بةناوى خوداى بةخشهدةو ميورةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردشتان – عيَراق
َى 1881ى ٓةًوازكساوو ،هةضةز ئةوةى
َجصت بةذوكٌةكاُى بسِطةى ( )1هة ًاددةى ()45ى ياضاى ذًازة ()1ى ضاه
ثاه
 ........ثةزهةًاُى كوزدضتاْ – عيَساق ،هة داُيصتِى ئاضايي ذًازة ( )ى طسيَدزاو هة زيَلةوتى  ،1114/ /بسِيازى
دةزضوواُدُى ئةَ ياضايةى دا:
ياساى داواكارى طشتى لة هةريَمى كوردستان – عيَراق
ذمارة ( )ى سالَى 1114

دةروازةى يةكةم
بةشى يةكةم
زاراوةو ثرنصيثة طشتييةكان
يةكةَ :شازاوةكاْ
ماددةى (:)1
ًةبةضت هةَ شازاواُةى هة خوازةوةدا ٓاتووْ ًاُاكاُى بةزاًبةزياُة:
ٓةزيٍَٓ :ةزيٌَى كوزدضتاْ – عيَساق.
َتى دادطةزيى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ – عيَساق.
َتى دادطةزيى :دةضةال
دةضةال
َى .1116
َتى دادطةزيى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ  -عيَساق ى ذًازة ()12ى ضاه
َتى دادطةزيى :ياضاى دةضةال
ياضاى دةضةال
داواكازى طصتى :دةشطاى داواكازى طصتيي ٓةزيٌَى كوزدضتاْ – عيَساق.
ئةدموًةُى دادطةزيى :ئةدموًةُى دادطةزيى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ – عيَساق.
ئةدموًةُى داواكازى طصتى :ئةدموًةُى داواكازى طصتيي ٓةزيٌَى كوزدضتاْ – عيَساق.
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ضةزؤن :ضةزؤكى داواكازى طصتيي ٓةزيٌَى كوزدضتاْ – عيَساق.
دادوةزى داواكازى طصتى :ضةزؤن و ئةُداًاُى داواكازى طصتيي ٓةزيٌَى كوزدضتاْ – عيَساق.
دووةَ :ثسُطيجة طصتييةكاْ
ماددةى (:)1
َتى دادطةزيى و هة كازةكاُيدا ضةزبةخؤيةو ئةو
 -1داواكازى طصتى دةشطايةكى دادطةزيية هة ثيَلٔاتةكاُى دةضةال
َتاُة ثيادة دةكات كة بة ياضا ثيَى زاضجيَسدزاوةو خاوةُى كةضايةتى ًةعِةوى و ضةزبةخؤيي دازايي و كازطيَسِيية.
دةضةال
َتى دادطةزيي و دةبيَتة بةشيَلى بودجةى
 -1داواكازى طصتى بودجةيةكى ضةزبةخؤى ٓةيةو دةخسيَتة ثايَ بودجةى دةضةال
طصتى ٓةزيٍَ.
َطة دةكات و ضاوديَسيى ًةشسوعيةت دةكات.
 -2داواكازى طصتى ُويَِةزايةتى كؤًةه
َتيَلياْ هةضةزدا ُية.
 -3دادوةزاُى داواكازى طصتى هة ئةدماًداُى ئةزكةكاُياْ ضةزبةخؤْ و جطة هة ياضا ٓيض دةضةال
َةتاُة ُةبيَت كة هة ياضادا باضلساوْ.
 -4ضةزؤن و دادوةزاُى داواكازى طصتى شياوى هةكاز البسدْ ُني تةُٔا هةو ذاه
 -5داواكازى طصتى يةن قةوازةيةو ثازضة ثازضة ُاكسيَت ،وة ٓةز ئةُداًيَلى شويَِى ئةُداًةكاُى ديلةى دةطسيَتةوة هة
َتى جؤزيى و شويَِيي ٓةز يةكيَلياْ.
َتةكاُياْ ،ئةويض هة ضِووزى دةضةال
ثيادةكسدُى دةضةال
َتةكاُى
َطوكةوتةكاُى هة بوازى ثيادةكسدُى دةضةال
 -6دادوةزى داواكازى طصتى بةزاًبةز دةزئةدماًى كازةكاُى ياْ ٓةه
َدا ُاكسيَت.
هيَجسضيِةوةى هةطةه
بةشى دووةم
دةشةالَتة طشتييةكان
ماددةى (:)2
َتاُةى خوازةوة ثيادة دةكات:
داواكازى طصتى ئةَ دةضةال
 -1ثازاضتِى ضيطتةًى ٓةزيٍَ و ئاضايض و داًةشزاوةكاُى و ًايةو بةزذةوةُديية طصتييةكاْ هة ضوازضيَوةى ضاوديَسيلسدُى
ًةشسوعيةت و ضةضجاُدُى ضةزوةزى ياضا ،و دزوضت ثيادةكسدُى ذوكٌةكاُى و بةو زيَطةياُةى هة ياضادا بسِيازدزاوْ.
َى ثةيوةضت ثيَياُةوةو
َى و ثيَصيَولازيية ياضاييةكاْ و وةزطستِى ضلاال
 -1زووبةزوبووُةوةى ضةزجةَ شيَوةكاُى طةُدةه
َطةُاًة فةزًييةكاْ هة طصت وةشازةت و فةزًاُطةو داًةشزاوةكاُى ٓةزيٍَ ئةواُيض
تيَسِواُني هة تؤًازو دؤكيوًيَِت و بةه
َطاْ بةَ كازة.
ثيَويطتة هةضةزياْ ئاضاُلازى ثيَويطتة بلةْ بؤ ٓةه
َطةى كوزدضتاُيى و بةٓاو كةهتوزو ضيطتةًى طصتى و ئادابى طصتى و ذيِطةى ٓةزيٍَ بةو ئاًساشاُةى
 -2ثازاضتِى كؤًةه
هة ياضادا بسِيازياْ هةضةز دزاوة.
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 -3تاُةهيَداْ هة ُادةضتوزيي ياضاكاْ هة الى دادطاى تايبةمتةُدةوة.
َةتةكاُى ثيَصيَولسدُى ًافةكاُى ًسؤظ هة ٓةزيٌَداو طستِةبةزى زيَلازةكاْ دةزبازةياُةوة بةثيَى ياضا.
 -4دةضِيصاُلسدُى ذاه
 -5كازكسدْ هةطةيَ اليةُى ثةيوةُداز بؤ ئاشلساكسدُى تاواُةكاْ و ئةدماًدةزةكاُياْ و زةواُةكسدُياْ بؤ دادطا
تايبتةًةُدةكاْ.
 -6بةشدازيلسدْ هةطةيَ دادطاكاْ بةًةبةضتى زةضاوكسدُى ثابةُدبووْ بةضةقفى ًاوة ديازيلساوةكاْ بؤ يةكالكسدُةوةى
دةعواكاْ و كازكسدْ هةضةز خيَسايي يةكالكسدُةوةياْ هة زيَطةى دووزكةوتِةوة هة دواخطتِى دادطاييلسدُةكاْ بةبىَ
ثاضاو بةتايبةتيض ئةو تاواُاُةى ثيَصيَوى ئاضايض و ئابوزى ٓةزيٍَ و ضيطتةَ وًايةو بةزذةوةُديية طصتييةكاْ دةكات و
طستِةبةزى زيَلازةكاْ هةكاتى ثيَصيَولسدُياْ.
 -7ضاوديَسيلسدُى ًةشسوعيةت و ضان ثيادةكسدُى ياضاو ثيَسِةوو زيٌَِايي و ضاوديَسيلسدُى جيَبةجيَلسدُى بسِيازو ذوكٍ و
فةزًاْ و زيَوشويَِةكاْ و دةضِيصاُلسدُى ضةزثيَضى و ثيَصيَولازيية ياضاييةكاْ و طستِةبةزى زيَلازةكاْ هةكاتى
ثيَصيَولسدُياُدا.
َطةُطاُدُى ياضا بةزكازةكاْ و ثسِؤذة ياضا ثيَصِيازكساوةكاْ بؤ شاُيِى ًةوداى وةكيةكي هةطةيَ واقيعى ثةزةضةُدوو
ٓ -8ةه
ًةوداى ثيَصيَولسدُى ًافى طصتى و ًايةو بةزذةوةُدييةكاُى ٓةزيٍَ و ثيَصلةشلسدُى ثيَصِياز دةزبازةياْ بؤ اليةُى
ثةيوةُدازةو ثيَويطتة هةضةز ئةو اليةُاُةى ثسؤذة ياضا ثيَصلةط دةكةْ بريوبؤضووُى داواكازى طصتى دةزبازةياُةوة
وةزبطسْ.
 -11تاُةهيَداْ هة ثيَسِةوو زيٌَِايي و فةزًاْ و بسِيازى ثةيوةضت بة بةزذةوةُدى طصتى كة هة اليةْ وةشازةت و فةزًاُطةو
داًةشزاوةكاُى ٓةزيٍَ و دةضتةو ئةدموًةْ و هيَرُةكاُى دةزدةكسيَّ هةبةزدةَ دةضتةى طصتى ئةدموًةُى شوزاى ٓةزيٌَةوة.
َةتةكاُى ثيَصيَولسدُياْ و طستِةبةزى زيَلازةكاْ بؤ
 -11ثازاضتِى خيَصاْ و ًِدايَ و ًافةكاُياْ و دةضِيصاُلسدُى ذاه
زيَطةطستّ هيَياْ.
 -11ثصلِيِى ضةزجةَ شويَِةكاُى طستّ و خاُةكاُى ضاكطاشي و طستووخاُةكاْ و ضاوديَسيلسدُى بازودؤخى
ذوكٌدزاواْ و زاطرياواْ تياياُداو ئاشادكسدُى ئةواُةى بةبىَ بسِيازى دادطا بةثيَضةواُةى ياضا دةضبةضةزكساواْ ثاط
َةتى ثيَصيَولسدُى
زيَلخطتِى كؤُووضيَم هةَ بازةيةوةو ،هيَجسضيِةوةكسدْ هةطةيَ ئةواُةى كازبةدةضنت تياياُدا هة ذاه
َيِةوة.
ئةزكةكاُياْ و زةواُةكسدُياْ بؤ هيَلؤه
 -12دةضِيصاُلسدُى ثيَصيَولازيية ياضاييةكاْ هة شيادكسْ و كةًلسدُةوةكاُى تايبةت بة ًايةى طصتى و طستِةبةزى
ضةزجةَ زيَلازة ياضاييةكاْ ثيَويطت بؤ ثازاضتِياْ ،و ثيَويطتة هةضةز وةشازةت و فةزًاُطةكاُى ٓةزيٍَ هة ًاوةيةن هة ()4
ثيَِخ زؤذ تيَجةزِ ُةكات كؤثيةن هة كؤُووضةكاُى شيادكسدْ و كةًلسدُةوة بؤ داواكازى طصتى بِيَسْ.
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دةروازةى دووةم
ئةركة شساكاريى و مةدةنيةكانى داواكارى طشتى
بةشى يةكةم
جوالندنةوةى دةعواى شساكاريى و بةدواطةرِان و كؤكردنةوةى بةلَطةو ليَلؤلَيهةوة تياياندا
ماددةى (:)3
تةُٔا داواكازى طصتى بةشيَوةيةكى ذةظسى جطة هة اليةُى ديلة تايبةمتةُد دةبيَت بةًاُةى خوازةوة:
َةكسدْ
َيِةوة تياياُداو ًاًةه
يةكةَ :جوالُدُةوةو بةزشكسدُةوةى دةعواى ضصاكازى و دةضلسدْ ثيَيةوةو ئةدماًداُى هيَلؤه
َياُدا بةثيَى ياضا.
هةطةه
دووةَُ :ويَِةزايةتيلسدُى ًافى طصتى تؤًةتبازكسدْ هة دةعواى ضصاكازيى و ئاًادةبووْ هةبةزدةَ دادطاكاُداو
َطةى ضةمليَِةز تياياُدا بؤ ٓيَِاُةكايةى دادثةزوةزي.
ثيَصلةشلسدُى بةه
َيِةوة كة هة ياضاى بِةًاكاُى دادطايية
َتةكاُى ثيَطجيَسدزاو بة دادوةزاُى هيَلؤه
ضيَيةَ :ثيادةكسدُى ضةزجةَ دةضةال
َى 1861دا و ياضاكاُى ديلةدا ٓاتووْ.
ضصاكازييةكاُى ٓةًوازكساوى ذًازة 12ى ضاه
َطاُياْ
َةزةكاْ و كازةكاُى ئةُداًاُى بةزشةفتةكسدُى دادطةزيى هة كاتى ٓةه
ضوازةَ :ضاوديَسى و ضةزثةزشتيلسدُى هيَلؤه
َةتى ثيَصيَولسدُي ئةزكةكاُياْ
َياُدا هة ذاه
بة زيَلازو بةدواطةزِاْ هة تاواُةكاْ و فةزًاْ ثيَلسدُياْ و هيَجسضيِةوةكسدْ هةطةه
هة ٓةزدوو اليةُى بةزشةفتةيي و ضصاكازييةوة.
َوكسدُةوةى دؤكيوًيَِتةكاْ
َيِةوةو بسِيازو ذوكٌة دادطةزييةكاْ و بال
ثيَِحةَ :ثيَداُى شاُي ازى دةزبازةى كيَطةكاُى هيَلؤه
َيِةوةو دادطاييلسدْ ثيَصيَى
بؤ دةشطاكاُى زاطةياُدْ بةثيَى ذوكٌةكاُى ياضاكاْ بةو شيَوةيةى ُٔيَِى و زيَسِةوى هيَلؤه
ُاكات.
ماددةى (:)4
َيِةوة شياوى تاُةهيَداْ دةبّ هةبةزدةَ دادطاى تاواُلازيي
يةكةَ :بسِيازةكاُى دادوةزى د اواكازى طصتى تايبةمتةُد بة هيَلؤه
بةضيفةتى تةًييصى هةاليةْ كةضاُى ثةيوةُدازةوة هة ًاوةى ضى زؤذ هة زيَلةوتى دةزكسدُياْ.
َيِةوة هة تاواُةكاْ بسِيازةكاُى خؤى تايبةت بة
دووةَ :ثيَويطتة هةضةز دادوةزى داواكازى طصتى تايبةمتةُد بة هيَلؤه
َيِةوة ياْ ئاشادكسدُى تؤًةتبازاْ هة دةعواكاُى كةتّ و تاواُلازي ثةيوةضت بة ًافى طصتى خباتة بةزدةَ
داخطتِى هيَلؤه
دةضتةيةن ياْ شياتس كة هة دادوةزاُى داواكازى طصتى ،كة بةالى كةَ ،هة ثؤهيِلساوى ضيَيةَ بّ هة ضةزؤكايةتى داواكازى
َضووُةوة ثيَلدةٓيَِسيَت بة ضةزؤكايةتى ضةزؤكى فةزًاُطة ياْ ئةوةى جيَطةى دةطسيَتةوة هة ًاوةيةن
طصتى ُ اوضةى تئَةه
هة ثيَِخ زؤذ هة دواى بةضةزضووُى ًاوةى ئاًاذة بؤكساو هة بسِطةى يةكةًى ئةَ ًاددةية تيَجةزِ ُةكات ،و ثيَويطتة هةضةز
دةضتةكةط بةَ شيَوةيةى خوازةوة بسِيازى خؤى بدات:
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 -1ثةضةُدكسدُى بسِيازى داخطنت ياْ ئاشادكسدْ ئةطةز بةثيَى ياضا بيَت.
َوةشاُدُةوةى بسِيازى داخطنت ياْ ئاشادكسدْ ئةطةز ثيَضةواُةى ياضا بيَت هةطةيَ زووُلسدُةوةى ٓؤيةكاْ و
ٓ -1ةه
داواكسدُى ئةدماًداُى زيَلازى ديلة.
ماددةى (:)5
يةكةَ :ثيَويطتة هةضةز ئةُداًاُى بةزشةفتةكسدُى دادطةزيي و اليةُة جيَبةجيَلازةكاْ دةضبةجىَ و هةكاتى ثيَصاُيِى تاواُلازيي
و كةتّ ٓةوايَ بدةُة داواكازى طصتى دةزبازةياُةوةو ،ثيَويطتة هةضةز طصت وةشازةت و فةزًاُطةو داًةشزاوو دةضتة
َةتى زووداُى ٓةز تاواُيَلازييةن ياْ كةتِيَلى
ضةزبةخؤكاْ و زيَلخساوة ذلوًي و ُاذلوًييةكاْ دةضبةجىَ هة ذاه
َطةُاًةكاُى ثةيوةضت ثيَياُةوة زادةضت
ثةيوةضت بةًافى طصتى ٓةوايَ بدةُة داواكازى طصتى و كؤُووس و دةزخطتةو بةه
َياُدا بةثيَى ياضا.
بلةْ بؤ زةفتازكسدْ هةطةه
دووةَ :دادوةزى داواكازى طصتى تايبةمتةُد بؤى ٓةية زيَلازى ضصاكازيي و بةزشةفتةيي بطسيَتةبةز دةزٓةق ئةُداًاُى
َةتى ثيَصيَولسدُى ئةزكةكاُياْ.
بةزشةفتةكسدُى دادطةزيي هة ذاه
بةشى دووةم
دادطايلردن و تانةليَدان لة حوكمةكان
ماددةى (:)7
يةكةَ  :ثيَويطتة هةضةز داواكازى طصتى هة داُيصتِةكاُى دادطا ضصاكازييةكاْ ئاًادةبيَت و ًافى ٓةية طفتوطؤ بلات
هةطةيَ طةوآيدةزو شازةشاو ثسضاُدُى تؤًةتبازاْ و زاضتةوخؤ ئازاضتةكسدُى ثسضياز بؤياْ ،و بؤى ٓةية داواكازى بةُازدُى
َطةيةكى ديلة ياْ طستِةبةزى ٓةز زيَلازيَم كةوا ياضا زيَطةى داوة ثيَصلةط
شازةشا ياْ طؤزِيِياْ ياْ طويَبيطنت بؤ ٓةز بةه
بلات ،و بؤى ٓةية داواى دةزكسدُى بسِياز بلات بةئاشادكسدْ ياْ ئيداُةكسدْ ،ياْ تاواُبازكسدْ ياْ بىَ تاواُلسدْ ياْ بىَ
َوةشاُدُةوةى تؤًةت ياْ ئاشادكسدْ ياْ ضةثاُدُى زيَوشويَّ و داواكازى ديلة بةثيَى ذوكٌةكاُى
بةزثسضيَتى كسدْ ياْ ٓةه
ياضا.
دووةَ :داُيصتِةكاُى دادطا ضصاكازيي و دادطاكاُى ُةوجةواُاْ بةبىَ ئاًادةبووُى دادوةزى داواكازى طصتى تايبةمتةُد
طسىَ ُادزيَت ئةو زيَلازو بسِيازو ذوكٌاُةى بةبىَ ئاًادةبووُى ئةودا دةزكساوْ بةثووضةيَ دادةُدزيَّ.
َضووُةوةو تاواُلازيي و ُةوجةواُاْ بةضيفةتى تةًييصى و دادطاى طوًسطيي
ضيَيةَ :ثيَويطتة هةضةز دادطاكاُى تئَةه
بةضيفةتى ُازةشايي دةزبسِيّ ،ئةو تاُاُةى ثيَصلةشياْ كساوْ بيخةُة بةزدةَ دادوةزى داواكازى طصيت هةو دادطا
ُاوبساواُةدا بؤ دةزبسِيِى بريوزِاى دةزبازةياُةوةو ثيَويطتة هةضةز ئةو دادطا باضلساواُة هة ًاوةى ضىَ زؤذ هة زيَلةوتى
دةزكسدُى كؤثيةن هة بسِيازةكةياْ ثيَصلةشى بلةْ.
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ضوازةَ :ثيَويطتة هةضةز دادطا تاواُلازييةكاْ بةز هة كاتى دادطاييلسدْ بةًاوةيةن هة ضىَ زؤذ كةًرت ُةبيَت هة دةعواكاُى
كةتّ و هة ًاوةيةن هة ثيَِخ زؤذ كةًرت ُةبيَت هة دةعواكاُى تاواُلازييدا باُطٔيَصتى دادوةزى داواكازى طصتى تايبةمتةُد
بلةْ.
ثيَِحةَ :ثيَويطتة هةضةز دادطاكاُى تاواُلازيي ،دادوةزى داواكازى طصتى تايبةمتةُد ئاطاداز بلةُةوة هةو بسِيازاُةى جطة هة
دادطايلسدْ دةزى دةكةْ ،هةوةى ثةيوةضتة بةطستّ و زاطستّ و بةزداْ بةكةفاهةت ياْ بةبىَ كةفاهةت هة ًاوةيةن هة ضىَ
زؤذ هة زيَلةوتى دةزكسدُى تيَجةزِ ُةكات.
ماددةى (:)8
َبطتيَت:
ثيَويطتة هةضةز داواكازى طصتى بةًاُةى خوازةوة ٓةه
يةكةَ :ئاًادةبووْ هةبةزدةَ دادطاكاُى كازو دادطاكاُى بازى ًةدةُي و دادطا كازطيَسِييةكاْ و هيَرُةى كازوبازى
دادوةزاْ و هيَرُةى كازوبازى دادوةزاُى داواكازى طصتى بؤ ضاوديَسيلسدُى ًةشسوعيةتى زيَلازةكاُياْ.
دووةَ :ضةزثةزشتى و ضاوديَسيلسدُى كازةكاُى دةضتةى بةزشةفتةكسدُى ٓةزيٍَ و هيَرُةكاُى بةزشةفتةكسدْ و هيَرُةكاُى
َيِةوةى كازطيَسِى ،و دةضتةى طوًسط و بةزِيَوةبةزايةتيةكاُى و هيَرُةكاُى ووزدبيِيلسدُى باجى دةزاًةت ،و ٓةز
هيَلؤه
َيِةوةيي ياْ دادطةزيي ياْ ضصاكازيي ياْ بةزشةفتةكازيي بؤ
دةضتةيةن ياْ هيَرُةيةن ياْ ئةدموً ةُيَلى خاوةْ ًؤزكى هيَلؤه
ضاوديَسيلسدُى ًةشسوعيةتى و ثازاضتِى ًافى طصتى و ًايةكاُى ٓةزيٍَ و بةزذةوةُدييةكاُى.
ضيَيةَ :داُيصتِةكاُى ئةو اليةُاُةى هة بسِطةى يةكةَ و دووةًى ئةَ ًاددةية ئاًاذةياْ بؤكساوة ،بةبىَ ئاًادةبووُى دادوةزى
داواكازى طصتى تايبةمتةُد ،دزوضتى طسيَداُياْ هةدةضت دةدةْ و ئةو زيَلازاُةى هة اليةْ اليةُة باضلساوةكاْ
طرياوُةتةبةزو بسِيازو ذوكٌى دةزكساو هةَ اليةُاُة بةذوكٌى ياضا بة ثووضةيَ دادةُدزيَّ.
ضوازةَ :ثيَويطتة هةضةز ئةو اليةُاُةى هة بسِطةى يةكةَ و دووةًى ئةَ ًاددةية ئاًاذةياْ بؤكساوة بةز هة بةضتِى
داُيصتِةكاُى بة ذةوت زؤذ ئاطادازى داواكازى طصتى بلاتةوة.
ثيَِحةَ :داواكازى طصتى بؤى ٓةية تاُة بدات هةو زيَلازو بسِيازو ذوكٌاُةى هةو اليةُاُة دةزكساوْ كة هة بسِطةى يةكةًى
ئةَ ًاددةيةدا ئاًاذةياْ بؤكساوة بةثيَى ذوكٌةكاُى ياضاكاْ و بؤى ٓةية تاُة بة تةًييصى هةو زيَلازو بسِيازو فةزًاُاُة بدات
كة هةَ اليةُاُةى هة بسِطةى دووةًى ئةَ ًاددةيةدا ئاًاذةياْ بؤكساوة هة الى دةضتةى طصتى ئةدموًةُى شوزاى ٓةزيٌَةوة
هة ًاوةى  21زؤذ هة زيَلةوتى ثيَسِاطةياُدُيةوة.
ماددةى (:)11
ثيَويطتة هةضةز فةزًاُطةو بةزِيَوةبةزايةتييةكاُى جيَبةجيَلسدْ و فةزًاُطةو بةزِيَوةبةزايةتييةكاُى ضاوديَسيلسدُى ُاكاًاْ و
تيَبيِةزايةتييةكاُياْ ،بسِيازةكاُياْ دةزبازةى جيَبةجيَلسدُى ذوكٍ و بسِيازى ثةيوةضت بة ًافى و طصتى و ًايةكاُى ٓةزيٍَ و
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بةزذةوةُدييةكاُى و خيَصاْ و ًِدايَ و كيَطى ثةيوةضت بة ُاكاَ و شويَّ بصزو ُاديازو دةضبةضةزكساواْ و كؤزثةهة بؤ
دادوةزى داواكازى طصتى تايبةمتةُد بِيَسْ بؤ ضاوديَسيلسدُى ًةشسوعيةتى و زيَطةكاُى تاُةهيَداْ دةزبازةياُةوة بطسيَتةبةز.
ماددةى (:)11
يةكةَ  :ثيَويطتة هةضةز داواكازى طصتى هةبةزدةَ دادطاكاُى بازى كةضيَتى ئاًادةبيَت هةو دةعواياُةى ثةيوةضنت بة ُاكاَ و
َةتداْ
ُاهئَاتةو كةًوئَاتةو ذحس هةضةزكساوةكاْ و ُاديازو شويَّ بصزبوواْ و دةعواكاُى تةالق و هيَلحياكسدُةوةوةو ًؤه
َْ ،و ٓةز دةعوايةكى ديلة كةوا
بة فسةذُى و ج ئَيَصتِى خيَصاْ و دايِطةو زةضةهةن و ُةفةقةو ثةزتةواشةكسدُى ًِداال
داواكازى طصتى بة ثيَويطتى دةشاُيَت بؤ ثازاضتِى خيَصاْ و ًِدايَ تةدةخوىل تيادا بلات و بريوبؤضووُى خؤى دةزبازةيةوة
خباتةزِوو زيَطةكاُى تاُةهيَداْ هةو بسِيازو ذوكٌاُةى تيايدا دةزدةكسيَّ بطسيَتةبةزو بةدواداضووُياْ بؤ بلات.
دووةَ :داواكازى طصتى بؤى ٓةية دةعواى ًةدةُى هةبةزدةَ دادطاكاُى بازى كةضيَتى و دادطاكاُى ًةوادى كةضيَتى
َةتةكاُى
َطةُاًةو ًؤه
بةزشبلاتةوةو بةدواداضووُى بؤ بلات هةوةى ثةيوةضتة بة ضيطتةًى طصتى و ثووضةيَ كسدُةوةى بةه
ضةزثيَضيلاز بؤ ضيطتةًى طصتى و ثةيوةضت بة بازى كةضيَتى ُاكاَ و ُاهئَاتةو كةًوئَاتةو ُاديازو شويَّ بصزبوواْ و ذحس
هةضةزكساواْ و كؤزثةهةو زيَطةكاُى تاُةهيَداْ دةزبازةياُةوة بطسيَتةبةز.
ماددةى (:)11
يةكةَ :داواكازى طصتى بؤى ٓةية هةوةى ثةيوةضتة بة ًايةكاُى ٓةزيٍَ و بةزذةوةُدييةكاُى و ضان جيَبةجيَلسدُى ثسِؤذة
طصتييةكاْ و بةزذةوةُدى ُاكاًاْ و ُاهئَاتةوو ذحس هةضةزكساواْ و ُاديازو شويَّ بصزبوواْ و كؤزثةهة ،دةعواى ًةدةُى
بةزش بلاتةوة.
دووةَ :ثيَويطتة هةضةز طصت وةشازةت و فةزًاُطةو داًةشزاوةكاُى ٓةزيٍَ دادوةزى داواكازى طصتى تايبةمتةُد هةو
دةعواياُةى بةزشياْ دةكاتةوة ياْ هةضةزياْ بةزشكساوةتةوة ئاطازداز بلاتةوةو كؤثيةن هة عةزيصةى دةعواو ثيَداويطتيةكاُى
بداتة دادوةزى داواكازى طصتى تايبةمتةُدةوة.
َضووُةوة هة كاتى بةضتِى بةضيفةتى
ضيَيةَ :ثيَويطتة هةضةز داواكازى طصتى ئاًادةبيَت هة داُيصتِةكاُى دادطاى تئَةه
زةضةْ بؤ تيَسِواُني هةو دةعواياُةى ٓةزيٍَ اليةُة تياياُدا.
ضوازةَ :ثيَويطتة هةضةز داواكازى طصتى ئاًادةبيَت هةو دةعواياُةى هة بسِطةى يةكةًى ئةَ ًاددةية ئاًاذةياْ بؤكساوة بؤ
َضووُةوةشةوة.
خطتِةزووى بريوبؤضووْ و خويَِدُةوةكاُى دةزبازةياُةوةو طستِةبةزى زيَطةكاُى تاُةهيَداْ تياياُدا بة تئَةه
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ماددةى (:)12
يةكةَ :داُيصتِةكاُى دادطا ًةدةُييةكاْ هةو دةعواياُةى هة ٓةزدوو ًاددةى ثيَصوو ( 11و )11ى ئةَ ياضاية زووْ
كساوُةتةوة بةبىَ ئاًادةبووُى دادوةزى داواكازى طصتى بةطسيَدزاو داُاُدزيَّ و ئةو زيَلازو ذوكٌاُةى تيايدا طرياوُةتةبةز
بةبىَ ئاًادةُةبووُى ئةوا بةثووضةيَ دادةُدزيَّ بةٓؤى باُطٔيَصت ُةكسدُى بؤ ئاًادةبووْ.
دووةَ :ثيَويطتة هةضةز دادطاى تايبةمتةُد ٓةوايَ بداتة داواكازى طصتى بةو دةعواياُةى هة ٓةزدوو ًاددةى ( 11و )11ى
َطةُاًةكاُى بداتة داواكازى
زووْ كساوُةتةوة ،بةالى كةَ ،بةًاوةى ضىَ زؤذ بةز هة تيَسِواُيِياْ و ويَِةيةن هة عةزيصةو بةه
طصتى و كؤثيةن هة بسِيازو ذوكٌةكاُى هة ًاوةى ضىَ زؤذ هة زيَلةوتى دةزكسدُياْ بداتة داواكازى طصتييةوة.
ضيَيةَ :داواكازى طصتى هة داُى ٓةز زضو ًاتيَم بةٓؤى ئةو دةعواياُةى بةزشى دةكاتةوة ياْ تةداخوهياْ دةكات ياْ ئةو
تاُاُةى ثيَصلةشياْ دةكات دةبوزدزيَت.
ماددةى (:)13
َتةكاُى ثيادة دةكات بةثيَصلةط كسدُى داواكازى و خطتِةزِووى بريوبؤضووْ هة كيَطةكاُى
داواكازى طصتى دةضةال
بةَهيَِداْ بة ثازاضتِى ئاشتى و ضان زةفتازيي و دووبازةكسدُةوةى دادطايلسدْ ،و ُويَِةزايةتيلسدُى دادطةزيي و ئاشادكسدُى
ًةزجداز ،و زادةضتلسدُى تاواُبازاْ بةثيَى ذوكٌةكاُى ياضاوة.
ماددةى (:)14
يةكةَ  :دادطاى تاواُلازي ئةو دةعواياُةى هة الى ئةوةوة يةكالكساوُةتةوة هةو تاواُاُةى هة زووى ياضاوة بة (هةضيَدازةداْ
ياْ شيِداُيلسدُى ٓةتآةتايي) ضصادزاوْ زاضتةوخؤ دةُيَسيَتة ضةزؤكايةتى داواكازى طصتييةوة بؤ ئةدماًداُى ووزدبيِيةكاُى
هةضةز ذوكٌةكاْ و خطتِةزِووى بريوبؤضووْ و داواكازيية ياضاييةكاُى دةزبازةياُةوة هة ًاوةى ضى زؤذ هة زيَلةوتى
وةزطستِياْ.
دووةَ :دادطاى ُةوجةواُاْ ئةو دةعواية تاواُلازيياُةى هة الى ئةوةوة يةكالكساوُةتةوة زاضتةوخؤ دةُيَسيَتة ضةزؤكايةتى
داواكازى طصتييةوة بؤ ئةدماًداُى ووزدبيِيةكاُى هةضةز ئةو ذوكٌاُةى دةزبازةياُةوة دةزكساوْ بؤ دةزخطتِى بريوبؤضووْ
و داواكازيية ياضاييةكاُى دةزبازةياُةوة هة ًاوةى ضى زؤذ هة زيَلةوتى وةزطستِياْ.
ماددةى (:)15
ًاوةى تاُةهيَداْ و ًاوةى داواكسدُى زاضتلسدُةوةى بسِيازى تةًييصى بةُيطبةت داواكازى طصتييةوة ،هة زيَلةوتى ئةو
زؤذةى دةكةويَتة دواى زيَلةوتى ثيَسِاطةياُدُى بةَ ذوكٍ و بسِيازو زيَوشويَِاُة ،ثيادة دةكسيَت.
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بةشى شيَيةم
جيَبةجيَلردنى حوكمةكان
ماددةى (:)16
يةكةَ :ثيَويطتة هةضةز دادطا كؤثيةن هة بسِيازى ضصاداْ ياْ زيَوشويَّ هةطةيَ ياداشتِاًةى شيِداُيلسدْ ياْ زاطستّ هةكاتى
دةزكسدُيدا بداتة فةزًاُطةكاُى داواكازى طصتيي ضاوديَسيلسدُى ضاكطاشى طةوزاْ و فةزًاُطةكاُى داواكازى طصتيي
ضاوديَسيلسدُى ضاكطاشى ئافسةتاْ و ُةوجةواُاْ و ٓةزوةٓا زاطريخاُةو تةضفرياتةكاْ.
دووةَ :ثيَويطتة هةضةز داواكازى طصتى ضاوديَسيلسدْ و بةدواداضووُى جيَبةجيَلسدُى ذوكٍ و بسِيازو زيَوشويَِى باضلساو
هة بسِطةى (يةكةَ)ى ئةَ ًاددةية بلات ،و بؤى ٓةية ز يَلازى بةزشةفتةيي و ضصاكازيي دةزٓةق بةو كةضاُةى كازبةدةضنت
َةتى ثيَصيَولسدُى ئةزكةكاُياْ بطسيَتةبةز.
هة جيَبةجيَلسدُياُدا هة ذاه
ضيَيةَ :دةكسيَت ئةو غةزاًةيةى ذوكٌى ثيَدزاوة ياْ بةشيَلى زيَرةيي تيايدا بدزيَتة فةزًاُطةكاُى داواكازى طصيت باضلساو
هة بسِطةى يةكةًى ئةَ ًاددةية ،ئةوكاتةط دةضبةجىَ ئةوةى ذوكٌى هةضةز دزاوة ئاشاد دةكسيَت.
ماددةى (:)17
َبطنت:
ثيَويطتة هةضةز فةزًاُطةكاُى ضاكطاشى طةوزاْ و ئافسةتاْ و ُةوجةواُاْ بةًاُةى خوازةوة ٓةه
يةكةَ :ئاطادازكسدُةوةى فةزًاُطةى داواكازى طصتى تايبةمتةُد هةكاتى كؤتايي ٓاتِى جيَبةجيَلسدُى ضصاو زيَوشويَِةكاْ
دةزٓةق بةكةضى ذوكٍ هةضةزدزاوةوةٓ ،ةزوةٓا بة ذةوت زؤذ بةز هة جيَبةجيَلسدُى ذوكٌى هةضيَدازةداْ.
دووةَ :ئةطةز دةزضوو ئةوةى بة هةضيَدازةداْ ذوكٍ دزاوة ضلجسة ئةوا ثيَويطتة هةضةز فةزًاُطةى ضاكطاشى ئافسةتاْ و
ُةوجةواُاْ ،هة كات ى ٓاتِى فةزًاُى جيَبةجيَلسدُى ذوكٌةكة ،فةزًاُطةى داواكازى طصتيي ضاكطاشي ُةوجةواُاْ و
ئافسةتاْ هةَ بازةيةوة ئاطاداز بلاتةوة بؤ بةزشكسدُةوة داواكازى بؤ ضةزؤكى داواكازى طصتى هة ٓةزيٌَدا ،وة ثيَويطتة
هةضةز ضةزؤكى داواكازى طصتى بؤ ضةزؤكى ٓةزيٍَ بةزشى بلاتةوة ٓاوثيَض هةطةيَ بريوبؤضووْ و داواكازييةكاُى هةطةيَ
ٓؤى دواخطتِى جيَبةجيَلسدُى ذوكٌةكة ياْ طوزِيِةوةى بةثيَى ياضا.
ماددةى (:)18
دادوةزى داواكازى طصتى هة فةزًاُطةكاُى داواكازى طصتيي ضاوديَسيلسدُى ضاكطاشى طةوزاْ ئافسةتاْ و ُةوجةواُاْ و
زاطريخاُةو تةضفرياتةكاْ ،ئةَ ئةزكاُةى خوازةوة ثيادة دةكةْ:
 -1ضاوديَسيلسدُى ًةوداى ثابةُدبووُى فةزًاُطةكاُى ضاكطاشى طةوزاْ و ئافسةتاْ و ُةوجةواُاْ و زاطريخاُةكاْ و
خاُةكاُى تيَبيِيلسدْ و كازًةُداُياْ بةياضاو ثيَسِةوةكاُى تايبةت بةخؤياْ و تيَسِواُني هة تؤًازى ذوكٌدزاوو زاطرياوةكاْ و
َكاُياْ و بةدواداضووُياْ.
وةزطستِى ضلاال
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 -1ئاشادكسدُى ئةواُةى بةبىَ بسِيازى دادطةزيي وبةثيَضةواُةى ياضاوة هة فةزًاُطةكاُى ضاكطاشى طةوزاْ و ئافسةتاْ و
ُةوجةواُاْ و زاطريخاُةكاْ و تةضفرياتةكاْ دةضبةضةزكساوْ ثاط زيَلخطتِى كؤُووضيَم هةَ بازةيةوةو هيَجسضيِةوة كسدْ
َيِةوة.
َةتى ثيَصيَولسدُى ئةزكةكاُياْ و زةواُةكسدْ بؤ هيَلؤه
هةطةيَ ئةواُةى كازبةدةضنت تياياُدا هة ذاه
 -2ضاوديَسيلسدُى دةضتةى جيَبةجيَلسدُى ذوكٌى هةضيَدازةداْ و ًةوداى ثابةُدبووُياْ بةياضاو ثيَسِةوةكاْ هةكاتى
جيَبةجيَلسدُيدا.
َطاُى كةضى
 -3دةزخطتِى بريوبؤضووْ دة زبازةى داواكازييةكاُى ئاشادكسدُى ًةزجدازو ضاوديَسيلسدُى دزوضتى ٓةه
ئاشادكساو بةًةزد بةجيَبةجيَلسدُى ئةو ًةزد و ثابةُديياُةى دادطا هةضةزى ضةثاُدووة ،و ٓةوايَ ثيَداُى دةزبازةى طصت
َجصت بة زاثؤزِتى فةزًاُطةكاُى ضاكطاشى و بؤى ٓةية
ئةو شتاُةى وةن ثيَصيَولازييةن بؤ ئةَ ًةزجاُة ئةدماًياْ دةدات ثاه
َطةى ًةدةُى ،و ئةُداًاُى بةزشةفتةكسدُى دادطةزيي بؤ ٓيَِاُةكايةياُةوة.
ثصت ببةضتيَت بة زيَلخساوةكاُى كؤًةه
 -4ثيَسِاطةياُدُى دادطا بةو شاُيازيياُةى دةضتى كةوتووْ هة زيَطةى ضاوديَسيلسدُى كةضاُى ئاشادكساو بةًةزد بؤ دووبازة
تيَسِواُني هة بسٍِيازى ئاشادكسدُى ًةزجداز ٓةًووى ياْ بةشيَلى ،ياْ دواخطتِى ئةوةى بسِيازى داوة جيَبةجيَي بلات ،ياْ
جيَبةجيَلسدُى ئةوةى بسِيازى داوة دواى خبات هة ضصاى زةضةْ و فةزعى.
ماددةى (:)11
ثيَويطتة هةضةز دادطاى تايبةمتةُد بةز هة تيَسِواُني هة داواكازييةكاُى هيَبوزدُى تاواُويَلساوو داواكازييةكاُى ئاشادكسدُى
ًةزجدازى ثيَصلةشلساو بؤى ،داواى بريوزِاى دادوةزى داواكازى طصتى هة فةزًاُطةى داواكازى طصيت تايبةمتةُدةوة
بلات ،وة ثيَويطتة هةضةز دادطا كؤثيةن هة بسِيازةكة هة ًاوةى ضىَ زؤذ هة زيَلةوتى دةزكسدُى بسِيازةكةى بداتة دادوةزى
داواكازى طصتييةوة.
دةروازةى شيَيةم
ثيَلواتةكانى داواكارى طشتى
بةشى يةكةم
ئةجنومةنى داواكارى طشتى و ثؤشتةكانى داواكارى طشتى
ماددةى (:)11
يةكةَ :داواكازى طصتى ثيَلديَت هة:
 -1ئةدموًةُى داواكازى طصتى.
 -1ضةزؤكى داواكازى طصتى.
 -2جيَطساُى ضةزؤكى داواكازى طصتى كة ُابيَت ذًازةياْ هة ضىَ جيَطس شياتس بيَت.
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 -3داواكازيَلى طصتى تةًييصى ياْ شياتس هةبةزدةَ دادطاى تةًييصدا.
 -4دةضتة ثطجؤزِةكاْ هة ضةزؤكايةتى داواكازى طصتييدا.
 -5ثيَلٔاتة كازطيَسِييةكاْ هة ضةزؤكايةتى داواكازى طصتييدا كة هةًاُةى خوازةوة ثيَلديَت:
أُ -ووضيِطةكاُى ضةزؤكى داواكازى طصتى و جيَطسةكاُى.
ب -بةزِيَوةبةزايةتى كازوبازى ياضايي.
ت -بةزِيَوةبةزايةتى ثةيوةُدى زاطةياُدْ.
ث -بةزِيَوةبةزايةتى كازوبازى كازطيَسِى.
جـ -بةزِيَوةبةزايةتى كازوبازى دازايي.
ذـ -بةزِيَوةبةزايةتى كازوبازى خؤيةتى.
خـ -بةزِيَوةبةزايةتى ووزدبيِيلسدْ.
د -بةزِيَوةبةزايةتى ثالُداُاْ و بةدواداضووْ و ئاًاز.
ذ -بةزِيَوةبةزايةتى كازوبازى دادوةزاُى داواكازى طصتى.
ز -بةزِيَوةبةزايةتى كازوبازى خاُةُصيِلسدُى دادوةزاُى داواكازى طصتى.
 -5فةزًاُطةكاُى داواكازى طصتيي ضاوديَسيلسدُى ضاكطاشى طةوزاْ و ئافسةتاْ و ُةوجةواُاْ و زاطريخاُةكاْ و
تةضفرياتةكاْ.
َضووُةوة هة ٓةزيٌَدا (ٓةوهيَس ،دٓؤن ،ضويٌَاُى ،طةزًياْ) وة
 -6ضةزؤكايةتى داواكازى طصتى هة ُاوضةكاُى تئَةه
ثيَلديَت هة:
َضووُةوة.
أ -ضةزؤكى داواكازى طصتى ُاوضةى تئَةه
َضووُةوةو ُابيَت ذًازةياْ هة ضىَ جيَطس شياتس بيَت.
ب -جيَطساُى ضةزؤكى داواكازى طصتى ُاوضةى تئَةه
11

َضووُةوةدا.
َضووُةوة هةبةزدةَ دادطاى تئَةه
ت -داواكازى طصتيي تئَةه
ث -دادوةزاُى داواكازى طصتى هة ٓةز يةن هة دادطاكاُى تاواُلازيي و كةتّ و ُةوجةواُاْ و دادطا ًةدةُى و ضصاكازيي
و كازطيَسِييةكاُى ديلة ياْ ٓةز دةضتةيةكى دادطةزيي.
َيِةوة.
جـ -فةزًاُطةكاُى هيَلؤه
َيِةوةى تايبةمتةُد.
ذـ -فةزًاُطةكاُى هيَلؤه
خـ -فةزًاُطةكاُى داواكازى طصتى هة قةشاو ُاذيةكاْ.
د -ئةو بةزِيَوةبةزايةتيية كازطيَسِيياُةى هة بسِطةى ()5ى ضةزةوةدا باضلساوْ و بةثيَى ثيَويطتيةوة.
دووةَ :ئةو ُووضيِطةو دةضتةو بةزِيَوةبةزايةتيياُةى هة بسِطةى ()4 ،3 ،1ى ئةَ ًاددةية باضلساوْ ٓةز يةكةو هة اليةْ
َطس بؤ بسِواُاًةى شاُلؤيي بةزايي بةزِيَوة دةبسيَت و ذًازةيةن فةزًاُبةز يازيدةدةزى
فةزًاُبةزيَم بةثوةى بةزِيَوةبةزى ٓةه
دةكةْ.
َتةكاُى ضةزتاثاى ٓةزيٍَ دةطسيَتةوة.
ضيَيةَ :بازةطاى ضةزؤكايةتى داواكازى طصتى هة ثايتةختى ٓةزيٌَةوة دةبيَت ،و دةضةال
ماددةى (:)11
ئةدموًةُى داواكازى طصتى بؤى ٓةية بةثيَى ثيَويطتى دةضتةو ضةزؤكايةتى و ُووضيِطةو فةزًاُطةو بةزِيَوةبةزايةتى ديلة
َودةكسيَتةوة.
َياْ بوةشيَِيَتةوة هة زيَطةى بةياُيَم كة هة زؤذُاًةى فةزًيدا بال
بٔيَِيَتةكايةوة ياْ هيَلياْ بدات ياْ ٓةه
بةشى دووةم
ئةجنومةنى داواكارى طشتى ثيَلواتةو دةشةالَتةكانى
ماددةى (:)12
يةكةَ :ثيَلٔيَِاُى ئةدموًةُى داواكازى طصتى:
 -1ئةدموًةُى داواكازى طصتى بةَ شيَوةيةى خوازةوة ثيَلدةٓيَِسيَت:
أ -ضةزؤكى داواكازى طصتى وةن ضةزؤن.
ب -جيَطساُى ضةزؤكى داواكازى طصتى وةن ئةُداَ.
ت -ثيَصلةوتووتسيّ داواكازى طصتى تةًييصى وةن ئةُداَ.
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َضووُةوة هة ٓةزيٌَدا وةن ئةُداَ.
ث -ضةزؤكةكاُى داواكازى طصتى بؤ ُاوضةكاُى تئَةه
جـُ -ويَِةزيَم هة فةزًاُطةكاُى داواكازى طصتيي ضاوديَسيلسدُى ضاكطاشى طةوزاْ هة ٓةزيٌَدا وةن ئةُداَ.
دُ -ويَِةزيَم هة فةزًاُطةكاُى داواكازى طصتيي ضاوديَسيلسدُى ضاكطاشى ئافسةتاْ و ُةوجةواُاْ هة ٓةزيٌَدا وةن ئةُداَ.
َةتى
 -1ضةزؤكى داواكازى طصتيي ٓةزيٍَ ضةزؤكايةتى كسدُى داُيصتِةكاُى ئةدموًةْ هة ئةضتؤ دةطسيَت و هة ذاه
ئاًادةُةبووُيدا ئةوا ثيَصلةوتووتسيّ جيَطسةكاُى ضةزؤكايةتى دةكةْ.
 -2ئةدموًةْ طسيَِادزيَت تةُٔا بة ئاًادةبووُى دوو هةضةز ضيَى ئةُداًةكاُى ُةبيَت ،وة ئةطةز ئةَ ذًازة ياضايية ُةبيَت ئةوا
هة ًاوةى دوو ٓةفتةدا باُطٔيَصت كسدُةكة دووبازة دةكسيَتةوة ،و ئةو كاتةط طسيَداُى ئةدموًةْ دزوضت دةبيَت ئةطةز
شؤزيِةى ئةُداًةكاُى ئاًادةى بنب.
 -3طصت طفتوطؤكاُى ُاو ئةدموًةْ ُٔيَِى دةبيَت و بسِيازةكاُى بة شؤزيِةى ئةُداًة ئاًادةبووةكاْ دةزدةكات و هة كاتى
َيداية.
يةكطاُبووُى دةُطةكاْ ئةو اليةُة ثيَصدةخسيَت كة ضةزؤن هةطةه
 -4ئةدموًةْ ًاُطاُة ياْ هةضةز باُطٔيَصتلسدُى ضةزؤكى داواكازى طصتى ياْ ثيَصلةوتووتسيّ جيَطسةكاُى هة كاتى
ئاًادةُةبووُى ضةزؤكى داواكازى طصتى ياْ هةضةز داواى دوو هةضةز ضيَى ئةُداًةكاُى كؤبووُةوةكاُى خؤى طسىَ
دةدات.
َتة زيَلخطتِةكيةكاُى بة ضةزؤكى داواكازى طصتى زابطجيَسيَت.
 -5ئةدموًةْ بؤى ٓةية ٓةُديَم دةضةال
 -6ئةدموًةْ ضلستازيةتةكى تايبةتى دةبيَت و ُووضيِةوةى كؤُووس و باُطٔيَصتلسدْ بؤ كؤبووُةوةكاْ و ثيَسِاطةياُدُى
اليةُة تايبةمتةُدة بة بسِيازةكاُى هةئةضتؤ دةطسيَت.
 -7بسِيازةكاُى ئةدموًةْ شياوى تاُةهيَداْ دةبّ هةاليةْ كةضاُى ثةيوةُدازةوة هة الى دادطاى كازطيَسي هة ًاوةى ضى
زؤذ هة زيَلةوتى ثيَسِاطةياُدُياْ.
َتةكاُى ئةدموًةُى داواكازى طصتى:
دووةَ :دةضةال
ماددةى (:)13
َتاُةى خوازةوة ثيادة دةكات:
ئةدموًةْ ئةَ دةضةال
 -1ئاًادةكسدُى ثالْ بؤ ثةزةثيَداُى دةشطاى داواكازى طصتى و طفتوطؤكسدْ و بسِيازداُى و ٓيَِاُةكايةى فةزًاُطةو
ديازيلسدُى ًيالكات تياياُدا.
 -1ئاًادةكسدُى بودجةى دةشطاى داواكازى طصتى و طفتوطؤكسدْ و ثيَصلةشلسدُى بؤ ضةزؤكى ثةزهةًاْ هة زيَطةى
َتى دادطةزييةوة.
ضةزؤكى دةضةال
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َطةُطاُدُى ياضا بةزكازةكاْ و
 -2ئاًادةكسدُى ثسؤذة ياضاى ثةيوةضت بة ًافى طصتى و ًايةى طصتى و ٓةه
ثيَصلةشلسدُى بؤ اليةُة تايبةمتةُدةكاْ.
َتى
 -3ضةيسكسدُى داواكازييةكاُى داًةشزاُدُى دادوةزاُى داواكازى طصتى ثيَصلةط كسدُياْ بؤ ضةزؤكى دةضةال
دادطةزيي بؤ ثةضةُدكسدُياْ و بةزشكسدُةوةياْ بؤ ضةزؤكى ٓةزيٍَ بؤ دةزكسدُى ًةزضوًى ٓةزيٌَيي بة داًةشزاُدُياْ.
 -4تيَسِواُني هة داواكازييةكاُى طواضتِةوةو ُازدْ و بةزشكسدُةوةو ثوةبةزشكسدُةوةو خؤتةزخاْ كسدْ و خاُةُصني كسدْ
َياُدا ،و طصت ئةو شتاُةى ثةيوةضنت بة ًاف
و دةضوةكازكيَصاُةوةى دادوةزاُى داواكازى طصتى و هيَجسضيِةوةكسدْ هةطةه
و ئيٌتياشاتةكاُياْ هةبةز زؤشِايي ذوكٌةكاُى ياضادا.
َضووُةوةو جيَطسةكاُى هة ُيَواْ دادوةزاُى داواكازى طصتى،
 -5داًةشزاُدُى ضةزؤكى داواكازى طصتى هة ُاوضةى تئَةه
كة بةالى كةَ ،هة ثؤهيِلساوى ضيَيةَ بّ هة ثؤهيِلساوةكاُى داواكازى طصتى ،هة دواى دةضِيصاُلسدُياْ هة اليةْ
َضووُةوة بةثيَى ياضا.
دادوةزاُى داواكازى طصتى هة ُاوضةى تئَةه
 -6كاُديدكسدُى دادوةزاُى داواكازى طصتى بؤ كازكسدْ هة ضةزؤكايةتى ضةزثةزشتيازى دادطةزيي و ُازدُى
َتى دادطةزيي بؤ بسِيازداُى بةطويَسةى ثيَصلةوتوويي و كازاًةييةوة.
داواكازييةكاُياْ بؤ ضةزؤكى دةضةال
 -7داًةشزاُدُى داواكازاُى طصتى تةًييصى بةو ًةزجةى هة ثؤهيِلساوى يةكةَ ياْ دووةَ بّ هة ُيَواْ ثؤهيِلساوةكاُى
َجصت بة كاُديدكسدُياْ هة اليةْ ضةزؤكى داواكازى طصتى
داواكازى طصتى و بةطويَسةى ثيَصلةوتوويي و كازاًةيي و ثاه
ٓةزيٌَةوة.
 -8تيَسِواُني هة داواكازييةكاُى طواضتِةوةى ثيَصلةشلساو هة اليةْ دادوةزاُى داواكازى طصتى بؤ كازكسدْ وةن دادوةز
هة دادطاو دةضتة دادطةزييةكاُى ديلةو ٓةزوةٓا ئةو داواكازيياُةى هة اليةْ دادوةزاُةوة ثيَصلةشلساوْ بؤ كازكسدْ هة
دةضتةو فةزًاُطةكاُى ضةز بة ضةزؤكايةتى داواكازى طصتى هةدواى زةشاًةُدى ًةزجةعةكاُياْ.
 -11دةضِيصاُلسدُى دادوةزاُى داواكازى طصتى ،بةالى كةَ هة ثؤهيِلساوى ضيَيةَ ،بؤ ضةزثةزشتيلسدُى فةزًاُطةكاُى
داواكازى طصتيي ضاوديَسيلسدُى ضاكطاشى طةوزاْ و فةزًاُطةكاُى داواكازى طصتيي ضاوديَسيلسدُى ضاكطاشى ئافسةتاْ
َجصت بة كاُديدكسدُياْ هة اليةْ ضةزؤكى داواكازى طصتى ٓةزيٌَةوة.
و ُةوجةواُاْ ثاه
 -11دةزكسدُى ثيَسِةوي ُاوخؤ بؤ زيَلخطتِى كازةكاُى ئةدموًةُى داواكازى طصتى.
 -11دةزكسدُى زيٌَِايي بؤ ئاضاْ جيَبةجيَلسدُى ذوكٌةكاُى ئةَ ياضاية.
ضيَيةَ :ضةزثةزشتيلسدْ و ثسضةكاُى بةزشةفتةكسدْ:
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ماددةى (:)14
 -1ضةزؤكى داواكازى طصتى ًافى ضةزثةزشتيلسدُى دادوةزاُى داواكازى طصتى هة ٓةزيٌَدا ٓةية زاضتةوخؤ ياْ هة
زيَطةى دادوةزاُى داواكازى طصتى ُيَسدزاو بؤ ضةزؤكايةتى ضةزثةزشتيلسدُى دادطةزيي بةبىَ دةضخطتِةُاو كازوبازة
دادطةزييةكاُياْ.
َة كازطيَسِيي و
َدةضتيَت بة ئاطادازكسدُةوةى دادوةزاُى داواكازى طصتى هةو ٓةه
 -1ضةزؤكى داواكازى طصتى ٓةه
َة
َدةدات و هةو ضةزثيَضياُةى هة ئةزكةكاُى وةشيفةكاُياْ ئةدماًى دةدةْ ياْ هةو ٓةه
ياضايياُةى هةكازةكاُياُدا ضةزٓةه
ياضايياُةى هةكاتى ووزدبيِيلسدُى تةًييصيدا بةدةزدةكةويَت.
 -2هيَرُةيةن بةُاوى هيَرُةى كازوبازى ئةُداًاُى داواكازى طصتى هة ضىَ ئةُداَ كةوا ئةدموًةُى داواكازى طصتى هة ُيَواْ
ئةُداًةكاُى دةضِيصاُياْ دةكات بة ضةزؤكايةتى يةكيَم هة جيَطساُى ضةزؤكى داواكازى طصتى هة ضةزةتاى ٓةز ضاَهيَلدا
َدةضتيَت بة ثيادةكسدُى
ثيَلدةٓيَِسيَت بؤ تيَسِواُني هة ثسضةكاُى بةزشةفتةكسدُى دادوةزاُى داواكازى طصتى و هيَرُةكة ٓةه
َى  1116ياْ ٓةز ياضايةكى ديلة كةوا جيَطةى
َتى دادطةزيي ذًازة 12ى ضاه
زيَلازو ذوكٌةكاُى ٓاتوو هة ياضاى دةضةال
دةطسيَتةوة.
 -3دةعواى بةزشةفتةكازى هةضةز دادوةزى داواكازى طصتى هة اليةْ ضةزؤكى داواكازى طصيت هة ٓةزيٌَدا بةزش
َضووُةوة بؤ زةواُةكسدُى بؤ هيَرُةى كازوبازى
دةكسيَتةوة هةضةز داواى ضةزؤكى داواكازى طصتى ُاوضةى تئَةه
َطاُةى ثصتطريى
َى و ئةو بةه
دادوةزاُى داواكازى طصتى بةو ًةزجةى بسِيازةكة زووُلسدُةوةى ئةو واقيعةيةى خساوةتةثاه
دةكةْ هةخؤ بطسيَت و بسِيازةكة بة دادوةزى داواكازى طصتى و ئةدموًةُى داواكازى طصتييةوة زادةطةيِدزيَت.
 -4ضةزؤكى داواكازى طصتيي ٓةزيٍَ و ئةو دادوةزةى داواكازى طصتى كةوا بسِيازةكة دذى دةزضووة ًافى ٓةية
تاُةبدات هة بسِيازى هيَرُةى كازوبازى دادوةزاُى داواكازى طصتى هةبةزدةَ دةضتةى طصتى دادطاى تةًييصدا هةًاوةى 21
ضى زؤذ هة زيَلةوتى ثيٍِسِاطةياُدُى بة بسِيازةكة.
بةشى شيَيةم
دةشةالَتةكانى شةرؤكى داواكارى طشتيي هةريَم و جيَطرةكانى و دادوةرانى داواكارى طشتى
يةكةم :دةشةالَتةكانى شةرؤكى داواكارى طشتيي هةريَم:
ماددةى (:)15
َتاُةى خوازةوة ثيادة دةكات:
ضةزؤكى داواكازى طصتى ئةَ دةضةال
 -1ضاوديَسي و ضةزثةزشتيلسدُى كازطيَسِى زاضتةوخؤ هةضةز دةشطاى داواكازى طصتى و دادوةزاُى داواكازى طصتى هة
ٓةزيٌَداو ئةواُةى فةزًاُبةزْ تياياُدا ،و بؤى ٓةية طصتاُدْ و زيَِويَِى تايبةت بة زيَلخطتِى كازو ضان ئةدماًداُى دةشطا
بؤ كازةكاُى دةزبلات ،بةبىَ دةضتيَوةزداْ هة ئةزكة دادطةزييةكاْ.
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َتاُةى بةثيَى ذوكٌةكاُى ئةَ ياضايةو ياضاكاُى ديلة ثيَى زاضجيَسدزاوة.
 -1ئةو دةضةال
 -2ئاًادةبووْ بةخؤى ياْ ئةوةى ُويَِةزايةتى دةكات هة داُيصتِةكاُى ئةدموًةُى دادطةزييدا.
 -3ئاطادازكسدُةوةى اليةْ و فةزًاُطةو داًةشزاوة فةزًى و ُيٌضة فةزًييةكاْ و دةضتةو ئةدموًةُةكاْ بؤ ٓةز ثيَصيَولسدْ
و ضةزثيَضيةكى ئةدماًدزاو هة كاتى ثيادةكسدُى ياضاو ثيَسِةوو زيٌَِاييةكاْ و جيَبةجيَلسدُى ذوكٍ و بسِيازو زيَوشويَِةكاْ و
بؤى ٓةية داواى طستِةبةزى ئةو زيَلازاُة بلات كةوا دووزكةوتِةوة هة ثيَصيَولسدْ ياْ ضةزثيَضيلسدُى ياضا ًطؤطةز
دةكات.
 -4داواكسدُى هيَبوزدْ هة ذوكٌدزاواْ ياْ زاطستِى زيَلازةكاْ ياْ كةًلسدُةوةى ضصاكاُياْ و داواكسدُى طؤزِيِةوةى
ضصاى هةضيَدازةداْ هة ضةزؤكى ٓةزيٍَ هة كاتى ثيَويطتيدا.
 -5تاُةهيَداْ بؤ بةزذةوةُدى ياضا ئةطةز بؤى زؤْ بؤوة كةوا ثيَصيَولسدُيَلى ياضا هة ٓةز ذوكٍ ياْ بسِيازيَلى دةزكساو هة
ٓةز دادطايةن ياْ هيَرُةيةن ياْ دةضتةيةن ياْ ئةدموًةُيَم ياْ فةزًاُطةيةن زووى داوة ياْ هةواُةية شياْ بةبةزذةوةُدى
ٓةزيٍَ ياْ ًايةكاُى بطةيِيَت ياْ ضةزثيَضي بلات هة ضيطتةًى طصتى ياْ ًافة بِةزِةتييةكاْ ياْ ئاشاديية طصتييةكاْ .ياْ
ٓةز بسِيازيَلى دةزكساو هة بةزِيَوةبةزايةتى فةزًاُطةى ضاوديَسيي ُاكاًاْ ياْ جيَبةجيَلازى داد هةواُةية شياْ بة بةزذةوةُدى
َةت ياْ ُاكاَ ياْ ًايةكاُى ٓةز يةكيَلياْ بطةيِيَت ياْ ضةزثيَضى بلات هة ضيطتةًى طصتى ،هةو كاتةدا ضةزةزاى
دةوه
بةضةزضووُى ًاوةي ياضايي تاُةهيَداْ هة ذوكٌةكة ياْ بسِيازةكة بؤ بةزذةوةُدى ياضا بةَ ًةزجاُة خوازةوة هة ئةضتؤ
دةطسيَت:
َةتةوة زةتلسابيَتةوة.
أ -ئةطةز ٓيض كاَ هة كةضاُى ثةيوةُداز تاُةى هيَِةدابيَت ياْ تاُةهيَلسدُةكة هةزووى زواه
ب -ئةطةز ًاوةى ضىَ ضايَ بةضةز وةزطستِى ذوكٌةكة ياْ بسِيازةكة بؤ ثوةى بِربِى تيَجةزِ ُةبووبيَت.
جـ -تاُةهيَداُةكة هةبةزدةَ دةضتةى تاُةهيَداْ بؤ بةزذةوةُدى ياضا هة دادطاى تةًييصةوة دةبيَت كة هة ضةزؤكى دادطا ياْ
يةكيَم هة جيَطسةكاُى و ضواز ئةُداَ هة دادوةزاُى دادطا طسيَ دةدزيَت ،وة ئةطةز بؤى ضةمليَِسا كةوا ئةو ذوكٌة ياْ
َوةشاُدُةوةى دةدات و دةعواكة بؤ دادطاكةى ياْ
بسِيازةى تاُةى هيَدزاوة ثيَصيَولسدُى ياضاى تياداية ئةو بسِيازى ٓةه
دةضتةكةى ياْ هيَرُةكةى دةطةزِيَِيَتةوة بؤ دةزكسدُى ذوكٍ ياْ بسِيازيَلى ُوىَ كةوا زاضتةوخؤ بؤ دادطاى تةًييصى زةواُة
دةكاتةوة ،وة ئةطةز بؤى دةزكةوت كةوا هة بسِيازى بةزِيَوةبةزايةتى ضاوديَسيي ُاكاًاْ ياْ جيَبةجيَلازى داد ياْ دةضتة ياْ
َةكة دةطةزِيَِيَتةوة بؤ
َوةشاُدُةوةى دةدات و ًاًةه
هيَرُةى تاُةهيَدزاو ثيَصيَولسدُى ياضا ٓةية ،ئةوا دةضتة بسِيازى ٓةه
فةزًاُطةكة بؤ دةزكسدُى بسِيازيَلى ُوىَ كة زاضتةوخؤ بؤ دادطاى تةًييصى زةواُة دةكاتةوةو دةضتة دةزِواُيَتة بسِياز ياْ
ذوكٌة ُويَيةكةو بسِيازةكةى ثيَويطت دةبيَت كةوا ثةيسِةو بلسيَت.
 -6كاُديدكسدُى دادوةزاُى داواكازى طصتى هة ثؤهيِلساوى يةكةَ ياْ دووةَ بؤ داًةشزاُدُياْ وةن داواكازى طصتيي
تةًييصي بةطويَسةى ثيَصلةوتوويي و كازاًةيي و خطتِةزِووى ُاوةكاُياْ هةبةزدةَ ئةدموًةُى داواكازى طصتييةوة.
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 -7كاُديدكسدُى دادوةزاُى داواكازى طصتى ،كة بةالى كةَ ،هة ثؤهيِلساوى ضيَيةَ كةًرت ُةبّ بؤ ضةزثةزشتيلسدُى
فةزًاُطةكاُى داواكازى طصتيي ضاوديَسييلسدُى ضاكطاشى طةوزاْ و ئافسةتاْ و ُةوجةواُاْ و زاطريخاُةو تةضفرياتةكاْ و
خطتِةزِووى ُاوةكاُياْ هةبةزدةَ ئةدموًةُى داواكازى طصتييةوة.
َتةكاُى.
 -8ثيَلٔيَِاُى دةضتةيةن ياْ شياتس بؤ ثيادةكسدُى ٓةُديَم هة دةضةال
َُةى طصتى بؤ اليةُة ثةيوةُدازةكاْ دةزبازةى زيَسِةوى كازةكاْ هة دةشطاى داواكازى طصتى
ُ -11ازدُى زاثؤزِتيَلى ضاال
و ئةو ئاضتةُطاُةى ديَِة بةزدةًى هةطةيَ ثيَصِيازو زاضجازدةكاُى بؤ البسدُى تةطةزةكاْ و دووزخطتِةوةى ئاضتةُطةكاْ ،بةو
شيَوةيةى ٓيَِاُةكايةى ئاًادمةكاُى دةشطاى داواكازى طصتى دةضتةبةز دةكات.
َُة بؤ ئةدموًةُى داواكازى طصتى دةزبازةى زةفتازو كازاًةيي دادوةزاُى داواكازى
 -11بةزشكسدُةوةى زاثؤزِتى ُٔيَِى ضاال
طصتى.
َتةكاُى.
َضووُةوة بةٓةُديَم هة دةضةال
 -11ثيَساضجازدُى ضةزؤكةكاُى داواكازى طصتى هة ُاوضةكاُى تئَةه
دووةم :دةشةالَتةكانى جيَطرى شةرؤكى داواكارى طشتيي هةريَم:
ماددةى (:)16
جيَطسى ضةزؤكى داواكازى طصتى ئةًاُةى خوازةوة هة ئةضتؤ دةطسيَت:
َتةكاُى ضةزؤن هة كاتى ئاًادةُةبووُى ضةزؤكدا.
 -1ضةزؤكايةتيلسدُى داواكازى طصتى و ثيادةكسدُى دةضةال
 -1ثصلِيِى فةزًاُطةكاُى داواكازى طصتى ،و ثيَصلةشلسدُى زاثؤزتى دةزئةدماًى ثصلِيِةكة بؤ ضةزؤكى داواكازى
طصتى.
ُ -2ويَِةزايةتيلسدُى داواكازى طصتى هةو تؤًةتاُةى دةخسيَِةثايَ دادوةزاْ هةبةزدةَ هيَرُةى كازوبازى دادوةزاْ و
ضةزؤكايةتى هيَرُةى كازوبازى دادوةزاُى داواكازى طصتى.
 -3ضةزؤكايةتيلسدُى دةضتةيةن ياْ شياتسى ئةو دةضتاُةى ثطجؤزِْ هة ضةزؤكايةتى داواكازى طصتى هة ٓةزيٌَدا.
 -4ئةدماًداُى ئةو كازو ئةزكاُةى ضةزؤكى داواكازى طصتى بةثيَى ذوكٌةكاُى ئةَ ياضاية ثيَى زادةضجيَسيَت.
شيَيةم :دةشةالَتةكانى داواكارى طشتيي تةمييسي لةبةردةم دادطاى تةمييسدا:
ماددةى (:)17
َتاُةى خوازةوة هة ئةضتؤ دةطسيَت:
داواكازى طصتى تةًييصي هةبةزدةَ دادطاى تةًييصدا ثيادةكسدُى ئةَ دةضةال
 -1تاُةهيَداْ بة تةًييص هة ذوكٍ و بسِيازةكاْ هة الى دادطاى تةًييص ض كاتيَم بة ثيَويطتى بصاُيَت.
َكاز
 -1ووزدبيِيلسدُى ئةو دةعواياُةى كةوا داواكازى طصتى ًافى ٓةية تاُةياْ هيَبدات كة هة اليةْ تؤًةتباز ياْ ضلاال
ياْ داواكازى ًةدةُى ياْ بةزثسضى ًةدةُى تةًييص دةكسيَِةوة جطة هةو دةعواياُةى ًولةضّ بؤ تاُةهيَداُى زاضتةوخؤ.
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 -2زادةزبسِيّ دةزبازةى ُازِةش اييةكاْ و تاُةكاُى ثيَصلةشلساو هة اليةْ فةزًاُطةكاُى ٓةزيٍَ و ضةُديلاو زيَلخساوةكاُى
َطةى ًةدةُى و يةكيَتييةكاْ هةبةزدةَ دادطاى تةًييصدا.
كؤًةه
 -3ز ادةزبسِيّ دةزبازةى ئةو ذوكٌاُةى هة دادطاكاُى بازى كةضيَتى دةزدةكسيَّ هةو دةعواياُةى بازى كةضيَتى ًولةض بؤ
تاُةهيَداُى زاضتةوخؤ هةبةزدةَ دادطاى تةًييصدا كة هة ًاددةى ()218ى ياضاى دادبيِيية ًةدةُييةكاُى بةزكازدا ٓاتووة ،و
ئةو تاُاُةى هة اليةْ اليةُةكاُى دةعوا هة دةعواكاُى بازى كةضيَتى ٓاتوو هة ًاددةى ()11ى ئةَ ياضايةدا ثيَصلةط
كساوْ.
 -4زادةزبسِيّ دةزبازةى ئةو تاُاُةى ٓاتووْ هةضةز ذوكٌةكاُى دادطاكاُى بةزايي هةو دةعواياُةى ٓةزيٍَ اليةُة تياياُدا ياْ
ثةيوةضتة بة ًايةو بةزذةوةُدييةكاُى ُاكاَ و شويَّ بصزو ُاديازو ذحس هةضةزكساوْ و كؤزثةهة.
ضوارةم :دةشةالَتةكانى شةرؤكى داواكارى طشيت لة ناوضةى تيَوةلَضوونةوة:
ماددةى (:)18
َتاُةى خوازةوة هة ئةضتؤ دةطسيَت ،و هةًةشدا
َضووُةوة ثيادةكسدُى ئةَ دةضةال
ضةزؤكى داواكازى طصتيي هة ُاوضةى تئَةه
َضووُةوة يازًةتي دةدةْ:
ذًازةيةكى شياو هة جيَطسو داواكازى طصتيي تئَةه
َضووُةوةداو دابةشلسدُى
 -1ضةزثةزشتيلسدُى طصت دادوةزةكاُى داواكازى طصتى كة ضةز بةوْ هةُيَو ُاوضةى تئَةه
َطاُياْ بة ئةزكة ياضايي
كازةكاْ هة ُيَواُياُداو ئازاضتةكسدُياْ بؤ ضان بةزِيَوةبسدُى كازةكاْ و ضاوديَسيلسدُى دزوضتى ٓةه
و وةشيفيةكاُياْ بةبىَ دةضتيَوةزداْ هة ئةزكة دادطيَسِييةكاُياْ.
َُة دةزبازةى زةفتازو كازاًةيي دادوةزاُى داواكازى طصتى بؤ ضةزؤكايةتى
 -1بةزشكسدُةوةى زاثؤزِتى ُٔيَِى ضاال
داواكازى طصتى.
 -2داواكسدْ هة ضةزؤكى داواكازى طصتيي ٓةزيٍَ كةوا دادوةزى داواكازى طصتى بؤ هيَرُةى كازوبازى دادوةزاُى
داواكازى طصتى زةواُة بلات.
َيِةوةو بؤى ٓةية ئةوةى هة ُيَواُياُدا
َةزةكاْ هةكاتى ئةدماًداُى بؤ هيَلؤه
 -3أ -ضةزثةزشتيلسدُى كازةكاُى هيَلؤه
ضةزثيَضى ئةزكة ياضاييةكاُى دةكات ئاطاداز بلاتةوةو زيَلازى بةزشةفتةيي و ضصاكازيي دةزٓةقياْ بطسيَتةبةز.
ب -ضةزثةزشتيلسدُى كازةكاُى ئةُداًاُى بةزشةفتةيي دادطةزيي و بؤى ٓةية ئةوةى هة ُيَواُياُدا ضةزثيَضى ئةزكة
ياضاييةكاُى دةكات ئاطاداز بلاتةوةو زيَلازى ضصاكازيي دةزٓةقياْ بطسيَتةبةزو ٓةزوةٓا داوا بلات كةوا زيَلازى
بةزشةفتةيي دةزٓةقياْ هة اليةْ ًةزجةعةكاُياُةوة بطرييَتةبةز.
َضووُةوة بةطويَسةى
 -4كاُديدكسدُى دادوةزاُى داواكازى طصتى بؤ داًةشزاُدُياْ وةن داواكازى طصتيي تئَةه
ثيَصلةوتوويياْ و خطتِةزِووى ُاوةكاُياْ هةبةزدةَ ئةدموًةُى داواكازى طصتييدا بؤ داًةشزاُدُياْ.
 -5ثيادةكسدُى ئةزكةكاُى داواكازى طصتى و دادوةزاُى داواكازى طصتى هة ُاوضةى تايبةمتةُدى خؤيدا.
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 -6ثيَصِيازكسدُى ثيَلٔيَِاُى دةضتةيةن ياْ شياتس بةضةزؤكايةتى خؤى ياْ ضةزؤكايةتى يةكيَم هة جيَطسةكاُى بؤ ئاًادةبووْ
َضووُةوة بةضيفةتى زةضةْ هةو كيَطاُةى ٓةزيٍَ اليةُة تياياُدا ياْ هةوةى ثةيوةضتة بة ًايةكاُى
هةبةزدةَ دادطاكاُى تئَةه
ٓةزيٍَ و بةزذةوةُدييةكاُى و هةوةى ثةيوةضتة بة ًايةكاُى ُاكاَ و شويَّ بصزو ُاديازو ذحس هةضةزكساوو كؤزثةهةو
بةزذةوةُدييةكاُياْ و خطتِةزِووى هةبةزدةَ ئةدموًةُدا بؤ دةضِيصاُلسدُياْ .دةضتةى ُاوبساويض بؤى ٓةية زادةزبسِيَت و
َضووُةوة بة تةًييصكسدْ هة الى
الئيرةو داواكازى ثيَصلةشى دادطا بلات و زيَطةكاُى تاُةهيَداْ هة بسِيازى ذلوًى تئَةه
دةضتةى ًةدةُى دادطاى تةًييصةوة بطسيَتةبةز.
َضووُةوة بة ضيفةتى تةًييصى
 -7زادةزبسِيّ دةزبازةى ئةو تاُاُةى هة اليةْ اليةُةكاُى دةعوا ثيَصلةشى دادطاكاُى تئَةه
كسواْ هة دةعواكاُى كةتّ و ضةزثيَضى يةكالكساوة هة اليةْ دادطاكاُى كةتّ و دةعواكاُى كةتّ و ضةزثيَضى يةكالكساوة
هة اليةْ دادطاكاُى ُةوجةواُاْ و ثيَصلةشلسدُى الئيرةو خويَِدُةوةكاُى بؤى بةدواداضووُياْ.
َضووُةوة و زووْ كسدُةوةى
َضووُةوة هة ُاوضةى تئَةه
ُ -8ويَِةزايةتيلسدُى داواكازى طصتى هة ئةدموًةُى تئَةه
ئاضتةُطةكاُى كازى دادطةزيي و ثيَصلةشلسدُى ثيَصِيازةكاْ بؤى بؤ ثةزةثيَداُى كازى دادطاكاْ و خيَسايي
َطاْ بةَ
َضووُةوة بؤ ٓةه
يةكالكسدُةوةى كيَطةكاْ ياْ يةكيَم هة جيَطسةكاُى ياْ يةكيَم هة داواكازة طصتييةكاُى تئَةه
كازة زابطجيَسيَت.
 -11ثيَصِيازكسدُى ثيَلٔيَِاُى دةضتةيةن ياْ شياتس بؤ ُويَِةزايةتيلسدُى داواكازى طصتى هةبةزدةَ دادطاى تاواُلازيي و
خطتِةزِووى ُاوى ضةزؤكةكاْ و ئةُداًةكاُى هةبةزدةَ ئةدموًةُدا بؤ دةضِيصاُلسدُياْ.
 -11ثيَلٔيَِاُى دةضتةيةن ياْ شياتس بؤ تيَسِواُني هة بسِيازى يةكالكةزةوة بؤ دادوةزاُى داواكازى طصتى تايبةمتةُد بة
َيِةوةو ضةزؤكايةتيلسدُى ياْ زاضجازدُى يةكيَم هة جيَطسةكاُى بؤ ضةزؤكايةتيلسدُى.
هيَلؤه
َطاْ بةو كازو ئةزكاُةى كةوا ضةزؤكى داواكازى طصتيي ٓةزيٍَ بؤى دةُيَسيَت.
ٓ -11ةه
دةروازةى ضوارةم
دامةزراندنى دادوةرانى داواكارى طشتى و ماف و ئيمتيازاتيان
بةشى يةكةم
دامةزراندنى دادوةرانى داواكارى طشتى
ماددةى (:)21
يةكةَ :هةدواى بةزكازبووُى ئةَ ياضاية ًةزجة هةوةى هة ثؤضتى دادوةزى داواكازى طصتى دادةًةشزيَت كةوا دةزضووى
ثةمياُطةى دادطةزيي بيَت هة ٓةزيٌَدا.
دووةَ :ئةدموًةُى داواكازى طصتى شويَِى كازى دادوةزى داواكازى طصتى هةدواى دةزكسدُى ًةزضوًى ٓةزيٌَيي بة
داًةشزاُدُى ديازى دةكات.
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ماددةى (:)21
دادوةزى داواكازى طصتى كازةكاُى خؤى ثيادة ُاكات تةُٔا ثاط ئةدماًداُى ئةَ ضويَِدخوازدُةى خوازةوة ُةبيَت:
(ضويَِد بةخوداى ًةشْ كةوا ئةزكةكاُى وةشيفةكةَ بةضاكرتيّ شيَوة ئةدماَ بدةَ و بةذةق و بةدادثةزوةزى هة ُيَواْ
َليدا ذوكٍ بدةَ و ياضاكاْ ثيادة بلةَ و بة ئةًاُةت و بىَ اليةُطريييةوة ضاوديَسيي ًةشسوعيةتياْ بلةَ).
خةه
َتى دادطةزييةوة ئةدماَ دةدةْ و ضةزؤكى داواكازى
د -دادوةزاُى داواكازى طصتى ئةَ ضويَِدة هةبةزدةَ ضةزؤكى دةضةال
طصتيي ٓةزيٌَيض ئةَ ضويَِدة هةبةزدةَ ضةزؤكى ٓةزيٌَدا ئةدماَ دةدات.
ماددةى (:)21
يةكةَ :ضةزؤكى داواكازى طصتيي ٓةزيٍَ و جيَطسةكاُى هة ُيَواْ دادوةزاُى داواكازى طصتى هة ثؤهيِلساوى يةكةَ بؤ
َى شياو بؤ يةكحاز ُويَلسدُةوة دادةًةشزيَّ هة دواى دةضِيصاُلسدُياْ هة اليةْ دادوةزاُى داواكازى
ًاوةى ضواز ضاه
طصتى بةشؤزيِةى زيَرةيي دةُطة كاُياْ و بةضةزثةزشتيلسدُى ئةدموًةُى داواكازى طصتى بةو ًةزجةى هةواُةبّ كةوا هة
وةشيفةكاُى داواكازى طصتى بؤ ًاوةيةن هة دة ضايَ كةًرت ُةبيَت زاذةياْ ٓةبيَت و ئةدموًةْ بةزشكسدُةوةى ُاوةكياْ بؤ
َتى دادطةزيي هة ئةضتؤ دةطسيَت بؤ خطتِةبةزدةًى ضةزؤكى ٓةزيٍَ بؤ دةزكسدُى ًةزضوًى ٓةزيٌَيي بة
ضةزؤكى دةضةال
داًةشزاُدُياْ.
َضووُةوةو جيَطسةكاُى هة ُيَواْ دادوةزاُى داواكازى طصتى هة ُاوضةى
دووةَ :ضةزؤكى داواكازى طصتيي ُاوضةى تئَةه
َى شياو بؤ ُويَلسدُةوة دادةًةشزيَّ هة
َضووُةوة بةو ًةزجةى بةالى كةَ هة ثؤهيِلساوى ضيَيةَ بّ بؤ ًاوةى ضواز ضاه
تئَةه
َضووُةوة بةشؤزيِةى زيَرةيي دةُطةكاُياْ و
دواى دةضِيصاُلسدُياْ هة اليةْ دادوةزاُى داواكازى طصتى هة ُاوضةى تئَةه
بةضةزثةزشتيلسدُى ئةدموًةُى داواكازى طصتييةوة.
ضيَيةَ :ئةدموًةْ ًيلاُيصًى دةضِيصاُلسدُى ضةزؤكى داواكازى طصتيي ٓةزيٍَ و جيَطسةكاْ و ضةزؤكى داواكازى طصتيي
َضووُةوةو جيَطسةكاُى بة زيٌَِايي ديازى دةكات كةوا ئةدموًةْ دةزى دةكات.
ُاوضةى تئَةه
بةشى دووةم
ماف و ثابةندييةكان
ماددةى (:)22
 -1ثوةكاُى دادوةزاُى داواكازى طصتى ضواز ثوةْ (أ – ب – جـ  -د) و بة ثوةى (د) دةضت ثيَدةكات.
 -1ئةدموًةُى داواكازى طصتى بسِيازى خؤى بة بةزشكسدُةوةى دادوةزى داواكازى طصتى هة زيَلةوتى شايطتةبووُيدا
َتى دادطةزيي
دةزدةكات ئةطةز بؤى ضةمليَِسا كةوا هئَاتووة بؤ بةزشكسدُةوة ئةويض بةثيَى ذوكٌةكاُى ياضاى دةضةال
بةزكازةوة.
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ماددةى (:)23
 -1ثؤهيِلساوةكاُى دادوةزاُى داواكازى طصتى ضواز ثؤهيِلساوْ (يةكةَ – دووةَ – ضيَيةَ – ضوازةَ) و بةثؤهيِلساوى
(ضوازةَ) دةضت ثيَدةكات.
 -1دادوةزى داواكازى طصتى هة ثؤهيِلساويَم بؤ ثؤهيِلساويَلى ديلة بة بسِيازى ئةدموًةُى داواكازى طصتى هة زيَلةوتى
َتى دادطةزيي
شايطتةبووُيدا بةزش دةكسيَتةوةو زيَلازو ذوكٌى تايبةت بة ثوةبةزشكسدُةوةى دادوةزاْ كة هة ياضاى دةضةال
بةزكازدا دةقياْ هةضةزكساوة ثةيسِةو دةكسيَّ.
ماددةى (:)24
َةتى ئاضايي و خويَِدْ و
َتى دادطةزي هةوةى ثةيوةضتة بة طواضتِةوةو ُازدْ و ًؤه
 -1ذوكٌةكاُى ياضاى دةضةال
خاُةُصيِى و دةضوةكازكيَصاُةوة ،بةضةز دادوةزاُى داواكازى طصتيدا ثيادة دةكسيَّ.
َةى
 -1دادوةزاُى داواكازى طصتى و دادوةزاُى ذوكٌداْ هة ًاف و ئيٌتياشات و هة طصت ئةو ًووضةو دةزًاه
وةزيدةطسْ ،يةكطاْ دةبّ.
 -2دادوةزى داواكازى طصتى بؤى ٓةية يةن ضايَ هة ُاوةوة ياْ دةزةوةى ٓةزيٍَ خؤى تةزخاْ بلات بؤ ثيَصلةشلسدُى
هيَتويَريِةوة ياْ تويَريِةوةيةن هة بابةتيَلى ثةيوةضت بة تايبةمتةُدييةكاُى داواكازى طصتى و تايبةمتةُدييةكاُى دادوةزيي و
دادطةزيي هةضةز ثيَصِيازى ضةزؤكى داواكازى طصتيي ٓةزيٍَ و بسِيازيَم هة ئةدموًةُى داواكازى طصتييةوة هةضةز
داواكازييةن كةوا دادوةزى داواكازى طصتى ثيَصلةشى دةكات تيايدا شويَِى خؤتةزخاُلسدْ ئةو بابةتةى بةُياشة
تويَريِةوةى تيادا بلات ياْ هيَتويَريِةوة دةزبازةيةوة ثيَصلةط بلات ديازى دةكات بةثيَى زيٌَِايي كةوا هة ئةدموًةُةوة
دةزدةكسيَت.
ماددةى (:)25
َتى دادطةزييدا دةقياْ
دادوةزى داواكازى طصتى ثابةُد دةبيَت بةوةى دادوةز ثيَيةوة ثابةُدة هةو ئةزكاُةى هة ياضاى دةضةال
هةضةز كساوة.
بةشى شيَيةم
حوكمة طشتييةكان
ماددةى (:)26
َةتى ئةدماًداُى تاواُلازييةكى بيِساو
ُابيَت دادوةزى داواكازى طصتى زاطري بلسيَت ياْ زيَلاز دذى بطرييَتةبةز جطة هة ذاه
بةبىَ وةزطستِى زةشاًةُدى ئةدموًةُى داواكازى طصتييةوة.
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ماددةى (:)27
يةكةَُ :ةيازيلسدُى (خماظٌة) دادوةزاُى داواكازى طصتى و الضووُياْ (تِري) و زةتلسدُةوةياْ ًولةض دةبيَت بؤ ئةو
ذوكٌاُةى هة ياضاى دادبيِيية ًةدةُييةكاُى بةزكاز دةقياْ هةضةزكساوة ،و ئةوةى دادوةز هة دادطاكاُدا ثيَى زةت
دةكسيَتةوة دادوةزى داواكازى طصتيصى ثيَ زةت دةكسيَتةوة ،و داواى زةتلسدُةوةى ثيَصلةشى ضةزؤكى داواكازى طصتى
َضووُةوة دةكسيَت بؤ تيَسِواُني تيايدا.
هة ُاوضةى تئَةه
َةذاْ كسد ئةوا ثيَويطتة
دووةَ :ئةطةز دادوةزى داواكازى طصتى ٓؤيةكى زةتلسدُةوة تيايدا ٓاتة كايةوة ياْ ٓةضتى بةشو
َضووُةوة بلات ،و ئةويض هةضةزيتى كةوا
هةضةزى داواى الضووُى (تِري) هة ضةزؤكى داواكازى طصتى ُاوضةى تئَةه
بسِواُيَتة داواكازييةكةى.
ماددةى (:)28
 -1دةكسيَت دادوةزاُى داواكازى طصتى بؤ دادطاو دةضتة دادطةزييةكاُى ديلة بطواشزيَِةوة بؤ كازكسدْ تياياُدا وةن
دادوةزٓ ،ةزوةٓا طواضتِةوةى دادوةزاْ بؤ داواكازى طصتى بؤ ئةوةى وةن دادوةزى داواكازى طصتى كازبلةْ ،ئةويض
َتى دادطةزيي.
هةضةز داواى خؤياْ ثاط زةشاًةُدى ئةدموًةُى داواكازى طصتى و بسِيازى ضةزؤكى دةضةال
 -1دادوةزاُى داواكازى طصتى هةطةيَ دادوةزاُى دادطاكاْ يةكطاْ دةبّ هة وةزطستِى ثؤضت و وةشيفة دادطةزيي و
َتى دادطةزيي و ياضاكاُى ديلة بةثيَى ئةو ذوكٌاُةى تياياُدا ٓاتووة.
كازطيَسِييةكاُى ٓاتوو هة ياضاى دةضةال
ماددةى (:)31
َى 1116
َتى دادطةزيي ٓةزيٍَ ذًازة ()12ى ضاه
َيِةوة كة بةثيَى ًاددةى ()21ى ياضاى دةضةال
يةكةَ :دادطاكاُى هيَلؤه
َدةوةشيَِةوة.
ثيَلٔيَِساوْٓ ،ةه
َيِةوة بؤ ًيالكى داواكازى طصتى دةطواشزيَِةوة هةطةيَ
َةزة دادوةزييةكاْ و فةزًاُبةزاُى دادطاكاُى هيَلؤه
دووةَ  :هيَلؤه
ثازيَصطازى كسدْ هة ًاف و ئيٌتياشاتة وةشيفةييةكاُياْ و طصت ًوهلةكاُى دادطا باضلساوةكاْ و دؤضيةكاُياْ دةبيَتة ٓى
داواكازى طصتى.
َيِةوة) و (دادطاى
َيِةوة) و (فةزًاُطةى هيَلؤه
ضيَيةَ  :شازاوةى (دادوةزى داواكازى طصتى) ديَتة شويَِى (دادوةزى هيَلؤه
َى 1861و
َيِةوة) هة ٓةز شويَِيَلى ياضاى بِةًاكاُى دادطايلسدُة ضصاكازييةكاُى ذًازة ()12ى ضاه
هيَلؤه
ٓةًوازكسدُةكاُى و ياضاكاُى ديلة ٓاتنب.
ماددةى (:)31
بةزِيَوةبةزايةتيةن بةُاوى (بةزِيَوةبةزايةتى ثؤهيطى دادطةزيي) ثيَلدةٓيَِسيَت كةوا هةزووى كازطيَسِييةوة ضةز بة ضةزؤكايةتى
َيِةوة هة
َطاْ بة زيَلازةكاُى بةدواطةزِاْ و هيَلؤه
داواكازى طصتييةوة دةبيَت بةٓةًآةُطى هةطةيَ وةشازةتى ُاوخؤ بؤ ٓةه
11

َطةكاْ و جيَبةجيَلسدُى ئةو بسِيازاُةى هة اليةْ داواكازى طصتييةوة دةزدةكسيَّ ،و كازةكاُى
تاواُةكاْ و كؤكسدُةوةى بةه
بةزيٌَِايي زيَلدةخسيَّ كةوا ئةدموًةْ دةزى دةكات.
ماددةى (:)31
َتى داطةزيي ٓةزيٌَى
يةكةَ :هةو شتاُةى هةَ ياضايةدا دةقيَلى تايبةتياْ هةضةز ُةٓاتووة ذوكٌةكاُى ياضاى دةضةال
َى  1116ياْ ٓةز ياضايةكى ديلة كةوا جيَطةى دةطسيَتةوةو ياضاى زاذةى ًةدةُى بةزكاز
كوزدضتاْ ذًازة ()12ى ضاه
ثيادة دةكسيَّ.
َى  1868و ٓةًوازكسدُةكاُى هة ٓةزيٌَدا زادةطرييَت.
دووةَ :كازكسدْ بة ياضاى داواكازى طصيت ذًازة ()148ى ضاه
ماددةى (:)32
كاز بةٓيض دةقيَم ياْ بسِيازيَلى ُاكؤن هةطةيَ ذوكٌةكاُى ئةَ ياضايةدا ُاكسيَت.
ماددةى (:)33
ثيَويطتة هةضةز اليةُة تايبةمتةُدةكاْ و ئةدموًةُى دادطةزيي و وةشيسة تايبةمتةُدةكاْ ،ئةَ ياضاية جيَبةجيَ بلةْ .و هةدواى
َوكسدُةوةى هة زؤذُاًةى فةزًى (وةقايعى كوزدضتاْ)دا كازى ثيَ دةكسيَت.
ًاُطيَم هة بال
د .يوضف حمٌد
ضةزؤكى ثةزهةًاُى كوزدضتاْ – عيَساق
((هؤية ثيَويصتلارةكان))
َى 1868دا ،و
هةبةز تيَجةزِبووُى ش ياتس هة ضىَ دةية بةضةز دةزكسدُى ياضاى داواكازى طصتى ذًازة ()148ى ضاه
بةًةبةضتى كازاكسدُى داواكازى طصتى بةشيَوةيةن كةوا ٓاوتةزيب بيَت هةطةيَ ئةو ثيَصلةوتِاُةى هةٓةزيٌَى كوزدضتاْ -
َتى دادطةزيي بةثيَى
َتةكاُى بةثيَى ياضا وةن يةكيَم هة ثيَلٔاتةكاُى دةضةال
عيَساق ٓاتووُةتة كايةوةو ثيادةكسدُى دةضةال
دةضتوز ،هة زيَطةى ثيَلٔيَِاُى ئةدموًةُيَم بؤ داواكازى طصتى كةوا تايبةمتةُد بيَت هة تيَسِواُيِى طصت ئةو شتاُةى ثةيوةضنت
بة كازوبازى دادوةزاُى داواكازى طصيت و ًاف و ئةزكةكاُياْ و هةثيَِاو يةكطاُيلسدُياْ هةطةيَ دادوةزاُى ذوكٌدا هة
ًاف و ئيٌتياشاتةكاُياُدا هةبةز ئةوةى يةكطاْ كساوْ هة كازاًةيي و ئةو ًةزجاُةى ثيَويطنت بؤ هةئةضتؤ طستِى ئةزكةكاُى
َى بةطصت
َتى ثيَويطت بة دادوةزاُى داواكازى طصتى بؤ بةزةُطازبووُةوةى طةُدةه
يةكرتى و هةثيَِاو ثيَداُى دةضةال
َى كازطيَسِي و دازايي و ثازاضتِى ًايةى طصتى ،و هةثيَِاو بةخصيِى ًافى
شيَواشةكاُى و هةثيَصةوةياُدا طةُدةه
بةزشكسدُةوةى دةعواى ًةدةُى بة داواكازى طصتى بؤ ثازاضتِى ًايةى طصتى و خيَصاْ و ًِدايَٓ ،ةزوةٓا ًافى
بةزشكسدُةوةى ٓةزدوو دةعواى دةضتوزي و كازطيَسِى بؤ ثازاضتِى دةضتوزو ًةشسوعيةت ،و وةن جةختلسدُةوةيةن
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هةضةز ضاوديَسيلسدُى ثسُطيجى ًةشسوعيةت ئاًادةبووُى داواكازى طصتى كساوةتة ًةزد بؤ دزوضتى طسيَداُى
َيِةوة هة تاواُةكاْ بة داواكازى طصتى ئةويض بة ئاًادمى
َتى هيَلؤه
داُيصتِةكاُى دادطاكاْ ،و هةثيَِاو ثيَداُى دةضةال
َيِةوةو ذوكٌداْ بة ًةبةضتى دةضتةبةزكسدُى ثسُطيجى دادثةزوةزى و
َتى هيَلؤه
جيــاكسدُةوة هــة ُيَواْ ٓةزدوو دةضــةال
َتاُى جئاُدا كازى ثيَدةكسيَت و بؤ ضةضجاُدُى ثسُطيجى
بـ ىَ اليةُطرييي وةن ثةيسِةوكسدُيَم بؤ ئةوةى هة شؤزبةى وال
ضةزوةزى ياضا ،ئةوا ئةَ ياضاية دةزضوويَِدزا.
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