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 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
 بةناوى طةلةوة

 كوردستان ـ عيَراق ةرلةمانيث
 

)ة1992()ةستتىل  ة1ر ة ()ةيىستتى)ةادتتى56لتتكةدتتى   )ة ة(1 رِطتتك)ة ثشتتبة تتكةىتت    ة
ةتةعيَراقةةادىر )ةيىسىي ةئكندادىن ةثكرلكدىنثيَشنيىر)ةلكسكرةةو،ةهكد ار راو ،ةثكرلكدىن ة  ر ستىن

ة رِيىر)ة  رض واندن ةئكمةيىسىيك)ة ا:ة13/4/2015()ةرؤا)ة8ر ة  انيشت ةئىسىي ةادىةلك
ة

 2015(ى سالَى 4ياساى ذمارة )
 دةستورى كوردستان ـ عيَراق بؤ ر اثرسي ثر ِِؤذةى ئامادةكردنىياساى 

 : (1)ماددةى 
ةدك كسبةلكمة  ستكوااانك)ةخ ار و ةدىنى ىن ة كرادبكريىنكة كةلكمةيىسىيك اةهىت و :ة

ةدىن:ةثكرلكدىن ة  ر ستىنةتةعيَراق.ثكرلكةيك كم:
ةثرِؤا :ةثرِؤا )ة  ست ر)ة  ر ستىنةتةعيَراق.:ة وو م
ليذنك:ةليذنكييك  ةتىيبكمتكند ة ىرة   ىتة ؤةئىدى   ر نكو ةوةةهيَنىنكة ىيك)ةسىزانةلكسكرة:ةسيَيكم

ةثرِؤا )ة  ست ر)ة  ر ستىنةتةعيَراقة كثيَ ةى   ك ىن ةئكمةيىسىيكة ا  دكزريَب.
 : (2)دةى ماد

ليذنكيككة كةزؤرينك)ةر هى)ة  نطت ةئكنتدادىن ةثكرلتكدىنةهكل د  تذيَر رةَة تكة   ريَتبةةةةةةةةيك كم:
،ة كدكرجيَكةثسثؤرِةيىنةخىو نةئتكزد ونةةكة  ر و )ةثكرلكدىنئكنداد ةثكرلكدىنة ن،ةيىنةل
ة طريَب.ةكت ةثيَكهىتكةنكتكو ييك ىنةلكةخؤ نةو،ةريَذ )ةانىنةوةن يَنكراي

ةئكندامةزيىترةنك يَتب.ةة يسبةوةيككة(21ك كةلكة :ةليذن وو م
رؤاةزيتتىترةنتتك يَبةلتتكةريَكتتكوت ةستت ة(ة30ثيَ يستتتكةليذنك تتكةلتتكةدىو يك تتداة تتكةلتتكة ةستيَيكم:ة

ةن ةئكمةيىسىيكةثيَكة هيَنريَب.ةاند  رض و
ة:ة رِيىر  ىن ةليذنكة كةسىزانة   يَب.ةض ار م

 :(3)ماددةي 
ة،كو يتةلتكةريَكتكوت ةثيَكهيَنىنةةةزيتىترةنك يَتتبةةةرؤانتكو  ةة(ة90 ة كةلكةداليذنكةلكةدىو يك ةيك كم:

ة ىر  ىن ةتكواوة   ىت.ةة
:ةئكطكرةلكوةدىو يك اةليذنك كة ىر  ىن ةتكواوةنك ر ةثكرلكدىنة ؤ)ةهكيتكة تكثيَ ةثيَ يستبةةةة وو م

ةدىو  ك)ة ؤة ريَذة كىتكو .ة
 :(4)ماددةي 

(ةثيَشككشت ةستكرؤ ىيكت ةثكرلتكدىنةةةةثرِؤا )ةئىدى   راوة كةهكر ووةزدتىن ة  ت ر ةةوةعتكر   ةةة
ة   ريَب.ة

 :(5)ماددةي 
ة.ةندادىن ةثكرلكدىنةثكسندة   ريَب()ةادىر )ةئك2/3 ؤ)ةثرِؤا  كة كةرِ زادكند)ةالن ة كمة 
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 :(6)ماددةي 
 تكةزدىنتك ىن ةةةلكاليتكنةثكرلكدىنتكو ةةة كةدك كست ةئىطىي ةهىوال تيىن،ةثرِؤا )ة  ست ر)ةثكسند راوة

ةكو .ةة(ةضىثةوة ال و   ريَت ىن ،ةسريىن ةوةئكردكنثكير و راوة   ر )،ةعكر   ،ةت ر  
 :(7)ماددةي 

سكرؤ ىيكت ةهكريَمةوةسكرؤ ىيكت ةثكرلكدىنة كةهكدىهكنط ةلكطكلَةاليكنكةثكي  نديتدار  ىنةةةيك كم:
طشتت ة يتىر)ةةةةرؤاةتيَثتكرةنتك يَبةرؤايَتكة تؤةرِاثرست ةةةةةست ةة(ة30لكةدىو يك داة كةلكة 

ة   كن.
ة:ةرِاثرس ة كةرِاة  ر رِينة   يَبةلكسكرةئكمةثرسيىر )ةخ ار و : وو م

(،ةو ال مة كة  كل  َ(ةيتىنة نتكخيَر(ةةة؟ ئىيىةر زادكنديبةلكسكرةثرِؤا )ة  ست ر)ة  ر ستىنةتةعيَراقة
ة   يَب.

ةثرِؤا  كة كة  نط ةزؤرينك)ة  نطد رانة كةثكسند راوة ا  نريَب.ة:ةسيَيكم
 :(8)ددةي ما

()ةستىل  ةة1 تكثيَ ةيىستى)ةادتىر ة ةةةةثيَ يست ةةئكوةدكرجىنك)ة ؤة  نطد رةلكة  نطتدان ةطشتتييداةة
ةثرِؤا  تكةةلكستكرة)ةهكد ار راوةثيَ يستكةلتكوة كستك اةهتك يَبة تكة كشتدار)ةرِاثرست ةةةةةةة1992
ة   ىت.ةة

 :(9)ماددةي 
ةكىت.ةلكسكرةاليكن ةثكي  نديدارةثيَ يستكةى   ك ىن ةئكمةيىسىيكةجيَبكج َة 

 :(10)ماددةي 
ةهكل د و شيَتكو .ةةهكد ار راوةة2008ة()ةسىل  16يىسى)ةادىر ة ةيك كم:
ةهكل د و شيَتكو .ةة2009()ةسىل  ة8 رِيىر)ةادىر ة  وو م:ة
ة ىرة كةهيضةيىسىةوة رِيىريَكةنى ريَبةثيَضكوانك)ةى   ك ىن ةئكمةيىسىيكة يَب.ةسيَيكم:ة

 :(11)ماددةي 
رضتت ونيكو ةجيَبتتكج َة   ريَتتبةوةلتتكةرؤانىدتتك)ةاتتكرد ة و  تتىي  ةةةئتتكمةيىستتىيكةلتتكةرؤا)ة  

ة  ر ستىن( اة ال و   ريَتكو .
 هؤيةكاني دةرضواندن

ثرِؤا )ة  ستت رةوةةةديكىنيزد ةثيَ يسبة ؤةئىدى   ر نكو )ة انىن ة،هيَنىنكة ىيك)ةسىزانةولكثيَنىوة
ةثكسكند ر ن ةلكةرِاثرسيك  ةسكرتىسكريداةئكمةيىسىيكة انرا.ة
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 يوسف حممد صادق
 سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق

 


