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 سياوش بدخش: برگردان
naseh_b@hotmail.com  

 
 طرح قانون اساسى جمهورى فدراتيو عراق

 

 مقدمه مترجم
 در و عراق است اما الزم مىنمايدتيار قانون اساسى جمهورى فد   پيشنهادى  آن چه را آه در زير مىخوانيد طرح       

 با تمـام قـوا بـه     به دست گرفت   در عراق   را ر زمام امو  ١٩۶٨ و از سال      سال گذشته  ٣۵در   آه    رژيم صدام  ،ميابتدا بگوي 
عـراق پرداخـت و هـيچ اثـرى از دموآراسـى و حقـوق بشـر در آن آشـور بـه جـاى                   سـاآن    همه ى خلق هاى      سرآوب
همه . خود نمود را نيز قربانى سياست هاى فاشيستى      و حتى اعضاى خانواده و مخالفان خود در حزب بعث          نگذاشت

 سال بهاى گزافى را در مبارزه عيله يكى از هارترين رژيم هاى دنيا پرداختند و در ايـن ميـان   ٣۵مردم عراق در طول اين  
آردسـتان و  عـراق و  امروزه ديگر نيـازى بـه بـازگويى جنايـات صـدام در      . ملت آرد بيش از همه شايد قربانى داده باشد    

بمباران شـيمايى    آشتار شيعيان در جنوب و حتى اعراب سنىمذهب و         همگان با  عليه مردم اين سرزمين نيست زيرا     
سياسـت تعريـب و    روسـتاى آردسـتان و       ۴۵٠٠نـابود آـردن     ، ىگنـاه انسـان ب  ١٨٢٠٠٠ نفر وانفال    ۵٠٠٠ و مرگ    حلبچه

سـته و  اجبـارى آردهـا در اردوگـاه هـاى آـامًال ب         سـكونت و  ) ممنوعـه ( محرمـه    منـاطق ايجاد  ، پاشيدن بذر نفاق قومى   
الزم به يـادآورى اسـت آـه صـدام         ( وگاه ها د و هرگونه ورود و خروج از آن ار         و جلوگيرى از آارآردن آن ها      محافظت شده 

 در وگاه باريكه مانند ارد، بودبراى هرچه بيشتر تحت آننترل درآوردن آردها آن ها را در اردوگاه هاى اجبارى اسكان داده
ين هايشان و از آارآردن آنان بر روى زم     بود و  گمارده نظارت برآنان    يعى را براى  و نيروهاى نظامى وس   استان سليمانيه   

وابسته  و در عوض هزينه زندگى آنان را تامين مىآرد تا هرچه بيشتر      جلوگيرى آنان بود دامدارى آه منبع اصلى درآمد      
صـارف روزانـه بـه آنـان آمـك      زه م فقـط بـه انـدا   آمـك آننـد زيـرا    به نيروهـاى پيشـمرگ    و نتوانند شوندو جيره بگير رژيم   

  ايـن رژيـم   جنايـات از زمره آه غيره  ى و آرد فيل  ٠٠٠/٣٠٠ آوچ اجبارى    ، بارزانى  آرد  هزار ٨٠٠٠و ناپديد آردن    ) مىشد
 دولتـى و  در تمام اين مدت دولت هاى دنيا و سازمان هـاى حقـوق بشـر   الزم به ياد آورى است آه    .  آگاهند ،ىباشندم

خود . هيچ آس نخواست آه صدايى از اين مردم بشنود و هيچ آس دفاعى از آنان نكرد               . دندسكوت آرده بو   غيردولتى
حاميان اين رژيم بود و با انواع سالح هاى ساخت  از هاياالت متحده آمريكا آه اآنون اقدام به سرنگونى رژيم صدام نمود

  اآنـون اما.  مسلح مى شد    اين رژيم  هآلمان و فرانسه و غير    ، روسيهآارخانجات اسلحه سازى اين آشور و آشورهاى        
 آمريكـا  بـه اهـداف   ههمديگر  امروز   وانند آشور خود را اداره آنند     سعى آرد مردم عراق بت    بايد   آه اين رژيم سقوط آرده    

 آمريكا در جهت صلح و دموآراسى نيست زيرا آـه خـود آمريكـا از بانيـان رژيـم                   واقفند و مىدانند آه اين اقدام      در جهان 
و هـم در مبـارزات   اسـت   خود بخشى از مردم عـراق    ملت آرد هم آه   . مىباشدبوده و    و نادموآراتيك    ىهاى ضدمردم 

مىخواهند آه مضاف  پيشين شريك بوده اند نامردمىدولت هاى   برضد صدام بلكه بر ضد فقطيك قرن گذشته آنان نه    
شـرايط حسـاس در     آنان بـا اسـتفاده از       . سهيم باشند آزاد و برابر    ، بنيان نهادن عراقى دموآرات     در بر حل مسئله ملى   

آزاد آننـد و بـر روى همـين اسـاس         هـاى قابـل تـوجهى از آردسـتان را            توانستند آه بخـش      ١٩٩١ در سال    جخليجنگ  
 ايـن قسـمت از خـاك        ،شـان  هاي ت مشكالت موجود و دخالت آشورهاى همسـايه و مخالفـ          ىىرغم تمام لتوانستند ع 

 انتقادات فراوانى را متوجـه آنـان سـاخت   در اين راه مىتوان  نزديك آنند هرچند موآراسى و رفاهعراق را  به نوعى از د     
 سال حاآم بوده را مىتـوان  ١٢اما به هرصورت نوع حكومتى آه در اين        ، آه در اين جا مجال بحث در اين زمينه نيست         

سـازمان  ، ه هـاى جمعـى   رسـان ، رسـانه و روزنامـه    ،  آزادى احـزاب   .آراسى در خاورميانه به حساب آورد     بهترين نوع دمو  
حفظ ، و ترآمن ها   و عرب    تامين حقوق مردم غير آرد ساآن آردستان مثل آلدانى و آشورى          ، هاى مدنى و غيردولتى   

روى . سـابقه اسـت   بى همه و همه در خاورميانه       سكنى دادن به احزاب اپوزيسيون ايرانى     ، حريم آشورهاى همسايه  
 و توانسته اند آه يك پارلمان آرده  اهميت وجود دموآراسى را دركمنطقههمين اساس اين ملت بيشتر از همه مردم       

 پس ١٧/١١/٢٠٠٢محلى برپادارند آه همه اعضاى آن توسط مردم آرد و غير آرد انتخاب شده اند اين پارلمان در تاريخ         
آن را نيز بـه       تصويب و   را از بحث و بررسىهاى فراوان طرح پيشنهادى مربوط به قانون اساسى جمهورى فدراتيو عراق             

اما اآنون ديگر اپوزيسـيون بـه شـمار نمىآينـد بلكـه گـروه هـاى عراقـى محسـوب                      (ديگر گروه هاى اپوزيسيون عراقى    
فدراتيو براى آينده عـراق توسـط اآثريـت ايـن گـروه هـا مـورد           يك نظام    طرح   بطور آلى . ه است  پيشنهاد آرد  )مىشوند

نيز فدراليسم براى آينده عـراق  ناصريه در و صالح الدين و  در لندن ىدر آنگره اپوزيسيون عراق و. قبول واقع شده است  
عده اى از اشخاص منفرد و احزاب و سازمان هاى ايرانـى             اين را نيز بايد اضافه آرد آه        .  قرار گرفت   اصولى مورد توافق 
 مبـارزات   مىخواهنـد ،د عراق را در اجراى اين طرح ها يارى دهنـ  ومردم آردستان    به جاى اينكه      متاسفانه و غيرايرانى 

 ١ را آه شايد بتوان     صاف وساده اين همه قربانى      و  زير لواى مبارزه با امپرياليسم ناديده بگيرند       آن ها را   چند صد ساله  
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  ماننـد ترآيـه و ايـران و   منطقـه آشورهاى فاشيسـت  منافع ريزند و در جهت رد آرد به آيسه آمريكا بليون انسان برآو  يم
 مـردم آردسـتان   .درحالىآه همگان از نيت و اقدامات آردها در اين مـدت آگـاه و واقفنـد             ، ارندگام برمىد ديگر آشورها   

در ايـن  .  و به ضرر آنان بوده برنيافروخته و بانى و باعثش نبوده اند آه همگى عليه منطقهاين جنگ و هيچ جنگى را در        
جـام نگرفـت و تـا زمـانى هـم آـه رژيـم        عراق انبرضد جنگ آه عليه عراق انجام گرفت از سوى آردستان هيچ حرآتى       

 و عمـًال  حرآـت نكردنـد   شـهرهاى آردنشـين هـم    بـراى آزادآـردن  صدام در بغـداد سـقوط نكـرد مـردم آردسـتان حتـى        
 از ايـن منظـر هـم اينـان     . و متحدينشانشهرهاى آردنشين توسط خود ساآنانشان آزاد شدند و نه نيروهاى آمريكايى       

 را عمـًال بـىاراده نشـان       مـردم  و   بنويسند را به حساب آمريكا و انگليس        دستانىخواهند آه قيام مردم شهرهاى آر     م
 و ترآيـه در شـرايط     ايـران   قبيل سازمانها به جاى انتقاد از دخالت ها و اخـالل گرىهـاى جمهـورى اسـالمى                 اين. دهند

بجـاى  ،آردسـتان بـه جـاى تشـويق و همنـوايى بـا مبـارزات تـاآنونى مـردم                  ،بوجود آمده براى مردم آردستان در عـراق       
همدردى با رنج و مصائبى آه تاآنون از رژيم بعث عراق ديـده انـد مىخواهنـد آن هـا را بـه بخشـى از ارتـش آمريكـا و                            

اين افراد هيچ انتقادى به آشورهاى عربى حاشيه خلج فارس آه مرآز فرماندهى نيروهاى آمريكا . انگليس تبديل آنند
مگر مردم آردسـتان بايـد بيشـتر خوشـحال باشـند از سـرنگونى       . و غيره ندارند در قطر بود و يا آويت    مثالً و متحدينش 

چـرا هـيچ نگـاه انتقـادآميزى متوجـه          . ند هاى پيشرفته ى آمريكا حمايت مىشو      حسال  صدام يا مردم آويت آه با انواع      
ردم در تعيـين     نيسـت؟ مگـر ايـن آشـور مـانع حضـور مـ               در خاورميانـه   ترآيه نيست؟ مگر اين آشور پايگاه اصلى آمريكا       

 ترآيـه  سرنوشت خـويش در شـهرهاى آرآـوك و موصـل نمىشـود؟ مگـر ايـن آشـور در فكـر اشـغال موصـل نيسـت؟               
مه قوانين به رسميت شناخته شده ى بين المللـى را نقـض     خاك آنان و ه    مردم آردسان را تهديد به اشغال     يمًا  مستق

 ؟ استنه متوجه مردم آردستانن آاراپس چرا همه ى نگاه هاى انتقادى و گاهًا دشم .مىنمايد
 هرچند اين قانون اساسى قانونى زياد مدرن و سكوالر نمىباشد و در آن به اصلىترين طبقه ى جامعه يعنى اما

 با درنظر گرفتن ه آرده اند اشاره اساسى نشده  بازآارگران آه بيش از همه در اين مدت مورد ستم واقع شده و مبارز    
 .آه همگى ما در تحقق اهداف مردم عراق و آردستان پشتيبان و حامى آنان باشيم موارد فوق اميدوارم ىتمام

 
 

 

 فصل اول

 يه اتحادتاسيس
 

 يك ماده
  جمهـورى فـدراتيو   آـه رسـماً   موآراتيـك پارلمـانى مىباشـد       اساس آن جمهـورى د    .  است وي فدرات ومتحد   ى     عراق دولت 
 .عراق نام دارد

 
  دوماده

 :دوشتشكيل مى زير ناطقماز عراق  تيواجمهورى فدر
 بـه جـز    ،  شـامل مىشـود    ق را در شـمال عـرا    ) نينـوا (مرآز و جنوب عراق و استان موصـل         دو ناحيه    : عربى  اقليم :اول

 اشـاره   هـا بـه آن  قسـمت دوم ذيـًال      و بخش هايى آه اآثريت ساآنان آن را آردها تشكليل مىدهند آه در              شهرستانها  
 .شده است

، سنجار، شيخان، )آآرى(شهرستان هاى عقره     و   دهوك، اربيل، سليمانيه، آرآوكاى   استان ه  : آردستان اقليم :دوم
 و َمنـَدلى در    خـانقين  شهرسـتان هـاى   در استان موصـل و       آسكى َآَلك    ،به عشيقه و القوش   ، تلعفر و بخش هاى َزمار    

ه اآثريت سـاآنان آن را  ى آ و به اضافه ى تما نواحىا      ميالدى   ١٩۶٨پيش از سال     حدود ادارى آن  مبناى  براستان دياله   
 .آردها تشكيل مىدهند

 
 ه سماده

 . مردم منشاء حاآميت و مبناى مشروعيت آن را تشكيل مىدهند
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  چهارماده

بر اساس فدراليسـم  ، قانون اساسى عراق هم   . مردم عراق را دو ملت اصلى يعنى آردها وعرب ها تشكيل مىدهند           
 تيو جمهـورى فـدرا  چـارچوب  در   راملـى   وق حقه ى اقليـت هـاى        نيز حق حقوق ملى هر دو را به رسميت مىشناسد و          

 .عراق به رسميت مىشناسد

 
  پنجماده

 در صورت لزوم مىتوان به طـور موقـت جـايى ديگـر را بعنـوان پايتخـت                  عراق بغداد مىباشد و    پايتخت جمهورى فدراتيو  
 .برگزيد

 
  ششماده
اتحـاد و  نمـاد   در همه مـوارد  باشد به شرط آن آهشعار و سرود ملى خود مى،  عراق داراى پرچمتيوجمهورى فدرا  )١

 .آن هم بر اساس قانون تنظيم مىگردد آه ،شددربر داشته با عراق را  ساآندوستى ملت هاىو  زيستى هم
هـم چنـين    ،  بـه خـود مىباشـد      مخـتص داراى پـرچم    در آنار پرچم جمهورى فدراتيو عراق       حكومت فدرال آردستان     )٢

آه به همان طريق بر  است)  مارس٢١( ار و سرود ملى و عيد ملى يعنى نوروز داراى شع  حكومت فدرال آردستان  
 .مىشود تنظيم اساس قانون

 
  هفتماده

 اقلـيم  زبـان رسـمى   ،آـردى  و   ، عربـى  اقلـيم  زبان رسـمى     ، عربى اين اتحاديه اند و    زبان هاى رسمى     ،عربى و آردى   
 .آردستان مىباشد

 

 فصل دوم

 حقوق و وظايف اساسى
 

  هشتماده
ديـن و مـذهب   ، زبـان ، رنگ، نژاد،  و هيچ گونه تبعيضى بر اساس جنسيت   هروندان در مقابل قانون برابرند     همه ش  :لاو

 .تماعى وجود نخواهد داشتيا موقعيت اج وپايگاه 
 . مىشود فراهمارچوب قانونلى يكسان براى همه شهروندان در چفرصت هاى شغ: مدو

 
  نهماده

 هـم  هده دارد و بـر حقـوق مـادرى و آودآـان    فظ و نگهدارى از آن را برع دولت ح وجامعه مىباشد   خانواده هسته اصلى  
 .نظارت مىآند

 
  دهماده

 .ندرخوردا مردان برز برابرى آامل بازنان ا

 
 زده ياماده
 .مىگردده او اثبات نشود بىگناه تلقى جرمى عليقانونى  دادگاهيك  تا زمانى آه در متهم :يكم
 .قانون محترم شمرده مىشودطبق احكام  بر ه و محاآمپرسىامى مراحل باز حق دفاع از خود در تم:مدو
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دادگاه حكم بر غيرعلنى بودن  ، قانون احكاممگر در مواردى آه بر اساس،  تمام مراحل محاآمه علنى مىباشد:سوم
 .آن بدهد
مجـازات  ر عملـى   هـيچ آـس بـه خـاط    .براساس قانون خواهـد بـود  تنها جريمه و مجازات   و فردى است مجازات   :مچهار

 مجـازات نبايـد بيشـتر از    و، شـمرده شـده باشـد   رم  توسط قـانون جـ      ارتكاب اينكه اين عمل در هنگام    مگر  ، نخواهد شد 
 .حدى باشد آه در هنگام ارتكاب تعيين شده است

 
  دوازدهماده
 . شكنجه ى جسمى و روحى ممنوع مىباشدهرگونه و، محفوظ استفراد  آرامت ا:ميك
 .آــــــردبازداشــــــت و بازرســــــى ، زنــــــدانى جــــــز بــــــر اســــــاس قــــــانوننمىتــــــوان هــــــيچ آــــــس را  :مدو

 زنـدگى   جز بر اساس موارد معين آه در قانون مشـخص شـده اسـت ورود بـه محـل                  ، محفوظ است منازل افراد    :سوم
 .ممنوع است آن  و بازرسىافراد

 
  سيزدهماده

بـه  علنـى آـردن آن هـا جـز          و  مين مىشـود    تضو نامه و تلفن     ) معمولى و الكترونيكى  (گونه ارتباطات   رهمحرمانه بودن   
 . مجاز نيست،در محدوده ى مصوب قانون صرفًا ويك مرجع قانونى و بر پايه حكم  اجراى عدالت و امنيتضرورت 

 
  چهاردهماده

و از رفـت و آمـد شـهروندان در     ،دونمـ منـع    بـه آشـور       بازگشت  و  سفر به خارج از آشور     را نمىتوان از  هيچ شهروندى   
 .ن معين آرده باشدناى براى آيتحدودمجز در مواردى آه قانون ، يز نمىتوان جلوگيرى آردداخل آشور ن

  
  پانزدهماده

 قـانون و ون اساسـى  قـان احكـام ايـن    آـه بـا   ىد بـه شـرط    شامذهبى محفوظ مىب  آزادى دين و عقيده و آداب و رسوم         
 . خارج نشودوش عمومى و رسوم عامرچارچوب باشد و از غايرت نداشته  ميه اتحادى و قوانين ايناقليماساسى 

 
  شانزدهماده
امكانـات    بيسوادى را ريشه آـن آننـد و  وظفندمى نيز اقليمتحصيل ابتدايى اجبارى مىباشد و دولت وحكومت هاى     

شـهروندان   مهبراى هرا دانش گاه و مراآز صنعتى و حرفه اى ، دبيرستان، راهنمايى، در مراحل ابتدايى  رايگان  تحصيل  
 .سازندفراهم 

 
  هفدهماده

، فكـرى ،  بايد ابداعات و اختراعات در زمينه هاى علمـى  مىشود و تضمين    قانون چارچوبدر  آزادى تحقيق هاى علمى     
 .داده شودقرار تشويق و پاداش مورد فرهنگى و هنرى 

 
  هيجدهماده
احـزاب سياسـى و اتحاديـه و     و تشـكيل     صـاب  و اجتماعات و تظاهرات و اعت      نشر و طبع و روزنامه نگارى      عقيده و    ىآزاد

 .  ىشودتضمين م قانون حكامجمعيت ها نيز بر اساس ا

 
  نوزدهماده
 .مود عراقى محروم نتابعيتاز را نمىتوان  هيچ شهروندى :ميك
 .پورت شودي پناهنده سياسى نبايد د:مدو
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 ست بيماده
 شود آار    مشغول به  نى آه بخواهد  در هر مكا  مىتواند  روندى است و    هر شه و در عين حال وظيفه       اشتغال حق    :ميك
دولتى نيز تالش خواهند آرد فرصت هاى شغلى بـراى تمـامى شـهروندان آـه توانـايى آـارآردن داشـته                 ارگان هاى   و  

 .باشند فراهم آنند
را بـراى همـه ى شـهروندان        فرهنـگ   شـناخت و    افـزايش    آار و افزايش سطح رفاه زندگى و         بهبود شرايط ،  دولت :مدو

 و پيـرى    بيكـارى بيمـارى و ازآارافتـادگى و       را بـراى    اجتمـاعى   هاى  بيمه  ين ترتيب    و به هم   ،آندراهم مى  ف آماده به آار  
 .دآرفراهم خواهد 

 بـه اجبـار   نمىتـوان   را ىل معينـ اغتشاهيچ ، مترقبه عمومىغيرز براى پيش گيرى از خسارت     ج،  قانون طبق بر   :ومس
 . تحميل آردىآس بر

 
  بيست ويكماده

ى مضمون و محـدوده    قوانين مربوطه نيزوتضمين مىآنند ق مالكيت را ح،  هااقليمهمچنين و   يهتحادااين  ارگان هاى   
 .ندمىآنآن را تنظيم 

 
  بيست و دوماده
 بهداشـت   حفـظ  امـر ، مداوا و خدمات درمـانى    عرصه هاى پيشگيرى و      دولت از طريق افزايش خدمات پزشكى در         :اول

 .عمومى را به انجام مىرساند
 .خواهد آردتامين  هبود  آب و خاك رابحفظ و ، ت دول:دوم

 

  بيست و سهماده
 .  اخذ نخواهد شدوضع وماليات ،  مىباشد و جز بر پايه قانونالزمبراى همه شهروندان امرى ماليات پرداخت 

 
  بيست و چهارماده

آن را قـولى  ر مـدت مع   ربط نيز بايـد د    ي مراجع ذ  ع مربوطه حق مسلم هر آس مىباشد و       به مراج دعاوى  شكايت و   طرح  
 .حل وفصل آنند

 
  بيست و پنجماده

 نيـز هنگـامى آـه درجـه ى مسـئوليت ارگـان      دادگـاه  .  اسـت  دادگسـترى ، مرجع حفظ حقوقى آه در اين فصل آمده اند        
حكـم   بـه صـدور      موظـف اسـت آـه     ، نمـود را مشـخص    يا مسئوليت هر دو     معين  وليت مستقيم شخص    مربوطه يا مسئ  

 .اقدام آنديا هردو  پرداخت خسارتيا مجازات 

 
 فصل سوم

 يه اتحادنهادهاى
 ارى قانونگذنهاد_ قسمت اول 

 
  بيست و ششماده
 . هااقليم پارلمانتند از پارلمان اتحاديه و  تشكيل خواهد شد آه عبارپارلمان از دو  يهارى اتحادقانون گذ نهاد
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 مبحث اول
 )پارلمان اتحاديه(

 
  بيست و هفتماده
 عمـومِى آزاد و مخفـى و مسـتقيم       بـا راى   تشكيل خواهد شـد و       اقليم هر دو     مردم   ديه از نمايندگان   پارلمان اتحا  :اول

 .تنظيم مىشودبر اساس قانون نحوه اين امر نيز ، انتخاب خواهند شد
حـق شـرآت در انتخابـات را     ،واجد شرايط آافى باشـد ه به سن هيجده سالگى رسيده و يك از شهروندان آ هر  :دوم
 .دارد
حـق آانديـد شـدن بـراى پارلمـان را      باشـد   آافى  رسيده و واجد شرايط  هر آس به سن بيست و پنج سالگى :سوم
 .دارد

 
  بيست و هشتماده

 . پارلمان شروع خواهد شد ى نخستين جلسه از روزِِدوره ى آار پارلمان اتحاديه چهارسال مىباشد آه

 
  بيست ونهماده

 .  زمان انتخابات را قانون مشخص خواهد آردينيتعو سبت نمايندگى  ننحوه  انتخابات و چگونگى انجام آن و 

 
  سىماده
 شـوارهاى و هـا   شـهردارى  شـوراهاى در  يـا  هـا  اقلـيم پارلمان   يا    شورا در پارلمان اتحاديه و در    نمىتوان همزمان    :اول

 .عضويت داشت، محلى
 .با هم باشند د در آِن واحدمىتوانعمومى نمشاغل و اتحاديه  پارلمان درعضويت  :دوم
منفصل از همه ى وظايف عمومى ، ياد مىآندرسمى ند گآه در مقابل پارلمان سو از هنگامى ، نماينده پارلمان:سوم
 .مىشودتلقى 

 
  سىويكماده

از ميـان اعضـاى   در ايـن جلسـه   .  ترين نماينده پارلمان برگزار خواهـد آـرد    مسنپارلمان اولين جلسه خود را به رياست        
 .دآرانتخاب خواهد را  دبير امور محرمانه رييس و معاون رييس و ،ى مخفىبا راىگيرخود 

 
  سىو دوماده
بـر اسـاس اآثريـت      مصـوباتش را نيـز        اآثريت اعضاء برگزارخواهد آرد و     سات خود را با شرآت     جل ، پارلمان اتحاديه  :اول

 _انون مغايرت نداشته باشد ى آه با نص اين قبه شرط_  مطلق تصويب خواهد آرد
 . پارلمان اعتبارنامه ى نمايندگان را تاييد خواهد آرد:ومد

 .خواهد آرداتخاذ تصميم   خودداخلىهاى سيون  آميايجاد درباره ى  پارلمان:سوم

 
 مبحث دوم

 اقليم ها پارلمان
 
  سىوسهماده
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اد مسـاوى در آن     هرآدام به تعد    خواهد بود آه اقليم عربى و اقليم آردستان         ها متشكل از بيست عضو       اقليم پارلمان
 .دشد نخواهنمايندگى 

 
  سىوچهارماده

تعيـين و    اقليم هـا     پارلماناقليم مشخص نموده نمايندگان خود را براى         اساسى آن    ى آه قانون  طبق روش بر   هر اقليم 
 .مىنمايدتعويض 

 
  سىوپنجماده
 .ا را تاييد آرده باشد را تصويب مىآند آه پارلمان اتحاديه آن هىو احكام اقليم ها قوانين پارلمان :يكم
د تـا مـورد    شـ خواهـد   داده  برگشـت   اتحاديـه    قانونى را تصويب نكرد در اين صورت به پارلمان           اقليم ها  پارلمان اگر   :دوم

  .دگير قرار  مجددبازبينى
 . براى بار دوم بر تصميم خود اصرار ورزيد در اين حال قانون مذآور رد خواهد شداقليم ها پارلمان اگر :سوم

 
 حث سوممب

  پارلمان اتحاديهويژه ى وظايف
 

  سىو ششماده
 :احكام ذيلاجراى پارلمان اتحاديه عبارتست از ويژه ى وظايف 
  به طور جداگانه،پارلمانچهارم اعضاى هر آدام از دو _  اآثريت سهااتحاديه باساسى قانون  تهيه  :يكم
بـه طـور   ، پارلمـان چهـارم هـر آـدام از دو        _ ه راى اآثريـت سـ      بـا  خـارجى موافقت نامـه هـاى       و   پيمان ها تصويب   :دوم

 .جداگانه
 به طـور جداگانـه بـا آن موافـق     پارلمانچهارم  نمايندگان هرآدام از دو _  اعالم جنگ يا صلح به شرط آن آه سه   :سوم
 .باشند
  قوانين اتحاديهرسميت بخشيدن به :چهارم
 . اتحاديه و اعضاى آنىآابينه به ، و يا عدم اعتماد،  راى اعتماد:پنجم
  پايانى اتحاديه تصويب بودجه و حساب رسىهاى:ششم

  عوارض و لغو  ماليات وتدوين و وضع  :هفتم 
   اتحاديهنهادهاى اجرايى وظايف نظارت بر حسن انجام :هشتم
 آارآنـان خدام  و تصـويب بودجـه آن و اسـت        معيارهـا   خـود اتحاديـه و مشـخص آـردن          آيين نامه ى داخلى     قراردادن   :نهم

 .اتحاديه و تعيين حقوق شان

 
 قسمت دوم

 اتحاديهاجرايى  نهاد
 مبحث اول
 رييس جمهور

  
  سىو هفتماده

 .رييس جمهور رييس دولت و فرمانده آل نيروهاى مسلح در آشور مىباشد
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  سىو هشتماده

چهار سال انتخاب مىشود     به مدت    )از طرف پارلمان اتحاديه   ( رييس جمهور با راى عمومى آزاد و مخفى و مستقيم يا          
 .دوم نيز انتخاب شود مىتواند براى بار و

 
  سىو نهماده

 : رياست جمهورى موارد ذيل مىباشدىشرايط آانديدا
 .چهل سال تمام باشدداراى و   بايد عراقى:يكم
 .باشدحقوق مدنى و سياسى را دارا  بايد :دوم

 
  چهلماده

 پارلمـان  مشـترك پارلمـان اتحاديـه و         در حضور نشسـت    بايد ، خود وظايف رسمى رييس جمهور قبل از به دست گرفتن        
 : زير را ياد آند رسمىسوگند، قليم هاا

 را محتـرم شـمرده و  از اسـتقالل و سـرافرازى      عـراق  ياد مىآنم آه قانون جمهورى فـدراتيو    به خداوند بزرگ سوگند   ((
 )). تالش آنم مردملسوزانه براى تحقق مصالح آزادى و حرمت پاسدارى آنم و دميهن

 
  چهل و يكماده

 رياست  دورانمعاون وى در مدت باقيمانده از، در صورت استعفاى رييس جمهورى يا مرگ و يا از آارافتادگى دايمىاش          
 .پست رياست جمهورى را در دست مىگيرد، جمهورى

 
  چهل و دوماده

 امضاء خواهد آـرد و  ى خارجى قراردادورها دولت با آش و از طرف ج از آشور نماينده اتحاديه است     رييس جمهور در خار   
 .به آشورها سفير فرستاده و از سفيران آشورهاى ديگر استقبال خواهد آرد

 
  چهل و سهماده

 :خواهد گرفتبه عهده  زير را رييس جمهور وظايف
 .اردرا برعهده دآن  و امنيت داخلى و خارجى سرزمين عراق و يك پارچگى تيواستقالل جمهورى فدراحفظ  :اول
 .خواهد آردمنصوب  آانديد شد  اقليم هاپارلمان را بعدا از اينكه از طرف رياست جمهورى معاون خود :دوم
 . اتحاديه را تهيه خواهد آردآابينه بعد از آسب راى اعتماد از طرف پارلمان آيين نامه مربوط به :سوم
 . آيين نامه مربوط به انتخابات پارلمان را تهيه خواهد آرد:چهارم
 . قوانين اتحاديه را صادر خواهد آرد :پنجم
آنگـره هـاى بـين المللـى را تعيـين آـرده و بـه آن هـا              عراق در آشورها و سازمان ها و          نمايندگان ديپلوماتيك  :ششم

 .دبخشيخواهد  اعتبارنامه
ه گونـه اى    بـ ،  نيروهاى مسلح و نيروهاى امنيت داخلى را بر اساس ضرورت منافع عمومى هدايت خواهد آـرد                :هفتم

 .مغايرت نداشته باشد اقليمنون اساسى و قانون  اساسى آه با احكام اين قا
 .مىنمايداعالم ويژه اى  را بر اساس قانونفوق العاده  وضعيت :هشتم
از آـار  آن هـا را   ، نيروهاى امنيت داخلـى خواهـد داد   ترفيع نظامى به افسران نيروهاى مسلح و ، بر اساس قانون   :نهم

 .بازنشسته خواهد آردا يبرآنار و 
 .دنمو خواهد اعطا و افتخارات  نشان:دهم

 .و معاونانشان را در اتحاديه برمىگمارد دادستان هاو   و رييس ديوان عالىقضات و ويژه مقامات :يازدهم

 
  چهل وچهارماده
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نشسـت  نيـز در  وى ه  محاآمـ ضـاى پارلمـان اتحاديـه خواهـد بـود و     سـوم اع _  رييس جمهور با اآثريت دو      ايراد اتهام به  
انجـام خواهـد   ى ساسـ قـانون ا عـالى   به رهبرى رييس دادگـاه  اقليم ها پارلمان و اساسىقانون عالى مشترك دادگاه   

  . صورت خواهد گرفتسوم اعضاء _ آن نيز با اآثريت دو تصميم گيرى در گرفت و 

 
  چهل و پنجماده

 .ماندمى در مقام و منصب خود باقى ،رييس جمهورى در مدت اتهام

 
 مبحث دوم
 هيات وزيران

 
  چهل و ششماده

 . در اتحاديه استاجرايىعالى  نهادهيات وزيران 

 
  چهل و هفتماده

به نسبت جمعيت ساآنانشان را   اقليم  هر دو  تشكيل خواهد شد آه    و وزيران     او هيات وزيران از نخست وزير و معاونان      
 .نمايندگى خواهند آرد

 
  چهل و هشتماده

 . ديگر خواهد بوداقليم باشد در اين صورت نخست وزير از اقليمدو  هور از يكى ازاگر رييس جم

 
  چهل ونهماده
 بـه   تاييـد بـراى ليسـت اعضـاى آابينـه اش را    مامور تشـكيل آابينـه شـده و         نخست وزير از طرف پارلمان اتحاديه        :اول

 .درآخواهد ديم قترياست جمهورى 
خواهد به پارلمان ارائه براى آسب راى اعتماد ه را ني ليست اعضاى آابهورى بعد از تاييد رياست جم نخست وزير:دوم
  .تهيه خواهد آرد تشكيل وزارت را نامه جمهوريت ويژه ى رييس جمهور آيين ،  بعد از راى اعتماد وآرد

 
  پنجاهماده

 :زير را برعهده خواهد داشت وظايفهيات وزيران 
  اجراى قوانين اتحاديه:اول
 ى از امنيت و  سالمت جامعه پاسدار:دوم
  قوانين اتحاديه و ارجاع آن به پارلمان اتحاديهطرح آماده آردن :سوم
 بودجه اتحاديهتهيه  :چهارم
 عمومى اتحاديهارگان هاى   نظارت بر وزارت خانه ها :پنجم
 اتحاديهآيين نامه هاى  تهيه :ششم
 اتحاديهپايانى  رسىهاى  تهيه بودجه ى عمومى و حساب:هفتم
 مالى امور  بر وام دهى و استقراض و نظارت:هشم
 . قانونشان بر اساس آردنست ترفيع و  بازنشمنصوب آردن آارمندان مدنى در اتحاديه و :نهم

 
  پنجاه و يكماده
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 اين نشسـت   و رييس  جمهور مىتواند هر وقت آه ضرورت اقتضا آند خواستار تشكيل جلسه هيات وزيران شود             :اول
 .صورت گرفته باشدبراى آن مواردى است آه نشست سيدگى به رهم تنها براى 

 .از هيات وزيران و وزارت خانه ها گزارش هاى وبژه بخواهد رييس جمهور مىتواند :دوم

 
  پنجاه و دوماده
 :در موارد زير سلب راى اعتماد آند پارلمان مىتواند :اول
 .اهد شد اعتماد از آار برآنار شده تلقى خواز زمان سلبآه ، وزارت )١
 .اعتماد از آار برآنار شده تلقى خواهد شدآه از زمان سلب ، وزير )٢

 . وزارتى آه از آار برآنار شده امور روزانه خود را تا زمانى آه جايگزينى شود انجام خواهد داد:دوم     

  
 قسمت سوم 

  اساسى دادگاه عالى قانون
 

 
  پنجاه وسهماده

 نوناز ميان قضات و اسـاتيد قـا        تقادى و ص   و آگاه  ايىتوانمشهور به   از اعضاى   از تعدادى     قانون اساسى  عالىدادگاه  
تشـكيل  ، دنباشـ از بيسـت سـال آمتـر    تدريس و يا وآالت ، آن ها در امور قضاوتسابقه آارى آه  ،و وآالدانش گاه ها  

 زمـان وظـايف نيـز توسـط     تعداد اعضـاء و مـدت  ( . انتخاب خواهد آرد    نصف اعضاء را    نيز اقليمهر آدام از دو     . خواهد شد 
  ).قانون مشخص خواهد شد

 
  پنجاه و چهارماده

را   آن   رياسـت   به نوبـت   اقليم هر سال نماينده يكى از دو         و ،بودهتناوبى  به صورت   اساسى  رياست دادگاه عالى قانون     
  . داشتدست خواهدبه 

 
  پنجاه وپنجماده

ايـراد اتهـام و    .م صداقت شـود ر در صورتى آه متهم به عدمگآرد ل وعزرا نمىتوان م اساسىعضو دادگاه عالى قانون   
 . خواهد بوداقليم ها پارلماناو نيز از طرف محاآمه و محكوميت 

 
  پنجاه و ششماده

 ،تـا زمـانى آـه خـود نخواهـد     ، ه اسـت  به سـن بازنشسـتگى رسـيد   از آنجا آه خود، عضو دادگاه عالى قانون اساسى 
 . نخواهد شدنشستباز

 
 فت پنجاه و هماده

 :داراى وظايف خاصى به قرار زير مىباشددادگاه عالى قانون اساسى 
  تفسير قانون اساسى:اول
 اتحاديـه  اجرايـى آن دسته از قوانينى آه از نهاد       همچنين  مىشود و    صادر    اتحاديه پارلماناز مطابقت قوانينى آه     :دوم

 .شدتنظيم خواهد آه اين امر بر طبق قانون ، صادر مىشود با قانون اساسى
 . پيش خواهد آمداقليم هاموارد اختالفى آه در اجراى قانون اساسى بين اتحاديه و تعيين تكليف  :سوم
مابينشـان پـيش   ، اقلـيم هـا    اساسـى و قـوانين قانون اساسـى  اين موارد اختالفى آه در اجراى تعيين تكليف    :چهارم
 .ديآمى
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  پنجاه و هشتماده
 .ردآخواهد اتخاذ سوم اعضا _ را با اآثريت دو  تصميمات خوددادگاه عالى قانون اساسى 

 
 قمست چهارم

 مربوط به اتحاديهخاص   و وظايفامور
 
 

  پنجاه ونهماده
 :خواهند بودمربوط  اقليم ها امور به نهادهاى و ساير، به عهده دارندزير را يف خاص اانجام وظنهادهاى اتحاديه 

 ى و آنسولسياست خارجى و نمايندگى ديپلوماتيك تعيين :اول
فرهنگـى و   ، ى نيـز مىتواننـد قراردادهـاى اقتصـادى        اقليمـ  نهادهـاى      .ردادهاى بين المللى   انعقاد پيمان ها و قرا     :دوم

 .ندساز  هاى داخل عراق و خارج هم منعقداقليمورزشى با ديگر 
 . نيروهاى مسلح را شامل خواهد شد ارگان هاى مختلِف امور دفاعى آه:سوم
  پيمان صلحامضاى اعالن جنگ و :چهارم
  استقراض هاى اتحاديهوبانكى و امضاىعتبارى  اتعيين سياست، چاپ آنواحد پولى و  تعيين :پنجم
 دستمزدها و آرايه هاتعيين سياست عمومى ، مقادير و  اوزاننسبت تعيين معيار و :ششم
 هااقليم  و تجارى و آشاورزى توسعه صنعتى در راستاىتهيه طرح اقتصاد عمومى  :هفتم
  تهيه و تنظيم بودجه عمومى اتحاديه:هشتم
  امور امنيتى فدرال:نهم
 اقامت و اتباع خارجى امور ثبت احوال و :دهم

   ثروت نفت:يازدهم

 
 فصل چهارم

  هااقليمقانون اساسى سازمان 
 
 شصت ماده
  :قانون اساسى خود را وضع خواهد آردبا در نظرگرفتن دو شروط زير  اقليمر ه

 موآراتيك پارلمانىنهادن قانون اساسى جمهورى دنيان ب :اول
  ى با اين قانون اساسى مغايرت نداشته باشنداقليماحكام  :دوم

 
  شصت و يكماده

 انتخـاب خواهنـد    اقلـيم  پارلمـان نمايندگان خـود را در      ،  خود يمقآزاد و مخفى و مست    ، با راى عمومى  ، اقليممردم در هر    
 ويـژه اى  و تعـداد نماينـدگان و تعيـين زمـان انتخابـات نيـز بـر اسـاس قـانون          ابـات چگـونگى انتخ  ، يوه ى انتخابات  ش. آرد

 .خواهدبود

 
  شصت و دوماده

 . خواهد بوداقليمبر اساس قانون اساسى ، ط آن با نهادهاى ديگربارو و اقليم پارلمانوظايف 

 
  شصت وسهماده

 :اجرايى اقليم از موارد زير تشكيل مىشودنهاد 
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 اقليم رييس :اول
 اقليم هيات وزيران :ومد

 
  شصت وچهارماده

  است اقليماجرايىنهاد عالى  رييس وى. دآرخواهد را انتخاب  اقليمرييس ) اقليم پارلمانيا   (اقليم ساآن در هر     خلق
 . دآرخواهد را نمايندگى  عراق  رييس جمهورى فدراتيو،اقليمپروتكلى در تشريفات و در مناسبت ها و 

 
  شصت و پنجماده
 و نهادهـاى ديگـر   اقلـيم  وى بـا هيـات وزيـران    هطـ ابو روظـايف   و مدت حكومـت و   اقليمو شرايط انتخاب رييس     نگى  چگو
 . خواهد بوداقليمتمامًا بر اساس قانون اساسى ، اقليم

 
  شصت وششماده

 را در   اقلـيم  ايـى اجراختيارات   تشكيل خواهد شد و      راو تعدادى از وز     او معاونان  نخست وزير و   از، اقليمهيات وزيران هر    
 .اختيار خواهد داشت

 
  شصت و هفتماده

 . خواهد بوداقليمبر اساس قانون اساسى ، اقليم با رييس  وىهطبو راوظايف  و اقليمشكيل هيات وزيران شيوه ت

 
  شصت و هشتماده
همچنـين  و  ه  را برعهـده داشـت     تفسـير قـانون اساسـى اقلـيم          اصـاً ختصا،  خود عادى وظايف   عالوه بر  عالى اقليم يوان  د

رفع و رجوع اساسى عدم وجود قوانينى آه در مقابل دادگاه خواستار تجديـد نظـر شـده       و دعاوىقانونى  تعيين تكليف   
 .مىباشد، اند
 
  شصت ونهماده

آـه  را شامل خواهد شد  اقليم عالى از جمله ديوان تمام مقامات دادگاه ها   برخوردار بوده  لستقالاقليم از ا  ه  قوه قضايي 
خواهـد  تنظـيم  ى  اقليمـ قـانون   يـك   بر اساس   اين امر   . دنموخواهد  نظارت  جزايى و غيره    پرونده هاى   ى مدنى و    بر دعاو 

 . دش

 
  هفتادماده

 به اتحاديـه واگـذار    آن اختيار،بخصوص بر اساس قسمت چهارم فصل سوم ، جز مواردى آه بر اساس احكام اين قانون        
  .ردآخواهد ا اعمال خود ردر امور مختلف اختيارات  اقليم ،ستشده ا

 
  هفتاد ويكماده

 دپيش آي، ردى آه در اين قانون آمده موااجراى درباره ى اقليم ها يا بين اقليم هاهر گونه اختالفى آه مابين اتحاديه و  
  .به دادگاه عالى قانون اساسى ارجاع داده خواهد شدبراى تعيين تكليف 

 

 
 فصل پنحم

 لىاماحكام 
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  هفتاد و دوماده
 بـر  ترآيـب آن  و  وظـايف و  ه اتحاديـه بـود  پارلمانتابع  آه ايجاد خواهد شد     مالىنظارت  اتيو عراق ديوان    ر جمهورى فد  در

 .اساس قانون تنظيم مىشود

 
  هفتاد و سهماده
 . اخذ نخواهد شدماليات وضع و اقليم اتحاديه يا قانون قانونبراساس  جز

 
  هفتاد و چهارماده

 . هستندبر صادرات و وارداتعوارض  قدرت اخذ اى دارتنها نهادهاى اتحاديه

 
  هفتاد و پنجماده

 :ر موارد زير را دارا هستندو عوارض د ماليات اختيار وضع اقليمنهادهاى 
  ماليات بر درآمد:اول
  ماليات بر مسكن:دوم
 ارث ماليات بر :سوم
  ثبت مسكنعوارض :چهارم
 ادگاهاعوارض د :پنجم
 و اجاره بها از قبيل آب و برق و خدمات ديگروازها ج عوارض امتيازات و  :ششم

 
  هفتاد و ششماده

ترانزيت نسبت خود از درآمد نفت و قوانين گمرآى و ،  آشورآل بر اساس درصد ساآنانش به نسبت جمعيت اقليمهر 
 . را خواهد بردو استقراض خارجىو حمل و نقل 

 
 فصل ششم

 احكام پايانى و انتقالى
 
  هفتاد و هفتماده

 .نخواهد شدانجام  آن چهارم اعضاى_ ليم و با اآثريت سه هر اق پارلمانبين دو اقليم جز با تصويب مرز تعديل 

 
  هفتاد و هشتماده
 شهروندان اقليم آردستان عراق بر اساس درصد ساآنانش به نسـبت جمعيـت آـل جمهـورى فـدراتيو عـراق در                       :اول

به ويژه معاونين وزراء و مقامات ويژه و مديريت هاى ، اديه در خارج و داخل اتحارگان هاىمقامات عاليه وزارت خانه ها و 
 . خواهند شدتعيين  ،عمومى
 : اصل فوق در موارد ذيل نيز رعايت مىگردد:دوم
 بـين   هـا و سـازمان هـاى      و نمايندگان اتحاديه در ارگـان      و آنسولى    تيك ديپلوما هيات هاى  ىسفيران و اعضا  تعيين   )١

 المللى و اقليمى
 يين مقامات نظامى و امنيتى فدرالتع )٢
 .شرآت در هيات هاى رسمى عراق و گفت و گوهايى آه به منظور عقد پيمان هاى بين المللى انجام مىگيرد )٣
 خارج از آشوردر تحصيل بورس تحصيلى و اجازه   دانش جويان براىپذيرش )۴
داخل و خـارچ  هاى تحصيلى آنان در وره   پليس و د    ارتش و  گاه ها و دانش آده ها ى       دانش جويان در دانش      پذيرش )۵

  آشوراز 
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  هفتاد و نهماده
 .ترآيبات آنونىاشان به بخشى از نيروهاى مسلح اقليم آردستان تبديل مىشوندبا  نيروهاى پيشمرگ :اول
 .ام مىرسانندخود خدمت سربازى را به انج واجد شرايطين خدمت سربازى در اقليم :دوم

 
 

  هشتادماده
يى آـه از طـرف نهادهـاى     ودهـا داخلـى و رهنم   آيين نامه هـاى     و دستورات و    تشريفات  ن و تصميمات و     قوانيآليه   :اول

 .ددمىگر اعالم ا شده است ملغصادرآوچ اجبارى راندن هاى جمعى و پاآسازى نژادى و اعمال مرآزى درباره ى 
و رفـع مىگـردد   ، لـيم آردسـتان  از اقپـاره اى از نـواحى   در واقعـى   ملـى  ات ايجـاد شـده در ترآيـب       تغيير  عوارض    :دوم

سـكونت   محل هاى  به   ،نواحىخانقين و مندلى و ديگر      ، شيخان، زمار، شنگال، مخمور، آرآوكنواحى  شهروندان آرد   
اسـكان   نـواحى هاى قبلى عـراق در ايـن        دولت  شهروندان عربى هم آه از طرف       ، شد گردانيده خواهند پيشين خود بر  

 .بازگردانده مىشوند خود در خارج از اقليم آردستان اصلى سكونتمحل هاى  شده اند به داده
 .مىشودنيز ان ترآمن و آشورى و آلدانى آه رانده شده اند  شهروند فوق شاملماده حكم بند اول :سوم
آـه  خساراتى  شده برگردانيده مىشود و تمام      رانده  اموال و دارايىهاى منقول و غيرمنقول به شهروندان         آليه   :چهار

 .وجه آنان شده جبران خواهد شددر اين مدت مت
  خواهنـد شـد و شناسـنامه   ازگردانـده خـود ب قبلـى   سـكونت   هـاى شده و تبعيدى به محلرانده   آردهاى فيلى    :پنجم

آه در اين مدت خساراتى تمام نيز  خواهد شد و بازپس داده اموال و دارايىهاى منقول و غيرمنقول آنان        آليهعراقى و   
 .شد جبران خواهد متحمل شده اند

 : ششم
 .شده اندناپديد ى آه ارزانيها و فيلىها و تمام عراقيان بقربانيان انفال و، مفقودينسرنوشت روشن آردن   _الف 

مـادى و معنـوى آـه متوجـه     خسارات   آليهجبران،  شيميايى در آردستان  هاىغرامت به قربانيان سالح     پرداخت   _ب  
 .شده استفوق بند الف موضوع مفقودين 

 الـف و ب     هاىبنـد مشمول  آسانى آه   همه   خانواده   ىاجتماعى و بهداشتى براى اعضا    هاىتامين  م آردن    فراه  _ج  
 . شيميايى هاى سالحمصدومين براى هم چنينو ، د شدنخواه

از بر اثر شكنحه هاى جسمى و روحى  آه شهروندانى همه براى اجتماعى و  بهداشتىهاى تامين  فراهم آردن _د 
 . اندشده  دچار نقص عضويتىجانب دستگاه هاى امن

@@ë@@ë@@ë@@ë_ اى  دادگـاه ويـژه  بـه  فـوق شـده انـد        درر  وذآجـرايم مـ   مرتكـب   افراد مشمول احكام اين ماده      نسبت به   آه   آسانى 

 .دشسپرده خواهند 
 

  هشتاد و يكماده
 صـادر ايـن قـانون اساسـى    مغايرت بـا  ر دونى آه  و هر قانشناخته مىشوداين قانون اساسى عالىترين قانون آشور   

 .از درجه اعتبار ساقط است، شود
 

  هشتاد و دوماده
بـه طـور    ،   اقلـيم هـا    پارلمـان اتحاديـه و    پارلمـان   چهارم  نمايندگان    _  احكام اين قانون اساسى جز با تصويب سه          :اول

 .يستتعديل نقابل جرح و ، جداگانه
 :ا هستندتعديل اين قانون اساسى را دارجرح و پيشنهاد براى طرح  حق زير طرف هاى :دوم
 هيات وزيران اتحاديه )١
 .آل نمايندگان نباشندچهارم _  آه آمتر از يك  پارلمان اتحاديهتعدادى از نمايندگان )٢
 

 هشتاد و سه ماده
اجرايى هر آدام از دو اختيارات  و ها آه حقوق و مرزتعهد مىباشدجمهورى فدراتيو عراق در برابر سازمان ملل متحد م   

همچنـين  . تضـمين نمايـد   ، اين قانون اساسى و قوانين اساسى اقليم ها آورده شـده اسـت             در    ها  آن متناقليم را آه    
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و اصـول اساسـى   تضمين آند آه بر مبناى اين قانون اساسى بنا نهاده شده اند را   دموآراتيكى   موازينملزم است آه    
 .صلح جهانى تلقى مىشودتهديد عليه امنيت و اصل اين مذآور در   هر گونه تخطى از  موارد.آن را محترم بشمارد

 

  هشتاد وچهارماده
 مذآور در سياسىنه موازين جمهورى فدراتيو عراق و نه موجوديت ، م دو اقلييت نهاد قانون گذارى هرآدام ازجز با رضا

آه سرنوشت بود هند خوا اقليم آردستان اين حق را دارا خلقدر غير اين صورت  ،  تغيير نخواهد آرد   اين قانون اساسى  
 .دتتعيين آنرا به دست خويش خويش 


