بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
َبذاردني ثةرلةماني كوردستان
ثشت بة حوكمى برِطةى ( )1لة ماددةى (ثةجناو شةش)ى ياساى هةل
َى 1992ى هةمواركراو و ،لةسةر ثيَشنيارى ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان،
ذمارة ()1ى سال
ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق لـة دانيشـتى ئاسـايى ذمـارة ()9ى رؤذى  2015/4/21برِيـارى
دةرضوواندنى ئةم ياسايةى دا:
ياساى ذمارة ()5ى سالَى 2015
ياساى ثاراستين مافى ثيَكهاتةكان لة كوردستان ـ عيَراق
بةشى يةكةم
ماددةى (:)1

مةبةستى ئةم ياساية لةم دةستةواذة و زاراوانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة:
يةكةم :حكومةت :حكومةتى هةريَمى كوردستان ـ عيَراق.
َة نةتةوةييةكان (توركمـان ،كدـدانى سـريانى ئاشـور و ئةرمـةن) و
دووةم :ثيَكهاتةكان :كؤمةل
َة ئايني و ئاينزاكان (مةسيحى ،ئيَزيدى ،سابيئةى مةندائي ،كاكةيي ،شةبةك ،فةيدى،
كؤمةل
َتى كوردستانى عيَراقن.
زةردةشتى و هي ديكة) كة هاوال
ماددةى (:)2

َتيانى كوردستان ـ عيَـراق كـة لـةو ثيَكهاتانـةن ثيـادة
حوكمةكانى ئةم ياساية بةسةر طشت هاوال
دةكريَت.
بةشى دووةم
ماددةي (:)3

َتةكانى هةريَمى كوردستان ـ عيَراق يةكسانى تةواو و كاريطةر بـؤ ثيَكهاتـةكان مسـؤطةر
دةسةال
دةكات:
َيـةتى و
يةكةم :حكومةت مافى يةكسانى و هاودةرفـةتى لـة ذيـانى سياسـى ،رؤشـنبؤى ،كؤمةال
ئابوورى لة ريَطةى ياسا و سياسةتى كاريطةر بؤ ئةو تاكةى سةر بة ثيَكهاتةيةكة مسـؤطةر
دةكات ،هةروةها مافى بةشدارى كردنيان لة وةرطرتنى ئةو برِيارانةى تايبةتـة بـة خؤيـان
مسؤطةر دةكات.
دووةم :سةرجةم شيَوةكانى جياكارى دذى هةر ثيَكهاتةيةك لة ثيَكهاتـةكانى كوردسـتاني عيَـراق
قةدةغة دةكريَت و ،سةرثيَضيكار سزا دةدريَت بة ثيَي ياسا بةركارةكان.
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سيَيةم :قةدةغةكردنى هةر بانطةشةيةكى ئايينى ،يان سياسي ،يان راطةياندن ،بة تاك يان بة كؤمةلَ،
راستةوخؤ يان نارِاستةوخؤ ،بؤ رقوقينة يان توندوتيذى ،يان تؤقاندن ،يان دوورخستنةوة و
ثةراويَزخسنت ،كةوا لةسةر بنـةماى نةتـةوةيى ،يـان ئـةتنى ،يـان ئـايينى ،يـان زمانـةوانى
بيناكرابيَت.
ضوارةم  :ريَطة طرتن لة هةر رةفتاريَك يان هـةر سياسـةتيَكى نـةريَنى كـةوا ببيَتـة هـؤى طـؤرِينى
بارودؤخى رةسةنى ئةو ناوضانةى ثيَكهاتةيةكى دياريكراو تيايدا نيشـتةجيَن و ،ريَطـةطرتن
لة هةر بة خاوةنبوونيَك كةوا ئاماجني يان ببيَتة هؤى طؤرِانكارى دميـؤطرافى بـؤ مـؤركى
ميَذوويى و شارستانيةتى ناوضةيةكى ديـاريكراو ،بـة هـةر هؤيـةك بيَـت و لـة ذيَـر هـةر
ثاساويَك بيَت.
ثيَنجةم  :ضارةسةركردنى زيَدةرِؤيي ئةجنامدراو لةسةر ناوضةكانى هةر ثيَكهاتةيةك و طةرِاندنـةوةى
َةتى ثيَش روودانى زيَدةرِؤييةكـة و ،نةهيَشـتنى ئـةو ئاسـةوار و ثاااوانـةى
بارةكة بؤ حال
َـةتى
بوونةتة ،يان دةبنة هؤى طؤرِانكـارى دميـؤطرافى ،يـان قةرةبووكردنـةوةيان لـة حال
َةتى ثيَشووى.
ئةستةمى طةرِاندنةوةى بارةكة بؤ حال
َبـذاردن و ،لـةكاتى
شةشةم :لةكاتى دياريكردنى سنوورى يةكة كارطيَرِييـةكان و بازنـةكانى هةل
َطةكانى نيشتةجيَبوونى شارةديَيي و
دانانى ثالنى طةشةثيَدانى ئابوورى و ثةرةثيَدانى كؤمةل
َيـةتى،
الديَيي ،هةروةها ثاراستنى ذينطة ،حكومةت بارودؤخي خؤجيَيي ،ثةيوةندى كؤمةال
بةرذةوةنديية ئابوورييةكان و نةريتة ضةسـااوةكانى ثيَكهاتـةكانى ئـةو ناوضـةية لةبةرضـاو
دةطريَت.
حةوتةم :حكومةت كار دةكات لةسةر هاندانى طةرِانةوةى ئةو كةسانةى سةر بة ثيَكهاتـةكانن و
لةوانةى ثيَشرت دانيشتوانى كوردسـتاني عيَـراق بـوون و ناضـارى كؤضـكردن بـوون و،
مسؤطةر كردنى مافة شايستةكانيان.
هةشتةم:
1ـ حكومةت ثابةند دةبيَت بة ثاريَزطارى كردن لة زمانى دايك ،لـة ريَطـةكاني مسـؤطةركردنى
َى راطةياندني تايبةت بة خؤيان.
فيَربوونيان ،رؤشنبؤبوون و بةرِيَوةبردنى كةنال
 2ـ حكومةت كردنـةوةى بةشـى تايبـةت بـة زمانـة نةتةوةييـةكانى ثيَكهاتـةكان لـة زانكؤكـانى
كوردستان و ،دامةزراندنى ئةكادميياى زانستى زمانةوانى تايبةت بة خؤيـان بـةثيَى ثيَويسـتيان
مسؤطةر دةكات.
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ماددةي (:)4

يةكةم :هةر تاكيَك مافى هةيـة ناسـنامةى ئـايينى خـؤى ئاشـكرا بكـات و ،ناسـنامةى نةتـةوةيى
بااريَزيَت ،كة ئةندامبوونى بة ثيَكهاتةيةكى دياريكراو دةبةسـتيَتةوة و ،ئـةم مافـةش تـةنها
تايبةتة بة تاكةكةس و هيض اليةنيَك مافى نيية ليَي بسةنيَتةوة.
دووةم :هةر ثيَكهاتةيةك بة يةكسانى لةطةلَ زؤرينة بؤى هةية مـا و ئازادييـة بنةرِةتييـةكانى بـة
ئازادى بؤكردنةوة ،ئازادى رِادةربـرِين ،دةزطاكـانى راطةيانـدن ،ئـازادى كؤبوونـةوة و
َة و رِابيتةكان و ئازادى ثيادةكردنى بؤوباوةرِى ئايينيشةوة ثيادة بكات
دامةزراندنى كؤمةل
َاشــتيكردن و ضــاوديَريكردنى ئــةو ثيادةكارييانــة
و ،حكومــةت ثابةنــد دةبيَــت بــة ثال
بةشيَوةيةكى يةكسان لة نيَوان ثيَكهاتةكان بةثيَى ياسا بةركارةكان.
سيَيةم :هةر ثيَكهاتةيةك مافى طوزارشتكردنى هةية لة رؤشنبؤى و نةريتةكانى خؤى و ،حكومةت
ثابةند دةبيَت بة ثاراستنى كدتوورى رؤشنبؤى و ئايينى ثيَكهاتةكان.
ضوارةم :ئةو تاكانةى سةر بة ثيَكهاتةيةكى دياريكراون ،بؤيان هةية ناوةكانيـان بةويسـتى خؤيـان
َبذيَرن و ،ناوى سومبول ،يان كةسايةتيية ميَذوويية طرنطةكانيان ،يان رووداوى طرنط
هةل
كة بةسةرياندا تيَاةرِيوة بةكاربهيَنن و ،ناوى كةسايةتييةكانيان لـةناونانى شـةقام ،طـةرةك،
طؤرِةثان و شويَنى ديكة لة ناوضةكانيان بةكاربهيَنن ،بةثيَى ياسا بةركارةكان.
ثيَنجةم :ثيَكهاتةكان مافى ثشووى تايبةت بة خؤيان لة بؤنة نةتـةوةيى و ئايينيـةكان هةيـة و ،ئـةو
ثشوانةش بؤ ئةوان فةرمي دةبن.
ماددةي (:)5

دةستة ،ريَكخراو ،نويَنةرايـةتى ثيَكهاتـةكان ،شـويَنةكانى ثةرسـتنى مـافى هاوبةنـدى ،طةيانـدنى
َيةتى و ثةرةثيَدانيان هةية لةطةلَ ئةوانةى لـة تايبةةةنـدى
ثةيوةندى رؤشنبؤى ،فيَركارى و كؤمةال
َياندا لة ناوةوة و دةرةوةدا بـةثيَى ياسـا بـةركارةكان
ئةتنى ،يان ئايينى و نةتةوةيى هاوبةشن لةطةل
َةتى ،يان هـةريَميى تايبـةت بـة
َسانى حكومةت بة بةستنى ثرؤتؤكؤالتى نيَودةول
َةتى هةل
و ،لة حال
ثيَكهاتةكان ،بةشدارى كردنيان تيايدا مسؤطةر بكات.
ماددةي (:)6

بؤ مسؤطةر كردنى مافى ثيَكهاتةكان:
َتى ياسادانان و جيَبةجيَكردنى هـةريَ بـةثيَى ياسـا
يةكةم :مافى بةشدارى كردنيان هةية لة دةسةال
بةركارةكان.
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دووةم :لةو ناوضاوانةى كة ضرِى دانيشتوان ثيَك دةهيَـنن ،مـافى بةشـدارى كردنيـان هةيـة لـة
بةرِيَوةبردى دامودةزطا حكومى و ئيدارييةكان ،بةثيَى ياسا بةركارةكان.
بةشى سيَيةم
ماددةي (:)7

كار بة هيض دةقيَكى ياسايي ناكؤك لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكريَت.
ماددةي (:)8

ثيَويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ بكةن.
ماددةي (:)9

َوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمي (وةقايعى كوردستان) جيَبةجيَ دةكريَت.
ئةم ياساية لة رؤذى بال
هؤية ثيَويستكارةكان

َيةتى ،رؤشنبؤى و ئابورييـةكانى
لة ثيَناو ثاراسنت و دةستةبةركردنى مافة سياسى ،مةدةنى ،كؤمةال
َةتييــةكان و ،بــؤ ضةســااندنى طيــانى ريَزطــرتن و
ثيَكهاتــةكان بــةثيَى ياســا نــاوخؤيى و نيَودةول
َتيانى كوردستانى عيَراق ،ئةم ياساية دانرا.
ليَبوردةيي و ،ثيَكةوة ذيان لة نيَوان هاوال

يوسف حممد صادق
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق
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