دستور مجهورية العراق
الوقائع العراقية  -رقم العدد | 4012 :تاريخ2005/12/28 :
الديباجة
حنن شعب العراق الذي اىل على نفسه بكل مكوناته واطيافه ان يقرر حبريته واختياره االحتاد بنفسه،
وان يتعظ لغده بامسه ،وان يسن من منظومة القيم واملثل العليا لرساالت السماء ومن مستجدات علم
وحضارة االنسان هذا الدستور الدائم  .ان االلتزام بهذا الدستور حيفظ للعراق احتاده احلر شعبا
وارضا وسيادة .
الباب االول
املبادئ االساسية
مادة  : 2ثانيا  - :يتضمن هذا الدستور احلفاظ على اهلوية االسالمية لغالبية الشعب العراقي ،كما
ويضمن كامل احل قوق الدينية جلميع االفراد يف حرية العقيدة واملمارسة الدينية ،كاملسيحيني
وااليزديني ،والصابئة املندائني .
مادة  : 3العراق بلد القوميات واالديان واملذاهب ،وهو عضو مؤسس وفعال يف جامعة الدول العربية
وملتزم مبيثاقها ،وجزء من العامل االسالمي .
مادة 4
اوال  - :ال لغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرمسيتان للعراق ،ويضمن حق العراقيني بتعليم
ابنائهم باللغة االم كالرتكمانية ،والسريانية ،واالرمنية ،يف املؤسسات التعليمية احلكومية ،وفقا
للضوابط الرتبوية ،او باية لغة اخرى يف املؤسسات التعليمية اخلاصة .
رابعا  - :الل غة الرتكمانية واللغة السريانية لغتان رمسيتان اخريان يف الوحدات االدارية اليت يشكّلون
فيها كثافة سكانية .
خامسا  - :لكل اقليم او حمافظة اختاذ اية لغة حملية اخرى ،لغة رمسية اضافية ،اذا اقرت غالبية
سكانها ذلك باستفتاءٍ عام .
مادة  :10العتبات املقدسة ،واملقام ات الدينية يف العراق ،كيانات دينية وحضارية ،وتلتزم الدولة
بتاكيد وصيانة حرمتها ،وضمان ممارسة الشعائر حبرية فيها .
الباب الثاني
احلقوق واحلريات
احلقوق
الفرع االول - :احلقوق املدنية والسياسية
مادة  :14العراقيون متساوون امام ال قانون دون متييز بسبب اجلنس او العرق او القومية او االصل
او اللون او الدين او املذهب او املعتقد او الراي االقتصادي او االجتماعي .
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الفرع الثاني - :احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
مادة  :35ترعى الدولة النشاطات واملؤسسات الثقافية مبا يتناسب مع تاريخ العراق احلضاري
والثقايف ،وحترص على اعتماد توجهاتٍ ثقافيةٍ عراقيةٍ اصيلة .
الفصل الثاني
احلريات
مادة  - 37ثانيا  - :تكفل الدولة محاية الفرد من االكراه الفكري والسياسي والديين .
مادة  : 41العراقيون احرارٌ يف االلتزام باحواهلم الشخصية ،حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم
او اختياراتهم ،وينظم ذلك بقانون .
مادة  : 42لكل فرد حرية الفكر والضمري والعقيدة .
مادة 43
اوال  - :اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ يف
ا -ممارسة الشعائر الدينية ،مبا فيها الشعائر احلسينية .
ب -ادارة االوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية ،وينظم ذلك بقانون .
ثانيا  - :تكفل الدولة حرية العبادة ومحاية اماكنها .
الباب الثالث
السلطات االحتادية
الفصل االول
السلطة التشريعية
الفرع االول - :جملس النواب
مادة 49
اوال  - :يتكون جملس النواب من عدد من االعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس
العراق مي ثلون الشعب العراقي باكمله ،يتم انتخابهم بطريق االقرتاع العام السري املباشر ،ويراعى
متثيل سائر مكونات الشعب فيه .
الفصل الرابع
االدارات احمللية
مادة  : 125يضمن هذا الدستور احلقوق االدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات
املختلفة كالرتكمان ،والكلدان واالشوريني ،وسائر املكونات االخرى ،وينظم ذلك بقانون .
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