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  المقدمة
تجسید لوحد یعد اصالح النظام اإلنتخابي العمود الفقري إلصالح النظام السیاسي، وھو الطریق األ

 ھوالطریقم، وناشد بھا المواطن والشارع العراقي المعتصي یذالشرعیة وتحقیق التغیرالسلمي ال مبدأ
  طریق جذریة وشاملة لمواجھة الفساد في العراق.األمثل لوضع خارطة 

عدد ام ت، السیما فیما یتعلق بتبني نظوة جیدة وموفقة في المسار الصحیحویعد ھذا القانون خط
یة انونق، وتوفیر حمایة جنائیة حافظات وتبني نظام الترشح الفرديالدوائراإلنتخابیة ضمن الم

ئم قانونیة للجراالن خالل عرض بعض النماذج صریحة للعملیة اإلنتخابیة وحسن انتظامھا م
  اإلنتخابیة ووضع عقوبات ازاء مرتكبیھا.

ح لى الترشال عات والطاقات النزیھة والخیرة نحو اإلقبساھم ھذا القانون في تشجیع الكفاءنأمل أن ی
خل ة دالمجلس النواب خارج المحاصصات الحزبیة والطائفیة ویشجع إعادة تنظیم الحیاة السیاسی

نع ویم س الفاسدة عن السیاسةواألحزاب والكتل والكیانات السیاسیة على نحو یضمن إبعاد الرؤ
  إنشغالھم باألمورالعامة.

ا الجزء سیمسوف أركزمن خالل ھذا التقریرعلى النصوص المتعلقة بالحمایة الجنائیة لإلنتخابات، ال
علقة المت إلى بعض المواد األخرى ، إضافةً إلى اإلشارةالثامن من القانون (األحكام الجزائیة)

  بالنشاطات اإلنتخابیة المحظورة. 
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  المالحظات الجزائیة:

د ة مواسبعي الفصل السابع من القانون وضمن عالج المشرع اإلنتخابي الجرائم اإلنتخابیة ف -1

 .)37 -31عقابیة (المواد 

ي سیاسة ي تبنفھ لم یكن موفقاً فعلى الرغم من تغطیة عدد مناسب من الجرائم اإلنتخابیة إال أن 
  ناسبة مع خطورة الجرائم المرتكبة.معقابیة سلیمة من خالل فرض عقوبات رادعة و

لمجتمع مني لفعلى الرغم من شدة خطورة الجرائم اإلنتخابیة على استقرار النظام السیاسي واأل 
ي ئم فھذه الجرا وزعزعة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، إال أن العقوبات البدنیة لمرتكبي

 المالیة عقوبات(الحبس)، كما الیتجاوز ال النماذج القانونیة الواردة في القانون الیتجاوز حدود
ن ھذا ض من وراء س) خمسة مالیین دینار، فھذه العقوبات الیفي بالغر5000000الفردیة عن (

  ، السیما في ھذه المرحلة العصیبة من تأریخ العراق. القانون الحساس
  

، 26، 25مواد رأو منع ھذا القانون جملة من نشاطات الدعایة اإلنتخابیة في الفصل السابع (الحظ -2

  بفقراتھا الثالث) دون أن یضع جزائاَ لمن یخالف ھذه المحظورات،  30، 29، 28، 27

 وبھ تكون ھذه المحظورات مجرد توصیات الیترتب على مخالفتھا أثر.
ام ف أحكالاألحكام الجزائیة یعاقب كل من یخ جزائي ضمنعلیھ نقترح تضمین ھذا القانون لنص 

  المواد السابقة بعقوبة جنائیة مناسبة مع خطورة النشاط المرتكب.
 

شكل تمن خالل ذكر معظم النشاطات التي  سیاسة التجریمرغم نجاح نسبي للمشرع في على   -3
ً في  امن لفصل الثام اذ تعاني أحك، إالسیاسة العقابیةالجرائم اإلنتخابیة، إال أنھ لم یكن موفقا

 ین خطورةزنة ب(األحكام الجزائیة) بشكل عام من عدم مراعات مبدأ (تفرید العقوبة) ومبدأ (الموا
ابیة إلنتخاالجریمة وجسامة العقوبة) ، حیث یعامل المشرع مع مجموعة من النشاطات اإلجرامیة 

عقوبة واحدة ب) من الفصل الثامن 31(بنفس المعاملة العقابیة، فعلى سبیل المثال یعاقب المادة 

دینار)على عدد وفیرمن  1000000إلى  250000اشھر مع غرامة من  6(الحبس التقل عن 

َ للقانون، جرالجرائم اإلنتخابیة كـ(جریمة تعمد إدراج األسم أو أألس عدم عمد یمة تماء مخالفا
َ للقانون، جریمة التوصل العمدي  سم الغیرأو إ إلى إدراج األسم إدراج األسم أو أألسماء مخالفا

ط، ن شرودون توافر الشروط ، جریمة التوصل إلى عدم إدراج األسم أو إسم الغیر أو حذفھ دو
یت التصوالتصوبت المخالف للقانون، التصویت بإسم الغیر، إفشاء سر الناخب دون رضاه، 

 المتكرر، تغیر إرادة الناخب األمي، عرقلة الناخب لمنعھ من التصویت).
وھي  خابیةعلما بأن بعض ھذه الجرائم من جرائم المرحلة األولى من مراحل سیر العملیة اإلنت

)، تصویت(مرحلة تسجیل الناخبین)، وبعضھا األخر من جرائم المرحلة الثالثة وھي (مرحلة ال
 خابي،، وبعضھا اآلخر جریمة الموظف اإلنت واخرى جریمة المرشح ة الناخبفبعض منھا جریم

  وبعضھا اآلخریرتكبھا القوات األمنیة المكلفة بحمایة مراكز اإلقتراع.
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عاملتھم مكن مفال تساوي كل ھذه الجرائم المتنوعة والمتفاوتة من حیث الخطورة اإلجرامیة، والی
ً من حیث سیاسة التبنفس المعاملة العقابیة، علیھ یعد ھذ یجب فجریم ا األمر قصوراً تشریعیا

  ).لسابعامعالجتھ. (ویكرر المالحظة نفسھا فیما یتعلق بالمواد الجزائیة األخرى في الفصل 
  

خبین، سجالت النام اإلعتداء على أوراق اإلقتراع وعلى (جرائ 33عاقب المشرع في المادة   -4

تقل الحبس الوبة (نتخابي بإستعمال القوة والتھدید) بعقوجرائم اإلخالل بحریة الناخب وبالنظام اإل

َ  /32( دینار) بینما یعاقب في المادة 500000إلى 1000000عن سنة مع غرامة من  ) سادسا

  ة على (جرائم العبث بصنادیق اإلقتراع أو سجالت الناخبین أو أیة ورقة أخرى) بعقوب
 (الحبس مدة التقل عن سنة فقط).

ا ن عقوبتھن تكوالمادة األخیرة أشد خطورة من جریمة المادة األولى فال یمكن أ علماً بأن جریمة 
  ة العقابیة السلیمة.سھذه المادة السیا ا تخالفأخف، فبھ

 

   نتخابیة،م اإللم یحدد القانون الجھة أو الجھات المكلفة بالنظر في الدعاوى المتضمنة للجرائ   -5
شئة عن النا اوى والنظرفي إجراءات الدعاوى الجزائیةكما لم یحدد الجھات المخولة بتسجیل الشك

 جرائم اإلنتخابات.
فنرى ضرورة النص على تخویل الجھات المختصة بتولي الخطوات اإلجرائیة في سیر  

ً بقرارات اإلحالة ، وإنا  ه المھمةطة ھذالدعاوى الجزائیة إبتداءاَ من الكشف والتحري وإنتھائا
ى ص علورة النأن یكونوا من خریجي القانون، إضافةً إلى ضر بمنسقي مراكز اإلقتراع شریطة

ً لإلختصاصھ المكاني)تكلیف إحدى المحاكم  وضوع مثالً بالنظر في م (كمحاكم الجنح وفقا
  الدعاوى الجزائیة اإلنتخابیة بصفة اإلستعجال وخالل مدة زمنیة معینة.

  

ا جرائم ب فیھة، كالحاالت التي ترتكلم یتضمن القانون نصا لتجریم الجرائم اإلنتخابیة المنظم  -6
میة إجرا عصاباتقتراع واستبدالھا بأخرى  بمساعدة بیة شاملة النطاق (كخطف صنادیق االانتخا

 نبیة. ات أجیة أو عصابات داخل الكتل أو الكیانات السیاسیة أو بمساعدة جھمنظمة داخل المفوض

 
  وشكرا ...

  
  
  
  

  أ.م.د. ھیمن عبدهللا محمد    

                                                                                    5/10/ 2020 
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  KIE المعهد الكوردي لالنتخابات

 

  قراءة قانونية جزائية 

  2019لسنة  يالعراققانون انتخابات مجلس النواب ل

  م.د. هیمن عبداهللا محمد: عدادا
  

  2020تشرین االول 

  

  

  

  KIE المعهد الكوردي لالنتخابات   
  

غیر ربحیة وغیر حكومیة مستقلة، تھدف الى النھوض بمس�توى وع�ي الم�واطنین  مؤسسة
  لمنتخب��ة ف��ي ح��ول مفھ��وم و عناص��ر االنتخاب��ات وتط��ویر االنظم��ة النتخابی��ة للمج��الس ا

 2002اقلیم كوردستان والعراق على حد السواء.  وقد اسست المؤسسة في منتص�ف ع�ام 
  لدى مجموعة من القانونین والحقوقیین وان مركزھا الرئیسي في محافظة السلیمانیة.
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