بةناوي خوداي بةخشندةو ميهرةبان
بةناوي طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارة 2 :لة 2028/2/00

َي 1991ي هةمواركراو و ،لةسةر داواي
ثشت بةحوكمي برِطةي ( )1لة ماددةي ()65ي ياساي ذمارة ()1ي سال
ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ،و لةسةر ئةو ياساكارييةش كة ثةرلةمان لة دانيشتين ئاسايي ذمارة
()6ي رؤذي  1312/1/03ئةجناميداوة و ،بةثيَي ئةو دةسةآلتةش كة لة برِطةي (سيَيةم)ي (ماددةي يةكةم) لة
َي  1312بةدةسةآلتي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دراوة ،برِياري دةركردني ئةم ياسايةي دا:
ياساي ذمارة ()1ي سال
ياساي ذمارة ()2ي سالَي 2028
ياساي بةخشني و ضاندني ئةندامةكاني لةشي مرؤظــ لة كوردستان ـ عيَراق
بةشي يةكةم
ثيَناسةكان
ماددةي (:)2

لة ثيادة كردني حوكمةكاني ئةم ياساية مةبةسةت لةو ووشة و دةستةواذانةي خوارةوة ماناكانيان بةرامبةريانة:
يةكةم :وةزارةت :وةزارةتي تةندروسيت حكومةتي هةريَمي كوردستان ـ عيَراق.
دووةم :وةزير :وةزيري تةندروسيت حكومةتي هةريَمي كوردستان ـ عيَراق.
سيَيةم :ئةندام :هةر ئةنداميَك لة ئةندامةكاني جةستةي مرؤظـ يان بةشيَكي كة ذينةوةر و طرنط بيَت بؤ رزطار
كردني نةخؤش لة مردن و نةخؤشي قورس.
ضوارةم :طواستنةوةي ئةندام :ئةجنامداني نةشتةرطةري كة لة رِيَطةيةوة كةسي وةرطر يةكيَك لة ئةندامةكان يان
شانةكان لة كةسي بةخشةرةوة ض زيندوو بيَت ،يان مردوو وةردةطريَت.
ثيَنجةم :شانةي مرؤيي :بةشيَك لة هةر ئةنداميَكي مرؤيي كةوا لة مرؤظيَكي زيندوو يان مردوو وةردةطرييَت
بيَجطةلة خويَن.
شةشةم :وةرطر :ئةو كةسةي كة ثيَويستيةكي زؤري بة ضاندني ئةنداميَكي مرؤيي يان شانةيةك لة جةستةيدا
دةبيَت.
حةوتةم :بةخشةر :كةسي شياو لة رووي ياساييةوة (كامل االهلية) كة دةستبةرداري ئةنداميَك لة ئةندامةكاني
لةشي دةبيَت بؤ كةسيَكي تر بةبيَ بةرامبةر ض زيندوو بيَت ،يان لة دواي مردني جطةلة ضاندني موخي
ئيَسك .
هةشتةم :وةسيةت نامة :رةفتاركردن بة ئةنداميَك يان زياتري ئةندامةكاني جةستة لة ريَطاي بةخشني لة دواي
مردن و ،ئامانج ليَي بريتيية لة بةخاوةن كردن بةبيَ بةرامبةر.
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نؤيةم :وةسيةت كار :ئةو كةسةي كة لة كاتي ذيانيدا بةثيَي ياسا وةسيةتي كردووة بة بةخشيين ئةنداميَك يان
زياتري ئةندامةكاني لة دواي مردني.
دةيةم:مردن :راوةستاني هةميشةيي دلَ و هةناسةدان يان لةكار كةوتين وةزيفةكاني ميَشك بة لةكار كةوتنيَكي
تةواوي نةطةرِاوة مردني ميَشك.
يازدةم :دامةزراوة :هةر دامةزراوةيةكي تةندروسيت ريَطا ثيَدارو (املرخص بها) بؤ ئةجنامداني نةشتةرطةريةكاني
ضاندني ئةندامة مرؤييةكان ض ئةهلي بيَت و ض حكومي بيَت.
دوازدةم :ليذنة :ليذنةي باآلي طواستنةوة و ضاندني ئةندامة مرؤييةكان لة كوردستان ـ عيَراق.

ماددةي (:)2

بةشي دووةم
حوكمي طشيت

نابيَ نةشتةرطةري ضاندني ئةندامةكانيان ،يان بةشةكاني ،يان شانةكان بةطواستنةوةي هةر ئةنداميَك يان
بةشيَكي ئةندام ،يان شانةيةك لة جةستةي مرؤظيَكي زيندوو يان لة الشةي مرؤظيَكي مردوو بة مةبةسيت
ضاندني لةجةستةي مرؤظيَكي تر ئةجنام بدريَت ،تةنها بةطويَرةي حوكمةكاني ئةم ياساية و ثةيرِةو و
ريَنماييةكانيةوة نةبيَت.
ماددةي (:)0

يةكةم :ناكريَت هةر ئةنداميَكي ،يان بةشيَك لة ئةنداميَك ،يان شانةيةك لة جةستةي مرؤظيَكي زيندوو
َةتي زةرورةت نةبيَت ،كة
بطوازريَتةوة بة مةبةسيت ضاندني لة جةستةي مرؤظيَكي ديكة ،تةنها لة حال
ثيَويست بكات بؤ ثاريَزطاري كردن لة ذياني كةسي وةرطر ،يان ضارةسةركردني لة نةخؤشيةكي كوشندة،
بةو مةرجةي طواستنةوةكة تاكة ئامراز بيَت بؤ بةرةنطاربوونةوةي ئةم زةرورةتة و ،طواستنةوةش نةبيَتة
هؤي ئةوةي كةسي بةخشةر تووشي مةترسيةكي طةورة بيَت لةسةر ذياني ،يان لةسةر تةندروسيت.
دووةم :ضاندني رذيَنةكاني زاوزيَي و بةشةكاني و شانةكاني و خانةكاني قةدةغة دةكريَت.
ماددةي (:)4

نابيَت طواستنةوةي هةر ئةنداميَك يان بةشيَك لة ئةندام يان شانةيةك لة جةستةي مرؤظيَكي زيندوو بؤ ضاندني
لة جةستةي مرؤظيَكي ديكة ئةجنام بدريَ تةنها بة بةخشني نةبيَت.
ماددةي (:)5

يةكةم :ثيَويستة بةخشينةكة لة ويستيَكي ئازاد وجيَطريكراو بة نووسراويَكي فةرمي سةرضاوةي طرتبيَت ئةويش
بةشيَوةيةك كة ثةيرِةو و رِيَنماييةكاني ئةم ياساية دياري دةكةن.
دووةم :جطة لة نةشتةرطةري ضاندني مؤخي ئيَسك بةخشني لة كةساني ناليَهاتةو كةم ليَهاتة) عديم االهلية
وناقصها) قبول ناكريَت هةتا ئةطةر دايك و باوكيشي ،يان ئةوةي لة رِووي ياساييةوة نويَنةرايةتي دةكات
رِةزامةندي لةسةر بدةن.
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سيَيةم :دةكريَت طواستنةوة و ضاندني خانةي دايك (خانةي رِةطيي) لة مندالَ و لةكةساني ناليَهاتة وكةم ليَهاتة)
َةكان يان لة نيَوان خوشك و برايةكان ئةجنام بدريَ
عديم االهلية و ناقصها) بؤ دايك و باوك يان مندال
َةكة بدريَت ئةطةر هةردووكيان لة ذياندا
بةمةرجيَك رِةزامةندي نووسراوي لة هةردوو دايك و باوكي مندال
مابن ،يان يةكيَكيان لة حالةتي مردني ئةوي ديكة ،يان لةو كةسةي باوانة ،يان ويسايةتي لةسةري هةية
لة جيَطرةوة يان نويَنةري ياسايي كةسي ناليَهاتة يان كةم ليَهاتة.
ماددةي (:)6

بةخشةر ،يان ئةو كةسةي ياسا ثيَويسيت بة رِةزامةنديداني كردووة لةسةر بةخشني ،بؤي هةية هةتا ثيَش
دةستكردن بة ئةجنامداني نةشتةرطةري طواستنةوةكة لة بةخشينةكة ثاشطةزبيَتةوة.
ماددةي (:)7

َةكردن بة هةر ئةنداميَك لة ئةندامةكاني جةستةي مرؤظـ ،يان بةشيَكي ،يان يةكيَك لة شانةكاني
يةكةم :مامةل
لةشي لةسةر شيَوةي فرؤشنت ،يان كرِين،يان بة بةرامبةركةسرووشتةكةي هةر شتيَك بيَت،قةدةغة دةكريَت
دووةم :نابيَت ضاندني ئةندام يان بةشيَكي يان يةكيَك لةشانةكاني ببيَتة هؤي ئةوةي كةسي بةخشةر ،يان هةر
يةكيَك لةمرياتطرةكاني هيض سووديَكي ماددي يان عةييين لةكةسي وةرطر ،يان كةسوكاري بةهؤي
طواستنةوة بيَت ،يان بةبؤنةي بةدةست بهيَنيَت.
سيَيةم :نابيَت ثزيشكي تايبةمتةند دةست بكات بة ئةجنامداني نةشتةرطةري طواستنةوة و ضاندن بةر لة
تةواوكردني رِيَكارة ياسايي و كارطيَرِييةكان.
ماددةي (:)8

نابيَت دةست بكريَت بة نةشتةطةري طواستنةوة بةمةبةسيت ضاندن تةنها ثاش ثيَزانيين هةردوو كةسي بةخشةرو
وةرطر نةبيَت ،ئةطةر بةئاطابيَت (مدركاً) لة ريَطةي ليذنةي سيَيانةي دةقكراو لة ماددة ()11ي ئةم ياسايةدا،
بة سروشيت هةردوو نةشتةرطةري طواستنةوة و ضاندن و مةترسيية ئةطةرةكاني هةردووكيان لة مةوداي نزيك،
يان دوور و وةرطرتين رةزامةندي كةسي بةخشةر و وةرطر ،يان رةزامةندي جيَطرةوة يان نويَنةري ياسايي ،ئةطةر
لة كةساني ناليَهاتة ،يان كةم ليَهاتة ،يان وةسيةتكراو بيَت ،ئةطةر مردوو بيَت بةنيسبةت خانةكاني دايك ـ
بةثيَي ئةوةي برِطةي (سيَيةم)ي ماددةي ( )6دةقي لةسةر كردووة و ،ليذنةكة كؤنووسيَك بةمة ئامادة دةكات و
بةخشةر و وةرطر واذووي دةكةن ،ئةطةر بيَ ئاطا نةبيَت يان لة اليةن جيَطرةوةي ،يان نويَنةرة ياساييةكةي.

ماددةي (:)9
يةكةم:دةكريَت بؤ زةرورةتيَكي ثيَويست بؤ ثاريَزطاري كردن لة ذياني مرؤظيَكي زيندوو يان ضارةسةركردني لة

نةخؤشيةكي كوشندة ،يان تةواوكردني كةم بوونيَكي ذينةوةري لة جةستةيدا ئةنداميَك يان بةشيَك لة
ئةندام،يان شانةيةكي جةستةي مرؤظيَكي مردووي تيَدا بضيَندريَت ،ئةطةر مردووةكة بةر لة مردني
َطةدار يان جيَطريكراو لةسةر هةر ثةرِيَكي فةرمي يان
وةسيةتي ئةم كارةي كردبيَ،بة وةسيةتنامةيةكي بةل
داني ثيَدا نابيَ بةثيَي ئةورِيَكارانةي كة ثةيرِةو و رِيَنمايية دةركراوةكان بة طويَرةي ئةم ياسايةدياري دةكات
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دووةم :دةكريَ طواستنةوة بكريَت لة ئةنداماني جةستةي تازة مردوو (املتوفى حديثاً) بة مةبةسيت ضارةسةركردن
يان بة مةبةسيت زانسيت بة مةرجي بةدةستهيَناني رِةزامةندي نزيكرتين كةسةكاني تا ثلة ضوار ،لة
َةتةكان دةبيَ رِةزامةنديةكة بة نووسراو بيَ و بةثيَي ئةو مةرجانةي خوارةوة:
هةموو حال
أـ نابيَ كةسي مردوو لة ذياني خؤي وةسيةتي كردبيَ كة لةدواي مردني هيض ئةنداميَكي جةستةي خؤي
ببةخشيَ ئةمةش دةبيَ بةثيَي نووسراويَك كة دوو كةسي شياو لةرِووي ياساييةوة شاهيديان لةسةر دابيَ.
َينةوة بكريَ بؤ مردنةكةي ،بةشيَوةيةكي يةكاليي كةرةوة بةثيَي ليذنةيةكي ثيَكهاتوو بؤ ئةو
ب ـ ليَكؤل
مةبةستة.
َينةوةي
َةتي دادوةري ليَكؤل
سيَيةم :نابيَ رِيشةكيَش كردن لةجةستةي مردوو ئةجنام بدريَ مةطةر بة مؤل
َينةوةي تاوانكاري.
تايبةمتةندةوة بيَ ئةطةر مردنةكة بابةت بيَ بؤ ليَكؤل
ضوارةم :وةسيةتكار بة يةكيَك لة ئةندامةكاني ،بؤي هةية لة وةسيةت نامةكةي ثاشطةز بيَتةوة.
بةشي سيَيةم
ثرؤطرامي بةخشيين ئةندامة مرؤييةكان و ضاندنيان
ماددةي (:)20

يةكةم :ليذنةيةكي باآل بةسةرؤكايةتي وةزير بةناوي ليذنةي باآلي بةخشني و ضاندني ئةندامة مرؤييةكان ثيَك
دةهيَندريَ سةر بةوةزارةتي تةندروسيت دةبيَ.
دووةم :ليذنةكة بةرِيَوةبردن و رِيَكخستين نةشتةرطةريةكاني ضاندني ئةندامةكان و بةشةكاني و شانةكان و دياري
َةت دةدريَن بة ضاندن و هةروةها سةرثةرشيت و ضاوديَري كردن لةسةريان بة
كردني ئةو دامةزراوانةي مؤل
ثيَي حوكمةكاني ئةم ياساية و ثةيرِةو رِيَنماييةكان لة ئةستؤ دةطريَت.
ماددةي (:)22

ليذنة ليستيَك بة ناوي بةخشةرةكان ،و ضةند ليستيَك بة ناوي ئةو نةخؤشانةي ثيَويستيان بة ضاندن هةية لة

جةستةي مرؤظيَكي مردوو بة طويَرةي ثيَشةنطي تؤماركردن لةو تؤمارةي بؤ ئةو مةبةستة ئامادةيان دةكات و
ناكريَ ئةم ثيَشةنطيية هةموار بكريَت ،مةطةر نةخؤشةكة ثيَداويستييةكي زةروور و بة ثةلةي هةبيَت بؤ
نةشتةرطةري ضاندن بة ثيَي رِيَسا ثزيشكييةكان و ئةو رِيَكارانةي ليذنةي باآل دياريان دةكات و ئةم ليستانة
َةتةكان دا نابيَ لةو رِيَزبةنديية
َةتيَك لة حال
لةسةر ضاندن لة نيَوان زيندووةكان دا ثيادة ناكريَت و ،لة هيض حال
البدريَت كة لة ليستة ئاماذة ثيَكراوةكان دا هاتووة بة هؤي نةبووني تواناي نةخؤش لةسةر ثيَداني تيَضوونةكاني
نةشتةرطةري ضاندن.
ماددةي (:)22

دةكريَت حكومةتي هةريَمي كوردستان تيَضووي نةشتةرطةرييةكاني ضاندني ئةندامةكان بةبيَ بةرامبةر لة
دامةزراوة ثزيشكيية حكومةييةكان لة ئةستؤ بطريَت ،بةثيَي ئةو رِيَكارسازيانةي لةاليةن وةزيري
تةندروستييةوة برِياريان ثيَ دةردةضيَت.
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ماددةي (:)20

َةت دةدريَت بة دامةزراوة ،بؤ ئةجنامداني
َثشت بة رِةزامةندي ليذنة مؤل
بة برِياري وةزيري تةندروسيت و ثال
َةتةكةش بؤ ماوةي ( )1يةك سالَ دةبيَت،
نةشتةرطةرييةكاني ضاندني ئةندامةكان و بةشةكاني و شانةكان ،مؤل
تيايدا دامةزراوةكة دةكةويَتة بةر ضاوديَري و سةرثةرشيت بةردةوام لة بارةي ئةو نةشتةرطةرييانةي ضاندني
ئةندامةكان و بةشةكانيان و شانةكان ئةجنام دةدريَن و ،ئاسيت ثابةندبوون بة ستاندةرةكاني باشيي كة لةم بوارةدا
برِيار دراون ،لةطةلَ ئةو شةفافيةتةي ثيَويستة رِيَكخستين نةشتةرطةرييةكاني بةخشني و ضاندن هةيانبيَت و،
َةتةكة هةر
ئةطةر سةمليَندرا كةوا ثابةندي هةية بة مةرج و ستاندةرة ئاماذة ثيَكراوةكان ئةوة نويَ كردنةوةي مؤل
( )0سيَ سالَ جاريَك دةبيَت.

ماددةي (:)24

بةشي ضوارةم
رِيَكارةكاني ضاندني ئةندامة مرؤييةكان

يةكةم :بة برِياري ليذنةي باآلي ضاندني ئةندامة مرؤييةكان ليَذنةيةكي ثزيشكي لة هةر دامةزراويَكي ثزيشكي
َةتدراو بة ضاندن ثيَكدةهيَندريَت ،ئةويش لة ثزيشكة ثسثؤرِةكان ،تةنها ئةم ليذنةية تايبةمتةند دةبيَت
مؤل
بة رةزامةنديدان لةسةر ئةجنامداني نةشتةرطةرييةكاني ضاندني ئةندامة مرؤييةكان بةثيَي ئةو حوكمانةي
لةم ياسا و ئةو ثيَرِةوو ريَنماييانةي ئةم ياساية جيَبةجيَ دةكةن ،دةقيان لةسةر كراوة.
دووةم :ليذنةيةكي الوةكي لة هةريةك لة بةريَوةبةرايةتيية طشتيةكاني تةندروسيت لة ثاريَزطاكاني هةريَم
بةمةبةسيت جيَبةجيَ كردني رِيَكارة زانسيت و ياساييةكاني بةخشني و ضاندني ئةندامةكاني جةستةي
مرؤظــ.
ماددةي (:)25

نابيَت هيض ئةنداميَك يان بةشيَكي ئةندام يان شانةيةك لة جةستةي مردوويَك بطوازريَتةوة تةنها ثاش سةملاندني
َنياييدةر نةبيَت ،كة لة دواييدا ئةستةم بيَت بطةريَتةوة بؤ ذيان ،و سةملاندني ئةمةش
مردنةكة بة سةملانديَكي دل
بةثيَي برِياريَك دةبيَت بة كؤدةنطي بريوبؤضووني ليذنةيةكي سيَياني لة ثزيشكاني ثسثؤرِ لة
نةخؤشييةكاني يان نةشتةرطةريي مؤخ و دةمارةكان ،نةخؤشييةكاني يان نةشتةرطةريي دلَ و دةمارة
َدةستيَت بةئةجنامداني
خويَناوييةكان ،و سرِكردن يان ضاوديَري ضرِ دةربضيَت ،ئةويش ثاش ئةوةي ليذنةكة هةل
َنيابوون لة سةملاندني مردنةكة ،بةثيَي ئةو ستاندةرة
ثشكنيين ئيكلينيكي و جةختكردنةوةي ثيَويست بؤ دل
ثزيشكييانةي ليَذنةي باآل دياريان دةكات و برِياريَكي لة اليةن وةزيري تةندروستييةوة ثيَ دةردةضيَت ،ليذنةكةش
لة ثيَناو بة جيَطةياندني ئةركةكاني بؤي هةية ثشت ببةستيَت بةوةي بةباشي بزانيَت لة ثزيشكاني ثسثؤرِ و،

نابيَت ئةنداماني ئةم ليذنة ثشكنينة ثةيوةندي راستةوخؤيان هةبيَت بة نةشتةرطةري ضاندني ئةندامةكان
يان شانةكان.
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ماددةي (:)26

َةتدراو بةضاندني ئةندامة مرؤييةكان تيمي ثزيشكي
يةكةم :لة هةر دامةزراوةيةك لة دامةزراوةكاني مؤل
بةرثرس لةضاندن ثيَك دةهيَنريَت وثيَرِةوي جيَبةجيَ كردني ياسا وريَساكاني ئةو تيمة و مةرجةكاني
ثيَويست لة ئةندام و دةسةآلتةكاني دياري دةكات وسةرؤكي ئةم ليذنةيةش بةرثرس دةبيَت لة بةرِيَوةبردني
َسةنطاندني كاري تيمةكة بةباش طةياندني خزمةتطوزاري
ثرؤطرامي ضاندن لة دامةزراوةكة و هةل
ثزيشكي و كؤمةآليةتي بؤ نةخؤش و بةخشةرةكان و نويَنةرايةتي كردني ثرؤطرامةكة لةبةردةم ليذنةي باآل
و ليذنةي ثاريَزطاكان و سةرجةم اليةنة ثزيشكي وكارطيَرِيية ثةيوةنديدارةكان.
دووةم :بة برِياري ليذنةي باآلي بةخشني و ضاندني ئةندامة مرؤييةكان ،تيمي ليَهاتووي ثزيشكي لة ثاريَزطاكاني
كوردستان كة نةشتةرطةريةكاني ضاندني ئةندامةكاني تيَدا ئةجنام دةدريَت ثيَك دةهيَنريَت بة ئاماجني
وةرطرتين ئةندامةكان لةوانةي كؤضي دواييان كردووة بة مةبةسيت ضاندن.
بةشي ثيَنجةم
سزاكان
ماددةي (:)27

يةكةم :هةر كةسيَك ئةنداميَكي مرؤيي يان بةشيَكي بةمةبةسيت ضاندن بة ثيَضةوانةي حوكميَك لة حوكمةكاني
ماددةكاني ( 6 ،1 ،0و )9ي ئةم ياساية بطوازيَتةوة ئةوا سزا دةدريَت بة زيندانيةك لة ( )2سالَ زياتر
نةبيَت و ثيَبذاردنيَك كة لة ( )13دة مليؤن دينار كةمرت نةبيَت و لة ( )13بيست مليؤن دينار زياتر
نةبيَت.
دووةم :ئةطةر ئةم كارةي لة برِطةي ثيَشوو ئاماذةي ثيَكراوة ببيَتة هؤي مردني كةسي بةخشةر ئةوا سزايةكة
دةبيَتة زيندانيكردنيَك بؤ ماوةيةك زياتر نةبيَت لة ( )13دة سالَ و ثيَبذاردةيةك لة ( )03سي مليؤن
دينار كةمرت نةبيَت و لة ( )63ثةجنا مليؤن دينار زياتر نةبيَت.
ماددةي (:)28

يةكةم :لةطةلَ ثيَشيَل نةكردني ئةو سزايانةي لة ماددة ()12ي ئةم ياسايةدا دةقنوسكراون ،هةر كةسيَك
نةشتةرطةرييَك لة نةشتةرطةرييةكاني طواستنةوة يان ضاندن لة دامةزراوةيةك جطة لةو دامةزراوة
َةتدراون ئةجنام بدات لةطةلَ ثيَزانيين بةم كارة ،ئةوا سزا دةدريَت بة زيندانيكردن بؤ
ثزيشكييانةي مؤل
ماوةيةك لة ( )13دة سالَ زياتر نةبيَت و ثيَبذاردنيَك لة ( )63ثةجنا مليؤن دينار كةمرت نةبيَت و لة
( )133سةد مليؤن دينار زياتر نةبيَت ،و ئةطةر كارةكةي بووة هؤي مردني كةسي بةخشةر يان وةرطر
ئةوا بة زيندانيكردن بة ماوةيةك كة لة ( )16ثازدة سالَ كةمرت نةبيَت و ثيَبذاردنيَك كة لة ( )63ثةجنا
مليؤن دينار كةمرت نةبيَت و لة ( )133سةد مليؤن دينار زياتر نةبيَت ،سزا دةدريَت.
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َةتيان نةدراوةو تيايدا هةر نةشتةرطةرييَك لة
دووةم :بةرِيَوةبةري دامةزراوة ثزيشكييةكة لةو جيَطانةي مؤل
نةشتةرطةرييةكاني طواستنةوةي ئةندامة مرؤييةكان يان بةشيَكي يان شانةيةكي مرؤيي ئةجنام بدريَت،
ئةوا بةهةمان سزاي دةقكراو لة برِطةي ثيَشوودا سزا دةدريَت.
ماددةي (:)29

َسا بة ليَ كردنةوةي (استئصال)
يةكةم :هةر كةسيَك بةمةبةسيت ضاندن لة ريَطةي فيَلَ ليَكردن يان زؤرةكي هةل
و طواستنةوةي هةر ئةنداميَك يان بةشيَك لة ئةندامي مرؤظيَكي زيندوو ،ئةوا سزا دةدريَت بة زيندانيي
كاتي بؤ ماوةيةك لة ( )13دة سالَ كةمرت نةبيَت و بة ثيَبذاردنيَك لة ( )03سي مليؤن دينار كةمرت
نةبيَت و لة ( )63ثةجنا مليؤن دينار زياتر نةبيَت.
دووةم :ئةطةر ئةم كارةي لة برِطةي ثيَشوو ئاماذةيان ثيَكراوة ببيَتة هؤي مردني ئةو كةسةي ليَي دةطوازريَتةوة
ئةوا سزايةكة دةبيَتة زينداني كردن بؤ ماوةيةك كة لة ( )16ثازدة سالَ كةمرت نةبيَت و ثيَبذاردنيَك لة
( )63ثةجنا مليؤن دينار كةمرت نةبيَت و لة ( )133سةد مليؤن دينار زياتر نةبيَت.
ماددةي (:)20

هةر كةسيَك سةرثيَضي هةر حوكميَك لة حوكمةكاني ماددةي ()2ي ئةم ياساية بكات ،ئةوا سزا دةدريَت بة
زيندانيكردن بؤ ماوةيةك لة ( )6ثيَنج سالَ كةمرت نةبيَت و بة ثيَبذاردنيَك لة ( )63ثةجنا مليؤن دينار كةمرت
نةبيَت و لة ( )133سةد مليؤن دينار زياتر نةبيَت ،ئةمة سةرباري دةسبةسةرداطرتين ماية يان سوودي ماددي
يان عةييين وةرطرياو لة تاوانةكة ،يان حوكم دان بة بةهاكةي لةكاتي دةست بةسةر دانةطرتين و ،هةر كةسيَك
َسا بةطواستنةوة يان ضاندني شانةيةك بةثيَضةوانةي حوكمي ماددةي ()2ي ئةم ياساية ئةوا سزاي
هةل
زيندانيكردنةكة لة ( )6ثيَنج سالَ زياتر نابيَت.
ماددةي (:)22

َبستيَت بة طواستنةوةي هةر ئةنداميَك يان بةشيَكي ئةندام يان شانةيةك لة جةستةي مرؤظيَك
هةر كةسيَك هةل
َنياييدةر سةمليَندرابيَت وةك ئةوةي لة ماددة ()16ي ئةم ياسايةدا دةقي
بةبيَ ئةوةي مردني بة سةملاندنيَكي دل
لةسةر كراوةو ،ببيَتة هؤي مردني كةسةكة لةطةلَ ثيَزانيين بةم كارة ،ئةوا سزاي كوشتين ئةنقةست و لةطةلَ
سوربوني ثيَشوةختة بةسةردا جيَبةجيَ دةكريَت و ،لةطةلَ ثيَبذاردنيَك كة لة ( )03سي مليؤن دينار كةمرت نةبيَت
و لة ( )63ثةجنا مليؤن دينار زياتر نةبيَت و ،سزاكةي دةبيَتة زيندانيكردني كاتي بؤ ماوةيةك كة لة ( )2حةوت
سالَ زياتر نةبيَت و ثيَبذاردنيَك كة لة ( )13دة مليؤن دينار كةمرت نةبيَت و لة ( )13بيست مليؤن دينار زياتر
َنيايي بوون لة مردن بةبيَ ئةجنامداني ئةو
نةبيَت بؤ هةر كةسيَك بةشداري كردبيَت لة دةركردني برِياري دل
ثشكنينانةي لة ماددة ()16ي ئةم ياسايةدا دةقيان لةسةر كراوة.
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ماددةي (:)22

نيَوانطرييي لةو تاوانانةي لةم ياسايةدا دةقيان لةسةركراوة بةهةمان سزاي برِياردراو بؤ تاوانةكة سزا دةدريَت،
َي تاوانةكةي داية دةسةآلتةكان بةر لة هاتنة دي
لةطةلَ ئةمةشدا نيَوانطيري لة سزاكة دةبوردريَت ئةطةر هةوال
بنةماكاني تاوانةكة و ئةمةش بووة هؤي بةشداري كردن لة طرتين تاوانباراندا.
ماددةي (:)20

دادطا بؤي هةية سةرباري ئةو سزايانةي بؤ ئةو تاوانانةي لةم ياسايةدا دةقيان لةسةر كراوة برِيار دراون ،حوكم
َةتةكان:
بكات بة سةرجةم يان هةنديَك لةم ريَوشويَنانةي خوارةوة بةطويَرةي حال
يةكةم :بيَبةشكردن لة ثيادةكردني ثيشة بؤ ماوةيةك لة ( )6ثيَنج سالَ زياتر نةبيَت.
َةت نةدراو بة ئةجنامداني نةشتةرطةرييةكاني ضاندني ئةندامةكان كة
دووةم :داخستين دامةزراوةي ثزيشكي مؤل
تيايدا تاوانةكة ئةجنام دراوة ،بؤ ماوةيةك لة ( )1دوو مانط كةمرت نةبيَت و لة ( )1يةك سالَ زياتر
نةبيَت ،و ئةطةر شويَنةكة لةدامةزراوة ثزيشكييةكان نةبيَت ئةوا حوكم دةدريَت بةداخستين هةتاهةتايي.

ماددةي (:)24

بةشي شةشةم
حوكمة كؤتاييةكان

قةدةغةية بةشيَوةيةكي بنربِ كة بانطةشة كردن بؤ كةسي بةخشةر و كةسي ثيَبةخشراو وةرطر بةسيفةتي كةسيَيت
لةسةرجةم دةزطاكاني رِاطةياندندا.

ماددةي (:)25

وةزيري تةندروسيت ثيَرِةوي تايبةت بة رِيَكخستين نةشتةرطةريةكاني طواستنةوةي ئةندامةكان لة كةساني
بةخشةري بياني دةردةكات.
ماددةي (:)26

يةكةم :وةزير بؤي هةية رةزامةندي بدات لةسةر دامةزراندني بانكي ئةندام و شانة مرؤييةكان لة هةر
نةخؤشخانةيةك يان بنكةيةكي ثزيشكي بؤ كؤكردنةوة و ثاراسنت و دابني كردني شانةكاني ضاندني طليَنة و
شانةكاني ديكة بؤ مةبةستةكاني ضاندن ،بةو مةرجةي لةو دامةزراوة طشت توانا هونةريية ثيَويستيةكان
هةبيَت.
دووةم :وةزير بؤي هةية ريَنمايي بؤ دياريكردني ريَطاكاني كؤكردنةوة و ثاراستين ئةندامةكانيان يان شانةكان
لةو دامةزراوانةي لة (بةندي يةكةم)ي ئةو ماددةية دةقيان لةسةر كراوة دةربكات.
ماددةي (:)27

دامةزراوةي تةندروسيت ثابةند دةبيَت بة ئةجنامداني ثشكنينة كلينكي و تاقيطةييةكاني ثيَويست لةسةر كةسي
بةخشةر ،يان وةسيتةكار بةر لة مردني لةسةر ئةو ئةندام يان شانانةي دةويسرتيَت ببةخشريَت يان وةسيةتيان ثيَ
َي بونيان لة نةخؤشيية
بكريَ لةدواي ريشةكيَش كردنيان لة جةستةكةي بؤ مسؤطةر كردني سةالمةتيان و خال
طويَزراوةكان.
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ماددةي (:)28

َوطؤر لةطةلَ بانكة جيهانيية تايبةمتةندةكان لة ئةندامة مرؤييةكاندا ئةجنام درا ئةوا ثيَويستة طشت
ئةطةر ئال
َةتانة بطرتريَتةبةر بؤ سةملاندني سةالمةتي ئةندامة
ريَكارة ياسايية وتةندروستيية ثةيرِةوكراوةكان لةو جؤرة حال
مرؤييةكة لة نةخؤشيية طويَزراوةكان.
ماددةي (:)29

كار بة هيض دةقيَكي ياسايي يان برِياريَكي ناكؤك لةطةلَ حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكريَت.
ماددةي (:)00

يةكةم :ثيَويستة لةسةر وةزير رِيَنمايي ثيَويست بؤ ئاسان جيَبةجيَكردني حوكمةكاني ئةم ياساية دةربكات.
دووةم :ثيَويستة لةسةر وةزير لة رِيَطاي ليذنة ريَنمايي تايبةت بة كارو بةرثرسياريةتي و هةيكةليةتي ثرؤطرامي
بةخشني و ضاندني ئةندامةكان دةربكات.
ماددةي (:)02

ئةم ياساية لة ريَكةوتي بآلوبونةوةي لة رؤذنامةي فةرمي (وةقايعي كوردستان)دا جيَبةجيَ دةكريَت.

بيَطةرد دلشاد شكراهلل
سكرتيَرى ثةرلةمانى
كوردستان  -عيَراق

جعفر ابراهيم ئيَمينكى
جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى
كوردستان – عيَراق

يوسف حممد صادق
سةرؤكى ثةرلةمانى
كوردستان – عيَراق

هؤيةكاني دةرضواندن

َطةدا و بةرجةستة كردني بةهاكاني مرؤظايةتي و قوربانيدان و بةخشندةيي
لةثيَناو رِيَكخستين بةخشني لة كؤمةل
و ميهرةباني و ثيَشكةش كردني خزمةتطوزاري و يارمةتيداني كةساني ديكة و دةربازكردني ذيانيان ،ئةو
ياساية دةرضويَندرا.
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بةناوي خوداي بةخشندةو ميهرةبان
بةناوي طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةى دةرضوون5 :
ميَذووى دةرضوون 2028/2/02:

َي 1991ي هةمواركراو و ،لةسةر داواي
ثشت بةحوكمي برِطةي ( )1لة ماددةي ()65ي ياساي ذمارة ()1ي سال
ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ،و لةسةر ئةو ياساكارييةش كة ثةرلةمان لة دانيشيت ئاسايي ذمارة ()5ي
رؤذي  1312/1/01ئةجناميداوة و ،بةثيَي ئةو دةسةآلتةش كة لة برِطةي (سيَيةم)ي (ماددةي يةكةم) لة ياساي
َي  1312بةدةسةآلتي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دراوة ،برِياري دةرضوواندني ئةم ياساي دا:
ذمارة ()1ي سال
ياساي ذمارة ()2ي سالَي 2028
ياساي هةمواري يةكةمي هةمواري جيَبةجيَكردني
ياساي هاتووضؤي ذمارة ()86ي سالَي  2004لة هةريَمي كوردستان ـ عيَراق
ماددةي (:)2

دةقي بةشي ذمارة ()11ي ياساي هاتووضؤ هةموار دةكريَت و بةم شيَوةيةي خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
َةتيَكي ليَخوريين لي راكيَشراوة ،يان
َةتي ليَخورين يان بة مؤل
يةكةم :هةر كةسيَك سوارؤيةك (مركبة) بةبيَ مؤل
َوةشيَندرايةوة ،يان ناتايبةت بة جؤري سوارؤيةكة ليَبخوريَت ئةوا بة ثيَبذاردنيَك لة ()163333
هةل
دووسةدوثةجنا هةزار دينار كةمرت نةبيَت و لة ( )1333333يةك مليؤن دينار زياتر نةبيَت سزا دةدريَت
و ،ئةو كةسةي سوارؤيةكةي لةبةردةستة (خاوةني بيَت يان لة ذيَر دةسيت بيَت) هةمان سزا دةدريَت
َةتدراو بة ليَخورين ئةم سوارؤية ليَبخوريَت.
ئةطةر ريَطة بدات كةسيَكي نامؤل
َةتي دووبارة ئةجنامدانةوةي ئةو تاوانةي لة برِطةي (يةكةم)ي ئةو ماددةية دةقي لةسةر كراوة ئةوا
دووةم :لة حال
سزاكة دةبيَتة بةند كردن بؤ ماوةيةك لة ( )1يةك مانط كةمرت نةبيَت و لة ( )0سيَ مانط زياتر نةبيَت
و ،ثيَبذاردنيَك لة ( )163333دووسةدو ثةجنا هةزار دينار كةمرت نةبيَت و لة يةك مليؤن دينار
زياتر نةبيَت.
ماددةي (:)2

دةقي بةشي ذمارة ()11ي ياساي هاتووضؤ هةمواردةكريَت و بةم شيَوةيةي خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
يةكةم :هةر كةسيَك لة ذيَر كاريطةري ماددةيةكي سةرخؤشكار (مسكر) يان هؤشبةر (خمدر) سوارؤيةك
(مركبة) ليَبخوريَت ئةوا بة بةند كردن بؤ ماوةيةك كةمرت نةبيَت لة ( )0سيَ مانط و زياتر نةبيَت لة
( )5شةش مانط يان بة ثيَبذاردنيَك كة لة ( )633333ثيَنج سةد هةزار دينار كةمرت نةبيَت و لة
َةتي ليَخورينةكةي
( )1633333يةك مليؤن و ثيَنج سةد هةزار دينار زياتر نةبيَت سزا دةدريَت و ،مؤل
ليَ رادةكيَشريَتةوة بؤ ماوةيةك لة ( )0سيَ مانط زياتر نةبيَت.
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َةتي دووبارة ئةجنامدانةوةي ئةو تاوانةي لة برِطةي ( يةكةم )ي ئةم ماددةية دةقي لةسةر كراوة ،
دووةم :لة حال
ئةوا سزاكةي دةبيَتة بةند كردن بؤ ماوةيةك كةمرت نةبيَت لة (  ) 5شةش مانط و زياتر نةبيَت
لة يةك سالَ  ،يان بة ثيَبذاردنيَك كة لة (  ) 1333333دوو مليؤن دينار كةمرت نةبيَت و لةطةلَ
َةتي ليَخؤرِينةكةي بؤ ماوةيةك لة (  ) 5شةش مانط كةمرت نةبيَت.
ليَ راكيَشاني مؤل
سيَيةم :لةكاتي ئةجنامدانةوةي تاوانةكة بؤ زياتر لة دووجار سةرةرِاي ئةو سزايانةي لة برِطةي (دووةم)ي ئةو
َةتي ليَخورينةكة بؤ ماوةيةك دةبيَت كة لة ( )0سيَ سالَ
ماددةيةدا هاتووة و ليَراكيَشاني مؤل
زياتر نةبيَت.
َةتي
ضوارةم :ثيَويستة لةسةر دادطا بةرِيَوةبةرايةتي هاتووضؤي ثةيوةندار لة دةركردني برِياري ليَراكيَشاني مؤل
ليَخورين ئاطادار بكاتةوة لةدواي بنربِبووني حوكمي تاوانباركردنةكة.
ماددةي (:)0

دةقي بةشي ذمارة ( )10ي ياساي هاتووضؤ هةموار دةكريَت و بةم شيَوةيةي خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
يةكةم :هةر كةسيَك بةهؤي ليَخورِيين سوارؤيةك ببيَتة مايةي ئازار يان نةخؤشي طةورة ( اذي او مرض
جسيمني) يان ثةككةوتةيي ( عاهة ) هةميشةيي بؤ كةساني ديكة ،يان سةروةت و سامانيان
لةبةر رةضاو نةكردني ياسا و ثيَرةوو ريَنماييةكان ،ئةوا بة بةندكردن بؤ ماوةيةك لة (  ) 5شةش مانط
كةمرت نةبيَت و لة ( )1دوو سالَ زياتر نةبيَت و بة غةرامةيةك لة (  ) 263333حةفت سةدو ثةجنا
هةزار دينار كةمرت نةبيَت و لة ( )1633333يةك مليؤن و ثيَنج سةد هةزار دينار زياتر
َةتي ليَخورينةكة بؤ ماوةيةك لة ( )5شةش مانط
نةبيَت سزا دةدريَت لةطةلَ ليَراكيَشانةوةي مؤل
كةمرت نةبيَت.
دووةم :ئةطةر تاوانةكة ئةجنامدرابوو لة كاتي ليَخوريين سوارؤيةكة بة سةركيَشي (رعونة) ،يان بيَ باكي
(استهتار) ،يان شوفيَرةكة لة ذيَر كاريطةري ماددةيةكي سةرخؤشكار (مسكر) ،يان هؤشبةر (خمدر) بوو
بيَت ،يان يارمةتي ئةو كةسةي نةدابيَت كةوا تاواني ليَكراوة ،يان داواي يارمةتي نةكردبيَت بؤي لةطةلَ
بووني تواناي يارمةتيداني ،ئةوا سزاكةي دةبيَتة بةندكردن (احلبس) بؤ ماوةيةك لة يةك سالَ كةمرت
نةبيَت و لة ( )0سيَ سالَ زياتر نةبيَت و يان بة ثيَبذاردنيَك كة لة ( )1333333يةك مليؤن دينار كةمرت
نةبيَت و و لة ( )1633333يةك مليؤن وثيَنج سةد هةزار دينار زياتر نةبيَت ،يان بة هةردوو سزايةكة
َةتي ليَخورين بؤ ماوةيةك لة يةك سالَ كةمرت نةبيَت.
لةطةلَ ليَرِاكيَشانةوةي مؤل
َةتي
سيَيةم :ثيَويستة لةسةر دادطا بةرِيَوةبةرايةتي هاتووضؤي ثةيوةندار لة دةركردني برِياري ليَرِاكيَشاني مؤل
ليَخورِين ئاطادار بكاتةوة لةدواي بنربِبووني حوكمي تاوانباركردنةكة.
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ماددةي (:)4

وةزارةتي ناوخؤ بة هةماهةنطي لةطةلَ وةزارةتي تةندروسيت رِيَنمايي ثيَويست بؤ دياريكردني ريَذةي ماددة
كحوليةكان لة لةشي شوفيَر دةردةكات.
ماددةي (:)5

كار بة هيض دةقيَكي ناكؤك لةطةلَ حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكريَت.
ماددةي (:)6

ئةم ياساية لةدواي تيَثةربووني ( )03سي رؤذ بةسةر بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرميي (وةقايعي
كوردستان)دا جيَبةجيَ دةكريَت و بةسةر ئةو تاوانانة ثيادة دةكريَت كة لة دواي بةركاربووني ئةجنام دةدريَن.

بيَطةرد دلشاد شكراهلل
سكرتيَرى ثةرلةمانى
كوردستان  -عيَراق

جعفر ابراهيم ئيَمينكى
جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى
كوردستان – عيَراق

يوسف حممد صادق
سةرؤكى ثةرلةمانى
كوردستان – عيَراق

هؤيةكاني دةرضواندن

َي
بة لةبةر ضاوطرتين ئةو ثةرةسةندنانةي هاتؤتة ئاراوة دواي دةرضووني ياساي هاتووضؤي ذمارة ()25ي سال
 1331لة ثيَناو سنوردار كردن وكةمكردنةوةي رووداوةكاني هاتووضؤ و ثاراستين طيان و ساماني هاووآلتيان
وطوجناندني لةطةلَ ئاماجنةكاني ياساكة ،ئةم ياساية دةرضويَندرا.
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بةناوي خوداي بةخشندةو ميهرةبان
بةناوي طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةي برِيار0 :
ميَذووي برِيار2028/2/02 :
برِيار
ذمارة ()0ى سالَى 2028

َثشت بةحوكمي برِطةي ( )13لة ماددةي ( )12و برطة ( )1لة ماددةي ( )12لة ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةماني
ثال
َي 1991ي هةمواركراو و ،لةسةر ثيَشنياري دةستةي سةرؤكايةتي
كوردستان ـ عيَراق ذمارة ()1ي سال
ثةرلةمان ،ثةرلةماني كوردستان لة دانيشتين ذمارة ()5ي ئاسايي خولي ثاييزة لة رؤذي  1312/1/01دا ئةم
برِيارةي دا:
يةكةم :طفتوطؤي (ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةمان) لة ثةرلةماني كوردستان دةستثيَدةكاتةوة و هةركاتيَك هةر ثرؤذة
ياسايةكي ئامادةكراو لة اليةن ليذنةي ياسايي و ليذنة هاوبةشةكان يةكاليي كرايةوة و ئاراستةي
سةرؤكايةتي ثةرلةمان كرا دةخريَتة بةرنامةي كار و طفتوطؤي ثةيرِةوي ناوخؤ ريَطر نابيَت لةبةردةم ئةو
ثرؤذة ياسايانةدا.
دووةم :ئةم برِيارة لة رؤذي دةرضووني لة 1312/1/01ـةوة جيَبةجيَ دةكريَت و لة رؤذنامةي فةرميي
(وةقايعي كوردستان)دا بآلو دةكريَتةوة.

جعفر ابراهيم ئيَمينكى
جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
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بةناوي خوداي بةخشندةو ميهرةبان
بةناوي طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةي برِيار4 :
ميَذووي برِيار2028/2/02 :
برِيار
ذمارة ()4ى سالَى 2028

َثشت بةحوكمي ماددةكاني ( 09و  )11لة ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان -عيَراق ذمارة ()1ي
ثال
َي 1991ي هةمواركراو ،ثةرلةماني كوردستان لة دانيشتين ذمارة ( )5لة رؤذي 1312/1/01دا ئةم
سال
برِيارةي دا:
يةكةم :زيادكردني ئةم ئةندامانةي ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق كة ناويان لة خوارةوةدا هاتووة لةو ليذنانةي
خوارةوة:
1ـ (أيوب عبداهلل رسول) بؤ سةر ليذنةي كاروباري ثةرلةمان.
1ـ (عبدالرمحن فارس عبدالرمحن (ابو كاروان)) بؤ سةر ليذنةي كاروباري كؤمةلطاي مةدةني.
دووةم :ئةم برِيارة لة رؤذي دةرضووني لة 1312/1/01ـةوة جيَبةجيَ دةكريَت و لة رؤذنامةي فةرميي (وةقايعي
كوردستان)دا بآلو دةكريَتةوة.

جعفر ابراهيم ئيَمينكى
جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
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بةناوي خوداي بةخشندةو ميهرةبان
بةناوي طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةى برِيار6 :
ميَذووى برِيار2028/2/6 :
برِيار
ذمارة ()6ى سالَى 2028

َثشت بةحوكمي ماددةكانى ( 09و  )11لة ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان -عيَراق ذمارة ()1ي
ثال
َي 1991ي هةمواركراو ،ثةرلةماني كوردستان لة دانيشتين ذمارة ( )2لة رؤذي 1312/1/5دا ئةم برِيارةي
سال
دا:
يةكةم :زيادكردنى ئةندامي ثةرلةمان (ثةرى صاحل محيد) بؤ سةر ليذنةى (ثةروةردة و خويَندني باآل وتويَذينةوةي
زانسيت).
دووةم :ئةم برِيارة لة رؤذي دةرضووني لة 1312/1/5ـةوة جيَبةجيَ دةكريَت و لة رؤذنامةي فةرميي (وةقايعي
كوردستان)دا بآلو دةكريَتةوة.

جعفر ابراهيم ئيَمينكى
جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
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بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كودرستان – عيَراق
ذمارةى دةرضوون 20ى دووبارة
ميَذووى دةرضوون 2027/22/27 :
بـرِيــار

َى1312
ثشت بةو دةسةآلتةى كة ثيَمان دراوة بةثيَى برِطةى (سيَيةم) لة ماددةى ( )1لة ياساى ذمارة()1ى سال
(ياساي دابةشكردنى دةسةآلتةكانى سةرؤكايةتى هةريَم بةسةر دامةزراوة دةستورييةكانى هةريَم لةسةر ئةو
بنةمايةى كة ثةرلةمانى كوردستان لة دانيشتنى ئاسايى ذمارة()0ى رؤذى  1312/11/12ياساكارى كردووة ،
برِيارى دةرضواندنى ئةم ياسايةيان دانا -:
َى )1312
(ياساى ليَبوردنى طشتى لة هةريَمى كوردستان _ عيَراق ذمارة()1ى سال

جعفر ابراهيم ئيَمينكى
جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
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بةناوي خوداي بةخشندةو ميهرةبان
بةناوي طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةي فةرمان2 :
ميَذووي فةرمان2028/2 /00 :
فةرمان
ذمارة ()2ى سالَى 2028

ثشت بة برِياري ذمارة ()1ي دةرضووي رؤذي  1311/6/2ي ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق و ،بةثيَي حوكمي
َي 1991ي ثةرلةمان ،ئةم
برِطة ( )0لة ماددةي ()09ي ثةيرِةوي ناوخؤي ذمارة ()1ي هةمواركراوي سال
ئةندامانةي خوارةوة لة ليذنة هةميشةييةكاني ثةرلةمان ئةم ئةرك و فةرمانانة دةطرنة ئةستؤ كةبةرامبةر هةر
يةكةيان دياريكراوة:
ليذنةي بازرطاني وثاراستين مايف بةكاربةر:
1ـ عبداهلل جاسم رجب
1ـ عبدالرمحن علي رضا

جيَطري سةرؤكي ليذنة
برِياردةر

جعفر ابراهيم ئيَمينكى
جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
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وةزارةتى دارايى و ئابوورى
ذمارة 220/4/9 :لة 2028/2/26

بة ثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة ئاماذة بة برِياري كؤبوونةوةي ذمارة ()0ي ئةجنومةني وةزيران لة رؤذي
1312/11/13بة ذمارة 112/كة بة نووسراوي سكرتاريةتي ئةجنومةن ذمارة ( )6111لة 1312/11/15
كاري لةسةر كراوة برياردرا بة -:
رِيَنمايي ذمارة ()2ى سالَى 2028

يةكةم :سةرجةم ئةو وةزارةت و دامةزراوة و فةرمانطةكاني هةريَمي كوردستان كة بةثيَي رةزامةندي
سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران رِاستةوخؤ رِيذةيةك لة داهاتي ناوخؤيي خؤيان خةرج دةكةن ثيَويستة
بةثيَي ئةم مةرجانةي خوارةوة بيَت -:
 -1دياريكردني رِيَذةي ( )%133لة سةدا سةدي داهات لة تةرازووي ثيَداضوونةوة (ميزان املراجعة)ي مانطانة
بةثيَي بةش و ئاست (فصل و مادة) ،و دياريكردني بوار و جؤري ئةو خةرجييانة بة فةرماني وةزاريي و
ئاراستةي بكريَت لةطةلَ رِيَذةى ئةو داهاتةي كة رةزامةندي لةسةر دراوة لةاليةن سةرؤكايةتي ئةجنومةني
وةزيران و وةزارةمتان بؤ ئةوةي بة راستةوخؤ لةاليةن خؤتانةوة خةرج بكريَتةوة
 -1ثيَويستة خةرجييةكان لة ضوارضيَوةي رِيَذةي ئةو داهاتانة بيَت كة رةزامةندي لةسةر دراوة و نابيَت زياتر لةو
رِيذةية خةرج بكريَت .
 -0لة كؤتايي هةر مانطيَكدا ثيَويستة بةراثؤرتيَك هاوثيَضي نووسراوي فةرمي ئاراستةي (وةزارةتى دارايى و
ئابوورى  /بةريَوةبةرايةتي طشيت ذميَركاري ) بكريَت تايبةت بةو خةرجييانةي كة كراوة لةو رِيَذةي داهاتةي
كة رِةزامةندي لةسةر دراوة  ،لةطةلَ فةرماني خةرجكردنةكاندا بؤ ئةوةي بةراوردبكريَت لةطةلَ تةرازووي
ثيَداضوونةوة (ميزان املراجعة)ي دامةزراوة و فةرمانطةكان.
 -1ئةطةر جؤري خةرجييةكان لةسةر ئةو رِيَذةي داهاتةي كة رةزامةندي لةسةر دراوة بؤ ثرؤذة بيَت  ،ئةوا
ثيَويستة بة خشتةيةكي وردةكاري زانياريية داواكراوةكان خبريَنةرِوو
دووةم :ثيَداني دةسةآلت بؤ وةزيري ثةيوةنديدار يان سةرؤكي فةرمانطةي نةبةسرتاو بة وةزارةت بؤ خةرجكردني
هاندان و ثاداشت  ،يان لة ذيَر هةر ناويَكي تر بيَت  ،لة ريَذةي ئةوداهاتة ناوخؤيةي كة بة رةزامةندي
سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران بؤ خودي وةزارةت تةرخان دةكريَتةوة بؤ ئةوكارمةند و فةرمانبةرانةي كة
شايستةى ثاداشت و هاندانن بةثيَي رِيَنمايي دارايي كة لةاليةن وةزارمتان بة هاوبةشي وةزارةت يان
فةرمانطةي نةبةسرتاو بة وةزارةت دةردةكريَت بة رِةضاوكردني تايبةمتةنديَيت هةر وةزارةتيَك.
سيَيةم :وةزارةمتان نويَنةري خؤي دياري دةكات بؤبةدواداضووني داهاتةكاني سةرجةم وةزارةتةكان  ،و كار
ئاسانيان بؤ ئةجنام دةدات.و لةكاتي خةرجكردندا دةبيَت رِةضاوي ياسا و رِيَنمايية كار ثيَكراوةكان بكريَت.
ريَباز حممد محالن
وةزيري دارايي و ئابووري
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وةزارةتى دارايى و ئابوورى
ذمارة 620/4/9 :لة 2028/2/29

َثشت بة رةزامةندي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران
َي  1312و ثال
ئاماذة بة ريَنماييمان ذمارة( )1ي سال

ذمارة ( )1139لة  1312/13/11تايبةت بةخةرجكردنى خةرج كردني ريَذةي ()%6ي داهاتي فةرمانطةكاني
بةريَوةبةرايةتي طشيت تؤماركردني خانووبةرة وةكو هاندان (حوافز) بؤ فةرمانبةرةكانتان كة ذمارةيان ()1263
هةزار و حةوت سةد و ثةجنا فةرمانبةرن بةم شيَوةي خوارةوة برِيارماندا بةم رِيَنمايية-:
رِيَنمايي ذمارة ()0ى سالَى 2028

يةكةم :خةرجكردني ئةم هاندانة بةثيَي داهاتي فةرمانطةكاني تؤماركردني خانووبةرة دةبيَت كة بة( )0بازنة
هةذمار دةكريَت (هةوليَر/سليَماني /دهؤك)
دووةم :ريَذةي هاندانةكة مانطانة بةم شيَوةي خوارةوة خةرج دةكريَت-:
أ -بةرِيَوةبةري طشيت تؤماركردني خانووبةرة

 633333ثيَنج سةد هةزار دينار

ب -بةرِيَوةبةري بةرِيَوةبةرايةتي تؤماركردني خانووبةرة و
هاوشيَوةكانيان لة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت تؤماركردني خانووبةرة

 126333دووسةد و حةفتا و ثيَنج هةزار دينار

ج -جيَطري بةرِيَوةبةري بةرِيَوةبةرايةتي تؤماركردني خانووبةرة +

 116333دوو سةدو بيست و ثيَنج هةزار دينار

سةرؤكي دةستة  +تيَبينةر
د -بةرثرسي هؤبة

 133333دوو سةدهةزار دينار

ه -فةرمانبةران

153333سةدو شةست هةزار دينار

و -فةرمانبةري طريَبةست

113333سةدو بيست هةزار ديانر

ز -فةرمانبةري خزمةتطوزاري

133333سةد هةزار دينار

سيَيةم :برِي طوذمةي دياري كراو تةنها بؤ مةبةسيت (هاندان) خةرج دةكريَت و نابيَت هيض خةرجييةكي تري
لةسةر بكريَت.
ضوارةم :هةر ثاريَزطايةك بةثيَي داهاتي خؤي و بازنةي تايبةتي خؤي ئةم هاندانةي بؤ خةرج دةكريَت و هيض
برِيَك طواستنةوةي بؤناكريَت لة نيَوان ثاريَزطاكان و بازنةكاندا.
َةي
َةتةكاندا دةبرِدريَت بؤ هةر رؤذيَكي ئامادة نةبوون بةثيَي شايستة مامةل
ثيَنجةم :ئةم هاندانة لةسةرجةم مؤل
َدا دةكريَت.
لةطةل
شةشةم :ئةم هاندانة تةنها ئةوفةرمانبةرانة دةطريَتةوة كة ثابةندن بة دةوامي فةرميةوة.
حةوتةم :ئةم برِةي ثاش دابةش كردني هاندانةكة دةميَنيَتةوة دةبيتةوة داهاتي كؤتايي.
هةشتةم :ئةم هاندانة لة كؤتايي هةموو مانطيَك خةرج دةكريَت .
نؤيةم :ئةم ريَنمايية لة ريَكةوتي  1312/1/1ةوة جيَبةجي دةكريَت و لة رؤذنامةي (وةقايعي كوردستان)
بآلودةكريَتةوة.
ريَباز حممد محالن
وةزيري دارايي و ئابووري
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وةزارةتى دارايى و ئابوورى
ذمارة 2095/4/9 :لة 2028/2/8

َثشت بة نووسراوى سةرؤكايةتى ئةجنوومةنى وةزيران ذمارة 1615/لة  1312/13/19كة تايبةتة بة خةرج
ثال

كردنى ريَذةى()%13ى داهاتى كريَى كارةبا بؤ هاندانى ذميَركاران و ضارةسةركردن و ضاككردنةوة و ئيشثيَكردنى
تؤرِةكانى كارةبا و دابينكردنى كةل و ثةىل ثيَويست بؤ ثرؤذةكانى كارةبا بةثيَى خشتةى نووسراوتان  0295 /لة
 1312/2/11و نووسراوتان ذمارة 2335/لة  1312/11/15برِياردرا بة -:
رِيَنمايي ذمارة ()4ى سالَى 2028

يةكةم :ريَذةى( )% 93داهاتى بةرِيَوةبةرايةتية طشتييةكانى كارةبا لة ثاريَزطاكان دةبيَتة داهاتى كؤتايى .
دووةم :خةرج كردنى ريَذةى()%13ى ئةم داهاتة بة مةبةستى هاندان و ضارةسةركردنى بار زؤرى و ضاككردنةوة
و دةرهيَنانى فيدةر و ئيشثيَكردنى تؤرِةكانى كارةبا و طةياندنى كارةبا و دابني كردنى كةلوثةىل ثيَويست
بؤ كؤطاكان و ثرِؤذةكان و هاندانى ذميَركاران و ستافى فرؤشتنى ووزة لة ضوارضيَوةى ياسا و ريَنمايية
كارثيَكراوةكان .
سيَيةم -2 :لة كؤتايى هةموو مانطيَك هةر بةرِيَوةبةرايةتى طشتيةك ريَذةى ( )%2داهاتى خؤى لة ضوارضيَوةى
َى دووةمى سةرةوة لة
ريَذةى ()% 13ى سةرةوة داوا دةكات بؤ مةبةستةكانى تايبةمتةندى هاتوو لة خال
بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ذميَركارى  /ب .خةرجييةكان و ثاش كردنةوةى ذميَرةيةكى رةوان (حساب
جارى) بؤ ئةم مةبةستة بؤ( بةرِيَوةبةرايةتية طشتييةكانى كارةباى ثاريَزطاكان ) .
 -1لة كاتى خةرج كردن لة سةر ريَذةى ()%2ى هاتوو لة خاىل ()1ى سةرةوة دةبيَت بةثيَى فةرمانى
وةزارى وةزارةتى كارةبا خةرج بكريَت و ويَنة بدريَتة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ذميَركارى  /ب.
خةرجييةكان .
 -0هيض نووسراويَك ئاراستةى وةزارةتى دارايى و ئابوورى نةكريَت بة مةبةستى خةرج كردن و دابني كردنى
بابةتةكانى ئاماذة ثيَكراوى سةرةوة .
 -1مانطانة بة راثؤرتيَك لة رِيَطةى وةزارةتى كارةبا ئاطادارمان بكةنةوة لة سةر ئةو خةرجيانةى دةكريَت
لة سةر ريَذةى ()%2ى سةرةوة .
 -6ثيَويستة ريَذةى ( )%2ى سةرةوة تةرازووى ثيَداضوونةوةى مانطانةى تايبةت بةخؤى هةبيَت لة
بةرِيَوةبةراتية طشتييةكان بؤ ئةوةى خبريَتة سةر بوودجةى حكومةتى هةريَمى كوردستان .
ضوارةم -2 :ريَذةى ( )%1هاندان لة ضوارضيَوةى ريَذةى()%13ى سةرةوة بؤ هاندانى ذميَركاران و ستافى
فرؤشتنى ووزة و هةر بةرِيَوةبةرايةتيةكى دابةش كردنى كارةبا لة سنوورى طةجنينةى ثةيوةندار بةثيَى
ريَنماييةكان و ليستى ئامادةكراو لة كؤتايى هةر دةورةيةكى ضاثى ثسوولةى هاوبةشانى كارةبا لة سةر
بوودجةى ئاسايى خةرج دةكريَت بة مةرجيَك لة ريَذةى ()%1ى داهاتى مانطانة تيَثةرنةكات بةثيَى
كةشفى بانك و نابيَت لة سةر داهات خةرج بكريَت .
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 -2هةر ذميَركاريَك توانى بؤ هةر دةورةيةك رِيَذةى ( )%23بةرةوسةرةوة خبويَنيَتةوة بؤ هةر ثسولةيةك
برِى( ) 133دوو سةد دينار خةرج بكريَت بؤى و ئةطةر هةر ذميَركاريَك توانى ريَذةى ( )%63بةرةوسةرةوة
ثارةى داواكراو بة دةست بهيَنيَت بؤ هةر دةورةيةك ئةوا برِى( )163سةد و ثةجنا دينار بؤ هةر ثسولةيةك
بؤى خةرج بكريَت بة مةرجيَك ذميَركار دةبيَت راثؤرتى مانطانةى هةبيَت لة سةر سةرثيَضى و بىَ ثيَوةر و
شكاندنى مؤر و هةر جؤرة سةرثيَضيةكى تر .
 -0سةبارةت بة ذميَركارانى ثؤلةكانى مريى و كشتوكالَ و ثيشةسازى و بازرطانى طةورة ئةطةر توانى ريَذةى
( )%23بةرةوسةرةوة خبويَنيَتةوة برِى( )163333سةد و ثةجنا هةزار دينار مانطانةيان بؤ خةرج دةكريَت
بةمةرجيَك راثؤرتى مانطانةى هةبيَت لة سةر هةبوونى هةر جؤرة سةرثيَضيةك .
 -1هةر ذميَركاريَكى طوندةكان ريَذةى( )%23بةرةوسةرةوة خبويَنيَتةوة ئةوا برِى( )133دوو سةد دينارى بؤ
خةرج دةكريَت بؤ هةر ثسولةيةك و ئةطةر توانى ريَذةى ( ) %63بةرةو سةرةوة ثارةى داواكراو كؤ بكاتةوة
ئةوا برِى ( )163دوو سةد و ثةجنا دينار بؤ هةر ثسولةيةك بؤى خةرج بكريَت بؤ هةر دةورةيةك .
َدةسنت بة خويَندنةوةى ثيَوةرى
 -6خةرج كردنى برِى ( ) 133333سةد هةزار دينار بؤ ئةو ذميَركارانةى كة هةل
هاوبةشانى كارةباى طوندةكان ماآلن و مريى و كشتوكالَ و ثيشةسازى وبازرطانى طةورة وةكو كريَى هاتووضؤ
بؤ هةر خوليَكى خويَندنةوةوة و برِى( )63333ثةجنا هةزار دينار بؤ سةنتةرى شارةكان خةرج بكريَت بة
مةرجيَك ئؤتؤمبيلى مريى يان بة كرىَ طرياوة بة كار نةهيَنيَت و شاند و سةفةرى بؤ خةرج نةكريَت.
 -5خةرج كردنى برِى ( )133سةد دينار بؤ هةرثسولةيةكى خويَندنةوةى هاوبةشانى بةردةوام بؤ ئةو
َدةسنت بةتؤماركردنى زانيارى ذميَريارى و ريَكخستنى دةفتةرةكانى
فةرمانبةرة ذميَريارانةى كة هةل
وةرطرتن و تؤماركردنى زانيارى و هيَنانى ليستةكان و كارى هاووآلتى و خةزنةدارةكان و كارمةندانى
كةشف و ووردبينى ثسولة و داخل كردنى داتا و زانياريةكان و ثشكنينى ثيَوةر و كةشف و بةستنى ثيَوةرو
طؤرِينى ثيَوةرى كارةبا و مؤركردنةوة بؤ كارمةندانى خزمةتطوزارى و ثشكنينى ثيَوةرى كارةبا وةكو هاندةر
َدةستيَت بة كؤكردنةوةى قةرزى ثارةى
 -2خةرج كردنى ريَذةى()%1قةرزى وةرطرياو بؤ ئةو ليذنةيةى كة هةل
كارةبا كة لة دةورةكانى ثيَشوو ماوةتةوة بة مةرجيَك هاندانةكانى لة ( )163333سةد و ثةجنا هةزار دينار
مانطانة زياتر نةبيَت بؤ هةر كارمةنديَك و ئةم قةرزة فةرمانطةكانى مريى ناطريَتةوة و ديارى كردنى
ليَذنةكة بة فةرمانى كارطيَرى دةبيَت كة لة ثيَنج كةس زياتر نةبيَت .
َةى هاندان ثيَكةوة خةرج بكريَت بؤ هةمان كةس .
َةتيَكدا دوو دةرمال
 -2نابيَت لة هيض حال
 -9نابيَت برِى هاندانةكة لة ( )033333سآ سةد هةزار دينار زياتر بيَت بؤ هةر دةورةيةك و لة برِى
( )0333333سىَ مليؤن دينار زياتر بيَت ساآلنة .
ثيَنجةم :ئةم ريَنمايية لة ريَكةوتى 1312/11/1ةوة جيَبةجىَ دةكريَت و لة رؤذنامةى (وةقايعى كوردستان)
ريَباز حممد محالن
بآلودةكريَتةوة .
وةزيري دارايي و ئابووري
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سـةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان

بةيـانى سـالَى 2028

َى ( 1999ياساى بآلوكردنةوة لة رؤذنامةى فةرمى
ثشت بة حوكمى ماددة ()2ى ياساى ذمارة ()1ى سال
َى
َةيةك لة برِطةى يةكةمى ماددةى ()11ى ياساى ذمارة ()1ى سال
وقايعى كوردستان ) ولةبةر هةبوونى هةل
َةكة
 1312ثةرلةمانى كوردستان (ياساى ليَبوردنى طشتى لة هةريَمى كوردستان)  ،بؤية بةثيَويست زانرا هةل
راست بكريَتةوة و ،دةقةكة بةم شيَوةيةى خوارةوة خبويَندريَتةوة -:
 -1برِطةى (يةكةم)ى ماددة ( )11بة زمانى كوردى بةم شيَوةيةى خوارةوةية :
يةكةم  :ئةحكامةكانى ئةم ياساية جيَبةجىَ دةكريَت بةسةر حوكمدراو و تؤمةتباران بة تاوانة سةربازييةكان
َى  1332و ياساى سزادانى سةربازى
بةثيَى ياساى سزادانى هيَزةكانى ئاسايشى ناوخؤ ذمارة ()11ى سال
َى  1332بةركار لة هةريَمى كوردستان حوكم دراون يان تؤمةتبارن .
ذمارة ()19ى سال
 -1برِطةي(يةكةم)ى ماددةى( )11بةزمانى عةرةبى بةم شيَوةيةى خوارةوةية :
أوالً :تسري أحكام هذا القانون على احملكومني واملتهمني باجلرائم العسكرية مبوجب قانون عقوبات قوى األمن
الداخلي رقم()41لسنة 8002وقانون العقوبات العسكري رقم( )41لسنة  8002النافذ يف أقليم كوردستان .
بيَطةرد دلشاد شكراهلل
سكرتيَرى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
---------------------------------------------------------------------------------------------------وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )5برِطةى ( )1لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة ()16ى
َى  1332برِيارماندا بة -:
سال
بةيانى ذمارة ()2ى سالَى 2028

 بة كردنةوةي (بنكةي ضاوديَري تةندروسيت دةسثيَكي ئيَسيان ) لة ناحيةي باعدريَ لة قةزاي شيَخان سةربة بةريَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت دهؤك 3
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى . 1312/1/11بةيانى ذمارة ()2ى سالَى 2028

 داخستين ( بنكةي ضاوديَري تةندروسيت كةمثي قةمياوة ) لة قةزاي شيَخان سةر بة بةريَوةبةرايةتي طشيتتةندروسيت دهؤك .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى . 1312/1/19بةيانى ذمارة ()57ى سالَى 2027

 بةكردنةوةي ( بنكةي تةندروسيت كةمثي ئاشيت ئاوارةكاني ناوخؤ ) لة شارؤضكةي عةربةت سةر بةبةريَوةبةراية تي طشيت تةندروسيت سليَماني .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى . 1312/11/12د .رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيري تةندروسيت
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان ـ العراق
رقم االصدار2 :
تأريخ االصدار2028/2/00 :

استناداً إىل حكم الفقرة ( )4من املادة ( )65من القانون رقم ( )4لسنة  4118املعدل ،وبناءً على ما عرضه
العدد القانوني من أعضاء الربملان ،وبناءً على ما شرعه الربملان يف جلسته االعتيادية رقم ( )6بتأريخ
 ،8042/4/00ومبوجب السلطة املمنوحة لرئاسة الربملان مبوجب الفقرة (ثالثاً) من (املادة األوىل) من القانون رقم
( )8لسنة  ،8042قرر إصدار القانون اآلتي:
القانون رقم ( )1لسنة 8112
قانون التربع وزرع أعضاء جسم اإلنسان يف كوردستان – العراق
الفصل األول
التعاريف
املادة (:)1

يف تطبيق أحكام هذا القانون ،يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية املعاني املبينة إزاء كل منها:
أوالً :الوزارة :وزارة الصحة يف حكومة إقليم كوردستان – العراق.
ثانياً :الوزير :وزير الصحة يف حكومة إقليم كوردستان – العراق.
ثالثاً :العضو :أي عضو من أعضاء جسم اإلنسان أو جزء منه يكون حيوياً ومهماً إلنقاذ املريض من املوت
واألمراض اجلسيمة.
رابعاً :نقل العضو :إجراء العملية اجلراحية واليت حيصل من خالهلا الشخص املتلقي على أحد األعضاء أو
األنسجة من الشخص املتربع سواءً أكان حياً أم ميتاً.
خامساً :األنسجة البشرية :جزء من أي عضو بشري يؤخذ من إنسان حي أو متوفى فيما عدا الدم.
سادساً :املتلقي :الشخص الذي يف حاجة ماسة إىل زرع عضو بشري أو نسيج يف جسمه.
سابعاً :املتربع :الشخص الكامل األهلية الذي يتنازل عن عضو من أعضاء جسمه لشخص آخر دون مقابل،
سواءً أكان حياً أم بعد وفاته ،فيما عدا زرع خناع العظم.
ثامناً :الوصية :تصرف بعضو أو أكثر من أعضاء اجلسم على سبيل التربع بعد الوفاة ،اهلدف منه التمليك دون
عوض.
تاسعاً :املوصي :الشخص الذي أوصى أثناء حياته مبوجب القانون بالتربع بعضو أو أكثر من أعضائه بعد وفاته.
عاشراً :الوفاة :التوقف النهائي للقلب والتنفس أو تعطل وظائف الدماغ تعطالً كامالً ال رجعة فيه (املوت
الدماغي).
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حادي عشر :املؤسسة :أي مؤسسة صحية مرخص بها إلجراء عمليات زرع األعضاء البشرية ،سواءً أكانت أهلية
أم حكومية.
ثاني عشر :اللجنة :اللجنة العليا لنقل وزرع األعضاء البشرية يف كوردستان – العراق.
الفصل الثاني
أحكام عامة
املادة (:)8

ال جيوز إجراء عمليات زرع األعضاء أو جزء منها أو األنسجة ،بنقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم
إنسان حي أو من جثة إنسان متوفى بقصد زرعه يف جسم إنسان آخر ،إال طبقاً ألحكام هذا القانون واألنظمة
والتعليمات الصادرة مبوجبه.
املادة (:)3

أوالً :ال جيوز نقل أي عضو ،أو جزء منه ،أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه يف جسم إنسان آخر إال يف
حالة الضرورة اليت تقتضيها احملافظة على حياة الشخص املتلقي ،أو عالجه من مرض فتاك ،بشرط أن يكون
النقل هو الوسيلة الوحيدة ملواجهة هذه الضرورة ،وأال يتسبب النقل يف تعريض الشخص املتربع خلطر جسيم على
حياته أو صحته.
ثانياً :حيظر زرع الغدد التناسلية وأجزائها وأنسجتها وخالياها.
املادة (:)4

ال جيوز نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه يف جسم إنسان آخر إال إذا كان على
سبيل التربع.
املادة (:)5

أوالً :جيب أن يكون التربع صادراً عن إرادة حرة و مثبتة يف حمرر رمسي وعلى النحو الذي حتدده األنظمة
والتعليمات الصادرة مبوجب هذا القانون.
ثانياً :ال يقبل التربع من الشخص عديم األهلية أو ناقصها حتى مبوافقة والديه أو من ميثله قانوناً فيما عدا
عملية زرع خناع العظم.
ثالثاً :جيوز نقل وزرع اخلاليا األم (اخلاليا اجلذعية) من الطفل وعديم األهلية وناقصها إىل الوالدين أو األبناء أو
فيما بني األخوات واإلخوة بشرط صدور موافقة حتريرية من والدي الطفل إذا كان كالهما على قيد احلياة أو
أحدهما يف حالة وفاة الثاني ،أو من له الوالية أو الوصاية عليه نائباً كان أو ممثالً قانونياً للشخص عديم األهلية
أو ناقصها.
املادة (:)6

جيوز للمتربع ،أو من استلزم القانون موافقته على التربع ،العدول عن التربع حتى قبل البدء بإجراء عملية
النقل .
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املادة (:)7

أوالً :حيظر التعامل بأي عضو من أعضاء جسم اإلنسان ،أو جزء منه ،أو أحد أنسجته على سبيل البيع ،أو
الشراء ،أو بعوض أياً كانت طبيعته.
ثانياً :ال جيوز أن يرتتب على زرع عضو أو جزء منه أو أحد أنسجة الشخص املتربع ،اكتسابه أو اكتساب أي
من ورثته ،أي منفعة مادية أو عينية من الشخص املتلقي ،أو من ذويه ،بسبب النقل أو مبناسبته.
ثالثاً :ال جيوز للطبيب املختص البدء بإجراء عملية النقل والزرع قبل استكمال اإلجراءات القانونية واإلدارية.
املادة (:)2

ال جيوز البدء بعملية النقل بقصد الزرع إال بعد إحاطة كل من الشخص املتربع واملتلقي ،إذا كان مدركاً ،عن
طريق اللجنة الثالثية املنصوص عليها يف املادة ( )41من هذا القانون ،بطبيعة عملييت النقل والزرع وخماطرهما
احملتملة على املدى القريب أو البعيد ،واحلصول على موافقة الشخص املتربع واملتلقي ،أو موافقة نائبه أو ممثله
القانوني إذا كان عديم األهلية أو ناقصها أو املوصى عليه إذا كان متوفياً بالنسبة للخاليا األم ،وفقاً ملا نصت
عليه الفقرة (ثالثاً) من املادة ( .)6وحترر اللجنة حمضراً بذلك يوقع عليه املتربع واملتلقي ما مل يكن غائباً عن
الوعي أو نائبه أو ممثله القانوني.
املادة (:)9

أوالً :جيوز لضرورة تقتضيها احملافظة على حياة إنسان حي أو عالجه من مرض فتاك ،أو استكمال نقص حيوي يف
جسده ،أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو ،أو نسيج من جثة إنسان متوفى ،إذا كان املتوفى قد أوصى بذلك
قبل وفاته بوصية موثقة أو مثبتة يف أية ورقة رمسية ،أو أقر بذلك وفقاً لإلجراءات اليت حتددها األنظمة
والتعليمات الصادرة مبوجب هذا القانون.
ثانياً :جيوز نقل األعضاء من جسم املتوفى حديثاً بقصد العالج أو لغرض علمي بشرط استحصال موافقة أقرب
ذويه حتى الدرجة الرابعة ،ويف مجيع األحوال جيب أن تكون املوافقة حتريرية ووفقاً للشروط اآلتية:
أ -أن ال يكون الشخص املتوفى قد أوصى يف حياته بالتربع بأي عضو من جسمه بعد وفاته ،ويكون ذلك مبوجب
حمرر موثق بشهادة شخصني مؤهلني قانوناً.
ب -التحقيق يف وفاته بصورة حامسة من قبل جلنة مشكلة هلذا الغرض.
ثالثاً :ال جيوز االستئصال من جثة املتوفى إال بإذن من قاضي التحقيق املختص إذا كانت الوفاة موضوع حتقيق
جنائي.
رابعاً :للموصي بأحد أعضائه الرجوع عن وصيته.
الفصل الثالث
برنامج التربع باألعضاء البشرية وزرعها
املادة (:)11

أوالً :تشكل جلنة عليا برئاسة الوزير باسم (اللجنة العليا للتربع وزرع األعضاء البشرية) وترتبط بوزارة الصحة.
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ثانياً :تتوىل اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع األعضاء وأجزائها واألنسجة ،وحتديد املؤسسات اليت يرخص هلا
بالزرع ،وكذلك اإلشراف والرقابة عليها وفقاً ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة مبوجبه.
املادة (:)11

تعد اللجنة قائمة بأمساء املتربعني ،وقوائم بأمساء املرضى احملتاجني للزرع من جثة إنسان متوفى حبسب أسبقية
القيد يف السجل املعد هلذا الغرض ،وال جيوز تعديل هذه األسبقية إال إذا كان املريض يف حاجة ماسة وعاجلة
لعملية الزرع وفقاً للقواعد الطبية واإلجراءات اليت حتددها اللجنة العليا ،وال تسري هذه القوائم على الزرع فيما
بني األحياء ،وال جيوز بأي حال من األحوال ختطي الرتتيب الوارد يف القوائم املشار إليها بسبب عدم قدرة املريض
على دفع تكاليف عملية الزرع.
املادة (:)18

جيوز أن تتوىل حكومة إقليم كوردستان تكاليف عمليات زرع األعضاء دون مقابل يف املؤسسات الطبية
احلكومية ،مبوجب الضوابط اليت يقرها وزير الصحة.
املادة (:)13

يصدر الرتخيص للمؤسسة بإجراء عمليات زرع األعضاء وأجزائها واألنسجة بقرار من وزير الصحة بناءً على
موافقة اللجنة ،ويكون الرتخيص ملدة ( )4سنة واحدة ،ختضع فيها املؤسسة للرقابة واإلشراف املستمرين يف شأن ما
يتم إجراؤه من عمليات زرع األعضاء وأجزائها واألنسجة ومدى االلتزام مبعايري اجلودة املقررة يف هذا الشأن ،وما
جيب أن يتسم به تنظيم عمليات التربع والزرع من شفافية ،فإذا ثبت االلتزام بالشروط واملعايري املشار إليها
يكون جتديد الرتخيص كل ( )0ثالث سنوات.
الفصل الرابع
إجراءات زرع األعضاء البشرية
املادة (:)14

أوالً :تشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع األعضاء البشرية جلنة طبية يف كل مؤسسة طبية مرخص هلا بالزرع،
من بني األطباء املتخصصني ،وختتص هذه اللجنة دون غريها باملوافقة على إجراء عمليات زرع األعضاء البشرية
طبقاً لألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة مبوجبه.
ثانياً :تشكل جلنة فرعية يف كل مديرية عامة للصحة يف حمافظات اإلقليم لغرض تنفيذ اإلجراءات العلمية
والقانونية للتربع وزرع أعضاء جسم اإلنسان.
املادة (:)15

ال جيوز نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جثة املتوفى إال بعد ثبوت الوفاة ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده
عودته إىل احلياة ،ويكون إثبات ذلك مبوجب قرار يصدر بإمجاع اآلراء من جلنة ثالثية من األطباء املتخصصني يف
أمراض أو جراحة املخ واألعصاب ،وأمراض أو جراحة القلب واألوعية الدموية ،والتخدير أو الرعاية املركزة،
وذلك بعد أن جتري اللجنة الفحوصات السريرية والتأكيدية الالزمة للتحقق من ثبوت الوفاة ،طبقاً للمعايري
2028 /2/22

– –26

ذمارة ( )222العدد

الطبية اليت حتددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة ،وللجنة يف سبيل أداء مهامها أن تستعني
مبن تراه مناسباً من األطباء املتخصصني ،وال جيوز أن يكون ألعضاء اللجنة املذكورة عالقة مباشرة بعملية زرع
األعضاء أو األنسجة.
املادة (:)16

أوالً :يشكل يف كل مؤسسة من املؤسسات املرخص هلا بزرع األعضاء البشرية فريق طبـي مسؤول عن الزرع.
وحتدد بنظام ،يصدر مبوجب هذا القانون ،قواعد هذا الفريق والشروط الواجب توافرها يف أعضائه واختصاصاته،
ويكون رئيس هذه اللجنة مسؤوالً عن إدارة برنامج الزرع يف املؤسسة وتقييم أداء الفريق ،وحسن أداء اخلدمة
الطبية واالجتماعية للمرضى واملتربعني ،ومتثيل الربنامج أمام اللجنة العليا وجلان احملافظات وسائر اجلهات الطبية
واإلدارية ذات الصلة.
ثانياً :تشكل بقرار من اللجنة العليا للتربع وزرع األعضاء البشرية فرق طبـية مؤهلة يف حمافظات كوردستان
اليت جترى فيها عمليات زرع األعضاء بهدف أخذ األعضاء من املتوفني لغرض الزرع.
الفصل اخلامس
العقوبات
املادة (:)17

أوالً :يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ( )2سنوات وبغرامة ال تقل عن ( )40عشرة ماليني دينار عراقي وال
تزيد على ( )80عشرين مليون دينار كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع بصورة خمالفة ألحكام
املواد ( )1 ،6 ،1 ،0من هذا القانون.
ثانياً :إذا ترتب على الفعل املشار إليه يف الفقرة السابقة وفاة الشخص املتربع تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد
على ( )40عشر سنوات وغرامة ال تقل عن ( )00ثالثني مليون دينار وال تزيد على ( )60مخسني مليون دينار.
املادة (:)12

أوالً :مع عدم اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة ( )42من هذا القانون ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد
على ( )40عشر سنوات وغرامة ال تقل عن ( )60مخسني مليون دينار وال تزيد على ( )400مائة مليون دينار،
كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع يف غري املؤسسات الطبية املرخص هلا مع علمه بذلك ،فإذا
ترتب على الفعل وفاة الشخص املتربع أو املتلقي تكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن ( )46مخس عشرة سنة
وغرامة ال تقل عن ( )60مخسني مليون دينار وال تزيد على ( )400مائة مليون دينار.
ثانياً :يعاقب بالعقوبة ذاتها املنصوص عليها يف الفقرة السابقة مدير املؤسسة الطبية يف األماكن غري املرخص هلا
اليت جترى فيها عملية من عمليات نقل األعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري.
املادة (:)19
أوالً :يعاقب بالسجن املؤقت مدة ال تقل عن ( )40عشر سنوات وغرامة ال تقل عن ( )00ثالثني مليون دينار

وال تزيد على ( )60مخسني مليون دينار كل من قام بطريق التحايل أو اإلكراه باستئصال ونقل عضو أو جزء من
عضو إنسان حي بقصد الزرع.
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ثانياً :وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن ( )46مخس عشرة سنة وغرامة ال تقل عن ( )60مخسني مليون
دينار وال تزيد على ( )400مائة مليون دينار إذا ترتب على الفعل املشار إليه يف الفقرة السابقة وفاة الشخص
املنقول منه.
املادة (:)81

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ( )6مخس سنوات وغرامة ال تقل عن ( )60مخسني مليون دينار وال تزيد على
( )400مائة مليون دينار ،كل من خالف حكماً من أحكام املادة ( )2من هذا القانون ،فضالً عن مصادرة املال
أو املنفعة املادية أو العينية املتحصلة من اجلرمية ،أو احلكم بقيمته يف حالة عدم ضبطه ،وال تزيد عقوبة السجن
على ( )6مخس سنوات لكل من قام بنقل أو زرع نسيج بصورة خمالفة ألحكام املادة ( )2من هذا القانون.
املادة (:)81

يعاقب بالعقوبة املقررة للقتل العمد مع سبق اإلصرار وغرامة ال تقل عن ( )00ثالثني مليون دينار وال تزيد على
( )60مخسني مليون دينار كل من قام بنقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت وفاته
ثبوتاً يقينياً وفقاً ملا نصت عليه املادة ( )46من هذا القانون ،وأدى إىل وفاته مع علمه بذلك ،وتكون العقوبة
السجن املؤقت مدة ال تزيد على ( )2سبع سنوات وغرامة ال تقل عن ( )40عشرة ماليني دينار وال تزيد على
( )80عشرين مليون دينار ،لكل من شارك يف إصدار قرار التثبت من الوفاة دون إجراء الفحوصات املنصوص
عليها يف املادة ( )46من هذا القانون.
املادة (:)88

يعاقب على الوساطة يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون بالعقوبة ذاتها املقررة للجرمية ،ومع ذلك يعفى
الوسيط من العقوبة إذا أخرب السلطات باجلرمية قبل متام أسسها وساهم ذلك يف ضبط اجلناة.
املادة (:)83

جيوز للمحكمة ،فضالً عن العقوبات املقررة للجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون ،أن حتكم بكل أو بعض
التدابري اآلتية حسب األحوال:
أوالً :احلرمان من مزاولة املهنة مدة ال تزيد على ( )6مخس سنوات.
ثانياً :غلق املؤسسة الطبية غري املرخص هلا بإجراء عمليات زرع األعضاء اليت ارتكبت فيها اجلرمية ،مدة ال
تقل عن ( )8شهرين وال تزيد على ( )4سنة واحدة ،وحيكم بغلق املكان نهائياً إذا مل يكن من املؤسسات الطبية.
الفصل السادس
األحكام اخلتامية
املادة (:)84

مينع منعاً باتاً اإلعالن عن الشخص املتربع واملتربع له واملتلقي بصفة شخصية يف وسائل اإلعالم كافة.
املادة (:)85

يصدر وزير الصحة نظاماً خاصاً بتنظيم عمليات نقل األعضاء من األشخاص املتربعني األجانب.
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املادة (:)86

أوالً :للوزير املوافقة على إنشاء مصرف لألعضاء واألنسجة البشرية يف أي مستشفى أو مركز طبـي لتجميع
وحفظ وجتهيز أنسجة زرع القرنية واألنسجة األخرى ألغراض الزرع على أن تتوافر يف تلك املؤسسة مجيع
اإلمكانيات الفنية الالزمة.
ثانياً :للوزير إصدار تعليمات لتحديد طرق جتميع وحفظ األعضاء أو األنسجة يف املؤسسات املنصوص عليها يف
الفقرة (أوالً) من هذه املادة.
املادة (:)87

تلتزم املؤسسة الطبية بإجراء الفحوصات السريرية واملختربية الالزمة على الشخص املتربع أو املوصي قبل وفاته
على األعضاء أو األنسجة املراد التربع أو الوصية بها بعد استئصاهلا من جسمه لضمان سالمتها وخلوها من
األمراض االنتقالية.
املادة (:)82

عند التبادل مع املصارف العاملية املتخصصة يف األعضاء البشرية جيب اختاذ مجيع اإلجراءات القانونية والصحية
املتبعة يف مثل هذه احلاالت إلثبات سالمة األعضاء البشرية من األمراض االنتقالية.
املادة (:)89

ال يعمل بأي نص قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
املادة (:)31

أوالً :على الوزير إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانياً :على الوزير ،عن طريق اللجنة ،إصدار تعليمات خاصة بعمل ومسؤولية وهيكلية برنامج التربع وزرع
األعضاء.
املادة (:)31

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

بيَطةرد دلشاد شكراهلل
سكرتري برملان كوردستان  -العراق

جعفر ابراهيم ئيمينكى
نائب رئيس برملان كوردستان  -العراق

يوسف حممد صادق
رئيس برملان كوردستان  -العراق

األسباب املوجبة

بغية تنظيم التربع يف اجملتمع وجتسيد قيم اإلنسانية والتضحية والرفق والرمحة وتقديم اخلدمة ومساعدة اآلخرين
وإنقاذ حياتهم ،فقد شرع هذا القانون.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان ـ العراق
رقم االصدار5 :
تأريخ االصدار2028/2/02 :

استناداً إىل حكم الفقرة ( )4من املادة ( )65من القانون رقم ( )4لسنة  4118املعدل ،وبناءً على ما عرضه
العدد القانوني من أعضاء الربملان ،وبناءً على ما شرعه الربملان يف جلسته االعتيادية رقم ( )5بتأريخ
 ،8042/4/04ومبوجب السلطة املمنوحة لرئاسة الربملان مبوجب الفقرة (ثالثاً) من (املادة األوىل) من القانون رقم
( )8لسنة  ،8042قرر إصدار القانون اآلتي:
القانون رقم ( )8لسنة 8112
قانون التعديل األول لتعديل تطبيق
قانون املرور رقم ( )26لسنة  8114يف إقليم كوردستان  -العراق
املادة (:)1

يعدل نص القسم رقم ( )84من قانون املرور ويقرأ كاآلتي:
أوالً :يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )860000مائتني ومخسني ألف دينار وال تزيد على ( )4000000مليون
دينار كل من قاد مركبة دون إجازة سوق أو بإجازة سوق مسحوبة أو ملغاة أو غري خمتصة بنوع املركبة ،ويعاقب
بالعقوبة ذاتها واضع اليد على املركبة (سواءً أكان مالكاً أم حائزاً هلا) إذا مسح لشخص غري جماز بالسوق بقيادة
تلك املركبة.
ثانياً :تكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ( )4شهر واحد وال تزيد على ( )0ثالثة أشهر ،وغرامة ال تقل عن
( )860000مائتني ومخسني ألف دينار وال تزيد على مليون دينار يف حالة العود إىل ارتكاب اجلرمية املنصوص
عليها يف الفقرة (أوالً) من هذه املادة.
املادة (:)8

يعدل نص القسم رقم ( )88من قانون املرور ويقرأ كاآلتي:
أوالً :يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ( )0ثالثة أشهر وال تزيد على ( )5ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن
( )600000مخسمائة ألف دينار وال تزيد على ( )4600000مليون ومخسمائة ألف دينار ،مع سحب إجازة
السوق منه ملدة ال تزيد على ( )0ثالثة أشهر كل من قاد مركبة حتت تأثري مسكر أو خمدر.
ثانياً :تكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ( )5ستة أشهر وال تزيد على سنة واحدة ،أو غرامة ال تقل عن
( )8000000مليوني دينار مع سحب إجازة السوق منه ملدة ال تقل عن ( )5ستة أشهر يف حالة العود إىل
ارتكاب اجلرمية املنصوص عليها يف الفقرة (أوالً) من هذه املادة.
ثالثاً :فضالً عن العقوبات الواردة يف الفقرة (ثانياً) من هذه املادة ،يكون سحب إجازة السوق ملدة ال تزيد على
( )0ثالث سنوات يف حالة العود إىل ارتكاب اجلرمية ألكثر من مرتني.
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رابعاً :على احملكمة عند إصدارها قرار سحب إجازة السوق إشعار مديرية املرور املعنية بذلك بعد صريورة حكم
اإلدانة باتاً.
املادة (:)3

يعدل نص القسم رقم ( )80من قانون املرور ويقرأ كاآلتي:
أوالً :يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ( )5ستة أشهر وال تزيد على ( )8سنتني وبغرامة ال تقل عن ()260000
سبعمائة ومخسني ألف دينار وال تزيد على ( )4600000مليون ومخسمائة ألف دينار مع سحب إجازة السوق
ملدة ال تقل عن ( )5ستة أشهر كل من سبب أذى أو مرضاً جسيمني أو عاهة مستدمية للغري أو ممتلكاته بسبب
قيادته مركبة دون مراعاة القوانني واألنظمة والتعليمات.
ثانياً :تكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنة واحدة وال تزيد على ( )0ثالث سنوات أو بغرامة ال تقل عن
( )4000000مليون دينار وال تزيد على ( )4600000مليون ومخسمائة ألف دينار ،أو بكلتا العقوبتني ،مع
سحب إجازة السوق ملدة ال تقل عن سنة واحدة إذا ارتكبت اجلرمية أثناء قيادة املركبة برعونة أو استهتار أو كان
السائق حتت تأثري مسكر أو خمدر أو مل يقم مبساعدة من وقعت عليه اجلرمية أو مل يطلب له املساعدة مع متكنه من
ذلك.
ثالثاً :على احملكمة عند إصدارها قرار سحب إجازة السوق إشعار مديرية املرور املعنية بذلك بعد صريورة حكم
اإلدانة باتاً.
املادة (:)4

تصدر وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة التعليمات الالزمة لتحديد نسبة املواد الكحولية يف جسم
السائق.
املادة (:)5

ال يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
املادة (:)6

ينفذ هذا القانون بعد مرور ( )00ثالثني يوماً على نشره يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان) ويسري على
اجلرائم اليت ترتكب بعد نفاذه.

بيَطةرد دلشاد شكراهلل
سكرتري برملان كوردستان  -العراق

جعفر ابراهيم ئيمينكى
نائب رئيس برملان كوردستان  -العراق

يوسف حممد صادق
رئيس برملان كوردستان  -العراق

األسباب املوجبة

مع األخذ بنظر االعتبار التطورات احلاصلة بعد صدور قانون املرور رقم ( )25لسنة  8001ومن أجل وضع حد
حلوادث املرور والتقليل منها واحلفاظ على أرواح وممتلكات املواطنني ومواءمته مع أهداف القانون املذكور ،فقد
شرع هذا القانون .
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان ـ العراق
رقم القرار3 :
تاريخ القرار8112/1/31 :

قــرار
رقم ( )3لسنة 8112

استناداً اىل حكم فقرة ( )40من املادة ( )42وفقرة ( )4من املادة ( )42من النظام الداخلي لربملان كوردستان ـ
َ على ماعرضه رئاسة برملان كوردستان ،قرر الربملان جبلسته املرقمة
العراق رقم ( )4لسنة  4118املعدل ،و بناءا
( )5واملنعقدة بتأريخ  8042/4/04اآلتي:
اوالً :تستأنف مناقشة (النظام الداخلي للربملان) يف برملان كوردستان ،وحني حيسم أي مشروع قانون معد من قبل
اللجنة القانونية واللجان املشرتكة ،وتوجه إىل رئاسة الربملان فإنه يتم إدخاله يف برنامج العمل كما أن مناقشة
النظام الداخلي ال يكون مانعاً أمام هذه املشاريع للقوانني.
ثانياً :ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره يف  8042/4/04وينشر يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

جعفر ابراهيم ئيمينكى
نائب رئيس برملان كوردستان  -العراق
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان ـ العراق
رقم القرار4 :
تاريخ القرار8112/1/31 :

قــرار
رقم ( )4لسنة 8112

استناداً اىل حكم املادتني ( 01و  )11من النظام الداخلي لربملان كوردستان ـ العراق رقم ( )4لسنة 4118
املعدل ،قرر الربملان جبلسته املرقمة ( )5واملنعقدة بتأريخ  8042/4/04اآلتي:
اوالً :اضافة اعضاء برملان كوردستان ـ العراق املدرجة امساءهم ادناه اىل اللجان االتية.
4ـ (أيوب عبداهلل رسول) اىل جلنة شؤون الربملان.
8ـ (عبدالرمحن فارس عبدالرمحن (ابو كاروان)) اىل جلنة شؤون اجملتمع املدني.
ثانياً :ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره يف  8042/4/04وينشر يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

جعفر ابراهيم ئيمينكى
نائب رئيس برملان كوردستان  -العراق
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان ـ العراق
رقم القرار6 :
تاريخ القرار8112/8/6 :

قــرار
رقم ( )6لسنة 8112

استناداً اىل حكم املادتني ( 01و  )11من النظام الداخلي لربملان كوردستان ـ العراق رقم ( )4لسنة 4118
املعدل ،قرر الربملان جبلسته املرقمة ( )2واملنعقدة بتأريخ  8042/8/5اآلتي:
اوالً :اضافة عضوة برملان السيدة (ثةري صاحل محيد) اىل جلنة (الرتبية والتعليم العالي والبحث العلمي).
ثانياً :ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره يف  8042/8/5وينشر يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

جعفر ابراهيم ئيمينكى
نائب رئيس برملان كوردستان  -العراق

2028 /2/22

– –04

ذمارة ( )222العدد

بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق
رقم االصدار 11 :املكرر
تاريخ االصدار8117/18/17 :

قــرار

استناداً اىل الصالحية املنوحة لنا مبوجب الفقرة (ثالثاً) من املادة ( )4من القانون رقم( )8لسنة 8042
َ على ما شرعه الربملان
(قانون توزيع اختصاصات رئاسة اإلقليم على املؤسسات الدستورية لإلقليم) ,وبناءا
الكوردستان
العراق جبلسته االعتيادية املرقمة( )0واملنعقدة بتأريخ  , 8042/48/42قررنا إصدار القانون اآلتي :(قانون العفو العام يف إقليم كوردستان _ العراق رقم ( )4لسنة ) 8117

جعفر ابراهيم ئيمينكي
نائب رئيس برملان كوردستان  -العراق
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان ـ العراق
رقم األمر1 :
تاريخ األمر8112/1 /31 :
أمر
رقم ( )1لسنة 8112

استناداً اىل قرار برملان كوردستان ـ العراق رقم ( )1الصادر بتأريخ 8041 /6/2وحكم الفقرة ( )0من املادة
( )01من النظام الداخلي للربملان رقم ( )4لسنة  4118املعدل ،يتوىل االعضاء الواردة امساؤهم يف اللجان
الدائمية للربملان ادناه املهام املؤشرة ازائ كل منهم:
جلنة التجارة ومحاية حقوق املستهلك:
َ لرئيس اللجنة
نائبا
4ـ عبداهلل جاسم رجب
8ـ عبدالرمحن علي رضا

مقررا
َ

جعفر ابراهيم ئيمينكي
نائب رئيس برملان كوردستان  -العراق
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