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١

  المقدمة

اخلطورة و اجلسامة  ةبالغ ةتخابية و على كافه إطرافها هي أفن سيطرة املال على مقدرات العملية االنأ
م    .على سالمة التمثيل النيايب لألمة وعلى مصداقية تعبري إفرادها عن إراد

ا و إمنا أضحى  ةامرًا حيويا ألدار فلم يعد املال  املعارك أو العمالت االنتخابية من جانب متويل نفقا
سالحاً خطرياً للتأثري على أداره الناخبني وتوجههم حنو تأييد حزب بعينه أو مرشح أو قائمة بعينها سواء 

  . استخدم هذا من قبل املرشح ذاته ومن قبل أنصاره أو احلزب الذي ينتمي إليه ألفرق

املرشح  ةوإمنا يتجاوز ذلك لتكون أراد، ب الناخب فحس ةألمر يقتصر على التأثري على أرادو مل يعد ا
وبذلك تتجلى سيطرة مجاعات ، ذاته فريسة لتلك آالفه حبيث يدين املرشح بالوالء ملن يدفع أكثر 

لى احلياة النيابية بأثرها و من الضغط اليت متتلك النفوذ و املال على جمريات العملية االنتخابية وبالتايل ع
مث تتضاءل الفرص و تنعدم إمام ذوي املثل واملبادئ احملققة للصاحل العام اجملردين من سطوه املال أو 
النفوذ ملنافسة تلك القوه الغامشة لرأس املال و سيطرته على نتائج االنتخابات و الوصول إىل مقاعد 

ه  العملية  ةة وعناصرها املتحكمة يف تسيري دفحتديات مراكز السلطالعضوية يف اجمللس النيايب أو جملا
ا حيث ان سلطان املال و سيطرته أصبح هو الطريق املضمون ملن ال حيظى بأصوات  االنتخابية و قرارا
الناخبني إىل مقعد الربملان ابتداء باحلصول على ثقة احلزب لرتشيحه و مساندته و انتهاء بشراء أصوات 

  .الناخبني 

و تعاظم دورها املتحكم يف نتائج االنتخابات أمور أبرزها تفشي الفقر و  ةو يزيد من تفاقم تلك آالف
اجلهل و البطالة و ذلك أمر طبيعي إذ أن من ال ميلك قوته ال ميلك قراره فإن هذا يعد وحبق مرتعا خصبا 

من الناخبني خاصة من يعاين منهم ألفه املال اليت ميكن تفسري نزاهة احلياة النيابية ذلك حيث يقع كثري 
الفقر و اجلهل أو البطالة فريسة سائغة إمام العروض و العطايا و اهلبات و الوعود و اخلدمات السابقة 
اليت قدمها هلم املرشح أو أعوانه أو أقاربه فيديل الناخب بصوته واضحا يف اعتباره تلك العناصر اليت تعد 

  . و ألريب مبثابة حبل شانق ألرادته



 

٢

فضًال عن ذلك فأن القصور و النقص يف التشريعات احلاكمة لعمليه اإلنفاق املايل الظاهر و الباطن 
على العملة االنتخابية أو الدعم غري احملايد من السلطة لبعض املرشحني دون غريهم يعد سببًا جوهريا 

  .أخر لزيادة أثار سالح املال السلبية على سالمه العملية االنتخابية 

اجل ذلك عنت التشريعات االنتخابية احلديثة بتجرمي فعل الرشوة االنتخابية لتاليف املخاطر احملدقة  من
  .بنزاهة نتائج العملية االنتخابية ولتفويض سطوه املال على مقدرات املعارك االنتخابية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٣

  :أهــمـيــه الــبـحـث 

لتسليط الضوء على ظاهرة جرائم االنتخابية باعتباره من تربز أمهيه البحث يف كونه حماوله من الباحث 
الظواهر املتحدثة و اجلرائم الين ما تزال حباجة ماسة على حبث ودراسة مما يؤدي إىل درء خماطر هذه 
اجلرمية لكي تقوم الدولة بالتصدي إىل مثل هذه اجلرائم من اجل أبعاد خطرها واللجوء إىل سن تشريع 

  .االنتخابية  قانون يتعلق بالرشوة

  :مشكله البحث 

ال احد ينكر أن موضوع جرمية الرشوة االنتخابية من املواضيع احلديثة وبالتايل فأن البحث فيها ال خيلو 
من الصعوبات اليت تعرقل سري البحث فمعامل االنتخابات عامل متغري باستمرار وحيتاج شخص متخصص 

ا    .األمور تصعب على الباحث معرفتها يف أعمال حبثه وكل هذه . يف هذا اجملال ملعرفه املقصود 

  :أهداف البحث 

 .معرفة معىن الرشوة االنتخابية و معرفة املعىن الذي يتناوله موضوع هذه اجلرمية  .١
 .مدى تطبيق النصوص التشريعية يف القانون على املوظف الذي يرتكب هذه اجلرمية  .٢
  .لسد النقص قدر اإلمكان بيان القصور التشريعي واقرتاح احللول الالزمة  .٣

  :هيكلية البحث 

الرشوة من خالل املبحث األول الذي حوي مطلبني  هية سوف نبحث يف هذا املوضوع مبتدأين بيان ما
األول تناول تعريف الرشوة واملطلب الثاين اشتمل إىل األركان بالرشوة و قد تناولنا يف املبحث الثاين 

لى مطلبني األول أنواع اجلرائم االنتخابية واملطلب الثاين الطبعة اجلرائم االنتخابية و الذي اشتمل ع
موقف القانون تناولنا فيه موقف التشريعات من  هو القانونية للجرائم االنتخابية إما املبحث الثالث الذي

  .جرمية الرشوة االنتخابية يف املطلب األول وكذلك عقوبة جرمية الرشوة االنتخابية يف املطلب الثاين 

  

  



 

٤

  المبحث األول
  جـريـمـة الـرشـوة ةمـا هـيـ

تعد جرمية الرشوة من اجلرائم اجلنائية و هي جرمية خاصة باملوظف العام و املكلف خبدمة عامه تقوم 
فالعربة بسلوك املوظف إذ ، أي البد من التقاء أراده الطرفني ، بعرض من طرف و قبول من طرف أخر 

صاحب (للفائدة يتحقق اجلرمية بغض النظر عن سلوك الطرف األخر انه  مبجرد طلب أو قبول املوظف 
و يف هذا البحث نتطرق إىل تعريف جرمية الرشوة . و تعد جرمية مستقلة يعاقب عليها القانون ) املصلحة

  .و صورها يف املطلب األول و اىل أركان جرمية الرشوة يف املطلب الثاين 

  الــمـطـلــب األول

  ة وصورهاتعريف جريمة الرشو 

ا اإلنسان إىل قضاء مصلحة غالباً ما تكون يف غري حق  -:الرشوة لغة    )١(.هي ما يتوصل 

و موظف أو مكلف خبدمة عامه على ) ةصاحب مصلح(هي اتفاق بني شخصني  -:الرشوة اصطالحاً 
  )٢(.فائدة أو منفعة مقابل عمل أو امتناع عن عمل يدخل يف اختصاص املوظف أو مأموريته

ا  ٣٥١عرفت املادة  وكل ، كل شخص ندب إيل خدمة عامه سواء باالنتخاب أو بالتعيني "الرشوة بأ
امرئ كلف مهمة رمسية كاحلكم واخلبري والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغريه هديه أو وعدًا أو أي 

ثة سنوات منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثال
  )٣(.وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما اخذ أو قبل به 

                                                            

مكتبة زين ، الشريعة اإلسالمية والقانون العراقي  يف جرائم األموال العامة والوظيفة العامة،  اهلموندي محه سعيد حيدر نوري .د (١)
  ٢٨٥ص، ٢٠١٤، بريوت ، م .م.احلقوقية واألدبية ش

 
  . ٨٢ص،  ٢٠١٢ .بغداد ، مكتبة السنهوري ،  ١ط، قسم اخلاص  –قانون العقوبات ، مجال إبراهيم احليدري .د )٢(
اجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة والثقة العامة الواقعة على األشخاص (القسم اخلاص  –قانون العقوبات ، علي حممد جعفر .د) ٣(

 .   ٢٣ص، ٢٠٠٦،بريوت ، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،  ١ط، ) واألموال



 

٥

هي كل شخص من األشخاص من السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغريه " ٣٥٢و عرفتها املادة 
هديه أو وعدًا أو أية منفعة أخرى ليعمل عمًال منافيًا لوظيفته أو يدعي انه داخل يف وظيفته أو ليهمل 

عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة وبغرامه ال تنقص من ثالثة أضعاف قيمه ، واجبًا  أو يؤخر ما كان عمله
  )١(.ما أخذ أو قبل به

و عرفها آخرون هي اجتار املوظف العام أو القائم خبدمة عامه بوظيفته و استغالهلا بأن يطلب أو يقبل 
ا ألدا ا  عمتنا ء عمل من أعمال وظيفته أو االأو حيصل على عطية أو وعداً    .عنه أو اإلخالل بواجبا

ا  و تفرتض هذه اجلرمية وجود طرفني موظف أو مستخدم يقبل ما يعرض عليه من عطية أو وعداً 
وصاحب ، عن عمل أو اإلخالل بواجباته أو يقوم بطلبها ويسمى املرتشي  امتناعهمقابل قيامه بعمل أو 

ا لغرض قيامه بعمل أو امتناعه عن  املصلحة أو احلاجة الذي يتقدم بالعطية إىل املوظف أو الوعد 
الراشي بل ) صاحب املصلحة(فالعربة هنا ال بسلوك ، القيام به أو اإلخالل بواجباته يسمى الراشي 

املرتشي وذلك ألن أعمال الوظيفة أو اخلدمة توجد بني يدي املوظف الذي يستطيع ) املوظف(بسلوك 
ا أو استغالهلا  أو ) الوسيط(ني الراشي و املرتشي شخص ثالث يطلق عليه و قد يتوسط ب، العبث 

  )٢(.  يكون مبثابة ممثل أو رسول ألحد الطرفني أو كليهما) الرائش(

ا جرمية تنال من شرف السلطة العامة و  و اختلفت التشريعات يف تعريفها وقد عرفها القانون املصري بأ
ي ختل بسري هف، فاسد مجة موهي إىل ذلك مدخل إىل . نفوس الناس من احرتام وهيبة  نزاهتها وماهلا يف

وفيها كذلك أهدار ، و تفضي إىل إثراء البعض بغري حق عن طريق االجتار بالوظيفة العامة ، العمل العام 
إذ تصبح سلطة الدولة بسبب ، ملبدأ العدالة الذي يوجب التسوية بني الناس عندما تتكافأ ظروفهم 

كلها الرشوة وعاقبت عليها   من اجل هذا جرمت الشرائع. الرشوة يف خدمة من يدفع ال من يستحق 
وقد نظم املشرع املصري إحكام الرشوة يف الباب الثالث من الكتاب الثاين من قانون . بعقوبات صارمة 

و جعلها جناية من اخطر اجلنايات ومل يكتف املشرع بعقاب ، )  ١١١إىل  ١٠٣املواد من(العقوبات 

                                                            

 ٢٣ص، مصدر سابق ، علي حممد جعفر .د (١)

جرائم االعتداء على املصلحة العامة واإلنسان (القسم اخلاص . قانون العقوبات ، عبدالقادر القهوجي علي .د(٢) 
   ١٨ص،  ٢٠٠١، بريوت ، منشورات احلليب احلقوقية ). واملال 



 

٦

كذلك أشخاصًا آخرين مل يقبلوا الرشوة ومل بل مشل بالعقاب  ، وال الراشي أيضًا ، املرتشي وحده 
ا اتصاًال قوياً جعلهم يف نظر املشرع جديرين بالعقاب  ا ولكنهم اتصلوا     )١(.يعرضو

ا من إعمال املتاجرة بالوظيفة من اجل التماس أو قبوله منفعة للموظف أو  إما القانون اللبناين فعرفها بأ
وظيفة أو بعمل مناف هلا أو يدعي انه داخل يف اختصاصه أو لغريه للقيام بعمل شرعي من إعمال ال

   )٢( .ليهمل عمًال واجباً عليه 

وأخريًا عرفها القانون العراقي هي كل موظف أو مكلف خبدمة عامة قبل لنفسه أو لغريه وعدًا أو عطية 
ه أو يؤخرها كان منافيًا لوظيفته أو يدعي انه داخل يف اختصاص وظيفتأو اية منفعة أخرى ليعمل عمًال 

  )٣(. سنوات  ٥سنوات وال تقل عن  ١٠واجباً عليه عوقب بالسجن ملدة ال تزيد عن 

  صور الرشوة  -:ثانياً 

أو مؤجلة أو بصورة تعاقد وقد تكون لنفس  ةلعجم) اهلدية أو العطية أو املنفعة ( قد تكون الرشوة 
يعرضها الراشي أو يقبلها املرتشي أو  وقد يطلبها املرتشي من الراشي أو، املرتشي أو لشخص أخر 

   -:وصورها هي . يرفضها أي منهما 

أن يأخذ املرتشي مثنًا معجًال لقاء قيامه بعمل حق أو امتناعه عن القيام بعمل : الرشوة املعجلة  .١
وقد يقدم هذا الثمن بصوره ، جيب القيام أو إخالله بواجبات وظيفته بقيامه بعمل غري حق 

 .ن القيام باملصلحة املطلوبة أو قد يكون بصوره منفعة على شكل هدية مرحية على انه مث
فقد ال يقبض املرتشي مثن عمله معجًال بل ) وعداُ (وقد عرب عنها بكلمة : الرشوة املؤجلة  .٢

يكتفي من جانب الراشي بوعد بالعطاء أو اإلهداء  يف املستقبل أي بعد إمتام الفعل املطلوب 

                                                            

       . ٣ص، بدون سنه شر ، دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية ، اجلرائم املضرة باملصلحة العامة ، عوض حممد .د (١)
   
، بريوت ، منشورات احلليب احلقوقية ، ) الرشوة وتبيض األموال (مبدأ جرائم الياقات البيضاء ، فاديا قاسم بيضون  ٢)(

   . ٢٨ص. ،بدون سنة نشر 
 ٢٠١٦، شارع املتنيب ، مكتبه بغداد ،  ١ط. ١٩٦٩لسنه  ١١١قانون العقوبات رقم ، نبيل عبدالرمحن حياوي  )٣(

  . ١٨ص، 



 

٧

دمة عامه القيام به فهذه احلالة تعد ارتشاء أيضًا ألن الرشوة تقدم من املوظف أو املكلف خب
 .مبجرد الطلب من جانب و القبول من اجلانب األخر وال يشرتط لتمامها القبض فعًال 

فقد حيصل املرتشي على مبلغ ) منفعة(وقد عرب عنها القانون بقوله : الرشوة بصورة التعاقد  .٣
ي كأن يشرتي منه ماًال منقول أو غري منقول بأقل من قيمته الرشوة عن طريق التعاقد مع املشرت 

أو يبيعه له بأكثر من قيمته وهذا ضرب من الرشوة الغري مباشرة اليت يلجأ إليها الطرفان إلخفاء 
  )١( .معامل اجلرمية وتعترب هذه الصورة من اخطر أنواع الرشوة لصعوبة كشفها 

  المطلب الثاني
  أركان جريمة الرشوة

           الفرع األول 

  الركن المادي

عنصر الركن املادي يف جرائم الرشوة تتمثل يف صور ثالث لنشاط اجلاين عي أن تقع قبل املوظف العام 
ا ألداء عمل من إعمال وظيفته أو لالمتناع  أو من يف حكمه بطلبه أو بأخذ أو بقبوله فائدة أو وعد 

ا اليت تدخل يف اختصاصها القانوين أو يزعم أو يعتقد خطأ عن عمل من أعماهلا أو لإلخالل بواجبا
ا تدخل فيه وجيب ان يرد هذا النشاط على فائدة معينه مث جيب ان يكون هناك مقابل لتلك الفائدة  ا

   -:ويتمثل بااليت 

  صور النشاط -:أوًال 

  :صور النشاط هي األخذ أو القبول أو الطلب 

يف الركن املادي جلرمية الرشوة بالتسليم الفعلي للمقابل ويطلق يتحقق األخذ كعنصر -:خذ اال - ١
  " .الرشوة املعجلة"عليه يف هذه احلالة 

                                                            

اجلرائم الواقعة على االموال واجلرائم (القسم اخلاص . الوجيز يف شرح قانون العقوبات ، واثبه داود السعدي . د )(١
ا واجلرائم املخلة بوجبات الوظيفة واجلرائم املخلة بالثقة العامة  مؤسسه محادة للدراسات اجلامعية والنشر ، ) احمللقة 

  .  ١٢٩ص،  ١٢٨ص،  ٢٠١١، األردن ، والتوزيع 



 

٨

وتتخذ األخذ مظهر التسليم املادي أذا كانت الفائدة ذات طبيعة ماديه تدخل حيازة املرتشي مبجرد 
العطية للموظف قد مت تسليمها اليه عن طريق الربيد وال يشرتط لكي يتحقق األخذ ان يكون تقدمي 

           بصورة تلقائية من الراشي بل يقوم األخذ أيضًا ولو كان هذا التقدمي قد مت على طلب مسبق
  )١(. من املرتشي 

 -:القبول  -٢

ل وهذا يتطلب ان يكون ستقبملرتشي إىل تلقي العطية يف املل بأن تتجه أراده استقبينصرف القبول إىل امل
هناك إجيابًا من صاحب احلاجة صادفه قبوله من املوظف وقد تكون الوسيلة يف ذلك قوًال أو كتابة وقد 

ئذ ضمنياً لكن جيب التأكد يف هذه احلالة من أن بالعمل املطلوب فيكون القبول حينال تعدو جمرد القيام 
  .القيام بالعمل أمنا يعين قبول العرض 

ويتحقق القبول قانونيًا مبجرد تالقيه مع اجياب ، فأنه يشرتط جديتها  ةرادإلجوهر القبول اأذا كان 
  .الراشي

 -:الطلب -٣

املوظف حني يطلب املقابل و مبجرد حصول الطلب حتقق اجلرمية  أرادهيقع الطلب بإرادة منفردة هي 
جتار بالوظيفة وهذا حاربه ألن يف هذا السلوك يتحقق معىن اال السواء استجاب صاحب احلاجة له أو 

  .القانون وجرمه 

و الشك يف أن املشرع عندما جرم الطلب و اعترب اجلرمية تقع تامة مبجرد حصوله فإنه بذلك يكون قد 
ضيق من نطاق الشروع يف هذه اجلرمية فإذا ما لقى الطلب استجابة من صاحب احلاجة فإنه يصبح 

وإذا مل يلق استجابة من صاحب احلاجة فإن اجلرمية تقع تامة يف أخذاً فتقع اجلرمية تامة يف صورة األخذ 
صورة الطلب وإذا كان الطلب وعدًا بعطية وصادفه قبول فال تقع جرمية يف حق املوظف أو إذا كانت 

ا ال جتتاح إىل القبول لتمامها  الطلب اجلرمية تقع مبجرد و الطلب قد يتم شفاهًا و ليس هناك ما ، فإ
ي يفتح درج ذلك أيضًا فقد يتم باإلشارة  كاملوظف الذ مضمونهه كتابة أن كشف مينع من حصول

  .لوضع بعض النقود فيه  همكتبه ويشري إىل داخل
                                                            

دار الكتب ، الرشوة واختالس املال العام و العدوان عليه والغدر ، جرائم األموال العامة ، وجدي شفيق فرج  )(١
 .  ٢٧- ٢٦ص،  ٢٠١٠، مصر ، القانونية 



 

٩

وكما أن الطلب قد يتم عن طريق املرتشي نفسه فقد يتم أيضًا عن طريق شخص أخر يباشره بامسه 
  )١.(" الوسيط"ويسمى 

  موضوع النشاط  - :ثانياً 

  "الفائدة"الوعد العطية أو 

ة كل فائدة حيصل عليها من قانون العقوبات فإنه يكون من قبيل الوعد أو العطي ١٠٧وفقًا لنص املادة 
وافق عليه أيا كان امسها أو نوعها سواء أكانت هذه لك أو علم به و الشخص الذي عينه لذ واملرتشي أ

  .الفائدة مادية أو غري مادية 

ا النص عاماً حبيث يتسع ليشمل ما يشبع حاجة النفس فقد تكون نقوداً و لقد جاء لفظ الفائدة يف هذ
كما تأخذ شكل احلصول على وظيفة أو ترقية أو عالوة استثنائية أو غري ذلك من ، أو أوراق مالية 

عن أداء عمل  ميتنع الفوائد املادية وقد تكون الفائدة غري مادية كاملوظف املرتشي الذي يقوم بعمل أو 
ل وظيفته مقابل حصوله على خدمه ال تقوم مبال كما لو حصل املوظف على توظيف أحد من أعما

  .أو ترقية أو غري ذلك من صور الفائدة  هاقارب

ا جرمية الرشوة جيب ان تكون حمدده أو قابله للتحديد أما جمرد العرض الرمزي  و الفائدة اليت حتقق 
وة كقبول املوظف عرض الراشي إن يعطيه كل ما ميلك الفارغ من املضمون فال يعد فائدة يف باب الرش

  )٢(.أو يعطيه عينية 

  

  

  مقابل الفائدة - :ثالثاً 
  "العمل الوظيفي " 

                                                            

  . ٦٨ص،     ٢٠١٠،  اإلسكندرية ، دار املطبوعات اجلامعية ، جرائم األموال العامة ، فرج علواين هليل  )(١
املكتبة القانونية ،  ٥ج،جرائم التزيف والتزوير والرشوة واختالس املال العام من الوجهة القانونية ، امحد أبو الروس  )(٢
  ٦٧٩ص. ٦٧٨ص، بدون سنه نشر ، اإلسكندرية ، 



 

١٠

فائدة غري  هان يأخذ موظف عمومي أو من يف حكمالرشوة مبجرد  هال يتكامل الركن املادي جلرمي
ا أو يطلب شيئًا من ذلك لنفسه أو لغريه وإمنا يشرتط أن يكون هلذه  مستحقة له أو إن يقبل وعدًا 
الفائدة مقابل يتحقق به االجتار يف الوظيفة العامة والذي هو مناط التأثيم والتشديد يف جرائم الرشوة 

 أو زعمًا أو تومهًا يف اختصاص أو االمتناع عن عمل يدخل فعالً  عمل وهذا املقابل قد يكون أداء
  .املوظف أو لإلخالل بواجبات الوظيفية 

ويرتتب على ذلك انه يكفي لقيام الركن املادي جلرمية الرشوة جمرد االتفاق على مقابل الفائدة سواء كان 
وميثله هذا املقابل يف القيام بعمل أو االمتناع عن اداء عمل أو اإلخالل ، ذلك صراحة أو ضمنا 

    ١.واجبات الوظيفية ب

  صور مقابل الفائدة  -:رابعاً 
 -:القيام بعمل  - أ 

يعد القيام بعمل وظيفي يف مقابل الرشوة من أكثر الصور انتشارًا يف الواقع العملي فغالبًا ما تقع جرائم 
الرشوة يف مقابل قيام املوظف بعمل لصاحل الراشي أو لغريه يف عطاء املوظف مقابل ترخيص لصاحب 

  .احلاجة أو أعطاء رشوة ملدير مدرسة لقبول احد الطالب وغري ذلك 

 -:االمتناع عن عمل  - ب 

وكما إن العمل الوظيفي قد يكون إجيابًا يتمثل يف القيام بعمل بأنه قد يكون أيضًا امتناعًا عن أداء 
االمتناع عن  كما أن، العمل ومثال ذلك ضابط الشرطة الذي يتلقى عطية نظري عدم حترير حمضر معني 

القيام العمل قد يكون كلياً فإنه قد يكون جزئياً ويتحقق ذلك بالرتاضي يف تأدية العمل إىل الوقت الذي 
ريب  حيقق املصلحة الراشي ومثال ذلك تراضي احملضر يف توقيع احلجز على املدين إىل إن يتمكن من 

  . أمواله 

   -:اإلخالل بواجبات الوظيفية  –ج 

                                                            

، بريوت ، منشورات احلليب احلقوقية ،قانون العقوبات اخلاص ،سليمان عبداملنعم .حممد زكي أبو عامر و د.د  )(١
 . ٤٢٩ص،  ٢٠٠٣



 

١١

واجب من الواجبات أو امتناع عن القيام به جيري عليه وصف اإلخالل بواجبات  احنراف عن كل
ويعد مظهرا من مظاهر اإلخالل بواجبات الوظيفية العامة أيضًا اخللل الذي قد ميس أمانه . الوظيفية 

ا    .الوظيفة ذا

لوظيفة وإمنا جيب أن وال يكفي أن يكون مقابل الفائدة عمًال أو امتناعًا عن عمل أو أخالًال بواجبات ا
  -:يكون العمل الوظيفي داخًال يف اختصاص املوظف حقيقة أو زعماً أو تومهاً ويتبني بااليت 

 االختصاص الفعلي  .١

من قانون العقوبات فأن جرمية الرشوة حتقق يف املوظف العمومي الذي يؤدي  ١٠٣وفقاً لنص املادة 
قًا وليس فيه ما يتناىف  مع الذمة وواجبات عمًال من أعمال وظيفته حىت ولو كان هذا العمل ح

  .الوظيفة أو يتعارض مع حقيقة الواقع 

ويقصد بإعمال الوظيفة كل عمل يدخل يف االختصاص القانوين للوظيفة اليت يتقلدها املوظف 
ا املوظف عن طريق رؤسائه  ويدخل فيها أيضًا كل عمل من أعمال اخلدمة العامة اليت يكلف 

أن يصدر ولو مل يكن العمل داخًال يف اختصاص املوظف أصًال بل يكفي  صحيحاً  اً تكليف
    ) ١(. للقيام بالعمل  هللموظف أمر شفوي عن رئيس

 الزعم باالختصاص أو االعتقاد الخاطئ بذلك  .٢

املشرع أراد أن يواجه املوظف الذي يشغل صاحب احلاجة حتت زعم كاذب انه خمتصاً بالعمل الذي 
اختصاصه أو انه يعتقد خطأ باختصاصه بالعمل أو االمتناع عن أدائه ذلك أن ال يدخل فعًال يف 

  .مسلكه خيل إخالًال واضحاً بنزاهة الوظيفة العامة 

متناع عن ولذلك فقد أصاب املشرع بتقريره املساواة التامة بني االختصاص الفعلي بالقيام بالعمل أو اال
باالختصاص به فاملوظف الذي يدعي كذبًا اختصاصه  أو االعتقاد اخلاطئ بهالقيام به وبني الزعم 

بالعمل و االمتناع عن أدائه أو يعتقد خطأ انه خمتص به قاصدًا من ذلك استغالل صفته العامة والثقة 

                                                            

 . ٥٥- ٥٤ص ، مصدر سابق ، فرج علواين هليل  (١)



 

١٢

اليت يوليها الناس إياها وهادفًا إىل حتقيق ثراء غري مشروع هلو أشد خطرًا من املوظف الذي يتاجر يف 
ا اختصاصه الفعلي ذلك أن    .هذا املوظف يتجر بأعمال الوظيفة اليت يدعي كذباً اختصاصه 

مبجرد توافر الزعم باالختصاص فإن ذلك يكفي لقيام جرمية الرشوة أن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل 
ليس ركناً يف اجلرمية و ألن الشارع سوى يف جرمية الرشوة بني ارتشاء املوظف وبني احتياله باستغالل الثقة 

   ) ١(. تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق االجتار فيها اليت

  

  الفرع الثاني

  الركن المعنوي 

ينبغي  أن يتوفر لدى مقرتف جرمية الرشوة القصد اجلنائي و هذا القصد قد يكون عامًا يتكون من 
واإلرادة ، عناصر العمل املادي املكون للجرمية وفقًا للنموذج القانوين هلا  ميعالعلم جب: عنصرين مها 

. املتجهة إىل إتيان هذا الفعل و قد يكون هذا القصد خاصًا يف رأي بعض الفقه و قد يكون عامًا 
ام ويذهب الرأي الغالب يف الفقه إىل أن جرمية الرشوة يف ركنها املعنوي تتطلب توافر القصد اجلنائي الع

فيتعني أن حييط علم املرتشي باركان الرشوة فيعلم بأن العمل الذي يطلب منه أداؤه أو االمتناع عنه 
املقابل الذي يقدم إليه فإذا داخل يف اختصاصه أو يعتقد بذلك بأنه خمتصًا به وجيب أن يعلم بالغرض ب

  )٢(.هذا العلم فأن القصد اجلنائي ال يعد متوفراً  نتفىا

او نستنج من ذ ذلك قبوًال  فتقع كاملة مبجرد عرضها ومل يصاد لك أن الرشوة من اجلرائم اجلنائية فأ
فأن ، و هلذه اجلرمية ذاتيها املستقلة إذ يعد فعل الراشي وفقاً للقواعد العامة كفعل املرتشي ، من املرتشي 

ته وبذلك تقوم مسؤولية القانون قد حارب وجرم أيضًا السعي إىل أفساد املوظف يف سبيل املتاجرة بوظيف
  .الراشي عن جرميته 

  
                                                            

بدون سنة ، شارع املتنيب ، املكتبة القانونية ،القسم اخلاص .شرح قانون العقوبات ، ماهر عبد شويش الدره .د )(١
 . ٤٠ص، نشر 
  . ٤٤ص، مصدر سابق ، وجدي شفيق فرج  )(٢



 

١٣

  المبحث الثاني

  الجرائم االنتخابية
اليت مل تكن معروفة يف السابق فاالعتداءات غري ، يعد مفهوم اجلرمية االنتخابية من املفاهيم احلديثة 

خالله النصوص و هذا األمر ال يتم إال من ، املشروعة اليت تطال العملية االنتخابية تعد جرائم انتخابية 
  .واليت األركان العامة واخلاصة هلذه اجلرائم ، القانونية سواء كانت انتخابية أم عقابيه 

و يف هذا املبحث سنتناوله  ألنواع اجلرائم يف املطلب األول ومن مث الطبيعة القانونية للجرائم يف املطلب 
  .الثاين 

  المطلب األول
  أنواع الجرائم االنتخابية

  رشوة االنتخابية ال -:أوًال 

وعلى كافه إطرافها ميثل خطورة على سالمة التمثيل ، أن سيطرة املال على مقدرات العملية االنتخابية 
م فلم يعد املال امر و على مصداقية تعبري أفراد، النيايب لألمة  أو ، ألداره املعارك  ًا حيوياً ها عن أراد

ا  و ، الناخبني  ةللتأثري على أراد خطرياً  اً حترب سالو إمنا يع، احلمالت االنتخابية من جانب متويل نفقا
من أجل ذلك عنت التشريعات االنتخابية احلديثة يتجرم فعل الرشوة االنتخابية لتاليف املخاطر احملدقة 

  .ولتعويض سطوه املال على مقدرات املعارك االنتخابية ، بنزاهة نتائج العملية االنتخابية 

 تعريف الرشوة االنتخابية  - أ 

ا الفائدة أو العطية أو اهل ث ربة التصويت من حياليت يكون الغرض منها اإلخالل حببة أو الوعد يقصد 
لهم على  انتخاب مرشح معني أو االمتناع عن التصويت مبا يشكل مالتأثري على أراده الناخبني حل
بالرشوة الوظيفية املرتكبة من موظف عام  وبذلك تندمج الرشوة االنتخابية. إخالًال  بالعملية االنتخابية 



 

١٤

، والشخص الثاين يتقدم بالعطية ، ومها الناخب ، وجود شخصني  فرتض يف الرشوة االنتخابيةوبذلك ي
ا واملرشح أو غريه يف اجلرمية االنتخابية    )١(.أو الوعد 

  

  

  أركان الجريمة- ب

 الركن المادي  - ١

أخذ العطية  السلوك اإلجرامي هلذه اجلرمية يتحقق بالنشاط الذي يأتيه اجلاين واملتمثل بطلب أو قبول أو
ا من قبل الناخب أو الوسيط لنفسه أو لغريه    .أو الفائدة أو الوعد 

يف احلصول على مقابل لقيامة بالتصويت على وجه معني    هرادتإلب هو تعبري الناخب أو الغري عن فالط
ملصلحة فإذا وافق صاحب ا، مادام جديا ، عنه و سواء كان قوًال أو كتابه أو حىت أشارة  متناعأو اال

على الطلب تكون اجلرمية تامة و قد يرفض صاحب الطلب ) املرشح أو من له مصلحة من وراء ذلك (
وعندئذ حتقق جرمية املرتشي  فقط ألن املشرع جعل جمرد الطلب جرمية تامة ألنه يكشف عن خطورة ، 

  .ضرار بالعملية االنتخابيةاألمما يرتتب عليه ، تتمثل العبث بالصوت االنتخايب واختاذه موضوعاً للمتاجرة 

و هذا القبول يعين وجود عرض ، أما القبول فهو تعبري عن أراده متجهة إىل تلقي املقابل عاجًال أم أجًال 
و لكن جيب أن يكون القبول جديا أما األخذ فهو ، سابق و ال يشرتط أن يكون فيه شكال معينًا 

ا  و، تنازل الفوري أو املعجل للعطية أو الفائدة ال ال عربة بنوع العطية فقد تقدم إليه صراحة على أ
  .و ميزة له أو لعائله أأو تكون على شكل هديه أو منفعة  مقابل التصويت أو االمتناع عنه

و نرى أن األفعال اليت تندرج حتت مفهوم الرشوة االنتخابية تكون يف الغالب سابقة على التصويت 
يوجد تأثري على الناخب حلملة على التصويت على وجه معني وميكن أن تكون الحقه  وكذلك نرى ال 

  .أو االمتناع عنه 

                                                            

بال ، دراسة مقارنة ، اثر اجلرائم االنتخابية على مشروعية االنتخابات التشريعية ، أمل لطفي حسن جاب اهللا .د )(١
  .  ١٣٠ص. ١٢٨ص، ٢٠١٣، اإلسكندرية ، دار الفكر اجلامعي ، طبعة 



 

١٥

 الركن المعنوي  - ٢

و لكن هل يكفي فيها حتقق القصد العام أم تتطلب قصداً ، جرمية الرشوة االنتخابية من اجلرائم العمديه 
م بعنصريته العلم ذهب جانب من الفقه إىل انه يكفي لقيام الركن املعنوي توافر القصد العا.خاصًا 

ا بإرادته  و يرى اجتاه أخر ان القصد العام ال يكفي بل البد من ، بعناصر اجلرمية واجتاه اجلاين الرتكا
و هي يف جرمية الرشوة ، اجراميه خاصة هي غرضه وغايته من تلقي العطية أو الوعد  نية توافر فيه

، صاحل مرشح معني أو االمتناع عن التصويت االنتخابية التأثري على االنتخابات من خالل التصويت ل
فهذا االجتاه هو املتفق عليه من . فهذا االجتاه يتطلب توافر القصد اخلاص إىل جانب القصد العام 

  .جانب الفقهاء 

ويتم أثبات ، و حنن نتفق مع هذا االجتاه الذي يرى بضرورة توافر القصد اخلاص إىل جانب القصد العام 
  ) ١(.اإلثبات أو هذا األمر مرتوك إىل احملكمة املختصة القصد بكافه طرق 

  أعمال العنف والبلطجة االنتخابية  - :ثانياً 

و قد تنوعت أشكال العنف ، أعمال العنف ظاهره حديثة ال يتعدى عمرها ربع قرن من الزمان 
  .يق التصويتخطف صنادو ، وحيازة أسلحة، و مظاهرات ، االنتخايب بني أٌقل درجة من متزيق الفتات 

و ترجع استخدام املرشح ألعمال العنف أو البلطجة إىل ضعف ثقافة املرشحني الذين يعبثون بإرادة 
  .الناخبني و ذلك بالضغط عليهم عن طريق اإلكراه والتطاول على أحد املرشحني 

 تعريف العنف والبلطجة االنتخابية  - أ

من أستعمل القوه أو التهديد ملنع شخص من أبداء يقصد بتعريف العنف و البلطجة االنتخابية بأنه كل 
  .الرأي يف االنتخابات أو االستفتاء أو اإلكراه على إبداء الرأي على وجه خاص 

  

  

                                                            

  .١٣٢ ص.١٣٠ص، مصدر سابق ، ل حسن جاب اهللا ما.د (١)
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 :أركانها  -ب 

 - :الركن المادي  - ١

مما يؤدي ، هو السلوك اإلجرامي الذي يرتكبه املرشح أو الغري ومن أهم صوره استخدام القوه أو التهديد 
م اجتاه مرشح معني  إىل ترهيب م ، املواطنني ملنعهم من اإلدالء بأصوا أو إجبارهم على اإلدالء بأصوا

  .و خمالفه القانون ، و النظام ، مما يؤدي إىل اإلخالل باألمن ، ملرشح معني بذاته 

  - :الركن المعنوي  - ٢

و لكن ال بد من توافر ،  و هذه اجلرمية من اجلرائم العمديه اليت ال يكتفي فيها القصد اجلنائي العام
و هي تغيري نتيجة االنتخاب أو أعاده ، القصد اخلاص أي اجتاه إرادة اجلاين لتحقيق نتيجة معينه 

مل سالحا عند دخوله جلنه على عقاب كل شخص حي ٦١بنص املادة و ، االنتخاب أو االستفتاء 
م و منعهم من اإلد، لتهديد الناخبني  أو أخفاء سالحاً ، االنتخاب  أو إلجبارهم على ، الء  بأصوا

    ) ١(.التصويت على حنو معني 

  :التزوير االنتخابي  - :ثالثاً 

ومل يشاركوا منهم املتوفني   رواحيض مل أناسكاإلدالء بًأصوات و متعددة  ، و وسائل التزوير االنتخايب كثرية 
و ، و املظاهر الكاذبة ، و خديعة الناخبني بالوعود الرباقة ، و فيهم املفقودين ، و منهم املهاجرين ، 

بذلك يعطى املوطن املخدوع صوته هلؤالء احملرتفني الذين ينظرون إىل مقعد الربملان على انه صفقة جتارية 
  .ال أكثر 

  

  

  
                                                            

   -:حبث منشور على االنرتنت على املوقع ، نتخابية الرقابة على العملية اال، فريده مزياين .د )(١
http//www.nazah.iq>others>.5 

  ١/٣/٢٠١٧تاريخ الزيارة 
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 تعريف التزوير االنتخابي  - ١

املتعلق  ١٩٥٦لسنه  ٧٣املعدل لقانون رقم  ٢٠١١لسنه  ٢٤من املرسوم بقانون رقم ) ٤٦(تنص املادة 
و أسم غريه دون أن تتوفر أ، تدخل يف نطاق التزوير كل من قيد أمسه "بتنظيم احلقوق السياسية على انه 

  " . يف ذلك القيد شروط الناخب وهو يعلم ذلك أو، فيه 

والفئات ، ينص على شروط اكتساب صفة الناخب  ١٩٥٦وأن قانون مباشرة احلقوق السياسية سنة 
  احملرومة من اكتساب هذه الصفة

 أركانه - ٢
 -:الركن المادي  - أ

وأن السلوك اإلجرامي ألذي يرتكبه ، و هو السلوك املخالف الذي يرتكبه اجلاين باملخالفة للقانون 
د، الناخب  ف قيد أمسه من عدم توافر الشروط القانونية املنصوص عليها بالقانون الكتساب والغري 

أو حذف قيد أسم ناخب يتوافر فيه  الشروط القانونية الكتساب هذه الصفة سواء ، صفة الناخب 
أو ، أو اسم غريه باإلضافة إىل إن من قام بتزوير أو تغيري يف بيانات اجلداول ، على اسم اجلاين 

  .ميثل جرمية تزوير  هعادتأأو ، النتخاب بقصد الغش لتغيري نتيجة ا البطاقات

  

 - :الركن المعنوي   -  أ

و يقصد بالقصد اجلنائي العام اجتاه ، يشرتط توافر القصد اجلنائي اخلاص جبانب القصد اجلنائي العام 
وعلمه بكافه عناصره اما القصد اجلنائي اخلاص يعين اجتاه نية ، إرادة اجلاين الرتكاب السلوك اإلجرامي 

تخاب من خالل فعله اإلجرامي وهي تغيري نتيجة االنتخاب أو أعاده االن، اجلاين إىل حتقيق النتيجة 
  )١.( ٢٠١١لسنه  ١٢٤وذلك تطبيق لقانون رقم 

و يستنتج من ذلك خلو بعض التشريعات االنتخابية من فعل التزوير االنتخايب ونره بضرورة جترمي و 
  .حماربة هذا الفعل خلطورته على العملية االنتخابية 

                                                            

 .١٣٧ص.١٣٥ص، مصدر سابق ، امل لطفي حسن جاب اهللا .د )(١



 

١٨

  المطلب الثاني

  يةالطبيعة القانونية للجرائم االنتخاب

  ، ينقسم الفقه اجلنائي بصدد حتديد الطبيعة القانونية للجرمية االنتخابية على فريقني 

ا جرمية عادية ال ختتلف عن بقية اجلرائم العادية األخرى    ، األول يرى أ

والثاين يرى فيها جرمية ذات طبيعة سياسيه مع االختالف يف املعيار الذي يعتمد عليه يف حتديد هذه 
  .الطبيعة 

  )جريمة عادية ( الطبيعة العادية  -:أوال 

خالل ، يرى أصحاب هذا االجتاه أن اجلرمية االنتخابية ذات طبيعة عادية تقع خالل فرته زمنية حمدده 
دف إىل حتقيق مصلحة  اً فاجلرمية االنتخابية وفق. العملية االنتخابية بكافه مراحلها  ألنصار هذا االجتاه 

ث السياسي أو الظرف السياسي ليس إال قناعاً يسرت هذه املصلحة ويضفي عليه شخصيه ملرتكبها والباع
لدية يف األصل ميل إجرامي كامل والظرف ، وهي ترتكب من جمرم حتكمه الصدفة ، مصدرًا خداعًا 

  . السياسي بالنسبة له عامل مساعد هيأ هذا امليل للظهور 

فتحديد طبيعة اجلرمية يعتمد أما على ،  هوحاتجبانب الصواب يف كثري من طر  ونرى أن هذا االجتاه
ا  واحلق ، وهذا االجتاه مل يأخذ بأي منهما ، أو على طبيعة احلق املعتدى عليه ، الباعث يف ارتكا

ا على ، املعتدى عليه يف اجلرائم االنتخابية حق ذات طابع سياسي  مما يؤدي بدوره إىل إسباغ الصفة ذا
الذي يرى فيه أنصار هذا االجتاه عامًال ، وال أمهية للظرف السياسي ، عليه  األفعال اليت تشكل اعتداءً 
كاجملرم ، كما قصر ارتكاب هذه اجلرمية على طائفة معينه من اجملرمني ، مساعدًا الرتكاب اجلرمية 

  )١(.بالصدفة أو بالعاطفة كالم غري دقيق 

ا من أفراد الطوائف كافة دون تفرقه   .أو متايز بني طائفة وأخرى  ونرى إمكانية ارتكا

  
                                                            

 ٢٠٠٩، م .م.مكتبة زين احلقوقية واألدبية ش،  ١ط، جرائم االنتخابات ، عبود جابر االسدي  ضياء عبداهللا.د )(١
 .٢٢٩-٢٢٨ص، 



 

١٩

  ) جريمة سياسية ( الطبيعة السياسية  - :ثانياً 

ي لذن يف املعيار اولكنهم خيتلفو ، يسيغ أنصار هذا االجتاه الصفة السياسية على اجلرمية االنتخابية 
 ومنهم من، ) الباعث(ر الشخصي اياملع فمنهم من يبىن، الطبيعة السياسية ديد هذه يعتمدوه يف حت

وله بالبحث تباعًا يف هذا وهذا ما نتنا، يارين وهناك من جيمع بني املع، وعي يأخذ باملعيار املوض
  .املطلب

  المعيار الشخصي -:الفرع األول 

مىت ما كان الباعث أو الغاية املستهدفة من ورائها ، تعد اجلرمية االنتخابية وفقًا هلذا املعيار سياسية 
ئج التصويت لصاحل مرشح احلزب احلاكم لضمان فوزه واحملافظة على كمن يتالعب يف نتا، سياسية 

أو بالعكس عندما يتالعب لصاحل مرشح املعارض لضمان وصوله اىل احلكم من أجل ، النظام السياسي 
  .تغيري النظام السياسي القائم 

ا اجلرمية اليت عمل الفاعل على ا  ا بباعث أو و يعرف أصحاب هذا املعيار اجلرمية السياسية بأ رتكا
و قد تبىن . و هناك من يضيف إىل الدافع الغرض أيضًا حىت تكون اجلرمية سياسية ، دافع سياسي 

املصرية على تأكيد الدافع واستظهار  حمكمه النقضفقد ، القضاء املصري هذا االجتاه يف بعض أحكامه 
كبت اجلرمية بعد انتهاء عملية االنتخاب و إذا ارت"الرابطة الزمنية فيما يتعلق باجلرمية االنتخابية قائل 

ظهور نتيجتها بعامل األنانية و رغبه يف التشفي و االنتقام من اخلصوم من املعركة االنتخابية فال يكون 
  .الدافع على اجلرمية أو الغرض منها سياسياً 

ا سياسي و نرى من خالل ذلك أن اجلرمية االنتخابية ال تعد سياسية أال إذا كان الباعث على  ارتكا
  .حىت و ان كانت واقعة على أحد احلقوق السياسية 

  المعيار الموضوعي  -:الفرع الثاني 

فاجلرمية تكون سياسية عندما تقع على احد احلقوق ، يعتد هذا املعيار بطبيعة احلق املعتدى عليه 
ها ما ميس النظام الداخلي فمن، السياسية لألفراد و الدولة أي حقوق الدولة باعتبارها نظامًا سياسيًا 

و استعمال املواطنني ، أي شكل الدولة و مباشرة السلطات العامة لوظائفها ، للحكم يف الدولة 



 

٢٠

فهي تشمل اجلرائم املخلة بأمن الدولة من جهة الداخل و اجلرائم املتصلة باحلريات ، حلقوقهم السياسية 
  )١(.العامة كجرائم االنتخاب 

و هو اعتبار حيدد اجتاه خطورة اجلرمية ، املعيار انه مستمد من طبيعة احلق املعتدى عليه و من مزايا هذا 
وملا كان حق االنتخاب حقًا سياسيًا لذا تعد اجلرمية االنتخابية جرمية ، وموطن الضرر الذي يرتتب عليه 

  .ا جرائم سياسية يف كو ةفهي ال تثري أي شبه، سياسية لوقوعها على حق سياسي وفقاً هلذا املعيار 

  المعيار المختلط  - :الفرع الثالث 

فاجلرمية تعد سياسية عندما يكون الباعث أو الغرض من ، و جيمع بني املعيارين الشخصي و املوضوعي 
ا سياسيًا  و هذا املعيار ، تعد كذلك أيضًا عندما تقع على احلقوق  السياسية العامة والفردية ، ارتكا
ه اجلنائي أو التشريعات العقابية أما بالنسبة للتشريعات االنتخابية فلم تشر صراحة إىل هو الغالب يف الفق

و بالرجوع إىل قانون العقوبات نستطيع أن نستجلي املذهب الذي اعتنقه كل ، طبيعة اجلرمية االنتخابية 
ة إىل من خالل بعض القوانني اليت أصدرت وأشارت صراح، ففي مصر تعد جرمية سياسية ، قانون 

  .يف حتديد طبيعة اجلرمية السياسية ، اعتناق املعيار الشخصي الباعث 

و عند الرجوع إىل ، فهو األخر مل يشر إىل طبيعة اجلرمية االنتخابية ، أما التشريع االنتخايب العراقي 
عادية  جند أن املشرع قد قسم اجلرائم من حيث طبيعتها إىل نوعني، اإلحكام العامة يف قانون العقوبات 

ا ، و سياسية  اجلرمية اليت ترتكب بباعث سياسي أو تقع على احلقوق "كما عرف اجلرمية السياسية بأ
مما يعين أن املشرع العراقي أخذ ، " السياسية العامة أو الفردية و يف ماعدا ذلك تعترب اجلرمية عاديه

ن اجلرمية االنتخابية ذات طبيعة سياسية و هذا يعين إ، باملعيار املختلط مع أيراد بعض االستثناءات عليه 
وذلك ، و على احملكمة املختصة أن تبني حكمها كون اجلرمية السياسية ، و فق ألحكام القانون العراقي 

  .مع خضوع قرارها لطرق الطعن املقررة قانونا، ملا يرتتب على ذلك من أثار مهمة 

ا تقع على حق سياسي أن اجلرمية االنتخابية ذات طبيعة سيا، خالصة القول    )٢(.سية كو

                                                            

 . ٢٣١-  ٢٣٠ص، مصدر سابق ، ضياء عبداهللا عبود جابر االسدي .د )(١
 . ٢١١ص، مصدر سابق ، امل لطفي حسن جاب اهللا .د )(٢
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و نستنتج من خالل ذلك أن اجلرائم املختلطة تشبه اجلرائم العادية من حيث موضوعها لوقوعها على 
و نرى أن اجلرائم املرتبطة هي جرائم سياسة ، حق فردي و تشبه اجلرائم السياسية من حيث غرضها 

  .ترتكب من خالل حوادث سياسية 
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  المبحث الثالث
  موقف القانون

ان التقارب الكبري بني الرشوة املنصبة على الوظيفة العامة وتلك املاسة بإرادة الناخبني و بنزاهة العملية 
االنتخابية جعل الشارع االنتخايب يستمد مالمح سياسته العقابية من نظريه اجلنائي الذي برع يف معاجلة 

و يف هذا املبحث ٠ويبني تأثر املشرع االنتخايب بنظريه اجلنائي  الرشوة الوظيفية جنائيا بشكل حمكم
   ٠سنتطرق ملوقف التشريعات من اجلرمية يف املطلب األول ومن مث لعقوبة اجلرمية يف املطلب الثاين

  المطلب األول

  موقف التشريعات من جريمة لرشوة االنتخابية

  تجريم الرشوة االنتخابية في قانون االنتخابات اليمني  -:أوًال 

) ١٣(من قانون االنتخابات العامة و االستفتاء اليمين رقم ) ١٣٣( من املادة ) ثانيا ( نصت الفقرة 
: مع عدم اإلخالل بأي عقوبة اشد يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سنة ثانيا "على انه  ٢٠٠١لسنة 

عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغريه حيمله على التصويت على وجه كل من أعطى أو 
  )١(" . معني أو االمتناع عن التصويت 

من خالل النص القانوين أعاله نالحظ و من خالل استقراء النص القانوين مع بقية نصوصه القانونية 
يقل خطورة عن فعل الراشي  تشي الذي الاقتصاره على جترمي فعل الراشي دون النص على جترمي فعل املر 

كما أن املشرع االنتخايب اليمين حصر سلوك الراشي بأفعال ثالثة هي اإلعطاء و العرض و التعهد ، 
  .دون أن يضمنها صورة الوعد بالعطية أو املنفعة أو امليزة 

خابية بعكس بقية كما يالحظ أن املشرع اليمين كان شديد اإلجياز يف النص على جرمية الرشوة االنت
ومن جهة ، التشريعات االنتخابية العربية كاملشرع الفلسطيين واملصري والكوييت وغريهم هذا من جهة 

                                                            

، بدون مكان نشر ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، جرمية الرشوة االنتخابية دراسة مقارنة ، علي عدنان الفيل .أ )(١
  .٢٦ص،  ٢٠١٢
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أعاله أي أشارة إىل جرمية الرشوة االنتخابية اجلماعية ) ١٣٣(من املادة ) ثانياً ( أخرى مل تتضمن الفقرة 
ا    .على الرغم من كثره وقوعها ومدى شده خطور

  تجريم الرشوة االنتخابية في ظل القانون المصري  - : ثانياً 

يف قانون العقوبات على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغريه أو  ١٠٤،  ١٠٣نصت املادة 
قبل أو أخذ وعدًا أو عطية ألداء عمل من أعمال وظيفته أو االمتناع عنه يعد مرتشيًا و حددت له 

من قانون االنتخاب  ٤١على الغرامة جند أن الفقرة الثالثة من املادة  عقوبة اإلشغال الشاقة املؤبدة فضالً 
  قد سارت على 

ذات النهج مستخدمة ذات األلفاظ حيث جرمت فعل كل من قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغريه 
  .إلبداء الرأي على وجه خاص أو االمتناع عنه 

وحصر صور سلوكه الواقعة حتت طائلة ومن ذلك يتضح إن النصوص السابقة عنت من خماطبة املرتشي 
بيد أن الشارع اجلنائي قد أتسم بالدقة متفوقًا على نظريه االنتخايب عندما عمد إىل جترمي فعل ، التأثيم 

يعاقب الراشي )"١٠٧(الوسيط بفعل صريح واحدًا له عقوبة مماثلة لعقوبة املرتشي حيث نصت املادة 
  )١(" .والوسيط بالعقوبة املقررة قانوناً 

بالشارع االنتخايب أن ينص صراحة على جترمي فعل الوسيط الذي يتعاظم دوره على مسرح  حرياً وقد كان 
وعلى صعيد أخر يتضح أن املشرع املصري مل يهتم باحلفاظ على حرية ، جرمية الرشوة االنتخابية 

أفرد املشرع الفرنسي مخسة الناخبني بنفس القدر الذي التزم به نظريه الفرنسي يف هذا اجملال ففي حني 
مواد يف قانون االنتخاب لديه لتنظيم هذا األمر ضمنها جترمي أفعال الرشوة اجلماعية لكن جند أن املشرع 
املصري أمجل كل ما يتعلق بالتأثري املباشر على حرية الناخبني يف التصويت يف مادة وحيدة ضمن القانون 

  ) .٤١(املعدل وهي املادة  ١٩٥٦لسنه  ٧٣رقم 

                                                            

حبث منشور على شبكة ، الرشوة االنتخابية كأحد جرائم التأثري على أراده الناخبني ، عبدالعظيم صاحل  رفه )(١
      -:االنرتنت على املوقع األيت 

http://www.nazaha.iq>others >5.pdf 
   ١/٣/٢٠١٧تاريخ الزيارة 
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  تجريم الرشوة االنتخابية في قانون االنتخابات الفلسطيني  - :ثالثاً 

يعترب قد أرتكب  -١" على انه  ٢٠٠٧من قانون االنتخابات الفلسطيين لسنه ) ٣٠٩(نصت املادة 
   -:جرماً كل من قام بأي من األفعال التالية 

بأن يعطيه نقوداً أو منفعة أو أي أعطى ناخبًا مباشرة أو بصورة غري مباشرة أو عرض عليه أو تعهد   - أ
 .مقابل أخر من اجل محله على االقرتاع على وجه خاص أو االمتناع عن االقرتاع 

قبل أو طلب بصورة مباشرة أو بصورة غري مباشرة نقوداً أو قرضاً أو منفعة سواء لنفسه أو لغريه    - ب
 .بقصد أن يقرتع على وجه خاص أو ميتنع عن االقرتاع 

ليتني أو بإحدى العقوبتني التا) أ(ن أرتكب فعل من األفعال املنصوص عليها يف الفقرة يعاقب كل م-٢
غرامة ال تزيد على ثالثة دوالر أمريكي أو ما ) ب(ال تزيد على ثالث سنوات  ةاحلبس ملد) أ(بكلتيهما 

  )١(.ئم املرشحنيللمحكمة املختصة أن تقضي باستبعاد أمسه من قوا) ج(يعادهلا بالعملة املتداولة قانوناً 

يعد قانون االنتخابات الفلسطيين من التشريعات االنتخابية احلديثة اليت صدرت يف املنطقة العربية أو من 
يتضح أن املشرع االنتخايب الفلسطيين قد تناول يف خماطبة الراشي واملرتشي ) ١٠٩(خالل نص املادة 

اإلعطاء أو القرض أو العرض أو التعهد اليت  فابتدأ مبخاطبة الراشي ببيان صور سلوك الراشي وهي فعل
مث بعد ذلك وضح سلوك . وردت على سبيل احلصر مث بني حمل رشوة حيث ذكر النقود أو أي منفعة 

  .املرتشي املتمثل بالقبول أو الطلب 

ويالحظ على قانون االنتخابات الفلسطيين وعلى الرغم من حداثته فإنه أغفل اإلشارة إىل الوسيط  يف 
ا جر  مية الرشوة االنتخابية كما انه مل يشر إىل جرمية الرشوة االنتخابية اجلماعية على الرغم من خطور

  )٢(.وشدة تأثريها على مجاعات الناخبني وبالذات يف األماكن الفقرية واألحياء العشوائية 

                                                            

  ٣٠٧املادة ،  ٢٠٠٧سنه ، قانون االنتخابات الفلسطيين  )(١
  . ٢٩ص، مصدر سابق ، علي عدنان الفيل .أ (٢)
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جعلها اختياريه وذلك وكان جديراً باملشرع االنتخايب الفلسطيين أن جيعل عقوبة احلبس وجوبيه بدًال من 
  .ألن جرمية الرشوة االنتخابية متس بشكل كبري مببدأ الشفافية السياسية وطعنا يف نزاهة االنتخابات 

  

  تجريم الرشوة االنتخابية في قانون االنتخابات العراقي  -:رابعاً 

ادة الناخبني والدليل على أهتم املشرع العراقي بتجرمي الرشوة االنتخابية باعتبارها من وسائل التأثري على إر 
ويف نظام  ٢٠٠٥لسنه ) ١٦(ذلك تعدد املواد اليت تناولت هذا األمر يف قانون االنتخابات العراقي رقم 

من ) ٢٥(فبعد أن حظر املشرع العراقي يف املادة ، املخالفات املتعلقة باالستفتاء واالنتخابات العراقي 
ل احلملة االنتخابية هدايا أو تربعات أو أي مساعدات قانون االنتخابات على أي مرشح أن يقدم خال

وعاقب كل من ينتهك هذا اخلطر مبوجب القسم ، أخرى أو يعد بتقدميها بقصد التأثري على التصويت 
كما أورد يف القسم ، من نظام املخالفات املتعلقة باالستفتاء أو االنتخابات ) ١٢- ١٠(العاشر املادة 

  ) .٥-٤(إىل ) ١-٤(الرشوة االنتخابية يف املواد اخلامس منه نصوصاً خاصة ب

وهذا يالحظ تعدد وتشتت املواد القانونية اليت أوردها املشرع العراقي بشأن جترميه للرشوة االنتخابية تتفق 
  .مجيعها يف استهداف جترمي التأثري على إرادة الناخبني بواسطة الرشوة 

رشوة االنتخابية جترمي قيام أي موظف من موظفي املفوضية وأورد املشرع العراقي وهو يف معرض جترميه لل
العليا لالنتخابات االجتار بأعمال وظيفته عن طريق الرشوة وذلك القيام بعمل أو امتناع عن عمل يدخل 

وكذلك جترمي فعل كل من تدخل بالوساطة بني الراشي وبني أي موظف من ،  هصاصتيف نطاق أخ
     ) ١(. موظفي املفوضية 

  

  

  

  
                                                            

  .  ٢٥املادة ،  ٢٠٠٥سنه ، قانون االنتخابات العراقي  )(١
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  المطلب الثاني
  عقوبة جريمة الرشوة االنتخابية

مرتكب جرمية الرشوة االنتخابية باحلبس ملدة ال تزيد عن سنه  ٤١يعاقب املشرع املصري مبوجب املادة 
وبغرامة ال جتاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني ويف املقابل يعاقب  مرتكب هذه اجلرمية حبسب 

  .باحلبس ملدة سنتني وبغرامه مقدارها مائه ألف فرنك  قانون االنتخابات الفرنسي

وقد سجل الفقه مالحظتني على سياسية الشارع املصري يف جترميه للرشوة االنتخابية باملقارنة بنظرية 
   -:الفرنسي ونستعرضها فيما يلي 

بني يف خلو قانون تنظيم احلقوق السياسية املصري من بعض اإلحكام اخلاصة حبرية الناخ -:أوًال 
التصويت الواردة يف قانون االنتخابات الفرنسي وأمهها فيما يتعلق بالرشوة االنتخابية اجلماعية حيث 
يكثر سعى بعض املرشحني إىل التأثري على اجلماعات االنتخابية أو التجمعات السكانية أو أحداث 

إذ تبدو حاجة التشريع ، رية الشقاق بينهم وذلك عن طريق تقدمي اهلبات أو التربعات أو الفوائد اإلدا
املصري ملثل هذا النص ألتجرميي وخاصة يف ظل التجمعات العاملية والقبلية واليت تعاين الفقر يف بعض 
األحيان مما يسهل الضغط عليها والتأثري على حرية قرارها يف التصويت بتقدمي الوعود مبزايا وظيفية أو 

  ٠أو حيتل احد املناصب العليا  خدمية إذا كان املرشح ينتمي للحزب احلاكم

ولقد فطن املشرع الفرنسي ملدى تأثري هذه الضغوط على مجاعات الناخبني البسطاء من بطش وسطوة 
املرشح وحاجتهم الدائمة إلصالح أحواهلم املعيشية واعتقادهم إن هذا املرشح الذي يشغل املنصب 

م ، لذلك عمد إىل جتر الوظيفي قادر على تنفيذ مواعدهم به من اجل أن حيصل عل مي الرشوة ى أصوا
عقاب كل من يستهدف التأثري على تصويت ( من قانون االنتخاب واليت تقرر  ١٠٨االنتخابية باملادة 

مجاعة انتخابية أو إحداث الشقاق بني أعضائها وذلك بتقدمي أية هبات أو تربعات أو وعود تربعات أو 
جملتمع ايا كان من املواطنني وذلك باحلبس مدة سنتني وغرامة مائة فوائد إدارية وذلك سواء ملنطقة ما أو 

  )١() إلف فرنك 

  

                                                            

  . ١١ص، مصدر سابق ، عبدالعظيم صاحل  رفه )(١
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من قانون تنظيم مباشرة  ٤١وينص املشرع املصري صراحة على عقاب األفعال الواردة باملادة  -:ثانيا 
قيد غري من نفس القانون و اليت تتعلق بال ٤٠احلقوق السياسية بنفس العقوبات املنصوص عليها باملادة 

املشروع و هذا ما ال ميكن استساغه إذ تستلزم الصياغة الواضحة للنص اجلزائي ضرورة إن يتضمن هذا 
النص حتديدا للفعل املخالف واجلزاء املقرر له على حنو صريح وقاطع ، وخاصة إن العقوبات املقررة يف 

  )١(.بشأن التأثري على حرية الناخبني يف التصويت) ٤١(املادة 

لسنة  ١٤ملشرع العراقي فقد ضمن بنظام اجلرائم والعقوبات املتعلقة باالنتخابات واالستفتاءات رقم إما ا
يعاقب " على عقوبة الرشوة االنتخابية نصت على ) أ(ويف القسم اخلامس من النظام فقرة  ٢٠٠٨

   وردتباحلبس مدة ال تقل عن سنة أي شخص ارتكب أي فعل من األفعال التالية وهي األفعال اليت

هـ واليت متثل صور جرمية الرشوة االنتخابية ، ومل يتضمن هذا النظام  -د -جـ  -ب-أ(يف الفقرات  
ج (عقوبة الوسيط وكان يف ذلك اكثر وضوحا من املشرع املصري حيث تبدو اإلشارة للوسيط يف الفقرة 

ية بالرغم من أمهيتها من النظام ، ومل يشر نظام اجلرائم والعقوبات إىل عقوبة الرشوة اجلماع) ه  -و –
  ٠يف حتقيق الردع العام واحملافظة على سالمة حمتويات العملية االنتخابية 

ذا يكون املشرع قد وضع جلرمية الرشوة االنتخابية العقوبة املقررة للجنح وهناك دعوات كثرية جلعل  و
  ٠عقوبة جرمية الرشوة االنتخابية جناية بدال من جنحة 

ليه أن املشرع العقايب قد اعد جرمية الرشوة من اجلرائم املاسة بالشرف وذلك مبوجب ومما جتدر اإلشارة إ
عند ) املدان ( بدال من ) اجملرم (من قانون العقوبات ، كما ألزم احملاكم بأن تذكر كلمة ) ٢١/٦(املادة 

  )٢(. احلكم على املتهم بإحدى اجلرائم املاسة بالشرف ومنها الرشوة

ا اغلب التشريعات االنتخابية جنحة على خالف ونستنتج من خالل ذ لك إن هذه اجلرمية اليت عد
الرشوة العادية اليت تعد جناية والعقوبة املقررة هلا هي احلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على 

  ٠إلف دينار وال تتجاوز مليون دينار أو بإحدامها  ٥٠٠سنة وبغرامة ال تقل عن 

                                                            

 .١٢ص، مصدر سابق ، عبدالعظيم صاحل  رفه )(١
. بغداد ، مرتضى للكتاب العراقي  مؤسسة مصر ، النتخابية وأحكامها جرمية الرشوة ا، ناصر عمران املوسوي  (٢)

 . ٤٤ص -٢٣ص،  ٢٠١٢



 

٢٨

  ملخص البحث

ن انتهينا من أهم ما ميكن تناوله يف موضوع البحث جرمية الرشوة االنتخابية قد توصلنا اىل مجلة بعد إ
   -:من االستنتاجات والتوصيات إمتاما للفائدة وكما يأيت 

  االستنتاجات    -:أوًال 

ا بقية جرائم االنتخابات جرمية حديثة وبالتايل فأن التشريعا -١ ت اليت ان جرمية الرشوة االنتخابية شأ
 ٠تضمنتها تتسم بالقلة وعدم إحاطة املوضوع بكل جوانبه مما سبب تشريعا سهل لضعاف النفوس 

وموظف أو مكلف خبدمة ) صاحب مصلحة ( جرمية الرشوة االنتخابية هي اتفاق بني شخصني  -٢
ا اليت يكون الغرض منها اإلخالل حبرية التصويت   ٠عامة على فائدة أو منفعة أو الوعد 

الرشوة االنتخابية تتحقق بركنني األول الركن املادي يتمثل بالنشاط الذي يقوم به اجلاين وحيقق  جرمية -٣
 ٠، والركن املعنوي املتمثل بالعلم واإلرادة ) اجلرمية ( نتيجة فعله 

جرمية الرشوة االنتخابية هلا عدة صور متجددة لذلك البد من معرفة تلك اجلرائم ليتسىن للمجتمع  -٤
 ٠و على األقل احلد منها مكافحتها أ

ا جناية ،  -٥ ا جنحة خبالف الرشوة العادية اليت عد ا اغلب التشريعات على ا إن هذه اجلرمية اليت عد
والعقوبة املقررة هلا هي احلبس ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن 

 ٠ا إلف دينار وال تتجاوز مليون دينار أو بإحدامه ٥٠٠

  التوصيات : ثانيا 

يتضح بأن الرشوة االنتخابية هي إحدى صور اإلخالل بالوظيفة اليت تستلزم وضع بعض املقرتحات أو 
التوصيات لكي يتسىن ضبط اجلناة وتوفري الثقة بالوظيفة العامة اليت تعد من اجلرائم اخلطرية لذلك نقرتح 

   - :ما يلي 

تلك اجلرائم اليت متس بالوظيفة وفقا إلحكام قانون العقوبات جيب معاقبة األشخاص الذين يرتكبون  -١
 ٠ ١٩٦٩لسنة )  ١١١( النافذ رقم 



 

٢٩

م  -٢ جيب القضاء على هذه اجلرمية املرتكبة من قبل األشخاص اخلطرين الذين يهدفون باإلدالء بأصوا
 ٠يف العملية االنتخابية بشكل خمالف إلحكام قواعد القانون 

خمتصة لتجرمي اجلرائم االنتخابية النزاع التشريعي والنزاع القانون ألن من البد من استحداث سلطات  -٣
واجبات السلطة التشريعية على مستوى املؤسسات سد هذا النزاع القانوين والتشريعي صونا لإلفراد 

 ٠واملؤسسات واجملتمع من أي اعتداء 

ذا النوع من اجلرائم  -٤ وهي بذلك حتتل مرتبة معينة ) اجلرائم االنتخابية ( استحداث حماكم خاصة 
ا يف ذلك شأن حماكم اجلرائم العادية  او احملاكم اخلاصة  ) اجلنايات واجلنح ( يف سلم احملاكم شأ

  ٠كما يف جرائم التجارة الدولية او حماكم االعتداء على البيئة وغريها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٣٠

  المصادر

  القرآن الكريم

   الكتب: أوًال 

،  ٥جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختالس املال العام من الوجهة القانونية ، جامحد أبو الروس ،  -١
 ٠املكتبة القانونية ، اإلسكندرية ، بدون سنة نشر 

امل لطفي حسن جاب اهللا ، اثر اجلرائم االنتخابية على مشروعية االنتخابات التشريعية ، دراسة ٠د -٢
  ٢٠١٣مقارنة ، بال طبعة ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، 

، مكتبة السنهوري ، بغداد ، ١القسم اخلاص ،ط –مجال إبراهيم احليدري ، قانون العقوبات ٠د -٣
٢٠١٢ 

، مكتبة زين احلقوقية واألدبية  ١بود جابر االسدي ، جرائم االنتخابات ، طضياء عبد اهللا ع ٠د -٤
 ٠ ٢٠٠٩م ،٠م٠ش

جرائم االعتداء على املصلحة ( القسم اخلاص  –علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات ٠د -٥
 ٠ ٢٠٠١، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ، ) العامة واإلنسان واملال 

، جرمية الرشوة االنتخابية ، دراسة مقارنة ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، علي عدنان الفيل  ٠أ -٦
 ٠ ٢٠١٢بدون مكان نشر ، 

اجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة والثقة ( القسم اخلاص  –علي حممد جعفر ، قانون العقوبات ٠د -٧
لنشر والتوزيع ، ، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات وا١،ط) العامة الواقعة على األشخاص واألموال 

 ٠ ٢٠٠٦بريوت ، 

اإلسكندرية بدون ‘ عوض حممد ، اجلرائم املضرة باملصلحة العامة ، دار املطبوعات ، اجلامعية  ٠د -٨
 ٠سنة نشر 



 

٣١

منشورات ) الرشوة وتبيض األموال ( جرائم أصحاب الباقات البيضاء فاديا قاسم بيضون ، مبدأ  -٩
 ٠احلليب احلقوقية ، بريوت ، بدون سنة نشر 

 ٠ ٢٠١٠فرج علواين هليل ، جرائم األموال العامة ، دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية ،  - ١٠

القسم اخلاص ، املكتبة القانونية ، شارع  –ماهر عبد شويش الدره ، شرح قانون العقوبات  ٠د - ١١
 ٠املتنيب ، بدون سنة نشر

اص ، منشورات احلليب سليمان عبد املنعم ، قانون العقوبات اخل٠حممد زكي ابو عامر ود٠د - ١٢
 ٠ ٢٠٠٣احلقوقية ، بريوت ، 

ناصر عمران املوسوي ، جرمية الرشوة االنتخابية وإحكامها ، مؤسسة مصر مرتضى الكتاب  - ١٣
 ٠ ٢٠٠٢العراقي ، بغداد ، 

، مكتبة بغداد ، ١،ط ١٩٦٩لسنة  ١١١نبيل عبد الرمحن حياوي ، قانون العقوبات رقم  - ١٤
 ٠ ٢٠١٦شارع املتنيب ،

محه سعيد حيدر اهلموندي ، جرائم األموال العامة والوظيفة العامة يف الشريعة نوري  ٠د - ١٥
 ٠ ٢٠١٤م ، بريوت ، ٠م٠اإلسالمية والقانون العراقي ، مكتبة زين احلقوقية واألدبية ش

اجلرائم الواقعة ( القسم اخلاص  –واثبة داود السعدي ، الوجيز يف شرح قانون العقوبات  ٠د - ١٦
ا واجلرائم املخلة بالوظيفة واجلرائم املخلة بالثقة العامة على األموال واجلرائ مؤسسة ) م امللحقة 

 ٠ ٢٠١١محادة للدراسات اجلامعية والنشر والتوزيع ، األردن ، 

وجدي شفيق فرج ، جرائم األموال العامة الرشوة واختالس املال العام والعدوان عليه والغدر ،  - ١٧
 ٠ ٢٠١٠دار الكتب القانونية ، مصر ، 

  

 

  



 

٣٢

  القوانين : ثانيا 

 ٠ ٢٠٠٥قانون االنتخابات العراقي لسنة  -١

  ٠ ٢٠٠٧قانون االنتخابات الفلسطيين لسنة  -٢

  مواقع على شبكة االنترنت : ثالثا 

1- http:/www.Dvoitunivbatana.com 

2- http:/www.nazaha.iq>others>5. 
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