
الديباجة   
بسم الله الرحمن الرحيم

ََم { ََّرمنَا بَني آدَ ََقدْ كَ } َولَ
ََُسِل َوالنََبياِء، َوَمثْوَى ََن الُر ََِن، َمْوطِ ََُن أبناء واِدي الرافدي     نَْح
ََُصنَّاع الكتابِة، َورواد الزراعََة،  الئَِمِة الطَْهاِر، َوَمهََد الحضارِة، َو
َُه النََْسان، ٍَن َوَضَع َُسَّن أوُل قانُو  َوُوَّضاع التَرقيمَِ. َعلَى أْرِضنََا 
 وفي َوطَنِنا ُخَّط أْعَرقُ َعْهٍد َعاِدٍل لِسياسِة الْوطان، َوَفوقَ تُرابنا
 َصلَّى الَصَحابُة والولياءُ، ونَظََّر الَفلِسَفُة َوالُعلََماءُ،  َوأبدََع الُدَباءُ

والُشعراءُ.
ََا، ََنا َوُمواطِنين ََا، وتلبيًة لنداِء َوطَنِ ََِه علين ََِق الل َََا بح    ِعرفاناً منّ
 َواْستَِجابًَة لدعوِة ِقياداتِنَا الِدينيِة َوِقوانَا الَوطَنِيِة َوإْصَراِر َمراِجعنا
َََْن َََسياِسيينَا، َوَوسََََط ُمؤاَزرٍة َعالميٍة م ِ  العظام وُزعمائنَََا َو
َََْصِدقائِنا َوُمحبينََََا، َزَحْفنََا لوِل َمرٍة فََي تاريِخنَََا لَََِصناِديِق  أ
َْن ن م َاءً َوشيباً َوشباناً فَي الثَلثَي ن، رجالً َونس َِع بالمليَي  القترا
َة، ُمسَتذكريَن ن َوخََْمس ِميلِديَ ََسنَِة أَلَْفَي َْن   َشهِر كَانُون الثَانَِي م
 َمواِجَع الَقْمِع الطائفي من ِقبَِل الطُْغمِة المستبدِة، وُمْستلهمين
َِق شيعًة وسَنًة، عرباً َوكورداً َوتُركُماناً، َومَن ََع ُشهداِء العرا  َفَجائ
ََِن ََْستِبَاَحِة الُمدُ ََِب َجِميِعهََا، َوُمسََتوِحيَن ظُلمَة ا ََِت الَشع  ُمكَِونَا
َََن بِلظََى ََِب فََي النتَِفاَضِة الَشْعبانيِة، َوُمكَتوي  الُمَقدَََسِة َوالجنُو
 َشَجِن الَمقاَبِر الَجَماعيِة َوالَْهواِر َوالِدجيِل َوغيرها، َوُمْستَنْطِقيَن
َََن َوالنَْفال ََي َمَجازِر َحلَبْجَة َوبارزا ََي ف ََِع الَقوم ََِت الَقْم  َعذابا
ََِن فََي بَِشيََر، ََِسي التُركَُما ََْستَرِجعيَن َمآ َََن، َوُم  َوالكُورِد الَفيلِيي
 َوُمَعانَاِة أََهالي المنْطََقِة الَغربيِة كبقيِة َمنَاطِِق الِعراِق مْن تَْصفيِة
َا َِف َمنابِعه َا َوتَجفي َا َوتَشريِد كفاءاته َا َوُشيوِخه َا َوُرُموزه  قيِاداته
َا ٍَف، لِنََْصنََع ِعراَقنَ ََسعينَا يَدَاً بيٍَد، َوكَتِفاً بِكَت  الِفكِْريَِة َوالثَقافيِة، ََف
َََْزَعٍة ََِن نعرٍة طَائِِفيٍة، َول نَ ََْن دو ََْستَقبِل، م َََ الُم  الَجديدَ، ِعراق

ُعنُْصريٍة، َول ُعْقدٍَة َمنَاطِِقيٍة، َول تَْمييز، َول إْقَصاء.
َََي ُقدُماً لبناِء دَْولِة ََن أن نَْمِض ََُب م ََا التكفيُر والرها ََْم يُثْنِنِ      ل
ََسيَر َمَعاً ََْن نَ َ ََْن أ ََُصريُة م ََا الطَائِِفيَُة َوالُعنْ ََِن، َولَم تُوِقْفنَ  القانو
 لِتَْعِزيِز الوْحدَِة الَوطَنيِة، َوانْتَِهاِج ُسبُِل التَداوِل الِسلْمي لِلُسلْطَِة،
ََِص ََُفؤ الُفَر ََِح تَكَا ََِع الَعاِدِل لِلِثَرْوِة، وَمنْ ََْسلُوب التَوزي ََني أ  َوتَبْ

للَجْميع.
    نَحُن َشْعب العراِق الناهِض تََّواً من كبَْوتِه، والمتَطلِّع بثقٍة الى

 مستقبلِه من ِخلِل نِظاَمٍ ُجمهوِرٍي إتحادٍي ديمْقراطٍي تَْعددٍُّي،

 َعَقدَنا العزَم برجالنا ونِسائنا، وُشيوخنا وشبابنا، على اْحتِرامِ
 َقَواعِد الَقانُون، َوتحقيِق الَعدِْل َوالمساواة، َونبِْذ ِسياَسِة
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 الُعدوان، والْهتَِمام بِالَمْرأِة وُحُقوِقَها، والَشيِْخ وُهُمومِه،
والطِْفِل وُشُؤونه، وإَشاَعِة ثََقافِة التَنَوِع، ونَْزِع َفتِيِل الرهاب.

    نحُن َشْعب العراِق الذي آلى على نَْفسِه بكِل ُمكَونِاتِه وأطْياَفِه
 أْن يَُقرَر بحريتِه واختيارِه التحادَ بنفسِه، وأن يَتَِّعَظ لَِغِدِه بأمسِه،

 وأن يَُسَّن من ِمنْظُوَمِة القيمِ والُمثُِل العليا لِرَسالِت الَسماِء
 وِمْن مْستَجداِت ِعلْمِ وَحَضارِة النَْساِن هذا الدُْستوَر الدائَم. إَّن
 اللتزاَم بهذا الدُْستوِر يَحَفُظ للعراِق اتحادَهُ الُحَر َشْعبَاً وأْرَضاً

وَسيادةً.

الباب الول 

المبادئ الساسية 

 (:1المادة )
 جمهورية العراق دولٌة اتحاديٌة واحدةٌ مستقلٌة ذات سيادة كاملة، نظام

 الحكم فيها جمهوريٌ نيابٌي )برلماني( ديمقراطٌي،  وهذا الدستور ضامٌن
لوحدة العراق.

(:2المادة )
 اولً :ـ السلم دين الدولة الرسمي، وهو مصدٌر اساس للتشريع:

 أ ـ ل يجوز سن قانوٍن يتعارض مع ثوابت احكام السلم.

ب ـ ل يجوز سن قانوٍن يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ـٍن يتعارض مـع الحقوق والحريات السـاسية  ج ــ ل يجوز سـن قانو

الواردة في هذا الدستور.
ــة ــلمية لغالبي ــة الس ــتور الحفاظ على الهوي ــن هذا الدس ــ يضم  ثانياً :ـ
ـع الفراد ـفي ـة لجمي ل الحقوق الديني  الشـعب العراـقي، كمـا ويضمـن كاـم
 حريـة العقيدة والممارسـة الدينيـة، كالمسـيحيين، واليزدييـن، والصـابئة

المندائيين.

 (:3المادة )
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 العراق بلدٌ متعدد القوميات والديان والمذاهب،  وهو عضوٌ مؤسٌس
 وفعال في جامعة الدول العربية ومتلزٌم بميثاقها، وجزءٌ من العالم

السلمي.

(: 4المادة )
 اولً :ــ اللغـة العربيـة واللغـة الكرديـة همـا اللغتان الرسـميتان للعراق،
 ويضمـن حـق العراقييـن بتعليـم ابنائهـم باللغـة الم كالتركمانيـة،
 والسريانية، والرمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقاً
ة ي المؤسـسات التعليمـي ة اخرى ـف ة لـغ ة، او بأـي ط التربوـي  للضواـب

الخاصة. 
 ثانياً :ـــ يحدد نطاق المصــطلح لغــة رســمية، وكيفيــة تطــبيق احكام هذه

المادة بقانوٍن يشمل:

أ ـ اصدار الجريدة الرسمية باللغتين .
ـبير فـي المجالت الرسـمية كمجلس ة والتع ــ  التكلم والمخاطـب  ب 
ــٍي  النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكــم، والمؤتمرات الرســمية، بأ

من اللغتين.
ــدار ــن واص ــلت باللغتي ــمية والمراس ــ العتراف بالوثائق الرس  ج ـ

الوثائق الرسمية بهما.
د ـ فتح مدارس باللغتين وفقاً للضوابط التربوية.

 ه ـ اية مجالت اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الوراق النقدية،
وجوازات السفر، والطوابع.

  تسـتعمل المؤسـسات التحاديـة والمؤسـسات الرسـمية فـي اقليـمثالثاً: ــ 
كردستان  اللغتين.

ــ اللغـة التركمانيـة واللغـة السـريانية لغتان رسـميتان أخريان فـي  رابعاً: 
الوحدات الدارية التي يشكلون فيها كثافًة 

           سكانية.
 خامساً: ـ لكل اقليمٍ او محافظةٍ اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغًة رسمية

اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاءٍ عام.

 (:5المادة )
ــها ــا، يمارس ــلطات وشرعيته ــدر الس ــب مص ــيادة للقانون، والشع  الس

بالقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.

 (:6المادة )
ـا ـة المنصـوص عليه م تداول السـلطة سـلمياً، عـبر الوسـائل الديمقراطي  يـت

في هذا الدستور.
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(: 7المادة )
ـر أو ـٍن او نهـٍج يتبـنى العنصـرية او الرهاب او التكفي ـ يحظـر ـكل كيا  اولً :ـ
 التطهيــر الطائفــي، او يحرض أو يمهــد أو يمجــد او يروج أو يــبرر له،
 وبخاصــة البعــث الصــدامي فــي العراق ورموزه، وتحــت أي مســمًى
 كان، ول يجوز ان يكون ذلك ضمـن التعدديـة السـياسية فـي العراق،

وينظم ذلك بقانون.
 ثانياً : ــــ تلتزم الدولة بمحاربـــة الرهاب بجميـــع اشكاله، وتعمـــل على

حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحًة لنشاطه.

 (:8المادة )
ــن الجوار، ويلتزم بعدم التدخــل فــي الشؤون  يرعــى العراق مبدأ حس
 الداخليــة للدول الخرى، ويســعى لحــل النـــزاعات بالوســائل الســلمية،
 ويقيم علقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم

إلتزاماته الدولية.  

(: 9المادة )
اولً :ـ 

ــن مكونات ــة م ــة والجهزة المني ــ تتكون القوات المســلحة العراقي  أـ
 الشعب العراقي،  بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ او اقصاء،
ـع عـن العراق، ول تكون اداةً ـة، وتداف  وتخضـع لقيادة السـلطة المدني
ي الشؤون السـياسية، ول دور ي، ول تتدخـل ـف  لقمـع الشـعب العراـق

لها في تداول السلطة.
ب ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.

ـــم ـــا، و بضمنه ـــة و أفراده ـــلحة العراقي ـــ ل يجوز للقوات المس  ج ـ
ــة دوائر أو منظمات ــي وزارة الدفاع أو أي ــكريون العاملون ف  العس
ز سـياسية، ول يجوز ـٍت لشغال مراـك ي انتخابا ح ـف ـا، الترشـي ـة له  تابع
 لهـم القيام بحملت انتخابيـة لصـالح مرشحيـن فيهـا، ول المشاركـة
 في غير ذلك من العمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل
 عدم الجواز هذا انشطة اولئك الفراد المذكورين آنفاً التي يقومون
 بهــا بصــفتهم الشخصــية او الوظيفيــة، دون ان يشمــل ذلك حقهــم

بالتصويت في النتخابات.
م ي العراـقي بجمـع المعلومات، وتقوـي ـ يقوم جهاز المخابرات الوطـن  د ـ
ــة ــم المشورة للحكوم ــي، وتقدي ــن الوطن ــة للم  التهديدات الموجه
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ـلطة ة الس ة، ويخضـع لرقاـب ـيطرة المدنـي ة، ويكون تحـت الس  العراقـي
 التشريعيـة، ويعمـل وفقاً للقانون، وبموجـب مبادئ حقوق النسـان

المعترف بها.
 ه ـ تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة
ة ة والكيميائـي ر وإنتاج واسـتخدام السـلحة النووـي ع انتشار وتطوـي  بمـن
 والبيولوجيـــة، ويُمنـــع مـــا يتصـــل بتطويرهـــا وتصـــنيعها وانتاجهـــا

واستخدامها من معداٍت ومواد وتكنولوجيا وأنظمةٍ للتصال.
ثانياً :ـ تنظم خدمة العلم بقانون.

(: 10المادة )
ٌــــت دينيٌة ــــة فــــي العراق، كيانا  العتبات المقدســــة، والمقامات الديني
 وحضاريـــة، وتلتزم الدولة بتأكيـــد وصـــيانة حرمتهـــا، وضمان ممارســـة

الشعائر بحرية فيها.

  (: 11المادة )
بغداد عاصمة جمهورية العراق.

(: 12المادة )
 اولً :ـ ينظم بقانوٍن، علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى

مكونات الشعب العراقي.
 ثانياً :ـ تنظم بقانوٍن، الوسمة والعطلت الرسمية والمناسبات الدينية

والوطنية والتقويم الهجري والميلدي.

 (:13المادة )
 اولً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون السمى والعلى في العراق، ويكون

ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. 
 ثانياً :ـ ل يجوز سن قانوٍن يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلً كل نٍص

. يرد في دساتير القاليم، او أي نٍص قانونٍي آخر يتعارض معه 
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الباب الثاني

الحقوق والحريات

الفصل الول
] الحقوق [

الفرع الول :َ الحقوق المدنية والسياسية

(:14المادة )
 العراقيون متسـاوون أمام القانون دون تمييزٍ بسـبب الجنـس أو العرق 

ن أو المذهـب أو المعتقـد أو الرأي ة أو الصـل أو اللون أو الدـي  أو القومـي
أو الوضع القتصادي أو الجتماعي.

(: 15المادة )
ة، ول يجوز الحرمان مـن هذه  لكـل فردٍ الحـق فـي الحياة والمـن والحرـي
ـــن جهةٍ ـــا إل وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صـــادرٍ م  الحقوق أو تقييده

قضائيةٍ مختصة.

:(16المادة )
  تكافـــؤ الفرص حقـــٌ مكفوٌل لجميـــع العراقييـــن، وتكفـــل الدولة اتخاذ

الجراءات اللزمة لتحقيق ذلك.

(: 17المادة )
 لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما ل يتنافى مع حقوق ـاولً :

الخرين، والداب العامة .
ـا او التعرض ـا او تفتيشه ـ حرمـة المسـاكن مصـونٌة، ول يجوز دخوله  ثانياً :ـ

لها ال بقرارٍ قضائي، ووفقاً للقانون.

(: 18المادة )
اولً :ـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.
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ثانياً :ـ يعدُ عراقياً كل من ولد لٍب عراقي أو لُمٍ عراقية،وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً :ـ 
 أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولدة لي سبٍب
 من السباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم

ذلك بقانون.
 ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالت التي

ينص عليها القانون.
ـ يجوز تعدد الجنسـية للعراـقي، وعلى ـمن يتولى منصـباً سـيادياً أو  رابعاً :ـ

امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
ن السـكاني ـة لغراض سـياسة التوطـي ح الجنسـية العراقي ـ ل تمـن  خامسـاًً :ـ

المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
ـٍن، وينظـر فـي الدعاوى الناشئة  سـادساً :ــ تنظـم أحكام الجنسـية بقانو

عنها من قبل المحاكم المختصة.

(: 19المادة )
أولً :ـ القضاء مستقل ل سلطان عليه لغير القانون.   

 ثانياً :ـ ل جريمة ول عقوبة إل بنص، ول عقوبة إل على الفعل الذي
 يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ول يجوز تطبيق عقوبة اشد من

العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. 
ثالثاً :ـ التقاضي حقٌ مصوٌن ومكفوٌل للجميع.

ــق ــل التحقي ــع مراح ــي جمي ــٌس ومكفوٌل ف ــق الدفاع مقد ــ ح  رابعاً :ـ
والمحاكمة.

 خامساً :ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ول
ه، إل إذا د الفراج عـن ـا مرةً أخرى بـع م عـن التهمـة ذاته م المتـه  يحاـك

ظهرت أدلٌة جديدة.
ـ لكـل فردٍ الحـق فـي أن يعامـل معاملًة عادلًة فـي الجراءات ـادساً :ـ  س

القضائية والدارية.
سابعاً :ـ جلسات المحاكم علنيٌة إل إذا قررت المحكمة جعلها سريًة.

ثامناً :ـ العقوبة شخصيٌة.
ــنص على خلف ذلك، ول ُ  تاســعاً :ـــ ليــس للقوانيــن اثٌر رجعــي مــا لم ي

يشمل هذا الستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
ـــ  ل يســـرى القانون الجزائي بأثرٍ رجعـــي إل إذا كان أصـــلَح  عاشراً :ـ

للمتهم.
ــم بجنايةٍ أو ــة محامياً للدفاع عــن المته ــ تنتدب المحكم  حادي عشــر :ـ

جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة.
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ثاني عشر :ـ  
 أ ـ يحظر الحجز.

 ب ـــ ل يجوز الحبــس أو التوقيــف فــي غيــر الماكــن المخصــصة
 لذلك وفقاً لقوانيـــن الســـجون المشمولة بالرعايـــة الصـــحية

والجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
 ثالث عشـر :ــ تعرض أوراق التحقيـق البتدائي على القاضـي المختـص
 خلل مدة ل تتجاوز أربعاً وعشريــن ســاعة مــن حيــن القبــض على

المتهم، ول يجوز تمديدها إل مرة واحدة وللمدة ذاتها.

(:20المادة  )
ع   للمواطنيـن رجالً ونسـاءً، حـق المشاركـة فـي الشؤون العامـة، والتمـت

بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والنتخاب والترشيح.

(: 21المادة )
أولً :ـ يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الجنبية.

 ثانياً :ـ ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانوٍن، ول يجوز تسليم
 اللجئ السياسي إلى جهةٍ أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي

فّر منه.
ة م بارتكاب جرائم دولـي ح حـق اللجوء السـياسي إلى المتـه ـ ل يمـن  ثالثاً :ـ

أو إرهابية، أو كل من الحقَ ضرراً بالعراق.

 الفرع الثاني  :َ الحقوق القتصادية والجتماعية
والثقافية

(: 22المادة )
اولً :ـ  العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمًة.

ن العمال واصـحاب العمـل على اسـٍس ـة بـي ـ ينظـم القانون، العلق  ثانياً :ـ
اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الجتماعية.

 ثالثاً :ـــ تكفــل الدولة حــق تأســـيس النقابات والتحادات المهنيــة، أو
النضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.

(: 23المادة ) 
 الملكيـة الخاصـة مصـونٌة، ويحـق للمالك النتفاع بهـا واسـتغللها أولً :ــ

والتصرف بها، في حدود القانون.
ـٍض  ثانياً :ــ ل يجوز نزع الملكيـة إل لغراض المنفعـة العامـة مقابـل تعوي

عادل، وينظم ذلك بقانون.

 41 من 8صفحة ـ    دستور جمهورية العراق



ثالثاً :ـ 
ي العراق، ول يجوز ـٍن ـف ي أي مكا ي التملك ـف ي الحـق ـف ـ للعراـق  أ ـ

لغيره تملك غير المنقول، ال ما استثني 
      بقانون.

ب ـ يحظر التملك لغراض التغيير السكاني.

(:24المادة )
 تكفل الدولة حرية النتقال لليدي العاملة والبضائع ورؤوس الموال

العراقية بين القاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

(:25المادة )
 تكفل الدولة اصلح القتصاد العراقي وفق اسٍس اقتصاديةٍ حديثة وبما
 يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص

وتنميته.

(:26المادة )
  تكفل الدولة تشجيع الستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك

بقانون.

(:27المادة )
اولً :ـ للموال العامة ُحرمة، وحمايتها واِجب على كل مواطن. 

ــٍن، الحكام الخاصــة بحفــظ املك الدولة وادارتهــا ــ تنظــم بقانو   ثانياً :ـ
 وشروط التصـرف فيهـا، والحدود التـي ل يجوز فيهـا النــزول عـن شيءٍ

من هذه الموال.

(: 28المادة )
 ل تفرض الضرائب والرسوم، ول تعدل، ول تجبى، ول يعفى منها، اولً :ـ

إل بقانون .
ل عدم ـا يكـف ى اصـحاب الدخول المنخفضـة مـن الضرائب، بم ـ يعـف  ثانياً :ـ

المساس بالحد الدنى اللزم للمعيشة، 
          وينظم ذلك بقانون.

(: 29المادة )
أولًً :ـ 

ـا ـا وقيمه ـاس المجتمـع، وتحافـظ الدولة على كيانه ـ السـرة أس           أـ
الدينية والخلقية والوطنية.
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          ب ـ تكفل الدولة حماية المومة والطفولة والشيخوخة، وترعى
 النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم

وقدراتهم.
 ثانياً :ـــ للولد حقــٌ على والديهــم فــي التربيــة والرعايــة والتعليــم،
 وللوالديـن حقـٌ على أولدهـم فـي الحترام والرعايـة، ولسـيما

في حالت العوز والعجز والشيخوخة.
 ثالثاً :ـ يحظر الستغلل القتصادي للطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة

الجراءات الكفيلة بحمايتهم.
 رابعاً :ـــ تمنــع كــل أشكال العنــف والتعســف فــي الســرة والمدرســة

والمجتمع.

(: 30المادة )
ــ ــل والمرأة  ـ ــ وبخاصــة الطف ــرة ـ ــل الدولة للفرد وللس ــ تكف   أولً :ـ
ي  الضمان الجتماعـي والصـحي، والمقومات السـاسية للعـيش ـف
حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملئم. 
 ثانياً :ــ تكفـل الدولة الضمان الجتماعـي والصـحي للعراقييـن فـي حال
م أو  الشيخوخـة أو المرض أو العجـز عـن العمـل أو التشرد أو اليـت
ــة، ــل والخوف والفاق ــن الجه ــم م ــل على وقايته  البطالة، وتعم
 وتوفـر لهـم السـكن والمناهـج الخاصـة لتأهيلهـم والعنايـة بهـم ،

وينظم ذلك بقانون .

(: 31المادة )
ى الدولة بالصـحة ة الصـحية، وتعـن ـ لكـل عراقـي الحـق فـي الرعاـي  اولً :ـ
 العامـــة، وتكفـــل وســـائل الوقايـــة والعلج بإنشاء مختلف أنواع

المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ـ للفراد والهيئات إنشاء مستشفياٍت أو مستوصفاٍت أو دور علٍج  ثانياً :

خاصة، وبإشراٍف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.

(: 32المادة )
ة م بغـي ل تأهيلـه ن وذوي الحتياجات الخاصـة، وتكـف   ترعـى الدولة المعاقـي

دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.

(: 33المادة )
أولً :ـ لكل فرد حق العيش في ظروٍف بيئيةٍ سليمة.

ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الحيائي والحفاظ عليهما.
(:34المادة )
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 أولً :ــ التعليـم عامٌل أسـاس لتقدم المجتمـع وحقـٌ تكفله الدولة، وهـو
إلزامٌي في المرحلة البتدائية، وتكفل الدولة مكافحة المية.

ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ــا يخدم ــلمية بم ــث العلمــي للغراض الس ــع الدولة البح ــ تشج  ثالثاً :ـ
ـــر  النســـانية، وترعـــى التفوق والبداع والبتكار ومختلف مظاه

النبوغ.
رابعاً :ـ التعليم الخاص والهلي مكفوٌل، وينظم بقانون.

 ( : 35المادة )
 ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ 

 العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهاٍت ثقافيةٍ عراقيةٍ
اصيلة.

(:36المادة )
ـا،  ـا ورعايته ع انشطته  ممارسـة الرياضـة حقـٌ لكـل فرد ، وعلى الدولة تشجـي

وتوفير مستلزماتها.

الفصل الثاني 
] الحريات [

 (: 37المادة ) 
أولً :ـ 

أ ـ حرية النسان وكرامته مصونٌة.
ب ـ ل يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إل بموجب قرارٍ قضائي. 

 ج ــ يحرم جميـع أنواع التعذيـب النفسـي والجسـدي والمعاملة غيـر
ـــد أو ـــبرة بأي اعتراف انتزع بالكراه أو التهدي ـــانية، ول ع  النس
 التعذيـــب، وللمتضرر المطالبـــة بالتعويـــض عـــن الضرر المادي

والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.
 ثانياً :ــــ تكفـــل الدولة حمايـــة الفرد مـــن الكراه الفكري والســـياسي

والديني.
 ثالثاً :ـــ يحرم العمــل القســري ) الســخرة (، والعبوديــة وتجارة العبيــد
) الرقيق (، ويحرم التجار بالنساء والطفال، و التجار بالجنس. 

(: 38المادة )
تكفل الدولة، بما ل يخل بالنظام العام والداب:

حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.  :ـ اولً
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حرية الصحافة والطباعة والعلن والعلم والنشر.  :ـ ثانياً
ثالثاً :ـ حرية الجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.

(:39المادة )
ـا، ـة تأسـيس الجمعيات والحزاب السـياسية، او النضمام اليه ـ حري  اولً :ـ

مكفولٌة، وينظم ذلك بقانون.
ـ ل يجوز اجبار أحدٍ على النضمام الى اي حزـٍب او جمعيةٍ أو جهةٍ  ثانياً :ـ

سياسية، او اجباره على الستمرار في العضوية فيها.

(: 40المادة )
 حريـة التصـالت والمراسـلت البريديـة والبرقيـة والهاتفيـة واللكترونيـة
 وغيرهـا مكفولٌة، ول يجوز مراقبتهـا أو التنصـت عليهـا، أو الكشـف عنهـا،

إل لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.

(:41المادة )
 العراقيون احراٌر في اللتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو

مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.

(:42المادة )
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.

(:43المادة )
اولً :ـ اتباع كل ديٍن او مذهٍب احراٌر في:

أ ـ ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية.
ادارة الوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون. ب  ـ

ثانياً :ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.

(: 44المادة )
أولً :ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .

ــن العودة إلى ــه م ــي، أو إبعاده، أو حرمان ــ ل يجوز نفــي العراق  ثانياً :ـ
الوطن.

(: 45المادة )
ــي، ــع المدن ــسات المجتم ــز دور مؤس ــ  تحرص الدولة على تعزي  اولً :ـ
 ودعمها وتطويرها واستقلليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية

لتحقيق الهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
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ــم ــة، وتهت ــ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقي  ثانياً :ـ
ـا النسـانية ن والقانون، وتعزز قيمه ـا ينسـجم مـع الدـي ـا بم  بشؤونه
 النــبيلة، بمــا يســاهم فــي تطويــر المجتمــع، وتمنــع العراف

العشائرية التي تتنافى مع حقوق النسان. 

(: 46المادة )
   ل يكون تقييد ممارسة أٍي من الحقوق والحريات الواردة في هذا

 الدستور أو تحديدها ال بقانون أو بناءً عليه، على ان ل يمس ذلك
التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
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الباب الثالث

السلطات التحادية

(: 47المادة )
  تتكون الســلطات التحاديــة، مــن الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة
ن ـا على اسـاس مبدأ الفصـل بـي ة، تمارس اختصـاصاتها ومهماته  والقضائـي

السلطات.

الفصل الول
] السلطة التشريعية [

(: 48المادة )
تتكون السلطة التشريعية التحادية من مجلس النواب ومجلس التحاد.

الفرع الول :َ مجلس النواب

(: 49المادة )
 اولً :ــ يتكون مجلس النواب مـن عدد مـن العضاء بنسـبة مقعـد واحـد
 لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي
 بأكمله،  يتــم انتخابهــم بطريــق القتراع العام الســري المباشــر،

ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ــة مجلس النواب ان يكون عراقياً ــ يشترط فــي المرشــح لعضوي  ثانياً :ـ

كامل الهلية.
ثالثاً :ـ تنظم بقانوٍن، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالنتخاب.
 رابعاً :ــ يسـتهدف قانون النتخابات تحقيـق نسـبة تمثيـل للنسـاء ل تقـل

عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب.
ٍـــن يعالج حالت اســـتبدال  خامســـاً :ــــ يقوم مجلس النواب بســـِن قانو

اعضائه عند الستقالة أو القالة أو الوفاة.
ــة مجلس النواب، وأي عمٍل، أو ــن عضوي ــع بي ــ ل يجوز الجم ــادساً :ـ  س

منصٍب رسمي آخر.

(: 50المادة )
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ــل ان ــن الدســتورية امام المجلس، قب  يؤدي عضــو مجلس النواب اليمي
يباشر عمله، بالصيغة التية: 

 )اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي
 القانونية، بتفاٍن واخلص، وان احافظ على استقلل العراق

 وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلمة أرضه
 وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي التحادي، وان

 أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلل القضاء،
 والتزم بتطبيق التشريعات بامانٍة وحياد، والله على ما اقول

شهيد(.

(: 51المادة )
يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه. 

(: 52المادة )
ن ة اعضائه، خلل ثلثـي ت مجلس النواب فـي صـحة عضوـي ـ يـب  اولً :ـ

يوماً من تاريخ تسجيل العتراض، بأغلبية ثلثي اعضائه.
ــة ــ يجوز الطعــن فــي قرار المجلس امام المحكمــة التحادي  ثانياً :ـ

العليا، خلل ثلثين يوماً من تاريخ صدوره.

(: 53 المادة )
ـــات مجلس النواب علنيًة ال اذا ارتأى لضرورةٍ ـــ تكون جلس  اولً :ـ

خلف ذلك.
ــ تنشــر محاضــر الجلســات بالوســائل التــي يراهــا المجلس  ثانياً :ـ

مناسبًة.

(: 54المادة )
 يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للنعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلل
ــخ المصــادقة على نتائج النتخابات العامــة،  خمســة عشَر يوماً مــن تاري
ــس المجلس ــناً لنتخاب رئي ــبر العضاء س ــة اك ــة برئاس ــد الجلس  وتعق

ونائبيه، ول يجوز التمديد لكثر من المدة المذكورة آنفاً.

(: 55المادة )
م نائباً أول ونائباً ثانياً،  ينتـخب مجلس النواب ـفي أول جلسـةٍ له رئيسـاً، ـث

بالغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالنتخاب السري المباشر.

(: 56المادة )
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 مدة الدورة النتخابية لمجلس النواب أربع سنواٍت تقويمية، اولً :ـ تكون
تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.

 ثانياً :ــ يجري انتخاب مجلس النواب الجديـد قبـل خمسـةٍ واربعيـن يوماً مـن
تاريخ انتهاء الدورة النتخابية السابقة.

(: 57المادة )
 لمجلس النواب دورة انعقاد ســنوية بفصــلين تشريعييــن امدهمــا ثمانيــة
 أشهـر، يحدد النظام الداخلي كيفيـة انعقادهمـا، ول ينتهـي فصـل النعقاد

       الذي تعرض فيه الموازنة العامة ال بعد الموافقة عليها.

(: 58المادة )
  اولً :ـ لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس

 المجلس، دعوة مجلسالنواب، أو لخمســـين عضواً مـــن اعضاء 
ـــــراً على ـــــتثنائية، ويكون الجتماع مقتص ـــــةٍ اس  النواب إلى جلس

الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.
ـا ل د الفصـل التشريعـي لدورة انعقاد مجلس النواب بم م تمدـي ـ يـت  ثانياً :ـ
 يزيـد على ثلثيـن يوماً، لنجاز المهمات التـي تسـتدعي ذلك، بناءً
ة، او رئيـس مجلس الوزراء، او ـٍب مـن رئيـس الجمهورـي  على طل

رئيس مجلس النواب، او خمسين عضواً من اعضاء المجلس.

(: 59المادة )

 اولً: ـ يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الغلبية
المطلقة لعدد اعضائه. 

ـــة ـــات مجلس النواب بالغلبي ـــي جلس ـــذ القرارات ف ـــ تتخ  ثانياً ـ
البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلف ذلك.

 (:60المادة )
         أولً ــ مشروعات القوانبـن تقدم مـن رئيـس الجمهوريـة ومجلس

الوزراء.
ــن اعضاء مجلس ــن عشرةٍ م ــن تقدم م ــ مقترحات القواني  ثانياً  ـ

النواب، أو من احدى لجانه المختصة.

(: 61المادة )
يختص مجلس النواب بما يأتي:

ولً :ـ تشريع القوانين التحادية .ا
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ثانياً :ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
ثالثاً :ـ انتخاب رئيس الجمهورية.

ــ   تنظيــم عمليــة المصــادقة على المعاهدات والتفاقيات الدوليــة،رابعاً :ـ
بقانوٍن يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

خامساً :ـ الموافقة على تعيين كٍل من:
ة، ورئيـس الدعاء العام، ــ رئيـس واعضاء محكمـة التمييـز التحادـي  أ

ورئيس هيئة الشراف القضائي، 
    بالغلبية المطلقة، بناءً على اقتراٍح من مجلس القضاء العلى. 
ــٍح مــن مجلس ــ الســفراء واصــحاب الدرجات الخاصــة، بأقترا  ب ـ

الوزراء.
ه، ومـن هـم بمنصـب قائد فرقـة ش، ومعاونـي س اركان الجـي ـ رئـي  ج ـ

فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، 
      بناءاً على اقتراٍح من مجلس الوزراء.

سادساً :ـ 
ــٍب مســبب، بالغلبيــة  أ ـــ مســاءلة رئيــس الجمهوريــة بناءً على طل

المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب.
 ب ـ اعفاء رئيس الجمهورية، بالغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس
ــي احدى ــا، ف ــة العلي ــة التحادي ــن المحكم ــه م ــد ادانت  النواب، بع

الحالت التية:
ـ الحنث في اليمين الدستورية.1
ـ انتهاك الدستور.2
ـ الخيانة العظمى.3

سابعاً :ـ 
 أـ لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء

 والوزراء، اسئلًة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكٍل
 منهم الجابة عن اسئلة العضاء، وللسائل وحده حق التعقيب

على الجابة.
 ب ـ يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في القل من اعضاء مجلس
 النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لستيضاح سياسة واداء
 مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس

 النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور
امام مجلس النواب لمناقشته.

 ج ـ لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه
 استجواٍب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في

 الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ول تجري المناقشة في
الستجواب ال بعد سبعة ايام في القل من تقديمه.
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ثامناً :ـ
 أـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالغلبية المطلقة،

 ويُعد مستقيلً من تاريخ قرار سحب الثقة، ول يجوز طرح موضوع
 الثقة بالوزير ال بناءً على رغبته، او طلٍب موقع من خمسين
 عضواً، اثر مناقشة استجواٍب موجهٍ اليه، ول يصدر المجلس

قراره في الطلب ال بعد سبعة ايام في القل من تأريخ تقديمه.
ب ـ 
 ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلٍب الى مجلس النواب بسحب1

الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
 ( اعضائه1/5ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب ُخمس )2 

 سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ول يجوز ان يقدم
 هذا الطلب ال بعد استجواٍب موجهٍ الى رئيس مجلس
الوزراء، وبعد سبعة ايام في القل من تقديم الطلب.

 ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء3
بالغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

ـ تُعدُ الوزارة مسـتقيلًة ـفي حالة سـحب الثقـة ـمن رئـيس مجلس  ج ـ
الوزراء.

 د ــ فـي حالة التصـويت بسـحب الثقـة مـن مجلس الوزراء بأكمله،
ـبهم لتصـريف س مجلس الوزراء والوزراء فـي مناص ـتمر رئـي  يس
ف ن تألـي ن يوماً، الى حـي د على ثلثـي ة، لمدة ل تزـي  المور اليومـي

 ( مــــــن هذا76مجلس الوزراء الجديــــــد وفقاً لحكام المادة )
الدستور.

 ه ـ لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة
 وفقاً للجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالغلبية

المطلقة.
تاسعاً :ـ 

ــن،أ  ــة الثلثي ــة على اعلن الحرب وحالة الطوارئ بأغلبي ــ الموافق  ـ
س مجلس ة، ورئـي س الجمهورـي ـٍب مشترك مـن رئـي  بناءاً على طل

الوزراء.
د، وبموافقةٍ ن يوماً قابلة للتمدـي ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلثـي  ب ـ

عليها في كل مرة.
 ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلحيات اللزمة التي تمكنه من
 ادارة شؤون البلد فـــي أثناء مدة إعلن الحرب وحالة الطوارئ،

وتنظم هذه الصلحيات بقانوٍن، بما ل يتعارض مع الدستور.
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ــ يعرض رئيــس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الجراءات  د ـ
 المتخذة والنتائج، فــــي أثناء مدة إعلن الحرب وحالة الطوارئ،

خلل خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.

(: 62المادة )
 اولً :ـــ يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنــة العامــة والحســاب

الختامي الى مجلس النواب لقراره.
 ثانياً :ـــ لمجلس النواب، اجراء المناقلة بيــن أبواب وفصــول الموازنــة
 العامــة، وتخفيــض مجمــل مبالغهــا، وله عنــد الضرورة ان يقترح

على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.

(: 63المادة )
ـــه واعضاء ـــس مجلس النواب ونائبي ـــ تحدد حقوق وامتيازات رئي  اولً :ـ

المجلس، بقانون.
ثانياً :ـ 

ه مـن آراء فـي ـا يدلي ـب ـانة عم ع عضـو مجلس النواب بالحص ـ يتمـت  أـ
 اثناء دورة النعقاد، ول يتعرض للمقاضاة امام المحاكـــــم بشأن

ذلك. 
ـ ل يجوز القاء القـبض على العضـو خلل مدة الفصـل التشريـعي  ب ـ
ــة المطلقــة ــة، وبموافقــة العضاء بالغلبي  ال اذا كان متهماً بجناي
 على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في

جناية.
ي ـ ل يجوز القاء القـبض على العضـو خارج مدة الفصـل التشريـع  ج ـ
ــس مجلس النواب على ــة رئي ــة، وبموافق  ال اذا كان متهماً بجناي
 رفــع الحصــانة عنــه، او اذا ضبــط متلبســاً بالجرم المشهود فــي

جناية.

(: 64المادة )
ُــحل مجلس النواب، بالغلبيــة المطلقــة لعدد اعضائه، بناءً على  اولً :ـــ ي
 طلٍب من ثلث اعضائه، او طلٍب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة
 رئيـس الجمهوريـة، ول يجوز حـل المجلس فـي اثناء مدة اسـتجواب

رئيس مجلس الوزراء.
ـٍت د حـل مجلس النواب، الى انتخابا ة، عـن س الجمهورـي ـ يدعـو رئـي  ثانياً :ـ
 عامة في البلد خلل مدةٍ اقصاها سـتون يوماً من تاريخ الحل، ويعد
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ــي هذه الحالة ُمســتقيلً، ويواصــل تصــريف المور  مجلس الوزراء ف
اليومية.

الفرع الثاني:َ مجلس التحاد    

(: 65المادة )
 يتم انشاء مجلٍس تشريعي يُدعى بـ )مجلس التحاد ( يضم ممثلين عن
 القاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه، وشروط
 العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانوٍن يسن بأغلبية ثلثي

أعضاء مجلس النواب.

الفصل الثاني
 ] السلطة التنفيذية [

(: 66المادة )
ــة، ومجلس ــة، مــن رئيــس الجمهوري ــة التحادي  تتكون الســلطة التنفيذي

الوزراء، تمارس صلحياتها وفقاً للدستور والقانون.

الفرع الول :َ رئيس الجمهورية

(: 67المادة )
 رئيـس الجمهوريـة هـو رئيـس الدولة ورمـز وحدة الوطـن، يمثـل سـيادة
 البلد، ويسـهر على ضمان اللتزام بالدسـتور، والمحافظـة على اسـتقلل

العراق، وسيادته، ووحدته، وسلمة اراضيه، وفقاً لحكام الدستور.

(: 68المادة )
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:

اولً :ـ  عراقياً بالولدة ومن ابوين عراقيين.
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ثانياً :ـ كامل الهلية واتم الربعين سنًة من عمره .
ــزاهة ــياسيةٍ ومشهوداً له بالنـ ــبرةٍ س ــنةٍ وخ ــمعةٍ حس ــ ذا س  ثالثاً :ـ

والستقامة والعدالة والخلص للوطن.
رابعاً :ـ غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.

( :69المادة )
أولً :ـ تنظم بقانوٍن، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

ثانياً :ـ تنظم بقانوٍن، احكام اختيار نائٍب أو اكثر لرئيس الجمهورية.

(: 70المادة )
 اولً :ـــ ينتخــب مجلس النواب مــن بيــن المرشحيــن رئيســاً للجمهوريــة،

باغلبية ثلثي عدد اعضائه. 
 ثانياً :ــ اذا لم يحصـل أيـٌ مـن المرشحيـن على الغلبيـة المطلوبـة، يتـم
ـلين على اعلى الصـوات، ويعلن ن الحاص ن المرشحـي  التنافـس بـي

رئيساً من يحصل على اكثرية الصوات في القتراع الثاني.

: (71المادة )
ـــن الدســـتورية امام مجلس النواب، ـــة،  اليمي ـــس الجمهوري   يؤدي رئي

( من الدستور. 50بالصيغة المنصوص عليها في المادة )

(:72المادة )
ــنوات، ويجوز اعادة ــع س ــة بارب ــس الجمهوري ــة رئي ــ تحدد ولي     اولً :ـ

انتخابه لوليةٍ ثانيةٍ فحسب.
   ثانياً  :ـ 

أ ـ تنتهي ولية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب.
 ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء
ــم انتخاب ــه، على ان يت ــد واجتماع  انتخابات مجلس النواب الجدي
ــخ أول انعقادٍ ــٍس جديدٍ للجمهوريــة خلل ثلثيــن يوماً مــن تاري  رئي

للمجلس.
ــن ــبٍب م ــة لي س ــس الجمهوري ــب رئي ــي حالة خلو منص ــ ف  ج ـ
ـٍس جديـد لكمال المدة المتبقيـة لوليـة  السـباب، يتـم انتخاب رئي

رئيس الجمهورية.

(: 73المادة )
 يتولى رئيس الجمهورية الصلحيات التية:
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 اولً :ـ اصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء
 مـا يتعلق بالحـق الخاص، والمحكوميـن بارتكاب الجرائم الدوليـة

والرهاب والفساد المالي والداري. 
 ثانياً :ـــ  المصــادقة على المعاهدات والتفاقيات الدوليــة، بعــد موافقــة
 مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً

من تاريخ تسلمها.
ــد ــنها مجلس النواب، وتع ــي يس ــن الت ــدر القواني ــادق ويص ــ يص  ثالثاً :ـ

مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
ــــب للنعقاد خلل مدةٍ ل تتجاوز ــــ دعوة مجلس النواب المنتخ  رابعاً :ـ
 خمســة عشــر يوماً مــن تاريــخ المصــادقة على نتائج النتخابات،

وفي الحالت الخرى المنصوص عليها في الدستور.
ن بتوصـيةٍ مـن رئـيس مجلس الوزراء، ح الوسـمة والنياشـي ـ مـن  خامسـاً :ـ

وفقاً للقانون.
سادساً :ـ قبول السفراء.

سابعاً :ـ اصدار المراسيم الجمهورية .
ثامناً :ـ المصادقة على احكام العدام التي تصدرها المحاكم المختصة.

ـــلحة للغراض ـــا للقوات المس ـــة القيادة العلي ـــ يقوم بمهم ـــعاً :ـ  تاس
التشريفية والحتفالية.

عاشراً :ـ ممارسة اية صلحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور.

(:74المادة )
يحدد بقانوٍن، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.

(: 75المادة )
س مجلس ـتقالته تحريرياً الى رئـي م اس ة تقدـي س الجمهورـي ـ لرئـي  اولً :ـ
ـا لدى خ ايداعه ُـعد نافذةً بعـد مضـي سـبعة ايام ـمن تارـي  النواب، وت

مجلس النواب.
ثانياً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.

د خلو ة عـن س الجمهورـي ة محـل رئـي س الجمهورـي ـ يحـل نائب رئـي  ثالثاً :ـ
ـــس ـــبٍب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئي ـــبه لي س  منص

جديد، خلل مدةٍ ل تتجاوز ثلثين يوماً من تأريخ الخلو.
 رابعاً :ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس
 النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائٍب له،

 على ان يتم انتخاب رئيٍس جديد خلل مدةٍ ل تتجاوز ثلثين يوماً
من تاريخ الخلو، وفقاً لحكام هذا الدستور.
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الفرع الثاني :َ مجلس الوزراء

(: 76المادة )
 اولً :ـــ يكلف رئيــس الجمهوريــة، مرشــح الكتلة النيابيــة الكثــر عدداً،
 بتشكيـــل مجلس الوزراء، خلل خمســـة عشَر يوماً مـــن تاريـــخ

انتخاب رئيس الجمهورية.
 ثانياً :ــ يتولى رئيـس مجلس الوزراء المكلف، تسـمية اعضاء وزارتـه،

خلل مدةٍ اقصاها ثلثون يوماً من تاريخ التكليف.
 ثالثاً :ــــ يُكلف رئيـــس الجمهوريـــة، مرشحاً جديداً لرئاســـة مجلس
 الوزراء، خلل خمســة عشــر يوماً، عنــد اخفاق رئيــس مجلس
 الوزراء المكلف فـــي تشكيـــل الوزارة، خلل المدة المنصـــوص

عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة.
ه، س مجلس الوزراء المكلف، اسـماء اعضاء وزارـت ـ يعرض رئـي  رابعاً :ـ
ــد ــا، عن ــد حائزاً ثقته  والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويع
 الموافقـــة على الوزراء منفرديـــن، والمنهاج الوزاري، بالغلبيـــة

المطلقة.
 خامساً :ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشٍح آخر بتشكيل الوزارة،

خلل خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

(:77المادة )
ــس ــي رئي ــا يشترط ف ــس مجلس الوزراء م ــي رئي ــ يشترط ف  اولً :ـ
ــا، ــا يعادله ــة او م ــة، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعي  الجمهوري

واتم الخامسة والثلثين سنًة من عمره.
ـا يشترط فـي عضـو مجلس النواب، وان ر م ـ يشترط فـي الوزـي  ثانياً :ـ

يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

(: 78المادة )
 رئيــس مجلس الوزراء هــو المســؤول التنفيذي المباشــر عــن الســياسة
 العامــــة للدولة، والقائد العام للقوات المســــلحة، يقوم بادارة مجلس
 الوزراء، ويترأس اجتماعاتـه، وله الحــق باقالة الوزراء، بموافقــة مجلس

النواب.

( :79المادة)
ــتورية امام مجلس ــن الدس ــس واعضاء مجلس الوزراء، اليمي  يؤدي رئي

( من الدستور.50النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة )
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(: 80المادة )
 يمارس مجلس الوزراء الصلحيات التية:

ــذ الســياسة العامــة للدولة، والخطــط العامــة، ــط وتنفي ــ تخطي  اولً :ـ
والشراف على  عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.

ثانياً :ـ اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثاً :ـ اصدار النظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.

 رابعاً :ـــ اعداد مشروع الموازنــة العامــة والحســاب الختامــي وخطــط
التنمية.

 خامســاً :ـــ التوصــية الى مجلس النواب، بالموافقــة على تعييــن وكلء
 الوزارات والسـفراء واصـحاب الدرجات الخاصـة، ورئيـس اركان
 الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس

جهاز المخابرات الوطني،  ورؤوساء الجهزة المنية.
ــع ــة، والتوقي ــ التفاوض بشأن المعاهدات والتفاقيات الدولي  ســادساً :ـ

عليها، او من يخوله.

(: 81المادة )
د خلو س مجلس الوزراء، عـن ة، مقام رئـي س الجمهورـي ـ يقوم رئـي  اولً :ـ

المنصب لي سبٍب كان.
 ثانياً :ــ عنـد تحقـق الحالة المنصـوص عليهـا فـي البنـد "اولً" مـن هذه
ــل ــٍح آخــر بتشكي ــة بتكليــف مرش  المادة، يقوم رئيــس الجمهوري
 الوزارة، خلل مدةٍ ل تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لحكام

( من هذا الدستور.76المادة)

(:82المادة )
ـٍن، رواـتب ومخصـصات رئـيس واعضاء مجلس الوزراء، وـمن  ينظـم بقانو

هم بدرجتهم.

(: 83المادة )
  تكون مســـؤولية رئيـــس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب،

تضامنيًة وشخصية.

(: 84المادة )
ـــة، وجهاز المخابرات ـــل الجهزة المني ـــن، عم ٍ ـــ ينظـــم بقانو   اولً :ـ
ـا وصـلحياتها، وتعمـل وفقاً لمبادئ حقوق ي، وتحدد واجباته  الوطـن

النسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب.
ثانياً :ـ يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.
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(:85المادة )
يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً، لتنظيم سير العمل فيه.

(:86المادة )
 ينظم بقانوٍن، تشكيل الوزارات ووظائفها، واختصاصاتها، وصلحيات

الوزير.

الفصل الثالث
 ] السلطة القضائية [

(:87المادة )
ــا ــم على اختلف انواعه ــا المحاك ــتقلة، وتتوله ــة مس ــلطة القضائي  الس

ودرجاتها، وتصدر احكامها وفقاً للقانون.

(:88المادة )
 القضاة مستقلون، ل سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ول يجوز

لية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة.

(: 89المادة )
ــــة، مــــن مجلس القضاء العلى، ــــة التحادي  تتكون الســــلطة القضائي
 والمحكمــة التحاديــة العليــا، ومحكمــة التمييــز التحاديــة، وجهاز الدعاء
ي تنظـم ة الخرى الـت م التحادـي  العام، وهيئة الشراف القضائي، والمحاـك

وفقاً للقانون.

الفرع الول :َ مجلس القضاء العلى

 (: 90المادة )
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 يتولى مجلس القضاء العلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم
القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه.

(: 91المادة )
يمارس مجلس القضاء العلى الصلحيات التية:

 الشراف على القضاء التحادي.اولً :ـ ادارة شؤون القضاء و
  التحادية، ورئيس الدعاءرئيس واعضاء محكمة التمييزترشيح ثانياً :ـ 

ـــا على مجلس ـــس هيئة الشراف القضائي، وعرضه  العام، ورئي
النواب للموافقة على تعيينهم.

ة، ة التحادـي ة السـنوية للسـلطة القضائـي ـ اقتراح مشروع الموازـن  ثالثاً :ـ
وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.    

الفرع الثاني :َ المحكمة التحادية العليا 

(: 92المادة )
اولً :ـ المحكمة التحادية العليا هيئٌة قضائيٌة مستقلة مالياً وإدارياً.

ـا، ـمن عددٍ مـن القضاة، وخـبراء ة العلي ـ تتكون المحكمـة التحادـي  ثانياً :ـ
ــم ــم، وتنظ ــلمي، وفقهاء القانون، يُحدد عدده ــه الس ــي الفق  ف
ـسن بأغلبيـة ثلثـي ُ ـٍن ي  طريقـة اختيارهـم، وعمـل المحكمـة، بقانو

اعضاء مجلس النواب.

(: 93المادة )
تختص المحكمة التحادية العليا بما يأتي:

اولً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والنظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.

ـة، ن التحادي ي تنشـأ عـن تطـبيق القوانـي ـا الـت ي القضاي ـ الفصـل ـف  ثالثاً :ـ
 والقرارات والنظمـــة والتعليمات، والجراءات الصـــادرة عـــن
ل مـن مجلس الوزراء، ل القانون حـق ـك ة، ويكـف  السـلطة التحادـي
 وذوي الشأن، مــن الفراد وغيرهــم، حــق الطعــن المباشــر لدى

المحكمة. 
ة، ي تحصـل بيـن الحكومـة التحادـي ــ الفصـل فـي المنازعات الـت  رابعاً :

وحكومات القاليم والمحافظات والبلديات والدارات المحلية.
 خامســاً :ـــ الفصــل فــي المنازعات التــي تحصــل فيمــا بيــن حكومات

القاليم أو المحافظات.
ــ الفصــل فــي التهامات الموجهــة الى رئيــس الجمهوريــة،  ســادساً :ـ

ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.
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 ســابعاً :ـــ المصــادقة على النتائج النهائيــة للنتخابات العامــة لعضويــة
مجلس النواب.

ثامناً : ـ 
ن القضاء التحادي، والهيئات ـاص بـي ـ الفصـل فـي تنازع الختص  أ ـ

القضائية للقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
 ب ــ الفصـل فـي تنازع الختصـاص فيمـا بيـن الهيئات القضائيـة

للقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم

(:94المادة )
قرارات المحكمة التحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.

الفرع الثالث  :َ أحكام عامة 

(: 95المادة )
يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية.

(: 96المادة )
ــاصاتها، ــا، واختص ــا، ودرجاته ــم، وانواعه ــن المحاك ــم القانون، تكوي  ينظ
ــم، ــم، واعضاء الدعاء العام، وانضباطه ــن القضاة وخدمته ــة تعيي  وكيفي

واحالتهم على التقاعد.

(: 97المادة )
 القضاة غيــر قابليــن للعزل ال فــي الحالت التــي يحددهــا القانون، كمــا

يحدد القانون، الحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً.

(:98المادة )
 يحظر على القاضي وعضو الدعاء العام ما يأتي: 

ــة ــن التشريعي ــة، والوظيفتي ــن الوظيفــة القضائي ــ  الجمــع بي  اولً :ـ
والتنفيذية، أو أي عمٍل آخر.

ـٍب او منظمةٍ سـياسية، او  العمـل فـي  ثانياً :ــ  النتماء الى أي حز
أي نشاط سياسي.

 (: 99المادة )
 ينظـم بقانون، القضاء العسـكري، ويحدد اختصـاص المحاكـم العسـكرية
 التـي تقتصـر على الجرائم ذات الطابـع العسـكري التـي تقـع مـن افراد

القوات المسلحة، وقوات المن، وفي الحدود التي يقررها القانون.
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(:100المادة )
 يحظــر النــص فــي القوانيــن على تحصــين أي عمــل او قرار اداري مــن

الطعن.

(:101المادة )
ـــــن، انشاء مجلس دولة، يختـــــص بوظائف القضاء الداري، ٍ  يجوز بقانو
 والفتاء، والصـياغة، وتمثيـل الدولة، وسـائر الهيئات العامـة، امام جهات

القضاء، ال ما استثني منها بقانون.

الفصل الرابع
 ] الهيئات المستقلة [

(: 102المادة )
 تُعد المفوضة العليا لحقوق النسان، والمفوضية العليا المستقلة
 للنتخابات، وهيئة النـزاهة، هيئاٌت مستقلة، تخضع لرقابة مجلس

النواب، وتنظم اعمالها بقانون.

(:103المادة )
ة، ة المالـي ك المركزي العراقـي، وديوان الرقاـب ل مـن البـن ُـعد ـك ـ ي  اولً :ـ
ــتقلة ــٌت مس ــن الوقاف، هيئا ــالت، ودواوي  وهيئة العلم والتص

مالياً وادارياً، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها.
 ثانياً :ـــ يكون البنــك المركزي العراقــي مســؤولً امام مجلس النواب،
 ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة العلم والتصالت بمجلس

النواب.
ثالثاً :ـ ترتبط دواوين الوقاف بمجلس الوزراء .

(:104المادة )
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  تؤسس هيئٌة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم
عملها واختصاصاتها بقانون.

(:105    المادة )
ر المنتظمـة م والمحافظات غـي  تؤسـس هيئٌة عامـة لضمان حقوق القالـي
ـة ـة العادلة ـفي ادارة مؤسـسات الدولة التحادي م، ـفي المشارك  ـفي اقلـي
 المختلفة، والبعثات والزمالت الدراسية، والوفود والمؤتمرات القليمية

 ة، وتتكون من ممثلي الحكومة التحادية، والقاليم والمحافظاتيوالدول
غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون.

(: 106المادة )
ــة، ــيص الواردات التحادي ــة تخص ــة لمراقب ــٍن، هيئٌة عام ــس بقانو  تؤس
ــم  والمحافظات ــة والقالي  وتتكون الهيئة مــن خــبراء الحكومــة التحادي

وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات التية:
 اولً :ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية،
ــي ــة ف ــر المنتظم ــم والمحافظات غي  بموجــب اســتحقاق القالي

اقليم.
ــة ــة التحادي ــل للموارد المالي ــتخدام المث ــن الس ــق م ــ التحق  ثانياً :ـ

واقتسامها.
ــيص الموال لحكومات ــد تخص ــة والعدالة عن ــ  ضمان الشفافي  ثالثاً :ـ

 وفقاً للنسـبالقاليـم او المحافظات غيـر المنتظمـة فـي اقليـم، 
المقررة.

(: 107المادة )
م ـٌس، يسـمى مجلس الخدمـة العامـة التحادي، يتولى تنظـي  يؤسـس مجل
 شؤون الوظيفــة العامــة التحاديــة، بمــا فيهــا التعييــن والترقيــة، وينظــم

تكوينه واختصاصاته بقانون.
 

(:108المادة )
يجوز استحداث هيئاٍت مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.
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   الرابع     الباب

اختصاصات السلطات التحادية

 (: 109المادة )
ــتقلله ــلمته واس ــة على وحدة العراق وس ــلطات التحادي ــظ الس  تحاف

وسيادته ونظامه الديمقراطي التحادي. 

(: 110المادة )
تختص السلطات التحادية بالختصاصات الحصرية التية:

ــة والتمثيــل الدبلوماســي، والتفاوض ــ رســم الســياسة الخارجي  اولً :ـ
 بشأن المعاهدات والتفاقيات الدوليــــة، وســـــياسات القتراض
ة ـياسة القتصـادية والتجارـي  والتوقيـع عليهـا وابرامهـا، ورسـم الس

الخارجية السيادية.
 ثانياً :ـ وضع سياسة المن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات
ــن حدود العراق، ــة وضمان ام ــن حماي ــا، لتأمي ــلحة وادارته  مس

والدفاع عنه. 
ــ  ــمثالثاً :ـ ــدار العملة، وتنظي ــة، واص ــة، والكمركي ــياسة المالي ــم الس  رس

ــي العراق، ــم والمحافظات ف ــبر حدود القالي ــة ع ــياسة التجاري  الس
 ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك

المركزي، وادارته.
رابعاً :ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والوزان.

ــق اللجوء ــة وح ــس والقام ــم امور الجنســية والتجن ــ تنظي  خامســاً :ـ
السياسي.

سادساً :ـ تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
سابعاً :ـ وضع مشروع الموازنة العامة والستثمارية.

     ثامناً :ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج
 العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل

داخل العراق، وفقاً للقوانين والعراف الدولية.
تاسعاً :ـ الحصاء والتعداد العام للسكان.

(:111المادة )
 النفـــط والغاز هـــو ملك كـــل الشعـــب العراقـــي فـــي كـــل القاليـــم

والمحافظات.
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(: 112المادة )
 اولً :ــ تقوم الحكومـة التحاديـة بادارة النفـط والغاز المسـتخرج مـن
 الحقول الحالية مع حكومات القاليم والمحافظات المنتجة، على
 ان توزع وارداتها بشكٍل منصٍف يتناسب مع التوزيع السكاني في
ـــم ـــة لمدةٍ محددة للقالي ـــد حص ـــع تحدي ـــع انحاء البلد، م  جمي
ل النظام ـا بصـورةٍ مجحفـة مـن قـب ي حرمـت منه  المتضررة، والـت
 السـابق، والتـي تضررت بعـد ذلك، بمـا يؤمـن التنميـة المتوازنـة

للمناطق المختلفة من البلد، وينظم ذلك بقانون.
ـــم والمحافظات ـــة وحكومات القالي ـــ تقوم الحكومـــة التحادي  ثانياً :ـ
 المنتجة معاً برسم السياسات الستراتيجية اللزمة لتطوير ثروة
ي، معتمدةً ب العراـق ق أعلى منفعةٍ للشـع ـا يحـق ط والغاز، بم  النـف

احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الستثمار.

   ( :113المادة ) 
  تعد الثار والمواقع الثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات
 من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات التحادية، وتدار

بالتعاون مع القاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

(:114المادة )
 تكون الختصـاصات التيـة مشتركًة بيـن السـلطات التحاديـة وسـلطات

القاليم:
 اولً :ـ ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات القاليم والمحافظات غير

المنتظمة في أقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.

 ثالثاً :ـــ رســم الســياسة البيئيــة لضمان حمايــة البيئة مــن التلوث،
ــر ــم والمحافظات غي ــع القالي ــا، بالتعاون م ــة على نظافته  والمحافظ

المنتظمة في أقليم.
رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.

 خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع القاليم
والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.

 سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع
القاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.

 سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن
توزيعاً عادلً لها، وينظم ذلك بقانون.
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(:115المادة )
     كل ما لم ينص عليه في الختصاصات الحصرية للسلطات التحادية،
ــم، ــر المنتظمــة فــي اقلي ــم والمحافظات غي  يكون مــن صــلحية القالي
م، تكون ة والقالـي ن الحكومـة التحادـي  والصـلحيات الخرى المشتركـة بـي
 الولوية فيها لقانون القاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في

حالة الخلف بينهما.

الباب الخامس

سلطات القاليم

 الفصل الول
]القاليم [

( :116المادة )
 يتكون النظام التحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاٍت

ل مركزيةٍ واداراٍت محلية.

( :117المادة )
 اولً :ـ  يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة،

اقليماً اتحادياً.
ثانياً :ـ يقر هذا الدستور، القاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لحكامه.

( :118المادة )
 يسن مجلس النواب في مدةٍ ل تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسةٍ له،
 قانوناً يحدد الجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين القاليم، بالغلبية البسيطة

للعضاء الحاضرين.

( :119المادة )
 يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلٍب بالستفتاء عليه،

يقدم بأحدى طريقتين:
 اولً :ـ طلٍب من ثلث العضاء في كل مجلٍس من مجالس المحافظات

التي تروم تكوين القليم.
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 ثانياً :ـ طلٍب من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي
تروم تكوين القليم.

( :120المادة )
 يقوم القليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات القليم، وصلحياته،
وآليات ممارسة تلك الصلحيات، على ان ل يتعارض مع هذا الدستور.

 ( :121المادة ) 
 اولً :ـ لسلطات القاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية

 والقضائية، وفقاً لحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاٍت
حصرية للسلطات التحادية.

 ثانياً :ـ يحق لسلطة القليم، تعديل تطبيق القانون التحادي في القليم، في
 حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون التحادي وقانون القليم، بخصوص

مسألةٍ ل تدخل في الختصاصات الحصرية للسلطات التحادية.
 ثالثاً :ـ تخصص للقاليم والمحافظات حصٌة عادلة من اليرادات المحصلة

 اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الخذ بعين العتبار مواردها
وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.

 رابعاً :ـ تؤسس مكاتٌب للقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات
الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والجتماعية والنمائية.

 خامسا:ـ تختص حكومة القليم بكل ما تتطلبه ادارة القليم، وبوجهٍ خاص
 انشاء وتنظيم قوى المن الداخلي للقليم، كالشرطة والمن وحرس

القليم.

الفصل الثاني
] المحافظات التي لم تنتظم في اقليم [

 ( :122المادة ) 
اولً :ـ تتكون المحافظات من عددٍ من القضية والنواحي والقرى.

 ثانياً :ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلحيات الدارية
ق مبدأ ـا على وـف ـا مـن ادارة شؤونه ـا يمكنه ة الواسـعة، بم  والمالـي

اللمركزية الدارية، وينظم ذلك بقانون.
 ثالثاً :ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي
ل ـا ـمن قـب  العلى ـفي المحافظـة، لممارسـة صـلحياته المخول به

المجلس.
ـــظ، ـــة، والمحاف ـــن، انتخاب مجلس المحافظ ٍ ـــم بقانو ـــ ينظ  رابعاً :ـ

وصلحياتهما.
 خامساً :ـ ل يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او

اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليٌة مستقلة.
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 ( :123المادة ) 
  يجوز تفويض سلطات الحكومة التحادية للمحافظات، أو بالعكس،

بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.

الفصل الثالث
] العاصمة [

 ( :124المادة ) 
  اولً :ـ بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها

الدارية محافظة بغداد.
 ثانياً :ـ ينظم وضع العاصمة بقانوٍن.

 ثالثاً :ـ ل يجوز للعاصمة أن تنضم لقليم.

الفصل الرابع
  ] الدارات المحلية [

 ( :125المادة ) 
   يضمن هذا الدستور الحقوق الدارية والسياسية والثقافية والتعليمية

 للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والشوريين، وسائر المكونات
الخرى، وينظم ذلك بقانون.
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الباب السادس

الحكام الختامية والنتقالية

الفصل الول 
 ] الحكام الختامية [

 : (126المادة ) 
 (1/5اولً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لُخمس )

اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. 
 ثانياًً :ـ ل يجوز تعديل المبادئ الساسية الواردة في الباب الول،

 والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، ال
 بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء

 مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالستفتاء العام،
ومصادقة رئيس الجمهورية خلل سبعة ايام.

 ثالثاًً :ـ ل يجوز تعديل المواد الخرى غير المنصوص عليها في البند
 "ثانياً" من هذه المادة، ال بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس

 النواب عليه، وموافقة الشعب بالستفتاء العام، ومصادقة رئيس
الجمهورية خلل سبعة ايام.

 رابعاً :ـ ل يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان
 ينتقص من صلحيات القاليم التي ل تكون داخلًة ضمن

 الختصاصات الحصرية للسلطات التحادية، ال بموافقة السلطة
 التشريعية في القليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ

عام.
خامساً :ـ 

 أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء
 المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه

المادة، في حالة عدم تصديقه.
ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

(:127المادة )
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 ل يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس
 مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، واعضاء السلطة القضائية،

 واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أو
 يستأجروا شيئاً من اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لها شيئاً من
 اموالهم، أو ان يقاضوها عليها أو ان يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم

ملتزمين او موردين او مقاولين.

(:128المادة )
 تصدر القوانين والحكام القضائية بأسم الشعب.

(:129المادة )
  تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما

لم يُنص على خلف ذلك.

(:130المادة )
 تبقى التشريعات النافذة معمولً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لحكام

هذا الدستور.

(:131المادة )
 كل استفتاءٍ واردٍ في هذا الدستور يكون ناجحاً بموافقة اغلبية

المصوتين، ما لم يُنص على خلف ذلك.

الفصل الثاني 
] الحكام النتقالية [

(: 132المادة )
 اولً :ـ تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين،
 والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري

البائد.
 ثانياً :ـ تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة العمال

الرهابية .
 ثالثاً :ـ ينظم ما  ورد في البندين "اولً" و "ثانياً"  من هذه المادة،

بقانون.

(:133المادة )
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 يعتمد مجلس النواب في جلسته الولى، النظام الداخلي للجمعية
الوطنية النتقالية، لحين اقرار نظامٍ داخلٍي له.

( :134المادة )
  تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئًة قضائية

 مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس
النواب الغاؤها بقانوٍن، بعد اكمال اعمالها.

(:135المادة )
 اولً :ـ تواصل الهيئة الوطنية العليا لجتثاث البعث اعمالها بوصفها

 هيئًة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والجهزة التنفيذية
في اطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب.
 ثانياً :ـ لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالغلبية

المطلقة.
 ثالثاً :ـ يشترط في المرشح لمنصب رئيس ا لجمهورية، ورئيس

 واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس
 واعضاء مجلس التحاد، والمواقع المتناظرة في القاليم،

 واعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الخرى المشمولة باجتثاث
 البعث وفقاً للقانون، ان يكون غير مشموٍل بأحكام اجتثاث

البعث.
 رابعاً :ـ يستمر العمل بالشرط المذكور في البند "ثالثاً" من هذه

 المادة، ما لم تُحل الهيئة المنصوص عليها في البند "اولً" من
هذه المادة.

 خامساً:-  مجرد العضوية في حزب البعث المنحل ل تعد اساساً كافياً
 للحالة الى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون

 والحماية، ما لم يكن مشمولً بأحكام اجتثاث البعث، والتعليمات
الصادرة بموجبه.

 سادساً:ـ يشكل مجلس النواب لجنًة نيابيًة من اعضائه لمراقبة
 ومراجعة الجراءات التنفيذية للهيئة العليا لجتثاث البعث ولجهزة

 الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها
للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب.

(:136المادة )
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 اولً :ـ تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئًة مستقلة،
 بالتنسيق مع السلطة القضائية والجهزة التنفيذية، وفقاً

للقانون، وترتبط بمجلس النواب.
ثانياً :ـ لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه.

(:137المادة )
 يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس التحاد اينما وردت في هذا
 الدستور، الى حين صدور قرارٍ من مجلس النواب، باغلبية الثلثين، بعد

دورته النتخابية الولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.

(:138المادة )
 اولً :ـ يحل تعبير )مجلس الرئاسة( محل تعبير )رئيس الجمهورية(

 اينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالحكام الخاصة برئيس
الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لحقةٍ لنفاذ هذا الدستور.

ثانياً :ـ 
 أـ ينتخب مجلس النواب، رئيساً للدولة، ونائبين له، يؤلفون

 مجلساً يسمى )مجلس الرئاسة(، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة،
وباغلبية الثلثين.

 ب ـ تسري الحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية، الواردة في
هذا الدستور، على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة.

 ج ـ لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة،
 باغلبية ثلثة ارباع عدد اعضائه، بسبب عدم الكفاءة او

النـزاهة.
 د ـ في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس

النواب بثلثي اعضائه بديلً عنه.
 ثالثاً :ـ يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو

مجلس النواب، على ان يكون:
أـ اتم الربعين سنًة من عمره.

ب ـ متمتعاً بالسمعة الحسنة والنـزاهة والستقامة.
 ج ـ قد ترك حزب البعث المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات،

اذا كان عضواً فيه.
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          د ـ ان ل يكون قد شارك في قمع النتفاضة في
 ، او النفال، ولم يقترف جريمًة بحــق الشعــب1991عام 

العراقي.
 رابعاً :ـ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالجماع، ويجوز لي عضو ان

ينيب احد العضوين الخرين مكانه.

خامساً :ـ
 أـ ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، الى

 مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالجماع، واصدارها
 خلل عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، باستثناء ما ورد في

 ( من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين119( و)118المادتين  )
القاليم.

 ب ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين
 والقرارات الى مجلس النواب لعادة النظر في النواحي

 المعترض عليها، والتصويت عليها بالغلبية، وترسل ثانيًة الى
مجلس الرئاسة للموافقة عليها.

 ج ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين
 والقرارات ثانيًة، خلل عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد

 الى مجلس النواب، الذي له ان يقرها بأغلبية ثلثة اخماس
عدد اعضائه، غير قابلةٍ للعتراض، وتُعد مصادقاً عليها.
 سادساً :ـ يمارس مجلس الرئاسة صلحيات رئيس الجمهورية،

المنصوص عليها في هذا الدستور.

(:139المادة )
يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة النتخابية الولى.

(:140المادة )
 اولً :ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللزمة لستكمال تنفيذ

 ( من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة58متطلبات المادة )
النتقالية، بكل فقراتها.

 ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة
 ( من قانون ادارة الدولة58النتقالية، والمنصوص عليها في المادة )

 العراقية للمرحلة النتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية
 المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملًة )التطبيع، الحصاء،
 وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الخرى المتنازع عليها، لتحديد
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 ارادة مواطنيها( في مدةٍ أقصاها الحادي والثلثون من شهر كانون
الول سنة الفين وسبعة.

(:141المادة )
   يستمر العمل بالقوانين التي تم  تشريعها في اقليم كوردستان منذ

 ، وتُعدُ القرارات المتخذة من  حكومة اقليم كوردستان ـ بما1992عام 
 فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها او

 الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها،
وما لم تكن مخالفًة لهذا الدستور.

(:142المادة ) 
 اولً: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنًة من أعضائه تكون

 ممثلًة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم  تقريرٍ
 الى مجلس النواب، خلل مدةٍ ل تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيًة

 بالتعديلت الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة
بعد البت في مقترحاتها.

 ثانياً: تعرض التعديلت المقترحة من قبل اللجنة دفعًة واحدة على
 مجلس النواب للتصويت عليها، وتُعد مقرةً بموافقة الغلبية المطلقة

لعدد أعضاء المجلس.
 ثالثاً: تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لماورد في
 البند )ثانياً( من هذه المادة على الشعب للستفتاء عليها، خلل مدةٍ

ل تزيد على شهرين  من تأريخ اقرار التعديل في مجلس النواب.
 رابعاً: يكون الستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة اغلبية
 المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلث محافظات أو

اكثر.
  (126خامساً: يستثنى ما ورد في هذه المادة من احكام المادة ) 

 المتعلقة بتعديل الدستور ، الى حين النتهاء من البت في التعديلت
المنصوص عليها في هذه المادة.

(:143المادة )
  يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة النتقالية، وملحقه، عند 

قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة )أ( من المادة )
( منه.58( والمادة )53

(:144المادة )
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     يُعدُ هذا الدستور نافذاً، بعد موافقة الشعب عليه بالستفتاء العام، 
ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه.
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