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 بەرایی
 

رو ئەو یاساااا بەرکاااارانە وپەرلەمانتاااار بەپێااای دەساااتو
چوارچێاوەی کااری پەرلەماان و  دەبات کەکارەکانی بەڕێوە 

لەگەڵ  وەزیفاااای نێااااوان پەرلەمااااان و ح ااااومەت پەیوەناااادی
 .   ەنرێک دەخ پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان

 یلەبەر ئەوەی هەرێمااای کوردساااتان تاااا ئێساااتا خااااوەن
یە، بۆیە یاسا سروشت دەستوورییەکان یری خۆی نودەستو

تاا  یانن کەزۆر بابەتدا رۆڵی ئەو دەستوورە دەب زۆر جار لە
 ئێستا نیمانە.

هەرێماای کوردسااتان،  سااەبارەت بەکاااری پەرلەمااانی لە
ە، دوو ساااااەرچاوەی یااااایرودرێاااااژی نومێژوویەکااااای دو کە

دەخەن،  سااااەرەکی چوارچێااااوەی کاااااری پەرلەمااااانی رێااااک
مانی كوردساااتان رلااا كانی پ ڵبژاردنااا یەکێ یاااان یاساااای ه 

هەماااااااااوارکراوە، ئەوەی  ی1992(ی سااااااااااڵی 1) ژماااااااااار 
ان پەیڕەوی نااوخۆی پەرلەماانی کوردساتانە، لەگەڵ دی ەشی

سروشاااااتی دەرکاااااردن و  ژماااااارەیەک لەو یاساااااایانەی کە
 کارکردنیان پەیوەندی بە کاری پەرلەمانتارانەوە هەیە.

 بااااۆئەوەی پەرلەمانتااااار بەئاسااااانی دەسااااتی بگااااات بە
 ردنەوەی پێویساتی  لەباارەی یانەو شناوەرۆکی ئەو یاسای
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وەربگرێااااات،  یااااانبڕگەکانسروشااااتی کااااارکردنی ماااااددەو 
چوارچێااااوەی  پێویساااات بااااوو نااااامیل ەیەکی یارمەتیاااادەر لە

یوەندیاادارەکان بەکاااری یاسااا بەرکااارە پە تااوێژینەوەیەک لە
هەرێماااای کوردسااااتان بخاااارێتە بەردەسااااتی  پەرلەمااااانی لە
 پەرلەمانتاران. 

بەسوپاسااەوە وەک هەمێشااە راوێژکااار هیااوا حامااد کە 
 ەوەی پەرلەماااان وهاوکاااارو پشاااتیوانی ساااەنتەری تاااوێژین

پەرلەمانتااارانە، ئەم تااوێژینەوەیەی گاارتە ئەسااتۆی خااۆی و 
موحازەرەیەکدا  بەتی پەرلەمانتاران لەخولی تای پێشتری  لە

 پێش ەش کرابوو. 
 

 
 
 فوئاد ئەحمەد

 بەرپرسی سەنتەری توێژینەوە
8/1/2019 
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 ؟پێشەکی
 
 

 پەرلەماندا خۆی دەبینێتەوە، لەدەسەاڵتی یاسادانان كە 
كەی دیااااكەیەو رۆڵاااای گرناااا  و تەواوكەری دوو دەسااااەاڵتە

پێشخساااتن و گەشەساااەندنی ژیاااانی  ت لەینێاااكااااریگەر دەب
هەر واڵتیكاادا.  لە ی و چەسااپاندنی دەوڵەتاای یاسااادیموكراساا

 .ئەندامی پەرلەمانی  بزوێنەرو بەرجەستەكەری ئەو رۆڵەیە
لەمااانی راسااتەقینە هەرێماای كوردسااتانی  ژیااانی پەر لە

و بەدیااااریكراوی  1992سااااڵی  بەهااااری ییناااڕلەدوای راپە
لەدوای یەكەم هەڵبژاردنااااااااای ئاااااااااازادانەی پەرلەماااااااااان لە 

پێدەكات. بەتێاروانین لەو مێاژووە  (ەوە دەست1992\5\19)
 هەرێمااای كوردساااتان و بە كاااورتەی ژیاااانی پەرلەماااانی لە

لەبەرچاااااااااوگرتنی ئەو بااااااااارودۆخە دژوارانەی هەرێماااااااای 
بەشاااێكیان رێگااار باااوون كوردساااتانیان پێااادا تێپەریاااووە، كە 

لەبەردەم گەشەسەندنی ژیانی دیموكراسی و پەرلەمانی لەم 
ونێكی كەڵەكەباووی وهەرێمەدا، دەتوانین بڵێین خاوەنی ئەزم

لەو بوارەدا. هەربۆیە ئەركی ئەندامانی پەرلەمانی  نئەوتۆ نی
كوردساااتان باااۆ چەناااد خاااولێكی دیاااكەش ساااەخت و دژوار 

رلەمانی سەقامگیر، ێكی پەژیان یدەبێت تاوەكو دەبینە خاوەن
و قۆناغی  نب تەواوی خەمڵینسیپەكانی بەەكە روخسارو پر

كێشی چەمكەكانی تێپەڕاندبێت و بوبێتە كەلتاور، نە  كێشمە
چوارچێااوەی بنەمااا یاساااییەكاندا رێكخرابێاات.  لەیااا تەن هەر

خولی  سەنتەری توێژینەوەی پەرلەمانی كوردستانی  كە لە
هاوشاااان لەگەڵ  ،ەكار باااووەساااێیەمی پەرلەماااانەوە دەساااتب

چەنااااااااادین ریكخاااااااااراوی نااااااااااحكومی و نێاااااااااودەوڵەتی و 
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 و نەتەوە یەكگرتوەكان، رۆڵی گرنا  ریكخراوەكانی سەر بە
پێشخسااتن و بەرزكااردنەوەی ئاسااتی  بەرچاااوی هەبااووە لە

خاااااولە یە  لەدوای  رۆشااااانبیری ئەنااااادامانی پەرلەماااااان لە
كی اللەمیااانەی ئەنجاماادانی چەناادین چاااا یەكەكاناادا، ئەوەش

سااااەرەتای خااااولی پێنجەماااای پەرلەمااااانی  جااااۆردا. لەوجۆرا
كوردستانی  بەسوپاسەوە سەنتەری توێژینەوەی پەرلەمان 

، كە ناامیلكەیە  ئاماادە بكەیان ینپێشنیاری ئەوەیان بۆ كارد
نكردنەوەی رۆڵ و پێگەی ئەندامی پەرلەماانی وسەبارەت رو
 سایەی یاسا بەركارەكانی هەرێمی كوردستان كوردستان لە

، ئاێمەش لەالی داو پەیڕەوی نااوخۆی پەرلەماانی كوردساتان
دا لەرێااگەی نووسااینی ئەم نااامیلكەیەوە  خۆمااانەوە هەوڵمااان

یەتی تیشاااااك بخەیااااانە ساااااەر ئەر  و رۆڵ و بەرپرسااااایار
وی زۆریاانەی هەرە زۆری روئەناادامانی پەرلەمااان و خسااتنە

ئەو ماددەو بڕگانەی پەیاڕەوی نااوخۆ و یاساا بەركارەكاانی 
رێمی كوردستان كە چوارچێوەی كاری ئەنادامانی دیكەی هە

پەرلەمانیااااان رێكخسااااتووە. بێگومااااان ئەمەش خزمەتێكااااای 
ە یگەورەیە كە سااەنتەری تااوێژینەوەی پەرلەمااان خسااتویەتی

ئەساااتۆی خاااۆی و ساااەرەنجام جاااگە لەوەی رۆڵااای ئەرێنااای 
هەرێمااای  پێشخساااتنی ئەزماااوونی پەرلەماااانی لە دەبێااات لە

ماانی  بەرچااو رۆشان دەكاات كوردستاندا، ئەنادامانی پەرلە
چوارچێااوەی كاااری  ی کەسااەبارەت بەو حااوكمە یاساااییانە

 .ئەوانی رێكخستووە
 نووسەر

2/1/2019 
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 كاری پەرلەمانیپەیوەست بەەهەندەكانی ر
 

ە میانەی ئەو نامیلكەیەدا تیشك بخەیان دەدەین لە هەوڵ
كاری ئەندامی پەرلەماان  سەر چەند رەهەندێكی پەیوەست بە

 :لەوانە
 ئەندامی پەرلەمان كێیە؟یەکەم: 
 سەرچاوەكانی رێكخستنی كاری ئەندامی پەرلەماندووەم: 
 رێگاكانی بوون بەئەندامی پەرلەمانسێیەم: 
 ئەركەكانی ئەندامی پەرلەمانچوارەم: 
 پابەندییەكانی ئەندامی پەرلەمانپێنجەم: 
  مافەكانی ئەندامی پەرلەمانشەشەم: 
ی تایبەت بە كاری ئەندامی رێككارە بەرزەفتیەكانحەوتەم: 
 :پەرلەمان
 نەمانی ئەندامێتیهەشتەم: 
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 یەکەم

 ؟ئەندامی پەرلەمان كێیە
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 پێناسەی ئەندامی پەرلەمان .1

بەداخەوە یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردساتان 
تەناااانەت  ،یاااڕەوی نااااوخۆی پەرلەماااانی كوردساااتانو پە
بەپێناساەی  ئامااژەكردن خاڵین لە ،وری عیراقی ودەست

ئەنااااادامی پەرلەماااااان، باااااۆیە بەناچااااااری دەچیااااانە الی 
و  بااااواری یاساااااا نووسااااینەكانی كەسااااانی شااااارەزا لە

هەروەهااا دەقاای یاساااى هەناادا لە واڵتااان کە پێناسااەى 
تا پێناسەیە  باۆ ئەنادامی  ،ئەندامی پەرلەمانیان کردووە

 .پەرلەمان بكەین
 پەرتاوكەكەی بەنااوی  لەوڵاڵبدەد عیئەڤین خال د. -

ناسااەی ێو البرلمااان( بەمشااێوەیە پضاالع ي)المركااز النااانون
 :وەوئەندامی پەرلەمانی كرد

بەهەماااااااهەنگی لەگەڵ  ،"كەسااااااێكی سروشااااااتییە
مااااوەیەكی دیااااریكراو پیاااادەی  هاوپیشاااەكانی باااۆ

ت دەكات لەبری گەل، لەرێگای دامەزراوەی اڵدسە
 یاسادانانەوە" 

 (.42: 2017،وڵاڵبدەع)
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 ( ی1یاسای ژمارە )لە رووی دەقی یاسایشەوە،  -
تایبەتە بە ئەنادامی پەرلەماانی جەزائیار  كە 2001ساڵی 

بااااڕگەی دووەم بەمشااااێوەیە پێناسااااەی پەرلەمانتااااار  لە
 :كراوە كە بریتیە لە

او یااان دەستنیشااانكراو ر"هەر كەسااێكی هەڵبژێاارد
پەرلەمانااااادا  لە ئەنااااادامێتیبەگاااااوێرەی یاساااااا و 

بەگااااوێرەی حوكمەكااااانی  اساااات كاااارابێتەوەڕپشت
 ."پەیڕەوی ناوخۆ

ندامانی خاولی ئ  زانمپێویستی د ب  و ی وسۆنگ ل 
ن بااااد  وڵمانی كوردسااااتان هاااا  رلاااامی پ پێنجاااا 
ناااادامی   بااااۆ ئ ی نی پێناساااا وبوكورتی ناااا موكااا 
 ن ل ربك س رێمی كوردستان چار ه  مان ل رل پ 
دامی نائ ت ب تایبا كی اندنی یاساای ورچوێگای د ر
ی ێگاااااا ر لاااااا یاااااااخود  مانی كوردسااااااتانرلاااااا پ 
(ی سااااااڵی 1ی یاساااااای ژماااااار )و مواركردنااااا ه 

 بێت. و مانی كوردسان رل ڵبژاردنی پ ی ه 1992
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 دەستپێكردنی پێگەو تایبەتمەندی ئەندامییەتی  .2

سااااەبارەت بە دەسااااتپێكردنی پااااێگەو تایبەتمەناااادی 
ەوی نااااااوخۆی واڵتااااااان ئەنااااادامییەتی ، یاسااااااو پەیااااااڕ

جیاوازیاااان هەیە ، لە هەنااادێكیان دوای پەساااند كردنااای 
ئەنجااامی هەڵبژارنەكااان ئەم پااێگەو تایبەتمەناادیە دەساات 

( لە 14پێااادەكات هەروە  عیااارات ، كاتێاااك لە مااااددەی )
(. ئامااژە بەوە 1پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجومەنی نوێنەران)

پەساااند دەكاااات كە پااااڵێوراوی هەڵبژێاااردراو لە واددەی 
كردنااای ئەنجاااامی هەڵبژاردنەكاااانەوە بە ئەنااادام هەژماااار 
دەكرێاات ،لە ئااوردن پاااڵێوراوی سااەركەوتو راسااتەوخۆ 
دوای باڵوكاااااااردنەوەی ئەنجاااااااامی هەڵبژاردنەكاااااااان لە 
رۆژناااامەی فەرمااای واڵت پاااێگەی یاساااایی ئەنااادامییەتی 

 (.2وەردەگرێت)
لە هەرێمی كوردستان پاڵێوراوی سەركەوتو پاێگەو 

یاسااایی ئەنااادامیەتی وەرناگرێااات تااااوەكو  تایبەتمەنااادی

                                                           
يعد المرشح المنتخب عضاوا  فاي المجلاي ويتمتام بجمقام حناوت (: )14ماددەی ) (1)

 العضوية ابتداءا من تأريخ المصادقة على نتائج االنتخابات...(.
عااور رجااب، احكااام اسااناة العضااوية عاان اعضاااء مجلااي االمااة فااي  ،اللقمااون (2)

ردنقااة، الدسااتور االردنااي، مجلااة دراسااات علااوم الشااريعة والنااانون، الجامعااة اال
 .34، ص2014(، 1(، العدد )4المجلد )
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ساااوێندی یاساااایی نەخاااوات ئەوەش بە رونااای باااڕگەی 
( لە پەیاااڕەوی نااااوخۆ ئامااااژەی 13یەكەمااای مااااددەی )

پێكااراوە كە تیایاادا هاااتوە )لە رێكەوتاای سااوێندخواردنی 
یاسااااییەوە كاندیااادی هەڵبژێاااردراو دەبێاااتە ئەنااادام ....( ، 

(ی 13ارە )هەروەهاااا لە مااااددەی یەكەم لە یاساااای ژمااا
بە هەماااان شاااێوە پەرلەماااانی كوردساااتان  2009سااااڵی 

جەخت دەكااتەوە لەساەر هەماان بژچاون كاتێاك دەڵات ) 
لە حاڵەتی ساوێن نەخاواردنی كاندیادی هەڵبژێاردراو باۆ 
پەرلەماااااااان ....( ئەمەش ماناااااااای ئەوە دەگەیەنێااااااات كە 
كاندیدی هەڵبژێردراو تا سوێندی یاسایی نەخوات پیگەو 

دامییەتی وەرناگرێات باۆیە یاساادانەر بە تایبەتمەندی ئەنا
كاندیااااااادی هەڵبژێاااااااردراو نااااااااوی دەهێنێااااااات پاااااااێ  

 سوێندخواردنی.
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 دووەم
 
 
 

 سەرچاوەكانی رێكخستنی 
 كاری ئەندامی پەرلەمان
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بەشێوەیەكی گشاتی چەناد ساەرچاوەیە  چوارچێاوەی 
 :دەخەن، لەوانە كاری ئەندامی پەرلەمان رێك

هەرچەناادە هەرێماای كوردسااتان تااا ئامااادەكردنی  ر:ودەسااتو
ری تاااایبەت بەخاااۆی وباااابەتە خااااوەنی دەساااتو مئە
ری واڵتاان وە، بەاڵم بەشێوەیەكی گشتی دەساتوینی

هەریەكەو بەپێااای تایبەتمەنااادی جاااۆر و شاااێوازی 
سیساااااااااتمی سیاسااااااااای و حاااااااااوكمڕانی واڵتەكە، 
چوارچێاااااااوەی كااااااااری ئەنااااااادامی پەرلەمانیاااااااان 

ری وا دەسااااااااتورێكخسااااااااتووە، لەگەڵ ئەوەشااااااااد
لەمیااااانەی  (ی عێاااارات2005هەمیشااااەیی ساااااڵی )

( و 120( بڕگەی یەكەم، ماددەی )117ماددەكانی )
( بااااااااااااااڕگەی یەكەم و دووەم، 121ماااااااااااااااددەی )
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 چوارچێااوەی كاااری پەرلەمااانی كوردسااتانی دیاااری
 .(3)كردووە

بەشااێوەیەكی گشااتی یاساااكانی هەرێماای  یاسااا بەركارەكااان:
ەرلەماااااانی كوردساااااتان و یاساااااای هەڵبژاردنااااای پ

 ی1992( ی سااااااااااڵی 1كوردساااااااااتان ژماااااااااارە )
بەتایبەتی، چوارچێوەی كاری ئەنادامی هەموارکراو 

 :نەوسااتانیان رێكخسااتووە، بەنمااودپەرلەمااانی كور
میااااااانەی لە 1992( ی ساااااااڵی 1یاسااااااای ژمااااااار)
( لەگەڵ 57تااااااااااااا  39(، )5،4،3،1ماددەكااااااااااااانی )
 ە بەو( ئاماژەیااااان كااااردو65تااااا  61ماددەكااااانی )

                                                           

( یەكەم: ئەم دەسااتوورە لە بەرواری پیااادەكردنیەوە دان 117(ماااددەی  )3)
بە هەرێمااااای كوردساااااتان و ئەو دەساااااەاڵتەی ئێساااااتایدا دەنێااااات وە  

( هەرێااام دەساااتوورێك باااۆ خاااۆی 120هەرێمێكااای فیااادرالی. مااااددەی )
میكانزمی بەكارهێناانی ئەو دادەڕێژێت، هەرەمی دەسەاڵتەكانی هەرێم و 

دەسااااەاڵتانە دیاااااری دەكااااات بە مەرجێااااك ناااااكۆ  نەبێاااات لەگەڵ ئەم 
( یەكەم: دەساااەاڵتی هەرێمەكاااان ماااافی 121مااااددەی  ) .دەساااتوورەدا

پیااادەكردنی دەسااەاڵتەكانی یاساااادانان و ڕاپەڕاناادن و دادوەریااان هەیە 
بەگاااااوێرەی ئەم دەساااااتوورە جاااااگەلەو  دەساااااەاڵتانەی كەتاااااایبەتن بە 

دووەم: حكاااومەتی هەرێااام ماااافی هەماااواركردنی .حكاااومەتی فیااادرالیەوە
جێبەجێكردناای یاسااای فیاادرالی لەهەرێاامەكەدا هەیە، ئەگەر ناااكۆكی یااان 
دژ یە   لەنێااوان یاسااای فیااادرالی و یاسااای هەرێمااادا هەبااوو لەساااەر 
بابەتێك كە لەسانوری ئەم دەساەالتانەدا نەبێات كە تاایبەتن بەحكاومەتی 

 .فیدرالی
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 كاااااااااری ئەناااااااادامانی پەرلەمااااااااانچوارچێااااااااوەی 
 .(52-7: 2016)بەزاز،
 لا  والا  ولێار  ی جیااوازماادد  وندین بڕگا وێڕای چ 

دواتاار  رێمی كوردسااتان كاا ی هاا دیكاا كانی ركار یاسااا باا 
 یااان پاا ئاماژ  داەینامیلكاا م ی ئاا كانی دیكاا شاا ی ب میاناا ل 
کە ین، بكاا و   باا ئاماااژ  دالێاار تی ی خۆیاا جێگاا  ین.كاا د 

چەناد  ،ۆنااوخ وییڕ پ  رووستود  ل  جگ  داواڵتان ئێستا ل 
مان ڕیااك رلاا ناادامی پ ئ ی كاااری چوارچێااو یاسااایەک هەن 

ناوی باا  یاا ه   زائیر یاسااای جاا  لاا  :ناا وونم بااۆ ن،خاا د 
ڵبژاردنی ها ب  تا تایب  2016( ساڵی 12-16)مار  ژیاسای 

كی یاساای  مان(،رلا )پ زائیر. مانی جا لی نیشتگ نی م نجوئ 
خساااتنی ێكر ت بااا ( تایبااا 10-16)ژمار  بااا   یاااه  شدیكااا 

 مان(.رلاااا )پ  زائیرنی نیشااااتمانی جاااا نجوماااا كاروباااااری ئ 
 ژمار با  یا ه  كی تاریاساای  یاساایەش، دوو ورباری ئ س 
كاانی اروبار ێكخساتنی كر ب  ت تایب  ك  2001ساڵی ی (1)

مان(ی رلاا مانی )پ لی نیشااتنی گاا نجوماا ئ ناادامی خااودی ئ 
 زائیر.ج 

 یی عێاارات ومیشاا ری ه وسااتود  لاا  جگاا عێااراقی   لاا 
یاسااااای  دوو ،راننی نوێناااا نجوماااا وی ناااااوخۆی ئ یڕ پاااا 
نی نجوماا ناادامی ئ ی كاااری ئ چوارچێااو  یاا كیمان ه ر ساا 

ڵبژاردنی )یاساااای هااا  وانی ئااا  ،و وڕێكخسااات انرانینوێنااا 
ران نی نوێنا نجوم )یاسای ئ  رانی عێرات(،نی نوێن نجوم ئ 
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 رێمی كوردسااااتان بااااۆهاااا  ت لاااا ناناااا ت . (یكانپێكهاتاااا  و
كاتێكدا ل  ،رب تەگیراو  مان ڕێچك نی پارێزگاكان ه نجوم ئ 

ناادامی ئ ی كاااری چوارچێااو  یاا كیمان ه ر یاساای ساا  دوو
وانی  ئااا  ،ەنخد  ڕێاااك رێمكاااانی هااا نی پارێزگانجومااا ئ 
نی نجوماا ئ  ت باا تایباا  ی2009ساااڵی  ی3 یاسااای ژمااار )

ساااڵی  ی4 یاسااای ژمااار )ها رو ها  رێم(هاا  پارێزگاكاان لاا 
 نی پارێزگاكان(.نجوم ڵبژاردنی ئ ه  ت ب تایب  ی2009
و وبڕگا موو ئ ها  ك  زانمپێویستی د ب  و ی وسۆنگ ل 
 و ومانیان ڕێكخسااترلاا ی كاروباااری پ باڵوان رشااوپ  ماادد 

 سا  لا  و كۆبكرێنا  ،رێمه  ل  ركاركانی ب جیاواز  یاسا ل 
مانی رلااااا ڵبژاردنی پ )یاساااااای هااااا  وانی ئااااا  دا کەیاساااااا

 كانی(پێكهات  مانی كوردستان ورل )یاسای پ  و كوردستان(
  .نمانی كوردستان(رل ندامی پ ئ  )یاسای و

ەكانی یساەرچاوە ساەرەكی یەكێكی دیكە لە پەیڕەوی ناوخۆ:
رێكخساااتنی كااااری ئەنااادامی پەرلەماااان پەیاااڕەوی 

پەرلەمااانی كوردسااتانە،  ی(2018ساااڵی ) ناااوخۆی
كە بە شااااااااێوەیەكی ورد و بەرفااااااااراوان كاااااااااری 

 .ئەندامانی پەرلەمانی رێكخستووە
  



22 

 
 
 
 
 
 
 

 سێیەم
 ئەندامی پەرلەمانبوون بە رێگاكانی
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انكااری گەورە بەساەر شاێوازی ڕبەتێپەربوونی كات گۆ
باااااوون بەئەنااااادامی پەرلەمانااااادا هااااااتووە، ئەگەر بەراوردی 
ئەوڕۆمااان بكەیاان لەگەڵ سااەرەتاكانی دەسااتپێكردنی كاااری 

نە وپەرلەمااااااانی، ئەگەر شانشااااااینی بەریتانیااااااا وە  نمااااااو
دونیاااااای ساااااەرهەڵدان و هاتنەالناااااكەی  وەربگااااارین، كە بە

سەرەتای ژیانی  سیستمی پەرلەمانی دادەنرێت لەجیهاندا، لە
 ساااا، خاااانەدان وێیااادا لەو واڵتە تەنهاااا )پیااااوانی كڵپەرلەمان

ە یوزارەكاااااااان لەگەڵ فەرمانااااااادە ساااااااەربازیخااااااااوەن زەوی
دەبااااوونە ئەناااادامی  ،شااااەڕكەرەكان( بەحااااوكمی پێگەكەیااااان

انكاری زۆر بەسەر شێواز و ڕئێستادا گۆ بەاڵم لە پەرلەمان،
رێگاكااانی بااوونە ئەناادامی پەرلەماناادا هاااتووە، بەشااێوەیەكی 

بۆ  نگشتی لەسەر ئاستی جیهان س  شێوازی سەرەكی هە
 .بوون بەئەندامی پەرلەمان

 جیهاناادا زۆرێااك لە شااێوازی هەڵبااژاردن: ئەمااڕۆ لە یەكەم:
جۆرەكااااااانی ورێااااااگەی سیسااااااتمە جۆرا واڵتااااااان لە
مانی پەرلەمااان هەڵاادەبژێردرێن، ئەناادا ەوەهەڵبااژاردن

هەرێمااای كوردساااتانی  یەكاااێكە لەو هەرێماااانەی كە 
 ردار و لەوبەشێوازی سیستمی لیستی كراوەی سانو

ەوە ئەنااادامانی پەرلەماااانی یرێاااگەی دەنگااادانی نهێنیااا
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ن هەروە  لە ماددەی دووەمی یاساای ێهەڵدەبژێردر
 .(4)دا هاتووە 1992ساڵی  ی(1ژمارە )

نیشاااانكردن: هەنااادێك لە واڵتاااان بە شاااێوازی دەستدووەم: 
تااااااا ئێسااااااتاش شااااااێوازی  ،تااااااایبەتی شانشااااااینەكان

دیااااریكردنی ئەنااادامی پەرلەماااان لەرێاااگەی پادشااااو 
نە قەتەر، میاری ومیرەكانیانەوە پیادە دەكەن، باۆ نماو

( 35قەتەر كااۆی ئەناادامانی پەرلەمااان كە ژمارەیااان )
دیاااااری دەكااااات. هەروە  لە ماددەكااااانی  ،ئەناااادامە

قەتەردا  ی1972یاساااای بنەڕەتااای سااااڵی  ی(43،4)
 ،يةالبوابة القانونية القطر ،الميزان). )كراوە ئاماژەی پ 

2019.) 
شااێوازی تااێكەڵ لە هەڵبااژاردن و دەستنیشااانكردن: سااێیەم: 

ئەم شااااێوازەش تااااا ئێسااااتا لە چەناااادین واڵت پیااااادە 
نە میرنیشااااینە یەكگرتوەكااااانی ودەكرێاااات، بااااۆ نمااااو
ی (77،69،67لە ماددەكااااااااااااااانی )ئیمااااااااااااااارات، كە 

 هەریەكە لە ، مااااافی داوە بەری ئەو واڵتەداودەسااااتو
میرنشااینەكان پشااكی خۆیااان لە ژمااارەی ئەناادامانی 
پەرلەمااااانی ئیت ااااادی دیاااااری بااااكەن و سەرپشااااكی 
كااااردوون لەوەی  بەرێااااگەی هەڵبااااژاردن بێاااات یااااان 

 .)Anon, 2019( .دیاریكردن
  

                                                           

ی هەمااواركراو: 1992( ساااڵی 1ەی دووەماای یاسااای ژمااارە )مااادد(4)
هەڵباااژاردن بەدەنگااادانی نهێنااای و راساااتەوخۆ بەپێااای سیساااتەمی 

 .لیستی كراوەی سنووردار ئەنجام دەدرێت
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 چوارەم
 ئەركەكانی ئەندامی پەرلەمان
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و  1992سااڵی  ی(1یاسای ژمارە ) وردبوونەوە لە بە

هەروەها ژمارەیە  لە یاسا بەركارەكاانی دیاكە و پەیاڕەوی 
ناااااوخۆی پەرلەمااااان، بۆمااااان رووناااادەبێتەوە كە ئەناااادامانی 

 :پەرلەمانی كوردستان ئەم ئەركانەیان لە ئەستۆدایە
 
 ئەركی یاسادانان .1
ی پڕۆسااا ی میانااا ل  مانرلااا نااادامی پ كانی ئ ركااا ئ 

 :ڕێكخراون و ی خوار ی شێو مب  دایاسادانان
و بڕیااااار: ئەناااادامی  پێشكەشااااكردنی پێشاااانیازی یاسااااا .أ

 بااااااااااڕگەی دووەم لە چوارچێااااااااااوەی پەرلەمااااااااااان لە
دەسااااااااەاڵتی  ،(ی پەیااااااااڕەوی ناااااااااوخۆ78ماااااااااددەی)

هەروەک پێش ەشاا ردنی پێشاانیازی یاسااا پیااادە دەکااات 
"پێشااانیازی یاساااا یاااان بەمشاااێوەیە ئامااااژەی پێ ردووە
( ئەناادامەوە پێشاا ەش 10بڕیااار کە الناای کەم لەالیەن )

 دەکرێن". 
ئەناادامی  و بڕیااار: پاارۆژەو پێشاانیازی یاساااگفتوگااۆی  .ب

پەرلەماان گفتوگاۆی ئەو پارۆژە یاسااو بڕیاارانە دەکاات 
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 کە لەالیەن هەردوو دەسااااااااااااەاڵتی جێبەجێ ااااااااااااردن و
نی بڕگەکاا یەوە ئاراساتەی دەکارێن، هەروەک لەدادوەری

وخۆ اپەیاااڕەوی نااا لە (78یەکەم و ساااێیەمی مااااددەی )
ش گفتوگااۆی ئەو ەئاماژەیااان بااۆ کااراوە، سااەرباری ئەو

پێشاااااانیازی یاساااااااو بڕیااااااارانەش دەکااااااات کە لەالیەن 
ئاراسااااتەیان  ی هەرێاااامدامەزراوە فەرمییەکااااانی دیاااا ە

ی (78ەک لە باڕگەی چاوارەمی مااددەی )دەکرێت هەرو
، 79) اددەکااانیهەرچاای م کااراوە. پاا  یپەیااڕەو ئاماااژە

شاااااااااااە بەوردی ی پەیااااااااااڕەوی ناوخۆ(5)(82، 81، 80

                                                           
( یەكەم: دوای تێڕوانینای پاڕۆژە، یاان پێشانیازەكە، لەالیەن 80ماااددەی ) (5)

كەوت یەكێااك دەسااتەی سااەرۆكایەتی و لیااژنەی یاساااییەوە، ئەگەر دەر
(ی ئەم پەیارەوەدا ،هااتووە، 79لەو پێوەرانەی تێدا نیایە كە لە مااددەی )

دووەم: لەكاتێكاادا  .رەتاادەكرێتەوە و خوێناادنەوەی یەكەماای بااۆ ناكرێاات
ئەناادامانی پەرلەمااان، كە پێشاانیازی یاسااا یااان بڕیارەكەیااان پێشااكەش 
كااردووە، رای دەسااتەی سااەرۆكایەتی و لیااژنەی یاسااایی بۆیااان بااڕوا 

ێهێنەرنەبااااوو، بااااابەتەكە دەخاااارێتە بەردەم پەرلەمااااان بااااۆ بڕیاااااردان پ
ساێیەم: ئەگەر پێشانیازی یاساا، یاان بڕیاارەكە، بە شاێوەیەكی  .لەسەری

گشااتی، رەتنەكاارایەوە، بەاڵم دەسااتەی سااەرۆكایەتی و لیااژنەی یاسااایی، 
تێبینییان لە ساەر پاڕۆژە یاان پێشانیازەكە هەباوو، لەو حااڵەتەدا باۆ ئەو 

پێشكەشااایان كاااردووە دەگەڕێنااادرێتەوە، باااۆ رەچااااوكردنی  ئەنااادامانەی
 .تێبینییەكان و دووبارە پێشكەشكردنەوەی

چوارەم: كاتێك پارۆژە، یاان پێشانیازەكە، لە الیەن دەساتەی ساەرۆكایەتی و 
لیاااژنەی یاسااااییەوە، رەزامەنااادی لەساااەر دەدرێااات، لە یەكەم دانیشاااتنی 

( یەكەم: 81مااااددەی ) .دوای رەزاماندییەكە، دەخرێتە بەرنامەی كارەوە
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گااۆکردنی پااڕۆژەو ۆێ ارەکااانی پرۆسااەی گفتڕهەنگاااوو 
باااۆ ئەو  ەنپێشااانیازی یاسااااو بڕیارەکاااان دیااااری دەک

وایە  ێیاااااااانپ یەنە پەیوەندیااااااادارەکانال بابەتاااااااانەی كە
رێكخستنی یاسایی یاان هەماواركردنەوەی پێویستیان بە

( کە 79دان لە دەقاای ماااددەی )سااەرنجیاسااایی هەیە، بە
پێشانیازی یاساا و بڕیارەكااان، كە لەالیەن "تیایادا هاتووە

ژماااارەی پێوسااات لە ئەنااادامانەوە، پێشاااكەش دەكااارێن، 
پێویسااتە شااێوازی یاسااادانان لەخااۆ بگاارن و لە ماااوەی 
                                                                                                                  
هیچ پاڕۆژە پێشانیازێك، وەرناگیرێات، ئەگەر هەماان نااوەڕۆكی هەبێات، 
لەگەڵ پڕۆژە پێشنیازێكی تر، كە لەژێار دەساتی لیاژنەی تایبەتمەناد دایە 

دووەم: ئەگەر لیاژنە باۆی دەركەوت، كە لە نێاوان  .بۆ راپۆرت نووساین
بنەماااااا  پااااارۆژە یاساااااا و پێشااااانیازی یاساااااا دژیەكااااای هەیە لە رووی

بنەڕەتییەكااانەوە، ئەوا لیااژنە بەراپااۆرتی تااایبەت رای خااۆی پێشكەشاای 
پەرلەماااان دەكاااات، ئەگەر هەریەكێكیاااان، لەڕووی بنەمااااوە پەساااەندكرا، 
مانای رەتكردنەوەی ئەوەی تارە و دواتار لیاژنە رێكااری یاساایی خاۆی 

سااێیەم: پرۆژەیاسااا، بە بنەمااا دادەنرێاات، ئەگەر پێشاانیازی  .دەگاارێتەبەر
ای تااار، پێشكەشاااكراو لە رووی بنەمااااوە یەكباااوون، بە مەرجێاااك یاسااا

 .پێشنیازی یاسا نەچووبێتە قۆناغی ڕاپۆرت نووسین
چااوارەم: ئەگەر پێشاانیازی یاسااا رەتكاارایەوە، لە هەمااان وەرزی یاساااداناندا، 

( یەكەم: لە هەر وەرزێكی یاساداناندا 82ماااددەی ) .پێشكەش ناكرێتەوە
تەنیا لە مانگی یەكەمی وەرزی یاساداناندا، ئەندامانی پەرلەمان، دەتاوانن 

دووەم: تەنیاا لەو حاااڵەتەدا نەبێاات كە  .پێشانیازی یاسااا، پێشاكەش بااكەن
دۆخێكی تایبەت بێتە پاێ  و پێویساتیی بە یاساا، یاان بڕیاارێكی بە پەلە 

بارەشدا دەستەی سەرۆكایەتی هەڵسەنگاندن بۆ پێویساتیی هەبێت و لەو
 .و بە پەلەیی یاسا یان بڕیارەكە دەكات
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( چااااواردە رۆژ، لە رێكەوتاااای پێشكەشااااكردنیانەوە 14)
دەستەی  ڵلەگە ەن لێژنەی یاساییەوە بەهەماهەنگیلەالی

درێات لەساەر بنەماای بڕیاریان لەسەر دە ،سەرۆكایەتی
 :ان لەگەڵ یەكێك لەم پێوەرانەگونجاندنی

هەبوونی بابەتێكی گشتی، كە پێویساتی بەدەركردنای  یەكەم:
 .یاسا، یان بڕیارێك بێت

 .بوونی بۆشاییەكی یاساییەه دووەم:
بەجێكردناااای یاسااااا هەبێاااات و كێشااااە لە جێ ئەگەر سااااێیەم:

 .بە هەمواركردنەوە بێت پێویستیی
، داپێویسااتە لە دەرچوواناادنی ئەو یاسااا و بڕیااارە چااوارەم:

 ".ڕەچاوی بارگرانی دارایی، لەسەر حكومەت بكرێت
ەوێاااااات كە پرۆسااااااەی یاسااااااادانان لە بۆمااااااان دەردەك

جیااااوازی  2018ەوی نااااوخۆی پەساااندكراو لە سااااڵی ڕپەیااا
زۆری هەیە بە بەراورد لەگەڵ پەیاڕوی نااوخۆی پێشاوو، لە 
رێاااگەی داناااانی چەنااادین پێاااوەر و رێككااااری زانساااتی باااۆ 

ر لەالیەن ئەناادامانی پێشاانیازی یاساااو بڕیااا شااكردنیك پێش
ای كااااردوە پەرلەمااااان و پرۆسااااەی ئەمەش و ،پەرلەمااااانەوە

دا جۆرێاك لە پننای یاساادانان لە خاۆی دانان لەم خولەیاسا
كە  ێاتلەو پاشاگەردانیە رزگار ب كرێتپێشبینی د  بگرێت و

 .ونوبوخولەكانی پێشوو بەدەستیەوە گیرۆدە بو
رەزامەنااادی دەرباااڕین یاااان رەتكاااردنەوەی پێشااانیاز و  .ج

پااااارۆژە )یاساااااا و بڕیارەكاااااان(: ئەنااااادامی پەرلەماااااان 
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پەیاڕەوی  ی(6)(93، 91، 90لەچوارچێوەی ماددەكاانی )
 .ناوخۆ ئەو ئەركە پیادە دەكات

هەموارکردنی یاساو بڕیاارە بەرکارەکاان: هەروەک  .د
بااڕگەى دووەم لە پەیااڕەوی ناااوخۆ  77لە ماااددەى 

 ئاماژەى پێ راوە.

                                                           
( یەكەم: دانیشاااااتنی دەنگااااادان، لە ساااااەر پااااارۆژە، یاااااان 90مااااااددەی ) (6)

پێشنیازەكە، نابێت لە هەفتەیە  زیااتر، لە دوای دانیشاتنی خوێنادنەوەی 
ا، دەتوانێااات داوای دووەم: ئەنااادام، لەو مااااوەیەد .دووەم، تێاااپەر بكاااات

بینینی داڕشتنەوەی كۆتایی، لە جێگاری دووەمای ساەرۆكی پەرلەماان و 
ساااێیەم: لە دانیشاااتنی  .لیاااژنەی یاساااایی و لیاااژنەی تایبەتمەناااد بكاااات

 .دەنگداناادا، را بە گفتوگااۆ یااان پێشكەشااكردنی پێشاانیازی تااازە نادرێاات
دەسات  ( یەكەم: دەنگدان، لە سەر ناوی یاسا یان بریاارەكە91ماددەی )

پێدەكات، دواتر یەكە بە یەكەی ماددەكان و كۆتایی بە دەنگدان لە ساەر 
هۆیەكانی دەرچوواندن، دواجار گشت یاسا یان بڕیارەكە دەنگی لەساەر 

دووەم: لە كاااااتی بااااوونی زیاااااتر، لە یە  پێشاااانیاز، هەمااااوو  .دەدرێاااات
پێشااانیازەكان، دەخااارێنە دەنگااادان، كامیاااان زۆریااانەی دەنگااای هێناااا بە 

 سێیەم: لە خستنەدەنگدانی رایەكاندا پێویستە ئەو .كراو دادەنرێتپەسەند
( س  ئەندام پشتگیریی ڕایەكە 3رایەی دەخرێتە دەنگدان بەالیەنی كەم )

( دوو ئەنااادامەی باااۆ ئاخااااوتن دەكەونە رێزبەنااادی 2باااكەن، جاااگە لەو )
(: یەكەم: یاسا و بڕیارەكان، بە زۆریانەی ژماارەی 93ماددەی ) .كۆتایی
ووان، پەسااااەند دەكاااارێن، جااااگە لەو حاڵەتااااانەی پێویسااااتییان ئامااااادەب

دووەم: سااەرۆ  بە پێاای ئەنجااامی دەنگاادان،  .بەزۆریاانەی تااایبەت هەیە
بڕیااااری پەرلەماااان بە رەزامەنااادی، یاااان رەتكاااردنەوە لە ساااەر یاساااا و 

 .بڕیارەكان رادەگەیەنێت
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یاسااا هەمااوارکردنی جێبەجێ ردناای  و بەركاااركردن . 
ەكان: ئەنادامی پەرلەماان  لە چوارچێاوەی یئیتی ادی

ری ودەساااااتو ( بااااارگەی دووەم لە121مااااااددەی )
 یتەحكومکە تیایاااادا هاااااتووە" هەمیشااااەیی عێاااارات

 یاساای یكردناێجەبێو ج ماواركردنەه یماف مێرەه
دژ  انییااكۆناك رەگەئ ەیەه داەكەمێاارەه ەل  یدرالیااف
 ماااداێرەه یاساااایو  یدرالیاااف یاساااای وانێااانەل  یە
 وەئ یروسااااانو ەل ەك كێاااااتەباب رەساااااەل باااااووەه
 یتەحكاااااومەب تنەبیتاااااا ەك تێااااابەن داەتانەاڵساااااەد
بڕگەی ساێیەم لە (7)(77ماددەی ) هارو ه  ،یدرالیف

 ."پەیڕەوی ناوخۆ ئەم ئەركە پیادە دەكات
دانانی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان، لە چوارچێوەی  .و

(ی 1لە یاسای ژماارە ) (56)ماددەی  (8)(8بڕگەی )
 . 1992ساڵی 

 
 ئەركی نوێنەرایەتیكردن .2

ئەناااادامی پەرلەمااااانی كوردسااااتان لە میااااانەی كاااااری 
 : پەرلەمانتاری خۆیدا پیادەی ئەم نوێنەرایەتیانە دەكات

                                                           

(: مەبەساااات لە یاسااااادانان: سااااێیەم: بەركاااااركردن یااااان 77ماااااااددەی ) (7)
 .مواركردنی كارپێكردنی یاسا فیدراڵیەكانهە

( بااڕگەی هەشااتەم: دانااانی پەیااڕەی ناااوخۆی و دیاااركردنی 56(ماااددەی )8)
 .مینكات و بڕیاردان لەسەر بوجەكەی و دامەزراندنی كارمەندەكانی
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دنی گەلاااااای كوردسااااااتان بەسااااااەرجەم نااااااوێنەرایەتیكر .أ
 لە (9)كانیەوە، لەچوارچێااااوەی ماااااددەی سااااێیەماتاااا پێكه

ی پەرلەماااانی كوردساااتان، هەروەهاااا یاساااای هەڵبژاردنااا
لە پەیااڕەوی ناااوخۆی  (10)(2گەی دووەم لە ماااددەی)ڕباا

 .پەرلەمان
كوردساااااتان لە باااااۆنەو  رایەتیكردنی پەرلەماااااانیوێناااا ن .ب

گەی حەوتەم ڕەكان، لە چوارچێوەی بایمانیئاهەنگە نیشت
 .دالە پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان (11)(18لە ماددەی)

ەكەی لەنااو یزب یان قەوارە سیاساینوێنەرایەتیكردنی ح .ج
 گەی دووەم لەڕچوارچێوەی ب پەرلەمانی كوردستان، لە

. دانااااااوخۆی پەرلەمانااااا ( لە پەیاااااڕەوی110) مااااااددەی
 110مااددەی  بڕگەی دووەم لە دەقی نەوە لەوبەوردبو
 کە دەبێااتەوە ونئەوەمااان بااۆ رو ،ەوی ناااوخۆڕی پەیاا

                                                           
( ماددەی سێیەم:  ئەندامی پەرلەمان دەبێاتە ناوێنەری گەلای كوردساتان ا 9)

 .عێرات
دووەم: پەرلەماااان، لە ژماااارەیە  ئەنااادام پێكااادێت، بەو (: 2مااااددەی ) (10)

(ی 1پێااایەی، كە لە یاساااای هەڵبژاردنااای پەرلەماااانی كورساااتان ژماااارە )
ی هەماااواركراودا هااااتووە و بەپێااای یاساااای هەڵبژاردنااای 1992سااااڵی 

پەرلەماااااانی كوردساااااتان هەڵدەبژێااااادرێن و ناااااوێنەرایەتی ساااااەرجەم 
 .پێكهاتەكانی گەلی كوردستان ا عێرات دەكەن

(: حەوتەم: نوێنەرایەتیكردنی پەرلەمان، لە بۆنە و ئاهەنگە 18ماددەی ) (11)
نیشاااتیمانییەكاندا، دەشاااێت جێگرەكاااانی، یاااان هەر ئەنااادامێكی تااار، باااۆ 

 .ئەوكارە ڕاسپێرێت



35 

فراكساااایۆنەكەی خااااۆی  ك لەێاااائەناااادامی پەرلەمااااان كات
ساایفەتی  ،نەمێنیاات یااان بچێااتە پاااڵ فراكساایۆنێكی دیااكە

ئەمەش ئەوە دەگەیەنێات كە  لە دەست دەدات ئەندامێتی
ئەنااااادامی پەرلەماااااان جاااااگە لە ناااااوێنەرایەتی خەڵكااااای 

نااوێنەرایەتی قەوارە یااان  ،كوردسااتان لە نێااو پەرلەماناادا
 .ەكەشی دەكاتیزبە سیاسیح
 
 رونووسینەوەو پەسندکردنی دەستوئەركی  .3
ی دیموكراسی ێچك ی رو واڵتان كی گشتی ئ ی شێو ب 

 دوو شااێواز پیاااد  واڵت،وری سااتود دانااانی  ۆباا رباا گرن د 
 :یانك ور ستوی د و سین ونو ن بۆك د 
 مك وازی ی شێ

 :(التأسیسیة ة)الجمعی زراندنی دام ست شێوازی د 
ی ست ل د گ  ،مریكی ناسراو مۆدیلی ئ ب  ك  لەم شێوازەدا

ری وساتود  ،بژێرێتەهەڵاد (ةیسایالتأس ةیالجمع) زراندندام 
 و و وسارێت وند  و ی سات و د ن ئا الی وخۆ ل است واڵت ر

 كرێت.د  ندس پ 
 مشێوازی دوو 

 :اپرسیرشێوازی 
مان رلا پ  ،برێاتناود  نسایر ماۆدیلی ف  ب  ك  م شێواز ئ 

ی و وسااین ون هێنێت بااۆد   پێكاایاا خااودی خااۆی یااان لیژن 
ن الیااااا ل  ك وسااااا وشن كردنی ردوای ئامااااااد  رووساااااتود 
دوای  كرێاااااااات ور د ساااااااا گفتوگااااااااۆی ل  و ماناااااااا رل پ 
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ساااتی رد ب  خرێتااا د  ،و مانااا رل ن پ الیااا ندكردنی ل سااا پ 
تی  ن یان رندی بك س پ  و  یی راپرسیڕێگ ل  كول تاو گ 
 .و ن بك 

ی یمیشااا وری ه وساااتی د و وساااین وی نپرۆسااا ل  دیاااار 
 بۆیااا  ،ڵبژاردهااا  اپرسااایعێااارات شاااێوازی ر (2005)سااااڵی 

ۆڵاای زۆری بینااای ر وساااامانی ئ نی نیشااتنجومااا بینااین ئ د 
ندكردنی ساااا پ  كردن وئاماااااد  وو سااااین وی نوپرۆساااا ل 
 بااااا  (،2005یی عێراقااااای سااااااڵی )میشااااا ری ه وساااااتود 

یاسااای  لاا  (61) و (60) یكااانقاای مادد د  لاا  و وناا وردبو
و ڕوونی ئاا باا  ەت بۆقۆناااغی گواسااتنەووڵاا بردنی د ڕێو  باا
 .12بێتد  ست رج ب  مان بۆاستی ر

                                                           
یی میشا ساتووری ه شنووسای د ی نیشاتمانی ڕ ڵا كۆم  (: پێویسات 60ماددەی) 12

دات، نجام د نادین رێگاا ئا چ ب  رپرسایارێتی م ب ئا  یا ڵ م كۆم عێرات بنووسیت، ئ 
ڕێگای لااا  ك ساااتوور رد س گفتوگاااۆتە ل )تشاااجیم(  هانااادانی كێک لەو ڕێگایانااا یااا 

رێگای كی عێراقاداو لا موو الیا ها  لی ئاشكراو گشتی و خوالوخاول لا گ و كۆبوون 
ی و كاتی نووساین اڵتیانی عێرات لا هاووپێشنیازی  ل   . و یاندنیش زگاكانی ڕاگ د 
 .گرێترد دا و ك ستوور د 

سااااتووری شنووسااای د ی نیشااااتمانی ڕ ڵ ركۆم سااا ل  . پێویساااات 1(: 61مااااددەی)
 .ترازێت( ناا 2005(ی ئااابی )15) ڕی لاا وپاا كاادا، ئ ی ماو یی بنووسااێت لاا  میشاا ه 
لی عێاااارات سااااتی گاااا رد ب  رێتاااا خد  ك یی میشاااا ه  سااااتوور شنووساااای د .ر 2
دا، كاا ی پااێ  ڕیفراندۆم ماو ن. لاا ربد سا ڕیفرانادۆمێكی گشااتی تااا رەزامەناادی ل ب 
كرێات باۆ ش د كی فاراوان دابا ی شێو و ب و كرێت باڵود  ك ستوور شنووسی د ر 

 .لااااداگ كانی نێوان ڕۆڵاااا لاااا  ك سااااتوور ر د ساااا كی گشااااتی ل هاناااادانی گفتوگۆیاااا 
كرێات، ند د سا ش پ ك ساتوور شنووسی د وێت، ڕ ك رد .ڕیفراندۆمی گشتی س 3

رجێك دوو ماا ن، ب د ر د ساا ناادی ل زام عێراقاادا ڕ ران ل نگااد ی د كاتێااک زۆریناا 
 .دواو  )رەتی نەکەنەوە( ن ید س  پارێزگا یان زیاتردا ن ران ل نگد لەسەر سێی د 
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ونی وزمابااااردوودا دوو ئااااا ر رێمی كوردسااااتانی  لااااا هاااا 
 و وبری هااا وساااتوی د كردنی پاااڕۆژ و ئامااااد و وساااین ون

مانی رلااا بیناااین پ د  بۆیااا  ،و وكردمان شاااێوازی پیااااد هااا 
 و و ووساین ی نپرۆسا  لا  ۆڵی گرنگای بینیاو كوردستان ر

وری وساااااتكاااااانی د ندكردنی پڕۆژ سااااا كردن و پ ئامااااااد 
بێگومااااان لە داهاتووشاااادا پێشاااابینی  رێمی كوردسااااتانهاااا 

 .دەکرێت هەمان رۆڵ ببینێت
بواری لا لە راباردوودا مانی كوردساتان رل ۆڵی پ كرێت رد 
 :و ین كورت بك   وی خوار ی م شێو ورسازی ب وستد 

دانااااااان و دەستنیشااااااانكردنی ئەناااااادامانی لیااااااژنەی  .أ
وری هەرێماااااای ونووسااااااینەوەی پاااااارۆژەی دەساااااات

كوردسااتان، لەچوارچێااوەی بااڕگەی یەكەم مااااددەی 
، یاسااای 2015(ی ساااڵی 4لەیاسااای ژمااارە ) (13)(2)

ری كوردساااتان ا وئاماااادەكردنی پااارۆژەی دەساااتو
 .عێرات بۆ راپرسی

دەسااااااتووری هەرێماااااای پەسااااااندكردنی پاااااارۆژەی  .ب
لە یاسای  (14)(5كوردستان، لەچوارچێوەی ماددەی )

 .2015(ی ساڵی 4ژمارە )

                                                           
(: یەكەم: لیااژنەیە  بەزۆریاانەی رەهااای دەنگاای ئەناادامانی 2) ماااددەی (13)

پەرلەماااان هەڵااادەبژێردرێت كە دەكرێااات ئەنااادامی پەرلەماااان بااان، یاااان 
لەدەرەوەی پەرلەمااان، بەمەرجێااك پسااپۆر یااان خاااوەن ەزموون باان و 

 .رێژەی ژنان و نوێنەرایەتی پێكهاتە نەتەوەییەكان لەخۆ بگرێت
( ی ژماارەی 2/3ژەكە بەرەزامەندی النای كەم )(: كۆی پرۆ5) ماددەی (14)

 .ئەندامانی پەرلەمان پەسند دەكرێت
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ئەركاااااااااااای بێگومااااااااااااان لەدوای دەرچوونیشاااااااااااای  .ج
هەمواركردنیشااااااای دەكەوێاااااااتە ئەساااااااتۆ، هەروە  

ماااااااددەی  2009ری ساااااااڵی ولەپاااااارۆژە دەسااااااتو
 .برگەی دووەمدا هاتووە (15)(120)
 

 ئەركی دارایی .4
 98ماددەكاااااااااانی )حاااااااااوكمی بەپشااااااااات بەساااااااااتن بە

، ئەناااادامی پەرلەمااااان ی پەیااااڕوی ناااااوخۆ(16)(610تاااااوەكو

                                                           
(: دووەم:  سااەرۆكی هەرێماای كوردسااتان و ئەنجااومەنی 120( ماااددە )15)

وەزیران پێكەوە، یان سێییەكی ژمارەی ئەندامانی پەرلەمان بۆیاان هەیە 
 .پێشنیاری هەمواركردنی دەستوور بكەن

تەی ساااااەرۆكایەتی، لە نزیكتااااارین دانیشاااااتنی (: دەسااااا99( مااااااااددەی )16)
پەرلەمانااادا، پااااش گەیشاااتنی پااارۆژەكە، لەالیەن حكاااومەتەوە، پااارۆژەكە 
ئاراستەی لیژنەی دارایی و كاروباری ئاابووری و ئەنادامانی پەرلەماانی 

( هەر لیژنەیە  لەڕێی دەستەی ساەرۆكایەتییەوە 100ماددەی ) .دەكات
ەی پەیوەسااتە بە تایبەتمەناادی تێبینییەكااانی خااۆی، دەربااارەی ئەو بەشاا

خۆیەوە لە نێاو پاڕۆژە باودجەی گشاتی و ژمێارەی كۆتاایی و لەمااوەی 
ماااددەی  .( دە ڕۆژدا، دەداتە لیااژنەی دارایاای و كاروباااری ئااابووری10)
( یەكەم: لەسااەر لیااژنەی دارایاای و كاروباااری ئااابووری پێویسااتە، 101)

ژەكە لە ماوەی ڕاپۆرتی بودجە و ژمێرەی كۆتایی خۆی، دەربارەی پڕۆ
( بیست ویە  رۆژ، دوای گەیشتنی ڕاپۆرتی لیژنەكان، پێشكەش 21لە )

بە دەستەی سەرۆكایەتی بكات. دووەم: پێویستە دەستەی سەرۆكایەتی، 
لە یەكەماااین دانیشاااتن لەدوای گەیشاااتنی، راپاااۆرتەكە بخااااتە بەرناااامەی 

ساااێیەم: ئەگەر ئەو مااااوەیە بەساااەرچوو، لیاااژنەكە نەیتاااوانی  .كاااارەوە
اپااۆرت پێشااكەش بكااات، دەسااتەی سااەرۆكایەتی، دەتوانێاات ماااوەیەكی ڕ
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( دە ڕۆژ تێااپەر نەكااات، ئەگەر لەو ماوەیەشاادا، 10تااری پاا  باادات لە )

ڕاپااااۆرتی پێشااااكەش نەكاااارد، بە پشاااات بەسااااتن بە راپااااۆرتی لیااااژنە 
پەرلەمانییەكان، دوای رێكخستنیان، لەالیەن لیژنەی یاساییەوە گفتوگۆی 

(: یەكەم: ڕاپااۆرتی لیااژنەی دارایاای و 102ددەی )مااااا .لەبااارەوە دەكرێاات
كاروباری ئابووری بەسەر ئەنداماندا دابەش دەكرێت و ناكرێت لەالیەن 

( چاا  48پەرلەمااانەوە دەساات بە گفتوگااۆ بكرێاات بەر لە تێپەڕبااوونی )
دووەم: ڕاپۆرتی لیاژنەی دارایای  .وهەشت كاتژمێر بەسەر دابەشكردنیدا
ەی ساااااەرجەم راپاااااۆرتی لیاااااژنە و كاروبااااااری ئاااااابووری، كاااااۆكەرەو

 .پەیوەندیااادارەكان و رای كۆتاااایی لیاااژنەی دارایااای و ئاااابووری دەبێااات
(: یەكەم: پەرلەماااان، دەتوانێااات تەرخاااانكراوی پاااڕۆژەی 103مااااددەی )

باااودجە هەڵبوەشاااێنێتەوە، یاااان كەمااای بكااااتەوە، یاااان لە مااااددەیە  باااۆ 
یە  بااۆ مااددەیەكی تار، یااان لە بەشاێك بااۆ بەشاێكی تاار، یاان لە دەرواز

دووەم: پێشاااااانیازی زیااااااادكردنی  .دەروازەیەكاااااای تاااااار بیگااااااوازێتەوە
، یاااان تەرخااانكراوی پاااڕۆژە باااودجە، یاااان هێنانەكااایەی تێچاااووی ناااوا

كەمكااردنەوەی داهاتەكااان، پەسااند ناكرێاات، تەنیااا لەو بااارەوە نەبێاات كە، 
(: یەكەم: 104ماااددەی ) .پەرلەمااان بتوانێاات، بااڕوا بە حكااومەت بهێنێاات

ەندیاادار، راپااۆرتی حكااومەت، سااەبارەت بە پاارۆژە یاسااای وەزیااری پەیو
باااودجە دەخااااتەڕوو، پاشاااان لیاااژنەی دارایااای و كاروبااااری ئاااابووری، 

دووەم:  .راپاااۆرتی هاوبەشااای لیژنەكاااانی پەرلەماااان، پێشاااكەش دەكاااات
ڕاپۆرتەكان، بە شێوەیەكی گشتی، گفتوگۆییاان لەباارەوە، دەكرێات پاێ  

ازەكاااانی پاااڕۆژە باااودجە و چوونەساااەر گفتوگاااۆكردن لەباااارەی دەرو
( دە 10بڕیاردان لە بەندەكانی، هەر ئەندامێك دەتوانێت بۆ ماوەیە  لە )

خولە  تێپەڕ نەكات، بە شێوەیەكی گشاتی گفتوگاۆ لەساەر ڕاپۆرتەكاان 
(: یەكەم: لیاااژنە، )بەشاااەكانی( پاااڕۆژە باااوودجە 105مااااددەی ) .بكاااات

 .دە بە ماااددەدەخاااتەڕوو، بااۆ گفتوگااۆكردن و بریاااردان لەسااەریان، ماااد
دووەم: هەر ئەندامێك دەتوانێت لەساەر هەر مااددەیە  باۆ مااوەیە  لە 
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لەدارشاتنی  بەپیادەكردنی ئەركای بەشاداریكردنهەڵدەستێت 
سیاسااااەتی گشااااتی ئااااابووری هەرێاااام لەرێااااگەی گفتوگااااۆو 
 .پەسندكردنی برگەكانی یاسای باودجەو ژمێارەی كۆتااییەوە

وەزیاااران ئەنجاااومەنی  ،(ی پەیاااڕەوی نااااوخۆ98مااااددەی )
ودجە دەکاااات بەمشاااێوەیەی بەنااااردنی پااارۆژەی بااا ناچاااار

 :خوارەوە
 یتاەرەسااەل ،ەسااتیوێپ رانیاازەو ینەنجااومەئ رەسااە: لمەكیە

 ڵیسااااەل رەو ب كڵێساااا ماااووەه یماااەكیە ینیتشااار یماااانگ
 مااانەرلەپ ۆباا ەبااودج ەژڕۆپاا ،ۆگفتوگاا یسااتەبەم ەب ،یاایدارا
 .تێرێبن
 ییتاااۆك ەل ،ەسااتیوێپ رانیاازەو ینەومنجااەئ رەسااە: لمەدوو 

 ڵیساااا ییتااااۆك ەیرێاااژم كدا،ێڵساااا ماااووەه یساااانین یماااانگ
 . تێرێبن مانەرلەپ ۆب شوو،ێپ

 وەل ،ییتاااااۆك ەیرێااااو ژم ەبااااودج ەژڕۆپاااا رەگە: ئمێیەساااا
 ەكراویاریااااااد ، دا(مەم و دوو ەكیە) ەیگڕبااااااەل ەیوتەكێاااااار
 ،ەوەوونكااااااردنڕ یداوا مااااااانەرلەپ مااااااان،ەرلەپ ەشااااااتەیگەن
 بااووەگونجاااو ه یكااارۆه رەگەئ كااات،ەد یاایدارا یریاازەوەل

 .كاتەن ەڕپێت ژڕۆ ە( پازد15) ەل ەك داتەدێپ یكەیەماو

                                                                                                                  

(: دەنگادان، بەپێای 106ماددەی ) .( خولە  تێپەڕنەكات، گفتوگۆ بكات3)
 .(ی ئەم پەیڕەوە دەبێت91ماددەی )
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بەشاااێوەیەکی  ی ی پەیاااڕەو 17(610( تاااا )99ماددەکاااانی )
ۆژەی باااودجە ڕپاااورد هەنگااااوو رێ ارەکاااانی پەساااندکردنی 

 .ەندەخ لەالیەن پەرلەمانی کوردستانەوە رێک
 

هەڵبژاردن و دەستنیشانكردنی كەسانێك بۆ پۆستە  .5
 بااڵكان

بەركارەكااان و  ناادامی پەرلەمااان لەچوارچێااوەی یاسااائە
ئەم ئەركە بەم شاێوەیەی خاوارەوە پیاادە  داپەیڕەوی ناوخۆ

 :دەكات
هەڵبژاردنااااای دەساااااتەی ساااااەرۆكایەتی پەرلەماااااان، لە  .أ

 .داوی ناوخۆەی پەیڕ(18)(14چوارچێوەی ماددەی )

                                                           
 هەمان سەرچاوە.17
پەرلەمااان، بە زۆریاانەی رەهااای ژمااارەی ئەناادامان و بە  (:14(ماااددەی )18)

دەنگااادانی نهێنااای و راساااتەوخۆ، دەساااتەی ساااەرۆكایەتی، بەپێااای ئەم 
یەكەم: سااااەرۆكی یەكەم دانیشااااتن، دەرگااااای :رێكااااارانە هەڵاااادەبژێرێت

دووەم: داوا .خۆپااڵوتن، بۆ پۆستەكانی دەستەی سەرۆكایەتی، دەكاتەوە
لە پااااڵێوراوان دەكاااات، كە خۆپااڵوتنیاااان رابگەیەنااان و دواتااار دەرگاااای 

سێیەم: بەپێای .و پرۆسەی هەڵبژاردن دەستپێدەكات خۆپااڵوتن دادەخات
پیتەكااانی )ئەلفباا (ی كااوردی، داوا لە ئەناادامان دەكااات، بااۆ پۆسااتەكانی 

چااوارەم: .دەسااتەی سااەرۆكایەتی، بەجیااا دەناا  بە پاڵێوراوەكااان باادەن
ئەناادام، ناااوی پاااڵێوراوی خوازیاااری خااۆی، بااۆ هەریە  لە پۆسااتەكان، 

ەڵبااژاردنە دەنووسااێت و بەدەسااتی لەسااەر پسااووڵەیەكی تااایبەت بەو ه
پێانجەم: ساەرۆكی یەكەم .خۆی دەیخاتە ناو سندوقی تایبەت بەو پۆستە

دانیشاااااتن كۆتاییهااااااتنی پرۆساااااەی دەنگااااادان ڕادەگەیەنێااااات و داوا لە 
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پاااااڵوتن ودیااااریكردنی ساااەرۆكی دیاااوانی چااااودێری،  .ب
(ی 2یاسااااای ژمااااارە ) لە( 5لەچوارچێااااوەی ماااااددەی )

 .(19)2008ساڵی 

                                                                                                                  
دووالوتااااارین  ئەنااااادام دەكاااااات، باااااۆ جیااااااكردنەوەی دەنگەكاااااان، بە 

یان  شەشەم: ئەگەر ژمارەی دەنگەكانی دوو ڕكابەر،.سەرپەرشتی خۆی
زیاااتر، بااۆ هەریە  لە پۆسااتەكان یەكسااان بااوون، پرۆسااەی دەنگاادان 
دووبارە دەكرێتەوە، ئەگەر دیسان ژمارەی دەنگەكان یەكسان بوون، بە 
تیروپشاااااااك پۆساااااااتەكە، باااااااۆ یەكێاااااااك لە پاڵێوراوەكاااااااان، یەكااااااان 

حەوتەم: ئەگەر، باااااۆ هەریە  لە پۆساااااتەكان، تەنیاااااا یە  .دەكرێااااااتەوە
وو، ساەرۆكی یەكەم دانیشاتن، ڕاساتەوخۆ بە پاڵێوراوی ب  ركابەر هەبا

ناولێنااااااااااان، پاااااااااااڵێوراوەكە، بااااااااااۆ پۆسااااااااااتەكە بە سااااااااااەركەوتوو، 
هەشتەم: ساەرۆكی یەكەم دانیشاتن، ئەنجاامی دەنگادان، باۆ .رادەگەیەنێت

ئەنااادامان ئاشاااكرادەكات و داوا لە دەساااتەی ساااەرۆكایەتی هەڵبژێااارراو 
 .دەكات، بچنە جێگەی تەرخانكراوی خۆیان

(:سەرۆكی دیوان بەمەرساوومێك كە لەساەرۆكایەتی هەرێام 5(ماددەی )19)
دادەمەزرێااات و لە ساااەر پاااااڵوتنی ئەنجاااومەنی نیشاااتمانیی  دەردەچااا 
عیرات و بە زۆریانەی دەنگای ئەنادامانی و بەپالەی وەزیار  –كوردستان 

و هەمااوو مااائ و ئیمتیااازاتێكی وەزیریشاای هەیە، سااەبارەت بە  دەباا 
خااازمەت و دەساااتەاڵتی وەزیاااری ماااووچەو دەرمااااڵەو خانەنشاااینی و 

لەوەی كە پەیوەناادیی بە كاروباااری دیااوان و مااین  و  داراییشاای دەباا 
( سااڵەو شاایانی دووباارە 4بودجەوە هەیەو ماوەی ساەرۆكایەتیەكەی )

باااوونەوەی باااۆ یە  جاااار بەرەزامەنااادی زۆریااانەی دەنگااای ئەنااادامانی 
اوەی لەمااا عیااارات هەیەو، نااااب  –ئەنجاااومەنی نیشاااتمانیی كوردساااتان 

رەزامەندی دوو لەساەر ساێی دەنگای ئەنادامانی  سەرۆكایەتیەكەی بەب 
 . عیرات البدرا –ئەنجومەنی نیشتمانیی كوردستان 



43 

هەڵبژاردناای سااەرۆكی دەسااتەی نەزاهە، لەچوارچێااوەی  .ج
(ی 3باااڕگەی یەكەم لەیاساااای ژماااارە ) (20)(6) مااااددەی
 .2011ساڵی 

هەڵبژاردنی كۆمسیارانی كۆمسیۆنی باااڵی ساەربەخۆی  .د
( لە 5هەڵبااژاردن و راپرساای، لەچوارچێااوەی ماااددەی )

 .(21)2014(ی ساڵی 4یاسای ژمارە )
هەڵبژاردنی ئەندامانی بەرێوەبردنی سندوقی كوردستان  . 

ەكااان، لەچوارچێااوەی ماااددەی یبااۆ داهاااتە نەوتاای وگازی

                                                           
(:یەكەم: پەرلەمان هەڵبژاردنی سەرۆكی دەساتە بە دەنگادانی 5(ماددەی )20)

نهێنااای بەزۆرینااایە دوولەساااەر ساااێی ئەنااادامانی پەرلەماااان لەنێاااو سااا  
تۆ، كەئەنجاومەنی دادوەری لەهەرێمادا كاندیادیان كاندیاددا دەگارێتە ئەسا

دەكااااات. هەلبژێااااردراو بەمەرسااااومێكی هەرێماااای و بەپاااالەی وەزیاااار 
دادەمەزرێااااات. لەحاااااالەتی ساااااەرنەكەوتنی یەكیاااااك لە كاندیااااادەكان بە 
دوولەسەرسێی دەنگی ئەندامانی پەرلەمان هەلبژاردن لەنێوانی ئەو دوو 

 ە، دووبااارە دەكاارێنەو ،كاندیاادەی كەزۆریاانەی دەنگیااان بەدەساات هێناااو
سااەركەوتووش ئەوەیە كە دوولەسەرسااێی دەنگاای ئەناادامانی پەرلەمااان 

 . بەدەست دەهێنێت
( 9یەكەم: ئەنجومەنی كۆمسیاران: لە ):(:كۆمسیۆن پێكدێت لە5(ماددەی )21)

، كە لەالیەن پەرلەمانەوە بەزۆریانەی رەهاای ئەنادامانی نۆ ئەندام پێكدا
ی لەالیەن لیژنەیەكی تایبەتەوە كە پەرلەماان هەڵدەبژێردرێن، دوای ئەوە

پێشنیاز دەكرێن، بەمەرجێك دوو ئەندامی ئەنجومەن بەالنای  پێكیدەهێن 
كەمەوە یاساااااانا  بااااان، هەروەهاااااا دەبااااای ناااااوێنەرایەتی ئافرەتاااااان و 

( 5و ماااوەی كاااركردنی ئەنجااومەنەكەش ) پێكهاتەكااان مسااۆگەر بكاارا
 . پێنج ساڵی ڕۆژ ژمێرییە
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(ی ساااااڵی 2یاسااااای ژمااااارە )بااااڕگەی دووەم لە (22)(5)
2015. 

 
 ئەركی سیاسی .6

ئەناااادامی پەرلەمااااانی كوردسااااتان لە میااااانەی كاااااری 
پەرلەمانی خۆیدا كۆمەڵێك ئەركی سیاسی گرن  و كاریگەر 

 : بەم شێوەیەی خوارەوە ،پیادە دەكات
)ناوناااان(ی ساااەرۆكی دەساااەاڵتی  دەستنیشاااانكردن .أ

 ( لە3جێبەجێكاااااااردن، لەچوارچێاااااااوەی باااااااڕگەی )
 .1992(ی سااڵی 1یاسای ژماارە) لە (56)ماددەی 

 یشااانكردنیستنە: دمێیەساا ەیگڕبکەتیایاادا هاااتووە"
  یااااوەئ ەك كااااردن،ێجەبێج یتەاڵسااااەد یكۆرەساااا
 ینااااااااااادامانەئ یشاااااااااااانكردنیستنەد یتەاڵساااااااااااەد
 ماااانەرلەپ ینااادامانەئ وانێااانەل ەیەه ەیكەتەاڵساااەد
 "تردا. یسانەك انی

                                                           

( دووەم: ئەندامانی دەساتە لەالیەن ئەنجاومەنی وەزیارانەوە 5ماددەی ) (22)
پااااش پەساااەندكردنیان بەزۆریااانەی ڕەهاااای ئەنااادامانی پەرلەماااان باااۆ 

( چااوار ساااڵ دادەمەزریاان و شاایاون بااۆ 4ماااوەیە  كە زیاترنەبێاات لە )
یەكجاااار ناااوێكردنەوە بەهەماااان ڕێكاااارە باساااكراوەكان و ئەوانەی ئەو 

ەواوباااااوونی مااااااوەی دیااااااریكراو وەزیفەیاااااان پڕكاااااردۆتەوە پااااااش ت
دەگەڕیناااادرێنەوە سااااەركارەكانی پێشااااوویان بەر لە ئەسااااتۆگرتنی ئەم 

 .وەزیفانە
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دەسااااااااەاڵتی بەخشااااااااین و لێسااااااااەندنەوە لەتمانەم .ب
 ( لە4ڕگەی )جێبەجێكاااااااردن، لەچوارچێاااااااوەی بااااااا

 دانەمتمااااااانکە تیایاااااادا هاااااااتووە " (56)ماااااااددەی 
 .ەیوەندنەسااااااێل انیااااااكردن،ێجەبێج یتەاڵسااااااەدەب
(ی 1یاسای ژمارە ) لە (54)ماددەی لە( 2برگەی )"

 یكیەچااااااوارکە تیایااااادا هااااااتووە " (1992سااااااڵی)
 كااارۆه یداواكااار ەیەه انۆیااب مااانەرلەپ یناادامانەئ
 ینەنجاومەئ ەل ەوەندنەساێل واڕب ۆب نەبك شەشكێپ
 ،یكانەنااااااااادامەئ ەل کێاااااااااكیە انیاااااااااكردن،ێجەبێج
 یژووێاااامەل ژڕۆ وتەح ەیتااااا ماااااو  یمااااانەرلەپ
 مەئ رەسااەل ژێتااووو تەڕێااپەنێت ەویەشااكردنەشكێپ

 نجاایئ ژ،ێوتاووەل ژڕۆدوو  یناكاات، دوا ەییداواكار
 ".تێدرەد رەسەل ینگەد

لەپەیااااڕەوی  (23)(76، 75، 74هەروەهااااا ماددەكااااانی )
بە هەمان شێوە ئاماژە بە رێ ارەکاانی لێساەندنەوەی  ناوخۆ

                                                           

(: یەكەم: لێساااەندنەوەی متماااانە دروسااات نابێااات بەبااا  74( مااااااددەی )23)
ئەنجامدانی پرۆسەی پرساندن، چ بە ئاماادەبوونی پرساێندراو بێات یاان 

دووەم: ئەگەر وەاڵماااااااای پرساااااااااندنەكە بااااااااڕوا  .بە ئامااااااااادەنەبوونی
پێهێنەرنەبااوو، بااۆ پرسااێنەر، دەتوانێاات پێشاانیازی لێسااەندنەوەی متمااانە 

سااێیەم: پااێ  دەنگاادان،  .بكااات، بە رەزامەناادیی زۆریاانەی ئامااادەبووان
لەسەر لێساەندنەوەی متماانە، ساەرۆ  رێگاا دەدات بە ئاخااوتن لەساەر 

ەی داوای لێااوەرگرتنەوەی متماااانە ( دوو ئەنااادام لەوان2ئەم بااابەتە، بە )
 .( دوو ئەنااااادامی  لەوانەی دژی لێساااااەندنەوەی متماااااانەن2دەكەن و )
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لە ساااااااەرۆک و ئەنااااااادامانی دەساااااااەاڵتی  ەنمتماااااااانە دەک
 جێبەجێ ردن وسەرۆکی کۆمسیۆن ودەستە سەربەخۆکان.

کە پەرلەماااان بەوە ب ەیااان  ئامااااژە خاااۆیەتىێگەى جااا
لەمیااانەى خااولى ساایێەمیدا دەستنیشااانى جێگاارى سااەرۆکى 

( ى سااڵى ٥ە ئەویا  بەپێاى بڕیاارى ژماارە)وهەرێمى کردو
 ( کەتیایدا هاتووە:٢٠١٢)

 وڵاڵباادە)ع لەسەردەستنیشااان ردنى بەڕێاازیەکەم: بڕیاااردان 
لاى( ەع ەلاى( ناساراو بە )کۆسارەت رساولسول عەر
   -ى کوردساتان پۆستى جێگارى ساەرۆکى هەرێما بۆ

ەم لەیاسااى هەروەها بەپێى مااددەى شاانزەی، عێرات
(، ٢٠٠٥(ى سااااڵى )١تى هەرێااام ژماااارە )ساااەرۆکایە

                                                                                                                  

چااوارەم: سااەرۆ  وەزیااران، بە متمااانە لێسااەندراو هەژمااار دەكرێاات، 
( دوو لەسااەر سااێی ئەناادامان بااۆ لێسااەندنەوەی 2/3ئەگەر زۆریاانەی )
بە متمااانە  پێاانجەم: ئەناادامی ئەنجااومەنی وەزیااران .متمااانە دەنگیااان دا

لێسااااەندراو هەژماردەكرێاااات، ئەگەر زۆریاااانەی رەهااااای ئەناااادامان بااااۆ 
شەشەم: باابەتی لێساەندنەوەی متماانە،  .لێسەندنەوەی متمانە دەنگیان دا

( پێاانج رۆژ زیاااتر نەبێاات، لە رۆژی پرساااندنەوە 5لە ماوەیەكاادا، كە لە )
(: ئەگەر پرسااااندن بە وەرگااارتنەوەی 75مااااااددەی ).ئەنجاااام دەدرێااات 

متمااانە، لە سااەرۆ  وەزیااران كۆتااایی پێهااات، ئەوا كااابینەی حكااومەت، 
بەدەساات لەكاركێشاااوە هەژماردەكرێاات و وە  حكااومەتی كاااربەڕێكەر 
 بەردەوام دەبێت، تا ئەو كاتەی بەپێی یاسا كارپێكراوەكان،كابینەی ناوا

(: هەمااااوو رێكارەكااااانی چاااااودێریكردنی 76ماااااااددەی ) .پێكاااادەهێنرێت
ەرۆ  وەزیاااران و ئەنااادامانی ئەنجاااومەنی وەزیاااران، پەرلەماااان، باااۆ سااا

 .سەرۆكی كۆمیسیۆن و دەستە سەربەخۆكان، دەگرێتەوە
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دەسەاڵتى کۆتاییهێنانى مااوەى ساەرۆکایەتى هەرێام 
ەرلەماااااااان لەم حاڵەتاااااااانەى بە ئەنااااااادامانى پدراوە 

 :خوارەوە
 ب ات. ەر سەرۆکى هەرێم خۆى داوای ئەوەئەگ .1
لەبەر هەر هۆیەک بێت ئەرک و فرمانەکان  ،تنەتوانێ .2

 .تهەڵسوڕێنێ
ى ئەنااااااادامانى پەرلەماااااااانى (3/4) بەالناااااااى کەمەوە .3

دەنگاااااادانێ ى نهێنیااااااادا،  عێاااااارات لە -کوردسااااااتان 
 (19: 2013لەمتمانەى بخەن. )بەزاز: 

رێككەوتنەكاااااااااان و بڕیاااااااااارە  ەربڕیااااااااااردان لەسااااااااا .ج
چارنووسسازەكانی هەرێمی كوردساتان و دیااریكردنی 

 چوارچێوەی بڕگەی پەیوەندی یاسایی لەگەڵ ناوەند، لە
(ی 1یاساااااااااای ژماااااااااارە ) ، لە(56)مااااااااااددەی  ( لە2)

، هەروەهااا بااڕگەی یەكەم لە ماااددەی (24)(1992ساااڵی)

                                                           
(: دووەم: بڕیاااااااااردان لەسااااااااەر ڕێك ەوتنەكااااااااان و، 56( ماااااااااددەی )24)

یەكنكردنەوەی كێشە چارەنووسساازەكانی گەلای كوردساتان ا عێارات، 
 مەركەزی(.دیاركردنی پەیوەندیی یاسایی لەگەڵ دەسەاڵتی ناوەندی )
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یەكەم و  . هەروەهاااا مااااددەی(25)( پەیاااڕەوی نااااوخۆ2)
 .2005ساڵی  (26)(1ماددەی سێیەم لە بڕیاری ژمار)

گاۆ، لەچوارچێاوەی وووی بابەتی گشاتی باۆ گفتڕخستنە .د
 .(27)(ی پەیڕەوی ناوخۆ67،66ماددەكانی )

                                                           

(: یەكەم: پەرلەماااااان لە هەرێمااااادا، باااااااڵترین دەساااااەاڵتی 2( مااااااددەی )25)
یاسااااادانان و چاااااودێریكردنە، مەرجەعاااای سیاساااای و یاساااااییە و ئەو 
دەسااااەاڵتانە پیااااادە دەكااااات، كە لەم پەیااااڕەوە و لە یاسااااا كااااارپێكراوە 

 .پەیوەندیدارەكاندا ئاماژەیان پ  دراوە
( دا 5/7/2005( لە )1تانەوە بە ژماارە )( بڕیارێك لە پەرلەمانی كوردسا26)

دەرچووە كە: پەرلەمان خۆی دەبێتە مەرجەعای سیاسای و دەساتووری 
بۆ یەكنكردنەوەی مەسەلەكانی چارەنووسی گەلی كوردساتان ا عێارات 
و دیاریكردنی پەیوەندی دەستووری لەگەڵ دەسەاڵتی فیدڕالی كۆمااری 

یعی كوردستان( بە ژماارە عێرات، ئەم بڕیارە لە ڕۆژنامەی فەرمی )وەقا
 .دا باڵوكراوەتەوە 29/12/2005( لە 58)

( دە ئەناادام، دەتااوانن، داوایە  پێشكەشاای 10(: یەكەم: )66( ماااااددەی )27)
دەستەی سەرۆكایەتی بكەن بۆ ئەوەی بابەتێكی گشتی بخارێتەڕوو، باۆ 
گفتوگااۆ، لەنێااوان پەرلەمااان و حكومەتاادا، بااۆ بەدیهێنااانی بەرژەوەناادی 

ووەم: سەرۆ  وەزیران، دەتوانێت داوا لە پەرلەماان بكاات، باۆ د .گشتی
ئەوەی بابەتێااك، بااۆ گفتوگااۆكردن بەئامااادەبوونی خااۆی، یااان یەكێااك لە 

ساااااێیەم: دەساااااتەی  .ئەنااااادامانی ئەنجاااااومەنی وەزیاااااران بخااااارێتەڕوو
( چواردە رۆژ تێپەڕ نەكات، 14سەرۆكایەتی دەبێت لە ماوەیەكدا كە لە )

چااوارەم: لەو دانیشااتنەی بااابەتێكی  .اری بكاااتوادەی ئەو دانیشااتنە دیاا
گشااااتی، بااااۆ گفتوگااااۆكردن دەخاااارێتەڕوو، پرساااااندن و لێسااااەندنەوەی 

پێاانجەم: هەر ئەناادامێك دەتوانێاات بەشااداری، لە  .متمااانەی تێاادا ناكرێاات
شەشااەم: حكااومەت، دەتوانێاات داوای دواخسااتنی ئەو  .گفتوگااۆدا بكااات

ت رۆژ زیااااتر نەبێااات و ( حەو7دانیشاااتنە بكاااات، باااۆ مااااوەیە ، كە لە )
 .بەهەماهەنگی لەگەڵ دەستەی سەرۆكایەتی رۆژێكی تر دیاری دەكرێات
حەوتەم: پێویساااااتە ئەو ئەنااااادامانەی واژۆیاااااان كاااااردووە ئاماااااادەبن و 
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( لە 2چوارچێااااوەی خاااااڵی ) ووی بیاااارۆكە، لەڕخسااااتە . 
 .(28)(ی پەیڕەوی ناوخۆ49ماددەی ) بڕگەی یەكەم لە

هێزی پێشامەرگە  رەزامەندی دەربڕین لەسەر جواڵندنی .و
چوارچێاااااااوەی  باااااااڕگەی  باااااااۆ دەرەوەی هەرێااااااام، لە

یاساااای ساااەرۆكایەتی  لە (10))یاااازدەیەم( لە مااااددەی 
 .(29)(2005(ی ساڵی)1هەرێم ژمارە)

                                                                                                                  
(: یەكەم: ئەگەر پاااێ  67مااااااددەی ) .دەساااتپێكی ئاخاوتنیاااان پێبااادرێت

اكەیاان دیاریكردنی كاتی دانیشتنەكە، هەموو یان زۆریانەی ئەنادامان داو
دووەم: ئەگەر دەسااتەی  .كشاااندەوە، سااەرۆ  داواكەیااان بەالوە دەنێاات

سەرۆكایەتی، لەخستنەڕووی ئەو بابەتە گشتییە بۆ گفتوگۆ رازی نەبوو 
ئەو ئەنااادامانەی واژۆیاااانكردووە، پێاااداگرییان كااارد، باااابەتەكە دەخااارێتە 

ساااێیەم: دەكرێااات لە ئەنجاااامی،  .بەردەم پەرلەماااان باااۆ یەكنییكاااردنەوە
تنەڕووی باااابەتێكی گشاااتی باااۆ گفتوگاااۆ، دەساااتەی ساااەرۆكایەتی، خسااا

باااابەتەكە ئاڕاساااتەی لیاااژنەی پەیوەندیااادار بكاااات، باااۆ ئەوەی راپاااۆرتی 
تایبەت لەباارەیەوە، ئاماادە بكاات، دواتار پەرلەماان، بڕیاار و رێوشاوێنی 
پێویست بگرێتەبەر، یان دەكرێت لەو دانیشاتنەدا، پەرلەماان راساپاردەی 

 .پێویست دەربكات
ا هەر ئەندامێك، مافی هەیە لە مااوەیە  كە لە 1 :(: یەكەم49( ماااددەی )28)

أ ا  :( دە خولە  تێپەڕ نەكات، بیارۆكەیە  بەم مەرجاانە بخااتەڕوو10)
( چاااا  و هەشاااات كاااااتژمێر پااااێ  دانیشااااتنی پەرلەمااااان، داوایە  48)

ت  .ب ا بیرۆكەكە نوساراو بێات .پێشكەشی دەستەی سەرۆكایەتی بكات
بیااارۆكەكە،  ا پ .اااا ئەنااادام بەنااااوەرۆكی نووساااراوەكە پابەنااادە بێااات

بەكێشاااەیەكی گشاااتییەوە پەیوەسااات بێااات و پێشااانیاز و چارەساااەری 
 .لەخۆگرتبێت

(: یااازدەیەم: سااەرۆكی هەرێاام بااۆی هەیە، بەرەزامەناادی 10( ماااددەی )29)
عێاارات، هێزەكااانی پێشاامەرگە بااۆ  -ئەنجااومەنی نیشااتمانی كوردسااتان

 .ێم بنێرێتدەرەوەی هەر
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گفتوگااااۆو رەزامەناااادی دەربااااڕین لەسااااەر كارنااااامەی  .ز
چوارچێاوەی عاورفی پەرلەماانی و  حكومەتی هەرێم، لە

 .(راڤەی بەرفراوانی چەمكی )بەخشینی متمانە
 روون ،پەیاااااڕەوی نااااااوخۆی واڵتاااااان بە تێاااااڕوانین لە

بەخشین بەكارنامەی حكاومەت بابەتی متمانە دەبێتەوە كە لە
لەالیەن پەرلەمااانی كوردسااتانەوە، بۆشاااییەكی گەورە هەیە، 

رات ێاع ئەنجومەنى ناوێنەرانى نە پەیڕەوی ناوخۆی وبۆ نمو
بەخشاااینی وپێكی باااابەتی متماااانە ( زۆر بەڕێكااا49مااااددەی )

 یسااڵی حكاومەت باۆ بەرناامەی چاوار ئەنجومەنى نوێنەرانى
( 49بڕگەی یەكەمی مااددەی ) لەچوار خاڵدا ڕێكخستووە، لە
دەبێااااات ساااااەرۆكی ئەنجاااااومەنی  ئامااااااژە بەوە دەكاااااات كە

ڕاسااپێردراو وێاااڕای نااااوی ئەنااادامانی كابینەكەی،كارناااامەی 
حكومەتەكەشااای پێشاااكەش بە پەرلەماااان بكاااات، لە باااڕگەی 

هاااااتووە: كارنااااامەی حكااااومەت  داماااااددەدووەماااای هەمااااان 
 ئاڕاساااتەی لیاااژنەیە  دەكرێااات بەساااەرۆكایەتی یەكێاااك لە
جێگراناااای سااااەرۆكی ئەنجااااومەنی نااااوێنەران بەمەبەسااااتی 

م رد ب خسااااتن  بااااۆ ئامااااادەكردنی ڕاپۆرتێااااك لە بااااارەیەوە
 ىگاا ڕب ن، لاا نجوماا ئ  ىو بووناا ۆك ناادامان لاا نگاادانى ئ د 
ت وا حكومااا  ىنااا ی: كابهااااتوو  دامان ماااادد هااا  مى ێیسااا
 ن یاااالل  كێااا، كاتخشاااراو ب   ى پااامتمانااا  كااا  تێااانرداد 
ى دانااا  ، دانااا ەوەننجومااا نااادامانى ئ هااااى ئ ر  ىنااا یرۆز
ر ساا  لاا  انییناادزام  ر تحكوماا ى و كارناماا  كااانر یزو 
 .(Anon, 2018)  تێدرد 

 جەزائیاااری (2016ری سااااڵی )ولەوەش زیاااتر دەساااتو
وە بە وجااااااااگە لەوەی سااااااااەرۆ  وەزیراناااااااای ناچاااااااااركرد
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نجااومەنی پێشكەشااكردنی پنناای كاااری حكااومەتەكەی بااۆ ئە
ەزامەناادی دەربااڕین لەسااەری، رگەل بە مەبەسااتی گفتوگااۆو 

 دا(95ماااااددەی ) ( دا هاااااتووە، لە94ماااااددەی ) هەروە  لە
سەرۆ  وەزیرانی ناچار بەدەسات لەكاركێشاانەوە كاردووە 

گەر ئەنجااااومەنی گەل كارنااااامەی حكااااومەتی بارێكاااادا ئە لە
 . (Joradp.dz, 2018) پەسند نەكرد

لۆماسااااااای پەرلەماااااااانی، پئەنجامااااااادانی پەیوەنااااااادی دی .ح
(ی پەیاااڕەوی 124(، )119لەچوارچێاااوەی ماددەكاااانی )

  .(30)ناوخۆ
 
 ئەركی دادوەری .7

ئەناااادامی پەرلەمااااانی كوردسااااتان كۆمەڵیااااك ئەركاااای 
 : خوارەوەدادوەری پیادە دەكات بەم شێوەیەی 

داناااااانی رێساااااا باااااۆ تۆمەتبااااااركردن و دادگااااااییكردنی  .أ
 ئەناااااادامەكانی لەكاااااااتی شااااااكاندنی ئەو سااااااوێندەی كە

( لە ماااددەی 10خواردویااانە، لە چوارچێااوەی  بااڕگەی )
 .(31)1992(ی ساڵی 1لە یاسای ژمارە ) (56)

                                                           
(: پەرلەمان، دەتوانێت لەنێو ئەندامەكانیدا، شاند ڕەوانەی 119ماددەی ) (30)

 .دەرەوەی هەرێاام بكااات و داوەتاای شاااندی  بكااات بااۆ سااەردانیكردنی
(: دەكرێاااات پەرلەمااااان، گرووپاااای هەماااااهەنگی، لەگەڵ 124ماااااددەی )

 .پەرلەمانتارانی عێرات و دەرەوەدا پێكبهێنێت
(: دانانی ڕێسا )بنچینە( بۆ تۆمەتباركردن و 10برگەی ) (:56ماااددەی ) (31)

دادگااااااییكردنی ئەنااااادامەكانی، لە كااااااتی شاااااكاندنی ئەو ساااااوێندەی كە 
 .خواردوویانە
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لە هەر كاروبارێاااك، لە  پێكهێناااانی لیاااژنەی لێكاااۆڵینەوە .ب
لەیاسااااای  (56)دەی ( لە ماااااد7بااااڕگەی ) چوارچێاااوەی

، هەروەهااااا ماددەكااااانی (32)1992(ی ساااااڵی 1ژمااااارە )
 .(33)( لەپەیڕەوی ناوخۆ43-46)

                                                           
(: پێكهێنااااانی لیااااژنەی جۆربەجااااۆر بااااۆ 7(: باااارگەی )56ماااااااددەی ) (32)

 .لێكۆڵینەوە لە هەر كاروبارێكی بیەوێت
نەی كاااااااتی بەمەبەسااااااتی (: یەكەم: پەرلەمااااااان، لیااااااژ43ماااااااااددەی ) (33)

ئامااااادەكردنی ڕاپااااۆرت، سااااەبارەت بە بااااابەتێكی دیاااااریكراو، لەسااااەر 
(ی چاااواریەكی ژماااارەی 1/4پێشااانیاری دەساااتەی ساااەرۆكایەتی، یاااان )

 .ئەندامان، بەدەنگی زۆرینەی ئامادەبووان لە كاتی پێویستدا پێكادەهێنێت
، دووەم: دەساااتەی ساااەرۆكایەتی، لە دەرەوەی وەرزەكاااانی یاسااااداناندا

سااااااێیەم: بااااااابەتە  .دەسااااااەاڵتی پێكهێنااااااانی لیااااااژنەی تااااااایبەتیی هەیە
و هەر بابەتێاك، لەژێار تێڕوانینای دادگاكانادا بێات، ناابێتە تاوانكارییەكان 

چااوارەم: لەكاااتی  .بااابەتی لێكااۆڵینەوەی لیااژنە تایبەتییەكااانی پەرلەمااان
كاركردنی لیژنە، هەرئەنادامێك نهێنای كااری لیاژنە، بادركێنێت ئەنادامێتی 

(: یەكەم: لەسااااەر دەسااااەاڵتی 44ماااااااددەی ) .لیااااژنە لەدەساااات دەدات
و جێبەجێكاااردن پێویساااتە ئەركااای لیاااژنە تایبەتییەكاااان ئاساااان بكاااات 

دووەم: لیااااژنە  .بەڵگەنااااامە و زانیاااااریی داواكراویااااان پێشااااكەش بكااااات
و گەڕان بەدوای و پشااكنین تایبەتییەكااان دەتااوانن كاااری بەدواداچااوون 

ت بە وردەكاری ئەو بابەتانەی بۆیان ڕاسپێردراون ڕاستییەكان، سەبارە
لە تەواوی دامەزراوە پەیوەندیدارەكاندا، ئەنجاام بادەن، دەتاوانن باۆ ئەو 

. 1 :ساااێیەم .مەبەساااتەش پشااات بە شاااارەزایان و راوێژكااااران ببەساااتن
بەپێاااای ئەو رێوشااااوێنانەی لەم پەیااااڕەوەدا دەقنااااوو  كااااراون، لیااااژنە 

و بەنووساااااراو داوای ئاماااااادەبوونی هەركە  تایبەتییەكااااان دەتاااااوانن 
. 2 .الیەنێك باكەن، بەمەبەساتی راوەرگارتن و گوێبیساتبوونی وتەكانیاان

پاسااااااو لەكااااااتی دیااااااریكراودا  و الیەنااااای باااااانگكراو بااااا ئەگەر كە  
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ەش دەكاااارێن پێشااااك یەكنكااااردنەوەی ئەو تانااااانەی كە .ج
پەرلەمااااانی ئەناااادامی  لەبااااارەی دروسااااتی ئەناااادامێتی

( لە مااااددەی 11باااڕگەی ) كوردساااتان، لەچوارچێاااوەی
(ی سااااااڵی 1پەنجااااااو شەشاااااەم لە یاساااااای ژماااااارە )

وی نااوخۆ، ( لە پەیاڕە21، هەروەها ماددەی )(34)1992
 :دەكات ئەندامێتی وستی وكە بەمشێوەیە با  لەدر

  

                                                                                                                  
ئامااااااادەنەبوو، ئەوا لیااااااژنەی كاااااااتی دەتوانێااااااات لەڕێاااااای دەسااااااتەی 

كااتەوە، بە مەبەساتی سەرۆكایەتییەوە، دەساەاڵتی جێبەجێكاردن ئاگادارب
ئاماااادەكردنی داواكاااراو بەگاااوێرەی یاساااای بنەماااا دادگەریااایە سااازاییە 

و (: یەكەم: لیژنەی تایبەت، ڕاپۆرت 45ماااددەی ) .بەركارەكان لە هەرێم
ڕاسااپاردەكانی، ئاراسااتەی سااەرۆ  دەكااات، دوای دابەشااكردنی بەسااەر 

ەسااااااتی ئەندامانااااادا، ڕاپااااااۆرتەكە دەخاااااارێتە بەردەم پەرلەمااااااان، بەمەب
دووەم: ئەگەر  .و وەرگرتناای بڕیاااری گونجاااو لە بااارەیەوەتاااوتوێكردن 

ڕاپاۆرتەكە، لە نێااوان دوو وەرزی یاساااداناندا، ئاڕاساتەی سااەرۆ  كاارا، 
ئەوا بەپێااای گرنگااای باااابەتەكە، دەساااتەی ساااەرۆكایەتی، بڕیاااار لەساااەر 
دواخساااتنی خسااااتنەڕووی بااااۆ وەرزی ناااوێی یاسااااادانان دەدات، یااااان 

بااااوونەوەی نائاسااااایی، بااااۆ خسااااتنەڕووی بااااابەتەكە و ئەنجاماااادانی كۆ
(: كااااااری لیاااااژنە تایبەتییەكاااااان، 46مااااااااددەی ) .بڕیااااااردان لەساااااەری

بەكۆتاییهااااتنی كااااتی دیااااریكراو، یاااان ئەو ئەركەی پێیاااان ساااپێردراوە، 
 .كۆتایی دێت

(: یەكنكردنەوەی ئەو تانانەی كە پێشاكەش 11(: برگەی )56(ماااددەی )34)
روسااتیی هەڵبژاردناای ئەناادامەكانی، ئەناادامێتی  بە كااراون لە بااارەی د

 .زۆرینەی دەنگی دوو لەسەر سێی ئامادەبووان نەبێت، هەڵناوەشێتەوە
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 دروستیی ئەندامێتی
، دڵنیابوونە لە باری مەبەست لە دروستیی ئەندامێتی یەكەم:

پێشكەشاكردنی داواكااری، باۆ یاسایی ئەندام، لەكاتی 
پاااااڵوتنی، تاااا راگەیانااادنی ئەنجامەكاااان و باااوونی بە 

( 21ئەنااادام، بەپێااای ئەو مەرجاااانەی كە لە مااااددەی )
بیساااات و یە  لە یاسااااای هەڵبژاردناااای پەرلەمااااانی 

ی 1992(ی سااااااااااااڵی 1كوردساااااااااااتان ژماااااااااااارە )
 .هەمواركراودا ئاماژەی پێدراوە

لیژنەیەكاای كاااتی  ەوەپەرلەمااان، لەرێااگەی هەڵبااژاردن دووەم:
لەسەرەتای هەموو خولێكی هەڵبژاردن پێك دەهێنێت 
بۆ پێداچوونەوە بەو تانانەی پێشكەشاكراون لە ساەر 

پێاااك دێااات لە ژماااارەیە  کە دروساااتی ئەنااادامێتی، 
( 7( پێانچ ئەنادام كەمتار نەبێات و لە )5ئەندام كە لە )

حەوت ئەناااادام زیاااااتر نەبێاااات، بەمەرجێااااك لەنێااااوان 
لێاادراو ئەناادامانی تانەلێاادەر یااان تانەئەناادامانی لیااژنە، 

نەبێاات، لیااژنەكە لە  لەسااەر دروسااتی ئەناادامێتی تێاادا
یەكەم دانیشااتنیدا سااەرۆ  و بریاردەرێااك بااۆ خااۆی 

رێت و كارەكااااااانی بەپێاااااای ئەو حااااااوكمە ێهەڵاااااادەبژ
كە بۆ لیژنەكاانی پەرلەماان داناراون لەم  یتایبەتییانە

 .پەیڕەوەدا بەرێوەدەبات
ك، مافی هەیە، تانە لە ئەنادامێتی هەر هەموو ئەندامێ سێیەم:

ئەناااادامێكی تاااار باااادات، هەر پاڵێوراوێااااك، لە لیسااااتی 
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براوەدا، دەتوانێت تانە لە ئەندامێتی ئەندامی باراوە لە 
لیسااااااتەكەی خااااااۆی، لە پەرلەمااااااان باااااادات و داوای 

چەڵكردنەوەی هەڵبژاردنااااااااای و دروساااااااااتیی وپاااااااااو
 .ئەندامێتییەكەی بكات

ماااوەی وەرزی یاسااادانانی  تانەكااان بەنووسااین لە چااوارەم:
یەكەمااای پەرلەمانااادا، دوای هەڵباااژاردن، پێشكەشااای 
سااااەرۆ  دەكاااارێن و ئەویاااا  ئاڕاسااااتەی لیااااژنەی 

 .دەكات انپێداچوونەوە، بە دروستیی ئەندامێتی
لیااژنە، وێنەیەكاای تااانەكە، بااۆ ئەناادامی تانەلێاادراو  پێاانجەم:

 بااااۆ ئەوەی لەو ماااااوەیەی بااااۆی دیاااااری دەنێرێاااات،
دن لە خاااااۆی پێشاااااكەش بكاااااات، دەكەن، بەرگریكااااار

هاوكااات دەتوانێاات ئەو بەڵگااانە ببینێاات كە لە سااەری 
 .كراون پێشكەش

لیژنەكە پێداچوونەوە بە داوای تانەلێادان دەكاات و  شەشەم:
دەتوانێت هەموو كۆنوو  و بەڵگەكانی پەیوەست بە 
هەڵبژاردنی ئەنادامی تانەلێادراو ببینێات و بانگهێشاتی 

ارەزا بااۆ گەیشااتن گەواهیاادەر )شاااهد( و كەساای شاا
ماوەیە  لە  بەڕاستی بكات، هەروەها راپۆرتەكەی لە

( سی رۆژ زیاتر نەبێات لە رۆژی نااردنی داواكە 30)
پێشاااااكەش دەكاااااات، دواتااااار پەرلەماااااان دروساااااتیی 

(ی دوو لەساااەر ساااێی 2/3ئەنااادامێتی بە زۆریااانەی )
 .ان، یەكن دەكاتەوەودەنگی ئامادەبو
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نەبااوو، یااان زانیاااریی ی دلەكاتێكاادا كە تااانەكە جااد حەوتەم:
نادروستی لە خۆگرتبوو، بە ئاماانجی لەكەداركردنای، 
لیژنە راپۆرتێك بە سەرۆ  دەدات، ئەوی  دەتوانێت 
بە دادگای لێكۆڵینەوەی تایبەتی بدات، بۆ گارتنەبەری 
رێوشوێنی یاسایی بەرامابەر تانەلێادەر، هەروەهاا باۆ 
تانەلێااادراو هەیە خاااۆی راساااتەوخۆ، ئەم رێوشاااوێنە 

 .تەبەربگرێ
 

 كردنئەركی چاودێری .8
ئەنااادامی پەرلەمااااان لە رێااااگەی چەنااااد میكااااانیزمێكەوە 
ئەركی چاودێریكردنی كارەكانی حكومەت پیاادە دەكاات بەم 

 :شێوەیەی خوارەوە
( لە 65-58چوارچێااوەی  ماددەكااانی )لە  پرساایار: .أ

 ( لە1ی ). هەروەهاااااا باااااڕگە(35)پەیاااااڕەوی نااااااوخۆ
                                                           

(: یەكەم: ئەنااادام، دەتوانێااات لە هەر دانیشاااتنێكدا، كە باااۆ 63(مااااااددەی )35)
. پرساایاری زارەكاای تەرخااانكراوە، تەنیااا یەكجااار پرساایار ئاڕاسااتە بكااات

ندامەی پرسیاری ئاراستەكردووە دەتوانێات یەكجاار دووەم: تەنیا ئەو ئە
 .بەكورتیی بەدواداچوون )تەعنیاب( لەساەر وەاڵمای پرسایارلێكراو بكاات
ساااێیەم: پرسااایارلێكراو، دەتوانێااات، بەكاااورتی و باااۆ یەكجاااار لەساااەر 

ئەو  چااوارەم: دەباا  .بەدواداچااوونی ئەناادامی پەرلەمااان وەاڵم بااداتەوە
( چاا  وهەشاات كاااتژمێر، بەر 48، )ئەناادامەی پرساایاری زارەكاای دەكااات

لەدانیشتنی تایبەت، بۆ پرسیاری، زارەكای، نااوی خاۆی و پاوختەیەكی  
پێااانجەم:  .لەو پرسااایارە، باااداتە جێگاااری دووەمااای ساااەرۆكی پەرلەماااان
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(ی 1) یاسااای ژمااارە ماااددەی پەنجاااو چااوارەم لە
 .( رێكخراوە1992ساڵی)

 
 :هاتووە دا(ی پەیڕەوی ناوخۆ58لەماددەی )

سراو، یان زارەكیای لە وئەندام، دەتوانێت، پرسیاری نو"
ڕێی دەستەی ساەرۆكایەتییەوە، باۆ ساەرۆ  وەزیاران، یاان 
ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران، بنێرێات، باۆ روونكاردنەوەی 

ەكەیان یاااان یبابەتێاااك كە دەكەوێاااتە چوارچێاااوەی پساااپۆری
بابەتێك كە ئەنادام زانیااریی لەباارەیەوە نیایە، یاان دەیەوێات 
بەدواداچوونی لەبارەوە بكات، یان دەیەوێات ڕای حكاومەت، 

 ."لەبارەی بابەتێكەوە بزانێت
 دا(ی پەیاااااااڕەوی نااااااااوخۆ59مااااااااددەی ) هەروە  لە

شااااااااااێوەیە بەم ی نووسااااااااااراومەرجەكااااااااااانی پرساااااااااایار
 :ەتەوەنروونكراو

  

                                                                                                                  
ناكرێااات لەكااااتی پرسااایاری زارەكااای، لەهەماااان دانیشاااتندا، پرسااایار باااۆ 

ۆ پرساایار و (: كاااتی دیاااریكراو، باا64ماااااددەی ) .پرساااندن بگۆڕدرێاات
( دوو خاااولە ، باااۆ 2یەكەم: ) :وەاڵمااای زارەكیااای، بەم شاااێوەیە دەبێااات

 ( ساا 3سااێیەم: ) .خااولە ، بااۆ وەاڵماادانەوە ( ساا 3دووەم: ) .پرساایار
چاوارەم:  .خولە ، باۆ بەدواداچاوونی ئەو ئەنادامەی پرسایاری كاردووە

 .خولە ، بۆ وەاڵمدانەوەی بەدواداچوونەكە ( س 3)
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 ری نووسراومەرجەكانی پرسیا
دەبێاااات، پرساااایار لە الیەن یە  ئەناااادام، یااااان زیاااااتر،  .1

لە پێشكەش كرابێت و رێكەوت و واژۆی لەسەر بێت و 
 .سەرۆكەوە، ئاراستە كرابێت رێی

ن و پوخاات بێاات و مەبەسااتەكەی دەبێاات، پرساایار روو .2
بێاات، تااوانج و رای تێاادا نەبێاات و لەكەداری  كراودیاااری

 .دامەزراوەكانی هەرێم نەكاتكەسێتییەكان و دەستە و 
 .نابێت بابەتی پرسیارەكە، لەبەردەم دادگادا، بێت .3
دەبێت پرسایارەكە، لە تایبەتمەنادیی ئەو وەزارەتە بێات،  .4

 .كە پرسیارەكەی ئاڕاستەكراوە
نابێااات پرسااایارەكە، پاااێچەوانەی دەساااتوور و یاساااا و  .5

بەرژەوەناااادیی گشااااتیی بێاااات و نابێاااات پێشااااتر وەاڵم 
 .درابێتەوە

بەتاااااانەی ئاڕاساااااتەی لیاااااژنە پەیوەندیااااادارەكانی ئەو با .6
تاا لیاژنە  اون، پرسیاریان لەبارەوە ناكرێت،پەرلەمان كر

راپۆرتی خۆی پێشاكەش دەكاات، بە مەرجێاك، لیاژنە لە 
اپاۆرتەكە ئاماادە ر( پازدە رۆژ، تێپەرنەكاات 15وەی )ما

 .بكات
ئەو پرساایارانەی، بااۆ سااەرۆ  وەزیااران و جێگاارەكەی  .7

ە كارنااااامە و سیاسااااەتی گشااااتی دەبێاااات ب ،دەنێاااردرێن
 .حكومەت و جێبەجێكردنی یاسای بەركار، پەیوەستبن

سەبارەت بە جێبەجێبوونی مەرجەكانی پرسیاركردن لە 
سەرۆ  وەزیران و ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیاران، لەكااتی 
ە گفتوگۆ لەسەر پڕۆژە بودجەی گشتیی و پڕۆژە یاساكان ل
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ئەوە روونكاراوەتەوە كە  (ی پەیرەوەی نااوخۆ65ماااددەی )
 .نناكرێ ئەو مەرجانە لەوكاتەدا جێبەج 

ساااەبارەت بە شاااێوازی رەتكاااردنەوەی پرسااایاری  لە 
پەیااااڕەوی ناااااوخۆو لەساااا  بااااڕگەدا ئەوە  ی(60ماااااددەی )

روونكاااراوەتەوە كە دەساااتەی ساااەرۆكایەتی دەتوانێااات ئەو 
لەو مەرجانەی تێادا نەبێات  ێکپرسیارانە رەتبكاتەوە، كە یەك

دراوە،  ئاماژەیاااان پااا  دا(ی ئەم پەیاااڕەوە59مااااددەی )كە لە
نەكاااات،  ( حەوت رۆژ تێاااپەر7هەروەهاااا لەمااااوەیە  كە لە )

لەبەرواری گەیشااااتنی پرساااایارەكە، سااااەرۆ  پرساااایارەكە 
دەنێرێااااات باااااۆ ساااااەرۆ  وەزیاااااران یاااااان ئەو وەزیااااارەی 
پرساااااایارەكەی ئاراسااااااتە كااااااراوە، لەڕێاااااای سااااااەرۆكایەتی 

الیەنەی پرسااایارەكەی ئەنجاااومەنی وەزیاااران و دەبێااات ئەو 
( حەوت رۆژدا، وەاڵماااااااای 7ماااااااااوەی ) ئاڕاسااااااااتەكراوە لە

نابێااات وەاڵمااای  ،لە هەماااوو حاڵەتێكااادا ،ەوەاتپرسااایارەكە باااد
 .( بیست و یە  رۆژ زیاتر دوابخرێت21پرسیارەكە، لە )

تی سااااەبارەت بە چارەنووساااای پرساااایاری نووسااااراو لەکااااا
نااوخۆ  ( پەیاڕەوی61ی )ماددە داکۆتاییهاتنی وەرزی گرێدان

 بەمشێوەیە لەس  بڕگەدا ئاماژەی پێ ردووە:
هاتنی وەرزی گرێدان پرسیار كۆتایی نایەت، یەكەم: بەكۆتایی

تەنیا ئەو ماوەیە باۆ وەاڵمای پرسایار دیااریكراوە نامێنێات و 
مااااوەكە دەسااات  ، ساااەرلەنوادالەساااەرەتای وەرزی گرێدانااا

 .پێدەكاتەوە
پرسااااایاری یە  ئەنااااادام هەماااااان  : ئەگەر زیااااااتر لەدووەم

 كااااارد، ئەوا پرسااااایارەكە بەنااااااوی هەماااااوو ئەو ئاراساااااتە
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ئەندامانەوە ئاڕاستە دەكرێت كە پێشتر پێشكەشیان كردووە 
و وێنەیەكاای وەاڵمەكەش، ئاڕاسااتەی هەمااوو ئەو ئەناادامانە 

 .دەكرێتەوە
پەیاڕەوی  ی(62  مااددەی )سەبارەت بە پرسیاری زارەکای

 ناوخۆ لەمیانی دوو بڕگەدا بەمشێوەیە روونی ردۆتەوە:
یەكەم: سەرۆ  وەزیران، یان ئەندامی ئەنجومەنی وەزیران، 
دەتوانێاات ڕاسااتەوخۆ وەاڵماای پرساایاری زارەكیاای بااداتەوە، 

( پاازدە 15یان داوای دواخستنی بكاات باۆ مااوەیە  كە لە )
 .رۆژ، تێپەڕ نەكات

، بە نووساین، لە مااوەی رەكایدووەم: دەكرێت پرسایاری زا
 .دیاریكراودا وەاڵم بدرێتەوە

كوردساتان،  سەبارەت بەیاسای هەڵبژاردنای پەرلەماانی
 دا(54ی هەمواركراو لە مااددەی )1992(ی ساڵی 1ژمارە )

 :بەمشێوەیە باسی پرسیارو لێپرسینەوە كراوە
ی ەوڕەیمێكی پەرلەمان بۆی هەیە بە پێی پهەر ئەندا"

پرساایارو لێپرسااینەوە ئاراسااتەی ناااوخۆی پەرلەمااان 
ئەنااااادامانی ئەنجاااااومەنی جێبەجێكاااااردن بكاااااات لەو 
بابەتااااااااااانەی كە دەكەونە چوارچێااااااااااوەی كااااااااااارو 

لە مااوەی حەوت  تدەسەاڵتەكانیان و، ئەوانی  دەبێ
ڕۆژ لە ڕۆژی پێڕاگەیانااادنیانەوە وەاڵمااای بااادەنەوەو 
لەناو پەرلەماندا، لە كااتی پێویساتدا و تاووێژ لەساەر 

 ."تسینەوەكە دەكرێبابەتی لێپر
م ی پەیاڕەوی نااوخۆ بە(68لە مااددەی ) پرساندن: .ب

 ە لەیبااااریتی" شااااێوەیە پێناسااااەی پرساااااندن كااااراوە
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داواكاااردن لە ساااەرۆ  وەزیاااران، یاااان یەكێاااك لە 
ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران، باۆ ڕوونكاردنەوەی 
كارناااامەی حكاااومەت و هۆكارەكاااانی ئەو بڕیاااار و 

باااااااااااواری   رەفتاااااااااااار و كاااااااااااارانەی، كە دەكەونە
 ."پسپۆڕییەكەیان

پەیااااڕەوی  ( لە73 - 69ماددەكااااانی )ەی چێااااولە چوار
ماااددەی پەنجاااوچوارەم  ( لە1، هەروەهااا بااڕگەی )(36)ناااوخۆ

                                                           
( پێااانج یەكااای، 1/5یەكەم: هەر ئەنااادامێك، بە واژۆی ) (:69( مااااااددەی )36)

 .ژمارەی ئەندامان دەتوانێت داوای پرساندن، لە سەرۆ  وەزیران بكاات
( شاااااەش یەكااااای، 1/6دووەم: هەر ئەنااااادامێك، دەتوانێااااات، بە واژۆی )

ژمارەی ئەنادامان، داوای پرسااندن،  لە ئەنادامانی ئەنجاومەنی وەزیاران 
( 7ەسااەر پرساااندن ئەنجااام نادرێاات تااا )سااێیەم: گفتوگااۆكردن ل .بكااات

حەوت رۆژ، لە رێكەوتاااای گەیشااااتنی داواكااااارییەكە، بە سااااەرۆكایەتی 
(:ئەو مەرجاانەی لە پرسااندندا هەن، 70مااااددەی ) .ئەنجومەنی وەزیران

هەماااااان ئەو مەرجاااااانەن، كە لە پرسااااایاردا ئاماژەیاااااان پااااا  دراوە، بە 
رساااندنەكە بەنووسااین، یەكەم: داواكاااریی پ :پابەناادبوون بەم خااااڵنەوە

هاوپێچ لەگەڵ بابەتی پرساندنەكە و بەڵگە و زانیاریی و و بەڵگەنامەكان 
دووەم: پێویسااتە ئەو كەسااەی پرساااندنی  .ئاڕاسااتەی سااەرۆ  دەكاارێن

( 14لێكاااااراوە، لە رۆژی گەیشاااااتنی پرسااااااندنەكە لە مااااااوەیە  كە لە )
اندنەكە سااێیەم: ئەگەر پرساا .چااواردە رۆژ تێااپەر نەبێاات وەاڵم بااداتەوە

پێویستی بە لێكۆڵینەوە و كۆكردنەوەی زانیااری هەباوو، پرساێندراوی  
نەیتوانی لە ماوەی دیاریكراودا وەاڵمی بداتەوە، داوا لە سەرۆ  دەكاات 

( حەوت رۆژ زیاااتر 7بە دواخسااتنی پرساااندنەكە بااۆ ماااوەیە  كە لە )
ن نەبێت، دواخستنی پرسااندن لەومااوەیە زیااتر بە رەزامەنادیی پەرلەماا

چاااوارەم: دەساااتەی ساااەرۆكایەتی پرسااااندن و وەاڵمەكەی، لە  .دەبێااات
بەرناااااامەی كااااااری نزیكتااااارین دانیشاااااتندا، دادەنێااااات، ئەگەر وەاڵمااااای 
پرسااااندنەكە، لە كااااتی دیااااریكراودا، نەگەیشاااتە پەرلەماااان ئەوا تەنیااااا 

مااااددەی  .پرساندنەكە، دەكرێتە بابەتی گفتوگاۆی دانیشاتنی تەرخاانكراو
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، شێوازەكانی پرسااندن 1992(ی ساڵی 1لە یاسای ژمارە )
( ی 54)رونكااااااراونەتەوە. ئەوەی پەیوەناااااادی بە ماااااااددەی 

ی پێشااتر وە هەیە، لە باارگە1992ی سااالی 1یاسااای ژمااارە 
 .بابەتی پرسیار دەقەكەی وەكو خۆی نووسراوەتەوە لە

ینەوەی مەیاااااااادانی و ڵن و لێكااااااااۆوبەدواداچااااااااو .ج
چاودێریكردنی گونجانی سیستم و رێنماییەكاان كە 
باااااااااااۆ ئاساااااااااااان جێبەجێكردنااااااااااای یاسااااااااااااكان 
                                                                                                                  

ای خوێنااااادنەوەی پرسااااااندن و وەاڵمەكەی، پرۆساااااەی (:یەكەم: دو71)
ئاخاااوتن، دەدرێااتە ئەو ئەناادامەی .1 :پرساااندنەكە، بەم شااێوەیە دەبێاات

( پااازدە خااولە  زیاااتر 15داوای پرساااندنی كااردووە، بااۆ ماااوەیە  لە )
نەبێت، دواتر بە هەمان كاتی دیاری كراو، دەرفەت بە كەسی پرسێندراو 

( سا  خولەكادا، ماافی 3هەریەكەیان، بۆ یەكجار لەماوەی ) . 2 .دەدرێت
( دوو 2دواتاار دەرفەتاای ئاخاااوتن، بااۆ ماااوەی ). 3 .وەاڵماادانەوەیان هەیە

خاااولە ، دەدرێاااتە هەریە  لەو ئەنااادامانەی، كە پێشاااتر نااااوی خۆیاااان 
هاااۆ ئاماااادەنەبوو،  ئەگەر پرساااێندراو، بەبااا  .1 :دووەم .تۆمااااركردووە

 .ەبا  ئاماادەبوونی پرساێندراو بەردەوام دەبێاتپرۆسەی پرسااندنەكە، ب
ئەگەر ئامااااااااادەنەبوونەكە، بەپاساااااااااوێكی ڕەوا بااااااااوو، دەسااااااااتەی . 2

( سای 30سەرۆكایەتی كاتێكی تر، بۆ پرساندنەكە دیاری دەكاات كە لە )
رۆژ تێااپەر نەكااات، ئەگەر لەو ماوەیەشاادا ئامااادەنەبوو، حااوكمی خاااڵی 

(: ئەو 72مااااااددەی ) .ت(ی ئەم باااڕگەیەی بەساااەردا، جێبەجااا  دەبێااا1)
پرساندنانەی لە وەرزی یاسادانانی پێشوودا پێشكەش كاراون، دەخارێنە 

(: لەم حاڵەتانەدا 73ماددەی ) .بەرنامەی كاری وەرزی یاسادانانی نوێوە
یەكەم: ئەو ئەنادامەی داوای  :پرساندن بە كۆتاییهاتوو، هەژمار دەكرێات

لە قۆناغەكاانی پرسااندن پرساندنی كردووە، دەتوانێات، لەهەر قۆناغێاك 
بە رەزامەناادی ئەو ئەناادامانەی واژۆیااان كااردووە، داوای پرساااندنەكەی 

دووەم: دەستلەكاركێشانەوەی ئەو وەزیرەی، پرساندنی باۆ  .بكشێنێتەوە
ساااێیەم: دەستلەكاركێشاااانەوەی ئەو ئەنااادامەی، كە پرسااااندنی  .كاااراوە
نەربوو، یااان چااوارەم: ئەگەر وەاڵماای پرساااندنەكە، باااوەڕپێهێ .كااردووە

 .دەنگی پێویستی نەهێنا، بۆ لێسەندنەوەی متمانە
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، لە چوارچێاااااااوەی مااااااااددەی نێنااااااادرێودەردەچو
 رێ خراوە. دالە پەیڕەوی ناوخۆ (37)(41)

بااااااۆ پێشكەشااااااكردنی  وەزیااااااربانگهێشااااااتكردنی  .د
وو لە ڕرونكاااااردنەوە لەساااااەر باااااابەتێكی خاااااراوە

( لە 43، لە چوارچێاااااااوەی مااااااااددەی )دالیژنەكانااااااا
 ئاماژەى پ  کراوە. .(38)پەیڕەوی ناوخۆ

                                                           
(: هەر لیژنەیەكااااااای هەمیشاااااااەیی، لە چوارچێاااااااوەی 41( مااااااااااددەی )37)

پسپۆڕییەكەیدا، بەدواداچوون و لێكوڵینەوە و سەردانی مەیدانی دەكاات، 
لەسااەر ئاسااتی جێبەجێكردناای ئەو یاسااا گشااتییانەی، بە بەرژەوەناادییە 

یشااااااتمانیانی هەرێاااااام پەیوندیاااااادارن، هەروەهااااااا بنەڕەتییەكااااااانی هاون
چاااااودێریكردنی گونجااااانی سیسااااتەم و رێنماییەكااااان، كە بااااۆ ئاسااااان 
جێبەجێكردناااای یاساااااكە دەرچووێناااادراون لەگەڵ ئامااااانجی سااااەرەكی 
یاساكە، لەسەر لیژنەی هەمیشەیی پێویستە، ڕاپۆرتێك لەساەر ئەنجاامی 

ساااەرۆكایەتی  بەدواداچوونیاااان و پێشااانیازەكانیان ئاڕاساااتەی دەساااتەی
بكەن و ئەوانی  دەتوانن ئەوەی گونجاوە، لە ژێر رۆشانایی ڕاپاۆرتەكە 

 .بیگرنەبەر
(: یەكەم: پەرلەمان، لیژنەی كاتی بەمەبەستی ئامادەكردنی 43(ماااددەی )38)

ڕاپۆرت، سەبارەت بە بابەتێكی دیاری كراو، لەسەر پێشنیاری دەساتەی 
ئەنااادامان، بەدەنگااای (ی چاااواریەكی ژماااارەی 1/4ساااەرۆكایەتی، یاااان )

دووەم: دەساتەی  .زۆرینەی ئاماادەبووان لە كااتی پێویساتدا پێكادەهێنێت
سەرۆكایەتی، لە دەرەوەی وەرزەكانی یاساداناندا، دەساەاڵتی پێكهێناانی 

و هەر بابەتێااك، سااێیەم: بااابەتە تاوانكارییەكااان  .لیااژنەی تااایبەتی هەیە
ی لێكاااۆڵینەوەی لیاااژنە لەژێااار تێڕوانینااای دادگاكانااادا بێااات، ناااابێتە باااابەت

ك چوارەم: لەكاتی كاركردنی لیژنە، هەر ئەنادامێ .تایبەتییەكانی پەرلەمان
 .نهێنی كاری لیژنە، بدركێنێت ئەندامێتی لیژنە لەدەست دەدات
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لەژێر رۆشنایی حوكمەكانی بڕگەو ماددەكانی پەیڕەوی 
كارپێكراوەكاااان لە هەرێمااای كوردساااتان، نااااوخۆ و  یاساااا 

ئەناادامی پەرلەمااان كۆمەڵیااك پابەناادی دەكەوێااتە ئەسااتۆ كە 
پێویستە لەمیانەی كاری پەرلەماانی خۆیادا رەچاویاان بكاات 

 : بەم شێوەیەی خوارەوە
بوون بەناوەرۆكی سوێندەكەوە، سوێندخواردن و پابەند .1

چااوارەم لە  و لەچوارچێااوەی بڕگەكااانی دووەم، سااێیەم
. لە راساتیدا دەقای (39)( لە پەیاڕەوی نااوخۆ12ماددەی )

                                                           
(: یەكەم: سەرۆكی یەكەم دانیشاتن، لە بەردەم پەرلەمانادا، 12( ماددەی )39)

ێردراوەكاان، لەبەردەم دووەم: كاندیادە هەڵبژ .سوێندی یاسایی، دەخوات
سێیەم: )سوێندخواردن(ی یاسایی  .پەرلەماندا، سوێندی یاسایی، دەخۆن

ساااەرۆكی یەكەم دانیشاااتن و كاندیااادە هەڵبژێردراوەكاااان، بەم شاااێوەیە 
بەخاااودای گەورە ساااوێند دەخاااۆم، كە بەرژەوەنااادیی گەلااای : )دەبێااات

كوردسااتان و یەكێتاای خااا  و گەل و شااكۆ و مااائ و ئازادییەكااانی 
واڵتیان و سامانی گشتیی بپارێزم و ئەركی ئەندامێتی بەڕاستیی و هاو

چاوارەم: هەر كاندیادێكی هەڵبژێاردراو، بە (. دڵسۆزییەوە جێبەج  باكەم
ناوەڕۆكی ئەو سوێندە یاساییەی، لەم ماددەیەدا هااتووە، پابەناد نەباوو، 

 .دەبێت سوێندەكە، دووبارە بكاتەوە
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وە وپەرلەماناادا هااات ێینااوئەو سااوێندەی كە لەپەیااڕەوی 
ترە لە دەقاااای ئەو سااااوێندەی كە لە پەیااااڕەوی گشااااتگیر
راوە كە كچااونكە بڕگەیەكاای بااۆ زیاااد ،هەبااوو داپێشااوو

ەوە قبەراسااااتی و دڵسااااۆزی ئەنااادامێتیدەڵێااات )ئەركاااای 
چونكە باۆ  ،ئەمەش گرنگی زۆری هەیەجێبەج  دەكەم( 

دەتوانرێاات پابەناد بااوون بەو باڕگەیەوە  كاردن وجێبەجێ
كااری ئەنادامانی مەڵێك الئی ەی رێككااری تاایبەت بەكۆ

رێت لەنێویاناادا الئاای ەی تااایبەت دێنااوپەرلەمااان دەربچو
بە)رەفتاااری ئەناادامی پەرلەمااان( كە بەدڵنیاااییەوە رۆڵاای 

ئاسااتی هۆشاایاری و گرنگاای دەبێاات لەبەرزكااردنەوەی 
پابەنااااادی ئەنااااادامی پەرلەماااااان بەبنەماااااا دروسااااات و 

 . یاساییەكانی كاری پەرلەمانتاریەوە
ان، لەچوارچێااوەی دانیشااتنەكانی پەرلەماائامااادەبوون لە .2

 .(40)( لە پەیڕەوی ناوخۆ22ماددەی )بڕگەی یەكەم  لە

                                                           
یەكەم: ئەنااادام، بە ئاماااادەبوون لە  :(: ئەركەكاااانی ئەنااادام22( مااااددەی )40)

هااااۆیەكی رەوا  دانیشااااتنەكانی پەرلەمااااان پابەنااااد دەبێاااات، ئەگەر بەباااا 
ئامادەی دانیشتنەكان نەبوو، سەرۆ  بە نووسین سەرنجی رادەكێشێت، 

% لەساەدا پێنجای ماووچەكەی 5ئەگەر ئامادەنەبوون دووباارە باووەوە 
ەگەر ئامااادەنەبوون، لە لە هەردانیشااتنێك، كە ئامااادەی نەبێاات دەبڕێاات، ئ

( پێنچ دانیشتنی پچڕ پچڕ 5دانیشتنی یە  لە دوای یەكدا، یان ) ( س 3)
بێت، لەماوەی یە  وەرزی یاساداناندا، ئەگەر ئاماادەنەبوونی دوای ئەم 
دووباااارە باااووەوە ئەوا ساااەرۆ  دەتوانێااات باااابەتەكە بخااااتە بەردەمااای 

گاااای ڕەهااااای پەرلەمااااان و پەرلەمااااانی  دەتوانێاااات بە زۆریاااانەی دەن
 .ئەندامەكانی بە لەدەستدانی ئەندامێتی لەقەڵەمی بدات
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ژنەیە  لە لیاااژنە قااال ئەنااادام باااوون بەالیەنااای كەمەوە لە .3
ماااااان، لەچوارچێاااااوەی باااااڕگەی لەهەمیشاااااەییەكانی پەر

 .(41)( لە پەیڕەوی ناوخۆ28لە ماددەی ) پێنجەم
مۆڵەت وەرگرتن  لە سەرۆكی پەرلەمان بۆ ئاخااوتن لە  .4

رلەماااان، لەچوارچێاااوەی باااڕگەی نااااو دانیشاااتەنەكانی پە
 .(42)( لە پەیڕەوی ناوخۆ54لە ماددەی ) یەكەم

كردن لە كاااتی كاااتی دیاااریكراو بااۆ قسااەبوون بە پابەنااد .5
، لە چوارچێاوەی داگفتوگۆی نێو دانیشاتنەكانی پەرلەمانا

(، بااڕگەی 54بااڕگەی چااوارەم لە ماااددەی )ى (1خاااڵی )
(، بڕگەكااااانی یەكەم و دووەم و 56لە ماااااددەی ) یەكەم

 .(43)( لە پەیڕەوی ناوخۆ64سێیەم لە ماددەی )

                                                           
(: پێااانجەم: دەبێااات ئەنااادام بەالنااای كەمەوە لە لیژنەیەكااای 28(مااااددەی )41)

هەمیشاااەیی ئەنااادام بێااات و ناكرێااات لە دوو لیاااژنە زیااااتر ئەنااادام بێااات، 
هەروەهااا ناكرێاات ئەناادام ببێااتە سااەرۆ  یااان جێگااری سااەرۆ  یااان 

 .یە  لیژنە بڕیاردەری زیاتر لە
(: یەكەم: ئەناااادام، بەمااااۆلەتی سااااەرۆ ، لەوجااااێگەیەی 54(ماااااااددەی )42)

دانیشاااتووە، یاااان لەو ساااەكۆیەی باااۆ مەبەساااتی ئاخااااوتن ئاماااادەكراوە 
 .دەدوێت

(: یەكەم: 56مااااااددەی ) .(: هەماااان ساااەرچاوەی پێشاااوو54(مااااااددەی )43)
انی ئەنااادام، دەتوانێااات، بە پشتبەسااااتن، بە یەكێاااك لە مااااددە و بڕگەكاااا

دەستوور و یاسا بەركارەكاان و یاان یەكێاك لە مااددە و بڕگەكاانی ئەم 
پەیڕەوە لە هەركاتێكی دانیشاتنی پەرلەمانادا لە رێای خااڵی پەیاڕەوییەوە 

( یە  1داوای وەرگرتناااای مااااۆڵەت لە سااااەرۆ  بااااۆ ماااااوەیە  كە لە )
خااوولە  زیاااتر نەبێاات بەباا  رەچاااوكردنی )تۆماااركردن و رێزبەناادی( 

(: كااتی دیااریكراو، باۆ پرسایار و وەاڵمای 64مااااددەی ) .ئاخاوتن بكاات
 .( دوو خاااولە ، باااۆ پرسااایار2یەكەم: ) :زارەكااای، بەم شاااێوەیە دەبێااات
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وەاڵم نەدانەوەو تاااااااوانجنەدان لە ئەنااااااادام پەرلەماااااااانە  .6
ی نێااااو دانیشااااتنەكانی هاوپیشااااەكانی لەكاااااتی گفتوگااااۆ
بااڕگەی چااوارەم   ى(2پەرلەمااان، لەچوارچێااوەی خاااڵی )

 .(44)( لە پەیڕەوی ناوخۆ54لەماددەی )
ەساااااەاڵتەكانی دادوەری دەساااااتوەرنەدانە كاروبااااااری د .7

لە دەرەوەی پرۆساااااااەی یاساااااااادانان  وجێبەجێكاااااااردن
وچاودێری، لە چوارچێوەی بڕگەی شەشەم لە مااددەی 

 .(45)( لە پەیڕەوی ناوخۆ22)
ەنجامنەدانی گرێبەست باۆ خاۆی یاان باۆ كەساانی دی ئ .8

لە گەڵ پەرلەمااااااان و حكااااااومەت لە ماااااااوەی خااااااولی 
هەڵبااااااژاردن و، بەكارنەهێنااااااانی ساااااایفەتی ئەناااااادامێتی 
پەرلەماااااان باااااۆ كاروبااااااری بازرگاااااانی و دارایااااای، لە 

( لە 22چوارچێاااااوەی باااااڕگەی چاااااوارەم لە مااااااددەی )
 .(46)پەیڕەوی ناوخۆ

                                                                                                                  
خاولە ، باۆ  ( سا 3ساێیەم: ) .خولە ، بۆ وەاڵمدانەوە ( س 3دووەم: )

 .بەدواداچوونی ئەو ئەندامەی پرسیاری كردووە
ەنادامانی تار باداتەوە و توانجیاان (: نابێت ئەندام، وەاڵمی ئ54(ماااددەی )44)

ل  بدات، ئاخاوتنی خۆی یان هی ئەنادامانی تار دووباارە بكااتەوە، تەنیاا 
 .دەتوانێت پشتگیری بكات

(: شەشاەم: نابێات ئەنادام، دەسات لە كارەكاانی هەریە  لە 22(ماددەی )45)
دەسەاڵتەكانی دادوەری و جێبەجێكردن وەربدات، تەنها لە چوارچێاوەی 

 .یاسادانان و چاودێری نەبێتپسپۆرییەتی 
(: چاااوارەم: نابێااات ئەنااادام لە مااااوەی خاااولی هەڵباااژاردن 22(مااااااددەی )46)

گرێبەسااات لەگەڵ پەرلەماااان یاااان حكاااومەت باااۆ خاااۆی یاااان لە رێگاااای 
كەساانی دیااكە ئەنجااام باادات، هەروەهاا نابێاات ساایفەتی ئەناادامێتی خااۆی 

یفەتی بناااۆزێتەوە )أساااتانل( یاااان بەكاربهێنێااات یاااان رێاااگە بااادات، سااا
 .نوێنەرایەتییەكەی بۆ كارێكی بازرگانیی یان دارایی بەكاربهێنرێت
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لە دوای  انخۆتەرخاااااااانكردن باااااااۆ كااااااااری پەرلەمااااااا .9
، لە چوارچێااااوەی بااااڕگەی سااااوێندخواردنی یاساااااییەوە

 .(47)( لە پەیڕەوی ناوخۆ22سێیەم لە ماددەی )
پابەنااادبون بە قساااەكردن تەنهاااا لەساااەر ئەو باااابەتەی  .10

گاااۆی نێاااو دانیشاااتنەكانی وخاااراوەتە روو لە كااااتی گفت
باڕگەی چاوارەم   ى(3پەرلەمان، لە چوارچێاوەی خااڵی )

 .(48)( لەپەیڕەوی ناوخۆ54لە ماددەی )
ەكانی هەرێماااااای قوریورێزگاااااارتن لە دامەزراوە دەساااااات .11

لەمااااددەی  دساااتان، لە چوارچێاااوەی باااڕگەی یەكەمكور
 .(49)( لە پەیڕەوی ناوخۆ24)

 ئەنااااادامێتیپەرلەماااااان و  ئەنااااادامێتیكاااااۆنەكردنەوەی  .12
وەكاااان، ئەنجاااومەنە هەڵبژێردرا ئەنجاااومەنێكی دیاااكە لە

( لە 22لە مااااااددەی ) چوارچێاااااوەی باااااڕگەی حەوتەملە
 .(50)پەیڕەوی ناوخۆ

                                                           
(: سااااێیەم: لە بەرواری ئەنجاماااادانی )سااااوێندخواردن(ی 22(ماااااااددەی )47)

یاسااااییەوە، ئەناااادام بەدەسااات لەكاركێشاااااوە لە كاااارەكەی پێشااااوویدا، 
دادەنرێت. پێویستە پەیوەندی لەو كارە بپچڕێنێت و بە خۆتەرخاانكردنی 

 .و، بۆ كاری پەرلەمان، پابەندبێتتەوا
(: ساێیەم: دەبێات ئەنادام ئاخاوتنەكاانی لەساەر ئەو باابەتە 54(ماااددەی )48)

چڕبكاتەوە كە خراوەتەڕوو و نابێت بگەڕێتەوە سەر بابەتێك كە دەنگای 
 .لەسەر دراوە، یان گفتوگۆ لەبارەیەوە كۆتایى هاتووە

ئاخاااوتن و رادەربڕیناای تەواوی (: یەكەم: ئەناادام، ئااازادی 24(ماااااددەی )49)
هەیە لەكااااتی ئەنجامااادانی كااااری پەرلەمانیااادا، بە شاااێوەیە  ڕەچااااوی 
رێزگاارتن لە دامەزراوە دەسااتوورییەكانی هەرێاام لە چوارچێااوەی یاسااا 

 .كارپێكراوەكان بكات
(: حەوتەم: نابێااات ئەنااادام كاااۆكردنەوە بكاااات لە نێاااوان 22(مااااااددەی )50)

نااادامێتی ئەنجاااومەنێكی دی، لە ئەنجاااومەنە ئەنااادامێتی لە پەرلەماااان و ئە
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ە داراییەكااانی، قدەرخسااتن و ئاشااكراكردنی بەرژەوەناادی .13
هەشااااتەم لە  ەیگڕباااا ب( لە-3لەچوارچێااااوەی خااااالی )

 .(51)(2014ی )ڵ( سا7یاسای ژمارە )لە (6)ماددەی 
مااااااانەوە لەنێااااااو ئەو فراكساااااایۆنە پەرلەمااااااانییەی كە  .14

ئەنااادامی پەرلەماااان، لەچوارچێاااوەی لەرێاااگەیەوە باااۆتە 
( لە پەیاڕەوی نااوخۆی 110برگەی دووەم لە ماددەی )

 .(52)پەرلەمان

 
  

                                                                                                                  
( هەشت رۆژدا 8هەڵبژێردراوەكاندا، پێویستە لە سەر ئەندام لە ماوەی )

لە رێكەوتاااای راگەیاناااادنی ئەنجامەكااااانی هەڵبااااژاردن یەكێااااك لەو دوو 
ئەنجومەنە هەڵبژێرێت، بەپێچەوانەوە وا هەژماردەكرێت كە ئەندامێتی لە 

 .پەرلەمان هەڵبژاردووە
(: دەرخسااتنی بەرژەوەناادییە داراییەکااان هەریەک لەمااانەی 6دەی )(ماااااد51)

خاااااااااوارەوە دەگااااااااارێتەوە: ب. ساااااااااەرۆکی پەرلەماااااااااان وجێگااااااااارو 
 س رتێروئەندامەکان.

(: دووەم: پەرلەمانتار ئازادە لەكااری پەرلەمانییادا، بەاڵم 110(ماااددەی )52)
هەركاتێااك ئەناادامی فراكساایۆنێك لە فراكساایۆنەكەی خااۆی جیااا بااۆوە، 

چااووە پاااڵ فراكساایۆنێكی تاار، ئەوا ئەناادامێتی خااۆی لە دەساات  یاااخود
دەدات لە پەرلەمااان و كەسااێكی تاار، لەو فراكساایۆنە بەپێاای رێزبەناادی 

 .شوێنی پڕدەكاتەوە بەرەزامەندی پەرلەمان
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 شەشەم
  مافەكانی ئەندامی پەرلەمان
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هەروە  رێسایەكی گشتی لەبەرامبەر خستنە ئەساتۆی 
ئەر  و پابەناادی بااۆ كەسااێك كۆمەڵێااك مافیشاای بااۆ بڕیااار 

پەرلەماااااانی  لە پێنااااااوی رێكوپێاااااك دەدرێااااات، ئەنااااادامی 
بەرێوەچااوونی كارەكااانی  كۆمەڵیااك مااافی بااۆ بڕیااار دراوە 

 : بەم شێوەیەی خوارەوە
پارێزبەندی، بە مەبەستی دەستەبەركردنی ئازادی تەواو  .1

بۆ ئەندامی پەرلەمان لە كارەكانیدا مافی پارێزبەندی پا  
( لە پەیاااڕەوی 24وەی مااااددەی )بەخشاااراوە، لەچوارچێااا

 .(53)ۆناوخ
                                                           

(: پارێزبەنااادی پەرلەماااانیی )ال صاااانة البرلمانقاااة(: یەكەم: 24(مااااددەی )53)
ەواوی هەیە لەكااتی ئەنجامادانی ئەندام، ئازادی ئاخاوتن و رادەڕبرینی ت

كاااااری پەرلەمانیاااادا، بە شااااێوەیە  ڕەچاااااوی رێزگاااارتن لە دامەزراوە 
 .دەسااتوورییەكانی هەرێاام لە چوارچێااوەی یاسااا كارپێكراوەكااان بكااات
دووەم: نابێت ئەندام ڕاوەدوو )منحنة( بنرێت یان ڵێكاۆلینەوەی لەگەڵادا 

 تگیر بكرێات بەبا بكرێت یان ماڵ و نووسینگەكەی بپشكنرێت یان دەسا
مۆڵەتی پێ  وەختەی پەرلەماان تەنیاا لەو حااڵەتەدا نەبێات كە تااوانێكی 

سێیەم: بڕیاری هەڵگرتنی پارێزبەنادی، پێویساتی .بینراوی ئەنجام دابێت 
بە دەنگاای زۆریاانەی ئامااادەبووانی پەرلەمااانەو لەدەرەوەی وەرزەكااانی 
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پەیااڕەوی ناااوخۆی پەرلەمااان ئاماااژەیەكی نەكااردوە بااۆ 
ی ووەڕلپێناساااەی پارێزبەنااادی باااۆیە بە گرنگااای دەزانااااین 

 زانەمەرەوە پێناسەیەكی پارێزبەندی بخەیانە روو، د. قفینهی
 ةالبرلمانیا ةناونیشاانی )ال صاانكەكەی بەولە پەرتو خیتەلبەئ
( پێناسااەی پارێزبەناادی 80مصاار( لە الپەڕە ) يبیناتهااا فااطوت

ە لە بەخشااااینی كەسااااانێك لە قبەم شااااێوەیە كااااردوە )بااااریتی
كە پێویسات باوو  ،ێك پابەنادی ساەپێندراو بەساەریانداكۆمەڵ

ەكە نەبااااااوایە(. قجێبەجێیااااااان بكااااااردایە ئەگەر پارێزبەناااااادی
 (.80: 2011 ،خیتەلبەئ)

سااااەبارەت بە پارێزبەناااادی پەرلەمااااانی  بەم شااااێوەیە 
ری و یاسایی بڕیارلێدراوە بۆ وێناسەكراوە )مافێكی دەستوپ

                                                                                                                  
تنااااای یاساااااادانانی ، دەساااااتەی ساااااەرۆكایەتی، بڕیاااااار لەساااااەر هەڵگر

چوارەم: بڕیاری هەڵگرتنی پارێزبەندی، تەنیا بۆ ئەو  .پارێزبەندی دەدات
كاااردە تااااوانییەیە، كە لە داواكااااریقەكی دادوەریاااقەوە هااااتووە، لەساااەر 

پێانجەم: ئەگەر ئەنادام تااوانێكی  .كردەكانی تری، ئەنادام جێبەجا  نابێات
 لەجۆری جینایەت لەنااو حەرەمای پەرلەماان ئەنجامادا، لەساەر ساەرۆ 
پێویساااتە كە فەرماااان بكاااات بەدەساااتگیركردن و دەستبەساااەركردنی لە 
شوێنێكی دیاریكراو، پاشاان رادەساتی دەساەاڵتی دادوەری بكاات، بەاڵم 
ئەگەر تااااوانەكە، لە جاااۆری كەتااان )جن اااة( باااوو، ساااەرۆ  دەتوانێااات 
دەسااەاڵتی دادوەری ئاگاداربكاااتەوە بااۆ گاارتنەبەری رێوشااوێنی یاسااایی 

ەشااااەم: ئەو ئەناااادامەی پارێزبەناااادی لەسااااەر ش .پێویساااات بەراماااابەری
هەڵگیراوە و رانەگیراوە )توقیف(، لە یەكێك لە گرتووخانەكان دەتوانێات 
بەشااداری دانیشااتنەكانی پەرلەمااان و كۆبااوونەوەی لیژنەكااان، بكااات و 

حەوتەم: ئەنادام، لە رۆژی  .بەشداری  بێات لەگفتوگاۆكردن و دەنگدانادا
ەنادی پەرلەماانی دەبێات و ناتوانێات )سوێندخواردن(ی یاساییەوە پارێزب

هەشاتەم: ئەگەر پەرلەماان،  .بكاات مۆڵەتی پەرلەماان تەناازولی لا  بەب 
داوای هەڵگرتنی پارێزبەنادی رەتكاردەوە، بەبا  پێشكەشاكردنی بەڵاگەی 

 .نوا لە سەر هەمان بابەت، داواكاری نوا پێشكەش ناكرێتەوە
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ەكەی نە  سایفەتی قئەندامی پەرلەمان، بە سیفەتی ئەنادامێتی
بە جۆرێاااك دەساااتەبەری ئاااازادی رادەرباااڕین و  ێتی،كەسااا

هەستان بە ئەنجامدانی ئەركی پەرلەمانتااری باۆ دەكاات با  
 ەكی تاوانكاری یانقی هیچ بەرپرسیاریەتیووبەڕووئەوەی ر

 (.150،ص2011)شرون، شارستانی ببێتەوە.
 

 دەنوێنێت بەشێوەیەكی گشتی پارێزبەندی لە دوو شێوازدا خۆی
نی وە لە بەرپرساایارنەبوقبااریتی :پارێزبەناادی بااابەتییەكەم: 

ئەندامی پەرلەمان لەبەرامابەر دەرباڕین و وتنای هایچ 
ن و بیرۆكەو وتەیە ، لە میاانەی هەساتان بە وبۆچو

 .ەكەیقیئەركی پەرلەمانتار
ە لە نەگارتنەبەری هایچ قپارێزبەندی رێككاری: باریتی دووەم:

رێككااااارێكی تاوانكاااااری بەراماااابەر هەر ئەناااادامێكی 
پەرلەماان بەبا  رەزامەنادی پەرلەماان تەنهاا لە كاااتی 
 .گرتنیدا نەبێت لە ساتە وەختی ئەنجامدانی تاوانێكدا

( 48ئاگااااداربوون لەبەرناااامەی كااااری دانیشاااتنەكان لە ) .2
تنەكان، لەچوارچێااااااوەی كاااااااتژمێر بەر لەوادەی دانیشاااااا

 .(54)( لەپەیڕەوی ناوخۆ47لەماددەی ) بڕگەی دووەم
( 24زیاااادكردنی باااابەت باااۆ بەرناااامەی كاااار لەمااااوەی ) .3

كاتژمێر پێ  دانیشتنەكە، لەچوارچێوەی بڕگەی چوارەم  
 .(55)( لەپەیڕەوی ناوخۆ48لەماددەی )

                                                           
رنامەی كاریی پێشوەختەی (:دووەم: هەموو دانیشتنێك، بە47(ماااددەی )54)

( چاا  وهەشاات كاااتژمێر پااێ  وادەی دانیشااتنەكە سااەرجەم 48دەبێاات، )
ئەندامان لەڕێی جێگری دووەمی سەرۆكی پەرلەمانەوە لەبەرنامەی كاار 

 .ئاگاداردەكرێنەوە
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یەتی خۆپااااااڵوتن بااااۆ پۆسااااتەكانی دەسااااتەی سااااەرۆكا .4
 پەرلەماان، لەچوارچێاوەی بڕگەكااانی یەكەم و دووەم  لە

 .(56)( لەپەیڕەوی ناوخۆ22ماددەی )
ئاخاااااوتن و گفتوگااااۆ لە نێااااو دانیشااااتنەكانی پەرلەمااااان،  .5

(، بڕگەكانی 54ماددەی ) لەچوارچێوەی بڕگەی یەكەم لە
 (، بااااڕگەی یەكەم لە64ماااااددەی ) یەكەم و سااااێیەم  لە

(، باڕگەی 88مااددەی ) (، باڕگەی یەكەم  لە71ماددەی )
 .(57)ۆ( لەپەیڕەوی ناوخ105ماددەی ) دووەم  لە

                                                                                                                  
(: چوارەم: سەرۆكی فراكسیۆن، یان نوێنەری پێكهاتەیە ، 48(ماااددەی )55)

( بیساات و چااوار كاااتژمێر لە 24بەر لە )( دە ئەناادام، 10یاان الناای كەم )
وادەی دانشتینەكەدا، دەتوانێت داوای زیادكردنی بابەتێك، باۆ بەرناامەی 
كااار بكااات، باااابەتەكە گشااتی و بەپەلە بێاات و دواخساااتنی ببێااتە هاااۆی 

 .لەدەستدانی گرنگی داواكارییەكە
لەمان (: یەكەم: ئەندام، بە ئامادەبوون لە دانیشتنەكانی پەر22(ماااددەی )56)

هاۆیەكی ڕەوا ئامااادەی دانیشااتنەكان نەبااوو،  پابەناد دەبێاات، ئەگەر بەباا 
سااااەرۆ  بە نووسااااین سااااەرنجی رادەكێشااااێت، ئەگەر ئامااااادەنەبوون 

% لەسەدا پێنجای ماووچەكەی لە هەردانیشاتنێك، كە 5دووبارە بووەوە 
دانیشتنی یە   ( س 3ئامادەی نەبێت دەبڕێت، ئەگەر ئامادەنەبوون، لە )

( پێاانچ دانیشااتنی پچااڕ پچااڕ بێاات، لەماااوەی یە  5ی یەكاادا، یااان )لە دوا
وەرزی یاساااداناندا، ئەگەر ئامااادەنەبوونی دوای ئەم دووبااارە بااووەوە 
ئەوا ساااااەرۆ  دەتوانێااااات باااااابەتەكە بخااااااتە بەردەمااااای پەرلەماااااان و 
پەرلەماااانی  دەتوانێااات بە زۆریااانەی دەنگااای ڕەهاااای ئەنااادامەكانی بە 

 دووەم: ئاماادەنەبوونی ئەنادام لە.ڵەمای بادات لەدەستدانی ئەندامێتی لەقە
دانیشتنەكانی پەرلەمان و كۆبوونەوەی لیژنەكان بەهاۆی ڕاساپاردنی بە 
ئەركێكی پەرلەماان بە ئاماادەنەبوو هەژماار ناكرێات و بە )بەشااندكراو( 

 .هەژماردەكرێت
(: یەكەم: ئەناااادام، بەمااااۆڵەتی سااااەرۆ ، لەوجااااێگەیەی 54(ماااااااددەی )57)

ن لەو ساااەكۆیەی باااۆ مەبەساااتی ئاخااااوتن ئاماااادەكراوە دانیشاااتووە، یاااا
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چەو دەرمااااڵەی تاااایبەت، لە چوارچێاااوەی وپێااادانی ماااو .6
 .(58)( لە پەیڕەوی ناوخۆ23بڕگەی پێنجەم لە ماددەی )

نەخۆشای، لە چوارچێاوەی بڕگەكاانی  یتۆڵەماوەرگرتنی  .7
پەیااااااڕەوی  ( لە23ماااااااددەی ) سااااااێیەم و چااااااوارەم لە

 .(59)ناوخۆ

                                                                                                                  
( دوو خاولە ، باۆ پرسایار. ساێیەم: 2(: یەكەم: )64دەدوێت. مااااددەی )

خاولە ، باۆ بەدواداچاوونی ئەو ئەنادامەی پرسایاری كاردووە.  ( س 3)
(: یەكەم: دوای خوێنااااادنەوەی پرسااااااندن و وەاڵمەكەی، 71مااااااااددەی )

ااا ئاخاااوتن، دەدرێااتە ئەو 1دەبێاات:  پرۆسااەی پرساااندنەكە، بەم شااێوەیە
( پازدە خاولە  15ئەندامەی داوای پرساندنی كردووە، بۆ ماوەیە  لە )

زیاااتر نەبێاات، دواتاار بە هەمااان كاااتی دیاااری كااراو، دەرفەت بە كەساای 
( ساا  3ااا هەریەكەیااان، بااۆ یەكجااار لەماااوەی )2پرسااێندراو دەدرێاات. 

ر دەرفەتای ئاخااوتن، باۆ اا دواتا3خولەكدا، مافی وەاڵم دانەوەیاان هەیە. 
( دوو خااولە ، دەدرێااتە هەریە  لەو ئەناادامانەی، كە پێشااتر 2ماااوەی )

(: یەكەم: ئەو ئەناادامەی ناااوی 88ناااوی خۆیااان تۆماااركردوە. ماااددەی)
تۆماااركراوە، دەتوانێاات، لەسااەر هەر ماااددەیە  تەنیااا یەكجااار باادوێت و 

وەم: (: دو105( دوو خاااااولە ، تێاااااپەر بكاااااات. مااااااددەی)2نابێااااات لە )
( 3هەرئەنااادامێك دەتوانێااات لەساااەر هەر مااااددەیە  باااۆ مااااوەیە  لە )

 .خولە  تێپەڕنەكات، گفتوگۆ بكات
(: پێنجەم: هەریە  لە دەساتەی ساەرۆكایەتی و ئەنادامان، 23(ماااددەی )58)

 .مووچە و دەرماڵەی مانگانە وەردەگرن، كە بە یاسا رێكدەخرێن
دەتوانێاات مااۆڵەتی نەخۆشاایی، بەپێاای (: سااێیەم: ئەناادام، 23(ماااااددەی )59)

چاوارەم: ساەرۆ ، دەتوانێات ماۆڵەتێكی ئاساایی  .رێكارەكان وەربگرێات
بدات بە ئەندام، ئەگەر بارودۆخەكەی پێویستی كرد، بۆ ماوەیە ، كە لە 

( پااازدە رۆژ تێپەڕنەكااات، بەسااەریەكەوە، یااان پچڕپچااڕ، لە ماااوەی 15)
 .هەر وەرزێك، لە وەرزەكانی یاساداناندا
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بااااااایكۆتی دانیشااااااتنەكان و هەڵوێساااااات وەرگاااااارتن، لە  .8
( لە 23چوارچێاااااااوەی باااااااڕگەی حەوتەم لە مااااااااددەی )

 .(60)پەیڕەوی ناوخۆ
گەڕانەوە بۆسەر وەزیفەی پێشوو لەدوای كۆتاییهاتنی  .9

، لەچوارچێااوەی بااڕگەی یەكەم  لە ماااددەی یتێناادامەئ
 .(61)( لە پەیڕەوی ناوخۆ23)

چوارچێااااااوەی وچەی خانەنشااااااینی، لە وپێاااااادانی ماااااا .10
( 23بڕگەكااانی یەكەم، دووەم و شەشااەم لە ماااددەی )
یاسای  لە پەیڕەوی ناوخۆ، هەروەها ماددەی یەكەم لە

هەمااااواری دووەماااای یاسااااای خانەنشااااینی ئەناااادامانی 
 .(62)2008ساڵی  ى(12پەرلەمانی كورستان ژمارە )

                                                           
(: حەوتەم: كاتێاااااك فراكسااااایۆن، یاااااان ئەنااااادام لەبەر 23مااااااااددەی ) (60)

هەڵوێستێك، بایكۆتی دانیشتنی پەرلەمان دەكەن، لەنااو هاۆڵی پەرلەماان 
 .بە ئامادەنەبوو هەژمار ناكرێت

(: یەكەم: لەكاتی كۆتاییهااتنی ئەنادامێتی، ئەگەر مەرجێاك 23( ماااددەی )61)
م بۆی هەیە بگەڕێتەوە بۆ وەزیفە لە مەرجەكانی لەدەست نەدابوو، ئەندا

و سەرپشاااكەى لەوەی مااااووچەی خانەنشاااین، یااااان ماااووچكەی تااااری 
وەربگرێاات و ئەناادامانی خولەكااانی پێشااووتری پەرلەمااان دەتااوانن لەم 

 .مافە سوودمەندبن
(: یەكەم: لەكاتی كۆتاییهااتنی ئەنادامێتی، ئەگەر مەرجێاك 23ماااددەی ) (62)

ئەندام بۆی هەیە بگەڕێتەوە بۆ وەزیفە لە مەرجەكانی لەدەست نەدابوو، 
و سەرپشااااكە لەوەی مااااووچەی خانەنشااااین، یااااان مااااووچەكەی تااااری 
وەربگرێاات و ئەناادامانی خولەكااانی پێشااووتری پەرلەمااان دەتااوانن لەم 

دووەم: ماااااوەی ئەناااادامێتیەكەی، بااااۆ مەبەسااااتی .مااااافە سااااوودمەندبن 
 .كرێااتسااەرمووچە و پلەبەرزكااردنەوە )ترققااة( و خانەنشااینی هەژماردە

شەشەم: ئەگەر ئەندامێك، لەكاتی یان لە ئاكامی راژەی لە پەرلەمان یان 
بەهااااۆیەوە كااااۆچی دوایاااای كاااارد، ئەوا بەپێاااای یاسااااا كارپێكراوەكااااان، 

یاساااای  .ماااووچەیەكی خانەنشاااینی، باااۆ میراتگرانااای تەرخاااان دەكرێااات



80 

داواكردنااای خااااڵی پەیاااڕەوی، لەچوارچێاااوەی باااڕگەی  .11
 .(63)ڕەوی ناوخۆ( لەپەی56ماددەی ) یەكەم لە

پێشااااانیاری ساااااڕینەوەی ئاخااااااوتنی ئەنااااادامی دیاااااكە  .12
ماددەی  لە ، لەچوارچێوەی بڕگەی دووەملەپرۆتۆكۆل

 .(64)( لە پەیڕەوی ناوخۆ55)

                                                                                                                  
 2008(ى  سااڵی 12خانەنشینی ئەندامانی پەرلەمانی كورستان ژمارە )

م مااااااددە لە مااااااددەی دووەم باااااڕگەى )ا( لە یاسااااااكە مااااااددەی یەكە
و بەم شاااااێوەیە دەخوێنااااادرێتەوە: یەكەم: ساااااەرۆكی  هەمواردەكرێااااات

ئەنجاااومەن و جێگااارەكەی و ساااكرتێرو ئەنااادام لە كااااتی تەواوباااوونی 
ئەناااادامێتی یااااان نەتااااوانینی جێبەجێكردناااای كااااارەكەی یااااان نەمااااانی 

مانگااااانەی %(ی سااااەرجەم مااااووچەو دەرماااااڵەی 80) ئەناااادامێتیقەكەی
هاوەڵەكااانی كە بەردەواماان لە ئەنجااومەن وەردەگرێاات هەروەهااا دوای 
كاۆچی دواییشاای پاشااەواری شایسااتە هەمااان رێااژە وەردەگاارن. دووەم: 
ئەو ئەنااادامەی ئەنجاااومەن كە واز دێنێااات ئەو ماااووچەیەی خانەنشاااینی 

كە لە بااڕگەى )یەكەم(ی سااەرەوەدا هاااتووە، ئەگەر چااوار  وەردەگرێاات
و  ئەنجااااومەن بە سااااەر ئەناااادامققەكەدا رەتبووبێاااات دەورەی بەسااااتنی

%ی كۆی مووچەو دەرماڵەی مانگانەی ئەو هەوااڵنەی وەردەگرێات 60
كە لە ئەنجومەناادا بەردەواماان. ئەگەر بەسااەر ئەندامییەكەیاادا كەمتاار لەو 
ماااوەیە رەتبووبێاات. هەروەهااا لە كاااتی مردنیشاایدا پاشااەوارەكانی)خلف( 

 هەمان رێژە وەردەگرن.
(: یەكەم: ئەناادام، دەتوانێاات، بە پشتبەسااتن، بەیەكێااك لە 56ااددەی )مااا (63)

ماددە و بڕگەكانی دەستوور و یاسا بەركارەكان و یان یەكێك لە ماددە 
و بڕگەكااانی ئەم پەیااڕەوە لە هەركاااتێكی دانیشااتنی پەرلەماناادا لە رێاای 
خاڵی پەیڕەوییەوە داوای وەرگرتنی مۆڵەت لە سەرۆ  بۆ مااوەیە  كە 

یە  خااوولە  زیاااتر نەبێاات بەباا  رەچاااوكردنی )تۆماااركردن و  (1لە )
 .رێزبەندی( ئاخاوتن بكات

(: دووەم: ئەناااادام، دەتوانێاااات، پێشاااانیازی سااااڕینەوەی 55ماااااااددەی ) (64)
ئاخاااوتنی ئەناادامێكی تاار بكااات، ئەگەر لە پەیااڕەو الیاادا، یااان پااێچەوانەی 
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پێشكەشاااااااكردنی داواكااااااااری دەستلەكاركێشاااااااانەوە  .13
بااۆ سااەرۆكی پەرلەمااان، لەچوارچێاااوەی  ئەناادامێتیلە

 .(65)( لە پەیڕەوی ناوخۆ25ماددەی ) ىبڕگەی دووەم
پێدانی هاوكاری بۆ چارەسەركردنی نەخۆشی لەالیەن  .14

چوارچێااوەی ماااددەی  ەوە، لەقدەسااتەی سااەرۆكایەتی
 .(66)( ی پەیڕەوی ناوخۆ120)

                                                                                                                  
شاااێواز و مەرجەكاااانی گفتوگاااۆكردن بااااوو، ساااەرۆ  بڕیاااار لەسااااەر 

 داواكاری ئەندامەكە دەدات.
ئەندام، دەتوانێت، ب  . 1 :(: دووەم: دەست لەكاركێشانەوە25ماااددەی ) (65)

مەرج، بەداوایەكااای نووساااراو دەسااات لەكاركێشاااانەوەی لە پەرلەماااان  
دەبێاات سااەرۆ  لە نزیكتاارین دانیشااتنی  .2 .پێشكەشاای سااەرۆ  بكااات

پەرلەماندا، داواكارییەكە بخاتە بەرناامەی كاارەوە، باۆ ئەوەی لە هەماوو 
( ساای رۆژدا، دەستلەكاركێشااانەوەكە، بە دەنگاای 30بارێكاادا لەماااوەی )

 ئەنادامی داواكاار، دەتوانێات لە .3 .زۆرینەی ئامادەبووان یەكن بكرێتەوە
ێاگەی پێشكەشاكردنی داوایەكای نووساراو داواكەی پاشگەزببێتەوە، لە ڕ

سااێیەم:  .بااۆ سااەرۆ  پااێ  دەنگاادان لەسااەر دەستلەكاركێشااانەوەكەی
ئەناااادام، لەم حاڵەتااااانەدا ( العضااااویةة لەدەسااااتدانی ئەناااادامێتی )ساااانو

یەكێاك  .2 .لەدەستدانی شیاویەتی یاسایی .1 :ئەندامێتی، لەدەست دەدات
نی پەرلەماانی كوردساتان لەمەرجەكانی ئەندامێتی، كە لەیاسای هەڵبژارد

 .3 .ی هەمااواكراودا هاااتووە، لەدەساات باادات1992(ی ساااڵی 1ژمااارە )
حوكمااادران بە هاااۆی ئەنجامااادانی تااااوانێكی ئەننەسااات، یاااان كەتنێكااای 

ئامااادەنەبوونی ئەناادام، لە دانیشااتنەكانی پەرلەمااان، بەپێاای  .4 .ئااابڕوبەر
 .(ی ئەم پەیڕەوە22بڕگەی )یەكەم( لە ماددەی )

(: بە پشتبەساااتن، بە ڕاپاااۆرتی پزیشاااكی تایبەتمەناااد، 120دەی )مااااااد (66)
دەستەی سەرۆكایەتی دەتوانێت، یارمەتی ئەو ئەندامە بدات، كە تووشی 
نەخۆشااایقە  دێااات و پێویساااتی بە چارەساااەر دەبێااات، لەنااااوەوە، یاااان 

 .لەدەرەوەی هەرێم
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رێككارە بەرزەفتیەكانی تایبەت بە كاری 

 ئەندامی پەرلەمان
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نی ئەناااادامی ولەكااااتی پابەنااادنەبوون یااااان ژێرباااارنەبو
رێكخسااتن  ئەو رێساااو بنچیناانەی دانااراون بااۆ پەرلەماان بااۆ

نی كاروبارەكانی پەرلەمان، كۆمەڵێك رێككااری وێوەچوڕوبە
یاریاااان لێااادراوە ڕب دابەرزەفتكاااردن كە لەپەیاااڕەوی نااااوخۆ

جێبەج  دەكرێن لەبەرامبەر ئەندامی سەرپێچیكار، لەپێناوی 
نی كاروبارەكاااااانی وبەڕێوەچاااااو بااااااش پارێزگااااااریكردن لە

 : شێوەیەی خوارەوەپەرلەمان، بەم 
هەڵگرتنی پارێزبەندی، لەچوارچێوەی باڕگەی ساێیەم لە  .1

 .(67)( لە پەیڕەوی ناوخۆ24ماددەی )
ئاخااااااااوتن لەكااااااااتی  رێگااااااارتن لەبەردەوامباااااااوون لە .2

گۆكاااااانی نێاااااو دانیشاااااتنەكانی پەرلەماااااان لەالیەن وگفت

                                                           
(: سااێیەم: بڕیاااری هەڵگرتناای پارێزبەناادی، پێویسااتی بە 24(ماااااددەی )67)

نگااای زۆریااانەی ئاماااادەبووانی پەرلەماااانەو لەدەرەوەی وەرزەكاااانی دە
یاساااااادانانی ، دەساااااتەی ساااااەرۆكایەتی بڕیاااااار، لەساااااەر هەڵگرتنااااای 

 .پارێزبەندی دەدات
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سااەرۆكی پەرلەمااانەوە، لەچوارچێااوەی بااڕگەی پێاانجەم  
 .(68)اوخۆ( لەپەیڕەوی ن54ماددەی ) لە

 سااڕینەوەی هەمااوو یااان بەشااێك لەئاخاااوتنی ئەناادام، لە .3
 ( لە55اددەی )مااااااا چوارچێاااااااوەی باااااااڕگەی یەكەم  لە

 .(69)پەیڕەوی ناوخۆ
بیرهێناااانەوەی ئەنااادام بە پارێزگااااریكردن لەرێكاااوپێكی  .4

چوارچێاااوەی باااڕگەی  نی دانیشاااتنەكان، لەوێوەچاااوڕبە
 .(70)ۆپەیڕەوی ناوخ ( لە57ماددەی ) لە میەكە

 كااااااتی بەردەوامباااااوون لە وریااااااكردنەوەی ئەنااااادام لە .5
ماااددەی  چوارچێااوەی بااڕگەی دووەم لە سااەرپێچی، لە

 .(71)( لە پەیڕەوی ناوخۆ57)
                                                           

(: پێاانجەم: سااەرۆ ، دەتوانێاات رێااگە لە بەردەوامبااوونی 54(ماااااددەی )68)
اا :ئەندام لەساەر ئاخااوتنەكەی بگرێات، ئەویا  لە یەكێاك لەم ئەگەرانەدا

اااا لەكااااتی ئاخاوتنااادا وشاااەی نەشااایاو، یاااان .ێماااۆڵەت ئاخااااوتنی كاااردب
تانەوتەشااەر، بەراماابەر هەر دەزگااایەكی دەسااتووریی و یاسااایی هەرێاام 
یان ئەندامێك، یان فراكسیۆنێكی پەرلەمانی، یان هەركەسێكی دی بەكاار 

اا .ا باسی لە تایبەتمەندییەكانی ئەنادامێك، یاان هەركەساێكی تار كارد.هێنا
ێنییەكااانی دۆسااێیە  كە لە بەردەم دادگااایە كاارد، یااان هەر باساای لە نه

اااا مااااوەی .دۆساااێیەكی تااار كە لە كااااتی دركانااادنی رێاااگە پێااادراو نەبێااات
اااا ئەگەر لە باااابەتی گفتوگاااۆ .دیااااریكراوی ئاخااااوتنی، كۆتاااایی هاتبێااات

 .دەرچوو
(: یەكەم: سەرۆ ، دەتوانێت فەرمان بكاات بە ساڕینەوەی 55(ماااددەی )69)

ێك لە ئاخاااااوتنی هەر ئەناااادامێك لە پرۆتۆكااااۆل كە هەمااااوو یااااان بەشاااا
پێچەوانەی شاێواز و مەرجەكاانی گفتوگاۆكردن بێات، كە لەم پەیاڕەوەدا 
دەقنوو  كراون، و لەكاتی نارەزایی ئەندام، دەستەی سەرۆكایەتی، با  

 .گفتوگۆكردن، بڕیاری یەكنكەرەوە دەدات
كە رێكاااااوپێكی (: یەكەم: بەبیااااار ئەنااااادامەكە دێنێاااااتەوە 57(مااااااااددەی )70)

 .دانیشتنەكە بپارێزێت
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سااااااڕینەوەی وتەكااااااانی ئەناااااادام لە پرۆتۆكااااااۆل دوای  .6
بەكارهێناااانی زماااانی زبااار، ساااەرەڕای وریااااكردنەوەی 

چوارچێاوەی باڕگەی  لەالیەن سەرۆكی پەرلەماانەوە، لە
 .(72)پەیڕەوی ناوخۆ ( لە57اددەی )م سێیەم لە

نی وكاااااتی پابەناااادنەبو سەرنجراكێشااااان بەنووسااااین لە .7
 دانیشاااتنەكانی پەرلەماااان، لە ئەنااادام بە ئاماااادەبوون لە

 ( لە22چوارچێااااااااوەی بااااااااڕگەی یەكەم لە ماااااااااددەی )
 .پەیڕەوی ناوخۆ

چەی ئەنااااااااادام لە بەرامااااااااابەر و%( ماااااااااو5بڕینااااااااای ) .8
هاااااااااتوو نی لەهەر دانیشااااااااتنێك، ئەگەر ونەبوئامااااااااادە
چوارچێاااوەی  نەوە، لەوباااارە باااوونەكاااان دووئامادەنەبو

 .پەیڕەوی ناوخۆ ( لە22ماددەی ) بڕگەی یەكەم لە
 نی ئەنااادامی پەرلەماااان لەوباڵوكاااردنەوەی ئاماااادەنەبو .9

كاتێكدا  وچەكەی، لەوماڵپەری پەرلەمان، وێڕای بڕینی م
( دانیشاااتنی یە  لەدوای یە  3) ئەنااادامی پەرلەماااان لە

ماااااوەی وەرزێكاااای  شااااتنی پچاااار پچاااار لە( دانی5یااااان )
چوارچێاوەی باڕگەی یەكەم  یاسادانان ئامادە نەبێات، لە

 .إپەیڕەوی ناوخۆ ( لە22ماددەی ) لە
ئەنااادامی پەرلەماااان لەرێاااگەی  ئەنااادامێتیلەدەساااتدانی  .10

ەكەیەوە قئەنااااااادامێتیوسااااااای وخساااااااتنەدەنگدانی چارەن
                                                                                                                  

(: دووەم: ئەگەر پابەندنەبوو هەر بەردەوام بوو، ساەرۆ  57(ماااددەی )71)
 .وریای )تنبیە( دەكاتەوە

(: ساااێیەم: لە حااااڵەتی بەكارهێناااانی زماااانی زباااردا، ئەوا 57(مااااااددەی )72)
وریااااكردنەوەكە سااااڕینەوەی ئاخاوتنەكانیشااای لە پرۆتۆكااااۆل لەگەڵاااادا 

 .دەبێت
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باااارە ئاماااادەنەبوو لەدانیشاااتنەكان دوای ولەبارێكااادا دو
وەرگرتنی ساەرجەم رێككاارە ئاماژەپێكراوەكاانی دیاكە، 

( 22ی بااااااااڕگەی یەكەم لە ماااااااااددەی )لە چوارچێااااااااوە
 .پەیڕەوی ناوخۆلە
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 هەشتەم
 ئەندامێتینەمانی 
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چەند بارێكی دیاریكراودا لەپەیڕەوی ناوخۆی  ئەندام لە
پەرلەماانی كوردساتان،  نامێنێات لە ئەندامێتیپەرلەمان مافی 

 : شێوەیەی خوارەوەبەم 
 ئەندامێتیكۆتاییهاتنی  .1

ئەنااااااااادامی پەرلەماااااااااانی كوردساااااااااتان كۆتاااااااااایی بە 
 : دایەكەی دێت لەم بارانەی خوارەوەقئەندامێت

 كۆتاییهااااتنی خاااولی پەرلەماااان یاااان هەڵوەشاااانەوەی، لە .أ
( 25ماااددەی ) ( بااڕگەی یەكەم  لە1چوارچێااوەی خاااڵی )

 .پەیڕەوی ناوخۆ لە
 ( باڕگەی یەكەم لە2چوارچێوەی خاڵی ) .مردنی ئەندام، لەب

 .پەیڕەوی ناوخۆ ( لە25ماددەی )
نەمانی توانای راپەڕاندنی كاری پەرلەمانی، سەلمێنراو بە  .ت

( باااڕگەی 3چوارچێاااوەی خااااڵی ) راپاااۆرتی پزیشاااكی، لە
 .پەیڕەوی ناوخۆ ( لە25ماددەی ) یەكەم لە
 

 دەستلەكاركێشانەوە .2
مەرج داوای  ئەناااااااادامی پەرلەمااااااااان دەتوانێاااااااات باااااااا  .أ

پێشكەشاای سااەرۆكی  ئەناادامێتی دەستلەكاركێشااانەوە لە
لە  چوارچێاااااوەی باااااڕگەی دووەم پەرلەماااااان بكاااااات، لە

 .(73)( لە پەیڕەوی ناوخۆ25ماددەی )
                                                           

 .هەمان سەرچاوە (:22ماااددەی ) (73)



91 

كاااتی وەرگرتناای پۆسااتێكی وزاری، ئەناادامی پەرلەمااان  .لەب
چوارچێااوەی بااڕگەی  بەدەستلەكاركێشاااوە دادەنرێاات، لە

 .(74)ە پەیڕەوی ناوخۆ( ل22ماددەی )لە  هەشتەم
 

 یتێندامەئلەدەستدانی  .3
پەرلەمااااانی  ئەناااادامێتی دابااااارانەی خااااوارە مئەناااادام لە

 : كوردستان لەدەست دەدات
( 1ارچێوەی خاڵی )لەدەستدانی شیاویەتی یاسایی، لە چو .أ

پەیاااڕەوی نااااوخۆ.  ( لە25مااااددەی ) باااڕگەی ساااێیەم لە
ئامااااژەیە  باااۆ پێناساااەی  بەپێویساااتی دەزاناااین ساااەرەتا

یاساادانەر  نقازىشیاویەتی یاسایی بكەین تاوەكو بزانین 
ێاااااوەی كردنی ئەم دەساااااتەواژەیە لە چوارچئامااااااژەبۆ لە

 ە لەقە، شاایاویەتی یاسااایی: بااریتیقپەیااڕەوی ناااوخۆدا چیاا
نی ماااائ و لەئەساااتۆگرتنی وتواناااای مااارۆە باااۆ هەباااو

ەفتااری ، هەروەها ئەنجامدانی رێتیپابەندی و بەرپرسیار
یاسایی بەجۆرێك مافی بۆ بەدەست بێنێت لەهەمان كاات 

                                                           

(: پێویسااااتە پاااااڵێوراو بااااۆ ئەناااادامێتی پەرلەمااااان، ئەم 21ماااااااددەی ) (74)
لە هاوواڵتیاااانی كوردساااتان ا  - :مەرجاااانەی خاااوارەوەی فەراهەم بێااات
تەواو شااایاوبێت و گەیشاااتبێتە  - .عێااارات بێااات و، لێااای نیشاااتەج  بێااات

بە  -.ساین بزانێاتبە چااكی خوێنادن و نوو-.تەمەنی بیست و پێنج سااڵ
جااۆرە تاوانێااك حااوكمی زیناادانیكردن نەدراباا  كە لە ڕەوشاات و ئااادابی 

بە تاااوانی كوشااتنی دەستەننەساات یااان -.گشااتی و دەسااتپاكی الیاادابێت
لەو تاوانانەدا بەشداری نەكردبێات -.دزی حوكمی زیندانیكردن نەدرابێت

ەنجاامی كە دەسەاڵتی سەركوتكار لە كوردستاندا پننی بۆ دانابێت یان ئ
 .دابێت
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كاااااات. ب باااااۆ دروسااااات یو پابەندیشااااا ێتیربەرپرسااااایا
وكاااورتی ونی بەنااادە یاساااادانەر لەو خااااڵەدا كەموبەبۆچااا

ین، چااااونكە شاااایاویەتی ویاسااااایی زۆری بااااۆ جێهێشااااتو
ە ئامااااانج و ڕیاسااااایی وردەكاااااری زۆری هەیەو بەو دێاااا

بەدەساااتەوە، ئەگەر ئاااێمە باااا  مەبەساااتی خاااۆی ناااادات 
گشاااتی دوو شاااێوەیەکی بە ،لەشااایاویەتی یاساااایی بكەیااان

نی وجاۆر شایاویەتی یاساسااییمان هەیە )شایاویەتی هەبااو
مائ(، )شیاویەتی ئەنجامدانی كاار(، ساەبارەت بە جاۆری 

نی ماائ( ئەوەی پەیوەسات بێات ویەكەم )شیاویەتی هەبو
یاسااااای  ( لە21پەرلەمانتااااارەوە پااااێم وایە ماااااددەی ) بە

 1992( بااااۆ ساااااڵی 1هەڵبژاردناااای كوردسااااتان ژمااااارە)
چارەسەری كردووە، چونكە مەرجەكاانی باوونە ئەنادامی 
پەرلەمان لەوێدا ئاماژەیاان پێكاراوە، یاساادانەری  خاۆی 

(ی 25مااااددەی ) گەی ساااێیەم لەڕخااااڵی دووەمااای بااا لە
هۆكارەكانی لەدەستدانی  ەوی ناوخۆ وە  یەكێك لەڕپەی

وە، كەوابێاات لێاارەوە دەگەیاانە وپێكااردئاماااژەی  ئەناادامێتی
ئەو دەرەنجااااامەی، یاسااااادانەر مەبەسااااتی لەشاااایاویەتی 

)شااایاویەتی  یە لەقیاساااایی جاااۆری دووەمیەتااای كە باااریت
ئەنجاماادانی كااار(، لەهەمااان كاتاادا ئەویشاای كااۆتكردووە 
بەوشااەی )لەدەساااتدان(، چااونكە ئاااێمە باااری دیكەشااامان 

دانی كااار( هەیە كە كااار دەكاااتە سااەر) شاایاویەتی ئەنجاماا
 وە  )ناااتەواوی شاایاویەتی(، بەاڵم كاتێااك یاساااادانەر لە
پەیڕەودا دەساتەواژەی )لەدەساتدانی شایاویەتی یاساایی( 

مەبەساات و  بەكارهێنااوە، ئەوا ئەم بارەشاای بااواردووە لە
ەكانی قحااوكمە گشااتی ئامااانجی خااۆی، بەوردبااوونەوە لە
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، 1950(ی ساااڵی 40یاسااای شارسااتانی عیراقاای ژمااارە )
ەنهااااااا دوو حاااااااڵەت دەمێنێااااااتەوە كە یاسااااااادانەر ئەوا ت

 )جناااااون( لەگەڵ  مەبەساااااتی باااااووبن ئەوانااااای ، شاااااێتی
لەم باااارەیەوە دەساااتوری ئاااوردنی  .شاااێتۆكەیی )عتااا (ە

روونتر ئەم باابەتەى چارەساەر کاردووە کاتێاک لەجیااتی 
دەساااااتەواژەى )لەدەساااااتدانى شااااایاوییەتی(، راساااااتوخۆ 
دەسااااااتەواژەى )شااااااێتی و شااااااێتۆکەیی( بەکارهێناااااااوە، 

(دا هااااتووە: )ال 75هەروەک لە باااڕگەى )و( لە مااااددەى )
منن انان  -ً  في المجلس االعيان والنواب..... وی ون عضوا

 (.مجنونا  او معتوها  
 هاااتوو لە ئەناادامێتیلەدەسااتدانی یەكێااك لەمەرجەكااانی  .ب

 لە 1992(ی ساااااڵی 1یاسااااای ژمااااارە ) لە 21ماااااددەی 
 ( لە25ماددەی ) ( بڕگەی سێیەم لە2چوارچێوەی خاڵی )

 .پەیڕەوی ناوخۆ
.حوكماااادانی بەهااااۆی تاااااوانی بە ئەننەساااات یااااان كەتناااای ت

 بااڕگەی سااێیەم لە ى(3خاااڵی )ئاابڕوبەر، لە چوارچێااوەی 
 .( لە پەیڕەوی ناوخۆ25ماددەی )

ئامادەنەبوونی ئەنادام لە دانیشاتنەكان بەگاوێرەی باڕگەی  .پ
 پەیاااااااااڕەوی نااااااااااوخۆ، لە ( لە22مااااااااااددەی ) یەكەم لە

( 25بڕگەی سێیەم لە مااددەی ) ى(4چوارچێوەی خاڵی )
 .لە پەیڕەوی ناوخۆ

نە پاااڵ وو چااونەوەی ئەناادام لە فراكساایۆنەكەی وجیااابو .ج
فراكساااایۆنێكی دی، لە چوارچێااااوەی بااااڕگەی دووەم  لە 

 .( لە پەیڕەوی ناوخۆ110ماددەی )
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 سەرچاوەکان
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 کتێب

 عەرەبی
عوض رجب، احكام  اقاطما الوياوعن عاض اعيامس االلا  ا اان  ا   ،الليمون .1

الدقتور ا ردن ، االلان دراقامع علاو  العا عون االطامنون، الالماوان ا ردنيان، 

 .2014(، 1(، الودد )4الماللد )

 .لطامر  ا(، الحصمنن الب لممنين اتطبيطمتهم    اص ، 2011) .رايمنالبطيخ،  .2

 دار النهين الو بين.

(، الحصاامنن الب لممنياان، االلاان اللكاا ، الواادد ال ااما ، 2011) .حساانينشاا ان،  .3

 اغ ب، كلين الحطوق االولو  السيمقين.

، 1(، الم كااال الطااامنون  لوياااو الب لمااامن، ا2017) .يضد. ئەڤااا، خملاااد عباااده .4

 .لم كل الو ب  للنع  االتوزععقمر  ، ا

 کوردی
 (، پەرلەامنی کوردقتمن.2018ەای نماخۆ. )ەعڕپ .1

(. عمقاااامی رەربناردناااای پەرلەااااامنی کوردقااااتمن ا 2016) .عەاناااایبەزاز،  .2

 پەرلەامنی کوردقتمن. رەالێ ، رەاوارەکمنی،

ی عمقاااااامک قااااااەرمکمعەت  رەرێماااااا  کوردقااااااتمن( 2013) .عەاناااااا بەزاز،  .3

رەاااااااااااوارک اا لە ەا رەناااااااااادێس عمقااااااااااما بڕعاااااااااامری پەعوەقاااااااااا  بەا 

 . قەنتەری توێنعنەاە، پەرلەامنی کوردقتمنرەالێ ..1.چبمبەتە
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 یاسا
عمقامی دەقاتەی  عەكەاای عمقامی رەااواری -2014(ی قامری 7عمقمی ژامرە ) .1

 2011(ی قمری 3)  عتيی دەقپمكيی لە رەرێمی كوردقتمن ـ عێ اق ژامرە

خۆی ربەعمقااامی كۆاسااايۆنی بااام ی قاااە 2014(ی قااامری 4) عمقااامی ژاااامر  .2

 ربناردن ا ڕاپ قیرە

عمقمک قنداق  کوردقاتمن باۆ دارامتە نەاتا   2015(ک قمر  2عمقمک ژامرە ) .3

 رەرێم  کوردقتمن ـ عێ اق ا  مزعيەکمن لە

    ا مڤاـ لاەخۆک اامربەک قاەقاتەعمقمک د  2010(ک قمر  4) عمقمک ژامر  .4

   .رێم  كوردقتمن ـ عێ اقرە

رێمی چامادێ ی داراعای راە عمقامی دعاوانی 2000(ی قمری 14) عمقمی ژامر  .5

 .كوردقتمنی عێ اق

عمقاامی  ااایاوارك دنی داا عمقاامی رااە 2008( ی قاامری 12) عمقاامی ژااامر  .6

   .نینالواەنداامنی ئەنعينی ئەخمنە

   عێ اق.پەعڕەاک نماخۆک ئەنالواەن  نوعنەران .7

رک رەرێمااا  کوردقاااتمن پەقاااەندک اا لە عەن پەرلەاااامن  اپاااڕمژەک دەقاااتو .8

 كوردقتمنەاە.
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