
1 

 
 
 
 
 

 رێبەری پەرلەمانتار
 بۆ بەڕێوەبەردنی پرۆسەكانی یاسادانان و چاودێری

 

 دانا دارا حسێن          عەبدواڵ خامۆش عومەر. د

 راوێژكاری پەرلەمانی كوردستان      راوێژكاری پەرلەمانی كوردستان   

 

 

 هەولێر

 

9102 

 
 



2 

 
 سەنتەری توێژینەوەی پەرلەمانی کوردستان

RESEARCH CENTER -KURISTAN PARLIAMENT  
 

 
 
 9102 -چاپی یەکەم

 
 

 
 

 
 

 رێبەری پەرلەمانتار بۆ بەڕێوەبردنی پرۆسەکانی یاسادانان و چاودێری :کتێب ناوی
 توێژینەوە: بابەت

 دانا دارا  حوسێن  –خامۆش عومەر عەبدوڵاڵ . د: نووسینی
 راوێژکارانی یاسایی پەرلەمانی کوردستان 

 سۆران عەلی: یزمانەوان
  سۆران عەبدولڕەحمان: ناوەڕۆک دیزاین
 حامد سەقزی: بەرگ دیزاین

 هەرێمى کوردستان –هەولێر  – 9102/ 446: ژمارەى سپاردن
 

 
 

 ناونێشان
 نپارکی سامی عەبدولرەحمابەرامبەر  –مەتری  61قامی شەپەرلەمانی کوردستان : هەولێر

Erbil, 60sAvenue, Kurdistan parliament, Iraq 
www.perman.org 

Research center-KPI 
researchcenter42@gmail.come.mail:     

2747 405 0770 / 2405 940 0750 

http://www.perman.org/
mailto:researchcenter42@gmail.com


3 

  



4 

 ییرا به
 
كان،  چاالك     ه  مان     ه رله په یكان هیك ره ما س     ه بن     ه له كێك هی     

 ی وه ن    هیژێتو یكان ره نته س    ه ین    دكردن مه هڵو و ده كردنیوانیپش    ت
و  یاری  زان  ل  ه كان هیك ره س  ه  هیس  تیداوێپ ینكردنیداب ب  ه ، هی  مان رله په

 ی هڵ  هی را یو دروس تكردن ن د تمه بهیتا یر ژهێت و و نراوێراه یكادر
  چونك  ه ه  ان،یج یكان مان  ه رله په له یكان وهێهاوش   ڵ گ  ه له ین  د وهی پ  ه
 وۆیەخ ربه س  ه یزانس  ت ی وه كردنهیش   ی رچاوه س  ه  ره نته و س  ه ئ  ه

مانتاران  رل      ه م په رجه س      ه  وه هی      گاێر له ، ن      هیم ئه یك هۆیك س      ه
 یانیكان هیس تیوێپ ارویپرس  كان هیاس یس  م حزب و كوتل ه رجه سه له

م  ئ   ه.  وه ربگرن   ه وه ێل   ڕی ب   اوه ێ   یج یم  اڵ ن و وه بك   ه  ئاراس  ته
  هی  یمان رل ه په یك ار یر ش كهۆخ گ اێر یاری زان یدانێ پ له ش رهۆج
 یرك دوو ئ   ه ك   ه كردن،یرێو چ   اود اس   ادانانی یردوو ب   وار ه   ه له

  ش   ه وه نهیژێتو یر نته س   ه یرك ئ   ه. كنێمان رل   ه ر په ه   ه یك ره س   ه
 س  یوێپ ی وه كردنهیو ش  ڕێ بگ ه دایاریزان یكان رچاوه سه یدوا به

 یمان رل   ه په یك   ار یكان هیی   تڕ و بن   ه یك ره س   ه  رك   ه ئه یبوار ل   ه
 .مانتاران بكات رله په یش شكهێپ

دوو  ی باره ل    ه س     یوێپ ی وه كردنهیو ش     یاری    زان یدانێ    پ
 یك ار كردن،یرێو چ اود اس ادانانیمان،  رله په ی كه هیك ره سه  ركه ئه
 شێپ           هۆی         ب بوو، وه ن         هیژێتو یر نته س         ه ی نهیش         ێپ له
 ییاس  ای یژك  ارێردوو راو ه  ه م نج  هێپ یخ  ول یكاربوون به س  ته ده
 یرك ئ ه( نێدارا حس  ان او دعەب دواڵ ر ەع وم شۆخام .د)مان  رله په
 وۆس     ت ئه  گرت     ه  وه هی     مبار له انیك هی      وه ن     هیژێتو ینجام     دان ئه
  ن    هی خ    هی ده انیو مان    دووبون ڵو ه    ه ۆب      وه رهۆز یسوپاس     به
 انیوانیرو پش  تهاوك  ا ی وه ئ  ه یدێ  ئوم مانتاران به رل  ه په یس  ت رده به
 .اسادانانی یرك و ئه یرێچاود یرك ئه یراندن راپه له  ێب

 د حمه ئه فوئاد
 92/4/9102  وه نهیژێتو یر نته سه یرپرس به
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 پێشەكی
 

دیارترین دەسكەوتەكانی مێ ژوو و شارس تانیەتی مرۆی ایەتی 
دنەوەی دەس  ەاڵتەكان لەیەكت  ری، بریت  ی ب  وو لەبی  رۆكەی جی  اكر

و  و جێبەجێك         ردن انیاس         ادان)دەس         ەاڵتەكانی كەهەریەك لە
و  و بەیەك  دا چووب  وون پێش  تر یەك دەس  ەاڵت ب  وونن، (دادوەری

 .سروشتی هەریەكەیان دیار نەبوو
كاتێ   ك ب   اد لەو دەس   ەاڵتانە دەكرێ     كە لە دەس   تووردا   

ئەوا راس تەوخۆ دەبینرێ  ، كە ئەم دەس ەاڵتانە  ،ئاماژەیان پێكراوە
دەس    ەاڵتی اڵت كە مەبەس      لەدەس    ە  اون ب    ۆ س    ێدابەش    كر

و رۆڵ      ی  ، بەاڵم لەبەرئەوەی چ      االكی(0)یاس      ادانان پەرلەم      انە
پەرلەم    ان زی    اتر لەب    واری پەس    ەندكردنی یاس    اكاندا بەدی    ار 
دەكەوێ      هەرب    ۆیە دەبینرێ      ن    اوی دەس    ەاڵتی یاس     ادانان 
لەپەرلەم    ان ن    راوە، س    ەرباری ئەوەی كە نازن    اوی پەرلەم    ان 

 .گشتگیرترە
و پەس   ەند  بەوات   ایەكی ت   ر پەرلەم   ان یاس   ایەك داناڕێژێ      

و پێداویس  تی رۆژانەی هاوواڵتیان  دا نەبێ   ،  ناك  ات لەبەرژەوەن  دی
بەڵك و پێداویس تییەكانی ژی انی هاوواڵتی انە وا لە پەرلەم ان دەك  ات 
یاس ایەك پەس ەند بك ات ی ان لە هەن دێك ك اتی دی كەدا خ ودی ئەم 

                                                             

، كدددد ن    : لە  نە بەك رد دددد  پەرلەمدددد   بدددد  تدددد  ندددد    شددددا     هەندددد    لە( 1)

 .نیشتم نی، هت  ئەنجامەنی، گەل ئەنجامەنی
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و گۆڕانكارییەك   انی  پێداویس  تی یاس  ایانە هەم   وار بك  اتەوە بەپێ   ی
 .(0)ژیان

دەس  ەاڵتی یاس   ادانان لە ریزبەن   دی یەكەم   ی دەس   ەاڵتەكانی 
ت   رەوە دێ    ، بەش   ێوەیەك لە واڵتێك   ی وەك بەریتانی   ا ت   وێژەران 
دەڵ  ێن پەرلەم   ان ئەوەن   دە دەس   ەاڵتی هەیە هەر ئەوەیە ناتوانێ     
رەگەزی مرۆیەك  ان بگۆڕێ   ، ئەگین  ا دەتوانێ    زۆر ك  اری گەورە 

 .بكات
پەرلەم    ان لەڕووی زاراوەی    یەوە ب    ریتیە لە دەس    تەیەكی   

و لە كۆمەڵێ   ك  تەش   ریكی كە دەس   ەاڵتی یاس   ادانان پێ   ك دێنێ    
خەڵ   ك پێ   ك دێ     كە بەسیس   تەمی ن   وێنەرایەتی هەڵ   دەبژێردرێن 

و ناوی      ان  افی دەنگ      دانیان هەیەلەالیەن ئەو هاوواڵتی      انەی م      
 .تۆماری هەڵبژاردندا هاتووەلە

و  كوردس      تان پێك      دێ  لە یەك ئەنج      ومەن پەرلەم      انی  
س اڵی بە  4كە ب ۆ خ ولێكی  (9)ئەندام( 000)ئەندامەكانی پێكدێ  لە 

هەڵبژاردن   ی لیس   تی نیمەەك   راوە هەڵ   دەبژێردرێن بە سیس   تەمی 
 . (2)رێژەیی یەك بازنەیی

                                                             

 پەرلەم نتد ر نی  پەرلەمد نی، ەەكتتیدی   كد ر     بد لیی، پەرلەمد     غەفدار  بەختی ر.د( 1)

 .51، ل2113كاردست  ، 
  1ژمد رە   عتد     -كاردسدت    بەرلەمد نی  هەلبژ ردنی ە س   لە ەەكەم م ددە ( 2)

 .هەما رك     1992 س لی
 .ە س  هەم   د  ەمی م ددە ( 3)



7 

و دەس   ەاڵتەكانی ئەم دامەزراوەیە وەك لە یاس   اكەیدا  ئەرك 
چەن د ب ریتین لە ،جێبەجێ ی بك اتپێویس تە وەك ئەركێ ك  (0)هاتووە

 .و چاودێریکردن ئەركێك كە دیارترینیان بریتییە لە یاسادانان
بەاڵم نابێ      ئەو راس    تیەش نادی    دە بگ    رین،كە داڕش    تنی 

و لەتوان  ای هەمووان  دا نی  یە ئەم  یاس  اكان ئەرك  ی هەم  وو كەس  ێك
و زم انیش ب ن، چ ونكە  كارە بكەن، تەن انەت ئەگەر ش ارەزای یاس ا

ڕش   تنی یاس   ایی لەرێ   گەی ئەزم   وونی كەڵەكەب   وو و ه   ونەری دا
و هەب  وونی توان  ای داڕش  تنی دەقەوە  و زم  انی تەش  ریكی پس  پۆڕی

 .وەدی دێ 
و نووس  راوە ب  ۆ  ئەم رێ  بەرەی بەردەس  تتان بەڵگەن  امەیەكی گرن   

ئەن  دامانی پەرلەم  انی كوردس  تان، ت  ا بەه  ۆیەوە بەباش  ترین ش  ێوە 
پەرلەمان دا بەڕێ وەبەرن، لە لە و چ اودێریکردن پرۆسەی یاسادانان

تەنه     ا هەردوو لەبەش     ی یاس     ادانان هەمانكات     دا ئەم رێ     بەرە 
و  یاس  ا)ش  ێوەكەی تەش  ری  لە پەرلەمان  دا ب  اد دەك  ات ئەوان  یش 

ن، هەروەها تەنها خەسڵەتەكانی پێش نیاری یاس ا ب اد ( بڕیارەكان
 .دەكات نەك پڕۆژەی هاتوو لە حكومەتی هەرێمەوە

لە ب اری دان انی یاس ادا ب ریتییە ەم ڕێ بەرەئامانجەكانی نووس ینی ئ
 :(9)لە

                                                             

 سددد لی  1 ژمددد رە كاردسدددت   بەرلەمددد نی هەلبژ ردندددی ە سددد   لە 56 مددد ددە ( 1)

 .ك    هەما ر  1992
  ل دا ب  من م شار ت مجلد   ، لتش ەعیة  لصی غة  لع  قي، دلیل  ل ا ب مجل (2)

 .15ص، 2114 لع  قي، بغ  د،
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و رێبەریكردن  ی تواناك  انی داڕش  تنی یاس  ایی  دان  انی میك  انیزم .0
و  لەالی ئەن   دامانی پەرلەم   ان لە پڕۆس   ەی نووس   ینی پێش   نیار

 .پڕۆژەیاساكاندا
و س  ەالمەتی نووس  ینەوەی یاس  اكان،  و روون  ی زم  انی یاس  ایی .9

 .بۆ بكرێ  وادەكات جێبەجێكردنی دروستیان
بەش   داری دەك   ات لە گەش   ەپێدانی ك   ای پەرلەم   انی، لەگەڵی   دا  .2

 .گەیشتن بە حوكمڕانی رەشید
  ڵپ ا ل ه اسادانانی یتاڵ سه ده یكان هییك ره سه  ركه ئه له ی تركێك هی    

ش  وه ئ   ه ، كردن   هێج بهێج یت   اڵ س   ه ده یكردنیرێچ   اود اس   ادانانی
و  ئ      ه یكردنێج ب      هێو ج كردن ادهی      پ یكردنیرێچ      اود ناوێپ ل      ه

 یكردنێج ب    هێج یت    اڵ س    ه ده س    توور به ده  ك    ه ی ان    هییند تمه بهیتا
 . سپاردووه

  ك      ه  كان      ه ئامرازه نیدارتریترس       مه یزار وه یت هیاریرپرس       به
 یت    اڵ س    ه ده یكردنیرێچ    اود ۆب      داوه یمان رل    ه په به ر اس    ادانهی

ت  زاره وه ل   ه  متمان   ه  ێ   توان ده  وه هی    گ   هێر له  ك   ه كردن،ێج ب   هێج
  ن ك   ه ه   ه شیت   ر یئ   امراز  و ئ   امرازه ك ئ   ه ت   ه له ، وه ت   هێربگر وه
 یم اف ار،یپرس  یكردن ئاراس ته یم اف:  وانه له  متره و كه له انیترس مه

.  وه نهیپرس  ێل یو م  اف ۆگفتوگ   ۆب   یگش  ت یكێت باب  ه یووڕ خس  تنه
  وه ووردبوون   ه  ب   ه ێس   ت دهڵ ه   ه اس   ادانانی یت   اڵ س   ه ها ده وه ه   ه

 یكردن ن  هێج بهێج یرخس  تن ده ۆت، ب   حكوم  ه یك  ان كاره یدروس  ت له
  وه نهیپرس     ێو ل رپرس     ان هب یكردنیاری     و د كان ه هیما گش     ت بن     ه

 . یمان رله په ی وه نهۆڵیكێل ی گهێر له انڵی گه له
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 یدروست له  نوهیلۆكێل به ێست دهڵ مان هه رله شدا په وانه ئه ڵپا له
 . ێگر رده وه  وه انهی باره له س یوێپ یارڕیو ب یكان ندامه ئه

،  ركاره ب    ه كان هیی    موكراتید  مه س    تهیس له ركردنێچ    اود یمك چ    ه
 ۆب        وه كهێم س      تهیس له  ك      ه كردنهیرێچاود ی پل      ه یر گ      هیكار
 ی ك  ه نهیبنە كردنیرێچ  اود یمك چ  ه  ،ۆڕێ  گ ت  ر  ده یكێم س  تهیس
 . سپاوه چه یمان رله په یم ستهیس له
 ماڵ ب  ه ، هی  ه ه یس توور ب وون ده یك هییش اۆكوردس تان ب یمێر ه ه له
 ، هی  ه ه انییس توور ده یركۆم   هی  هه اسامانی كێند مانكاتدا هه هه له
 ی 0  كوردس   تان ژم   اره یمان رل   ه په یبژاردن  ڵ ه   ه یاس   ای  وان  ه له

 یكردنیرێچ      اود یت      اڵ س      ه ده له كێش       به  ، ك      ه0229 ڵیس      ا
 یكوردس  تان یمان رل  ه په ۆین  اوخ یو هی  ڕ پ  ه ماڵ ب  ه ، كخس  تووهێر

 یل س   ه ته روێت ب   ه ی ت   ه و بابه ئ   ه یكان هیی   كار ، ورده9102 ڵیس   ا
 . وه تهۆكردیش
 ركردنێچ  اود یكان هیگش  ت  مك  ه چه نی   ده ده ڵو ه  ه دای   ك  ه لهینام م ل ه

 یك   ان ئامرازه ۆب    ك هی    وه كردنهیش    ش   دایمانكات هه له وو،ڕ ن   هی بخ   ه
 یمان رل   ه په ۆین   اوخ یو هی   ڕ پ   ه ی رهێگو ب   ه نی    بك   ه یرێچ   اود

 .كوردستان
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 یەكەمبەشی 
 ئەركی یاسادانان

 
 باسی یەكەم

 پرەنسیپە گشتییەكان
 

و مان   ای گفتوگ   ۆ  لە بنەی   نەدا وش   ەی پەرلەم   ان فەڕەنس   یە
دەس تەیەكی تەش ریكی  دەگەیەنێ ، لەڕووی زاراوەییەوە بریتیە لە

كە لە كۆمەڵێك خەڵك پێ ك دێ   بەهەڵب ژاردن دەب نە ئەن دامی ئەم 
 .ئەنجومەنە

لەگەڵ ئەوەی جی        اوازی هەیە لە ناون        انی ئەنج        ومەنە 
 .هەڵبژێردراوەكاندا، بەاڵم جەوهەری هەموویان یەكە

ئەمەش وات   ای ئەویە پەرلەم   ان ئەو الیەنە تایبەتمەن   دەیە بە 
و  ەركارەك   ان، هەروەه   ا دەس   ەاڵتی یەكەمو یاس   ا ب دان   انی رێس   ا

كۆت   اییە لە پەس   ەندكردنی پڕۆژەیاس   ا پێش   نیاركراوەكان ی   اخود 
و هەڵوەش اندنەوەی  هەمواركردنی دەقەكانی، تەن انەت رەتك ردنەوە

 .(0)هەندێك لە یاسا بەركارەكانیش
ئەمەش تایبەتمەن       دی س       ەرەكی پەرلەم       انە لە هەم       وو 

و ئەركەی پێ     ك دێ       لە قەوارەیەك     ی سیاس     یدا كە ب     ریتیە لە
 . (9)بەڕێوەبردنی دەسەاڵتی یاسادانان

                                                             

،مطبعدة شدب ب،   1ط لاظد ئ  غید   لتشد ەعیة للب لمد  ،     ، لبد لیي بختی ر غفدار  ( 1)

 .65-5، ص2111 ربیل، 
 لمع صددد ە،   لب لمددد نیە  ألنظدددمە فدددی  لب لمددد   سدددعی ، د ر عبددد  لی ە  د نددد .د( 2)

 .41، ص2113 لحقاقیە،بی  ت،  لحلبی م شار ت
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بەاڵم زۆرێ     ك لە پڕۆژەیاس     اكان لە هەن     اوی دەس     ەاڵتی 
جێبەجێك    ردنەوە بە دی    اریكراوی لە وەزارەتەك    انەوە دروس      
دەب    ن، لەش    ێوەی پڕۆژەیاس    ای حك    ومەتی كە تیای    دا الیەن    ی 

س   تە پەیوەندی   دار لەس   ەر ئەو گ   رفتە نوێی   انە دەوەس   تن كە پێوی
 .(0)یاسای نوێیان بۆ دەربكرێ 

و  دی   ارترین ئەرك   ی پەرلەم   انیش ب   ریتیە لە یاس   ادانان، رۆڵ
چ     االكی پەرلەم     انیش زی     اتر لە ب     واری دان     انی یاس     اكاندا 
دەردەكەوێ      ، هەرب     ۆیە بە پەرلەم     ان دەوترێ       دەس     ەاڵتی 

گەڕانەوە ب   ۆ   و نابێ     دەس   ەاڵتی جێبەجێك   ردن بەب   ێ یاس   ادانان
 . و بیخاتە بواری جێبەجێكردنەوە ك دەربكاتپەرلەمان یاسایە

و ن   اردنی ب   ۆ  هەرچەن   دە لە زۆربەی كات   دا خ   ودی پ   رۆژە 
پەرلەمان لە ئەركی دەسەاڵتی جێبەجێك ردنە، بەاڵم ئەم ڕێوش وێنە 
هەرگیز لە دەسەاڵتی پەرلەمان كەم ناك اتەوە، چ ونكە هەر خ ودی 

و  بك ات  ئەندامی پەرلەم ان دەتوانێ   پێش نیازی پڕۆژەیاس ای ن وێ
 .گفتوگۆی لەبارەوە بكرێ 

و ه  ید دەس  ەاڵتێكی ت  ر  كەواتە پەرلەم  ان یاس  اكان دادەنێ   
 .ناتوانێ  ئەو كارەی پەرلەمان بكات

هەم  وو ئەم  انەش دەچ  نە چوارچێ  وەیەكەوە كە بە سیاس  ەتی 
و چ  ۆنیەتی  و یاس  اكان و ب  ریتیە لە ك  ۆی بنەم  ا یاس  ادانان ناس  راوە

 .یانو چۆنیەتی جێبەجێكردن دانانیان
الیەن ب    ۆ   یاس   ا ب    ریتیە لە كۆمەڵێ    ك بنەم    ای گش    تی ب    ێ

ڕێكخستنی كاروب اری كۆمەڵگ ا هەركەس یش پێ وەی پابەن د نەبێ   
                                                             

، للمشدد عین  رشد د   دلیددل ،آ  سدی م     ر بدد ت سدی م     ندد لین  بی دیی     ( 1)

NDI، 43 ص. 
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رووبەڕووی س       زا دەبێ       تەوە، وەك زان       راوە یاس       اش وەك 
و  ب    وونەوەرێكی زین    دوو س    وڕی ژی    انی هەیە، لەدای    ك دەبێ     

 .لەناویش دەچێ 
گ  ا دەبێ  تە ه   ۆی لە قۆن  ا ی یەكەم  دا پێداویس  تی ن   او كۆمەڵ
و لەدوات     ردا وەك  س     ەرهەڵدانی بی     رۆكەی دان     انی یاس     ایەك

 .یاسایەكی گرن  خۆی نمایش دەكات
لەم نێوەندەش  دا دەبێ    پەرلەم  ان پەی  ڕەوی هەن  دێك بنەم  ا 

 :(0)بكات لە كاتی پەسەندكردنی هەر یاسایەكدا، لەو بنەمایانەش
و  و پابەن    دبوونیان پێ    وە هەبێ      یاس    اكان گش    تگیر ب    ن .0

و بوارەك  انی ژی  ان ڕێ  ك ب  خەن، ك  اتێكیش  ارودۆخی هاوواڵتی  انب  
دەڵێ  ین گش  تگیر بێ    وات  ا دەبێ    ئەم یاس  ایە تەواوی هاوواڵتی  ان 

و نابێ      خ    ۆی بخ    اتە نێ    و وردەكارییەك    انی ژی    انی   بگ    رێتەوە
هەر ه اوواڵتیەك یاس ایەكی ت ایبەتی   هاوواڵتیان، چ ونكە ن اگونجێ

 .بۆ دەربەووێندرێ 
پابەندبوونی پێوە هەبێ ، بەو وات ایەی نابێ    دەبێ  یاسا  .9

یاس  اكان هەڵب  ژاردەی ب  ۆ بكرێ    لەك  اتی جێبەجێكردن  دا، بەڵك  و 
و پاداش  بكرێ  ، بەوەی س زای ئەو  دەبێ  كار بە پڕەنسیپی سزا

و پاداش   تی ئەو كەس   ەش  كەس   ە ب   درێ  كە س   ەرپێەی دەك   ات
 . بدرێتەوە كە جێبەجێی دەكات

  

                                                             

 .52پتشا ، ل ب لیی، سەرچ  ە  غەفار بەختی ر. د( 1)
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 دووەم باسی

 قۆناغەكانی پڕۆسەی یاسادانان لەپەرلەماندا 
 

بەڕواڵەت   ی دەرەك   ی رێس   ای ق   انونی  (0)داڕش   تنی یاس   ایی
دادەنرێ       ، هەرب      ۆیە پێویس      تە وردی لە داڕش      تنی رێس      ا 

وو  یاس اییەكاندا بكرێ    ئەوێ  ش لەڕێ  ی پەیڕەوكردن  ی چەن  د هەنگ  ا
 .رێكارێك كە بەسەرجەمیان پڕۆسەی داڕشتنی یاسایی پێك دێ 

و  یاس ایی وا دەك ات رێس ای یاس ایی لە دای ك ببێ   داڕشتنی
و گونج  اوی  گرنگ ی ئەم قۆن  ا ەش بە ئەن  دازەی وردی لە داڕش  تن

 .كەرەستەكانی دەخەمڵێندرێ 
هەرب     ۆیە پێویس     تە رەچ     اوی وردی لە داڕش     تنی رێس     ا 

و رێك اری وادا  یاساییەكاندا بكەین لە میانەی ژمارەیەك لە هەنگ او
ڕش  تنی یاس  ایی تەندروس    پێ  ك كە بەس  ەرجەمیان پڕۆس  ەی دا

 .دێ 
ئەمەی باس  كرا ئەو ئەركە دەخ  اتە س  ەر ش  انی یاس  ادانەر كە 

و هەس     تیارە، پێویس     تە  داڕش     تنی یاس     ایی ك     ارێكی گرن      
بەش  ێوەیەك بێ    ویس  تی یاس  ادانەر بگ  اتە س  ەرجەم هاوواڵتی  ان 

و بە ك    ورتترین رێگ    ا،  و ئاس    انترین ش    ێواز بەڕوونت    رین مان    ا
داڕش  تنەكە كەمت  رین هەڵەو ن  اتەواوی تێ  دا  لەگەڵیش  یدا پێویس  تە

 .بێ 

                                                             

 قلددی   مجلدد   لشددار ،  ،  لتشدد ەعیە   لصددی غە لیلددا ، دلیددل  مدد   .د   هدد د .د(1)

 .11ص ،2116  ربیل، كاردست  ،



16 

مەبەس  لە تەشریكیش ئەو رێس ا یاس اییە نووس راوانەیە كە 
 .(0)لەالیەن دەسەاڵتی تایبەتمەندی  یاسادانەرەوە دەردەچن

دەش   توانیین بڵی   ین داڕش   تنی یاس   ایی ئەو بەرگەیە كە یاس   ا 
ن لەبەری دەك  ات لە پێن  اوی ئەوەی  گونج  او بێ    ب  ۆ جێبەجێك  رد

 .بەسەر پرسە كردارییەكاندا
داڕش  تنی یاس  اكان وەك الیەن  ی رواڵەت  ی رێس  ا یاس  اییەكان 
دادەنرێ       ، پێویس      تە بە ئەوپەڕی وردی      یەوە ئەم پرۆس      ەیە 

 .سەركەوتووانە بەپایان بگات
ئەگەر ئەو دەسەاڵتە گش تییە تایبەتمەن دەی ئەم ك ارە ئەنج ام 

ە دەس   توور بێ    ، ئەوا ب( دەس   ەاڵتی دامەزرێ   نەر) دەدات ن   اوی 
و ئەگەر دەس   ەاڵتی یاس    ادانان بێ     ئەوا بە یاس    ای  دەناس   رێ 

و ئەگەر دەس  ەاڵتی جێبەجێك  ردن دەری بك  ات  ئاس  ایی دەناس  رێ 
 .ئەوا پێی دەوترێ  پەیڕەو یا رێنمایی

ژم  ارەیەك پرس  ی بنەڕەت   ی هەن كە پێویس  تە داڕێژەران  ی یاس   ا 
 : پەیڕەویان بكەن، ئەوانیش

 
  (9):خەسڵەتەكانی تەشریعدیارترین : یەکەم

فیقه     ی یاس     ایی ئام     اژە بە ژم     ارەیەك خەس     ڵەت دەدات كە  
 :دەناسرێتەوە، ئەوانیش  تەشریكیان پێ

                                                             

،  لصدددی غة    لصددد  عة بدددین  لعبددداد ،  لتشددد ە   عثمددد  .د    لببددد دلي ر فددد .د(1)

 .1،ص2112 لحقاقیة،بی  ت،  لحلبي ،م شار ت1ط
 .14ص،نف   لمص ر( 2)
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دەقە تەش      ریكیەكە لەالیەن دەس      ەاڵتی تایبەتمەن      دەوە  .0
 .دەرچووبێ 

 .پێویستە دەقە تەشریكیەكە نووسراو بێ  .9
كە رێس ای )پێویستە دەقەكە رێسای ق انونی لەخ ۆ بگرێ    .2

و كاروب اری  ونی، دەقێكی گشتی موجەڕەدی پابەن دكارەقان
 (.كۆمەڵگا رێك دەخات

و گش تاندنی بەس ەر تەواوی خەڵ  ك  و گش تی ب وون روون ی .4
 .لە واڵتدا

 
 :جۆرەكانی تەشریع: دووەم
یاس   ای دەس   تووری بە بەرزت   رین : یاس   ای دەس   تووری .0

و ش   كۆی بەس   ەر هەم   وو رێس   ا  یاس   ای واڵت دادەنرێ    
 .هەیە قانونیەكانی دیكەدا

ب  ریتیە لەو یاس ایەی لەالیەن پەرلەم  انەوە : یاس ای ئاس ایی .9
دادەنرێ    ، بەوپێ   یەی كە پەرلەم   ان ن   وێنەرایەتی ویس   تی 

و خ   اوەن دەس   ەاڵتە لەو ب   وارەدا یاس   ای  گش   تی دەك   ات
 .ئاسایی لە رووی ڕیزبەندییەوە لە پلەی دووەمدا دێ 

ئەم ج  ۆرەش دابەش دەبێ    : یاس  ای الوەك  ی ی  ان فەرع  ی .2
 :جۆر بۆ دوو

ئەو دەقەیە كە ئەنج  ومەنی : پەی  ڕەو ی  ان سیس  تەم .أ 
 .وەزیران دەری دەكات

و یەكە  ئەو دەقەیە كە وەزارەتەك        ان: رێنم        ایی .ب 
 .كارگێڕییەكان دەری دەكەن
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 :سیاسەتی تەشریعی: سێیەم
مەبەس    لە سیاس  ەتی تەش  ریكی ب  ریتیە لە نەخش  ە رێگ  ای 

جی دەس     ەاڵتی خ     اوەن تایبەتمەن     دی بە یاس     ادانان بە ئام     ان
وەدیهێن   انی ئام   انجە رێكخراوەك   انی پەیوەن   دییە جیاوازەك   ان لە 

و تاكەكان   دا، ئەمەش بە ئام   انجی دەس   تەبەری  نێ   وان دەس   ەاڵت
باش    ترین رێگ    ا ب    ۆ بەكارهێن    انی كەرەس    تە تەش    ریكییەكان لە 

و بڕی      ارە  و رێنم      ایی و یاس      ا دەس      توورو رێككەوتننامەك      ان
 .كارگێڕییەكان

 :تەشریكیۆكی پێویستی سیاسەتی رناوە
 .دیاریكردنی ئەو گرفتەی دەمانەوێ  چارەسەری بكەین .0
 .ئەو ئامانجانەی دەویسترێ  بەهۆی یاساكەوە وەدی بێن .9
ئەو پەیام   انەی بەه   ۆی جێبەجێكردن   ی یاس   اكەوە وەدی  .2

 .دێن
 .دەستەبەرییەكانی جێبەجێكردنی لە واقیكی كرداریدا .4
 .كاتی قۆنا ەكە .5

 
 :رەگەزەكانی تەشریع: چوارەم

( و م   وجەڕەد گش   تی)پ   ڕۆژەی دەقە یاس   اییەكە  پێویس   تە .0
بێ ، بەشێوەیەك تەنه ا لە س ەر كەس ێك ی ان رووداوێك ی 

 .دیاریكراو نەوەستێ 
پێویس   تە دەقە یاس   اییەكە فەرمانێ   ك بە كردن   ی ك   ارێكی  .9

دیاریكراو یان رێگریكردن لە كردنی ك ارێكی دی اریكراو لە 
 .خۆبگرێ 
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بەش   ێوەیەك پێویس   تە دەقە یاس   اییەكە پابەن   دكار بێ    ،  .2
میك     انیزمی س     ەپاندنی س     زا بەس     ەر س     ەرپێەیكاردا 

بەن  دكردن ی  ان پێب  ژاردن )لەخۆبگرێ    لە نم  وونەی وەك 
 (.یان قەرەبووكردنەوە

ت  ا یاس  اكان بە ڕەوتێك  ی سروش  تیدا ب  ڕۆن پێویس  تە ئەو  .4
 . الیەنە دیاری بكرێ  كە ئەو دەقەی دەرچوواندووە

 
ئامادەكردنی پڕۆژە یاساكان لە پرەنسیپە گشتییەكان بۆ : پێنجەم

 ( )هەرێمی كوردستان
كۆمەڵێ   ك پڕەنس   یپی گش   تی هەن لە پڕۆس   ەی یاس   اداناندا 
پێویس       تە یاس       ادانەر رەچاوی       ان بك       ات، ئەگین       ا یاس       ا 

و تەن    انەت هەن    دێك ج    ار  دەبێ      دەرچووێن    دراوەكە ن    اتەواو
 :دەكرێتەوە، ئەوانیشرەت

ئەم م  افە : و ئازادییەك  ان  دەس  تەبەری رێزگ  رتن لە م  ا  .１
لە بنەم  ا  9115بنەڕەتی  انە لە دەس  تووری عێراق  ی س  اڵی 

س      ەرەكییەكاندا ه      اتوون كە بنا ەكەی      ان كەرامەت      ی 
 .و مافەكانی مرۆین و دادگەری مرۆیایەتی

لە دەس    تووری عێراق    دا  :پرەنس    یپی س    ەروەری یاس    ا .２
س   ەروەری ب   ۆ یاس   ایە،گەی س   ەرچاوەی )كە  (9)ه   اتووە

و ئەم م  افە پی  ادە دەك  ات بە  و ش  ەرعیەتەكەیەتی دەس  ەاڵت
و نهێن     ی راس     تەوخۆ لە رێ     گەی  هەڵبژاردن     ی گش     تی

                                                             

 .35 نف   لمص ر،ص( 1)
 .5 م ددە  2115 س ڵی عت    ك م ر  دەستار ( 2)
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ئەم چەم كە وات ا ملكەچ ی  (.دامەزراوە دەستوورییەكانیەوە
تەواوی دەس     ەاڵتەكان ب     ۆ ح     وكمی یاس     ا كە لەالیەن 

 .دەسەاڵتەوە دەردەچێ 
و  و یەكس         انی ڕەنس         یپەكانی دادگەریرێزگرتن         ی پ .３

 .هەماهەنگی كۆمەاڵیەتی
ڕێس ا ئاینییەك ان  :رێزگرتنی الیەنی ئاین داری لە كۆمەڵگ ادا .４

و  و كاریگەری  ان لە هەس    لە كۆمەڵگ  ادا پێگەیەك  ی گرن   
س  ۆزی كەس  ەكاندا گرت  ووە، پێویس  تە یاس  ادانەر هەمیش  ە 
ئەم الیەنە لەبەرچ  او بگرێ    هەروەك چ  ۆن یاس  ادانەری 

ەس   تووری لە دەس   تووری عێراق   دا بە ب   ایەخەوە باس   ی د
 .(0)كردووە

نادی    دەگرتنی   ڕەچ    اوكردنی واقیك    ی ك    ۆمەاڵیەتی بەب    ێ .5
ئەم پرەنس یپە وات ای ئەوەیە لە   :و جیهانی واقیكی هەرێمی

پێن     اوی نەمران     دنی یاس     اكان بەش     ێوەیەك كە تەنه     ا 
مەرەكەب  ی س   ەر ك  ا ەز ب   ن، پێویس  تە رەچ   اوی دۆخ   ی 

هەلومەرجەك انی ئەم پێكه اتەیە لە كۆمەڵگ ادا  و كۆمەاڵیەتی
و س وودبینین  بكرێ ، لەگەڵ خوێندنەوەی ق ووڵ ب ۆ ئاین دە

 .و تازەیە  لە هەرچی نوێ
 :ئاسایشی یاسایی .6

ئەم چەمكە واتای پێویستی پابەندی دەس ەاڵتە گش تییەكان 
بە وەدیهێنانی ئەندازەیەك لە جێگی ری رێژەی ی پەیوەن د بە 

و ئ ارامی لە پەیوەن دییە  وەی ئاس ایشو باڵوك ردنە یاساكان
                                                             

 .2 م ددە  2115 س ڵی عت    ك م ر  دەستار ( 1)
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پڕەنس     یپی :)یاس     اییەكاندا كە ئەم     انە لەخ     ۆ دەگرێ      
رەجكیەت   ی یاس   اكان، –نەگەڕانەوەی یاس   ا ب   ۆ راب   ردوو 

پێ   دانی م   اوەیەك لە نێ   وان باڵوب   وونەوەی یاس   او ك   اتی 
جێبەجێكردنی      دا لە پێن      اوی بەخش      ینی م      اوەیەك بە 

 (.هاوواڵتیان بۆ ئاگاداربوون لە دەقەكانی
و رێس ا جێگیرەك ان لە ویژدان ی  رەچاوی یاسای سروشتی .7

نم  وونەی یاس  ای سروش  تی وەك ئەوەی كە لە  :یاس  اییدا
و خس   تنەڕوو، كە  ئابووری   دا هەیەو ناس   راوە بە خواس    

هەردووكی     ان پەیوەن     دی پێەەوانەی     ان لە نێوان     دایە كە 
هەریەكی    ان زی    اد ی    ان كەم بێ      ن    رخیش گۆڕانك    اری 

 .بەسەردا دێ 
 ی ویژدانی یاسایی ب ریتین لەم انەیرێسا گشتییەكانهەروەها 

 :لە داڕشتنی یاسایدا رەچاو بكرێنخوارەوە كە دەبێ  
گرێبەس       ش     ەریكەتی هەردوو الیەن     ی )رێس     ای  .أ 

 (.گرێبەستەكەیە
ت   اوانە ت   ا لەالیەن دادگ   اوە   تۆمەتب   ار ب   ێ)رێس   ای  .ب 

 (. تاوانبار دەكرێ 
 (. ئاڕاستەنەكردنی سوێند بۆ تۆمەتبار)رێسای  .ج 
 (.ناكرێ  دووسزا بۆ یەك تاوان دابنرێ )رێسای  .د 
دەنگ   ی وات   ای ن   اڕازی ب   وونە، مەگەر   ب   ێ)رێس   ای  .ه 

 (.بەڵگەیەك پێەەوانەكەی بسەلمێنێ 
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  :ملكەچ   ی هەم   وو كاروب   ارێكی ك   ارگێڕی ب   ۆ تانەلێ   دان .2
ئەمەش وەك م  افێكی دەس   تووری لە دەس  تووردا جێگی   ر 

قەدە ەیە دان  انی دەقێك  ی یاس  ایی ب  ۆ پاراس  تنی )  (0)ك  راوە
 (.كارێكی كارگێڕی یان بڕیارێك لە تانەدان

ئەمەش وات ای : رەچاوی وەدیهێنانی كردەییب وونی یاس اكە .2
و ئەكتی     ئەوەیە هەر دەقێك  ی یاس  ایی ب  ۆئەوەی ك  اریگەر

بێ      ، پێویس     تە لە ك     اتی دانانی     دا رێس     ا ئامیرەك     ان 
و  یگەر لەك  اتی س  ەرپێەیداببەس  ترێنەوە بە س  زایەكی ك  ار

 .هەاڵواردن كەم بكرێ  لەوانەی سزاكە نایانگرێتەوە
وەرگرتن   ی  و بەس   تن بە كەس   انی خ   اوەن ئەزم   وونپشت .01

 . سەرنجی الیەنی پەیوەندیدار
 
یاس     ادانان بە ئەرك     ی س     ەرەكی لە وەدیهێن     انی ك     اری      

و چاكس  ازی سیاس  ی لە هەر دەس  ەاڵتێكدا  پەرلەمانی  دا دادەنرێ   
ەس   ڵەتانە جی   ادەكرێتەوە كە دەستپێش   خەری دەك   ات ب   ۆ بەو خ

 .رێكخستنی كۆمەڵگا لە هەموو بوارەكانیەوە
ی پێویس تە بەم بۆ لەدایكب وونی یاس ایەك بەش ێوەی سروش ت

 :قۆنا انەدا بڕوات
  :پێشنیاركردنی پڕۆژەیاساكان .0

پێش نیاركردنی پ ڕۆژەی رەشنووس ی یاس اكان ك ارێكە لە 
هەن  اوی ئەرك  ی پەرلەم  انیە، ئەوە پێش  ەكییەكی پێویس  تە 

                                                             

 .111 م ددە  2115س ڵی  عت    ك م ر  دەستار ( 1)
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ب   ۆ داڕش   تنی یاس   ا بەش   ێوەیەك تێڕوانین   ی یەكەمە ب   ۆ 
 .چۆنیەتی ئەوەی لە ئایندەدا دەبێتە یاسا

  :گفتوگۆی پڕۆژە یاساكان .9
و خوێن    دنەوەی پ    ڕۆژە یاس    اكان بە قۆن    ا ە  گفتوگ    ۆ

ی پڕۆس      ەی یاس      ادانان دادەنرێ       ، وەك گ      رنگەكە
زانراویش    ە ه    ید یاس    ایەك دەرناچووێن    درێ  ت    اوەكو 

 .گفتوگۆی تەواوی لە پەرلەمان لەبارەوە نەكرێ 
 .پەسەندكردنیو دەنگدان لەسەر پڕۆژە یاساكە .2
 .یاساكاندەرچواندنی  .4
 .باڵوكردنەوەی لە رۆژنامەی فەرمی واڵتدا .5
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 باسی سێیەم
 تەشریعپەیكەری نموونەیی 

 
ئەرك  ی یاس  ادانان بە ئەرك  ی س  ەرەكی پەرلەم  ان دادەنرێ    

و پاش  ان خوێن  دنەوەی  بەهەم  وو قۆنا ەك  انیەوە لە پێش  نیاركردن
و هەروەه        ا  و پاش        ان دەنگ        دان لەس        ەری و دووەم یەكەم

و باڵوك  ردنەوەی، ئەمەش بەپێ  ی پەی  ڕەوی ن  اوخۆی  پەس  ەندكردن
 .(0)وندامەزراوەكە تەواوی رێكارەكانی دەقنوود كرا

 
 (9)گرنگی داڕشتنی یاسایی: یەکەم
داڕش    تنی یاس    ایی دروس      ب    ایەخی گەورەی هەیە لە  .0

ب     واری گەش     ەپێدانی سیس     تەمی ق     انونی لە واڵت     داو 
دی      اریكردنی رەوت      ی گۆڕانك      اری بەو ش      ێوەیەی كە 

 .دەیەوێ 
داڕش    تنی یاس    اكان بەش    داری دەك    ات لە ك     اراكردنی  .9

س  ەرجەم رێس  ا ، كە وادەك  ات (تقن  ین الق  وانین)پڕۆس  ەی 
قانونییەك  انی ب  ابەتێكی دی  اریكراو بە ئاس  انی لە تۆم  ارێكی 

 .سەربەخۆدا كۆبكرێنەوە

                                                             

 فددی  لعمددل سددی  دلیددل میتددا  ل  ئددا  ل ل لدد ئی  مجلدد   ل ددا ب  لع  قددي،     (1)

  لدددد  ئ ع  لع میددددة فددددي مجلدددد   ل ددددا ب،   لع  قددددی،  ل ددددا ب مجلدددد  جل دددد ت

 ئدا،   ل  عمدل ە  ید ك(. NDI) لمعب   لد ەمق  يي  لداي ي    . 8،ص2118بغ  د،

 .31،ص2116بی  ت، (.NDI) لمعب   ل ەمق  يي  لاي ي 
 .41 ص، مص ر س بقعثم    لعباد ، .ر ف   لبب دلي   د.د(2)
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و پی  ادەكردنی یاس  اكان  وا دەك  ات پڕۆس  ەی جێبەجێك  ردن .2
 .وەدی بێ  بەو شێوەیەی كە نیازی یاسادانەربووە

 
 سیپە گشتییەكانی داڕشتنی یاساییپڕەن: دووەم
 :ناوی یاسا .0

و مێ  ژووی دەرچ  وونە،  و ژم  ارە ن  او هەم  وو تەش  ریكێك هەڵگ  ری
ئەرك  ی یاس  ادانەرە لەس  ەرەتای هەم  وو تەش  ریكێكدا بیاننووس  ێ ، 

و  ناوی تەشریكەكە لە ناوەڕۆكەكەیەوە وەردەگیرێ  ، بەاڵم ژم ارە
مێ     ژوو لە ریزبەن     دی ژم     ارەی تەش     ریكەكانی ئەو س     اڵەوە 

 .وەردەگیرێ  كە دەرچووێندراون
  (0):رەچاوی پۆلێنكاری .9

س  ادانەر رەچ  اوی پ  ۆلێنی لۆجیكی  انەی تەش  ریكەكان پێویس  تە یا
و باس  ەكان دابەش  یان بك  ات، هەروەه  ا  و دەروازە بك  ات ب  ۆ بەش

و بەن  دەكانیش  و ماددەك  انیش ب  ۆ بەن  د حوكمەك  انی دابەش  ی م  اددە
و  ب  ۆ ب  ڕگە بكرێ   ، هەروەه  ا رەچ  اوی ه  ونەری داڕش  تنی م  اددە

 .یەكێتی بابەتەكانی بكرێ 
 :ی رێسا یاساییەكانڕەنسپی پلەبەندرەچاوی پ .2

و  وا سەركەوتووە یاسادانەر پەی ڕەوی ج ۆرە رەوتێ ك لە داڕش تن
و دابەش   كارییەكی دروس     بك   ات لە  ڕیزبەن   دی دەقەك   ان بك   ات

نێ     وان بەش     ەكانی پێش     نیازی یاس     اكە وەك ئەم نم     وونەیەی 
 :پەیكەری پڕۆژەیەی خوارەوە

  
                                                             

 .75 ص،نف   لمص ر(1)
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 )                                   (پێشنیازی یاسای 
 )       (ی ساڵی )   ( ژمارە 

 حوكمە گشتییەكان
 پێناسەكان    بەشی یەكەم  

 و میكانیزمی وەدیهێنانیان  ئامانجەكان بەشی دووەم    
 حوكمە بابەتییەكان                                 

 و دەسەاڵتەكان  بەشی سێیەم    ئەرك
 و پێكهاتە بەشی چوارەم   پەیكەر

 و لقەكان و دەسەاڵتی بەش ئەركبەشی پێنجەم   
 بەشی شەشەم   حوكمە داراییەكان 
 بەشی حەوتەم   حوكمە سزاییەكان 

 (ئینتیقالییەكان) حوكمە گواستراوەكان 
 .................بەشی هەشتەم      

 و جێبەجێكردن   بەشی نۆیەم     هەڵوەشاندنەوە
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 :(0)پێكهاتەكانی تەشریعێكی دروست: سێیەم
پێكهاتەی هەر تەشریكێكی دان راو لەهەنگ اوی یەكەم دا  .أ 

و  دەس  پێدەكات بەنووسینی ناوی پ ڕۆژە پێش نیازەكە
 .(9)و ساڵی دەرچوون ژمارە

ئاماژەدان بە پێشەكی یاسایی ب ۆ ئەم یاس ایە لە دەق ی  .ب 
دەس  تووری ی  ان یاس  ایەك كە رەهەن  دی دەس  تووری 
هەبێ    وەك پش  تیوانی یاس  ایی ب  ۆ دەرچووان  دنی ئەم 

 .یاسایە
و م  اددەی هەریەك لە ب  ابەتی  و بەش ڕیزبەن  دی ب  اد .ج 

و  یاس  اكە بەش  ێوەیەك لە ماددەك  انی س  ەرەتادا وش  ە
و ئام اژە  چەمكی پێویس تی ن او یاس اكە پێناس ە بكرێ  

بەو مان   او زاراوانە ب   درێ  كە دەس   تەواژەكە لەخ   ۆی 
 .دەگرێ 

پاش  ان لە ماددەیەك  دا بنەم  ا گش  تییەكان وەك ك  ارێكی  .د 
 .ی لە یاساكەدا باد دەكرێ دەستپێشخەر

پاش   ان دەس     دەكرێ     بە م   اددە جەوهەرییەك   انی  .ه 
و ب  ڕگەی  و م  اددە و بەش و دەقن  وود دەك  رێن یاس  اكە

 .تایبەتیان بۆ تەرخان دەكرێ 
و  و كەد ب  واری جێبەجێكردن  ی یاس  اكە لەڕووی ك  ات .و 

 .(0)توێژەكانی كۆمەڵگاوە
                                                             

 : غ     ب  هی   لج  بي ، لیل  لصی غة  لتش ەعیة ،  لماجاد على  ل  بط(1)
[ebook] Available at: https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=65939 

[Accessed 16 Apr. 2019]. 
 .75 ص، مص ر س بقعثم    لعباد ، .ر ف   لبب دلي   د.د(2)
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هەروەه    ا بە م    اددەیەك تەواوی یاس    ای پێش    تر كە  .ز 
ی لەگەڵ ئەم یاس         ا ن         وێیەدا هەیە، رەت دژیەك        
 .دەكرێتەوە

لە ماددەیەك  دا دەس  ەاڵت دەدرێ    بەو الیەنەی كە ئەم  .ح 
دەك   ات كە ڕێنم   ایی پێویس     ب   ۆ   یاس   ایە جێبەج   ێ

 . جێبەجێكردنی دەربكات
پ  ێش كۆت   ایی پ   ڕۆژەكە ب   اد ی   ان بەش   ێك تەرخ   ان  .ط 

دەكرێ    ب  ۆ ح  وكمە كۆتاییەك  ان كە تیای  دا ئام  اژە بە 
 .كاركردن بەیاساكە دەكرێ چۆنیەتی 

هەروەه       ا بە م       اددەیەك ئام       اژە بە دەس       ەاڵتی  .ي 
و  باڵوك ردنەوەی  و دەرچوواندنی یاساكە پەسەندكردن

و ك   اتی جێبەجێكردن   ی  یاس   اكە لە ڕۆژن   امەی فەرم   ی
 .دەكرێ 

پاشان بەهۆیەكانی دەرچوون كۆت ایی بە یاس اكە دێ    .ك 
و كوردس     تانیدا  كە لە سیس     تەمی یاس     ایی عێراق     ی

ش   ە هۆیەك   انی دەرچ   وون ش   وێنەكەی كۆت   ایی هەمی
 .یاساكانە

ئەگەر هەم    واری یاس    ایەكی بەرك    ار ك    رایەوە، ئەوا  .ی 
 .(9)نابێ  نیوەی زیاتری یاساكە بگرێتەوە

                                                                                                                                  

 .44ص مص ر س بق،، لتش ەعیة  لصی غە دلیل  لع  قي  ل ا ب مجل (1)
 ئەگەر كە كدددد د ە جت یدددد  ڕ ەە  ئە  عتدددد    دە ڵەتددددی شددددار   ئەنجددددامەنی( 2)

 بە پتاە دددتە ئە  ، گددد تە ە ب ەرەتدددیەكە  ە سددد   ەددد ت   نیددداە  ە سددد  هەمدددا ر 
 پڕۆژەەەكددددی بەشددددتاە    تدددد ، هەمددددا ر نە  دەربی  دددد  سددددەربەخ  ە سدددد ەەكی
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 (0)و ئەندام پەرلەمان پەرلەمان: چوارەم
پێكه  اتنی پەرلەم  ان لە پێن  اوی پی  ادەكردنی ئەركێك  ی گرنگ  دایە كە 

و بەهۆیەوە ژی انی تاكەك ان  یاساكانئەویش پێك هاتووە لە دانانی 
لە ب  وارە جیاجیاكان  دا رێ  ك دەخ  ات، هەروەه  ا ئەو یاس  ایانەی كە 

 .و دەسەاڵت رێك دەخەن پەیوەندی نێوان تاك
بنەم     ای پی     ادەكردنی ئەرك     ی ئەن     دامی پەرلەم     ان لە ب     واری 
یاس  اداناندا دەگەڕێ  تەوە ب  ۆئەوەی كە یاس  اكان دەرب  ڕی ویس  تی 

خۆی   دا نوێنەرانێ   ك هەڵ   دەبژێرێ  ە لە نێوو ئەو گەلەی ك نەتەوەن
پێن   اوی ئەوەدایە ئەو ئەركە پی   ادە بك   ات كە خ   ۆی لە دان    انی لە

 .یاساكاندا دەبینێتەوە
چەن      دین قۆنا       دا دەڕوات كە بە قۆنا ەك      انی ئەو ئەركەش بە

پڕۆس   ەی یاس   ادانان ن   اوزەد دەكرێ     كە بەك   ورتی ئەم چ   وار 
 :قۆنا ەن

  .پێشنیاری پڕۆژەیاسا .0
 . پەسەندكردن و  دەنگدان و گفتوگۆ .9
  .دەرچوواندن .2
 .باڵوکردنەوە .4
 .جێبەجێكردن .5

باس  كران  یەکەم  ی  یقۆن  ا   ودوەلەڕاس  تیدا ئەن  دامی پەرلەم  ان ل
و  قۆنا ەك     انی پڕۆس     ەی یاس     ادانان رۆڵ     ی س     ەرەكی هەیەلە

                                                                                                                                  

 جتبەجتید ر  لەەندی  بد   ك فد   كە ئە ە  پت     لە ئەمەش، ب ا س    سەربەخ 
 .نەبی  در س 

 در سدددددە،  لب لمددددد   اضدددددلع  لقددددد نانی  لم كددددد ، عبددددد  ل  من خ لددددد   فدددددین.د( 1)

 .367 ،ص2117 لق ه ع،، لتا ە    لل ش   لع بی  لم ك ،مق رنە
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لەدایكب  وونی یاس  اكان لەس  ەر دەس  تی ئەم  ان دەبێ   ، بەاڵم دوو 
جێبەجێك   ردنە كە یاس   اكان قۆن   ا ی كۆت   ایی ئەرك   ی دەس   ەاڵتی 

 .و دواتر جێبەجێیان بكات باڵوبكاتەوە
دوو قۆن  ا ە گ  رنگەكەی یاس  ادانان كە رۆڵ  ی ئەن  دامی پەرلەم  ان 

 :تیایاندا سەرەكی دەبێ ، بەم شێوەیەن
 

 (0)دەستپێشخەری یاسایی:قۆنا ی یەکەم
ئەم قۆنا ە ما  دەدات بە ئەندامی پەرلەمان كە پ ڕۆژە پێش نیاری 

پێویس      ب    ۆ ڕێكخس    تنی ژی    انی تاكەك    ان لە ب    وارە یاس    ایی 
 .جیاجیاكاندا پێشكەش بكات

دەستپێش  خەری یاس  ایی وات  ا رەوایەت  ی ب  ۆ ئەن  دامی پەرلەم  ان كە 
پێش  نیازی یاس  ای پێویس    بك  ات لەبەردەم پەرلەمان  دا، كە تیای  دا 
پێش   نیاری بی   رۆكەیەك لە چوارچێ   وەیەكی یاس   اییدا دەك   ات لە 

 .كە بایەخی هەیە لە كۆمەڵگاداپێناوی ڕێكخستنی دۆخێك 
هەرب  ۆیە لەبەر گرنگ  ی ئەم قۆن  ا ە زۆربەی زۆری دەس  تووری  

واڵتان ئەم مافەیان داوە بە ئەندامی پەرلەم ان كە پێش نیازی یاس ا 
پێش   كەش بك   ات ی   اخود دەستپێش   خەری یاس   ایی وەه   ا بك   ات، 
لەگەڵی    دا ڕێ    گە دراوە بە دەس    ەاڵتی جێبەجێك    ردن كە ئەوی    ش 

كەش بك    ات لە هەر بوارێك    دا كە بەپێویس    تی پڕۆژەیاس    ا پێش    
 .بزانێ 

  

                                                             

 .371 نف   لمص ر،ص(1)
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 و و دەنگ    دان لەس    ەری گفتوگ    ۆی پ    ڕۆژە: قۆن    ا ی دووەم
 (0):پەسەندکردنی

دوای ئەوەی بی  رۆكەی پێش  نیازی یاس  ا پێش  كەش دەكرێ    
لەالیەن ئەن    دامی پەرلەم    انەوە، پاش    ان پێویس    تە ئەو پێش    نیارە 

 .بكرێ و خوێندنەوەی بۆ  گفتوگۆی لەبارەوە بكرێ 
و دەنگ  دان لەس  ەری بكرێ    ئەوج  ا  پاش  ان گفتوگ  ۆی كۆت  ایی

ئەو دەس  ەاڵتە تەش  ریكیە پێكهاتبێ    لە یەك ئەنج  ومەنی ی  ان دوو 
 .ئەنجومەن

ئەمەش وات      ای ئەوە دەگەیەنێ        كە قۆن      ا ی گفتوگ      ۆی 
و س   ەربەخۆیی  و رۆڵ   ی پەرلەم   ان و پڕب   ایەخە پڕۆژەیاس   ا گرن    

ن   اوخۆی دامەزراوەكە  دەس   ەاڵتەكەی دەس   ەلمێنێ  كە پەی   ڕەوی
 .پرسی قۆنا ەكانی یاسادانانی رێك خستووە

كەواتە لە هەردوو ح اڵەتەكەدا ئەرك ی پەرلەم انە كە یاس  اكان 
، ج  ا ئەگەر بی  رۆكەی پێش  نیارەكە لەالیەن ئەن  دامی پەس  ەند بک  ات

و خاوەن  داری ب  ۆ  پەرلەم  انەوە بێ    ی  اخود پڕۆژەیاس  ایەك بێ   
بێتە یاس   ا ئەگەر لەالیەن حك   ومەت بگەڕێ   تەوە، وات   ا پ   ڕۆژە ن   ا

 .دەسەاڵتی تایبەتمەندەوە دەرنەچێ 
و بەێ    ب  ۆ  پ  اش خوێن  دنەوەكانیش پێویس  تە ببێ  تە ڕاپ  ۆڕت

قۆنا ەكانی گفتوگ ۆی تەواو، هەروەه ا دەس   بكرێ   بە دەنگ دان 
لەسەر دەقەكانی پڕۆژەكە، كە تەواوی رێوش وێنەكانی دەنگ دان لە 

یاس    ایی ب    ۆ  و ژم    ارەی پەی    ڕەوی ن    اوخۆدا رێ    ك دەخرێ     

                                                             

 .371 ص ،رنف   لمص ( 1)



32 

و  و رێك   اری یەك م   اددە لەدوای یەك ئام   ادەبوون لە دانیش   تنەكە
 .پاشان دەنگدان لەسەر هەموو دەقە نووسراوەكە دەكرێ 

وەك زانراویش  ە ب  ووەتە نەریتێك  ی یاس  ایی كە یاس   اكان بە 
زۆری نەی س  ادە دەردەچ  ن، مەگەر لەح  اڵەتی وەه  ادا كە پێویس  تی 

بك  ات،   دەق ئام  اژەی پ  ێ بە ڕێ  ژەی دی  كە هەبێ    كە یاس  اكە بە
 .وەك سێیەكی ئەندامان یان زیاتر

هەروەه  ا زانراویش  ە كە دەس  تووری كۆم  اری عێ  راق س  اڵی 
و  جی  اوازی ك  ردووە لە نێ  وان هەردوو چەمك  ی پڕۆژەیاس  ا 9115

پێش   نیاری یاس    ا،كە یەكەمی   ان لەالیەن حك    ومەتەوە پێشكەش    ی 
م    ان بە و دووەمی    ان لەالیەن ئەن    دامی پەرلە پەرلەم    ان دەكرێ     

 .ئەندام پێشكەشی سەرۆكایەتی پەرلەمان دەكرێ  01واژوی 
ئەوەی كە شایەنی باسە دادگای ب ااڵی فی دڕاڵی لە بڕیارێكی دا 

ی دەس   تووری عێ   راق رایگەیان   دوە كە 61س   ەبارەت بە م   اددەی 
و دەبێ     پێشكەش كردنی پڕۆژەیاس  ا تەنه ا لە دەس  ەاڵتی حك ومەتە

 . (0)تەنها ئەو، ئەو مافە پیادە بكات
 

 پڕەنسیپی پلەبەندی رێسا قانونییەكان: پێنجەم
 :رەچاوی هەرەمی یاسایی .0

دەك   رێن،   ئەو رێس   ا یاس   اییانەی كە لە واڵت   دا جێبەج   ێ
س   اییدا ڕێ   ك خ   راون، كە س   ەرجەمیان لە هەڕەمێك   ی یا

و پاش   ان  و دوات   ریش یاس   ا دێ     ل   وتكەدایەدەس   توور لە
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بنەڕەت  ی و بەپێ  ی پڕەنس یپی  و دوات ر ڕێنم  ایی دێ   پەی ڕەو
یاساییش نابێ  هید تەشریكێك پێەەوانەی دەق ی س ەروو 

كەواتە یاس  اكان پێویس  تە بەپێ  ی حوكمەك  انی  .خ  ۆی بێ   
و  و ناوەڕۆك   دا، هەروەه   ا پەی   ڕەو دەس   تووربن لە رواڵەت

هەر ب    ۆیە پێویس    تە  .رێنماییەك    انیش بە هەم    ان ش    ێوە
یاسادانەر زانیاری تەواوی لە س ەرجەم یاس ا بەركارەك ان 

ت  دا هەبێ    ب  ۆ ئەوەی كە یاس  ایەكی ن  وێی دان  ا لەو لە واڵ
و ببێ    تە ه    ۆی ئەوەی كە  پڕەنس    یپەی س    ەرەوە النەدات

 .هەڵبوەشێندرێتەوە
 :ارەچاوی سیاسەتی تەشریكی لە واڵتد .9
هەموو واڵتێك سیاس ەتی تەش ریكی ت ایبەت بەخ ۆی هەیە  .2

و لە  كە وەرگی  راوە لە حوكمەك  انی دەس  توورو یاس   اكانی
و ئەو  و ئ      ابووری ك     ۆمەاڵیەتی و ب     ارودۆخی سیاس      ی

فەلس      ەفە ح      وكمڕانییەی كە ب      اوەڕی پێیەت      ی، وەك 
و  و ك     ۆمەاڵیەتی زانراویش    ە س     ەرجەم پێ    دراوە ئ     اینی

ئابوورییەك     ان پەیوەن     دییەكی بەهێزی     ان بە سیاس     ەتی 
 .تەشریكیەوە هەیە

 : ئاگاداربوون لە تەشریكەكانی پێشوو .4
ەم پێویس    تە كە یاس    ادانەر بە وردی ئاگ    اداری س    ەرج

و پێویس    تەشریكە بەركارەكان بێ  ، ئەگەر زان ی تەواون
ناك   ات، ئەوا ڕێ   گە بە دەرچووان   دنی   بە یاس   ایەكی ن   وێ

و ئەگەری    ش زان    ی  یاس    ای دی    كە ب    ۆ ئەو ب    وارە نەدات
و گونجاویش      ە لەگەڵ  یاس      ایەك پێویس      تە دەربەێ       
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سیاس  ەتی تەش  ریكی واڵت  دا، لەم ك  اتەدا پێویس  تە هەنگ  او 
 . ەقێكی یاسایی نوێبنێ  بۆ دانانی د

  :رەچاوی یەك تەشریكی .5
  :رەچاوی قەبارەی هەموارەكە .6
 :رادەی وەدیهاتنی پێداویستییەكانی جێبەجێكردن .7

پێویس  تە یاس  ادانەر بەدواداچ  وون بك  ات ب  ۆ هۆكارەك  انی 
و دەرفەت      ی وەدیه      اتنی  جێبەجێكردن      ی تەش      ریكەكان

و مرۆییەك  ان ب  ۆ ئەوەی بزانرێ    كە بە  س  ەرچاوە م  اددی
هۆی  انەوە یاس   ا ن  وێیەكە گونج   اوە ب  ۆ جێبەجێك   ردن، كە 

گونج اوی جێبەجێكردن ی لە رووی : گرنگترینیان ب ریتین لە
و دان  انی رێس  ایەكی گش  تی كە بەس  ەر هەم  وو  دارای  یەوە

و ت       ا لە توانادابێ          هاواڵتیان       دا جێبەج       ێ بكرێ        
 .دووركەوتنەوە لە هەاڵواردن لە دەقەكاندا

  :اری تەشریكەكەدیاریكردنی الیەنی جێبەجێك .2
پێویس       تە یاس       ا ن       وێیەكە الیەن       ی بەرپرس       یار لە 
جێبەجێكردن  ی حوكمەك  انی دی  اری بك  ات، ج  اری وا هەیە 
ئەو الیەن      انە تەواوی دامەزراوە فەرمیەك      ان لە واڵت      دا 
دەگ  رنەوە، ی  اخود تەنه  ا الیەنێك  ی پەیوەندی  دار بەرپرس  یار 

 .دەكرێ 
  :دیاریكردنی مێژووی جێبەجێكردنی تەشریكەكە  .2

یاس اكان لە رۆژن امەی )(0)بە دەقی دەس تووری ه اتووە كە
و كاری    ان پێ    دەكرێ  لە رۆژی  فەرمی    دا باڵودەك    رێنەوە
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باڵوبوونەوەی       انەوە مەگەر دەقێ       ك پ       ێەەوانەی ئەمە 
 (.هاتبێ 

 (0):چوارچێوە گشتییەكەی پڕۆژەیاسا .01
كەواتە پێویس  تە هەر پڕۆژەیەك  ی تەش  ریكی بەم ش  ێوەیە 

ناونیش    انی : بەش    ە پێ    ك بێ     و لەم حەوت  دابڕێژرێ     
و ح       وكمە گش       تییەكان،  یاس      اكە، دیب       اجە، پێناس      ە

پەیوەندی        دارە س        ەرەكییەكان بەیاس        اكە، الیەن        ی 
جێبەجێك    اری یاس    اكە، س    زاكان ی    ان ئەو رێك     ارانەی 
وادەكەن خەڵ    ك بەحوكمەك    انی یاس    اكەوە پابەن    د ب    ن، 
یەكالك   ردنەوەی ئەو ناكۆكی   انەی بەه   ۆی جێبەجێكردن   ی 

س  دەبن، س ەرچاوەكانی پ ارەداركردن ب ۆ یاساكەوە درو
 .جێبەجێكردنی، حوكمە هونەرییەكان

 :رەچاوی گەشەكردنی كۆمەڵگا .00
بەش  ێوەیەك كە تەش  ریكەكە بتوانێ    ه  او تەری  ب لەگەڵ  

 .گۆڕانكارییەكاندا بڕوات
 :هاوسەنگی .09

پێویس  تە هەم  وو دەقێك  ی تەش  ریكی لەیەك كات  دا هەڵگ  ری 
و نەرم  یش بێ   ، دەرفەت  یش ب  دات  رەهەن  دی یەك  الكەرەوە

بە دادوەر كە ئەو دەقەی بە رێس   ا ق   انونییەكە رێكخ   راوە 
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و هەڵس     ەنگاندنی ب     ۆ بك     ات بەرام     بەر بەو  گونج     اوی
 .(0)رووداوەی هاتۆتە بەردەستی

 
 (9)اساییخەسڵەتەكانی هونەری داڕشتنی ی: شەشەم
دەقی یاسایی دۆخێك ی ان دی اردەیەك : پێویستی كورتبڕی .0

  رێ    ك دەخ    ات بە چەن    د وش    ەیەكی دی    اریكراو بەب    ێ
وكەمكردن، بەش  ێوەیەك مان  اكەی دەدات بەكەمت  رین  زی  اد
و دەستەواژە، تا بەهۆی درێژكردنەوەوە نەبێ تە ه ۆی  وشە

 .دروستبوونی رایەی دژبەیەك
بەوە دێ    تە دی كە ئەمەش : پێویس    تی نمایش    ێكی ت    ۆكمە .9

و چڕەك انی بە  و ح وكمە زۆر بابەتەكان چاك پ ۆلێن بك رێن
دەق   ی یاس    ایی رێ   ك بخ    رێن، ئەمەش لەپێن    اوی ئەوەی 

و ئامانجەك    انی  بەش    ەكانی یاس    اكە بەیەكەوە ببەس    ترێن
 .بەئاسانی ئاشكرا بكرێن

ئەمەش وات  ا نووس  ینی : و ئاماژەك  ان پێویس  تی خاڵبەن  دی .2
و  ی دوابەدوای یەكت       ردەقە یاس       اییەكان بەش       ێوەیەك

 .و بڕگەكان بەستنەوەیان بەیەكترەوە بەشێوەی خاڵ
یاس      اكان لەالیەن : بەكارهێن      انی رێك      اری تەش      ریكی .4

و بەدەس تەواژەی وەه ا  دەس ەاڵتی یاس ادانانەوە دەردەچ ن
و رێگ ری لە ك ارێكی تێ دایە، وات ا  رێك دەخرێن كە فەرمان

                                                             

مؤس ددددة  لرد ،  فددددي  لب لمدددد ني  لعمددددل دلیددددل أخ   ، مصددددطفى ەدددد غي  .د(1)

 .48،ص2117عم  ، ف ە رەش  ە ب ،
 لق نانیدددة،د ر  لثق فدددة   ل شددد    لتا ەددد ،    لصدددی غة  لشدددیخلي، فدددن عبددد  لق در.د(2)

 .58 ص ،1995عم  ،
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ی چەن د و خ ۆگرتنەوە لە كردن  پێویستی ئەنجامدانی كارێك
 .كارێكی دیاریكراو لەگەڵ دانانی سزا بۆی

هەرب   ۆیە زم   انی یاس   ایی لەب   واری تەش   ریكدا زم   انێكی 
و دوورە لە ئ   اڵۆزییەوە، لە دی   ارترین  و دی   اریكراوە روون

خەسڵەتەكانیش   ی ب   ریتیە لەوەی زم   انی نووس   ینی دەق   ی 
و دووربێ          لە  یاس        ایی پێویس        تە ك        ورت بێ         

 .و زیادەڕەوی دووبارەكردنەوە
وەك زان     راوە   :وردبین     ی تەواو لە داڕش     تنی یاس     اییدا .5

وردبین      ی لە نووس      ینی دەق      دا دەم      انگەیەنێتە ئەوەی 
و ناڕۆش نی،   ب وونی گ رێ  رایەیەكی وردی بۆ بكەی ن بەب ێ

و پێكه   اتووە لە  لەبەرام   بەردا ئەو دەقەی كە دوورودرێ   ژە
كۆمەڵێ  ك دەس  تەواژە، هەڵگ  ری كۆمەڵێ  ك گ  رفتە كە ئ  ێمە 

 .یان نییەپێویستمان پێ
كاتێ  ك یاس  ادانەر پەن  ا : ك  اركردن بە ن  وێترین دەس  تەواژە .6

، ئەوا داڕش  تنی یاس  ایی  دەب  ات ب  ۆ دان  انی یاس  ایەكی ن  وێ
دروس  دەخوازێ  كە تازەترین دەس تەواژە بەك اربهێنین، 
چ   ونكە یاس    اكان رەنگ   دانەوەی واق    یكە ب    ابەتییەكەن لە 

 .و ناوەڕۆكەوە رووی رواڵەت
و بەكارهێن    انی ش    ێوازێكی  انینەب    وونی هەڵەی زم    انەو .7

 .(0)دروس  لە زمانی نووسیندا
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  (0)بەشەكانی یاسادانان: حەوتەم
بەش  ێوەیەكی روونت  ر پێویس  تە پڕۆس  ەی یاس  ادانان ب  ۆ هەر 
یاس     ایەك كە لەالیەن دەس     ەاڵتی یاس     ادانانەوە دادەنرێ       ئەم 

 :مەرجانەی تێدابی 
 و رۆش  ن بنووس  ێ ، ناونیش انی یاس  ا بەش  ێوەیەكی ك ورت .0

وا گونجاوە دەستەواژەی كاریگەر بەكاربێ   كە لە ه زری 
 .یاساییدا جێگیر بووە

ژم    ارەی یاس    ا، پێویس    تە هەم    وو یاس    ایەك ژم    ارەی  .9
و لەگەڵ س    اڵی دەرچوونەكەی    دا  ڕیزبەن    دی وەربگرێ     

 .بنووسرێ 
و پێناس  ەكردنیان  پێناس ەكان، ئەگەرچ  ی باس  كردنی چەم  ك .2

ەن  دانەیە لە لەس  ەرەتای هەر یاس  ایەكدا ش  تێكی ئارەزووم
نێ    وان باس    كردن ی    ان نەكردنی    دا، بەاڵم واچ    اكترە هەر 
یاس   ایەك كە دەردەچێ     لە م   اددەی یەكەمی   دا پێناس   ەی 

و دەس      تەواژانە بك      ات كە لە  دی      ارترینی ئەو چەم      ك
 .ماددەكانی یاساكەدا بەكارهاتوون

ب   واری جێبەجێكردن   ی یاس   اكە، مەبەس     لە دی   اریكردنی  .4
و توێژەك  ان  و ش  وێن لە كەدئەو ب  وارەیە كە ئەم یاس  ایە 

دەی  انگرێتەوە، هەروەه  ا دەكرێ    ئام  اژە بەوانەش بكرێ    
و یاس    اكە  كە لەم یاس    ایەدا هەاڵواردنی    ان ب    ۆ دەكرێ     

 .نایانگرێتەوە
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ی ئەو پ ڕۆژەیە، پێویس تە وەك (مەت ن)وات ا : دەقی یاس اكە .5
ئەوەی نەخش  ەی ب   ۆ دان  راوە رێ   ك بخرێ    كە ئام   انجی 

 .دەهێنێ  یاسایەكی سەركەوتوو وەدی
ڕیزبەن  دی ماددەك  ان، پێویس  تە ڕێكخس  تنی ماددەك  ان بەم  .6

گرنگت   ر لەپ   ێش گرنگەوە،گش   تی پ   ێش :ش   ێوەیە بكرێ    
ت   ایبەتی، ح   وكمێكی گرنگ   ی بنەڕەت   ی پ   ێش ح   وكمێكی 
الوەك   ی، هەروەه   ا ح   وكمێكی ب   ابەتی پ   ێش ح   وكمێكی 

 .كارگێڕی یان رێكاری بخرێ 
ریزبەن       دی ماددەك       ان لەبەش       ێكدا،كە مەبەس         لەم  .7

ڕیزبەن  دیە رێكخس  تنی ماددەك  انی پەیوەندی  دارە بەیەكەوە 
لە بەش  ێكدا، ئەمەش بە ق  ازانجی جێبەجێك  اری ئەو یاس  ایە 
دەگەڕێ  تەوە كە حوكمەك  انی لەنێ  و بەش  ێكی س  ەربەخۆدا 

و ئاس   ان جێبەج   ێ دەك   رێن، هەروەه   ا ب   ۆ  ك   ۆدەكرێنەوە
ئامادەك  اری پ  ڕۆژەكەش ئاس  انكاری تێ  دایە كە دەتوانێ    

 .ددەكانی ئەو بەشە بداتئاماژە بە ما
 :بەژمارەكردنی ماددەكان بەم شێوەیەی خوارەوە .2

 :ماددەكان بەم شێوەیە بنووسرێ  
                                   0. 

                                      9. 
                                      2. 

 : دابەش دەبێ  بۆ بڕگەكانی 0ماددەی 
 .یەكەم
 .دووەم
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 .سێیەم
 :بەشی یەكەم بۆ خاڵەكانی

 .أ
 .ب
 .ج

 :خاڵەكانیش بۆ
(0.) 
(9.) 
(2.) 

وەك ئەوەی لە نووس  ینەوەی دەس  تووری كۆم  اری عێراق  ی 
 .فیدڕاڵدا هاتووە

بەكارهێن   انی هەواڵەك   ردن، كە مەبەس     لێ   ی ب   ریتیە لە  .2
ئاماژەدان بە م اددە یاس اییەكی دی كە كە پەیوەندی دارە بەم 
یاس   ایەوە لەنێ   و هەم   ان یاس   ا كە خەریك   ی داڕش    تنین 
بۆی،ئام انجیش لە بەكارهێن  انی ئەم ج  ۆرە لە هەواڵەك  ردن 

و دووب ارەنەكردنەوەی بابەتەك انە،  بۆ كورتكردنەوەی ك ات
  بەمەرجێك تەنه ا ئام اژە بە ژم ارەی یاس اكە بكرێ   بەب ێ

 .و بەشەكەی ناوهێنانی دەروازە
 (0)كۆتاییەكانبەشی حوكمە : شتەمهە 

و واگونج اوە  ئەم بەشە وەك بەش ی كۆت ایی ئەژم ار دەكرێ  
و ئەم  حوكمە كۆتاییەكان ڕاستەوخۆ دوای ناوەڕۆكی یاس اكە بێ  

 :پرسانە لەخۆ بگرێ 
                                                             

 .16 ص  لج  بي،مص ر س بق، غ   ( 1)
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هەڵوەش    اندنەوە، مەبەس      لێ    ی هەڵوەش    اندنەوە ی    ان  .0
و ڕێنم  ایی  رەتك  ردنەوەی یاس  ایەك ی  ان ژم  ارەیەك یاس  ا

اددەك      انی یاس      ایەكی بەرك      ارە ی      ان هەن      دێك لە م
هەڵوەش     اندووەتەوە كە لەم یاس     ا ن     وێیەدا چارەس     ەر 
ك    راون، وات    ا لە یاس    اكەدا بەدەقێك    ی روون ئام    اژە بە 

 .هەڵوەشاندنەوەكە بكرێ  نەك بەشێوەی پەنهانی
ح  وكمە گواس  تراوەكان، مەبەس    لێ  ی ئەو حوكم  انەیە كە  .9

بەه  ۆی جێبەجێكردن  ی یاس  اكەوە م  اددەیەك ب  ۆ توێژێ  ك 
رۆژ  21ی  ان  61ی  ان  21كرێ    نم  وونەی وەك دی  اری دە

بكرێ          ب     ۆئەوەی دەقەك      انی ئەم یاس     ایە جێبەج      ێ
 .بەسەریاندا

سپاردنی دەسەاڵت، مەبەس  لەمەش ب ریتییە لە س پاردنی  .2
دەس    ەاڵت بەالیەن    ی جێبەجێك    ردن ب    ۆ دەرچووان    دنی 

 .ڕێنمایی پێویس  بۆ باشتر جێبەجێكردنی یاساكە
مەبەس       لێ     ی ئەو  دی     اریكردنی الیەن     ی جێبەجێك     ار، .4

و  م  اددەیەیە كە تیای  دا الیەن  ی جێبەجێك  ار دی  اری دەكرێ   
  دەكرێ     بە ئەرك   ی ئەو دەقەك   انی ئەم یاس   ایە جێبەج   ێ

بك    ات، وەك ئەنج    ومەنی وەزی     ران ی    ان وەزارەتێك     ی 
 .دیاریكراو

ك   اتی بەرك   اربوونی یاس   اكە، ئەمەش دەس   تەواژەیەكە لە  .5
دا م ۆڵەتی دەس   ماددە كۆتاییەكانی یاساكەدا دێ  كە تیای

بە جێبەجێكردن      ی دەكرێ        بەت      ایبەتی كاتێ      ك كە لە 
 .رۆژنامەی فەرمیدا باڵودەكرێتەوە
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ئیم  زای دەرچووان  دنی یاس  ا، یاس  ادانان كۆت  ایی دێ    بە  .6
ئەڵ  قەی كۆت  ایی كە پێ  ك دێ    لە ئیم  زای كۆت  ایی لەس  ەر 
یاس    اكە لەالیەن ئەو كەس    ەی دەس    ەاڵی دەرچووان    دنی 

راق لەالیەن س ەرۆك كۆم  ارەوە یاس ای پێ دراوە، كە لە عێ  
ئیم    زای دەرچووان    دن دەكرێ     ، هەروەه    ا لە هەرێم    ی 
كوردس    تان لەالیەن س    ەرۆكی هەرێ      ی    ان دەس    تەی 

 .سەرۆكایەتی پەرلەمانەوە دەكرێ 
 (0)و هاوپێچەكان هۆیەكانی دەرچوواندن: نۆیەم
هۆیەك  انی دەرچ  وون رەگەزێك  ی پێویس  تە لە رەگەزەك  انی  .0

ن        اچێتە نێ        و هەن        اوی  تەش       ری ، لەگەڵ ئەوەی كە
تەش      ریكەكەوە بەمان      ای ئەوەی كە بەش      ێك بێ        لە 

 .(9)حوكمەكانی
هۆیەكانی دەرچووان دن لە سیس تەمی یاس ادانانی عێراقی دا  .9

دەكەوێتە بەشی كۆتایی یاس اوە كە پێویس تە ئەم انە لەخ ۆ 
چەن   د پرس   ێك كە ش   رۆیەی مەبەس   تی چەن    د : بگرێ    

و  ێك     ارم     اددەیەكی یاس     اكە دەكەن ب     ۆ الیەن     ی جێبەج
و  و تەن  انەت هاوواڵتی  انیش گ  رنگەو ئەو ئام  ان  ش  رۆیەكار

هۆك     ارە پێویس     تانەی كە لە پ     ێش دەرچووان     دنی ئەم 
 .یاسایەوە بوون شیدەكاتەوە

هاوپێەەك   ان، هەن   دێك ج   ار یاس   ادانەر پەن   ا دەب   ات ب   ۆ  .2
ه   اوپێەكردنی خش   تەیەكی پێویس     كە نەیویس   تووە لە 

                                                             

 .19 ص نف   لمص ر،(1)
 .61  لع  قي،مص ر س بق، ص  ل ا ب مجل ( 2)
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لەبەر ك         اتی باس         كردنی ماددەكان         دا بیانهێنێ           
و  درێژنەكردنەوە، ئەمەش بە ئام انجی زی اتر روونك ردنەوە

 .رێگریكردن لە فراوانكردنی بۆ زۆر بواری دیكە
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 بەشی دووەم
 بە پێی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانیپرۆسەی یاسادانان 

 :كوردستان
 كانی پەرلەمانی كوردستان لەروویو دەسەاڵتە ئەرك

 :دەقە تەشریكیەكاندا هاتووە بریتیە لەیاسادانانەوە وەك لە
لە یاسای  56ی ماددەی 0یاسادانان، وەك لە بڕگەی  .0

ی ساڵی 0هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان ژمارە 
 .ی هەمواركراودا هاتووە0229

ك فیدڕاڵییەكان، وەهەموار یان جێبەجێكردنی یاسا  .9
لە دەستووری عێراق  090بڕگەی دووەمی ماددەی لە

 .هاتووە 9115ساڵی 
ەوە پەیڕەوێك     ی (9102ی 7)پەرلەم     انی كوردس     تان لە م     انگی 

ی س   اڵی 0كە پەی  ڕەوی ن   اوخۆی ژم   ارە  (0)ن  اوخۆی ن   وێی دان   ا
 .ی هەمواركراوی هەڵوەشاندەوە0229

ەم ئەركە لە بەش       ێكی تایبەت       دا ئ 9102لە پەی       ڕەوی س       اڵی 
گەورەیەی ك    اری پەرلەم    انی ب    اد ك    راوە ئەوی    ش لە بەش    ی 

 .ئەم پرسە دەقنوود كراوە( 27تا  77)و لە ماددەكانی  هەشتەم
تیای  دا مەبەس  تی یاس  ادانان وەك ئەركێك  ی ك  اری پەرلەم  انی لەم 

 (9):چەند خاڵەدا رێك خراون كە ئەوانیش بریتین لە
 .و بڕیار دەركردنی یاسا: یەکەم
 .واركردنی یاساو بڕیارە كارپێكراوەكانهەم:دووەم

                                                             

 .2118 ەەكەم، چ پی، كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە  ( 1)
 .ن  خ  پەەڕە   لە 77 م ددە ( 2)
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بەرك   اركردنی ی   ان هەم   واركردنی ك   ارپێكردنی یاس   ا : س   ێییەم
 .فیدراڵییەكان

هەروەك پەی       ڕەوی ن       اوخۆی پەرلەم       ان ئەو جی       اوازییەی 
و لە (9115)وەرگرت  ووە لە دەس  تووری هەمیش  ەیی عێ  راق س  اڵی 

پەی   ڕەوی ن   اوخۆی ئەنج   ومەنی ن   وێنەرانی عێراق   دا هەریەك لە 
 :لێك جودا كراونەوتەوە بەشێوەیەك كە( و پێشنیار پڕۆژە)

پڕۆژەیاس       ا ی       ان پڕۆژەبڕی       ار ئەو دەقەیە كە لەالیەن  .0
 .(0)دەسەاڵتی جێبەجێكردنەوە پێشكەش دەكرێ 

پێش  نیاری یاس  ا ی  ان بڕی  ار ئەو ڕەشنووس  ەیە كە لەالیەن  .9
 .(9)ئەندامی پەرلەمانەوە پێشكەش دەكرێ ( 01)النی كەم 

پ  ڕۆژە یاس او بڕی  ارانەی لەالیەن دەس  ەاڵتی هەروەه ا ئەو  .2
دادوەری   یەوە پێش   كەش دەك   رێن، ئەمەش وات   ا رێ   گە بە 
دەسەاڵتی دادوەری دراوە پڕۆژەیاسا پێش كەش بك ات لەو 

 .(2)بابەتانەی كە پەیوەندیدارن بەخۆیانەوە
هەروەه    ا پەی    ڕەوی ن    اوخۆ رێ    گە دەدات بە دامەزراوە  .4

ی   ار پێش   كەش و بڕ فەرمییەك   انی دی   كە پێش   نیاری یاس   ا
 . (4)بكەن

و ش  ێوازی  پاش  ان پەی  ڕەوی ن  اوخۆ زی  اتر قوڵب  ووەتەوە لە مەرج
ئەو پێش  نیازی یاس  ایانەی كە لەالیەن ژم  ارەی یاس  ایی ئەن  دامانی 

 :پەرلەمانەوە پێشكەش دەكرێن كە ئەوانیش بەم شێوەیەن
                                                             

 .ن  خ  پەە ە   لە ەەكەم ب گە  78 م ددە ( 1)
 .د  ەم ب كە  78 م ددە ( 2)
 .ستیەم بڕگە  م ددە هەم  ( 3)
 .چا رەم ب كە  م ددە هەم  ( 4)
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مەرجە پێش    نیازی یاس    ا ی    ان بڕی    ار لەالیەن ژم    ارەی  .0
پێش  كەش بكرێ    كە الن  ی  و یاس  ایی ئەن  دامانەوە پێویس   

 .(0)ئەندام  واژوی بكات( 01)كەم 
پێویس    تە ش    ێوازی یاس    ادانان لەخۆبگرێ      بە ش    ێوەی  .9

و  و رێكخ را بێ   بە م اددە داڕشتنی تەشریكی لە ناونیش ان
 .(9)و پاشان هۆیەكانی دەرچوون بڕگە

رۆژی پێشكەش   كردنیدا پێویس  تە لی   ژنەی ( 04)لە م  اوەی  .2
تی بەهەم   اهەنگی بڕی   اری ەرۆكایەو دەس   تەی س    یاس   ایی

  .(2)بارەوە بدەنلە
رووی پێوەرەك   انەوە كە ئەوان   یش ب   ریتین بەگونج   انی لە

 :(4)لە
هەب      وونی ب      ابەتێكی گش      تی كە پێویس        بە  .أ 

 .دەرچوواندنی وەها یاسایەك بكات
 .هەبوونی بۆشاییەكی یاسایی .ب 
ئەگەر بەه  ۆی جێبەجێكردن   ی یاس  اوە بۆش   اییەك  .ج 

ی ان بەش ێكی  دروس  بوو، پێویس  بك ات هەم وو
 .یاساكە هەموار بكرێتەوە

و بڕی  ارانەی رەهەن  دی  مەرجە لەو پێش  نیازی یاس  ا .د 
دارایی  ان هەیە رەچ  اوی ب  ارگرانی دارای  ی لەس  ەر 

 .حكومەت بكرێ 
                                                             

 .پەە ە د  لە 79 م ددە ( 1)
 .م ددە هەم  ( 2)
 .م ددە هەم  ( 3)
 .ب كەكە  چا ر هەر   بەە ە د  لە 79 م ددە ( 4)
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ی پەی    ڕەوی ن    اوخۆ دەس    ەاڵتی (21)هەروەه    ا م    اددەی  
و لی  ژنەی  دەس  تەی س  ەرۆكایەتی) رەتك  ردنەوەی داوە بەهەردوو

ت یەكێ   ك لەو پێ   وەرانەی تێ   دا نی   یە كە ئەگەر دەركەو( یاس   ایی
و ن  اچێتە قۆن  ا ی یەكەمەوە كە ب  ریتییە لە  پێش  تر ئاماژەم  ان پێ  دا

و ئەگەر ب     ۆ ئەن     دامە  ئەنجام     دانی خوێن     دنەوەی یەكەم ب     ۆی
پێشكەش    كارەكانی پێش    نیازەكە ئەم رەتك    ردنەوەیە ب    ڕواپێهێنەر 
نەب    وو، ئەوا ب    ابەتەكە دەخ    رێتە بەرن    امەی ك    اری دانیش    تنی 

 .لەمانەوە بۆ بڕیاردان لەسەریپەر
لە ح    الەتی رەت نەك    ردنەوەی هەم    وو پێش    نیارەكە ی    ان  

دەربڕین   ی تێبین   ی لەس   ەر پێش   نیازەكە، ئەوا ب   ۆ ئەو ئەن   دامانەی 
پێش      نیازەكەیان پێش      كەش ك      ردووە دەگەڕێن      درێتەوە ب      ۆ 

 .(0)رەچاوكردنی ئەو تێبینیانەو دووبارە پێشكەشكردنەوەی
اددەو لە ب ڕگەی چوارەم دا ئەگەر هەروەها بە پێی هەمان م  

و لی    ژنەی  پ    ڕۆژە پێش    نیازەكە لەالیەن دەس    تەی س    ەرۆكایەتی
یاس   اییەوە رەزامەن   دی لەس   ەر درا ئەوا لە یەكەم   ین دانیش   تنی 

 .دوای رەزامەندییەكە دەخرێتە بەرنامەی كارەوە
كە هەم  ان ن  اوەرۆكی   س  ەبارەت بە پ  ڕۆژە پێش  نیازی ن  وێ

ا كە لە ژێ    ر دەس    تی لی    ژنەی هەبێ      لەگەاڵ پڕۆژەیەك    ی ت    رد
و رەت  تایبەتمەن      ددایە ب      ۆ ڕاپۆرتنووس      ین ئەوا وەرناگیرێ       

 .(9)دەكرێتەوە

                                                             

 .ن  خ  پەە ە   لە سییەم ب كە  81 م ددە ( 1)
 .ەەكەم ب كە  81 م ددە ( 2)
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ب  ۆ ( لەپێش تردانان)هەروەه ا س ەبارەت بە پێ دانی ئەولەویەت 
هەریەك لەو دەق  انەی كە پێش  كەش دەك  رێن ئەوا بەپێ  ی م  اددەی 

ب    ڕگەی س    ێیەم پ    ڕۆژە یاس    ا بە بنەم    ا دادەنرێ      ئەگەر ( 20)
یازی یاس  ای ت  ر پێشكەش  كراو لەڕووی بنەم  اوە وەك یەك پێش  ن

ب     وون، بەمەرجێ     ك پێش     نیازی یاس     اكە نەچ     ووبێتە قۆن     ا ی 
و لە حاڵەتی ڕەتك ردنەوەی پێش نیازی یاس ا ئەوا  ڕاپۆرتنووسینەوە

لە هەم  ان وەرزی یاس  ادانان لە خ  ولە پەرلەم  انییەكەدا پێش  كەش 
 .  ناكرێتەوە

   
ۆی پ ڕۆژە ی ان پێش نیازی هەندێك مەرجی پەی ڕەوی ب ۆ گفتوگ 

 :یاسا
تەنه    ا لە م    انگی یەكەم    ی وەرزی یاس    اداناندا ئەن    دامی  .１

پەرلەمان دەتوانێ  پێش نیازی یاس ا پێش كەش بك ات، تەنی ا 
لە ح    اڵەتی تایبەت    دا نەبێ      كە دەس    تەی س    ەرۆكایەتی 

 .(0)هەڵسەنگاندن بۆ پێویستبوونی دەكات
 و بڕیارەك    ان كە لەالیەن حك    ومەتەوە دێ    ن پڕۆژەیاس    ا .２

راس       تەوخۆ لە یەكەم       ین دانیش       تنی دوای گەیش       تن 
 .(9)خوێندنەوەیان بۆ دەكرێ 

دەس   تەی س   ەرۆكایەتی بە هەم   اهەنگی لی   ژنەی یاس   ایی  .３
و  بڕی  ار دەدات بە بەش  كردنی پ  ڕۆژە ی  ان پێش  نیازی یاس  ا

ن   اردنی هەربەش   ە ب   ۆ لی   ژنە تایبەتمەن   دەكانی پەرلەم   ان، 
ەتمەن  دی ئەمەش ئەگەر پ  ڕۆژەكە ی  ان پێش  نیازەكە لە تایب

                                                             

 .ن  خ  پەە ە    82 م ددە ( 1)
 .ەەكەم ب كە  83 م ددە ( 2)
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زیاتر لە لیژنەیەك بوو لیژنەش تەنه ا راپ ۆرت لەس ەر ئەو 
 . (0)بەشە ئامادە دەكات كە ئاڕاستەی كراوە

رۆژدا راپ  ۆرتی ( 90)دەبێ    لی  ژنەی تایبەتمەن  د لە م  اوەی  .４
 .(9)خۆی لەسەر پڕۆژەكە یان پێشنیازەكە ئامادە بكات

لە ح    اڵەتی ئەوەی كە س    یفەتی بەپەلە ب    ۆ پ    ڕۆژە ی    ان  .５
رۆژدا ( 7)دی   اری ك   را ئەوا دەبێ     لە م    اوەی پێش   نیاز 

 .(2)ڕاپۆرت پێشكەش بكرێ 
لە ح      اڵەتی پابەن      دنەبوون بەو وادانەی س      ەرەوە ب      ۆ  .６

ئام   ادەكردنی راپ   ۆرت ئەوا جێگ   ری یەكەم   ی س   ەرۆكی 
و پێویس   تە لی   ژنە لە  پەرلەم   ان لی   ژنەكە ئاگاداردەك   اتەوە

رۆژدا راپ    ۆرتی ه    ۆداری خ    ۆی پێش    كەش ( 4)م    اوەی 
 .(4)بكات

راپ  ۆرتی لی  ژنەی تایبەتمەن  د دەدرێ  تە لی  ژنەی یاس  ایی ب  ۆ  .７
و  پێ     داچوونەوە تەنه     ا لە رووی داڕش     تنەوەی یاس     ایی

و یاس ا  دڵنیابوون لە دژنەبوونی دەقەك ان لەگەاڵ دەس توور
و راپ  ۆرتی لی  ژنەكە خوێن  دنەوەی دووەم  ی  كارپێكراوەك  ان

و یاس  ا كارپێكراوەك  ان  بۆناكرێ    ت  ا لەڕووی دەس  تووری
 .(5)نی بۆ نەكرێ  لە الیەن لیژنەی یاساییەوەراستاند

پێویس  تە ڕاپ  ۆرتی ڕاس  تێندراوی لی  ژنەی ت  ایبەت لەم  اوەی  .８
ك   اتژمێر پ   ێش خوێن   دنەوەی دووەم لەالیەن جێگ   ری (42)

                                                             

 .د  ەم ب كە  83 م ددە ( 1)
 .ەەكەم ب كە  84 م ددە ( 2)
 .د  ەم ب كە  84 م ددە ( 3)
 .جا رەم ب كە  84 م ددە ( 4)
 .ەەكەم ب كە  85 م ددە ( 5)
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دووەم    ی س    ەرۆكی پەرلەم    ان ب    ۆ تەواوی ئەن    دامانی 
 .(0)پەرلەمان دەستەبەر بكرێ 

دانیش تنەكانی بەو پێیەی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەم انی كوردس تان 
دانیش   تن وات   ا دوای خوێن   دنەوەی   پەرلەم   انی ك   ردووەتە س   ێ

و نووس   ینی راپ   ۆرت پاش   ان دەچێ   تە قۆن   ا ی دووەم كە  یەكەم
و لەدوات     ردا لەدانیش     تنێكی جی     اوازدا كە  خوێن     دنەوەی دووەمە

و بە  بەدانیش   تنی دەنگ   دان ناس   راوە، دەنگ   دانی لەس   ەر دەكرێ    
كە رێكارەك  انی بەم ش   ێوەیە دانیش  تنی س  ێیەم ن  اوزەد دەكرێ    

 :دەبن
خوێن  دنەوەی دووەم ب  ۆ هەر پ  ڕۆژە ی  ان پێش  نیازی یاس  ا  .１

یان بڕیار بە خوێندنەوەی دەقی پڕۆژەكە ی ان پێش نیازەكە 
دەس     پێ   دەكات، پاش   ان ڕاپ   ۆرتی لی   ژنەی تایبەتمەن   د 

 .(9)دەخرێتەڕوو
ب  ۆ پ  ڕۆژەكە پێش  نیار ك  را جی  اواز   ئەگەر داڕش  تنی ن  وێ .２

ەڕەتی  یەكە، ئەوا هەردووكی   ان دەخ   رێنە ب  وو لە پ   ڕۆژە بن
و بە بنەم    ا وەرگرتن    ی هەریەكێكی    ان یەك    ال  دەنگ    دانەوە

 .(2)دەكرێتەوە
دانیش  تنی خوێن  دنەوەی دووەم  دا دەن    لەس  ەر پ  ڕۆژە لە .３

 .(4)یان پێشنیازەكە نادرێ 
دانیش تنی دەنگ دان لە س ەر پ ڕۆژە ی ان پێش نیازەكە نابێ    .４

خوێن     دنەوەی  لە هەف     تەیەك زی     اتر لە دوای دانیش     تنی
 .(0)دووەم تێپەڕ بكات

                                                             

 .ن  خ  بەە ە   لە 86 م ددە ( 1)
 .ەەكەم ب كە  87 م ددە ( 2)
 .د  ەم ب كە 87 م ددە ( 3)
 .ەەكەم ب كە  89 م ددە ( 4)
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ئەن   دامی پەرلەم   ان لە م   اوەی نێ   وان دوو دانیش   تنەكەدا  .５
دەتوانێ     داوای بینین   ی داڕش   تنەوەی كۆت   ایی دەقەكە لە 

و لی   ژنەی تایبەتمەن   د  و لی   ژنەی یاس   ایی جێگ   ری دووەم
 .(9)بكات

  دەنگ  دان لەس  ەر ن  اوی یاس  ا ی  ان بڕی  ارەكە دەس    پ  ێ .６
و كۆت     ایی بە  كەی ماددەك     اندەك     ات دوات     ر یەكە بەیە

و دواج  ار گش      دەنگ  دان لەس  ەر هۆیەك  انی دەرچووان  د
 .(2)یاسا یان بڕیارەكە دەنگی لەسەر دەدرێ 

پەرلەم   ان بە دەنگ   دانی ئەن   دامانی دەتوانێ     پ   ڕۆژە ی   ان  .７
ب دات لەم   ی پ ێ(خەسڵەتی بەپەلە)بڕیاری تایبەت سیفەتی 

 (4):حاڵەتانەدا
 .ژمێرەی كۆتایی و و ئیكتماداتی زێدەكی بودجە .أ 
 .هەر بابەتێكی تری بەپەلە .ب 

و بڕیارەكان بەزۆرینەی دەنگی ژم ارەی ئام ادەبووان  یاسا .2
پەس    ەند دەك    رێن، ج    گە لەو حاڵەت    انەی پێویس    تیان بە 

 .(5)زۆرینەی تایبەت هەیە
س   ەرۆكی پەرلەم   ان بەپێ   ی ئەنج   امی دەنگ   دان بڕی   اری  .2

 و پەرلەم  ان بەڕەزامەن  دی ی  ان رەتك  ردنەوە لەس  ەر یاس  ا
 .(6)بڕیارەكان رادەگەیەنێ 

                                                                                                                                  

 .ەەكەم ب كە  91 م ددە ( 1)
 .د  ەم ب كە  91 م ددە ( 2)
 .ەەكەم ب كە  91 م ددە ( 3)
 .بەە ە د  لە 92 م ددە ( 4)
 .ەەكەم ب كە  93 م ددە ( 5)
 .د  ەم ب كە  93 م ددە ( 6)
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رۆژدا لە ( 05)و بڕیارەك     ان لە م     اوەی  پێویس     تە یاس     ا .01
رێكەوت  ی پەس  ەندكردنیانەوە بنێ  ردرێن ب  ۆ س  ەرۆكایەتی 

 .(0)هەرێ  بە مەبەستی دەرچوواندنیان
رۆژدا یاس   ا ( 05)ئەگەر س   ەرۆكایەتی هەرێ     لە م   اوەی  .00

ی    ان بڕی    ارەكەی بەش    ێوەیەكی گش    تی ی    ان بەش    ێكی 
، لەو ك    اتەدا دەبێ      لی    ژنەی تایبەتمەن    د لە رەتك    ردەوە

پ  ۆرتی خ  ۆی بنووس  ێ  پاش  ان لە ِرۆژدا را( 05)م  اوەی 
یەكەمین دانیشتنی دوای تەواوكردنیدا راپ ۆرتەكە بێ تە ن او 

و بڕی  اری پەرلەم  ان لەو ب  ارەیەوە یەك  ال  ه  ۆڵی پەرلەم  ان
و بەدەنگ   ی زۆری   نەی دەنگ   ی ئەن   دامانی  كەرەوە دەبێ    

و ئەم ج    ارە رای  لەس    ەر دەكرێ      پەرلەم   ان پێ    داگیری
 .(9)پەرلەمان رەت ناكرێتەوە

( 5)لە حاڵەتی هەبوونی گومان لەس ەر دەنگ دان الن ی كەم  .09
ئەن  دام داوای دووب  ارەكردنەوەی دەنگ  دانیان ك  رد، دەبێ    

 .(2)دەنگدانەكە دووبارە بكرێتەوە
ەس    ەر پ    ڕۆژە ی    ان پێش    نیازی یاس    ا ش    ێوازی گفتوگ    ۆ ل

 :خوێندنەوەی دووەمدالە
هەر ئەن   دامێك ن   اوی تۆم   ار ك   را دەتوانێ     لەس   ەر هەر  .0

خ   ولەكیش (9)و تەنه   ا م  اددەیەك تەنه   ا یەك ج   ار ب   دوێ 
 .بخایەنێ 

وەزی  ری پەیوەندی  داریش دەتوانێ    ئام  ادەی دانیش  تنەكە  .9
خ  ولەك (9)و دەتوانێ    لە ب  ارەی هەر م  اددەیەكەوە  بێ   

 .بدوێ 
                                                             

 .بەە ە د  لە 94 م ددە ( 1)
 .ەەكەم ب كە  95 م ددە ( 2)
 .بەە ە د  لە 96 م ددە ( 3)
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ن  د و رایەك  ان بەهە لی  ژنەی تایبەتمەن  د س  ەرجەم پێش  نیاز .2
داڕش   تنەوە ب   ۆ ئەو م   اددانە   و س   ەر لەن   وێ وەردەگرێ    

 .و ئەگەر پێویستیشی كرد روونكردنەوە دەدەن دەكەن
بە گفتوگ  ۆ ی  ان پێشكەش  كردنی   دانیش  تنی دەنگدان  دا رێلە .4

 . پێشنیازی نوێ نادرێ 
لەكاتی ب وونی زی اتر لەیەك پێش نیار هەم وو پێش نیارەكان  .5

دەنگ    ی هێن    ا  دەخ    رێنە دەنگ    دانەوە، كامی    ان زۆری    نەی
 .بەپەسەندكراو دادەنرێ 

خستنە دەنگدانی رایەكان دا پێویس تە ئەو ڕایەی دەخ رێتە لە .6
 .ئەندام پشتگیری بكات( 2)دەنگدانەوە النی كەم 

و بڕیارێ ك  و پێش نیازی یاس ا لەكاتی گفتوگۆ لەسەر پ ڕۆژە .7
ئەگەر رای جی   اواز س   ەبارەت بەپەس   ەندكردن دروس     

دان  دا بە پێ  ی ئەم ڕێزبەن  دییە ب  وو، ئەوا ئەولەویەت لە دەنگ
 :(0)دەبێ 

 .پێشنیازی رەتكردنەوەی پڕۆژە یان پێشنیاز .أ 
 .پێشنیازی گەڕانەوەی پڕۆژە یان پێشنیاز .ب 
 .گەڕاندنەوەی پڕۆژە بۆ لیژنەی تایبەتمەند .ج 
 .پێشنیازی دواخستنی گفتوگۆ بۆ دانیشتنێكی تر .د 

 
 
 
 
 

                                                             

 .ن  خ  پەە ە   لە 97 م ددە ( 1)



56 

 
 
 
 سێیەم بەشی

 چاودێری
 

  



57 

  



58 

 سێیەم بەشی
 چاودێریئەرکی 

 
 جۆرەكانی چاودێری: باسی یەكەم

 پرسیاركردن: یەکەم
مەبەس      لە پرس    یاركردن روونك    ردنەوەی ك    ارێكە        

لەكارەك   انی حك   ومەت، ی   اخود ئاگ   اداركردنەوەی حك   ومەتە ب   ۆ 
كارێك لە كارەكان، ئەن دام پەرلەم انیش كاتێ ك پرس یار ئاڕاس تەی 
وەزیرێ      ك دەك      ات ئام      انجی ئەوەیە راس      تی رەفتارێ      ك لە 

و  ب اركردنرەفتارەكانی ئەو وەزیرە بزانێ ، بێ ئەوەی مان ای تاوان
و لێپرس     ینەوە لەخۆبگرێ      ، لەوانەش     ە ئام     انجی  ڕەخنەگ     رتن

هۆش  یاركردنەوەی وەزی  رەكە بێ    ب  ۆ ك  ارێكی دی  اریكراو، ی  اخود 
لەوانەیە ب  ۆ زانین  ی نی  ازی حك  ومەت بێ    ب  ۆ ك  ارێكی دی  اریكراو، 
ب  ابەتی پرس  یارەكەش لەب  ازنەی ئەو پەرلەمانت  ارەی پرس  یارەكەی 

ار تێناپەڕێ   ، ب  ۆ كەس  ی س  ێیەم ك  ردووە لەگەڵ وەزی  ری پەیوەن  د
 . (0)نییە دەخالەتی بابەتەكە بكات

كەواتە پرس           یاركردن ب           ریتیە لە داواكردن           ی        
روونك  ردنەوە لەالیەن پەرلەمانت  ارێكەوە دەرب  ارەی مەس  ەلەیەكی 

 .دیاریكراو لە وەزیری پەیوەندار
بەمەش پرس  یاركردن ئ  امرازێكی چ  اودێریكردن نی  یە،        

ازێكە ب     ۆ روونك     ردنەوەو گەیش     تن بە ڕاس     تی بەڵك     و ئ     امر
                                                             

  لع بیددة  ل بضددة   لحیامددة، د ر  ل  لددة - ل ی سددیة لیلدد ،  لدد ظ  ك مددل محمدد .د( 1)

 .82، ص1969بی  ت،    ل ش ، للطب عة
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بە بەڵ  گەی ئەوەی . و بەدەس  تهێنانی زانی  اری دی  اریكراو بابەتەك  ان
ئەو پەرلەمانتارەی پرسیارەكەی كردووە ی اخود خ ودی پەرلەم ان 
ناتوانێ         بڕیارێ        ك وەربگرێ          لە ح        اڵەتی ئەوەی ئەگەر 
پەرلەمانت    اری پرس    یاركەر ب    ڕوای بە وەاڵم    ی وەزی    ر ی    اخود 

ارەت نەهێن   ا، پەرلەمانت   ارێكی ت   ریش ن   اتوانێ ئەو پرس   یارە وەز
بك  اتەوە ئەگەر ئەو پەرلەمانت  ارەی پرس  یارەكەی ك  ردووە نەه  ات 

 .(0)یاخود مرد
تێبین    ی دەكرێ      پەرلەم    ان م    افی پرس    یاركردن لە         

ش    ێوازەكانی ت    ری چ    اودێری زی    اتر بەكاردەهێنێ     ، زۆربەی 
ن  او دونی  ای دیموكراس   ی، ج  اریش لەو واڵت  انەی ت  ازە پێ   دەنێنە 

پرس       یاركردن وەك رازیكردن       ی پەرلەمانت       ار دەبێ         ب       ۆ 
لە راپ     ۆرتێكی بەرن     امەی گەش     ەپێدانی نەتەوە . (9)دەنگ     دەرانی

یەكگرتوەكاندا هاتووە لە ڕووی پەیڕەوك ردنەوە ئام انجی سیاس ی 
لە پش          پرس        یاركردنەوە هەیە، ج        ا لەالیەن ن        وێنەرانی 

و الیەنە  ە س ەر كەموكوڕییەك انئۆپۆزسیۆنەوە بێ  بۆ تیشكخس تن
نەرێنییەك  انی دەس  تەی دەس  ەاڵتداران، ی  اخود لەالیەن ن  وێنەرانی 
دەسەاڵتەوە بێ  بە ڕەخس اندنی ب وار ب ۆ دەس تەی دەس ەاڵتداران 

و س   ەركەوتنەكانی لە بەڕێ   وەبردنی  بە خس   تنەڕووی دەس   تكەوت
بۆیەش    ە ئەس    تەمە پرس    یاركردن وەك . (2)كاروب    اری دەوڵەت    دا

                                                             

  لمعد ر    لب لم  ، م شدەە   عم ل علی  لت فیذەە  ل لطە  ل ساقی، هیم ە رأف .د( 1)

 .127، ص2116ب لسی  رەە، 
 .127نف   لمص ر، ص( 2)
 لنمددد ئی،   لمتحددد ە  لمددد  ب نددد م   لعددد بیە، تق ەددد   للمجددد ل   ل قددد بی  لدد  ر ( 3)

 .http:www.undp-pogar.org:  للیت  نی  لماق  علی  لمت ح
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لە ش  ێوازەكانی چ  اودێریكردن بناس  رێ ، بەڵك  و م  افێكە ش  ێوازێك 
بە پەرلەمانت      اران دراوە ب      ۆ بەدواداچ      وونی كاروبارەك      انی 

و دەس       تكەوتنی بیروبۆچ       وونی حك       ومەت لەمەڕ  حك       ومەت
 .كاروبارێكی دیاریكراو

ی (7)لە ب  ڕگەی ( 9115)لە دەس  تووری عێ  راق س  اڵی        
ەنی ن   وێنەران هەیە ب   ۆ ئەن   دامی ئەنج   وم-أ)ه   اتووە ( 60)م   اددە 

لەهەر بابەتێك   دا كە دەچێ   تە نێ   و تایبەتكارییەكانی   انەوە پرس   یار 
و وەزیرەك   ان بك   ات،  ئاڕاس   تەی س   ەرۆكی ئەنج   ومەنی وەزی   ران

ئەوان   یش بۆی   ان هەیە وەاڵم   ی پرس   یارەكان ب   دەنەوە، تەنه   ا ب   ۆ 
 (.پرسیاركەریش هەیە سەرن  لەبارەی وەاڵمەكەوە بدات

ێكی بڕی اردراوە ب ۆ هەر ئەن دامێك پرس یاركردنیش م اف       
لە ئەن   دامانی پەرلەم   ان، مەرج نی   یە لەالیەن كۆمەڵێ   ك ئەن   دامەوە 
پێش  كەش بكرێ   ، هەروەه  ا دەتوانرێ    پرس  یار ئاڕاس  تەی هەر 
یەكێ   ك لە وەزیرەك   انی حك   ومەت بكرێ     تەن   انەت دەتوانرێ     
پرس   یار ئاڕاس   تەی خ   ودی س   ەرۆكی ئەنج   ومەنی وەزی   رانیش 

 .بكرێ 
م پێویس  تە پرس  یارەكە لە بابەتێك  دا بێ    بەێ  تە نێ  و بەاڵ     

تایبەتكارییەك   انی ئەو كەس   ەی پرس   یارەكەی ئاڕاس   تە دەكرێ    ، 
مەبەس   تیش لە پرس   یارەكە ی   ا ب   ۆ وەرگرتن   ی زانی   اری دەبێ     
دەربارەی بابەتێكی دیاریكراو، ی ا ئەوەت ا ب ۆ گوش ار دروس تكردن 

 .(0)ردەبێ  تا حكومەت رێوشوێنێكی دیاریكراو بگرێتەبە

                                                             

  لاضددددعیة  لدددد ظ  فددددی  لا  رەددددة  ل ددددی ،  لم دددد الیة  عبدددد  لغ ی أبا لحجدددد  .د( 1)

 .161، ص2111 لع بیة،   ل بضة  لس میة، د ر  ل ظ   في  لمع ص ع
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ب    ۆ وەزیرەك    انیش هەیە وەاڵم    ی هەن    دێك پرس    یار        
نەدەنەوە كە پەیوەن      دار دەبێ        بە پەیوەن      دی نهێن      ی لەگەڵ 
حك   ومەتە بیانییەك   ان ی   ا لەوانەیە زانی   اری تەواوی لەبەر دەس     
نەبێ ، یا لەوانەیە پرسیارەكە پەیوەن دی بەو بابەت انەوە نەبێ   كە 

ن، وەاڵم دانەوەی پرس  یاریش بە لە نێ و تایبەتك اری وەزارەت دا دەب 
 .نووسراو دەبێ ، بەاڵم دەتوانرێ  بە زارەكیش بێ 

پرس      یاركردنیش م      افێكی كەس      ییە، ئەو م      افەش        
لە نێ       وان ئەو پەرلەمانت       ارەی  (0)پەیوەن       دییەكی دووانەی       ی

پرس         یارەكەی ك         ردووە لەگەڵ ئەو الیەنەی پرس         یارەكەی 
ئاڕاس   تەكراوە دروس     دەك   ات، ئەوەش كۆمەڵێ   ك دەرئەنج   امی 

و  لێ   دەكەوێتەوە، لەوانە تەنه   ا ب   ۆ پرس   یاركەرەكە هەیە س   ەرن 
تێبینی لەسەر وەاڵمی وەزیرەكە ب دات، هەروەه ا م افی خۆش یەتی 

ە پرسیارەكە پاشگەزبێتەوە ی ا دەس تبەرداری هەر كاتێك بیەوێ  ل
 .   (9)ببێ 

لەبەرئەوەی پرس  یاركردن رێك  ارێكی مەترس  یدار نی  یە        
بەه    ۆی ئەوەی وەرگ    رتنەوەی متم    انەی لێن    اكەوێتەوە، بەڵك    و 
مەبەس    لێ  ی تەنه  ا وەرگرتن   ی زانی  ارییە، ب  ۆیە دەس   توورەكان 

ڵك   و تەنه   ا رێوش   وێنی ئاڵۆزی   ان دانەن   اوە ب   ۆ پەیڕەوكردن   ی، بە

                                                             

 بە نمدا نە  ب  دەرچا   ر چیەەە لە  پەرلەم نەك   لە هەن    ن  خ   پەەڕە  ( 1)

 د   نەەددی  پەەاەندد ەی ( 124/م) لاب دد    پەرلەمدد نی ندد  خ    پەەددڕە    گددا  ە 
 .ن بت 

 - ل ی سدە  د ر  ل سدتار ، مطد ب    للقد نا    لعد مە   لش ع ،  ل ظ ەە ي  رم  .د( 2)

 .221ص، 1972 لیاە ، 
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كۆمەڵێ  ك رێوش  وێنی س  ادەیان دان  اوە ب  ۆ رێكخس  تنی مەس  ەلەی 
 .پرسیاركردن

ك  ۆمەڵە مەرجێك  ی ب  ابەتی و رواڵەت  ی هەن ب  ۆ پرس  یاركردن، 
 :مەرجە بابەتییەكان ئەمانەی خوارەوەن

پێویس    تە پرس    یاركردنەكە ب     ۆ وەرگرتن    ی زانی     اری و  .0
دروستكردنی گوشار بێ  لەسەر حك ومەت لەو بابەت انەی 

 .نە نێو تایبەتكاری و بەرپرسیارێتییەكەیاندەچ
نابێ    پرس  یارەكە پەیوەن  دار بێ    بە یاس  اوە، چ  ونكە ئەو  .9

 . بابەتە لە تایبەتكارییەكانی دادگایە
 :هەرچی پەیوەندیدارە بە مەرجە ڕواڵەتییەكان

 .پێویستە پرسیارەكە نووسراو بێ  .0
 .پێویستە پرسیارەكە كورت بێ  .9
و ئ  ادابی  لەگەڵ سیس  تەمپێویس  تە پرس  یارەكە ك  ۆك بێ     .2

 .گشتی
 .و وەاڵم درابێتەوە نابێ  پرسیارەكە پێشتر كرابێ  .4
و  نابێ        پرس      یار دەرب      ارەی دەزگاك      انی ئاس      ایش .5

 .  (0)و كاروباری نهێنی بازرگانی بكرێ  هەواڵگری
 
 
 

                                                             

  ل بضددە  لب لمدد نیە، د ر  ل قدد بە  سدد ئل مددن كاسددیلە فدد   ،  ل ددؤ ل بدد ر  ەددن.د( 1)

 .114، ص1991 لع بیە،  لق ه ە، 
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خس     تنەڕووی ب     ابەتێكی گش     تی ب     ۆ گفتوگ     ۆكردن :دووەم
 (روونكردنەوە)

ەم     وو ئەن     دامانی ئەو م     افەش دەس     تەبەرە ب     ۆ ه       
پەرلەمان، جا دەقی دەستووری لەب ارەیەوە هاتبێ   ی اخود ن ا، ب ۆ 
ژمارەیەك لە ئەندامانی پەرلەمان هەیە بابەتێكی گش تی ب وروژێنن 
كە پەیوەن  دی بە سیاس  یەتی دەرەوە ی  اخود ن  اوەوە هەیە، ئەوەش 
بەمەبەس  تی هێنانەك   ایەی گفتوگ  ۆیەكی ك   راوە كە هەر ئەن   دامێك 

 .(0)ێ  بەشداری تێدا بكاتبیەوێ  دەتوان
دەس  تووری عێ   راقیش رێ  گەی بە ئەنج   ومەنی ن   وێنەران     

و پێ  ن  ئەن  دامەوە ب  ابەتێكی  داوە بەالیەن  ی كەم لە رێ  گەی بیس   
گش   تی بخ   اتە گفتوگ   ۆ لە پێن   او روونك   ردنەوەی سیاس   ەت ی   ان 
بیروبۆچ  وونی ئەنج  ومەنی وەزی  ران ی  ان یەكێ  ك لە وەزیرەك  ان، 

كردنی سەرۆكی ئەنج ومەنی وەزی ران ی ان ئەوەش لەڕێگەی داوەت
یەكێ  ك لە وەزیرەك  انی ب  ۆ ئام  ادەبوون لە بەرام  بەر ئەنج  ومەنی 
نوێنەراندا تا گفتوگۆ لەبارەی ئەو ك ارانەوە بكرێ   كە دەچ نە نێ و 

 ((.ب( )7)ب60/م)تایبەتكارییەكانیانەوە 
واتە مەبەس      لەو ش    ێوازە گ    وێگرتنی حك    ومەتە لە        

ەرانی گەی لە ب      ابەتێكی دی      اریكراودا، لە بیروبۆچ      وونی ن      وێن
و بیروبۆچوونەكان      دا  ئەنج      امی ئ      اڵوگۆڕكردنی زانیارییەك      ان

                                                             

 .165 ل ی ، مص ر س بق، ص عب  لغ ی  با لحج  .د( 1)
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بتوانرێ      ئارەزووەك    انی گەی دی    اریبكرێن، باش    ترین رێ    گەش 
 .(0)دیاری بكرێ  بۆ جێبەجێكردنی ئەو ئارەزووانە

لەمەش   ەوە بۆم   ان روون دەبێ   تەوە كە روونك   ردنەوە        
پێك   دەچێ  لەوەی ئام   ان  لە روونك   ردنەوە  لەگەڵ پرس   یاركردن

و ئەدای  روونك  ردنەوەی مەس   ەلەیەكە پەیوەندی   دارە بە سیاس   ەت
بەاڵم جی    اوازە لە پرس    یاركردن لەوەی . ئەنج    ومەنی وەزی    ران

و پێ ن  ئەن دام لە ئەن دامانی  دەبێ   بەالیەن ی كەم لە رێ گەی بیس  
 ئەنج    ومەنی ن    وێنەران داوا بكرێ     ، ج    گە لەوەش لە ح     اڵەتی

پرس     یاركردندا پەیوەن     دییەكی دووانە لە نێ     وان پەرلەمانت     اری 
و وەزی    ری پەیوەن    دار دروس      دەبێ     ، ب    ۆ ه    ید  پرس    یاركەر

و تێبین  ی  و س  ەرن  ئەن دامێكی ت  ر نی  یە دەخ  الەت لە ب  ابەتەكە بك  ات
خۆی بڵێ ، بە پ ێەەوانەی روونك ردنەوە كە پەیوەن دییەكی دووانە 

و پێن  ئەن دام دەبێ  ، ج گە  دروس  نابێ ، چونكە بە داوای بیس 
لەوەش ئامانجی روونكردنەوە خس تنەڕووی ب ابەتێكی گش تییە ب ۆ 
. گفتوگ  ۆكردن، كەواتە ب  ۆ هەم  وو ئەن  دامان هەیە دەخ  الەت ب  كەن

س     ەرەڕای ئەوەش روونك     ردنەوە دەبێ     تە ه     ۆی وروژان     دنی 
گفتوگ    ۆی گش    تی، رێ    گە بەو ئەن    دامانەش دەدرێ      كە داوای 

ووە گفتوگ ۆ ب كەن، لە هەم ان ك اتیش روونكردنەوەكەش یان نەك رد
 .(9)ئەو جۆرە گفتوگۆیانە تۆمەتباركردنی بەرامبەر لەخۆناگرن

                                                             

   لمبد د   در سدة  فدي  مق مدة  مد   - لیاەد   فدي   ل سدتار    لجمل،  ل ظد م  ەحیی.د( 1)

 .376، ص1971-1971 لیاە ،  ج معة  لع مة، مطباع ت   ل ستارەة
 .421 لش ع ، مص ر س بق، ص ي  رم  .د( 2)
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لە كۆتاییش    دا دەس    توور وادەیەك    ی دی    اریكراوی ب    ۆ      
پرس      یاركردن دانەن      اوە، بەاڵم س      ەبارەت بە ڕوونك      ردنەوە 

س   ەرۆكی ئەنج   ومەنی )دەس   توور پابەن   دی ك   ردووە كە دەبێ     
وەزیران یاخود وەزیرەكان وادەیەك دیاری ب كەن ب ۆ ئام ادەبوون 

( 7)ب60م( )لەبەرام   بەر ئەنج   ومەنی ن   وێنەران ب   ۆ گفتوگ   ۆكردن
لە پەی  ڕەوی ن  اوخۆی ئەنج  ومەنی ( 55)، هەروەه  ا م  اددەی ((ب)

نوێنەرانی عێراق سەرۆكی ئەنجومەنی وەزی ران پابەن د دەك ات كە 
س   ەقفێكی زەمەن   ی دی   اری بك   ات ب   ۆ ئام   ادەبوون لەبەرام   بەر 

 .ئەنجومەنی نوێنەراندا بۆ گفتوگۆكردن
هەروەك پێش     تر وتم     ان ن     اتوانین ئاڕاس     تەكردنی        

پرسیار بە شێوازێك لە ش ێوازەكانی چ اودێری پەرلەم انی لەس ەر 
دەس ەاڵتی جێبەجێك  ردن دابنێ  ین، ش  ێوازێكی چ  اودێری س  ووكترە 

 .لە شێوازی روونكردنەوە
روونك      ردنەوەش لەگەڵ لێپرس      ینەوە لە دوو رووەوە      

یان لەسەر داوای ژم ارەیەك ئەن دام پێكدەچێ ، لە الیەك هەردووك
پەرلەم   ان دەب   ن، لە الیەك   ی ت   رەوە ن   ابێتە ه   ۆی دروس   تبوونی 
پەیوەن    دییەكی دووانە، بەڵك    و ب    ۆ هەم    وو پەرلەمانتارێ    ك هەیە 

و س ەرنجیش لەس ەر وەاڵمەك  ان  گفتوگ ۆ لەگەڵ بەرپرس ەكە بك ات
لەگەڵ ئەوانەشدا روونك ردنەوە جی اوازە لە لێپرس ینەوە لەم . بدات

 :اڵنەی خوارەوەداخا
و ئەدای  روونك     ردنەوە ب     ۆ روونك     ردنەوەی سیاس     ەت .0

و زانی  ارییە،  و ئ  اڵوگۆڕكردنی بی  روڕا ئەنج  ومەنی وەزی  ران
لەكاتێك  دا لێپرس  ینەوە ب  ۆ هەڵس  ەنگاندنی ئەدای س  ەرۆكی 
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و وەزیرەك    انە لەو كاروب     ارانەی  ئەنج    ومەنی وەزی    ران
رس ینەوە دەچنە نێو تایبەتكارییەكانیانەوە، ج گە لەوەش لێپ

و برین   داركردنی ئەن   دامانی  و ڕەخنەگ   رتن تۆمەتب   اركردن
 .حكومەتی تێدایە

لە روونك   ردنەوەدا متم   انە لە حك   ومەت وەرن   اگیرێتەوە،  .9
بەڵك  و ئەو ش  ێوازە پ  اش ئەوەی حك  ومەت قس  ەی خ  ۆی 

و بیروبۆچ     وونی  و پەرلەمانتارەك     انیش تێبین     ی دەك     ات
رگ  ای خۆی  ان لەب  ارەیەوە دەدەن بە بڕی  اری داخس  تنی دە

لەوانەشە لە پاڵ بڕی اری داخس تنی . (0)گفتوگۆ كۆتایی دێ 
دەرگ    ای گفتوگ    ۆ بڕی    اری سوپاس    گوزاری ئاڕاس    تەی 
حك     ومەت بكرێ      ، ی     ا لە پاڵی     دا بڕی     اری ئ     ارەزووی 
ئەنج  ومەن هەبێ    ب  ۆ ك  ارێكی دی  اریكراو، ی  ان لەوانەش  ە 
بڕی  اری داخس  تنی دەرگ  ای گفتوگ  ۆ بەب  ێ ه  ید بڕیارێ  ك 

 .بێ 
س  ینەوەیە ئەوا بەگ  وێرەی دەس  توور لە پێن  او هەرچ  ی لێپر   

و وەزیرەك  انە لەو  لێپرس  ینەوەی س  ەرۆكی ئەنج  ومەنی وەزی  ران
كاروب      ارانەی دەچ      نە نێ      و تایبەتكارییەكانی      انەوە ئەنج      امی 
دیاریكراویش  ی لێ  دەكەوێتەوە لە نێویش  یاندا وەرگ  رتنەوەی متم  انە 

نی لە حك  ومەت ی  اخود لە یەكێ  ك لە وەزیرەك  ان ئەگەر ئەنج  ومە
ن  وێنەران ب  ڕوای بە وەاڵم  ی ئەو كەس  ە نەهێن  ا كە لێپرس  ینەوەی 

 .لەگەڵ ئەنجام دەدات

                                                             

 .376 لجمل، مص ر س بق، ص ەحیی.د( 1)
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لە هەم        وو ئەوانەدا بۆم        ان روون دەبێ        تەوە كە        
روونك  ردنەوە بەو پێ  یەی ش  ێوەیەكە لە ش  ێوەكانی چ  اودێری كە 
ئەنج  ومەنی ن  وێنەران لەس  ەر دەس  ەاڵتی جێبەجێك  ردن پەی  ڕەوی 

امەك      انیەوە س      ووكترە بە بەراورد دەك      ات، لە رووی دەرئەنج
لەگەی لێپرس  ینەوە كە لەوانەیە ببێ  تە ه  ۆی وەرگ  رتنەوەی متم  انە 

بەاڵم . ئەگەر پش    تی بە بەڵ    گەو پاس    اوی یاس    ایی نەبەس    تبوو
ڕوونك   ردنەوە ش   ێوازێكی قورس   ترە لە پرس   یار ئاڕاس   تەكردن، 
بەمەش روونك        ردنەوە ش        ێوازێكی مامناوەن        دە لە نێ        وان 

و لێپرس  ینەوەدا، بەاڵم جی  اوازی لەنێوانی  ان  ارئاڕاس تەكردنی پرس  ی
و ن   اوەڕۆكەوەیە  لە رووی پ   لەوە نی   یە، بەڵك   و لە رووی جەوهەر

 .هەروەك بینیمان
 

 لێكۆڵینەوەی پەرلەمانی: سێیەم
لیژنەیەك  ی ك  اتییە لە ئەن  دامانی پەرلەم  ان پێك  دێ ، لە پێن  او "

ی گەیش  تن بە راس  تی رووداوەك  ان، دەرب  ارەی كارێ  ك لە كارەك  ان
دەزگاك  انی دەس  ەاڵتی جێبەجێك  ردن دەبێ   ، ب  ۆ ئەو مەبەس  تەش 

و  و فای      ئەو لی    ژنەیە ب    ۆی هەیە چ    او بە هەم    وو ئەو بەڵ    گە
دۆكیۆمێنت         انەدا بخش         ێنێ  كە هەڵگی         راون، بانگهێش         تی 
بەرپرس  یارانیش بك  ات ب  ۆ ئەوەی روونك  ردنەوەی پێویس  تیان پ  ێ 

 ".بدەن
ەرلەم     انەوە بە لێك     ۆڵینەوەی پەرلەم     انی لەوانەیە لەالیەن پ

تەواوی ئەندامەكانیەوە ئەنجام ب درێ ، ی اخود لەوانەیە لیژنەیەك ی 
، (ئەوە ش    ێوازە ب    اوەكەیەتی)ت    ایبەت ئەو ك    ارە ئەنج    ام ب    دات 
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زۆربەی ج      ار پەرلەم      ان لێك      ۆڵینەوە بە یەكێ      ك لە لی      ژنە 
هەمیش   ەییەكانی دەس   پێرێ  ی   اخود لیژنەیەك   ی ت   ایبەت ب   ۆ ئەو 

    .    (0)مەبەستە پێك دێنێ 
ش     ێوازی لێك     ۆڵینەوەی پەرلەم     انی بە رێگەیەك     ی        

ك    رداری دادەنرێ     ، رێ    گە ب    ۆ پەرلەم    ان خ    ۆش دەك    ات ت    ا 
كەموكوڕییەك    انی دەزگ    ا ئی    دارییەكان ب    دۆزێتەوە، ج    ا لەهەر 
روویەكەوە بێ  دارایی بێ   ی ان س ەربازی ی ان سیاس ی، چ ونكە 

كە لەوانەیە بڕی   اری ئەوە ب   دات پش     بەو زانیاری   انە نەبەس   تێ  
وەزی   رەكە پێشكەش   یان دەك   ات ئەوەش لە رێ   گەی گ   وێگرتن لە 

 .و وردبوونەوە لە بەڵگەكان و پسپۆر شایەتحاڵەكان
لێك  ۆڵینەوەی پەرلەم  انیش چەن  د ج  ۆرێكی هەیە كە ئەم  انەی 

 :(9)خوارەوەن
ئەو ڕێوش    وێنەیە دەس    ەاڵتی : لێك    ۆڵینەوەی پەرلەم    انی .0

یكراو، یاس  ادانان دەیگ  رێتەبەر ب  ۆ داڕش  تنی بنەم  ای دی  ار
ئەو م    افەش بە دەس    ەاڵتی یاس    ادانان دراوە لە پ    ێگەی 

 .تایبەتكارییە یاساییەكانەوە
ئەو لێك   ۆڵینەوەیە : (هەڵب   ژاردن)لێك   ۆڵینەوەی دادوەری  .9

پەرلەم    ان ئەنج    امی دەدات لە پێن    او یەكالییك    ردنەوەی 
دروس   تی ئەو ئەن   دامانەی ت   انە لە دروس   تی ئەن   دامێتیان 

                                                             

 .341 لش ع ، مص ر س بق، ص ي  رم  .د( 1)
   لم ەییدددة  لع بیدددة  لددد  ل فدددي  لب لمددد ني عمددد   ،  لتحقیدددق محمددد  فددد ر .د( 2)

مصدد ،   لق نانیددة، ل صدد  ر ت  لقددامي ،  لم كدد (مق رنددة در سددة)   ل ر بیددة
 .31، ص2118
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رێوش   وێنەكانی هەڵب   ژاردن گی  راوە، ئەو لی   ژنەیە رەوای  ی 
 .دەخاتەڕوو

ئەو لی ژنەیە لێك  ۆڵینەوە دەرب  ارەی  :لێك ۆڵینەوەی سیاس  ی .2
بارودۆخێ  ك لە بارودۆخەك  انی نێ  و یەكێ  ك لە دەزگاك  انی 
دەس      ەاڵتی جێبەجێك      ردن دەك      ات ب      ۆ دی      اریكردنی 

 .سەرپێەییە سیاسییەكان تیایدا
 

 دەبێ     ئام   اژە بەوە ب   دەین ئەو لی   ژنەیەی لێك   ۆڵینەوەی    
پەرلەم    انی ئەنج    ام دەدات لی    ژنەیەكە ب    ۆ گەیش    تن بە راس    تی 
رووداوەك   ان، لی    ژنەی لێك    ۆڵینەوە ئەو دەس    ەاڵتانەی نابێ      كە 

و س ەپاندنی س زا، بەڵك و  دەسەاڵتی دادوەری هەیەت ی لە بڕی اردان
راپۆرت بەرز دەكاتەوە ت اوەكو رێوش وێنی پێویس   بگی رێتە بەر، 

یاس ایی پڕبك رێتەوە ئەگەر  جا لەوانەیە پێشنیار بك ات كەموك وڕی
هەبوو، یاخود لەوانەیە پێشنیار بكات كێش ەكە بەالیەن ی پەیوەن دار 

لی ژنەی لێك ۆڵینەوەی . بدرێ  ب ۆ لێك ۆڵینەوە( دەسەاڵتی دادوەری)
پەرلەمانیش بۆ ئەوەی لەهەن دێك كاروب اردا دەس ەاڵتی دادگاك انی 
هەبێ     ، ئەوا پێویس    تە ئەو دەس    ەاڵتەی بە دەق    ی یاس    ایی پ    ێ 

بەخش  رێ ، ئەگین  ا ئەو لیژن  انە ن  اتوانن ئی  رادەی خۆی  ان بەس  ەر ب
تاكەكان   دا بس   ەپێنن، بۆیەش   ە دەس   ەاڵتەكانی ئەو لی   ژنەیە لەنێ   و 
حەرم ی پەرلەم  ان تێ پەڕ ن  اكەن، ناش توانی س  نووری ئەو حەرەمە 

 . (0)ببەزێنێ  تەنها بە دەقی یاسایی راشكاو نەبێ 

                                                             

 .928لیلە، مص ر س بق، ص ك مل محم .د( 1)
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دەب     نە ه     ۆی لی     ژنە تایبەتمەن     دەكانی نێ     و پەرلەم     انیش 
زی     ادكردنی توان     ای پەرلەم     ان لە چ     اودێریكردنی كارەك     انی 
حك  ومەت، چ  ونكە ئەو لیژن  انە لە بنەڕەت  دا ب  ۆ سەرپەرش  تیكردنی 
ك   ارگێڕی دروس   تكراون نەك ئاڕاس   تەكردنی وەزارەتەك   ان، ئەو 
لیژن انەش وەك ن وێنەری پەرلەم ان ئەو ك ارە دەكەن، دەب نە ه ۆی 

مەت، دوات   ر راس   پاردەی ئاش   كراكردنی كەموكوڕییەك   انی حك   و
و بڕی اری لەب ارەوە  خۆیان بەرزدەكەنەوە بۆ پەرلەم ان ت ا گفتوگ ۆ

 .(0)بدرێ 
( ئەلئەمبۆدس  مان)لە هەن دێك واڵت دا رێگەپێ  دراوی پەرلەم انی 

هەیە كە بە لی      ژنەی لێك      ۆڵینەوەی پەرلەم      انیەوە گرێ      دراوە، 
لە س  وید ه  اتە ك  ایەوە، ( 0212)ڕێگەپێ  دراوی پەرلەم  انی لە س  اڵی 

ك   را وەك لێك   ۆڵەرەوەیەكی ( ئەلفرێ   د بیكس   یلی )كاتێ   ك داوا لە 
پەرلەم انی س  یفەتێك ب  داتە پ  اڵ ك  ارەكەی، ئەوی  ش وت  ی م  ن وەك 
پاس    ەوانێكی م    افی خەڵ    ك وام، ئەوەش لە پێن    او رێگەگ    رتن لە 
خراپ بەكارهێن انی دەس ەاڵت لەالیەن دەس ەاڵتی جێبەجێك ردنەوە، 

دن       ی یاس       ای بەدەركر( 0267)ئەو بی       رۆكەیەش لە س       اڵی 
رێگەپێ   دراوی پەرلەم   انی، ب   ۆ بەریتانی   ا گ   وازرایەوە، كە لەس   ەر 

 .(9)ئامۆژگاری حكومەت لەالیەن پادشاوە دادەمەزرێ 
لە دواجاریش   دا لی    ژنەی لێك    ۆڵینەوە ب   ۆی نی    یە بڕی    ار     

دەربك   ات، بەڵك   و تەنه   ا وەك دەزگ   ایەك وایە ب   ۆ ك   ۆكردنەوەی 
دە بك   ات دەرب   ارەی زانی   اری، بۆیەش   ە پێویس   تە راپۆرتێ   ك ئام   ا

                                                             

 .171 ل ی ، مص ر س بق، ص عب  لغ ی  با لحج  .د( 1)
 .172نف   لمص ر، ص( 2)
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دەرئەنجامی كارەكانی، بۆ پەرلەمان بەرزی بك اتەوە، ت ا پەرلەم ان 
 .بە گوێرەی ئەو دەسەاڵتانەی پێ بەخشراوە بڕیار وەربگرێ 

 
 لێپرسینەوە: چوارەم
م     افی پەرلەمانت     ارە لە تۆمەتب     اركردنی ناڕاس     تەوخۆی   

و لێپرس   ینەوە لێ   ی ی   اخود لە یەكێ   ك لە وەزیرەك   انی  حك   ومەت
دەرب   ارەی ئەو پێش   ێلكاری ی   ان ئەو هەاڵنەی كە ئەنجام   دراون، 
پەرلەمانتار بەبەڵگەو دۆكیۆمێن  ئیدانەی سیاسەتی حك ومەت ی ان 

رلەم ان بك اتەوە بە وەزیر دەكات، تا دەرگ ای گفتوگ ۆ لەبەردەم پە
ئام   انجی جواڵن   دنی بەرپرس   یارێتی سیاس   ی حك   ومەت ی   اخود 
یەكێ   ك لە وەزیرەك   انی ئەوەش پ   اش گ   وێگرتن لە وەاڵمەك   انی 

كەواتە . حك   ومەت دەرب   ارەی ئەو تۆمەت   انەی خ   راونەتە پاڵی   ان
لێپرس   ینەوە روونك   ردنەوەیەكە تۆمەتب   اركردنی لە پ   اڵە ی   اخود 

و هەڵس    وكەوتە گش    تییانەی رەخنەگ    رتنە لە هەڵس    وكەوتێك لە
 . دەسەاڵتی جێبەجێكردن دەیانكات

زۆربەی دەس    توورەكانیش كۆمەڵێ    ك گەرەنت    ی دی     اری   
دەكەن لە ك       اتی بەكارهێن       انی لێپرس       ینەوە، گرنگت       رین ئەو 
گەرەنتیانەش ئەنج امنەدانی لێپرس ینەوەیە تەنه ا پ اش تێپەڕب وونی 

ب     ۆ م     اوەیەكی دی     اریكراو لەپێن     او دەرفەت     دان بە حك     ومەت 
دیراس      ەكردنی ب      ابەتی لێپرس      ینەوەكەو ئام      ادەكردنی وەاڵم 

لێپرسینەوەش نابێتە هۆی دروس تبوونی پەیوەن دییەكی . دەربارەی
و وەزی   ری پەیوەندی   دار، بەڵك   و ب   ۆ  دووانە لەنێ   وان پەرلەمانت   ار

هەموو ئەن دام پەرلەمانەك ان هەیە بەش داری ب كەن لە لێپرس ینەوە 
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و ف  ایالنەدا  ەو بەڵ  گەو دۆكیۆمێن   و داوای لێ  بكەن چ  او ب لە وەزی  ر
 .بخشێنن كە لە الیەن وەزارەتەكەوە هەڵگیراون

لێپرس    ینەوەش م    افی كەس    ی ئەو پەرلەمانت    ارە نی    یە كە   
داوای لێپرس     ینەوەكەی ك     ردووە، بەڵك     و ئەمە دەبێ     تە ه     ۆی 

و هەم   وو ئەن   دام پەرلەمانەك   ان  وروژان   دنی گفتوگ   ۆیەكی گش   تی
ەگەر ئەو پەرلەمانت      ارەی بەش      داری تێ      دا دەكەن، بۆیەش      ە ئ

لێپرس        ینەوەكەی پێشكەش        كردووە تەن        ازولی ك        رد، ئەوا 
لێپرس      ینەوەكە بەو تەن      ازە لە كۆت      ایی ن      ایەت، بەڵك      و ب      ۆ 

 .پەرلەمانتاری تر هەیە هەمان لێپرسینەوە لەگەڵ وەزیر بكات
ب  ۆ پەن  ابردنە بەر لێپرس  ینەوەش كۆمەڵێ  ك مەرج هەن، كە   

ی  ن، س   ەبارەت بەمەرجە " تیب  ابە"و مەرج  ی " رواڵەت  ی"مەرج  ی 
رواڵەتییەك   ان پێویس   تە لێپرس   ینەوەكە بە ش   ێوەیەكی نووس   راو 
پێشكەش بە س ەرۆكایەتی پەرلەم ان بكرێ  ، تیای دا بە ش ێوەیەكی 

و ئاش   كرا هەم   وو خاڵەك   ان دی   اریكرابن ت   ا ئەو كەس   ەی  ڕوون
لێپرس   ینەوەی لەگەڵ دەكرێ     بتوانێ     بە ئاس   انی بەرگ   ری لە 

ش    ە لێپرس    ینەوەكە ئاڕاس    تەی س    ەرۆك پێویستی. خ    ۆی بك    ات
و تیای   دا تۆمەتب   اركردن ی   اخود  وەزی   ران ی   اخود وەزی   ر بكرێ    
هەروەه     ا لەبەرئەوەی لەوانەیە . كەمتەرخەم     ی لەخ     ۆ بگرێ      

لێپرس  ینەوە ببێ  تە ه  ۆی وەرگ  رتنەوەی متم  انە لەحك  ومەت، ب  ۆیە 
پێویس   تە گفتوگ    ۆی لێپرس    ینەوە ئەنج    ام نەدرێ      تەنه    ا دوای 

وەیەكی ب   اش لە پێشكەش   كردنی لێپرس   ینەوەكە تێپەڕب   وونی م   ا
نەبێ   ، ت  ا دەس  تەی وەزارەت تووش  ی ش  ۆك نەبێ   ، ئەوەش ب  ۆ 

 .ئەوەیە تا خۆی بۆ گفتوگۆكە ئامادە بكات
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ج      گە لەوانەش دەبێ        لێپرس      ینەوەكە زاراوەو وش      ەی 
ناشایس   تەی تی   ادا نەبێ     ، بەڵك   و دەبێ      تەنه   ا بە ن    اوەڕۆكی 

 . بابەتەكەوە پەیوەندیدار بێ 
ەرچ     ی پەیوەن     دی بەمەرجە بابەتییەكانیش     ەوە هەیە ئەوا ه

دەبێ    لێپرس  ینەوەكە بەپ  ێەەوانەی دەقەك  انی دەس  توورو یاس  ا 
نەبێ     ، ئەو بابەت    انەی لێپرس    ینەوەیان دەرب    ارە دەكرێ      ب    ێ 

 .سنوورن مادام سەرپێەی بنەمای دەستوور و یاساكان ناكەن
ە هەروەه    ا دەبێ      لێپرس    ینەوەكە لە كاروبارێك    دا بێ      ك

پەیوەن    دی بە تایبەتكارییەك    انی حك    ومەتەوە هەبێ     ، بۆیەش    ە 
ناكرێ    لێپرس  ینەوە لەگەڵ وەزی  ری داد بكرێ    لە كارێك  دا كە لە 
تایبەتكارییەك  انی ئەو نی  یە، ب  ۆ نم  وونە ناتوانرێ    لێپرس  ینەوەی 
لەگەڵ بكرێ  لەمەڕ بڕیاری دادگا، بەاڵم دەتوانرێ   لێپرس ینەوەی 

كەوتن     ی لێك     ۆڵینەوەی دادوەری، لەگەڵ بكرێ       دەرب     ارەی دوا
هەروەها دەتوانرێ  لێپرسینەوە دەرب ارەی مەس ەلە تایبەتەك انیش 
لەگەڵ وەزی   ر بكرێ    ، ب    ۆ نم   وونە ئەگەر بین    را وەزی   ر ی    اری 

دەك رد، چ ونكە لێ رەدا ع ورفی ئەخالق ی پێش ێ  دەك ات، ( قوماری)
لەكاتێكدا ئەو نوێنەرایەتی هەیبەت ی دەوڵەت دەك ات، بەو كارەش ی 

 .(0)هەیبەتی دەوڵەت كەم دەكاتەوەلە 
ج    گە لەوەش نابێ      لەداوای لێپرس    ینەوەدا بەرژەوەن    دی 
تایبەت هەبێ ، هەر كاتێكیش ئامان  لە لێپرس ینەوە هەڕەش ەكردن 

                                                             

  ل ظد م  فدي   لد رع  عمد ل  علدی   لب لم نیدة   ل مد ،  ل ق بدة    لد ەن    د م   سی .د( 1)

 لحقاقیددة، بیدد  ت،    لحلبددي ، م شددار ت(مق رنددة در سددة)   ل ئ سددی  لب لمدد نی
 .568صب  ، مص ر س بق، ص   ل ی  332، ص2118 ل لی،   لطبعة
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ب  وو لە س  ەرۆك وەزی  ران وەك ئامرازێ  ك ب  ۆ گوشارخستنەس  ەر 
حك  ومەت ب  ۆ بەدیهێن  انی بەرژەوەن  دی ت  ایبەت، ئەوا ب  ۆ س  ەرۆكی 

ە ئەو لێپرس        ینەوەیە بەدوور بخ        اتەوە لەبەر پەرلەم        ان هەی
 .(0)نەبوونی بەرژەوەندی گشتی تیایدا

هەروەه   ا نابێ     لێپرس   ینەوە لە بابەتێ   ك بكرێ     كە پێش   تر 
لەالیەن پەرلەم    انەوە یەكالی    ی ك    راوەتەوە، ئەوەش ب    ۆ ئەوەیە 
چ  االكی پەرلەم  ان تێكنەدرێ    بەه  ۆی دووب  ارە وروژان  دنی ئەو 

 .الیەن پەرلەمانەوە یەكالیی كراونەتەوەبابەتانەی كە پێشتر لە
هەركاتێكیش لێپرسینەوەكە كۆت ایی ه ات ئەوا لەبەردەم پێ ن  

 : (9)ئەگەردا دەبین
ئاڕاس   تەكردنی رێ   زو س   وپاد ب   ۆ حك   ومەت، ئەگەر لە  .0

دەرئەنج         امی گفتوگۆك         ان دەركەوت حك         ومەت لە 
 .راپەڕاندنی كارەكانیدا كەمتەرخەم نەبووە

ب    ۆ خش   تەی كارەك    ان، ئەگەر بڕی   اردان بە گواس   تنەوە  .9
گفتوگۆك     ان نەگەیش     تن بە پێش     نیاری دی     اریكراو ب     ۆ 

 .و لێسەندنەوەی متمانە سەرزەنشتكردنی حكومەت
پێدانی پێشنیارەكانی ئەنجومەن بە یەكێ ك لە لیژنەك ان ب ۆ  .2

ئام  ادەكردنی راپۆرتێ  ك لەب  ارەیەوە پ  ێش ئەوەی بڕی  اری 
 .لەسەر وەربگرن

                                                             

 .135 ل ساقي، مص ر س بق، ص رأف .د( 1)
 أعمدد ل علددی  لب لم نیددة لل قدد بە كاسددیلە ەحیددی،  لسددتجا ب علددی أ مدد  صدد د ( 2)

 .131-126، ص2118 لح ەث،   لج معي مق رنە،  لمیتا در سە - لحیامة 
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نەوە لە راس    تی ئەو پێكهێن    انی لی    ژنەیەك ب    ۆ وردب    وو .4
پێش  ێلكارییانەی دراونەتە پ  اڵ س   ەرۆك وەزی  ران ی   اخود 

 .وەزیر
لێسەندنەوەی متم انە لە س ەرۆك وەزی ران ی اخود وەزی ر،  .5

ئەوەش وەك تۆمەتب   اركردنی س   ەرۆك وەزی   ران ی   اخود 
 .وەزیر وایە

( 9115)ی دەستووری عێ راق س اڵی (60)ی ماددە (ج/7)بڕگە 
ب  ۆ ئەن  دامانی "و تیای  دا ه  اتووە  ەئام  اژەی بە لێپرس  ینەوە ك  ردوو

و پێ  ن  ئەن  دام،  ئەنج  ومەنی ن  وێنەران هەیە، بەڕەزامەن  دی بیس   
لێپرسینەوە ئاڕاستەی سەرۆك وەزیران یاخود وەزیرەك ان ب كەن، 
ب ۆ لێپرس ینەوەیان لەو ك  ارانەی دەچ نە نێ و تایبەتكارییەكانی  انەوە، 

ی كەم گفتوگ  ۆش لەب  ارەی لێپرس  ینەوەكە ناكرێ    تەنه  ا بەالیەن   
ئەنج        ومەنی ". دوای حەوت رۆژ نەبێ          لە پێشكەش        كردنی

ن   وێنەرانیش دەتوانێ     متمانەی   ان لێ   وەربگرێتەوە بەڕەزامەن   دی 
زۆری       نەی رەه        ای ئەنج       ومەن، لەو رۆژەوەش بەدەس          

 (.أ2ب60/م)لەكاركێشاوە دادەنرێن 
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 باسی دووەم
 بەرپرسیاری وەزاری

     
مەبەس   لە بەرپرس  یاری وەزاری ئەوەیە پەرلەم ان م  افی    

وەرگ  رتنەوەی متم  انەی هەیە لە یەكێ  ك لە وەزیرەك  ان ی  اخود لە 
حك  ومەت، ئەگەر دەركەوت ئەو وەزی  رە ی  اخود خ  ودی حك  ومەت 

 .بەرپرسە لە كەموكوڕییەكی دیاریكراو
 :كەواتە بەرپرسیارێتی وەزاری دوو شێوازە

 .كۆمەڵبەرپرسیارێتی بە : یەکەم
 .بەپرسیارێتی تاكڕەوانە: دووەم
 
 بەرپرسیارێتی بەكۆمەڵ: یەکەم

ئەو بەرپرس  یارێتییەیە كە دەبێ  تە ه  ۆی ئەوەی تەواوی       
وەزارەتەكان دەس  لەكار بكێشنەوە، ئەگەر هاتوو ئەو رەفت ارەی 
بەرپرس     یارێتییەكەی دروس       كردب     وو پەیوەندی     دار ب     وو بە 

پەیوەندی  دار ب  وو بە خ  ودی سیاس  ەتی گش  تی وەزارەت، ی  اخود 
س    ەرۆكی ئەنج    ومەنی وەزی    ران، چ    ونكە س    ەرۆك وەزی    ران 

 .و ئاڕاستەكەری كارەكانی وەزارەتە سیمبولی سیاسەتی گشتی
ئەو بەرپرس      یارێتییەش لەگەڵ رۆڵ      ی ئەنج      ومەنی        

وەزیران لە سیستەمی پەرلەمانیدا دەگونجێ  ، چ ونكە ئەنج ومەنی 
و سەرپەرش    تی  دادەڕێژێ     وەزی    ران سیاس    ەتی جێبەجێك    ردن 

جێبەجێكردنی دەكات، بۆیەشە هەر كاتێ ك بڕی اری بەرپرس یارێتی 
بە ك    ۆمەڵی ئەنج    ومەنی وەزی    ران درا ئەوا پێویس    تە هەم     وو 
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وەزیرەك       ان دەس         لەك       ار بكێش       نەوە، تەن       انەت ئەگەر 
وەزیرێكیش  یان تێ  دابوو دژی ئەو سیاس  ەتە ب  وو كە بب  ووە ه  ۆی 

ەمی پەرلەم  انی لەس  ەر بنەم  ای بەرپرس  یارێتییەكە، چ  ونكە سیس  ت
 .(0)پرەنسیپی هاوكاری وەزاری دروس  بووە

مەس      ەلەی بەرپرس      یارێتی بە ك      ۆمەڵ مەس      ەلەیەكە     
و پەرلەم   ان دی   اری دەكەن، م   افی  هەریەك لە س  ەرۆك وەزی   ران

س   ەرۆك وەزی   رانە ڕایبگەیەنێ     حك   ومەت بەرپرس   ە لەگەڵ ئەو 
ەروەه      ا وەزی      رەی كە بەرپرس      یارێتی خ      راوەتە ئەس      تۆ، ه

دەش  توانێ  رایبگەیەنێ    حك  ومەت بەرپ   رد نی  یە، بەڵك  و تەنه   ا 
 .وەزیرەكە بەرپرسە

بەرپرسیارێتی بە كۆمەڵیش وا ب اوە كاتێ ك لێپرس ینەوە لە    
س   ەرۆك وەزی   ران لە بابەتێ   ك لەبابەتەك   انی سیاس   ەتی گش   تی 
س    ەرهەڵدەدات، ی    ان لەوانەیە هەن    دێك ج    ار لەگەڵ یەكێ    ك لە 

ەرهەڵبدات، لەگەڵ ئەوەش  دا حك   ومەت وەزیرەك  انی حك  ومەت س   
بەتەواوی دەس    لەك  ار دەكێش  ێتەوە، ئەوەش لەحاڵەتێك  دا دەبێ    
ئەگەر سەرۆك وەزی ران رایگەیان د هاوك ارە لەگەڵ ئەو وەزی رەی 
هەڵس   وكەوتەكەی خ   راوەتە پ   اڵ، بە مەرجێ   ك راش   كاوانە ئەوە 

 .رابگەیەنێ 
 

 
 
 

                                                             

 .247-246 لش ع ، مص ر س بق، ص ي  رم  .د( 1)
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 بەرپرسیارێتی تاككڕەوانە :دووەم
رە بەرپرس        یارێتییەیە پەیوەندی        دارە بە ئەو ج        ۆ       

وەزیرێ  ك ی  اخود بە چەن  د وەزیرێك  ی دی  اریكراو، واتە وەزی  رەكە 
 .بەرپرد دەبێ  لەو سیاسەتە تایبەتەی گرتوویەتیەبەر

هەر ئەن      دامێك لە ئەن      دامانی حك      ومەت بە تەنه      ا        
بەرپ  رد دەبێ    لە هەم  وو هەڵس  وكەوتێك لەو هەڵس  وكەوتانەی 

رەزامەن      دی ئەنج      ومەنی وەزی      ران نی      یە، كە پێویس      تی بە 
بەشێوەیەكی سەربەخۆ تەنه ا خ ۆی هەڵس وكەوتی تێ دا دەك ات لە 

 .نێو وەزارەتەكەی
ئەو بەرپرس        یارێتییەش س        ەرهەڵدەدات كاتێ        ك        

لێپرس  ینەوە لەگەڵ وەزیرێ  ك دەكرێ    س  ەبارەت بە ك  ردەوەیەك 
  كە ئەنج  امی داوە، ج  ا ئەو ك  ردەوەیە كردەوەیەك  ی ئەرێن  ی بێ  

ی  اخود نەرێن  ی بەوەی ك  ارێكی ئەنج  ام نەدابێ    كە لەس   ەریەتی 
ئەنج    امی ب    دات، لەو حاڵەتەش    دا ئەگەر پەرلەم    ان بڕی    اری دا 
متم   انەی لێ   وەربگرێتەوە پێویس   تە ئەو وەزی   رە بەتەنه   ا دەس     

 .لەكار بكێشێتەوە
بەاڵم هەندێك جار بەربەس  دێ تە پێش ەوە كاتێ ك ئەو        

هەڵس  وكەوتەی دەبێ   تە ه   ۆی بەرپرس  یارێتی ه   اوبەش لە نێ   وان 
چەن  د وەزارەتێك  دا، لێرەش  دا وا لێك  دەدرێتەوە بەرپرس  یارێتییەكە 
هاوبەش    ە لەگەڵ دی    اریكردنی بەرپرس    یارێتی ت    اكڕەوانەی هەر 

ت     ایبەت بەو  وەزیرێ     ك لە رێ     گەی لیژنەیەك     ی لێك     ۆڵینەوەی
 .(0)مەبەستە

                                                             

 .182 ل ی ، مص ر س بق، ص عب  لغی  با لحج  .د( 1)
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كەواتە هەندێك جار ئەستەمە پێوەرێ ك دی اری بكرێ          
ب    ۆ جی     اكردنەوەی ئەو ك     ارانەی دەب     نە ه     ۆی س     ەرهەڵدانی 
بەرپرس  یارێتی بەك  ۆمەڵ، لەگەڵ ئەو ك  ارانەی دەب  نە س  ەرهەڵدانی 
بەرپرس  یارێتی ت  اكڕەوانە، بۆیەش  ە دەس  توورەكان لەو ح  اڵەتەدا 

ن دەبەخش  ن، بەرپرس  یارێتی بەك  ۆمەڵ تەنه  ا بە س  ەرۆك وەزی  را
و ژم  ارەیەك وەزی  ر نی  یە ئەو ب  ابەتە لە خۆی  انەوە  ب  ۆ وەزیرێ  ك

بوروژێنن، ئەگەرچ ی بۆی ان هەیە دەس   لەك ار بكێش نەوە ی اخود 
 .(0)متمانەیان پێبدرێتەوە

لەبەرئەوەی بەرپرس         یارێتی بەهەردوو ش         ێوەكەی      
و دەبێتە ه ۆی ناس ەقامگیری وەزاری بە  مەسەلەیەكی مەترسیدارە

و پەرلەم ان ئ اڵۆز ب وو  یش ئەگەر پەیوەن دی نێ وان وەزارەتتایبەت
ی  ا ئام  ان  لە بەكارهێن  انی بەرپرس  یارێتی ب  ۆ بەرژەوەن  دی گش  تی 
نەب      وو، ئەوا یاس      ادانەری دەس      تووری كۆمەڵێ      ك رێك      اری 
دی   اریكردووە ب   ۆ بەكارهێن   انی بە ت   ایبەتیش ب   وار رەخس   اندن 

مەبەس  تی  لەڕووی م  اوەو رێ  كەوت ت  ا بەكارهێن  انی دوابخرێ    بە
و تێك ااڵنی  ئەوەی ئەو جۆرە بڕیارە لە ئەنجامی هەڵە وونی حزب ی

 .سیاسیەوە نەبێ 
 
 
 
 

                                                             

 .141 ل ساقی، مص ر س بق،ص رأف .د( 1)
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 باسی سێیەم
 دروستی ئەندامیەتی پەرلەمان

هەن  دێك ج  ار كێش  ە لەس  ەر دروس  تی ئەن  دامێتی پەرلەم  ان   
دروس        دەبێ       ، ج      ا ئەو كێش      انە لەوانەیە پەیوەن      دییان 

ەوانەش   ە هەن   دێك ج   ار بەمەرجەك   انی خۆپ   ااڵوتنەوە هەبێ    ، ل
پەیوەن    دییان بەخ    ودی پڕۆس    ەی هەڵب    ژاردنەكەوە هەبێ     ، ی    ا 

هت  د، ئەوەش ...پەیوەن دییان بە ئەنجامەك  انی هەڵب  ژاردنەوە هەبێ    
پێویس    بەیەكالییك  ردنەوەی ئەو ملمالنێ  یە دەك  ات لە نێ  وان ئەو 

و ئەو الیەنەش     ی كە ت     انەی  پەرلەمانت     ارەی ت     انەی لێگی     راوە
 .لێگرتووە
بەش  ێوەیەكی گش  تی س  ێ ج  ۆر لەچارەس  ەر هەیە ب  ۆ        

 :یەكالییكردنەوەی دروستی ئەندامانی پەرلەمان
 .چاودێری پەرلەمان لەسەر دروستی ئەندامانی: یەكەم
 .چاودێری دادگا لەسەر دروستی ئەندامانی پەرلەمان: دووەم
 .چاودێری تێكەاڵو: سێیەم

 
 ئەندامانیچاودێری پەرلەمان لەسەر دروستی : یەكەم

س   ەرەتای دروس   تبوونی سیس   تەمی پەرلەم   انی ب   ۆ        
بەریتانیا دەگەڕێ تەوە، ئەو سیس تەمەش لەناك او دروس   نەب ووە، 

ودرێ  ژ دروس    ب  ووە،  بەڵك  و لە ئەنج  امی گەشەس  ەندنێكی دوور
، ت  ا نەم  انی ح  وكمی بنەم  اڵەی 0925لەسەرەتاش  دا هەر لە س  اڵی 

ی   ا چ   اودێری دروس   تی پادش   ای بەریتان 0612تی   ۆدۆر لە س   اڵی 
 .(0)ئەندامانی پەرلەمانی دەكرد

                                                             

 در سددە - لب لمدد   عضدداەة صدحة  علددی عثمد  ،  ل ق بددة  محمدد  عثمدد     دین .د( 1)

 .23،ص1991 لسی  رەة،  -  ل ش  للطب عة  لج معیە مق رنە،  ل  ر
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بەاڵم دوات   ر كۆمەڵێ    ك هۆك   ار ب    وونە ه    ۆی ئەوەی        
خ     ودی پەرلەم     ان پەی     ڕەوی چ     اودێری لەس     ەر دروس     تی 
ئەن    دامەكانی بك    ات، لەوانەش پاشەكش    ەكردنی دەس    ەاڵتەكانی 
پادشا، بەهێزب وونی دەس ەاڵتەكانی پەرلەم ان، هەروەه ا گ ۆڕانیش 

ۆری پەیوەن   دی نێ   وان پەرلەم   ان و پادش   ادا ه   ات، بەس   ەر ج   
بەجۆرێك بەهاتنی بنەم اڵەی س تیوارد پەیوەن دی نێ وان پادش ا و 
پەرلەم    ان تێكە    وو، ملمالن    ێ س    ەری هەڵ    دا، ج    گە لەوانەش 
س          ووربوونی پەرلەم          ان ب          وو لەس          ەربەخۆبوونی لە 
رووبەڕووب     ونەوەی پادش     ادا، ئەو س     ووربوونەش وای ك     رد 

پەی    ڕەوی چ    اودێری لەس    ەر دروس    تی پەرلەم    ان ت    اكڕەوانە 
 .(0)ئەندامەكانی بكات

بەاڵم كۆمەڵێك رەخنە ئاڕاس تەی چ اودێریی پەرلەم انی       
 :ئینگەلتەرا كراوە كە ئەمانەن

سروشتی دادوەری چاودێری لەسەر دروستی ئەندامێتی  .0
گوم  انی تێ  دا نی  یە ئەو الیەنەی تایبەتمەن  دە بە  :پەرلەم  ان

ئەن دامێتی پەرلەم  ان لە ڕووی چ اودێری لەس ەر دروس تی 
ب  ابەتییەوە دادگ  ایە، چ  ونكە كۆمەڵێ  ك مەس  ەلەی یاس  ایی 
ورد دەوروژێنێ       كە پەیوەن     دارن بە دەس     تەبەركردنی 
مەرجەك  انی ئەن  دامێتی لە پ  اڵێوراودا، دروس  تی دەنگەك  ان، 
یا بەتاڵكردنەوەیان، تا چەن دیش ئەنج امە راگەیەن دراوەكان 

، هەم وو ئەوانەش ....نج اوەلەگەڵ پرەنسیپەكانی یاس ادا گو
ب   ۆ هەڵس    ەنگاندنیان پێویس      بە مەعریفیەك    ی یاس    ایی 

 .(9)دەكات

                                                             

 .41-33نف   لمص ر، ص( 1)
 .57نف   لمص ر،ص(2)
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بەخشینی دەسەاڵتی یەكالییكردنەوەی دروس تی ئەن دامێتی 
پەرلەم  ان بە ئەنج   ومەنی ن   وێنەران، وای لێ   دەكات لەیەك 
كات   دا هەم الیەنێ   ك بێ     لە الیەنەك   انی ن   اكۆكییەكە، هەم 

ەوانەی پرەنس     یپەكانی دادوەری     ش بێ      ، ئەوەش پ     ێە
دادپەروەری  یە، بەش  دارنەبوونی ئەو ئەن  دامەش كە ت   انەی 
لێگیراوە بە بۆچوونی ئەو كاریگەری نابێ   لەس ەر ئەوەی 

 .(0)هەم الیەنێكە لە ناكۆكییەكە هەم دادوەریشە
 (:لە بەریتانی   ا)سروش   تی سیاس   ی ئەنج   ومەنی گش   تی  .9

ئەنج        ومەنی گش        تی وەك زۆربەی ئەنجومەنەك        انی 
ان دەستەیەكی سیاس ییە، لە دادوەر پێكنەه اتووە ت ا نوێنەر

ملمالنێك  ان یەكالی  ی بك  اتەوە، بەڵك  و لە كەس  انی سیاس  ی 
پێكهاتووە، ئەركیان دان انی یاس اكانە نەك جێبەجێكردنی ان، 
راس   تە ئەو ئەنج   ومەنە هەن   دێك كەس   ی یاس   ایی تێ   دایە، 
بەاڵم ئەو ئەن        دامانە ه        اتوونەتە پەرلەم        ان، ت        ا لە 

و پرەنس      یپانەی كە لەس      ەر بنەم      ای چوارچێ      وەی ئە
هەڵبژێ    ردراون گوزارش      لە ئی    رادەی گەی ب    كەن، واتە 
ئەنجامدانی كارێكی سیاسی ئەوەش ن ابێتە ه ۆی گەرەنت ی 
بێالیەن       ی و دادپەروەری لە ك       اتی یەكالییك       ردنەوەی 

 .(9)ملمالنێكە
 چاودێری دادگا لەسەر دروستی ئەندامێتی پەرلەمان: دووەم

لەبەرئەوەی لە رووی پ                     راكتیكییەوە دەركەوت        
هەڵس   وكەوتی ئەنج   ومەنی ن   وێنەران لە زۆربەی واڵت   ان، لەگەڵ 

                                                             

  لشددعا مجل ددی لعضدداەة  لب لم نیددة  لنتخ بیددة  لدد ەن،  لطعددا  جمدد ل سدد می.د( 1)

  تددی   لقضدد    لقدد نا     یدد م 2117 عدد م  ل سددتار لتعدد ە ت  فقددً    لشددار 
 .321، ص2111مص ،  - لج ە ع  لج معة ، د ر2111 ع م

 .61عثم  ، مص ر س بق، ص محم  عثم     ین.د( 2)
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سروش   تی پێكه   اتەی ئەنج   ومەنی ن   وێنەران ناگونجێ    ، چ   ونكە 
یەكالییك   ردنەوەی ئەو ج   ۆرە ملمالنێی   انە پێویس   تی بە بێالیەن   ی 

نێ    و  هەیە، ئەو بێالیەن    یەش لەبەر رۆش    نایی زۆری    نەی حزب    ی
پەرلەمان  دا ن   ایەتەدی، بەت   ایبەتیش لە ك  اتی ش   ەڕی هەڵبژاردن   دا، 
بۆیەش    ە زۆربەی یاساناس    ەكان بانگەش    ە ب     ۆ ئەوە دەكەن كە 
یەكالییكردنەوەی ملمالنێی دروستی ئەندامێتی پەرلەم ان، تەنه ا بە 
دادگ ا بس  پێردرێ ، بەو پێ یەی ت  وخ  و رەگەزەك انی لێه  اتوویی و 

 .ەنجامدانی ئەركەكانیدا هەیەشارەزایی و بێالیەنی لە ئ
        

 سیستەمە تێكەاڵوەكان: سێیەم
واتە )هەن       دێك لە واڵت       ان، هەردوو سیس       تەمەكە        

ی   ان تێكەاڵوك   ردووە، (چ   اودێری پەرلەم   ان و چ   اودێری دادگ   ا
بەمەش توانیوی  انە الیەنە چاكەك  انی هەردوو سیس  تەمەكە لەیەك  دا 

لە نێ  وان دوو تێ  ڕوانین ك  ۆبكەنەوە لێرەش  دا دەت  وانین جی  اوازی 
 : (0)بكەین
تێڕوانینێ  ك ئەرك  ی یەكالییك  ردنەوەی دروس  تی ئەن  دامێتی -أ

 . پەرلەمان بەهەریەكە لە ئەنجومەنی نوێنەران و دادگا دەسپێرێ 
تێڕوانینێك    ی ت    ر هەیە پێ    ی باش    ە دەس    تەیەكی ب    ااڵی -ب

دەس     تووری ب     ێالیەن ب     ۆ ئەو مەبەس     تە دابمەزرێ      ، وەك     و 
ری لە فەرەنس  ا، كە لە نێ  و تایبەتكارییەك  انی ئەنج  ومەنی دەس  توو

ئەو ئەنج  ومەنەدا ئەرك  ی یەكالییك  ردنەوەی تانەك  انی هەڵبژاردن  ی 
 . پێ سپێردراوە

 
                                                             

  لشددعا مجل ددي لعضدداەة  لب لم نیددة  لنتخ بیددة  لدد ەن،  لطعددا  جمدد ل سدد می.د( 1)

  تدی   لقضد       لقد نا    أ ید م  2117 عد م   ل سدتار  لتعد ە ت   فقد ً    لشدار  
 .327-325، ص2111 ع م
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 چوارەم بەشی

بەگوێرەی پەیڕەوی  چاودێری
 ناوخۆی پەرلەمانی كوردستان
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 چوارەم بەشی
پەی ڕەوی چاودێری پەرلەمانی كوردستان بۆ حكومەت بەگ وێرەی 

 9102ناوخۆی پەرلەمانی كوردستان 
 باسی یەکەم

 ئامرازەکانی چاودێری پەرلەمانی
 
 پرسیار : یەکەم

دەكرێ     بە ش   ێوەی زارەك   ی ی   ا نووس   راوو بێ    ، لەڕێ   ی 
دەس  تەی س  ەرۆكایەتیەوە، ب  ۆ س  ەرۆك وەزی  ران، ی  ا ئەن  دامانی 

 .(0)ئەنجومەنی وەزیران بنێردرێ 
 

 نواڵەتییەكار مەرجە
بەگ   وێرەی م   اددەی : پێویس   تە ئەن   دام بێ     لە پەرلەم   ان .0

ی پەی  ڕەو م  افی پرس  یاركردن ب  ۆ هەم  وو ئەن  دامانی (52)
ئەن دام، "پەرلەمان بڕیاری لەسەردراوە، بەگ وێرەی دەقەكە 

، كەواتە ئەو م  افە بە ئەن  دامانی پەرلەم  ان ........"دەتوانێ   ، 
یە ب ۆ دراوە، هاوواڵتیان مافی ئاڕاستەكردنی پرسیاریان نی 

س     ەرۆك وەزی     ران و وەزیرەك     ان، تەنه     ا لە رێ     گەی 

                                                             

ئەندد  م، دەتا نتدد ، . " كاردسددت   پەرلەمدد نی ندد  خ   پەەددڕە    (58) مدد ددە( 1)

 سدەرۆ   سەرۆك ەەتییە ە، بد   دەستە  ڕ ی لە   رەكیی نا س   ، ە   پ سی ر 
 ر  نیدد دنە ە    ە ەدد   ، ب ت  دد ، بدد    ئەنجددامەنی ئەندد  م نی  ە ەدد   ، ەدد   

   نید ر   ئەند  م  كە ب بەتتد   ەد    پ دۆ ڕەیەكەە    چا رچتاە  دەكە  تە كە ب بەتت 
 ر   دەەە  د   بید ت، ەد     لەبد رە ە  بەد  د چدا نی  دەەە  د   نییە، ە   لەب رەەە ە

 ".ب  نت  ب بەتتیە ە  یامەت، لەب رە 
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ئەن  دامانی پەرلەم  انەوە نەبێ   ، ش  یكردنەوەی ئەو دەقەش 
ئام   اژەیەكە ب   ۆ ئەوەی كە پرس   یاركردن س   یفەتی ت   اكی 

( ئەن      دام دەتوانێ       )هەیە، پەی      ڕەو بە دەس      تەواژەی 
 .گوزارشتی لێكردووە

دی           اریكردنی ئەو كەس           انەی كە پرس           یارەكەیان  .9
ی پەی ڕەو (52)بەگ وێرەی دەق ی م اددەی : كرێ ئاڕاستەدە

س   ەرۆك وەزی   ران، ی   ان ئەن   دامانی "پرس   یار ئاڕاس   تەی 
دەكرێ     ، كەواتە بەگ    وێرەی ئەو " ئەنج    ومەنی وەزی    ران

دەقە پرس  یار ئاڕاس  تەی ئەو كەس  انە ناكرێ    كە پۆس  تی 
حكومیان هەیەو پلەی وەزیفیان وەزی ر نی یە و ئەن دام ن ین 

 .لە ئەنجومەنی وەزیران
ئەگەر پرس     یارەكە نووس     راو ب     وو ئەوا پێویس     تە ئەو  .2

 :(0)مەرجانەی خوارەوەی تیادابێ 
دەبێ       پرس     یارەكە لەالیەن یەك ئەن     دام، ی     ان  .أ 

 .زیاترەوە پێشكەش كرابێ 
و واژۆی لەس  ەر  نووس  راوی پرس  یارەكە رێ  كەوت .ب 

 .و لەڕێی سەرۆكەوە ئاڕاستەكرابێ  بێ 
 و پوخ    بێ   ، لەهەم  ان دەبێ    پرس  یارەكە روون .ج 

 .كاتدا مەبەستەكەی دیاریكراو بێ 
و لەكەداری  و رای تێ          دابێ  نابێ            ت          وان  .د 

و دامەزراوەك   انی هەرێ      و دەس   تە كەس   ایەتیەكان
 .نەكات

                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 59) م ددە( 1)
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نابێ  بابەتی پرس یارەكە، لەبەردەم دادگ ادا بێ   و  .ه 
 .تێی بڕوانێ 

دەبێ    پرس  یارەكە، لە تایبەتمەن   دی ئەو وەزارەتە  .و 
، ناكرێ      بێ     ، كە پرس    یارەكەی ئاڕاس    تەكراوە

پرس    یارێك ئاڕاس    تەی وەزیرێ    ك بكرێ      كە لە 
 .چوارچێوەو تایبەتمەندییەكانی ئەو نییە

و  و یاس  ا نابێ    پرس  یارەكە پ  ێەەوانەی دەس  توور .ز 
 .بەرژەوەندی گشتی بێ 

دەبێ  پرس یاركەر دڵنی ا بێ   لەوەی ئەو پرس یارە  .ح 
 .پێشتر وەاڵم نەدراوەتەوە

ارەكانی ئەو بابەت  انەی ئاڕاس  تەی لی  ژنە پەیوەندی  د .ط 
پەرلەم  ان ك  راون، پرس  یاریان لەب  ارەیەوە ناكرێ   ، 
ت    ا لی    ژنە راپ    ۆرتی خ    ۆی پێش    كەش دەك    ات، 

پ          ازدە رۆژ، ( 05)بەمەرجێ         ك لە م          اوەی 
 .تێپەڕنەكات لیژنە راپۆرتەكە ئامادە بكات

و  ئەو پرس      یارانەی، ب      ۆ س      ەرۆك وەزی      ران .ي 
جێگ      رەكەی دەنێردرێ        دەبێ        بەكارن      امەو 

ێبەجێكردن ی یاس ای و ج سیاسەتی گشتی حكومەت
 .بەركار پەیوەس  بن

ئەگەر زی    اتر لە یەك ئەن    دام هەم    ان پرس    یاری  .ك 
ئاڕاس  تەكرد، ئەوا پرس  یارەكە بەن  اوی هەم  وو ئەو 
ئەن          دامانەوە ئاڕاس          تەدەكرێ  كە پێش          تر 
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پێشكەش      یان ك      ردووە، وێنەیەك      ی وەاڵمەكەش 
 .ئاڕاستەی هەموو ئەو ئەندامانە دەكرێتەوە

 
  (0):ەتی بۆ وەرگرتنەوەی وەاڵمرێوشوێنی دەستەی سەرۆكای

حەوت رۆژ ( 7)س    ەرۆكی پەرلەم    ان لەماوەیەك    دا كە لە  .0
تێپەڕنەك  ات لەبەرواری گەیش  تنی پرس  یارەكە، پرس  یارەكە 
دەنێردرێ    ب  ۆ س  ەرۆك وەزی  ران ی  ان ئەو وەزی  رەی كە 
پرس      یارەكەی ئاڕاس      تەكراوە، لەڕێ      ی س      ەرۆكایەتی 

 .ئەنجومەنی وەزیرانەوە
دەتوانێ        ئەو پرس       یارانە دەس      تەی س      ەرۆكایەتی،  .9

رەتبك  اتەوە، كە پێویس  تە لە پرس  یاری نووس  راودا هەبێ    
 .هاتووە( 52)وەك لە ماددە 

دەبێ  ئەو الیەنەی پرس یارەكەی ئاڕاس تەكراوە لە م اوەی  .2
حەوت رۆژدا، وەاڵم  ی پرس  یارەكە ب  داتەوە، لەهەم  وو ( 7)

بیس    و یەك (90)بارێك  دا نابێ    وەاڵم  ی پرس  یارەكە، لە 
 .اتر دوابخرێ رۆژ زی

 
 كۆتاییهاتنی پرسیار

ئەن      دام دەتوانێ        پرس      یارەكەی بكێش      ێتەوە، بە        
 .(9)نووسراوێك ئاڕاستەی سەرۆكی بكات

                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 61) م ددە( 1)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 61) م ددە د  ەمی بڕگە ( 2)
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یار كۆت  ایی بەاڵم بە كۆتاییه  اتنی وەرزی گرێ  دان پرس         
یە بۆ وەاڵمی پرس یار دی اریكراوە نامێنێ   و وەنایەت، تەنیا ئەو ما

گرێدان    دا س    ەر لەن    وێ م    اوەكە دەس      لەس    ەرەتای وەرزی 
 .پێدەكاتەوە

 
 خستنەڕووی بابەتێكی گشتی بۆ گفتوگۆ: دووەم

ئام  ان  لە خس  تنەڕووی ب  ابەتێكی گش  تی ب  ۆ گفتوگ  ۆ        
روونك    ردنەوەی سیاس    ەتی حك    ومەتە لەبەرام    بەر ئەو ب    ابەتە، 
داواك  اران ب   ۆ گفتوگ   ۆكردنی ب  ابەتەكە هۆك   اری ب   ابەتی خۆی   ان 

ن دارە بە سیاس ەتی حك ومەت، و ئاس تی ڕوون ی ی ا هەیە، كە پەیوە
ش   ەفافیەت ی   ا لێه   اتوویی ی   ا رونك   ردنەوەی جێبەجێبەجێكردن   ی 
سیاس   ەتەكانی، كەواتە ئام   ان  لێ   ی روونك   ردنەوەی سیاس   ەتی 
حك     ومەتە و ئ     اڵوگۆڕكردنی بی     روڕایە لە نێ     وان پەرلەم     ان و 

 .(0)وەزارەتدا
كە  ئ       امرازێكە لە ئامرازەك       انی چ       اودێریی پەرلەم       انی

ژم ارەیەك ئەن  دام م  افی داواكردن ی وروژان  دنی ب  ابەتێكی گش  تیان 
هەیە پەیوەن     دار بە سیاس     ەتی ن     اوخۆیی ی     ا دەرەك     ی ب     ۆ 
گفتوگ   ۆكردن لە پەرلەم   ان، هەر ئەن   دامێكیش بیەوێ     دەتوانێ     

 .(9)بەشداری تیادا بكات

                                                             

 لع بیدددة،   ل بضدددة  ل ل، د ر  لیتددد ب - ل سدددتار   فیددد  ،  لقددد نا   فتحدددي.د( 1)

 .522، ص1997
 ل ەمق  يیدة،   علدی   أثد     لت فیذەدة   ل دلطة  د ر بطدی،، ت  ەد    محمد   رمض  .د( 2)

 .66، ص1988 لع بی،   لفی   لق ه ع، د ر
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ئەن    دام ( 01")دا ه    اتووە (66)لە ب   ڕگەی یەكەم    ی م    اددەی 
پێشكەش   ی دەس   تەی س   ەرۆكایەتی ب   كەن ب   ۆ دەت   وانن، داوایەك 

 .....".ئەوەی بابەتێكی گشتی بخرێتەڕوو
 

 مەرجە رواڵەتییەكان
پێشكەش       كردنی داوایەك       ی نووس       راو بە دەس       تەی  .0

 .سەرۆكایەتی، داواكاری زارەكی وەرناگیرێ 
پێویس  تە بەالیەن  ی كەم داواك  اریەكە لەالیەن دە ئەن  دامەوە  .9

 .پێشكەش بكرێ 
 

 مەرجە بابەتیەكان
پێویستە داواك ارییەكە ب ابەتەكە بە روون ی دی اری بكرێ  ،  .0

دی  اریكردنی ب  ابەتی دی  اریكراو ب  ۆ گفتوگ  ۆكردن بەڵ  گەیە 
 .لەسەر جددیەتی داواكارییەكە

ئەن  دامەكەش لە هەم  وو الیەنەك  انی ب  ابەتەكەی ك  ۆڵیبێتەوە  .9
 .و پاساوەكانی كە داوای گفتوگۆی دەكات لەگەڵ هۆكار

و  واژۆی   ان ك   ردووە ئام   ادەبنپێویس   تە ئەو ئەن   دامانەی  .2
 .(0)دەسپێكی ئاخاوتنیان پێبدرێ 

رەزامەن    دی دەس    تەی س    ەرۆكایەتی لە خس    تنە ڕووی  .4
ب   ابەتە گش   تییەكە ب   ۆ گفتوگ   ۆ، ئەگەر رازی نەب   وو، ئەو 

                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 66) م ددە  ە تەمی بڕگە ( 1)
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ئەندامانەش    ی كە واژۆی    ان ك    ردووە پێ    داگرییان ك    رد، 
 .(0)بابەتەكە دەخرێتە بەردەم پەرلەمان بۆ یەكالییكردنەوە

( 04)س   ەرۆكایەتی دەبێ     لە ماوەیەك   دا كە لە دەس   تەی  .5
چ    واردە رۆژ تێپەڕنەك    ات وادەی ئەو دانیش    تنە دی    اری 

 .بكات
 

 گفتوگۆكردن
و  پێویس   تە ئەو ئەن   دامانەی واژۆی   ان ك   ردووە ئام   ادەبن .0

 .(9)دەسپێكی ئاخاوتنیان پێبدرێ 
 .(2)هەموو ئەندامێك دەتوانێ  بەشداری لە گفتوگۆ بكات .9
  

 :تنەڕووی بابەتێكی گشتی بۆ گفتوگۆرۆڵی حكومەت لە خس
س  ەرۆك وەزی  ران، دەتوانێ    داوا لە پەرلەم  ان بك  ات، ب  ۆ  .2

ئەوەی بابەتێ   ك، ب   ۆ گفتوگ   ۆ بەئام   ادەبوونی خ   ۆی ی   ان 
 .یەكێك لە ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران بخرێتەڕوو

حكومەت دەتوانێ   داوای دواخس تنی ئەو دانیش تنە بك ات،  .4
ۆژ زی      اتر نەبێ        حەوت ر( 7)ب      ۆ م      اوەیەك، كە لە 

بەهەم  اهەنگی لەگەڵ دەس  تەی س  ەرۆكایەتی رۆژێك  ی ت  ر 
 .دیاری دەكرێ 

 

                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    (67) م ددە د  ەمی بڕگە ( 1)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    (66) م ددە  ە تەمی بڕگە ( 2)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 66) م ددە پت جەم بڕگە ( 3)
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 كشاندنەوەی داوای خستنەڕووی بابەتی گشتی بۆ گفتوگۆ
ئەن    دام ب    ۆ ( دە)ح    یكمەت لە دی    اریكردنی ژم    ارەی       

گەرەنت   ی ج   ددیەتی داواك   ارییەكەیە لەالیەك، هەروەه   ا لەپێن   او 
بەهەدەرنەدان  ی ك  اتی ئەنج  ومەنە ب  ۆ گفتوگ  ۆكردنی بابەتێ   ك كە 
لەالیەن ژم     ارەیەك لە ئەن     دامانەوە پش     تگیری گفتوگ     ۆكردنی 

. توگ  ۆكەناكرێ   ، ب  ۆیە ئەو ژم  ارەیە پێویس  تە ب  ۆ ئەنجام  دانی گف
 .ناكرێ ئەگەر ئەو رێژەیە نەبێ  داواكارییەكە قبوڵ 

ئەگەر پ   ێش دی   اریكردنی ك   اتی دانیش   تنەكە هەم   وو ی   ان " 
زۆری   نەی ئەن   دامان داواكەی   ان كش   اندەوە س   ەرۆك داواكەی   ان 

 .(0)"بەالوە دەنێ 
 :بەمەش لەدوو حاڵەتدا گفتوگۆكە ئەنجام نادرێ 

داواكەی       ان  (واتە هەر دە داواك       ارەكە)ئەگەر هەم       وو  .0
 .كشاندەوە

واتە بەالیەن    ی كەم ش    ەش )ئەگەر زۆری    نەی ئەن    دامان  .9
 .داواكەیان كشاندەوە( ئەندام

بەاڵم لەهەردوو حاڵەت        دا دەبێ          كش        اندنەوەی        
داواك   ارییەكە پ   ێش دی   اریكردنی ك   اتی دانیش   تنەكە بێ    ، ئەگەر 
داواك       اری كش       اندنەوەكە كەوتە دوای دی       اریكردنی ك       اتی 

و گفتوگ  ۆكە ئەنج  ام  ئەوا داواك  ارییەكە بەالوە دەنرێ   دانیش  تنەكە 
 .دەدرێ 

  

                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 67) م ددە ەەكەم بڕگە ( 1)
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 ئەنجامی خستنەڕووی بابەتێكی گشتی بۆ گفتوگۆ
دوای ئەنجام     دانی گفتوگ     ۆكردن لەب     ارەی ب     ابەتێكی      

 :(0)گشتی، پەرلەمان لەبەردەم دوو ئەگەردا دەبێ 
دەس    تەی س    ەرۆكایەتی، ب    ابەتەكە ئاڕاس    تەی لێ    ژنەی  .0

بكات، ب ۆ ئەوەی ڕاپ ۆرتی ت ایبەت لەب ارەیەوە پەیوەندیدار 
و رێوش وێنی پێویس    ئامادە بكات، دواتر پەرلەمان، بڕی ار

بگ         رێتەبەر لەس         ەر بنەم         ای ئەو ڕاپ         ۆرتەی كە 
 .ئامادەدەكرێ 

دوای گفتوگ  ۆكە پەرلەم  ان راس  پاردەی پێویس    لەب  ارەی  .9
 .بابەتەكەوە دەربكات

 
 لیژنەی لێكۆڵینەوە: سێیەم

نەیە پێك     دێ  بە مەبەس     تی ك     ۆكردنەوەی ئەو لی     ژ"       
و  هەم وو توخمەك انی زانی اری دەرب ارەی رووداوە دیاریكراوەك  ان

پێشكەشكردنی كارەك انی بەو ئەنج ومەنەی كە دروس تی ك ردووە، 
ئەوەش لەپێن  او پاراس  تنی لێكجی  اكردنەوەی دەس  ەاڵتی یاس  ادانان 

 .(9)"و دادوەری
ن ه     ید پەی     ڕەوی ن     اوخۆی پەرلەم     انی كوردس     تا       

رێوش   وێنێكی دی   ارنەكردووە لە ب   ارەی چ   ۆنیەتی پێكهێن   انی ئەو 
لی  ژنەیە، واباش  تر ب  وو هاوش  ێوەی فەرەنس  ا س  ەرۆكی پەرلەم  ان 

                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 67) م ددە ستیەم بڕگە ( 1)
 مق رنددة، د ر در سددە - لب لم نیددة  محمدد ،  للجدد     ل ددقع   محجدداب عب  لحمیدد ( 2)

 .415، ص2111 - لع بیة   ل بضة
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داوا لە س ەرۆكی فراكس یۆنەكان بك  ات بەو ن اوانەی كە پێش  نیاری 
 .پااڵوتنیان دەكەن بۆ ئەندامێتی ئەو لیژنەیە

 
  (0)ئەو لیژنەیە پێكدێ  لەسەر پێشنیاری

 .ستەی سەرۆكایەتیدە .0
چ    واریەكی ژم    ارەی ئەن    دامان، واتە بیس      و  9/4 .9

بە دەنگ ی زۆری نەی ئەن دامان لە ك اتی . هەش  ئەندام
 .پێویستدا پێكدەهێنرێ 

دەس     تەی س     ەرۆكایەتی، لە دەرەوەی وەرزەك     انی  .2
یاس   اداناندا، دەس   ەاڵتی پێكهێن   انی لی   ژنەی ت   ایبەتی 

 .هەیە
 :لێكۆڵینەوەمەرجی بە ئەندامبوون لە لیژنەی 

دەبێ  ئەندامی لیژنە، ئەندامی پەرلەم انی كوردس تان بێ  ،  .0
دەبێ       ئەندامێتیش     ی بەردەوام بێ       ت     ا كۆتاییه     اتنی 
كارەك      انی لی      ژنەكە، ب      ۆ لی      ژنەكەش هەیە پش        بە 

، بەمەرجێ   ك رۆڵ   ی (9)و راوێژك   اران ببەس   تن ش   ارەزایان
راوێژك اران تەنه  ا پێشكەش  كردنی راوێ ژ دەبێ    لە ب  ارەی 

ی لێكۆڵینەوە، ب ێ ئەوەی دەخ الەتی ڕاس تەوخۆ ب كەن بابەت
 .لە وتوێژی نێوان ئەندامانی لیژنەكە

نابێ  ئەندامی لی ژنە نهێن ی ك اری لی ژنەكە ب دركێنێ ، هەر  .9
ئەن  دامێك لە ك  اتی ك  اركردنی لی  ژنە، نهێن  ی ك  اری لی  ژنە 

                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    (43) م ددە( 1) بڕگە( 1)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    (44) م ددە( 2) بڕگە( 2)
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، (0)ب        دركێنێ ، ئەن        دامێتی لی        ژنە لەدەس          دەدات
 .بەرلەتەواوبوونی كاری لیژنەكە

 
 ژمارەی ئەندامانی لیژنەی لێكۆڵینەوە

پەی   ڕەوی ن   اوخۆی پەرلەم   انی كوردس   تان ژم   ارەی        
ئەن     دامانی لی     ژنەی لێك     ۆڵینەوەی دی     اری نەك     ردووە، بەڵك     و 
دی     اریكردنی ژم     ارەی ئەن     دامانی لی     ژنەكەی ب     ۆ پەرلەم     ان 

 .جێهێشتووە
كەواتە بڕی  اری پەرلەم  ان ژم  ارەی ئەن  دامەكان دی  اری        

 .و لە هەمان كاتدا سەرۆكی لیژنەكەش دیاری دەكات دەكات
 

 :رێوشوێنی كاركردنی لیژنەی لێكۆڵینەوە
نابێ   تێ ڕوانین لە ب ابەتە تاوانكارییەك ان ی ا هەر ب  ابەتێكی  .0

 .(9)تر بكات، كە لەژێر تێڕوانینی دادگاكاندایە
لە بنەی  نەدا دەبێ    لی  ژنەكە لەن  او پەرلەم  ان كۆب  وونەوەی  .9

یس  تی كۆب  وونەوە لە دەرەوەی خ  ۆی بك  ات، ئەگەری  ش و
پەرلەم      ان بك      ات، پێویس      تە رەزامەن      دی پەرلەم      ان 
وەربگیرێ            ، ئەگەر پێش           تر ئەو رەزامەن           دییەی 
وەرنەگرتب  وو، وا باش   ترە ئ   ازادی بە لی   ژنەی لێك   ۆڵینەوە 
بدرێ  بۆ دیاریكردنی ش وێنی كۆبوونەوەك انی بەگ وێرەی 

 .انپێویستی كارەكانی تا بتوانێ  بگاتە راستی رووداوەك

                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    (43) م ددە( 4) بڕگە( 1)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    (43) م ددە لە ستیەم بڕگە ( 2)
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 :ماوەی كاركردنی لیژنەی لێكۆڵینەوە .2
ماوەی كاركردنەكەی كۆت ایی دێ   بە كۆتاییه اتنی  .أ 

، لێرەدا پەی ڕەو م اوەكەی دی اری (0)كاتی دیاریكراو
نەكردووە، كەواتە دەبێ  لە بڕی اری دروس تكردنی 

 .لیژنەكەدا ئاماژە بە ماوەی كاركردنەكەی بدرێ 
بە م   اوەكەی دی   اری ناكرێ    ، بەڵك   و پەیوەس   تە  .ب 

 .(9)تەواوبونی كارەكەی
بەگوێرەی بڕگەی چ وارەم لە م اددەی : دانیشتنەكانی لیژنە .4

ی پەیڕەو پێویستە ئەندامانی لیژنە نهێنی ك اری لی ژنە (42)
بپ  ارێزن، كەواتە دەبێ    ئەن  دامان پابەن  د ب  ن بە پاراس  تنی 
نهێن   ی ك   اری لی   ژنەكە ت   ا ئام   ادەكردنی راپ   ۆرتەكە ب   ۆ 

 .گفتوگۆی پەرلەمان
واباش    ترە گفتوگ    ۆی ئەن    دامانی لی    ژنەكە بنووس    رێتەوە  .5

، ئەوە ك  اری لی  ژنەكە ئاس  ان دەك  ات، (پڕۆتۆك  ۆی بكرێ   )
دەشتوانێ  گفتوگۆ و تێبینی ئەن دامانی لی ژنەكە بگەڕێ نەوە 
ب  ۆ ئام  ادەكردنی راپ  ۆرتی كۆت  ایی، هەروەه  ا یارمەتی  دەر 

و  دەبێ         ب        ۆ تۆم       اركردنی ن        اوی ئام        ادەبووان
 .وختەی گفتوگۆكانو پ ئامادەنەبووان

ب  ۆ لی  ژنەی لێك  ۆڵینەوە هەیە بە : ئامرازەك  انی لێك  ۆڵینەوە .6
و الیەنێ  ك بك  ات،  نووس  راو داوای ئام  ادەبوونی هەر كەد

                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    (46) م ددە( 1)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 46) م ددە( 2)
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، (0)و گوێبیس   تبوونی وتەكانی   ان بە مەبەس   تی راوەرگ   رتن
و الیەن     ی ب     انگكراو ب     ێ پاس     او لە ك     اتی  ئەگەر كەد

وانێ   لە رێ گەی دیاریكراودا ئامادەنەبوو، ئەوا لیژنەكە دەت
دەس     تەی س     ەرۆكایەتییەوە، دەس     ەاڵتی جێبەجێك     ردن 
ئاگ   ادار بك   اتەوە بە مەبەس   تی ئام   ادەكردنی داواك   راو بە 
گ  وێرەی یاس  ای بنەم  ا دادگەری  یە س  زاییە بەركارەك  ان لە 

 .(9)هەرێ 
هەروەه  ا دەت  وانن داوای هەم  وو بەڵگەن  امەو زانی  ارییەكی 

دەس    ەاڵتی پێویس      ب    كەن، پێویستیش    ە لەو ب    ارەیەوە 
 .(2)جێبەجێكردن ئەركی لیژنەكە ئاسان بكات

لە ( یەكەم)بەگ    وێرەی ب     ڕگەی : ئام    ادەكردنی راپ     ۆرت .7
و راس  پاردەكانی  لی  ژنەی ت  ایبەت، راپ  ۆرت( "45)م  اددەی 

ئاڕاس   تەی س   ەرۆك دەك   ات، دوای دابەش   كردنی بەس   ەر 
ئەندامان      دا، راپ      ۆرتەكە دەخ      رێتە بەردەم پەرلەم      ان، 

و وەرگرتن   ی بڕی   اری گونج   او  بەمەبەس   تی ت   اوتوێكردن
ئام   ان  لە ئام   ادەكردنی راپ   ۆرت ئەوەیە كە ". لەب   ارەیەوە

هەموو زانیارییەكان لە بارەی بابەتی لێك ۆڵینەوەكە ب درێ  
 .بە پەرلەمان بۆ ئەوەی بە راستی رووداوەكان بگات

                                                             

 پەرلەمدددد نی  ندددد  خ   پەەددددڕە     ( 44) مدددد ددە( 1) خدددد ڵی  سددددتیەم بددددڕگە ( 1)

 .كاردست  
 پەرلەمدددد نی  ندددد  خ   پەەددددڕە     ( 44) مدددد ددە( 2) خدددد ڵی  سددددتیەم بددددڕگە ( 2)

 .كاردست  
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 44) م ددە لە ەەكەم بڕگە ( 3)
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دوای ئام   ادەكردنی راپ   ۆرت، : گفتوگ   ۆكردن لە پەرلەم   ان .2
ەس  ەر ئەن  دامان دابەش دەدرێ    بە س  ەرۆكی پەرلەم  ان، ب

و وەرگرتن   ی بڕی   اری  دەكرێ     بە مەبەس   تی ت   اوتوێكردن
 .گونجاو لە بارەیەوە

ئەگەر راپ    ۆرتەكە، لە نێ    وان دوو وەرزی یاس    اداناندا،       
ئاڕاس  تەی س  ەرۆك ك  را، ئەوا بەپێ  ی گرنگ  ی ب  ابەتەكە، دەس  تەی 
س  ەرۆكایەتی، بڕی  ار لەس  ەر دواخس  تنی خس  تنەڕووی ب  ۆ وەرزی 

ادانان دەدات، ی  ان ئەنجام  دانی كۆب  وونەوەی نائاس  ایی ن  وێی یاس  
 .بۆ خستنەڕووی بابەتەكەو بڕیاردان لەسەری

واباشترە ئەو راپۆرتەی كە دەنگ ی لەس ەر دەدرێ   لە        
رۆژنامەی رەس میدا باڵوبك رێتەوە، تەنه ا ئەو راپۆرت انە نەبێ   كە 

ب  ارەوە پەرلەم  ان بڕی  اری داوە لە دانیش  تنی نهێنی  دا گفتوگۆی  ان لە
بك  ات، باڵوك  ردنەوەی ئەو راپۆرت  انە گرنگ  ی خۆی  ان هەیە، چ  ونكە 

و بەش داری  و گرنگ ی پێب دات وا دەكات رایگش تی لێ ی ئاگ ادار بێ  
 .پەرلەمان بكات لە چاودێریكردنی دەسەاڵتی جێبەجێكردن

 
 پرساندن: چوارەم

 مەرجە رواڵەتییەكان
پێ    ن  ( 0/5)واژۆكردن    ی داواك    اری پرس    اندن بە واژۆی  .0

یەكی ژمارەی ئەندامان ب ۆ پرس اندنی س ەرۆكی وەزی ران، 
ش     ەش یەك     ی ئەن     دامان ب     ۆ پرس     اندنی ( 0/6)واژۆی 

 .(0)ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران
                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    (69) م ددە د  ەم   ەەكەم بڕگە( 1)
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دەبێ     پرس   اندن ئاڕاس   تەی حك   ومەت بكرێ    ، زاراوەی  .9
حكومەت بەشێوەیەكی گشتی واتە هەموو تیم ی حك ومەت 

و دەگ    رێتەوە لە س    ەرۆك وەزی    رانەوە، ت    اوەكو هەم    و
 .(0)وەزیرەكانی پێكهێنەری حكومەت

، ب  ۆیە (9)پێویس  تە داواك  اری پرس  اندنەكە بە نووس  ین بێ    .2
نابێ      داواك    اری پرس    اندن بە زارەك    ی بێ     ، چ    ونكە 

و  سروش   تی پرس   اندن پێویس     دەك   ات هەن   دێك مەرج
رێوش   وێنی تی   ادا بێ     ت   اوەكو لەڕووی ڕواڵەتەوە قب   وڵ 

 .بكرێ 
وپێد بكرێ   بە بەڵ گەو پێویس تە داواك اری پرس اندنەكە ه ا .4

 .(2)و بەڵگەنامەكان ئاڕاستەی سەرۆك دەكرێ  زانیاری
پێویستە داواكاری پرس اندن دەس تەواژەی نەش یاوی تی ادا  .5

نەبێ    ، ئەو رێە   كەیەش لە پێش   ینە پەرلەمانەك   انی دونی   ا 
 .كاری پێدەكرێ 

 
 مەرجە بابەتییەكان

پێویس  تە ب   ابەتی پرس  اندن هاوتابێ     لەگەڵ حوكمەك   انی  .0
و یاس  ادا، ئەوەش بنەم  ایەكی ل  ۆجیكیە، چ  ونكە  دەس  توور

و  پرس      اندن لە بنەڕەت       دا تۆمەتب       اركردنی حك       ومەت
و یاس     ا  ئەن     دامەكانیەتی بەس     ەرپێەیكردنی دەس     توور

                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 68) م ددە( 1)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 71) م ددە ەەكەمی بڕگە( 2)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 71) م ددە ەەكەمی بڕگە ( 3)



111 

كارپێكراوەكان، بۆیە دەبێ  پرساندن سەرپێەی نەبێ   ب ۆ 
اس   اكان، چ   ونكە لە كۆتایی    دا حوكمەك   انی دەس   توورو ی

 .و یاساكان ئامرازێكی چاودێرییە بۆ پاراستنی دەستوور
پێویس   تە پرس   اندن بەرژەوەن   دی ت   ایبەتی تی   ادا نەبێ    ،  .9

بەگ  وێرەی بنەم  ا گش  تییەكان، پرس  اندن م  افێكی یاس  ایی 
دانپێ   دانراوە ب   ۆ پەرلەمانت   اران، ب   ۆیە دەبێ     ب   ابەتەكە 

هەبێ   ، بەاڵم ه  ید پەیوەن  دی بە بەرژەوەن  دی گش  تییەوە 
و  رێگ  رییەك نی  یە لەوەی پەرلەمانت  ار پارێزگ  اری لە خ  ۆی

بەرژەوەن     دی خ     ۆی نەك     ات ئەگەر بەرژەوەن     دییەكەی 
 .بێ  لە بەرژەوەندی گشتی( یا بەشێك)پەیوەندار 

پێویس  تە پرس  اندن پەیوەن  دی بە بەرژەوەن  دی گش  تییەوە  .2
 .هەبێ 

 كارن     امەی"پێویس    تە پرس     اندنەكە پەیوەن     دار بێ       بە  .4
و ك  ارانەی كە  و رەفت  ار و هۆكارەك  انی ئەو بڕی  ار حك  ومەت

، كەواتە پرس    اندن لە (0)"دەكەونە ب    واری پس    پۆرییەكەیان
كاروباری حكومەتدا دەبێ ، ج ا مەس ەلەكە ن اوخۆیی بێ   

 .یا دەرەكی، گشتی بێ  یا خۆجێیی
 

 رێوشوێنەكانی پرساندن
، (9)دان   انی پرس   اندن لە بەرن   امەی ك   اری پەرلەمان   دا       

دەس      تەی ( "71)بەگ      وێرەی ب      ڕگەی چ      وارەم لە م      اددەی 

                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 68) م ددە( 1)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 71) م ددە چا رەمی بڕگە( 2)
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و وەاڵمەكەی، لەبەرن امەی ك اری نزیكت رین  سەرۆكایەتی پرساندن
، ح   یكمەت لەوەی كە پرس   اندن یەكس   ەر ......"دانیش   تندا دادەنێ    

لەبەرن   امەی ك   اری پەرلەمان   دا دانانرێ     ت   ا دوای تێپەڕب   وونی 
درێ  ت ا دڵنی ا بێ   لە ماوەیەك ب ۆ ئەوەیە دەرفەت بە پەرلەم ان ب 

فەراهەمب     وونی مەرجەك     انی پرس     اندن، هەروەه     ا ب     ۆ ئەوەیە 
و  م    اوەیەكیش ب    درێ  بە وەزی    ر ت    اوەكو خ    ۆی ب    ۆ گفتوگ    ۆ

 .بەرگریكردن ئامادە بكات
گفتوگۆكردن لەسەر پرساندن ئەنج ام نادرێ   ت ا "بۆیە        

حەوت رۆژ، لە رێكەوت         ی گەیش         تنی داواك         ارییەكە، بە ( 7)
 .(0)"تی ئەنجومەنی وەزیرانسەرۆكایە

 گفتوگۆكردنی پرساندن
دوای دان  انی پرس  اندن لە بەرن  امەی ك  اری نزیكت  رین        

دانیشتنی پەرلەماندا، پێویس تە ئەو كەس ەی پرس اندنی لێك راوە، لە 
چ    واردە ( 04)رۆژی گەیش    تنی پرس    اندنەكە لە م    اوەیەك كە لە 

لەس  ەر پرس  اندن گفتوگ  ۆكردن . (9)رۆژ تێپەڕنەبێ    وەاڵم ب  داتەوە
حەوت رۆژ، لە رێكەوت     ی گەیش     تنی ( 7)ئەنج     ام نادرێ       ت     ا 

، كەواتە (2)داواك    ارییەكە، بەس    ەرۆكایەتی ئەنج    ومەنی وەزی    ران
دوای دان   انی پرس   اندن لە بەرن   امەی ك   ار، پەرلەم   ان گفتوگ   ۆ لە 
ب     ارەی دی     اریكردنی وادەیەك دەك     ات ب     ۆ گفتوگ     ۆ، ئەوەش 

 . ان و وەزیردابەڕێككەوتن دەبێ  لە نێوان پەرلەم

                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 69) م ددە ستیەمی بڕگە ( 1)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 71) م ددە  (2) بڕگە ( 2)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 69) م ددە ستیەمی بڕگە ( 3)
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و وەاڵمەكەی لە  دەس    تەی س    ەرۆكایەتیش پرس    اندن       
بەرن   امەی ك   اری نزیكت   رین دانیش   تندا دادەنێ    ، ئەگەر وەاڵم   ی 
پرس  اندنەكە لە ك  اتی دی  اریكراودا، نەگەیش  تە پەرلەم  ان ئەوا تەنی  ا 

 .(0)پرساندنەكە، دەكرێتە بابەتی گفتوگۆی دانیشتنی تەرخانكراو
 

پرساندن و وەاڵمەكەی، پڕۆسەی پرساندنەكە دوای خوێندنەوەی 
 :(9)بەم شێوەیە دەبێ 

ئاخ      اوتن، دەدرێ      تە ئەو ئەن      دامەی داوای پرس      اندنی  .0
پازدە خ ولەك زی اتر نەبێ  ، ( 05)كردووە، بۆ ماوەیەك لە 

دوات    ر بەهەم    ان ك    اتی دی    اریكراو، دەرفەت بەكەس    ی 
 .پرسێندراو دەدرێ 

خولەك دا م افی  سێ( 2)هەریەكەیان، بۆ یەكجار لە ماوەی  .9
 .وەاڵمدانەوەیان هەیە

دوو خ   ولەك، ( 9)دوات   ر دەرفەت   ی ئاخ   اوتن، ب   ۆ م   اوەی  .2
دەدرێتە هەریەكە لەو ئەندامانەی، كە پێش تر ن اوی خۆی ان 

 .تۆماركردووە
 (2)و ئامادەبوونی پرسێندراو ئامادەبوون

ئەگەر پرس    ێندراو، بەب    ێ ه    ۆ ئام    ادەنەبوو، پڕۆس    ەی  .0
ئام    ادەبوونی پرس    ێندراو بەردەوام پرس    اندنەكە، بەب    ێ 

 .دەبێ 

                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 71) م ددە چا رەمی بڕگە ( 1)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 71) م ددە ەەكەمی بڕگە ( 2)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 71) م ددە د  ەمی بڕگە ( 3)



114 

ئەگەر ئام ادەنەبوونەكە، بە پاس اوێكی رەوا ب وو، دەس تەی  .9
سەرۆكایەتی كاتێكی تر، بۆ پرساندنەكە دی اری دەك ات كە 

س     ی رۆژ تێپەڕنەك     ات، ئەگەر لەو ماوەیەش     دا ( 21)لە 
ی ئەم ب  ڕگەیەی بەس  ەردا (0)ئام  ادەنەبوو، ح  وكمی خ  اڵی 

 .جێبەجێ دەبێ 
 

 دواخستنی گفتوگۆی پرساندن
دەكرێ       گفتوگ     ۆی پرس     اندن دوابخرێ      ، ئەوەش        

و  لەح        اڵەتی ئەوەی پرس        اندنەكە پێویس        تی بەلێك        ۆڵینەوە
ك  ۆكردنەوەی زانی  اری هەب  وو، پرس  ێندراویش نەیت  وانی لەم  اوەی 
دی   اریكراودا وەاڵم   ی ب   داتەوە، ئەوا داوا لە س   ەرۆك دەك   ات بە 

حەوت رۆژ زی اتر ( 7)وەیەك كە لە دواخستنی پرس اندنەكە ب ۆ م ا
بەاڵم ئەگەر دواخس تنی پرس اندن لەو م اوەیەدا زی اتر ب وو . نەبێ 

 .(0)ئەوا پێویستی بە رەزامەندی پەرلەمان دەبێ 
كەواتە پرس   ێندراو دەت   وانێ داوای دواخس   تن بك   ات،        

م َبەمەرجێ  ك نەتوانێ    لەم  اوەی دی  اریكراودا وەاڵم ب  داتەوە، بەاڵ
ب   ۆ م   اوەیەكی نادی   ار دوای بخ   ات، بەڵك   و م   اوەكە بە ناتوانێ     

حەوت رۆژ دی   اریكراوە، ئەگەر لەوەش زی   اتر ب   وو ئەوا دەبێ     
 .پەرلەمان رەزامەندی لەسەر بدات

ئەوەش لە حاڵەتێك   دا ئەگەر پرس   اندنەكە پێویس   تی بە        
دوا دەخرێ     ب   ۆ " و ك   ۆكردنەوەی زانی   اری هەب   وو لێك   ۆڵینەوە"

و، ئەوەش ب        ۆ ئەوە دەگەڕێ        تەوە كە وادەیەك        ی دی        اریكرا
                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 71) م ددە ستیەمی بڕگە ( 1)
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دەوڵەمەن     دكردنی گفتوگۆك     ان بەش     ێوەیەكی گش     تی لەس     ەر 
 .بەڵگەنامەو داتا دەوەستێ 

 (0)كۆتاییهاتنی پرساندن
 :لەو حاڵەتانەی خوارەوەدا پرساندن كۆتایی پێدێ 

ئەو ئەن  دامەی داوای پرس  اندنی ك  ردووە، دەتوانێ    لەهەر  .0
رەزامەن    دی ئەو  قۆنا ێ    ك لە قۆنا ەك    انی پرس    اندن بە

ئەن      دامانەی واژۆی      ان ك      ردووە، داوای پرس      اندنەكە 
 .بكێشێتەوە

دەس      لەكاركێش    انەوەی ئەو ئەن    دامەی، كە پرس    اندنی  .9
 .كردووە

دەس     لەكاركێش   انەوەی ئەو وەزی   رەی، پرس   اندنی ب   ۆ  .2
 .كراوە

ئەگەر وەاڵم   ی پرس   اندنەكە، ب   اوەڕپێهێنەر نەب   وو، ی    ان  .4
 .لێسەندنەوەی متمانەدەنگی پێویستی نەهێنا، بۆ 

س    ەبارەت بەو پرس    اندنانەی كە لە وەرزێك    ی یاس    اداناندا  
و گفتوگۆی  ان لەب  ارەوە ناكرێ   ، ن  ابێتە ه  ۆی  پێش  كەش دەك  رێن

كۆتاییهاتنی پرساندنەكە، بەڵكو دەخ رێتە بەرن امەی ك اری وەرزی 
 .(9)یاسادانانی نوێوە

  

                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 73) م ددە( 1)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 72) م ددە( 2)
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 باسی دووەم
 لێسەندنەوەی متمانە

بەگ  وێرەی پەی  ڕەوی ن  اوخۆی پەرلەم  انی كوردس  تان،        
لێس  ەندنەوەی متم  انە تەنه  ا لە ح  اڵەتی پرس  اندن دەبێ   ، واتە لە 
حاڵەتەك  انی ت  ردا ئەگەر وەاڵمەك  ان ب  ڕواپێهێنەریش نەب  وون ئەوا 

 .ناتوانرێ  متمانەی لێ وەربگیرێتەوە
 

 مەرجەكانی لێسەندنەوەی متمانە
جام      درابێ ، ج      ا بە دەبێ       پڕۆس      ەی پرس     اندن ئەن .0

 .(0)ئامادەبوونی پرسێندراو بێ  یان بەئامادەنەبوونی
دەبێ     وەاڵم   ی پرس   اندنەكە ب   ڕوا پێهێ   نەر نەبێ     ب   ۆ  .9

 .(9)پرسێنەر
دەبێ   پرس ێنەر پێش نیازی لێس ەندنەوەی متم انە بك  ات بە  .2

 . (2)رەزامەندی زۆرینەی ئەندامان
پ    ێش دەنگ    دان لەس    ەر لێس    ەندنەوەی متم    انە، دەبێ       .4

( 9)رێگە بدات بە ئاخ اوتن لەس ەر ئەم ب ابەتە، بە  سەرۆك
دوو ئەن       دام لەوانەی داوای لێ       وەرگرتنەوەی متم       انە 

دوو ئەن    دامیش لەوانەی دژی لێس    ەندنەوەی ( 9)و  دەكەن
 .(4)متمانەن

                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    (74) م ددە ەەكەم بڕگە ( 1)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 74) م ددە د  ەم بڕگە ( 2)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 74) م ددە د  ەم بڕگە ( 3)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 74) م ددە ستیەم بڕگە ( 4)
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بۆ وەرگرتنەوەی متمانە لە س ەرۆك وەزی ران دەبێ   دوو  .5
لەس  ەر س   ێی ئەن  دامان دەن     ب  ۆ لێس   ەندنەوەی متم   انە 

 .(0)بدەن
ب ۆ لێس ەندنەوەی متم انە لە ئەن دامی ئەنج ومەنی وەزی ران  .6

 .(9)پێویستە زۆرینەی رەهای ئەندامان دەنگی بۆ بدەن
ب  ابەتی لێس  ەندنەوەی متم  انە دەبێ    لە ماوەیەك   دا كە لە  .7

پێ  ن  رۆژ زی  اتر نەبێ    لەو رۆژەی پرس  اندن ئەنج  ام ( 5)
 .دەدرێ 

 ئەنجامی پرساندن
ئەگەر پرس  اندن بە وەرگ  رتنەوەی متم  انە، لەس  ەرۆك        

وەزی    ران كۆت    ایی پێه    ات، ئەوا ك    ابینەی حك    ومەت بەدەس      
و وەك حك   ومەتی ك   اربەڕێكەر  لەكاركێش   اوە هەژم   ار دەكرێ    

بەردەوام دەبێ    ، ت   ا ئەو ك   اتەی بە پێ   ی یاس   ا كارپێكراوەك   ان، 
 .(2)كابینەی نوێ پێكدەهێنرێ 

 
 
 
 
 
 

                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 74) م ددە چا رەم بڕگە ( 1)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 74) م ددە پت جەم بڕگە ( 2)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 75) م ددە ( 3)
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 باسی سێیەم
 الییكردنەوەی ئەندامێتی پەرلەمانیەك

مەبەس              لە یەكالییك            ردنەوەی دروس            تی        
وردب   وونەوەیە لە پ   ێگەی یاس   ایی ن   وێنەرەكە، هەر لە "ئەن   دامێتی

پێشكەش   كردنی داواك    اری خۆپ    ااڵوتن، ت    ا دەگ    اتە راگەیان    دنی 
ئەنجامەك   انی هەڵب   ژاردن، ئەوەش پێویس     بەوە دەك   ات دڵنی    ا 

ەش و هەڵب   ژاردنەك ببی   نەوە لە مەرج   ی خۆپ   ااڵوتن لە ئەن   دامێتی
بەشێوەیەكی تەندروس  ئەنجام دراوە، دەس تەی دەنگ دەران بەب ێ 
بوونی ه ید پاڵەپەس تۆیەك گوزارش تیان لە بیروبۆچ وونی خۆی ان 
ك        ردووە، لە دوا جاریش        دا ئەنجامەك        انی هەڵب        ژاردن كە 
راگەیەندراون گوزارشتێكی ڕاستەقینە ب ن، لەگەڵ یاس ا هاوت ا ب ن، 

مێتی ن     وێنەرەكەدا ئەگەر ئەو س     ێ ت     وخمە بەیەكەوە لە ئەن     دا
 . (0)"و دروس  دەبێ  هەبوو، ئەوا نوێنەرایەتییەكەی ڕاس 

لە یاس  ای هەڵبژاردن  ی پەرلەم  انی كوردس  تان ژم  ارە        
ی ه اتووە، پەرلەم ان (56)ی م اددە (0)لە ب ڕگە  0229ی ساڵی (0)

یەكالییك   ردنەوەی ئەو تان   انەی كە پێشكەش   كراون لە "دەس   ەاڵتی 
دن     ی ئەن     دامەكانی، ئەن     دامێتیش بە ب     ارەی دروس     تی هەڵبژار

زۆری     نەی دەنگ      ی دوو لەس     ەر س      ێی ئام     ادەبووان نەب      ێ 
 ".هەڵناوەشێتەوە

لەوەش       ەوە بۆم       ان دەردەكەوێ         یاس       ادانەری        
كوردس  تانی مەس  ەلەی یەكالییك  ردنەوەی دروس  تی ئەن  دامێتی بە 
پەرلەم  ان س  پاردووە، لە كاتێك  دا دەس  تووری عێ  راق بە رێ   گەی 

                                                             

  لب لم نیدة   لعضداەة  صدحة  في ب لفصل  ل  اسي،  لختص ص محم  صب  .د( 1)

 .17-16، ل2111 لع بیة،   ل بضة  لشعا، د ر مجل   ختص ص     د
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گرت     ووە، واتە ئەو دەس     ەاڵتەی بە ئەنج     ومەنی ت     ێكەاڵوی وەر
داوە، لە هەم ان كاتیش دا رێ گەی بەو ئەن دامە ( پەرلەمان)نوێنەران 

داوە لەبەردەم دادگ     ای ب     ااڵی فی     دراڵی ت     انە لە بڕی     ارەكەی 
 .ئەنجومەنی نوێنەران بگرێ 

 :مەرجە رواڵەتییەكانی تانەگرتن
 :سیفەتی تانەگرەكە .0

ئەن    دام (: بێ     ئەن    دام پەرلەم    ان )ئەن    دام بێ       .أ 
پەرلەم  ان دەتوانێ    ت  انە بگرێ    لە ئەن  دامێتی هەر 

 . (0)ئەندامێكی تر
پ     اڵێوراو ب     ۆی هەیە تەنه     ا ت     انە لە : پ     اڵێوراو .ب 

ئەن   دامێتی ئەن   دامی ب   راوە لە لیس   تەكەی خ    ۆی 
، واتە پ  اڵێوراو ناتوانێ    ت  انە لە ئەن  دامێتی (9)ب  دات

 .براوە لە لیستێكی تری جیاواز لەخۆی بدات
و  دیاریكردنی سیفەتی ت انەگرەكە لەوەدایە كە ئەن دامسوودی 

پ  اڵێوراوی س  ەرنەكەوتوو لەڕیزبەن  دی پێش  ەوەی ئەو كەس  انەدا 
دێ  ن كە زانیاری  ان لە ب  ارەی بەڕێوەچ  وونی پڕۆس  ەی هەڵب  ژاردن 

 .هەیە
پێویس  تە ت  انەكە داواك  ارییەكی دی  اریكراو لەخۆبگرێ    كە  .9

وا  پ      ووچەڵكردنەوەی ئەن      دامێتی ئەن      دامێكی ت      رە كە

                                                             

: سددتیەم” .كاردسددت   پەرلەمدد نی ندد  خ   پەەددڕە    (21) مدد ددە سددتیەم بددڕگە( 1)

 بدد  ت، هەر د  ئەندد  متیی هەر ئەندد  متتی لە هەەە، تدد نە ئەندد  مت ، مدد فی هەمددا 
 لە بددد   ە ئەندد  می  ئەندد  متتی  لە تدد نە  بدد   ەد ، دەتا نتدد    لی ددتی  پ ڵتار   دد ، لە 

   هەڵبژ ردندددی پددداچەڵی دنە ە  د       بددد  ت پەرلەمددد   خددد  ، لە لی دددتەكە 
 .”بی ت ئەن  متتیەكە  در ستی

 .سەرچ  ە هەم  ( 2)
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راگەیەن            دراوە س            ەركەوتووە، ئەمەش لەپێن            او 
دەس      تكاریكردنی ئەنج      امی راگەیەن      دراو، ب      ۆ ئەوەی 
پاڵێوراوێكی تر جێگەی ئەو پ اڵێوراوە بگ رێتەوە كە بەهەڵە 

 .(0)سەركەوتنی راگەیەندراوە
، واتە نابێ  بەشێوەی زارەك ی (9)تانەكان بە نووسین دەبن .2

ك دەكرێ  ، بن، نووس راوی ت انەكەش پێش كەش بە س ەرۆ
ئەوی    ش ئاڕاس    تەی لی    ژنەی پێ    داچوونەوە بە دروس    تی 

 .ئەندامێتی دەكات
ت     انەكە لە م     اوەی وەرزی یاس     ادانانی یەكەم     ی، دوای  .4

 .(2)هەڵبژاردن، پێشكەشی سەرۆك دەكرێن
 

 :مەرجە بابەتییەكانی تانەگرتن
 :ئەهلیەتی پاڵێوراوی سەركەوتوو بۆ ئەندامێتی پەرلەمان .0

دەبێ  ئەو پ اڵێوراوەی س ەركەوتنی ڕاگەیەن دراوە، مەرجە 
یاس   اییەكانی تیادابێ     ت   ا كورس   ی پەرلەم   ان بەدەس     

 .بهێنێ 
لە یاس    ای هەڵبژاردن    ی ( و یەكەم بیس     )بەپێ    ی م    اددەی 

هەم   واركراو  ی0229ی س   اڵی (0)پەرلەم  انی كوردس   تان ژم  ارە 
 :مەرجەكان بریتین لە

                                                             

 .سەرچ  ە هەم  ( 1)
." كاردسددت   پەرلەمدد نی ندد  خ   پەەددڕە    ( 21) مدد ددە چددا رەمی بددڕگە ( 2)

پەرلەم نددد  ،  ەەكەمددی  ە سدد د ن نی   ەر   لەمدد  ە   بەنا سددین  ت نەكدد   : چددا رەم 
 لیدددژنە  ئ ڕ سدددتە  ئە ەدددش   دەكددد  ن سدددەرۆ  هەڵبدددژ رد ، پتشیەشدددی  د   

 ".دەك ت ئەن  متتی در ستیی پت  چا نە ە، بە
 .سەرچ  ە هەم  ( 3)
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و لێ     ی  بێ      عێ    راق -لە هاوواڵتی    انی كوردس    تان .أ 
 .نیشتەجێ بێ 

و پێ  ن   و گەیش  تبێتە تەمەن  ی بیس    تەواو ش  یاو بێ    .ب 
 .ساڵ

 .و نووسین بزانێ  بەچاكی خوێندن .ج 
بەج  ۆرە تاوانێ  ك ح  وكمی بەن  دكردن نەدرابێ    كە لە  .د 

 .و دەستپاكی الیدابێ  و ئادابی گشتی رەوش 
بە ت  اوانی كوش  تنی دەستەنقەس    ی  ان دزی ح  وكمی  .ه 

 .بەندكردن نەدرابێ 
تاوان    انەدا بەش    داری نەكردبێ      كە دەس    ەاڵتی  لەو .و 

س   ەركوتكار لە كوردس   تاندا پالن   ی ب   ۆ دانبێ     ی   ان 
 .ئەنجامی دابێ 

ئەمەش ك     ۆمەڵێكی : دروس     تی پڕۆس     ەی هەڵب     ژاردن .9
بەرفراوان  ی رێوش  وێنەكانی هەڵب  ژاردن دەگ  رێتەوە لەوانە 

بانگهێش     تكردنی دەنگ     دەران ب      ۆ دەنگ     دان، م      اوەی "
و كۆتاییه اتنی  ك اتی دەس تپێكردن پڕوپاگەندەی هەڵبژاردن،

دەنگ    دان، رەوای    ی ش    ێوازی پڕوپاگەن    دەی هەڵبژاردن    ی 
پ  اڵێوراوان، پێویس  تە ئەو ش  ێوازانە نایاس  ایی نەب  ن وەك 

و جۆرەك   انی ت   ری فش   ار  فێڵك   ردن، تون   دوتیژی، بەرتی    
 .خستنەسەر دەنگدەر

 
بەگ وێرەی پەی ڕەوی ن اوخۆی پەرلەم انی  :پێكهێنانی لیژنە .2

كوردس   تان لیژنەیەك   ی ت   ایبەت ب   ۆ چ   اودێری دروس   تی 
ئەن     دامێتی پەرلەم     ان لە س     ەرەتای هەم     وو خ     ولێكی 
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هەڵب   ژاردن پێك   دەهێنرێ  ب   ۆ پێ   داچوونەوە بەو تان   انەی 
ئەو لی  ژنەیە  .پێشكەش  كراون لەس  ەر دروس  تی ئەن  دامێتی

ن  ئەن دام كەمت ر پێ ( 5)پێكدێ  لە ژمارەیەك ئەن دام كە لە 
حەوت ئەن    دام زی    اتر نەبێ     ، لە رێ    گەی (7)و لە  نەبێ     

هەڵب     ژاردنەوە پێك     دەهێنرێ ، بەاڵم پەی     ڕەو چ     ۆنیەتی 
هەڵبژاردن   ی ئەن   دامەكانی ئەو لی   ژنەیەو رێ   ژەی ئەن   دامی 
فراكس   یۆنەكانی لەو لی   ژنەیەدا دی   اری نەك   ردووە، تەنه   ا 
 مەرج   ی ئەوەی دی   اری ك   ردووە كە لەنێ   وان ئەن   دامانی

لیژنە، ئەندامانی تانەلێدەر یان تانەلێ دراو لەس ەر دروس تی 
لە یەكەم دانیشتنیش     دا دوای . (0)ئەن    دامێتی تێ     دا نەبێ     

و  پێكهێن  انی ئەن  دامانی لی  ژنەكە لەنێ  وان خۆیان  دا س  ەرۆك
واتە لە بڕی    اری . (9)بڕیاردەرێ    ك ب    ۆ خ    ۆی هەڵبژێ    رن

و بڕی   اردەر  پێكهێن   انی لی   ژنە ئام   اژە بە ن   اوی س   ەرۆك
رێ      ، بەڵك     و ئەو دەس     ەاڵتە ب     ۆ خ     ودی لی     ژنەكە ناك

 .جێدەهێڵرێ 
لیژنەكە، وێنەیەكی ت انەكە، ب ۆ  :شێوازی كاركردنی لیژنەكە .4

ئەندامی تانەلێدراو دەنێرێ ، بۆ ئەوەی لەو م اوەیەی ب ۆی 
 .(2)دی   اری دەكەن، بەرگریك   ردن لەخ   ۆی پێش   كەش بك   ات

لی  ژنەكە دەتوانێ    هەم  وو ئەو بەڵگ  انە ببینێ    كە لەس  ەر 
لی      ژنەكە  .(4)ئەن      دامی تانەلێ      دراو پێش      كەش ك      راون

                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 21) م ددە د  ەمی بڕگە ( 1)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 21) م ددە د  ەم بڕگە ( 2)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 21) م ددە پت جەم بڕگە ( 3)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 21) م ددە پت جەم بڕگە ( 4)
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و دەتوانێ   هەم وو  پێداچوونەوە بە داوای تانەلێدان دەكات
و بەڵگەك  انی پەیوەس    بە هەڵبژاردن  ی ئەن  دامی  كۆن  وود

لی     ژنەكە دەتوانێ       بانگهێش     تی  .(0)تانەلێ     دراو ببینێ      
و كەسی شارەزا بۆ گەیش تن بە ڕاس تی (شاهد)گەواهیدەر 

 .(9)بكات
ك  اری لی ژنە راس پێردراوەكە ب  ۆ  :كالییك ردنەوەی ت انەكەیە .5

لێك      ۆڵینەوە لە دروس      تی ئەن      دامێتی بە ئام      ادەكردنی 
رۆژ لە ڕۆژی ن   اردنی داواكە ( 21)راپۆرتێ   ك لە م   اوەی 

كۆت    ایی پێ     دێ ، راپ    ۆرتەكە ئەنج     امی لێكۆڵینەوەك     ان 
لەخۆدەگرێ       لەگەڵ ڕاس      پاردە لە ب     ارەی چ      ۆنیەتی 

ئەگەر ت انەكە ج ددی نەب وو، (2).ێكەیەكالییكردنەوەی ملمالن 
ی     ان زانی     اری نادروس     تی لەخۆگرتب     وو بە ئام     انجی 
لەكەداركردن  ی تانەلێ   دراوەكە، ئەوا لی  ژنەكە راپۆرتێ   ك بە 

س       ەرۆك دەتوانێ         بە دادگ       ای  .س       ەرۆك دەدات
ب   ۆ گ   رتنەبەری ڕێوش   وێنی . لێك   ۆڵینەوەی ت   ایبەتی ب   دات

ی هەیە تانەلێ   دراویش ب   ۆ .یاس   ایی بەرام   بەر تانەلێ   دەر
 .ڕاس     تەوخۆ بە دادگ     ای لێك     ۆڵینەوەی ت     ایبەتی ب     دات

ی دوو لەس  ەر س  ێی دەنگ  ی (9/2)پەرلەم  ان بە زۆری  نەی 
 .ئامادەبووان، دروستی ئەندامێتی یەكالیی دەكاتەوە

  

                                                             

 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 21) م ددە شەشەم بڕگە ( 1)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 21) م ددە شەشەم بڕگە ( 2)
 .كاردست   پەرلەم نی ن  خ   پەەڕە    ( 21) م ددە لە شەشەم بڕگە ( 3)
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 :سەرچاوە
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 :كتێب
 :کوردی

 بەختی  ار  ەف  ور ب  اڵەكی، پەرلەم  ان و ك  اری پەرلەم  انی،.د .0
 .  9102 ك هەولێر،كوردستانیەكێتی پەرلەمانتارانی 

 :عربي
لكض و البرلم ان،  یخال د عب دالرحمن، المرك ز الق انون نیاف.د .0

للنش            ر و  یالكرب             ،المركزةمقارن             ةدراس            
 .9107 ،القاهرة،یالتوز

 ةالبرلمانی  ةم ظكری  سكید، دور البرلمان فی االندانا عبدال.د .9
 ةبك   طبی   روت، ال ة، منش   ورات الحلب   ی الحقوقی   ةلمكاص   را

 . 9102االولی 
الص ناعة  نیب   یعثمان الكبودي، التش ر.رافد البهادلي و د.د .2

 .9109ة،بيروت،ی،منشورات الحلبي الحقوق0ط ا ة،یو الص
بختي     ار  ف     ور الب     الكي، الوع     ائ   ي     ر التش     ر كية  .4

  .9101،مطبكة شهاب، اربي ، 0للبرلمان،ط
الثقاف   ة  ة،داری   القانون ا ةیف   ن الص    خلي،یعب   دالقادر الش   .د .5

 . 0225والنشر والتوز  ، عمان،
، دار ةوالحكوم  ةالدول  -ةاس ی  السیظ، النةمحمد كام  لیل.د .6

 .0262بیروت،  -والنشر ةباعطلل ةالكربی ةضالنه
عل   ی اعم   ای  ةی   ذالتنفی ةطالس   ل ةرأف     الدس   وقی، هیمن   .د .7

 .9116، ةمكار  باالسكندریال ةالبرلمان، منشأ
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  ظف ی ال ن ةالوزاری  ةالمسئولی لسید،أبوالحجاج عبدالغنی ا.د .2
 ةض  ، دار النهة  االس  المیظوف  ی ال  ن ةرالمكاص   ةكیض  الو

 .9101، ةالكربی
ری، للق  انون الدس  تو ةالكام   ةری  ظه الش  اعر، النط  رم  زی .د .2

 .0279الكوی ،  -ةاب  دار السیاسطم
 ةئ  الرقاب   م   ن وس   ا ةای كوس   یلؤزی   ن ب   در ف   راج، الس   .د .01

 .0220، ةالقاهر، ةالكربی ةض، دار النهةالبرلمانی
 ةم   مقدم  -ام الدس توری ف ی الكوی  ظ یحیی الجم  ، الن.د .00

 ةبوع ات جامك  ط، مةالكام  ةو الدس توری ف ی دراس ە المب ادی
 .0270-0271الكوی ، 

 ةفی ال دوی الكربی  فارد محمد عمران، التحقیق البرلمانی.د .09
لمرك  ز الق  ومی ، ا(ةدراس  ە مقارن  ) ةواالوروبی   ةواالمریكی  

 .9112مصر،  -ةالقانونیلالصدارات 
عل ی اعم ای  ةلمانی البر ةوسی  حسام الدین االحمد، الرقاب .د .02

، (ةدراس  ە مقارن  )البرلم  انی والرئاس  ی ام ظ  ف  ی الن ةاالدار
 .9112االولی،  ةبكطبیروت، ال -ةورات الحلبی الحقوقیمنش

 ةللرقاب    ةأحم   د عل   ی یحی   ی، االس   تجواب كوس   یل ص   ادق .04
، المكت  ب ةس  ە مقارن  درا -ةعل  ی أعم  ای الحكوم   ةالبرلمانی  

 .9112، ثالجامكی الحدی
 ةویض ع ةعل ی ص ح ةم ان، الرقاب ثمان محمد عثحسین ع.د .05

 -والنش ر ةباع ط، ال دار الج امكیە للةدراسە مقارن  -البرلمان
 .0221، ةاالسكندری
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 ةویض لك ةالبرلمانی  ةكون االنتخابیطسامی جمای الدین، ال.د .06
مجلس  ی الش  كب والش  وری وفق  ا لتك  دیالت الدس  تور ع  ام 

، دار 9101حت   ی ع    ام  ء اض    والقواحك   ام الق   انون  9117
 .9100مصر،  -ةالجدید ةالجامك

كت   اب االوی، دار ال -فتح   ی فك   ری، الق   انون الدس   توری.د .07
 .0227، ةبیالكر ةضالنه

ره ث و أ ةی ذالتنفی ةطیخ، تزای د دور الس لطان محمد بضرم.د .02
  .0222، دار الفكر الكربی، ةقاهر، الةیطالدیمقراعلی 

 -ةرلمانی  عبدالحمی  د محج  وب الس  قكان محم  د، اللج  ان الب .02
 .9101 -ةالكربی ةض، دار النهةدراسە مقارن

 ةوسی، االختصاص بالفص   ف ی ص حصبری محمد السن.د .91
دود اختص اص مجل   الش كب، دار وح ةالبرلمانی ةویضالك
 .9111، ةالكربی ةضالنه

ف ی  ةالتش ریك ةدلی   الص یا  ،م ازن لیل و .دهادی علی و .د .90
 ،اقل  ی  كوردس  تان، م  ن منش  ورات مجل    ش  وری االقل  ی 

9102  . 
، تقری  ری برن  ام  االم    ةال  دور الرق  ابی للمج  ال  الكربی   .99

 : االنمائی، المتاح علی الموق  االلكترونی ةالمتحد
http:www.undp-pogar.org 

لي  الصيا ة التش ر كية ، الموج ود د ازي ابراهي  الجنابي،  .92
 : على الرابط

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6
5939 [Accessed 16 Apr. 2019] 



119 

 :ێبەرەكانر 
 :عربي
 كی     یكم     النائ   ب، (.NDI)المكه   د ال   د مقراطي ال   وطني  .0

 .9116روت، يب(.NDI)المكهد الد مقراطي الوطني 
م   ن  ة،یكیالتش   ر ا ةیالص     ی   مجل     الن   واب الكراق   ي، دل .9

 .9104منشورات مجل  النواب الكراقي، بغداد،
  ی  دل الوی ل  رئي  مجل    الن  واب الكراق  ي،مكت  ب النائ  ب ا .2

ال  دائرة  ،یجلس  ات مجل    الن  واب الكراق   یالكم    ف   ریس  
 .9112االعالمية في مجل  النواب، بغداد،

  ی  آن س  يدمان و روب  رت س  يدمان و ن  الين ابيس  يكرى، دل .4
 .(NDI)المكهد الد مقراطي الوطني  ن،یلمشرعارشادي ل

 ف   ي البرلم   اني الكم     وأخ   رون، دلی     مص   طفى     ا ي .د .5
 .9107عمان، مؤسسة فر در ش ا رب ،االردن، 

منش ورات  ،9104-9101 لس نة دلی  مجل  النواب الكراق ی .6
 .9100،يمركز الهو ة للتطو ر االنسان

منش   ورات ،كتیب ارش   ادی، ةرلمانی   دلی     المماراس   ات الب .7
ب دون س نة واالتحاد البرلمانی الدولی،  ةمە االم  المتحدظمن

 .نشر
 :کوردی

، باڵوك  راوەی پەرلەمانت  اران ب  ۆ مافەك  انی م  رۆ  ێ  بەریر .0
 .9115ڕێكخراوی یونامی 

ی  بەری راگەیان  دن ب  ۆ ئەن  دامانی پەرلەم  ان باڵوك  راوەی ر .9
 .IRI، 2006 رێكخراوی
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2. USAID، ات الك        راقیەظ        دلی          التش        ری  للمحاف، 
USAID9100، 0،ط. 

 
 :یاساكان

 .ام الداخلی لمجل  النواب الكراقیظالن .0
 .9115دەستووری كۆماری عێراق  .9
ی س   اڵی 0/یاس   ای هەڵبژاردن   ی پەرلەم   انی كوردس   تان ژ .2

 .ی هەمواركراو0229
 .9102پەیڕەوی نێوخۆی پەرلەمانی كوردستان  .4
 .9112رەشنووسی دەستووری هەرێمی كوردستان  .5


