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قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات
اللجنة المشرفة : اللجنة القانونیة

قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات

 

             
 

        2019/12/5 
 
 

 باسم الشعب
 .بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقاً ألحكام البند (أوالً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور

 قرر رئیس الجمھوریة بتاریخ   /   /2019
 :إصدار القانون اآلتي

 
 رقــــــم (   ) لسنة 2019

 قانون
 المفوضیـــة العلیـــا المستقلـــة لالنتخابــــات

 
 
 

 (الفصل األول)
 المادة 1

س بموجب ھذا القانون ھیئة تسمى (المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات) وھي ھیئة مھنیة مستقلة ومحایدة تتمتع بالشخصیة المعنویة  تؤسَّ
 :واالستقالل المالي واإلداري وتخضع لرقابة مجلس النواب. وتتولى اآلتي

 ـ وضع االنظمة والتعلیمات المعتمدة في االنتخابات واالستفتاءات االتحادیة واالقلیمیة والمحلیة في جمیع أنحاء العراق لضمان تنفیذھا1
 .بصورة عادلة ونزیھة

 ـ القیام باإلعالن وتنظیم وتنفیذ أنواع االنتخابات واالستفتاءات كافة االتحادیة والمحلیة في المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم واالشراف2
 .علیھا وفق احكام الدستور في جمیع انحاء العراق

 تقوم ھیئة االقالیم لالنتخابات بالتنسیق والتعاون مع المكتب الوطني بمھام االدارة والنظم االنتخابیة االتحادیة الخاصة باالقلیم تحت.3
 .اشراف المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات

 
 (الفصل الثاني)

 المادة 2
 :أوال: تتألف المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات من

التصویت 

القراءة االولى 
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 .أ ـ مجلس المفوضین
 .ب ـ االدارة االنتخابیة

 
 
 

  المادة 3
 یتكون مجلس المفوضین من تسعة اعضاء وعلى النحو االتي 

 أوالً: خمسة من قضاة الصنف االول یختارھم مجلس القضاء االعلى من بین مجموع المرشحین مع مراعاة العدالة بین المناطق
 .االستئنافیة

 ثانیاً: اثنان من قضاة الصنف االول یختارھم مجلس القضاء االعلى من بین مجموع المرشحین یرسلھم مجلس القضاء في اقلیم      
 .كوردستان مع مراعاة توزیعھم على المناطق االستئنافیة في االقلیم

 .ثالثاً: اثنان من اعضاء مجلس الدولة من المستشارین حصراً والمرشحین من مجلس الدولة یختارھم مجلس القضاء االعلى
 رابعاً: یتم اختیار المذكورین في البنود (اوال وثانیاً و ثالثاً) بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء االعلى بحضور ممثل االمم المتحدة ومن

 .یرغب من وسائل االعالم والمنظمات والنقابات
 .خامساً: یراعى تمثیل المرأة في اختیار مجلس المفوضین لالعضاء التسعة

 
  المادة 4

 :یشترط فیمن یرشح لمجلس المفوضین ما یأتي 
 .أوال  : أن یكون عراقیا مقیما في العراق اقامة دائمیة 

 .ثانیــــا : أن یكون حسن السیرة والسلوك
 .ثالثـــــا : أن یكون مستقال من الناحیة السیاسیة

 .رابعــــا : أن ال یكون مشموالً بقانون الھیأة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة
 خامسا: غیر محكوم بجریمة مخلة بالشرف او أثرى بشكل غیر مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بعفو عام أو

 .خاص
 
 
 

 المادة 5
 یتولى مجلس القضاء االعلى ارسال اسماء اعضاء مجلس المفوضین التسعة اللذین تم اختیارھم طبقاً لما ورد في المادة (3) من ھذا

 .القانون الى رئاسة الجمھوریة لغرض اصدار المرسوم  خالل مدة ال تتجاوز (15) خمسة عشر یوماً
 
 

 المادة 6 
 :ُتعقد الجلسة األولى لمجلس المفوضین برئاسة أكبر األعضاء سناً ( التسعة ) النتخاب ما یأتي

 .رئیساً للمجلس من بین أحد أعضائھ من القضاة -1
 .نائبا للرئیس ومقرراً للمجلس من أعضائھ اآلخرین -2

 
 

 المادة 7
 أوال: تكون والیة أعضاء مجلس المفوضین لمدة (4) اربع سنوات غیر قابلة للتمدید تبدأ من تاریخ إصدار المرسوم الجمھوري مع

 .مراعاة ما ورد بأحكام البند (ثانیاً) من ھذه المادة
 .ثانیاً: رئیس المجلس ھو الممثل القانوني للمفوضیة ولھ بموجب ذلك تمثیلھا امام الغیر

 :ثالثاً: یمارس الرئیس او من ینوب عنھ الصالحیات اآلتیة
 ـ إدارة أعمال المجلس التنظیمیة واإلداریة 1

 .ـ الدعوة النعقاد اجتماعات المجلس وترأسھا بما في ذلك اي اجتماع یطلبھ اربعة من أعضاء المجلس على األقل 2
 .ـ اي مھمات اخرى یكلفھا بھ المجلس 3

 
 :رابعاً: یؤدي رئیس مجلس المفوضین واعضاؤه الیمین القانونیة أمام رئیس مجلس القضاء االعلى وبالصیغة اآلتیة

 أُقِسُم باِ� الَعلّي الَعظیم أَن أؤّدَي َمسؤولیاتي القاُنونیِة والمھنّیِة بأمانٍة وتفاٍن وإخالٍص وأْعمُل على إنجاِز الَمھاّم الُموكلِة إليَّ باستقالل)
 (وحیاٍد وهللاُ على ما أقولھ َشھید

 
 خامساً: یكون اجتماع المجلس صحیحاً باألغلبیة المطلقة لعدد اعضائھ وتتخذ قرارتھ باألغلبیة المطلقة لعدد أعضائھ وفي حالة تساوي

 .األصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ الرئیس
 
 

 المادة 8
 .ینتخب اعضاء مجلس المفوضین من بین اعضائھم رئیساً لالدارة االنتخابیة یمارس اعمالھ لمدة التزید عن (1) سنة غیر قابلة للتجدید
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 المادة 9

 :ترتبط بمجلس المفوضین الدوائر اآلتیة
 اوال ً: األمانة العامة لمجلس المفوضین : یدیرھا موظف بدرجة مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في األقل ومن ذوي الخبرة

 . واالختصاص ولھ خدمة فعلیة ال تقل عن (10) عشر سنوات یتولى االعمال اإلداریة والتنظیمیة الخاصة بالمجلس
 ثانیاً:دائرة شؤون االحزاب والتنظیمات السیاسیة: یدیرھا موظف بدرجة مدیر عام من ذوي الخبرة واالختصاص حاصالً على شھادة

 علیا في القانون أو العلوم السیاسیة ولھ خدمة فعلیة ال تقل عن (10) عشر سنوات تتولى اصدار اجازة تأسیس االحزاب ومتابعة أعمالھا
 .ونشاطاتھا وفقا لقانون األحزاب السیاسیة رقم(36) لسنة 2015 أو أي قانون یحّل محلھ

 
 

(الفصل الثالث)
صالحیات مجلس المفوضین

 :المادة 10 - یمارس مجلس المفوضین الصالحیات اآلتیة
 .اوال: المصادقة على سجل الناخبین

 .ثانیا: المصادقة على سجل الكیانات السیاسیة لغرض خوض االنتخابات
 .ثالثا: المصادقة على سجل قوائم المرشحین لالنتخابات

 .رابعا: إعتماد مراقبي االنتخابات ووكالء الكیانات السیاسیة واإلعالمیین والمراقبین الدولیین
 .خامسا: البت في الشكاوى والطعون االنتخابیة كافة وتكون قراراتھا قابلة للطعن امام الھیئة القضائیة لالنتخابات

 .سادسا: المصادقة على اجراءات العد والفرز
 سابعا: المصادقة على النتائج النھائیة لالنتخابات واالستفتاء واالعالن عنھا بعد المصادقة علیھا من الجھات القضائیة المختصة باستثناء

 .نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق علیھا المحكمة االتحادیة العلیا
 .ثامنا: وضع االنظمة والتعلیمات التي تحفظ للعملیة االنتخابیة نزاھتھا

 .تاسعا: المصادقة على ھیكلیة المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات والتعیینات في الوظائف العلیا فیھا كافة
  .عاشرا: رسم السیاسة المالیة للمفوضیة

 حادي عشر: اختیار رئیساً لالدارة االنتخابیة من بین اعضاءه والتتجاوز مدة اشغالھ لالدارة االنتخابیة اكثر من (1) سنة غیر قابلة
 .للتجدید

 ثاني عشر: منح المخصصات التي یراھا مناسبة لموظفي المفوضیة من غیر أعضاء مجلس المفوضین والمدیرین العامین على أالّ
   .تتجاوز 200% من مجموع ما یتقاضوه شھریا
  .ثالث عشر- وضع نظام داخلي خاص بالمفوضیة

 .رابع عشر-اعتماد الطریقة المناسبة لنشر قراراتھ باللغتین الرسمیة خالل (3) ثالثة ایام من تاریخ صدورھا
 .خامس عشر- إعداد تقاریر فصلیة عن عمل المفوضیة وتقدیمھا الى مجلس النواب

 .سادس عشر- نشر الثقافة االنتخابیة وتوعیة الناخبین وتعزیز الممارسة الدیمقراطیة بالوسائل المتاحة
  المادة 11 

 :أوالً: تنتھي العضویة في مجلس المفوضین ألحد االسباب االتیة
 .قبول استقالة عضو المجلس -1

  .وفاة عضو المجلس -2
 .عجز عضو المجلس عن القیام بواجباتھ بتقریر طبي صادر عن لجنة طبیة مختصة -3

 ثانیاً : اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضین ألحد االسباب المذكورة في ھذه المادة فیتم استبدالھ بعضو یجري اختیاره من الفئة نفسھا
 .وباآللیة المنصوص علیھا في ھذا القانون

 
 المادة 12

 أعضاء مجلس المفوضین غیر قابلین للعزل أو اإلقالة االّ في حالة صدور حكم قضائي بات بحق عضو المجلس عن جریمة مخلة
 .بالشرف أو جنایة او اعفائھم بعد استجواب في مجلس النواب وفقاً الحكام المادة (61 – ثامناً - ھــ) من الدستور

 
 المادة 13

 .أوال: لرئیس مجلس المفوضین صالحیات الوزیر المختص فیما یتعلق بعمل المفوضیة
 ثانیاً: یخیر رئیس مجلس المفوضین واعضائھ بین ما یتقاضاه من راتب ومخصصات من دائرتھ السابقة أو مكافأة مالیة تعادل ما یتقاضاه

 .وكیل الوزارة من راتب ومخصصات
 ثالثاً: یخیر رئیس وأعضاء مجلس المفوضین عند انتھاء عملھم بین ان یعودو الى عملھم السابق او یحالوا الى التقاعد على ان یتقاضوا

  .راتباً تقاعدیاً بنسبة 80% مما یتقاضونھ خالل عملھم
 .رابعاً: تحتسب الخدمة في المفوضیة خدمة فعلیة ألغراض العالوة والترفیع والتقاعد

 
 
 
 

(الفصل الرابع)
اإلدارة االنتخابیة

  المادة 14
أ أ
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 أوال: تتألف االدارة االنتخابیة من المكتب الوطني والمكاتب االنتخابیة في االقلیم والمحافظات وفقا لھیكلیة یتم اقتراحھا من قبل رئیس
  .اإلدارة االنتخابیة ویصادق علیھا مجلس المفوضین

 ثانیا: تتولى االدارة االنتخابیة تنفیذ القرارات واالنظمة واإلجراءات الصادرة عن مجلس المفوضین وإعداد الخطط الفنیة والعملیاتیة ألي
 .عملیة انتخابیة ومتابعة التشكیالت اإلداریة التابعة لھا وادارة االعمال االداریة والنشاطات الفنیة الخاصة بالشأن االنتخابي

 
  المادة 15

 :یتولى مجلس المفوضین اختیار معاونین لرئیس االدارة االنتخابیة وكما یاتي
 اوالً: معاون رئیس االدارة االنتخابیة للشؤون الفنیة – یدیرھا موظف بدرجة  مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في األقل، ومن

 ذوي الخبرة واالختصاص المناسب ال تقل خبرتھ عن (10) سنوات یتولى متابعة تنفیذ النشاطات ذات الطابع العملیاتي واإلجرائي
 .واالشراف على عمل دائرة العملیات ودائرة االعالم واالتصال الجماھیري في المكتب الوطني  والجوانب الفنیة في مكاتب المحافظات

 ثانیاً: معاون رئیس االدارة االنتخابیة للشؤون االداریة والمالیة – یدیرھا موظف بدرجة  مدیر عام، حاصل على شھادة جامعیة أولیة في
 األقل في االختصاصات اإلداریة او المحاسبیة او القانونیة، ومن ذوي االختصاص وال تقل خبرتھ عن (10) سنوات ویتولى متابعة تنفیذ

 النشاطات ذات الطابع القانوني واالداري والمالي واالشراف على عمل الدائرة االداریة والقانونیة والدائرة المالیة في المكتب الوطني
 .والجوانب االداریة في مكاتب المحافظات

 
 

  المادة 16
 -: یتكون المكتب الوطني مما یأتي

 أوالً: الدائرة اإلداریة والمالیة : یدیرھا موظف بدرجة مدیر حاصل على شھادة جامعیة اولیة في االختصاصات اإلداریة او المالیة أو
 االختصاصات المناسبة التقل خبرتھ عن (10) سنوات، ویتولى مسؤولیة األمور اإلداریة والتنظیمیة للمفوضیة وموظفیھا ومواردھا

  .البشریة ومسؤولیة الشؤون المالیة والتدقیق والرقابة الداخلیة لھا
 
 

 :ثانیاً: الدائرة القانونیة: یدیرھا موظف بدرجة مدیر حاصل على شھادة جامعیة اولیة في القانون والتقل خبرتھ عن (10) سنوات ویتولى
 .أ - متابعة تنفیذ القوانین واالنظمة والتعلیمات المتعلقة بعمل المفوضیة

 ب - متابعة القضایا والدعاوى التي تكون المفوضیة طرفا فیھا وتمثیل المفوضیة امام المحاكم والھیئات بوكالة تصدر عن رئیس
 .المفوضیة

 .ج- تقدیم المقترحات وابداء الرأي والمشورة القانونیة في جمیع المسائل التي یعرضھا علیھ رئیس االدارة االنتخابیة او معاوناه
 ثالثاً: دائرة العملیات وتكنولوجیا المعلومات : یدیرھا موظف بدرجة مدیر حاصل على شھادة جامعیة اولیة في االقل ال تقل خبرتھ عن 
 (10) عشرة سنوات في اختصاصات علوم وھندسة حاسبات او االختصاصات االداریة لتوفیر الدعم التقني لتطویر اداء المفوضیة في
 المكتب الوطني والمحافظات ویتولى مسؤولیة ادارة النشاطات ذات الطابع الفني الخاص بالعملیات االنتخابیة على وفق الجدول الزمني

   .الخاص بالعملیة االنتخابیة
 رابعاً: دائرة االعالم واالتصال الجماھیري: یدیرھا موظف بدرجة مدیر حاصل على شھادة جامعیة أولیة في األقل في االختصاصات

 المناسبة وبخبرة التقل عن(10) سنوات وتتولى تغطیة نشاطات المفوضیة، وإبراز أھمیة تلك النشاطات، ونشرھا عبر وسائل اإلعالم،
 واالسھام في تطویر البرامج وتھیئة مفردات الخطة االعالمیة للعملیة االنتخابیة في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات واعتماد الوكالء

 .والمراقبین واستالم قوائم المرشحین والقیام بنشاطات التوعیة االنتخابیة
 

 المادة 17
 أوال: یدیر مكاتب المحافظات االنتخابیة موظف بدرجة مدیر حاصل على شھادة جامعیة أولیة في األقل في االختصاصات المناسبة

 .وبخبرة التقل عن (10) سنوات ویكون مسؤوالً عن ادارة االنتخابات في المحافظة امام مجلس المفوضین ورئیس االدارة االنتخابیة
 .ثانیا: ترتبط مكاتب المحافظات االنتخابیة ومكاتب االقلیم باإلدارة االنتخابیة 

 
 
 
 
 

(الفصل الخامس) 
الشكاوى

 المادة 18
 اوال: یتمتع مجلس المفوضین بسلطة  البت في الشكاوى المقدمة الیھ، ویحیل مجلس المفوضین القضایا الجزائیة الى السلطات المختصة

 .ان وجد دلیالً على سوء تصرف یتعلق بنزاھة العملیة االنتخابیة
 ثانیا: یملك المجلس السلطة الحصریة لحل النزاعات الناجمة عن إعداد وتنفیذ االنتخابات الوطنیة وعلى مستوى إقلیم او على مستوى

 .المحافظات ویجوز لھ ان یفوض الصالحیة لإلدارة االنتخابیة لحل المنازعات لحظة وقوعھا
 
 
 

 المادة 19
 أوال: یشكل مجلس القضاء االعلى ھیئة قضائیة لالنتخابات تتألف من ثالثة قضاة غیر متفرغین ال یقل صنف اي منھم عن الصنف االول

أ
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 .للنظر في الطعون المحالة الیھا من مجلس المفوضین أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة الى الھیئة القضائیة
 .ثانیاً: ال یجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضین اال امام الھیئة القضائیة لالنتخابات في األمور المتعلقة في العملیة االنتخابیة حصراً

  .ثالثاً: تعد قرارات الھیئة القضائیة لالنتخابات باتة
 
 

 المادة 20
 اوال: للحزب السیاسي أو المرشح الطعن بقرار مجلس المفوضین خالل(3) ثالثة ایام تبدأ من الیوم التالي لنشره، ویقدم طلب الطعن الى

 .المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي للمفوضیة أو بصورة مباشرة الى الھیئة القضائیة
 ثانیا: یتولى مجلس المفوضین اإلجابة على طلبات الھیئة القضائیة لالنتخابات واستفساراتھا بشأن الطعون خالل مدة ال تتجاوز سبعة أیام

  .عمل من تاریخ ورودھا الیھا
 ثالثاً: تبت الھیئة القضائیة لالنتخابات في الطعن المقدم خالل مدة ال تزید على (10) عشرة أیام عمل من تاریخ اجابة مجلس المفوضین

 .على الطعن
 
 
 
 

(الفصل السادس)
االحكام الختامیة

 المادة 21
 للمفوضیة االستعانة بخبراء من مكتب المساعدة االنتخابي التابع لألمم المتحدة في مراحل االعداد والتحضیر واجراء االنتخابات

 .واالستفتاءات
 
 

 المادة 22
 للمفوضیة موازنة سنویة مستقلة یتم اعدادھا وفقا لألسس والقواعد تقترح من اإلدارة االنتخابیة ویصادق علیھا مجلس المفوضین 

 .ویقدمھا مجلس الوزراء ضمن الموازنة العامة االتحادیة للدولة وتخضع لرقابة دیوان الرقابة المالیة االتحادي
 

  المادة 23
 تتولى المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات تعیین منسوبیھا كافة وفقاً لقانون الخدمة المدنیة رقم (24) لسنة 1960 وقانون المالك رقم

 . (25) لسنة 1960 والتعلیمات النافذة بھذا الشأن وتعدیالتھ أو أي قانون یحل محلھ
 
 

  المادة 24
 یدعو رئیس مجلس القضاء االعلى الجھات المرشحة المذكورة في المادة (3) لتقدیم اسماء المرشحین فور المصادقة على ھذا القانون

 .الغراض الدورة االولى
 
 
 
 
 

  المادة 25
 .اوالً: یلغى قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات رقم (11) لسنة 2007 وتعدیالتھ

 ثانیاً: یحال اعضاء مجلس المفوضین الحالیین الى التقاعد اسوة باقرانھم من المفوضین السابقین استثناًء من احكام قانون التقاعد الموحد
 . رقم (9) لسنة 2014 المعدل او تثبیتھم في مؤسسات الدولة بما یتالئم مع مھامھم ودرجاتھم الوظیفیة االخیرة

 ثالثاً: ینقل المدراء العامون الحالیون (المثبتون والمكلفون) بدرجتھم وتخصیصھم المالي (مدیر عام) خارج مالك المفوضیة الى مؤسسات
 .الدولة ویحال من یرغب منھم الى التقاعد استثاءاً من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل

 رابعاً: ینقل معاونو المدراء العامین في المفوضیة الحالیة مع الدرجة والتخصیص المالي الى مؤسسات الدولة او احالة من یرغب منھم
 .الى التقاعد استثناًء من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل ویعفى رؤساء االقسام ومدراء الشعب الحالیین من مناصبھم

 
 المادة 26

 .ال یعمل بأي نص یتعارض وأحكام ھذا القانون
 

 المادة 27
 .یعین المدراء العامون بموجب ھذا القانون في المفوضیة من خارج كوادر المفوضیة الحالیة

 
 المادة 28
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 .ینفذ ھذا القانون من تاریخ اقراره في مجلس النواب وینشر في الجریدة الرسمیة
 
 

 األسباب الموجبة
 بغیة إجراء انتخابات حّرة نزیھة یطمئن لنتائجھا الناخب، وضماناً لشفافیة أكبر وانسجاماً مع التوجھات اإلصالحیة التي طالب بھا الشعب

. 
 شّرع ھذا القانون

 
       

 

              

        

      




