ثرِؤذة
ياساى ريَكخستنى مافى ثيَكهاتةكان لة هةريَمى كوردستان – عيَراق
ذمارة ( )ى سالَى 5102
ماددة ( :)1ثيَناسةكان
مةبةستى ئةم ياساية لةم دةستةواذةو زاراوانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة:
يةكةم :هةريَم :هةريَمى كوردستان – عيَراق.
دووةم :حكومةت :حكومةتى هةريَمى كوردستان.
َة نةتةوةييةكان (نةذادى يان ئةتنى) و ئايينية تريةييةكان يان مةزهةبيةكان ،يان زمانةوانييةكان،
سيَيةم :ثيَكهاتةكان :كؤمةل
كةوا تايبةمتةندى و ميَذووى هاوبةشى هةيةو لة بةشيَك لة بةشةكانى كوردستان  -عيَراق دةذين.
ماددة ( :)2ضوارضيَوةى ثيادةكردن
َةيةكى نةتةوةيي ،نةذادى،
حوكمةكانى ئةم ياساية بةسةر طشت ئةو كةسانة ثيادة دةكريَت كة خؤيان بة ئةندام لة هةر كؤمةل
رؤشنبريى ،زمانةوانى ،ئايينى ،مةزهةبى ،دةزانن كةوا زؤرينة ثيَكناهيَنن ،هةروةها بةسةر ئةو نةتةوةو تريانةى ثيَيةوة ثةيوةندن
ثيادة دةكريَت.
ماددة ( :)3ئاماجنةكان
ئاماجنى ئةم ياساية بريتية لة ريَكخستنى ثيادةكردنى ثيَكهاتةكانى طةىل كوردستانى عيَراق ،سةربارى مافة دةستورييةكانيان،
َطةنامة
َةتى مافةكانى مرؤظ و بةل
بؤ مافة سياسى و كارطيَرِى و رؤشنبريي و فيَركارى و ئايينيةكان ،كة لة جارِنامةى نيَودةول
َةتية ثةيوةندارةكانةوة هاتوون ،وةك جارِنامةى نةتةوة يةكطرتووةكان دةربارةى كةسانى سةر بة ثيَكهاتة نةتةوةيي و
نيَودةول
َةتى تايبةت بة مافة ئابورى و
َى  ،5991و بةَليَننامةى نيَودةول
ئةتنى و ئايينى و زمانةوانييةكانى ذمارة ()531/74ى سال
َةتى تايبةت بة مافة ئايينى و سياسيةكان ،و ريَككةوتننامةى نةهيَشتنى
َيةتى و رؤشنبريييةكان ،و بةَليَننامةى نيَودةول
كؤمةال
طشت جؤرةكانى جياكارى رةطةزيي ،و ريَككةوتننامةى مافةكانى مندالَ ،و ريَككةوتننامةى جياكارى (لة بوارى
بةكارخسنت و ثيشة)  ،و ريَككةوتننامةى بةرةنطاربوونةوةى جياكارى لة فيَركردن ،و ريَككةوتننامةى قةدةغةكردن و
َةتى مافةكانى مرؤظ.
سزادانى تاوانى جينؤسايد ،و جارِنامةى نيَودةول
ماددة (:)4
َتيانى كوردستان – عيَراق مسؤطةر
َتةكانى هةريَمى كوردستان – عيَراق يةكساني تةواوو كاريطةر بؤ طشت هاوال
دةسةال
دةكةن:
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يةكةم :كوردستان – عيَراق هةمةجؤرى نةتةوةيي ،ئةتنى ،زمانةوانى ،ئايينى ،رؤشنبرييي وةك سةرضاوةيةكى هيَزو
َطةيةكى بونياتنراو لةسةر سةروةرى ياساو
َةمةندي و ئامرازيَك لةثيَناو ضةسثاندن و ثةرةثيَدانى دميوكراسى لة كؤمةل
دةول
ريَزطرتنى مافةكانى مرؤظ ،دادةنيَت.
دووةم :سةرجةم شيَوةكانى جياكارى دذى هةر ثيَكهاتةيةك لة ثيَكهاتة نةتةوةيي يان نةذاديي يان زمانةوانيي يان رؤشنبريي
يان ئايينى يان مةزهةبيي طةىل كوردستان و دذ بةهةر تاكيَكى كوردستانيي قةدةغة دةكريَت و ياسا سزاى لةسةر دةدات.
سيَيةم :قةدةغةكردنى هةر بانطةشةيةكى ئايينى يان راطةياندن ،راستةوخؤ يان ناراستةوخؤ ،بؤ رقوقينة يان توندوتيذى يان
تؤقاندن يان دوورخستنةوة يان ثيَشخسنت يان ثةراويَزخسنت ،كةوا لةسةر بنةماى نةتةوةيي يان ئةتنى يان ئايينى يان
زمانةوةانى بيناكرابيَت.
ضوارةم:
 -5قةدةغةكردنى سةرجةم شيَوةكانى جياكارى ،تاكي يان بةكؤمةلَ ،دذ بةهةر ثيَكهاتةيةك لة ثيَكهاتةكانى طةىل كوردستان.
َةتى ،بؤ رؤلةكانى هةر ثيَكهاتةيةك ،بةثيَى ثيَوةند
 -1قةدةغةكردنى ضةوساندنةوةى ماددي يان مةعنةوى ،هزرى يان روال
بوونةكانيان.
ثيَنجةم :ريَطةطرتن لة هةر رةفتاريَك يان هةر سياسةتيَكى نةريَنى كةوا ببيَتة هؤى طؤرِينى بارودؤخى هةنووكةيي ئةو
ناوضانةى ثيَكهاتةيةكى دياريكراو تيايدا نيشتةجيَن ،وة ريَطةطرتن لة هةر بةخاوةنبوونيَك كةوا ئاماجنى يان ببيَتة هؤى
طؤرِانكارى دميؤطرافى بؤ مؤركى ميَذوويي و شارستانيةتى ناوضةيةكى دياريكراو ،بةهةر هؤيةك بيَت ،و لةذيَر هةر ثاساويَك
بيَت.
َةتى ثيَش
شةشةم :ضارةسةركردنى زيَدةرِؤيي ئةجنامدراو لةسةر ناوضةكانى هةر ثيَكهاتةيةك و طةرِاندنةوةى بارةكة بؤ حال
روودانى زيَدةرِؤييةكة ،يان قةرةبووكردنةوةيان بة قةرةبووةكى سوودبةخش ،يان البردنى ئاسةوارو ثامشاوةى ئةو
ئاسةوارانةى بوونةتة يان دةبنة هؤى طؤرِانكارى دميؤطرافى.
َبذاردن ،و لة كاتى دانانى ثالنى طةشةثيَدانى
حةوتةم :لةكاتى دياريكردنى سنوورى يةكة كارطيَرِييةكان و بازنةكانى هةل
َطةكانى نيشتةجيَبوون ،هةروةها ثاراستنى ذينطة ،حكومةتى كوردستان  -عيَراق بارودؤخى
ئابورى و ثةرةثيَدانى كؤمةل
َيةتى ،بةرذةوةنديية ئابورييةكان و نةريتة ضةسثاوةكانى ثيَكهاتة نةتةوةيي يان نةذادى يان
خؤجيَيي ،ثةيوةندى كؤمةال
رؤشنبرييي يان زمانةوانى يان ئايينى يان مةزهةبيي ئةو ناوضةية ،لةبةرضاو دةطريَت.
هةشتةم :ثيَويستة لةسةر ثيَكهاتةكان و ئةو تاكانةى سةر بةم ثيَكهاتةن لة كاتى ثيادةكردنى ئةو مافانةى لةم ياسايةدا هاتوون
ريَز لة مافى كةسانى ديكةدا بطرن.
ماددة (:)5
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يةكةم :هةر تاكيَك مافى هةية ناسنامةى نةتةوةيي يان ئايينى خؤى ديارى بكات و ئةندامبوونى بة ثيَكهاتةيةكى دياريكراو
ببةستيَتةوة ،ئةم مافةش تةنها تايبةتة بة تاكةكةس و هيض اليةنيَك مافى نية ليَى بسةنيَتةوة ضونكة مافيَكى نةشياوة بؤ رةفتار
ثيَكردن.
َيةتى و كاركردن
دووةم :حكومةتى كوردستان  -عيَراق مافى يةكساني و هاودةرفةتى لة ذيانى سياسى ،رؤشنبريي ،كؤمةال
َتةكانى هةريَم ئةم مافة لة ريَطةى ياساو
بؤ ئةو تاكةى سةر بة ثيَكهاتةيةكة مسؤطةر دةكات ،وة ثيَويستة لةسةر دةسةال
سياسةتى كاراوة ثتةو بكةن.
سيَيةم :هةر ثيَكهاتةيةك ،بةيةكسانى لةطةلَ زؤرينة ،بؤى هةية ماف و ئازاديية بنةرِةتييةكانى بة ئازادى بريكردنةوة ،ئازادى
َةو رابيتةكان ،و ئازادى ثيادةكردنى بريوباوةرِى
رادةربرِين ،دةزطاكانى راطةياندن ،ئازادى كؤبوونةوةو دامةزراندنى كؤمةل
َثشتيكردن و ضاوديَريكردنى ئةم ثيادةكارييانة
ئايينيشةوة ،بة ئازادى ثيادة بكات ،و حكومةت ثابةند دةبيَت بة ثال
بةشيَوةيةكى يةكسان لة نيَوان طشت ثيَكهاتةكان بةثيَى ياسا بةركارةكان.
ضوارةم :هةر ثيَكهاتةيةك مافى طوزارشتكردنى هةية لة رؤشنبريى و نةريتةكانى خؤى ،وة ثيَويستة لةسةر حكومةتى هةريَم
بةو ثةرِى توانايةوة كار بكات لة ثيَناو ثاراستنى كلتورى رؤشنبريى و ئايينى طشت ثيَكهاتةكان.
َتةكانى هةريَم ،توانا ببةخشنة رؤلةكانى ثيَكهاتةكان بؤ ئةوةى ثاريَزطارى لة زمانى دايك
ثيَنجةم :ثيَويستة لةسةر دةسةال
َى راطةياندنى تايبةت بةخؤيان،
بكةن ،لة ريَطةى راييكردنى ريَطةكانى فيَركردنى و رؤشنبريكردن ثيَيةوةو بةرِيَوةبردنى كةنال
ئةويش لةسةر ئةو بنةمايةى كةوا فرةيي زمانةكان بةهايةكى ميَذوويي و هزريية بؤ كوردستان – عيَراق.
َبذيَرن ،وة
شةشةم :ئةو تاكانةى سةر بة ثيَكهاتةيةكى دياريكراون ،بؤيان هةية ناوة مةدةنييةكانيان بةويستى ئازادى خؤيان هةل
ناوى سومبول يان كةسايةتيية ميَذوويية طرنطةكانيان يان رووداى طرنط كة بةسةرياندا تيَثةرِيوة بةكار بهيَنن ،وة ناونانى
شةقام و طةرةك و طؤرِةثان و شويَنى ديكة لةو ناوضانةى تيايدا ريَذةيةكى دانيشتوان ثيَكدةهيَنن.
حةوتةم :تؤرةكانى راطةياندن بةهةموو جؤرةكانى (راديؤو تةلةفزيؤن) ثابةند دةبن بة ئامادةكردنى بةرنامة دةربارةى ميَذوو
رؤشنبرييي طشت ثيَكهاتةكانى طةىل كوردستان ،و زانيارييةكان بةبىَ اليةنطريييةكى تةواوو دوور لة بةدواكةوتن و هاندان
دةطوازنةوة.
ماددة (:)6
دةستةو ريَكخراوو نويَنةرانى ثيَكهاتةكان و خانةكانى ثةرسنت مافى هاوبةندى و طةياندنى ثةيوةندى رؤشنبريى و فيَركارى و
َيةتي و ثةرةثيَدانيان هةية لةطةلَ ئةوانةى لة تايبةمتةندى ئةتنى يان ئايينى يان زمانةوانى يان رؤشنبريى لة ناوةوةو
كؤمةال
َياندا ،بةو شيَوةيةى ئاسايشى كوردستان – عيَراق ثيَشيَل ناكات ،وة حكومةتى كوردستان بؤى
دةرةوةدا هاوبةشن لةطةل
هةية ريَككةوتننامة طريَبدات و ثرؤتؤكؤل واذوو بكات بؤ ريَكخستنى ئةم ثةيوةندييانة لةطةلَ اليةنة ثةيوةندارةكان لة
َتى طريَدانى بؤ دةستةو ريَكخراوى ثةيوةندار تةخويل
َتانى ديكةدا يان لةطةلَ حكومةتة خؤجيَيةكانى وة دةكريَت دةسةال
وال
بكريَت.
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ماددة (:)7
اليةنة ثةيوةندارةكان ثابةند دةبن بة ضاوثيَخشانةوة بةشيَوةيةكى زانستى و بابةتيانةو بىَ اليةنطرييي ،لة ثرِؤطرامةكانى
خويَندن ،بةتايبةتيش وانةكانى ميَذوو جوطرافياو ئايني ،وة بةو شيَوةيةى لةطةلَ رؤشنبريي مافةكانى مرؤظ و رووداوة
ميَذووييةكاندا دةطوجنيَت.
ماددة (:)8
يةكةم :فرة زمانى لة هةريَمى كوردستان – عيَراق خؤى لة بةهاكانى طيانيي و هزرى و ميَذوويي و رؤشنبرييي طةىل
كوردستان دةدؤزيَتةوة.
دووةم :زمانى كوردى زماني فةرميية لة كوردستان – عيَراق ،وة هةردوو زمانى سريانى و توركمانى دوو زمانى فةرمني لةو
يةكة كارطيَرِييانةى تيايدا هةن.
سيَيةم :ئةو تاكانةى سةر بة ثيَكهاتةكان مافيان هةية لة بةكارهيَنانى زمان و نووسينى تايبةت بةخؤيان بة ئازادى ،وة لةسةر
هةردوو ئاستى طشتى و تايبةتى.
ماددة (:)9
َتةكانى هةريَم ثابةند دةبن بةطرتنةبةرى طشت ريَكارة ثيَويستةكان بؤ دةستةبةركردن و مسؤطةركردنى
يةكةم :دةسةال
بةشدارى و يةكسانى لة طشت بوارةكاندا.
دووةم :بؤ مسؤطةركردنى مافى طشت ثيَكهاتةكان ،ئةوا سةرؤكى يةكة كارطيَرِييةكان مافى زؤرينةية (واتة مافى ئةو
َم دامةزراوة خؤجيَي و فةرمانطة فةرمييةكان ئةوا لة اليةن كةسانى
ثيَكهاتةيةية كةوا زؤرينةى دانشيتوان ثيَكدةهيَنيَت) ،بةال
ثسثؤرِةوة بةرِيَوةدةبريَن ،بةو مةرجةى لةسةر بنةماى ليَهاتوويي و سةربةخؤيي و بةبىَ اليةنطريييةكى تةواو بيَت ،وة
بةطويَرةى هةر ثيَكهاتةيةك.
سيَيةم :نويَنةرايةتى كردنى ريَذةيي بؤ بةشدارى كردن لة يةكة كارطيَرِييةكان رةضاو دةكريَت.
َتيانى طشت ثيَكهاتةكان مافى هاوبةشي يان هةية لة دامةزراوةكانى ياسادانان و جيَبةجيَكردن و دادطةريي
ضوارةم :هاوال
هةريَم ،بة ثلةى جياوازو بةثيَى ياسا بةركارةكان.
َتيانى كوردستان – عيَراق ،بةثيَكهاتة جؤراوجؤرةكانيةوة ،بؤ مافة سياسيةكانيان
ثيَنجةم :بؤ مسؤطةركردنى ثيادةكردنى هاوال
بةشيَوةيةكى باشرت ،ئةوا بؤيان هةية بةشدارى جدى و كارا بكةن لة نويَنةرايةتى كردنى دةرةوةو ثةيوةندييةكانى دةرةوةى
هةريَم.
شةشةم :ثيَويستة لةسةر حكومةتى هةريَمى كوردستان – عيَراق ،هاوبةشى رؤلةكانى ثيَكهاتةكان لة هيَزة ضةكدارةكاندا
(ثيَشمةرطة) و دةزطا ئاسايشيةكان (ئاسايش) كة تيايدا ضرِى دانيشتوان ثيَكدةهيَنن ،مسؤطةر بكات.
ماددة (:)11
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كار بةهيض دةقيَكى ياسايي يان برِياريَكى ناكؤك لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكريَت.
ماددة (:)11
ئةجنومةنى وةزيران ريَنمايي بؤ جيَبةجيَكردنى حوكمةكانى ئةم ياساية دةردةكات.
ماددة (:)12
َوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمى (وةقايعى كوردستان) جيَبةجيَ دةكريَت.
ئةم ياساية لة ريَكةوتى بال
هؤية ثيَويستكارةكان
َةمةندة بة هةمةجؤرى ئايينى و نةتةوةيي و زمانةوانى ،و لةثيَناو ريَكخستنى مافى
لةبةر ئةوةى كوردستان – عيَراق دةول
طشت ئةو ثيَكهاتانةى تيايدا ثيَكةوة دةذين و مسؤطةركردنى ثيادةكردنيان بؤ ئةو ماف و ئازادييانةى كةوا زؤر بةووردى لة
َةتيةكانى ثةيوةندار بة مافةكانى مرؤظةوة جةختيان لةسةر كراوةتةوة ،وة بؤ
َةتى و طشت ثةمياننامة نيَودةول
جارِنامةى نيَودةول
َتيبوون بةضاوثؤشني لة جياوازى
َتى كوردستانيي بةثيَى ثرنسيثى هاوال
َةكردن لةطةلَ هاوال
مسؤطةركردنى مامةل
ئةندامبوونيان ،وة لةثيَناو ضةسثاندنى طيانى ريَزطرتن و ليَبوردةيي لة نيَوان ثيَكهاتةكاندا ،ئةوا ئةم ياساية دةرضوويَندرا.
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