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پێشەکی

ی مێەەەەژووی خەەەەۆی رد لەدۆکیەەەەۆمێنت ردنهەمیشەەەەە وتوویەەەەانە کەەەەو
سەلیقەیەکی باشی نییەو گرنگی زۆری پێنەداوە. سەبارەت بە مێەژووی 

نەتەوەی کەەورد رەنەەگە پاسەەاوگەلێ  هەبەەن بەەبن بە وەاڵمەەی ئەم دووری 
سەالێ  بەر لەئێتەتایە  25رەخنەیە، بەاڵم بۆ مێەژووی نزیە ، مەبەسەت  

یی لەهەرێمەەەەی کە لەمێەەەەژووی دروسەەەەتبوونی یەکەم پەرلەمەەەەانی کەەەەورد
کوردستانی عیراق دەستپێ دەکات، هێچ پاساوێ  نیەیە نەمەانتوانی بێە  

م مێەەەەژووە زۆر نەەەەزی ە کەەەەۆب ەینەوە. لەم بەڵەەەەگەو دۆکیۆمێنتەکەەەەانی ئە
ماوەیەدا چەنەدین روداوی مێەژووی گرنەە سەەبارەت بە نەتەوی کەورد 
روویانداوە لەهەموویەان پێشەترو بەرچەاو تەر دامەزرانەدنی قەوارەیەکەی 

سییە لەم بەشەی کوردستان کە لەهەڵبژاردنەی یەکەمەین پەرلەمەانی سیا
نی چەنەدین بەڵگەنەامەی کوردی خەۆی دەبینێەتەوە. ئەم پەرلەمەانە خەاوە

مێژووییە کە رەنگە بەا  کاریەان لەسەەر نەکرابێە  بەتەایبەتی مێەژووی 
یاسادانان لە پەرلەمانی کوردستان.

ەگەڵ هاوکەاران  کە هاتمە پەرلەمانی کوردسەتان و ل 2007لەساڵی 
ن دامەزرانەەد، یەکەم کارێەە  پێویتەە  مەەاڵپەڕی پەرلەمەەانی کوردسەەتانما

سەەاو بڕیارەکەەان وکۆدکردنیەەان بەەوو بەەۆ نەەاو بەەوو بەەی ەم کەەۆکردنەوەی یا
سەەەەێر ەری مەەەەاڵپەڕی پەرلەمەەەەان، لەوسەەەەاوە بەدوای ئەوەم مێەەەەژووی 

 یاسادانان لەپەرلەمانی کوردستان بەوردی بنووسمەوە. 
ئەم هەوڵەمەەەەەەەان توانیمەەەەەەەان نەەەەەەەۆبەرەی خۆشەەەەەەەبەختانە ئەمەەەەەەەڕۆ 

لەچوارچێەەوەی تەەوێژینەوەیەکی زانتەەتی ببەیەەنە بەردەسەە ، کە خەەۆی 
ی سەەەەرجەم ئەو یاسەەەایانە دەبینێەەەتەوە  کە پەرلەمەەەانی لەسەەەاد ردنەوە
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کوردسەەەتان دەری ەەەردوون یەەەان بەرکەەەاری کەەەردوون یەەەانی  هەمەەەواری 
 کردوون.

ەوەیە ئەم کەەارەی بەردەسەەەتەو بە پێەەی ئەو ئەنجەەەامەی لەم تەەەوێژین
بەەۆ دادگاکەەان  پێەەی گەیشەەتووین بەەۆ سەەێ ریەنەەی سەەەرەکی زۆر گەەرنگە،

نی کۆمەڵگا دەدەن، بۆ هاواڵتیان کاتێ بڕیار لەیەکالیی ردنەوەی کێشەکا
تا مافی خۆیان لەچوارچێوەی یاساکان بناسەنەوە، لەوانە  گرنگتەر بەۆ 
یاسەەادانەران کە لەپەرلەمەەانی کوردسەەتان خەەۆی دەبینێەەتەوە، تەەا لەکەەاتی 

 قەهدهناونیشەان و  یوانهچهێپژتنی یاسای تازە رەچاوی ئەوە ب ەن دار
 وهئەەەه وهشەەەهیتر یكهیەەەرله  ،ێبكان نەەەهركارهبەەەه دارهیەەەندوهیپه هییاسەەەای

  ێەژرڕێداب  ێتەتریوده یهیاسەایو ئه یكانحوكمه كه  ێریرچاوبگبهله
 یاسەاكانیو قهد لەه شەترێپ كەه  ێبنەه و حوكمانەهئەه یوهكردنهدووباره

 یاسەەاكانی یقەەر دهگەەهئه نهیەەناید  بهمانەەهموو ئههەەاتوون، هەەه داكەەهید
 .بننه راندااسادانهی یستده رێژله كانهییاسای نتهێمیۆكۆد وشوێپ

ئەم هەوڵەی ئەەێمە سەەەرتاو بەشەەی یەکەمە خەەوا یەەار بێەە  بەشەەی  
تریشی بەدوادادێ .

فوئاد ئەحمەد 
14/5/2109 



 بەشی یەکەم
چوارچێوەى توێژینەوە

 كیهكورته
 وهتوێژینهری یكهپه

 وهی توێژینهكێشه
وهكانی توێژینهو ئامرازهمیتۆد
 وهخی توێژینهبایه

 وهكانی لێكۆڵینهئامانجه
 كانی پێشوووهتوێژینه
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كیهكورته

 كەەات كەەهده و دۆكیۆمێنتانەەهبەەه ئامەەاژه كەەهیهزاراوهمێەەژووی یاسەەادانان 
یاسەەەەا  و تێیانەەەەدا پەەەەرۆژههێنرێنمەەەەدهرههبه وهكانەەەەهمانهرلهن پهریەەەەهله

 كرێەەەە .ده وهبارهو گفتوگۆیەەەەان لەەەەهوهینەەەەهڵو لێكۆكرێەەەە   دهپێشەەەەكه
كەەانی مێەەژووی یاسەەادان مارهمان تۆرلەەهپه ران لەەهزۆرجەەاری  یاسەەادانه

و و دادگاكەەانی  ئەەهرانهێنن بەەۆ دانەەانی یاسەەای نەەوه، پەەارێزهردهكابەەه
وڵدان بۆ دیاریكردنی نیەازی هێنن بۆ ههكاردهی یاسادانان بهنامانهڵگهبه

 .وونڕی زمانێكی یاسایی ناوهر یاخود روونكردنهیاسادانه
نەەەرێن بەەەۆ گرنەەەە داده كانی بەەەواری مێەەەژووی یاسەەەادانان بەەەهوهتوێژینەەەه

كەانی تێیانەدا تۆماره اڵتی یاسادانانی ، چونكهسهو خودی دهنهاوواڵتیا
 كەه ن،كەرێدۆكیۆمێنە  ده كردنی یاساكان بەهشهو گهمێژووی یاسادانان

 وهبارهلەەەهو گفتوگۆیەەەان رێەەەژرێنداده وهاڵتی یاسەەەادانانهسەەەهن دهریەەەهله
یەەەەەان   ،درێەەەەەر دهسەەەەەهنەەەەەدییان لهزامهو رهكرێنمواردهو هەەەەەهكرێەەەەە ده
 كانی مێژووی یاسادانان زۆر بەه، تۆمارهوهشهم رووه. لهوهكرێنهتدهره

سەەتی بهوترێەە  مهی پێەەی دهوهك بەەۆ ئەەهیەەهك ئاماژهنەەرێن وهخ دادهبایەەه
بەەۆ هۆكەەاری دانەەانی  ئامەەاژه یاسەەاكاندا. نیەەازی یاسەەادانان یاسەەادانان لەەه

چەۆنێتی  یشەتن لەهتێگه لەه زێكی گرنگەهگه  رهوپێیهكات، بهیاساكان ده
تی گەرنگن كانی مێەژووی یاسەادانان بابەهجێكردنی یاساكان. تۆمارهجێبه

 .و دانانی یاسای نوهكانركارهی یاسا بهوهبۆ شیكردنه
 ت بەەهبارهكەەات سەەه  دههتێڕوانینێكەەی گشەەتی پێشەەك یەەهوهم توێژینهئەەه

رێمی مانی هەەەهلەەەهرپه ی یاسەەەادانان لەەەهو پرۆسەەەهمێەەەژووی یاسەەەادانان
مان. رلەەهكانی پهی دۆكیۆمێنتەەهوهو شەەوێنی دۆزینەەهكوردسەەتانی عێەەراق

 كەەه وهكاتەەه  پوخەە  دهو هۆكارانەەهنەەدێل لەەههه كەەهوهها توێژینهروههەەه
كورتی  ن، بەەەهی یاسەەەادان بەەەدهمێەەەژوو خ بەەەهران بایەەەهن تەەەوێژهكەەەهواده

ی میانی پرۆسەهلەه ەراسەادانی نگەهره كەات كەهده و رێككارانەهسفی ئەهوه
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ڕوویان رێمی كوردسەەتانی عێەەراق رووبەەهمانی هەەهرلەەهپه یاسەەادانان لەەه
  پێشەەكه لیكترۆنیانەەهو ئهچەەاپكراو رچاوهو سەەه، لیتەەتێكی  بەەهوهببێتەەه

 م لیتتەئه پێی پێویتتی گات، بهن پێ رادهستیائاسانی دهبه كات كهده
 .وهكرێتهنوێده

 وهتوێژینهری یكهپه
 لەەه م: بریتییەەهكەەهشەەی یه، بهشەەكراوه  دابهبەەۆ سەەێ بەەه كەەهوهتوێژینه

و یكەەهخهو بایهكانو ئامانجەەهو كێشەەهكەەهوهی تیەەۆری توێژینهچوارچێەەوه
: مەهشەی دووهرچی به. هەهو كراوهیڕهپه داكهوهلێكۆڵینه ی لهو میتۆدهئه
و مانرلەەهم: ناسەەاندنی پهكەەهری یهوهگرێ ، تەەهخۆدهلەەهر وهوا دوو تەەهئەەه

ركی و ئەەەەەەەهو چەەەەەەەاودێریكردنی یاسەەەەەەەادانانكەەەەەەەهركهر سەەەەەەەێ ئههەەەەەەەه
و ی یاسەەەەاكانوهمەەەەی : باڵوكردنەەەەهری دووهوه. تەەەەهتیكردنەەەەهرایهنوێنه

میان: كەەەه، یهرهوهمی  سەەەێ تەەەهشەەەی سەەەێیه. بهتییەەەهكهخهو بایهئامەەەان 
. كەەەانی دۆكیەەەۆمێنتی یاسەەەاییهمەەەی : جۆرهو دووهمێەەەژووی یاسەەەادانان

تەەا سەەاڵی  وه1992سەەاڵی  لەەه كەەه یهو یاسەەایانهمی : ئەەهری سەەێیهوهتەەه
 یەهكیشەی ههرچوون. كۆتاییهرێمی كوردستان دهمانی ههرلهپه له 2018

 .گرێ خۆدهكان لهو راسپاردهمنجاگرنگترین ئه كه

 وهی توێژینهكێشه
تی بابەەه نەەد پرسەەیارێل لەەهاڵمەەی چهدات وهوڵ دههەەه یەەهوهتوێژینه مئەەه

  :  بریتین لهو پرسیارانهئه وه)مێژووی یاسادانان( بداته
و و ئه؟یهكوێدا بوونی ههو له؟مكی دۆكیۆمێنتی یاسایی چییهچه .1

ر بەەەۆ بەەەههەەەاوواڵتی بیانگرێته پێویتەەەته ن كەەەهامانەەەهك رێگایانەەەه
 ؟و دۆكیۆمێنتانهیشتن بهگه

م رچوواندنی یاساكاندا ئەهده كانی یاسادانان لهزراوهر دامهگهئه .2
و نگاوێكی  دۆكیۆمێنەەە ر هەەەهو هەەەهنكەەەهو دهیڕهپەەەه نگاوانەەەههه
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و كەەەەەانی ئەەەەەهوا جۆره، ئەەەەەهیەەەەەهخۆی ههت بەەەەەهگفتوگەەەەەۆی تایبەەەەەه
 رۆكی گفتوگۆكان چین؟و ناوهكیۆمێنتانهدۆ

ر سەەەهری لهدۆكیەەەۆمێنتی یاسەەەایی كاریگەەەه یوهئایەەەا باڵوكردنەەەه .3
بێ ؟كاندا دهمانهرلهپه و یاسادانان لهوشی سیاسیره

 وهكانی توێژینهو ئامرازهمیتۆد
نزیكتەرین  ، چونكەهسەفی شەیكارییهمیتەۆدی وه ر بهسه یهوهم توێژینهئه
، ئەەەەەەەەامرازی كەەەەەەەەهوهدیهێنانی ئامەەەەەەەەانجی توێژینهبەەەەەەەەۆ بەەەەەەەەه تەەەەەەەەۆدهمی

ر ی تەەەوێژهوهرئەەەهبه، لهدا تێبینیەەەهیەەەهوهم توێژینهكانی  لەەەهرهاتووهكابەەەه
 .كهوهتوێژینه ندیدار بهیوهی پهزراوهندانی دامهكارمه له كێكهیه

 وهخی توێژینهبایه
و خەەەودی موو هاوواڵتیەەەانهەەەهكانی مێەەەژووی یاسەەەادانان بەەەۆ وهتوێژینەەەه

كەەەانی مێەەەژووی تێیەەەدا تۆماره كەەەهیاسەەەادانانی  گەەەرنگن. چوناڵتی سەەەهده
تێیەەدا  كەەرێن، كەەهدۆكیۆمێنەە  ده كردنی یاسەەاكان بەەهشەەهو گهیاسەەادانان

ن ریەهو لهكەرێنموار دهو هەهكرێە ده وهبارهو گفتوگۆیان لهڕێژرێنداده
ت درێەەەە  یەەەەان رهر دهسەەەەهنەەەەدییان لهامهزره وهاڵتی یاسەەەەادانانهسەەەەهده
خێكی كەەانی مێەەژووی یاسەەادانان بایەەه، تۆمارهوهیەەههم بار. لەەهوهكرێنەەهده

سەەتی بهوترێەە  مهی پێەەی دهوهك بەەۆ ئەەهیەەهك ئاماژهوه یەەهزۆریەەان هه
بەەۆ هۆكەەاری دروسەەتكردنی  یەەهیاسەەادانان. نیەەازی یاسەەادانانی  ئاماژه

چەەەۆنێتی  یشەەەتن لەەەهبەەەۆ تێگه زێكی گرنگەەەهگەەەه  رهم پێیەەەهیاسەەەاكان، بەەەه
ی رچاوهكانی مێژووی یاسەادانانی  سەهان. تۆمارهجێكردنی یاساكجێبه

 .و پێكهێنانی یاسای نوهكانركارهی یاسا بهوهگرنگن بۆ شیكردنه
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 وهكانی لێكۆڵینهئامانجه
ك یەەهڵگهبنیاتنەەانی كۆمه كی دانەەانی یاسەەاكان خەەۆی لەەهرهئامەەانجی سەەه

اسەەەەاكان و یسیتەەەەت  مای رێزگەەەەرتن لەەەەهر بنەەەەهسەەەەهله كەەەەه وهبینێتەەەەهده
و ی ئەەەەەهوهشەەەەەیاو بێەەەەە  بۆئەەەەەه وهڕووی یاسەەەەەاییهو لەەەەەهزرابێ دامەەەەەه

بێەە  ده وهرئەەهبهسەەتۆی. لهئه وێتەەهكهده ڕێنێ  كەەهرابپەەه رپرسەەیارێتیهبه
 بێ  لەەەەەەهواویان هەەەەەەهتی تەەەەەەهفافیهكانی یاسەەەەەەادانان شەەەەەەهزراوهدامەەەەەەه

بەەەەۆ سەەەە  بەەەەن ردهكانیان تەەەەا بهیاسەەەەاییه ی دۆكیۆمێنتەەەەهوهباڵوكردنەەەەه
 تی  لەهتایبەهو بهجێكردنی یاسەاكانجێبەه ندیداران بهیوهو پههاوواڵتیان

 بریتیەه كەهوهئامانجی توێژینه ریدا، بۆیهاڵتی دادوهسهكانی دهزراوهدامه
 :له

 .كانیاساییه تهی دۆكیۆمێنزاراوه س  لهبهدیاریكردنی مه .1
و شەەەەوێنی ی یاسەەەەاكانوهئاشەەەەكراكردنی چەەەەۆنێتی باڵوكردنەەەەه .2

 .یشتنیانستپێڕاگهو چۆنێتی دهیانوهباڵوكردنه
 ی دۆكیۆمێنتەەەەەەەهوهی باڵوكردنەەەەەەەهی پرۆسەەەەەەەهوهراسەەەەەەەتكردنه .3

ر سهستان لهو راوهمانی كوردستانی عێراقرلهپه كان لهیاساییه
 و دیەەاریكردنی خاڵەەهوتركردنیانن پتەەهو پاشەەاكانیهێزهبەەه نەەهریه

 .پێدانیانشهو گهركردنسهرهو دواتر چاكانیروازه
مانی رلەەهپه ی لەەهو یاسەەایانهی ناونیشەەانی كەەۆی ئەەهوهباڵوكردنەەه .4

.رچوونرێمی كوردستانی عێراق دههه

 كانی پێشوووهتوێژینه
م كردنی ئەەهو تەەا ئامەەادهكانی پێشەەوو وهتوێژینەەه لەەه وهمیانی لێكۆڵینەەهلەەه

، وهی كۆڵیبێتەەەهم بەەەوارهلەەەه وهتەەەهبینیوهمان نهوهتوێژنەەەه، یەەەهوهتوێژینه
كان رهئاشەەەكراكه وهتوێژینەەەه كێل لەەەهیەەەه بەەەه كەەەهوهتوێژینه وهرئەەەهبهله

 نرێ .داده



 بەشی دووەم
مێژووی یاسادانان 

 مانرلهپه
 مانرلهپه كانیركهئه

 یاساكان یوهباڵوكردنه
 یاسادانان مێژووی

یاسادانان كانیدۆكیۆمێنته یجۆر
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مانرلهپه
كی یهستهده ،لنی گهنجومهران یاخود ئهنی نوێنهنجومهمان یان ئهرلهپه

 تەەەەهوڵهده كەەەەات لەەەەهادانان دهاڵتی یاسەەەەسەەەەهتی دهرایەەەەهنوێنه یاسەەەەادانانه
موو هەەەەەه بێەەەەە  بەەەەەهنەەەەەد دهتمهتەەەەەدا تایبهڕهبنه و لەەەەەهكانداسەەەەەتوورییهده
ی وهمای جیاكردنەەهپێی بنەەهاڵتی یاسەەادانان بەەهسەەهكانی دهوتهڵتەەوكههه
ر وترێە  نوێنەهپێیەان ده سی  پێكدێ  كهڵێل كهكۆمه و لهكاناڵتهسهده

و ڵبژاردنڕێی هەهله وهمانهرلهپه ندیكردنیشیان بهیوهمانتار. پهرلهیان په
و كارهێنانی شەەەێوازی دیمەەەوكراتیبەەەه بێەەە  بەەەهده وهنگەەەدانی گشەەەتییهده
ی دانیشەەتووانی پێی رێەەژهشەەیان بەەهنەەرێن، ژمارهنەەدێل جەەاری  دادههه
 وهو هاوواڵتیانەەەەەهرێی ئەەەەەهها لەەەەەهروهكرێەەەەە . هەەەەەهت دیەەەەەاری دهوڵەەەەەهده
 لەه مەاركراوهرانەدا تۆنگدهلیتەتی نەاوی ده ناویان لەه درێن كهبژێرڵدههه

وخۆدا، و راسەەتهنگەەدانی گشەەتی نهێنەەیڵبژاردن یەەان دهكی هەەهیهپرۆسەەه
 نەەەدیان بەەەهیوهی پهو كارانەەەهبێەەە  لەەەهواوی دهاڵتی تەەەهسەەەهمان دهرلەەەهپه
و یەەەەەان یەەەەەههه وهیانهوهشەەەەەاندنهڵوهیەەەەەاخود هه ركردنەەەەەی یاسەەەەەاكانده

رانی ی نوێنەەهكییانەەهرهو دهتیوڵەەهنێوده وتنەەهو رێككهندكردنی ئەەهسەەههپ
ر پێی هەەەهمانی  بەەەهرلەەەهن، پهكەەەهجێكردن ئیمزایەەەان دهاڵتی جێبەەەهسەەەهده
ران"، نی نوێنەەەەەهنجومەەەەەهك "ئه، وهیەەەەەهتێل نەەەەەاوی جیاجیەەەەەای ههوڵەەەەەهده
ی نیشەەتمانی" ڵەەهل" یەەان "كۆمهنی گەەهنجومەەهنی یاسەەادانان"، "ئهنجومەەه"ئه

ك یەەەه مان لەەەهرلەەەهها پهروهی نیشەەەتمانی گشەەەتی". هەەەهیەەەاخود "كەەەۆنگره
ر سیتەەەەەتمێكی  ن پێكەەەەەدێ ، هەەەەەهنجومەەەەەهن یەەەەەاخود دوو ئهنجومەەەەەهئه

نەدێل هه زموونی زانتتی لهئه كه یهموكوڕی خۆی ههو كهندیتمهتایبه
 ,Siteresources.worldbank.org) .ریبتتوونجیهاندا دهتی وڵهده

2018)
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رخ، تی هاوچەهوڵەهی دهكهاڵتهسەهسێ ده له كێكهاڵتی یاسادانان یهسهده
 –جێكردن اڵتی جێبەەەەەهسەەەەەه، دهاڵتهسەەەەەهم دهشەەەەەانی ئەەەەەهشانبه چونكەەەەەه

دا نهو كێشەار ئەهسهیاسا به ری كهاڵتی دادوهسهو دهجێكاری یاساجێبه
   كەهاڵتهسهم سێ ده، ئهیهن، بوونیان ههدهرووده كات كهجێ دهجێبه

ناوبانە كی بەەهمایەەهر بنهسەەههێنن، لهت پێكەەدهوڵەەهسیتەەتمی سیاسەەی ده
 " بەەەهكانهاڵتهسەەەهی نێەەەوان دهوهمای جیاكردنەەەهوی "بنەەەهجێگیربەەەوون ئه

و سك كەەهسەەتی یەەهده اڵت لەەهسەەهی دهوهچڕبوونەەه ئامەەانجی رێگەەرتن لەەه
 ) 1، ص2008اڵتدا. )دروی ، سهده مكاری لهسته رێگرتن له

مانرلهكانی پهركهئه
ڵبژاردنی چەەەەەۆنێتی هەەەەەه و لەەەەەهبارهقەەەەەه كان جیەەەەەاوازن لەەەەەهمانەەەەەهرلهپه
رێگاكەەانی  و لەەهبەەنكانیاندا دهپۆسەەته ی لەەهیەەهو ماوهو لەەهكانیانندامەەهئه
كانیان ندییەەهیوهپه و لەەهراننگەەدهو دهكانسیاسەەییه هحزبەە نەەدییان بەەهیوهپه
دانەەەانی  رپرسەەەیارێتییان لەەەهبه هو لەەەكانجێكارهجێبەەەه اڵتهسەەەهڵ دهگەەەهله

 و چاركییەەهرجیرشەەتیكردنی خەەهرپهچەەۆنێتی سه و لەەهو بودجەەهیاسەەاكان
 چەەەەن كەەەەهده وهران زیەەەەاتر بەەەەۆ ئەەەەهاڵم تەەەەوێژهكانەەەەدا، بەەەەهجێكارییهجێبه

كانەەەدا رخههاوچه دیموكراتییەەەه ی لەەەهوهر ئەەەهسەەەهله یەەەهۆكبوونێەەەل ههك
: وانی  بەەەریتین لەەەه، ئەەەهیەەەهشەەەیان ههبهركی هاوكان سەەەێ ئەەەهمانەەەهرلهپه

 (K. Johnson, 2018).و چاودێریكردنتیكردن، دانانی یاسارایهنوێنه
و ینكەهان دهمرلەهی پهركەهم سەێ ئهلەه وهكورتی لێكۆڵینهدا بهشهم بهله

وی  ئەه مان كهرلهنی پهسهو رهكیرهركی سهر ئهسه ینهخهس دهفۆكه
و مانرلەەەەهبەەەەۆ په خی مێەەەەژووی یاسەەەەادانانهو بایەەەەهاسەەەەادانانركی یئەەەەه

 .و دادگاكانهاوواڵتیان
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 ركی چاودێریكردنیەکەم: ئه
كانی چاركییەەهنی مانەەدا گرنگتەەرین ریەەهرلهپه ركی چەەاودێریكردن لەەهئەەه

 ر لەهراستیدا بەه مان لهرلهڵكو پههرخدا، بتی هاوچهوڵهده هێنێ  لهپێكده
كەەەانی نرێەەە  بەەەۆ چەەەاودێریكرنی كارهك دادهیەەەهڵهۆمهك ر شەەەتێل بەەەههەەەه
نگەەەدان ده ركی چەەەاودێریكردن لەەەهئەەەه جێكردن، چونكەەەهاڵتی جێبەەەهسەەەهده
نەەەدی تمهی تایبهوپێیەەەهبه (2015:38)الحەەەا ، ر یاسەەەاكان گرنگتەەەرهسەەەهله

 وتووهكەهنەدی چەاودێریكردن نهتمهتایبههیچ جۆرێەل پەێ  یاسادانان به
نەەەەدی دارایەەەەی كەەەەۆنترین تمهی تایبهوهرئەەەەهبه، لهوهیەەەەهڕووی مێژوویلەەەەه

بەەۆ  خۆیشەەههۆكەەاری راسته و بگەەرهوهڕووی مێژووییەەهلەەه ندییەەهتمهتایبه
 (.54: 201٦الله،طعكان. )مانهرلهپه دروستبوونی

، ودێریكردنی یاسەادانانی  ناسەراوهچەا به مانی كهرلهچاودێریكردنی په
یەەەەداكرد ی پهورهو ناوبەەەەانگێكی گەەەەهی دواییەەەەدا دانپێەەەەدانانم سەەەەااڵنهلەەەەه

جیهانەدا.  ر حوكمڕانی بەا  لەهسهزیادبوو لهر خواستی روولهرامبهبهله
و سەەێ ئامەەانجی مانەەهرلهری پهری كاریگەەهپێەەوه ركەەهو ئهراستیشەەدا ئەەهله

 :یهكی ههرهسه
كەەەەانی بڕیاره -كەەەەان ی رێكارهوهو كرانەەەەهتفافیهی شەەەەهنتەەەەگره .1

 .كانجێكارهجێبه اڵتهسهده
و ی دارایەیوهلێپرسەینه -جێكار بری جێبەهڕێوهبه له وهلێپرسینه .2

.ڕختتنگهی بهوهلێپرسینه
 .ری یاساروهسه پارێزگاریكردن له .3

ی و پرۆسەەەه:"ئەەەهكهكرێەەە  ده پێناسەەەه وهمانی بەەەهرلەەەهچەەەاودێركردنی په
ڵ، یەەەاخود كۆمەەەهتەەەاك یەەەان به انتاران بەەەهمرلەەەهپه كەەەه یەەەهچاودێریكردنه

و تكەەەەەانی حكومەەەەەهر كارهسەەەەەهبه وهمانەەەەەهرلهكانی پهڕێگای لیژنەەەەەهلەەەەەه
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 كارهێنانی هۆكەەەەەەەارهبەەەەەەەه ن بەەەەەەەهكەەەەەەەهوی دهیڕهپەەەەەەەه وهكانیەەەەەەەهندامهئه
وی  بەەەەەۆ ئەەەەەه سەەەەەتوور،پێی دهكانی چەەەەەاودێریكردن بەەەەەهپێەەەەەدراوهرێگه
 كان، بەەەەهوهندكراسەەەەهپه گشەەەەتییه تهكردنی سیاسەەەەهنتیكردنەەەی چێبەەەەهگره
ی رییەهماوهی جهو بنكهكانی ئهندییهوهرژهو بهستی پاراستنی مافبهمه

 (.58: 201٦الله،ط". )عیدابوونی پهلێوه
نەەەەەەدین هۆكەەەەەەاری مانی كوردسەەەەەەتان چهرلەەەەەەهوی نەەەەەەاوخۆی پهڕهیپەەەەەەه

 نەەهبده وهكرێەە  توانەەای ئەەهده كەەه قنەەووس كەەردووهچەەاودێریكردنی ده
گرنگتەرین  ن، لەهت بكەهچەاودێری حكومەه كانی كەهو لیژنەهمانتارانرلهپه

كانی و لیژنەەەهوهو لێپرسەەەینهمانرلەەەهكانی په ، پرسەەەیارهو هۆكارانەەەهئەەەه
 كەه، ی گشەتییهندكردنی بودجەهسەهو پهی متمانەهوهندنهو سەهوهینهلێكۆڵ

دوای و بەەهموتەەهشەەی حهبه ی لەەهم هۆكارانەەهوی نەەاوخۆ باسەەی ئەەهیڕهپەەه
 .( كردووه٦7ی )( بۆ مادده58ی )مادده كدا لهیه

 تیكردنرایهركی نوێنهدووەم: ئه
مان رلەەەەهنەەەەدامانی پهاڵتیەەەەان ئهكانەەەەدا، هاوودیموكراتییه مانەەەەهرلهپه لەەەەه
  ك دابەهیهشێوهمان بهرلهنی پهكابژێرن. زۆر جاری ، كورسییهڵدههه
دا بكرێەەە  مانەەهرلهو پهنەەدامێل لەەەهر ئهههەەە لەەه وهلێپرسەەەینه كەەرێن كەەهده
گرووپێكەەی جەەوگرافی یەەان  ری دیەەاریكراو لەەهنگەەدهك دهیەەهن ژمارهریەەهله
 .ر گرووپێكی دیكهخود ههتنیكی یان ئاینی یائه
ن كەەهده وهزووی ئەەهر ئەەارهری جیهانەەدا هاوواڵتیەەان زیەەاترانتەەهسه لەەه
ڵ گەەەهی لهوهسەەەی بناسەەەن زیەەەاتر لەەەهی كهشەەەێوهمان بهرلەەەههنەەەدامانی پئه
وانی" یەەان نەەدامی شەەارهران باسەەی "ئهنگەەدهن. دهیكەەهده رپرسەەانی دیكەەهبه
نەەدام نی پیەەران" یەەاخود "ئهنجومەەهمی ئهنەەدانەەدامی كەەۆنگرێا" یەەان "ئه"ئه
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نابێەە   وهن. مەەرۆز زۆرجەەار گەەوێی لەەهكەەههر" دمان" یەەان "نوێنەەهرلەەهپه
ن، ر" یەەەان "بیرۆكراتێەەەل" بكەەەهرۆك" یەەەان "دادوه"سەەەه یسەەەانێل باسەەەكه
واوی تی تەەەهرایەەەهنوێنه كەەەه وهكانەەەهجێكارهجێبه رۆكهی سەەەهوانەەەهپێچهبه
رپرسەەیارێتییان ی بهرانەەهو دادوهو بیرۆكەەراتن ئەەهن، یەەاكەەهتان دهوڵەەهده

ر رامبەهبهن لهكی بێالیەهیهشێوهتی بهیهوهو شیكردنهاجێكردنی یاسجێبه
تی رایەهی نوێنهوهرپرسیارن لەهران بهوا یاسادانههاوواڵتیاندا، ئه مووهه

بەۆ نەاو  یانەهو جیاوازی ئەهوهو گواسەتنهڵگەهكۆمه ن لهكان بكهجیاوازییه
 (K. Johnson, 2018) . تی دروستكردنی سیاسهپرۆسه

تیكردن رایەەهركی نوێنهك بەەۆ ئەەهیەەههاوواڵتیەەان بنكه   لەەهزیكییەەهم نئەەه
 (جەۆن ك. جۆنتەۆن)پێی كەات. بەهجێی دهمان جێبەهرلەهپه هێ  كەهپێكده

اڵتی سەهی دهوانهپێچه"به تی نووسیوهوڵهدهیمانگای بانكی نێوهبۆ په كه
ی وانەهپێچهو بهكەاتده وهتەهواوی نهتی تەهرایهنوێنه كه وهجێكردنهجێبه

و جێكردنر جێبەەهسەەهكەەار له وهویژدانەەهی بهرانەەهو دادوهو بیرۆكەەراتئەەه
م هاوواڵتیەان، رجهر سەهرامبەهن بهكەهم یاسەاكان دهرجهرگێڕانەی سەهوه
 لەەه ن كەەهكەەهده و جیاوازیانەەهتی ئەەهرایەەهمان نوێنهرلەەهنەەدامانی پهوا ئهئەەه

پەەانی سیاسەەی". بەەۆ گۆڕه وهگوازنەەهده و جیاوازیانەەهو ئەەهندا هەەهڵگەەهكۆمه
، یەەەەهو جیاوازیانهی ئەەەەهوهرهی كۆكەەەەهتهو سەەەەیفهمان بەەەەهرلەەەەهپه وهلێەەەەره

نەدامانی ئه ت بهبارهكات. سهل دهكانی گهو بیرۆكهتی تێڕوانینرایههنوێن
ڵ گەهله دیالۆگەهئارای هێنانه رایتیكردنی كارا پێویتتی بهمان نوێنهرلهپه
كارهێنانی و بەهكانیانو خواسەتهرا یشتن لەهئامانجی تێگهرانیان بهنگدهده
 )بەەەۆ نموونەەەه یان پێیەەەان دراوههكحوكمی پۆسەەەتهی بەەەهاڵتانهسەەەهو دهئەەەه

كان...هتد( و داڕشەتنی پرسەیارهگفتوگۆكەان شداریكردن لهو بهیاسادانان
زۆرێل  . لهوهوێتهكهی لێی دهو بیرۆكانههی ئوهستی باڵوكردنهبهمه به
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رانیان گوشەار نگەدهبری دهمان لهرلهندامانی پهئه تاندا، پێویتتهوڵهده له
ركی حەەەوكمی ئەەەه و پرسەەەی دارایەەەی. بەەەهنەەەدێل پەەەرۆژهر ههسەەەه هنەەەببه

بەەەەۆ  وهڕێنەەەەهمان بگهرلەەەەهنەەەەدامانی پهئه رایتیكردنیشەەەەیان پێویتەەەەتهنوێنه
شداریپێكردنی پاڵ بهكانیان. لهوتهستكهڕووی دهرانیان بۆ ختتنههنگدده
ی دیكەەهی مانتاران جەەۆررلەەهكرێەە  پهدیالۆگەەدا، ده   لەەهرانەەهنگدهو دهئەەه

 لەەەەەه وهلێكۆڵینەەەەەه ن بەەەەەه  بكەەەەەهڵبژاردن پێشەەەەەكهتگوزاری هەەەەەهخزمەەەەەه
ی ی كێشەەهركردنسەەهچاره تیەەدان لەەه، یارمه)بەەۆ نموونەەه وهكانیشەەهتهحاڵه

یانەدنی جێگهبه مان لەهرلهندامانی پهكۆتاییشدا، كارایی ئه ران(. لهنگدهده
چەەۆنێتی تێڕوانینەەی  ت بەەههاربوێ  سەەهكەەهردهتیان دهرایەەهركی نوێنهئەەه

-Agora)  .مانتارانەەەهرلهو پهڵ ئەەەهگەەەههاوواڵتیەەەان بەەەۆ كارلێكیەەەان له
parl.org, 2018) 

ی و پێگەهو رادیەۆفزیۆنلەهی تهناڵكان كەهدیموكراتییەه مانهرلهپه میشههه
ژیەانی  ڵكردنی هەاوواڵتی بەهبەۆ تێكەه كه یهنییان ههمهو چاپهلیكترۆنیئه

كان مانەەهرلهتەەدا پهوڵهنەەدێل دههه ت لەەهنانەەهسەەی دیەەزان كەەراون. تهسیا
ن هكەەەمان دابەەەین دهرلەەەهنەەەدامانی پهتیەەەدانی ئهی پێویتەەە  بەەەۆ پارمهپەەەاره

و ڵبژاردنیانكانی هەەەەهبازنەەەەه لەەەەه ی نووسەەەەینگهوهسەەەەتی كردنەەەەهبهمهبه
بەەەەەۆ  قورسەەەەه  کە وهرئەەەەهبه. لهرجی هاتووچۆیەەەەەاندابینكردنەەەەی خەەەەه

كاتێكەەدا  كەەرێن لەەهتی دهرایەەهمان نوێنهرلەەهپه وواڵتیەەان ببیەەنن چەەۆن لەەهها
ڵكەدا ڵ خهگەهله نەدییانیوهنەدامانی پهو ئهبێ فاف نەهمان شهرلهر پهگهئه

ركی كانی ئەەەەەهگەەەەەهكۆڵه ك لەەەەەهیەەەەەهگهت كۆڵهفافیهشەەەەەه بێ ، بۆیەەەەەهنەەەەەه
 .هێنێ راتیكردن پێكدهنوێنه

 و پێویتەەەەتهوهڵكەەەەهخه تن لەەەەهین لقەەەەی حكومەەەەهكان نزیكتەەەەرمانەەەەهرلهپه
ر ئاسەتی نیشەتمانی، سهله رپرسێكی دیكهر بههه مانتاران زیاتر لهرلهپه
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اڵمەی وه و پێشبینی كراو بێ  كەهران بننگدهكانی دهتتییهئاگاداری پێوی
 .وهنهبده و پێداویتتیانهئه

رێمی كوردسەەەتان، نی هەەەهڵبژاردیاسەەەای هەەەه م لەەەهی سەەەێیهپێی مەەەاددهبەەەه
موو هەەه كەەات بەەهلی كوردسەەتان دهتی گەەهرایەەهمان نوێنهرلەەهنەەدامی پهئه

ها روهكان(. هەەەەهۆئاشەەەەوورییهو كلدو توركمەەەەان)كەەەەورد وهكانیەەەەهپێكهاته
كاندا سەەمییهره بۆنەەه كەەات لەەهمانی  دهرلەەهی پهزراوهتی دامەەهرایەەهنوێنه

 م لەەەهیەەەهژدهی ههمەەەادده م لەەەهوتەەەهحهی ی بڕگەەەهچوارچێوهوی  لەەەهئەەەه
مان رلەهندامی پهمانی كوردستان، دواجاری  ئهرلهوی ناوخۆی پهیڕهپه

نەاو  تی لەهندامیهئه كات كهده و گرووپهیاخود ئهی كهتی حزبهرایهنوێنه
 .وی ناوخۆدایڕهپه له 110ی ی ماددهچوارچێوه وی  لهماندا ئهرلهپه
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یاسادانان ركیئه
اڵتی سهن دهریهله كه یهنووسراوه رێتا یاساییه ڵهو كۆمهیاسادانان ئه

دانان ی یاسەەاهاوشەەێوه اسەەا، یكەەرێنردهتەەدا دهوڵهدهله ن یاسەەاوهخەەاوه
 رووتەەەه رێتەەەا گشەەەتییه ڵەەەهو كۆمهیاسەەەا ئەەەه ، چونكەەەهنییەەەه (التشەەەر  )

دا ڵگهنێو كۆمهكان لهتییهاڵیهكۆمه ندییهیوهكۆنترۆڵی په كه یهرهندكهپابه
 كان یەەەەاخود بەەەەهتییەەەەهاڵیهكۆمه ندییەەەەهوهرژهگونجانەەەەدنی به كەەەەات بەەەەهده

پێی یانەدا بەهدێكی دیكهنر ههسهبه ندییانهوهرژهو بهلهندێل زاڵكردنی هه
كردنی شەەەهكانی گهقۆنادەەه قۆنادێەەل لەەه لەەه كی یاسەەایی كەەهیهفهلتەەهفه

اڵم كەانی یاسەا، بەهرووكاره لەه كێكەهیه اسەادانانی ، بۆیەهدا بەاوهڵگهكۆمه
ن یی هەهنەد سیتەتمێكی یاسەاچه ، چونكەهوهمكی گشتی یاسا ناگرێتهچه

 ك لەەهیهرچاوهكەەو سەەهرچاو ناگرێەە  وهتێیانەەدا شەەوێنێكی بەەه اسەەادانانی
ك ری  وهنەه كتەۆنی كەهنگلۆسهك سیتەتمی ئهكانی یاسا، وهرچاوهسه
كی رهی سەەهرچاوه، رۆڵەەی سەەهیەەهكانەەدا ههرییهدادوه پێشەەهاته ی لەەهوهئەەه

و و قۆنەەەا ا ئەەەهوئەەەه ی یاسادانانیشەەەهرچی پرۆسەەەهگێڕێەەە . هەەەهیاسەەەا ده
 (.15: 2003خات. )موس، چوونی یاسا رێكدهرده كه یهرێكارانه

 سەەتی  لەەهبهو مهنرێەە كی یاسەەا دادهرهی سەەهرچاوهسەەهبه یاسەەادانان
و نەەدتمهاڵتی تایبهسەەهن دهریەەهله كانهیاسەەادانان دانەەانی رێتەەا یاسەەاییه

كان تاكەه نووسەراودا كەه قەیی دهشەێوهله كانهیاسەاییه دارشتنی حوكمه
نەد چه كانی بەن، یاسەادانانی یاسەایی  بەهچی حوكمەهات ملكەهكند دهپابه

و و گفتوگەەەۆكردنیپێشەەەنیاركردنی یاسەەەا وانەەەهڕێ  لهپەەەهقۆنادێكەەەدا تێده
ی رۆژنامەەه ی لەەهوهو پاشەەان باڵوكردنەەهبڕیارلێەەدانی ندكردنی واتەەهسەەهپه
(Damascusbar.org, 2019) .رمیدافه
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اڵتی سەهكانی دهندییەهتمهرنگتەرین تایبهگ كێل لەهیەه ركی یاسادانان بهئه
داڕشەەەتنی  لەەەه وهبینێتەەەه  خەەەۆی دهركەەەهو ئهو ئەەەهنرێەەە یاسەەەادانان داده

و بڕیارلێەەەەەدانیان یەەەەەاخود پێشەەەەەنیاركردنی و پێشەەەەەنیاركردنیانیاسەەەەەاكان
مان رلەەەەههربڕینەەەەی پنەەەەدی دهزامهو رهتن حكومەەەەهریەەەەهیاسەەەەا لهپرۆژه

و ندكردنیانسەەەهت بەەەۆ پهوڵەەەهرۆكی دههو ناردنیەەەان بەەەۆ سەەەریانسەەەهله
 كی گشەەەتی ، یاسەەەاكهك رێتەەەایه( وه12٦: 201٦ركردنیەەەان. )شەەەبر، ده

كرێ ، پاشەان ند دهسهو پهكرێ و دواتر وردبینی تێدا دهكرێ ده ئاماده
می كەەەهپی یهكەەەاری بەەەۆ كەەەۆمی  ئامادهكەەەه. قۆنەەەادی یهوهكرێتەەەهباڵوده
دی ی تێەدا بەهی یاسەاكهبیرۆكەه گرێ  كەهخۆدههیاسا( ل)پرۆژه كهپرۆژه

: ن بەریتین لەهكەهیاسەاكان ده كەاری بەۆ پەرۆژهئاماده   كەهوانەهدێ ، ئه
 سەەەتهده میشەەەهاڵم ههكان، بەەەهڵەەەهو كۆمهكانتاكەەەه تەەەاك، گرووپێەەەل لەەەه

 ,Nato.int) .ننجام بەدهئەه هم كەارئەه نگەهمان رهرلەهو پهكانحكومییەه
2018) 

دانەانی یاسەای  مان خۆی لەهرلهكی پهرهی، رۆڵی سهكهقلیدییهمانا ته هب
ركاركردنی یاسەەا و بەەهكان یەەان باشەەكردنیانو گەەۆڕینی یاسەەا كۆنەەهنەەوه

  هۆكەەاری مەەه، ئهوهبینێتەەهكانەەدا دهفیدراڵییه سیتەەتمه كان لەەهفیدراڵییەەه
 .نانی  ناسراوهاڵتی یاساداسهناوی ده مان بهرلههپ كه یهوهئه
و زرانەەدنی ئەەهدامه گێەەڕن لەەهكان رۆڵێكەەی گرنەەە دهمانەەهرلهی پهوپێیەەهبه

 وهو دواتەری  دڵنیابوونەهخاترێكەده ڵگهی ژیانی كۆمهیاساییه سیتتمه
و تفافیهی شەەەهچوارچێوهبردنی كاروبەەەاری گشەەەتی لەەەهڕێوهی بەەەهوهلەەەه
باشەەەن  ماكانی حەەەوكمڕانی  بنەەەهوانەەەهچێ ، ئهدهڕێوهدا بەەەهوهرسەەەینهلێپ
نی سیتەەەتمی ی خەەەاوهتانەەەهوڵهو دهئەەەه وهرئەەەهبه(، له52: 201٦اللەەەه،ط)ع

 و لەەهنخەەهكانی رێكدهو میكانیزمەەهركردنەەی یاسەەای دهجیاجیەەان، پرۆسەەه
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كانەەدا همانرلهوی نەەاوخۆی پهیڕهو پەەهڵبژاردنو یاسەەاكانی هەەهسەەتوورده
 .كرێ باسی ده

 اسەەەەادانانركی  یوا ئەەەەهرێمی كوردسەەەەتانی عێەەەەراق ئەەەەههەەەەه اڵم لەەەەهبەەەەه
جێكردنەەەدا، و جێبهاڵتی یاسەەەادانانسەەەهردوو دهنێوان هەەەهلەەەه شەەەكراوهدابه

 /121ی مەەادده لەەه 2005سەەتووری عێراقەەی فیەەدراڵ بەەۆ سەەاڵی ده چونكەەه
اڵتی یاسەادانان سهده كه اوهرێ  دهه تیاڵسهده ی بهوهمدا مافی ئهكهیه

و لەەەەەه ، جگەەەەەهسەەەەەتوورهو دهكانی ئەەەەەهپێی حوكمەەەەەهبەەەەەه بكەەەەەات ویڕهپەەەەەه
اڵتی فیەەەدراڵی. )محەەەی الەەەدین سەەەهده تكراوان بەەەهی تایبەەەهندیانەەەهتمهتایبه

 (ز1٦: 201٦واخرون،
رێمی مانی هەەەەهرلەەەەهڵبژاردنی پهشەەەەدا یاسەەەەای هەەەەهوهی ئهچوارچێوهلەەەەه

 ( لەەه2009كانی )البەەزاز،موارهو هەەه1992ی سەەاڵی (1) ژمەەارهكوردسەەتان 
كانی اڵتهسەەهو دهرك( باسەەی ئەەه5٦ی )مەەادده و لەەهمەەدای پێنجهروازهده
و و دارایەەەەی  یاسەەەەادانانوانەەەەه، لهمانی كوردسەەەەتانی كەەەەردووهرلەەەەهپه

وی نەەەاوخۆی یڕهجێكردن، پەەەهاڵتی جێبەەەهسەەەهچەەەاودێریكردنی كەەەاری ده
( 97ی )مادده ( تا77ی )م ماددهشتهشی ههبه یشلهمانی كوردستانرلهپه

 نانەەهو ریهو ئەەهمانی كوردسەەتانرلەەهپه ی یاسەەادانان لەەهباسەەی پرۆسەەه
ن   بكەەهیاسەەا پێشەەكهو پرۆژهپەەرۆژه یەەهیان ههوهمەەافی ئەەه كەەات كەەهده
 (perleman.org,2019) :نم شێوهوانی  بهئه

اڵتی سەەەەەەهدهن ریەەەەەەهبڕیەەەەەەار له یاسەەەەەەا یەەەەەەان پەەەەەەرۆژه پەەەەەەرۆژه .1
 .كرێ   دهپێشكه وهجێكردنهجێبه

نەەدام ئه ( ده10ن )ریەەهپێشەەنیاری یاسەەا یەەان پێشەەنیاری بڕیەەار له .2
.كرێ   دهپێشكه وهمهرنی كهبه
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اڵتی سەەەەهن دهریەەەەهی لهو بڕیارانەەەەهپێشەەەەنیاری یاسەەەەا یەەەەان ئەەەەه .3
دیان نەەەیوهی پهو جێگایانەەەه  كەەەراون لەەەهپێشەەەكه وهرییەەەهدادوه

 .یههه وهخۆیهبه
 زراوهن دامەەەەەەهریەەەەەەهی لهو بڕیارانەەەەەەهو ئەەەەەەهپێشەەەەەەنیاری یاسەەەەەەا .4

 .كانركارهپێی یاسا به  كراون بهپێشكه وهكانهرمییهفه
ی ن ژمەەارهریەەهی لهو بڕیارانەەهو ئەەهپێشەەنیاری یاسەەا ت بەەهبارهاڵم سەەهبەەه

 شەێوازی یاسەاییان تهكەرێن، پێویتە  دهپێشكه وهندامانهئه پێویت  له
نگی هاوئاهەه بەه وهكالیی بكرێنەهیەه وهی یاسەاییهن لیژنەهریەهو لهبێ هه
مێەژووی  رۆژدا له ( چوارده14ی )ماوهتی لهرۆكایهی سهستهڵ دهگهله

ی م پێودانگانەەەهكێل لەەەهڵ یەەەهگەەەهپێی گونجەەەانی لهبەەەه وهشەەەكردنیهپێشكه
 :وهخواره
ك یەەان ركردنەەی یاسەەایهده بەەهی گشەەتی پێویتەە  تێكبەەوونی بابەەه .1

.بڕیارێل بكات
 .كی یاساییبوونی بۆشاییه .2
 جێكردنی یاسەەادا پێویتەە  بەەهجێبەەه بوو لەەهر گرفتێەەل هەەهگەەهئه .3

 .مواركردن بكاتهه
رچاو بەەەهت لهر حكومەەەهسەەەهكان لهداراییەەەه بارگرانییەەەه پێویتەەەته .4

 .دارانهو بڕیام یاساركردنی ئهكاتی دهبگیرێن له
ی سەەەتهن دهریەەەهله كەەەهیركردنی پێشەەەنیاری یاسەەەا یەەەان بڕیارهسەەەهدوای 

و كێل لەەەەهوت یەەەەهركەەەەهر دهگەەەەه، ئهوهی یاسەەەەاییهو لیژنەەەەهتیرۆكایهسەەەەه
و وهكرێتەەەەهت دههەەەەاتوون ره وهرهسەەەەهله كەەەەه ی تێەەەەدا نییەەەەهپێودانگانەەەەه

و تیرۆكایهی سەهتهسەر رای دهگەهمی بەۆ ناكرێە . ئهكەهی یهوهخوێندنه
 مان كەهرلەهی پهندامانەهو ئهبوو بەۆ ئەهر نەهی یاسەایی  بڕواپێهێنەهلیژنه
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 خرێتەهده كەهته، بابه  كەردووهیان پێشەكهكهپێشنیاری یاسا یان بڕیاره
ی پێشنیاری وهكردنهتنهكاتی رهی. لهوهكالكردنهمان بۆ یهرلهم پهردهبه

ی و لیژنەەەهتیرۆكایهی سەەەهسەەەتهدهو گشەەەتی  بههكەەەیاسەەەا یەەەان بڕیاره
 كەەەەەهبوو، پێشەەەەەنیار یەەەەەان بڕیارهری هەەەەەهسەەەەەهیاسەەەەەایی  تێبینییەەەەەان له

ی وهبۆئەەه شەەیان كەەردووهی پێشكهندامانەەهو ئهبەەۆ ئەەه وهڕێندرێتەەهگهده
وی  ، ئەەهوهنەەهشەەی بكهپێشكه و دووبەەارهرچاو بگەەرنبەەهكان لهتێبینییەەه

 .مانی كوردستانرلهوی ناوخۆی پهیڕهپه له 80و 79نی كاپێی ماددهبه
كی پێشەنیاركراو یەهوی نەاوخۆ  هەیچ پرۆژهیڕهی پەه81ی پێی ماددهبه
ی كی پێنشەاركراوی دیكەهیەهرۆكی پرۆژهمان ناوهر ههگهرناگیرێ  ئهوه
ی راپەۆرتی وهنەددا بێە  بۆئەهتمهی تایبهسەتی لیژنەهژێر دهلەه بێ  كەههه
 وت كەهركەهند بەۆی دهتمهی تایبهر لیژنهگهنووسێ ، یان ئهی بوهبارهله

 یاسەاكه و پەرۆژهیاسەای پێشەنیاركراونێوان پرۆژهله یهك ههكییهیهدژبه
نرێە  تی دادهڕهبنەه یاسەا  بەه. پرۆژهوهكانەهرییهوههما جهڕووی بنهله
كی اری یاسەەایهڵ پێشەەنیگەەهله بەەوو هاوشەەێوه ماوهڕووی بنەەهر لەەهگەەهئه

قۆنەادی  چووبێتەهنه رجێل پێشەنیاری یاسەاكهمهشكراو بهی پێشكهدیكه
 .وهنووسینی راپۆرته

ن ریەەەەهی لهیاسەەەەایانهو پرۆژهدات بەەەەهیی دهوی نەەەەاوخۆ پێشەەەەینهیڕهپەەەەه
م كەهی یهوهوخۆ خوێندنەهراسەته كەرێن، چونكەه  دهپێشكه وهتهحكومه

  پێشەكه وهتەهن حكومهریهله كرێ  كهده ریارانهو بیاساپرۆژهو بۆ ئه
وی  مان دێەە ، ئەەهرلەەهیشەەتنیان بەەۆ پهی دوای گهو دانیشەەتنهكەەرێن لەەهده
 .83ی پێی ماددهبه

یڕوی نەەەەاوخۆی پەەەەه 97ی مەەەەاده گاتەەەەهتەەەەا ده شەەەەداكەەەەانی دیكهمادده لەەەەه
تی كردنی راپەەەەۆردهرێمی كوردسەەەەتان میكەەەەانیزمی ئامەەەەامانی هەەەەهرلەەەەهپه
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و چەەەۆنێتی می دووهوهو خوێندنەەەهیاسەەەاكانت پرۆژهبارهكانی سەەەهلیژنەەەه
نەدامانی ن ئهریەهكەان لهكانی پرۆژهو ماددهی گفتوگۆكردنی بڕگهپرۆسه

 .ریانی رێكبتتووهسهنگدان لهو دهمانرلهپه
ی وانەهره ت كەهكەاند دهسەهپه و یاسەایهقی ئەهمان دهرلهی پهوهدوای ئه

نەەەدامانی ی یاسەەەایی ئهن ژمەەەارهریەەەهت یەەەان لهن حكومەەەهریەەەهله كەەەراوه
 وهندكردنیهسەهمێەژووی په رۆژ لەه 15ی ماوهمان لهرله، پهوهمانهرلهپه
 .ركردنیستی دهبهمهرێ  بهرۆكی ههنێرێ  بۆ سهده قهو دهئه

 ی یاساكانوهباڵوكردنه
ی وهروسەەتكردنی یاسەەاكاندا، باڵوكردنەەهدی پرۆسەەه لەەه قۆنەەادی كۆتەەایی

وان و رهو خوێنەدراوكی ئاسەانیهشەێوهیاسەا به پێویتته ، چونكهیاسایه
 كی ئاسەەان لەەهیهشەەێوهیتوانی بهر هەەاوواڵتی نەەهگەەههەەاوواڵتی. ئه بگاتەەه
و وهو بیبوێنێتەەهیاسەەا بگەەات سەەتی بەەهده كانی خەەۆی تێبگەەات، واتەەهمافەەه

ردا رامبەەهبهچەەۆن له واتەەهو خێەەرا لێەەی تێبگەەات، كهاسەەانكی ئیهشەەێوههب
و و چەۆن ئەهكرێ جێ نهجێبه ر یاساكهگهپێنین ئهسهردا دهسهسزای به

زانینی ڵێە : "نەهده كرێە  كەهجێ دهردا جێبەهسەهی بهدێرینه یاساییه وته
 رگەەەهناكرێەە  ئهجێ جێبەەه م رێتەەایهسەەترێ ". ئەەەهیاسەەا پشەەتی پەەێ نابه

 1999سەەەەاڵی  وهم رووهبن. لەەەەهسەەەە  نەەەەهردهكانی هەەەەاوواڵتی بهمافەەەەه
كی گرنگییەه ركەرد كەهنتەا بڕیەارێكی دهرهفه سەتووری لەهنی دهنجومهئه

كانی مافەه ك بەن، لەهر چییهكان ههبوو مافه وهوی  ئهبوو، ئهزۆری هه
و و دیموكراسەیریروهدادپەه كان لەهسیاسەییه مافەه گاتەهتەا ده وهمرۆ ه

سەتی ردهبه م یاسەایهر ئەهگەهئه یاسادا دابین كراون، بۆیه ڵبژاردن، لههه
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 م یاسەایانهبێە ،   پێویتەتیمان بەهوا بەێ سەوود دهبێ ، ئەههاوواڵتی نەه
 (Lfpcp.org, 2018)  دابنرێن؟ فهر رهسهر لهگهئه یههه

تی فافیهشەەەه تێل لەەەهحاڵەەەه ریكەەەهخه ی یاسەەەاكانوهقۆنەەەادی باڵوكردنەەەه
تی یەەەەەەاخود وڵەەەەەەهرێكی نێودهكەەەەەەو پێەەەەەەوهپێنێ    وهسەەەەەەهپێویتەەەەەە  ده

 و ژینگەەەهڵیەەەدا باشەەەكردنی ئەەەهگهجۆرێل لهكی نیشەەەتمانی، بەەەهداخوازییەەەه
كانی میكانیزمەه لەه پێدانێكهشەهر گهی هەهرچاوهسەه دیدێ  كهبه گشتییه

ی یاسەەەا وهرئەەهبهی  لهوجێكاریەەدا، ئەەەهو جێبهریردوو كەەەاری دادوههەەه
و پاراسەەەتنی كانندییەەەهوهرژهكەەەانی راییكردنەەەی بهئامرازه لەەەه ئامرازێكەەەه

و نجامی سروشەەتی  ئەەهو پێیەەهكان بەەهنتیكردنەەی ئازادییەەهو گرهكانمافەەه
 لێەەی. )یەەحیفه مووانەەهدیهێنانی ئاگەەاداربوونی ههكی بەەهرهئامەەانجی سەەه

 (.2019, ارقتصادیه
كان لیكترۆنییەهئه و پێگەهكانرمییەهفه نییەهمهچاپه یاسەاكان لەه هورئهبهله

ئاسەەەانی به كەەەه وهكرێنەەەهلیكترۆنی یاسەەەاكاندا باڵودهیتەەەی ئەەەهیەەەان داتابه
ك یەەان ئەەامێری كەەو مۆبەەایلی زیەەرهكانی وهلیكترۆنییەەهئه ر ئەەامێرهسەەهله

ی وهوكردنەەەهڵ باڵگەەەهێن، لهگیەەەرر دادهو كۆمپیوتەەەهئایپەەەاد یەەەان رپتەەەۆ 
و رادیەەەۆ لەەەه –یاندنەەەدا كانی راگههۆیەەەه ی یاسەەەاكان لەەەهبارهزانیەەەاری لەەەه

 كی  بەدرێ  بەههایەهی بهوهستی ئهبهمه. به-فزیۆندا لهو تهكانرۆژنامه
بەەەەۆ  نایان بەەەەردووهكان پەەەەهمانەەەەهرلهی پهشەەەەداری هەەەەاوواڵتی، زۆربەەەەهبه

و مانرلەەەەەهكەەەەەانی پههكار كترۆنی كەەەەەهلیدروسەەەەەتكردنی وێبتەەەەەایتی ئەەەەەه
مان رلەهكانی پهخشەكردنی دانیشەتنهپه جگه مه، ئهكانیان تێدا داناوهلیژنه

(، راپەەەەۆرتی جیهەەەەانی  9-8-4: 2015وخۆ. )رمەەەەال،ی راسەەەەتهشەەەەێوهبه
 كەەەه ی كەەەردووهوهلیكترۆنی تێبینەەەی ئەەەهمانی ئەەەهرلەەەهپه ت بەەەهبارهسەەەه

رنێتەەەدا ئینته لەەەه یەەەهاركیەەەان ههكی چییەەەهامادهكان ئمانەەەهرله(ی په100%)
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كانی  ی وێبتەەایته، زۆربەەهوهمانەەهرلهلیكترۆنی پهڕێی وێبتەەایتی ئەەهلەەه
 وههۆی نەەەهوی  بەەەه، ئەەەهكارلێكیەەەان زیەەەاتره 2007سەەەاڵی  راورد بەەەهبەەەه

توانرێەەە  ده تی كەەەهاڵیەەەهی كۆمهِ  كانی تەەەۆڕناڵەەەهو كهكانی مۆبایەەە نوێیەەەه
 ,Williamson) .وهدا باڵوبكرێتەەەەهقیەەەەان تێەەەەو دهۆو  یەەەەدینەەەەەده

Richardson, and Bikha, 2016 :48).  
 ، لەهكان هێەزی یاسەاییان نییەهنەدراوهیهگهندین واڵتیشدا، یاسا رانهچه له

عێراقی كرێ ، لهده مهبۆ ئه جیهاندا ئاماژه كانی  لهستوورهی دهزۆربه
موو هاوواڵتیەەەان، بەەەۆ هەەەهر بێەەە  ندكەەەهبهی یاسەەەا پاوهفیدراڵیشەەەدا بۆئەەەه

مێەژووی  و لەهل ئاگەاداری بێە گەه پێویتتی داناوهستووری عێراق بهده
ر گەەەهكرێ  ئهرمیەەەدا كەەەاری پێەەەدهی فهرۆژنامەەەه لەەەه وهیەەەهوهباڵوكردنه

و سەەتوورپێی دهكرابێ ، یاسەەاكانی  بەەهقنەەووس نەەهده وهی ئەەهوانەەهپێچه
مێەەەژووی  و لەەەهوهكرێنەەهباڵوده رمیەەەدای فهامەەهرۆژن ی لەەەه129ی مەەادده

ی رچووانەەەەەدنی رۆژنامەەەەەهكرێ ، دهكاریەەەەەان پێەەەەەده وهیانەەەەەهوهباڵوكردنه
ی و رۆژنامەەهبێەە و كەەوردی دهبیرهردوو زمەەانی عەەههەەه رمی  بەەهفەەه

 (   یەەەەەهلعیراقیەەەەەەهقائی  ئهلوهرمی كۆمەەەەەاری عێەەەەەراقی  )ئەەەەەهفەەەەەه
(Damascusbar.org, 2019). نی  یاساكان لهی كوردستارێمهه له 

قەەەەەائیعی ی وهرێمی كوردسەەەەەتان )رۆژنامەەەەەهرمی هەەەەەهی فەەەەەهرۆژنامەەەەەه
 وهتەەەەەەی دادهزارهن وهریەەەەەەهله كەەەەەەه وهكرێنەەەەەەهكوردسەەەەەەتان(دد باڵوده

(ی سەەاڵی 4) رێ  ژمەەارهی هەەهوهپێی یاسەەای باڵوكردنەەهكرێەە  بەەهردهده
 هك لەەەی یەەەهمەەەاددهپێی قەەەائیعی كوردسەەەتانی  بەەەهی وه. رۆژنامەەەه1999

كەەەانی و بڕیارهی یاسەەەاوهباڵوكردنەەەه بەەەه تەەەه، تایبهوهیاسەەەای باڵوكردنەەەه
و و سیتەەەت نرێەەە پاشەەەكۆیان دادهی بهوهو ئەەەهمانی كوردسەەەتانرلەەەهپه
 .و داتاكانو رێنماییرمانو فهراسی مه
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ر "هەەه كەەه قنەەووس كەەردووهی دهوهمان یاسەەا ئەەههەەه م لەەهی سەەێیهمەەادده
رمی قی فەەهدهبەەه وهئەەه وهیعی كوردسەەتاندا باڵوبكرێتەەهقەەائوه تێل لەەهشەە

كەەەاری پەەەێ  وهیەەەهوهمێژووی باڵوكردنهو لەەەهنرێەەە سەەەتراو دادهپشتپێبه
ك بێەە ". وه وهی ئەەهوانەەههاتبێ  پێچهقێكەەی تێەەدا نەەهر دهگەەهئه ،كرێەە ده

و فیەەەەدراڵرانی نی نوێنەەەەهنجومەەەەهكانی جیهەەەەانی  ئهمانەەەەهرلهموو پههەەەەه
و یانەەدنخی راگهكنۆلۆجیای هاوچەەهتەەه رێ  سەەوودیان لەەهمانی هەەهرلەەهپه
رنێ  ر تەەەۆڕی ئینتەەەهسەەەهو وێبتەەەایتی خۆیەەەان لهرگرتەەەووهنەەەدی وهیوهپه

و راپەەەەۆرتی كانو كۆنووسەەەەی دانیشەەەەتنهیاسەەەەاكان كەەەەه دروسەەەەتكردووه
نی جومەەەەهنئه ندیەەەەدار بەەەەهیوهكانی پهی دۆكیۆمێنتەەەەهو زۆرینەەەەهكانلیژنەەەەه
رانی نی نوێنەەەهنجومەەەه، ئهوهنەەەهكهرێ  باڵودهمانی هەەەهرلەەەهو پهراننوێنەەەه

بۆ داگرتن  هئاسان كه یهاكانی ههلیكترۆنی یاسیتێكی ئهفیدراڵی  داتابه
.كر مۆبایلی زیرهسهله

ركار بێە  بەه ی یاسەاكهوهبۆئه رێوشوێنێكی پێویتته وهباڵوكردنه بۆیه
موو نەەدرێ  بەەۆ هەەهیهگه  روونەەادات تەەا رانهوهسەەێل، ئەەهكهموو بەەۆ هەەه

 ر بەەەەهرمیەەەەدا، هەەەەهی فهرۆژنامەەەەه ی لەەەەهوهڕێی باڵوكردنەەەەهڵل لەەەەهخەەەەه
ت بەۆ نانەهڵل لێی ئاگەادار بەن، تهم خهرجهسه شی پێویتتهوهباڵوكردنه

یەاخود  ی رۆژانەهرمی یەان رۆژنامەهی فەهرۆژنامەه له   كهسانهو كهئه
بوون ئاگەەەاداری نەەەه وهیاندنەەەهی راگهكەەەانی دیكەەەهو هۆكارهڕێی رادیەەەۆلەەەه

 .(. زانێ یاسەەەەا نەەەەه سەەەەێل نییەەەەهمای لێبەەەەوردن بەەەەۆ كهپێی بنەەەەه)بەەەەه
(Aqlame.com, 2019) 

 ت لەەەەهفافیهكانی شەەەەهناڵەەەەهو كهوتنی سەەەەیماركەەەەهده وهكی تەەەەرهریەەەەهله
و پێدانشەەەهبەەەۆ گهن دهتی  حەەەوكمڕانی بەەەا  دهكانەەەدا یارمەەەهمانهرلهپه

ڕووی ڕێی ختەەەتنهوی  لەەەهكان ئەەەهپێشەەەنیاركراوه قەەەهی دهوهپاككردنەەەه
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 تەەوێژه ونیدهی مەەهڵگەەهكانی كۆمهزراوهو دامەەهیاسەەا بەەۆ رایگشەەتیپرۆژه
و كانی یاسەەاحوكمەەه   یەەان سەەوود( بەەهێەەزیەەان ب كان )بەەهندیەەدارهیوهپه

مشەەەەەەتومڕ  ن لەەەەەەهرگرتو سەەەەەەوودوهجێكردنیكانی جێبەەەەەەهوارهشەەەەەەوێنه
ی و سەەەەەەەەایهیكەەەەەەەەهرییهماوهجه و فراوانكردنەەەەەەەەی بنكەەەەەەەەهوهیەەەەەەەەهبارهله
و سەەاناتر بەەۆ جێكردنجێبەەه یاسەەاكان نزیكتەەر لەەه یشەەی، بۆیەەهكهواییههر

بێ ربچەن بەهی دهوهچەن لەهردهكردنەدا دهڵهمامه و  ئاسانتر لەهیشتنتێگه
و كانیانرۆكەهی ناوهارهببێ گفتوگەۆكردن لەهو بەهڵلئاگاداری گشتی خه

و رزكی بەەهتوانایەەهجێكردنیان بهكانی جێبەەهرهگەەهی ئهوهبێ تاقیكردنەەهبەەه
ۆی گشەەتی. )الصەەاوی، ڕوویان بەەۆ گفتوگەەڕێی ختەەتنهلەەه وهرییەەهكاریگه
2003.) 

موو و هەەەهكانیشەەەدا زیەەەاتر رۆیشەەەتوونكردووهشهزیەەەاتر گه مانەەەهرلهپهله
ی وهو قۆنادەەەەهیاسەەەەاكان لەەەەه ت بەەەەهی تایبەەەەهكانیاسەەەەاییه دۆكیۆمێنتەەەەه

و كانی گەەوێگرتنهو دانیشەەتنكانراپەەۆرتی لیژنەەه گاتەەهیاسەەان تەەا دهپرۆژه
كی كەو یاسەایهوه ی یاسەاكهو كاتەهكان تا ئهگشتییه كۆنووسی دانیشتنه

 .كرێ دۆكیۆمێن  دهچێ ، بهردهگشتی ده
ودای مەەهمانی  لهرلەەهنی پهكایاسەەاییه ی پاراسەەتنی دۆكیۆمێنتەەهلهسەەهمه

نەەدی یوهپه كەەهتی كاتێەەل كارهتایبەەه، بهرییەەهوههكی جهیهلهسەەهدووردا مه
و نیدهی مەهڵگەهو كۆمهاڵتیەانوامی ئاگەاداربوونی هاووردهبەه بێ  بەههه

شەبینین . دهوهو دۆكیۆمێنتانەهندیەدارانی جیاجیەا بەهیوهو پهرانگرنگیپێەده
ی پاراسەتنی : پرۆسەهكەراوه مهوان گوزراش  لهشێوازێكی ره دا بهلێره

كانی كییهرهسەەەه رپرسەەەیارێتییهبه لەەەه ورهشەەەێكی گەەەهكان بهدۆكیۆمێنتەەەه
 توانەەەای هاوواڵتیەەەان لەەەه هێنێ ، چونكەەەهكان پێكەەەدهاتەەەهدیموكر تەەەهحكومه

و اوهزرو كەارایی دامەهكانیانسیاسەییه رهر چاركی نوێنەهسهبڕیاردان له
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كانی دۆكیۆمێنتەەەەه ئاسەەەەتی ئاگادارییەەەەان لەەەەه كان بەەەەهحكومییەەەەه سەەەەتهده
 (78: 2010پێورێ . )كمال، یان دهكهكاره

 اكانی یاسوهباڵوكردنهلە  ئامان 
دی بهێەنن، ندین ئامان  بەهی یاساكان چهوهی باڵوكردنهكرێ  پرۆسهده
 (Aqlame.com, 2019) :نمانهگرنگرتینیان ئه كه
سپاندنی رۆشنبیری یاسایی: و چهتی یاساوڵهپشتیوانیكردنی ده م:كهیه

، ناكرێە  كانهموو سیتەتمهدروشەمی هەه تی یاسەا كەهوڵهسپاندنی دهچه
 سەتیان بەههاوواڵتیان بەدات ده بێ  بوار بهرجێكدا نهلومههه بێ  لهدیبه

زۆر   لەەهوه  ئەەهكرێەەكانیان، دهو مافەەهركیاسەەا رابگەەات، بەەۆ زانینەەی ئەەه
یاسەەەا  ئاشەەەنابوون بەەەه بێ ، چونكەەەهرێنی هەەەهی ئەەەهوهنگدانەەەهره وهرووه

، وهم بكاتەهكەه و یاسەایهبەۆ ئەه كانرپێچیكردنی تاكەهشێ  بەواری سەهده
ی و كێشەەانهت بەەهوڵەەهسەەتۆی دهكردنی ئهی قورسەەنهمایەەه بێتەەهده وهئەەه

نجامی بەەەێ ئەەەهزۆرجەەەاری  لهو رپێچیكردنی یاسەەەایهیان سەەەهكەەەههۆكاره
 .یاسا له ئاگاییه

ی وهی باڵوكردنەەەەەهكرێەەەەە  پرۆسەەەەەهدهت: فافیهدی شەەەەەهم: هێنانەەەەەهدووه
سەەەە  لێەەەەی بهمه دیبهێنێ  كەەەەهبەەەەه قینهتی راسەەەەتهفافیهلیكترۆنی شەەەەهئەەەەه
موو ن هەهریەهلێی له و توانای ئاگاداربوونهی زانیاریڵقواڵنی ئازادانههه
لیكترۆنی ی ئەهوهباڵوكردنەه   بەهوه، ئەهكی ئازادانەهیهشێوهبه وهڵكهخه
 .دیدێ به

كرێەەەە  ها دهروههەەەەه ی زانتەەەەتی:وهم: پشەەەەتیوانیكردنی توێژینەەەەهسەەەەێیه
ی زانتەەەتی  بكەەەات، وهلیكترۆنی پشەەەتیوانی توێژینەەەهی ئەەەهوهردنەەەهباڵوك

و ییاسەەای قەەهده ختەەاندن بەەۆ ئاگەەاداربوون لەەهڕێی بەەوار رهوی  لەەهئەەه
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زێكی گرنگەەەەی گەەەەهره گشەەەەتی بەەەەهبه كەەەەه وهجیاجیاكانەەەەه ییەەەەهرێكبراوه
 وی  بەەەەهئەەەەه نەەەەرێن،تی دادهتایبەەەەهو مافناسەەەەی بهی زانتەەەەتیوهتوێژینەەەەه

 ر بكەەات دوور لەەهو ئاسەەان متەەۆگهئاگەەاداربوونی ئەەازاد ك كەەهیهشەەێوه
كانی قلیدییەەەەەهته مەەەەەۆركی شەەەەەێوازه تەەەەەهبوونه و خەەەەەاوی كەەەەەهئەەەەەاڵۆزی

 .كانیاساییه قهستهێنانی دهدهبه

 ی یاساكانوهو باڵوكردنههاوواڵتی
ی سیاسەەیدا سەەنووردار پرۆسەەه ی رۆڵەەی هەەاوواڵتی لەەهو سیتەەتمانهئەەه
و ناو دیمەوكراتیننیا به، تهوهنهكهنگدانی خولیدا كورتی دهده و لهنكهده

و وهڵ بقۆزنەەەهكۆمەەەهزایی بهو شەەەارهلی گەەەهرانەەەهنەەەاتوانن توانەەەای داهێنه
شەەداری كەەارای هەەاوواڵتی تی بهرفەەهده ن. بۆیەەهكەەهودهقامگیری پتهناسەەه

 كاندا فەەرهیرهقامگو سەەهكردوشەەهگهتازه دیموكراتییەەه بێ ئەەاڵۆزی، لەەهبەەه
 (.2003. )روبرت، یهشێوه

 زاوهدامەەەه یەەەهوهكانی حەەەوكمڕانی دیمەەەوكرات ئهرییەەەهوههما جهبنەەەه لەەەه
ڵكەەدا، موو خهم هەەهردهبەەهبەەن له و كەەراوهفافموویان شەەهن هەەهكارمییەەهفه

" كان "لەهزراوهدامەهم رجهكانەدا، سەهتییهرایهنوێنه ییەهدیموكرات له چونكه
 ڕێوشەوێنهن. لهكەهوانەدا" كاردهپێناو ئهو "لەهوانڕێی" ئەهو "لههاوواڵتیانن

 دیموكراتییەەەەەەەهت لهفافیهمای شەەەەەەەهپێی بنەەەەەەەه  بەەەەەەەهكانیوكراوهیڕهپەەەەەەەه
یشەەتن ستڕاگهم هاوواڵتیەەان مەەافی دهرجهسەەه یەەهوهكانەەدا، ئهتییهرایهنوێنه

كۆنووسەەەەی  ت بەەەەهبارهبێ  سەەەەهنیان هەەەەهیەەەەهو بەەەەێ رزانیەەەەاری ورد بەەەەه
ی سەتهشەدا دهمهنجامی ئهئەه كانی یاساداناندا، لەهستهده كان لهدانیشتنه

ی وهدات بەەەەۆ باڵوكردنەەەەهسەەەە  دهدهروڵێكی بهموو هەەەەهیاسەەەەادانان هەەەەه
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 م زمانەهرجهسەه یاسەاكان بەهو پرۆژهكانرمییەهفه م دۆكیۆمێنتهرجهسه
 (.٦9-٦3: 2007،ينالوط يطالمعهد الدیمقراكان.)رمییهفه
كەاری یاسەاداناندا،  كان لەهیاسەاییه رچاوگرتنی گرنگی دۆكیۆمێنتهبهلهبه

بەوار بەدات  ڵبگیرێن كەهو هەهۆمەاربكرێنكی گونجەاو تیهشێوهبه پێویتته
و سەەەە  بەەەەن بەەەەۆ ئاگەەەەاداربوون لێیەەەەانردهو وابكەەەەات بهپاراسەەەەتنیان بەەەەه
و ن پێكهاتەەەەهریەەەەهنەەەەاوخۆدا له ودای دووردا   لەەەەهمەەەەهرهێنانیان لهكابەەەەه
و ن هاوواڵتیەەەەانریەەەەهله وهرهده یەەەەاخود لەەەەه وهمانەەەەهرلهزگاكەەەەانی پهده

 (.72: 2010. )كمال، وهنییههدڵی مهچاركانی كۆمه
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ی مانەهكان بەۆ هەاوواڵتی لهیاسەاییه ی دۆكیۆمێنتەهوهخی باڵوكردنهبایه
  (Banisar, 2006)دایه:وهخواره
ی پرۆسەەەەه شەەەەداریكردن لەەەەهبه ل لەەەەهزیەەەەادبوونی توانەەەەای گەەەەه .1

و تكانی حكومەهی چاركییەهبارهدیموكراسیدا كاتێل زانیەاری لەه
هۆشەەەیاری گشەەەتی  هێنێ . چونكەەەهسەەەتدهدهبه وهیهكانتهسیاسەەەه

كرێ  درێن، دهی دهو بڕیارانهكانی پش  ئههۆكاره ت بهبارهسه
یی و تەەوڕهوهمبكاتەەهكان كهڵەەههه مكەەهو چهپشەەتیوانی زیەەاد بكەەات

 .لی  سووك بكاتگه
 چارهرێگەه كان بەهحكومییەه زانیارییەه ئاگاداربوونی هاوواڵتی له .2

و و دیموكراسەەینیدهی مەەهڵگەەهپێدانی كۆمهشەەهنرێەە  بەەۆ گههداد
ڵل خەەهموو و دیەەالۆگ ری هەەهزانیەەاری زانەەین چونكەەهپاراسەەتنی، 
ڕووی كی توندوتۆڵیشەەەەەەیان بەەەەەەهرگرییەەەەەەهو بهكەەەەەەاتئاسەەەەەەان ده

م راهەەهڵیەەدا بەەۆ فهندهو گهدانو خراپەەی ئیەەدارهمكانی سەەتهشەەێوازه
ی پرۆسەەه ت لەەهفافیهو شەەهوهكرانەەهی وهلەەه جگەەه مەەهكەەات. ئهده

 رن بەەەۆ پارێزگەەەاریكردن لەەەهتیەەەدهدروسەەەتكردنی بڕیەەەاردا یارمه
 .تكانی حكومهكاره هی هاوواڵتی بمتمانه

 ، پشە  بەهوهباڵوبكرێنەه نووسەیان وایەهچاره ی كەهو بڕیارانەهئه .3
  مەەهسەەتن، ئهبهده وهو شەەیاوی پاسەەاوهێنانهتیهۆكەەاری بابەەه

ل بزانێەەەە ر گەەەەهگەەەەهكەەەەات ئهو دهت پتەەەەهحكومەەەەه بەەەەه همتمانەەەە
 .كانیدایهئاس  پێشبینییهكانی لهیارهِ  بر

 و دۆكیۆمێنتەەەەهكەەەەانو بڕیارهی یاسەەەەاوهی باڵوكردنەەەەهپرۆسەەەەه .4
كان تەەهرفهی دهوهمبوونەەهی كهمایەەه بێتەەهكانیان دهندیەەدارهیوهپه
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ری گهو زیادبوونی ئهانكڵی ئامێزهندهگه وتهڵتوكهم ههردهبهله
 .اڵتسهكارهێنانی دهكانی خرا  بهی شێوازهوهنگاربوونهرهبه

و ی یاسەەەادانانكانی دیكەەەهدۆكیۆمێنتەەەهو رشەەەوباڵوی یاسەەەاكانپه .5
مهێنانی زانیەەاری رهەەهن بهكەەهكانیان وادهوامەەهردهبه گۆڕانكارییەەه

اری ربت بێەە ، سەەهحمەەهری هەەاوواڵتی زهیاسەەایی دروسەە  لەەه
و مواركردننجامی هەەەەەهئەەەەەه ی لەەەەەهرییەەەەەهو كاریگه ، ئەەەەەهوهئەەەەەه

بێە ، سە  دهشێكیدا درویاخود به واوی یاساكهی تهوهنوێكردنه
دوای زانیەەاری بەەه نابینرێەە  كەەه و هاوواڵتیانەەهری ئەەه میشەەههه

 (Harris, 1972) .ڕێنگهیاساداناندا ده
 

 مێژووی یاسادانان
و رۆكی ئهو پشكنینی ناوهی یاسادانان دیاریكردنكانی مێژوووهتوێژینه

ی میانی پرۆسەهلەه گرن كهخۆدهله ندیدارانهیوهپه كییهرهسه دۆكیۆمێنته
ر سەەهله ڵگەەهی بهوهوڵێل بەەۆ دۆزینەەهك هەەهیاسەەاداناندا دروسەەتكراون وه

 قەەەهی دهوهشەەەیكردنه بەەەن لەەەهر دهتیەەەدهیارمه كەەەانی یاسەەەادانان كەەەهنیازه
 (Oecd.org, 2019) .كاندایاساییه

ك كردنی دۆسەەەێیهی یاسەەەادانان ئامەەەادهرێكبتەەەتنی دروسەەەتی پرۆسەەەه
 و دۆكیۆمێنتانەەەهك رێكببرێەەە  پاراسەەەتنی ئەەەهیهشەەەێوهبه خوازێەەە  كەەەهده

موو و هەەهداڕشەەتنی یاسەەا سەەترێ  لەەهبهپشەەتیان پێده ر بكەەات كەەهمتەەۆگه
داڕشەتنی  گاتەه، تەا دهیاساكههپرۆژ س  بهیوهو گفتوگۆكانی پهتاووتوه

 .یاساكهمی پرۆژهكهی یهو پێكهاتهرچوونكانی دهكۆتایی هۆكاره
ك دۆكیۆمێنەە  یەەهگشەەتی ژمارهر واڵتێكەەدا بههەەه یاسەەادانان لەەه یسەەتهده

 هێنێەەە ، دۆكیۆمێنتەەەهم دهرهەەەهی یاسەەەادانان بهپرۆسەەەه ت بەەەهبارهسەەەه
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رفراوان كی بەەەهیهشەەەێوهبه ی  كەەەهكانی مێەەەژووی یاسەەەادانانكییهرهسەەەه
یاسەەاكان یەەان جیاجیایاكەەانی پرۆژه ستنووسەەهده سەەتن، بەەریتین لەەهردهبه

نی نجومەەەەهن ئهریەەەەه  كەەەەراون لهی پێشەەەەكهپێشەەەەنیاری یاسەەەەایانهو ئەەەەه
اڵتیان پێەداون سەهی یاسەاكان دهنانهو ریهت یان لهران یان حكومهنوێنه

ها رێوشوێنی كورتی روهن، هه  بكهێشكهیان پێشنیاری یاسا پ پرۆژه
كانی كەەەەان یەەەەان دانیشەەەەتنهزی كۆڕهو كادەەەەهكانكەەەەو راپەەەەۆرتی لیژنەەەەهوه

 .كانیانكان یان كۆنووسی دانیشتنهگرتنی لیژنهگوێ
 ك لەهریهنرێن بۆ ههگرنە داده مێژووی یاساداناندا به كان لهوهتوێژینه

كەەەانی مێەەەژووی نانی . تۆمارهاڵتی یاسەەەاداسەەەهو خەەەودی دههاوواڵتیەەەان
ن ریەەەهله ن كەەەهكەەەهدۆكیۆمێن  دهكردنی یاسەەەاكان بەەەهشەەەهیاسەەەادانان گه

و كرێەە ده وهبارهو گفتوگۆیەەان لەەهڕێەەژرێنداده وهاسەەادانانهاڵتی یسەەهده
. وهكرێنەەهت دهدرێەە  یەەان رهر دهسەەهنەەدییان لهزامهو رهكەەرێنموار دههەەه
 یەهخێكی زۆریەان ههكانی مێژووی یاسەادانان بایەهاره، تۆموهیهم بارهله

یاسەەەادانانی سەەەتی بهمه ی نەەەاوی لێنەەەراوهوهك بەەەۆ ئەەەهیەەەهكەەەو ئاماژهوه
هۆكاری دروستكردنی یاساكان  به یاساكان. نیازی یاسادانانی  ئاماژه

یشەەەەەتنی چەەەەەۆنێتی تێگه لەەەەەه زێكی گرنگەەەەەهگەەەەەه  رهو پێیەەەەەهدات، بەەەەەهده
ی رچاوهكەەانی مێەەژووی یاسەەادانان سەەهكاندا. تۆمارهجێكردنی یاسەەاجێبەەه

نی یاسەەای و پێكهێنەەاركارنی بەەهو یاسەەایانهی ئەەهوهگەەرنگن بەەۆ شەەیكردنه
دات بەەەۆ دادگاكەەەان ده تیوی یاسەەەادانان یارمەەەهها مێەەەژوروهنەەەوێ ، هەەەه

تی تایبەهكی دیەاریكراو، بهقەی یاسەایهی دهوهیان روونكردنه وهشیكردنه
 (Sos.wa.gov, 2018)       .ناڕوون بوو كهیاساییه قهر دهگهئه
نی یاسەەای نەەوه، دروسەەتكرد سەەتكردن بەەهده ر لەەهو بەەهوهكی تەەرهریەەهله

و یاسەەا رچاو بگیرێەە بەەهكان لهندیەەدارهیوهیاسەەا په ڕان لەەهگەەه پێویتەەته
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ویتەەەترێ  ی دهو یاسەەەایهتی ئەەەهبابەەەه كانی  بەەەهندیەەەدارهیوهپه ركارهبەەەه
و   ئەەهوانەەهكرێن، لهرامۆ  نەەهفەەه وهكەەهروویه زیەەاتر لەەه بڕێژرێەە  لەەهدا

 ندیدارهیوهپه یاساییه قهی دهوانهویتترێ  دابڕێژرێ  پێچهی دهیاسایه
 رچاوبگیرێ  كەەەهبەەەهله وهئەەەه وهكی تریشەەەهریەەەهبێ ، لهكان نەەەهركارهبەەەه

ی وهكردنەەه  دووبارهویتەەترێ  دابڕێژرێەەی دهو یاسەەایهكانی ئەەهحوكمەەه
دا هەەاتوون، و یاسەەاكانی دیكەەهقده پێشەەتر لەەه بێ  كەەهنەەه و حوكمانەەهئەەه
 و دۆكیۆمێنتەهقەی یاسەاكانی پێشەور دهگەهن ئهدینایەه  بهمانهموو ئههه

بن. )محەەی الەەدین واخەەرون، راندا نەەهسەەتی یاسەەادانهژێر دهكان لەەهیاسەەاییه
201٦ :58 .) 

پەێ   ندیدار كەهیوهی پهنامهڵگهبه ڵێلكۆمهله ریتیهمێژووی یاسادانان ب
 ”Blacks Law“ گینرهەهون، فهكەهكی دیاریكراو دهركردنی یاسایهده

و و "پاشەەەبانلەەەه بریتیەەەه كەەەات كەەەهده مێەەەژووی یاسەەەادانان وا پێناسەەەه
كانی دانیشەەەتنه ك، بەەەهركردنەەەی یاسەەەایهی دهمایەەەه بنەەەهی دهرووداوانەەەه

 ."وهنیشهنجومهندامانی ئهو گفتوگۆی ئهكانراپۆرتی لیژنه وگوێگرتن
 كەات كەهده و دۆكیۆمێنتانەهبەۆ ئەه ئاماژه كهیهمێژووی یاسادانان زاراوه

ك یاسەەەایههێنەەەرێن كاتێەەەل پرۆژهم دهرهەەەهبه وهكانەەەهمانهرلهن پهریەەەهله
و كرێە گفتوگەۆ ده وكرێە ده وهبارهی لەهوهو لێكۆڵینهكرێ   دهپێشكه

ر قۆنادێكی  و ههڕێ پهێدهند قۆنادێكی جیاجیادا تچه   بهوهدوای ئه
 لیژنەه لەه كەه یەهو دیالۆگانهنجامی ئەهرئەهبه كەه یەهدۆكیۆمێنتی خەۆی هه

كان تەەەهتایبه كەەەۆڕه مان یەەەان لەەەهرلەەەهكانی پهو دانیشەەەتنهكانمانییەەەهرلهپه
چن، دهڕێوهیاسەەەەاكان بەەەەهكان یەەەەان پرۆژهنیارهپێشەەەە لەەەەه وهلێكۆڵینەەەەهبه

هێنن كاردهبه یاساییانه نامهڵگهو بهو دادگاكان ئهانرزۆرجاری  پارێزه
ی وهر یەەەان روونكردنەەەهوڵێكەەەدا بەەەۆ دیەەەاریكردنی نیەەەازی یاسەەەادانههه لەەەه
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 كەەەه كەەەراوه وهشەەەدا تێبینەەەی ئەەەهوهڵ ئهگەەەهزمەەەانێكی یاسەەەایی نەەەاڕوون. له
ك نەەەەەه رهڕپێهێنەەەەەهاڵتێكی باوهسەەەەەهنیا دهكان تەەەەەهیاسەەەەەاییه هدۆكیۆمێنتەەەەە

 (Guides.ll.georgetown.edu, 2018).رندكهاڵتێكی پابهسهده

 م خااڵنەهئەه كەه دایەهوهكانی مێەژووی یاسەادانان لهخی دۆكیۆمێنتەهبایەه
 (Floridasupremecourt.org, 2019)گرێ :خۆدهله

نیەەەەاری ی زاوه: بەەەەۆ كۆكردنەەەەهوهزانیەەەەاری پاشەەەەبان / چوارچێەەەە .1
 تەەهی بوونهو رووداوانەەهان ئەەهر  یەەلومەەهی ههبارهكی لەەهرهسەەه

 .هۆی دانانی یاساكه
و و ئەەهراننیەەازی یاسەەادانه یشەەتن لەەهنیەەازی یاسەەادانان: بەەۆ تێگه .2

 .یان داناوهن كاتێل یاساكهنجامی بدهنیازبوون ئهبه ی كهكاره
 ی لەهو زاراوانەهئەهمانەای  یشتن لەهۆ تێگهكان: بناساندنی زاراوه .3

 .هاتوونزمانی یاساداناندا 
چەەەۆنێتی  یشەەەتن لەەەهجێكردن: بەەەۆ تێگهو جێبەەەهبونیەەەادی یاسەەەایی .4

 .جێكردنیو جێبهی یاساوهشیكردنه
و یشەەەتنی هەەەاوواڵتی: بەەەۆ تێگهرخان كەەەراوهبەەەۆ تەەەۆ تەەەه كەەەهپرۆژه .5

پێی كانیان بەەهكەەهرو ئهو مەەافجێكردنیجێبەەه سەەانی پتەەپۆر لەەهكه
 .ركراوهو یاسا دهئه

و ی مێەەەەژووی یاسەەەەادانانوێ  پێگەەەەهبیەەەەه سەەەەێلكاتێەەەەل كه میشەەەەههه
بێە  ده وهڕانیەههۆی گهبه وهكانی یاسادانان دیاری بكات، ئهدۆكیۆمێنته

و دوای زانینی مەافزمانی یاسایی یان به شێكی دیاریكراو لهدوای بهبه
كانی ی دۆكیۆمێنتەهوهدۆزینه وتن لهركهی. كلیلی سهواوتهكانی بهركهئه

ی پرۆسەەه یشەەتن لەەهتێگه لەەه تێكەەدا بریتییەەهوڵهده اسەەادانان لەەهمێەەژووی ی
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و لەەەه ی كەەەهو دۆكیۆمێنتانەەەهو دیەەەاریكردنی ئەەەهتەەەهوڵهو دهیاسەەەادانانی ئەەەه
 بەەەۆ وهواڵتێكەەه لەەه م زانیاریانەەهشەەێ  ئەەهدا دروسەەتكراون. دهیهپرۆسەەه

كانی وهنەهی توێژیڵگەهبه كرێە  لەهاڵم دهواڵتێكی تر زۆر جیەاواز بەن، بەه
 ,Uscis.gov)  .وهو واڵتەدا بدۆزرێنەهت بەهمێەژووی یاسەادانانی تایبەه

2019) 
 

 كانی یاسادانانی دۆكیۆمێنتهجۆر
 كانو بڕیارهم: پێشنیاری یاساكههی

نەد ری چهبەهڕێی گرتنهلەهی كهمانا گشەتییهركردنی یاسا بەهراستیدا دهله
ن، كهسەەەەەتپێدهپێشەەەەەنیار ده بەەەەەه بێەەەەە  كەەەەەهده نگاوێكی جیاجیەەەەەاوههەەەەەه

بەەۆ  م رێوشەەوێنی پێویتەەتی یاسەەادانانهكەەهپێشەەنیاركردنی یاسەەاكانی  یه
می سەەەێ رهەەەهنیا بهئەەەارای یاسەەەا تەەەه راستیشەەەدا هێنانەەەهبەەەوونی یاسەەەا، له

و : پێشەنیاروانی  بەریتین لەهئەه كەه رهواوكهكترتهیی یهوهی پێكهپرۆسه
. رانەەەەهڵتەەەەتی گونجێنهرههو بهندكردنیسەەەەهو پهمانرلەەەەهنەەەەدی پهزامهره

 (.14: 201٦)القیتی، 
  پێشەكه وهندامانەهن ئهریەهسەتووردا پێشەنیاری یاسەا لهنەدێل دههه له
اڵتی سەەەەەهو دهتن حكومەەەەەهریەەەەەهیاسەەەەەاكان لهاڵم پرۆژهكرێەەەەە ، بەەەەەهده

 .كرێن  دهپێشكه وهدنهجێكرجێبه
 گشەتی گوزراشە  لەهوترێ ( بهیشەی پێەده-ری سادهسهچاره بڕیار )كه

 لەه كی دیەاریكراو، بەۆ نموونەهیهلهسەهمه ت بەهبارهكەات سەهنگی دهكۆده
، یەان رجی كۆنگرێا، یان كاتی هاوینه: خهكات لهمریكا گوزراش  دهئه

نی ...هتەەەد، یەەەان رێوشەەەوێوهرهده ریكا لەەهمكەەەانی ئەەەهی هێزهوهباڵوكردنەەه
  ,Llsdc.org)2019( .ناوخۆیی یاسادانان
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 كانی گوێگرتنم: دانیشتنهدووه
ی وهن بەەەۆ كۆكردنەەەهدهدانیشەەەتنی گشەەەتی گەەەوێگرتن گەەەره دهكان لیژنەەەه

تی هرۆكاین سەەەەەهریەەەەەهی لهیاسەەەەەایانهو پرۆژهی ئەەەەەهبارهزانیەەەەەاری لەەەەەه
ان كجێناكۆكییەه سیاسەییه ، یەان پرسەهرێە ئاراسەتەیان دەک پەرلەمانەوە
ی چوارچێەەەوه ت لەەەهكانی حكومەەەهرشەەەتیكردنی چاركییەەەهرپهیەەەاخود سه

 .كانیدااڵتهسهده
و نكەەهركێل دهنەەد ئەەهچه ت بەەهكانی گەەوێگرتنی  خزمەەهگشەەتییه دانیشەەتنه

ئاگەەەەاداری  وهڕێیەەەەهاڵتی یاسەەەادانان لهسەەەەهكرێەەە  دهده هۆكەەەارێكن كەەەەه
كانی دانیشەتنه بێ . لەه ڵگهجیاجیاكانی كۆمه وڕای توێژهو بیریزایشاره

بۆچەوون  رفروان لهڵێكی بهكۆمه مان گوه لهرلهندامانی پهگوێگرتندا ئه
زایانی جێكردن. شەەارهنی جێبەەهرپرسەەانی ریەەه  رای بهوانەەهگەەرن لهده

 وكانبازرگانییه یهندیوهرژهرانی بهو نوێنهخۆربهكادیمیانی سهو ئهیاسا
ی و تاكانەەەەهو ئەەەەهكانناحكومییەەەەه و رێكبەەەەراوهكانندیكا كرێكارییەەەەهسەەەەه

 وهبارهی گفتوگەەەۆی لەەەهو پرسەەەهربوون بەەەهكاریگەەەه هاوواڵتیەەەانی  كەەەه
 بەەەه وهاڵتی ئەەەهسەەەهی یاسەەەادانان دهسەەەتهنەەەدێل دهكرێەەە . هاوكەەەات ههده

ناچەەار كان( تەەهن یەەان تایبهكاكان )گشەەتییهتاكەەه خشەەن كەەهبهكان دهلیژنەەه
ی وانەهیاسەاكان ره  پرۆژهمیشەهتیدان. ههو شەایهبوونن بۆ ئامادهبكه

كردنی راپەەەۆرتی سەەەتی ئامەەەادهبهمه كەەەرێن بەەەهكان دهنەەەدهتمهتایبه لیژنەەەه
 سەەەانهو كهمیوانەەەداری ئەەەه وهرئەەەهبه، لهوهكەەەهی پرۆژهبارهكۆتاییەەەان لەەەه

   كەەهو گرووپانەەهنو ریەەهو ئەەهنكەەهری پرۆژهڵتەەوڕێنههه كرێەە  كەەهده
و قتەه سەتی گەوێگرتن لەهبهمه به یههه وهندی پێیانهیوهپه یاساكهپرۆژه

 .كهنووسینی راپۆرتی كۆتایی لیژنه ستكردن بهكانیان پێ  دهپێشنیاره
(NDI.org, 2019) 
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ك پێشەنیاری یاسەایه یەان ر پەرۆژهسەهل لهسەهكی تێروتهیهوهبۆ لێكۆڵنه
سە  ت دهری حكومەهنوێنەه گەوێگرتن لەه كەانی بەهكاره كەهۆرجار لیژنهز

یاسەەا بەەۆ گفتوگەەۆ، پرۆژه   كەەراوهی پێشەەكهقەەهو دهكات كاتێەەل ئەەهپێەەده
رانی نوێنەه گەوه لەه كەهوا لیژنهر پێشنیاری یاسا بێ  ئهگهاڵم ئهبێ ، به

نەەەەد چه كەەەەهكرێەەەە  لیژنهك دهروهگرێەەەە . هەەەەهمان دهرلەەەەهنەەەەدامانی پهئه
تەەوانن ده پێەەی وایەەه ك بانەەە بكەەات كەەهتییهسەەایهك یەەاخود كهزایهشەەاره

 وهڕوو بەەەۆ لێكۆڵینەەەهتەەەهی خراوهقەەەهو دهت بەەەهبارهسەەەه وهروونكردنەەەه
تایی رهشدا راپۆرتێكی سەهیهوهو لێكۆڵینهنجامی ئهئه ن، له  بكهپێشكه
ندكردنی، سەەهبەەۆ په كەەهم لیژنهردهبەەه ی ببرێتەەهوهكرێەە  بۆئەەهده ئامەەاده

ی نێرێەەە  بەەەۆ نووسەەەینگهده و راپۆرتەەەهئەەەه كەەەهرۆكی لیژنهپاشەەەان سەەەه
نەەەدامانی م ئهرجهر سەەەهسەەەهكی بهو كۆپییەەەهن تەەەا چاپبكرێەەە نجومەەەهئه
 (201٦،20فارس و بشير،)  بكرێ . ماندا دابهرلهپه

 كاننی لیژنهمهم: چاپهسێیه
بەەۆی  دۆكیەەۆمێنتی یاسەەادانان، لیژنەەه جۆرێكن لەەهمەەهكان ههنییەەهمهپهچا
 تەەاووتوێكردنی یاسەەاكان یەەان لەەه تیەەدان لەەهریەەان بكەەات بەەۆ یارمهده یەەههه
ی وهكان لێكۆڵینەهنییەهمهچاپه نگهدا. رهكانی دیكهجێهێنانی كاری لیژنهبه

 ی ئامەەادهكەەهبەەۆ لیژنهن كاكییەەهرهده راوێژكەەاره بەەن كەەه و راپۆرتانەەهئەەه
 كەەهرانی لیژنهرمانبەەهفه بەەن كەەه یەەهوهو توێژینهنجامی ئەەهن یەەان ئەەهكەەهده
بریتی بەن  كهكانی لیژنهنییهمهشكرێ  چاپهها دهروهن، ههدهنجامی دهئه
نوه رلهسەەه كەەه كەەهی پتەەپۆری لیژنهچوارچێەەوه ڵێل یاسەەا لەەهكۆمەەه لەەه

 .وهتهراونهپكچاو وهتهكۆكراونه
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 كانم: راپۆرتی لیژنهچواره
ت بارهكان سەەهو راسەەپاردهكەەهكانی لیژنهشەەرۆ ه كان بەەریتین لەەهراپۆرتەەه

كانی مێەەژووی وهبەەۆ توێژنەەه كەەانێكی زێەەڕه یاسەەاكان. راپەەۆرتی لیژنەەهبه
كی یاسەەەەایهسەەەەتی پرۆژهبهوردی مهبەەەەه ی كەەەەهوهو رووهاسەەەەادانان لەەەەهی

كانی داڕشەتنی زمەانی یاسەایی و هۆكارهوی رابردوویژومێو دیاریكراو
ر گهئه كرێ  كهكات. تێبینی  دهستنیشان دهكی دیاریكراو، دهیهشێوهبه

نەەەەەدی زیەەەەەاتر تمهی تایبهرچێەەەەەوهچوا بچێتەەەەەه یاسەەەەەاكهتی پرۆژهبابەەەەەه
سەەتن پشتبهكرێەە . بهردهك راپەەۆرت دهیەەههوا زیەەاتر ل، ئەەهوهكەەهیهلیژنهله
خۆ ربهراپەۆرتی جیاجیەای سەه م باڵوكراوانەهئەه نگهرجی ، رهلومهههبه

شەەەێكی نەەەد به،یان چهیەەەهتی ههی تایبەەەهكێكیان ژمەەەارهر یەەەههەەەه بەەەن كەەەه
 .  ,Llsdc.org)2019( مان راپۆرتههجیاوازبن له

 كان(كان )كۆنووسی دانیشتنهندامهم: گفتوگۆی ئهپێنجه
میانی گفتوگەەەۆی گشەەەتیدا ان لەەەهنەەەدامئه كەەەه یەەەهزانیاریانهو وی  ئەەەهئەەەه

كی وی  گفتوگۆیەەەهئەەەه نن، كەەەهیەەەهگهرایده یاسەەەاكهپرۆژه ت بەەەهبارهسەەەه
ی ر ئاڕاسەەتهسەەهرن  لهی سەەهوهبەەۆ چڕكردنەەه دروسەەهو مهدوورودرێەەژ

 .كهروونی راپۆرتی لیژنه
 هوو پرسەەەانهئەەەهی بارهمیانی گفتوگۆكانەەەدا گفتوگەەەۆ لەەەهزۆر جەەەاری  لەەەه

كردوون، گفتوگۆكانەەدا باسەەیان نەەه لەەه كەەهكانی لیژنهراپۆرتەەه كرێەە  كەەهده
ویان كی پتەهندییهیوهپه ندامان كهی ئهو بووچوونانهكرێ  ئهشدا دهلێره

 ی كەهركارهو رێتا بهبوون بهستهسوود بن. وابه، بهیههه وهیاساكه به
كەات شیان دهشتی پێشكهكی گیهشێوهبه كهلیژنه یو راپۆرتانهڵێ  ئهده

واوی واز تەهبه نییەه وه، مانەای ئەهیەهڕپێهێنانیەان هههێزێكی زیاتری باوه
واوی ر پشكنین بۆ تهگهندامان بهێنرێ ، ئهگفتوگۆی ئه ستن بهپشتبه له
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ك كان. وهنێویشەەیدا كۆنووسەەی دانیشەەتنهكرێ  لهتۆمەەاری یاسەەادانان نەەه
كان راپەەۆرتی لیژنەەه سەەتن بەەهنیا پشتبهتەەهبه هنگەەباسەەكرا، ره وهرهسەەهله
مان رلەههەۆڵی په میانی گفتوگۆكانەدا لەهله یهوانهو لهبێ جێی خۆیدا نهله

دا تەاووتوه كەهلیژنه لەه ی یاسایی دروسە  بەبن كەهواژهستهندێل دههه
 وهروونكردنەه سەتی خەوازراوهبر مهگەهشدا ئهرجهلومهم ههكراون، لهنه

یری كۆنووسەی مەرۆز سەه وا پێویتەتهكی بێە ، ئەهرهیان زانیەاری سەه
 (Costello, 1990) .كان بكاتدانیشتنه

 م: یاساكانشهشه
 لەه وهدیبهێنێ ، ئهكانی یاسادانان بهستهبهجۆرێل مهركردنی یاسا بهده
ندا كاتەەا یاسەەاییهبنیاتنەەانی رێ كاتیخوازێەە  لەهده ری یاسەەاكهمهێەهرههبه
ر نەاورۆكی یاسەا سهرییان لهكاریگه رچاو بگیرێ  كهبهله و هۆكارانهئه

 ندییەەەهو پابهكانسەەەتوورییهوانی  رێتەەەا ده، ئەەەهیەەەههه كهپێشەەەنیاركراوه
 :وهی خەەەوارهیهم شەەەێوهكانن، بەەەهركارهو یاسەەەا بەەەهكانتییەەەهوڵهنێوده

(Oecd.org, 2019)  
 قەەهده ر سیتەەتمێكی یاسەەاییدا پێویتەەتههەەهكان: لهیهسەەتووریێتەەا دهر .1

ڵیانەدا گهو لهوهكبگرنەهسەتووردا یهكانی دهڵ حوكمەهگهكان لهیاساییه
 و رێتەەەەا یاسەەەەاییهكەەەەات ئەەەەه  وادهوهی ئەەەەهوانەەەەهبگەەەەونجێن، پێچه

 .جێكردنشیاو بێ  بۆ جێبهتاڵ یان نهستوور بهی دهرپێچیكارهسه
ر تی ههوڵهپێی رێتاكانی یاسای نێودهان: بهكتییهوڵهدهنێو ندییهبهپا .2

 ند بكەەەات، پێویتەەەتهسەەەهتی پهوڵەەەهكی نێودهیەەەهیماننامهتێل پهوڵەەەهده
، بەۆ وهكانیشەهیاساییه رێوشەوێنه ر بەهبەهرێوشوێنی گونجەاو بگرێته

نیەەەەەدا كاڵ حوكمهگەەەەەهجۆرێل له، بەەەەەهكەەەەەهیماننامهجێكردنی پهجێبەەەەەه
ركردنیەان پێویتەتی و دهداڕشەتنی یاسەاكان وهشه، لێرهوهتهكبگرێیه
 یههه تیانهوڵهنێوده وتننامهو رێككهیماننامهو پهی ئهوهپێداچوونه به
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رچاوگرتنی گونجەەەەانی بەەەەه، بەەەەۆ لهریان تێدایەەەەهندكەەەەهخەەەەاڵی پابه كەەەەه
 مەەەەەهوتنناو رێككهیماننامەەەەەهڵ پهگەەەەەهكان لهیاسەەەەەا نیشەەەەەتمانییهپرۆژه
 .كانداتییهوڵهنێوده

كاتی كان: لەهندیەدارهیوهم یاسەا پهرجهرچاوگرتنی سەهبەهپێویتتی له .3
 وهڕێینەەەهبگه كی دیەەەاریكراودا، پێویتەەەتهیاسەەەایهكردنی پرۆژهئامەەەاده

 لەەه یەەهو پرۆژهتی ئەەهبابەەه كان بەەهندیەەدارهیوهموو یاسەەا پهر هەەهسەەه
 رێەەز لەەه ك كەەهیهێوهشەە، بهوهتیبوونەەهو بابهمنی فەەۆرردوو ریەەههەەه

 كهو یاسەا پێشەنیاركراوهكانركارهندی نێوان یاسەا بەهیوهلۆجیكی په
ری بهگرتنه و پشكنینی یاساكان بهوهڕێی لێكۆڵینهوی  لهبگرێ ، ئه

 (.54-53: 2015: )الباز،م رێوشوێنانهئه
ڵ گەهربكرێە  لهێ  دهویتەتری دهو یاسایهراوردكردنی ئهبه .أ

باسەكردنی  بوون لەهپێ  خۆی هه دا كهی دیكهو یاسایانهئه
 :ڕوویدا لهمان دیاردههه
هەۆی  تهبوونه كانی یاساكانی پێشوو كهرێنییهنه حوكمه-

ویتەەترێ  ی دهو یاسەەایهی ئەەهیهو كێشەەهڵدانی ئەەهرههسەەه
 .كاتری دهسهربكرێ ، چارهده

 كانی یاسەەاكانی پێشەەوو كەەهرێنییەەهئه حوكمەەهسروشەەتی -
 حوكمەەەەەه نگەەەەەهی رهوهرئەەەەەهبه، لهوهكرێەەەەە  بهێ رێنەەەەەهده
 وارهی شەەەەەەوێنهوههۆی سەەەەەەڕینهكان بووبنەەەەەەهرێنییەەەەەەهنه
ریاندا زاڵبەەووبن سەەهدا یەەان بهو حوكمانەەهكان لەەهرێنییەەهئه

 .كردووهیان نهكهگرنگییه ستی بههه ڵگهكۆمه بۆیه
كی مێژوویەەی رییەەهوهیاده بێ  واتەەهی پێشەەتر نەەهر یاسەەاگەەهئه .ب

 وا گرنگەهربكرێە ، ئەهویتەترێ  دهده و یاسەایهبێ  بەۆ ئەهنەه
ویتەەەەترێ  ی دهو یاسەەەەایهنەەەەدی نێەەەەوان ئەەەەهیوهئاگەەەەاداری په

ی وهڕووی ئەهت بەین لەهوڵهو سیتتمی یاسایی دهربكرێ ده
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كراودا ی كەەارپێڵ سیتەەتمی یاسەەایگەەهله كەەهئایەەا یاسەەا نوێیه
م یاسەەەەەەا نەەەەەەدی نێەەەەەەوان ئەەەەەەهیوهڵ پهگەەەەەەهگونجێەەەەەە ؟ لهده

نەەەەدی یوهپه كەەەەه ی دیكەەەەهو یاسەەەەایانهو ئەەەەهدروسەەەەتبووهتازه
گونجانیان یەەەاخود وهڕووی پێكەەەهلەەەه یەەەهڵەەەدا ههگهنزیكیەەەان له

نێوان بێ  لەەههەەه ی پێویتەەتهو گونجاوییەەهناكۆكییەەان یەەان ئەەه
و یاسەەەەەەەەا ربكرێەەەەەەەە ویتەەەەەەەەترێ  دهی دهو یاسەەەەەەەەایهئەەەەەەەەه

 (.170: 2013دا. )موسى،كانی دیكهندیدارهیوهپه
ك تی یەەهرایەەهراسەەتیدا نوێنه رێ  لەەههەەهكەەان لهی یاسەەا كارپێكراوهوپێیەەهبه

و ك بەەەەوونیەەەەهڵ بهكانی تێكەەەەهشەەەەهبه ن كەەەەهكەەەەهسیتەەەەتمی یاسەەەەایی ده
وارێكی بە لەه كەهرانی پرۆژهدانه پێویتته ، بۆیهیههه وهندییان پێكهیوهپه

 وی  بەۆ خەۆردان لەهكان بن ئهندیدارهیوهدیاریكراودا ئاگاداری یاسا په
كان تێیانەەدا. ی حوكمەەهوهبوونەەهیاسەەاكان یەەاخود دووباره كی لەەهیەەهدژبه

 (.52: 201٦)محی الدین واخرون،
مانی رلەەەهپه ران لەەەهی یاسەەەادانهوهو بۆئەەەهسەەەتهبهو مهدی ئەەەهبەەەۆ هێنانەەەه

یەان  كردنی پەرۆژهاڵتی ئامادهسهی دهنانهو ریهو ئهتانی كوردسرێمهه
 وهپێویتتمان زانی پێداچوونه، ئاگادار بن، بهپێشنیاری یاسایان پێدراوه

رێمی كوردسەتانی مانی هەهرلەهپه له دا بكرێ  كهو یاسایانهموو ئههه به
دنیەەەان ركرده ویاسەەەابوونو مێەەەژووی بهو ناونیشەەەانرچەەەوونعێەەەراق ده

ڵێل   كۆمەەهوانەەه، ئهوه، باڵوبكرێتەەهوهكانەەهندیدارهیوهپه نەەهن ریهریەەهله
و ركەراونكانی پێشەوودا دهخولەه له وهی یاسادانانهستهده له یاسان كه
.كانی مێژووی یاساداناندۆكیۆمێنته شن لهدواین به
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 1992یاساکانی ساڵی 
یاساکانی بەرەی کوردستانی عیراق

ناونیشانی یاسابەرواری باڵوبوونەوە بەرواری  یاساکاری ژ
ی  رۆژی  2لە ژمەەەەەەەەەەەەەەەەارە  8/4/1992 1

رۆژنەەەەەەەەەەەەەەامەی  11/4/1992
ی کوردسەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەتانی بەرە

ژمەەارە باڵوبەەۆتەوە، پاشەەان لە
 15/9/1992ی رۆژی 1

رۆژنەەەەەەەەەەەەەامەی فەرمەەەەەەەەەەەەەی 
.باڵوبۆتەوە( ەنئەنجوم)

ڵبژاردنی یاسای هه
نی نیشتمانی نجومهئه

 كوردستان

ی  رۆژی  3لە ژمەەەەەەەەەەەەەەەەارە  22/4/1992 2
رۆژنەەەەەەەەەەەەەەەەەامەی  1/5/1992

ی کوردسەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەتانی بەرە
ژمەەارە باڵوبەەۆتەوە، پاشەەان لە

 15/9/1992ی رۆژی 1
رۆژنەەەەەەەەەەەەەامەی فەرمەەەەەەەەەەەەەی 

.باڵوبۆتەوە( ئەنجومەن)

ڵبژاردنی یاسای هه
ی وهی بزووتنهركردهسه

 گاریبوازی كوردرز
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یاساکانی پەرلەمانی کوردستان

ژ
بەرواری
یاساکاری

بەرواری
باڵوبوونەوە

رۆژنامەی
شانی یاسایناونپەرلەمان

رێمی زیرانی ههنی وهنجومهئه یاسای9/199210/19922/31٦
 كوردستان

ردهروهتی پهزارهیاسای وه 420/9/199210/19922
رگهتی كاروباری پێشمهزارهیاسای وه.1 51/10/199211/19924
انەی وكان و ئهیاسای پاراستنی بێگانه.2 ٦1/10/199211/19924

 وهتهكانی نهرێكبراوهلەگەڵ 
 ۆییەکانمر كان و رێكبراوهكگرتووهیه

 نكهكار ده
وقاف و كاروباری تی ئهزارهیاسای  وه.3 714/11/199212/19925

 ئیتالمی
گرتن و ڵیاسای  سزادانی هه814/11/199212/19925

نیمهقهكارهێنانی تهكردن و بهدروست
رگهیاسای رێزلێنانی پێشمه 914/11/199212/19925

تی كشتوكاڵ و زارهیاسای وه 1014/11/199212/19925
 ئاودێری

تی رۆشنبیریزارهیاسای وه11/199212/1992٦/111٦
تی دادزارهیاسای وه1221/11/199212/1992٦
تی دارایی و ئابووریزارهیاسای وه1323/11/199212/1992٦
ریاڵتی دادوهسهیاسای ده1428/12/19921/19937
ش  وانی و گهتی شارهزارهیاسای وه1528/12/19921/19937

و گوزار
ر سهستبهده ی ماڵهوهراندنهیاسای گه1٦31/12/19931/19937

ی وههۆی بزوتنهكان بهداگیراوه
 نهرزگاریبوازی كوردستان بۆ خاوه

 كانیانسلیهئه
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 1993 یاساکانی ساڵی

 ژ
 بەرواری
 یاساکاری

 بەرواری
 باڵوبوونەوە

 رۆژنامەی
 یاسا شانییناون پەرلەمان

ی و كاروبارندروستی تی تهزارهیاسای وه 8 25/2/1993 9/2/1993 1
 تیاڵیهكۆمه

 یاندنگهو  وهتی گواستنهزارهیاسای وه 8 25/2/1993 10/2/1993 2
 سمیی پوولیاسای ره 8 25/2/1993 15/2/1993 3
 و وزه یازیتی پیشهزارهیاسای وه 9 13/3/1993 22/2/1993 4
 رێمی كوردستانی ههی بودجهیاسا 9 13/3/1993 1/3/1993 5
 كانوانییهشارهبردنی ڕێوهیاسای به 9 13/3/1993 8/3/1993 ٦
رێمی ی ههوهدانكردنهیاسای یانتیبی ئاوه 9 13/3/1993 8/3/1993 7

 كوردستان
تی ران بۆ خزمهفتهی ئهوهیاسای گێڕانه 10 12/4/1993 17/3/1993 8

 ریسكهعه
 تی ناوخۆزارهیاسای وه 10 12/4/1993 27/3/1993 9

 نرێمی كوردستانیی ههمهپهیاسای چا 11 29/5/1993 25/4/1993 10
پێدانی شهو گه وهدانكردنهیاسای ئاوه 11 29/5/1993 17/5/1993 11

 رێمی كوردستانهه
ی وهو لێكۆڵینهیاسای خوێندنی بااڵ  12 7/1993/2٦ 1993/٦/9 12

 رێمی كوردستانزانتتیی هه
و شغال تی ئهارهزیاسای وه 13 12/8/1993 1993/٦/9 13

 رێمی كوردستانجێكردنی هههنیشت
و كانی بازرگانی كێتیی ژوورهیاسای یه 13 12/8/1993 3/7/1993 14

 رێمی كوردستانسازیی ههیشهپ
یڤی سووری هی هڵهیاسای كۆمه 15 11/1993/٦ 5/10/1993 15

 یكوردستان
 كیاسای چه 15 11/1993/٦ 5/10/1993 1٦
 رێمی كوردستانكانی ههحزبهیاسای  15 11/1993/٦ 18/10/1993 17
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 ژ
 بەرواری
 یاساکاری

 بەرواری
 باڵوبوونەوە

 رۆژنامەی
 یاسا شانییناون پەرلەمان

 كانراوهو رێكب ڵهیاسای كۆمه 15 11/1993/٦ 31/10/1993 18
رێمی تیی ههۆكایهری سهستهیاسای ده 1٦ 22/12/1993 22/12/1993 19

 كوردستان
 وتی تیی مرۆ ایهتی یارمهزارهیاسای وه 17 30/12/1993 22/12/1993 20

 وكارییها
 رێمی كوردستانی گومرگیی ههیاسای باج 17 30/12/1993 12/1993/2٦ 21
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 1994یاساکانی ساڵی  

 ژ
 بەرواری

 یاساکاری 
 بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەی 
 ناونیشانی یاسا پەرلەمان

 یاسای  ژماره مواریمین ههكهیاسای  یه 18 1994 /2/4 31/3/1994 1
ی وهراندنهای گهیاس  1992(  ساڵی 1٦)

هۆی كان بهر داگیراوهسهستبهده ماڵه
ی رزگاریبوازی كوردستان بۆ وهبزوتنه

 كانیانسلیهئه نهاوهخ
مواری یاسای مین ههكههیاسای  ی 19 1994 /٦/27 3/5/1994 2

(  ساڵی 14) ری ژمارهتی دادوهاڵسهده
1992 

واری یاسای ممین ههكهیاسای یه 23 1995 /25/12 14/12/1994 3
ی ڵ( سا3) زیران ژمارهنی وهنجومهئه

1992 
مواری یاسای مین ههكهیاسای یه 23 1995 /25/12 14/12/1994 4

( ساڵی 1) نی نیشتیمانی ژمارهنجومهئه
1992 
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 1995یاساکانی ساڵی  

 ژ
 بەرواری
 یاساکاری

 بەرواری
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەی 
 انی یاساناونیش پەرلەمان

مین كهی یهی ماوهوهیاسای درێژكردنه 23 1995 /25/12 27/5/1995 1
نی نیشتمانی نجومهڵبژاردنی ئهخولی هه

 كوردستان
 

 1996یاساکانی ساڵی  
بەرواری   ژ

 یاساکاری
بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەی 
 پەرلەمان

 ناونیشانی یاسا

ی ی ماوهوهن درێژكردنهمییاسای دووه 24 199٦ /٦/10 199٦/٦/3 1
نی نجومهڵبژاردنی ئهخولی هه ینمكهیه

 نیشتمانی كوردستان
 ماوەی  یوهدرێژكردنه سێهەمین یاسای 25 199٦ /20/11 3/9/199٦ 2

نی جومهنڵبژاردنی ئههه خولی ینمكهیه
 كوردستاننیشتمانی 

انونی مواركردنی قم ههیاسای دووه 25 199٦ /20/11 23/9/199٦ 3
 نرێمی كوردستازیرانی ههوهنی نجومهئه

لە   رێمی كوردستانی ههی بودجهیاسا 25 199٦ /20/11 11/199٦/٦ 4
 31/12/199٦ تا 1/9
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 1997یاساکانی ساڵی  

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەی 
 ناونیشانی یاسا پەرلەمان

بۆ  رێمی كوردستانی ههبودجه ییاسا 27 1997 /15/4 19/3/199٦ 1
 2007ساڵی 

مواركردنی یاسای م ههكهیاسای یه 28 1997 /20/7 1997/٦/2 2
 رێمی كوردستانكانی ههحزبه

مواركردنی یاسای ههم كهیاسای یه 28 1997 /20/7 1997/٦/11 3
رێمی كانی ههنییهوابردنی شارهڕێوهبه

 كوردستان
 هیدزگای گشتیی شهیاسای ده 28 1997 /20/7 7/1997/٦ 4
مواركردنی یاسای م ههكهیاسای یه 29 1997 /5/10 23/9/1997 5

رێمی ی ههوهدانكردنهسیبی ئاوهیانه
 1993(ی ساڵی 7) كوردستان ژماره

مواركردنی یاسای م ههكهیاسای یه 31 1997 /15/11 20/10/1997 ٦
 رهژما رێمی كوردستانتی دادی هههزاروه

 1992(ی ساڵی 12)
ی یاسای موارهه ینمكهیاسای یه 31 1997 /15/11 21/10/1997 7

 نرێمی كوردستاتی ناوخۆی ههزارهوه
 1993(ی ساڵی 9) ژماره

ی ستهی یاسای دهوهشاندنهڵوهیاسای هه 32 1997 /1/12 11/1997/2٦ 8
(ی ساڵی 19) رێ  ژمارهتیی ههرۆكایهسه

1993 
 ی قوتاببانهركردنی بڕوانامهرابهیاسای به 32 1997 /1/12 11/1997/2٦ 9

 وقاف بهتی ئهزارهوه ربهكانی سهئایینییه
 ربهكانی سهئیتالمییه ی قوتاببانهبڕوانامه

 ردهروهتی پهزارهوه
 یاسای ژماره هستاندنی كار بیاسای وه 32 1997 /1/12 11/1997/2٦ 10

ڵبژاردنی یاسای هه 1992(ی ساڵی 2)



5٦ 

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەی 
 ناونیشانی یاسا پەرلەمان

 ی بزا ی رزگاریبوازی كوردركردهسه
مواركردنی یاسای مین ههكهیاسای یه 33 1997 /31/12 28/12/1997 11

 ى زانتتیی وهو لێكۆڵینهخوێندنی بااڵ 
 1993(ی ساڵی 12) ژماره

 ای كۆڕی زانیاریی كوردستانیاس 33 1997 /31/12 28/12/1997 12
و پش نین لەسەرجەم بەڵگەنامەکانی پەیوەس  بەدەرکردنی یاساکان، دوای گەڕان  13

باڵوکەردنەوەی یاسەاکان و لەکۆنوسی دانیشتنەکان و رۆژنامەی فەرمی تایبەت بە 
 13کۆبەندی یاساو بڕیارەکەان، ئاسەەواری هەیچ یاسەایەکمان نەدۆزیەوە بە ژمەارە 

لەمەەەەان و دەرچوێنرابێەەەە ، دوای پرسەەەەیار کەەەەردنی  لە سەەەە رتێری پێشەەەەووی پەر
ژمەەارەیەک لەپەرلەمانتەەارانی خەەولەکە گەیشەەتینە ئە بەەڕوایەیە کە لە دانەەانی ژمەەارەی 

 یاساکان  هەڵە کرابێ .
رێمی كوردستان بۆ ی ههی بودجهیاسا 33 1997 /31/12 30/12/1997 14

  1998ساڵی 
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 1998یاساکانی ساڵی  

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەی 
 ناونیشانی یاسا ەمانپەرل

مواركردنی یاسای م ههیاساى دووه 35 1998 /22/4 5/4/1998 1
 رێمی كوردستان ژمارهكانی ههوانیهشاره

 1993(ی ساڵی ٦)
خولی  چوارەمی یوهیاسای درێژكردنه 35 1998 /22/4 15/4/1998 2

نی نیشتمانی نجومهی ئهمكهلبژاردنی یههه
  كوردستان

ناو هوى لو جياكارى زهوه اساى كوژاندنه 3٦ 1998 /30/4 15/4/1998 3
 كانداوانيهشارهسنوورى 

نووسانى ژنامهند كاى رۆ اساى سه 3٦ 1998 /30/4 22/4/1998 4
 كوردستان

 مواركردنى  اساى ژمارهم ههكه اساى  ه 37 1998 /15/8 29/4/1998 5
یاسای هەڵبژاردنی  1992(ى سالى 1)

 نی کوردستانپەرلەما
تى زارهى  اساى وهموارهه یەکەم  اساى 39 1998 /1/10 9/1998/2٦ ٦

 1992 ساڵی (ى11) مارهژرۆشنبيرى 
ركردن فهند وسهكانى شاهڵرما اساى ده 40 1998 /15/12 3/12/1998 7

 مداێرناو ههله
ندانى رمهد كاى هونهن اساى سه 41 1999 /15/1 31/12/1998 8

 انكوردست
ى ند كاى پز شكانى دروستسه اساى  41 1999 /25/1 31/12/1998 9

 لئاژه
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 1999یاساکانی ساڵی  

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەی 
 ناونیشانی یاسا پەرلەمان

 ندازیارهندیكای ئهیاسای سه 43 1999 /12/5 28/4/1999 1
 نرێمی كوردستاكانی ههاڵیهكشتوك

 ندیكای جیۆلۆجیانی كوردستانسهیاسای  43 1999 /12/5 28/4/1999 2
كانی تهڵمهههكان لهیاسای بزربووه 44 1999 /15/5 28/4/1999 3

لی كوردستانی ڵی گهكۆمهناوبردنی بهله
 عێراق

4 2/11/1999 11/11/ 1999 
 

سمیدا ی رهرۆژنامه له وهیاسای باڵوكردنه (*)4٦
 (**)وردستان(قایعی ك)وه

 تامهریاسای باجی ده 47 1999 /13/11 2/11/1999 5
 ()عقار رهیاسای باجی خانووبه 47 1999 /13/11 2/11/1999 ٦
 ن پیشهندیكای خاوهیاسای سه 48 1999 /15/11 4/11/1999 7

 نكاییهندازههئ
كانی تازهرمانندیكای دهیاسای سه 49 1999 /17/11 4/11/1999 8

 كوردستانرێمی هه
 ن پیشهندیكای خاوهیاسای سه 50 1999 /21/11 8/11/1999 9

 رێمی كوردستانكانی ههندروستیهته
 مواركردنی یاسای ژمارهم ههیاسای سێیه 50 1999 /21/11 8/11/1999 10

                                                            
 ی قایعی كوردستانوه یرۆژنامهی 2لەژمارە سمیدا ی رهرۆژنامه له وهیاسای باڵوكردنه (*)

 .باڵوکراوەتەوە 14/5/2000 لە 

سەەەاڵ هاوڕێەەە  لەگەڵ رۆژنەەەامەی فەرمەەەێ )وەقەەەایعی  9رۆژنەەەامەی )پەرلەمەەەان( بەەەۆ مەەەاوەی  (**)
بڕیارەکانی باڵو دەکردەوە تا دوایین ژمارەی کە لە ساڵی شانزەیەم دەرچەوو کوردستان( یاساو 

 1999(ی سەەەەاڵی 4دوای دەرچەەەەونی یاسەەەەای باڵوکەەەەردنەوە ژمەەەەارە )؛ 5/4/1999لە  93بەژمەەەەارە 
 یعیقەاەورۆژنەامەی )  ،11/11/1999( لە 4٦لەرۆژنامەی پەرلەمان ژمارە ) باڵوبوونەوەی یاساکە

رۆژنەەامەی فەرمەەی هەرێمەەی کوردسەەتان تەەایبەت بە باڵوکەەردنەوەی یاسەەاو ( بەەوو بە کوردسەەتان
بڕیارەکەەان و هەمەەوو ئەو بابەتەەانەی پەیوەنەەدیان بە بەەواری یاسەەاییەوە هەیە، یەکەم ژمارەشەەی لە 

 .باڵوکرایەوە  4/5/2000
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 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەی 
 ناونیشانی یاسا پەرلەمان

بردنی ڕێوهی به1993(ی ساڵی ٦)
 كانانیهوشاره

رێمی رانی ههیاگهندیكای كیمهسیاسای  51 1999 /23/11 8/11/1999 11
 كوردستان

12 8/11/1999 24/11/1999 
 

ندامانی نشین بوونی ئهیاسای خانه 52
 رێمی كوردستانزیرانی ههوهنی نجومهئه

13 8/11/1999 24/11/1999 
 

 نینجومهندامانی ئهنشینی ئهیاسای خانه 52
 رێمی كوردستاننیشتمانی هه

 رێمی كوردستانسای ئااڵی ههیا 53 24/11/1999 11/11/1999 14
 ندازیارانی كوردستانكای ئهندییاسای سه 54 1999 /25/11 15/11/1999 15
 مواركردنی یاسای ژمارهم ههیاسای سێیه 5٦ 1999 /20/12 19/12/1999 1٦

مواركراوی ههی 1992(ی ساڵی 3)
 رێمی كوردستانزیرانی ههنی وهنجومهئه

 رێمی كوردستانههتی لهیهرایاسای پارێزه ٦7 1999 /21/12 19/12/1999 17
رانی ێزهنشینی پاریاسای سندوقی خانه 57 1999 /21/12 19/12/1999 18

 رێمی كوردستانهه
 

  



٦0 

 2000یاساکانی ساڵی  

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

 مواری یاسای ژمارهم ههكهیهیاسای  2 14/5/2000 19/4/2000 1
ندیكای سهیاسای  1999(ی ساڵی 15)

 رێمی كوردستانندازیارانی ههئه
ندیكای سهی یاسای رموام ههكهیهیاسای  2 14/5/2000 19/4/2000 2

(ی 9) ژمارهكان ندروستیهته ن پیشهخاوه
  1999ساڵی 

ندیكای سهی یاسای ارموم ههكهیهیاسای  2 14/5/2000 19/4/2000 3
(ی 1) ژمارهكان كشتوكاڵیه ندازیارهئه

  1999ساڵی 
هاتووچۆ كانی رامهیاسای رێكبتتنی ده 4 18/10/2000 27/9/2000 4

 رێمی كوردستانههله
تی زارهوهی یاسای رموام ههكهیاسای یه 4 18/10/2000 1/10/2000 5

 ژمارهتی و هاوكاری تی مرۆ ایهیارمه
 ی 1993(ی ساڵی 20)

رێمی كانی ههندیكای پزیشیاسای سه 5 25/11/2000 18/10/2000 ٦
 كوردستان

انی وندامبومئهكهنشینی یاسای خانه 5 25/11/2000 29/10/2000 7
 رگهپێشمه

كردنی پێشنوێژو یمانگای ئامادهیاسای په 5 25/11/2000 30/10/2000 8
وقاف ی ئهتزارهخوێنانی وهخوتبه

 وكاروباری ئیتالمی
كانی رییهبهڕێوهیاسای دابڕكردنی به ٦ 11/12/2000 12/11/2000 9

 تی ناوخۆزارهوهرگری شارستانی لهبه
تی زارهوهیاسای  یموارم ههكهیاسای یه ٦ 11/12/2000 13/11/2000 10

(ی ساڵی 10) ژمارهكشتوكاڵ وئاودێری 
1992  



٦1 

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

كان باییهكاره كهیاسای نرخاندنی یه ٦ 11/12/2000 15/11/2000 11
 كانیوئامرازه

رێمی هوریناسانی هوندیكای ئابسه یاسای 7 24/12/2000 23/11/2000 12
 كوردستان

 یاسای مواریم ههیاسای چواره 7 24/12/2000 12/2000/٦ 13
رێمی كوردستان زیرانی ههنی وهنجومهئه

   1992(ی ساڵی 3) ژماره
 دارایی چاودێرییاسای دیوانی  7 24/12/2000 12/2000/٦ 14
كانی زیفییهوه داركردنهیاسای پله 8 1/2001/٦ 11/12/2000 15

شی كان )بهی زانتتهژوانی كۆلێورچده
 كیمیاو بایۆلۆجی(

ندیكای سهی یاسای موارم ههكهیاسای یه 8 1/2001/٦ 12/12/2000 1٦
 ژماره نوردستارێمی كرمانتازانی ههده

  1999(ی ساڵی 8)
تی زارهوهی یاسای موارم ههكهیاسای یه 8 1/2001/٦ 17/12/2000 17

 ژمارهرێمی كوردستان ی ههردهروهپه
  1992(ی ساڵی 4)

یقكارانی دقندیكای ژمێریار وتهیاسای سه 9 18/1/2001 19/12/2000 18
 رێمی كوردستانهه

 ی یاسای ژمارهرموام ههكهیاسای یه 9 18/1/2000 30/12/2000 19
 یستاندنوه یاسای  1997(ی ساڵی 10)

 1992 ڵیسا ی(2) ژماره یاسای كار به
  یبزا یركردهسه یبژاردنڵهه یاسای)

 كورد( یبوازیرزگار
 
 
 



٦2 

 2001یاساکانی ساڵی  

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ساناونیشانی یا وەقایع

(ی 2001ی ساڵی )یاسای بودجه 10 25/1/2001 9/1/2001 1
 رێمی كوردستانهه

 مرۆز تی مافیزارهیاسای وه 13 25/4/2001 2/4/2001 2
ی یاسای موارمین ههیاسای چواره 14 3/5/2001 18/4/2001 3

یاسای  1993(ی ساڵی ٦) ژماره
رێمی كان ههیهوانی شارهئیداره

 نكوردستا
یاسای اری موم ههكهیاسای یه 1٦ 2001/٦/7 5/2001/1٦ 4

 یاسای 1993( ی ساڵی 1) ژماره
ندروستی وكاروباری تی تهزارهوه

 تیاڵیهكۆمه
ی یاسای موارم ههیاسای سێیه 17 2001/٦/19 2001/٦/5 5

 یاسای ی1993( ی ساڵی 9) ژماره
رێمی ی ناوخۆی ههتزارهوه

 كوردستان
ر پیاوێل یاسای سزادانی هه 19 1/8/2001 2001/٦/28 ٦

 ی ژن بكاتی دادگا مارهوهرهدهله
 ركردنی ژن لهدهیاسای به 19 1/8/2001 2001/٦/28 7

ی (ی مادده1) كانی بڕگهحوكمه
(ی یاسای سزاكانی عێراقی 41)

مواركراوی ساڵی (ی هه111) ژماره
19٦9 

 زوڵ  بهاڵقدانی تهیاسای  19 1/8/2001 2001/٦/28 8
 ( له2ی )كارختتنی بڕگهیاسای له 19 1/8/2001 2001/٦/28 9

یاسای سزاكانی ( له377ی )مادده
(ی 111) عێراقی ژماره



٦3 

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ساناونیشانی یا وەقایع

 19٦9مواركراوی ساڵی هه
 رختتنی یاسای ژمارهكایاسای له 19 1/8/2001 2001/٦/28 10

تایبەت 1980(ی ساڵی189)
 بەهێنانی ژنی دووەم

 ی مندااڵنقهفهیاسای نه 19 1/8/2001 2001/٦/28 11
ی مواركردنم ههیاسای دووه 18 17/7/2001 2/7/2001 12

 1992(ی ساڵی 12) یاسای ژماره
رێمی ی دادی ههتزارهوه یاسای

 كوردستان
ی نشینیاسای سندوقی خانه 21 31/10/2001 9/10/2001 13

 وانانی كوردستانرۆژنامه
ینائی نی جمهیاسای دیاریكردنی ته 21 31/10/2001 10/10/2001 14

 رێمی كوردستانههله
 كوردستانییه یاسای رێكبراوه 22 8/11/2001 23/10/2001 15

 هەرێمی كانیحكومییه هیرده
 كوردستان

 ادگوزارییاسای پزیشكی د 23 15/11/2001 25/10/2001 1٦
رێمی ههكێتی جوتیارانی یاسای یه 24 13/12/2001 21/11/2001 17

 كوردستانی عێراق
 ڵهی كۆمهوهڵكردنهیاسای پوچه 24 13/12/2001 29/11/2001 18

 كانی جوتیارانزییهوهرههه
19 31/12/2001 

 
(ی 2002)ی ساڵی یاسای بودجه 2٦ 7/2/2002

 نرێمی كوردستاهه
 

 



٦4 

 (*)2002یاساکانی ساڵی  

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

مەى رۆژنا
 ناونیشانی یاسا وەقایع

ر رمانبهیاسای دانانی فه 27 18/4/2002 9/4/2002 1
ئەگەر بەبێ كاركێشراوستلهدهبه

رۆژ  30هۆکاری بەجێ بۆ ماوەی 
 لەکارەکەی داببڕێ 

ركردنی دهاڵتی سهیاسای پێدانی ده 27 18/4/2002 9/4/2002 2
رعی بۆ ی شهشنامهودابه فاتنامهوه

ی وهی بزوتنههیدانشه
 دادگاكان رزگاریبوازی كورد به

 یاسای دابڕینی كتێببانه 27 18/4/2002 9/4/2002 3
 كارگێڕیهر بهكانی سهگشتیه

یان وهستنهكان وبهخۆجێییه
 وهتی رۆشنبیرییهزارهوهبه

كێتی مامۆستایانی یاسای یه 28 5/2002/٦ 4/2002/1٦ 4
 كوردستان

ی یاسای موارم ههكهیاسای یه 29 20/5/2002 24/4/2002 5
رێمی رانی ههێزهنشینی پارخانه
 1999(ی ساڵی 18) ژمارهتان كوردس

 ی كهرامانهو دهی ئهرموایاسای هه 29 20/5/2002 5/2002/٦ ٦
(ی 111) یاسای سزادانی ژمارهله

 مواركراودا هاتوونهه
یاسای ی موارم ههیاسای دووه 30 28/5/2002 7/5/2002 7

 كوردستانرێمی كانی ههحیزبه
 1993ی ساڵی  17ژمارە 

                                                            
( ی رۆژی 21) بڕیەەاری ژمەەاره ون ەەردنەوەیەک لە سەە رتێری پەرلەمەەان پاڵپشەە  بە پێی روبەەه  *
كانی خەەولی ڵبژاردنەهتەا هه وه( وه4/10/2002) ی ئیشەووكاری پەرلەمەان  لەه(، مەاوه15/10/2002)

  وهر ئەەهبەەه، له ( ناونەەاوهوه)خەەولی گواسەتنه می بەەهكەەهڵبژاردن وسەەازدانی دانیشەتنی یهمەی هەەهدووه
ر كانیەان هەهرهی ژمارهێنەراون ،زنجیەرهدا یاسەاكاری کەراون و دهو ماویەهی لهویاساو بڕیارانهئه
بێ بێەە ، بەەهوام دهردهبەەه كەەهتەەا كۆتاییهەەاتنی خوله 4/10/2002وتی رێكەەه وهكەەهتای خولهرهسەەهله
 وەربگرن.  ی تازهی سااڵنە زنجیرهوهئه



٦5 

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

مەى رۆژنا
 ناونیشانی یاسا وەقایع

ی یاسای موارم ههكهیاسای یه 30 28/5/2002 13/5/2002 8
رێمی كوردستان كانی ههنیهمهچاپه

  1993(ی ساڵی 10) ژماره
می یاسای كهی یهمواریاسای هه 31 2002/٦/10 22/5/2002 9

ڵی (ی سا3) ژمارهسمی پوول ره
1993 

ی و رێژهكارختتنی بڕیاسای له 31 2002/٦/10 22/5/2002 10
ی دلیانهعه سمهو رهسنووری ئه

(ی 14) كانی یاسای ژمارهماددهله
مواركراودا ههی 1981ساڵی 

 هاتوون
ی یاسای موارم ههكهیاسای یه 33 18/7/2002 200٦/٦/24 11

رێمی كوردستان تی ههرایهپارێزه
  1999(ی ساڵی 17) ژماره

 رزشیوه نی بااڵینجومهیاسای ئه 33 18/7/2002 2002/٦/30 12
 یاسایی موارم ههكهیاسای یه 33 18/7/2002 2002/٦/30 13

(ی 10) ژماره كان دلیهعه سمهره
  2002ساڵی 

تی یاسای رهعزهیاسای ربردنی مه 34 24/8/2002 13/8/2002 14
فپارێزی رهشهبیانووی ر بهسوككه
 تئافره تاوانی دژ بهله

تی ندامیهمدانی ئهڵهقهیاسای له 34 24/8/2002 13/8/2002 15
ر و روهمافپهمانتاری رلهپه

 رییتی دادوهخزمهبه
1٦ 15/10/2002 

 
 

ی وتننامهسدیقكردنی رێكهیاسای ته 3٦ 5/11/2002
واشنتۆنی نێوان پارتی دیموكراتی 

كێتی نیشتمانیی یهكوردستان و 
 كوردستان

 
 



٦٦ 

 2003 یاساکانی ساڵی

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

ستنیشانكردنی رۆژی یاسای ده 42 27/5/2003 12/5/2003 17
رۆژی ئازادكردنی  9/4/2003

رژێمی دیكتاتۆریی  عیراق له
رێمی هه لهسمی پشووی رهبه

 ردستانكو
نووسی یاسای دیاریكردنی چاره 42 27/5/2003 12/5/2003 18

س  و رپرس و دهیاسایی به
كانی رژێمی دیكتاتۆری ندهپێوه

 پێشوو
زۆر  به وارهیاسای راماڵینی ئاسه 42 27/5/2003 18/5/2003 19

ركارختتنی كانی بهپێنراوهسه
تی پاكتاوكاریی سیاسه

 دن(ب كررهعهزی)بهگهره
 كوردستانله

نیی دهی مهخانهیاسای فڕۆكه 43 2003/٦/30 2003/٦/23 20
 ولێرهه

( 15٦ی )كارختتنی ماددهیاسای له 45 28/10/2003 25/9/2003 21
 ی ژمارهیاسای سزاكانی عیراق له

( ی 19٦9(ی ساڵی )111)
 مواركراوهه

 لێل لهگهكارختتنی ماددهیاسای له 45 28/10/2003 25/9/2003 22
ی 1971(ی ساڵی 23)یاسای ژماره

 كانی عیراقسزاییه مهئوسوڵی موحاكه
ی منداڵبوون و رماڵهیاسای ده 45 28/10/2003 18/10/2003 23

 تیدایكایه
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 2004یاساکانی ساڵی  

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

ركارختتنی وام پێدانی بهیاسای ده 47 25/3/2004 7/2/2004 24
خصیی حواڵی شهیاسای ئه

مواركراوی ساڵی (ی هه188)ژماره
 رێمی كوردستانهه له (1959)

و وهدانكردنهتی ئاوهزارهیاسای وه 48 24/7/2004 2004/٦/19 25
 كردنجێنیشته

ی یاسای موارم ههیاسای پێنجه 48 24/7/2004 2004/٦/19 2٦
رێمی زیرانی ههنی وهنجومهئه

ساڵی (ی 3)ژمارهكوردستان 
  مواركراوههی (1992)

كارختتنی یاسای له 48 24/7/2004 2004/٦/19 27
یاسای  له ی )و((بڕگه3)مادده

 (ی وی ساڵی48)هاتوچۆ ژماره
نها ی تهبۆ ماوهمواركراههی 1971

   مانەشه
ی یاسای موارم ههكهیاسای یه 48 24/7/2004 2004/٦/19 28

تی دارایی وئابووری زارهوه
(ی 13)ژمارهرێمی كوردستان هه

  1992ساڵی 
ی یاسای موارم ههكهیهیاسای   48 24/7/2004 2004/٦/19 29

وقاف و كاروباری ئهوەزارەتی 
  (1992ساڵی ) (ی7)ژماره ئیتالمی

یاسای ئیلغاكردنی یاسای  48 24/7/2004 2004/٦/19 30
 تهتایبه كه 2004(ی ساڵی 9)مارهژ

كانی تیهرایهبهڕێوهدابڕینی به به
تی زارهوه رگریی شارستانی لهبه

ی تزارهوه ناوخۆو لكاندنیان به
 وهش  وكوزارهوانی و گهشاره
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 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

ی یاسای موارم ههكهیاسای یه 48 24/7/2004 2004/٦/19 31
 سازی و وزهتی پیشهزارهوه

(ی 4)ژمارهرێمی كوردستان ههله
  (1993ساڵی)

یاسای   یموارهه دووەم  یاسای 48 24/7/2004 2004/٦/19 32
 تی فێركردنی بااڵوزارهوه

 (12) زانتتی ژمارە لێ ۆڵینەوەی
 (1993)ی ساڵی 

 واڵبا یركردنێف یتزارهوه یاسای 48 24/7/2004 2004/٦/19 33
  یزانتت ەیوەنۆڵی ێل

تی كارو كاروباری زارهوهیاسای  48 24/7/2004 2004/٦/19 34
 تییهاڵیكۆمه

 یاسای مواریههم كهیاسای یه 49 4/9/2004 24/7/2004 35
نی نجومهندامانی ئهنشینی ئهخانه
(ی 13)ژمارهن مانیی كوردستانیشت

  (1999ساڵی )
 ن وزیفهنشینیی خاوهیاسای خانه 49 4/9/2004 7/8/2004 3٦

 كوردستانرێمی هه ااڵكانیب
 یاسای یموارم ههیاسای دووه 50 10/10/2004 22/9/2004 37

(ی  14)ژمارهری اڵتی دادوهسهده
 مواركراویهه ی(1992ساڵی )

وت ی گشتیی نهستهیاسای ده 51 28/10/2004 28/9/2004 38
رێمی كانی ههوگازو پترۆكیمیاییه

 كوردستان
زگای گشتیی یاسای ده 51 28/10/2004 28/9/2004 39

رێمی هه ر لهشتوگوزاگه
 كوردستان

ی یاسای موارم ههكهیاسای یه 51 28/10/2004 5/10/2004 40
وانان ندیكای رۆژنامهسه
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 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

 ( 1998(ی ساڵی )4)ژماره
ی یاسای موارم ههیاسای دووه 52 28/11/2004 12/10/2004 41

 ندازیارهندیكای ئهسه
(ی ساڵی 1)ارهژمكان كشتوكاڵییه

 مواركراوهه(ی 1999)
(ی 1ی )كارختتنی بڕگهیاسای له 52 28/11/2004 12/10/2004 42

یاسای سزاكانی له (408)مادده
 ی19٦9ساڵی  (ی 111)ژماره

 رێمی كوردستانههله كراورمواهه
ی و سزایهپاندنی ئهسهیاسای  52 28/11/2004 12/10/2004 43

سزاکان  اسای(ی ی144ی )ماددهله
دا  (19٦9ساڵی)(ی 111) ژماره
تی ئافرهبهكانی دژ ریمه، جههاتووە

 وهشوو ناگرێتهبه
ی یاسای موارم ههیاسای دووه 53 19/12/2004 3/11/2004 44

 هرژمارمانتازان ندیكای دهسه
  1999(ی ساڵی 8)

 ندیكای پزیشكانی ددانیاسای سه 53 19/12/2004 3/11/2004 45
اسایشی ی گشتیی ئیئهیاسای هه 53 19/12/2004 20/11/2004 4٦

 ریمی كوردستانهه
 یاسای یموارم ههێیهیاسای س 53 19/12/2004 20/11/2004 47

نی نیشتمانیی نجومهڵبژاردنی ئههه
ساڵی  (ی1)ژمارهكوردستان 

 مواركراوهه ی(1992)
ی یاسای موارم ههشهیاسای شه 53 19/12/2004 9/12/2004 48

رێمی زیرانی ههنی وهنجومهئه
(ی  ساڵی 3)ژمارهكوردستان 

 مواركراوهه ی(1992)
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 2005یاساکانی ساڵی  

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

رێمی تی ههرۆكایهیاسای سه 55 10/7/2005 2005/٦/7 1
 عیراق -كوردستان

تی رۆكایهیاسای دیوانی سه ٦1 7/200٦/1٦ 7/2005/2٦ 2
 عیراق -كوردستانرێمی هه
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 2006یاساکانی ساڵی  

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

باڵو  24/1/200٦ 1
 نەکراوەتەوە

یاسای می وتهی حهمواریاسای هه 
  رێمیرانی ههزینی وهنجومهئه

( ی ساڵی ٣ژمارە ) كوردستان
١٩٩٢ 

باڵو  24/1/200٦ 2
 نەکراوەتەوە

می یاسای كهی یهموارههیاسای  
 رێمی كوردستانتی ههایهرۆكسه

 (2005(ی ساڵی )1ژمارە )
ی تۆقاندن وهربوونهنگارهیاسای به ٦1 7/200٦/1٦ 3/4/200٦ 3

 تیرۆر 
 نرهێنابهیاسای وه ٦2 27/8/200٦ 4/7/200٦ 4
 باهتی كارزارهوهیاسای  ٦3 21/1/2007 5/9/200٦ 5
كانی مادده به وهیاسای كارپێكردنه ٦4 1/3/2007 11/9/200٦ ٦

یاسای  م  لهی دووهروازهده
 كانی دادگاییكردنی سزاییبنچینه

 دانانتی پالنزارهیاسای وه ٦3 21/1/2007 13/9/200٦ 7
تی كاروباری زارهی وهیاسا ٦3 21/1/2007 25/9/200٦ 8

 راواننفالكهیدان و ئهشه
 تهرامهتی دهزارهیاسای وه ٦3 21/1/2007 3/10/200٦ 9

 كانئاوییه
 تی ژینگهزارهیاسای وه ٦4 1/3/2007 3/10/200٦ 10
 سازیتی پیشهزارهیاسای وه ٦4 1/3/2007 11/10/200٦ 11
 هوگواستنهتی  زارهیاسای وه ٦4 1/3/2007 25/9/200٦ 12
 تی بازرگانیزارهیاسای وه ٦4 1/3/2007 11/10/200٦ 13
 یاندنتی گهزارهیاسای وه ٦5 15/4/2007 10/200٦/1٦ 14
یاساى   ریموام ههیاساى دووه ٦5 15/4/2007 11/200٦/٦ 15

ی ( 4)ژماره دهرروهتى  پهزارهوه
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 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

 مواركراوى هه1992ساڵى 
 رانهكێتیى دادویاساى یه ٦5 15/4/2007 14/11/200٦ 1٦
مانتارانی رلهكێتیی پهیاسای یه ٦5 15/4/2007 29/12/200٦ 17

 كوردستان
و وهدانكردنهتی ئاوهزارهیاسای وه ٦٦ 23/4/2007 19/12/200٦ 18

 دنجێكرنیشته
تی كاروباری زارهیاسای وه ٦٦ 23/4/2007 27/12/2007 19

رێمی ی  ههوهرهكانی دهناوچه
 كوردستان

 وزارشتوگتی  گهزارهیاسای وه ٦٦ 23/4/2007 27/12/2007 20
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 2007 یاساکانی ساڵی

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

 توكاڵتی كشزارهیاسای وه 73 25/9/2007 3/2007/2٦ 1
 كانیهوانییتی شارهزارهیاسای وه ٦8 2/7/2007 2/4/2007 2
ردن یاسای ڕاگرتنی كارپێك ٦8 2/7/2007 3/4/2007 3

بڕیاری ئەنجومەنی بەهەردوو 
سەرکردایەتی شۆڕشی 

 رێمی كوردستانهه لههەڵوەشاوە 
و  1980( ی ساڵی 1٦31ژمارە )

 1982( ی ساڵی1133ژمارە )
 شتییاسای لێبوردنی گ ٦7 1/7/2007 10/4/2007 4
 می یاسای كهی یهمواریاسای هه ٦7 1/7/2007 4/2007/1٦ 5

 وهو لێكجیاكردنهوهكوژاندنه
ناو وی و زار له)إفراز(ی زه
( 3)ژمارهكاندا وانیهسنووری شاره

  1998ی ی ساڵ
ی یاسای موارم ههیاسای دووه ٦7 1/7/2007 18/4/2007 ٦

ی ساڵی  (17) تی ژمارهرایهپارێزه
1999 

می یاسای ی دووهمواریاسای هه ٦8 2/7/2007 18/4/2007 7
 رانزهنشینی  پارێندووقی خانهسه

 1999(ی ساڵی 18) ژماره
 روان رز  وتی وهزارهیاسای وه ٦8 2/7/2007 11/4/2007 8
یاسای ماف وئیمتیازاتی  ٦7 1/7/2007 25/4/2007 9

هید و سوكاری شهكه
 كاننفالكراوهئه

 زگای گشتی كاروباری مینیاسای ده ٦8 2/7/2007 7/5/2007 10
وقاف تی ئهزارهیاسای وه ٦9 8/7/2007 14/5/2007 11
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 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

 وكاروباری ئایینی
تی كارو كاروباری زارهیاسای وه ٦9 8/7/2007 15/5/2007 12

 تیاڵیهكۆمه
 داتی دزارهیاسای وه 74 25/10/2007 2007/2٦/٦ 13
 تی رۆشنبیریزارهوهیاسای  70 15/7/2007 28/5/2007 14
 ندروستیتی تهزارهیاسای وه 70 15/7/2007 30/5/2007 15
تی ی یاسای خزمهمواریاسای هه 70 15/7/2007 30/5/2007 1٦

ی 19٦0 ساڵی 24 نی ژمارهدهمه
 رێمی كوردستانهه و لهمواركراهه

ی یاسای موارم ههكهیاسای یه 70 15/7/2007 2007/٦/19 17
سوكاری  كهئیمتیازاتی ماف و 

كان نفالكراوههید و ئهشه
 2007(ی ساڵی 9)ژماره

یاسای پاشكۆی یاسای داواكاری  71 29/7/2007 2007/٦/27 18
 1979( ی ساڵی  159) گشتی ژماره

ی رگهتی پێشمهزارهیاسای وه 72 15/8/2007 2/7/2007 19
 رێمی كوردستان هه

رێمی ی ههبودجهیاسای  71 29/7/2007 18/7/2007 20
  1/1/2007ی كوردستان بۆ ماوه

 31/12/2007 تا
 ی سامانهتزارهیاسای وه 72 15/8/2007 23/7/2007 21

 كانسروشتییه
 زوت و گایاسای نه 75 15/11/2007 8/2007/٦ 22
 ریوهاڵتی دادهستهیاسای ده 77 25/12/2007 3/10/2007 23
كردنی ی پیادهمواریاسای هه 77 25/12/2007 9/10/2007 24

 سهرهوی عهیاسای باجی زه
ی 19٦2( ی ساڵی 2٦) ژماره

 رێمی كوردستانهه مواركراو لههه
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 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

كردنی ی پیادهرموایاسای هه 77 25/12/2007 17/10/2007 25
ی رهیاسای باجی خانووبه

ی  1959ی ساڵی 1٦2ژماره
 انرێمی كوردستهه مواركراو لههه

كردنی ی پیادهمواریاسای هه 77 25/12/2007 22/10/2007 2٦
تی رامهیاسای باجی ده

(ی 1982(ی ساڵی )113)ژماره
 رێمی كوردستانهه مواركراو لههه

می یاسای ی سێیهموارههیاسای  77 25/12/2007 22/10/2007 27
(ی 4) ی ژمارهردهروهتی پهزارهوه

 مواركراوی هه1992ساڵی 
كردنی یاسای جێیاسای جێبه 77 25/12/2007 31/10/2007 28

 هكۆمپانیاكانی فیدراڵی ژمار
 مواركراوی هه1997(ی ساڵی 21)

جێكردنی یاسای یاسای جێبه 77 25/12/2007 31/10/2007 29
ی بازرگانی رێكبتتنی بریكارنامه

 2000(ی ساڵی 51)فیدراڵی ژماره
یی ماوهنینی بۆ یاسای پشك 78 25/1/2008 5/11/2007 30

یای سپی ربوێنی دهمخوێن)كه
( پێ  رسیمیاڕاس  ە تهناوه

 رگیرییهاوسه
ی وهنگاربوونهرهیاسەەەەەەەەای به 77 25/12/2007 14/11/2007 31

  كێشەەەەەەەەانرهجگه
می كهیهمواری یاسای هه 78 25/1/2008 19/11/2007 32

جێكردنی یاسای رێكبتتنی جێبه
 لە هەرێمی تی كشتوكاڵیهموڵكای

 1975(ی ساڵی 90)كوردستان ژماره
یاسای رێزلێنانی  78 27/1/2008 20/11/2007 33
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 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

 ( انی)زێڕهرگهپێشمه
یاساى خانەنشینی کەمئەندامى  78 27/1/2008 21/11/2007 34

 پێشمەرگە
 2007(ی ساڵی  35) یاسای ژماره 91 20/10/2008 22/9/2007 35

رێمی هه ری لهگههیاسای  رۆژنام
 .(د)كوردستان

یاسای كارپێكردنی یاسای فیدراڵی  79 7/2/2008 12/12/2007 3٦
(ی ساڵی 8٦)هاتوچۆی ژماره

 رێمی كوردستانهه له 2004
هاوكاری یاسای سندوقی پشتگیری و  79 7/2/2008 27/12/2007 37

هیدان و ی شهوادهخانه
كان و قوربانییانی نفالكراوهئه

رێمی هه ڵكوژی)جینۆساید( لهمهكۆ
 كوردستان

می یاسای كهمواری یهیاسای هه 80 12/2/2007 30/12/2007 38
 كۆڕی زانیاریی كوردستان ژماره

 1997(ی ساڵی 12)
نشینی خانهو یاسای راژه 80 12/2/2007 31/12/2007 39

 ( انی)زێڕه رگهپێشمه

                                                            
( ل  33 دا یشااااژما   ااااام  )ل 2007(ر سااااا ا 35سااااا   ااااام  )یاسااااار  ااااامر مو  ا      (*)

دوای پەڵپگرتنەی رۆژنامەنوسەان و ، پەرلەمانی کوردسەتانەوە دانەرالەریەن  11/12/2007
بەرپرسانی دامەزراوەکانی راگەیاندن لەهەرێمی کوردستان سەەبارەت بە هەنەده بەڕگەو 

ی ( 1)بڕیەەاری ژمەەارە  مەەاددەی یاسەەاکە، سەەەرۆکی هەرێەە  ئیمەەزای یاسەەاکەی نەکەەردو  بە
پاشەەان . مەەانەرلەپ نەەدیەوە بەەۆگەڕا 10/1/2008لە ( 2) بەنوسەەراوی ژمەەارە و 2008 سەەاڵی

بەلەبەرچەەەەەاوگرتنی    22/9/2008 لە( 4) پەرلەمەەەەەانی کوردسەەەەەتان لە دانیشەەەەەتنی ژمەەەەەارە
زۆربەی ئەو تێبینیانەی لەسەر یاساکە خرابەوونەرو جەارێ ی تەر یاسەەکە دارشەتەوەو لە 

 رۆژنامەی )وەقایعی کوردستان( باڵوکرایەوە. لە 20/10/2008
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 2008یاساکانی ساڵی 

 ژ
بەرواری  

 رییاساکا
بەرواری 
 ناونیشانی یاسا وەقایع باڵوبوونەوە

مافی  یاسای ڕێكبتتنی 85 28/4/2008 31/3/2008 1
وی وزاری كردنی زهسكاریده

 رێمی كوردستانهه كاڵی لهكشتو
 چاودێری دارایی دیوانییاسای  8٦ 5/2008/2٦ 21/4/2208 2
رێمی ی ههبوودجهیاسای  8٦ 5/2008/2٦ 30/4/2008 3

 2008ی ڵان بۆ ساكوردست
پێدانی رهیاسای پاراستن و په 87 2008/٦/17 5/5/2008 4

رێمی ههاڵ لهروبوومی كشتوكبه
 كوردستان

می یاسای كهی یهمواریاسای هه 8٦ 5/2008/2٦ 13/5/2008 5
كێشان رهی جگهوهنگاربوونهرهبه

 2007(ی ساڵی 31) ژماره
كردنی خرا  دهدهیاسای قه 87 2008/٦/17 19/5/2008 ٦

كانی ارهێنانی ئامێرهكبه
 رێمی كوردستانههدن لهكرندییوهپه

اسای دابینكردنی خانووی ی 88 15/7/2008 2008/٦/3 7
ان بوون بۆ دانیشتوجێنیشته
 رێمی كوردستانههله

 یاسای پاراستن وچاككردنی ژینگه 90 11/8/2008 2008/٦/11 8
كردنی ی پیادهمواریاسای هه 88 15/7/2008 2008/٦/17 9

 رهكرێدانی خانوبهیاسای به
ی 1979(ی ساڵی 87)ژماره

 رێمی كوردستانههاو لهمواركرهه
تی خوێندنی بااڵو زارهوهیاسای  90 11/8/2008 2008/٦/25 10

 ی زانتتیوهتوێژینه
كارپێكردنی  دان بهیاسای درێژه 89 28/7/2008 2008/٦/29 11
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 ژ
بەرواری  

 رییاساکا
بەرواری 
 ناونیشانی یاسا وەقایع باڵوبوونەوە

ی تیرۆر وهنگاربوونههریاسای به
 2003(ی ساڵی3) ژماره

می یاسای ی دووهمواریاسای هه 89 28/7/2008 2008/٦/29 12
 نینجومهئهندامانی نشینی ئهخانه

( ی 13نێشتمانی کوردستان ژمارە )
 1999ساڵی

می یاسای ی دووهمواریاسای هه 91 20/10/2008 15/9/2008 13
اری س و كماف و ئیمتیازاتی كه

(ی 9)ژمارهكان نفالكراوههیدو ئهشه
  2007ساڵی 

نی شوورای نجومهیاسای ئه 93 1/12/2008 20/10/2008 14
 كوردستانمی رێهه

كردنی جێمواری جێبهیاسای هه 95 30/12/2008 13/11/2008 15
 تی ژمارهسیهیاسای باری كه

(ی 1959( ی ساڵی )188)
 و مواركراهه

ستووری سندكردنی دهیاسای په 95 30/12/2008 11/2008/2٦ 1٦
 رێمی كوردستانهه

یاسای می كهی یهمواریاسای هه 9٦ 1/2009/2٦ 1/12/2008 17
مانتارانی كوردستان رلهكێتی پهیه

   200٦(ی ساڵی 17)ژماره
كانى خانهزگاى فرۆكهیاساى ده 9٦ 1/2009/2٦ 3/12/2008 18

 رێمى كوردستانستانى ههشار
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 2009یاساکانی ساڵی 

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

مى یاساى ى دووهمواریاساى هه 97 2/2009/1٦ 21/1/2009 1
  رێمى كوردستانتى ههكایهرۆسه

 2005( ى ساڵى 1) ژماره
 مواركراوهه

مى یاساى وارهى چمواریاساى هه 98 4/5/2009 25/3/2009 2
نى نیشتمانى نجومهى ئهڵبژاردنهه

(ى ساڵى 1) هژمار كوردستان
 مواركراوههى 1992

رێمی اكانی ههیاسای پارێزگ 100 2009/٦/1 20/4/2009 3
 كوردستان

كانى نهنجومهڵبژاردنى ئهیاساى هه 102 13/7/2009 2009/٦/22 4
كان  زا و ناحیهپارێزگاكان و قه

 كوردستان رێمىههله
مى یاساى ى پێنجهمواریاساى هه 100 2009/٦/1 13/3/2009 5

 مانى كوردستانرلهنى پهڵبژاردهه
 1992(ى ساڵى 1) رهژما

 مواركراوهه
 تی ناوخۆهزاریاسای وه 101 2009/٦/22 18/5/2009 ٦
 رىوهى دادیمانگهیاساى په 102 13/7/2009 27/5/2009 7
رێمى ى ههودجهیاساى ب 102 13/7/2009 2009/1٦/٦ 8

 2009بۆ ساڵى  كوردستان
مى یاساى كهى یهمواریاساى هه 102 13/7/2009 2009/٦/22 9

ستوورى ى دهسندكردنى پڕۆژهپه
(ى 1٦) دستان  ژمارهرێمى كورهه

 2008ساڵى 
ی یاسای موارم ههیاسای دووه 104 3/8/2009 9/7/2009 10
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 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

رێمی ههستووری سندكردنی دهپه
(ی ساڵی 1٦) رهكوردستان ژما

 مواركراوهه2008
نی ولێكداوهشاندنهڵوهیاسای هه 109 15/3/2010 10/2009/2٦ 11

 رێمداههت لهزارهندی وههه
می یاسای شتهی ههرموایاسای هه 109 15/3/2010 10/2010/2٦ 12

رێمی زیرانی ههنی وهنجومهئه
 (ی ساڵی3) ارهژم كوردستان
 مواركراوهه 1992

می یاسای شهی شهمواریاسای هه 109 15/3/2010 10/2010/2٦ 13
مانی كوردستان رلهنی پهڵبژاردهه

مواركراوی (ی هه1) ارهژم
 1992ساڵی
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 2010یاساکانی ساڵی 

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

رێمى ى ههبودجهیاساى  110 4/2010/2٦ 13/4/2010 1
 2010بۆ ساڵى ن كوردستا

رێمى ى گشتى ههستهیاساى ده 114 2/8/2010 4/2010/2٦ 2
ى و ناوچانهكوردستان بۆ ئه

 رهسهناكۆكییان له
ى پاراستن و ستهیاساى ده 114 2/8/2010 11/5/2010 3

 چاككردنى ژینگه
خۆى مافى ربهسهى ستهیاساى ده 114 2/8/2010 24/5/2010 4

 مرۆز
تی دارایی و زارهیاسای وه 115 9/8/2010 2010/٦/21 5

 ابوورییئ
تی كشتوكاڵ و زارهیاسای وه 115 9/8/2010 2010/٦/23 ٦

 كانی ئاورچاوهسه
مى یاساى كهى یهمواریاساى هه 115 9/8/2010 2010/٦/23 7

بازرگانى و  ژووره
رێمى ههلهكان  سازییهپیشه

(ى ساڵى 14) ژماره كوردستان
1993 

 ى كاركردن بهوهیاسای درێژكردنه 11٦ 8/2010/1٦ 2010/٦/27 8
ى تیرۆر وهنگاربوونهرهیاساى به
 200٦(ى ساڵى 3) ژماره

كردنى یاساى جێیاسای جێبه 11٦ 8/2010/1٦ 2010/٦/27 9
رى فیدراڵى كاربهپاراستنى به

 له  2010ساڵى (ى 1) ژماره
 رێمی كوردستانهه

تى بازرگانى و زارهیاسای وه 11٦ 8/2010/1٦ 2010/٦/28 10
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 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

 سازىپیشه
 یاسای رێكبتتنی خۆپیشاندان 120 20/12/2010 3/11/2010 11
وانی و تی شارهزارهیاسای وه 121 24/1/2011 9/11/2010 12

 ش  و گوزارگه
ی رماڵهده ویاسای مووچه 120 20/12/2010 9/11/2010 13

رێمی كوردستان و رۆكی ههسه
 یكهجێگره

و الوان  یریشنبۆر یتەزارەو یاسای    14

  (*) 2011 ىڵ(ى سا12) ژماره
ی وهبووكردنهره اسای قه 121 24/1/2011 23/11/2010 15

كاتی  ڕاگیراوان و حوكمدراوان له
 رچوونیاندهبێتاوانی و 

می یاسای كهی یهرموااسای ههی 121 24/1/2011 1/12/2010 1٦
رێمی هه له رهكرێدانی خانووبهبه

(ی ساڵی 9) ژماره كوردستان
2008 

 گیریرى هاوسهیاسای پێشینه 122 21/2/2011 30/12/2010 17
 

                                                            
( 14ل  دا ێشااااژما   ااااام   )  2011 ى (ى سااااا12)   ال ان   ااااام  رریشاااام وم اتاااا زام   راسااااای (*)

 2010( ر ساا ا 14ل الی ن پ مل  ا ا   مدسژا     دا را، پاشان   ک یاسار   اام  ) 10/11/2010ل 
و ا   مرااب    اارر  اااە  ا ل  شاا ر )کێماا  م(     ێااردما  اار ساا مو ای تا   مردااا   مدسااژان، ساا م

( 19) ا یاس   دا  ات    ئیدزار ل س م یاساا      ارد      ڕیاامر   اام  ل  ڕگ ر د ی  ا  ادد ر د   
گ ما اا ی     اار پ مل  ااانن پاشااان ، 23/12/2010 ل ( 625-)د     ساارا ر   ااام     2010 ر سااا ا 

م  کرد    ر پێ یسژا خسژ  پاا   شا ر  14/6/2011( ل  25) پ مل  ا ا   مدسژان ل  دا یشژما   ام 
تر یاسا  ر داەشاژ   ،   م  ل کیااتا ئ   ر یاساا        اان   اام  د م ێ رمررا      )کێم  م( کامرکا

 اا     م  ئ  رام یااان    یاسااار  2010(ر سااا ا 14کااامر ی      اار یاسااا   دیااامر  را اا        ااام  )
    2010( ل  میز   اا ر یاسااا ا ا سااا ا 14، ل   م ئ      ااام  )مچاا   د  2011  اسااا( 12  ااام  )

 ا ا  ای   ن  ت
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 2011یاساکانی ساڵی 

 ژ
 بەرواری
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

 كانناحكومیه اساى رێكبراوه  12٦ 5/2011/2٦ 4/2011/٦ 1
 ندووقى پشتیوانى پڕۆژهیاساى سه 12٦ 5/2011/2٦ 11/4/2011 

 كانى روانبچووكه
 سپاكیى گشتیى دهستهیاساى ده 129 2011/٦/30 4/2011/2٦ 3
نى ئاسایشى نجومهیاساى ئه 127 2011/٦/5 2/5/2011 4

 رێمى كوردستانهه
رێمى سایشى ههزگاى ئایاساى ده 127 2011/٦/5 3/5/2011 5

 كوردستان
رێمى ى ههیاساى بودجه 129 2011/٦/30 31/5/2011 ٦

 2011كوردستان بۆ ساڵى 
 نى گشتى راژهنجومهاساى ئهی 132 11/8/2011 2011/٦/15 7
ى خێزان وهنگاربوونهرهبه یاساى 132 11/8/2011 2011/٦/21 8

 توند و تیژى له
مى یاساى موارى دووهیاساى هه 132 11/8/2011 2011/٦/27 9

مانتارانى كوردستان  رلهكێتى پهیه
 200٦(ى ساڵى 17) ژماره

 2011(ى ساڵى 10) یاساى ژماره    10
ندامانى وانیى ئهیاساى پاسه

 (د)مانى كوردستانرلهپه
یاسای ئیمتیازاتی  133 15/8/2011 2011/٦/30 11

                                                            
،  لە دانێشەتنی ژمەارە  2012(ى ساڵى 15) ندامانی پەرلەمان ژمارهیاسای پاسەوانی ئە  (د)

لەریەن پەرلەمەەانی کوردسەەتانەوە دانەەرا، پاشەەان وەک یاسەەای ژمەەارە   27/٦/2011( لە30)
نێەەردرا بەەۆ سەەەرۆکایەتی هەرێمەەی کوردسەەتان، سەەەرۆکی هەرێەە   2011( ی سەەاڵی 10)

هەبوونی نارەزایی لەسەر ژمەارەی ئەنەدامانی دەسەتەی پاسەەوانی پەرلەمانتەاران بەهۆی 
( 19کە لە ماددەی دووەمی یاسەکەدا هاتبوو یاساکەی  ئیمزا نەکردو بە بڕیاری ژمەارە )

، یاسەەکەی گەرانەدەوە 19/7/2011( في 435 –و بەنوسراوی ژمارە  )د  2011ی ساڵی  
 3/12/2012( لە 25سەەەتان لە دانیشەەەتنی ژمەەەارە )بەەەۆ پەرلەمەەەان. پاشەەەان پەرلەمەەەانی کورد

جەەەارێ ی تەەەر مەەەاددەکەی داڕشەەەتەوە، بەاڵم لەجیەەەاتی ئەوەی یاسەەەاکە بەهەمەەەان ژمەەەارە 
 2011(ی سەاڵی 10دەربچوێنرێ  کە جاری یەکەم بۆ یاساکە دیەاری کرابەوو کە ژمەارە )

( 10) دەرچەوو، لەبەر ئەوە ژمەارە  2012( سەاڵی 15ەیان بە یاسەای ژمەارە )بوو، ئەمجار
 . بە بەتاڵی مایەوە 2011لە ریزبەندی یاساکانی ساڵی 
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 ژ
 بەرواری
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

گیراوی سیاسی وزیندانیكراو
 كوردستانی

و روانی تی ڕۆشنبیری زاره اسای وه 133 15/8/2011 2011/٦/14 12
 رێمی كوردستانهه

جێكردنی یاسای یاسای جێبه 139 15/12/2011 9/2011/2٦ 13
كان بۆ سزاییه مای دادگاییهبنه

كانی ئاسایشی ناوخۆی هێزه
 2008ساڵی  ی (17)عێراقی ژماره

 كوردستانرێمی هه له
جێكردنى یاسای یاسای جێبه 139 15/12/2011 9/2011/2٦ 14

كانى ئاسایشی سزایى هێزه
(ی 14) ژمارهناوخۆی عێراقی 

 رێمى كوردستانهه له 2008ساڵی 
 جێكردنی یاسای راژهیاسای جێبه 13٦ 31/10/2011 30/10/2011 15

كانی ناوخۆی نشینی هێزهو خانه
 2011اڵی س (ی18) عێراق ژماره

 رێمی كوردستانهه له
یاسای یەکەم هەمواری یاسای  13٦ 31/10/2011 4/10/2011 1٦

دابین ردنی یەکەی نیشتەجێبوون 
بۆ هاواڵتیان لەهەرێمی کوردستان 

 2008(ی سالی 7ژمارە )
جێكردنی یاسای یاسای جێبه 13٦ 31/10/2011 4/10/2011 17

كانی عێراقی مای دادگا سزاییهبنه
 له 2007(ی ساڵی 30) رهژما

 رێمی كوردستانهه
جێكردنی یاسای یاسای جێبه 13٦ 31/10/2011 4/10/2011 18

 ربازی عێراقی ژمارهسزایی سه
رێمی هه له 2007(ی ساڵی 19)
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 ژ
 بەرواری
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

 كوردستان
و  وهتی گواستنهزارهیاسای وه 138 31/12/2011 11/12/2011 19

 یاندنگه
موارى  یاساى م ههكهیاسای یه 138 31/12/2011 11/10/2011 20

جێكردنى یاساى موارى جێبههه
(ى ساڵى 2٦) ت ژمارهرامهباجى ده
 رێمى كوردستانهه له 2007

ی یاسای رموامین ههكهیاسای یه 139 15/12/2011 1/11/2011 21
نی پارێزگا و نجومهڵبژاردنی ئههه

رێمی هه كان لهزاو ناحیهقه
  2009(ی ساڵی 4)ارهكوردستان ژم

 اسای ماف و ئیمتیازاتى  141 1/2011/2٦ 31/12/2011 22
ن پێداویتتیی ندام و خاوهمئهكه

 تتایبه
 

  



8٦ 

 2012یاساکانی ساڵی 

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

یاسای  میكهمواری یهیاسای هه 144 20/4/2012 19/3/2012 1
 ێتی مامۆستایانی كوردستانكیه

 2002(ى  ساڵی 4) ژماره
رێمى هه له یاساى لێبوردنى گشتى 14٦ 2012/٦/14 2012/٦/4 2

 كوردستان
رێمى كانى ههرێگا گشتییهیاساى  14٦ 2012/٦/14 30/4/2012 3

 كوردستان
ى یاسای موارههیاساى  147 1/7/2012 2012/٦/5 4

نشینی و خانه كردنی یاسایپیاده
 تی كرێكاران ژمارهاڵیهی كۆمهبیمه

 كراو لهموارهه 1971(ی ساڵی 39)
 .رێمی كوردستانهه

یاسای مواری مین ههیاساى دووه 148 23/7/2012 2012/٦/7 5
(ی 12) كادیمیای كوردی ژمارهئه

 اومواركرهه 1997ساڵی 
یاساى به كردنیاساى راگرتنى كار 147 1/7/2012 2012/٦/11 ٦

(ى 9) ژماره رهخانووبهكرێدانى به
  2008ساڵى 

كارپێكردنى  دان بهیاساى درێژه 147 1/7/2012 2012/٦/11 7
ى تیرۆر وهنگاربوونهرهیاساى به
  200٦(ى ساڵى 3) ژماره

رێمى ههى یاساى بودجه 147 1/7/2012 2012/٦/24 8
 2012كوردستان بۆ ساڵى 

خشینى نازناوى زانتتى یاساى به 150 18/10/2012 17/9/2012 9
ى زانتتى بۆ وهرزكردنهو به

رو ى ماستهڵگرانى  بڕوانامههه
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 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

ى وهرهده له دكتۆرا  كه
كانى خوێندنى بااڵ زراوهدامه

 ن كهت دهخزمه
 یاساى دارستان  151 22/11/2012 10/10/2012 10
ك بۆ هوقى كۆمیاساى سند 151 22/11/2012 15/10/2012 11

  نجهتووشبوانى شێرپه
 و خانووهنكردنى ئهخاوهیاساى به 154 31/12/2012 21/11/2012 12

مى رهحه ونهكهى دهجێیانهنیشته
نێو سنوورى كان لهگونده
رێمى هه كاندا لهوانیهشاره

 كوردستان
مى یاساى ى نۆیهمواریاساى هه 152 20/12/2012 19/11/2012 13

رێمى زیرانى ههنى وهنجومهئه
(ى ساڵى 3) رهكوردستان ژما

 مواركراوهه 1992
 یمانگهو په یاساى قوتاببانه 153 27/12/2012 13/11/2012 14

 رێمى كوردستانكانى ههناحكومیه
 2012(ى ساڵى 15) یاساى ژماره 153 27/12/2012 3/12/2012 15

انى نداموانیى ئهیاساى پاسه
 (*)مانى كوردستانرلهپه

                                                            
( 30)  ەژمەەار یشەەتنێدان ە،  ل2012 ىڵ(ى سەەا15) ژمەەاره مەەانەرلەپ ینەەدامانەئ یوانەپاسەە یاسەەای( *)

 ڵیسەا ی( 10) ەژمەار یاسەای کەان ودانەرا، پاشە ەوەکوردستان یمانەرلەپ نیەرەل  27/٦/2011ەل
 ییزاەنەار یبەوونەه ۆیهەەب  ێەرەه یکۆرەکوردسەتان، سە یمێرەه یتیەکاۆرەس ۆب ردراێن 2011

 داەکەاسەەی یمەەەدوو ەیمەەادد ەل ەک مانتەەارانەرلەپ یوانەپاسەە ەیسەەتەد ینەەدامانەئ ەیژمەەار رەسەەەل
)د   ەژمەار ینوسراوەب و 2011  ڵیسا ی( 19) ەژمار یارڕیب ەب کردوەن مزایئ  ەیاساکیهاتبوو 

 ەکوردسەەتان ل یمەەانەرلە. پاشەەان پمەەانەرلەپ ۆبەە ەوەرانەەدەگ ەیکەاسەەی، 19/7/2011( فەەي 435 –
 ەیوەئ یاتیەەجەل مەاڵب ،ەوەشەەتڕدا ەیکەتەەر مەەادد ی ێجەەار 3/12/2012 ە( ل25) ەژمەەار یشەەتنیدان
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 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

جێكردن و یاساى جێبه 155 17/1/2012 10/12/2012 1٦
كردنى یاساى ادهمواركردنى پیهه

(ى ساڵى 33) ژماره دادنووسانى
 رێمى كوردستانهه له 1998

 رو مافهیاساى مافى دانه 157 25/2/2013 17/12/2011 17
 رێمى كوردستانهه له هاوسێكانى

 
 

 
 
 
 

  

                                                                                                                                          
 ەژمەەار ەکرابەەوو ک یاریەەد ەاسەەاکی ۆبەە مەکیە یجەەار ەک  ێەەنرێربچوەد ەژمەەار مەەانەهەب ەاسەەاکی
 ەوەئ رەبەل رچەوو،ەد  2012 ڵی( سەا15) ەژمەار یاسەای ەب انەیەمجارەبەوو، ئ 2011 ڵیسا ی(10)

 .ەویەما ڵیتاەب ەب 2011 ڵیسا یاساکانی یندەزبیر ە( ل10) ەژمار
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 2013ساڵی یاساکانی 

 ژ
 بەرواری

 یاساکاری 
 بەرواری

 باڵوبوونەوە
رۆژنامەى 

 ناونیشانی یاسا وەقایع
رێمى ى گشتى ههیاساى بودجه 158 3/3/2013 15/2/2013 1

 2013بۆ ساڵى دارایی  كوردستان
 2013(ى ساڵی 2) یاساى ژماره 1٦0 11/4/2013 18/3/2013 2

رێمى هه كان لهتهیاساى زانكۆ تایبه
 .(د)وردستان ە عێراقك

كردنى دهدهیاساى كێبركێ و قه 1٦2 9/5/2013 10/4/2013 3
 رێمى كوردستانهه ریی لهخكاقۆره

مى یاساى كهموارى یهیاساى هه 1٦2 9/5/2013 22/4/2013 4
ئیمتیازاتى زیندانیكراووگیراوى  

(ى 11) ردستانیی ژمارهسیاسیى كو
 2011ساڵى 

رگرتنى یاساى دیاریكردن و وه 1٦2 9/5/2013 23/4/2013 5
رێمى كانى  ههداراییه شایتته
 كانئیتیحادییه داهاته له كوردستان

٦ 24/4/2013 30/5/2013 
 

ى یاساى موارمین ههكهیاساى یه 1٦3
ى و ناوچانهى گشتى بۆ ئهستهده

(ى ساڵى 2) ژماره رهسههناكۆكییان ل
2010 

                                                            
،  لە دانێشەتنی 2013(ى ساڵى 2یاسای زان ۆ تایبەتاکان لەهەرێمی کوردستان ژمارە  ) (د)

لەریەن پەرلەمانی کوردسەتانەوە دانەرا،  سەەرۆکی هەرێە    2٦/12/2012( لە 30ژمارە  )
بەهەەۆی هەبەەوونی نەەاڕەزایی  لەسەەەر هەردو مەەاددەی هەشەەتەم  بەەڕگەی یەکەم و دەیەم 

و  2013( ی سەەەاڵی  1ەکەەەردو بە بڕیەەەاری ژمەەەارە )بەەەڕگەی یەکەم،  یاسەەەاکەی  ئیمەەەزا ن
رلەمان. پاشەان ، یاسەکەی گەراندەوە بۆ پە(30/1/2013في  ٦0 –)د بەنوسراوی ژمارە  

جەەارێ ی تەەر ماددەکەەانی  18/3/2013( لە 1پەرلەمەەانی کوردسەەتان لە دانیشەەتنی ژمەەارە )
 .داڕشتەوەو سەرؤکایەتی هەرێ  دەرێچواند
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 ژ
 بەرواری

 یاساکاری 
 بەرواری

 باڵوبوونەوە
رۆژنامەى 

 ناونیشانی یاسا وەقایع
می یاسای ماف ی سێیهرموایاسای هه 1٦4 2013/٦/13 7/5/2013 7

سوكاری و ئیمتیازاتی كه
(ی 9)كان ژمارهنفالكراوههیدوئهشه

 2007ساڵی 
 نىرووندروستیی دهیاساى ته 1٦5 2013/٦/27 20/5/2013 8
می یاسای سێیهموواری یاسای هه    9

( ساڵی 17) تی ژمارهرایههپارێز
 (د)1999

مى یاساى مواری سێیهیاساى هه 1٦5 2013/٦/27 27/5/2013 10
 ژمارهران نشینیی پارێزهسندوقى خانه

 1999(ى ساڵى 18)
 وتنى زانیارىسكهیاساى مافى ده 1٦7 18/7/2013 2013/٦/5 11
ى نى یاساى راژهجێكردیاساى جێبه 1٦7 18/7/2013 2013/٦/10 12

(ى ساڵى 23) ژماره زانكۆیی فیدڕالى
رێمى هه لهراو مواركى هه2008

 كوردستان
                                                            

،  لە دانێشتنی 2018(ى ساڵى 8) اسای پارێزەرایەتی ژمارههەمواری سێیەمی ی یاسای (د)
نەوە دانەرا، پاشەان وەک یاسەای لەریەن پەرلەمانی کوردسەتا  27/5/2013( لە23ژمارە  )
نێردرا بۆ سەرۆکایەتی هەرێمی کوردسەتان، سەەرۆکی هەرێە   2013( ی ساڵی 9ژمارە )

ی هەبەەوونی نەەارەزایی بەهەەۆی هەبەەوونی نەەارەزایی لەسەەەر کەەۆی یاسەەاکە ئەوێەە  بە هەەۆ
( 12لەریەن ژمارەیەکی زۆری پارێزەران،  یاسەاکەی  ئیمەزا نەکەردو بە بڕیەاری ژمەارە )

( ، یاسەکەی گەراندەوە 20/٦/2013في  409 –و بەنوسراوی ژمارە  )د  2013 ی ساڵی 
جەارێ ی  2/7/2018( لە 3بۆ پەرلەمان. پاشان پەرلەمانی کوردستان لە دانیشتنی ژمارە )

سەکەی داڕشتەوە، بەاڵم لەجیاتی ئەوەی یاساکە بەهەمان ژمەارە دەربچوێنرێە  کە تر یا
بوو، ئەمجارەیەان بە  2013(ی ساڵی 9و کە ژمارە )جاری یەکەم بۆ یاساکە دیاری کرابو

( لە ریزبەنەدی یاسەاکانی 9دەرچەوو، لەبەر ئەوە ژمەارە )  2018( سەاڵی 8یاسای ژمارە )
 بە بەتاڵی مایەوە. 2013ساڵی 
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 ژ
 بەرواری

 یاساکاری 
 بەرواری

 باڵوبوونەوە
رۆژنامەى 

 ناونیشانی یاسا وەقایع
شداربووى بوونى بهرپرسیارنهبه 1٦7 18/7/2013 2013/٦/17 13

لى  ری خوازى گهى رزگاوهبزوتنه
رووى سزایى و  كوردستان له

 شارستانى
یاساى  كردن بهساى راگرتنى كاریا 1٦7 18/7/2013 2013/٦/19 14

(ى 9) ژماره رهكرێدانى  خانووبهبه
 رێمی كوردستانهه له 2008ساڵى 

مى یاساى وتهموارى حهیاساى هه 1٦٦ 11/7/2013 2013/٦/19 15
مانى كوردستان رلهڵبژاردنى  پههه

 مواركراوى هه1992ى (ى ساڵ1) ژماره
مى یاساى موارى دووهیاساى هه 1٦٦ 11/7/2013 2013/٦/19 1٦

زاو نى پارێزگاو قهنجومهڵبژاردنى ئههه
ى 2009(ى ساڵى 4) ى  ژمارهكانناحیه
 رێمى كوردستانهه له مواركراوهه

جێكردنى یاساى ئیمتیازاتى یاساى جێبه 1٦7 18/7/2013 2013/٦/30 17
(ى 80) ژمارهوانی دادى  رهلێكۆڵه
رێمى هه له ئیتیحادی 2012ساڵى 

 كوردستان
ى خولى وهیاساى درێژكردنه 1٦7 18/7/2013 2013/٦/30 18

مانى رلهمى پهژاردنى سێیهڵبهه
 كوردستان

تى ى ویالیهوهیاساى درێژكردنه 1٦8 8/2013/٦ 2013/٦/30 19
 رێ  كوردستانرۆكى ههسه
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 2014یاساکانی ساڵی 

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

مى یاساى سێیهى مواریاساى هه 175 2014/٦/10 13/5/2014 1
 رێمى كوردستانتى ههیهرۆكاسه

 2005(ى ساڵى 1) رهژما
 مواركراوهه

كارپێكردنى دان بهدرێژهیاساى  17٦ 10/7/2014 2014/1٦/٦ 2
ى تیرۆر  وهنگاربوونهرهیاساى به
  200٦(ى ساڵى 3) ژماره

مى یاساى كهى یهمواریاساى هه   9/7/2014 3
رێمى ههلهرێكبتتنى خۆپیشاندان 

(ى ساڵى 11) كوردستان ژماره
 (د) 2010

 یاسای كۆمتیۆنی بااڵی 178 4/9/2014 23/7/2014 4
 ڵبژاردن و ڕاپرسیخۆی ههربهسه

 ان لهكى حزبهیاساى پێدانى بودجه 178 4/9/2014 24/7/2014 5
 رێمى كوردستانهه

 له كانرمییهفه یاساى زمانه 181 18/12/2014 29/10/2014 ٦
 رێمى كوردستانهه

 یاسای یەكەمی هەمواری یاسای 188 2015/٦/1 11/201/2٦ 7

                                                            
،  2014(ى سەاڵى 3ەکەمەی یاسەای رێ بتەتنی خۆپیشەاندان ژمەارە  )یاسای هەمواری ی( د)

لەریەن پەرلەمەەەەەانی کوردسەەەەەتانەوە دانەەەەەرا،    9/7/2014( لە 15لە دانێشەەەەەتنی ژمەەەەەارە  )
سەەەرۆکی هەرێەە  بەهۆکەەاری پاراسەەتنی ئاسەەای ، یاسەەاکەی  ئیمەەزا نەکەەردو بە بڕیەەاری 

، یاسەەەکەی (24/8/2014فەەي  497-)دارە  و بەنوسەەراوی ژمەە 2014( ی سەەاڵی  ٦ژمەەارە )
ەدا گەرانەەەدەوە بەەەۆ پەرلەمەەەان. تائێتەەەتا پەرلەمەەەانی کوردسەەەتان پێەەەداچونەوەی بەیاسەەەاک

 .نەکردووە
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 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

 لە دەسپاكیی گشتیی دەستەی
 ژمارە عێراق ە كوردستان هەرێمی
 (د)2011 ساڵی ی(3)

مى یاساى یهموارى دهیاساى هه 182 19/1/2015 12/2014/1٦ 8
رێمى زیرانى ههنى وهنجومهئه

ساڵى  (ى3) رهژماكوردستان 
 مواركراوى هه1992

می یاسای كهمواری یهیاسای هه 182 19/1/2015 24/12/2014 9
نی بااڵ و تی خوێندزارهوه
( ی 10ژمارە ) ی زانتتیوهتوێژینه

 2008ساڵی 
 

 
 
 

  

                                                            
(ى سەەاڵى 7دەسەەتەی گشەەتی دەسەەتپاکی ژمەەارە  )  یاسەەای هەمەەواری یەکەمەەی یاسەەای( د)

لەریەن پەرلەمەانی کوردسەتانەوە دانەرا،    9/7/2014( لە 15،  لە دانێشتنی ژمەارە  )2014
سەرۆکی هەرێ  بە هۆی نەارازایی لەسەەر مەاددەی پێەنجەم، یاسەاکەی  ئیمەزا نەکەردو بە 

، ( 29/1/2015فەەەي  70-)دو بەنوسەەەراوی ژمەەەارە   2015( ی سەەەاڵی  2بڕیەەەاری ژمەەەارە )
( 10یاسەکەی گەراندەوە بۆ پەرلەمان.  پاشان پەرلەمانی کوردستان لەدانێشتنی ژمەارە )

 10پێداچونەوەی بەمەادەکە کەردو سەەرۆكی هەرێە  بەبریەاری ژمەارە  29/4/2015رۆژی 
  .دەریچواند 2015سالی 



94 

 2015یاساکانی ساڵی 

 ژ
 بەرواری
 یاساکاری

 بەرواری
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

 بجهڵههى پارێزگاى هیاساى ئیداره 183 24/2/2015 5/2/2015 1
یاساى سندوقى كوردستان بۆ  18٦ 10/5/2015 1/4/2015 2

 كانوتى و گازییهنه اهاتهد
جێكردنى ى جێبهمواریاساى هه 185 5/5/2015 7/4/2015 3

 یاساى سزادانى عێراقى ژماره
 مواركراوى هه19٦9(ى ساڵى 111)

ى كردنى پڕۆژهیاساى ئاماده 185 5/5/2015 13/4/2015 4
 ستورى كوردستان بۆ ڕاپرسىده

كان ێكهاتهیاساى پاراستنى مافى پ 188 2015/٦/1 21/4/2015 5
 رێمى كوردستانهه له

مى موارى دووهیاساى هه 189 2015/٦/25 20/5/2015 ٦
جێكردنى یاساى بارى جێبه

(ى ساڵى 188) تى ژمارهسیهكه
رێمى هه مواركراو لههى ه1959

 كوردستان
ڕێگاى  له ڕاكێشانى مایهیاساى  189 2015/٦/25 2015/1٦/٦ 7

 رێمى كوردستانههكردن لهرزهقه
یاساى یاساى ڕاگرتنى كاركردن به 190 29/7/2015 2015/1٦/٦ 8

(ى 9) ژماره رهكرێدانى خانووبهبه
  2008ساڵى 

ئیمتیازاتى اى ماف و یاس 190 29/7/2015 2015/٦/23 9
 كانى جینۆسایدتاقانه
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 2016یاساکانی ساڵی  
 بەهۆی روداوە نەخوازراوەکان لەمتاڵەدا هیچ یاسایەیەک دەرنەچووە

 
 

 2017یاساکانی ساڵی 

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

ى خولى وهكردنهیاساى درێژ 217 5/11/2017 24/10/2017 1
مانى رلهی پهمڵبژاردنى چوارههه

 كوردستان 
كانى اڵتهسهشكردنى دهیاساى دابه 217 5/11/2017 29/10/2017 2

ر سهرێ  بهتى ههرۆكایهسه
 رێ كانى ههستوورییهده زراوهدامه

كردنى مى پیادهموارى دووههه 218 14/12/2017 12/2017/٦ 3
 ژماره رهنى خانوبهكرێدایاساى به

 مواركراو لههه 1979(ى ساڵى 87)
 رێمى كوردستانهه

رێمى ههشتى لهیاساى لێبوردنى گ 219 27/12/2017 17/12/2017 4
 كوردستان

 
  



9٦ 

 2018یاساکانی ساڵی 

                                                            
كانی تەر تیازاتەهخشین وئیمو به رماڵهو ده نشینی و مووچههخان )یاسای چاكتازی له  (د)

ند كەەرا، پاشەەان سەەهپه 27/2/2018( رۆژی 13) دانیشەەتنی ژمەەارهرێمی كوردسەەتان( لههەەهله
)یاسەاى  2017( سەاڵی 2پاڵپش  بە بڕگەی سەێیەم لە مەاددەی یەکەم لە یاسەای ژمەارە  )

كانى سەەتوورییهده زراوهر دامەەهسەەهرێ  بههەەه تىرۆكایهكانى سەەهاڵتهسەەهشەەكردنى دهدابه
رێ ( ئەو دەسەاڵتانەی دراوە بەپەرلەمان، بەمەبەستی پێەداچوونەوەی زیەاتر بەیاسەای  هه

و  رماڵەەەهو ده نشەەینی و مووچەەەهخانه )یاسەەای چاكتەەەازی لەەەه 2018(ی سەەەاڵی 4ژمەەارە )
یەتی پەرلەمەەان بەبڕیەەاری رێمی كوردسەەتان( سەەەرۆکاهەەهكانی تەەر لهخشەەین وئیمتیازاتەەهبه

، یاسەەەاکەی گەڕانەەەدەوەو داوای پێەەەداچوونەوەی 4/3/2018لە   2018(ی سەەەاڵی 1ژمەەەارە )
بەبڕگرکانی ) دووەم، سێیەم، چوارەم، پێنجەم، شەشەەم و حەوتەم( لەمەاددەی سەێیەم و 

( لەبەەەەڕگەی یەکەم لەمەەەەاددەی یەەەەازد 2بەەەەڕگەی )دووەم( لەمەەەەاددەی هەشەەەەتەم و خەەەەاڵی )
 پەرلەمانپێداچوونەوەی بە یاساکەدا نەکردووە. کردووەو تائێتتا

 ژ
بەرواری  
 یاساکاری

بەرواری 
 باڵوبوونەوە

رۆژنامەى 
 ناونیشانی یاسا وەقایع

خشین وچاندنى یاساى به 221 22/2/2018 30/1/2018 1
  شى مرۆزكانى لهندامهئه

موارى مى ههكهموارى یهیاساى هه 221 22/2/2018 31/1/2018 2
كردنى یاساى هاتووچۆى جێجێبه
رێمى ههله 2004ساڵى  (8٦) ژماره

 كوردستان
رۆیى زیادهیاساى رێگرى له 222 13/3/2018 12/2/2018 3

ى وزار ور زهسهوربردنى له
رێمى ههله  توڵهدهوموڵكى 

 كوردستان
و  ینینشخانه له یچاكساز یاسای   27/2/2018 4

 نیخشو به هڵرماو ده مووچه
 یمێرههتر له یكانازاتهیمتیوئ

 (د) كوردستان
ركاركردنى یاساى یاساى به 22٦ 19/7/2018 2018/2٦/٦ 5
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مى یاساى میالكات موارى بیتتههه
مواركراوى ساڵى (ى هه25) ژماره

 رێمى كوردستانهه له  19٦0
اركردنى یاساى ركیاساى به 22٦ 19/7/2018 2018/2٦/٦ ٦

مرۆز  كردن بهیهێشتنى بازرگاننه
 له 2012(ى ساڵى 28) ژماره

 رێمى كوردستان.هه
یاساى  یاساى كارپێكردن به 22٦ 19/7/2018 1/7/2018 7

 مارهۆر ژى تیروهنگاربوونهرهبه
 رێمى كوردستانهه ( له3)

 مى یاساىموارى سێیهیاساى هه 22٦ 19/7/2018 2/7/2018 8
ى ڵ(ى سا17) تى ژمارهرایهپارێزه

1999 
یاساى  یمموارى چوارهیاساى هه 22٦ 19/7/2018 2/7/2018 9

ران نشینى پارێزهسندوقى خانه
 1999(ى 18) ژماره

ی زراوهساردنی دامهڵپهیاسای هه 227 23/7/2018 11/7/2018 10
 رێمی كوردستانتی ههایهرۆكسه

مى یاساى موارى سێیهاساى ههی 227 23/7/2018 15/7/2018 11
(ى 87) ژماره رهكرێدانى خانووبهبه

 مواركراو لهههى 1979ساڵى 
 رێمى كوردستانهه
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 كوردستان پەرلەمانی یبڕیارەكان و یاسا خشتەی
992-2018

گشتىبڕیارەکانیاساکانساڵەکان خوولەکان

خولی یەکەم

19921٦49٦5
1993215071
199443842
1995112
199٦41115
1997133952
199892130
199918385٦
2000193958
2001191433

خولی گواستنەوە
20021٦2945
200371421
2004251٦41

خولی دووەم
20052141٦
200٦20525
200739342
20081882٦

خولی سێیەم

200913215
20101٦521
2011212849
2012171835
201318523

خولی چوارەم

201483341
20159٦15
201٦000
20174711
201810111

273٦74948٦1 کۆى گشتى



بەشی چوارەم
بەڵگەنامەکان

 ئەنجام
 ڕاسپاردە 

 سەرچاوەکان





بگنامى یکم 



بگنامى دووەم 



بگنامى سیم 



١

بگنامى چوارەم 



٢

بگنامى چوارەم 



بگنامى پنجم 



بگنامى ششم 



بگنامى حوتم 



بگنامى ھشتم 
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نجامەکانئه

تیفافیهشهتێكلهكانحاڵهیاساییهیدۆكیۆمێنتهوهباڵوكردنه .1
ده وهسهپێویست چ نێودهپێنێت پێودانگێكی یانوڵهكو تی
بهداواكارییه نیشتمانی، لهكی ئهگهجۆرێك باشكردنی وڵیدا

پێدانێكشهرگهبۆههیهرچاوهسهدیدێتكهبهگشتییهژینگه
 .جێكردنداوجێبهریكانیكاریدادوهمیكانیزمهله

دادگاكانتیئاژانسیمێژووییاسادانانیارمهوهباڵوكردنه .1 و
لهده روونكردنهوهشیكردنهدات دهوهو یاسایهی كیقی

 .ناڕوونبێتكهیاساییهقهردهگهتیئهتایبهدیاریكراو،به
كاتیدهله .3 دانانی پێویستهستپێكردنی وانهپێچهیاساینوێدا،

لهنه دهگهبن بهندیدارهیوهپهیاساییهقهڵ ووهكهتهبابهكان
لهوهئه كهبهش بگیرێت ئهحوكمهرچاو یاسایهكانی یو
دووبارهده دابڕێژرێت، حوكمهویسترێت نهی پێشتر بنكانی
دیشبهمانهمووئهشداهاتبن،ههویاسایدیكهقدهرلهگهئه
تهنایه بهن بهیاساییهدۆكیۆمێنتهبێتكهنهوهنیا ستردهكان

 .رانبنبۆیاسادانه
تییاساوڵهكانپشتیوانیدهیاساییهیدۆكیۆمێنتهوهباڵوكردنه .4

 .سپێنێتچهورۆشنبیرییاساییدهكاتده
گه .5 توانای لهزیادبوونی لهبهل یهپرۆسشداریكردن

چونكه سهدهدیموكراسیدا، گشتی هۆشیاری بهبارهكرێت ت
وكانپشتیوانیزیادبكاترگیراوهوهكانیپشتبڕیارههۆكاره

.لیشسووكبكاتییگهوتوڕهوهمبكاتهكانكهڵهههمكهچه
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کە .6 دەریخست توێژینەوەیە، ئەم ئەنجامەکانی لە یەکێک
 .کانکەموکوڕیتێدایەپرۆسەیدانانیژمارەبۆیاسا

بە .7 ئەمە کە باڵونەکراونەتەوە، فەرمی لەرۆژنامەی یاسا دوو
 .کەموکوڕییاساییدادەنرێت

و .8 دوایگەراندنەوەیلەالیەنسەرۆکایەتیهەرێم هەیە یاسا
پێداچوونەوەی دوبارە بۆ یاسایی ماوەی تێپەربوونی دوای

اچوونەوەیتائێستاپەرلەماننەیخستۆتەوەبەرنامەیکاروپێد
.بۆنەکردووە
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راسپاردەکان

لەدانانی .1 دەبینن سەرەکی رۆلی پەرلەمانەکان ئەوەی لەبەر
بۆیە کۆمەڵگا، ژیانی رێکخستنی بۆ یاسایی چوارچێوەی
لەباڵوکردنەوەی بن شەفاف پێویست ئەندازەی بە پێویستە

 .دۆکیۆمێنتەکانیان
دهپرۆسه .1 یاساكانی میكانیزمهركردنی دانو انیانكانی

دوویهپرۆسه بهودرێژهكی تێدهچهو قۆناغێكدا ههپهند رڕێت،
قۆناغانهقۆناغێكیشله پێویستهیهدۆكیۆمێنتیجیاوازیههو ،

الیهمانرلهپه ئهندهتمهتایبهنهو دۆكیۆمێنتانهكانی و
 .وهنهباڵوبكه

پههه .3 كهیهههتێكیدیاریكراوییاسادانانیمانێكسیاسهرلهر
سیاسهوهكۆكردنهله فراكسیۆنهی یاسادانانی كانیتی
داناندهرچاوهسهوهمانهرلهپه بۆ ئهگرێت،  جێگیركردنی مو

پێویستهتهسیاسه یاسارلهپهش ئاگاداری مانتاران
هاوپهكانركراوهده میكانیزمهكانیانندهیوهو وكانیداڕشتنیانو
پرۆژهئه خوێندنهاسایانهیو بۆكراوهوهی راپۆرتییان و

دانیشتنهكانلیژنه كۆنووسی ئهو بن، لهكان یروانگهویش
 .وهوجیاوازبوونهوهكردنهنهدووباره

ئهوهبۆئه .4 دۆكیۆمێنتانهی هاوواڵتیردهبهو بۆ بن وست
تایبهكه پێویستهتمهسانی شهرلهپهند، میكانیزمی وفافمان

دابنێت پرۆسهئاسان ژمارهو یاساكانی ولێدانی
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دهندهیوههاوپه بكاتكانیان  law code or legal)ستپێ
code).  

سهسڵهخه .5 پرۆسهرهتی گهكی پهشهی مانهرلهپێدانی
بهرخههاوچه تهكان نوێیهكارهێنانی ئهكنۆلۆجیای بۆ، ویش

مانرلهرۆڵیپهیشتنلههوتێگیئاستیهۆشیاریوهرزكردنهبه
مێژووڕێیئاشناكردنیهاوواڵتیانبهحوكمكردنیواڵتلهله
داتبۆنجامیاندهیئهورێوشوێنانهوپرۆسهوئهكانیركهوئه

به لهزیادكردنی هاوواڵتیان دروستكردنیپرۆسهشداری ی
له بهیاسا لهڕێی دانیشتنهراوێژشداریپێكردنیان نیكاو
لیژنهگوێگرتن كاری سندوقهكانو دهو لهكانی یڕێگهنگدان
 .وهكنۆلۆجیایهمتهكانیئهئامرازه

ومووئهههیاركراوبهلیكترۆنیتهیسێكیئهدروستكردنیداتابه .6
ووچاودێریكردنكانییاساداناننهالیهندییانبهیوهیپهتانهبابه

ئامادهیهههوهكانهمانیهرلهپهپێشینه كارمهو ندیكردنی
  .بردنیڕێوهندبۆبهتمهتایبه

ئامێرراههفه .7 ئهمكردنی كاریگهپڵیكهو یشنی ومۆبایل)ر
 .نزانیاریدابینبكهتوانایاندایهلهكه(كانییشنهپڵیكهئه

لەسەرەتایهەرخولێکیپەرلەمانی .8 پێویستە لەوانەشگرنگتر
سەرجەمپيشینەپەرلەمانیەکانیپێبدرێتپەرلەمانتارینوێ

لەهەردووبوارییاسادانانوچاودێریبۆئەوەیداهاتووی
تەکنەلۆژیای لەرێگای ئەمەش بنێت، بونیاد لەسەر کارەکانی

.نوێوەوەدەبێت
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سەرچاوەکان

حااولفكااربالبرلمااانالبرلماااناكلكتروناا ة  لاا (1115.)باااز،بشااير  اا  .1
 .دارالفكرالجامع :االسكندري .اكلكترون العرب 

 ياراقرقام–قانونانتخاببرلماناق يمكوردساتان(.1112)البزاز، ون  .1
،اربيااال،ال جنااا الةانونيااا لبرلمااااناق ااايم1وتعدي تاااه 1221لسااان 1

.131،174كوردستان،ص
اتالحديثااا لم ااا موالت اااالفااا دورالتكنولوجيااا(1111.)بطاش،كماااال .3

بان-رسال ماجستيرغيارمنشاورب،جامع الجزائار.تفعيلالعملالتشريع 
.يوسفبنخدب،الجزائر

-تكوين ااااا–ماهيت ااااا–الس ط التشااااريعي (.1118)درويش،محماااادف اااايم .4
 .،الةاهرب،المركزالةوم لمصدارتالةانوني 1اخت اصات ا، 

المع اد:واشانطن.ال يئاتالتشريعي و م يا الموازنا  .(1113.)روبرت،س .5
 .الديمةرا  الو ن 

تطااويرنمااو  :ال ااياغ التشااريعي ل حكاامالجيااد(.1113.)ال اااوع  اا  .6
6مج سالنوابال بنان ،ص:ال ياغ ل تشريعي ل برلماناتالعربي ،بيروت

صاالصاايلباايناالخت ااا:،التشااري (1116)فااارس،بااايبووبشاايرباااكب  .7
ل س ط التشريعي وهيمن الس ط التنفيذي ،رسال ماجستيرغيارمنشاورب،

.الجزائر-بجاي –جامع  بدارحمنميرب
االحكاااامالدساااتوري المنتمااا القتااارا (.1116)الةيسااا ، بااادالةادرمحماااد .8

.المركزالةوم لمصداراتلةانوني .الةاهرب.1 .الةوانين
دليلال ياغ التشريعي فا اق ايمكوردساتان.1116)مح الدينواخرون .2

.مج سشورىاالق يموالبنكالدول .اربيل.1 (.العراق-
نحااوتطااويرالمعاااييرالدولياا ل  يئااات(.1117)المع اادالااديمةرا  الااو ن  .11

 (.NDI)التشريعي الديمةرا ي ،بيروت،المع دالديمةرا  الو ن 
-الفساا ف :لبرلمااانولجانااهالةااوانينكياافياادرسا(1113.)موسااع  اا  .11

.المج سالو ن االتحادع.االمارات.البرلماني -ال وائح-اآللي 
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سەرچاوەئەلیکترۆنییەکان
اك  مالبرلمان بينمتط باتالديمةرا ي والضرورات(1115.)رمال،    .1

 :الموجود  عالرابط.الم ني 
https://goo.gl/j6YUA3URL (Accessed: 3 September 2016 .(  

.مكاسااالالباادماانتحةيةااه..نشاارالةااوانين (.1112.)صااحيف االقت ااادي  .1
:الموجود  عالرابط

http://www.aleqt.com/2009/05/01/article_147.html [Accessed 26 
Jan. 2019].

فا النشراأللكترون شر فا تطبياممبادعال اذرألحاد .(2019) .اق م .3
 :الموجود  عالرابط.عقاااا م-ج لالةانون

http://aqlame.com/article12204.html [Accessed 25 Jan. 2019]. 
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