بسم اهلل الرمحن الرحـم
بــــرلـــمان كوردســتان ــ العراق
باسم الشعب

إغتٓازاً حلهِ ايفكط َٔ )1( ٠املاز َٔ )56( ٠ايكاْ ٕٛضقِ ( )1يؼــــــ ْ 1992 ١املعسٍ ٚبٓاً٤ا عًَ ٢ا
عطض٘ ايعسز ايكاْ َٔ ْٞٛأعطا ٤ايربملإ ،قطض بطملإ نٛضزغتإ ـ ايعطام ظًػت٘ ا ملطقُٚ )13( ١املٓعكس٠
بتاضٜذ  2009/5/13تشطٜع ايكاْ ٕٛاآلت:ٞ

قانون رقم ( )5لسنة 2009
قانون التعديل اخلامس لقانون انتخاب برملان كوردستان ـ العراق
رقم ( )1لسنة  1992املعدل
املاز ٠االٚىل:

تعسٍ ايفكط َٔ )2( ٠املاز ٠ايجاْٚ ١ٝايعشط َٔ ٜٔايكاْٚ ٕٛتكطأ ناآلت-:ٞ

 -2تكسّ قٛا ِ٥املطشخني خالٍ َس ٠خػُ ١عشط ًَٜٛا َٔ تأضٜذ اعالٕ َٛعس االْتدابات اىل ضٝ٥ؼ اهل١٦ٝ
ايعًٝا َشفٛع ١بايٛثا٥ل املطًٛب ١يف املاز ٠احلازٚ ١ٜايعشطٖ َٔ ٜٔصا ايكاْ.ٕٛ

املاز ٠ايجاْ:١ٝ

تًػ ٢املاز ٠اخلاَػ ٚ ١ايعشط َٔ ٜٔايكاْٚ ٕٛحيٌ ذلًٗا َا:ًٜٞ

اٚالً :تبسأ ايسعا ١ٜاالْتداب ١ٝيف اي ّٛٝايتاي ٞالعالٕ قٛا ِ٥املطشخني ٚتٓتٗ ٞقبٌ مثإ
ٚاضبعني غاع َٔ ١بس ٤عًُ ١ٝاالقرتاع.

ثاْٝاً  :حتسز امل فٛض١ٝ

مماضغ ١ايسعا ١ٜاالْتذ

األَانٔ اييت ميٓع فٗٝا

ابٚ ١ٝإيصام

ْتداب.
اإلعالْات االْتداب ١ٝط ١ًٝاملس ٠املػُٛح بٗا يًسعا ١ٜاال ١ٜ

ثايجاً  :عً ٢ايهٝاْات ايػٝاغ ١ٝاملشاضن١

ضابعاً:

يف االْتدابات إظايًَ ١صكات ايسعا١ٜ

االْتدابٚ ١ٝمبٛجب تعًُٝات تصسضٖا املفٛض. ١ٝ
االقًٚ ِٝنافَٛ ١اقع ايعٌُ

 -1ميٓع اغتدساّ األبٓ ١ٝاييت تشػًٗا ايٛظاضات ٚزٚا٥ط
 ٚايٛظٝف ١يًعٌُ احلعب ٞأ ٚيًسعا ١ٜاالْتداب.١ٝ
 -2ال جيٛظ ملٛظف ٞزٚا٥ط اال

قًٚ ِٝايػًطات احملً ١ٝاغت

َٛاضز ا القً ِٝاٚ ٚغاًٗ٥ا ا ٚاجٗعتٗا يصاحل

غالٍ ْفٛشِٖ

ِٖ ا ٚاَ ٟطشح مبا يف شيو

االَٔ ايساخًٚ ٞاالجٗع ٠ايعػهطٍ ١ٜيسعا ١ٜاالْتداب ١ٝأ ٚايتأثري عً ٢ايٓاخبني.
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ايٛظٝف ٞاٚ
ق٣ٛ

خاَػاً:

 -1ال جيٛظ ألَ ٟطشح إٕ

ٜك ّٜٛ ّٛايتصٜٛت بتٛظٜع بطاَج عٌُ أَٓ ٚشٛضات أٚ

بطاقات أ ٚغريٖا َٔ ايٛثا٥ل بٓفػ٘ أ ٚبٛاغط ١غري.ٙ
قً ِٝأ ٚأعطا ٤ايػًطات احملً ١ٝإٕ ٜكّٛ

 -2ال جيٛظ أل َٔ ٟايعاًَني يف زٚا٥ط اال

 ّٜٛايتصٜٛت بتٛظٜع بطاَج عٌُ بٓفػ٘ أ ٚبٛاغط ١غري.ٙ
عٌُ أَٓ ٚشٛض

 -3ال جيٛظ ٚضع إعالْات أ ٚتٛظٜع بطاَج

ات أ ٚبطاقات ب أغِ

َطشح غري َػجٌ يف نشف املطشخني.

غازغاً  :حيعط عً ٢املطشخني ايكٝاّ بأ ١ٜزعا١ٜ

اْتداب ١ٝتٓط ٟٛعً ٢خساع ايٓاخبني أٚ
باآلخط ٜٔيف ايسعا١ٜ

غشِٗ أ ٚاغتدساّ أغًٛب ايتجطٜح أ ٚايتشٗري
االْتداب.١ٝ

غابعاً  :حيعط اإلْفام

عً ٢ايسعا ١ٜاالْتداب َٔ ١ٝاملاٍ ايعاّ أَٛ َٔ ٚاظْ ١ايٛظاضات أٚ

أَٛاٍ ايٛقف أ َٔ ٚأَٛاٍ ايسعِ اخلاضج.ٞ

ثآَاً ٜ :حظ ض عً ٢أ ٟحع ب أ ٚمجاع ١أ ٚتٓع ِٝأ ٚنٝإ أٚ

املاز ٠ايجايج:١

أفطاز أ ٚأ ٟجٗ ١ناْت

مماضغ ١أ ٟشهٌ َٔ أشهاٍ ايطؼط أ ٚايتدٜٛف أ ٚايتهفري أ ٚايتد. ٜٔٛ

تًػ ٢ايفكط( ٠ضابعاً) َٔ املاز ٠ايػازغٚ ١ايجالثني (املهطض َٔ )٠ايكاْ.ٕٛ

املاز ٠ايطابع:١

تًػ ٢املاز ٠ايػابعٚ ١اخلُؼ َٔ ٕٚايكاْٚ ٕٛحيٌ ذلًٗا َا:ًٜٞ

اٚالًٜ :عاقب باحلبؼ َس٠

َٔ ايصل ايبٝاْا

ال تعٜس عً ٢شٗط نٌ

ت أ ٚايصٛض أٚ

ايٓشطات االْتداب ١ٝاخلاص ١خاضج األَانٔ املدصص ١هلا.

ثاْٝاً ٜ :عاقب باحلبؼ
عٔ ًَٕٛٝ

َس ٠ال تكٌ ع ىل شٗط ٚال تعٜس ع ىل غت ١أشٗط ٚبػطاَ ١ال تكٌ
َالٜني زٜٓاض َٔ خايف أحهاّ

زٜٓاض ٚال تعٜس عً ٢مخػ١

ايفكطات

(ضابعا  ،خاَػا،غازغا ،غابعا) َٔ املاز ٠اخلاَؼٚ ٠ايعشطٖ َٔ ٕٚصا ايكاْ.ٕٛ

ثايجاً ٜ :عاقب باحلبؼ َس ٠ال

( )6غت ١أشٗط ٚبػطاَ ١ال تكٌ عٔ

تكٌ عٔ

 (500000) ٣مخػُا ١٥ايف زٜٓاض

(َ )100000ا ١٥أيف زٜٓاض ٚال تعٜس عٌ

نٌ َٔ:
 -1تعُس إزضاج اغِ أ ٚأمسا ٤أ ٚصفات َعٜف ١يف جسا ٍٚايٓاخبني أ ٚتعُس عسّ
إزضاج اغِ خالفا إلحهاّ ٖصا ايكاْ.ٕٛ
 -2تٛصٌ إىل إزضاج

امس٘ أ ٚاغِ غري ٙز ٕٚتٛافط ايشطٚط ايكاْ ١ْٝٛاملطًٛبٚ ١ثبت

اْ٘ ٜعًِ بصيو ٚنٌ َٔ تٛصٌ إىل عسّ إزضاج اغِ آخط أ ٚحصف٘.
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 -3أزىل بصٛت٘ يف االْتداب ٜ ٖٛٚعًِ إٕ امس٘ أزضج يف غجٌ ايٓاخبني خالفا
يًكاْ ٕٛأ ٚاْ٘ فكس ايشطٚط ايكاْ ١ْٝٛاملطًٛب ١يف اغتعُاٍ حك٘ يف االْتدابات.
 -4تعُس ايتصٜٛت باغِ غري.ٙ
 -5أفش ٢غط تصٜٛت ْاخب بس ٕٚضضا.ٙ
 -6اغتعٌُ حك٘ يف االْتداب ايٛاحس أنجط َٔ َط.٠
 -7غري إضاز ٠ايٓاخب األَٚ ٞنتب

امسا أ ٚاشط عً ٢ضَع غري ايص ٟقصس ٙايٓاخب

خاب. ٞ
أ ٚعطقٌ أْ ٟاخب ملٓع٘ َٔ مماضغ ١حك٘ االْت
 -8ضشح ْفػ٘ يف أنجط َٔ زا٥ط ٠أ ٚقا ١ُ٥اْتداب.١ٝ
 -9قاّ بايتعٜٚط اثٓا ٤فطظ االصٛات.

ضابعاًٜ :عاقب باحلبؼ َس ٠التكٌ عٔ شٗط ٚالتعٜس عً ٢غٓ ١نٌ َٔ:

 -1تعُس االعتسا ٤عً ٢صٛض املطشخني أ ٚبطادلِٗ املًصك ١يف األَانٔ املدصص ١هلا
حلػاب آخط أ ٚجَٗ ١ع ١ٓٝبكصس اإلضطاض بٗصا املطشح أ ٚايتأثري عً ٢غري
ايعًُ ١ٝاالْتداب:١ٝ
ٜ ٖٛٚعًِ بإ األَط

 -2أعًٔ عٔ اْػخاب َطشح أ ٚأنجط َٔ ايعًُ ١ٝاالْتداب١ٝ
غري صخٝح بكصس ايتأثري عً ٢ايٓاخبني أ ٚحت ٌٜٛأصٛات املطشح إي.٘ٝ

 ٠املػُٛح بٗا قاْْٛا أل ٟغبب نإ

 -3االعتسا ٤عًٚ ٢غا ٌ٥ايسعا ١ٜاالْتدابٞ

غٛا ٤نإ بايشطب أ ٚايتُعٜل أ ٚغري شيو أ ٚنٌ تصطف َٔ ٖصا ايكب.ٌٝ

احلبؼ َس ٠التكٌ عٔ غٓ ١نٌ َٔ:
خاَػاًٜ :عاقب ب

 -1اغتعٌُ ايك ٠ٛأ ٚايتٗسٜس

ملٓع ْاخب َٔ اغتعُاٍ حك٘ حلًُ٘ عً ٢ايتصٜٛت

عًٚ ٢ج٘ َعني أ ٚعً ٢االَتٓاع عٔ ايتصٜٛت.
يٓفػ٘ أ ٚيػري ٙحلًُ٘ عً٢

 -2أعط ٢أ ٚعطض أٚ ٚعس بإ ٜعطْ ٞاخبا فا٥س٠
ايتصٜٛت عًٚ ٢ج٘ َعني أ ٚعً ٢االَتٓاع عٔ ايتصٜٛت.

َهًفًا بأزا ٤خسَ ١عاَ ١يف ايعًُ١ٝ

 -3قبٌ أ ٚطًب فا٥س ٠يٓفػ٘ أ ٚيػري ٙممٔ نإ
االْتداب.١ٝ

ْ -4شط أ ٚأشاع بني ايٓاخبني أخباضا غري صخٝخ ١عٔ غًٛى

احس املطشخني أٚ

مسعت٘ بكصس ايتأثري عًَ ٢اضا ٤ايٓاخبني يف ْتٝج ١االْتداب.
 -5زخٌ إىل املكط

املدصص يالْتدابات حاَال غالحا ْاضٜاً أ ٚجاضحاً ر

ال فاً إلحهاّ

ٖصا ايكاْ.ٕٛ
 -6غب أ ٚقصف أٚ

اعتس ٣عً٢

جلٓ ١االْتدابات أ ٚاحس

االْتداب.
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أعطاٗ٥ا اثٓا ٤عًُ١ٝ

 -7ايعبح بصٓا

زٜل االقرتاع أ ٚاجلسا ٍٚاالْتداب ١ٝأ ٚأٚ ١ٜثا٥ل تتعًل بايعًُ١ٝ

االْتداب.١ٝ
 -8اغتدسّ ايشعاضات ايس ١ٜٝٓا ٚزٚض ايعباز ٠الغطاض ايعٌُ احلعب ٞا ٚايسعا١ٜ
االْتداب. ١ٝ

غازغاً ٜ :عاقب باحلبؼ َس ٠ال تكٌ عٔ غٓ١

( َ )100000ا١٥

ٚبػطاَ ١ال تكٌ عٔ

أيف زٜٓاض ٚال تعٜس عً )500000( ٢مخػُا ١٥أيف زٜٓاض نٌ َٔ:

 -1اغتخٛش أ ٚأخف ٞأ ٚعسّ أ ٚاتًف أ ٚافػس

صٓازٜل أٚ

أ ٚغطم

أٚضام

االقرتاع أ ٚغجالت ايٓاخبني أ ٚغري ْتٝجتُٗا بأ ١ٜططٜك َٔ ١ايططم.
 -2أخٌ عط ١ٜاالْتداب أ ٚبٓعاَ٘ باغتعُاٍ ايك ٠ٛأ ٚايتٗسٜس.
غابعاً  :يف حاي ١ثبٛت َػاُٖ١

ايهٝإ ايػٝاغ ٞيف اضتهاب أ ٟجطمي َٔ ١اجلطاِ٥
ايكاْٜ ، ٕٛعاقب بػطاََ ١ايَ ١ٝكساضٖا

االْتدابٚ ١ٝاملٓصٛص عًٗٝا يف ٖصا

( )50000000مخػني ًَ ٕٛٝزٜٓاض.

ثآَاً  :حيطّ ايهٝإ ايػٝاغ َٔ ٞاألصٛات اييت حصٌ عًٗٝا

يف املطنع االْتداب ٞيف
ٚص عًٗٝا يف

حاي ١اقرتاف٘ إحس ٣اجلطا ِ٥االْتداب ١ٝاملٓص

ايبٓٛز

(أٚالً،

خاَػاً ،غازغاً ،غابعاً ،ثآَاً ) َٔ املازٖ َٔ )25( ٠صا ايكاْ.ٕٛ

تاغعاً ٜ :عاقب باحلبؼ ٚبػطاَ ١ال تكٌ عٔ عشطَ ٠الٜني
ٚعشطًَٕٛٝ ٜٔ

زٜٓاضنٌ َٔ خايف حهِ

زٜٓا ض ٚال تعٜس عً ٢مخػ١
ايفكط ( ٠ثآَاً ) َٔ املاز )25( ٠

َٔ ٖصا ايكاْ.ٕٛ

عاشطاً ٜ :ح ضّ أ ٟحعب أ ٚنٝإ غٝاغٞ

حيتفغ مبًٝشٝا َػًخ َٔ ١املشاضن ١يف

االْتدابات.

حاز ٟعشط

 :حيطّ أ ٟنٝإ غٝاغ َٔ ٞاملشاضن ١يف االْتدابات ٚحػاب األصٛات

يف حاٍ قٝاَ٘ بػًل

َٓطك ١اْتداب ١ٝبايك ٠ٛأ ٚايتٗسٜس باغتدساّ ايك٠ٛ

يصاحل ٙ

أ ٚضس غري.ٙ

ثاْ ٞعشط

ٜ :عاقب عً ٢ايشطٚع يف

االْتداب املٓصٛص عًٗٝا يف ٖصا
١ٜ
اجل ضاِ٥

ايكاْ ٕٛبعكٛب ١اجلطمي ١ايتاَ ١اغتجٓا ً َٔ ٤احهاّ ايكٛاعس ايعاَ.١

املاز ٠اخلاَػَ( :١ازَ ٠طاف)١

اٚالً :اشا فكس عط ٛايربملإ َكعس ٙأل ٟغبب نإ حيٌ ذلً٘ املطشح ايتاي ٞيف قاُ٥ت٘
طبكاً يًرتتٝب ايٛاضز فٗٝا بايٓػب ١يًكٛا ِ٥غري املؤتًف.١

ثاْٝا  :اشا فكس عط ٛايربملا ٕ َكعس ٙأل ٟغبب نإ حيٌ ذلً٘ املطشح ايتايْ َٔ ٞفؼ
ايهٝإ ايػٝاغ ٞاملؤتًف ضُٔ ايكا ١ُ٥االْتداب ١ٝاملؤتًف.١
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ثايجاً  :اشا نإ املكعس ايشاغط خيص قا ١ُ٥اغتٓفصت املطشخني خيصص املكعس اىل َطشح

ز األزْ َٔ ٢عسز االصٛات

آخط َٔ نٝإ غٝاغ ٞآخط حصٌ عً ٢احل

املكطض يًخص ٍٛعًَ ٢كعس ٚغالف شيو ٜبك ٢املكعس شاغطاً.

ضابعاً  :اشا نإ املكعس ايشاغط خيص اَطأ ٠فال ٜشرتط إٔ حتٌ ذلًٗا اَطأ ٠اخط ٣اال اشا
نإ شيو َؤثطاً عًْ ٢ػب ١متج ٌٝايٓػا.٤

املاز ٠ايػازغ:١

عً ٢دلًؼ ايٛظضاٚ ٤اجلٗات شات ايعالق ١تٓفٝص أحهاّ ٖصا ايكاْ.ٕٛ

املاز ٠ايػابع:١

ٜٓفص ٖصا ايكاْ ٕٛاعتباضًا َٔ تاضٜذ اصساضٜٓٚ ٙشط يف اجلطٜس ٠ايطمسٚ( ١ٝقا٥ع نٛضزغتإ).

عدنان املفيت
رئيـــس برملان كوردســتان ـ العراق

االسباب املوجبة

يطُإ اجطا ٤اْتدابات ْعٚ ١ٜٗشفاف ١يف االقًٚ ِٝيه ٕٛاجلطا ِ٥االْتداب١ٝ
ٚعكٛباتٗا غري زقٝكٚ ١الجٌ تشسٜس ايعل
حاالتٗا

َ ٚاٜتعًل بايسعا ١ٜاالْتداب١ٝ

ٚبات يًجطا ِ٥االْتداب ١ٝبعس تٛضٝح
ٚبػ ١ٝتػٗ ٌٝاجطا ٤االْتدابات ٚإظاي١

ايعكبات ايت ٢حت ٍٛزْ ٕٚعاٖتٗا  ٚشفافٝتٗا فكس شطع ٖصا ايكاْ.ٕٛ
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