الجزائية الانت

في الدعوى الجزائية الناشئة عن الجرائم الجزائي والقاض ي املختص بالنظر 

                                                           

الدولية للديموقراطية والانتخابات )العدالة الانتخابية(، ستوكهولم، السويد ملحة عن دليل املؤسسة  –(1)

 .56، ص4154

                 5999أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، القاهرة،  –(2)

 .092، 096ص
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الانتخابية، والقاض ي الانتخابي املختص بالفصل في مدى صحة الانتخاب من عدمه 

ا ،)املطلب الثاني( لنوع من الجرائم ابخصوص هذا  التقادمأحكام  نتطرق إلى وأخيرا

 )املطلب الثالث(.

 طلب ألاول ـامل

 أحكام املتابعة الجزائية في الجرائم الانتخابية

وغايتها توقيع العقوبة ضد وجود الدعوى العمومية هو الجريمة،  سبب

  استقرارهاملجتمع الذي أخل بنظامه وأمنه و حق في الجريمة سواء ارتكب  ،املجرم

  (1)سمه أو ماله أو شرفهسالمة ج علىعرض لالعتداء الذي ت أو في حق املجني عليه

الدعوى  اتنشأ معه التي بمجرد وقوعها ،لجرائم الانتخابيةمر بالنسبة لألا ونفس 

ملالحقة الجاني الانتخابي وتطبيق القواعد املوضوعية  ،الجزائيةأو املتابعة  العمومية

 .للحماية الجزائية للعملية الانتخابية

للقواعد تخضع  ،ن الدعوى العمومية في الجرائم الانتخابيةأ ،والجدير بالذكر

             ، ألن التشريع الانتخابي لم ينصدة ضمن قانون إلاجراءات الجزائيةالعامة الوار 

  على إجراءات خاصة بشأن الجرائم الانتخابية.

سنتناول في هذا املطلب إجراءات تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها  ،وعليه

)الفرع العمومية الانتخابية تحريك الدعوى طرق إلى رق طنتثم  ،(ألاول  فرع)ال

الجرائم  واملحاكمة في ،عن مرحلة التحقيق القضائي ا نتكلموأخيرا  ،الثاني(

  ثالث(.)الفرع الالانتخابية 

 .الجرائم الانتخابية فيريك الدعوى العمومية ومباشرتها تح: فرع ألاول ــــال

وسيلة الدولة واملجتمع في اقتضاء حقه  ،ومية الانتخابيةالدعوى العميقصد ب

املجرم الذي ينشأ بمجرد وقوع الجرم الانتخابي، وهي ملك املجتمع ينوب  معاقبةب

الذي  ،عنه في إقامتها ومباشرتها النيابة العامة ضد املشكو منه أو املشتبه فيه

                                                           

  4151، دار هومة للطباعة، الجزائر، 51محمد حزيط، مذكرات في قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري، ط –(1)

 .55ص
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القضاء باإلدانة حكم  رتكاب الجريمة بهدف الوصول إلىدالئل كافية ال تجتمع حوله 

 .(1)أو البراءة

الدعوى  ":على ،وتنص املادة ألاولى مكرر من قانون إلاجراءات الجزائية

العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو املوظفون املعهود 

 .بها بمقتض ي القانون إليهم 

لشروط ا لكما يجوز أيضا للطرف املضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا  

املتابعة فيها  وطاملا أن الجرائم الانتخابية تخضع أحكام .(2)في هذا القانون" املحددة

 رفةفسنعمد إلى مع دة ضمن قانون إلاجراءات الجزائية،لقواعد العامة الوار ل

 في الجريمة الانتخابية العمومية ومباشرتها أصحاب الحق في تحريك الدعوى 
ا
  ()أول

 ا(.)ثانيا حق تحريكها  ثم القيود الواردة على

 
ا
    : أصحاب الحق في تحريك الدعوى العمومية.أول

تحريك ة الجزائية عن جرائم الانتخابات تتم بالقاعدة العامة أن املتابع 

إلى علمها وقوع جريمة متى وصل  ،الدعوى العمومية بمبادرة من النيابة العامة

أو تم إخطارها من طرف  ،القضائية الشرطةأو تم اكتشافها من طرف  ،انتخابية

على املحضر املحرر من طرف  بناءا  أو  ،(3)الهيئة العليا املستقلة ملراقبة الانتخابات

رئيس مكتب التصويت
ألاصيل في تحريكها، إال أنه ختصاص فهي صاحبة الا ، (4)

من وقوع  الحق للمتضرر فإن املشرع قد منح  ،ا للقواعد إلاجرائية العامةوتطبيقا 

ا، (5)تحريك الدعوى العموميةالجريمة في  كرا  وجعل مباشرة الدعوى العمومية ح 

 على النيابة العامة دون سواها.

                                                           

  علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول املحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة دعوى الحق العام –(1)

 .19، ص4119الدعوى املدنية(، الكتاب ألاول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

، يعدل ويتمم 42/10/4152مؤرخ في  12 -52قانون رقم البعد تعديل قانون إلاجراءات الجزائية بموجب  –(2)

، الصادر 41، واملتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، ج. ر، العدد 19/16/5966مؤرخ في ، 511 -66 رقم ألامر 

 فقد أصبحت هذه املادة تحمل رقم املادة ألاولى مكرر بعد أن كانت هي املادة ألاولى.  ،49/10/4152بتاريخ 

 .مرجع سابق، 12 -59امللغى بالقانون العضوي ، 55 -56من القانون العضوي رقم  40، 54 وادامل أنظر نص –(3)

 ، نفس املرجع.09أنظر نص املادة  –(4)

)5(- DUVAL  Jean- Marc,  Op.Cit,  p833.   
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 عوى العمومية.في تحريك الددور النيابة العامة  (1

النيابة العامة في أصله التاريخي إلى مفوض امللك في القانون يعود نظام 

لتي كان يرفعها باسمه، وملا لك في الدعاوى ااملوالذي كان يمثل  ،الفرنس ي القديم

اتسعت اختصاصات سلطات امللوك وقويت على حساب الكنيسة  اتسعت

           إلى تعيين موظفين عامين مهمتهم تمثيل السلطة امللكيةين، مما دفع املفوض

ومنحتهم حق إقامة الدعوى العامة  ،أو املجتمع فيما بعد أمام املحاكم الجزائية

أو جهاز أو هيئة فالنيابة العامة هي مؤسسة  ،ئات املختصةومباشرتها أمام الهي

   إجرائية حسب طبيعة النظام، تضطلع بمهمة محددة في مجال الدعوى العامة 

 .(1)وهي إقامتها ومباشرة إجراءاتها أمام القضاء

وذلك  ،، وتستأثر بمباشرتهاالدعوى العمومية لها حق تحريك فالنيابة العامة

ا للمادة الدعوى  ":على التي تنص ،ةلى مكرر من قانون إلاجراءات الجزائيألاو  طبقا

العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو املوظفون املعهود 

 إليهم بها بمقتض ى القانون...".

  وكل املحاكم ،النائب العام أمام املجالس القضائية ،ويمثل النيابة العامة

ومساعديهم الدعوى  ،لين في وكالء الجمهوريةامة املمثويباشر قضاة النيابة الع

 .(2)العمومية تحت إشرافه

ا في الدعوى  ا شريفا ا أو خصما ا ممتازا
ا
واستئثار النيابة العامة باعتبارها طرف

ال تحركها أو تمارسها أصالة عن نفسها، بل نيابة عن الدولة  العمومية، فإنها

لى املجرم، وبهذه الصفة ال يحق لها أن تتنازل واملجتمع في املطالبة بتوقيع الجزاء ع

        على تركها مع الخصوم تفاقالاعن الدعوى العمومية بعد إقامتها )تحركها( أو 

                                                           

 .60علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول املحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص –(1)

" يمثل النائب العام :على التي تنص، ، السالف الذكر511 -66 رقم من ألامر  00أكدته نص املادة  هذا ما –(2)

النيابة العامة أمام املجلس القضائي ومجموعة املحاكم، ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت 

 .إشرافه..."
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في طلباتها بما يضمن تحقيق مصلحة  أو التصالح بشأنها، وليس لها إال أن تعدل

 .(1)املجتمع وحماية الحق العام

      تميزه  ،ةمحددلواقف يمتاز بخصائص ة أو القضاء االعاموجهاز النيابة 

في ممارسة  ،القضاء الجالس(ما يسمى ب الحكم أو  )قضاةمن القضاء  عن غيره

وأهمها خاصة التبعية  ،وتنظم عالقة أعضاء جهاز النيابةمهماه وصالحياته 

و السلمية بين أعضائها، وعدم تجزئة النيابة العامة، وعدم إمكانية أ التدريجية

تملك سلطة تحريك الدعوى  ومنه فالنيابة ،(2)م مسؤولية أعضائهاردهم وعد

الجزائية الانتخابية، ولكن هل يحق لغير النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية 

 .الانتخابية؟

 في تحريك الدعوى العمومية في الجرائم الانتخابية. حق املجني (2

               و مترشح حق الطعن الانتخابي الجزائري قد منح لكل ناخب أإذا كان املشرع 

وهو القضاء إلاداري  ،في إجراءات العملية الانتخابية أمام القاض ي الانتخابي

وإزاء ، (3)للطعن في مشروعية الانتخاب وصحتها( )املحكمة إلادارية املختصة إقليميا 

 عدم تطرق املشرع الجزائي الانتخابي، وال حتى الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا

من طرف الناخبين أمام القضاء، فإن الاجتهاد  ملسألة تحريك الدعوى العمومية

قد أقر لكل ناخب  ،النقض الفرنسيةالقضائي الفرنس ي املكرس من طرف محكمة 

و تحريك الدعوى ا اسمه في أحد القوائم الانتخابية بحقه في تقديم شكوى أمقيدا 

من جرائم انتخابية داخل م اقترافه بالحق املدني عما ت دعاءالا  العمومية، ومن ثم

نتمي إليها، ويأتي في هذه الحالة ممارسة هذا الحق بواسطة الانتخابية التي ي الهيئة

ضمان بوجود مصلحة مشروعة تتمثل في املدني  دعاءالا أو  ،التكليف بالحضور 

 .(4)اا ملا هو مقرر قانونا بشكل شفاف ونزيه طبقا حسن سير العملية الانتخابية، 
                                                           

 .410، 414، ص4155جديدة، القاهرة، ، دار الجامعة ال55محمد زكي أبو عامر، إلاجراءات الجنائية، ط –(1)

 وما بعدها.  462، صنفس املرجع –(2)

معدل ومتمم ، 51 -56من القانون العضوي رقم  524، 521، 501، 556، 99، 01، 45أنظر نص املواد  –(3)

 مرجع سابق.

دار ،  اهة الانتخابيةبن داود ابراهيم، الجرائم الانتخابية بين البعدين الدولي والوطني ومقومات تحقيق النز  –(4)

 .99، ص4150الكتاب الحديث، القاهرة، 
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 من جريمة انتخابية حق املتضرر لصراحة إقرار املشرع الجزائري  عدم ا أنكم

ال يمنع من الرجوع إلى القواعد العامة وتطبيق ما ورد  ،في تحريك الدعوى العمومية

          يطلببأن  ،بحق املتضرر من أي جريمة ،الجزائري  بقانون إلاجراءات الجزائية

أو أمام  ،بتقديم شكواه إلى وكيل الجمهورية ،ك الدعوى العموميةيحر من النيابة ت

    والبحث  ،من مهمتهم تلقي الشكاوى والبالغات الذين ،القضائية الشرطةرجال 

ا لنص  ومتابعة ومالحقة أو القبض ،عن الجرائم وما  54املادة على املجرمين طبقا

نح املشرع بعدها من قانون إلاجراءات الجزائية املعدل واملتمم السالف الذكر، بل م

ء طلباته وإبدا بجلسة املحاكمة يحق التأسيس كطرف مدنمن أي جريمة املتضرر 

من قانون إلاجراءات  424 ةا للمادتبدي النيابة العامة طلباتها طبقا  أن قبل

  .الجزائية

 شرط قانون الاجراءات الجزائيةمكرر من  11و  10تين املادذلك أجازت  كما

كانت انتخابية كان نوعها  مهما جريمةوقوع التضرر من أن يثبت املدعي املدني أنه 

ا و حتى مواطنا ا أو مرشحا ا أانتخابية بصفته ناخبا  سواء غير انتخابية مأ انتخابية

    الهذا املواطن وطبعا   بأضرار ذا تسببت ربما الجريمة الانتخابية ما إا في حالة عاديا 

 .سلوك املادي لهذه الجريمةقيام عالقة السببية بين عناصر الثبات إمع ضرورة 

حق تحريك الدعوى العمومية املتضرر من أي جريمة منح املشرع صراحة  كما

مام أعن طريق الادعاء املدني  لحماية مصالحه وحقوقه متى أثبت تضرره منها،

 التي تنص، الجزائية إلاجراءاتانون ق من 24 املادةا لنص قاض ي التحقيق طبقا 

ن يتقدم أب ر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيايجوز لكل شخص متضر  :"على

               فتحريك الدعوى العمومية ،عليهو  .(1)التحقيق املختص"شكواه أمام قاض ي ب

 وتعويض املجني عليه في آن واحد. ،يإلى عقاب الجان من املضرور يهدف

 مباشرة الدعوى العمومية في الجرائم الانتخابية. (3

الجهة املختصة بمباشرة  ،الجزائيةن إلاجراءات قانو من  49املادة بينت 

          القانون  ااقب عليهعي التي تنشأ بمجرد وقوع أي جريمة ،الدعوى العمومية
                                                                                                                                                                                

DUVAL  Jean- Marc,  Op.Cit,  p833.  

 ، مرجع سابق.511-66من ألامر رقم  24أنظر نص املادة  –(1)
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املجتمع، وتطالب  تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم "جاء فيها:التي 

افعات أمام ويحضر ممثلها املر  .وهي تمثل أمام كل جهة قضائية .بتطبيق القانون 

كما  ،باألحكام في حضوره أن ينطقويتعين  .الجهات القضائية املختصة بالحكم

          ولها في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجـأ  .القضاء أحكامتتولى العمل على تنفيذ 

  .(1)كما تستعين بضباط وأعوان الشرطة القضائية" .إلى القوة العمومية

تأثر تسها املشرع جعل النيابة العامة وحدن أ ،ونستخلص من هذه املادة

ر كت من و حتى  ،أو ممارسة الدعوى العمومية بمباشرة
طرف الشخص املجني لو ح 

أن تقدم  فلها، (2)جلساتالحكم في جرائم أو من طرف قضاة  عليه )املضرور(

أمام قاض ي التحقيق  بتدائيالا حضر التحقيق أن ت ولها ،طلباتها مكتوبة أو شفوية

 وتوجه ألاسئلة للخصوم، ولها أن تطعن في ألاحكام ،أن تحضر للمرافعاتولها 

 .من الاختصاصات وغيرها

   دعوى العمومية في الجرائم الانتخابية.تحريك ال علىالقيود الواردة  ا:ثانيا 

يابة في استعمال حقها في تحريك الجزائية حرية الند قانون إلاجراءات يق

طلب د وشكليات معينة، وهي الشكوى، والو أخضعها لقيدعوى العمومية، و ال

                 ()املشتبه بارتكابهاصفة املتهم نوع الجريمة، وحسب إلاذن، وذلك حسب و

 أو املهنية. أو وضعيته السياسية أو النيابية

في ألاحوال التي يجوز ا على غير النيابة العامة تسري أيضا كما أن هذه القيود 

 .(3)ملحكمة أو املجلس القضائي أو املدعي املدنيفيها تحريكها بواسطة ا

              بالنسبة للجرائم الانتخابية، فإن النيابة العامة كأصل عام غير مقيدة 

حيث ال يوجد أي نص في قانون  ،أو التحريك الدعوى العمومية في املتابعة

لجزائية على وجود أو التشريع الجزائي الانتخابي يعلق املتابعة ا إلاجراءات الجزائية

املشرع القيام أو الحصول على إلاذن أو أوجب  ،أو وجود طلب، شكوى من املتضرر 

                                                           

 ، مرجع سابق. 511-66من ألامر رقم  49أنظر نص املادة  –(1)

           ، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائريع الجزائري لجزائية في التشر موالي ملياني بغدادي، إلاجراءات ا –(2)

 .41، 59ص، 5994

 .529ص، 5929، مطبعة جامعة القاهرة، 15أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون إلاجراءات الجنائية، ج –(3)
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( الضبطية) الشرطةكنزع صفة  ،بإجراءات معينة قبل تحريك الدعوى العمومية

  القضائية
ا
وللتذكير بالنسبة للشكوى فاملشرع لم يشر إلى الشكوى  .(1)من املتهم مثال

من إلاجراءات الجزائية التي تنص على انقضاء  16ة من املادة إال في الفقرة الثالث

 .(2)الدعوى العمومية عن طريق سحب الشكوى إذا اشترطها القانون للمتابعة

       من الجريمةابة العامة أو املتضرر يد الني مكن أن نتصور أن تكون ي ،غير أنه

في تحريك الدعوى  ومقيدةأو الجهة القضائية )في جرائم الجلسات فقط( مغلولة 

 التي يكون فيها الجانيلة كما في الحا ،معينةبشأن جريمة انتخابية  ،العمومية

بالحصانة تمتع الذي ي ان بغرفتيهالانتخابي أو املتهم يحمل صفة عضو البرمل

أو الحصانة الحكومية  ،يةأو يكون الجاني يتمتع بالحصانة القضائ ،البرملانية

وضباط الشرطة  ،ورؤساء املجالس البلدية، لوظيفية كالوالةوا ،والسفراء... كالوزراء

  ،القضائية
 
  .تباع إجراءات معينة نص عليها املشرعإب إال

          أن نعتبر أن يد النيابة أو الشخص املضرور يمكن  ،في هذه الحاالتف

إذا كان املجرم  ،تكون مقيدة في تحريك الدعوى العموميةأو الجهات القضائية 

أو أحد القضاة  ،حكومةالأو عضو  ،لنائب أو العضو بالبرملانخابي يحمل صفة االانت

 .أو ضابط من ضباط الشرطة القضائية

   قبل تحريك الدعوى العمومية البد الحاالت ويستلزم القانون في مثل هذه  

القضائية عندما  الشرطةرفع صفة أو القيام بإجراءات  ،(3)من الحصول على إلاذن

لو كان  كما ،بإجراءات أخرى القيام أو  ،القضائية الشرطةني يحمل صفة يكون الجا

                                                           

 وما بعدها. 56محمد حزيط ، مرجع سابق، ص –(1)

  سة تأصيلية تحليلية مقارنة(ملتابعة الجزائية )دراخلفي عبد الرحمان، الحق في الشكوى كقيد على ا –(2)

 .94، ص4154منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

              إلاذن هو تعليق تحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم التي تقع من بعض ألاشخاص على صدور إذن –(3)

 ر حصانة خاصة لهذه الفئة من ألاشخاص تمنعمن الجهة التي ينتمي إليها هؤالء ألاشخاص، ذلك أن املشرع قر 

اسة بحريتهم الشخصية وبحرمة مساكنهم، إال بعد إذن من الجهات التي ينتمون إليها، وقد 
 
من اتخاذ إلاجراءات امل

 ، املعدل واملتمم.5996الجزائري لسنة من الدستور  551نص على إلاذن املادة 
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بحيث يمكن  ،(1)اأو قاضيا  ،اأو واليا  ،الجاني الانتخابي يحمل صفة عضو الحكومة

 في تحريك الدعوى العمومية.على حرية النيابة العامة  ابمثابة قيودا  اعتبارها

  املرتبطة بهاالكثير من الجرائم  يؤكد أن ،وواقع العملية الانتخابية في الجزائر

ن صفة كرؤساء البلديات الذين يحملو  ،من برملانين ومنتخبون محليون  ترتكب

             ات سلبا أثر  ا من ألاسباب الرئيسية التييعتبر سببا وهذا  ،القضائية الشرطة

على الجرائم  في القضاءالجزائية الانتخابية جدوى وفعالية النصوص  على

واملتزايد في كل استحقاق الرهيب  امن انتشاره أو على ألاقل الحد ،بيةالانتخا

 الجزائر. تشهده الساحة السياسية فيانتخابي 

ويرفع  ،دخل بشكل أكثر صرامةتيتعين على املشرع الانتخابي أن ي فإنه ،وعليه

ستر من خلفه املجرمون تحتى ال تكون غطاء ي ،هذه القيود أو يخفف من إجراءاتها

من خالل التالعب بمصير  ،دة الشعبيةرابالعملية الانتخابية ملصادرة إلا ربصون املت

باالنتخابات  تحقيق مصالحهم الشخصية في الفوز  الانتخابات ومصداقيتها من أجل

ن أل  ،ثقة الشعب وأصوات الناخبين اينالو مترشحين لم أو قائمة  ،أو تغليب مرشح

    يار من يمثله بكل حرية وشفافية.تفي اخ بحق الشعب اخطيرا  امساسا  ذلك يشكل

 .تحريك الدعوى العمومية في الجرائم الانتخابيةطرق : فرع الثانيـــال

للمجتمع الحق في معاقبة أنه بمجرد وقوع جريمة ما ينشأ  ،االثابت قانونا 

ذلك ينشأ معه الحق في الدعوى باعتبارها وسيلة مرتكب تلك الجريمة، وباملوازاة مع 

 قد تكون وسيلة لتعويضوفي نفس الوقت الدولة القتضاء حقها في عقاب الجناة، 

بهم من جراء وقوع الجريمة، وتحريك الدعوى ضرار الالحقة ألا وجبر  الضحايا

الذي بواسطته يتم وضع ملف الدعوى بين يدى العمومية يعني ببساطة إلاجراء 

  .(2)فصل فيهاأو لل للتحقيق فيها ،زائية املختصةلطة القضائية الجالس

أو مخالفة في مفهوم  ،أو جنحة ،إما تكون جناية ،وباعتبار الجريمة الانتخابية

الوارد في قانون العقوبات أو في قانون  سواءا  ،التشريع الجزائي الانتخابي بنوعيه

                                                           

 ، مرجع سابق.511 -66 رقم من ألامر  122، 126، 121، 122، 120أنظر نص املواد  –(1)

 .505علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول املحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص –(2)
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ومية الجزائية الانتخابية ال تخرج الانتخابات، ولذلك فإن طرق تحريك الدعوى العم

(،  عن طريق وكيل الجمهورية
ا
ا( أو الطرف املضرور)أول  .(1))ثانيا

 
ا
 وكيل الجمهورية.: تحريك الدعوى من طرف أول

ات، وبالتالي اتصال محكمة جرائم الانتخابفي الدعوى العمومية يتم تحريك 

طرق إلاجرائية البيكون  ،أو قاض ي التحقيق بهذه الجرائماملخالفات(  )أو الجنح

تباع إجراءات املثول إبس بها يمكن تلالتالية: الاستدعاء املباشر، وفي حالة الجنح امل

تقتض ي إجراءات تحقيق قضائي فيها، أو بتقديم طلب إذا لم تكن القضية  ،الفوري

 و كانتتها النيابة جناية أفيكقضية الجريمة الانتخابية إذا تحقيق في افتتاحي إلجراء 

 ائي بشأنها.جنحة تقتض ي إجراء تحقيق قض

 املباشر. الاستدعاء (1

ويكون  ،(2)الجزائري جراءات الجزائية نون إلا في قا النص على هذا الطريقورد 

  القضائية الشرطةفي الحالة التي يتصل بها وكيل الجمهورية بامللف عن طريق  ذلك

أو أمام  ،مة أمامها مباشرةعلى شكوى مقد أن تتحرى في الجرائم الانتخابية بناءا  بعد

 .وكيل الجمهورية

  
ا
طريق النائب العام عن  يتم إخطار وكيل الجمهورية بالجرائمأخرى،  وأحيانا

الهيئة العليا املستقلة الذي يخطر من طرف  ،الدى املجلس القضائي املختص محليا 

مراقبة  في عندما تمارس اختصاصاتها، (3)املحليةماتها مداو ملراقبة الانتخابات أو 

خطار إيمكنها  ،ذا الحظت وجود مخالفات انتخابية ذات وصف جزائيفإ ،الانتخابات

وفي بعض  ،في متابعة الفاعل أو الفاعلين اما تراه مناسبا  تخاذالبها النيابة العامة 

                                                           

(1)- KEGUELIN DE ROZIERES Georges De, Crimes et Délits Electoraux, Thèse de doctorat en droit 

Université de Paris, avril, 1904, p172. 

إلاخطار املسلم بمعرفة :" على التي تنص ،، السالف الذكر511 -66 رقم من ألامر  002املادة أنظر نص  –(2)

                  النيابة العامة يغني عن التكليف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص املوجه إليه إلاخطار بإرادته. وينوه به

 .يعاقب عليها..."عن الواقعة محل املتابعة ويشار إلى نص القانون الذي 

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 51 -56من القانون العضوي رقم  40، 54 املوادأنظر نص  –(3)
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ا لنص التصويت طبقا على املحضر الذي يعده رئيس مكتب  بناءا خرى، ألا الحاالت 

 .الجزائري  خاباتنون الانتمن قا 09ة املاد

 أو صالحيات املشرع الجزائري لم يمنح صراحة صفةأن  ىإل ،تجدر إلاشارةو 

بخالف رئيس مركز التصويت، لوال  ،التصويتلرئيس مكتب  القضائية الشرطة

)الشرطة القضائي التي منحت صفة مأمور الضبط  بعض التشريعات ألاخرى 

 بالجرائم الانتخابية بالكشففيما يتعلق  ،لهم داخل مكتب التصويتالقضائية( 

 .عنها وعن مرتكبيها

املشرع ه بموقف شبي ،بالذات في هذه املسألةوموقف املشرع الجزائري  

     لرئيس مكتب التصويت  القضائية الشرطةصفة في عدم منح  الفرنس ي والعراقي

د ق ،وكذا املشرع الفرنس ي والعراقي ،وإنما املشرع الجزائري  ،(1)أو مركز التصويت

 صالحيات الشرطةدون  ،الضبط إلاداري فقط صالحياتمنحو لهذه الشخصية 

  (2)أو عن مقترفيها ،في البحث والتحري والكشف عن الجرائم الانتخابية ةالقضائي

 قانون الانتخابات الجزائري.من  09املادة ما يفهم من نص  هذاو 

          منرئيس مكتب التصويت بهذه الصفة سلطة ألا لحيث منحت هذه املادة 

             فله ،على النظام العام الانتخابي داخل مكتب التصويت من أجل املحافظة

يحرر وفي هذه الحالة  ،خل بالسير العادي لعمليات التصويتأن يطرد أي شخص ي  

، وهي طرد إشكالية كبيرةتثور  أو يلحق بمحضر الفرز، وهنا يرفق بذلك امحضرا 

  ،من حضور عمليات إجراء التصويت والفرز شحين املتر  أو ممثلي ألاحزاب 
ا
 اوأحيان

حتى القوة العمومية من طرف رئيس مركز التصويت لحفظ النظام  تستعمل قد

 على طلب رئيس مكتب التصويت. بناءا  ،داخل مكتب التصويت

                                                           

 21قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم من  14املادة كاملشرع املصري الذي نص صراحة في نص  –(1)

ستفتاء السلطة املخولة ملوموري " يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الا على أنه: ،، السالف الذكر4152لسنة 

 الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية التي تقع في قاعة اللجنة".

، بشأن الانتخابات العامة 4152لسنة  50من القانون رقم  502ونفس النهج اتخذه املشرع اليمني في املادة 

لسنة  52ا/ه( من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم والاستفتاء اليمني، وكذلك املشرع البحريني في املادة )رابع

 . 440، وهيمن عبد هللا محمد، مرجع سابق، ص4114

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 51 -56من القانون العضوي رقم  09من نص املادة  ستشفهذا ما ي –(2)
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املوجه ضد هذه الصالحية الخطيرة النقد  نؤيد ،ئية بالضبطوفي هذه الجز 

  العام الانتخابيهي قد تكون مفيدة وتخدم مهمة حفظ النظام فهي بقدر ما  ،(1)اجدا 

     إذا ما تم التعسف ،فهي كذلك قد تكون خطيرةعلى النحو السليم،  إذا استعملت

الذي قد يطرد أحد ممثلي عمالها من طرف رئيس مكتب التصويت، في است

بعد  ،ينة الناخبإرادزيف تتهيئة الظروف للغش وربما  ا بغرضاملترشحين تعسفا 

 .مكتب التصويت داخلوهة باملمارسات املش احتجاجات هذا ألاخير على بعض

               أن يتدخل بتعديل هذه املادةاملشرع يتعين على  ،الخصوصوبهذا  

                     من الطرد املخول لرئيس مكتب التصويتبأن يستثني طرد ممثلي املترشحين 

           والتشاور قرار بالتداول يكون بل  ،ال يكون بقرار فردي أو على ألاقل جعل الطرد

ممثلي ، وبحضور كافة وبحضور رئيس مركز التصويت ،بين أعضاء املكتب

لو ترك ألامر بيد رئيس مكتب التصويت فقط، قد يعتبر قصور  ألنه ،املترشحين

ألن رئيس  ،في الحماية القانونية للعملية الانتخابية املنشودة من املشرع وضعف

  ا قد يكون له ميوالت وحساسيات سياسيةوأحيانا  ،عادة ما تعينه إلادارةاملكتب 

 ممثلي املترشحين.من  أن تجعله يتخذ قرار طرد تعسفي ملمثل أو أكثر يمكن

وكيل حري ألاولي يرسل امللف إلى فبعد القيام بإجراءات البحث والت ،هوعيل

، ويحيله مباشرة تهامالاكيف الوقائع ويوجه ثم ي   ،، الذي يتولى دراستهالجمهورية

تاريخ لإلى املحكمة )قسم الجنح أو املخالفات حسب وصف الجريمة(، بعد تحديده 

 ويرسل بذلك استدعاءات مباشرة لألطراف لحضور املحاكمة. ،أول جلسة

 . (2)بها( املتلبستباع إجراءات املثول الفوري )في الجنح إ (2

وتقوم  ،توصف بأنها جنحة ،انتخابية معينةقد يحدث وأن يرتكب جرائم 

ولم تكن تستدعي القيام بإجراء تحقيق قضائي حولها، فإنه  ،تلبسالبشأنها حالة 

الجديدة ا لهذه إلاجراءات وفقا  ،أن يحرك الدعوى العمومية وكيل الجمهوريةليمكن 

                                                           

 .012الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص –(1)

جراءات املثول الفوري لم يعرفها املشرع الجزائري من قبل، وتضمنها إي إلاجراءات الجديدة املتمثلة ف هذه –(2)

، واملتضمن 19/16/5966مؤرخ في ، 511 -66 رقم ، يعدل ويتمم ألامر 40/12/4151مؤرخ في  14 -51رقم  أمر 

 .49/12/4151، الصادر بتاريخ 25قانون إلاجراءات الجزائية، ج. ر، العدد 
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 املعدل قانون إلاجراءات الجزائيةمكرر من  009املادة ا لنص )املثول الفوري( طبقا 

 .اإليه سابقا املشار  ،40/12/4151في  املؤرخ 14-51واملتمم باألمر رقم 

فإنه  ،خاصةالانتخابية ال تخضع فيها املتابعة ألي إجراءات وطاملا أن الجرائم  

إجراءات املثول الفوري، والتي مفادها أن يقدم أمام وكيل الجمهورية يمكن تطبيق 

والذي ال يقدم ضمانات كافية ملثوله  ،س بهاالشخص املقبوض عليه في جنحة متلب

استدعاء شهود الجنحة الانتخابية  القضائية الشرطةويجوز لرجال  ،القضاءأمام 

 
ا
 ويلتزمون بالحضور تحت طائلة العقوبات القانونية في حالة غيابهم. ،شفاهة

وبعد أن يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص املقبوض عليه أو املقدم 

 اويخبره بأنه سيمثل فورا  ،ووصفها القانوني ،م يبلغه باألفعال املنسوبة لهث هأمام

ا لإلجراءات املقررة وتتم محاكمته طبقا  ،أمام املحكمة ويبلغ الضحية والشهود بذلك

 .12مكرر  009إلى  مكرر  009من ال سيما املواد  في قانون إلاجراءات الجزائية

 الطلب الافتتاحي للتحقيق. (3

عن طريق توجيه طلب  ،ق الثالث لتحريك الدعوى العموميةيعتبر الطري 

ا لنص قاض ي التحقيق على مستوى املحكمة طبقا لإلجراء تحقيق يوجه افتتاحي 

من قانون إلاجراءات الجزائية، والتحقيق وجوبي في الجنايات وفي الجنح  66املادة 

وكيل ا طلبه إذ وفي املخالفات اختياري  ،نص خاص يوجبه إال إذا وجد، غير وجوبي

 . (1)الجمهورية

       وطاملا أن الجريمة الانتخابية قد تأخذ وصف الجنايةألاساس، فعلى هذا 

يخطر قاض ي التحقيق بأي أو املخالفة، فيحق لوكيل الجمهورية أن  أو الجنحة

 املشرع للكشف  له بما يملك من صالحيات خولها ،للتحقيق فيها مة انتخابيةجري

 ، والنفي تهامالاعن أدلة  ري التحعن الحقيقة و 
ا
من قانون  69املادة بنص  عمال

إال إذا طلب منه  ،أن يتصل بالجريمة وال يحق لقاض ي التحقيقجراءات الجزائية، إلا 

 ا.كما سنبينه الحقا  املدني دعاءالا أو عن طريق  ،وكيل الجمهورية ذلك

                                                           

         " التحقيق الابتدائي وجوبيالتي تنص على: ،، السالف الذكر511 -66 رقم مر من ألا  66أنظر نص املادة  –(1)

            في مواد الجنايات أما في مواد الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة، كما يجوز إجراؤه

  .في مواد املخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية"
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 .)املجني عليه(طرف املضرورالا: تحريك الدعوى العمومية من ثانيا 

من الجريمة ا يا الدعوى العمومية حق مخصص للمضرور شخص تحريكيكون 

 دائنأن يحرك الدعوى مباشرة، كال لغير املضرورفال يجوز  ،وصفهامهما كان 
ا
 ين مثال

  عام وهذا كأصل ،قهم ليس مؤسس على الجريمةألن ح ،ليس لهم حق تحريكها

 
ا
كذوي حقوق  ،ني عليها في بعض الحاالت يمكن أن يحركها غير املجلكن أحيان

 الشخص الهالك من جريمة القتل 
ا
وإنما  ،لم يقل للمجني عليهولهذا املشرع  ،(1)مثال

سواء في جريمة  ،جريمة الحق في تحريك الدعوى العموميةل متضرر من منح لك

 أو انتخابية.أو عادية  عامة

 كون بطريقتين: ي ،املضرورطرف وتحريك الدعوى العمومية من 

 باشر بالحضور أمام املحكمة.التكليف امل (1

         مكرر  002باملادة ورد هذا إلاجراء الخاص بتحريك الدعوى العمومية 

أن يكلف املتهم مباشرة للمدعى املدني  نأين يمك ،من قانون إلاجراءات الجزائية

  بالحضور أمام املحكمة في حاالت الجرائم التالية: ترك ألاسرة، عدم تسليم طفل

         رج هذه الحاالتابدون رصيد، أما خ صكالقذف، إصدار  ،مة منزل انتهاك حر 

)أي وكيل النيابة العامة من فينبغي الحصول على ترخيص  ،أو هذه الجرائم

 . (2)الجمهورية( للقيام بالتكليف املباشر بالحضور 

          بالحضور أمام املحكمة امباشرا  اتكليفا  اويتعين على املدعي الذي كلف متهما 

         لدى كاتب الضبط املبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية، وأن ينوه ا أن يودع مقدما 

 املحكمة بدائرة اختصاصعن اختيار موطن له  في ورقة التكليف بالحضور 

البطالن عند طائلة بدائرتها تحت  اله موطنا لم يكن  ام ،الدعوى املرفوعة أمامها 

 جراء.تخلف هذا إلا 

الجنايات ألن التحقيق فيها وباستثناء  ،جرائم الانتخابات فإنه في ،ومنه

ينبغي للمدعي بالحق ف القضائي، الجنح التي تحتاج بطبيعتها للتحقيقوكذا  ،وجوبي
                                                           

 4114، سكندريةجنائية، منشأة املعارف، إلا امة في قانون إلاجراءات العوض محمد عوض، املبادئ الع –(1)

 .09ص

 .22محمد حزيط، مرجع سابق، ص –(2)
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          عريضة التكليف أمام نيابة الجمهورية باملحكمةأن يقدم  ،ر(و ضر )امل املدني

املحدد الكفالة مبلغ ويأمره بدفع  ،في ذلك تبدي رأيها وبعدها ،تدرسها التياملختصة 

         تبليغ املتهم للحضور املدعي بالحق املدني ثم يتولى  ،من طرف وكيل الجمهورية

على الطرف  وينبغي .(1)في التاريخ الذي يحدده وكيل الجمهورية إلجراء املحاكمة

               ألنه إذا غابت الصفةمن الجريمة الانتخابية، املدني أن يثبت صفته كمتضرر 

قد  فإن الدعوى العمومية ،لم يستطيع إثبات الضرر في صاحب عريضة التكليف أو 

  ال تتحرك
ا
  .(2)أصال

 املدني أمام قاض ي التحقيق. دعاءالا  (2

              لكل شخص متضرر  ،الجزائري  قانون إلاجراءات الجزائيةمن  24املادة أجازت 

 بأن ا دعي مدنيا أن يو جنحة أ من جناية
ا
قاض ي التحقيق م أما يتقدم بشكواه مباشرة

           أو موظف ومنه فلكل متضرر من جريمة انتخابية ناخب أو مترشح، (3)املختص

قاض ي التحقيق من أجل  مدني أمام بادعاءأن يودع شكوى مصحوبة  ،أو رجل إدارة

ملا  اتبعا بشرط أن يودع الشاكي كفالة يقدرها قاض ي التحقيق  ،جريمة انتخابية ما

  ،قد تلزمه مصاريف القضية
ا
جراءات انون إلا قمن  12ملادة ا بأحكام وذلك عمال

 الجزائية.

          بأمر من قاض ي التحقيق ،وبعدها يتم عرض الشكوى على وكيل الجمهورية

  من يوم التبليغأيام  (1خمسة )أيام من أجل إبداء رأيه في أجل  (0) ثالثة في أجل

والبحث  ،شرع قاض ي التحقيق في مباشرة إجراءات التحقيقثم بعد قبول الشكوى ي

  في الدعوى )القضية(
ا
كل الصالحيات أو الاختصاصات املقررة له في قانون  مستعمال

 .إلاجراءات الجزائية

                                                           

              يمكن املدعيالسالف الذكر، التي تنص على:"  ،511 -66 رقم مكرر من ألامر  002أنظر نص املادة  –(1)

الت الاتية: ترك الاسرة، عدم تسليم طفل، انتهاك ن يكلف املتهم مباشرة بالحضور أمام املحكمة في الحأ

 حرمة املنزل، القذف، إصدار صك دون رصيد.

 .بالتكليف املباشر بالحضور ...." وفي الحالت ألاخرى، ينبغي الحصول على ترخيص من النيابة العامة للقيام

 .20عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص –(2)

لكل شخص متضرر           :" يجوز السالف الذكر، التي تنص، 511 -66 رقم من ألامر  24أنظر نص املادة  –(3)

 أو جنحة أن يدعي مدنيا بون يتقدم بشكواه أمام قاض ي التحقيق املختص".من جناية 
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  املدني أمام قاض ي التحقيق  دعاءباال تب على قبول الشكوى املصحوبة ويتر  

العمومية واملدنية في آن واحد، كما تحريك الدعوى  ،منه للمشكو إذا وجه الاتهام 

            أمام قاض ي التحقيق بعد تحريك الدعوى العمومية يمكن أن يكون الادعاء 

ون من قان 22املادة مدني آخر حسب  يأو من طرف مدع ،من طرف النيابة

 .(1)إلاجراءات الجزائية

ائم بالنسبة لطرق تحريك الدعوى العمومية في جر  ،وهذا ما يمكن ذكره

             ألاحكام والقواعد الخاصة بمرحلة مهمة ةعرفالضروري م ويبقى من .الانتخابات

وهي مرحلة التحقيق القضائي واملحاكمة أمام  ،ةمن الدعوى العمومية الانتخابي

 قاض ي الجزائي املختص.ال

 .إجراءات التحقيق واملحاكمة في الجرائم الانتخابية: فرع الثالثــــال

جرائم الانتخابية لذات ألاحكام الجزائية املنصوص عليها في قانون تخضع ال

 (2)واملحاكمة الجزائية ،املقررة في مرحلتي التحقيق القضائيإلاجراءات الجزائية 

ي جرائم التحقيق القضائي ف ويظهر ذلك بوضوح من خالل البحث في موضوع

 انتخابات 
ا
في هذه  كمة الجزائيةلقواعد وأصول املحاالتطرق  بعد ذلكثم  (،)أول

 ا(.)ثانيا  الجرائم

 
ا
 : إجراءات التحقيق في الجرائم الانتخابية.أول

كما فعل نظيره  ،صل بين سلطة التحقيق والاتهامقد ف ،إن املشرع الجزائري 

  ،(3)الفرنس ي
ا
    الذي لم يفصل بين السلطتين ،ا ملا ذهب إليه املشرع املصري وخالف

 ، .الاتهامجهة جهة التحقيق و أي 

 سلطة التحقيق والاتهام في الجزائر  لى أنوعلى هذا ألاساس ينبغي إلاشارة إ

 التحقيقأما  ،(1)الاختصاص ألاصيل للنيابة العامةيعتبر  تهامفاالبينهما،  مفصول 

                                                           

 .20محمد حزيط، مرجع سابق، ص –(1)

 .512بن داود ابراهيم، مرجع سابق، ص –(2)

(3)- LARGUIER  Jean et  CONTE  Philippe,  Procédure  pénal, 21éme éd,  Dalloz,  Paris,  2006, p14.  
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من اختصاص قاض ي يكون ومنها الجرائم الانتخابية  ،في الجرائم العامة القضائي

 التحقيق.

  م والتحقيق من طرف املشرعسلطة الاتهاين وعلى الرغم من هذا الفصل ب

          ال يستطيع أن يتصل بالتحقيق في أي جريمة الانتخابيةقاض ي التحقيق  فإن

فإذا كانت  ،عن وكيل الجمهوريةصادر إجراء تحقيق على طلب افتتاحي ب بناءا إال 

قيق يكون فإن التح -النيابة العامةيف يعلى تك بناءا  - الجريمة توصف بأنها جناية

 .اوجوبيا 

       افإن التحقيق فيها جوازيا   تشكل جنحةالانتخابية أما لو كانت الجريمة  

 قاض ي التحقيقلوكيل الجمهورية أن تحيل القضية بأي يمكن للنيابة العامة ممثلة 

عن طريق توجيه  كانت تستدعي التحقيق القضائي فيها تىم ،فيها ملباشرة التحقيق

بشأن اتخاذ  قاض ي التحقيقل تهاااسالتمم يجراء تحقيق، وتقدبإ له طلب افتتاحي

الوضع تحت الرقابة  أو أو املتهمين إجراءات الوضع بالحبس املؤقت ضد املتهم

  على طلب إال بناءا  ،فال تحقيق فيها وإذا كانت الجريمة تشكل مخالفة ،القضائية

 اليها سابقا ملشار إا جرائيةتتبع في ذلك نفس الخطوات إلا من وكيل الجمهورية، و 

     للتحقيق االسلطات والصالحيات املخولة له قانونا جميع ويمارس قاض ي التحقيق 

  .في هذه الجرائم عادية كانت أم انتخابية

  يعتبر  ،باختصار شديدلتحقيق القضائي وا
ا
          ا يضم مجموعة إجرائيا  عمال

ة البحث عن الحقيقة في شأن املختلفة أو املتعددة، تهدف إلى مواصلمن إلاجراءات 

 .الجريمة محل املتابعة

            تخضع ملجموعة  ،وهذه املرحلة املهمة في الدعوى العمومية الجزائية

التي حرص املشرع على تنظيمها حتى يؤتي التحقيق الغاية  من املبادئ وألاليات

جمع  املرجوة منه، باعتباره يتضمن كل مالبسات الجريمة الواردة في محضر 

والتحقق من مدى  ،كشف الحقيقة بصدد هذه الجريمةالاستدالالت، ويهدف إلى 

                                                                                                                                                                                

أو توصل  أو أي شخص مسموع لديه أو ورد ذكره ،قاض ي التحقيق توجيه الاتهام للمشكو منهلألنه يمكن  –(1)

إليه عند ممارسة صالحياته في البحث والتحقيق في الجرائم املطلوب منه التحقيق فيها، سواء من طرف النيابة 

 أو من طرف املدعي املدني. العامة
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في حالة  ،ثبوتها في جانب املتهم، بغية إحالة الدعوى إلى املحكمة الجزائية املختصة

أو املخالفات حسب  ،أو محكمة الجنح ،محكمة الجناياتثبوت التهمة سواء كانت 

إلى عدم قيام  ة، أما إذا توصل قاض ي التحقيقلتكيف القانوني للجريمة الانتخابيا

 .(1)وجه للمتابعة الن بأ اأو أمرا  ،الدعوى  وجهبانتفاء  االتهمة فيصدر أمرا 

بسلطات واسعة للقيام بمهمة  ،قاض ي التحقيقجزائري املشرع ال خصوقد 

هورية عن طريق سواء من طرف وكيل الجم ،في القضايا املعروضة أمامه التحقيق

أو بمناسبة تقديم املجني عليه )املضرور( شكوى  ،جراء تحقيقفتتاحي إل الطلب الا 

وحتى ال نخرج عن موضوع الدراسة، فإننا نستطيع أن نقول  مصحوبة بادعاء مدني

          تخضع لنفس إجراءات التحقيق املعمول بها في التحقيقأن الجريمة الانتخابية 

في قانون  حقيق السلطات املخولة لهقاض ي التفيها ويمارس  ،في الجرائم العادية

 إلاجراءات الجزائية.

 املختصة باملحاكمة في جرائم  الانتخابات. القضائية ا: الجهاتثانيا 

ننوه بأن املشرع الجزائي الانتخابي لم يخص الجرائم الانتخابية  ،بادئ ذي بدء

  أو جهات قضائية خاصة بمحاكمة مقترفي هذا النوع ،بإجراءات محاكمة خاصة

              املتعلقة بمرحلة املحاكمة ،ومنه وجب الرجوع إلى القواعد العامة ،من الجرائم

 .(2)في قانون إلاجراءات الجزائية في الدعوى العمومية املقررة

ا بالفصل في الجرائم الانتخابية وعليه، فإن الجهة القضائية املختصة قانونا 

لذي تأخذه ألافعال املجرمة من طرف تتباين وتختلف باختالف الوصف القانوني ا

فإن محكمة  ،بجناية انتخابية افإن كان الوصف متعلقا  ،املشرع الجزائي الانتخابي

ت فيها، أما إذا كان ألامر الجنايات هي املختصة بنظر الدعوى الجنائية والب

فإن الجهة يف( يتعلق بجريمة انتخابية مكيفة بأنها جنحة أو مخالفة، )التكي

                                                           

خلفي عبد الرحمان، أي دور ملحكمة الجنايات ، و 151عبد هللا حسن عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص –(1)

  دورية تصدر عن منظمة املحامين سطيف ،49، مجلة املحامي، العدد 12 -52الاستثنائية في ظل القانون رقم 

 .95ص ،4152ديسمبر ،الجزائر

 .512سابق، صع ابراهيم، مرجبن داود  –(2)



 خصوصية قواعد الحماية الجزائية لالنتخابات: الثانيالفصل                                     الباب ألاول          

 

163 
 

  على مستوى املحاكم العادية قسم الجنح أو املخالفاتة املختصة هي القضائي

 
ا
 .جراءات الجزائيةاملعروفة في قانون إلا للقواعد العامة  وهذا إعماال

تعتبر مرحلة املحاكمة املرحلة ألاخيرة والحاسمة في مراحل  ،فكما هو املعلوم

التهمة املنسوبة الدعوى العمومية، التي من خاللها يحدد موقف جهة الحكم من 

إما ببراءة املتهم أو بإدانته بها، ثم يحدد العقوبة املسلطة عليه  للمتهم، فيفصل

 .(1)جراء ما ثبت اقترافه من أفعال منسوبة إليه

وتتميز مرحلة املحاكمة بخصائص مشتركة أمام جهات الحكم الجزائية 

         أو املخالفاتسواء كان ذلك أمام محكمة الجنح  ،بمختلف أنواعها ومستوياتها

 إذا كان امل أو على مستوى قسم ألاحداث
ا
، أو على مستوى الغرفة الجزائية اتهم حدث

ما كانت إذا  ،(2)أو على مستوى محكمة الجنايات كجهة استئناف ،باملجلس القضائي

           بتدائيةاالجنايات  محكمةة، سواء كانت كل جناية انتخابيشالوقائع املجرمة ت

 .(3)ستئنافيةاأو 

 
ا
فجهات الحكم الجزائية ال تكون لها مطلق الحرية خالل  ،عن ذلك وفضال

لتقيد بأصول وأحكام املرافعات واملحاكمة املقررة في قانون ابل عليها  ،املحاكمة

 إلاجراءات الجزائية لكل جهة قضائية.

عقاد كإلزامية ان ،وتحكم مرحلة املحاكمة جملة من القواعد وألاحكام واملبادئ

   ختصاص املحليومراعاة قواعد الا  ،وشفوية املرافعات ،الجلسات بشكل علني

التحقيق، ومبدأ عدم  دوينضور للخصوم، وتأو الحبين الخصوم  والوجاهية

كار على مرحلتين، ومبدأ عدم إن مشاركة قاض ي الحكم في نظر الدعوى العمومية

 ا.ئ املقررة قانونا من املباد . وغيرها..حق الدفاع. واحترامالعدالة، 

                                                           

 وما بعدها. 010محمد حزيط، مرجع سابق، ص –(1)

 ، يعدل القانون العضوي 42/10/4152مؤرخ في  16 -52تجدر إلاشارة إلى أنه بموجب القانون العضوي رقم  –(2)

. 49/10/4152، الصادر بتاريخ 41، املتعلق بالتنظيم القضائي، ج. ر، العدد 52/12/4111، مؤرخ في 55-11 رقم

 فقد أصبحت توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية. 

           تنصالتي  منه، 15/ف429، مرجع سابق، السيما املادة 12 -52القانون رقم وهذا ما جسده كذلك  –(3)

            ة جنايات استئنافية تختص بالفصل" يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة الجنايات ابتدائية ومحكم:على

 في ألافعال املوصوفة جنايات وكذا الجنح واملخالفات املرتبطة بها". 
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أن املشرع الجزائري لم يخص الجرائم  استخالص فإنه يمكن، وبصفة عامة

 لم ي  كما  ،الانتخابية بإجراءات جزائية خاصة
 
ص محاكم متخصصة في جرائم ص  خ

بمختلف مستوياته وأنواعه  ،وإنما عهد بها إلى القضاء الجزائي العادي ،الانتخابات

وتأثيرها  ،على الرغم من خصوصية هذه الجرائم للبت والنظر في هذه الجرائم

  .معينالخطير والكبير على مستقبل ومصير املجتمع ككل وليس مصير فئة أو فرد 

قسم جزائي على املشرع استحداث  يكون من الضروري  ،وفي هذا الخصوص

ويتشكل  ،ويتولى النظر في الجرائم الانتخابية ،انتخابي ينشأ على مستوى كل محكمة

           ضاة متخصصين في املجال الانتخابي، وملا ال يتم الاستعانة بمحلفين من ق

في معالجة القضايا الجزائية  أو مساعدين يعاونون القاض ي الجزائي الانتخابي

      الجامعين أو ألاساتذة  ،يختارون من املمارسين السابقين للسياسة الانتخابية،

ألنهم أدرى  ،صالح إلادارية الانتخابيةاملتغلوا بن الذين اشأو املوظفي ،أو املختصين

على الجرائم  بسهولة الوقوف يمكنهمو  ،بكافة السلوكات وألافعال الانتخابية

وهذا ما يؤدي إلى تفعيل النصوص الجزائية الانتخابية ، والكشف عنها، الانتخابية

  زائري املشرع الج ينشدهحتى يتم تحقيق الهدف الذي ، بشكل أفضل مما هو عليه

 شاملة املتمثل في إقرار حماية جزائيةو  ،كل الدول  في نالانتخابي وباقي املشرعين

 نتائجها. صحةنزاهتها و ضمان سالمتها و بهدف  ،فعالة للعملية الانتخابيةو 

 طلب الثانيـامل

 ائي بالقاض ي الانتخابيعالقة القاض ي الجز 

التصرف  ، يتموانتهائها التي نص عليها القانون  زمةال لمال التحقيقات اتكا بعد

في الواقعة املسندة إلى املتهم، وكانت إذا توافرت صفة الجريمة و  ،القضيةفي ملف 

  طبيق العقوبات املنصوص عليهايبرز دور القضاء في ت فعندها ،ألادلة تكفي لذلك

 .الانتخابيفي التشريع 

ما هي الجهة و: ه خصوصال انفسه في هذ ولكن التساؤل الذي يطرح 

 الجزائيهل هي القضاء  ؟،الانتخابيةجرائم ضائية املختصة في الفصل في الالق
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بموجب هذه الجرائم وتطبق العقوبات تنشأ  انتخابيةأم أنها محكمة  ،العادي

 .ذا التشريع وفقط؟املقررة في ه

 العام للعالقة إلى إلاطار تطرق ال يكون من الالزم ،ه إلاشكاليةجابة على هذولإل 

ار بين الجدل الفقهي املث ملعرفة ،الانتخابيالعادي والقاض ي  زائيالجبين القاض ي 

 وبين الاتجاه ،العادي الجزائيالاختصاص يؤول إلى القضاء بأن  الاتجاه الذي يرى 

إلى عالقة القاض ي  ليتم التطرق بعد ذلك )الفرع ألاول(، يرى عكس ذلكالذي 

 وتحديد )الفرع الثاني(، والتعاون الاستقاللية ائي بالقاض ي الانتخابي بين ز الج

وبعدها نحاول معرفة  بينهما،الاستقاللية التعاون بين القاضيين وصور  مظاهر 

بين  لعالقةل مثل محور دراستناوالذي ي )الفرع الثالث(، ي موقف املشرع الجزائر 

  في مجال التجريم الانتخابي. الجزائيو القاضيين الانتخابي 

 بين القاض ي الجزائيفي الجرائم الانتخابية تنازع الاختصاص : فرع ألاول ــــال

 .والقاض ي الانتخابي

 فقهيا لقد ثا
ا
 في الجرائمتحديد من يؤول له الاختصاص القضائي حول  ،ار جدال

ولكل  ،؟العادي أم إلى القاض ي الانتخابي ى القاض ي الجزائيإليعود  هل ،الانتخابية

ما سنتطرق إليه في هذا الفرع  وهذا ،التي يعتمد عليها في ذلك فقهي مبرراته اتجاه

() ائيينادى باختصاص القضاء الجز من خالل موقفين أحدهما 
ا
خر يرى وآلا ، أول

         الانتخابية في هذه الجرائم أو الفصل بالنظر  وألاولى هو ألاحق بأن القاض ي الانتخابي

 .(1)(اثانيا ) ائيمن القاض ي الجز 

 
ا
العادي بالجرائم  ائيالجز  ادي باختصاص القاض ين: الاتجاه املأول

 الانتخابية.

 يجب ،ائي للقاض ي العاديز هذا الرأي إلى أن الاختصاص الجيذهب أصحاب 

إجرامية أو ذات وصف أن ينبسط بحيث يشمل كافة ما يتم ارتكابه من أفعال 

            آثميكون ركنها املادي فعل بشكل عام أن الجرائم الانتخابية طاملا و  ،جزائي

                                                           

دارة مصطفي محمود عفيفي، املسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين واملرشحين ورجال إلا  –(1)

 .051، 051ص، 4114ر النهضة العربية، القاهرة، س ي(، دا)دراسة مقارنة في النظامين الانتخابيين املصري والفرن
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ا اورا ضو محأ  (1)، وهي من بين تلك ألافعال التي لها نظيرتها في قانون العقوباتجزائيا

 ائيز بإسنادها إلى القاض ي الج ،وبالتالي يتعين النزول عند حكم ألاصل العام فيها

 .(2)صاحب الاختصاص الشامل بشأنها ديالعا

لتأييد وجهة  ،هي إلى العديد من الحججالاتجاه الفقويستند أصحاب هذا 

 ظرهم منها:ن

ها لها ما يماثلها في قانون ائية للجرائم الانتخابية في معظمز الطبيعة الج( 1    

لجرائم املنصوص ا الكثير منأن يتضح  ،التشريع الانتخابي فبتفحص، (3)العقوبات

 حكام الجزائية في باب ألا  عليها
ا
التصويت  لها نظيرتها في قانون العقوبات، فمثال

وكذلك جرائم  ،اقب عليها كذلك في قانون العقوبات الجزائري عمباستعمال التزوير 

  (4)ي قانون العقوباتف ا منصوص عليهاهتاواستعمال العنف عقوب التهديد الانتخابي

 أكثر من القاض ي الانتخابي. العادي زائيوهذا ما يمنح الاختصاص للقاض ي الج

نتخابات تماثل العقوبات املنصوص عليها في قانون الا وزيادة على ذلك 

سواء العقوبات الواردة في قانون العقوبات، ائية ، مع العقوبات الجز الجزائري 

   العقوبات املالية،السالبة للحرية أو 
ا
لو تأملنا معظم العقوبات املقررة في باب  فمثال

ا عقوبات لوجدنا بأن جلها إم   ،الجزائية في قانون الانتخابات الجزائري ألاحكام 

في قانون  ءات الواردةاو الجز ت أاوبوكذلك العق ،رامات ماليةأو غ سالبة للحرية

         إما عقوبات سالبة للحرية أو عقوبات مالية، وهذا ي،فهالعقوبات الجزائري 

 .(5)العادي عن غيره من القضاة الجزائيما يدعم اختصاص القاض ي 

                                                           

 .042الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص –(1)

)2 -( DEMICHEL André,  élections,  Recueil,  Ve élection,  Répertoire,  pénal,  Dalloz,  octobre, 1995  

p02. 

دارة ابية للناخبين واملرشحين ورجال إلا مصطفي محمود عفيفي، املسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخ –(3)

 .054مرجع سابق، ص

  522، ونص املواد مرجع سابقمعدل ومتمم،  ،51 -56من القانون العضوي رقم  419نص املادة  أنظر –(4)

 مرجع سابق.    ،516 -66رقم  من ألامر  529

 .412ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص –(5)
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                 صفإن إسناد الاختصا ،وكذلك باإلضافة إلى ما سبق ذكره من حجج (2    

في مجال يحقق مبدأ املساواة  العادي ائيز للقاض ي الجفي الجرائم الانتخابية 

 ال محل املحاكمة، كما املسؤولية الجنائية بين ألافراد 
ا
شكاالت تنازع في إ يثير جدال

 .(1)املختلفة الاختصاص بين الجهات القضائية

ادي يكون صاحب ائي العفإن القاض ي الجز وحسب هذا الاتجاه  ،ومنه

الطبيعة  تحادالوذلك راجع  ،في الفصل في هذه الجرائم الانتخابية الاختصاص

ائية للجرائم الانتخابية وباقي الجرائم املعاقب عليها في قانون العقوبات، وكذلك الجز 

      ية وعقوبات مالية، كما عقوبات سالبة للحر على  فكالهما ينص ،اتحاد الجزاء

 التفاوت في املسؤوليات. اأيضا  ويجنب ،وع في تنازع الاختصاصب الوقأن ذلك يجن

ائي ز الجباستقالل القاض ي الانتخابي عن القاض ي ادي نا: الاتجاه املثانيا 

 .العادي

وجوب الفصل بين القاض ي الانتخابي والقاض ي  ،هذا الاتجاه يرى أنصار

بية، ويرون بأن من حيث الاختصاص باملحاكمة في الجرائم الانتخا ،العادي زائيالج

 األنها تمثل نوعا ، (2)من ينفرد بحق املحاكمة في هذه الجرائم هو القاض ي الانتخابي

من قواعد  ،اومتميزا  امن الجرائم التي يتعين تفردها بنوع خاصا  اومتميزا  اخاصا 

ائية ز الجرائم الجبسائر طوائف  اقتداءا  وذلك ،ائيةز املسؤولية واملحاكمة الج

ا والتي خصص لها قانونا  ،العاديالعام أو  زائيالقانون الج املستقلة عن جرائم

        ومستقلة  ،والعقاب عليها جهات قضائية متخصصة ،للقيام بوظيفة املحاكمة

              مجموعة قدمون يولتبرير موقفهم هذا فإنهم  ،(3)العادي زائيالجعن القضاء 

 : من أهمامن الحجج والبراهين 

عن نظريتها في باقي طبيعة الحق املعتدي عليه في الجرائم الانتخابية اختالف ( 1     

في الجرائم الانتخابية يكون الحق املعتدي عليه ذو طابع ألنه العادية،  الجرائم

                                                           

 .042راهيمي، مرجع سابق، صالوردي ب –(1)

  دارةمصطفي محمود عفيفي، املسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين واملرشحين ورجال إلا  –(2)

 .055مرجع سابق، ص

(3)- MASCLET  Jean  Claude,  Droit  électoral,  P. U. F, 1989,  p319. 
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شخص ي خاص  طابع فيكون ذو  ،العاديةفي باقي الجرائم  أما ،ىألاولالدرجة بسياس ي 

 .(1)أو بالعرض باملال أو بالنفس

ففي الجرائم الانتخابية  ،من هذه الجرائمملستهدف بالحماية اختالف ا( 2

         أما في باقي الجرائم  ،يكون املستهدف بالحماية هو الشعب بمفهومه السياس ي

       فاملستهدف بالحماية هنا  ،التي يعاقب عليها قانون العقوباتالعامة أو العادية 

 .(2)هو الشعب بمفهومه الاجتماعي

ين القاض ي بضرورة الفصل بيرى هذا الاتجاه من الفقه  ذلك، على وبناءا 

واختصاص القاض ي الانتخابي بالجرائم الانتخابية  ،ائيالانتخابي والقاض ي الجز 

  في كال الجريمتيناملعتدى عليه اختالف طبيعة الحق من خالل  ذلكويبررون 

م الانتخابية لها من هذه الجرائم، كما أن الجرائ ذلك اختالف املستهدف بالحمايةوك

   لذلك البد  ،منفصل عن قانون العقوباتوهو  الذي ينظمها ،قانونها الخاص بها

 .ألنه ألانسب ملعالجتها من منح الاختصاص للقاض ي الانتخابي

 
ا
ائي والقاض ي ز التوحيد والفصل بين القاض ي الج نا: الاتجاه الوسط بيثالث

 الانتخابي.

     قد تمت ،ة النظام الجنائي الانتخابيبأن والد ،خر من الفقهيرى جانب آ

ثبات الاختصاص القضائي فإن إذاته، لذلك  العام رحم القانون الجنائي من

يدى القاض ي مقره الطبيعي بين يتعين أن يكون  ،باملحاكمة عن الجرائم الانتخابية

 العاديين إلاداريين أو املدنيينالقضاة سواء  ،القضاةائي دون غيره من سائر ز الج

            حجب اختصاص القضائيين إلاداري واملدنيولكن ذلك ال يجب أن يؤدي إلى 

 أو املدنية املنبثقة ،داريةإلا التصدي للفصل في املنازعات الفرعية ذات الطبيعة  في

 .أو املتابعة املساءلةائية الخاصة بالجريمة الانتخابية محل ز عن املنازعة الج

أن ال يحجب القاض ي بحيث يجب  ،ملعاكسفي الاتجاه ا كذلككما يحدث 

           في الجرائم الانتخابية ائي حقه في الفصل ز داري أو املدني عن القاض ي الجإلا 
                                                           

 .461حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص –(1)

  دارةمصطفي محمود عفيفي، املسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين واملرشحين ورجال إلا  –(2)

 .055مرجع سابق، ص
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وذلك يتم عن طريق احترام قواعد الاختصاص القضائي املتعلقة  ،ائيز الجفي شقها 

 .(1)بها وعدم الخروج عليها ومخالفتها لتزامالاواملتعين  ،بالنظام العام

في جرائم  ائي والقاض ي الانتخابيز القاض ي الجبين  عالقةال :فرع الثانيــــال

 .الانتخابات

         ائي والقاض ي الانتخابي القانوني للعالقة بين القاض ي الجز طار يظهر إلا 

الاستقاللية فيما  :هامين همامن خالل مظهرين الجرائم الانتخابية في ما يتعلق ب

  بينهما من جهة
ا
، وهذا ا()ثانيا  ومظاهر التعاون بين القاضيين من جهة أخرى  ()أول

 ما سنتطرق إليه من خالل هذا الفرع.

 
ا
 عن القاض ي الانتخابي.ائي القاض ي الجز  استقالل: مظاهر أول

الانتخابي ائي والقاض ي ز القاسم املشترك بين القاض ي الج كون على الرغم من 

            ، فهذه الواقعة (2)ائيةز دعوى الجوالة للطعن الانتخابي ئهو الواقعة املنش

دعوى أمام يمكن أن تقام من أجلها  ،أو املخالفة الانتخابية لنظام الانتخابات

وقت في  امعا ا عتف  أمام القضاء الانتخابي، وإذا ر  ودعوى أخرى  ،ائيز القضاء الج

وره في مواجهة فكل منها يستقل بد ،(3)فإن إحداهما ال يلزم أن تؤثر في ألاخرى  ،واحد

 التزوير الانتخابي بحيث ال يلتزم أحدهما باآلخر.

ض ي الانتخابي من خالل صورتين ائي عن القااستقالل القاض ي الجز  ويظهر 

 هما:

فإن ذلك ال يلزم قاض ي  ،انتخابيائي باإلدانة لوجود غش ز إذا صدر حكم ج( 1   

ائي باإلدانة قبل ز لجوقد يكون إصدار الحكم ا ،بإلغاء نتيجة الانتخابالانتخاب 

ائي حكمه باإلدانة قبل ز القاض ي الجوفي هذه الحالة يصدر  ،إعالن نتائج الانتخاب

                                                           

  دارةمصطفي محمود عفيفي، املسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين واملرشحين ورجال إلا  –(1)

 .050، 054ص مرجع سابق،

 .456أحمد، مرجع السابق، ص حسام الدين محمد –(2)

  دارةمصطفي محمود عفيفي، املسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين واملرشحين ورجال إلا  –(3)

 .404مرجع سابق، ص
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املقدم له باإلجراءات واملواعيد املحددة في الطعن  أن يبدي قاض ي الانتخاب رأيه

 .(1)ا، دون التقيد بحكم القاض ي الانتخابيقانونا 

ففي هذه  ،د إعالن نتائج الانتخابيائي باإلدانة بعوقد يصدر الحكم الجز ( 2   

  إعالن النتائجالصادر باإلدانة ال يؤثر على ائي لحالة يرى الفقهاء بأن الحكم الجز ا

  لعدم املعارضة فيهوذلك 
ا
  ا، لذلك فإن قاض ي الانتخاب في املوعد املحدد له قانون

 الفصل  قد يصدره القاض ي الجزائي، وال يلتزم بوقف ال يتقيد بحكم إلادانة الذي

في الطعن الذي يقوم بنظره لحين الفصل في الدعوى الجزائية التي ينظرها القاض ي 

 .(2)الجزائي املختص ويكون موضوعها نفس الطعن الانتخابي

   -داري أي إلا  -لجزائي والقاض ي الانتخابيا كما يظهر الاستقالل بين القاض ي (3   

إلغاء الانتخابات لوجود غش بي من خالل الحالة التي يعلن فيها القاض ي الانتخا

أن مثل في حقيقة ألامر و ،ائي بإدانة الفاعلز فإن ذلك ال يلزم القاض ي الج ،انتخابي

ائي عند نظره ز عالن من قبل قاض ي الانتخابات ال يعتبر ملزم للقاض ي الجهذا إلا 

   وذلك  ،ائي والانتخابيز لذات الوقائع، وهنا تظهر الاستقاللية بين القاضيين الج

كل ويرجع السبب في ذلك أن  ،وقناعته في الدعوى  عقيدتهمن خالل حرية تكوين 

 .(3)خريخضع لقواعد مختلفة تميزه عن آلا  منهما

تطابق وتقديره ملدى  ،تفسيرهو  ،في تحقيقه ائي مستقلفالقاض ي الجز 

كانت تلك وله سلطة تقديرية فيما إذا  ،أمامهاملثارة الجزائية على الوقائع  النصوص

فعال تكون جريمة انتخابية تستحق العقاب، أم أنها التعد وأن تكون وقائع عادية ألا 

 .(4)ملستوى التجريم والعقاب ىترقال للطبيعة الجزائية و تفقد 

ل الغش الانتخابي على أنها لبعض أفعا يالقاض ي الانتخابينظر  دق ،وفي املقابل

خالفة إجراءات كقيام بعض الناخبين بم ،تستوجب إلغاء الانتخاب أفعال

                                                           

أمين مصطفي محمد، الجرائم الانتخابية ومدى خصوصية دور القضاء في مواجهة الغش الانتخابي، مرجع  –(1)

 .552ص ،سابق

 . 422ام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، صحس –(2)

أمين مصطفي محمد، الجرائم الانتخابية ومدى خصوصية دور القضاء في مواجهة الغش الانتخابي، مرجع  –(3)

 .559ص ،سابق

 .159عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص –(4)
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ائي ز بينما ينظر القاض ي الج ،املخصصة لذلكوعدم استعمال الستائر  ،التصويت

 .(1)العقابلتلك ألافعال على أنها ال تشكل جريمة انتخابية تستحق 

ائي في الجرائم القاض ي الجز  دور  وصفوة القول في هذه املسألة، فإن 

ومن حيث  ،ث الطبيعةمن حي ،القاض ي الانتخابيعن دور الانتخابية يختلف 

بالتحقيق في الوقائع املعروضة عليه دون التقيد ائي يقوم فالقاض ي الجز  ،إلاجراء

الانتخابي فهو غير مقيد  وكذلك الحال بالنسبة للقاض ي ،بتكيف القاض ي الانتخابي

        من تحقيقات، كما  ائيز الجوال يرتبط بما توصل إليه القاض ي  ،دانةبحكم إلا 

نتخابية لحين الفصل في القضية الا نازعة املجيل الفصل في موضوع ال يلزمه تأ

 .(2)ائيز أمام القاض ي الجاملعروضة 

 ائي والقاض ي الانتخابي.ا: مظاهر التعاون بين القاض ي الجز ثانيا 

ضرورة  ائي والقضاء الانتخابيز الج بأن التعاون بين القضاءيجب أن ال ننكر 

إضعاف لى ن ذلك يؤدي إأل و  ،القاضيينبين وال يمكن الفصل املطلق  ،البد منها

على مرتكبيها، نتيجة وتوقيع العقاب  ،في مكافحة الجرائم الانتخابية ائيز القضاء الج

 .(3)مختلفة أسباب تحتللبت فيها  عدم إحالة هذه الجرائم إليه

فبادر إلى محاولة  ،التشريع الفرنس ي الانتخابيفطن لذلك فقد توكنتيجة 

 :مسألتينمن خالل  إصالح هذا الخلل

فإنه  ،وجود غش انتخابي للقاض ي إلاداري في قراره النهائيإذا ثبت  يه ىألاول 

( من قانون L 552/5وهذا ما أكدته املادة )ملزم بإحالة امللف إلى النيابة العامة، 

في حكم نهائي  إذا كان القضاء إلاداري قد أثبت "التي تنص على: ،نتخاب الفرنس يالا 

 .(4)غش انتخابي، يرسل امللف إلى وكيل الجمهورية املختص" وجود وقائع

                                                           

  دارةتخابية للناخبين واملرشحين ورجال إلا مصطفي محمود عفيفي، املسؤولية الجنائية عن الجرائم الان –(1)

 .055مرجع سابق، ص

 .141عبد هللا حسين عبد العمري، مرجع سابق، ص –(2)

 .145ص، نفس املرجع –(3)

 من قانون الانتخابات الفرنس ي، مرجع سابق. 15/ف552أنظر نص املادة  –(4)



 خصوصية قواعد الحماية الجزائية لالنتخابات: الثانيالفصل                                     الباب ألاول          

 

172 
 

يلزم قاض ي الانتخاب أن املشرع الفرنس ي  ،هذا النصا من خالل يتضح جليا و 

ويتوصل من خالله إلى وجود غش  ،في الحالة التي ينتهي فيها من نظر طعن انتخابي

ملعني إلى وكيل أن يقوم بإحالة امللف ا ،نتخابافي أي مرحلة من مراحل  ،انتخابي

   حو مالئمة تحريك الدعوى الجنائية الالزمة ن اتإلاجراء التخاذ املختص، الجمهورية

 .(1)من عدمها

            تمثل في سلطة قاض ي الانتخاب في اتخاذ بعض التدابيرت ،ةالثاني املسألةو 

م التوصل ائي، كتقيده بالوقائع وألافعال الثابتة التي تالجز التي لها طبيعة الجزاء 

يمكن  ،ي معظمهافوبالنسبة للتشريعات الانتخابية ف ،ائيز إليها بمعرفة القاض ي الج

ائي من جهة والقاض ي بين القاض ي الجز  القول بعدم وجود أية مظاهر للتعاون 

لعدم وجود مواد قانونية صريحة وواضحة تبين وجود الانتخابي من جهة أخرى، 

كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الجزائي،  تعاون بين القاض ي الانتخابي والقاض ي

 .(2)الانتخابي الفرنس ي

  ائي والقاض ي الانتخابي ضروري ز مبدأ التعاون بين القاض ي الجفإن  ،ومنه 

 يجب ذلك لو  ،بجميع الجرائم الانتخابية ةاطائي من إلاحز حتى يتمكن القاض ي الج

نح القاض ي الانتخابي مومنها املشرع الجزائري على مختلف التشريعات الانتخابية 

على النيابة العامة لتحريك للوقائع التي يرى فيها جرائم انتخابية  سلطة إلاحالة

وأغفلتها معظم التشريعات  ،كما فعل املشرع الفرنس يوذلك  ،العموميةالدعوى 

 الانتخابية ألاخرى.

الجزائي قة بين القاضيين موقف املشرع الجزائري من العال: الفرع الثالث

 .نتخابيالا و

 املحاكم العادية ختصاصباصراحة أخذت معظم التشريعات الانتخابية 

  يرانيوإلا  ،واملغربي ،واليمني ،كالتشريع الفلسطيني ،الجرائم الانتخابيةفي  بالنظر

                                                           

  دارةخابية للناخبين واملرشحين ورجال إلا مصطفي محمود عفيفي، املسؤولية الجنائية عن الجرائم الانت –(1)

 .094مرجع سابق، ص

 .469حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص –(2)
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ومنها من لم يشر صراحة إلى ذلك، مما يعني ضرورة ، (1)والبلجيكي ،والانجليزي 

 ي قوانين إلاجراءاتف العامة الواردةالرجوع إلى ألاحكام 
ا
في مصر يختص  ، فمثال

وذلك لعدم تحديد قانون  ،ائي العادي بنظر الجرائم الانتخابيةالقضاء الجز 

 .(2)الانتخاب للجهة املختصة بذلك

ا وفقا  ،الجرائم الانتخابيةفي  نظرالبائية فتختص املحاكم الجز  ،فرنساأما في 

 باستثناء ،ائيةز راءات الجاملنصوص عليها في قانون إلاجلقواعد الاختصاص 

              معاونة أو دعم أو محاولة دعم أي مرشح التي يقصد منها  ،الجنايات والجنح

حيث  ،باط الشرطةوالتي تقع من قبل القضاة أو ضمترشحين معينة  أو قائمة

الانتخابات، محكمة النقض صالحيات تعين املحكمة من قانون  551املادة  تعطي

     الطعون  بنظر  ،اأيضا  ضهذه الجرائم وتختص محكمة النقفي  صلبالفاملختصة 

 .(3)ألاحكام الصادرة من محاكم الجناياتفي 

فقد سلك نفس نهج املشرع املصري في إلزامية  ،أما التشريع الجزائري 

ملحاكم أمام اويكون ذلك  ،في الجنايات مع جوازها في املخالفات والجنح التحقيق

قاض ي الجنح واملخالفات وأمام  ،ائي بالنسبة للجناياتني الجالعادية وأمام القاض 

ائية العادية بالنظر في الجرائم وتختص املحاكم الجز  ،واملخالفاتبالنسبة للجنح 

  كجرائم خطف صناديق الاقتراع ،املنصوص عليها في التشريع الانتخابي الجزائري 

وجريمة إلاخالل الفرز، ضر والجرائم الواقعة على أوراق أو بطاقات الانتخاب أو محا

باالقتراع الصادر من أعضاء مكتب التصويت، أما باقي الجرائم فهي جنح 

                                                           

الاختصاص بالنظر في الجرائم  5991في اململكة املتحدة )بريطانيا( أعطى قانون تمثيل املواطنين لعام  –(1)

ا ملحاكم الانتخاب، وبذلك يحقق صاص منعقدا الانتخابية إلى املحاكم الجنائية املختصة بعد أن كان الاخت

الاستقالل بين القاض ي الجنائي والقاض ي الانتخابي، وباالتجاه نفسه أخذت القوانين الانتخابية ألامريكية، أنظر 

 . 451مرجع سابق، ص  ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي

 .151عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص –(2)

دارة، مرجع مصطفي محمد، املسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين واملرشحين ورجال إلا  أمين –(3)

 .519ص ،سابق
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 واملخالفاتكما يفصل فيها أمام محكمة الجنح  ،اوالتحقيق فيها جوازيا  ،ومخالفات

 .(1)في القضاء العادي

ين القاض ي الانتخابي على هذا الاستقالل ب ،وقد نص املشرع الجزائري 

 التي تنص ،ن الانتخابات الجزائري من قانو  444في نص املادة ائي الجز  والقاض ي

جهة المن ألاحوال، إذا ما صدر حكم باإلدانة من  بأي حال ،ال يمكن ":على

الذي  ا لهذا القانون العضوي، إبطال عملية الاقتراعقا القضائية املختصة، تطبي

         أثر مباشرالقضائي إال إذا ترتب على القرار  أثبتت السلطة املختصة صحته

هذا من  455ألحكام املادة ا على نتائج الانتخاب أو كانت العقوبة صادرة تطبيقا 

 .(2)"القانون العضوي 

بأن املشرع قد فصل بين القاض ي  يبدو  ،مضمون هذه املادة بتحليلو  

 وذلك ألن القاض يللقاض ي الانتخابي، ا ما نوعا  وبتحيز ائي ز الانتخابي والقاض ي الج

 كم صادر عنها، كما ال يلتزم بوقفأو حائية ز الانتخابي غير مقيد بوجود دعوى ج

التي ينظر فيها القاض ي  ،ائيةز في الدعوى الج الفصل في الطعن حتى صدور حكم

ويكون بذلك قد خرق مبدأ  .موضوعها نفس موضوع الطعنوالتي يكون  ،ائيز الج

 الجزائي يوقف املدني.

ائي والانتخابي في التشريع الجزائري ز ن القاضيين الجعن مظاهر التعاون بيأما 

 .(3)فهي غير موجودة ولم يتطرق إليها املشرع الجزائري في قانون الانتخابات الجزائري 

ا، يظهر و  من خالل موقفه في الفصل  ابأن املشرع الجزائري قد كان واضحا  جليا

القاض ي الانتخابي  مع منح ،نتخابيالا ائي والقاض ي جز البين القاض ي بين التعاون 

    ائيز بحكم القاض ي الجدون التقيد  ،في الطعون املعروضة عليه حرية الفصل

في الجرائم أو البت النظر بومن خالل ذلك فقد اتضحت الجهة القضائية املختصة 

، وهي الجهات القضائية الجزائية العادية بمختلف مستوياتها، وليس الانتخابية

 .هة أخرى القضاء الانتخابي أو أي ج

                                                           

 .059الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص –(1)

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 51 -56رقم من القانون العضوي  444نص املادة أنظر  –(2)

 .049الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص –(3)
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 طلب الثالثـامل

 التقادم في الجرائم والعقوبات الانتخابية

القانوني أثرها  أو الجرمية ائيةز التقادم هو تكييف قانوني ينزع عن الواقعة الج

، وينقسم (1)الدولة لحقها في معاقبة مرتكب الجريمة اقتضاءاملباشر فيحول دون 

نتخابية للتقادم، وكذلك الفقه بشأن مسألة خضوع أو عدم خضوع الجرائم الا 

فهي ألاخرى مختلفة فيما بينها بصدد ألاخذ  ،الحال بالنسبة للتشريعات الانتخابية

عن الجرائم الانتخابية، فغالبيتها  من عدمه بالنسبة للدعاوى الناشئةبالتقادم 

دده فيما بينها، فقسم منها يخضعها ألحكام التقادم العامة تأخذ به مع اختالف م  

ألحكام التقادم  هاخضعخر ي  الجنائي )التقادم العام(، وقسم آ ة في القانون والوارد

 .في قانون الانتخاب )التقادم الخاص( الخاصة

             موقف الفقه  تبيانهذا املطلب من خالل في  ما سنتطرق إليه وهذا 

موقف  ثم نبين ،(ول ألا فرع ال) الانتخابيةوالعقوبات في الجرائم  من التقادم

 )الفرع الثاني( والعقوبات الانتخابية من التقادم في الجرائم املختلفةالتشريعات 

ا الجزائري من التقادم في الجرائم والعقوبات  املشرع موقف نشير إلى وأخيرا

 .)الفرع الثالث( الانتخابية

 .موقف الفقه من التقادم في الجرائم والعقوبات الانتخابية: فرع ألاول ــــال

       تقادم الدعاوى الناشئة بشأن مسألة  ،قف الفقهاء وتباينتاختلفت موا

فهناك جانب               ة ملواجهتها،املقرر  الجزائية الانتخابية والعقوبات الجرائم عن

 )الانتخابية للتقادم في الجرائم والعقوبات ؤيد االتجاه املبيأخذ  الفقهمن 
ا
      (أول

 عارضاالتجاه املب يأخذخر من الفقهاء من آ هناك جانب ،وعلى النقيض من ذلك

ا)فكرة التقادم بالنسبة لهذا النوع من الجرائم ل في هذا  ناولهوهذا ما سنت ،(ثانيا

 الفرع.

 

                                                           

 .09، صمرجع سابقموالي ملياني بغدادي،  –(1)
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ا
 : الاتجاه املؤيد للتقادم في الجرائم والعقوبات الانتخابية.أول

ام خضوع الجرائم الانتخابية ألحكإلى تأييد فكرة أنصار هذا الاتجاه يتجه 

 د  د  إلى تطبيق م  فرأي يذهب ، الزمنية يختلفون حول تحديد الفترةالتقادم، لكنهم 

نتخاب، وذلك لطبيعة الجرائم في قوانين الا  التقادم الخاص املنصوص عليها

جرائم تقع في أوقات محددة كونها  ،نتخابية املختلفة عن بقية الجرائم ألاخرى الا 

في وقت  على املشرع إنهاء إجراءاتها تفرض ،وسياسية لها بواعث وظروف خاصة

، ومع ذلك يمكن منح القاض ي (1)صالح العامة ألي مساساملمناسب حتى ال تتعرض 

املختص الحرية في إطالة هذه املدة، فال تسقط الدعوى طاملا كان هناك مانع لدى 

، وهذا املانع يعد املجني عليه منعه من السير في إجراءات الدعوى خالل هذه املدة

ا  .(2)ا يترك أمر تقديره لقاض ي املوضوعقضائيا  مانعا

بأن هذه الجرائم هي جرائم وقتية، البد من حسمها  ،هموقف ويبرر هذا الاتجاه

ة، التي وضعت لتحقيق الغاية املتوخاة من الدعوى الجزائيبأسرع وقت ممكن 

ها ملدة وألن العملية الانتخابية تتم في فترة قصيرة وإخضاعلحماية حق الانتخاب، 

 .(3)تقادم طويلة ال فائدة منها

         املنصوص عليها ق القواعد العامة للتقادم فيرى تطبي ،الثانيالرأي أما 

كونها  ،ذلك بخطورة الجرائم رر أصحاب هذا الرأيويب، الجزائية في قانون إلاجراءات

         تطبيق القواعد العامة أن  كما ،اعتداء على حق دستوري يضمنه القانون 

ويتم ذلك برفع  ،عامة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها ةفي التقادم يعتبر ضمان

ال يتحقق بتطبيق ناسب مع شدة العقاب، وهذا ألامر تالسقف الزمني للتقادم بما ي

القضاء هذا الرأي في أحكامه، ويتم تحديد مدة  وقد تبنى، (4)نظام التقادم الخاص

                                                           

  دارةمصطفي محمود عفيفي، املسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين واملرشحين ورجال إلا  –(1)

 .052مرجع سابق، ص

 .456ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص –(2)

 .494حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص –(3)

 .459ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص –(4)
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 فيها فالجنايات تكون  ،بة حسب جسامة الفعل املرتكبالتقادم في الدعوى والعقو 

 .(1)الجنح واملخالفاتمدة التقادم في  املدة أطول منها من

 ا: الاتجاه املعارض للتقادم في الجرائم والعقوبات الانتخابية.ثانيا 

بالجرائم نظام التقادم الخاص  استحداث أن ،ههذا الاتجايرى أصحاب 

 فإنه أشهر،( 6)ستة أو  (0ثالثة )بمض ي أو تتقادم  ى الدعو تسقط كأن  ،الانتخابية

 الجرائمهذه ، بل إنه يقوي إرادة مرتكبي ةمر آأحكام قانون الانتخاب التي تعد در هي

تارة أخرى، ولو ألامة بالتهديد والقوة تارة، والتزوير والرشوة ويدفعهم إلى تزيف إرادة 

              ن ذلك يؤديأل  .(2)لا للتقادم الخاص لكان أفضسكت املشرع ولم يضع نصا 

         وهذا  ،وهي طويلة مقارنة بالتقادم الخاص ،التقادم العامة بأحكاملى العمل إ

ية وتقادمها بإمكانية تحريك الدعوى العموم فضلأنه توفير حماية جزائية أمن ش

 طول.يكون خالل فترة أ

من الحقوق والحريات هي  ،ويستندون في تبرير موقفهم هذا إلى أن الانتخابات

 وفي حال التعدي على هذه الحقوق والحريات ،املضمونة للمواطن باسم الدستور 

، وهذا ما ذهب إليه املشرع بالتقادم تسقط الفي هذه الجرائم  فإن العقوبات

والتي ال تجيز سقوط الدعاوى  ،من الدستور  12 من خالل نص املادة املصري 

اعتداء على الحقوق والحريات التي تشكل و  ،لتقادمبا الناشئة عن الجرائم الجزائية

الخاصة  يحتم عدم سقوط الدعاوى  فالنص الدستوري ،ومنها الحق الانتخابي

باعتبارها من جرائم الاعتداء على الحقوق والحريات  ،بالتقادم بالجرائم الانتخابية

 .(3)الشخصية والعامة

يرى هذا الجانب من الفقه ف ،أما عن تقادم العقوبة الصادرة عن هذه الجرائم

شأنها في ذلك  ،الجزائيةأنها تسري عليها ألاحكام العامة املنصوص عليها في القوانين 

                                                           

 .140عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص –(1)

 .459ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص –(2)

 دارةمصطفي محمود عفيفي، املسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين واملرشحين ورجال إلا  –(3)

 .059مرجع سابق، ص
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وذلك لخلو التشريعات الانتخابية من أي نص شأن بقية أنواع الجرائم ألاخرى، 

 .(1)بهذا النوع من التقادم يتعلق

 الانتخابيةم الجرائم ي بعدم تقادينادهو الذي  ،الفقهعند ي الراجح والرأ 

          أما  ال تسقط بالتقادم، والتي ألنها جرائم تمس بالحقوق والحريات وذلك

   املقررة لهذه الجرائم فتسري عليها مدد التقادم العامة السارية عن العقوبات 

 .(2)العادية ألاخرى  على باقي الجرائم

 الانتخابية م والعقوباتالجرائالفقه من التقادم في  بموقف كل ما يتعلقهذا 

     الفرع الثاني  ناقشه فيما سن هو و  ،؟عن موقف التشريعات من التقادم فماذا

            فيه موقف التشريعات املقارنة من التقادم عرض نالذي  من هذا املطلب،

 في الجرائم الانتخابية والعقوبات املقررة لها.

لجرائم والعقوبات قادم ات منابية موقف التشريعات الانتخ: فرع الثانيــــال

 .الانتخابية

  على مبدأ التقادم الخاص ةحار ما ينص ص ،الانتخابيةهناك من التشريعات 

في حين خلت  ،فيما بينها حول مدته الزمنية، وهذا هو الاتجاه الغالبوإن اختلفت 

 هذاها ملبدأ التقادم العام، ولوبالتالي تبني ،شارة لذلكمن أي إ أخرى تشريعات 

إلى التشريعات التي تأخذ بالتقادم  نتطرق س بحيث ،نإلى قسمي سنقسم هذا الفرع

 )الخاص
ا
االتشريعات التي تأخذ بالتقادم العام )إلى وبعدها  ،(أول  (.ثانيا

 
ا
 : التشريعات التي توخذ بالتقادم الخاص.أول

العديد من التشريعات الانتخابية مدة خاصة لتقادم الجرائم  حددت

 هذه املدة بقصرها قياسا وتمتاز ، بيةالانتخا
 
دد املنصوص عليها في قوانين ا بامل

وهو ما أخذت به  ،أشهر( 6)، فهناك من حددها بستة الجزائية العامة إلاجراءات

                                                           

 .044الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص –(1)

نقطاع وبدء مدة جديدة للتقادم بعد زوال الا يقصد بانقطاع التقادم عدم احتساب املدة السابقة على  –(2)

م احتساب مدة الوقف ضمن املدة ال تضاف إليه املدة التي مرت قبله، ويعني وقف التقادم عد ،سبب الانقطاع

زمة للتقادم حيث تحسب املدة السابقة على ظروف سبب الوقف وتستكمل املدة بعد زواله، أنظر الوردي ال ال

 . 040ص ،مرجع سابق براهيمي
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من جعل التقادم  وهناك ،والبحرين ،(3)وألاردن ،(2)والكويت ،(1)في مصر التشريعات

 (4)ما أخذ به املشرع الفرنس ي ا على بعض جرائم الانتخاب، وهو الخاص قاصرا 

     وهو أشهر،  (0) خفضت مدة التقادم فجعلتها ثالثة نمن التشريعات م وهناك

إلغاء املجلة الانتخابية ، ثم على إثر (5)في بداية ألامر املشرع التونس ي ما أخذ به

تم تحديد مدة التقادم بالنسبة لجميع الجرائم أين  5969لسنة  التونسية

قانون الانتخابات والاستفتاء  من 562املادة  بموجببثالثة سنوات  الانتخابية

التي تنص على:" تسقط بالتقادم الجرائم منصوص  ،4152التونس ي الجديد لسنة 

عليها بهذا القانون إثر إنقضاء ثالث سنوات من تاريخ إعالن النتائج النهائية 

 . (6)لالنتخابات"

 م العام.ا: التشريعات التي توخذ بالتقادثانيا 

االتي نتخابية الا ريعات توجد الكثير من التش تشير  قانونية لم تتضمن نصوصا

 مر الذي يستلزمألا أو حتى العام،  الخاصتنظيم مسألة التقادم لى إ بشكل صريح

                                                           

   ، السالف الذكر 5916لسنة  20رقم  املصري  من قانون مباشرة الحقوق السياسية 15أنظر نص املادة  –(1)

ية في الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون بمض ي ستة " تسقط الدعوي العمومية واملدن :علىالتي تنص 

 نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ أخر عمل متعلق بالتحقيق".من يوم إعالن  أشهر

تنص         التي  ،5964لسنة  01من قانون انتخاب أعضاء مجلس ألامة الكويتي رقم  22أنظر نص املادة  –(2)

عدا الجريمة  ومية واملدنية في جرائم الانتخاب املنصوص عليها في هذا الباب" تسقط الدعوي العمعلى:

بمض ي ستة أشهر من يوم إعالن نتيجة الانتخاب أو  تاريخ آخر  22املنصوص عليها في البند سابعا من املادة 

 .عمل متعلق بالتحقيق"

، التي تنص         ، السالف الذكر4115قانون انتخاب مجلس النواب ألاردني لعام من  26أنظر نص املادة  –(3)

" تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب املنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ على:

 إعالن نتائج الانتخاب".

 مرجع سابق.، قانون الانتخابات الفرنس يمن  552أنظر نص املادة  –(4)

 يتعلق باملجلة الانتخابية الصادر بالرائد الرسمي ،19/12/5969رخ في ، مؤ 5969لسنة  41رقم القانون أنظر  –(5)

مدة التقادم في كل الجرائم الانتخابية بثالثة أشهر ما عدا جريمة ، الذي حدد 51/12/5969، مؤرخة في 52العدد 

العمومية  " إن الدعوى ما يلي:على ( من املجلة 65واحدة، هي تلقي إعانات مادية من جهة أجنبية فنص الفصل )

من هذا القانون تسقطان بمرور الزمن بعد  20إلى  22والدعوى املدنية الواقع القيام بها عمال بالفصول 

 ثالثة أشهر من يوم التصريح بنتيجة الانتخابات".

 ، مرجع سابق.4152لسنة  56من القانون ألاساس ي عدد  562أنظر نص املادة  –(6)
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         لتطبيقها الجزائية جراءاتقوانين إلا في  إلى ألاحكام العامة للتقادم الرجوع

 .(1)واللبناني ،واليمني ،املشرع الفلسطينيبه أخذ  هو ماو على الجرائم الانتخابية، 

وكذلك الحال بالنسبة للتشريع العراقي وألامريكي، ويبدأ سريان مدة التقادم 

أو من تاريخ آخر إجراء قضائي فيها، وتنقطع املدة  ،يوم إعالن نتيجة الانتخاب من

ساب مدة جديدة تبدأ التحقيق أو املحاكمة، ويبدأ حمن إجراءات  باتخاذ أي إجراء

يؤدي إلى انقطاعها  متهمللنسبة وانقطاع مدة التقادم بال ،يوم الثاني لالنقطاعالمن 

لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة  ما ،بالنسبة للباقي في حالة تعددهم

             سواء كانوا فاعلين  ،يسري بحق كافة املساهمين في الجريمةوالتقادم  ،للمدة

أم مجهولين، ويترتب على اكتمال مدة التقادم انقضاء الدعوى معلومين اء أم شرك

الدعوى بالتقادم، فالتقادم  نقضاءابتهم، أو الجزائية، وتقض ي املحكمة ببراءة امل

اسقوط   .(2)للجريمة للدعوى وليس محوا

التشريعات قد أخذت بالتقادم فيما يخص الجرائم  معظمأن يتضح  ه،ومن

            غير أن الاختالف كان في مدة التقادم فمنهم  ،قوبات املقررة لهاالانتخابية والع

 ومنهم من قيد بعضها دون بعض ،كالتشريع املصري  ،بقانون خاصمن قيدها 

   (3)كالتشريع الفرنس ي ،أشهر (0ثالثة )ومنهم من جعل مدة التقادم فيها أقل من 

          مما يدفع بنا إلى الرجوع ،وبعض التشريعات لم تنص صراحة على مدة التقادم

يتبادر            ولكن السؤال الذي  ،إلى القواعد العامة للتقادم في الجرائم والعقوبات

تقادم هذه لة أمسما هو موقف املشرع الجزائري من إلى الذهن في هذا الشأن، 

 ذا التضارب الفقهيأمام ها خصوصا  ،العقوبات املقررة لها؟تقادم و  الجرائم

                     .قادم الجرائم الانتخابية والعقوبات املخصصة لهابالنسبة لتوالتشريعي 

                                                           

 .040الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص –(1)

                   فاكتمال مدة التقادم ال تؤدي  ،(Stefani Levasseur ر و يفاني ليفاستبه الفقيه الفرنس ي )س أخذهذا ما  –(2)

إلى سقوط مسؤولية املتهم عن الجريمة بعد أن توافرت لديه، والتقادم سبب الحق فال يجوز أن يؤدي إلى سقوط 

جرامية عن الفعل، فالفعل غير مشروع من املنطقي زوال الصفة إلا نه ليس املسؤولية بأثر رجعي، كما أ

ية تحول بين القاض ي ونظر ئيمكن تقرير ذلك لوجود عقبة إجرا واملسؤولية تظل قائمة، ولكن بالتقادم ال 

 عن: ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص
ا
 .442الدعوي، نقال

)3 -(  KEGUELIN DE ROZIERES Georges De, Op.Cit, p176. 
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موقف املشرع الجزائري من التقادم في الجرائم : فرع الثالثــــال

      .الانتخابيةوالعقوبات 

على مدة التقادم في الجرائم  اتالانتخاب لم ينص املشرع الجزائري في قانون 

الفرنس ي ك، على عكس ما قام به بعض املشرعين ،الانتخابيةوالعقوبات 

لى القواعد إلنا ن املشرع الجزائري يحيبأ ذلكيستشف من و  ،....وغيرهماواملصري 

 .(1)العاديةوالعقوبات في الجرائم  العامة لتقادم الدعاوى 

إلاجراءات في قانون العمومية  إلى القواعد العامة لتقادم الدعوى وبالرجوع 

ن قانون إلاجراءات م 12في املادة بأن املشرع قد نص  ، يتضحئية الجزائري الجزا

يكون ، على أن تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات (2)الجزائري الجزائية 

 سنوات  51عشر بمض ي 
ا
تحسب من يوم ارتكاب الجرم الذي يأخذ وصف  ،كاملة

فإذا كانت قد املتابعة فيها،  جراءات التحقيق أو إجراء من إأي  ذا لم يتخذإ الجناية

           سنوات( 51)فال يسري التقادم إال بعد عشر في تلك الفترة،  اتخذت إجراءات

شخاص الذين لم يتناولهم أي ألا جميعيشمل التقادم وكذلك  ،إجراءمن تاريخ آخر 

  .(3)التحقيق أو املتابعةمن إجراءات  إجراء

املشرع قد حدد مدة تقادم الجنايات ن أ ،املادة هذه نص نستنتج منوعليه، 

 فإذاي إجراء، راف الجناية إذا لم يتخذ بشأنها أقتاسنوات من يوم  (51) عشرب

 
 
 .(4)امن تاريخ آخر إجراء أيضا سنوات تحسب  (51) فالعشر ،إجراء بشأنها تخذا

سنوات ( 0)ثالث  بمرور  هافتتقادم الدعوى العمومية في ،أما فيما يخص الجنح

 
ا
       ، وهذا 12ألاحكام املوضحة في املادة الخاص بها في شأن التقادم  ويتبع ،كاملة

                                                           

 .042الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص –(1)

            تتقادم الدعوى العمومية " التي تنص على:، ، السالف الذكر511 -66 رقم من ألامر  12أنظر نص املادة  –(2)

ة أي في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة، تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفتر 

 من إجراءات التحقيق أو املتابعة..." إجراء

جراءات في تلك :"... فإذا كانت قد اتخذت إمن نفس املرجع، التي تنص على 14نفس املادة الفقرة أنظر  –(3)

 جراء.إالفترة فال يسري التقادم الا بمض ي عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر 

 جراءات التحقيق أو املتابعة "إجراء من هم أي إة لألشخاص الذين لم يتناولوكذلك الشون بالنسب

 .19، دار الهدى، الجزائر، ص14ج محمد محدة، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات ألاولية، –(4)
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تتقادم الدعوى العمومية في مواد  "بنصها: ق. إ. ج. ج،من  19 املادة جاءت بهما 

              ويتبع في شأن التقادم ألاحكام املوضحة. الجنح بمرور ثالث سنوات كاملة

   .(1)" 2في املادة 

ثالث ــــأن املشرع حدد مدة التقادم في الجنح ب ،املادةمن نص هذه  شفونست

  إذاأي إجراء، فسنوات من يوم اقتراف الجنحة إذا لم يتخذ بشأنها  (0)
 
أي  تخذأ

 .(2)امن تاريخ آخر إجراء أيضا  تحسبسنوات  (0ثالث ) فمدة إجراء بشأنها

حدد مدة تقادم قد  ،(3)فإن املشرع أما فيما يخص التقادم في املخالفات

( من يوم اقتراف املخالفة ما لم 4)الدعوى العمومية فيها بمدة سنتين كاملتين 

احتساب مدة هذه إلاجراءات يبدأ  تخاذاات بشأنها، وفي حال تتخذ أي إجراء

االتقادم من   .(4)آخر إجراء أيضا

 تقادم   أن املشرع قد حدد مدةيتبين وبتحليل مضمون هذه النصوص 

سنوات  (0) ثالثو  ،سنوات بالنسبة للجنايات (51) عشرمومية بالع الدعوى 

         في حال لم يتخذ أي إجراء ت بالنسبة للمخالفا (4) وسنتين ،جنحلبالنسبة ل

 جراءات فتحسب من آخر إجراء اتخذ في هذه الجرائم. اتخاذ إلا وفي حال 

شرع لم ينص امل ،في قانون الانتخاباتأما فيما يخص تقادم العقوبات 

إلى القواعد العامة املنصوص  وهذا ألامر يحتم العودة ،التقادمدد على م   الانتخابي

 في قانون إلاجراءات الجزائية. عليها

  العقوبات املنصوص عليها في قانون إلاجراءات الجزائيةإلى تقادم  ،وبالرجوع

( 41ين )عشر  في الجنايات بمدة أن املشرع الجزائري قد حدد تقادم العقوبات نجد 

   تتقادم العقوبات الصادرة بحكم  "التي تنص: ،650ا لنص املادة ا طبقا وهذ ،سنة

 يصبح في املواضيع الجنائية بعد مض ي عشرين سنة كاملة ابتداء من التاريخ الذي

         .(5)"...افيه الحكم نهائيا 
                                                           

 ، مرجع سابق.511 -66 رقم من ألامر  19أنظر نص املادة  –(1)

 .042الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص –(2)

 ، مرجع سابق.511 -66 رقم مر من ألا  19أنظر نص املادة  –(3)

 .19محمد محدة، مرجع سابق، ص –(4)

 ، مرجع سابق.511 -66 رقم من ألامر  15/ف650أنظر نص املادة  –(5)
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 تقادممدة قد حدد  الجزائري  املشرع أن ،املادةهذه  نص بتحليليتضح و  

 .انهائيا الجنائي الحكم  صيرورة تاريخ من سنة( 41) عشرينـــب الجنائية لعقوباتا

فقد نظمها املشرع الجزائري في نص املادة  ،الجنح بخصوص تقادم عقوبةأما 

تتقادم العقوبات الصادرة  ":على التي تنص ،ون إلاجراءات الجزائيةمن قان 652

  مس سنواتخبقرار أو حكم يتعلق بموضوع الجنح بعد مض ي 
ا
         ابتداء كاملة

 .(1)"...امن التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو الحكم نهائيا 

 خمســالجنح ب العقوبة فيتقادم حدد املشرع مدة  ،هذه املادة وباستقراء نص

 652غير أن الفقرة الثانية من نص املادة  ا،هائيا صيرورة الحكم ن من تاريخ سنوات

 عقوبة الحبس املقض ي بها تزيدغير أنه إذا كانت  ...":على تنصث بحي ،في املدة يدتز 

 .(2)على الخمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه املدة"

فيها نظم املشرع الجزائري مدة تقادم العقوبة  فقد ،أما فيما يخص املخالفات

تتقادم  ":على التي تنص ،الجزائري  ون إلاجراءات الجزائيةمن قان 651املادة  بنص

ي سنتين أو حكم فيما يتعلق باملخالفات بعد مض  التي تصدر بقرارالعقوبات 

 .(3)اأو الحكم نهائيا  ر القرامن التاريخ الذي يصبح فيه ذلك  كاملتين ابتداء

دد مدة أن املشرع الجزائري قد حسالفة الذكر، املادة من نص  نتجونست

 ا.القرار أو الحكم نهائيا صيرورة  في املخالفات بسنتين من تاريخ تقادم العقوبة

ا وبتحليل النصوص السابقة، املشرع الجزائري قد حدد مدة بأن  يظهر جليا

أما  ،انهائيا  الحكم يرورةسنة من تاريخ ص( 41)في الجنايات بعشرين  تقادم العقوبة

 استثناءا كأصل عام، و  سنوات( 11) خمس تقادم العقوبة هي الجنح فمدةمواد في 

 بح مساوية ملدة، فمدة التقادم تصسنواتخمس  عن تزيددة العقوبة إن كانت م

 .سنتين (14) تتقادم العقوبات فيها بمض ي املخالفاتمواد  أما فيالعقوبة، 

 

                                                           

 .، مرجع سابق511 -66 رقم من ألامر  15/ف652أنظر نص املادة  –(1)

 من نفس املرجع.  14نفس املادة الفقرة أنظر  –(2)

 س املرجع. ، نف651أنظر نص املادة  –(3)
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قد تناولنا بالدراسة والتحليل ملختلف ألاحكام في هذا الباب وبهذا نكون 

نتخابي الجزائري حيث الجزائية املتعلقة بحماية العملية الانتخابية في التشريع الا 

سواء ل عام وأهم تقسيماتها أو أنواعها، الانتخابية بشك حددنا مفهوم الجريمة

إلى طبيعة  أركانها، أو بالنظر إلى مرتكبيها، كما تم التطرق أو حسب  حسب جسامتها

      أنها هناك الجرائم الانتخابية هل هي جرائم سياسية أم هي جرائم عادية، أم 

 رائم مختلفة الطبيعة.من يعتبرها ج

 عن ذلك
ا
تم دراسة ألاركان التي تقوم عليها الجرائم الانتخابية، وبعد  ،وفضال

خصوصية قواعد الحماية الجزائية الثاني من الباب ألاول إلى الفصل  ذلك تناول 

املوضوعية الخاصة بالجرائم الانتخابية وكذا  للعملية الانتخابية بداية بالقواعد

العقاب أو معفية منه، وبيان ة بما سواء كانت مشددة أو مخففة الظروف املرتبط

 الجزاءات والعقوبات املقررة لهذه الجرائم الانتخابية.

الخاصة بالحماية الجزائية لالنتخابات  كما شملت الدراسة ألاحكام إلاجرائية 

قة عالثم تبيان  ،من خالل تبيان ألاحكام املتابعة الجزائية في الجرائم الانتخابية

ا  معالجة مسألة التقادم بالنسبة للجرائم القاض ي الجزائي بالقاض ي الانتخابي. وأخيرا

 الانتخابية.

إلحاطة بكافة لوعلى العموم، دراسة كل هذه املسائل القانونية ضرورية 

املسائل املتعلقة بالحماية الجزائية لالنتخابات في الجزائر، لكن يبقى أن نبين نطاق 

لهذه سواء النطاق الزماني أو املكاني  ،ائية املقررة لالنتخاباتهذه الحماية الجز 

أو مظاهر التجريم ويظهر هذا النطاق من خالل دراسة صور  ،الحماية الجزائية

 )الباب الثاني(.للعملية الانتخابية عبر جميع املراحل التي تمر بها الحماية 



 الباب الثاني

نطاق الحماية الجزائية 

 للعملية الانتخابية
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تنطلق من فترة ما قبل سير  ،العملية الانتخابية بمجموعة من املراحلر تم

ا ،يةيراضباملرحلة التح انتخابية، مًر  االعملية الاا
 
ًفرز  ًًصول إلى عملية التصويت 

ًما يميز(1)النتائج العملية  ًل تتم ،ترات مترابطة فيما بينهاهذه العملية بأنها ف ، 

ًنظر اإل من خالل هذا ا ،الانتخابية ًالتكامل،       هذه العملية  يتخللملا  الترابط 

قاتمن       على املشرع  اكان لزام ا على سير العملية الانتخابية اب اقد تؤثر سل ،خًر

ًالترشح أن يتدخل ًحرية الانتخاب  الحقوق  همباعتبا هما أ لضمان نزاهة 

اما سة من رر  املوارن املالسياسية 

 اقتض ىهتما  بالعملية الانتخابية، املختلفة لالا التشريعاتتلك ألاهمية دفعت 

                   كغيره العملية الانتخابية لحماية الجزائية في جميع مراحل سيرتوفير لها ا

ا ًاملشرع الجزائريا ،من املشرعين
 
ًل ا ىأ ًكفل لها  ،ا بالعملية الانتخابيةخاص ا اهتمام 

ًالجزاءات ترانامامن الضمجموعة  اجميع مراحلها  عبرافقها ت 

ًا يالحظ أن ،العمليات الانتخابيةلسير  املتتبعًا التي ترافقها  ،املخالفاتالجرائم 

  فمنها ما يظهر في فترة ما قبل سير العملية الانتخابية ،قد تظهر في فترات متعددة

يركجرائم القي ًتًز ًاملنع    مواليةًمنها ما يظهر في فترات  ،البطاقات الانتخابية د 

  التي من املمكن أن تظهر في فترتي املرحلة التحضيرية على الناخبينلتأثير كجرائم ا

 إعالن النتائجًا ما يختص بمرحلة الفرزاًمنها  ،مرحلة سير العملية الانتخابيةًخالل 

أن يرافق جميع مراحل سير العملية  لذا كان من الضًر ي على املشرع الجزائريا

احسن سير العملية الانتخابية الانتخابية بنصوص قانونية  دعية تضمن 

العملية  الحماية الجزائية قبل سير مظاهرسنتناًل  ،ساسًعلى هذا ألاا

الحماية الجزائية املقر ة خالل سير مظاهر بعد ذلك ثم ، )الفصل ألاول( الانتخابية

 .)الفصل الثاني( في حد ذاتها العملية الانتخابية

 

 

 

                                                           

ن،  -(1) ًآخًر ًًل، أندً  إليس  ا 43صمرجع سابق، ألن 
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 صل ألاول ـالف

  العملية الانتخابية قبل سير  الحماية الجزائية

                                  ها يتمما قبل سير العملية الانتخابية أصعب املراحل التي من خاللتعتبر فترة 

ًهي الفترة التي يتم الانتخابيةمان حسن سير العملية ض مراجعة القوائم  فيها، 

ًل ي يدهم ببطاقة الناخب،  ًتًز ًتقييد الناخبين                  ي شصصلاحق الانتخابية 

ط مما سة الحق الانتخابي أن ًلو استوفى  يشا ك في العملية الانتخابية  جميع شًر

 إذا  ،أً الترشح بمما سة حقه في الانتخاب
ّ
في سجل القوائم  امقيد اكان إل

االانتخابية 

ًا قمنطل ًباعتبا  أن هذه الفترة هي تضمن نجاح العملية العملية الانتخابية 

فقد تعر  عدة تعديات ًجرائم ترافقها مما قد يؤثر على شفافية  نتخابيةالاا

ًقيدها  ًنظم ،خل املشرع الجزائريادلذلك ت  العملية الانتخابية ككل هذه الفترة 

ًال ًتردع  ،من جهةجزائية تضمن شفافية العملية بمجموعة من النصوص الردعية 

ًاملتعدين من جهة أخرى  ااملخالفين 

الجرائم التي قد تظهر خالل فترة ما قبل سير العملية ًمن أبرز هذه 

ًالحذ  ،الانتخابية ًجريمة   ًجريمة القيد املتعدد ،نجد "جريمة التقييد ًالامتناع 

ير البطاقة الانتخابية"  ًكذلك الجرائم تظهر خالل الفترة التحضيرية لالنتخابات ،تًز

ًجرائم التأثير  الانتخابيةة ًجريمة الدعاي ،جريمة الترشح بالغشًلعل أبرزها هي "

ا على الناخبين"

            ملية الانتخابيةما قبل سير العفترة  (املبحث ألاول ) في نتناًلاس ،ًعليه 

ًفق امًما يرافقها أً ما يعبر عنها البعض باملرحلة التمهيدية لالنتخابات،  ا ن جرائم 

رحلة التحضيرية لالنتخابات نتقل بعدها إلى فترة امللن ،الانتخابي للتشريع الجزائريا

ًتعديات قد تؤثر فيًما يراف ا   )املبحث الثاني( سير العملية الانتخابية قها من جرائم 

ا
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 املبحث ألاول 

 للعملية الانتخابيةالتمهيدية الحماية الجزائية للمرحلة 

  للعملية الانتخابية من أهم املراحل في عملية الانتخابالتمهيدية تعد املرحلة 

ًزاتكما ت                القيد تكون على مستوىاقد  ،عر  هذه املرحلة مجموعة من التجا

ًالسجالت الانتخابية اقد ًا ،في القوائم  ا كبير  على عملية مراجعة هذه  يكون لها تأثير 

أً بإخفاء حالة  ،التزًير استعمالً التزًير أعن رريق  القوائم، أً التسجيل فيها

رتبطة املنوع آخر من الجرائم هناك ًا ،املطلب ألاول() من حالت فقدان ألاهلية

ير شهادة التسجيل أً الشطب  ،بالقوائم الانتخابية أً جريمة اعتراض كجرائم تًز

ير القوائم الانتخابية  ،ضبط القوائم الانتخابية ًجرائم إتال  أً إخفاء أً تًز

املطلب بين )ببطاقات الناخ باإلضافة إلى الجرائم املرتبطة الثاني(، )املطلب

أن يتصدى لهذه الجرائم  من الواجب على املشرع الجزائريا انلذا ك الثالث(،

ًلية من مراحل ملواجهة جرائم هذه املرحلة ألاامن النصوص الجزائية  بمجموعة

  العملية الانتخابية

 طلب ألاول ــامل

 الجرائم املتعلقة بعملية التسجيل في القائمة الانتخابية

 بعملية التسجيل في القائمة الانتخابية متعلقة لجرائممن ا وجد مجموعةت

         أً إخفاء حالة ، (الفرع ألاول ) ، إما عن رريق التكرا يكون التسجيل فقد

يكون عن رريق  ماًإ ،(الفرع الثاني) لالنتخاب من حالت فقدان ألاهلية القانونية

ً الشطب لشصص التسجيل ًجه حالمن  أ ا( الفرع الثالث) ققائمة الانتخابية دًن 

 .جريمة القيد املتكرر : فرع ألاول ــــال

 أو )تطرق بية الجريمة القيد املتكر  في القوائم الانتخا تقتض ي
ا
إلى مفهو   (ل

ًا لنتطرق بعدها إلى العقوبات القانونية  ،بحث في أ كانهاالجريمة القيد املتكر  

اه املقر ة لهذ ًفق   .ا()ثانيا  ياالجزائرا تشريع الانتخابيلل الجريمة 
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ا
  .: مفهوم جريمة القيد املتكرر أول

         تضمن أسماء من لهم الحقبأنها كشوفات ت ،تعر  القوائم الانتخابية

ً هو عبا ة عن سجل يقيد فيه أسماء أعضاء هيئة الناخبين، (1)الانتخاب في ممن  ،أ

ط معينة تختلف باختال  القانون املنظم ا (2)توافرت فيهم شًر

همية القيد في القوائم الانتخابية في تجنيب القائمين على العملية ًتتمثل أ

ط املوضوعية  الانتخابية الصعوبات التي ستولدها مسألة بحث مدى توافر الشًر

من خالل الرجوع إليه كأداة  تهيو  الاقتراع، كما تبرز أهمي ىعلى حد في كل ناخب

ًاحدل يسمح للموارن إل بال حيث   ملنع تكرا  التصويت ا (3)تسجيل في سجل 

ًاحد من أهم املسائل املرتبطة بعملية التسجيل  ًتعد مسألة القيد املتعدد 

ًاة أن يكون لكل موارن صوت  مقتضياتفي القوائم الانتخابية، فمن  مبدأ املسا

ا يحتم ًهذا ما ،(4)ًاحد ا اعلى الناخب أن يكون مقيد 
 
ة في قائمة انتخابي أً مسجال

ضمن له القانون كما ي ،رن الناخب الانتخابيفي موا لقائمةًتكون هذه ا ،ًاحدة

ارن الانتخابي حرية اختيا  املوا

ا من الحماية للقوائم ًقد خصص املشرع الجزائري في قانونه الانتخابي نوع ا

ًذلك الانتخابية مثله مث ًلية،    القوائم  منه بما لهذه ايمان اإل أغلب التشريعات الد

ًا ، كما جر  فعل (5)العملية الانتخابية حسن سيراة في الجداًل من أهمية بالغ أ

                                                           

ًل، أسس التنظيم السياس ي، الدًل، الحك -(1) ومات، الحقوق عصا  الدبس، النظم السياسية )الكتاب ألا

ًائل منذ  البياتي، مرجع سابق، ص000، ص0202دا  الثقافة، عمان،  ،ًالحريات( ا 43، 

HERVE Cauchois, Guides du contentieux électoral, 3éme éd, Berger- levrault, Paris, 2017, p25  

ًاملبادئ الدستو ية العامة )د اسة مقا ا -(2)  نة(، منشو ات الحلبي الحقوقيةسعيفان أحمد، ألانظمة السياسية 

ا 022، ص0222بيرًت، 

(3)  - DEBBASCH Charles, PONTIER Jean Marie, BOURDON Jacques, RICCI Jean Claude, Droit 

constitutionnel et institution Politique, Economica, Paris, 1983, p465, 466. 

(4)- ZOLLER  Elisabeth, Droit Constitutionnel, P  U  F, 2éme éd, Paris, 1998, p542. 

ًمتمم، ، 02 -02العضوي  قم  من القانونا 01نص املادة أنظر  -(5)                      التي تنص ر،السالف الذكمعدل 

من الدستور، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت  491:" مع مراعاة أحكام املادة على

 ة إدارية انتخابية تتكون من:مراقبة لجن

 قاض يعينه رئيس املجلس القضائي املختص إقليميا، رئيسا،
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معظم التشريعات الانتخابية  على غرا االقيد املتكر  في هذه القوائم الانتخابية، 

ًجوب التسجيل في القائمة الانتخابية  ملشرع الفرنس ي الذي أكدجنيية، كاألاا على 

ًاحدة، حسب املادة                      بل جر   من قانون الانتخابات الفرنس ي، (L 20)ملرة 

ا للمادة  ا (1) من نفس القانونا ( 02L)حتى التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية ربق 

 أن يسجل الشصص في أكثر  ،ًنعني بالتسجيل املتكر  في القوائم الانتخابية

ًائر انتخابية مختلفة ًذلك لن القاعدة التي تحكم  ،من جدًل انتخابي في د

    حيث بمجرد قيد الشصص  ،(2)لقوائم الانتخابية هي ًحدة القيدالتسجيل في ا

فال يستطيع  ،في القيد قد استنفذ حقه يكونا في جدًل انتخابي لدائرة معينة

لدائرة انتخابية أخرى ما دا  تسجيله ً قائمة الناخبين أالتسجيل في جدًل انتخابي 

ا (3)األاًل قائم ا

      حيث كونه يعد على مستوى املراكز  ل الانتخابي منًحدة هذا السج ًتأتي

ًاحد يكون صالح ا ًائر ففي كل دائرة جدًل    الرئاسةاملختلفة ا لنتخابات في الد

                                                                                                                                                                                

 رئيس املجلس الشعبي البلدي، عضوا،

 ألامين العام للبلدية، عضوا،

 ( من البلدية، يعينهما رئيس اللجنة عضوين.2ناخبين اثنين )

 تجتمع اللجنة بمقر البلدية، بناء على استدعاء من رئيسها.

ع تحت تصرف اللجنة أمانة دائمة يديرها املوظف املسؤول عن مصلحة الانتخابات على مستوى البلدية  توض

وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية، طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية 

 املعمول بها.

اتحدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم." 

)1)-DESRAMEAUX  Gérard- David,  Droit  électoral  "Texte et Références,  Explications,  Débats ",  1ére 

éd,  studyrama, nanterre- France, 2013 , p22, 23.  

 شاد أحمد يحي الرصاص، النظا  الانتخابي في الجمهو ية اليمنية،  سالة دكتو اه في الحقوق، كلية  -(2)

، أنظر كذلك: لعبادي إسماعيل، مدى فعالية تعدد 403ص، 0001مس، القاهرة، الحقوق، جامعة عين الش

ًمراجعة القوائم الانالرقابة أنواع  إصالح النظا   تخابية أشغال امللتقي الورني حولافي حل منازعات إعداد 

ًالعلو  السياسية جامعة جيجل، الجزائر،نتخابي في الجزائر الضًر ات ًآلالاا يومي املنعقد  ليات، كلية الحقوق 

ا 032، ص0202ديسمبر  ،20ً 22

ا 000سعد مظلو  العبدلي، مرجع سابق، ص -(3)
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ا
 
ًلة، فضال عن عد  قيد  النواب، املجالس املحلية الاستفتاءات التي قر تها الد

ا   (1)الناخب في أكثر من جدًل انتخابي

ا لنص نفسه في السجل الانتخابي ربق ا الناخب أن يقيد ًعليه، يقع على عاتق

ر ،من قانون الانتخابات الجزائريا 23املادة  ، غير أنه ل بد هإذا استوفي جميع شًر

ًاحد في القوائم الانتخابية أن يكون التقييد ًإل قامتفي سجل  جريمة القيد  ، 

ا  (2)املتكر ة في سجل القوائم الانتخابية

 .رر ا: أركان جريمة القيد املتكثانيا 

ا: أ كان ثالثة تقو  جريمة القيد املتكر  في القوائم الانتخابية على

  .الركن الشرعي لجريمة القيد املتكرر  (4

تقو  معظم التشريعات الحديثة في تنظيماتها على ما يعر  بالركن الشرعي 

ًهذا ما نص عليه املشرع الجزائري في ق ًالعقوبات،  انون العقوبات في نص للجرائم 

ا (3)السالفة الذكر ًلىمادته ألاا

ًل عقوبةبأنه ل ي ،ًيفهم من الركن الشرعي للجريمة       مكن اتخاذ أي تدابير 

  ل تكييف سلوك على أنه جريمة إل بالنص عليها صراحة في نصوص القانوناًا

سلوك معين أي فإنه ل يمكن تكييف  من قانون العقوبات، 20 ا لنص املادةًتطبيق ا

 ثناء مما سته لحقوقه السياسية على أنه جريمة انتخابية، أصاد  عن أي شصص

ًحتى في قانون العقوباتما لم ينص عليه صراحة في قانون الانتخابات ًهذا ،   ،        

جرامية املشكلة على معظم السلوكات لاا خالل نصه رياما تطرق إليه املشرع الجزائ

جرامي مخالف لنظا  وك إرير العقوبات املقابلة لكل سلًتق ،للجريمة الانتخابية

االانتخابات 

                                                           

ا 000عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(1)

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  23أنظر نص املادة  -(2)          التي تنص ،السالف الذكرمعدل 

من  63مسجال في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه، بمفهوم املادة إل من كان  " ل يصوتعلى:

 القانون املدني". 

:" ل جريمة ول عقوبة أو تدابير التي تنص على، ، السالف الذكر012 -22  قم من ألامرا 20أنظر نص املادة  -(3)

 أمن بغير قانون".
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نجد أن املشرع الجزائري ًبالنسبة لجريمة القيد املتكر  في القوائم الانتخابية، 

 ًالتي تنص ،من قانون الانتخابات 003على الركن الشرعي لها في نص املادة نص 

ًبغرامة من 4( أشهر إلى ثالث )4:" يعاقب بالحيس من ثالثة )على  222 3( سنوات 

           تحت أسماءمن سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية  دج كل 222 32ج إلى د

     من حالت فقدان ألاهلية  حالة بإخفاءأً صفات مزيفة أً قا ، عند التسجيل 

ا (1)التي ينص عليها القانون"

 .ركن املادي لجريمة القيد املتكرر ال (2

             سجل الانتخابي بالتسجيلال يتحقق الركن املادي لجريمة القيد املتكر  في

ً صفات مزيفة من جدًل انتخابي بناء ا في أكثر  ً يغير في صفته ،على أسماء أ كأن ، أ

ا
 
ًهو فاقد ألاهلية يغير ًظيفته مثال عليه ا كأن يكون محكوم ا ،أً قا  بالتسجيل 

ا
 
              ل مرةيقو  بالتسجيل لًا ًفي هذه الحالة إما أن بجناية أً أشهر إفالسه مثال

ًل ، أً يتم شطبه من الجدًل انتخابي فيخفي فقدانه لألهلية الانتخابيةفي الجد

ًالقيا  بهذه (2)فيخفي فقدانه لألهلية الانتخابية التي يتطلبها القانونا ،الانتخابي  ،

أن تكون هناك  ًيجب ،القيد في أكثر من جدًل انتخابي يترتب عنها جريمةألافعال 

ًا  ابطة بين ع في هذه ًل عقاب  ،لنتيجة املراد تحقيقهاهذه ألافعال  على الشًر

ًاقعة القيد املتعدد ا (3)الجريمة لنه ل بد من تحقق 

الركن املادي لهذه  فإن السلوك لاجرامي الذي يتحقق به ،على ذلك ًبناء ا

ً التسجيل في جدًل انتخابي لحق على القيدالجريمة هو  ً تسجيل ،فعل القيد أ  أ

ً ا سابق في جدًل آخر ً أكثر، لن السيب أ تمثل في املحافظة لحكمة من التجريم تأ

ًاة ا ،(4)على مبدأ املسا
 
ًهكذا ت ه الجريمة من الجرائم عد هذالذي يحكم الاقتراع، 

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  003أنظر نص املادة  -(1) امرجع سابق معدل 

( 6( أشهر إلى ثالث )6:" يعاقب بالحبس من ثالثة )التي تنص على نفس املادة من نفس املرجع،أنظر  -(2)

    دج كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء 14.444دج إلى  1.444سنوات وبغرامة من 

اخفاء حالة من حالت فقدان ألاهلية التي ينص عليها القانون".أو صفات مزيفة أو قام، عند التسجيل بإ

ا 23حسا  الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(3)

ًجبت أن -(4) ًلية الصاصة بحقوق لانسان قد أ يتصف الاقتراع العا   يجب أن يشا  إلى كافة املواثيق الد

ًاة ًاة في الانتخاب يقض ي بوج  باملسا ًاحد يتم لادلء به ًعد  التمييز، مبدأ املسا ا  وب أن يكون لكل ناخب صوت 
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ًنزاهة عملية  ن قيا أي أ ،الصطرة عية  هذه الجريمة يترتب عليها خطر يهدد مشًر

ا (1)نتخابالاا

  .مة القيد املتكرر الركن املعنوي لجري (6

ا
 
التي يلز   ،سجل الانتخابات من الجرائم العمديةعتبر جريمة القيد املتكر  في ت

                لقيامها توافر القصد الجنائي العا ، أي أن يكون الفاعل على علم بأنه مقيد

ًمع ذلك يقو  أً يطلب القيد مرة أخرىا               في الجدًل الانتخابي التابع لدائرته، 

ًيستدل على ذلك من خالل رلبه أً تسلمه البطاقة ، (2)في جدًل انتخابي آخر

ًتحقق علمه ب ًبالنسبة للالانتخابية،    قائمين على عملية القيدواقعة القيد املتعدد 

لية  ذا ثيت علمهم بالقيد السابق للشصص املعني في جدًل إ تثا  بشأنهمفإن املسًؤ

ًمع ذلك تتجه إ ادته ا (3)م إلى تحقق فعل القيد املتكر اآخر، 

    ناخب الذي يتقد  بطلب قيد اسمه فهنا ينتفي القصد الجنائي بالنسبة لل

ًلكن جدًل داا بطلب شطب اسمه من مشفوع ا ،في الجدًل الانتخابي ئرة أخرى، 

ا  كما أنه  ،في ذلك الجدًل دًن الشطب عليه من قبل لادا ةاسمه يبقي مقيد 

ًيتم قيده  ،مواجهة شصص قا  بطلب قيده في جدًل انتخابيلجريمة في تقو  ا

ًدًن علمه ًذلك بطلب من قبل الغير  ا.(4)فيه بالرغم من أنه مقيد في جدًل آخر، 

 

                                                                                                                                                                                

ًاحدة أنظر  ًاملادة مرجع سابقمن لاعالن العالمي لحقوق الانسان،  00/ 00نص املادة في دائرة  فقرة ج  04، 

ًاملادة 0020من امليثاق ألامريكي لحقوق لانسان لسنة  ًالشعوب لسنة من امليثاق لاا 20،  فريقي لحقوق لانسان 

ا 0020

            إكرا  عبدالحكيم محمد محمد حسن، الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية )د اسة تطبيقية -(1)

          40، ص0221 في جمهو ية مصر العربية(،  سالة دكتو اه، كلية الحقوق، جامعة لاسكند ية، مصر،

لية الجنائية عن الجرائم الانتخابي ًدا  الشتات ً يبين أبو بكر عمر املسًؤ ة )د اسة مقا نة(، دا  الكتب القانونية 

ا 30، ص0204القاهرة، 

ا 31الو دي براهيمي، مرجع سابق، ص -(2)

ا  002عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(3)

امة           الرحمن منصو  الشحات، القانون العقابي )القسم الصاص، جرائم الاعتداء على املصلحة الع حاتم عبد -(4)

ا 03، ص0200ًعلى ألاشصاص(، دا  النهضة العربية، القاهرة، 
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ا
 .جريمة القيد املتكرر ا: عقوبة ثالث

ا  في فرض العقوبة على جريمة التسجيل املتكر  كان املشرع الجزائري صريح 

          ًهذا  ،(1) لم ينص صراحة على هذه الجريمةعلى عكس املشرع املصري الذي 

تعاقب كل  يالت ،السالفة الذكر من قانون الانتخابات الجزائريا003املادة ما تؤكده 

              أً صفات مزيفة، من قائمة انتخابية تحت أسماء نفسه في أكثرسجل  من

التي ينص عليها من حالت فقدان ألاهلية  أً قا  عند التسجيل بإخفاء حالة

                 ًبغرامة ،سنوات (4) ثإلى ثالا أشهر (4ثالثة )من بعقوبة الحيس  ،القانونا

           ًبالرجوع إلى ربيعة هذه الجزاءات نالحظ  ،(2)دج 222 32دج إلى  222 3من 

مات اًغرا هذه الجريمة بعقوبة سالبة للحرية مرتكبي عاقب ،املشرع الجزائريا أن

ا مالية  اكجريمة القيد املخالف للقانون  ،دًن أن يردفها بعقوبة تكميليةمع 

                في توقيع الغرامة أً الحيس املفاضلة حرية يًلم يترك املشرع للقاض 

ًتدهما مع ابل أًجب توقيع الحد ألاقص ى  اختيا اخل السلطة التقديرية للقاض ي في ا، 

ًلم يعامن الغرا ًألادنى لكل ًالحيس،  امة  ع في جريمة عل قب املشرع أيض  ى الشًر

  (3)القيد املتكر اتما  عملية أي إالجريمة  ملتكأن تبل يجب  ،القيد املتكر ا

جريمة التسجيل بإخفاء حالة من حالت فقدان ألاهلية : فرع الثانيــــال

ا.الانتخابية

لاحارة بجريمة التسجيل بإخفاء حالة من حالت فقدان ألاهلية  تقتض ي

 )خابية أن نتطرق الانت
ا
مفهو  جريمة التسجيل بإخفاء حالة فقدان  تحديد إلى (أول

ًتحديد مقدا  العقوبات  ،بعدها إلى أ كان هذه الجريمةلنتطرق  ألاهلية الانتخابية

ا ا()ثانيا  في مواجهة مرتكبي هذه الجريمةملشرع ا اهقر االتي أ

                                                           

فواز محمد نجم الشمري، الطعون الانتخابية املتصلة بانتخابات املجالس النيابية )د اسة مقا نة(،  سالة  -(1)

ا 22، ص0201كلية الحقوق، جامعة لاسكند ية، مصر،  ،دكتو اه

ًمتمم، ، 02 -02قانون العضوي  قم من ال 003نص املادة  أنظرا -(2) امرجع سابق معدل 

معدل ، 02 -02من القانون العضوي  قم  22، أنظر نص املادة 32الو دي براهيمي، مرجع سابق، ص -(3)

 :" ل يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة".التي تنص على ،السالف الذكرًمتمم، 
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ا
دان ألاهلية : مفهوم جريمة التسجيل بإخفاء حالة من حالت فقأول

 .الانتخابية

ط التي أ تعتبر توفرها املشرع  ًجبألاهلية الانتخابية مجموعة من الشًر

ًبتحليلنا لنص يل ًالترشح،  حق للفرد مما سة حقه السياس ي املتمثل بالنتخاب 

ا، (1)من قانون الانتخابات الجزائريا 24املادة 
 
ط عنجد بأنها ت دد مجموعة من الشًر

يتمكن من مما سة حقه في التسجيل في القوائم  حتى بيجب توفرها في الناخ

ط نجد شرط الجنسية ،الانتخابية ا (2)ًمن بين هذه الشًر

             منح للموارنين دًن سواهمقوائم يحيث أن حق التسجيل في هذه ال

سنة كاملة يو   02املشرع بسن  هًالذي حددلى شرط السن إألاجانب باإلضافة من 

ا (3)عاالاقترا

ًالسياسيةكم            ا يشترط املشرع تمتع املوارن بجميع حقوقه املدنية 

ًبمفهو  املخالفة نرى (4)من حالت فقدان ألاهلية الانتخابية في حالة ل يوجد ًأن  ،

ط  هذه إحدى ابأنه كل من قا  بتسجيل نفسه بالقوائم الانتخابية مخالف ا الشًر

 هلية الانتخابيةمن حالت فقدان ألاا ي حقه جريمة التسجيل بإخفاء حالةتقو  ف

االجريمة  إلى أ كان هذه إلى التطرقا ناًهذا ما يدفع

 .ا: أركان جريمة التسجيل بإخفاء حالة من حالت فقدان ألاهليةثانيا 

 تقو  هذه الجريمة كغيرها من الجرائم ألاخرى بتوافر ثالثة أ كان هي: 

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02ن العضوي  قم من القانوا 24أنظر نص املادة  -(1)              التي تنص  ،السالف الذكرمعدل 

( سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا 41كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشر ) :" يعد ناخباعلى

 به". بحقوقه املدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالت فقدان ألاهلية املحددة في التشريع املعمول 

ًالنظم السياسية -(2)  )القسم الثاني(، منشأة املعا   محسن خليل، عبد الحميد متولي، القانون الدستو ي 

ا 23س  ن، ص  لاسكند ية، د

ًالقانون الد -(3)  020ص، 0221منشأة املعا  ، لاسكند ية، ستو ي، سامي جمال الدين، النظم السياسية 

ًمتمم، ، 02 -02وي  قم من القانون العض 24أنظر نص املادة  امرجع سابق معدل 

ا، نفس املرجع 23، 21، 23، 24أنظر نص املواد  -(4)



قبل سير العملية الانتخابية املقررة الحماية الجزائية ألاول:الفصل                          الباب الثاني                

 

196 
 
 

حالت فقدان الركن الشرعي لجريمة التسجيل بإخفاء حالة من  (4

 .ألاهلية

انوني يجر  الفعل للجريمة بأنه ضًر ة توفر نص ق يعر  الركن الشرعي

ًيفهم من الركن الشرعي لجريمة التسجيل بإخفاء حالة املرتكب  من رر  الفرد، 

ًيحدد العقوبة ،من حالت فقدان ألاهلية ًجود نص قانوني ينظم الجريمة       هو 

ا  (1)التي تقابلها

             بحيث نص ،  به املشرع الجزائري في قانون الانتخاباتًهذا ما قا

ط املطلوبة في الناخب من خالل نص املواد  ًلم ، 23ً 21ً 23ً 24على الشًر

                            بل نص  ،في أحكا  الباب ألاًل من قانون الانتخابات يكتفي بالنص عليها

ًاملتمثل في علم الفرد بفقدانه حالة  الجنائيعلى العقوبات في حالة توفر القصد 

ًذلك ربق ا ،من حالت فقدان ألاهلية                        ا لنص املادة ًتعنته في التسجيل 

العقوبات  بيان خالل سنقف عليه منًهذا ما  ،(2)نتخاباتالاامن قانون  003

ااملقر ة لجريمة التسجيل بإخفاء حالة من حالت فقدان ألاهلية 

الركن املادي لجريمة التسجيل بإخفاء حالة من حالت فقدان  (2

 .ألاهلية

يتحقق الركن املادي لجريمة التسجيل بإخفاء حالة من حالت فقدان 

ًهو يد ك  ،بمجرد قيا  الفرد بتسجيل نفسه في إحدى القوائم الانتخابية ،ألاهلية

     كغياب شرط السن ،بفقدانه لحالة من حالت فقدان ألاهلية الانتخابية أً يعلم

ً الجنسية ً عد  تمتع  ،أ ًاملدنية اأ ملنصوص عليها الفرد بجميع حقوقه السياسية 

 نتخاباتاملتعلق بنظا  الاا، 02 -02القانون العضوي  قم من  21ً 23في املادتين 

ا  (3)السالف الذكر

                                                           

ًالجرائم  محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم الصاص -(1) ًالثقة العامة  )الجرائم املخلة باملصلحة العامة 

ًملحقاتها(، دا  الثقافة، عمان،  ا 30، ص0222الواقعة على ألاموال 

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  003، 23، 21، 23، 24نظر نص املواد أ -(2) امرجع سابق معدل 

ا ، نفس املرجع21، 23أنظر نص املادتين  -(3)
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ًجوب تتضمن صالحية أهلية  ،إلى قسمينبوجه عا  املدنية  ًتنقسم ألاهلية

ًعليه ال ًاالتزاماتشصص لن يكون له حقوق  ًهي صالحية أهلية،  الفرد  أداء، 

ًتحمل الاكتساب  على ًقد ته ً  العمل  ،الالتزاماتحقوق        أً بوجه آخر صد

ًالصبي تعتبر  (1)على ًجه قانونيمن الشصص  ًالسفيه  ًاملعتوه،  فأهلية املجنون 

ا خابيبمما سة حقه الانتل تسمح للفرد  ،أهلية قاصرة

  
 
هلية عن ألاهلية املدنية، يشترط املشرع الانتخابي، ما يعر  بالاًفضال

فيجب أن يكون  ،في الانتخابحقه التي تسمح للشصص بمما سة  الانتخابية

ًاملدنية،  ًفي حالة اضطراب ألاهلية الناخب متمتع بكامل حقوقه السياسية 

ًما يستتبعها من ع نه الصاصة، أً تخدش  على إدا ة د  قد تهالعقلية لديه  شًؤ

 تمتعه بهاالتي يفترض  ،من الشر  ًألامانة أهليته ألادبية بنزًله عن الحد ألادنى

هؤلء دعوة ًتبرير ذلك أنه ل يصح  ،كأن يقو  با تكاب أفعال معينة جرمها القانونا

اأا شصاص الذين ليسواألا
 
نهم الحاصة هال  مانة  عديمي الشر  ًألااً أ إلدا ة شًؤ

ًلةلمساهل ن الحكم بالد          صواتهم قد أصابها العا ًذلك لن أ، مة في إدا ة شًؤ

ًلة   (2)ًل يمكن أخذها بعين الاعتبا  عند اختيا  سلطات الحكم في الد

الركن املعنوي لجريمة التسجيل بإخفاء حالة من حالت فقدان  (6

 .ألاهلية

ت فقدان ألاهلية حالة من حالا يقو  الركن املعنوي لجريمة التسجيل بإخفاء

وظف أً امل ،سواء الشصص املعني بالتسجيل ،بمجرد تحقق العلم لدى املخالف

                                                           

ًالحق(، محمد عبد الوهاب خفاجي، مبادئ القانون )د اسة تطبيقي -(1) د  د  ن  ة لهم مبادئ القانون 

 الفضل، النظرية العامة لاللتزامات في القانون املدني )مصاد  الالتزا ( ، منذ ا043، 042، ص 0002لاسكند ية، 

للقانون املدني ، لعشب محفوظ، املبادئ العامة 044، ص0000جامعة بغداد، العراق،  ،، كلية القانونا20ج

ا 33، ص0000، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزائريا

ًمتمم، ، 02 -02قم من القانون العضوي  ا 21نص املادة  -(2) ًائل منذ  البياتي، مرجع معدل  مرجع سابق، 

ا 00سابق، ص
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  أً الغير بتوفر حالة من حالت فقدان ألاهلية الانتخابية املعني بقوائم التسجيل

ا  (1)بغية التأثير على نزاهة العملية الانتخابيةتسجيل الفرد يتعمد مع ذلك ًا

أي يجب  ،في محيط الجرائم املعتمدة ئم التي تدخلالجراًهذه الجريمة من 

لية الجنائية على الفرد  توفر القصد الجنائي فيها، ًفي حالة غيابه تنتفي املسًؤ

غير أن ذلك ل يكفي لقيا  جريمة التسجيل  خالف للتشريع الانتخابي الجزائرياامل

االشرعي  الركن إل بتوفرا حالة من حالت فقدان ألاهليةبإخفاء 

 ثا
ا
ا.جريمة التسجيل بإخفاء حالة من حالت فقدان ألاهليةا: عقوبات لث

ا
ّ
                    م املشرع الجزائري العقوبات املقر ة لجريمة التسجيل بإخفاء حالةنظ

عاقب فيها يالتي من قانون الانتخابات،  003من حالت فقدان ألاهلية في نص املادة 

ًبغرامة من  (4ث )ثالاإلى  أشهر (4ثالثة ) بالحيس من               دج 222 3سنوات 

             في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء  دج كل من سجل نفسه 222 32إلى 

          من حالت فقدان ألاهلية بإخفاء حالة أً صفات مزيفة أً قا  عند التسجيل

ا (2)التي ينص عليها القانونا

بين عقوبتي الحيس جمع املشرع الجزائري  ننالحظ أ ،ًباستقراء هذه املادة

وبتين، غير أنه ترك املجال هاتين العق ًلم يترك للقاض ي حرية املفاضلة بين ًالغرامة

ا ًالتخفيف في العقوبتين، كما أن املشرا للقاض ي مفتوح       ع في اختيا  بين التشديد 

ع  الت فقدان في القيد املخالف بإخفاء حالة من حلم يعاقب على جريمة الشًر

          ًهي تحقق التسجيل املخالف بإخفاء حالة  بل  بطه بتحقق النتيجة ،ألاهلية

ا (3)من حالت ففقدان ألاهلية

ا

ا

                                                           

ًتطبيق لنتخابات م -(1) ًاجتهادات في عملية الاقتراع ًضماناتها ) تحليل  جلس جو ج شفيق سا ي، تأمالت 

ا 44، ص0220، دا  النهضة العربية، القاهرة، (0222الشعب املصري لعا  

ًمتمم، ، 02 -02القانون العضوي  قم  من 003نص املادة  أنظر -(2) امرجع سابق معدل 

بيرًت  ،، منشو ات الحلبي الحقوقيةنعمة اسماعيل، النظم الانتخابيةعبدً سعد، علي مقلد، عصا   -(3)

ا 31ص، 0221
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ا.جريمة تسجيل أو شطب شخص دون وجه حق :فرع الثالثــــال

ًجه حق في التشريع الانتخابي  ً شطب شصص دًن  لإلحارة بجريمة تسجيل أ

 )تطرق ًجب الالجزائري 
ا
               قل بعدهاتنلن ،ًأ كانهاإلى مفهو  هذه الجريمة  (أول

ا ا()ثانيا  ده املشرع الجزائري لهذه الجريمةالذي أًجإلى الجزاء 

امة تسجيل أو شطب شخص دون وجه حق.أول: مفهوم جري

ضًر يان لكي  إجراءينيعتبر التسجيل في القوائم الانتخابية أً الشطب منها  

ًالترشحراد يتمكن ألاف  (1)من مباشرة حقوقهم السياسية املتمثلة في الانتخاب 

ط  أً الشطب منها ًيتطلب التسجيل في القوائم الانتخابية       مجموعة من الشًر

            سواء  ،املورن الانتخابي لكل فرد 20ًقد حددت املادة  ،احتى يعتبر الفرد ناخب ا

ًا مسقط  أس املعنيمستوى بلدية على  ً بلدية آخر مورن للمعني، بلدية  أ مسقط أ

 أس أحد أصول املعني
ا (2)

في القوائم  التسجيلعلى ًجوب  ،كما أكد املشرع الانتخابي الجزائريا

ًالتي الانتخابية  من الفاتح أكتوبر من كل سنة في كل بلدية ابتداء ا مراجعتهايتم ، 

اتحت مراقبة لج ًذلك ًهو  ئيس  ئري كما يمكن للجزا، نة إدا ية تتكون من قاض 

ًاملسجل لدى ًالقنصلية الجزائري املقيم في الصا ج          ةاملمثليات الدبلوماسية 

تخابية قائمة انفي  ألز  القانون الناخب املسجل كما (3)اأن يطلب تسجيله فيه

                                                           

ا -(1)
 
ًل الانتخابية ل ينش ئ بذاته الحق في التصويت، بل يعد دليال ًجود ذلك الح إن القيد في الجدا ق فقط على 

ًقد عبر عن هذه الفكرة بصو ة أدق الفقيه الفرنس ي العميد )ليون ًفي نفس الوقت شررا ضًر ي ا ا ملما سته، 

ًجي( بقوله إن الانتخابات ليس حقا شخصيا بل هو نوع من املشاركة أو املساهمة في الحياة السياسية،  ":د

          شاغلها، يجب على من يتقلد أعباءها ومن ثم فإنه يعد بمثابة الوظيفة العامة في تطلبها شروطا معينة ل

أن يكون حائزا للدليل القانوني الذي يثبت استيفائه للشروط الالزمة ملباشرة مهامها، وذلك الدليل هو القيد 

لاسكند ية ، أنظر ماجد  اغب الحلو، القانون الدستو ي، دا  املطبوعات الجامعيةفي القوائم الانتخابية"، 

ا  003، ص0022

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  20أنظر نص املادة  -(2) امرجع سابق معدل 

ا، نفس املرجع  02، 01، 03، 22أنظر نص املواد  -(3)



قبل سير العملية الانتخابية املقررة الحماية الجزائية ألاول:الفصل                          الباب الثاني                

 

200 
 
 

ًقا  بتغير مورنه  عن رريق تقديم رلب خالل  أن يقو  بشطب اسمهسابقة 

ا (1)ًتسجيله في بلدية إقامته الجديدة ،لهذا التغيرألاشهر الثالثة املوالية 

ًجه حق في حالة قيا  أحد  ،ًتقو  جريمة تسجيل أً شطب شصص دًن 

ً شطبه من القوائم الانتخابية بطلب تسجيلهألافراد  ا ،أ
 
في ذلك تصريحات  مستعمال

                نكون أما  جريمة التسجيل ًهنا ،أً تسجيل مزيفة مزيفة أً شهادات شطب

ًجه حق ً الشطب دًن   ًمثلها مثل باقي الجرائم الانتخابية ألاخرى تقو  على عدة  ،أ

لية ا أ كان يجب توفرها لقيا  املسًؤ

 .لتسجيل أو الشطب لشخص دون وجه حقا: أركان جريمة اثانيا 

ًالشطب لشصص تقو  جريمة التس ًجه حق على ثالثةجيل  اأ كان هي:  دًن 

 جيل أو شطب لشخص دون وجه حق.الركن الشرعي لجريمة تس (4

يقصد بالركن الشرعي لجريمة تسجيل أً شطب لشصص دًن ًجه حق هو 

ًهو ما  ئري من خالل املشرع الجزا نظمهالنص عليها في مواد قانون الانتخابات، 

ًلته ، (2)من قانون الانتخابات 022في نص املادة  نصه على هذه الجريمة ًمحا

في الجزاءات أً العقوبة  سند سهًهذا ما  يقابلهاالذي  الجزاء القانونيتنظيم 

 املقر ة لهذه الجريمة 

 .مة تسجيل أو شطب لشخص دون وجه حقالركن املادي لجري (2

ًجه حق يتكون الركن املادي في جريمة تسجيل أً             شطب شصص دًن 

أً الشطب لشصص باستعمال  إما التسجيل ًاملتمثل ،جراميمن السلوك لاا

هة العملية ًتحقيق نتيجة سلبية مخالفة لنزا ،أً شهادات مًز ةمزيفة  تصريحات

                                                           

ًمتمم،  ،02 -02من القانون العضوي  قم  00أنظر نص املادة  -(1) امرجع سابق معدل 

( 6( أشهر إلى ثالثة )6قب بالحبس من ثالثة ):" يعاالتي تنص على ،، نفس املرجع022أنظر نص املادة  -(2)

أو شطب اسم شخص  اول تسجيل شخصدج كل من سجل أو ح 34.444دج إلى  3.444سنوات وبغرامة من 

في قائمة انتخابية بدون وجه حق، وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة. كما يمكن الحكم على 

( 5( على ألاقل وخمس )2ممارسة حقوقه املدنية ملدة سنتين ) مرتكب الجنحة املذكورة أعاله، بالحرمان من

  سنوات على ألاكثر".



قبل سير العملية الانتخابية املقررة الحماية الجزائية ألاول:الفصل                          الباب الثاني                

 

201 
 
 

ً بوجه  ًالعالقة السبيية  ،آخر توفر عنصر السلوك الاجراميالانتخابية، أ ًالنتيجة 

ا (1)بينهما

ً الفعل لاا ،جراميلاا فالسلوك ه الجاني جرامي الذي يأتي بهو النشاط املادي أ

ًقد يكون الغير تسجيل،)سواء لادا ي املكلف بال ًيكون (أً الفرد املعني بالقيد،   ،

ا ط املنصوص عليها في القانون الاا هذا الفعل منافي  نتخابي، كما يمكن للشًر

ا ً بناء اتحت اسم م التسجيل تدليس  ا  (2)على صفة غير حقيقة ستعا  أ

فتتمثل في حصول ألاثر املادي امللموس لسلوك  ،جراميةأما عن النتيجة لاا

ًالعملية الانتخابية في مجملها تعتبر حق  الجاني ً التعدي على حق يحميه القانون،  أ

ًالشفافية الانتخابية ًكذلك حق التصويت  يعتبران من الحقوق  ،يحميه القانون 

ً شطب  التي يحميها القانون، فالثر املترتب هو تغير الحقيقة بالتوصل إلى تسجيل أ

ا  (3)مخالف للقانونا

ًالنتيجة السبيية  العالقةفي حين تعد  نتيجة حتمية بين السلوك لاجرامي 

         جريمة تسجيل تتحققجرامي للنتيجة فبمجرد تحقيق السلوك لاا ،جراميةلاا

ًجه حق  ً شطب لشصص دًن  اأ

 .ة تسجيل أو شطب لشخص دون وجه حقالركن املعنوي لجريم (6

ًجهيقصد بالركن املعنوي لجريمة تسجيل أ         حق ً شطب لشصص دًن 

ً اء ا تكاب السلوك لااهو تحقق القصد الجنائي  ًكما هو متعا   عليه من  جرامي، 

ًجه حق هو من الجرائم العمدية فإن جريمة تسجيل   أً شطب لشصص دًن 

                  سواء من الفاعل ألاصلي  ،ل يمكن أن تقع دًن توفر قصد جنائي ًالتي

توفر بمجرد ف ،جرامية أً لم تتحققيجة لاا، ًسواء تحققت النت(4)أً من الشريك

                                                           

ا  02ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص -(1)

ًمنازعاته أما  القضاء  -(2) ًد الباز، القيد في جداًل الانتخابات  ًمصر)دا  (       د اسة تحليلية مقا نة في فرنسا 

ا  20، ص0001ة، القاهرة، دا  النهضة العربي

(3)- MASCLET  Jean Claude, Le droit des élections Politiques, P. U. F, Paris, 1992, p192. 

ًالكويتي، في حين  -(4) ًهذا على غرا  املشرع املصري  ذكرت بعض التشريعات الانتخابية صراحة مصطلح العمد 

اعن ذكره املشرع الجزائري  غفل
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         ًهذا  ،جرامي املرتكب تقو  املخالفة للقانوناالقصد الجنائي من السلوك لاا

ا (1)من قانون الانتخابات الجزائريا 20/ 002ما نصت عليه املادة 

 حق.جريمة تسجيل أو شطب شخص دون وجه ثالثا: عقوبات 

ا                   فإنه يعاقب ،نون الانتخابات الجزائريامن قا 20 /022لنص املادة  ربق 

ًجه حق بالحيس من  كل ً شطب لشصص دًن  ثالثة من ا تكب جريمة تسجيل أ

ًاسنوات( 4ثالث )إلى  أشهر (4)   دج 222 22دج إلى  222 2بغرامة مالية من ، 

ًالغرامة في هذا الشأنًاملالحظ   أن املشرع الجزائري جمع بين عقوبتي الحيس 

ًترك املجال للقاض ي ًاملشدد املالية،  ا (2)في الاختيا  بين الظر  املخفف للعقوبة 

كما أضا  املشرع في هذه الجريمة عقوبة الحرمان من مما سة حقوقه 

ًخمس  (0) املدنية ملدة سنتين ًهي عقوبة  ،سنوات على ألاكثر (1)على ألاقل 

ا (3)تعزيرية

         يد ج جريمة الامتناع عن التسجيل  ًما يعاب على املشرع الجزائري أنه لم

ا (4)في القوائم الانتخابية في حين أن القانون املصري لم يغفل عن هذه الجريمة

 طلب الثانيـامل

 الجرائم املرتبطة بالقوائم الانتخابية

ًل سن لذلك ،رتبطة بالقوائم الانتخابيةاملرائم مجموعة من الج توجد تنا

)الفرع  التسجيل أً الشطب في القوائم الانتخابية شهاداتفي  تزًيرالجريمة 

ًجريمة  )الفرع الثاني(،ًجريمة اعتراض عملية ضبط القوائم الانتخابية  ألاول(،

ًاإ ير القوائم الانتخابية تال   ًتًز  )الفرع الثالث(.إخفاء 

ا

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  20/ 002ادة أنظر نص امل -(1) امرجع سابق معدل 

ا، نفس املرجع 20/ 022أنظر نص املادة  -(2)

امن نفس املرجع  20نفس املادة الفقرة أنظر  -(3)

ا 033أبو املعاري مصطفى أبو املعاري مصطفى، مرجع سابق، ص -(4)
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جريمة تزوير شهادة التسجيل أو الشطب في القوائم : فرع ألاول ــــال

 .الانتخابية

ير شهادة التسجيل أً الشطب ر تعتب من أبرز الجرائم املرتبطة جريمة تًز

(،  ذلك سنتطرق إلى مفهو  هذه الجريمةًا ،بالقوائم الانتخابية
ا
 أ كانهاًتحديد  )أول

ا( ا(. لهالنتنقل بعدها إلى العقوبات املقر ة  ،)ثانيا
ا
ا)ثالث

 
ا
 .ئم الانتخابيةأو الشطب في القوا : مفهوم جريمة تزوير شهادة التسجيلأول

أنها عبا ة عن مجموعة سجالت الانتخابية على  أً القوائم تعر  السجالت

ًكل بعثة دبلوماسية التابعينالناخبين بمقتضاها أسماء  تدًنا                        إلى كل بلدية 

ً قنصلية ًهي الوثيقة التي تحص ي(1)أ ًترتب فيها أسماءهم ترتيب ا ،  االناخبين    ا هجائي 

ًل يستطيعًت ط  حتوي جميع معلومات الناخب،  ًلو استوفي الشًر أي موارن 

االقانونية أ              (2)ضمن القوائم الانتخابية ن يدلي بصوته مالم يكن اسمه مد ج 

من قانون الانتخابات  22ًهذا ما نصت عليه املادة  ،ًهي شرط ملما سة هذا الحق

ال بال، فالتسجيالسالفة الذكر الجزائريا            للحق  قوائم الانتخابية ليس منشئ 

ً الترشحف ًكاشف لحق سبق ًجوده نماًإ ،ي الانتخابات أ   .(3)هو حق مقر  

ًحدة القوائم  ،ًتحكم القوائم الانتخابية مجموعة من املبادئ هي مبدأ 

ًا  القوائم الانتخاب ًمبدأ د االانتخابية  ًلذلك كان لزام  على القائمين على هذه  ية، 

ًتسجيل الناخبين الجدد بها ًشطب الناخبين الفاقدين لحق  ،القوائم مراجعتها 

ا (4)ًهذا ما يعر  بمراجعة القوائم الانتخابية ،الانتخاب

                                                           

 نتخابات، مذكرة ماجيستير في القانون، تخصص علو  لاجرا سماح الغرسلي مخاً ، الحماية الجزائية لالا -(1)

ا 02، ص0222 -0223ًالعلو  السياسية، جامعة املنا ، تونس،  كلية الحقوقا

ًلة في العلو  القانونية -(2)   أحمد بنيني، لاجراءات املمهدة للعملية الانتخابية في الجزائر،  سالة دكتو اه الد

ًالعلو  السياس ا 40، ص0222 -0221ية، جامعة الحاج لصضر، باتنة، كلية الحقوق 

(3)-DEBBASCH Charles, PONTIER Jean Marie, BOURDON Jacques, RICCI Jean Claude, Op.Cit                

p465, 466. 

ا 24أحمد بنيني، مرجع سابق، ص -(4)
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ير شهادة التسجيل أً الشطب في القوائم الانتخابية خالل  ًتقو  جريمة تًز

ً شطب بحيث يتقد  أحد ألافراد بطلب تسج ،فترة مراجعة القوائم الانتخابية يل أ

ير إ الانتخابيةمن القوائم  أً بانتحال صفة  ،حدى هاتين الشهادتينعن رريق تًز

    أ كانثالثة على كغيرها من الجرائم هذه الجريمة  ًتقو  ،ناخب مخالف لصفته

لية الجزائية عنها ا   ًتوقيع العقاب عليه  ،حتي يمكن تحميل الفاعل املسًؤ

 .يل أو شطب في القوائم الانتخابيةة لتسجا: أركان جريمة تزوير شهادثانيا 

 ً ير شهادة التسجيل أ  الشطب في القوائم الانتخابية على ثالثةتقو  جريمة تًز

اي:ــــــــــــــــــأ كان أساسية ه

الركن الشرعي لجريمة تزوير شهادة تسجيل أو شطب في القوائم  (4

 الانتخابية.

الذي يضفي صفة  ،قانونيفي النص ال يتمثل الركن الشرعي لهذه الجريمة

ًالعقاب الذي يوقع ًيقر ا ،ًالسلوكات فعالألااالتجريم على هذه                الجزاء 

املادة  بموجب ،هذه الجريمة في التشريع الجزائريا على ًتم النص ،على الفاعلين

في الفقرة الثانية من هذه املادة عاقب املشرع ، كما (1)من قانون الانتخابات 002

ير الشهادات أيض امجرد ى علحتى  ًلة تًز ًلم يغفل عنهامحا ًفي هذه النقطة  ،ا 

ا أحسن املشرع الجزائريا ًلة لبا صنع  ًمحا ير  قتداء باملشرع الفرنس ي الذي نظم تًز

ير الشهادات بخال  املشرع املصري الذي أغفل  النص على هذه الجريمة  تًز

ي القوائم شطب فاللجريمة تزوير شهادة تسجيل أو  الركن املادي (2

 الانتخابية.

ير شهادة التسجيل أً الشطب في القوائم  يقصد بالركن املادي لجريمة تًز

ًالنتيجة لااالفعل لااذلك السلوك أً ، الانتخابية ًالعالقة السبيية جراميجرامي  ة 

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02العضوي  قم من القانون  002أنظر نص املادة  -(1)                   التي تنص، السالف الذكرمعدل 

        أو تقديم شهادة تسجيل أو شطب من القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس  في تسليم :" كل تزويرعلى

على املحاولة بنفس  دج. ويعاقب 34.444دج إلى  3.444( سنوات وبغرامة من 6( أشهر إلى ثالث )3من ستة )

 العقوبة".
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ًالنتيجةبين الفعل لاا فالفعل لاجرامي في هذه الحالة ًبشكل مختصر   جرامي 

يرا                    (1)شهادة التسجيل أً الشطب من القوائم الانتخابية يتمثل في عملية تًز

ً بإحداث ،بوضع توقيعات مًز ة إمايكون  (2)في نظر املشرع الجزائي ًالتزًيرا         تغيير  أ

إما بانتحال شصصية الغير أً الحلول ًا ،أً التوقيعات الصطوطفي املحر ات أً 

بخصوص أما  ،من املحر ات العموميةً غيرها بالكتابة في السجالت أأً  ،محلها

 شطب أًفي حصول الفرد على تسجيل  فتتمثل في هذه الجرائم جراميةالنتيجة لاا

ًذلك بغية التأثير بطرق مخالفة للقانون الانتخابي من القوائم الانتخابية  ،                 

ًا               دة الجانيبانصرا  إ ا ًيتحققحسن سير العملية الانتخابية على شفافية 

ًالقوائم الانتخابي إلى التأثير ًكذلك ضًر ة توافر ، (3)ةعلى شفافية السجالت 

 جرامية ًالنتيجة لاا ،العالقة السبيية بين الفعل املجر 

لجريمة تزوير شهادة تسجيل أو شطب في القوائم الركن املعنوي  (6

 الانتخابية.

ير شهادنقصد بالركن املعنوي  لقوائم ة التسجيل أً الشطب في الجريمة تًز

ً اء الفعل املجر ، ًجريمة التزًير  الانتخابية هو ضًر ة توفر القصد الجنائي من 

يشترط القانون لقيامها توافر القصد الجنائي العا   التي ،ةمن الجرائم العمدي

ًيد اأ ًمعنى ذلك ، ادةبعنصريه العلم ًلاا ًالسلوكات ن يعلم الجاني  ك ألافعال 

ًمع هذا تتجه يقو  بأ التي ًمخالفة للقانون،  ًلإنها مجرمة  يكفي   ادته ل تكابها 

                                                           

 (1)- BONNEAU  George,  Guide  électoral,   La liste électorale, les  élections  municipales,  Cantonales 

et  législatives,  Paris, 1919, p325. 

جن املؤبد كل الس:" يعاقب بالتي تنص على ،، السالف الذكر012 -22  قم من ألامرا 003أنظر نص املادة  -(2)

 ة عمومية ارتكب تزويرا في املحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته:أو قائم بوظيفقاض أو موظف 

 إما بوضع توقيعات مزورة. -4

 وإما بإحداث تغيير في املحررات أو الخطوط أو التوقيعات، -2

 وإما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها. -6

ا."غيير فيها بعد إتمامها أو قفلهاوإما بالكتابة في السجالت أو غيرها من املحررات العمومية أو بالت -1

س في شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم الصاص(، ط -(3) ، ديوان املطبوعات 30عبد هللا سليمان، دً 

ا 030، ص0002الجزائر،  ،الجامعية
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را  بالعملية نية لاضلى إ ادته إن تتجه أبل يجب فوق هذا  ،لقيا  الجريمة ذلك

ًهو ما يعر  بالقصد الجن الانتخابية  صاصالائي ًالنيل من شفافيتها ًسالمتها  

ًلم يقيدها بتحقق  عاقب املشرع الجزائري على توفرًلذلك  القصد الجنائي 

ًا ،النتيجة افاملشرع كان  ًلة  في هذه النقطة من خالل تجريمه ضح  ًمحا للتزًير 

 من أجل توسيع دائرة الحماية املنشودة لالنتخابات  (1)التزًير

ير شهادة ال ،ًعليه ً فجريمة تًز جريمة شطب في القوائم الانتخابية التسجيل أ

 أن تتجه إ ادة الجاني إلى الفعل يجبإذ  افر القصد الجنائي،عمدية يلز  لقيامها توا

أما إذا كان الجاني يجهل ذلك فتنتفي  ،بالجريمة املراد حصولهامع عنصر العلم 

لية الجنائية ًالشطب في القوائم  املسًؤ ير شهادات التسجيل  عن جريمة تًز

 .(2)الانتخابية

 
ا
 .ب في القوائم الانتخابيةجريمة تزوير شهادة تسجيل أو شطا: عقوبات ثالث

ير في تسليم  "على أنه: ،من قانون الانتخابات الجزائريا 002تنص املادة  كل تًز

        أً تقديم شهادة تسجيل أً شطب من القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحيس 

ًبغرامة من  (4) ثالث إلى ( أشهر2من ستة )   دج 222 22دج إلى  222 2سنوات 

ًلة بنفس العقوبةعاقب على اًي        ، يالحظ أن املشرع الجزائري قد جمع(3)"ملحا

ًالغرامة أشهر ( 2ستة )دة ما بين ملعقوبة الحيس  سلطفقد  ،بين عقوبتي الحيس 

  دج 222 22إلى  دج 222 2ًأما الغرامات فجعلها ما بين  ،سنوات (4ثالث )إلى 

ًا التخفيف ًترك املجال للقاض ي ليختا  ما بين ظرفي التشديد 

ير شهادة تسجيل أً شطب  عاقب املشرع الجزائرياكما  ًلة تًز        على محا

              ستشفهًهذا ما ن ،في القوائم الانتخابية بنفس عقوبة التزًير لهذه الشهادات

ًقد أحسن (4)نون الانتخابات الجزائريامن قا 002من املادة  20من نص الفقرة   ،

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  20/ 002نص املادة أنظر  -(1) امرجع سابق معدل 

ا 002ن عبد هللا العمري، مرجع سابق، صعبد هللا حسي -(2)

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  20/ 002أنظر نص املادة  -(3) امرجع سابق معدل 

امن نفس املرجع   20نفس املادة الفقرة أنظر  -(4)
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ًلة ير الشهادات مثله مثل املشرع الفرنس ي في ذلك املشرع في إد اجه ملحا   تًز

ا  (1)من أهميتها عن هذه النقطة بالرغم غفل بخال  املشرع املصري الذي

 .جريمة اعتراض عملية ضبط القوائم الانتخابية: فرع الثانيــــال

من الجرائم املرتبطة تعتبر جريمة اعتراض عملية ضبط القوائم الانتخابية 

 املرتبطة بهذه املرحلةتقل خطو ة عن الجرائم الانتخابية  ًل تخابية،بالسجالت الان

( بط مفهومهاًتستدعي د اسة هذه الجريمة ضالتي تمر بها العملية الانتخابية، 
ا
 )أول

  املقر ة لهاًالعقوبات  ،ا()ثانيا  أ كانها ًتحديد
ا
ا.ا()ثالث

 
ا
ا.اض عملية ضبط القوائم الانتخابية: مفهوم جريمة اعتر أول

لضبط  ،ًالضًر يةمن ألاعمال الهامة عملية إعداد القوائم الانتخابية تعتبر 

هو الوثيقة التي تحص ي  السجل الانتخابيذلك أن هذا  عملية تسجيل الناخبين،

 التزا إلى الدًل الديموقرارية  نتخاب، لذا تس ىفي الاا الناخبين املتمتعين بالحق

ا  (2)الدقة في سجالت ناخبيها

ًاملراسيم ًبموجب ا نظيمية املتعلقة بكيفية قيا  اللجان التلقوانين الانتخابية 

لادا ية ملراقبة القوائم الانتخابية بمهامها، تبدأ هذه اللجان أعمالها في الثالثي ألاخير 

ًقد تكون عملية ، (3)من كل سنة بتسجيل الناخبين ًشطبهم من هذه القوائم

أً عن رريق مراجعة  ،مراجعة عادية إما ،مراجعة ًضبط القوائم الانتخابية

امرسو   ئاس ي موجب استثنائية ب

        ملجموعة كنتيجة  ،ضبط القوائم الانتخابية ًتقو  جريمة اعتراض عملية

            أً من رر  القائمين  ،التسجيلرالبي  املوارنين من ألافعال تصد  من

                                                           

ًد ابراهيم، مرجع سابق، ص -(1) ا 10، 12بن دا

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  03أنظر نص املادة  -(2)                   التي تنص ،السالف الذكرمعدل 

 :" إن القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خالل الثالثي ألاخير من كل سنة.على

كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتض ى املرسوم الرئاس ي املتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، الذي يحدد 

 فترة افتتاحها واختتامها".

(3)- LEPAGE  Corinne, CASSIN  Isabelle,  GIZARD  Bruno, Les  élections  municipales  en 1000 

questions, 2éme éd,  Litec,  Paris,  2000,  p16.  
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ا إما ،ًقد يكون هذا الفعل ،على السجالت الانتخابية ا أً سلبي  فيكون  ،إيجابي 

ًالشطب املخالف  عن متناعبالا التسجيل أً الشطب أً عن رريق التسجيل 

ًيهد  هذا الفعل إلى التأثير  على حسن سير العملية الانتخابية ًشفافيتها للقانون، 

ًالتي يتم بموجبها مراقبة رلبات  ،الانتخابية القوائم ضبطثناء فترة أخاصة 

ًد اسة  أً رلبات الشطب ،تسجيلهمطلبات باملتقدمين تسجيل املوارنين 

ا (1)الصصوص الاعتراضات املتعلقة بهذا

    شملت ،يتبين أن جريمة اعتراض عملية ضبط القوائم الانتخابية ًبالتالي، 

ا ،التي تمس عملية ضبط القوائم الانتخابية كل ألافعال
 
          ااستثنائي ا اسواء كانت ضبط

ً عادي ا اتخابية تهد  إلى التأثير على حسن سير العملية الان ثمًمن  ،اأ

 .أركان جريمة اعتراض عملية ضبط القوائم الانتخابية :اثانيا 

القوائم جريمة اعتراض عملية ضبط ا من خالل د اسة مفهو  هذه يتضح جلي ا

 ي: ـــــــــهأ كان  ثالثةعلى أنها تقو  الانتخابية 

 القوائم الانتخابية. الركن الشرعي لجريمة اعتراض ضبط (4

نص الهو  ،يقصد بالركن الشرعي لجريمة اعتراض ضبط القوائم الانتخابية

ًالعقوبات يبين القانوني الذي  ًأ كانها  املقر ة لها، التي توقع على كل          الجريمة 

ًالسلوكات املشكلة لهذه الجريمةتي ألاامن يأ الانتخابي  التشريعًبتفحص ، فعال 

من قانون الانتخابات  000املادة لركن الشرعي لهذه الجريمة يتمثل في فا ،الجزائريا

من هذا القانون  002وبة املنصوص عليها في املادة يعاقب بالعق ":علىًالتي تنص 

أً يتلف هذه  عمليات ضبط القوائم الانتخابية من يعترض سييل كل ،العضويا

ً بطاقات الناخ القوائم ً يحولهاأ ً يخفيها أ ً  بين أ ا يًز هاأ

املكلفين بالعمليات ًفي حالة ا تكاب هذه املخالفة من رر  ألاعوان 

ا (2)"الانتخابية، تضاعف العقوبة

                                                           

، مذكرة 20 -00القانون العضوي ليات الرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر في ظل آبن خليفة خالد،  -(1)

   0201 -0203باتنة، الجزائر،  ،تخصص قانون دستو ي، كلية الحقوق، جامعة الحاج لصضر، ماجيستير

ا 03ص

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  20/ 000أنظر نص املادة  -(2)  مرجع سابق معدل 
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 الركن املادي لجريمة اعتراض عملية القوائم الانتخابية. (2

ًنتيجة إجرامية  ينقسم الركن املادي للجريمة بصفة عامة إلى سلوك إجرامي،

ًالنتيجة لاجرامية بين هذاًعالقة سبيية لهذا السلوك  ًفيما يخص ، (1)السلوك 

تخابية مثلها مثل الجرائم ألاخرى، يتكون جريمة اعتراض عملية ضبط القوائم الان

في اعتراض عملية ضبط القوائم الانتخابية   كنها املادي من سلوك إجرامي متمثل

بية في حالت فقدان ألاهلية الانتخا كالتسجيل ،تسجيل مخالف للقانوناعن رريق 

ً تسجيل  ً عن رريق ش ، امتكراأ شهادات مًز ة  إما بتقديم ،طب مخالف للقانوناأ

         ديالشصص املعني بالتقيهذا السلوك أً تصريحات مزيفة، كما قد يكون مرتكب 

ً الغير ا (2)ةابيالقوائم الانتخلادا ي القائم بعملية ضبط  العونا عن رريق، أ

ًهو  ،ق النتيجة لاجرامية املراد تحقيقهاعن هذا السلوك لاجرامي تحق ًينجم

بهد  التأثير على حسن سير عملية مراجعة  ،اعتراض ضبط القوائم الانتخابية

ًالعملية الانتخابية ككل بصفة عامة ا (3)القوائم الانتخابية بصفة خاصة، 

ًالنتيجة أما  عن العالقة السبيية فهي الرابطة بين السلوك لاجرامي 

        (4)الركن املادي للجريمةًإل انتفى  ،هذه الرابطةأن تتحقق  ًيجب ،لاجرامية

     لبد من توفر  ابطة سبيية بين الفعل املجر  املتمثل في التسجيل  ،في هذه الحالةً

         ًتحقق النتيجة لاجرامية املتمثلة في التأثير  ،أً الشطب املخالف للقانونا

كأن يتم ذلك  ،ية، ًفي حال غياب هذه الرابطةحماية ضبط القوائم الانتخابعلى 

  في هذه الحالة ينتفي الركن املادي للجريمةف ،جهل بالفعال املرتكبة عنالفعل 

ا تجريمهذه ألافعال ًصف العن سقط يًبالتالي 

ا

ا

                                                           

ا 430، 440محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص -(1)

(2)- FRANK  Claude,  Droit  des  élections  nationales  et  locales,   1ére  éd,  J. Delmas,  Paris,  1988,  p52.  

)3(- MOHAMED  Abdelatif,  Le contentieux  des  élections  parlementaires  en  droit  Egyptien et  en 

droit   française,  Dijon, 1983,  p103. 

ا 200ص(، مرجع سابق، صأحمد فتحي سًر ،  شرح قانون العقوبات ) قسم خا -(4)
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 الركن املعنوي لجريمة اعتراض عملية ضبط القوائم الانتخابية. (6

ً اء السلوك وفيقصد بالركن املعنوي للجريمة ضًر ة ت ر قصد جنائي من 

ًكما هو متعا   عليه جرامي لاا الانتخابية هي جرائم قصدية الجرائم  أناملرتكب، 

الجرائم من ألاخرى فجريمة اعتراض عملية ضبط القوائم الانتخابية هي  ،ًبالتالي

ًمنه  ، ادةعنصريه العلم ًلاابتوافر فيها  يتحقق العمدالتي  ،)العمدية( القصدية

لادا ي بمخالفته العون  أًلم الجاني يتحقق بعكن املعنوي لهذه الجريمة فالرا

ًالسلوكاتللقانون  التي تشكل عرقلة لعملية ضبط القوائم ، بإتيانه لألفعال 

ًمراجعة القوائم الانتخابيةعملية بغية اعتراض الانتخابية  لك بهد  ًذ ،ضبط 

            التأثير  بالتبعيةًا ،تخابيةالقوائم الان عملية ضبطالحسن لسير الالتأثير على 

ا (1)على العملية الانتخابية بطريقة غير مباشرة

ل يقصد مرتكب الفعل لاجرامي  أنثبوت جنائي في حالة ًقد ينتفي القصد ال

ن املشرع الجزائري أالعملية الانتخابية، كما  حسن سيرا ير علىالتأثًا خالللاا أفعالهب

ا تكبت من رر   إذا عليها لهذه الجريمة في حالة ماضاعف العقوبة املنصوص قد 

مصطلح أن ًاملالحظ في هذا الشأن ، (2)ألاعوان املكلفين بالعمليات الانتخابية

ا امصطلح ايبقى اعتراض ضبط القوائم الانتخابية             كان لبد ،اًاسع ا فضفاض 

اتمثله من الحالت التي  في مجموعةًيحصره  ضبطهعلى املشرع على أن ي

 
ا
 جريمة اعتراض عملية ضبط القوائم الانتخابية.عقوبات  :اثالث

التي  ،السالفة الذكر الانتخابات الجزائريا من قانونا 000ا لنص املادة ربق ا

من نفس  002في مجال تسليط العقوبة على هذه الجريمة على املادة أحالت 

جمع بين عقوبتي  قد ،002في املادة  هو أن املشرع املالحظ في هذا الصددًاالقانون، 

     دج 222 2مناملالية  ةًبالغرام ،سنوات (4ثالث )أشهر إلى  (2ستة )الحيس من 

                                                           

ا  23حسا  الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(1)

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  000أنظر نص املادة  -(2)              التي تنص ،السالف الذكرمعدل 

من هذا القانون العضوي، كل من يعترض سبيل  491:" يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها في املادة على

 مليات الضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها.ع

اوفي حالة ارتكاب هذه املخالفة من طرف ألاعوان املكلفين بالعمليات الانتخابية، تضاعف العقوبة".
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  ًلم يترك املشرع الجزائري للقاض ي حرية الاختيا  بين العقوبتين ،دج 222 22إلى 

تقدير حجم للقاض ي السلطة التقديرية في يترك  ، غير أنهبل لبد من الجمع بينهما

ا (1)الظر  املشدد لهذه الجريمةًتقدير مدى توافر  ،العقوبة

بخال  جريمة الاعتراض لعملية ضبط القوائم الانتخابية املرتكبة من رر  

بمضاعفة  ألاعوان املكلفين بالعمليات الانتخابية، حيث ألز  املشرع فيها القاض ي

             ية ية ضبط القوائم الانتخابلجريمة الاعتراض لعم ا تكابفي حالة  العقوبة،

 نفس من 20/ 000املادة  حسباملكلفين بالعمليات الانتخابية، من رر  ألاعوان 

ا (2)الانتخابي القانونا

 .وتزوير القوائم الانتخابيةجريمة إتالف وإخفاء : فرع الثالثــــال

ًإخفاء  ير القوائم الانتخابية من بين الجرائم املرتبطة تعتبر جريمة إتال   ًتًز

 الجريمة طرق إلى تحديد مفهو  هذه ًد استها تكون بالت ،م الانتخابيةبالقوائ
ا
  ()أول

ا  ا(،)ثانيا  أ كانهاإبراز ًا   العقوبات املقر ة لها إلىًأخير 
ا
 .ا()ثالث

 مفهوم جريمة إتالف وإخفاء وتزوير القوائم الانتخابية. :أول

ا تتعرض القوائم الانتخابية             إلى التأثير تهد  ،ملجموعة من الجرائمأحيان 

ً الغير ،فقد يتم إتال  هذه القوائمعلى العملية الانتخابية    إما عن رريق ألافراد أ

ًقد  ير هذه أً عن رريق القائمين على ألاعمال الانتخابية،  تكون عن رريق تًز

أً أسماء لشصاص تم  ،أً تسجيلهم بأسماء مزيفة تكرا  أسماء الناخبينلالقوائم 

ًفاتهم أً فقدانهم  انتقالهم ًا أهليتهم الانتخابيةأً  ًلم  (3)أً فقد لي سيب كان 

ً كتكرا  لسماء املصوتين يشطبوا ا من جداًل الناخبين، أ

ير القوائم الانتخابية                إما بعد  حذ  أسماء املتوفين ، ًتتم عملية تًز

ًمن سقطت عنهم الجنسية ً املهاجرين  ًهمية  ،أ ً ضم أسماء  لكشو  الانتخابات أ

                                                           

ًمتمم ،02 -02من القانون العضوي  قم  002أنظر نص املادة  -(1) امرجع سابق ، معدل 

ا، نفس مرجع 20/ 000نظر نص املادة أ -(2)

ا 020سعد مظلو  العبدلي، مرجع سابق، ص -(3)
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  انتخابية قائمةفي أكثر من  إلى تسجيل الاسم الواحدضافة اإلابأً  ًبأعداد كبيرة

ا (1)ًذلك لستخدامها كأصوات إضافيةًاحدة، 

ها يير علالعملية الانتخابية عن رريق التأثإلى عرقلة سير الجرائم  هذهًتهد  

ً إتال  القوائم ً شطب ق ًإما بتزًيرها عن رري ،إما بإخفاء أ  أخرىاإضافة أسماء أ

ثالثة على كغيرها من الجرائم ًتقو  هذه الجريمة ، (2)إلى القائمة الانتخابية أً من

لية الجزائية بشأنهاأ كان  ا لبد من توافرها لقيا  املسًؤ

 ا: أركان جريمة إخفاء وإتالف وتزوير القوائم الانتخابية.ثانيا 

ير القواًاتقو  جريمة إخفاء  ًتًز ا:ـــــيهأ كان  ثالثةئم الانتخابية على إتال  

 الركن الشرعي لجريمة إخفاء وإتالف وتزوير القوائم الانتخابية. (4

عة التي يصبغها املشرع  ،الركن الشرعي للجرائم            هو الصفة غير املشًر

ً في بيانه هو نص التجريم ًاملرجع في تحديد هذا الوصف أ   (3)على نشاط الفاعل، 

ا ًإتال   أً نص على املشرع الجزائري قد نظمفلك لذ ًتبع  ًإخفاء  جريمة التزًير 

بالرجوع إلى هذه املادة ًا ،من قانون الانتخابات 000ضمن املادة  القوائم الانتخابية،

          002املادة صراحة على تطبيق العقوبات املنصوص عليها في نجدها أحالت 

  (4)الانتخابية الصطيرة هذه الجريمةعلى مرتكبي من نفس القانون 

االانتخابية.لركن املادي لجريمة إخفاء وإتالف وتزوير القوائم ا (2

 ًالسلوكات ألافعالمجموعة من لجريمة من الركن املادي لهذه اتكون ي

جد  لاشا ة إلى أن التجريم في هذه الجريمة، يكون في مواجهة كافة ًت ،جراميةلاا

                                                           

ا 40بن خليفة خالد، مرجع سابق، ص -(1)

ً جال لادا ة -(2) ًاملرشحين  لية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين    مصطفى محمود عفيفي، املسًؤ

ا 13مرجع سابق، ص

ا 42ص ،0024حمد مصطفى، شرح قانون العقوبات )القسم العا (، دا  النهضة العربية، القاهرة، محمود م -(3)

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  002، 000نص املادتين  أنظر -(4) امرجع سابق معدل 
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ً ألاألاا ًل يقتصر علىشصاصفراد أ أررا  العملية الانتخابية ًحسب، فهي تضم   ، 

ً إت، فعل إخفاء ير الجداًلا ،ال أ ً تًز ً القوائم أ ا (1)الانتخابية أ

عنصر الفعل املجر   :عناصر هيثالثة لهذه الجريمة على  اديًيشتمل الركن امل

ًما يالحظ على هذه الجرائم  ،جراميةًعنصر النتيجة لاا أنها ًعنصر السبيية، 

ًالعالقة  ،جراميعنصر الفعل لاافي  تختلف   (2)ةالسبييغير أنها تتحد في النتيجة 

ً عن  ،أما عن الفعل لاجرامي ً إخفاء القوائم الانتخابية أ فيتمثل في إتال  أ

ير هذه القوائم ًتسجيل ألاشصاص أً شطبهم  ،رريق تًز بطرق مخالفة إما بقيد 

ًهمية  ،للقانونا ً إضافة أسماء  ً تكرا  تسجيلهم أ بهد   فع  ،ًمزيفة لهذه القوائمأ

ً تخفيض من عدد الناخبين للتأثير على العملية الانتخابية ا (3)أ

ًالعالقة السبيية في هذه الجرائم                      مثلفتت ،أما عن النتيجة لاجرامية 

ًمراجعة القوائم  ًتحقيق التأثير على عملية ضبط  في العالقة بين ألافعال املجرمة 

ًالاخالل بالسير البهد   ،خابيةالانت ا (4)للعملية الانتخابية الشفا حسن 

 الركن املعنوي لجريمة إخفاء وإتالف وتزوير القوائم الانتخابية. (6

  عنها الفعليصد  في لا ادة التي  بوجه عا ،للجريمة  يتمثل الركن املعنويا

ً في صو ا سواء تجسدت ًتكون في الجريمة العمدية، أ ًبه ة الصطأ في صو ة القصد 

يقو  عمدية جرائم  تعتبراًبما أن الجرائم الانتخابية ، (5)تكون الجريمة غير عمدية

غير من الفاعل سواء كان  ،بالفعل املجر  الجانيعلم  الركن املعنوي فيها بتحقق

                                                           

ًامل -(1) لية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين  ً جمصطفى محمود عفيفي، املسًؤ  ال لادا ةرشحين 

ا 12مرجع سابق، ص

)2(-BUFFAT  Séverine,  Le  contentieux  électoral  devant  les  juridictions  administratives  et  le  conseil 

constitutionnel, Thèse de doctorat en droit  public, université  Jean  Moulin  Lyon 3, France, 0223  

p201. 

،  سالة (د اسة مقا نة)الشمري، الطعون الانتخابية املتصلة بانتخابات املجالس النيابية،  نجم حمدفواز م -(3)

ا 33، 32، ص0202في القانون، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، دكتو اه 

ق عبد الحميد محمود، حق الانتخاب ًضماناته )د اسة مقا نة(،  سالة دكتو اه، كلية الحقوق، جا -(4) معة فاً 

ا 022، ص0002عين الشمس، القاهرة، 

                 20فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزغبي، شرح قانون العقوبات )القسم العا (، ط -(5)

ا 42، ص0202 ،دا  الثقافة، عمان
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على ضًر ة تحقق العلم  ًهذا يؤكد ،هاأً أحد أررافأررا  العملية الانتخابية 

ير ،تحقيق النتيجة لاجراميةلًذلك  ،جر لدى القائم بالفعل امل       كإخفاء أً تًز

التأثير على العملية  تتمثل في بهد  تحقيق نتيجة ،أً إتال  القوائم الانتخابية

ا (1)ف لاجرامي لهذه ألافعالالوصالقصد الجنائي ينتفي ًفي حالة غياب  ،الانتخابية

 
ا
ائم الانتخابية.جريمة إخفاء وإتالف وتزوير القواا: عقوبات ثالث

عاقب املشرع الجزائري على هذه الجريمة بطريقة تتناسب مع ربيعة ألافعال 

القوائم  ل كلها تمسمن ألافعاًهذه الجريمة تحتوي على مجموعة  ،ًتعددها

ير القوائم الانتخابية  ،الانتخابية بطريقة مباشرة ًتًز اكجرائم لاتال  ًلاخفاء 

           التي تنص، الانتخابات الجزائريا نامن قانوا 000ا لنص املادة ًربق ا

، كل من هذا القانون العضويا 002ة في املاد" يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها :على

               ه القوائم تلف هذأً ي من يعترض سييل عمليات ضبط القوائم الانتخابية

ً يحولها  ً يخفيها أ ً بطاقات الناخبين أ ً أ ا ًز هايأ

 تكاب هذه املخالفة من رر  أعوان املكلفين بالعمليات الانتخابية حالة اًفي 

ا (2)"تضاعف العقوبة

 من نفس القانونا 002التي أحالت على املادة  ،000 مضمون املادةًبتحليل 

ًالغرامات يعقوبتي الح املتمثلة في ،املقر ة لهذه الجريمة اتعقوبالنستخلص  س 

 ةًالغرام ،سنوات (4ثالث )إلى  أشهر (2ستة )عقوبة الحيس من تكون ف ،املالية

على مضاعفة هذه كما أن املشرع قد نص  ،(3)دج 222 22إلى  دج 2222املالية من 

ا (4)الانتخابيةعمليات إذا ا تكب من رر  ألاعوان املكلفين بالا م العقوبة في حالة

   جريمة بالنسبة لد اسة هذه العقوبات الصاصة بهذه ال ،ًما يمكن مالحظته

ًالعقوبات املالية لكنه لم  ،أن املشرع قد فضل الجمع بين العقوبة السالبة للحرية 

ًكان من ألاجد  أن يرد  املشرع  ،التكميليةتطبيق العقوبات يشر إلى إمكانية 

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  000أنظر نص املادة  -(1) امرجع سابق معدل 

انفس املادة من نفس املرجع أنظر  -(2)

ا، نفس املرجع 002أنظر نص املادة  -(3)

ا، نفس املرجع  20/ 000أنظر نص املادة  -(4)
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ًالترشح  بهد   ،( سنوات1ملدة خمس )عقوبة الحرمان من مما سة حق الانتخاب 

  رائم الصطيرة تعزيز السياسة العقابية ملواجهة هذه الج

 طلب الثالثـامل

 الجرائم املرتبطة ببطاقات الناخبين

لبد عليه من أن يستوفي جميع  ،حتى يتمكن الفرد من مما سة حقه الانتخابي

ط ألاهلية الانتخابية                  عليه كماًأن يتم قيده في السجالت الانتخابية،  ،شًر

ًنظر اًهذه البطاقة تمكن ،أن يحوز بطاقة ناخب ا لهميتها ه من مما سة هذا الحق، 

اكان  ،في سير العملية الانتخابية جميع  يبينًاًيحميها، على املشرع أن ينظمها  لزام 

يرافي املتمثلة  ،رتبطة بهاالجرائم امل  الفرع ألاول()البطاقة الانتخابية  جريمة تًز

بطاقة إخفاء  لى جريمةإ باإلضافة )الفرع الثاني(،جريمة إتال  بطاقة الناخب ًا

  )الفرع الثالث(.الناخب 

 جريمة تزوير البطاقة الانتخابية. فرع ألاول:ــــال

                 تدل على قيد صاحب البطاقةتعتبر البطاقة الانتخابية ًسيلة إثبات 

 نتخابي في جميع أنواع العملياتما سة حقه الااملهله تؤاًا ،في القوائم الانتخابية

 للتزًيرقد تكون عرضة  اقةغير أن هذه البط ،شا ات الشعبيةًالاست الانتخابية

ًل ،هذه الجريمةل التصديإلى  ًهذا ما دفع املشرع مفهومها ها بد اسة ًالتي سنتنا

 
ا
ا ًا ا(،)ثانيا أ كانها ثم  (،)أول  العقوبات املقر ة لها أخير 

ا
اا(.)ثالث

 
ا
 :  مفهوم جريمة تزوير البطاقة الانتخابية.أول

ًهلناخب تعد بطاقة ا           ذا بمثابة دليل على قيد صاحبها بالجدًل الانتخابي، 

ظى ًتح، (1)القوائم الانتخابيةمع طابقة بصوته بعد إجراء املدلء اإلاله ب ما يسمح

تسهم في التحقق من شصصية ملا تتضمنه من بيانات  ،أهمية كبيرةبهذه البطاقة 

ًأبرزهابعدة ررقاي عليها إلى التعد هذا ما دفع بعض ألافرادًا ،الناخب ير  ،  تًز

                                                           

ا 02حسا  الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(1)
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ًين أ ،أً صفات ،إما باستعمال أسماء مزيفة ،البطاقة الانتخابية ً بتقديم عنا

ا (1) بغية الحصول على بطاقة انتخابية مًز ة كاذبة

يراجريمة تقو  عليه، ًا   باستعمال الفرد لطرق احتيالية ،البطاقة الانتخابية تًز

أً تقديم  ،أً انتحال صفات غير صفات الفرد ،كتقديم معلومات كاذبة أً مزيفة

بهد   ،على بطاقة انتخابية مًز ة الحصولاًذلك بغية  ،شهادات إثباتات مًز ة

، من خالل استعمالها في التصويت لكثر    سير العملية الانتخابيةحسن التأثير على 

ًاحد ًاحدة في استحقاق انتخابي  ا (2)من مرة 

             ق الفرد صاحب البطاقة الانتخابيةعن رري إما ،ًقد تصد  هذه التصرفات

ً عن رريق الغير كما يمكن أن تصد  عن ألاعوان القائمين بعملية قيد ًشطب  ،أ

بجرائم التزًير في السجالت  مباشرة تتعلقًهي  ،نتخابيةفي السجالت الاا ألافراد

ًتقو  هذه  ،خابيةبالسجالت الانت الانتخابية  تباط البطاقاتلاا نظر ا ،الانتخابية

مثلها مثل جرائم التزًير العادية املذكو ة       أ كان  ثالثةعلى  هي ألاخرىا الجريمة

ا  (3)في قانون العقوبات

 الانتخابية.ا: أركان جريمة تزوير البطاقة ثانيا 

ير البطاقة الانتخابية   الشرعيهي الركن  ،أ كان ثالثة علىتقو  جريمة تًز

 نوي املعًالركن  ،ًاملادي

 الركن الشرعي لجريمة تزوير البطاقة الانتخابية. (4

ير البطاقة الانتخابية هو النص املجر   ،يقصد بالركن الشرعي لجريمة تًز

ًا كذا ًا ،بيان ألا كان التي تقو  عليهاللفعل لاجرامي من خالل النص على الجريمة 

ئري من خالل نص الجزا ًهذا ما قا  به املشرع ،(4)النص على العقوبات التي تقابلها

امن قانون الانتخابات الجزائري، 000املادة            على الظر  املشدد  كما نص أيض 

                                                           

الجزائر  ، دا  هومةاص )جرائم ضد ألاشصاص ًألاموال(بن شيخ لحسين، مذكرات في القانون الجزائي الص -(1)

ا 020، ص0222

ا 000عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(2)

)3)- ANDRE Christophe, Droit pénal spécial, 3éme éd, Dalloz, Paris, 2015, p429. 

ا 022عبد الرحمان توفيق أحمد، مرجع سابق،  -(4)
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في حالة ا تكاب جريمة التزًير لبطاقة الناخب من رر  ألاعوان املكلفين بالعمليات 

ا (1)الانتخابية

ًلة الفاشلة لتزًير البطاقةلم كما أن املشرع  ًا ًل يكف ،يعتد باملحا ع الشر

ا فيها لتقو  هذه الجريمة

 نتخابية.الركن املادي لجريمة تزوير البطاقة الا  (2

ير البطاقة الانتخابية هو الفعل لاجرامي  ،نقصد بالركن املادي لجريمة تًز

ًين املتمثل ير ألاسماء أً الصفات أً العنا                  إما بتقديم شهادات تسجيل ،في تًز

ًإما  ،طوط أً التوقيعاتتغيرات في املحر ات أً الص ًإما بوضع ،أً شطب مًز ة

أً الحلول محلها أً بالكتابة أً غيرها من املحر ات  بانتحال شصصية الغير

فة للتزًير العمومية ً الصو  املعًر ، بمعنى يكون التزًير في هذه البطاقات بالطرق أ

ا (2)في قانون العقوبات

ول الفرد على بطاقة انتخابية فتتمثل في حص ،جراميةأما عن النتيجة لاا

من خالل التأثير على الجداًل  ،ملية الانتخابيةًذلك بغية التأثير على الع ،مًز ة

        في العالقة أما عن العالقة السبيية فتتمثل  ،بطريقة مًز ةًالقوائم الانتخابية 

  مًز ة انتخابيةًهو الحصول على بطاقة  ًالنتيجة لاجرامية ،لاجرامي بين الفعل

ا (3)ر بها على حسن سير مرحلة ضبط القوائم الانتخابية ككليتأثلل

            صاحب البطاقة املًز ة املوارنعن  الاجرامي صاد  اًقد يكون هذا الفعل 

ًا ًالشطب في السجل كما يمكن أن يصد  من ألاعوان املكلفين ب ،رالغي من أ القيد 

ا ًتسليم البطاقات الانتخابيةالانتخابي 

 الركن املعنوي لجريمة تزوير البطاقة الانتخابية. (6

ير البطاقة الانتخابية هو توافر القصد  ،نقصد بالركن املعنوي لجريمة تًز

ًهو تغيير الحقيقة بإحدى الطرق  ،الجنائي فيجب أن تتجه إ ادة الجاني إلى الفعل، 

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  20، 20/ 000أنظر نص املادة  -(1) اع سابق  مرجمعدل 

ا، مرجع سابق 012 -22  قم من ألامرا 003أنظر نص املادة  -(2)

)3)- MERLE  Roger, VITU  André, Op.Cit, p932. 
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           ن التغيير من شأنهًأ ،مع علمه أنه يغير الحقيقة في املحر ا (1)في القانونا املبينة

اا فعلي اأن يحدث ضر  ا
 
ً محتمال ً بالصالح  ا أ ا (2)العا بالفرد أ

في هذه الحالة ينتفي القصد الجنائي فإنه  ،يجهل حقيقة فعلهفإذا كان املًز  

دًن كما في حالة املوظف الذي يثيت في املحضر بيانات يمليها عليه صاحب الشأن 

ا لصطو ة هذه (3)هذه البيانات من مغايرة للحقيقةعلم منه بما تنطوي عليه  ًنظر   ،

االتشريع الانتخابي نصوص الجريمة ضمن لهذه لجزائري املشرع اتصدى  الجريمة

 
ا
 جريمة تزوير البطاقة الانتخابية.ا: عقوبات ثالث

               التي تنص ،الانتخابات الجزائريا من قانونا 000ا لنص املادة ربق ا

هذا القانون العضوي، كل من  002بالعقوبة املنصوص عليها في املادة " يعاقب :على

                  يعترض سييل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أً يتلف هذه القوائم  من

ً يحولها  ً يخفيها أ ً بطاقات الناخبين أ ً أ ا يًز هاأ

ت ًفي حالة ا تكاب هذه املخالفة من رر  ألاعوان املكلفين بالعمليا

ا (4)"الانتخابية، تضاعف العقوبة

    000التي أحالت إليها املادة  من هذا القانونا 002ًبالرجوع إلى نص املادة  

ًالغرامة  أن املشرع قد جمعيتبين  ،من ذات القانونا   املاليةبين عقوبتي الحيس 

 ةسنوات، أما الغرام (4) ثالث أشهر إلى (2) ستة حيث جعل عقوبة الحيس من

ا  دج 222 22ً  دج 222 2ما بين تكون ف املالية

ًاملالية جمع بين العقوبتين الجزائريا املشرعفًعليه،  ًلم  ،السالبة للحرية 

ترك له ًلكن  ،املالية الغرامة أً بين عقوبة الحيس للمفاضلةللقاض ي  الصيا ا يترك

ًد حديها ألادنى ًألافي ح الاختيا اتقدير مقدا  العقوبة ًحجمها  حرية قر  قص ى املد

                                                           

ا 003عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(1)

)2)- ANDRE Christophe, Op.Cit, p431. 

)3(- BOUZAT  Pierre, « Crimes et  Délits  contre  les  biens »,  Revue  de  science  criminelle  et  de  Droit 

pénal  comparé,  N° 4,  Sirey, Paris, Octobre- Décembre, 1980, p995. 

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  20/ 000أنظر نص املادة  -(4) امرجع سابق معدل 
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ًذلك ل تبارها بالواقع ًألافعال  ،للعقوبة ةًاملشدد ة  املخففًاراالظًمراعاة  ،لها

ير البطاقة الانتخابية ا (1)املنسوبة للقائم بعملية تًز

قد ضاعف العقوبات املنصوص عليها  000/20في املادة أن املشرع كما نالحظ 

ير هذه البطاقة في حالة ما إذا ا تكبت جرا ،من هذا القانونا002في املادة      يمة تًز

          :نصهًذلك من خالل  الانتخابية، املكلفين بالعمليات عوانألاامن رر  أحد 

هذه املخالفة من رر  ألاعوان املكلفين بالعمليات الانتخابية ًفي حالة ا تكاب     "

ا (2)تضاعف العقوبة"

البطاقات ًير تزايمه لعملية تنظ ا فيشرع قد كان صا م اأن املتبين ي ،ًمنه

من خالل تكريسه لهذه العقوبة  ،الانتخابية املرتبطة بتزًير السجالت الانتخابية

ًذلك في حال ا تكابها من رر  ألاعوان القائمين باليدها ًتشد عملية الانتخابية، 

ا الانتخابية ًالنزاهة منه لتحقيق الشفافيةا حرص ا

 جريمة إتالف بطاقة الناخب. :فرع الثانيــــال

من بين الجرائم املرتبطة بالقوائم  ،إتال  البطاقة الانتخابيةتبر جريمة تع

ًمن خالل هذا الفرع  ،الانتخابية خاصة ًبالتحديد إتال  القوائم الانتخابية، 

  سنتطرق إلى مفهو  جريمة إتال  البطاقة الانتخابية
ا
 ًنبحث في أ كانها (،)أول

  ر ة لهذه الجريمةلنختتم هذا الفرع بالعقوبات املق ا(،)ثانيا 
ا
 .ا()ثالث

 
ا
 إتالف بطاقة الناخب.مفهوم جريمة : أول

إما من رر  ألاشصاص املعنيين  ،تتعرض البطاقة الانتخابية لإلتال 

ً القائمين بالعملية الانتخابية ً الغير أ حين تصو  ًقد أحسن املشرع  ،(3)بالبطاقة أ

ًالبطاقات م سواء الشصص  ،ن الطرفينجريمة ا تكاب إتال  الجداًل الانتخابية 

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02 من القانون العضوي  قم 20/ 002أنظر نص املادة  -(1) امرجع سابق معدل 

ا، نفس املرجع 20/ 000أنظر نص املادة  -(2)

ا 020سعد مظلو  العبدلي، مرجع سابق، ص -(3)
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ً املوظف القائم على سير العملية الانتخابية، لن املسائل املرتبطة  املعني بالبطاقة أ

ًإقرا ا ًالعقاب  ًجب تحري ال بقواعد التجريم  لية الجزائية  ًالوضوحداملسًؤ   (1)قة 

التي يلز  لقيامها تحقيق نتيجة  ،ًتعتبر هذه الجريمة من قبيل الجرائم املادية

         بالفعل إلى إتال  هذه البطاقة، كما أنها تعد ينة تتمثل في توصل الجاني مع

ا (2)من الجرائم العمدية التي يشترط فيها توافر القصد الجنائي

كل تصر  من شأنه أن يجعل  :على أنهاتال  جريمة لاًيمكن تعريف 

ً ها الانتخابي رريق الفرد املعني  إما عن ،البطاقة الانتخابية غير صالحة للقيا  بد

لية الجزائية ًتقو  القائمين على العملية الانتخابية، أً الغير أً  بالبطاقة      املسًؤ

ا  كان التالية في حق مرتكبيها متى توفرت ألاا

 ا: أركان جريمة إتالف بطاقة الناخب.ثانيا 

اي: ــــأ كان هثالثة تقو  جريمة إتال  بطاقة الناخب على 

 ريمة إتالف بطاقة الناخب.الركن الشرعي لج (4

عة                   املشرع  ضفيهاالتي ي، الركن الشرعي للجريمة هو الصفة غير املشًر

  (3)ًاملرجع في تحديد هذا الوصف هو القانونا ،على تصر  صاد  من ألاشصاص

ً دفي  ،إتال  البطاقة الانتخابيةيتجسد الركن الشرعي لجريمة ًا  000 املادة في ما 

 العقوبة املنصوص عليها في املادة:" يعاقب بعلى التي تنص ،نون الانتخاباتمن قا

يعترض سييل عمليات ضبط القوائم  من كل العضوي، من هذا القانونا 002

ً يتلف هذه القوائمالانتخابية  ً بطاقات الناخبين أ ً يخفيها أ ً يًز ها أ ا أ

بالعمليات الانتخابية   من رر  ألاعوان املكلفينًفي حالة ا تكاب هذه املخالفة 

ا (4)"تضاعف العقوبة

                                                           

ً  ألاجهزة الرقابية في الحد من الجرائم الانتخابية املحلية في الجزائر أشغال امللتقى الورني حول  -(1)  يم عبيد، د

ًالعلو  السياسيةإصالح النظا  الانتخابي في الجزائ جامعة صديق بن يحي  ،ر الضًر ات ًآلليات، كلية الحقوق 

ا 022، ص0202ديسمبر   ،20ً 22جيجل، الجزائر، املنعقد يومي 

ا 02، صمرجع سابقبن خليفة خالد،  -(2)

ا 42محمود محمد مصطفى، مرجع سابق، ص -(3)

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  20/ 000أنظر نص املادة  -(4) امرجع سابق معدل 
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 تشكالن الركن الشرعي لهذه الجريمة  000ً 002ن املادتين أنالحظ  ،عليهًا 

ًالسلوكات املجرمة التي تشكل الركن املادي لهذه الجريمة ًنصتا على ألاا فعال 

االصطيرة  

 الركن املادي لجريمة إتالف بطاقة الناخب. (2

قانون الانتخابات سالفة من  000ل مضمون املادة ا من خالل تحلييتضح جلي ا

  بوجود الفعل املجر  يتحقق ،لجريمة إتال  بطاقة الناخبأن الركن املادي الذكر، 

ً اء هذا الفعل         مع ضًر ة توفر العالقة السبيية ،ًتحقق النتيجة لاجرامية من 

ا (1)االنتيجة لاجرامية املراد تحقيقه حصولاًا ،بين الفعل املجر 

               إما بتمزيقها ،جريمة إتال  البطاقة الانتخابيةًيتمثل الفعل لاجرامي في 

ًهي مرتبطة  ،فيها أً التغيير في املعلومات املوجودةأً الشطب فيها، أً تشويهها، 

ًالسجل الانتخابي ا  (2)بجرائم إتال  القيد 

أي صاحبها      لبطاقة إما عن رريق الفرد املعني با ،ًقد يصد  هذا التصر 

ًا ً من القائمين بعملية سير الانتخابات  ،الغير من أ اأ

  فتتمثل في تحقيق عد  الانتفاع بهذه البطاقة ،لاجرامية نتيجةًبالنسبة لل

  ًهو ضمان شفافية العملية الانتخابية ،ًعد  قيامها بالغرض املوجودة من أجله

كما  ،(3)ًبالبطاقات الانتخابيةوائم( )الق املنظم بالجداًلامن خالل حق التصويت 

ًالنتيجة لاجرامية أن تتوفر على عالقة سبيية تربط لبد ا  بين الفعل املجر  

  لبد  ًبالتالي ،للجريمةًفي حالة انتفاء العالقة السبيية ينتفي الركن املادي 

تحقيق ي ف ابإتال  البطاقة الانتخابية سيب ا املتهم الجانيأن يكون الفعل الصاد  من 

ا ًسالمتها على شفافية العملية الانتخابيةالسلبي  نتيجة التأثيرا

ا

                                                           

فتوح عبد هللا الشاذلي، شرح قانون العقوبات )القسم الصاص، الجرائم املضرة باملصلحة العامة(، دا   -(1)

ا  431، ص0221املطبوعات الجامعية، لاسكند ية، 

ً جا -(2) ًاملرشحين  لية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين    ل لادا ةمصطفى محمود عفيفي، املسًؤ

ا 12مرجع سابق، ص

ا 020فيصل عبد هللا الكند ي، مرجع سابق، ص  -(3)
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 إتالف بطاقة الناخب.الركن املعنوي لجريمة  (6

د ًلذلك يتخذ  كنها املعنوي صو ة القص ،هذه الجريمة من الجرائم العمدية

ًالذي  ،ًلبد من توفر القصد العا  لقيا  جريمة إتال  بطاقة انتخابية الجنائي

م ًلا ادة، فيجب علم املتهم بأن سلوكه الصاد  منه يعترض شفافية العل  على يقوا

ًمن غير املتصو   ًيجب أن تتجه إ ادته إلى إتال  البطاقة،  العملية الانتخابية، كما 

ا
 
ا (1)أن تقع هذه ألافعال بصو ة الصطأ أي غير العمد على سييل لاهمال مثال

ًقعتأما  املعنوي في هذه الحالة ، فالركن الجريمة عن رريق الصطأ إذا 

ًبالتالي تنعد  إما من رر   ،يمكن أن يقع هذا التصر  كما ،الجريمة ينعد ، 

ً من رر  القائمين بهذه العملية  ًإما من رر  الغير ،الفرد املعني بهذه البطاقة أ

ا (2)الانتخابية

 القصدر تواف ًاملشرع الجزائري لم يتطلب لقيا  الركن املعنوي لهذه الجريمة

         بشقيه العلم ًلا ادةالعا   الجنائي القصدتوافر بل اكتفى ب ،الصاص الجنائي

 على عكس ما ذهب إليه املشرع املصري في تحديده للركن املعنوي لهذه الجريمة

ا  (3)نية تغيير الحقيقة في النتائجًاملتمثل في  ،حيث اشترط لقيامها قصد خاص

 
ا
 ف البطاقة الانتخابية.جريمة إتال عقوبات ا: ثالث

" يعاقب بالعقوبة قانون الانتخابات الجزائري على: من 000تنص املادة 

، كل من يعترض سييل من هذا القانون العضويا 002ة املنصوص عليها في املاد

          عمليات ضبط القوائم الانتخابية أً يتلف هذه القوائم أً بطاقات الناخبين       

ً يح ً يخفيها أ اً يًز ها ولها أأ

ًفي حالة ا تكاب هذه املخالفة من رر  ألاعوان املكلفين بالعمليات 

            أن املشرع  يتضح 002 ًباستقراء نص املادة، (4)"الانتخابية، تضاعف العقوبة

                                                           

ا 32الو دي براهيمي، مرجع سابق، ص -(1)

ً جال لادا ة -(2) ًاملرشحين  لية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين    مصطفى محمود عفيفي، املسًؤ

ا 10مرجع سابق، ص

ا 23ص الو دي براهيمي، مرجع سابق، -(3)

ًمتمم، ، 02-02من القانون العضوي  قم  000أنظر نص املادة  -(4) امرجع سابق معدل 
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 (4ثالث )أشهر إلى  (2) عقوبة الحيس من ستةقد عاقب مرتكبي هذه الجريمة ب

ًقد كان املشرع الجزائري  ،(1)دج 222 22دج إلى  222 2ًبغرامة مالية من  ،سنوات

الجريمة بعقوبة سالبة من نظيره املصري الذي اكتفى باملعاقبة على مثل هذه  أشد

ا (2)تقل عن السنتين ل ًهي الحيس مدة، للحرية دًن املال

املوظفين ًألاعوان  20/ 000دة املشرع الجزائري في نص املاعاقب كما 

ًمضاعفتها ،سير الانتخابات القائمين بعملية ًهو ألامر الذي يتفق  ،بتشديد العقوبة 

بصدد عقوبات ًجرائم املوظف العا   ،الجنائي بصفة عامةمع فلسفة العقاب 

ا (3)عند ا تكابه لهاة الذي ل يحمل تلك الصف ،صص العاديمقا نة بالش

ًا ًلا املشرع على عكس  ،ع في هذه الجريمةيعاقب املشرع الجزائري على الشر

ع في كل الجنح الانتخابية بعقوبة الجريمة التامة  ااملصري الذي يعاقب على الشًر

 جريمة إخفاء البطاقة الانتخابية. :فرع الثالثــــال

لذلك  ،جريمة إخفائها تعتبر من بين الجرائم التي تستهد  البطاقات الانتخابية

سير لى عة التي تخلفها ا للصطو اس ى املشرع الجزائري لتنظيم هذه الجريمة نظر ا

  مفهو  هذه الجريمة سنعالجلذلك  ،الانتخابيةًشفافية العملية 
ا
 ًأ كانها (،)أول

 املقر ة لها إلى الجزاءات  ذلكلتنتقل بعد  ا(،)ثانيا 
ا
 .ا()ثالث

 
ا
ا مفهوم جريمة إخفاء البطاقة الانتخابية.: أول

ا
 
ًثيق اترتبط جريمة إخفاء البطاقة الانتخابية ا تبار ًإخفاء  اا  بجرائم إتال  

ًقد يتم إخفاء هذه البطاقةالقوائم  إما عن رريق ألافراد املعنيين بهذه  ،الانتخابية 

ً عن رريق القائمين على العملية الانتخابية ،البطاقة ا (4)أ

                  ًقد يتم إخفاء هذه البطاقة بهد  التأثير على عملية ضبط القوائم الانتخابية

ً التأثيرا ًا أ من خالل حرمان  ،شفافيتهاالتأثير على على حسن سير العملية الانتخابية 

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  000، 002 تينأنظر نص املاد -(1) امرجع سابق معدل 

ا 30الو دي براهيمي، مرجع سابق، ص -(2)

ًالتحول م -(3) ًأخالقيات املهنةسعيد مقد ، الوظيفة العمومية بين التطو            ن منظو  تسيير املوا د اليشرية 

ا 324، ص0202ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ا 020سعد مظلو  العبدلي، مرجع سابق، ص -(4)
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ًلقيا  هذه الجريمة لبد أن تتوفر فراد من مما سة حقهم في الانتخاب، ألاا ًمنه 

ًنة أدناه ألا كان  ااملد

 ا: أركان جريمة إخفاء البطاقة الانتخابية.ثانيا 

 ي:ـــــــــهأ كان  ةثالثجريمة إخفاء البطاقة الانتخابية على تقو  

 الركن الشرعي لجريمة إخفاء بطاقة الناخب. (4

عة  ،الركن الشرعي لجريمة إخفاء بطاقة الناخب              هو الصفة غير املشًر

ًاملرجع في تحديد هذا  ،التي يو دها املشرع على تصر  صاد  من ألاشصاص

ل تجريمه لجريمة ًهذا ما قا  به املشرع الجزائري من خال ،الوصف هو القانونا

  من قانون الانتخابات الجزائريا 000ا لنص املادة ًذلك ربق ا ،إخفاء بطاقة الناخب

ً يخفيها"قب بالعقوبة املنصوص عليها في   :" يعاالتي تنص على ًمن نص هذه (1)أ  ،

  أن املشرع الجزائري قد نظم جريمة إخفاء بطاقة الناخب ًحدد أ كانها يتبيناملادة 

ًلهًهذا ما  ،العقوبات التي تقابلهالجزاءات أً ا لها قر اًا العنصر الثالث  في سنتنا

 من هذا الفرع 

 الركن املادي لجريمة إخفاء البطاقة الانتخابية. (2

  يقصد بالركن املادي لجريمة إخفاء البطاقة الانتخابية الفعل لاجرامي

          ن القائمين ا عن املوظفيًقد يكون هذا الفعل صاد  ا، في فعل لاخفاء ًاملتمثل

ا عن الغير فعل صاد  اكما قد يكون هذا ال ،على العملية الانتخابية بصو ة كبيرة

ًثه  ،(2)على العملية الانتخابية بهد  التأثير                  غير أن هذا الفعل ل يتوقع حد

ا من رر  الشصص املعني بالبطاقة الانتخابية

ًالقوائم ل في التأثير فتتمث ،أما عن النتيجة لاجرامية  الانتخابيةعلى الجداًل 

ً من رر  الغتتم م ،بطريقة احتيالية ، أما عن العالقة السبيية يرن رر  لادا ي أ

ًهو لاخفاء فتتمثل  ًهي التأثير  ،ًالنتيجة لاجرامية ،في العالقة بين الفعل لاجرامي 

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  000أنظر نص املادة  -(1) امرجع سابق معدل 

(2)- MERLE Roger, VITU  André,  Op.Cit,  p932.  
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ًا ،ككل الانتخابيةحسن سير العملية على  عملية التصويت بوجه ًعلى عملية ضبط 

ا  (1)خاص

ًكما سبق لاشا ة إلى أن هذا التصر  قد يصد  بوجه عا  عن لادا ي القائم 

  ًفي حالت ناد ة من رر  املعني بالعملية الانتخابية ،أً الغير بالعملية الانتخابية

ًاملشرع الجزائري يكيف العملية الانتخابية           غير أن هذا يكون في حالت ناد ة 

بطاقته الانتخابية لتخليه عن حقه أن يخفي الفرد  فمن غير املعقولا ،على أنها حق

االانتخابي 

 الركن املعنوي لجريمة إخفاء البطاقة الانتخابية. (6

على أنه توفر القصد  ،يقصد بالركن املعنوي لجريمة إخفاء البطاقة الانتخابية

ًهو تغيير ، فيجب أن تتجه إ ادة الجامن هذه ألافعال الجنائي ني إلى الفعل، 

هذا التغير من شأنه  ًأن ،مع علمه أنه يغير الحقيقة في املحر ا الحقيقة الانتخابية

ا ا فعلي  ا أن يحدث ضر  
 
ً محتمال ً بالصالح العا  أ ا  (2)بالفرد أ

ًل يتًهي من الجرائم العمدية التي ل بد أن يتوفر فيها القصد   صو االجنائي، 

ً الغير أن يتم إخفاء هذه الب اطاقات دًن علم لادا ي أ

ع في هذه الجريمة على عكس املشرع  ،ًل يعاقب املشرع الجزائري على الشًر

ع في كل الجنح الاا ًاملصري الذي يعاقب على الشًر نتخابية بعقوبة الفرنس ي 

االجريمة التامة 

 
ا
 جريمة إخفاء بطاقة الناخب.ا: عقوبات ثالث

             ًالتي تحيل ،ون الانتخابات الجزائريامن قان 000إلى نص املادة بالنظر 

أن املشرع قد  ، يتبيننفس القانونان م 002إلى العقوبات املنصوص عليها في املادة 

             أما بالنسبة لعقوبة الحيس فهيات املالية، ًالغرامبين عقوبتي الحيس جمع 

             دج  222 2ة ما بين ًالغرامات املالي ،سنوات( 4ثالث )إلى  أشهر (2ستة )من 

ا العقوبةمقدا  سلطة تقدير غير أنه ترك للقاض ي ، (3)دج 222 22إلى 
                                                           

ا 003عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(1)

ا 000، صنفس املرجع -(2)

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  20/ 000، 002 تينأنظر نص املاد -(3) امرجع سابق معدل 
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      إذا ا تكبت خفاء البطاقة الانتخابية عقوبة جريمة إاملشرع كما ضاعف 

ا (1)أعوان املكلفين بعملية سير الانتخاباتمن رر  أحد 

املطبقة على السجل الانتخابي ًاملالحظ أن املشرع لم يفصل بين العقوبات 

  ًذلك  اجع للترابط بين الجريمتين ،ًالعقوبات املطبقة على البطاقة الانتخابية

ً إتالفها ًلى تحدث كنتيجة ألاا ً إخفائها أ ير القوائم الانتخابية أ ًتًز حتمية للثانية، 

ير ينتج عنه مباشرة           لتأثير ًبالتالي ا ،الانتخابية أً إتال  البطاقاتإخفاء أً تًز

ًحسن سير العملية الانتخابية  اعلى شفافية 

مراجعة القوائم  معظم الجرائم التي تحدث خالل فترةأن  يتبين ًلذلك

ًتؤثر سلب ا -التي تم د استها خالل هذا املبحث- الانتخابية           ا هي جرائم خطيرة 

ًنزاهتها التدابير القانونية افة ك اتخاذ ألامر الذي يستوجب على سالمة الانتخابات 

 الجرائمغير أن هذه  ،ًلية للعملية الانتخابيةزمة ملواجهتها في هذه املرحلة ألااالالا

             عة القوائم الانتخابية، بل تتعداهاجتقتصر فقط على فترة مرا الانتخابية لا

اًمراحل أخرى أبرزها املرحلة التحضيرية للعملية الانتخابية  إلى فترات

 الثانيبحث ـامل

 لة التحضيرية للعملية الانتخابيةللمرحالحماية الجزائية 

 بداية تعتبراالعملية الانتخابية، التي  من أهم مراحل التحضيرية رحلةامل تعتبرا

ًتبدأ من دعوة الناخبين  سمي ايبدأ نطاقها  فعلية للعملية الانتخابية، ا لالنتخابات، 

يريدًن ي يظهر من خاللها ألاعضاء الذين الت ،هذه املرحلة عادة بفترة الترشحات

ًائر الانتخابية املوارنينتمثيل  ًالوليات ،في الد                      أً على مستوى البلديات 

ًلة ككل، ليظهر بعد ذلك ما يعر  بالحملة الانتخابية   ًحتى على مستوى الد

ًلة كسب ثقة الشعب    املترشحينبرامج كل  بعرضًمحا

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02ن العضوي  قم من القانوا 20/ 000ر نص املادة أنظ -(1) امرجع سابق معدل 
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                     كان لبد على املشرع الجزائريا ،مية التي تحظى بها هذه الفترةا لألهًنظر ا

ًزات  أن ينظمها ًالتجا التي تحدث على مستوى كل فترة من خالل تحديد الجرائم 

ًجرائم  (،)املطلب ألاول في جريمة الترشح املخالف للقانون  ًاملتمثلة، ًمواجهتها

الجرائم الصاصة بالتأثير على إ ادة الناخب ثم  ،اني()املطلب الثالدعاية الانتخابية 

ا)املطلب الثالث(.

 طلب ألاول ـامل

 جريمة الترشح املخالف للقانون 

  تعتبر مما سة حق الترشح من أهم ألاعمال التمهيدية لسير العملية الانتخابية

ا ًذلك ًالتداًلاملبدأي  تكريس  هذا  أن ، غيرعلى السلطة السلمي الديمقرارية 

ط  ،ا دًن قيودليس مطلق اترشح ال املشرع  هانظم ملما سته،قانونية فهناك شًر

 ًإذا تمت ،أخرىا ًما يتفرع عنه من قوانين ،ضمن نصوص قانون الانتخابات

             ًهذا ما يؤدي  ،الترشح املخالف للقانوناتقو  جريمة  مخالفة هذه ألاحكا 

ًزات خالل فترة الترشح، م  معالجتها حتم على املشرعينما إلى حدًث بعض التجا

د اسة أ كان ثم  ،)الفرع ألاول(تحديد مفهومها  يستلز  لذا ،(1)التصدي لهابغرض 

ا التطرق إلى العقوبات املقر ة لهاًا )الفرع الثاني(، هذه الجريمة )الفرع  أخير 

 الثالث(.

 .مفهوم جريمة الترشح املخالف للقانون  :فرع ألاول ــــال

عد  بتظهر  ،خالفة للقانونااملمجموعة من الترشحات  تعر  الانتخابات

ط القانونية املنصوص عليها في التنظيمات لاحترا  املترشح  ًالشًر لقواعد 

ا للقانون الانتخابي ، لذلك سنرى خالل هذا الفرع مفهو  الترشح(2)الانتخابية  ربق 

  الجزائريا
ا
 تيصو ا دهاناًل بعلنت ا(،)ثانيا ثم مفهو  الترشح املخالف للقانون (، )أول

  في قانون الانتخابات املنصوص عليها الترشح املخالف للقانونا
ا
 ا(.)ثالث

                                                           

ا 024مصطفى محمود عفيفي، نظامنا الانتخابي في امليزان، مرجع سابق، ص -(1)

(2)- LECLERCQ Claude, Droit Constitutionnel et institutions Politiques, 10éme éd, Litec, Paris, 1999  

p599. 
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ا
 : مفهوم الترشح أول

ا
 .ا للقانون الانتخابي الجزائري طبق

ره في كل ،مفهو  الترشح بوجه عا خالل هذا العنصر سنعالج              ًشًر

ًاملجالس  ،النيابيةمجالس لًالانتخابات التشريعية ل الرئاسية، الانتخابات من

ااملحلية 

 .تعريف الترشح (4

ً ه  يكمنًالذي  ،يمثل املرشح الطر  ألاساس ي الثاني في العملية الانتخابية د

ا منافسيهمع  املنافسة الانتخابيةفي خوض   ضمنأً  كانوا من املرشحين، أحرا  

ً القوائم الحرة، القوائم الحزبية ً نوعية بحسب نوعية  أ ظا  الانتخاب نالانتخاب أ

ًذلك  رسففي ضوء ما تضوية املجالس النيابية، املتبع للفوز بع عنه نتائج التصويت 

طكله في إرا  الضوابط  ًالشكلية املحددة قانون ا ًالشًر مع مراعاة  ااملوضوعية 

ا (1)املجتمع فيسائدة ألاًضاع ال

    ر التي حرصت كثير من الدساتي ،أهم الحقوق السياسيةًيعتبر حق الترشح 

ًجه الأً  ،إحارته بضمانات تحول دًن انتهاكهًا كفالتهعلى  حرمان منه دًن 

ط حسب كل  ملشرعضبط اًلذلك  ،(2)حق منصب حق الترشح بمجوعة من الشًر

امترشح له 

 شروط الترشح الخاصة برئيس الجمهورية. (2

ط معينة لكتساب تتفق معظم التشريعات املعاصرة على ضًر ة ًضع  شًر

ًبما أنه أعلى سلطة في البالد ل يمكن أن تترك صفة املرشح  لرئاسة الجمهو ية، 

ط ، دًن قيود الحساسحرية الترشح لهذا املنصب  ًيمكن أن تكون هذه الشًر

                                                           

لك: محمد  فعت عبد ، أنظر كذ020مصطفى محمود عفيفي، نظامنا الانتخابي في امليزان، مرجع سابق، ص -(1)

الرقابة السابقة على قانون الانتخابات  32الوهاب مدخل إلى لاصالح الدستو ي )مالحظات على تعديل املادة 

ا 00، ص0221، مصر، أكتوبر 22، العدد 24الرئاسية(، مجلة الدستو ية، السنة 

ًالنظم الانتخابية                ، أنظر كذلك: علي الصاًي، التحولا22، صمرجع سابقًائل منذ  البياتي،  -(2) الديمقراري 

ا 33، ص0200أبريل مصر، ، 00، العدد 02في الدستو  الجديد، مجلة الدستو ية، السنة 
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ًلة  ،موضوعية أً شكليةالقانونية  ط تختلف من د                              إل أن نوعية هذه الشًر

ًقد (1)إلى أخرىا ط هي:  هذا الحق بمجموعةائري املشرع الجزا ضبط،  امن الشًر

ًجهالجنسية الجزائري - ًز  ،(2)ة ألاصلية للمترشح للرئاسة 

 لاسالمي،الدين  -

 سنة فما فوق، 32سن بلوغ  -

ا (3)اشتراط مجموعة من التوقيعات -

ط أخرى عددها املشرع ضمن نصوص املادة  من قانون الانتخابات  040ًشًر

االجزائري 

 .باملجلس الشعبي الوطنيخاصة شروط الترشح ال (6

          للمجلس الشعبي الورنيبتنظيم عملية الترشح قا  املشرع الجزائري 

ط موعةعن رريق ًضع مج         يجب أن تتوافر في الفرد الذي يرغب ،من الشًر

ط  ،(4)لس الشعبي الورنيفي املج مقعدفي الترشح لشغل  ها املشرع حصراهذه الشًر

ا:(5)يليالجزائري فيما 

 الجنسية الجزائرية، -

 القيد في سجل الناخبين، -

 سنة فما فوق  01ضًر ة بلوغ سن  -

ً لاا - اعفاء منها أداء الصدمة العسكرية أ

ط قد تم تنظيمها ضمن نصوص قانون الانتخابات الجزائريا      ًهذه الشًر

ًالقراءة الجيدةًقد أغفل املشرع الجزائري إد اج شرري  سن ًشرط ح ،الكتابة 

االسمعة بخال  املشرع املصري الذي أد جهما ضمن نصوص قانونه الانتخابي 

                                                           

 الجزائر ،بوكرا اد يس، نظا  انتخاب  ئيس الجمهو ية في النظا  الجزائري، ديوان املطبوعات الجامعية -(1)

ا 03ص، 0222

ًمتمم، ، 02 -02ن القانون العضوي  قم م 040أنظر نص املادة  -(2) امرجع سابق معدل 

ا، نفس املرجع 030أنظر نص املادة  -(3)

(4)-PRELOT  Marcel et  BOULOUIS   Jean,  Institution   politique  et   droit  constitutionnel,  Dalloz   

Paris, 1978, p107. 

ًمتمم، ، 02 -02م من القانون العضوي  ق 92أنظر نص املادة  -(5) امرجع سابق معدل 
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 شروط الترشح في املجالس الانتخابية املحلية. (1

            فهناك  ،تشكيل أعضاء املجالس املحليةاختلفت التشريعات في رريقة 

ق رري ًيكون ذلك عن ،من تقر  أن يتم تشكيل املجلس املحلي بالختيا  ل بالتعيين

ًمنهم من جعلها على شكل تعيينات كقطر  ،الانتخاب ًفرنسا،  ًمصر  كالجزائر 

ًج ،ًسلطنة عمان ًالسودان ًمنهم من يزا  ضبطًقد  ،(1)بين النظامين كالكويت 

ط ه اي: ـــــاملشرع الجزائري الترشح للمجالس املحلية بمجموعة من الشًر

 التمتع بالجنسية الجزائرية، -

 فما فوق، سنة 04بلوغ سن  -

ا -  ا في جداًل الانتخابات املحلية،أن يكون مقيد 

ً لاعفاء من الصدمة الورنية، -  أداء أ

ًلم يرد  - ً جنحة سالبة للحرية  أل يكون محكوما عليه بحكم نهائي ل تكاب جناية أ

  (2)اعتبا ه باستثناء الجنح غير العمدية

      ت من املوظفين أصحاب الفئاكما أحسن املشرع الجزائري بحرمان بعض 

ًلة حقوقهم في الترشح عن عملهم إل بعد مًر  مدة سنة كاملة عن توقفهم  ،من مزا

ًائر -بينًالولة املنتد -لة) الواًهم:  ألامناء العامين للوليات، املفتشين  - ؤساء الد

 -أفراد الجيش الورني الشعبي -العضو املجلس التنفيذي للولية -العامين للولية

ألامين العا   -ي للبلديةاملراقب املال - أمناء الصزينة البلدية -في أسالك ألامنموظ

ا ،(3)البلدية مستخدموا -للبلدية
 
لم ينص على ذلك ا للمشرع املصري الذي ًذلك خالف

ا ةفي قوانينه الانتخابي

ط إذا توافرتقيد الترشح بمجملشرع يتضح أن ا ،سبقمما         موعة من الشًر

اا كافإنه من حقه الترشح، غير أن ذلك لم يكن سيب افي أي فرد ف ًجود للحد من  ي 

ا حالت الترشحات املخالفة للقانونا

ا
                                                           

ا 34محمد فرغلي محمد علي، مرجع سابق، ص  -(1)

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  30أنظر نص املادة  -(2) امرجع سابق معدل 

ا، نفس املرجع 20أنظر نص املادة  -(3)
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 ا: مفهوم الترشح املخالف للقانون.ثانيا 

ً  املرسو  الرئاس ي الذي يستدعي الهيئ ًيحدبعد صد د موعد ة الناخبة، 

الذين يرغبون شصاص نتخابات من رر   ئيس الجمهو ية، يشرع ألاه الااإجراء هذ

          ، لالنتخابات الرئاسية أً عن أي دائرة انتخابيةفي الترشح في تقديم رلباتهم

ط الترشيح املحددة الانتخابات التشريعية أً املحلية في  مادامت تتوافر فيهم شًر

ا
 
ا (1)قانون

ي تحرص الدًل الدستو ية التًفي الوقت الحاضر نجد أن من أهم املبادئ 

ا  (2)لجزائرياؤسس الدستو ي اما نص عليه امل ًهوا ،الترشح حريةمبدأ  اعلى إ سائه

ًعناية مختلف التشريعات الانتخابية في معظم عملية الترشح نالت ًا حماية 

ًمنها الجزائر نواعها       أفي جميع الانتخابات بمختلف لن عملية الترشح ، الدًل 

نتخابية من أجل الفوز الاا عركةامليحق لهم خوض التي تحدد ألاشصاص الذين  هي

بالنسبة للعملية ًبالتالي فعملية الترشيح بالغة ألاهمية  ،طلوب شغلهاباملقاعد امل

حيث ترفض كل  ،ية إدا يةن تحظى بحماكان من الالز  أالانتخابية ككل، لذلك 

ط املطلوبة قانون ا تتوفر فيهم لا الذين املرشحينرلبات  كتقديم ملفات ، (3)االشًر

          سواء لالنتخابات الرئاسية  ،رشحينً عد  توافر الصفات املطلوبة في املأ ناقصة

ً البرملانية ً املحلية أ ا أ

ا 
 
احمى جكما يجب أن ت        أن تؤثر بتجريم ألافعال التي من شأنهاًذلك  ،زائي 

ًتفقد على صحة العملية  اًالتي تؤثر حتم ا، (4)مصداقيتها هافي عملية الترشيح 

ابية، الانتخا اصو  الترشيحات املخالفة للقانون  تناًلامن خالل  ًهذا ما يظهر جلي 

                                                           

ًالقانون الدستو ي )ال -(1) ًالحريات عبد الغني بسيوني عبد هللا، النظم السياسية  ًلة، الحكومة، الحقوق  د

ا 243، ص0004العامة املبادئ العامة للقانون الدستو ي، الدستو  اللبناني(، دا  الجامعية، بيرًت، 

:" لكل مواطن تتوفر فيه التي تنص على ،من الدستو  الجزائري، السالف الذكر 20أنظر نص املادة  -(2)

 الشروط القانونية أن ينتخب أو ينتخب".

ًمصر )د اسة مقا نة(، مذكرة -(3) ماجيستير في القانون  رالب عمر فالح بخيت العطين، نظم الانتخاب في ألا دن 

ًالد اسات العربية، جامعة الدًل العربية، القاهرة،  ،العا  ًعلي 11، ص0222معهد البحوث   فاضل حسين، 

ًالهيئات، مجلة القضاة، العدد الرأي  ا 30، ص0224ر ، مصر، سيتمب00في الانتخابات 

ا 11رالب عمر فالح بخيت العطين، مرجع سابق، ص -(4)
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ا
 للقانون.الترشح املخالف  تيا: صور ثالث

من خالل عد  احترا   انتظهرا ،صو تينالترشح املخالف للقانون  يتضمن

ً عد  توافر الصفات املطلوبة في املرشحين ،املترشح للضوابط القانونية في هذا ً ،أ

ا  ا املشرع الجزائري ترشحات مخالفة للقانوناميعتبره انتلال لتينالحا بينن العنصرا

 .جريمة توقيع الناخب ألكثر من مرشح (4

فإن املشرع الجزائري  ،(1)الجزائريا من قانون الانتخابات 034ا لنص املادة ربق ا

املجالس عضاء لا يشترط في املرشح أن يقد  قائمة تتضمن مجموعة من توقيعات

ًالولئية موزعةلبرااملنتخبة ا ًالبلدية  أً قائمة  ،ًلية على ألاقل 01عبر  ملانية 

ًكل  ،بالسجالت الانتخابيةتتضمن عدد معين من توقيعات الناخبين املقيدين 

صاحب كما يعرض ًل يحسب توقيع الناخب ا، توقيع لكثر من مرشح يعد لغي ا

ن قانون الانتخابات م 000ا لنص املادة ًذلك ربق ا ،لجنائيالتوقيع للجزاء ا

ًنفس الجزاء مطبق أيض ا(2)الجزائريا ًالتي لبد،                  ا على قائمة املرشحين ألاحرا  

ًيعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لكثر من مرشح لغي اعلى  أن تتوفر   االتوقيعات، 

لية الجنائية  اًيعرض صاحب التوقيع للمسًؤ

 د.ريمة الترشح املتكرر في انتخاب واحج (2

الضا ة على سالمة ًآثا ها ا لجسامة املخالفة الصاصة بالترشح املتكر  نظر ا

ًنتائجها،               عاقب املشرع الجزائري على جريمة الترشح املتكر االعملية الانتخابية 

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  034أنظر نص املادة  -(1)          التي تنص ،السالف الذكرمعدل 

 في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إل ملترشح واحد فقط.:" ل يحق ألي ناخب مسجل على

ص عليها في املادة نحه الناخب ألكثر من مترشح لغيا، ويعرض صاحبه للعقوبات املنصو يعتبر كل توقيع يم

 من هذا القانون العضوي. 242

يمنع استعمال أماكن العبادة واملؤسسات وإلادارات العمومية وكل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما 

 كان نوعها لغرض جمع توقيعات الناخبين".

( 4) ( أشهر إلى سنة3:" يعاقب بالحبس من ستة )التي تنص على، نفس املرجع، 000ادة أنظر نص امل -(2)

من هذا القانون  416و 91و 36دج كل من يخالف أحكام املواد  244.444دج إلى  54.444وبغرامة من 

ا."العضوي 
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ًاحدةفي انتخابا ًاحد ًقد يكون هذا الترشح املتكر ا ،(1)ت  نفس في  في انتخاب 

               ًلكن  اكما قد يكون هذا الترشح متكر  ا مختلفتين ًلكن في قائمتين ،الدائرة

  ابات الجزائريامن قانون الانتخ 020ا لنص املادة ًذلك ربق ا ،في دائرتين انتخابيتين

ًايعاقب    " :على التي تنص     أكثر  في كل من قا  بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أ

ًاحد" ا (2)من دائرة انتخابية في اقتراع 

 .الترشح املخالف للقانون تي أركان جريم: فرع الثانيــــال

هي الركن  ،أ كان على ثالثةبصفة عامة ائم الترشح املخالف للقانون تقو  جرا

ًالركن  الشرعي أ كان كل  تييان الفرع ًسنحاًل في هذااملعنوي، ًالركن املادي 

أ كان هذا الفرع لذا ند س في  ،جرائم الترشح املخالف للقانون على حدىصو ة من 

 ) جريمة توقيع الناخب لكثر من مرشح
ا
           جريمة الترشح املتكر  أ كان ثم  ،(أول

ًاحد ا) في انتخاب  لجريمة الترشح املخالف  باعتبا هما تمثالن صو تين ،(ثانيا

ا للقانون 

 
ا
 : أركان جريمة توقيع الناخب ألكثر من مرشح.أول

اي: ــأ كان ه ر من مرشح على ثالثةتوقيع الناخب لكث تقو  جريمة

 الركن الشرعي لجريمة توقيع الناخب ألكثر من مرشح. (4

الذي ينظم الجريمة  للجريمة هو النص القانوني يقصد بالركن الشرعي

ا ًنظر  ًتأثيرها على السير الحسن للعملية  لصطو ة هذه الجريمة ًيجرمها، 

         034الجريمة في نص املادة  قا  املشرع الجزائري بالنص على هذه ،الانتخابية

           :" ل يحق لي ناخب مسجل على ًالتي تنص ،من قانون الانتخابات الجزائريا

ًاحد فقط يعتبر كل توقيع يمنحه   في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إل ملترشح 

ًيعرض صاحبه للعقوبات املنصوص عليها في ا ا،  ملادة الناخب لكثر من مترشح لغي 

ا (3)من هذا القانون العضوي   " 000

                                                           

ا 022الو دي براهيمي، مرجع سابق، ص -(1)

ًمتمم، ، 02 -02وي  قم من القانون العض 20/ 020أنظر نص املادة  -(2) امرجع سابق معدل 

ا، نفس املرجع 20، 20/ 034أنظر نص املادة  -(3)
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نجد املشرع  ،العضويامن نفس القانون  000على مضمون املادة  ًبالرالع

ًعاقب عليه يعاقب التي تنص:"  000بموجب املادة  ،الجزائري قد جر  هذا الفعل 

دج   222 022دج إلى  222 12ًبغرامة من  ،(0( أشهر إلى سنة )2)من ستة بالحيس 

ا  من هذا القانون العضوي"  034ً  03ً 34يخالف أحكا  املواد كل من 

التوقيع املتكر   جر أن املشرع الجزائري قد  ،يتبين من خالل نص هذه املادة

توقع على الجاني متى ا تكب  ،له مجموعة من العقوبات أقراًا ،لكثر من ناخب

االسلوكات ًألافعال املشكلة للركن املادي لهذه الجريمة 

 املادي لجريمة توقيع الناخب ألكثر من مرشح. الركن (2

ًالنتيجة  ،لاجرامي أً السلوك هو الفعل ،لجريمةلاملادي يقصد بالركن 

ًالعالقة السبيية بينهما من قانون  000ً 034 تينًمن نص املاد ،(1)لاجرامية 

أن تتوفر فيه صفة  على الجاني أنهيتبين  ،السالفة الذكر الانتخابات الجزائريا

ا ًل يكون ذلك إل بالتسجيل ،ناخبال
 
 في القوائم الانتخابية، فإذا لم يكن مسجال

لم يمنح من مرشح، فإذا  ا أن يمنح توقيعه لكثركما يجب أيض ا ،ائي ازاسأل جفال ي ا

ا  توقيعه لي مرشح فال تقو  الجريمة

ًجود توقيع زيادة على ذلك، ًا ًاملتمثلة في  يجب تحقق النتيجة لاجرامية 

ً قائمة انتخابية ب الجريمة على قائمة التوقيعات لكثر من مرشحمرتك ا (2)أ

من قانون الانتخابات الجزائري  034أن صياغة املادة ينبغي التنويه إلى كما 

ًلم تجر   ،جرمت الناخب العادي املوقع لكثر من مرشحلنها  جاءت قاصرة

ات ااملن ا
 
           لكثر  كمنتخب ،شصص يال توقيعهالذي يمنح في املجالس الانتخابية  بخ

ًلم يغفل عنها  افي حين املشرع املصري كان صريح ا من مترشح افي تجريم هذه الحالة 

ا

ا

ا
                                                           

أحمد صبحي العطا ، جرائم الاعتداء على املصلحة العامة )د اسة في القسم الصاص من قانون العقوبات  -(1)

ا 412، ص0004الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،  ،املصري(

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  034أنظر نص املادة  -(2) امرجع سابق معدل 
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 الركن املعنوي لجريمة توقيع الناخب ألكثر من مرشح. (6

هو توفر القصد الجنائي لدى مرتكب  ،يقصد بالركن املعنوي لي جريمة

لدى القائم  ًلا ادةالعلم عنصري توفر متى ًالقصد الجنائي يتحقق  ،الفعل املجر 

  ًجريمة توقيع الناخب لكثر من مرشح هي من الجرائم العمدية ،بالفعل املجر 

ًالقصد املطلوبالتي تتوا الذي يقو   ،ا هنا هو القصد الع فر على قصد جنائي، 

ن رشحيتللمعلى علم بأنه يوقع  الجاني ، فيجب أن يكونالا ادةالعلم ًعنصري  على

ًهي  ،إلى تحقيق النتيجة ا أن تتجه إ ادتها، كما يجب أيض اا متكر  الالنتخابات توقيع ا

ًلهمية البواعث التي تؤديينرشحتمنح توقيعه لكثر من مرشح أً قائمة م  ،         

ا ،إلى ا تكاب الجريمة
 
ا (1)لجل إلغاء توقيعه ألاًلا كأن يرتكبها مثال

 كرر في انتخاب واحد.ا: أركان جريمة الترشح املتثانيا 

ًاحد على ثالثةتقو  جريمة الت اي:ــــــــأ كان ه رشح املتكر  في انتخاب 

 الركن الشرعي لجريمة الترشيح املتكرر في انتخاب واحد. (4

ًاحد، بالركن الشرعي لجريمة يقصد   هو النص الترشيح املتكر  في انتخاب 

  قوبة املسطرة لهذا الفعلالعحدد يًا ،الذي جر  فعل الترشيح املتكر االقانوني 

ًاحد في على املشرع الجزائريا بحيث نص الفقرة  جريمة الترشيح املتكر  في انتخاب 

:" يعاقب على التي تنص ،من قانون الانتخابات الجزائريا 020نص املادة  ألاخيرة من

ً أكثر من دائرة انتخابية  كل من قا  بترشيح نفسه في أكثر من قائمة   بالحيس من  أ

ًاحد في            الترشيح املتكر   جر أن املشرع من هذا النص  نستنتجًا، (2)"اقتراع 

له مجموعة من العقوبات التي تردع كل من يقو  بهذا ًأقر  ،ًاحدفي انتخاب 

ا على السير الحسن للالجر 
 
            املشرع الفرنس ي منععملية الانتخابية، كما ، حفاظ

   L(3) 030جرمه بموجب املادة ًا L 012 املادة  هو آلخر هذا الفعل بموجب

                                                           

ًالقانون الدستو ي )تحليل النظا  الدستو ي املصري(، منشأة  -(1) ابراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية 

ا 220، 222، ص0222لاسكند ية،  ،املعا  

ًمتمم، 02 -02من القانون العضوي  قم  020أنظر نص املادة  -(2) امرجع سابق ، معدل 

)3 -(  TOUVET Laurent, DOUBLET YVES- Marie, Droit des élections, Economica, Paris, 2007                         

p176, 177  
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 الركن املادي جريمة الترشح املتكرر في انتخاب واحد. (2

ًاحد       لبد ،لكي يتحقق الركن املادي في جريمة الترشح املتكر  في انتخاب 

ا (1)بينهما ًالعالقة السبيية ،النتيجة لاجراميةتحقق ًا ،أن يتوفر الفعل لاجرامي

لبد أن يقو  الجاني الذي سبق له ترشيح نفسه للمرة  ،الجريمة هذه ًلتحقق

ً في دائرة انتخابية ً أكثر أ ً أكثر الثانية في قائمة انتخابية أخرى أ ا  أ

فتتمثل في الصطر الذي يتحقق  ،أما عن النتيجة لاجرامية في هذه الجريمة

من خالل  ،تخاباتعلى نتيجة الان بإمكانية الاستفادة من الترشح الثاني بالتأثير

اشتت
 
ًاة فيعن لاخالل  يت ألاصوات، فضال ا الترشح بمبدأ املسا

ًقوعها،فال  ،أما العالقة السبيية  ًقوعها من عد   لن  أهمية لتأكد من 

فالركن املادي يكفي لقيامه مجرد إتيان النشاط  ،الجريمة هي من جرائم الصطر

ا   (2)ي جرمه القانوناالذي يشكل الفعل املطابق للنموذج التشري ي الذ

 الركن املعنوي لجريمة الترشح املتكرر في انتخاب واحد. (6

ًا يشترط  ًالتي ،احد، من الجرائم القصديةجريمة الترشح املتكر  في انتخاب 

ا (3)جنائي لدى مرتكب الفعل املجر القصد ال توفرالقانون لقيامها 

 ى العلم ًلا ادةالذي يقو  عل ،لقيامها هو القصد العا  ًالقصد املطلوب 

حيث يلز  لقيامها، توافر علم الجاني بأنه  شح نفسه في أكثر من قائمة انتخابية 

ا ،معينة
 
فال تقو  الجريمة  ،بترشيحه في قائمة انتخابية دًن علمه ًقا  حزب مثال

ًيجب أن تتجه إ ادته إلى إحداث فعل  ،هنا لعد  توافر علم الجاني بهذا الترشيح

 لقيا يكفي  ،أن جريمة الترشح املتكر ا غير أنه هناك من يرىا، (4)الترشح املتكر ا

ًتوقيع الجزاء املقر ا ًاقعة الترشح املتكر   ،لها الثبوت املادي لها أ كانها  ًاملتمثل في 

                                                           

ا 020هيمن عبد هللا محمد، مرجع سابق، ص -(1)

ًاملرش -(2) لية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين  ً جال لادا ة مصطفى محمود عفيفي، املسًؤ حين 

ا 013مرجع سابق، ص

ا 023هيمن عبد هللا محمد، مرجع سابق، ص -(3)

ا 020الو دي براهيمي، مرجع سابق، ص -(4)
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             أً الركن املعنويا ،ًهو ما يعني عد  استلزا  القضاء إثبات القصد الجنائي

  (1)في ا تكاب الجريمة

ا.جرائم الترشيح املخالف للقانون عقوبات  :ع الثالثفر ــــال

( نظم املشرع الجزائري كل من عقوبة توقيع الناخب لكثر من مرشح
ا
  )أول

ًاحد في م ًبعقوبات ًعقوبة جريمة الترشيح املتكر  في انتخاب  ادتين مختلفتين 

ا(.مختلفة  ا)ثانيا

 
ا
اجريمة توقيع الناخب ألكثر من مرشح.: عقوبات أول

   " يعاقب بالحيس على أنه: ،ون الانتخابات الجزائريامن قان 000املادة  تنص

                  دج، كل  222 022ج إلى  222 12ًبغرامة من  سنة (0)أشهر إلى  (2) من ستة

  ًبالرجوع  ،(2)"العضويا من هذا القانونا 034ً  03ً  34من يخالف أحكا  املواد 

" ل يحق لي ناخب :على التي تنص، شا ة إليهاتي سبق لااال 034إلى نص املادة 

ًاحد فقط  مسجل في قائمة انتخابية أن ي يعتبر كل توقيع منح توقيعه إل ملترشح 

ًيعرض صاحبه للعقوبات املنصوص عليهايمنحه الناخب لكثر من مترشح لغي ا       ا، 

ا (3)من هذا القانون العضوي" 000في املادة 

املشرع الجزائري قد عاقب كل من قا   يتضح أن ،املادتين نص ًبتحليل 

التأثير على حسن سير العملية  الى نيته اتجهتإذا  ،بالتوقيع لكثر من مرشح

ج د 222 12من  ًبغرامة، (0)أشهر إلى سنة ( 2) ستة الانتخابية بعقوبة الحيس من

ترك ًا ة،املالي ةًالغرام الحيسعقوبة املشرع جمع بين ف ،ًعليه  دج 222 022إلى 

ًلم تحديد مقدا  السلطة التقديرية للقاض ي في  الحد ألاقص ى ًألادنى للعقوبتين، 

ع في هذه الجريمة املشرع يعاقب             تحقيق النتيجةب دلنه يعت ،على الشًر

ً قائمة انتخابيةًهي التوقيع لكثر من مرش ا.(4)ح أ

                                                           

ً جال لادا ة  -(1) ًاملرشحين  لية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين  مصطفى محمود عفيفي، املسًؤ

ا 013املرجع السابق، ص

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  000أنظر نص املادة  -(2) امرجع سابق معدل 

ا، نفس املرجع 20، 20/ 034أنظر نص املادة  -(3)

ا 023الو دي براهيمي، مرجع سابق، ص -(4)
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رشح بخال  من مر لكثعلى التوقيع عندما عاقب املشرع الجزائري  أصابًقد 

ا (1)ًلم يعاقب عليه ،التوقيع لكثر من مرشح راالذي حض ،نظيره املصريا

 ح املكرر في انتخاب واحد.يعقوبات جريمة الترشثانيا: 

       :أنه على ،من قانون الانتخابات الجزائريا 020املشرع الجزائري في املادة نص 

ًبغرامة من ( س4( أشهر إلى ثالث )4ثالثة )يعاقب بالحيس من "          جد 222 3نوات 

ً في أكثركل من قا  بترشيح ن ،    دج 222 32إلى  من دائرة  فسه في أكثر من قائمة أ

ًاحد   (2)"انتخابية في اقتراع 

قب مرتكبي جريمة عا، يتبين أن املشرع الجزائري نص هذه املادةًبتحليل 

                 ، فالحق ت املتكر ابنفس العقوبة املقر ة لجريمة التصوي الترشيح املتكر ا

ًا الترشحًا في الانتخاب حقي الانتخاب  استعمالمع هذا ينبغي قر هما الدستو ، 

 امن حق كل موارن أن يكون له صوت اغير مخالفة للقانون، إذ بطريقة  ًالترشح

ا ًاحدة، كما يحق الواحد في الانتخاب اًاحد  في انتخاب  له أن يرشح نفسه مرة 

ا ًكلًاحد  ًاحد كر اتا لجريمة الترشيح املمن يخالف ذلك يعد مرتكب ا ،    في انتخاب 

  ج د 222 3من  ًبغرامة ( سنوات4( أشهر إلى ثالث )4ثة )ًيعاقب بالحيس من ثال

ا دج 222 32إلى 

ًالغرامات ،ًاملالحظ ًلم يترك الحرية  أن املشرع جمع بين عقوبتي الحيس 

ًل في الاختيا  بين  اكن ترك له املجال مفتوح اللقاض ي في الاختيا  بين العقوبتين، 

ًاملشدد للعقوبة ا (3)لنه مرتبط بظًر  الجريمة ،الظر  املخفف 

ًعقاب ا قتصراا ،غير أن املشرع الجزائريا   لقائم بالترشيح املتعددعلى تجريم 

ًالعقاب إلى كل من ساعده في تحقيق هذا الترشيح املتعدد    ًعد  امتداد التجريم 

سواء عاقب مساعد رالب الترشيح املتكر ، الذي  ،شرع الفرنس يعلى عكس امل

                                                           

ا 410هيمن عبد هللا محمد، مرجع سابق، ص -(1)

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  020أنظر نص املادة  -(2) امرجع سابق معدل 

ا 002الو دي براهيمي، مرجع سابق، ص -(3)
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ً اق الصاصة به        نشو اتأً توزيع امل ،أً عرض إعالنات الترشيح ،بالتوقيع على ألا

ً املطبوعات الصاصة بهذا املرشح ا (1)أ

ًقيده  ،نستنتج ًمنه أن املشرع الجزائري نظم حق الترشح لالنتخابات 

ط،  بمجموعة أحد  وقيعتكما نظم الترشيح املخالف للقانون من خالل من الشًر

من مترشح، أً ترشح أحد ألافراد في قائمتين مختلفتين في نفس لكثر الناخبين 

ًا ًأ جد لهما مجموعة من العقوبات الانتخاب أً في دائرتين انتخابيتين مختلفتين، 

اسير العملية الانتخابية ضمان حسن ل

 طلب الثانيـامل

 ة الانتخابيةـايم الدعـجرائ

" الجهود الاتصالية التي تمتد إلى مدة زمنية بأنها: ،تعر  الحملة الانتخابية

ًالقيم السائدةيكون متوافق ا ،مؤسس ي أً جم يسلوك تستند إلى    ا مع املعايير 

ًتحفيز اتجاهات الجمهو  بهد  توجي ًتدعيم  ا مثل دا  مقبولة اجتماعي انحو أهه 

التي تسبق موعد  الفترة" :بأنها ،عبد الوهاب الكيالي كما عرفها ،(2)"التصويت

ا ًقانوني  ا  ًالتي يقو  املرشحون خاللها بعرض الانتخابات  سمي                همحجج، 

ًقد لجأ املشرع إلى حصر هذه الفترة   القانونية من القواعد جملةفي  على الناخبين، 

ًلة لجميع املرش ا (3)"أجل حملتهم الانتخابية من حين التسهيالتًذلك بأن تؤمن الد

ًا الكثيراالانتخابية مرحلة الدعاية شهد ًت  ًزات   املخالفات الانتخابيةمن التجا

ًاملكاني للحملة املشرع الجزائريا جرمها ج على النطاق الزماني  ، كجريمة الصًر
                                                           

ً جال لادا ة  -(1) ًاملرشحين  لية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين  مصطفى محمود عفيفي، املسًؤ

ا 013مرجع سابق، ص

(2)-DENIS  Mcquail,  Mass  communication,  Theory  an  introduction, Britain, j, wtd, bristol, 1986 

p190. 

JAFFRE  Jérôme, «  Effet  de  compagne, changement  de l’électorat », Revue pouvoirs, N° 63, le seuil  

Paris, 1992, p103.  Publié  sur  le site : https://revue -pouvoirs. Fr, le 12/01/2017, 10 :54 :29. 

ًالنشر، عمان، املؤسس الكيالي عبد الوهاب، املوسوعة السياسية، -(3)  032ص ،0030ة العربية للد اسات 

ًالتطبيق، مجلة العلو  لاًشعيبي عبد الجبا ، الحملة الانتخابية في الجزائر بين قانونية امل العدد ، نسانيةما سة 

ا 113 ،114، ص ص0202الجزائر  ،، جامعة لاخوة منتو ي قسنطينة32
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الفرع ًالجرائم املرتبطة بمضمون الحملة الانتخابية ) ،)الفرع ألاول(الانتخابية 

ًاملالية للحملة الانتخابية  (،الثاني باإلضافة إلى الجرائم املرتبطة بالوسائل املادية 

ا(.)الفرع الثالث

جرائم الخروج عن النطاق الزماني واملكاني للحملة : فرع ألاول ــــال

 .الانتخابية

ًاملكاني للحملة  حددت معظم التشريعات الانتخابية النطاق الزماني 

ًقامت بتجريم كل  ًزات التي تحدث على هذه القيودالانتخابية،  ًهذا ما قا   ،التجا

ًقد قيد الفترة الزمنية للحملة الانتخابية بمواعيد لبه  يمكن  املشرع الجزائري، 

ًزها ًهذا ما سنتطرق إليه ط في غيرها، أماكن ل يمكن التنشي ، كما حدد لهاتجا

جم ًاملكاني للحملة  ن خالل تحديد مفهو  جرائم الصًر عن النطاق الزماني 

( الانتخابية
ا
ًاملكاني للحملة ًتحديد أ كان ، )أول ج عن النطاق الزماني  جرائم الصًر

ا(.من ثم تحديد العقوبات املقر ة لكل جريمة ًاا(، )ثانيا الانتخابية 
ا
 )ثالث

 
ا
   .مفهوم جرائم الخروج عن النطاق الزماني واملكاني للحملة الانتخابية :أول

ًاملكاني للحملة الانتخابية ج عن النطاق الزماني              املقصود بجرائم الصًر

ًاملخالفات  ًزات  ًاملكانية هو كل التجا التي يتم فيها الاعتداء على الضوابط الزمانية 

لى كل أررا  العملية ًجب املشرع عأث خابية، حيالانت ا للدعايةاملحددة قانون ا

ًغيرهم ًإدا يين  ًمنتخبين  ًاملكاني ،الانتخابية من مرشحين   احترا  النطاق الزماني 

ًاةهذا لاا ، لكونا(1)الانتخابية للحملة ًلكونه بين املترشحين،  خالل يمس بمبدأ املسا

ًالقواعد الزم اا دة قانون اًاملكانية املحدنية ايمس قبل ذلك بالضوابط 

أن املشرع الجزائري قد نظم الفترة الزمنية للحملة نجد  ،ًفي هذا الصدد

  ًالتي تنص ،من قانون الانتخابات الجزائريا 034الانتخابية بموجب نص املادة 

من الدستو ، تكون ( 4)الفقرة  024" باستثناء الحالة املنصوص عليها في املادة :على

                                                           

ً  الحملة )الدعاية( الانت -(1) ريع الجزائري، مجلة خابية في تفعيل نزاهة الانتخابات في التش حموني محمد، د

  ، ًشعيبي عبد الجبا ، مرجع سابق214، ص0220 ، مصر، أبريل303العدد ، 022، السنة مصر املعاصرة

ا 112ص
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ن )الحملة الانتخابية مفتوحة قب   ( يوما من تا يخ الاقتراع01ل خمسة ًعشًر

ا ( أيا  من تا يخ الاقتراع4ًتنتهي قبل ثالثة )

ً  ثان لالقتراع  ي يقو  بها املترشحون فإن الحملة الانتخابية الت ،ًإذا أجري د

ً  الثانية تفتح قبل اثن ًتنتهي قبل يومين  ( يوما00عشر ) يللد من تا يخ الاقتراع 

اا (1)قتراع"( من تا يخ الا0)

أن الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة املادة  يفهم من نص ،ًمنه

ن ًتنتهي قبل ثالثة يوم ا (01) ًعشًر   عأيا  من تا يخ الاقترا( 4)ا من تا يخ الاقتراع، 

ً ة ثانية لالقتراع ما ًفي حالة إذا ً ة الثانوي ،أجريت د تفتح  ةفإن الفترة الزمنية للد

ا (2)ًتنتهي قبل يومين من تا يخ الاقتراع ،ا من تا يخ الاقتراعيوم ا( 00)قبل اثنى عشر 

ًبأي شكل كان أن يقو  ، ل يمكن لي مترشح مهما كانت الوسيلة ،ًمنه

  من قانون الانتخابات 034في املادة  بالحملة الانتخابية خا ج الفترة املنصوص عليها

              ًبالتالي، (3)ابات الجزائريامن قانون الانتخ 033ما نصت عليه املادة  ًهذا

ًز هذه الفترات الزمنية بأي ًجه من الوجوهمن  كل  تقو  في حقه جريمة ،تجا

ًقاتها القانونية تنشيط الحملة الانتخابية خا ج  اأ

  لالجتماعات الانتخابيةألاماكن املخصصة  ،كما حددت التشريعات الانتخابية

ًالنشرات الانتخابية ًامللصقات الصاصة بالدعاية  ًكذلك لوضع لاعالنات 

  هذه ألاماكن أً املساحات من قبل الجهة املختصة ًيتم تخصيص ،(4)للمرشحين

                                                           

ًمتمم،  ،02 -02من القانون العضوي  قم  034أنظر نص املادة  -(1)                التي تنص ،السالف الذكرمعدل 

تكون الحملة الانتخابية  ،( من الدستور 6)الفقرة  446:" باستثناء الحالة املنصوص عليها في املادة على

 ( أيام من تاريخ الاقتراع.6وتنتهي قبل ثالثة ) ،( يوما من تاريخ الاقتراع25رون )مفتوحة قبل خمسة وعش

املترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر  وإذا أجري دور ثان لالقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها

  ( من تاريخ الاقتراع"2( يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين )42)

امن نفس املرجع   20فقرة النفس املادة أنظر  -(2)

ا، نفس املرجع  033أنظر نص املادة  -(3)

لية الجزائية عن جرائم الحملة الان -(4) املجلة  تخابية في التشريع الانتخابي الجزائري،خنتاش عبد الحق، املسًؤ

ًالعلو  السياسية ًالعلو  السياسية، 20، العدد النقدية للقانون  ً    جامعة مولود معمريا، كلية الحقوق  ًز  ، تيزي 

ا  423 ص ،0202
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 اًفق اًيتم توزيع هذه ألاماكن بالتساًي  ،رشحينتمن امل على رلبات تقد  ًبناء ا

اا (1)ًحسب أسبقية الطلبلضوابط معينة، 

" يمنع :على التي تنص ،نتخاباتمن قانون الاا 024دة ًبالرجوع إلى نص املا

                    الوسائل التابعة لشصص معنوي خاص أً عمومي املمتلكات أًاستعمال 

ذا نصت ألاحكا  التشريعية صراحة على خال  إإل  أً مؤسسة أً هيئة عمومية

أماكن العبادة على منع استعمال  نفس القانونامن  023كما تنص املادة ذلك"، 

ًالتًاملؤس ًمؤسسات التربية  ًالتكوين مهما كان سات ًلادا ات العمومية  عليم 

 ً ا (2)من ألاشكال" لغراض الدعاية الانتخابية بأي شكلانتمائها نوعها أ

التي ًا ،الدعاية الانتخابيةألاماكن التي تتم فيها  نظم التشريع الانتخابي ،ًعليه

ًأماكن العبادة ًالتعليم حضرت استخدا  لادا ات العمومية      ًمؤسسات التربية 

ًتقو  جريمة تنشيط الحملة الانتخابية في غير ألاماكن  الحملة الانتخابيةفي 

       خاص أً عموميوي التابعة لشصص معن املحددة لها في حال استعمال الوسائل

ًاملؤسسات  ،أً هيئات عمومية ًمؤسسات أً أماكن العبادة  ًلادا ات العمومية 

ًال ا (3)تكوين في تنشيط الحملة الانتخابيةالتعليم 

ًاملكاني للحملة الانتخابية  ،ًمنه ج عن النطاق الزماني                   تقو  جرائم الصًر

من قانون  034في حالة مخالفة أحد املترشحين للنطاق الزماني املحدد بنص املادة 

ًالنطاق املكاني ربق ا   قانون الانتخاباتمن  023ً 024ا لنص املادتين الانتخابات 

ج عن النطاق الزماني  سنتطرقاًلذلك  في العنصر املوالي إلى أ كان جرائم الصًر

ا ًاملكاني للحملة الانتخابية 

ا

ا

                                                           

الجزائر          شعيبي عبد الجبا ، الحملة الانتخابية في، أنظر كذلك: 322هيمن عبد هللا محمد، مرجع سابق، ص -(1)

ًالتطبيق، أشغال امللتقى الورني حول إصالح النظا  الانتخابي في الجزائر الضًر ات  بين قانونية املما سة 

ًالعلو  السياسية جامعة جيجل،  ا 00، ص0202ديسمبر  20ً 22املنعقد يومي الجزائر، ًآلليات، كلية الحقوق 

ًمتمم،  ،02 -02العضوي  قم من القانون  023، 024 تينأنظر نص املاد -(2) امرجع سابق  معدل 

ًد ابراهيم، مرجع سابق، ص -(3) ا 24بن دا
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 ا: أركان جرائم الخروج عن النطاق الزماني واملكاني للحملة الانتخابية.ثانيا 

ا ير على حق التأثًا ،ملا تخلفه هذه الجرائم على سير العملية الانتخابية نظر 

ًاة ًاجب ا ،ترشحينبين امل املسا  تقو ًالتي  ،أن ينظم هذه الجرائما على املشرع كان 

اي: ـــــأ كان ه على ثالثة

الركن الشرعي لجرائم الخروج عن النطاق الزماني واملكاني للحملة  (4

االانتخابية.

ًاملكاني للحملة الانتخاب ج عن النطاق الزماني   يةالركن الشرعي لجرائم الصًر

ًهذا ما قا  به املشرع  ًتعاقب عليه،  هي مجموع النصوص التي تجر  الفعل 

الجزائري من خالل تجريمه لنشاط الحملة الانتخابية خا ج النطاق الزماني لها 

تنص  ًالتي ،من قانون الانتخابات الجزائريا 033ً 034املنصوص عليه في املادتين 

ًبأي شكل كان، أن يقو  " ل يمكن أيا كان مهما كا:033فيه املادة  نت الوسيلة 

من هذا القانون  034في املادة  بالحملة الانتخابية خا ج الفترة املنصوص عليها

ا (1)العضوي"

ج عن النط اق املكاني للحملة ًكذلك الركن الشرعي بالنسبة لجرائم الصًر

متلكات التي تمنع استعمال امل 024ص عليها املشرع في نص املادة ًالتي ن ،الانتخابية

ً الوسائل التابعة لا ً أي مشصص معنوي خاص اي أ ا أ ً عمومي  تابعة ؤسسة ا كان أ

ًلة  ً هيئة عموميةللد ا ذلكإل إذا نص املشرع صراحة على  أ

                استعمال أماكن العبادة املترشحين من منع على 023املادة  كدتأكما  

 ً ً املؤسسات ًلادا ات العمومية أ ًالتكوينمؤسسات اأ ًالتعليم  ، مهما كان لتربية 

خالل مما سة نشارات السياسية خالل الحملة  أً انتمائها نوع هذه املؤسسات

ًا(2)من ألاشكال بأي شكل الانتخابية ًاملعنوياابتوا،    ًالركن الشرعي ،فر الركن املادي 

ج ًاملكاني للحملة الانتخابية لجرائم الصًر اكان  ،عن النطاق الزماني                 لزام 

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  033أنظر نص املادة  -(1) امرجع سابق معدل 

 ، نفس املرجع 023، 024تين أنظر نص املاد -(2)
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              املشرع الجزائريا كرسهًهذا ما  ،عقوبات الرادعة لهايقر  لها ال على املشرع أن

ا  02-02 قم  في التشريع الانتخابي

للحملة  الركن املادي لجرائم الخروج عن النطاق الزماني واملكاني (2

 الانتخابية.

ج عن النطاق الزما  ني للحملة الانتخابيةيتحقق الركن املادي في جريمة الصًر

الجاني ًهو املترشح بأحد النشارات لاجرامية املند جة تحت مفهو   عندما يقو 

اًذلك  ،الدعاية الانتخابية
 
ًالذي ا للمواعيد التي يقر ها املشرع الجزاخالف ئري 

من القانون الانتخابي  033يحظر أي نشاط مخالف لهذه املواعيد بنص املادة 

ا (1)الجزائريا

سواء قا  بها  أً ألاسلوب املستخد  فيها عن الوسيلةبغض النظر  ًذلك

             ًيستويا ،من مناصريه أً مؤيديه لصالحه قا  بها الغيراأً نفسه املرشح 

ً قبل لاا ،قبل الدعوة لالنتخابن ترتكب أ هذه ألافعاللفي التجريم  عالن عن بدء أ

أً خالل املدة املحددة  ،نتخابيةالدعاية الانتخابية، أً بعد انتهاء الدعاية الاا

ًقات املسموح فيها ،للدعاية ًز ألا ا (2)ًلكن بتجا

بالصطر الذي ينال من صحة  ،ًتتمثل النتيجة لاجرامية في هذه الجريمة 

ًفق اًسالمة الدعاية الانتخابية  افيشكل  ،واعيدهامل اًانضبارها 
 
بمبدأ العدالة  إخالل

ًاة بين املترشحين عن العالقة ، أما (3)سن سير العملية الانتخابيةًضمان ح ًاملسا

الجريمة هي من جرائم الصطر، فالركن املادي  فال مجال لبحثها هنا لن هذهالسبيية 

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02ن العضوي  قم من القانوا 033أنظر نص املادة  -(1)           التي تنص السالف الذكر،معدل 

            :" ل يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة املنصوص عليها على

امن هذا القانون العضوي".  436ة في املاد  

املؤسسة الحديثة ، (ابية )د اسة مقا نةعبد الرزاق عبد الحميد أحمد، التنظيم القانوني للحمالت الانتخ -(2)

ا 020، ص0203، بيرًت ،للكتاب

لية الجنائية عن الجرائ -(3) ً جال لادا ة ممصطفي محمود العفيفي، املسًؤ ًاملرشحين   الانتخابية للناخبين 

ا 022مرجع سابق، ص
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يكفي لقيامه مجرد إتيان النشاط الذي يشكل السلوك املطابق للنموذج التشري ي 

ا (1)الذي جرمه القانونا

ج عن النطاق املكاني لل حملة الانتخابية، فإن الركن أما عن جريمة الصًر

املادي لها يقو  بقيا  أحد املرشحين بنشارات حملته الانتخابية في ألاماكن املقيدة 

ضمن حملته ًالتي يمنع فيها مما سته لي نشاط يدخل  في التشريع الانتخابي

ًأماكن العبادة ،الانتخابية ًاملؤسسات التربوية  ،كاملؤسسات العمومية  ًاملدا س 

ًل يشترط لقيا  الركن املادي لهذه الجريمة قيا  املترشح(2)يةًاملهن نفسه بأعمال  ، 

لية املترشح بترك أنصا ه الدعاية في غير ألاماكن املخصصة لها، بل تتحقق  مسًؤ

ا يضعون امللصقات في هذه ألاماكن

بالصطر الذي ينال من صحة  ،في هذه الجريمة ًتتمثل النتيجة لاجرامية 

يشكل  هذا ما ،املحددة لهافي ألاماكن  ًضمان مما ستها ،ية الانتخابيةًسالمة الدعا

ا
 
ًاة إخالل ًإمكانية تأثير الدعاية  في الدعاية الانتخابية بمبدأ املسا بين املترشحين، 

ًنتائجها التي تمت خا ج ألاماكن املخصصةالانتخابية  ا (3)لها على الانتخابات 

فال مجال لبحث العالقة السبيية  ،صطرالجريمة هي من جرائم ال هذه ًبما أن

ًيكفي لقيامها  مجرد إتيان النشاط الذي يشكل السلوك املطابق للنموذج فيها 

ً من ينوبه بتنشيط حملته ، (4)التشري ي الذي جرمه القانونا ًبمجرد قيا  املرشح أ

املذكو ة  من قانون الانتخابات الجزائريا 023ً 024في ألاماكن املمنوعة باملواد 

اس ج ،ابق  اعن النطاق املكاني للحملة الانتخابية  تقو  في حقه جريمة الصًر

ا

 

                                                           

عية الانتخابات ا -(1) دا  ، لتشريعية )د اسة مقا نة(أمل لطفى حسن جاب هللا، أثر الجرائم الانتخابية على مشًر

ا 00، ص0204الفكر الحديث، لاسكند ية، 

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  023، 024أنظر نص املادتين  -(2) امرجع سابق  معدل 

ًنية، الجزائر،  بن صغير  -(3) ًأساليبها(، دا  الصلد ا 30ص 0223زكرياء، الحمالت الانتخابية )مفهومها، ًسائلها، 

(4)- DEBBESCH  Charles,  RICCI  Jean  Claude,  Contentieux  Administratif,  8éme éd,  Dalloz,  Paris,  2001 

p859. 
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لجرائم الخروج عن النطاق الزماني واملكاني للحملة  املعنوي الركن  (6

 الانتخابية.

 من قبيل املخالفاتتعد جريمة الدعاية خا ج النطاق الزمني املحدد لها 

ًثا  خال  فقهي حول الركن املعنوياالانتخابية             هناكإذ ، (1)خالفةلهذه امل ، 

ا
 
ًهي كو امن يعتبرها جرائم مادية تقو  بمجرد ا تكاب الفعل امل من الجرائم ن لها، 

العلم باملواعيد املحددة للدعاية ًيتحقق القصدية التي تتحقق بالعلم ًلا ادة، 

ً إذاعة أي عمل منًالتي ل يجوز  ،الانتخابية ألاعمال  له مخالفتها عن رريق نشر أ

ًبالرغمااملتعلقة بالدعاية الانتخابية في غير املدة الزمنية املحددة لها قانون ا  ،               

    ن ذلك قبل بدء املدة املحددة سواء كا ،إلى هذا الفعلالجاني من ذلك تتجه إ ادة 

فإن  ،(بعد انتهائها، أما إذا أثيت الجاني انتفاء أحد العنصرين )العلم أً لا ادةأً 

لية في هذه الحالة القصد الجنائي ينتفي ًبالتالي تنتفي املسًؤ عن هذه  زائيةالج ، 

ا (2)الجريمة

ًكذلك الحال بالنسبة لجريمة الدعاية خا ج النطاق املكاني، فهي من الجرائم 

يلز  لقيامها توافر القصد الجنائي لدى تقع عن رريق الصطأ، ًل يمكن أن  العمدية

ًالذي               سواء ،يتحقق بتوافر القصد العا  بعنصرية العلم ًلا ادةالجاني، 

اأ  الشريك  ألاصليمن جانب الفاعل 

 
ا
 جرائم الخروج عن النطاق الزماني واملكاني للحملة الانتخابية. ا: عقوباتثالث

            يعاقب بالحيس  ":أنه على ،ون الانتخابات الجزائريامن قان 001تنص املادة 

ًبغرامة من 1( إلى خمس )0سنتين )من     دج 222 022دج إلى  222 12( سنوات 

 من هذا القانونا 023ً 024 تيناملاد كل من يخالف ألاحكا  املنصوص عليها في

ًبالرجوع إلى نص املادتين العضوي"           ، نجد إليهاشا ة سبق لااالتي  023ً 024، 

                                                           

دا  الهدى للمطبوعات الجامعية   ،قانون العقوبات )النظرية العامة(عبد الفتاح مصطفي الصيفي،  -(1)

ا 000صلاسكند ية، د  س  ن، 

كلية  ،، مذكرة ماجيستير0200حملة الانتخابية الانتخابات املجلس الورني التأسيس ي محمد الحباس ي، ال -(2)

ًالعلو  السياسية، جامعة سوسة، تونس،  ا 21، ص0200 -0200الحقوق 
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الانتخابية عن النطاق املكاني للحملة  أن املشرع الجزائري جر  ألافعال الصا جة

ًبغرامة مالية من  (1) خمس سنتين إلى (0) الحيس من ،بعقوبتين  222 12سنوات 

ًا 222 022دج إلى  مع حرية  ،املشرع الجزائري قد جمع بين العقوبتينأن بالتالي دج، 

ى دنا للحد ألااًفق اً املالية أمقدا  العقوبة السالبة للحرية  القاض ي في تقديرا

املرتبطة  ةللعقوب ةًاملشدد ةاملخفف ً الظرا تقدير ، ًحريةقص ى املقر  لهاًألا

ا (1)بالجريمة 

ًما يعاب على املشرع الجزائري أنه جر  الجرائم الصا جة عن النطاق املكاني 

ًلم يجر  الجرائم الصا جة عن النطاق الزماني للحملة  ،للحملة الانتخابية

على الرغم من تأثير هذه الجرائم على مبدأ  ،ملصرياكما فعل نظيره ا ،الانتخابية

ًاة بين املترشحين ًعلى سير العملية  ،ًعلى الحملة الانتخابية بوجه خاص ،املسا

االانتخابية بوجه عا  

 .الحملة الانتخابية املرتبطة بمضمون الجرائم : فرع الثانيــــال

عب ملا تعرفه هذه ًتتش ،الجرائم املرتبطة بمضمون الحملة الانتخابية تتعدد

ًثقة الناخبين، لذلك مالفترة  قد ن تنافس بين املترشحين للحصول على أصوات 

ًأن تخرج الحملة الانتخابية عن  ج  من خاللإما  ،لها إرا ها املحدديحدث  الصًر

ًعد  احترا  مبادئ إما باستعمال ًا ،الدستو ا عن البرامج الانتخابية للمترشح 

أً عن  ،تضر بمبدأ الحيادالتي   س بالثوابت الورنيةتصرفات غير أخالقية، أً تم

ًاللغات ألاجنيية رريق الاستعمال الس يء ًلة    لرموز الد

 
ا
 : الجرائم املتعلقة بالجتماعات أو اللقاءات الانتخابية.أول

  بالناخبين في إرا  حملته الانتخابيةإذا كان حق املترشح في الاتصال املباشر 

            تخرج الحملة لا شرع يتدخل لفرض بعض القيود حتىإل أن امل ،حق ثابتهو 

إليه من خالل تحديد مفهو  الجرائم املتعلقة  نشيراًهذا ما  ،(2)عن مضمونها

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  001أنظر نص املادة  -(1)  مرجع سابق معدل 

ًالجرائم الانتخ -(2) ًبعد اكتسابها في ضوء انتخابات بشير علي باز، املشاكل  ابية للمرشح )قبل اكتساب العضوية 

ا 00، ص0223مجلس الشعب(، دا  الكتب القانونية، املحلة الكبرى، القاهرة، 
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ًالعقوبات ثم  أً اللقاءات الانتخابيةبالجتماعات  تحديد أ كان هذه الجرائم 

اواجهتها من رر  املشرع الجزائري املكرسة مل

 ملتعلقة بالجتماعات أو اللقاءات الانتخابية.مفهوم الجرائم ا (4

 تصال املباشر بالناخبين في إرا  حملته الانتخابيةفي الاحقه ترشح امل يما س

          الحصول بهد   على الناخبين، برنامجه الانتخابي عرضمن خالله إلى يهد  

                بيًبرنامجه الانتخا فكا هبأ بعد إقناعهم ،ًالتصويت لصالحه ثقتهم،على 

ًلكن الذي يس ى إلى تطبيقه يخرج املترشح عن مضمون  قدفي بعض الحالت ، 

ج عن برنامجه الانتخابي الحزبي ،الحملة الانتخابية املسطرة أً عد   ،إما بالصًر

ًأحكا  الدستو ا نص  بموجبًهذا ما جرمه املشرع الجزائري  ،احترامه ملبادئ 

، سواء التي ألز  فيها جميع املترشحين بات الجزائريامن قانون الانتخا 032املادة 

 التقيد ببرامجهم كانوا ينتمون إلى أحزاب سياسية أً كانوا مترشحين أحرا ا

ا (1)"أحكا  الدستو ا احترا عليهم كذلك يتعين  كما، الانتخابية

أن املشرع قد ألز  املترشحين  ،املذكو ة أعاله 032يفهم من نص املادة 

ًاحترام يدبضًر ة التق          الدستو ، ًفي حال املخالفة تقو   هببرامجهم الانتخابية 

ً اللقاءات الانتخابية ًالتي يجب توفر فيها  ،في حقهم الجرائم املتعلقة بالجتماعات أ

اي: ــــــمجموعة من ألا كان ه

 .الانتخابيةأركان الجرائم املتعلقة بالجتماعات أو القاءات  (2

ً اللقاءات الانتخابية على تقو  الجرائم املتع اي:ــأ كان ه ثالثةلقة بالجتماعات أ

 الركن الشرعي للجرائم املتعلقة بالجتماعات أو اللقاءات الانتخابية. ( أ

        يضفي صفة التجريمالذي ي هو النص القانون ،يقصد بالركن الشرعي للجريمة

 ئري في نص املادةًهذا ما جسده املشرع الجزا، أً السلوك لاجرامي الفعل على

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  032أنظر نص املادة  -(1)              التي تنص ،السالف الذكرمعدل 

                خابية يتعين على املترشحين بعنوان ألاحزاب السياسية التقيد ببرامجهم الحزبية:" أثناء الحملة الانتعلى

 وعلى املترشحين ألاحرار التقيد ببرامجهم الانتخابية.

ا في كل ألاحوال، يتعين على املترشحين احترام أحكام الدستور"
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التي تحدد الضوابط التي تحكم الحملة  من قانون الانتخابات الجزائري، 032

ًالقواعد املتعلقة بالحملة  ج عن هذه الضوابط  ًجر  املشرع كل خًر الانتخابية، 

ًهذا ما أكدته       :" يعاقبعلى التي تنص ،من نفس القانونا 003املادة الانتخابية، 

ا (1)هذا القانون العضوي" من 032ً 031ف أحكا  املادتين بــــ    كل من يخال

 الركن املادي للجرائم املتعلقة بالجتماعات أو اللقاءات الانتخابية. ب(    

ً  فعل من رر  املرشح  ،لهذه الجرائميقو  الركن املادي              حال صد

ً مبادئ الدستو   ً املترشح أ ً من يمثله يخالف برنامج الحزب أ ًيتحقق ًأحكامه، أ

الركن املادي في هذه الجرائم بإتيان املرشح أً من يمثله أحد النشارات لاجرامية 

                 كأن يخالف مبدأ  ،من قانون الانتخابات 032املنصوص عليها في نص املادة 

ًاملساس با ،من مبادئ الدستو ا ًالسكينة العامةكالتحريض  أً كأن  ،لمن العا  

ا (2)مضمون برنامجه الانتخابي يخرج عن

ال قواعد تنظيم يط في الصطر الذي ،الجريمةهذه ل تمثل النتيجة لاجراميةًت 

ً اللقاءات الانتخابية عة بهد   ،الاجتماعات أ ًالتأثير على الناخبين بطرق غير مشًر

ًتعارفهم  ا ،معهكسب أصواتهم 
 
ًالقوانين  مستغال ًعد  في ذلك مبادئ الدستو  

اببرنامجه الانتخابي التزامه 

 الركن املعنوي للجرائم املتعلقة بالجتماعات أو اللقاءات الانتخابية. ( ج

ًهو  ،يتحقق الركن املعنوي لهذه الجرائم بتحقق القصد الجنائي العا  لها

           الصطأفيها  ل يتصو ا ًهذه الجرائم من الجرائم العمدية التي ،(3)العلم ًلا ادة

            ًفي حالة انتفاء القصد الجنائي ،جريم القانون لهذه التصرفاتأً عد  العلم بت

افي هذه الجرائم ينتفي التجريم 

 

                                                           

                 التي تنص ،السالف الذكرًمتمم،  معدل، 02 -02من القانون العضوي  قم  003أنظر نص املادة  -(1)

دج وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح ملدة خمس  144.444دج إلى  144.444من  :" يعاقب بغرامةعلى

 من هذا القانون العضوي". 433و 435على ألاكثر، كل من يخالف أحكام املادتين  ( سنوات5)

ا 343صهيمن عبد هللا محمد، مرجع سابق،  -(2)

ًد ابراهيم، مرجع سابق، ص -(3) ا 24بن دا
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 تعلقة بالجتماعات أو اللقاءات الانتخابية.املعقوبات ال (6

 الجرائم املتعلقة بالجتماعات أً اللقاءات الانتخابية خص املشرع الجزائريا

ً دت باملادة   التي تنص ،قانون الانتخابات الجزائريا من 003بجملة من العقوبات 

ًبحرمانه من حق  222 222دج إلى  222 322يعاقب بغرامة من  "على: دج 

ًحق الترشح ملدة خمس  على ألاكثر، كل من يخالف أحكا   ( سنوات1)التصويت 

ا (1)من هذا القانون العضوي" 032ً 031املادتين 

 م كل من يخالف برنامجه الانتخابيأن املشرع قد قا  بتغري ،يفهم من النص 

ًحق  ،امه لحكا  الدستو  بغرامة ماليةعد  احتراأً  ًبحرمانه من حق التصويت 

شا ة أيضا بالنسبة لهذه تجد  لااًا ،على ألاكثرسنوات  (1خمس )الترشح ملدة 

         حرمان ال عقوبةًا ،املالية ةعقوبة الغرام بين جمع املشرعن املشرع أالجرائم 

تقدير  ترك للقاض ي سلطةنه أمع العلم  مما سة الحقوق السياسية للمخالفمن 

ً مقدا  هذه العقوباتحجم  ًدًن قل عن حدها ألاادًن أن ت أ ًزان أدنى  حدها  تتجا

ا اقص ى املحدد قانون األا

 ر لبعض أساليب الدعاية الانتخابية.جرائم الحظ ا:ثانيا 

        حين، غير أن ذلك ل يمنع حدد املشرع أساليب الدعاية الانتخابية للمترش

ًهذا ما  ًزات على هذه ألاساليب،  من خالل د اسة سنيينه من ًجود بعض التجا

ًأ اه اًتحديد العقوبات املقر ة لها كانها ذه الجرائم 

 ر لبعض أساليب الدعاية الانتخابية.جرائم الحظمفهوم  (4

 تقو  ،الانتخابيةاملحظو ة للدعاية باستعمال أحد ألاساليب ما مرشح إذا قا  

ًيكون ذلك في حقه جريمة من جرائم الحظ ر لبعض أساليب الدعاية الانتخابية، 

ًلذلك قا(2)نتيجة الحماس املتزايد بين املترشحين ر بحظ   املشرع الجزائريا، 

ا لنص املادة ًذلك ربق ا ،ر استعمال اللغات ألاجنييةكحظ ،مجموعة من ألاساليب

يمنع استعمال اللغات  ":على تنص التي ،جزائرياال من قانون الانتخابات 031

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  003أنظر نص املادة  -(1) امرجع سابق معدل 

ا 404ًائل منذ  البياتي، مرجع سابق، ص  -(2)
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عن الاستعمال الس يء لرموز  ، كما يمنع املشرع(1)ألاجنيية في الحملة الانتخابية"

ًلة يحظر  ":على التي تنص ،نفس القانونامن  022ا لنص املادة ًذلك ربق ا ،الد

ًلة" ًكل من يخالف ذلك تقو  في حقه جرائ(2)الاستعمال الس يء لرموز الد م ، 

ا:أ كان ثالثةفر اواتًتقو  هذه الجرائم بر املخالف لساليب الدعاية الانتخابية، الحظ

 .ر املخالف ألساليب الدعاية الانتخابيةجرائم الحظأركان  (2

اأ كان: ةثالثعلى  ر املخالف لساليب الدعاية الانتخابيةجرائم الحظتقو  

 نتخابية.الركن الشرعي لجرائم الحظر املخالف ألساليب الدعاية الا  ( أ

يتمثل الركن الشرعي في هذه الجرائم في النص القانوني الذي يجر  ألافعال 

   :على التي تنص، 003ة ًهذا ما قا  به املشرع الجزائري من خالل نص املاد املرتكبة

 من هذا القانونا 032ً 031من يخالف ألاحكا  املادتين  كليعاقب بــــ   "

ًكذلك نص املادة (3)"العضويا ًلةلرموز  التي تجر  الاستعمال السيئ 003،   الد

 022كل من يخالف ألاحكا  املنصوص عليها في املادة :" يعاقب بـــ   على تنص ًالتي

ا (4)من هذا القانون العضوي"

              مجموعة من العقوبات لكل  قر ااملشرع الجزائري  أننستنتج  ،ًمنه

ًلة  ًإساءة استعمال  موزا ،الانتخابيةمن استعمل اللغات ألاجنيية في الحمالت  االد

 املخالف ألساليب الدعاية الانتخابية.ر لجرائم الحظاملادي  الركن ب(    

ًاملتمثل في استعمال  ،في هذه الجرائم من الفعل املجر يتشكل الركن املادي 

ًلة ،اللغات ألاجنيية ًالنشيدكالعل ،أً لاساءة لرمز من  موز الد ة ئاسً ا الورني م 

ً الدين لاسالمي ا الجمهو ية أ

فتتمثل في التأثير على حسن سير العملية  ،أما عن النتيجة لاجرامية 

ًعن العملية الانتخابيةعن الفعل الانتخابية نتيجة ألافعال الصاد ة                      املجر  

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  031أنظر نص املادة  -(1) امرجع سابق معدل 

ا 110، ًشعيبي عبد الجبا ، مرجع سابق، ص، نفس املرجع022ادة املأنظر نص  -(2)

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  003أنظر نص املادة  -(3) امرجع سابق معدل 

ا، نفس املرجع 003أنظر نص املادة  -(4)
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م فهذه الجرائم من جرائ ،نافال مجال للبحث فيها ه ،قة السبييةأما عن العال

ًتحقق نتيجته ا (1)الصطر التي يكفي لقيامها حدًث الفعل املجر  

 ر املخالف ألساليب الدعاية الانتخابية.املعنوي لجرائم الحظالركن  ج(   

توفر القصد الجنائي العا   ،يشترط لتحقق الركن املعنوي في هذه الجريمة

ط املكون للركن ، فيقصد في ألاًل علم الجاني بأن النشاد اكبعنصريه العلم ًلاا

ًمخالف للقانون، أما عن  لاد اك فهو تعمد الجاني بفعله املخالف املادي املمنوع 

ًهذه الجرائم هي من الجرائم  ،للقانونا التأثير على السير الحسن للحملة الانتخابية، 

ًقوعها بدًن علم املترشح ًالعلم تنتف، ًفي انتفالقصدية التي يتصو   ي اء لاد اك 

ا (2)مهذه الجرائ

 جرائم الحظر املخالف ألساليب الدعاية الانتخابية.عقوبات  (6

                بهد  التأثير  عاقب املشرع الجزائري كل من يستعمل اللغات ألاجنيية

           التي نص عليها املشرع الانتخابي الجزائري  وباتبالعق ،على الحملة الانتخابية

 031من يخالف أحكا  املادتين  كل التي تعاقب ،بيمن القانون الانتخا 003في املادة 

  دج 222 222دج إلى  222 322من هذا القانون العضوي بغرامة من  032ً

                 ( سنوات 1بخمس ) الترشحرمانه من حق التصويت ًحق ح إلى باإلضافة

ا (3)على ألاكثر

ًيأن املشرع  يتبين ،ًمنه               ل اللغات ألاجنييةعاقب على استعماالانتخابي يمنع 

سير  حسن على التأثيربهد   ،الانتخابية يةانشطة املختلفة للدعفي مما سة ألا

ن تؤثر به هذه الجريمة الانتخابية على السير الحسن أملا يمكن  ،الحملة الانتخابية

ا  للعملية الانتخابية

                                                           

لية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين -(1) ًا مصطفي محمود عفيفي، املسًؤ   جال لادا ةًاملرشحين 

ًهب عا   الوادية، التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية عبر ألانترنت 421سابق، صمرجع  ، أنظر كذلك: عامر 

  0203 فلسطين، فيفريا ، عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق الصامس املحكم،00مجلة جامعة ألازهر، املجلد 

ا 110ص

ا  004 يبين أبو بكر عمر، مرجع سابق، ص -(2)

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  003أنظر نص املادة  -(3) امرجع سابق معدل 
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ًلة السيئأما في حالة الاستعمال                    ها املشرع بالحيسفقد عاقب علي ،لرموز الد

ًبغرامة من 02( سنوات إلى عشر )1من خمس )               دج 222 022( سنوات، 

ا (1)من قانون الانتخابات الجزائريا 003ًهذا ما نصت عليه املادة   دج 222 122إلى 

 ًالغرامة الحيس جمع بين عقوبتي الجزائريا أن املشرع ،في هذه املادةاملالحظ ًا

                 في تقدير العقوبة بين حديها ألادنى ًألاقص ى سلطة تقديرية للقاض ي ًترك

ا ةًاملخفف ةاملشدد مع تقدير مدى توافر الظًر 

 
ا
 ا: جرائم عدم الحياد في الحملة الانتخابية )إساءة التصرف(.ثالث

                    ًقيدهم بمجموعة ،تصرفات املترشحين أثناء حملتهم الانتخابيةنظم املشرع 

ًالقيود حتى ل تحيد الحملة الانتخابية عن ألاهدا  املسطرة لها  من الضوابط 

ًإساءة  ًهذا ًله من خالل التطرق إلى مفهو  جرائم عد  الحياد  ما سنتنا

اًالعقوبات املقر ة لها   ًأ كانها ،التصر 

 (.في الحملة الانتخابية )إساءة التصرف الحياد مفهوم جرائم عدم (4

  دها القانوناد االضوابط القانونية التي حبالتزا  الفرد  على أنهالحياد عر  ي ا

ع ًعد  إساءة التصر  من خالل ًالسلوك املشًر ًعد   ،احترا  املواقف ًألاعمال 

      له باستعمال شائعات تهد  إلى التحقير من الصصم أً التعرض  ،إهانة الصصم

ًهذا ما نهى(2)في شرفه            021من خالل نص املادة ع الجزائري عنه املشرا ، 

     أً موقف أً عمل عن كل حركة يجب على كل مترشح أن يمتنع  ":على التي تنص

ع         أن يسهر ًاأً غير قانوني أً ل أخالقي أً مهين أً شائن أً سلوك غير مشًر

ا (3)على حسن سير الحملة الانتخابية"

د املترشح بمجموعة من الضوابط ألاخالقية املشرع الجزائري قي ًبهذا يكونا

ًفي حالة مخالفته لها تقو  في حقه جرائم  ،التي لبد أن يلتز  بها املترشح ًالقانونية

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  003نص املادة أنظر  -(1) امرجع سابق معدل 

ا 041حسا  الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(2)

ًم، 02 -02من القانون العضوي  قم  021أنظر نص املادة  -(3) امرجع سابق تمم، معدل 
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ًالتي تقو  على مجموعة  ،عد  الحياد في الحملة الانتخابية      أً إساءة التصر ، 

ا من ألا كان

 ساءة التصرف(.أركان جرائم عدم الحياد في الحملة الانتخابية )إ (2

اأ كان هي: ثالثةتقو  هذه الجرائم على 

 الركن الشرعي لجرائم عدم الحياد في الحملة الانتخابية. ( أ

هو النص القانوني الذي يجر  هذه  ،يقصد بالركن الشرعي لهذه الجرائم

من قانون  002ًهو ما قا  به املشرع الجزائري من خالل نص املادة  ألافعال

              :" يعاقب بـــ    كل من يخالف ألاحكا  املنصوص عليهاعلى صتن التي ،الانتخابات

ا (1)من هذا القانون العضوي" 021في املادة 

مجموعة من العقوبات  أقراقد  الجزائريا أن املشرع ،ًمن هذه املادة يتبين

اهو مبين في العنصر الثالث  الجرائم كمالهذه 

 في الحملة الانتخابية. الركن املادي لجرائم عدم الحياد ب(   

ًاملتمثل في السلوك غير  ،الركن املادي لهذه الجرائم من الفعل املجر  يتشكل

ع الذي يرتكبه املترشح بهد  إهانة أحد الصصو  أثناء  ،أً من يمثله ،املشًر

كاستعمال الشائعات أً ألاكاذيب أً التعرض له في شرفه  ،العملية الانتخابية

ًذلك بهد   ًلة لاساءة له من خالل تأليب الناس عليهإضعًعرضه،  ًمحا  (2)افه 

ً تعريضأن تلذلك أًجب املشرع  عة دًن رعن أ ً استهدا   كون املنافسة مشًر أ

ًالعرض ا  في الشر  

على حسن سير العملية  أثيرفتتمثل في الت ،جراميةأما عن النتيجة لاا

عة،  الانتخابية             خالل رعنه في شرفه من بالتأثير على املنافسين بطرق غير مشًر

ًالناخبين عن هذا املترشحأً لاا أما عن العالقة ، (3)شاعات بهد  تنفير الناس 

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  002أنظر نص املادة  -(1) امرجع سابق معدل 

لية الجنائية عن ا -(2) ًاملمصطفي محمود عفيفي، املسًؤ ً جال لادا ة لجرائم الانتخابية للناخبين  رشحين 

ا 421مرجع سابق، ص

ا 044الو دي براهيمي، مرجع سابق، ص -(3)
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صطر التي تكفي فال مجال للبحث فيها هنا فهذه الجرائم من جرائم ال ،السبيية

ً  الفعل املجر  اًتحقق النتيجة لاجرامية منها  ،لقيامها صد

 ئم عدم الحياد في الحملة الانتخابية.الركن املعنوي لجراج(     

هو توفر  ،يعر  الركن املعنوي لجرائم عد  الحياد في الحملة الانتخابية

ًالذي يتحقق بالعلم ًلاد اك ًالعلم هنا هو معرفة املترشح  ،القصد الجنائي العا  

ً من يمثله بأن الفعل أن ما قا  به يعاقب ًإ ادته  الذي صد  عنه يجرمه القانونا أ

ا (1)، ًفي حالة انتفاء القصد الجنائي في هذه الجرائم ينتفي التجريمالقانونا عليه

اجرائم عدم الحياد في الحملة الانتخابية.عقوبات  (6

ًالتصر   ،مجموعة من العقوبات لجرائم عد  الحيادبتحديد  قا  املشرع

ً كل من يمثله ،غير أخالقيةبسلوكات  ا ل ،الصاد ة من مرشح أ  002 نص املادةربق 

    ( أيا  1)خمسة يعاقب بالحيس من  ":التي تنص ،خابات الجزائرياقانون الانتمن 

ًبغرامة2إلى ستة ) دج أً بإحدى هاتين  222 22دج إلى  222 2من  ( أشهر 

من هذا القانون  021عليها في املادة العقوبتين، كل من يخالف ألاحكا  املنصوص 

ا (2)العضوي"

عاقب مرتكب هذه أن املشرع الجزائري  نجد ،نص هذه املادةًباستقراء 

أً بعقوبة  ،أشهر (2ستة )أيا  إلى  (1خمسة )إما بعقوبة الحيس من  ،الجرائم

السلطة للقاض ي كما منح ، دج 222 22إلى  دج 222 2من  املالية راماتالغ

ًإما اختيا  الظًر   ،جمع بينهماالأً  العقوبتين التقديرية للمفاضلة بين هاتين

ً الظًر  املشددة لها املخف افة للعقوبة أ

الجرائم املرتبطة بالوسائل املادية واملالية للحملة  :فرع الثالثــــال

ا.الانتخابية

ًالجانب املالي للحملة الانتخابية ًقيده  ،نظم املشرع الجزائري الوسائل املادية 

ًز هذه القيود تقو  في حقه ا ،بمجموعة من القيود القانونية لجرائم ًكل من تجا
                                                           

ا 333عبد هللا محمد، مرجع سابق، صهيمن  -(1)

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  002أنظر نص املادة  -(2) امرجع سابق معدل 
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ًاملالية  ًلهًهذا ما سن ،للحملة الانتخابيةاملرتبطة بالوسائل املادية  في هذا  تنا

( مفهو  هذه الجرائمعرض من خالل  ،الفرع
ا
ا اًأ كانه ،)أول تحديد ثم  ،()ثانيا

ا( العقوبات املقر ة لها
ا
 .)ثالث

 
ا
 نتخابية.: مفهوم الجرائم املرتبطة بالوسائل املادية واملالية للحملة الا أول

ًاملالية في الوسائل تتمثل  ،تضع معظم الدًل مجموعة من الضوابط املادية 

ًبسط الإًا ،للحملة الانتخابية ًذلك لضمان تحقيق نفاقها  مبادئ رقابة عليها، 

ًاالشفافية ًاة،  ا(1)ًتكافؤ الفرص بين املترشحين املسا   ً ًتؤدي هذه الضوابط د ا ، 

اافع
 
  خاصة املالية منها، ه الوسائلأثير السلبي لهذلة دًن الصضوع للتفي الحيلوا ل

ا.(2)ًذلك لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية

في التشريع املالي للحملة الانتخابية الجانب هو آلخر نظم  املشرع الجزائرياًا 

 بأحكا 
 
    حظري ":على التي تنص ،من قانون الانتخابات 000املادة  الانتخابي عمال

أً غير  ي انتخابات ًرنية أً محلية أن يتلقى بصفة مباشرةعلى كل مترشح لا

لها، من أي مساهمات أخرى، مهما كان شك يأً عينية أً أ مباشرة، هبات نقدية

ًلة أجنيية ً معنوي من جنسية أجنيية" د ً أي شصص ربي ي أ ا (3)أ

حظره للتمويل ألاجنبي  فيا أن املشرع كان صريح ا ،املادة هذه ًنستخلص من

ً مساهمات أخرىا ،ت الانتخابية أيا كان شكلهللحمالا ً عينية أ   سواء هبات نقدية أ

ًكذلك نصًسواء كان من أفراد عاديين  ً دًل،  ً من أشصاص معنويين أ املادة  تأ

        التي ألزمت املترشحين لالنتخابات الرئاسية ،من قانون الانتخابات الجزائريا 002

ً لالنتخابات التشريعية أن يقوموا الايرادات حساب حملة يتضمن مجموع بإعداد  أ

                                                           

)1 -( DUVAL  Jean- Marc, Op.Cit,  p836. 

VILAR Luc, FAU Bernard, LEVY Michel, Le financement  des compagnes électorales, L. G. D. J, Paris 

1995, p05. 

TOUVET  Laurent, DOUBLET  YVES- Marie, Op.Cit,  p284. 

، أنظر كذلك: محمد عبد اللطيف، التنظيم القانوني لتمويل الحياة 402ًائل منذ  البياتي، مرجع سابق، ص -(2)

ًلة، السنة 0022لسنة  003ً 002السياسية في فرنسا )د اسة خاصة عن القانونين    41(، مجلة هيئة قضايا الد

ا 21، ص0000سيتمبر،  - جويليةمصر،  ،24د العد

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  000أنظر نص املادة  -(3) امرجع سابق معدل 
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 بهد ، (1)ًذلك حسب مصد ها ًربيعتها ،املتحصل عليها أً النفقات الحقيقية

ًمصد بسط   أمواله الرقابة على الجانب املالي للحملة الانتخابية لكل مترشح 

ً التجريم ًلإلشا ة  ًربيعتها  مشابه  للتمويل الاجنبي للحمالت الانتخابية فهذا املنع أ

مشرع الفرنس ي بالنسبة لتنظيم بالنسبة للا للتجريم أً املنع املنصوص عليه تمام ا

ا    (2)الانتخابيةتمويل الحمالت 

قد حددت سقف  ،من نفس القانونا 000نص املادة  فإن ،زيادة على ذلكًا 

ً  ألاًل بمائة مليون دينا   222 222 022 نفقات الحملة الانتخابية الرئاسية في الد

ن مليون دينا  جزائريا 222 222 002هذا املبلغ إلى ًيرفع ج د ًعشًر               دج مائة 

ً  الثاني ًكذلك الحال بالنسبة لالنتخابات التشريعية(3)في الد               التي يجب  ،، 

ا لا أن ًز فيها سقف الحملة حد  ًخمسمائة ألف دينا يتجا   أقصاه مليون 

  (4) عن كل مترشح دج 222 122 0

حدد سقف خر آلاالذي هو  ،ًهو تقريبا نفس العمل قا  به املشرع الفرنس ي

ا (5)نفقات الحملة الانتخابية حسب نوع الانتخاب

ًز هذه القيودًفي حال                   كأن يقو  مترشح بتمويل نفقاته بأموال ،تجا

ًا ،في حملته أً ل يقد  حساب من الصا ج ًز السقف املحدد له أ ففي هذه  ،ايتجا

ًاملالية للحملة  الحالت   الانتخابيةتقو  في حقه الجرائم املرتبطة بالوسائل املادية 

افرها على عدة أ كان االتي يجب توا

 ا: أركان الجرائم املرتبطة بالوسائل املادية واملالية للحملة الانتخابية.ثانيا 

املالي للحملة الانتخابية املتعلقة بالجانب املادي أً تقو  هذه الجرائم 

ا                             ي:ـعلى ثالثة أ كان هكغيرها من الجرائم، الانتخابية 

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  002أنظر نص املادة  -(1) امرجع سابق معدل 

)2 -(  DOUBLET  Yves- Marie, « La  législation  française  sur  le  financement  de  la  vie  politique »  

Revue pouvoirs, N° 56, le seuil, Paris, 1991, p170. Publié sur le site : https://revue-pouvoirs. Fr                                  

le  02/01/2016 11 :37 :18.  

ًمتمم،  ،02 -02العضوي  قم  من القانونا 000أنظر نص املادة  -(3) امرجع سابق معدل 

ا ، نفس املرجع003أنظر نص املادة  -(4)

)5 -( TOUVET  Laurent,  DOUBLET  Yves- Marie, Op.Cit,  p287, 288. 
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الركن الشرعي للجرائم املرتبطة بالوسائل املادية واملالية للحملة  (4

 الانتخابية.

ًاملالية للحملة  يقصد بالركن الشرعي للجرائم املرتبطة بالوسائل املادية 

املشرع  حيث جرمهاص القانوني الذي يجر  هذه ألافعال، هو الن، ةالانتخابي

يعاقب بـــ    كل من يخالف ألاحكا  :" على التي تنص، 002املادة  بموجبالجزائري 

ًمنه يتضح أن املشرع  ،(1)من هذا القانون العضوي" 000املنصوص عليها في املادة 

ًحدد لها مجموعةجر  هذه ألاا ًالسلوكات،  التي تطبق ضد  من العقوبات فعال 

امقترفيها للحد من هذه الجرائم الصطيرة 

الركن املادي للجرائم املرتبطة بالوسائل املادية واملالية للحملة  (2

 الانتخابية.

ًاملالية للحملة  يقو  الركن املادي للجرائم املرتبطة بالوسائل املادية 

ً  فعل من ألافعال املجر  من رر  القانون، كثبوت  الانتخابية، في حال صد

      التمويل ألاجنبي للحملة الانتخابية لحد املترشحين، سواء عن رريق هبات نقدية 

من أفراد أً أشصاص معنوية، أً دًل أً مساهمات أخرى، ًسواء كانت أً عينية 

ا عن رريق 
 
ً قيا  أحد املترشحين بتقديم حساب حملته الانتخابية مغلور أجنيية أ

ً النقصان في مصا ً امتناعه عن تقديم  االزيادة أ تقو  كما هذه الحسابات، يفه، أ

ا للحملة
 
ًز السقف املالي املحدد قانون ا في حال تجا ا (2)هذه الجريمة أيض 

أما عن النتيجة لاجرامية، فتتمثل في التأثير على شفافية سير العملية 

ًاة بين املترشحين في الجانب املالي لهذه الحملة ًمبدأ املسا ، فغياب (3)الانتخابية، 

ًاة بين ا ًاملادي ملترشحيناملسا يؤثر ل محالة على حسن سير  ،في الجانب املالي 

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  002أنظر نص املادة  -(1) امرجع سابق معدل 

(2)- LECLERCQ  Claude,  Droit  Constitutionnel  et  Institutions  Politiques,  10éme éd,  Litec,  Paris,  1999 

p188. 

(3)- VIVIANO Michel, « Le juge pénal et les fraudes durant les campagnes électorales », Revue  de 

science  criminelle  et  de  Droit  pénal  comparé, N° 1, Dalloz, Paris, janvier- Mars, 1999, p70. 
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ًالسلطة على أصوات (1)العملية الانتخابية ، كنتيجة لستئثا  أصحاب املال 

ًمادية، بهد  الفوزا               في الانتخابات عن رريق الحصولا الناخبين بإغراءات مالية 

             ًهي الرابطة القانونية  ، أما عن العالقة السبيية(2)ائهاعلى أصواتهم أً شرا

ًالنتائج لاجرامية  ابين ألافعال املجرمة 

الركن املعنوي للجرائم املرتبطة بالوسائل املادية واملالية للحملة  (6

 الانتخابية.

ًيالركن املعنوي للجرائم بالقصد الجنائيعر  ي ا            القصد الجنائي  تحقق، 

عالهم من رر  لاد اك لدى املترشحين بتجريم أفًالعلم  بتحقق في هذه الجرائم

ً غم ذلك املشرع الانتخابي الجزائريا أن تتجه إ ادة بالجنائي العا  يقو  القصد ، 

        تقديم حسابات حملتهه عن أً امتناع حصول على أموال أجنييةإلى ال املترشح

ً تقديمها مغلورة ًزه  ،أ ً تجا    (3)في حملته الانتخابية للسقف املحددأ

         كل     ــيعاقب ب ":على التي تنص، 000ائري في املادة املشرع الجزا ًهذا ما أكده

  (4)هذا القانون العضوي"من  002من يخالف ألاحكا  املنصوص عليها في املادة 

ا من هذه املادة    ًالسلوكاتل املشرع الجزائري قد جر  هذه ألافعا أنًيبدً جلي 

ا ًحدد لها مجموعة من العقوبات املختلفة

 
ا
 جرائم املرتبطة بالوسائل املادية واملالية للحملة الانتخابية.العقوبات ا: ثالث

ًتمويالت خا جية أجنيية   يعاقب املشرع الجزائري كل من تلقي هبات 

            :على صالتي تن ،ن الانتخاباتمن قانوا 002في املادة بالعقوبات املنصوص عليها 

        دج 222 32ًبغرامة من ( سنوات 1)خمس ( إلى 0من سنة ) يعاقب بالحيس "
                                                           

(1)- CAMPY Jean- Pierre, « Les candidats et l’argent », Revue pouvoirs, N° 138, le seuil, Paris   

septembre, 2011, p85, 86. 

(2)- DOUBLET  Yves- Marie, « Financement, quelle  part  du droit ? »,  Revue pouvoirs, N° 63, le seuil 

Paris, 1992,  p30, 40. Publié  sur le site : https://revue-pouvoirs. Fr, le  02/23/2013, 11 :25 :18. 

ًمحمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص020 يم عبيد، مرجع سابق، ص -(3)  ،01  

DOUBLET  Yves- Marie, « La législation française sur le financement de la vie politiques », Op.Cit   

p170. 

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  000نص املادة ظر أن -(4)  مرجع سابق معدل 
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من هذا  000حكا  املنصوص عليها في املادة يخالف ألاادج كل من  222 022إلى 

، تلقي هبات أجنييةالقانون العضوي"، كأن يقو  الجاني ب
 
ًيالحظ من نص  مثال

ًاًالغرامات املاليةبين عقوبتي الحيس ائري جمع ادة أن املشرع الجزاهذه امل لم ، 

بينما منح له سلطة تقدير  ،بين العقوبتين املفاضلةللقاض ي في  قديريةسلطة تترك ي

ا (1)للعقوبة ةًاملخفف ة منهااملشدداملرتبطة بالجريمة الظًر  

املترشح الذي امتنع عن تقديم حساب حملته عاقب املشرع الجزائري  ،ًكذلك

 222 32غرامة من يعاقب ب ":على التي تنص ،000من خالل نص املادة خابية الانت

ًبحرمانه من حق التصويت ًحق الترشح ملدة ست ) 222 022إلى  دج ( 2دج 

من هذا  002سنوات على ألاكثر، كل من يخالف ألاحكا  املنصوص عليها في املادة 

ًما يالحظ أن املشرع الجزائري جمع(2)القانون العضوي" بين عقوبة الغرامات  ، 

ًال ًترك املجال للقاض ي في تكيف  ،حرمان من مما سة الحقوق السياسيةاملالية 

ًاملشددًتقدير مدى توافر الظر    الوقائع ا لها املخفف 

ًزين لسقف تمويل الحملأغفل  غير أن املشرع الجزائريا ة معاقبة املتجا

ًزهم للسقف املحدد،  ًلم يجر  ،الانتخابية   املنع املنصوص عليهمن  بالرغمتجا

ا (3)تمن قانون الانتخابا000ً 003واد في امل

 طلب الثالثـامل

 الخاصة بالتأثير على إرادة الناخبالجرائم 

ا قيا  يحدث                بالتأثير على لا ادة الحرة للناخبأحد املترشحين  أحيان 

ًالوعود ًاملناصب  ما باستعمال التهديد ًإ ،إما باستعمال ًسائل لاغراء كاملال 

ًلدهم  ًنظر اكالتهديد الناخبين في أ ًمناصبهم،         ملا تخلفه هذه الجرائم ا ًأموالهم 

تدخل  ألامر الذي استدعىمن نتائج سلبية على حسن سير العملية الانتخابية 

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  002أنظر نص املادة  -(1) ا مرجع سابقمعدل 

ا، نفس املرجع 000أنظر نص املادة  -(2)

ا 400خنتاش عبد الحق، مرجع سابق، ص -(3)
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  الفرع الثاني() ًحدد أ كانها )الفرع ألاول(،ًتحديد مفهومها  ،لتجريمهااملشرع 

ا)الفرع الثالث(. التي تقابلهاالعقوبات ا ًقر  له

 .مفهوم الجرائم الخاصة بالتأثير على إرادة الناخب: فرع ألاول ــــال

أثير على الناخب هما الت ،ينإلى قسم تنقسم ًسائل التأثير على الناخب

  باستعمال املغريات
ا
ا(، ًالتأثير على الناخب باستعمال التهديد (،)أول          ًهذا  )ثانيا

           من خالل تحديد مفهو  كل ًسيلة من ًسائل التأثير  عالجه هذا الفرعيما 

اعلى إ ادة الناخب 

 
ا
 : مفهوم جريمة التأثير على الناخب باستعمال الرشوة الانتخابية.أول

          ، بل تعداهفقط نتخابيةالحملة الاالم يتوقف تأثير املال على حسن سير  

ً الدعاية الانتخابية ادة الناخبعلى إ اتأثير الإلى  ًتعر  الرشوة  ،(1)في فترة الحملة أ

ا جة مع صاحب الحا تفاقالااتجا  موظف في أعمال ًظيفته عن رريق  بأنها: عموم 

أً أي منفعة أخرى  ،ما عرضه ألاخير من فائدة أً هبة أً التفاهم معه على قبولا

ًظيفته أً دائرة  ليقو  بعمل أً يمتنع عن القيا  بعمل يدخل في حكم

ا (2)اختصاصه

ا
 
اصخ عر  الرشوة الانتخابيةًت              بالفائدة أً العطية أً الهبة أً الوعد وص 

على إ ادة  من حيث التأثير ،منها لاخالل بحرية التصويت كون الغرضي التي

ً الامتناع عن التصويت له ،الناخبين لحملهم على انتخاب مرشح معين بما يشكل  ،أ

اإخال
 
 .(3)بالعملية الانتخابية ل

                                                           

  002سابق، صأمل لطفي حسين جاب هللا، مرجع  -(1)

فهر عبد العظيم صالح، الرشوة الانتخابية كأحد جرائم التأثير على إ ادة الناخبين، مقال منشو  على املوقع 

 Consulté le 27/10/2016, 10  , http://www.eastalwas.com 47 :                                       05 ::0لالكترًني، ص

 0200، ة الرشوة الانتخابية )د اسة مقا نة(، دا  الجامعة الجديدة، لاسكند يةعلي عدنان الفيل، جريم -(2)

ا 00ص

(3)- SUBILEAU Françoise, TOINET Marie France, Les Chemins de l’abstention, une comparaison 

Franco-américaine, éditions la découverte, Paris, 1993, p90.  

OWEN  Bernard, « Les  fraudes  électorales », Revue pouvoirs, N° 120, le seuil, Paris, janvier                

2006-2007 p134. Publié  sur le  site : https://revue-pouvoirs. Fr, le  05/24/0202, 14 :49 :07. 
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التأثير في ملا تخلفه هذه الرشوة جرامية نتيجة فعال لااهذه ألاا لصطو ة اًنظر ا 

من قانون  000في نص املادة  جريمهاقا  املشرع بتفقد  ،إ ادة الناخبعلى 

  (1)الانتخابات الجزائريا

 يد.ا: مفهوم جريمة التأثير على الناخب باستعمال العنف والتهدثانيا 

مختلف العمليات ً الوقائع التي تشهدها أحداث ثيت من خالل ألاالقد 

على إ ادة الناخب الرشوة الانتخابية  تؤثرال قد  في بعض الحالت أنه ،الانتخابية

                ًسالمة العملية الانتخابية  نزاهةأً املعتدًن على ون املجرملجوء يتم ف

ًالتهديد ًالتهديد كأحًا ،(2)إلى استعمال العنف  د ًسائل مفهو  استعمال العنف 

        حد الجرائمأباعتبا ه  ،ا عن مفهومه العا كثير اتختلف على الناخب، ل  التأثير

كذلك الحال بالنسبة للتهديد الذي ًا ،في أغلبية التشريعات العقابية ً دتالتي 

               بمالهأً  ،بخطر يريد ايقاعه بشصصهخر ينذ  آفي فعل الشصص الذي  يتمثل

ً بمنصب ً تجا ته ،عمله أ اائية زامن قبل التشريعات الج اًمعاقب عليه أيض ا ،أ

ًالتهديد بهًبالنسبة لا ًإلحاق الضر  بالناخب   تبر           يع ،ستعمال العنف 

ًمنها التشريع الانتخابي  ،من الجرائم املعاقب عليها في التشريعات الانتخابية

ا (3)02-02القانون العضوي  قم من  004من نص املادة  ثابت الجزائري، كما هوا

                                                                                                                                                                                

ا 20فهر عبد العظيم صالح، مرجع سابق، ص

ًمتمم،  ،02 -02العضوي  قم  من القانونا 20/ 000أنظر نص املادة  -(1) التي تنص  ،السالف الذكرمعدل 

دج، كل  4.444.444دج إلى  244.444( سنوات وبغرامة من 44( إلى عشر )2من سنتين ):" يعاقب بالحبس على

من قدم هبات نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو مزايا 

أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول لتأثير على ناخب صد اأخرى خاصة، ق

على أصواتهم، سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة  الحصول 

اعلى الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل...". ناخبين

التزًير الانتخابي ًسبل روني عطا هلل، تقنيات  ، أنظر كذلك:010الو دي براهيمي، مرجع سابق، ص -(2)

ا 12، ص0221، املركز اللبناني للد اسات، بيرًت، 20ط ،مكافحتها

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  20/ 004أنظر نص املادة  -(3) التي تنص  ،السالف الذكرمعدل 

دج، كل من حمل  64.444دج إلى  6.444 ( وبغرامة من4( أشهر إلى سنة )6من ثالثة ) :" يعاقب بالحبسعلى

ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعمال التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه 

اأو أمالكه إلى الضرر...". هو وعائلته
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 .أركان جرائم التأثير على إرادة الناخب: فرع الثانيــــال

 ادة على إ يسمى بالتأثيرا تستلز  د اسة هذه الجرائم الانتخابية املتعلقة بما

 أ) الرشوة الانتخابيةتي جريمالتي تقو  عليها   كانالناخبين ضًر ة د اسة ألاا
ا
 (ول

ًالتهديد أ كان جريمة ًكذا  ا)للتأثير على إ ادة الناخب استعمال العنف   ( ثانيا

 
ا
 رشوة الانتخابية.ــــ: أركان جريمة الأول

اي: ــــــــأ كان ه ةــــالثـــــثة على ـــقو  جريمة الرشوة الانتخابيـــت

 لركن الشرعي لجريمة الرشوة الانتخابية.ا (4

           هو النص القانوني ،جريمة الرشوة الانتخابيةبالركن الشرعي ل قصدي ا

ًفي التشريع  كبيها،العقاب املقر  ملرت ًيحدد الجزاء أً ،الذي يجر  فعل الرشوة

ً د النص على هذه الجريمة في  من قانون الانتخابات  000نص املادة الجزائري 

ًعد ادا أً عيننق كل من قد  هبات    :" يعاقب بــــ على التي تنص ،الجزائريا ، أً 

ًكذلك ًعد بوظائف عمومية أً خاصةكل  بتقديمها،  أً مزايا أخرى خاصة  من 

        ًكل من حصل ،أً عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت قصد التأثير على ناخب

ًكل من حمل سواء مباشرة ،أً حاًل الحصول على أصواتهم              أً بواسطة الغير، 

على الامتناع عن التصويت بنفس  ناخبا أً عدة ناخبينأً حاًل أن يحمل 

ا (1)"  الوسائل

ا من هذهًي جر  الرشوة الانتخابية قد املشرع الجزائري أن  ،املادة بدً جلي 

ًهو نفس املنحى الذي اتخذه املشرع ملواجهتها لها مجموعة من العقوبات قر اًا  ،

ًعاقب على جريمة الرشوة الانتخابي         022L بموجب املادةة الفرنس ي الذي جر  

على تجريم  أنه قد نصالذي تجد  لاشا ة إلى ، (2)من القانون الانتخابي الفرنس ي

ا (3)40/24/0003ون املؤ خ في لًل مرة بموجب القانالرشوة الانتخابية 

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  20/ 000أنظر نص املادة  -(1) امرجع سابق معدل 

ا 23فهر عبد العظيم صالح، مرجع سابق، ص  -(2)

اًي، جريمة الرشوة الانتخابية )د اسة مقا نة(، مجلة العلو  القانونية ًلادا ية   -(3) ريفو ي ًز

ا 043، ص0201،جامعة جياللي اليابس، سيدي بلعباس، 00العدد
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ًالفرنس ي على مضاعفة العقوبات املقر ة  كما نص كل من املشرع الجزائري 

ا حد الجناة لهذه الجريمة إذا كان أ ا عام   موظف 

 الركن املادي لجريمة الرشوة الانتخابية. (2

ًالذي  ،الركن املادي لجريمة الرشوة الانتخابية من السلوك لاجرامييتشكل 

ًهو املترشح يتمثل  ًيحمل عدة صو   ،أً من يمثلهفي جانب يختص بالراش ي 

ًاملال أً عرض بعض املناصب في املؤسسات العموا مية في حال كإعطاء الهبات 

ًالهبات، أما من جانب املرتش ي  ًصوله إلى املنصب ًاملناصب  ً الوعد بإعطاء املال  أ

ًاملتمثل في الناخب فيتحقق سلوكه لاجرامي قبول هذه الرشوة أً رلبها أً إبداء 

 غبة في الحصول على هذه الرشوة
ا (1)

ً عد  لصالح مرشح بعينالتصويت ن النتيجة لاجرامية، تتمثل في أما ع  ه، أ

ًل يشترط لتما  ا تكاب الآالتصويت لصالح مرشح  جريمة أن يوفي خر بعينه، 

ًعد به مع ضًر ة توافر العالقة السبيية بين النتيجة لاجرامية ًهذه  الناخب بما 

االسلوكات املجرمة 

 الركن املعنوي لجريمة الرشوة الانتخابية. (6

شترط لقيامها توافر القصد من الجرائم العمدية التي ي يمةتعتبر هذه الجرا

ز  لقيا  هذه غير أن الفقه اختلف في نوع القصد الجنائي الالا ،الجنائي لدى الفاعل

فمنهم من يشترط لتحقق هذه الجريمة توافر القصد الجنائي العا  القائم  ،الجريمة

ً الهبات التي رلبها الجاني  علمأن يفيجب  ،على عنصري العلم ًلا ادة أن العطية أ

ًا ً عرضها  أ ًاجبهه قبلها أ ً الامتناع عن عمل يرتبط بأداء  هي مقابل قيامه بعمل أ

ًمع ذلك تتجه إ ادته إلى  ا  ًهو يمثل جريمة لنه محضو  قانون  رلب             الانتخابي 

التي تشكل ما يسمى بالركن املادي للجريمة أً قبول الهدية أً العطية أً الوعد 

ا (2)الرشوة الانتخابية

                                                           

(1)- MERLE  Roger, VITU  André, Op.Cit, p115. 

BERGES  Michel, « peut- on  sortir  de la  corruption ? », Revue pouvoirs, N° 31, le seuil, Paris  

novembre, 1984,  p66. Publié  sur le  site : https://revue-pouvoirs. Fr, le  05/21/2012, 17 :23 :51. 

اًي، مرجع سابق، ص -(2)   030ريفو ي ًز
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            الفاعل حصل ي كأن ،بانتفاء العلم ًلا ادةينتفي القصد الجنائي عليه، ًا 

ا ً مجاملة ثم ظهر لصاحبها غرض ا، ا أنها هديةعلى الفائدة معتقد  من تقديمها  خرا آأ

ًبذلك (1)ًهو التصويت أً الامتناع عن التصويت لصالح مرشح معين تقو  هذه ، 

 ادته إلى القيا  بالسلوك املادي لهذه الجريمة إ ًاتجهتالفاعل الجريمة إذا قصد 

                  أً الامتناع  ،بقبول أً رلب الهبة أً العطية أً عرضها مقابل التصويت

ً ضد مرشح معين  يشترط لقيا  الجريمة أن تتجه إ ادته  ًلاعن التصويت لفائدة أ

ًلو لم يكن  لن هذه الجريمة تكون قائمة ،إلى تحقيق العمل املطلوب منه حتى 

القيا  بالعمل املطلوب الذي يعتبر مقابل للعطية أً الهدية أً الفائدة ينوي املتهم 

ًليس من جرائم الضر الن الرشوة بصفة عامة  ا (2)من جرائم الصطر 

ًحده  إلى عد  الاكتفاء ،ًيتجه  أي آخر من الفقه بالقصد الجنائي العا  

قصد حنائي خاص  القصد الجنائي العا  لقيا  هذه الجريمة، بل يجب أن يصاحب

ًجود نية إجرامية  تتحقق بقيا  صو  الركن املادي لدى الفاعل خاصة يتمثل في 

أثير على السير الحسن لالنتخابات من خالل لجريمة الرشوة الانتخابية بغرض الت

ً عدة ناخبين ا (3)التأثير على ناخب أ

 يد للتأثير على إرادة الناخب. ا: أركان جريمة استعمال العنف أو التهدثانيا 

ا:أ كان هي ةثالثتتشكل هذه الجريمة من 

الركن الشرعي لجريمة استعمال العنف أو التهديد للتأثير على إرادة  (4

 الناخب.

على إ ادة  قصد بالركن الشرعي لجريمة استعمال العنف أً التهديد للتأثيري ا

ًيعاقب عليه، ،الناخب ًهذا ما قا  به املشرع  هو النص الذي يجر  هذا الفعل 

االجزائري  التي حددت السلوكات ًألافعال التي تشكل الركن  ،004نص املادة ل ربق 

ًبينت العقوبات املقر ة ملرتكبيها ا املادي لهذه الجريمة  ، أما إذا كان التهديد مصاحب 

                                                           

  044أمل لطفي حسين جاب هللا، مرجع سابق، ص -(1)

اًي، مرجع سابق، ص -(2)   030ريفو ي ًز

  030، صنفس املرجع -(3)
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     :على التي تنص ،بالعنف، فقد جرمه املشرع ضمن الفقرة الثانية من نفس املادة

ً الاعتداء تضاعف العقوبة ًإذا كانت التهديدات املذكو ة أعاله مرفقة بالعنف "     أ

ا (1)في قانون العقوباتألاشد املنصوص عليها  قوباتدًن لاخالل بالع

ًالتهديد  ،الرشوة الانتخابية كل منأن املشرع جر   ،ملادةهذه ا منيستشف ًا

ً العنف للتأثير على إ ادة الناخب بمجموعة م  ن العقوبات أ

الركن املادي لجريمة استعمال العنف أو التهديد للتأثير على إرادة  (2

 الناخب.

وجه امل ،في استعمال العنف أً التهديد بهيتشكل الركن املادي لهذه الجريمة 

ًأموالهم سواء عليهم شصصي ا ،أً عدة ناخبين للناخب ًلدهم  ًأ ا أً على أسرهم 

ًقد  ًتجا تهم              ا من رر  املترشحهذا السلوك مرتكب ايكون ًعلى مناصبهم 

ً من ينوب عنه ا  (2)أ

تتمثل في تحقيق التأثير على إ ادة الناخبين  ،أما عن النتيجة لاجرامية

                  أما  ،أً الامتناع عن التصويت ملرشح آخرتصويت لصالح مرشح معين لل

فهذه الجرائم من جرائم الصطر  ،افال مجال للبحث فيها هن ،عن العالقة السبيية

ً  الفعل املجر  ًثها صد                    ًهو استعمال العنف أً التهديد للتأثير  ،التي يكفي لحد

ا  (3)على إ ادة الناخب

الركن املعنوي لجريمة استعمال العنف أو التهديد للتأثير على إرادة  (6

 الناخب.

ا
 
يقو  به الجاني من استعمال  مفاده أن ،عد هذه الجريمة ذات قصد خاصت

ً التهديد للناخب القوة ، هذا (4)بغرض التأثير على حرية الناخب في لادلء بصوته ،أ

                                                           

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  004أنظر نص املادة  -(1) امرجع سابق معدل 

  024حسا  الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(2)

ALESINA  Alberto, PICCOLO  Salvatore, PINOTTI  Paolo, Organized Crime, Violence, and politics, The 

Review of  Economic  studies, volume 86, issue 2, march 2019, p457, 458.   

ا 043أمل لطفي حسين جاب هللا، مرجع سابق، ص -(3)

ا 32، أنظر كذلك: روني عطا هلل، مرجع سابق، ص010 يبين أبو بكر عمر، مرجع سابق، ص -(4)
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أنه يعلم الجاني أي يجب أن  ،ا للقواعد العامةإلى توافر القصد العا  ربق ا باإلضافة

ًيتطلب  ،يقو  بأفعال ً يدلي بعبا ات من شأنها أن تؤثر على نفسية الناخب،  هذا أ

ًأ اد إبالغها  ا حيث أنه ما صد  عنه من ألافعال ًألاقوالالقصد لا ادة أيض ا

ًأن تنعكس ا (1)بأثرها على نفسيته للناخب 

 .عقوبات جرائم التأثير على إرادة الناخبين: فرع الثالثــــال

 د اسة العقوبات املطبقة على جريمة الرشوة الانتخابيةفي هذا الفرع سيتم 

)
ا
نقل بعدها إلى د اسة العقوبات املطبقة على جريمة التهديد أً العنف لنت ،)أول

ا على إ ادة الناخب للتأثير  .()ثانيا

 
ا
 وة الانتخابية.عقوبات جريمة الرش: أول

            يعاقب بالحيس  ":أنه قانون الانتخابات الجزائري على من 000تنص املادة 

ًبغرامة02( إلى عشر )0من سنتين )   دج 222 222 0دج إلى  222 022من  ( سنوات 

ا ًعد بوظائف اا أً عين اكل من قد  هبات نقد  ًكذلك كل من  ًعد بتقديمها،  ، أً 

خاصة، قصد التأثير على ناخب أً عدة ناخبين عمومية أً خاصة، أً مزايا أخرى 

ًكل من حصل أً حاًل الحصول  ، سواء على أصواتهمعند قيامهم بالتصويت، 

ًكل من حمل أً حاًلا واسطةمباشرة أً ب ا الغير، 
 
أً عدة ناخبين  أن يحمل ناخبا

ا (2)"   على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل

ة الانتخابي لرشوةمرتكب اعاقب الانتخابي  ملشرعا أن ،نستنتج من هذه املادة

ًح مالية غرامةًب ،سنوات (02ًعشر ) (0بعقوبة الحيس ما بين سنتين ) ما بين  تترا

ا  دج 222 222 0إلى  جد 222 022

               الهباتمن قبل أً رلب نفس على كل  ،وباتقر  املشرع نفس العق كما

 كل من ا تكب أً شا ك في الرشوة الانتخابية ًيعفى من هذه العقوبة ،أً الوعود

إجراءات قبل مباشرة  بتبليغ السلطات القضائية ًالادا ية بشأنها الذي قا 

                                                           

  041جع سابق، صأمل لطفي حسين جاب هللا، مرا -(1)

ALESINA  Alberto, PICCOLO  Salvatore, PINOTTI  Paolo, Op.Cit, p458. 

ًمتمم، ، 02 -02من القانون العضوي  قم  20/ 000أنظر نص املادة  -(2)  مرجع سابق  معدل 
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تم تبليغ السلطات املعنية بعد  إذا ما ،النصف إلى ه العقوبةهذ ًتخفض، املتابعة

ا (1)مباشرة إجراءات املتابعة

ما نصت كما تضاعف العقوبات في حال ا تكابها من رر  املترشحين، ًهذا 

:" إذا ا تكب على ، التي تنصمن قانون الانتخابات الجزائريا 004املادة عليه 

 020ً 023ً 022ً 021ً 023أحكا  املواد مترشحون املخالفات املنصوص عليها في 

ا (2)"تضاعف العقوبة ،من هذا القانون العضويا 000ً

 جريمة العنف أو التهديد للتأثير على إرادة الناخبين.ا: عقوبات ثانيا 

السالفة  من قانون الانتخابات الجزائريا 004املادة  من 20الفقرة  بالرجوع إلى

على إ ادة  ل من يستعمل التهديد للتأثيراملشرع عاقب ك أننستنتج  ،(3)الذكر

    أشهر( 4) ةثالثًبعقوبة الحيس من  ،دج 222 42دج إلى  222 4الناخب بعقوبة 

ًالغرامةًاحدة بمعنى أنه  (0) إلى سنة ًترك للقاض ي  ،جمع بين عقوبتي الحيس 

عن  أما، في هذه الجريمة أً التخفيف التشديدسلطة تقدير مدى توافر ظًر  

ضاعف املشرع الجزائري حيث  تعتبر ظر  مشدد لعنفصاحب باامللتهديد حالة ا

ا ،العقوبة ا (4)السالفة الذكر 20 /004املادة لنص  ربق 

           لتهديد املصاحب للعنفبمضاعفة العقوبة في ا غير أن املشرع لم يكتف

     وباتقاض ي بالرجوع إلى العقوبات ألاشد املنصوص عليها في قانون العقبل ألز  ال

ًاملالحظ (5)من قانون العقوبات الجزائريا 022ً 023في نص املواد  في هذا الشأن ، 

  على إ ادة الناخبين عنف أً التهديد للتأثيرجرائم ال عقوبة علىأن املشرع شدد ال

                                                           

ًمتمم،  ،02 -02من القانون العضوي  قم  23، 24، 20/ 000أنظر نص املادة  -(1)           السالف الذكرمعدل 

 أو طلب نفس الهبات أو الوعود. من قبل العقوبات على كلوتطبق نفس  ... :"على لتي تنصا

           غير أنه يعفى من هذه العقوبة، من كل من ارتكب أو شارك في ألافعال املنصوص عليها في هذه املادة

 القضائية بها.الذي يقوم قبل مباشرة إجراءات املتابعة بإبالغ السلطات إلادارية أو 

 ."وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم تبليغ السلطات املعنية بعد مباشرة إجراءات املتابعة

 ، نفس املرجع 044أنظر نص املادة  -(2)

 ، نفس املرجع 20/ 004أنظر نص املادة  -(3)

  من نفس املرجع  20نفس املادة الفقرة أنظر  -(4)

 ، مرجع سابق 012 -22 قم ا من ألامرا 023 ةأنظر نص املاد -(5)
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ًاسلبي بسيب ما ينجم عنها من أضرا ا              حياة ألافراد املهددينعتداءات على ة 

 ً ا النتائج الانتخابيةصحة ًعلى  هم العنفاملستعمل ضدأ ا عموم 

ًلنا ًبذلك   مختلف الجرائم الانتخابيةفي هذا الفصل، بالد اسة  نكون قد تنا

للوقو  على مدى  ،ما قبل سير العملية الانتخابية ةمرحل قد ترتكب خاللالتي 

    هذا ا سالمته ضمانًا ،حكا  الجزائية املقر ة لحماية العملية الانتخابيةجدًى ألاا

هذه في  سها  هذه النصوص الجزائية في حماية الانتخاباتمدى إًمعرفة من جهة، 

خر من الجرائم هناك نوع آًمع ذلك،  من جهة أخرىا ليو  الاقتراع السابقةاملرحلة 

           ل تقل خطو ة عن الجرائم التي تمت د استها ًا، الانتخاباتسير  أثناءتكب رات

ً  هذه الجرائم الانتخابية تعلقتًا ًل،في الفصل ألاا ً الفرز أ عالن إبعملية التصويت أ

ًمناقشة في الفصل الثاني من هذا البابًالتي تكون  ،النتائج ا محل بحث 
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 صل الثانيـالف

 خالل سير العملية الانتخابيةالحماية الجزائية 

مرحلة سير العملية الانتخابية" جوهر العملية الانتخابية هذه املرحلة "تعتبر 

من فترتين هما فترة التصويت وفترة الفرز ككل، كما أنها مرحلة مركبة تتكون 

، عملت ر خالل هذه املرحلةالتي تظه جاوزات أو الخروقاتللت ونظًرا ،وإعالن النتائج

 الحماية الجزائية لهذه الفترة الانتخابيةعلى توفير معظم التشريعات الانتخابية 

رحلتي مل ا كبيًراهتماًم الذي أولى ا ،املشرع الجزائري ومن هذه التشريعات  الحساسة،

العقوبات كام و ألاحمن خالل تكريس مجموعة من  ،التصويت والفرز وإعالن النتائج

ملعرفة مدى جدية لكل من يرتكب جرائم انتخابية خالل هذه الفترة ائية الجز 

الفعلية املنشودة للعملية حماية الوكفاية هذه النصوص الجزائية في فرض 

 من كل اعتداء أو انتهاك للقواعد واملبادئ التي تحكم سير الانتخابات . الانتخابية

، ثم (املبحث ألاول ) الجرائم الواقعة خالل عملية التصويت سندرس ،لذلك

 .(املبحث الثاني)واقعة خالل عملية الفرز وإعالن النتائج الجرائم ال

 بحث ألاول ـامل

 ائية املقررة خالل عملية التصويتالحماية الجز 

منها ما يستهدف عملية ، تتنوع الجرائم الواقعة خالل عملية التصويت

املطلب ) ونظام التصويتمن ومنها من يؤثر على أ، (ول ألا املطلب ) التصويت بذاته 

سواء  ،من يتعدى ذلك ليصل إلى القائمين على عملية التصويت ، ومنها(الثاني

             ناوله بالدراسة وهذا ما سنت ،)املطلب الثالث( أو من غيرهم جرائم صادرة منهم

 ومدى تأثيرها ،الانتخابية كل الجرائم التي تقع خالل هذه الفترةمن خالل تحديد 

وطبيعة حكام الخاصة بهذه الجرائم ومعرفة ألا  ،لى عملية التصويت ككلع



الحماية الجزائية املقررة خالل سير العملية الانتخابية: الثانيالفصل                               الباب الثاني        

 

271 
 

       وع هذا النفي مواجهة مقترفي املشرع الجزائري التي قررها أو الجزاءات العقوبات 

 .و الحِد منهاأ سهامها في مكافحتهاومدى إ ،من الجرائم الانتخابية

 طلب ألاول ـامل

 جرائم الواقعة على التصويت بذاتهال

أحاطها املشرع الجزائري  ،التصويتمرحلة التي تحظى بها  الكبيرة ا لألهميةنظرً 

عملية التصويت، ويمكن حصر صور  وانتظامبحماية جزائية، بهدف ضمان سالمة 

               يتمكأن  ،التصويت بذاتهتجريم ألافعال التي تستهدف من خالل  هذه الحماية

التصويت يتم  ، أو(ول )الفرع ألا  د متكرر عن قي عن طريق تصويت متكرر ناجم

 زوراستعمال املعن طريق التصويت  أو ،)الفرع الثاني( بفقدان ألاهلية الانتخابية

من خالل التطرق  هذا املطلب، في موضوع الدراسة والبحث وهو  ،(لفرع الثالثا)

 إلى مفهوم كل جريمة وأركانها والعقوبة املقررة لها.

 ة التصويت املتكرر.جريم: فرع ألاول ــــال

 و الخروقات لنظام الانتخاباتأتشهد مرحلة التصويت العديد من املخالفات 

  عن قيد متكرر في انتخاب واحد اناجًم  امتكرًر  ايصوت أحد الناخبين تصويتً  كأن

رة واحدة فق  في انتخاب الانتخابي يمنح للناخب حق التصويت مللقانون ن ال 

ودراسة  الجزائري، فهذا يشكل جريمة في نظر املشرع تمت مخالفة ذلك ذاإواحد، و 

  مفهوم جريمة التصويت املتكرر  تحديدتقتض ي  هذه الجريمة
ا
 ركانألا إبراز  ثم ،()أول

  العقوبات املقررة لها بيانو ا(، )ثانيا التي تقوم عليها 
ا
 .ا()ثالث

 أو 
ا
 : مفهوم جريمة التصويت املتكرر.ل

         دالء بصوته مرتين يقوم الشخص بال أن ة التصويت املتكرر يقصد بجريم

، ويفترض لتحقيق تصويت متكرر أن يسبقه قيد متكرر (1)أو أكثر في انتخاب واحد

استفادة الفاعل ذلك  يتبعن دائرة انتخابية، ثم في أكثر م انتخابيفي أكثر من جدول 

                                                           

              ، أنظر كذلك: محمد حامد الجمل، إلاشراف القضائي071ر، مرجع سابق، صريبين أبوبكر عم -(1)

 .77ص ،3110أوت  -مصر، جانفي ،10القضاة، العدد على الانتخابات العامة، مجلة 
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  (1)فيها هتكرر قيدمن هذا القيد بممارسة حق التصويت أمام كل دائرة )الجاني( 

اوهذا يشكل 
ً
              أن يكون لكل مواطن صوت واحدملبدأ املساواة الذي يفترض  خرق

                امقيًد على الناخب أن يكون  ، وهذا ما يحتم(2)واحد استفتاءفي انتخاب أو 

 
ً
           في موطن الناخب وتكون هذه القائمة ،في قائمة انتخابية واحدة أو مسجال

الانتخابات  من قائمةأن يقوم بعملية شطب اسمه حال تغيره ملوطنه البد عليه  وفي

    أشهر (0) وتسجيل اسمه في موطنه الجديد خالل فترة ثالثة ،في موطنه القديم

من قانون الانتخابات  330املنصوص عليها في املادة وإال عوقب بالعقوبات 

 .(3)الجزائري 

 اقيًد د نفسه يقام أحد الناخبين بتق ، إذارر تقوم جريمة التصويت املتك ،ومنه

خاب، وبهدف حماية نتيجة بهدف الحصول على صوتين أو أكثر في نفس الانت امتكرًر 

  ألاصوات صحيحة، وتحقيق املساواة بين الناخبين نتائجبحيث تكون الانتخاب، 

يمكن ال  ،اا أو واجبً سواء كان الانتخاب حًق م معاقبة كل من يرتكب هذا الفعل يت

                 وإال قد يتحول هذا الحق  ،في انتخاب واحدواحدة من مرة  لكثر أن يمارس 

أغلب  ولجل ذلك ،وسالمتها أو الوظيفة إلى وسيلة لإلخالل بصحة نتيجة الانتخابات

 .(4)في صياغات مختلفة قامت بتجريم هذا الفعل الانتخابيةالتشريعات 

   ن التصويت املتعدد يختلف عن القيد املتعدد أ هو ،شارة إليهومما ينبغي إلا 

 الناخب سما، حيث إن القيد املتعدد ينصرف إلى قيد انتخابيفي أكثر من جدول 

في الجدول الانتخابي، إما باستخدام طرق التدليس والتزوير في ذلك  عمًدا مرتين

                                                           

 .071حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(1)

مركز  ،10العدد القانونية التونسية، محمد رضا بن حماد، الضمانات الدستورية لحق الانتخاب، املجلة -(2)

 .030، ص3117 ، جانفيتونس ،النشر الجامعي

        التي تنص ،الذكرالسالف معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  330نص املادة  أنظر  -(3)

ون من هذا القان 20دج، كل من يخالف أحكام املادة  02.222دج إلى  0.222من  :" يعاقب بغرامةعلى

 العضوي".

، أنظر كذلك: صالح أحمد حجازي، علي محمد الدباس، دور 30حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(4)

  13الحماية الجزائية لالنتخابات في تعزيز النظام النيابي الديمقراطي، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة 

 .007، ص3101مارس  ، العراق،37العدد  ،10املجلد 
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ما أن القيد ، كالقيد، وهذا القيد قد يكون نتيجة خطأ من جانب إلادارة الانتخابية

 .(1)املتعدد يؤدي إلى التصويت املتكرر 

م هذا يجر بتهو آلاخر  ، قام(2)على غرار املشرع الفرنس ي الجزائري  املشرعو 

كل من صوت الذي يعاقب من قانون الانتخابات،  313من خالل نص املادة  الفعل

           077املحصل عليه في الحاالت املنصوص عليها في املادة  التسجيل ىبمقتض 

بعقوبتي الحبس والغرامة  (3)صفات ناخب مسجل من نفس القانون، وإما بانتحال

    الحاالت  نها حددتأيتضح  ،ا القانون ذمن ه 077نص املادة وباستقراء املالية، 

         وهي التسجيل ،اومعاقب عليه قانونً  مخالف للقانون  التي يكون فيها التسجيل

       أو القيام بإخفاء حالة وتحت أسماء وصفات مزيفة ،ةانتخابين قائمة كثر مأفي 

 مما يترتب عليه ،عند التسجيل من حاالت فقدان ألاهلية التي ينص عليها القانون 

    .(4)ر جرم التصويت املتكر 

التصويت املتكرر الناجم عن القيد فعل على  الانتخابياملشرع عاقب  ،وعليه

 .ركان املطلوبة لقيامهاألا  تتوافر متى  ،اا قانونً واعتبره جريمة معاقب عليه املتكرر 

 ا: أركان جريمة التصويت املتكرر.ثانيا 

 تقوم جريمة التصويت املتكرر على ثالثة أركان هي:

 الركن الشرعي لجريمة التصويت املتكرر. (2

                   جراميضفاء الوصف إلا إ هو ،قصد بالركن الشرعي لجريمة التصويت املتكرر ي

  النص القانوني الذي يجرم الفعل ويعاقب عليه ى فعل التصويت املتكرر منعل

من قانون  313املادة  فياملشرع الجزائري هذه الجريمة من طرف تحديد وتم 

( أشهر إلى ثالث 0:" يعاقب بالحبس من ثالثة )على التي تنص ،الانتخابات الجزائري 

كل من صوت إما بمقتض ى دج  01.111 إلى دج 0.111( سنوات وبغرامة من 0)

               تسجيل محصل عليه في الحاالت املنصوص عليه في الحاالت املنصوص عليها 

                                                           

 .330د هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص عب -(1)

 من قانون الانتخابات الفرنس ي، مرجع سابق. L 93أنظر نص املادة  -(2)

 مرجع سابق.، متمممعدل و ، 01 -01من القانون العضوي رقم  10/ف313نص املادة  أنظر  -(3)

 ، نفس املرجع.077نص املادة أنظر  -(4)
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وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب  ،من هذا القانون العضوي  077في املادة 

 .مسجل

 ويعاقب بنفس العقوبة:

 .(1)"...كل من اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة -

إلى نص بالتالي لضب  الركن الشرعي لهذه الجريمة يتعين بالضرورة العودة و  

( أشهر 0من ثالثة ) يعاقب بالحبس ":على تنص التي ،القانون  نفسمن  077املادة 

دج كل من سجل  01.111دج إلى  0.111وبغرامة مالية من ( سنوات 0إلى ثالث )

ات مزيفة أو قام، عند تحت أسماء أو صف انتخابية قائمةنفسه في أكثر من 

 . (2)التي ينص عليها القانون الت فقدان ألاهلية االتسجيل، بإخفاء حالة من ح

 ي حالة من هذه الحاالتأتحت في قائمة انتخابية  حالة القيد املتكرر  وبتوفر 

أو استغالل التسجيل املتعدد للتصويت  ،ااملذكورة سلًف  077املذكورة في نص املادة 

  تقوم جريمة التصويت املتكرر . 313مفهوم الفقرة من املادة  كثر من مرة حسبأ

املسلطة على كل من يرتكب  املشرع وأوجد لها مجموعة من العقوباتوالتي نظمها 

  جرم التصويت املتكرر.

 الركن املادي لجريمة التصويت املتكرر. (0

وهو  ،بتحقق الفعل املجرميتحقق الركن املادي لجريمة التصويت املتكرر 

    ناتج عن قيد متكرر  ، ويكون ذلكفي انتخاب واحد لكثر من مرة واحدة تصويتال

لقيام جريمة التصويت أن املشرع الجزائري يشترط  واملالحظ ،في سجل الانتخابات

         فرصة هذا التسجيل باغتناموأن يقوم الفاعل  ،املتكرر أن يسبقه قيد متكرر 

قد ألزم على ضرورة توقيع  كما أن املشرعو ، واحدة من أجل التصويت أكثر من مرة

كما هو معمول به  (3)ا لوقوع هذه الجريمةتفاديً  الناخب أو ختم بطاقته الانتخابية

                                                           

 .مرجع سابقتمم، معدل وم، 01 -01رقم من القانون العضوي  10/ف313أنظر نص املادة  -(1)

 ، نفس املرجع.077أنظر نص املادة  -(2)

مصطفي محمود عفيفي، املسؤولية عن الجرائم الانتخابية للناخبين واملرشحين ورجال إلادارة، مرجع سابق  -(3)

 .37ص
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ومنها التشريع الانتخابي  ،الانتخابية في مختلف الدول في مختلف التشريعات 

  .(1)الفرنس ي

 الانتخابية يتمكاتب التصو ال يمكن تصور هذه الجريمة إال بتواطؤ مع  ،منهو  

  أو 
ً
          وله وحص ،ين لدائرتين مختلفتينتانتخابي قائمتينفي  كان الناخب مسجال

 .(2)من خاللها القيام بفعل التصويت املتكرر  على بطاقتين انتخابيتين يمكن

                فتتمثل في انتهاك مبدأ املساواة أمام الناخبين ،إلاجراميةعن النتيجة  أما 

وعلى حسن سير العملية  ،وبالتالي التأثير على النتائج الانتخابية ،التصويتفي حق 

، طاملا ال داعي لذلك لنهفال مجال للبحث فيها  ،الانتخابية، أما عن العالقة السببية

وتحقق  ،كفي لقيامها توفر الفعل املجرمفي جرائم الخطر هذه الجريمة من ن أ

 ها.النتيجة إلاجرامية املراد الوصول إلي

 الركن املعنوي لجريمة التصويت املتكرر. (3

افر التي يلزم لقيامها تو  ،تعتبر جريمة التصويت املتكرر من الجرائم العمدية

 امتكرًر  االقصد الجنائي العام، أي أن يكون الفاعل على علم بأنه يصوت تصويتً 

سماء أطريق انتحال  التصويت للمرة الثانية عن أو عن ،عن طريق قيد متكرر 

وكذلك تنسحب  ،ومع ذلك تتجه إرادته إلى هذا السلوك صفات ناخب مسجلو 

           ابً بأن ناخ ،إذا تحقق العلم لديهم املسؤولية على القائمين بالعملية الانتخابية

 .(3)الانتخاب للمرة الثانية باستعمال تسجيله الثانيريد وي ،امكرًر  اا تقيًد مقيًد  ما

بالنسبة  ،في حالة عدم العلم بالقيد املتكرر  ،ائيةوتنتفي املسؤولية الجز 

بل حسب بعض الفقه الانتخابية،  عضاء املكاتبأو أعلى عملية التصويت  للقائمين

برر تصويته للمرة ن أثبت حسن نيته بأذا إ اا مكرًر ًد ياملقيد تقين حتى الناخب أب

فقد ، (4)لمهودون ع في الجدول الانتخابي تلقائًيا الثانية نتيجة قيد اسمه مرتين

 .مسؤوليتهينتفي قصده الجنائي وتنتفي 

                                                           

)1)- MALIGNER  Bernard,  Droit  électoral, 1ere éd,  Ellipses,  Paris,  2007,  p425.  

 . 071الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص -(2)

 .070ريبين أبوبكر عمر، مرجع سابق، ص  -(3)

 .031ضياء عبد هللا عبود جابر الاسدي، مرجع سابق، ص  -(4)
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تبقى قائمة في حق الجاني  ،أن جريمة التصويت املتكرر  ي الراجحأن الر أغير 

ن تحدث أيمكن  اعتقادنا ال لن طبيعة هذه الجريمة حسب  ،وال يعتد بحسن نيته

 .(1)بحسن نية

 
ا
 عقوبات جريمة التصويت املتكرر.ا: ثالث

                     عقوبات جزائية توقع التصويت املتكرر  ملواجهة جريمةخابي املشرع الانت قرر 

            أشهر  (0)من ثالثة  في الحبس لعقوباتوتتمثل هذه ا ،على مرتكبي هذه الجريمة

وهذا  دج، 01.111دج إلى  0.111 مالية تتراوح ما بين وبغرامةسنوات،  (0)إلى ثالثة 

  .(2)الذكر ةالسالف 01- 01من القانون العضوي رقم  313ما تضمنته املادة 

 فسحو د جمع بين عقوبتي الحبس والغرامة، أن املشرع الجزائري ق ،واملالحظ

                  قص ى دنى وألاحديها ألا بين  تقدير حجم ومقدار العقوبةاملجال للقاض ي في 

 .إن وجد ظرف التشديد أو التخفيف للعقوبةمع مراعاة 

         )حالة فقدان ألاهلية جرائم التصويت املخالف للقانون  الثاني:فرع ــــال

 .على إرادة الناخب( التأثير –

أو تحت  ،نتخابيةبالتصويت وهو فاقد لهليته الا أو أكثر يقوم ناخب  يمكن أن

 الانتخاباتعلى سالمة  خطيًرا اعتداءً وهذا ما يشكل  ،ه الحرةعلى إرادت تأثير

تدخل املشرع الجزائي الانتخابي بتجريم هذه ألافعال ورصد لها  وقد ونزاهتها،

جريمتي التصويت بفقدان مفهوم ناول سنت لذلك عقوبات جزائية توقع على مرتكبيها

(، وجريمة التصويت تحت التأثير على إرادة الناخب ،ألاهلية
ا
دراسة أركانهما ثم  )أول

،)
ا
ا(.)ثالالعقوبات املقررة لهما وأخيًرا  )ثانيا

ا
   ث

 

 

 

                                                           

 .337هللا العمري، مرجع سابق، ص  هللا حسين عبد عبد -(1)

 سابق.مرجع معدل ومتمم، ، 01 -01ي رقم من القانون العضو  313أنظر نص املادة  -(2)
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ا
: مفهوم جريمتي التصويت بفقدان ألاهلية الانتخابية وجريمة التصويت أول

 تحت التأثير.

             ويتشابه ،مفهوم جريمة التصويت بفقدان ألاهلية الانتخابية تحديد يرتب 

  (1)فقدان ألاهلية الانتخابيةجريمة القيد بإخفاء حالة من حاالت مفهوم مع 

           مجموعة رك بينهما هو مفهوم ألاهلية الانتخابية املتمثلة في والقاسم املشت

حتى يتم قيده في السجالت الانتخابية  التي يجب توفرها في الناخب من الشروط

 
ً
ألاهلية الانتخابية  وإذا زالت  يمكنه من ممارسة حقه الانتخابي ،اصحيًح  تسجيال

رد سالبة للحرية وال ي سبب توقيع عقوبةمرض أو بمعين، بسبب شخص عن 

مع علمه بفقدانه لحقه الانتخابي أو الجاني  لشخصهذا ا ومع ذلك يقوم ،(2)اعتباره

املنصوص  الانتخابيةمع فقدان ألاهلية  في حقه جريمة التصويت تقومفبالتصويت 

 .(3)من قانون الانتخابات الجزائري  310عليها في نص املادة 

إلاشارة  ، التي تمتإرادة الناخبير على أما عن جريمة التصويت تحت التأث

إما ، يكون هذا التأثير بحيث ،نيفي عنصر التأثير على إرادة الناخب سلًفاإليها 

ويحدث  ،(4)أو باستعمال التهديد والعنف الرشوة الانتخابيةما يسمى ب باستعمال

إما  ،للتأثير الذي يحدث أثناء الحملة الانتخابية تأثير كامتدادالالتصويت تحت 

التهديد املصحوب  وإما باستعمال والوعود واملغريات ،باستعمال الرشوة الانتخابية

 300و 300تين في نص املاد شرع الجزائري وهذا ما نص عليه امل بالعنف والاعتداء،

، التي حددت ألاركان التي تقوم عليها كال (5)من قانون الانتخابات الجزائري 

 الجريمتين.

 

                                                           

 .070الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص -(1)

 . 310سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص -(2)

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  310أنظر نص املادة  -(3)

 .033أمل حسين جاب هللا، مرجع سابق، ص -(4)

 مرجع سابق.متمم، معدل و ، 01 -01من القانون العضوي رقم  300، 300أنظر نص املادتين  -(5)
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تي التصويت مع فقدان ألاهلية الانتخابية والتصويت تحت ا: أركان جريمثانيا 

 التأثير.

 ي:ــــــــــــان هــــــــة أركـــــــالثـــــــتقوم هاتين الجريمتين على ث

 الركن الشرعي للجريمتين. (2

الذي يجرم هذه  ،وجود النص القانوني فيالركن الشرعي لهذه الجرائم يتمثل 

جريمة التصويت فبالنسبة لاملقررة لها،  زاءاتويحدد العقوبات والج ألافعال

      نص عليها املشرع الجزائي الانتخابيفقد  ،بإخفاء حالة من حاالت فقدان ألاهلية

         يعاقب بالحبس :" على التي تنصالجزائري،  من قانون الانتخابات 310املادة في 

دج، كل  01.111دج إلى  0.111من  ( سنوات وبغرامة0( أشهر إلى ثالث )0من ثالثة )

ولم يرد  من فقد حقه في التصويت إما إثر صدور حكم عليه وإما بعد إشهار إفالسه

 .(1)"سجيله في القوائم بعد فقدان حقهعلى ت بناء، اإليه اعتباره، وصوت عمد

سواء  ،على إرادة الناخب بنوعيهاالتأثير أما بالنسبة للركن الشرعي لجريمة 

نص املشرع  ،والاعتداء عنفاملرفوق بالأو باستعمال التهديد  بالرشوة الانتخابية

( إلى عشر 3اقب بالحبس من سنتين ):" يعأنه على 300في املادة  الجزائي الانتخابي

دج، كل من قدم هبات  0.111.111إلى  دج 311.111من  ( سنوات وبغرامة01)

            ية أو خاصةوكذلك كل من وعد بوظائف عموم ا، أو وعد بتقديمهاأو عين نقدا

قيامهم على ناخب أو عدة ناخبين عند  أو مزايا أخرى خاصة، قصد التأثير

                  على أصواتهم، سواء مباشرة حصل أو حاول الحصول  بالتصويت، وكل من

                    الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبينأو بواسطة 

  .متناع عن التصويت بنفس الوسائلعلى الا 

الوعود. غير أو  الهباتوتطبق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس 

            أنه يعفى من هذه العقوبة، كل من ارتكب أو شارك في ألافعال املنصوص عليها 

                سلطات إلاداريةفي هذه املادة الذي يقوم قبل مباشرة إجراءات املتابعة بإبالغ ال

                                                           

 سابق.مرجع معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  310أنظر نص املادة  -(1)
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لطات املعنية بعد أو القضائية بها. وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم تبليغ الس

 .(1) املتابعة" مباشرة إجراءات

                كل:" يعاقب...أنه من قانون الانتخابات الجزائري على 300كما تنص املادة 

 .(2) .."ا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته.من حمل ناخبً 

                   لقام بتجريم ك ، قدالجزائري  الانتخابي املشرعأن  ،يتبين مما سبق

           من حاالت فقدان ألاهلية والتصويت تحت التأثيرمن التصويت بإخفاء حالة 

 .على إرادة الناخب

 الركن املادي للجريمتين. (0

من الفعل  ،ية الانتخابيةيتمثل الركن املادي لجريمة التصويت مع فقدان ألاهل

    وهي  ،هو التصويت مع إخفاء حالة من حاالت فقدان ألاهلية الانتخابيةو  املجرم

  فقدان حالة من حاالت ألاهليةالعلم ب من الجرائم املتصلة بجريمة التسجيل مع

ويتحقق الركن املادي لجريمة التصويت بإخفاء حالة من حاالت فقدان ألاهلية 

مع علمه بأنه في حالة من حاالت فقدان ألاهلية  ،ناخب بالتصويتبمجرد قيام ال

  .(3)الانتخابية

في التأثير على النتائج الانتخابية عن طريق النتيجة إلاجرامية،  بينما تتمثل

          عن العالقة السببية  أما، (4)التصويت بإخفاء حالة من حاالت فقدان ألاهلية

  جرائم الخطرهذه الجرائم من  تالجريمة ما دام لقيام هذه فال ضرورة لتوافرها

عالقة  لقيام دون الحاجة التي يكفي لقيامها الفعل إلاجرامي والنتيجة إلاجرامية

 .السببية من عدمها

يقوم الركن املادي فيها على وجود تحت التأثير، فأما عن جريمة التصويت 

   عمال الرشوة الانتخابيةإما باست ،فعل مجرم وهو فعل التأثير على إرادة الناخب

ويشترك ، العامة أو الخاصة تأو عرض مناصب في املؤسسا كإعطاء الهبات واملال

                                                           

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  300أنظر نص املادة  -(1)

 ، نفس مرجع.300أنظر نص املادة  -(2)

 .000هللا العمري، مرجع سابق، ص بد هللا حسين عبدع -(3)

 .37وائل منذر البياتي، مرجع سابق، ص -(4)



الحماية الجزائية املقررة خالل سير العملية الانتخابية: الثانيالفصل                               الباب الثاني        

 

280 
 

فتقديم الهبات من طرف الراش ي يقابله  ،هنا كل من الراش ي واملرتش ي في الفعل

             املجرم  ، أما في حالة استعمال العنف فيتمثل الفعل(1)قبول املرتش ي للهبة

  أو على الناخبين بغرض التأثير على حرية الناخب ،مال القوة أو التهديدفي استع

الدهم أو عائالتهم أو مناصب عملهم أو على أو  بالذات شخصًيا سواء عليهم

 .(2)وتجارتهم

فتتمثل في التصويت لصالح  ،عن النتيجة إلاجرامية في هذه الجريمةأما  

بمجرد حدوث الفعل املجرم ضد مرشح معين، وتقوم هذه الجرائم الراش ي أو 

، وال يهم وجود قيام عالقة السببية بين الجرم والنتيجة لنها (3)والنتيجة إلاجرامية

 .من جرائم الخطر

 للجريمتين. الركن املعنوي  (3

بإخفاء حالة من حاالت فقدان  ،يتمثل الركن املعنوي لجريمة التصويت

فيها بالعلم القصد الجنائي ويتحقق  ،فر القصد الجنائي لدى الجانياألاهلية بتو 

قام و  ، وعلى الرغم من ذلك تعنتاخب فاقد لهليته الانتخابيةلنأن اب وإلادراك

  الجزائري  من قانون الانتخابات 310نص املادة  في يتضح جلًياوهذا ما بالتصويت، 

 .(4)عمدا..." ويصوت ... :" يعاقب بـــــالتي تنص على

   رادة الناخبإعلى  تأثير التصويت تحت جريمة الالركن املعنوي في  أما 

 عن الجانيأن ألافعال الصادرة الجنائي العام فيها في إلادراك والعلم يتمثل القصد ف

              أو استعمال العنف والتهديد كذلك  نتخابيةالا أفعال مجرمة فالرشوة  هي

         هذه الجرائم بد في ال  إلى القصد الجنائي العام بالضافة ،من ألافعال املجرمة

على الناخب لتحقيق مصالحه التأثير  في واملتمثل ،فر القصد الجنائي الخاصاأن يتو 

خر، وهو ألامر الذي يؤدي تصويت له أو بالتصويت ضد مرشح آسواء بال ،الخاصة

في بعض تؤدي  ،وغير مألوفةاخب بصوته في ظل ظروف غير عادية إلى إدالء الن

                                                           

 .000أمل لطفي حسين جاب هللا، مرجع سابق، ص -(1)

 .003ريبين أبوبكر عمر، مرجع سابق، ص  -(2)

 . 030حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(3)

 مرجع سابق.، معدل ومتمم، 01 -01عضوي رقم المن القانون  310أنظر نص املادة  -(4)
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في هذه الجرائم  وقد ينتفي الركن املعنوي  ،(1)ه الحرة املختارةألاوقات لعدام إرادت

 .لدى الجاني إلادراك والعلمعنصري في حال غياب 

 
ا
والتصويت  هليةالتصويت بإخفاء حالة فقدان ألا متي عقوبات جريا: ثالث

 .رادة الناخبالتأثير على إ تحت

يت بإخفاء ل من جريمتي التصو العقوبات املقررة لكاملشرع الجزائري  حدد

 من حاالت فقدان ألاهلية، وجريمة التصويت تحت التأثير على إرادة الناخب حالة

 :ما يليوالتي يتم بيانها في

 جريمة التصويت بإخفاء حالة من حالت فقدان ألاهلية. عقوبات (2

                :" يعاقب بالحبسأنه الجزائري علىمن قانون الانتخابات  310تنص املادة 

كل  ،دج 01.111دج إلى  0.111( سنوات وبغرامة من 0( أشهر إلى ثالث )0) ةمن ثالث

د في التصويت إما إثر صدور حكم عليه وإما بعد إشهار إفالسه ولم ير  من فقد حقه

 .على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه" إليه اعتباره، وصوت عمدا، بناء

رر لها عقوبة سالبة للحرية ققد  الجزائري  الانتخابي نستنتج أن املشرع ،ومنه

الذي يجب  ،دنىوحدد لهما الحد ألاقص ى والحد ألا  ،وعقوبة مالية تتمثل في الغرامة

كما للقاض ي حق إعمال ، بنوعيها العقوبةحجم اض ي عدم تجاوزه في تقدير على الق

املقترنة  للعقوبةة  املشدداملخففة و ف و الظر  تقدير مدى توافر في سلطته التقديرية

 .ائمالجر بهذه 

 .جريمة التصويت تحت التأثير على إرادة الناخبعقوبات  (0

الرشوة ما يعرف بإما باستعمال  في حالتين،على الناخب التأثير جريمة تتحقق 

الهبات العينية والنقدية أو الوعد بتقديمها أو الوعد عن طريق تقديم  الانتخابية

وإما باستعمال اصة، أو الخاصة أو مزايا أخرى خ بتقديم الوظائف العمومية

هذه الجرائم الخطيرة على سالمة ونزاهة عملية  وملواجهة ،أو العنف التهديد

 .املشرع الجزائري جملة من العقوبات والجزاءات لها قرر  ،التصويت

 

                                                           

 .07، ص3100بشير علي باز، الجرائم الانتخابية لعضاء البرملان، دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية،  -(1)
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 .(رشوة الانتخابية)ك الوعودالهبات و جريمة تقديم عقوبات  ( أ

           :" يعاقب بالحبسأنه من قانون الانتخابات الجزائري على 300تنص املادة 

   دج 0.111.111دج إلى  311.111سنوات وبغرامة من  (01)إلى عشر  (3) من سنتين

 .(1)أو مزايا أخرى..." ،...أو وعد بتقديمها ،كل من قدم هبات نقدا أو عينا

عاقب جرم هذه ألافعال و  قد أن املشرعيتضح  ،املادةبتحليل مضمون هذه و 

              غرامة وب ،سنوات( 01)إلى عشر  (3) سنتينس ما بين بعقوبة الحب يهامرتكب

   من قبل  كما طبق نفس العقوبات على كلدج،  0.111.111إلى  دج 311.111من 

في هذه  من ارتكب أو شارككل ويعفى من هذه العقوبة  ،أو طلب هذه الرشوة

  بالرشوة الانتخابيةفي املادة أو ما يعبر عنها  عليها املنصوص والسلوكات ألافعال

باشرة إجراءات أو القضائية بها قبل م السلطات إلادارية تبليغأن يقوم ب بشرط

، وتخفض هذه العقوبة إلى النصف إذا ما تم تبليغ السلطات املتابعة الجزائية

 .(2)الجزائية املعنية بعد مباشرة إجراءات املتابعة

          رف املترشحين، وهذا كما تضاعف هذه العقوبات في حال ارتكابها من ط 

 .(3)من قانون الانتخابات الجزائري  330ما نصت عليه املادة 

             أن املشرع الجزائري لم يتساهل بالنسبة لهذا النوع  ،والجدير بالشارة

              وهذا التشديد وإنما قرر عقوبات مغلظة ومشددة،  ،من الجرائم الانتخابية

غير موجود في بعض التشريعات ألامر الذي جعل بعض املنظمات  في العقوبات

الانتخابية  للجرائم تطالب بتشديد العقوبات املقررة في بعض البلدان الحقوقية

 .(4)والرشوة الانتخابية بشكل خاص ،بشكل عام

 

 
                                                           

 مرجع سابق.متمم، معدل و ، 01 -01من القانون العضوي رقم  10/ف300أنظر نص املادة  -(1)

 من نفس املرجع.  10، 10، 13نفس املادة الفقرة  أنظر  -(2)

 نفس مرجع.، 330أنظر نص املادة  -(3)

(4)- Rapport  Instance  Centrale  de  Prévention  de la  Corruption, Lutte contre la Corruption Politique 

et Electorale au Maroc, octobre, 2011, p7. Publié  sur le  site : www. icpc. ma, le  23/07/2016 

15 :30 :15. 
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 التهديد أو العنف للتأثير على إرادة الناخب. جريمةعقوبات  ب( 

للتأثير على إرادة  لتهديد املصحوب بالعنف والاعتداءا تشكل جريمة التهديد أو 

، لذلك قرر لها املشرع العقوبات الناخب خطًرا على السير الحسن لعملية التصويت

:" يعاقب التي تنص على ،من قانون الانتخابات الجزائري  300ادة الواردة بنص امل

   دج 01.111لى دج إ 0.111من  وبغرامة (0) أشهر إلى سنة (0من ثالثة )بالحبس 

أو حاول التأثير على تصويته مستعمال التهديد سواء  أو أثر عليه كل من حمل ناخبا

 .(1)"...أو أمالكه إلى الضرر  هو وعائلته بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه

 جمعالجزائري قد  الانتخابي أن املشرع يظهر جلًيا ،وباستقراء نص هذه املادة 

إرادة  على للتأثيرمرتكب التهديد  غرامة املالية، بحيث عاقبعقوبتي الحبس، وال بين

وبغرامة مالية ما بين ، (0) أشهر إلى سنة (0) ثالثة بس منالح الناخب بعقوبتي

      العنفمصحوبا بتهديد الجاني لل الوفي حال استعم ،دج 01.111إلى  دج 0.111

 .(2)تضاعف العقوبة أو الاعتداء 

بمضاعفة  لم يكتِف  الجزائري  أن املشرع ،الجريمة والجدير بالذكر في هذه

 بالرجوع إلى العقوبات ألاشد املنصوص عليها في قانون  بل ألزم القاض ي ،العقوبة

 .(3) 311و 310 املادتينفي نص  الجزائري  العقوبات

 جريمة التصويت باستعمال املزور. :فرع الثالثــــال

التصويت  جريمة مفهوم يدفي هذا الفرع بتحد هذه الجريمة تكون دراسة

(، باستعمال املزور
ا
ا(لقيامها  الالزمةألاركان القانونية في  ثم البحث )أول          )ثانيا

ا(.القانونية املقررة لها  أو الجزاءات العقوباتوفي ألاخير 
ا
 )ثالث

 
ا
 : مفهوم جريمة التصويت باستعمال املزور.أول

صفات  أو  ،اص باستخدام أسماءعندما يقوم بعض ألاشخ تظهر هذه الجريمة

                  كانوا خارج البالد أو في عداد ألامواتسواء خرين، شخصيات مواطنين آ

                                                           

 .سابقمرجع معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  10/ف300أنظر نص املادة  -(1)

 رجع.املنفس  من 13نفس املادة الفقرة أنظر  -(2)

 ، مرجع سابق.001 -11 رقم من ألامر  311، 310أنظر نص املواد  -(3)
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ً
وسواء كان  ،(1)عنهم أو أشخاص وهمين ليس لهم وجود، وذلك للتصويت بدال

 نتحل السم الغير وصفته ليس مقيًدا امل
ً
 اأم كان مقيًد  ،في الجداول الانتخابية أصال

عاد ليكرر التصويت باسم شخص ا، وسبق له إلادالء بصوته باسمه الحقيقي ثم به

أو باستعمال بطاقة انتخابية  كما تقوم جريمة التصويت باستعمال املزور ،(2)خرآ

أو تقديم أو انتحال صفات الفرد،  ة أو مزيفةناتجة عن تقديم معلومات كاذب ،مزورة

ول على بطاقة انتخابية مزورة بهدف شهادات وإثباتات مزورة، وذلك بغية الحص

 .(3)على النتيجة الانتخابيةبغية التأثير  ،التصويت املبني على التزوير

إما عن طريق الفرد املنتخب أو عن طريق الغير  ،وقد تصدر هذه التصرفات

كما يمكن أن تصدر عن ألاعوان القائمين بعملية القيد وشطب ألافراد، فجريمة 

 .(4)ملزور مرتبطة بجرائم التزوير في السجالت الانتخابيةالتصويت باستعمال ا

 ا: أركان جريمة التصويت باستعمال املزور.ثانيا 

 تقوم جريمة التصويت باستعمال املزور على ثالثة أركان هي:

 .الركن الشرعي لجريمة التصويت باستعمال املزور (2

ص القانوني هو الن ،يقصد بالركن الشرعي لجريمة التصويت باستعمال املزور

           الذي يجرم فعل التصويت باستعمال املزور، وهذا ما قام به املشرع الجزائري 

 :" يعاقب...على من قانون الانتخابات الجزائري التي تنص 313من خالل نص املادة 

 .(5)"...وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل

 الركن املادي لجريمة التصويت باستعمال املزور. (0

هو الفعل إلاجرامي  ،صد بالركن املادي لجريمة التصويت باستعمال املزورنق

 انتخابيةأو العناوين، إما باستعمال بطاقات في تزوير ألاسماء أو الصفات  املتمثل
                                                           

 .71حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(1)

 .370هللا العمري، مرجع سابق، ص حسين عبدعبد هللا  -(2)

 .70سماح الغرسلي مخلوف، مرجع سابق، ص -(3)

  ، أنظر كذلك: مزياني فريدة، الرقابة على العملية الانتخابية70حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(4)

  3101الجزائر، مارس  بسكرة، ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر10مجلة املفكر، العدد 

 .30ص

 . سابقمرجع معدل ومتمم، ، 01 -01رقم من القانون العضوي  313أنظر نص املادة  -(5)
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             وإما بانتحال صفات غير صفات الفرد املسجل في القوائم الانتخابية ،مزورة

 .(1)خرأو الحلول محل شخص آ

             باستعمال املزور الناتج فتتمثل في التصويت  ،ن النتيجة إلاجراميةأما ع

   وذلك بهدف التأثير  ،(2)أو الناتج عن بطاقات انتخابية مزورة ،عن انتحال الصفات

أما عن العالقة السببية  ،العملية الانتخابيةوعلى حسن سير  الانتخابيةعلى النتائج 

التي يكفي لقيامها الفعل  جرائم الخطرفهي من  ،جريمةهذه الفي  للبحثفال مجال 

 جرامية.والنتيجة إلا  ،املجرم

 الركن املعنوي لجريمة التصويت باستعمال املزور. (3

هو تحقيق القصد  ،نقصد بالركن املعنوي لجريمة التصويت باستعمال املزور

حدى الطرق وهو تغير الحقيقة بإ ،فيجب أن تتجه إرادة الجاني إلى الفعل ،الجنائي

         لثاني والعنصر ا ،والقصد العام يقوم على العنصر ألاول وهو العلم، (3)املزورة

يقة في النتيجة قر الحيإرادة الجاني إلى ارتكاب فعل تغيهو إلارادة، فيجب أن تتجه 

  أن يحي  علم الجاني بعناصر الجريمة الانتخابية نتيجة استعمال املزور، ويجب

افيجب أن يكون 
ً
              بالضافة ،وقت ارتكاب الفعل بأنه يغير الحقيقة فيه عامل

وهو  ،غير النتيجة الانتخابية بقصد خاصإلى القصد العام البد أن يقترن قصد ت

ية هي في الواقع التي تكسب فهذه الن ،ملحرر فيما زور من أجلهنية استعمال ا

 .(4)التزوير خطورة يستلزم العقاب عليها

 ر هذه ألاركان الثالثة تقوم جريمة التصويت باستعمال املزور التي سطر وبتواف

 لها املشرع مجموعة من العقوبات.

 

 

                                                           

(1)- MERLE  Roger,  VITU  André,  Op. Cit,  p933.  

(2)- BOUZAT  Pierre,  Op.Cit,  p995.  

 .037عبدهللا حسين عبدهللا العمري، مرجع سابق، ص -(3)

  حمود عفيفي، املسؤولية الجناية عن الجرائم الانتخابية للناخبين واملرشحين ورجال إلادارةمصطفى م -(4)

 . 077ص ،مرجع سابق
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ا
 عقوبات جريمة التصويت باستعمال املزور.ا: ثالث

           :" يعاقب بالحبس أنه من قانون الانتخابات الجزائري على 313تنص املادة 

كل  ،دج 01.111دج إلى  0.111وبغرامة من وات سن (0) ثالثإلى أشهر ( 0)ثالثة من 

إما بمقتض ي تسجيل محصل عليه في الحاالت املنصوص عليها في املادة  من صوت

 .(1)"...وصفات ناخب مسجلنون العضوي، وإما بانتحال أسماء من هذا القا 077

               جمع بين عقوبتي السجن ،أن املشرع الجزائري  ،واملالحظ في هذا الشأن

                دج 0.111وعقوبة الغرامات من  ،سنوات( 0) ثالثإلى  أشهر (0)من ثالثة 

الجزائي بين حديها ألادنى للقاض ي تقدير حجم العقوبة وترك  ،دج 01.111إلى 

 .املقترن بهذه الجريمة التشديد أو التخفيفظرف وألاقص ى، مع تقدير مدى توافر 

   تتعدى  ، بلبذاتهنصب على عملية التصويت الجرائم ال تهذه أن  ،واملالحظ

القائمين على العملية كما قد تصل إلى  ،الانتخابيإلى ألامن والنظام العام 

 إما بجرائم صادرة منهم أو عليهم.الانتخابية، 

 طلب الثانيـامل

 أمن ونظام التصويت الواقعة علىالجرائم 

  املظاهر الحضارية من ،وتأمين وسائلهاالعملية الانتخابية سالمة  أصبحت

لة لم يعد تزوير نتائج الانتخابات هي املشك، بحيث التي تفخر بها العديد من الدول 

، بل أصبح ألامر يتمثل في تنافس ألاساسية التي تؤرق الشعوب في الوقت الراهن

             سواء ملرشحيها أو ناخبيها أو القائمين  ،هذه الدول في تقديم أفضل الخدمات

وأثناء  ،من أجل توفير لهم ألامن والنظام والسالمة قبل ،العملية الانتخابية على

 عملية التصويت.

                 فعال والسلوكات التي تخلجرم املشرع الانتخابي كل ألا  ،ذلك وفي سبيل

ولهذا سنتناول بالدراسة جريمة الدخول بالسالح أو تمس بأمن ونظام التصويت، 

)الفرع  قتراعالاتعكير صفو أعمال مكتب ، ثم جريمة الفرع ألاول()ملراكز التصويت 

 )الفرع الثالث(.خبار الكاذبة أثناء عملية التصويت وأخيًرا جريمة إشاعة ألا  الثاني(،
                                                           

 مرجع سابق.، معدل ومتمم، 01 -01رقم من القانون العضوي  10/ف313املادة نص  -(1)
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 جريمة الدخول بالسالح ملراكز التصويت.: فرع ألاول ــــال

الانتخابية املراكز ترتكب هذه الجريمة عادة بهدف زعزعة ألامن والنظام داخل 

وتقتض ي يوم الاقتراع، وتشكل خطًرا كبيًرا على السير الحسن للعملية الانتخابية، 

 )تحديد مفهومها هذه الجريمة  دراسة
ا
ثم معرفة ألاركان التي تقوم عليها  (،أول

ا(، ا عقوبات التعرض للوفي ألاخير  )ثانيا
ً
ا(.املقررة لها قانون

ا
 )ثالث

 
ا
 لسالح ملراكز التصويت.: مفهوم جريمة الدخول باأول

  ،قتراعالاماكن التي تجري فيها عمليات تكون ألا  ينبغي أن
ً
على نحو  مهيأة

إيجابية على إرادة ألامان، حتى يؤثر بصورة المن ووإلاحساس بتسوده الطمأنينة 

دون أي خوف في الانتخاب  إرادته الحقيقةعلى التعبير عن  يساعدهبحيث  ،الناخب

 .(1) أو رهبة

             ألامن والنظام داخل املراكز الانتخابية أمر منوط بمسؤول املركزوحفظ 

           أو رئيس اللجنة الانتخابية وحده، وله في سبيل تحقيق ذلك منع أي شخص 

، لن حمل السالح داخل هذا (2)انتخاب وهو يحمل سالًح من الدخول إلى املركز الا 

في نفوس الناخبين، ومن هنا تأتي  والخوف عر لذاوينشر مضطرًبا،  يخلق جًوا املكان

التشريعات الانتخابية تجرم هذه معظم كمة تجريم هذا الفعل، ولذلك فإن ح

على سالمة العملية الانتخابية  ألافعال باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي تؤثر

 .(3)وحسن سيرها

            310دة املا فياملشرع الجزائري  نص وللتصدي لهذه الجريمة الخطيرة

 .(4)من قانون الانتخابات الجزائري 

                                                           

 .070ريبين أبوبكر عمر، مرجع سابق، ص -(1)

 .000مرجع سابق، ص ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، -(2)

 .33، أنظر كذلك: مزياني فريدة، مرجع سابق، ص310حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(3)

         التي تنص ،الذكرالسالف معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  310أنظر نص املادة  -(4)

   كل  ،دج 02.222دج إلى  0.222غرامة من ( سنوات وب3( أشهر إلى ثالث )6:" يعاقب بالحبس من ستة )على

 من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سالحا بينا أو مخفيا، باستثناء أعضاء القوة العمومية املسخرين قانونا".
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                 كل وعاقب رمج أن املشرع ،سالفة الذكرويفهم من نص هذه املادة 

ء القوة العمومية باستثناء أعضا، وهو يحمل سالًحا من يدخل إلى مركز الاقتراع

 .املسخرين قانوًنا

 الاقتراع. ا: أركان جريمة الدخول بسالح ملراكز ثانيا 

 تقوم جريمة الدخول بسالح ملراكز التصويت على ثالثة أركان هي:

 الركن الشرعي لجريمة الدخول بالسالح ملراكز التصويت. (2

يتمثل الركن الشرعي لجريمة الدخول بالسالح ملراكز التصويت في النص 

ت وهو الدخول بالسالح ملراكز التصوي ،الذي يجرم الفعل ويعاقب عليه ،القانوني

من قانون الانتخابات  310في املادة قد جرم املشرع الانتخابي الجزائري هذا الفعل و 

( سنوات 0( أشهر إلى ثالث )1من ستة ) :" يعاقب بالحبسعلى التي تنص ،الجزائري 

ع وهو يحمل دج، كل من دخل قاعة الاقترا 01.111دج إلى  0.111وبغرامة من 

 .(1)"...االقوة العمومية املسخرين قانون ءا، باستثناء أعضاا بينا أو مخفيحسال 

قام بتجريم الدخول بالسالح  ، يفهم أن املشرع الجزائري ومن نص هذه املادة 

 .التي توقع على الفاعل له مجموعة من العقوبات قرر و صويت، ملراكز الت

 الركن املادي لجريمة الدخول بسالح ملراكز التصويت. (0

  بسالح ملراكز التصويت من الفعل املجرميشكل الركن املادي لجريمة الدخول 

هنا مفهوم وهو حمل السالح داخل املراكز الانتخابية، غير أن مفهوم السالح 

         صلح أن يستعين بها الجاني بوجه عام كل وسيلة ت اسالًح قد يكون غامض، 

الجاني  يحمله اأو ناريً  فقد يكون هذا السالح أبيًضا ،(2)في الاعتداء على املجني عليه

ليشمل ألاسلحة غير الحقيقية متى كانت ، ويمتد التجريم خفي  أو  بشكل ظاهر  

 .(3)مواصفاتها الظاهرية تتطابق مع الحقيقة

                                                           

 . مرجع سابقمعدل ومتمم، ، 01 -01رقم لعضوي من القانون ا 10/ف310املادة أنظر نص  -(1)

 .013مرجع سابق، صهللا حسين عبد هللا العمري،  عبد -(2)

 .310حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(3)
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وهو املكان الذي تتواجد  ،والركن املادي في هذه الجريمة مرتب  بنطاق مكاني

وبالتالي  والتي سوف يمثل أمامها لإلدالء بصوته، ،فيه اللجنة املختصة باالقتراع

        كما يخرج ،خارج مراكز الاقتراع طاق التجريم كل من يحمل سالًحايخرج عن ن

 .(1)أفراد القوات العمومية املسخرين للقيام بالعمليةعن نطاق التجريم 

  فتتمثل في خلق جو مضطرب داخل مراكز الاقتراع ،أما عن النتيجة إلاجرامية

ذه الجريمة من جرائم الخطر أو السلوك ونشر املخاوف في نفوس الناخبين، وه

نشر الخوف بغرض  ،املجرد التي تتحقق بمجرد حمل السالح في مراكز التصويت

 .(2)والذعر في نفوس الناخبين

 الركن املعنوي لجريمة الدخول بسالح ملراكز التصويت. (3

في هذه  ا جنائًيا خاًصاط قصًد لم تشتر أغلب التشريعات الجزائية الانتخابية، 

املشرع الجزائري، فبمجرد تحقق  بل تكتفي بالقصد العام، وهو ما أخذ به، جريمةال

الجاني يعلم أن دخوله إلى مركز الانتخاب إذا كان ف، (3)العلم وإلارادة تقوم الجريمة

 اح
ً
اتجاه إرادته الحرة إلى ذلك، فالجريمة تتحقق بدخول الجاني ، مع للسالح مال

 بإرادته الحرة إلى قاعة الانتخ
ً
وامتناعه  مهما كان نوع هذا السالح،السالح  اب حامال

 .(4)عن الخروج رغم الطلب منه ذلك

بتجريم  ،وينتفي القصد الجنائي في هذه الجريمة في حال غياب العلم وإلادراك

هذا الفعل املتمثل في حمل السالح في مراكز الانتخاب، كما ينتفي القصد الجنائي 

اة للقوات العمومية املبالنسب  ايحملون عصيً ، أو لكبار السن الذين سخرة قانونً

 .(5)تعينهم على السير

 

 

                                                           

 .031ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص -(1)

 .31سماح الغرسلي مخلوف، مرجع سابق، ص -(2)

 .073الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص -(3)

 .030هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص عبد -(4)

 .033عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص ضياء -(5)
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ا
 عقوبات جريمة الدخول بسالح ملراكز التصويت.ا: ثالث

  310املادة  حدد املشرع الجزائري العقوبات املقررة لهذه الجريمة، بموجب

 أشهر  (1) من ستة يعاقب بالحبس:" على التي تنص ،من قانون الانتخابات الجزائري 

من دخل قاعة  كلدج،  01.111دج إلى  0.111غرامة من سنوات وب (0) إلى ثالث

 ، باستثناء أعضاء القوة العمومية املسخريناأو مخفي اسالحا بينالاقتراع وهو يحمل 

  .(1)"...قانونا

إلى قاعة عاقب كل من يدخل أن املشرع الجزائري ي ،ويفهم من نص املادة

على الناخبين بعقوبة الحبس بهدف التأثير ًحا بيًنا أو مخفًيا، وهو يحمل سال  الاقتراع

            دج 0.111وبعقوبة الغرامات من  ،سنوات( 0) ثالث إلى ( أشهر1)من ستة 

 دج. 01.111إلى 

غير  أن املشرع جمع بين العقوبة السالبة للحرية، والعقوبة املالية، ،واملالحظ

        بالضافةالعقوبة بين حديها ألادنى وألاقص ى، في تقدير للقاض ي أنه ترك الخيار 

 إلى تقدير مدى توافر العقوبة املشددة واملخففة املقترنة للجريمة.

 جريمة تعكير صفو أعمال مكتب الاقتراع.: فرع الثانيــــال

حتى ال يتأثر القائمون على العملية  ،من السكينة اتتطلب عملية التصويت جوً 

          غير  ،بأصواتهم بكل حرية وسكينةالناخبون  يحتى يدل ،شحون الانتخابية واملتر 

  لتي تعكر صفو العملية الانتخابيةألاعمال اأن هذه السكينة قد تتأثر بمجموعة من 

من خالل تجريم التعدي على هذه  زائية،حماية ج يقرر لهاأن على املشرع  لذا وجب

مفهوم جريمة تعكير من خالل دراسة  ويظهر ذلك جلًيا ،السكينة واملعاقبة عليها

(، صفو أعمال املكتب الانتخابي
ا
ا(،ها أركانودراسة  )أول ثم العقوبات الخاصة  )ثانيا

  بها
ا
 ا(.)ثالث

 

 

 

                                                           

 سابق.مرجع معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  10/ف310أنظر نص املادة  -(1)
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ا
 : مفهوم جريمة تعكير صفو أعمال مكتب الاقتراع.أول

ال بد من توفر جو تسوده  ولذلك التصويت في هدوء تام، تتم عملية يجب أن

والسكينة حتى يتسنى للناخب التعبير عن إرادته بكل حرية، ويتسنى الطمأنينة 

 .(1)بأعماله املنوطة به بكل شفافية ومرونةأن يقوم  كذلك ملكتب الاقتراع

  ك مجموعة من ألافعال التي تعطل سير العملية الانتخابيةغير أن هنا

  ،وتعكرها
 
استهداف  ل بحرية الانتخاب ونظامه، ومن بين هذه ألاعمال نجدِخ وت

                عملية التصويت أو محاولة إلاخالل بها، عن طريق التظاهر وترويع الناخبين

وقد يكون  ،ا حضور عملية التصويتأو حرمان أحد املرشحين أو من يمثله قانونً 

              ذلك باستعمال التهديد بالسالح أو عن طريق خطة مدبرة يتم تنفيذها في دائرة 

 .(2)دوائر انتخابيةأو عدة 

التي تؤدي إلى تعكير  ،وهذا ما دفع باملشرع الجزائري إلى تجريم هذه التصرفات

          من قانون الانتخابات 311وذلك من خالل نص املادة  ،صفو مكتب الاقتراع

          ( وبغرامة3( أشهر إلى سنتين )1:" يعاقب بالحبس من ستة )على التي تنص

( 0دج وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح ملدة سنة ) 01.111ى دج إل 0.111من 

من عكر صفو أعمال مكتب  كل على ألاكثر ( سنوات0س )خمو  ،على ألاقل

التصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله 

 قانونا حضور عملية التصويت.

بحمل سالح، يعاقب مرتكبها عاله وإذا ارتب  ارتكاب ألافعال املنصوص عليها أ

                   دج 0.111وبغرامة من  ( سنوات0( أشهر إلى ثالث )1من ستة ) بالحبس

 دج. 01.11إلى 

        إثر خطة مدبرة  ،أعاله 3و 0وإذا ارتكبت ألافعال املذكورة في الفقرتين 

( 0بالحبس من خمس )يعاقب مرتكبها  ،في دائرة أو عدة دوائر انتخابيةا في تنفيذه

 .(3)"دج 011.111إلى  دج 011.111( سنوات وبغرامة من 01) سنوات إلى عشر

                                                           

 .311حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(1)

 .310، 313الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص-(2)

 .مرجع سابقمعدل ومتمم، ، 01 -01م من القانون العضوي رق 311أنظر نص املادة  -(3)
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املشرع الجزائري عاقب على جريمة تعكير  أن نستنتج من هذه املادة ،بالتاليو 

 ركان التي تقوم عليها هذه الجريمة.وحدد ألا  صفو املكتب الانتخابي،

 الانتخابي. ا: أركان جريمة تعكير صفو املكتبثانيا 

 :تقوم جريمة تعكير صفو املكتب الانتخابي على ثالثة أركان هي

 الركن الشرعي لجريمة تعكير صفو مكتب الاقتراع. (2

هو النص القانوني  ،نقصد بالركن الشرعي لجريمة تعكير صفو مكتب الاقتراع

املشرع الجزائري من خالل نص  جسدهوهذا ما  ،الذي يجرم الفعل ويعاقب عليه

 .(1)السالفة الذكرمن قانون الانتخابات الجزائري  311دة املا

عاقب على جريمة تعكير صفو أن املشرع الجزائري  ،ويفهم من نص املادة

        مكتب الاقتراع من خالل منع أو حرمان الناخبين أو املنتخبين أو مكتب الاقتراع

و عن طريق خطة أ ،من أداء حقهم الانتخابي سواء باستعمال السالح أو التجمهر

لها  قرر والتي  ،مدبرة وبقيام هذه ألاركان تقوم جريمة تعكير صفو مكتب الاقتراع

التي تطبق على كل من يقوم بتعكير صفو  املشرع الجزائري مجموعة من العقوبات

 .مكتب الاقتراع بالفعال والسلوكات املحددة في نص هذه املادة املذكورة أعاله

 كير صفو املكتب الانتخابي.الركن املادي لجريمة تع (0

لجريمة تعكير صفو مكتب التصويت حدد املشرع الجزائري الركن املادي 

يًضا أشمل كما ي ،بحق وحرية التصويتتخل في ألافعال والسلوكات التي  املتمثل

 من الدخول إلى  منع أحد املترشحين
ً
ا، فال يحق مكتب التصويت أو من يمثله قانون

ا شخصأو أي  ،لي كان منع املرشحين        الدخول والخروج ، من ينوب عنهم قانونً

        ضفي ، مما يلكي يتسنى لهم مراقبة سير العملية الانتخابية ،من مكاتب الاقتراع

ومنه فهذه الجريمة  ،املطلوبة قانوًنا الشفافية واملصداقية على العملية الانتخابية

 .(2)سير عملية التصويت يمستعطيل تتكون من ألافعال التي فيها ترويع وتخويف و 

                                                           

 .مرجع سابقمتمم، معدل و ، 01 -01من القانون العضوي رقم  311أنظر نص املادة  -(1)

 .310الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص -(2)
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               كأن يتم منع مترشح  ،كما قد ترتب  هذه ألافعال باستعمال السالح

السالح أو تهديد الناخبين باستعمال أو من يمثله دخول مراكز التصويت باستعمال 

والسير الحسن للعملية وكل ذلك بهدف إلاخالل بالنظام العام للتصويت  ،السالح

 .(1)نتخابيةالا 

خطة مدبرة يتم كما قد يتم القيام بهذه الافعال باستعمال السالح إثر 

           ، أما عن النتيجة إلاجرامية فتتمثل(2)أو عدة دوائر انتخابية تنفيذها في دائرة

من خالل التأثير على الناخبين ومكاتب  ،في التأثير على حسن سير العملية الانتخابية

ا، أما عن العالقة قانونً  مو من يمثلهأ خالل استهداف املترشحين أو من ،الاقتراع

لن جريمة تعكير صفو  في هذه الجريمة جدوى من البحث في مدى توافرهاالسببية 

عل إلاجرامي التي يكفي لقيامها تحقق الف ،املكتب الانتخابي من جرائم الخطر

 والنتيجة إلاجرامية.

 كتب الاقتراع.الركن املعنوي لجريمة تعكير صفو م (3

جريمة تعكير صفو املكتب الانتخابي من الجرائم العمدية، ولذلك يتخذ ركنها 

الذي يتحقق لدى مرتكبي هذه الجرائم بالعلم  ،صورة القصد الجنائي املعنوي 

حداث تلك إ إلى ، واتجاه إرادتهبحدوث إخالل بنظام سير عملية التصويت وعرقلته

 النتيجة.

ويكفي تحقق  ،ائري القصد الجنائي العام دون الخاصوقد اشترط املشرع الجز 

               ريض العملية الانتخابية لالضطرابالقصد الجنائي العام لقيام جريمة تع

علم وإلارادة، ويكفي علم الجاني ال من خالل تعكير صفو مكتب الاقتراع بعنصريه

       إرادته  جهتت وأن ،إحداث اضطراب في سير العملية التصويتأن فعله من شأنه 

إلى إحداث الفعل وتحقيق النتيجة، أما بالنسبة ملنع املترشحين أو من يمثلهم 

 .(3)فيكفي علمه بصفتهم وتتجه إرادته لتحقيق هذا املنع ،اقانونً 

                                                           

 سابق.مرجع معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  13/ف311أنظر نص املادة  -(1)

 من نفس املرجع. 10 نفس املادة الفقرةأنظر  -(2)

 .000عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(3)
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                   القصد الجنائي من خالل استعمال السالح في هذه ألاعمالويتأكد 

أو في نفس الدائرة على مستوى عدة دوائر  ،رةعن طريق خطة مدب أو تنفيذها

وتعكير صفة خاصة، صفو مكتب الاقتراع ب وتهدف هذه ألاعمال لتعكير  ،الانتخابية

 .(1)سير العملية الانتخابية بصفة عامة

 
ا
 عقوبات جريمة تعكير صفو املكتب الانتخابي.ا: ثالث

 املادةب يمةحدد املشرع الجزائي الانتخابي العقوبات املقررة لهذه الجر 

        :" يعاقب بالحبسعلى التي تنص الجزائري، من قانون الانتخابات 10/ف311

دج وبحرمانه  01.111دج إلى  0.111وبغرامة من  (3)إلى سنتين  أشهر (1)من ستة 

             ( سنوات0)على ألاقل، وخمس  (0)من حق الانتخابات والترشح ملدة سنة 

        أو أخل بحق التصويت  تصويتالصفو أعمال مكتب كل من عكر  على ألاكثر،

 .(2)"...التصويت أو من يمثله قانونا حضور عملية أو حرية التصويت أو منع مترشحا

  وفي حالة ارتكاب هذه الوقائع بحمل السالح، املشرع الجزائري شدد العقوبة عليها

   ( سنوات0) ثالث أشهر إلى( 1) جناة أو مرتكبيها، بالحبس من ستةبمعاقبة ال

 .(3)دج  01.111دج إلى  0.111وبغرامة من 

              خطة مدبرة فيعاقب مرتكبها بعقوبة الحبس ت هذه ألافعال وفقأما إذا ارتكب

                    دج  011.111سنوات وبغرامة من ( 01)سنوات إلى عشر  (0خمس ) من

نتخابات من قانون الا  10/ف311ا نصت عليه املادة م دج وهذا 011.111إلى 

أعاله، إثر  3و 0في الفقرتين  :" وإذا ارتكبت ألافعال املذكورةعلى الجزائري التي تنص

                         وائر انتخابية، يعاقب مرتكبها بالحبس خطة مدبرة في تنفيذها في دائرة أو عدة د

                                    دج 011.111من  سنوات وبغرامة (01)سنوات إلى عشر (0)من خمس 

 .(4)دج" 011.111إلى 

                                                           

 .317حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(1)

 سابق. مرجع معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  10/ف311أنظر نص املادة  -(2)

 من نفس املرجع.     13نفس املادة الفقرة أنظر  -(3)

 من نفس املرجع. 10نفس املادة الفقرة ر أنظ -(4)
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نستنتج أن املشرع الجزائري، عاقب كل من يرتكب أفعال تعكر صفو  ،ومنه

دج  0.111املكتب الانتخابي، بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 

  ( على ألاقل0سنة )دج وبحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية ملدة  01.111إلى 

                على ألاكثر، وشدد العقاب عليها إذا ارتكبت بحمل السالح ( سنوات0وخمس )

( سنوات، وبغرامة 0( أشهر إلى ثالث )1إذ تصبح العقوبة السالبة للحرية من ستة )

الوقائع املذكورة  املشرع العقاب على هذه دج، كما شدد 01.111إلى  دج 0.111من 

               من قانون الانتخابات السالفة الذكر 311فقرتين ألاولى والثانية من املادة في ال

إذا ارتكبت إثر خطة مدبرة في تنفيذها في دائرة او عدة دوائر انتخابية، بحيث رفع 

              وبغرامة  ،( سنوات01( سنوات إلى عشر )0املشرع عقوبة الحبس فيها من خمس )

      .دج 011.111دج إلى  011.111من 

                     أن املشرع في هذه الجريمة، جمع بين ثالث عقوبات ،والجدير بالذكر

هي الحبس والغرامات املالية، والحرمان من ممارسة الحقوق السياسية، إال أنه ترك 

دنى في تقدير مقدار العقوبة املالية أو السالبة للحرية بين حديها ألا  املجال للقاض ي

 وألاقص ى.

 جريمة إشاعة ألاخبار الكاذبة أثناء عملية التصويت.: فرع الثالثــــال

              تقوم هذه الجريمة إثر حدوث شائعات وأخبار كاذبة تهدف إلى التأثير 

هذه ل على التصدياملشرع عمل لذلك  ،في الناخبين والعملية الانتخابية ككل

(،ضب  مفهومها يتعين  ولدراسة هذه الجريمة ،الجريمة
ا
         ثم بيان ألاركان  )أول

ا(،التي تقوم عليها  ا(.والتعرض للعقوبات املقررة لها  )ثانيا
ا
 )ثالث

 
ا
 : مفهوم جريمة إشاعة ألاخبار الكاذبة أثناء عملية التصويت.أول

 أن إشاعة ألاخبار الكاذألاصل 
ً
ولو كان هذا  ،ابة في ألايام العادية يعتبر قذف

ذلك أن القانون في عقابه ال يفرق بين الواقعة الحقيقية والواقعة  ،امر صحيًح ألا 

، ولكن ألامر يختلف في حالة إذاعة أو نشر أي خبر عن املترشحين خالل (1)الكاذبة

  سلوك املترشحالانتخابات، إذ أن قانون الانتخابات يبيح ألاقوال الصادقة عن 

                                                           

 .310عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(1)
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              وذلك لكي يستطيع كل ناخب أن يقول  ةوعن أخالقه أثناء املعركة الانتخابي

ليسهل التميز بين من العقاب  وعن أخالقه دون خوف ،ما يعرفه عن سلوك املرشح

 املترشحين 
ً
           بعد أن يعرفوا عن ألامة من أجل اختيار من يصلح أن يكون ممثال

 .(1)سلوكه وأخالقهما يتعلق ب كل

واحترام  ،العامة وآلادابالعام والقيم  مان عدم الخروج عن النظامولض

واحترام السكينة العامة لفترة الانتخابات وخاصة  ،الحياة الخاصة للمرشحين

على جريمة عاقبة املقامت معظم التشريعات الانتخابية ب فقد عملية التصويت،

أو استمالة  ،بهدف إما منع الناخبين من التصويت ،إلاشاعات ألاخبار الكاذبة

 .(2)وكسب أصواتهم ملترشح معين دون غيره عواطفهم

واملشرع الجزائري هو آلاخر جرم هذا الفعل أو السلوك من خالل نص املادة 

 .(3)من قانون الانتخابات الجزائري" 310

ع من مفهوم الاشاعات وس   أن املشرع ،املادةيستشف من مضمون هذه و 

ف من كل هذه ألاخبار واملناورات والهد، وألاخبار الكاذبة لتشمل املناورات الاحتيالية

الامتناع أصوات عدة ناخبين أو على أصوات الناخبين أو تحويلها أو  الحصول  هو

حتى تقوم املسؤولية الجزائية  على عدة أركانوهذه الجريمة تقوم عن التصويت، 

 . ملرتكبها

 عملية التصويت.الكاذبة أثناء ة ألاخبار ا: أركان جريمة إشاعثانيا 

إشاعة ألاخبار الكاذبة أثناء أن تقوم املسؤولية الجزائية عن جريمة  ال يمكن

 التالية: الثالثة على ألاركان ، إال إذا توافرتعملية التصويت

 

 
                                                           

 .017أبو املعاطي مصطفي أبو املعاطي مصطفي، مرجع سابق، ص -(1)

 .317حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(2)

           التي تنص، الذكرالسالف مم، معدل ومت، 01 -01من القانون العضوي رقم  310أنظر نص املادة  -(3)

على ألاصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت  كل من حصل :" يعاقبعلى

( أشهر إلى ثالث 3أو إشاعات افترائية أو مناورات احتيالية أخرى، بالحبس من ثالثة ) مستعمال أخبار خاطئة

 دج". 62.222إلى  دج 6.222من  ( سنوات وبغرامة3)
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 .الركن الشرعي لجريمة إشاعة ألاخبار الكاذبة (2

يقصد بالركن الشرعي لجريمة إشاعة ألاخبار الكاذبة أثناء عملية التصويت 

ونص ويعاقب عليه، إشاعة ألاخبار الكاذبة فعل ذي يجرم هذا هو النص القانوني ال

 التي تنص ،الجزائري  من قانون الانتخابات 310 ورد في املادة التجريم لهذه الجريمة

على ألاصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين  من حصل كل :" يعاقبعلى

  على الامتناع
ً
عات افترائية أو مناورات خاطئة أو إشا اأخبارً  عن التصويت مستعمال

 ...."بـــــــــ ،احتيالية أخرى 

هذه ألافعال  على أن املشرع الجزائري، أضفى ،من نص هذه املادة ويفهم 

عملية  سير كاذبة أثناءالالتي يكون أساسها إشاعة ألاخبار  تجريمال صبغة

 .(1)التصويت

 بة.ملادي لجريمة إشاعة ألاخبار الكاذالركن ا (0

                 املادي لجريمة إشاعة ألاخبار الكاذبة أثناء عملية التصويتيتمثل الركن 

في نشر وإذاعة أقوال وأخبار كاذبة على سلوك أو أخالق واملتمثل  ،في الفعل املجرم

                 أو بشأن الانتخابات العامة  ،أو عن حياته الخاصة ،أحد املترشحين لالنتخابات

أو أقوال كاذبة عن سلوك أو أخالق أية أخبار لو تم نشر أو إذاعة أو الاستفتاء، كما 

بشأن قضية من قضايا الرأي  أو  ،أو عن حياته الخاصة أحد املرشحين لالنتخابات

          ا وأيضً  ،أو أنه يدعو إلى إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفيةالعام، 

  من الانتخابات أو تغيير انتمائه الحزبي ابها بانسحذبً ما ينسب إلى أحد املترشحين ك

عملية  علىمن شأنها التأثير  وغير ذلك من ألاخبار الكاذبة وألاقوال التي تكون 

 .(2)عموًما العملية الانتخابية ونزاهتهاو  التصويت خصوًصا،

سواء في مجموعها أو في بعض  ،وألاخبار الكاذبة هي التي ال تتطابق مع الواقع

يحة بمالحظات الصحخبار تفاصيلها، أما مجرد التعليق على ألا في بعض أو  أجزائها

 في حكم الخبر الكاذب. غير صحيحة فال يدخل

                                                           

 مرجع سابق.متمم، معدل و  ،01 -01من القانون العضوي رقم  310نظر نص املادة أ -(1)

 .317عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(2)
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                كما يجب أن تكون هذه ألاخبار قد تم إشاعتها في أحد وسائل إلاعالنات

                كذلك على إشاعة أخبار كاذبة الركن املادي شمل ، وقد يأو تناقلها الناس

الحالة ألامنية للعملية  باستعمال أخبار كاذبة حول كأن يشاع  ،على التصويت نفسه

          الانتخابية في إحدى املراكز أو الدوائر الانتخابية غير مستقرة، وأن التهديد ألامني

بهدف ترويع الناس والتأثير على السير والتصويت،  الاقتراعقد يستهدف مراكز 

 .(1)ية الانتخابيةلحسن للعملا

              فتتمثل في الحصول على ألاصوات أو تحويلها ،إلاجراميةعن النتيجة أما 

العالقة  وبخصوص، (2)عدة ناخبين لالمتناع عن التصويتأو  على ناخب أو التأثير

ناء عملية إشاعة ألاخبار الكاذبة أث فهي غير ضرورية لقيام جريمةالسببية 

التي تهدف  ،جرائم الخطر لنها تعتمد على املناورات وألاكاذيب من، كونها التصويت

ويكفي لقيام هذه الجريمة حصول الفعل استقرار العملية الانتخابية ة عزعإلى ز 

حقق النتيجة وت ،فترائيةالا شاعات إلا كاذبة والفي إشاعات ألاخبار واملتمثل  ،املجرم

تأثير بهدف ال ،المتناع عن التصويتفي ترويع الناخبين ودفعهم ل إلاجرامية املتمثلة

وعلى العملية الانتخابية ككل بوجه  ،التصويت بوجه خاصعملية على حسن سير 

  .(3)عام

 الركن املعنوي لجريمة إشاعة ألاخبار الكاذبة أثناء عملية التصويت. (3

إرادة الجاني إلى إتيان الفعل  اتجاهللجريمة، أي الجنائي  القصد نعني به

جب أن تتجه إرادة على النحو الذي وصفه القانون، في ،ن للجريمةاملادي املكو 

ونسبها  ،ألاقوال غير الصحيحةو ،ألاخبار الكاذبةألاقوال وأو إذاعة الجاني إلى نشر 

أي نشر ، وهو عالم بأنه بفعله هذا، الانتخابيةاملراكز أو إلى أحد  ،إلى أحد املرشحين

وهنا يتكون القصد  ،اقب عليه القانون ألاخبار أو ألاقوال غير الصحيحة أمر يع

 . (4)الجنائي العام

                                                           

 .013أبو املعاطي مصطفي أبو املعاطي مصطفي، مرجع سابق، ص -(1)

 مرجع سابق.متمم، معدل و ، 01 -01من القانون العضوي رقم  310أنظر نص املادة  -(2)

 .77، 73بن داود ابراهيم، مرجع سابق، ص  -(3)

 .307عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(4)
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  فر القصد الجنائي الخاصايلزم تو وعالوة على هذا القصد الجنائي العام، 

أو ألاقوال غير  إذاعة ألاخبار الكاذبة،في اتجاه إرادة الجاني بهذا النشر أو  املتمثل

    كأن تؤدي هذه ألاخبار ، ءإلى التأثير على نتيجة الانتخابات أو الاستفتا الصحيحة

ول على أصواتهم لفائدة أو استمالتهم للحصنتخاب إلى عزوف الناخبين عن الا 

على حسن سير وشفافية الانتخابات  وكل ذلك بهدف التأثير ،خرآمرشح دون 

 .(1)والعملية الانتخابية ككل

 
ا
 جريمة إشاعة ألاخبار الكاذبة أثناء عملية التصويت. ا: عقوباتثالث

                 :" يعاقب كلأنه من قانون الانتخابات الجزائري على 310نص املادة ت

على ألاصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن  من حصل

 
ً
  ا خاطئة أو إشاعات افترائية أو مناورات احتيالية أخرى أخبارً  التصويت مستعمال

 11.111دج إلى  1.111سنوات وبغرامة من  (0)ث أشهر إلى ثال  (0)بالحبس من ثالثة 

 دج".

أن املشرع عاقب كل من يرتكب جريمة إشاعة ويفهم من نص املادة السابقة، 

بهدف منع الناس والناخبين عن القيام بواجبهم  ،ألاخبار الكاذبة يوم التصويت

               ة وبغرام ،سنوات (0) ثالثأشهر إلى  (0ثالثة )بعقوبة الحبس من  ،الانتخابي

واملالحظ أن املشرع الجزائري جمع بين عقوبتي  ،دج 11.111دج إلى  1.111من 

           العقوبة املاليةفي تقدير حجم ب ترك الحرية للقاض يمع  ،الحبس والغرامات

اتخرج عن الحد املقرر  ن ال على أأو السالبة للحرية،   .(2)قانونً

  جرائم الانتخابية أثناء سير العملية الانتخابيةأن اليتبين  ،وبناًء على ما سبق

املساس بأمن ونظام تتعداها إلى  بل ،فق  ال تمس عملية الانتخاب بحد ذاتها

أو بتعكير صفو أعمال  ،عن طريق حمل السالح في مراكز الاقتراع ،عملية التصويت

لية على عمكما قد تصل إلى التأثير  ،عن طريق خط  مدبرة ،املكتب الانتخابي

لزعزعة سير العملية تهدف  ،بإشاعة أخبار كاذبةوإرادة الناخب التصويت، 

                                                           

 .017أبو املعاطي مصطفي أبو املعاطي مصطفي، مرجع سابق، ص -(1)

 سابق.مرجع معدل ومتمم،  ،01 -01من القانون العضوي رقم  310أنظر نص املادة  -(2)
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              إلى جرائم ترتكب  التصويت والعملية الانتخابية ككل، وقد تتعدى ذلك

 أو من طرف القائمين بهذه العملية./على

 طلب الثالثـامل

 لى القائمين بالعملية الانتخابيةأو ع/الجرائم الواقعة من

عن طريق التعدي أن يقوم شخص بعرقلة سير العملية الانتخابية،  حدثي

عن طريق عراقيل أعضاء املكتب الانتخابي، أو هانة أحد إأو  ،به يدأو التهد بالعنف

                 على املشرع نتخابية ، لذا كان لزاًماعلى العملية الا في ذاتهم من القائمين  تصدر

ولإلحاطة بهذه  أو القائمين على العملية الانتخابية، ،الناخبينأن يتدخل لحماية 

ثم جريمة  )الفرع ألاول(،الجرائم نتناول جريمة إهانة أعضاء املكتب الانتخابي 

 )الفرع الثاني(على العملية الانتخابية  هديد واستعمال العنف ضد القائمينالت

 )الفرع الثالث(. خابية على العملية الانت وبعدها الجرائم املرتكبة من قبل القائمين

 جريمة إهانة أعضاء املكتب الانتخابي.: فرع ألاول ــــال

         تؤثر ، يمكن أن يتعرض أحد أعضاء املكتب الانتخابي إلى مضايقات أو إهانات

ه الجريمة ودراسة هذاملعتاد،  على عملية التصويت ككل وتخرجها من نطاقها

(،الانتخابية تقتض ي البحث في مفهومها 
ا
ا(،ثم تحديد أركانها  )أول وأخيًرا  )ثانيا

ا(.العقوبات املقررة لها 
ا
   )ثالث

 
ا
 .الانتخابي: مفهوم جريمة إهانة أعضاء املكتب أول

من طرف أحد  و الاستفتاء لإلهانةأعضاء مكتب الانتخاب يتعرض رئيس وأ

بألفاظ تحمل وإلاهانة لها مفهوًما واسًعا قد يكون  ،(1)املترشحين أو أحد الناخبين

هذا املعنى، وقد تقع بالشارة أو بالكتابة، ويجب أن توجه هذه إلاهانة إلى رئيس 

املكتب أو أحد ألاعضاء، وإن وجهت إلى أحد الناخبين أو الجمهور فال تتحقق 

عن طريق تصرف يمس بسالمة  خالل مرحلة التصويت وتقع هذه ألاخيرةالجريمة، 

                                                           

 .003أبو املعاطي مصطفي أبو املعاطي، مرجع سابق، ص -(1)
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         بهدف عرقلتهم عن أداء أعمالهم عملية الانتخابيةوهيبة واعتبار القائمين على ال

 .(1)أو إكراههم عن أدائه على وجه معين

      قول أو إشارة يؤخذ بأنها:" عبارة عن أي  الجنائيوإلاهانة كما يعرفها الفقه 

شارات، وفيها أو إلا إليه ألالفاظ في ظاهرها الاحتقار والاستخفاف بالشخص املوجه 

واعتباره كرفع الصوت أو عمل حركة بالرأس أو الكتف أو الضحك مساس بشرفه 

 .(2)بصوت مرتفع"

ا ملا تخلفه هذه إلاهانة املوجهة إلى أعضاء املكتب الانتخابي من عرقلة ونظرً 

   313املادة  وهذا ما أكدته لها،كان البد على املشرع التصدي  ،لعملية التصويت

لقيام  الجريمة ثالثة أركان هذهل ك يتبين أنوعلى ضوء ذل، (3)من قانون الانتخابات

  .بشأنها املسؤولية الجزائية

  ا: أركان جريمة إهانة أعضاء املكتب الانتخابي.ثانيا 

 تقوم جريمة إهانة أعضاء املكتب الانتخابي على ثالثة أركان هي:

 الركن الشرعي لجريمة إهانة أعضاء املكتب الانتخابي. (2

هو النص  ،إهانة أعضاء املكتب الانتخابي يقصد بالركن الشرعي لجريمة

فقد نص عليها  وبالنسبة لهذه الجريمةالذي يجرم الفعل ويعاقب عليه،  القانوني

         :على التي تنص ،الانتخابات الجزائري  من قانون  313املادة  فياملشرع الجزائري 

من قانون  003و 000تطبق، حسب الحالة، العقوبات املنصوص عليها في املادتين  "

أو استعمل  العقوبات، على كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه

ضدهم عنًفا أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد في تأخير عمليات الانتخاب أو حال 

ويفهم من هذه املادة أن املشرع بين السلوكات املجرمة التي تتشكل بها  .(4)دونها"

  ت التي توقع على مرتكبييها.وأشار الى العقوباالجريمة 

  

                                                           

 .030ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص -(1)

 .011عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(2)

 سابق.مرجع معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  313أنظر نص املادة  -(3)

 املادة من نفس املرجع.  نفسأنظر  -(4)
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 الركن املادي لجريمة إهانة أعضاء املكتب الانتخابي. (0

فعل إلاهانة انة أعضاء املكتب الانتخابي من يقوم الركن املادي لجريمة إه

إما عن ، وقد تكون هذه إلاهانة، املكتب الانتخابياملوجه لرئيس أو أحد أعضاء 

                                               الاستخفاف من أعضاء املكتب الانتخابيطريق ألفاظ صريحة تحمل الاحتقار أو 

في هذه الجريمة، هو ما يتضمن أو كرفع ألاصوات والقيام بفعل إلاهانة أو إلاشارات 

 
ً
املساس بالهيبة ك، القذف والسبفي خطورتها أو جسامتها من فعل  ال تقل أفعاال

 .(1)قليل من القدر والاحترامامة والتالكر  وأ ،والوقار

يتغير بتغير الظروف واملالبسات، فما يكون  مرن،مصطلح هانة ومصطلح إلا 

قد ال يكون كذلك في حالة أخرى، ويجب أن يتوفر في إلاهانة  ،في حالة معينة إهانة

 من الشروط هي: مجموعة

 أن يكون سلوك ذو مضمون مادي كالقول وإلاشارة. -

        هذا السلوك أثناء تأدية املجني عليه ملهامه، كأن يصدر  أن يصدر من الفاعل -

 .(2)عن الفاعل أثناء قيام املكتب الانتخابي بأداء مهامه الانتخابية املكلف بها

للعملية الحسن ، فتتمثل في عرقلة السير جراميةالنتيجة إلا  بخصوصوأما 

           إال أن املشرع لم يتطلب ملوظف أثناء تأدية مهامه،الانتخابية الناتج عن إلاهانة 

لوقوع الجريمة، بل يكفي وقوع فعل التعدي في هذه الحالة تحقيق نتيجة معينة 

املتمثل في إهانة رئيس أو أحد أعضاء املكتب الانتخابي، مما يجعلها من الجرائم 

           املتمثل ، دية، غير أنه يجب توافر عالقة سببية بين الجاني وفعلهالشكلية أو املا

كألفاظ أو إشارات تهدف إلى إهانة رئيس أو أحد  ،في السلوك الذي سلكه الجاني

عرقلة أعمالهم وعرقلة التصويت والعملية  ، بقصدأعضاء املكتب الانتخابي

 .(3)الانتخابية ككل

 

 

                                                           

 .300حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(1)

 .000عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(2)

 .007أبو املعاطي مصطفي أبو املعاطي مصطفي، مرجع سابق، ص -(3)
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 الركن املعنوي لجريمة إهانة أعضاء املكتب الانتخابي. (3

تمثل في رئيس أو أحد أعضاء امل ،نتخابياملكتب الا أعضاء إهانة  جريمة تعتبر 

من الجرائم العمدية التي يتطلب لتحقيقها توفر القصد الجنائي  ،املكتب الانتخابي

يجب أن يعلم فلقيام هذه الجريمة العلم وإلارادة،  عنصري  من يتكون الذي  ،العام

 
ً
أعضاء حد أو أوأنه يوجه هذه إلاهانة إلى رئيس  ،ا فيه إهانةالجاني أنه يسلك سلوك

في توجيهه  ه وأن يملك الحرية والاختياراملكتب الانتخابي، وأن يدرك حقيقة سلوك

            العامالجنائي إلى القصد  وبالضافة ،الانتخاب مكتبأعضاء  نحو رئيس أو أحد

الجريمة أن ترتكب  وهو ،الخاص الجنائي بد أن يتوفر في هذه الجريمة القصدال 

، بهدف عرقلة أعمال أو أحد ألاعضاء ملهامهم املوكلة لهم كتبأثناء تأدية رئيس امل

 مكتب الانتخاب، والتأثير على السير الحسن لعملية التصويت.

الجمهور أو ألافراد  ة في حالة توجيه إلاهانة إلى أحدوقد تنتفي هذه املسؤولي

 .(1)دون توجيهها إلى أعضاء املكتب الانتخابي

 
ا
 أعضاء املكتب الانتخابي. عقوبات جريمة إهانةا: ثالث

أقر املشرع عقوبات جزائية صارمة ضد مقترفي هذه الجريمة تضمنتها املادة  

حالت على تطبيق أ التي ،السالفة الذكر من قانون الانتخابات الجزائري  313

وذلك حسب  ،من قانون العقوبات 003و 000العقوبات املنصوص عليها في املادة 

 .(2)ضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منهمن أهان ع على كلالحالة 

                   :على من قانون العقوبات نجد بأنها تنص 000وبالرجوع إلى نص املادة 

                  دج 31.111من  ( وبغرامة3إلى سنتين ) (3" يعاقب بالحبس من شهرين )

 أو موظفا  اضياكل من أهان ق ،أو بإحدى هاتين العقوبتين فق  دج 011.111إلى 

أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو إلاشارة أو التهديد 

ين أثناء تأدية أو تسليم أي ش يء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلني أو بإرسال

                                                           

 301الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص -(1)

 مرجع سابق. معدل ومتمم، ، 01 -01وي رقم من القانون العض 313أنظر نص املادة  -(2)
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وذلك بقصد املساس بشرفهم أو باعتبارهم أو باالحترام  أو بمناسبة تأديتها وظائفهم

 .(1)ب لسلطتهم"الواج

عاقب كل من يهين أحد أعضاء املكتب  أن املشرع ،يتضح من هذه املادةو 

 دج 31.111وبغرامة من  ،(3) إلى سنتين (3) الانتخابي بعقوبة الحبس من شهرين

تتجاوز الحد ألادنى  على أن ال ى هاتين العقوبتين، أو بإحد دج 011.111إلى 

 العقوبة. لهذه املحدد وألاقص ى

                جريمة التهديد واستعمال العنف ضد القائمين : فرع الثانيـــــال

 على العملية الانتخابية.

               تهديد أو استعمال العنف ضد القائمين على العملية الانتخابيةاليؤدي 

، لذلك أصبغها املشرع لهاوالتأثير على السير الحسن  ،إلى تعطيل العملية الانتخابية

مين على هذه العملية حماية خاصة، ويظهر ذلك جلًيا تضمن للقائية جزائية بحما

في تحديد مفهوم جريمة التهديد واستعمال العنف ضد املكلفين بالعملية الانتخابية 

،)
ا
ا(،  التي تقوم عليها واستخالص ألاركان )أول ثم عرض العقوبات املقررة لها )ثانيا

ا(.
ا
 )ثالث

 
ا
هديد واستعمال العنف ضد القائمين على العملية : مفهوم جريمة التأول

 الانتخابية.

لنجاح العملية الانتخابية  اوأساسيً  اهاًم  اعملية التصويت عنصرً إدارة  تحتاج

            البارز  ا للدور ونظرً  ،(2)هو ألاساس في هذه إلادارةالذي  البشري ل العامهو و 

              ظهرت مجموعة ،في إنجاحها الذي يقع على القائمين على العملية الانتخابية

تهدف إلى عرقلة التنظيم والسير الحسن لهذه  ،قد تحدث ضدهم الاعتداءاتمن 

 العملية.

                                                           

 ، مرجع سابق.001 -11 رقم من ألامر  000أنظر نص املادة  -(1)

 .301حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(2)
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فقد يحدث وأن يتعرض رئيس املكتب الانتخابي إلى تهديد أو باستعمال عنف 

            ويكون ذلك بإتيان فعل فيه القوة  ،(1)أعضاء املكتب الانتخابيأو ضد أحد  ،ضده

سيطرة على ألاخرين والتحكم للأو عنف، والقوة هي عمل من أعمال القهر وإلارغام 

يتجسد في الاعتداء  ،في صورة فعل غير مشروع ز جبار غير جائفيهم، أما العنف فهو إ

وقد يكون ذلك الفعل عبارة عن تهديد لعضاء  ،على أمن أعضاء املكتب الانتخابي

 مأو تهديد له موتجارته مأو في عائلته مصبهافي منتهديد ب إما ،املكتب الانتخابي

 ا.شخصيً 

لذلك تدخل املشرع الجزائري لحماية أعضاء املكتب الانتخابي من خالل نص 

لة حسب الحا ،تطبق:" على التي تنص ،الانتخابات الجزائري من قانون  313املادة 

        على كل  ،العقوباتمن قانون  003و 000في املادتين  العقوبات املنصوص عليها

               اأو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنًف  من أهان عضو مكتب التصويت

 .(2)الانتخاب أو حال دونها"في تأخير عمليات  أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد

وتقوم جريمة التهديد واستعمال العنف ضد القائمين على العملية الانتخابية 

 .يشترطها القانون لقيام املسؤولية الجزائية بشأنها ،كانعلى عدة أر 

القائمين على العملية ا: أركان جريمة التهديد واستعمال العنف ضد ثانيا 

 الانتخابية.

تقوم جريمة التهديد واستعمال العنف ضد القائمين على العملية الانتخابية 

 ي:ــعلى ثالثة أركان ه

           عمال العنف ضد القائمين الركن الشرعي لجريمة التهديد واست (2

 على العملية الانتخابية.

الذي يجرم الفعل ويعاقب عليه  ،يقصد بالركن الشرعي هو النص القانوني

         :" ال جريمةعلى التي تنص ،الجزائري  ا لنص املادة ألاولى من قانون العقوباتطبًق 

                                                           

 .001أبو املعاطي مصطفي أبو املعاطي مصطفي، مرجع سابق، ص -(1)

 مرجع سابق.ل ومتمم، معد، 01 -01من القانون العضوي رقم  313أنظر نص املادة  -(2)
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         ركن الشرعي لهذه الجريمةويتمثل ال، (1)قانون"بغير تدابير أمن  أو وال عقوبة 

    :على التي تنص ،نفس القانون من  313الجزائري من خالل نص املادة في التشريع 

من قانون  003و 000في املادتين  العقوبات املنصوص عليها ،حسب الحالة ،" تطبق

أو استعمل  على كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه ،العقوبات

أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد في تأخير عمليات الانتخاب أو حال  اًف ضدهم عن

 ."لعقابيستلزم توقيع األاركان هذه دونها وبتوفر 

            لجريمة التهديد واستعمال العنف ضد القائمين  املادي الركن (0

 .على العملية الانتخابية

في استخدام  ،ة املتمثلةيقوم الركن املادي لهذه الجريمة بتوفر ألافعال املجرم

  (2)من أعضاء لجنة الانتخاباتعضو أو أي  ،أو التهديد مع رئيس ،أو العنف القوة

ل القهر وإلارغام ويكون ذلك بإتيان فعل فيه قوة أو عنف، والقوة هي عمل من أعما

  ةإجبار غير جائز في صورة غير مشروعالعنف فهو ، أما خرينللسيطرة على آلا 

هذا الفعل عن طريق وقد يكون  ،الشخص اء على أمن أو حريةيتجسد في اعتد

  ،تهديد
 
 .(3)أو منصبه أو تجارته أو عائلته أو ماله ،هددإما على شخص امل

ل من الجاني فيه قوة وعنف بصدور فع ،ويتحقق الركن املادي لهذه الجريمة

           ابلجنة الانتخيقع على رئيس وأن  ،ال مجرد استعراض القوة أو العنف وتهديد

                عنفالقوة و الكن املادي بمجرد إتيان فعل فيه فيتحقق الر  أو أحد أعضائها

من أداء عمله أو أدائه ذلك إلى منعه  يأحد ألاعضاء أو رئيسها حتى ولو لم يؤدضد 

  ا بجسم املجني عليهأو جروًح  اأو رضوضً  اعلى وجه خاص، أو يترك هذا الفعل أثرً 

 وإذا تحقق
ً
 .(4)في العقاب اا مشددً ت النتيجة تعد ظرف

هذه ألافعال إلى تحقيق نتيجة أن تؤدي شترط في ،وبالنسبة للمشرع الجزائري 

وهي تأخير عملية الانتخاب أو منعها، وأن يؤدي هذا الفعل إلى إحداث  ،إجرامية

                                                           

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  313أنظر نص املادة  -(1)

 .001أبو املعاطي مصطفي أبو املعاطي مصطفي، مرجع سابق، ص -(2)

 .300حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(3)

 .303الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص -(4)
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وبين هذه  ،مع وجود رابطة سببية بينه ،أو منع عملية الانتخابخير أو تأتعطيل 

 .(1)من قانون الانتخابات الجزائري  313النتيجة، وهذا ما يفهم من نص املادة 

            الركن املعنوي لجريمة التهديد واستعمال العنف ضد القائمين  (3

 .على العملية الانتخابية

            جريمة التهديد واستعمال العنف ضد القائمين على العملية الانتخابية

التي يتخذ ركنها املعنوي صورة القصد الجنائي، والقصد  ،ةمن الجرائم العمدي

بالعلم بعناصر الجريمة، ويتحقق بعلمه الذي يقوم  الالزم لقيامها هو القصد العام

وأن  ،الانتخابيةاملكاتب أو التهديد ضد أحد أعضاء  بأنه استخدم العنف والقوة

فلو  .(2)ل العملية الانتخابيةوهو تعطي ،تتجه إرادته إلى إتيان السلوك وإرادة النتيجة

من القائمين على العملية ن الضحايا أيعلم ب أنفعال دون قام الفاعل بهذه ألا 

 .(3)فينتفي الركن املعنوي لهذه الجرائم ،الانتخابية

يتمثل في نية  ،لهذه الجريمة توافر قصد خاصكما يتطلب الركن املعنوي 

منع أعضاء لجنة انتخابية من أداء  وهي نية ،أو غاية يسعى إليها الفاعل محددة

فقد  ،الجزائري  ا من املشرعشرع املصري أكثر وضوًح وفي هذه النقطة كان امل .عملهم

بقصد منعه من أداء عمله  :"...نصهواضح في  نص على القصد الخاص بشكل

، بخالف املشرع (4)"املنوط به أو إكراه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ مقصده...

في تأخير عمليات  أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد ...:"على نصالذي ي ،ري الجزائ

ن من ألاحسن لو أكد املشرع على القصد الجنائي الخاص في هذه ا"، وك...الانتخاب

 الجرائم.

 

 

                                                           

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  313ة أنظر نص املاد -(1)

 .003أبو املعاطي مصطفي أبو املعاطي مصطفي، مرجع سابق، ص -(2)

)3(- ANDRE Christophe, Op.Cit, p404. 

 ، مرجع سابق.0701لسنة  70من قانون مباشرة الحقوق السياسية املصري رقم  00أنظر نص املادة  -(4)



الحماية الجزائية املقررة خالل سير العملية الانتخابية: الثانيالفصل                               الباب الثاني        

 

308 
 

 
ا
جريمة التهديد واستعمال العنف ضد القائمين على العملية ا: عقوبات ثالث

 الانتخابية.

من قانون  313املادة بعقوبات معتبرة وردت بخص املشرع هذه الجريمة 

حسب الحالة العقوبات املنصوص  ،تطبقعلى:" تنص التي  ،الانتخابات الجزائري 

     نفس القانون من  003.."، وبالرجوع إلى نص املادة .003و 000في املادتين  عليها

 ىمن يعتدكل  خمس سنوات بالحبس من سنتين إلى يعاقب:" على تنص التي

 .(1)"..بمناسبة مباشرتهاو  وظائفهممباشرة أعمال  في ......على أو القوة نفبالع

           ا عنًف أن املشرع قد عاقب كل من يرتكب  ،هذه املادةيتجلى من مضمون و 

 إلى خمس سنوات على القائمين بالعملية الانتخابية بعقوبة الحبس من سنتين

  .وذلك حسب الظروف التقديرية للوقائع

صرار إلا يكون ذلك بسبق على أن  ،الة التسبب لحد ألاعضاء بعجزوفي ح

        وإذا ترتب على العنف تشويه  ،سنوات إلى عشر  من خمسوترصد تصبح العقوبة 

               سنوات عن استعماله فتكون العقوبة من عشر أو عجزأو بتر أحد ألاعضاء 

  .(2)إلى عشرين سنة

ذا إما أ، فتكون العقوبة السجن املؤبد حداثهاإقصد دون وفاة ال لىإدى أذا إو 

               كما يجوز للقاض ي ،عدامحداثها فتكون العقوبة إلا إبقصد  الوفاةلى إدت أ

ألاقل وخمس  على من ممارسة حقوقه السياسية ملدة سنة أن يعاقبه بحرمانه

  .(3)على ألاكثر سنوات

ل دائما تكون هذه الجرائم صادرة هو ه ،إلاطارشكال الذي يثار في هذا وإلا 

عن القائمين أن هناك جرائم تصدر  أم نتخابية،ضد القائمين على العملية الا 

 .املواليالفرع  كما هو مبين في .؟بالعملية الانتخابية

 

                                                           

 ، مرجع سابق.001 -11 رقم من ألامر  10/ف003نص املادة أنظر  -(1)

  من نفس املرجع. 10نفس املادة الفقرة أنظر  -(2)

 . من نفس املرجع 11نفس املادة الفقرة أنظر  -(3)
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الجرائم الصادرة من طرف القائمين على العملية : فرع الثالثـــــال

 الانتخابية.

بعرقلة سير  يقوم العملية الانتخابية أحد القائمين على أن حدثقد ي

هذه الجرائم الانتخابية الخطيرة  النصك قام املشرع بلذل، التصويت والانتخاب

هدد سالمة العملية الانتخابية ونزاهتها، كما يظهر من خالل تحديد مفهوم  التي ت 

(،هذه الجرائم 
ا
ا(،واستظهار ألاركان التي تقوم عليها  )أول ان ومن ثم بي )ثانيا

ا(.العقوبات الخاصة بها 
ا
 )ثالث

 
ا
 : مفهوم الجرائم الصادرة من طرف القائمين على العملية الانتخابية.أول

عملية الانتخابية إلى نوعين تنقسم الجرائم الصادرة من طرف القائمين على ال

 هما:

خالل بالقتراع الصادرة من طرف القائمين على العملية جريمة لا  (2

 الانتخابية.

فقد يحدث  هم،غير من من طرف الناخبين أو يرتكب باالقتراع ن إلاخالل إذا كا

ا  خاللهذا إلا  لذلك كان  ،أنفسهم من طرف القائمين على العملية الانتخابيةأحيانً

  والعراقيل الاختالالتجميع  من الالزم على املشرع حماية العملية الانتخابية من

 .(1)نتخابيةعلى العملية الا  التي يتسبب فيها القائمون 

املكتب بكل فعل أو سلوك يسلكه أحد أعضاء  ،خالل باالقتراعويتمثل إلا 

 خالل باالقتراععملية التصويت، ومصطلح إلا عرقلة يكون الغرض منه  ،الانتخابي

                   على املشرع الجزائري أن يضبطه ويحصره ألاجدر  كان ،اواسعً  افاضً فض امصطلًح 

إضافة  ،، ومن بين ألامثلة لعرقلة وإخالل الاقتراعوألافعال في مجموعة من الصور 

               إلى الصندوق لصالح مرشح بذاته لتي لم يتم فرزهاالاقتراع إلى ألاوراق ا أوراق

  أو كأن يلجأ ألاعوان املسخرون ،أو حزب معين
ً
              إلى إطالق النار بدون سبب مثال

        إلى امتناع الناخبين عن الدخول مكتب التصويت مما يؤدي ،ب التصويتفي مكت

                                                           

 .317حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(1)
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وذلك بعدم عرض أوراق املرشحين  ،أو يجبر الناخبين على حمل ورقة مرشح واحد

 .(1)خرين أمامهمآلا 

من خالل نص  ألافعال والسلوكاتهذه بتجريم ولذلك قام املشرع الجزائري 

 .(2)من قانون الانتخابات الجزائري  301املادة 

 رفض التسخير من طرف القائمين على العملية الانتخابية.جريمة  (0

تتكون مكاتب التصويت من رئيس ونائب رئيس وكاتب، وهذا ما نصت عليه 

  .(3)من قانون الانتخابات الجزائري  37املادة 

باستثناء  ،الواليةسخرون بقرار من الوالي من بين الناخبين املقيمين في إقليم وي  

                 ومن املتصور أن يرفض عدد .لى أحزابهم وأوليائهم املباشريناملرشحين واملنتمين إ

من املسخرين قرار الوالي بتسخيرهم لتشكيل مكتب التصويت، مما يؤدي إلى إعاقة 

السير الحسن للعملية الانتخابية، فعاقب املشرع الجزائري كل من يرفض قرار 

 .(4)ي تنظيم استشارة انتخابيةأو ملشاركته ف التسخير لتشكيل مكتب التصويت

 التي تنص ،من قانون الانتخابات الجزائري  331وهذا ما نصت عليه املادة 

      املشاركة أو  لقرار التسخيرة لتشكيل مكتب التصويت الرافضون  معاقبة على

( وبغرامة 3) إلى شهرين أيام (01بالحبس من عشرة )في تنظيم استشارة انتخابية 

  .(5)دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 311.111لى إ دج 01.111من 

 

 

                                                           

 .333الوردي ابراهيمي، مرجع سابق، ص -(1)

         التي تنص ،السالف الذكرمعدل ومتمم، ، 01 -01لقانون العضوي رقم من ا 301أنظر نص املادة  -(2)

 522.222دج إلى  222.222( سنوات وبغرامة من 22( سنوات إلى عشرة )5:" يعاقب بالحبس من خمس )على

دج كل إخالل بالقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء املكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف 

 ورا  التي يتم فرهها".بحراسة ألا 

:" يكون مكتب التصويت ثابتا ويمكن أن يكون متنقال، على التي تنصنفس املرجع،  ،37أنظر نص املادة  -(3)

 مساعدين اثنين."، كاتب ، نائب رئيس ،رئيس ويتكون من:

 .330الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص -(4)

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  331أنظر نص املادة  -(5)
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 ين.ـتـمـريـجـان الـا: أركثانيا 

أركان جريمة إلاخالل  نتناول ثم  ،سنتطرق إلى أركان جريمة إلاخالل باالقتراع

 .عباالقترا

أركان جريمة لاخالل بالقتراع الصادر من طرف القائمين على العملية  (2

 الانتخابية.

على العملية  باالقتراع الصادر من طرف القائمينخالل تقوم جريمة إلا 

 على ثالثة أركان هي: الانتخابية

خالل بالقتراع الصادر من طرف القائمين الركن الشرعي لجريمة لا  ( أ

 على العملية الانتخابية.

الذي يجرم الفعل ويعاقب  ،الركن الشرعي للجريمة هو النص القانونييراد ب

  301الركن الشرعي لهذه الجريمة في نص املادة  ومن هذا املنطلق يتجسد ،عليه

( 0" يعاقب بالحبس من خمس ):التي تنص على ،من قانون الانتخابات الجزائري 

كل ، دج 011.111دج إلى  011.111من  ( سنوات وبغرامة01إلى عشر) سنوات

من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي  إما عن أي عضو إخالل باالقتراع صادر

 .(1)لف بحراسة ألاوراق التي يتم فرزها"عون مسخر مك

قد جرم كل ألافعال والسلوكات التي أن املشرع  ،يفهم من نص هذه املادةو 

 بالسير الحسن  يأتيها أعوان إلادارة املكلفين بالعملية الانتخابية
ً
وتشكل إخالال

 .لهافي حال ارتكابهم جزائية توقع عليهم لهم عقوبات  قرر و  ،للعملية الانتخابية

                الركن املادي لجريمة لاخالل بالقتراع الصادر عن القائمين  ب(

 على العملية الانتخابية.

        يتشكل الركن املادي لجريمة إلاخالل باالقتراع الصادر من طرف القائمين 

املتمثل في السلوك الذي يسلكه أحد  ،على العملية الانتخابية من الفعل املجرم

كأن يتم إضافة  ،يهدف إلى عرقلة عملية التصويت الذي ،ملكتب الانتخابيأعضاء ا

                                                           

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  301أنظر نص املادة  -(1)
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  الاقتراعأوراق 
ً
أو حزب  ،ا إلى الصندوق لصالح مرشح بذاتهالتي لم يتم فرزها أوراق

  ،معين
ً
إلى إطالق النار بدون سبب في مكتب  أو كأن يلجأ ألاعوان املسخرون مثال

عن الدخول للمكتب التصويت، وكل عمل مما يؤدي إلى امتناع الناخبين  ،التصويت

  بعملية الاقتراع أو تأخيرهيقوم به أحد أعضاء مكتب التصويت، يؤدي إلى إخالل 

                         الامتناع عن فعل يؤديان إما بفعل أو ،للجريمة فيمكن أن يتحقق السلوك املكون 

     إلاخالل بتزوير إرادة الناخبينوهي إلاخالل باالقتراع، فقد يكون  ،إلى نتيجة إجرامية

  .أو تعطيل الاقتراع أو تأخيره

   وهي ويجب أن تتوفر رابطة سببية بين السلوك إلاجرامي والنتيجة إلاجرامية

  .(1)باالقتراعإخالل حقيقي وواقعي هذا الفعل أو الامتناع عنه إلى  أن يؤدي

القائمين من طرف الصادر  بالقتراعكن املعنوي لجريمة لاخالل الر  ج(

 على العملية الانتخابية.

                       الصادر من طرف القائمين على العملية الانتخابية باالقتراعجريمة إلاخالل 

ئي العام بعنصريه فر القصد الجنااتو  يشترط لقيامها التي ،هي من الجرائم القصدية

فعل أو يمتنع عن فعل فيه  فيجب أن يعلم الجاني أنه يقدم على، العلم وإلارادة

أن تتجه إرادته إلى إحداث نتيجة وب ،وأن يريد هذا السلوك ،إخالل باالقتراع

خالل، كما يجب أن تتوفر هذا إلا  وهي إلاخالل باالقتراع مهما كانت صورة ،إجرامية

                                                                                                                       املتمثلة في صدور إلاخالل باالقتراع من طرف القائمين ، في الجاني الصفة القانونية

 .(2)على العملية الانتخابية

           أركان جريمة رفض الامتثال لقرار التسخير من طرف القائمين   (0

 على العملية الانتخابية.

لقرار التسخير من طرف القائمين على العملية تتكون جريمة رفض الامتثال 

 الانتخابية من ثالثة أركان هي:

                                                           

 .331الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص -(1)

 .317حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(2)
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 ل لقرار التسخير من طرف القائمينالركن الشرعي لجريمة رفض الامتثا ( أ

 على العملية الانتخابية.

يقصد بالركن الشرعي لجريمة رفض الامتثال لقرار التسخير من طرف القائمين        

النص القانوني الذي يجرم الفعل ويعاقب عليه، وهذا ما  ،ةعلى العملية الانتخابي

 من قانون الانتخابات 331نص عليه املشرع الجزائري من خالل نص املادة 

 (3) أيام إلى شهرين( 01) ة:" يعاقب بالحبس من عشر على التي تنص ،الجزائري 

خص كل ش ،هاتين العقوبتين دج أو بإحدى 311.111دج إلى  01.111وبغرامة من 

في تنظيم  تهه لتشكيل مكتب التصويت أو ملشاركلقرار تسخير  متثالالا يرفض 

 .(1)استشارة انتخابية"

لقرار التسخير من طرف القائمين  الامتثالالركن املادي لجريمة رفض  ب(

  على العملية الانتخابية.

فض قرار املتمثل في ر  ،من الفعل إلاجرامي يتشكل الركن املادي لهذه الجريمة

سخرين من طرف كأن يرفض أحد ألاعضاء امل ،لتسخير لتشكيل مكتب التصويتا

              بداعي البعد عن مقر سكناه ،في إحدى املكاتب الانتخابية الوالي قرار تعينهم

 .(2)قرار التسخير إليه"أو بتحججه بعدم وصول 

لن  ،ةفي عرقلة سير العملية الانتخابيفتتمثل  ،أما عن النتيجة إلاجرامية

، وال يهم هنا (3)ألاساس في إدارة العملية الانتخابية هو  البشري  أو العنصر العامل

لنها من جرائم  ،وجود العالقة السببية بين النتيجة إلاجرامية والسلوك إلاجرامي

 من جرائم الضرر. وليس، الخطر

 

                                                           

            التي تنص ،لسالف الذكرامعدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  331أنظر نص املادة  -(1)

                 دج 022.222دج إلى  02.222( وبغرامة من 0( أيام إلى شهرين )22:" يعاقب بالحبس من عشرة )على

             كل شخص رفض الامتثال لقرار تسخيره لتشكيل مكتب تصويت أو ملشاركته أو بإحدى هاتين العقوبتين

 ونية".في تنظيم استشارة قان

 .330الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص -(2)

 .313حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(3)
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   مين لقرار التسخير من طرف القائ ركن املعنوي لجريمة رفض الامتثالال ج(   

 على العملية الانتخابية.

التي يتخذ ركنها املعنوي صورة  ،تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية

خر املتهم بأنه س  الجاني أو القصد الجنائي بعنصريه العلم وإلارادة، فيجب أن يعلم 

 تتجهالوالي بتسخيره، وأن لقرار  ايعد رفضً لتشكيل مكتب التصويت، وأن فعله 

على من ال يحضر إلى مكتب التصويت يوم  ، فال عقابى إحداث هذا الفعلإل إرادته

 عن إرادته كمرضه  لسبب خارج ،الانتخاب لداء عمله املنوط به
ً
، وغرض مثال

من التعطيل  ،املشرع من التجريم على هذه ألافعال هو حماية العملية الانتخابية

 .(1)بسبب غياب ألاعضاء الذين يسهرون على تسييرها

ر من جريمتي رفض التسخي تقوم كل ،الخاصة بكل جريمةن توفر هذه ألاركاوب

 ويستحق املجرممن طرف القائمين على عملية التصويت،  خالل باالقتراعوجريمة إلا 

 ا.لها قانونً العقوبات املقررة 

 
 
 جرائم الصادرة عن القائمين بالعملية الانتخابية.العقوبات ا: ثالث

خالل عن جريمة إلا  ،لجريمة رفض التسخيرتختلف العقوبات املسطرة 

 إلى  ، ويظهر ذلك بعد التطرق باالقتراع
 
 هذه العقوبات ك

ً
 على حدى. ال

على العملية  عرقلة الاقتراع من طرف القائمين عقوبات جريمة (2

 الانتخابية.

من قانون الانتخابات  301ملادة االعقوبات املقررة لهذه الجريمة تضمنت 

( 01) سنوات إلى عشر (0)من خمس  لى:" يعاقب بالحبسالتي تنص ع ،الجزائري 

             كل إخالل باالقتراع صادر دج،  011.111دج إلى  011.111من  مةوبغراسنوات 

أي عون مسخر مكلف بحراسة عضو من اعضاء مكتب التصويت أو عن  إما عن

 ".ألاوراق التي يتم فرزها

 

                                                           

 .037أبو املعاطي مصطفي أبو املعاطي مصطفي، مرجع سابق، ص -(1)



الحماية الجزائية املقررة خالل سير العملية الانتخابية: الثانيالفصل                               الباب الثاني        

 

315 
 

على هذه الجريمة قد عاقب  ،فهم من نص املادة أن املشرع الجزائري ي  و 

                  دج 011.111مة من سنوات وبغرا (01) سنوات إلى عشر (0)من  بعقوبة الحبس

  جمع بين العقوبتين أن املشرع الجزائري  شارة إلىوتجدر إلا  ،دج 011.111إلى 

ا هيحرية تقدير العقوبة بين حد قاض يمنح ال مع والغرامة املالية ،السالبة للحرية

 .(1)املقررين قانوًنا ألاقص ى وألادنى

جريمة رفض التسخير من طرف القائمين على العملية  عقوبات (0

 الانتخابية.

الصادر عن والي  ،عاقب املشرع الجزائري الشخص الذي يرفض قرار التسخيرة

من قانون الانتخابات الجزائري  331املادة الوالية للمشاركة في العملية الانتخابية ب

              وبغرامة  (3) أيام إلى شهرين (01):" يعاقب بالحبس من عشرة على نصالتي ت

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرفض  311.111دج إلى  01.111من 

 .(2) الامتثال لقرار تسخيره..."

عاقب كل من يرتكب هذه الجريمة يبدو من نص هذه املادة، أن املشرع 

                دج 01.111من وبغرامة ( 3)أيام إلى شهرين ( 01)بعقوبة الحبس من عشرة 

                 في هذا الشأنشارة عين إلا ت، ويأو بإحدى هاتين العقوبتين دج 311.111إلى 

               بين العقوبتين في الجمعو السلطة التقديرية أخول للقاض ي الحرية أن املشرع 

 ب الظروف املحيطة بالوقائع.وذلك حس ،أو تفريد العقوبات

املشرع خالل أقرها كل الجرائم التي  قد تم التطرق بالدراسة والبحث في وبهذا

فالبد أن يتم تغطية فترة الفرز وإعالن  ،أن ذلك ليس كاف غير  ،التصويتعملية 

 الجزائية. النتائج بالحماية

 

 

  

                                                           

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  301أنظر نص املادة  -(1)

 رجع.، نفس امل331أنظر نص املادة  -(2)



الحماية الجزائية املقررة خالل سير العملية الانتخابية: الثانيالفصل                               الباب الثاني        

 

316 
 

 بحث الثانيـامل

 لنتائجه وإعالن االحماية الجزائية ملرحلتي الفر 

 ـــــت
 
مرحلة الانتخاب مرحلة الفرز وإعالن النتائج، وفي هذه املرحلة يقوم ي ـل

 راملحاض هذه في ثم تدوينها ،ت املعبر عنهابحساب ألاصواأعضاء املكتب الانتخابي 

                وبيان النسبة  ،توزيع ألاصوات على املرشحينلتبدأ عملية تحديد النتائج ب

شحين في حالة ألاخذ بنظام أو على قوائم املر  ،منهمكل واحد  االتي تحصل عليه

الذي يبين طريقة توزيع  ،النظام الانتخابي املطبق في الدولة القائمة، وذلك بحسب

في هذه املرحلة تؤدي إلى تغيير  املرشحين، وقد تحدث عدة تجاوزات النتائج على

، بحيث مصداقيتهابعد ذلك العملية الانتخابية فقد لت ،حقيقة نتائج الانتخابات

 وفق ما حددته عملية الفرز. يجب إعالن نتائج الانتخابات

ة فرز عمليبعد نهاية  تأتيخر مرحلة انتخابية، وهي هذه املرحلة آ وتعد 

  ا للنظام الانتخابي الذي يتبناه املشرعوفًق  ،ألاصوات وتوزيعها على املرشحين

 
ً
               ا نصبً م   إلاعالن، حيث يكون هذا إعدادهاا با وثيًق ويرتب  إعالن النتيجة ارتباط

كجريمة عدة جرائم في هذه املرحلة، تقع وقد  ،محاضر الفرز  على النتائج املدونة في

الاعتداء على ألاوراق الانتخابية  ائموجر  ،)املطلب ألاول(الصندوق الانتخابي  خطف

الخاصة بالعملية الانتخابية ر واملحاض عدم تسليم ألاوراق وجرائم )املطلب الثاني(،

 )املطلب الثالث(.

 طلب ألاول ــامل

 جريمة خطف الصندو  الانتخابي

بهدف زعزعة استقرار العملية عتداء على صندوق الانتخاب، قد يتم الا 

               على املشرع أن يتدخل لحماية الصندوق الانتخابيلزاًما لذلك كان  ،الانتخابية

                وهو ما سيتم دراسته العملية الانتخابية، سير  رقلتعرة خطيمن أي تجاوزات 

ثم  ،)الفرع ألاول(جرائم خطف الصندوق الانتخابي  بمفهومبداية في هذا املطلب 
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 العقوبات املقررة لهذه الجريمةوفي ألاخير نستعرض  ،)الفرع الثاني(دراسة أركانها 

 )الفرع الثالث(. الانتخابية

 خابي.نتخطف الصندو  الا  مفهوم جريمة :ألاول فرع ــــال

صندوق يتطلب تحديد املقصود يهذه الالبحث في مفهوم هذه الجريمة 

(، الانتخابي
ا
 الاعتداء                  و الخطف أصور تبيان مع  (،اثانيا )أهميته ثم  )أول

 ) على الصندوق الانتخابي
ا
 (.اثالث

 أ
ا
  .: املقصود بالصندو  الانتخابيول

إلى إجراء العملية الانتخابية في ظل جو  ،تهدف معظم التشريعات الانتخابية

معظم ألافراد الناخبون إلى أن تكون ا عن أي تدخل، كما يطمح تسوده النزاهة بعيًد 

 .(1)ال تزوير فيها وال ضغوطاتهذه العملية بجميع مراحلها صحيحة 

                         التصويتنتهاء بعد فترة اوعملية الفرز على الرغم من كونها تأتي 

في هذه العملية  مرحلةإال أنها تعتبر أهم  ،العملية الانتخابيةو على مشارف نهاية أ

النتائج الانتخابية عن طريق بفي التالعب  خاصة إذا كانت هناك نية ،وأخطرها

 خطرمن أ ، فهذه ألافعال(2)تالفبالخطف أو إلا الاعتداء على صناديق الاقتراع

 التي يلجأ إليها البعض من أجل تحقيق ألاهداف التي يطمحون إليها. ،الوسائل

 
 
       لو صناديق الاقتراع وتحرص معظم التشريعات على ضرورة التأكد من خ

للتأكد  ،بيهمو مندمن الناخبين واملرشحين أو  من أية ورقة وإغالقها أمام الحاضرين

 
 
   .(3)قبل انتهاء عملية الاقتراع وال يجوز فتحها ،لوها من أي ش يءمن خ

تكون  ،مختلفينالاقتراع أن يقفل الصندوق بقفلين عملية قبل بدء  ويقتض ي

ذلك ا، و خر عند املساعد ألاكبر سنً وآلا  ،دهما عند رئيس مكتب التصويتفاتيح أحم

:" يجب قبل بدء على التي تنص ،الجزائري من قانون الانتخابات  00املادة بموجب 

                                                           

 .000ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص -(1)

(2)-ESTOK  Melissa,  NEVITTE  Neil  and  COWAN  Glenn , The Quick  count and  election observation 

An  NDI  hand  Book  for  civic  organization  and  Political Parties, library  of  congress Washington  

2002,  p81. 

 .030عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(3)
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ا الذي له فتحة واحدة فق  معدة خصيصً  أن يقفل الصندوق الشفافالاقتراع 

( مختلفين تكون مفاتيح 3التصويت، بقفلين )لدخال الظرف املتضمن ورقة 

   .(1)"...اخر عند املساعد ألاكبر سنً آلا أحدهما عند رئيس مكتب التصويت و

 .ةالانتخابيهمية حماية الصندو  أا: ثانيا 

  صندوق الاقتراعلاية جزائية خاصة على حم ،املشرع الجزائري  وأضفى

ما بين فائز وخاسر، وهذا ما يجعل الاهتمام به  باعتباره املقرر ملصير املترشحين

لعمال حتى ال يتعرض  ،مصلحة أساسية تحرص التشريعات على إحاطته بالحماية

مرشح معين، أو قائمة ، بقصد مساعدة (2)عليه، أو العبث بمحتوياته الاعتداء

 سير العملية الانتخابية.حسن رشحين، أو التأثير على م

                 الانتخابية في جانبها الجزائي  التشريعاتذلك تعمل معظم أجل ومن 

العقوبة املالئمة له  على تجريم فعل الاعتداء على الصندوق الانتخابي، وتقرر 

 .(3)الانتخابية ككل هذه الجريمة من خطورة على العملية لتحقيق الردع ملا تحتويه

                                                           

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  00/ف00أنظر نص املادة  -(1)

             /ز 37من التشريعات التي جرمت أفعال الاعتداء على صناديق الاقتراع املشرع العراقي في نص املادة  -(2)

يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها في القوانين النافذة كل من ارتكب أي فعل :" على التي تنص ،من الانتخابات

 من ألافعال ألاتية: العبث بأي صندو  من صناديق الاقتراع... أو سرقة أي من هذه الصناديق...أو إتالفها...".

السالف معدل ومتمم، ، 01 -01قانون العضوي رقم من ال 317وكذلك املشرع الجزائري من خالل نص املادة 

 222.222( سنوات وبغرامة من 22( سنوات إلى عشر )5:" يعاقب بالحبس من خمس )على التي تنص ،الذكر

كل من قام باختطاف صندو  الاقتراع املحتوى على ألاصوات املعبر عنها والتي لم يتم  دج 522.222دج إلى 

 "...فرهها

         يعتبر قد ارتكبت جرما كل :" على التي تنص ،/ز من قانون الانتخابات013ي في نص املادة واملشرع الفلسطين

 من قام بأي فعل من ألافعال التالية، عبث بأي صندو  من صناديق الاقتراع..."

م رق قانون مباشرة الحقوق السياسية املصري من  01أما املشرع املصري فقد عاقب عليه من خالل نص املادة 

:" يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن سنتين كل من خطف على التي تنصالسالف الذكر، ، 0701لسنة  70

، أنظر ضياء عبد هللا الصندو  املحتوي على بطاقات الانتخابات أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه"

 .000عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص

إلاشراف والرقابة على الانتخابات الرئاسية )دراسة مقارنة بين النظامين  سعيد حمودة الحديدي، نظام -(3)

 .017، ص3103، القاهرةالدستوريين في مصر وفرنسا(، دار النهضة العربية، 
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ليس لنه صندوق بذاته، وإنما بما  ،ويستمد الصندوق الانتخابي قيمته

            يحتويه من أوراق الاقتراع، لذلك رب  املشرع الاعتداء على الصندوق باحتوائه 

              ملعنوية فتتمثلوالتي لم يتم فرزها، وأما عن قيمته ا على ألاصوات املعبر عنها

         هو صندوق الاقتراعو  ،في صندوق خاص أنه يضع صوتهي إحساس الناخب ف

قيمة الانتخابات وشفافيتها في عين تسق  الاعتداء على هذا الصندوق وفي حالة 

 .(1)الناخب

ومنها  ،وهذا الصندوق هو محل الجريمة، لذلك تتفق معظم التشريعات

ق يتضمن أوراق الانتخاب التي لم أن تقع الجريمة على صندو  املشرع الجزائري على

وهو فارغ سواء كان ذلك قبل بداية  ،يتم فرزها، فإذا وقع الفعل على الصندوق 

 .(2)ففي هذه الحالة ال تقوم الجريمة أو بعد عملية الفرز  ،الاقتراع

 
ا
 .على الصندو  الانتخابيالاعتداء الخطف وا: صور ثالث

نوعة، منها خطف الصندوق الذي على الصندوق الانتخابي مت الاعتداءوصور  

خر ويكون هذا ونقله إلى محل آ ،على أوراق الاقتراع يعني انتزاع الصندوق املحتوي 

 الخطف قبل عملية فرز ما بداخله من أوراق اقتراع، ويتحقق ذلك بكل فعل يؤدي

وانتقاله إلى حيازة الغير، ولو كانت  ،إلى إخراجه من حيازة أعضاء املكتب الانتخابي

 .(3)ة الحيازة قصيرةمد

كتحطيمه أو إحراقه أو سكب  ،تالف هذا الصندوق إكما يتم ذلك عن طريق 

بحيث تعد  ،وإعدامها كلية أو تعيب ألاوراق ،ما به من أوراق لتالفعليه  سائل

                                                           

علي بن محمد محمد حسين الشريف، الرقابة على الانتخابات العامة النيابية والرئاسية واملحلية والاستفتاء  -(1)

  دار النهضة العربية ،ية والفكر السياس ي إلاسالمي(ي التشريعات اليمنية والصرية والفرنس)دراسة مقارنة ف

 .717ص ،3100 القاهرة،

         التي تنص ،السالف الذكرمعدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  317أنظر نص املادة  -(2)

 522.222دج إلى  222.222وبغرامة من ( سنوات 22( سنوات إلى عشر )5من خمس) :" يعاقب بالحبسعلى

 دج كل من قام باختطاف صندو  الاقتراع املحتوى على ألاصوات املعبر عنها والتي لم يتم فرهها.

( 22وإذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من ألاشخاص وبالعنف تكون العقوبة السجن من عشر )

 دج". 0.522.222لى دج إ 522.222( سنة وبغرامة من 02إلى عشرين ) سنوات

 .037عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(3)
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  خرآا عند الفرز، أو عن طريق تغيير الصندوق الانتخابي بصندوق باطلة قانونً 

ا بالتزوير ملصلحة مرشح معين، أو عن طريق ابًق بطاقات تم وضعها سيحتوي على 

 .(1)العبث بأوراق الصندوق 

أن املشرع الجزائري ركز على صورة واحدة  ،الخطيرةواملالحظ في هذه الجريمة 

في حين  ،خطف الصندوق  ، واملتمثلة فيمن صور الاعتداء على الصندوق الانتخابي

 ك ،أن معظم التشريعات ركزت على عدة صور مختلفة
 
شرعين املصري والفرنس ي امل

لذلك  ،الصندوق أو تبديل الصندوق  أو العبث بمحتوي  تالفإعلى  ان عاقبً اللذا

         في جرائم التعدي  التجريممن دائرة  أن يوسع املشرع الجزائري  يتوجب على

تالف والتبديل والعبث بمحتوى الصندوق لصندوق الانتخابي لتشمل جرائم إلاعلى ا

 .(2)اقي التشريعات ألاخرى إن لم نقل كلهامثله مثل ب

التي تقع على صندوق  ،الخطيرة جراميةهذه ألافعال إلا  ينبغي التنويه إلى أن

بشكل مباشر تؤثر  ،عبث بمحتواهالأو  ،تبديلالأو  ،تالفإلاو ، أكاالختطاف الانتخاب

            ارعلى إرادة الناخبين السياسية في اختيو  ،من جهة النتائج الانتخابيةعلى 

ا جسيًما لكما أنها تعتبر  (3)أخرى من يمثلهم من جهة 
ً
لسير الحسن للعملية انتهاك

أي اعتداء أو محاولة اعتداء على هذا  تجريمالواجب لذلك كان من  ،الانتخابية

 للعملية الانتخابية. ملا يمثله من قيمة ،الصندوق 

من قانون الانتخابات  317املادة في قد جرم هذه ألافعال املشرع الجزائري و  

تضاعف هذه العقوبة في حال ارتكابها و  ،(4) بعقوبات صارمةوعاقب عليه الجزائري، 

                                                           

  مصطفي محمود عفيفي، املسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين واملترشحين ورجال إلادارة -(1)

 .000مرجع سابق، ص

التي ، السالف الذكر، 0701لسنة  70رقم  من قانون مباشرة الحقوق السياسية املصري  01أنظر نص املادة  -(2)

                 عن سنتين كل من خطف الصندو  املحتوى على بطاقات الانتخاب :" يعاقب بالحبس مدة ل تقلعلى تنص

 أو عبث بأوراقه". أو غيره الاستفتاء أو أتلفهأو 

 .330حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(3)

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01قانون العضوي رقم من ال 317أنظر نص املادة  -(4)
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من قانون الانتخابات  330 حسب ما أكدته املادة ،من املترشحين أنفسهم

 كما سيتم توضيحه بمناسبة دراسة العقوبات املقررة لهذه الجريمة. ،(1)الجزائري 

لقيام املسؤولية الجزائية على مرتكبي هذه الجرائم، يجب توافر ألاركان و  

 الجريمة، وهو ما يتم عرضه في الفرع املوالي.الخاصة بهذه 

 لصندو  الانتخابي.خطف اأركان جريمة  :فرع الثانيــــال

الركن  في: ، واملتمثلةأركان ثالثة جرائم خطف الصندوق الانتخابي على تقوم

 .املعنوي  الركنأخيًرا و  ،اديواملالشرعي 

 
ا
 الركن الشرعي لجريمة خطف الصندو  الانتخابي.: أول

املشرع لسلطتي التجريم  حتكار ا ،بمبدأ شرعية الجرائم والعقوباتيقصد 

، ويحتل النص الجنائي أهمية خاصة في القانون، فهو خالق (2)في املجتمع والعقاب

   وبصيغة مختصرة مؤداها أنه:" ال جريمة نشئها وال وجود لها إال معه، الجريمة وم  

تجسيًدا ملبدأ الشرعية الجزائية، فإن ، و (3)قانون" بغير أمن تدابير  أو وال عقوبة 

 من قانون الانتخابات 317املادة  جرم هذا الفعل بموجباملشرع الجزائري 

 .(4)السالفة

أن  على ،املذكورة أعالهمن قانون الانتخابات  330املادة  توكذلك نص 

ا مشدًدا للعقوبة
ً
  (5)ارتكاب هذه الجريمة من طرف املترشحين أنفسهم يعتبر ظرف

الالتزام بقواعد ومبادئ  فيأن يكون أكثر حرًصا من غيره  ملترشحفي ايفترض لنه 

 النزيهة. نتخابيةالا املنافسة 

ا:   الخطف للصندو  الانتخابي.الركن املادي لجريمة ثانيا

على فعل واحد  ذه الجريمة في نظر املشرع الجزائري يتشكل الركن املادي له

هذا يها الصورة التي يقوم عل وتحديد ، دون توضيحوهو الخطف تتحقق به الجريمة

                                                           

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  330أنظر نص املادة  -(1)

 .03أحمد عوض بالل، مرجع سابق، ص -(2)

 ، مرجع سابق.001 -11 رقم من ألامر  10أنظر نص املادة  -(3)

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01وي رقم من القانون العض 317أنظر نص املادة  -(4)

 ، نفس املرجع.330 نص املادةأنظر  -(5)
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مع بيان  ،صندوق الاقتراعحديد املقصود بخطف تضب  و لذلك يتعين  الفعل،

فعال أربع أ على املصري ، بينما نص املشرع (1)مدلول ألافعال املقترنة بفعل الخطف

أو العبث بأوراق  ،أو التغير ،تالفوإلا ،وهي الخطف على سبيل الحصر ال املثال

 املصري  ون مباشرة الحقوق السياسيةمن قان 01 الصندوق، حيث نصت املادة

 ، وذلك على النحو التالي:(2)سالفة الذكر

  .الاقتراع دو  صنأفعال خطف  (2

ونقله إلى مكان  ،فيه صندوق من املكان الذي يوجديقصد بالخطف انتزاع ال

  وقبل إجراء عملية الفرز  ،أن يتم بعد انتهاء عملية التصويت مباشرةويمكن خر آ

ما اشترطته بعض التشريعات صراحة، على اعتبار أنها تؤثر على نتيجة  وهذا

قع عندما يعلى العكس  ،فرزها والتعرف على نتيجتها الانتخاب لعدم الانتهاء من

                       طاملا تم إنزال نتائجها ،فال تأثير على نتائج الانتخاب ،الاختطاف بعد الفرز 

 في هذه الحالة. من نطاق التجريم وبالتالي يخرج الفعل ،في استمارات الفرز 

  (3)السابقة الذكر تخابات الجزائري من قانون الان 317املادة تؤكده وهذا ما  

أو بعد  أو أثناءالتي تقع قبل ، خطفعملية ال رى بينفي حين تساوي تشريعات أخ

عند الطعن في النتائج  لهذه ألاوراق حجية ة الفرز، لنه حتى بعد الفرز تبقىعملي

 .(4)الانتخابية

بغض النظر  ،فالسلوك إلاجرامي يتحقق بمجرد القيام بفعل الخطف ،إذن

معينة، فهذه الجريمة من جرائم الخطر أو السلوك  عن تحقيق نتيجة إجرامية

 .(5)املجرد التي يكفي لقيامها توفر السلوك إلاجرامي فق 

 

 

                                                           

 .037عبد هللا الحسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(1)

 .300الوردي ابراهيمي، مرجع سابق، ص -(2)

 سابق.مرجع معدل ومتمم، ، 01 -01العضوي رقم من القانون  317أنظر نص املادة  -(3)

 .007عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، صضياء  -(4)

 .330حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(5)
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 تالف الصندو .إ (0

تالف الذي يصيب صندوق ثانية املرتبطة بالخطف قد يحدث بالالصورة ال

بحيث  ،أو إحداث ثقب فيه ،وذلك بتحطيمه عن طريق الكسر ،محتوياتهو الاقتراع 

مة دن الوسيلة املستخوبغض النظر ع ،ال يفي بتحقيق الغرض الذي أعد من أجله

     وإتالف الصندوق املعني هنا (1)تالف ما دامت تحقق الغرض املنشودفي هذا إلا

ا بحيث ال يعود لها وجود ملموس، كتحطيم ا أو جزئيً هو إفناء مادة الش يء كليً 

صندوق الانتخاب أو إحراقه أو سكب سائل عليه لتالف ما به من أوراق وإعدامها 

 .(2)ا عند الفرز بحيث تعد باطلة قانونً  ،وراقكلية أو تعيب ألا 

 تغيير الصندو . (3

التي عبر عنها  ،بطاقات الاقتراع بتبديل الصندوق الذي يوجد بهالتغيير يتم 

، ويكون به أصوات مزيفة أو فارغ من بطاقات الانتخاب ،خرالناخبون بصندوق آ

           مكاتب الاقتراعا في خر محل الصندوق الذي كان موجودً التغيير بإحالل صندوق آ

 .(3)بأصواتهم داخله وعبروا وأبدى الناخبون  ،أو التصويت

 العبث بأورا  الصندو . (0

              العبث اللعب بالش يء، والعبث بأوراق الصندوق يعني التأشير يعني  

على ذلك يتحقق  ضمها لصالح املرشح املعني، وبناءً أخرى )جديدة( و على بطاقات 

 على أوراق ، بفعل انتزاع الصندوق املحتوي في هذه الجريمةادي النشاط امل

وال يشترط ، (4)أو تغييره، أو العبث بأوراقه تالفهل ونقله إلى محل آخر  الاقتراع،

      اها يحقق الفعل، كما أن توافر إحد القانون أن تقع هذه ألافعال مجتمعة، ذلك

          ولم يتمكن الجاني من إبداله اععلى أوراق الاقتر  دوق املحتوي صنلو تم خطف ال

  إلى ذلك بالضافة ،أو تغيير محتواه، ويشترط القانون الانتخابي الفرنس ي والجزائري 

                                                           

 .007ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص -(1)

 .037عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(2)

 .300الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص -(3)

 .037مرجع سابق، صريبين أبوبكر عمر،  -(4)
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  قتراعالايتم فرز ما بداخله من أوراق أن يقع فعل خطف الصندوق قبل أن 

 .(1)فإن هذا الفعل يعد خارج نطاق التجريم ،بحيث لو تمت هذه ألافعال بعد الفرز 

فيها، وهي نقل وجريمة خطف صندوق الاقتراع ال تتحقق إال بحدوث النتيجة 

من قبل خطفه خر غير املكان املوجود فيه، وقد يكون ذلك بالصندوق إلى مكان آ

الجريمة في هذه الحالة جناية ، وتكون عنفباستعمال المن ألاشخاص و  مجموعة

   سنة (31) إلى عشرين سنوات( 01) السجن من عشر في هذه الحالة تهاقوبع

جرامي في هذه والسلوك إلا  .(2)دج 3.011.111إلى  دج 011.111من مالية  وبغرامة

ا عن طريق استعمال القوة أو باستعمال وسائل احتيالية كانتحال الجريمة يتم أيضً 

جرامية في هذه الجريمة بالخطر الذي يهدد وتتمثل النتيجة إلا  ،صفة موظف عام

ا لإلجراءات عملية الانتخاب وفًق وهي إتمام  ،محل الحماية الحق أو املصلحة

في هذه الجريمة هي حجية ألاوراق  محل الحماية الجنائيةواملصلحة  (3)القانونية

 .(4)الانتخابية في التعبير عن إرادة الناخبين والثقة في تلك البطاقات

 
ا
 ا: الركن املعنوي لجريمة اختطاف الصندو  الانتخابي.ثالث

سواء كانت  ،هي جريمة عمدية ،مة التي تقع على صندوق الاقتراعالجري

أو العبث بأوراقه، ويتخذ ركنها املعنوي صورة  ،أو التغيير ،تالفأو إلا بالخطف

الجنائي العام هو القصد  في هذه الجريمةوالقصد املتطلب  ،القصد الجنائي

            الذي يقع  أن فعلهرادة، ويتحقق العلم بعلم الفاعل العلم وإلا  بعنصريه

                صندوق الاقتراع هو فعل مجرم، وأن تتجه إرادته إلى تحقيق فعل الخطف على 

 .(5)تالف وإحداث نتيجة كل فعلأو التغيير أو إلا

، لم تبين الركن املعنوي من قانون الانتخابات الجزائري  317كما أن املادة 

د النتيجة إلاجرامية املستهدفة من وراء وذلك لسكوت املادة عن تحدي، للجريمة

                                                           

 .073ريم عبيد، مرجع سابق، ص -(1)

 سابق.مرجع معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  13/ف317أنظر نص املادة  -(2)

 .011ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص -(3)

 .007ممدوح عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -(4)

 .307صالوردي براهيمي، مرجع سابق،  -(5)
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من أجل معاقبة مرتكبي هذه  ،السليم ، وهذا يتماش ى مع املنطقهذه ألافعال

  أو عدم تغييرهانتخاب الا في نتائج  تغيير إحداث إلى  سواء أدت أفعالهم ،الجريمة

 (1)أو القصد الجنائي العام ،ارتكاب الفعل املعاقب عليهجرد العلم بويكتفي بم

    على بطاقات الاقتراع أو إتالفه  ي صندوق الاقتراع املحتو ن خطف أفالجاني يعلم 

من ذلك  وعلى الرغم ،قانوًنامشروعة ومعاقب عليها  هي أفعال غير به أو العبث

 أو العبث أو إلاتالف الخطفي وإدراك إلى ارتكاب فعل ـععن و و  تتجه إرادته

 .(2)بالصندوق الانتخابي

ا لقيام الركن املعنوي قصًد إذا كان املشرع يشترط ما ق بين وهنا يجب أن نفر 

القصد ال يشترط املصري والجزائري لمشرع يشترط ذلك، وبالنسبة ل ال  أم اخاصً 

تقوم جريمة الالاقتراع، وبالتالي فإن في نية التأثير على نتيجة  واملتمثل ،الخاص

 .بتوفر القصد الجنائي العام بعنصريه

 في تغيير يطرأ على العالم الخارجي والتي تتمثل ،جراميةعن النتيجة إلا  أما 

           كما هو الشأنيأبى تحقيقها  تهذان ال تتحقق كون السلوك في حد والتي يمكن أ

النموذج القانوني ال يؤثر في قيام  أو عدم حدوثهان حدوثها أ أو  ،الامتناعفي جرائم 

                  كما اث النتيجة إلاجراميةعلى الرغم من أن السلوك يصلح لحد لجريمة،ل

 .(3)الجنائي تفاقالافي جريمة  هو الشأن

ا في العالم فهي جريمة ذات نتيجة لن الفعل يترك أثرً  ،وبالنسبة لهذه الجريمة

 من قانون الانتخابات   317لخطف املنصوص عليه في املادة ففي فعل ا ،الخارجي

 بعاد الصندوق من مكانه وهي إ ،تيجة إلاجراميةالنال بحدوث إ ال تتحقق الجريمة

الجرائم  أن هذه الجريمة منالذي وضع فيه، وعليه يمكن القول خر غير آإلى مكان 

وبتوفر  ،في العلم وإلارادة متمثلعام لقيامها القصد الالقصدية التي تتطلب توفر 

 .(4)وتقوم املسؤولية الجزائية عليها الجريمةهذا القصد تتحقق 
                                                           

مصطفي محمود عفيفي، املسؤولية عن الجرائم الانتخابية للناخبين واملترشحين ورجال إلادارة، مرجع سابق  -(1)

 .000ص

 .010ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص -(2)

 .310، مرجع سابق، صعبد الفتاح مصطفى الصيفي -(3)

 .330حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(4)
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 عقوبات جريمة اختطاف الصندو  الانتخابي.الث: رع الثالف

       خرى وصف الجناية ا أحيانً أو ، وصف الجنحةأحياًنا تأخذ هذه الجريمة 

لى العقوبات املقررة إ، وبالتبعية لذلك نتطرق املشددةمتى ارتبطت ببعض الظروف 

 )أندما تشكل جنحة لهذه الجريمة ع
ا
عندما تشكل املقررة لها عقوبات الثم  (،ول

 (.اثانيا ) جناية

 :
ا
 . خطف الصندو   قوبات الجنحية لجريمةعالأول

  الانتخابيالصندوق  خطفاختلفت التشريعات في العقوبات املقررة لجرائم 

   ، سواء كانت الحبس أو الغراماتعقوبات الجنحقررت لها قد فبعض التشريعات 

هناك تشريعات قد  املقابل وفيمع اختالف مقدارها بين التشريعات،  أو كالهما

  الخطفهذه الجريمة بظروف خاصة إذا اقترنت  ،قررت لها عقوبات الجناية

 .(1)باستعمال العنف أو عن طريق انتحال صفة املوظف العام

عاقب  من قانون الانتخابات 317ا لنص املادة املشرع الجزائري وطبًق ف ،وعليه

  سنوات  (0) الحبس من خمس من يقوم بخطف الصندوق الانتخابي بعقوبة كل

 (2)دج 011.111دج إلى  011.111وبغرامة مالية من  ،سنوات( 01) إلى عشر

 السلطة تقديريةترك ، كما واملالحظ أن املشرع جمع بين عقوبتي الحبس والغرامات

تقدير حجم العقوبة سواء السالبة للحرية أو املالية بين حديها ألادنى للقاض ي في 

 .وألاقص ى

 

                                                           

   نرى بأن بعض التشريعات قامت بالعقاب على جرائم الاختطاف للصندوق الانتخابي بعقوبة الحبس ملدة  -(1)

لف دينار وال تتجاوز مليون دينار أو بإحدى  011عن ثالثة أشهر وال تزيد عن سنة وغرامة ال تقل عن  ال تقل

           سنوات وبغرامة 0ة بالحبس ملدة ال تتجاوز العقوبتين، غير أن املشرع الكويتي قد شدد نوعا ما في العقوب

ال تتجاوز ألفي دينار أو بأحدهما وكذلك التشريع املصري الذي حدد العقوبة بالحبس ملدة ال تقل عن سنتين، أما 

وفي حالة استعمال العنف تضاعف  ،سنوات 01إلى  10بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عاقب بعقوبة الحبس من 

وفي حال ارتكابها من طرف املترشحين تضاعف العقوبة  ،سنة 31سنوات إلى  01لتصبح بالحبس من العقوبة 

أنظر ضياء عبد هللا عبود  .مرجع سابقمعدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  330ا لنص املادة طبًق 

 .013مرجع سابق، ص ،جابر ألاسدي

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01وي رقم من القانون العض 10/ف317أنظر نص املادة  -(2)
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 .خطف الصندو   لجريمةالعقوبات الجنائية  ا:ثانيا 

لصندوق من طرف مجموعة ا خطفعلى كما عاقب املشرع الجزائري 

( 31)سنوات إلى عشرين  (01)السجن من وهي  بعقوبات جنائية العنفوباستعمال 

أن املشرع  حظواملال  ،دج 3.011.111إلى  دج 011.111من  وبغرامة مالية ،سنة

كما أنه جمع بين عقوبتي السجن  ،بغة الجناياتصف بالعن خطفال على ضفىأ

     شريطةللقاض ي ونوعها  هذه العقوبةحجم  تقديرسلطة وترك املالية،  ةوالغرام

االحد ألادنى وألاقص ى  ن ال تخرج عنأ
ً
 .(1)املقرر لها قانون

من قانون  330املادة  بموجبد املشرع عقوبة هذه الجريمة شد  كما 

 بحيث ارتكاب هذه الجرائم من طرف املترشحينفي حالة  الانتخابات الجزائري 

   املترشح وتوفر صفة  ،لعنفبااملصاحب  الخطف ةفي حال أما ،(2)تضاعف العقوبة

ا يثور التساؤل كيف تضاعف العقوبة طبًق  ، ففي هذه الحالةفي القائم باالختطاف

 .من جهة أخرى  13/ف317من جهة، واملادة  330لنص املادة 

أضفى حماية على الصندوق في حالة الجزائري أن املشرع  يتبين ،يروفي ألاخ

 وسعت دائرة الحمايةالخطف، في حين أن باقي التشريعات وهي حالة  ،واحدة

 والتبديل والعبث بالصندوق  تالفإلالتشمل  ،الجزائية بتوسيع دائرة التجريم

لهذه الجريمة ررة في تشديده للعقوبات املق غير أن املشرع كان صارًما الانتخابي،

كالتشريع املصري والعراقي، والتساؤل الذي يطرح  ،التشريعات ألاخرى  بخالف باقي

         اأم أنها تتعداه ،فق  نفسه هل هذه الحماية تتوقف على حماية الصندوق 

 .؟إلى مراحل أخرى 

 طلب الثانيـامل

 الاعتداء على ألاورا  الانتخابيةجرائم 

من تشكيل اللجنة  ابتداءً  ،ل ألاولى للعملية الانتخابيةبعد الانتهاء من املراح

وتقسيم  ،يةالانتخابأو القوائم  جداول الوإعداد  ،على الانتخابات املشرفةإلادارية 

                                                           

 مرجع سابق. معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  13/ف317أنظر نص املادة  -(1)

 ، نفس املرجع.330أنظر نص املادة  -(2)
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 تحديد موعد الانتخابات وإجراء التحضيرات الالزمة لها، وكذا الدوائر الانتخابية

ب الترشح والقيام بعملية بفتح با بعد صدور مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية،

من املخالفات  ، التي تشهد العديدالفرز تأتي أخطر مرحلة أال وهي مرحلة  ،التصويت

 لعبث بمحضر الفرز كجريمة ا ،الانتخابيةقد تمس ألاوراق  الانتخابية، جرائمال و أ

بالضافة إلى جريمة  ،)الفرع الثاني(وجريمة العبث بأوراق الانتخاب  ،)الفرع ألاول(

 .الثالث(لفرع )ا املسجلة في ألاوراق الانتخابيةوة أسماء غير تال 

 جريمة العبث بمحضر الفره.: فرع ألاول ــــال

تقوم هذه الجريمة باالعتداء على محضر الفرز من طرف القائمين بعملية 

ضر حولإلملام بدراسة هذه الجريمة، يستلزم تحديد مفهوم جريمة العبث بم ،الفرز 

(الفرز 
ا
ا(،ألاركان التي تقوم عليها كذا و  ،)أول ثم بيان العقوبات املقررة لها  )ثانيا

ا  ا(.قانونً
ا
 )ثالث

 
ا
 : مفهوم جريمة العبث بمحضر الفره.أول

 07املادة  بأحكاموهذا عمال ل لجنة للقيام بمهام الفرز، ييقصد بالفرز تشك

مكتب  وتتشكل هذه اللجنة من الناخبين املسجلين في ،من القانون الانتخابي

ممثلي وبحضور  يعينهم أعضاء مكتب التصويت ويعملون تحت رقابتهمالتصويت 

     وا يشاركوفي حالة عدم كفايتهم يمكن لعضاء مكتب التصويت أن  ،املترشحين

  تتكون في العادة من رئيس اللجنة العامة لالنتخاباتوفي مصر  ،(1)في عملية الفرز 

أو من يمثلونهم  ر عملية الفرز املرشحون وعضوية رؤساء اللجان الفرعية، ويحض

 .(2)في نوع من الشفافية حتى تتم عملية الفرز 

أن يتم  يمكنوخالل هذه املرحلة املهمة من مراحل العملية الانتخابية،  

في هذا املحضر لفائدة  العب بها عن طريق زيادةالفرز والتالتعدي على محاضر 

   هايمرتكبمعينة في ريمة تتطلب صفة نقاص منه، وهذه الجال أو ب ،مترشح معين

بتلقي ألاوراق  سواء ،فهي تكون صادرة عن أحد ألافراد املكلفين بعملية الاقتراع
                                                           

 مرجع سابق.معدل ومتمم،  ،01 -01من القانون العضوي رقم  07أنظر نص املادة  -(1)

بو عطية، النظام الانتخابي في دولة فلسطين )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه، كلية فايزة محمد محمود أ -(2)

 . 013، ص3113قسم القانون العام، جامعة املنصورة، مصر،  ،الحقوق 
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أو حسابها أو فرزها، وتشمل هذه الصفة الانتخابية املتضمنة أصوات الناخبين 

        حسب (1)رز على عملية الف القائمين أو أحد ألاعضاء ئيس مكتب التصويت،ر 

  .من قانون الانتخابات الجزائري  310املادة  أكدته ما

وتعد جريمة العبث بمحضر الفرز من أخطر الجرائم التي تقع أثناء عملية فرز 

جسيما ا ها، لتأثيرها السلبي على العملية الانتخابية، فهي تلحق ضرًر ألاصوات وعد  

ذي يحرره رئيس ال ،الجريمة على محضر الفرز  هذهب وترتك ،وتزيفيها شعبالبإرادة 

         وقوعهايغلب وإن كان  ،من قبل أي شخص ارتكاب هذه الجريمة ويتصور  ،اللجنة

   أو بناءً  ،ائمة انتخابية معينةمن أعضاء لجنة الفرز، وذلك ملصلحة مرشح أو ق

باملصلحة الضرر التي تلحق  جرائمإليه من رؤسائه، وهي من ال على تعليمات تصدر 

 .(2)ةأو الحق محل الحماي

هذه ألافعال، ومن بينها املشرع  التشريعات الانتخابيةمعظم وقد جرمت  

الذي يعاقب  ،من قانون الانتخابات الجزائري  310من خالل نص املادة  الجزائري 

بعد التثبت من توافر أركانها فعال املشكلة لهذه الجريمة كل من يقوم بهذه ألا 

 القانونية.

 في محاضر الفره.ان جريمة التالعب ا: أركثانيا 

 ي:ـتقوم جريمة التالعب بمحاضر الفرز على عدة أركان ه

 الركن الشرعي لجريمة العبث بمحضر الفره. (2

هو النص القانوني الذي  ،يقصد بالركن الشرعي لجريمة العبث بمحضر الفرز 

ما نص عليه عقوبات، وهذا الله  الفعل إلاجرامي بجميع صوره ويقرر  على يجرم

          من قانون الانتخابات الجزائري  310 من خالل نص املادة ري املشرع الجزائ

( سنوات 01( خمس سنوات إلى عشر )0يعاقب بالحبس من ) ":على التي تنص

دج كل من كان مكلًفا في اقتراع إما بتلقي  011.111دج إلى  011.111من  وبغرامة

                                                           

 .300الوردي ابراهيمي، مرجع سابق، ص  -(1)

 .010ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص  -(2)
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           نقاص أو زيادة أو بفرزها بإ ألاوراق املتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها

   .(1)في املحضر أو في ألاوراق أو بتشويهها أو تعمد تالوة اسم غير الاسم املسجل"

قرر لها جرامية و أن املشرع جرم هذه ألافعال إلا  ،ويفهم من نص هذه املادة

 من العقوبات. مجموعة

 الركن املادي لجريمة التالعب في محاضر الفره. (0

                جريمة التالعب في محاضر الفرز من ثالث عناصريتكون الركن املادي ل

سلوك والنتيجة والعالقة السببية بين ال ،والنتيجة إلاجرامية ،هي السلوك إلاجرامي

زيادة  ،منها عدة صور نذكر في السلوك إلاجرامي لهذه الجريمة  إلاجرامية، ويتحقق

           ريق وضع بطاقات جديدة عن ط وذلك ،املحاضري ف انتخابية أو أوراق بطاقات

 
ً
هذه البطاقة تكون لصالح و  ،الاقتراعفي صندوق  على البطاقات املوجودة أصال

     أو تكون بيضاء  من أجل ضمان تحقيق الفوز لها ،و قائمة معينةأ مرشح معين

 .(2)في أماكن الناخبين الذين لم يصوتوا بالفعل في السجالت الانتخابية

بهدف  ،وذلك بإخفائها أو إتالفها ،أوراق الناخبينبإنقاص كما قد يكون  

            كما قد يتم ذلك  ،على محاضر الفرز بذلك والتأثير  ،على النتائج الانتخابية التأثير

عن طريق الاستبدال بسحب أوراق انتخابية وتعويضها بأوراق أخرى لفائدة قائمة 

 .(3)بهدف التأثير على النتائج الانتخابيةأو استبدالها بأوراق ملغية  ،أو مرشح معين

             والسلوك إلاجرامي يتصور ارتكابه من قبل ألاشخاص الذين يشاركون 

، وأعضاء لجنة أو الرئيس ،الاقتراع عمليةاملكلفين بألاشخاص أو  في عملية الفرز 

لضرر يمة فتتمثل في اوهو الغالب، أما عن النتيجة إلاجرامية في هذه الجر  الفرز 

وهو التأثير املباشر  ،املرتكب جراميللسلوك إلا كنتيجة  ،محاضر الفرز الذي يلحق 

على محاضر الفرز باستبدالها أو الزيادة  من خالل التأثير ،على العملية الانتخابية

                ، أما عن العالقة السببية بين السلوك إلاجرامي والنتيجة إلاجرامية(4)والنقصان فيها

                                                           

 مرجع سابق. معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  310أنظر نص املادة  -(1)

 . 300الوردي ابراهيمي، مرجع سابق، ص -(2)

 .070عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص  -(3)

 . 33حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(4)
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فهذه الجرائم من جرائم الخطر التي يكفي لقيامها تحقق  ،مجال للبحث فيها فال 

 .دون انتظار تحقق النتيجة السلوك إلاجرامي

 حاضر.املعنوي لجريمة العبث باملالركن  (3

قيامها القصد تطلب التي ي ،من الجرائم العمديةالعبث باملحاضر جريمة تعد 

          م الجاني بأنه يزيديجب أن يعليث ح، العام بعنصريه العلم وإلارادةالجنائي 

وأن تتجه إرادته  ،بهدف التأثير على العملية الانتخابية ،محاضر الفرز  أو ينقص في

أو بإنقاصها، كما يجب  أو قائمة معينة إلى إحداث هذه الزيادة لصالح مرشح معين

لفرز، فال هو محضر ا أن يعلم الجاني أن املحضر الذي يزيد أو ينقص ألاصوات فيه

عن طريق الخطأ  في محضر الفرز  ا للجريمة من زاد أو أنقص ألاصواتيعد مرتكبً 

 .(1)إذا كان مرتكبها مكرهاكما ال تقوم الجريمة 

فيتمثل في تعمد تغيير الحقيقة في محاضر  ،أما عن القصد الجنائي الخاص

الانتخابية وذلك لن الفعل إلاجرامي يستهدف تغيير الحقيقة في النتيجة  ،الفرز 

أو ملجرد التأثير على العملية الانتخابية  ،خرضرار بآأو إلا  ،لصالح أحد املرشحين

مع إلاجمالي  ،عدد ألاصواتفي وتظهر الجريمة إذا ظهر في لجنة الفرز فارق الحساب 

              ر اللجنة، وذلك نتيجة للتالعب بمحاضر الفرز عن طريق الزيادة فيهاضاملثبت في مح

ا لنه ائيً ز ج فال يسألفي مثل هذه الحاالت،  النقصان، وقد يحدث وأن يقع الخطأأو 

 .(2)وتوفر إلارادة الحرة في ارتكابها ،بد من توفر إلادراك والعلم بهذه الجريمةال 

 
ا
 جريمة العبث بمحضر الفره. عقوباتا: ثالث

تضاهي ا الجنح املغلظة فعقوباتهيعتبر املشرع الجزائري هذه الجريمة من قبيل 

التي سبق من قانون الانتخابات  310ا لنص املادة الجنايات، وهذا طبًق عقوبات 

 .إلاشارة إليها

عاقب كل من يرتكب هذه الجريمة بعقوبة  أن املشرع ،نستنتج من هذه املادة

                 وعقوبة الغرامة ،سنوات (01) عشر سنوات إلى (0) خمس من الحبس

                                                           

 .070، 073ضياء عبد هللا جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص  -(1)

 .013هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص عبد -(2)
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جمع بين عقوبتي الحبس  أن املشرعكما  ،دج 011.111إلى  دج 011.111من 

الحد ألادنى وألاقص ى بين تحديد مقدار العقوبة في حرية  للقاض ي منحو  والغرامة،

تكتس ي خطورة  ألافعال املجرمة هذه لن ،(1)املحدد في نص املادة السالفة الذكر

على سالمة  اسلبً مما يؤثر  ،إلى تغيير نتيجة الانتخاب وتزييف نتائجها تهدف كبيرة،

 ومصداقية نتائجها. نتخابيةالا لية العم

 جريمة العبث بأورا  الانتخابية.: فرع الثانيــــال

إلى العبث بل قد تتعداها  ،ال تنحصر جرائم عملية الفرز على املحاضر فق 

                 أو تمزيقها ،بأصوات الناخبين وأوراقهم من خالل تشويه ألاوراق الانتخابية

وهذا ما سنتطرق إليه خالل دراسة مفهوم جريمة العبث  ،أو إلانقاص والزيادة فيها

(،بأوراق الانتخاب 
ا
ا(،التي تقوم عليها  ألاركانوتحديد  )أول              وبعدها  )ثانيا

ا( العقوبات املقررة لها في التشريع الانتخابي الجزائري  إلى
ا
 .)ثالث

 
ا
 را  الانتخابية.: مفهوم جريمة العبث باألو أول

بهدف التأثير على نتائج الانتخابات  ،التعدي على ألاوراق الانتخابية حصلي

الحماية توفير معظم التشريعات على  عملتوالعملية الانتخابية ككل، لذلك 

يتعلق أن التجريم ألاساس ي في هذه املرحلة  يتبينالانتخابية، و  الجزائية لهذه ألاوراق

               رأيه ملا لهذه البطاقة عن  لتي قام فيها الناخب بالتعبيربالوراق الانتخابية ا

 سواء على صعيد الطعن ،ذلك أنها تمثل الدليل املادي أو دليل إلاثبات ،من أهمية

 .(2)عن الجرائم املتصلة بهذه ألاوراقائية ز أو لتحديد املسؤولية الج

  لقائمين على هذه العمليةوتقوم جريمة العبث بالوراق الانتخابية عن طريق ا

   كما قد تكون  ،إما بتلقي ألاوراق املتضمنة أصوات الناخبين أو حسابها أو فرزها

كما  ،من طرف أحد الناخبين املكلفين من قبل رئيس املكتب التصويت بعملية الفرز 

   310وفًقا ملا نصت عليه املادة  أو أحد ألاعضاء قد يكون رئيس املكتب التصويت

 .الذكرسالفة 

                                                           

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  310نص املادة أنظر  -(1)

 . 070عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(2)
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فهي ألاوراق الانتخابية املتضمنة في هذه الجريمة أما عن محل التجريم 

أو إلاتالف لهذه  ،أو بالخفاء ،ختالسالا هذا التجريم إما  ويشمل ،أصوات الناخبين

  من وراء هذه ألافعال التأثير  قصدوي  ، وزيادة فيها أو  منها نقاص، وإما بال ألاوراق

إما بمساعدة أحد  ،والنيل من صحة نتائجها نتخابيةلعملية الا السير الحسن ل على

أو باستهداف العملية  ،رشحينتامل أحدأو بإحباط  خرينعلى حساب آلا  املرشحين

 .(1)جل إفشالهان أالانتخابية م

لها  قرر املشرع الجزائري باملعاقبة على هذه الجريمة و  قام ،وعلى هذا ألاساس

به وصف الجنايات، وهذا ما نص عليه ف يكاد يشايبتوصمجموعة من العقوبات 

 .(2)السابق ذكرهامن قانون الانتخابات  310من خالل نص املادة  املشرع الجزائري 

           )وهي أن يكون  وتقوم هذه الجريمة بتوفر الصفة في القائم بهذه ألافعال

كما تهدف إلى إلحاق الضرر بأوراق وأصوات  ،من ألاعوان املكلفين باالقتراع(

 .ومصداقيتها سير الحسن للعملية الانتخابيةالبغرض التأثير على  ،الناخبين

 ورا  الانتخابية.األ ا: أركان جريمة العبث بثانيا 

 ي:ـــــــــهأركان  ثالثةوراق الانتخابية على تقوم جريمة العبث بال 

 الركن الشرعي لجريمة العبث باألورا  الانتخابية. (2

              هو النص القانوني ،العبث بالوراق الانتخابيةيقصد بالركن الشرعي لجريمة 

هذه ألافعال مرتكب على  توقع وجزاءات له عقوبات يحددو  ،الذي يجرم على الفعل

التي سبق من قانون الانتخابات  310املادة  فياملشرع الجزائري  ما أكده وهذا

 .في الفرع السابق إلاشارة إلى مضمونها

وقام  ،ما ا في اقتراعجرم كل من كان مكلًف  شرع الجزائري وعليه، يتضح أن امل

 في الجاني وهنا تقوم الصفة ،بتلقي ألاوراق الانتخابية املتضمنة أصوات الناخبين

أي القيام بالعبث بأوراق الانتخابية من طرف أحد القائمين على العملية 

             وهذه لها، ويهتشالزيادة أو النقاص أو إما بال  هذا العبث يتحققو  ،الانتخابية

                                                           

 .300الوردي ابراهيمي، مرجع سابق، ص -(1)

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01رقم  من القانون العضوي  310أنظر نص املادة  -(2)
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 310في املادة  على سبيل الحصر  املشرع الجزائري وعددها  حددهاهي الصور التي 

 .السالفة الذكر 01-01من القانون العضوي رقم 

 الركن املادي لجريمة العبث باألورا  الانتخابية. (0

  يقوم الركن املادي لجريمة العبث بالوراق الانتخابية على الفعل املجرم

رم فقد تتعدد عن الفعل املج أما ،(1)جرامية والعالقة السببية بينهماوالنتيجة إلا 

أو باستبدالها بأوراق  ،عن طريق إنقاص في هذه ألاوراق صوره، بحيث يتم ذلك

 
ً
كن تحقق البطاقات املستبدلة، كما يممن  أخرى ليتم وضعها في الصندوق بدال

          لو قام أحد القائمين  كما ،اقتالف هذه ألاور إالفعل إلاجرامي عن طريق 

خر يجعلها غير صالحة أو أي فعل آ ،على العملية الانتخابية بتمزيق هذه ألاوراق

 .(2)للفرز وإلاحصاء

في أوراق  أو إلانقاص كما يتحقق هذا الفعل إلاجرامي عن طريق الزيادة 

        ريق الزيادةط شارة إليه أن هذا الفعل إلاجرامي عنومما تجدر إلا  ،الانتخابية

  في أوراق الانتخابية
ً
 ىولبجريمة العبث بمحاضر الفرز، فال ا ا وثيًق مرتب  ارتباط

          ؤدي منطقًياالعبث بالوراق الانتخابية يلن  ،تهدف إلى تحقيق الجريمة الثانية

 .(3)الفرز  محاضر  ى بمحتو إلى العبث 

عدة  ، يتضمني هذه الجريمةن الفعل املجرم فشارة إليه، فإوكما سبق إلا 

أو الزيادة في أوراق التصويت، ويرتكب هذا الفعل من القائمين  ،نقاصصور منها إلا 

عن طريق تشويه هذه ألاوراق  أحد أعضاء مكاتب التصويت أو  عملية الفرز على 

أو كل فعل يجعل  ،أو إخفائها تمزيقهاإما بإحراقها أو ، حتى تصبح غير قابلة للفرز 

 .(4)في عملية الفرز  مقبولةاق غير هذه ألاور 

فتتمثل في التأثير في العملية الانتخابية من جراء  ،أما عن النتيجة إلاجرامية

       إما بزيادة أو إنقاص ألاوراق الانتخابية أو باستبدالها ،التأثير على عملية الفرز 

                                                           

 .300الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص -(1)

 .073ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص -(2)

 .077عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(3)

 .333حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(4)
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       قينوذلك بدعم مرشح على حساب البا ،تالف ألاوراق الانتخابيةإأو عن طريق 

  في خسارته، كما قد يتم استهداف العملية الانتخابية  خر واملساهمةأو بإحباط آ

 وألاوراق الانتخابية بهدف إفشالها.عن طريق استهداف عملية الفرز 

       لنها  ،فال مجال للبحث فيها ،أما عن العالقة السببية في هذه الجرائم

 .ر الفعل املجرم والنتيجة إلاجراميةالتي يكفي لقيامها صدو  من جرائم الخطر

 الانتخابية. الركن املعنوي لجريمة العبث باألورا  (3

الجنائي يكفي لقيامها القصد التي  ،من الجرائم العمديةالجريمة هذه تعتبر 

 املجرمفيجب أن يعلم الجاني بأنه يقوم بالفعل  ،العلم وإلارادة العام بعنصريه

           أو يشوهها أو يقوم بإتالفهاي ألاوراق الانتخابية، فصان املتمثل في الزيادة والنق

 تشويههاأو  ،وأن تتجه إرادته إلى إحداث هذه الزيادة والنقصان لصالح مرشح معين

                ، كما يجب أن يعلم الجاني بأن ألاوراق بهدف إحباط العملية الانتخابية وإفشالها

 أو زيادتها أ التي يقوم بتشويهها
ً
    لم يتم فرزها بعد ،انتخابية او إنقاصها هي أوراق

ال تقوم  كما ا للجريمةفال يعد مرتكبً وفي حالة الخطأ  ،وال تقيدها في محاضر الفرز 

 . (1)أو التشويه الجريمة في حال إلاكراه على هذه الزيادة أو النقصان

ق أوراتغيير في الجاني  فيتحقق بتعمد ،أما عن القصد الجنائي الخاص

بهدف التأثير على حسن سير العملية الانتخابية، أو تغيير الحقيقة  الانتخاب

خر، والبد من توفر العلم وإلارادة أو لحباط مرشح آ لصالح مرشح معينالانتخابية 

 .(2)وإال سق  عنها الوصف إلاجرامي ،الجريمةوالحرية املطلقة في ارتكاب هذه 

 
ا
 الانتخابية.بث باألورا  املقررة لجريمة الع ا: العقوباتثالث

 310جاءت بها املادة  ،بعقوبات شديدةهذه الجريمة املشرع الجزائري خص 

تكون فيها  ي، والتمن شأنها مواجهة هذه الجريمة الخطيرةوالتي ، سالفة الذكر

( سنوات، وبعقوبات مالية 01، إلى عشر )( سنوات0عقوبة الحبس من خمس )

 .(3) دج 011.111دج  إلى  011.111ما بين مبلغ  وحامعتبرة تفرض على الجاني تتر 
                                                           

 .070سدي، مرجع سابق، صضياء عبد هللا عبود جابر ألا  -(1)

 .013عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(2)

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  310نص املادة أنظر  -(3)
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بأن املشرع قد عاقب كل من يرتكب جريمة العبث  ،ونستنتج من نص املادة

طريق تشويه هذه أو عن  ،إما عن طريق الزيادة أو النقصان ،بالوراق الانتخابية

  وبغرامة مالية  ،سنوات (01)سنوات إلى  (0) بعقوبة الحبس من خمس ،ألاوراق

                     ا يمكن إثارته في هذا الخصوصمو ، دج 011.111دج إلى  011.111ن م

              الحرية للقاض ي منحو  ،املالية جمع بين عقوبتي الحبس والغرامة املشرعن أهو 

 تقدير حجم العقوبة دون أن يتجاوز الحد املقرر لها قانوًنا.  في

 سماء غير املسجلة.جريمة تالوة ألا : فرع الثالثــــال

خابية أثناء عملية الفرز أن يقوم أحد القائمين على العملية الانتو يحدث 

      ابالعبث باملحاضر التي يقيد فيها الفرز بإحدى الصور املشار إليها سابًق  ،لألصوات

      املذكورة أن يقوم بالعبث بأوراق وأصوات الناخبين باستعمال إحدى الطرق  أو 

القائمين على عملية الفرز أن يقوم أحد يمكن غير أنه كذلك نفسها،  310املادة  في

وسنعالج هذه الجريمة  ،في ألاوراق الانتخابيةبتالوة ألاسماء غير ألاسماء املسجلة 

(، بتحديد مفهومها 
ا
ا( ثم التطرق إلى أركانها)أول وبعدها التعرض للعقوبات  )ثانيا

ا(.لجزائري املقررة لها في التشريع الانتخابي ا
ا
  )ثالث

 
ا
 : مفهوم جريمة تالوة ألاسماء غير املسجلة.أول

  ي تسير عليها العملية الانتخابيةالت الوسائلتعتبر ألاوراق الانتخابية من أهم 

             وتضمن للمترشح أصوات  ،التي تعبر عن صوت الناخب وإرادته الحرة فهي

فالحماية ، ملشرع بحماية مضاعفةلذلك خصها ا ،فيه الثقة لتمثيله امن وضعو 

والتشويه  تالفوكذلك حمايتها من إلا ،ألاولى هي حمايتها من الزيادة والنقصان فيها

سير العملية  على حسن وحتى ال يتم التأثير ،بجميع صوره حتى ال تعتبر ملغاة

        وذلك عن طريق حمايتها ،أما الحماية الثانية فهي حماية معنوية، (1)الانتخابية

 .(2)عن طريق قراءة أسماء غير ألاسماء املسجلة في هذه ألاوراقمن التزوير، 

                                                           

 .013عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(1)

 .071ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص -(2)
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ولم ينص املشرع الانتخابي املصري على التزوير الذي قد يقع على أوراق 

بل نص على فعل  ،في قانونه الخاص بمباشرة الحقوق السياسية الانتخابات

 .(1)وإلاتالف الذي يختلف عن التزوير ختالسوالا خفاء إلا 

وذلك بخالف املشرع الجزائري الذي نص على جريمة تالوة ألاسماء غير  

فاء الحقيقة بقصد الغش في محرر هو إخ خير وهذا ألا عن طريق التزوير،  املسجلة

 :قد يكون بانتهاج طريقين هماو ا للغير، من شأنها أن تسبب ضرًر  التي إحدى الطرق ب

بصمات مزورة وتغير  أو ختام أو ات مل على وضع إمضاءوالذي يشت ،الطريق املادي

أسماء أو صور أشخاص ضع و  و أزيادة كلمات،  ضاءات أو و الامأرقام و ألا أاملحررات 

ك معنوي و عن طريق سل كما قد يكون التزوير ،الاصطناع التقليد، ،خرين مزورةآ

 ذوي ويحدث بتغيير لقرار  ،في املحرر  اا ماديً وقت إنشاء املحرر وال يترك أثرً ويقع 

          جعل واقعة مزورةأو دراجه بها، ل تحرير السندات  هالشأن الذي كان الغرض من

                    .(2)في صورة صحيحة، أو جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها

                 فإنها تقوم عن طريق تزوير تالوة أسماء غير ألاسماء املوجودة، حالةهذه الوفي 

في البطاقة الانتخابية، فهي جريمة تقوم على تزوير معنوي قائم على جعل واقعة 

 .(3)صحيحةواقعة مزورة في صورة 

            ككلوسالمتها لخطورة هذه الجريمة على سير العملية الانتخابية  ونظًرا

 وإدراجها ضمن الجرائم النص عليهاقام املشرع ب ،وعلى عملية الفرز خاصة

 (4)من قانون الانتخابات املذكورة آنًفا 310من خالل نص املادة وذلك ابية، الانتخ

كان ر متى توافرت ألا سماء غير املسجلة جريمة تالوة ألا املسؤولية الجزائية عن وتقوم 

 ا لقيامها.املطلوبة قانونً 

 

 

                                                           

 .001أمين مصطفي محمد، مرجع سابق، ص -(1)

 . 300الوردي ابراهيمي، مرجع سابق، ص -(2)

 .030ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص -(3)

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  310أنظر نص املادة  -(4)
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 ا: أركان جريمة تالوة ألاسماء غير ألاسماء املسجلة.ثانيا 

 هي:سماء املسجلة على ثالثة أركان ء غير ألا سماتقوم جريمة تالوة ألا 

 سماء املسجلة.رعي لجريمة تالوة ألاسماء غير ألا الركن الش (2

يقصد بالركن الشرعي لجريمة تالوة ألاسماء غير ألاسماء املسجلة هو النص 

غير الاسم املسجل في ألاوراق الانتخابية  سمالا ني الذي يجرم على فعل التالوة القانو 

       واملشرع نص  ،ا ملبدأ شرعية التجريم والعقابوذلك تجسيًد  ،ويعاقب عليه

 01-01العضوي رقم قانون ال من 310على هذه الجريمة بشكل صريح في املادة 

             :" يعاقب بالحبسصراحة علىتنص  حيث ،الانتخابات الجزائري املتضمن نظام 

دج  011.111دج إلى  011.111( وبغرامة من 01إلى عشر )( سنوات 0من خمس )

كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي ألاوراق املتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها 

بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في املحضر أو في ألاوراق أو تشويهها أو تعمد تالوة أو 

 .اسم غير الاسم املسجل"

                عليها نصوصفعال املال على الوقائع وألا إوال يطبق هذا النص الجزائي  

  .ومنها الفعل أو السلوك املادي لهذه الجريمة بالذات في هذه املادة

 لجريمة تالوة ألاسماء غير ألاسماء املسجلة.الركن املادي  (0

لجريمة تالوة ألاسماء غير ألاسماء املسجلة على الفعل  يقوم الركن املادي

إنما مادة البطاقة الانتخابية، و سم أو جاملتمثل في التزوير الذي ال يمس ، املجرم

وتعتبر قراءة اسم املرشح  ،املصوت عليه الاسماملرشح غير  اسمتالوة  في يتشكل

         املصوت عليه أثناء عملية الفرز وإحصاء ألاصوات من إلاجراءات املتعارف عليها

مجرد ي وبا لقانون الانتخابات الجزائر ووفًق  ،(1)يةالانتخاب التشريعاتفي معظم 

           ملكتب الانتخابي الفرز أحد أعضاء ا ةتفريغ ألاوراق من الصندوق يتولى مهم

 .(2)وقراءة اسم املرشح أو القائمة املصوت عليها ،ألاطرفةعن طريق فتح 

                                                           

 .077ابق، صعبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع س -(1)

 مرجع سابق. معدل ومتمم، ، 01-01من القانون العضوي رقم  310، 01، 07، 03أنظر نص املواد  -(2)
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               ن يقوم أحد القائمين على عملية الفرز بتالوة اسم غير الاسم املدون يحصل أو 

ويتحقق الركن املادي في هذه الجريمة بمجرد تالوة اسم  ،نتخابيةفي البطاقة الا 

 .(1)املرشح غير الاسم املدون في البطاقة الانتخابية التي عبر فيها الناخب عن صوته

فتتمثل في التأثير على النتائج الانتخابية من خالل  ،أما عن النتيجة إلاجرامية

في الورقة  اسمهكتب الذي لم يوهو  ،خرم أحد املترشحين على حساب مترشح آدع

بالبطاقة  املدونين خرينآئمة مترشحين و قاأخر مترشح آفشال إو لحباط  ،الانتخابية

فال مجال  ،عن العالقة السببيةأما  و الورقة الانتخابية محل التالوة خالل الفرز،أ

وث الفعل دمن جرائم الخطر التي تقوم بمجرد ح فهي ،للبحث فيها في هذه الجريمة

 املجرم املتمثل في تالوة اسم غير اسم املسجل في الورقة الانتخابية.

 الركن املعنوي لجريمة تالوة ألاسماء غير ألاسماء املسجلة. (3

املعنوي فيها  الركنرائم العمدية التي يتطلب لقيام هذه الجريمة من الجتعتبر 

   فيها جانيويتحقق علم ال ،العام بعنصريه العلم وإلادراكالجنائي القصد  تحقق

ومع ذلك  ،عليهأو معاقب من خالل معرفته بأن الفعل الصادر من طرفه مجرم 

م أحد املترشحين على حساب مترشح آخر، وذلك بتالوة اسم إرادته إلى دع تتجه

في ألاوراق الانتخابية، وقد يحدث أن يقع القائم  املدون  الاسمخر بخالف مترشح آ

ال تقوم  دون عن طريق الخطأ فهناالاسم املة الفرز بتالوة اسم غير على عملي

 .(2)النتفاء القصد الجنائي لديه في حقه الجريمة

فيتمثل في تعمد القائم بعملية الفرز في تغيير  ،أما عن القصد الجنائي الخاص

وذلك لدعم أحد املترشحين على حساب  ،الاسم املدون في ألاوراق الانتخابية

           أثير على النتائج الانتخابية من خالل التأثير الت من أجل ،خريناملترشحين آلا 

على عملية الفرز باستعمال التزوير في تالوة ألاسماء غير ألاسماء املدونة في ألاوراق 

 .(3)الانتخابية

                                                           

 .300الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص -(1)

 .070ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص -(2)

 .013عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، ص -(3)
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وبتوفر هذه ألاركان الثالثة تقوم في حق الجاني جريمة تالوة ألاسماء غير 

بعدة  املشرع الجزائري الانتخابي خصهاوالتي  ،ةألاسماء املسجلة في ألاوراق الانتخابي

  .عقوبات

 
ا
جريمة تالوة ألاسماء غير ألاسماء املسجلة في ألاورا  ا: عقوبات ثالث

 الانتخابية.

من قانون الانتخابات الجزائري  310املادة حدد املشرع الجزائري في نص 

جريمة تالوة  همفي حالة ارتكاب ،القائمين بعملية الفرز  علىالعقوبات املسلطة 

وزاوج بين العقوبات السالبة  ،في ألاوراق الانتخابية املعبر عنها ألاسماء غير املسجلة

 (0) خمسبالحبس من  الجاني عليها يعاقببحيث  ،للحرية والعقوبات املالية

 (1)دج 011.111دج إلى  011.111من  وبغرامة مالية ،سنوات( 01)إلى عشر  سنوات

مقارنة بغيرها من العقوبات املقررة لباقي جرائم الانتخابات  وتمتاز هذه العقوبات

ة والغِ                  لظة، لنها ترتكب من أعوان إلادارة الذين يفترض فيهم الحياد ما دامبالشد 

 بواجب 
ً
أن القانون الانتخابي يلزمهم بالحياد، وارتكابهم هذه الجريمة يعتبر إخالال

 .يةفي العملية الانتخابالحياد 

جمع بين أن املشرع قد  ،بالنسبة للعقوبات الخاصة بهذه الجريمة ،الحظوامل

عقوبتي الحبس والغرامات، مع ترك السلطة التقديرية للقاض ي الجزائي في تقدير 

مع مراعاة الظروف  حجم العقوبة على أن ال يخالف الحد ألادنى وألاقص ى للعقوبة

 .(2)ريمةاملخففة واملشددة للعقوبة املقترنة بالج

 عن ذلك
ً
ن املشرع قد جمع بين عقوبات الجرائم الخاصة بالعبث فإ ،وفضال

وجريمة تالوة ألاسماء غير ألاسماء  ،باملحاضر الفرز والعبث بالوراق الانتخابية

  مرحلة الفرز نفس وتعلقها ب ،فيما بينهاوذلك راجع لتراب  هذه الجرائم  ،جلةاملس

إلى مرحلة إعالن النتائج  ف عند هذا الحد بل تتعداهلكن الحماية الجزائية ال تتوقو 

 ؟.الانتخابيةفترى ما هي الحماية التي أوجدها املشرع لهذه الفترة من العملية 

                                                           

 رجع سابق.ممعدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  310ص املادة أنظر ن -(1)

 .301، 300الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص -(2)
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 طلب الثالثـامل

 جرائم عدم تسليم ألاورا  الخاصة بالعملية الانتخابية

         هي خر مرحلة في سير العملية الانتخابية، و تعتبر عملية إعالن النتائج هي آ

من خاللها يقوم أعضاء املكتب الانتخابي بحساب ألاصوات التي احتوت عليها  التي

، لتبدأ عملية تحديد النتائج ملحاضرادوينها في ثم ت ،البطاقات الانتخابيةألاوراق أو 

               وبيان النسبة التي حصل عليها كل واحد منهم ،على املرشحين بتوزيع ألاصوات

هذه الفترة  ويمكن أن تعرففي حالة ألاخذ بنظام القائمة،  ى قوائم املرشحينأو عل

على املشرع أن يكفل لها حماية قانونية البد  لذلك كان ،مجموعة من التجاوزات

هذه املرحلة جرائم  ومنوذلك باعتبارها هي حاصل العملية الانتخابية،  ،وجزائية

ثم جريمة  )الفرع ألاول(،بية البلدية عن تسليم القائمة الانتخا جريمة الامتناع

وبعدها جريمة إساءة استعمال  )الفرع الثاني(،الامتناع عن تسليم محاضر الفرز 

 )الفرع الثالث(.القائمة الانتخابية البلدية من طرف املترشح 

 جريمة الامتناع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية.: فرع ألاول ــــال

القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف املمثل املؤهل ع متناع عن وضالا يعتبر 

ا  من بين الجرائم  ،القائمة الانتخابية البلديةفي لكل مرشح أو قائمة مترشحين قانونً

مفهوم من خالل تحديد ودراستها تكون  ،املشرع الجزائري عليها  نصالتي الانتخابية 

(، يةجريمة الامتناع عن تسليم القائمة الانتخابية البلد
ا
ركان التي تقوم ثم ألا  )أول

ا(عليها  ا(. املقررة لها وفي ألاخير العقوبات ،)ثانيا
ا
  )ثالث

 
ا
 : مفهوم جريمة الامتناع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية.أول

              كما سبق إلاشارة إليه فإن القوائم الانتخابية هي عبارة عن مجموعة

بعثة وكل  ،ا أسماء الناخبين الراجعين إلى كل بلديةمن السجالت تضب  بمقتضاه

وبصورة رسمية لكل  القوائم بأنها قوائم مرتبة أبجدًيا، كما تعرف هذه (1)دبلوماسية

املواطنين الذين تتوفر فيهم عند لحظة تحريرها الشروط الخاصة بعضوية هيئة 

                                                           

 .03سماح الغرسلي مخلوف، مرجع سابق، ص -(1)
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ى جميع معلومات علوهذه القوائم تحتوي  ،(1)وممارسة الحق في التصويت ،الناخبين

ا في هذه القوائم ليس منشئً فالتسجيل  ،الناخب، وهي شرط ملمارسة حق الانتخاب

 .(2)وإنما مقرر وكاشف لحق سبق وجوده ،للحق

هي مبدأ وحدة القوائم  ،وتحكم القوائم الانتخابية مجموعة من املبادئ

بصفة عادية ائم ومبدأ دوام القوائم الانتخابية، ويتم مراجعة هذه القو  ،الانتخابية

وبصفة استثنائية بعد استدعاء الهيئة الناخبة في كل  في الثالثي ألاخير من كل سنة

 تطهير القوائم الانتخابية  بغرضو استشارة شعبية وذلك أاستحقاق انتخابي 

والذين غيروا محل إقامتهم باتجاه  شطب املتوفين والفاقدين لحقهم الانتخابيب

 .(3)دد املستوفين لشروط الانتخابوتسجيل الج ،بلديات أخرى 

وقد يحدث وأن يمتنع أحد القائمين على العملية الانتخابية عن وضع هذه 

                تقوم  وفي هذه الحالةا لكل مترشح، القوائم تحت تصرف املمثل املؤهل قانونً 

 من هذا قصدعن تسليم القائمة الانتخابية البلدية، وال في حقه جريمة الامتناع

من خالل تمكين  ،هو تركيز النتائج وجعل العملية الانتخابية أكثر شفافية ،التصرف

 .(4)املمثل القانوني لكل مترشح من الاطالع على سير العملية الانتخابية والرقابة عليه

هذه الجريمة دون باقي النص على ولقد انفرد املشرع الجزائري من خالل 

من قانون  317املادة حيث جرمت س ي، التشريعات كالتشريع املصري والفرن

  .(5)هذا الفعل وعاقبت عليه الجزائري  الانتخابات

القائمين على العملية فإن هذه الجريمة تقوم بمجرد امتناع أحد  ،وبالتالي

الانتخابية  لحد املترشحين القوائم من وضع تحت تصرف املمثل القانوني الانتخابية

د ألاصوات مع محاضر الفرز، ولقيام هذه الجريمة ومطابقة عد ،حتى يقوم بمراقبتها

ا ألاركانعلى  البد أن تتوفر   .املنصوص عليها قانونً

                                                           

دار الكتب القانونية ودار  علي العبد هللا، الانتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة،صالح حسين  -(1)

 .070ص، 3100، قاهرةال ،شتات

 .07، مرجع سابق، صيأحمد بنين -(2)

 .07وائل منذر البياتي، مرجع سابق، ص -(3)

 .030أبو املعاطي مصطفي أبو املعاطي مصطفي، مرجع سابق، ص -(4)

 مرجع سابق. معدل ومتمم،  ،01 -01من القانون العضوي رقم  317أنظر نص املادة  -(5)
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 ا: أركان جريمة الامتناع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية.ثانيا 

الثالثة ركان ألا  بتوفروتقوم املسؤولية الجزائية بشأنها الجريمة تتحقق هذه 

 التالية:

 جريمة الامتناع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية.الركن الشرعي ل (2

يقصد بالركن الشرعي لجريمة الامتناع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية 

هو النص  ،لحد املمثلين القانونين لحد املترشحين أو إحدى القوائم الانتخابية

املادة  فيالجزائري املشرع  وهذا ما جسدهالقانوني الذي يجرم الفعل ويعاقب عليه، 

               ( 0:" يعاقب بالحبس من سنة )على التي تنص ،من قانون الانتخابات الجزائري  317

                متنعاكل من  ،دج 01.111دج إلى  0.111( سنوات وبغرامة من 0إلى ثالث )

ائمة الق عن وضع تحت تصرف املمثل املؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين،

الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر الفرز ألاصوات أو محضر إلاحصاء البلدي 

 لألصوات أو املحضر الوالئي لتركيز النتائج.

كما يمكن أن يحكم عليه بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ملدة ال تتجاوز 

 ( سنوات .0خمس )

يستعمل القائمة  ويعاقب بنفس العقوبة كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين

 . (1)الانتخابية البلدية لغراض مسيئة"

             أن املشرع الجزائري عاقب على الامتناع ويستشف من نص هذه املادة، 

  اعن تسليم القائمة الانتخابية البلدية لحد املترشحين أو من ينوب عنه قانونً 

         م املسؤولية الجزائية ومن ثم تقو  ،تتحقق الجريمةوبتوفر هذه ألاركان الثالثة 

 في حق مقترفيها.

 الركن املادي لجريمة الامتناع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية. (0

عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية  الامتناعيقوم الركن املادي لجريمة 

من الفعل إلاجرامي  ،للممثل القانوني لحد املترشحين أو عدم وضعها تحت تصرفه

في فعل  جراميإلا  السلوكوالعالقة السببية بينهما، ويتمثل  ،النتيجة إلاجراميةو 

                                                           

 مرجع سابق.معدل ومتمم،  ،01 -01القانون العضوي رقم من  317أنظر نص املادة  -(1)
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ويكون الفاعل أحد  ،على العملية الانتخابية الذي يقع من أحد القائمين الامتناع

، بامتناعه عن تسليم القوائم لحد املترشحين أو عدم (1)املكلفين بالعملية الانتخابية

أو عن طريق  ، إما عن طريق إخفائهاهذا الامتناع وقد يكون  ،وضعها تحت تصرفه

 عدم تسليمها.

ويكون هذا  ،القوائم الانتخابيةا على فيكون منصبً  ،وأما محل هذا الامتناع 

   ذه العملية الانتخابية في معظم الحاالت من طرف القائمين على ها الامتناع صادرً 

 .(2)ب الانتخابيقد يكون أحد املكلفين من طرف رئيس املكتو  ،أو الفرز 

فتتمثل في التأثير على السير  ،في هذه الجريمة النتيجة إلاجراميةبخصوص أما  

               لهم  املمثلين أو  املترشحين من خالل حرمان أحد ،الحسن للعملية الانتخابية

ومطابقتها مع نتائج التصويت  ،في الرقابة على السجالت الانتخابية ممن حقه

ضرورة لوجودها، لكون  ، فال ي هذه الجرائمما عن العالقة السببية فأ ،(3)والفرز 

               التي يكفي لقيامها توفر الفعل إلاجرامي املتمثل ،من جرائم الخطر هذه الجريمة

لقانوني لحد في الامتناع عن وضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف املمثل ا

 املرشحين.

 الامتناع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية. الركن املعنوي لجريمة (3

هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يتطلب لقيامها توفر القصد تعد 

الجريمة يتمثل في إدراك  الجنائي العام بعنصريه العلم وإلارادة، فالعلم في هذه

        ناع ، أال وهو فعل الامت(4)أن الفعل الذي يقوم به يعاقب عليه القانون الجاني 

  عن تسليم أو وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف املمثل القانوني لحد املترشحين

          وبين عدد املصوتين ومحاضر الفرز  ،حتى ال يقوم بفعل الرقابة واملطابقة بينهما

فتتمثل في اتجاه إرادة الجاني لهذا الفعل مع تحقق علمه باملعاقبة عليه  ،أما إلارادة

                                                           

 .033أبو املعاطي مصطفي أبو املعاطي مصطفي، مرجع سابق، ص -(1)

 .30حسام الدين محمد أحمد، مرجع سابق، ص -(2)

 .073هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص ضياء عبد -(3)

 .013هللا العمري، مرجع سابق، ص هللا حسين عبد عبد -(4)
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               كنتيجة لكراه أو ضغوط ممارسة ،ا، وقد يقع وأن يكون هذا الامتناعنً قانو 

 .(1)النتفاء القصد الجنائي تنتفي الجريمة في هذه الحالةوعلى الجاني 

         التأثير نية فيتمثل في ،أما عن القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة

القانونين لحد أحد املمثلين خالل حرمان على السير الحسن للعملية الانتخابية من 

 على القوائم الانتخابية البلدية. طالعالا في  املترشحين من حقه

 
ا
 جريمة الامتناع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية.ا: عقوبات ثالث

:" يعاقب أنه من قانون الانتخابات الجزائري على 10/ف317تنص املادة 

 دج 01.111إلى دج  0.111( سنوات وبغرامة من 0) ( سنة إلى ثالث0بالحبس من )

من امتنع عن وضع تحت تصرف املمثل املؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة  كل

أو نسخة من محضر فرز ألاصوات أو محضر البلدية مترشحين، القائمة الانتخابية 

حكم ن يأكما يمكن ...إلاحصاء البلدي لألصوات أو املحضر الوالئي لتركيز النتائج

 .(2)"سنوات ...  10ملدة ال تتجاوز خمس  الترشح وأعليه بالحرمان من حق الانتخاب 

أن املشرع الجزائري عاقب كل مرتكب لفعل  ،ويفهم من نص هذه املادة

ا لكل الامتناع عن وضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف املمثل املؤهل قانونً 

                     ةرامسنوات وبغ (0) حدة إلى ثالثوا( 0)مترشح بالحبس ملدة ما بين سنة 

 دج. 01.111دج إلى  0.111من مالية 

املشرع جمع ة تثار بشأن العقوبات املقررة لهذه الجريمة، وهي املالحظنفس و 

 حدبين  املفاضلةللقاض ي في  املالية، ومنح الحرية بين عقوبتي الحبس والغرامة

دج  0.111ية تقدر بـــ ( واحدة حبس وبغرامة مال0) سنةاملتمثل في  ألادنى العقوبة

 01.111بغرامة مالية تقدر بـــ و  ،سنوات حبس( 0)ثالث قص ى املتمثل في وحدها ألا

املترشحين تضاعف العقوبة  من طرف أحد وفي حال ارتكاب هذه الجريمة، دج

 .(3)من قانون الانتخابات الجزائري  330ا لنص املادة طبًق 

                                                           

 .301الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص -(1)

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  13، 10/ف317أنظر نص املادة  -(2)

  ، نفس املرجع.330أنظر نص املادة  -(3)
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ً
           تكميلية ضد الفاعلين املدانين مكانية توقيع عقوباتإ ،عن ذلك وفضال

 سنوات. 0لى إبها تتمثل في الحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح ملدة تصل 

 جريمة الامتناع عن تسليم محاضر الفره.: الثانيفرع ــــال

ع هذا الامتنا قيام جريمة الامتناع عن تسليم محاضر الفرز في حالة تتحقق

ه في هذا الفرع تعالجيتم موهو ما  ،من طرف أحد القائمين على العملية الانتخابية

(،بتحديد مفهوم هذه الجريمة 
ا
ا(،ثم بيان أركانها  )أول وفي ألاخير نعرض  )ثانيا

ا(.العقوبات املقررة لها 
ا
  )ثالث

 
ا
 محاضر الفره.: مفهوم جريمة الامتناع عن تسليم أول

ضر التي يتم فيها تدوين عدد ألاصوات املعبر عنها ر الفرز هي املحامحاض

  حصل عليها كل مرشحالتي ي الباطلة والصحيحة، ومن خاللها يعرف عدد ألاصوات

 .(1)النتيجةعن عالن إلا في  والتي تعتمد

وهما  ،وقد نص املشرع الجزائري على نوعين من املحاضر للفرز ألاصوات

             من قانون الانتخابات الجزائري  031ا لنص املادة طبًق  ،الفرز محضر لنتائج 

 .ى( نسخ محرر بحبر ال يمح0) في محضر من ثالث :" تدون نتائج الفرز على التي تنص

أما املحضر الثاني فهو ، (2)..."و مكتب التصويت علنا بالنتائجيصرح رئيس 

          13و 17و 11و 10ف /031محضر تركيز النتائج املنصوص عليه في نفس املادة 

في حالة إنشاء أكثر من مكتب تصويت وبعد و :"...على والتي تنص من هذه املادة

املكاتب في محضر تدوين نتائج الفرز، يتم تجميع نتائج التصويت على مستوى هذه 

جنة مشكلة من رؤساء املكاتب املعنية ونوابهم ومزودة بأمانة تركيز من طرف ل

 .(3)"...ن بين أمناء الضب  لهذه املكاتبا ميديرها أمين الضب  ألاكبر سنً 

   من القانون العضوي رقم 317املشرع الجزائري من خالل املادة  لزمأوقد 

على وجوب تسليم محاضر الفرز للممثلين القائمين على العملية الانتخابية  01-01

 الاقتراعنتيجة من قبل الجهة املختصة، وإعالن  القانونين للمرشحين، بعد تحريرها
                                                           

 .301الوردي ابراهيمي، مرجع سابق، ص -(1)

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01 من القانون العضوي رقم 13، 10/ف031أنظر نص املادة  -(2)

 نفس املرجع. من 13، 17، 11، 10نفس املادة الفقرة أنظر  -(3)
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والتي تعد أهم مرحلة في سير العملية  ،من الرقابة الشعبية على مرحلة الفرز  كنوع

 .(1)لها وكذلك تحقق نوع من الشفافية واملصداقية ،الانتخابية

عملية الفرز ة أو وقد يحدث أن يمتنع أحد القائمين على العملية الانتخابي

أو إحدى  ،لحد املترشحين بامتناع عن تقديم هذه املحاضر لحد املمثلين القانونين

 .القوائم املترشحة

ففي هذه الحالة تقوم جريمة الامتناع عن تسليم محاضر الفرز املعاقب عليها  

:" يعاقب بالحبس على التي تنص ،الجزائري  من قانون الانتخابات 317بنص املادة 

       كل  ،دج 01.111دج إلى  0.111من  وات وبغرامة( سن0ثالث ) ( إلى0) من سنة

عن وضع تحت تصرف املمثل املؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة  من امتنع

أو نسخة من محضر فرز ألاصوات أو محضر  ، القائمة الانتخابية البلديةمترشحين

   .(2)"...إلاحصاء البلدي لألصوات أو املحضر الوالئي لتركيز النتائج

 ره.ا: أركان جريمة الامتناع عن تسليم محاضر الفثانيا 

 ي:ــــــــــــــان هــة أركـــــــالثـــــــحاضر الفرز على ثــــتقوم جريمة الامتناع عن تسليم م

 الركن الشرعي لجريمة الامتناع عن تسليم محاضر الفره. (2

هو النص  ،يقصد بالركن الشرعي لجريمة الامتناع عن تسليم محاضر الفرز 

        031نص املادة ذا كان إفب عليه، الفعل املجرم ويعاقهذا الذي يحدد  القانوني

القائمين بالعملية الانتخابية على تقديم  يلزم ،من قانون الانتخابات الجزائري 

           وذلك ،قائمة املترشحينل املمثل أو ر الفرز للممثل القانوني للمترشح، محاض

 :" تسبصيغة الوجوب على نصها من خالل
 
           ضر الفرز مصادقام نسخة من محل

مقابل وصل  ،على مطابقتها لألصل، إلى املمثل املؤهل قانونا لكل مترشح

وفي حال الامتناع عن التسليم تقوم في حق القائمين على العملية  .(3)"...ستالمباال 

                                                           

 .370الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص -(1)

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  10/ف317أنظر نص املادة  -(2)

 ، نفس املرجع.10/ف031أنظر نص املادة  -(3)
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املعاقب عليها  ،حاضر الفرز متسليم عن متناع الا جريمة املمتنعين الانتخابية 

 .(1)نون اقنفس المن  317املادة  نصبموجب 

أن املشرع عاقب على الامتناع عن تسليم  ،ونستخلص من نص هذه املادة

 
ً
ين، وفي حال ا لكل مترشح أو قائمة مترشحمحاضر الفرز للممثلين املؤهلين قانون

 . على مرتكبها العقابتوقيع وجب ، ثبوت وقوعها

 لركن املادي لجريمة الامتناع عن تسليم محاضر الفره.ا (0

ادي لجريمة الامتناع عن تسليم محاضر الفرز لحد املمثلين يتشكل الركن امل

         تمثل امل ،من الفعل املجرم ،ا ملترشح معين أو لقائمة مترشحيناملؤهلين قانونً 

يجابي محدد، يلزمه الشخص أو تقاعسه عن أداء التزام إحجام وهو إ ،في الامتناع

  ،(2)القانون القيام به
ً
 من قانون الانتخابات الجزائري  031املادة  بأحكام عمال

 .(3)السالفة الذكر

           أن فعل الامتناعمن قانون الانتخابات، يتبين  031ومن خالل نص املادة 

مكتب التصويت أو رئيس اللجنة أعضاء يرتكبها  ،عن تسليم نسخ من محاضر الفرز 

                    ملقىضر قانوني بتسليم نسخ املحاالالالتزام هذا لن ، البلدية الانتخابية

  ط توقيع املستلم بوصل الاستالما، ولكن هذا الاستالم معلق على شر معلى عاتقه

التصويت جريمة مكتب  أعضاء ففي هذه الحالة ال تقوم في حق ،فإذا رفض

نفس من  317و 031املادة وهذا ما نصت عليه ، املحضر الامتناع عن تسليم

 .(4)قانون ال

فتتمثل في التأثير على السير الحسن للعملية  ،ة إلاجراميةأما عن النتيج

          من خالل حرمان املمثلين القانونين من حقهم واملساس بشفافيتها،  الانتخابية

  ومطابقتها مع النتائج الانتخابية املسجلة ،من محاضر الفرز  في الحصول على نسخ

 تحققها من عدم تحققهاوى من جدفال  ،الجريمةأما عن العالقة السببية في هذه 

                                                           

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  10/ف317نظر نص املادة أ -(1)

 .370الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص -(2)

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  031أنظر نص املادة  -(3)

 ، نفس املرجع.317، 031أنظر نص املادتين  -(4)
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        وهو الامتناع ،بمجرد حدوث الفعل املجرم قومالتي ت ،لنها من جرائم الخطر

تسليم محاضر الفرز من طرف القائمين على العملية الانتخابية للممثل املؤهل عن 

 .(1)أو قائمة مترشحين ا ملترشحقانونيً 

 اضر الفره.الركن املعنوي لجريمة الامتناع عن تسليم مح (3

التي يجب ، جريمة الامتناع عن تسليم محاضر الفرز من الجرائم العمديةتعد 

 واملتمثل في العلم وإلادراك وإلارادة، وال تقوم ،أن يتوفر فيها القصد الجنائي العام

يعلم  عن تسليم محاضر الفرز الجاني القائم بفعل الامتناع هذه الجريمة إال إذا كان 

 .(2)للقيام بهذا الفعل هه إرادته وإدراكجومع ذلك تتا نونً أنه معاقب عليه قا

 مصدره ا، بأن تكون إلارادة هيا إال إذا كان إراديً وال يقوم الامتناع قانونً  

  فترة تحقق الامتناع، فإذا انتفت الصفة إلارادية في هذا الامتناعفي واملسيطرة عليه 

اللجنة  تب التصويت أو رئيسكأن يمتنع رئيس مكفال مجال لقيام هذه الجريمة، 

  الانتخابية عن تسليم نسخ
ً
ا من محاضر الفرز للممثلين املرشحين املؤهلين قانون

       فهنا ينتفي القصد الجنائي في هذه الجرائم، وكأن يكون الامتناع تحت إكراه، 

              محضر الفرز راجع إلى قوة قاهرة أو إكراه، أو غياب وقتيعن تسليم نسخة 

 .(3)عن الوعي في الفترة التي كان يجب عليه تسليم محضر الفرز 

 
ا
 جريمة الامتناع عن تسليم محاضر الفره.ا: عقوبات ثالث

املادة تضمنها  ،جزائية معتبرة وخطيرة يواجه املشرع هذه الجريمة بعقوبات

       على:" يعاقب بالحبس  التي تنص ،من قانون الانتخابات الجزائري  10/ف317

           كل  ،دج 01.111دج إلى  0.111( سنوات وبغرامة من 0) ( إلى ثالث0) سنة من

عن وضع تحت تصرف املمثل املؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة  من امتنع

أو محضر مترشحين، القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز ألاصوات 

                                                           

 .373رجع سابق، صالوردي براهيمي، م -(1)

دار النهضة ، لشورى العمانيشهاب بن أحمد بن علي الجابري، شرح قانون انتخابات أعضاء مجلس ا -(2)

 .030، ص3100 القاهرة، ،العربية

 .370الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص -(3)
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 عن ذلك (1)"...تركيز النتائجإلاحصاء البلدي لألصوات أو املحضر الوالئي ل
ً
، وفضال

            حق الانتخاب أو الترشح ملدة ممارسة أن يحكم على الجاني بالحرمان من يمكن

 .(2) ( سنوات0ال تتجاوز خمس )

مع بين عقوبتي ن املشرع الانتخابي الجزائري جأيتضح  ،لهذا النص وباستقرائنا

             دج  0.111وات وبغرامة مالية من سن (0) واحدة إلى ثالث (0) من سنة الحبس

للقاض ي  جمع بين العقوبتين، ومنح الحرية واملالحظ هنا أن املشرع .دج 01.111إلى 

ا،  تقدير حجم العقوبة بينفي 
ً
كما أجاز حديها ألاقص ى وألادنى املقررين قانون

للقاض ي أن يعاقب مرتكب هذه الجريمة بحرمانه من حق ممارسة حقوقه 

 .(3)سنوات( 0)الانتخاب والترشح ملدة ال تزيد عن خمس حقي ياسية املتمثلة في الس

الجريمة ترتكب من القائمين على العملية  ن هذهأعلى  التأكيدويجب 

 ن الامتناع عن التسليمل  ،طرف املترشح ترتكب منأن  ابًد أ ال يتصور الانتخابية و 

أو رئيس  العملية الانتخابيةالقائمين على ألاعوان أو املوظفين يكون من طرف 

عن تقديم محاضر الفرز أو أحد أعضاء لجنة الفرز  الادارية الانتخابية اللجنة

 .(4)مترشحين بصفة قانونيةتمثيل املترشح أو قائمة ب للمكلفين

               جريمة إساءة استعمال القائمة الانتخابية البلدية: فرع الثالثــــال

 من طرف املترشح.

الذي يقيد فيه الناخب أو السجل هي الجدول  ،القائمة الانتخابية البلدية تعد

القائمة الانتخابية وضع تا أن ويجب قانونً ويمنحه حق ممارسة حقه في التصويت، 

 من أجل ضمان شفافية العملية الانتخابية عليها طالعلال تحت تصرف املترشح 

ي الحصول على القائمة ولكن يمكن أن يقوم أحد املترشحين باستغالل حقه ف

في حاالت تخرج عن الاستعمال الحسن لها، وهنا تقوم الانتخابية البلدية ليستعملها 

 يتم دراستها        عمال القائمة الانتخابية البلدية، والتي في حقه جريمة إساءة است

                                                           

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  10/ف317أنظر نص املادة  -(1)

  . من نفس املرجع 13نفس املادة الفقرة  أنظر -(2)

  من نفس املرجع. أنظر نص املادة -(3)

 .، نفس املرجع330أنظر نص املادة  -(4)
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(من خالل تحديد مفهومها 
ا
ا(، ركان التي تقوم عليها ثم ألا  ،)أول ر وفي ألاخي)ثانيا

ا 
ً
ا(.العقوبات املقررة لها قانون

ا
 )ثالث

 
ا
: مفهوم جريمة إساءة استعمال القائمة الانتخابية البلدية من طرف أول

 املترشح.

من قانون  007عرف املشرع الجزائري القائمة الانتخابية من خالل نص املادة 

 للهيئة قائمة الناخبين املكونين:" يتم إعداد على التي تنص ،الانتخابات الجزائري 

               طرف الوالي حسب الترتيب ألابجدي في شكل قائمة التوقيع  الناخبة من

، ومن خالل (1)"...الذي ينتمون إليهالتي تتضمن أسماء الناخبين وألقابهم واملجلس 

هي عبارة عن جدول يتم إعداد فيه أسماء أن القائمة الانتخابية  ،هذه املادة يفهم

جميع معلومات  وتحمل ،التوقيعفي شكل قائمة  تيب ألابجديالناخبين حسب التر 

 .(2)الناخب واملكتب الذي يصوتون على مستواه

كما ألزمت هذه املادة من خالل فقرتها الثالثة أن توضع هذه القوائم  

من تاريخ أيام ( 0)الانتخابية تحت تصرف املترشحين والهيئة الناخبة قبل أربعة 

دة قبل توضع قائمة التوقيع املععلى:"...  من خالل نصهاوذلك ، قتراعالا فتتاحا

تحت تصرف املترشحين والهيئة  ،الاقتراع فتتاحا( أيام من تاريخ 0أربعة )

 .(3)"...الناخبة

تقوم  ،وفي حال امتناع أحد القائمين على تسليم هذه القوائم لحد املترشحين

في الفرع  أعاله املشار إليها في حقه جريمة الامتناع عن تقديم القوائم الانتخابية

ولكن قد يتم تسليم هذه القوائم لحد املترشحين فيتم ، (4)ألاول من هذا املطلب

 ففي هذه الحالة ،القوائماستعمالها في مجاالت مخالفة للقانون وتس يء إلى هذه 

           جريمة إساءة استعمال القائمة الانتخابية البلدية تقوم في حق هذا املترشح

          مصطلح واسع وفضفاض كانأن مصطلح إلاساءة  ،وما يجب إلاشارة إليه هنا

                                                           

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  10/ف007أنظر نص املادة  -(1)

 .070صالح حسين علي العبد هللا، مرجع سابق، ص -(2)

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  10/ف007نظر نص املادة أ -(3)

 .073ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص -(4)
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       تى ال يفسر أي عمل ح ،يحدد صور هذه إلاساءةيبين و  من الالزم على املشرع أن

يعتبر غير ذلك من وجهة نظر طرف  في وجهة نظر أحدفما هو إساءة  على أنه إساءة،

 خر.آ

هذه القوائم الانتخابية ساءة استعمال إعلى وقد عاقب املشرع الجزائري 

من قانون الانتخابات  10/ف317من طرف املترشح من خالل نص املادة  البلدية

ويعاقب بنفس العقوبة كل مترشح أو ممثل قائمة "... :على التي تنص ،الجزائري 

وتقوم هذه ، (1)مترشحين يستعمل القائمة الانتخابية البلدية لغراض مسيئة"

 أركان.ثالثة مة على الجري

ا: أركان جريمة إساءة استعمال القائمة الانتخابية البلدية من طرف ثانيا 

    املترشح.

 يشترط القانون توفر ثالثةإساءة استعمال القائمة الانتخابية جريمة لقيام       

  ي:ـــــوهأركان 

            الركن الشرعي لجريمة إساءة استعمال القائمة الانتخابية البلدية (2

 من طرف املترشح.

         يقصد بالركن الشرعي لجريمة إساءة استعمال القائمة الانتخابية البلدية 

  من طرف املترشح هو النص القانوني الذي يجرم الفعل إلاجرامي ويعاقب عليه

من قانون الانتخابات  317نص املادة يتجسد الركن الشرعي لهذه الجريمة في و 

 خيرة منها .السيما الفقرة ألا  ذكرها ي السابقالجزائر 

أن املشرع عاقب على جريمة إساءة استعمال  ،وما يفهم من نص هذه املادة 

ويعني ذلك  ،االقوائم الانتخابية البلدية من طرف أحد املترشحين أو من يمثله قانونً 

مجرمة تشكل ما يعرف بالركن املادي للجريمة و سلوكات أفعال أالجاني  يأتين أ

 .ذي سنعالجه في العنصر املواليال

                                                           

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  10/ف317أنظر نص املادة  -(1)
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           الركن املادي لجريمة إساءة استعمال القائمة الانتخابية البلدية (0

 من طرف املترشح.

واملتمثل في إساءة  ،يتشكل الركن املادي لهذه الجريمة من الفعل املجرم

ني الغرض القانو  الخروج عناستعمال القائمة الانتخابية البلدية، وإلاساءة تعني 

ينبغي وما  ،(1)او التشريع الانتخابي هذا القانون لمخالفة صورة في  للش يء واستعمال

             لزاًماكان  اواسعً  ان مصطلح إلاساءة مصطلًح أشارة إليه في هذا السياق إلا 

              يقع ألافراد واملترشحون  حتى الأن يحدد صوره ويضبطه،  على املشرع الجزائري 

د بعض هو بخالف ذلك فما يعتبر إساءة عن ،من دون قصدلفعل املجرم هذا افي 

في التأثير على السير  جرامية، فتتمثلالنتيجة إلا  فيما يخصأما  ،خرعند البعض آلا 

         من جراء هذه إلاساءة املرتكبة من طرف املترشح الحسن للعملية الانتخابية

 .(2)الانتخابي قانون بلدية ملخالفة الا للقوائم الانتخابية الأو من يمثله قانونً 

             فهي  ،فال مجال للبحث فيها في هذه الجريمة ،أما عن العالقة السببية

وهو املجرم،  أو السلوك قيامها بمجرد إتيان الفعلمن جرائم الخطر التي يتحقق 

د منح القوائم الانتخابية في غير املواضع التي وجدت من أجلها، فقإساءة استعمال 

                ا املشرع هذا الحق للمترشح أو من يمثله حتى يضفي على العملية الانتخابية نوعً 

           من طرف املترشحين  بها التصرفاء من الشفافية والرقابة الشعبية، ال أن يس

مخالفة و  ،واستالم القائمة الانتخابية البلدية طالعالا  عن طريق استغالل حقهم في

 .(3)استعمالهاساءة في الذي يلزمهم بعدم إلا  ريع الانتخابي الجزائري التش

             ساءة استعمال القائمة الانتخابية البلديةإالركن املعنوي لجريمة  (3

 من طرف املترشح.

التي يتطلب لقيامها توفر القصد  ،الجريمة من الجرائم العمديةهذه  تعتبر

فيتمثل في تحقق وعي  ،راك، أما عن العلمدالجنائي العام بعنصريه العلم وإلا 

                                                           

 .013ص عبد هللا حسين عبد هللا العمري، مرجع سابق، -(1)
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رغم ذلك و  ،ابأن الفعل الذي يقوم به معاقب قانونً  ،ااملترشح أو من يمثله قانونً 

 إساءة استعمال القائمة الانتخابية البلديةب ،ة الجاني إلى هذا الفعلإرادتتجه 

       الحرة  هومع ذلك اتجاه إرادت ،استعمالها في الحاالت التي يعاقب عليها القانون ك

إلاكراه  وهو تحت تأثير أو ممثله القانوني  ،من طرف املترشحفإذا وقع الفعل  إلى هذا

 .(1)القصد الجنائي نتفاءال  تنتفي الجريمةفي هذه الحالة ف

فيتمثل في التأثير على السير  ،أما عن القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة

عن إساءة استعمال هذه القائمة من طرف الناتج الحسن على العملية الانتخابية 

التأثير  أو  ،بهدف التأثير على أحد الناخبين أو املترشحين ،املترشح أو ممثله القانوني

ول وعلى إرادة الناخبين عن طريق الترغيب أو الترهيب بالحص على النتائج الانتخابية

النظام خالفة واستعمالها في م ،في هذه القوائم على املعلومات املتوفرة لديهم

 .(2)التشريع الانتخابيالانتخابي الذي تضمنه 

 
ا
جريمة إساءة استعمال القائمة الانتخابية البلدية من طرف ا: عقوبات ثالث

 املترشح.

يعاقب :"... أنه قانون الانتخابات الجزائري على من 10/ف317املادة تنص 

ئمة الانتخابية قائمة مترشحين يستعمل القاكل مترشح أو ممثل  بنفس العقوبة

 .(3)البلدية لغراض مسيئة"

           أنها تنصقانون نجد نفس ال من 13و 10/ف317وبالرجوع إلى نص املادة 

            وبغرامة مالية ،سنوات (0) واحدة إلى ثالث (0) على عقوبة الحبس من سنة

بس جمع بين عقوبتي الحأن املشرع دج، واملالحظ  01.111إلى  دج 0.111من 

تقدير العقوبة بين حديها ألاقص ى للقاض ي في  الحرية والخيار وترك  ،والغرامة

حقوق العقوبة الحرمان من ممارسة سلطة توقيع ، كما منح للقاض ي وألادنى

 .(4)سنوات( 0) ويت والترشح ملدة ال تزيد عن خمسالسياسية املتمثلة في حق التص

                                                           

 .070ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي، مرجع سابق، ص -(1)
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ذا ارتكبت هذه الجريمة بات إلى إمكانية مضاعفة هذه العقو إشارة وتجدر إلا 

 حد املترشحين من طرف أ
ً
 من قانون الانتخابات الجزائري  330نص املادة ب عمال

 .(1)الذكر ةالسالف

أن املشرع قد أضفى حماية جرائية على جميع مراحل بشكل عام، نالحظ و 

في بعض  فعالة غير أن هناك حماية جزائية ،العملية الانتخابية بهدف إنجاحها

  أخرى  مراحلحتى في و  فتراتال بعض في حمايةوتقصير من طرف املشرع  ،حلاملرا

بها حتى يضمن السير يهتم أن  املشرعيتعين على ولذلك  ،العملية الانتخابيةمن 

مبدأ  وتكريس ،الديمقراطية بغية تعزيز املمارسة ،الحسن للعملية الانتخابية

شفاف ونزيه وبشكل ه العملية السير الحسن لهذلن  ،على السلطةالسلمي التداول 

في ممارستها بكل نزاهة  حقق إرادة الشعب باعتباره صاحب السلطة وله الحقي

نزيهة جراء انتخابات إنتيجة الفشل في  ،رادة الشعبعدم احترام إأن و  ،ومصداقية

   .(2)الذي قد يهدد استقرار الدولة وأمنها قد يؤدي إلى ظهور العنف

 

 

                                                           

 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 01 -01من القانون العضوي رقم  330أنظر نص املادة  -(1)

(2(- FISCHER JEFF, Electoral Conflict And Violence, A Strategy for study and prevention, IFES White 

Paper, 5 February 2002, p07. 
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فيها معالجة مختلف املسائل املرتبطة  ناالتي حاول ،في ختام هذه الدراسة

بموضوع الحماية الجزائية للعملية الانتخابية في الجزائر على ضوء التشريع 

ملعرفة  الدراسة، طرحها موضوع على لاشكالية التي  جابةومن ثم لاإ ،الانتخابي

           ابية تخقواعد وأحكام الحماية الجزائية املقررة للعملية الان إسهام كفاية وإمدى 

إ. زاهتها، في ضمان سالمتها ونفي الجزائرفي القانون الانتخابي 

الدراسة بعد التفصيل والتحليل واملقارنة مع بعض خلصت عام،  وبوجه

التي على ضوئها يمكن تقديم بعض إلى بعض النتائج  ،ألاخرىإالتشريعات الانتخابية 

بل حتى توفير  الجزائية، حكام الحمايةأ من خاللها تفعيلاملقترحات التي يمكن 

إثرائها.إأو  املزيد منها

  .جــــائـــتــنــال أوال:

 التي رصدتها هذه الدراسة املتواضعة نذكر: النتائج من أهم 

نصوص جزائية غياب في الانتخابات الحرة والنزيهة يمكن أن تتحقق  لإ -10 

              أو سلوك يؤدي تخابات من كل فعلتعمل على حماية هذه الان ،فعالةكافية وإ

حياد من النزاهة وال وينتهك املبادئ التي تقوم عليها ،إلى لاضرار بالعملية الانتخابية

إوغيرها.. .... املترشحين بين  والشفافية والحرية واملسواة

الحماية الدستورية ولادارية للعملية الانتخابية تحتاج إلى دعمها  نأكما  -10

تجريم ألافعال والسلوكات التي تمثل على  املتمثلة في النص ،الحماية الجزائيةب

حتى تستعيد  ،نتائجها ةعلى مصداقيتها وصح وتؤثر ،اعتداء على سالمة الانتخابات

الذي  وتنخفض نسب العزوف الانتخابي ،الشعوب ثقتها في املمارسة الانتخابية

أصبح هاجس يخيف ويقلق مختلف ألانظمة السياسية في مختلف دول العالم ومنها 

إالجزائر.

ا ألن ظهورها الانتخابية من املفاهيم الحديثة نسبي إ رائميعتبر مفهوم الج -10

إ
 
في التشريعات  مرتبط بظهور الانتخاب كوسيلة ملمارسة السلطة ولم يكن متداول

إالقديمة للدول.
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     اكتفى بالنص حيثاملشرع الجزائري لم يعرف الجريمة الانتخابية،  -10

العملية الانتخابية وقرر لها  علىالتي تعتبر اعتداء  ،على تجريم ألافعال والسلوكات

يبحث         الفقه  ألامر الذي جعلمن يقترفها،  ىالعقاب والجزاء الذي يسلط عل

إ .هاتهمباختالف توج تعريفاتهم تخابية والتي اختلفتتعريف للجرائم الان في

            الجرائم الانتخابية باختالف املعيار املعتمد في ذلك، فبالنظر تختلف  -10

  يمكن تقسيم الجرائم الانتخابية إلى جنايات وجنح ومخالفات، إلى معيار الجسامة

إوإ   ات الوصف الجنائيا منها ذمعظم الجرائم الانتخابية هي جرائم جنحية وقليل جد 

أخذ وصف املخالفات، أما بالنظر إلى طبيعة السلوك لاجرامي والبعض آلاخر ي

فالجرائم الانتخابية قد تكون إيجابية أو قد  املشكل للركن املادي لهذه الجرائم

               السلوك عن القيام بعمل أو متناعالاإأو  تكون سلبية تتحقق بمجرد التخلف

               على حريتهانحو يؤثر  على ،أو لاضرار بالعملية الانتخابيةمن شأنه إلحاق ألاذى 

عن لارادة الشعبية كمصدر لكل  في التعبير ،أو شفافيتها وصدق نتائجهاأو نزاهتها 

إالسلطات في الدولة.

هي جرائم إيجابية أي القيام  أن معظم الجرائم الانتخابية إلى ،تجدر لاشارةوإ

تؤدي إلى انتهاك أحد القواعد واملبادئ التي تقوم عليها  ،بحركات وسلوكات أو أفعال

               أما بالنظرية الانتخابية ككل، مة العملالانتخابات ويتسبب في الاعتداء على سالإ

إلى صفة مرتكبيها فتقسم الجرائم الانتخابية إلى جرائم ترتكب من أطراف العملية 

              شحون وأعوان لادارة القائمة كالجرائم التي يرتكبها الناخبون واملرإ ،الانتخابية

العملية الانتخابية كاملواطنين  غير أطرافراء الانتخابات، وجرائم ترتكب من على إج

إمن بعض ألاجانب. حتى غير الناخبين أو غير املترشحين أوإ

كجرائم القيد  ،هناك من يقسمها بحسب مراحل العملية الانتخابيةكما 

وجرائم التصويت وجرائم الفرز  ،الحملة الانتخابيةوالترشيح وجرائم الدعاية 

كما أن الجرائم ألاحكام الخاصة بها، وكذا ألاركان . وكل جريمة لها وإعالن النتائج

على النظام الانتخابي أي تمس نظام  محلها فقد تقع بحسبالانتخابية تتنوع 

كجرائم  ،أو قد تمس ألاشخاصم التزوير في القوائم الانتخابية، كجرائ ،الانتخابات
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  لادارةأو أحد أعوان  املترشحينأو املمارس ضد الناخبين لايذاء والتعدي والتهديد 

كجرائم القذف والسب   أو قد تكون جرائم ماسة بشرف ألاشخاص واعتبارهم

 طرفة سواء للمترشح أو ألي ناخب أو الخاصحياة حرمة الاعتداء على  وأوالشتم 

ومنها ما يقع على ألاموال كأفعال السرقة وتحطيم  ،من أطراف العملية الانتخابية

إ... إلخ.السياسيةوسائل الدعاية الانتخابية وإاملقرات 

إلى جرائم عمدية )قصدية(  ،كما تقسم بالنظر إلى الركن املعنوي لهذه الجرائم

وجرائم غير عمدية )غير  ،يتطلب املشرع لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني

 ل وجودئم الانتخابية كلها جرائم عمدية وإالدراسة أن الجرا فبينت ،قصدية(

غير العمدية واملضرة بسالمة  فعالألاإهذه ومنه فعدم تجريم  للجرائم غير العمدية.

ا في توفير الحماية الجزائية الالزمة لالنتخابات يشكل قصور إ ،العملية الانتخابية

إمن املسؤولية الجزائية.الجناة  فالتويترك مجال لإ

تزايد في  حتى في الدول ألاكثر ديموقراطية،وإ، لاجرام الانتخابي في الجزائر -16 

 حاكمةتراشق بين ألاحزاب وألانظمة النسمع في كل استحقاق انتخابي ف مستمر

  بالتزوير وغير النزيهةفي نهايتها  الانتخابات عادة ما تنعت، وإحول تجاوزات وخروقات

هذا ما أدى إلى زعزعة ، في أحيان أخرى قبل إعالن نتائجهاقبل إجرائها وحتى وإبل 

  الانتخابات لدى الناخبين واملرشحين خاصة وعموم الشعبالثقة في صحة نتائج 

تزايد الجرائم مع  باملوازاةتزايد وتنامي ظاهرة العزوف الانتخابي إلى الذي أدى  ألامر

                القضاء على الظاهرة الثانية  أولإينبغي ألاولى  الظاهرة وللقضاء علىالانتخابية، 

إ.أو على ألاقل الحد منها

 العضويإ القانونإالحماية الجزائية لالنتخابات مصدرها في أحكام تجد  -17

بعض الجرائم الانتخابية نه توجد أكما السالف الذكر، ، املعدل واملتمم 01-06 رقم

               غير  ،(. جع ق.من  016إلى املادة  010تضمنتها املواد من ) قانون العقوباتفي 

 في بعض الحالت تحيل الانتخاباتزائية الواردة بقانون ألاحكام الجهو  املالحظأن 

إ.كانت أحكام هذا ألاخير هي ألاشد متىعلى قانون العقوبات 
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نما إوإ ،الجرائم الانتخابية صطالحا يستعمللم  ،املشرع الجزائي الانتخابي -18

               ل والسلوكات املضرة بالنتخابات فعاعلى ألاإ عبارة ألاحكام الجزائية استعمل

إ .لنظام الانتخابات و املخالفةأ

بجملة من القواعد املوضوعية  ،تتميز القواعد العامة للتجريم الانتخابي -10

  تجعل الجرائم الانتخابية تشترك مع غيرها من الجرائم العادية بحيثولاجرائية 

وتحديد جهات  ،الجرائم والعقوباتشرعية كمبدأ  ،ضوع إلى بعض املبادئفي الخ

الظروف املخففة كذا وإ ،تميزها عن غيرهاكما لها خصوصية  ،التحقيق واملحاكمة

إواملشددة واملعفية الخاصة بها.

صفة املشرع الجزائري لرئيس مكتب التصويت أو مركز التصويت لم يمنح  -01

كما فعلت بعض التشريعات، وإنما أخذ موقفا وسط الضبطية القضائية مباشرة 

  بط القضائييمكنه من صفة الضلاداري فقط، ولم الضبط صفة بحيث منح له 

ومحاربة لاجرام  الجزائية لالنتخاباتالحماية في تفعيل أحكام  اوهذا يشكل عائق إ

إالانتخابي.

يعاقب على الشروع في الجريمة الانتخابية بنفس إن املشرع الجزائري  -00

ربع جرائم أعقوبة الجريمة التامة، ولكن ليس في كل الجرائم الانتخابية، بل في 

 01-06من القانون  000، و000و ،011، و008فقط مذكورة في نص املواد 

           الانتخابين، ويساعد  الجناةأن يؤدي إلى إفالت  من شأنه وهذا، السالف الذكر

على تطاولهم وتجرئهم على انتهاك النظام العام لالنتخابات بارتكاب الجرائم 

إ.الانتخابية املختلفة

جال تطبيق فكرة تجريم املساهمة الجزائية من ملقد ضيق املشرع  -00

 مما، فقط بعض الحالتنما أقر تطبيقها في إوإ ،والعقاب عليها في الجرائم الانتخابية

ما يعتبر  وهويسمح بإفالت الجناة الذين يعاونون ويشاركون الجناة ألاصلين، 

لالزمة لضمان ا ،املنشودة للعملية الانتخابيةا في توفير الحماية الجزائية قصور إ

إا.ا ودولي إمصداقيتها داخلي إاملاسة ب اتسالمتها من الاعتداء
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            كما  ،الجزائية الانتخابيةهناك قصور تشريعي في منظومة النصوص  -00

                سكوت املشرع الجزائري عن تجريم العديد من ألافعال والسلوكاتهو ثابت ب

              كما وحسن سيرها، حرية ونزاهة العملية الانتخابية على ا جسيم إ اعتداء إالتي تشكل 

ستجيب تلمن النصوص )املواد( الجزائية تحتاج إلى تعديل  هناك عدد معتبر أن

ل سيما باستعمال الجناة  ،الجديدألاشكال الجديدة لإلجرام الانتخابي لستيعاب 

الحديثة من خالل ولوج عالم لاجرام الانتخابي  تصالتوالاللوسائل التكنولوجية 

                         ربما أكثر الذي قد يضر بالعملية الانتخابية، الخطيرلالكتروني السريع وإ

إالكالسيكية.أو من الوسائل لاجرامية التقليدية 

إنه من ألاسباب الرئيسية لعدم فعالية قواعد الحماية الجزائية  -00

 الجنح أو املخالفات ليتعد من قب لجرائم الانتخابيةاأن غالبية هو  لالنتخابات

              رة هذه الجرائم وألاضرار مع جسامة وخطوإل تتناسب  والعقوبات املقررة لها

إانتهاك الحقوق السياسية للمواطنين. دالتي تلحقها بمصير الشعوب والدول عن

بعض الظروف املشددة كظرف على الانتخابي الجزائي املشرع لم ينص  -00

وجسامة النتيجة لتشديد العقوبات املقررة للجرائم  ،العود وتعدد الجرائم

إ تعلى ارتكابها ما دام يشجعالانتخابية، مما 
 
إا مشددة.ل تعتبر ظروف

في الجرائم  خذ بفكرة املسؤولية عن فعل الغيريأ لإ املشرع الجزائري يكاد -06

من طرف الغير لفائدة ب أن معظم الجرائم الانتخابية قد ترتك رغم ،الانتخابية

إ شخص آخر
 
ا لتهرب الجناة من املالحقة أو أشخاص آخرين، ويشكل ذلك مالذ

لفائدة املرتكبة  الانتخابية القضائية أو املساءلة الجزائية عن أفعالهم لاجرامية

إالغير.

              لم يشركما  ،واملحاكمةلم يحدد الجهة املختصة بالتحقيق املشرع  -07

             ضرورة العودة للقواعد العامةمما يحتم الانتخابية،  في الجرائم إلى مدة التقادم

إ .الجزائيةفي قانون لاجراءات 
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املشرع الجزائري الانتخابي لم يشر صراحة إلى إمكانية مساءلة ألاشخاص  -08

                    الذي يستدعي الرجوع للقواعد العامة ألامر ، عن الجرائم الانتخابية عنويةامل

إا.شخاص املعنوية جزائي إو مساءلة ألاأملالحقة  املقررة قانون العقوبات في

يتوقف في مرحلة  في الجزائر، نطاق الحماية الجزائية للعملية الانتخابية -00

املشرع  فإغفال. املرحلةرغم أهمية هذه  ،ول يشمل مرحلة إعالن النتائج الفرزإ

ة مديعمراحل العملية الانتخابية  وحماية ،ميتنظ يجعل جهوده فيا لحمايتها جزائي إ

وسالمتها  تتويج للعملية الانتخابية ككلتعتبر النتائج إعالن  كون مرحلة ،الجدوىإ

إ .مرهونة بسالمة جميع مراحلها

إ
 
                  هذه الثغراتلسد وإ ،ليها من هذه الدراسةاملتوصل إمن النتائج  اانطالق

  مواطن الضعف والفتور في قواعد وأحكام الحماية الجزائية للعملية الانتخابيةو أ

 الحماية الجزائية لالنتخاباتوتوفير لتفعيل  الضروريةفإنه يتعين تقديم الاقتراحات 

إ.جزائرفي ال

 .قتراحاتالاثانيا: 

بد على املشرع أن يجد آليات ل للقضاء على العزوف الانتخابي،  -10

                  وضمانات قانونية أكثر فعالية لتجسيد حماية حقيقية للعميلة الانتخابية

في النصوص الجزائية املقررة لحماية الانتخابات بتدعيمها  وفي مقدمتها إعادة النظر

إ.املواليةالاقتراحات في  املبينوإثرائها على النحو 

إ يتعين -10
 
من عبارة  على املشرع استعمال مصطلح الجرائم الانتخابية بدل

من ردع في ذلك  ، ملا01-06 رقم الانتخابيألاحكام الجزائية التي تضمنها القانون 

إ.الانتخابيةالعملية أطراف و لغير أطراف ألإهيب الذي تبعثه هذه العبارة بالنسبة وترإ

توحيد النصوص الجزائية املتعلقة يتعين على املشرع الجزائي الانتخابي  -10

                كما فعل املشرع الفرنس ي وغيره  ،بحماية الانتخابات في نص قانوني واحد

فعالية أو على ألاقل إيراد نص خاص في هذه  أكثرإ حتى تكونإ املشرعين،من 

               يشير إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات أو قانون لاجراءات الجزائية ،القوانين

إفي حالة خلوها من بعض ألاحكام.
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            إن تفعيل أحكام الحماية الجزائية املقررة للعملية الانتخابية ل يمكن  -10

التي  ،والجزاءات املقررة ألغلب الجرائم الانتخابيةإل بتشديد العقوبات  أن يتحقق

خطورة الجناة وتأثيرهم  ول تتناسب مع جسامة الجرائم ول مع تتصف بعدم الشدة

إالسلبي على العملية الانتخابية.

على بعض الظروف املرتبطة بالجرائم  النص صراحةيتعين على املشرع  -10

والنص عليها ، أو مشددة، أو مخففة ،الانتخابية سواء كانت معفية من العقاب

أو ينص على الرجوع  ،النصوص الجزائية املنظمة للجرائم الانتخابية صراحة في

  ل سيما ظرف العود وتعدد الجرائم، للقواعد العامة الواردة بقانون العقوبات

من خاللها تفعيل قواعد الحماية الجزائية  التي يمكن ،وجسامة نتائج الجرائم

إلالنتخابات.

نها إمن حيث  ويفصل في طبيعة الجرائم الانتخابيةينص املشرع أن  يتعين -16

يفسح ول  ،بشكل صريح نها من جرائم عادية، ويكون ذلكم إسياسية أجرائم 

إ.تترتب على ذلك مهمة من آثار قانونية فيهملا  ستنتاجوالاإللتأويل  املجال

أحكام الحماية الجزائية لالنتخابات ببعض القواعد ضرورة تعزيز  -17

              صفة ورئيس مركز التصويت  ،كالنص على منح رئيس مكتب التصويت ،لاجرائية

إ ،سلطات الضبط القضائيأو 
 
لاداري، ملا في ذلك من دور عن سلطة الضبط  فضال

كما فعلت بعض ، لتصويتالتي تقع يوم ا ،كبير في محاربة الجرائم الانتخابية

إالتشريعات الانتخابية.

التقادم  جهات التحقيق واملحاكمة وكذلك مدةحديد دعوة املشرع لت -18

                   بالنسبة للجرائم الانتخابية سواء تقادم الدعوى العمومية أو تقادم العقوبة

بقانون لاجراءات أو على ألاقل يشير صراحة إلى الرجوع إلى القواعد العامة الواردة 

إالجزائية.

استحداث قسم جزائي انتخابي ينشأ على مستوى كل محكمة، ويتولى  -10 

   في الجرائم الانتخابية، ويتشكل من قضاة متخصصين في املجال الانتخابيالنظر 

      وملا ل يتم الاستعانة بمحلفين أو مساعدين يعاونون القاض ي الجزائي الانتخابي



ــــخ                                   ائر    الحماية الجزائية للعملية الانتخابية وفقا لقانون الانتخابات في الجز    اتمةـ

 

364 
 

  في معالجة القضايا الجزائية الانتخابية، يختارون من املمارسين السابقين للسياسة

أو ألاساتذة الجامعين أو املختصين، أو املوظفين الذين اشتغلوا باملصالح لادارية 

الانتخابية، ألنهم أدرى بكافة السلوكات وألافعال الانتخابية، ويمكنهم بسهولة 

على الجرائم الانتخابية، والكشف عنها، وهذا ما يؤدي إلى تفعيل النصوص  الوقوف

مما هو عليه، حتى يتم تحقيق الهدف الذي  الجزائية الانتخابية بشكل أفضل

وباقي املشرعين الانتخابين في كل الدول، واملتمثل في إقرار  ينشده املشرع الجزائريإ

حماية جزائية شاملة، وفعالة للعملية الانتخابية بهدف ضمان سالمتها ونزاهتها 

إوصحة نتائجها.

                وتفعيلها يتعين ـةلتوسيع دائرة الحماية الجزائية للعملية الانتخابي -01

كما ، على املشرع توسيع دائرة تجريم الشروع والعقاب عليه في الجرائم الانتخابية

في ارتكاب الجرائم الانتخابية والعقاب عليه  شتراكالاإتوسيع دائرة تجريم يجب 

                القليلة أو بعض الحالت في جريمتين فقط ال تطبيقهاوعدم حصر مج

                رائم الانتخابيةالج في ارتكاب حتى ل يفلت الجناة سواء كانوا بصدد الشروع 

لنصوص الحماية الجزائية يضمن فعالية أكثر ألحكام أو مساهمين فيها، بما 

إ.هذه ألاخيرة  زيد مناملوتوفير  لالنتخابات

لسد بفكرة املسؤولية عن فعل الغير في الجرائم الانتخابية،  ضرورة ألاخذ -00

وعليه  ،لها الانتخابين من العقاب املقررإالجناة بإفالت التي تسمح  الثغرات القانونية

ندعو املشرع إلى توسيع ألاخذ بفكرة املسؤولية عن فعل الغير في مجال التجريم 

إالانتخابي.

على املشرع الجزائي الانتخابي النص صراحة على إمكانية مساءلة ومتابعة  -00

ي اقتراف أي جريمة انتخابية شأنه ف ،املعنوي في حالة ارتكابه أو مساهمتهالشخص 

           باك في الرجوع القضاة في ارت قد يجعلوسكوت املشرع شأن الشخص الطبيعي، 

إأو عدم الرجوع إلى القواعد العامة 
 
ا من خرق مبدأ الشرعية الجزائية املقرر خوف

إا.ا وقانوني إدستوري إ
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واردة ال ،الانتخابات املتعلقة بحمايةالجزائية  ةنظومامل لرفع قصورإ -00

تجريم بعض السلوكات ، يجب وشمولية فعاليةأكثر ولتكون  ،اتبقانون الانتخاب

تشديد العقوبات وإ ،فعالألاإ أو تمديد دائرة تجريمغير املجرمة املضرة فعال وألاإ

إ .فعال املجرمةلبعض ألاإقررة امل

التي تضر بالعملية  ،ألافعال والسلوكات غير العمديةتجريم كافة  -00

ألافعال والسلوكات العمدية التجريم الانتخابي على ول يقتصر  الانتخابية

            وبالتالي يفلت الجناة ،ثبات القصد الجنائيإما يصعب  اغالب إ)القصدية(، ألنه 

إ.من املسؤولية الجزائية

             فعل الامتناع عن قيد شخص إغفال تجريم  تداركيجب على املشرع  -00

بد الانتخابات، فالإألنه فعل خطير ويؤثر على سالمة ونزاهة  ،في القوائم الانتخابية

الجريمة الفرنس ي واملصري بالنص على هذه املشرع  جرمهكما  تجريم هذا الفعلمن 

إالعقاب املقرر لها.تحديد وإ

ضبط لية على املشرع تحديد وحصر الحالت التي تعتبر اعتراض لعم -06

إالقوائم الاإ
 
العقاب  ا من توقيعنتخابية حتى يتجنبها ألاشخاص ول يرتكبونها خوف

لتسهيل عمل املشرع، قبل من  هضبط ويتعين، عليهم، ألن هذا املصطلح فضفاض

 وأوفرإ ومنه توفير حماية أفضل ،للقانونإفي التطبيق السليم  القاض ي الجزائي

إللعملية الانتخابية.

                 ندعو املشرع إلى تجريم توقيع أحد املنتخبين ألكثر من مترشح -07

توقيعه ألكثر  حالذي يمنا مع الناخب كما فعل املشرع تمام إفي الانتخابات الرئاسية، 

  من قانون الانتخابات 000ا لنص املادة الرئاسية طبق إفي الانتخابات  من مترشح

                 تجرم هذا السلوك، وكانمن نفس القانون التي  000التي تحيله إلى املادة الجزائري 

إدي.االععلى املشرع أن يلغي هذا التوقيع ويجرم صاحبه كما فعل مع توقيع الناخب 

باستعمال  ،الترشيح الوحيد املخالف للقانونإ يجب النص على تجريم -08

ع املصري يشرإتكال ،الغش والتدليس، كما جرمته بعض التشريعات الانتخابية

إوالتونس ي واليمني.
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ليشمل  ،املتكررإتوسيع دائرة التجريم والعقاب في جريمة الترشح يجب  -00

عن طريق  أو املساهمين معه سواء بالتوقيع على ألاوراق الخاصة بجميع التوقيعات

عرض إعالنات الترشيح أو توزيع املنشورات كما فعل املشرع الفرنس ي، ول يقتصر 

إالتجريم على املترشح فقط.

ا بتجريم كما فعل تمام إ ،على املشرع تجريم التأثير على املترشح يتعين -01

تعرف صفاقات سياسية على الناخب، ألنه أصبحت الساحة السياسية  التأثير

رجال املال  أصحاب النفوذ من ا يتدخلوأحيان إ ،بين املترشحين فيما بينهم وانتخابية

لعملية وكل ذلك قد يخل بالسير الحسن ل على مترشح أو أكثر والسلطة للتأثير

إالانتخابية ويضر بسالمتها.

والسلوكات والنشاطات السياسية وكل أعمال تجريم ألافعال ضرورة  -00

كما تم حملة الانتخابية، التي تتم خارج النطاق الزمني املقرر لل ،الدعاية الانتخابية

تتم خارج النطاق املكاني املخصص  نشاطات وأعمال الدعاية التيأفعال وإ تجريم

إللحملة الانتخابية.

التي تعتبر انتهاك ملبدأ حياد لادارة  ،تجريم السلوكات وألافعاليجب  -00

بالرغم من أن املشرع الانتخابي  ،اومية عموم إاملكلفة بالنتخابات واملؤسسات الحك

   01-06 رقم من قانون الانتخابات 060و 060قد ألزمهم بالحياد في نص املواد 

أو عند لاخالل بواجب الحياد، وهذا إغفال كبير قد  لكنه لم يجرم عدم الحياد

             تداركهيتعين  ،ا إلى قصور في توفير الحماية الجزائية لنظام الانتخاباتيؤدي حتم إ

إفي التعديالت املقبلة لقانون الانتخابات.

                  تدخل املشرع مستقبال لتجريم ألافعال والسلوكات التي تخالف ضرورة -00

  الخاصة بالحملة الانتخابيةل تحترم ألاماكن املخصصة لإلعالنات وامللصقات  أو

القواعد املنظمة للحملة وإا، ألنه يؤدي إلى فرض احترام نظام الانتخابات عموم إ

إا.الانتخابية خصوص إ

لاعالم، رغم أنه  وسائل لم يجرم املشرع الانتخابي الجزائري عدم حياد -00

املشرع تجريم عدم  علىعلى إلزامه بالحياد في باب الحملة الانتخابية، ومن هنا  نص
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             وتوقيع عقوبات شديدةفرض ب ،لاعالم خالل الدعاية الانتخابيةحياد وسائل 

في حالة لاخالل بواجب الحياد في الدعاية  على رجال لاعالم ووسائله املختلفة

في فعالية النصوص الجزائية املقررة لحماية  ألامر الذي يضمن ويزيد ،الانتخابية

إ .الانتخابات وضمان نزاهتها وحريتها

ساعة  70ره أو بثه قبل سبر آلاراء ونشبيتعين على املشرع تجريم القيام  -00

  أيام بالنسبة للجالية في الخارج، لقياس شعبية املترشحين 10و قتراعالامن يوم 

حماية أفضل لحرية الانتخابات  وفيرإفقط، وهذا ما يسمح بتبمنعه  كتفاءالاوعدم 

إونزاهتها ومصداقيتها.

               لرفع نسب املشاركة الانتخابية ،الامتناع عن التصويتتجريم يجب  -06

وحتى املشرع  ،كما فعل املشرع املصريإ ومن ثمة التقليل من فرص الغش الانتخابي،

إالفرنس ي بالنسبة لالنتخابات مجلس الشيوخ.

               ألن أغلب التشريعات الانتخابية تعاقب  ،تجريم إفشاء حرية التصويت -07

كاملشرع املصري والفرنس ي لضمان حرية ونزاهة الفعل  ،على إفشاء سرية التصويت

إأو صوته بكل حرية. في التعبير عن رأيه ا عن أي تأثيرإويكون الناخب بعيد إ ،الانتخابي

  توسيع دائرة التجريم ألفعال التعدي على الصندوق الانتخابيضرورة  -08

، وإغفال أفعال الاختطاف فقطوعدم حصر التجريم في  ،باقي التشريعات ألاخرىإك

وبذلك يكون املشرع أحاط  ،العبث بمحتوى الصندوقإ أو تبديل أو لاتالف

             حماية واسعة وشاملة من أوراق التصويت، ب وما يحتويه الانتخابيالصندوق 

اعتداء على العملية  هومنعليه، التي تمثل اعتداء  مختلف ألافعال والسلوكاتمن 

إالانتخابية ككل.

أشارت الدراسة إلى أن بعض من ظروف التشديد املذكورة في ألاحكام  -00

لجرائم الانتخابية كلها تتعلق بالناخبين واملترشحين، أما رجال تعلقة باائية املالجزإ

لادارة وأعوانها وموظفيها فوردت ظروف التشديد في حالتين فقط، وهذا ما يشكل 

                 ا أن رجال لادارة وأعوانها ا في توفير الحماية الجزائية لالنتخابات، علم إور إقص

إ
 
                ا بمختلف مراحل العملية الانتخابية من بدايتهاأو موظفيها هم ألاكثر احتكاك
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لذلك يتعين على املشرع توسيع دائرة ألاخذ بالظروف املشددة بالنسبة  إلى نهايتها.

إ ،ألعوان لادارة الانتخابية وموظفيها
 
حرة ونزيهة إجراء انتخابات  حتى نضمن فعال

إالقانون. ذلك فيها لادارة محايدة حقيقة كما يتطلبتكون 

شمل جميع مراحل العملية تتوسيع نطاق الحماية الجزائية ل يجب -01

                 تشمل مرحلة إعالن النتائج دون أن ،ول تتوقف في مرحلة الفرزإ، الانتخابية

  مخالفة للواقع إعالنها الانتخابية أو املشرع تجريم لاعالن املسبق عن النتائجعلى وإ

ألن ذلك يعتبر تأثير مباشر على السير الحسن للعملية  ،فعل املشرع الفرنس ي كما

إالانتخابية.

                    بالعملية الانتخابية  تجريم مختلف السلوكات املضرةالنص على  -00

وعلى وجه  ،لكترونية الحديثةالتي ترتكب بواسطة الوسائل لاها، مراحلفي مختلف 

واعتباره  ،يعرف بالجرام لالكتروني الانتخابيما نترنت أو الخصوص بواسطة ألاإ

إ
 
نظام كثير في خطورته وجسامته على ثر كبير يفوق بأا ملا له من ا مشدد إظرف

إ.الكالسيكيةالتقليدية أو الوسائل  الانتخابات

في تجريم بعض ألافعال والسلوكات  ،املصطلحات الفضفاضةتجنب  -00

الوارد ساءة استعمال القائمة الانتخابية إكمصطلح  ،املضرة بالعملية الانتخابية

املعدل واملتمم بالقانون العضوي   ،01 -06رقم من القانون العضوي  017املادة ب

، أو جريمة تعكير صفو مكتب فكان على املشرع تحديد صور لاساءة، 18-00رقم 

املكرس زائية الجشرعية الحتى ل يصطدم القاض ي الجزائي بمبدأ  التصويت

إ ا.ا وقانوني إدستوري إ

كالحرمان من حق الانتخاب  ،ضرورة توسيع دائرة العقوبات التكميلية -00

  ألن الجزاء يكون أكثر فعالية إن كان من جنس العمل املجرم. والترشح



 

 

 

 قائمة املراجع
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 أوال: باللغة العربية.

 : الكتب -1

 الكتب العامة: -أ    

، النظم السياسية والقانون الدستوري )تحليل إبراهيم عبد العزيز شيحا -11

 .0222، إلاسكندرية(، منشأة املعارف، املصري النظام الدستوري 

 دار املعارف ،املسؤولية الجنائية لألشخاص املعنوية علي صالح،إبراهيم  -10

 .0892 القاهرة،

 .  0890، بيروت، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، أبو الرازي  -10

  ، دار هومة01، الوجيز في القانون الجزائي العام، طأحسن بوسقيعة -10

 . 0201الجزائر، 

العامة ) دراسة في القسم  ، جرائم الاعتداء على املصلحةأحمد صبحي العطار -10

 .0881 ،القاهرةالهيئة العامة للكتاب،  الخاص من قانون العقوبات املصري(،

دار  ،، مبادئ قانون العقوبات املصري )القسم العام(أحمد عوض بالل -10

 . 0222 -0222، القاهرة ،النهضة العربية

مطبعة  ،01، جالوسيط في قانون إلاجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرور -10

 .0898 ،جامعة القاهرة

الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -10

 .0888 ،القاهرة ،الشروق

 06طالوسيط في قانون العقوبات )القسم العام(،  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -10

 .0202، القاهرة ،النهضة العربيةدار 

، املسؤولية الجنائية للشخص املعنوي )دراسة أحمد محمد قائد مقبل -11

 .0222، القاهرةدار النهضة العربية،  مقارنة(،

          (، قانون العقوبات )القسم العام، نظرية الجريمةأمين مصطفي محمد -11

 .0202، بيروتمنشورات الحلبي الحقوقية، 
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الجزائي الخاص )جرائم ضد ألاشخاص ، مذكرات في القانون نيبن شيخ لحس -10

 .0222دار هومة، الجزائر،  ،وألاموال(

   ، القانون العقابي )القسم الخاصحاتم عبدالرحمن منصور الشحات -10

جرائم الاعتداء على املصلحة العامة وعلى ألاشخاص(، دار النهضة العربية 

 . 0200، القاهرة

الشورى ودورها التشريعي )دراسة دستورية مقارنة بين النظام  حسن شنن، -10

 . 0202، القاهرةإلاسالمي والنظام املصري(، ألاندلس الجديدة، 

الحق في الشكوى كقيد على املتابعة الجزائية )دراسة ، خلفي عبد الرحمان -10

 .0200 ،تأصيلية تحليلية مقارنة(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

أبحاث معاصرة في القانون الجنائي املقارن )نظرة  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -10

 .0202حديثة للسياسة الجنائية(، دار الهدى للطباعة، الجزائر، 

 دار بلقيس ،، القانون الجنائي العام )دراسة مقارنة(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -10

 .0202 ،الجزائر

 بلقيس ر اد القانون الجنائي العام )دراسة مقارنة(، ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -10

 .0209الجزائر، 

            20)دراسة تحليلية لنص املادة  حق املشاركة في الحياة السياسية داود الباز،  -10

  من الدستور املصري مقارنة مع النظام في فرنسا(، دار النهضة العربية

 .0220 ،القاهرة

 . 0221 الوجيز في القانون الجنائي العام، دار الهدى، الجزائررحماني منصور،  -01

 النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة املعارفسامي جمال الدين،  -01

 .0222 ،إلاسكندرية

، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير سعيد مقدم -00

  الجزائر، ان املطبوعات الجامعيةديو  املوارد البشرية وأخالقيات املهنة،

0202. 

)دراسة  ، ألانظمة السياسية واملبادئ الدستورية العامةسعيفان أحمد -00

 .0229، بيروت مقارنة(، منشورات الحلبي الحقوقية،
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، ألانظمة السياسية التقليدية في النظام السياس ي، مكتبة السيد خليل هيكل -00

 آلاالت الحديثة، أسيوط، د. س. ن. 

تعليق على قانون العقوبات الفرنس ي الجديد )القسم سيد كامل،  شريف -00

 .0889، القاهرةدار النهضة العربية،  العام(،

  ، الجرائم إلالكترونية )جرائم الهاتف املحمول طارق عفيفي صادق أحمد -00

دراسة مقارنة بين القانون املصري وإلاماراتي والنظام السعودي(، املركز 

 . 0202، القاهرة ،ونيةالقومي لإلصدارات القان

  04في قانون العقوبات )القسم العام، الجريمة(، طمحاضرات ، عادل قورة -00

 . 0882دار املطبوعات الجامعية، الجزائر، 

وفق أحدث  شرح قانون العقوبات )القسم العامعبد الرحمان توفيق أحمد،  -00

 .0200 عمان،دار الثقافة، ، (التعديالت

العقوبات )القسم العام، الجريمة(، النظرية  شرح قانون عبد العظيم مرس ي،  -00

 .0222، القاهرةدار النهضة العربية،  ،01ج، 04العامة للجريمة، ط

  النظم السياسية والقانون الدستوري )الدولة عبد الغني بسيوني عبد هللا، -01

  الحكومة الحقوق والحريات العامة، املبادئ العامة للقانون الدستوري

 .0881الدستور اللبناني(، دار الجامعية، بيروت، 

، قانون العقوبات )النظرية العامة(، دار الهدى عبد الفتاح مصطفي الصيفي -01

 ، د. س. ن.إلاسكندريةللمطبوعات الجامعية، 

 ، مؤسسة الرسالة09إلاسالم وأوضاعنا السياسية، ط عبد القادر عودة، -00

 . 0889 ،بيروت

، دار 00ج قانون العقوبات )القسم العام، الجريمة(،شرح عبد هللا سليمان،  -00

 ، د. س. ن. الجزائر ،الهدى

، ديوان املطبوعات 00شرح قانون العقوبات، ج ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -00

 . 0882 ،الجزائر ،الجامعية

شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم  دروس في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -00

 .0882، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 22طالخاص(، 
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  شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم العام ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -00

 .0220، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 20الجزاء الجنائي(، ج

 النظم السياسية )الكتاب ألاول، أسس التنظيم السياس ي عصام الدبس، -00

 . 0202، عماندار الثقافة،  الدول الحكومات، الحقوق والحريات(،

قانون العقوبات )القسم العام، دراسة شرح ، علي عبد القادر القهوجي -00

 .0229، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،مقارنة(

شرح قانون أصول املحاكمات الجزائية )دراسة  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -00

 مقارنة دعوى الحق العام، الدعوى املدنية(، منشورات الحلبي الحقوقية

 .0228 ،بيروت

                  ام والعقابعلم إلاجر علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد هللا شاذلي،  -01

  .0889، إلاسكندرية ،منشأة املعارف

الجزائية لألشخاص املعنوية وفقا لقانون العقوبات ، املسؤولية عمر سالم -01

 .0882، القاهرةالنهضة العربية، درا  ،الفرنس ي الجديد

منشأة  ، املبادئ العامة في قانون إلاجراءات الجنائية،عوض محمد عوض -00

 .0220، سكندريةإلا  ،املعارف

 املسؤولية الجنائية )أساس املسؤولية، املسؤول فتوح عبد هللا الشاذلي،  -00

جنائيا امتناع املسؤولية، أثر املسؤولية، الجزاء الجنائي(، دار املطبوعات 

 . 0220إلاسكندرية،  ،الجامعية

شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -00

 .0222إلاسكندرية، املضرة باملصلحة العامة، دار املطبوعات الجامعية، 

شرح قانون العقوبات فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي،  -00

 .0202، عمان، دار الثقافة، 00ط ،)القسم العام(

دار النهضة  شرح قانون العقوبات )القسم العام(، فوزية عبد الستار، -00

 .       0880 ،القاهرة ،العربية

، املوسوعة السياسية، املؤسسة العربية للدراسات الكيالي عبد الوهاب  -00

 .0898 ،والنشر، عمان
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ديوان املطبوعات  املبادئ العامة للقانون املدني الجزائري، لعشب محفوظ،  -00

 .0880الجامعية، الجزائر، 

، مدى فاعلية أحكام القانون الجنائي في مكافحة الجريمة لينا محمد ألاسدي -00

 .0202، عماندار الحامد،  ،املعلوماتية

 الجامعية، القانون الدستوري، دار املطبوعات ماجد راغب الحلو -01

 . 0892 ،إلاسكندرية

 ، القانون الدستوري والنظم السياسيةعبد الحميد متولي محسن خليل، -01

 ن. .س .، دسكندريةإلا منشأة املعارف، ، الثاني()القسم 

، دار 02، مذكرات في قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري، طمحمد حزيط -00

 .0202 ،الجزائر ،هومة

بيروت  قانون العقوبات )القسم العام(، دار الجامعية ،محمد زكي أبو عامر -00

0881. 

، دار الجامعة الجديدة 00ط ،إلاجراءات الجنائية ـــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -00

 .0200 ،القاهرة

، القسم العام من قانون محمد زكي أبو عامر، سليمان عبد املنعم -00

 .0222، إلاسكندريةالعقوبات، دار الجامعة الجديدة، 

)الجرائم املخلة باملصلحة القسم الخاصقانون العقوبات  صبحي نجم،محمد  -00

دار الثقافة  ،العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على ألاموال وملحقاتها(

 .0222 ،عمان

القانون )دراسة تطبيقية ألهم مبادئ مبادئ ، محمد عبد الوهاب خفاجي -00

 .0889د. د. ن، إلاسكندرية،  ،والحق( القانون 

  ، نظم وإجراءات انتخاب أعضاء املجالس املحليةمحمد فرغلي محمد علي -00

            في ضوء القضاء والفقه، دراسة تقييمية وتطبيقية لنظام الانتخاب املحلي

 .0889القاهرة، دار النهضة العربية، ، في مصر ودول الغرب

، دار الهدى 02ج ،، ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات ألاوليةمحمد محدة -00

 .0880 الجزائر،
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شرح قانون العقوبات )القسم العام(، دار النهضة محمود محمد مصطفى،  -01

 .0891 القاهرة، ،العربية

)دراسة تأصيلية ، النظرية العامة للقصد الجنائي محمود نجيب حسني -01

، دار النهضة العربية 03ط مقارنة للركن املعنوي في الجرائم العمدية(،

 .0899، القاهرة

 (الالتزام)مصادر  ، النظرية العامة لاللتزامات في القانون املدنيمنذر الفضل -00

 .0880كلية القانون، جامعة بغداد، العراق،  ،01ج

في التشريع الجزائري، املؤسسة ، إلاجراءات الجزائية موالي ملياني بغدادي -00

 .0880الوطنية للكتاب، الجزائر، 

  الجيزة، الجرائم الضريبية، مركز الدراسات العربية ياسر حسين بهنس، -00

0202. 

 الكتب املتخصصة: -ب    

، أشكال إلادارة الانتخابية دليل املؤسسة ، أندرو إليس وآخرونأالن وول -11

 00ترجمة: أيمن أيوب، علي الصاوي، طالدولية للديمقراطية والانتخابات، 

 .0200املؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات، 

، أثر الجرائم الانتخابية على مشروعية حسن جاب هللا أمل لطفى -10

 إلاسكندرية، دار الفكر الحديث الانتخابات التشريعية )دراسة مقارنة(،

0201. 

             خصوصية دور القضاءالجرائم الانتخابية ومدى أمين مصطفي محمد،  -10

في مواجهة الغش الانتخابي )دراسة في القانون الفرنس ي واملصري(، دار 

 . 0200، إلاسكندرية ،املطبوعات الجامعية

العضوية املشاكل والجرائم الانتخابية للمرشح )قبل اكتساب  علي باز،بشير  -10

 القانونيةوبعد اكتسابها في ضوء انتخابات مجلس الشعب(، دار الكتب 

 .0229املحلة الكبرى، القاهرة، 

 الجرائم الانتخابية ألعضاء البرملان، دار الفكر  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -10

 .0202إلاسكندرية،   ،الجامعي
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الجرائم الانتخابية بين البعدين الدولي والوطني ومقومات بن داود ابراهيم،  -10

 .0201، القاهرة، دار الكتاب الحديث تحقيق النزاهة الانتخابية،

دار  الحمالت الانتخابية )مفهومها، وسائلها، وأساليبها(، بن صغير زكرياء، -10

 .0222الخلدونية، الجزائر، 

، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في النظام الجزائري، ديوان بوكرا ادريس -10

 .0222املطبوعات الجامعية، الجزائر، 

تأمالت واجتهادات في عملية الاقتراع وضماناتها )تحليل ، جورج شفيق ساري  -10

دار النهضة العربية  (،0222وتطبيق النتخابات مجلس الشعب املصري لعام 

 .0220 ،القاهرة

النظام الانتخابي على ضوء قضاء املحكمة ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -11

 .0222، دار النهضة العربية، القاهرة، 00ط ،الدستورية العليا

لالنتخاب ، الحماية الجنائية للمبادئ الحاكمة حسام الدين محمد أحمد -11

 ، د. س. ن.القاهرةدار النهضة العربية،  في مراحله املختلفة،السياس ي 

              ، القيد في جداول الانتخابات ومنازعاته أمام القضاء دراسة داود الباز -10

 . 0882، القاهرةدار النهضة العربية،  ،في فرنسا ومصر

الانتخابية )دراسة ، املسؤولية الجنائية عن الجرائم ريبين أبو بكر عمر -10

 .0201، القاهرة ،دار الكتب القانونية، دار شتات مقارنة(،

، الانتخابات )ضمانات حريتها ونزاهتها دراسة مقارنة( سعد مظلوم العبدلي -10

  .0228، عمان ،دار دجلة

إلاشراف والرقابة على الانتخابات الرئاسية ، نظام سعيد حمودة الحديدي -10

دار النهضة  )دراسة مقارنة بين النظامين الدستوريين في مصر وفرنسا(،

 .0200 ،القاهرةالعربية، 

شرح قانون انتخابات أعضاء مجلس  شهاب بن أحمد بن علي الجابري، -10

 .0202، القاهرةالشورى العماني، دار النهضة العربية، 

الانتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول لعبد هللا، صالح حسين علي ا  -10

 .0200، القاهرة دار الكتب القانونية ودار شتات،، السلطة
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منشورات زين  ، جرائم الانتخابات،ضياء عبد هللا عبود جابر ألاسدي -10

 .0228 ،بيروت ،الحقوقية

املركز  ،20ط تقنيات التزوير الانتخابي وسبل مكافحتها، طوني عطا هلل، -10

 .0222بيروت،  ،اللبناني للدراسات

شرح قانون الانتخابات )القسم العام وفق آخر  عبد الرحمان توفيق أحمد، -01

 . 0200، عماندار الثقافة،  ،التعديالت(

، التنظيم القانوني للحمالت الانتخابية الرزاق عبدالحميد أحمد عبد -01

 .0202، بيروتاملؤسسة الحديثة للكتاب،  ،)دراسة مقارنة(

  ، النظم الانتخابيةعبدو سعد، على مقلد، عصام نعمة اسماعيل -00

 .0222، بيروتمنشورات الحلبي الحقوقية، 

الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية عفيفي كامل عفيفي،  -00

 .  0222، القاهرة)دراسة مقارنة(، دار الجامعين، 

الانتخابات العامة النيابية ، الرقابة على علي بن محمد حسين الشريف -00

ت اليمنية والصرية والرئاسية واملحلية والاستفتاء )دراسة مقارنة في التشريعا

 .0202 ،القاهرةدار النهضة العربية،  والفرنسية والفكر السياس ي إلاسالمي(،

دار الجامعة  ، جريمة الرشوة الانتخابية )دراسة مقارنة(،علي عدنان الفيل -00

 .0200، إلاسكندرية ،الجديدة

، الانتخاب وأثره في الحياة السياسية والحزبية، دار الثقافة عمر حلمي فهمي -00

 .0899، القاهرة، مطبعة جامعة عين الشمس ،الجامعية

أحكام الجرائم الانتخابية )دراسة في ضوء أحكام فيصل عبد هللا الكندري،  -00

ته بشأن انتخابات ، وتعديال0820لسنة  12العقاب الواردة في القانون رقم 

الناشر جامعة  ،(أعضاء مجلس ألامة الكويتي وفي القانونين املصري والفرنس ي

 . 0222  الكويت، مجلس النشر العلمي، لجنة التأليف والتعريب والنشر

 القاهرة ،الاستفتاء الشعبي، دار املطبوعات الجامعيةماجد راغب الحلو،  -00

0222. 
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الانتخابي في امليزان، )بحث تحليلي مقارن نظامنا ، مصطفى محمود عفيفي -00

لنظام الانتخابات في مصر ودور كل من الناخب واملرشح وإلادارة في تسير 

   ، مكتبة سعيد رأفت(0892العملية الانتخابية في ظل انتخابات مايو 

 .0892جامعة عين الشمس، القاهرة، 

املسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -01

للناخبين واملرشحين ورجال إلادارة )دراسة مقارنة في النظامين الانتخابيين 

 .0220دار النهضة العربية، القاهرة،  ،والفرنس ي(املصري 

، الجريمة السياسية )دراسة مقارنة بين القوانين سعيد حمودةمنتصر  -01

  إلاسكندرية، الوضعية والتشريع الجنائي إلاسالمي(، دار الفكر الجامعي

0201. 

، إلاطار القانوني لإلجراءات السابقة على انتخابات املجالس وائل منذر البياتي -00

  القاهرة، املركز القومي لإلصدارات القانونية راسة مقارنة(،النيابية )د

0202. 

دار  ،، النظام القانوني للجرائم الانتخابية )دراسة مقارنة(الوردي براهيمي -00

 .0229، إلاسكندريةالفكر الجامعي، 

، الجرائم الانتخابية في التشريع املغربي )دراسة مقارنة بأنظمة يوسف وهابي -00

 .0229انتخابية جنائية(، مطبعة النجاح الجديدة، املغرب، 

 الجامعية: ألاطروحات والرسائل -0

 الدكتوراه: أطروحات  -أ      

للديموقراطية  ، الحماية الجنائيةأبو املعاطي مصطفي أبو املعاطي مصطفي -11

 .0201 ،دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصررسالة 

جراءات املمهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، رسالة إلا ، أحمد بنيني -10

  في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية دكتوراه الدولة

 .0222 -0222 ،جامعة الحاج لخضر، باتنة
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الانتخابية في الانتخابات  الطعون الحكيم محمد محمد حسن،  إكرام عبد -10

    دكتوراه التشريعية )دراسة تطبيقية في جمهورية مصر العربية(، رسالة

 .0222مصر، سكندرية، كلية الحقوق، جامعة إلا 

الحماية الجنائية للحقوق السياسية )دراسة حسني شاكر أبو زيد قمر،  -10

 .0220رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،  ،مقارنة(

، النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية، رسالة رشاد أحمد يحي الرصاص -10

 .0882، القاهرة، دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس

ي، رسالة ، خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائر شيخ ناجية -10

 في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية دكتوراه

 .  0201 -0200تيزي وزو، الجزائر،  ،جامعة مولود معمري 

  )دراسة مقارنة( الجرائم الانتخابية، عبد هللا حسين عبد هللا العمري  -10

 رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس

 . 2010،القاهرة

، حق الانتخاب وضماناته، رسالة دكتوراه، كلية فاروق عبدالحميد محمود -10

 .0889، القاهرةالشمس، جامعة عين  ،الحقوق 

النظام الانتخابي في دولة فلسطين )دراسة فايزة محمد محمود أبو عطية،  -10

رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة ، مقارنة(

 .0229املنصورة، مصر، 

، الطعون الانتخابية املتصلة بانتخابات املجالس فواز محمد نجم الشمري  -11

سكندرية دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة إلا  النيابية )دراسة مقارنة(، رسالة

 .0202مصر، 

                    الحماية الجنائية لالنتخابات في مصر، رسالة دكتوراهممدوح عبد الرزاق،  -11

 .0229كلية الحقوق، جامعة املنصورة، مصر،  ،في القانون 

في التشريع العراقي )دراسة  ، جرائم الانتخاباتهيمن عبد هللا محمد -10

مقارنة(، رسالة دكتوراه، مقدمة بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع 

 .0202 -0201 القاهرة، ،لجامعة الدول العربية
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 ستير:املاج مذكرات -ب     

، أليات الرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر في ظل بن خليفة خالد -11

مذكرة ماجيستير، تخصص قانون دستوري، كلية ، 20-00القانون العضوي 

 .0202-0202 الجزائر، باتنة، ،الحقوق، جامعة الحاج لخضر

  ستيري، املسؤولية الجنائية لألشخاص املعنوية، مذكرة ماجبشوش عائشة -10

 .0220-0220جامعة الجزائر،  ،كلية الحقوق 

 اجيستير ، الحماية الجزائية لالنتخابات، مذكرة موفسماح الغرسلي مخل -10

   وم السياسيةكلية الحقوق والعل، جرامتخصص علوم إلا  ،في القانون 

 .0229-0229 ،جامعة املنار، تونس

، نظم الانتخاب في ألاردن ومصر )دراسة طالب عمر فالح بخيت العطين -10

مذكرة ماجيستير في القانون العام، معهد البحوث والدراسات ، مقارنة(

 .0222، القاهرةالعربية، جامعة الدول العربية، 

، الحملة الانتخابية الانتخابات املجلس الوطني التأسيس ي محمد الحباس ي -10

قوق والعلوم السياسية مذكرة ماجيستير في القانون العام، كلية الح، 0200

 .0200-0200 ،تونس ،جامعة سوسة

 :العلمية املقاالت -0

                   ، مبررات الاعتراف باملسؤولية الجنائية للشخص املعنوي بلعسلي ويزة -11

 املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسيةفي نطاق الجريمة الاقتصادية، 

                    0228، الجزائر ،تيزي وزو، جامعة مولود معمري  ،كلية الحقوق ، 20العدد 

 .112 -122ص ص

أي دور ملحكمة الجنايات الاستثنائية في ظل القانون  خلفي عبد الرحمان، -10

عن منظمة املحامين  دورية تصدر ، 08العدد ، مجلة املحامي، 09-29

 .88 -90، ص ص0209ديسمبر  ،سطيف، الجزائر

الانتخابية                ، املسؤولية الجزائية عن جرائم الحملة خنتاش عبد الحق -10

  املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية في التشريع الانتخابي الجزائري،
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، تيزي جامعة مولود معمري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 20العدد 

 .102 -121ص ص ،0209وزو، 

دور الحملة )الدعاية( الانتخابية في تفعيل نزاهة الانتخابات                رحموني محمد، -10

، مصر 282العدد ، 022السنة  ،املعاصرةمجلة مصر في التشريع الجزائري، 

 . 292 -220، ص ص0228أبريل 

، الحملة الانتخابية في الجزائر بين قانونية املمارسة شعيبي عبد الجبار -10

منتوري جامعة إلاخوة ، 22العدد  ،الانسانيةمجلة العلوم ، والتطبيق

 .222 -221ص ص ،0202 قسنطينة، الجزائر

، دور الحماية الجزائية صالح أحمد حجازي، علي محمد الدباس -10

مجلة جامعة تكريت لالنتخابات في تعزيز النظام النيابي الديمقراطي، 

                   0202 مارس ،العراق ،08العدد  ،21املجلد  ،29السنة  ،للحقوق 

 .021 -002ص ص

مجلة العلوم ، جريمة الرشوة الانتخابية )دراسة مقارنة(، طيفوري زواوي  -10

سيدي بلعباس جياللي اليابس، جامعة ، 00، العددالقانونية وإلادارية

 .022- 012ص ، ص0202 ،الجزائر

، التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية عبر عامر وهب عارف الوادية -10

عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق ، 08املجلد ، مجلة جامعة ألازهرالانترنت، 

 . 290- 222، ص ص0209فيفري فلسطين،  الخامس املحكم،

  التحول الديمقراطي والنظم الانتخابية في الدستور الجديد علي الصاوي، -10

                   ص ص ،0200، مصر، أبريل 00 العدد ،02السنة ، مجلة الدستورية

22- 29. 

، العدد مجلة القضاة، الرأي في الانتخابات والهيئات، علي فاضل حسين -11

 .90 -90، ص ص0221سبتمبر  ،، مصر08

مجلة ، الوقاية من الجريمة الانتخابية، عمر فخري عبد الرزاق الحديثي -11

  ، العراق21، العدد 20املجلد  جامعة ألانبار للعلوم القانونية والسياسية،

 .012 -022ص ص، 0200
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مجلة  ، احترام أصل البراءة مطلب من متطلبات دولة القانون،غالي محمد -10

البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات ، مركز 00، العددقانونيةدراسات 

 .92 -22، ص ص0200التعليمية بالجزائر العاصمة، ماي 

مجلة ، إلاشراف القضائي على الانتخابات العامة، محمد حامد الجمل -10

 .98 -29، ص ص0221 أوت -جانفي ،، مصر21 العدد ،القضاة

املجلة ، الضمانات الدستورية لحق الانتخاب، محمد رضا بن حماد -10

  0229مركز النشر الجامعي، تونس، جانفي  ،22العدد  ،القانونية التونسية

 .029 -009ص ص

              صالح الدستوري، )مالحظات مدخل إلى إلا  محمد رفعت عبدالوهاب، -10

   الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية( 92على تعديل املادة 

             ، ص ص0222مصر، أكتوبر  ،29العدد ، 21السنة  ،الدستوريةمجلة 

09- 02 . 

  في فرنسا، التنظيم القانوني لتمويل الحياة السياسية محمد عبداللطيف -10

مجلة هيئة قضايا (، 0899لسنة  009و 002)دراسة خاصة عن القانونين 

            ، ص ص0880سبتمبر  – جويليةمصر، ، 21العدد  ،12السنة  ،الدولة

21- 12. 

كلية ، 22العدد، مجلة املفكرالرقابة على العملية الانتخابية،  مزياني فريدة، -10

مارس  ،محمد خيضر، بسكرة، الجزائرالحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .99 -90ص ص، 0202

 العلمية: امللتقيات -0

               دور ألاجهزة الرقابية في الحد من الجرائم الانتخابية املحلية ، ريم عبيد -11

في الجزائر  امللتقى الوطني حول إصالح النظام الانتخابي أشغال ،في الجزائر

       جامعة الصديق ،الحقوق والعلوم السياسيةكلية  ،)الضرورات وآلاليات(

 .0202ديسمبر ، 28و 29املنعقد يومي بن يحي، جيجل، الجزائر، 

الحملة الانتخابية في الجزائر بين قانونية املمارسة ، شعيبي عبد الجبار -10

امللتقي الوطني حول إصالح النظام الانتخابي في الجزائر  أشغال ،والتطبيق
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  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، وألاليات()الضرورات 

 .0202ديسمبر ، 28و 29الجزائر، املنعقد يومي 

مدى فعالية تعدد أنواع الرقابة في حل منازعات إعداد ، لعبادي اسماعيل -10

طني حول إصالح النظام امللتقي الو  أشغالومراجعة القوائم الانتخابية، 

)الضرورات وألاليات(، كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجزائر  الانتخابي

 .0202ديسمبر ، 28و 29املنعقد يومي  ،الجزائر ،جامعة جيجل

 قائمة املعاجم: -0

   بيروت ،حياء التراث العربيا ، دار02ج، 21طلسان العرب، ابن منظور،  -11

 د. س. ن.

 بيروت، دار آلاداب، 22عربي(، ط-، املنهل )قاموس فرنس يسهيل إدريس -10

0200. 

دار  ،20ط، القاموس املحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي -10

 .0222 بيروت، ،الكتب العلمية

 ، دار الدعوة20، املعجم الوسيط، جمجمع اللغة العربية في القاهرة -10

 د. س. ن. ،إسطنبول 

 النصوص القانونية: -0

 الدستور:  -أ    

 عليه املوافق 0821 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة دستور  -11

 .02/28/0821 بتاريخ الصادر ،22 العدد ،ر.  ج ،29/28/0821 في

إصدار نص ب ، يتعلق29/00/0882مؤرخ في  219-82مرسوم رئاس ي رقم  -10

 92 العدد، ج. ر، 09/00/0882في استفتاء  املصادق عليه ،تعديل الدستور 

                 ؤرخامل ،20-02 رقم قانون التمم بم، معدل و 29/00/0882بتاريخ  الصادر 

الصادر ، 02ستوري، ج. ر، العدد ، يتضمن التعديل الد22/21/0202في 

 .29/21/0202 بتاريخ
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 :النصوص التشريعية –ب     

، املعدل للقانون 09/21/0209في  مؤرخ 22-09قانون العضوي رقم  -11

  املتعلق بالتنظيم القضائي، ج. ر 09/29/0222، املؤرخ في 00-22العضوي 

 .08/21/0209الصادر بتاريخ ، 02العدد 

، املتعلق بنظام 02/29/0202املؤرخ في  02 -02 رقم قانون العضوي  -10

املتتم ، املعدل و 09/29/0202الصادر بتاريخ ، 22الانتخابات، ج. ر، العدد 

  22، ج. ر، العدد 02/28/0208، املؤرخ في 29 -08بالقانون العضوي رقم 

 . 02/28/0208الصادر بتاريخ 

، املتعلق بالهيئة العليا 02/29/0202مؤرخ  00-02قانون العضوي رقم  -10

  09/29/0202، الصادر بتاريخ 22املستقلة ملراقبة الانتخابات، ج. ر، العدد 

، املتعلق 02/28/0208املؤرخ في  29 -08رقم  امللغى بالقانون العضوي 

، الصادر بتاريخ 22بالسلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات، ج. ر، العدد 

02/28/0208. 

            ، يتضمن قانون إلاجراءات الجزائية29/22/0822مؤرخ في  022-22أمر  -10

 .معدل ومتمم ،02/22/0822الصادر بتاريخ  ،29ج. ر، العدد 

ج. ر  ،، يتضمن قانون العقوبات29/22/0822مؤرخ في  022-22أمر رقم  -10

 ، معدل ومتمم.00/22/0822، الصادر بتاريخ 28العدد 

، يتضمن القانون املدني، ج. ر العدد 02/28/0892مؤرخ في  29-92أمر رقم  -10

 ، معدل ومتمم.12/28/0892الصادر بتاريخ  ،99

، يتضمن إلغاء مجلس أمن 02/22/0898 مؤرخ في 22-98قانون رقم  -10

 .02/22/0898، الصادر بتاريخ 09العدد  ،الدولة، ج. ر

، املتعلق بحماية البيئة في إطار 08/29/0221مؤرخ  02-21 رقم قانون  -10

 .02/29/0221، الصادر بتاريخ 21التنمية املستدامة، ج. ر، العدد 

 022-22مر رقم ، يعدل ويتمم ألا 02/00/0222مؤرخ في  02-22أمر رقم  -10

، الصادر بتاريخ 90يتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، ج. ر، العدد 

00/00/0222. 
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 022-22، يعدل ويتمم ألامر رقم 02/00/0222مؤرخ في  02-22أمر رقم  -11

 .00/00/0222، الصادر بتاريخ 90يتضمن قانون العقوبات، ج. ر، العدد 

 022-22تمم ألامر رقم يعدل وي 02/00/0222مؤرخ في  01-22قانون رقم  -11

 .02/00/0222، الصادر بتاريخ 92يتضمن قانون العقوبات ج. ر، العدد 

 022 -22 رقم ، يعدل ويتمم ألامر 02/20/0228مؤرخ في  20-28قانون رقم  -10

، الصادر 02، يتضمن قانون العقوبات، ج. ر، العدد 29/22/0822في  مؤرخ

 .29/21/0228بتاريخ 

  022 -22 رقم ، يعدل ويتمم ألامر 01/29/0202مؤرخ في  20-02أمر رقم  -10

، واملتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، ج. ر، العدد 29/22/0822في  مؤرخ

 .08/29/0202الصادر بتاريخ  ،20

  ج. ر، ، يتعلق بحماية الطفل02/07/0202 في مؤرخ 00-02قانون رقم  -10

 .08/07/0202، الصادر بتاريخ 18العدد 

 022-22 رقم ، يعدل ويتمم ألامر 09/21/0209في  مؤرخ 29-09قانون رقم  -10

، واملتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، ج. ر، العدد 29/22/0822في  مؤرخ

 .08/21/0209الصادر بتاريخ  ،02

   22-22، يتمم القانون رقم 12/20/0209مؤرخ في  20-09قانون رقم  -10

دة إلادماج ، واملتضمن قانون تنظيم السجون وإعا22/20/0222املؤرخ في 

 .12/20/0209، الصادرة بتاريخ 22الاجتماعي للمحبوسين، ج ر، العدد 

 القوانين ألاجنبية: -جـ    

الصادر ، 0822 لعام 91رقم  املصري قانون مباشرة الحقوق السياسية  -11

، بتاريخ مكرر  21الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد بالجريدة 

10/22/0822. 

 .0820لسنة  12انتخاب أعضاء مجلس ألامة الكويتي رقم  قانون  -10

يتعلق باملجلة الانتخابية  29/22/0828، مؤرخ في 0828لسنة  02 رقمقانون  -10

 .  02/22/0828مؤرخة في ، 02الصادر بالرائد الرسمي، العدد 
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املتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بالجريدة الرسمية  88-89رقم  قانون  -10

 .21/22/0889، الصادر في 2292للمملكة املغربية، العدد 

 .0220لسنة  02رقم قانون مباشرة الحقوق السياسية البحريني  -10

، الصادر 0202لسنة  22تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم  قانون  -10

 .22/22/0202، بتاريخ 01بالجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد 

، الصادر 0202لسنة  22قانون الانتخاب ملجلس النواب ألاردني رقم  -10

، بتاريخ 2192بالجريدة الرسمية للمملكة ألاردنية الهاشمية، العدد 

02/21/0202 . 

  .، بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء0209لسنة  01قانون اليمني رقم  -10

، يتعلق 02/22/0202، مؤرخ في 0202لسنة  02القانون ألاساس ي عدد  -10

باالنتخابات والاستفتاء، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية املؤرخة 

لسنة  9ساس ي عدد ، املنقح واملتمم بالقانون ألا 20، العدد 09/22/0202في 

، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 02/20/0209، مؤرخ في 0209

 . 09/20/0209، املؤرخة في 02العدد 

، املعدل بتاريخ                        0892لسنة  0229قانون الانتخابات الفرنس ي رقم  -11

09/20/0209. 

، املعدل 0882والساري النفاذ لسنة  0880قانون العقوبات الفرنس ي لعام  -11

 .09/21/0209بتاريخ 

 :الدولية التقارير واملواثيق 7-

إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة  -11

أعلنت الجزائر انضمامها إلى إلاعالن وقد  بباريس،. 02/00/0829في  الصادر

 .0821سبتمبر  02في  نسان بإدراجه في أول دستور لهاإلالحقوق العالمي 

 .0828امليثاق ألامريكي لحقوق إلانسان لسنة  -10

 .0890فريقي لحقوق إلانسان والشعوب لسنة امليثاق إلا  -10

ملحة عن دليل املؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات )العدالة  -10

 .0200السويد، الانتخابية(، ستوكهولم، 
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 لكترونية:إلا املواقع -0

اريخ الزيارة: ت ،www.ifec.gov: إلالكتروني على املوقع EFEC منظمة إفيس: -11

02/28/0202 ،01:00:02. 

على املوقع إلالكتروني:  (ICPC)باملغرب لهيئة املركزية للوقاية من الرشوة ا -10

.www. icpc. ma :02:12:02، 01/29/0202، تاريخ الزيارة. 

04- http://www.eastlaws.com, Consulté le 27/10/2016, 10 :47 :05. 

05- URL:https://revue-pouvoirs.fr/la-législation-française-sur-le.html.     

Consulté le 02/01/2012, 11 :37 :18. 

06- URL:https://revue-pouvoirs.fr/financement-quelle-part-dudroit.html.     
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 ثانيا: باللغة ألاجنبية:

 باللغة الفرنسية: -أ

Ouvrage :  

- les ouvrages généraux: 

01- BELLOULA Tayeb, Droit pénal des affaires et de la société 

commerciale, Berti Edictions, Alger, 2011. 

02- CHARANY Jean Paul, Le suffrage politique en France, Paris, 1965. 

03- CHAMPAGNE Gilles, L’essentiel du droit constitutionnel, 6éme éd  

Gualino éditeur, Paris, 2006. 

04- DEBBASCH Charles, PONTIER Jean Marie, BOURDON Jacques  

RICCI Jean Claude, Droit constitutionnel et Institution Politique 

Economica, Paris, 1983. 

05- DEBBASCH Charles, RICCI Jean Claude, Contentieux Administratif 

8éme éd,  Dalloz, Paris, 2001. 

06- DESPORTES Frédéric, LE GUNEHEC Francis, Le nouveau droit 

pénal, Tom 1, Droit pénal général, 7éme éd, Economica, Paris, 2000. 

07- LARGUIER Jean et CONTE Philippe, Procédure pénal, 21éme éd 

Dalloz, Paris, 2006. 

08- LECLERCQ Claude, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques  

10éme Ed,  Litec, Paris, 1999. 

09- MARTIN Elizabeth, Oxford dictionary of law, Oxford University 

press, Royaume -Uni, 2001. 

10- MERLE Roger, VITU André, Traite de droit criminel, Droit pénal 

spécial, Edition Cujas, Paris, 1982. 
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11- MICHILES Olivier, JACQUES Elodie, Principes de droit pénal, Note 

Sommaires et Provisoires, Cours de droit pénal,  4éme éd, Université de 

Liège, Bruxelles, Année Académique 2015-2016. 

12- PRADEL Jean, Droit pénal, Tome 1, Introduction générale, Droit 

pénal, 6éme éd, Cujas, Paris, 1988. 

13- PRADEL Jean, VARINARD André,  Les grands arrêts du droit pénal 

général,  5éme éd, Dalloz, Paris, 2005. 

14- PRELOT Marcel et BOULOUIS Jean, Institution politique et Droit 

constitutionnel, Dalloz, Paris, 1978. 

15- SALVAGE Philippe, Droit pénal général, 8éme éd, Presses 

Universitaires de Grenoble, 2016. 

16- SOYER Jean Claude, Droit pénal et Procédure pénal, 18éme éd                               

L. G. D. J, Paris, 2004. 

17- STEFANI Gaston et LEVASSEUR Georges, Droit pénal Général                 

et Criminologie, Dalloz, Paris, 1957.   

18- STEFANI Gaston, LEVASSEUR George, et  BOULOC Bernard, Droit 

pénal général, 16éme éd, Dalloz, Paris, 1997.   

19- STEFANI Gaston, LEVASSEUR Georges, BOULOC Bernard, Droit 

pénal  général, 17éme éd, Dalloz, Paris, 2000. 

20- SUBILEAU Françoise, TOINET Marie France, Les Chemins                       

de l’abstention une comparaison Franco-américaine, Editions la 

découverte, Paris, 1993. 

21- TROTABAS Louis et ISOART Paul, Manuel de droit public                          

et administratif, 2éme éd, libre. Générale de droit et de jurisprudence 

Paris, 1982. 
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22- ZOLLER Elisabeth, Droit Constitutionnel, Presses Universitaires               

de France, 2éme éd, Paris, 1998. 

  - Les ouvrages spéciaux :   

01- ANDRE Christophe, Droit pénal spécial, 3éme éd, Dalloz, Paris, 2015. 

02- BONNEAU George, Guide électoral, La liste électorale, Les élections 

municipales, Cantonales et législatives, Paris, 1919. 

03- DEMICHEL André, Elections, Recueil, Ve élection, Répertoire pénal  

Dalloz, octobre, 1995. 

04- DESRAMEAUX Gérard-David, Droit électoral "Texte et Références 

Explications, Débats", 1ére éd, studyrama, nanterre-France, 2013.  

05- FRANK Claude, Droit des élections nationales et locales, 1ére éd                  

J. Delmas, Paris, 1988. 

06- HERVE Cauchois, Guides du contentieux électoral, 3éme éd, Berger               

- levrault, Paris, 2017. 

07- LEPAGE Corinne, CASSIN Isabelle, GIZARD Bruno, Les élections 

municipales en 1000 questions, 2éme éd, Litec, Paris, 2000. 

08- MALIGNER Bernard, Droit électoral, 1éreéd, Ellipses, Paris, 2007.                    

09- MASCLET Jean Claude, Le droit des élections Politiques, Presses 

Universitaire de France, Paris, 1992. 

10- MASCLET Jean Claude, Droit électoral, Presses Universitaires             

de France, 1989. 

11- MOHAMED Abdelatif, Le contentieux des élections parlementaires 

en droit Egyptien et en droit française, Dijon, 1983. 

12- TOUVET Laurent, DOUBLET YVES- Marie, Droit des élections  

Economica, Paris, 2007. 
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13- VILAR Luc, FAU Bernard, LEVY Michel, Le financement des 

compagnes électorales, L. G. D. J, Paris, 1995. 

- Les articles et Les rapports: 

01- BERGES Michel, « peut- on sortir de la corruption ? », Revue 

pouvoirs, N° 31, le seuil, Paris, novembre, 1984, pp65-76. 

02- BOULOC  Bernard, « Droit pénal des affaires», Revue trimestrielle     

de droit commercial et de droit Economique, N° 33, Dalloz, Paris  

2000, pp328-341. 

03- BOUZAT Pierre, « Crimes et Délits contre les biens », Revue                        

de science criminelle de Droit pénal comparé, N° 4, Sirey, Paris  

Octobre- Décembre, 1980, pp991- 1002. 

04- CAMPY Jean- Pierre, « Les candidats et L’argent », Revue pouvoirs    

N° 138, le seuil, Paris, septembre, 2011, pp85-95. 

05- DOUBLET Yves- Marie, « Financement, quelle part du droit ? »  

Revue pouvoirs, N° 63, le seuil, Paris, 1992, pp38-51. 

06- DOUBLET Yves- Marie, « La législation française sur le financement 

de la vie politiques », Revue pouvoirs, N° 56, le seuil, Paris, 1991  

pp163-174. 

07- DUVAL Jean- Marc, « Droit électoral. la sanction des comportements 

irréguliers relevés au cours des opérations électorales », Revue 

français de droit constitutionnel, N° 48, P.U.F, Paris, avril, 2001 

pp825-846. 

08- JAFFRE  Jérôme, « Effets de compagne, changement de l’électorat » 

Revue pouvoirs, N° 63, le seuil, Paris, 1992, pp103-116. 
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09- LEFEBVRE José, « Codifier l’infraction politique ? », CURAPP-                       

la politique ailleurs, P.U.F, Paris, 1998, pp371- 386. 

10- OWEN Bernard, « Les fraudes électorales », Revue pouvoirs, N° 120 

le seuil, Paris, janvier, 2006-2007, pp133-147. 

11- VIVIANO Michel, « Le juge pénal et les fraudes durant les 

campagnes électorales, Revue de science criminelle et de Droit pénal 

comparé,  N° 1, Dalloz, Paris, janvier- Mars, 1999, pp69-76. 

12- ZAALANI Abdelmadjid, « La responsabilité pénal des personnes 

morales »,  R. A. S. j. E. P, N° 01, Alger, 1999, pp09-21. 

13- Rapport Instance Centrale de Prévention de la Corruption, Lutte 

contre la Corruption Politique et Electorale au Maroc, octobre, 2011. 

14- Rapport Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

Rapport d’examen de l’Algérie Examen par le Niger et la Lettonie               

de l’application par l’Algérie des articles 15 à 42 du Chapitre III 

(«Incrimination, détection et répression »), et des articles 44 à 50                

du Chapitre IV («Coopération internationale») de la Convention des 

Nations Unies contre la corruption, pour le cycle d’examen               

2010- 2015. 

- Les thèses : 

01- BUFFAT Séverine, Le contentieux électoral devant les juridictions 

administratives et le conseil constitutionnel, Thèse de doctorat en 

droit public, Université Jean Moulin Lyon 3, France, 2007. 

02- GOUDARZI  Mohammad  Reza, La peine  privative de  liberté  étude  

de droit comparé Franco-Iranien, Thèse de doctorat en droit pénal 

Université Nancy 2,  juillet, 2011. 
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03- KEGUELIN DE ROZIERES Georges De, Crimes et Délits Electoraux 
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 ةــــــــــــــــــــــــآلاي

 داءـــــــــــــــــــــــــــهلا 

  شكراتــــــالت

 ة املختصراتــــــــــمائــــــــق

 70.......................................................................................................مقدمة.

 18 .......................................... أحكام الحماية الجزائية لالنتخابات :الباب ألاول 

 91 ........................................... ألاحكام العامة للتجريم الانتخابي :الفـصل ألاول 

 20 ..................................................... مـفهوم الجريمة الانتخابية :املـبحث ألاول 

 07 ..................................................الجريمة الانتخابيةب املقصود :املـطلب ألاول 

 21 .............................................. املـدلول اللغوي و الاصطالحي لالنتخاب. الــــفرع ألاول:

: املدلول اللغوي لالنتخاب.
ً
 21 .................................................................................... أوال

 22 ............................................................................ نًيا: املدلول الاصطالحي لالنتخاب.ثا

 22 ............................................. املدلول الاصطالحي للجريمة الانتخابية. الــــفرع الثاني:

: تميز الجريمة الانتخابية عن التسميات املشابهة لها.
ً
 22 ......................................... أوال

 22 ................................................................................. انًيا: تعريف الجريمة الانتخابية.ث

 22 ..................... حدود املصلحة املحمية جنائًيا في الجريمة الانتخابية. الفرع الثالث:

 19 ..................................................... تقسيم الجرائم الانتخابية :املـطلب الثاني

 32 ....................................... تقسيم الجرائم الانتخابية بحسب جسامتها. ع ألاول:الــــفر 

: الجنايات.
ً
 22 ............................................................................................................... أوال

 34 ................................................................................................................... ثانًيا: الجنح.

 22 ............................................................................................................ ثالثا: املخالفات.

 38 .......................................... تقسيم الجرائم الانتخابية بحسب أركانها. ني:الــــفرع الثا
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: تقسيم الجرائم بحسب ركنها الشرعي )القانوني(.
ً
 38 .............................................. أوال

 04 ................................................ ثانًيا: تقسيم الجرائم الانتخابية بحسب ركنها املادي.

ا: تقسيم الجرائم الانتخابية بحسب ركنها املعنوي.ثا
ً
 45 ............................................. لث

 46 : الجرائم الانتخابية بحسب مرتكبيها من أطراف العملية الانتخابية.الفرع الثالث

: جرائم انتخابية يرتكبها الناخبون.
ً
 46 ....................................................................... أوال

 48 .......................................................................... ثانًيا: الجرائم التي يرتكبها املرشحون.

ا: الجرائم الانتخابية املرتكبة من طرف أعوان إلادارة.
ً
 50 ........................................ ثالث

 19 .................................. الطبيعة القانونية للجريمة الانتخابية :املـطلب الثالث

 52 .............................................. الجريمة الانتخابية مجرد جريمة عادية. الــــفرع ألاول:

: اعتبار الفقه الجريمة الانتخابية مجرد جريمة عادية.
ً
 52 ....................................... أوال

 53 ............... خابية جريمة عادية.ثانًيا: نقد الاتجاه الفقهي بشأن اعتبار الجريمة الانت

 53 ........................................ اعتبار الجريمة الانتخابية جريمة سياسية.الــــفرع الثاني: 

: الطابع السياس ي للجريمة الانتخابية بالنظر للمعيار الشخص ي.
ً
 20 ....................... أوال

 22 ....................... الطابع السياس ي للجريمة الانتخابية بالنظر للمعيار املوضوعي. ثانًيا:

ا: الطابع السياس ي للجريمة الانتخابية حسب املعيار املختلط.
ً
 56 ........................... ثالث

 58 ..................... ابية.جدوى تحديد الطبيعة القانونية للجريمة الانتخ الــــفرع الثالث:

: من حيث ألاحكام املوضوعية.
ً
 59 ..............................................................................أوال

 61 ................................................................................ ثانًيا: من حيث ألاحكام إلاجرائية.

ا: من حيث نظرة القانون الدولي في مسألة تسليم املجرمين.
ً
 22 .............................. ثالث

 64 ...................................................... أركان الجريمة الانتخابية :املـبحث الثاني

 65 ........................................... الركن الشرعي للجريمة الانتخابية: املـطلب ألاول 
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: مدى تكريس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في مجال حماية الــــفرع ألاول 

 66 .................................................................................................................... خابات.الانت

: تكريس مبدأ الشرعية الجزائية في الدستور الجزائري.
ً
 67 ..................................... أوال

 69 ....................................... ثانًيا: مبدأ شرعية الجرائم الانتخابية في قانون العقوبات.

ا: مبدأ شرعية الجرائم الاا
ً
 71 .................. .نتخاباتالاالعضوي لنتخابية في القانون ثالث

 73 ........................ : مبدأ التفسير الضيق للنصوص الجزائية الانتخابية.الــــفرع الثاني

: مدلول مبدأ التفسير الضيق للنصوص الجزائية بوجه عام.
ً
 73 ............................ أوال

التجريم الانتخابي.مجال ثانًيا: تطبيقات مبدأ التفسير الضيق للنصوص الجزائية في 

 ....................................................................................................................................... 75 

ا: مدى مالءمة مبدأ التفسير الضيق في مجال التجريم الانتخابي.
ً
 22 ..................... ثالث

 79 ............................................. يق النص الجزائي الانتخابي.: نطاق تطبالــــفرع الثالث

: سريان النص الجزائي الانتخابي من حيث الزمان.
ً
 22 ............................................ أوال

 82 ............................................. ثانًيا: سريان النص الجزائي الانتخابي من حيث املكان.

 84 ........................................ ركن املادي في الجريمة الانتخابيةال: املـطلب الثاني

 40 ......................................... : عناصر الركن املادي في الجرائم الانتخابية.الــــفرع ألاول 

: السلوك إلاجرامي املتعلق باالنتخابات.
ً
 85 ............................................................... أوال

 87 ............................................................................. يجة إلاجرامية الانتخابية.ثانًيا: النت

ا: العالقة السببية.
ً
 88 ................................................................................................. ثالث

 92 .................................................أحكام الشروع في الجرائم الانتخابية. الــــفرع الثاني:

: املقصود بالشروع )املحاولة(.
ً
 92 ............................................................................... أوال

 93 ............................................... ثانًيا: تطبيقات أحكام الشروع في الجرائم الانتخابية.

 95 .......................... : أحكام الاشتراك في الجرائم الانتخابية )املساهمة(.الــــفرع الثالث
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: املقصود باالشتراك أو املساهمة 
ً
 95 ..................................... في الجرائم الانتخابية.أوال

 22 ..................... ثانًيا: مدى ألاخذ بفكرة تجريم الاشتراك في مجال الجرائم الانتخابية.

ا: تميز الاشتراك الجنائي والتعدد الجنائي في الجرائم الانتخابية.
ً
 97 ........................ ثالث

 10 ..................................... الركن املعنوي في الجرائم الانتخابية :املـطلب الثالث

 24 .................................................. القصد الجنائي في الجرائم الانتخابية. الفرع ألاول:

: القصد الجنائي العام في الجرائم الانتخابية.
ً
 99 ...................................................... أوال

 22 ................................................. ثانًيا: القصد الجنائي الخاص في الجرائم الانتخابية.

 101 ................................. عناصر القصد الجنائي في جرائم الانتخابات. الــــفرع الثاني:

: العلم.
ً
 101 .................................................................................................................. أوال

 103 ............................................................................................................... إلارادة. ثانًيا:

 104 ............. مدى إمكانية وقوع الجرائم الانتخابية عن طريق الخطأ. الــــفرع الثالث:

: الاتجاه القابل إلمكانية وقوع الجرائم الانتخابية عن طريق الخطأ غير العمدي.
ً
أوال

 .................................................................................................................................... 105 

ثانًيا: الاتجاه الرافض إلمكانية وقوع الجرائم الانتخابية بطريق الخطأ غير العمدي.

 .................................................................................................................................... 542 

 107 ................... خصوصية قواعد الحماية الجزائية لالنتخابات: الفـصل الثاني

 108 .................... ة الخاصة بالجرائم الانتخابيةألاحكام املوضوعي :املـبحث ألاول 

 108 ................. املسؤولية الجزائية عن ارتكاب الجرائم الانتخابية :املـطلب ألاول 

 109 ...... املسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي عن الجرائم الانتخابية. الــــفرع ألاول:

: مفهوم املسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.
ً
 109 ............................................... أوال

 110 ...... ثانًيا: مدى تكريس مبدأ شخصية املسؤولية الجزائية في الجرائم الانتخابية.

ا: استثناءات مبدأ شخصية املسؤولية الجزا
ً
 110 ......... ئية في الجرائم الانتخابية.ثالث
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 112 ............. مدى مسؤولية الشخص املعنوي عن الجرائم الانتخابية.الــــفرع الثاني: 

: الاتجاه الرافض لفكرة إمكانية مساءلة الشخص املعنوي جزائًيا
ً
 113 ................. أوال

 114 .............................. ثانًيا: الاتجاه املؤيد إلمكانية مساءلة الشخص املعنوي جزائًيا

ا: موقف املشرع الجزائي الجزائري من
ً
عن جرائم  مسؤولية الشخص املعنويا ثالث

 116 ................................................................................................................... الانتخابية.

 118 ....................................... املسؤولية عن الجرائم الانتخابية.موانع الــــفرع الثالث: 

: عوارض املسؤولية الجزائية املتعلقة باإلدراك.
ً
 118 ............................................... أوال

 121 ................................................ ثانًيا: عوارض املسؤولية الجزائية املرتبطة باإلرادة.

 124 .................................. الظروف املرتبطة بالجرائم الانتخابية :لثانياملـطلب ا

 124 ........................................... الظروف املشددة في الجرائم الانتخابية. الــــفرع ألاول:

: ظروف التشديد املرتبطة بشخصية الجاني )صفته(.
ً
 125 .....................................أوال

 127 ................. ثانًيا: ظروف التشديد املتعلقة باملالبسات املادية للجريمة الانتخابية.

 130 ......................................... الظروف املخففة في الجرائم الانتخابية. الــــفرع الثاني:

: الظروف املخففة القانونية.
ً
 131 .............................................................................. أوال

 132 ............................................................................ ثانًيا: الظروف املخففة القضائية.

 132 ..................... الظروف املعفية من العقاب في الجرائم الانتخابية. الــــفرع الثالث:

: مفهوم الظروف املعفية من العقاب.
ً
 133 ............................................................... أوال

 133 ................. ثانًيا: مدى ألاخذ بالظروف املعفية من العقاب في الجرائم الانتخابية.

 134 ......................................... العقوبات املقررة في الجرائم الانتخابية :املـطلب الثالث

 134 .............................................................................. العقوبات ألاصلية. الــــفرع ألاول:

: املقصود بالعقوبات ألاصلية.
ً
 135 ............................................................................ أوال
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 136 ....................................................... ثانيا: العقوبات ألاصلية في الجرائم الانتخابية.

 140 ......................................................................... العــــــــــقوبـــات التـــبعــــيـة. الــــفرع الثاني:

: املقصود بالعقوبات التبعية.
ً
 141 ............................................................................. أوال

 141 ........................................................ ثانًيا: العقوبات التبعية في الجرائم الانتخابية.

 142 ................................................................... العـــــــــقـــوبات التـــــــكميليـة. الــــفرع الثالث:

: املقصود بالعقوبات التكميلية.
ً
 142 ......................................................................... أوال

 143 .................................................... ثانًيا: العقوبات التكميلية في الجرائم الانتخابية.

 145 ...................... ألاحكام لاجرائية الخاصة بالجرائم الانتخابية :املـبحث الثاني

 146 ........................ أحكام املتابعة الجزائية في الجرائم الانتخابية :املـطلب ألاول 

 146 ........... تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها في الجرائم الانتخابية. الــــفرع ألاول:

: أصحاب الحق في تحريك الدعوى الع
ً
 147 .................................................. مومية.أوال

 151 .......... ثانًيا: القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية في الجرائم الانتخابية.

 153 .................. طرق تحريك الدعوى العمومية في الجرائم الانتخابية. الـــفرع الثاني:

: تحريك الدعوى من طرف وكيل الجمهورية.
ً
 154 ................................................... أوال

 158 ...................... ثانًيا: تحريك الدعوى العمومية من الطرف املضرور)املجني عليه(.

 160 ..................... إجراءات التحقيق واملحاكمة في الجرائم الانتخابية.الــــفرع الثالث: 

: إجراءات التحقيق في الجرائم الانتخابية.
ً
 160 ........................................................ أوال

 162 ....................... ثانًيا: الجهات القضائية املختصة باملحاكمة في جرائم الانتخابات.

 164 .......................... نتخابيعالقة القاض ي الجزائي بالقاض ي الا  :املـطلب الثاني

تنازع الاختصاص في الجرائم الانتخابية بين القاض ي الجزائي والقاض ي  الــــفرع ألاول:

 165 .................................................................................................................... الانتخابي.
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: الاتجاه املنادي باختصاص القاض ي الجزائي العادي بالجرائم الانتخابية.
ً
 165 .... أوال

 167 .ثانًيا: الاتجاه املنادي باستقالل القاض ي الانتخابي عن القاض ي الجزائي العادي.

ا: الاتجاه الوسط بين التوحيد والفصل بين القاض ي الجزائي والقاض ي الانتخابي.
ً
ثالث

 .................................................................................................................................... 168 

العالقة بين القاض ي الجزائي والقاض ي الانتخابي في جرائم الانتخابات.الــــفرع الثاني: 

 .................................................................................................................................... 169 

: مظاهر استقالل القاض ي الجزائي عن القاض ي الانتخابي.
ً
 169 .............................. أوال

ا171 ............................. ي والقاض ي الانتخابي.ثانًيا: مظاهر التعاون بين القاض ي الجزائ

موقف املشرع الجزائري من العالقة بين القاضيين الجزائي  الفرع الثالث:

 172 .................................................................................................................. والانتخابي.

 175 ............................ التقادم في الجرائم والعقوبات الانتخابية :املـطلب الثالث

 175 .......... موقف الفقه من التقادم في الجرائم والعقوبات الانتخابية.الــــفرع ألاول: 

: الاتجاه املؤيد للتقادم في الجرائم والعقوبات الانتخابية.
ً
 176 ............................... أوال

 177 .......................... لجرائم والعقوبات الانتخابية.ثانًيا: الاتجاه املعارض للتقادم في ا

موقف التشريعات الانتخابية من تقادم الجرائم والعقوبات الــــفرع الثاني: 

 178 ................................................................................................................... الانتخابية.

: التشريعات التي تأخذ بالتقادم الخاص.
ً
 178 .......................................................... أوال

 179 ............................................................. ثانًيا: التشريعات التي تأخذ بالتقادم العام.

موقف املشرع الجزائري من التقادم في الجرائم والعقوبات الــــفرع الثالث: 

 181 ................................................................................................................... الانتخابية.

 186 ............................. نتخابيةنطاق الحماية الجزائية للعملية الا  :الباب الثاني

 187 ....................... الحماية الجزائية قبل سير العملية الانتخابية :الفـصل ألاول 



 الــــــــفـهـــرس

403 
 

 188 ......... للعملية الانتخابية التمهيديةالحماية الجزائية للمرحلة  :املبحث ألاول 

 188 ........ الجرائم املتعلقة بعملية التسجيل في القائمة الانتخابية: ألاول املــطلب 

 188 ........................................................................... جريمة القيد املتكررالــــفرع ألاول: ا

: مفهوم جريمة القيد املتكرر.
ً
 189 ............................................................................. أوال

 191 ............................................................................... جريمة القيد املتكررا ثانًيا: أركان

ا: عقوبة جريمة القيد املتكرر.
ً
 194 ............................................................................ ثالث

جريمة التسجيل بإخفاء حالة من حاالت فقدان ألاهلية الانتخابية.الــــفرع الثاني: 

 .................................................................................................................................... 194 

: مفه
ً
 195 وم جريمة التسجيل بإخفاء حالة من حاالت فقدان ألاهلية الانتخابية.أوال

 522 .................. .ثانًيا: أركان جريمة التسجيل بإخفاء حالة من حاالت فقدان ألاهلية

ا: عقوبات جريمة التسجيل بإخفاء حالة من حاالت فقدا
ً
 198 ............. .ن ألاهليةثالث

 199 .......................... جريمة تسجيل أو شطب شخص دون وجه حق.الــــفرع الثالث: 

 199 ............................... أوال: مفهوم جريمة تسجيل أو شطب شخص دون وجه حق.

 200 ......................... .ثانًيا: أركان جريمة التسجيل أو الشطب لشخص دون وجه حق

 202 ........................... ثالثا: عقوبات جريمة تسجيل أو شطب شخص دون وجه حق.

 202 .................................... الجرائم املرتبطة بالقوائم الانتخابية :املـطلب الثاني

 203 .... جريمة تزوير شهادة التسجيل أو الشطب في القوائم الانتخابية. الــــفرع ألاول:

: مفهوم جريمة تزوير شهادة التسجيل أو الشطب في القوائم الانتخابية
ً
 203 ...... .أوال

 204 ........... .شهادة لتسجيل أو شطب في القوائم الانتخابية ثانًيا: أركان جريمة تزويرا

ا: عقوبات جريمة تزوير شهادة تسجيل أو شطب في القوائم الانتخابية.
ً
 206 ........ ثالث

 207 ........................... جريمة اعتراض عملية ضبط القوائم الانتخابية. الــــفرع الثاني:
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: مفهوم جريمة اعتراض عملية ضبط القوائم الانتخابية.
ً
 207 ............................... أوال

 208 ................................ ثانًيا: أركان جريمة اعتراض عملية ضبط القوائم الانتخابية.

ا
ً
 210 ........................... قوائم الانتخابية.عقوبات جريمة اعتراض عملية ضبط ال :ثالث

 211 ........................... جريمة إتالف وإخفاء وتزوير القوائم الانتخابية.الــــفرع الثالث: 

 211 ................................. أوال: مفهوم جريمة إتالف وإخفاء وتزوير القوائم الانتخابية.

 212 .................................. ا: أركان جريمة إخفاء وإتالف وتزوير القوائم الانتخابية.ثانيًا

ا: عقوبات جريمة إخفاء وإتالف وتزوير القوائم الانتخابية.
ً
 214 ............................. ثالث

 215 ................................... الجرائم املرتبطة ببطاقات الناخبين :املـطلب الثالث

 215 ....................................................... جريمة تزوير البطاقة الانتخابية. الــــفرع ألاول:

:  مفهوم جريمة تزوير البطاقة الانتخابية.
ً
 215 ........................................................ أوال

 216 ........................................................... ثانًيا: أركان جريمة تزوير البطاقة الانتخابية.

ا: عقوبات جريمة تزوير البطاقة الانتخابية.
ً
 218 ...................................................... ثالث

 219 ........................................................... جريمة إتالف بطاقة الناخب. الــــفرع الثاني:

: مفهوم جريمة إتالف بطاقة الناخب.
ً
 219 ............................................................... أوال

 220 ................................................................ ثانًيا: أركان جريمة إتالف بطاقة الناخب.

ا: عقوبات جريمة إتالف البطاقة الانتخابية.
ً
 222 ..................................................... ثالث

 223 .................................................. جريمة إخفاء البطاقة الانتخابية. الــــفرع الثالث:

:
ً
 223 ........................................................ مفهوم جريمة إخفاء البطاقة الانتخابية. أوال

 224 ......................................................... ثانًيا: أركان جريمة إخفاء البطاقة الانتخابية.

ا: عقوبات جريمة إخفاء بطاقة الناخب.
ً
 225 ........................................................... ثالث

 226 ...... ماية الجزائية للمرحلة التحضيرية للعملية الانتخابيةالح :املـبحث الثاني
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 227 ........................................... جريمة الترشح املخالف للقانون : املـطلب ألاول 

 227 ........................................... مفهوم جريمة الترشح املخالف للقانون. الــــفرع ألاول:

: مفهوم الترشح طبًقا للقانون الانتخابي الجزائريا
ً
 228 ........................................... .أوال

 231 ..................................................................... ثانًيا: مفهوم الترشح املخالف للقانون.

ا: صورتي الترشح املخالف للقانون.
ً
 232 ................................................................... ثالث

 233 .......................................... أركان جريمتي الترشح املخالف للقانون.ثاني: الــــفرع ال

: أركان جريمة توقيع الناخب ألكثر من مرشح.
ً
 233 .................................................. أوال

 235 ............................................... ثانًيا: أركان جريمة الترشح املتكرر في انتخاب واحد.

 237 .................................... عقوبات جرائم الترشيح املخالف للقانون.ــفرع الثالث: الــ

: عقوبات جريمة توقيع الناخب ألكثر من مرشح.
ً
 237 ............................................. أوال

 238 .......................................... ثانيا: عقوبات جريمة الترشيح املكرر في انتخاب واحد.

 239 ................................................... جرائـم الدعايـة الانتخابية :املـطلب الثاني

 240 ...... جرائم الخروج عن النطاق الزماني واملكاني للحملة الانتخابية. الــــفرع ألاول:

: مفهوم جرائم الخروج عن النطاق الزماني واملكاني للحم
ً
 240 ........ لة الانتخابية.أوال

 243 ......... ثانًيا: أركان جرائم الخروج عن النطاق الزماني واملكاني للحملة الانتخابية.

ا: عقوبات جرائم الخروج عن النطاق الزماني واملكاني للحملة الانتخابية.
ً
 246 ..... ثالث

 247 ................................ الجرائم املرتبطة بمضمون الحملة الانتخابية. الــــفرع الثاني:

: الجرائم املتعلقة باالجتماعات أو اللقاءات الانتخابية.
ً
 247 .................................... أوال

 250 ......................................... تخابية.ثانًيا: جرائم الحظر لبعض أساليب الدعاية الان

ا: جرائم عدم الحياد في الحملة الانتخابية )إساءة التصرف(.
ً
 253 ......................... ثالث

 255 ...... الجرائم املرتبطة بالوسائل املادية واملالية للحملة الانتخابية. الــــفرع الثالث:



 الــــــــفـهـــرس

406 
 

: مفهوم الجرائم املرتبطة بالوسائل املادية واملالية للحملة الانتخابية.
ً
 256 ........... أوال

 257 ............ ثانًيا: أركان الجرائم املرتبطة بالوسائل املادية واملالية للحملة الانتخابية.

ا: عقوبات الجرائم امل
ً
 259 ....... رتبطة بالوسائل املادية واملالية للحملة الانتخابية.ثالث

 260 ......................... الجرائم الخاصة بالتأثير على إرادة الناخب: املـطلب الثالث

 261 ......................... مفهوم الجرائم الخاصة بالتأثير على إرادة الناخب.الــــفرع ألاول: 

: مفهوم جريمة التأثير على الناخب باستعمال الرشوة الانتخابية.
ً
 261 .................. أوال

 262 ..................... ثانًيا: مفهوم جريمة التأثير على الناخب باستعمال العنف والتهديد.

 263 ............................................. جرائم التأثير على إرادة الناخب.أركان الــــفرع الثاني: 

: أركان جريمة الــــرشوة الانتخابية.
ً
 263 ...................................................................... أوال

 265 ............ ثانًيا: أركان جريمة استعمال العنف أو التهديد للتأثير على إرادة الناخب.

 267 ..................................... عقوبات جرائم التأثير على إرادة الناخبين. الــــفرع الثالث:

: عقوبات جريمة الرشوة الانتخابية.
ً
 267 .................................................................. أوال

 268 ....................... ثانًيا: عقوبات جريمة العنف أو التهديد للتأثير على إرادة الناخبين.

 270 .................... الحماية الجزائية خالل سير العملية الانتخابية :الفـصل الثاني

 270 ................... الحماية الجزائية املقررة خالل عملية التصويت :املـبحث ألاول 

 271 ................................... ذاتهالجرائم الواقعة على التصويت ب :املـطلب ألاول 

 271 ................................................................... جريمة التصويت املتكرر. الــــفرع ألاول:

: مفهوم جريمة التصويت املتكرر.
ً
 271 ...................................................................... أوال

 273 ....................................................................... ثانًيا: أركان جريمة التصويت املتكرر.

ا: عقوبات جريمة التصويت املتكرر.
ً
 276 .................................................................. ثالث



 الــــــــفـهـــرس

407 
 

التأثير على  –اانون )حالة فقدان ألاهليةجرائم التصويت املخالف للقالــــفرع الثاني: 

 276 ............................................................................................................ إرادة الناخب(.

: مفهوم جريمتي التصويت بفقدان ألاا
ً
هلية الانتخابية وجريمة التصويت تحت أوال

 277 ......................................................................................................................... التأثير.

ثانًيا: أركان جريمتي التصويت مع فقدان ألاهلية الانتخابية والتصويت تحت التأثير.

 .................................................................................................................................... 278 

ا: عقوبات جريمتي التصويت بإخفاء حالة فقدان ألاهلية وا
ً
لتصويت تحت التأثير ثالث

 281 .................................................................................................... على إرادة الناخب .

 283 ................................................ جريمة التصويت باستعمال املزور. الــــفرع الثالث:

: مفهوم جريمة التصويت باستعمال املزور.
ً
 283 ...................................................... أوال

 284 ....................................................... جريمة التصويت باستعمال املزور.ثانًيا: أركان 

ا: عقوبات جريمة التصويت باستعمال املزور.
ً
 286 .................................................. ثالث

 286 .......................... الجرائم الواقعة على أمن ونظام التصويت :املـطلب الثاني

 287 ......................................... جريمة الدخول بالسالح ملراكز التصويت.ل: الــــفرع ألاو 

: مفهوم جريمة الدخول بالسالح ملراكز التصويت.
ً
 287 ........................................... أوال

 288 .................................................. ثانًيا: أركان جريمة الدخول بسالح ملراكز الاقتراع.

ا
ً
 290 .......................................... ا: عقوبات جريمة الدخول بسالح ملراكز التصويت.ثالث

 290 .......................................جريمة تعكير صفو أعمال مكتب الاقتراع. الــــفرع الثاني:

: مفهوم جريمة تعكير صفو أعمال مكتب الاقتراع.
ً
 291 ........................................... أوال

 292 .................................................... ثانًيا: أركان جريمة تعكير صفو املكتب الانتخابي.

ا: عقوبات جريمة تعكير صفو املكتب الانتخابي.
ً
 294 ............................................... ثالث

 295 ................... جريمة إشاعة ألاخبار الكاذبة أثناء عملية التصويت.الــــفرع الثالث: 
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: مفهوم جريمة إشاعة ألاخبار الكاذبة أثناء عملية التصويت.
ً
 295 ......................... أوال

 296 .......................... ثانًيا: أركان جريمة إشاعة ألاخبار الكاذبة أثناء عملية التصويت.

ا: عقوبات جريمة إشاعة ألاخبا
ً
 299 ..................... ر الكاذبة أثناء عملية التصويت.ثالث

 300 ..... الجرائم الواقعة من/أو على القائمين بالعملية الانتخابية :املـطلب الثالث

 300 ............................................. جريمة إهانة أعضاء املكتب الانتخابي.الــــفرع ألاول: 

: مفهوم جريمة إهانة أعضاء املكتب الانتخابي.
ً
 300 ................................................ أوال

 301 ................................................. ثانًيا: أركان جريمة إهانة أعضاء املكتب الانتخابي.

ا: عقوبات جريمة إهانة أعضاء املكتب الانتخابي.
ً
 303 ............................................ ثالث

جريمة التهديد واستعمال العنف ضد القائمين على العملية  الـــــفرع الثاني:

 304 ................................................................................................................... الانتخابية.

: مفهوم جريمة التهديد واستعمال العنف ضد القائمين على العملية الانتخابية.
ً
أوال

 .................................................................................................................................... 304 

ا: أركان جريمة التهديد واستعمال العنف ضد القائمين على العملية الانتخابية.ثانيًا

 .................................................................................................................................... 305 

ا: عقوبات جريمة التهديد واستعمال العنف ضد القائمين على العملية 
ً
ثالث

 308 ................................................................................................................... الانتخابية.

 309 ......لصادرة من طرف القائمين على العملية الانتخابية.الجرائم ا الـــــفرع الثالث:

: مفهوم الجرائم الصادرة من طرف القائمين على العملية الانتخابية.
ً
 309 ........... أوال

 311 ............................................................................................. ثانًيا: أركـان الـجـريـمـتـين.

ا: عقوبات الجرائم الصادرة عن القائمين بالعملية الانتخابية.
َ
 314 ........................ ثالث

 316 ..................... الحماية الجزائية ملرحلتي الفرز وإعالن النتائج :املـبحث الثاني

 316 ........................................ جريمة خطف الصندوق الانتخابي :املــطلب ألاول 
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 317 .......................................مفهوم جريمة خطف الصندوق الانتخابي. الــــفرع ألاول:

: املقصود بالصندوق الانتخابي.
ً
 317 ......................................................................... أوال

 318 ................................................................ ثانًيا: أهمية حماية الصندوق الانتخابية.

ا: صور الخطف والاعتداء على الصندوق الانتخابي.
ً
 319 ........................................ ثالث

 321 ....................................... أركان جريمة خطف الصندوق الانتخابي. الــــفرع الثاني:

: الركن الشرعي لجريمة خطف الصندوق الانتخابي.
ً
 321 ....................................... أوال

 321 ...................................... ثانًيا: الركن املادي لجريمة الخطف للصندوق الانتخابي.

ا: الركن املعنوي لجريمة اختطاف الصندوق الانتخابي.
ً
 324 ................................... ثالث

 326 .............................. عقوبات جريمة اختطاف الصندوق الانتخابي. الفرع الثالث:

: العقوبات الجنحية لجريمة خطف الصندوق.
ً
 326 ................................................ أوال

 327 ............................................... ثانًيا: العقوبات الجنائية لجريمة خطف الصندوق.

 327 ................................. جرائم الاعتداء على ألاوراق الانتخابية :املـطلب الثاني

 328 ............................................................. جريمة العبث بمحضر الفرز.الــــفرع ألاول: 

: مفهوم جريمة العبث بمحضر الفرز.
ً
 328 ............................................................... أوال

 329 ......................................................... ثانًيا: أركان جريمة التالعب في محاضر الفرز.

ا: عقوبات جريمة العبث بمحضر الفرز.
ً
 331 ............................................................ ثالث

 332 ...................................................... جريمة العبث بأوراق الانتخابية. الــــفرع الثاني:

: مفهوم جريمة العبث باألوراق الانتخابية.
ً
 332 ....................................................... أوال

 333 ........................................................ ثانًيا: أركان جريمة العبث باألوراق الانتخابية.

ا: العقوبات املقررة لجريمة العبث باألوراق الانتخابية.
ً
 335 ................................... ثالث

 336 .................................................. جريمة تالوة ألاسماء غير املسجلة. الــــفرع الثالث:
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: مفهوم جريمة تالوة ألاسماء غير املسجلة.
ً
 336 ....................................................... أوال

 338 ........................................... ثانًيا: أركان جريمة تالوة ألاسماء غير ألاسماء املسجلة.

ا: عقوبات جريمة تالوة ألاسماء غير ألاسماء املسجلة في ألاوراق الاا
ً
 340 .. نتخابية.ثالث

 341 ....... جرائم عدم تسليم ألاوراق الخاصة بالعملية الانتخابية :املـطلب الثالث

 341 ................... جريمة الامتناع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية. الــــفرع ألاول:

: مفهوم جريمة الامتناع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية.
ً
 341 ...................... أوال

 343 ....................... ثانًيا: أركان جريمة الامتناع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية.

ا: عقوبات جريمة الامتناع عن تسليم القائمة الاا
ً
 345 .................. نتخابية البلدية.ثالث

 346 .................................... .جريمة الامتناع عن تسليم محاضر الفرز  الــــفرع الثاني:

: مفهوم جريمة الامتناع عن تسليم محاضر الفرز.
ً
 346 ........................................... أوال

 347 ............................................ متناع عن تسليم محاضر الفرز.ثانًيا: أركان جريمة الاا

ا: عقوبات جريمة الامتناع عن تسليم محاضر الفرز.
ً
 349 ....................................... ثالث

جريمة إساءة استعمال القائمة الانتخابية البلدية  من طرف الــــفرع الثالث: 

 350 ....................................................................................................................... املترشح.

: مفهوم جريمة إساءة استعمال القائمة الانتخابية البلدية من طرف املترشح
ً
 351 .... .أوال

ثانًيا: أركان جريمة إساءة استعمال القائمة الانتخابية البلدية من طرف املترشح.

 .................................................................................................................................... 352 

ا: عقوا
ً
 354 . بات جريمة إساءة استعمال القائمة الانتخابية البلدية من طرف املترشح.ثالث

 357 ..................................................................................................... خاتمة

 370 ........................................................................................... قائمة املراجع

 396 ................................................................................................... الفهرس

 



 ملخص الرسالة:

كانت لها  ،شهدت الجزائر مؤخًرا تحوالت سياسية هامة صاحبتها اصالحات دستورية

ية لانعكاسات قانونية على املنظومة الانتخابية، تهدف إلى ضمان حماية وسالمة العم

بر القانون العضوي رقم ـعتــتها ومصداقيتها. ويـــــالانتخابية من أي اعتداء يؤثر سلًبا على نزاه

املعدل واملتمم بالقانون العضوي  ،الانتخابات، املتعلق بنظام 52/10/5161املؤرخ في  61 -61

في تنظيم وضبط قواعد الحماية الجزائية املقررة  النص املرجعي وألاساس ي، 10 -61رقم 

  لالنتخابات في الجزائر.

ًقا لهذا القانون الا وتناولت هذه الدراسة موضوع الحماية الجزائية للعملية  نتخابية ًو

للوقوف على مدى إسهام وكفاية النصوص الجزائية الانتخابية ملواجهة ما قد يشوب العملية 

الانتخابية من تجاوزات أو انتهاكات لنظام الانتخابات، خاصة أمام تنوع أساليب ارتكاب هذه 

الانتخابية، ألامر الذي يستدعي تعديل هذه النصوص الجزائية، أم أنه يتطلب الجرائم 

بغرض  استحداث نصوص جزائية جديدة تتالءم مع خصوصية وطبيعة إلاجرام الانتخابي،

 ضمان حماية جزائية ًعالة وحقيقة للعملية الانتخابية عبر جميع مراحلها.
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Résumé de la thèse: 

       L’Algérie a récemment connu d’importantes transformations politiques 

accompagnées de réformes constitutionnelles qui ont eu des répercussions 

juridiques sur le système électoral ; celles-ci visent à garantir la protection et la 

sécurité de l’opération électorale de toute atteinte pouvant influencer  négativement 

son intégrité et sa crédibilité. La loi organique n°16-10 du 25/08/2016.relative au 

système électoral modifier par  La loi organique n°19-08  du 14/09/2019 . est le texte 

de référence et de base pour l’organisation et la consolidation des règles de la 

protection pénale instituées en faveur des élections en Algérie. 

       Cette étude a abordé le sujet de la protection pénale du processus électoral selon 

cette loi pour déterminer la contribution et la suffisance des dispositions pénales 

électorales, pour faire face à ce qui pourrait entacher le processus soit par des excès 

ou des violations du système devant la diversité des méthodes employées pour 

commettre ces infractions électorales , ce qui nécessite la modification des ces textes 

pénaux ou alors crée des nouveaux textes  en symbiose avec la particularité et la 

nature de cette délinquance électorale, dans le but d’assurer une protection pénale 

efficace et réelle à travers touts les étapes de l’opération électorale. 

Mots clés : L’opération électoral – Protection pénale – Loi électorale. 


