
 ئرک و مافکانی ئندام پرلمان و کۆتایی پھنانی ئندامتی

 ١

  
  

  
  ئرک و مافکانی

کۆتایی  ئندام پرلمان و
  ئندامتیپھنانی 

  
  
  

  ئامادەکردنی
   حاکم عنی بزاز

  جگری سرۆکی لژنی یاسایی ل پرلمانی کوردستان
  
  

٢٠١٣  



 ئرک و مافکانی ئندام پرلمان و کۆتایی پھنانی ئندامتی

 ٢



 ئرک و مافکانی ئندام پرلمان و کۆتایی پھنانی ئندامتی

 ٣

  
  
  
  
  
  

 تمـان نـابرلوا دانیـشتنی پک مووان ڕوونرەتا الی هس
نـدامکانی  ئینی زۆریـنو ئامادەبوبدانیشتنکی یاسایی 

 بدەر ، ئامادەبووەکـان دەداتییارەکانیش ب زۆریـننب، ب
لو حاتــانی ک ب پــی یاســا پویــستی ب زۆرینیکــی 

ـــایبت دەبـــت ، ئوا ن ئگر دەنگکـــانیش یکـــسان بـــوو.ت
 یاسـاکان  هدەنگی سرۆک الیکیـان قـورس دەکـات و پـۆژ

ـــت ر دەدرســـمـــاددە دەنگیـــان ل کانی دان. مـــاددە بیـــشتن
کرێ لسـر داوای سـرۆکی پرلمـان  هپرلمان ئاشکران د

 ەزامنـدی پرلمـانڕکی ئنـدامکان و یاروکم چـییان الن
و  دانیــشتنک نھنــی بــت ئرک ئامــادەبووان ب زۆریــنی

دامتی نئ مافکانی ئندامی پرلمان و کۆتایی پھاتنی
  : م  هد هد  پ  ئاماژهلم خانی خوارەوەدا
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  یکم

  ئندامی پرلمان ئرککانی
  

١. ئامــادەبوون نــئ ــت بنــد دەبوەکــانی   لــهدام پاپکۆبوون
ـــاب ئامـــادە  ـــدای و ن ـــانی تیایان پرلمـــان و ئو لیژن
 کی ڕەوا کهـــــۆی بـــــوەکـــــان بکۆبوون ـــــت لبن
 بارەت بند سـتمی تایبرۆکی لیژنرۆک یان سس

ی دەکن و ل حـــاتی کۆبـــوونوەی لیژنکـــان دیـــار
ئامادەنبوونی ل هر دانیشتنک بب هـۆیکی ڕەوا 

  .دینار ل مووچکی دەبدرت) ٣٠٠٠٠(بی 
ــایبتی خــۆی  هد .٢ ــونی ت ــان ل ش ــدامی پرلم ــت ئن ب

دابنیــشت ل هــۆی کۆبــوونوەدا ک بپــی پیتکــانی 
  .هیجا رکخراون لالین سرۆکایتی پرلمانوە

٣. نـدامی پدانیـشتندا ئ رۆک لتی سـمـۆ مـان برل
  .قس دەکات

کــان بــۆ قــسکردن تۆمــار دەکــرن لگڵ  هداواکارییــ .٤
و ئو کسـان قـس دەکن ک نـدی  چاوآردنی ڕیزبه ڕه

  .پشتر داوای قسکردنیان کردووە
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٥.  ژ لبرۆک دەکا، وتڕووی سکانی ڕووبندام قسئ
ـــان لســـر ئو ســـک ـــدا ڕادەوســـت ی ۆی شـــونی خۆی

 ئامــادە کــراوە و نــاب ســتبم مبــۆ ئ ت کدادەنیــش
  .قسکانی خۆی دووبارە بکاتوە

ناب قسکانی ئنـدامی تـر دووبـارە بکـاتوە ک پـش  .٦
ـــــک  تحا ـــــردووە و ل ـــــسیان ک ـــــهئو ق ـــــه دا ئ ر  گ

نی ئو وئنــــدامانی پــــش ئو قــــسیان لســــر بۆچــــو
  .نکردووە، دەبت بت قسکانم کراو

٧.  قس گـای باسـکردن و نابج ـک بکـات کتباب ل
گفتوگۆکردن نیی.  

٨.  ی کتـانو بابوە بـۆ گفتوگـۆکردنی ئـتربگ ناب
  .توەنیک الکراو

٩. ئ ـــاب ـــن دامی پرلمـــان ســـرپچییک بکـــات ک ن
دەش کـار بکـات سـر بروەچـوونی کۆبـوونوەک یـا 
قــسی نــابج بکــات و لکــاتی هر ســرپچیک 

رلرۆکی پی الی خوارەوە کـرداری سوەیم شمان ب
  :لگدا دەکات

ـــــر(.أ ـــــک و پ) ببی ڕ وە کتـــــر ـــــدامک دەخ کـــــی ئن
  .دانیشتنک بپارزت
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کردنوەی ئنـدام ئگر ملـی ندا و هر بردەوام ) وریا(.ب 
ەبت ل الدانی قسکانی ل دبوو، ئنجامکشی بریتی 

  .کۆنووسکدا
  .بوونوەککردنی ل کۆ) ب بش(.ج
کۆبـوونوەک ئگر ڕـک و پکـی شـواو و ) ڕاگرتنی(.د

رۆک نوە دۆخی ئاسایییستووانی بیبات.  
کۆبــونوەک لکــاتی ســوود وەرنگــرتن ل ) دواخــستنی(. هـــ

  .ڕاگرتن
ئدام بوون ل پرلمان و وەزیفکانی گـشتی هاوکـات  .١٠

ــت و ئ نجــام نادروە ئکــ ــپ ــۆ کــاری پرلمــان ن دام ب
ـــشداترخـــ ـــ لگڵ ئوی ئنجامـــدانی ئرکـــی  ان دەب

 کــان بماوەرییکخــراوە جــان ڕ ــایتی و نقــابی ی حزب
ئنجامــدانی کــاری وزیفییــان کــاری دەســت ڕەنگینــی 

  .یان پیشیی دانانرت
نـــاب ئنـــدامی پرلمـــان ل همـــان کاتـــدا ئنـــدامی  .١١

ئنجوومنکی هبژردراوی پیوەست ب فرمانگ و 
  .کومتی هرم بتدەزگاکانی ح
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١٢. هۆی هی نئبۆ خۆی یان ب مان بۆی نییرلدامی پ
ــاتی ئندامییتیــدا گر ــرەوە لک ــد ت لگڵ ) عقــد(بن

  .ببستدا حکومتی هرم 
١٣. ــئ ــانن ــی ئ دامی پرلم ــۆی نی ــب ــۆ ن دامییتیکی ب

نکاربھتی برژەوەندی تایبب.  
١٤.  پتــر ل ل نــدام بــک کاتــدا ئینــدام لئ دو نــاب

  . ل لژنکانی پلماندایلژنی همیشی
نــاب ئنــدامی پرلمــان ئنــدام بــ ل ئنجــوومنی  .١٥

ـــ ل ل ـــدام ب ـــشدا ئن ـــان کاتی ـــران و ل هم ـــوەزی ژن ی
  .همیشییکانی پرلماندا

ــــان جگــــری  .١٦ ــــدامی پرلمــــان ســــرۆک ی ــــاب ئن ن
  .سرۆک یان بیاردەری پتر ل لژنیک بت
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  دووەم

   ئندامی پرلمانمافکانی
  

ــۆیتی  .١ ــافی خ ــان م ــدامی پرلم ــێ ) ڕا (ئن  دەربب
 ـــــــاتی ب ـــــــین و ئو ڕووداوانی لک ـــــــر ڕادەرب لس

  .لیان ناپرسرتوە جھنانی ئرککانی ل پرلماندا
٢.  پرســــــیارەکانی ب یــــــۆی ه ــــــدامی پرلمــــــان ب ئن

ـــــــگی ســـــــرۆکی  ڕ زار ل ـــــــان ب نووســـــــینک ی
 دەســتی جبجکــردن بکــات پرلمـانوە ڕووبڕووی

 و تیــشک بخــات کــورت بــ ــک پرســیارەکرجم ب
 وە و تانتڕوون بکر ویستپ ی کو ڕووداوانر ئس

بداندانی تل.  
پرســــیاری نووســــراو ڕووبڕووی ســــرۆکی پرلمــــان  .٣

ــــش  وه هدەکرتــــ ــــه ڕه، ئوی ــــدی ی  وان ــــی تایبتمن الین
ــات ــوختک دەخ ــامی دەکــات دوای ئوەی پ ــاو برن  ن

کـــــاری ئو دانیـــــشتنی ک دوای پــــــشکشکردنی 
  .پرسیارەک دەبسترێ
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ـــستی پرســـیاری زارەکـــی  .٤ ـــۆی هی کی وی ـــدام ب ئن
بکـــاو، بـــۆ ســـرۆک نیـــی ک ل ســـ پرســـیار زیـــاتر 
وەربگــــرێ تــــا بتــــوانرێ بســــر دانیــــشتنکدا دابش 
ـــرازێ  بکـــرێ، لو کســـی ک پرســـیاری کـــردووە بت

ب سی تر نابشداری کفتوگۆکردن بکـات و بـۆی ک
 ل وەنـدە ) دە(نییر ئگبکـات و ئ زیاتر قـس دەقیق

کات بشی نکرد دەتوان پرسیاری نووسراو پشکش 
ـــاتوو دوا  ـــشتنی داه ـــۆ دانی ـــان وەمکی ب بکـــات، ی

  .بخات
ـــــدامانی  .٥ ـــــان ئن ـــــران ی ســـــرۆکی ئنجـــــوومنی وەزی

وای ئنجــوومنی وەزیــران بۆیــان هی دەســت بجــ د
 وەمی پرسـیاری نووسـراو بـدەنوە یـان ب ،خوندنوەی

ـــژووی بدەســـت ) ١٥(نووســـین لمـــاوەی  م ڕۆژدا ل
  . وەم بدنوە،گیشتنیانوە

٦.  یـــشتنی لکـــردن دوای گجبتی جمـــی دەســـوە
ـــــــــــدرتوە، ئگر ئوەی  ـــــــــــشتندا دەخون یکم دانی

 کموە ــادڕازی پرســیاری کــردووە ب ــان ئام ــوو ی ە ب
  .نبوو، بابتک وادادەنرێ کۆتایی پ هاتووە
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 ةخـــالل المـــد(ئگر حکـــومت ل مـــاوەی یاســـاییدا  .٧
ــــدامی پرلمــــانی ) ةالقانونیــــ وەمــــی پرســــیاری ئن

ندایوە، بــۆ ئمی دوای ڕەوای هوای پرســینوەی 
بکـــات ئویـــش پکھـــاتووە ل داواکـــردن ل دەســـتی 

کوتی خۆی یـان جبج کردن ک هۆیکانی هسو
ــــ ئوەی  مبســــتی ل کارکــــدا ڕوون بکــــاتوە بب
ئـــــارەزووی خـــــوتککردن بکاووبـــــاری دەســـــتی 

  .جبجکردنی تدابت
٨.  وە لــــــستی پرســــــین ــــــدامی پرلمــــــان ئگر وی ئن

 کــــردن بکــــات، دەبــــجبتی جکی دەســــنــــدامئ
ـــ ـــوەی نووس ـــینوەکی ب ش ـــرۆکی یپرس ـــ و س ن ب

مـــان پرســـینرلکـــردن پجب تی جـــدەســـ ب وەک
وەی دەیخــاتــت دوای ئنیی کــاری  ڕادەگرنــامب

 کــــدن ــــ ڕاگیان ــــشتنک ک ل دوای پ یکم دانی
و کـــــــاتی گفتوگـــــــۆکردنکش دوای  دەبســـــــترت

 لوبـــارەدا نبـــ ئگر ،هفـــتیک دیـــاری دەکرـــت
ــــــــدامی دەســــــــتی  ــــــــ و ئن پرلمــــــــان پلی ب

  .دی بۆ کردبجبجکردنیش ڕەزامن
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ــــ .٩ ــــینوە ب دەنگ ــــر پرس ان دئگر گفتوگــــۆکردن لس
ــــات و دەنگــــدانکش ــــ ه ــــایی پ ــــۆی  کۆت ــــووە ه ب

وەکڕەتکردنــــــی، پرســــــین  کلســــــوا دادەنــــــرێ م
ل کاتکیـشدا ئگر پرلمـان ب . کۆتایی پـ هـات

 ژمــارەی ئامــادەبووان پــشتگیری ٢/٣ســی ر ســه لــهدوو 
ـــــشتگیریی ـــــینوەکی کـــــرد، ئم پ ـــــب ب پرس شین خ

ـــل و پایکـــانی ئو کســـی ک لـــی  ـــت ل پ دادەنر
وە بترەی یاسا دەپرسگو.  

ــدا نــاب ببــ ڕپــدانی  .١٠ ) پرلمــان(لکــاتی خولکان
هیچ کام ل ئندامانی پرلمان لسـر هر تاوانـک 
ڕاوەدوونان بکرێ یان بگیرێ تنھا ل حـاتی گرتنـی 

ـــ  و پرلمـــان ڕاســـتوخۆدا ب کردنـــی تاوانـــک نب
دەڕوانت ڕاسـتقینی داواک ئایـا بـۆ برقرارکردنـی 

 وەیـــــان ـــــان داوان ـــــدی(دادوەری ی ـــــتی ) کی ب مبس
کندامئ ق بکاری دەرهخراب.  

١١.  بـب کاتی پـشووەکاندا نـابـدانی ڕلپ)رۆکسـ (
رێ یـان نـ بیڕاوەدوو هیچ کام ل ئنـدامانی پرلمـان
 ل حـــاتی گرتنـــی بگیـــرێ لســـر تاوانـــک تنھـــا

بک نکردنی تاوان وخۆدا بڕاست.  
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ــــــدامانی پرلمــــــان ل ) کــــــارکردنی(خزمتــــــی  .١٢ ئن
 ــــل ــــان و پ ــــادەی س ــــتی زی ــــۆ مبس ــــدا ب پرلمان

و هروەهـــا ئو  و خاننـــشینی دەژمردرـــت وه آردنـــهبرز
ـــــدا  ـــــدامتی پرلمان ـــــاناس ل ئن ـــــاوەیی ک یاس م

ـــی دادوەری ـــات ب خزمت ـــری دەب ـــۆ بس ـــردار ب  ب ک
 ـــــــــی ـــــــــع و ترق ـــــــــدن و ترفی مبســـــــــتی دامزران

  .هژماردەکرت
ئنـــــدامی پرلمـــــان بـــــۆی هی مـــــۆتی ئاســـــایی  .١٣

ــــستی بوەکــــرد  ــــارودۆخکی پوی ــــت ئگر ب وەرگر
ڕۆژ تپر نکات ل نـوان هر خولـک ) ١٥(ئویش 

  .ل خولکانی گرداندا
١٤. ـــئ ـــن ـــۆی هی ـــان ب ـــی  هدامی پرلم ـــۆتی نخۆش  م

ـــدا ب ـــوان خولکـــانی گردان ن ی لکی ئوســـووەیشـــ
  .وەربگرت

١٥.  داوا ل ک یوەی همـــــان مـــــافی ئرلـــــدامی پ ئن
 مــــــــان بکــــــــات کرلتی پرۆکایی ســــــــدەســــــــت
بیرۆکیک بخات ڕوو بۆ ئوەی لالین حکوومتوە 

  .خودان بکرت
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ئنــدامی پرلمــان لگڵ ژمــارەیک ل ئنــدامانی  .١٦
 مــــان کرلس ) دە(پآک یبــــن، بۆیــــان همتــــر ن

  .پشنیاری پۆژەی یاسا و بیارەکان بکن
ــدامی پرلمــان مــافی هگــرتن و گــرتن دەســتی  .١٧ ئن

دەمـــانچ و (ی صکـــی شخـــچک) ةحمـــل و حیـــاز(
ی هی و ناسـنامی ئنـدامی ) تفنگی ئۆتوماتیک

 مــۆتی یاســایی بــۆ بکارهنــانی بئیعتبــار دەکرــت 
دەر لب و مافکانی یاسای ژمـارە ئی )١٦( حوکم

  .١٩٩٣سای 
ئندام پرلمان پاسوانی تایبتی بـۆ ترخـان دەکرـت  .١٨

  .ک ژمارەیان ل س کس پک دت
١٩.  دەسـتدانی ل تی و لنـدامییدوای کۆتـایی هـاتنی ئ

  پرلماندا یک پاسوانی تایبتی بۆ دەمنتوە
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  سیم

  خای پیەوی ناوخۆ
  

 ل  ه پیــەو ئو خــانی ک ک پویــستمبســت ل خــای
برچاو بگیرـت بشـوەیکی بردەوام ل گفتوگۆکردنـدا تـا 

  : ک ئمان دەگرتوە،پۆسی دەنگدان
نــــــــــدام لســــــــــر ئوەی ک  هئاگــــــــــادارکردنوەی ئــــــــــ. أ

گفتوگۆیکـــــانی ســـــرپچی کـــــردن ل حوکمکـــــانی 
  .پیەوی ناوخۆی پرلمان دەستوور یان یاسا یان

چــــوون دەرەوە لو بابتــــانی ک گفتوگــــۆی لســــر .  ب
  .دەکرت

ــر . ت ــدامکی ت ــدامکان کــار ل ئن وتی یکــک ل ئن
  .بکات

بـارەی لب ه تگیشتن و ڕاسـتکردنوەی، هروەهـا . پ
 ویــستپ ککی گرنگــی نــاو باســی گفتوگــۆیر خــاه

  .ڕوونکردنوەیکی پویستی لسر پشکش بکرت
وون ســـر بابتـــک ک دەنگـــدانی لســـر ئنجــــام چـــ. ج

  .درابت
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و بابتـانی ک خـراونت  ه ئـیکلن خـستن نـو زنجیـرە .ح
  .برنامی کار

ــان .خ ــاس، داوای ئوە بکرــت ک یئو بابت  خــراونت برب
وابخرت یان چاوی پدا بخشنرتوە بـۆ دوای بشـکی د

ـــشان ئ پ ـــست ـــابتک، ک پوی ـــر ل ب ـــرت ـــان ب ـــاری َوی ی
  .لسری بدرت یان گفتوگۆی تواو کرابت

ئگر ئنــــدامک داوا بکــــات قــــس بکــــات بپــــی 
ـــ ـــان ەو، پی ـــابتپاش ـــر یدەرکوت ک ئو ب ـــسی لس  ق

، سرۆکی پرلمان بـۆی  دراوه و پی نه یه  پی په بهدەکات 
ی بـــت ل قـــسکردن و جـــارک هی ڕـــگ ندات بردەوام

ـــگ ڕ ـــک ـــری دی ـــت قـــس لســـر خـــای دوات نادر ـــ ی پ
  .پیەویش بکات
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  چوارەم

  کۆتایی هاتنی ئندامییتی ل پرلماندا
  
نئمان لرلتی پتمدامییددا کۆتایی پتانحا :  
  .تواوبوونی ماوەی پرلمان یان هوەشاندنوەی .١
دەست لکارکشانوەی ئندام و ل قبوکردنی لالین   .٢

مانرلی دەنگی ئامادەبووانپزۆرین وە ب.  
ــــانی   .٣ ــــک ل مرجک رجم ــــدام، ب ــــتدانی ئن ل دەس

  سـه لـهپاوتن بۆ ئندامییتی پرلمـان ب زۆریـنی دوو
  .ئندامان بیار لسر ئم بدات) ٢/٣(سی 

ئامــادەنبوونی ئنــدام بــۆ ســ دانیــشتنی یک ل دوای  .٤
  .یک بب هۆیکی ڕەوا

  .مردنی ئندام .٥
  

  :سرچاوەکان
  .ی همووارکراو١٩٩٢ی سای )١(عراق ژمارە-یاسای پرلمانی کوردستان  -١
  . همووارکراو١٩٩٢ی سای )١(ەوی ناوخۆی پرلمانی کوردستان ژمارە پی  -٢
  .بشک ل بیارەکانی پرلمانی کوردستان  -٣
 .بشک ل ڕنماییکانی دەستی سرۆکایتی پرلمانی کوردستان  -٤


