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 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان

 بةناوى طةلةوة
 كوردستان ـ عيَراق ةرلةمانيث

ي 1992(ي سةاَلي  1ياسةاي ماةا   )   ى(56( لةة اةاةة ي )  1ثاَلثشت بة حوكمةكاني برِطةي )
ة عيَراق هةاوا  كراو و، بة طويَر ي ئةو ي ئةجنواةني و زيران خستيية  وو، ثة لةااني كو ةستان  

ة  كرةنى ئةم طريَ ة ا، برِيا ي  7/5/2013(ةا كة  ؤمي 15سايي خؤي ماا   )لة ةانيشتين ئا
 ياسايةى ةا: 

 
 2013(ى سالَى7ياساى ذمارة )

 ياساى هةمواركردنى سيَيةمى ياساى ماف و ئيمتيازاتى كةسوكارى شةهيد و ئةنفالكراوةكان
 لة هةريَمى كوردستان ـ عيَراق 2007(ى سالَى 9ذمارة ) 

 :ماددةي يةكةم
(ى ااةة ى يةكةاى ياساكة هةةاوا  ة كةريَو و بةةم وةيَو يةى خةوا  و       6و  5هة ةوو برِطةى )
 ة خويَند يَنةو :

وةهيد: هة  كةسيَك طيانى خؤى بةختكرةبيَت لةة كةا ى بةة خووةانى دةةكدا يي و        )ثيَنجةم:
 ثيَشةةمة طةية  يةةان خةةةبا ى سياسةةى و   بةةة طرى كرةنيَةةك لةةة اةةاطى ثيَك ا ةةةكانى طةةةى
كو ةسةةتان ةم بةةة  ميَمةةة ةاثةؤسةةيَنة   يةةة  لةةة ةواى يةكةةةكان لةةة كو ةسةةتان و ناودةةة  

 كو ةستانيةكانى ة   و ى ئيدا  ى هة يَم و بةم ويَو يةى خوا  و  ثؤلني ة كريَت:(
وةهيدى سةنطة : هة  كةسيَك لةة كةا ى بةة خووةانى دةةكدا يي و   ثيَشةمة طةية  يةان        -)أ

ئةةجنااى هةة ةووكيان ةم بةة  ميَمةة ةاثةؤسةيَنة   يةة  لةةةواى        خةبا ى سياسى يان لةة ة   
 يةكةكان و   بة طرى كرةنيَك لة خا  و طةى كو ةستان، وةهيد بووبيَت.

وةهيدى جينؤسايد: هة  كةسيَك وةهيد بوو بيَت لة ئةجنااى  اوانةكانى جينؤسايد لة كةا ى   -)ب
يان جينؤسةايدى با زانيةةكان يةان كةو ة       اوانةكانى ئةنفال يان بةكا هيَنانى دةكى كيمياوى 

طةيةيةكان يان هة   اوانيَكى  رى ئةجنااد او ةم بة ثيَك ا ةكانى طةى كو ةسةتان لةة كةو ةو    
  و كمان و كةدان سريان ئاوو يةكان و ئة اةنةكان و ئةوانى  ر.

كةا     وةهيدى هاوال ى: هة  كةسيَك وةهيد بوو بيَةت لةة ئةةجنااى كةا   جةنطيةةكان يةان       -جة
 ريؤ ستيةكان يان كؤدةثيَكرةنى بةةزؤ  اةَى يةان لةة كةا ى كؤدةرِ و  اةيؤنيةكةةى طةةى         

 كو ةستان يان كؤدثيَكرةنةكانى  ر.
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: خانةواة ى وةهيدو ئةنفالكراو: هاوسة  يان هاوسة  كان يان كو ِو كض و ةايك و بةاو   وةوةم
 غي رية  ةايك و باو  نةا )   ( و براو خووكى لة)أشقاءو براو خووكى لةية  ةايك و باو  

( و هة  كةسيَكى  ر كة بة برِيا يَكى ةاةطةة يي بسةةَيَنيَت كةةوا كةسةى وةةهيد يةان       أشقاء
 ئةنفالكراو بةخيَوى ة كرة يان ئةو بةخيَوكة ى وةهيد يان ئةنفالكراو كة بوو بيَت(.

 ماددةى دووةم: 
 ا  و  ة خويَند يَتةو :  هةاوا  ة كريَت و بةم ويَو يةى خو ى ياساكةااةة ى دوا  ا

ليَذنةية  بةسة ؤكاية ى طة اانبة يَك ثيَكد هيَنريَت، كةة ثةةكةةى لةة بة يَو بةة ى طشةتى       يةكةم:
كةارت نةبيَت و خاو ن وا  زايي و ثسثؤ ِيي بيَت و ئةنداايَتى دةوا  طة اانبةة ى و زا   ،   

يان ياسايي بيَت، بؤ  يَرِوانينى ئةو كة ثةةكانيان لة بة ِيَو بة  كةارت نةبيَت، بة اة جيَك يةكيَك
نا ِازيي بوونةى كة لة اليةن خانةواة ى وةهيدان و ئةنفالكراواندا لة سة  ئةو برِيا انةى لة 
بة يَو بة اية ية طشتيةكانى ثا يَزطاكان ة  ة كريَو ثيَشكةش كراون، و  برِيا  كانى ليَذنة بةة  

 زؤ ينة ة  ة كريَو و و زير ثةسةنديان ة كا .
 : ئةو ليَذنةيةى لةسة  و  ثيَك يَنراو  ئةم ئة كانةى خوا  و  لة ئةستؤ ة طريَت:ةوو م

 يَرِوانينى ئةو نا ِازيي بوونانةى كة لة اليةن خانةواة ى وةهيدان و ئةنفالكراوانةدا ثيَشةكةش    -1
 كراون بةاةبةستى ئةو ى حوكمةكانى ئةم ياساية بيانطريَتةو .

م و ندى ااطى هةيةة  ةةز لوم بكةا  لةة الى ليَذنةةى  ايبةة  لةةو        هة  كةسيَكى خاو ن بة  -2
( سى  ؤم لة  يَكةو ى ثيَرِاطةياندنى بة برِيا  كةة يةان   30برِيا  ى كة ة  يكرةوو  لة ااو ى )
 هةماا كرةنى بةو ى ثيَي  ِاطةييَنراو .

  لة ااو ية  كة لة ثيَويستة لة سة  ليَذنةى  ايبة  و الاى  ةز لواة ثيَشكةوكراو كان بدا ةو -3
 ( وةوت  ؤم لة  يَكةو ى ثيَشكةوكرةنيان  يَثة  نةكا .60)

هة  كةسيَكى خاو ن بة م و ندى ااطى هةية ثةنا ببا ة بة  ةاةطاكانى با ى كةسيَتى بؤ ئةةو ى   -4
بيسةَيَننيَت كةوا حوكمةكانى ئةةم ياسةاية ة يطريَتةةو  ثةاش ئةةو ى ليَذنةة بِريةا  ة ةا  بةة         

 ةو ى  ةز لوم، و  ثيَشكةوكا ى ةاواكا يةكة لة  سواا ى ةاةو  يي ة بةخشريَت. ِ  كرةن
برِيا ى ةاةطاكانى با ى كةسيَتى وياوى  انةليَدان ة بو لةبة ة م ةاةطاى  ةةاييز لةة اةاو ى     -5

 ( سى  ؤم لة  يَكةو ى ثيَرِاطةياندنى برِيا  كة يان هةماا كرةنى بةو ى ثيَي  ِاطةييَنراو .30)
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 اددةى سيَيةم: م
بةةم وةيَو يةى   هةاوا  ة كريَةت و  لةياساكة هة ةوو برِطةى )ةوو م و وةوةم(ى ااةة ى ثيَنجةم 

 :ة خويَند يَتةو خوا  و  
 ئةوانةى حوكمى برِطةى )يةكةم(ى ااةة ى وةوةم ة يانطريَتةو  بريتني لة: ةوو م:

 من و ايَرة. -1
 كو ِو كض: ئةطة  هيض اوودةيةكى حكواى و  نةطرن. -2
(ى سةة  و ةا هةا وو    2انداَلى ثةككةو ة: انداَلى ثةككةو ة لةو اة جةةى لةة برِطةةى )    -3

 بةة   ة كريَو.
 ةايك و باو . -4
 براو خووك: ئةطة  هيض اوودةيةكى حكواى و  نةطرن. -5

 : وةوةم
(ى ةوو اةى سةة  و ةا   2سةايد لةةو اة جةةى لةة )    اندالَ و براو خووكى قو بانيانى جينؤ -أ

 ها وو ،  او كو لة اليةن حكواة ى ئيتيحاةيةو  قة  بوو ة كريَنةو ، بةة   ة كريَو.
(ى ةوو اةى سةة  و ةا هةا وو ، بةةة       2انداَلى وةهيدى سةةنطة  لةةو اة جةةى لةة )     -ب

 ة كريَو.
 ماددةى ضوارةم:

بةةم وةيَو يةى خةوا  و      هةةاوا  ة كريَةت و   اساكةبرِطةى )يةكةم(ى ااةة ى حةو ةاى ي يةكةم:
 :ة خويَند يَتةو 

: خانةةواة ى وةةهيدى سةةنطة و قو بانيةانى جينؤسةايد ة بنةة خةاو نى ئةةم اةا  و          يةكةم) 
 ئيمتيازا انةى خوا  و :

هاوسة ى وةهيدى سةنطة و قو بانيانى جينؤسايد اينحةيةكى ةا ايي و ثا دة ز ويية  يةان   -1
 تةجيَبوونيان بةم ويَو يةى خوا  و  ثيَد بةخشريَت:يةكةيةكى نيش

وةهيدى  ِ بةن، ئةوا يةكةى نيشتةجيَبوون يان ثا دة ز وييةكة بة ناوى باو  و ةايكةى يةان    -أ
 بةناوى يةكيَكيان لة كا ى ارةنى ئةوى  ر،  ؤاا  ة كريَت.

ا دةة ز وييةكةة   وةهيدى  ِ بةنى باو  و ةايك ارةوو، ئةةوا يةكةةى نيشةتةجيَبوون يةان ث     -ب
 بةناوى براو خووكةكانى  ؤاا  ة كريَت.
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وةهيدى خاو ن هاوسة  ئةطة  انةداَلى نةةبيَت، ئةةوا يةكةةى نيشةتةجيَبوون يةان ثا دةة         -جة
ز وييةكة بة ناوى هاوسة و باو  و ةايكى، يان يةكيَكيان لةكا ى ارةنى ئةةوى  ةر،  ؤاةا     

 ة كريَت.
ت، ئةوا يةكةى نيشتةجيَبوون يان ثا دةة ز وييةكةة بةة    ئةطة  وةهيد هاوسة و انداَلى هةبيَ -ة

 ناوى هاوسة و انداَلةكانى  ؤاا  ة كريَت.
ئةطة  وةهيد زيا ر لة ية  منى هيَنابيَت، يان ئاطر  يَكى وةهيد زيةا ر لةة جا يَةك وةووى      -2

كرةبيَت، ئةوا ئةو ى لة كا ى وةهيدبوونى كةسى وةهيد ثةيو ندى هاوسة طرييي لةطةَلدا 
ابيَت و بؤ انداَلةكانى لةم وةهيد  يان بةؤ انداَلةةكانى وةةهيد لةةو هاوسةة  ى بةة  لةة        ا

وةهيدبوونى كؤدى ةوايي كرةوو  يةان لَيةى جيابؤ ةةو ، ئةةوا هةةاان اةا  و ئيمتيةازا ى        
 برِيا ة او لةم ياسايةيان ة بيَت.

نى ئةو وايستانةى لةةم  ئةطة  لة ية  خيَزانيَكدا زيا ر لة وةهيديَك هةبيَت، ئةوا ةابةوكرة -3
 ياسايةةا ها وون، بةم ويَو يةى خوا  و  ة بيَت:

من يان ايَرة و اندالَ و باو  و ةايك سة جةم وايستةكان و  ة طرن لةطةةلَ  ِ دةاوكرةنى    -أ
 حوكمةكانى ااةة ى ثيَنجةاى ئةم ياساية.

ةى )يةكةةم(ى  هة  ية  لة براو خووكى وةهيدى سةنطة و وةهيدى هاوال ى بةةثيَى برِطة   -ب
 ااةة ى وةوةاى ئةم ياساية، بة جيا وايستةكان و  ة طرن.

ئةطة  هة ةوو باو  و ةايك وةهيدى سةنطة  بو يان وةهيدى هاوال ى، ئةوا انداَلةةكانى   -جة
وةهيد وايستةكانى ية  وةهيد و  ة طرن بةة   لة حوكمةكانى اةاةة ى )ثيَنجةةم(ى ئةةم    

 ياساية.
(ى سةة  و ةا هةا وو  ئةطةة  لةة خيَزانةكةةةا يةة  كةسةى        3) ندىبةسة با ى ئةو ى لة  -ة

 وايستة اايةو ، ئةوا وةهيدانةيةكى بؤ سة   ة كريَت.
لةياسةةةةكة  اةةةاةة ى حةو ةةةةم (ى برِطةةةةى ةوو اةةةى  8، 4: هةةةة ةوو بةنةةةدى ) ةوو م

( هةاوا ة كريَت، بةةم  3هةَلد و ويَند يَتةو  ئةو ى ةاةيَت جيَطةيان ة طريَتةو  و، بةندى )
 ويَو يةى خوا  و :

ثيَويستة لةسة  حكواة   وطةا ى وةةهيدو ئةةنفالكراو لةة نةاو و و ة   و ى هةة يَم        -3) 
 ب يَنيَتةو  بؤ جيَطةى نيشتةجيَبوونى خيَزانةكةى و  يَضوونةكانى ئةاةش لة ئةستؤ بطريَت(.

دان بةثيَى % ثيَنج لة سةةى ةااةز اندن لة ثؤستة طشتيةكاندا بؤ انداَلى وةهي5 يَذ ى  -4)
 ياساى ئةجنواةنى  ام ى طشتى لة هة يَمدا،  ة خان بكريَت(.
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سة طكرةنى ة  ااَلةى )هاوسة يَتى و اندالَ( بؤ من و ايَرة و انداَلى وةهيد بة  يَنمةايي   -8)
 كة و زا    ة  يد كا   يَكد خريَت(.

 ماددةى ثيَنجةم: 
 كرةنى حوكمةكانى ئةم ياساية ة  بكا .و زير بؤى هةية  يَنمايي ثيَويست بؤ ئاسان جيَبةجيَ 

 ماددةى شةشةم:
 كا  بة هيض ة قيَكى ياسايي يان بريا يَكى ناكؤ  لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياسايةةا ناكريَت.

 ماددةى حةوتةم:
 ثيَويستة لةسة  ئةجنواةنى و زيران و اليةنة ثةيو ندا  كان حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ بكةن.

 :ماددةى هةشتةم
ئةم ياساية لة  يَكةو ى باَلوكرةنةةو ى لةة  ؤمنااةةى طةة اى )و قةايرى كو ةسةتان( ةا جيَبةةجىَ        

 ة كريَت.
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 هؤية ثيَويستكارةكان
لةثيَناو ئاسانكا ى و اسؤطة كرةن و  يَكخستنى طةيشتنى ااطةكان بةةو كةسةانةى وايسةتةن لةة     

جينؤسايدو قة  بووكرةنةو يان و كةاكرةنةو ى خانةواة ى وةهيدان و ئةنفالكراوان و قو بانيانى 
 نةهااة يةكانيان، ئةوا ئةم ياساية ة  دوويَند ا.

 
 
 

 د. ارسالن بايز امساعيل
 سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق

 


