
  35من  1 فحة ـص    دستور جمهورية العراق

 الديباجة   
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

  }َمني آَدا َبمَنرَّ َآْدَقَلَو{ 
 ، الحضارِةَمهدَو ،اِرَهْطاأل ِةَمِئ األوَىْثَمَو ،نبياِءاأل َوِلُسالُرن ِطْو َم،ي الرافديِنواِد بناءأ ُنْحَن   
ان، َسْن اإلُهَعَض َووٍن قاُنوُلأ نَّا ُسَنِضْرأى َل َع.رقيِم الَتضَّاعُو َو َورواد الزراعة،،اع الكتابِةنَُّصَو

 َرظَّ، وَن واالولياُءابُةَحى الَصلَّرابنا َص ُتوَقَفطان، َو األْوسياسِة ِلٍلاِد َعٍدْه َعُقَر أْعطَّنا ُخِنَطوفي َو
 .عراُء والُشباُءَد اُألَعأبَد،  َواُءَمَلالُع َوُةَفالِسالَف
 ينيِةا الِدَنياداِت ِق لدعوِةًةاَبَجِتاْسنينا، َوواِطُمنا َوِنَط َو لنداِء علينا، وتلبيًة اِهللاا بحِقرفانًا منَّ  ِع
  مْنالميٍة َعرٍةؤاَز ُمسَطَو َوا،ييَنياِسِسَوعمائنا عنا العظام وُزراِج َماِرَرْصإ َويِةِنَطالَوا واَنِقَو
شيبًا  َونساًء بالماليين، رجاًال َوتراِع االقيِقناِدَصا ِلَن في تاريِخرٍة َموِلنا ألْفَحا، َزحبيَنُمنا َوقاِئِدْصَأ
 َعواِج  َمستذآريَن، ُمةَييالِدس ِمخمَْين َوَفْلَأ ِةَن َسمْني اِنون الَثاُن َآهِر َشالثين مْنشبانًا في الَثَو
 عربًا ، شيعًة وسنًة العراِقهداِء ُشائَعَجتلهمين َفْس، وُم المستبدِةمِةْغ الُطِلَب الطائفي من ِقِعْمالَق
 سِةَدَق الُمِنُد الُمِةاَحَبِت اْسالمَة ُظيَنستوِحُمها، َويِعِم َجعِب الَشاِتَنِوَكُممن  َو،مانًارُآُتآوردًا َوَو
 جيِلالِد َوواِرْهاَأل َواعيِةَم الَجبِرقَا الَم َشَجِنلظى ِبتويَنَكُم، َوبانيِةْع الَشِةاَضَففي االنِت وِبالجُنَو
 رِدوالُكال َوَفْناأل َورزاَناب َوجَةْبَلَح ازِرَجومي في َم الَقِعْم الَقباِتذا َعقيَنِطْنَتْسُم، َوغيرهاَو
 ِقاِطَن َمآبقيِة ربيِة الَغِةَقَطالي المْنَهَأ اِةاَنَعُم، َويرِش في َباِنَمرُآي الُتآِس َميَنعرِجَتْسُم، َوييَنيِلالَف
 ِةَيِرْكريِد آفاءاتها َوَتجفيِف َمناِبعها الِفيوِخها َوَتشُموزها َوُشتها َوُراادفيِة قِيْصَت مْن راِقالِع

 نعرٍة  دوِن، مْنقبِلَتْس الُمراَق، ِعديَدا الَجَنراَق ِعَعَنْصَنِل، تٍفَكفًا ِبِتَآ، َوٍدًا بَيَدا َيعيَنَسفََ، َوالَثقافيِة
 .اءَصْقإ الييز، َوْمال َت، َويٍةِقاِطَنٍة َمَدْقال ُع، َوريٍةُصْنٍة ُعَعـْزال َن، َويٍةِفاِئَط

ُة َيِفاِئالَطا َنْفوِقم ُتَل، َو القانوِنلِةْو َدمًا لبناِءُد ُقَيِضْمن َنأ من رهاُب واإلا التكفيُرِنِنْث ُي    لْم
، ِةَطْللُسمي ِلْل الِسداوِل الَتِلُب ُساِجَهِتاْن، َونيِةَط الَوِةَد الوْحيِزِزْعَتًا ِلَع َمسيَر َنْنَأ  مْنريُةُصْنالُعَو
 .يعْم للَجِصَرؤ الُفاُفَك َتِحْن، وَمِةرْوَثِل ِلِلاِد الَعوزيِعوب الَتُلْسأني ْبَتَو

ُنَن    راِق بْع َشح اهِضالع ن آْبوَّ َت الن ِهَوًا م عِّ، والمَتت ٍة طل ستقبلهِ بثق ى م ن ِخ  ال َا ِنالِل م  ٍمظ
وِرُج ادٍيإ ٍيمه ٍي ديمْقتح زَمناَدَق، َعٍيددُّْع َتراط ا برجال الع بابنايوخ وُش،ناسائ وِنن ى نا وش ، عل
ِدَو َقراِمِتاْح ساواة،   ون، اُن الَقاع ْدِل َوالم ِق الَع  أِةْرالَمام ِبَمِتدوان، واالْه الُعِةياَس ِسِذنْبَوَوتحقي
 . اإلرهابيِلِت َفِعْز، وَنوِعَن الَتافِةَق َثِةاَعونه، وإَشُؤ وُشِلْف، والِطومِهُم وُهِخْيا، والَشَهوِقُقوُح
ارهِ  بحريتِهرَرَق ُي أْنفِهيَا وأطْ اتِهوِنَك مُ  بكلِ سِهْف الذي آلى على نَ    العراِق بْع شَ نحُن    ادَ  واختي   االتح

يمِ ِةومَ ُظْن من مِ  نَُّس، وأن يَ   بأمسهِ ِهِدَغ لِ َظِعتَّ، وأن يَ  بنفسِه ا لِ ِلثُ  والُم الق سَ االِترسَ  العلي  ْن ومِ ماِء ال
ْس ذااِنَسْن اإلارِةَض وَحِمْل ِعجداِتَتم دائَمتوَرْس الُد ه زاَمنَّإ . ال ذا الُد االلت راِقُظحَف َيتوِرْس به   للع
  .يادًةًا وَسَضْرأًا وَبْعَشالُحَر  ُهاتحاَد

 
 

 الباب االول 
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 المبادئ االساسية 
 

  ):1(المادة 
ورٌي    ا جمه م فيه ام الحك ة، نظ يادة آامل ستقلٌة ذات س دٌة م ٌة واح ٌة اتحادي راق دول ة الع جمهوري

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

 
 ):2( المادة
 : للتشريعاساس ـ االسالم دين الدولة الرسمي، وهو مصدٌر: اوًال 

  . االسالمثوابت احكام يتعارض مع ال يجوز سن قانوٍنأ ـ 
 .مبادئ الديمقراطية يتعارض مع ال يجوز سن قانوٍنب ـ 
الحقوق والحريات االساسية الواردة في هذا  يتعارض مع ال يجوز سن قانوٍنج ـ 

 .الدستور
آما الهوية االسالمية لغالبية الشعب العراقي، الحفاظ على هذا الدستور  يضمن ـ:ثانيًا 

 ، حرية العقيدة والممارسة الدينيةفيآامل الحقوق الدينية لجميع االفراد ويضمن 
 .ئيين والصابئة المندا، وااليزديين،آالمسيحيين

 
  ):3(المادة 

ذاهب،  وهو عضٌو مؤسسٌ    واألديانالعراق بلٌد متعدد القوميات     د     والم ة ال ال في جامع ول  وفع
 .اإلسالميجزٌء من العالم العربية ومتلزٌم بميثاقها، و

 
 ): 4(المادة 
ـ اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين :اوًال 

في المؤسسات  ،واالرمنية ، والسريانية،لغة االم آالترآمانيةالبتعليم ابنائهم ب
لضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات ل ًا وفق،التعليمية الحكومية
 . التعليمية الخاصة

 : يشملـ يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وآيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانوٍن:ثانيًا 
 

 .صدار الجريدة الرسمية باللغتين أ ـ ا
ب ـ  التكلم والمخاطبة والتعبير في المجاالت الرسمية آمجلس النواب، ومجلس 

 . من اللغتينالوزراء، والمحاآم، والمؤتمرات الرسمية، بأٍي
 .ج ـ االعتراف بالوثائق الرسمية والمراسالت باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما

 .لضوابط التربويةل ًاغتين وفقد ـ فتح مدارس بالل
 ـ اية مجاالت اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل االوراق النقدية، وجوازات السفر، ه
 .والطوابع

 . تستعمل المؤسسات االتحادية والمؤسسات الرسمية في اقليم آردستان  اللغتين ـ :ثالثًا
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أخريان في الوحدات االدارية التي   ـ اللغة الترآمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان:رابعًا
  يشكلون فيها آثافًة
 .           سكانية

 اذا اقرت ، لغًة رسمية اضافية، اتخاذ اية لغة محلية اخرى او محافظٍة ـ لكل اقليٍم:خامسًا
 . عامغالبية سكانها ذلك باستفتاٍء

 
  ):5(المادة 

العام سها باالقتراع السري السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمار
 . وعبر مؤسساته الدستوريةالمباشر

 
  ):6(المادة 

 . عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور،يتم تداول السلطة سلميًا
 

 ): 7( المادة
 ،و التطهير الطائفيأ يتبنى العنصرية او االرهاب او التكفير  او نهٍجيحظر آل آياٍنـ :اوًال 

 الصدامي في العراقوبخاصة البعث يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، او 
، وال يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في  آاني مسمًىأوتحت  ،ورموزه

 .العراق، وينظم ذلك بقانون
ـ تلتزم الدولة بمحاربة االرهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان   :ثانيًا
 . لنشاطهكون مقرًا أو ممرًا أو ساحًةت

 
 
 
 

  ):8( المادة
 حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول االخرى، مبدأيرعى العراق 

ويسعى لحل النـزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم عالقاته على اساس المصالح المشترآة 
   .ويحترم إلتزاماته الدولية، والتعامل بالمثل

 
 ): 9(المادة 

 ـ :اوًال 
 بما  ،مكونات الشعب العراقيمن القوات المسلحة العراقية واالجهزة االمنية تتكون أـ 
 وتدافع ، وتخضع لقيادة السلطة المدنية،وتماثلها دون تمييٍز او اقصاءراعي توازنها ي

 وال ،سية وال تتدخل في الشؤون السيا،قمع الشعب العراقيل  وال تكون اداًة،عن العراق
 .دور لها في تداول السلطة

 . يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحةب ـ



  35من  4 فحة ـص    دستور جمهورية العراق

ن في وبضمنهم العسكريون العامل ، و أفرادهاالعراقية والمسلحة  ال يجوز للقوات ج ـ
 إلشغال مراآز وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخاباٍت

 وال المشارآة في ،، وال يجوز لهم القيام بحمالت انتخابية لصالح مرشحين فيهاسياسية
غير ذلك من االعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة 

، دون ان اولئك االفراد المذآورين آنفًا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية
 .ي االنتخاباتفيشمل ذلك حقهم بالتصويت 

يم التهديدات الموجهة و وتق،العراقي بجمع المعلوماتالوطني  ـ يقوم جهاز المخابرات د
 ، ويكون تحت السيطرة المدنية، وتقديم المشورة للحكومة العراقية،لألمن الوطني

 وبموجب مبادئ حقوق االنسان ،لقانونل ًا ويعمل وفق،ويخضع لرقابة السلطة التشريعية
 .االمعترف به

 التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير ، وتنفذ، ـ تحترم الحكومة العراقيةه
منع ما يتصل بتطويرها  وُي،وإنتاج واستخدام االسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية

 . لالتصال ومواد وتكنولوجيا وأنظمٍةوتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معداٍت
 . خدمة العلم بقانونـ تنظم: ثانيًا

 
 ): 10( المادة

تلتزم الدولة بتأآيد و  وحضارية، دينيٌةآياناٌت ، والمقامات الدينية في العراق،العتبات المقدسة
      .وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها

 
   ): 11(المادة 

 .بغداد عاصمة جمهورية العراق
 
 

 ): 12(المادة 
علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب ، انوٍنـ ينظم بق:اوًال 

 .العراقي
قويم  االوسمة والعطالت الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والت،ـ تنظم بقانوٍن:ثانيًا 

 .الهجري والميالدي
 

  ):13( المادة
ًا في انحا    العراق، وي ـ ُيعُد هذا الدستور القانون االسمى واالعلى في         :اوًال   ة هئ كون ملزم  ، آاف

 . وبدون استثناء
اطًال آل نصٍ                 :ثانيًا   د ب اتير       ـ ال يجوز سن قانوٍن يتعارض مع هذا الدستور، وُيع رد في دس ي

 .  ه يتعارض معخرآ  قانونٍي او أي نٍص،االقاليم
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 الباب الثاني
 
 

 الحقوق والحريات
 
 
 

 الفصل األول
 ]الحقوق [ 

 
 المدنية والسياسيةـ الحقوق  :األولالفرع 

 
 ):14(المادة 

 بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو األصل أو العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييٍز 
 .اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي

           
 ): 15(المادة 
رية، وال يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إال  الحق في الحياة واألمن والحلكل فرٍد

 . مختصة قضائيٍة من جهٍة صادٍروفقًا للقانون، وبناًء على قراٍر
 

 :)16(المادة 
 لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق  مكفوٌل تكافؤ الفرص حٌق

 .ذلك
 

 ): 17(المادة 
 واآلداب ، بما ال يتنافى مع حقوق اآلخرين، الخصوصية الشخصية الحق فيلكل فرٍد ـ:اوًال 

 .العامة 
 بقراٍر وال يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها اال ،ـ حرمة المساآن مصونٌة:ثانيًا 

 .قانونووفقًا لل ،قضائي
 
 

 ): 18(المادة 
 .ـ الجنسية العراقية حٌق لكل عراقي، وهي أساس مواطنته:اوًال 
 .ـ يعُد عراقيًا آل من ولد ألٍب عراقي أو ُالٍم عراقية،وينظم ذلك بقانون:ثانيًا 

 
 ـ :ثالثًا 
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أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالوالدة ألي سبٍب من األسباب، ويحق 
 .لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون
 .ت التي ينص عليها القانونب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحاال

 التخلي ،امنيًا رفيعًا وأـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبًا سياديًا  :رابعًا
 .، وينظم ذلك بقانون مكتسبة اخرىعن اية جنسيٍة

ـ ال تمنح الجنسية العراقية ألغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالترآيبة :خامساًً 
 .لعراقالسكانية في ا

، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاآم ـ تنظم أحكام الجنسية بقانوٍن:سادسًا 
 .المختصة

 
 ): 19(المادة 
 .   ـ القضاء مستقل ال سلطان عليه لغير القانون:أوًال 
 وال عقوبة إال على الفعل الذي يعده القانون وقت ،ـ ال جريمة وال عقوبة إال بنص:ثانيًا 

 . فه جريمة، وال يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمةاقترا
 . للجميع ومكفوٌل مصوٌنـ التقاضي حٌق:ثالثًا 

 . في جميع مراحل التحقيق والمحاآمة ومكفوٌلـ حق الدفاع مقدٌس:رابعًا 
عن يحاآم المتهم ، وال  عادلٍة قانونيٍةـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاآمٍة:خامسًا 

 . جديدة إال إذا ظهرت أدلٌة، أخرى بعد اإلفراج عنهالتهمة ذاتها مرًة
 . في اإلجراءات القضائية واإلدارية عادلًة الحق في أن يعامل معاملًةـ لكل فرٍد:سادسًا 
 . إال إذا قررت المحكمة جعلها سريًةـ جلسات المحاآم علنيٌة:سابعًا 
 .ـ العقوبة شخصيٌة:ثامنًا 

 رجعي ما لم ُينص على خالف ذلك، وال يشمل هذا االستثناء ـ ليس للقوانين اثٌر:تاسعًا 
 .قوانين الضرائب والرسوم

 . للمتهم رجعي إال إذا آان أصلَحـ  ال يسرى القانون الجزائي بأثٍر :عاشرًا
 محاٍم  لمن ليس له أو جنحٍةـ تنتدب المحكمة محاميًا للدفاع عن المتهم بجنايٍة:حادي عشر 

 . وعلى نفقة الدولة،يدافع عنه
 ـ  :ثاني عشر 

 . أ ـ يحظر الحجز
قوانين ل ًاب ـ ال يجوز الحبس أو التوقيف في غير األماآن المخصصة لذلك وفق

 .السجون المشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة
ي المختص خالل مدة ال تتجاوز ـ تعرض أوراق التحقيق االبتدائي على القاض:ثالث عشر 

 وال يجوز تمديدها إال مرة واحدة ،أربعًا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم
 .وللمدة ذاتها

 
 ):20(المادة  

 بما ، حق المشارآة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، للمواطنين رجاًال ونساًء
 .فيها حق التصويت واالنتخاب والترشيح
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 ): 21(لمادة ا

 .ـ يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات االجنبية:أوًال 
، وال يجوز تسليم الالجئ السياسي إلى ـ ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانوٍن:ثانيًا 

 .جهٍة أجنبية، أو إعادته قسرًا إلى البلد الذي فّر منه
 أو آل من ،م بارتكاب جرائم دولية أو إرهابيةـ ال يمنح حق اللجوء السياسي إلى المته:ثالثًا 

 .الحَق ضررًا بالعراق
 

 ـ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية :الفرع الثاني 
 

 ): 22(المادة 
 . آريمًة لكل العراقيين بما يضمن لهم حياًةـ  العمل حٌق :اوًال
 اقتصادية، مع مراعاة ى اسٍسـ ينظم القانون، العالقة بين العمال واصحاب العمل عل :ثانيًا

 .قواعد العدالة االجتماعية
 النقابات واالتحادات المهنية، أو االنضمام إليها، وينظم ذلك أسيسـ تكفل الدولة حق ت :ثالثًا

 .بقانون
 

 ): 23( المادة 
 في ، االنتفاع بها واستغاللها والتصرف بهاللمالك ويحق ،الملكية الخاصة مصونٌة ـ:أوًال 
 .لقانونحدود ا

 عادل، وينظم ذلك ـ ال يجوز نزع الملكية إال ألغراض المنفعة العامة مقابل تعويٍض:ثانيًا 
 .بقانون

 ـ :ثالثًا 
وال يجوز لغيره تملك غير  العراق،  في مكاٍنيأأ ـ للعراقي الحق في التملك في 

 اال ما استثني  ،المنقول
 .بقانون      

 .لسكانيالتملك الغراض التغيير اب ـ يحظر 
 

 ):24(المادة 
اليم        ين االق ة ب وال العراقي ضائع ورؤوس االم ة والب دي العامل ال لألي ة االنتق ة حري ل الدول تكف

 .والمحافظات، وينظم ذلك بقانون
 

 ):25(المادة 
تثمار آامل          اقتصاديةٍ تكفل الدولة اصالح االقتصاد العراقي وفق اسسٍ        حديثة وبما يضمن اس

 . وتشجيع القطاع الخاص وتنميته، وتنويع مصادره،موارده
 

 ):26(المادة 
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 . وينظم ذلك بقانون، تكفل الدولة تشجيع االستثمارات في القطاعات المختلفة
 

 ):27(المادة 
 .لألموال العامة ُحرمة، وحمايتها واِجب على آل مواطنـ  :اوًال 
 ،ا وشروط التصرف فيها االحكام الخاصة بحفظ امالك الدولة وادارته،نظم بقانوٍنتـ :ثانيًا  

 . من هذه االموالل عن شيٍءوزـوالحدود التي ال يجوز فيها الن
 

 ): 28(المادة 
 .ال تفرض الضرائب والرسوم، وال تعدل، وال تجبى، وال يعفى منها، إال بقانون  ـ :اوًال
ى  بما يكفل عدم المساس بالحد االدن، من الضرائبـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة :انيًاث

 لمعيشة، لالالزم 
 .وينظم ذلك بقانون          
 ): 29(المادة 
 ـ  :أوالًً

         أـ األسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على آيانها وقيمها الدينية واألخالقية 
 .والوطنية

 ، والشبابئ         ب ـ تكفل الدولة حماية األمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النش
 .الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهموتوفر لهم 

ى أوالدهم  علحٌقتربية والرعاية والتعليم، وللوالدين  في ال والديهمـ لألوالد حٌق على :ثانيًا
 .والسيما في حاالت العوز والعجز والشيخوخةفي االحترام والرعاية، 

الدولة اإلجراءات الكفيلة  آافة، وتتخذ ـ يحظر االستغالل االقتصادي لألطفال بصورِه :ثالثًا
 .بحمايتهم

 .أشكال العنف والتعسف في األسرة والمدرسة والمجتمعآل ـ تمنع  :رابعًا
 

 ): 30(المادة 
 الضمان االجتماعي ـ وبخاصة الطفل والمرأة  ــ تكفل الدولة للفرد ولألسرة : أوًال 

هم الدخل والصحي، والمقومات األساسية للعيش في حياٍة حرٍة آريمة، تؤمن ل
 . المناسب، والسكن المالئم

للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض والصحي ـ تكفل الدولة الضمان االجتماعي :ثانيًا 
وقايتهم من الجهل أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على 

ة بهم ، وينظم  الخاصة لتأهيلهم والعناي، وتوفر لهم السكن والمناهجوالخوف والفاقة
 .ذلك بقانون 

 
 ): 31(المادة 
 الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل ي الرعاية الصحية، وتعنىـ لكل عراقي الحق ف:اوًال 

 .الوقاية والعالج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية
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 بإشراٍفو ، خاصة أو دور عالٍج أو مستوصفاٍتـ لألفراد والهيئات إنشاء مستشفياٍت:ثانيًا 
 .من الدولة، وينظم ذلك بقانون

 
 ): 32(المادة 

 ، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، ترعى الدولة المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة
 .بقانونذلك وينظم 

 
 ): 33(المادة 
 . سليمةـ لكل فرد حق العيش في ظروٍف بيئيٍة:أوًال 
 .بيئة والتنوع االحيائي والحفاظ عليهماـ تكفل الدولة حماية ال:ثانيًا 

 ):34(المادة 
 في المرحلة  تكفله الدولة، وهو إلزامٌي أساس لتقدم المجتمع وحٌقـ التعليم عامٌل:أوًال 

 .االبتدائية، وتكفل الدولة مكافحة األمية
 . لكل العراقيين في مختلف مراحلهـ التعليم المجاني حٌق:ثانيًا 
ة البحث العلمي لالغراض السلمية بما يخدم اإلنسانية، وترعى التفوق ـ تشجع الدول:ثالثًا 

 .واإلبداع واالبتكار ومختلف مظاهر النبوغ
 . وينظم بقانون،ـ التعليم الخاص واالهلي مكفوٌل:رابعًا 

 
  ) : 35(المادة 

ضاري     راق الح اريخ الع ع ت ب م ا يتناس ة بم سات الثقافي شاطات والمؤس ة الن ى الدول ترع
 .افي، وتحرص على اعتماد توجهاٍت ثقافيٍة عراقيٍة اصيلةوالثق

 
 ):36(المادة 

 .، وعلى الدولة تشجيع انشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتهافرد ممارسة الرياضة حٌق لكل  
 

 الفصل الثاني 
 ]الحريات [ 

 
  ): 37( المادة 
  ـ: أوًال

 .أ ـ حرية اإلنسان وآرامته مصونٌة
 .  قضائي أو التحقيق معه إال بموجب قراٍر أحدب ـ ال يجوز توقيف

 ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير اإلنسانية، وال عبرة ج
بأي اعتراف انتزع باإلآراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض 

 .عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقًا للقانون
 . تكفل الدولة حماية الفرد من اإلآراه الفكري والسياسي والدينيـ:ثانيًا 
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، ويحرم )الرقيق ( ، والعبودية وتجارة العبيد )السخرة (  يحرم العمل القسري ـ:ثالثًا 
 . االتجار بالنساء واألطفال، و االتجار بالجنس

 

 ): 38(المادة 
 : بما ال يخل بالنظام العام واآلداب،تكفل الدولة

 .حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل  ـ: اوًال
 .حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر  ـ: ثانيًا
 .حرية االجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون ـ:ثالثًا 

 ):39(المادة 
، وينظم ذلك  مكفولٌة،ـ حرية تأسيس الجمعيات واالحزاب السياسية، او االنضمام اليها :اوًال

 .نونبقا
 سياسية، او  أو جهٍة او جمعيٍة على االنضمام الى اي حزٍبحٍدأـ ال يجوز اجبار :ثانيًا 

 .اجباره على االستمرار في العضوية فيها
 

 ): 40(المادة 
، وال حرية االتصاالت والمراسالت البريدية والبرقية والهاتفية وااللكترونية وغيرها مكفولٌة

ا، أو الكشف عنها،  إال لضرورٍة قانونيٍة وأمنية، وبقراٍر يجوز مراقبتها أو التنصت عليه
 .قضائي

 
 ):41(المادة 

اتهم أو     حسب   ، في االلتزام باحوالهم الشخصية    العراقيون احرارٌ  ذاهبهم   ديان دا  م هم أو  تأو معتق
 . وينظم ذلك بقانون،اختياراتهم

 
 ):42(المادة 

 .لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة
 

 ):43(المادة 
 : في احراٌر او مذهٍبـ اتباع آل ديٍن:اوًال 

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

 .ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماآنها:ثانيًا 
 
 

 ): 44(المادة 
 .تنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه ـ للعراقي حرية ال:أوًال 
 .ـ ال يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن:ثانيًا 
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 ): 45(المادة 
 ـ  تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها:اوًال 

هداف المشروعة لها، وينظم ، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق األواستقالليتها
 .ذلك بقانون

 وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع ،تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقيةـ :ثانيًا 
 وتمنع ، بما يساهم في تطوير المجتمع،اإلنسانية النبيلةتعزز قيمها و ،والقانونالدين 

  .االعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق االنسان
 

 ): 46(المادة 
دها اال         ٍيأد ممارسة  يي ال يكون تق    ذا الدستور أو تحدي واردة في ه ات ال وق والحري  من الحق

 .د جوهر الحق أو الحريةيالتقيو ذلك التحديد يمسبقانون أو بناًء عليه، على ان ال 
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 الباب الثالث
 

 السلطات االتحادية
 

 ): 47(المادة 
والقضائية، تمارس  من السلطات التشريعية والتنفيذية ، تتكون السلطات االتحادية

 .ها على اساس مبدأ الفصل بين السلطاتاتماختصاصاتها ومه
 

 الفصل االول
  ] السلطة التشريعية[

 
 ): 48(المادة 

 .تتكون السلطة التشريعية االتحادية من مجلس النواب ومجلس االتحاد
 

  مجلس النوابـ :األولالفرع 
 

 : )49(المادة 
ـ يتكون مجلس النواب من عدد من االعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من :اوًال 

،  يتم انتخابهم بطريق االقتراع العام ق يمثلون الشعب العراقي بأآملهنفوس العرا
 .السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه

 . ان يكون عراقيًا آامل االهليةـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب:ثانيًا 
 .شروط المرشح والناخب وآل ما يتعلق باالنتخاب، تنظم بقانوٍنـ :ثالثًا 

عدد يستهدف قانون االنتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء ال تقل عن الربع من ـ :رابعًا 
 .اعضاء مجلس النواب

ل اعضائه عند االستقالة أو يقوم مجلس النواب بسِن قانوٍن يعالج حاالت استبداـ :خامسًا 
 .االقالة أو الوفاة

 . رسمي آخر أو منصٍب، وأي عمٍل،ـ ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب:ًا سادس
 
 

 ): 50(المادة 
 بالصيغة ، قبل ان يباشر عمله، المجلسيؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام

 : اآلتية
ان  و، بتفاٍن واخالص،ي ومسؤولياتي القانونيةماتدي مهن اؤأ ،قسم باهللا العلي العظيمُا(

 وأسهر على سالمة أرضه ،احافظ على استقالل العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه
أعمل على صيانة الحريات ان و ،وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي االتحادي
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 وحياد، واهللا على ما ت بامانٍة والتزم بتطبيق التشريعا، واستقالل القضاء،العامة والخاصة
 ).اقول شهيد

 

 ): 51(المادة 
 . يضع مجلس النواب نظامًا داخليًا له لتنظيم سير العمل فيه

 
 ): 52(المادة 

 خالل ثالثين يومًا من تاريخ ،ـ يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه :اوًال
 .تسجيل االعتراض، بأغلبية ثلثي اعضائه

 خالل ثالثين يومًا ، امام المحكمة االتحادية العلياالمجلسطعن في قرار ـ يجوز ال:ثانيًا 
 .من تاريخ صدوره

 
 ): 53( المادة 

 . لضرورٍة خالف ذلكىأ اال اذا ارتـ تكون جلسات مجلس النواب علنيًة :اوًال
 . مناسبًةيراها المجلسـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي  :ثانيًا

 
 ): 54(المادة 
 خالل خمسة عشَر يومًا ، جمهوريرئيس الجمهورية مجلس النواب لالنعقاد بمرسوٍميدعو 

من تاريخ المصادقة على نتائج االنتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اآبر االعضاء سنًا 
 .آثر من المدة المذآورة آنفًاالالنتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وال يجوز التمديد 

 
 ): 55(المادة 

عدد ل باالغلبية المطلقة ، رئيسًا، ثم نائبًا أول ونائبًا ثانيًا لهول جلسٍةأمجلس النواب في نتخب ي
 . باالنتخاب السري المباشر،اعضاء المجلس

 
 

 ): 56(المادة 
،  له تقويمية، تبدأ بأول جلسٍةنواٍتمجلس النواب أربع سل  االنتخابيةدورةالمدة  ـ تكون:اوًال 

 .رابعةوتنتهي بنهاية السنة ال
 ةدورالـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسٍة واربعين يومًا من تاريخ انتهاء  :ثانيًا

 . السابقةاالنتخابية
 

 ): 57(المادة 
، يحدد النظام ثمانية أشهرلمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما 

 الذي تعرض فيه الموازنة العامة اال بعد الداخلي آيفية انعقادهما، وال ينتهي فصل االنعقاد
        .الموافقة عليها

 
 ): 58(المادة 
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ين  أو لخمس، أو لرئيس مجلس النواب،الوزراءمجلس  أو لرئيس ،ـ لرئيس الجمهورية: اوًال 
 استثنائية، ويكون االجتماع جلسٍة إلى ة مجلس النوابالمجلس، دعوعضوًا من اعضاء 

 . التي اوجبت الدعوة اليهمقتصرًا على الموضوعات
 على ثالثين يومًا، ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما ال يزيد:ثانيًا 

 او ، التي تستدعي ذلك، بناًء على طلٍب من رئيس الجمهوريةالنجاز المهمات
 او خمسين عضوًا من اعضاء ، او رئيس مجلس النواب،رئيس مجلس الوزراء

 .المجلس
 

 ): 59(المادة 
 

لعدد يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور االغلبية المطلقة  ـ :اوًال
 . اعضائه

 بعد تحقق ، ـ تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب باالغلبية البسيطةثانيًا
 .نص على خالف ذلك ما لم ُي،النصاب

  ):60(المادة 
 .ن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراءـ مشروعات القوانبن تقدم م         أوًال

 من اعضاء مجلس النواب، أو من احدى  ـ مقترحات القوانين تقدم من عشرٍةثانيًا  
 .لجانه المختصة

 
 
 

 ): 61(المادة 
 :يختص مجلس النواب بما يأتي

 .ـ تشريع القوانين االتحادية  :وًالا
 .الرقابة على اداء السلطة التنفيذية ـ:ثانيًا 
 .انتخاب رئيس الجمهورية ـ: ثالثًا
 بأغلبية ثلثي ، بقانوٍن يسنالمعاهدات واالتفاقيات الدوليةعلى تنظيم عملية المصادقة ـ  :رابعًا

 .اعضاء مجلس النواب
 : منالموافقة على تعيين آٍلـ :خامسًا 

 ورئيس هيئة ، ورئيس االدعاء العام،أـ رئيس واعضاء محكمة التمييز االتحادية
  ،ئياالشراف القضا

 .  من مجلس القضاء االعلىباالغلبية المطلقة، بناًء على اقتراٍح    
 . بأقتراٍح من مجلس الوزراء، ـ السفراء واصحاب الدرجات الخاصةب
 ـ رئيس ارآان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس ج

 جهاز المخابرات، 
 .اءمجلس الوزرمن  اقتراٍحبناءًا على       

 ـ : سًاساد
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اعضاء عدد  للمطلقة باالغلبية ا،أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية بناًء على طلٍب مسبب
 .مجلس النواب

، بعد ادانته اعضاء مجلس النوابعدد  ل باالغلبية المطلقة،ب ـ اعفاء رئيس الجمهورية
 : في احدى الحاالت اآلتية،من المحكمة االتحادية العليا

 .الدستوريةـ الحنث في اليمين 1 
 .ـ انتهاك الدستور2 
 .ـ الخيانة العظمى3 

  ـ :ًابعسا
وزراء                 وزراء وال يس مجلس ال ى رئ ئلةً  ،أـ لعضو مجلس النواب ان يوجه ال  في اي     اس

دخل في اختصاصهم      مو نهم     ولكلٍ  ،ضوع ي ة ع    م سائل       ناالجاب ئلة االعضاء، ولل  اس
 .وحده حق التعقيب على االجابة

وز       سٍةب ـ يج شرينلخم ضوًا   وع يع واب   ف س الن ضاء مجل ن اع ل م رح ، االق  ط
شة  ام للمناق وع ع وزراء ،موض س ال ة واداء مجل ضاح سياس دى ، الستي  او اح

وزراء       الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او ال
 .موعدًا للحضور امام مجلس النواب لمناقشته

واب    ة ،ج ـ لعضو مجلس الن سٍة وبموافق تجواٍب، عضوًاعشرين وخم ه اس ى  توجي  ال
وزراء وزراء او ال س ال يس مجل ي ،رئ دخل ف ي ت شؤون الت ي ال بتهم ف  لمحاس

ام    بعة اي د س تجواب اال بع ي االس شة ف ري المناق صاصهم، وال تج ياخت ن ف ل م  االق
 .تقديمه

 ـ :ًاثامن
وزراء  د ال ة من اح واب سحب الثق ـ لمجلس الن ةأ ةباألغلبي  من ًالستقيم د وُيع، المطلق

ه           ، الثقة سحبتاريخ قرار     ، وال يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير اال بناًء على رغبت
ٍب او ن طل ع م سين موق تجوابٍ خم شة اس ر مناق ضوًا، اث ٍه ع صدر  ا موج ه، وال ي لي
 . تقديمه تأريخ االقل منفيسبعة ايام اال بعد  في الطلب مجلس قرارهال

 ب ـ 
ة1 رئيس الجمهوري ٍب،ـ ل ديم طل واب ى ال  تق س الن يسبمجل ن رئ ة م  سحب الثق

 . الوزراءمجلس
يس        ئ اعضا )1/5(ُخمس   على طلب     بناءً ،ـ لمجلس النواب  2  ة من رئ  ه سحب الثق

د استجواٍبمجلس ذا الطلب اال بع دم ه وزراء، وال يجوز ان يق ٍه ال ى  موج  ال
 . االقل من تقديم الطلبفي وبعد سبعة ايام ،رئيس مجلس الوزراء

ة   سحب لنواب  ـ يقرر مجلس ا   3 يس مجلس ا  من   الثق وزراء  رئ ة ل ة  باألغلبي  المطلق
 .اعضائهعدد ل

 .في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء مستقيلًةالوزارة عُد ج ـ ُت
 يستمر رئيس مجلس ،مجلس الوزراء بأآملهمن  الثقة بسحبد ـ في حالة التصويت 

 لمدة ال تزيد على ،الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف االمور اليومية
من ) 76( وفقًا الحكام المادة  مجلس الوزراء الجديدتأليفثالثين يومًا، الى حين 

 .هذا الدستور
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ستقلة        ،ـ لمجلس النواب  ه  ة    ل ًاوفق  حق استجواب مسؤولي الهيئات الم الجراءات المتعلق
 .هم باالغلبية المطلقةؤ وله اعفا،بالوزراء

 ـ : ًاتاسع
الن الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءًا على طلٍب ـ الموافقة على اعأ 

 . ورئيس مجلس الوزراء،مشترك من رئيس الجمهورية
 . وبموافقٍة عليها في آل مرة،علن حالة الطوارئ لمدة ثالثين يومًا قابلة للتمديدب ـ ُت

ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصالحيات الالزمة التي تمكنه من ادارة شؤون 
 ،بقانوٍنوتنظم هذه الصالحيات  ، الحرب وحالة الطوارئإعالنمدة في أثناء لبالد ا

 .بما ال يتعارض مع الدستور
 ، االجراءات المتخذة والنتائج،د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب

تاريخ خالل خمسة عشر يومًا من  ، الحرب وحالة الطوارئإعالنمدة في أثناء 
 .انتهائها

 
 
 
 ): 62(لمادة ا

 الى مجلس  والحساب الختاميـ ُيقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة :اوًال
 .النواب القراره

لعامة، وتخفيض مجمل  اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة ا،ـ لمجلس النواب:ثانيًا 
ي مبالغ قترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي عند الضرورة ان مبالغها، وله

 .النفقات
 

 ): 63(المادة 
 . بقانون، واعضاء المجلسائبيهـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ون :اوًال
 ـ  :ثانيًا

 ،اثناء دورة االنعقادفي راء آأـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من 
 . وال يتعرض للمقاضاة امام المحاآم بشأن  ذلك

 اال اذا آان متهمًا الفصل التشريعيقاء القبض على العضو خالل مدة ب ـ ال يجوز ال
 او اذا ضبط ،بجناية، وبموافقة االعضاء باالغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه

 .متلبسًا بالجرم المشهود في جناية
ج ـ ال يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي اال اذا آان متهمًا 

موافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبسًا بوبجناية، 
 .بالجرم المشهود في جناية

 
 ): 64(المادة 



  35من  17 فحة ـص    دستور جمهورية العراق

 باالغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناًء على طلٍب من ثلث ،ـ ُيحل مجلس النواب :اوًال
 حل جمهورية، وال يجوزبموافقة رئيس الواعضائه، او طلٍب من رئيس مجلس الوزراء 

 .استجواب رئيس مجلس الوزراءمدة  اثناء المجلس في
ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباٍت عامة في البالد خالل :ثانيًا 

 ،ًالستقيمدٍة اقصاها ستون يومًا من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة ُم
 . اليوميةمورويواصل تصريف اال

 
 
 
 
 
 
 

  مجلس االتحاد    ـ:رع الثانيالف
 

 ): 65(المادة 
 يضم ممثلين عن االقاليم والمحافظات) مجلس االتحاد ( تشريعي ُيدعى بـ يتم انشاء مجلٍس
ته، وآل ما يتعلق ا واختصاص، فيهوشروط العضوية ،هتكوين، وينظم  في أقليمغير المنتظمة

 . يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب بقانوٍن،به
 

 الفصل الثاني
  ] السلطة التنفيذية[ 

 
 ): 66(المادة 

 ومجلس الوزراء، تمارس ، من رئيس الجمهورية،تتكون السلطة التنفيذية االتحادية
 .صالحياتها وفقًا للدستور والقانون

 
 ـ رئيس الجمهورية :الفرع األول

 
 ): 67(المادة 

يسهر على و،  يمثل سيادة البالد،رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن
ضمان االلتزام بالدستور، والمحافظة على استقالل العراق، وسيادته، ووحدته، وسالمة 

 .اراضيه، وفقًا الحكام الدستور
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 ): 68(المادة 
 :يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون

 .ـ  عراقيًا بالوالدة ومن ابوين عراقيين :اوًال
 . من عمره االهلية واتم االربعين سنًةـ آامل :ثانيًا 
ومشهودًا له بالنـزاهة واالستقامة والعدالة   سياسيٍةوخبرٍة  حسنٍةـ ذا سمعٍة :ثالثًا

 .واالخالص للوطن
 . بالشرف مخلٍةـ غير محكوٍم بجريمٍة:رابعًا 

 
 ) :69(المادة 

 . احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية،نظم بقانوٍنـ ت:أوًال 
 . أو اآثر لرئيس الجمهورية احكام اختيار نائٍب،ـ تنظم بقانوٍن:ًا ثاني
 

 ): 70(المادة 
ثلثي عدد  باغلبية ،ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسًا للجمهوريةـ :اوًال 

 . اعضائه
 يتم التنافس بين المرشحين ، من المرشحين على االغلبية المطلوبةٌيأـ اذا لم يحصل :ثانيًا 

 ويعلن رئيسًا من يحصل على اآثرية االصوات ،صلين على اعلى االصواتالحا
 . الثانيعفي االقترا

 
 : )71(المادة 

 بالصيغة المنصوص عليها ،  اليمين الدستورية امام مجلس النواب، يؤدي رئيس الجمهورية
 . من الدستور) 50(في المادة 

 
 ):72(المادة 

  ثانيٍةاعادة انتخابه لواليٍة ويجوز ،ة باربع سنواتـ تحدد والية رئيس الجمهوري:اوًال    
 .فحسب

 ـ :ثانيًا     
 . مجلس النوابدورةأ ـ تنتهي والية رئيس الجمهورية بانتهاء 

يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس ب ـ 
جمهورية خالل ثالثين النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيٍس جديٍد لل

 .للمجلس يومًا من تاريخ أول انعقاٍد
 من االسباب، يتم انتخاب ي سبٍبألج ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية 

 . لوالية رئيس الجمهوريةرئيٍس جديد الآمال المدة المتبقية
 

 ): 73(المادة 
 : يتولى رئيس الجمهورية الصالحيات اآلتية
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ما يتعلق بالحق  باستثناء ، من رئيس مجلس الوزراءلخاص بتوصيٍةـ اصدار العفو ا:اوًال 
 . المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية واالرهاب والفساد المالي واالداري و،الخاص

، وُتعد  على المعاهدات واالتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النوابـ  المصادقة:ثانيًا 
 . من تاريخ تسلمهامضي خمسة عشر يومًا بعدعليها مصادقًا 

وتعد مصادقًا عليها بعد مضي القوانين التي يسنها مجلس النواب، ويصدر ـ يصادق :ثالثًا 
 .تسلمهاخمسة عشر يومًا من تاريخ 

 ال تتجاوز خمسة عشر يومًا من ـ دعوة مجلس النواب المنتخب لالنعقاد خالل مدٍة:رابعًا 
الحاالت االخرى المنصوص عليها تاريخ المصادقة على نتائج االنتخابات، وفي 

 .في الدستور
 . وفقًا للقانون، من رئيس مجلس الوزراءـ منح االوسمة والنياشين بتوصيٍة:خامسًا 
 .ـ قبول السفراء:سادسًا 
 .ـ اصدار المراسيم الجمهورية :سابعًا 
 .ـ المصادقة على احكام االعدام التي تصدرها المحاآم المختصة:ثامنًا 

 .قوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة لالغراض التشريفية واالحتفالية يـ:تاسعًا 
 .اخرى واردة في هذا الدستوررئاسية  ممارسة اية صالحيات ـ:عاشرًا 

 
 ):74(المادة 

 . راتب ومخصصات رئيس الجمهورية،يحدد بقانوٍن
 

 ): 75(المادة 
 بعد لى رئيس مجلس النواب، وُتعد نافذًةـ لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريًا ا:اوًال 

 . مجلس النوابلدىمضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها 
 .ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه:ثانيًا 
  الي سبٍبهـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصب:ثالثًا 

 ال تتجاوز ثالثين يومًا  خالل مدٍة،آان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد
 .من تأريخ الخلو

واب       ،ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية       :رابعًا يس مجلس الن يس     ، َيحل رئ  محل رئ
دةٍ   على ان يتم انتخاب رئيٍس، لهالجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ     جديد خالل م

 .ا الدستورحكام هذال ًاال تتجاوز ثالثين يومًا من تاريخ الخلو، وفق
 
 
 

 ـ مجلس الوزراء :الفرع الثاني
 

 ): 76(المادة 
 مجلس بتشكيل ، مرشح الكتلة النيابية االآثر عددًا،ـ يكلف رئيس الجمهورية:اوًال 

 . انتخاب رئيس الجمهورية خالل خمسة عشَر يومًا من تاريخ،الوزراء
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 اقصاها  خالل مدٍة،ه تسمية اعضاء وزارت،ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف:ثانيًا 
 .ثالثون يومًا من تاريخ التكليف

 خالل خمسة عشر ، مرشحًا جديدًا لرئاسة مجلس الوزراء،ـ ُيكلف رئيس الجمهورية:ثالثًا 
 خالل المدة ، الوزارةتشكيليومًا، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في 

 . من هذه المادة"ثانيًا"المنصوص عليها في البند 
 اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج ،ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف: رابعًا

 عند الموافقة على الوزراء ،الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزًا ثقتها
 .منفردين، والمنهاج الوزاري، باالغلبية المطلقة

  خالل خمسة عشر، الوزارةشكيلتب آخر ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشٍح :خامسًا
 .يومًا، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة

 
 ):77(المادة 

رئيس الجمهورية، وان يكون في  ما يشترطـ يشترط في رئيس مجلس الوزراء :اوًال 
 .من عمرهسنًة حائزًا الشهادة الجامعية او ما يعادلها، واتم الخامسة والثالثين 

 وان يكون حائزًا الشهادة مجلس النواب،عضو في ما يشترط ـ يشترط في الوزير :ثانيًا 
 .الجامعية أو ما يعادلها

 
 ): 78(المادة 

عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام وزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر رئيس مجلس ال
،  ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء،للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء

 .بموافقة مجلس النواب
 

 ) :79(المادة
لصيغة  با، اليمين الدستورية امام مجلس النواب،يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء

 . من الدستور)50(المنصوص عليها في المادة 
 ): 80(المادة 

 : يمارس مجلس الوزراء الصالحيات اآلتية
مل  واالشراف على  ع، والخطط العامة،ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة:اوًال 

 .المرتبطة بوزارة  والجهات غير،الوزارات
 .ـ اقتراح مشروعات القوانين :ثانيًا
 . بهدف تنفيذ القوانين،ـ اصدار االنظمة والتعليمات والقرارات:ثالثًا 

 .ـ اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية:رابعًا 
 على تعيين وآالء الوزارات والسفراء  بالموافقة،ـ التوصية الى مجلس النواب:خامسًا 

 ومن هم بمنصب ،واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس ارآان الجيش ومعاونيه
 .،  ورؤوساء االجهزة االمنية الوطنيقائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات

 . او من يخوله، والتوقيع عليها،ـ التفاوض بشأن المعاهدات واالتفاقيات الدولية:سادسًا 
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 ): 81(المادة 
  عند خلو المنصب الي سبٍب، مقام رئيس مجلس الوزراء،يقوم رئيس الجمهوريةـ :اوًال 

 .آان
 رئيس من هذه المادة، يقوم" اوًال"عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند ـ :ثانيًا 

 خمسة لى ال تزيد ع خالل مدٍة،خر بتشكيل الوزارةآ مرشٍحتكليف بالجمهورية 
 .من هذا الدستور) 76(مًا، ووفقًا الحكام المادةعشر يو

 
 ):82(المادة 

 . رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم،ينظم بقانوٍن
 

 ): 83(المادة 
 . وشخصية تضامنيًة، تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب

 
 ): 84(المادة 

 وتحدد واجباتها ، الوطني وجهاز المخابرات، عمل االجهزة االمنية،ٍنينظم بقانوـ : اوًال 
 . وتخضع لرقابة مجلس النواب،مبادئ حقوق االنسانل ًاوصالحياتها، وتعمل وفق

 .بمجلس الوزراءالوطني يرتبط جهاز المخابرات ـ :ثانيًا 
 

 ):85(المادة 
 . لتنظيم سير العمل فيه،يضع مجلس الوزراء نظامًا داخليًا

 
 ):86(المادة 

 . وصالحيات الوزير، واختصاصاتها، الوزارات ووظائفهاتشكيل، ينظم بقانوٍن
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
  ]السلطة القضائية[  

 
 ):87(المادة 

 وتصدر احكامها ، وتتوالها المحاآم على اختالف انواعها ودرجاتها،السلطة القضائية مستقلة
 .وفقًا للقانون

 
 ):88(المادة 
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 ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وال يجوز الية سلطة التدخل في ، مستقلونالقضاة
 . او في شؤون العدالةءالقضا

 
 ): 89(المادة 

 من مجلس القضاء االعلى، والمحكمة االتحادية العليا، ،تتكون السلطة القضائية االتحادية
االشراف القضائي، والمحاآم ومحكمة التمييز االتحادية، وجهاز االدعاء العام، وهيئة 

 .االتحادية االخرى التي تنظم وفقًا للقانون
 
 
 
 

  مجلس القضاء االعلىـ :األولالفرع 
 

  ): 90(المادة 
ضائية، وي           انون  نظميتولى مجلس القضاء االعلى ادارة شؤون الهيئات الق ه    ، الق ة تكوين  ، طريق

 . وقواعد سير العمل فيه،واختصاصاته
 

 ): 91(المادة 
 :ارس مجلس القضاء االعلى الصالحيات اآلتيةيم

  .االشراف على القضاء االتحاديـ ادارة شؤون القضاء و :اوًال
 ورئيس ، ورئيس االدعاء العام، االتحاديةمحكمة التمييزواعضاء رئيس ترشيح ـ :ثانيًا 

 . وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم،هيئة االشراف القضائي
 وعرضها على مجلس ،اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية االتحاديةـ : ًاثالث

 .    النواب للموافقة عليها
 

  المحكمة االتحادية العليا ـ :الثانيالفرع 
 

 ): 92(المادة 
 . مستقلة ماليًا وإداريًا قضائيٌةالمحكمة االتحادية العليا هيئٌةـ :اوًال 
 ،الفقه االسالمي في  وخبراء ، من القضاة من عدٍد،تحادية العلياتتكون المحكمة االـ :ثانيًا 

 بقانوٍن ،وعمل المحكمة ،طريقة اختيارهمتنظم  و،حدد عددهم ُي،القانونوفقهاء 
 . بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النوابسنُي

 
 ): 93(المادة 

 :تختص المحكمة االتحادية العليا بما يأتي
 .القوانين واالنظمة النافذة الرقابة على دستورية ـ  :اوًال
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 .ـ تفسير نصوص الدستور:ًا نيثا
القوانين االتحادية، والقرارات واالنظمة الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق ـ : ًاثالث

، ويكفل القانون حق آل  واالجراءات الصادرة عن السلطة االتحادية،والتعليمات
 حق الطعن المباشر لدى ،غيرهم من االفراد و، وذوي الشأن،من مجلس الوزراء

  .المحكمة
 وحكومات االقاليم ، الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة االتحاديةـ :ًارابع

 .والمحافظات والبلديات واالدارات المحلية
 .ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات االقاليم أو المحافظات:ًا سماخ

 ورئيس مجلس الوزراء ،تهامات الموجهة الى رئيس الجمهوريةـ الفصل في اال:ًا سادس
 .، وينظم ذلك بقانونوالوزراء

 .ـ المصادقة على النتائج النهائية لالنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب:ًا سابع
 ـ : ثامنًا 

 والهيئات القضائية لالقاليم ،أ ـ الفصل في تنازع االختصاص بين القضاء االتحادي 
 .فظات غير المنتظمة في أقليموالمحا

 أو ،بين الهيئات القضائية لالقاليمفيما ب ـ الفصل في تنازع االختصاص  
 المحافظات غير المنتظمة في أقليم

 
 ):94(المادة 

 .قرارات المحكمة االتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات آافة
 
 

  عامة أحكام ـ :الفرع الثالث 
 

 ): 95(المادة 
 . محاآم خاصة أو استثنائيةإنشاءر يحظ

 
 ): 96(المادة 

اتها، واختصاصاتها، وآيفية تعيين القضاة  تكوين المحاآم، وانواعها، ودرج،ينظم القانون
 .، واعضاء االدعاء العام، وانضباطهم، واحالتهم على التقاعدوخدمتهم

 
 ): 97(المادة 

 االحكام ،انون، آما يحدد القانونالقضاة غير قابلين للعزل اال في الحاالت التي يحددها الق
 .لتهم تأديبيًاء وينظم مسا،الخاصة بهم

 
 ):98(المادة 

 :  يحظر على القاضي وعضو االدعاء العام ما يأتي
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 ي عمٍلأأو  ،التنفيذيةتين التشريعية والوظيف و،ـ  الجمع بين الوظيفة القضائية:اوًال 
 .آخر

 . سياسية، او  العمل في أي نشاط سياسي او منظمٍةـ  االنتماء الى أي حزٍب:ثانيًا 
 

  ): 99(المادة 
ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاآم العسكرية التي تقتصر على 
الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات االمن، وفي الحدود 

 .التي يقررها القانون
 

 
 ):100(المادة 
 .لنص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعنيحظر ا

 
 ):101(المادة 

 يختص بوظائف القضاء االداري، واالفتاء، والصياغة، ،، انشاء مجلس دولةيجوز بقانوٍن
 . امام جهات القضاء، اال ما استثني منها بقانون، وسائر الهيئات العامة،وتمثيل الدولة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
  ] الهيئات المستقلة[ 

 ): 102(المادة 
ستقلة ل       و ،حقوق االنسان ل ُتعد المفوضة العليا   ا الم ـزاهة،      المفوضية العلي ة الن ات، وهيئ النتخاب

 . تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون، مستقلةهيئاٌت
 

 ):103(المادة 
رقابة المالية، وهيئة االعالم ـ ُيعد آل من البنك المرآزي العراقي، وديوان ال :اوًال

 مستقلة ماليًا واداريًا، وينظم القانون عمل  ودواوين االوقاف، هيئاٌت،التاواالتص
 . منهاآل هيئٍة

ـ يكون البنك المرآزي العراقي مسؤوًال امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة :ثانيًا 
 .وهيئة االعالم واالتصاالت بمجلس النواب ،المالية
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 .ـ ترتبط دواوين االوقاف بمجلس الوزراء :لثًا ثا
 

 ):104(المادة 
ها واختصاصاتها  وينظم عمل، ترتبط بمجلس الوزراء،شهداء تسمى مؤسسة ال تؤسس هيئٌة

 .بقانون
 

 ):105(المادة     
في المشارآة  ،منتظمة في اقليمالوالمحافظات غير  لضمان حقوق االقاليم  عامةتؤسس هيئٌة
 والوفود ، والبعثات والزماالت الدراسية،لمختلفةا ادارة مؤسسات الدولة االتحادية العادلة في

والمحافظات  واالقاليم ، وتتكون من ممثلي الحكومة االتحادية،ةيوالمؤتمرات االقليمية والدول
 .وتنظم بقانونمنتظمة في اقليم، الغير 

 

 ): 106(المادة 
 وتتكون الهيئة من خبراء ، الواردات االتحاديةتخصيص عامة لمراقبة هيئٌة ،بقانوٍنتؤسس 

 :ة وتضطلع بالمسؤوليات اآلتي،ن عنهاوممثلي والمحافظات الحكومة االتحادية واالقاليم 
 بموجب استحقاق ،التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدوليةـ :اوًال 

 .منتظمة في اقليمال غير  والمحافظاتاالقاليم
 .التحقق من االستخدام االمثل للموارد المالية االتحادية واقتسامها ـ:ثانيًا 
  او المحافظاتضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص االموال لحكومات االقاليمـ  :ثالثًا 

 .قررةمنسب اللل ًاوفق ،غير المنتظمة في اقليم
 

 ): 107(المادة 
 يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة ، االتحادي يسمى مجلس الخدمة العامة،يؤسس مجلٌس

 . واختصاصاته بقانونينظم تكوينه، بما فيها التعيين والترقية، واالتحادية
  

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

 اختصاصات السلطات االتحادية
 

 

  ): 109(المادة 
االتحادية على وحدة العراق وسالمته واستقالله وسيادته ونظامه الديمقراطي تحافظ السلطات 

 . االتحادي
 

 ): 110(المادة 
 :تختص السلطات االتحادية باالختصاصات الحصرية اآلتية

 والتفاوض بشأن المعاهدات ،ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي :اوًال
عليها وابرامها، ورسم السياسة والتوقيع تراض وسياسات االق ،واالتفاقيات الدولية

 .ة السيادياالقتصادية والتجارية الخارجية
 ،ـ وضع سياسة االمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها :ثانيًا

 . لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه
ة التجارية عبر حدود وتنظيم السياس ،واصدار العملة ،والكمرآية ،السياسة الماليةرسم ـ :ثالثًا 

ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية  االقاليم والمحافظات في العراق،
 .وادارته ،مرآزيالبنك الوانشاء 

 .واالوزانوالمكاييل ـ تنظيم أمور المقاييس :رابعًا 
 . وحق اللجوء السياسيـ تنظيم امور الجنسية والتجنس واالقامة:خامسًا 
 .الترددات البثية والبريدسياسة تنظيم  ـ :سادسًا
 .ـ وضع مشروع الموازنة العامة واالستثمارية: سابعًا

راق، وضمان مناسيب                    ـ   :ثامنًا       اه من خارج الع ة بمصادر المي سياسات المتعلق تخطيط ال
 .نين واالعراف الدولية، وفقًا للقوا وتوزيعها العادل داخل العراقتدفق المياه اليه

 .ـ االحصاء والتعداد العام للسكان:تاسعًا 
 

 ):111(المادة 
 .النفط والغاز هو ملك آل الشعب العراقي في آل االقاليم والمحافظات

 ): 112(المادة 
ـ تقوم الحكومة االتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع :اوًال 

  منصٍف على ان توزع وارداتها بشكٍل،المحافظات المنتجةحكومات االقاليم و
 محددة مدٍةيتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البالد، مع تحديد حصة ل

 ، مجحفة من قبل النظام السابق والتي حرمت منها بصورٍة،لالقاليم المتضررة
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لفة من البالد،  المختلمناطقلبما يؤمن التنمية المتوازنة والتي تضررت بعد ذلك، 
 .وينظم ذلك بقانون

ـ تقوم الحكومة االتحادية وحكومات االقاليم والمحافظات المنتجة معًا برسم :ثانيًا 
 على منفعٍةأ بما يحقق ،السياسات االستراتيجية الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز

 . احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثمار معتمدًة،للشعب العراقي
 
    ) :113( لمادة ا
ة             األثريةتعد اآلثار والمواقع      روات الوطني  والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوآات من الث

نظم                    اليم والمحافظات، وي اون مع االق دار بالتع ة، وت سلطات االتحادي التي هي من اختصاص ال
 .ذلك بقانون

 
 ):114(المادة 

 :االتحادية وسلطات االقاليم بين السلطات تكون االختصاصات اآلتية مشترآًة
،  والمحافظات غير المنتظمة في أقليمليما االقاتـ ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكوم:اوًال 

 .وينظم ذلك بقانون
 .ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها:ثانيًا 
 ،ة على نظافتها والمحافظ،ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث:ثالثًا 

 . والمحافظات غير المنتظمة في أقليمبالتعاون مع االقاليم
 .ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام :رابعًا

ة     :خامسًا   سياسة الصحية العام اليم   ،ـ رسم ال ع االق اون م ة     بالتع ر المنتظم  والمحافظات غي
 .في أقليم
ة          :سادسًا   ة العام ة والتربوي اليم     ـ رسم السياسة التعليمي ع االق شاور م ر     بالت  والمحافظات غي

 .المنتظمة في أقليم
ابعًا  ةرـ :س ة الداخلي وارد المائي ة الم م سياس ًا،س ضمن توزيع ا ي ا بم ادًال وتنظيمه ا،  ع  له

 .وينظم ذلك بقانون
 
 
 

 ):115(المادة 
كون من صالحية ي ،آل ما لم ينص عليه في االختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية    
، والصالحيات االخرى المشترآة بين الحكومة  والمحافظات غير المنتظمة في اقليماليماالق

غير المنتظمة في اقليم،   والمحافظاتليمالقانون االقفيها  تكون االولوية ،االتحادية واالقاليم
 . بينهمافي حالة الخالف

 
 الباب الخامس
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 سلطات األقاليم

 
 

 الفصل االول 
 ]قاليم األ[

 ) :116(المادة 
اليم ومحافظاتٍ    يتكون النظام االتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ           ةٍ    واق   واداراتٍ  ال مرآزي

 .محلية
 

 ) :117(المادة 
 . اقليمًا اتحاديًا،قليم آردستان وسلطاته القائمة ا، عند نفاذه،  يقر هذا الدستورـ:اوًال 
 .ؤسس وفقًا الحكامه االقاليم الجديدة التي ت،يقر هذا الدستور ـ:ثانيًا 

 
 ) :118(المادة 

سةٍ         مدٍةيسن مجلس النواب في      ه   ال تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جل ًا    ، ل  االجراءات   يحدد  قانون
 . لالعضاء الحاضرين باالغلبية البسيطة،تكوين االقاليمالخاصة بالتنفيذية 

 
 ) :119(المادة 

 :بأحدى طريقتينباالستفتاء عليه، يقدم لى طلٍب  بناءًا ع تكوين اقليٍم، او اآثريحق لكل محافظٍة
وين             آل مجلسٍ   في    من ثلث االعضاء        ـ طلبٍ  :اوًال  روم تك  من مجالس المحافظات التي ت
 .االقليم

 .المحافظات التي تروم تكوين االقليم من آل محافظٍةشر الناخبين في  من ُعـ طلٍب: ًاثاني 
 

 ) :120(المادة 
تورٍ  يم بوضع دس وم االقل ات    يق يم، وصالحياته، وآلي لطات االقل ل س دد هيك ه، يح ك  ل ة تل ممارس

 . على ان ال يتعارض مع هذا الدستور،الصالحيات
  ) :121( المادة 

ة والقضائية           ،لسلطات االقاليم  ـ:اوًال   شريعية والتنفيذي سلطات الت ام     ، الحق في ممارسة ال ًا الحك  وفق
 .اٍت حصرية للسلطات االتحاديةهذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاص

يم           ،يحق لسلطة االقليم  ـ  :ثانيًا   انون االتحادي في االقل اقض او      ة في حال    ، تعديل تطبيق الق  وجود تن
انون    ين الق ارض ب ادي تع يم االتح انون االقل سألةٍ ،وق صوص م صاصات    بخ ي االخت دخل ف  ال ت

 .الحصرية للسلطات االتحادية
اليم  ت ـ :ثالثًا   ة    حصةٌ فظات  والمحاخصص لالق رادات   عادل ام     من االي ًا، تكفي للقي المحصلة اتحادي
 .، ونسبة السكان فيهاها ومسؤولياتها، مع االخذ بعين االعتبار مواردها وحاجاتهائبأعبا

ات       لالقاليم والمحافظات في     تؤسس مكاتبٌ  ـ:رابعًا   سفارات والبعث شؤون     ،الدبلوماسية  ال ة ال  لمتابع
 .نمائيةالثقافية واالجتماعية واال
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وى االمن    تختص حكومة االقليم بكل ما تتطلبه ادارة االقليم، وبوجهٍ   ـ:خامسا  خاص انشاء وتنظيم ق
 . آالشرطة واالمن وحرس االقليم،الداخلي لالقليم

 
 الفصل الثاني

  ]تظم في اقليمنالمحافظات التي لم ت[ 
 

  ) :122( المادة 
 .ة والنواحي والقرى من األقضيـ تتكون المحافظات من عدٍد:اوًال 
ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصالحيات االدارية والمالية الواسعة، بما :ثانيًا 

 .يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ الالمرآزية االدارية، وينظم ذلك بقانون
في المحافظة، ـ ُيعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي االعلى :ثالثًا 

 .لممارسة صالحياته المخول بها من قبل المجلس
 .، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصالحياتهماـ ينظم بقانوٍن:رابعًا 

سًا  سيطرة    ـ :خام ة ل س المحافظ ضع مجل راف اي أو ال يخ ر  ة وزارة او ايةاش ة غي  جه
 . مستقلة، وله ماليٌةمرتبطة بوزارة

 
 

  ) :123( المادة 
 تفويض سلطات الحكومة االتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم  يجوز

 .ذلك بقانون
 
 

 الفصل الثالث
 ]العاصمة [ 

 

 
  ) :124( المادة 

 عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها االدارية محافظة ،بغداد بحدودها البلديةـ :اوًال  
 .بغداد
 .انوٍنينظم وضع العاصمة بقـ : ثانيًا 
 .ال يجوز للعاصمة أن تنضم ألقليمـ : ثالثًا 

   
 الفصل الرابع

 ]االدارات المحلية   [ 
 
 

  ) :125( المادة 
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ة        ات المختلف ة للقومي ة والتعليمي سياسية والثقافي ة وال وق االداري تور الحق ذا الدس ضمن ه   ي
 . بقانونآالترآمان، والكلدان واآلشوريين، وسائر المكونات االخرى، وينظم ذلك
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 الباب السادس
 
 

 االحكام الختامية واالنتقالية
 
 

 الفصل االول 
 ]تامية لخاالحكام ا [ 

 
 

  : )126( المادة 
ين، أو لخُ  :اوًال وزراء مجتمع ة ومجلس ال رئيس الجمهوري اعضاء مجلس ) 1/5(مس ـ ل

 . النواب، اقتراح تعديل الدستور
اًً  ية :ثاني ادئ االساس ديل المب وز تع اب االولـ ال يج ي الب واردة ف ات  ، ال وق والحري والحق

اءًا              الواردة في الباب الثاني      اقبتين، وبن ابيتين متع ين انتخ د دورت من الدستور، اال بع
واب ي اعضاء مجلس الن ة ثلث ى موافق هعل ام،  علي تفتاء الع شعب باالس ة ال ، وموافق

 .ة رئيس الجمهورية خالل سبعة ايامومصادق
اًً  د:ثالث د ـ ال يجوز تع ي البن ا ف ر المنصوص عليه واد االخرى غي ًا"يل الم ذه " ثاني من ه

تفتاء                 شعب باالس ة ال ه، وموافق المادة، اال بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب علي
 .العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خالل سبعة ايام

تقص من صال      من شأنه ان   ،ال يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور       ـ   :رابعًا حيات  ين
ة       االقاليم التي ال تكون داخلةً     سلطات االتحادي  اال  ، ضمن االختصاصات الحصرية لل

 . عام وموافقة أغلبية سكانه باستفتاٍء،بموافقة السلطة التشريعية في االقليم المعني
 ـ :خامسًا 

دة المنصوص               ُيعُد التعديل   أـ   اء الم د انته ة بع مصادقًا عليه من قبل رئيس الجمهوري
 . في حالة عدم تصديقه،من هذه المادة" ثالثًا"و" ثانيًا"ي البند عليها ف

 . من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،ب ـ ُيعُد التعديل نافذًا
 

 ):127(المادة 
ة   رئيس الجمهوري وز ل وزراء   ،ال يج س ال ضاء مجل يس واع واب    و، ورئ س الن يس مجل رئ

س   ضاء المجل ه واع ضائية  ونائبي سلطة الق ضاء ال ة   وا،، واع درجات الخاص حاب ال  ان ،ص
ا              يستغلوا نفوذهم في ان      يشتروا أو يستأجروا شيئًا من اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا له

والهم     زمين او                ا أو ان يقاضوها عليه      ،شيئًا من ام دًا بوصفهم ملت ة عق وا مع الدول  أو ان يبرم
 .موردين او مقاولين
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 ):128(المادة 
 .االحكام القضائية بأسم الشعب تصدر القوانين و

 
 ):129(المادة 

ى خالف                 نص عل م ُي ا ل شرها، م اريخ ن ا من ت  تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل به
 .ذلك

 
 ):130(المادة 

 . وفقًا الحكام هذا الدستور، بها، ما لم ُتلغ أو تعدلتبقى التشريعات النافذة معموًال
 

 ):131(المادة 
ة  ًا بناجح  في هذا الدستور يكون        رٍد وا آل استفتاءٍ  ة  موافق م يُ   ،لمصوتين ااغلبي ا ل ى   م نص عل
 .خالف ذلك

 
 الفصل الثاني 

  ]االحكام االنتقالية[ 
 

 ): 132(المادة 
ة :اوًال  ل الدول ة ،ـ تكف شهداء رعاي سياسيين  و،ذوي ال سجناء ال ن  ،ال ضررين م  والمت

 .البائدالدآتاتوري الممارسات التعسفية للنظام 
 . تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة االعمال االرهابية ،ـ تكفل الدولة:انيًا ث

 . بقانون،من هذه المادة"  ثانيًا"و " اوًال"ـ ينظم ما  ورد في البندين :ثالثًا 
 
 

 ):133(المادة 
ى  سته االول ي جل واب ف س الن د مجل داخلي ،يعتم ام ال ة النظ ة الوطني ين  االنتقالللجمعي ة، لح ي

 .ر نظاٍم داخلٍي لهاقرا
 

 ) :134(المادة 
ا بوصفها هي             ا بأعماله ة العلي ة العراقي النظر في        ئ  تستمر المحكمة الجنائي ستقلة، ب ضائية م ًة ق

 . بعد اآمال اعمالها،ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها بقانوٍن الدآتاتوري البائد  النظامجرائم
 

 ):135(المادة 
سيق      اعمالالعليا الجتثاث البعث    ـ تواصل الهيئة الوطنية      :اوًال ها بوصفها هيئًة مستقلة، بالتن

رتبط                 ا، وت ة لعمله وانين المنظم مع السلطة القضائية واالجهزة التنفيذية في اطار الق
 .بمجلس النواب
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 .المطلقةغلبية ال با،ـ لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها :ثانيًا
وزراء  ،ب رئيس ا لجمهوريةـ يشترط في المرشح لمنص    :ثالثًا  ، ورئيس واعضاء مجلس ال

واب س الن ضاء مجل يس واع اد،،ورئ س االتح ضاء مجل يس واع ع  ورئ  والمواق
ضائية،     ات الق اليم، واعضاء الهيئ اظرة في االق  والمناصب االخرى المشمولة   المتن
 . بأحكام اجتثاث البعثباجتثاث البعث وفقًا للقانون، ان يكون غير مشموٍل

د        : رابعًا ي البن اً "ـ يستمر العمل بالشرط المذآور ف م      " ثالث ا ل ادة، م ذه الم ة   من ه ُتحل الهيئ
 .من هذه المادة" اوًال"المنصوص عليها في البند 

سًا ًا        -:خام ًا آافي د اساس ل ال تع ث المنح زب البع ي ح ضوية ف رد الع ة  مج ى لإلحال  ال
انون والحماي    ام الق ساواة ام ضو بالم ع الع اآم، ويتمت شموًال  المح ن م م يك ا ل امة، م  بأحك

 .اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه
ًا راءات      :سادس ة االج ة ومراجع ضائه لمراقب ن اع ًة م ًة نيابي واب لجن س الن شكل مجل ـ ي

ث  اث البع ا الجتث ة العلي ة للهيئ زةالتنفيذي وعية وألجه دل والموض ضمان الع ة، ل  الدول
 .انين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النوابوالشفافية، والنظر في موافقتها للقو

 
 

 ):136(المادة 
ة           :اوًال ة دعاوى الملكي ةً     اعمالـ تواصل هيئ ا بوصفها هيئ سلطة         ه ع ال سيق م ستقلة، بالتن  م

 .وترتبط بمجلس النواب، وفقًا للقانون، القضائية واالجهزة التنفيذية
 .عضائه باغلبية ثلثي ائةـ لمجلس النواب حل الهي :ثانيًا

 
 

 ):137(المادة 
ذا الدستور                  ا وردت في ه اد اينم ى حين     ،يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس االتح  ال

ده ي التي    األولى  االنتخابية  دورته بعد ، باغلبية الثلثين  ،لنواب من مجلس ا   صدور قرارٍ  د  عق ا بع
 .نفاذ هذا الدستور

 
 
 

 ):138(المادة 
ر  :اوًال ر ) اسةمجلس الرئ(ـ يحل تعبي ة(محل تعبي يس الجمهوري ذا ) رئ ي ه ا ورد ف اينم

دةٍ  دورٍةبعد   ،الدستور، ويعاد العمل باالحكام الخاصة برئيس الجمهورية       ةٍ   واح  الحق
 .نفاذ هذا الدستورل

 ـ :ثانيًا 
واب ـ ينتخب مجلس الن ة،أ سًا للدول ه، رئي ائبين ل سمى ، ون سًا ي ون مجل مجلس ( يؤلف

 . وباغلبية الثلثين، واحدةئمٍة، يتم انتخابه بقا)الرئاسة
ذا الدستور  ،بإقالة رئيس الجمهوريةالخاصة تسري االحكام ب ـ   ى  ، الواردة في ه  عل

 .رئيس واعضاء هيئة الرئاسة
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اع    ،لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة    ج ـ   ة ارب ة ثالث  باغلبي
 . بسبب عدم الكفاءة او النـزاهة،اعضائهعدد 

الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه  مجلس ة خلو اي منصب في  ـ في حال د
 .هعن بديًال

ى ان        ،ـ يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة      :ثالثًا   واب، عل شترط في عضو مجلس الن ا ي  م
 :يكون

 . من عمرهسنًةأـ اتم االربعين  
 .ب ـ متمتعًا بالسمعة الحسنة والنـزاهة واالستقامة 
 .ه قبل سقوطه بعشر سنوات، اذا آان عضوًا فيالمنحل ثحزب البعج ـ قد ترك  
 ،االنفال وا ،1991د ـ ان ال يكون قد شارك في قمع االنتفاضة في عام          

 . بحق الشعب العراقيولم يقترف جريمًة
 احد العضوين  يبي عضو ان ين  ويجوز أل  ،ـ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته باالجماع     :رابعًا  

 .اآلخرين مكانه
 
 

 ـ:خامسًا 
 لغرض  ، الى مجلس الرئاسة   ،أـ ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب       

ه                اريخ وصولها الي ام من ت ، الموافقة عليها باالجماع، واصدارها خالل عشرة اي
اد  ي الم ا ورد ف تثناء م تور،   )119( و)118 (تين باس ذا الدس ن ه ينوالمتعلقم  ت

 .بتكوين االقاليم
ة     ي حال ى مجلس  ب ـ ف رارات ال وانين والق اد الق ة، تع ة مجلس الرئاس دم موافق ع

ة،       ،النواب العادة النظر في النواحي المعترض عليها       ا باالغلبي  والتصويت عليه
 . الى مجلس الرئاسة للموافقة عليهاوترسل ثانيًة

رارات       وانين والق ى الق ة عل ة مجلس الرئاس دم موافق ة ع ي حال ًةج ـ ف  خالل ،ثاني
واب    ،م من تاريخ وصولها اليه    عشرة ايا  ى مجلس الن اد ال ا    ، تع ه ان يقره ذي ل  ال

 .عد مصادقًا عليها وُت، لالعتراضبأغلبية ثالثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلٍة
ة      :سادسًا   ذا     ،ـ يمارس مجلس الرئاسة صالحيات رئيس الجمهوري ا في ه  المنصوص عليه

 .الدستور
 

 ):139(المادة 
 .نائبان في الدورة االنتخابية االولىاء يكون لرئيس مجلس الوزر

 
 ):140(المادة 
ادة             السلطة التنفيذية   ـ تتولى    :اوًال ات الم ذ متطلب ة الستكمال تنفي ) 58(اتخاذ الخطوات الالزم

 . بكل فقراتها،من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية
ة   المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية      ـ   :ثانيًا ا في       ،في الحكومة االنتقالي  والمنصوص عليه

ادة  ة  ) 58(الم ة االنتقالي ة للمرحل ة العراقي انون ادارة الدول ن ق سلطة  ،م ى ال ستمر ال د وت  تمت
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ة  تورالتنفيذي ذا الدس ة بموجب ه ًة  ،المنتخب ى أن تنجز آامل ع، االحصاء(عل  وتنتهي ،التطبي
ازع علي   رى المتن اطق االخ وك والمن ي آرآ تفتاء ف اباس ا،ه د ارادة مواطنيه دٍة)  لتحدي ي م  ف

 .الحادي والثالثون من شهر آانون االول سنة الفين وسبعةأقصاها 
 

 ):141(المادة 
ي اقل      ي    شريعها ف م  ت ي ت القوانين الت ل ب ام    ستمر العم ذ ع تان من ُد1992يم آوردس  ، وُتع

رارات المحاآ            ا ق ا فيه يم آوردستان ـ بم ة اقل رارات المتخذة من  حكوم ذة    الق ود ـ ناف م والعق
ة المختصة        ،ها حسب قوانين اقليم آوردستان    ؤ ما لم يتم تعديلها او الغا      ،المفعول ل الجه  من قب

 .لدستورهذا اما لم تكن مخالفًة لوفيها، 
 
 

 :)142 (المادة 
 تكون ممثلًة للمكونات الرئيسة     أعضائهيشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنًة من         : اوًال

ة عراقي، مهمتها تقديم  تقريٍر الى مجلس النواب، خالل مدٍة ال تتجاوز             في المجتمع ال    أربع
ى الدستور، وُتحل              أشهر ا عل ، يتضمن توصيًة بالتعديالت الضرورية التي يمكن اجراؤه

 .اللجنة بعد البت في مقترحاتها
ًا واب          : ثاني س الن ى  مجل دة عل ًة واح ة دفع ل اللجن ن قب ة م ديالت المقترح رض التع تع
 . المجلسأعضاء المطلقة لعدد األغلبيةويت عليها، وُتعد مقرًة بموافقة للتص
د                    : ثالثًا اورد في البن ًا لم واب وفق ل مجلس الن اً (تطرح المواد المعدلة من قب ذه   ) ثاني من ه

د ع دٍة ال تزي ا، خالل م تفتاء عليه شعب لالس ى ال ادة عل ىالم رار ل أريخ اق  شهرين  من ت
 .التعديل في مجلس النواب

ًارا م     : بع صوتين، واذا ل ة الم ة اغلبي ًا، بموافق ة ناجح واد المعدل ى الم تفتاء عل ون االس يك
 .يرفضه ثلثا المصوتين في ثالث محافظات أو اآثر

ادة          يستثنى  : خامسًا ديل الدستور        )126( ما ورد في هذه المادة من احكام الم ة بتع المتعلق
 .ص عليها في هذه المادة البت في التعديالت المنصوالى حين االنتهاء من، 
 

 ):143(المادة 
ة       ة االنتقالي ة للمرحل ة العراقي انون ادارة الدول ى ق ه ، يلغ ة    ، وملحق ام الحكوم د قي  عن

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

 ):144(المادة 
ذاً   تور ناف ذا الدس ُد ه شعب علي ،    ُيع ة ال د موافق ام بع تفتاء الع دة ،ه باالس ي الجري شره ف  ون

 . الحكومة بموجبهتشكيل، والرسمية


