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الططنىادتئنافاىبقراراتىالمفوضوظىالطلواىالمدتقلظىلالىنتخاباتىفيىالطراق ى
ى
د .عيسى تركي خمف الجبوري

د .عمياء غازي موسى

مدرس القانون العام

مدرس القانون العام

كمية الحقوق  /جامعة تكريت

كمية الحقوق  /جامعة تكريت
المقدمظ ى

ىىىتعد االنتخابات معيا اًر موضوعياً لقياس مدى ديمقراطية الدولة  ،إذ أن
الدولة الديمقراطية ىي التي تكون فييا األرادة الشعبية ( ىيئة الناخبين ) مصدر
السمطات وأداة تكوينيا  ،واذا كانت الديمقراطية تعني حكم الشعب لمشعب فأن
استحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة أدى إلى المجوء إلى الديمقراطية النيابية ،
وىي قيام الشعب بانتخاب نواب عنو يباشرون مظاىر السيادة نيابة عنو لمدة
مؤقتة دون تدخل الشعب ( ىيئة الناخبين ) بعمل النواب  ،ولكي يتحقق ىذا كمو
يجب أن تكون االنتخابات حرة ونزيية حتى تعبر عن اإلرادة الشعبية بصدق ،
وىذا ال يتحقق إال بوجود ضمانات قانونية كافية توفر الحماية الالزمة لمعممية
االنتخابية من خروقات قد تؤثر عمى مصداقيتيا  ،ومن أىم ىذه الضمانات كفالة
الحق في الطعن بجميع مراحل االنتخابات حتى يتبين ما يشوب االنتخابات من
اخطاء وعيوب قد تؤدي إلى حرمان المواطن من ممارسة حقو باالنتخاب أو فوز
مرشح غير مستحق ومن ثم التوصل إلى تالفي ىذه االخطاء  ،وذلك عن طريق
المفوضية العميا المستقمة لالنتخابات التي أنشأت بموجب األمر الصادر من
سمطة االئتالف المرقم (  ) 92لسنة  2004وحرص الدستور العراقي لسنة
 2005عمى وجود ىذه الييئة واستقالليتيا  ،وقد أناط القانون بالمفوضية العميا
صالحية النظر بالطعون االنتخابية  ،مع وجود ىيئة قضائية كجية استئناف
لق اررات مجمس المفوضية المتعمقة بالطعون االنتخابية.
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د .عمياء غازي موسى

د .عيسى تركي خمف

وقد تبدأ أىمية البحث بعد التطور الذي حصل في النظام السياسي بعد
عام  ، 2003إذ اعتمد النظام السياسي القائم عمى مبدأ التعددية الحزبية في إطار
الديمقراطية النيابية  ،وىذا أدى إلى ازدياد المنافسة بين األحزاب لمفوز
باالنتخابات وقد يؤدي ذلك إلى قيام بعضيا بانتياك القانون االنتخابي وحدوث
الخروقات االنتخابية  ،ولمواجية ىذه األمور يتطمب وجود المزيد من الدراسات
لموصول إلى نظام قانوني متكامل لالنتخابات يوفر ضمانات تكفل نزاىة
االنتخابات بغية الوصول إلى برلمان معبر عن إرادة الشعب العراقي  ،ومن أىم
ىذه الضمانات الطعن بق اررات المفوضية العميا المستقمة لالنتخابات.
وقد تم تقسيم البحث ،إلى مبحثين األول نتناول فيو ماىية الطعن
باالستئناف ونطاقو ،والثاني مخصص لمييئة القضائية لالنتخابات  ،ثم أنيينا
البحث بخاتمة تتضمن النتائج والمقترحات حول الطعن استئنافاً بق اررات المفوضية
العميا المستقمة لالنتخابات.

المبحثىاألول ى

ماهوظىالططنىباالدتئنافىونطاقه ى
الطعن باالستئناف ىو إحدى طرق الطعن العادية في األحكام الصادرة
من محاكم الدرجة األولى  ،أما محاكم الدرجة الثانية فقد حدد القانون أحكام معينة
تقبل الطعن بطريقة االستئناف وأخرى ال تقبل الطعن باالستئناف  ،لذلك سنقسم
ىذا المبحث ،إلى مطمبين األول لبيان تعريف االستئناف ،والثاني لبيان نطاق

الطعن واالستئناف.
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المطلبىاألول ى
تطروفىاالدتئناف ى
االستئناف لغة  :يعني استئناف دراستو بعد نياية العطمة  :ابتدائيا من جديد

ٍ
مرض  ،استأنف المتيم بالدعوى  :أي طالب
بعد تركيا  ،استأنف عممو بعد

بإعادة النظر في الحكم فييا من المحكمة االبتدائية إلى محكمة أخرى تعموىا(.)1
واالستئناف اصطالحاً  :ىو وسيمة لتدارك الخطأ وتالفي الظمم الذي وقع في

الحكم الصادر من محكمة الدرجة األولى فضالً عن أنو يتيح الفرصة
لممتخاصمين لطرح الدعوى عمى محكمة أعمى درجة إلعادة الفصل فييا من جديد

 ،مما يحقق ضماناً أكبر في تحقيق العدالة وتفادي األخطاء القضائية وتصويب

األحكام وتدقيقيا(.)2

ويعد الطعن باالستئناف أوسع من الطعن باالعتراض واالستئناف تطبيق
ُ

لمبدأ التقاضي عمى درجتين الذي يعد من أحد المبادئ التي يقوم عمييا نظام
اإلجراءات الجنائية الحديث  ،فيو تنظيم إجرائي يقصد بو تصحيح االخطاء التي
تشوب الحكم سواء من حيث الواقع أو القانون(.)3
وتتجمى لنا مزايا الطعن بطريقة االستئناف من أنو يتيح الفرصة أمام
المتخاصمين لبسط قضيتيم أمام محكمة أعمى درجة  ،حيث يكون ىؤالء القضاة

أكثر اىتماماً وحرصاً في توخي الحقيقة وبالتالي يتم تحقيق نوع من وحدة التفسير
القانوني بين المحاكم قدر المستطاع  ،كما تكون محكمة االستئناف أكثر مقدرة
عمى تحقيق العدالة بحكم تشكيميا ومن حيث الكفاءة واالقدمية في قضاتيا(.)4
ويتفق االعتراض واالستئناف في أن كالً منيما يوجب بحث الدعوى من جديد مرة
أخرى أمام المرجع القضائي  ،ولكن يختمف كل منيما عن اآلخر من ناحيتين،
فاالعتراض يعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ذاتيا ،في
حين أن االستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة أعمى درجة من المحكمة التي
أصدرت الحكم ،لكي يتسنى ليا إصالح الخطأ الذي شاب الحكم  ،ومن ناحية
أخرى االعتراض يكون بالنسبة لحكم نيابي أي في حكم صدر في غياب المدعى
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د .عيسى تركي خمف

د .عمياء غازي موسى

عميو سواء كانت غيبتو أمام محكمة الدرجة األولى أم أمام محكمة الدرجة الثانية
بينما يتصل االستئناف باألحكام الصادرة من محكمة الدرجة األولى(.)5
بمعنى آخر :إن االستئناف جائز في األحكام الحضورية واألحكام الغيابية
عمى السواء وىو جائز في األحكام الصادرة في الدعويين الجنائية والمدنية ولجميع
أطراف الدعوى.
وقد وجو النقد إلى طريق الطعن باالستئناف بحجة أنو يؤدي إلى تأخير
الفصل في القضايا الجنائية بأحكام نيائية وفي أنو ال يضمن عدالة أفضل ،ألن
التحقيق النيائي أمر جوازي(.)6
إال أن االستئناف ال غنى عنو إلصالح أخطاء القضاة بمعرفة ىيئة ليا
من عدد أعضائيا وخبرتيم ما يضمن تحقيق ىذا الغرض

()7

 ،ونحن نؤيد ذلك إذ

أن مجرد كون الحكم البدائي قابالً لالستئناف يجعل قضاة أول درجة أكثر حذ اًر
وأشد اىتماماً.

المطلبىالثاني ى
ىنطاقىاالدتئناف
إن البحث في نطاق االستئناف في الدعوى الجزائية يقتضي ببيان

األحكام والتي تقبل االستئناف وتمك التي ال يجوز استئنافيا  ،وفي قانون أصول
المحاكمات الجزائية العراقي رقم (  ) 23لسنة  1971المعدل ألغي طريق الطعن

باالستئناف وانما يوجد طريق الطعن بالتمييز وثم الطعن بتصحيح القرار

التمييزي(.)8

لذلك سنتناول نطاق االستئناف في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني

رقم (  ) 9لسنة  1961المعدل  ،إذ تقرر األحكام التي يجوز استئنافيا في المواد
(  ) 258 – 256من القانون أعاله

وىي :
 -1األحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتيا الجنائية  :إذ يقبل الطعن

استئنافاً في الدعاوى الجنائية والجنح الصادرة من محاكم البداءة ومحاكم الصمح
ومحاكم األحداث سواء كانت ىذه األحكام حضورية أم غيابية بمثابة الحكم
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الوجاىي في الجنايات  ،ويقبل االستئناف من النيابة العامة ومن المدعي بالحق

الشخصي والمحكوم عميو والمسؤول بالمال(.)9

 -2األحكام الصادرة بقضايا الجنح  :إذ يقبل الطعن استئنافاً في أحكام الجنح ،
إذ نص قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني ،عمى أن األحكام الصمحية

التي ينص عمييا قانون محاكم الصمح تستأنف أمام محكمة االستئناف عمى أن
تنظر محكمة البداءة بصفتيا االستثنائية في القضايا الجزائية التي ىي من

اختصاصيا النظر فييا.

 -3االحكام الصادرة في المخالفات من محاكم الصمح يجوز استئنافيا  :فيذه
االحكام تقبل االستئناف أمام محكمة البداءة بصفتيا االستئنافية  ،أما بالنسبة

لألحكام أو الق اررات التي يرد فييا نص خاص فقد نص القانون ،عمى أن تمك

األحكام تقبل الطعن فييا عن طريق االستئناف(.)10

وىذا ىو حال الق اررات التي تصدر من المفوضية العميا المستقمة

لالنتخابات والتي تستأنف أمام الييئة التمييزية(.)11

لكن ذلك ال يمنع من القول :إن المفوضية ال تصدر أحكاماً الستئنافيا

أمام الييئة القضائية لالنتخابات وانما تصدر ق اررات إدارية  ،إذ تتولى المفوضية

ميام الرقابة واإلشراف عمى العممية االنتخابية فضالً عن الفصل في سائر
المنازعات والطعون االنتخابية  ،لذلك يمكن القول :إن المشرع ىنا وفر ضمانات

إدارية بالنسبة لمطعن بق اررات مجمس المفوضين وتنتقل تمك الضمانات بمنح الحق

ألصحاب المصمحة في استئناف ق اررات مجمس المفوضين أمام الييئة القضائية
لالنتخابات.

ومن ناحية أخرى المشرع العراقي لم يكن واضحاً في تحديد من لو الحق

في الطعن  ،إذ تتولى الييئة النظر في الطعون المحالة إلييا من مجمس

المفوضين أو المقدمة إلييا من المتضررين من قرارات المجمس مباشرة  ،لذلك
نحن ندعو المشرع العراقي إلى تحديد الجيات التي ليا حق استئناف القرار وأن

يتم حصر تمك الجيات بالناخب والمرشح ( حص اًر ).

أما بالنسبة لألحكام التي ال تقبل االستئناف في األحكام القطعية الفاصمة

الصادرة من محكمة الجنايات في كال الدعويين الجنائية والمدنية سواء أكانت ىذه
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د .عمياء غازي موسى

د .عيسى تركي خمف

األحكام حضورية أم غيابية  ،إذ أن ق اررات محكمة الجنايات يطعن بيا أمام
محكمة التمييز إال أنيا تصدر بالدرجة األخيرة ( النيائية ) وبالتالي ال تقبل

الطعن بيا إال بالتمييز(.)12

كما ال ُيقبل االستئناف في األحكام الغيابية الصادرة بحق المجرم الفار
من العدالة ألنيا تسقط بمجرد القبض عمى المجرم أو تسميم نفسو  ،فتقرر إحالة

القضية إلى محكمة أول درجة إلعادة محاكمة المتيم وفقاً لألصول العادية(.)13

أما الق اررات اإلعدادية أو التمييدية التي تصدر أثناء السير في الدعوى

فيي ال تقبل الطعن باالستئناف وذلك إال بعد صدور الحكم في األساس ومع ىذا

الحكم مثالو القرار الخاص بندب الخبير والقرار القاضي بجمب بعض األوراق من

محكمة أخرى(.)14

كذلك األحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة إذ تقبل ىذه األحكام

الطعن بالتمييز وليس الطعن باالستئناف  ،وق اررات الفرقية وىي الق اررات التي

تقضي باتخاذ أو رفض بعض اإلجراءات التي تؤدي إلى الحكم في الدعوى وىي

تمزم القاضي بنتائجيا وال يمكنو العدول عنيا وال الفصل في الدعوى قبل تنفيذىا
كإثبات الممكية أو إثبات الزوجية.

أما بالنسبة لمطعون االستئنافية المقدمة إلى الييئة القضائية لالنتخابات،

فإن أي قرار ال يصدر من مجمس المفوضين يكون غير قابل لمطعن فيو أمام

الييئة القضائية لالنتخابات وىذا ما سنوضحو الحقاً.
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المبحثىالثاني ى

الكوئظىالقضائوظىلالنتخابات ى
تعد المفوضية العميا المستقمة لالنتخابات ىيئة مينية حكومية مستقمة
ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجمس النواب(.)15
ويدخل ضمن ميام المفوضية اإلشراف عمى جميع أنواع االنتخابات
واالستفتائات االتحادية واإلقميمية وفي المحافظات غير المنتظمة في إقميم وتتألف
المفوضية العميا المستقمة لالنتخابات من مجمس مفوضين واإلدارة االنتخابية  ،كما
أن ق اررات مجمس المفوضين ال تعد نيائية بمجرد صدورىا بل أنيا قابمة لمطعن
فييا أمام الييئة القضائية لالنتخابات لذلك توجب عمينا بياناً تشكيل الييئة وشروط
قبول الطعن أماميا في مطمب أول وصالحيات الييئة في النظر بالطعون
االنتخابية في مطمب ٍ
ثان.

المطلبىاألول ى
تذكولىالكوئظىالقضائوظىلالنتخاباتىوذروطىقبولىالططنى ى
أمامكا ى
أوجب قانون المفوضية العميا المستقمة لالنتخابات رقم (  ) 11لسنة
 2007عمى محكمة التمييز االتحادية تشكيل الييئة القضائية لالنتخابات وتتألف
من ثالثة قضاة غير متفرغين يتولى النظر في الطعون المحالة إلييا من مجمس
المفوضين أو المقدمة إلييا من المتضررين من ق اررات المجمس مباشرة(.)16
وىذا يعني أن ق اررات مجمس المفوضين يمكن تمييزىا إذ يجوز االعتراض
عمييا أمام الييئة القضائية لالنتخابات والمشكمة من محكمة التمييز االتحادية ،
وفي ذلك تعزيز لمرقابة القضائية فممييئة سمطة إشراف ورقابة تمارسيا من خالل
واليتيا عمى ق اررات مجمس المفوضين  ،أما عن شروط قبول الطعن أمام الييئة
القضائية نجد أن القانون أخذ باالختصاص الحصري لمييئة القضائية لالنتخابات.
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د .عمياء غازي موسى
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إذ أن ق اررات مجمس المفوضين ال تعد نيائية بمجرد صدورىا ،بل أنيا
قابمة لمطعن فييا أمام الييئة المذكورة  ،إال أننا نرى أن القرار اإلداري يعد نيائياً
بمجرد صدوره وال يتقاطع مع ذلك إمكانية الطعن فيو فيما بعد  ،ومن ناحية أخرى
ال تعد الق اررات نيائية إذ كان صدورىا يتوقف عمى موافقة جية أخرى وىذا ليس
الحال ىنا  ،ويقدم طمب االستئناف إلى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي
لممفوضين في اإلقميم والمحافظات حص اًر ومن ثم تقوم الدائرة بإحالتو إلى مجمس
المفوضين ليتولى بدوره إحالتو إلى الييئة القضائية أو أن يقدم االستئناف مباشرة
إلى الييئة القضائية لالنتخابات  ،نمحظ أن قانون المفوضية قد سكت عن بيان
شكل طمب االستئناف والبيانات الواجب توافرىا فيو  ،كما سكت عن بيان
االسباب التي توجب رد ق اررات المجمس ولكن بالرجوع إلى نظام الشكاوى
والطعون رقم (  ) 16لسنة  2009والذي جاء بعدم جواز تقديم الطعن ذاتو ألكثر
من مرة(.)17
إذ جاء في قرار لمييئة القضائية لالنتخابات والمتضمن تصديق القرار
المستأنف الصادر من مجمس المفوضين باستبعاد المرشح ( س  .ص ) ورد
الطعن االستئنافي المقدم منو  ،وحيث أن الق اررات التي تصدر من الييئة تكون
باتة وغير قابمة لمطعن بأي شكل من االشكال استناداً ألحكام المادة (  / 8سابعاً
) من قانون المفوضية العميا المستقمة لالنتخابات(.)18
والمالحظ أن القرار تم استئنافو لممرة الرابعة وىذا يتوجب أن يتم
االستئناف لمرة واحدة فقط وذلك لعدم إشغال الييئة بطعون سبق الفصل فييا
واحتراماً لمبدأ صحة االحكام القضائية المنصوص عمييا قانوناً.
وأما الجيات التي ليا الحق في تقديم الطعن إلى الييئة في مجمس
المفوضين أو المتضررين من ق اررات المجمس مباشرة فيم أما الكيان السياسي
المعني أو الممثل المخول لمكيان أو المرشح( ،)19أما مدة الطعن فتبدأ من اليوم
التالي لنشر ق اررات مجمس المفوضية .
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وأما الشروط الموضوعية الواجب توافرىا في ق اررات مجمس المفوضين
لغرض إمكانية استئنافيا لدى الييئة القضائية لالنتخابات.
أولها :وجوب اقتصار ذلك عمى الق اررات الصادرة عن مجمس المفوضين
حصرًا ،فأن الق اررات في حالة عدم صدورىا من الجية المذكورة ،فأنيا تكون غير
خاضعة لالستئناف.
وثانيهما :اتسام ق اررات مجمس المفوضين بالنيائية والذي يتحقق بنشر
الق اررات المذكورة في (  ) 3صحف يومية ولمدة (  ) 3أيام عمى االقل وبالمغتين
العربية والكردية.
وثالثهما :تقديم طمب الطعن خالل مدة (  ) 3أيام من تاريخ النشر
المذكور  ،إذ يستمر لمدة ثالثة أيام من التاريخ المذكور(.)20
ورابعهما :تقديم االستئناف المذكور إلى المكتب الوطني أو أي مكتب
انتخابي لممفوضية في اإلقميم أو المحافظات حص اًر ومن ثم تقوم الدائرة المعنية
بإحالة الطعن إلى مجمس المفوضين ليتولى بدوره إحالتو إلى الييئة القضائية
المذكورة استناداً ألحكام المادة الثامنة من قانون المفوضية(.)21
أما الشروط الشكمية الواجب توافرىا في الطعن االنتخابي يتمثل في
وجوب ك تابة الشكوى وتوقيعيا من الطاعن واحتوائيا عمى اسم المشتكي وعنوانو
والمعمومات الالزمة لالتصال بو واسم ومعمومات االتصال بالمخالف المفترض أن
وجدت والوصف المفصل لممخالفة المفترضة بما في ذلك التاريخ والوقت والمكان
والظروف وأية شكوى أخرى تتعمق بالعممية االنتخابية(.)22
بناء عمى ما تقدم يمكن القول :إن اختصاص الييئة القضائية لالنتخابات
ً
ىو النظر بالطعون االستئنافية بق اررات مجمس المفوضين  ،لذلك ندعو المشرع
العراقي إلى تغيير اسم الييئة القضائية لالنتخابات إلى الييئة القضائية االستئنافية
النتخابات .
ل ْ
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المطلبىالثاني ى
صالحواتىالكوئظىفيىالنظرىبالططونىاالنتخابوظ ى
يتوجب عمى الييئة القضائية أن تتحقق من تقديم الطمب خالل المدة
القانونية وىي (  ) 3أيام من تاريخ نشر قرار مجمس المفوضية وفي حالة تقديم
الطعن بعد المدة المذكورة تقوم الييئة برد الطعن وعدم الدخول في موضوعو  ،أما
فيصار إلى قبولو شكالً ومن ثم تنتقل إلى تدقيقو من
اذا تم تقديمو ضمن المدة ُ
حيث الموضوع .وبيذا نالحظ أن والية الييئة تعد والية شاممة لكافة الطعون

االنتخابية ويستوي في ذلك نظرىا من مجمس المفوضين من عدمو ،وعمى الييئة
أن تفصل في االستئناف خالل مدة عشرة أيام من تاريخ إحالة الطمب إلييا من
مجمس المفوضين(.)23
ونرى أن ىذه المدة قميمة جداً يصعب االلتزام بيا من قبل الييئو في ظل
الطعون الكثيرة التي قد تقدم الييا بالرغم من أن اليدف من قصر ىذه المدة ىو
لسرعة حسم الطعون المقدمو لكن ىذا اليجوز عمى حساب اعتبارات العدالة
والدقة.
ويمكن االشاره ىنا بأنو عمى الييئة أن تضع إجراءات خاصة بالطعن
أماميا استثناء من قانون المرافعات المدنية رقم (  ) 83لسنة  1969المعدل
والقوانين اإلجرائية األخرى(.)24
إال أن الييئة لم تضع أي إجراءات أو نظام داخمي ينظم عممية النظر
بالطعون االنتخابية عمى الرغم من أن وضع مثل تمك اإلجراءات غاية في
األىمية  ،فمن خالليا تتضح عممية اجتماع الييئة القضائية وتحدد أسموب
المرافعة وحضور الخصوم وغيابيم إلى غير ذلك من تمك اإلجراءات.
وتتمتع الييئة القضائية بسمطة مطمقة عمى الق اررات الصادرة من مجمس
المفوضين فبإمكان الييئة المصادقة عمى ق اررات مجمس المفوضين  ،او إلغاءىا
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أو تعديميا ،مثال ذلك قرار الييئة نقض قرار مجمس المفوضين في المفوضية
العميا المستقمة لالنتخابات بخصوص إلغاء عضوية النائب

(س.

ص ) مبينة أن المدعي قدم الوثائق الرسمية التي تؤكد صحة شيادتو
الدراسية(.)25
ونحن نرى أن بإمكان الييئة استخدام مصطمح (إلغاء) قرار مجمس
المفوضين بدالً من مصطمح (النقض) ألن االخير يرد عادةً عمى الحكم وليس
عمى القرار عمماً أن المجمس(مجمس المفوضين) الق اررات التي يصدرىا تعتبر

ق اررات أداريو بحتو.
ويمكن القول :إن الييئة القضائية ال يمكنيا ممارسة سمطتيا المطمقو عمى
ق اررات مجمس المفوضين والتي تم ذكرىا قبل قميل إال من خالل وجود طعن مقدم
من أحد المتضررين من القرار سواء كان المتضرر ناخباً أو كياناً سياسياً ،فال
يجوز لمييئة أن تنظر بالق اررات الصادرة من مجمس المفوضين من تمقاء نفسيا ،
كما أن المشرع جعل الييئة القضائية لالنتخابات ىي الجية الوحيدة المختصة
بالنظر بالطعون وال يجوز ألي جية اخرى النظر بيا  ،وجعل قرار الييئة نيائياً
وغير قابل لمطعن بو بأي شكل من األشكال.
ونالحظ أن عبارة أي شكل من األشكال لم ترد في القوانين العراقية وىذا
ما يجعل قرار الييئة لو قوة قانونية وسعيا المشرع العراقي(.)26
ونالحظ أن المشرع العراقي قصر مصادقة المحكمة االتحادية العميا عمى
نوع واحد من االنتخابات واالستفتاءات وىو انتخابات مجمس النواب  ،ولم يشترط
ذلك لبقية االنتخابات والسبب في ذلك ألىمية تمك االنتخابات ولزيادة الثقة في
نتائجيا.
وقد أثار النص الدستوري أعاله جدالً واسعاً وتساؤالت كثيره منا ىل
تكون ىذه المصادقة ىي مجرد إجراء شكمي أم موضوعي ؟ خصوصاً أن قانون
المحكمة رقم (  ) 30لسنة  2005لم ينص عمى ىذا االختصاص من ضمن
اختصاصات المحكمة االتحاديو العميا باعتبار أن القانون كان سابقاً لصدور
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الدستور الحالي (دستور ،)2005وىناك تسائل اخر عن الدور الذي تمعبو
المحكمة(المحكمو االتحاديو العميا) السيما بعد النظر في جميع الطعون االنتخابية
من قبل الييئو القضائيو لالنتخابات وانتياء مدة تقديم تمك الطعون وأن ق اررات تمك
الييئة القضائية باتو وال يقبل الطعن فييا بأي شكل من األشكال(.)27
لذلك نحن نؤيد رأي اتجاه واسع من الفقو (،)28الذي يعد ىذا االختصاص
ىو مجرد إجراء شكمي ويمكن منح صالحية لممحكمة لمنظر تميي اًز بق اررات الييئة
القضائية لالنتخابات.
عمماً أن قانون المفوضية العميا المستقمة لالنتخابات نص عمى أن تتولى
المفوضية متمثمة بمجمس المفوضين صالحية ( إعالن النتائج النيائية لالنتخابات
واالستفتاء بعد المصادقة عمييا من الجيات القضائية المختصة باستثناء نتائج
مجمس النواب .)29() ...
ومن المالحظ أن القانون لم يحدد من ىي الجية القضائية المختصة؟
كما فعل عندما ذكر المحكمة االتحادية العميا ،فيل المقصود بيا الييئة القضائية
لالنتخابات؟ أم محكمة التمييز؟ أم االستئناف؟ فالنص يشوبو الغموض وال يمكننا
القول :إن الييئة القضائية لالنتخابات ىي الجو التي تتولى المصادقة عمى نتائج
االنتخابات ،ألن ميمة الييئة محددة بموجب القانون رقم (  ) 11لسنة 2007
وىي الفصل في الطعون المقدمة عمى ق اررات مجمس المفوضين(.)30
لذلك ندعو المشرع العراقي إلى تحديد الجية القضائية المختصة
بالمصادقة عمى النتائج النيائية لالنتخابات.
ومن خالل ماتقدم نرى ان المشرع العراقي قد اناط ميمة النظر في
الطعون االنتخابية في العراق الى القضاء العادي من خالل الطعن بق اررات
مجمس المفوضين أمام الييئة القضائية لالنتخابات والمؤلفة من ثالثة قضاة غير
متفرغين من أعضاء محكمة التمييز االتحادية  ،ولم يمنح ىذا االختصاص
لمقضاء االداري ولم يمنحوُ أي دور في النظر بالطعون االنتخابية عمى الرغم من
الطبيعة اإلدارية لمق اررات الصادرة من المفوضية في أي مرحمة من مراحل
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االنتخاب كون المفوضية قد اصدرت قرارىا وعبرت عن إرادتيا كسمطة إدارية
استناداً إلى المعيار الشكمي في
التصرف  ،لذلك نحن ندعو المشرع العراقي إلى منح القضاء اإلداري
سمطة النظر في الطعون االنتخابية عمى الرغم من ان المشرع العراقي قد رسم
طريقاً لمطعن ببعض الق اررات االداريو بما يخرجيا من اختصاص محاكم القضاء
االداري ،واناطيا ببعض الييئات شبو القضائيو  ،وان ىذه الق اررات تخرج من والية
محاكم القضاء االداري وتتوالىا الجيات التي تم ذكرىا قبل قميل  ،الن المشرع قد
عين مرجع طعن خاص بيا ! ومن الغريب ان االحكام الصادره عن ىذه الييئات
يتم تمييزىا لدى محاكم القضاء العادي باالستئناف او التمييز رغم ان تمك االحكام
تتعمق بق اررات اداريو بحتو ،وكان من االجدر بالمشرع العراقي شموليا بقانون
التعديل الخامس لقانون مجمس شور الدولو رقم ( )17لسنة  2013وارجاعيا الى
والية القضاء االداري بتشكيمو الجديد ابتداً  ،وتمييز االحكام الصداره بموضوعاتيا
لدى المحكمو االداريو العميا والتي تم انشائيا بموجب القانون اعاله وتمارس
المحكمو االداريو العميا االختصاصات التي تمارسيا محكمة التمييز االتحاديو
والمنصوص عمييا في قانون المرافعات المدنيو رقم( )83لسنة ،1969فالميم ىو
لم شمل جميع المنازعات االداريو الى حظيرة القضاء االداري واعتبار القانون رقم
( )17لسنة  2013بمثابة قانون (الصالح نظام العدالو االداريو ) في العراق
لحين انشاء مجمس الدولو في العراق والمنصوص عميو في الدستور العراقي
الحالي (دستور  )2005في الماده ( )101منو .

الخاتمظ ى
بعد أن انتيينا من دراسة بحثنا توصمنا إلى النتائج والمقترحات اآلتية :

أوالًى:ىالنتائجى :ى
 -1يعد االستئناف أحد طرق الطعن العادية في األحكام الصادرة من محاكم
الدرجة األولى وىو وسيمة لتدارك الخطأ وتالفي الظمم الذي وقع في الحكم
الصادر من محاكم الدرجة األولى.
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 -2تبين لنا من خالل البحث أن نطاق االستئناف في الدعوى الجزائية يتمثل في
أحكام معينة منيا األحكام الصادرة من أية محكمة بداءة بصفتيا الجنائية وكذلك
األحكام الصمحية التي ينص قانون الصمح عمى أن تستأنف أمام محاكم
االستئناف  ،فضالً عن األحكام والق اررات التي يرد نص خاص بموجب أي قانون
عمى جواز استئنافيا  ،وىذا ما جاء بو قانون أصول المحاكمات الجزائية االردني
 ،ألن طريق الطعن باالستئناف في الدعوى الجزائية في القانون العراقي أُلغي
ويوجد فقط تمييز وتصحيح القرار التمييزي.
 -3الحظنا أن المفوضية ال تصدر أحكاماً وانما ق اررات والتي نرى بأنيا ق اررات
إدارية بناء عمى المعيار الشكمي كونيا صدرت من ىيئة تابعة لجية اداريو
بصرف النظر عن مضمون القرار أو طبيعتو اوبناءاً عمى المعيار الموضوعي
الذي ينظر إلى موضوع العمل ذاتو.
 -4الحظنا في تشكيل الييئة أنيا تتألف من ثالثة قضاة غير متفرغين تتولى
النظر في الطعون المحالة إلييا من مجمس المفوضين أو المقدمة إلييا من قبل
المتضررين من ق اررات المجمس مباشرة.
 -5أما عن شروط قبول الطعن أمام الييئة فنالحظ أن القانون أخذ باالختصاص
الحصري لمييئة  ،إذ أن ق اررات المجمس ال تعد نيائية بمجرد صدورىا ،بل أنيا

قابمة لمطعن أمام الييئة المذكورة.
 -6كما الحظنا أن القانون قد سكت عن بيان شكل االستئناف ونطاقو لذلك
توجب عمينا الرجوع إلى نظام الشكاوى والطعون رقم (  ) 16لسنة .2009
 -7الحظنا أن الييئة تدقق في المدة القانونية لتقديم الطمب كما أن واليتيا شاممة
لمطعون االنتخابيو كافو يستوي في ذلك نظرىا من مجمس المفوضين من عدمو ،
إذ لمييئة حق المصادقة عمى ق اررات مجمس المفوضين أو الغاء أو تعديل القرار.
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 -8كما الحظنا أن لمرقابة القضائية دو اًر بار اًز في تحقيق نزاىة االنتخابات ،
ويتبين ذلك من خالل دور القضاء الفعال في اإلشراف عمى العممية االنتخابية
والنظر في الطعون االنتخابية من خالل الييئة القضائية لالنتخابات.

ثانواًى:ىالمقترحاتى :ى
 -1نقترح عمى المشرع العراقي تغيير أسم الييئة القضائية لالنتخابات إلى الييئة
القضائية االستئنافية  ،وذلك ألن تسميتيا بالييئة القضائية لالنتخابات غير دقيق
وأنيا تتألف من ( ثالثة ) قضاة غير متفرغين من محكمة التمييز  ،كما انيا
تنظر في الطعون االستئنافية المقدمة إلييا من مجمس المفوضين أو من
المتضررين من ق اررات المجمس مباشرة.
 -2نقترح عمى المشرع وضع آلية معينة لمطعن استئنافاً بق اررات مجمس
المفوضين وبيان شكل االستئناف وكذلك اإلسراع في وضع نظام خاص
لإلجراءات بالطعن أمام الييئة القضائية بدالً من المجوء إلى قانون المرافعات
المدنية رقم (  ) 83لسنة  1969المعدل.
 -3نقترح عمى المشرع تمديد المدة التي يتوجب عمى الييئة أن تفصل في
االستئناف وىي مدة (  ) 10أيام  ،إذ يصعب االلتزام بيا في ظل الطعون الكثيرة
التي قد تقدم لمييئة عمى الرغم من أن اليدف أو الغايو من قصر المدة ىو
لسرعة حسم الطعون و لكن ليس عمى حساب اعتبارات العدالو والدقو.
 -4نقترح عمى المشرع تحديد الجيات التي يحق ليا استئناف قرار مجمس
المفوضين بالناخب أو المرشح ( حص اًر ) وذلك لسرعة حجم الدعاوى بدالً من
تقديميا لممكتب االنتخابي ثم إحالتيا إلى مجمس المفوضين لكي يقوم المجمس
بإحالتيا إلى الييئة القضائية.
 -5كما نقترح تحديد الجية القضائية المختصة بالمصادقة عمى النتائج النيائية
لالنتخابات وجعل المحكمة االتحادية العميا جية طعن بق اررات الييئة القضائية
لالنتخابات.
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 -6ندعو المشرع العراقي إلى منح القضاء االداري دو اًر في النظر بالطعون
االنتخابية عمى الرغم من الطبيعة اإلدارية لمق اررات الصادرة من المفوضية العميا
المستقمة لالنتخابات وفي أي مرحمة من مراحل االنتخاب كون المفوضية قد
أصدرت قرارىا وعبرت عن إرادتيا كسمطة إدارية كما أن االنتخاب يعد من
مواضيع القانون العام.
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