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 مقترح مشروع قانون األحزاب السياسية

 أحكام عامة -الفصل األول 

 

  -1-المادة 

الحزب منظمة سياسية دائمة غير ربحيّة ذات شخصية معنوية ، تتكون من 

أتحاد اختياري الشخاص طبيعيين يتمتعون بالحقوق المدنية ، تجمعهم 

نشاطاته مبادئ وأهداف مشتركة ومنهاج محدد ومعلن ، ويمارس الحزب 

بالوسائل السلمية والديمقراطية المشروعة في إطار الدولة العراقية، 

إلدارة السلطات والشؤون العامة واالشتراك بها وطبقاً للدستور والقوانين 

 .النافذة

 

  -2-المادة 

تؤسس االحزاب السياسية وتمارس نشاطاتها بكل حرية وفقاً ( اوالً )

ون واالنظمة والتعليمات التي ستصدر للدستور وطبقاً الحكام هذا القان

 .بموجبه

لكل مواطنة ومواطن عراقي بالغ ومقيم ويتمتع بالحقوق المدنية ( ثانياً )

في العراق حق المشاركة في تأسيس الحزب السياسي و االنتماء اليه و 

 .االنسحاب منه وفق نظامه الداخلي الذي يتالئم وهذا القانون

منظمات إجتماعية مدنية أو إنسانية ملحقة به  يجوز لألحزاب إنشاء( ثالثاً )

 .وبما ال يتعارض مع منهاج واهداف الحزب او القوانين النافذة

 

  -3-المادة 

يشترط في الحزب السياسي ان تكون مبادئه واهدافه ومناهجه واضحة 

ومعلنه في التمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على استقالل العراق وسيادته 

اراضيه، ويلتزم الحزب باحترام الثوابت العقائدية ومصالحه ووحدة 

لمختلف الجماعات والمكونات واحترام حقوق وحريات المواطنين التي 

ينص عليها الدستور ومبادئ حقوق االنسان التي أكدتها االتفاقيات 

والمواثيق الدولية التي اقرتها اوالتزمت بها الدولة، كما يلتزم الحزب 

 .االحزاب االخرى وتنظيمات المجتمع المدنيباحترام حقوق وحريات 

 

  -4-المادة 

اليجوز تأسيس الحزب السياسي او اختيار اعضاءه على اساس ( اوالً )

طبقي او طائفي او مذهبي او لغوي اوفئوي او جغرافي او على اساس 
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التفرقة و التطهير بسبب الجنس او العرق او القوميّة او الدين او العقيدة، 

عليها، و كل ما يخالف النظام واآلداب العامة، كما ال يجوز له او التحريض 

االرتباط مع أي قوة مسلحة او شبه مسلحة او تنظيم ارهابي او 

 . ميليشياوي

اليجوز للحزب السياسي فتح مقرات له في الدوائر الرسمية ( ثانياً )

والمؤسسات الحكومية بما فيها المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة 

 (.هليةاأل)

 

  -5-المادة 

ترسيخ روح التعاون والممارسات الديمقراطية في الحياة الحزبية ويكون 

االنتخاب الطريقة الوحيدة الختيار القيادات الحزبية لكل المستويات بموجب 

 .نظامه الداخلي

 

  -6-المادة 

 :ال يجوز ان ينخرط في الحزب السياسي كل من

 .دعاء العام والمحققين العدليينالقضاة والحكام وأعضاء اال( اوالً )

 .منتسبي القوات المسلحة واالجهزة االمنية واالستخباراتية( ثانياً )

منتسبي مفوضية االنتخابات وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ( ثالثاً )

والمفتشين العموميين او كل من يحظر عليهم العمل السياسي بقوانين 

 .خاصة

نتمياً من المذكورين في هذه المادة الحد االحزاب، على من كان م( رابعاً )

يوماً من تأريخ نفاذ هذا ( 33)االستقالة أما من وظيفته او من الحزب خالل 

 .القانون

التزيد )يعاقب كل من خالف احكام هذه المادة بالسجن او بغرامة (خامساً )

 .والفصل من الوظيفة....( على

 

 السياسي إجراءات تأسيس الحزب -الفصل الثاني

 

 

  -7-المادة 

يقدم طلب التأسيس الى المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في ( اوالً )

من االعضاء المؤسسين المخولين ( خمسة 5ثالثة الى  3)العراق من قبل 

 :من قبل بقية المؤسسين وكما يلي
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 تقدم االحزاب التي تتشكل بعد نفاذ هذا القانون، طلباً موقعاً عليه من( 1)

خمسة اعضاء من كاملي ( 5)االعضاء المؤسسين الذين اليقل عددهم عن 

عشرين سنة ً وان ال يكونوا محكومين ( 23)األهلية واليقل عمرهم عن 

بجريمة جنائية و ان ال يكونوا ممن أثرى على حساب المال العام او ارتكب 

 .جريمة بحق الشعب

هذا القانون، طلباً موقع تقدم االحزاب المجازة بقوانين سابقة لنفاذ ( 2)

عليه من جميع اعضاء الهيئة التاسيسة او االدارية او المكتب السياسي 

للحزب او اي تسيمية تشير الى قادة الحزب الرئيسيين ، مع مراعاة شروط 

 .اعاله( 1)الفقرة 

يجب تحديد المقر الرئيسي للحزب وفروعه التي يروم فتحها ( ثانياً )

 .لممارسة نشاطه

( ًً  : يرفق بطلب التأسيس ما يأتي ( ثالثاً

مائة عضواً من ( 133)يرفق الطلب بقائمة موقع عليها ما ال يقل عن ( 1)

اعضاء الهيئة العامة من غير القياديين المؤسسين الذين يشترط فيهم ان 

يكونوا عراقيِّ الجنسية، بالغي سن الرشد وكاملي االهلية و غير محكوم 

ال يكونوا ممن أثرى على حساب المال العام او عليهم بجريمة جنائية و ان 

 .ارتكب جريمة بحق الشعب

قائمة تتضمن اسم ولقب ومهنة ومحل إقامة والعنوان البريدي لكل ( 2)

عضو مؤسس من اعضاء الهيئة التاسيسية المؤقتة بالنسبة لالحزاب التي 

ارية او تتشكل بعد نفاذ هذا القانون او الهيئة المنتخبة التاسيسية او االد

المكتب السياسي او اي تسيمية تشير الى قادة الحزب الرئسيين بالنسبة 

 .لالحزاب المجازة بقوانين سابقة لنفاذ هذا القانون

نسخ مصورة الي مستمسكات ثبوتية تحددها جهة المصادقة لكل ( 3)

 .عضو، الثبات عراقيته وموطن اقامته 

المؤسسين على ان تكون  شهادة عدم المحكومية حديثة لكل االعضاء( 4)

 .صادرة بما اليزيد على الشهرين من تاريخ تقديمها

ثالث نسخ مصدقة بختم وتواقيع االعضاء المؤسسين للحزب من  3( 5)

إسم وشعار ومنهاج الحزب السياسي ونظامه الداخلي وصورة لالختام 

 . الخاصة به وصورة لعلم الحزب او رايته ان وجدت

لتي تتشكل بعد نفاذ هذا القانون، يقدم اعضاء هيئة بالنسبة لالحزاب ا( 6)

من اعضاء الهيئة العامة تعهداً ( 133)المؤسسين المؤقتة و ما ال يقل عن 

خطياً موقعاً لكل واحد منهم يتعهدون فيه ان يعقدوا المؤتمر التأسيس العام 

يوماً من تاريخ المصادقة النهائية على ( 03)للحزب خالل مدة التزيد عن 
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ثالثون يوماً من موعد اول انتخابات يروم الحزب ( 33)حزب او قبل ال

 .االشتراك بها ، ايهما اقرب

يقدم الموظف المختص في المفوضية الذي بتسلم طلب التأسيس ( 7)

والمعلومات والوثائق المرفقة به ، ايصاالً باالستالم مبينا فيه تاريخ 

 .استالمه الطلب ومرفقاته

ين حق سحب اي وثائق او بيانات قدمت مع طلب للمؤسسين المخول( 8)

التأسيس واستبدالها بغيرها ، وذلك خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ 

 .استالم االيصال الخاص باستالم طلب التأسيس 

 

  -8-المادة 

 : يتضمن النظام الداخلي للحزب السياسي ما يأتي 

كونوا مطابقين السم أسم وشعار الحزب وعلمه ان وجد على أن ال ي( اوالً )

وشعار وعلم حزب آخر مجاز، وعلى ان ال يثيرا الكراهية والعنف ومخالفة 

النظام واآلداب العامة، وان ال يحتوي األسم او الشعار اوالعلم او النظام 

الداخلي او المنهج على كلمات او صور او رموز او إيحاءات دينية او 

 .طائفية او قومية عرقية أو عسكرية

يكتب اسم وشعار الحزب بالغة العربية الى جانب اللغات المحلية ( اً ثاني)

ز لغة الوحدات االدارية التي  االخري التي اقرها الدستور وللحزب ان يبرِّ

 . يشكلون فيها كثافةً سكانية وله ان يستعمل اللغة األنكليزية الى جانب ذلك

وبرامجه ونشاطاته تحدد أالهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب ( ثالثا)

 .التي يعتمدها لتحقيق اهداف الحزب وفقاً لهذا القانون 

 .الهيكل التنظيمي للحزب ( رابعاً )

 .شروط االنتماء الى الحزب وفقد العضوية فيه ( خامساً )

 .إجراءات انتخاب القيادات الحزبية فيه ( سادسا)

 .من يمثل الحزب في عالقاته القانونية ( سابعاً )

 .لموارد المالية واالشتراكات وطريقة التصرف بها ا( ثامنا)

 . كيفية تعديل النظام الداخلي للحزب ومنهاجه ( تاسعاً )

االلتزام بعقد المؤتمر العام للحزب بشكل دوري وينص على ذلك (عاشراً )

في النظام الداخلي للحزب شريطة ان ال تزيد الفترة الزمنية بين كل انعقاد 

 .سنوات( 3)على 

 

  -0-ة الماد

للمفوضية ان تطلب اجراء التعديالت واالضافات القانونية على طلب 



5 
 

التأسيس او االسم او الشعار او الَعلَم اوالنظام الداخلي للحزب اذا كان 

مخالفا الحكام القانون، وعلى طالبي التأسيس اجراء التعديل المطلوب 

طلب يوما من تاريخ التبليغ بالتعديل، وبخالفه يرفض ( 33)خالل 

 .التأسيس

 

  -13-المادة 

عند استيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية المنصوص عليها في ( اوالً )

من هذا القانون يحال الطلب الى مجلس المفوضين ويبت فيه ( 7)المادة 

 .يوماً من تأريخ استالمه الطلب( 33)بالموافقة او بالرفض المسبب خالل 

لب على الرغم من مضي المدة المذكورة في حالة عدم البت في الط( ثانياً )

 .من هذه المادة يعد الطلب مصادقاً عليه بحكم القانون ( اوالً )في البند 

تبلغ المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات االعضاء المؤسسين ( ثالثاً )

بقرار مجلس المفوضين بالرفض او المصادقة على ان ينشر الحزب قرار 

ومنهاجه وشعاره ورمزه في صحيفتين محليتين  المصادقة ونظامه الداخلي

 .يوميتين معتبرتين على االقل

يحق لالعضاء المؤسسين تمييز قرار الرفض امام الهيئة العامة ( رابعاً )

 .لمحكمة التمييز خالل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ 

يحق للغير الطعن بقرار موافقة المفوضية على تأسيس الحزب ( خامساً )

خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر ( 15)لس المفوضية خاللامام مج

من هذه المادة ، ويحق لهم تمييز قرار مجلس ( ثالثاً )المذكور في البند 

المفوضية في حالة اصرارة على المصادقة امام الهيئة العامة لمحكمة 

 . خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ ( 15)التمييز خالل 

 

  -11-المادة 

يكتسب الحزب السياسي الشخصية المعنوية إعتباراً من تأريخ ( اوالً )

التبليغ بالمصادقة كتابياً ، وعلى المفوضية تسجيله في السجل الخاص 

باالحزاب السياسية وتثبيت صورة اختام الحزب الخاصة به في ذلك السجل 

مع تثبيت أسم وعنوان ونقاط االتصال بممثله المخول ، ومنحه االجازة 

 .المطلوبة

( 15)تنشر اجازة تأسيس الحزب في الوقائع العراقية بعد مرور( ثانياً )

خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار المصادقة صحيفتين محليتين 

 .يوميتين في حال عدم تقديم الطعن من الغير

للحزب السياسي ممارسة نشاطه بعد استكمال االجراءات ( ثالثاً )
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ن هذه المادة، ويوقف نشاطه باشعار م( اوالً )المنصوص عليها في البند 

 . من المفوضية اذا نقض قرار المصادقة بعد النظر بطعن الغير

تكون بغداد أو مركز احدى المحافظات مقراً للحزب، وله الحق في ( رابعاً )

تأسيس فروع في الوحدات االدارية على أن يعلم الحزب المفوضية العليا 

 .االدارية المعنية بذلكالمستقلة لالنتخابات ورئيس الوحدة 

 

 

  -12-المادة 

 :يشترط فيمن يرغب باالنتماء الى الحزب السياسي ان يكون ( اوالً )

 .عراقي الجنسية ( 1)

 . أكمل الثامنة عشرة من العمر ويتمتع باالهلية الكاملة ( 2)

غير محكوم عليه بجريمة جنائية و ان ال يكون ممن أثرى على حساب ( 3)

 .ارتكب جريمة بحق الشعب المال العام او

 .قبل النظام الداخلي للحزب ( 4)

من هذه المادة بالفصل من ( اوالً )يعاقب المخالف الحكام البند ( ثانياً )

 .الحزب 

 

  -13-المادة 

 .اليجوز االنتماء الى اكثر من حزب سياسي في آن واحد ( اوالً )

لمادة بالفصل من من هذه ا( اوالً )يعاقب المخالف الحكام البند ( ثانياً )

 .الحزبين والحرمان من العمل السياسي لمدة اربع سنوات 

 

  -14-المادة 

اليجوز للحزب السياسي االندماج مع حزب آخر او اكثر إال بموافقة ( اوالً )

 .المؤتمر العام لالحزاب التي ترغب باألندماج 

ات موقعاً يقدم طلب الدمج الى المفوضية العليا المستقلة لالنتخاب( ثانياً )

عليه من مسؤولي االحزاب المحددين في النظام الداخلي لكل منهم مع 

نسخة مصّدقة من محضر اجتماع المؤتمر العام لالحزاب الراغبة 

 .باألندماج

تطبق بشأن دمج االحزاب االجراءات المنصوص عليها في المادة ( ثالثاً )

 .من هذا القانون( 13)

ف وتأتلف فيما بينها لتجميع المصالح يجوز لالحزاب ان تتحال( رابعاً )

والجهود الغراض انتخابية وفق مبادئ المنافسة الحّرة الشريف والشفافة 
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كما ال يتعتبر اندماجا تكوين التكتالت البرلمانية . ، واليعتبر ذلك اندماجاً 

بين االحزاب داخل المجالس التشريعية االتحادية واالقليمية او مجالس 

 .المحافظات

 

  -15-ة الماد

يُعلم الحزب السياسي المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بأي تغيير يطرأ 

ثالثون يوماً من ( 33)على نظامه الداخلي أو منهاجه أو قيادته خالل 

 . تأريخ حصول التغيير وبخالفه يعتبر التغيير غير قانوني

 

 

 حقوق و واجبات الحزب السياسي -الفصل الثالث 

 

  -16-المادة

كتسب الحزب السياسي بعد الموافقة على تأسيسه وفقاً الحكام هذا ي

القانون الشخصية المعنوية وله ان يصدر صحيفة اومجلة اونشرات او 

تاسيس محطات مرئيّة او مسموعة او مواقع الكترونية على ان يستحصل 

من الجهات ذات العالقة الحكومية وغير الحكومية المختصة بذلك 

 .لية حسب اجراءات تلك الجهات الموافقات االصو

 

  -17-المادة 

للحزب السياسي تملك العقارات او استئجارها التخاذها مقراً له او ( اوالً )

مقّرات لفروعه او لممارسة نشاطه أو مقراً لصحافته ، ويحق له ابرام 

 .العقود وإجراء المعامالت الخاصة وفقاً الحكام هذا القانون

اطاته، للحزب استثمار امواله وموارده داخل لغرض تمويل نش( ثانياً )

العراق بالطرق التي يراها مناسبة على ان تكون معلنة ومشروعة 

وللمنفعة العامة ، وان يكون الهدف غير ربحي لمصلحة شخصية الي من 

 .اعضاء الحزب

تعفى نشاطات ومقرات الحزب من جميع الضرائب والرسوم ( ثالثاً )

 .االموال غير المنقولةالحكومية التي تترتب على 

 

 

  -18-المادة 

تكون نشاطات الحزب الخارجية وعالقته باالحزاب والمنظمات ( اوالً )
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السياسية في الخارج من خالل مجلس النواب وتحت رقابته من خالل 

 .اللجنة المختصة بذلك

يحظر على أعضاء الحزب السياسي اقامة عالقات مباشرة او غير (ثانياً )

جهة حكومية في دولة اخرى او تنظيمات مسلحة ، ويعاقب  مباشرة مع أية

 )...........( . المخالف بـ

 

  -10-المادة 

اليجوز العضاء الحزب السياسي ان يرسلوا اموالً او مبالغ او ( اوالً )

مساعدات الى جمعيات او منظمات او اشخاص او الى اية جهة في خارج 

 )...........(.ويعاقب المخالف بـ العراق اال بموافقة رئاسة مجلس النواب ،

اليجوز العضاء الحزب السياسي ان يقبلوا من أي حزب او أية ( ثانياً )

جمعية او منظمة او شخص او اية جهة في خارج العراق اموالً عينية او 

).........( نقدية اال بموافقة رئاسة مجلس النواب، ويعاقب المخالف بـ

 . حوال وتصادر هذه االموال في جميع اال

ال يجوز ألي كيان سياسي الحصول على تمويل او دعم مباشر أو ( ثالثاً )

غير مباشر من أية جهة حكومية او قوة مسلحة أو ميليشيا سواء كانت 

 .اجنبية او وطنية بأستثناء المنحة المقررة في هذا القانون

 

  -23-المادة 

او العنف او  يحظر على الحزب وأعضائه التحريض على االرهاب( اوالً )

الطائفية او العنصرية او او اإلباحية او كل ما من شأنه مخالفة النظام 

 .واآلداب العامة او ممارستهما او استخدمهما 

من هذه المادة ( اوالً )يعاقب عضو الحزب المخالف لنص البند ( ثانياً )

 . مع فصله من الحزب)......( بـ

 

  -21-المادة 

لسياسي القيام بأي تثقيف او نشاط سياسي او يحظر على الحزب ا( اوالً )

تنظيم حزبي داخل مقرات وأجهزة الدولة والقطاع العام والمدارس 

 (. األهليه)والمعاهد والجامعات بما فيها الخاصة 

او ).........( من هذه المادة بـ( اوالً )يعاقب كل من خالف احكام البند ( ثانياً )

او كالهما، والفصل من دائرة العمل او .....( التي ال تزيد على)الغرامة 

 .الدراسة في حال تكرار المخالفة
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  -22-المادة 

يحظر على الحزب السياسي أن يأخذ من حيث تكوينه او عمله شكل ( اوالً )

 .تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية أكان داخل العراق ام خارجه 

 .للقانون  يحظر على الحزب السياسي امتالك االسلحة خالفاً ( ثانياً )

 

  -23-المادة 

 :يعتمد الحزب السياسي السجالت اآلتية ( اوالً )

سجل األعضاء وتدون فيه أسماؤهم وأعمارهم وعناوينهم ومهنهم ( 1)

 .وتأريخ انتمائهم للحزب وصورهم الشخصية

سجل القرارات تدون فيه قرارات الحزب ويوقع من االشخاص او ( 2)

 . ليالشخص الذي يحدده النظام الداخ

سجل الحسابات تدون فيه ايرادات ونفقات الحزب ويكون االمين ( 3)

 . المالي مسؤوالً عنه

سجل االموال وتدون فيه اموال الحزب المنقولة وغير المنقولة مع ( 4)

 .وصفها وارقامها 

 .أية سجالت اخرى يتطلبها عمل الحزب ( 5)

من هذه المادة ( اوالً )تكون السجالت المنصوص عليها في البند (ثانياً )

مصدقه من الكاتب العدل والمفوضية وتختم بختم الحزب الخاص المعتمد 

لدى المفوضية، وتكون خاضعة لرقابة وتفتيش مفوضية االنتخابات 

 .وديوان الرقابة المالية كل حسب اختصاصه

 

 

 مالية الحزب السياسي -الفصل الرابع 

 

  -24-المادة 

 :ياسي من تتكون مالية الحزب الس( اوالً )

 .االشتراكات والتبرعات( 1)

 .عوائد استثماراته( 2)

 .عوائد صحافته ومطبوعاته( 3)

 .انشطة الحزب القانونية االخرى( 4)

 .منحة الدولة السنوية( 5)

للحزب قبول الهدايا والهبات والتبرعات والوصايا النقدية أو العينية ( ثانياً )

أن ال يتعدى المبلغ اإلجمالي أو من أعضاءه او مؤيديه من العراقيين على 
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خمسة عشر مليون دينار ( 15333333)القيمة اإلجمالية لكل واحدة منها 

 .في السنة بالنسبة لكل متبرع( أو ما يعادلها ) عراقي 

يودع الحزب السياسي موجوداته النقدية لدى أحد المصارف ( ثالثاً )

 .العراقية

قاً للطريقة المحددة في النظام اليجوز صرف اموال الحزب اال وف( رابعاً )

 . الداخلي للحزب وهذا القانون

تخضع حسابات الحزب السياسي لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة ( خامساً )

المالية ويقدم الديوان الى مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة 

 .لالنتخابات تقريراً سنوياً عن ذلك

ويشهد بصحتها • تها سنوياتدقق األحزاب السياسية حسابا( سادساً )

ويصادق عليها شركة او مكتب للمحاسبة او محاسب قانوني مقيد في 

جدول نقابة المحاسبين والمدققين و يجب االحتفاظ بجميع الوثائق 

 •عشرة سنوات تبدأ من تاريخ صدورها او ورودها 13المحاسبية لمدة 

حزب في الشهر يقدم كشف بالموقف المالي والمصالح المالية لل( سابعاً )

االول من السنة المالية الى هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية 

ومفوضية االنتخابات وفق نموذج استمارة يعد لهذا الغرض من قبل 

 .الجهات اعاله

لغرض تطبيق احكام قانون العقوبات تعتبر اموال الحزب بحكم ( ثامناً )

ؤون الحزب والعاملون فيه لهذا االموال العامة ويعتبر القائمون على ش

الغرض بحكم الموظفين العموميين ، وتسري على اعضاء قيادة الحزب 

 .االحكام القانونية الخاصة بالكسب غير المشروع

 

  -25-المادة 

يخصص  -24 -من المادة ( اوالً )من البند ( 5)الغراض تنفيذ الفقرة ( اوالً )

ل االحزاب من اموال الخزينة وفقا احد ابواب الموازنة العامة للدولة لتموي

السس وشروط وضوابط تحدد حاالت الَمْنح او الحرمان وآليات ووسائل 

الصرف بمقتضى تعليمات تصدرها مفوضية االنتخابات لهذه الغاية، 

متضمنةً طريقة منحها او حجبها وتحديد زمان منحها واسلوب مراقبة 

ارها حسب النسبة انفاقها في االغراض التي خصصت من اجلها ومقد

المئوية لعدد االصوات الصحيحة للناخبين التي حصل الحزب عليها في 

آخر انتخابات عامة تشريعية او محلية اشترك الحزب فيها او مجموع ما 

حصل عليه اعضاءه المؤتلفين مع احزاب اخرى في الدوائر االنتخابية التي 

مائة من مجموع خمسة بال%( 5)اشترك فيها مجتمعةً على ان التقل عن
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االصوات الصحيحة في كل الدوائر، اما االحزاب التي لم تشترك في آخر 

انتخابات عامة او انها تأسست بعد نفاذ هذا القانون فيصار الى اسلوب 

 .التقدير القياسي لهذه المنحة

يعد تبذيراً او اختالسا للمال العام ويعاقب عليه بهذا الوصف وفق ( ثانياً )

ستخدام كلي أو جزئي لمنحة الدولة السنوية ألغراض غير القانون، كل ا

 .تلك التي منحت من أجلها

 

 الحمالت االنتخابية –الفصل الخامس 

 

  -26-المادة 

يقدم الحزب الذي يروم االشتراك باي انتخابات كشفين للمصالح المالية الى 

او الى  )مفوضية االنتخابات وهيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية 

، األول قبل بداية الحملة (في ادناه 20اللجنة المشكلة بموجب المادة 

االنتخابية االعالمية بما ال يقل عن شهر وال يزيد على الشهرين والثاني 

 . بعد المصادقة على نتائج االنتخابات بما اليزيد عن شهر

 

  -27-المادة 

ونوع الدعاية تصدر المفوضية االنظمة والتعليمات التي تنظم حجم 

االنتخابية ومقدار االموال التي يجب ان يخصصها الحزب للدعاية 

االنتخابية وطرق واساليب مراقبتها والتاكد من مطابقتها للمعايير 

الديمقراطية ومطابقتها للقوانين واالنظمة والتعليمات النافذه بهذا 

 :الخصوص مع مراعاة مايلي 

مالية مختومة بختم المفوضية على المفوضية اصدار سجالت ( اوالً )

خاصة بكل عملية االنتخابية على حدة وتوزع على الكيانات السياسية 

المشتركة باالنتخابات وحسب انظمة وتعليمات تصدرها المفوضية لتنظيم 

آلية االنفاق في الحمالت االنتخابية بما يضمن العدالة والمساواة لجميع 

 .الكيانات السياسية المشتركة

يقدر سقف االنفاق المالي لحملة الكيان السياسي االنتخابية ( ثانياً )

 :باألستناد الى المعايير التالية

مجموع عدد الناخبين في السجل االنتخابي في الدوائر االنتخابية التي ( 1)

 . سيشترك وسيخوض الكيان السياسي فيها االنتخابات

ا ومجموع االصوات عدد الدوائر االنتخابية التي خاض االنتخابات فيه( 2)

الصحيحة التي حصل عليها الكيان السياسي في الدوائر االنتخابية آلخر 
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 .انتخابات عامة اشترك فيها

 .التقدير القياسي بالنسبة للكيانات التي تشترك الول مّرة( 3)

الغراض التدقيق والمطابقة، على الكيانات السياسية مسك واعمال ( ثانياً )

ًً )في  السجالت المنصوص عليها اعاله وتقديمها للجان التفتيش ( اوالً

ادناه عند الطلب و تعاد هذه السجالت مع فواتير  -20 -المذكورة في المادة 

الحملة الدعائية التي انجزها الكيان السياسي مصدقة ومختومة من جهة 

 .اصدارها وعلى اختالف انواعها ولغاية تاريخ انتهاء الحملة

 

  -28 -المادة 

ين المفوضية والجهات ذات العالقة والمؤسسات والهيئات التنسيق ب

االعالمية المحلية وغير المحلية عند االقتضاء، الحكومية وغير الحكومية 

 .اعاله -27-لتنفيذ المادة 

 

  -20-المادة 

تشكل لجنة مراقبة مشتركة برآسة المفوضية وعضوية ممثلين عن هيئة 

ة وعدد تحدده مفوضية االنتخابات من النزاهة العامة وديوان الرقابة المالي

منظمات المجتمع المدني الفاعلة قبل بداية الحمالت االنتخابية الدعائية لكل 

انتخابات عامة تشريعية او محلية او تكميلية لمراقبة الحمالت االنتخابية 

للكيانات السياسية المشتركة في االنتخابات من حيث مدى موافقتها 

لتعليمات ذات العالقة باالنتخابات ومدى التزامها للقوانين واالنظمة وا

بسقف االنفاق الذي تحدده المفوضية في ضوء عدد الناخبين المسجلين في 

 .سجل الناخبين المحّدث

 

 احكام ختامية -الفصل السادس 

 

 

  -33-المادة 

يفقد العضو صفة العضوية في حالة الوفاة او االستقالة او فقدان احد 

 .و فصله حسب النظام الداخلي للحزبشروط العضوية ا

 

  -31-المادة 

او بكلتا هاتين العقوبتين )........( او بغرامة ال تتجاوز )........( يعاقب بـ

كل من شارك في حزب غير مرخص او لم يعلن عنه وفق احكام هذا 
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 .القانون

 

  -32-المادة 

اته او اي للحزب السياسي حق حل نفسه او اندماجه او تغيير اي من قياد

تعديل في نظامه االساسي او اسمه او شعاره اوعلمه ان وجد وفقاً الحكام 

نظامه الداخلي وعلى قيادة الحزب او المخول عن الحزب لدى مفوضية 

يوماً من تاريخ صدور قرار اجراء ( 15)االنتخابات اخطارها بذلك خالل 

ف المسؤول في التغيير او التعديل مقابل ايصال باالستالم من قبل الموظ

 . المفوضية

 

  -33-المادة 

لمفوضية االنتخابات اصدار قرار حل الحزب اذا ثبت مخالفته الحكام ( اوالً )

هذا القانون ويجوز حل الحزب بقرار قضائي و بناءاً على دعوى مقامة من 

 .المفوضية او من الغير عن مخالفة الحزب لحكم من احكام هذا القانون

الحكم خاضعاً للطعن امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز  يكون قرار( ثانياً )

 . يوماً من تأريخ التبليغ بالقرار ويكون قرار المحكمة باتاً ( 33)خالل 

 

  -34-المادة 

او الجهة التي ( الى وزارة المالية)تؤول اموال الحزب السياسي عند حله 

 .يحددها قرار الحل القضائي

 

  -35-المادة 

بقرار المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات أمام محكمة للحزب الطعن 

القضاء االداري وخالل شهر من تأريخ التبليغ وبخالفه يعتبر القرار 

 . الصادر قطعياً 

 

  -36-المادة 

تكيف االحزاب السياسية القائمة اوضاعها القانونية بما يتفق واحكام هذا 

بعكسه يعتبر الحزب منحالً ستة اشهر من تأريخ نفاذه و( 6)القانون خالل 

بحكم القانون وال يسمح له باالشتراك باي انتخابات حتى لو كان موعد 

 .اجرائها قبل نفاد المدة المذكورة 

 

  -37-المادة 
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وامر سلطة  1001لسنة ( 33)يلغى كل من قانون االحزاب السياسية رقم 

هما والتعليمات الصادرة بموجب 2334لسنة ( 07)األئتالف المؤقتة 

 .واليعمل باي قانون يتعارض مع هذا القانون 

 

  -38-المادة 

مع احتفاض االحزاب المجازة والمصادق عليها قبل نفاذ هذا القانون 

بشخصيتها المعنوية ومراكزها القانونية، فأن تلك االجازات والمصادقات 

تعتبر موقوفة ومجّمدة الغراض تعديل هذه االحزاب النظمتها الداخلية 

اتها وبرامجها واهدافها وشعاراتها واسمائها بما يتالئم ويتماشى مع وآلي

 . هذا القانون على ان تعاد اجازة هذه االحزاب والمصادقة عليها بعد نفاذه

 

  -30-المادة 

للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات إصدار االنظمة والتعليمات الالزمة 

 .لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون 

 

  -43-ة الماد

 .ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية 

 

 

 

 االســبــاب الــمــوجــبــة

بغية تنظيم االطار القانوني لحرية وعمل االحزاب السياسية في العراق 

الجديد ، وتشجيع تطورها من خالل اسلوب عملها واهدافها والتزامها 

ساواة و المحافظة على أمن بنظامها الداخلي بما يحقق الشفافية والم

العراق و وحدته الوطنية وترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية وتطوير 

الكيانات السياسية في العراق يما يحقق روح التآزر والمنافسة الشريفة 

والعمل الجماعي لخدمة العراق وشعبه ، وضمان مستقبل االجيال القادمة 

 . شّرع هذا القانون 

 


