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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 باسم الشعب
 العراق –برملان كوردستان 

 

ً  لىا     1991لسنة ( 1)من القانون رقم ( 65)من املادة ( 1)استنادًا إىل حكم الفقرة  املعدل، وبناا
العارا    لىساته اتلتداد اة     ا، قرر برملان كوردساتان   العدد القانوني من ألضاً الربملان اقرتحهما 

  :تشر ع القانون اآلتي 12/7/1112واملنعقدة بتار خ ( 18)املرقمة 
 4104لسنة ( 4)قانون رقم   

 املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاءقانون 
 

 الفصل االول
  :املادة األوىل

 :  قصد باملصطىحات والتعابري اآلتدة املعاني املبدنة إزاًها ألغراض هذا القانون 
 .رملان كوردستان ا العرا ب: الربملان :أوًت
 .العىدا املستقىة لالنتخابات واتستفتاً املفوضدة: املفوضدة :ثاندًا
  العرا ا  اقىدم كوردستان :اتقىدم :ثالثًا

 .جمىس املفوضني: اجملىس :رابعًا
 الفصل الثاني

 : املادة الثانية
ىة لالنتخابات واتستفتاً لتكون تؤسس مبولب هذا القانون هدئة تسم  املفوضدة العىدا املستق :أوًت

  لىا  مساتو    العاماة  السىطة احلصر ة الا  تقاوب باالراً  داع اتنتخاباات واتساتفتاًات      
 .حنائه كافةأو  العرا -كوردستان

قر الرئدسي لىمفوضادة   فاف اة أربداع العاوامة وتفاتك تاا مكاتاب   مراك فاف اات         امل: ثاندًا
 .إلدار ة لند اتقتضاًالعرا  والوحدات اا  كوردستان

 : املادة الثالثة 
وتكاون   هدئة مهندة مستقىة وفا دة تتمتاع بالشخصادة املعنو اة و ضاع لرقاباة الربملاان،       املفوضدة،

 .مسؤولة أمامه
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 : املادة الرابعة 
 : تتوىل املفوضدة ما  ىي

ال  جتري    دع احناً امة الع اتستفتاًاتولالنتخابات  دولدًا وضع األسس والقوالد املتبعة  ا وتأ
 .العرا  لضمان تنفدذها بصورة لادلة ون  هةا  كوردستان

 .العامة    دع احناً كوردستان العرا واتستفتاًات اإلشراف لى  اتنتخابات  اثاندا

 .وفقا لىقواندني النافذة ،العامة  القداب بالالن مولد اتنتخابات واتستفتاًات-ثالثا
 .العامة    دع احناً كوردستان العرا واتستفتاًات م وتنفدذ كافة انواع اتنتخابات تن د ارابعا  

 .إدارة لمىدة تسجدع الناخبني وتن دم وحتد ث سجالتهم لضمان حق اتقرتاع-خامسا

 .قوانني ذات العالقةى، وفقًا لتسجدع القوائم اتنتخابدة واتئتالفات وتصد قها-سادسا

اتنتخاباات مان املن ماات     ممثىي القاوائم اتنتخابداة ومراقبااي    لمىدة تسجدعتن دم وتنفدذ -سابعا
 .واإللالمدني الدولدة واحملىدة وغريهم

لىا  ان   توالالن النتائج داخع احملطا تن دم وإلراً لمىدة العد والفرز ألووات الناخبني،-ثامنا 
 .نسخة من فاضر العد والفرزب   ود الكدانات

 اثانني وسابعني   (71) لى  ان تت  د لىا  ئج األولدة لالنتخابات واتستفتاًات إلالن النتا-تاسعا 
 .والنتائج النهائدة بعد املصادقة لىدها من اجلهة القضائدة املختصة ،سالة

العمع لى  بناً الثقة   العمىدة اتنتخابدة لد  كافة أوساط اجملتماع الكوردساتان  وتع  ا     -لاشرا
 .دامة الصىة مع كافة شركاً العمىدة اتنتخابدةالثقافة اتنتخابدة لرب إ

 الفصل الثالث
 تشكيالت املفوضية

 : املادة اخلامسة 
 : تتألف املفوضدة من

 .جمىس املفوضني: أوًت 
 .اإلدارة اتنتخابدة: ثاندًا
 :جمىس املفوضني :أوًت 
ة املطىقاة لعادد الضاائه    تسعة الضاً خيتارهم الربملان باتغىبد(  9)  تألف من  :جمىس املفوضنيا 1

بعد ترشدحهم من قبع جلنة خاوة  شكىها الربملان لى  ان  كاون اثناان مان ألضااً اجملىاس لىا        
 مخاس  (6)اجملىاس املكونات وتكون مدة وت ة والنساً  األقع من القانوندني و لى  ان  ضمن متثدع 

 .سنوات تقوميدة
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 :مجىس ما  ىيى شرتط فدمن  رشك لا 4

 .ومقدمًا فده إقامة دائمة، العرا  امواطين  كوردستان  ان  كون منأا 

 .ان  كون حاواًل لى  شهادة لامعدة أولدة لى  األقعب ا 

 .ثالثني سنة(  21) ت  قع لمره لن ج ا  

 . ان  كون من ذوي اخلربة واملشهود له بالكفاًة والن اهة واحلداددا  

 .جبرمية خمىة بالشرف ان  كون حسن السرية والسىوك وغري فكومًاها ا  

مل  شااارك   اجلاارائم الاا  خطااا تااا أو ارتكبهااا ن اااب البعااث   العاارا  لقمااع الشااعب  وااا  
 .1112لسنة ( 18)ىقانون رقم لشعب العراقي ومل  كن بعثدًا وفقًا الولموب  الكوردستاني

 .  اجملىس ي ح ب سداسي اثناً لضو تهأان ت  كون منتمدا اىل زا  

اقسم باهلل : )ضاً اجملىس الدمني القانوندة أماب جمىس القضاً   اإلقىدم وبالصدغة التالدة ؤدي ألا   2
الع دم ان أودي مسؤولد  القانوندة واملهندة بأمانة وتفان وإخالص والمع لى  اجناز املهااب املوكىاة   

 (.واهلل لى  ما أقول شهدد  ،إلي باستقالل وحداد

 ا  2
األوىل باغىبدة الثىاثني لعادد ألضاائه رئدساًا ونائباًا ومقاررًا لىمجىاس         نتخب اجملىس   لىسته أا 

 .ورئدسًا لإلدارة اتنتخابدة
 .ا رئدس اجملىس هو املمثع القانوني لىمفوضدةب  
 : ميارس رئدس اجملىس أو من  نوب لنه الصالحدات اآلتدة ا  6

 .إدارة إلمال اجملىس اإلدار ة والتن دمدةأا 

مبا   ذلك إي التماع  طىبه ثالثاة مان   ، لتمالات اجملىس ولقدها وترؤسها إلداد لدول اب ا   
 .ألضاً اجملىس لى  األقع

 .أ ة مهاب أخر   كىفها به اجملىسج ا 

 كون التماع اجملىس وحدحًا حبضور األغىبدة املطىقاة لعادد ألضاائه وتتخاذ قراراتاه بأغىبداة       ا 5
 .ب الذي  صوت معه الرئدساحلاضر ن و   حال تساوي األووات  رلك اجلان

 :اإلدارة اتنتخابدة :ثاندًا
تتألف اإلدارة اتنتخابدة من املكتب العاب واملكاتب اتنتخابدة   احملاف ات والوحدات اإلدار ة  .1

 .ىساجملوفقًا لىهدكىدة املقرتحة من اإلدارة اتنتخابدة واملصاد  لىدها من قبع 

دذ األن مة والتعىدمات الصاادرة مان قباع اجملىاس وإدارة     تتوىل اإلدارة اتنتخابدة مسؤولدة تنف .1
 . كافة النشاطات ذات الطابع العمىداتي والتنفدذي واتلرائي
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 الفصل الرابع
 صالحيات اجمللس

 : املادة السادسة
 : ميارس اجملىس الصالحدات اآلتدة : أوًت
ملتاحة، ولىا  اجلهاات املعنداة    لرب  دع الوسائع احلد ثة اسجع الناخبني  وتنقدك إنشاً وحتد ثا 1

 .التعاون والتنسدق مع اجملىس حتقدقًا تذا الغرض

املرشاحني لغارض خاوض اتنتخاباات     واملصادقة لى  تسجدع القوائم اتنتخابداة واتئتالفاات   ا 1
 .واملشاركة فدها

 ع املادني اتنتخابات ووكالً القوائم اتنتخابدة واتلالمادني ومن ماات اجملتما    د مراقابايالتماا 2
 .صعدد ن الدولي والداخىيال لى 

والطعون اتنتخابدة كافة وتكون قراراتها قابىة لىطعن أماب اتدئة القضاائدة     البت   الشكاو ا 2
 .فكمة متدد  اإلقىدم

 .إلراًات العد والفرز املصادقة لى ا 6

دهاا مان قباع فكماة متددا       الالن النتائج النهائدة لالنتخابات واتساتفتاًات بعاد املصاادقة لى   ا 5
 .اإلقىدم

 .وضع األن مة والتعىدمات ال  حتفظ لىعمىدة اتنتخابدة ن اهتهاا 7

 .هدكىدة اإلدارة اتنتخابدة ا املصادقة لى 8

 .ي املكاتب اتنتخابدة   احملاف ات والوحدات اإلدار ةتعدني منتسباا 9

 .رسم السداسة املالدة لىمفوضدةا 11

الرتشدك لىتعدني   الدرلات العىدا من مادراً الادوائر   املفوضادة واملكاتاب اتنتخابداة         :ثاندًا
الفارص، وذلاك مان قباع جلناة خاواة        تكاافؤ  وفقا ملبادأ احملاف ات  كون باقرتاح ثالث مرشحني 

 . ىس بأغىبدة الثىثنياجملو تم اختدار احدهم من قبع اجملىس،  شكىها 
 الفصل اخلامس

 انتهاء العضويةاملسائلة و
 :املادة السابعة

 : تنتهي العضو ة   اجملىس ألحد اتسباب اآلتدة : أوًت
 . انتهاً وت ة اجملىسا 1
 . اتستقالةا 1

 .لن أداً مهامه الوفاة أو لج  العضوا 2 
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 .ودور حكم قضائي بات حبق العضو   لرمية خمىة بالشرفا 2

و أو منفردًا  من مهامهم لند خمالفتهم ألحكاب هذا القانون  لضاً اجملىس جمتمعاألربملان الإلفاً ا 6
 .اغىبدة الثىثنيباتن مة 

 .إذا ثبت لدب وحة املعىومات ال  أدىل بها لند الرتشك لىوظدفةا 5
 . ا غداب متتالي لثالث لىسات بدون لذر مشروع7
 . اجملالس الندابدة  حدا لند ترشدك العضو إل8

لضاو   اختداار مقالد اجملىس ألحد األسباب الواردة   الفقرات ألاله  تم    حال شغور احد: ثاندًا
 .خر بنفس اآللدة الواردة   هذا القانونآ

 الفصل السادس
 حقوق االعضاء

 :املادةالثامنة
 .رة واحدةمل ملدة مخس سنوات قابىة لىتجد د (وكدع الوزارة)ىس بامتدازات اجمل تمتع الضاً ا اوًت
 .الربملانتتتجاوز املخصصات املمنوحة ملوظفي  ،دهملفوضنك خمصصات مجىس مىلا ثاندًا
تاار خ انتهااً مهماتهم     مان  ملدة ثالث سانوات ني الضاً اجملىس   وظائف لامة دت ميكن تعا ثالثًا

 .ناوب اتكادميدةستثناً الوظائف و املكمفوضني، با
كانوا  تقاضاوه مان رواتابهم بعاد     من جمموع ما % 81 تمتع املفوضون براتب تقالدي  بىغ ا رابعًا

 .انتهاً مهامهم لدا حاتت اتقالة واتستقالة او اتدانة جبرمية تا لالقة بعمىهم
ىس اثناً او من لراً خدمته   املفوضدة، بعاو  مينعاه مان اداً    اجملاذا اودب احد الضاً : خامسًا
 . خيصص له راتب تقالدي حسب الفقرة الرابعة من هذه املادة ،والبه

خيصاص   ،ىس اثناً او مان لاراً خدمتاه   املفوضادة او بساببها     اجملسادسًاا اذا توف  احد الضاً 
 . لعائىته راتب تقالدي حسب الفقرة الرابعة من هذا املادة

 . تقالدالرتفدع والعالوة والحتتسب خدمة العضو   املفوضدة تغراض  -:سابعًا
 الفصل السابع

 االنتخابية الشكاوى
 :لتاسعةاملادة ا
جيب لى  اجملىاس    تمتع اجملىس بسىطة حصر ة فدما  تعىق بالتنفدذ املدني تلراًاته وان مته وا أوًت

ان حيدع ا ة قضدة لنائدة إىل السىطات املختصة إذا توفر لد ها دلدال لى  سوً تصرف لنائي  تعىاق  
 .بن اهة العمىدة اتنتخابدة
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العاماة ولاه ان   واتساتفتاًات  ة لن إلداد وتنفدذ اتنتخابات ىس حع الن الات النا اجمللى  ا ثاندًا
 . فوض هذه الصالحدة لإلدارة اتنتخابدة حلىها حال وقولها

و  تنشر قرارات اجملىس   ثالث وحف فىدة  ومدة   اإلقىدم وبالىغتني الكورد اة والعربداة،  ا ثالثًا
 .ذا الغرضموقع الكرتوني ت نشاًإولىمجىس احلق باودار وحدفة خاوة 

تشكع   فكمة متدد  إقىدم كوردستان هدئة قضائدة مكوناة مان ثاالث قضااة غاري متفارغني       ا رابعًا
 .لىن ر   الطعون ال  تقدب لى  قرارات اجملىس من قبع املتضرر ن من قرارات اجملىس مباشرة

اىل اتدئاة   اشارة من قبع املتضرر ن من قارارات اجملىاس مب  تقدب الطعون   قرارات اجملىس ا خامسًا
ماع  ، خالل مدة ثالثة أ اب تبدأ من الدوب التالي لنشار القارار مان قباع اجملىاس      ،القضائدة   اتقىدم
 .الرمسدة مرالاة ا اب العطع

أ اب من تار خ تقد م الطعن  سبعةلى  اتدئة القضائدة حسم الطعون املقدمة إلدها خالل مدة ا سادسًا
لطعون باتًا وخيضع إلراًات ن رها لىطعون ألحكااب هاذا القاانون ماع     إلدها وتعترب قراراتها بشأن ا

املعدل والقوانني اإللرائدة األخر  النافذة  1959لسنة  ( 82) مرالاة قانون املرافعات املدندة رقم 
 .قىدم فدما مل  رد به نص   هذا القانونات  

 الفصل الثامن
 إحكام متفرقة وختامية

 : املادة العاشرة 
   ا العارا    ىس وضاع اآللداات املناسابة لضامان مشااركة املاواطنني خاارج كوردساتان        اجمللى  

 .اتنتخابات واتستفتاًات
 :  ةاملادة احلاديةعشر

ىمجىس اتستعانة خبرباً دولدني وفىدني   جماال اتنتخاباات واتساتفتاًات   مراحاع اإللاداد      ل
 .والتحضري وإلراً اتنتخابات واتستفتاًات

 :  ةادة الثانيةعشرامل
وممثىاو  لدولي و الاداخىي  صعدد ن االلى  ىس التنسدق والتعاون مع من مات اجملتمع املدني اجمل لى 

لتسهدع لمىداة مراقباة اتنتخاباات واتساتفتاًات وذلاك لضامان        واتلالمنيالكدانات السداسدة 
 .ن اهتها

 :  ةاملادة الثالثةعشر
 :لى  اجملىس    

 .تقدميها إىل الربملان لن مهامها و فصىدة ر رإلداد تقا: أوًت
 .اىل الربملان تقدميها اودار تقر ر نهائي تفصدىي لن كع لمىدة انتخابدة جبمدع مراحىها و: ثاندًا
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 :  ةاملادة الرابعةعشر
 الاوزارات و و راًالاوز  جمىاس   ىس والحدة الوز ر فدما  تعىق باملخاطباات الرمسداة ماع   اجمللرئدس 

 .دة اتخر الدوائر الرمس
 :ةاملادة اخلامسةعشر

تكون لىمفوضدة مد اندة سنو ة مستقىة  تم الدادها وفقا لالسس والقوالاد املتعاارف لىدهاا     -اوًت
 صاد  لىدها الربملان وتادرج ضامن   واتقتصاد ، و ىس بالتشاور مع وزارة املالدةاجملتقرتح من قبع 

 .املوازنة العامة لالقىدم
 .املفوضدة لىتدقدق والرقابة من قبع د وان الرقابة املالدة   اإلقىدم ضع حسابات  -ثاندًا

 : ةاملادة السادسةعشر
 :تتوىل اجملىس باتغىبدة املطىقة لعدد الضائه ما ىي

 . هضع ن اب داخىي خاص بو -وًتأ
 .تشكدالت املفوضدةب خاصن اب  وضع -ثاندًا

 .ب أو شعب لند اتقتضاًاستحداث أو الغاً أو دمج مد ر ات أو أقسا -ثالثًا

 .اودار األن مة الالزمة لتسهدع تنفدذ أحكاب هذا القانون -رابعًا

 :  ةاملادة السابعةعشر
 .اىل الربملانالعامة لىمجىس حق تقد م مقرتحات القوانني املتعىقة باتنتخابات واتستفتاًات 

 : ةاملادة الثامنةعشر
 . متثدع املكونات القومدة ضمن   تشكدع املفوضدة ما حيقق التوازن  

 : ةاملادةالتاسعةعشر
 .هذا القانون نشرع املفوضدة  خالل مدة ت تتجاوز تسعني  ومًا من تار خ تشك

 : املادة العشرون

 .ت  عمع بأي نص قانوني أو قرار  تعارض و احكاب هذا القانون

 : املادة احلادية والعشرون

 .حكاب هذا القانونأتنفدذ لى  جمىس الوزراً واجلهات ذات العالقة 
 : املادة الثانية والعشرون

 (.وقائع كوردستان) جلر دة الرمسدة  نفذ هذا القانون التبارًا من تار خ نشره   ا
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 األسباب املوجبة
وبغداة   ن رًا لىحالة الوطندة املىحة إىل تأسدس هدئة لىدا مستقىة إللراً اتنتخابات واتساتفتاًات، 

  ومهامها وإناطتها بهدئة لىدا فا دة ومستقىة ومرتبطة بربملان كوردستان ا العارا ،   تن دم تشكدالتها
 .فقد شرع هذا القانون

 

 يوسف حممد صادق
 العراق ـرئيس برملان كوردستان 

 
 .من قبل رئيس اقليم كوردستان 4104لسنة  10صدر هذا القانون بقرار رقم / مالحظة

 
 

 
 

 
 

 
 

 


