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 .رئيس الدولة

 الملخص 
  

 الةدف  فةي اإلسةاا  لمحاولةة معتبةر؛  جنائيةة بحمايةة االنتخابية العملية الليبي المشرع أحاط  

 التي األفعال لبعض تجريمه خالل من وذلك ، مناا المبتغا؛ الغايات وتحقيق قُدما   باالنتخابات

                                                                                                                                                                                                                                             المنطلةةةةةةةةةق هةةةةةةةةة ا ومةةةةةةةةةن نزاهتاةةةةةةةةةا، دون وتحةةةةةةةةةول االنتخابةةةةةةةةةات سةةةةةةةةةير تعرقةةةةةةةةة 

 خةةالل مةةن الدولةةة رئةةيس انتخةةا  لعمليةةة الجنائيةةة الحمايةةة مسةةار  بةة تت علةة  البحةة  تركَّةةز

  0201 لسةنة( 1)رقة  القةانون وهةو لالنتخابةات  تشةري  آخةر ضةو  في االنتخابية الجنايات

 لةةةبعض ناجعةةةة حلةةةول إلةةة  للتوصةةة  اختصاصةةةاته  وتحديةةةد الدولةةةة رئةةةيس انتخةةةا  بشةةة ن

 كفايةة مةد  مةا :التةي مةن أبراهةا مةا يلةي البحة  موضةوع يطرحاةا التةي المامة التساؤالت

 بحاجةة نحةن فاة  االنتخابيةة  الجنايةات ضو  في االنتخابية للعملية المقرر؛ الجنائية الحماية

 الجزا  نجاعة مد  وما االنتخابية  العملية سير تعرق  قد التي األفعال من المزيد تجري  إل 

 مقدمة إل  البح  قُس  وقد الدولة  رئيس انتخا  قانون ضو  في االنتخابية للجنايات المقرر

 أمةةا االنتخةةابي، العنةة  جةةرائ  ضةةو  فةةي الحمةةائي المسةةار: األول المطلةة  تنةةاول ومطلبةةين

 االنتخةابي، بةالتواان المخلةة الجةرائ  ضةو  فةي الحمائي المسار إل  فتطرق :الثاني المطل 

 :أهماامن  النتائج من جملة تضمنت بخاتمة البح  وانتا 

 لاا  لضمان الالامة الجنائية الحماية توفير إل  يحتاج االنتخابية بالعملية الدف  أن 

 .ونزياة حر؛ انتخابات

 العمليةة يمةس فعة  أي تشم ل فضفاض بشك  التجريمية النصوص بعض صيغت 

 .االنتخابية

 أشةكال  كة  تجنة  فةي االنتخابيةة للحملةة األجنبةي التموية  تجةري  من العلة تكمن 

 .الوطنية السياد؛ عل  والحفاظالتبعية، 

 القاضةةي مةةن  مةة    االنتخابيةةة للجنايةةات المقةةرر الجةةزا  فةةي الليبةةي المشةةرع شةةد د 

 . آخر قانون أو العقوبات قانون في علياا منصوص أشد عقوبة أي تطبيق ُمكنة

 االنتخابيةة الجريمةة فةي  الشةروع علة  الليبةي المشةرع يعاق  أناألجدر  من كان 

 .المصري المشرع فعله ما غرار عل  للجريمة التامة المقرر؛ بالعقوبة

 

 

 : المقدمة

تعبر االنتخابات عن إراد؛ الشع  في اختيار من يمثله ،وتسا  في إرسا  دعائ  الديمقراطية داخ  الدول ، فاي    

الركيز؛ االســاســية ألي نظا  ديمقراطي  ، والحقيقةة  انةه ال يوجةد فةي ليبيةا تشةري  انتخةابي موحةد يةنظ  مباشةر؛ 

( لسةنة  4ر عةن المجلةس الةوطني االنتقةالي  القةانون رقة   )الحقوق  السياسية بمةا فياةا العمليةة االنتخابيةة فقةد صةد

( لسةةنة 11  بشةة ن انتخةةا  المةةلتمر الةةوطني العةةا  ، وقةةد صةةدر عةةن المةةلتمر الةةوطني العةةا  القةةانون رقةة  )0210

( 161  بش ن انتخةا  الايئةة الت سيسةية لصةياغة  مشةروع الدسةتور ، وصةدر قةرار مجلةس الةوارا  رقة  )0212

اعتماد األسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية  ،وأصدر الملتمر الوطني العا     بش ن 0212لسنة 

( 1  بش ن انتخا  مجلس النوا  في المرحلة االنتقالية  وأخيرا  صدر القانون رق  )0212( لسنة 12القانون رق  )

انين نظَّمت سير العملية االنتخابيةة   بش ن انتخا  رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته ، وجمي  ه ه القو0201لسنة 

بمةةا يضةةمن نزاهتاةةا وسةةطَّرت الركةةائز التةةي تبنةةي علياةةا العمليةةة االنتخابيةةة بمةةا يضةةمن سةةالمتاا   وعةةزات ذلةةك 

بفرض الحماية الجنائية للعملية االنتخابية من خالل تجريماا لبعض األفعال التةي تضةر بالعمليةة االنتخابيةة بجمية  

القيد في القوائ  االنتخابية وانتاا   بةععالن النتةائج  ، وقةد أفةرد المشةرع الليبةي الحمايةة الجنائيةة مراحلاا ابتدا   من 
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للعملية االنتخابية بشك  موحد في ك  التشريعات االنتخابية المشار إلياةا سةلفا   مةن خةالل تجريمةه لةبعض األفعةال 

قيتاا، حية  تنقسة  هة ه الجةرائ   إلة  قسةمين همةا التي تعرق  سير العملية االنتخابيةة وتبعةدها عةن حيادهةا ومصةدا

:الجنايةات االنتخابيةةة، والجةةن  االنتخابيةة ، وقةةد اختةةرت البحةة  فةي مسةةار الحمايةةة مةن خةةالل الجنايةةات االنتخابيةةة 

باعتبارها أخطةر الجةرائ  المنصةوص علياةا فةي قةانون انتخةا  رئةيس الدولةة الليبةي باعتبةاره آخةر قةانون صةادر 

ات حت  تاريخ كتابة ه ا البح     وذلك للوقوف عل  مةد  فاعليةة هة ه الحمايةة  لضةمان سةير بخصوص االنتخاب

العملية االنتخابية بشك  سلي  وم مول   حت  نتوص  إل  انتخابات حر؛ وشفافة وعادلة   األمر ال ي يطرح بعض 

ابيةة مةن خةالل الجنايةات االنتخابيةة  التساؤالت المامة وهي ما مد  كفاية الحماية الجنائية المقةرر؛ للعمليةة االنتخ

فا  نحن بحاجة إل  تجري  المزيد من األفعةال التةي قةد تعرقة  سةير العمليةة االنتخابيةة  ومةا مةد  نجاعةة الجةزا  

ا  رئةةةيس الدولةةةة وتحديةةةد   بشةةة ن انتخةةة0201لسةةةنة  1المقةةةرر للجنايةةةات االنتخابيةةةة فةةةي ضةةةو  القةةةانون رقةةة  

 ه التساؤالت باالعتماد عل  المناجين التحليلي والنقدي م  االستعانة بةالمناج   و ستت  اإلجابة عل  هاختصاصاته

  بشة ن انتخةا  رئةيس الدولةة وتحديةد اختصاصةاته ذات 0201( لسةنة 1المقارن لمقارنةة نصةوص القةانون رقة  )

نةا   علة    بش ن تنظي  مباشر؛ الحقوق السياسةية ، وب0214( لسنة 44العالقة م  نصوص القانون المصري رق  )

 ذلك سيت  تناول الموضوع في إطار خطة البح  التالية :

 مقدمة 

 المطل  األول : المسار الحمائي في ضو  جرائ  العن  االنتخابي. 

 الفرع األول :التكوين التجريمي لجرائ  العن  االنتخابي.

 الفرع الثاني : الجزا  المقرر لجرائ  العن  االنتخابي.

 ر الحمائي في ضو  الجرائ  المخلة بالتواان االنتخابي.المطل  الثاني : المسا

 الفرع األول : البنا  التجريمي للجرائ  المخلة بالتواان االنتخابي.

 الفرع الثاني : الجزا  المقرر للجرائ  المخلة بالتواان االنتخابي .

 وينتاي البح  بخاتمة تتضمن أه  النتائج والتوصيات .
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 األولالمطلب 

 المسار الحمائي في ضوء جرائم العنف االنتخابي

أفرد المشرع الليبي حمايته للعملية االنتخابية من خالل تجري  بعض األفعةال وشةد د العقوبةة بالنسةبة لاةا لتنةدرج    

تحت وص  الجنايات
(1)

، وبنا   عل  ذلك سيت  الحدي  فةي هة ا المطلة  علة  المسةار الحمةائي فةي ضةو  جةرائ   

العنةة  االنتخةةابي المعةةدود؛ مةةن الجنايةةات  بحيةة  نتطةةرق فةةي )الفةةرع األول( للتكةةوين التجريمةةي لجةةرائ  العنةة  

 االنتخابي ، ث  التعرف عل  الجزا  المقرر لا ه الجرائ  في) الفرع الثاني( .

 الفرع األول

 التكوين التجريمي لجرائم العنف االنتخابي

ذه  المشرع إلضفا  الحماية الجنائية للعملية االنتخابية بتجري  ك  مةا مةن شة نه إفسةاد المنةاي الةديمقراطي أو     

العم  عل  اعزعته ، وقد جرَّ  بعض األفعال التي تعرق  العمليةة االنتخابيةة والتةي يمكةن وصةفاا بجةرائ  العنة  

  0201( لسةنة 1( من القانون رق  ) 62ي المنصوص علياا في الماد؛ ) االنتخاب
(2)

حية  تطلة  المشةرع لقياماةا  

 توافر الركنين المادي والمعنوي وهو ما سيت  تفصيله عل  النحو اآلتي :

 سيت  تناول الركن المادي من خالل جرائ  العن  االنتخابي عل  النحو اآلتي:أوال : الركن المادي : 

  جريمة منع أو عرقلة العملية االنتخابية بشكل مباشر:أ : 

ينطوي ه ا الفع  عل  من  العميلة االنتخابية  أو عرقلتاا ب ي وسةيلة  كانةت سةوا  بالتاديةد أو باسةتخدا  القةو؛ ،    

 وبالتالي إعاقة االنتخابات وعد  حدوثاا في المواعيد المحدد؛ لاا .

بمن  الناخبين من استعمال حقا  في االنتخا  بحرية عن طريق استخد  القةو؛ وتق  ه ه الجريمة عل  سبي  المثال 

أو التاديد باا 
(3)

. 

ويندرج تحت ه ا الفع  ت خير بد  عميلة االقتراع  عن الموعد المحدد لاا ،أو القيا  بعناةا  عميلةة االقتةراع قبة     

ة االنتخابيةةالموعد المحدد ل لك   األمر ال ي يشك  انتااكا  صةارخا  للعملية
(4)

  وهنةا تتضة  العلةة مةن التجةري  فةي 

االنتخابات ونزاهة حياد ضمان
(5)

. 

 

                                                           
(1
 
)

فت   بالعقوبةات علياةا المعاقة  الجةرائ  هةي ( من قةانون العقوبةات الليبةي الجنايةات علة  النحةو اآلتةي  :االجنايةات (  53 الماد؛   عر 

 - : اآلتية

 اإلعدا  .

 الملبد. السجن

الجةرائ  مةن الجنايةات كاعتبةار كة  مةن جريمتةي السةرقة السجن. ا، باإلضافة إلة  مةا قررتةه بعةض القةوانين األخةر  مةن اعتبةار بعةض 

  فةي شة ن إقامةة حةدي السةرقة والحرابةة الة ي نة  علة  1404( لسةنة 12( مةن القةانون رقة  )8والحرابة من الجنايات بموجة  المةاد؛ )

 –الة ي يطبةق عقوبةة الجلةد  -   فةي شة ن إقامةة حةد الزنة1712لسنة  12عقوبة القط  من بين العقوبات المقرر؛ فيه ،وأيضا  القانون رق  

 اعتبر جريمة الزن  من الجنايات في الماد؛ الرابعة منه .
(2
 
)
( عشةر؛ 12222  علة  النحةو اآلتةي :ايعاقة  بالسةجن وبغرامةة  التزيةد علة  )0201لسنة  1( من القانون رق  62جا  ن  الماد؛ ) 

 آالف دينار ليبي ك  من :

 ك  مباشر ..من  أو عرق  العملية االنتخابية بش1

 .استعم   القو؛ أو التاديد ضد أي من القائمين عل  العملية االنتخابية .0

 .ك  من أتل  مباني أو منشآت  أو وسائ  نق  أو معدات مخصصة لالستخدا   في عملية االنتخا  بقصد عرقلة سيرها .2

 ساومة علياا أو لعرقلة عملية الفرا والعد ..قط  الطريق عن الوسيلة الناقلة لصناديق االقتراع بغرض االستيال  أو الم4

 .أعد  أو أخف  أو غي ر في سجالت الناخبين أو أوراق االقتراع أو المنظومات اإللكترونية الخاصة باا . ا.4
(3
 
)
كويتيةة العالميةة ، السةنة إيمان خالد القطان ، دراسة للجرائ  االنتخابية الماسة بنزاهة وشفافية العملية االنتخابية ، مجلة كلية القانون ال  

 .148  ، ص 0202، سبتمبر  2الثامنة ، العدد
(4
 
)
  ، مجلةةة دراسةةات العلةةو  اإلنسةةانية 0216( لسةةنة 6منيةةر محمةةد العجارمةةة وآخةةرين ، الجةةرائ  االنتخابيةةة  فةةي قةةانون االنتخةةا  رقةة  ) 

 . 262  ، ص 0217،  0، العدد  46واالجتماعية ، المجلد 
(5
 
)
، رسالة ماجستير ، كليةة  "والعراقي األردني القانون بين دراسة مقارنة" االنتخا  لقانون وفقا   ، الجرائ  االنتخابية  محمد راف  خل  

 .84  ، ص 0202الحقوق ،جامعة الشرق األوسط ،األردن ، 
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 النتخابية :العملية القائمين على امن ة أو التهديد بها ضد أي لقوال استعمب:جريمة ا

يتمث  ه ا الفع  في استخدا  القو؛ من خالل الضر  أو اإلية ا  أو التاديةد باسةتخدا  القةو؛ بةالقول أو بالكتابةة أو    

باإلشةةار؛  ضةةد أي مةةن القةةائمين علةة  العمليةةة االنتخابيةةة كةةرئيس المفوضةةية الوطنيةةة العليةةا لالنتخابةةات
(1)

أو أحةةد  

االقتراع موظفياا  أو رئيس مركز
(2)

ة االقتةراع أو مةدير محطة 
(3)

أو موظفةو االقتةراع 
(4)

أو أي  مةن القةائمين علة  

عملية االنتخا  ، ومن الواض  أن المشرع الليبي ل  يشةترط أن تقة  نتيجةة بعيناةا وبالتةالي تعةد هة ه الجريمةة مةن 

و  جرائ  السلوك المجرد ، عل  العكس من المشرع المصري ال ي اعتبر ه ه الجريمة من جرائ  السلوك والنتيجة

حدد النتيجة المترتبة عل  السلوك والمتمثلة في :من  القائمين عل  عملية االنتخةا  مةن أدا  العمة  المنةوط باة  أو 

إكراها  عل  أدائه عل  وجه خاص
(5)

 . 

  ــــــةـوينبغي التوضي  هنا :أنه إذا اسفر استخدا  القو؛ أو التاديد ضد أي من القائمين عل  العملية االنتخابيةة إل  

) اإلي ا  البسيط أو الجسي  أو الخطير (
(6)

  فيعتبر الجةاني مرتكبةا   ألحةد جةرائ  اإلية ا  العمةدي المة كور؛  فضةال  

 النتخابية .العملية عل  القائمين امن ؛ أو التاديد باا ضد أي  لقوا  استعمعن جريمة ا

عمليةةة االنتخةةاب في خةةدا  لالستأو المعةةدات المخةةةةة لنقل اسائل ج :جريمةةة الفةةالف المبةةان أو المنشةة ت أو و

 سيرها :عرقلة  بقةد 

يتجسد الةركن المةادي لاة ه الجريمةة فةي قيةا  الفاعة  بةعتالف المبةان أو المنشةآت أو وسةائ  النقة  أو أي معةدات    

مخصصة لالستخدا  في االنتخابات ب ي وسيلة كانت كالحرق والاد  ، والمشرع هنا اشةترط حةدون نتيجةة معينةة 

بقصد عرقلة سير العملية االنتخابيةة ، وبالتةالي ينبغةي تةوافر عالقةة السةببية بةين السةلوك اإلجرامةي  وهي اإلتالف

ولاةة ا يجةة  أن يكةةون الفعةة  المرتكةة  مةةن الجةةاني قةةد أد  إلةة  اإلتةةالف  بقصةةد عرقلةةة سةةير العمليةةة ،  والنتيجةةة

  هة ه الجريمةة حية  كةان الةن  االنتخابية ، وقد أكد المشرع المصري عل  استخدا  مصطل  الاد  في نصه عل

                                                           
(1
 
)
  اإلداريةة  ب ناةا : االاية ؛ 0201لسةنة  1( من القانون رق   0جا  تعري  المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات في )الماد؛ األول  / ف  

   ا.0212( لسنة 8والفنية  المشرفة عل  إدار؛  وتنفي  العملية االنتخابية بموج  أحكا  القانون رق   رق  )
(2
 
)
  :ا هةو الشةخ  المعةين مةن 0201لسةنة  1( مةن القةانون رقة   7راع كما ورد في )الماد؛ األولة  / ف المقصود برئيس مركز االقت 

قب  المفوضية لإلشراف عل  عملية االقتراع داخ  المركز ا، وينبغةي فةي هة ا المقةا   سةرد تعرية  مركةز االقتةراع  وفقةا  لةن  )المةاد؛ 

ا  فياا ب ن مركز االقتراع :اهو مكةان تحةدده المفوضةية إلجةرا  عمليةة االقتةراع   التي ج0201لسنة  1( من القانون رق  1األول  / ف 

 فيه ، ويتكون من عد؛ محطات اقتراعا.
(3
 
)
  ب نةةه :ا الشةةخ  الةة ي تعينةةه 0201لسةةنة  1( مةةن القةةانون رقةة   12ورد تعريةة  مةةدير محطةةة االقتةةراع في)المةةاد؛ األولةة  / ف - 

( مةن  8راع والتصويت والفرا والعد داخ  محطة االقتراع ا.كما عرفت الماد؛  )المةاد؛ األولة  / ف المفوضية إلدار؛ وتنفي  عملية االقت

  محطة االقتراع بقولاا :ا هي المكان ال ي توجد فيه صناديق وبطاقات االقتراع واللجنةة المشةرفة علة  إدار؛ 0201لسنة  1القانون رق  

 عملية التصويت داخ  المحطة ا.
(4
 
)
قتراع :ا ه  العةاملون بالمفوضةية فةي محطةات االقتةراع وفةق اللةوائ  واإلجةرا ات والماةا  التةي تضةعاا ألغةراض تنفية  موظفو اال  

    0201لسنة  1( من القانون رق  11عملية االقتراع والعد ا. راج )الماد؛ األول  / ف 
(5
 
)
   مباشر؛ الحقوق السياسية .  بش ن تنظي0214( لسنة 44( من القانون المصري رق  )48راج  الماد؛ )  

(6
 
)
 (عل  النحو اآلتي :281-282-217ن  قانون العقوبات الليبي عل  جرائ  اإلي ا  العمدي في المواد )  

 ك  جنياا   خمسين تجاوا ال بغرامة أو سنة عل  تزيد ال مد؛ بالحبس وعنواناا اإلي ا  البسيط ما يلي : ايعاق   217حي  جا  في الماد؛ 

 .مرض إل  أد  شخصه في أذ  بغيره أحدن من

 علة  يعاقة  فةال 382 المةاد؛ فةي علياةا المشةدد؛ المنصةوص الظةروف مةن ظةرف يتةوافر ولة  أيةا ، عشةر؛ المةرض مةد؛ تجةاوا لة  وإذا

 .المتضررا شكو  الطرف عل  بنا  إال الجريمة

 علة  تزيةد ال مةد؛ بةالحبس عليةه ويعاقة  جسةيما   الشخصةي اإلي ا  الجسي  عل  اآلتي : ايعد وعنواناا اإلي ا 380 )  كما نصت الماد؛ )

 :اآلتيين الظرفين أحد توافر إذا جنيه مائة تجاوا بغرامة ال أو سنتين

 أربعةين علة  تزيةد ال مةد؛ العاديةة ب عمالةه القيةا  عةن للعجز يعرضه أو عليه المعتد  حيا؛ للخطر يعرض مرض اإلي ا  عن نج  إذا 1-

 .يوما  

 ."الوض  تعجي  عنه ونج  الحام  عل  الفع  وق  إذا 2-

 علة  تزيةد ال مةد؛ بالسةجن عليةه ويعاق  خطيرا   الشخصي اإلي ا  بعنوان اإلي ا  الخطير عل  النحو اآلتي :ا يعد 281وجا  ن  الماد؛ 

 - :الفع  عن إذا نش  سنوات خمس

  .منه الشفا  عد  يحتم  أو منه الشفا  يرج  ال مرض- 1

 مستديما . إضعافا إضعافاا أو الحواس من حاسة فقد 2-

 فةي جسةيمة مسةتديمة صةعوبة أو التناس  عل  القدر؛. فقد أو منفعته فقد أو مستديما   إضعافا   إضعافه أو األعضا  أو األطراف أحد فقد- 3

 .الكال 

  .الوجه في مستدي  تشويه - 4

 .عليااا المعتد  الحام  إجااض 5-
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  بش ن تنظي  مباشر؛ الحقةوق  السياسةية التةي جةا  فياةا 0214( لسنة 44من القانون رق  )( 60علياا في  الماد؛ ) 

:ا يعاق  ... ك  مةن هةد  أو أتلة  عمةدا  شةيئا  مةن المبةاني أو المنشةآت أو وسةائ  النقة  أو االنتقةال المسةتخدمة أو 

 النتخا  أو االستفتا  بقصد عرقلة سيره ...ا المعد؛ لالستخدا  في ا

( ال ي 441وينبغي القول أن المشرع الليبي هنا قد اعتبر االتالف جناية عل  خالف قانون العقوبات في الماد؛ )   

اعتبر جريمة االتالف جنحة معاقبا  علياا بالحبس بمد؛ التجاوا السةنة أو بغرامةة التزيةد علة  مائةة جنيةه ومتوقفةة 

شكو  الطرف المتضرر ما ل  يقترن الفع  ب حد الظروف المشدد؛ ، ففي ه ه الحالة سةتكون العقوبةة الحةبس عل  

تتوق  الدعو   هنا عل  شةكو  الطةرف المتضةرر عن ستة أشار وال  ال تقمد؛ 
(1)

، والتشةدد المنصةوص عليةه   

   يةدل داللةة واضةحة علة  الرغبةة الشةديد؛ للمشةرع الليبةي لضةمان السةير السةلي  0201لسةنة  1في القةانون رقة  

 للعملية االنتخابية وتحييد ك  ما من ش نه عرقلتاا .

يها أو لعرقلة علمة  ولمساء أو االستيالض ابغراع القترايق دلناقلة لةناالوسيلة د : جريمة قطع الطريق عن ا

 عملية الفرز والعّد:

لةةة  يشةةةترط المشةةةرع الرتكةةةا  السةةةلوك اسةةةتخدا  وسةةةيلة معينةةةة وبالتةةةالي يرتكةةة  الفعةةة  بةةة ي وسةةةيلة كانةةةت     

  أو الستيالاع لتحقيةةةةق النتيجةةةةة المتمثلةةةةة فةةةةي االقترايق دلناقلة لصناالوسيلة والماةةةة  هةةةةو قطةةةة  الطريةةةةق عةةةةن ا

والعةةةد  ،ولةةة  يحةةةدد المشةةةرع وسةةةيلة نقةةة  معينةةةة ، وبالتةةةالي تتحقةةةق  علياةةةا أو لعرقلةةةة عمليةةةة الفةةةرامة  ولمساا

الجريمةةة مامةةا كانةةةت الوسةةيلة المعةةد؛ لنقةةة  صةةناديق االقتةةراع سةةةوا  أكانةةت مركبةةة آليةةةة ب نواعاةةا المختلفةةةة أ  

 غير آلية ، و يشترط تحقق عالقة السببية بين السلوك والنتيجة التي تطلباا المشرع .

ة ستلثر بشك  سلبي عل  مصداقية العمليةة االنتخابيةة وعلة  سةالمتاا والحقيقة أن ه ه النتيج
(2)

، ممةا سيسةا  فةي 

 عرقلة العملية االنتخابية ، وإفساد المناي الديمقراطي وخلق أجوا  غير مناسبة ومحفز؛ لالنتخابات .

وق  السياسةية أنةه   بش ن تنظةي  مباشةر؛ الحقة0214( لسنة 44وقد لوحظ من خالل تتب  القانون المصري رق  )   

 ل  ين  عل  ه ه الجريمة تاركا  ذلك للحماية المقرر؛ في  قانون العقوبات المصري .

نية وإللكتراع أو المنظومةةةةات االقترأو أوراق الناخبين ت افي سجالاء أو فغييةةةةر خفهــةةةةـ :جريمةةةةة العةةةةدا   أو ال

 بها. لخاصة ا

اع أو القترأو أوراق الناخبين ت افي سجالو تغييةةر ا  أخفتطلةة  المشةةرع تحقةةق نتيجةةة معينةةة وهةةي إعةةدا   أو إ   

باا بحي  يرتك  السلوك ب ي وسيلة كانت ، م  ضرور؛ توافر عالقةة السةببية بةين لخاصة انية وإللكترالمنظومة ا

 السلوك المرتك  والنتيجة .

                                                           
(1
 
)
 األموال( عل  اآلتي : بعنوان )اتالف ( 457 )نصت الماد؛- 

 بغرامةة أو سةنة تجةاوا ال مةد؛ بالحبس يعاق  أو جزئيا   كليا   ناف  غير صيره أو منقول غير أو منقوال   ماال   أفسد أو بعثر أو أتل  من اك 

 .المتضرر الطرف شكو  عل  بنا  وتقا  الدعو  جنيه مائة عل  تزيد ال

 الظةروف ب حةد الفعة  اقتةرن إذا المتضةرر شةكو  الطةرف علة  الةدعو  تتوقة  وال أشةار سةتة عةن  تقة ال مةد؛ الحةبس العقوبة وتكون

 :اآلتية

 .تاديده  أو األشخاص عل  العن  استعمال- 1

 المةاد؛ من الثانية الفقر؛ من 3 البند في المبينة عل  األشيا  أو دينية شعائر إلقامة أو العا  لالستعمال معد؛ أو عامة مبان عل  وقوعه - 2

446. . 

 .للري معد؛ منشآت عل  وقوعه- 3

 المستنبتاتا. عل  الغابات أو أو األحراش عل  أو مزارعاا أو الفاكاة أشجار أو الكرو  عل  وقوعه -  4
(2
 
)
الحقةوق والعلةو   عبدالحق خنتاش ، الحماية الجزائية للعملية االنتخابية وفقا  لقانون االنتخابات في الجزائر ، أطروحة دكتوراه ، كلية  

 .88  ، ص 0217السياسية ، جامعة مولود معمري ، الجزائر ، 



 "48-61" 1211، مارس 12مجلة البحوث األكاديمية )العلوم اإلنسانية(، العدد 

23 
 

ضةافته لفعة  ( مة  إ62وهو ما ن  عليه المشرع المصري في قانون تنظي  مباشر؛ الحقوق السياسةية فةي المةاد؛ )

االختالس ضمن ه ه الجريمة وهو مةا يةوفر المزيةد مةن  الحمايةة المطلوبةة لحسةن سةير عمليةة االنتخةا  وضةمان 

 عد  عرقلتاا .

 و: جريمة استعمال عبارات مخلة بعملية االنتخاب :

  بشة ن انتخةا  رئةيس الدولةة وتحديةد 0201لسنة  1( من القانون رق  64ت  الن  عل  ه ه الجريمة في الماد؛ ) 

اختصاصاته حي  يعاق  ك  من استعم  عبارات تلل  تحريضا  عل  الجرائ  ، أو إخالال  بةاألمن العةا  ، أو تثيةر 

بليةة أو تسةي  لةبدا  العامةة أو تمةس أعةراض بعةض الكراهية ، أو التمييز ،أو تعبر عن العصةبية الجاويةة أو الق

 الناخبين والمرشحين أو القائمين عل  عملية االنتخا  .

وهك ا اتض  أن السلوك اإلجرامي يتمث  في استعمال العبارات ب ي وسيلة كانت باللفظ أو بالكتابةة لتفضةي إلة     

 بك العملية االنتخابية ويفشلاا .تحقق أي  من النتائج الم كور؛ أعاله ، وهو ما يشك  عنفا  ير

ويمكن القول أن المشرع في ه ا القانون قد شد د من العقوبات واعتبر ه ه األفعال من الجنايات عل  الرغ  من أن 

بعضاا من الجن  المنصوص علياا في قانون العقوبات ، فةالتحريض علة  اإلجةرا  مةثال  يعةد مةن الجةن  المعاقة  

الليبي علياا في قانون العقوبات
(1)

، وه ا األمر يلكد عل  حرص المشةرع علة  إضةفا  الحمايةة الالامةة للعمليةة  

 االنتخابية .

ومن خالل ما تقد  تبين لنا الركن المادي لجرائ  العنة  االنتخةابي الة ي اسةتوج  اسةتخدا  القةو؛ لتحقيةق الغايةة    

من ذلك والمتمثلة في عرقلة سير االنتخابةات والتشةويع علة  المسةار الةديمقراطي ، وينبغةي  لقيةا  جةرائ  العنة  

 ن المعنوي عل  النحو ال ي سيت  بيانه . االنتخابي باإلضافة إل  الركن المادي ضرور؛ تحقق الرك

 ثانياً/ الركن المعنوي : 

جرائ  العن  االنتخابي عمدية حي  ل  ين  المشرع عل  إمكانية ارتكاباا بطريق الخط  أو بتجاوا القصد   
(2)

   

ويتطل  القصد الجنائي عنصرين الامين لقيامه هما
(3)

: 

 ون .أ :العل  ب ركان الجريمة كما عرفاا القان

  :اتجاه إراد؛ الجاني إل  ارتكا  الفع  المعاق  عليه . 

 : وهو ما سنوضحه عل  النحو اآلتي

 أ: العلم :

يتطلةة  القصةةد الجنةةائي علةة  الجةةاني بكافةةة العناصةةر المكونةةة للسةةلوك اإلجرامةةي أي أن يعلةة  الفاعةة   بعناصةةر    

الجريمة  ، فعذا كان الفاع  ال يعل  بجمي  عناصر الجريمة ومادياتاا فال تتحقق أي  مةن جةرائ  العنة  االنتخةابي ، 

لعملية القائمين عل  امن و؛ أو التاديد باةا ضةد أي لقا  استعمفي جريمة ا -فعل  سبي  المثال  يج  أن يعل  الفاع 

أن سةةلوكه المتمثةة  فةةي اسةةتعمال القةةو؛ أو العنةة  موجاةةا  ضةةد القةةائمين علةة  العمليةةة االنتخابيةةة ، و ال  –النتخابية ا

 عبر؛ با ا العل  إذا ل  يُرد الفاع  النتيجة التي تحققت .

                                                           
(1
 
)
 ( من قانون العقوبات الليبي .211راج  الماد؛ )  

(2
 
)
 قانونا   جنحة أو جناية يعد فع  عل  يعاق  ( من قانون العقوبات الليبي  التي جا  فياا مايلي :ا وال 0ف 60وه ا الحك  بينته الماد؛ ) 

 .القصدا بتجاوا أو ارتكاباا خط  إمكان عل  صراحة القانون ين  التي والجن  الجنايات ذلك ويستثني من عمدي بقصد يرتك  ل  إذا
(3
 
)
 167  ،ص 1781، 0محمد سامي النبراوي ، شرح األحكا  العامة لقانون العقوبات الليبي ، منشورات جامعة بنغةااي ، بنغةااي ،ط 

 وما بعدها.
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 ب : اإلرادة :

للجريمة عل  الجاني بالعناصر المكونة للجريمة ب  يج  أن تتجه إرادته إلة  ارتكةا  ال يكفي لقيا  القصد الجنائي 

السلوك اإلجرامي ، فعذا انتفت اإلراد؛ انتف  القصد الجنائي ومةن ثة  ينتفةي الةركن المعنةوي الة ي يعتبةر ضةروريا 

 لقيا  جرائ  العن  االنتخابي .

ن تنظةةةي  مباشةةةر؛ الحقةةةوق السياسةةةية ضةةةرور؛ ( مةةةن قةةةانو62وقةةةد تطلةةة  المشةةةرع المصةةةري فةةةي المةةةاد؛)   

اع القترأو أوراق الناخبين ت افي سجالا  أو تغييةةةةر خفتةةةةوافر القصةةةةد الجنةةةةائي الخةةةةاص لجريمةةةةة إعةةةةدا   أو إ

باةةةا المتمثةةة  فةةةي  قصةةةد تغييةةةر الحقيقةةةة فةةةي نتيجةةةة االنتخابةةةات أو بقصةةةد لخاصة انية وإللكترأو المنظومةةةات ا

 إعاد؛ االنتخابات أو تعطيلاا. 

ا ا اتض  لنا التكوين التجريمي لجرائ  العن  االنتخابي المتمث  في الركنين المادي والمعنوي ، يبق  التعرف وب  

 عل  الجزا  المقرر لا ه الجرائ  في الفرع الثاني .

 الفرع الثاني

 الجزاء المقرر  لجرائم العنف االنتخابي

ن خةةالل التعةةرف علةة  العقوبةةة واجبةةة التطبيةةق ،ثةة  سةةيت  التطةةرق للجةةزا  المقةةرر لجةةرائ  العنةة  االنتخةةابي مةة    

 الحدي  عن ظرف تشديد العقوبة عل  النحو اآلتي :

 أوالَ: عرض للعقوبة المقررة لجرائم العنف االنتخابي :

تتمث  العقوبة المقرر؛ لجرائ  العن  االنتخةابي عةدا جريمةة اسةتعمال عبةارات مخلةة بعمليةة االنتخةا  فةي  عقوبةة 

ر وهةةي عقوبةةة تكميليةةة أمةةا العقوبةةة يناف دال؛ آعل  عشرتزيةةد ال والغرامةةة لمةةد؛  -عقوبةةة أصةةلية وهةةي -السجن 

المقرر؛ لجريمة استعمال عبارات مخلة بعملية االنتخا  فاي تتمث  فةي السةجن أو الغرامةة التةي التتجةاوا خمسةة 

آالف دينار
(1)

  . 

ن سةنوات وهةو الحةد األدنة  لعقوبةة السةجن وال تزيةد وللقاضي تقدير العقوبة المناسبة للجريمة بما ال يق  عن ثةال

 (  من قانون العقوبات الليبي  .01عن خمس عشر؛ سنة  باالستناد إل  ن  الماد؛ ) 

ويحك  القاضي بالعقوبة المناسبة للجريمة في الحدود التي بيناةا القةانون وهةي مةا بةين ثةالن سةنوات إلة  خمةس    

التةي تبةرر تقةديره  عشر؛ سنة ، وعليه أن يبةين األسةبا 
(2)

، والقاضةي يقةو   باة ا الةدور بموجة  التفةويض الة ي 

منحه إياه المشرع في اختيار أنس  عقوبة 
(3)

. 

 ثانياً: ظرف التشديد:

  بش ن انتخا  رئيس الدولة وتحديد اختصاصةاته أنةه 0201لسنة  1لوحظ من خالل االطالع عل  القانون رق     

قد ن  عل  ظرف مشدد لك  الجرائ  المنصوص علياا فيه بما في ذلةك جةرائ  العنة  االنتخةابي وهةو مةا نصةت 

علياا من قب  األشخاص المكلفين بالعم   ( منه التي ذهبت إل  أنه إذا ارتكبت الجرائ  المنصوص12عليه الماد؛ )

 بمراكز االنتخا  ،أو من رجال األمن المكلفين بت مين عملية االنتخا   تزاد العقوبة بما ال يتجاوا الثل   .

  بش ن انتخا  مجلس النوا  في المرحلة االنتقالية نة  علة   هة ا الظةرف  0214( لسنة 12ولكن القانون رق  )

  أو الستيالض ابغراع القترايق دلناقلة لصناالوسيلة يمةةةة جريمةةةة قطةةة  الطريةةةق عةةةن االمشةةةدد فيمةةةا يخةةة  جر

                                                           
(1
 
)
   بش ن انتخا  رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.0201لسنة  1( من  القانون رق  64-62مادتين )راج  ال 

(2
 
)
 ( من قانون العقوبات الليبي . 01راج  الماد؛ ) 

(3
 
)
 ، 1772محمةةةةةةةةد اكةةةةةةةةي أبوعةةةةةةةةامر ، قةةةةةةةةانون العقوبةةةةةةةةةات االقسةةةةةةةة  العةةةةةةةةا ا ، منشةةةةةةةة ؛ المعةةةةةةةةارف ، اإلسةةةةةةةةةكندرية ، دط،   

 . 448ص 
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لفاع  من ن اكاوا الثلةةة  إذا بما ال يجاعلياةةةا أو لعرقلةةةة عمليةةةة الفةةةرا والعةةةد  ، حيةةة  تشةةةدد العقوبةةةة مة  ولمساا

يق دسة صناابحرلمكلفين ل السةةةةةلطة اجارمن باةةةةةا، أو لعاملين أو االنتخابية ن اللجاالمكلفين بعضوية ص األشخاا

  .النتخاا

والحقيقة أن تشديد العقوبة بالنسبة للجرائ  االنتخابية عمومةا  كةان فةي محلةه بةالنظر إلة  صةفة مرتكة  الجريمةة    

ال ي خان أمانته وضر  بالثقة الممنوحة له عرض الحائط فكان لزاما  مةن تشةديد العقوبةة لردعةه وردع اآلخةرين 

 ال ي يعتبر عقبة كبير؛ في طريق االنتخابات . من ارتكا  مث  ه ا الفع  المشين

وبا ا اتض  أن الغرض من ارتكا  جرائ  العن  االنتخابي   يتمث  في عرقلة سةير العمليةة االنتخابيةة والعبة     

بالمسةةار السةةلي  لالنتخابةةات وللغايةةات المنبثقةةة عناةةا ، وهةةو ذات الغةةرض مةةن ارتكةةا  أي مةةن  الجةةرائ  المخلةةة 

 تخابي موضوع   المطل  الثاني .  بالتواان االن

 المطلب الثاني

 المسار الحمائي في ضوء الجرائم المخلة بالتوازن االنتخابي

يعد الحفاظ عل  التواان االنتخابي من  اللواا  الضةرورية لضةمان  حسةن سةير العمليةة االنتخابيةة   وللت كيةد      

تجةةري  بعةةض األفعةةال التةةي تخةة  بةةالتواان االنتخةةابي علةة  نزاهتاةةا وحيادهةةا ، وهةةو مةةا دفةة  بالمشةةرع للتةةدخ   ب

واعتبارهةةا مةةن الجنايةةات   ألناةةا تخةةرق مبةةدأ مامةةا   فةةي المعادلةةة االنتخابيةةة وهةةو المسةةاوا؛ وتكةةافل الفةةرص بةةين 

المرشحين، ومن ه ا المنطلق سيت  الحدي  الجرائ  المخلة بالتواان االنتخابي من خالل التطةرق للبنةا  التجريمةي 

المخلة بالتواان االنتخابي في )الفرع األول ( ، ث  التعرف عل  الجةزا  المقةرر للجةرائ  المخلةة بةالتواان  لألفعال

 االنتخابي في ) الفرع الثاني (.

 الفرع األول

 البناء التجريمي  لألفعال المخلة بالتوازن االنتخابي

افر الةركنين المةادي والمعنةوي علة  النحةو اشترط المشرع لقيا  الجرائ  المخلة بةالتواان االنتخةابي ضةرور؛ تةو  

 اآلتي بيانه :

 -أوالً : الركن المادي :

سيت  تناول الركن المادي من خالل استعراض األفعال المندرجة تحت الجرائ  المخلة بالتواان االنتخابي علة      

 النحو التالي :

نتخابعملية االنتائج في للتأثير ل الموظف العا  لوظيفته استغالأ: جريمة 
(1)

 : 

يتكون الركن للمةادي للجريمةة فةي اسةتغالل الموظة  العةا  لوظيفتةه مةن أجة  تحقيةق النتيجةة وهةي التة ثير علة    

 العملية االنتخابية .

  بشة ن انتخةا  رئةيس الدولةة وتحديةد اختصاصةاته مفاةو  الموظة  العةا  ، 0201لسةنة  1ول  يحدد القانون رقة  

( منةه حية  جةا  فياةا  4ف 16نجده قةد أوضة  مفاةو  الموظة  العةا  فةي المةاد؛ )وبالرجوع إل  قانون العقوبات 

الحـــــــــــــــةةـكومة أو  خدمةةة فةةي عامةةة مامةةة بةةه أنيطةةت مةةن كةة  هةةو : العمةةومي مةةايلي :ا الموظةة 

 ملقتا  برات  أو دائمــــــــــــــــــــــا مستخدما ، أو موظفا   كان سوا  األخر  العامة الايئات أو الواليـــــــــــــــات

 والتراجمةة والخبةرا  المحةاك  والمحكمةون فةي المسةاعدون واألعضةا  العقةود محةررو ذلك في ويدخ  بدونه، أو

 .بواجباتا ا قياما  أثنا  والشاود

                                                           
(1
 
)
  بش ن انتخا  رئيس الدولة وتحديد اختصاصةاته حية  0201لسنة  1( من القانون رق  68جا  الن  عل  ه ه الجريمة  في الماد؛ ) 

 جا  فياا مايلي :ايعاق  بالسجن وبالعزل من الوظيفة ك  موظ  عا  قا  باستغالل وظيفته للت ثير في نتائج عملية االنتخا  ا.
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باالشةةتراك ب يةةة  وتتحقةةق الجريمةةة بقيةةا   شةةاغلي المناصةة  السياسةةية وشةةاغلي وظةةائ  اإلدار؛ العليةةا فةةي الدولةةة، 

صور؛ من الصور في الدعاية االنتخابية بقصد الت ثير اإليجابي أو السلبي عل  نتيجة االنتخابات أو عل  نحو يخ  

  بشةة ن تنظةةي  0214( لسةةنة 44بتكةةافل الفةةرص بةةين المرشةةحين ،وهةة ا السةةلوك  حظةةره  القةةانون المصةةري رقةة  )

/ 68اعتبةره مةن الجةرائ  التةي تسةتوج  العقوبةة بموجة  المةاد؛ )( منةه و 24مباشر؛ الحقوق السياسية في الماد؛ )

 ( منه.4ف

ويمكةةن أن ترتكةة  الجريمةةة مةةن موظةة  االقتةةراع أو مةةن المةةوظفين القةةائمين علةة  العمليةةة االنتخابيةةة   وذلةةك    

لالنتخابات  بالتالع  في نتيجة االنتخابات بما يلثر علياا ويخ  بالتواان االنتخابي وتكافل الفرص بين المرشحين 

 ، وسيسا  حتما  في إفساد المناي الديمقراطي وتعكير صفو االنتخابات .

 ب : جريمة فلقي العانات مالية من جهة أجنبية بةفة مباشرة أو غير مباشرة  لغرض عرقلة عملية االنتخاب:

بصفة مباشر؛ أو غير يتمث  الركن المادي في تلقي المرش  أو أي شخ  ألي إعانات مالية من جاة اجنبية سوا  

مباشر؛ لغرض عرقلة عمليةة االنتخةا  ، و لة  يفةرق المشةرع  فةي نةوع اإلعانةات الماليةة فتتحقةق الجريمةة سةوا  

 كانت اإلعانات نقدية أو عينية  من دولة أجنبية أو من شخ  طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.

رش  لالنتخابات الوطنية بصةفة مباشةر؛ أو غيةر وفي ذات السياق  ن  المشرع الجزائري عل  حظر تلقي أي م 

مباشةر؛ هبةات نقديةة أو عينيةةة أو أي مسةاهمة أخةر  مامةةا كةان شةكلاا مةن أي دولةةة أجنبيةة أو شةخ  طبيعةةي أو 

معنوي من جنسية أجنبية
(1)

. 

وتكمةةن العلةةة مةةن تجةةري  تمويةة  الحملةةة االنتخابيةةة بالمصةةادر األجنبيةةة فةةي  تجنةة  كةة   أشةةكال التبعيةةة األجنبيةةة   

 ،باإلضافة إل  الحفاظ عل  السياد؛ الوطنية و مبدأ المساوا؛ بين المرشحين من الناحية المالية .

مباشةر؛ الحقةوق السياسةية تلقةي أيةة   بشة ن تنظةي  0214( لسةنة 44وقد حظر المشرع المصري في القانون رق  )

مساهمات أو دع  نقدي أو عيني لإلنفاق عل  الدعاية االنتخابية لمترش  أو للت ثير في اتجاهات الرأي العا   وذلك 

من أي شخ  طبيعي أو معنوي أجنبي أو من دولة أو جاة أجنبية أو منظمة دولية ، كما يحظر تلقي التموية  مةن 

%( مةن الحةد األقصة  المصةرح  4ي مصري أو من األحزا  المصرية إذا ااد عةن )أي شخ  طبيعي أو معنو

به لإلنفاق عل  الدعاية االنتخابية
(2)

( من القانون الم كور العقوبةات المقةرر؛ 67 – 4/ف68، وقد بينت المادتين ) 

 لا ه األفعال.

المترشحين بمةا يسةا  فةي التنةافس وه ا يلكد الحرص الشديد للمشرع المصري في إحدان التواان االنتخابي بين 

 الشري  للوصول إل  انتخابات حر؛ ونزياة ويقب  بنتائجاا الجمي  .

والواق  إن توافر رقابة قوية عل  عملية تموي  الحمالت االنتخابية ،يعد عامال  أساسيا  في ترسةيخ مبةادا المسةاوا؛ 

ابة علة  تموية  الحمةالت االنتخابيةة، وتختلة  مةن والعدالة وتكافل الفرص بين المرشحين ،وتتنوع آليات ه ه الرق

دولة ألخر  ،فبعضاا يتب  أسلو  الرقابة القضائية والبعض اآلخر يتب  أسلو  الرقابة اإلدارية
(3)

. 

ومن خالل ما تقد  تبين لنةا الةركن المةادي لألفعةال المخلةة بةالتواان االنتخةابي  ومةا تشةكله مةن خةرق للمسةاوا؛    

المرشةحين، وينبغةي  لقيةا  الجةرائ  المخلةة بةالتواان االنتخةابي  باإلضةافة إلة  الةركن المةادي وتكافل الفرص بةين 

 ضرور؛ تحقق الركن المعنوي عل  النحو ال ي سيت  بيانه .

 ثانياً / الركن المعنوي : 

 اد؛ .الجرائ  المخلة بالتواان االنتخابي عمدية يتطل  لقياماا تحقق القصد الجنائي بعنصرية العل  واإلر

                                                           
(1
 
)
ائ  االنتخابيةة فةةي التشةري  الجزائةةري ، مجلةة الحقيقةةة للعلةو  االجتماعيةةة واإلنسةانية ، جامعةةة طةاهري محمةةد فضةيلة  سنيسةنة ، الجةةر 

 .82  ، ص 0202،  2، العدد 17بشار ، الجزائر ، المجلد 
(2
 
)
   بش ن تنظي  مباشر؛ الحقوق السياسية.0214( لسنة 44( من القانون المصري  رق  )24-06راج  المادتين ) 

(3
 
)
 المرج  السابق . 
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ولا ا ينبغي لقيا  الجريمة ضرور؛ عل  الجاني بجمي  العناصةر المكونةة للسةلوك اإلجرامةي   
(1)

، وذلةك بعدراكةه  

أنه يستغ  وظيفته من أج  تحقيق النتيجة وهةي التة ثير علة  العمليةة االنتخابيةة  أو بعلمةه بتلقةي إعانةات ماليةة مةن 

عرقلةة عمليةة االنتخةا ، ويلةز  باإلضةافة إلة  عنصةر العلة  جاة أجنبيةة بصةفة مباشةر؛ أ  غيةر مباشةر؛  لغةرض 

 بماديات الجريمة أن تتجه إراد؛ الجاني إل  تحقيقاا .

هك ا وبعد الحدي  عن البنا  التجريمي للجرائ  المخلة بالتواان االنتخابي ننتق  للتعرف عل  الجان  الجزائي 

 لا ه الجرائ  في الفرع الثاني .

 الفرع الثاني

 المقرر للجرائم المخلة بالتوازن االنتخابيالجزاء 

  بشة ن انتخةا  رئةيس الدولةة وتحديةد اختصاصةاته العقوبةات 0201لسةنة  1حدد المشرع الليبي فةي القةانون رقة  

 المقرر؛ للجرائ  المخلة بالتواان االنتخابي عل  النحو اآلتي:

 النتخابية :العملية انتائج للتأثير على ل الموظف العا  لوظيفته استغالأوالً : عقوبة جريمة 

( القانون 68وفقا  لما ورد في ن  الماد؛ )يفة ظلوامن ل بالعزولسجن يعاق  الموظ  العا  الرتكابه لا ا الفع   با

   بش ن انتخا  رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.0201لسنة  1رق  

السجن بما ال يق  عن ثالن سنوات وهو الحد (  من قانون العقوبات الليبي  تكون عقوبة 01وتطبيقا  لن  الماد؛ ) 

 األدن  وال تزيد عن خمس عشر؛ سنة  .

وتعتبةةةر عقوبةةةة العةةةزل مةةةن الوظيفةةةة تكميليةةةة للعقوبةةةة األصةةةلية وهةةةي السةةةجن ، وهةةةي فةةةي الحقيقةةةة عقوبةةةة    

مناسةةةبة بةةةالنظر إلةةة  السةةةلوك المشةةةين الةةة ي اقترفةةةه الجةةةاني مةةةن أجةةة  التةةة ثير علةةة  نتةةةائج العمليةةةة االنتخابيةةةة 

مةةة  مالحظةةةة أن المشةةةرع  واإلخةةةالل بةةةالتواان االنتخةةةابي بةةةين المرشةةةحين وفةةةق المسةةةار الةةة ي حةةةدده القةةةانون  

المصةةةةري قةةةةد نةةةة  علةةةة  ذات العقوبةةةةة وهةةةةي العةةةةزل مةةةةن الوظيفةةةةة لمةةةةد؛ محةةةةدد؛ وهةةةةي خمةةةةس سةةةةنوات ، 

واعتبرهةةةةا عقوبةةةةة تخييريةةةةة 
(2 )

بخةةةةالف المشةةةةرع الليبةةةةي الةةةة ي اعتبرهةةةةا عقوبةةةةة تكميليةةةةة وجوبيةةةةة   لتحقيةةةةق 

 الردع المطلو  من أج  سالمة العملية االنتخابية .

 فلقي العانات مالية من جهة أجنبية بةفة مباشرة أ  غير مباشرة : ثانياً : عقوبة جريمة

تتمثةة  عقوبةةة جريمةةة تلقةةي إعانةةات ماليةةة مةةن جاةةة أجنبيةةة فةةي السةةجن وبغرامةةة التزيةةد علةة  ضةةع  األمةةوال   

 المتحصلة وبالحرمان من الترش  لالنتخابات لمد؛ التزيد عل  سب  سنوات من تاريخ صيرور؛ الحك  باتا  .

مكن القول أن عقوبةة السةجن تعةد أصةلية وهةي تخضة  للسةلطة التقديريةة للقاضةي فةي الحةدود التةي نصةت وبا ا ي

بحي  التق  عن ثةالن سةنوات وال تزيةد عةن خمةس  -سابقة ال كر -( من قانون العقوبات الليبي  01علياا  الماد؛ )

 عشر؛ سنة  .

من الترش  لالنتخابات فاةي تكميليةة وتكةون ملقتةة  أما عقوبة الغرامة فاي عقوبة تكميلية ،وك لك عقوبة الحرمان

بحي  التزيد عل  سب  سنوات من تاريخ صيرور؛ الحك  باتا  ، وبالتالي ستخض  في تطبيقاا لتقدير القاضةي طبقةا  

 ( من قانون العقوبات الليبي .08 -01للمادتين )

                                                           
(1
 
)
شرح القةانون الجنةائي الليبي،)األحكةا  العامةة الجريمةة والجزا (،المركةز القةومي للبحةون والدراسةات العلميةة  محمد رمضان بار؛،  

 .221  ، ص 1771، 1،طرابلس ط
(2
 
)
 السياسية .   ، بش ن تنظي  مباشر؛ الحقوق0214( لسنة 44( من القانون المصري رق  ) 4ف 68راج  الماد؛ )  
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القةةةانون، وعليةةةه أن يبةةةين حيةةة  ايحكةةة  القاضةةةي بالعقوبةةةة التةةةي يراهةةةا مناسةةةبة فةةةي حةةةدود مةةةا نةةة  عليةةةه 

األسةةبا  التةةي تبةةرر تقةةديره، وال يجةةوا لةةه تعةةدي الحةةدود التةةي يةةن  علياةةا القةةانون لكةة  عقوبةةة بزيادتاةةا أو 

إنقاصاا إال في األحوال التي يقررها القانون ا
(1)

 . 

والمالحةةةةظ أن المشةةةةرع لةةةة  يضةةةة  الحةةةةد األدنةةةة  لعقوبةةةةة الحرمةةةةان مةةةةن الترشةةةة  لالنتخابةةةةات وهنةةةةا يجةةةةوا  

اضةةةي أن يقةةةدر المةةةد؛ التةةةي  تبةةةدأ مةةةن يةةةو  إلةةة  سةةةب  سةةةنوات   وهةةة ا مةةةا سةةةيقود حتمةةةا  إلةةة  اخةةةتالف مةةةد؛ للق

العقوبةةةة لةةةنفس الجريمةةةة حسةةة  السةةةلطة التقديريةةةة للقاضةةةي  وعليةةةه كةةةان مةةةن األجةةةدر بيةةةان الحةةةد األدنةةة  لاةةة ه 

 لد .العقوبة   ألن جريمة تلقي إعانات مالية اجنبية ليست باألمر الاين وتمس سياد؛ الب

وقةةةد اعتبةةةر المشةةةرع المصةةةري جريمةةةة تلقةةةي إعانةةةات ماليةةةة اجنبيةةةة مةةةن الجنايةةةات المعاقةةة  علياةةةا بالسةةةجن 

وبغرامةةةة ال تقةةة  عةةةن مائةةةة ألةةة  جنيةةةه  والتزيةةةد علةةة  مليةةةون جنيةةةه ، وتحكةةة  المحكمةةةة بمصةةةادر؛ األمةةةوال 

مح  الجريمة
(2)

. 

لسةةةنة  1منصةةةوص علياةةةا فةةةي القةةةانون رقةةة  وينبغةةةي التةةة كير هنةةةا أن الةةةدعو  الجنائيةةةة الناشةةةئة عةةةن الجةةةرائ  ال

  بشةةة ن انتخةةةا  رئةةةيس الدولةةةة وتحديةةةد اختصاصةةةاته التنقضةةةي بمضةةةي المةةةد؛ باالسةةةتناد إلةةة  القةةةانون 0201

  بشةةةة ن تقريةةةةر بعةةةةض األحكةةةةا  الخاصةةةةة بالةةةةدعو  الجنائيةةةةة وتعةةةةدي  بعةةةةض 1771لسةةةةنة  11الليبةةةةي  رقةةةة  

الةةةن  علةةة  ذلةةةك فةةةي المةةةاد؛ األولةةة  منةةةه علةةة  أحكةةةا  قةةةانوني العقوبةةةات واإلجةةةرا ات الجنائيةةةة حيةةة  جةةةا  

 النحو اآلتي :ا ال تسقط الجريمة وال تنقضي الدعو  الجنائية بمضي المد؛ ا .

وهكةة ا يتضةةة  أن المشةةرع الليبةةةي قةةد ألغةةة  التقةةاد  كسةةةب  مةةن أسةةةبا  انقضةةا  الةةةدعو  الجنائيةةة   
(3)

، وهةةة ا  

بمضةةةي المةةةد؛ اإللغةةا  ال يشةةةم  العقوبةةةة وبالتةةةالي مةةن الممكةةةن أن تنقضةةةي 
(4)

، وهةة ا خةةةالف مةةةا قةةةرره القةةةانون 

( 27  بشةةة ن انتخةةةا  مجلةةةس النةةةوا  فةةةي المرحلةةةة االنتقاليةةةة الةةة ي ذهةةة  فةةةي المةةةاد؛ ) 0214( لسةةةنة 12رقةةة  )

منةةه إلةة  إمكانيةةة انقضةةا  الةةدعو  الجنائيةةة بمضةةي المةةد؛ حيةة  نصةةت علةة  اآلتةةي :ا مةة  عةةد  اإلخةةالل بةة ي 

شةةة ن الجةةةرائ  االنتخابيةةةة التةةةي لةةة  تتخةةة  بشةةة ناا إجةةةرا ات قضةةةائية وصةةة  آخةةةر ، تنقضةةةي الةةةدعو  الجنائيةةةة ب

 بمضي ثالثة أشار من تاريخ إعالن النتيجة الناائية لالنتخابات ا.

  0214( لسةةةنة 44( مةةةن القةةةانون رقةةة  )10ولكةةةن المشةةةرع المصةةةري ذهةةة  إلةةة  أبعةةةد مةةةن ذلةةةك فةةةي المةةةاد؛ )

اآلتي:االتنقضةةةي الةةةدعو  الجنائيةةةة وال المدنيةةةة بشةةة ن تنظةةةي  مباشةةةر؛ الحقةةةوق السياسةةةية حيةةة  نصةةةت علةةة  

الناشةةةئة عةةةن أي مةةةن الجةةةرائ  المنصةةةوص علياةةةا فةةةي هةةة ا القةةةانون والتسةةةقط العقوبةةةة فياةةةا بمضةةةي المةةةد؛ ا، 

وحسةةنا  فعةة  المشةةرع المصةةري بةةعقراره لاةة ا الحكةة  الةة ي يةةدل  علةة  موقفةةه الصةةار  مةة  الجةةرائ  االنتخابيةةة 

ي قةةرر عةةد  انقضةةا  الةةدعو  المدنيةةة الناشةةئة مةةن الجةةرائ  االنتخابيةةة ، ، فاةةو علةة  العكةةس مةةن المشةةرع الليبةة

وقةةةرر أيضةةةا  عةةةد  انقضةةةا  العقوبةةةة بمضةةةي المةةةد؛   فكةةةان مةةةن األجةةةدر للمشةةةرع الليبةةةي  تقريةةةر حكةةة  خةةةاص 

بعةةةد  انقضةةةا  الةةةدعو  المدنيةةةة والعقوبةةةة بمضةةةي المةةةد؛  بةةةالنظر إلةةة  جسةةةامة الجةةةرائ  االنتخابيةةةة التةةةي تعرقةةة  

 ابات وتبعدها عن الغايات الم مولة مناا .سير االنتخ

وكةةةةان مةةةةن الماةةةة  أيضةةةةا  أن يعاقةةةة  المشةةةةرع الليبةةةةي علةةةة  الشةةةةروع 
(5)

فةةةةي الجريمةةةةة االنتخابيةةةةة بالعقوبةةةةات  

( لسةةنة 44المقةةرر؛ للجةةرائ  التامةةة ، األمةةر الةة ي تفطةةن لةةه المشةةرع المصةةري ونةة  عليةةه فةةي القةةانون رقةة  )

سياسةةةةية حيةةةة  قةةةةرر العقةةةةا  علةةةة  الشةةةةروع بالعقوبةةةةات المقةةةةرر؛   بشةةةة ن تنظةةةةي  مباشةةةةر؛ الحقةةةةوق ال 0214

للجرائ  التامة
(6)

                                                                                                                            .          

                                                           
(1
 
)
 ( من قانون العقوبات الليبي . 01راج  الماد؛ )  

(2
 
)
   ، بش ن تنظي  مباشر؛ الحقوق السياسية .0214( لسنة 44( من القانون المصري رق  )67راج  الماد؛ )  

(3
 
)
  1،0216،الجةةز  األول ، ط دار الةةرواد ، طةةرابلس ، ليبيةةا عبةةدالرحمن محمةةد أبوتوتةةة ، شةةرح قةةانون اإلجةةرا ات الجنائيةةة الليبةةي، 

،  1، الاةادي علةي بةوحمر؛ ، المةوجز فةي قةانون اإلجةرا ات الجنائيةة الليبةي ، مكتبةة طةرابلس  العلميةة العالميةة، طةةرابلس ، ط 116،ص

 . 82  ، ص 0210
(4
 
)
 ( من قانون العقوبات الليبي .102-102راج  المواد من ) 

(5
 
)
حي  قرر المشرع الليبي في قانون العقوبات تخفي  العقوبة عل  الجاني في حالة الشروع ، للمزيد راج  مصةطف  إبةراهي  العربةي   

  ، 0201، 1ليبيةةا ،ط–، شةةرح األحكةةا  العامةةة لقةةانون العقوبةةات الليبةةي ، الجةةز  األول )أحكةةا  الجريمةةة ( ، مكتبةةة الوحةةد؛ ، طةةرابلس 

 وما بعدها . 202ص
6

  بشة ن تنظةةي  مباشةر؛ الحقةوق السياسةية علةة  اآلتةي :ا يعاقة  بالشةروع فةةي  0214( لسةنة 44( مةن القةةانون رقة  )12نصةت المةاد؛ )( 

 الجرائ  المنصوص علياا في ه ا القانون  بالعقوبات المقرر؛ للجريمة التامة ا.
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 الخافمة:

  بشةةة ن 0201لسةةةنة  1يةةةات االنتخابيةةةة فةةةي القةةةانون رقةةة  مةةةن خةةةالل تتبةةة  المسةةةار الحمةةةائي فةةةي إطةةةار الجنا   

انتخةةةا  رئةةةيس الدولةةةة وتحديةةةد اختصاصةةةاته تةةة  التوصةةة  إلةةة  جملةةةة مةةةن النتةةةائج والتوصةةةيات تةةةتلخ  فةةةي 

 اآلتي :

 أوال : النتائج :

ونزياةةة الةةدف  بالعمليةةة االنتخابيةةة يحتةةاج إلةة  تةةوفير الحمايةةة الجنائيةةة الالامةةة  لاةةا   لضةةمان انتخابةةات حةةر؛  -1

شةةرع عةةن مواجاةةة األفعةةال التةةي يمكةةن أن ترتكةة  لتعطيةة  سةةير العمليةةة  ومحايةةد؛  ، وبالتةةالي لةة  يغفةة  المم

 االنتخابية في صورها المختلفة.

صيغت بعض النصوص التجريمية بشك  فضفاض بحي  تشةم  أي فعة  يمةس العمليةة االنتخابيةة أو يعرقة    -0

فةي إضةفا  المزيةد مةن الحمايةة  للجةرائ  االنتخابيةة التةي ترتكة  مسيرتاا ، غير أن المشرع الليبي ل  يتوسة  

 بواسطة االنترنت .

إن توافر رقابة قوية عل  عملية تموية  الحمةالت االنتخابيةة ،يعةد عةامال  أساسةيا  فةي ترسةيخ مبةادا المسةاوا؛  -2

 والعدالة وتكافل الفرص بين المرشحين.

المصةادر األجنبيةة فةي  تجنة  كة   أشةكال التبعيةة األجنبيةة تكمن العلة مةن تجةري  تموية  الحملةة االنتخابيةة ب -4

 ،باإلضافة إل  الحفاظ عل  السياد؛ الوطنية و مبدأ المساوا؛ بين المرشحين من الناحية المالية .

شد د المشرع  الليبي في الجزا  المقرر للجنايةات االنتخابيةة   مة  مةن  القاضةي ُمكنةة تطبيةق أي عقوبةة أشةد   -4

ي قانون العقوبات أو قانون آخر لة ات الفعة  المرتكة    وذلةك مةن أجة  تةوفير المزيةد مةن منصوص علياا ف

 الحماية   لضمان نزاهة العملية االنتخابية .

 ل  ين  المشرع عل  مسلولية الشخ  المعنوي في ارتكا  أحد الجنايات االنتخابية .    -6

الفع  المشين ال ي اقترفه الجاني من أج  الت ثير  تعتبر عقوبة العزل من الوظيفة عقوبة مناسبة بالنظر إل     -1

عل  نتائج العملية االنتخابية واإلخالل بالتواان االنتخابي بين المرشةحين وفةق المسةار الة ي حةدده القةانون   

م  مالحظة أن المشرع المصري قد ن  عل  ذات العقوبة وهي العزل مةن الوظيفةة لمةد؛ محةدد؛ تتمثة  فةي  

 برها عقوبة تخييرية بخالف المشرع الليبي ال ي اعتبرها عقوبة تكميلية وجوبية .خمس سنوات ، واعت

ل  يض  المشرع الليبي الحد األدنة  لعقوبةة الحرمةان مةن الترشة  لالنتخابةات وهنةا يجةوا للقاضةي أن يقةدر   -8

س الجريمةة حسة  المد؛ التي  تبدأ من يو  إل  سب  سنوات   وه ا ما سيقود حتما  إل  اختالف مد؛ العقوبة لنف

السلطة التقديرية للقاضي   وعليه كان من األجدر بيان الحد األدنة  لاة ه العقوبةة   ألن جريمةة تلقةي إعانةات 

 مالية اجنبية ليست باألمر الاين وتمس سياد؛ البلد .

 عل  خالف المشرع المصري ل  ين  المشرع الليبي عل  عد  انقضا  الدعو  المدنية الناشئة عةن الجةرائ  -7

االنتخابية بمضي المد؛ وك لك العقوبة  فكان من األجدر بالمشرع الليبي  الةن   علة  عةد  انقضةا  الةدعو  

 المدنية والعقوبة بمضي المد؛  بالنظر إل  جسامة الجرائ  االنتخابية التي تعرق  سير االنتخابات .

كان مةن الماة  أن يعاقة  المشةرع الليبةي علة  الشةروع  فةي الجريمةة االنتخابيةة بالعقوبةة المقةرر؛ للجريمةة   -12

  بشة ن تنظةي   0214اسةنة  44التامة ، األمر ال ي تفطن له المشرع المصري ونة  عليةه فةي القةانون رقة  

 لجرائ  التامة.   مباشر؛ الحقوق السياسية حي  قرر العقا  عل  الشروع بالعقوبات المقرر؛ ل
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 -ثانياً :التوصيات :

 نوصي المشرع الليبي  باآلفي .

 ات االنتخابية .الن  عل  إقرار مسلولية الشخ  المعنوي إذا ما ارتك  أو أسا  في اقتراف أي من الجناي -1

 الن  عل  تجري  بعض األفعال المضر؛ بالعملية االنتخابية والتي ترتك  بواسطة االنترنت . -0

 الن  عل  العقا  عل  الشروع في الجرائ  االنتخابية بالعقوبة المقرر؛ للجريمة التامة .  -2

 الن  عل  عد  انقضا  الدعو  المدنية والعقوبة بمضي المد؛ بالنسبة للجرائ  االنتخابية.  -4
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 قائمة المةادر والمراجع

 أوالً :الكتب : 

 الموجز في قانون اإلجرا ات الجنائية الليبي ، مكتبة طرابلس  العلمية العالمية ،  الاادي علي بوحمر؛ ،

   .0210،  1طرابلس ، ط

   عبدالرحمن محمد أبوتوتة ، شرح قانون اإلجرا ات الجنائية الليبي،دار الرواد ، طرابلس ، ليبيا ،الجز

   .0216،  1األول ، ط

  الليبي،)األحكا  العامة الجريمة والجزا (،المركز القومي للبحون محمد رمضان بار؛، شرح القانون الجنائي

  .1771، 1والدراسات العلمية ،طرابلس ط

  ،1772محمد اكي أبوعامر ، قانون العقوبات االقس  العا ا ، منش ؛ المعارف ، اإلسكندرية ، دط.   

 شةورات جامعةة بنغةااي ، بنغةااي محمد سامي النبراوي ، شرح األحكا  العامةة لقةانون العقوبةات الليبةي ، من

  .1781، 0،ط

  ، ) مصطف  إبراهي  العربي ، شرح األحكا  العامة لقةانون العقوبةات الليبةي ، الجةز  األول )أحكةا  الجريمةة

  .0201، 1ليبيا ،ط–مكتبة الوحد؛ ، طرابلس 

 ثانياً :الرسائل العلمية :

 وفقا  لقانون االنتخابات في الجزائر ، أطروحة دكتةوراه  عبدالحق خنتاش ، الحماية الجزائية للعملية االنتخابية

   .0217، كلية الحقوق والعلو  السياسية ، جامعة مولود معمري ، الجزائر ، 

   والعراقةي األردني القانون بين دراسة مقارنة" االنتخا  لقانون محمد راف  خل  ، الجرائ  االنتخابية وفقا"  ،

   .0202امعة الشرق األوسط ،األردن ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ،ج

 ثالثاً : األبحاث :

  إيمان خالد القطان ، دراسة للجرائ  االنتخابية الماسة بنزاهة وشفافية العمليةة االنتخابيةة ، مجلةة كليةة القةانون

   .0202، سبتمبر  2الكويتية العالمية ، السنة الثامنة ، العدد

  في التشري  الجزائري ، مجلة الحقيقة للعلو  االجتماعية واإلنسانية ، فضيلة  سنيسنة ، الجرائ  االنتخابية

   . 0202،  2، العدد 17جامعة طاهري محمد بشار ، الجزائر ، المجلد 

 (  لسنة 6منير محمد العجارمة وآخرين ، الجرائ  االنتخابية  في قانون االنتخا  رق )مجلة 0216 ،  

   . 0217،  0، العدد  46ة ،األردن ، المجلد دراسات العلو  اإلنسانية واالجتماعي

 رابعاً : التشريعات :

 . قانون العقوبات الليبي 

   بش ن انتخا  الملتمر الوطني العا  .0210لسنة  4القانون رق   

 (  لسنة 11القانون رق )بش ن انتخا  الايئة الت سيسية لصياغة مشروع الدستور .0212   

 (  161قرار مجلس الوارا  رق ) بش ن اعتماد األسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس 0212لسنة  

 البلدية .

 (  لسنة  12القانون رق )بش ن انتخا  مجلس النوا  في المرحلة االنتقالية .0214   

 (  لسنة 44القانون المصري رق )بش ن تنظي  مباشر؛ الحقوق السياسية.0214   

   رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته .  بِش ن انتخا0201لسنة  1القانون رق   


