
 

                     ٦٤من  ١صفحة 

  بسمه تعالى
  

  
  

  :  المالحظات 

  
  .النص االصلي في الدستور :ـ الخط االسود ١
  .النصوص المعدلة : ـ الخط االزرق٢

.النصوص المضافة: ـ الخط االحمر ٣



 

                     ٦٤من  ٢صفحة 

  إعادة صياغة نصوص الدستور

  الباب األول

  أسس جمهورية العراق
  

  الفصل األول
  األسس السياسية

  
  / ١المادة 

لٌة اتحاديٌة واحدٌة مستقلٌة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهورية العراق دو: اوًال

  .لوحدة العراق ، وهذا الدستور ضامنديمقراطي برلماني جمهوري 

 من أرضه ومياهه عن أي جزٍءالنـزول سيادة العراق، وال التفريط بال يجوز : ثانيًا
  .وسمائه

  
  .بغداد، عاصمة جمهورية العراق    /٢المادة 

  

  / ٣المادة 
  .تسعى الدولة لتحقيق السالم واالزدهار والرفاهية: اوًال
  موافقة الى وتحتاج جديدة الصياغة      .سالمة الوطن مسؤولية الجميع: ثانيًا

  
  /٤ المادة 
  :للتشريع اساسـ االسالم دين الدولة الرسمي، وهو مصدٌر :اوًال 

   .االسالم ثوابت احكامأ ـ ال يجوز سن قانوٍن يتعارض مع 

  .ـ ال يجوز سن قانوٍن يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ب

ج ـ ال يجوز سن قانوٍن يتعارض مع الحقوق والحريات االساسية الواردة في هذا 

  .الدستور



 

                     ٦٤من  ٣صفحة 

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

حرية العقيدة والممارسة الدينية، ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع االفراد في 

  .كالمسيحيين، وااليزديين، والصابئة المندائيين
يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية االسالمية التي هي هوية غالبية الشعب العراقي، : ثانيًا

، الديانات االخرى اتباعلجميع  ،في حرية العقيدة والممارسة الدينيةكامل الحقوق الدينية و
  .حيين، واأليزيديين، والصابئة المندائيينكالمسي
  / ٥المادة 

العربية، الدول لجامعة  مؤسٌس عضٌوالعراق بلٌد متعدد القوميات واألديان والمذاهب، و
 من جزٌء وهو    .وفاعٌل في محيطه العربي واالسالمي أساٌسجزٌء  هووملتزٌم بميثاقها، و

  واالسالمي العربي العالم

  

  /٦المادة 
لعراق، ويضمن حق في االلغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان ـ :اوًال 

كالتركمانية، والسريانية، واالرمنية، في باللغة االم العراقيين بتعليم ابنائهم 

المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقًا للضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في 

  . المؤسسات التعليمية الخاصة

  :ـ يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانوٍن يشمل:ثانيًا 

  .أ ـ اصدار الجريدة الرسمية باللغتين 

ب ـ  التكلم والمخاطبة والتعبير في المجاالت الرسمية كمجلس النواب، ومجلس 

  .الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأٍي من اللغتين

  .ثائق الرسمية والمراسالت باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهماج ـ االعتراف بالو

  .د ـ فتح مدارس باللغتين وفقًا للضوابط التربوية

ـ اية مجاالت اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل االوراق النقدية، وجوازات السفر، ه 

  .والطوابع

  .قليم كردستان  اللغتينتستعمل المؤسسات االتحادية والمؤسسات الرسمية في ا ـ : ثالثًا



 

                     ٦٤من  ٤صفحة 

ـ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات االدارية التي : رابعًا

  يشكلون فيها كثافًة 

  .سكانية           

ـ لكل اقليٍم او محافظٍة اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغًة رسمية اضافية، اذا اقرت : خامسًا

  .باستفتاٍء عامغالبية سكانها ذلك 

  
  / ٧المادة 
بنى العنصرية او االرهاب او التكفير تي أو فعٍل أو ممارسٍةـ يحظر كل كياٍن او نهٍج :اوًال 

وبخاصة البعث أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، 

ضمن  ، وال يجوز ان يكون ذلككان ي مسمًىأوتحت الصدامي في العراق ورموزه، 

  .التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون
ـ تلتزم الدولة بمحاربة االرهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان  : ثانيًا

  .تكون مقرًا أو ممرًا أو ساحًة لنشاطه

  

  /  ٨المادة 
لية للدول حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخ أيرعى العراق مبد: أوًال

على أساس  مع الدولاألخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم عالقاته 

، صادق عليهايلمواثيق الدولية التي المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم العهود وا

  .الدستورهذا بما ال يتعارض مع أحكام ومبادئ 

زامات العراق الدولية، الخاصة بمنع انتشار وتطوير تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، الت: ثانيًا

  .وانتاج واستخدام األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية

  

  /٩المادة 
من مكونات الشعب العراقي،   ،القوات المسلحة العراقية واالجهزة االمنية كونأـ تت:     اوًال

المدنية، وتدافع  دارةع لقيادة االبما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييٍز او اقصاء، وتخض



 

                     ٦٤من  ٥صفحة 

عن العراق، وال تكون اداًة لقمع الشعب العراقي، وال تتدخل في الشؤون السياسية، وال 

  .دور لها في تداول السلطة

  

إنشاء لنظامية، ويحظر الحق في انشاء القوات المسلحة اوحدها للحكومة ب ـ              
        .اية ميليشيات مسلحة أو عمل 

      

وأفرادها، وبضمنهم  واالجهزة األمنية ،ج ـ ال يجوز للقوات المسلحة العراقية            
أو  ،والشرطة العاملة في وزارة الداخلية ،العسكريون العاملون في وزارة الدفاع

لشغل مراكز سياسية، وال  تابعة لها، الترشيح في انتخاباٍت تشكيالتأية دوائر أو 
ممارسة النشاطات  تخابية لصالح مرشحين فيها، والالقيام بحمالٍت انيجوز  

 القانون أو األنظمة،منعها يالحزبية وال المشاركة في غير ذلك من األعمال التي 
وسواء كانوا يقومون بذلك بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك 

  .االستفتاءحقهم في األشتراك بالتصويت في االنتخابات أو 

  .خدمة العلم بقانونتنظم : ثانيًا

  

  :ينظم بقانون/١٠المادة 

علم العراق، وشعاره، ونشيده الوطني، بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي، : اوًال

  .ووحدته

والمناسبات الدينية والوطنية، والعطالت الرسمية،  واألنواط والشارات، األوسمة: ثانيًا

  .الهجري والميالدي انوالتقويم



 

                     ٦٤من  ٦صفحة 

  الفصل الثاني
  سس القانونيةاأل

  
  /١١المادة 
ُيعّد هذا الدستور، القانون األسمى واألعلى في العراق، وهو نافٌذ في انحائه كافة، : أوًال  

  .بدون استثناء

ال يجوز سن دستوٍر لألقليم أو قانوٍن اتحادي أو اقليمي، يتعارض مع هذا : ثانيًا  
  .، وُيعد باطًال كل ما يتعارض معهالدستور

  
السري  العام لسيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها باالقتراعا /١٢المادة 

  .وعبر مؤسساته الدستورية، العام وباالستفتاءالمباشر، 

  

   /١٣المادة 

الحكُم فيها مبدأ سيادة القانون، وهو ملزٌم يخضُع له الجميع، دعامة أـ العراق دولٌة قانونية، 
  )ديدة تحتاج موافقةصياغة ج( .حكامًا ومحكومين

النظام العام واآلداب العامة واجٌب احترام الدستور والقانون، واالمتثال لهما، وااللتزام بب ـ  
  .على الجميع

  

سلميًا اق بموجب أحكام الدستور والقانون، ويتم تداولها تمارس السلطة في العر/ ١٤المادة 
  .التي كفلها الدستورالديمقراطية عبر الوسائل 

  

  /١٥دة الما
  .دون أن تخالفهتصدر األنظمة لتيسير تنفيذ القانون، : اوًال  
  .تخالفهما دون ان تصدر التعليمات لتوضيح كيفية تنفيذ القانون، أو النظام، : ثانيًا  

  



 

                     ٦٤من  ٧صفحة 

رجعي، اال اذا ورد فيه نص بذلك، وال ينصرف هذا االستثناء  ال يكون للقانون أثٌر /١٦المادة 

وقوانين الضرائب والرسوم والتكاليف المالية، ما لم تكن أصلَح للمتهم أو  الى القوانين الجزائية،

  .المكلف

  

  .تصدر القوانين بأسم الشعب: اوًال  /١٧المادة 

في   واالنظمة والتعليمات المتعلقة بها والمراسيمالقوانين دساتير االقاليم وتنشر : ثانيًا    

  .، ما لم ُينص فيها على خالف ذلكالجريدة الرسمية، وُيعمل بها من تأريخ نشرها

  
  الفصل الثالث

  األسس اإلقتصادية والمالية 
  

  األسس االقتصادية : الفرع االول 
  

 )قواعد ( راقي بما يضمن نهضته على وفق أسٍساالقتصاد العبناء الدولة  رسمت /١٨المادة 

يع القطاع الخاص اقتصاديٍة حديثة، وبما يكفل استثمار موارده كافة، وتنويع مصادره، وتشج

   .وتنميته

اقتصادية ) قواعد(تكفل الدولة اصالح  االقتصادي العراقي على وفق اسٍس  :صياغة اخرى

  .حديثة، بما يضمن استثمار موارده كافة، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته

  
  .ذلك بقانونتكفل الدولة تشجيع االستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم   /١٩المادة 

  

تكفل الدولة حرية انتقال األيدي العاملة، والبضائع، ورؤوس األموال العراقية، بين   /٢٠المادة 

  .وينظم ذلك بقانون ومع الدول االخرى،، االقاليم والمحافظات

  

  

  



 

                     ٦٤من  ٨صفحة 

  /٢١المادة 
  .الحفاظ عليهالألموال العامة حرمة، على الدولة حمايتها، وعلى األفراد : اوًال

، وادارتها، وشروط التصرف االمالك العامةحفظ بظم بقانون، األحكام الخاصة تن: ثانيًا

  .فيها

  
  

  



 

                     ٦٤من  ٩صفحة 

  الفرع الثاني
  االسس المالية

  
  .المالية عباءض الضرائب، وسائر األفر سالعدالة االجتماعية، أسا: أوًال/٢٢المادة 

  .، اال بقانونال تفرض الضرائب، والرسوم، وال تعدل، وال تجبى، وال يعفى منها: ثانيًا   

ة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد يعفى اصحاب الدخول المنخفض: ثالثًا   

  .األدنى الالزم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون

  

، والعملة الرسمية للدولة، والمصارف العامة، ينظام النقدال ينظم بقانون، / ٢٣المادة 
  .والمقاييس والمكاييل واألوزان

  
العامة إلعداد الموازنة العامة والحسابات سس بدء السنة المالية، واألظم بقانون، ين/٢٤المادة 

  .الختامية
  

  .تصدر الموازنة العامة بقانون: اوًال /٢٥المادة 
تخمينات يقوم مجلس الوزراء باعداد مشروع قانون الموازنة العامة المتضمن : ثانيًا

السنة  ته الى مجلس النواب قبل بداية، واحالوايراداتها للسنة الماليةنفقات الدولة 
تنفض دورة انعقاد المجلس ما لم  المالية بشهرين في األقل، للنظر فيه واقراره، وال

  .ُتقر الموازنة
يقدم مجلس الوزراء برفقة مشروع قانون الموازنة بيانًا عن الحالة المالية : ثالثًا

  .تمادات الموازنةواالقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اع
تنسق الوزارات مع اللجان المختصة في مجلس النواب، عند اعداد مشاريع  :ًارابع

  .الموازنة االستثمارية
لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة،  :سًاخام

تخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة و
  .ي مبالغ النفقاتاجمال



 

                     ٦٤من  ١٠صفحة 

لغرض زيادة تخصيصات الموازنة لمجلس الوزراء أن يتقدم بمشروع قانون، : ًادسسا
، "الجارية"فيما لو تبين أن الموازنة المعتمدة ال تكفي لتغطية نفقات السنة  ،الجارية

أو في حالة نشوء حاجة ضرورية أو عاجلة للصرف على خدمات أو أعمال لم تشملها 
  .تلك الموازنة

  
عن التقديرات الواردة بها،  ةالموازنة، أو زائد قانون في ةغير وارد نفقاٍتكل /٢٦المادة 

  .من باٍب الى آخر من أبوابها، يجب أن يكون بقانون وكذلك كل نقل ألي مبلٍغ
  

يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة ألكثر من سنٍة مالية، اذا أقتضت /٢٧المادة 
منها، ويجوز  ى أن تدرج في الموازنات المتعاقبة، االعتمادات الخاصة بكٍلالضرورة ذلك، عل

مجلس الوزراء الكثر من سنة، تتضمن موارد ونفقات  منأن توضع لها موازنة استثنائية  
  .استثنائية، وال تنفذ اال بأقرارها من مجلس النواب

  
لعامة الخاص بها، فيُعمل مؤقتًا حلت السنة المالية ولم يصدر قانون الموازنة ااذا / ٢٨المادة 

باعتمادات السنة المالية السابقة على أساس الصرف شهريًا بنسبة جزء من أثني عشر 
وفقًا للقوانين  ،جبى االيرادات، وتنفق النفقاتتو ،ةحمن مجموع اعتماداتها المنق) ١/١٢(

قرها مجلس النواب في وُيعمل باألبواب التي أ، في نهاية السنة المالية السابقة المعمول بها
  .الموازنة الجديدة

  
بعد تدقيقها من  ،يقدم مجلس الوزراء الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية/ ٢٩المادة 

خالل االربعة أشهر التالية لغلق حساباتها  ،الى مجلس النواب ،قبل ديوان الرقابة المالية
  .الختامية

  
اتب والمخصصات واالعانات والمكافآت والتعويضات، ينظم القانون، شؤون الرو/٣٠المادة 

  .التي ُتقرر على خزانة الدولة
            



 

                     ٦٤من  ١١صفحة 

يترتب عليها انفاق  ،دولية ال يجوز عقد القروض العامة، أو االرتباط بالتزاماٍت /٣٢المادة 
  .نفقات من الخزانة العامة، اال بقانون

          



 

                     ٦٤من  ١٢صفحة 

  الفصل الرابع
  األسس االجتماعية والثقافية

  
االسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية واالخالقية   /٣٣لمادة ا

  .والوطنية

  

  /٣٤المادة 
دين حٌق على أوالدهم في لوالديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللواعلى لألوالد حٌق : اوًال

  .االحترام والرعاية، وال سيما في حاالت العوز والعجز والشيخوخة

ر لهم فتكفل الدولة حماية األمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتو: ثانيًا

  .الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم

يحظر االستغالل االقتصادي لألطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة االجراءات الكفيلة : ثالثًا

  .بحمايتهم

    .في األسرة والمدرسة والمجتمع تمنع كل اشكال العنف والتعسف : رابعًا

تسود الحكمة والموعظة الحسنة محل العنف والتعسف في العالقات داخل  :صياغة اخرى

    .االسرة والمدرسة والمجتمع

  

التسامح والتآلف االجتماعي عماد المجتمع، وتعمل الدولة على منع ترويج االفكار  /٣٥المادة 
  موافقة الى تحتاج جديدة ةصياغ     .والمناهج التي تدعو الى العنف

  

  /٣٦المادة 

ـ تكفل الدولة للفرد ولألسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة  ـ الضمان االجتماعي والصحي، :أوًال 

والمقومات األساسية للعيش في حياٍة حرٍة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن 

  . المالئم



 

                     ٦٤من  ١٣صفحة 

للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو ـ تكفل الدولة الضمان االجتماعي والصحي :ثانيًا 

العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف 

  .والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون 

بما يكفل تأهيلهم ودمجهم في المجتمع،  ترعى الدولة المعاقين، وذوي االحتياجات الخاصة،ـ :ثالثًا

  .وينظم ذلك بقانون

  
  /٣٧المادة 

ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل :اوًال 

  .الوقاية والعالج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية

من  وبرقابٍةدور عالٍج خاصة،  أو مستوصفاٍت أو ـ لألفراد والهيئات إنشاء مستشفياٍت:ثانيًا 

  .ةحكومال

  

  /٣٨المادة 
التعليم عامٌل اساس لتقدم المجتمع، وحٌق تكفله الدولة، وهو الزامٌي في المرحلتين االبتدائية  ـ :اوًال

    .وتكفل الدولة مكافحة األمية والمتوسطة،

  .ف مراحلهـ التعليم المجاني حٌق لكل العراقيين في مختل:ثانيًا 

ـ تشجع الدولة البحث العلمي لالغراض السلمية بما يخدم اإلنسانية، وترعى التفوق :ثالثًا 

  .واإلبداع واالبتكار ومختلف مظاهر النبوغ

  .ـ التعليم الخاص واالهلي مكفوٌل، وينظم بقانون:رابعًا 

، هي قاعدة الجامعات العراقية، ومؤسسات البحث العلمي، والدراسات المتخصصة ـ:خامسًا
التطور العلمي والتقني، وتحرص الدولة على توفير كل مستلزمات النهوض بها، وتعزيز 

  .الليتها وتواصلها، وتفاعلها مع الخبرات العلمية االقليمية والعالميةقاست

  

العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كياناٌت دينيٌة وحضارية، تلتزم  /٣٩المادة 
 والعبادةالدينية أكيد حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر مايتها وصيانتها وتبحالدولة 
  .فيهابحريٍة 



 

                     ٦٤من  ١٤صفحة 

  

  /٤٠المادة 
ـ  تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها :اوًال 

واستقالليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق األهداف المشروعة لها، وينظم ذلك 

  .نبقانو

تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما : ثانيًا
وتعزز قيمها االنسانية  وال تتنافى معها، ،وحقوق االنسان ينسجم مع الدين والقانون

  .الوطنيةالهوية والوحدة النبيلة، بما يسهم في تطوير المجتمع وتأكيد دورها في تعزيز 
  

لدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية، بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري ترعى ا/٤١المادة 

  .والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهاٍت  ثقافية عراقيٍة أصيلة



 

                     ٦٤من  ١٥صفحة 

  الباب الثاني

  الحقوق والحريات
  

  الفصل األول
  الحقوق

  
  الحقوق المدنية والسياسية: الفرع االول

  
  

  :٤٢المادة 
، والحريات والواجبات العامة متساوون في الحقوقون سواٌء، وهم لدى القانالعراقيون : اوًال

بينهم بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون أو الدين أو المذهب  دون تمييٍز

  .أو المعتقد أو الرأي أو الوضع اإلقتصادي أو االجتماعي

ة اتخاذ االجراءآت الالزمة لتحقيق تكافؤ الفرص حٌق مكفوٌل لجميع العراقيين، وتكفل الدول: ثانيًا

  .ذلك

  

  :٤٣ المادة
، وال يجوز الحرمان منها، أو تقييدها اال وفقًا فردالحياة واألمن والحرية، حقوٌق مصونة لكل 

  .للقانون، وبناءًا على قراٍر صادٍر من جهٍة قضائية مختصة

  

  :٤٤المادة 
  .ع حقوق اآلخرين، واآلداب العامةالحق في الخصوصية الشخصية، بما ال يتنافى مفرٍد لكل  

  

  :٤٥ المادة
، وتفتيشها، أو التعرض لها، إّال بقراٍر بغير أذن أهلهامصونٌة، ال يجوز دخولها حرمٌة لمساكن ل

  .قضائي، ووفقًا للقانون



 

                     ٦٤من  ١٦صفحة 

  

  :٤٦المادة
  .، وهي أساس مواطنتهالجنسية العراقية حٌق لكل عراقي: اوًال

  .ألبوين عراقيين ُيّعد عراقيًا كل من ولد: ثانيًا
  .ُيّعد عراقيًا كل من ولد ألٍب عراقي أو ألٍم عراقية وفقًا للضوابط التي يحددها القانون: ًالثثا

أـ يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالوالدة ألي سبٍب من األسباب، ويحق لمن : رابعًا

  .أسقطت عنه طلب استعادتها

  .متجنس بها في الحاالت التي ينص عليها القانونتسحب الجنسية العراقية من الب ـ   

التخلي عن  قياديًا،يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبًا سياديًا أو امنيًا أـ : ًاخامس

  .اجنبيٍة اخرىأية جنسيٍة 

  : ُيعُد منصبًا سياديًا وأمنيًا قياديًا كٌل مما يأتيب ـ   

مجلس الوزراء، واعضاء المجلس ـ رئيس مجلس رئيس رئيس الجمهورية، ونوابه ـ [    

النواب، ورئيس مجلس االتحاد، ونوابهم ـ من هو بدرجة وزير ـ رئيس مجلس القضاء 

ـ االعلى ـ رئيس المحكمة الدستورية االتحادية ـ السفراء ـ رؤساء الهيئات المستقلة 

  ].) مسؤولو االجهزة االمنية(

غراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في ال تمنح الجنسية العراقية أل :ًاسادس

  .العراق

ينظم كل ما ورد في هذه المادة، وأحكام الجنسية، بقانوٍن، وينظر في الدعاوى الناشئة : ًابعسا
  .عنها من قبل المحاكم المختصة

  

  :٤٧ المادة
  .التقاضي حٌق مصون ومكفوٌل للجميع: اوًال

  .في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة حق الدفاع مكفوٌل: ثانيًا

  .العقوبة شخصية: ثالثًا

ال جريمة وال عقوبة اال بنص القانون، وال عقوبة اال على الفعل الذي يعده القانون وقت : رابعًا

  .اقترافه جريمة، وال يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة



 

                     ٦٤من  ١٧صفحة 

انته في محاكمٍة قانونية عادلة، وال يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها المتهم برئ حتى تثبت اد: خامسًا

  .اال اذا ظهرت أدلٌة جديدة قد تؤثر في تغيير الحكمبعد براءته منها مرة اخرى، 

تعرض اوراق التحقيق االبتدائي على القاضي المختص خالل مدٍة ال تتجاوز أربعًا : سادسًا

  .وللمدة ذاتها واحدًة ، وال يجوز تمديدها اال مرًةوعشرين ساعة من حين القبض على المتهم

  .لكل فرد الحق في أن يعامل معاملًة عادلًة في االجراءات القضائية واالدارية: سابعًا

  .جلسات المحاكم علينٌة، اال اذا قررت المحكمة جعلها سريًة :ثامنًا

  .وفقًا للقانون، وبناءًا على قراٍر قضائييحظر الحجز اال : ًاتاسع
ال يجوز الحبس أو التوقيف في غير األماكن المخصصة لذلك، وفقًا النظمة السجون : ًاشراع

  .المشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة

، لمن ليس له محاٍم يدافع او جنحٍة تنتدب المحكمة محاميًا للدفاع عن المتهم بجنايٍة: حادي عشر 

  .عنه، على نفقة الدولة

  
  :٤٨المادة 

للمواطنين، رجاًال ونساءًا، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها 

  .واالستفتاءحق االنتخاب والترشيح 

  

  :٤٩المادة 
لى الوظيفة العامة خدمٌة وطنيٌة تناط بالقائمين بها، وهي حٌق مكفوٌل للقادرين عليها، ع: اوًال

  .، ومراعاة الكفاءة والمؤهالت، ووفقًا ألحكام القانونبينهمأساس المساواة 
  .يستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته، المصلحة العامة وحدها: ثانيًا
  .ال يّولى غير العراقي الوظيفة العامة، اّال بعقوٍد مؤقتة، وفي األحوال التي يبينها القانون: ثالثًا

  .وشؤونها، بقانوٍنتنظم الوظيفة العامة، : رابعًا
يؤسس مجلٌس، يسمى مجلس الخدمة العامة االتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة  :خامسًا

  .العامة االتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون

  
  



 

                     ٦٤من  ١٨صفحة 

  الفرع الثاني
  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  
  :٥٠المادة 

  .ٌق لكل عراقي بما يضمن له حياًة كريمًةالعمل ح: اوًال

ينظم القانون، العالقة بين العمال وأصحاب العمل على أسٍس اقتصاديٍة، مع مراعاة قواعد : ثانيًا

  .العدالة االجتماعية

  .تكفل الدولة حق تأسيس النقابات واالتحادات المهنية، أو االنضمام اليها، وينظم ذلك بقانون: ثالثًا

  

  :٥١المادة 
الملكية الخاصة مصونٌة، ويحق للمالك االنتفاع بها واستغاللها والتصرف بها، في حدود : أوًال

  .القانون

ال يجوز نزع الملكية أو الحرمان منها اّال الغراض المنفعة العامة ومقابل تعويٍض عادل، : ثانيًا

  .وينظم ذلك بقانون

اّال ما العقار العراق، وال يجوز لغيره تملك للعراقي الحق في التملك في أي مكاٍن في أـ :   ثالثًا

  .أستثني بقانوٍن

  .ألغراض التغيير السكانيالعقاري يحظر التملك ب ـ   

  

    :٥٢المادة 

  .لكل فرٍد الحق في العيش في ظروٍف بيئيٍة سليمة: أوًال

  .تكفل الدولة حماية البيئة، والتنوع اإلحيائي، والحفاظ عليهما: ثانيًا

  

  :٥٣المادة  
  .مارسة الرياضة، حٌق لكل فرٍد، تقوم الدولة برعاية انشطتها وتشجيعها، وتوفير مستلزماتهام

  

  



 

                     ٦٤من  ١٩صفحة 

  الفصل الثاني
  الحريات 

  
  :٥٤المادة 

  .حرية االنسان وكرامته مصونةأـ :   أوًال

  .ال يجوز التحقيق مع أحد أو توقيفه، اال بموجب قراٍر قضائيب ـ   

تعذيب النفسي والجسدي، والمعاملة غير االنسانية، وال عبرة تحظر جميع أنواع الج ـ          

بأي اعتراٍف أنتزع باالكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض 

  .عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقًا للقانون

  .الفكري والسياسي والديني هتكفل الدولة حماية الفرد من االكرا: ثانيًا

  .والعبودية وتجارة العبيد والنساء واالطفال والجنس) السخرة(يحظر العمل القسري : ًاثالث

  

  :٥٥المادة
  :تكفل الدولة، بما ال يخل بالنظام العام واآلداب

  .حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل  ـ: اوًال

  .حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر  ـ: ثانيًا
 .االجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون ـ حرية:ثالثًا 

  
  :٥٦المادة 

  .حرية تأسيس الجمعيات واالحزاب السياسية، أو االنضمام اليها، مكفولٌة، وتنظم بقانون: اوًال

أو اجباره ال يجوز اجبار أي فرد على االنضمام الى أي حزٍب أو جمعيٍة، أو جهٍة سياسية، : ثانيًا

وال يكون االنتساب ألٍي منها ُمخًال بمبدأ تكافؤ  ة فيها،على االستمرار في العضوي
  .في الوظائف العامة الفرص

  

  

  



 

                     ٦٤من  ٢٠صفحة 

  :٥٧المادة 
حرية االتصاالت والمراسالت البريدية والبرقية والهاتفية وااللكترونية وغيرها مكفولٌة، وال 

وبقراٍر  أمنية، وأيجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها،  إال لضرورٍة قانونيٍة 

  .قضائي
  

  : ٥٨المادة 
يحق للعراقي االلتزام بأحكام دينه ومذهبه في أحواله الشخصية، ويضمن قانون االحوال 

 .الشخصية تنظيم ذلك
  

  .لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة : ٥٩المادة 

  

  : ٦٠المادة 
  :ـ اتباع كل ديٍن او مذهٍب احراٌر في:اوًال 

  .نية، بما فيها الشعائر الحسينيةأ ـ ممارسة الشعائر الدي

  .ادارة االوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون ب  ـ

  .ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها:ثانيًا 

  : ٦١المادة 
  .للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه: أوًال

  .اده، أو حرمانه من العودة الى الوطنال يجوز نفي العراقي، أو ابع: ثانيًا

  .يحظر تسليم العراقي الى أي بلٍد أو أية جهٍة اجنبية، اّال وفقًا للقانون: ثالثًا
  : ٦٢المادة 

  .ينظم اللجوء السياسي الى العراق بقانون :اوًال

الى البلد الذي ال يجوز تسليم الالجئ السياسي بغير ارادته الى جهٍة اجنبية، أو اعادته قسرًا : ثانيًا

  .فّر منه

من ارتكب جرائم دولية أو ارهابية، أو من ألحق ضررًا ن يسقط حق اللجوء السياسي ع :ثالثًا
  .بالعراق



 

                     ٦٤من  ٢١صفحة 

  

  الباب الثالث

  السلطات االتحادية 
  
  

  :٦٣المادة 
اختصاصاتها تمارس التشريعية والتنفيذية والقضائية، من السلطات السلطات االتحادية، تتكون ت

  .اس مبدأ الفصل بين السلطاتعلى أس

  

  الفصل األول
  السلطة التشريعية

  
  :٦٤المادة 

اللذين يمارسان ، مجلس النواب، ومجلس االتحادمن السلطة التشريعية االتحادية،  تكونت
  .الشعبعن  نيابًةاختصاصاتهما 

  

  

  الفرع األول
  مجلس النواب

  
  : ٦٥المادة 

يمثلون الشعب العراقي بأكمله،  يتم انتخابهم عضوًا ) ٣١٢(كون مجلس النواب من يتأـ ـ :اوًال 
  .بطريق االقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه

ب ـ يكون لمجلس النواب، الحق في اعادة النظر في عدد اعضاء المجلس، بعد كِل           
    .دورتين انتخابيتين



 

                     ٦٤من  ٢٢صفحة 

مجلس النواب ان يكون عراقيًا كامل االهلية، وينظم ـ يشترط في المرشح لعضوية :ثانيًا 
  .في المرشح، والناخب، وكل ما يتعلق باالنتخاب االخرىالقانون الشروط 

ـ يستهدف قانون االنتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء ال تقل عن الربع من عدد اعضاء : ثالثاًً

  .مجلس النواب

  
أو منصٍب رسمي  أو وظيفٍة النواب، وأي عمٍل،ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس :  ٦٦المادة

  .آخر 

  

  :٦٧المادة 
  : يؤدي عضو مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الدستورية، بالصيغة اآلتية

أقسم باهللا العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي، بتفاٍن واخالص، وأن أحافظ على [
مصالح  دافع عنوأالديمقراطي االتحادي،  ونظامه ،ووحدتهاستقالل العراق وسيادته، 

  ].القانون، واهللا على ما أقول شهيدالتزم بالدستور واحترم شعبه، وأن 
  

يحدد حقوق وامتيازات ينظم عمل المجلس، و يقوم مجلس النواب، بسن قانوٍن: ٦٨المادة 
  .هاعضائ

  

  :٦٩المادة  
  .خالف ذلك المجلسقرر اال اذا  ،ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيًة:اوًال 

  .ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبًة:ثانيًا 

  

  :٧٠المادة 
بمرسوٍم جمهوري، خالل خمسة عشَر  ،مجلس النواب لالنعقاد ،يدعو رئيس الجمهورية

يومًا من تاريخ المصادقة على نتائج االنتخابات العامة، وتعقد الجلسة االولى برئاسة اكبر 

  .النتخاب رئيس المجلس ونائبيه ،عضاء سنًااال

  



 

                     ٦٤من  ٢٣صفحة 

  :٧١المادة 
نائبًا أول ونائبًا ثانيًا، باالغلبية المطلقة وينتخب مجلس النواب في أول جلسٍة له رئيسًا،  

اٍي من  واذا خال بعد ذلك منصب، لعدد اعضاء المجلس، باالنتخاب السري المباشر
  .باألغلبية ذاتها الرئيس أو نائبيه، أنتخب المجلس من يحل محله

  

  :٧٢المادة
  : أوًال

أول من تأريخ أـ تكون مدة الدورة االنتخابية لمجلس النواب، أربع سنوات تقويمية، تبدأ 
  .الرابعة دورة انعقاد السنة جلسٍة له، وتنتهي بنهاية

اء ب ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد، قبل خمسٍة وأربعين يومًا من تأريخ انته  

  .نتخابيةالدورة اال

قابلة للتجديد باألغلبية المطلقة  ،تكون مدة رئاسة رئيس مجلس النواب، ونائبيه، سنتين: ثانيًا
أو  ،أو انهاء رئاسة الرئيس ،لعدد اعضاء المجلس، ما لم يقرر المجلس انهاءها قبل اكتمالها

م، لممارسة ، على ان يعود  من انتهت مدة رئاسته منهأو احدهما، باألغلبية ذاتها ،نائبيه
  .مهماته بوصفه نائبًا 

  

  :٧٣المادة 
قانون مجلس لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية أشهر، يحدد 

         .كيفية انعقادهما النواب
  

  :٧٤المادة
ـ لكٍل من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين :اوًال 

كون تجلسٍة استثنائية، ولالنعقاد في ضوًا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب ع

  .على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه ًةمقتصرالجلسة 



 

                     ٦٤من  ٢٤صفحة 

بما ال يزيد على ثالثين يومًا، يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب، ـ :ثانيًا 

على طلٍب من رئيس الجمهورية، او رئيس النجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناًء 

  .مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضوًا من اعضاء المجلس

  

  :٧٥المادة 
  .هاعضائعدد يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور ثلث : اوًال
يتحقق نصاب جلسات اتخاذ القرار في المجلس بحضور االغلبية المطلقة لعدد : ثانيًا

  .هئاعضا
في جلسات المجلس باالغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب المذكور  اتتتخذ القرار: ثالثًا

  .من هذه المادة، ما لم ُينص على خالف ذلك) ثانيًا(في البند 
  

  :٧٦المادة 
  :بما يأتيمجلس النواب يختص   

  .االتحاديةسن القوانين : اوًال

من قبل عشرٍة من أعضاء المجلس، أو من قبل  مقدمةال مقترحات القوانينالنظر في  أـ: ثانيًا

  .احدى لجانه المختصة

ن قبل احدى لجان المجلس المختصة، ويتم مالمقدمة مشروعات القوانين النظر في ـ ب      
  .ُيكلَّف الخزانة العامة عبئًا ماليًاالذي التشاور مع الحكومة قبل تقديم مشروع القانون 

  .مجلس الوزراء وأات القوانين التي يقدمها كلٌّ من رئيس الجمهورية النظر في مشروع: ثالثًا  
  .القوانين المحالة عليه من مجلس االتحادومشروعات النظر في مقترحات : رابعًا 

  .ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية:ًا خامس

  .ـ انتخاب رئيس الجمهورية:ًا سادس

بأغلبية ثلثي عدد والسيادية األمنية الدولية التفاقيات ـ أـ الموافقة على المعاهدات وا: سابعًا  
  .أعضاء المجلس

الموافقة على المعاهدات واالتفاقيات الدولية االخرى باالغلبية المطلقة لعدد ب ـ     
  .أعضاء المجلس



 

                     ٦٤من  ٢٥صفحة 

على  ،من مجلس الوزراء بناءًا على اقتراٍح ،اضرينلعدد الح الموافقة باالغلبية المطلقةـ :ًاثامن

   :ن واعفاء كٍل منتعيي

  .أـ السفراء واصحاب الدرجات الخاصة  

ب ـ رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز 

  .المخابرات

  ـ :ًاتاسع
 من اعضاء المجلس، باالغلبية المطلقة بناًء على طلٍب مسبب ،أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية     

  .لعدد اعضاء المجلس

ـ اعفاء رئيس الجمهورية من منصبه باالغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في ١ب ـ     
  :الحاالت اآلتية

  .ـ ادانته قضائيًا بجريمة جنائية أو مالية اوًال        
  .ـ اصابته بعجٍز يعيق أو يعطل عملهثانيًا         
ث في اليمين ـ يعد رئيس الجمهورية معفيًا من منصبه عند ادانته بالحن٢        

  الدستورية أو انتهاك 
  .الدستور أو الخيانة العظمى  

  ـ :ًاعاشر
واب  س الن و مجل ـ لعض وزراء  ،أ س ال يس مجل ى رئ ه ال س ، أو ان يوج اء مجل د اعض اح

ئلة           ة عن اس نهم االجاب ٍل م ي اختصاصهم، ولك دخل ف الوزراء، اسئلًة في اي موضوع ي

  .بةوللسائل وحده حق التعقيب على االجا ،والعض

واب، طرح موضوع        س الن ب ـ يجوز لخمسٍة وعشرين عضوًا في االقل من اعضاء مجل

ى       دم ال وزارات، ويق وزراء، او احدى ال عام للمناقشة، الستيضاح سياسة واداء مجلس ال

ام          دًا للحضور ام وزراء موع وزراء او ال س ال يس مجل دد رئ رئيس مجلس النواب، ويح

  .الثين يومًا، ال يتجاوز ثمجلس النواب لمناقشته

ل،   ج ـ لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسٍة وعشرين عضوًا،   ي األق ه استجواٍب    ف توجي

يس   ى رئ وزراء  ال س ال اء مجل د اعض ي    أو اح دخل ف ي ت ؤون الت ي الش بتهم ف ، لمحاس

  .اختصاصهم، وال تجري المناقشة في االستجواب اال بعد سبعة ايام في االقل من تقديمه



 

                     ٦٤من  ٢٦صفحة 

  ـ: أحد عشر
ر ١أـ  بٍ   ـ ل ديم طل ة، تق يس         مسبب  ئيس الجمهوري ن رئ ة م واب بسحب الثق س الن ى مجل ال

  .مجلس الوزراء

ن     ،اعضائه عدد )١/٥(ُخمس  من ـ لمجلس النواب، بناًء على طلٍب٢  ة م سحب الثق

ى           ٍه ال د استجواٍب موج ب اال بع ذا الطل دم ه وزراء، وال يجوز ان يق رئيس مجلس ال

  .تقديم الطلبتأريخ ام في االقل من رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة اي

دد  ٣ ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء باألغلبية المطلقة لع

  .اعضائه

  .ـ ُتعّد الحكومة مستقيلًة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ب   

رة            ج   ي الفق ا ف ة المنصوص عليه ق الحال د تحق تمر ر    ) ب(ـ عن ادة، يس ذه الم ن ه يس  م ئ

مجلس الوزراء، والوزراء في مناصبهم لتصريف االمور اليومية، لمدة ال تزيد على ثالثين يومًا، 

  .من الدستور)    (وفقًا ألحكام المادة  ،الحكومة الجديدة أليفالى حين ت

ن      دـ  ة م واب سحب الثق س الن وزراء    لمجل س ال د اعضاء مجل دد     ،اح ة لع ة المطلق باألغلبي

تقيئأعضا  د مس ة    ه، وُيع وع الثق رح موض وز ط ة، وال يج رار سحب الثق اريخ ق ن ت ًال م

وزراء ب س ال ر     عضو مجل وًا، اث ين عض ن خمس ع م ٍب موق ه، او طل ى رغبت اًء عل اال بن

ه،    ٍه الي تجواٍب موج ة اس ذٍر       مناقش تجواب دون ع ة االس ور جلس ن حض ه ع أو امتناع
ي           مشروع، ام ف بعة اي د س ب اال بع ي الطل راره ف س ق أريخ    وال يصدر المجل ن ت ل م االق

  .تقديمه

تقلة  و مساءلةهـ ـ لمجلس النواب حق     ات المس ًا لال استجواب مسؤولي الهيئ جراءات  ، وفق

  .هئمن مناصبهم باالغلبية المطلقة لعدد أعضاالمتعلقة بالوزراء، وله اقالتهم 

  .تسري االحكام المذكورة في البنود اعاله المتعلقة بالوزراء، على من هم بدرجتهم و ـ   
  

  ـ : عشر اثنى
  .المجلس ـ الموافقة على اعالن الحرب بأغلبية ثلثي عدد اعضاء١  أـ         
  .لعدد اعضاء المجلس ـ الموافقة على اعالن حالة الطوارئ باألغلبية المطلقة٢    



 

                     ٦٤من  ٢٧صفحة 

يس            ب ـ تتم الموافقة على اعالن الحرب وحالة الطوارئ، بناءًا على طلٍب مشترٍك من رئ

  )خالفية(  .، ورئيس مجلس الوزراءالجمهورية

  .وبموافقة مجلس النواب ،جـ ـ تعلن حالة الطوارئ لمدة ثالثين يومًا قابلة للتمديد   

ي             بالد ف ن ادارة شؤون ال ه م ي تمكن ة الت د ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصالحيات الالزم

ن ادار  دة      اثناء مدة اعالن الحرب، والصالحيات الالزمة التي تمكنه م اء م ي اثن بالد ف ة شؤون ال

  .اعالن حالة الطوارئ، وتنظم هذه الصالحيات بقانون

هـ ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء، على مجلس النواب، االجراءات المتخذة والنتائج، في اثناء    

  .مدة اعالن الحرب وحالة الطوارئ، خالل خمسة عشر يومًا من تأريخ انتهائها

  

  )  ٧٧(  المادة 
اد،  لرئيس مج لس الوزراء، واعضاء المجلس، الحق في حضور جلسات مجلسي النواب واالتح

  .وُيعطى لهم  الحق في إبداء الرأي
  

  :٧٨المادة 
   . الُمقّرة من قبله الى مجلس االتحاد يقوم مجلس النواب بإحالة القوانين 

  

  :٧٩المادة
، وال دورة االنعقاداء أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثن

  . يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن  ذلك

اال اذا كان متهمًا  ،ب ـ ال يجوز القاء القبض على العضو خالل مدة الفصل التشريعي

على رفع  لعدد االعضاء الحاضرينبجناية، وبموافقة االعضاء باالغلبية المطلقة 

  .هود في جنايةالحصانة عنه، او اذا ضبط متلبسًا بالجرم المش

اال اذا كان متهمًا  ،ج ـ ال يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي

بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبسًا 

  .بالجرم المشهود في جناية

  



 

                     ٦٤من  ٢٨صفحة 

  : ٨٠المادة 
ضائه، بناًء على طلٍب من ثلث اعضائه، او ـ ُيحل مجلس النواب، باالغلبية المطلقة لعدد اع:اوًال 

طلٍب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، وال يجوز حل المجلس في اثناء 

  .مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء

خالل مدٍة  ،ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباٍت عامة في البالد:ثانيًا 

من تاريخ الحل، وتعّد الحكومة في هذه الحالة مستقيلًة، وتواصل  اقصاها ستون يومًا

  .تصريف االمور اليومية

  

  الفرع الثاني
  مجلس االتحاد

    

  ) : ١٨(المادة 
يمثل مجلس االتحاد مصالح االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، ويضم ممثلين : اوًال

  .عنهم 
 ،االقاليم القتراع العام السري المباشر من قبل سكانيتم انتخاب اعضاء المجلس با: ثانيًا

  .والمحافظات غير المنتظمة في اقليم
اعضاًء في  ،يقوم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بتعيين خمسة اشخاص: ثالثًا

    .مشهودة، وبما يضمن تمثيل المكونات من الشخصيات التي تتمتع بخبرٍة ،مجلس االتحاد
  

  : )٢٨(المادة 
في مجلس االتحاد، سواء كانت المحافظة منتظمة في اقليم، او غير ن اعضويكون لكل محافظة 

  .ء بغداد إذ يكون لها اربعة أعضاءمنتظمة، باستثنا
  ):   ٨٣(  المادة 

ُتجرى انتخابات مجلس االتحاد بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، ويجتمع مجلس االتحاد 
ن دورة انعقاد المجلسين متوافقًة، وُيحُل المجلس عند حل تكوعند اجتماع مجلس النواب، و

  .، دون العكسمجلس النواب



 

                     ٦٤من  ٢٩صفحة 

  ) :٨٤(المادة 
ُيدعى مجلس االتحاد الى االنعقاد بمرسوٍم جمهوري، مع دعوة مجلس النواب، خالل خمسة  

ر ى برئاسة أكبعشر يومًا من تأريخ المصادقة على نتائج االنتخابات، وتعقد الجلسة االول
  .ونائبه نتخاب الرئيساالعضاء سنًا، ال

  
باإلغلبية المطلقة لعدد ونائبًا ثانيًا، ، أول ينتخب مجلس االتحاد رئيسًا له ثم نائبًا ) :٨٥(المادة 
  .ه، باالنتخاب السري المباشرئاعضا

  
يشترط في المرشح لعضوية مجلس االتحاد، ما ُيشترط في المرشح لعضوية  ) : ٨٦(المادة 

يكون قد اتم االربعين لنواب، باالضافة الى كونه من سكنة المحافظة التي يمثلها، وأن مجلس ا
  .، وينظم ذلك بقانونعامًا من عمره

  
يؤدي عضو مجلس االتحاد اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليها في )  :٨٧(المادة 
  .من الدستور)    (المادة 

  
  .لتنظيم سير العمل فيه )نظامًا داخليًا( قانونًايضع مجلس االتحاد ) : ٨٨(المادة 

  
  )٨٩(المادة 

  .خالف ذلكقرر تكون جلسات مجلس االتحاد علنيًة اال اذا : أوًال
تي يراها المجلس مناسبًة وفقًا لقانون تنشر محاضر الجلسات بالوسائل ال: ثانيًا

  .المجلس
  

  )٠٩(المادة 
أول جلسٍة له، وتنتهي من تأريخ تبدأ ة، تكون مدة دورة مجلس االتحاد أربع سنوات تقويمي

  .ة الرابعةسنبانتهاء دورة انعقاد ال
  



 

                     ٦٤من  ٣٠صفحة 

  )١٩(المادة 
لمجلس االتحاد دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر ُيحدد : اوًال

  .كيفية انعقادهما قانونال
الفصل التشريعي يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد المجلس في حالة تمديد : ثانيًا

لدورة انعقاد مجلس النواب، أو بناءًا على طلٍب من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس 
  .الوزراء، أو رئيس مجلس االتحاد

  
ُيدعى مجلس االتحاد الى جلسٍة استثنائيٍة من قبل رئيس الجمهورية، أو رئيس  )٢٩(المادة 

التحاد، أو ُخمس أعضاء مجلس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس ا
  . اعلى الموضوعات التي أوجبت الدعوة اليه الجلسة مقتصرًةكون تاالتحاد، و
  

  )٣٩(المادة 
يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس االتحاد بحضور االغلبية المطلقة لعدد : اوًال 

  .اعضائه
، بعد تحقق ينُتتخذ القرارات في المجلس باالغلبية البسيطة لالعضاء الحاضر: ثانيًا

  .، ما لم ُينص على خالف ذلكالنصاب
  

  ):٩٤(المادة 
  :يختص مجلس االتحاد بما يأتي

مشروعات القوانين ذات العالقة باألقاليم والمحافظات غير المنتظمة في مقترحات وتقديم : اوًال
  .إقليم، الى مجلس النواب

النواب، وله في هذا الصدد، اتخاذ  ، الُمحالة اليه من مجلسالقوانينمشروعات النظر في  :ثانيًا
  :االجراءات اآلتية

خالل مدة إقصاها خمسة  هئالقانون باألغلبية المطلقة لعدد اعضامشروع أـ االعتراض على 
  .عشر يومًا من تاريخ وصولها اليه



 

                     ٦٤من  ٣١صفحة 

الى  القانونمشروع اعاله، يتم اعادة ) أ(ب ـ عند تحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرة 
من تأريخ  اب، مشفوعًا بأسباب االعتراض، خالل مدٍة اقصاها خمسة عشر يومًامجلس النو
  .االعتراض
عند موافقة  ،القانون الذي تمت اعادته بسبب اعتراض مجلس االتحاد، ُمّقرًامشروع ج ـ ُيعد 

  .على أسباب االعتراض واالخذ بها، باالغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين مجلس النواب
اعاله، ) ب(القانون الذي تمت اعادته وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة روع مشد ـ ُيعّد 

  .ئهألسباب االعتراض، باالغلبية المطلقة لعدد اعضا مجلس النوابعند رفض  ،ُمقرًا
يقوم مجلس النواب أعاله، ) ج و د(عند تحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرتين هـ ـ 

، خالل مدٍة أقصاها خمسة عشر للمصادقة عليه س الجمهوريةالقانون الى رئيمشروع بإحالة 
  . يومًا، وإخطار مجلس االتحاد بذلك

خالل مدٍة  ،للمصادقة عليهالقانون الى رئيس الجمهورية مشروع وـ يقوم مجلس االتحاد باحالة 
  .بذلك ، وإخطار مجلس النوابفي حالة عدم اعتراضه عليه ،أقصاها عشرة أيام

قة باألغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على تعيين رئيس واعضاء محكمة المواف: ثالثًا
التمييز االتحادية، ورئيس االدعاء العام، ورئيس هيئة االشراف القضائي، بناءًا على اقتراٍح من 

  .مجلس القضاء االعلى
ين التي تحصل بين االقاليم، أو بينها والمحافظات، او بالسعي لتسوية الخالفات : رابعًا

  .وينظم ذلك بقانون المحافظات،
ليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في اضمان حقوق االق: خامسًا

  .ادارة مؤسسات الدولة االتحادية المختلفة
  :من خالل اآلتي ،مراقبة تخصيص الواردات االتحادية: سادسًا
لقروض الدولية، بموجب استحقاق أـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات وا  

  .االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم
 .االمثل للموارد المالية االتحادية واقتسامها عمالالتحقق من االست ب ـ   
ج ـ  ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص االموال لحكومات االقاليم او          

 .ًا للنسب المقررةوفقالمحافظات غير المنتظمة في اقليم، 
  



 

                     ٦٤من  ٣٢صفحة 

  ):  ٩٥( المادة 
يجتمع مجلس االتحاد مع مجلس النواب في جلساٍت مشتركة يرأسها رئيس مجلس النواب أو 

  :من يقوم مقامه، في الحاالت اآلتية
  .جلسة افتتاح المجلس التي تعقب اجراء االنتخابات: أوًال
  .اعالن حالة الحرب: ثانيًا
  .مساءلة رئيس الجمهورية: ثالثًا

  
يعرض مجلس االتحاد موازنته السنوية على مجلس النواب لغرض الموافقة  ): ٩٦( المادة 
  .عليها

  
  ) ٩٧(المادة 

  .يتمتع عضو مجلس االتحاد، بالحقوق واالمتيازات التي يتمتع بها عضو مجلس النواب: اوًال
، والمنصوص يتمتع عضو مجلس االتحاد بالحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب: ثانيًا

  .من الدستور)  (من المادة )   (عليها في البند 
  

  )تراجع المادة(  ):٩٨(المادة 
اعضائه، بناءًا على طلٍب من ثلث اعضائه، أو طلٍب بأغلبية ثلثي عدد ُيحل مجلس االتحاد : اوًال

  .من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية
مجلس االتحاد، الى انتخابات خالل مدٍة أقصاها ستون  يدعو رئيس الجمهورية عند حل: ثانيًا

        .يومًا من تاريخ الحل، لغرض انتخاب مجلٍس جديد

  

  

  

  

  

  



 

                     ٦٤من  ٣٣صفحة 

  الفصل الثاني
  السلطة التنفيذية

  
  )٩٩(مادة ال

، تمارس )الحكومة(مجلس الوزراء رئيس الجمهورية، ومن  السلطة التنفيذية االتحادية،تتكون 

  .للدستوروفقًا تها اختصاصا

  الفرع األول
  رئيس الجمهورية

  :١٠٠المادة 
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البالد، ويسهر على ضمان 

االلتزام بالدستور، والمحافظة على استقالل العراق، وسيادته، ووحدته، وسالمة اراضيه، وفقًا 

  .ألحكام الدستور

  

  : ١٠١المادة 
  :ئاسة الجمهورية ان يكونيشترط في المرشح لر

  .ـ  عراقيًا بالوالدة ومن ابوين عراقيين:اوًال 

  .من عمره  عاماًًـ كامل االهلية واتم االربعين :ثانيًا 

    .ـ حائزًا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها:ثالثًا 

واالخالص ومشهودًا له بالنـزاهة واالستقامة والعدالة  ،ذا سمعٍة حسنٍة وخبرٍة سياسيٍة: رابعًا

  .للوطن

  .ـ غير محكوٍم بجريمٍة مخلٍة بالشرف:خامسًا 

  .الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، واختيار نائٍب له أو اكثر آلية ينظم بقانون،: ١٠٢المادة 

  

  :١٠٣المادة 
  . ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسًا للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه:اوًال 



 

                     ٦٤من  ٣٤صفحة 

ذا لم يحصل أٌي من المرشحين على االغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين ـ ا:ثانيًا 

الحاصلين على اعلى االصوات، ويعلن رئيسًا من يحصل على اكثرية االصوات في 

  .االقتراع الثاني

  

  :١٠٤المادة 
ة يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يباشر عمله، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغ

  : اآلتية

القانونية، بتفاٍن و الدستورية ُاقسم باهللا العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي(
سالمة  دافع عنواخالص، وان احافظ على استقالل العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأ

أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي االتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات 
لعامة والخاصة، واستقالل القضاء، والتزم بالدستور والقانون، وتطبيقهما بامانٍة وحياد، واهللا ا

  ).على ما اقول شهيد
  

  :١٠٥المادة 
تكون مدة والية رئيس الجمهورية، أربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لواليٍة ثانية  : أوًال    

  .فقط

  ـ :ثانيًا     
  .ورية بانتهاء دورة مجلس النوابأ ـ تنتهي والية رئيس الجمه

ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب 

الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيٍس جديٍد للجمهورية خالل ثالثين يومًا من 

  .تاريخ أول انعقاٍد للمجلس

مهورية في ممارسة مهماته الى حين ج ـ في حالة حل مجلس النواب، يستمر رئيس الج

انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد، ويجري انتخاب رئيٍس جديد وفقًا لما ورد في 

  .من هذه المادة) ثانيًا(من البند ) ب(الفقرة 

  
  



 

                     ٦٤من  ٣٥صفحة 

  :١٠٦المادة 
ـ لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريًا الى رئيس مجلس النواب، وُتعد نافذًة بعد :اوًال 

  .ي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النوابمض

  .محل الرئيس عند غيابه مؤقتًاـ يحل نائب رئيس الجمهورية :ثانيًا 

الي سبٍب من االسباب مثل الوفاة أو  في حالة خلو منصب رئيس الجمهوريةـ  أ :ثالثًا 
تًا محله، يحل نائبه موق ،االعفاء أو االستقالة أو العجز الدائم عن ممارسة مهماته

وعند عدم وجود النائب أو عند عجز النائب عن القيام بمهماته، يحل رئيس مجلس 
  .الوزراء محل رئيس الجمهورية

أعاله، يتم انتخاب رئيٍس جديد ) أ(ب ـ عند تحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرة 
لخلو، إلكمال للجمهورية وفقًا للدستور، خالل مدٍة ال تتجاوز ثالثين يومًا حتى تأريخ ا

  .المدة المتبقية لوالية رئيس الجمهورية
  

  : ١٠٧المادة 
  :يمارس رئيس الجمهورية الصالحيات اآلتية

، باستثناء ما يتعلق بالحق رئيس مجلس الوزراءبتوصيٍة من  اصدار العفو الخاص: اوًال
اري، وللرئيس الرهاب، والفساد المالي واالدالخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية، وا

  .اصدار العفو الخاص بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة االستثناء المذكور آنفًا
وُتعد  ،السلطة التشريعيةـ  المصادقة على المعاهدات واالتفاقيات الدولية، بعد موافقة :ثانيًا 

  .مصادقًا عليها بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها

وتعد مصادقًا عليها بعد مضي  السلطة التشريعية،سنها تويصدر القوانين التي  ـ يصادق:ثالثًا 

  .خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها

  ـ دعوة مجلسي النواب واالتحاد المنتخبين لالنعقاد، وفقًا الحكام الدستور:رابعًا 

  .نبتوصيٍة من رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للقانو نياشينوالـ منح االوسمة :خامسًا 

  .ـ قبول السفراء:سادسًا 

  .ـ اصدار المراسيم الجمهورية :سابعًا 

  .ـ المصادقة على احكام االعدام التي تصدرها المحاكم المختصة:ثامنًا 



 

                     ٦٤من  ٣٦صفحة 

  .ـ يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة لالغراض التشريفية واالحتفالية:تاسعًا 

  .ذا الدستورـ اية صالحيات رئاسية اخرى واردة في ه:عاشرًا 

  

  : ١٠٨المادة 
 .يحدد بقانوٍن، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، ونائبه

  
  
  

  الفرع الثاني
  "الحكومة"مجلس الوزراء 
  
  

  :١٠٩المادة 
مجلس الوزراء هو الهيأة التنفيذية واالدارية العليا، يتكون من رئيس مجلس الوزراء، 

عمل اجهزة يدير االنظمة، والقوانين و يشرف على تنفيذيضع خطط وسياسة البالد ووالوزراء، 
  .ومؤسساتها الحكومة

  
  

  : ١١٠المادة
، خالل ة النيابية االكثر عددًا، بتأليف مجلس الوزراءيكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتل: اوًال

  .يس الجمهوريةخمسة عشر يومًا من تاريخ انتخاب رئ

حكومته، خالل مدٍة اقصاها ثالثون  اعضاءيقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف، بتسمية : ثانيًا

  ).خالل أربعون يومًا. (يومًا من تاريخ التكليف

، خالل خمسة عشر يومًا، بتأليف مجلس الوزراءيكلف رئيس الجمهورية، مرشحًا جديدًا : ثالثًا

، خالل المدة المنصوص عليها في البند هاأليفعند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في ت

  .هذه المادةمن ) ثانيًا(



 

                     ٦٤من  ٣٧صفحة 

حكومته، والمنهاج الوزاري، على  اعضاءيعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء : رابعًا

مجلس النواب، وُيعّد حائزًا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، 

  .لعدد اعضاء المجلس باألغلبية المطلقة

 ، خالل خمسة عشر يومًاأليف الوزارةبت ،آخر يقوم رئيس الجمهورية، بتكليف مرشٍح: خامسًا

  .الثقة ، في حالة عدم نيل الوزارة)خالل ثالثون يومًا(

  

  :١١١المادة 
حائزًا يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وأن يكون : اوًال

  .من عمره عامًاالخامسة والثالثين الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، متمًا 

يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وأن يكون حائزًا الشهادة الجامعية : ثانيًا

  .أو ما يعادلها

  

  :١١٢المادة 
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام 

وله الحق باقالة الوزراء  اته،للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماع

             .بموافقة مجلس النواب

  :١١٣المادة 
يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء، قبل مباشرة أعمالهم، اليمين الدستورية امام مجلس 

  .من الدستور(  ) النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة 

  

  ):  ١١٤(  المادة 
  :اآلتية يمارس مجلس الوزراء الصالحيات 

ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، واالشراف على  عمل :اوًال 

  .الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة

  .ـ اقتراح مشروعات القوانين:ثانيًا 

  .ـ اصدار االنظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين:ثالثًا 



 

                     ٦٤من  ٣٨صفحة 

  .نة العامة والحساب الختامي وخطط التنميةـ اعداد مشروع المواز:رابعًا 

ـ التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكالء الوزارات والسفراء :خامسًا 

واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب 

  .قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني،  ورؤوساء االجهزة االمنية

  .ـ التفاوض بشأن المعاهدات واالتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، او من يخوله:سادسًا 

  

  :١١٥المادة 
  .عند غيابه مؤقتًا يكلف رئيس مجلس الوزراء، نائبه،: اوًال

ألي سبٍب  االخير خلو منصب دعنمؤقتًا يحل رئيس الجمهورية محل رئيس مجلس الوزراء، ـ :ثانيًا 

  .كان

من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية " ثانيًا"ند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند ـ ع:ثالثًا

ثالثين (خمسة عشر يومًا  ن، خالل مدٍة ال تزيد عمجلس الوزراء أليفبتكليف مرشٍح آخر بت

  .من الدستور (   )، ووفقًا الحكام المادة)يومًا

  

الوزراء امام مجلس النواب، تضامنيًة تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء و  :١١٦المادة 

  .وشخصية

  
ُيسن قانون لتنظيم سير ( .يضع مجلس الوزراء نظامًا داخليًا، لتنظيم سير العمل فيه  :١١٧المادة 

  ).عمل مجلس الوزراء

  
  :ينظم بقانون :١١٨المادة 

  .تشكيل الوزارات، ووظائفها، واختصاصاتها، وصالحيات الوزير: اوًال

  .ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم رواتب: ثانيًا

  :١١٩المادة 
تحدد مسؤولياتها، وتعمل وينظم بقانون، عمل االجهزة االمنية، وجهاز المخابرات الوطني، : اوًال

  .وتخضع لرقابة مجلس النواب وتحترم مبادئ حقوق االنسانلقانون، وا للدستوروفقًا 



 

                     ٦٤من  ٣٩صفحة 

  .خابرات الوطني بمجلس الوزراءيرتبط جهاز المأـ :    ثانيًا

يقوم جهاز المخابرات الوطني بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة لألمن  ب ـ

  .المدنية ةداراالالوطني، وتقديم المشورة للحكومة، ويكون تحت 

  

  

  )١٢١(المادة 
تنظم ، ترتبط بمجلس الوزراء، و"مؤسسة الشهداء"تؤسس هيأة لرعاية حقوق الشهداء، تسمى 

  .بقانون

  

  

  

  الفصل الثالث
 السلطة القضائية 

          
  : ١٢٢ المادة

بأسم (السلطة القضائية مستقلة، تتوالها المحاكم على اختالف انواعها ودرجاتها، تصدر أحكامها 

  .، وفقًا للقانون)الشعب

  

  : ١٢٣ المادة
وال يجوز التدخل في والكل سواٌء أمامه، القضاء مستقل ال سلطان عليه لغير القانون، : اوًال

  .القضاء أو في شؤون العدالة
يهتدي القاضي بمبدأي سمو الدستور، وسيادة القانون، ويعمل من أجل ذلك، متوخيًا : ثانيًا 

  .تنبًا المحاباةجالعدل، وم
  

  :١٢٤ المادة



 

                     ٦٤من  ٤٠صفحة 

من المحكمة الدستورية االتحادية، ومجلس القضاء األعلى،  ،تتكون السلطة القضائية االتحادية
جهاز اإلدعاء ووالمحاكم االتحادية على اختالف انواعها ودرجاتها،  محكمة التمييز االتحادية،و

  .العام، وهيأة االشراف القضائي، وتنظم وفقًا للقانون

  
  

  الفرع األول
  المحكمة الدستورية االتحادية

  
  : ١٢٥ المادة

  .اداريًاهيأة قضائية مستقلة ماليًا و المحكمة الدستورية االتحادية: أوًال

تتكون المحكمة الدستورية االتحادية، من عدٍد من القضاة، وخبراء في الفقه االسالمي، : ثانيًا

باالغلبية بقانوٍن ُيسن وفقهاء القانون، يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، 
  .اعضاء مجلس النوابالمطلقة لعدد 

   :ثالثًا
ورئيس مجلس الوزراء،  ،رئيس الجمهوريةكٍل من، قبل  منأعضاء المحكمة يتم ترشيح أـ   

  .وبموافقة السلطة التشريعية باالغلبية المطلقة لعدد االعضاء 
ب ـ يتلقى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الترشيحات المتعلقة بما ورد في الفقرة 

  .اعاله من قبل الجهات ذات العالقة) أ(

  .من بينهم ونائٍب له تخاب رئيٍس للمحكمة،بانيقوم اعضاء المحكمة  :رابعًا
  

  : ١٢٦ المادة
  :تختص المحكمة الدستورية االتحادية، دون غيرها، بما يأتي

  .االتحادية النافذة والتعليماتالرقابة على دستورية القوانين واالنظمة : أوًال

االقاليم  التي تسنهاالرقابة على مشروعية دساتير االقاليم، ودستورية القوانين واالنظمة : ثانيًا
  .للدستور ما لو كانت مخالفًةوالمحافظات، في

  .تفسير نصوص الدستور : ثالثًا



 

                     ٦٤من  ٤١صفحة 

الفصل في القضايا التي تنشأ عن تنفيذ القوانين االتحادية، والقرارات واالنظمة والتعليمات : رابعًا

القانون لكٍل من  ويكفل اذا كانت مخالفًة للدستور،واالجراءات الصادرة عن السلطة االتحادية، 

، حق الطعن المباشر لدى االشخاص الطبيعية والمعنويةمجلس الوزراء، وذوي الشأن، من 

  .المحكمة

، ، وحكومات االقاليمجهٍةمن  الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة االتحادية: خامسًا

   .من جهة اخرى والمحافظات غير المنتظمة في اقليم

أو فيما بينها وادارات منازعات التي تحصل فيما بين حكومات االقاليم، الفصل في ال: سادسًا
  .المحافظات، أو فيما بين ادارات المحافظات

المستقلة التابعة للسلطات والهيئات  الفصل في المنازعات التي تحصل بين المؤسسات: ًابعسا
  .االتحادية

االتحاد، بناءًا على طلٍب من الفصل في تنازع االختصاص بين مجلس النواب ومجلس : ثامنًا
  .أحدهما

مجلس الوزراء، وأعضاء الفصل في االتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس : تاسعًا

  .قانونبوينظم ذلك 

ومجلس المصادقة على النتائج النهائية لالنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، : عاشرًا
  .االتحاد

  .ومجلس االتحاد ،لس النوابفي صحة عضوية مجالبت : أحد عشر

  :أثنا عشر
  . الفصل في تنازع االختصاص بين القضاء االتحادي، و القضاء االقليميأـ 

  .الفصل في تنازع االختصاص القضائي بين االقاليمب ـ 

  

  : ١٢٧ المادة
  .قرارات المحكمة باتة وملزمة للكافةأحكام و

  

  :١٢٨ المادة



 

                     ٦٤من  ٤٢صفحة 

لتقاضي أمامها، واالجراءات المتبعة فيها، وصاحب الحق شروط اينظم القانون عمل المحكمة، و
في اقامة الدعوى، واألثر المترتب على الحكم بعدم دستورية القانون، وكل ما يتعلق بعمل 

  .المحكمة
  

  الفرع الثاني
  مجلس القضاء األعلى

  
  : ١٣٠ المادة

  .ماليًا واداريًامستقل  )ريادإجهاز (مجلس القضاء االعلى : أوًال
يتكون مجلس القضاء األعلى من رئيس محكمة التمييز االتحادية، ورئيس االدعاء العام، : ثانيًا

ورئيس هيأة االشراف القضائي، ورؤوساء مجالس القضاء االقليمية، ورؤوساء محاكم 
  .االستئناف االتحادية، ومدير عام المعهد القضائي، وينظم القانون كل ما يتعلق بالمجلس

  .رئيسًا له، ونائبًامن بين أعضائه،  لس،ينتخب المج: ثالثًا
  )دراسة(     : ١٣١ المادة

  :يتولى مجلس القضاء األعلى المهمات اآلتية

ادارة شؤون القضاء االتحادي، واالشراف على القضاء، ووضع التعليمات والضوابط بشأن : اوًال

  .ذلك

  .لقضائيةادارة شؤون القضاة، والعاملين في المجلس، وفي االجهزة ا: ثانيًا

ترشيح المؤهلين للتعيين قضاًة واعضاء ادعاء عام، وترشيح المؤهلين لشغل المناصب : ثالثًا
  .القضائية

على مجلس النواب اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية االتحادية، وعرضها : رابعًا

  .للموافقة عليها

  .أخرى ينص عليها القانون) ادارية(اية مهمات : خامسًا

  
  



 

                     ٦٤من  ٤٣صفحة 

  الفرع الثالث
  أحكام عامة 

  
  :١٣٢ المادة

ينظم القانون، تكوين المحاكم، وانواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة 

  .وخدمتهم، وانضباطهم، واحالتهم على التقاعد

  

  : ١٣٣ المادة
، االحكام الخاصة القضاة غير قابلين للعزل اال في الحاالت التي يحددها القانون، كما يحدد القانون

  .بهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا

  

  ) :١٣٤(  المادة 
يحدد القانون وظائف االدعاء العام، واجهزته، وشروط تعيين المدعين العامين، وكيفية نقلهم 

  .وترفيعهم ومقاضاتهم واحالتهم على التقاعد
  

  : ١٣٥ المادة
  :وعضو االدعاء العام ُيحظر على القاضي

 أو عمٍل تجاري أو صناعي مهنة اخرىأو  ين الوظيفة القضائية، وأية وظيفةالجمع ب: أوًال
  .آخر

  .حزبيأي نشاط أو مزاولة االنتماء الى أي حزٍب، أو منظمٍة سياسية، : ثانيًا

  

  : ١٣٦ المادة
يستمر القضاء االتحادي، بالعمل في المحافظات التي تحولت الى اقليم، أو أنضمت اليه، : أوًال

  .شاء المحاكم والهيئات القضائية فيهاالى حين ان



 

                     ٦٤من  ٤٤صفحة 

ألقليم، طلب منح كل أو بعض االختصاصات التي تتوالها للسلطة القضائية في ايحق : ثانيًا
المحاكم والهيئات القضائية في االقليم، وطرق الطعن فيها، الى القضاء االتحادي، وينظم ذلك 

  .بقانون
  

  : ١٣٧ المادة
ائية، الصادرة وفقًا للقانون، عن الهيئات القضائية االتحادية تعد القرارات واالحكام القض    

في جميع االقاليم والمحافظات، وال يجوز االمتناع عن تنفيذها، أو تعطيل  واالقليمية، نافذًة
  .تنفيذها

  

  .يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية  : ١٣٨ المادة

  

ختصاصه باالفعال التي تمثل خرقًا أو ويحدد اينظم بقانون، القضاء العسكري،  : ١٣٩ المادة
التي تقع من أفراد القوات المسلحة، وقوات األمن، وفي  انتهاكًا للقوانين العسكرية النافذة،

  .الحدود التي يقررها القانون

  

 بوظائف القضاء االداري،، عمل مجلس الدولة، الذي يختص بقانون ينظم : ١٤٠المادة 
  .القانونيةواالفتاء، والمشورة  ،والتقنين

  

أمام ُيحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار اداري من الطعن  : ١٤١ المادة
  .القضاء

  

  : ١٤٢ المادة
  .تعّبر مهنة المحاماة عن قيم العدالة والحق والشرعية: اوًال
  .ينظم القانون، مهنة المحاماة، وشروط ممارستها: ثانيًا

  



 

                     ٦٤من  ٤٥صفحة 

  الفصل الرابع
  ةالهيئات المستقل

  
  

  : ١٤٣ المادة
ُتعّد كًال من المفوضية العليا لحقوق االنسان، والمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات، وهيأة 

النـزاهة العامة، وهيأة اإلعالم واالتصاالت، والبنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، 

  .نهام عمل كِل هيأٍة قانونالنظم يوهيئات مستقلة ماليًا واداريًا، 
  

   /١٤٤المادة 
ينظم بقانون، ديوان الرقابة المالية، وُيحدد مالكه وموازنته واختصاصاته، وُيعدُّ هيأًة : اوًال

  .مستقلة
في الرقابة على تحصيل  ،الحكومة ومجلس النواب ،يعاون ديوان الرقابة المالية: ثانيًا

تقديم تقريٍر سنوي الى كٍل من األيرادات العامة وانفاق النفقات في حدود الموازنة، ويلتزم ب
  .مجلس الوزراء ومجلس النواب عن أعماله ومالحظاته، وبيان المخالفات المرتكبة

تتعلق بالموارد والنفقات أو  أو دراسٍة لمجلس النواب، أن يكلف الديوان بكل تحقيٍق: ثالثًا
  .بادارة خزانة الدولة

  .اليه لتدقيقها وفقًا للقانون للديوان مراجعة اية حسابات أو سجالت توكل: رابعًا
  

          :١٢٠المادة 
وترتبط ولها مهماٌت وقفية، ، تتمتع بخصوصيٍة دينيٍة، دواوين االوقاف مستقلة ماليًا واداريًا 

  .بمجلس الوزراء، وتنظم بقانون
  

  : ١٤٥ المادة
قوانين وانظمة  بما فيها ،تلتزم الهيئات المستقلة في عملها بأحكام الدستور، والقوانين النافذة 

  .الوظيفة العامة



 

                     ٦٤من  ٤٦صفحة 

  

  : ١٤٦المادة 
               .رقابة مجلس النوابلتخضع الهيئات المستقلة :  اوالًً

الى مجلس النواب، مرة واحدة في االقل،  ،سنوي تلتزم الهيئات المستقلة بتقديم تقريٍر: ثانيًا 
  .يتضمن بيانًا بنشاطات الهيأة، واعمالها، وآلية صرف مواردها

    

الى مجلس  وحساباتها الختامية ة، بتقديم موازنتها السنويتقوم الهيئات المستقلة : ١٤٧ المادة
  .الرقابة الماليةديوان ، بعد تدقيقها من قبل النواب

  

  : ١٤٨ المادة
الهيئات المستقلة النجاح  وادارات المحافظات، تدعم الحكومة االتحادية، وحكومات االقاليم،    

  .عيًة في ذلك استقاللية هذه الهيئاتمهماتها، مرا
  

   : ١٤٩ المادة
  .، تسهيًال ألداء مهماتهاسائر االقاليم والمحافظاتللهيئات المستقلة فتح فروٍع لها في  

  

  : ١٥٠ المادة
  . الى مجلس النواب  ،، يتعلق بعملهامقترح قانونللهيئات المستقلة الحق في تقديم           

  

  : ١٥١ المادة
تتم الموافقة على تعيين مسؤولي الهيئات المستقلة، من قبل مجلس النواب، باالغلبية  :اوًال

  .المطلقة لعدد اعضائه
يتم اقالة مسؤولي الهيئات من الدستور، (    )  من المادة (   ) مع مراعاة احكام البند : ثانيًا

على تحقق احدى  بناءًا، هئباألغلبية المطلقة لعدد اعضامن قبل مجلس النواب  المستقلة،
  :الحاالت اآلتية

  



 

                     ٦٤من  ٤٧صفحة 

  .ـ العجز عن اداء العملأ
  .القانونالدستور وـ خرق  ب
  .ـ الفساد المالي واالداري ج

  
  : ١٥٢ المادة

  .بقانون ،يجوز استحداث هيئاٍت مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة  

  

  : ١٥٣ المادة
  .هثلثي عدد أعضائ بأغلبية ،، من قبل مجلس النوابهيأٍة مستقلة أيةيتم الغاء    

  
  



 

                     ٦٤من  ٤٨صفحة 

  الباب الرابع

  

  اختصاصات السلطات االتحادية
  
  

  : ١٥٤المادة 
تحافظ السلطات االتحادية على وحدة العراق وسالمته واستقالله وسيادته ونظامه الديمقراطي 

  .الدستور وتحمي االتحادي

  

  : ١٥٥المادة 
  :تختص السلطات االتحادية، باالختصاصات الحصرية اآلتية  

السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات وتنفيذ ـ رسم : اوًال

وتنفيذ واالتفاقيات الدولية، وسياسات االقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم 

  .السياسة االقتصادية والتجارية الخارجية السيادية

وقوات أمنية نشاء قوات مسلحة ـ وضع سياسة االمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك ا:ثانيًا 

  . ، والدفاع عنهوحدوده وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن العراق

السياسة المالية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود  وادارةـ رسم :ثالثًا 

السياسة وتنفيذ االقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الموازنة العامة للدولة، ورسم 

النقدية والجمركية، وفرض الضرائب والرسوم االتحادية، وجبايتها، وانشاء البنك 

  .المركزي، وادارته، وينظم ذلك بقانون

  .ـ وضع مشروع الموازنة العامة واالستثمارية:عًا راب

  .ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل واالوزان:ًا خامس

  .وحق اللجوء السياسيـ تنظيم امور الجنسية والتجنس واالقامة :سًا ساد

  .ـ تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد:ًا سابع



 

                     ٦٤من  ٤٩صفحة 

ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق :ثامنًا     

 الموارد خبراء مقترح .المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق، وفقًا للقوانين واالعراف الدولية

 كما وديمومتها العادل توزيعها يؤمن بما وادارتها البالد في المائية الموارد تخطيط :المائية

  .الدولية واالعراف القانون وفق المائية العراق حقوق وضمان ونوعًا،

  .ـ االحصاء والتعداد العام للسكان:تاسعًا 

والبرية والبحرية  ـ تنظيم حركة الطيران المدني، والطرق الدولية، والمنافذ الحدودية:عاشرًا
  .وسمات الدخول ،والجوية

  :االمور المتعلقة بالمسائل اآلتيةوادارة ـ تنظيم :حادي عشر
ـ التدقيق على حسابات السلطات االتحادية ـ االنتخابات االتحادية ـ المدارس والمعاهد   

والجامعات االتحادية ـ شبكة الكهرباء االتحادية ـ سكك الحديد االتحادية ـ صندوق 
التقاعد ـ الدين العام للدولة ـ التقييس والسيطرة النوعية ـ تنظيم معايير العمل 
والسالمة في الحقول النفطية والمناجم ـ المسوحات الوطنية الجيولوجية والنباتية 

على أن يكون هناك اتفاق مع االقاليم [  والحيوانية واالرصادية ـ الطاقة النووية
بما يكفل  ،ات التقاضي في المجالين المدني والجزائيـ اجراء ]والمحافظات المعنية

  .توحيدها
ة والطبيعة وتلوث الهواء والمياه، وتنفذ حماية البيئـ رسم السياسة المتعلقة ب: ثاني عشر

  .بالتنسيق مع االقاليم والمحافظات ذات الشأن
لمحافظات ذات تنفذ بالتنسيق مع االقاليم واوـ رسم السياسة المتعلقة بالهجرة، : عشر لثثا

  .الشأن
ـ سن القوانين التي نص الدستور عليها، لغرض تنظيم السلطات والمؤسسات :عشر رابع

  .االتحادية، أو لغرض تنظيم بعض القضايا والمسائل االتحادية
  .ـ سن القوانين المتعلقة بتنظيم ما ورد في هذه المادة:عشر خامس

  
  
  
  



 

                     ٦٤من  ٥٠صفحة 

   : مالحظة
  .ت قيد النقاشما زال) ١١٥(الى ) ١١١(المواد من 

  
  ):١١١(المادة 

  .النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل االقاليم والمحافظات

  

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

صٍف حكومات االقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكٍل من

يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البالد، مع تحديد حصة لمدٍة محددة 

لالقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورٍة مجحفة من قبل النظام السابق، 

المختلفة من البالد،  للمناطقوالتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة 

  .وينظم ذلك بقانون

الحكومة االتحادية وحكومات االقاليم والمحافظات المنتجة معًا برسم ـ تقوم :ثانيًا 

السياسات االستراتيجية الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعٍة 

  .للشعب العراقي، معتمدًة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثمار

  

    ) : ١١٣( المادة 

البنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية تعد اآلثار والمواقع األثرية و 

نظم     اليم والمحافظات، وي التي هي من اختصاص السلطات االتحادية، وتدار بالتعاون مع االق

  .ذلك بقانون

  

  ):١١٤(المادة 
  :تكون االختصاصات اآلتية مشتركًة بين السلطات االتحادية وسلطات االقاليم



 

                     ٦٤من  ٥١صفحة 

ك بالتنسيق مع حكومات االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، ـ ادارة الكمار:اوًال 

  .وينظم ذلك بقانون

  .ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها:ثانيًا 

ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، :ثالثًا 

  .ير المنتظمة في أقليمبالتعاون مع االقاليم والمحافظات غ

  .ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام:رابعًا 

ة         :خامسًا  ر المنتظم اليم والمحافظات غي اون مع االق ة، بالتع ـ رسم السياسة الصحية العام

  .في أقليم

ر        :سادسًا  اليم والمحافظات غي ة بالتشاور مع االق ة العام ـ رسم السياسة التعليمية والتربوي

  .أقليمالمنتظمة في 

ابعًا   ا،     :س ادًال له ًا ع ا يضمن توزيع ا بم ة، وتنظيمه ة الداخلي وارد المائي ة الم م سياس ـ رس

  .وينظم ذلك بقانون

  

  ):١١٥(المادة 
كل ما لم ينص عليه في االختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية، يكون من     

االخرى المشتركة بين صالحية االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصالحيات 

الحكومة االتحادية واالقاليم، تكون االولوية فيها لقانون االقاليم والمحافظات غير المنتظمة 

  .في اقليم، في حالة الخالف بينهما

  
  



 

                     ٦٤من  ٥٢صفحة 

  الباب الخامس

  سلطات االقاليم وادارات المحافظات 
  

  الفصل االول
  االقاليم  

  
واداراٍت  ،ال مركزيةاصمٍة، واقاليم، ومحافظاٍت تتكون جمهورية العراق من ع  : ١٦١المادة  

  .محلية

  

  : ١٦٢المادة  
  .يقر هذا الدستور، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، بوصفه اقليمًا اتحاديًا: اوًال

  .يقر هذا الدستور، االقاليم الجديدة التي تؤسس وفقًا الحكامه: ثانيًا

  

  : ١٦٣المادة 
واب   س الن ن مجل دٍة ال  (يس ي م ه    ف ٍة ل اريخ اول جلس ن ت هر م تة اش اوز س دد  )تتج ًا يح ، قانون

  .االجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين االقاليم، باالغلبية البسيطة لالعضاء الحاضرين

  

  : ١٦٤المادة 
  :يحق لكل محافظٍة او اكثر، تكوين اقليٍم بناءًا على طلٍب باالستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين

وين       ـ طلٍب من :اوًال    روم تك ي ت ن مجالس المحافظات الت ثلث االعضاء في كل مجلٍس م

  .االقليم

  .ـ طلٍب من ُعشر الناخبين في كل محافظٍة من المحافظات التي تروم تكوين االقليم:ثانيًا   

  

  :١٦٥المادة  
في االقليم، بوضع دستوٍر له، يحدد هيكل سلطات االقليم، واختصاصاتها،  السلطة التشريعيةتقوم 

  .آليات ممارسة تلك االختصاصات، بما ال يتعارض مع دستور االتحادو



 

                     ٦٤من  ٥٣صفحة 

  

  : ١٦٦المادة 
يم،    ،سلطات االقليم: اوًال تور االقل التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها وفقًا لدس

  .بما ال يتعارض مع دستور االتحاد

اقض او    ةفي حال  ،في االقليم تعديل تطبيق القانون االتحادي ،يحق لسلطة االقليم :ثانيًا  وجود تن

انون   ين الق ارض ب ادي تع يم االتح انون االقل ألةٍ  ،وق وص مس ات   بخص ي االختصاص دخل ف ال ت

  )ما زالت قيد النقاش( .الحصرية للسلطات االتحادية

تخصص لالقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، حصٌة عادلة من االيرادات المحصلة : ًالثثا

بة           اتحاديًا ا، ونس ا وحاجاته ار موارده ين االعتب ذ بع ا ومسؤولياتها، مع االخ ام بأعبائه ، تكفي للقي

  .السكان فيها

فارات            : ًارابع  ي الس ا ف ب له يم، تأسيس مكات ي اقل ر المنتظمة ف ات غي اليم والمحافظ يحق لالق
ؤون   ة الش رض متابع ية، لغ ات الدبلوماس ة، وي والبعث ة واالنمائي ة واالجتماعي ك الثقافي نظم ذل

  .بقانون
ٍه خاص انشاء وتنظ           : ًاخامس يم، وبوج ه ادارة االقل ا تتطلب يم بكل م ة االقل وى  يتختص حكوم م ق

            )وحرس االقليم( .االمن الداخلي لالقليم، كالشرطة واألمن

  

  )  ١٦٧( المادة 
لغرض يحق لحكومة االقليم االستعانة بالقوات المسلحة االتحادية واالجهزة األمنية فيها،  

المحافظة على النظام العام في االقليم، ودرء المخاطر عنه، الناجمة عن العدوان، أو وقوع 
  .االقليماالجهزة االمنية في الكوارث الطبيعية، وللحكومة االتحادية الحق ذاته في االستعانة ب

  
  ) ١٦٨(  المادة 

وانين االتحادية، والمعاهدات تقوم حكومات االقاليم باتخاذ ما ينبغي من تدابير لغرض تنفيذ الق
  .واالتفاقيات الدولية التي تبرمها السلطات االتحادية، ولهذه السلطات االشراف على التنفيذ

  
  ): ١٦٩( المادة  



 

                     ٦٤من  ٥٤صفحة 

تقوم سلطات االقاليم، والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، بتزويد السلطات والمؤسسات 
منها ذلك، الغراض وضع السياسات والخطط االتحادية، بالبيانات والمعلومات متى ما ُطلب 

  .االتحادية للدولة

  



 

                     ٦٤من  ٥٥صفحة 

  لفصل الثاني ا
  المحافظات التي لم تنتظم في اقليم 

  : ١٧٠المادة 
  .تتكون المحافظة من أقضيٍة ونواٍح وقرى: اوًال

 تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصالحيات االدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها: ثانيًا

  .من ادارة شؤونها على وفق مبدأ الالمركزية االدارية، وينظم ذلك بقانون

يعد المحافظ المنتخب، الرئيس التنفيذي االعلى في المحافظة، لممارسة صالحياته المخول : ثالثًا
  .بها وفقًا للقانون

  .ينظم بقانوٍن، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصالحياتهما: رابعًا

ر مرتبطة     ةوزارة او اي  ةاشراف اي  أو خضع مجلس المحافظة لسيطرة ال ي: خامسًا ة غي جه

  .، وله ماليٌة مستقلةبوزارة
  

  :  ١٧١المادة 
الحكومة االتحادية لكٍل من حكومة االقليم أو ادارة المحافظة،  اختصاصاتيجوز تفويض بعض 

  .وبالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون

  

  الفصل الثالث
  العاصمة

  
     : ١٧٢المادة 

  .ـ بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها االدارية محافظة بغداد:اوًال  

  .ـ ينظم وضع العاصمة، بقانوٍن:ثانيًا  

  .ـ ال يجوز للعاصمة أن تنضم ألقليم:ثالثًا  

  



 

                     ٦٤من  ٥٦صفحة 

  الفصل الرابع
  االدارات المحلية

  )خالفية ـ الشبك( 
  :١٧٣المادة 

ن هذا الدستور الحقوق االدارية والسياسية والثقافية والتعليمية، للمكونات المختلفة، يضم

  .كالتركمان، والكلدان، واآلشوريين، وسائر المكونات االخرى، وينظم ذلك بقانون

  

  

  

  



 

                     ٦٤من  ٥٧صفحة 

  الباب السادس

  االحكام الختامية واالنتقالية
  الفصل االول 
  االحكام الختامية

  
  

  :  ١٧٤المادة  

ين، أو لخُ    :اوًال  وزراء مجتمع س ال ة ومجل رئيس الجمهوري س ـ ل دد ) ١/٥(م اء ع اعض

  . مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور

اًً   اب االول     :ثاني ي الب واردة ف ية ال ادئ االساس ديل المب ات  ،ـ ال يجوز تع وق والحري والحق

اقبتين     الواردة في الباب الثاني  ابيتين متع ين انتخ اءًا  من الدستور، اال بعد دورت ، وبن

ي   ة ثلث ى موافق دد عل تفتاء    ع عب باالس ة الش ه، وموافق واب علي س الن اء مجل اعض

 .العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خالل سبعة ايام

اًً   د      :ثالث ي البن ا ف ر المنصوص عليه رى غي واد االخ ديل الم اً "ـ ال يجوز تع ذه " ثاني ن ه م

ي   ة ثلث د موافق ادة، اال بع دد الم واب   ع س الن اء مجل عب    اعض ة الش ه، وموافق علي

 .باالستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خالل سبعة ايام

ًا تور    : رابع واد الدس ى م ديل عل راء اي تع وز اج أنه ان  ،ـ ال يج ن ش ن   م تقص م ين

ةً      ون داخل ي ال تك اليم الت ضمن االختصاصات الحصرية للسلطات      صالحيات االق

ي    اال بموافقة السلطة التشريعية  ،االتحادية يم المعن ي االقل ة سكانه     ،ف ة أغلبي وموافق

  .عام باستفتاٍء

  ـ :خامسًا 

اء المدة المنصوص       د انته ة بع أـ ُيعُد التعديل مصادقًا عليه من قبل رئيس الجمهوري

  .في حالة عدم تصديقه ،من هذه المادة" ثالثًا"و" ثانيًا"عليها في البند 

  .الجريدة الرسميةمن تاريخ نشره في  ،ب ـ ُيعُد التعديل نافذًا



 

                     ٦٤من  ٥٨صفحة 

  
  : ١٧٥المادة  

ه،  ال يجوز لرئيس الجمهورية،  واب        ونائب س الن يس مجل وزراء، ورئ س ال يس واعضاء مجل ورئ

لطة       اء الس س، واعض ه واعضاء المجل اد ونائب س االتح يس مجل س، ورئ اء المجل ه واعض ونائبي

ن   القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أو ي يئًا م ستأجروا ش

وا   ضوها ييقااموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لها شيئًا من اموالهم، أو ان  ا أو ان يبرم عليه

  .مع الدولة عقدًا بوصفهم ملتزمين او موردين او مقاولين

  : ١٧٦المادة  
ُيعّد القانون الذي اوجب الدستور سّنه لغرض تنظيم أمٍر يتعلق بالسلطات والمؤسسات 

  .تحادية، قانونًا اتحاديًااال
  

  ): ١٧٧(  المادة 
على السلطات االتحادية استصدار القوانين المنصوص عليها في هذا الدستور، بالسرعة 

  .الالزمة، لتحل محل القوانين غير المنسجمة مع أحكامه
  

  : ١٧٨المادة  
اي        : اوًال وانين والقض ض الق ي بع عب، ف تفتي الش ي أن يس ق ف واب الح س الن ة،  لمجل ا المهم

  .المتعلقة بمصالح البلد العليا، وتكون نتيجة االستفتاء ملزمًة
اً  دد        : ثاني ي ع ة ثلث انوٍن ُيسن بأغلبي ادة، بق ذه الم د اوًال من ه ي البن ذكور ف نظم االستفاء الم ُي

  .اعضاء مجلس النواب
ذا   كل استعاة ما ورد في البندين اوًال وثانيًا من هذه المادة، يكون امع مر: ثالثًا فتاٍء وارٍد في ه

  .بموافقة اغلبية المصوتين، ما لم ُينص على خالف ذلك ُمقراًًالدستور 
  

  ): ١٧٩(  المادة 
االنتخابات العامة لعضوية مجلسي النواب واالتحاد في موعدها المقرر، لسبٍب  تعذَر اجراءاذا 

انتخاب المجلس  تى يتمقائمًا ومزاوًال اختصاصاته، حالسابق يبقى المجلس ، ال يمكن دفعه قاهر



 

                     ٦٤من  ٥٩صفحة 

الحق في تعديل الدستور، والحق في سحب الثقة من الجديد، وال تشمل هذه االختصاصات 
  .الحكومة

  
  : ١٨٠المادة 

ال يجوز لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس االتحاد، ونوابهم، واعضاء المجلسين، تولي أي 
  .تجاري، أو صناعي آخرمهنٍة اخرى، أو عمٍل منصٍب آخر، أو مزاولة أية وظيفة أو 

  
  ) ١٨١( المادة 

 ،اعضاء المجلسيتقاضى كٌل من رئيس الجمهورية، ونائبه، ورئيس مجلس الوزراء، و
واعضاء مجلسي النواب واالتحاد، وسائر اعضاء السلطة القضائية، مخصصات المنصب 

  .الوظيفي، والمخصصات االخرى المذكورة في القانون، اثناء تأدية وظيفتهم فقط
  

  
  الفصل الثاني

  االحكام االنتقالية
  

  )مقترح بحذف اوًال(  : ١٨٢المادة  
يعتمد مجلس النواب في جلسته االولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية االنتقالية الى حين : اوًال

  .اقرار نظاٍم داخلي له

، الى حين )اخليالنظام الد( يعتمد مجلس االتحاد، في جلسته االولى، قانون مجلس النواب: ثانيًا
  .نظاٍم داخلي لهقانون أو اقرار 

  
  : ١٨٣المادة  
ن الممارسات   :اوًال  ـ تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين م

  .التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد



 

                     ٦٤من  ٦٠صفحة 

  .ـ تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة االعمال االرهابية :ثانيًا 

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

  

  : ١٨٤المادة  
تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها، بوصفها هيئًة قضائيًة مستقلة، بالنظر في جرائم 

انوٍن،     ا بق واب الغاؤه س الن وزه، ولمجل د ورم دكتاتوري البائ ام ال دد  باأل النظ ة لع ة المطلق غلبي
  .بعد اكمال اعمالها ،اعضائه

  

  : ١٨٥المادة  
ـ تواصل الهيأة الوطنية العليا الجتثاث البعث، بوصفها هيأًة مستقلة، أعمالها بالتنسيق مع :اوًال 

  .السلطة القضائية واالجهزة التنفيذية، في اطار القوانين المنظمة لعملها

ًا  ذه اله :ثاني ل ه واب ح س الن اء   ـ لمجل دد اعض ة لع ة المطلق ا، باالغلبي اء مهمته د انته ة بع يئ

  .المجلس

وزراء،          :ثالثًا  س ال يس واعضاء مجل ة، ورئ يس ا لجمهوري ي المرشح لمنصب رئ ـ يشترط ف

اظرة    ع المتن ورئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس واعضاء مجلس االتحاد، والمواق

اث البعث     في االقاليم، واعضاء الهيئات القضائية، والمناصب ا مولة باجتث الخرى المش

  .وفقًا للقانون، ان يكون غير مشموٍل بأحكام اجتثاث البعث

ًا   د    :رابع ي البن ذكور ف رط الم ل بالش تمر العم ًا(ـ يس أة    ) ثالث ل الهي م ُتح ا ل ادة، م ذه الم ن ه م

  .منها) اوًال(المنصوص عليها في البند 

ى المحاكم،       مجرد العضوية في حزب البعث المنحل ال ت  -:خامسًا ة ال ًا لإلحال ًا كافي د اساس ع

اث البعث،            ام اجتث موًال بأحك ن مش م يك ا ل ة، م انون والحماي ام الق ويتمتع العضو بالمساواة ام

  .والتعليمات الصادرة بموجبه

ة      ؤلفـ ي:سادسًا ة االجراءات التنفيذي ة ومراجع مجلس النواب لجنًة نيابيًة من اعضائه لمراقب

ث البعث وألجهزة الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر   للهيئة العليا الجتثا

  .في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب

  



 

                     ٦٤من  ٦١صفحة 

  : ١٨٦المادة  

ًة مستقلة       :اوًال  ة بوصفها هيئ ة دعاوى الملكي ا  ـ تواصل هيئ ، بالتنسيق مع السلطة    اعماله

  .قًا للقانونوفوالقضائية واالجهزة التنفيذية، 

  .)لعدد اعضائه( باالغلبية المطلقةـ لمجلس النواب حل الهيئة :ثانيًا 

  

  : ١٨٨المادة   
ر  :اوًال  ل تعبي ة (ـ يح س الرئاس ر ) مجل ل تعبي ة (مح يس الجمهوري ي ) رئ ا ورد ف اينم

س    ، هذا الدستور د تكوين مجل ويعاد العمل باالحكام الخاصة برئيس الجمهورية بع
  .واحدة انتخابيًة ال يتعدى ذلك دورًة االتحاد، على ان

  ـ :ثانيًا 

ًا يسمى          ون مجلس ه، يؤلف ائبين ل ة، ون ًا للدول واب، رئيس س الن ـ ينتخب مجل س (أ مجل

  .، يتم انتخابه بقائمٍة واحدة، وباغلبية الثلثين)الرئاسة

ى     ب ـ تسري االحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور، عل

  .واعضاء هيئة الرئاسة رئيس

اع        ة ارب ة ثالث س الرئاسة، باغلبي ج ـ لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجل

  .عدد اعضائه، بسبب عدم الكفاءة او النـزاهة

ي             واب بثلث س الن س الرئاسة، ينتخب مجل ي مجل و اي منصب ف ة خل عدد  د ـ في حال

  .اعضائه بديًال عنه

ًا  س ا :ثالث اء مجل ي اعض ترط ف واب، وان  ـ يش س الن و مجل ي عض ترط ف ا يش ة، م لرئاس

  :يكون

  .من عمره عامًاأـ اتم االربعين   

  .ب ـ متمتعًا بالسمعة الحسنة والنـزاهة واالستقامة  
ل سقوطه بعشر سنوات             رك حزب البعث المنحل قب د ت ل   ج ـ ق ي األق ان  ف ، اذا ك

  .عضوًا فيه



 

                     ٦٤من  ٦٢صفحة 

، او االنفال، ١٩٩١ة في عام د ـ ان ال يكون قد شارك في قمع االنتفاض         

  .ولم يقترف جريمًة بحق الشعب العراقي

ًا  د    :رابع ب اح و ان يني وز ألي عض اع، ويج ه باالجم ة قرارات س الرئاس ذ مجل ـ يتخ

  .العضوين اآلخرين مكانه

  ـ:خامسًا 

ة،           س الرئاس ى مجل واب، ال س الن نها مجل ي يس رارات الت وانين والق ل الق ـ ترس أ
ا   ة عليه رض الموافق الل    لغ دارها خ اع، واص اً  باالجم ر يوم ة عش ن   خمس م

ادتين     ي الم ا ورد ف تثناء م ه، باس ولها الي اريخ وص ذا ) ١١٩(و) ١١٨(ت ن ه م

  .الدستور، والمتعلقتين بتكوين االقاليم

س            ى مجل رارات ال وانين والق اد الق ة، تع س الرئاس ة مجل ة عدم موافق ي حال ب ـ ف

ة،   النواب العادة النظر في النواحي المعتر ا باالغلبي ض عليها، والتصويت عليه

  .وترسل ثانيًة الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها

ًة، خالل            رارات ثاني وانين والق ى الق ة عل س الرئاس ة مجل ة عدم موافق ي حال ج ـ ف

ه ان    خمسة عشر يومًا ذي ل من تاريخ وصولها اليه، تعاد الى مجلس النواب، ال

راض، وُتعد مصادقًا    يقرها بأغلبية ثالثة اخماس عدد اعض ائه، غير قابلٍة لالعت

  .عليها

ي هذا     :سادسًا  ا ف ـ يمارس مجلس الرئاسة صالحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليه

  .الدستور

  
  )خالفية(     ):١٨٩(المادة 

ادة      :اوًال  ات الم ذ متطلب ة الستكمال تنفي ) ٥٨(ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات الالزم

  .ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية، بكل فقراتهامن قانون 

ي    :ثانيًا  ا ف ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة االنتقالية، والمنصوص عليه

ادة  لطة   ) ٥٨(الم ى الس تمر ال د وتس ة، تمت ة االنتقالي ة للمرحل ة العراقي انون ادارة الدول ن ق م

ة بموجب    ة المنتخب ًة   التنفيذي ز كامل ى أن تنج تور، عل ذا الدس ي  (ه اء، وتنته ع، االحص التطبي



 

                     ٦٤من  ٦٣صفحة 

ا    د ارادة مواطنيه ا، لتحدي ازع عليه رى المتن اطق االخ وك والمن ي كرك تفتاء ف دٍة  ) باس ي م ف

  .أقصاها الحادي والثالثون من شهر كانون االول سنة الفين وسبعة

  
ادة   ي     ي  ):١٩٠(الم ريعها ف م  تش ي ت القوانين الت ل ب تمر العم ام     س ذ ع تان من يم كردس اقل

اكم          ١٩٩٢ رارات المح ا ق ا فيه تان ـ بم يم كردس ة اقل ن  حكوم ذة م رارات المتخ ُد الق ، وُتع

ل             ن قب يم كردستان، م وانين اقل ا حسب ق ديلها او الغاؤه تم تع م ي والعقود ـ نافذة المفعول، ما ل

  .الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفًة لهذا الدستور

   :)١٩١( المادة 
ات          : اوًال ًة للمكون ون ممثل ائه تك ن أعض ًة م ه لجن ة عمل ي بداي واب ف س الن كل مجل يش

دٍة ال       الل م واب، خ س الن ى مجل ٍر ال ديم  تقري ا تق ي، مهمته ع العراق ي المجتم الرئيسة ف

ى            ا عل ي يمكن اجراؤه ة أشهر، يتضمن توصيًة بالتعديالت الضرورية الت تتجاوز أربع

  .البت في مقترحاتها الدستور، وُتحل اللجنة بعد

ًا واب           : ثاني س الن ى  مجل دة عل ًة واح ة دفع ل اللجن ن قب ة م ديالت المقترح رض التع تع

  .للتصويت عليها، وُتعد مقرًة بموافقة األغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس

ا    : ثالثًا ًا لم واب وفق س الن د    تطرح المواد المعدلة من قبل مجل ي البن اً (ورد ف من هذه   ) ثاني

ا  د ع      الم دٍة ال تزي ا، خالل م ى الشعب لالستفتاء عليه ى دة عل رار     ل أريخ اق ن ت شهرين  م

  .التعديل في مجلس النواب

ًا م     : رابع وتين، واذا ل ة المص ة اغلبي ًا، بموافق ة ناجح واد المعدل ى الم تفتاء عل ون االس يك

  .يرفضه ثلثا المصوتين في ثالث محافظات أو اكثر

ة بتعديل الدستور     ) ١٢٦( لمادة من احكام المادة ما ورد في هذه ايستثنى : خامسًا المتعلق

  البت في التعديالت المنصوص عليها في هذه المادة الى حين االنتهاء من، 

  
     ):١٩٢(المادة 

دة،     ة الجدي ام الحكوم د قي ه، عن ة، وملحق ة االنتقالي ة للمرحل ة العراقي انون ادارة الدول ى ق يلغ

  )مقترح بالغائها( .منه) ٥٨(والمادة ) ٥٣(من المادة  )أ(باستثناء ما ورد في الفقرة 



 

                     ٦٤من  ٦٤صفحة 

  
   ):١٩٣(المادة 

دة               ي الجري ره ف ام، ونش تفتاء الع ه باالس عب علي ة الش د موافق ذًا، بع تور ناف ذا الدس ُد ه ُيع

   .الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه

  : آلتيُتعد التعديالت التي تم اجراؤها على الدستور نافذًة، على وفق ا/ صياغة اخرى

  .ـ موافقة مجلس النواب عليها، باألغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس:اوًال

  ـ :ثانيًا

أريخ                ن ت د عن شهرين م دٍة ال تزي تفتاٍء عام، يجرى خالل م ا بأس أـ موافقة الشعب عليه

  .اقرار التعديالت في مجلس النواب

ًا بموافقة أغلبية المصوتين، واذا اعاله، ُمقر) أ(ب ـ يكون االستفتاء المشار اليه في الفقرة   

  .لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثالث محافظات أو اكثر

  .ـ ُتعُد التعديالت نافذًة من تأريخ موافقة الشعب باالستفتاء، وُتنشر في الجريدة الرسمية:ثالثًا


