بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
هةريَمى كوردستانى عيَراق
سةرؤكايةتى هةريَم
سةرؤك
بةناوى طةلةوة
برِيارى ذمارة ()01ى سالَى 1105

بةثيَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي ()1ي ماددةي ()11ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان –
َثشيت ئةو ياساكارييةى
َي  5112ى هةمواركراو ثيَمان دراوةو ،بة ثال
عيَراق ذمارة ()1ى سال
ثةرلةماني كوردستـان – عيَـراق كردويةتي لة دانيشتين ذمارة ( )11لة 5112/4 /52
بريارماندا بةدةركردني:

ياساى ذمارة ()7ى سالَى 1102
ياساى هةموارى يةكةمى ياساى دةستةى طشتيى دةسثاكيى لة هةريَمى كوردستان ـ عيَراق
ذمارة ()3ى سالَى 1100
ماددةى (:)0

ناونيشانى ياساكة هةمواردةكريَت و بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:
(ياساى دةستةى دةسثاكيى هةريَمى كوردستان ـ عيَراق).

ماددةي (:)1

دوو برِطة بة ريزبةندى (حةوتةم و هةشتةم) بؤ ماددةى (يةكةم)ى ياساكة زيَدة دةكريَن و ،بةم
شيَوةيةى خوارةوة دةخويَندريَنةوة:
َى :مةبةست ليَى بريتيية لة هةر تاوانيَك لةو تاوانانةى كة لة ماددةكانى
حةوتةم :تاوانى طةندةل
( 522 ،521 ،572 ،572 ،575 ،571 ،524 ،522و )522ى ياساى سزاكانى
َى  1222دةقيان لةسةر كراوة و ،تاوانةكانى ثيَشيَلكار
عيَراقى ذمارة ()111ى سال
بؤ ئةركةكانى وةزيفةى طشتى  ،كة بريتني لة بةرتيل  ،ئيختيالس و زيدةرِؤيي فةرمانبةران
َدةدان (بةردةستكردنى
لة سنوورى وةزيفةكانيان و ،تاوانةكانى شووشتنةوةى ماية و دال
َى) و  ،هةر تاوانيَك يةكيَك بيَت
ئةو سامانانةى دةرةئةجنامى تاوان يان كةتنى طةندةل
لة بارودؤخة توندكراوةكانى دةقكراو لة برِطةكانى ( ثيَنجةم  ،شةشةم و حةوتةم )ى
ماددةى ( )122لة ياساى سزادانى عيَراقى هةمواركراو بة ياسايةكى ريَكخراوى دةرضوو
َوةشاوة
َوةشاوةى ثاشكؤ بة فةرمانى دةسةآلتى ئيئتيالفى كاتى هةل
لة ئةجنومةنى حوكمى هةل
َى .5114
ذمارة ()22ى سال
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َة دواكةوتةكان :بريتني لةو منداآلنةى ناكامن و هاوسةرطريييان نةبةستووة و ئةو
هةشتةم :مندال
منداآلنةى هاوسةرطريييان بةستووة كة لة رِووى داراييةوة سةربةخؤ نني.
ماددةي (:)3

ماددةى (دووةم)ى ياساكة هةمواردةكريَت و ،بةم شيَوةية دةخويَندريَتةوة:
بةثيَى ئةم ياساية دةستةيةك بةناوى ( دةستةى دةسثاكيى هةريَمى كوردستان ـ عيَراق ) دادةمةزرىَ
خاوةن كةسايةتيى مةعنةوى و سةربةخؤيى دارايى و كارطيَرِيية و ،بودجةيةكى سةربةخؤي هةية و لة
ذيَر ضاوديَريى ثةرلةمان داية.

ماددةي (:)2

ماددةى (سيَيةم)ى ياساكة هةمواردةكريَت و بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
ئاماجنى ئةم ياساية بريتية لة:
َى و خؤثاراسنت ليَى.
يةكةم :بةرةنطاربوونةوةى طةندةل
َثشتكردنى ثرةنسيثةكانى دةستثاكى ،شةفافيةت ،ليَثرسينةوة و بةرجةستةكردنى ثرةنسيثى
دووةم :ثال
سةروةريى ياسا.
َسةنطاندن  ،رِاست كردنةوة  ،ثةرةثيَدانى كارو رةفتارى وةزيفى  ،ستاندةرةكانى راذةى
سيَيةم :هةل
طشتى ،لة ئةستؤطرتنى بةرثرسياريةتى و ئاسانكاريى ريَكارةكان.
ماددةي (:)5

ماددةى (ضوارةم)ى ياساكة هةمواردةكريَت و بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
حوكمةكانى ئةم ياساية ثيادة دةكريَت بةسةر:
يةكةم :سةرؤكةكانى دةسةآلتى ياسادانان  ،جيَبةجيَكردن  ،دادطةرى  ،ئةندامةكانيان و ئةوانةى
تياياندا كارمةندن بةثيَى ياسا بةركارةكان.
دووةم :كةرتى تايبةت بة تايبةتى ئةو كةس و كؤمثانيايانةى لةطةلَ قةوارةكانى كةرتى طشتيدا
طريَبةستيان ئةجنامداوة.
َطاى مةدةنى  ،ريَكخراوة ناحكومية
سيَيةم :ريَكخستنة سياسييةكان  ،ريَكخراوةكانى كؤمةل
َةكان و يانةكان لةو
نيشتمانيةكان  ،يةكيَتيةكان  ،سةنديكا ،ناوةندة ئايينيةكان  ،كؤمةل
بابةتانةى ثةيو ةسنت بة رِةوايى سةرضاوةكانى ماية ثيَدان و جؤرى خةرج كردن و بة دواكةوتنى
شوشتنةوةى ماية.
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ماددةي (:)6

ماددةى (ثيَنجةم)ى ياساكة هةمواردةكريَت و بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
دةستة كار دةكات لةسةر:
َى و ستاندةرةكانى رِاذةى طشتى
يةكةم :جيَبةجيَكردن و سةثاندنى ياساكانى بةرةنطاربوونةوةى طةندةل
بةثيَى دةستوور و ياسا بةركارةكان.
َى بةسةرجةم ريَطة و ئامرازةكان و
َدان و زانيارى و سكاآل لةسةر طةندةل
دووةم :وةرطرتنى هةوال
َةكردن لةطةلَ سةرجةم ئةو شتانةى رِةدى دةكةنةوة لة
لةسةرجةم سةرضاوةكان و مامةل
َدانى بة درؤ (االخبارات الكاذبة).
نيَوانيشياندا هةوال
َةرى سةر بة دةستة ،لةذيَر سةرثةرشتى
َى لةرِيَطةى ليَكؤل
َينةوة لة تاوانةكانى طةندةل
سيَيةم :ليَكؤل
َينةوة بةثيَى ياساى بنةماكانى دادطايية سزاكارييةكان و ،بةدواداضونيان و
دادوةرانى ليَكؤل
ثاراستنى نهيَنى ناسنامةى ئةوانةى هاوكارن بةثيَى ياسا.
َى كة بؤ دةرةوة رِايان كردووة و،
ضوارةم :طةرِاندنةوةى ئةوانةى تؤمةتبارن بة تاوانى طةندةل
َى كة بة قاضاغ براونةتة دةرةوة بة
طةرِاندنةوةى ماية و سامان و داهاتةكانى طةندةل
هةماهةنطى و هاوكاريى اليةنة تايبةمتةندةكان.
َوطؤرِكردنى
َى و بةرةنطاربوونةوةى و ئال
َةتى لةبوارى ريَطةطرتن لة طةندةل
ثيَنجةم :هاوكاريى نيَودةول
َيى سنووربرِ
َينةوةى هاوبةش بةتايبةتى لة تاوانةكانى طةندةل
َى و ليَكؤل
زانيارى لةسةر طةندةل
بة هاوكارى و هةماهةنطيى اليةنة ثةيوةنديدارةكان.
شةشةم :بآلوكردنةوةى رؤشنبريى نيشتماني بؤ طةشةثيَدانى ضةمكةكانى دةسثاكى و شةفافيةت و
ليَثرسينةوة و ،ثابةند بوون بة ستاندةرةكانى رِاذةى طشتى و كاركردن لةطةلَ بةرثرسانى
تايبةمتةند لة ثيَناوى دانانى ثرؤطرامى خويَندنى نيشتمانى  ،بؤ ثتةوكردنى ضةمكى
دةسثاكى طشتى.
حةوتةم :دةركردنى ريَنما يى ريَساكانى رةفتارى ئةريَنى وةزيفى بؤ روونكردنةوةى ستاندةرةكانى
راذةى طشتى و رةوشتةكانى كار كة ثيَويستة فةرمانبةرانى هةريَم ثيَيةوة ثابةند بن
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وةك مةرجيَكى دامةزراندن و بةردةوام بوون لة رِاذة و ضاوديَرى كردنى مةوداى ثابةندبوون
ثيَيةوة و ،بة طويَرةى ثيَويست لة ماوةيةك بؤ ماوةيةكى تر هةموار دةكريَت.
هةشتةم:

 -1دةركردنى ريَنمايى دةرخستنى ئةستؤى دارايى بةثابةندكردنى رِاسثيَردراوان بة خزمةتى طشتى كة
لةم ياسايةدا دةقيان لةسةر كراوة ،كةوا بةرذةوةنديية داراييـةكانى خؤيـان و بةرذةوةنديـةكانى
َة دواكةوتةكانيان ئاشكرا بكةن و ،لةماوةيةك بؤ ماوةيةكى تر هـةمواردةكريَت
هاوسةر و مند ال
بة طويَرةى ئةوةى دةستة بة طوجناوى دةيبينيَـت ،بـؤ دةسـتةبةركردنى ئـةو مةبةسـتانةى ليَـي
ضاوةرِىَ دةكريَت.
 -5دةرخستنى بةرذةوةنديية داراييةكان زانيارى ورد لة خؤ دةطريَت دةربارة ى ئةو شـتانةى كةسـى
داواليَكراو خاوةنيانة لة نيَوانيشياندا ئةو خانووبةرة و طوازراوة و داهاتة دارايى و رِةسـيدى لـة
بانكى و ثشك و سةنةد و مافة مةعنةوييانةى لة ناو ةوة و دةرةوةى هةريَم خاوةنيانة.
 -2دةرخستنى بةرذةوةنديية داراييةكان هةر يةك لة مانةى خوارةوة دةطريَتةوة:
أـ سةرؤكى هةريَم و جيَطرةكةى.
ب ـ سةرؤكى ثةرلةمان و جيَطر و سكرتيَر و ئةندامةكان.
ج ـ سةرؤك وةزيران و جيَطرةكةى.
د ـ وةزيرةكان و ئةوانةى بة ثلةى وةزيرن و بريكارى وةزيرةكان.
هــ ـ سـةرؤكى دةسـتةى دةسـثاكى و جيَطرةكـةى و سـةرجةم بة ِريَوةبـةرة طشـتيةكانى دةسـتة و
َةرةوةكانى.
ليَكؤل
وـ خاوةن ثلة تايبةتةكان و بريكار و ياريدةدةرةكانيان.
زـ بةرِيَوةبةرى طشتى و ياريدةدةركانيان.
َةرةكان.
ح ـ دادوةر و ئةندامانى داواكارى طشتى و سةرثةرشتيارة دادوةرييةكان و ليَكؤل
ت ـ ئةفسةرانى ثاسةوانى هةريَم و ئاسايشى ناوخؤ لة ثلةى موقةدةم بةرة و سةرةوة و ،ئةو ئةفسةر و
َينةوة دةكةن.
مفةوةزانةى كارى ليَكؤل
ي ـ ثاريَزطار و سةرؤكى يةكة كارطيَرِييةكان و سةرؤك و ئةندامانى ئةجنومةنةكانى ثاريَزطا و قةزا و
ناحية و سةرؤكى شارةوانيةكان و ئةندامانى ئةجنومةنةكانى شارةوانى.
5112 /6/1

– –4
العدد

ذمارة ()111

ك ـ هةر كةسيَك ثؤستيَك ى مةدةنى يان سةربازى هةبيَت لةسةرةوة نـاوى نةهاتبــىَ و دةسـتة بـة
ثيَويستى بزانىَ كةوا راثؤرتى دةرخستنى دارايى بيطريَتةوة  ،بة ثيَـي ريَنماييـةك كـة بـؤ ئـةم
مةبةستة دةردةضيَت.
 -4دةستة بؤى هةية راثؤرتى دةرخستنى ئةستؤى دارايى ئةوانةى حـوكم دةدريَـن بـة يـةكيَك لـةو
تاوا نانةى كة لة برِطةى (حةوتةم)ى ماددةى يةكةمى ئةم ياسايةدا هاتووة بآلوبكاتـةوة و ريَطـة
بدات بةوةى جةماوةر و رِاطةياندن سةيريان بكةن يان كؤثيان بكةن.
نؤيةم:

 -1دةستة بؤى هةية فةرمانطةى ثةيوةنديدار رِاسـثيَريَت بـة دةستكيَشـانةوةى ئـةو فةرمانبـةرةى
َى
َةتى ذمارة ()14ى سال
َينة وةية بة ثيَى ياساى بةرزةفتةكردنى فةرمانبةرانى دةول
ملكةضى ليَكؤل
 1221ى بةركار لة هةريَمدا.
 -5دةستة بؤى هةية ئةو سةرثيَضيانةى ثةيوةسنت بة ستاندةرةكانى راذةى طشـتى رةوانـةى اليـةنى
ثةيوةنديدار بكات و ،بؤى هةية راسـثاردةى لةطـةلَ هـاوثيَك بكـات بـة طرتنةبـةرى ريَكـاريى
بةرزةفتةكاري.
دةيةم:

َدةستيَت بة ضـاوديَرى وةرطـرتن و
 -1دةستة هاوكارى ديوانى ضاوديَرى دارايى هةريَم دةكات و ،هةل
خةرجكردنى مايةكانى (أموال) هةريَم و رةفتاركردن ثيَيانةوة و ريَطةى بةرِيَوةبردن و دةركردنـى
راثؤرتى ناوبةناو دةربارةيانةوة.
َدةس تيَت بة ضاوديَريكردنى ئاستى دةسثاكى برِيار و كارة بةرِيَكراوةكان يان ئةو كارانةى
 -5دةستة هةل
طرياونةتةبةر لة كةرتى طشتى و دةركردنى راثؤرتى ناوبةناو دةربارةيان.
 -2ثيَويستة لةسةر ئةو اليةنةى ملكةضى ضاوديَريية لةسةر داواى دةستة و بةبىَ دواكةوتن زانيارى و
َطةنامة بةوانةى كة نهيَنيشن ثلةى نةدركاندنيان هةر ضـيةك بيَـت
روونكردنةوة و نوو سراو و بةل
ثيَشكةشى دةستة بكات و لةطةلَ هةر شتيَكى تر كة دةسـتة بـؤ مةبةسـتةكانى ضـاوديَرى بـة
ثيَويستى بزانيَت ليَى برِوانيَت ،بة ثيَى ياسا كارثيَكراوةكان.
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 -4ئةوةى سةرثيَضى حوكمةكانى بةندى ()2ى برِطةى ( دةيةم)ى ئةم ماددةية بكات ئةوا سزا دةدريَت
بة بةند كردن بؤ ماوةيةك كة لة ( ) 2مانط زياتر نةبيَت و ،بة غةرامةيـةك كـة لـة ( )11دة
مليؤن دينار زياتر نةبيَت ،يان بة يةكيَك لةم دوو سزاية.
 -2دةستة دةسةآلتى جوآلندنى سكاآل ى سزاكاري و بة دواداضوونى هةية بة ثيَى بةندى ()4ى برِطةى
(دةيةم)ى ئةم ماددةية.
َى يان
يازدةم :ثيَشنياركردنـى ئةو ثـرِؤذة ياسايانةى دةكةونة بوارى خؤثاراسنت لة طةندةل
بةرةنطاربوونةوةى .
َوكردنةوةى
دوازدةم :دةستة بؤى هةية فةرمانطة و دامةزراوةكانى كةرتى طشتى ثابةند بكات بة بال
َطةنامةى دياريكراو لةسةر هةر كاروباريَك كةوا سةثاندنى شةفافيةتى
داتا يان زانيارى يان بةل
تيَدا بة ثيَويست بزانىَ بة ثيَى ضةند ميكانيزم و ريَسايةك كة دةستة ديارييان دةكات.
َيدا
سيَزدةم :جيَبةجيَكردنى ريَوشويَن بؤ ريَطةطرتن لة تيَوةطالنى كةرتى تايبةت لة طةندةل
وثتةوكردنى شةفافيةت لة قةوارةكانى كةرتى تايبةت و ريَطرى كردن لة ناكؤكى
بةرذةوةندييةكان تياياندا.
ضواردةم :دةركردنى ريَنمايى ريَطةطرتن لة ناكؤكى بةرذةوةنديةكان لة هةريَمدا و ضاوديَريى ثابةند
بوون ثيَيةوة و دةست نيشان كردنى سةرثيَضى كردنى حوكمةكانى و ،دةركردنى راثؤرتى
ناوبةناو دةربارةيانةوة.
ثازدةم :دةستة بؤى هةية كاريَك بكات كة زةرورى بيَت لة بوارى بةرةنطاربوونةوة و خؤثاراسنت
َى.
لة طةندةل
ماددةي (:)7

برطةى (يةكةم)ى ماددةى (شةشةم)ى ياساكة هةمواردةكريَت و بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
َبذاردنى سةرؤكى دةستة لةاليةن ثةرلةمانةوة دةبيَت بة دةنطدانى نهيَنى بة زؤرينةى
يةكةم :هةل
( )2/5دوو لةسةر سيَى ذمارةى ئةندامةكان لة نيَو ( )2سيَ كانديددا كة ليذنةيةكى
َةتى سةرنةكةوتنى هيك كام لةم كانديدانة بة ()2/5
ثةرلةمانى كانديديان دةكات و ،لة حال
َبذاردن لة نيَوان ئةو دوو كانديدة
دوو لةسةر سيَى دةنطةكانى ئةندامانى ثةرلةمان ئةوة هةل
دووبارة دةكريَتةوة ،كة زؤرينةى دةنطةكانيان بة دةست هيَناوة  ،ئةوةى كة زؤرينة بة دةست
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َدةبذيَردريَت بة مةرسوميَكى
دةهيَنيَت ئةوة بة سةركةوتوو دادةنريَت و ،ئةو كةسةى هةل
هةريَمى بة ثلةى وةزير دادةمةزريَت.
ماددةي (:)8

برطةى (ثيَنجةم و شةشةم)ى ماددةى (حةوتةم) لة ياساكة هةمواردةكريَت و بةم شيَوةيةى خوارةوة
دةخويَندريَتةوة:
ثيَنجةم :ثةرلةمان بؤى هةية ثرساندنى سةرؤكى دةستة بكات ،بة ثيَى ريَكارةكانى ثرساندنى
وةزيرةكان  ،سةرؤك بة برِيارى ثةرلةمان بة زؤرينةى ( )2/5دوو لةسةر سيَى ئةندامةكانى لة
َةتانةى خوارةوة لة ثؤستةكةى الدةبريَت:
يةكيَك لةو حال
 -1ئةطةر برِيـاريَكى دادطـةريي بنـ ِ دةربضـيَت بـة تاوانبـاركردنى بـة ئةجنامـدانى تـاوانيَكى
بة ئةنقةست يان كةتنيَكى ئابرِوبةر.
 -5ئةطةر دريَغى يان كةمتةرخ ةمى طةورة لة ئةجنامدانى كارو ئةركةكانى بسةمليَنريَت.
 -2خراث بةكارهيَنانى دةسةآلتةكانى.
َةتى ( )2 ،5لة برِطةى ثيَنجةمى ئةم
شةشةم :برِيارى البردنى سةرؤك لة ثؤستةكةى لة هةردوو حال
َينةوة دةردةكريَت ،كة بة برِيارى ثةرلةمان بة
ماددةية ،لةسةر راسثاردةى ليذنةيةكى ليَكؤل
زؤرينةى ( )2/5دوو لةسةر سيَى ئةندامةكانى  ،بة سةرؤكايةتى سةرؤكى دادطاى تةمييزى
هةريَم و ئةنداميَتى ( )5دوو لة ثيَشكةوتووترين ئةندامانى دادطا ثيَك دةهيَنريَت.
ماددةي (:)9

( )4بةند رِيزبةندى ( 8 ،7 ،2و  )2بؤ برِطةى (دووةمى) ماددةى (نؤيةم)ى ياساكة زيَدة دةكريَن و
بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَندريَنةوة:
 -2كردنةوةى لقى دةستة لـة ثاريَزطـا و ئيـدارةكانى هـةريَم بـةو مةرجـةى هـةر لقيَـك لةاليـةن

َطرى برِوانامةى زانكؤيى بةرايي بيَت.
بةرِيَوةبةريَكى طشتى بةرِيَوة ب يَت كةوا بةالى كةم هةل
َى لة ئاستى بةرِيَوةبةرايةتيدا و ،ئـةركى
 -7دامةزراندنى ئةكادمييايةك بؤ بةرةنطاربوونةوةى طةندةل
بونياتنانى تواناكان ،راهيَنان ،بآل وكردنةوةى ضةمكةكانى دةسثاكى و ليَثرسينةوة و شةفافيةت و
َى لة ئةستؤ بطريَت.
بةرةنطاربوونةوةى طةندةل
 -8ثيَشنياركردنى بودجةى دةستة و رةزامةندى دةربرِين لةسةر خةرجيةكانى.
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 -2ئةجنومةنى دةستة بؤى هةية بةرِيَوةبةرايةتى و بةش و هؤبـة بـةطويَرةى ثيَداويسـتييةكانى كـار
َيان بوةشيَنيَتةوة.
بهيَنيَتة كايةوة ،يان ليَكيان بدات  ،يان هةل
ماددةي (:)01

ماددةى (دةيةم)ى ياساكة هةموار دةكريَت و بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
سةرؤك ئةم دةسةآلتانةى خوارةوة ثيادة دةكات:
يةكةم :بةرِيَوةبردن و راطريكردنى كارةكانى دةستة و مسؤطةركردنى بة ئةجنام طةياندنى ئةركةكانى لة
سنوورى ياسادا بةو جؤرةى بةديهيَنانى ئاماجنةكانى مسؤطةر دةكات.
دووةم :دامةزراندن و بةرزكردنةوة و بةرزةفتةكردنى فةرمانبةرانى دةستة بةثيَى ياسا كارثيَكراوةكان.
َةرةوةى دادى بؤ دةستة لة اليةنى ثةيوةنديدار .
سيَيةم :داواكردنى دابينكردنى ليَكؤل
ضوارةم :ثيَشكةشكردنى راثؤرِتى ناوبةناو بؤ ثةرلةمان هةر شةش مانط جاريَك يان هةر كاتيَك
َينةوةيان
ثيَويست بكات كة ضاآلكيةكانى دةستة و ثوختةيةك لةسةر ئةو كيَشانةى ليَكؤل
ليَكراوة و ئةوانةى ثاريَزراون يان داخراون و ،ئةوانةى رةوانةى دادطا تايبةمتةندةكان كراون لة
خؤ بطريَت و دةستة لة ثيَطةى ئةليكرتؤنى خؤى بآلويان دةكاتةوة و دةخياتة بةردةستى
ئامرازة جؤراوجؤرةكانى راطةياندن.
ثيَنجةم :دةركردنى ئةو ريَنماييانةى لةم ياسايةدا دةقيان لةسةر كراوة.
َسان بة كارو ئةركةكان و ثيادةكردنى ئةو دةسةآلتانةى ئةم ياساية يان هةر ياسايةكى
شةشةم :هةل
بةركارى تر دةقيان لةسةر دةكات.
ماددةي (:)00

ماددةى (يازدةم)ى ياساكة هةمواردةكريَت و بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
يةكةم :سةرؤكى دةستة جيَطريَكى دةبيَت بة ثلةى بريكارى وةزارةت بة هةمان مةرجةكانى سةرؤك
و ،بة مةرسومى هةريَمى دادمةزريَت ثاش كانديدكردنى لةاليةن ئةجنومةنى دةستةوة و ،لة
كاتي ئامادةنةبوونى سةرؤك بة هةر هؤيةك بيَت جيَطاى دةطريَتةوة و طشت دةسةآلتةكانيشى
ثيادة دةكات.
دووةم :سةرؤكى دةستة بؤى هةية هةنديَك دةسةآلتةكانى تةخويل بكات بؤ جيَطرةكةى يان بةرِيَوةبةرة
طشتييةكان.
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سيَيةم :جيَطرى سةرؤكى دةستة يان هةر يةكيَك لة بةرِيَوةبةرة طشتيةكانى دةستة لة ثؤستةكانيان بة
َثشت بيَت بة كارى
مةرسوميَكى هةريَمي الدةبريَت لةسةر راسثاردةى سةرؤكى دةستة كة ثال
َينةوة كةوا سةرؤكى دةستة بؤ ئةم مةبةستة ثيَكي دةهيَنيَت.
ليذنةيةكى ليَكؤل
ماددةي (:)01

ماددةى (دوازدةم)ى ياساكة هةمواردةكريَت و بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
دةستة ثيَكديَت لة:
َينةوةكان :بةرِيَوةبةريَكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات كةوا بةالى كةم
يةكةم :فةرمانطةى ليَكؤل
َطرى برِوانامةى زانكؤيى بةرايى بيَت لة ياسا و خاوةنى شارةزايى بيَت لة بوارى ثسثؤرِى
هةل
َينةوة ثيَيةوة
خؤى كة ( )11دة سالَ كةمرت نةبيَت و ،ضةند بةرِيَوةبةرايةتيةكى ليَكؤل
دةبةسرتيَتةوة كةوا بة فةرمانى سةرؤكى دةستة دةكريَنةوة لة هةر ثاريَزطايةك لة
ثاريَزطايةكانى هةريَم و ،ئةم ئةركانة لة ئةستؤ دةطريَت:
َى و ،كؤكردنةوةى زانيارى دةربارةيان بة ثشت بةسنت بة دةزطـا
َةتةكانى طةندةل
 -1ئاشكراكردنى حال
هونةرييةكان.
َى .
َينةوة لة تاوانةكانى طةندةل
َى و ليَكؤل
َدان و زانيارى و سكاآلكانى طةندةل
 -5وةرطرتنى هةوال
 -2هاوكارى كردن لة بوارى ضاوديَريى خةرجكردن و وةرطرتن و رةفتاركردن بة مايـةكانى هـةريَم و
ريَطةكانى بةرِيَوةبردنى
 -4هيَنانةوةى ئةو تؤمةتبارانةى بؤ دةرةوة رايان كردووة و ،طةرِاندنةوةى ئةو ماية و سامانانةى بؤ
دةرةوة رفيَندراون.
َةتى.
َينةوةى هاوبةشى نيَودةول
َوطؤرِ كردنى زانيارى و ليَكؤل
 -2ئال
َطرى
دووةم :فةرمانطةي ياسايى :بةرِيَوةبةريَكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات كـةوا بـةالى كـةم هـةل
برِوانامةى زانكؤيي بةرايي بيَت لة ياسا و خاوةنى شارةزايى بيَت لة بوارى ثسثؤرِى خؤى كة لة
َدةستيَت:
( ) 11سالَ كةمرت نةبيَت و بةم ئةركانةى خوارةوة هةل
 -1ثيَشكةشكردنى بريورا و راويَذ لة ثرسة ياساييةكان كةوا دةخريَنة بةردةم دةستة و ،نويَنةرايةتى
كردنى دةستة لةو دةعوايانةى لةسةرى بةرز دةكريَتةوة بة بريكاريي فـةرمي كـة لـة سـةرؤكى
دةستةوة دةركرابيَت.
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َى يـان
 -5مورافةعةكردن لةبةردةم دادطا تاي بةمتةندةكان لةوةى ثةيوةسـتة بـة تاوانـةكانى طةنـدةل
ثيَداضوونةوةى ريَطةكانى تانةليَدان دةربارةيانةوة.
َينةوانةي لةسةر داواكاريى دةستة ثيَكهيَنراون .
 -2نويَنةرايةتى كردنى دةستة لةو ليذنةى ليَكؤل
َى و
َينةوة و تويَذينةوةى ياسايى تايبةت بة ياساكانى بةرةنطاربوونةوةى طةندةل
 -4ئامادةكردنى ليَكؤل
َةتيةكانى ئةم بوارة.
ريَككةوتننامة نيَودةول
َوطؤرِكراو.
َةتيى ئال
 -2ثيَشكةشكردن و داواكردنى يارمةتى ياسايى نيَودةول
 -2ضاوديَرى لةسةر دةسثاكيى برِيار و كارةكانى كةرتى طشتى.
 -7دانانى ريَنمايى ريَطةطرتن لة ناكؤكى بةرذةوندييةكان لة هةريَمدا.
 -8طرتنةبةرى ريَكار بؤ ضاوديَريى ئاستى دةسثاكى برِيار و كارةكانى كةرتى طشتى و دةركردنى
راثؤرتى ناوبةناو لةم بارةيةوة.
َى و بةرةنطاربوونةوةى .
 -2ئامادةكردنى ثيَشنيار و ثرِؤذة ياسا لة بوارى نةهيَشتنى طةندةل
سيَيةم :فةرمانطةى خؤثاراسنت و شةفافيةت :بةرِيَوةبةريَكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات كةوا بةالى
َطرى برِوانامةى زانكؤيى بةرايى بيَت و خاوةن شارةزايى بيَت لة بوارى ثسثؤرِى خؤى
كةم هةل
كة لة ( )11دة سالَ كةمرت نةبيَت و ،ئةم ئةركانةى خوارةوة لة ئةستؤ دةطريَت.
َةكردن لةطةلَ ئةو زانيارييانةى تياياندا
 -1وةرطرتنى دةرخستةكانى بةرذةوةنديية داراييةكان و مامةل
هاتوون و ،طةرِان بةدواى رِاستيةكانى و ،بةدواداضوونى ئةوانةى دواكةوتوون لة ثيَشكةشكردنى،
ضاوديَريكردنى زيَدةبوونى مايةى ئةوانةى داواكراون دةرخستةى بةرذةوةنديية داراييةكان ثيَشكةش
بكةن و طرتنةبةرى ريَكارى ياسايى دةرهةق بةوةى دةسةمليَنريَت كةوا زيَدةبوونيَكى طةورة لة
َة دواكةوتةكانى بوونى هةية بةثيَى
سامانى يان سامانى هاوسةرى يان يةكيَك لة مندال
حوكمةكانى ئةم ياساية.
َطةى مةدةنى و راطةياندن لة
 -5هاوكارى كردن لةطةلَ ريَكخراوة ناحكوميةكان و كؤمةل
َى و بةرةنطاربوونةوةى.
جيَبةجيَكردنى ريَوشويَنى هاوبةش بؤ ريَطةطرتن لة طةندةل
 -2طةشةثيَدان و ثيَشخستنى ثةيوةندييةكان لةطةلَ ئةو اليةنانةى هاوشيَوةن .
 -4بةرِيَوةبردنى ثرِؤطرامةكانى راهيَنان و ئةجنامدانى كؤنطرة بة هاوكارى وةزارةت و اليةنة
تايبةمتةندةكان و دامةزراوةكانى كةرتى تايبةت.
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 -2بآلوكردنةوةى رؤشنبريي دةسثاكى و شةفافيةت و ليَثرسينةوة و ثابةند بوون بة ستاندةرةكانى
راذةى طشتى.
 -2هاوكارى كردن لةطةلَ اليةنة ثةيوةنديدارةكان بؤ دانانى ثرِؤطرامى خويَندنى نيشتماني بؤ
َى.
ثتةوكردنى دةسثاكى و بةرةنطاربوونةوةى طةندةل
 -7دانانى ريَنمايي ريَساكانى رةفتارى ثيشةيى و ضاوديَريكرنى ثابةند بوون ثيَيةوة و ،جةخت
كردنةوةى لةسةرى.
 -8دانانى ريَنمايي دةرخستنى ئةستؤى دارايى.
َطةنامةكان.
 -2دانانى ثيَرِةو و ميكانيزم و ريَساى بآلوكردنةوةى زؤرةمليَى داتا و زانيارى و بةل
َى و بةرةنطاربوونةوةى و ثتةوكردنى
 -11دانان و جيَبةجيَكردنى ريَوشويَنى ريَطةطرتن لة طةندةل
شةفافيةت و ريَطةطرتن لة ناكؤكى بةرذةوةندييةكان لة كةرتى تايبةتدا.
 -11بةدواداضوون و طةرِان بة دواى راستيةكاندا دةربارةى ناكؤكى بةرذةوةندييةكان لة كةرتى طشتيدا
و دةركردنى راثؤرتى ناوبةناو دةربارةيانةوة.
ضوارةم :فةرمانطةى كاروبارى كارطيَرِى و دارايى :بةرِيَوةبةريَكى طشتى سةرؤكايةتى دةكـات كـةوا
َطرى برِوانامةى زانكؤيى بةرايى بيَت و خاوةن شارةزايى بيَت لة بوارى ثسثؤرِى
بةالى كةم هةل
َدةستيَت بة ئةركةكانى بةرِيَوةبردنى سةرضـاوة
خؤى كة لة ( ) 11دة سالَ كةمرت نةبيَت و هةل
مرؤييةكان و دابينكردنى راهيَنا نى ثيَويست و بونياتنانى تواناكان.
ثيَنجةم :بةرِيَوةبةرة طشتيةكان بة مةرسوميَكى هـةريَمى ثـاش كانديـدكردنيان لةاليـةن سـةرؤكى
دةستةوة دادةمةزريَن.
شةشةم :نووسينطةى سةرؤكى دةستة :فةرمانبةريَك بة ثلةى بةرِيَوةبةر سةرؤكايةتى دةكات كة بةالى
َطرى برِوانامةى زانكؤيى بةرايى بيَت.
كةم هةل
ماددةي (:)03

برِطةى (يةكةم) لة ماددةى (سيَزدةم)ى ياساكة هةمواردةكريَت و ( ) 2برِطةش بة ريزبةندى (سيَيةم،
ضوارةم و ثيَنجةم) بؤ ماددةكة زيَدة دةكريَن و بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
َةر يان هةية بةو ثيَيةى لة ياساى بنةماكانى دادطايية
َةرةكانى دةستة دةسةآلتى ليَكؤل
يةكةم :ليَكؤل
سزاكارييةكانى بةركار لة هةريَمدا دةقيان لةسةر كراوة و دةسةآل تيان هةية برِواننة نووسراو و
َطةنامة فةرمييةكان بةوانةى نهيَنيشن و ثلةى ثةنهانيان هةر ضيةك بيَت و ،ثيَويستة كارى
بةل
ضونة ذوورةوةيان بؤ فةرمانطةى ثةي وةندار لةطةلَ ئةو ئاميَرانةى سروشتى كارةكانيان ثيَويستى
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دةكات ئاسان بكريَت و ثاراسـتنيان دابـني بكريَـت و نابيَـت ئـةو ئاميَرانـةى ثةيوةسـنت بـة
كارةكانيانةوة ليَيان بسةندريَت.
َةرييان دةبيَت  ،بةثيَى
َةرةوةكانى دةستة هةمان دةسةآل ت و ماف و ئيمتيازاتى ليَكؤل
سيَيةم :ليَك ؤل
َةى تايبةت و ئيمتيازاتى بةخشراو
ياساى بنةماكانى دادطايية سزاكارييةكان ،سةربارى دةرمال
وةك فةرمانبةرانى دةستة.
ضوارةم:

َدان يان زانيارى يان سكاآل بةبىَ ئـةوةى بياااتـة
 -1دةستة بة برِيارى سةرؤكةكةى بؤى هةية هةوال
َينــةوة بثاريَزيَــت ئ ةطــةر هيَمــاكردن بــةبوونى تــاوان لــةخؤ نــةطريَت
بــةردةم دادوةرى ليَكؤل
َدانةكة دروست نيـة
َينةوةى بةرايى سةمليَندرا كةوا هةوال
يان ئةطةر الى دةستة بة طةرِان و ليَكؤل
يان درؤية.
َينةوة يان ئةندامى داواكارى طشتى تايبةمتةند بؤى هةية داواى هةر دؤسـيةيةكى
 -5دادوةرى ليَكؤل
ثاريَزراو بكات بةثيَى بةندى () 1ى ئةم برطةيـة بـؤ طرتنةبـةرى ئـةوةى بـة طوجنـاوى دةزانيَـت
دةربارةيةوة بةثيَى حوكمةكانى ياسا.
ثيَنجةم:

َى بة ئةنقةست ئةوا ليَهاتوويى وةرطرتنـى وةزيفـةى
 -0ئةوةى حوكم بدريَت لةسةر تاوانيَكى طةندةل
َيَندةر يان هيَنةرى خزمةتطوزاري يـان
طشتى لة دةست دةدات و كةرتى طشتى بؤى نية وةك بةل
َدا بكات.
كةلوثةل طريَبةستى لةطةل
َى بة ئةنقةسـت دةدريَـت ئـةوا بـة
 -5ئةو فةرمانبةرةى حوكمى تاوانباركردنى بة تاوانيَكى طةندةل
طةيشتنى حوكمةكة بة ثلةى بن ِ دةسبةجيَ بة دةركراو (عزل) لة وةزيفةكةى دادةنريَت.
ماددةي (:)02

برِطــةى (دووةم) لــة مــاددةى (ضــواردةم)ى ياســاكة هــةمواردةكريَت و بــةم ش ـيَوةيةى خــوارةوة
دةخويَندريَتةوة:
دووةم :بةثيَى ئةوةى لةسةرةوةدا هاتووة هةر زيَدةبوونيَكى طةورة لة سـاماندا لـة دواى وةرطرتنـى
وةزيفةى طشتى يان رِاسثاردنى طشتى يان سيفةت  ،يان لة سامانى هاوسةرى يان يةكيَك لةو
َة دواكةوتةكانى بيَتة ئارا ،كاتيَك لةطةلَ داهاتة رةواكانيان نةطوجنيَت و دةستةوةسـتان
مندال
بيَت لة هؤ دةرخستنى بة هؤكاريَكى شياو ،ئةوا بة ئيستغالل دادةنريَت.
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ماددةي (:)05

َدةوةشيَندريَتةوة و ئةمةى خوارةوة جيَى دةطريَتةوة:
ماددةى (ثازدةم)ى ياساكة هةل
هةر كةسيَك بؤ خؤى يان غةيرى خؤى دةسكةوتيَكى نارِةواى دةست بكةويَت ئةوا سزا دةدريَـت بـة
بةندكردن يان زيندانييكردن بؤ ماوةيةك لة ( ) 7حةوت سالَ زياتر نةبيَت و ،بة غةرامةيةك يةكسان
بيَت لةطةلَ دةسكةوتة نارِةواكةى و ،دةسبةسةرداطرتنى ئةم دةسكةوتةى.

ماددةي (:)06

ماددةى (حةظدةم)ى ياساكة هةمواردةكريَت و بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
يةكةم :نةمانى دةعواى سزاكاري بةهؤى مردن نابيَتة ريَطر لةبةردةم طةرِاندنةوةى دةسكةوتة نارِةواكة

بة حوكمى دادطاى تايبةمتةند لةسةر داواى دةستة لة مـاوةى ( )2سـيَ سـالَ لـة ريَكـةوتى
مردنةكة و ،لة مايةى مرياتطرةكـانى بـة طـويَرةى سـوود وةرطرتنـى هـةر يـةكيَكيان لـةو
دةستكةوتة نارِةواية وةردةطريَتةوة.
دووةم :ثيَويستة لةسةر دادطاى تايبةمتةند لة بةرامبةر مرياتطرةكانى كة سـووديان لـة دةسـتكةوتة
نارِةوايةكة بينيوة برِيار بدات بة حوكمى طةرِاندنةو ةكة لة مايةى هةر يـةكيَكيان بـةو بـرِةى
سوودى ليَ ديوة.
ماددةي (:)07

ماددةى (هةذدةم)ى ياساى دةستة هةمواردةكريَت و بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
َسـا بـة ئاطاداركردنـةوةى
بةشداربوو لة تاوانى دةسكةوتى نارِةوا لة سزادان دةبوردريَت ئةطـةر هةل
َينةوة لة
دةسةآلتة تايبةمتةندةكان لة تاوانةكة بةر لة ئاشكرابوونى  ،يان هاوكار بوو لة طةرِان و ليَكؤل
ئاشكراكردنى ،يان ئةو مايانةى ليَيةوة وةدةست هاتوون ئاشكرا بكات و بطةرِيَندريَتةوة و ،حوكمى
ئةم ماددةية ثيَويستبوونى حوكمدان لةسةر بة طةرِاندنةوة ثيَشيَل ناكات.
ماددةي (:)08

ماددةى (نؤزدةم)ى ياساكة هةمواردةكريَت و بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
هةر داواليَكراويَك بة ثيَشكةشكردنى ئاشكراكردنى بةرذةوةنديية داراييةكانى بة ئةنقةست يةكيَك لةم
كردةوانةى خوارةوة ئةجنام بدات ئةوا بة بةندكردن بؤ ماوةيةك لة ( )2سيَ مانط زياتر نةبيَت و بـة
غةرامةيةك لة ( ) 2سيَ مليؤن دينار كةمرت نةبيَت و لة ( ) 111سةد مليؤن دينار زياتر نةبيَت يان
بةيةكيَك لةم دوو سزاية ،سزا دةدريَت:
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يةكةم :دواكةوتن لة ثيَشكةشكردنى راثؤرتى دةرخستةى بةرذةوةنديية داراييةكانى بـؤ ماوةيـةكى
زياتر لة ( )2سيَ مانط لةو م اوانةى لةاليةن دةستةوة ديارى كراون.
دووةم :ثيَدانى داتاى نادروستى كاريطةر لة راثؤرتى دةرخستةى بةرذةوةنديية داراييةكانى.
سيَيةم :باس نةكردنى بةرذةوةندي يان ئةو مايةى خاوةنيانة يان هى هاوسةرةكةيةتى يان هى يةكيَك
َة دواكةوتةكانيةتى لة دةرخستنى بةرذةوةنديية داراييةكانى.
لة مندال
ماددةي (:)09

دةقى ماددةى (بيست و يةك)ى ياساكة دةبيَتة برِطةى (يةكةم) و برِطةيةكيشى بة ريزبةندى (دووةم)
بؤ زياد دةكريَت و بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
دووةم :ئةجنومةنى دةستة بؤى هةية ثيَشخسـنت (قـدم) بـؤ مـاوةى ( )2شـةش مـانط بداتـة ئـةو
َى بةرضاو دةبينن ،يان ئةجنامى ئاست بةرز بةدةست دةهيَنن.
فةرمانبةرانةى هةول
ماددةي (:)11

ماددةى (بيست و ضوار)ى ياساكة هةمواردةكريَت و بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
َدةر و قوربانى و شارةزايان دادةنيَت
يةكةم :دةستة ثيَرِةويَكى تايبةت بة ثاراستنى طةواهيدةر و هةوال
َطةى مةدةنى و تؤمةتباران لـة هاوكـارى
و ،ثيَرةوى هاندانى جةماوةر و رِاطةياندن و كؤمةل
كردن لةطةلَ دةستةدا دادةنيَت و ،تةخويل دةكريَت بة دةسةآل تى جيَبةجيَكردن و خـةرجكردن
لةسةريدا.
دووةم :سةرؤكى دةستة بؤى هةية ريَنمايى ثيَويست بؤ ئاسان جيَبة جيَكردنى حوكمةكانى ئةم ياساية
دةربكات.
ماددةي (:)10

َدةوةشيَتةوة.
ماددةى (بيست و ثيَنج)ى ياساكة هةل

ماددةي (:)11

كار بة دةقي هيك ياسايةك يان برِياريَك ناكريَت كة لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك بيَت.

ماددةي (:)13

ثيَويستة اليةنى ثةيوةنديدار حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ بكات.

ماددةي (:)12
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ئةم ياساية لة رؤذى بآل وكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمي (وةقايعى كوردستان) جيَبةجيَ دةكريَت.
مـسعود بارزانـي
سـةرؤكـي هةريَمـي كوردستان ـ عيَراق
هةوليَر
1105/5/07
هؤيةكاني دةرضواندن

بؤ مسؤطةركردنى زياترى سةربةخؤيى دةستةى دةسثاكى هةريَمى كوردستان ـ عيَراق و ،لة ثيَناوى
َى و
ثشتطريى كردنى دةسةآل تةكانى و ،بؤ ضةسثاندن و بةهيَزكردنى ريَكارةكانى ريَطةطرتن لة طةندةل
بةرةنطاربوونةوةى و ،بآل وكردنةوةى ضةمكى دةسثاكى و شـةفافيةت و ليَثرسـينةوة لـة دةزطاكـانى
كةرتى طشتى و تايبةت ،ئةم ياساية دانرا.
بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
هةريَمى كوردستانى عيَراق
سةرؤكايةتى هةريَم
سةرؤك
بةناوى طةلةوة
برِيارى ذمارة ()9ى سالَى 1105

بةثيَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي ()1ي ماددةي ()11ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان –
َثشيت ئةو ياساكارييةى
َي 5112ى هةمواركراو ثيَمان دراوةو ،بة ثال
عيَراق ذمارة ()1ى سال
ثةرلةماني كوردستان – عيَراق كردويةتي لة دانيشتين ذمارة ( )2لة  5112/4 /51بريارماندا
بةدةركردني:
ياساى ذمارة ()5ى سالَى 1105
ياساى ثاراستين مافى ثيَكهاتةكان لة كوردستان ـ عيَراق
بةشى يةكةم
ماددةى (:)0

مةبةستى ئةم ياساية لةم دةستةواذة و زاراوانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة:
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يةكةم :حكومةت :حكومةتى هةريَمى كوردستان ـ عيَراق.
َة
َة نةتةوةييةكان (توركمان  ،كلدانى سريانى ئاشوري و ئةرمةن) و كؤمةل
دووةم :ثيَكهاتةكان :كؤمةل
ئايني و ئاينزاكان (مةسيحى  ،ئيَزيدى  ،سابيئةى مةندائي  ،كاكةيي  ،شةبةك  ،فةيلى ،
زةردةشتى و هي ديكة) كة هاوآلتى كوردستانى عيَراقن.
ماددةى (:)1

حوكمةكانى ئةم ياساية بةسةر طشت هاوآلتيانى كوردستان ـ عيَراق كة لةو ثيَكهاتانةن ثيادة
دةكريَت.
بةشى دووةم

ماددةي (:)3

دةسةآلتةكانى هةريَمى كوردستان ـ عيَراق يةكسانى تةواو و كاريطةر بؤ ثيَكهاتةكان مسؤطةر
دةكات:
َيةتى و
يةكةم :حكومةت مافى يةكسانى و هاودةرفةتى لة ذيانى سياسى ،رؤشنبريى ،كؤمةال
ئابوورى لة ريَطةى ياسا و سياسةتى كاريطةر بؤ ئةو تاكةى سةر بة ثيَكهاتةيةكة مسؤطةر
دةكات  ،هةروةها مافى بةشدارى كردنيان لة وةرطرتنى ئةو برِيارانةى تايبةتة بة خؤيان
مسؤطةر دةكات.
دووةم :سةرجةم شيَوةكانى جياكارى دذى هةر ثيَكهاتةيةك لة ثيَكهاتةكانى كوردستاني عيَراق
قةدةغة دةكريَت و ،سةرثيَضيكار سزا دةدريَت بة ثيَي ياسا بةركارةكان.
سيَيةم :قةدةغةكردنى هةر بانطةشةيةكى ئايينى ،يان سياسي ،يان راطةياندن ،بة تاك يان بة كؤمةلَ،
راستةوخؤ يان نارِاستةوخؤ،بؤ رقوقينة يان توندوتيذى  ،يان تؤقاندن،يان دوورخستنةوة و
ثةراويَزخسنت،كةوا لةسةر بنةماى نةتةوةيى،يان ئةتنى،يان ئايينى ،يان زمانةوانى بيناكرابيَت.
ضوارةم :ريَطة طرتن لة هةر رةفتاريَك يان هةر سياسةتيَكى نةريَنى كةوا ببيَتة هؤى طؤرِينى
بارودؤخى رةسةنى ئةو ناوضانةى ثيَكهاتةيةكى دياريكراو تيايدا نيشتةجيَن و ،ريَطةطرتن لة
هةر بة خاوةنبوونيَك كةوا ئاماجني يان ببيَتة هؤى طؤرِانكارى دميؤطرافى بؤ مؤركى ميَذوويى و
شارستانيةتى ناوضةيةكى دياريكراو ،بة هةر هؤيةك بيَت و لة ذيَر هةر ثاساويَك بيَت.
ثيَنجةم :ضارةسةركردنى زيَدةرِؤيي ئةجنامدراو لةسةر ناوضةكانى هةر ثيَكهاتةيةك و طةرِاندنةوةى
َةتى ثيَش روودانى زيَدةرِؤييةكة و ،نةهيَشتنى ئةو ئاسةوار و ثامشاوانةى بوونةتة
بارةكة بؤ حال
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َةتى ئةستةمى
 ،يان دةبنة هؤى طؤرِانكارى دميؤطرافى ،يان قةرةبووكردنةوةيان لة حال
َةتى ثيَشووى.
طةرِاندنةوةى بارةكة بؤ حال
َبذاردن و ،لةكاتى دانانى
شةشةم :لةكاتى دياريكردنى سنوورى يةكة كارطيَرِييةكان و بازنةكانى هةل
َطةكانى نيشتةجيَبوونى شارةديَيي و الديَيي،
ثالنى طةشةثيَدانى ئابوورى و ثةرةثيَدانى كؤمةل
َيةتى،
هةروةها ثاراستنى ذينطة ،حكومةت بارودؤخي خؤجيَيي ،ثةيوةندى كؤمةال
بةرذةوةنديية ئابوورييةكان و نةريتة ضةسثاوةكانى ثيَكهاتةكانى ئةو ناوضةية لةبةرضاو
دةطريَت.
حةوتةم :حكومةت كار دةكات لةسةر هاندانى طةرِانةوةى ئةو كةسانةى سةر بة ثيَكهاتةكانن و
لةوانةى ثيَشرت دانيشتوانى كوردستاني عيَراق بوون و ناضارى كؤضكردن بوون و ،مسؤطةر
كردنى مافة شايستةكانيان.
هةشتةم:

1ـ حكومةت ثابةند دةبيَت بة ثاريَزطارى كردن لـة زمـانى دايـك  ،لـة ريَطـةكاني مسـؤطةركردنى
َى راطةياندني تايبةت بةخؤيان.
فيَربوونيان  ،رؤشنبريبوون و بةرِيَوةبرد نى كةنال
5ـ حكومةت كردنةوةى بةشى تايبةت بة زمانة نةتةوةييةكانى ثيَكهاتةكان لة زانكؤكانى كوردستان
و ،دامةزراندنى ئةكادميياى زانستى زمانةوانى تايبةت بة خؤيـان بـةثيَى ثيَويسـتيان مسـؤطةر
دةكات.
ماددةي (:)2

يةكةم :هةر تاكيَك مافى هةية ناسنامةى ئايينى خؤى ئاشكرا بكات و ،ناسنامةى نةتةوةيى
بثاريَزيَت ،كة ئةندامبوونى بة ثيَكهاتةيةكى دياريكراو دةبةستيَتةوة و ،ئةم مافةش تةنها

تايبةتة بة تاكةكةس و هيك اليةنيَك مافى نيية ليَي بسةنيَتةوة.
دووةم :هةر ثيَكهاتةيةك بة يةكسانى لةطةلَ زؤرينة بؤى هةية ماف و ئازاديية بنةرِةتييةكانى بة
ئازادى بريكردنةوة ،ئازادى رِادةربرِين  ،دةزطاكانى راطةياندن ،ئازادى كؤبوونةوة و
َة و رِابيتةكان و ئازادى ثيادةكردنى بريوباوةرِى ئايينيشةوة ثيادة بكات و،
دامةزراندنى كؤمةل
َثشتيكردن و ضاوديَريكردنى ئةو ثيادةكارييانة بةشيَوةيةكى
حكومةت ثابةند دةبيَت بة ثال
يةكسان لة نيَوان ثيَكهاتةكان بةثيَى ياسا بةركارةكان.
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سيَيةم :هةر ثيَكهاتةيةك مافى طوزارشتكردنى هةية لة رؤشنبريى و نةريتةكانى خؤى و ،حكومةت
ثابةند دةبيَت بة ثاراستنى كلتوورى رؤشنبريى و ئايينى ثيَكهاتةكان.
ضوارةم :ئةو تاكانةى سةر بة ثيَكهاتةيةكى دياريكراون ،بؤيان هةية ناوةكانيان بةويستى خؤيان
َبذيَرن و ،ناوى سومبول ،يان كةسايةتيية ميَذوويية طرنطةكانيان ،يان رووداوى طرنط كة
هةل
بةسةرياندا تيَثةرِيوة بةكاربهيَنن و ،ناوى كةسايةتييةكانيان لةناونانى شةقام ،طةرةك،
طؤرِةثان و شويَنى ديكة لة ناوضةكانيان بةكاربهيَنن ،بةثيَى ياسا بةركارةكان.
ثيَنجةم :ثيَكهاتةكان مافى ثشووى تايبةت بة خؤيان لة بؤنة نةتةوةيى و ئايينيةكان هةية و ،ئةو
ثشوانةش بؤ ئةوان فةرمي دةبن.
ماددةي (:)5

دةستة ،ريَكخراو ،نويَنةرايةتى ثيَكهاتةكان  ،شويَنةكانى ثةرستنى مافى هاوبةندى  ،طةياندنى
َيةتى و ثةرةثيَدانيان هةية لةطةلَ ئةوانةى لة تايبةمتةندى
ثةيوةندى رؤشنبريى ،فيَركارى و كؤمةال
َياندا لة ناوةوة و دةرةوةدا بةثيَى ياسا بةركارةكان و،
ئةتنى ،يان ئايينى و نةتةوةيى هاوبةشن لةطةل
َةتى ،يان هةريَميى تايبةت بة
َسانى حكومةت بة بةستنى ثرؤتؤكؤالتى نيَودةول
َةتى هةل
لة حال
ثيَكهاتةكان  ،بةشدارى كردنيان تيايدا مسؤطةر بكات.
ماددةي (:)6

بؤمسؤطةر كردنى مافى ثيَكهاتةكان:
يةكةم :مافى بةشدارى كردنيان هةية لة دةسةآلتى ياسادانان و جيَبةجيَكردنى هةريَم بةثيَى ياسا
بةركارةكان.
دووةم :لةو ناوضانةى كة ضرِى دانيشتوان ثيَك دةهيَنن ،مافى بةشدارى كردنيان هةية لة بةرِيَوةبردى
دامودةزطا حكومى و ئيدارييةكان ،بةثيَى ياسا بةركارةكان.
بةشى سيَيةم
ماددةي (:)7

كار بة هيك دةقيَكى ياسايي ناكؤك لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكريَت.

ماددةي (:)8

ثيَويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ بكةن.

ماددةي (:)9
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ئةم ياساية لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمي (وةقايعى كوردستان) جيَبةجيَ دةكريَت.

مـسعود بارزانـي
سـةرؤكـي هةريَمـي كوردستان ـ عيَراق
هةوليَـر
1105/5/07

هؤية ثيَويستكارةكان

لة ثيَناو ثاراسنت و دةستةبةركردنى مافة سياسى  ،مةدةنى ،كؤمةآليةتى  ،رؤشنبريى و ئابورييةكانى
َةتييةكان و ،بؤ ضةسثاندنى طيانى ريَزطرتن و ليَبوردةيي
ثيَكهاتةكان بةثيَى ياسا ناوخؤيى و نيَودةول
َتيانى كوردستانى عيَراق  ،ئةم ياساية دانرا.
و ،ثيَكةوة ذيان لة نيَوان هاوال

بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
ميَذووى برِيار1105/5/11 :

بـرِيـار
ذمارة ()2ى سالَى 1105
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َثشت بة حوكمي برِطةي (يةكـةم) لـة مـاددةي ()٢ي ياسـاي ئامـادةكردني ثـرؤذةي دةسـتوري
ثال
َي  5112ثةرلـةماني كوردسـتان لـة دانيشـتين
كوردستان – عيَراق بؤ رِاثرسي ذمارة ()4ي سـال
ئاسايي ذمارة ()11ي رؤذي  5112/2/51دا ئةم برِيارةي دا:
َبذاردني ئةم بةرِيَزانةي خوارةوة بؤ ئةنداميَيت ليذنةي ئامادةكردنةوة و هيَنانةكايةي سازان
يةكةم :هةل
لةسةر ثرِؤذةي دةستوري كوردستان – عيَراق:
 -1ظاال فريد ابراهيم
 -5فرست صويف علي
 -2نةمر كةضؤ هسام
 -4سريوان عدنان مريزا
 -2عومسان علي ويسي
 -2عبدالفتاح عبدالرزاق حممود
 -7عبداحلكيم خسرؤ جوزل
 -8بةهار حممود فتاح
 -2شؤرش مصطفى رسول
-11كويَستان حممد عبداهلل
-11عدنان عومسان حممد
-15طؤران ئازاد حممد
-12خامؤش عمر عبداهلل
-14ضيَنةر علي امحد
-12اركان قادر ولي
-12ابوبكر عمر عبداهلل
-17خليل ابراهيم حممد
-18دانا دارا حسني
-12مين يوخنا ياقو
-51كامةران نشأة بكر
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دووةم :ئةم برِيارة لة رِؤذي دةرضوونيةوة كاري ثيَدةكريَت و لة رِؤذنامةي فةرمي (وةقايعي كوردستان)
دا بآلودةكريَتةوة.

يوسف حممد صادق
سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان  -عيَراق

وةزارةتى دارايى و ئابوورى
بةيانى ذمارة ()2ى سالَى 1105

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة ماددةى ( )17برطةى دووة م لـة ياسـاى وةزارةتـى دارايـى و
َى ( )5111برِيارماندابة -:
ئابوورى هةريَمى كوردستان ذمارة ()2ى سال
 طؤرِينى بةنكى تةكنة لؤجيا بؤ بةريَوةبةرايةتى تةكنةلؤذياو (. )ITريَباز حممد محالن
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وةزيرى دارايى و ئابوورى
---------------------------------------- ---------- --------------------وةزارتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى
بةيانى ذمارة ()1ى سالَى 1105

َي ()5117
بةثيَ ي ئةو دةسةآلتةي ثيَماندراوة لة ماددةي (حةوتةم ) برِطةي ( )5ذمارة ()15ي سال
لةياساي وةزارةتي كار وكاروباري كؤمةآليةتي برِيارماندا بة:
 هيَنانةكايةي( استحداث )ي بةريَوةبةرايةتي تويَذينةوة و رِاهيَنان لة ديواني وةزارةت بة مةبةسيتزياترخزمةت كردن بة م تويَذة.
 رؤذي دةرضووني ئةم بةيانة لة رِيَكةوتي .5112/2/51حممد قادر حممد
وةزيري كار و كاروباري كؤمةآليةتي
-----------------------------------------------------------------وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برطةى دووةم ) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى
َى  ،5117بريارماندابة -:
ذمارة ()12ى سال
بةيانى ذمارة ()36ى سالَى 1105

 كردنةوةى ( نةخؤشخانةى بلىَ )ى ( )111قةرة ويَلةيى لة بةريَوةبةرايةتى تةندروستى بارزان سةربة بةريَو بةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر.
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/2/4حممد قادر حممد
وةزيرى تةندروستى بةوةكالةت
وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برطةى دووةم ) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى
َى  ،5117بريارماندابة -:
ذمارة ()12ى سال
بةيانى ذمارة ()37ى سالَى 1105

 كردنةوةى (هؤبةى منوونةى خؤراك) و (هؤبةى تاقيطةى ثشـكنينى خـؤراك) لـة بةريَوةبةرايـةتىتةندروستى ضؤمان سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر.
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 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/2/12بةيانى ذمارة ()38ى سالَى 1105

 طؤرِينى هةري ةك لة (نةخؤشـخانةى ثريمـام و شـةقآلوةى طشـتى) بـؤ (نةخؤشـخانةى ثريمـام وشةقآل وةى فيَركارى) سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/2/12بةيانى ذمارة ()39ى سالَى 1105

 كردنةوةى (ئةم هؤبانةى خوارةوة) لة نةخؤشخانةى ئافرةتان و لة دايك بوونى فيَركـارى سـةر بـةبةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر .
 -1هؤبةى ضاوديَرى دواى نةشتةرطةرى.
َى نةشتةرطةرى سارد.
 -2هؤبةى هؤل
َى نةشتةرطةرى بضووك.
 -2هؤبةى هؤل
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/2/12بةيانى ذمارة ()21ى سالَى 1105

 كردنةوة ى (سةنتةرى رِةسةن)ى تايبةت لة قةزاى سؤران سةر بة شارى هةوليَر بةمةرجيَك ثابةندبنبةطشت ريَنماييةكانى وةزارةتى تةندر وستى و ذينطة وة سةنديكاى ثزيشكانى كوردستان .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/2/12د .ريَكةوت محة رشيد
وةزيرى تةندروستى
وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برطةى دووةم ) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى
َى  ،5117بريارماندابة -:
ذمارة ()12ى سال
بةيانى ذمارة ()20ى سالَى 1105

 طؤرِيين( هؤبةي ليذنة ثزيشكيةكان ) بؤ ( بةشي ليذنة ثزيشكيةكان ) لةناو ديواني بةرِيَوةبةرايةتيطشيت تةندروسيت رِاثةرين .
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 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/2/51بةيانى ذمارة ()21ى سالَى 1105

 كردنةوةي ( ئةم هؤبانةي خوارةوة ) لـة هـةموو بةرِيَوةبةرايـةتي و كـةرتي تةندروسـيت قـةزا ونةخؤشخانةكاني حكومي سةر بة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت دهؤك.
 -1هؤبةي ثشكنني و بةدواداضوون.
 -5هؤبةى ئةندازياري .
 -2هؤبةى ئاميَري ثزيشكي .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/2/52بةيانى ذمارة ()23ى سالَى 1105

 بة كردنةوةى (هؤبةى ثةلة دةستكردةكان) لة نةخؤشخانةى طشتى رِانية سةر بة بةريَوةبةرايـةتىطشتى تةندروستى رِاثةرِين .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/2/52بةيانى ذمارة ()22ى سالَى 1105

 كردنةوةى (ئةم بنكة تةندروستيانةى خوارةوة) لة كةمثى قةزاى زاخؤ سـةر بـة بةريَوةبةرايـةتىطشتى تةندروستى دهؤك .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/2/52 -1بنكةى تةندروستى باجد كةنداال (. )1
 -5بنكةى تةندروستى باجد كةنداال (.)5
 -2بنكةى تةندروستى بيَرسظىَ (.)1
 -4بنكةى تةندروستى بيَرسظآ (.)5
د .ريَكةوت محة رشيد
وةزيرى تةندروستى

بسم اهلل الرمحن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة االقليم
الرئيس
باسم الشعب
قـرار
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رقم ( )01لسنة 5102

وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان –
العراق رقم ( )1لسنة  5112املعدل و بنـاءاً على ما شرعه برملان كوردستان – العراق يف جلسته
املرقمة ( )11يف  5112/4/52قررنا إصدار:
قانون رقم ( )7لسنة 5102
قانون التعديل األول لقانون اهليئة العامة للنزاهةيف إقليم كوردستان – العراق
رقم ( )3لسنة 5100
املادة (:)0

يعدل عنوان القانون ويُقرأ على الوجه اآلتي:

(قانون هيئة النزاهة إلقليم كوردستان – العراق).
املادة (:)5

تضاف فقرتان بتسلسل (سابعاً و ثامناً) إىل املادة (األوىل) من القانون وتُقرآن على الوجه اآلتي:
سابعاً :جرمية الفساد :يقصد بها أي جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف املواد (،571 ،524 ،522
 )522 ،522 ،521 ،572 ،572 ،575من قانون العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة
 ،1222واجلرائم املللة بواجبات الوييفة العامة ،واملتمللة يف الرشوة واالختال واجاو املويف ن حدود
ويائفهم ،وجرائم غسيل األموال وإخفائها (حيا ة األموال النااجة عن جناية أو جنحة الفساد) ،وأي
جرمية تشملها أحد الظروف املشددة املنصوص عليها يف الفقرات (خامساً وسادساً وسابعاً) من املادة
( ) 122من قانون العقوبات املعدل بقانون تنظيمي صادر عن جملس احلكم (املنحل) امللحق بأمر سلطة
االئتالف املؤقتة (املنحلة) رقم ( )22لسنة .5114
ثامناً :األوالد التابعون :هم االوالد القاصرين غري املتزوج ن وأالوالد املتزوج ن غري املستقل ن من
الناحية املالية.
املادة (:)3

تعدل املادة (اللانية) من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:
تؤسس مبوجب هذا القانون هيئة باسم (هيئة النزاهة إلقليم كوردستان – العراق) تتمتع بالشلصية
املعنوية واستقالل مالي واداري ،وهلا ميزانية مستقلة ،وختضع لرقابة الربملان.
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املادة (:)2

تعدل املادة (اللاللة) من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:
يهدف هذا القانون إىل:
أوالً :مكافحة الفساد والوقاية منه.
ثانياً :دعم مباديء النزاهة ،والشفافية ،واملساءلة واجسيد مبدأ سيادة القانون.
ثالثاً :تقييم وتقويم وتطوير األداء والسلوك الوييفي ،ومعايري اخلدمة العامة ،وحتمل املسؤولية
وتسهيل اإلجراءات.
املادة (:)2

تعدل املادة (الرابعة) من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:
تسري أحكام هذا القانون على:
أوالً :رؤساء السلطة التشريعية ،التنفيذية ،القضائية ،أعضائها والعامل ن فيها مبوجب القوان ن
النافذة.
ثانياً :القطاع اخلاص وعلى وجه اخلصوص األشلاص والشركات املتعاقدة مع كيانات القطاع العام.
ثالثاً :التنظيمات السياسية ،منظمات اجملتمع املدني ،املنظمات غرياحلكومية الوطنية ،االحتادات،
النقابات ،املراكز الدينية ،اجلمعيات والنوادي يف املواضيع املتعلقة مبشروعية مصادر التمويل
وأوجه اإلنفاق ومالحقة غسيل األموال.
املادة (:)6

تعدل املادة (اخلامسة) من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:
تعمل اهليئة على:
أوالً :تنفيذ وتطبيق قوان ن مكافحة الفساد ومعايري اخلدمة العامة وفق ًا للدستور والقوان ن النافذة.
ثانياً :تسلم اإلخباريات واملعلومات والشكاوى املتعلقة بالفساد جبميع الطرق والوسائل ومن مجيع
املصادر والتعامل مع مجيع األمور اليت تردها وبضمنها اإلخبارات الكاذبة.
ثالثاً :التحقيق يف جرائم الفساد عن طريق حمقق ن تابع ن للهيئة حتت إشراف قضاة التحقيق وفقاً لقانون
أصول احملاكمات اجلزائية ،ومتابعتها واحملافظة على سرية هوية املتعاون ن وفقاً للقانون.
رابعاً :إعادة املتهم ن جبرائم الفساد اهلارب ن إىل اخلارج ،واسرتداد أموال وثروات وعائدات الفساد املهربة
إىل اخلارج بالتنسيق والتعاون مع اجلهات امللتصة.
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خامساً :التعاون الدولي يف جمال احلد من الفساد ومكافحته وتبادل املعلومات حول الفساد والتحقيق
املشرتك خاصة فيما يتعلق جبرائم الفساد العابرة للحدود بالتعاون والتنسيق مع اجلهات املعنية.
سادساً :نشر ثقافة وطنية لتنمية مفاهيم النزاهة والشفافية واملساءلة ،وااللتزام مبعايري اخلدمة العامة
والعمل مع املسؤول ن امللتص ن من أجل وضع مناهج دراسية وطنية لتعزيز مفهوم النزاهة
العامة.
سابعاً :إصدار تعليمات قواعد السلوك اإلجيابي الوييفي لتوضيح معايري اخلدمة العامة وأخالقيات
العمل اليت جيب على مويفي اإلقليم االلتزام بها باعتبارها شرطاً للتعي ن واالستمرار يف اخلدمة
ومراقبة مدى االلتزام بها ،وتعدل من وقت آلخر حسب احلاجة.
ثامناً:

 -1إصدار تعليمات كشف الذمة املالية عن طريق إلزام املكلف ن باخلدمة العامة املنصوص عليهم يف
هذا القانون ،بالكشف عن مصاحلهم املالية ومصاحل أ واجهم وأوالدهم التابع ن ،وتعدل من وقت
آلخر وفقاً ملا تراه اهليئة مناسب ًا لتحقيق األغراض املنشودة منها.
 -5يتضمن الكشف عن املصاحل املالية بيانات تفصيلية عما ميلكه املكلف وبضمنها العقارات
واملنقوالت والدخل املالي والرصيد يف البنوك واألسهم والسندات واحلقوق املعنوية اململوكة له يف
داخل اإلقليم وخارجه.
 -2يشمل الكشف عن املصاحل املالية كُل مِن:
أ -رئيس اإلقليم ونائبه.
ب -رئيس الربملان ونائبه والسكرتري واألعضاء.
جـ -رئيس الو راء ونائبه.
د -الو راء ومن هم بدرجة و ير ووكالء الو راء.
هـ -رئيس هيئة النزاهة ونائبه ومجيع مدراء اهليئة العام ن وحمققيها.
و -أصحاب الدرجات اخلاصة ووكالئهم ومعاونيهم.
 املدراء العام ن ومعاونيهم.حـ -القضاة وأعضاء اإلدعاء العام واملشرف ن العدلي ن واحملقق ن.
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ط -ضباط حر اإلقليم واألمن الداخلي من رتبة مقدم فما فوق ،والضباط واملفوض ن الذين ميارسون
أعمال التحقيق.
ي -احملافظون ورؤساء الوحدات اإلدارية ورئيس وأعضاء جمالس احملافظات واألقضية والنواحي ورؤساء
البلديات وأعضاء اجملالس البلدية.
ك -أي شلص يشغل منصب مدني أو عسكري مل يرد ذكره أعاله وترى اهليئة ضرورة مشوله بتقرير
الكشف املالي ،وفق ًا لتعليمات تصدر هلذا الغرض.
 -4للهيئة نشر تقارير كشف الذمة املالية لألشلاص الذين حيكم عليهم بإحدى اجلرائم الواردة يف الفقرة
(سابعاً) من املادة األوىل من هذا القانون والسماح للجمهور واإلعالم باإلطالع عليها أو
استنساخها.
تاسعاً:

 -1للهيئة توصية الدائرة املعنية بسحب يد املويف اخلاضع للتحقيق وفقـاً لقـانون انضـباط مـويفي
الدولة والقطاع العام رقم ( )14لسنة  1221النافذ يف اإلقليم.
 -5للهيئة إحالة امللالفات املتعلقة مبعايري اخلدمة العامة إىل اجلهات ذات العالقة ،وهلا أن ترفق بهـا
توصية باختاذ إجراءات انضباطية.
عاشراً:

 -0تعاون اهليئة ديوان الرقابة املالية لإلقليم وتراقب جباية وإنفاق أموال اإلقليم والتصرف بها وطريقة
إدارتها وإصدار تقارير دورية بشأنها.
 -5تقوم اهليئة مبراقبة مدى نزاهة القرارات واألعمال املنفذة أو األعمال املتلذة يف القطاع العام وإصدار
تقارير دورية بشأنها.
 -2على اجلهة اخلاضعة للرقابة أن تقدم للهيئة وبناءً على طلبها دون تأخري املعلومات واإليضـاحات
واملستندات والوثائق مبا فيها السرية ،أياً كانت درجة كتمانها ،وغري ذلك مما ترى اهليئـة ضـرورة
اإلطالع عليها ألغراض الرقابة وفقاً للقوان ن النافذة.
 -4يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ( ) 2أشهر ،وبغرامة ال تزيد على ( ) 11عشرة مالي ن دينار ،أو
بإحدى هات ن العقوبت ن كل من خيالف أحكام البند ( )2من الفقرة (عاشراً) من هذه املادة.
 -2للهيئة حتريك الدعوى اجلزائية ومتابعتها مبوجب البند ( )4من الفقرة (عاشراً) من هذه املادة.
حادي عشر :اقرتاح القوان ن اليت تدخل يف جمال الوقاية من الفساد أو مكافحته.
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ثاني عشر :للهيئة إلزام دوائر ومؤسسات القطاع العام بنشر بيان ات أو معلومات أو وثـائق معينـة
حول أية أمور ترى اهليئة ضرورة تطبيق الشفافية فيها مبوجب آليات وقواعد حتددها اهليئة.
ثالث عشر :تنفيذ تدابري للحد من تورط القطاع اخلاص يف الفساد وتعزيز الشفافية يف كيانات القطاع
اخلاص ومنع تعارض املصاحل فيها.
رابع عشر :إصدار تعلي مات منع تعارض املصاحل يف اإلقلـيم ومراقبـة اإللتـزام بهـا وتشـليص الفـة
أحكامها ،وإصدار تقارير دورية بشأنها.
خامس عشر :للهيئة إجراء ما تراه ضرورياً يف جمال مكافحة الفساد والوقاية منه.
املادة (:)7

تعدل الفقرة (األوىل) من املادة (السادسة) من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:
أوالً :يتوىل الربملان انتلاب رئيس اهليئة باقرتاع سري بأغلبيـة ثللـي عـدد أعضـائه مـن بـ ن ثالثـة
مرشح ن يرشحهم جلنة برملانية ،ويف حالة عدم فو أي من املرشح ن بلللي أصوات أعضاء الربملان،
َ ن على أغلبية األصوات ،ويعد فا ئزاً من حيصل على األغلبية،
يعاد االنتلاب ب ن املرشَحَ ن احلاصل
ويع ن الشلص املنتلب مبرسوم إقليمي بدرجة و ير.
املادة (:)8

تعدل الفقرتان (خامساً و سادساً) من املادة (السابعة) من القانون وتقرأن على الوجه اآلتي:
خامساً :للربملان استجواب رئيس اهليئة وفقاً إلجراءات استجواب الو راء ،ويعفى الرئيس من منصبه
بقرار من الربملان بأغلبية الللل ن ألعضائه يف إحدى احلاالت اآلتية:
 -1إذا صدر قرار قضائي بات بإدانته بارتكاب جنائية عمدية أو جنحة لة بالشرف.
 -5إذا ثبت تقصري أو إهمال جسيم يف أداء مهامه وواجباته.
 -2إساءة استعمال السلطات.
سادساً :يصدر قرار إعفاء الرئيس من منصبه يف احلالت ن ( ) 2 ،5من الفقرة (خامساً) من هذه املادة،
بناءً على توصية جلنة حتقيقية تشكل بقرار من الربملان بأغلبية ثللي عـدد أعضـائه ،برئاسـة رئـيس
حمكمة التمييز يف اإلقليم وعضوية ( ) 5اثن ن من أقدم أعضاء احملكمة.
املادة (:)9

تضاف أربعة بنود بتسلسل ( )2 ،8 ،7 ،2إىل الفقرة (ثانياً) من املادة (التاسعة) من القانون وتقرأ
على الوجه اآلتي:
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 -2فتح فروع اهليئة يف حمافظات وإدارات اإلقليم على أن يدير كل فرع مدير عام حاصل ،يف األقـل،
على شهادة جامعية أولية.
 -7تأسيس أكادميية ملكافحة الفساد على مستوى مديرية تتوىل وا جبات بنـاء القـدرات والتـدريب
ونشر مفاهيم النزاهة واملساءلة والشفافية ومكافحة الفساد.
 -8اقرتاح ميزانية اهليئة واملوافقة على إنفاقها.
 -2جمللس اهليئة استحداث أو دمج أو إلغاء مديريات وأقسام وشعب اهليئة حسب متطلبات العمل.
املادة (:)01

تعدل املادة (العاشرة) من ا لقانون وتقرأ على الوجه اآلتي:
ميار الرئيس االختصاصات اآلتية:
أوالً :إدارة وأداء أعمال اهليئة وضمان تأدية واجباتها يف حدود القانون مبا يضمن حتقيق أهدافها.
ثانياً :تعي ن وترفيع وضبط مويفي اهليئة مبوجب القوان ن النافذة.
ثالثاً :طلب توفري حمقق ن عدلي ن للهيئة من اجلهات املعنية.
رابعـاً :تقديم تقارير دورية إىل الربملان كل ستة أشهر أو كلما اقتضت احلاجة تتضمن نشاطات اهليئـة
وموجزاً عن القضايا اليت مت التحقيق فيها واليت مت حفظها أو غلقها واليت متـت إحالتهـا إىل
احملاكم امللتصة وتقوم اهليئة بنشرها يف موقعها اإللكرتوني ويضـعها حتـت يـد وسـائل اإلعـالم
امللتلفة.
خامساً :إصدار التعليمات املنصوص عليها يف هذا القانون.
سادساً :القيام باملهام والواجبات وممارسة االختصاصات املنصوص عليها يف هذا القانون أو أي قـانون
آخر نافذ.
املادة (:)00

تعدل املادة (احلادية عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:
أوالً :يكون لرئيس اهليئة نائب يع ن مبرسوم إقليمي بدرجة وكيل و ير ،بناءً على ترشيحه مـن جملـس
اهليئة ،وفقاً لشروط الرئيس ذاتها ،ويف حالة غياب الرئيس ألي سبب ،حيل حمل الرئيس وميار مجيع
اختصاصاته.
ثانياً :لرئيس اهليئة ختويل بعض اختصاصاته لنائبه أو املدراء العام ن.
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ثالثاً :يعفى نائب رئيس اهليئة أو أحد املدراء العام ن من مناصبهم مبرسوم إقليمي بناءً على توصية
رئيس اهليئة مشفوعاً بتقرير جلنة حتقيقية يشكلها رئيس اهليئة هلذا الغرض.
املادة (:)05

تعدل املادة (اللانية عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:
تتكون اهليئة من:
أوالً :دائرة التحقيقات :يرأسها مدير عام حاصل ،يف األقل ،على شهادة جامعية أولية يف القانون وله
خربة يف جمال اختصاصه مدة ال تقل عن ( ) 11عشر سنوات ،وترتبط بها مديريات حتقيـق تفـتح
بأمر رئيس اهليئة يف كل حمافظة من حمافظات اإلقليم وتتوىل الدائرة املهام اآلتية:
 -1الكشف عن حاالت الفساد ،ومجع املعلومات بشأنها باالستعانة باألجهزة الفنية.
 -5تسلم اإلخبار واملعلومات وشكاوى الفساد.
 -2التحقيق يف جرائم الفساد والتعاون يف جمال مراقبة اإلنفاق واالستحصال والتصرف بأموال اإلقلـيم
وطرق إدارتها.
 -4إعادة املتهم ن اهلارب ن إىل اخلارج واسرتداد األموال واللروات املهربة إىل اخلارج.
 -2تبادل املعلومات والتحقيقات املشرتكة الدولية.
ثانياً :الدائرة القانونية :يرأسها مدير عام حاصل ،يف األقل ،على شهادة جامعية أولية يف القانون وله
خربة يف جمال اختصاصه مدة ال تقل عن ( )11عشر سنوات ،ويتوىل املهام اآلتية:
 -1إبداء الرأي واملشورة يف املسائل القانونية اليت تعرض على اهليئة ،ومتليل اهليئة يف الدعاوى اليت
ترفعها أو اليت ترفع عليها بوكالة رمسية صادرة عن رئيس اهليئة.
 -5الرتافع أمام احملاكم امللتصة فيما يتعلق جبرائم الفساد أو مراجعة طرق الطعن بشأنها.
 -2مت ليل اهليئة يف اللجان التحقيقية املشكلة بناءً على طلب اهليئة.
 -4إعداد الدراسات واألحباث القانونية اخلاصة بقوان ن مكافحة الفسادوا التفاقيات الدولية يف هذا اجملال
 -2تقديم وطلب املعونة القانونية الدولية املتبادلة.
 -2الرقابة على نزاهة قرارات وأعمال القطاع العام.
 -7وضع ت عليمات منع التعارض يف املصاحل يف اإلقليم.
 -8اختاذ اإلجراءات لرقابة مدى نزاهة قرارات وأعمال القطاع العام و إصدار تقارير دورية يف هذا الشأن
 -2إعداد مقرتحات ومشاريع قوان ن يف جمال القضاء على الفساد ومكافحته.
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ثالثاً :دائرة الوقاية والشفافية :يرأسها مدير عام حاصل ،يف األقل ،على شهادة جامعية أوليـة ولـه
خربة يف جمال اختصاصه مدة ال تقل عن ( ) 11عشر سنوات ويتوىل املهام اآلتية:
 -1تَسلُم كشوفات املصاحل املالية والتعامل مع البيانات الواردة فيها ،والتحري عن احلقائق ،ومتابعة
املتللف ن عن تقدميها ،ومراقبة يـادة أمـوال املكلفـ ن بتقـد يم كشـوفات مصـاحلهم املاليـة واختـاذ
اإلجراءات القانونية يف حق من يلبت وجود يادة كبرية يف أمواله أو يف أموال وجه أو أحد أوالده
التابع ن مبوجب أحكام هذا القانون.
 -5التعاون مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدني واإلعالم يف تنفيذ تـدابري مشـرتكة للحـد مـن
الفساد ومكافحته.
 -2تنمية وتطوير العالقات من اجلهات املماثلة.
 -4إدارة برامج التدريب وإقامة املؤمترات بالتعاون مع الو ارات واجلهات امللتصة ومؤسسات القطاع
اخلاص.
 -2نشر ثقافة النزاهة والشفافية واملساءلة وااللتزام مبعايري اخلدمة العامة.
 -2التعاون مع اجلهات ذات العالقة لوضع منا هج دراسية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
 -7وضع تعليمات قواعد السلوك الوييفي ومراقبة االلتزام بها والتأكيد عليها.
 -8وضع تعليمات كشف الذمة املالية.
 -2وضع أنظمة وآليات وقواعد لنشر البيانات واملعلومات والوثائق جرباً.
 -11وضع وتنفيذ تدابري احلـد مـن الفسـاد ومكافحتـه و تعزيـز الشـفافية ومنـع تعـارض املصـاحل يف
القطاع اخلاص.
 -11متابعة وحتري احلقائق فيما خيص تعارض املصاحل يف القطاع العام وإصدار تقارير دورية بشأنها.
رابعاً :دائرة الشؤون اإلدارية واملالية :يرأسها مدير عام حاصل ،يف األقل ،على شهادة جامعية أولية،
وله خربة يف جمال اختصاصه مدة ال تقل عن ( ) 11عشر سنوات ويتـوىل واجبـات إدارة املـوارد
البشرية وتوفري التدريب الال م وبناء القدرات.
خامساً :يع ن املدراء العامون مبرسوم إقليمي بناءً على ترشيحهم من رئيس اهليئة.
سادساً :مكتب رئيس اهليئة :يرأسه مويف بدرجـة مـدير حاصـل ،يف األقـل ،علـى شـهادة جامعيـة
أولية .
املادة (:)03
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تعدل الفقرة (أوالً) من املادة (اللاللة عشرة) من القانون وتضاف إليها ( ) 2فقرات بتسلسل (ثاللـاً،
رابعاً ،خامساً) وتقرأ على الوجه اآلتي:
أوالً :حملققي اهليئة سلطات احملقق حسبما هو منصوص عليه يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية النافذ يف
اإلقليم  ،وهلم سلطة اإلطالع على املستندات والوثائق الرمسية مبا فيها السرية  ،مهما كانت درجة
كتمانها ،وجيب تسهيل مهمة دخوهلم إىل الدائرة املعنية مع األجهزة اليت تقتضيها طبيعة عملهم
وتوفري احلماية هلم وال جيو اجريدهم من األجهزة املتعلقة بأعماهلم .
ثالثاً :حملققي اهليئة ،فضالً عن امللصصات اخلاصة واالمتيا ات املمنوحة هلم باعتبارهم من مـويفي
اهليئة ،سلطات وحقوق وامتيا ات احملقق ن ذاتها وفقاً لقانون أصول احملاكمات اجلزائية.
رابعاً:

 -1للهيئة بقرار من رئيسها حفظ اإلخباريات أو املعلومات أو الشـك وى دون عرضـها علـى قاضـي
التحقيق إذا مل يتضمن إشارة إىل وجـود جرميـة أو إذا ثبـت لـدى اهليئـة بعـد التحـري والتحقيـق
االبتدائي أن اإلخبار غري صحيح أو كاذب.
 -5لقاضي التحقيق أو عضو اإلدعاء العام امللتص طلب أي إضبارة حمفوية مبوجب البنـد ( )1مـن
هذه الفقرة واختاذ ما يراه منا سباً بشأنها وفقاً ألحكام القانون.
خامساً:

 -1كل من حيكم عليه جبرمية فساد عمدية يفقد أهلية شغل الوييفة العامـة وال جيـو للقطـاع العـام
التعاقد معه كمقاول أو مورد خدمات أو سلع.
 -5كل مويف حيكم بإدانته جبرمية فساد عمدية يعد مباشرة معزوالً من وييفتـه بوصـول احلكـم إىل
درجته القطعية.
املادة (:)02

تعدل الفقرة (ثانياً) من املادة (الرابعة عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:
ثانياً :يعد استغالالً ،وفقاً ملا تقدم ،كل يادة كبرية تطـرأ يف ثـروة الشـلص أو وجـه أو أحـد أوالده
التابع ن ،بعد توليه وييفة عامـة أو تكليـف عـام أو صـفة ،متـى كانـت ال تتناسـب مـع مـواردهم
املشروعة ،وعجز عن تسببيه بسبب مشروع.
املادة (:)02

تلغى املادة (اخلامسة عشرة) من القانون وحيل حملها ما يأتي:
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يعاقب باحلبس أو السجن ملدة ال تزيد على ( ) 7سبع سنوات ،وبغرامة مساوية للكسب غري املشـروع
ومبصادرة هذا الكسب ،كل شلص حيصل لن فسه أو لغريه على كسب غري مشروع.
املادة (:)06

تعدل املادة (السابعة عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:
أوالً :ال مينع انقضاء الدعوى اجلزائية بالوفاة من رد الكسب غري املشروع حبكم من احملكمـة امللتصـة
بناءً على طلب اهليئة خالل مدة ( ) 2ثالث سنوات من تاريخ الوفاة وتسرتد مـن أمـوال الورثـة
بقدر استفادة كل منهم من الكسب غري املشروع.
ثانياً :على احملكمة امللتصة أن تقرر يف مواجهة الورثة املستفيدين من الكسب غري املشـروع بتنفيـذ
احلكم بالرد من أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

املادة (:)07

تعدل املادة (اللامنة عشرة) من ال قانون وتقرأ على الوجه اآلتي:
يعفى الشريك من العقوبة يف جرمية الكسب غري املشروع إذا قام بإبالغ السلطات امللتصة عن اجلرميـة
قبل كشفها أو تعاون أثناء التحري والتحقيق على كشفها أو كشف األموال النااجة عنها وردها ،وال
خيل حكم هذه املادة بوجوب احلكم بالرد.

املادة (:)08

تعدل املادة (التاسعة عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ( )2ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن ( ) 2ثالثة مالي ن دينار وال تزيد
على ( ) 111مائة مليون دينار أو بإحدى هات ن العقوبت ن كل مكلف بتقديم كشف مصـاحله املاليـة
ارتكب عمداً أحد األفعال اآلتية:
أوالً :التللف عمداً مدة تزيد على ( ) 2ثالثة أشهر عن تقديم تقرير كشف املصاحل املالية يف املواعيـد
املقررة من قبل اهليئة.
ثانياً :إعطاء بيانات غري صحيحة مؤثرة يف تقرير كشف املصاحل املالية.
ثالثاً :عدم ذكر مصاحل أو أموال مملوكة له أو لزوج ه أو ألحد أوالده التابع ن يف كشف مصاحله املالية.
املادة (:)09
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يصبح نص املادة (احلادية والعشرين) من القانون الفقرة (أوالً) وتضاف إليها فقـرة بتسلسـل (ثانيـاً)
وتقرأ على الوجه اآلتي:
ثانياً :جمللس اهليئة منح قدم ملدة ( ) 2ستة أشهر للمويف الذي يبذل جهـوداً بـار ة ،أو حيصـل علـى
نتائج رفيعة املستوى.
املادة (:)51

تعدل املادة (الرابعة والعشرين) من القانون وتقرأ على الوجه اآلتي:
أوالً :تضع اهليئة نظام ًا خاص ًا حبماية الشـهود وامللـربين والضـحايا واخلـرباء ،ويضـع نظـام تشـجيع
اجلمهور واإلعالم واجملتمع املدني واملتهم ن على التعاو ن مع اهليئة وختول سلطة تنفيـذه واإلنفـاق
عليه.
ثانياً :لرئيس اهليئة إصدار التعليمات الال مة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
املادة (:)50

تلغى املادة (اخلامسة والعشرون) من القانون.

املادة (:)55

ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
املادة (:)53

على اجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
املادة (:)52

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان) .

مـسعود بارزانــى
رئيـــس اقليـم كوردستان ـ العـراق
هةوليـر
5112/2/17
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األسباب املوجبة

بغية يادة ضمان استقالل هيئة النزاهة إلقليم كوردستان – العراق ،ومن أجل دعم سلطاته ،ولرتسيخ
وتعزيز إجراءات احلد من الفساد ومكافحته ،و نشر مفهوم النزاهة والشفافية واملساءلة يف مؤسسات
القطاع العام واخلاص ،فقد شرع هذا القانون.

بسم اهلل الرمحن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة االقليم
الرئيس
باسم الشعب
قـرار
رقم ( )9لسنة 5102

وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان –
العراق رقم ( )1لسنة  5112املعدل و بنـاءاً على ما شرعه برملان كوردستان – العراق يف جلسته
املرقمة ( )2يف  5112/4/51قررنا إصدار:
قانون رقم ( )2لسنة 5102
قانون محاية حقوق املكونات يف كوردستان – العراق
الفصل األول
املادة (:)0

يقصد بالعبارات واملصطلحات اآلتية املعاني املبينة إ اءها ألغراض هذا القانون:
أوالً :احلكومة :حكومة إقليم كوردستان – العراق.
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ثانياً :املكونات :اجملموعات القومية (الرتكمان ،والكلداني السرياني اآلشوري واألرمن) واجملموعات
الدينية والطائفية (املسيحية واإليزيدية والصابئة املندائية والكاكائية والشبك والفيلي ن
والزرادشتية وغريها) من مواطين كوردستان العراق.
املادة (:)5

تسري أحكام هذا القانون على مجيع مواطين كوردستان العراق من هذه املكونات.
الفصل الثاني
املادة (:)3

تضمن سلطات إقليم كوردستان – العراق املساواة الكاملة والفعالة للمكونات:
أوالً :تضمن احلكومة للفرد الذي ينتمي إىل مكون حق املساواة وتكافؤ الفرص يف احلياة السياسية
واللقافية واالجتماعية واالقتصادية من خالل تشريعات وسياسات فعالة ،كذلك تضمن هلم حق
املشاركة يف اختاذ القرارات اليت ختصهم.
ثانياً :حيظر مجيع أشكال التمييز ضد أي مكون من مكونات كوردستان – العراق ،وامللالف يعاقب
وفق القوان ن النافذة.
ثالثاً :حظر أية دعوة دينية أو سياسية أو إعالمية ،بصورة فردية أو مجاعية ،مباشرة أو غري
مباشرة ،إىل الكراهية أو العنف أو الرتهيب أو اإلقصاء والتهميش ،املبنية على أسا قومي
أو أثين أو ديين أو لغوي.
رابعاً :منع أي تصرف أو سياسات سلبية من شأنها تغيري األوضاع األصلية للمناطق اليت يسكنها
مكون مع ن  ،ومنع كل متلك يهدف أو يؤدي إىل التغيري الدميوغرايف للطابع التارخيي واحلضاري
ملنطقة معينة  ،ألي سبب كان وحتت أية ذريعة كانت.
خامساً :معاجلة التجاو ات احلاصلة على مناطق أي مكون وإعادة احلال إىل ما كان عليه قبل حصول
التجاو  ،وإ الة اآلثار واملللفات اليت أدت أو تؤدي إىل التغيري الدميوغرايف ،أو تعويضهم يف
حالة استحالة إعادة احلال إىل ما كان عليه.
سادساً :عند رسم حدود الوحدات اإلدارية والدوائر االنتلابية ،وعند وضع خطط التنمية االقتصادية
وتطوير اجملمعات السكنية احلضرية والريفية ،وكذلك محاية البيئة ،تأخذ احلكومة يف
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االعتبار .الظروف احمللية والعالقات االجتماعية واملصاحل االقتصادية والتقاليد الراسلة
للمكونات يف املنطقة.
سابعاً :تعمل احلكومة على تشجيع عودة األشلاص املنتم ن إىل املكونات من سكان كوردستان العراق
سابقاً الذين اضطروا إىل اهلجرة ،وضمان حقوقهم املستحقة.
ثامناً:

 -1تلتزم احلكومة باحملافظة على لغة األم ،من خالل سبل ضمان التعليم والتلقيف بها وإدارة قنوات
إعالمية خاصة بهم.
 -5تضمن احلكومة فتح أقسام خاصة باللغات القومية للمكونات يف جامعات كوردستان ،وتأسيس
األكادمييات العلمية اللغوية اخلاصة بهم حسب حاجتهم.
املادة (:)2

أوالً :حيق لكل فرد الكشف عن هويته الدينية وحفظ هويته القومية اليت تربط انتمائه مبكون مع ن،
وهذا احلق حصري للفرد وال حيق ألية جهة سلبه منه.

ثانياً :لكل مكون وعلى قدم املساواة مع األكلرية أن ميار حقوقه وحرياته األساسية مبا يف ذلك حرية
الفكر ،حرية التعبري ،وسائل اإلعالم ،وحرية االجتماع وتأسيس اجلمعيات والرابطات ،وحرية
ممارسة املعتقد الديين  ،وتلتزم احلكومة بدعم ورعاية هذه املمارسات بشكل متساوي ب ن
املكونات وفق القوان ن النافذة.
ثالثاً :لكل مكون حق التعبري عن ثقافته وتقاليده ،وتلتزم احلكومة حبماية الرتاث اللقايف والديين
للمكونات .

رابعاً :لألفراد الذين ينتمون إىل مكون مع ن ،أن خيتاروا أمسائهم بإرادتهم وأن يستلدموا أمساء
رمو هم أو شلصيات تأرخيية مهمة هلم أو أحداث مهمة مرت عليهم  ،واستلدام
أمساء شلصياتهم يف تسمية الشوارع واحملالت والساحات وغريها يف مناطقهم  ،وفق
القوان ن النافذة.
خامساً :للمكونات حق التمتع بالعطل اخلاصة مبناسباتهم القومية والدينية  ،وتكون هذه العطل
رمسية هلم .
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املادة (:)2

هليئات ومنظمات وممللي املكونات ودور العبادة حق التواصل ومد اجلسور اللقافية والتعليمية
واالجتماعية وتطويرها مع من يتقامسهم اخلصائص األثنية أو الدينية والقومية ذاتها يف الداخل
واخلارج وفق القوان ن النافذة  ،ويف حالة قيام احلكومة بعقد بروتوكوالت دولية أو إقليمية
خاصة باملكونات  ،عليها ضمان مشاركتهم فيها.
املادة (:)6

من أجل ضمان حقوق املكونات:
أوالً :هلم حق املشاركة يف السلطة التشريعية والتنفيذية لإلقليم وفق القوان ن النافذة.
ثانياً :يف املناطق اليت يشكلون فيها كلافة سكانية ،هلم حق املشاركة يف إدارة املؤسسات
احلكومية واإلدارية  ،وفق القوان ن النافذة.
الفصل الثالث
املادة (:)7

ال يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون.
املادة (:)8

على اجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
املادة (:)9

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).
مـسعود بارزانــى
رئيـــس اقليـم كوردستان ـ العـراق

هةولري
5102/2/07

األسباب املوجبة
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بغية محاية وضمان احلقوق السياسية واملدنية واالجتماعية واللقافية واالقتصادية للمكونات
وفق القوان ن الداخلية والدولية ،و لرتسيخ روح االحرتام والتسامح والتعايش ب ن مواطين كوردستان
العراق  ،فقد شرع هذا القانون.

بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق
تأريخ القرار 5102/2/51 :
قـرار
رقـم ( )2لسنة 5102

استناداً إىل حكم الفقرة (أوالً) من املادة ( )5من قانون إعداد مشروع دستور كوردسـتان – العـراق
لالستفتاء رقم ( )4لسنة  ، 5112أصدر برملان كوردستان يف جلسته االعتيادية رقم ( )11بتـاريخ
5112/2/51القرار اآلتي :
أوالً :إنتلاب السادة التالية أمسائهم أدناة أعضاء يف جلنة إعداد مشروع دستور كوردسـتان -العـراق
وإجياد التوافق عليه:
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 -1ظاال فريد ابراهيم

-2فرست صويف علي
-3نةمر كةضؤ هسام

-4سريوان عدنان مريزا
-5عومسان علي ويسي

-6عبدالفتاح عبدالرزاق حممود
-7عبداحلكيم خسرؤ جوزل
-8بةهار حممود فتاح

-9شؤرش مصطفى رسول

 -01كويَستان حممد عبداهلل
 -00عدنان عومسان حممد
 -02طؤران ئازاد حممد

 -03خامؤش عمر عبداهلل
 -04ضيَنةر علي أمحد
 -05أركان قادر ولي

 -06أبوبكر عمر عبداهلل
 -07خليل إبراهيم حممد
 -08دانا دارا حسني

 -09مين يوخنا ياقو

 -21كامران نشأة بكر
ثانياً :ينفذ هذا القرار من تأريخ إصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان) .

5112 /6/1

– –41
العدد

ذمارة ()111

يوسف حممد صادق
رئيس برملان كوردستان  -العراق
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