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املستخلص
 ومن املألوف، ومن ثم إعالن النتائج، اإلجراءات اخلاصة مبراحل العملية االنتخابية واملتعلقة باالقرتاع والفرز،حيدد قانون االنتخاب
 ومن الضروري بيان اجلهة املختصة. ويطلق على هذه املنازعات صحة العضوية الربملانية،حدوث منازعات يف صحة العملية االنتخابية
 إن فتح اجملال، حتى نضمن عدم احتالل مقاعد جملس النواب ممن ال ميثل األمة حقيقة أو اغتصب إرادتها،بنظر منازعات صحة العضوية
 فمن خالل التحقيق يف،أمام الناخبني للطعن يف صحة العضوية الربملانية يشكل ضمانة مهمة لكفالة التمثيل احلقيقي لإلرادة الشعبية
 ومن ثم استدراك هذه،الطعن املقدم يكشف ما شاب عملية االنتخاب من أخطاء وعيوب أدت إىل فوز املرشح غري املستحق لعضوية الربملان
 ومن،األخطاء والعيوب بإبطال عضوية ذلك املرشح وإعالن فوز من يستحق الفوز من املرشحني أو إبطال االنتخاب يف الدائرة االنتخابية
.ثم إعادة االنتخاب حبسب ما يقضي به قانون االنتخاب

 إبطال العضوية الربملانية، عضوية الربملان، صحة العضوية الربملانية:الكلمات املفتاحية

The Competence of the Judicial Authority in Deciding
the Validity of Parliamentary Membership
Faysal shatnawy
Abstract:
The competence of the judicial authority in deciding the validity of parliamentary membership
The law of the election defines the procedure related to the electoral process stage and relevant to voting,
sorting and then declaration of the results.
It is common for disputes to occur about the validity of the electoral process. Such disputes are called the validity
of parliamentary membership, where it is necessary to state the competent authority which shall assume to
examine and consider such disputes in the issues of the validity and legitimacy of the membership, so as to
ensure non-occupancy of the seats therein the parliament by who does not actually and in fact represent the
nation or who seized unlawfully its will. Just to give a chance for the voters to raise an appeal the validity thereof
shall constitute an important guarantee for the true representation to the will of the nation, as this is shall be
through investigating the appeal to reveal what is vitiating the election in terms of errors and defects conduced
to have the unqualified candidate win the parliament membership, and therefore, shall rectify such errors and
defect to invalidate the election made in the electoral district and to take action to cause the process of election
once again in accordance to the procedures the election law requires.
The study herein is an endeavor to define the controls that the Court of Appeal of Jordan is adopting while
addressing the matter of the validity of the electoral appeals on the occasion of the parliamentary elections.
Key words: The Validity of Parliamentary Membership, Membership of Parliament, Canceling Membership
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فيصل شنطاوي

مقدمة

األردنية ،الذي تنتهي فيه احملكمة إىل إبطال االنتخاب الختيار

حتى ميثل اجمللس النيابي املواطنني متثيال صحيحا وعادال جيب

أعضاء جملس النواب ،وحيث إنه مهم يف بناء النظام الدستوري

أن تكون االنتخابات النيابية نزيهة ،وهذا يتطلب إجراء االنتخابات

والسياسي لألردن ،وملا كان موضوع احلكم قد انصب على طعون

النيابية يف أجواء من احلرية ،والنزاهة حبيث يستطيع الناخبون

انتخابية فيهما الكثري من املالبسات اليت جعلت العملية االنتخابية

ئحديد خياراتهم حبرية تامة بعيدا عن الضغوط وتدخالت

حمال لعدم االطمئنان لسالمتها ،وقد وجدنا أنه ال مناص لنا من

السلطة.

إبراز أهمية هذه األحكام والتعقيب على ما جاء بها.

إن كل ذلك يتطلب أن تكون العملية االنتخابية بكل مراحلها

آمال يف أن نبني املرتكزات املهمة اليت استندت إليها هذه األحكام

مطابقة للمعايري الدولية ،ابتداء من إعداد جداول الناخبني

وانعقد اختصاص الفصل يف صحة العضوية حملكمة االستئناف،

ومرورا بيوم االقرتاع وانتهاء مبرحلة فرز أوراق املقرتعني وإعالن

وحتديد نطاق ذلك االختصاص ،وبيان القواعد القانونية احلاكمة

النتائج .ولن يتحقق ذلك إال إذا أشرفت جهة حيادية على كل

ملوضوع الفصل يف صحة العضوية الربملانية املستقاة من النصوص

مراحل العملية االنتخابية .عالوة على ذلك ال بد أن تكون هذه

الدستورية والقانونية وكيف عاجلت نصوص هذه املسألة ،وذلك

اجلهة فعالة ومستقلة وحيادية للنظر يف الطعون االنتخابية.

لتحقيق اهلدف املنشود من هذه الدراسة.

وقد تباينت األنظمة (الدول) يف حتديد اجلهة املختصة اليت تتوىل

وسوف نتبع يف هذه الدراسة منهجا قانونيا ،يزاوج الطريقة

النظر يف الفصل يف صحة العضوية الربملانية؛ حيث تشري الدراسات

الوصفية

النصوص

أن الدول اعتمدت أسلوبني رئيسيني هما أسلوب الرقابة القضائية،

التشريعية واألحكام القضائية ،املتعلقة مبادة الدراسة ،ومن أجل

أي إعطاء مهمة الفصل يف صحة العضوية إىل السلطة القضائية،

حتقيق ذلك قسمنا خطة الدراسة على النحو اآلتي :املبحث األول:

على اعتبار أن الفصل يف املنازعات القانونية هو من طبيعة

اجتاهات الفصل يف صحة العضوية الربملانية يف األنظمة املقارنة.

أعمال هذه السلطة ،لكونها سلطة مستقلة عن السلطات األخرى.

املبحث الثاني :الشروط الشكلية لقبول الطعن أمام حمكمة

أما األسلوب اآلخر فهو أسلوب الرقابة السياسية ،أي إعطاء مهمة

االستئناف .املبحث الثالث  :إجراءات الفصل يف الطعن أمام حمكمة

الفصل يف صحة العضوية الربملانية إىل جملس النواب لنفسه كما

االستئناف .املبحث الرابع :مناذج من الطعون اليت فصلت فيها

كان معموال به يف األردن .ووفقا للتعديالت الدستورية األخرية

حمكمة االستئناف.

بالطريقة

التحليلية،

معتمدين

على

فقد أسند املشرع الدستوري األردني صالحية الفصل يف صحة
العضوية الربملانية للقضاء العادي ،وذلك عندما نص يف املادة  71من

أهمية املوضوع

الدستور على أن «خيتص القضاء حبق الفصل يف صحة نيابة أعضاء

يرجع اختيار الباحث ملوضوع الفصل يف صحة العضوية إىل أهمية

جملس النواب ،ولكل ناخب من الدائرة االنتخابية أن يقدم طعنا

الدور الذي تلعبه الطعون االنتخابية يف الوقت احلاضر يف محاية

إىل حمكمة االستئناف» مما ال شك فيه أن حق اللجوء إىل القضاء

حقوق األفراد ومحاية اجملتمع (مصلحة اجملتمع)؛ لذا يهدف البحث

وتقديم الطعون يعترب أحد أهم احلقوق اليت حترص الدساتري

إىل تعرف موضوع الطعون االنتخابية ،كدراسة مقارنة بني النظام

على كفالتها لألفراد؛ ذلك أن متكني األفراد من الطعن يف نتائج

القانوني األردني كأساس مع أنظمة قانونية أخرى ،من خالل

االنتخابات النيابية ،يعترب الضمان األساسي لنزاهة وعدالة العملية

معرفة موقف املشرع األردني من موضوع الطعن يف صحة العضوية

االنتخابية.

الربملانية ،وتتبع أحكام القضاء األردني يف الطعون االنتخابية على

وقد أحسن املشرع األردني بذلك صنعا ،فاختصاص جملس النواب

الرغم من أنها قليلة نسبيا .ومعرفة اجلهة اليت متارس النظر يف

بالنظر يف صحة انتخاب أعضائه يثري حساسية ،كما أن التجارب

الطعون االنتخابية واختصاصاتها ومعرفة كيفية اتصال احملكمة

العملية يف األردن ويف الدول اليت أخذت بهذا النظام ال تساعد على

بالطعن ،وبيان شروط قبول الطعن ،ومعرفة حجية األحكام

تبنيه وباإلضافة لذلك فإن الطعون االنتخابية املتعلقة بصحة

الصادرة واألثر املرتتب على بطالن عضوية النائب.

العضوية هي يف واقع احلال منازعات يطلب فقهيا التحقق من
صحة ادعاء وإنزال حكم القانون على واقعه ،وهي بهذه الصفة

الدراسات السابقة

حتتاج إىل قاض ينظرها ولذلك فمن املنطقي أن أسند مثل هذا

على الرغم من أهمية موضوع الفصل يف صحة العضوية الربملانية،

األمر للقضاء ،وهذا هو التفسري األسلم ملبدأ الفصل بني السلطات،

فإن الدراسات املتخصصة يف هذا املوضوع قليلة وخاصة يف األردن

كما أن األخذ مبثل هذا احلل يقوي مبدأ سيادة القانون ويسنده.

تكاد تكون معدومة ،مع العلم أن هناك بعض الكتب الفقهية اليت

وهذا وقد نظر القضاء األردني يف عدة طعون انتخابية ،وذلك

تناولت هذا املوضوع بشكل خمتصر ووجيز ومن هذه الدراسات

مبوجب اختصاصه الذي أسنده له املشرع بناء على نص املادة 71

واملؤلفات على سبيل املثال:

من الدستور ،واعتربت بعض أحكامه من أحكام الطعون االنتخابية

-1دراسة املقاطع ،حممد عبد احملسن ،)1998( ،بعنوان« :اجتاهات

يف األردن حيث أعلنت احملكمة بطالن االنتخابات يف بعض الدوائر

القضاء الدستوري الكوييت يف شأن الطعون االنتخابية ،جملة

االنتخابية ،وأمرت بإعادة االنتخابات يف تلك الدائرة ،وملا كانت

احلقوق الكويتية السنة الثانية والعشرين،ع »4هدفت هذه الدراسة

هذه األحكام هي األوائل من نوعها يف تاريخ احلياة الدستورية

إىل تعرف دور القضاء الدستوري الكوييت يف الفصل يف الطعون
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االنتخابية من خالل الطعون االنتخابية اليت نظرتها احملكمة

وسنحاول أن نعرض هلذه االجتاهات على النحو التالي:

الدستورية الكويتية ،باإلضافة إىل دراسة القواعد القانونية

املطلب األول

احلاكمة ملوضوع الطعون االنتخابية وفقا للتنظيم الدستوري

إسناد االختصاص إىل الربملان

والقانوني للموضوع ،كما تناولت الدراسة أهم أحكام احملكمة

عهدت بعض الدساتري إىل اجمللس النيابي نفسه مبهمة الفصل يف

الدستورية اليت صدرت يف شأن الطعون االنتخابية.

صحة عضوية أعضائه ،فإليه توجه الطعون ،وهو وحده الذي

 -2دراسة الفيلي ،حممد حسني ، )1997( ،بعنوان« :اجتاهات القضاء

خيتص بالفصل فيها بقرار نهائي منه ال تعقيب عليه من أي جهة

الكوييت يف الطعون املتعلقة بانتخابات جملس األمة» جملة احلقوق

أخرى (الصاحل.)542 :2003 ،

الكويتية ،السنة احلادية والعشرين ،ع ،3تناول الباحث التنظيم

ففي بريطانيا على سبيل املثال ،ظل الربملان يتوىل الفصل يف

التشريعي للجداول االنتخابية وموقف احملكمة الدستورية من

عضوية أعضائه حتى عام 1868م ،بل ما يزال هذا األمر مستمرا

حجية اجلداول االنتخابية ،وكيفية تقديم الطعون االنتخابية

على الرغم من صدور قانون يعطي احملكمة سلطة الفصل يف تلك

وسلطة القاضي بشأنها.

العضوية ،فال يوجد ما مينع الربملان من التصدي للفصل يف صحة

-3دراسة بركات ،ممدوح ،)2001( ،بعنوان« :الفصل يف صحة

انتخاب أعضائه.

عضوية جملسي الربملان» جامعة عني مشس ،كلية احلقوق ،رسالة

ويف فرنسا ،ظل الربملان هو املختص بالفصل يف صحة عضوية

دكتوراه ،تناول فيها الباحث موضوع الفصل يف صحة العضوية

أعضائه حتى صدور دستور اجلمهورية اخلامسة عام 1958م ،والذي

الربملانية مقارنة مع القانون الدستوري املصري حيث تناول

أسنده جلهة قضائية (الصاحل )542 :2003 ،وهي اجمللس الدستوري

اختصاص اجملالس النيابية والقضاء بالفصل يف صحة العضوية يف

الفرنسي الذي يتمتع بالعديد من االختصاصات واليت من بينها

أمريكا وبريطانيا ولبنان ومصر ،وبني كيفية التحقيق والفصل يف

اختصاصاته مبنازعات االقرتاع كافة ،هذا فضال عن اختصاصه

الطعون االنتخابية يف دول املقارنة.

بالرقابة على دستورية القوانني وهي الرقابة الالحقة.

-4دراسة سليم ،مصطفى ،)2001( ،بعنوان« :النظام االنتخابي

واجلدير بالذكر أن اجمللس الدستوري الفرنسي قد أصبح منذ

املصري بني املشاركة السياسية والطعون االنتخابية» دار النهضة

 2008/7/23خمتصا أيضا بالرقابة السابقة على دستورية القوانني

العربية ،القاهرة .تناول املؤلف الطعون االنتخابية واملنازعات

اليت حتال إليه إما من قبل الدولة أو من قبل حمكمة النقض ،وذلك

السابقة على إجراء االنتخابات مبينا مفهوم املنازعة االنتخابية

مبوجب التعديل الدستوري الذي أدخل على دستور عام 1958م يف

وكذلك موضوع الفصل يف صحة العضوية الربملانية وخاصة يف

.2008/7/23

مصر .

هذا ،وما تزال دساتري العديد من الدول تسري على هذا االجتاه ،ومن

 -5دراسة حممد ،صربي ( ،)2002بعنوان« :االختصاص بالفصل

ذلك ما نص عليه دستور الواليات املتحدة األمريكية يف البند األول

يف صحة العضويةالربملانية وحدود اختصاص جملس الشعب»

يف الفقرة اخلامسة من مادته األوىل ،اليت تقرر «لكل جملس الفصل

دار النهضة العربية ،القاهرة .تناول املؤلف يف هذا الكتاب جهة

يف شأن انتخابات أعضائه ،وإعالن نتائجهم ،وبيان أحوال فقدانهم

االختصاص بالفصل يف صحة العضوية الربملانية وذلك يف

العضوية لفقدان األهلية» ،وهذا منهج واضح يف تغليب مبدأ إسناد

بعض األنظمة املقارنة وكذلك تناول موقف القضاء من مسألة

الفصل يف العضوية الربملانية نفسه دون أي جهة أخرى.

االختصاص بنظر الطعون املتعلقة بصحة العضوية.

يذهب أصحاب هذا االجتاه إىل اعتبار أن الربملان هو اجلهة املختصة
بالفصل يف صحة انتخاب أعضائه ،ويستند هذا الرأي إىل مبدأ

املبحث األول

الفصل بني السلطات ،وحتقيق استقالل السلطة التشريعية،

اجتاهات الفصل يف صحة العضوية الربملانية

باعتبار أن الربملان سيد نفسه (شيحا .)584 :2000 ،ويربر جانب

لقد اختلفت الدول بالنسبة للجهة صاحبة االختصاص بالفصل يف

من الفقه منح الربملان صالحية التثبت من صحة انتخاب أعضائه

صحة العضوية الربملانية ،فقد ذهبت بعض الدول إىل إسنادها إىل

بدعوى احلرص على استقالل الربملان بشئونه الداخلية ،واخلشية

الربملان ،تطبيقا ملبدأ سيادة األمة ومبدأ الفصل بني السلطات ،هذا

من إعطاء هذا االختصاص إىل جهة حكومية أو إىل جهة قضائية

املبدأ الذي يفرض استقالال عضويا وموضوعيا للربملان عن غريه

قد ال تتمتع إزاء السلطة التنفيذية باستقالل حقيقي كامل ،سواء

من السلطات يف إدارة شئون الربملان (رسالن.)24 :2000 ،

من الناحية النظرية أو من الناحية الفعلية( .حسن)226 :1968 ،

يف حني ذهبت دول أخرى إىل إسنادها إىل القضاء؛ ألن اختصاص

غري أن املسلك القائم على إسناد صالحية الفصل يف الطعون

القضاء يقتصر على التأكد من توافر الشروط اليت تطلبها الدستور

االنتخابية ،للربملان القى انتقادات من جانب آخر من الفقه فقد

والقانون الكتساب العضوية الربملانية الصحيحة ونظرا ملا هلذا

قيل إنه ال حيقق احليدة بالنظر إىل ما ختضع إليه اجملالس النيابية

املوضوع من جوانب قانونية تستلزم توافر القدرة على حبثها

يف كثري من األحيان للهوى واالعتبارات السياسية واحلزبية (مجال

ملن يتصدى هلا .كما ذهبت بعض الدول إىل منح هذا االختصاص

الدين ،سامي ،)250 ،2005 ،وكذلك إمكانية افتقاد أعضاء الربملان

إىل القضاء الدستوري ممثال يف احملكمة الدستورية أو للمجلس

للدراية القانونية اليت متكنهم من البت يف الطعن ألن الفصل يف

الدستوري (.)Duguit, 1924, 356

صحة العضوية هو يف حقيقته موضوع قانوني؛ إذ يتوقف الفصل
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فيها على تبيان مدى احرتام أحكام الدستور والقانون بشأن شروط

أن يشعر ،ومن ناحية أخرى ففي أغلب األحوال يستخدم حزب

العضوية ومدى توافرها يف العضو (شيحا ،د.ت.)584 :

األغلبية حق النظر يف صحة النيابة كسالح انتقامي ضد أحزاب

كما أن قيام اجملالس النيابية بالفصل يف الطعون االنتخابية يتعارض

املعارضة ،مما ال يتفق واحلياد اهلادئ الذي يتطلبه القضاء) (عبيد،

مع املفهوم الصحيح ملبدأ الفصل بني السلطات؛ ألن اجملالس النيابية

.)216 :1992

عندما متارس هذا االختصاص ،إمنا تفصل يف خصومة ترفع إليها؛

ومن الدساتري اليت منحت هذا االختصاص إىل اجملالس النيابية،

إذ ال تعدو الطعون االنتخابية أن تكون منازعات بني فردين أو

الدستور اإليطالي الصادر عام  ،1947والدستور األردني الصادر عام

أكثر ،والفصل يف املنازعات هو من اختصاص السلطة القضائية

 1952وذلك قبل التعديالت الدستورية لعام .2011

وحدها (.)Esmein, 1921: 356

ويالحظ أن أغلب التجارب الربملانية يف خمتلف دول العامل ،ظهر

ويرى الباحث أن إعطاء االختصاص بالفصل يف صحة العضوية

فيها عدم حياد الربملان ،فيما يتعلق بالفصل يف صحة عضوية

جمللس النواب ،جيعل منه خصما وحكما يف نفس الوقت مما خيالف

أعضائه ،فالربملان يف األردن قد ثبت عدم صالحيته يف نظر

مبادئ العدالة ،عالوة على إمكانية عدم التزام اجملالس النيابية

الطعون املقدمة يف صحة عضوية أعضائه ،فبعد البحث الذي

للحيدة الالزمة ،وتغلب باالعتبارات السياسية على االعتبارات

أجراه الباحث يف كل قرارات جلان الطعون يف جملس النواب منذ

القانونية عند حبث الربملان لصحة العضوية .فاالنتخابات تسفر

عام  1989إىل عام  ،2011مل جيد أية سابقة يف إبطال عضوية أحد

عادة عن أغلبية وأقلية ومن الطبيعي وخاصة يف بلداننا أن حتابي

أعضاء اجملالس النيابية املتعاقبة يف تلك الفرتة ،علما بأنه كان

أنصارها وتنحاز ضد خصومها ،فالتحيز السياسي يكون صارخا

هناك عشرات الطعون االنتخابية املقدمة من هيئة الناخبني يف

ضد املعارضني واألقلية متمثال يف إبطال عضويتهم بغري أسباب

تلك الفرتة .ومرد ذلك من وجهة نظر الباحث ،التأثر باملواقف

مقبولة ويف أسرع وقت ممكن للتخلص منهم ،كما أن التحيز

السياسية واجلهوية واإلقليمية.

السياسي يكون صارخا لصاحل األعضاء التابعني حلزب احلكومة
متمثال يف رفض الطعون املقدمة ضدهم وبعد أطول فرتة ممكنة

املطلب الثاني

لالستفادة بوجودهم يف الربملان ،مع مالحظة أن تزيد الطعون

إسناد االختصاص إىل القضاء

املقدمة إلبطال العضوية على ثلث أعضاء اجمللس؛ مما يؤدي إىل

إذا ما أسفر عنه التطبيق العملي من سوء ممارسة اجملالس النيابية

استحالة إصدار القرارات ببطالن العضوية واليت تستلزم موافقة

يف معظم بالد العامل وخاصة يف األردن؛ الختصاصها بشأن هذه

ثلثي األعضاء عليها*.

املهمة القضائية اليت ال تتفق وطبيعة تكوين اجملالس النيابية،

وبناء على ما تقدم فإن الباحث من املؤيدين إىل إعطاء مهمة

واليت تقتضي حيادا ال ضمان له يف أغلبية حزبية ،فقد اجته

الفصل يف صحة العضوية الربملانية إىل القضاء ،فقد دلت التجارب

معظم الفقه إىل املطالبة بأن يكون االختصاص بالفصل يف صحة

على أن اجملالس الربملانية ال تستطيع أن تنظر عادة إىل األمور بعني

العضوية معقودا للقضاء وحده ،ملا يتوافر له من مقومات اخلربة

القاضي العادل ،بل كثريا ما تتغلب عليها نزعاتها السياسية ،وتصدر

القانونية واحليدة احلقيقية يف أداء هذه املهمة.

قراراتها مدفوعة بعوامل حزبية وسياسية .وكثريا ما حتكمت

حيث يرى أصحاب هذا االجتاه بأن مينح اختصاص الفصل يف صحة

األهواء السياسية يف القرارات اليت يتخذها جملس النواب األردني يف

عضوية أعضاء اجملالس النيابية إىل القضاء؛ ذلك أن اختصاص

هذا الصدد .كما أن االستناد إىل مبدأ سيادة الربملان هو استناد غري

القضاء بالفصل يف صحة العضوية النيابية يشكل ضمانة للنواب

موفق ألن السيادة املطلقة قد انتهى أمرها اآلن وأصبح مبدأ سيادة

أنفسهم ،ملا قد يظهر من تعسف األغلبية ضد األقلية ،وكذلك يعد

القانون هو األصل؛ حيث يتعني خضوع السلطات العامة جملموعة

ضمانة حلماية مبدأ سيادة األمة ،لعدم دخول أي من األفراد إىل

القواعد القانونية امللزمة (خليل)352 :1996 ،

الربملان بطرق غري مشروعة ،فاختصاص القضاء يضمن عدم

وقد انتقد الفقه الفرنسي اختصاص اجملالس النيابية بالفصل

حدوث أي من التكتالت السياسية سواء من حزب ضد حزب آخر،

يف صحة العضوية على أساس أنه ميثل خمالفة ملبدأ الفصل بني

أو من عضو ضد آخر ( .عرفة)485 :2008 ،

السلطات ،لكون األمر يتعلق مبنازعة قضائية (عبيد.)216 :1992 ،

كما يرى هذا االجتاه أن إعطاء سلطة الفصل يف صحة العضوية

وعاب العميد دوجي على ذلك بقوله( :إنين أرى أن هذه الطريقة

للربملان هو اعتداء على مبدأ الفصل بني السلطتني التشريعية

أي حق اجملالس النيابية يف الفصل يف صحة نيابة أعضائها معيبة

والقضائية ،استنادا إىل أن النزاع يف صحة العضوية ال خيتلف عن

جدا ،وغنه ملن اخلطر أن مننح جملسا سياسيا وظيفة قضائية؛ إذ

سائر املنازعات اليت جيب أن خيتص القضاء وحده ،وليس الربملان،

من املستحيل أن يسود اهلدوء وعدم التحيز الضروريان ملثل هذه

بالفصل فيها( ،عصفور ،)202-201 :1931،عالوة على ما يتسم به

الوظيفة ..حقيقة إنه مقيد باحلكم طبقا للقانون ولكنه ال يفهم

القضاء من احليدة والنزاهة وعدم التأثر باالعتبارات واملؤثرات

إال بصعوبة ،بل ويف أغلب األحوال حيكم مبا خيالف القانون دون

السياسية واحلزبية( ،شيحا ،د.ت ،)582 :فضال عن تكوينه القانوني

* وصل جمموع الطعون املقدمة جمللس النواب الرابع عشر  54طعنا ،ومل يشمل الفصل يف صحة أي طعن ،وكذلك احلال بالنسبة للمجلس النيابي الثالث عشر سبعة طعون ،واجمللس النيابي الثاني عن أحد
عشر طعنا ،واجمللس النيابي اخلامس عشر  35طعنا .ومجيعها رفضت واجمللس النيابي السادس عشر  17طعنا.
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اخلالص الذي ميكنه من إنزال حكم القانون على ما يثار أمامه من

غري قضائية (سياسية) ،ومن هذه الدول :فرنسا (املادة  56من

منازعات تتعلق بصحة العضوية واحلكم ببطالنها حال حتققه من

دستور عام  ،)1958واجلزائر

؛ إذ اسندت هذه الدول

وجود ما يربر قانونا القضاء بهذا البطالن (مجال الدين:2005 ،

صالحية الفصل يف الطعون االنتخابية إىل اجمللس الدستوري الذي

 ،)250وال خوف من تعارض تقرير اختصاص القضاء بالفصل يف

يعد هيئة غري متخصصة؛ ألنه يف األصل يباشر الرقابة على

صحة الطعون ومبدأ الفصل بني السلطات؛ ذلك أن مهمة القضاء

دستورية القوانني ،فمنهم من اعترب أن للمجلس طبيعة سياسية

األصلية هي الفصل يف املنازعات (شيحا ،د.ت.)582 :

ومنهم من أضفى عليه الطبيعة القضائية ،وذهب اجتاه ثالث إىل

وأما عن الدساتري اليت منحت هذا االختصاص إىل القضاء ،فأبرز

اعتبار أن اجمللس الدستوري من طبيعة خمتلطة.

***

 ،واملغرب

****

األمثلة عليها الدستور األردني لعام 1952م ،وذلك مبوجب التعديل
الدستوري لسنة 2011م؛ حيث نصت املادة  71منه على أن «خيتص
القضاء حبق الفصل يف صحة نيابة أعضاء جملس النواب.*»...

الفرع األول :الطبيعة السياسية للمجلس الدستوري
يذهب الفقه الفرنسي إىل إضفاء الصفة السياسية على اجمللس

كما كان الدستور البحريين من أسبق الدساتري العربية يف جعل

الدستوري ،وهذا انطالقا من طريقة اختيار أعضاء اجمللس

االختصاص بالفصل يف صحة العضوية للقضاء؛ حيث نصت

الدستوري اليت تتم من طرف رئيس اجلمهورية والسلطة

املادة ( )57منه على أن «ختتص حمكمة االستئناف العليا املدنية

التشريعية يف جملس الشيوخ واجلمعية الوطنية ،كذلك فإن

بالفصل يف الطعون اخلاصة النتخابات اجمللس الوطين ،وينتقل هذا

أعضاء اجمللس الدستوري ليسوا قضاة يتم اختيارهم من طرف

االختصاص إىل أية حمكمة مدنية أعلى تنشأ بقانون».

جملس الشيوخ ،واجلمعية الوطنية ،فضال على أن أعضاء اجمللس

كما كانت بريطانيا من أسبق الدول يف إسناد الفصل يف الطعون

الدستوري ليسوا قضاة يتم اختيارهم من طرف اجمللس األعلى

االنتخابية إىل القضاء ،فقد تنازل جملس العموم الربيطاني

للقضاة.

عن اختصاصه بالفصل يف الطعون النيابية إىل القضاء مبوجب

ومن ناحية أخرى يستند أنصار هذا االجتاه على طبيعة اإلجراءات

القانونني الصادرين يف عامي  1969 ،1868بعد أن أدرك أنه يستحيل

اليت متارس أمامه؛ حيث ختتلف عن اإلجراءات القضائية ،فمثال

على أعضاء اجمللس أن يتحولوا إىل قضاة يفصلون بنزاهة وحيدة

ال يشرتط حضور حمامني للدفاع عنهم كما أن جلسات اجمللس

يف الطعون املقدمة ضد انتخاب بعضهم بعضا ،كما عهد دستور

الدستوري جلسات سرية ،وليست علنية ،وهناك اعتبار تارخيي

اليونان الصادر يف  23مايو  1991مبوجب املادة  82منه إىل حمكمة

مؤداه أن اهلدف من إنشاء اجمللس الدستوري هو محاية احلكومة

خيتار أعضاؤها من بني مستشاري حمكمة النقض وحماكم

من تعديات الربملان عليها يف اجملال الالئحي احملجوز أصال للحكومة

االستئناف بطريق القرعة بالفصل يف الطعون االنتخابية سواء

غري أنه مت الرد على هذا بالقول إن اختصاصات اجمللس تشمل

كان مرجعها عدم سالمة االنتخاب أو عدم توافر شرط العضوية،

الفصل يف املنازعات الدستورية تطبيقا لنصوص املواد 58 ،54 ،41

أما الدستور االحتادي جلمهورية النمسا فقد عهد طبقا للمادة 141

من الدستور الفرنسي ،وال يشك أحد يف توافر الصفة القضائية

منه إىل احملكمة الدستورية العليا بالفصل يف الطعون االنتخابية

للفصل يف هذه املنازعات ،فهذا االختصاص ثابت مبقتضى نص يف

املقدمة ضد أعضاء اهليئات النيابية .ويف تركيا نصت املادة  75من

الدستور»( .املرسي.)568 :1998 ،

دستورها الصادر يف  09يوليو  1961على أن خيتص اجمللس العالي
لالنتخاب املشكل من رجال القضاء بفحص الطعون االنتخابية

الفرع الثاني :الطبيعة القضائية للمجلس الدستوري

والفصل فيها( .عبيد :1992 ،ص)217

يتفق الفقه الفرنسي على أن اجمللس الدستوري هو جهة قضائية،

وبالرغم من أهمية دور القضاء يف الفصل يف صحة العضوية ،فإن

وهذا ما ذهب إليه الفقيه فالني؛ حيث استند إىل معيارين مميزين

جانبا من الفقه انتقد هذا الدور اهلام ،بالنظر إىل أنه قد يتباطأ أو

للقضاء ،وهما تطبيق القانون ،وحجية األحكام فعند حتليله لكلمة

يتأخر يف الفصل يف الطعون املعروضة عليه (عرفة،)286 :2008 ،

«قضاء» أكد أنها تعين اجلهة اليت تقول كلمة القانون بشكل علين

إال أن الباحث يرى أن القضاء قادر على سرعة البت يف هذه الطعون

وباسم الدولة ،أما املعيار الثاني املميز للقضاء ،فهو أن أحكامه تكون

ومن دون تأخري ،وخباصة أن املشرع الدستوري األردني على سبيل

حائزة للحجية حبيث تكون واجبة التطبيق بطريقة آمرة على

املثال قد حدد مواعيد دقيقة حملكمة االستئناف إلصدار أحكامها**.

طريف اخلصوصية (الذهيب.)116 :2006 ،
فضال عما تقدم فإن اجمللس الدستوري يف أحد قراراته يف اجملال

املطلب الثالث

االنتخابي استعمل عبارة (ومن أجل الطبيعة القضائية اليت

إسناد االختصاص إىل اجمللس الدستوري

يستمدها من النصوص املنشأة له عليه أن يقدم تصرحيا لتخلي

يتجه عدد من الدول إىل إناطة الفصل يف الطعون االنتخابية جبهة

الطاعن) ،وهنا أمكننا القول إن اجمللس الدستوري كان صرحيا

* مبوجب التعديل املنشور يف العدد  5117تاريخ  2011/10/1من اجلريدة الرمسية.
** نصت الفقرة ( )1من املادة ( )71من الدستور األردني لسنة  1952على أن « ....وتصدر أحكامها خالل ثالثني يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها».
*** املادة ( )22من مرسوم تنظيم انتخابات جملس األمة املنتخبني رقم ( )97/410الصادر يف .1997/11/11
**** املادة ( )29من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري الصادر بالظهري الشريف رقم ( -94-124يف .1994/2/25
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يف هذه احلالة؛ حيث نسب لنفسه الطابع القضائي بدون منازع،

االنتخاب الذي شابه عيب من العيوب اليت تربر إبطاله حتى يعاد

وميكن القول بعد هذا إن اجمللس الدستوري الفرنسي ذو طبيعة

االنتخاب يف تلك الدائرة االنتخابية ،وحتقق هذه اإلعادة إظهار

قضائية خاصة به ،وهذا انطالقا من طبيعة عمله وتشكيلته

إرادة الناخبني احلقيقية (قرار حمكمة االستئناف.)2013/67 ،

وحتى طبيعة القرارات الصادرة عنه ،واليت تتمتع بصفة الشيء

ويف بريطانيا يشرتط يف الطاعن أن يكون مقيدا يف اجلداول

املقضي فيه لكونها غري قابلة للطعن».

االنتخابية يف الدائرة املطعون يف صحة نائبها ،أو أن يكون مرشحا
للدائرة ذاتها (عفيفي.)1251 :2002 ،

الفرع الثالث :الطبيعة املختلطة للمجلس الدستوري

وتفريعا مما تقدم جند أن توافر الصفة – فقط – ملن له احلق يف

يذهب هذا الرأي إىل اعتبار أن اجمللس الدستوري من طبيعة

الطعون االنتخابية يكفي العتبار املصلحة متوافرة باعتبارها

خمتلطة ،وهذا لكونه ميارس وظيفة قضائية يف جمال سياسي

أساسا لقبول الطعن؛ نظرا ألن املصلحة العامة ،توسع وبشكل عام

وألهداف سياسية؛ لذا فهو جيمع يف نفس الوقت بني صفة اهليئة

من األشخاص الذين تعنيهم محاية هذه املصلحة ،وهو األمر الذي

السياسية والقانونية نظرا ألنها تفصل بصفتها قضاء فيما يعرض

يرتتب عليه ثبوت الصفة هلم يف جمال الطعون االنتخابية؛ لذلك

عليها من منازعات تتعلق باجلانب القانوني مع مراعات اعتبارات

كله ،فإن الطعن االنتخابي يتغيا هدفا ساميا هو املصلحة العامة

املالئمة السياسية (فوزي:1987 ،ص .)31

– وهو األمر الذي يعطيه هذا القدر من األهمية ،وهذه املصلحة
تتحقق عندما متكن الطاعن من أجل محايتها ،وذلك من أجل

املبحث الثاني

إبقاء العملية االنتخابية سليمة وتطهريها من العيوب والشوائب

الشروط الشكلية لقبول الطعن أمام حمكمة االستئناف

اليت قد تلحق بها حتى ال تتغري إرادة الناخبني احلقيقية.

عهد املشرع الدستوري األردني إىل القضاء مبهمة الفصل يف صحة

وخالصة القول أن منح الناخب املرشح وخباصة املرشح الذي مل

نيابة أعضاء جملس النواب ،وهذا ما تؤكده املادة  71من الدستور

حيالفه احلظ ،فرصة الطعن مسألة ال حتتاج إىل بيان ،ألن مصلحته

املشار إليه سابقا.

واضحة يف إثبات أن إخفاقه رمبا ال يعود إىل رفض أغلبية الناخبني

من خالل هذه املادة ميكن القول إن القضاء يظهر مبنزلة قاضي

له ،وإمنا قد يكون خمالفة النصوص املنظمة لسري العملية

انتخاب بالنسبة لالنتخابات النيابية ،وملمارسة هذه الوظيفة بني

االنتخابية ،ومن خالل التطبيق العملي (فكري ،)22 :1993 ،ثبت أن

املشرع الدستوري اإلجراءات الواجب اتباعها بصدد تقديم الطعن

أكثر الطعون االنتخابية يف األردن تقدم من املرشحني اخلاسرين.

أمام حمكمة االستئناف ،سواء ما تعلق منها بصفة الطاعن وميعاد

أما بالنسبة للناخب ،فإن منحه هذا احلق ،يتمثل يف عدم إهدار

تقديم الطعن ،أو ما تعلق منها مبوضوع الطعن وكيفية إيداعه.

إرادة الناخبني اليت هي جوهر الدميقراطية.
ويرى الباحث أن الطعن االنتخابي يتمثل يف مصلحتني يف آن واحد:

املطلب األول

 -مصلحة املشرع الذي مل يعلن فوزه يف االنتخابات الربملانية.

صفة الطاعن وميعاد تقديم الطعن

-مصلحة اجملتمع يف أن تعرب االنتخابات الربملانية بشكل صحيح

يعترب شرط الطعن شرطا من شروط قبول الدعوى ،وعليه فإنه

وأمني عن إرادته.

ال يقبل الطعن يف صحة عضوية نيابة أعضاء جملس النواب ،إال إذا

هذا ويرى غالبية الفقه ثبوت هذا احلق للناخب استنادا إىل أن

كان مقدما من ذي صفة (غالي.)7 :1999 ،

الناخبني من أبناء الدائرة االنتخابية للمطعون ضده هلم مصلحة

وحتقيقا هلذه الغاية جاءت الفقرة األوىل من املادة  71من الدستور

يف الطعن تتمثل يف الطعن ضد النائب الذي جنح باملخالفة للقانون،

األردني لسنة  1952لتجسد هذا املبدأ عندما قررت أنه «...

وعلى غري إرادتهم ،وأن من حقهم أن يأتي جملس النواب معربا

ولكل ناخب من الدائرة االنتخابية أن يقدم طعنا إىل حمكمة

تعبريا حقيقيا يف جمموع من إرادة األمة( ،شيحا)536 :1995 ،

االستئناف .»...يتضح من هذا النص الدستوري أن نطاق الصفة

واحلقيقة أن منح الناخب هذا احلق ،يفرتض متتع الناخب بوعي

يف الطعون االنتخابية يتسع ليشمل الناخبني واملرشحني ،وليس

وإدراك عال ألن الناخب قد خيضع لتأثري املرشحني ،ومن هنا تبدو

وقفا على الناخبني دون املرشحني ،وذلك باعتبار املرشح هو يف

خطورة التسليم املطلق للناخب حبق الطعن ،فمنح هذا احلق

األصل ناخب ومدرج امسه يف جداول الناخبني النهائية ،وذلك كله

للناخب يفرتض استقالل إرادة الناخب عن إرادة املرشحني.

محاية للمصلحة العامة اليت تتصل بالعملية االنتخابية ،ومبا أن

إن توافر الصفة يف الطاعن ال تكفي لقبول الطعن ،فطبقا للمادة

األمر كذلك فإن املشرع الدستوري مل يقيد قيد الصفة إال بقيد

 71من الدستور جيب أن يقدم الطعن خالل مخسة عشر يوما من

واحد ،وهو ضرورة أن يكون الطاعن ناخبا يف الدائرة االنتخابية

تاريخ نشر نتائج االنتخابات يف اجلريدة الرمسية .وواضح مدى

ذاتها (الفيلي .)67 :1997 ،ومل يشرتط املشرع يف الطاعن أن تتحصل

حرص املشرع على استقرار مركز املطعون يف صحة نيابته يف أجل

له فائدة عملية مباشرة نتيجة للفصل يف هذا الطعن اكتفاء بأن

قصري ،فحدد مدة قصرية جيب أن يقدم الطعن خالهلا.

املصلحة متحققة يف محاية العملية االنتخابية باعتبارها تعبريا

وفيما يتعلق مبواعيد الطعن ،فكما أسلفنا ،فإن هناك مصلحة

عن إرادة الناخبني احلقيقية( .عفيفي - .)226 :1984 ،ومن ثم

مؤكدة يف التيقن من صحة نتائج االنتخابات؛ ألن هذه النتائج

مصلحة عامة  -مبا يفتح الباب إلبطال نيابة النائب أو إلبطال

هي التعبري عن إرادة الناخبني ،وهي العنصر األول يف ممارسة
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إختصاص القضاء بالفصل يف صحة العضوية الربملانية

املواطنني لسيادتهم ولكن هناك مصلحة أخرى جيب أخذها بعني

االنتخاب .ولتحديد مدلول صحة نيابة أعضاء جملس النواب

االعتبار ،وهي وجوب توفري االستقرار للمركز القانوني لعضو

يرى الباحث ضرورة التمييز بني مدلول صحة العضوية النيابية

جملس النواب فال جيوز أن يفتح باب الطعن إىل مواعيد متأخرة،

والطعون االنتخابية؛ حيث استخدم املشرع الدستوري األردني

وخباصة أن مدة جملس النواب حمددة وهي أربع سنوات .ويف سبيل

يف هذا اخلصوص الطعون االنتخابية .فالفقرة  1من املادة  71من

ذلك حدد املشرع الدستوري األردني مواعيد الطعن خبمسة عشر

الدستور األردني نصت على اختصاص القضاء حبق الفصل يف صحة

يوما من تاريخ نشر نتائج االنتخابات يف اجلريدة الرمسية.

نيابة أعضاء جملس النواب ،كما حيق للقضاء وفقا للفقرة اخلامسة

ويعترب امليعاد من النظام العام ،فال جيوز قبوله بعد فوات امليعاد،

من ذات املادة بطالن االنتخاب يف أي دائرة انتخابية إذا ما تبني أن

والعلة يف ذلك واضحة أال وهي الرغبة يف حتقيق استقرار أوضاع

إجراءات االنتخاب ال تتفق وأحكام القانون.

اجمللس النيابي مما ميكنه من مهامه املنوطة به.

وبناء على ما تقدم فقد اجته املشرع األردني إىل األخذ باملفهوم

فقد فرق املشرع الربيطاني بشأن ميعاد الطعن بني حالتني:

الضيق للطعون االنتخابية مبدلوهلا الفين اليت تقتصر على

أوال :يف حالة الطعن لوجود ممارسات غري أخالقية؛ حيث يتم

عملية اإلدالء باألصوات يف العملية االنتخابية ،ثم فرزها وإعالن

الطعن خالل  21يوما من إعالن نتيجة االقرتاع.

نتائجها( ،عفيفي ،عفيف كامل ،)1146:2002 ،وهذا املدلول يتطابق

ثانيا :يف حالة الطعن لوجود خمالفات قانونية؛ حيث يتم الطعن

واصطالح الفصل يف صحة أعضاء جملس النواب املنصوص عليه يف

خالل أربعة عشر يوما من إعالن النتيجة (املرسي.)520 :1998 ،

املادة  71من الدستور.

أما يف األردن فقد ذهبت حمكمة االستئناف األردنية يف قرارها رقم

وعليه فإننا نستطيع القول إن اإلرادة الشعبية تتجسد يف عملية

 103الصادر عن اهليئة املختصة لدى حمكمة استئناف عمان للنظر

قيام هيئة الناخبني باختيار ممثليهم يف جملس النواب والذين

بالطعون االنتخابية بتاريخ  2013/2/19إىل «أن نتائج االنتخابات

ثبتت هلم صفة العضوية من تاريخ وساعة انتهاء عملية التصويت،

قد نشرت يف اجلريدة الرمسية رقم  5201الصادر بتاريخ 2013/1/29

ومن ثم فإن القضاء خيتص بالفصل يف صحة العضوية .أو إبطال

فإن ما ينبين على ذلك أن املدة احملددة لتقديم الطعون االنتخابية

االنتخاب يف الطعون اليت تثار بعد انتهاء عملية التصويت .ومن

تنتهي بتاريخ  ،2013/2/12وعليه ومبا أن املستأنف كان قد تقدم

ثم فإن ما يثار من طعون قبل عملية التصويت ،أي تلك الطعون

بالئحة طعنه االستئنافية بتاريخ  2013/2/13أي بعد انتهاء مدة

املتعلقة بإعداد جداول الناخبني ومرحلة الرتشيح وإجراءاته،

الطعن فيكون -واحلالة هذه -الطعن مقدما خارج املدة القانونية

يكون االختصاص بالفصل فيها حملكمة البداية ،وذلك وفقا للمادة

مما يتعني رده شكال» (قرار حمكمة االستئناف.) 2013/102 ،

 5من قانون االنتخاب رقم  25لسنة  2012واملتعلقة بالطعون يف
جداول الناخبني ،كما حيق لكل ناخب حق الطعن يف قرار قبول

املطلب الثاني

طلب ترشيح أي من املرشحني يف دائرته االنتخابية لدى حمكمة

موضوع الطعن يف صحة العضوية ومشتمالته

االستئناف املختصة (الفقرة ج من املادة  )17من قانون االنتخاب

إن حتديد الطلبات يف الطعن له أهمية كبرية جدا ،فاألصل أن

السالف الذكر ،ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغري قابل للطعن

القاضي مقيد بالطلبات اليت يقدمها الطاعن ،وعلى أساسها حيدد

لدى أي مرجع آخر .وبناء على ما تقدم فإن «الطعن االنتخابي»

القاضي مدى اختصاصه ،ومن جانب آخر جيب على الطاعن أن

منوط يف األساس بعملية االنتخاب ذاتها وما شابها من أخطاء يف

يقدم ما يسند ادعائه من أدلة وبراهني .فالطاعن ملزم بتحديد

التصويت أو الفرز أو إعالن النتيجة .ومن ثم فإن ما يتخذ يف مسائل

طلباته وتقديم األسانيد عليها ،ويف هذا الصدد فإن احملكمة ال

القيد يف اجلداول أو يف إجراءات الرتشيح من أعمال وتصرفات وما

تتشدد فتطلب من الطاعن أن يقدم األدلة الكاملة على صحة

ينجم عنها هي أمور سابقة على العملية االنتخابية ،وهي قرارات

طعنه ،فهي تقدر عدم استطاعة الطاعن جتميع األدلة الكافية

صدرت معربة عن إرادة اجلهة اإلدارية ،وال صلة هلا بالعملية

وخباصة أن كثريا منها ليست حتت يده بالضرورة .ولذلك فإن

االنتخابية ذاتها .وليس من شأن اضطالع اجلهة اإلدارية بتلك

احملكمة تتصدى هلذا املوضوع بنفسها مستندة إىل اإلمكانات اليت

األعمال واختاذها هلذه القرارات وبغض النظر عن مدى سالمتها

تعطيها إليها قانونها.

وتداعياتها  -أن حييل النزاع يف شأنها إىل طعن يف صحة االنتخاب،

ال يكون الطعن املقدم أمام حمكمة االستئناف يف انتخابات جملس

وإمنا تظل متعلقة بقرارات يستنهض اختصاص القضاء املختص

النواب مقبوال إال إذا استوفى جمموعة من الضوابط ،منها ما يتعلق

يف أمرها حبيث ال يستنزف اختصاص حمكمة االستئناف بنظر

مبوضوع الطعن وشكله ،ومنها ما يتعلق بكيفية إيداعه ،وفقا

الطعون املتعلقة بالعملية االنتخابية مبعناها الفين االصطالحي

ألحكام املادة  56من قانون أصول احملاكاة املدنية رقم  24لسنة 1988

الدقيق وما يصدر عنها من إعالن إرادة الناخبني.

جيب أن تشتمل الدعوى على موضوع الدعوى ووقائع الدعوى

وقد درج قضاء االنتخاب يف بريطانيا على األخذ مبعيار جوهرية

وأسانيدها وطلبات املستدعي (الطاعن) ،عالوة على ذلك اسم

اإلجراء الباطل ومدى تأثريه يف فوز املرشح املطعون يف عضويته،

احملكمة املرفوع أمامها الدعوى واسم املستدعي (الطاعن) بالكامل

فإذا كانت اإلجراءات اخلاصة بالتصويت بفرز األصوات وإعالن

واسم املستدعى ضدهم (املطعون ضدهم) .إن مضمون الطعن

الفائز غري مطابقة للقانون حكم قاضي االنتخاب ببطالن فوز

ينصب على بطالن إعالن نتائج االنتخاب و/أو بطالن إجراءات

املرشح ،بشرط أن تكون املخالفة القانونية مؤثرة يف نتيجة
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فيصل شنطاوي

االنتخاب ،أو أن تكون النتائج االنتخابية تأثرت تأثريا فعاال الرتكاب

وثابتة تشري إىل ذلك البطالن( .حسن ،د.ت)288 :

جرمية من جرائم االنتخاب ،أو املمارسات غري القانونية من جانب
املرشحني أو الناخبني (عفيفي.)1252 :2000 ،

املبحث الثالث

يتضح مما تقدم أن سلطة حمكمة االستئناف األردنية عند نظرها

إجراءات الفصل يف الطعن

الفصل يف صحة أعضاء جملس النواب ال متتد إىل النظر يف جداول

يف معرض احلديث عن إجراءات الطعن املتبعة أمام حمكمة

الناخبني وذلك مراعاة لنص املادة  5من قانون االنتخاب الذي جيعل

االستئناف جيب أن منيز بني إجراءات السري يف الطعن من جهة،

هلذه اجلداول حجية قاطعة ،إال أن احلجية ال تشمل إدالء بعض

وإجراءات الفصل النهائي يف الطعن من جهة أخرى ،وتتوج هذه

األشخاص بأصواتهم بال وجه حق .إضافة إىل ذلك ال متتد سلطة

اإلجراءات بتحديد موقف أو سلطة حمكمة االستئناف إزاء الطعون

حمكمة االستئناف إىل الشروط املتعلقة بالرتشيح جمللس النواب،

املعروضة عليها.

ودليل ذلك ما نصت عليه املادة /17د من قانون االنتخاب ،اليت
اعتربت أمساء املرشحني لالنتخابات النيابية نهائية ،بعد مرحلة

املطلب األول

الطعن فيها أمام حمكمة االستئناف أي قبل إجراء عملية االقرتاع.

إجراءات السري يف الطعن والوسائل املستخدمة يف التحقيق

وتطبيقا لذلك فقد قضت حمكمة االستئناف بعدم اختصاصها

مبجرد تلقي حمكمة االستئناف للطعون االنتخابية ،تباشر يف

بالطعن املقدم إليها واملتمثل يف عدم دستورية قانون االنتخاب

حتقيق الطعن ،وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ تسجيل الطعن

رقم  25سنة 2012؛ حيث جاء يف قرارها «وحيث ال ترى حمكمتنا

لديها.

يف الدفع املقدم من املستدعي بصفته ناخبا عدم دستورية قانون

حيث يقوم رئيس حمكمة االستئناف بتشكيل جلنة أو عدة جلان

االنتخاب باجلدية من جهة وانتفاء املصلحة من جهة أخرى فتقرر

وذلك حسب احلاجة ،للتكفل بالتحقيق يف الطعون املعروضة على

حمكمتنا رفض الطلب بإحالة األوراق إىل احملكمة الدستورية وإعادة

احملكمة ،ويرأس اللجنة قاض وعضوية موظفني من احملاكم .إن

األوراق إىل مصدرها» (قرار حمكمة االستئناف.)2013/88 ،

مهمة اللجنة تكمن أساسا يف دراسة أسباب الطعن ،ومطابقتها مع

كما رفضت أيضا الطعن املتعلق بإسناد وقائع جرمية تتعلق

الشروط الشكلية واملوضوعية املتطلبة يف الطعن ،وكما يتعني على

جبرائم االنتخاب املنصوص عليها بقانون االنتخاب جمللس النواب،

اللجنة إعداد تقرير عن الطعون اليت متت دراستها ،لتعرض على

باعتبار أن صالحية النظر والفصل يف مثل هذه الوقائع إمنا يعود

احملكمة فتفصل فيها بشكل نهائي.

إىل القضاء اجلزائي املختص وال يدخل ضمن اختصاص حمكمة

هذا واجلدير بالذكر أن إجراءات تعيني اللجان بالنسبة حملكمة

االستئناف املستند إىل نص املادة  71من الدستور واليت بينت أن

االستئناف األردنية بالبساطة ،إذا ما قورنت بتلك اليت تتعلق

مناط اختصاص حمكمة االستئناف قائم على الفصل يف صحة

باجمللس الدستوري الفرنسي ،فلكي حيقق هذا األخري يف الطعن

نيابة أعضاء جملس النواب الذين يعلن فوزهم بعد عملية االقرتاع

يتعني عليه أن يشكل من بني أعضائه ثالثة دوائر ،تتكون كل

وفرز حاصل هذا االقرتاع وفقا لإلجراءات احملددة يف قانون

منها من ثالثة أعضاء يتم اختيارهم بالقرعة ،من بني األعضاء

االنتخاب جمللس النواب واألنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضاه

املعينني من طرف رئيس اجلمعية الوطنية ،ويستعني اجمللس

(قرار حمكمة االستئناف.)2013/89 ،

بعشرة أعضاء مقررين بصفتهم كتابا مساعدين يتم اختيارهم

وفيما يتعلق بتسجيل وإيداع الطعن فقد اشرتط املشرع الدستوري

من بني أعضاء جملس الدولة ،وجيرى اختيارهم كل عام خالل

أن يقدم الطعن أمام حمكمة االستئناف خالل األجل املقرر دستوريا،

اخلمسة عشر يوما األوىل من شهر أكتوبر على أن ال تكون هلم أصوات

وأن يكون من خالل حمام.

يف املداولة ،ومبجرد علم اجمللس الدستوري بالطعن يقوم الرئيس

كما يتوجب على الطاعن أن يدفع رسم مقطوع مقداره ديناران

بإحالة هذا الطعن إىل إحدى اللجان الثالث ،ويتم أيضا تعيني مقرر

وفقا لنص املادة  17من نظام رسوم احملاكم وتعديالته رقم  43لسنة

لفحص الطعن ،وميكن أن يكون املقرر من بني أعضاء اجمللس أو من

( 2005الفقرة  1من املادة  71من الدستور األردني لسنة .)1952

بني املقررين املساعدين ،ويف مجيع احلاالت حيق للجنة اليت أحيل

كما اشرتط املشرع الدستوري األردني أن يكون الطعن مسببا وإال

إليها الطعن أن تطلب كل املستندات الالزمة لبحث الطعن ،وكذلك

تقرر عدم قبوله من الناحية الشكلية (قرار حمكمة االستئناف،

كل التقارير املتصلة بالعملية االنتخابية(Gil Demoulien. 1999: ،

 ،)2013/81وينبغي ذكر أسباب الطعن بشكل واضح وحمدد ،ومن ثم

) ،166وهذا اإلجراء األخري معمول به كذلك لدى حمكمة االستئناف

ال يقبل من الطاعن أن يأتي يف سوقه أسباب الطعن بعبارات عامة

األردنية.

ومبهمة وغري حمددة ،ال يتبني منها العيب الذي يعزوه إىل العملية

ويف إطار ممارسة اللجنة ملهامها بإشراف حمكمة االستئناف وحتت

االنتخابية ،أو يوضح ذلك عن طريق حماميه بإثبات عدم توقيع

رقابتها يف جمال الفصل يف صحة الطعون االنتخابية ،أقرت احملكمة

رؤساء اللجان على حماضر االقرتاع والفرز أو التصويت العلين

للجنة بإمكانية استخدامها جملموعة من الوسائل ،من بينها

وغريها من األسباب اليت ترجع إىل إبطال العملية االنتخابية ،فهذه

االستماع للشهود الذين ميكنهم تقديم توضيحات ،أو بيانات الزمة

األقوال ال تنهض وحدها على بطالن إجراءات االنتخاب أو إبطال

حول أسباب الطعن ،وقد يكون هذا الشخص املرشح نفسه ،أو وكيله

عضوية النائب ،طاملا مل ترد وقائع حمددة أو أدلة أو قرائن واضحة

أو أحد أعضاء جلان االقرتاع والفرز ،كما حيق حملكمة االستئناف
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إختصاص القضاء بالفصل يف صحة العضوية الربملانية

طلب حتويل أي وثيقة ترتبط بعملية االنتخاب ال سيما قوائم

املطلب الثالث

الناخبني ،وحماضر االقرتاع والفرز ،وأوراق االقرتاع وأية وثيقة

سلطات حمكمة االستئناف جتاه الطعون االنتخابية

أخرى ميكنها أن تسهم وتسهل عمل احملكمة للتحقيق يف املخالفة

متلك حمكمة االستئناف جتاه الطعون االنتخابية إما سلطة بطالن

موضوع الطعن.

االنتخاب يف الدائرة االنتخابية .وإما سلطة بطالن نيابة النائب

فاحملكمة هي سيدة إجراءاتها وعليها االستمرار يف حتقيق الطعن

وتعديل نتائج االنتخاب وإعالن اسم النائب الفائز ،كما متلك

املقدم إليها لبلوغ اهلدف من مهمتها للفصل يف صحة عضوية

حمكمة االستئناف كذلك رفض الطعون (رد الطعون) .يتضح مما

الغائب املطعون بصحة نيابته ،وعليها االستمرار يف حتقيقها

تقدم أن وظيفة قاضي الطعون االنتخابية األساسية هي التأكد من

حتى ولو انتفت الصفة النيابية عن العضو املطعون يف صحة

سالمة تعبري االقرتاع عن اإلرادة الشعبية؛ حيث يرتتب على هذا

نيابته باستقالة أو وفاة أو بانسحاب الطاعن ،والسبب يف ذلك أن

االختصاص اخليارات أمام القاضي فهو يستطيع إبطال االنتخاب،

هذا اإلجراء ال يتعلق بالنائب وحده وإمنا يتعلق باإلرادة الشعبية

كما يستطيع أن يؤكد صحة العملية االنتخابية ،وهو يستطيع  -أيضا

للناخبني( .قطب)411 :2001

وبناء على ما يكشفه التحقيق -أن يعلن نتيجة االنتخاب بدال من

هذا ومتارس حمكمة االنتخابات يف بريطانيا سلطة القضاء الكامل

اهليئة املستقلة لالنتخاب املكلفة أصال بإعالن هذه النتيجة ،كما أن

يف الرقابة على صحة العضوية؛ حيث متارس إجراءات التحقيق،

خصوصية عمل قاضي الطعون االنتخابية تتضح من خالل اتساع

واستجواب الشهود وحتقق كل الدفوع أو حتيل مسألة قانونية

رقابة القاضي عند فحصه للطعن ،فهو يراقب العملية االنتخابية

للمسألة العليا ليفصل فيها حبكم ٍّ
بات ،ومن حقها االستمرار يف

وما يرتبط بها ،وحيث إنه من املسلم به أن العملية االنتخابية،

الدعوى سواء طلب الطاعن االنسحاب أو تويف؛ حيث ترى املصلحة

هي الطريقة املثلى إلعالن إرادة الناخبني ،وأنها بهذا االعتبار

العامة تقتضي االستمرار يف الدعوى حتى تظهر حقيقة من

من أهم خصائص النظام الدميقراطي ،وذلك طبقا للمادة  24من

يستحق الفوز باملقعد النيابي ،وللمحكمة إبطال عضوية من يثبت

الدستور ،ومن هذا املنطلق فقد عمل الدستور على إحاطتها بسياج

استخدامه للفوز بوسائل غري مشروعة أثرت على نزاهة العملية

من الضمانات حيفظ سريها ويصونها من غوائل الشطط وشوائب

االنتخابية (عفيفي.)1253 :2000 ،

اخلطأ ،فجاء قانون االنتخاب رقم  25لسنة  2012وتعديالته ،منظما
للعملية االنتخابية مبا رتبه من إجراءات تكفل هلا الغاية املتوخاة

املطلب الثاني

والغرض املنشود .ويرى الباحث أن مراقبة العملية االنتخابية

إجراءات الفصل النهائي يف الطعن

للتأكد من صدق تعبري نتائج االنتخاب عن إرادة الناخبني وأن هذه

بانتهاء علمية التحقيق يف الطعون ،جتتمع هيئة احملكمة للفصل

اإلرادة قد جاءت سليمة من العيوب ،تقتضي أن يراقب القاضي كل

النهائي يف الطعون من حيث مدى تأسيسها قانونا ،وذلك باالستناد

حماولة للتأثري يف إرادة الناخبني بالرتغيب أو بالرتهيب؛ ذلك أن

إىل القرار املقدم من اللجنة املشكلة من قبل احملكمة .وفيما يتعلق

شأن هذه التصرفات أن تؤثر يف إرادة الناخبني ومن ثم تؤثر يف

بآجال إصدار حمكمة االستئناف ألحكامها يف الطعون االنتخابية،

سالمة تعبري االقرتاع عن اإلرادة الشعبية ،وهذا يعين إمكان إبطال

فقد نصت الفقرة ( )1من املادة  71من الدستور على أن تصدر

االنتخاب إذا ما ثبت للقاضي أن هذه التصرفات قد شوهت تعبري

حمكمة االستئناف أحكامها خالل ثالثني يوما من تاريخ تسجيل

االنتخاب عن إرادة الناخبني ،ومن ثم أفسدت العملية االنتخابية.

الطعن لديها .ومن ثم تبليغها إىل املعنيني ،ويراد باملعنيني هنا،

يتضح مما تقدم أن اهلدف األساسي لقاضي الطعون االنتخابية هو

كل من الطاعن ،ورئيس جملس النواب ،واهليئة املستقلة لالنتخاب.

التأكد من سالمة العملية االنتخابية ،فالقاضي عند حبثه يف الطعن

وفيما يتعلق مبدى حجية القرار الصادر من حمكمة االستئناف

االنتخابي ينظر يف أثر املخالفات املزعومة على سالمة تعبري

يف الفصل يف صحة العضوية فإن القرارات الصادرة عن حمكمة

االنتخاب عن إرادة الناخبني.

االستئناف بشأن الطعون املثارة أمامها ال يكون قابال للطعن بأي

ويف بريطانيا متتلك حمكمة االنتخابات إبطال عضوية النائب،

شكل من األشكال؛ حيث يتمتع هذا القرار بصفة القرار النهائي،

وتعديل النتيجة لصاحل مرشح آخر خلطأ يف عدد األصوات ،وتعلن

لكونه حائزا على قوة الشيء املقضي فيه وهو ما تؤكده الفقرة

فوز هذا املرشح ،وهلا أن حتكم بتحديد املرشح الذي يستحق الفوز

( )1من ملادة  71من الدستور األردني لسنة  1952بقوهلا (وتكون

من بني املرشحني أو بإعادة االنتخاب ،أو حتريك الدعوى اجلنائية

قراراتها نهائية وغري قابلة ألي طريق من طرق الطعن) .وهذا

ملن يثبت تورطه يف جرمية انتخابية ،ويصدر احلكم باإلبطال

يرجع إىل تكوين اهليئة القضائية وإجراءات فصلها يف الطعن واليت

بإلغاء العضوية (عفيفي.)1253 :2000 ،

تنطوي على الكثري من الضمانات اليت تكفل العدالة واحليدة

وبناء على ما تقدم فإن نتيجة أعمال تلك الرقابة والفحص رمبا

الكاملة( ،شيحا ،)534 :1995،وذلك بعكس القرارات اليت تصدر

تنتهي إىل إحدى النتائج التالية – باعتبار أن ذلك هو النتيجة

من اجملالس النيابية بشأن الطعون يف صحة العضوية؛ إذ إن هذه

الطبيعية للطعن االنتخابي:

اجملالس ال تتوافر فيها الضمانات الكافية واحليدة الالزمة واخلربة
القانونية اليت يتميز بها القضاء بل ختضع يف أغلب األحيان للهوى

أوال :رفض الطعن

واالعتبارات اجلهوية واملناطقية واحلزبية.

متلك حمكمة االستئناف سلطة رفض الطعون ،ورفض احملكمة
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فيصل شنطاوي

للطعون يكون مربرا إما بعدم احرتامها للشروط والشكليات املتطلبة

ومما يتعني اإلشارة إليه كذلك ،ما تنص عليه املادة  53من قانون

يف الطعن ،ال سيما ما تعلق منها بصفة مقدم الطعن وآجال تقدميه،

االنتخاب ،بقوهلا «إذا تبني للمجلس وقوع خلل يف عملية االقرتاع

وقد يرفض الطعن من حيث املضمون لعدم تأسيسه على حجج

أو الفرز يف أحد مراكز االقرتاع والفرز من شأنه التأثري على أي

كافية تسمح بإبطال االنتخاب أو إبطال نيابة النائب (قرار حمكمة

من النتائج األولية لالنتخابات يف الدائرة االنتخابية العامة فله

االستئناف .)2013/88 ،ويف هذه احلالة يتأكد مركز النائب بصفة

إلغاء نتائج االنتخاب يف الدائرة االنتخابية املعنية حسب مقتضى

نهائية لرفض الطعن نتيجة لعدم تقديم الطعن يف املواعيد احملددة

احلال وإعادة عملية االقرتاع والفرز يف الوقت والكيفية اليت يراها

(حسن ،د.ت .)230 :كما أن قرار احملكمة وهو من درجة واحدة ال

مناسبة».

يقبل الطعن فيه يف حالة رفضها للطعن املقدم.

ومن اجلدير مناقشته هنا هو فيما إذا كانت حمكمة االستئناف

**

متلك فضال عن إبطال االنتخاب ،تصحيح النتائج االنتخابية؟
ثانيا :إبطال نيابة النائب املطعون فيه:

تتفاوت نظرة الفقهاء إىل هذه املسألة فمنهم من يرى أن سلطة هذه

وقد يتمثل اإلبطال يف هذه احلالة بوجود عيب شاب عملية

اجلهة تكون قاصرة على تقرير صحة أو بطالن االنتخاب (عفيفي،

االنتخاب وكان العيب متصال بالنائب املطعون بصحة نيابته فقط.

 ،)1269 :2002ومنهم من يرى مقدرة هذه اجلهة على تصحيح

ويف هذه احلالة يبطل انتخاب النائب املطعون يف صحة انتخابه أو

النتائج االنتخابية ما دام إجراء ذلك التصحيح ممكنا ،ويربز ذلك

عضويته فقط ،ويؤدي ذلك إىل وجوب إجراء انتخابات تكميلية

يف حالة وجود أخطاء مادية يف احتساب األصوات سواء أكانت هذه

لشغل املقعد الذي يشغر يف جملس النواب ،وذلك وفقا لقانون

األخطاء نتيجة لعملية حسابية أو ملنح عدد معني من األصوات

االنتخاب جمللس النواب رقم  25لسنة .2012

بصورة خاطئة إىل أحد املرشحني( .روسيون)122 :2001 ،
وقد تبنت حمكمة االستئناف األردنية وجهة النظر األخرية؛ حيث

ثالثا :إبطال االنتخاب

تتقرر هذه السلطة حملكمة االستئناف إذا ظهر أن املخالفات أو

متلك حمكمة االستئناف تأكيد صحة االنتخاب إذا ما تبني هلا أن

األخطاء أثرت على حساب األصوات ،وميكن لتعديل النتائج أن

الوقائع واألسباب املدعى بها غري قائمة ،أو ليس من شأنها تغيري

يؤدي ،إما إىل إعالن فوز مرشح مكان مرشح آخر أو إىل تعديل

النتيجة ،غري أنها متلك كمقابل هلذا سلطة إبطال نتائج االنتخاب

ترتيب التصنيف املنسوب إىل املرشحني( .دوهاميل)1143 :1996 ،

يف الدائرة االنتخابية املطعون يف صحة االنتخاب فيها (قرار حمكمة

فالفقرة  2/71من الدستور األردني نصت على أن «تقضي احملكمة

االستئناف ،)2013/76 ،إذا ما تبني هلا أن الوقائع واألسباب املتحقق

إما برد الطعن أو قبوله موضوعا ويف هذه احلالة تعلن اسم النائب

منها هلا تأثري كبري على نتيجة االنتخاب حبيث إنها ال ترتجم إرادة

الفائز».

الناخبني( .دوهاميل)1143 :1996 ،

يتضح من النص الدستوري املتقدم أنه ميكن حملكمة االستئناف

هذا ويقدم الفقه شرطني إلبطال االنتخاب وهما:

إلغاء نتائج األصوات املعرب عنها يف صناديق االقرتاع ،واليت الحظت

أ -أن يسفر الطعن عن وجود وقائع أو أعمال غري قانونية.

حمكمة االستئناف عدم احرتامها للشروط احملددة ،كما حيق هلا

ب-أن تؤثر هذه الوقائع أو األعمال غري القانونية على نزاهة

إزالة اآلثار املرتتبة على األخطاء والعيوب اليت ظهرت يف العملية

االنتخابات حبيث ميكن القول إنها أفسدت جوهر العملية

االنتخابية ،وترتيب أثر البطالن على النتائج اليت حصل عليها

االنتخابية( .السنوسي)46 :2000 ،

املرشحون ،خاصة عند إعادة فرز األصوات وتعديل املركز القانوني

ويف هذا السياق أقر املشرع الدستوري األردني حملكمة االستئناف

للمرشحني ،وذلك حسب عدد األصوات اليت حصلوا عليها (قرار

إلغاء االنتخاب املتنازع فيه ،يف حالة ما إذا ثبت حملكمة االستئناف

حمكمة االستئناف.)2013/73 ،

أن هناك أسبابا وجيهة ترقى إىل إبطال االنتخاب ،وقد أقر املشرع

وقد كفلت املادة  67من الدستور سالمة العملية االنتخابية يف

االنتخابي األردني بشأن انتخابات جملس النواب أنه يف حالة

مراحلها كافة .وكذلك املادة  27من قانون االنتخاب بأن يتم

إبطال االنتخاب من طرف حمكمة االستئناف ،يتم إجراء انتخاب

االنتخاب بطريقة سرية ومباشرة ،وذلك ضمانا حلرية الناخب يف

جديد ،خالل مدة ال تتجاوز الستني يوما من تاريخ إشعار جملس

اختيار املرشح الذي يريد انتخابه.

النواب احلكومة أو اهليئة املستقلة لالنتخاب بشغور املقعد ،وذلك

وإذا ما استعرضنا وقائع الطعون والبينات املقدمة حملكمة

يف األماكن اليت أبطلت فيها نتائج االنتخاب* .وهو ما حدث فعال

االستئناف واليت على أساسها مت إبطال االنتخاب ،فإننا جند احلاالت

يف الدائرة السادسة /لواء فقوع  /حمافظة الكرك؛ إذ جند أن

التالية اليت أدت إىل إبطال االنتخاب وإلغاء وتعديل نتائج االنتخاب:

حمكمة االستئناف قد قررت بطالن االنتخاب يف الدائرة املذكورة،

 -البيئة االنتخابية مل تكن آمنة ومل تكن حرة.

وذلك عمال بأحكام املادة  5/71من الدستور األردني (قرار حمكمة

-عدم ختم أوراق االقرتاع خبامت الدائرة االنتخابية .

االستئناف.)2013/76 ،

**

-تكرار قيد اسم الناخب يف سجل املقرتعني

.

***

* انظر املواد  58 ، 57من قانون االنتخاب جمللس النواب ،رقم  25لسنة .2012
** يقصد باجمللس «جملس مفوضي اهليئة» املادة /2أ من قانون االنتخاب جمللس النواب رقم  25لسنة .2012
*** تنص الفقرة أ من املاد  45من قانون االنتخاب رقم  25لسنة  2012على «تعترب ورقة االقرتاع باطلة إذا كانت غري خمتومة خبامت الدائرة االنتخابية أو غري موقعة من رئيس جلنة االقرتاع والفرز».
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-عدم توقيع أوراق االقرتاع من رئيس جلنة االقرتاع والفرز (قرار

املطلب الرابع

حمكمة االستئناف.)2013/76 ،

مناذج من الطعون اليت فصلت فيها حمكمة االستئناف

-عدم تطابق إعداد املقرتعني املدونة يف سجالت املقرتعني مع عدد

جاءت التعديالت الدستورية للدستور األردني لعام  2011مقررة حق

البطاقات االنتخابية ،وكذلك مع أوراق االقرتاع وبالنتيجة مع

الفصل يف صحة نيابة أعضاء جملس النواب ،حملكمة االستئناف،

حماضر انتهاء االقرتاع والفرز*.

بعدما كانت من اختصاص جملس النواب طوال تاريخ احلياة

ويف مجيع احلاالت وكما أسلفنا سابقا فإنه إذا اعتربت حمكمة

النيابية يف األردن ،وبالرغم من كثرة الطعون االنتخابية اليت كانت

االستئناف أن الطعن مؤسس ،ميكنها إعادة صياغة النتائج ،وإعالن

تقدم جمللس النواب فإنه مل يبطل نيابة أي نائب نهائيا ،والسبب

فوز النائب ،كما ميكنها إعادة توزيع املقاعد حسب عدد األصوات

وراء ذلك ،كما يرى الباحث ،هو عدم التزام اجملالس النيابية

بالرتتيب ،وذلك بعد التحقيق من الطعون املرفوعة أمامها.

بأسباب احليدة الالزمة ،ومراعاة العتبارات سياسية حبتة ،وميل

هذا وقد أوجب املشرع الدستوري األردني على جملس النواب أن

لتكتالت حزبية أو فئوية.

يعلن بطالن نيابة النائب الذي أبطلت حمكمة االستئناف نيابته

هذا وقد وصل عدد الطعون املقدمة لدى حمكمة االستئناف يف

وإعالن النائب الفائز اعتبار من تاريخ صدور احلكم.

حمافظات اململكة من قبل مرشحني وناخبني بنتائج فرز وصحة

وفيما يتعلق بوضع النائب خالل مدة الطعن ،يرى الفقه أن نيابة

نيابة أعضاء جملس النواب األردني السابع عشر ،لتصل مع انتهاء

املرشح الفائز باالنتخاب هي نيابة صحيحة خالل مدة الطعن

موعد استقبال الطعون إىل  26طعنا؛ حيث سجل  20طعنا يف صحة

بسالمتها ،فهي معلقة على شرط فاسخ هو إبطاهلا ،ومن ثم يتمتع

نيابة أعضاء جملس النواب لدى حمكمة استئناف عمان اليت ختتص

النائب املطعون يف نيابته جبميع احلقوق اليت يتمتع بها النواب

بالنظر يف الطعون املتعلقة يف كل من حمافظات العاصمة والبلقاء

اآلخرون الذين مل يطعن يف انتخابهم ،فيؤدي اليمني القانونية،

والزرقاء ومادبا والكرك ،يف حني مت تسجيل  6طعون لدى حمكمة

وله االشرتاك يف املناقشة والتصويت وعضوية اللجان ،والتمتع

استئناف إربد.

باحلصانة الربملانية وعدم املسئولية ،وتقاضي راتبه ومكافأته

هذا ،وبعد التدقيق واملداولة من قبل هيئة حمكمة االستئناف،

كاملة (حيدر ،)6 :1987 ،وتعترب األعمال اليت قام بها العضو الذي

رفضت احملكمة يف الشكل عددا من الطعون لتقدميها خارج املدة

أبطلت احملكمة نيابته قبل إبطاهلا صحيحية**.

القانونية (قرار حمكمة االستئناف .)2013/103 ،كما رفضت بعض

وال متنع استقالة النائب أو فصله وفق املادة  90من الدستور األردني

الطعون باعتبارها مرد ادعاءات يعوزها الدليل القانوني على

أو إسقاط عضويته وفق الفقرة الثانية من املادة  75من الدستور

صحتها وبقيت (قرار حمكمة االستئناف .)2013/71 ،والبعض اآلخر

األردني أو وفاته خالل مدة الطعن من استمرار التحقيق يف صحة

رفض كونه ال ينطوي على مطاعن جدية بصحة نيابة أعضاء

العضوية؛ ألن من واجب جهة الفصل يف صحة العضوية بيان إذا ما

جملس النواب (قرار حمكمة االستئناف.)2013/97 ،

كان هناك غش أو تزوير أو إكراه يف االنتخاب ،وليس فقط مسألة

وهناك العديد من الطعون اليت ردت موضوعا ،واليت ال تنطوي

إبطال العضوية  -أن تفضح هذا األمر ،وينذر أولئك الذين ارتكبوه،

على سبب قانوني قابل للبحث والفصل يف مدى تأثريه يف صحة

ويلفت انتباه الناخبني (حيدر.)6 :1987 ،

نيابة أعضاء جملس النواب (قرار حمكمة االستئناف.)2013/73 ،

وترتيبا على ما تقدم فإن مدى اختصاص القضاء  -وهو بصدد

ويف سابقة أوىل بتاريخ القضاء األردني ،أبطلت حمكمة استئناف

الفصل يف صحة الطعون االنتخابية  -يكون مقيدا بتلك احلدود

عمان نتائج انتخابات الدائرة السادسة يف لواء فقوع مبحافظة

والضوابط ،وتفريعا على ذلك ،يرى الباحث أن نطاق اختصاص

الكرك؛ حيث جند يف هذا اإلطار عريضة الطعن اليت أودعها

القضاء يتمثل يف األمور اآلتية:

املستدعي (الطاعن) الذي يعرتض فيها على صحة انتخاب النائب

 -إبطال األصوات اخلاصة باألشخاص الذين مل تتوافر هلم صفة

(املعلن فوزه) املستدعى ضدهم (املطعون ضدهم).

الناخب وقت االنتخاب.

ففي االنتخابات النيابية اليت جرت يوم  ،2013/1/13حيث تقدم

-إبطال االنتخاب جزئيا إذا شاب العملية االنتخابية ما يوجب ذلك.

الطاعن بتاريخ  2013/2/5باستدعاء للطعن بصحة القرار الصادر

-إبطال االنتخاب كليا إذا ما حلق بالعملية االنتخابية عيب

عن اهليئة املستقلة لالنتخاب بسالمة إجراءات عملييت االقرتاع

يستوجب ذلك.

والفرز ،والطعن بصحة نيابة املطعون ضده كنائب عن الدائرة

-إظهار اإلرادة احلقيقية للناخبني وتغيري النتيجة.

السادسة لواء فقوع ،الكرك ،والطعن بالقرار رقم  2013/28الصادر

-إعالن ما يراه الفائز من املرشحني ،بعد تغيري النتيجة.

عن جملس مفوضي اهليئة املستقلة لالنتخاب واملنشور يف عدد

إذن هذه الضوابط واحلدود اليت يتحدد بها مدى اختصاص القضاء

اجلريدة الرمسية رقم  5201تاريخ .2013/1/29

يف تصديه للفصل يف صحة العضوية الربملانية وهو ما يتعني عليه

وقد استند الطاعن يف هذا الطعن املشار إليه إىل الوقائع واألسباب

أن يتقيد بها وال خيرج عن نطاقه.

التالية:

* انظر قرار حمكمة االستئناف رقم .2013/76
** الفقرة  4من املادة  71من الدستور األردني لسنة .1952
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فيصل شنطاوي

 -1خمالفة أحكام املادة  67من الدستور.

مت تكليف اللجنة بذلك قدمت تقريرا الحقا بهذه املهمة يقع على

 -2خمالفة أحكام املواد  27و/33أ و 42 ،39 ،35و 50 ،49 ،44 ،43و59

 3صفحات ،وبعد مساع أقوال أطراف الدعوى قررت احملكمة اعتماد

و 60و 61و 46من القانون رقم  25لسنة  2012قانون االنتخاب جمللس

تقرير اخلربة.

النواب.

ثم قدم املستدعي مرافعته اخلطية وقدم وكيل املستدعي ضده

 -3اغتصاب سلطة جلان االنتخاب والسيطرة عليها وإقصائها والقيام

مرافعة خطية وترافع مساعد احملامي العام املدني.

بأعماهلا بدال عنها.

وبعد التحقيق واملداولة:

 -4محل السالح وإطالق األعرية النارية داخل حرم مراكز االقرتاع

من حيث املوضوع:

وغرفها.

جند أنه وبتاريخ  2013/1/23جرت االنتخابات يف اململكة األردنية

 -5تزوير عملية االقرتاع وتزوير عملية الفرز والنتائج ودفاتر

اهلامشية يف مجيع أحناء اململكة النتخاب جملس النواب السابع عشر،

االقرتاع والكشوفات االنتخابية.

وذلك بإشراف وإدارة اهليئة املستقلة لالنتخاب ،وبعد انتهاء عملية

 -6إجبار اللجان على ختم وتوقيع الكشوفات والدفاتر وأوراق

االقرتاع يف الساعة الثامنة مساء باشرت اهليئة املستقلة لالنتخاب

االقرتاع اليت عملوا على تزويرها.

بواسطة جلان االقرتاع والفرز املعينة من قبلها بإجراء عملية فرز

 -7التصويت بواسطة بطاقة األحوال املدنية ال بواسطة بطاقات

أوراق االقرتاع واحتسابها وبالنتيجة  -اإلعالن عن أمساء الفائزين،

االنتخاب.

وقد جرى نشر تلك النتائج يف عدد اجلريدة الرمسية رقم 5201

 -8اإلعالن عن نتائج الفرز خبالف الواقع وخبالف ما قاموا بتزويره

بتاريخ  2013/1/29ومبوجب تلك النتائج فقد أعلن عن فوز

دون عد وإحصاء أوراق االقرتاع ثم أعادوا تزوير الكشوفات أثناء

املستدعى ضده باملقعد املخصص للدائرة السادسة حمافظة الكرك

عملية الفرز لتتوافق مع النتائج النهائية اليت أعلنوها.

– لواء فقوع.

وباحملاكمة االستئنافية اجلارية علنا حبضور املستدعي احملامي

وحيث إن املستدعي كان أحد املرشحني يف تلك الدائرة ومل حيالفه

وحبضور مساعد احملامي العام املدني ،وحبضور وكيل املستدعى

احلظ وفق النتائج املعلنة يف تلك الدائرة فقد تقدم بهذا الطعن

ضده ،تليت الئحة الطعن وكررها املستدعي ،وقررت احملكمة قبول

بصحة نيابة املستدعى ضده األول لألسباب الواردة يف الئحة

الطعن شكال لتقدميه ضمن املدة القانونية.

الطعن.

قدم املستدعي بينته وأبرز حافظة املستندات املقدمة منه وقررت

وعن مجيع أسباب الطعن :اليت تتلخص يف الطعن يف سالمة

احملكمة تكليفه ببيان وحصر مراكز االقرتاع والفرز اليت يدعي

عملييت االقرتاع والفرز اليت جرت يف الدائرة احمللية السادسة/

وجود التجاوزات فيها.

حمافظة الكرك – لواء فقوع وما ختللها من جتاوزات وخمالفات

حيث تقدم مبذكرة خطية أشار فيها إىل صناديق االقرتاع ذوات

ألحكام الدستور وقانون االنتخاب والتعليمات املتفرعة عنه واليت

األرقام (1و )2يف مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنني والصناديق

نتج عنها فوز املستدعى ضده األوىل وخسارة املستدعي.

( )9 ،8 ،7مدرسة فقوع الثانوية للبنات.

فإننا ومن خالل تفحص وتدقيق مجيع البيانات املقدمة يف

وقررت احملكمة جلب الصناديق املشار إليها ودعوة رؤساء اللجان

الدعوى مبا فيها تقرير اللجنة من قبل احملكمة وملحق التقرير

والفرز اخلاصة بهذه الصناديق ،وبعد ورودها قررت احملكمة

املنظم من قبل اللجنة املذكورة وحمتويات صناديق االقرتاع اليت

تشكيل جلنة يرأسها قاض لفتح الصناديق املشار إليها بإشراف

جرى فتحها وتدقيقها وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة  -جند

احملكمة وحتت رقابتها للتحقق من حمتويات كل صندوق ومقارنة

ما يلي:

ومطابقة البطاقات االنتخابية مع كشف املقرتعني والتحقق من

-1عدم تطابق أعداد املقرتعني املدونة يف سجالت املقرتعني مع

أمساء املقرتعني ومطابقها مع سجل الناخبني ،وكذلك التحقق من

عدد البطاقات االنتخابية وكذلك مع أوراق االقرتاع وبالنتيجة مع

صحة عدد األصوات اليت حصل عليها كل مرشح ومطابقتها مع

حماضر انتهاء االقرتاع والفرز.

احملاضر يف الصناديق املشار إليها ،والتحقق من أن كل أوراق االقرتاع

-2وجود أوراق اقرتاع ال حتمل ختم الدائرة احمللية أو توقيع

املوجودة يف الصناديق حتمل توقيع رئيس اللجنة وخامت الدائرة

لرئيس جلنة االقرتاع والفرز.

اخلاص.

-3اقرتاع بعض الناخبني أكثر من مرة.

حيث باشرت اللجنة عملها حتت إشراف احملكمة وقامت بعد إفهامها

-4فقدان ( )49ورقة اقرتاع غري مستخدمة دون معرفة مصريها.

املهمة املوكولة إليها وحتليفها اليمني القانونية  -باملباشرة بعملها

-5وجود اختالف ظاهر لتوقيعات رؤساء اللجان على أوراق االقرتاع

ومت تفريغ حمتويات كل صندوق وتثبيت ذلك يف حمضر احملاكمة،

وبصورة الفتة لالنتباه.

وبعد إنهاء عملها قدمت تقريرا بذلك ،ثم استمعت احملكمة إىل

-6خلو دفاتر سجالت املقرتعني للصناديق ( )9 ،2 ،1من البيانات

شهادة رؤساء جلان االقرتاع والفرز.

اليت تربط هذه السجالت بصناديقها.

ثم قدم املستدعي مطالعة حول تقرير اخلربة طلب مبوجبها

-7اعتماد اسم املرشح األسبق يف التسلسل يف األوراق اليت احتوت

تكليف اللجنة املشكلة بإجراء مطابقة ما بني أمساء املقرتعني

على التأشري وكتابه خالل عملية فرز أوراق االقرتاع.

والبطاقات االنتخابية احملفوظة يف الصناديق ( )9 ،8 ،7 ،2وبعد أن

-8اعتماد اسم املرشح األسبق بالتسلسل يف أوراق االقرتاع اليت
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إختصاص القضاء بالفصل يف صحة العضوية الربملانية

اشتملت على تأشريين أو أكثر بالرغم من أن هناك اختالفا ظاهرا

بطالن االنتخاب يف الدائرة االنتخابية احمللية السادسة /حمافظة

يف لون احلرب املستخدم وطريقة التأشري يف كل تأشري عن اآلخر يف

الكرك – لواء فقوع.

الورقة الواحدة.

قرارا صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل

-9اإلخالل مببدأ سرية االقرتاع.

الثاني ابن احلسني املعظم ملك اململكة األردنية اهلامشية بتاريخ

-10ضعف السيطرة األمنية خالل عملييت االقرتاع والفرز.

.2013/3/6

-11أن األخطاء واملخالفات املرتكبة تؤثر حتما على النتائج املعلنة.

اخلامتة
وإذا ما استعرضنا وقائع الطعن والبينات املقدمة فيه فإننا جند

ال شك يف أن موضوع االختصاص بالفصل يف صحة العضوية

حتما أن البيئة االنتخابية مل تكن آمنة ومل تكن حرة وأنها

الربملانية من املوضوعات اليت احتلت مكانة كبرية يف النظام

تعرضت لوسائل تأثري عديدة ترزح حتت تأثري قوي من أقارب

الدستوري األردني ،وخاصة يف االنتخابات النيابية جمللس النواب

أو أصهار أثرت بشكل واضح على إرادتهم واختياراتهم ،وهو األمر

األردني السابع عشر (احلالي) .وقد رأينا أن مبدأ الفصل بني

الذي يشكل خمالفة جوهرية حلكم املادة  34من قانون االنتخاب

السلطات يلعب دورا كبريا ومهما يف حتديد اجلهة املختصة بالفصل

اليت أوجبت على رئيس جلنة االقرتاع والفرز أن مينع يف مركز

يف صحة نيابة أعضاء جملس النواب؛ حيث استند بعض الفقه إىل

االقرتاع والفرز القيام بأي عمل من شأنه التأثري على حسن سري

هذا املبدأ لتربير حق الربملان بالفصل يف صحة العضوية الربملانية،

العملية االنتخابة وله احلق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك

والبعض اآلخر منح الفصل يف صحة العضوية للقضاء العادي أو

مغادرة مركز االقرتاع والفرز وأن يطلب من أفراد األمن إخراجه إذا

القضاء الدستوري .وقد اجته أغلب الفقه إىل تفضيل القضاء

رفض ذلك ،وجند أن ما ورد على لسان رؤساء جلان االقرتاع والفوز

العادي يف نظر الطعون االنتخابية ملا يتسم به من حيدة ونزاهة،

يف أقواهلم املعطاة إىل هذه احملكمة إمنا يشكل نقضا لروح القانون

خاصة وقد أثبتت التجربة عدم حياد جملس النواب األردني بهذا

وتناقضا جوهريا مع نصوصه ،إضافة إىل أن اإلجراءات اليت يوجب

اخلصوص.

القانون على اللجان اتباعها أثناء دخول الناخب وأثناء عملية

وأسند املشرع الدستوري األردني االختصاص بالفصل يف صحة

االقرتاع مل تكن ويف كثري من األحوال تتواءم مع هذه النصوص

نيابة أعضاء جملس النواب إىل القضاء العادي مرجحا بذلك

والتعليمات؛ إذ إن قانون االنتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة

اعتبارات احليدة واملوضوعية والتخصص يف هذا الشأن ،على

مبوجبه قد رمست أسسا إجرائية وضوابط صارمه تضمن حسن

اعتبارات سيادة الربملان ومبدأ الفصل بني السلطات وضمان

سري العملية االنتخابية غايتها صون حق االنتخاب يف مواجهة

استقالل الربملان ،وذلك باعتبار هذه املهمة مهمة قضائية .وقد

صور التدخل والتأثري يف إرادة الناخب الختيار من ميثله يف جملس

أيد الباحث هذا االجتاه الذي يرى عدم تعارض تقرير اختصاص

النواب وبشكل يضمن تقرير احلماية املتكافئة جلميع املرشحني

القضاء بالفصل يف صحة العضوية ومبدأ الفصل بني السلطات؛

من خالل توفري مناخ حر دميقراطي يضمن إجراء انتخابات حرة

ذلك أن مهمة القضاء األصلية هي الفصل يف املنازعات.

نزيهة جتري باالقرتاع العام والتصويت السري ،وملا كان الدستور

أما عن حدود اختصاص القضاء بالفصل يف صحة نيابة أعضاء

أقام من القضاء وحصانته ضمانتني أساسيتني

جملس النواب فقد رأينا أن املشرع الدستوري األردني أخذ

حلماية احلقوق واحلريات وخوله حق الرقابة على حسن سري

باملدلول الضيق للفصل يف صحة العضوية والذي يقتصر على

العملية االنتخابية يف مراحلها كافة والتصدي ألي افتئات على حق

عملية االنتخاب مبعناها الفين الدقيق ،أي االقرتاع وفرز األصوات

االنتخاب أو إفساد إلرادة الناخب يف اختيار من ميثله يف جملس

واحتسابها ،ومن ثم يقصد بالطعن االنتخابي يف هذا الصدد املنازعة

النواب وبالنتيجة التحقق من صحة نيابة أعضاء جملس النواب يف

يف صحة تعبري االنتخاب عن اإلرادة احلقيقية للناخبني من خالل

حال الطعن بصحة نيابته من قبل أي ناخب.

التشكيك يف صحة عملييت االقرتاع والفرز ملا شابهما من غش أو

هلذا وحيث إن األفعال والتجاوزات القانونية اليت سبقت اإلشارة

إكراه أو تزوير وغريها من األمور املؤثرة على سالمة العملية

إليها قد أحدثت مبجملها خلال يف العملية االنتخابية يف الدائرة

االنتخابية خالل هذه املرحلة .وتأكيدا لذلك تشرتط املادة  71من

االنتخابية موضوع الطعن كان من شأنه التأثري على حسن سري

الدستور األردني أن تشتمل الئحة الدعوى على بيان موضوعها

تلك العملية وما أفرزته من نتائج نهائية بشكل يستخلص منه

وأن حتدد الوقائع واألسانيد ،وكذلك وجوب اشتمال الطلب على

أن تلك االنتخابات مل تعكس إرادة الناخب احلقيقية يف اختيار

بيان أسباب الطعن ،ومبا أن الوقائع يف الطعن االنتخابي مرتبطة

ممثله يف تلك الدائرة ،وحيث إن أي إخالل من شأنه املساس جبوهر

باختصاص احملكمة؛ لذلك جيب أن ينصرف إلبطال عضوية أحد

العملية االنتخابية أو يف أساسياتها يعترب سببا كافيا إللغاء نتائج

أعضاء جملس النواب الفائزين يف الدائرة االنتخابية لعيب شاب

تلك العملية ،وحيث ثبت للمحكمة أن إجراءات االنتخابات يف

العملية االنتخابية وكان مؤثرا يف فوزه .كما ميكن أن ينص الطعن

الدائرة موضوع الطعن كان خمالفة ألحكام القانون على النحو

على صحة عملية االنتخاب .ويكون الطلب يف هذه احلالة هو إبطال

الذي سبقت اإلشارة إليه:

االنتخاب يف الدائرة االنتخابية.

فتقرر -وعمال بأحكام املادة  5/71من الدستور األردني -إعالن

وفيما يتعلق بالوقائع واألسانيد ،فإن احملكمة ال تتشدد فتطلب من

األردني قد
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فيصل شنطاوي

الطاعن أن يقدم األسانيد واألدلة الكافية على صحة طعنة ،فهي

ثانيا :التوصيات:

تقدر عدم استطاعة الطاعن جتميع األدلة الكافية وخباصةأن كثريا

•اعتماد إجراءات يف قوانني االنتخابات كفيلة بإجراء العمليات

منها ليس حتت يده ،ولذلك فإنها تتصدى هلذا املوضوع بنفسها

االنتخابية وفق املعايري الدولية ،من أجل حتقيق احلرية

مستندة إىل اإلمكانات اليت يعطيها هلا قانون االنتخاب ،وهي تسمح

والنزاهة يف االنتخابات ،ووضع حد نهائي إلمكانية التزوير

هلا بإجراء التحقيقات الالزمة بنفسها واستجواب الشهود كما

والتالعب بالنتائج.

تسمح هلا بطلب أي أوراق أو بيانات من اهليئة املستقلة لالنتخاب.

•إجراء االنتخابات بإشراف هيئة حيادية ومستقلة.

ويف هذا الصدد فإن احملكمة تقرر أن عدم تقديم املستندات الكافية

•الفصل يف صحة االنتخابات والطعون النيابية من قبل جهات

مع الطعن ال يؤدي إلبطاله أو عدم قبوله.

قضائية موثوق بها ومستقلة.

يتضح مما تقدم أن اختصاص حمكمة االستئناف ال ميتد إىل املدلول

•ضرورة تفعيل واحرتام القانون وحماسبة املخالفني ،تأكيدا

الواسع للطعون االنتخابية الذي يعين كل ما يتصل بالعملية

لقيمة احرتام القانون وسيادته وخاصة يف ما شاب العملية

االنتخابية من حتديد الدوائر االنتخابية وإعداد جداول الناخبني

االنتخابية من جتاوزات.

والشروط املتعلقة بالرتشيح لعضوية جملس النواب ،والسبب

•تأمني اإلشراف القضائي الكامل على العملية االنتخابية من

وراء ذلك هو أن قانون االنتخاب جمللس النواب رقم  25لسنة 2012

بدايتها حتى نهايتها.

قد نظم وسائل الطعن يف هذا الشأن أمام القضاء العادي ،وهو ما

•منح املتضرر من القرار الصادر بالفصل يف صحة العضوية

يعين وجوب احرتام نصوص القانون من ناحية ووجوب احرتام

من املطالبة بالتعويض عن األضرار اليت حلقت به بسبب

حجية األحكام القضائية الصادرة يف هذا اخلصوص من ناحية

األخطاء املرتكبة أثناء العملية االنتخابية ذاتها والتعويض

أخرى .فوفقا للمواد  5و 6من قانون االنتخاب سالف الذكر تفصل

أيضا عن األخطاء املرتكبة بصدد إعالن النتيجة  ،مبعنى آخر

حماكم البداية يف الطعون املقدمة إليها واملتعلقة جبداول الناخبني،

التعويض عن األضرار الناجتة عن األخطاء القانونية اليت

وتعترب هذه اجلداول جداول نهائية للناخبني وجترى االنتخابات

شابت العملية االنتخابية.

النيابية مبقتضاها ،أي أصبح هلا حجية قاطعة وقت االنتخاب،

•توحيد جهات االختصاص بالفصل يف مجيع الطعون

وكذلك احلال بالنسبة للطعون املتعلقة بقبول طلب الرتشيح؛

االنتخابية.

حيث يقدم الطعن لدى حمكمة االستئناف وعلى احملكمة الفصل

•ضرورة الفصل يف الطعن االنتخابي قبل بداية الفصل

يف هذا الطعن ،ويكون قرارها بشأنه قطعيا وغري قابل للطعن كما

التشريعي .فمن املعلوم أن الطعن االنتخابي ال مينع املطعون

هو احلال بالنسبة جلداول الناخبني.

بصحة نيابته من املشاركة يف أنشطة وعمل الربملان حتى

ويف ضوء ما تقدم وعلى هديه ميكن إيضاح النتائج والتوصيات

صدور احلكم ،ويرتتب على ذلك يف حالة قبول الطعن ،أن

اليت خلصنا إليها على النحو التالي:

املطعون عليه يف الفرتة من تقديم الطعن حتى صدور احلكم
سيشارك الربملان أعماله وهو الذي مل تأت به اإلرادة الشعبية

أوال :النتائج:

وخاصة وإن أبطلت عضويته فيما بعد.

•إن الرقابة على صحة انتخاب نواب الربملان هي رقابة قانونية

•أن يسند إىل احملكمة الدستورية األردنية بنظر الطعن يف

وليست سياسية.

صحة العضوية الربملانية باعتبارها املختصة بالرقابة على

•قد يشمل الطعن االنتخابي األعمال االنتخابية السابقة

دستورية القوانني.

والالحقة على عملية االقرتاع ،وقد يشمل األعمال الالحقة
على االقرتاع فقط (فرز األصوات وإعالن النتائج) ،وذلك

املراجع

حبسب ما حيدده املشرع الدستوري.

املراجع العربية

•تتفاوت التشريعات للدول يف تعيني اجلهة املختصة بنظر

•

بركات ،ممدوح ،2001 ،الفصل يف صحة عضوية جملس الربملان،

الطعون االنتخابية ،فمنها من جيعل الربملان هو املختص

جامعة عني مشس ،رسالة دكتوراه.

بنظرها ،ومنها من جيعل القضاء هو املختص ،ومنا من جيمع

مجال الدين ،سامي ،2005 ،النظم السياسية والقانون الدستوري،

بني األمرين حبيث خيتص القضاء بالتحقيق يف املخالفات

منشأة املعارف ،اإلسكندرية.

املدعى بها يف الطعن ،وخيتص الربملان بالفصل يف صحة الطعن

حسن ،عبدالفتاح ،1968 ،مبادئ النظام الدستوري يف الكويت ،دار

االنتخابي.

النهضة العربية ،بريوت.

•-خيضع تقديم الطعن االنتخابي والبت فيه لضوابط قانونية

حيدر ،نصرت ،1987 ،الفصل يف صحة طعون انتخابات أعضاء

ختتلف باختالف تشريعات الدول.

السلطة التشريعية ،جملة احملامون السوريون ،العدد .1

•يسري قرار إبطال عضوية النائب بأثر فوري حبيث تعد

اخلطيب ،أنور ،1961 ،األصول الربملانية ،دار العلم للماليني ،بريوت.

األعمال الصادرة منه خالل القدرة السابقة على صدور قرار

دوهاميل ،أوليفيه ،1996 ،املعجم الدستوري ،ترمجة منصور

إبطال عضويته صحيحة منتجة آلثارها.

القاضي ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ،بريوت.
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خليل ،حمسن ،1986 ،القانون الدستوري والدساتري املصرية.
الذهيب ،حممد ،2006 ،الفصل يف صحة عضوية أعضاء اجملالس
النيابية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
رسالن ،أنور ،2000 ،االختصاص بالفصل يف صحة العضوية
الربملانية وحدود اختصاص جملس الشعب ،دار النهضة العربية،
القاهرة.
روسيون ،هنري ،2001 ،اجمللس الدستوري ،ترمجة حممد وطفة،
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت.
السنوسي ،صربي ،2000 ،االختصاص بالفصل يف صحة العضوية
الربملانية وحدود اختصاص جملس الشعب ،دار النهضة العربية،
القاهرة.
شيحا ،عبد العزيز إبراهيم ،1995 ،الوجيز يف النظم السياسية
والقانون الدستوري ،بريوت ،الدار اجلامعية.
شيحا ،عبدالعزيز إبراهيم ،2000،النظم السياسية والقانون
الدستوري ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية.
الصاحل ،عثمان عبد امللك ،)2003( ،النظام الدستوري يف املؤسسات
السياسية بالكويت ،الكويت ،مؤسسة دار الكتب.
عبيد ،حممد  ،1992 ،إشراف السلطة القضائية على االنتخابات
النيابية واالستفتاءات العامة وحتقيق الطعون فيها ،جملة احملاماة،
نقابة احملامني جبمهورية مصر العربية ،العدد األول والثاني.
عرفه ،هشام ،2008 ،ضمانات أعضاء اجملالس النيابية (دراسة
مقارنة) ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
عفيفي ،كامل عفيفي ،2002 ،االنتخابات النيابية وضماناتها
الدستورية والقانونية ،دار اجلامعيني ،اإلسكندرية.
عفيفي ،مصطفى  ،1984 ،نظامنا االنتخابي امليزان ،مكتبة سعيد
رأفت ،جامعة عني مشس.
غالي ،إدوارد ،1999 ،جملس الشعب والطعون االنتخابية ،جملة
قضايا برملانية ،القاهرة ،العدد .22
الفيلي ،حممد حسني ،1997 ،اجتاهات القضاء الكوييت يف الطعون
املتعلقة بانتخابات جملس األمة ،جملة احلقوق الكويتية ،السنة ،21
العدد .3
فكري ،فتحي ،1993 ،اختصاص القضاء بالطعن االنتخابي يف القانون
الكوييت (دراسة حتليلية نقدية) دار النهضة العربية ،القاهرة.
فوزي ،صالح الدين ،1987 ،اجمللس الدستوري الفرنسي ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.
املرسي ،زكريا ،1998 ،مدى الرقابة القضائية على االنتخابات
للسلطات اإلدارية والسياسية ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة،
مصر.
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