
 

  بأسم الشعب

  مجلس الرئاسة

) ١٢٢(واستنادا إلى البند رابعا من المادة ) أوال/٦١(بناءًا على ما اقره مجلس النواب طبقا ألحكام المادة 
  .من الدستور) ١٣٨(من البند خامسًا من المادة ) ب(وأحكام الفقرة 

  ٢٠٠٨ /١٠/ ٨قرر مجلس الرئاسة بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

  .تيإصدار القانون اآل

  ٢٠٠٨لسنة ) ٣٦(رقم 

  قانون انتخاب مجالس المحافظات واألقضیة والنواحي

  

  الفصل األول

  التعاریف والسریان واألھداف

  

  :یقصد بالعبارات التالیة ألغراض ھذا القانون المعاني المبینة إزاءھا): ١(المادة

  .المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات:  المفوضیة-

  .حق التصویتكل من لھ :  الناخب-

  .كل من تم قبول ترشیحھ رسمیًا لعضویة مجلس المحافظة أو القضاء أو الناحیة:  المرشح-

السجل الذي یحوي أسماء وبیانات الناخبین والذي یتم أعداده ونشره من قبل :  سجل الناخبین االبتدائي-
  .المفوضیة لالطالع علیھ وتقدیم الطعون بشأنھ

جل ألسماء وبیانات الناخبین غیر القابل للطعن فیھ والذي یتم نشره بعد انتھاء س:  سجل الناخبین النھائي-
  .فترة االعتراض

وھي القائمة التي تحوي على أسماء المرشحین المعلنة على أن ال تتجاوز عدد المقاعد :  القائمة المفتوحة-
  .المخصصة للدائرة

ن یرشح بھا لالنتخابات على أن یكون مسجًال لدى وھي القائمة التي یحق لفرد واحد أ:  القائمة المنفردة-
  .المفوضیة



 

وھو عدد األصوات الالزمة للحصول على مقعد في الدائرة االنتخابیة ویتم التوصل إلیھ :  القاسم االنتخابي-
  .بقسمة عدد األصوات الصحیحة في الدائرة االنتخابیة على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة

  .كل منطقة محددة خصص لھا عدد من المقاعد وفقًا ألحكام ھذا القانون: ابیة الدائرة االنتخ-

  .المكان الذي تعینھ المفوضیة ضمن الدائرة االنتخابیة إلجراء عملیة االقتراع فیھ:  مركز االنتخاب-

 بعد العراقي الذي تم تھجیره قسرًا من مكان أقامتھ الدائم إلى مكان أخر داخل العراق:  الناخب المھجر-
  . ألي سبب كان٩/٤/٢٠٠٣

  .یسري ھذا القانون على انتخاب مجالس المحافظات واالقضیة والنواحي): ٢(المادة 

  :یھدف ھذا القانون إلى ما یأتي): ٣(المادة 

  .مشاركة الناخبین في اختیار ممثلیھم في مجالس المحافظات واالقضیة والنواحي: أوًال

  .تخابیةالمساواة في المشاركة االن: ثانیًا

  .ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة االنتخابیة: ثالثًا

  .ضمان عدالة االنتخابات وحریتھا ونزاھتھا: رابعًا

  .توفیر الحمایة القانونیة لمراحل وإجراءات العملیة االنتخابیة: خامسًا

  

  الفصل الثاني

  حق االنتخــــاب

  

راقیة ممن توافرت فیھ الشروط المنصوص علیھا في ھذا  االنتخاب حق لكل عراقي وع- أوًال) : ٤(المادة 
القانون لممارسة ھذا الحق دون تمییز بسبب الجنس أو العرق أو القومیة أو األصل أو اللون أو الدین أو 

  .المذھب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي

 حرة ومباشرة وسریة وفردیة وال یجوز التصویت  یمارس كل ناخب حقھ في التصویت لالنتخاب بصورة-ثانیًا
  .بالوكالة

  :یشترط في الناخب أن یكون): ٥(المادة 

  .عراقي الجنسیة: أوًال

  .كامل األھلیة: ثانیًا



 

  .أتم الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فیھا االنتخابات: ثالثًا

  .ن والتعلیمات التي ستصدر من المفوضیةمسجًال في سجل الناخبین وفقًا ألحكام ھذا القانو: رابعًا

 تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس -أوًال): ٦(المادة 
  .األقضیة والنواحي في مرحلة ثانیة وخالل ستة أشھر من تاریخ إجراء انتخابات المرحلة األولى

 في مناطق تواجدھم لغرض اإلدالء بأصواتھم لمرشحیھم في تخصص مراكز انتخابیة محددة للمھجرین: ثانیًا
  .المناطق التي ھجروا منھا وتتولى المفوضیة تحدید آلیة تسجیلھم بموجب تعلیمات

  

  الفصل الثالث

  حق الترشیـــح

  

من قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم ) ٥(تعتمد شروط الترشیح الواردة في المادة ): ٧(المادة 
  .٢٠٠٨لسنة ) ٢١(

 ترسل المفوضیة قوائم المرشحین إلى الھیئة الوطنیة العلیا الجتثاث البعث أو الھیئة التي -أوًال): ٨(المادة 
  .عشرة أیام من تاریخ استالم القوائم) ١٠(ستحل محلھا قانونًا للبت فیھا خالل 

  . یخضع المرشحون لمصادقة المفوضیة-ثانیًا

  .فقًا لنظام القائمة المفتوحةیكون الترشیح و): ٩(المادة 

  .یجب أن ال یزید عدد المرشحین في القائمة عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابیة): ١٠(المادة 

  .ال یسمح ألي من الكیانات ان تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص لھ وفي أي وقت كان): ١١(المادة 

  . التصویت شخصي وسري- أوًال): ١٢(المادة 

  . الیجوز للناخب أن یدلي بصوتھ أكثر من مرة في االنتخاب الواحد-ثانیًا

 یسمح للناخب بالتصویت للقائمة المفتوحة أو ألحد المرشحین من القوائم المفتوحة المطروحة ضمن -ثالثًا
  .دائرتھ االنتخابیة

ة في الدائرة االنتخابیة وتقسم  تجمع األصوات الصحیحة التي حصلت علیھا القائمة المفتوح-أوًال):١٣(المادة 
  .على القاسم االنتخابي لتحدید عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة



 

 توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ویعاد ترتیب تسلسل المرشحین استنادًا إلى عدد األصوات -ثانیًا
 من األصوات ضمن القائمة التي حصل علیھا المرشح ویكون الفائز األول ھو من یحصل على أعلى عدد

المفتوحة وھكذا بالنسبة لبقیة المرشحین على أن تكون امرأة في نھایة كل ثالثة فائزین بغض النظر عن 
  .الفائزین الرجال

  . توزع األصوات التي حصلت علیھا القائمة على مرشحي القائمة وفق الفقرة ثانیًا أعاله-ثالثًا

م المنفردة على ما یعادل القاسم االنتخابي في األقل للحصول على المقعد  یجب أن یحصل مرشحوا القوائ- رابعًا
  .و تھمل أصوات مرشحي القوائم المنفردة الزائدة على القاسم االنتخابي

 تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودھا للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من -خامسًا
  .من المقاعد الستكمال جمیع المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابیةاألصوات بحسب نسبة ما حصلت علیھ 

 أذا حصل مرشحان أو أكثر من القوائم المختلفة على أصوات صحیحة متساویة وكان - أوًال): ١٤(المادة 
  ترتیبھما األخیر ضمن الدائرة االنتخابیة تقوم المفوضیة بإجراء القرعة بینھم ویعتبر فائزًا

  .من تحددُه القرعة

 إذا حصل مرشحان أو أكثر في ذات القائمة االنتخابیة على أصوات صحیحة متساویة وكان ترتیبھما -ثانیًا
األخیر ضمن الدائرة االنتخابیة فیتم اعتماد التسلسل المعتمد من قبل الكیان السیاسي في القائمة االنتخابیة 

  .لتحدید الفائز بالمقعد االنتخابي

قد عضو المجلس مقعده ألي سبب كان یحل محلھ المرشح التالي لھ في عدد األصوات إذا ف: أوًال):١٥(المادة 
الحاصل علیھا في قائمتھ وإذا كان العضو ضمن قائمة منفردة یصار إلى انتخابات تكمیلیة ضمن الدائرة 

  .االنتخابیة ذاتھا

 إال إذا كان ذلك مؤثرا على  أذا كان المقعد الشاغر یخص امرأة فال یشترط أن تحل محلھا امرأة أخرى-ثانیا
  .نسبة تمثیل النساء

  الفصل الرابع

  سجــل الناخبیـــن

  

 على المفوضیة تسجیل الناخبین لمن تتوافر فیھم الشروط المنصوص علیھا في ھذا - أوًال): ١٦(المادة 
  .القانون

ـیق مع مكاتب األقالیـم  تتولى المفوضیة إعداد وتحدیث سجل الناخبین االبتدائي في التعـاون والتنس-ثانیًا
  .والمحافظات التابعة للمفوضیة



 

 لكل شخص تتوفر فیھ شروط االنتخاب الحق في أن یطلب تسجیل اسمھ في سجل الناخبین االبتدائي ولھ -ثالثًا
  .التحقق من تسجیل اسمھ إن لم یكن موجودًا فیھ

  . یتم التسجیل شخصیا أو بموجب تعلیمات المفوضیة- رابعًا

  . یجوز أن یكون الناخب مسجال في أكثر من دائرة انتخابیة واحدة ال-خامسًا

 تعتمد المفوضیة في وضع سجل الناخبین وتحدید عدد مقاعد الدائرة االنتخابیة على أحدث -أوًال) : ١٧(المادة 
  .إحصائیة لقاعدة بیانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموینیة لحین إجراء اإلحصاء السكاني العام

 على المفوضیة تحدیث سجل الناخبین االبتدائي قبل كل عملیة انتخابیة بتدقیق السجل وفتح باب التسجیل -ثانیًا
  .للناخبین الجدد وإعالن السجل لالعتراض علیھ

 بعد إكمال عملیة تنظیم سجل الناخبین االبتدائي یتم اإلعالن عنھ بحیث یتمكن المراقبون المحلیون -ثالثًا
  .رجال الصحافة واإلعالم من مراقبتھ واالطالع علیھوالدولیون و

یعرض سجل الناخبین لكل دائرة انتخابیة مدرجة فیھ أسماء الناخبین حسب ترتیب الحروف ): ١٨(المادة 
  األبجدیة من قبل المفوضیة في مكان بارز ضمن مراكز التسجیل لتسھیل االطالع علیھ

 سجل الناخبین االبتدائي ولكل من حصل خطا في البیانات الخاصة  لكل من لم یرد أسمھ في-أوًال):١٩(المادة 
بقیده أن یقدم اعتراضا إلى المكتب الرئیسي للمفوضیة العلیا أو فروعة في المحافظات إلدراج اسمھ أو 

  .تصحیح بیانات خاصة بھ في السجل

ة تبدأ من تاریخ عرض سجل  یقدم االعتراض تحریریا وفقًا لھذا القانون خالل مدة تحددھا المفوضی-ثانیًا
  .الناخبین االبتدائي في الدوائر االنتخابیة

 یبت مكتب المفوضیة في االعتراض خالل مدة تحددھا المفوضیة ویكون قراره قابال لالعتراض علیھ -ثالثًا
  .أمام مجلس المفوضین ویكون قراره قابال للطعن فیھ وفقا للقانون

نھائیا ویتم االقتراع بموجبھ بعد انقضاء مدد االعتراض علیھ أو حسم یصبح السجل االبتدائي ): ٢٠(المادة 
  .االعتراضات المقدمة بشأنھ وتتولى المفوضیة نشره في مراكز التسجیل بعد المدة التي تقررھا

  الفصل الخامس

  الدوائــر االنتخابیـــة

  

 التي یكون فیھا مسجال في سجل یمارس كل ناخب حقھ االنتخابي بنفسھ في الدائرة االنتخابیة): ٢١(المادة 
  .من ھذا القانون) ١٨(الناخبین مع مراعاة أحكام المادة 



 

 تكون كل محافظة وفقًا للحدود اإلداریة الرسمیة دائرة انتخابیة واحدة في انتخابات مجالس - أوًال): ٢٢(المادة 
  .المحافظات

ئرة انتخابیة واحدة في انتخابات مجالس  یكون كل قضاء وناحیة وفقا للحدود اإلداریة الرسمیة دا-ثانیًا
  .االقضیة والنواحي

 تجري انتخابات محافظة كركوك واالقضیة والنواحي التابعة لھا بعد تنفیذ عملیة تقاسم - أوًال): ٢٣(المادة 
السلطة اإلداریة واألمنیة والوظائف العامة بما فیھا منصب رئیس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ 

ویخیر المكون ذو األغلبیة في مجلس , كونات محافظة كركوك بنسب متساویة بین المكونات الرئیسیةبین م
  .المحافظة باختیار احد أعلى ثالثة منـاصب المحافظ أو نائب المحافظ أو رئیس مجلس المحافظة

 الثالث من  تشكل لجنة تتكون من ممثلین أثنین عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الرئیسیة-ثانیًا
أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك یختارھم ممثلو المكون في المجلس وممثل عن المكون المسیحي 

 وللجنة أن تستعین بمساعدة خبیرین اثنین عن كل مكون وممثلین عن الكتل ٢٠٠٨/  تشرین الثاني١بحلول 
لى المساعدة الفنیة من األمم المتحدة البرلمانیة والوزارات ذات الصلة إلبداء النصح والمشورة باإلضافة إ

وتتخذ قراراتھا بالتوافق وال یتعارض عمل اللجنة مع أي مادة من مواد الدستور العراقي ذات الصلة بكركوك 
  :وتقوم اللجنة بتقدیم تقریرھا إلى مجلس النواب حول األمور اآلتیة

  .ه آلیة تقاسم السلطة الواردة في كركوك كما ورد في أوًال أعال- أ

 وتضمن ٢٠٠٣ نیسان ٩ تحدید التجاوزات على األمالك العامة والخاصة في محافظة كركوك قبل وبعد -ب
الحكومة العراقیة تصحیح تلك التجاوزات باآللیة التي یتم معالجة جمیع التجاوزات في كافة أنحاء العراق 

  .ووفق القوانین المرعیة في العراق

 مراجعة وتدقیق جمیع البیانات والسجالت المتعلقة بالوضع السكاني بما فیھ سجل الناخبین وتقدیم -جـ 
  .توصیاتھا الملزمة بالتوافق إلى المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات وفق ما توصلت إلیھ من نتائج

 ویقوم مجلس النواب بمتابعة ٢٠٠٩/  أذار٣١ تقدم اللجنة تقریرھا إلى مجلس النواب في موعد ال یتجاوز -د
  .وضمان أعمال اللجنة

 تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد تقدیم اللجنة توصیـاتھا وما توصـلت إلیـھ من نتائـج إلى -ثالثًا
مجلس النواب والتي وفقًا لھا سیقوم المجلس بتشریع قانون خاص لدورة واحدة بانتخابات مجلس محافظة 

  .كركوك

كفل وعلى قدم المساواة الحكومتان االتحادیة والمحلیة في كركوك بتوفیر كافة المستلزمات الالزمة  تت- رابعًا
  .النجاز اللجنة ألعمالھا وفقا للدستور

 ٢١ یستمر مجلس محافظة كركوك الحالي في ممارسة مھامھ وفقًا للقوانین النافذة قبل نفاذ قانون رقم -خامسًا
ركوك المنصوص علیھ دستوریًا على ما ھو علیھ إلى حین إجراء  ویبقى وضع محافظة ك٢٠٠٨لسنة 

  .االنتخابات فیھا



 

 على مجالس محافظة ٢٠٠٨لسنة ) ٢١(من قانون رقم ) ٥٥( تسري أحكام الفقرة ثانیًا من المادة - سادسًا
  .كركوك

 خاصا النتخابات  وفي حال تعذر على اللجنة تقدیم توصیاتھا الى مجلس النواب َیُسْن المجلس قانونًا-سابعًا
مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة (وفي حال تعذر ذلك تقوم الرئاسات الثالث , مجلس محافظة كركوك

  .وبمساعدة دولیة عبر األمم المتحدة بتحدید الشروط المناسبة إلجراء االنتخابات في كركوك) مجلس النواب

رون مقعدا یضاف إلیھم مقعد واحد لكل خمسة وعش) ٢٥(یتكون مجلس المحافظة من ): ٢٤(المادة 
خمسمائة ألف نسمة حسب أحدث إحصائیة معتمدة ) ٥٠٠٠٠٠(مائتي ألف نسمة لما زاد عن ) ٢٠٠٠٠٠(

  .وفقًا للبطاقة التموینیة والتي على أساسھا تم وضع سجل الناخبین

خمسین ) ٥٠٠٠٠ (عشرة مقاعد یضاف إلیھا مقعد واحد لكل) ١٠(یتكون مجلس القضاء من ): ٢٥(المادة 
  .ألف نسمة حسب أحدث إحصائیة معتمدة والتي على أساسھا تم وضع سجل الناخبین

خمسة وعشرون ) ٢٥٠٠٠(سبعة مقاعد یضاف إلیھا واحد لكل ) ٧(یتكون مجلس الناحیة من ): ٢٦(المادة 
  .ألف نسمة حسب أحدث إحصائیة معتمدة والتي على أساسھا تم وضع سجل الناخبین

  ادسالفصل الس

  الدعایــة االنتخابیـــة

  

الدعایة االنتخابیة الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام ھذا القانون تبدأ من تاریخ قبول ): ٢٧(المادة 
  ساعة) ٢٤(ترشحھ رسمیًا وتنتھي قبل 

  .من تاریخ إجراء االنتخابات

  .تعفى الدعایة االنتخابیة من أي رسوم): ٢٨(المادة 

تحدد أمانة بغداد والبلدیات المختصة في المحافظات بالتنسیق مع المفوضیة األماكن التي  - أوًال): ٢٩(المادة 
یمنع فیھا ممارسة الدعایة االنتخابیة وإلصاق اإلعالنات االنتخابیة طیلة المدة السابقة على الیوم المحدد 

  .لالنتخابات ویمنع نشر أي إعالن أو برامج أو صور للمرشحین في مراكز االقتراع

 على الكیانات السیاسیة المشاركة في االنتخابات إزالة ملصقات الدعایة االنتخابیة وبموجب تعلیمات -ثانیًا
  .تصدرھا المفوضیة

یمنع تنظیم االجتماعات االنتخابیة التي یعقدھا المرشح أو مؤیدوه ویكون الغرض منھا الدعایة ): ٣٠(المادة (
  .ون في األبنیة التي تشغلھا الوزارات ودوائر الدولة المختلفةللمرشح خالل المدة المحددة في ھذا القان

یحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في االجتماعات واإلعالنات والنشرات االنتخابیة وفي ): ٣١(المادة
  .الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة االنتخابیة



 

حلیة استعمال نفوذھم الوظیفي أو موارد الدولة أو ال یجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات الم): ٣٢(المادة 
وسائلھا أو أجھزتھا لصالح أنفسھم أو أي مرشح بما في ذلك أجھزتھا األمنیة والعسكریة بالدعایة االنتخابیة 

  .أو التأثیر على الناخبین

ت ممارسة أي  یحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظیم أو كیان أو أفراد أو أي جھة كان- أوًال): ٣٣(المادة 
شكل من أشكال الضغط أو التخویف أو التكفیر أو التخوین أو التلویح بالمغریات أو منح مكاسب مادیة أو 

  .معنویة أو الوعد بھا

  . یحرم أي حزب أو كیان سیاسي یحتفظ بملیشیا مسلحة من المشاركة في االنتخابات-ثانیًا

خابات وحساب األصوات في حال قیامھ بغلق منطقة  یحرم أي كیان سیاسي من المشاركة في االنت-ثالثًا
  .انتخابیة بالقوة أو التھدید باستخدام القوة لصالحھ أو ضد غیره

یمنع استخدام دوائر الدولة ویقصد بھا مواقع العمل والوظیفة للدعایة االنتخابیة ویسمح استخدام ): ٣٤(المادة
  .دور العبادة لذلك

القیام بأیة دعایة انتخابیة تنطوي على خداع الناخبین أو غشھم أو یحظر على المرشحین ): ٣٥(المادة 
  .استخدام أسلوب التجریح أو التشھیر باآلخرین في الدعایة االنتخابیة

یحظر اإلنفاق على الدعایة االنتخابیة من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو ): ٣٦(المادة 
  .من أموال الدعم الخارجي

 ال یجوز ألي مرشح أن یقوم یوم التصویت بتوزیع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو - أوًال): ٣٧(لمادة ا
  .غیرھا من الوثائق بنفسھ أو بواسطة غیره

 ال یجوز ألي من العاملین في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلیة أن یقوم یوم التصویت بتوزیع -ثانیا
  .اسطة غیرهبرامج عمل بنفسھ أو بو

 ال یجوز وضع إعالنات أو توزیع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات بأسم مرشح غیر مسجل في كشف -ثالثًا
  .المرشحین

  الفصل السابع

  الجرائـم االنتخابیــة

  

مائة إلف دینار وال ) ١٠٠٠٠٠(ستة أشھر وبغرامة ال تقل عن ) ٦(یعاقب بالحبس ال تقل عن ): ٣٨(المادة 
  :خمسمائة ألف دینار كل من) ٥٠٠٠٠٠(تزید على 

 تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزیفة في جداول الناخبین أو تعمد عدم إدراج اسم خالفا ألحكام ھذا - أوًال
  .القانون



 

 توصل إلى إدراج اسمھ أو اسم غیره دون توافر الشروط القانونیة المطلوبة وثبت انھ یعلم بذلك وكل من -ثانیًا
  .دم إدراج اسم أخر أو حذفِھتوصل إلى ع

 أدلى بصوتھ في االنتخاب وھو یعلم إن اسمھ أدرج في سجل الناخبین خالفا للقانون أو انھ فقد الشروط -ثالثًا
  .القانونیة المطلوبة في استعمال حقھ في االنتخابات

  . تعمد التصویت بأسم غیره- رابعًا

  . أفشى سر تصویت ناخب بدون رضاه-خامسًا

  .ستعمل حقھ في االنتخاب الواحد أكثر من مرة ا- سادسًا

 غیّر إرادة الناخب األمي وكتب إسما أو أشَّر على رمز غیر الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعھ -سابعًا
  .من ممارسة حقھ االنتخابي

  . رشح نفسھ في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابیة- ثامنًا

  :قل عن سنة كل منیعاقب بالحبس مدة ال ت): ٣٩(المادة 

 استعمل القوة أو التھدید لمنع ناخب من استعمال حقھ لیحملھ على التصویت على وجھ معین أو على - أوًال
  .االمتناع عن التصویت

 أعطى أو عرض أو وعد بان یعطي ناخبا فائدة لنفسھ أو لغیره لیحملھ على التصویت على وجھ معین أو -ثانیًا
  .على االمتناع عن التصویت

  . قبل أو طلب فائدة لنفسھ أو لغیره ممن كان مكلف بأداء خدمة عامة في العملیة االنتخابیة-ثالثًا

 نشر أو أذاع بین الناخبین أخبارا غیر صحیحة عن سلوك أحد المرشحین أو سمعتھ بقصد التأثیر على - رابعًا
  .أراء الناخبین في نتیجة االنتخاب

  .خابات حامال سالحا ناریًا أو جارحًا مخالفا ألحكام ھذا القانون دخل إلى المقر المخصص لالنت-خامسًا

  . سب أو قذف أو ضرب لجنة االنتخابات أو احد أعضائھا أثناء عملیة االنتخاب- سادسًا

  . العبث بصنادیق االقتراع أو الجداول االنتخابیة أو أیة وثائق تتعلق بالعملیة االنتخابیة-سابعًا

مائة ألف دینار والتزید ) ١٠٠٠٠٠(بس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن یعاقب بالح): ٤٠(المادة 
  :خمسمائة ألف دینار كل من) ٥٠٠٠٠٠(على 

 استحوذ أو أخفى أو َعَدَم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق االقتراع أو جداول الناخبین أو غیر نتیجتھما - أوًال
  .بأیة طریقة من الطرق

  .تخاب أو بنظامھ باستعمال القوة أو التھدید أخل بحریة االن-ثانیًا



 

یعاقب بالحبس مدة ال تزید على شھر كل من الصق البیانات أو الصور أو النشرات االنتخابیة ): ٤١(المادة 
  .الخاصة خارج األماكن المخصصة لھا

  :یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شھر وال تزید على سنة كل من): ٤٢(المادة 

تداء على صور المرشحین أو برامجھم الملصقة في األماكن المخصصة لھا لحساب آخر أو  تعمد االع- أوًال
  .جھة معینة بقصد اإلضرار بھذا المرشح أو التأثیر على سیر العملیة االنتخابیة

 أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملیة االنتخابیة وھو یعلم بأن األمر غیر صحیح بقصد التأثیر -ثانیًا
  .ناخبین أو تحویل أصوات المرشح إلیھعلى ال

 االعتداء على وسائل الدعایة االنتخابیة المسموح بھا قانونا ألي سبب كان سواء أكان بالشطب أو -ثالثًا
  .التمزیق أو غیر ذلك أو كل تصرف من ھذا القبیل

 ال تقل عن ملیون وال  یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شھر وال تزید عن ستة أشھر وبغرامة- أوًال): ٤٣(المادة 
  .من ھذا القانون) ٣٧،٣٦،٣٥،٣٢،٣١،٣٠(تزید على خمسة مالیین دینار من خالف أحكام المواد 

 یعاقب بالحبس المؤقت وبغرامة ال تقل عن عشرة مالیین دینار وال تزید عن خمسة وعشرین ملیون كل -ثانیًا
  .من ھذا القانون) ٣٤،٣٣(من خالف أحكام المادتین 

  .یعاقب على الشروع في جرائم االنتخاب المنصوص في ھذا القانون بعقوبة الجریمة التامة): ٤٤(المادة 

 في حالة ثبوت مساھمة الكیان السیاسي في ارتكاب أي جریمة من الجرائم االنتخابیة - أوًال): ٤٥(المادة 
  .ن ملیون دینارخمسی) ٥٠٠٠٠٠٠٠(یعاقب بغرامة مالیة مقدارھا , والمنصوص علیھا في ھذا القانون

 یحرم الكیان السیاسي من األصوات التي حصل علیھا في المركز االنتخابي في حالة اقترافھ إحدى -ثانیًا
  من) سابعا, سادسًا, خامسًا, أوًال(الجرائم االنتخابیة المنصـوص علیھا في البنود 

  . الالزم بھذا الشأنمن ھذا القانون ولمجلس المفوضیة اتخاذ القرار) ٤٢(والمادة ) ٤١(المادة 

  الفصل الثامن

  أحكـام عامـة وختامیـة

  

 یحدد موعد االنتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضیة یعلن عنھ - أوًال): ٤٦(المادة 
  .یومًا) ٦٠(بوسائل اإلعالم المختلفة قبل الموعد المحدد إلجرائھ بــ 

  .جالس المحافظات یتم التصویت في یوم واحد لم-ثانیًا



 

 في حالة تأجیل االنتخابات تستمر مجالس المحافظات واالقضیة والنواحي في إدارة شؤونھا لحین انتخاب -ثالثًا
  .مجالس جدیدة

تجري عملیة اقتراع العسكریین ومنتسبي قوى األمن الداخلي في مراكز اقتراع خاصة تحددھا ): ٤٧(المادة 
  .لمختصةالمفوضیة بالتنسیق مع الوزارات ا

  .للمفوضیة العلیا إصدار التعلیمات لتسھیل تنفیذ أحكام ھذا القانون): ٤٨(المادة 

  .ال یعمل بأي نص یتعارض وأحكام ھذا القانون): ٤٩(المادة 

  ُینفذ ھذا القانون من تاریخ المصادقة علیھ من قبل مجلس الرئاسة): ٥٠(المادة 

 الفنیة موعدا إلجراء االنتخابات على أن ال یتجاوز تحدد المفوضیة وحسب إمكانیاتھا): ٥١(المادة 
٣١/١/٢٠٠٩.  

  

  األسباب الموجبة

لغرض إجراء انتخابات حرة ونزیھة لجمیع المحافظات و األقضیة والنواحي ولكي تكون ھذه االنتخابات 
رع ھذا ُش, دیمقراطیة بعیدة عن التأثیرات الخارجیة وبغیة االرتقاء بھذه االنتخابات للمستوى المطلوب

  .القانون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣/١٠/٢٠٠٨ في) ٤٠٩١(نشر في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد 


