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بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً ألحكام البند (اوالً) من المادة ( )61والبند (ثالثاً) من المادة
) (73من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 2019/ /
إصدار القانون اآلتي- :
رقم (

) لسنة2019
قانون
االنتخابات
الباب االول

االحكام االنتخابية المشتركة
الفصل االول
التعاريف واألهداف والسريان
المادة  -1-يقصد بالعبارات التالية ألغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
أوالً -المجلس :مجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانياً -المفوضية :المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات.
ثالثاً -الهيئة القضائية لالنتخابات :هي الهيئة التي يشكلها مجلس القضاء االعلى وتتألف من()5
خمسة قضاة تختص بالنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين او المتضرر من
ق اررات مجلس المفوضين.
رابعاً -الحزب او التنظيم السياسي :هو مجموعة من المواطنين منظمة تحت اي مسمى على
اساس مبادئ وأهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول الى السلطة لتحقيق أهدافها بطرق
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ديمقراطية بما ال يتعارض مع احكام الدستور والقوانين النافذة على ان يكون مسجالً في
المفوضية.
خامساً -الناخب :العراقي الذي تتوافر فيه الشروط القانونية واالهلية للتصويت في االنتخابات.
سادساً-الناخب النازح  :العراقي الذي نزح قس ار من مكان اقامته الدائم إلى مكان آخر داخل
العراق بعد  2003/4/9ألي سبب كان.
سابعاً-المرش ــح  :كل عراقي قبل ترشحه رسمياً من المفوضية لعضوية مجلس النواب أو مجالس
المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثامناً-القوات المسلحة :و ازرة الدفاع وتشكيالتها والعسكريون العاملون في الجيش العراقي وجهاز
مكافحة االرهاب وهيأة الحشد الشعبي وقوات البيشمركة واي جهاز عسكري اخر.
تاسعاً-االجهزة االمنية :و ازرة الداخلية وتشكيالتها ومنتسبو االجهزة االمنية واي دوائر او
تشكيالت تابعة لها وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشارية االمن الوطني وجهاز االمن
الوطني واي جهاز أمني اخر.
عاش اًر-سجل الناخبين االبتدائي :السجل الذي يحتوي أسماء وبيانات الناخبين ويتم اعداده ونشره
من المفوضية لالطالع عليه وتقديم الطعون بشأنه.
حادي عشر-س جل الناخبين النهائي :سجل أسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه والذي
يتم نشره بعد انتهاء مدة االعتراض.
ثاني عشر-التسجيل البايومتري :تسجيل بيانات الناخبين وجمعها الكترونياً من خالل استخدام
استمارة التسجيل البايومتري واضافة البيانات الحيوية لغرض تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة
لسجل الناخبين.
ثالث عشر -بطاقة الناخب االلكترونية :الوثيقة التي تصدرها المفوضية وتحتوي على المعلومات
الشخصية للناخب وتستخدم في يوم االقتراع من خالل اجهزة االقتراع االلكترونية.
رابع عشر-القائمة المفردة :القائمة التي يحق لفرد واحد ان يرشح بها نفسه لالنتخابات على ان
يكون مسجال لدى المفوضية.
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خامس عشر-الدائرة االنتخابية :كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً ألحكام هذا
القانون.
سادس عشر-مركز االنتخ ــاب :المكان الذي تحدده المفوضية ضمن الدائرة االنتخابية إلجراء
عملية االقتراع.
سابع عشر-محطة االقتراع :المكان الذي تعينه المفوضية ضمن مركز االنتخاب لتصويت
الناخبين الذي يستوعب عدداً محدداً من الناخبين.
المادة  -2-يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي- :
أوالً-مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنتظمة
في إقليم.
ثانياً-المساواة في المشاركة االنتخابية .
ثالثاً-ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة االنتخابية.
رابعاً-ضمان عدالة االنتخابات وحريتها ونزاهتها .
خامساً-توفير الحماية القانونية لمراحل واجراءات العملية االنتخابية.
سادساً -تشكيل المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بطريقة حيادية وشفافة لضمان اجراء
انتخابات حرة ونزيهة.
المادة -3-يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنتظمة
في إقليم.
الفصل الثاني
حق االنتخاب
المادة -4-أوالً -االنتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا
القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون أو
الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي.
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ثانياً-يمارس كل ناخب حقه في التصويت لالنتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية وال يجوز
التصويت باإلنابة.
المادة -5-يشترط في الناخب أن يكون:
أوالً-عراقي الجنسية.
ثانياً-كامل األهلية.
ثالثاً-أتم ( )18الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها االنتخابات.
رابعاً-مسجال في سجل الناخبين وفقاً ألحكام هذا القانون واالنظمة والتعليمات واالجراءات التي
تصدرها المفوضية.
الفصل الثالث
حق الترشيح
المادة  -6-يشترط في المرشح اضافة الى الشروط الواجب توفرها في الناخب ما يأتي:
اوالً -ال يقل عمره عن ( )25خمس وعشرين سنة عند الترشيح.
ثانياً -ان يكون حاصال على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها في االقل لمرشح مجلس النواب،
وحاصالً على شهادة الدبلوم أو ما يعادلها في االقل لمرشح مجلس المحافظة.
ثالثاً-أن ال يكون مشموالً بقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .
ٍ
محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام
رابعاً -غير
بحكم قضائي بات وان ُش ِم َل بالعفو عنها.

دون اسمه في السجل االنتخابي للمحافظة ومقيماً فيها مدة ال تقل عن ( )5خمس سنوات
خامساًّ -
قبل الترشح.
المادة-7-ال يجوز لألشخاص التالي ذكرهم الترشح لالنتخابات:
أوالً -افراد القوات المسلحة واالجهزة االمنية .
ثانياً -القضاة واعضاء االدعاء العام.
5

ثالثاً -رئيس وأعضاء مجلس الدولة.
رابعاً-رئيس ديوان الرقابة المالية ونواب رئيس الديوان والمدراء العامين لدوائر الديوان.
خامساً-رئيس هيئة النزاهة ونائبيه والمدراء العامين للهيئة.
سادساً -رئيس مفوضية حقوق االنسان ونائبه واعضاء مجلس المفوضين.
سابعاً-أ -رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات والمدراء العامون فيها ويحق لهم
الترشح بعد مرور ( )3ثالث سنوات من تاريخ تركهم العمل.
ب -موظفي المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ،ويحق لهم الترشح بعد تركهم العمل.
المادة -8-ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى و ازرات التعليم العالي والبحث العلمي
والتربية والداخلية والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كل حسب اختصاصها للبت فيها خالل
( )15خمسة عشر يوماً من تاريخ استالمها.
المادة -9-تحدد اجور اشتراك الحزب او التنظيم السياسي او الفرد في االنتخابات بقرار يصدر
من المفوضية ويعد دفع الحزب أو التنظيم السياسي أجور االشتراك شامال لكل مرشحيه في
الدوائر كافة.
المادة -10-يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية وتنشر اسماء المرشحين في صحيفتين
محليتين يوميتين في االقل وفي الموقع االلكتروني الرسمي للمفوضية.
الفصل الرابع
الدوائر االنتخابية
المادة-11-أوالً -تقسم الدوائر االنتخابية على أساس دائرة انتخابية لكل قضاء في المحافظة.
ثانياً -يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة االنتخابية.
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ثالثاً -يعاد ترتيب تسلسل المرشحين في الدائرة االنتخابية وفقاً لعدد االصوات التي حصل عليها
كل منهم ويعد فائ اًز من حصل على أعلى األصوات وفق نظام الفائز االول وهكذا بالنسبة لبقية
المرشحين.
المادة  -12-في حالة تساوي أصوات المرشحين لنيل المقعد األخير يتم اللجوء الى القرعة
بحضور المرشحين أو ممثلي الكتل المعنية.
المادة -13-أوالً -تكون نسبة تمثيل النساء بما ال يقل عن الربع من عدد اعضاء المجلس.
ثانياً -في حال عدم تحقق النسبة المذكورة المخصصة للمحافظة في البند (أوالً) من هذه المادة
تحتسب كوتا النساء وفقاً للخطوات التالية بغض النظر عن الفائزين من الرجال:
أ -تحدد حصة كل دائرة انتخابية من النساء من خالل قسمة عدد المقاعد المخصصة للدائرة
االنتخابية على الرقم ( )4على ان تهمل الكسور.
ب -عند عدم تحقق النسبة المطلوبة في الفقرة (أ) تقسم عدد المقاعد المخصصة للدائرة على
الرقم (.)3
جـ -عند عدم تحقق النسبة المذكورة من النساء في الفقرتين (أ ،ب) يقسم عدد المقاعد
المخصصة للدائرة على الرقم (.)2
د -اذا لم يتم استكمال العدد المطلوب لمقاعد النساء المخصصة للمحافظة وفقا لما ورد في
الفقرات (أ،ب،ج) فيتم تخصيص مقعد للنساء للدائرة التي فيها مقعد واحد ويستبدل المرشح
الحاصل على اعلى االصوات في الدائرة االنتخابية بمرشحة من نفس الدائرة حصلت على اعلى
اصوات النساء في الدائرة.
ه -في حال تساوي عدد المقاعد ألكثر من دائرة انتخابية في المحافظة فيخصص مقعد للنساء
للدائرة الحاصلة على اقل عدد من االصوات ويستبدل المرشح الفائز بامرأة حصلت على اعلى
االصوات ضمن الدائرة.
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المادة -14-أوالً -تتولى و ازرة التخطيط تزويد المفوضية والجهات ذات العالقة بعدد االقضية
لكل محافظة والحدود االدارية لكل قضاء وعدد نفوس القضاء.
ثانياً -اذا كانت نفوس القضاء تقل عن ( )100000مائة الف نسمة النتخابات مجلس النواب
فيدمج مع اقرب قضاء مجاور اقل عدداً في النفوس ليكونا دائرة انتخابية واحدة.
المادة -15-في حالة اجراء التعداد العام للسكان تكون الدوائر االنتخابية على اساس عدد
المقاعد المخصصة للمجلس بواقع مقعد لكل دائرة انتخابية.
المادة-16-اوالً-إذا َش َغر أي مقعد في المجلس يحل محله المرشح الحائز على أعلى األصوات
في الدائرة االنتخابية نفسها.

ثانياً-إذا كان المقعد الشاغر في المجلس يخص امرأة فال يشترط ان تحل محلها امرأة اخرى اال
إذا كان ذلك مؤث ار على نسبة تمثيل النساء في المجلس.
الفصل الخامس
سجل الناخبين
المادة-17-أوالً -تلتزم المفوضية بتسجيل الناخبين ِم َم ْن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها
في هذا القانون.
ثانياً-تتولى المفوضية من خالل االدارة االنتخابية إعداد وتحديث سجل الناخبين االبتدائي من
خالل مكاتبها في االقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ثالثاً-لكل شخص تتوافر فيه شروط االقتراع الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين
االبتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن مدوناً فيه.
رابعاً –يتم التسجيل شخصياً وال يجوز أن يكون الناخب مسجالً في أكثر من دائرة انتخابية
واحدة.
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خامساً -تحذف المفوضية اسماء الناخبين المتوفين وفاقدي االهلية من سجالت الناخبين
بالتنسيق مع و ازرة الصحة والجهات ذات العالقة.
المادة-18-تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على أحدث قاعدة بيانات لسجل الناخبين
المعد وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين لحين إجراء
التعداد العام للسكان.
المادة -19-تعرض المفوضية سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية في مكان بارز داخل مراكز
التسجيل وتقوم بنشره على موقعها االلكتروني.
المادة-20-أوالً -لكل ناخب لم يرد اسمه في سجل الناخبين االبتدائي ،أو حصل خطأ في
البيانات الخاصة بقيده ،أن يقدم اعتراضاً إلى المكتب الوطني للمفوضية ،أو فروعه في
المحافظات ،إلدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في السجل.
ثانياً -يقدم االعتراض تحريرياً وفقاً ألحكام هذا القانون خالل مدة تحددها المفوضية تبدأ من
تاريخ عرض سجل الناخبين االبتدائي في الدوائر االنتخابية.
ثالثاً -يبت مكتب المفوضية في المحافظة باالعتراض خالل مدة تحددها المفوضية ،ويكون ق ارره
قابالً لالعتراض عليه أمام مجلس المفوضين ،ويخضع للطعن فيه وفقا للقانون.
المادة-21-يصبح السجل االبتدائي نهائياً ويتم االقتراع بموجبه بعد انقضاء مدة االعتراض عليه
أو حسم االعتراضات المقدمة في شأنه وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل.
الفصل السادس
الدعاية االنتخابية
المادة -22-أوالً -الدعاية االنتخابية :هي مجموعة االنشطة والفعاليات التي يقوم بها المرشحون
او االحزاب او مؤيدوهم خالل المدة المحددة قانوناً ،لغرض التعريف بالبرنامج االنتخابي باعتماد
وسائل الدعاية واالساليب المتاحة قانوناً بقصد حث الناخبين على التصويت لصالحهم في يوم
االقتراع.
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ثانياً -الدعاية االنتخابية حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون ،شرط التزامها بالحدود
اإلدارية للدائرة االنتخابية المرشح فيها.
المادة -23-الصمت االنتخابي :التوقف عن الدعاية االنتخابية التي تسبق يوم االقتراع العام
بـ( )24اربع وعشرين ساعة.
المادة -24-يلتزم المرشح في يوم االقتراع باالمتناع عن أي دعاية انتخابية كتوزيع برنامجه
االنتخابي او منشوراته ومطبوعاته بنفسه أو بوساطة غيره.
المادة -25-تبدأ الدعاية االنتخابية قبل يوم االقتراع بمدة ال تزيد على ( )25خمسة وعشرين
يوماً وتنتهي عند بدء يوم الصمت االنتخابي.
المادة-26-تعفى الدعاية االنتخابية من أية رسوم.
المادة -27-أوالً -تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية
األماكن والمواد المستخدمة التي ُيمنع فيها ممارسة الدعاية االنتخابية.
ثانياً-يمنع نشر اإلعالنات أو البرامج أو صور المرشحين في مراكز ومحطات االقتراع.
ثالثاً – على المرشحين المشاركين في االنتخابات ازالة الدعاية االنتخابية خالل ( )15خمسة
عشر يوماً من يوم االقتراع.
المادة-28-يحظر على المرشح ومؤيديه ما يأتي.:
أوالً -تنظيم التجمعات االنتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه خالل المدة المحددة في هذا
القانون في أبنية الو ازرات ودوائر الدولة المختلفة ودور العبادة.
ثانياً -استعمال شعار الدولة الرسمي في االجتماعات واإلعالنات والنشرات االنتخابية.
ثالثاً-استعمال شعار الدولة الرسمي في الكتابات والرسوم التي تستخدم في الدعاية االنتخابية.
رابعاً -استخدام نفوذهم الوظيفي أو بذل موارد الدولة أو تجنيد وسائلها وأجهزتها لصالح دعايتهم
االنتخابية أو دعاية مرشحيهم بما فيها االجهزة األمنية أو العسكرية.
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خامساً -ممارسة أي شكل من أشكال الضغط او اإلكراه أو التهديد أو منح مكاسب مادية أو
وظيفية أو معنوية أو الوعد بها بقصد التأثير على الناخب أو التأثير على نتائج االنتخابات.
سادساً -اإلنفاق على الدعاية االنتخابية من المال العام أو أموال الوقف أو أموال النقابات
واالتحادات والجمعيات أو أموال الدعم الخارجي.
سابعاً  -وضع إعالنات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل
في قوائم المرشحين المصادق عليها من المفوضية.
ثامناً -استعمال وسائل الكراهية او المساس بسمعة وشرف المرشحين لالنتخابات باي وسيلة من
وسائل االعالم.
تاسعاً -استخدام الشعائر والرموز الدينية في الدعاية االنتخابية.
المادة-29-ال يحق ألي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية أن يقوم يوم
االقتراع بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بوساطة غيره.
المادة-30-للمفوضية اصدار انظمة واجراءات لتنظيم االنفاق على الدعاية االنتخابية.
الفصل السابع
اجراءات االقتراع
المادة -31-تلتزم المفوضية بإعداد جدول زمني يتضمن مراحل العملية االنتخابية ينشر في
الموقع الرسمي للمفوضية ويوزع على االحزاب السياسية والمرشحين.
المادة-32-أوالً-تجري عملية العد والفرز في مراكز االنتخابات بعد انتهاء عملية االقتراع مباشرةً
باستخدام اجهزة العد والفرز االلكتروني(اجهزة تسريع النتائج) ويتم تزويد وكالء األحزاب السياسية
والمرشحين بنسخة الكترونية من استمارات نتائج االقتراع في كل محطة من محطات االقتراع.
ثانياً-على المفوضية التعاقد مع احدى الشركات العالمية الرصينة لفحص برامجيات اجهزة
االقتراع (اجهزة تسريع النتائج) واالجهزة الملحقة بها قبل اجراء العملية االنتخابية.
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المادة-33-تضع المفوضية إجراءات عملية التصويت الخاص على ان تتضمن اآلتي:
أوالً-توزيع أسماء افراد القوات المسلحة واالجهزة األمنية على مستوى محطة بعد التأكد من عدم
تك ارراها في محطات االقتراع األخرى في التصويت العام.
ثانياً-اجراء عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام خالل مدة ال تزيد على ( )10عشرة
ايام من تاريخ االقتراع العام ويحال المخالف الى المحاكم المختصة ،ويتم تغذية جهاز التحقق
في محطات الناخبين ببيانات المسجلين بايومترياً وتفحص اجهزة التحقق قبل عملية االقتراع.
المادة-34-تجري عملية التصويت الخاص وفق بطاقة الناخب البايومترية حص اًر ،قبل ()48
ثمان واربعين ساعة من موعد االقتراع العام وتشمل :
أوالً-منتسبي القوات المسلحة واالجهزة االمنية ،وفق إجراءات مشابهة إلجراءات االقتراع العام،
وتفتح لهم محطات خاصة في مراكز االقتراع العام القريبة من عملهم ،ويمنع التصويت في
الوحدات العسكرية.
ثانياً – تخصص مراكز انتخابية محددة للنازحين في المخيمات المعتمدة من و ازرة الهجرة
والمهجرين لغرض االدالء بأصواتهم لمرشحيهم في الدوائر االنتخابية التي نزحوا منها.
المادة -35-تلتزم المفوضية باالتي:
أوالً -عدم فتح اي مركز او محطة اقتراع بعد المصادقة على االنتشار النهائي لمراكز ومحطات
االقتراع.
ثانياً -منع استحداث اي تصويت اخر لم يرد ذكره في هذا القانون.
المادة -36-تلتزم المفوضية بإعالن نتائج االنتخابات االولية خالل ( )24اربع وعشرين ساعة
من تاريخ انتهاء موعد االقتراع.
المادة -37-للمفوضية التعاقد مع موظفي الدولة والقطاع العام للعمل في يوم االقتراع لقاء
مكافئة مالية تحددها المفوضية.
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الباب الثاني
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات
الفصل االول
مهام المفوضية
المادة  -38-تؤسَّس بموجب هذا القانون هيئة تسمى (المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات)،
تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واالداري ويمثلها رئيس مجلس المفوضين أو من
يخوله وتخضع لرقابة مجلس النواب.
المادة -39-تتألف المفوضية من:
أوالا -مجلس المفوضين.
ثانيا ا -االدارة االنتخابية.
المادة -40-تتولى المفوضية المهام اآلتية:
أوالا -وضع األسس والقواعد المعتمدة في االنتخابات واالستفتاءات االتاادية وفي الماافظات
غير المنتظمة في اقليم لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة.
ثانيا ا -القيام بتنظيم وتنفيذ واإلعالن عن جميع أنواع االنتخابات واالستفتاءات االتاادية.
ثالثا ا -تنظيم االاكام واالجراءات المتعلقة بعمل االازاب السياسية وفقا ا لقانون االازاب السياسية
رقم( )36لسنة .2015
الفصل الثاني
مجلس المفوضين
المادة -41-يشكل مجلس المفوضين من ( )7سبعة اعضاء وفق اآلتي:
أوالا )3(-ثالثة قضاة ال يقل صنف اي منهم عن الصنف االول يرشاهم مجلس القضاء االعلى
على ان يكون اادهم مرشح من مجلس قضاء اقليم كردستان.
ثانيا ا )1( -مستشار ترشاه هيئة رئاسة مجلس الدولة على ان ال تقل خدمته في المجلس عن
( )10عشر سنوات.
ثالثا ا )2( -استاذ جامعي (اكاديمي) ترشاه لجنة الخبراء التخصصية في كليات واقسام العلوم
السياسية وعلوم الااسبات والمعلوماتية ال تقل خدمتهما الجامعية عن ( )15خمس عشرة سنة
على ان تكون امرأة من بينهما.
رابعا ا )1(-مااسب قانوني يرشاه ديوان الرقابة المالية االتاادي ال تقل خدمته في الديوان عن
( )15خمس عشرة سنة.
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المادة -42-يشترط في المرشح لمجلس المفوضين ما يأتي:
أوالا -ان يكون عراقيا ا مقيما ا في العراق اقامة دائمية.
ثانيا ا -ان يكون ااصالا على الشهادة الجامعية االولية في االقل.
ثالثا ا -ان يكون اسن السيرة والسلوك.
رابعا ا -ان يكون مستقالا من النااية السياسية.
خامسا ا -ان ال يكون مشموالا بقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.
سادسا ا -غير ماكوم بجريمة مخلة بالشرف او اثرى بشكل غير مشروع على اساب المال العام
باكم قضائي بات وإن شمل بعفو عام أو خاص.
المادة -43-أوالا-ترسل الجهات المرشاة اسماء المرشاين الذين تتوفر فيهم شروط المادة
( )42من هذا القانون الى رئاسة الجمهورية خالل ( )30ثالثين يوما ا من تاريخ اشعارهم من
رئاسة الجمهورية
ثانيا ا -يتولى ديوان رئاسة الجمهورية اتخاذ االجراءات الالزمة الصدار المرسوم الجمهوري
بتعيينهم خالل ( )15خمس عشرة يوما ا من تاريخ ورود الترشياات.
المادة -44-يرأس الجلسة االولى لمجلس المفوضين أكبر االعضاء سنا ا وينتخب المجلس في
الجلسة االولى النعقاده رئيسا ا له من بين اعضائه من القضاة ونائبا ا للرئيس ومقرراا للمجلس من
اعضائه االخرين.
المادة-45-أوالا -تكون والية اعضاء مجلس المفوضين لمدة ( )4اربع سنوات غير قابلة للتمديد
تبدأ من تاريخ مباشرة مجلس المفوضين لعمله وتنتهي في السنة الرابعة له.
ثانيا ا -تاتسب خدمة اعضاء المجلس المنتدبين خدمة فعلية.
ثالثا ا -يتقاضى اعضاء المجلس الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانه في دوائرهم.
رابعا ا -يعاد اعضاء المجلس بعد انتهاء مدة انتدابهم الى دوائرهم التي انتدبوا منها.
المادة -46-يؤدي اعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية امام رئيس مجلس القضاء االعلى
وبالصيغة اآلتية:
وإخالص وأعْ م ُل
وتفان
ي َمسؤولياتي القا ُنوني ِة والمهن ّي ِة بأمان ٍة
ٍ
العظيم أَن أؤ ّد َ
العليّ َ
هلل َ
( أُقسِ ُم با ِ
ٍ
بإستقالل وايا ٍد وهللاُ على ما أقوله َشهيد)
على
إنجاز ال َمها ّم المُوكل ِة إليَّ
ٍ
ِ
المادة -47-يكون اجتماع المجلس صاياا ا باألغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قرارته
باألغلبية ،وفي االة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة -48-يمارس الرئيس الصالايات االتية:
أوالا -إدارة أعمال المجلس التنظيمية واالدارية.
ثانيا ا -اعداد جدول اعمال المجلس.
14

ثالثا ا -ترؤس اجتماعات المجلس لمناقشة جدول االعمال بما في ذلك أي اجتماع استثنائي يطلبه
( )3ثالثة من اعضاء المجلس في االقل.
رابعا ا -اية مهمات اخرى يكلفه بها مجلس المفوضين.
المادة  -49-ترتبط بمجلس المفوضين ما يأتي :
اوال ا-االمانة العامة  :يديرها موظف بدرجة مدير عام ااصل على شهادة جامعية اولية في
االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص وله خدمة فعلية ال تقل عن ( )10عشر سنوات تتولى
االعمال االدارية والتنظيمية الخاصة بالمجلس .
ثانيا ا -دائرة شؤون االازاب والتنظيمات السياسية  :يديرها موظف بدرجة مدير عام من ذوي
الخبرة واالختصاص ااصالا على شهادة عليا في القانون أو العلوم السياسية وله خدمة فعلية ال
تقل عن ( )10عشر سنوات تتولى اصدار اجازة تأسيس االازاب ومتابعة أعمالها ونشاطاتها
وفقا لقانون االازاب السياسية رقم( )36لسنة . 2015
ثالثا ا -قسم التدقيق والرقابة الداخلية -يديره موظف بعنوان مدير في االقل ااصل على شهادة
جامعية اولية في المااسبة او العلوم المالية والمصرفية يتولى تدقيق الاسابات المالية للمفوضية
ويرتبط برئيس المفوضية.
الفصل الثالث
صالحيات مجلس المفوضين
المادة-50-يمارس مجلس المفوضين الصالايات اآلتية:
اوالا -المصادقة على سجل الناخبين.
ثانيا ا -المصادقة على تسجيل االازاب السياسية.
ثالثا ا -المصادقة على قوائم المرشاين لالنتخابات.
رابعا ا -اعتماد مراقبي االنتخابات ووكالء الكيانات السياسية واالعالميين والمراقبين الدوليين.
خامسا ا -البت في الشكاوى والطعون االنتخابية ،وتكون قراراته قابلة للطعن امام الهيئة القضائية
لالنتخابات.
سادسا ا -المصادقة على اجراءات العد والفرز.
سابعا ا -المصادقة على نتائج االنتخابات واالستفتاءات باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي
تصادق عليها الماكمة االتاادية العليا.
ثامنا ا -وضع األنظمة والتعليمات التي تافظ للعملية االنتخابية نزاهتها.
تاسعا ا -المصادقة على هيكلية اإلدارة االنتخابية والتعيينات في الوظائف العليا وفقا ا للقانون.
عاشراا -رسم السياسة المالية للمفوضية.
اادي عشر -اختيار رئيس لإلدارة االنتخابية بدرجة خاصة وفقا ا للقانون وباألغلبية المطلقة لعدد
اعضاء المجلس.
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ثاني عشر -منح مخصصات للموظفين ال تزيد على المخصصات الممنواة لموظفي مجلس
الوزراء.
ثالث عشر -وضع نظام داخلي خاص بالمفوضية.
رابع عشر -نشر قراراته باللغتين العربية والكردية خالل ()3ثالثة ايام من تاريخ صدورها
وبالطريقة التي ياددها المجلس.
خامس عشر-إعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس النواب.
سادس عشر -نشر الثقافة االنتخابية وتوعية الناخبين وتعزيز الممارسة الديمقراطية بالوسائل
المتااة.
المادة  -51-تنتهي العضوية في مجلس المفوضين الاد االسباب االتية.:
أوالا -قبول استقالة عضو المجلس وفق النظام الداخلي.
ثانيا ا -وفاة عضو المجلس.
ثالثا ا -عجز عضو المجلس عن القيام بواجباته بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة.
رابعا ا -صدور اكم قضائي بات باق عضو المجلس عن جريمة مخلة بالشرف.
خامسا ا -لمجلس النواب إعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه باألغلبية المطلقة
بعد االستجواب.
سادسا ا -اذا شغر ااد مقاعد مجلس المفوضين الاد االسباب المذكورة في هذه المادة فيتم
استبداله وفقا ا لآللية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة -52-لرئيس مجلس المفوضين صالايات الوزير المختص فيما يتعلق بعمل المفوضية.
الفصل الرابع
االدارة االنتخابية
المادة -53-اوال -تتألف االدارة االنتخابية من مكتب رئيس االدارة االنتخابية ودوائر المكتب
الوطني ومكاتب الماافظات في االقليم والماافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا ا للهيكل االداري
الخاص بها .
ثانيا ا  -تتولى االدارة االنتخابية مسؤولية تنفيذ القرارات واالنظمة واالجراءات الصادرة عن
مجلس المفوضين ومتابعة التشكيالت االدارية التابعة لها وادارة االعمال االدارية والنشاطات
الفنية الخاصة بالعملية االنتخابية .
المادة  –54-لرئيس االدارة االنتخابية معاونان وكما يأتي :
اوالا -معاون رئيس االدارة االنتخابية للشؤون الفنية – موظف بدرجة مدير عام ااصل على
شهادة جامعية أولية في األقل ،من ذوي الخبرة واالختصاص يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات
الطابع العملياتي واالجرائي واالشراف على عمل دائرة العمليات ودائرة تكنلوجيا المعلومات
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ودائرة االعالم واالتصال الجماهيري في المكتب الوطني
الماافظات.

والجوانب الفنية في مكاتب

ثانيا ا -معاون رئيس االدارة االنتخابية للشؤون االدارية والمالية – موظف بدرجة مدير عام
ااصل على شهادة جامعية أولية في األقل في االختصاصات اإلدارية او المااسبية او القانونية
ومن ذوي الخبرة ويتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع القانوني واالداري والمالي
واالشراف على عمل الدائرة القانونية والدائرة االدارية والمالية في المكتب الوطني والجوانب
االدارية في مكاتب الماافظات.
ثالثا ا -يمارس معاونا رئيس االدارة االنتخابية أعمالهما ويؤديان واجباتهما تات إشراف وتوجيه
رئيس االدارة االنتخابية .
المادة  -55-يتكون المكتب الوطني مما يأتي -:
أوالا -الدائرة القانونية  :يديرها موظف بدرجة مدير عام ااصل على شهادة جامعية اولية في
األقل في القانون  ،وتتولى القيام باآلتي:-
أ -متابعة القوانين واالنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المفوضية .
ب -تمثيل المفوضية امام المااكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس
المفوضية .
جـ -تنظيم العقود التي تبرمها المفوضية .
د -متابعة القضايا والدعاوى التي تكون المفوضية طرفا فيها .
هـ–ابداء الرأي والمشورة القانونية في جميع المسائل التي يعرضها عليها مجلس المفوضين أو
رئيس االدارة االنتخابية او معاوناه.
ثانيا ا -الدائرة اإلدارية والمالية  :يديرها موظف بدرجة مدير عام ااصل على شهادة جامعية
أولية في األقل في االختصاصات اإلدارية او المااسبية  ،تتولى مسؤولية األمور اإلدارية
والتنظيمية للمفوضية وموظفيها ومواردها البشرية.
ثالثا ا -دائرة العمليات :يديرها موظف بدرجة مدير عام ااصل على شهادة جامعية أولية في
األقل وتتولى مسؤولية ادارة النشاطات ذات الطابع الفني الخاصة بالعملية االنتخابية وفق
الجدول الزمني الخاص بكل ادث انتخابي.
رابعا ا -دائرة االعالم واالتصال الجماهيري  :يديرها موظف بدرجة مدير عام ااصل على
شهادة جامعية أولية في األقل وتتولى تغطية نشاطات المفوضية ،وإبراز أهمية تلك النشاطات،
ونشرها عبر وسائل اإلعالم ،واالسهام في تطوير البرامج وتهيئة مفردات الخطة االعالمية
للعملية االنتخابية في المكتب الوطني ومكاتب الماافظات واعتماد الوكالء والمراقبين واستالم
قوائم المرشاين والقيام بنشاطات التوعية االنتخابية .
خامسا ا -دائرة تكنلوجيا المعلومات  :يديرها موظف بدرجة مدير عام ااصل على شهادة جامعية
أولية في األقل في اختصاصات علوم او هندسة الااسبات وتتولى تصميم وكتابة ومتابعة تنفيذ
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األنظمة البرمجية وتوفير الدعم التقني الالزم لتطوير اداء المفوضية في المكتب الوطني
ومكاتب الماافظات.
المادة  -56-يدير مكاتب الماافظات االنتخابية موظف بدرجة مدير عام ااصل على شهادة
جامعية أولية في األقل ويكون مسؤوالا عن ادارة االنتخابات في الماافظة امام مجلس
المفوضين ورئيس االدارة االنتخابية .
المادة -57-ترتبط مكاتب الماافظات االنتخابية ومكاتب ماافظات االقليم باالدارة االنتخابية.
المادة -58-يشترط في من يشغل وظيفة مدير عام في المفوضية ان ال تقل خدمته عن ()10
عشر سنوات خدمة فعلية في المفوضية.
الفصل الخامس
الشكاوى
المادة-59-أوال-يتمتع مجلس المفوضين بسلطة البت في الشكاوى المقدمة اليه.
ثانيا ا -يايل مجلس المفوضين القضايا الجزائية الى السلطات المختصة ان وجد دليالا على سوء
تصرف يتعلق بنزاهة العملية االنتخابية.
المادة -60-أوالا -يشكل مجلس القضاء االعلى هيئة قضائية لالنتخابات تتألف من( )5خمسة
قضاة متفرغين ال يقل صنف اي منهم عن الصنف االول للنظر في الطعون الماالة اليها من
مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية.
ثانيا ا -ال يجوز الطعن بقرارات المجلس اال امام الهيئة القضائية لالنتخابات.
ثالثا ا -تعد قرارات الهيئة القضائية لالنتخابات باتة وملزمة.
المادة -61-أوالا -تنشر قرارات مجلس المفوضين في ( )3ثالث صاف مالية يومية وباللغتين
العربية والكردية.
ثانيا ا -للازب السياسي أو المرشح الطعن بقرار مجلس المفوضين خالل( )3ثالثة ايام تبدأ من
اليوم التالي للنشر ويقدم طلب الطعن الى المكتب الوطني او المكتب االنتخابي للمفوضية أو
بصورة مباشرة الى الهيئة القضائية.
ثالثا ا -تبت الهيئة القضائية لالنتخابات في الطعن المقدم خالل مدة ال تزيد على ()10عشرة ايام
من تاريخ ااالة الطعن من مجلس المفوضين.
المادة -62-تلتزم المفوضية باتخاذ االجراءات الالزمة بما يتعلق بإجراء العد والفرز اليدوي
للماطات المطعون بها في االنتخابات.
الفصل السادس
االحكام العامة
المادة -63-على مجلس المفوضين عند نفاذ هذا القانون تعيين المدراء العامين ومعاونيهم ممن
تتوافر فيهم الكفاءة والمهنية واالستقاللية الذين لم يتولوا اي مسؤولية سابقة في هذه االدارات.
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المادة -64-أوالا -على المفوضية االستعانة بخبراء دوليين في مجال االنتخابات من منظمة االمم
المتادة والمنظمات الدولية المعنية باالنتخابات في مراال اعداد واجراء االنتخابات
واالستفتاءات.
ثانيا ا -على المفوضية التنسيق مع مكتب المساعدة االنتخابي التابع لألمم المتادة في قضايا
االنتخابات وياق لرئيس المكتب اضور اجتماعات مجلس المفوضين دون اق التصويت.
المادة -65-للمفوضية موازنة سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا ا لألسس والقواعد المتعارف عليها
يقتراها مجلس المفوضين بالتنسيق مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن
الموازنة العامة للدولة.
المادة -66-تعتمد المفوضية التعداد العام للسكان عند اجرائه في ما يتعلق بسجل الناخبين وتاديد
الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد.
المادة -67-ياال اعضاء مجلس المفوضين المشكل بموجب القانون رقم( )11لسنة  2007الى
التقاعد وفقا ا إلاكام قانون التقاعد المواد رقم( )9لسنة  2014عند تشكيل مجلس المفوضين
بموجب ااكام هذا القانون.
الباب الثالث
انتخاب مجلس النواب
الفصل االول
الدوائر االنتخابية
المادة-68-يتألف مجلس النواب من ( )222مائتين واثنين وعشرين مقعداً لحين إجراء التعداد
العام للسكان ،يخصص منها ( )213مائتين وثالثة عشر مقعداً للمحافظات وفقا لحدودها
المرفق بهذا القانون ،وتخصص ( )9تسعة مقاعد للمكونات (كوتا).
اإلدارية وبحسب الجدول ا
المادة -69-تكون نسبة تمثيل النساء بما ال يقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب.
المادة-70-يجرى االقتراع النتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق.
المادة-71-تجرى انتخابات مجلس النواب قبل ( )45خمسة واربعين يوما في االقل من تاريخ
انتهاء الدورة االنتخابية للمجلس.
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المادة-72-يحدد موعد االنتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية ويصدر
بمرسوم جمهوري يعلن عنه بوسائل االعالم قبل الموعد المحدد إلجرائها بمدة ال تقل عن ()90
تسعين يوما.
المادة-73-أوالً-يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم االنتخابية وفقا إلجراءات تضعها
المفوضية.
ثانياً -على المفوضية التنسيق مع و ازرة الخارجية العداد سجل للناخبين المقيمين في الخارج يتم
التصويت من خالله وال يحق ألي ناخب لم يرد اسمه في السجل المشاركة في االنتخابات.
ثالثاً -يعرض السجل في مكان بارز داخل البعثات الدبلوماسية وينشر في الموقع الرسمي
للمفوضية.
المادة-74-ال يحق ألعضاء مجالس المحافظات والمحافظين ونوابهم الترشح النتخابات مجلس
النواب اال بعد انتهاء دورتهم االنتخابية.
المادة -75-أوالً-في حالة عدم مباشرة الفائز في انتخابات مجلس النواب خالل ( )30ثالثين
يوماً من تاريخ عقد اول جلسة يستبدل بالفائز الذي يليه بعدد األصوات في الدائرة االنتخابية.
ثانياً -يستثنى رئيس مجلس الوزراء والوزراء من احكام البند (أوالً) من هذه المادة لحين تشكيل
مجلس الوزراء.
الفصل الثاني
مقاعد المكونات
المادة -76-تخصص المقاعد التالية حصة المكونات (كوتا) تُستقطع من المقاعد المخصصة
مجتمعة على ّأال يؤثر االستقطاع على نسبة مشاركة المكونات في القوائم الوطنية وكما يأتي- :
أ-المكون المسيحي ( )5خمسة مقاعد تُوزع على محافظات (بغداد ،نينوى ،كركوك ،دهوك،
أربيل).
ب-المكون االيزيدي ( )1مقعد واحد في محافظة نينوى.
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جـ-المكون الصابئي المندائي ( )1مقعد واحد في محافظة بغداد.
د-المكون الشبكي ( )1مقعد واحد في محافظة نينوى.
هـ-الكرد الفيلية ( )1مقعد واحد في محافظة واسط.
المادة-77-أوالً -تكون المقاعد المخصصة للمكونات (الكوتا) على أساس المحافظة دائرة
انتخابية واحدة.
ثانياً -يعد فائ ًاز من حصل على اعلى االصوات في الدائرة االنتخابية من المكونات المنصوص
عليها في المادة ( )76من هذا القانون.
الباب الرابع
انتخابات مجالس المحافظات
الفصل األول
الدوائر االنتخابية
المادة -78-تكون احكام الباب الرابع (انتخابات مجالس المحافظات) احكام مؤقتة والى اشعار
اخر الى حين ما يحل محلها أو يلغيها.
المادة-79-يتكون مجلس المحافظة من ( )10عشرة مقاعد يضاف اليها مقعداً واحداً لكل
( )200000مائتي ألف نسمة لما زاد على ( )1000000مليون نسمة بحسب أحدث احصاء
معتمد وفقاً للبطاقة التموينية ،على ان ال يزيد على ( )35خمسة وثالثين مقعداً.
المادة -80-تكون نسبة تمثيل النساء بما ال يقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس المحافظة.
بناء على اقتراح من المفوضية
المادة  -81-يحدد موعد االنتخابات بقرار من مجلس الوزراء ً
يعلن عنه بوسائل االعالم المختلفة قبل الموعد المحدد إلجرائه بــ( )60ستين يوماً.

المادة -82-يجرى التصويت النتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم في يوم
واحد.
المادة-83-لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي ليوم انتخابات مجالس المحافظات.
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المادة-84-تكون مدة الدورة االنتخابية لمجلس المحافظة ( )4أربع سنوات تقويمية تبدأ من أول
جلسة لها وينتهي عمل المجلس بانتهاء السنة الرابعة.
المادة -85-في حالة عدم مباشرة الفائز في انتخابات مجالس المحافظات خالل ( )30ثالثين
يوماً من تاريخ عقد اول جلسة يستبدل بالفائز الذي يليه بعدد األصوات في الدائرة االنتخابية.
الفصل الثاني
مقاعد المكونات
المادة -86-تخصص المقاعد التالية للمكونات (كوتا) المبينة ازاء كل مكون ضمن مقاعد
مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم:
أ -المكون المسيحي ( )4اربعة مقاعد توزع على محافظات ( بغداد ،نينوى ،البصرة،
كركوك)
ب -المكون الصابئي المندائي( )2مقعدان توزع على محافظتي (بغداد ،ميسان).
جـ -الكرد الفيلية ( )2مقعدان توزع على محافظتي (بغداد ،واسط).
د-المكون االيزيدي ( )1مقعد واحد في محافظة نينوى.
هـ -المكون الشبكي ( )1مقعد واحد في محافظة نينوى.
المادة-87-أوالً -تكون المقاعد المخصصة للمكونات (الكوتا) على أساس المحافظة دائرة
انتخابية واحدة.
ثانياً -يعد فائ اًز من حصل على اعلى االصوات في الدائرة االنتخابية من المكونات المنصوص
عليها في المادة ( )86من هذا القانون.
الباب الخامس
االحكام الجزائية والختامية
الفصل االول
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االحكام الجزائية
المادة -88-يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ( )6ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ()250000
مائتين وخمسين إلف دينار وال تزيد على ( )1000000مليون دينار كل من- :
أوالً-تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في سجل الناخبين أو تعمد عدم إدراج ٍ
أسم
خالفاً ألحكام هذا القانون.
ثانياً-أدرج أسمه أو أسم غيره في سجل الناخبين من دون توافر الشروط القانونية المطلوبة في
االسم المدرج أو قام بحذف اسم آخر أو عدم ادراجه.
ثالثاً-أدلى بصوته االنتخابي خالفاً للقانون.
رابعاً-تعمد التصويت باسم غيره.
خامساً-أفشى سر تصويت ناخب من دون رضاه.
سادساً-غيَّر إرادة الناخب األمي أو من ذوي االحتياجات الخاصة ،وكتب اسماً أو إشارة خالف ًا
إلرادة الناخب ومقصده.
سابعاً-عرقلة الناخب عن ممارسة حقه االنتخابي.
المادة-89-يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ( )3ثالثة أشهر ،أو بغرامة ال تقل عن
( )1000000مليون دينار وال تزيد على ( )5000000خمسة ماليين دينار كل َم ْن علق

البيانات أو الصور أو النشرات االنتخابية الخاصة خارج االماكن المخصصة لها.

المادة-90-يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن( )1سنة واحدة وبغرامة ال تقل عن ()1000000
مليون دينار وال تزيد على ( )10000000عشرة ماليين دينار كل من:
أوالً-استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه في االنتخاب أو أكرهه على
التصويت.
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ثانياً-أعطى أو عرض أو وعد ناخباً بفائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت.

ثالثاً -قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ِم َم ْن كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية االنتخابية.

رابعاً-نشر أو أذاع بإحدى وسائل العالنية بين الناخبين أخبا اًر غير صحيحة عن سلوك أحد
المرشحين أو شهّر بسمعته بقصد التأثير على آراء الناخبين في تغيير نتيجة االنتخاب.
خامساً-دخل إلى المكان المخصص لالنتخابات حامالً سالحاً نارياً أو جارحاً مخالفاً أحكام
القانون.
سادساً-سب أو قذف أو اعتدى بالضرب على العاملين في مراكز االقتراع.
سابعاً -عبث بأوراق أو صناديق االقتراع أو سجالت الناخبين أو أية وثائق تتعلق بالعملية
االنتخابية .
ثامناً-تعمد ترشيح نفسه ألكثر من دائرة أو قائمة انتخابية.
المادة-91-يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ( )3ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن
( )10000000عشرة ماليين دينار ،وال تزيد على ( )25000000خمسة وعشرين مليون دينار
كل من- :
أوالً-أتلف أو سرق أوراق االقتراع أو سجالت الناخبين أو قام بتعطيل أو إتالف اجهزة االقتراع.
ثانياً-أخل بحرية االنتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.
ثالثاً-تالعب او غير النتائج االنتخابية.
المادة-92-يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة ،وبغرامة ال تقل عن ( )1000000مليون
دينار وال تزيد على ( )5000000خمسة ماليين دينار ،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من- :
أوالً-تعمد االعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في األماكن المخصصة لها
لحساب مرشح آخر أو جهة معينة بقصد اإلضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية
االنتخابية.
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ثانياً -تعمد اإلعالن عن انسحاب مرشح أو أكثر من االنتخابات وهو يعلم ان االمر غير
صحيح.
ثالثاً-اعتدى على وسائل الدعاية االنتخابية المسموح بها قانوناً.
المادة-93-في حالة ثبوت مساهمة حزب سياسي أو تنظيم سياسي في ارتكاب أي جريمة من
الجرائم االنتخابية المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة مقدارها ()25000000
خمسة وعشرون مليون دينار.
المادة-94-يعاقب على الشروع في جرائم االنتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة
الجريمة التامة.
المادة-95-تطبق القوانين العقابية في ما لم يرد به نص في هذا القانون ،وتطبق العقوبة االشد
المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم( )111لسنة  1969للجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون.
الفصل الثاني
االحكام الختامية
المادة-96-على مجلس الوزراء وو ازرة المالية صرف االموال المخصصة إلجراء االنتخابات الى
المفوضية خالل مدة مناسبة.
المادة-97-لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي في يوم االنتخابات.
المادة-98-تصدر المفوضية أنظمة وتعليمات واجراءات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة-99-تسري احكام قانون االحزاب السياسية رقم( )36لسنة  2015في كل مالم يرد به
نص في هذا القانون.
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المادة -100-تلغى مجالس االقضية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في
اقليم رقم ( )21لسنة  2008وجميع النصوص المتعلقة بمجالس االقضية اين ما وردت في
القوانين.

المادة -101-يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( )45لسنة  ،2013وقانون
انتخابات مجالس المحافظات واالقضية رقم ( )12لسنة  2018وقانون المفوضية العليا المستقلة
لالنتخابات رقم( )11لسنة .2007
المادة-102-ال يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة-103-ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
األسباب الموجبة
بغية إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهـة ،تجرى بشفافية عالية وحــرص مستدام ،ولــغرض تمثيل
إرادة الناخــب تمثيالً حـ ـ اًر حقيقياً واعياً ،وفسح المجال للمنافســة المشروعة بعيـداً عــن التأثيـرات
الخارجيـة ،وطموحـاً لالرتق ـ ــاء بالعملية الديمقراطية ،وثقة بالناخب وحرصاً على تاريخه ومستقبله
ولغرض توحيد التشريعات االنتخابية الخاصة بمجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنتظمة
في اقليم وتشكيل المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات على اسس موضوعية من قضاة يتسمون
بالحياد واالستقالل بهدف تحقيق طموح الشعب العراقي.
ُشرع هذا القانون.
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عدد مقاعد مجلس النواب

ت

المحافظة

عدد المقاعد السابق عدد المقاعد السابق مقسوم
على  3مضروب في  2مقرب
مقسوم على 3
عدد المقاعد
ألقرب عدد صحيح
مضروب في 2
السابق

1

بغداد

69

46

46

2

نينوى

31

20.666666666

21

3

البصرة

25

16.666666666

17

4

ذي قار

19

12.666666666

13

5

بابل

17

11.333333333

11

6

السليمانية

18

12

12

7

االنبار

15

10

10

8

اربيل

15

10

10

9

ديالى

14

9.3333333333

9

10

كركوك

12

8

8

11

صالح الدين

12

8

8

12

النجف االشرف

12

8

8

13

واسط

11

7.3333333333

7

14

القادسية

11

7.3333333333

7

15

كربالء المقدسة

11

7.3333333333

7

16

دهوك

11

7.3333333333

7

17

ميسان

10

6.6666666666

7

18

المثنى

7

4.6666666666

5

المجموع

320

213.33333333

213
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