بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ىى
ثشت بة حوكمى برِطةى ( )1لة ماددةى ( )56و ماددةى ( )53لة ياسااى مماا ة ()1ى ساال
1992ى هةموا كراو و ،لةسة داواى ئةجنومةنى وةزيرانى هة يَم ،ثة لةمانى كو دستان ا عيَارا
لة دانيشتى ئاسايى مما ة ()32ى ؤمى  2011/6/30برِيا ى دة ضوواندنى ئةم ياسايةى دا:
ياساى ذمارة ()11ى سالَى 2011
ياساي ئيمتيازاتى زيندانى كراو و طرياوى سياسى كوردستاني
بةشي يةكةم
ماددةي يةكةم:
مةبةست لةم دة برِين و زا اوانةي خوا ةوة ماناكاني بة امبة يانة بؤ مةبةسيت ئةم ياساية:
يةكةم :هااة يَم :هة يَمي كو دستان-عيَرا .
دووةم :حكومةت :حكومةتى هة يَم.
سيَيةم :ليَذنة :ئةو ليَذنةيةى كة لة ماددةى (ضوا ةم)ى ئةم ياسايةدا دةقنووس كراوة.
ضوا ةم :زيندانى كراوى سياسي :ئةو كةسةية كة طريابيَت يا زيندانى كرابيَت بةهؤى نا ةزايي
دة برِيين بؤ ميَمة يةك لةدواى يةكةكان لة عيَرا تا 2003/4/9ى ؤمى ووخانى
ميَم لة عيَرا  ،لةسة ِا دة برِين و بري و باوة ِ يان ئينتيماي نيشتيماني يان سياسي ،
ياخود اليةنطريي كردني ئؤثؤزسيؤن  ،يان يا مةتيدانيان ياخود بةشدا يكردني لة
بزووتنةوةي زطا خيوازي كو دستان و برِيا ي حوكمكردني لةاليةن يةكيَك لة
دادطاكان ياخود دةسةآلتةكاني سة بة ميَمة ناوبراوةكان د ابىَ.
ثيَنجةم :طرياوى سياسي :هة كةسيَك طريابيَت  ،يان طلد ابيَتةوة  ،يان ِاطريابآ بةبآ ئةوةي
برِيا ي حوكمى لةبا ةيةوة لةاليةن دادطايةكى تايبةمتةندةوة دة ضووبآ بةثيَي هةمان
هؤيةكاني كة لة (ضوا ةم)ى ئةم ماددةيةدا هاتووة.

1

بةشي دووةم:
ئامانج و بنضينة و كارثيَكردن
ماددةي دووةم:
ئاماجني ئةم ياساية دةستةبة كردنى ئيمتيازاتى زيندانى كراو و طرياوى سياسي و يَزليَنانيانة
بةجؤ يَكي وا كة لةطةلَ قةبا ةى ئةو قو بانييانةي داويانة بطوجنيَت و ئازا و مةينةتييةكانيان كةم
بكاتةوة.
ماددةي سيَيةم:
هة كةسيَك ئةم كا انةى كردبآ  ،بة زيندانى كراو يان طرياوي سياسي بؤ مةبةستةكاني جيَبةجىَ
كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية نامميَرد آ.
يةكةم :كا ى كردبآ لةطةلَ ميَمة سة كوتكة ةكانى ثيَشوو لة دامةز اوة سة كوتكة ة
جؤا وجؤ ةكان  ،يا لةو كةسانة بيَت كة لةاليةنطرييان بووة  ،جا بةند كرابآ ياخود
طريابآ بةهؤي ثاكتاوكردني حسابة ناوخؤييةكانيان.
دووةم :كا ى لةطةلَ ميَمة سة كوتكة ةكانى ثيَشوو كردبىَ و لة كا ى تاوانكا ييةوة لةكاتى
يان لةدواى طرتن ياخود زيندانى كردنيةوة طالبيَت.
ماددةي ضوارةم:
يةكةم :ليَذنةيةكي تايبةت  ،بة سة ؤكايةتي دادوة يَك لةثؤلي يةكةم دادةمةز ىَ ،كة ئةجنومةنى
ىيَوآ لةطةلَ ئةنداميةتي ضةند نويَنة يَك كة ثلةيان لة
دادوة يي لة هة يَم دةيثال
بة ِيَوةبة ي طشيت كةمرت نةبآ ئة كيان تةماشاكردنى داواكا ى ئةو كةسانةية كة
حوكمةكانى ئةم ياساية دةيانطريَتةوة و بة سة ؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثةيوةست
دةبن و نويَنة ايةتى ئةم اليةنانة دةكةن:
 -1ئةجنومةني وةزيران.
 -2وةزا ةتى كا وبا ي شةهيدان و ئةنفالكراوةكان.
 -3وةزا ةتى ناوخؤ.
 -4وةزا ةتى دا ايى و ئابوو ى.
ىةي بةندكراوة سياسيةكان لة هة يَم.
 -5نويَنة يَك لة كؤمةل
دووةم :زيندانى كراوي سياسي ياخود طرياوى سياسي بة ِيَطةي ياسايي لةبة دةم ليَذنةيى
ثيَكهاتوو بةثيَي حوكمةكانى ئةم ياساية ساغ دةبيَتةوة.
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سيَيةم :ليَذنةكة بةزؤ ينةي دةنط برِيا ي خؤي دة دةكات و  ،برِيا ةكةش شايانى تانةليَدانة
لةبة دةمى دادطاى ئيدا يدا بةثيَي حوكمةكانى ياساي ئةجنومةني شو اى هة يَم مما ة
ىي .2008
()14ى سال
ماددةي ثيَنجةم:
حوكمةكانى ئةم ياساية ئةمانة دةطريَتةوة:
ىتى هة يَم ديا ى كراون.
يةكةم :ئةوانةى بةثيَى ماددةى يةكةمى ئةم ياساية بة هاووال
ىمةتةكانى ئةنفال زطا يان بووة سووديان لة
دووةم :ئةو حوكمدا و طرياوة سياسيانةى كة لة هةل
حوكمةكانى ياساي ماف و ئيمتيازاتى خاوةن شةهيد و ئةنفالكراوةكانى هة يَمى
ىى  2007وة نةطرتووة.
كو دستان ا عيَرا مما ة ()11ى سال
سيَيةم :ئةوانةى لة ناو بةندخيانة و زيندانةكاندا لة دايك بوون لةكاتى طرتنياندا.
ىتيانى هة يَم بة هؤكا ى سياسى بةندكرابيَ يان زيندانى كرابيَ يان
ضوا ةم :هة كةسىَ لة هاوال
طريابيَت يان اطريابيَت يان طلد ابيَتةوة.
بةشي سيَيةم
"ماف و ئيمتيازةكان"
ماددةي شةشةم:
زيندانى كراو يان طرياوى سياسى ئةم ماف و ئيمتيازانةى خوا ةوةى دةبيَت:
يةكةم :ثا ضةيةك زةويي نيشتةجآ بوونى بةبآ بة امبة ثيََدةد يَت ،بةمة جىَ ثيَشرت وةكو زيندانى
كراوى سياسى سوودمةند نةبووبيَت ،لةطةلَ ثيَشينةيةك كة برِةكةى لةطةلَ برِى ثيَشينةى
عةقا بؤ بيناي يةكةيةكى نيشتةجيَ بوون هاوتا بيَت.
دووةم :ماوةى زيندانى كردن يان طرتن بؤ فة مانبة بةخزمةت بؤ مةبةستةكانى سة مووضة و
بة زبوونةوة و خانةنشينى ئةمما دةكريَت ،بةبىَ ئةوةى تةمةنى زيندانى كراو يان طرياو
لةكاتى حوكمدان بة زيندانى كردن يان طرتنى ةضاو بكريَت.
سيَيةم :ئةوةى لة اليةن ليذنةوة دؤسييةكةى ثةسنددةكرىَ بةخشيشيَكى (منحة) خانةنشينى
مانطانةى بةثيَى ئةو مة ج و يَنماييانةى كة ئةجنومةنى وةزيران دة ى دةكات بؤ خة ج
دةكريَت ،بة مة جيَك ئةو مينحةيةى كة وة ى دةطريَت لة هاوتاكانى لة حكومةتى
ىدا كةمرت نةبيَت.
فيد ال
ضوا ةم :بةدة لة مة جى تةمةن لة خويَندنى سة ةتايى و خويَندنى باىال وة دةطرييَت.

3

ىةكانى لة يةكيَك لةزانكؤكانى ناو
ثيَنجةم :حكومةت تيَضووى خويَندنى خؤى يان يةكيَك لة مندال
هة يَم لة ئةستؤ دةطريَت.
شةشةم :حكومةت خة جيى ضا ةسة كردنى لة نةخؤشخانة حكومييةكانى ناو هة يَم لة ئةستؤ
دةطريَت.
حةوتةم :زيندانى كراو بةخششيَكى (منحة) هاوسة طريى بؤ يةكجا ثىَ دةد يَت كة برِةكةى
( )5.000.000ثيَنض مليؤن دينا ة ،بةمة جيَك هاوسة طريى نةكردبيَت.
هةشتةم :ئةطة فة مانبة بيَت بؤى هةية تا ماوةى ( )10دة سالَ بةخششى (منحة)
خانةنشينيةكةى و مووضةى فة مانبة ييةكةشى وة بطريَت ،وةكو قة ةبوو كردنةوة بؤى
و ئةو مافةشى ثىَ دةد يَ ثاش تةواوبوونى ماوةى ناوبراو كاميان باشرتبيَت ،ئةويان هةلَ
بذيَريَت.
نؤيةم :بة مةداليا يَز لة قو بانيةكانى دةطرييَت كة لة يَطاى بزووتنةوةى زطا خيوازى
كو دستان داويةتى.
دةيةم :ماف و ئيمتيازاتى مردووةكانيان ئةوانةى لة هة دوو برطةى يةكةم و سيَيةم ئةم ماددةية
باس كراون بؤ ثامشاوةى وا سى شة عى دةطواز يَتةوة ،ئةوانةى لة مياندا ماون.
ىةى تؤما كردنى
ىةتى تةواوكردنى مامةل
يازدة :زيندانى كراوى سياسى يان طرياوى سياسى لةحال
ىةى قة ز وة طرتن يان
ئةو عةقا ةى كة ثيَى بةخشراوة يان بيناكردنى زةويةكة يان مامةل
ئةو بةخشيشةى (منحة) بؤى تة خان كراوة بةثيَى حوكمةكانى ئةم ياساية لة ةسم و
باجةكان دةبةخشريَت.

بةشي ضوارةم
"حوكمة طشتيةكان"

ماددةي حةوتةم:
ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية ثيَرة و يَنمايى ثيَويست بؤ ئاسان جيَبةجىَ كردنى حوكمةكانى ئةم
ياساية دة بكات
ماددةي هةشتةم:
كا بة هيض دةقيَكى ياساى يان برِيا يَك ناكريَت لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك بيَت.
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ماددةي نؤيةم:
ثيَويستة لةسة ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدا ةكان  ،حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجآ
بكةن.
ماددةي دةيةم:
ىوكردنةوةى لة ؤمنامةى فة مى (وةقايعى كو دستان) جيَبةجىَ دةكريَت.
ئةم ياساية لة ؤمى بال

حممد قادر عبداهلل
(د .كةمال كةركووكى)
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق

هؤية ثيَويستةكان
ىةكانى بة
لةميانةى ةوتى خةبات و تيَكؤشانى طةىل كو دستان و تووش بوونى زؤ يَك لة ؤل
بةندكردن و زيندانى كردن و طريان و ثيَشيَلَ كردنى مافةكانى مرؤظ لةسة دةستى ميَمة يةك
لةدواى يةكةكانى عريا  .ضونكة بة ِا و بريو باوة ِ يان ئينتيماى سياسى يان هاو سؤز و هاكا ى
ىستكا ان بوونة ،دمايةتى ميَمةكانيان كردووة .لة ئةجنامى ئةمةشدا زيان بة زيندانى كراو
بة هةل
و طرياوان كةوتووة و بؤ ئةوةى بةشيَكى كةم لةوةى كة فيداى نيشتمانيان كردووة و قو بانيان
لة ثيَناو بريو باوة دا بةخشيووة .ئةم ياساية دة ضوويَند ا.
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