بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةى دةرضوون2 :
ميَذووى دةرضوون2018/1/30 :

ة رِطتتك(ة )1ةلتتكةدتتى (ة ()56ةيىستتى(ةادتتى ة ()1ةستتىل ة(1992ة
ثشتتبة تتكةى ت
هكد ا راوةو،ةلكسك ة اوا(ةادى (ةيىسىي ةئكندادىن ةثك لكدىن،ةوةلكسك ةئتكوةيىستى ى يشككة تكة
ثك لتتكدىنةلتتكة انششتتا ةئىستتىي ةادتتى ةة()5ة ؤا(ة2018/1/30ةئكجنىدشتتداو ةو،ة تتكثش ةئتتكوة
سكالتككة كةلكة رِطك(ة ستششك))(ة دتى (ةيك تك))ةلتكةيىستى(ةادتى ة ة()2ةستىل ة2017ة
ك سكالت ةسك ؤ ىيكت ةثك لكدىنة او ،ة رِيى (ة ر نيةئك)ةيىسىيكية ا :ة
ة
ياساى ذمارة ()1ى سالَى 2018
ياساى بةخشني و ضاندنى ئةندامةكانى لةشى مرؤظــ لة كوردستان ـ عيَراق
بةشي يةكةم
ثيَناسةكان
ماددةي (:)1
لك ةثشى ة ر ني ةى ك ىني ةئك) ةيىسىيك ةدك كسكت ةلكو ةووشك ةو ة ساكوااانكي ةخ ا و ةدىنى ىنشىنة
ك ادبك يىنك :ة
ساىنةتةعشراق.
يك ك):ةو زا ت:ةو زا تيةتكند وسيتةىك دكتيةهك ي ية
ساىنةتةعشراق.
وو ):ةو زير:ةو زيريةتكند وسيتةىك دكتيةهك ي ية
سششك):ة ئكندا):ةهك ةئكندادشكةلكةئكندادك ىنيةجكساكيةدرؤظةيىنة كششكية كةاينكو ةوةطرنطة شبة
ؤة زطى ة ر نيةنكخؤكةلكةدر نةوةنكخؤشيةق س.
ض ا ) :ةط اسانكو ي ةئكندا) :ةئكجنىدداني ةنكشاك طك ي ة ك ةلك ة يطكيكو ة كسي ةو طر ةيك شك ةلكة
ئكندادك ىنةيىنةشىنك ىنةلكة كسية كخشك و ةضةزيندووة شب،ةيىنةدر ووةو طريب.
ثشنجك) :ة شىنكي ةدرؤيي :ة كششك ةلك ةهك ةئكندادشكي ةدرؤيي ة كوا ةلك ةدرؤظشكي ةزيندوو ةيىن ةدر ووة
و طرييبة شجطكلكةخ ين.
شكشك):ة و طر :ةئكوة كسكية ك ةثش يساشك يةزؤ ية كةضىندنيةئكندادشكيةدرؤيي ةيىنةشىنكيكك ةلكة
جكساكيداة شب .ة
ىكوتك):ة كخشك :ة كسي ةششىوةلك ة ووي ةيىسىيشكو ة كامل االهلية)ة كة سابك ا يةئكندادشكةلكة
ئكندادك ىنيةلكشية شبة ؤة كسشكيةترة ك ية ك ادبك ةضةزيندووة شب،ةيىنةلكة وايةدر نية
جطكلكةضىندنيةد خيةئشسك .ة
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هكشاك):ةو سشكتةنىدك:ة فاى ر نة كةئكندادشكةيىنةزيىتريةئكندادك ىنيةجكساكةلكة يطىية كخشنية
لكة وايةدر نةو،ةئىدىنجةلشية رياششكةلكة كخىو نة ر نة ك ية ك ادبك .
نؤيك) :ةو سشكت ة ى  :ةئكو ة كسكي ة ك ةلك ة ىتي ةايىنشدا ة ك ةثشي ةيىسى ةو سشكتي ة ر وو ة ك ة كخششينة
ئكندادشكةيىنةزيىتريةئكندادك ىنيةلكة وايةدر ني.
يك):ة در ن:ة او ساىنيةهكدششكيية ل ةوةهكنىسك انةيىنةلكة ى ة كوتينةو زيفك ىنيةدششكة كةلكة
ى ة كوتنشكيةتكواويةنكطك ِاو ةدر نيةدششك .ة
يىز ) :ة ادكز او  :ةهك ة دكز او يك ي ةتكند وسيت ة يطى ةثشدا و ة املرخص بها) ة ؤ ةئكجنىددانية
نكشاك طك يك ىنيةضىندنيةئكندادكةدرؤيشك ىنةضةئكهلية شبةوةضةىك دية شب .ة
ساىنةتةعشراق.ة ة
واز ):ةلشذنك:ةلشذنكية ىاليةط اسانكو ةوةضىندنيةئكندادكةدرؤيشك ىنةلكة
بةشي دووةم
حوكمي طشتيي
ماددةي (:)2
نى يةنكشاك طك يةضتىندنيةئكندادتك ىنشىن،ةيتىنة كشتك ىني،ةيتىنةشتىنك ىنة تكةط استانكو يةهتك ة
ئكندادشكةيىنة كششكيةئكندا)،ةيىنةشىنكيككةلكةجكساكيةدرؤظشكيةزيندووةيىنةلكةالشتكيةدرؤظشكتية
در ووة كةدك كسيتةضىندنيةلكةجكساكيةدرؤظشكيةترةئكجنى)ة د يب،ةتكنهىة كةطت ير يةى تك ىنةية
ئك)ةيىسىيكةوةثكيرِ وةوة ين ىيشك ىنشكو ةنك شب .ة
ماددةى (:)3
يك ك):ةنى ريبةهك ةئكندادشكي،ةيىنة كششكةلكةئكنتدادشكة،ةيتىنةشتىنكيككةلتكةجكستاكيةدرؤظشكتية
زيندووة ط از ياكو ة كةدك كسيتةضىندنيةلكةجكساكيةدرؤظشكتية يكتك،ةتتكنهىةلتكةىىلتكتية
ز و تةنك شب،ة كةثش يسبة كىتة ؤةثى يزطى ية ر نةلكةايتىنية كستيةو طتر،ةيتىنة
ضى سك ر نيةلكةنكخؤششك ية شند ،ة كوةدك جكيةط اسانكو كةتى كةئىدى ازة شبة تؤة
ك نطى ونكو يةئك)ةز و تتكةو،ةط استانكو كةنك شاتكةهتؤيةئتكو ية كستية كخشتك ة
ت وشيةدكترسشك يةطكو ة شبةلكسك ةايىني،ةيىنةلكسك ةتكند وسيت .ة
وو ):ةضىندنية اينك ىنيةزاوزييةوة كشك ىنيةوةشىنك ىنيةوةخىنك ىنيةقك غكة ريب .ة
ماددةي (:)4
نى شبةط اسانكو (ةهك ةئكندادشكةيىنة كششكةلكةئكندا)ةيىنةشىنكيككةلكةجكساك(ةدرؤظشك ةزينتدووة
ؤةضىندن ةلكةجكساك(ةدرؤظشك ة يككةئكجنى)ة د (ةتكنهىة كة كخشنيةنك شب .ة
ة
ة
ة
ة
ة
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ماددةي (:)5
يك ك):ةثش يساكة كخششنك كةلكةويساشك ةئىزا ةوةجشطري راوة تةكةن وستراويك ةةفتك ديةةسك ضتىو (ة
طرتبشبةئكويشة كشش يككة كةثكيرِ وةوة ِين ىيشك ىن ةئك)ةيىسىيكة يى (ة كن .ة
وو ):ةجطكةلكةنكشاك طك (ةضىندن ةدؤخ ةئشسكة كخشنيةلكة كستىن ةنىةلشهىتتةكوة تك)ةلشهىتتكةة
)عديمةاالهليةةوناقصها)ةقب لةنى ريبةهكتىةئكطك ة ايكةوة ىو شش ،ةيىنةئكو (ةلتكة ِوو(ة
يىسىيشكو ةن ينك ايكت ة ىتة ِ زادكند(ةلكسك ة د ن .ة
سششك):ة ريبةط اسانكو ةوةضىندن ةخىنك(ة ايكة خىنك(ة ِ طشي)ةلكةدندالةوةلكة كسىن ةنىلشهىتكة
وة ك)ةلشهىتكة)عديم االهلية و ناقصها )ة ؤة ايتكةوة تىوكةيتىنةدندالتك ىنةيتىنةلتكةنشت انة
خ شكةوة رايك ىنةئكجنى)ة د (ة كةدك جشكة ِ زادكند(ةن وسراو(ةلتكةهتك ووة ايتكةوة
ىو ةدندالك كة د يبةئكطك ةهك وو شىنةلكةايىنتداةدتى نة،ةيتىنةيتك شكشىنةلتكةىىلتكت ة
در ن ةئكو(ة يكك،ةيىنةلكوة كسك(ة ىوانك،ةيىنةويسىيكت ةلكسك (ةهكيكةلكةجشطترة و ةيتىنة
ن ينك (ةيىسىيية كس ةنىلشهىتكةيىنة ك)ةلشهىتك .ة
ماددةى (:)6
كخشك ،ةيىنةئكوة كسك(ةيىسىةثش يسا ة كة ِ زادكنديدان ة ر وو ةلكسك ة كخشني،ة ؤ(ةهكيكةهتكتىة
ثششة ساكر نة كةئكجنىددان ةنكشاك طك (ةط اسانكو كةلكة كخششنك كةثىشطكز شاكو  .ة
ماددةى (:)7
يك ك):ةدىدكلك ر نة كةهك ةئكندادشكةلكةئكندادك ىنيةجكساكيةدرؤظت،ةيىنة كششكي،ةيىنةيك شكةلتكة
شىنك ىنيةلكشيةلكسك ةشش يةفرؤشنت،ةيىنة رِين،ةيىنة كة ك ادبك ة كةسرووشاك كيةهك ة
شاشكة شب،ةقك غكة ريب .ة
وو ):ةنى شبةضىندنيةئ كندا)ةيىنة كشتشكيةيتىنةيتك شكةلكشتىنك ىنية بشاتكةهتؤيةئتكو ية كستية
كخشك ،ةيىنةهك ةيك شكةلكدرياتطر ىنيةهشضةست و يكيةدتى يةيتىنةعتكةيشينةلك كستية
و طر،ةيىنة كس ى ية كهؤيةط اسانكو ة شب،ةيىنة ك ؤنكية ك سبة هشنشب.
سششك):ةنى شبةثزيشكيةتىيبكمتكندة سبة كىتة كةئكجنىددانيةنكشاك طك يةط اسانكو ةوةضىندنة تك ة
لكةتكواو ر نية ِيكى ةيىسىييةوة ى طشرِيشك ىن.
ماددةى (:)8
نى شبة سبة كريبة كةنكشاكطك (ةط اسانكو ة كةدك كسا ةضتىندنةتتكنهىةثتىكةثشزانشنت ةهتك ووة
كس ة كخشك وةو طرةنك شب،ةئكطك ة كئىطى شبة دد ىً)ةلكة يطك(ةلشذنك(ةسششىنك(ة قكراوةلتكة
دى ة ()14ةئك)ةيىسىيك ا،ة كةسروشا ةهك ووةنكشتاك طك (ةط استانكو ةةوةضتىندنةوةدكترستةششكة
ئكطك ىن ةهك وو شىنةلكةدكو ا(ةنزيك،ةيىنة وو ةوةو طرتن ة زادكند(ة كست ة كخشتك ةةوة
و طر،ةيىنة زادكند(ةجشطر و ةيىنةن ينك (ةيىسىي ،ةئكطك ةلكة كسىن ةنىلشهىتك،ةيتىنة كدلشهىتتكة،ة
يىنةو سشكتكراوة شب،ةئكطك ةدتر ووة شتبة كنشستبكتةخىنتك ىن ة ايتك ةتة تكثش ةئتكو (ة رِطتك(ة
سششك))(ةدى (ة )5ة قت ةلكستك ة تر ووةةو،ةلشذنك تكة ؤن وستشكة كدتكةئىدتى ة تىتةوة
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كن،ةئكطك ة يةئىطىةنك شبةيىنةلكةاليتكنةجشطتةر و (،ةيتىنةن ينتك ة

كخشك ةوةو طرةوااووية
يىسىيشك ك( .ة
ماددةى (:)9
يك ك) :ة ريبة ؤةز و تشك ةثش يسبة ؤةثى يزطى (ة ر نةلتكةايتىن ةدرؤظشكت ةزينتدوةوةيتىنة
ضى سك ر ن ةلكةنكخؤششك ة شند ،ةيىنةتتكواو ر ن ة تك)ة ت ونشك ةاينتكو (ةلتكة
جكساكيداةئكندادشكةيىنة كششكةلكةئكندا)،ةيىنةشىنكيك ةجكساك(ةدرؤظشك ةدر وو(ةتشتداة
ضتتشند يب،ةئكطتتك ةدر وو تتكة تتك ةلتتكةدر نتت ةو ستتشكت ةئتتك)ة تتى (ة ر تت ،ة تتكة
و سشكتنىدكيك ة كلطك ا ةيىنةجشطري راوةلكسك ةهك ةثك ِيك ةفك د ةيىنة انت ةثشتداةنتى ة
كثش ةئكوة ِيكى انك(ة كةثكيرِ وةوة ِين ىيشكة راو ىنة تكةطت ير (ةئتك)ةيىستىيكة يتى (ة
ىت .ة
وو ):ة ر(ةط اسانكو ة كريبةلكةئكندادىن ةجكساك(ةتىز ةدر ووة املتوفى حديثاً)ة تكةدك كستا ة
ضى سك ر نةيىنة كةدك كسا ةزانستا ة تكةدتك ج ة ك ستاهشنىن ة ِ زادكنتد(ةنتزيك ينة
كسك ىن ةتىةثلكةض ا ،ةلكةهكد وةىىلكتك ىنة ة ِ زادكنديك كة كةن وسراوة ةوة كةثشت ة
ئكوةدك جىنك(ةخ ا و  :ة
أتة نى ة كس ةدر ووةلكةايىن ةخؤ(ةو سشكت ة ر ة كةلكة وا(ةدر ن ةهشضةئكندادشك ةجكساك(ة
خؤ(ة بكخش ةئكدككة ة كةثشت ةن وستراويكة تكة ووة كست ةشتشىوةلتك ِوو(ةيىستىيشكو ة
شىهشديىنةلكسك ة ا  .ة
ب ةتةلشكؤلشنكو ة كر(ة ؤةدر نك ك(،ة كشش يك ةيك الي ة ك و ة كةثش ةلشذنكيك ةثشكهىت وة ؤة
ئكوةدك كساك .ة
سششك):ة نتى ة ِيشتك ششة تر نةلكجكستاك(ةدتر ووةئتكجنى)ة تد (ةدكطتك ة تكةدؤلتكت ة ا و (ة
لشكؤلشنكو (ةتىيبكمتكند و ة ةئكطك ةدر نك كة ى كتة ة ؤةلشكؤلشنكو (ةتىوانكى ( .ة
ض ا ):ةو سشكتكى ة كةيك شكةلكةئكندادك ىن ،ة ؤ(ةهكيكةلكةو سشكتةنىدك ك(ةثىشطكزة شاكو  .ة
بةشي سيَيةم
ثرؤطرامى بةخشينى ئةندامة مرؤييةكان و ضاندنيان ة
ماددةى (:)10
يك ك):ة لشذنكيك ة ىآلة كسك ؤ ىيكت ةو زيترة تكنىو(ةلشذنتك(ة تىآل(ة كخشتنيةوةضتىندن ةئكندادتكة
درؤيشك ىنةثشكة هشند (ةسك ة كو زا ت ةتكند وسا ة  .ة
وو ):ةلشذنك كة ك ِي ر نةوة ِيكخسان ةنكشتاك طك يك ىن ةضتىندن ةئكندادتك ىنةوة كشتك ىن ةوة
شىنك ىنةوة يتى (ة ر نت ةئتكوة ادكز اوانتك(ةدؤلتكتة يتنة تكةضتىندنةوةهتك و هىة
سك ثك شتا ةوةضتىو ير(ة تتر نةلكستك يىنة تتكةثشت ةى تك ىن ةئتتك)ةيةىستىيكةوةثتتكيرِ وة
ِين ىيشك ىنةلكةئكساؤة طريب .ة
ة
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ماددةى (:)11
لشذنكةلشساشكة كةنىوية كخشك ىن،ة وةضكندةلشستاشكة تكةنتىويةئتكوةنكخؤشتىنكيةثش يستاشىنة تكة
ضىندنةهكيكةلكةجكساكيةدرؤظشكيةدر ووة كةط ير يةثششكنطيةتؤدى ر نةلتكوةتؤدتى ية تؤةئتكوة
دك كستتاكةئىدى يتتىنة تتىتةوةنتتى ريةئتتك)ةثششتتكنطششكةهتتكد ا ة كريتتب،ةدكطتتك ةنكخؤشتتك كة
ثشداويساششك يةز وو ةوة كةثكلكيةهك شبة ؤةنكشاك طك يةضىندنة كةثشية ِيسىةثزيشكششك ىنةوةئكوة
ِيكى انكيةلشذنكية ىآلة يى يىنة ىتةوةئك)ةلشساىنكةلكسك ةضىندنةلكةنش انةزيندوو ىنة اةثشتى ة
نى ريبةو،ةلكةهشضةىىلكتشكةلكةىىلكتك ىنة اةنى يةلكوة ِيز كنديشكةال د يبة تكةلتكةلشستاكةئىدتىا ة
ثشكراو ىنة اةهىت و ة كةهؤيةنك ونيةت انىيةنكخؤكةلكسك ةثشتدانيةتشضت ونك ىنيةنكشتاك طك ية
ضىندن .ة
ماددةى (:)12
ريبةىك دكتيةهتك ي ية ستاىنةتشضت ويةنكشتاك طك ةيشك ىنيةضتىندنيةئكةندادتك ىنة تكة ية
ك ادبك ةلكة ادكز او ةثزيشكششكةىك دكيشك ىنةلتكةئكستاؤة طريتب،ة تكةثشتيةئتكوة ِيكى ستىزيىنكية
ضشب .ة
لكاليكنةو زيريةتكند وساششكو ة رِيى يىنةثية
ماددةى (:)13
كة رِيى يةو زيريةتكند وسيتةوةثىلثشبة كة ِ زادكنديةلشذنكةدؤلكتة يتبة تكة ادتكز او ة،ة تؤة
ئكجنىددانيةنكشاك طك يشك ىنيةضىندنيةئكندادك ىنةوة كشك ىنيةوةشىنك ىن،ةدؤلكتك ككة تؤةدتىو ية
)1ةيككةسىلة شب،ةتشىيداة ادكز او كة كوياكة ك ةضىو يريةوةسك ثك شيتة ك وا)ةلكة تى ية
ئكوةنكشتاك طك يشىنكيةضتىندنيةئكندادتك ىنةوة كشتك ىنشىنةوةشتىنك ىنةئتكجنى)ة ة يتنةوة،ةئىستيتة
ثى كند ونة كةساىند ىنية ىششية كةلك)ة ا اة رِيى ة اون،ةلكطتكلةئتكوةشتكفىفشكتكيةثش يستاكة
ِيكخساينةنكشاك طك يشك ىنية كخشنيةوةضىندنةهكيىنبشبةو،ةئكطك ةسكملشند اة كواةثى كنديةهكيكة كة
دك جةوةساىند ةئىدىا ةثشكراو ىنةئكو ةن ية ر نكو يةدؤلكتك كةهتك ةة )3ةستيةستىلةجى يتكة
شب .ة
بةشي ضوارةم
ريَكارةكانى ضاندنى ئةندامة مرؤييةكان
ماددةى (:)14
يك تتك):ة تتكة رِيتتى (ةلشذنتتك(ة تتىال(ةضتتىندن ةئكندادتتكةدرؤيشتتك ىنةلشذنكيتتك ةثزيشتتك ةلتتكةهتتك ة
ادتتكز اويك ةثزيشتتك ةدؤلكتتتد اوة تتكةضتتىندنةةثشكد هشنتتد يب،ةئتتكويشةلتتكةثزيشتتككة
ثستتثؤ ِ ىن،ةتتتكنهىةئتتك)ةلشذنكيتتكةتىيبكمتكنتتدة شتتبة تكة زادكنديتدانةلكستتك ةئكجنىدتتدان ة
نكشاك طك يشك ىن ةضىندن ةئكندادكةدرؤيشك ىنة كثش ةئكوةى ىنك(ةلك)ةيىسىةوةئكوةثشترِ ووة
ين ىيشىنك(ةئك)ةيىسىيكةجشبكجية كن،ة قشىنةلكسك ة راو  .ة
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وو ):ةلشذنكيك يةالو يةلكةهك يككةلكة ك ي ك ايكتششكةطشاشك ىنيةتكند وستيتةلتكةثى ةيزطى تىنية
هك يمة كةدك كستيتةجشة بتكجية ر نتية ِيكتى ةزانستيتةوةيىستىيشك ىنية كخشتنيةوةضتىندنية
ئكندادك ىنيةجكساكيةدرؤظتت .ة
ماددةى (:)15
نى شبةهشضةئكندادشكةيىنة كششك ةئكندا)ةيىنةشىنكيككةلكةجكساك(ةدر وويكة ط از ياكو ةتكنهىةثىكة
سكملىندن ةدر نك كة كةسكملىنديك ة لنشىيشد ةنك شب،ة كةلكة وايشداةئكساك)ة شبة طك ياكو ة ؤةايتىن،ة
وةسكملىندن ةئكدككة تكثش ة رِيى يتكة شتبة تكة تؤ نط ة ريو ؤضت ون ةلشذنكيتك ةستششىن ةلتكة
ثزيشكىن ةثسثؤ ِة لكةنكخؤشتششك ىن ةيتىنةنكشتاك طك ييةدتؤدةوة دى تىن،ةنكخؤشتششك ىن ةيتىنة
نكشاك طك يية لةوة دى ةخ ينىويشك ىن،ةوةسرِ ر نةيىنةضىو ير(ةضرِة ضتشب،ةئتكويشةثتىكة
ئكو (ةلشذنك كةهكلد ساشبة كئكجنىدتدان ةثشتكنشن ةئشكلشنشكت ةوةجكخاكر نتكو (ةثش يستبة تؤة
لنشى ونةلكةسكملىندن ةدر نك ك،ة كثش ةئكوةساىند ةثزيشكششىنك(ةلشذنك(ة ىالة يى يتىنة تىتةوة
ضتشب،ةلشةذنك تككةلتكةثشنتىوة كجشطكيىنتدن ة
رِيى يك ةلكةاليكنةو زير(ةتكند وستاشةشكو ةثتية
ئك ك ىن ة ؤ(ةهكيكةثشبة بكساشبة كو (ة ك ىش ة زانشبةلكةثزيشكىن ةثسثؤ ِةو،ةنى شبةئكندادىن ة
ئك)ةلشذنكةثشكنشنكةثكي ند(ة اساكوخؤيىنةهك شبة كةنكشاك طك (ةضىندن ةئكندادك ىنةيىنةشىنك ىن ة
ماددةى (:)16
يك ك):ةلكةهك ة ادكز او يككةلكة ادكز او ىن ةدؤلكتد اوة تكةضتىندن ةئكندادتكةدرؤيشتك ىنةتش ت ة
ثزيشك ة ك ثرسةلكةضىندنةثشكة هشنريبةوثشرِ و(ةجشبكج ة ر ن ةيىسىةوة يسى ىن ةئكوة
تش كةوةدك جك ىن ةثش يسبةلكةئكندا)ةوة ستكلىتك ىن ة يتى (ة تىتةوةستك ؤ ةئتك)ة
لشذنكيتتككة تتك ثرسة شتتبةلتتكة تتك ِي ر ن ةثرؤطرادتت ةضتتىندنةلتتكة ادكز او تتكةوة
هكلسكنطىندن ة ى (ةتش ك كة كة ىكةطكيىندن ةخزدكتط زا (ةثزيشتك ةوة ؤدكلىيتكت ة تؤة
نكخؤكةوة كخشك ىنةوةن ينك ايكت ة ر ن ةثرؤطرادك كةلك ك )ةلشذنك(ة ىلىةوةلشذنتك(ة
ثى يزطى ىنةوةسك جك)ةاليكنكةثزيشك ةوة ى طشرِيشكةثكي نديدا ىن .ة
وو ):ة كة رِيى (ةلشذنك(ة ىلى(ة كخشنيةوةضىندن ةئكندادكةدرؤيشك ىن،ةتش ةلشهىت و(ةثزيشك ةلكة
ثى يزطى ىن ة ساىنة كةنكشاك طك يك ىن ةضىندن ةئكندادك ىن ةتشداةئكجنى)ة يبةثشكة
هشنريبة كةئىدىجن ةو طرتن ةئكندادك ىنةلكوانك(ة ؤض ة وايشىنة تر وو ة تكةدك كستا ة
ضىندن .ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
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بةشي ثيَنجةم
سزاكان

ماددةى (:)17
يك ك):ةهك ة كسشكةئكندادشك ةدرؤييةيىنة كششك ة كدك كسا ةضىندنة كةثشضكوانك(ةى شتكةلتكة
ى ك ىن ةدى ىن ة ،3ة،4ة5ةوة()9ةئك)ةيىسىيكة ط ازياكو ةئتكواةستزاة يتبة تكة
زيندانشككةةلكة )7ةسىلةزيىترةنك شبةوةثشبذا نشكة تكةلتكة )10ة ةدلشتؤنة ينتى ةة تكد ة
نك شبةوةلكة )20ة شسبةدلشؤنة ينى ةزيىترةنك شب .ة
وو ):ةئكطك ةئك)ة ى (ةلكة رِطك(ةثشش وةئىدىا (ةثشكراو ة بشاكةهؤ(ةدر ن ة كس ة كخشك ةئكواة
سزايك كة شاكةزيندانشكر نشكة ؤةدىو يككةزيىترةنك شبةلكةة )10ة ةسىلةوةثشبذا يككةلكة
)30ةسيةدلشؤنة ينى ة كد ةنك شبةوةلكة )50ةثكجنىةدلشؤنة ينى ةزيىترةنك شب .ة
ماددةى (:)18
يك ك):ةلكطكلةثشششلةنك ر ن ةئكوةسزايىنك(ةلكةدى ة ()18ةئتك)ةيىستىيك اة قن ستكراون،ةهتك ة
كسشكةنكشاك طك يشكةلكةنكشاك طك يشك ىن ةط اسانكو ةيىنةضىندنةلكة ادكز او يككةجطكة
لكوة ادكز او ةثزيشكششىنك(ةدؤلكتد اونةئكجنى)ة داتةلكطكلةةثشزانشن ة ك)ة ى ،ةئتكواةستزاة
يبة كةزيندانشكر نة ؤةدىو يككةلكة )10ة ةسىلةزيىترةنك شبةوةثشبذا يككةلتكة )50ة
ثكجنىةدلشؤنة ينى ة كد ةنك شبةوةلكة )100ةستك ةدلشتؤنة ينتى ةزيتىترةنتك شب،ةوةئكطتك ة
ى ك(ة و ةهؤ(ةدر ن ة كس ة كخشك ةيىنةو طرةئكواة كةزيندانشكر نة كةدىو يككة كة
لكة )15ةثىز ةسىلة كد ةنك شبةوةثشبذا نشكة تكةلتكةة )50ةثتكجنىةدلشتؤنة ينتى ة تكد ة
نك شبةوةلكة )100ةسك ةدلشؤنة ينى ةزيىترةنك شب،ةسزاة يب .ة
وو ):ة ك ِي تتك (ة ادتتكز او ةثزيشتتكشةشك كةلتتكوةجشطىنتتك(ةدؤلتتكتشىنةنتتك او وةتشىيتتداةهتتك ة
نكشاك طك يشكةلكةنكشاك طك يشك ىن ةط اسانكو (ةئكندادتكةدرؤةيشتك ىنةيتىنة كشتشك ةيتىنة
شىنكيك ةدرؤييةئكجنى)ة د يب،ةئكواة كةهكدىنةسزا(ة قكراوةلتكة رِطتك(ةثششت و اةستزاة
يب .ة
ماددةى (:)19
يك ك) :ةهك ة كسشكة كةدك كسا ةضىندنةلكة يطتك(ةفشتلةلشكتر نةيتىنةزؤ ت ةهكلستىة تكةةلتية
ر نكو ية اسائصىل)ةوةط اسانكو (ةهك ةئكندادشكةيتىنة كشتشكةلتكةئكنتداد ةدرؤظشكت ة
زيندوو،ةئكواةسزاة يبة كةزيندانشية ىتية ؤةدىو يككةلكة )10ة ةسىلة تكد ةنتك شبةوة
كةثشبذا نشكةلكة )30ةسيةدلشؤنة ينى ة كد ةنك شبةوةلكة )50ةثكجنىةدلشؤنة ينى ةزيتىترة
نك شب .ة
ة
ة
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وو ):ةئكطك ةئك)ة ى (ةلكة رِطك(ةثشش وةئىدىا يىنةثشكراو ة بشاكةهؤ(ةدر ن ةئتكوة كستك(ةلشت ة
ط از ياكو ةئكواةسزايك كة شاكةزيندانية ر نة تؤةدىو يتككة تكةلتكة ة)15ةثتىز ةستىلة
كد ةنك شبةوةثشبذا نشكةلكة )50ةثكجنىةدلشؤنة ينى ة تكد ةنتك شبةوةلتكة )100ةستك ة
دلشؤنة ينى ةزيىترةنك شب .ة
ماددةى (:)20
هك ة كسشكةسك ثشض ةهك ةى شكةلكةى ك ىن ةدى (ة ()7ةئك)ةيىسىيكة كىت،ةئتكواةستزاة
يبة كةزيندانشكر نة ؤةدىو يككةلكة )5ةثشنجةسىلة كد ةنك شبةوة كةثشبذا نشكةلكة )50ةثتكجنىة
دلشتتؤنة ينتتى ة تتكد ةنتتك شبةوةلتتكة )100ةستتك ةدلشتتؤنة ينتتى ةزيتتىترةنتتك شب،ةئكدتتكةستتك ى (ة
سبكسك اطرتن ةدىيكةيىنةس و (ةدى (ةيىنةعكيشن ةو طرياوةلكةتىوانك ك،ةيتىنةىت مة انة تكة
كهى ك(ةلك ىت ة سبة كسك ة انكطرتن ةو،ة هتك ة كستشكةهكلستىة تكةط استانكو ةيتىنةضتىندن ة
ةدى (ة ()7ةئك)ةيىسىيكةئكواةسزا(ةزيندانشكر نك كةلتكةة )5ةثشتنجةة
شىنكيككة كةثشضكوانك(ةى
سىلةزيىترةنى شب .ة
ماددةى (:)21
هك ة كسشكةهكلبساشبة كةط استانكو (ةهتك ةئكنتدادشكةيتىنة كشتشك ةئكنتدا)ةيتىنةشتىنكيككةلتكة
جكساك(ةدرؤظشكة ك ةئكو (ةدر ن ة كةسكملىندنشك ة لنشىيشد ةسكملشند ا شبةو كةئكو (ةلكةدتى ة
()15ةئك)ةيىسىيك اة ق ةلكسك ة راو و،ة بشاكةهؤ(ةدر ن ة كسك كةلكطكلةثشزانشنت ة تك)ة تى ،ة
ئكواةسزاية شاينةئكنقكسبةوةلكطكلةس نيةثشش خاكة كسك اةجشبتكجية ريتبةو،ةةلكطتكلة
ثشبذا نشكة كةلكة )30ةسيةدلشؤنة ينى ة كد ةنك شبةوةلكة )50ةثكجنىةدلشؤنة ينى ةزيتىترةنتك شبة
و،ةسزا كية شاكةزينتدانشكر ن ة تىتية تؤةدىو يتككة تكةلتكة ة)7ةىتكوتةستىلةزيتىترةنتك شبةوة
ثشبذا نشكة كةلكة )10ة ةدلشؤنة ينى ة كد ةنك شبةوةلكة )20ة شسبةدلشؤنة ينى ةزيىترةنتك شبة
ؤةهك ة كسشكة كشدا (ة ر شبةلكة ر ن ة رِيى (ة لنشىي ة ونةلكةدتر نة تك ةئكجنىدتدان ة
ئكوةثشكنشنىنك(ةلكةدى ة ()15ةئك)ةيىسىيك اة قشىنةلكسك ة راو  .ة
ماددةى (:)22
نش انطريي ةلكوةتىوانىنك(ةلك)ةيىسىيك اة قشىنةلكسك راو ة كهكدىنةستزا(ة رِيتى اوة تؤةتىوانك تكة
يتبةئكطتك ةهتكوال ةتىوانك تك(ة ايتكة
سزاة يب،ةلكطكلةئكدكشداةنش انطشري ةلكةستزا كة
سكالتك ىنة ك ةلكةهىتنكة ية نكدى ىنيةتىوانك كةوةئكدككة و ةهؤ(ة كشدا (ة تر نةلتكةطرتنت ة
تىوانبى اندا .ة
ماددةى (:)23
ا طىة ؤ(ةهكيكةسك ى (ةئكوةسزايىنك(ة ؤةئكوةتىوانىنك(ةلك)ةيىسىيك اة قشىنةلكسك ة تراو ة رِيتى ة
اون،ةى مة كىتة كةسك جك)ةيىنةهكنديكةلك)ة ي ش ينىنك(ةخ ا و ة كط ير (ةىىلكتك ىن :ة
يك ك):ة شبكشكر نةلكةثشى ر ن ةثششكة ؤةدىو يككةلكة )5ةثشنجةسىلةزيىترةنك شب .ة
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وو ):ة اخسان ة ادكز او (ةثزيشكيةدؤلكتةنك اوة تكةئكجنىدتدان ةنكشتاك طك يشك ىن ةضتىندن ة
ئكندادك ىنة كةتشىيداةتىوانك كةئكجنى)ة او ،ة ؤةدىو يككةلكة )2ة ووةدىنطة كد ةنتك شبةوةة
لكة )1ةيككةسىلةزيىترةنك شب،ةوةئكطك ةش ينك كةلكة ادتكز او ةثزيشتكشةشك ىنةنتك شبةئتكواة
ى مة يبة كة اخسان ةهكتىهكتىي  .ة
بةشي شةشةم
حوكمة كؤتاييةكان ة
ماددةي (:)24
قك غكيكة كةشش يك ية نربِة كة ىنطكشكة ر نة ؤة كستية كخشتك ةوة كستيةثشبكخشتةراوةوو طترة
كسشفكتية كسشيتةلكسك جك)ة زطى ىنية اطكيىندندا .ة
ماددةي (:)25
و زيريةتكند وسيتةثشرِ ويةتىيبكتة كة يكخساينةنكشتاك طك يك ىنيةط استانكو يةئكندادتك ىنةلتكة
ىت .ة
كسىنية كخشك ية شىنية
ماددةي (:)26
يك ك):ةو زيرة ؤيةهكيكة زادكندية داتةلكسك ة ادكز اندنية ىنكيةئكندا)ةوةشىنكةدرؤيشتك ىنةلتكة
هك ةنكخؤشخىنكيككةيىنة نككيك يةثزيشتكية تؤة ؤ ر نتكو ةةوةثى استنتةوة ا تنية ر نتية
شىنك ىنيةضىندنيةطلشنكةوةشىنك ىنية يككة تؤةدك كستاك ىنيةضتىندنة،ة تكوةدك جتكيةلتكوة
ادكز او ةطشبةت انىةه نك يشكةثش يساشك ىنةهك شب .ة
وو ):ةو زيرة ؤيةهكيكة ين ىيية ؤة يى يكر نية يطى ىنية ؤ ر نكو ةوةثى اساينةئكندادك ىنشىنةيىنة
شىنك ىنةلكوة ادكز اوانتكيةلتكة كنتديةيك تك)ة)يةئتكوةدى يتكة قشتىنةلكستك ة تراو ة
كىت .ة
ماددةي (:)27
ادكز او يةتكند وسيتةثى كندة شبة كةئكجنىدتدانيةثشتكنشنكة لشنكتيةوةتىقشطكيشتك ىنيةثش يستبة
لكسك ة كسية كخشك ،ةيىنةو سشاك ى ة ك ةلكةدر نيةلكسك ةئكوةئكندا)ةيتىنةشتىنىنكية ويست يبة
بكخشريبةيىنةو سشكتشىنةثية كريةلك واية يشتك ششة ر نشتىنةلتكةجكستاك كية تؤةدستؤطك ة
ر نيةسكالدكتشىنةوةخىلية نشىنةلكةنكخؤشششكةط يز او ىن.ة ة
ماددةي (:)28
ئكطك ةئىل طؤ ةلكطكلة ىنككةجشهىنششكةتىيبكمتكند ىنةلكةئكندادكةدرؤيشك ىنداةئكجنى)ة اةئكواةثش يستاكة
طشبة يكى ةيىسىيشكةوتكند وساششكةثكيرِ و راو ىنةلكوةجؤ ةىىلكتىنكة طرترياكة ك ة ؤةستكملىندنية
سكالدكتيةئكندادكةدرؤيشك كةلكةنكخؤشششكةط يز او ىن .ة
ة
ة
ة
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ماددةي (:)29
ى ة كةهشضة قشكي يىسىييةيىنة رِيى يكيةنى ؤكةلكطكلةى ك ىنيةئك)ةيىسىيك اةنى ريب .ة
ماددةي (:)30
يك ك):ةثش يساكةلكسك ةو زيرة ين ىييةثش يسبة ؤةئىستىنةجشبتكجشةكر نيةى تك ىنيةئتك)ةيىستىيكة
كىت .ة
وو ):ةثش يساكةلكسك ةو زيرةلكة يطىيةلشذنكة ين ىييةتىيبكتة كة ى وة ك ثرسشى يكتيةوةهشككلشتةكتية
ثرؤطرادية كخشنيةوةضىندنيةئكندادك ىنة كىت .ة
ماددةي (:)31
ئك)ةيىستىيكةلتكة يكتكوتية وو نتكو يةلتكة ؤانىدتكيةفتك دية و قتىييية ستاىنة) اةجشبتكجية
ريب .ة
ة
ة
هؤيةكاني دةرضواندن
لكثشنىوة يكخساينة كخشنيةلكة ؤدكلطك اةوة ك جكساكة ر نية كهى ىنيةدرؤظىيكتيةوةق ىنشتدانةوة
كخشتتند ييةوةدشهر تتىنيةوةثششتتكككة ر نتتيةخزدتتكتط زا يةوةيى دكتشتتدانية كستتىنية يكتتكةوة
ىز ر نيةايىنشىن،ةئكوةيىسىيكة ض يند ا .ة
ة
ة
ة

بيَطةرد دلشاد شكراهلل
ســـكرتيَري ثةرلةمــــانى
كوردسـتان ـ عرياق

جعفر إبراهيم ئيَمينكى
جيَــطري ســـةرؤكي ثةرلةمـانى
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