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 2021ياساى ذمارة )  (ى ساَلى 

 عيَراق -تاوانةكانى داعش لة هةريَمى كوردستان  تايبةمتةند بة ياساى دادطاى تاوانكاريي

 

 بةشى يةكةم

 ثيَناسةكان

 (:1ماددةى )

 مةبةستى ئةم ياساية لةم زاراوة و دةستةواذانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة:

 عيَراق. –هةريَم: هةريَمى كوردستان  -يةكةم

 .ري: ئةجنومةنى دادوةري لة هةريَمئةجنومةنى دادوة -دووةم

 ئةجنومةنى وةزيران: ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَم. -سيَيةم

 دادطاى تةمييز: دادطاى تةمييزى هةريَم. -ضوارةم

 تاوانةكانى داعش لة هةريَم.تايبةمتةند بة دادطا: دادطاى تاوانكاريي  -ثيَنجةم

بةمةبةستى لةناوبردنى كؤمةَليَكى هةر كرداريَك لةو كردارانةى خوارةوة كة  جينؤسايد:تاوانى  -شةشةم
 ين بةم سيفةتةيان، بةشيَوةيةكى تةواو يان بةشيَكى، ئةجنامدراون:ينةتةوةيي يان نةذاديي يان ئاي

 كوشتنى تاكةكانى كؤمةَليَك. -1

 تاكةكانى كؤمةَليَك.ى بة ةقَلئثيَطةياندنى زيانيَكى طةورةى جةستةيي يان  -2

ملكةضكردنى كؤمةَليَك بةئةنقةست بؤ باريَكى طوزةرانى بةمةبةستى لةناوبردنى كردارةكى هةموويان  -3
 يان بةشيَكيان.

 سةثاندنى ريَوشويَن بة ئاماجنى نةهيَشتنى وةضةنانةوة لة ناو كؤمةَليَكدا. -4

 كى ديكة.طواستنةوةى بةزؤرى منداالن لة كؤمةَليَك بؤ كؤمةَليَ -5

  -حةوتةم
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لة ضوارضيَوةى هيَرشيَكى  ئةجنامدرابيَتتاوانى دذ بة مرؤظايةتي: هةر كرداريَك كة لة خوارةوة هاتووة  -1
لةطةلَ زانينى ئةم بة هةر كؤمةَليَكى دانيشتووانى سيظيل نةخشة بؤكيَشراوى ئاراستةكراو دذ يان  بةرباَلو
 هيَرشة:

 كوشتنى بةئةنقةست. -أ

 كؤمةَلكوذى. -ب

 بةكؤيلةكردن. -جـ

 ةمليَى دانيشتووان.رى زؤان طواستنةوةدوورخستنةوة ي -د

بةو شيَوةيةى ثيَضةوانةى  جةستةييزيندانيكردن يان بيَبةشكردنى توند بةهةر شيَوةيةك بيَت لة ئازادى  -هـ
 ريَسا بنةرِةتييةكانى ياساى نيَودةوَلةتى بيَت.

 ئةشكةجنةدان. -و

 زطثرِبوونى بةناضاري يان زؤرليَكردن لةسةر لةشفرؤشى يان بةكؤيلةكردنى سيَكسى يان دةستدريَذى -ز
 هةر شيَوةيةك لة شيَوةكانى توندوتيذيي سيَكسى كة بةم ثلةية ترسناك بيَت. يان

ضةوساندنةوةى هةر كؤمةَليَك يان ضةند كؤمةَليَكى دياركراوى دانيشتووان لةبةر هؤكارى سياسى يان  -ح
ين يان ثةيوةست بة جؤرى رةطةز يان لةبةر هؤكارى ين نةتةوةيي يان ئةتنى يان رؤشنبرييي يان ئاينةذادي يا

ئةويش لةوةى ثةيوةندارة بةهةر كردةوةيةك لة شيَوةكانى  ،ديكة كة ياساى نيَودةوَلةتى ريَطةى ثيَنادات
 توندوتيذى سيَكسى كة ئاماذةى ثيَكراوة و بةم ثلةية ترسناك بيَت.

 كةسانيَك بة زؤرةمليَ. بيَسةروشويَنكردنى -ط

توند  ناخؤشى ضيَذتنىكردةوة نامرؤييةكانى ديكة ئةوانةى هاوشيَوةن كة بة ئةنقةست دةبيَتة هؤكارى  -ي
 دةطةينيَت. جةستةييةقلى يان ئيان ئةزيةتيَكى مةترسيدار بة جةستة يان بة تةندروستى 

ئةم ماددةية، ئةم زاراوانةى  (ى)حةوتةم( لة بةندى 1)طةى بؤ مةبةستةكانى ثيادةكردنى حوكمةكانى برِ -2
 خوارةوة ماناكانى بةرامبةريان دةطةينن:

كة ئةجنامدانى  يَكرةفتاريان  هةر ريَبازيَكهيَرشى ئاراستةكراو دذ بة هةر كؤمةَليَكى دانيشتووانى سيظيل:  -أ
دذ بة هةر كؤمةَليَكى دانيشتووانى سيظيل ئةم ماددةية دةقنووسكراون )حةوتةم(  بةندىلة  ئةو كردارانةى
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دةكات،  كردارانةوةك ثةيرِةوكردنيَك بؤ سياسةتى دةوَلةتيَك يان ريَكخراويَك فةرمان بة ئةجنامدانى ئةم جؤرة 
 يان وةك ثتةوكردنيَك بؤ ئةم سياسةتة.

ردن لة دةستكةوتنى خواردن يان دةرمان، جينؤسايد: بةئةنقةست سةثاندنى بارى طوزةرانى، وةك بيَبةشك -ب
 بةمةبةستى لةناوبردنى بةشيَكى دانيشتووان.

لةسةر  يان يةكيَكيان بةكؤيلةكردن: ثيادةكردنى طشت دةسةالتةكانى ليَكةوتة لة مافى خاونداريَتى -جـ
 كةسيَك، لة نيَوانيشياندا بازرطانيكردن بة كةسةكان، بةتايبةت ئافرةتان و مندااَلن.

دوورخستنةوة يان طواستنةوةى زؤرةمليَى دانيشتووان: طواستنةوةى كةسانى دياركراو بةزؤرةمليَ لةو  -د
ناوضةيةى بةسيفةتيَكى رةوا تيايدانة، بة دةركردن يان بةهةر كردةوةيةكى زؤرةمليَى ديكة، بةبىَ بوونى 

 ثاساويَك كة ياساى نيَودةوَلةتى ريَطةى ثيَبدات.

ض لة رووى لةشةوة بيَت ، ناخؤشى ضيَذتن بةئةنقةست بوونة هؤكارى ئازاريَكى تووند وئةشكةجنةدان:  -هـ
ناخؤشى  ئةشكةجنةدان ئازار يان. يان هزر، لةسةر كةسيَكى دةستطريكراو يان لة ذيَر كؤنرتِؤَلى تؤمةتبار

 دةرئةجنام بؤ سزا ياساييةكان يان ثةيوةندار ثيَيانةوة، ناطريَتةوة. ضيَذتنى

ندنةوة: بيَبةشكردنى بةئةنقةست و توند لة مافة بنةرِةتييةكان بةو شيَوةيةى ناكؤك بيَت لةطةلَ ضةوسا -و
 ة يان طروثةكة.ياساى نيَودةوَلةتى بةهؤى ناسنامةى كؤمةَلةك

بيَسةروشويَنكردنى كةسان بةزؤرةمليَ: دةستطريكردنى كةسانيَك يان طرتنيان يان فرِاندنيان لة اليةن  -ز
ريَكخراويَكى سياسى، يان بة مؤَلةت يان بة ثاَلثشتى ئةوةوة بؤ ئةم كردةوةية يان بيَدةنطبوونى دةوَلةت يان 

لةسةرى. ئينجا رةتبكاتةوة دانبنيَت بة بيَبةشبوونى ئةم كةسانة لة ئازادييان يان ثيَدانى زانيارى دةربارةى 
 ستنى ياسا بؤ ماوةيةكى دريَذ.ضارةنووسيان يان شويَنى بوونيان، بة ئاماجنى بيَبةشكردنيان لة ثارا

 تاوانةكانى جةنط: ئةمانةى خوارةوة دةطريَتةوة: -هةشتةم

بةثيَى هةر كردةوةيةك لةم كردةوانةى خوارةوة كة دذ بة كةسةكان يان ماَلوموَلكة ثاريَزراوةكان  -1
 :ئةجنامدراونحوكمةكانى ريَككةوتننامةى جنيَف ى ثةيوةندار، 

 كوشتنى بةئةنقةست. -أ

 اقيكردنةوةى بايؤلؤجى.تلة نيَوانيشياندا ئةجنامدانى  ،ئةشكةجنةدان يان مامةَلةى نامرؤيي -ب
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 ناخؤشى ضيَذتنى توند يان زيان ثيَطةياندنيَكى ترسناك بة جةستة يان بة تةندروستى.بةئةنقةست ثيَطةياندنى  -جـ

ثيَويستى سةربازى هةبيَت ببيَتة  خاثوركردنيَكى فراوانى ماَلوموَلك و دةست بةسةرداطرتنى بةبىَ ئةوةى -د
 .ىسةرثيَضيكارى ياسا و بةشيَوازيَكى طيَرةشيَويَن ثاساو و بةشيَوةيةكى

 دوذمن.دةسةالتيَكى خزمةتكردن لة هيَزةكانى  بةيان كةسى ثاريَزراو ناضاركردنى ديلى جةنط  -هـ

كردنى بةشيَوةيةكى يفى دادطايى ثاريَزراو لة مايَككةسهةر بةئةنقةست بيَبةشكردنى ديلى جةنط يان  -و
 وةرانة و ريَكخراوةوة.ددا

 ناياسايي.طرتنى  -ز

 دوورخستنةوة يان طواستنةوةى ناياسايي. -ح

 بةبارمتةرطرتن. -ط

دابونةريتانةى ثيَويستة ثيادة بكريَن ئةو و ريَساكانى ياساى نيَودةوَلةتى ثيَشيَلكردنى ترسناكى ديكة بؤ  -2
 نيَودةوَلةتيية ضةكدارييةكان، بة دياركراويش ئةم كردارانةى خوارةوة:لةسةر ناكؤكيية 

بةئةنقةست ئاراستةكردنى هيَرش دذى دانيشتووانى سيظيل بةم سيفةتةيان يان دذ بة تاكةكةسى سيظيل كة  -أ
 راستةوخؤ بةشدارنني لة كردةوة جةنطييةكان.

 لة نيَوانيشياندا ئةو ثيَطانةى نابنة ئاماجنى سةربازى.بةئةنقةست ئاراستةكردنى هيَرش دذ بة ئاماجنى سيظيل،  -ب

بةردةست يان دامةزراوة يان كةرةستة يان يةكة يان ئؤتؤمبيََلى كةسانى بةئةنقةست هيَرشكردن دذ بة  -جـ
بةكارهاتوو لة ئةركى يارمةتيدانى مرؤيي يان ثاراستنى ئاشتى بةثيَى ميساقي نةتةوة يةكطرتووةكان، هةر كاتيَك 

جؤرة ئةركانة شايستةى ثاراستنى بةخشراوبن بة كةسانى سيظيل يان ئاماجنى سيظيل بةثيَى ياساى ناكؤكيية ئةم 
 ضةكدارييةكان.

لة طيان يان لة ثيَكان  ى ئةم هيَرشة دةبيَتة مايةى زيانليَكةوتنبةئةنقةست هيَرشكردن لةطةلَ زانني بةوة -د
كؤى طشتى دةستكةوتة سةربازيية بةراورد بة مةدةنى لة نيَوان كةسانى سيظيل يان زيان ثيَطةياندنى 

 ثيَشبينيكراوة بةرجةستةكراو و راستةوخؤكان.
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بةئةنقةست هيَرشكردن لةطةلَ زانني بةوةى ئةم هيَرشة دةبيَتة مايةى زيان ثيَطةياندنيَكى فراوان و ماوة  -هـ
بةراورد بة كؤى طشتى دةستكةوتة سةربازيية ثيَشبينيكراوة بةرجةستةكراو دريَذ و توند بة ذينطةى سروشتى 

 و راستةوخؤكان.

شار يان طوند يان خانوو يان باَلةخانانةى بةرطرييان نيية و ئاماجنى ئةو  ىهيَرشكردن يان بؤردومانكردن -و
 سةربازى نني.

كة وازى لة ضةكةكةى هيَناوة يان ئامرازى لةخؤ بةرطريكردنى كوشنت يان برينداركردنى شةرِكاريَك  -ز
 نيية و بةشيَوةيةكى روون خؤى بةدةستةوةداوة.

خراث بةكارهيَنانى ئاالى ئاطربةست يان ئاالى دوذمن يان نيشانةى سةربازى يان جلوبةرطى سةربازى  -ح
سةربازييةكانى هةروةها نيشانة جياكراوةكانى يان ئاالى نةتةوة يةكطرتووةكان يان نيشانةكانى يان جلوبةرطة 

 ريَككةوتننامةكانى جنيَف و ببيَتة مايةى مردنى تاكة كةسةكان يان ثيَكانيان بةشيَوةيةكى طةورة.

يان هةر دةزطايةكى  ى تريؤريستداعش() دةوَلةتى ئيسالمي لة عيَراق و شام ريَكخراوىهةَلسانى  -ط
وخؤ، بة طواستنةوةى بةشيَكى دانيشتووانى سيظيل بؤ هةر خاكيَك كة بةشيَوةيةكى راستةوخؤ يان نارِاستة

داطريى دةكات، يان دوورخستنةوة يان طواستنةوةى هةموو يان هةنديَكى دانيشتووانى ئةو خاكةى 
 داطريكراوة لة ناو ضوارضيَوةى ئةو خاكة يان دةرةوةى.

ى سةربازى نني و تةرخان كراون بؤ مةبةستى بةئةنقةست ئاراستةكردنى هيَرش دذ بةو باَلةخانانةى ئاماجن -ي
نى يان خويَندن يان هونةري يان زانستى يان خيَرخوازى يان دذ بة شويَنةواريي ميَذوويي يان نةخؤشخانة يئاي

 و شويَنى طردبوونةوةى كةسانى نةخؤش و بريندار.

يكردنةوةى ثزيشكى يان ملكةضكردنى كةسةكان بؤ شيَواندنى الشة يان هةر جؤريَك لة جؤرةكانى تاق -ك
يان ضارةسةركردن لة نةخؤشخانة بؤ كةسى  ددانزانستى ئةوانةى ضارةسةرى ثزيشكى يان ضارةسةرى 

ثةيوةندار نابيَتة ثاساوى و هةروةها بؤ بةرذةوةندى ئةو نيية و دةبيَتة مايةى مردنى ئةو كةسة يان ئةو كةسانة 
 ورة.يان دووضاركردنى تةندروستييان بؤ مةترسييَكى طة

كوشنت يان برينداركرنى هةر تاكيَك لة تاكةكانى دةوَلةتيَكى دوذمن يان سوثاى دوذمن بةشيَوةيةكى  -ل
 ستةمكارانة.

 راطةياندنى ئةوةى كةس لةذياندا نةماوة. -م
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خاثوركردن يان دةستبةسةرداطرتنى ماَلوموَلكى سيظيلى اليةنى دوذمن مةطةر خاثوركردنةكة يان  -ن
 ةكانى جةنط سةثاندوويةتى.يةكة شتيَك بيَت ثيَويستيدةستبةسةرداطرتن

دادوةريي بةمةبةستى بةر راطةياندنى هةَلوةشاندنةوة يان هةَلثةساردن يان ريَطةنةدانى ثةنابردنةبةر  -س
 داواكردنى مافةكانيان.اليةنى دوذمن لة هاوالتيانى بيَبةشكردنى 

يكردن لة ثرؤسةكانى جةنطي ئاراستةكراو دذ بة ناضاركردنى هاوالتيانى اليةنى دوذمن بؤ بةشدار -ع
 دةوَلةتةكةيان، هةتا ئةطةر بةر لة هةَلطريسانى جةنط لة راذةى دةوَلةتى شةرِكاردا بووبن.

 ، هةتا ئةطةر بة زؤريش دةستى بةسةرداطريابيَت.يَكتااَلنكردنى هةر شاريَك يان شويَن -ف

 بةكارهيَنانى ذةهر يان ضةكى ذةهراوى. -ص

راوى يان هةر طازيَكى ديكة هةروةها هةر شلةيةك يان كةرةستةيةك كارهيَنانى طازى خنكيَنةر يان ذةهبة -ق
 يات كةلوثةليَكى ديكةى هاوشيَوة.

لةناو جةستةى مرؤظ وةك طولةى خاوةن  نى ئةو طولالنةى بةئاسانى دةكشيَن يان روودةضنبةكارهيَنا -ر
 ؤشيَت يان ئةو طولالنةى بةرطةكانيان بةهيَزكراوة.تةواوى جةستةى طولةكة داناثكة ثؤشةرى رةق 

 دةستدريَذيكردنة لةسةر شكؤمةندى كةسان بةتايبةتى مامةَلةى ريسواكار و دابةزيَنةرى شكؤمةندى. -ش

يان لةشفرؤشى بةزؤرى يان سكثرِكردنى بةزؤر يان  دةستدريَذي كردنةسةر يان بةكؤيلةكردنى سيَكسى -ت
 هةر شيَوةيةكى ديكةى توندوتيذى سيَكسى كة بةهةمان ثلة ترسناك بيَت.

هةلقؤستنةوةى بوونى كةسانى سيظيل يان كةسانى ديكةى ثاريَزراو بؤ ئةوةى هةنديَك خالَ يان ناوضة  -ث
 زييةكان.يان هيَزى سةربازى ثاريَزبةند بكريَت لة كردةوة سةربا

بةئةنقةست ئاراستةكردنى هيَرش دذ بة باَلةخانة يان كةرةستة يان يةكةى ثزيشكى يان ئامرازى طواستنةوة  -خ
 .بةكاردةهيَنن يان كةسانيَك كة نيشانة جياكراوةكانى ريَككةوتننامةكانى جنيَف بةثيَى ياساى نيَودةوَلةتى

ك لة شيَوازةكانى جةنط بةوةى بيَبةشيان بكةن لةو بةئةنقةست برسيكردنى كةسانى سيظيل وةك شيَوازيَ -ذ
كةرةستانةى ناكريَت دةستى ليَهةَلطرن بؤ مانةوةيان لة ذيان، لة نيَوانيشياندا بة ئةنقةست كؤسث خستنة 

 سكراوة.نووثيَش يارمةتييةكانى فرياطوزاريي هةروةك ئةوةى بةثيَى ياساى نيَودةوَلةتى دةق
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يان بةكارهيَنانيان بؤ  لة هيَز يان كؤمةَلى ضةكدار ر تةمةنى ثازدة ساَلىمنداَلى خوا ىبةسةربازكردن -ض
 ئةوةى بة كارايي لة كارة دوذمنكارييةكاندا بةشداربن.

دذ بة كةسانيَك ي ئةجنامدراون ي ضةكداريناكؤكهةر كرداريَك لةو كردارانةى خوارةوة كة لة كاتى  -3
نني، لة نيَوانيشياندا تاكةكانى هيَزة ضةكدارةكان ئةوانةى كة بة كردار لة كردةوة جةنطييةكان بةشدار 

ضةكةكانيان فرِيَداوة و ئةوانةى ثةككةوتةن لة شةرِكردن بةهؤى نةخؤشى يان ثيَكان يان طرتن يان لةبةر هةر 
 هؤيةكى ديكة:

اندن و بةكارهيَنانى توندوتيذى دذ بة ذيان و كةسةكان، بةتايبةتى كوشنت بةهةموو جؤرةكانى و شيَو -أ
 توند و ئةشكةجنةدان.مامةَلةى 

 دةستدريَذيكردنة سةر شكؤمةندى كةسان بةتايبةتى مامةَلةى ريسواكار و دابةزيَنةرى شكؤمةندى. -ب

 بةبارمتةطرتن. -ج

دةركردنى حوكم و جيَبةجيَكردنى لةسيَدارةدان بةبىَ بوونى حوكميَكى ثيَشرت لة دادطايةك دةرضووبيَت  -د
ريَكخراو ثيَكهاتبيَت كة طشت ئةو طةرةنتية دادوةرييانةى دانثيَنراون و ئةوانةى ناكريَت كة بةشيَوةيةكى 

 دةستةبةر بكات. ،دةستيان ليَهةَلبطرييَت

ى ثيَويستة ثيادة بكريَن ةئةو دابونةريتانريَساكانى ياساى نيَودةوَلةتى و ثيَشيَلكردنى ترسناكى ديكة بؤ  -4
 ةوَلةتييةكان، بةدياركراويش هةر كرداريَك لةم كردارانةى خوارةوة:لةسةر ناكؤكيية ضةكداريية نيَود

بةئةنقةست ئاراستةكردنى هيَرش دذى دانيشتووانى سيظيل بةم سيفةتةيان يان دذ بة تاكةكةسى سيظيل كة  -أ
 راستةوخؤ بةشدارنني لة كردةوة جةنطييةكان.

ستة يان يةكة يان ئامرازى طواستنةوةى ثزيشكى بةئةنقةست ئاراستةكردنى هيَرش دذ بة باَلةخانة يان كةرة -ب
 .بةكاردةهيَنن نيشانة جياكراوةكانى ريَككةوتننامةكانى جنيَف بةثيَى ياساى نيَودةوَلةتى ةىناتاكةكةسئةو  يان

بةردةست يان دامةزراوة يان كةرةستة يان يةكة يان ئؤتؤمبيََلى كةسانى بةئةنقةست هيَرشكردن دذ بة  -ج
ئةركى يارمةتيدانى مرؤيي يان ثاراستنى ئاشتى بةثيَى ميساقي نةتةوة يةكطرتووةكان، هةر كاتيَك بةكارهاتوو لة 

ئةم جؤرة ئةركانة شايستةى ثاراستنى بةخشراوبن بة كةسانى سيظيل يان ئاماجنى سيظيل بةثيَى ياساى نيَودةوَلةتى 
 بؤ ناكؤكيية ضةكدارييةكان.
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ين يان خويَندن يان يئاي باَلةخانةى تةرخانكراو بؤ مةبةستةكانى بةئةنقةست ئاراستةكردنى هيَرش دذ بة -د
هونةري يان زانستى يان خيَرخوازى يان دذ بة شويَنةواريي ميَذوويي يان نةخؤشخانة و شويَنى طردبوونةوةى 

 كةسانى نةخؤش و بريندار بةو مةرجةى ئاماجنى سةربازى نةبن.

 هةتا ئةطةر بة زؤريش دةستى بةسةرداطريابيَت.تااَلنكردنى هةر شاريَك يان شويَنيَك،  -هـ

دةستدريَذي كردنةسةر يان بةكؤيلةكردنى سيَكسى يان لةشفرؤشى بةزؤرى يان سكثرِكردنى بةزؤر يان  -و
 هةر شيَوةيةكى ديكةى توندوتيذى سيَكسى كة بةهةمان ثلة ترسناك بيَت.

يان طروثى ضةكدار يان بةكارهيَنانيان بؤ ئةوةى  بةسةربازكردنى منداَلى خوار تةمةنى ثازدة ساَلى لة هيَز -ز
 لة كردةوة جةنطييةكان بةشداربن. كردةييبة 

ناكؤكييةكة مةطةر ئةم كارة  دةركردنى فةرمانى راطواستنى دانيشتووانى سيظيل لةبةر هؤى ثةيوةندار بة -ح
 .بيَت ئارامى سيظيلة ثةيوةندارةكان بيَت يان لةبةر هؤى سةربازى زؤر ثيَويست لةثيَناو

 ستةم.شيَوةى كوشنت يان ثيَكانى جةنطاوةريَكى اليةنى دوذمن بة -ط

 راطةياندنى ئةوةى كةس لة ذياندا نةماوة. -ي

بؤ شيَواندنى الشة يان ملكةضكردنى ئةو كةسانةى لةبةردةستى دةسةالتى اليةنةكةي ديكةى ناكؤكني  -ك
هةر جؤريَك لة جؤرةكانى تاقيكردنةوةى ثزيشكى يان زانستى ئةوانةى ضارةسةرى ثزيشكى يان ضارةسةرى 

يان ضارةسةركردن لة نةخؤشخانة بؤ كةسى ثةيوةندار نابيَتة ثاساوى و هةروةها بؤ بةرذةوةندى ئةو نيية  ددان
 نة يان دووضاركردنى تةندروستييان بؤ مةترسييَكى طةورة.و دةبيَتة مايةى مردنى ئةو كةسة يان ئةو كةسا

خاثوركردن يان دةستبةسةرداطرتنى ماَلوموَلكى اليةنى دوذمن مةطةر ئةم خاثوركردنة يان  -ل
 ثيَويستييةكانى جةنط سةثاندبيَتى. كةدةستبةسةرداطرتنة
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 بةشى دووةم

 دامةزراندنى دادطا و تايبةتكارييةكانى

 (:2ماددةى )

عيَراق(  –تاوانةكانى داعش لة هةريَمى كوردستان  تايبةمتةند بة دادطايةك بةناوى )دادطاى تاوانكاريي -يةكةم
 .دادةمةزريَت

دانيشتنةكانى لةهةر ثاريَزطايةكى  و دةتوانيَت ،(شارى هةوليَرثايتةختى هةريَمة )بارةطاى دادطا لة  -دووةم
 هةريَم طريَبدات بة برِيارى ئةجنومةنى دادوةري لةسةر ثيَشنيارى سةرؤكى دادطا. ىديكة

 

 (:3ماددةى )

 دادطا ثيَكديَت لة: -يةكةم

كة سةرؤكى ئةجنومةنى دادوةرى ثيَكيدةهيَنيَت بؤ ليَكؤَلينةوة لةطةلَ يةك دةستةى ليَكؤَلينةوة يان زياتر  -1
ئةم ياساية  (ى1ماددةى ) هةشتةم(ى) و (حةوتةم) و (شةشةم)بةندةكانى  تؤمةتباران بةو تاوانانةى لة

 نووسكراون.دةق

، و ئةجنومةنى ثيَكدةهيَنريَت ثيَنج دادوةر (5) ي، كة بة برِيارى ئةجنومةنى دادوةري لةيى تاوانكاريةكدادطا -2
سةرؤكى باالى دادطا و سةرثةرشتى كاروبارى  ةدادوةري سةرؤكيَك لة نيَوانيان ديار دةكات و دةبيَت

كارطيَرِيي و دارايي دةكات، و بؤى هةية جيَطريَك بؤ خؤى لة نيَو ئةندامةكان دةستنيشان بكات، و دةبيَتة 
 ئةويش بة رةزامةندى ئةجنومةنى دادوةريي. ،سةرؤكى يةدةط لةكاتى ئامادةنةبوونى سةرؤكى دادطا

 ى طشتى ثيَكديَت.يلة ذمارةيةكى ثيَويستى ئةندامانى داواكار ى طشتى، كةيداواكاردةستةى  -3

 كارطيَرِييَك كة ثيَشكةشكردنى خزمةتطوزاريية كارطيَرِيي و داراييةكانى دادطا لة ئةستؤ دةطريَت. -4

دادطاى تةمييز تايبةمتةند دةبيَت بة تيَرِوانني لةو برِيار و حوكمانةى لة دادطاوة دةردةضن و لةنيَو  -دووةم
ئةو دةستانةى تةمييز كة لة ئارادان، و دادطاش تايبةمتةند دةبيَت بةسيفةتى تةمييزى بة تيَرِوانني لة برِيارةكانى 

 دادوةرانى ليَكؤَلينةوة.
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 (:4ماددةى )

دادوةرى بيانى لةوانةى شارةزاييان هةية لة  دةتوانيَتئةجنومةنى دادوةريي لةسةر ثيَشنيارى سةرؤكى دادطا 
ئينتيداب بكات لةوانةى ئاستيَكى بةرزى  نووسكراون،بوارى دادطاييكردن لةو تاوانانةى لةم ياسايةدا دةق

ئاكار و رةوشت و راسرتِؤيي و دةسثاكييان هةية بؤ كاركردن لة دادطا ئةم دادوةرانةش بة يارمةتي كؤمةَلطةى 
 ئينتيداب دةكريَن. ،ةتةوة يةكطرتووةكانيشةوةبة ن ،نيَودةوَلةتى

 

 (:5ماددةى )

دامةزراندنيان لة ياساى تاوانكاري و مةرجةكانى شارةزايي مةرجة دادوةر و داواكارة طشتييةكان  -يةكةم
، 2007(ى ساَلى 23عيَراق ذمارة ) –ليَ بيَتةدى ئةوانةى لة ياساى دةسةالتى دادوةريي هةريَمى كوردستان 

 .نسكراونوودةق ،1979(ى ساَلى 159و ياساى داواكارى طشتى ذمارة )

)يةكةم(ى ئةم ماددةية دةكريَت ئةو دادوةر و داواكارة طشتييانةى  بةندىبةدةر لة حوكمةكانى  -دووةم
و  ،ينةوة و داواكارى طشتىو دادوةرانى ليَكؤَل راذة كانديد بكريَن بؤ ثؤستةكانى دادطابةردةوامن لة 

 دةكريَت دادوةر و داواكارى طشتى خانةنشينكراويش كانديد بكريَن بةبىَ ثابةند بوون بة مةرجى تةمةن.

وةرانى لةم دادطاية كانديد دةكات لة ريَطةى طواستنةوةيان يان دئةجنومةنى دادوةرى طشت دا -سيَيةم
ى هةريَم رةوانة دةكريَت بؤ دةركردنى مةرسومى هةريَمى دامةزراندنيان، و ناوى دادوةرةكان بؤ سةرؤكايةت

هةروةها ئةجنومةنى دادوةري داواكارانى طشتى كانديد دةكات، و ناوةكانيان بؤ ئةجنومةنى  .دامةزراندنيان
وةزيران رةوانة دةكات بؤ ناردنيان بؤ سةرؤكايةتى هةريَم بةمةبةستى دةركردنى مةرسومى هةريَمى 

 دامةزراندنيان.

 

 (:6ماددةى )

حوكمةكانى ئةم ياساية دةيطريَتةوة، ويَراى ئةوةى لة ياساى  داواكارة طشتييةىراذةى ئةو دادوةر و 
 وة، لةبةر يةكيَك لةم هؤيانةى خوارةوة كؤتايينووسكرادةق 2007(ى ساَلى 23دةسةالتى دادوةريي ذمارة )

 يَت:ثيَد
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 كى ناسياسى.ئةطةر تاوانباركرا بة ئةجنامدانى جينايةتيَ -يةكةم

 ئةطةر زانيارى درؤ يان ساختةى ثيَشكةش كرد. -دووةم

 وو لة بةجيَطةياندنى ئةركةكانى بةبىَ هؤيةكى رةوا.كةمتةرخةمبئةطةر  -سيَيةم

 

 (:7ماددةى )

ليذنةى كاروبارى دادوةران و ليذنةى كاروبارى داواكارى طشيت ثيَكهيَنراو لةاليةن ئةجنومةنى  -يةكةم
و ياساى داواكارى طشيت  2007(ى ساَلى 23ثاَلثشت بة ياساى دةسةالتى دادوةريي ذمارة )دادوةريي 

، تيَرِوانني لة كاروبارى بةرزةفتةيي و راذةى وةزيفيي ى بةركار لة هةريَم1979(ى ساَلى 159ذمارة )
بةردةم دةستةى و برِيارةكانى شياوى تانةليَدان دةبن لة ،دادوةران و داواكارانى طشتى لةئةستؤ دةطريَت

و برِيارةكةى بنربِ دةبيَت و شياوى راستكردنةوة نابيَت ئةطةر برِياريدا بة كؤتايي  ،فراوان لة دادطاى تةمييز
 دادوةر يان داواكارى طشتى. ىثيَهيَنانى راذة

، ليذنة راسثاردةكانى لةدواى رةتكردنةوةى تانةكة لةاليةن دةستةى فراوانةوة لة دادطاى تةمييز -دووةم
بؤ ئةجنومةنى دادوةريي بةرز دةكاتةوة بؤ دةركردنى مةرسوم لة سةرؤكايةتى هةريَم بؤ كؤتايي  ئةطةر هةبيَت،

ثيَهيَنانى راذةى دادوةر يان داواكارى طشتى بة سةرؤكى دادطاشةوة لة حاَلةتى هاتنةدى يةكيَك لةو 
هةريَمى كوردستان  دةسةالتى دادوةرييياساى يان بةثيَى حوكمةكانى  (ى ئةم ياساية6حاَلةتانةى لة ماددةى )

 ، دةقنووسكراون.2007(ى ساَلى 23ذمارة ) عيَراق -
 

 (:8ماددةى )

 سةرؤكى دادطا ئةم ئةركانةى خوارةوة لةئةستؤ دةطريَت: -يةكةم

 سةرؤكايةتيكردنى دانيشتنةكانى دادطا. -1

و بةهةماهةنطى لةطةلَ ئةجنومةنى دةستنيشانكردنى هةر دادوةريَكى دادطا لة حاَلةتى ئامادةنةبوون  -2
 دادوةريي.

 تةواوكردنى كارة كارطيَرِييةكان لة دادطا. -3
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فةرمانبةران يان دامةزراندنيان بة رةزامةندى سةرؤكى ئةجنومةنى دادوةريي داواكردنى طواستنةوةى  -4
يي دادطا و بةرِيَوةبةرى بةهةماهةنطى لةطةلَ ئةجنومةنى وةزيران بؤ ثرِكردنةوةى ثؤستى بةرِيَوةبةرى كارطيَرِ

ثةيوةنديية طشتييةكان و بةرِيَوةبةرى ئةرشيف و ثاراستنى دؤكيوميَنتةكان لة دادطا، و كؤتايي ثيَهيَنانى 
 راذةكانيان بةثيَى ياسا.

 دةستنيشانكردنى وتةبيَذى فةرمى دادطا لة دادوةران يان ئةندامانى داواكارى طشتى. -5

بؤ طريَبةستكردن لةطةلَ داوا لة سةرؤكى ئةجنومةنى دادوةريي بكات  تدةتوانيَسةرؤكى دادطا  -دووةم
ئةم شارةزايانة بةيارمةتي كؤمةَلطةى نيَودةوَلةتى  دةستنيشانكردنىو  ،شارةزايانى بيانى بؤ كاركردن لة دادطا

 بة نةتةوة يةكطرتووةكانيشةوة، ئةويش بةهةماهةنطى لةطةلَ ئةجنومةنى وةزيران. ،دةبيَت

ئاستيَكى  نسكراونوو)دووةم(ى ئةم ماددةية دةق بةندىثيَويستة شارةزاية بيانييةكان ئةوانةى لة  -سيَيةم
يان داواكاريي طشتى واَلتةكةى  طالة داد، و ثيَويستة و راسرتِؤيي و دةسثاكى بةرزىبةرزيان هةبيَت لة رةوشت

 ى تاوانة نيَودةوَلةتييةكان كارى كردبيَت.كانيان لة دادطا

 

 (:9اددةى )م

 ذمارةيةكى ثيَويست لة دادوةرانى ليَكؤَلينةوة دادةمةزريَن يان دةطوازريَنةوة. -يةكةم

دادوةرانى ليَكؤَلينةوة لة دادطا ليَكؤَلينةوة لةطةلَ تؤمةتبارانى ئةجنامدانى ئةو تاوانانةى لةم ياسايةدا  -دووةم
 .نووسكراون لةئةستؤ دةطرندةق

لة نيَوان دادوةرانى ليَكؤَلينةوة سةرؤكيَك و جيَطريَكى سةرؤك دةستنيشان  ئةجنومةنى دادوةريي -سيَيةم
 دةكات.

 ليَكؤَلينةوة بؤ دادوةرانى ليَكؤَلينةوة هةر يةكةو بةجيا رةوانة دةكات. دؤسيةكانىسةرؤك  -ضوارةم

ليَهاتوو ثيَكديَت  ليَكؤَلينةوة لة دادوةريَكى ليَكؤَلينةوة و ستافيَكىدةستةيةك لة دةستةكانى هةر  -ثيَنجةم
 كة ثيَويست بيَت بؤ كارى دادوةرى ليَكؤَلينةوة,

بةَلطةكانى سةملاندن لةهةر سةرضاوةيةك بةباشى بزانيَت كؤبكاتةوة  دةتوانيَتدادوةري ليَكؤَلينةوة  -شةشةم
 ثةيوةندارةكان.و راستةوخؤ نامةكاريي بكات لةطةلَ اليةنة 
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 .لة دادطا جيادادوةري ليَكؤَلينةوة بةوثةرِى سةربةخؤيي لة دادطا رةفتار دةكات وةك دةزطايةكى  -حةوتةم

دةبيَت لةبةردةم دادطا بةسيفةتى تةمييزى  ى تةمييزيبرِيارى دادوةرى ليَكؤَلينةوة شياوى تانةليَدان -هةشتةم
 ى بة ثيَرِاطةياندراو بةثيَى ياسا.رؤذ لة ريَكةوتى ثيَرِاطةياندن يان دانان سى( 30لة ماوةى )

سةرؤكى دادوةرانى ليَكؤَلينةوة لةدواى راويَذ لةطةلَ سةرؤكى دادطا و رةزامةندى سةرؤكى  -نؤيةم
داواى طريَبةستكردن بكات لةطةلَ  دةتوانيَتئةجنومةنى دادوةريي و رةزامةندى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران 

ردنى يارمةتى دادطةريي بؤ دادوةرانى ليَكؤَلينةوة لة بوارى كةسانى بيانى وةك شارةزا بؤ ثيَشكةشك
ض نيَودةوَلةتى بيَت يان نا، و ئينتيدابكردنى ئةم  ،ئةم ياساية دةيانطريَتةوةدؤسيانةى ليَكؤَلينةوة لةو 

 بةنةتةوة يةكطرتووةكانيشةوة، ئةويش بةهةماهةنطى ،شارةزايانةش بة يارمةتى كؤمةَلطةى نيَودةوَلةتى دةبيَت
 لةطةلَ ئةجنومةنى وةزيران.

ئاستيَكى  نسكراونوو)نؤيةم(ى ئةم ماددةية دةقةندى و ضاوديَرة بيانييةكان ئةوانةى لة ب مةرجة شارةزا -دةيةم
يان  شارةزا و ضاوديَرى بياني لة دادطاو راسرتِؤيي و دةسثاكى. وا باشرتة  بةرزىبةرزيان هةبيَت لة رةوشت

 ى تاوانة نيَودةوَلةتييةكان كارى كردبيَت.كانلة دادطا داواكاريي طشتى واَلتةكةى يان

 

 (:10ماددةى )

 ذمارةيةكى ثيَويست لة داواكارانى طشتى بؤ دادطا دادةمةزريَن يان دةطوازريَنةوة. -يةكةم

دةستةى داواكارى طشيت لة ذمارةيةك داواكارى طشتى ثيَكديَت و بةرثرس دةبن لة بةرطريكردن  -دووةم
 كؤمةَلطة.لة مافى طشتيي 

و جيَطريَكى سةرؤك دةستنيشان لةنيَوان داواكارة طشتييةكان سةرؤكيَك ئةجنومةنى دادوةريي  -سيَيةم
 دةكات.

ى طشتى لة داواكاريَكى طشتى و ستافيَكى ليَهاتوو يكانى داواكارنووسينطةلة  نووسينطةيةكهةر  -ضوارةم
 ثيَكديَت كة ثيَويست بيَت بؤ كارى داواكارى طشيت.

 .لة دادطا جياهةر داواكاريَكى طشتى بةوثةرِى سةربةخؤيي رةفتار دةكات وةك دةزطايةكى  -ثيَنجةم
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داواكراوة ليَكؤَلينةوةى تيادا بكريَت و دادبيين  دؤسيةيةىسةرؤكى دةستةى داواكارى طشيت ئةو  -شةشةم
ةسةاَلتانةى بةخشراونةتة بكات لة قؤناغى دادطاييكردن رادةسثيَرت بة داواكاريَكى طشتى ثاَلثشت بةو د

 داواكارانى طشتى بةثيَى ياسا.

ى طشتى لةدواى راويَذ لةطةلَ سةرؤكى دادطا و رةزامةندى سةرؤكى ئةجنومةنى يداواكار سةرؤكى -حةوتةم
داواى طريَبةستكردن بكات لةطةلَ كةسانى  دةتوانيَتدادوةريي و رةزامةندى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران 

بيانى بةسيفةتى شارةزا بؤ ثيَشكةشكردنى يارمةتى بؤ داواكارة طشتييةكان لةوةى ثةيوةستة بة ليَكؤَلينةوة و 
كردنى ئةم دةستنيشانئةم ياساية دةيانطريَتةوة لة بوارى نيَودةوَلةتى يان بوارى ديكة، و  دؤسيانةىلةو  ئيدعا

بةنةتةوة يةكطرتووةكانيشةوة، ئةويش بةهةماهةنطى  ،ة يارمةتى كؤمةَلطةى نيَودةوَلةتى دةبيَتشارةزايانةش ب
 لةطةلَ ئةجنومةنى وةزيران.

ئاستيَكى  نووسكراون)حةوتةم(ى ئةم ماددةية دةق ةندىمةرجة شارةزا بيانييةكان ئةوانةى لة ب -هةشتةم
يان لة  يانلة داواكارى طشتى والتةكة ، و ثيَشرتو راسرتِؤيي و دةسثاكى بةرزىبةرزيان هةبيَت لة رةوشت

 كردبيَت. ياندادطاكانى تاوانة نيَودةوَلةتييةكان كار

 

 (:11ماددةى )

فةرمانبةريَك بةناونيشانى بةرِيَوةبةر كة هةَلطرى برِوانامةى بةكالؤريؤس بيَت لة ياسا و خاوةن  -يةكةم
و ذمارةيةك فةرمانبةر يارمةتي  ،ارطيَرِيي بةرِيَوة دةباتشارةزايي دادوةريي و كارطيَرِي بيَت فةرمانطةى ك

 دةدةن بؤ راييكردنى كارى فةرمانطة.

فةرمانطةى كارطيَرِيي بةرثرسيَتى كاروبارى كارطيَرِيي و دارايي و خزمةتطوزاريي دادطا و دةستةى  -دووةم
 داواكارى طشتى لةئةستؤ دةطريَت.

 

 (:12ماددةى )

ريَكخراوى دةوَلةتى دادطا تايبةمتةند دةبيَت بة دادطاييكردنى هةر كةسيَكى عيَراقى يان بيانى لة ئةندامانى 
لة  تاوانانةى وكة تؤمةتبار بيَت بة ئةجنامدانى يةكيَك لة، ئيسالمي لة عيَراق و شام )داعش(ى تريؤريسيت

 :دةرةوةىلة  يان هةريَملة بةندةكانى خوارةوة دةقنووسكراون دةرهةق بة كةسانى عيَراقى 
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 (ى ئةم ياسايةدا هاتووة.1)شةشةم(ى ماددةى ) بةندىلة تاوانى جينؤسايد: بةثيَى ئةوةى  -ةميةك

 (ى ئةم ياسايةدا هاتووة.1)حةوتةم(ى ماددةى ) بةندىلة  ةىتاوانةكانى دذ بة مرؤظايةتى: بةثيَى ئةو -دووةم

 (ى ئةم ياسايةدا هاتووة.1)هةشتةم(ى ماددةى ) بةندىلة  ةىتاوانةكانى جةنط: بةثيَى ئةو -سيَيةم

 

 بةشى سيَيةم

 و حوكمة سزاييةكان بةرثرسياريَتيي تاوانكاريي كةسيَتى

 (:13ماددةى )

تايبةتكاريي دادطا بةسيفةتيَكى كةسيَتى  ضوارضيَوةىتاوانيَك ئةجنام بدات كة بكةويَتة  ةىئةو كةس -يةكةم
(ى 111ى عيَراقى ذمارة )ليَى بةرثرس دةبيَت بةثيَى حوكمةكانى ئةم ياساية و حوكمةكانى ياساى سزاكان

 ، ئةطةر بةمانةى خوارةوة هةَلبستيَت:1969ساَلى 

بيَت بةضاوثؤشني لةوةى ئةطةر تاوانةكةى بةسيفةتى بكار يان هاوبةش يان لةريَى كةسيَكى ديكة ئةجنام دا -1
 ئةم كةسة بةرثرس بيَت يان نا.

بة كردةيي روويدابيَت يان دةستيان ثيَكردبيَت يان هاني كة بة ئةجنامدانى تاوانيَك  ى كردبيَتفةرمان -2
  .بيَتدا ئةجنامدانيان

 .ئةجنامدانى تاوانةكة دةستيكردبيَت بة -3

ئةطةر بكار هةوَلى دابيَت بؤ ريَطةطرتن لة ئةجنامدانى (ى ئةم بةندة 3بةدةر لة حوكمةكانى برِطةى ) -4
و بةثيَى ئةم ياساية لةسةر  تاوانةكة يان تةواوكردنى ئةوا بة ثاساويَكى سووككار لة سزادان بؤى دادةندريَت.

 دةستكردن بةئةجنامدان سزا نادريَت ئةطةر بةتةواوةتى و بةو ثةرِى ويستى خؤى وازى لة تاوانةكة هيَنابيَت.

ئةو سيفةتة فةرمييةى تؤمةتبار هةَلطريةتى نابيَتة هؤيةكى ليَخؤشبوون لة سزادان يان سووكار بؤ  -وةمدو
سزا، و نابيَت ثشت بة ثاريَزبةندى ببةسرتيَت بؤ خؤدةربازكردن لة بةرثرسيَتى ئةو تاوانانةى لةم ياسةدا 

 .نووسكراوندةق

نابوردريَت لةو تاوانانةى لة اليةن ئةو كةسانةى بة فةرمانى ي يسةرؤكى باال لة بةرثرسيَتى تاوانكار -سيَيةم
، ئةطةر سةرؤكةكة بزانيَت يان هؤي هةبيَت بؤ زانينى ئةوةى ئةوانةى لةذيَر ئةجنامدراون كار دةكةن ةوةئةو
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فةرمانى ئةودان ئةم كردارانةيان ئةجنامداوة يان خةريكة ئةجنامى بدةن و سةرؤكةكة ريَكاري ثيَويست و 
 وى نةطرتبيَتةبةر بؤ ريَطةطرتن لة روودانى ئةم كردارانة.طوجنا

لة حاَلةتى هةَلسانى هةر كةسيَكى تؤمةتبار بة ئةجنامدانى كردةوةيةك وةك جيَبةجيَكردنى فةرمانيَكى  -ضوارةم
ي نايبوريَت، و دةكريَت لةمة سووككردنى يئةوا ئةمة لة بةرثرسيَتى تاوانكاردةركراو لة سةرؤكةكةى 

 ى رةضاو بكريَت ئةطةر دادطا بينى هيَنانةدى دادوةريي ئةمة ثيَويست دةكات.سزايةكة

كةسانة ناطريَتةوة كة  ى دةركراو بةر لة بةركاربوونى ئةم ياساية هيض لةوبرِيارةكانى ليَبوردن -ثيَنجةم
 .نووسكراوةئةجنامدانى يةكيَك لةو تاوانانةى لةم ياسايةدا دةقتؤمةتبارن بة 

ليَكؤَلينةوة و دادطاييكردنى تؤمةتبارى نةوجةوان بةثيَى ئةوةى لة ياساى ضاوديَريي نةوجةوانان  -شةشةم
 ئةجنام دةدريَت.دةقنووسكراوة، ى بةركار لة هةريَم 1983(ى ساَلى 76ذمارة )

 

 (:14ماددةى )

ثيادة دةقنووسكراون ة كاتى ئةجنامدانى ئةو تاوانان ىئةو حوكمة سزاييانةى لة ياسا بةركارةكان -يةكةم
 دةكريَت لةسةر ئةو تاوانانةى لةم ياسايةدا هاتوون.

هؤكارى دياركراو لةبةرضاو بطريَت، وةك مةترسى تاوانةكة و بارودؤخى كةسيَتيي  دةتوانيَتدادطا  -دووةم
 ةتى لةم بوارة.ئةويش لةبةر رؤشنايي ثيَشينة دادوةرييةكان و سزاكانى دادطاكانى تاوانباريي نيَودةوَل تاوانبار

(ى 111ذمارة ) عيَراقى دادطا بارودؤخى توندكراوى طشتى يان تايبةتى هاتوو لة ياساى سزاكانى -سيَيةم
ةسةر هةر تاوانيَك لةو تاوانانةى دةكةونة ذيَربارى تايبةتكاريي لهةمواركراو ثيادة دةكات  ى1969ساَلى 

 دادطا بةثيَى ئةم ياساية.

فةرمان بكات بة دةستبةسةرداطرتنى هةر سامانيَك يان ماَلوموَلكيَت يان  دةتوانيَتدادطا  -ضوارةم
 كةلوثةليَكى راستةوخؤ يان نارِاستةوخؤ دةستكةوتوو لة تاوانيَك بةبىَ زيان طةياندن بةاليةنى سيَيةمى نيازثاك.

سةردابطريَت هةر كةرةستةيةك يان كااليةك كة ياسا قةدةغةى دةكات دةستى بة دةتوانيَتدادطا  -ثيَنجةم
بةضاوثؤشني لةوةى دةعوايةكة داخرابيَت يان بةسةرضووبيَت لةبةر هةر هؤيةكى ياسايي بةثيَى حوكمةكانى 
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ى 1971(ى ساَلى 23عيَراقى ذمارة )اى بنةماكانى دادطاييكردنى جةزايي (ى ياس307ماددةى )
 هةمواركراو.

 

 بةشى ضوارةم

 ليَكؤَلينةوة و طةرةنتييةكانى تؤمةتبار و ودادطاييكردنريَساى ريَكارةكان و كؤكردنةوةى بةَلطة و 

  (:15ماددةى )

ثيادة  1971(ى ساَلى 23عيَراقى ذمارة ) جةزايي ىحوكمةكانى ياساى بنةماكانى دادطاييكردن -يةكةم
 يَكارانةى دادطا دةيانطريَتةبةر.دةكريَت لةسةر ئةو ر

وتيَنةر بؤ دةعواى ناكةونةذيَر بارى ماوةبةسةرضوونى كة نووسكراونئةو تاوانانةى لةم ياسايةدا دةق -دووةم
 .سزايي و سزا

ثشت ببةسنت بة حوكمى دادطا تاوانكاريية  دةتوانندادطا و دةستةى تةمييزيي لة دادطاى تةمييز  -سيَيةم
 .نووسكراوننيَودةوَلةتييةكان لةكاتى تةفسريكردنيان بؤ حوكمةكانى ئةو تاوانانةى لةم ياسايةدا دةق

ثشت ببةستيَت بةو بةَلطة و دؤكيوميَنتانةى ثيَشكةش دةكريَن لة اليةن تيمى  دةتوانيَتدادطا  -ارةمضو
ليَكؤَلينةوةى سةر بة نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ ثتةوكردنى ليَثرسينةوة لةو تاوانانةى لةاليةن ريَكخراوى 

جيَكردنيَك بؤ ناوةرِؤكى ةك جيَبدةوَلةتى ئيسالمى لة عيَراق و شام/داعش(ى تريؤريستى ئةجنامدراون وة)
 .2017(ى ساَلى 2379برِيارى ئةجنومةنى ئاسايشى ذمارة )

 

  (:16ماددةى )

 طشت كةسةكان لةبةردةم داداطادا يةكسانن. -يةكةم

 تؤمةتبار بيَتاوانة تاوةكو تاوانباركردنى لةبةردةم دادطا دةسةمليَنريَت بةثيَى ياسا. -دووةم

اساية كردنيَكى ئاشكراى بؤ بكريَت ثاَلثشت بة حوكمةكانى ئةم ييمافى هةية دادطاي هةر تؤمةتباريَك -سيَيةم
 دةرضوون. و ئةو ريَسايانةى بةثيَي ئةم ياسايةوة
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لة كاتى ئاراستةكردنى هةر تؤمةتيَك دذ بة تؤمةتباريَك بةثيَى ئةم ياساية، ئةوا تؤمةتبار مافى هةية  -ضوارةم
 دةسثاك بكريَت بةثيَى ئةم طةرةنتييانةى خوارةوة وةك نزمرتين ئاست:كردنيَكى دادوةرانة و يدادطاي

دةستبةجىَ ناوةرِؤكى ئةو تؤمةتةى ئاراستةى كراوة بةووردةكاري و سروشت و هؤيةكةى ثيَى  -1
 رابطةينريَت.

 كاتي تةواو بؤ تؤمةتبار برةخسيَت و ئاسانكارى ثيَويستى بؤ بكريَت بؤ ئةوةى بتوانيَت بةرطركردنى -2
خؤى ئامادة بكات و ئازادى بؤ برةخسيَت لة ثةيوةندى كردن بة ثاريَزةريَك كة بةتةواوى ويستى خؤى 

 دةستنيشانى بكات و بةتةنيا لةطةَلى كؤدةبيَتةوة.

 دواكةوتنيَكى بىَ ثاساو ئةجنام بدريَت.بةبىَ كردنى يدادطاي -3

كة  كةى دادطايي بكريَت يان ثيَى رابطةيندريَتبةشيَوةى ئامادةبوون و بة ئامادةبوونى ثاريَزةرة تايبةتة -4
مافى داواكردنى يارمةتيي دادوةرى هةية ئةطةر تواناى دارايي نةبيَت، و مافى هةية داواى ئةم يارمةتيية بكات 

 بةبىَ ئةوةى كريَى ثاريَزةرايةتي لة ئةستؤ بطريَت. بكاتة بريكاركة ريَطةى دةدات ثاريَزةريَك 

ليَكردن بكات و طفتوطؤ بكات لةطةلَ طةواهيدةرانى سةملاندن يةواهيدةرانى بةرطرمافى هةية داواى ط -5
 كردنى ثتةوتر بكات بةثيَى ياسا.يو ثيَشةشكردنى هةر بةَلطةيةك بةرطر

و مافى هةية بيَدةنطى هةَلبذيَريَت بةبىَ ئةوةى ئةم بيَدةنطيية وةك بةَلطة  ،ناكريَت ناضار بكريَت بةدانثيَنان -6
 وانباركردن يان بيَتاوانى تةفسري بكريَت.لةسةر تا

 

 (:17ماددةى )

ن كة لةاليةن ريكردطياداشتيَكى دةست ثاَلثشت بة فةرمانيَك يانراطري بكريَت ثيَويستة تؤمةتبار  -يةكةم
ثيَويستة دةستبةجىَ ئةو تؤمةتةى خراوةتة ثاَلى ثيَى بطوتريَت و بؤ دادطا و  ،دادوةرى ليَكؤَلينةوة دةركرابيَت

 بطوازريَتةوة.

ثيَويستة لةسةر دادطا ريَكارةكانى دادطاييكردنيَكى دادوةرانة و خيَرا مسؤطةر بكات بةثيَى  -دووةم
حوكمةكانى ئةم ياساية و ريَساكانى ريَكار و بةَلطةكانى هاوثيَض بةم ياساية لةطةلَ مسؤطةركردنى مافةكانى 

 قوربانيان يان كةسوكاريان و طةواهيدةران. تؤمةتبار و لةبةرضاوطرياوة ثيَويستةكان بؤ ثاراستنى
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ريَزطرتن لة مافةكانى تؤمةتبار و دةستةبةركردنى مسؤطةر بكات، و ثيَويستة  ثيَويستة لةسةر دادطا -سيَيةم
تؤمةتبار زانيارى و زانينى هةية بةو تؤمةتة يان و دَلنيا بيَتةوة لةوةى برِيارى رةوانةكردن خبويَنيَتةوة لةسةرى 
 تاوانبارة يان بيَتاوانة.و ثيَويستة ثرسيار ئاراستةى تؤمةتبار بكات بةوةى  ،تانةى خراونةتة ثاَلىئةو تؤمة

و  دانيشتنةكانى دادطا بةئاشكرا دةبن مةطةر دادطا برِيار بدات بيكاتة نهيَنى بةثيَى ريَساكانى ريَكار -ضوارةم
، تةنها وةك بةدةركردنيَك نةبيَت نى دانيشتنةكة بداتكرديبةنهيَن ىبةَلطةكانى هاوثيَض بةم ياساية و نابيَت برِيار

 كة لة برِيارةكة باسى دةكات.لةبةر هؤكارى سنووردارةوة و 

 

  (:18ماددةى )

بكات بةثيَى ئةوةى لة مسؤطةر ثيَويستة لةسةر دادطا ثاراستنى قوربانيان يان كةسوكاريان و طةواهيدةران 
هاوثيَض بةم ياساية هاتووة لة نيَوانيشياندا دةستةبةركردنى نهيَنى ناسنامةى ريَساكانى ريَكار و بةَلطةكانى 

 قوربانيان يان كةسوكاريان و طةواهيدةران.
 

 (:19ماددةى )

كةسوكارى قوربانيان و زيانليَكةوتووانى عيَراقي بؤيان هةية لة رووى مةدةنييةوة دةعوا بكةن لةبةردةم ئةم 
ى ئةو زيانةى ثيَيان كةوتووة لةو كردارانةى دةبنة تاوان بةثيَى حوكمةكانى ئةم دادطاية دذ بة تؤمةتباران لةبر

ذمارة  عيَراقى جةزايي ىبرِوانيَتة ئةم دةعوايانة بةثيَى ياساى بنةماكانى دادطاييكردن دةتوانيَتياساية، و دادطا 
 و ياسا ثةيوةندارةكان. 1971(ى ساَلى 23)

 

  (:20ماددةى )

تاوانانةى دةكةونة  بةوةر دادطا حوكم و سزايةكانى سةر تؤمةتبارة تاوانباركراوةكان ثيَويستة لةس -يةكةم
 بسةثيَنيَت.و دادطا رابطةينيَت  تايبةتكارييناو 

تةوة، و حوكم تةنها يَويَنياخندادطا حوكمةكانى بة زؤرينة يان بةريَككةوتن دةردةكات، و بةئاشكرا دة -دووةم
 دةردةضيَت. تاوانباركردنةوةثاَلثشت بة برِيارى 
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 بةشى ثيَنجةم

 ريَطةكانى تانةليَدان و دووبارة دادطاييكردنةوة و جيَبةجيَكردنى حوكمةكان

 (:21ماددةى )

بة ريَطةى تةمييز لة  دةتوانيَت تانةبداتو زيانليَكةوتوو لة تاوان طشتى  حوكمدراو يان داواكارى -يةكةم
 حوكم و برِيارةكان لةالى دادطاى تةمييز لةبةر هةر هؤيةك لةم هؤيانةى خوارةوة:

 ئةطةر حوكمةكة بةسةرثيَضى ياسا دةركرابيَت يان هةَلةيةكى هةبيَت لة تةفسريكردنى. -1

 هةَلة لة ريَكارةكان. -2

 مايةى ثيَشيَلكردنى دادثةروةريي.روودانى هةَلةيةكى بنةرِةتي لة رووداوةكان ببيَتة  -3

 حوكمى دادطا ثةسةند بكات يان هةَليان بوةشيَنيَتةوة يان هةمواريان بكات. دةتوانيَتدادطاى تةمييز  -دووةم

لة كاتى دةركردنى دادطاى تةمييز حوكمى هةَلوةشاندنةوةى حوكمى دةركراو بة بيَتاوانى يان بة  -سيَيةم
ن دادوةرى ليَكؤَلينةوة ئةوا بؤى هةية دةعوايةكة بؤ دادطا بطةرِيَنيَتةوة بؤ ئازادكردن لةاليةن دادطاوة يا

 .كردنةوةى تؤمةتباريدووبارة دادطاي

(ى 23ذمارة )عيَراقى جةزايي  انى ياساي بنةماكانى دادطاييكردنىماوةى تانةليَدان بةثيَى حوكمةك -ضوارةم
 انة هةبيَت.مةطةر دةقيَكى ثيَضةوى هةمواركراو دةبيَت 1917ساَلى 

 

 (:22ماددةى )

لة كاتى دؤزينةوةى رووداو يان راستى نوىَ كة ثيَشرت نةزانرابيَت لةكاتى ئةجنامدانى دادطاييكردن  -يةكةم
لةوانةية ببيَتة هؤكاريَكى كة  ،لةبةردةم دادطا يان لةكاتى تيَرِوانينى دةعوا لةبةردةم دادطاى تةمييز

داواكارى دووبارة  دةتواننيةكالكةرةوة بؤ طةيشنت بة برِيار، ئةوا كةسى حوكمدرا و داواكاري طشتى 
 ردنةوة ثيَشكةش بة دادطا بكةن.كدادطايي
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ةطةر بةاَلم ئ ،ثيَويستة لةسةر دادطاى تةمييز داواكارييةكة رةت بكاتةوة ئةطةر بيين بيَ بنةماى ياسايية -دووةم
بينى داواكارييةكة ثشتى بة هؤى برِواثيَهيَنةر بةستووة ئةوا بة ئاماجنى طةيشنت بة هةمواركردنى برِيارى 

 :رتن بؤ اليةنةكانى دةعوا دةتوانيَتحوكمةكة لةدواى طويَط

 ت.بؤ ئةوةى سةرلةنوىَ تيَرِوانينى بؤ بكادةعواكة بؤ ئةو دادطاية بنيَريَتةوة كة حوكمةكةى دةركردووة  -1

 يان دادطاى تةمييز تيَرِوانينى دةعواكة لةئةستؤ بطريَت. -2

 

 (:23ماددةى )

 لة دادطاوة دةرضوون بةثيَى ياسا جيَبةجيَ دةكريَن. ئةو حوكمانةى -يةكةم

حوكمةكانى ليَبوردنى طشتى يان تايبةت يان راطرتنى جيَبةجيَكردن ثيادة ناكريَن بةسةر ئةو سزايانةى  -دووةم
 دةردةضن.لةم دادطاية 

 

 بةشى شةشةم

 و قةرةبووةكان كؤمةكسندوقي 

 (:24ماددةى )

 (.و قةرةبووةكان كؤمةكبةثيَى ئةم ياساية سندوقيَك دادةمةزريَت بةناوى )سندوقى  -يةكةم

 :لةثيَكديَت  داهاتةكانى ئةم سندوقة -دووةم

 .كؤمةكى نيَودةوَلةتى و نيَوخؤيي -1

 .وةردةطرييَنةم ياساية حوكمةكانى ئ جيَبةجيَكردنىسةرجةم ئةو مايانةى لة ئةجنامى  -2

 قوربانيانىبؤ ئةم سندوقة تةرخانيان دةكات وةك قةرةبووكردنةوةيةك بؤ حكومةتى ئيتيحادى ئةو مايانةى  -3
 ،داوةئةو تاوانانةى ئةندامانى ريَكخراوى )دةوَلةتى ئيسالمى لة عيَراق و شام/داعش(ى تريؤريستى ئةجناميان

 .2005(ى دةستورى عيَراقى ساَلى 132ثاَلثشت بة دةقى ماددةى )
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ةى ثيَيةوة ثةيوةسنت بة ثيَرِةويَك ريَكدةخريَت كة ئةجنومةنى انئةو كاروباربةرِيَوةبردنى سندوق و  -سيَيةم
 وةزيران دةرى دةكات.

 بةشى حةوتةم

 حوكمى طشتى و كؤتايي

 (:25ماددةى )

سةرؤكى دادطا و دادوةرةكانى و دادوةرانى ليَكؤَلينةوة و داواكارة طشتييةكان و بةرِيَوةبةرى  -يةكةم
ةوانةى لة دادطا كار دةكةن ثاريَزبةندييان هةية دذ بة دةعوا مةدةنييةكان لةوةى فةرمانطةى كارطيَرِيي و ئ

 ثةيوةستة بة ئةركة فةرمييةكانيان.

ثيَويستة دادطا مامةَلةى ثيَويست بكات لةطةلَ كةسانى ديكة بة تؤمةتباريشةوة بؤ مسؤطةركردنى  -دووةم
 بةجيَطةياندنى دادطا بؤ كارةكانى.

 

 (:26ماددةى )

و بةشيَكى  ى ثاشكؤى ئةم ياساية تةواوكةري ئةم ياسايةيةريَساكانى ريَكار و كؤكردنةوةى بةَلطةكان -يةكةم
 دانةبرِاوة ليَى.

ثيادة دةكريَت بةوةى ناكؤك  1969(ى ساَلى 111حوكمةكانى ياساى سزاكانى عيَراقى ذمارة ) -دووةم
ة نيَودةوَلةتييةكانى ثةيوةست بةو تاوانانةى دةكةونة نيية لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياساية و ثابةنديية ياسايي

 تايبةتكاريي دادطا لة كاتى ثيادةكردنى حوكمةكانى تايبةت بة ليَبوردن لة بةرثرسيَتيي تاوانكاري.ضوارضيَوةى 

 

 (:27ماددةى )

(ى 25و ياساى ميالك ذمارة ) 1960(ى ساَلى 24حوكمةكانى ياساى راذةى مةدةنى ذمارة ) -يةكةم
 و 1991(ى ساَلى 14ذمارة )و كةرتى طشتى و ياساى بةرزةفتةيي فةرمانبةرانى دةوَلةت  1960ى ساَل

يان هةر ياسايةك جيَطةيان هةمواركراو، ى 2006(ى ساَلى 27ذمارة )يي يةكخراو ياساى خانةنشين
 لةسةر ئةندامانى دادطا ثيادة دةكريَت بيَجطة لة دادوةران و داواكارانى طشتى.بطريَتةوة، 
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لة كاتى كؤتايي هاتنى كارةكانى دادطا دادوةر و داواكارة طشتييةكان دةطةرِيَندريَنةوة بؤ ئةجنومةنى  -دووةم
دادوةرى بؤ كاركردن لة دادطاكانى هةريَم، و ئةوةى تةمةنى ياسايي تةواوكردووة خانةنشني دةكريَت بةثيَى 

 ياسا.
 

 (:28ماددةى )

زمانى فةرمني بؤ دادطا، و دةكريَت لة كاتى ثيَويستى زمانى ديكة زمانى كوردى و زمانى عةرةبى دوو 
 بةكاربهيَنريَت.

 

 (:29ماددةى )

 بودجةى طشيت تيَضووةكانى دادطا لةئةستؤ دةطريَت.

 

 (:30ماددةى )

لة ئةستؤ دةطريَت و ثيَشكةشى سةرؤكى دادطا ئامادةكردنى راثؤرِتيَكى ساالنة دةربارةى كارةكانى دادطا 
 ئةجنومةنى دادوةري دةكات.

 

 (:31ماددةى )

 كار بةهيض دةقيَكى ياسايي يان برِياريَكى ناكؤك لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكريَت.

 

 (:32ماددةى )

 ئةجنومةنى دادوةري ريَنمايي ثيَويست بؤ ئاسان جيَبةجيَكردنى حوكمةكانى ئةم ياساية دةردةكات.سةرؤكى 
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 (:33ماددةى )

 ياساية لة ريَكةوتى باَلوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمي )وةقايعى كوردستان( جيَبةجيَ دةكريَت.ئةم 

 
 

 هؤيةكانى دةرضوواندن

 ىداعش(ى تريؤريست/دةوَلةتى ئيسالمي لة عيَراق و شام)ريَكخراوى لةبةر ئةو مةترسيية تاوانكارييةى       

قيَزةوةنى ئةو  لةبةر عيَراق و عيَراق و كؤمةَلطةى نيَودةوَلةتى هةيةتى، و –كوردستان هةريَمى  لةسةر
، و وةك طوجناندن نينيَودةوَلةت ىتاوان، كة تاوانانةى ئةجنامدراون و ئةو كوشتارة درِندانانةى بوونةتة دةرئةجنامى

ككةوتننامة و بةَلطةنامة لةطةلَ ستانداردة نيَودةوَلةتييةكان و وةك جيَبةجيَكردنيَك بؤ ثةمياننامة و ريَ
 ئاسايشى و بة مةبةستى كاراكردنى برِيارى ئةجنومةنى ،ئةوانةى عيَراق ثةسةندى كردووننيَودةوَلةتييةكان 

تايبةمتةند لة  ىي، و لة ثيَناو ثيَكهيَنانى دادطايةكى تاوانكار2017(ى ساَلى 2379نيَودةوَلةتى ذمارة )
دادطاييكردنى ئةندامانى  ييو ثيَدانى تايبةتكار عيَراق - لة هةريَمى كوردستان ضوارضيَوةى دادطا ئاساييةكان

 ئةم ياساية دةرضوويَندرا. ،و قةرةبووةكان و دامةزراندنى سندوقيَك بؤ كؤمةك ،ييةتريؤريست ةريَكخراوئةم 


