بسم اهلل الرمحو الرحيم
اجمللس الوطين للوردستاى ــ العراق
باسم الصعب

إغتٓازاً حلهِ ايفكط َٔ )1( ٠املاز َٔ )56( ٠ايكاْ ٕٛضقِ ( )1يؼــــــْ 1992 ١املعسٍ ٚبٓاً ٤ا عًَ ٢ا
عطن٘ ايعسز ايكاْ َٔ ْٞٛاعها ٤ايربملإ ،قطض بطملإ نٛضزغتإ ـ ايعطام ظًػت٘ املطقُٚ )11( ١املٓعكس ٠بتاضٜذ
 2009/5/11تؿطٜع ايكاْ ٕٛاآلت:ٞ
قانوى رقم (  ) 4لسهة 2009
قانوى انتخاب جمالس احملافظات واالقضية والهواحي
يف اقليم كوردستاى ـ العراق
الفصل األول
التعاريف

املادة االوىل:
ٜككس بايعباضات ايتاي ١ٝاملعاْ ٞاملب ١ٓٝإظاٖ٤ا ألغطاض ٖصا ايكاْ:ٕٛ
اٚالً :االقً :ِٝاقً ِٝنٛضزغتإ -ايعطام.
ثاْٝاً :اهل :١٦ٝاهل ١٦ٝايعًٝا املػتكً ١يالْتدابات ٚاالغتفتا ٤يف نٛضزغتإ .
ثايجاً  :اجملايؼ :دلايؼ احملافعات ٚاجملايؼ احملً ١ٝيالقهٚ ١ٝايٓٛاح.ٞ
ضابعًا :ايسا٥ط ٠االْتداب :١ٝنٌ َٓطك ١ذلسز ٠خكل هلا عسز َٔ املكاعس ٚفكاً ألحهاّ ٖصا ايكاْ.ٕٛ
خاَػاًَ :طنع االْتداب :املهإ ايص ٟتع ٘ٓٝاهل ١٦ٝنُٔ ايسا٥ط ٠االْتداب ١ٝإلجطا ٤عًُ ١ٝاالقرتاع ف.٘ٝ
املادة الثانية:
تتٛىل املفٛن ١ٝايعًٝا املػتكً ١يالْتدابات االؾطاف عً ٢نافَ ١طاحٌ ٚاجطا٤ات اْتدابات اجملايؼ يف االقًِٝ
حلني تؿه ٌٝاهل.١٦ٝ
الفصل الثاني
حق االنتخاب

املادة الثالثة:
ٜؿرتط يف ايٓاخب إٔ ٜه:ٕٛ
أٚالً :عطاق ٞاجلٓػ.١ٝ
ثاْٝاً :ناٌَ األًٖ.١ٝ
ثايجاً :أمت ايجآَ ١عؿط َٔ عُط.ٙ
ضابعًاَ :ػجالً يف غجٌ اٍْاخبني يف احملافع ١اييت ػط ٣فٗٝا االْتداب ٚٚفكا ألحهاّ ٖصا ايكاْٚ ٕٛاٍتعًُٝات
اييت غتكسض َٔ اي٘.١٦ٜ
1

املادة الرابعة:
أٚالً :االْتداب حل يهٌ َٛاطٔ ممٔ تٛافطت ف ٘ٝايؿطٚط املٓكٛم عًٗٝا يف ٖصا ايكاْ. ٕٛ
ثاْٝاً :مياضؽ نٌ ْاخب حك٘ يف ايتكٜٛت ٍال ْتداب بكٛض ٠حطَٚ ٠باؾطٚ ٠غطٚ ١ٜفطز. ١ٜ
ثايجاً  :ال جيٛظ ايتكٜٛت بايٛناي.١
ضابعًا :ئًاخب قٛت ٚاحس يف االْتداب ايٛاحس ٚال جيٛظ إ ٜسي ٞب٘ أنجط َٔ َط.٠
الفصل الثالث
حق الرتشيح

املادة اخلامسة:
اٚالًٜ :ؿرتط يف املطؾح يعه ١ٜٛاجملايؼ َا: ًٜٞ
- 1إ ٜه ٕٛعطاقٝاً ناٌَ االًٖ ١ٝبًؼ اخلاَػٚ ١ايعؿط ٕٚغٓ َٔ ١عُط ٙعٓس ايرتؾح .
- 2إ ٜه ٕٛحاقالً عً ٢ايؿٗاز ٠االعساز ١ٜاَ ٚاٜعازهلا عً ٢االقٌ بايٓػب ١ملطؾخ ٞدلايؼ احملافعات
ٚاجملايؼ احملً ١ٝيالقهٚ ١ٝعً ٢ؾٗاز ٠املطحً ١االغاغ ١ٝاَ ٚا ٜعازهلا بايٓػب١

ملطؾخ ٞاجملايؼ احملً١ٝ

يًٓٛاح.ٞ
- 3إ ٜه ٕٛحػٔ ايػريٚ ٠ايػُعٚ ١ايػًٛى ٚغري َحن ّٛظٓا ١ٜا ٚجٓخ ١رلً ١بايؿطف .
- 4إ ٜه َٔ ٕٛابٓا ٤ايٛحس ٠االزاض ١ٜمبٛجب غجٌ االحٛاٍ املسْ ١ٝاَ ٚكُٝا فٗٝا بؿهٌ َػتُط ملس ٠ال تكٌ
عٔ عؿط غٓٛات عً ٢إ ال ته ٕٛاقاَت٘ الغطاض ايتػري ايسميٛغطايف.
- 5إ ال ٜه َٔ ٕٛافطاز ايكٛات املػًخ ١ا ٚق ٣ٛاالَٔ ايساخً ٞعٓس تطؾخ٘ .
- 6إ ال ٜهَ ٕٛؿرتنا يف اجلطا ِ٥اييت خطط هلا اْ ٚفصٖا ا ٚاضتهبٗا ايٓعاّ ايبعج.ٞ
ثاْٝاً :خيهع املطؾخ ٕٛملكازق ١اي٘.١٦ٜ
املادة السادسة:
ٜعتُس ْعاّ ايكا ١ُ٥املػًك ١الْتدابات دلايؼ احملافعات ٚاالقهٚ ١ٝايٓٛاح.ٞ
املادة السابعة:
أٚالً :جيب إ الٜكٌ عسز املطؾخني يف ايكا ١ُ٥عٔ ثالثٚ ١ال ٜعٜس عً ٢عسز املقاعس املدكك ١يًسا٥ط ٠االْتداب١ٝ
ثاْٝاً :تٓعِ قٛا ِ٥املطؾخني بايؿهٌ ايصٜ ٟهُٔ ْػب ١متج ٌٝيًٓػا ٤ال تكٌ عٔ ( َٔ )%30االعها.٤
املادة الثامنة:
ايٓػب.ٟ
ـ
أٚالًٜ :تِ تٛظٜع املكاعس املدكك ١يًسٚا٥ط االْتداب َٔ ١ٝخالٍ ْعاّ ايتُجٌٝ
تفظ بٗا اٍقا ١ُ٥عً ٢املطؾخني طبكا يرتتٝب االمسا ٤ايٛاضز ٠فٗٝا
ثاْٝاً :تٛظع املكاعس اييت ٚ
ايهٝاْات إ تػخب َٔ املطؾح ايفا٥ع املكعس املدكل ي٘ ٚيف أٚ ٟقت نإ.
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ٚال جيٛظ ألَٔ ٟ

املادة التاسعة:
أٚالً :تكػِ عسز االقٛات ايكخٝخ ١يف ايسا٥ط ٠االْتداب ١ٝعً ٢عسز املكاعس املدكك ١يتًو ايسا ٥ط ٠يًخكٍٛ
عىل ايكاغِ االْتداب. ٞ
ثاْٝاً :ػُع األقٛات ايكخٝخ ١اييت حكًت عًٗٝا ايكا ١ُ٥يف ايسا٥ط ٠االْتدابٚ ١ٝتكػِ عً ٢ايكاغِ االْتدابٞ
يتخسٜس عسز املكاعس املدكك ١يتًو ايكا.١ُ٥
ثايجاً :تٚظع املكاعس املتبك ١ٝباعتُاز ايباق ٞاالق ٣ٛبايٓػب يًُكاعس اييت حكٌ عًٗٝا .
املادة العاشرة:
أٚالً :إشا فكس عه ٛاجملًؼ َكعس ٙأل ٟغبب نإ حيٌ ذلٌ ٙاملطؾح ايتاي ٞيف قاُ٥ت٘ طبكاً يًرتتٝب ايٛاضز فٗٝا
بايٓػب ١يًكٛا ِ٥غري املؤتًف.١
ثاْٝاً :إشا فكس عه ٛاجملًؼ َكعس ٙأل ٟغبب نإ نُٔ قاَ ١ُ٥ؤتًف ١فٝخٌ ذلً٘ املطؾح ايتاي ٞي٘ َٔ ْفؼ
ايهٝإ ايػٝاغ ٞاملؤتًف نُٔ ايكا ١ُ٥االْتداب ١ٝاملؤتًف.١
ثايجا :إشا نإ املكعس ايؿاغط خيل قا ١ُ٥اغتٓفصت املطؾخني خيكل املكعس اىل َطؾح آخط َٔ نٝإ غٝاغٞ
آخط حكٌ عً ٢احلس االزْ َٔ ٢عسز االقٛات املكطض يًخك ٍٛعًَ ٢لعس ٚغالف شيو ٜبك ٢املكعس
ؾاغطاً.
ضابعًا :إشا نإ املكعس ايؿاغط خيل أَطا ٠فال ٜؿرتط إ ؼٌ ذلًٗا اَطأ ٠اخط ٣إال إشا نإ شيو َؤثطاً عً٢
ْػب ١متج ٌٝايٓػا.٤
الفصل الرابع
الدوائر االنتخابية

املادة احلادية عشر:
مياضؽ نٌ ْاخب حك٘ االْتداب ٞبٓفػ٘ يف ايسا٥ط ٠االْتداب ١ٝاييت ٜه ٕٛفٗٝا َػجالً يف غجٌ ايٓاخبني.
املادة الثانية عشر:
أٚالً :ته ٕٛنٌ ذلافعٚ ١فكا يًخسٚز اإلزاض ١ٜايطمس ١ٝزا٥ط ٠اْتدابٚ ١ٝاحس ٠يف اْتدابات دلايؼ احملافعات.
ثاْٝاً ٜ :ه ٕٛنٌ قهاْٚ ٤احٚ ١ٝفكا يًخسٚز اإلزاض ١ٜايطمس ١ٝزا٥ط ٠اْتدابٚ ١ٝاحس ٠يف اْتدابات املجايؼ احملً١ٝ
ٍألقهٚ ١ٝايٓٛاح.ٞ
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الفصل اخلامس
الدعاية االنتخابية

املادة الثالثة عشر:
تعف ٣ايسعا ١ٜاالْتداب َٔ ١ٝأ ٟضغ.ّٛ
املادة الرابعة عشر:
أٚالً :ؼسز اي٘ ١٦ٜاألَانٔ اييت ميٓع فٗٝا مماضغ ١ايسعا ١ٜاالْتدابٚ ١ٝإيكام اإلعالْات االْتداب ١ٝط ١ًٝاملس٠
ْتداب ٚميٓع ْؿط أ ٟإعالٕ أ ٚبطاّج أ ٚقٛض يًُطؾخني يف َطانع االقرتاع.
املػُٛح ١يًسعا ١ٜاال ١ٜ
ثاْٝاً :عً ٢ايهٝاْات ايػٝاغ ١ٝاملؿاضن ١يف االْتدابات إظايًَ ١ككات ايسعا ١ٜاالْتدابٚ ١ٝمبٛجب تعًُٝات
تكسضٖا اي٘.١٦ٜ
املادة اخلامسة عشر :
ميٓع اغتدساّ األبٓ ١ٝاييت تؿػًٗا ايٛظاضات ٚزٚا٥ط االقًٚ ِٝنافَٛ ١اقع ايعٌُ ٚايٛظٞف ١يًعٌُ احلعبٚ ٞايسعا١ٜ
االْتداب.١ٝ
املادة السادسة عشر:
ال جيٛظ ملٛظف ٞزٚا٥ط االقًٚ ِٝايػًطات احملً ١ٝاغتغالٍ ْفٛشِٖ ايٛظٝف ٞاَٛ ٚاضز ا القً ِٝاٚ ٚغاًٗ٥ا اٚ
اجٗعتٗا يكاحلِٖ ا ٚاَ ٟطؾح مبا يف شيو اجٗع ٠ق ٣ٛاالَٔ ايساخًٚ ٞايعػهط ١ٜبايسعا ١ٜاالْتداب ١ٝا ٚاٍتأثري
عً ٢ايٓاخبني.
املادة السابعة عشر:
أٚالً :ال جيٛظ ألَ ٟطؾح إٕ ٜك ّٜٛ ّٛايتكٜٛت بتٛظٜع بطاَج عٌُ أَٓ ٚؿٛضات أ ٚبطاقات أ ٚغريٖا َٔ
ايٛثا٥ل بٓفػ٘ أ ٚبٛاغط ١غري.ٙ
ثاْٝاً :ال جيٛظ أل َٔ ٟايعاًَني يف زٚا٥ط االقً ِٝأ ٚأعها ٤ايػًطات احملً ١ٝإٕ ٜك ّٜٛ ّٛايتلٜٚت بتٛظٜع بطاَج
عٌُ بٓفػ٘ أ ٚبٛاغط ١غري.ٙ
ثايجاً :ال جيٛظ ٚنع إعالْات أ ٚتٛظٜع بطاَج عٌُ أَٓ ٚؿٛضات أ ٚبطاقات باغِ َطؾح غري َػجٌ يف نؿف
املطؾخني.
املادة الثامنة عشر:
حيعط عً ٢املطؾخني ايكٝاّ بأ ١ٜزعا ١ٜاْتداب ١ٝتٓط ٟٛعً ٢خساع ايٓاخبني أ ٚغؿِٗ أ ٚاغتدساّ
ايتجطٜح أ ٚايتؿٗري باآلخط ٜٔيف ايسعا ١ٜاالْتداب.١ٝ
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أغًٛب

املادة التاسعة عشر:
حيعط اإلْفام عً ٢ايسعا ١ٜاالْتداب َٔ ١ٝاملاٍ ايعاّ أَٛ َٔ ٚاظْ ١ايٛظاضات أ ٚأَٛاٍ ايٛقف أَٔ ٚ

أَٛاٍ

ايسعِ اخلاضج.ٞ
املادة العشرون:
أٚالً :حيغض عً ٢أ ٟحعب أ ٚمجاع ١أ ٚتٓع ِٝأ ٚنٝإ أ ٚإفطاز أ ٚأ ٟجٗ ١ناْت مماضغ ١أ ٟؾهٌ َٔ أؾهاٍ
ايهػط أ ٚايتدٜٛف أ ٚايتهفري أ ٚايتد ٜٔٛأ ٚايتًٜٛح باملػطٜات أَٓ ٚح َهاغب َاز١ٜ

أَ ٚعٓ ١ٜٛأٚ

ايٛعس بٗا.
ثاْٝاً :حيطّ أ ٟحعب أ ٚنٝإ غٝاغ ٞحيتفغ مبًٝؿٝا َػًخ َٔ ١املؿاضن ١يف االْتدابات .
ثايجاً :حيطّ أ ٟنٝإ غٝاغ َٔ ٞاملؿاضن ١يف االْتدابات ٚحػاب األقٛات يف حاٍ قٝاَ٘ بػًل َٓطك ١اْتداب١ٝ
بايك ٠ٛأ ٚايتٗسٜس باغتدساّ ايك ٠ٛيكاحل ١أ ٚنس غري.ٙ
املادة احلادية والعشرون:
متٓع ايسعا ١ٜاالْتداب ١ٝبهاف ١اؾهاهلا قبٌ مثاْٚ ١ٝاضبع ٕٛغاعَٛ َٔ ١عس فتح باب ايتكٜٛت .

املادة الثانية والعشرون:

الفصل السادس
اجلرائم االنتخابية

ٜعاقب باحلبؼ َس ٠ال تعٜس عً ٢ؾٗط نٌ َٔ ايكل ايبٝاْات أ ٚايكٛض أ ٚايٓؿطات االْتداب ١ٝاخلاق ١خاضج
األَانٔ املدكك ١هلا.
املادة الثالثة والعشرون:
ٜعاقب باحلبؼ َس ٠ال تكٌ عٔ ؾٗط ٚال تعٜس عٔ غت ١أفٖط ٚبػطاَ ١ال تكٌ عٔ ًَ ٕٛٝزٜٓاض ٚال تعٜس عً٢
مخػَ ١الٜني زٜٓاض َٔ خايف أحهاّ املٛاز (ٖ َٔ )21 ،19 ،18 ،17 ، 16 ،15صا ايكاْ.ٕٛ
املادة الرابعة والعشرون:
ٜعاقب باحلبؼ َس ٠ال تكٌ عٔ ( )6غت ١أؾٗط ٚبػطاَ ١ال تكٌ عٔ (َ )100000ا ١٥أيف زٜٓاض ٚال تعٜس عٌ ٣
) (500000مخػُا ١٥ايف زٜٓاض نٌ َٔ:
أٚالً :تعُس إزضاج اغِ أ ٚأمسا ٤أ ٚقفات َعٜف ١يف غجٌ ايٓاخبني أ ٚتعُس عسّ إزضاج اغِ خالفا

إلحهاّ

ٖصا ايكاْ.ٕٛ
ثاْٝاً :تٛقٌ إىل إزضاج امس٘ أ ٚاغِ غري ٙز ٕٚتٛافط ايؿطٚط ايكاْ ١ْٝٛاملطًٛبٚ ١ثبت اْ٘ ٜعًِ بصيو ٚنٌ َٔ
تٛقٌ إىل عسّ إزضاج اغِ آخط أ ٚحصف٘.
ثايجاً :أزىل بكٛت٘ يف االْتداب ٜ ٖٛٚعًِ إٕ امس٘ أزضج يف غجٌ ايٓاخبني خالفا يًكاْ ٕٛأ ٚاْ٘ فكس ايؿطٚط
ايكاْ ١ْٝٛاملطًٛب ١يف اغتعُاٍ حك٘ يف االْتدابات.
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ضابعًا :تعُس ايتكٜٛت باغِ غري.ٙ
خاَػاً :أفؿ ٢غط تكٜٛت ْاخب بس ٕٚضنا.ٙ
غازغاً :اغتعٌُ حك٘ يف االْتداب ايٛاحس أنجط َٔ َط.٠
غابعاً  :غّٞض إضاز ٠ايٓاخب األَٚ ٞنتب امسا أ ٚاؾط عً ٢ضَع غري ايص ٟقكس ٙايٓاخب أ ٚعطقٌ أْ ٟاخب ملٓع٘
َٔ مماضغ ١حك٘ االْتداب.ٞ
ثآًَا :ضؾح ْفػ٘ يف أنجط َٔ زا٥ط ٠أ ٚقا ١ُ٥اْتداب.١ٝ
تاغعاً :قاّ بايتعٜٚط إثٓا ٤فطظ االقٛات.
املادة اخلامسة والعشرون:
ٜعاقب باحلبؼ َس ٠ال تكٌ عٔ ؾٗط ٚال تعٜس عً ٢غٓ ١نٌ َٔ :
أٚالً :تعُس االعتسا ٤عً ٢قٛض املطؾخني أ ٚبطادلِٗ املًكك ١يف األَانٔ املدكك ١هلا .
ثاْٝاً :أعًٔ عٔ اْػخاب َطؾح أ ٚأنجط َٔ ايعًُ ١ٝاالْتدابٜ ٖٛٚ ١ٝعًِ بإ األَط غري قخٝح بككس ايتأثري

عً ٢ايٓاخبني أ ٚؼ ٌٜٛأقٛات املطؾح إي.٘ٝ
ثايح االعتسا ٤عًٚ ٢غا ٌ٥ايسعا ١ٜاالْتداب ١ٝاملػُٛح بٗا قاْْٛا أل ٟغبب نإ غٛا ٤أنإ بايؿطب أٚ
اً:
ايتُعٜل أ ٚغري شيو أ ٚنٌ تكطف َٔ ٖصا ايكب.ٌٝ
املادة السادسة والعشرون:
ٜعاقب باحلبؼ َس ٠ال تكٌ عٔ غٓ ١نٌ ّٕ:
أٚالً :اغتعٌُ ايك ٠ٛأ ٚايتٗسٜس ملٓع ْاخب َٔ اغتعُاٍ حك٘ حلًُ٘ عً ٢ايتكٜٛت عًٚ ٢ج٘ َعني أ ٚعً٢
االَتٓاع عٔ ايتكٜٛت.
ثاْٝاً :أعط ٢أ ٚعطض أٚ ٚعس بإ ٜعطْ ٞاخبا فا٥س ٠يٓفػ٘ أ ٚيػري ٙحلًُ٘ عً ٢ايتكٜٛت عًٚ ٢ج٘ َعني أٚ
عً ٢االَتٓاع عٔ ايتكٜٛت.
َهًف بأزا ٤خسَ ١عاَ ١يف ايعًُ ١ٝاالْتداب. ١ٝ
ًا
ثايجاً :قبٌ أ ٚطًب فا٥س ٠يٓفػ٘ أ ٚيػري ٙممٔ نإ
ضابعًاْ :ؿط أ ٚأشاع بني ايٓاخبني أخباضاً غري قخٝخ ١عٔ غًٛى احس املطؾخني أ ٚمسعت٘ بككس ايتأثري عً ٢آضا٤
ايٓاخبني يف ْتٝج ١االْتداب.

ْاض ٟأ ٚجاضحاً رال فاً ألحهاّ ٖصا ايكاْ.ٕٛ
خاَػاً :زخٌ إىل املكط املدكل يالْتدابات حاَال غالحا اً
غازغاً :غب أ ٚقصف أ ٚاعتس ٣عً ٢جلٓ ١االْتدابات أ ٚاحس أعهاٗ٥ا اثٓا ٤عًُ ١ٝاالْتداب.
غابعاً :ايعبح بكٓازٜل االقرتاع أ ٚاجلسا ٍٚاالْتداب ١ٝأ ٚأٚ ١ٜثا٥ل تتعًل بايعًُ ١ٝاالْتداب.١ٝ
ثآًَا :اغتدساّ ايؿعاضات ايس ٟ٠ٜٔا ٚزٚض ايعباز ٠الغطاض ايعٌُ احلعب ٞا ٚايسعا ١ٜاالْتداب. ١ٝ
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املادة السابعة والعشرون :
ٜعاقب باحلبؼ َس ٠ال تكٌ عٔ غٓ١

ٚبػطاَ ١ال تكٌ عٔ

( َ )100000ا ١٥أيف زٜٓاض ٚال تعٜس عً٢

( )500000مخػُا ١٥أيف زٜٓاض نٌ َٔ:
أٚالً :اغتخٛش أ ٚأخف ٞأ ٚعسّ أ ٚاتًف أ ٚافػس أ ٚغطم قٔازٜل االقرتاع أ ٚأٚضام االقرتاع أ ٚغجال ت
ايٓاخبني أ ٚغّٞض ْتٝجتُٗا بأ ١ٜططٜك َٔ ١ايططم.
ثاْٝاً :أخٌ عط ١ٜاالْتداب أ ٚبٓعاَ٘ باغتعُاٍ ايك ٠ٛأ ٚايتٗسٜس.
املادة الثامنة والعشرون:
ٜعاقب عً ٢ايؿطٚع يف جطا ِ٥االْتداب املٓكٛم يف ٖصا ايكاْ ٕٛبعكٛب ١اجلطمي ١ايتاَ ١اغتجٓاً ٤ا َٔ أحهاّ
ايكٛاعس ايعاَ.١
املادة التاسعة والعشرون:
أٚالً :يف حاي ١ثبٛت َػاُٖ ١ايهٝإ ايػٝاغ ٞيف اضتهاب أ ٟجطمي َٔ ١اجلطا ِ٥االْتدابٚ ١ٝاملٓكٛم عًٗٝا يف
ٖصا ايكاْٜ ،ٕٛعاقب بػطاََ ١ايَ ١ٝكساضٖا ( )50000000مخػني ًَ ٕٛٝزٜٓاض.
ثاْٝاً :حيطّ ايهٝإ ايػٝاغ َٔ ٞاألقٛات اييت حكٌ عًٗٝا يف املطنع االْتداب ٞيف حاي ١اقرتاف٘ إحس ٣اجلطاِ٥
االْتداب ١ٝاملٓكٛم عًٗٝا يف ايبٓٛز (أٚالً ،خاَػاً ،غازغاً ،غابعاً ،ثآَاً ) َٔ املازٚ )26( ٠املاز)27( ٠
َٔ ٖصا ايكاْ.ٕٛ
ثايجاًٜ :عاقب باحلبؼ ٚبػطاَ ١ال تكٌ عٔ عؿطَ ٠الٜني زٜٓاض ٚال تعٜس عٔ مخػٚ ١عؿط ًَٕٛٝ ٜٔزٜٓاضنٌ َٔ
خايف حهِ ايفكط ٠اٚال َٔ املازٖ َٔ )20( ٠صا ايكاْ.ٕٛ
الفصل السابع
أحلام عامة وختامية

املادة الثالثون:
أٚالً :يالفطاز ٚايهٝاْات املتهطض ٠جطا ٤قطاضات اهل ١٦ٝايطعٔ فٗٝا خالٍ ثالث ١اٜاّ َٔ تاضٜذ قسٚضٖا.
ثاْٝاً :تتٛىل اهل ١٦ٝايٓعط يف اخلالفات ٚاالعرتانات ايٛاقع ١خالٍ اعساز ٚتٓفٝص اجطا٤ات االْتدابات .
ثايجاً :تتٛىل ٖ ١٦ٝيف ذلهُ ١متٝٝع اقً ِٝنٛضزغتإ -ايعطام تته َٔ ٕٛثالث ١قها ٠غري َتفطغني يًٓعط يف اٍطعٕٛ
احملاي ١ايٗٝا َٔ قبٌ اهل ١٦ٝأ ٚاالفطاز أ ٚايهٝاْات املتهطض َٔ ٠جضا ٤قطاضات اهلٚ ١٦ٝته ٕٛقطاضاتٗا بات.١
املادة احلادية والثالثون:
أٚالً :حيسز َٛعس االْتدابات بكطاض َٔ ض٥اغ ١دلًؼ ايٛظضا ٤بٓا ٤عً ٢اقرتاح َٔ اهلٜ ١٦ٝعًٔ عٓ٘ بٛغاٌ٥
االعالّ املدتًف ١قبٌ املٛعس احملسز الجطا ٘٥بـ( )60غتني َٜٛاً.
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ثاًْٝاٜ :جض ٟايتكٜٛت يف ٚ ّٜٛاحس جملايؼ احملافعات.
عصض اجطا ٤اإلْتدابات تػتُط املجايؼ يف إزاض ٠ؾؤْٗٚا حلني اْتداب دلايؼ جسٜس.٠
ثايجًا :يف حاي ١ت
املادة الثانية والثالثون:
ٚحطؽ االقً( ِٝالثيشمةرطة ) ٚاجلٝـ ٚايعاًَني يف

ػط ٟعًُ ١ٝاقرتاع َٓتؼبـ ٟق ٣ٛاألَٔ ايساخًٞ

املػتؿفٝات ٚايػجْٚ ٕٛعالُٗ٥ا يف َطانع اقرتاع خاق ١ؼسزٖا اي٘ ١٦ٜبايتٓػٝل َع ايٛظاضات املدتك ١عً ٢إ
ػط ٣قبٌ مثاْٚ ١ٝاضبع ٕٛغاعَٛ َٔ ١عس اجطا ٤االْتدابات.
املادة الثالثة والثالثون:
عً ٢مجٝع اجلٗات شات ايعالق ١تٓفٝص احهاّ ٖصا ايكاْ.ٕٛ
املادة الرابعة والثالثون:
ال ٜعٌُ بأْ ٟل قاْ ْٞٛا ٚقطاض ٜتعاضض ٚأحهاّ ٖصا ايكاْ.ٕٛ
املادة اخلامسة والثالثون:
ٜٓفص ٖصا ايكاْ ٕٛاعتباضاً َٔ تأضٜذ ْؿط ٙيف اجلطٜس ٠ايطمسٚ( ١ٝقا٥ع نٛضزغتإ).

عدناى املفيت
رئيس برملاى كوردستاى ـ العراق

األسباب املوجبة

بٗسف تٛطٝس ايٓٗج ايسِٜقطاط ٞيف اقً ِٝنٛضزغتإ ٚتهطٜؼ احس اِٖ اغػ٘  ٖٛٚايتسا ٍٚايػًُ ٞيًػطً١
ٚبٗسف احلًٛٝي َٔ ١تطنٝع ايػًطات َٔ خالٍ تٛظٜعٗا عً ٢اغاؽ ايالَطنع ١ٜاالزاض ١ٜيتُهني املٛاطٔ يًتُتع
عطٜت٘ ٚحكٛق٘ ٚالٜكاٍ اخلسَات اي ٘ٝبكٛض ٠افهٌ يتٛفري حٝا ٠حط ٠نطمي ١ي٘ َٔ خالٍ إجطا ٤ا ْتدابات حط٠
ْٚعٚ ١ٜٗعازي ١جلُٝع احملافعات ٚاألقهٚ ١ٝايٓٛاح ٞفكس ؾطع ٖصا ايكاْ.ٕٛ
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