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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 باسم الشعب       

 برملان كوردستان ـ العراق
 

علٙ ما عسضُ  ًااملعدل ّبياٛ 1991ي٘ ــلط( 1)مً الكاىٌْ زقه ( 65)مً املادٗ ( 1) ٗإضتيادًا ذتهه الؿكس
ّامليعكدٗ ( 11) املسقن٘االعتٔادٓ٘ نْزدضتاٌ ـ العسام ظلطتُ بسملاٌ ، قسز العدد الكاىْىٕ مً اعطاٛ الربملاٌ

 :   تػسٓع الكاىٌْ اآلتٕ 1212/ 3/11بتازٓذ 
 

 0212لسنة  (11) قانون رقم
 قانون تنظيم املظاهرات يف اقليم كوردستان ـ العراق

 

 : املادٗ األّىل
 :ٓكصد باملصطلخات ّالتعابري اآلتٔ٘ املعاىٕ املبٔي٘ اشاٍٛا ألغساض ٍرا الكاىٌْ

 .ه نْزدضتاٌّشٓس داخلٔ٘ اقلٔ: الْشٓس : أّاًل
 .احملاؾظ ـ الكاٜنكاو ـ مدٓس الياحٔ٘: زٜٔظ الْحدٗ اإلدازٓ٘ : ثاىًٔا
مجع ميظه أّ غبُ ميظه مً الياع ٓطري بػهل ضلنٕ يف املٔادًٓ ّالػْازع ّاألمانً : املظاٍسٗ : ثالجًا

التجنع العاو )العام٘ لْقت معني َٓدف اىل خلل زأٖ عاو مْحد لتخكٔل غسض معني ّتػنل 
 (.، االضساب، االعتصاوالتظاٍس لػسض

تنتعٌْ ّٓال تصٓد علٙ مخط٘  أغداص تكل عً ثالث٘ ّتتهٌْ مً عدد ال :للنظاٍسٗ اللجي٘ امليظن٘: زابعًا
 .ٍلٔ٘ الكاىْىٔ٘ ّٓتْلٌْ ادازٗ ّتيظٔه املظاٍسٗباأل
 .ظاٍسًٓ اّ املتجنعنيتادتَ٘ ذات العالق٘ املباغسٗ مبطالب امل: ادتَ٘ املعئ٘:خامطًا
 :املادٗ الجاىٔ٘

 .التظاٍس حل دضتْزٖ ّٓته ممازضتُ ّؾل الكاىٌْ: أّاًل
 .ال جيْش ميع ممازض٘ حل التظاٍس خالؾًا للكاىٌْ: ثاىًٔا
ال جيْش أٌ ٓهٌْ الكصد مً التظاٍس التخسٓض ضد ؾٝ٘ معٔي٘ بطبب الدًٓ أّ الكْمٔ٘ أّ ادتيظ :  ثالجًا

 .اّ حتسٓض ؾٝ٘ ضد ؾٝ٘ أخسٚ

 :املادٗ الجالج٘
 :أّاًل
 .للْشٓس صالحٔ٘ اجاشٗ املظاٍسٗ إذا ناىت علٙ مطتْٚ االقلٔه -1
 . لسٜٔظ الْحدٗ اإلدازٓ٘ صالحٔ٘ اجاشٗ املظاٍسٗ نل ضنً ّحدتُ اإلدازٓ٘ -1
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ال جيْش تيظٔه املظاٍسٗ إال بعد تكدٓه طلب اىل الْشٓس أّ زٜٔظ الْحدٗ اإلدازٓ٘ ّاضتخصال : ثاىًٔا

 .املْاؾك٘ التخسٓسٓ٘
للْشٓس أّ لسٜٔظ الْحدٗ اإلدازٓ٘ زؾض طلب تيظٔه املظاٍسٗ إذا حتكل لدُٓ باىَا ضْف ختل باليظاو : جًاثال

 .العاو أّ اآلداب العام٘ ّٓته إبالؽ زؾض الطلب حتسٓسًٓا ّمطببًا
ثالث٘ أٓاو مً تازٓذ ( 3)للجي٘ االعرتاض علٙ قساز السؾض لدٚ ستهن٘ اضتٝياف امليطك٘ خالل :زابعًا

 .ضاع٘ ّٓهٌْ قسازٍا باتًا( 84)ؼ ّعلٙ احملهن٘ البت يف االعرتاض خالل مدٗ التبلٔ
ٓطتجيٙ مً حصْل املْاؾك٘ خسّج الياع مجاعات اىل املٔادًٓ ّالػْازع ّاألمانً العام٘ يف :خامطًا

 .املياضبات الْطئ٘ ّالكْمٔ٘ ّالدٓئ٘ طبكًا لألعساف احمللٔ٘ الطاٜدٗ ّلألغساض أعالِ
 :٘املادٗ السابع

 ضاع٘ نيمثاٌ ّأزبع( 84)ٓكدو طلب تيظٔه املظاٍسٗ مً قبل اللجي٘ قبل املْعد املعني إلجساَٜا بـ : أّاًل
 .علٙ األقل علٙ أٌ ٓساعٙ يف ذلو أٓاو العطل السمسٔ٘

جيب أٌ ٓتطنً الطلب أمساٛ ّعيآًّ ّتْاقٔع أعطاٛ اللجي٘ املػسؾ٘ علٙ تيظٔه املظاٍسٗ ّبٔاٌ : ثاىًٔا
 .ا ّحتدٓد مطازٍا ّالصماٌ ّاملهاٌ احملددًٓ هلاالػآ٘ ميَ

جيب أٌ تهٌْ املظاٍسٗ ضلنٔ٘ ّخالٔ٘ مً أعنال العيـ ّحيظس زؾع غعازات حتسض علٙ العيـ : ثالجًا
 .ّالتنٔٔص

 ضاع٘ علٙ نيمثاٌ ّأزبع( 84)يف حال٘ عدو السد علٙ الطلب املكدو مً قبل اللجي٘ بعد مطٕ : زابعًا
 .عد ذلو مْاؾك٘ علٙ تيظٔه املظاٍسٗتازٓذ تكدٓه الطلب، ٓ

 :املادٗ ارتامط٘
يف اقلٔه نْزدضتاٌ بػهل قاىْىٕ ّاألحصاب الطٔاضٔ٘ ّميظنات اجملتنع  ّاملكٔننيلهل املْاطيني : أّاًل

املدىٕ ّاليكابات املَئ٘ ّاالحتادات ّادتنعٔات ّغريٍا مً التيظٔنات اجملاشٗ قاىْىًا حسٓ٘ تيظٔه 
مً  زابعًاصال املْاؾك٘ أّ بعد مطٕ املدٗ الكاىْىٔ٘ امليصْص علَٔا يف الؿكسٗ املظاٍسات بعد اضتخ

 .مً ٍرا الكاىٌْ السابع٘املادٗ 
 .علٙ أجَصٗ الػسط٘ محآ٘ املتظاٍسًٓ: ثاىًٔا
ع مع اللجي٘ إلجياد اذتلْل اعلٙ ادتَات املعئ٘ أخر مطالب املتظاٍسًٓ بعد تالّتَا ثه االجتن: ثالجًا

 .املياضب٘ هلا خالل ؾرتٗ شمئ٘ مياضب٘
 : املادٗ الطادض٘

 .ال جيْش إجباز أحد علٙ املػازن٘ أّ عدو املػازن٘ يف املظاٍسٗ ألٖ ضبب ناٌ
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 : املادٗ الطابع٘

عنلَا أّ  مييع محل أّ حٔاشٗ الطالح مً قبل املػازنني يف املظاٍسٗ ّإٌ ناىْا مسخصني قاىْىًا: أّاًل
 .حٔاشتَا ّذلو أثياٛ املظاٍسٗ

 .مييع محل أّ حٔاشٗ أٓ٘ مادٗ متؿجسٗ أّ ضام٘ أّ حازق٘ مً قبل املػازنني أثياٛ املظاٍسٗ: ثاىًٔا
 .تتدر أجَصٗ الػسط٘ االجساٛات الكاىْىٔ٘ عل املدالؿني ّؾل الكْاىني الياؾرٗ: ثالجا

 :املادٗ الجامي٘
جَا عً أٍداؾَا أّ الْقت ّدٗ اإلدازٓ٘ أٌ ٓأمس بتؿسٓل املظاٍسٗ يف حال٘ خسللْشٓس أّ زٜٔظ الْح: أّاًل

 .احملدد هلا بعد التػاّز مع اللجي٘
 : ثاىًٔا
إذا ّجدت أجَصٗ الػسط٘ صعْب٘ يف تؿسٓل املتظاٍسًٓ زغه الطلب ميَه ّإصسازٍه علٙ ذلو حيل  -1

 .هلا اضتدداو الْضاٜل ذات الطابع املدىٕ لتؿسٓل املتظاٍسًٓ
 .إختاذ االجساٛات الكاىْىٔ٘ عل مجريٖ الػػب أثياٛ املظاٍسٗ -1

 :املادٗ التاضع٘
اآلداب العام٘ أّ حصل إضساز بالػري أّ باألمْال  ّالعاو أإذا ّقع اثياٛ املظاٍسٗ إخالل باألمً أّ اليظاو 

ٌْ مطؤّلٔ٘ تعْٓض العام٘ أّ ارتاص٘ أّ خسجت املظاٍسٗ عً أٍداؾَا ّغآاتَا احملددٗ، ٓتخنل املتطبب
 .األضساز اليامج٘ عً ذلو ّتتدر االجساٛات الكاىْىٔ٘ عكَه ّؾل الكْاىني الياؾرٗ

 : املادٗ العاغسٗ
ٓعاقب نل مً خيالـ أحهاو ٍرا الكاىٌْ باذتبظ مدٗ ال تصٓد علٙ غَس أّ بػسام٘ ال تكل عً مخطني 

 .تنيألـ دٓياز ّال تصٓد علٙ مخطناٜ٘ ألـ دٓياز أّ بهلتا العكْب
 :املادٗ اذتادٓ٘ عػسٗ

نعني جيف حال٘ جتاّش أجَصٗ الػسط٘ حدّد الطلط٘ باضتددامَا الكْٗ املؿسط٘ ضد املتظاٍسًٓ أّ املت: أّاًل
 .تتدر االجساٛات الكاىْىٔ٘ عكَا ّؾل الكْاىني الياؾرٗ

ٗ الػسط٘ حدّد تلتصو اذتهْم٘ بدؾع التعْٓض للنتطسزًٓ عً االضساز اليامج٘ جساٛ جتاّش أجَص: ثاىًٔا
 .ّاجباتَا املهلؿ٘ بَا اضتيادًا اىل قساز صادز مً احملهن٘ املدتص٘

 :املادٗ الجاىٔ٘ عػسٗ
طبل أحهاو ٍرا الكاىٌْ علٙ مجٔع حاالت االضساب ّاالعتصاو عيد خسّج املطسبني اّ املعتصنني اىل ت

 .املٔادًٓ ّالػْازع العام٘ للتظاٍس
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 :املادٗ الجالج٘ عػسٗ

 .مظاٍسٗ خالؾًا ألحهاو ٍرا الكاىٌْ ٘يظٔه أٓال جيْش ت
 :املادٗ السابع٘ عػسٗ

 .ال ٓعنل بأٖ ىص قاىْىٕ أّ قساز ٓتعازض مع أحهاو ٍرا الكاىٌْ
 :ملادٗ ارتامط٘ عػسٗا

 .علٙ زتلظ الْشزاٛ ّادتَات ذات العالق٘ تيؿٔر أحهاو ٍرا الكاىٌْ
 :املادٗ الطادض٘ عػسٗ

 .٘ لتطَٔل تيؿٔر أحهاو ٍرا الكاىٌْللْشٓس اصداز التعلٔنات الالشم
 :املادٗ الطابع٘ عػسٗ

 (.ّقاٜع نْزدضتاٌ)ٓيؿر ٍرا الكاىٌْ اعتبازًا مً تازٓذ ىػسِ يف ادتسٓدٗ السمسٔ٘ 
 
 
 
 

 حممد قادر عبداهلل                                                                      
 (كيوكمال كركو .د)                                                                          

 س برملان كوردستان ـ العراقيرئ                                                                        
 
 

 
 األسباب املوجبة

 
خْل حنْ اجملتنع املدىٕ مبا اٌ التظاٍس حل دضتْزٖ ّضناىًا لتخكٔل اذتٔاٗ الدميكساطٔ٘ ّحؿاظًا علٙ الت

ّاحرتاو اذتسٓات ّحكْم اإلىطاٌ ّمً أجل ضناٌ تعبري ادتناٍري عً زأَٓا ّبٔاٌ مطالبَا املػسّع٘ بػهل 
ضلنٕ ّمباغس بعٔدًا عً اثازٗ الؿْضٙ ّمحآ٘ للنصاحل العام٘ ّارتاص٘ مً االضساز ّاألخر بيظس االعتباز 

اذتسٓات، ّباليظس لعدو ّجْد قاىٌْ خاص لتيظٔه املظاٍسات املبادئ ّالكْاعد الدّلٔ٘ ارتاص٘ باذتكْم ّ
 .ّاالضساب ّاالعتصاو ؾكد غسع ٍرا الكاىٌْ
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