
� الع�اق��ن على دس��ر ج�ی� في اس�ف�اء شع�ي ،2003ن��ان /�ع� عام�� على الغ�و األم���ي للع�اق في أب��ل واف

دولة الع�اقوق� أك� ال�س��ر أن ج�ه�ر�ة .م� األص�ات%78ب���ة ت�اوزت 2005ت���� األول /في أك����

� أح�ام اإلسالم .ات�اد�ة، وأنه ال ���ز س� قان�ن ی�عارض مع ث�اب

واع��� ال�س��ر ال��ی� الع���ة وال��د�ة لغ��� رس����� في الع�اق، وحّ�ل ال�ولة م��ول�ة ح�ا�ة الع��ات ال�ق�سة 

.وال�قامات ال�ی��ة في ال�الد

� ال�س��روف��ا یلي  :ن

ال�ی�اجة

{ولق� ��م�ا ب�ي ادم}��� هللا ال�ح�� ال�ح��

�ارِة، َوُص�َّاع ال��ا� � ال�اف�یِ�، َمْ�ِ�� الُ�ُسِل َواألن��اِء، َومَْ��َ� األِئَ�ِة األْ�َهاِر، َوَمه� ال� ِة، َورواد َنْ�ُ� أب�اء واِد

اع الَ��ق�ِ�. َعَلى أْرِضَ�ا ُس�َّ أولُ  ��اسِة ال�راعة، َوُوضَّ َ�ان، وفي َو�َ�ِ�ا ُخ�َّ أْعَ�ُق َعْهٍ� َعاِدٍل ِل قاُن�ٍن َوَضَعُه اإلْن

َ�َ�ا�ُة واالول�اُء، وَن�ََّ� الَفالِسَفُة َوالُعَلَ�اُء، ُ�ع�اُء.األْو�ان، َوَف�َق ُت�اب�ا َصلَّى ال َوأبَ�َع اُألدَ�اُء وال



�َ�ِ�ا َوُم�ا�ِ���ا، َواْسِ�َ�اَ�ًة ل�ع�ِة قِ�اداتَِ�ا الِ�ی��ِة َوِق�اَنا الَ��َ�ِ�ِة وَ�ْصَ�اِر َم�اِجع�ا ِع�فانًا م�َّا ��ِ� ِهللا عل��ا، وتل��ًة ل��اِء وَ 

 �َ ِ� االق��اِع الع�ام وُزع�ائ�ا َوِس�اِس��َ�ا، َوَوسَ� ُم�اَزرٍة َعال��ٍة مْ� َأْصِ�قائِ�ا َوُم���َ�ا، َزَحفْ�ا ألوِل َم�ٍة في تار��َِ�ا ِل �اِدی

�اًء َوش��ًا َوش�انًا في الَ�الث�� مْ� َشهِ� َ�اُن�ن الَ�اِني مْ� َسَ�ِة َأْلفَ�� َوخَ�ْ◌س مِ�الدَِ�ة، �ال� الی��، رجاًال َون

 َ������� .َم�اِجَع الَقْ�ِع ال�ائفي م� قَِ�ِل الُ�ْغ�ِة ال�����ةِ ُم

ْ��له��� َفَ�ائَع ُشه�اِء الع�اِق ش�عًة وس�ًة، ع��ًا َو��ردًا وَ  ِ� َج�ِ�ِعهاوُم َ�ع .ُت�ُ��انًا، َوم� مَُ�ِ�َناِت ال

َ�عْ�ان�ِة، َومُ�َ���َ� ِبل�ى َشَ�ِ� ال�َ  ���حِ�َ� ُ�المَة اْس�َِ�اَحِة ال�ُُ�ِن الُ�َقَ�سِة َوال�ُ��ِب في االنِ�َفاَضِة ال قَابِ� الَ�َ�اع�ِة َوُم

ْ��َْ�ِ�ق�َ� عَ�ا�اِت القَ  .ْنَفال َوالُ��رِد الفَ�لِ���َ ْ�ِع الَق�مي في َمَ�ازِر َحلَْ��َة وَ�ارزاَن َواأل َواَألْه�اِر َوالِ�ج�ِل َوغ��ها، َوُم

ْ�ف ِ� الِع�اِق مْ� َت ِ���، َوُمَعاَناِة َأَهالي ال�ْ�َ�َقِة الَغ���ِة ��ق�ِة مََ�اِ� ْ�َ��ِجع�َ� َمآِسي الُ��ُ�َ�اِن في َ� �ِة قِ�اداتها َوُرُم�زها َوُم

���ِ� �فاء ْ�َ�َع ِع�اقََ�ا الَ��ی�َ َوُش��ِخها َوَت ، اتها َوَت�ف�ِف مَ�اِ�عها الفِْ��َِ�ِة َوالَ�قاف�ِة، َفَ◌َسع�َ�ا یََ�ًا ب�ٍَ�، َو�َِ�فًا �ِ�َ�ٍف، لَِ�

ُ���ٍة، َوال ُعْقَ�ٍة مََ�اِ�قِ�ٍة، َوال َت�ْ���، َوال إقْ  ْ�َ�ق�ِل، مْ� دوِن نع�ٍة َ�اِئفِ�ٍة، َوال َنـْ�َعٍة عُْ� .َ�اءِع�اَق الُ�

ُ���ةُ   قُُ�مًا ل��اِء َدْولِة القان�ِن، َولَ� ُت�ِقفَْ�ا الَ�اِئفَِ�ُة َوالعُْ�
َ
ِ�ي ��َ� َمَعًا لَِ�ْع�ِ�ِ� لْ� یُ�ْ�ِِ�ا ال��ف�ُ� واإلرهاُب م� أن َنْ�  مْ� َأْن َن

ُ�ْلَ�ِة، َوتَ�ْ�ي أْسُل�ب ا ِ�ْل�ي ِلل لَ��ز�ِع الَعاِدِل ِللَِ��ْوِة، ومَْ�ِح تََ�اُف� الُفَ�ِص ال�ْحَ�ِة الَ��َ��ِة، َوانِْ�َهاِج ُسُ�ِل ال�َ�اوِل ال

للَ��ْ�ع.

ٍ� د��ْق�ا�يٍ  ِ� َت�ًَّا م� �ْ�َ�تِه، وال�َ��لعِّ ب�قٍة الى م��ق�لِه م� ِخالِل ِن�َاٍم ُج�ه�ِرٍ� إت�اد � الع�اِق ال�اه َن�ُ� َشْع

�ائ�ا، وُش��خ�ا وش�اب ٍ�، َعَقَ�نا الع�َم ب�جال�ا وِن �ا، على احِْ��اِم َقَ�اعِ� الَقاُن�ن، َوت�ق�ِ� العَْ�ِل َوال��اواة، َون�ِْ� َتعْ�دُّ

َ�ْ�ِخ وُهُ��مِه، والِ�ْفِل وُشُ�ونه، و�َشاَعِة َثَقافِة ال�ََ��عِ  ، وَنْ�ِع فَ�ِ�ِل اإلرهاب.ِس�اَسِة العُ�وان، واالهِْ�َ�ام ِ�الَ�ْ�أِة وُحُق�ِقَها، وال

� آلى � الع�اِق ال� �ِه، وأن یَ�َِّعَ� ِلغَِ�ِه ن�ُ� َشْع �ِه ��ِل مَُ��ِناتِه وأ�ْ�َافِه أْن ُ�َق�َر �����ِه واخ��ارِه االت�اَد ب�ف على َنْف

َ�اِن ه َ�ارِة اإلْن ْ�َ���اِت ِعلِْ� وَح َ��اِء وِمْ� م ُ��َّ م� مِْ�ُ��َمِة الق�ِ� وال�ُُ�ِل العل�ا ِل�َساالِت ال �ا الُ�ْس��َر �أم�ِه، وأن َ�

. إنَّ االل��اَم به�ا الُ�ْس��ِر َ��َفُ� للع�اِق ات�اَدُه الُ�َ� َشعَْ�ًا وأْرَضًا وَس�ادًة.ال�ائ�َ 

ال��ادئ االساس�ة:ال�اب االول



):1ال�ادة (

 ج�ه�ر�ة الع�اق دولٌة ات�اد�ة واح�ة م��قلٌة ذات س�ادة �املة، ن�ام ال���
ٌ
 (ب�ل�اني) د��ق�ا�ي

ٌ
ف�ها ج�ه�رٌ� ن�ابي

ل�س��ر ضام� ل�ح�ة الع�اق.وه�ا ا

):2ال�ادة (

��ٌر اساس لل����ع:اوًال :ـ  االسالم دی� ال�ولة ال�س�ي، وه� م

� اح�ام االسالم. أ ـ ال ���ز س� قان�ٍن ی�عارض مع ث�اب

ب ـ ال ���ز س� قان�ٍن ی�عارض مع م�ادئ ال���ق�ا��ة.

اس�ة ال�اردة في ه�ا ال�س��ر.ج ـ ال ���ز س� قان�ٍن ی�عارض مع ال�ق�ق وال���ات االس

��� �امل ال�ق�ق ال�ی��ة ثان�ًا :ـ  � الع�اقي، ��ا و� �ع ��� ه�ا ال�س��ر ال�فا� على اله��ة االسالم�ة لغال��ة ال �

�اب�ة ال���ائ���. ل���ع االف�اد في ح��ة العق��ة وال��ارسة ال�ی��ة، �ال�������، واالی�دی��، وال

):3ال�ادة (

ٌ� وفعاٌل في جامعة ال�ول الع���ة ومل��ٌم ����اقها وج�ٌء الع�اق بلٌ�  �ٌ� م�س �، وه� ع م�ع�د الق�م�ات واالد�ان وال��اه

م� العال� االسالمي.

):4ال�ادة (

��� ح� الع�اق��� ب�عل�� اب�ائه� �اللغة االم اوًال :ـ  اللغة الع���ة واللغة ال��د�ة ه�ا اللغ�ان ال�س���ان للع�اق، و�

��ا�� ال�����ة، او �أ�ة لغة اخ�� في كال��� ���ان�ة، واالرم��ة، في ال��س�ات ال�عل���ة ال���م�ة، وفقًا لل �ان�ة، وال

ال��س�ات ال�عل���ة ال�اصة.

��لح لغة رس��ة، و��ف�ة ت���� اح�ام ه�ه ال�ادة �قان�ٍن ���ل:ثان�ًا :ـ  ���د ن�اق ال�

أ ـ اص�ار ال����ة ال�س��ة �اللغ��� .



� ال�زراء، وال��اك�، وال��ت��ات ب  � ال��اب، وم�ل ـ ال��ل� وال��ا��ة وال�ع��� في ال��االت ال�س��ة ���ل

ٍ� م� اللغ���. ال�س��ة، �أ

� ال�س��ة به�ا. � ال�س��ة وال��اسالت �اللغ��� واص�ار ال�ثائ ج ـ االع��اف �ال�ثائ

��ا�� ال�����ة. د ـ ف�ح م�ارس �اللغ��� وفقًا لل

�ف�، وال��ا�ع.ا-هـ  �ة م�االت اخ�� ����ها م��أ ال��اواة، م�ل االوراق ال�ق��ة، وج�ازات ال

في اقل�� ��دس�ان اللغ���.ت��ع�ل ال��س�ات األت�اد�ة وال��س�ات ال�س��ة ثال�ًا: ـ 

���ان�ة لغ�ان رس���ان أخ��ان في ال�ح�ات االدار�ة ال�ي ��را�عًا: ـ  �ل�ن ف�ها ��افًة اللغة ال����ان�ة واللغة ال

س�ان�ة.

ل�ل اقل�ٍ� او م�اف�ٍة ات�اذ ا�ة لغة م�ل�ة اخ��، لغًة رس��ة اضاف�ة، اذا اق�ت غال��ة س�انها ذل� خام�ًا: ـ 

�اس�ف�اء عام.

):5ال�ادة (

��� العام ال��اش� وع�� م�س�اته  �ل�ات وش�ع��ها، ��ارسها �االق��اع ال ��ر ال � م �ع ��ادة للقان�ن، وال ال

�س��ر�ة.ال

):6ال�ادة (

��ص عل�ها في ه�ا ال�س��ر. �ل�ة سل��ًا، ع�� ال�سائل ال���ق�ا��ة ال�� ی�� ت�اول ال

):7ال�ادة (

���ة او االرهاب او ال��ف�� أو ال��ه�� ال�ائفي، او ���ض أو ��ه� أواوًال :ـ  ���� �ل ��اٍن او نهٍج ی���ى الع�

 �ان، وال ���ز ان ���ن ���� او ی�وج أو ی��ر له، و��اصة ال�ع
ً
� م��ى � أ ��امي في الع�اق ورم�زه، وت� � ال

��اس�ة في الع�اق، و���� ذل� �قان�ن. ذل� ض�� ال�ع�د�ة ال



تل��م ال�ولة ���ار�ة االرهاب ����ع اش�اله، وتع�ل على ح�ا�ة اراض�ها م� ان ت��ن مق�ًا أو م��ًا أو ساحًة ثان�ًا : ـ 

ل��ا�ه.

):8ال�ادة (

��ون ال�اخل�ة لل�ول االخ��، و��عى ل�ل ال�ـ�اعات ی�ع ى الع�اق م�ادئ ح�� ال��ار، و�ل��م �ع�م ال��خل في ال

�الح ال�����ة وال�عامل �ال��ل، و����م  �ل��ة، و�ق�� عالقاته على اساس ال� ال�ول�ة.ال��اماته�ال�سائل ال

):9ال�ادة (

اوًال :ـ 

� الع�اقي، ��ا ی�اعي ت�ازنها وت�اثلها دون أـ ت���ن الق�ات ال��ل�ة الع�اق� �ع ة واالجه�ة االم��ة م� م��نات ال

� الع�اقي، وال �ع �ل�ة ال��ن�ة، وت�افع ع� الع�اق، وال ت��ن اداًة لق�ع ال �ع لق�ادة ال �اء، وت� ت��خل ت���ٍ� او اق

�ل�ة. ��اس�ة، وال دور لها في ت�اول ال ��ون ال في ال

ع����ة خارج ا�ار الق�ات ال��ل�ة.ب ـ ���� ت���� م�ل���ات

���ه� الع�����ن العامل�ن في وزارة ال�فاع أو أ�ة دوائ� أو  ج ـ ال ���ز للق�ات ال��ل�ة الع�اق�ة واف�ادها، �

�الح  م���ات تا�عة لها، ال��ش�ح في ان��ا�اٍت إلشغال م�اك� س�اس�ة، وال ���ز له� الق�ام ���الت ان��اب�ة ل

ال��ار�ة في غ�� ذل� م� االع�ال ال�ي ت��عها ان��ة وزارة ال�فاع، و���ل ع�م ال��از ه�ا م�ش��� ف�ها، وال

��ة او ال���ف�ة، دون ان ���ل ذل� حقه�  �� �ف�ه� ال ان��ة اول�� االف�اد ال����ر�� آنفًا ال�ي �ق�م�ن بها �

� في االن��ا�ات. ��� �ال�

�عل�مات، وتق��� ال�ه�ی�ات ال��جهة لألم� ال���ي، وتق��� د ـ �ق�م جهاز ال��اب�ات ال���ي الع�اقي ���ع ال

�ل�ة ال����ع�ة، و�ع�ل وفقًا للقان�ن،  �ع ل�قا�ة ال ����ة ال��ن�ة، و�� � ال ال���رة لل���مة الع�اق�ة، و���ن ت�

�ان ال�ع��ف بها. � م�ادئ حق�ق االن و���ج



ل�ة ال�اصة ���ع ان��ار وت���� و�ن�اج واس���ام االسل�ة ت���م ال���مة الع�اق�ة، وت�ف�، ال��امات الع�اق ال�و -هـ 

���عها وان�اجها واس���امها م� مع�اٍت وم�اد  �ل ب�����ها وت ال��و�ة وال����ائ�ة وال���ل�ج�ة، وُ���ع ما ی�

�ال. وت���ل�ج�ا وأن��ٍة لالت

ت��� خ�مة العل� �قان�ن.ثان�ًا :ـ 

):10ال�ادة (

�ار�ة، وتل��م ال�ولة ب�أك�� وص�انة ح�م�ها، الع��ات ال�ق�سة، وال�قام ات ال�ی��ة في الع�اق، ��اناٌت دی��ٌة وح

�عائ� ����ة ف�ها. وض�ان م�ارسة ال

):11ال�ادة (

�غ�اد عاص�ة ج�ه�ر�ة الع�اق.

):12ال�ادة (

� الع�ااوًال :ـ  �ع قي.ی��� �قان�ٍن، عل� الع�اق وشعاره ون���ه ال���ي ��ا ی�م� الى م��نات ال

�.ثان�ًا :ـ  ت��� �قان�ٍن، االوس�ة والع�الت ال�س��ة وال��اس�ات ال�ی��ة وال����ة وال�ق��� اله��� وال��الد

):13ال�ادة (

ُ�عُ� ه�ا ال�س��ر القان�ن االس�ى واالعلى في الع�اق، و���ن مل�مًا في ان�ائه �افة، و��ون اس���اء.اوًال :ـ 

ٍ�  ���ز س� قان�ٍن الثان�ًا :ـ  � ن ٍ� ی�د في دسات�� االقال��، او أ ی�عارض مع ه�ا ال�س��ر، وُ�ع� �ا�ًال �ل ن

قان�نٍي آخ� ی�عارض معه . 

ال�ق�ق وال���اتال�اب ال�اني

�ل األول الف

ال�ق�ق 

��اس�ة الف�ع االول :ـ ال�ق�ق ال��ن�ة وال



):14ال�ادة :(

� ال� � أو الع�ق أو الق�م�الع�اق��ن م��اوون أمام القان�ن دون ت���ٍ� ��� ة أو األصل أو الل�ن أو ال�ی� أو�

� أو االج��اعي. �اد � أو ال�ع�ق� أو ال�ضع االق� ال��ه

):15ال�ادة (

ل�ل ف�ٍد ال�� في ال��اة واألم� وال���ة، وال ���ز ال��مان م� ه�ه ال�ق�ق أو تق���ها إال وفقًا للقان�ن، و��اًء 

�ائ�ةٍ  �ة.على ق�اٍر صادٍر م� جهٍة ق م��

):16ال�ادة (

ت�اف� الف�ص حٌ� م�ف�ٌل ل���ع الع�اق���، وت�فل ال�ولة ات�اذ اإلج�اءات الالزمة ل��ق�� ذل�.

):17ال�ادة (

��ة، ��ا ال ی��افى مع حق�ق اآلخ���، واآلداب العامة .اوًال :ـ  �� ��ص�ة ال ل�ل ف�ٍد ال�� في ال�

��نٌة، وال ���زثان�ًا :ـ  �ائي، ووفقًا للقان�ن.ح�مة ال��اك� م دخ�لها او تف���ها او ال�ع�ض لها اال �ق�اٍر ق

):18ال�ادة (

ال����ة الع�اق�ة حٌ� ل�ل ع�اقي، وهي أساس م�ا���ه.اوًال :ـ 

�ع� ع�اق�ًا �ل م� ول� ألٍب ع�اقي أو ُالٍم ع�اق�ة، و���� ذل� �قان�ن.ثان�ًا :ـ 

ٍ� م� أـ ���� إسقا� ال����ة الع�اقثال�ًا :ـ ��ة ع� الع�اقي �ال�الدة أل� س� � ع�ه �ل األس�اب، و��� ل�� اسق�

اس�عادتها، و���� ذل� �قان�ن.

� عل�ها القان�ن. � بها في ال�االت ال�ي ی� � ال����ة الع�اق�ة م� ال���� ب ـ ت��

��ًا س�اد�ًا أو ام��ًا رف�عًا، را�عًا :ـ  ال��لي ع� ا�ة ج���ٍة اخ�� ���ز تع�د ال����ة للع�اقي، وعلى م� ی��لى م�

م����ة، و���� ذل� �قان�ن.

��ان�ة في الع�اق.:ـ خام�اً  ��اني ال��ل �ال�����ة ال ال ت��ح ال����ة الع�اق�ة ألغ�اض س�اسة ال����� ال



�ة.سادسًا :ـ  ت��� أح�ام ال����ة �قان�ٍن، و���� في ال�عاو� ال�اش�ة ع�ها م� ق�ل ال��اك� ال���

):19ال�ادة (

�اء م��قل ال سل�ان عل�ه لغ�� القان�ن.أوًال : ـ الق

�، وال عق��ة إال على الفعل ال�� �ع�ه القا � اق��افه ج���ة، وال ���زثان�ًا :ـ ال ج���ة وال عق��ة إال ب� ن�ن وق

� ارت�اب ال����ة.  ت���� عق��ة اش� م� العق��ة ال�اف�ة وق

��ٌن وم�ف�ٌل لثال�ًا :ـ  ل���ع.ال�قاضي حٌ� م

ح� ال�فاع مق�ٌس وم�ف�ٌل في ج��ع م�احل ال��ق�� وال��اك�ة.را�عًا :ـ 

� إدان�ه في م�اك�ٍة قان�ن�ٍة عادلٍة، وال ��اك� ال��هخام�ًا :ـ  � ع� ال�ه�ة ذاتها م�ًة أخ�� �ع�ال��ه� ب��ء ح�ى ت��

إلف�اج، ع�ه إال إذا �ه�ت أدلٌة ج�ی�ة.

�ائ�ة واإلدار�ة.ل�ل ف�ٍد ال�� في أن �سادسًا :ـ  عامل معاملًة عادلًة في اإلج�اءات الق

�ات ال��اك� عل��ٌة إال إذا ق�رت ال����ة جعلها س��ًة.سا�عًا :ـ  جل

��ٌة.ثام�ًا :ـ  العق��ة ش�

� وال�س�م.تاسعًا :ـ  ��ائ � على خالف ذل�، وال ���ل ه�ا االس���اء ق�ان�� ال � للق�ان�� اثٌ� رجعي ما ل� یُ� ل�

ال ���� القان�ن ال��ائي �أثٍ� رجعي إال إذا �ان أصلَح لل��ه�.:ـعاش�ًا 

� ع�� :ـ  � له م�اٍم ی�افع ع�ه، وعلى نفقةت���ب ال����ة م�ام�ًا لل�فاع ع� ال��ه� ���ا�ٍة أو ج��ٍة ل�� ل�حاد

ال�ولة.

أ ـ ���� ال���.ثاني ع�� :ـ

� أو ال��ق�ف في غ�� األماك� ال� �ة ل�ل� وفقًا لق�ان�� ب ـ ال ���ز ال�� � ���ة� ���ن ال����لة �ال�عا�ة ال ال

�ل�ات ال�ولة. واالج��اع�ة وال�اضعة ل



� ع�� :ـ  � خالل م�ة ثال ال ت��اوز أر�عًا وع���� ساعة م�تع�ض أوراق ال��ق�� االب��ائي على القاضي ال���

� على ال��ه�، وال ���ز ت��ی�ها إال م�ة واح�ة ولل��ة ذاته ا.ح�� الق�

):20(ال�ادة

 � ��� ��اس�ة، ��ا ف�ها ح� ال� ��ون العامة، وال���ع �ال�ق�ق ال �اًء، ح� ال��ار�ة في ال لل��ا���� رجاًال ون

واالن��اب وال��ش�ح.

):21ال�ادة (

�ل�ات االج���ة.أوًال :ـ  �ل�� الع�اقي الى ال�هات وال ���� ت

��اسي إلى الع�اق �ثان�ًا :ـ  ��اسي إلى جهٍة أج���ة، أو إعادته ی��� ح� الل��ء ال �ل�� الالجئ ال قان�ٍن، وال ���ز ت

� فّ� م�ه. ��ًا إلى ال�ل� ال� ق

��اسي إلى ال��ه� �ارت�اب ج�ائ� دول�ة أو إرهاب�ة، أو �ل م� ال�َ� ض�رًا �الع�اق. ثال�ًا :ـ ال ���ح ح� الل��ء ال

�اد�ة واالج��اع�ة وال�قا ف�ةالف�ع ال�اني :ـ ال�ق�ق االق�

):22ال�ادة (

��� له� ح�اًة ����ًة.اوًال :ـ الع�ل حٌ� ل�ل الع�اق��� ��ا �

ٍ� اقثان�ًا :ـ  �اد�ة، مع م�اعاة ق�اع� الع�الةی��� القان�ن، العالقة ب�� الع�ال واص�اب الع�ل على اس �

االج��اع�ة.

� ال�قا�ات واالت�ادات ال�ه��ة، أو اال ثال�ًا :ـ  ��ام إل�ها، و���� ذل� �قان�ن.ت�فل ال�ولة ح� تأس� ن

):23ال�ادة ( 

��ف بها، في ح�ود القان�ن.أوًال :ـ  ��نٌة، و��� لل�ال� االن�فاع بها واس�غاللها وال� ال�ل��ة ال�اصة م

ٍ� عادل، و���� ذل� �قان�ن.ثان�ًا :ـ  ال ���ز ن�ع ال�ل��ة إال ألغ�اض ال��فعة العامة مقابل تع��

ثال�ًا :ـ



� م�اٍن في الع�اق، وال ���ز لغ��ه ت�ل� غ�� ال��ق�ل، اال ما اس���ي �قان�ن.أ ـ للع�  اقي ال�� في ال��ل� في أ

��اني.ألغ�اضب ـ ���� ال��ل�  ال�غ��� ال

):24ال�ادة (

�ائع ورؤوس االم�ال الع�اق�ة ب�� � العاملة وال� �االقال�� وال��اف�ات، و���� ذلت�فل ال�ولة ح��ة االن�قال لألی�

�قان�ن.

):25ال�ادة (

�ادره،  ��� اس���ار �امل م�ارده، وت���ع م �اد�ٍة ح�ی�ة و��ا � ٍ� اق� � اس �اد الع�اقي وف ت�فل ال�ولة اصالح االق�

وت���ع الق�اع ال�اص وت����ه.

):26ال�ادة (

ت�فل ال�ولة ت���ع االس���ارات في الق�اعات ال���لفة، و���� ذل� �قان�ن.

):27ال�ادة (

� على �ل م�ا��.اوًال :ـ  لألم�ال العامة ُح�مة، وح�ای�ها واِج

��ف ف�ها، وال��ود ال�ي ال ���ز ثان�ًا :ـ  ت��� �قان�ٍن، االح�ام ال�اصة ��ف� امالك ال�ولة وادارتها وش�و� ال�

ف�ها ال�ـ�ول ع� شيٍء م� ه�ه االم�ال.

):28ال�ادة (

� وال�س�م، وال اوًال :ـ  ��ائ تع�ل، وال ت��ى، وال �عفى م�ها، إال �قان�ن .ال تف�ض ال

�، ��ا ��فل ع�م ال��اس �ال�� االدنى الالزم لل�ع��ة، و���� ثان�ًا :ـ  ��ائ �ة م� ال �عفى اص�اب ال�خ�ل ال���ف

ذل� �قان�ن.

):29ال�ادة (

ة وال����ة.أـ األس�ة أساس ال����ع، وت�اف� ال�ولة على ��انها وق��ها ال�ی��ة واألخالق�:ـأوالً 



����خة، وت�عى  �ءب ـ ت�فل ال�ولة ح�ا�ة األم�مة وال�ف�لة وال ��اب، وت�ف� له� ال��وف ال��اس�ة ال� وال

ل����ة مل�اته� وق�راته�.

لألوالد حٌ� على وال�یه� في ال����ة وال�عا�ة وال�عل��، ولل�ال�ی� حٌ� على أوالده� في االح��ام وال�عا�ة، :ـ ثان�اً 

����خة.والس��ا ف ي حاالت الع�ز والع�� وال

��رِه �افة، وت��� ال�ولة اإلج�اءات ال�ف�لة ���ای�ه�.:ـ ثال�اً  � لأل�فال � �اد ���� االس�غالل االق�

ت��ع �ل أش�ال الع�ف وال�ع�ف في األس�ة وال��رسة وال����ع.:ـ را�عاً 

):30ال�ادة (

��ان االج�وال��أةت�فل ال�ولة للف�د ولألس�ة ـ و��اصة ال�فل:ـ أوالً  ��ي، وال�ق�مات األساس�ةـ ال �اعي وال

��� ال�الئ�.  � في ح�اٍة ح�ٍة ����ة، ت�م� له� ال�خل ال��اس�، وال للع�

����خة أو ال��ض أو الع�� ع� الع�ل أو :ـ ثان�اً  ��ي للع�اق��� في حال ال ��ان االج��اعي وال ت�فل ال�ولة ال

��� وال��اهج ال�اصة ال���د أو ال��� أو ال��الة، وتع �ل على وقای�ه� م� ال�هل وال��ف والفاقة، وت�ف� له� ال

ل�أه�له� والع�ا�ة به� ، و���� ذل� �قان�ن .

):31ال�ادة (

�اء :ـ اوالً  ��ة العامة، وت�فل وسائل ال�قا�ة والعالج �إن ���ة، وتع�ى ال�ولة �ال ل�ل ع�اقي ال�� في ال�عا�ة ال

���ة.م��لف أن�اع ال����ف�ات وال��س�ات ال

�اء م���ف�اٍت أو م���صفاٍت أو دور عالٍج خاصة، و�إش�اٍف م� ال�ولة، و���� ذل� :ـ ثان�اً  لألف�اد واله��ات إن

�قان�ن.

):32ال�ادة (

ت�عى ال�ولة ال�عاق�� وذو� االح��اجات ال�اصة، وت�فل تأه�له� �غ�ة دم�ه� في ال����ع، و���� ذل� �قان�ن.

):33ال�ادة (



� في ��وٍف ب���ة سل��ة.:ـ أوالً  ل�ل ف�د ح� الع�

ت�فل ال�ولة ح�ا�ة ال���ة وال���ع االح�ائي وال�فا� عل�ه�ا.:ـ ثان�اً 

):34ال�ادة (

 في ال��حلة االب��ائ�ة، وت�فل ال�ولة م�اف�ة :ـ أوالً 
ٌ
ال�عل�� عامٌل أساس ل�ق�م ال����ع وحٌ� ت�فله ال�ولة، وه� إل�امي

األم�ة.

ال�عل�� ال��اني حٌ� ل�ل الع�اق��� في م��لف م�احله.:ـ اً ثان�

� العل�ي :ـ ثال�اً  �ان�ة، وت�عى ال�ف�ق واإلب�اع واالب��ار وم��لف لألغ�اضت��ع ال�ولة ال�� �ل��ة ��ا ���م اإلن ال

م�اه� ال���غ.

ال�عل�� ال�اص واالهلي م�ف�ٌل، و���� �قان�ن.:ـ را�عاً 

):35ال�ادة (

�ار� وال�قافي، وت��ص على اع��اد ت�عى ال�ولة ال��ا�ات وال��س�ات ال�قاف�ة ��ا ی��اس� مع تار�خ الع�اق ال�

ت�جهات ثقاف�ة ع�اق�ة اص�لة.

):36ال�ادة (

م�ارسة ال��اضة ح� ل�ل ف�د، وعلى ال�ولة ت���ع أن���ها ورعای�ها، وت�ف�� م��ل�ماتها.

�ل ال�اني ال���ات :الف

):37ال�ادة (

��نٌة.:ـ أوالً  �ان و��ام�ه م أ ـ ح��ة اإلن

�ائي.  � ق�اٍر ق ب ـ ال ���ز ت�ق�ف أح� أو ال��ق�� معه إال ���ج

� اع��اف ان��ع �اإلك�اه أو �ان�ة، وال ع��ة �أ � وال�عاملة غ�� اإلن � ال�ف�ي وال��� ج ـ ���م ج��ع أن�اع ال�ع�ی

� ع� ال ��ر ال��ال�ة �ال�ع�� �، ولل�� � أصا�ه وفقًا للقان�ن.ال�ه�ی� أو ال�ع�ی � وال�ع��� ال� ��ر ال�اد



��اسي وال�ی�ي.:ـ ثان�اً  ت�فل ال�ولة ح�ا�ة الف�د م� اإلك�اه الف��� وال

���ة )، والع��د�ة وت�ارة الع��� ( ال�ق�� )، و���م االت�ار �ال��اء واأل�فال، و :ـ ثال�اً  ���م الع�ل الق��� ( ال

 .� االت�ار �ال��

):38ال�ادة (

�فل ال�ولة، ��ا ال ��ل �ال��ام العام واآلداب:ت

� ��ل ال�سائل.:ـاوالً  ح��ة ال�ع��� ع� ال�أ

��افة وال��اعة واإلعالن واإلعالم وال���.ـ:ثان�اً  ح��ة ال

�ل�ي، وت��� �قان�ن.:ـ ثال�اً  ح��ة االج��اع وال��اه� ال

):39ال�ادة (

� ال��ع�ات واالح�اب ال��:ـ اوالً  ��ام ال�ها، م�ف�لٌة، و���� ذل� �قان�ن.ح��ة تأس� اس�ة، او االن

� ح�ٍب او ج�ع�ٍة أو جهٍة س�اس�ة، او اج�اره على االس���ار في :ـ ثان�اً  ��ام الى ا ال ���ز اج�ار أحٍ� على االن

���ة ف�ها. لع

):40ال�ادة (

�االت وال��اسالت ال�����ة وال��ق�ة والهاتف�ة واالل���ون�ة وغ��  � ح��ة االت � ها م�ف�لٌة، وال ���ز م�اق��ها أو ال��

�ائي.عل�ها، أو ال��ف ع�ها، ��ورٍة قان�ن�ٍة وأم��ة، و�ق�اٍر ق إال ل

):41ال�ادة (

� د�اناته� أو م�اه�ه� أو مع�ق�اته� أو اخ��اراته�، و���� ذل� �أح�اله�الع�اق��ن اح�اٌر في االل��ام  ��ة، ح� �� ال

�قان�ن.

):42ال�ادة (

���� والعق��ة.ل�ل ف�  د ح��ة الف�� وال



):43ال�ادة (

ٍ� اح�اٌر في::ـ اوالً  ات�اع �ل دیٍ� او م�ه

�عائ� ال�����ة. �عائ� ال�ی��ة، ��ا ف�ها ال أ ـ م�ارسة ال

ـ ادارة االوقاف وش�ونها وم�س�اتها ال�ی��ة، و���� ذل� �قان�ن.ب

ت�فل ال�ولة ح��ة الع�ادة وح�ا�ة اماك�ها.ثان�ًا :ـ 

):44ال�ادة (

��� داخل الع�اق وخارجه .أوًال :ـ  �ف� وال للع�اقي ح��ة ال��قل وال

ال ���ز نفي الع�اقي، أو إ�عاده، أو ح�مانه م� الع�دة إلى ال���.:ـ ثان�اً 

):45ال�ادة (

ی���� مع ت��ص ال�ولة على تع��� دور م�س�ات ال����ع ال��ني، ودع�ها وت����ها واس�قالل��ها، ��ااوًال :ـ

�ل��ة ل��ق�� األه�اف ال���وعة لها، و���� ذل� �قان�ن. ال�سائل ال

�ائ� الع�اق�ة، وته�� ���ونها ��ا ی���� مع ال�ی� والقان�ن، وتع�ز :ـ ثان�اً  ت��ص ال�ولة على ال�ه�ض �الق�ائل والع

�ان�ة ال���لة، ��ا ��اه� في ت���� ال����ع، وت��ع االع�اف الع�ائ�  �ان. ق��ها اإلن �ة ال�ي ت��افى مع حق�ق االن

):46ال�ادة (

ٍ� م� ال�ق�ق وال���ات ال�اردة في ه�ا ال�س��ر أو ت��ی�ها اال �قان�ن أو ب�اًء عل�ه، على  ال ���ن تق��� م�ارسة أ

� ذل� ال���ی� وال�ق��� ج�ه� ال�� أو ال���ة. ان ال ��

� �ل�ات االت�اد�ة:ال�اب ال�ال ال

):47ال�ادة (

�اصاتها ومه�اتها على ت���ن  �ائ�ة، ت�ارس اخ� �ل�ات ال����ع�ة وال��ف���ة والق �ل�ات االت�اد�ة، م� ال ال

�ل�ات. �ل ب�� ال اساس م��أ الف



�ل االول �ل�ة ال����ع�ة:الف ال

):48ال�ادة (

� االت�اد. � ال��اب وم�ل �ل�ة ال����ع�ة االت�اد�ة م� م�ل ت��ن ال

� ال��اب الف�ع االول :ـ م�ل

):49ل�ادة (ا

�اء ب���ة مقع� واح� ل�ل مائة ألف ن��ة م� نف�س الع�اق ���ل�ن اوًال :ـ  � ال��اب م� ع�د م� االع ی���ن م�ل

� الع�اقي �أك�له، �ع � ف�ه.ال �ع ��� ال��اش�، و��اعى ت���ل سائ� م��نات ال ی�� ان��ابه� ����� االق��اع العام ال

���ة مثان�ًا :ـ  � ال��اب ان ���ن ع�اق�ًا �امل االهل�ة.����� في ال��شح لع �ل

� �االن��اب.ثال�ًا :ـ  � و�ل ما ی�عل ت��� �قان�ٍن، ش�و� ال��شح وال�اخ

� ال��اب.را�عًا :ـ  �اء م�ل ���ه�ف قان�ن االن��ا�ات ت�ق�� ن��ة ت���ل لل��اء ال تقل ع� ال��ع م� ع�د اع

� ال��اب ��ِ� قان�ٍن �عالج حاخام�ًا :ـ  �ائه ع�� االس�قالة أو االقالة أو ال�فاة.�ق�م م�ل الت اس���ال اع

ٍ� رس�ي آخ�.سادسًا :ـ  � � ع�ٍل، أو م� � ال��اب، وأ ���ة م�ل ال ���ز ال��ع ب�� ع

):50ال�ادة (

��غة اآلت�ة: �، ق�ل ان ی�اش� ع�له، �ال � ال��اب ال���� ال�س��ر�ة امام ال��ل �� م�ل � ع ی�د

� العلي الع�� � مه�اتي وم��ول�اتي القان�ن�ة، ب�فاٍن واخالص، وان احاف� على اس�قالل الع�اق (ُاق�� �ا �، أن اؤد

 ،� �الح شع�ه، وأسه� على سالمة أرضه وس�ائه وم�اهه وث�واته ون�امه ال���ق�ا�ي االت�اد وس�ادته، وارعى م

�اء، وال��م ب�����  وح�اد، �هللا �أمانةال����عات وان أع�ل على ص�انة ال���ات العامة وال�اصة، واس�قالل الق

على ما اق�ل شه��).

):51ال�ادة (

� ال��اب ن�امًا داخل�ًا له ل����� س�� الع�ل ف�ه.  �ع م�ل �



):52ال�ادة (

���ل االع��اض، �أغل��ة ثل�ي  �ائه، خالل ثالث�� ی�مًا م� تار�خ ت ���ة اع � ال��اب في ص�ة ع � م�ل اوًال :ـ ی�

�ائه. اع

� امام ال����ة االت�اد�ة العل�ا، خالل ثالث�� ی�مًا م� تار�خ ص�وره.ثان�ًا :ـ � ��ز ال�ع� في ق�ار ال��ل

):53ال�ادة (

��ورٍة خالف ذل�.اوًال :ـ  � ل � ال��اب عل��ًة اال اذا ارتأ �ات م�ل ت��ن جل

� م�اس�ًة.ثان�ًا :ـ  �ات �ال�سائل ال�ي ی�اها ال��ل ت��� م�اض� ال�ل

):54ال�ادة (

�ادقة على ی � ال��اب لالنعقاد ���س�ٍم ج�ه�ر�، خالل خ��ة ع�َ� ی�مًا م� تار�خ ال� � ال��ه�ر�ة م�ل �ع� رئ�

� ونائ��ه، وال ���ز ال���ی�  � ال��ل �اء س�ًا الن��اب رئ� �ة ب�ئاسة اك�� االع ن�ائج االن��ا�ات العامة، وتعق� ال�ل

م� ال��ة ال����رة آنفًا.ألك��

):55ال�ادة (

�ٍة له رئ��ًا، ث�ی��� � ال��اب في أول جل �، ألنائ�ًا أول ونائ�ًا ثان�ًا، �ا� م�ل �اء ال��ل غل��ة ال��لقة لع�د اع

��� ال��اش�. �االن��اب ال

):56ال�ادة (

��ة اوًال :ـ  �ٍة له، وت��هي ب�ها�ة ال � ال��اب أر�ع س��اٍت تق����ة، ت��أ �أول جل ت��ن م�ة ال�ورة االن��اب�ة ل��ل

�ا�عة.ال

�ا�قة.ثان�ًا :ـ  � ال��اب ال��ی� ق�ل خ��ٍة وار�ع�� ی�مًا م� تار�خ ان�هاء ال�ورة االن��اب�ة ال ���� ان��اب م�ل

):57ال�ادة (



�ل�� ت���ع��� ام�ه�ا ث�ان�ة أشه�، ���د ال��ام ال�اخلي ��ف�ة انعقاده�ا،  � ال��اب دورة انعقاد س���ة �ف ل��ل

�ل االنعقاد  � تع�ض ف�ه ال��ازنة العامة اال �ع� ال��افقة عل�ها.وال ی��هي ف ال�

):58ال�ادة (

�اء اوًال :ـ  ��ًا م� اع � ال��اب، أو ل����� ع � م�ل � ال�زراء، أو ل�ئ� � م�ل � ال��ه�ر�ة، أو ل�ئ� ل�ئ�

��ًا على ال��ض�عات ال�ي او  �ٍة اس���ائ�ة، و���ن االج��اع مق� � ال��اب الى جل �، دع�ة م�ل � ال�ع�ة ال��ل ج�

ال�ه.

� ال��اب ��ا ال ی��� على ثالث�� ی�مًا، ثان�ًا :ـ  �ل ال����عي ل�ورة انعقاد م�ل ن�از ال�ه�ات ال�ي إل ی�� ت��ی� الف

� ال��اب، او خ����  � م�ل � ال�زراء، او رئ� � م�ل � ال��ه�ر�ة، او رئ� ٍ� م� رئ� ت���عي ذل�، ب�اًء على �ل

.� �اء ال��ل ��ًا م� اع ع

):59ال�ادة (

��ر  � ال��اب �� �ات م�ل �اب انعقاد جل �ائه. األی��ق� ن غل��ة ال��لقة لع�د اع

� ال��اب �ا �ات م�ل � على خالف ذل�.ألثان�ًا : ت��� الق�ارات في جل �اب، ما ل� یُ� � ال� غل��ة ال����ة، �ع� ت�ق

):60ال�ادة (

� ال�زرا�الق�انم��وعاتاوًال:  � ال��ه�ر�ة وم�ل ء.� تق�م م� رئ�

�ة.:ثان�اً  � ل�انه ال��� � ال��اب، أو م� اح� �اء م�ل مق��حات الق�ان�� تق�م م� ع��ٍة م� اع

):61ال�ادة (

� ال��اب ��ا �أتي: � م�ل ���

ت���ع الق�ان�� االت�اد�ة .اوًال :ـ 

�ل�ة ال��ف���ة.ثان�ًا :ـ  ال�قا�ة على اداء ال

� ال��ه�ر�ة.:ـ ثال�اً  ان��اب رئ�



� ت�را�عًا :ـ  �اء م�ل �ادقة على ال�عاه�ات واالتفاق�ات ال�ول�ة، �قان�ٍن ��� �أغل��ة ثل�ي اع ��� ع�ل�ة ال�

ال��اب.

ال��افقة على تع��� �ٍل م�::ـ خام�اً 

 � � االدعاء العام، ورئ� �اء م���ة ال����� االت�اد�ة، ورئ� � واع �ائي، �اأـ رئ� غل��ةأله��ة االش�اف الق

�اء االعلى.ل��لقة، ب�اًء على اق��ا � الق ٍح م� م�ل

�ف�اء واص�اب ال�رجات ال�اصة، �ب ـ ا � ال�زراء.ال ق��اٍح م� م�ل

� قائ� ف�قة ف�ا ف � �، ومعاون�ه، وم� ه� ��� � ار�ان ال�� � جهاز ال��اب�ات، ب�اءج ـ رئ� على اق��اٍح �ق، ورئ�

� ال�زراء. م� م�ل

سادسًا :

� ال��ه�ر�ة ب�اًء على �ل �، �اأ ـ م�اءلة رئ� � ال��اب.ألٍ� م�� �اء م�ل غل��ة ال��لقة لع�د اع

� ال��ه�ر�ة،  � ال��اب، �ع� ادان�ه م� ال����ة االت�اد�ة �األغل��ةب ـ اعفاء رئ� �اء م�ل ال��لقة لع�د اع

� ال�االت اآلت�ة: العل�ا، في اح�

� في ال���� ال�س��ر�ة.1 ـ ال��

ـ ان�هاك ال�س��ر.2

ـ ال��انة الع��ى.3

:ـ سا�عاً 

�اصه�،  � م�ض�ع ی�خل في اخ� � ال�زراء وال�زراء، اس�لًة في ا � م�ل � ال��اب ان ی�جه الى رئ� �� م�ل أـ لع

� على االجا�ة. �ائل وح�ه ح� ال�عق� �اء، ولل ول�ٍل م�ه� االجا�ة ع� اس�لة االع



� ال��اب، ��ح م�ض�ع عام لل��ا �اء م�ل ��ًا في االقل م� اع �اح ب ـ ���ز ل���ٍة وع���� ع ق�ة، الس��

� ال�زراء او  � م�ل � ال��اب، و���د رئ� � م�ل � ال�زارات، و�ق�م الى رئ� � ال�زراء، او اح� س�اسة واداء م�ل

� ال��اب ل��اق��ه. ��ر امام م�ل ال�زراء م�ع�ًا لل�

� ال�زراء او ال�  � م�ل ��ًا، ت�ج�ه اس���اٍب الى رئ� � ال��اب، و���افقة خ��ٍة وع���� ع �� م�ل زراء، ج ـ لع

�اصه�، وال ت��� ال��اق�ة في االس���اب اال �ع� س�عة ا�ام في االقل  ��ون ال�ي ت�خل في اخ� ل��اس��ه� في ال

م� تق���ه.

ثام�ًا :ـ

� ال�قة م� اح� ال�زراء، � ال��اب س� � ال�قة، وال أل�اأـ ل��ل غل��ة ال��لقة، وُ�ع� م��ق�ًال م� تار�خ ق�ار س�

��ًا، اث� م�اق�ة اس���اٍب ���ز ��ح م�ض�ع ال�قة  ٍ� م�قع م� خ���� ع �ال�ز�� اال ب�اًء على رغ��ه، او �ل

� اال �ع� س�عة ا�ام في االقل م� تأر�خ تق���ه. � ق�اره في ال�ل ��ر ال��ل م�جٍه ال�ه، وال �

� ال�زراء.1ب ـ  � م�ل � ال�قة م� رئ� � ال��اب ��� ٍ� الى م�ل � ال��ه�ر�ة، تق��� �ل ـ ل�ئ�

� (ـ ل��2 � ُخ� � ال��اب، ب�اًء على �ل � ال�زراء، وال ���ز ان �ق�م 1/5ل � م�ل � ال�قة م� رئ� �ائه س� ) اع

.� � ال�زراء، و�ع� س�عة ا�ام في االقل م� تق��� ال�ل � م�ل � اال �ع� اس���اٍب م�جٍه الى رئ� ه�ا ال�ل

� ال�زراء، �ا3 � م�ل � ال�قة م� رئ� � ال��اب س� �ائه.غل��ة ال��لقألـ �ق�ر م�ل ة لع�د اع

� ال�زراء. � م�ل � ال�قة م� رئ� ج ـ ُتعُ� ال�زارة م��ق�لًة في حالة س�

� ال�زراء وال�زراء في م�اص�ه�  � م�ل � ال�زراء �أك�له، ����� رئ� � ال�قة م� م�ل ��� � ��� د ـ في حالة ال�

� ال � االم�ر ال��م�ة، ل��ة ال ت��� على ثالث�� ی�مًا، الى ح�� تأل�ف م�ل ��� ح�ام ال�ادة أل�زراء ال��ی� وفقًا ل�

) م� ه�ا ال�س��ر.73(

� ال��اب، ح� اس���اب م ج�اءات ال��علقة �ال�زراء، وله اعفاؤه� إل��ولي اله��ات ال���قلة وفقًا لهـ ـ ل��ل

غل��ة ال��لقة.أل�ا



تاسعًا :

ٍ� علة ال��ارئ �أغل��ة ال�ل���، ب�اءأ ـ ال��افقة على اعالن ال��ب وحال � ال��ه�ر�ة،ى �ل � م���ك م� رئ� ورئ�

� ال�زراء. م�ل

ب ـ ُتعل� حالة ال��ارئ ل��ة ثالث�� ی�مًا قابلة لل���ی�، و���افقٍة عل�ها في �ل م�ة.

�الح�ات الالزمة ال�ي ت���ه م� ادارة ش�ون ال�الد في اث�اء م�ة اعالن ال��ب  � ال�زراء ال � م�ل ج ـ ���ل رئ�

�الح�ات �قان�ٍن، ��ا ال ی�عارض مع ال�س��ر.حالة ال��ارئ، وت��� ه�ه ال

� ال��اب، االج�اءات ال����ة وال��ائج، في اث�اء م�ة اعالن ال��ب وحالة  � ال�زراء على م�ل � م�ل د ـ �ع�ض رئ�

ال��ارئ، خالل خ��ة ع�� ی�مًا م� تار�خ ان�هائها.

):62ال�ادة (

� ال�زراء م��وع قان�ن ال��ااوًال :ـ  � ال��اب زنة العامة واُ�ق�م م�ل ق�اره.إلل��اب ال��امي الى م�ل

��ل ال��ازنة العام � ال��اب، اج�اء ال��اقلة ب�� أب�اب وف � م��ل م�الغها، وله ع��ثان�ًا :ـ ل��ل ة، وت�ف�

� ال�زراء ز�ادة اج�الي م�الغ ال�فقات. ��ورة ان �ق��ح على م�ل ال

):63ال�ادة (

�، �قان�ن.ت��د حق�ق وام��ازااوًال :ـ  �اء ال��ل � ال��اب ونائ��ه واع � م�ل ت رئ�

�انة ع�ا ی�لي �ه م� آراء في اث�اء دورة االنعقاد، وال ی�ع�ض لل�قاضاة ثان�ًا :ـ  � ال��اب �ال� �� م�ل أـ ی���ع ع

ذل�.امام ال��اك� ��أن

�ل ال����عي اال اذا �ان  �� خالل م�ة الف � على الع �اءم�ه�ب ـ ال ���ز القاء الق� ًا ���ا�ة، و���افقة االع

�انة ع�ه، او اذا ض�� م�ل��ًا �ال��م ال��ه�د في ج�ا�ة.أل�ا غل��ة ال��لقة على رفع ال�

 � � م�ل �ل ال����عي اال اذا �ان م�ه�ًا ���ا�ة، و���افقة رئ� �� خارج م�ة الف � على الع ج ـ ال ���ز القاء الق�

�انة ع�ه، او اذا ض�� م� ل��ًا �ال��م ال��ه�د في ج�ا�ة.ال��اب على رفع ال�



):64ال�ادة (

� ال��اب، �ااوًال :ـ  � ألُ��ل م�ل ٍ� م� رئ� �ائه، او �ل � اع ٍ� م� ثل �ائه، ب�اًء على �ل غل��ة ال��لقة لع�د اع

� ال�زراء. � م�ل � في اث�اء م�ة اس���اب رئ� � ال��ه�ر�ة، وال ���ز حل ال��ل � ال�زراء و���افقة رئ� م�ل

�اها س��ن ی�مًا ثان�ًا :ـ  � ال��اب، الى ان��ا�اٍت عامة في ال�الد خالل م�ٍة اق � ال��ه�ر�ة، ع�� حل م�ل ی�ع� رئ�

� االم�ر ال��م�ة. ��� ��ق�ًال، و��اصل ت � ال�زراء في ه�ه ال�الة ُم م� تار�خ ال�ل، و�ع� م�ل

� االت�اد الف�ع ال�اني:ـ م�ل

):65ال�ادة (

ٍ� ت���أوال: �اء م�ل � االت�اد"عي یُ�عى بـ ی�� ان �� م��ل�� ع� االقال�� وال��اف�ات غ�� ال�����ة في "م�ل �

� إ �اء م�ل � �ه، �قان�ٍن ��� �أغل��ة أع �اصاته، و�ل ما ی�عل ���ة ف�ه، واخ� قل��، و���� ت����ه، وش�و� الع

ال��اب.

�ل ال�اني �ل�ة ال��ف���ة:الف ال

):66ال�ادة (

� ال�زراء، ت�ارس صالح�اتها وفقًا لل�س��ر  � ال��ه�ر�ة، وم�ل �ل�ة ال��ف���ة االت�اد�ة، م� رئ� ت���ن ال

والقان�ن.

� ال��ه�ر�ة الف�ع االول :ـ رئ�

):67ال�ادة (

� ال�ولة ورم� وح�ة ال���، ���ل س�ادة ال�الد، و��ه� على ض�ان االل��ام �ال�س��ر،  � ال��ه�ر�ة ه� رئ� رئ�

ال�س��ر.ألح�ام�اف�ة على اس�قالل الع�اق، وس�ادته، ووح�ته، وسالمة اراض�ه، وفقًا وال�

):68ال�ادة (

����� في ال��شح ل�ئاسة ال��ه�ر�ة ان ���ن:



ع�اق�ًا �ال�الدة وم� اب��� ع�اق���.اوًال :ـ

ثان�ًا :ـ �امل االهل�ة وات� االر�ع�� س�ًة م� ع��ه .

ٍة وخ��ٍة س�اس�ٍة وم�ه�دًا له �ال�ـ�اهة واالس�قامة والع�الة واالخالص لل���.ذا س�عٍة ح��ثال�ًا :ـ 

غ�� م���ٍم �����ٍة م�لٍة �ال��ف.را�عًا :ـ 

):69ال�ادة (

� ال��ه�ر�ة.أوًال :ـ  � رئ� � ت��� �قان�ٍن، اح�ام ال��ش�ح ل��

� ال��ه�ر�ثان�ًا :ـ  ٍ� أو اك�� ل�ئ� ة.ت��� �قان�ٍن، اح�ام اخ��ار نائ

):70ال�ادة (

� ال��اب م� باوًال :ـ  � م�ل �ائه.أ�� ال��ش��� رئ��ًا لل��ه�ر�ة، �ی��� غل��ة ثل�ي ع�د اع

� ب�� ال��ش��� ال�اصل�� على اعلى ثان�ًا :ـ  ٌ� م� ال��ش��� على االغل��ة ال��ل��ة، ی�� ال��اف �ل أ اذا ل� ��

�ل على اك���ة االص�ات في االق��اع ال�اني.االص�ات، و�عل� رئ��ًا م� ��

):71ال�ادة (

� ال��ه�ر�ة، � رئ� ��ص عل�ها في ال�ادة (ی�د ��غة ال�� � ال��اب، �ال ) م� 50ال���� ال�س��ر�ة امام م�ل

ال�س��ر. 

):72ال�ادة (

� ال��ه�ر�ة اوًال :ـ  �.�أر�عت��د وال�ة رئ� س��ات، و���ز اعادة ان��ا�ه ل�ال�ة ثان�ٍة ف��

� ال��اب.أ:ـ ثان�اً  � ال��ه�ر�ة �ان�هاء دورة ل��ل ـ ت��هي وال�ة رئ�

� ال��اب ال��ی� واج��اعه، على ان  � ال��ه�ر�ة ���ارسة مه�اته الى ما �ع� ان�هاء ان��ا�ات م�ل ب ـ ����� رئ�

.� ٍ� ج�یٍ� لل��ه�ر�ة خالل ثالث�� ی�مًا م� تار�خ أول انعقاٍد لل��ل ی�� ان��اب رئ�



ٍ� ج�ی� ج ـ في حالة خل�  ٍ� م� االس�اب، ی�� ان��اب رئ� � ال��ه�ر�ة أل� س� � رئ� � ال��ة ال���ق�ة إلك�الم�

� ال��ه�ر�ة. ل�ال�ة رئ�

):73ال�ادة (

�الح�ات اآلت�ة: � ال��ه�ر�ة ال ی��لى رئ�

� �ال�� ال�اص، وال����م:ـ اوال � ال�زراء، �اس���اء ما ی�عل � م�ل �� اص�ار العف� ال�اص ب��ص�ٍة م� رئ�

�اد ال�الي واالدار�.  �ارت�اب ال��ائ� ال�ول�ة واالرهاب والف

�ي :ـثان�اً  �ادقًا عل�ها �ع� م � ال��اب، وُتع� م �ادقة على ال�عاه�ات واالتفاق�ات ال�ول�ة، �ع� م�افقة م�ل ال�

�ل�ها. خ��ة ع�� ی�مًا م� تار�خ ت

� ال��اب، و :ـ ثال�اً  ��ر الق�ان�� ال�ي ���ها م�ل �ادق و� �ي خ��ة ع�� ی�مًا م� � �ادقًا عل�ها �ع� م تع� م

�ل�ها. تار�خ ت

�ادقة على ن�ائج  � لالنعقاد خالل م�ٍة ال ت��اوز خ��ة ع�� ی�مًا م� تار�خ ال� � ال��اب ال���� را�عًا :ـ دع�ة م�ل

��ص عل�ها في ال�س��ر. االن��ا�ات، وفي ال�االت االخ�� ال��

� ال�زراء، وفقًا للقان�ن.م�ح االوس�ة وال��اش�� ب�:ـ خام�اً  � م�ل �ص�ٍة م� رئ�

�ف�اء.:ـ سادساً  ق��ل ال

اص�ار ال��اس�� ال��ه�ر�ة .سا�عًا :ـ 

�ة.ثام�ًا :ـ  ��رها ال��اك� ال��� �ادقة على اح�ام االع�ام ال�ي ت ال�

ال����ف�ة واالح�فال�ة.لألغ�اضلق�ادة العل�ا للق�ات ال��ل�ة �ق�م ��ه�ة اتاسعًا :ـ 

م�ارسة ا�ة صالح�ات رئاس�ة اخ�� واردة في ه�ا ال�س��ر.ًا :ـ عاش� 

):74ال�ادة (

� ال��ه�ر�ة. �ات رئ� � � وم� ���د �قان�ٍن، رات



):75ال�ادة (

�ي س�عة ا�ام م� اوًال :ـ  � ال��اب، وُتع� ناف�ًة �ع� م � م�ل � ال��ه�ر�ة تق��� اس�قال�ه ت�����ًا الى رئ� ل�ئ�

� � م�ل ال��اب.تار�خ ای�اعها ل�

� ع�� غ�ا�ه.ثان�ًا :ـ  � ال��ه�ر�ة م�ل ال�ئ� � رئ� ��ل نائ

��ه ثال�ًا :ـ  � ال��ه�ر�ة ع�� خل� م� � ال��ه�ر�ة م�ل رئ� � رئ� � ال��اب أل���ل نائ ٍ� �ان، وعلى م�ل س�

� ج�ی�، خالل م�ٍة ال ت��اوز ثالث�� ی�مًا م� تأر�خ ال�ل�. ان��اب رئ�

�را�عًا :ـ  � � ال��ه�ر�ة في حالة ع�م في حالة خل� م� � ال��اب، م�ل رئ� � م�ل � ال��ه�ر�ة، َ��ل رئ� رئ�

ٍ� ج�ی� خالل م�ٍة ال ت��اوز ثالث� ٍ� له، على ان ی�� ان��اب رئ� ح�ام ه�ا أل� ی�مًا م� تار�خ ال�ل�، وفقًا وج�د نائ

ال�س��ر.

� ال�زراءالف�ع ال�اني :ـ م�ل

):76ال�ادة (

� ال��هاوًال :ـ  � ال�زراء، خالل خ��ة ع�َ� ی�ماً �ر�ة، م�شح ال��لة ال��اب�ة االك�� ع�دًا، ب����ل م�ل��لف رئ�

� ال��ه�ر�ة. م� تار�خ ان��اب رئ�

�اها ثالث�ن ی�مًا م� تار�خ ثان�ًا :ـ  �اء وزارته، خالل م�ٍة اق � ال�زراء ال��لف، ت���ة اع � م�ل ی��لى رئ�

ال��ل�ف.

� ال��ه�ر�ة،ثال�ًا :ـ  � �ُ�لف رئ� � ال�زراء، خالل خ��ة ع�� ی�مًا، ع�� اخفاق رئ� م�ش�ًا ج�ی�ًا ل�ئاسة م�ل

��ص عل�ها في ال��� "ثان�ًا" م� ه�ه ال�ادة. � ال�زراء ال��لف في ت���ل ال�زارة، خالل ال��ة ال�� م�ل

 � �اء وزارته، وال��هاج ال�زار�، على م�ل � ال�زراء ال��لف، اس�اء اع � م�ل ال��اب، و�ع� را�عًا :ـ �ع�ض رئ�

غل��ة ال��لقة.ألم�ف�دی�، وال��هاج ال�زار�، �احائ�ًا ثق�ها، ع�� ال��افقة على ال�زراء



� ال��ه�ر�ة ت�ل�ف م�شٍح آخ� ب����ل ال�زارة، خالل خ��ة ع�� ی�مًا، في حالة ع�م ن�ل :ـ خام�اً  ی��لى رئ�

ال�زارة ال�قة.

):77ال�ادة (

� ال:ـ اوالً  � م�ل � ال��ه�ر�ة، وان ���ن حائ�ًا ال�هادة ال�امع�ة او ما ����� في رئ� �زراء ما ����� في رئ�

�عادلها، وات� ال�ام�ة وال�الث�� س�ًة م� ع��ه.

�هادة ال�امع�ة أو ما �عادلها.:ـ ثان�اً  � ال��اب، وان ���ن حائ�ًا ال �� م�ل ����� في ال�ز�� ما ����� في ع

):78ال�ادة (

� ال�زراء ه� � م�ل ��اسة العامة لل�ولة، والقائ� العام للق�ات ال��ل�ة، رئ� � ال��اش� ع� ال ال���ول ال��ف��

� ال�زراء، و���أس اج��اعاته، وله ال�� �إدارة�ق�م  � ال��اب.�إقالةم�ل ال�زراء، ���افقة م�ل

):79ال�ادة(

��غ � ال��اب، �ال � ال�زراء، ال���� ال�س��ر�ة امام م�ل �اء م�ل � واع � رئ� ��ص عل�ها في ال�ادة ی�د ة ال��

) م� ال�س��ر.50(

):80ال�ادة (

�الح�ات اآلت�ة: � ال�زراء ال ��ارس م�ل

��اسة العامة لل�ولة، وال��� العامة، واالش�اف علىاوًال :ـ  ع�ل ال�زارات، وال�هات غ�� ال��ت��ة ت���� وت�ف�� ال

ب�زارة.

اق��اح م��وعات الق�ان��.ثان�ًا :ـ 

اص�ار االن��ة وال�عل��ات والق�ارات، به�ف ت�ف�� الق�ان��.ثال�ًا :ـ

اع�اد م��وع ال��ازنة العامة وال��اب ال��امي وخ�� ال����ة.را�عًا :ـ 



�ف�اء واص�اب ال�رجات ال�اصة، خام�ًا :ـ  � ال��اب، �ال��افقة على تع��� و�الء ال�زارات وال ال��ص�ة الى م�ل

� ومعاون�ه،  � ار�ان ال�� � جهاز ال��اب�ات ال���ي،ورئ� � قائ� ف�قة ف�ا ف�ق، ورئ� � ورؤساءوم� ه� ���

االجه�ة االم��ة.

ال�فاوض ��أن ال�عاه�ات واالتفاق�ات ال�ول�ة، وال��ق�ع عل�ها، او م� ���له.سادسًا :ـ 

):81ال�ادة (

�اوًال :ـ  � ال��ه�ر�ة، مقام رئ� � �ق�م رئ� � � ال�زراء، ع�� خل� ال�� ٍ� �ان.�ألم�ل س�

� ال��ه�ر�ة ب��ل�ف م�شٍح آخ� :ـ ثان�اً  ��ص عل�ها في ال��� "اوًال" م� ه�ه ال�ادة، �ق�م رئ� � ال�الة ال�� ع�� ت�ق

) م� ه�ا ال�س��ر.76ح�ام ال�ادة (أل�� على خ��ة ع�� ی�مًا، ووفقًا ب����ل ال�زارة، خالل م�ٍة ال ت� 

):82ال�ادة (

�ات � � وم� � ال�زراء، وم� ه� ب�رج�ه�.ی��� �قان�ٍن، روات �اء م�ل � واع رئ�

):83ال�ادة (

��ة. �ام��ًة وش� � ال��اب، ت � ال�زراء وال�زراء امام م�ل � م�ل ت��ن م��ول�ة رئ�

):84ال�ادة (

ی��� �قان�ٍن، ع�ل االجه�ة االم��ة، وجهاز ال��اب�ات ال���ي، وت��د واج�اتها وصالح�اتها، وتع�ل وفقًا :ـ اوال

� ال��اب.ل��اد �ع ل�قا�ة م�ل �ان، وت� ئ حق�ق االن

� ال�زراء.:ـ ثان�اً  ی�ت�� جهاز ال��اب�ات ال���ي ���ل

):85ال�ادة (

� ال�زراء ن�امًا داخل�ًا، ل����� س�� الع�ل ف�ه. وضع م�ل

):86ال�ادة (

�اصاتها، وصالح�ات ال�ز��. ی��� �قان�ٍن، ت���ل ال�زارات وو�ائفها، واخ�



�ل ال�ال �ائ�ة:�الف �ل�ة الق ال

):87ال�ادة (

��ر اح�امها وفقًا للقان�ن. �ائ�ة م��قلة، وت��الها ال��اك� على اخ�الف ان�اعها ودرجاتها، وت �ل�ة الق ال

):88ال�ادة (

�ائه� لغ�� القان�ن، وال ���ز  �اة م��قل�ن، ال سل�ان عل�ه� في ق �اء او فيأل�ةالق سل�ة ال��خل في الق

ش�ون الع�الة.

):89ل�ادة (ا

�اء االعلى، وال����ة االت�اد�ة العل�ا، وم���ة ال�����  � الق �ائ�ة االت�اد�ة، م� م�ل �ل�ة الق ت��ن ال

�ائي، وال��اك� االت�اد�ة االخ�� ال�ي ت��� وفقًا للقان�ن. االت�اد�ة، وجهاز االدعاء العام، وه��ة االش�اف الق

�اء االعلى � الق الف�ع االول :ـ م�ل

):90(ال�ادة

�اصاته، وق�اع�  �ائ�ة، و���� القان�ن، ���قة ت����ه، واخ� �اء االعلى ادارة ش�ون اله��ات الق � الق ت�لي م�ل

س�� الع�ل ف�ه.

):91ال�ادة (

�الح�ات اآلت�ة: �اء االعلى ال � الق ��ارس م�ل

�.اوًال :ـ  �اء االت�اد �اء واالش�اف على الق ادارة ش�ون الق

�ائي، ت�ش�ح رئ:ـ ثان�اً  � ه��ة االش�اف الق � االدعاء العام، ورئ� �اء م���ة ال����� االت�اد�ة، ورئ� � واع �

� ال��اب لل��افقة على تع���ه�. وع�ضها على م�ل

� ال��اب لل��افقة عل�ها.:ـ ثال�اً  �ائ�ة االت�اد�ة، وع�ضها على م�ل �ل�ة الق ����ة لل اق��اح م��وع ال��ازنة ال



ل����ة االت�اد�ة العل�ا :ـ االف�ع ال�اني

):92ال�ادة (

�ائ�ٌة م��قلة مال�ًا و�دار�ًا.اوًال :ـ  ال����ة االت�اد�ة العل�ا ه��ٌة ق

�اة، وخ��اء:ـ ثان�اً  في الفقه االسالمي، وفقهاء القان�ن، ُ���د ت��ن ال����ة االت�اد�ة العل�ا، م� ع�ٍد م� الق

� ال��اب.ع�ده�، وت��� ���قة اخ��اره�، وع�ل ال �اء م�ل �� �أغل��ة ثل�ي اع ����ة، �قان�ٍن ُ�

):93ال�ادة (

� ال����ة االت�اد�ة العل�ا ��ا �أتي: ت��

ال�قا�ة على دس��ر�ة الق�ان�� واالن��ة ال�اف�ة .اوًال :ـ 

��ص ال�س��ر.:ـ ثان�اً  تف��� ن

�ا�ا ال�ي ت��أ ع� ت���� الق�ان�� االت�اد�:ـ ثال�اً  �ل في الق ة، والق�ارات واالن��ة وال�عل��ات، واالج�اءات الف

�أن، م� االف�اد وغ��ه�، ح�  � ال�زراء، وذو� ال �ل�ة االت�اد�ة، و��فل القان�ن ح� �ل م� م�ل �ادرة ع� ال ال

� ال����ة.  ال�ع� ال��اش� ل�

�ل ب�� ال���مة االت�اد�ة، وح��مات االقال�� وال�:ـ را�عاً  �ل في ال��ازعات ال�ي ت� �اف�ات وال�ل��ات واالدارات الف

ال��ل�ة.

�ل ف��ا ب�� ح��مات االقال�� أو ال��اف�ات.:ـ خام�اً  �ل في ال��ازعات ال�ي ت� الف

� ال�زراء وال�زراء، و���� ذل� �قان�ن.:ـ سادساً  � م�ل � ال��ه�ر�ة، ورئ� �ل في االتهامات ال��جهة الى رئ� الف

�ادقة على ال��ائج ال�هائ�:ـ سا�عاً  � ال��اب.ال� ���ة م�ل ة لالن��ا�ات العامة لع

�اء:ثام�اً  �اص ب�� الق �ل في ت�ازع االخ� �ائ�ة لأ ـ الف �، واله��ات الق ل�� وال��اف�ات غ�� ال�����ة قاألاالت�اد

قل��.إفي 



�ب �اص ف��ا ب�� اله��ات الق �ل في ت�ازع االخ� �.قل�إ، أو ال��اف�ات غ�� ال�����ة في قال��ألائ�ة لـ الف

):94ال�ادة (

�ل�ات �افة. ق�ارات ال����ة االت�اد�ة العل�ا �اتة ومل�مة لل

� :ـ اح�ام عامة  الف�ع ال�ال

):95ال�ادة (

�اء م�اك� خاصة أو اس���ائ�ة. ���� ان

):96ال�ادة (

�اة وخ�م�ه�، �اصاتها، و��ف�ة تع��� الق �اء االدعاء ی��� القان�ن، ت���� ال��اك�، وان�اعها، ودرجاتها، واخ� واع

��ا�ه�، واحال�ه� على ال�قاع�. العام، وان

):97ال�ادة (

�اة غ�� قابل�� للع�ل اال في ال�االت ال�ي ���دها القان�ن، ��ا ���د القان�ن، االح�ام ال�اصة به�، و����  الق

م�اءل�ه� تأدی��ًا.

):98ال�ادة (

�� االدعاء العام ما �أتي:  ���� على القاضي وع

�ائ�ة، وا:ـاوالً  � ع�ٍل آخ�.وأل���ف��� ال����ع�ة وال��ف���ة، ال��ع ب�� ال���فة الق أ

� ح�ٍب او م���ٍة س�اس�ة، اوثان�ًا :ـ �ا� س�اسي.االن��اء الى أ � ن الع�ل في أ

):99ال�ادة (

�� على ال��ائ �اص ال��اك� الع����ة ال�ي تق� �اء الع����، و���د اخ� � ذات ال�ا�ع الع���� ی��� �قان�ن، الق

ال�ي تقع م� اف�اد الق�ات ال��ل�ة، وق�ات االم�، وفي ال��ود ال�ي �ق�رها القان�ن.

):100ال�ادة (



� ع�ل او ق�ار ادار� م� ال�ع�. ��� أ � في الق�ان�� على ت� ���� ال�

):101ال�ادة (

�اء االدار�، واالف� � ب��ائف الق � دولة، ��� �اء م�ل ��اغة، وت���ل ال�ولة، وسائ�اء،���ز �قان�ٍن، ان وال

�اء، اال ما اس���ي م�ها �قان�ن. اله��ات العامة، امام جهات الق

�ل ال�ا�ع اله��ات ال���قلة:الف

):102ال�ادة (

�ع  �ان، وال�ف�ض�ة العل�ا ال���قلة لالن��ا�ات، وه��ة ال�ـ�اهة، ه��اٌت م��قلة، ت� ُتع� ال�ف�ضة العل�ا ل�ق�ق االن

� ال��اب، وت��� اع�الها �قان�ن.ل�قا� ة م�ل

):103ال�ادة (

�االت، ودواو�� االوقاف، ه��اٌت :ـ اوالً  ُ�ع� �ل م� ال��� ال����� الع�اقي، ودی�ان ال�قا�ة ال�ال�ة، وه��ة االعالم واالت

م��قلة مال�ًا وادار�ًا، و���� القان�ن ع�ل �ل ه��ٍة م�ها.

� ال��اب، و��ت�� دی�ان ال�قا�ة ال�ال�ة، وه��ة االعالم ���ن ال��� ال����� ال:ـ ثان�اً  ع�اقي م��وًال امام م�ل

� ال��اب. �االت ���ل واالت

� ال�زراء .:ـ ثال�اً  ت�ت�� دواو�� االوقاف ���ل

):104ال�ادة (

�اصاتها �قان�ن. � ال�زراء، و���� ع�لها واخ� �ه�اء، ت�ت�� ���ل � ه��ٌة ت��ى م�س�ة ال ت�س

):105ال�ادة (

��ان حق�ق االقال�� وال��اف�ات غ�� ال�����ة في اقل��، في ال��ار�ة العادلة في ادارة  � ه��ٌة عامة ل ت�س

م�س�ات ال�ولة االت�اد�ة ال���لفة، وال�ع�ات وال�ماالت ال�راس�ة، وال�ف�د وال��ت��ات االقل���ة وال�ول�ة، وت��ن م� 

ف�ات غ�� ال�����ة في اقل��، وت��� �قان�ن.م��لي ال���مة االت�اد�ة، واالقال�� وال��ا



):106ال�ادة (

� ال�اردات االت�اد�ة، وت���ن اله��ة م� خ��اء ال���مة االت�اد�ة  �� � �قان�ٍن، ه��ٌة عامة ل��اق�ة ت� ت�س

��لع �ال���ول�ات اآلت�ة:واالقال�� وال��اف�ات وم��ل�� ع�ها، وت

� اس��قاق االقال�� وال��اف�ات غ�� ال��ق� م� ع�الة ت�ز�ع ال��ح:ـ اوالً  وال��اع�ات والق�وض ال�ول�ة، ���ج

ال�����ة في اقل��.

ال��ق� م� االس���ام االم�ل لل��ارد ال�ال�ة االت�اد�ة واق��امها.:ـ ثان�اً 

� االم�ال ل���مات االقال�� او ال��اف�ات غ�� ال�����ة ف:ـثال�اً  �� �فاف�ة والع�الة ع�� ت� ي اقل��، وفقًا ض�ان ال

� ال�ق�رة. لل��

):107ال�ادة (

�، ی��لى ت���� ش�ون ال���فة العامة االت�اد�ة، ��ا ف�ها  � ال��مة العامة االت�اد ٌ�، ���ى م�ل � م�ل ی�س

�اصاته �قان�ن. ال�ع��� وال��ق�ة، و���� ت����ه واخ�

):108ال�ادة (

 �� � ال�اجة وال ورة �قان�ن.���ز اس���اث ه��اٍت م��قلة اخ�� ح�

�ل�ات االت�اد�ة:ال�ا�عال�اب �اصات ال اخ�

):109ال�ادة (

 .� �ل�ات االت�اد�ة على وح�ة الع�اق وسالم�ه واس�قالله وس�ادته ون�امه ال���ق�ا�ي االت�اد ت�اف� ال

):110ال�ادة (

���ة اآلت�ة: �اصات ال� �ل�ات االت�اد�ة �االخ� � ال ت��

��اسة ال�ارج:ـ اوالً  �ة وال����ل ال�بل�ماسي، وال�فاوض ��أن ال�عاه�ات واالتفاق�ات ال�ول�ة، وس�اسات رس� ال

��اد�ة. �اد�ة وال��ار�ة ال�ارج�ة ال ��اسة االق� االق��اض وال��ق�ع عل�ها واب�امها، ورس� ال



�اء ق�ات م�ل�ة وادارتها، ل�أم�� ح�ا�:ـ ثان�اً  ة وض�ان ام� وضع س�اسة االم� ال���ي وت�ف��ها، ��ا في ذل� ان

ح�ود الع�اق، وال�فاع ع�ه. 

��اسة ال��ار�ة ع�� ح�ود االقال�� وال��اف�ات في :ـ ثال�اً  ��اسة ال�ال�ة، وال�����ة، واص�ار الع�لة، وت���� ال رس� ال

�اء ال��� ال�����، وادارته. ��اسة ال�ق��ة وان الع�اق، ووضع ال���ان�ة العامة لل�ولة، ورس� ال

� وال��ای�ل واالوزان.ت���:ـ را�عاً  � أم�ر ال�قای�

��اسي.:ـ خام�اً  � واالقامة وح� الل��ء ال ت���� ام�ر ال����ة وال���

ت���� س�اسة ال��ددات ال���ة وال����.:ـ سادساً 

وضع م��وع ال��ازنة العامة واالس���ار�ة.:ـ سا�عاً 

�ادر ال��اه م� خارج ا:ـ ثام�اً  ��اسات ال��علقة �� � ال��اه ال�ه وت�ز�عها ت���� ال � ت�ف لع�اق، وض�ان م�اس�

العادل داخل الع�اق ، وفقًا للق�ان�� واالع�اف ال�ول�ة.

��ان.:ـ تاسعاً  �اء وال�ع�اد العام لل االح

):111ال�ادة (

� الع�اقي في �ل االقال�� وال��اف�ات. �ع ال�ف� والغاز ه� مل� �ل ال

):112ال�ادة (

دارة ال�ف� والغاز ال�����ج م� ال�ق�ل ال�ال�ة مع ح��مات االقال�� وال��اف�ات إاالت�اد�ة �تق�م ال���مة :ـ اوالً 

�ة  ��اني في ج��ع ان�اء ال�الد، مع ت��ی� ح �ٍف ی��اس� مع ال��ز�ع ال ال����ة، على ان ت�زع وارداتها ���ٍل م�

��رٍة م��فة م� ق�للألل��ٍة م��دة � م�ها � ��رة، وال�ي ح�م ��رت �ع� ذل�، قال�� ال�� �، وال�ي ت �اب ال��ام ال

��ا ی�م� ال����ة ال���ازنة لل��ا�� ال���لفة م� ال�الد، و���� ذل� �قان�ن.

��اسات االس��ات���ة الالزمة :ـ ثان�اً  تق�م ال���مة االت�اد�ة وح��مات االقال�� وال��اف�ات ال����ة معًا ب�س� ال

���ع ل����� ث�وة ال�ف� والغاز، ��ا ��ق� أع ��ق وت � الع�اقي، مع���ًة اح�ث تق��ات م�ادئ ال �ع لى م�فعٍة لل



االس���ار.

):113ال�ادة (

�اص  تع� االثار وال��اقع االث��ة وال��ى ال��اث�ة وال�����ات وال�����ات م� ال��وات ال����ة ال�ي هي م� اخ�

�� ذل �ل�ات االت�اد�ة وت�ار �ال�عاون مع االقال�� وال��اف�ات و�� � �قان�ن.ال

):114ال�ادة (

�ل�ات االت�اد�ة وسل�ات االقال��: �اصات اآلت�ة م����ًة ب�� ال ت��ن االخ�

، و���� ذل� �قان�ن.إقل��ادارة ال��ارك �ال����� مع ح��مات االقال�� وال��اف�ات غ�� ال�����ة في :ـ اوالً 

�ادر ال�اقة ال�ه��ائ�ة ال�ئ��ة وت�ز�عها.:ـ ثان�اً  ت���� م

��ان ح�ا�ة ال���ة م� ال�ل�ث، وال��اف�ة على ن�اف�ها، �ال�عاون مع االقا:ـ ال�اً ث ��اسة ال����ة ل ل�� رس� ال

قل��.إوال��اف�ات غ�� ال�����ة في 

رس� س�اسات ال����ة وال����� العام.:ـ را�عاً 

���ة العامة، �ال�عاون مع االقا:ـ خام�اً  ��اسة ال قل��.إل�����ة في ل�� وال��اف�ات غ�� ارس� ال

��اسة ال�عل���ة وال�����ة العامة �ال��اور مع االقا:ـ سادساً  قل��.إل�� وال��اف�ات غ�� ال�����ة في رس� ال

��� ت�ز�ٍع عادٍل لها، و���� ذل� �قان�ن.:ـ سا�عاً  رس� س�اسة ال��ارد ال�ائ�ة ال�اخل�ة، وت����ها ��ا �

):115ال�ادة (

� عل�ه في �ل�ات االت�اد�ة، ���ن م� صالح�ة االقال�� وال��اف�ات غ�� كل ما ل� ی� ���ة لل �اصات ال� االخ�

�الح�ات االخ�� ال�����ة ب�� ال���مة االت�اد�ة واالقال��، ت��ن االول��ة ف�ها لقان�ن  ال�����ة في اقل��، وال

االقال�� وال��اف�ات غ�� ال�����ة في اقل��، في حالة ال�الف ب��ه�ا.

�ال�اب ا سل�ات األقال��:ل�ام

�ل ا ولأل الف



)األقال��(

):116ال�ادة (

� في ج�ه�ر�ة الع�اق م� عاص�ٍة واقال�� وم�اف�اٍت ال م����ٍة واداراٍت م�ل�ة. ی���ن ال��ام االت�اد

):117ال�ادة (

�ق� ه�ا ال�س��ر، ع�� نفاذه، اقل�� ��دس�ان وسل�اته القائ�ة، اقل��ًا ات�اد�ًا.:ـاوالً 

� وفقًا �ق� ه�ا ال�س��ر، اال:ـ ثان�اً  ح�امه.ألقال�� ال��ی�ة ال�ي ت�س

):118ال�ادة (

�ٍة له، قان�نًا ���د االج�اءات ال��ف���ة ال�اصة  � ال��اب في م�ٍة ال ت��اوز س�ة اشه� م� تار�خ اول جل ��� م�ل

�اء ال�اض���.ألغل��ة ال����ة لأل، �اب����� االقال�� ع

):119ال�ادة (

ٍ� �االس�ف�اء عل�ه، �ق�م ���� ل�ل م�اف�ٍة او اك��، ت���� اقل�ٍ� ب�اء ع ح�� ���ق���:إلى �ل

� ال��اف�ات ال�ي ت�وم ت���� االقل��.:ـ اوالً  ٍ� م� م�ال �اء في �ل م�ل � االع ٍ� م� ثل �ل

�� ال�اخ��� في �ل م�اف�ٍة م� ال��اف�ات ال�ي ت�وم ت���� االقل��:ـ ثان�اً  ٍ� م� ُع .�ل

):120ال�ادة (

�الح�ات، على ان ال  �ق�م االقل�� ب�ضع دس��ٍر له، ���د ه��ل سل�ات االقل��، وصالح�اته، وآل�ات م�ارسة تل� ال

ی�عارض مع ه�ا ال�س��ر.

):121ال�ادة ( 

�ائ�ة، وفقًا :ـ اوالً  �ل�ات ال����ع�ة وال��ف���ة والق �ل�ات االقال��، ال�� في م�ارسة ال ال�س��ر، ه�ا ألح�امل

�ل�ات االت�اد�ة. ���ة لل �اصاٍت ح �اس���اء ما ورد ف�ه م� اخ�



� او تعارض ب�� :ـ ثان�اً  � في االقل��، في حالة وج�د ت�اق �ل�ة االقل��، تع�یل ت���� القان�ن االت�اد ��� ل

�ل�ات اال  ���ة لل �اصات ال� ��ص م�ألٍة ال ت�خل في االخ� � وقان�ن االقل��، �� ت�اد�ة.القان�ن االت�اد

� ل:ـ ثال�اً  � �لة ات�اد�ًا، ت�في للق�ام �أع�ائها وم��ول�اتها، ألت� �ٌة عادلة م� االی�ادات ال�� قال�� وال��اف�ات ح

��ان ف�ها. مع االخ� �ع�� االع��ار م�اردها وحاجاتها، ون��ة ال

ٌ� ل:ـ را�عاً  � م�ات �فارات وال�ع�ات ال�بل�ماس�ة، لألت�س ��ون ال�قاف�ة واالج��اع�ة قال�� وال��اف�ات في ال ��ا�عة ال

واالن�ائ�ة.

� ح��مة االقل�� ��ل ما ت��ل�ه ادارة االقل��، و��جٍه خاص انخام�ا:ـ  قل��، إل�اء وت���� ق�� االم� ال�اخلي لت��

���ة واالم� وح�س االقل��. كال

�ل ال�اني ال��اف�ات ال�ي ل� ت���� في اقل�� :الف

):122ال�ادة ( 

��ة وال��احي والق��.ت�:ـ اوًال  ��ن ال��اف�ات م� ع�ٍد م� األق

�الح�ات االدار�ة وال�ال�ة ال�اسعة، ��ا ����ها م� ادارة ش�ونها ثان�ا:ـ  ت��ح ال��اف�ات ال�ي ل� ت���� في اقل�� ال

على وف� م��أ الالم����ة االدار�ة، و���� ذل� �قان�ن.

� ال��اثال�ًا:ـ  � ی����ه م�ل � االعلى في ال��اف�ة، ل��ارسة صالح�اته ُ�ع� ال��اف� ال� � ال��ف�� ف�ة، ال�ئ�

.� ال���ل بها م� ق�ل ال��ل

� ال��اف�ة، وال��اف�، وصالح�اته�ا.را�عاً  :ـ ی��� �قان�ٍن، ان��اب م�ل

����ة أو اش�اف ا�ة وزارة او ا�ة جهة غ�� م�ت��ة ب�زارة، وله مال�ٌة م��قلةخام�ًا:ـ  � ال��اف�ة ل �ع م�ل .ال ��

):123ال�ادة ( 

�، ���افقة ال��ف��، و���� ذل� �قان�ن. � سل�ات ال���مة االت�اد�ة لل��اف�ات، أو �الع� ���ز تف��

� �ل ال�ال العاص�ةالف



):124ال�ادة ( 

�غ�اد ���ودها ال�ل��ة، عاص�ة ج�ه�ر�ة الع�اق، وت��ل ���ودها االدار�ة م�اف�ة �غ�اد.:ـ اوالً 

العاص�ة �قان�ٍن.ی��� وضعثان�ًا:ـ 

�� :ـ ثال�اً  قل��.إلال ���ز للعاص�ة أن ت�

�ل ال�ا�ع االدارات ال��ل�ة:الف

):125ال�ادة ( 

��اس�ة وال�قاف�ة وال�عل���ة للق�م�ات ال���لفة �ال����ان، وال�ل�ان  ��� ه�ا ال�س��ر ال�ق�ق االدار�ة وال �

� �قان�ن.واآلش�ر���، وسائ� ال���نات االخ��، و���� ذل

�ادس االح�ام ال��ام�ة واالن�قال�ة:ال�اب ال

�ل االول االح�ام ال��ام�ة:الف

):126ال�ادة ( 

� (:ـ اوالً  � ال�زراء م���ع��، أو لُ�� � ال��ه�ر�ة وم�ل � ال��اب، اق��اح تع�یل 1/5ل�ئ� �اء م�ل ) اع

ال�س��ر.

ال�اب االول، وال�ق�ق وال���ات ال�اردة في ال�اب ال�اني م� ال ���ز تع�یل ال��ادئ االساس�ة ال�اردة في:ـ ثان�اً 

� �� ان��اب���� م�عاق����، و��اءال�س��ر، اال �ع� دورت �ع � ال��اب عل�ه، وم�افقة ال �اء م�ل على م�افقة ثل�ي اع

� ال��ه�ر�ة، خالل س�عة ا�ام. �ادقة رئ� �االس�ف�اء العام، وم

��ص عل�ها في ال��� "ثان�ًا" م� ه�ه ال�ادة، اال �ع� م�افقة ثل�ي ال ���ز تع�یل ال��اد االخ:ـ ثال�اً  �� غ�� ال��

� ال��ه�ر�ة، خالل س�عة ا�ام. �ادقة رئ� � �االس�ف�اء العام، وم �ع � ال��اب عل�ه، وم�افقة ال �اء م�ل اع

� م� صالح�ات االقال�:ـ را�عاً  � تع�یل على م�اد ال�س��ر، م� شأنه ان ی��ق � ال�ي ال ت��ن داخلًة ال ���ز اج�اء ا



�ل�ة ال����ع�ة في االقل�� ال�ع�ي، وم�افقة أغل��ة  �ل�ات االت�اد�ة، اال ���افقة ال ���ة لل �اصات ال� ض�� االخ�

س�انه �اس�ف�اٍء عام.

��ص عل:ـخام�اً  � ال��ه�ر�ة �ع� ان�هاء ال��ة ال�� �ادقًا عل�ه م� ق�ل رئ� و�ها في ال��� "ثان�ًا"أـ ُ�عُ� ال�ع�یل م

���قه."ثال�ًا" م� ه�ه ال�ادة، في حالة ع�م ت

��ه في ال����ة ال�س��ة. ب ـ ُ�عُ� ال�ع�یل ناف�ًا، م� تار�خ ن

):127ال�ادة (

�اء  �ائه، واع � ال��اب ونائ��ه واع � م�ل � ال�زراء، ورئ� �اء م�ل � واع � ال��ه�ر�ة، ورئ� ال ���ز ل�ئ�

�ائ�ة، واص�اب ال�رجات ال�اصة، ان �ل�ة الق ���غل�ا نف�ذه� في ان ����وا أو ���أج�وا ش��ًا م� ام�ال ال�ولة ال

أو ان ی�ج�وا أو ی��ع�ا لها ش��ًا م� ام�اله�، أو ان �قاض�ها عل�ها أو ان ی��م�ا مع ال�ولة عق�ًا ب�صفه� مل��م�� 

او م�ردی� او مقاول��.

):128ال�ادة (

� �ائ�ة �ت �.ا�ر الق�ان�� واالح�ام الق �ع س� ال

):129ادة (ال�

� على خالف ذل�. ت��� الق�ان�� في ال����ة ال�س��ة، و�ع�ل بها م� تار�خ ن��ها، ما ل� یُ�

):130ال�ادة (

ح�ام ه�ا ال�س��ر.ألت�قى ال����عات ال�اف�ة مع��ًال بها، ما ل� ُتلغ أو تع�ل، وفقًا 

):131ال�ادة (

� على خالف ذل�.كل اس�ف�اٍء وارٍد في ه�ا ال�س��ر ���ن ناج�ًا ���ا ��ت��، ما ل� ی� فقة اغل��ة ال�

�ل ال�اني االح�ام االن�قال�ة:الف

):132ال�ادة (



��ر�� م� ال��ارسات ال�ع�ف�ة لل��ام :ـ اوالً  ��اس���، وال�� ���اء ال �ه�اء، وال ت�فل ال�ولة، رعا�ة ذو� ال

ال���ات�ر� ال�ائ�.

�ه�اء وا:ـ ثان�اً  � اس� ال �اب�� ن���ة االع�ال االرهاب�ة .ت�فل ال�ولة، تع�� ل�

م� ه�ه ال�ادة، �قان�ن.)ثان�اً (و )اوالً (ورد في ال���ی� ی��� ما:ـ ثال�اً 

):133ال�ادة (

��ه االولى، ال��ام ال�اخلي لل��ع�ة ال����ة االن�قال�ة، ل��� اق�ار ن�اٍم داخلٍي له. � ال��اب في جل �ع��� م�ل

):134ال�ادة (

�ائ�ة م��قلة، �ال��� في ج�ائ� ال��ام ال���ات�ر� ت���� ال��� �ة ال��ائ�ة الع�اق�ة العل�ا �أع�الها ب�صفها ه��ًة ق

� ال��اب الغاؤها �قان�ٍن، �ع� اك�ال اع�الها. ال�ائ� ورم�زه، ول��ل

):135ال�ادة (

� اع�الها ب�صفها ه��ًة م��قلة،:ـ اوالً  �ائ�ة ت�اصل اله��ة ال����ة العل�ا الج��اث ال�ع �ل�ة الق �ال����� مع ال

� ال��اب. واالجه�ة ال��ف���ة في ا�ار الق�ان�� ال����ة لع�لها، وت�ت�� ���ل

� ال��اب حل ه�ه اله��ة �ع� ان�هاء مه��ها، �ا:ـ ثان�اً  غل��ة ال��لقة.ألل��ل

�:ـ ثال�اً  � ال�زراء، ورئ� �اء م�ل � واع � ا ل��ه�ر�ة، ورئ� � رئ� � � ����� في ال��شح ل�� �اء م�ل واع

 � �ائ�ة، وال��اص �اء اله��ات الق � االت�اد، وال��اقع ال���ا��ة في االقال��، واع �اء م�ل � واع ال��اب، ورئ�

.� � وفقًا للقان�ن، ان ���ن غ�� م���ٍل �أح�ام اج��اث ال�ع االخ�� ال����لة �اج��اث ال�ع

��� ال����ر في ال��� :ـ را�عاً  ��ص عل�ها في ال��� م�)ثال�اً (����� الع�ل �ال ه�ه ال�ادة، ما ل� ُت�ل اله��ة ال��

"اوًال" م� ه�ه ال�ادة.

�:ـخام�اً  ���ة في ح�ب ال�ع �� �ال���اة إلال���ل ال تع� اساسًا �اف�ًا لم��د الع حالة الى ال��اك�، و����ع الع

�، وال�عل��ات اأن وال��ا�ة، ما ل� ��� م���ًال �امام القان� �ادرة ���ج�ه.ح�ام اج��اث ال�ع ل



�ائه ل��اق�ة وم�اجعة االج�اءات ال��ف���ة:ـسادساً  � ال��اب ل��ة ن�اب�ة م� اع لله��ة العل�ا الج��اث ���ل م�ل

� و  �ع ق�ارات الل��ة جه�ة ال�ولة،ألال�ع �فاف�ة وال��� في م�افق�ها الق�ان�� وت� ��ان الع�ل وال��ض�ع�ة وال ل

� ال��اب. ل��افقة م�ل

:)136ال�ادة (

�ائ�ة واالجه�ةت�اصل ه��ة دعاو� ال�ل��ة اع�الها ب�صفها ه��ًة م��قلة، �ال����� مع الاوًال:ـ  ال��ف���ة، �ل�ة الق

� ال��اب. وفقًا للقان�ن، وت�ت�� ���ل

� ال��اب :ـ ثان�اً  �ائه.أغل��ة ثل�ي أحل اله��ة �ل��ل ع

):137ال�ادة (

� اال �أح�ام�جل الع�ل ی � ت�اد ای��ا وردت في ه�ا ال�س��ر، الى حال��اد ال�اصة ���ل �� ص�ور ق�اٍر م� م�ل

غل��ة ال�ل���، �ع� دورته االن��اب�ة االولى ال�ي �عق�ها �ع� نفاذ ه�ا ال�س��ر.أال��اب، �

):138ال�ادة (

� ال��ه�ر�ة) ای��ا ورد في ه�ا ال�س��ر، و�عاد الع:ـ اوالً  � ال�ئاسة) م�ل تع��� (رئ� ح�ام أل�ل �ا��ل تع��� (م�ل

� ال��ه�ر�ة، �ع� دورٍة واح�ٍة الحقٍة ل�فاذ ه�ا ال�س��ر. ال�اصة ب�ئ�

� ال�ئاسة)ثان�ًا:ـ �ًا ���ى (م�ل � ال��اب، رئ��ًا لل�ولة، ونائ��� له، ی�لف�ن م�ل � م�ل ، ی�� ان��ا�ه أـ ی���

غل��ة ال�ل���.أ�قائ�ٍة واح�ة، و�

� ال� �اء ه��ة ال�ئاسة.ب ـ ت��� االح�ام ال�اصة �إقالة رئ� � واع �ه�ر�ة، ال�اردة في ه�ا ال�س��ر، على رئ�

� ال��اب اقالة  � ال�ئاسة، �ج ـ ل��ل �اء م�ل �� م� اع � ع � ع�م أا �ائه، ��� غل��ة ثالثة ار�اع ع�د اع

ال�فاءة او ال�ـ�اهة.

�ائه ب��ًال  � ال��اب ب�ل�ي اع � م�ل � ال�ئاسة، ی��� � في م�ل � � م� ع�ه.د ـ في حالة خل� ا

� ال��اب، على ان ���ن::ـ ثال�اً  �� م�ل � ال�ئاسة، ما ����� في ع �اء م�ل ����� في اع



أـ ات� االر�ع�� س�ًة م� ع��ه.

��عة ال���ة وال�ـ�اهة واالس�قامة. ب ـ م���عًا �ال

��ًا ف�ه. ج ـ ق� ت�ك ال��ب ال���ل ق�ل سق��ه �ع�� س��ات، اذا �ان ع

� الع�اقي.1991ق�ع االن�فاضة في عام د ـ ان ال ���ن ق� شارك في �ع ، او االنفال، ول� �ق��ف ج���ًة ��� ال

� ال�ئاسة ق�اراته �ا:ـ را�عاً  ���� اآلخ��� م�انه.إلی��� م�ل � اح� الع �� ان ی�� ج�اع، و���ز أل� ع

� ال��اب، الى م�:ـخام�اً  � ال�ئاسة، لغ�ض اأـ ت�سل الق�ان�� والق�ارات ال�ي ���ها م�ل ج�اع، إل�ال��افقة عل�هال

) م� ه�ا 119) و(118(واص�ارها خالل ع��ة ا�ام م� تار�خ وص�لها ال�ه، �اس���اء ما ورد في ال�ادت��

ال�س��ر، وال��علق��� ب����� االقال��.

� ال��اب  � ال�ئاسة، تعاد الق�ان�� والق�ارات الى م�ل ي عادة ال��� في ال��احإلب ـ في حالة ع�م م�افقة م�ل

� عل�ها �ا ��� � ال�ئاسة لل��افقة عل�ها.ألال�ع��ض عل�ها، وال� غل��ة، وت�سل ثان�ًة الى م�ل

� ال�ئاسة على الق�ان�� والق�ارات ثان�ًة، خالل ع��ة ا�ام م� تار�خ وص�لها ال�ه،  ج ـ في حالة ع�م م�افقة م�ل

� له ان �ق�ها �أغل��ة ثالثة اخ�اس ع�د  � ال��اب، ال� �ادقًا تعاد الى م�ل �ائه، غ�� قابلٍة لالع��اض، وُ�ع� م اع

عل�ها.

��ص عل�ها في ه�ا ال�س��ر.:ـ سادساً  � ال��ه�ر�ة، ال�� � ال�ئاسة صالح�ات رئ� ��ارس م�ل

):139ال�ادة (

� ال�زراء نائ�ان في ال�ورة االن��اب�ة االولى. � م�ل ���ن ل�ئ�

):140ال�ادة (

�ل�ة ال��ف���ة ات�:ـ اوالً  ) م� قان�ن ادارة ال�ولة 58اذ ال���ات الالزمة الس���ال ت�ف�� م��ل�ات ال�ادة (ت��لى ال

الع�اق�ة لل��حلة االن�قال�ة، ��ل فق�اتها.



��ص عل�ها في ال�ادة (:ـ ثان�اً  �ل�ة ال��ف���ة في ال���مة االن�قال�ة، وال�� ) م� 58ال���ول�ة ال�لقاة على ال

� ه�ا ال�س��ر، قان�ن ادارة ال�ولة الع�اق�ة لل��ح �ل�ة ال��ف���ة ال�����ة ���ج لة االن�قال�ة، ت��� وت���� الى ال

�اء، وت��هي �اس�ف�اء في ����ك وال��ا�� االخ�� ال���ازع عل�ها، ل���ی� ارادة  على أن ت��� �املًة (ال����ع، االح

� وال�الث�ن م� شه� �ان�ن االول س�ة الف�� و  �اها ال�اد س�عة.م�ا���ها) في م�ٍة أق

):141ال�ادة (

ح��مة ، وُتعُ� الق�ارات ال����ة م�1992ت���عها في اقل�� ��ردس�ان م�� عام ����� الع�ل �الق�ان�� ال�ي ت�

� ق�ان�� اقل��  اقل�� ��ردس�ان ـ ��ا ف�ها ق�ارات ال��اك� والعق�د ـ ناف�ة ال�فع�ل، ما ل� ی�� تع�یلها او الغاؤها ح�

�ة ف�ها، وما ل� ت�� م�الفًة له�ا ال�س��ر.ك�ردس�ان، م� ق�ل ا ل�هة ال���

)142ال�ادة (

�ائه ت��ن م��لة لل���نات ال�ئ��ة في ال����ع الع�اقي , –اوًال  � ال��اب في ب�ا�ة ع�له ل��ة م� اع ���ل م�ل

� ال��اب , خالل م�ة ال ��� ت�ص�ة �ال�ع��مه��ها تق��� تق��� الى م�ل ��ور�ة ت��اوز ار�عه اشه� , ی� الت ال

� في مق��حاتها . ال�ي ���� اج�اؤها على ال�س��ر , وت�ل الل��ة �ع� ال�

� عل�ها وتع� مق�ة ���افقة ثان�ا:  ��� � ال��اب لل� تع�ض ال�ع��الت ال�ق��حة م� ق�ل الل��ة دفعة واح�ة على م�ل

.� �اء ال��ل االغل��ة ال��لقة لع�د اع

� ال�: ت��ح ال��اد ال�ع�لة م� ق�ل ثال�اً  � ا�ثان�اب وفقا ل�ا ورد في ال��� (م�ل �ع ) م� ه�ه ال�ادة على ال

� ال��اب. لالس�ف�اء عل�ها، خالل م�ة ال ت��� على شه��� م� تار�خ اق�ار ال�ع�یل في م�

��ت�� فيرا�عًا:  �ه ثل�ا ال� ��ت��، واذا ل� ی�ف ثالث ���ن االس�ف�اء على ال��اد ال�ع�لة، ناج�ًا ���افقة اغل��ة ال�

م�اف�ات او اك��.

) ال��علقة ب�ع�یل ال�س��ر، الى ح�� االن�هاء م� 126خام�ا: �����ى ما ورد في ه�ه ال�ادة م� اح�ام ال�ادة ( 

��ص عل�ها في ه�ه ال�ادة. � في ال�ع��الت ال�� ال�



(143)ال�ادة 

)أ(���مة ال��ی�ة، �اس���اء ما ورد في الفق�ةیلغى قان�ن إدارة ال�ولة الع�اق�ة لل��حلة االن�قال�ة ومل�قه ع�� ق�ام ال

.م�ه(58)وال�ادة (53)م� ال�ادة(

(144)ال�ادة 

��ه في ال����ة ال�س��ة وت���ل ال���مة ���ج�ه � عل�ه �االس�ف�اء العام ون �ع .�ع� ه�ا ال�س��ر ناف�ًا �ع� م�افقة ال


