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 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان

 بةناوى طةلةوة
 كوردستان ـ عيَراق ةرلةمانيث

 

 ة1991 ةستتىل  ة(1)ر ة ةيىستتى ةادتتى(65)لتتكةدتتى    ةة(ة1) رِطتتك ةثشتتبة تتكةىتت    ة
،ةثكرلكدىن ة  ر ستىنةتةعيَترا ةةةادىر  ةيىسىي ةئكندادىن ةثكرلكدىنةثيَشنيىر لكسكرةةو،هكد ار راو

ة: رِيىر ة  رض واندن ةئكمةيىسىيك ة اة12/7/1014ة ةرؤا ة(11)ىر ة انيشت ةئىسىي ةادةلك ة
 4104ي سالَي (4)ياساي ذمارة 

 اثرسي و رِ ني باآلي سةربةخؤي هةلَبذاردنياساي كؤمسيؤ
 

 بةشي يةكةم
 :ماددةي يةكةم

ىنىيىنتتككة تتكةهتتىو ونة ريتييتتكةلتتكوةدة  ر رِينىنتتككة تتكةلتتكةةتت ار و ة ادك كستتبةلتتكمة  ستتتكواا ةو
ة:ئكمةيىسىيكةدك كسيتكريىنداة يىريكراو ة ؤةكرادبلك 

ة.ةعيَرا تةثكرلكدىنية  ر ستىنة:ةثكرلكدىن:ةيك كم
ة.اثرسي ؤدسيؤنية ىآلكةسكر كةؤكةهكل بذار نك ىنةوةرِ:ة ؤدسيؤن:ة وو م
ة.عيَرا ةتهكريَ ية  ر ستىنة:ةهكريَم:ةسيَيكم
ة.ةئكجن ودكنية ؤدسيىران:ةئكجن ودكن:ةض ار م

 بةشي دووةم
 :ماددةي دووةم

 تىآلكةستكر كةؤكةةةة ؤدستيؤنية ا  دتكرركَةلتكةايَترةنتىوكةةةةةة  ستتكيك ة كط يَر كةئتكمةيىستىيكةةة:ةيك كم
يَكتىركةهتكد وةةة تكةرِةة(احلصلية   السلطة  )ةوى كة  ستكَ  ةاثرسية ؤةئكو كة بيَتكةوةرِةهكل بذار ن
ة.عيَرا ةتتىنةطشتييك ىنةئكجنىمة   اةلكسكرةئىسيتةسكروىسكركة  ر ساثرسييكوةرِةهكل بذار ن

 تكط يَر كةثيَ يستبةةةة،وة ىر طىكةسكر  ية ؤدسيؤنةلكةثىريَزطتىكةهتكوليَركةثىيتتكةبة   تيَةةةة:ة وو م
ة.ن وسينطك ىنيةةؤكةلكةنىو ندكةثىريَزطى ىنةوةيك كةئيدارييك ىنداة   ىوكو 

ة
 

ة
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 :مادةةي سيَيةم
يةةؤيكويةوةدلككضكة تؤةةيكووة يَاليكنكةوةةىو نة كسىيكويةدكعنةثيشكييةسكر كةؤة  ستكيك ية ؤدسيؤن
ة.كريداكرلكدىنةوة كرثرسيىريشكةلكة كرادبثةيضىو يَري

 :ةمماددةي ضوار
ة:ئكدىنككةة ار و ة  طريَتكةئكستؤة ؤدسيؤن

 تكةةةوةراثرستييكةطشتتييك ىنةةةوية ؤةهكل بذار نتك ىنة ىرثيَكراوكةنيَ   ول كة نكدىةوةرِيَسىك انىنية:ةيك كم
ةة شتيَ  يك يةةةرادنة ر نيةجيبكجيَكر نية كاةئكجنىمة   ريَنة ؤةراقدعيَةتلكسكروىسكركة  ر ستىن

ة.وة ا ثكرو رانكة يَطكر 
ة.اثرسييكةطشتييك ىنةلكسكروىسكركة  ر ستىنيةعيَراقداوةرِةسكرثكرشيتة ر نيةهكل بذار ن:ة وو م
ة. ىناثرسييكةطشتييك ىنة كةط يَر كةيىسىة ىرثيَكراو وةرِة ىنوا  كةهكل بذار نكةجىرِ اني:ةسيَيكم

نةاثرستتييكةطشتتتييك ىةبتتكجيَة ر نتتيةهتتكد وةجتتؤر ةهكل بذار نتتك ىنةوةرِةةيَكخستتوةوةجيَرِ:ةضتت ار م
ة.لكسكروىسكركة  ر ستىنيةعيَرا 

انةوةريَكخسوةوةن كَة ر نكو كةوؤدىر  ىنيتىنة تؤةةةر نيةثرؤسككةوؤدىر ر نية  نطد ر كرِيَ   :ةثيَنجكم
ة.ر نيىنهكل بذادسؤطكرة ر نيةدىيفة

رة ر نيةليستك ىنيةهكل بتذار نةوةهىوثكاىنييتك ىنةوةثكستكندة ر نيتىن،ة تكط يَر كةيىستىةةةةةةةوؤدى:ةشكشكم
ة.ثكي  نديدار  ىن

ؤستتككةوؤدتتىر ر نيةن يَنتتكرانيةليستتتك ىنيةهكل بتتذار نةوةبتتكجيَة ر نتتيةثرِريَكخستتوةوةجيَ:ةىكووتتكم
ة.وةئكوانيةورةيك ىننىوةؤيوة  ول كويةنيَ ةاطكيىند ىر وةرِةيَكخراوضىو يَرانيةهكل بذار نةلكةرِ

وةئىشكرا ر نيةة  نطد رانةريَكخسوةوةئكجنىمة انيةثرؤسككةادىر نةوةجيى ر نكو كة  نطي:ةهكشتكم
اثتؤرويةادتىر نةوةةةىدك ىنةلكنىوةويَستطك ىنداة كدكرجيَكة يىنك ىنةهكرةيك كةوة انكيك ةلكةرِئكجن

ة.جيى ر نكو يىنةثيَة دركَ
ىتكتتىةة(ة71)ك ىنيةهكل بذار نتك ىنةوةراثرستييك ىنة كدتكرجيَكةلتكةةةةةئىشكراة ر نيةئكجنىدكة كرايية:نؤيكم

،ةهتكرو هىةئكجنىدتكة ؤوىييتك ىنة واكةئتكو كةلكَيتكنة  ستكآلويةةةةةةةوة ىوذديَرةويَثكرِنتك ى ةو وو
ة.نثكسكندة   ريَة ا و رييةوىيبكمتكند و 

  ر ستتىنةوةةةىنيو يَتذ  ة ىر ر نة ؤة روستكر نيةدت ىنكةلكةثرؤسككةهكل بذار نداةَكةطشبة:ة  يكم
ضكسثىندنيةرؤشنبريييةهكل بذار نةلكةريَية ريَذ  انة كةثكي  نتدكةلكطتك َةطشتبةهىو كشتك ىنيةةةةة

ة.ثرؤسككةهكل بذار نكو 
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ة
 بةشي سييَةم

 ثيَكهاتةكاني كؤمسيؤن
 :ةمماددةي ثيَنج

ة:لكةبديَدسيؤنةثيَك ؤ
ةئكجن ودكنية ؤدسيىران:ةيك كم
ةيةهكل بذار ني ىرطيَر:ة وو م
ة:كجن دكنية ؤدسيىرانئ:ةيك كم

 هتىكةةئكندامةثيَتكة كَة تكةلكَيتكنةثكرلكدىنتكو ة تكةرؤرينتككةرِةةةةةةةن َة(9)لكة:ةئكجن دكنية ؤدسيىران-1
د هيَينَةكيتة واكةئتكو كةلكَيتكنةليذنكيتك يةوىيبكوتكو ة تكةثكرلتكدىنةثيَةةةةةةةهكل د  ذيَر ريَنئكندادىنية

هتكرو هىة   تيةةةةيىستىنى ة تنةةةكو نية كدتةَ تكةةئكجن دكن كدكرجيَكة ووةئكنداديةةثيَشنيىرة   ريَن،
ةثيَتن ة(6)دىو كة ىر ر نيةئكجن ودكنك تك ةةة، كركَةوةدسؤطكرن يَنكرايكويةئىتر وىنةوةثيَكهىوك ىنة

ة.سىل يةرؤاةاديَرييك
ة:ويَدا يَبةكهكل د  ذيَر ركَة   يَةئكمةدكرجىنككةة ار و ةئكو كة ؤةئكجن ودكن-1
ة.ك كر  واديةويَيداةنيشتكجيَة يَعيَرا ة يَةوة ةتهىووآلوية  ر ستىنة-أ

ة.ية يَبيرانكؤ كراييةوانىدككة   يَبةةىو نية رِة كَنية كدكو ة-ب
ة.سيةسى َة كدرتةنك يَ(ة20)وكدكنيةلكة-ج
ة. يَةوة يَاليكنيةسكمليَنراوةبةوةو انىةوة  ستثى ة يَب ونة يَدئكرةةىو ن- 
ة.بى  مةنك را يَيةئى رِو كرةك كةوىوانيَةبةو،ويك يةضى ة يَوةرِا ر ةتتىرر ةةىو نة-ه
يىنةئكجنىمة را يَةةب يَاذريَ ارِةثالنية ؤة كشداركةنك ر  يَةلكوةوىوانىنككة كةلكَيكنةرايَ ية كعسكو ة-و

 تكةةةبوكر نيةطكلية  ر ستىنةوةطشبةطكَنيةعيَترا ةوةهتكرو هىة كعستيةنتك  وة يَتةةةةة ؤةسكر  
ة.1002كةسىل ية(11)ط يَر كةيىسىكةادىر ة

ة.لكةئكجن دكنة ىكة ؤةهيضةثىرويَكيةسيىسيةنك يَةلك ىويةئكنداديكويدائينيتة-ر
ةتتؤنةوةبتتكرةئكجن ودتتكنية ا  و ريتتيةهكريَ تتداة  ئكجن ودتتكنةستت يَندكةيىستتىييةلك كرادةئكنتتدادىنية-2

س يَندة كة اكةدكرنة  ةؤمة كة كرثرسيىرييكوييكةيىسىييةوةثيشتكييك كمة تكةةة:ة) كط يَر كةئكمة ارِشتنك
اثكرانتدنيةئكر تك ىنيةةةبكجيَة ككمةوة ىر كتكمة تؤةرِةةلكةؤة  ور ييةوة ل سؤرييكو ةجيَةكئكدىنك ةوة 
ة(.ة اةشىيك  ةلكسكرةئكو كة  يل يَمة،سكر كةؤييةوة يَاليكنيةوةسكرشىمنة ك
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ة-4
رةوةطتة ووةلكسكرةسيَيةادىر كةئكندادك ىنيةستكرؤ ةوةجيَةةرينككؤ انيشتنيداة كرةمئكجن ودكنةلكيك ك-أة

ة.هكل د  ذيَركَةسكرؤ ية ىرطيَرِييةهكل بذار نجن ودكنةوةكةئكر رِيىر  
ة.كركةيىسىيية ؤدسيؤنكسكرؤ يةئكجن ودكنةن يَنة-ب
ة: ئكمة  سكآلوىنكةجيَبكجيَة   ىة سكرؤ يةئكجن ودكنةيىنةئكو كةن يَنكرايكوية   ى-6
ة. ىر ة ىرطيَركةوةريَكخستنيك ىنيةئكجن دكن كرِيَ   ر نية-أ

كوةو،ة تت ىيكوية ر نتتيةنةوةطريَتتدانةوةستتكرؤك ؤ  ونتتكو  ىنيةئكجن ودتتةكك ىرنىدتتئىدتتى   ر نية-ب
ة. كةسيَةئكندامةلكةئكندادىنيةئكجن ودكنة كَنية كدكو ة اواكة   كنةيش ؤ  ونكوانك

ة.هكرةئكر يَكيةورة كةئكجن ودكنةثيَية سثيَركَ-ج
ندادتتك ىنيةوة هتتىكةادتتىر كةئك ؤ  ونتتكو كةئكجن ودتتكنة روستتتكة تتكةئىدتتى    ونيةرؤرينتتككةرِةة-5

 رِيىر  ىنيشية كةرؤرينككةئىدى    وانةو ر  طريكَةوةلك ىويَكداةئكطكرة  نطتك ىنةيك ستىنة ت ونةةةة
ة.  نطيةلكطك َة او ةئكوةَيكنكة راو ة   يَة كةسكرؤ 

ة
ة:يةهكل بذار ني ىرطيَرِ:ة وو م

لكةثىريَزطى تىنةوةةة ىندكَةلكةن وسينطككةطشيتةوةن وسينطككةهكل بذار نكثيَكةييةهكل بذار ن ىرطيَرِ .1
و ةثيَشتنيىرة تراو ةوةةةيةهكل بذا نتكةيييك ىنة كةط يَر كةئكوةهكيككلككةلكَيتكنة تىرطيَرِةةرِيك كة ىرطيَ
 .ثكسكندة راو ة ودكنكو لكَيكنةئكجن

 تكةة  طريَتتكةئكستت َةةةةكىنتةوةريَن ىييةثكيرِ وةئكوة كرثرسيىرييكويةجيَبكجيَة ر نيةيةهكل بذار ني ىرطيَرِة .1
ةدتتؤر يئتتكوةضتتىَ يىنككة تتكة،ةهتتكرو هىة تتكرِيَ   ر نيةطشتتبة ودكنتتكو ة  رضتت نلكَيتتكنةئكجن

 .ريَكىرييىنةهكيكةكىر ةيىنبكجيَثرؤسكطريكةوةجيَ

ة
ة
ة

 بةشي ضوارةم
 دةسةآلتةكاني ئةجنوومةن

 :ةمماددةي شةش
ة: سكآلوىنككةة ار و ةثيى  ة   ى ئكجن ودكنةئكمة ة:يك كم



6 

 

ريَيةهكد وةجؤر ةشيَ اريَكيةةلكةوؤدىركة  نطد ران ر نيةتة ادكرراندنةوةن كَة ر نكو ةوة ذار ة1
يشةثيَ يستكةهىو ىركةوةهكدىهكنطيةلكطك َة  ىن نديدار ثكية كر  سب،ةلكسكرةَيكنكوىر كة

 .دك كستكئكجن ودكنداة ككنة ؤةطكيشوة كوة

انة كةدك كسيتةيةليسيتةهكل بذار نك ىنةوةهىوثكاىنييكوييك ىنةوةثىل يَ راو ر نوؤدىرةثكسكند ر نيتة2
 .ض ونكةنىوةهكل بذار نك ىنةوة كشداركة ر نةويَيدا

ليستك ىنيةهكل بذار نةوةرِاطكيىند ىرانةوةة ريكىرانيذار نك ىنةوةتةدت ىنكة انة كةضىو يَرانيةهكل ب3
 .ريَكخراو  ىنية ؤدكل طىكةدك  نيةلكسكرةئىسيتةنيَ   ول كويةوةنىوةؤيي

وةسكىَ ةوةوىنكليَدانىنككةلكةطشبةهكل بذار نك ىنة   ريَنةيىر انةلكوةوة رِةيك ال ر نكو تة4
ةثيَداض ونكو كلكَيكنة  سكَ وية ا و رييكو ةلكة ا طىكةة ريىر  ىنيشيةدىيككةوىنكليَدانن

 .ةهكريَ دا

 .ةريَكىر  ىن ةادىر نةوةجيى ر نكو ثكسكندة ر نيةتة5

نة ا طىكةكك ىنة واكةثكسكندة ر نيةلكَيئكجنىدية ؤوىييةهكل بذار نك ىنةوةرِاثرسييةراطكيىندنيتة6
 .هكريَ كو ةثيَداض ونكو ك

 .داك ىنريَن ىييك ىنة ؤةثىراستينة يَطكر كةلكةثرؤسككةهكل بذار نثكيرِ وةوة انىنيةتة7

 .نيةهكل بذار ي ر نيةهكيككلية ىرطيَردثكسكنتة8

 .يك كة ىرطيَريك ىنداةريَزطى ىنةو ادكرراندنية ىردكندانيةن وسينطك ىنيةهكل بذار نةلكةثىتة9

 . ارايية ؤدسيؤنةيىسكوي ارِشتينةستة11

لكة ؤدسيؤنةوةة كرِيَ   كرايكويك ىنثىَ وونة ؤة ادكرراندنيةثلكة ىَ  ىنةلكة كريَ   كركةة: وو م
ثىل يَ راو و ة   يَةسيَة(ة2)ن وسينطك ىنيةهكل بذار نةلكةثىريَزطى ىنداةلكةرِيَيةثيَشنيىرة ر نية

 كةلكَيكنة،ةليذنكيك يةوىيبك ةئكمة ىر ةجيَبكجيَة   ى ة  رتكويةيك سىندىكةكن كط يَر كة 
ووة كةرؤرينككة ةثىليَ راو  ىنةلكَيكنةئكجن دكنكو ةيك يَكةلكة،   ركَةوة روسبدكنةئكجن 

ة.ةلكسكرةسيَةهكل د  ذيَر ركَ
 

 بةشي ثيَنجةم 
 بة ئةندامييةتي  كؤتايي هاتن ليَثرسينةوة و

 : ةمماددةي حةوت
ة:مةهؤيىنككةة ار و ة ؤوىييةثيَدكَئكندادييكويةلكةئكجن ودكنداةلك كرةهؤيك ةلكة:يك كم
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 .وكواو  ونيةوا  كةئكجن دكنتة1

 .  سبةلك ىر يَشىنكو تة2

 .ةئكر ك ىنيدائكندامةلكةجيَبكجيَة ر نيةيىنةثك ككووينةةدر نتة3

 .ةيَكيةئى رِوو كر الكةوىوانة  رهك ة كةئكندام نربِةتة  رض ونيةى   ية ا طىيية4

كة ىويَكة ةلكةئكر ك ىنيىنةلكَيكنةثكرلكدىنكو ة كوى ةيىنة ك ؤ كةشيينةئكندادىنيةئكجن دكنةتة5
 . ووةلكسكرةسيَةرؤرينككةئكويشةة،   كن وةثكير و  ىنسكرثيَضيةى   ك ىنيةئكمةيىسىيكة

 .ة  ر و ةرِاسبةنك  وةييَشككشيَنراةئكوةرانيىريىنككةلك ىويةثىَ وونيداة ؤة ىر  ككةثرةسكملئكطكتة6

 .ةيَة يىن ويك يةرِ واةلكة ؤ  ونكو  ىندا لكة واكةيك ةوة كةكسيَةجىرئىدى  ةنك  ونة ؤةتة7

 .ةيك ىنن يَنكرايكويةئكندامة ؤةيك يَكةلكةئكجن ودكنك ىويةثىَ ووينةةلكةت8

هؤيىنككةلكةةلكوة  رسييك ىنيةئكجن ودكنة كهؤكةيك يَكةة  ونيةيك يَكةلكةضؤ لك ىوية:ة وو م
 و ةيىسى ك اةهىوةئكنداديَكيةورة كهكدىنةئىليكوككةلكةنىو رِطك ىنيةسكر و  اة يىريكران،ة

ة.ةهكل د  ذير ريَب
ة

 بةشي شةشةم 
 مافةكاني ئةندام 

 : ةمماددةي هةشت
ركَةيىنة   يَة ؤةدىو كةثيَن ةسى َةوة   ت(و رار  ة ريكىرك)ةيئي تيىراوةةئكندادىنيةئكجن ودكنة:يك كم

ةة.ن يَشة كريَتكو ة ؤةيك ةجىر
ئكوة  ردىل كيكةريىورةنك يَةة كةدكرجيَكة ؤكةهكيكة  ردىل كة بكةشيَتكةتكردىنبكر  ىني،ة ودكنئكجن:ة وو م

ة.تكردىنبكرانيةثكرلكدىنةلكوة  ردىل كيككة   كةشريَتك
سيَةسى َةلكة كرواركةةئكندادىنيةئكجن ودكنةنىو اننةلكةو ريفككةطشتيداة امبكرريَنة ؤةدىو ك:ةسيَيكم

ة.ثلكةوةثىيككةئك ى ايةنك يَئكر ةوةواو  ونيةتكردىنك ىنيىنةو   ة ؤدسيىر،ةجطكةلكةكو
 ؤكةئكوةةسك اةهكشتىكلك%ة10   يَة ك رِكةةىن ؤدسيىرانةدىيفةد وضككةةىنكنشيني:ةض ار م

ة يَشىنكو   سبةلك ىركويةجطكةلكةىىلةتكردىنك ىنيىنو  ونيةواكرنة واكةوطد يد وضكيككةو ر
ة. كةوىوانيَكة كةثكي  ندكة كة ىر  كيكو ةهك يَةةوىوانبىر ر نييىنةةلك ىرَ انيىنة
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يىنةلكةئكجنىديةةزدكوكر نيةلكة ؤدسيؤنةة ىويلكةةرةيك يَكةلكةئكندادىنيةئكجن ودكنئكطك:ةثيَنجكم
ىنكنشيينةد وضكيك يةةة،  كهؤيكو ةنكيت انيةئكر ك ىنيةجيَبكجيَة كىة،و وشية كمةئكندادية  و

ة.ة كط يَر كة رِطككةض ار ديةئكمةدى   يكة يىركة   ركَة ؤ
 وايية ر ةلك ىويةيىنةلكةئكجنىديةةزدكوكر نيةة ؤضيةرةيك يَكةلكةئكندادىنيةئكجن ودكنئكطك:ةشكشكم

د وضكيك يةةىنكنشيينة ؤةةيَزانك ككةةئكوا،ةئكمةةزدكوكو لكة ؤدسيؤنداةيىنة كهؤكة
ة.ةرِطككةض ار ديةئكمةدى   يكيَتكو ة كط يَر كة  ر   رِ

دىو كةةزدكوكر نيةئكندامةلكة ؤدسيؤنة ؤةدك كسيتةسكرد وضكةوة كرر ر نكو ةوةةىنكنشيينة:ةىكووكم
ة.ة   ركَةهكادىر

ة
 بةشي حةوتةم

 سكاالَكاني هةلَبذاردن 
 : يةمماددةي نؤ
وةةثكيرِ وةك نيىنكدك هكيكةسك ىر  ة كةجيَبكجيَة ر نيةةك(كىصر)ةئكجن ودكنة  سكَ ويَكية:يك كم

 كرِووكة  سكَ وكةرِووة ودكنةهكرة يَشكيك يةوىوانكىركثيَ يستكةئكجنة،ريَكىر  ىنيةو
هك  وةسك ىر  ة كةهكل س  كوويَكيةة كل طكيك يوىيبكمتكند  ىنة كىوكو ةئكطكرةهى ةوة

 .كىرانكة كةثكي  ندكة كةثى يةثرؤسككةهكل بذار نكو ةهك يَنوىوا

 ر ن ةضىر سكرة   ىة كةلكةئكجنىديةةؤئىدى   ر نةوةجيَبكجيَةةنى ؤ يىنكةئكوةئكجن ودكن:ة وو م
ئىراو ةوة ؤكةهكيكةئكوة  سكَ وكة بكةشيَة كةةنكهكل بذار نةورِاثرسييكةطشتييك ىنة يَ

 .ةلك ىويةرِوو انيىنداة ؤةضىر سكر ر نيىنةيةهكل بذار ني ىرطيَر

لكسيَةرؤانىدككةرؤاانككةنىوةؤييةةر  ي ر كةوةعكهكر ووةردىنية ة كةئكجن دكنةي رِيىر  ىن:ةسيَيكم
،ةئكجن ودكنة ؤكةهكيكةرؤانىدكيك يةوىيبك ة كةؤكة  ر كىةوةونكو ةلكةهكريَ داة ال وة   ريَ

 . كىئكلكرتؤنية ؤةئكمةدك كستك ة روستسىيتيَكية

ةهكريَ ية  ر ستىنة  ستكيك ية ا و رييةثيَكة كَةلكسيَةثيَداض ونكو كلكة ا طىكةة:ض ار م
ةينك اةخبشيَنيَتكو ة كةلكة رِيىر  ىناوة ؤئكو كةضىوة كوةوىنكليَدا ا و ركةوكرةىنةنك ر
 .ةدكندنر ر رةلكة رِيىر  ىنيةئكجن ودكنيكنةئكوانككة كةرِاستكوةؤةئكجن ودكنة  طرييَنةلكَ
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رِاستكوةؤةة، نةئكوانككةريىنيىنةلكة رِيىر  كة ينيي كلكَيةوىنك انةلكة رِيىر  ىنيةئكجن ودكن:ةثيَنجكم
ثيَشكك ة كة  ستككة ا و رييةهكريَمة   ركَةلكةدىو كةسيَةرؤاة اةلكةرؤاكة واكة

 .ةلكطك َةر ضىو ر نيةرؤاانيةثش وكةتكرديلكَيكنةئكجن ودكنكو ةة، ال و ر نكو كة رِيىر  ك

لكةةئكويشة، راونةةياليية كىوكو ة كةثيَشككش ستككة ا و رييةثيَ يستكةئكوةوىنىنكةيك  :ةشكشكم
 رِيىر  ىنيشيةسك ىر  ةة،ثيَشكك ة راو ةوة كك كةوىنكةكدىو كةىكو ةرؤا اةلكوةرؤا و 

ة،ريَكىر  ىنيةوكدىشى ر نيةوىنكليَدانيةى   ك ىنيةئكمةيىسىيكة  يىنطريَتكو ة نربِ ةوةوىنىنك كوة
 ةهكد ار راوةو،ة1969 ةسىل  ة(83)ادىر ةةدك  نية ا  يينلكطك َةر ضىوة ر نيةيىسىكة

ةلكةهكرةشتيَكة كة   ةىةريَكىرييك ىن ةورة كةلكةهكريَ  ة  ر ستىنداةجيَبكجيَة   ريَنةيىس
ة.ةبيَبهىولكمةيىسىيك اةنك

ة

 بةشى هةشتةم  
  و كؤتاييةكان جؤراوجؤر حوكمة

 : ماددةى دةيةم
 ة كشتداريكر ن ةهىوَ وييتىنةلتكة  ر و ةةةة تؤةرادتنة ر نتيةةةةثيَ يستكةديكىنيزد ةط جنىوة ا نت َةئكجن دكنة

ة.ة  ر ستىنةتةعيَرا ةلكةهكل بذار نك ىنةوةرِاثرسيك ىندا
 : ماددةى يازدةيةم

ئكجن دكنة  و ان َةثشبة كةشىر راوةثسثؤرِ ةنيَ   ول كو ةوةنىوةؤيية  ار  تىن ةهكل بتذار نةوةرِاثرستيةةةة
ة.ةرسييك ىنداوةرِاثةئكجنىددان ةهكل بذار نةئىدى   ىركةوة بكست َةلكةقؤنىغك ىن ةسىر انةوةطكَ ل ك ر نةو

 : ماددةى دوازدةيةم
 ةدك  ن ة كى ةلكستكرةئىستت ةةةط ةلكطك َةريَكخراو  ىن ة ؤدكل طكئكجن دكنة   يَةهىو ىر ةوةهكدىهكن

 ةي تؤةئىستىنكىرةةةنكةسيىستيك ىنةوةرِاطكيىنتدنكىرانةة يىة ريكىركهكرو هىةلكطك َةة،نيَ   ول كو ةوةنىوةؤيي
ة.ثى ييىنة ر نيرادنةرِاثرسيك ىنة كدك كست ةكر ن ةهكل بذار نك ىنةوةيثرِؤسك ةضىو يَر

ة
 : ماددةى سيَزدةيةم

ة-:ثيَ يستكةئكجن دكنةةةة
ة.ة رِاثؤرو ةو رر ةئىدى  ة كىةلك ىر  ةئكر ك ىن ةوةثيَشككش ةثكرلكدىن ة كىة:يك كم
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 تكةةةلكة ىر  ةهكرةثرؤستكيك  ةهكل بذار نتكو ةةة رِاثؤرويَك ة ؤوىي ة كةور   ىرييك ىنكو ة  ر كى:ة وو م
ة.ةية كى ثكرلكدىنةثيَشككشيةو،ةةهكد ةقؤنىغك ىنيكو 

 : ماددةى ضواردةيةم
و رار وك ىنةوةةئكجن دكنيةو ريرانةوةلك ىو ةطفت طؤةوةو َ ددانكو  ةتكرديةلكطك َةسكرؤ  ةئكجن ودكن

ة.ة  سكَ و ةو رير ةهكيك،ةةتكردىنطكةتكردييك ىن ةور ا
 : ماددةى ثازدةهةم

او  ىنة رثتكيرِ وةةريَستىةك  ةسىَ نك ةسكر كةؤ ة    َة كط يَر  ةريَن تىييةوةة ؤدسيؤنة   جكي:ةيك كم
ة،ئتى  وركةوةةثيَشنيىرة   ر َة كةرِاويَذةلكطتك َةو رار وت ة ارايت ةوةةةة    َةوةلكَيكنةئكجن دكنكو 

ةة.ثكرلكدىنةثكسكند ة   ى ةوة  ةريَتكةنىوة   جك ةطشت ةهكريَم
ة.ىو يَركةوةور  يينة ي انيةضىو يَركة اراييةهكريَمة ا   يَباديَر ىركة ؤدسيؤنةلكةايَرةض:ةة وو م

 : ماددةى شازدةيةم
ة:ةة ار و ةئكجنىمة   اةئكر ىنككئكجن دكنة كةرؤرينك ةرِ هى ةادىر  ةئكندادك ىن ةئكمة

ة.ة ارِشتن ةثكيرِ ويَك ةنىوةؤ ةوىيبك ة كةؤ :ةيك كم
ة.ةن ة ؤدسيؤن ارِشتن ةثكيرِ ويَك ةوىيبك ة ؤة ادكرراو  ى:ة وو م
وة كيك كو ةطريَدان ة كرِيَ   كرايكويك ىنةيىنة كشتك ىنةيتىنةهؤ تك ىنةةةةة  شىندنكو هكل  ر نكو ةوة:ةسيَيكم

ة.ةلك ىو ةثيَ يستيدا
ة.ةثيَ يسبة ؤةئىسىنكىري ةجيَبكجيَة ر ن ةى   ك ىن ةئكمةيىسىيكةثكيرِ وك  ر ر ن ة:ةض ار م

 : ماددةى حةظةدةيةم
هكيكة كةثيشنيىر ةئكوةيىسىيىنكة كىة ؤةثكرلكدىنة كةثكي  ندييىنة تكةهكل بذار نتك ىنةةةئكجن دكنةدىت ةئكو  ة

ة.ةهكيكةكو طشتييك ىنةوةرِاثرسييك
 : ماددةى هةذدةيةم

ة.ةدسؤطكرة   ريَبة ةثيَكهىوكةنكوكو ييك ىندايهىوسكنط ةلكةن يَنكرايكوةةدالكةثيَكهىوك ة ؤدسيؤن
 
 

 : ماددةى نؤزدةيةم
ئتكمةيىستىيكةةة ال و ر نتكو كةةنتكو  ةرؤاةلتكة وا ةةةة(90)ريتىورةنتك  َةلتكةةةةةك ة تكةةلكةدىو يتةة ؤدسيؤن

ةة.ثيَكد هيَنريَب
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 : ماددةى بيست
ة.ة ةيىنة رِيىريَكةنى ر َة كةثيَضكوانك ةى   ك ىن ةئكمةيىسىيكة يَكيةيىسىي ىرة كةهيضة  قيَ

 : ماددةى بيست و يةك
ة.ةى   ك ىن ةئكمةيىسىيكةجيَبكجيَة ككنةنةثيَ يستك  ىثكي  نديدارةلكسكرةئكجن دكن ةو ريرانةوةَيكنك

 : ماددةى بيست و دوو
ة.تكو ةجيَبكج َة   ر َ(و قىيع ة  ر ستىن)ئكمةيىسىيكةلكةرؤا ة ال و ر نكو  ةلكةرؤانىدك ةتكرد ة

 
 

 ى ئةم ياساية نهؤيةكانى دةرضوواند
ؤ ةهكل بذار نك ىنةوةرِاثرسييةو،ة تؤةة ىَ  ةسكر كةةنيشت ىن ة ؤة ادكرراندن ة  ستكيك يلك كرةثيَ يست ة
 تىَ  ة تيَةَيتكنةوةةةةة  ستتكيك يةوةئكر ك ىن ة كة   كويَتكةئكستؤ ةريَكةخبريَنةلكةرِيَ ةةئكو  ةثيَكهىوك

ة.نةتةعيَراقكو ،ةئكمةيىسىيكة  رض يَندراسكر كةؤةوةثكي  سبة كةثكرلكدىن ة  ر ستى
ة

 يوسف حممد صادق
 سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق

ة
ة.رالكَيكنةسكرؤ يةهكريَ ية  ر ستىنكو ةثكسكندة ةة1014يةكةسىل 10ةريىركةادىر سىيكة ك مةيىكئة/ويَبيين

 ة

 




