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 پێشەكی
  (المباااا التشالعياااال    )رێكخستتتتتنی دەستپێشتتتتخەری یاستتتتادانان

گرنگ و هەستیارەكانی پرۆستەی یاستاكاری وچتونكە  ەلە بابەت ەیەكێك
راستەوخۆ پەیوەستە بە هاوسەنگی و هاوبەشتی هەردوو دەستەیتی 

پیتتتتادەكردنی بەشتتتتێ  لە  بتتتتواری جێبەجێكتتتتردن لەادانان و یاستتتت
و هەربتۆیە ئەم بتابەتە  (ختصاص التشريعيالا) تایبەتمەندی یاسادانان

چتتونكە دەستتتور شتتوێنی لە زۆربەی ویتتتان لە دەستتتوردا رێكخراوەو
بەڕای و  ەرێكخستتتنی تایبەمەنتتدی و پەیوەنتتدی نێتتوان دەستتەیتەكان

نەك  وئەو بتابەتە دەستتتورە نیئتێمە  شتوێنی راستتەقینەی رێكخستت
 رێكیخستتتتبێ یاستتتای ئاستتتایی و تەنتتتانەا ئەگەر یاستتتایی ئاستتتایی 

بتتتڕگەو متتتاددە لە ژێتتتر ستتتایەی دەقتتتی ئەو رێكخستتتتنەی پێویستتتتە 
ئەمە  لە پێناو پارێزگاری كردن لە ستەقامگیری  دەستوریەكان بێ  و

 پەیوەندی نێوان دەسەیتەكان و پاراستنی سنوری تایبەتمەندیەكانیان
دەستتور نتیە لە متاوەی ختاوەنی و هەرێمی كوردستان بە هۆی ئەوەی 

چەنتتدیگ گۆرانكتتاری و  داچەنتتد ستتاای رابتتردووی مێتتاووی یاستتادانانی
دا هتاتوە یتایبەتمەنتدی دەستپێشتخەری یاستادانان رێكخستنی بەسەر

و كەیگبئاماژەیتتان پێتت تتتوێاینەوەیەدالەبەشتتەكانی ئەم  وهەواتتدەدەیگ
بەركتاری  نتاوخۆی پەیترەوی و دیارو بەرچاوانەە یەكێ  لەو گۆرانكاری
 ئەوەبتو وە ئتاراخۆیتدا هێنتایلەگەڵ  1228ساای ی پەرلەمانی كوردستان

دەستپیشتتتخەری یاستتتادانانی لە   بەشتتتێوەیەكی جیتتتاواز لە پێشتتتووو
و  (پرۆژە یاستا)دوو جۆری جیاواز و  ۆهەرێمی كوردستان دابەشكرد ب

 )و  (ە یاستابریتار یپترۆژە)ش ئەابەتە لەپاڵ ئەوانتی. (پێشنیازی یاسا)
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نێتتتوان   یئەم جیاكتتتاریە هەیە .بتتتوونی   (ە یاستتتاپێشتتتنیازی بریتتتار
لە هەرێمتی كوردستتان  دالە نێتو كتاری پەرلەمانیت (پێشنیاز)و (پرۆژە)

واتتا بە  وو لە پەیرەوی ناوخۆی پێشودا بونی نەبتو بووتازەشێوازێكی 
یاستادانەرو و  (1228)ستاای تاوەكو  (2001) ساای لە وساڵ (11)درێاایی 

هەمتتوو ئەوانەی یاستتادانانیان بەالوە گرنتتگ بتتوە تەنیتتا ئاشتتنای یەك 
و (پترۆژە یاستتا)ئەویتش  وشتێواز لە دەستپێشتخەری یاستادانان بتتوون

و  (پێشتنێیازی یاستا)شتێ  نەبتو بەنتاوی و بوە  (ە یاسابریارپرۆژەی )
ن لەم و بێگومان یاسادانەری هەرێمی كوردستا (ە یاسابریارپێشنیازی )

بە تۆزێتت   هەنگاوەیتتدا شتتوێگ پێتتی یاستتادانەری ەێراقتتی هەاگتترا
ئەویش لەو روەوە كە لە ەێراق تەنیا پرۆژەو پێشتنیازی   جیاوازیەوە 

یاستادانەری نتیەو  (ە یاسابریار)هەیەو پرۆژەو پێشنیازی بونی  (یاسا)
دەرچتتونی دەستتتوری هەمیشتتەیی ەیراقتتی ستتاای  راقتتی لە دوایێە
 (12) ازەی پەیتتتترەو كتتتتردوە هەروەك لە متتتتادەەوە ئەم شتتتتێو(1224)

لە  ئەم گۆرانكتتاریە  برگەكتتانی یەكەم و دووەم ئامتتاژەی بتتۆ كتتردون.
دوبتتتتارە رێكخستتتتتنەوەی دەستپێشتتتتخەری یاستتتتادانان لەهەرێمتتتتی 

و  چەمتتتتت   ئتتتتتااۆزی لە تێگەیشتتتتتتگ و بەكارهێنتتتتتانی كوردستتتتتتانو
انەا لە ناوەندە میدیایی و یاستایی و تەنت دەستەواژەكانی لێكەوتەوە

ستتەرباری ئەوە  پرستتیاری وپەرلەمانیشتتدا ئەنتتدامانی لە نێتتو ختتودی 
لێكەوتەكانی ئەو دابەشكردنە لەسەر سروشتی زۆری دروستكرد ئاخۆ 

یاستتایی هەریەك لەو دوو جتتۆرە دەستپێشتتخەریەی یاستتادانان چتتی 
میتتتتانی تتتتتوێاینەوەیەكی بتتتتۆیە بە پێویستتتتتمان زانتتتتی لە  بێتتتت ودە

تایبەتمەنتتتدی دەستپێشتتتخەری ی چتتتۆنیەتی رێكخستتتتن شتتتیكاریانەدا
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بەو ئومێدەی سودێ   وتاوتوێبكەیگیاسادانان لە هەرێمی كوردستاندا 
. بتۆ گرینگتی بەو بتواردەدەن پەیوەندیدارن و گ بەو كەسانەییبگەیەن

لە و  ست  بە  دابە  دەكەیتگ بتۆ توێاینەوەكەمان ئەم مەبەستە  
تیشتتت  دەخەیتتتنە ستتتەر چوارچێتتتوەی یاستتتایی  دایەكەمتتت یبەشتتت
ەستپێشخەری یاستادانان و گرینگتی و پێناستەكەی لەگەڵ جتۆرو دەس

الیەنەكانی تایبەتمەند بە پەیڕەو كردنتیو لە شێوازەكانی پیادەكردن و 
بە چتتۆنیەتی رێكخستتتنی دەستپێشتتخەری  ەبەشتتی دووەمتتدا ئامتتاژ

ی خستتتنەروی لە میتتانە ،یاستتادانان دەكەیتتگ لە هەرێمتتی كوردستتتان
زەكانی و دیتتاریكردنی ئەو چوارچێتتوەی رێكخستتتگ و جتتۆر و شتتێوا

بەشی ستێیەم تەرختان دەكەیتگ بتۆ  الیەنانەی پیادەی دەكەنو و كەس
ێكجیتتتاوازبوونی هەریەك لەو لخستتتتنە روی خااەكتتتانی لێك تتتون و 

جتتتۆرانەی كە لە هەرێمتتتی كوردستتتتاندا پیتتتادە دەكتتترێگو بەتتتتایبەتی 
 و (یاستتا)خااەكتتانی لێك تتون و لێكجیتتاوازبوونی نێتتوان هەریەكە لە 

و یاستا و بڕیتار  (پێشنیازە)و (پرۆژە )هەروەها لە نێوان   (رە یاسابڕیا)
بە  ختەی دەرەنجتتام و راستتپاردەكان دەخەیتتنە روو.پتتولە كۆتایشتتدا 

 ئەوەی لە رێتتگەی نوستتینی ئەم تتتوێاینەوە متەوازیعتتانەیەوە ئومێتتدی
كەلێنێكتتی پەرتوكختتانەی یاستتایی كتتوردی پتتڕ بكەیتتنەوەو ستتودێ  بە 

و پرۆستتەی یاستتادانان و كتتاری پەرلەمتتانی  ختتوێنەرانی بتتواری یاستتا
 .بگەیەنیگ
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 یەكەمبەشی 
 (المبادرة التشريعية)دەستپێشخەری یاسادانان 
 

پێناسە  ئاماژەكردن بە چوارچێوەی رێكخستگ و لەم بەشەدا جگە لە
تیش   و نیشاندانی گرینگیەكەی و كردنی دەستپێشخەریی یاسادانان

ئەو الیەنانەی كە تایبەتمەندی  قۆناغەكانی هاتنەبون و دەخەینە سەر
و دەسەیتی دەستپێشخەری یاسادانانیان پێدراوە بە پێی یاسا 

شدا تیش  لە دوا تەوەریو بەركارەكان لە هەرێمی كوردستاندا 
 شێوازەكانی. و دەخەینە سەر جۆر

 
 دەستپێشخەری یاسادانان و پێناسەی یەكەم :گرنگی

 سەلهەڵاانیشمێژووی -2
 ستتەرهەادانی ستتەرەتای وایە پێیتتان یاستتا بتتواری یانیاشتتارەز

 لە و پەرلەمتتتتانی ژیتتتانی هاوشتتتتێوەی و یاستتتادانان دەستپێشتتتخەری
لە ستتتەردەمی  و نزەهەماستتتەددەی پتتتلەو بە دیتتتاریكراوی   بەریتانیتتتا

ورەگ و ریشتەی  هەاتداوە ستەری(هنری شەشەم)فەرمانڕەوایی پادشا 
ی سەرهەادانیشی دەگەرێتەوە بۆ ئەو ستاتە مێتاوییەی كە ئەنجتومەن

داواكتتاری  ستتەر ربتتڕیگ لەەگشتتتی تتتوانی لە بەرامتتبەر رەزامەنتتدی د
ئاراستتتەی ەوە (پادشتتا هنتتری) كە لەالیەن ستتەپاندن و زیتتاكردنی بتتا  

ئەویش لەالی خۆییەوە چەند داواكرایەكی نوسراوی پێشنیار  ودەكران
وەك یاستتا دەریتتان  و پادشتتا تتتا رەزامەنتتدیان لەستتەر بتتداادەكتترد بتتۆ 
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بتونی كتاا ئەم شتێوازی پیتادەكردنە ستەرەتاییەی ب وێنێ و بە تێپەر
 ادەستپێشخەری یاسادانان پێشكەوتنی بە خۆیەوە بینی تا لە كۆتایید
تتتتوانرا وەك تایبەتمەنتتتدیەكی دەستتتتوری لە چوارچێتتتوەی پرۆستتتەی 

 .(1)داناندا رێ  بخرێ  ایاس
 
شگلنگیشاەسعپێيخەلیش  س اان ن -1

مانێ  لە ویتتانی یەكێ  لە تایبەتمەندیە سەركیەكانی هەر پەرلە
دونیتتا بتتریتیە لە یاستتادانان و یەكەبتتونەوەی ئەوەی پەرلەمتتان الیەنتتی 

خەبتاا و مممەنێتی  وتایبەتمەندی یاسادانان بێت  بە درێاایتی میتاوو
 و چتتتونكە هەریەكە لە دەستتتەیتی یاستتتادانانوزۆری لە پێنتتتاودا كراوە

ەنتدیگ دوای چجێبەجێكردن خۆی بە لەپێشتر زانیوە بۆ پیادەكردنی و 
و هەیەدواجار بەو فۆرم و شێوازە گەیشتوە كە ئەمترۆ هەوراز و نشێو 

رۆستتتەی پبەیم ئەوە بەو مانتتتایە نتتتیە كە پەرلەمتتتان بە تەنیتتتا كتتتۆی 
و بەاكو دەسەیتی جێبەجێكردنیش بە شێواز  ویاسادانان پیادە دەكاا

هاوبەشتتتتی دەكتتتتاا لە پیتتتتادەكردنی ئەو  ومیكتتتتانیزمی جۆراوجتتتتۆر
یكانیزمتانەی ەستپێشتخەری یاستادانان یەكتێكە لەو مو د تایبەتمەندیە

كەدەستەبەری بەشداری دەسەیتی جێبەجێكردن دەكتاا لە پرۆستەی 
یاستتتادانانو بە هاوبەشتتتی پیتتتادەكردنی ئەو تایبەتمەنتتتدیە لە الیەن 
هەردوو دەسەیتی جێبەجێكتردن و یاستادانانەوە وتتا راددەیەكتی زۆر 

                                                            
ر محمتتتد الق ستتتي و االلكتتتام الدستتتتوريت المنلمتتتت القتتتتراح القوان گومصتتترو د.ەبتتتدالقاد 2

 .12وص 1221و 2القاهرةوالمركز القومي لەصداراا القانون توط
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ە نێوانیانداو سنورێكی بتۆ هاوسەنگی و هەماهەنگی بەرهەم هێناوە ل
وییە داناوە كە لە نێوانیاندا هەبوە بۆ فراوانكردنی وئەو مممەنێیە میا

لەستەر لستابی ئەوی دیكەیتانو بتۆیە  انتایبەتمەندی و دەستەیتەكانی
بەهتۆی ئەو گرنگتی و رۆاە  دەتوانیگ بڵێیگ دەستپێشخەری یاستادانان

ە جتتێگە بتتایەخی كتتاریگەرەی دەیگێرێتت  لە پرۆستتەی یاستتادانانو بتتۆت
دانەران لە زۆربەی ویتان و و هەریەكەو بە پێی سیستمی سیاسی ایاس

ویتەكەو واقیعی هاوسەنگی هێزی نێوان دەسەیتەكانوهەوایداوە لە 
سروشتت  دەستتتوریەكان رێكتتی  اچوارچێتتوەی دەستتتور یتتاخود یاستت

یەكەم هەنگتتتاوی پرۆستتتەی یاستتتادانان بە دەستپێشتتتخەری   بختتتاا. 
پ  دەكاا و بۆیە دەكرێ  بڵێتیگ یەكتێكە لە قۆنتاغە  یاسادانان دەس 

گرنگەكانی پرۆسەكەو بەبت  ئەو ئەستتەمە یاستا لە دایت  ببێت و هەر 
رۆبیە كۆالرەوە ناوە تا بڵێ   ئەوەی  ییفەقییی یاسائەوەشە پاای بە 

دەستپێشتتتتتخەری یاستتتتتادانانی لە دەستتتتت  بێتتتتت  وەك ئەوە وایە 
 .(2)لەدەس  بێ  دەواەتی نڕەواییافەرم
 
 پێن سەیشاەسعپێيخەلیش  س اان نش -4

جتتۆراو  شتتارەزایانی بتتواری یاستتا هەوایانتتداوە لە گۆشتتە نیگتتای
وهەنتدێ  لە وەدبتۆ دەستپێشتخەری یاستادانان كر ەوە پێناستەی جۆر

وەك قۆناغێتتت  لە قۆناغەكتتتانی یاستتتادانان پێناستتتەیان كتتتردوە و وەك 

                                                            
د . محمد ەباس محسگو اقتتراح القتوان گ بت گ المبتادرة التشتريع ت البەلمان تت والمبتادرة 2  

 .   10وص1223وسنت 22نسان ت وەدد الحكوم ت و مجمت االكاديم ت لمدراساا االجتماە ت واال
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لەوە كتتتتتتتردۆتەوە   كە جەختتتتتتتتی (د.لبیتتتتتتتی ابتتتتتتتراهی )ئەوەی 
یتیە لە قۆنتتاغی یەكەمتتی یاستتادانانو رری یاستتادانان بتتدەستپێشتتخە

ەكی ووەك پیتتادە كردنتتی دەستتەیا و تایبەتمەنتتدی هەنتتدێكی دیتتكە
 (د.ەبتتتتدالباقی البكتتتتری)پێناستتتتەیانكردوە و وەك ئەوەی  یاستتتتادانان

ە دەستپێشتتتخەری كردویەتتتتی كاتێتتت  جەختتتتی لەوە كتتتردۆتەوە ك
كە بۆ دەستەیتی خستنە رووی پرۆژە یاسایە وێییاسادانان مەبەس  ل

لە پێناو گرتنەبەری رێوشتوێنەكانی پرۆستەی  وتایبەتمەند بە یاسادانان
ئتێمە بە  بەیم ئەوەی   .(1)دەرچواندنی لە شێوەی یاسادا  ویاسادانان 

لێتترەدا ئامتتاژەی پتت  بكەیتتگ و پێشتتمان وایە تتتا  وەپەستتندمان زانیتت
ەكەی راددەیەك پێناستتەیەكی ورد و زانستتتی بێتت  و بتتریتیە لە پێناستت

متافی  بتریتیە لە  وكتردوە ی ناستەێكە بەم شێوە پ ودۆڤیرجیە مۆریس 
بتودجە وخستنە بەردەس  و پێشكەشكردنی دەقێكی تایبەتە بە یاستا 

بتتۆ بەردەمتتی پەرلەمتتانو بەمەبەستتتی گنتوگتتۆكردن و یتتان بڕیارێتت  
 . (1)دەنگدان لەسەری

لە میتتتتتانەی ئەو پێناستتتتتەیەوە دەگەیتتتتتنە ئەو ئەنجتتتتتامەی كە  
و دەستتتورو پیتتادەكردنی تایبەتمەنتتدیەكە شتتخەری یاستتادانانو دەستپێ

                                                            
د.ەبتتتدالقادر محمتتتد الق ستتتي و االلكتتتام الدستتتتوريت المنلمتتتت القتتتتراح القوان گومصتتترو  2

 . 21و22وص1221و 2القاهرةوالمركز القومي لەصداراا القانون توط
موريس دوفرج تتو المسسستاا الس است ت والقتانون الدستتورجو ترجمتت: د.جتور  ستع دو  1

 .223و ص1223و سنت 1لەبحاث والنشرو ط الشبكت العرب ت
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بە دوو پێتوەر لە و یخستتوەرێكیاسا یان پەیتڕەوی نتاوخۆی پەرلەمتان 
 هەر پێشنیارێكی دیكەی ئاسایی جیا دەكرێتەوە ئەوانیش 

پێوەری كەسی : بەپێتی ئەو پێتوەرە دەبێت  پەیتڕەو كردنتی  -2
بێت  دەانێكەوە ندیە تەنیا لەالیەن كەس و الیەنەتمەئەو تایب

 كە یاسا رێگەی پێدابگ بە پەیڕەو كردنی.
پێتتوەری بتتابەتی : دەبێتت  دەستپێشتتخەری یاستتایی بتتابەا  -1

كە شیاوی ئەوە بێ  ببێتە یاسا و واتتا و گەلێ  لە خۆ بگرێ  
بۆیە و بێ   دابواری رێكخستنی یاسالەچوارچێوەی بابەتەكە 

 لێرەشتتتەوە لە هەر بتتتابەتێكی دیتتتكەوە جیتتتاواز دەبێتتت  كە
 .(1)وەی یاسادا رێ  بخرێ  ناشێ  لە چوارچێ

 
م: چوارچێخخوەی دەسخختوری و یاسخخایی رێكخسخختنی دەستپێشخخخەری ەدوو

 یاسادانان
لە گەڵ تایبەتمەنتدیەتی سیستتمی  نیبە پێی گونجا هەر ویتێ  
 یدەستپێشتتتخەری یاستتتادانانبتتتابەتی  یی ختتتۆی واسیاستتتی و یاستتت

اای هاوبە  لە چۆنیەتی رێكخستوە و بەیم ئەوە بەو مانایە نیە كە خ
رێكخستتتنیدا لە نێتتوان ویتانتتدا بتتونی نتتیەو بتتۆیە دەتتتوانیگ بڵێتتیگ 

لەم چوارچێتتتوە  دەستپێستتتخەری یاستتتادانان وبەشتتتێوەیەكی گشتتتتی
   وە: خرادەستوری یاساییانەدا رێك

                                                            
المبادرة بالقوان گ ب گ البرلمتان والحكومتت فتي الجزائتر وفقتا لمتعتدي  و  رلماني لبنت خ ر 2

 .2و ص  1227و مذكرة لن   شیادة الماستر و سنت 1221الدستورج 
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 : كخستنی لە دەستوردا رێ -2
زۆرێتت  لەو ویتتتانەی ختتاوەنی دەستتتورێكی نوستتراون و بتتابەتی 

پێشتتخەری یاستتادانانیان لە دەستتتوردا جێگیتتر رێكخستتتنی دەست
ێتتتتەوە بتتتۆ سروشتتتتی دەستتتتوریانەی رەكتتتردوە و ئەوە  دەگ

بتتابەتەكە لەالیەك و پەیوەندیتتدار بتتونی بە رێكخستتتنی ستتنوری 
دەسەیتە جیاوازەكتانەوە لەالیەكتی دیتكەو لەو پێناوەشتدا یاستا 

لەوەی  پیتتتتتادەكردنی ئەو  گرێگتتتتترت  دانەری دەستتتتتتوری بتتتتتۆ
مممەن  لە نێوان دەسەیتەكان دروس  و  ناكۆكی  وەتایبەتمەندی

نەكاا و نەبێتە ختاای ناستەقامگیری پەیوەنتدیەكانیانو  جتۆر و 
شتتتێوازەكانی و چتتتۆنیەتی پیتتتادەكردن و ئەو الیەنتتتانەی متتتافی 
پیتتادەكردنی دەستپێشتتخەری یاستتادانانیان هەیە لە دەستتتوردا 

ا ئەو یاستتادانەری دەستتتوری لە فەرەنستتن. بۆنمتتونە خستتتویرێك
ی 2048دەستتتتوری فەرەنستتتی ستتتاای ی لە چوارچێتتتوەی تبابەتتتت

 .(1)جێگیركردوە هەمواركراو 
                                                            

گ مگ لق ك  مت)یدا هاتوە: (40)ی هەمواركراوو لە ماددەی2048دەستوری فەرەنسی ساای  2
تكتون مناقشتت مشتروەاا القتوان گ  .رئ س الوزراء وأەضاء البرلمان المبادرة بتالتشريع

الحكوم ت في مجمس الوزراء بعد التشاور مع مجمس الدولت ويت  ەرضیا فتي والتدأ أو 
آخر مگ مجمسي البرلمان. سوف ُتطرح مشروەاا قوان گ المال ت وتم  المتعمقت بتموي  

ألولى أمام الجمع ت الوطن ت. دون المساس بالنقرة األولى مگ الضمان االجتماەي لممرة ا
وفإن مشروەاا القوان گ التي تعتال  بشتك  أساستي آل تت تنلت   المجتمعتاا  33المادة 

مجتاالا  تشريعاا الموازنت و و.المحم ت يجی أن تعرض لممرة األولى في مجمس الش وخ
متس التشتريعي النتاني مجتاالا مخصصتت لممج مخصصتت لممجمتس التشتريعي األو  و 

يخضع ەرض مشروەاا قوان گ الحكومتت أمتام الجمع تت الوطن تت أو مجمتس الشت وخ 
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                                          رێكخستنی لە یاسای ئاسایی :  -1
ئەو ویتانەی كە خاوەنی دەستوری نوسراو نیگو یان هەنتدێ  لە 

لتتتتت دةستتتتتوردا ویتتتتتان بەپێتتتتی پێویستتتت  ئەو بابەتەیتتتتان 
نەری ئاستایی تتا لە نەخستوەو پانتاییەك ماوەتەوە بۆ یاستادارێك

ئەو  بە شتتێوەیەكی بنەڕەتتتی  دا وچوارچێتتوەی یاستتای ئاستتایی
و یتتان دوبتتارە رێكیبختتاتەوە لە ستتایەی هتتێڵە رێكبختتاابتتابەتە 

بە نمتتونە هەرێمتتی كوردستتتان بەهتتۆی گشتتتیەكانی دەستتتوردا. 
نتتیە و  تتتایبەا بە ختتۆی نوستتراوی  ئەوەی ختتاوەنی دەستتتورێكی

تایبەتمەندیەی لە چەند یاسایەكی ئاستایی سروشت   وبەشێ  لە
و یاسای سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان كخستوە ێدەستوریدا ر

نجتتتومەنی ەی هەمتتتواركراوو یاستتتای ئ 1224ی ستتتاای (2)ژمتتتارە 
یاسای دەستتەی  ی هەمواركراوو 2001ی ساای (4)وەزیرانی ژمارە
اركراوو هەروەهتا یاستای ی هەمتو 1222ساای  (4)دەستپاكی ژمارە

و 1223ی ستاای (3)كۆمسیۆنی بایی سەربەخۆی هەابااردنی ژمارە
                                                                                                                               

ال يت  تضتم گ مشتروەاا قتوان گ الحكومتت فتي  .لمشروط التي يحددها قانون أساسي
جدو  األەما  إذا ما أەمگ مستمر رؤساء مجمس البرلمان األو  الذج تم  إلالت مشروع 

يت  االمتنا  لمقواەد التتي يحتددها قتانون أساستي. فتي لالتت ەتدم القانون إل ە أنە ل  
االتناق ب گ مستمر الرؤساء والحكومتو يجوز لرئ س مجمس البرلمتان المعنتي أو لترئ س 
الوزراء إلالت المسألت إلى المجمس الدستورج الذج سوف يب  ف یا فتي غضتون امان تت 

نصوص ەم یا في القانونو أن يقتدم يجوز لرئ س ألد المجمس گو وفقا لمشروط الم .أيام
مشروع قانون خاص مقدم مگ ەضو ەمى مجمس الدولت يعرضە ەضو مگ ألد مجمسي 
البرلمان وذل  إلبداء الرأج ف ە قب  النلر ف ە في المجنتو ما ل  يعترض هذا العضو ەمى 

 (.ذل 
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كە بە شتتتێ  لە تایبەتمەنتتتدی  ننمتتتونەی ئەو كتتتۆمەاە یاستتتایانە
لە هەرێمتتتتتی كوردستتتتتتان بە  نانیاندادەستپێشتتتتتخەری یاستتتتتا
یاستتتا دانەری ەیتتتراقیش رێكخستتتتوە . شتتتێوەیەكی بنەرەتتتتی

سەرلەنوێ و  1224ەی ساایهەوایداوە لەسایەی دەستوری هەمیش
ی ساای (24)لە یاسای ئەنجومەنی نوێنەران و پێكیاتەكانی ژمارە

دوبتتتارە بەشتتتێ  لە بتتتابەتی دەستپێشتتتخەری یاستتتادانان  1228
رێكبختتاتەوە پشتت  بەستتتگ بەو تێگەیشتتتنەی هەیبتتوە بتتۆ دەقە 
دەستتتوریەكانو هەرچەنتتدە دواتتتر دادگتتای فیتتدراای بە پاستتاوی 

ری وبەشتتتتتتێ  لەو دوبتتتتتتارە نەبتتتتتتونی پشتتتتتتتیوانی دەستتتتتتتو
رێكخستنەوەیەی هەاوەشاندەوەو دواتر لە بەشەكانی دیكەی ئەو 

 توێاینەوەی بەوردی ئاماژەی پێدەكەیگ.
 
 ڕوی ناوخۆی پەرلەمانیرێكخستنی لە پە -4

فتراوان  و كی بنەرەتتییەهەندێ  لە یاسادانەری ویتان بە شێوە
یتتڕەوی تایبەتمەنتتدی دەستپێشتتخەری یاستتادانانی لە چوارچێتتوەی پە

ناوخۆی پەرلەماندا رێكخستوە و ئەوە  بە هۆی ئەوەی لە دەستتور و 
یاستتا ئاستتاییەكاندا رێتت  نەختتراوانو یتتاخود دەستتتور ئەو دەستتەیتەی 

نمونەی رێكخستتنی پەیتڕەوی نتاوخۆی ئەنجتومەنی گشتتی پێداون . 
 ودوو یاستادانەرن پەرلەمانی كوردستتان بەریتانیا و پەیڕەوی ناوخۆی

خستتتنی ئەو بتتابەتە لە نەی دەستتتور و  تەنتتانەا رێككە لەبەر نەبتتون
پەنایتتتان بتتتردۆتە بەر  وبەشتتتێوەیەكی ریشتتتەیی یاستتایەكی ئاستتتاییدا
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ێشتتخەری یاستتادانان لە نێتتو پەیتتڕەوی نتتاوخۆی پرێكخستتتنی دەست
كیاشە ئەوە لە نێو دەستوری رپەرلەمانەكانیانداو هەرچی پەرلەمانی تو

بە رونی ئامتاژەی بتۆ ئەوە  (88)ماددەی  وی هەمواركراودا  2081ساای 
كتتردوە كە وردەكتتاری تتتایبەا بە دەستپێشتتخەری یاستتادانان لە نێتتو 

 پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجومەنی نیشتیمانی رێكدەخرێ .
 
 قۆناغەكانی هاتنەبوونی دەستپێشخەری یاسادانان : سێیەم

  كە ێتتتتتتتتتكەودەهەروەك لە پێناستتتتتتتتتەكەیدا  بۆمتتتتتتتتتان دەر
بتتۆیە  (كتتائگ قتتانونی)ییە ادەستپێشتتخەری یاستتادانان بتتونێكی یاستت

 كۆمەاێ  قۆناغ بەیەكەوە رۆڵ  دەبینگ لە هاتنە بوونی بەمشێوەیە:
 
 :  و درك پێكردن پاانەر قۆناغی  -2

لەو قۆناغەدا درك كردن بە بابەتێ  كە پێویستتی بە رێكخستتنی 
استا رێكختراوە بەیم بەهتۆی ییاسایی هەیە و یان بابەتێت  كە بە 
یستتتی بە گتتۆریگ هەیەو دەبێتت  پێشتتكەوتنەكانی ژیتتانەوە پێو

ە ستتتتایەی ئەو لستتتتەرلەبەری جتتتتارێكی دیتتتتكە رێكبختتتترێتەوە 
و یتان كەهاتۆتە كتایەوە یپیشكەوتنانەی بەدییاتون و ئەو واقیعە

بەشتتێكی یتتان  درك كتتردنە بەوەی بتتابەتێكی ریكختتراو بە یاستتا
ئەویش  یەوهەندێ  الیەنی پێویستی بە دوبارە رێكخستنەوە هە

نەتوانراوە  دای رێكخستنیدا لە جاری یەكەمبەهۆی ئەوەی لە كات
كەم و كوریەكتتانی بكرێتت  تتتا ئەو كتتاتەی  لەپێشتتبینی هەنتتدێ  
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 یپتاانەرانە بەشتێكگ لەوخراوەتە بواری جێبەجێكردنەوەوئەمانە 
كە ستتتتتەرەتا و قۆنتتتتتاغی یەكەمتتتتتی هەر دەستپێشتتتتتخەریەكی 
یاستتادانان پێكتتدەهێنگ و رەنتتگە ئەو قۆنتتاغە لەالیەن ئەو كەس و 

نەوە پیتتتتتادە بكرێتتتتت  كە تایبەتمەنتتتتتدی دەستپێشتتتتتخەری الیە
نی بە یاستتتا پێتتتدراوە و رەنتتتگە  لەالیەن خەاكتتتانێكی ایاستتتادان

بە مەرجتتی نەگرتتتوە كتت  بە یەكەم  ادیتتكەوە بێتت  و واتتتا یاستت
قۆنتتاغی دەستپێشتتخەری یاستتادانان هەادەستتتێ و بتتۆ نمتتونە لە 
هەرێمتتی كوردستتتان ئەنجتتومەنی وەزیتتران تایبەتمەنتتدی پیتتادە 

انی هەیە بەیم مەر  نتیە ختۆی دنی دەستپێشتخەری یاستادانكر
هەریەك لەو پتتاانەرانە بكتتاا كە دەبتتنە ستتەرەتای هتتاتنە  درك بە

بونی و بەاكو زۆربەی جار لە رێگەی وەزارەتەكانەوە لەو پاانەرانە 
 ئاگادار دەكرێتەوە.

 
 : قۆناغی گەیاەكردنی بیرۆكە -1

ی پستتتپۆر و انلەو قۆنتتتاغەدا لە بەرەنجتتتامی گنتوگتتتۆی كەستتت
 دەستنیشتتتانپەیوەندیتتتدار تەواوی رەهەنتتتدەكانی ئەو بتتتابەتە 

دەكرێ  كە پێویستی بە رێكخستگ یتان دوبتارە رێكخستتنەوەی 
یاستتتتایی هەیە و لە رێتتتتگەی دەستنیشتتتتانكردنی هۆكارەكتتتتانی 
پێویس  بونی رێكخستنی ئەو بابەتە و چۆنیەتی رێكخستتنی لە 

تەواو لە روی  چوارچێتتتوەی یاستتتایەكدا  و بەمە  بیرۆكەیەكتتتی
بتتۆ چتتۆنیەتی رێكخستتتگ و هۆكتتارە  وزیینتتیەوە گەیاە دەبێتت 
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ی ێكخستتتتنیەوەو لەم قۆناغەشتتتدا لە روپێویستتتتەكانی پشتتتتی ر
یاساییەوە بەمەر  نەگیراوە كە كێگ ئەو كەس و الیەنە پسپۆر و 

لە گەیاەكردنتتتتی  نتتتتدانەی دەبێتتتت  بەشتتتتداری بتتتتكەنەتایبەتم
 بیرۆكەكەدا.

 
 : س قۆناغی دارشتنی رەشنو -4

لەم قۆنتتاغەدا بیتترۆكەی گەیاە كتتراو بە پشتت  بەستتتگ بە بنەمتتاو 
رێستتاكانی دارشتتتنی یاستتاكانی پەیتتڕەو كتتراو لە هەر ویتێتت  و لە 

ێتەوە و لەو قۆنتاغەدا ردادەرێا (دراف )چوارچێوەی رەشنوسێ 
ران بەشتێوەیەكی گشتتی ئاماژەیتان بتۆ ئەوە كتردوە كە ەیاسادان

یاستایی ئەنجتومەنی شتورا یتان  الیەنی تایبەتمەنتد بە دارشتتنی
پێویستتتتتتە بیتتتتترۆكەكە لە چوارچێتتتتتوەی  وئەنجتتتتتومەنی گەلە 

بتۆ رێانەوە یان تێروانیگ و پێداچونەوە بتكەن بسەكەدا داورەشن
دارشتنەی الیەنتی  ئامادەكتاری رەشنوستەكە ئەنجتامی داوە  ئەو
وەك ئەوەی لە یاستتاینەنجومەنی شتتورای هەرێمتتی كوردستتتان .

 دا هاتوە. 1228ی ساای (23)ژمارە
 
 : و كۆكردنەوەی واژوو قۆناغی پەسندكردن -3

ەی انیرئەم قۆنتتتاغە تەنیتتتا تتتتایبەتە  بەو جتتتۆرە دەستپێشتتتخە
ە بەاكتو هی كەستێ  نتی انیاسادانان كە تایبەتمەندی پیادەكردنی

و بە هی الیەن و دامەزراوەیەك یان چەنتد كەستێكە بە هاوبەشتی
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ەی لەالیەن نمتتونە لە هەرێمتتی كوردستتتان ئەو دەستپێشتتخەریان
سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیرانەوە ئاراستەی پەرلەمتان دەكترێگ و 

تتتیە اەبەبتت  پەستتندكردنی لە ئەنجتتومەنی وەزیتتران و مەرجە روا
یاساییەكانی دەستپێشخەری یاستادانانی تێتدا نتایەتەدی و تەنیتا 

دەستپێشتتتتتخەری یاستتتتتادانان لەالیەن  نەبێتتتتت  كەئەوكتتتتتاتە 
یتتتتتتان ئەو  وئەنجتتتتتتومەنی وەزیتتتتتترانەوە پەستتتتتتند بكرێتتتتتت 

دەستپێشتتتخەریانەی لەالیەنتتتد ئەنتتتدامانی پەرلەمتتتانەوە پیتتتادە 
بتتۆ پەرلەمتتان واژووی  انردنیكدەكتترێگ و مەرجە بەر لە پێشتتنیار

دە ئەنتتتدامە  (22)كە ژمتتتارەی یاستتتایی ئەنتتتدامانی لەستتتەر بێتتت 
بەیم هەرچی پەیوەنتدی بەو دەستپێشتخەری .بەالیەنی كەمەوە

كانەوە پیتتادە دەكتترێگ ئەوا یاستتادانانەوە هەیە كەلەالیەن كەستتە
بەدەرن لەو قۆنتتتتاغەو بە نمتتتتونە ستتتتەرۆكی هەرێتتتت  لە كتتتتاتی 
پیادەكردنی تایبەتمەندی دەستپێشخەری یاسادانان و پێویستیتی 
بە رەزامەندی و پەستندكردنی هتیك كەس و الیەنێت  نتیە بەر لە 

 بۆ پەرلەمان. دەستپێشخەریەكە پێشنیار كردنی
 
 : قۆناغی پێشنیار كردن -4

پەرلەمتان و دەستپێشتخەری  رووی بتۆدن و خستنە كرنیاربە پێش
یاسادانان تەواوی قۆناغەكانی كۆتتایی پت  دێت  و بە فەرمتی و 
لەروی یاساییەوە بە دەستپێشخەری یاسادانان هەژمار دەكرێ و 
لەو قۆناغەدا تەواوی یاسادانەران لە ویتانی جییان كۆكگ لەسەر 
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پێتتدراوە بە یاستتا و  اننەی رێگەیتتنتتائەوەی تەنیتتا ئەو كەس و الیە
 پیادەی ئەو هەنگاوو تایبەتمەندیە دەكەن.

 
 پیخخخخخخخادەكردنی تایبەتمەنخخخخخخخدیئەو كەس و الیەنخخخخخخخانەی : چخخخخخخخوارەم

 هەیەدەستپێشخەری یاسادانانیان 
ئەگەرچی یاسادانان یەكێكە لە تایبەتمەندیەكانی پەرلەمان بەیم 

یتان لەو دیتكە هتیك رۆاێك یننائەوە بەو مانایە نایەا كە كەس و الیە
بەپتتتتێ ەوانەوە لە زۆربەی قۆناغەكانتتتتدا بە  وپرۆستتتتەیەدا نەبێتتتت 

شتتێوازێ  لە شتتێوازەكاندا هاوبەشتتگ لەگەایتتداویەكی  لەو قۆناغتتانە 
 شجتتۆری سیستتتەمی سیاستتیدەستپێشتتخەری یاستتادانانە و بێگومتتان 

هەیە لەستتتتەر پێتتتتدانی متتتتافی  و گرنگتتتتیكتتتتاریگەری راستتتتتەوخۆ
یەنەكتانو لەو ستۆنگەیەوە  دەستپێشخەری یاستادانان بە كەس و ال

 جۆر دابەشكردن بكەیگ: پێن دتوانیگ ئاماژە بۆ 
 
دەسخخخە تی  ەنالی لە دەستپێشخخخخەری یاسخخخادانانپیخخخادەكردنی  .2

 تەنها بە یسادانان
ئەم شتتێوازە زیتتاتر لەو ویتتتانەدا پیتتادە دەكرێتت  كە سیستتتمی 

یتەیەتە یكگرتوەكتان ئەمریكتا سەرۆكایەتی پەیڕەو دەكەن بەنمتونە و
هەمتواركراودا  2787برگەی لەوتەمتی دەستتوری ستاای  2ە مادەیكە ل

جەختتتت  لەوە دەكتتتتاتەوە كە پرۆستتتتەی یاستتتتاكاری لە ئەنجتتتتومەنی 
نتتتتوێنەرانەوە دەستتتتتپێدەكاا بەمە  ئەو متتتتافە كورتتتتتدەكاتەوە لە 
دەستی دەسەیتی یاسادانان و سەرجەم كەس  الیەنەكانی دیكەی ل  
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توركی مافی پیتادەكردنی  شێوە یاسا دانەریبە هەمان بێبە  دەكاا.
تاستتتیبەتمەندی دەستپێشتتتخەری یاستتتادانانی بە تەنیتتتا  بەخشتتتیوە  

ی هەمتتوار كتتراو  2081ئەنجتتومەنی نیشتتتیمانی كاتێتت  لە دەستتتوری 
ئامتاژەی بتۆ ئەوە كتردوە نتوێنەران بۆیتان هەیە پترۆژەی  (88)ماددەی

 .(2) یاسا پێشنیار بكەن
 

دەسخخخخخە تی  ەنیاللە  دەستپێشخخخخخخەری یاسخخخخخادانان پیخخخخخادەكردنی .0
 تەنها بە زێبەزیكردن

ئەم شێوازی دابەشكردنە لە ئێستادا وێنەی كەمە لە نێو ویتانتدا  
كاتێ   یەكێكە لەو نمونانەو فەرەنسا ورابردودا نمونەی هەبوە  بەیم لە 

ستەیتی دە تەنیتا بەئەو متافە و پیادە كردنتی  2700 یدەستوری ساالە 
كورتتتدەكاتەوە  ی پەرلەمتتانتایبەتمەنتتدو  جێبەجێكتتردن دەستتپێرێ 

لەسەر ئەو پترۆژە یاستایانەی لە لكتومەتەوە  بدااتەنیا دەنگ لەوەی 
ئتوردنیش  ی2037بە هەمان شێوە دەستوری ساای و (1)دەنێردرێ بۆی 

                                                            
نتوا  صتەل ت لم)یدا هاتوە : (88)ی هەمواركراوو لە ماددەی  2081دەستوری توركیا ساای  2

م بمشتروەاا القتوان گ عتت فتي  .التقدُّ يتنل  النلتام التداخمي اإلجتراءاا والمبتادت المتبي
مت مگ األەضاء في الجمع ت الوطن ت الكبرى لترك ا  .)مناقشت مشروەاا القوان گ المقدي

 یدا هاتوە(33 )و لە دەروازەی چوارەم و ماددەی  2700دەستوری فەرەنسی ساای  1
حكومتت القوان تگو فتي ل تگ تقتصتر الستمطت التشتريع ت ەمتى إبتداء التترأج فتتي تقتترح ال )

 .(المشتروەاا الحكوم تت دون إن يكتتون لیتتا الحتتق فتتي تعديمیتتا
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بەهەمتتان شتتێوە . (2) ئەو متتافەی تەنیتتا بە ستتەرۆك وەزیتتران بەخشتتیوە
میرنشتتتتینە لە  ی هەمتتتتواركراوی بەركتتتتار 2072دەستتتتتوری ستتتتاای 

ئاماژەی بەوە  (أ)برگەی (1)خاای  222كگرتوەكانی ەەرەبی لە مادەی یە
كە دەستپێشتتتتخەری یاستتتتادانان تەنیتتتتا لە تایبەتمەنتتتتدی و   كتتتتردوە

 . (1)دەسەیتی ئەنجومەنی وەزیراندایە
 

لەنێخخخوان  شخخخیهاوبەبە دەستپێشخخخخەری یاسخخخادانان  پیخخخادەكردنی .3
  دەسە تی یاسادانان و زێبەزێكردن

وتتریگ شتتێوازی پێتدان و دابەشتكردنی متتافی ئەم شتێوازە بەربا
ش لەو ویتتانەدا كتاری دانانە  لە ویتانتدا بەزۆریتادەستپیشخەری یاس

پتتت  دەكرێتتت  كە سیستتتتەمی سیاستتتیان پەرلەمتتتانیە یتتتان نتتتیم ە 
 1224سەرۆكایەتیە و بە نمونە ەێراق كە لە دەستوری هەمیشەیی ساای 

هەریەك لە ستتەرۆكی كاتێت   بەرونتی ئەومتافەی داوەتە  . (4)12متادەی 

                                                            
يعتترض رئتت س التتوزراء )دا هتتاتوە  2و ختتاای 38لە متتاددەی  2037دەستتتوری ئتتوردنی ستتاای  2

  متا ەترض ەم تە يرفتع التى مجمتس مشروع ك  قتانون ەمتى مجمتس النتوا و فتاذا قبت
 .(االە ان وال تعتبر المشاريع قوان گ ما ل  يوافق ەم یا المجمسان ويصدقیا المم 

 (2)ختتتاای (222)و لە متتتادەی 2072دەستتتتوری  میرنشتتتینە یەكگرتوەكتتتانی ەەرەبتتتی ستتتاای  1
يعد مجمس الوزراء مشروع القانون ويعرضە ەمى المجمس الوطني )یدا هاتوە (أ)بڕگەی

 (تحادجاال
یەكەم: پتتترۆژەی یاستتتاكان لەالیەن  ) 12و م 1224دەستتتتوری  هەمیشتتتەیی ەیتتتراق ستتتاای  4

ستتەرۆكی كۆمتتار و ئەنجتتومەنی وەزیتترانەوە پێشتتكە  دەكتترێگ. دووەم: پێشتتنیازی 
ئەنتتتتدامی ئەنجتتتتومەنی نتتتتوێنەران و یتتتتان یەكێتتتت  لە لیتتتتانە  22یاستتتتاكان لەالیەن 

 .(تایبەتمەندەكانیەوە پێشكە  دەكرێگ
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كۆمتتتار و ئەنجتتتومەنی وەزیتتتران لەالیەك و ئەنتتتدامانی ئەنجتتتومەنی 
 نوێنەرانیش لەالیەكی دیكە.

 
 دەستپێشخەری یاسادانان لەالیەن خەڵكەوە : پیادەكردنی  .4

هاویتیان دەتتوانگ لە رێتگەی گترتنە  دالەمجۆرە دەستپێشخەریە
 بەری چەنتتتتد رێككتتتتارێكەوە خۆیتتتتان راستتتتتەوخۆ پیتتتتادەی متتتتافی
دەستپێشخەری یاسادانان بتكەن و بە نمتونە لە ویتتی فمیبتیگ بە پێتی 

 The Initiative and Referendum) یاستای دەستپێشتخەری و راپرستی

Act)  و متافی پیتادە كردنتی دەستتپێخەری  2080ی ساای  (1744)ژمارە
یەكەم كە  جۆریو  جۆریاسادانانی داوە بە هاویتیانی فمیبینی بە دوو 

وخۆ بۆیان هەیە پێشنیازی پرۆژە یاسا بتكەن و بتیخەنە خۆیان راستە
دەستپێشتتخەری یاستتادانانی  و ئەمجۆرەیتتانی ناونتتاوە بەدەنگتتدانەوە 
 تتتوێاینەوەییتتان جتتیگەی بتتاس كردنتتی ئەم جۆرەو ئەم  (2)راستتتەوخۆ
كە هاویتیتتتان لەرێتتتگەی  بتتتریتیە لەوەیدووەم  جتتتۆریو ئتتتێمە نتتتیە 

پیتادەی  هەیە ی یاستا بۆیتانرێكخراوێكی جەماوەری تۆماركراو بە پێ
یاستا  ەازیو راستتەوخۆ پێشتن مافی دەستپێشخەری یاستادانان بتكەن

هتتتروةها یاستتادانەری  .(1)ئاراستتتەی ئەنجتتومەنی نتتوێنەران بتتكەن 

                                                            
 5376( ژم اە  )The Initiative and Referendum Actای )یاس  1

 
لە م ادد   1191( ی س ای

(7(
 
 Initiative on statutes which refers to a(ي   ه ت  ا)   )2( ب  ەیەی ) ( ڵ  ای

petition proposing to enact a national legislation ،)
https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1989/ra_6735_1989.html 

 5376( ژم اە  )The Initiative and Referendum Actیاس ای ) 2
 
لە م ادد   1191( ی س ای

 Indirect initiative" is exercise of initiative by the" ( بەیەی ) (ی ه ت ا) ە   )7)
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تیتتان كە یئیستتپانیش ئەو رێ تتكەی گرتتتۆتە بەر و متتافی داوە بە هاو
 راستەوخۆ پێشنیاری پێشنیازە یاسا بتكەن بتۆ ئەنجتومەنی نتوێنەران

پێنجستتەد هەزار هتتاویتی (422222)لە  تربەمەرجتتی ئەوەی یەكەم: زیتتا
واژوی لەسەر پێشنیارەكە كردبێت  و دووەم: نابێت  پێشتنیازە یاستاكە 

بابەتەكتتانی  یاستتای تەنزیمتتی وبتتا و یاستتا سروشتت   تتتایبەا بێتت  بە
شش.(1) و یاساكانی تایبەا بە لێبوردننێودەواەتیەكان

ش

دانان لەالیەن پەرلەمخخانی پیخخادەكردنی دەستپێشخخخەری یاسخخا .4
 شهەرێمەكانەوە:

لە ویتە فیتتدراایەكان جتتگە لە پەرلەمتتانی فیتتدراای پەرلەمتتانی 
هەرێمەكتتتانیش بونیتتتان هەیەو لە هەنتتتدێ  لەو ویتتتتانەو پەرلەمتتتانی 

لە دەركردنتتتی یاستتتا لە تایبەتمەنتتتدی  ستتتەرباری بتتتونیهەرێمەكتتتان 
ێشتتتنیاز و تایبەتمەنتتتدی پێشتتتنیاركردنی پداهەرێتتتمەكەچوارچێتتتوەی 

                                                                                                                               
people through a proposition sent to Congress or the local legislative 

body for action (ی ه تا)     11) ە تا لە مادد ی( تەە 
(Any duly accredited people's organization, as defined by law, may file a 

petition for indirect initiative with the House of Representatives, and 
other legislative bodies. The petition shall contain a summary of the 
chief purposes and contents of the bill that the organization proposes 

to be enacted into law by the legislature. .)
https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1989/ra_6735_1989.html 

يحدد )یدا هاتوە (4)خاای (87)ی هەمواركراو و لە ماددەی  2078دەستوری ئیسپانی ساای  2
أساستتي أشتتكا  ممارستتت المبتتادرة الشتتعب ت وشتتروطیا وذلتت  متتگ أجتت  تقتتدي  قتتانون 

توق تع مواتق. وال  422222وال يجی في جم ع األلوا  تقدي  أق  متگ  .مقترلاا قوان گ
يمكگ أن تخص المبادرة المذكورة المجاالا التي تنلمیا القوان گ التنل م ت والضتريب ت 

 .(ا  صەل اا إصدار العنووالقوان گ ذاا الطابع الدوليو وال أن تط
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یاساشی پێتدراوە بتۆ پەرلەمتانی فیتدراای و وەك ئەوەی لە ئیستپانیادا 
خۆجێیەكتتان تتتا هەرێتتمە اوەتە پەرلەمتتانی رهەیە كە تایبەتمەنتتدی د

  .(1)ی فیدراای پێشنیازە یاسا پێشنیار بكەن بۆ ئەنجومەنی نوێنەران
 

دەسخخە تی  دەستپێشخخخەری یاسخخادانان لەالیەنپیخخادەكردنی  .6
 دادوەریەوە

دێ  لە یاستتتادانەرانی ویتتتتان تایبەتمنتتتدی پیادەكردنیتتتان هەنتتت
بەخشیوەتە دەسەیتی دادوەریو وەك ئەوەی یاستادانەری ئیكتوادۆری 
كردویەتی و كە تایبەتمەندی دەستپێشتخەری یاستادانانی بەخشتیوەتە 
هەریەكە لە دادگای دەستتوری و نوستیگەی داواكتاری گشتتی و چەنتد 

 .(2)دامەزراوەیەكی دیكەی دادوەری 
  

                                                            
يجتوز )یدا هتاتوە(1)خاای (87)ی هەمواركراو و لە ماددەی  2078دەستوری ئیسپانی ساای  2

أن تطالتتی الجمع تتاا التشتتريع ت المحم تتت التابعتتت لمجتمعتتاا الحكتت  التتذاتي الحكومتتت 
بتبني مشروع قانون أو أن تح   إلى ه نت مكتی مجمس النوا  مقترح قانون مع إيناد 

ەات متگ أەضتائیا ەمتى األكنتر لمتدفاع ەتگ مشتروع أو مقتترح القتانون أمتام المجمتس ا
 .(المذكور

یتدا هتاتوە : (3)ختاای  (243)ی هەمتواركراوو لە متاددەی  1228دەستوری ئیكوادۆری ساای  1
- ....:يبتادر بتقتدي  مشتاريع قتوان گ) المحكمتت الدستتوريتو ومكتتی المتدەي العتام . 4

ی العامو ومكتی أم گ ملال  لقوق اإلنسانو ومكتتی أمت گ ملتال  لمدولتو ومكتی النائ
 .(الشعیو في الموضوەاا المتعمقت بیا وفق صەل اتیا
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: شخخێوانەكانی پیخخادەكردنی تایبەتمەنخخدی دەستپێشخخخەری  پێخخنجەم
 دانانایاس

دا ئاماژەمتتان كتترد بەو كەس و ی ئەم بەشتتەدووەمتت تەوەرەی لە
الیەنانەی كە پیادەی تایبەتمەندی دەستپێشتخەری یاستادانان دەكەنو 
ب  گومان شێوازی جۆراوجۆر و جیاواز هەیە بۆ پیادەكردنی ئەویتش 

جتتتۆری سیتستتتەمی سیاستتتی ویا و چتتتۆنیەتی دەوستتتتێتە ستتتەر 
هەر  پەرلەمتانی نتاوخۆی رێكخستنی دەستوری ویاستایی و پەیتڕەوی

ویتێتتت  بتتتۆ ئەو تایبەتمەنتتتدیە و دەتتتتوانیگ شتتتێولزە ستتتەركیەكان 
 : ۆلێگ بكەیگپبەمشێوەیە 

 

لەالیەن  دانانشخخخێوانەكانی پیخخخادە كردنخخخی دەستپێشخخخخەری یاسخخخا -2
 پەرلەمانەوە:

تی یاستتادانان بە شتتێوازی جۆربەجتتۆر پەرلەمتتان یتتاخود دەستتەی
 پیادەی ئەو تایبەتمەندیە دەكاا لەوانە:

یەكێتتتت  لە  پیخخخخادەكردنی لەالیەن ئەنخخخخدامانی پەرلەمخخخخانەوە:ش-أ
شتتێوازەكانی پیتتادەكردنی دەستپێشتتخەری یاستتادانان ئەوەیە كە 

ەوە پیتادە دەكرێت  و جتا ئەنتدامانی تتاكە ژوری یلەالیەن ئەندامان
 (ئەنجتتومەن)یەك ژور  نەی پەرلەمتتان لەو بتتاراپەرلەمتتان بێتت  لە

لەو  (ئەنجتتتومەنەكە)وو ژورەكەدیتتتان ئەنتتتدامانی هەروپێتتت  بێ 
لە دوو  بێتتت  واتتتتا دوانەیتتتی پێكیتتتاتەی پەرلەمتتتان بتتتارانەی كە

ژمتتتارەی یاستتتایی پێویستتت  بتتتۆ  وپێتتت  بێتتت  (ئەنجتتتومەن)ژور
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یتا یەك نهەندێ  ویا تە جیاوازە (پێشنیازە یاسا)پێشنیاركردنی 
توانێتت  ئەو تایبەتمەنتتدیە پیتتادە بكتتاا وەك شانشتتینی ئەنتتدام دە
هەروەهتتتتا ویتتتتتی مصتتتتریش بەهەمانشتتتتێوەی و  (2)مەغریتتتتی

ایبەتمەندی پیادەكردنی دەستپێشخەری یاستادانانی داوە بە یەك ت
بەیم و ئەنتدام (22)ئەندام بەیم لە هەمتان كتاا داویشتیەتی بە دە
 و(1)  جیاوازنزە  ارێككارەكانی پیادەكردنی هەریەك لەو دوو شێو

هەروها ویا هەیە بۆ پیادەكردنی ئەو تایبەتمەندیە  پێویستی بە 
ئەنتدامە بەالنتی  دە (22)ژمارەی یاسایی ئەنتدامانی پەرلەمتانە كە 

هەروەهتتتا ویا  و(3)ەێتتتراق هەروەهتتتا و (4) نوەك ئتتتوردكەمەوە 
ئەنتتتدامی  بیستتت  (12)هەیە ئەو ژمتتتارەیەی بەرزكتتترۆتەوە بتتتۆ 

                                                            
لترئ س الحكومتت وألەضتاء )یتدا هتاتوە(78)لە دەروازەی  1222دەستوری مەغریبتی ستاای  2

 .(.البرلمان ەمى السواء لق التقدم باقتراح القوان گ
لترئ س الجمیوريتتو )یدا هتاتوە  (211)ی هەمواركراو لە ماددە1223دەستوری مصری ساای  1

ولمجمس الوزراءو ولك  ەضو فى مجمس النوا  اقتراح القتوان گو ويحتا  كت  مشتروع 
قانون مقدم مگ الحكومت أو مگ ُەشتر أەضتاء المجمتس إلتى المجتان النوە تت المختصتت 

مجنتت أن تستتمع إلتى بمجمس النوا و لنحصە وتقدي  تقرير ەنە إلى المجمسو ويجتوز ل
المجان التشتريع ت و وال يحتا  االقتتراح بقتانون المقتدم متگ   ذوى الخبرة فى الموضوع

ألد األەضاء إلى المجنت النوە تو إال إذا أجازتتە المجنتت المختصتت بالمقترلتااو ووافتق 
 .(.المجمس ەمى ذل و فإذا رفض  المجنت االقتراح بقانون وجی أن يكون قرارها مسببا  

يجتوز )یتدا هتاتوە (2)ختاای  (01)ی هەمواركراو لە متاددەی 2041ەستوری ئوردنی ساای د 4
 .(لعشرة او اكنر مگ اەضاء اج مگ مجمسي االە ان والنوا  ان يقترلوا القوان گ

مقترلتتاا  )بتتڕگەی دووەمیتتدا هتتاتوە  (12)و لە متتاددەی 1224دەستتتوری ەیراقتتی ستتاای  3
 .(س النوا القوان گ تقدم مگ ەشرة مگ اەضاء مجم
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یاستتادانەریش هەیە ژمتتارەكەی زۆر .(2)ائیتتر پەرلەمتتان وەكتتو جەز
لەوە زیتتاتر بەرز كتتردۆتەوە وبتتۆ نمتتونە یاستتادانەری ەیراقتتی لە 

ی 2000پەیتتتتڕەوی نتتتتاوخۆی  ئەنجتتتتومەنی نیشتتتتتیمانی ستتتتاای 
و تایبەتمەنتتدی دەستپێشتتخەری یاستتادانانی  داوە بە  هەاوەشتتاوە

یەك لەستتەر  (3\2)ئەنتتدامانی ئەنجتتومەنەكە بە مرەجێتت  لەالیەن 
اری ئەنتتدامانی ئەنجتتومەنەكەوە پێشتتنیار بكرێتت و لە كاتێكتتدا چتتو

دووسەدو پەنجا ئەندام پێ  دێت و كەواتە  (142)ئەنجومەنەكە لە 
مان بتتتتتۆ پیتتتتتادەكردنی  داژمتتتتتارەی یاستتتتتایی پێویستتتتتتی ئەنتتتتت

  .(2)لەفتاو پێن  ئەندامە  (74)دەستپێشخەری یاسادانان
دێ  لە ویتتان هەن پیادە كردنی لەالیەن لیژنەكانی پەرلەمانەوە:ش- 

پیادە كردنی دەستپێشخەری   یتایبەتمەند نیشالیانەكانی پەرلەم
و بەهەمانشێوە یاستادانەری (3)یاسادانانیان پێدراوە و وەكو ەیراق 

                                                            
لكّ  مگ الوزير )یدا هاتوە (241)ی هەمواركراو و لە ماددەی 1221دەستوری جەزائیری ساای  2

تكتون  : 241المتتتاّدة  44األو  والّنّوا  وأەضاء مجمتس األمتت لتّق المبتادرة بتالقوان گ . 
ضتوا ە (12 )نائبا أو ەشترون ( 12)اقترالاا القوان گ قابمت لممناقشتو إذا قّدمیا ەشرون 

 .(أدناه 247في مجمس األمت في المسائ  المنصوص ەم یا في المادة 
ی هەاوەشتتاوەی ئەنجتتومەنی نیشتتتیمانی ەیراقتتی و لە  2000پەیتتڕەوی نتتاوخۆی ستتاای  1

ينلر المجمس في مشروەاا القوان گو التي يقترلیا ربع ەدد  )یدا هاتوە :(228)ماددەی 
 .( ون األمگ العامأەضاء المجمسو في غ ر األمور العسكريت وشس

مقترلتتاا  )بتتڕگەی دووەمیتتدا هتتاتوە  (12)و لە متتاددەی 1224دەستتتوری ەیراقتتی ستتاای  4
 .(القوان گ تقدم مگ ەشرة مگ اەضاء مجمس النوا و أو مگ الدى لجانە المختصت
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ستتتتتتودانیش ئەو متتتتتتافەی داوە بە لیانەكتتتتتتانی ئەنجتتتتتتومەنی 
 .(1)نیشتیمانی

یاستتتتادانەری پیخخخخادەكردنی لەالیەن ئۆپنسخخخخیۆنی پەرلەمخخخخانی: ش-ا
وەك ئتتتتامرازێكی دەستتتتتەبەركردنی بەشتتتتداری  هەنتتتتدێ  ویا

تایبەتمەنتتتتتتتدی پیتتتتتتتادەكردنی  یوئۆپۆزستتتتتتتیۆنی پەرلەمتتتتتتتان
دەستپێشتتخەری یاستتتادانانی پێتتداون و وەك ئەوەی یاستتتادانەری 

   .(2)كردویەتی  مەغریبی
نمتتونەی پیخخادەكردنی لەالیەن ئەنخخدامانی بێییەنخخی پەرلەمخخان: ش-ث

یبەا و بە یاستتتادانەری بەریتتتتانی كە لەرێتتتگەی شتتتێوازێكی تتتتا
لە پەیتتتتڕەوی نتتتتاوخۆی  (19)لە متتتتاددەی  رێككتتتتاری جیتتتتاواز

ە بە وپیتتتادەكردنی ئەو تایبەتمەنتتتدیەی دائەنجتتتومەنی گشتتتتی و 
كتتتۆمەاە ئەنتتتدامێ  كە ناستتتراون بە ئەنتتتدامانی كورستتتی ریتتتزی 

و ئەو ئەندامانە سەر (ش MPs Backbench or Backbenchers)پشتەوە 
نكتتتاا ستتتەر بە گروپتتتی بە زۆریتتتنەی پەرلەمتتتانی نتتتیگو لە هەما

ورەنتتتگە ختتتوێنەر بپرستتتێ  جتتتا ختتتۆ تەنیتتتا  نیش نتتتیگئۆپزستتتیۆ
ئەندامێكیش تایبەتمەنتدی پیتادەكردنی دەستپێشتخەری یاستایی 

                                                            
لتترئیس  )یتتدا هتتاتوە:(87)ی هەاوەشتتاوە و لە متتاددەی  2008دەستتتوری ستتودانی ستتاای  2

الوزراءو أو ألج وزیر اتحادجو كما ألیت لجنتت لممجمتس التوطني أو الجمیوریتو أو لمجمس 
 .(ألج ەضو بمبادرة خاصتو التقدم لممجمس بمشروع قانون

ويضتمگ الدستتورو بصتنت )یتدا هتاتوە  (22)و لە دەروازەی  1222دەستوری مەغریبتی ستاای  1
و الست ما المشاركت النعم ت في مسطرة التشتريع: .……خاصتو لممعارضت الحقوق التال ت

 .(ەگ طريق تسج   مقترلاا قوان گ بجدو  أەما  مجمسي البرلمان
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نەر ئەم دازیەكی هەیە جتتتارێكی دیتتتكە یاستتتاواپێتتتدراوە وی جیتتتا
شێوازەشتتی بڕیتتار لێتتداوە و لە وەیمتتدا  دەاێتتیگو راستتتە تەنیتتا 

یتتتانی دەتوانێتت  پێشتتنیاری ئەنتتدامێكی ئەنجتتومەنی گشتتتی بەر
بكااو بەیم رێككارەكانی جیتاوازە لەو شتێوازەی  (پێشنیازە یاسا)

جیتاوازیەكە  بە جتۆرێكە  ەوابۆ ئەندامانی بێەیەن بڕیاری لێتدر
پێشتتنیازە یاستتانەی زۆر زیتتاتر  جتتسرة كە هەلتتی بتتونە یاستتای ئەو

كتتردوە كە لەالیەن ئەنتتدامێكی بتتێەیەنەوە پێشتتنیار دەكرێتت  تتتا 
لەالیەن ئەنتتتدامێكی ستتتەر بە گروپتتتی دەستتتەیا یتتتان  یانتتتتئەو

 .(2)    گئۆپۆزسیۆنەوە پێشكە  دەكرێ
: ياستتتتادانتری ەویەمخخخخانەرلەپ یكخخخخێژور نیەالەل یكردنەادیخخخخپش- 

دەستپێشتتتخەری  دیتتتكەی پیتتتادەكردنی بتتتتريتانى شتتتكێوازێكی
بڕیتار لێتداوە كە لەالیەن ژورێكتی پەرلەمتانەوە پیتادە  یاسادانانی

كاتێ  ئەنجتومەنی لتۆرداا رەزامەنتدی لەستەر دەكرێ و ئەویش 
پێشتتتتنیازی یاستتتتەیەك دەردەبڕێتتتت  و یەكێتتتت  لە ئەنتتتتدامانی 
ئەنجتتتومەنی گشتتتتی تەبەنتتتی دەكتتتاا و پێشتتتنیاری دەكتتتاا بتتتۆ 

 .(2)ئەنجومەنی گشتی 
 

                                                            
فعال تتت المعارضتتت البرلمان تتت وتأا رهتتا ەمتتى اداء الستتمطت  و.د. ستت نان بتتأكراد م ستترو 2

 (2)الجتزء ( 1)والعتدد ( 3)والمجمتد  ( 3)التشريع تو مجمت جامعت تكريت  لمحقتوق الستنت 
 .24و ص 1220و
ساجدوالستتمطت التشتتريع ت وصتتگ الس استتت العامتتت فتتي النلتتام د. یتتزن خمتتوق محمتتد  1

 .141و ص1220و لسنت  2البرلمانيودار االكاديم ون لمنشر والتوزيع وەمانوط
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 شێوازەكانی پیادەكردنی لەالیەن دەسەاڵتی جێبەجێكردنەوە : -1
انان دەسەیتی جێبەجێكردنیش هاوشێوەی دەسەیتی یاساد

یەك شتتتێوازی نتتتیە بتتتۆ پیتتتادە كردنتتتی ئەو تایبەتمەنتتتدیە و 
 بەشێوەیەكی گشتی س  شێوازی پیادەكردنی هەیە : 

تەوە : یلەالیەن ستتتتتتتەرۆكی وتەنیتتتتتتتا پیتتتتتتتادەكردنی ش-أ
یاسادانەری هەندێ  لە ویتان بەدەر لەوەی تایبەتمەندی 
ئامادەكردنی پرۆژە یاسای بەخشیوەتە كت  و بەیم تەنیتا 

الیەن ستتتتتتتەرۆكی ویتەوە پیتتتتتتتادەی دەتوانرێتتتتتتت  لە
دەستپێشتتتتتتخەری یاستتتتتتادانان بكرێتتتتتت  و وەك ئەوەی 
یاسادانەری لوبنتانی كردویەتتی كاتێت   تەنیتا ستەرۆكی 
كۆمتتاری تایبەتمەنتتدكردوە بە  پێشتتنیار كردنتتی پتترۆژە 

 .(1)یاساكانی لكومەا بۆ ئەنجومەنی نوێنەران 
پیتتتتادەكردنی تەنیتتتتا لەالیەن ستتتتەرۆكی ئەنجتتتتومەنی ش- 

لە هەنتتتدێ  لە ویتتتتان پیتتتادەكردنی ئەو  وە:وەزیتتترانە
تایبەتمەندیە تەنیا دراوە بە سەرۆكی وەزیران و بە نمونە 

كە تەنیا سەرۆك وەزیران مافی پێشتنیاركردنی وفەرەنسا 
و  نیشتتتتیمانیژە یاستتتای هەیە بتتتۆ ئەنجتتتومەنی ۆپتتتر

ستتتەرۆكی كۆمتتتار بێبەشتتتكراوە لە پیتتتادە كردنتتتی ئەو 

                                                            
يح   )یدا هاتوە (1)خاای   (44)ی هەمواركراو و لە ماددەی  2011دەستوری لوبنانی ساای  2

 .)مس النوا مشاريع القوان گ التي ترفع إل ە مگ مجمس الوزراء إلى مج
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غریی بە هەمانشێوە تەنیتا مەهەروەها شو(1) تایبەتمەندیە
بتتۆی هەیە پێشتتنیاری پتترۆژە یاستتا ستتەرۆكي لكومتتتا 

ئەنجتومەنی نتوێنەران و پادشتای ویا بێتبە  بكاا بۆ 
 .(2)كراوە لە پیادەكردنی ئەو تایبەتمەندیە 

پیخخخادەكردنی لەالیەن سخخخەرتكی و ن و ئەنجخخخومەنی ش-ا
: لە ەوەرانیخخنەو ینەنجخخومەئ یكترەسخخيخخان  وەنیخخران

استتتادانەر تایبەتمەنتتتدی پیتتتادەكردنی هەنتتتدێ  ویا ی
دەستپێشخەری یاسادانانی داوە بە ستەرۆكی ویا و لە 
هەمتتان كتتاا داویشتتیەتی بە ئەنجتتومەنی وەزیتتران و بە 

تایبەتمەندیەی  نمونە ەیراق و یاسادانەر پیادەكردنی ئەو 
داوە بە هەریەك لە ستتتتەرۆكی كۆمتتتتار و ئەنجتتتتومەنی 

یصتتری بەهەمتتان ری مەناهەروەهتتا یاستتاد .(3)وەزیتتران 

                                                            
مگ لق ك  متگ )یدا هاتوە (40)لە ماددەی  2048دەستوری فەرەنسی هەموار كراوی ساای  2

تكتون مناقشتت مشتروەاا القتوان گ  .رئ س الوزراء وأەضاء البرلمان المبادرة بتالتشريع
الحكوم ت في مجمس الوزراء بعد التشاور مع مجمس الدولت ويت  ەرضیا فتي والتدأ أو 

 .(البرلمانآخر مگ مجمسي 
لترئ س الحكومتت وألەضتاء )یتدا هتاتوە (78)و لە دەروازەی 1222دەستوری مەغریبی ساای  1

تودع مشاريع القوان گ باألسبق ت لدى  .البرلمان ەمى السواء لق التقدم باقتراح القوان گ
مكتتتی مجمتتس النتتوا و غ تتر أن مشتتاريع القتتوان گ المتعمقتتتو ەمتتى وجتتە الخصتتوصو 

ت وبالتنم تت الجیويتتو وبالقضتايا االجتماە تتو تتودع باألستبق ت لتدى بالجماەاا التراب ت
 .(مكتی مجمس المستشاريگ

مشتتروەاا  )بتتڕگەی یەكەمیتتدا هتتاتوە  (12)و لە متتاددەی  1224دەستتتوری ەیراقتتی ستتاای  4
 .(القوان گ تقدم رئ س الجمیوريت ومجمس الوزراء
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دنی پترۆژە یاستای داوەتە كرشێوە تایبەتمەندی پێشتنیار
 .(1) هەریەكە لە سەرۆكی كۆمار و ئەنجتومەنی وەزیتران

لەهەمتتتان كتتتاا دەستتتتوری تونستتتی پیتتتادە كردنتتتی ئەو 
تایبەتمەنتتتدیەی داوە بە ستتتەرۆكی كۆمتتتار و ستتتەرۆكی 

 .(2)لكومەا 
 یاستتادانەری هەنتتدێ  پیخخادەكردنی لەالیەن وەنیخخرەوە: ش-ث

ویا لەپتتتاڵ ستتتەرۆكی ویا و ستتتەرۆكی ئەنجتتتومەنی 
وەزیران و مافی پیادەكردنی دەستپێشخەری یاستادانانی 
بە شتتتتتێوەیەكی تتتتتتایبەا وراستتتتتتوخۆ بەخشتتتتتیوەتە 
وەزیرەكانو بۆ نمونە یاسا دانەری ستودانی لە دەستتوری 

ئەو متتافەی داوە بە وەزیرەكتتانی لكتتومەتی  2008ستتاای 
 .(3)ئیتیحادی 

 
                                                            

رئتتت س )یتتتدا هتتتاتوە (211)ی هەمتتتواركراو ولە متتتاددەی  1223دەستتتتوری میصتتتری ستتتاای  2
 .(الجمیوريتو ولمجمس الوزراءو ولك  ەضو فى مجمس النوا  اقتراح القوان گ

ُتماَرس المبادرة التشريع ت  )یدا هاتوە :(11)و لە لە دەروازەی  1223دەستوری تونسی ساای  1
بمقترلاا قوان گ مگ ەشرة نوا  ەمى األق و أو بمشاريع قوان گ مگ رئ س الجمیوريت 

ويختص رئتت س الحكومتت بتقتدي  مشتتاريع قتوان گ الموافقتت ەمتتى وئت س الحكومتتأو ر
التصتتديق ەمتتى المعاهتتداا  القتتانون التتدولي و  والمعاهتتداا ومشتتاريع قتتوان گ المال تتت

 .(ولمشاريع القوان گ أولويت النلر
لتترئیس  )یتتدا هتتاتوە:(87)ی هەاوەشتتاوە و لە متتاددەی  2008دەستتتوری ستتودانی ستتاای   4

أو لمجمس الوزراءو أو ألج وزیر اتحادجو كما ألیت لجنتت لممجمتس التوطني أو  الجمیوریتو
 .(ألج ەضو بمبادرة خاصتو التقدم لممجمس بمشروع قانون
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 بەشی دووەم 
 كخستنی دەستپێشخەری یاسادانان لە هەرێمی كوردستانرێ
  

تایبەتمەنخدی لە هەرێمخی ووردسختان ئەو كەس و الیەنانەی : یەكەم 
 .دەستپێشخەری یاسادانانیان هەیەپیادەكردنی 

هەرچی سەبارەا بە هەرێمی كوردستانیشتە ئەوا بە وردبتونەوە 
رون  یاستتا كارپێكراوەكتتان بتتۆاو  پەرلەمتتان لە پەیتتڕەوی نتتاوخۆی

دەبێتەوە كە ئەو مافەی بە هاوبەشی بەخشیوەتە هەردوو دەستەیتی 
بگتتترە ئەو متتتافەی یاستتتادانان و جێبەجێكتتتردنو نەك هەر ئەوەنتتتدە 

دەستە ستەربەخۆكان و و هەندێ  لە بەخشیوەتە دەسەیتی دادوەری 
 ویاستتتا بەركارەكتتتان ئە لە داهتتتاتودا هەر دامەزراوەیەكتتتی دیتتتكە كە

تە دەرگتتای پێتتدانی ئەو متتافەی بە دامەزراوەی وا .(2)امافەیتتان پێبتتدا
 دیكە  بە كراوەیی هێشتۆتەوە ئەگەر لە داهاتودا بە پێویس  زانترا.
بە پێی پەیتڕەوی نتاوخۆو یاستا بەركارەكتان تتا بەرواری نوستینی ئەم 

ئەم كەس و الیەنانە مافی دەستپێشخەری یاسادانانیان  توێاینەوەیەو
 هەیە: 

                                                            
پترۆژە یاستاو بڕیتار  )و متاددەی یتكەم 1228پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی كوردستان ساای  2

ئەو پترۆژە یاستایانەیە :ئەو پرۆژە یاساو بڕیتارانەیە كە لەالیەن ستەرۆكی هەرێت  یتان 
كەلەالیەن ئەنجتتومەنی وەزیتتران ودەستتەیتی دادوەری لە بتتواری تایبەتمەنتتدی خۆیتتانو 
دەستە سەربەخۆكان و هەر دامەزراوەیەك كە دەسەیتی ئاڕاستە كردنی  پرۆژەی هەیە 

پێشتنیازی یاستا و بڕیتار : )و (بە پێی یاسا كارپێكراوەكان و ئاراستەی پەرلەمان دەكترێگ
ئەنتتدامی پەرلەمتتان پێشتتكە   22شتتنیازی یاستتاو بڕیتتارانەن كە النتتیكەم لەالیەن ئەو پێ
 .(دەكرێگ
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دەستپێشخخخخەری یاسخخخادانان پیخخخادەكردنی تایبەتمەنخخخدی  .2

 :لەالیەن دەسە تی زێبەزێكردنەوە
 

 سەرتكی هەرێمی كوردستان:   -0
بتتترگەی یەكەم لە یاستتتای ستتتەرۆكایەتی  (22)بە پیتتت  متتتاددەی 

 (2)ی هەمتتوار كتتراو هەروەهتتا متتادەە 1224ستتاای  (2)هەرێمتتی ژمتتارە
كوردستتتتانی هەمتتتواركراوو متتتافی  یپەیتتترەوی نتتتاوخۆی پەرلەمتتتان

كاروبارەكتتتانی ۆژە یاستتتاو بڕیتتتاری تتتتایبەا بە پیشتتتنیاركردنی پتتتر
و واتا ئەو دراوە بە سەرۆكی هەرێ  سەرۆكایەتی هەرێمی بۆ پەرلەمان

تایبەتمەنتتدیەی ستتەرۆكی هەرێتت  كتتۆا و بەنتتدكراوە بە چوارچێتتوەی 
 كاروبارەكتتانی ستتەرۆكایەتی هەرێتت  و تەنیتتا دەتوانێتت  ئەو پتترۆژەو

ان بكتاا كە تتایبەتگ بە نە پێشكەشی پەرلەمانی كوردستیایاسا بڕیارە
كاروبتتتتتاری ستتتتتەرۆكایەتی هەرێتتتتتمەوە و ئەمە  پتتتتتێ ەوانەی ئەو 

ی قتتتایبەتمەنتتدیەیە كە دراوە بە ستتەرۆكی كۆمتتار لە دەستتتوری ەیرا
كە بە شێوەیەكی رەها دەستەیتی پێتدراوە پترۆژەی یاستا  و1224ساای 

و ستەبارەا بە هەر بابەتێت  كە پێشكەشی ئەنجومەنی نوێنەران بكاا
 یستی بزانێ .بە پێو
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 ئەنجومەنی وەنیران -3
لە یاستتتای ئەنجتتتومەنی  (1)بە پێتتتی متتتاددەی هەشتتتتەم ختتتاای  

ی هەمتتواركراو هەرەهتتا بە پێتتی  2001ی ستتاای (4)وەزیرانتتی ژمتتارە 
پەیرەوی نتاوخۆی هەمتواركراوی پەرلەمتانو ئەنجتومەنی  (2)ماددەی 

وەزیتتران متتافی پێشكەشتتكردنی پتترۆژە یاستتای هەیە بتتۆ پەرلەمتتانی 
 دستانكور

 
پیخخخادەكردنی تایبەتمەنخخخدی دەستپێشخخخخەری یاسخخخادانان  -4

 :  (ئەندامانی پەرلەمان )لەالیەن دەسە تی یاسادانان
 (22)پەرلەمانی كوردستتان و  پەیڕەوی ناوخۆی ی(2)بەپێی ماددە

و لە  ب  هێك كۆا و بەنتدێ  زیاتر دەتوانگ یانئەندامی پەرلەمان دە 
پێشتتنیازی یاستتا و بڕیتتار  بتتزانگهەر بتتوار و بابەتێتت  كە بە پێویستتتی 

یاستتای بتتودجە نەبێتت  كە لە  جتتگە لە كەشتتی پەرلەمتتان بتتكەنشپێ
جتتێگەی ختتۆیەتی .  بە تەنیتتا تایبەتمەنتتدی ئەنجتتومەنی وەزیرانتتدایە

ەمتتانی للێرەشتتدا ئامتتاژە بەوە بكەیتتگ كە رێكخستتتنی ئەو متتافە لە پەر
ەو ب وكوردستان جیاوازی هەیە لەگەڵ ئەنجومەنی نوێنەرانی ەیراقتی

ئەنتدام یتان دە  (22)جتگە لە و ی لە ئەنجومەنی نتوێنەرانی ەیتراقپێیە
زیتتاترو هەریەكە لە لیتتانە تایبەتمەنتتدەكانیش متتافی پێشكەشتتكردنی 

 پێشنیازی یاسایان هەیە. 
 
 



37 
 

 دەسە تی دادوەری -5
 بەركتتار لە پەیتترەوی نتتاوخۆی هەمتتواركراوی (2)بەپێتتی متتاددەی 

دراوە  اپترۆژەی یاستپەرلەمانی كوردستان مافی پێشكەشكردنی 
یاستتتتاكە تەنیتتتتا  ەبە دەستتتتەیتی دادوەری و بەومەرجەی پتتتترۆژ

پەیوەندیتتتتداربێ  بە كاروبارەكتتتتانی دەستتتتەیتی دادوەریو وە 
ش بە جێگەی خۆیەتی ئاماژە بەوە بكەیگ كە یاسا دانەری ەیراقی

بتتتڕگەی دەیەم لە یاستتتای  (4)ەهەمتتتان شتتتێوە بە پێتتتی متتتادد
ئیتیحتادی متافی  ی1227اای ی س(34)ئەنجومەنی دادوەری ژمارە

 پێشكەشكردنی پرۆژەی یاسای داوە بە دەسەیتی دادوەری.
 

 پیخخخادەكردنی تایبەتمەنخخخدی دەستپێشخخخخەری یاسخخخادانان -6
 :دەستە سەربەخۆكان لەالیەن

 دەستەی دەستپاكی -أ
بە پێتتی متتاددەی پێتتنجەم بتتڕگەی یتتازدەیەم لە یاستتای دەستتتەی 

او ودەستتە متافی ی هەمواركر 1222ی ساای  (4)دەستپاكی ژمارە 
پێشتتنیاركردنی ئەو پتترۆژە یاستتایانەی هەیە بتتۆ پەرلەمتتان و كە 

چوارچێتتتتتتوەی خۆپاراستتتتتتتگ لە گەنتتتتتتدەای یتتتتتتان  چتتتتتتنەدە
 بەرەنگاربوەنەوەی.
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 كۆمسیۆنی با ی سەربەخۆی هەڵبژاردنەكان  -ب
لە یاستتای كۆمستتیۆنی بتتایی ستتەربەخۆی  (27)بە پێتتی متتاددە 

یی او ئەنجتتتومەنی بتتت 1223ی ستتتاای  (3)هەابااردنەكتتتان ژمتتتارە 
كۆمستتتتیۆن متتتتافی پێشكەشكەشتتتتكردنی پێشتتتتنیازی یاستتتتای 

دیتتتتدار بە هەابتتتتااردن و گشتپرستتتتیەكانەوە هەیە بتتتتۆ نپەیوە
 پەرلەمان. 

لەكۆتایی ئەو تەوەرەیەدا جێگەی خۆیەتی ئاماژە بەوە بكەیگ كە 
ی هەمتتتواركراو لە  1220ی ستتتاای (4)لە یاستتتای پارێزگاكتتتانی ژمتتتارە 

وئامتاژە بەوە كتراوە كە ئەنجتومەنی  (2)ی نتۆیەمماددەی شەشەم بتڕگە
بەو پارێزگاكانیش تایبەتمەندی پێشكەشكردنی پرۆژەی یاسایان هەیە 

وبەیم ئەوەی  كەیتتتانتتتتایبەا بێتتت  بە پەرەپێتتتدانی پارێزگا مەرجەی
جتتێگەی ستتەرنجە لە دەقتتی ئەو بتتڕگەیەدا ئامتتاژە بتتۆ ئەوە كتتراوە كە 

ەزیتتران بەرز دەكتترێتەوە پێشتتنیاری پتترۆژە یاستتاكە بتتۆ ئەنجتتومەنی و
و لەبتتتری ئەوەی پێشكەشتتتی  لەرێتتتگەی وەزارەتتتتی پەیوەندیتتتدارەوە

و . ئەوە  جتتتتێگەی هەاوەستتتتتە لەستتتتەركردنەبكرێتتتت  پەرلەمتتتتان
ە رادەمێنیتت  یگەو متتاددە یاستتاڕهەرچەنتتدی لە دەقتتی ئەو بتتچونكە

لیكەمتتتی ئەوەا بتتۆ رون نتتابێتەوە بتتۆچی دەبێتت  ئەنجتتومەنێكی 
كەوە پێشتتتنیاری پتتترۆژە یاستتتا ئاراستتتتەی هەاباێتتتردراو لەالیەن خەاتتت

                                                            
ی هەمواركراوولە  ماددەی 1220ی ساای  (4)یاسای پارێزگاكانی هەرێمی كوردستان  ژمارە  2

پێشنیازكردنی پرۆژە یاسا تایبەتیەكان بە پەرەپێدانی )شەشەمو بڕگەی نۆیەمیدا هاتوە
دنەوەی بتتتتۆ ئەنجتتتتومەنی وەزیتتتتران لەرێتتتتگەی وەزارەتتتتتی پارێزگاكتتتتان وبەرزكتتتتر

 .(پەیوەندیدارەوە
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وەزارەتتتی پەیوەندیتتدار بكتتاا تتتا بتتۆی بەرز بكتتاتەوە بتتۆ ئەنجتتومەنی 
وەزیران و لە كاتێكتدا ئەنجتومەنی پارێزگتا بەشتێ  نتیە لە دەستەیتی 

نجەم ێدەستوری ەیراقی بڕگەی پ (211)گەرلە مادەەی   وجێبەجێكردن
نی پارێزگاكانمتان بتۆ وردبینەوە زۆر بە رونی پێگەی یاسایی ئەنجومە

رون دەبێتەوە كە لەژێربار و سەرپەرشتتی دەستەیتی جێبەجەكردنتدا 
و راستتتە ئەو متتاددە دەستتتوریە بتتاس لە ئەنجتتومەنی پارێزگتتا  (2)نتتیە

نارێكخراوەكان دەكاا لە هەرێمدا بەیم ئتێمە مەبەستتمان ئامتاژەدانە 
ی  1220ستتتاای (4)تەنتتتانەا یاستتتای ژمتتتارە  یوبە پتتتێگە یاستتتاییەكە

كاتێتتت   تێتتتدا نتتتیەپارێزگاكتتتانی هەرێمتتتیش ئامتتتاژەی لەو جتتتۆرەی 
بەرونتتی ئامتتاژەی بەوە دەبینتتیگ  (41)و(42)بیتتنەوە لە مادەكتتانی ەوردد

دەستتتتەیتی چتتتتاودێریكردن و ە تەنیتتتتا الیەن وكتتتتردوە كە پەرلەمتتتتان
 هەرێمتتتتیلە  هەاوەشتتتتاندنەوەی ئەنجتتتتومەنی پارێزگاكتتتتانی هەیە

دانەر ئەوەبوبێ  كە ئەو پرۆژە و خۆ ئەگەر مەبەستی یاسا كوردستاندا
یاسایانە پەیوەندیدارن بە سیاستەتی گشتتی لكتومەتەوە یتان رەنتگ 

هەبێتت  ئەوە دەتتتوانرا بە جتتۆری دیتتكە  انیەكتتی  داراییتتتەوبێتت  لێكە
لە راستتتیدا  وكەدا كتتراوەاچارەستتەر بكرێتت  نەك وەك ئەوەی لە یاستت

ئینحرافێكی یەدا كردویەتی ائەوەی یاسادانەر لەو یاسدەتوانیگ بڵێیگ 
یاستتتتادانانی زەقەو ئتتتتاخر ئەگەر مەبەستتتت  لەو بتتتتڕگەیە ئەوەبێتتتت  

                                                            
ال )بترگەی پێنجەمیتدا هتاتوە  (211)و لە متاددەی 1224دەستوری هەمیشەیی ەیراق و ساای  2

يخضع مجمس المحافلت لس طرة أو اشراف ايت وزارة أو أيت جیت غ ر مرتبطت بتوزارةو 
 (ولە مال ت مستقمت
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ستتا بكتتاا بتتۆ یا ەپتترۆژ بیتترۆكەی ئەنجتتومەن بتتۆی هەیە پێشتتنیاری
وەزارەتەكتتتتان و ختتتتۆ هتتتتاویتیەكی ستتتتادەوكۆمپانیایەك تەنتتتتانەا 
رێكخراوێكی نالكومیش مافی ئەوەی هەیە پێشتنیاری لەو جتۆرە بتۆ 

دەكتتتتتترد وەك یەكێتتتتتت  لە  وەزارەتەكتتتتتتان بكتتتتتتااو ی پێویستتتتتتتی
 .تایبەتمەندیەكانی ئەنجومەن ئاماژەی بۆ بكرێ 

هەر ستتتەبارەا بەو الیەنتتتانەی تایبەتمەنتتتدی دەستپێشتتتخەری 
ی و بتتابەتێكی دیتتتكەلە هەرێمتتتی كوردستتتاندا یاستتادانانیان پێتتدراوە

بكەیگو پێتتجتتێگەی ختتۆیەتی لێتترەدا ئامتتاژەی كە هەیە پەیوەندیتتدار 
هەرێمی كوردستان لە یاسای هەندێ  لە ئەویش ئەوەیەو یاسادانەر لە 

سەندیگاكان ئاماژەی بەوە كردوە كە مافی پێشنیاركدنی پرۆژە یاسای 
اكەیان و بە نمتونە كهەمواركردنەوەیان هەیە تایبەا   یاسای ستەندی

ولە متتتادەەی 1222ستتتاای  (1)ای پزیشتتتكانی ژمتتتارە كیاستتتای ستتتەندی
نی پێشتنیاری متافی پێشكەشتكرد (0)نۆزدەهەم بتڕگەی یەكەم ختاای 
 (2)ئەنجتومەنی ستەندیكاای داوە بە كهەموار كردنەوەی یاسای ستەندی

وبتت  ئەوەی رونتتی بكتتاتەوە ئەو متتافە چتتۆن مومارەستتە دەكەن و ئەو 
ی هەنتدێ  لە اپێشنیارە ئاراستتەی كت  دەكەن وە ئایتا ئەمەی لە یاست

اكاندا هتتتاتوە دەچێتتتتە چوارچێتتتوەی پێتتتدانی تایبەتمەنتتتدی كستتتەندی
یتان تەنیتا پێشتنیاركردنی بیترۆكەی پترۆژە  یاساداناندەستپێشخەری 

 .یاسایە
 

                                                            
ولە متتاددەی 1222ستتاای  (1)كانی هەرێمتتی كوردستتتان ژمتتارە یاستتای ستتەندیكای پزیشتت 2

ئەنجتتومەنی ستتەندیكا ئەم ئەركتتانە دەگتترێتە )یتتدا هتتاتوە: (0)وبتترگەی یەكەم وختتاای 20
 .(پێشكەشكردنی پێشنیار لەبارەی هەمواركردنی یاسای سەندیكا -0ئەستۆ .... 
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لە هەرێمخی  زۆرەكانی دەستپێشخخەری یاسخادانان: دووەم
 كوردستان

هەر ویتێ  بەپێی سروشتتی سیستتمی سیاستی و یاستاییەكەی 
جۆرەكتتتتانی دەستپێشتتتتخەری یاستتتتادانانی رێكخستتتتتوە و و واز ێشتتتت

پەیتڕەوی نتاوخۆو  لەهەرێمی كوردستانیش ئەم بابەتە لەچوارچێوەی
یاسا بەركارەكاندا رێكخراوە و دوای ستەرنجدان وردبتونەوە دەتتوانیگ 

 بۆ چوار جۆر دابەشیان بكەیگ ئەوانیش:
 

 پرتژە یاسا .2
 ی كوردستتتانداوپەرلەمتتان لە هەمتتواركراو و بەركتتار پەیتتڕەوی نتتاوخۆی
هەریەكە لە و ستتەرۆكی هەرێتت  و  كەكتتردوە جتتۆرە ئامتتاژەی بتتۆ ئەم 
ەری و ئەنجتتتتومەنی وەزیتتتتران وكۆمستتتتیۆنی بتتتتایی دەستتتتەیتی دادو

سەربەخۆی هەابااردنەكان و دەستەی دەستتپاكی و پیتادەی ئەم جتۆرە 
 دەكەن.

جێگەی خۆیەتی لێرەدا ئاماژە بە خااێ  بكەیگ ئەویتش ئەوەیە و 
پتێش ئەوەی  1228ستاای  یكوردستتان لەپەیرەوی ناوخۆی پەرلەمتانی

زی ئەو دەستپێشتخەری هەمواری یەكەمی بۆ بكترێتەوە جتۆر وشتێوا
بریتتی بتوە لە پشتنیازی  ویاسادانانەی دراون بە دەستتە ستەربەخۆكان

بتتڕگەی چتتوارەم  (78)یاستتا نەك پتترۆژەی یاستتا و هەروەك لە متتاددەی
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ۆمسیۆنی بایی ستەربەخۆی كتەنانەا لە یاسای .  (2)ی بۆ كردوەەئاماژ
 ولە متتتاددەی لەڤتتتدەهەم 1223ی ستتتاا ی(3)هەابااردنەكتتتانی ژمتتتارە 

لممجمتتتس لتتتق تقتتتدی  ) هتتتاتوەەتتتتایبەتی لە دەقە ەەرەبیەكەیتتتدا ب
 .(مقترلاا القوانیگ....

 
 ە یاسابڕیار یپرتژە .0

پەیڕەوی ناوخۆی هەمواركراوی پەرلەمان ئامتاژەی بتۆ ئەم شتێوازەی 
دەستپێشتتتتخەری یاستتتتادانان كتتتتردوەو وتەنیتتتتا ستتتتەرۆكی هەرێتتتت   

  . (1)تایبەتمەندی پیادەكردنی ئەو جۆرەی پێدراوە
 
 نیانی یاساپێش .3

پەیتڕەوی نتاوخۆی پەرلەمتان ئەم پێشتنیازی یاستا   (2)بە پێی مادە 
وەك جۆرێتت  لە دەستپێشتتخەریەكانی یاستتادانان ئامتتاژەی پێكتتراوەوو 

ئەنتتدامی پەرلەمتتان بۆیتتان هەیە پیتتادە ئەو جۆرەیتتان دە  ( 22)تەنیتتا 
 بكەن.

 :ە یاسانیانی بڕیارشپێ .4

                                                            
نان بریتیە لە گنتگۆو پرۆسەی یاسادا) 78و ماددەی 1228پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان ساای  2

پەستتتتتندكردنی.....چوارەم : پێشتتتتتنیازی ئەو یاستتتتتا و بڕیتتتتتارانەی لەالیەن دامەزراوە 
 .84و  (فەرمیەكانەوە بەپێییاسا كارپێكراوەكان پێشكە  دەكرێگ

ی هەموار كراو وماددەی  1224ی ساای (2)یاسای سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستانی  ژمارە  1
پێشتنیاركردنی پترۆژەی یاستا و بڕیارەكتانی تتایبەا بە ): 2دەیەموبرگەی یەكەمو ختاای 

 .(ەیراق-سەرۆكایەتی هەرێ  بۆ پەرلەمانی كوردستان



43 
 

ۆ ئامتتاژەی پێكتتراوە پەیتتڕەوی نتتاوخ (2)بە هەمتتان شتتێوە لە متتادەی 
دە  (22)وەكجۆرێ  لە جۆرەكتانی دەستپێشتخەری یاستادانان و تەنیتا 

 ئەو جۆرەیان هەیە. پەرلەمان یان زیاتر مافی پیادە كردنی
 
 پێشنیانی هەمواری پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان: .5

هەرچەنتتتدە پەیتتتڕەوی نتتتاوخۆی پەرلەمتتتانی كوردستتتتان لە متتتاددەی 
ستپێشخەری یاسادانانی خستۆتە روو یدا كە تیایدا جۆرەكانی دە(78)

پەیتتڕەوی نتتاوخۆ و ئامتتاژەی نەكتتردوە بەوەی پێشتتنیازی هەمتتواری  
بەشتتتێكە لە پرۆستتتەی یاستتتادانان وەك ئەوەی یاستتتا دانەری ەیراقتتتی 

ی پەیتتڕەوی نتتاوخۆی ئەنجتتومەنی (42)كردویەتتتی كاتێتت  لە متتاددەی 
انتتتدنی پەیتتتڕەوی نتتتاوخۆی ئەنجومەنەكەشتتتی بە چونوێنەرانتتتدا دەر

بەیم لە متتاددەی و  (2)شتتێ  لە پرۆستتەی یاستتادانان هەژمتتار كتتردوەبە
ی پەیتتتڕەوەكە (78)كی تەواوكەر بتتتۆ متتتاددەی ەەیددی وەك متتتا(214)

ئاماژەی بەوە كردوە كە پرۆسەی هەمواركردنەوەی پەیڕەوی نتاوخۆی 
ئەو رێككتتارانەی لەستتەر جێبەجتت  دەبێتت  كە بتتۆ پەرلەمتتان هەمتتان 

                                                            
يمتارس )یتدا هتاتوە  :  (42)پەیڕەوی نتاوخۆی ئەنجتومەنی نتوێنەرانی ەێتراق لە متاددەی 2

 :المجمس االختصاصاا التشريع ت اآلت ت
النلر في مشروەاا القوان گ المقترلتت   ادسا :......س.إصدار النلام الداخمي الخاص بە  أوال :

 (.مگ قب  أەضاء المجمس ولجانە
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لەروی پراكتیشەوە لە . (2)ا دەگیرێنە بەر زی یاسا یان بڕیارە یاسیاپێشن
ئەنجامتتدرا هەمتتان رێككارەكتتانی  1220یەكەم هەمتتواری كە لە ستتاای 

 (10)یاسادانانی گرتە بەر كاتێ  پێشنیازی هەمتواركردنەوەكە لەالیەن 
ئاراستتەی ستەرۆكایەتی  (1220\7\1)لە بەرواری  ئەندامی پەرلەمتانەوە

گ بتتۆ خستتتنە بەرنتتامەی كتتاری پەرلەمتتان كتتراوە تتتاوەكو رەزامەنتتد بتت
دانیشتنەكانی پەرلەمان بەمەبەستی ئەنجامدانی خوێندنەوەی یەكەم 

دواتتریش تەواوی قۆناغەكتانی دیتكەی پرۆستەی یاستادانانی  .(1)بۆی 
بەسەردا  پیادەكرا و لەخوێندنەوەی یەكەم و  نوسینی راپۆرتی لیانەی 

امان و تتتا تایبەتمەنتتد و خوێنتتدنەوەی دووەم و گنتوگتتۆكردنی ئەنتتد
 دەگاا بە دانیشتنی دەنگدان.

 
  

                                                            
دەكرێتتت   )یتتتدا هتتتاتوە : (214)پەیتتتڕەوی نتتتاوخۆی پەرلەمتتتانی كوردستتتتان ولە متتتاددەی  2

لوكمەكانی ئەم پەیڕەوە و هەموو یان بەشێكی و یان هەر ماددەیەكی لەسەر پێشنیازی 
ەنتدی زۆریتنەی ئامتادەبوان هەمتوار بكترێتەوە بە چواریەكی ئەنتدامان و بەرەزام (3\2)

 . (هەمان رێككاری یاسادانان
ئەنتتتتدامی پەرلەمتتتتان بتتتتۆ دەستتتتتەی ستتتتەرۆكایەتی پەرلەمتتتتان كە لە  (10)داواكتتتتاری  1

ئتتێمە ژمتتارە یاستتایی ئەنتتدامانی پەرلەمتتان كە لە ختتوارەوە )پێشتتەكیەكەیدا هتتاتوە : 
ەمتتواری پەیتتڕەوی نتتاوخۆی واژومتتان كتتردوە وداواكتتاریگ خوێنتتدنەوەی یەكەمتتی ه

 . (پەرلەمانو  بخرێتە بەرنامەی كاری پەرلەمانەوەو خوێندنەوەی بۆ بكرێ  ...........
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 سێییەمبەشی 
دەستپێشخەری زۆرەكانی لێكچون و زیاوانیەكانی 

 یاسادانان لە هەرێمی كوردستان
 

 ە یاساسا و بڕیاریا یەكەم:
 

ا ئاماژەمتتتان بەوەدا كە لە هەرێمتتتی دووەمتتتدهەروەك لە بەشتتتی 
 كوردستتتتان و پەرلەمتتتانی كوردستتتتان كە بەرجەستتتتەی دەستتتەیتی

دەردەكتاا  ە یاستا یاسادانان دەكاا جگە لە دەركردنی یاسا و بڕیتار
كە هەمان هێزی یاسایان هەیە و ئەمە  بۆخۆی جۆرێت  لە پرستیاری 

تایبەتمەندی  پیادەكردنی ئەمدروستكردوە چونكە هاوشێوەی كەمە لە
ەم بەشتتەدا تیشتت  بخەیتتنە ستتەر وڵ دەدەیتتگ لەو دەستتەیتەیدا و  ه
اەكتتتانی لێك تتتون و انی پەرلەمتتتان و خبریارەكتتتا سروشتتت  وجتتتۆری

كە هەمتان هێتزی  ە یاستا بخەیتنە روونێوان یاسا و بڕیتار وازیلێكجیا
 یاساییان هەیە .

 
  یاسا و پیادە كردنی لە عێراق بڕیارە  -2

نەی اسروشتتتی ئەو بڕیتتارتتتاوتوێكردنی بەر لەوەی ب یتتنە ستتەر 
تی كە هەمتان هێتزی یاستایان هەیە و بە پێویست ی كوردستانپەرلەمان

دەزانتتتیگ ئامتتتاژە بەوە بكەیتتتگ كە هەرچەنتتتدە ئەو تایبەتمەنتتتدیەی 
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نتتیە و بەیم لە  ویتتتانی دیتتكەداپەرلەمتتانی كوردستتتان هاوشتتێوەی لە 
قدا پێشینەی هەیەو ئەگەر بگەرێینەوە بۆ دەستوری كاتی ەێراقی اەیر

ئامتتتتاژەی بەوە كتتتتردوە كە  (أ)بتتتتڕكەی  (31)لە متتتتادەی   2072ستتتتاای 
تایبەتمەنتدە بە  (مجلسشق  اتشالثولت )یەتی شۆر ئەنجومەنی سەركردا

تا روختانی  .(2)دەركردنی یاسا و ئەو بڕیارانەی كە هێزی یاسایان هەیە
رژێمتتی پێشتتوو لە ەێتتراق لەستتەر دەستتتی ویتتەیەتە یەكگرتوەكتتانی 

ئەنجومەنەكە بەردەوام بتوە و 1224ئەمریكا و هاوپەیمانەكانی لە ساای 
ان بڕیتتاری دەركتتردوە كە ستتەدنتتدیەو بە لە پیتتادە كردنتتی ئەو تایبەتمە

هەمان هێتزی یاستایان هەبتوە و وە هتیك كتۆا و بەندێكیشتی لەستەر 
لەروی ناوەرۆك وئەو بابەتانەی بە بڕیار رێكیخستتون و یتان چی نەبوە 

لە راستتتتتیدا سروشتتتتتی دەستتتتتەیتەكانی . ەوەبێتتتت یلە روی روااەت
 تتتتێكەاەیەك بتتتوە لە نێتتتوان شتتتۆر   ئەنجتتتومەنی ستتتەركردایەتی
دەستتەیتی )و  (دەستتەیتی یاستتادانان)تایبەتمەنتتدی و دەستتەیتەكانی  

ئاستان نەبێت  بتۆ تتوێاەرانی و ئەمە  وای كتردوە كە  (جێبەجێكردن
ئەو بڕیتارانەی هێتزی لە دەركردنی یەكەیی بكەنەوە ئاخۆ بواری یاسا 

یاستتتتتایان هەیە وەك بەشتتتتتێ  لە دەستتتتتەیا و تایبەتمەنتتتتتدیەكانی 
ەریكتتردون یتتان وەك بەشتتێ  لە دەستتەیا و دەستتەیتی یاستتادانان د

هەرچەنتتدە ئەگەر ئەوە وتایبەتمەنتتدیەكانی دەستتەیتی جێبەجێكتتردن 
لەبەرچتتاو بگتتریگ كە ستتاینێكی زۆر دوای دەرچتتونی دەستتتوری كتتاتی 

                                                            
يمتارس مجمتس )یدا هاتوە  (أ)برگەی  (31)و لە ماددەی  2072دەستوری كاتی ەیراق ساای  2

 .(اصدار القوان گ والقراراا التي لیا قوة القانون -ق ادة النورة....أ
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 (2)  ی37لە متتاددەی  نیشتتتیمانی كە و ئەنجتتومەنی 2072ەیراقتتی ستتاای 
مەنی ئەنجتتتتووەك هاوبەشتتتتی  دەستتتتتورەكە ئامتتتتاژەی بتتتتۆ دەكتتتتاا

بتونی  سەركردایەتی شتۆر  لە پیتادەكردنی تایبەتمەنتدی یاستادانانو
(ش 44)ژمتارە ی یاسای ئەنجومەنی نیشتیمانیشتەنانەا یاساكە وبوەەن

ستاڵ دواتتر  (22)كەكارەكانی ئەنجومەنەكەی رێكخستتوە  ( 2082ساای 
ئەمە  گریمانەی ئەوەی كە ئەنجتومەنی بتایی شتۆر  ئەو و دەرچوە

 . تر دەكتاایتاوەك دەسەیتی یاسادانان پیادە كتردوە ز یتایبەتمەندیە
ئەوەی گرنگە بۆئێمە لێرەدا ئاماژەی پێبدەیگ ئەوەیە ئەم جۆرە بڕیارە 

شتۆر   ستەركردایەتیئەنجومەنی  لە ەێراقدا بونی هەبوە و لەالیەن
 .وە دكر یپیادە دەسەیتی یاسادانانیەكێ  لە تایبەتمەندیەكانی وەك 

بەەتتتتس و بەدیتتتتاریكراوی لە دەستتتتتوری  لەدوای روختتتتانی رژێمتتتتی
و هتتتیك ئامتتتاژەیەك بتتتونی نتتتیە كە 1224هەمیشتتتەیی ەیراقتتتی ستتتاای 

ئەنجتتتومەنی نتتتوێنەرانی ەیتتتراق متتتاف و تایبەتمەنتتتدی پیتتتادەكردنی 
استای هەبێت  وبەیم لە یهەبێت  كە هێتزی  ێكیبڕیارجۆرە  دەركردنی
ی  (24)ی ژمتتارە انئەنجتتومەنی نتتوێنەرانی ەیتتراق و پێكیاتەكتت یاستتای 
و تایبەتمەنتتتتدی دەركردنتتتتی جتتتتۆرە بڕیتتتتارێكی داوە بە  1228ستتتتاای 

                                                            
يتألف المجمس الوطني متگ )یدا هاتوە  37و لە ماددەی 2072ری كاتی ەیراقی  ساای دەستو 2

ممنمي الشعی في مختمف قطاەاتە الس اس ت واالقتصاديت واالجتماە ت و ويت  تشك مە 
وتحتتدد طريقتتت العضتتويت وستت ر العمتت  ف تتە وصتتەل اتە بقتتانون ختتاص يستتمى قتتانون 

 .(المجمس الوطني
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هەرچەندە دادگتای   .(2)ئەنجومەنی نوێنەران كە هێزی یاسایان هەبێ 
و بە لتوكمی نتا  1228ی ستاای  (232)بایی ئیتیحتادی بە بڕیتاری ژمتارە 

ئەم یاستتایەی دەستتتوریبونی ئەم بتتڕگەیەو چەنتتدیگ بتتڕگەی دیتتكەی 
 .(1)  هەاوەشاندۆتەوە

لەگەڵ ئەوەشدا ئەنجومەنی نوێنەران لە میاوی كتاركردنیەوە تتا 
ئێستتتتتا چەنتتتتدیگ بڕیتتتتاری دەركتتتتردوە لەژێتتتتر ناونیشتتتتانی بریتتتتاری 

لە دەركردنتتی ئەو بڕیتتارانە  پشتتتی (4) (بریتتاری پەرلەمتتانی)نیتتابی
ی دەستتتتتوری (40)بتتتتڕگەی دووەم لە متتتتاددەی  دەقتتتتی بەستتتتتوە بە

 .(3) 1224هەمیشەی ساای 
                                                            

يمارس المجمتس )برگەی لەوتەمیدا هاتوە  (2)ولە ماددەی  1228ی ی ساا(24)یاسای ژمارە  2
.... :وفقا لەجراءاا المنصوص ەم یا في نلامە الداخمي االختصاصاا التشريع ت االت ت

 .(سابعا :اصدار القراراا التشريع ت
 الطعگ الوارد )یدا هاتوە (7)ی دادگای ئیتیحادی لەخاای  1228ی ساای  (232)بڕیاری ژمارە  1

مگ القانون المتضمنت صەل ت مجمتس النتوا  واصتدار القتراراا  (سابعا\27)ەمى المادة 
قتد نتص ەمتى اختصاصتاا  (اوال\12)التشريع ت و تجد المحكمت ان الدستور وفي المادة 

مجمتتس النتتوا  بتشتتريع القتتوان گ االتحاديتتت ولتت  يتتنص ەمتتى تخويمتتە اصتتدار قتتراراا 
ي مواضتتعیاەمى تخويمتتە اصتتدار ەتتدد متتگ تشتتريع ت ەتتدا متتا نصتت  ەم تتە الدستتتور فتت

ووتمت  التتي نصت  (اان تا\41 )القرارااوضمگ المادە الواردة في الدستتور ومنیتا المتادة  
 .(مگ القانون ال سند لە الدستور (سابعا\27)ولذا فان نص المادة(12)ەم یا المادة

بتتۆ ئەوە  (بڕیتتاری پەرلەمتتانی)بەكارهێنتتانی دەستتتەواوەژەی بڕیتتاری نیتتابی لە جیتتاتی  4
 .(مجمس النوا )دەگەرێتەوە كە پەرلەمانی ەێراق ناوەكەی ئەنجومەنی نوێنەرانە 

ی ئەنجومەی نتوێنەران كە لە رۆژنتامەی وێقتایعی  1227ی ساای (43)بڕوانە بڕیاری ژمارە  3
قترر مجمتس )و باوكتراوەتەوەو ئەمە دەقەكەیەتتی 1227ی ستاای (3313)ەێراقی ژمتارە 

مگ النص  التشريعي  1227/أيمو /14والعشرون والمنعقدة بتاريخ  النوا  بجمستە النان ت
 )الدورة االنتخاب ت النالنت واستتنادا  التى ألكتام المتادة  /األو  السنت التشريع ت الرابعت 
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 كوردسختانپەرلەمخانی  ئەو بڕیخارانەی و سروشتی زۆر -0
 دەریدەكان

ستتەرەتا دەبێتت  ئامتتاژە بەوە بكەیتتگ كە بتتاس لە پتتۆلێگ كردنتتی 
كە لە هتۆای  بڕیارەكانی پەرلەمان دەكەیگ مەبەستمان ئەو بڕیتارانەیە

پەرلەمان دەردەچتگ و هەر بڕیتارێكی  ئەندامانی پەرلەمان و بە دەنگی
 دەچێتتتە ختتانەی بڕیتتاری ندیتتكەی دەرەوەی هتتۆای پەرلەمتتان بێگومتتا

. دەبێتتت  لە چوارچێتتتوەی ئەم نوستتتینەی ئتتتێمە ەكتتتارگێریەو بەدەر
دووجتۆر بڕیتار دەردەكتاا  ی كوردستانبەشێوەیەكی گشتی پەرلەمان

 :ئەوانیش
 
 (التشريعي القرار)بڕیارە یاسا ش-أ

دەریان دەكتاا  ئەو بڕیارانەیە كە پەرلەمانی هەرێمی كوردستان
یاسای هەابااردنی ایبەتمەندی یاسادانان.وەك پیادە كردنی بەشێ  لە ت
كە چوارچێوەی یاستایی  2001ی ساای (2)پەرلەمانی كوردستان ژمارە 

كارو تایبەتمەندیەكانی پەرلەمانی رێكخستوە هتیك ئامتاژەیەكی تێتدا 
ی (2)بەاكو لە ختاای (بڕیارە یاسا)نیە بۆ  بونی تایبەتمەندی دەركردنی 

                                                                                                                               
السماح لطمبت الصنوف المنتی تت بمتنحی  . 2 : مگ الدستور إصدار القرار األتي (اان ا   /40

الستماح لطمبتت الصتف الستادس اإلەتدادج بمتنحی  . 1 . الثفرصت أداء امتحان الدور الن
 .(د. سم   ەبتتد ااهلل الجبورج رئ س مجتتمس النوا  . فرصت تحس گ المعد 

اان تتا : تتختتذ القتتراراا فتتي )دەاێتت : 1224لە دەستتتوری هەمیشتتەیی ستتاای  (40)متتاددەی  *
ەمتى ختەف  جمساا مجمس النوا  باالغمب ت البس طتوبعد تحقتق النصتا و متال  يتنص

 .(ذل 
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ژەی بتۆ ئەوە كتردوە كە پەرلەمتانی ئامتاتەنیتا ی یاساكە  (41)ماددەی 
بەبتتت  ئەوەی رونتتتی  هەیە (2)ی(یاستتتادانان)كوردستتتتان تایبەتمەنتتتدی

لە یاستتادانان چتتیەو هەربتتۆیە لە رێتتگەی پەیتتڕەوی  بكتتاتەوە مەبەستت 
پەرلەمتتتان ئەم تایبەتمەنتتتدیەی بەخشتتتیوەتە ختتتۆی و لە  وەونتتتاوخۆ

خاای  دەرچوە لە 2001پەیڕەوی ناوخۆی پێشوی پەرلەمان كە لە ساای 
و  (1)دا ئەم تایبەتمەنتتتتدیەی بۆختتتتۆی بڕیتتتتارداوەو(72)متتتتاددەی  (2)

و  (2)دەرچتتوە لە متتاددەی  1228لەپەیتتڕەوی بەركتتاریش كە لە ستتاای 
ئەم تایبەتمەنتتتدیەی بەخشتتتیوەتە جتتتارێكی دیتتتكە دا (77)متتتاددەی 

 .  (4)خۆیبە
 
 (البرلماني رالقرا) بڕیاری پەرلەمانی -ب

ان و بە دەنگتدان دەردەچتوێنرێگ و ئەو بڕیارانەن كە لە هتۆای پەرلەمت
وپەرلەمانی كوردستان لەدەرەوەی تایبەتمەندی یاسادانان پیتادەی ئەم 

                                                            
ولە متتتتاددەی 1224ی ستتتتاای (2)یاستتتتای هەلبااردنتتتتی پەرلەمتتتتانی كوردستتتتتان ژمتتتتارە  2

پەرلەمتتان ئەم ئەرك و دەستتەیتەنی ختتوارەوە  )یتتدا هتتاتوە(2)پەنجاوشەشتتەم ختتاای
 یاسادانان. -2جێبەجێدەكاا...

ا یتتد(2)ختتاای  (72)دەرچوێنتتدراوە لە متتاددەی 2001پەیتتڕەوی نتتاوخۆی پێشتتو كە لەستتاای  1
ئەنجومەنی وەزیتران یتان كەمتتر نەبێت  لە دە ئەنتدام پەرلەمتان بۆیتان هەیە )هاتوە :

پرۆژە یاسا و بڕیتار پێشتنیار بتكەن و پەرلەمتانیش گنتوگۆییاستا یتان بڕیتارەكە ناكتاا 
 .(پێش ئەوەی لێانەی تایبەتمەند تێروانینی بۆ بكاا....

 1228ستتتانو كە لە ستتاای پەیتتڕەوی نتتاوخۆی بەركتتاری هەمتتواركراوی پەرلەمتتانی كورد 4
...پێشنیازی یاساو بڕیار : ئەوپێشنیازی یاساو )یدا هاتوە : (2)دەرچوێنراوە و لە ماددەی 

 .(دە ئەندامی پەرلەمانو پێشكە  دەكرێگ (22)بڕیارانەن كە النیكەم لە الیەن 
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واتا ئەمجۆرە بڕیتارانە سروشتتی یاستادانانیان تایبەتمەندیەی دەكاا 
. ئەمجتتۆرە بڕیتتارانە هەمتتان رێككارەكتتانی یاستتاكاری بەستتەردا نتتیە

ستتتتەرۆكی  یشتتتتی لەالیەنجێبەجێناكرێتتتت  و تەنتتتتانەا دەرچواندن
نابێ وئەمجۆرە بڕیتارانە  دابە  دەبێت  بتۆ دوو جتۆری  ەوەهەرێم

  سەرەكی بەم شیوەیە:
ئەو بڕیارانەی تایبەتگ بە هەابااردنی سەرۆكی هەرێ  و پێدانی -2

متمتتانە بە ستتەرۆك و ئەنتتدامانی ئەنجتتومەنی وەزیتترانو هەلبتتااردن و 
نو هەروەها كردنی كەسانی پااێوراو بۆ هەندێ  لە پۆستە بایكادپەسن

متمتتانە لێتتوەرگرتنەوەو الدانتتی هەریەك لەو كەستتانە لە پۆستتتەكانیان 
ی ساای (1)بڕیاری ژمارە جۆرە بڕیارانە دەبێ و بۆ نمونە  وبەهەمان ئە

 (بتتارزانیمصااى  ششنێ یرڤتتان)كە تتتایبەتە بە هەابااردنتتی بەرێتتز  1220
ە ل(4)ختاای ئەم تایبەتمەندیەشتی پااپشت  بە .(2)وەك سەرۆكی هەرێ 

پیتتادە   1220ی ستتاای (2)یاستتای ژمتتارە  (3)بتتڕگەی یەكەم لە متتاددەی 
كە تایبەتە بە پێدانی  1220ی ساای (0)هەروەها بڕیاری ژمارە  .(1)كردوە

                                                            
لە پەرلەمتانی كوردستتان  پشت  بە لوكمەكتانی..... ):1220ی ساای (1)دەقی بڕیاری ژمارە  2

نێ یرڤتان  )بڕیاری ئەمەی خوارەوەیدا: یەكەم: هەابااردنی  رێزدار   (1220\4\18)رۆژی 
ەیراق. دووەم: ئەمبڕیارە لە -بە سەرۆكی هەرێمی كوردستان (ادریس مصطنى بارزانی

ەوە كاری پت  دەكرێت  ولە رۆژنتامەی فەرمتی وەقتایعی كوردستتاندا (1220\4\18)رۆژی
 باو دەكرێتەوە

ەیتراق وهەمتواری  –كردنەوەی دامەزراوەی سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان یاسای كارا 1
بتتڕگەی یەكەم لە  (4)و لە ختتاای  1220ی ستتاای  (2)شتتێوازییەابااردنی ستتەرۆك ژمتتارە 

ستەرۆكی هەرێتت  لە دەنگتتدانێكی ئاشتكراو بە دەنگتتی زۆریتتنەی )یتتدا هتتاتوە (3)متادەی 
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ئەم  و(2)متمتتتتانە بە كتتتتابینەی نتتتتۆیەمی وزاری هەرێمتتتتی كوردستتتتتان
ستاای (2)مارە 2ی یاسای (41)ی ماددەی (3)بڕگە بڕیارەشی پااپش  بە 

ی ساای  (42)بەهەمان شێوە بڕیاری   .(1)واركراو دەركردوەی هەم 2001
سەبارەا بە متمانەدان بە  ئەندامانی ئەنجومەنی كۆمسیاران  لە  1223

وئەم  (4)كۆمستتتیۆنی بتتتایی ستتتەربەخۆی هەابااردنەكتتتان و راپرستتتی
یاستتتتای  (4)متتتتاددەی  ی(2\یەكەم)بڕیارەشتتتتی پااپشتتتت  بە بتتتتڕگەی 

 . (3)دەركردروە 1223ی ساای (3)كۆمسیۆنی ژمارە 
                                                                                                                               

ەركردنی بڕیاری بنبڕ لەسەر تانەكان لە رۆژی د (4)رەهای ئەندامانی پەرلەمان لە ماوەی
 هەادەباێردرێ .

پش  بە لوكمی ......پەرلەمانی كوردستتانمە دانیشتتنی ):  1220ی ساای (0)بڕییاری ژمارە  2
ئەم بڕیتارەی خوارەوەیتدا: یەكەم : متمتانەدان بەو  1220\22\7ی رۆژی(24)ئاسایی ژمارە

پۆستتتەكانی كتتابینەی نتتۆیەمی  بەڕیتتزانەی ناویتتان لە ختتوارەوە هتتاتوە بتتۆپڕكردنەوەی
وزاری هەرێمی كوردستان بەمشێوەیەی لە خوارەوە هاتوە ........و دووەم: ئەم بڕیارە لە 

ەوە جێبەجێتتدەكرێ  و لە  1220\7\22رۆژی ستتوێند ختتواردنی یاستتاییانەوەلە رێكەوتتتی
 .(رۆژنامەی فەرمی وەقایعی كوردستان باو دەكرێتەوە 

ی هەمواركراو لە بتڕگەی  2001ی ساای  (2)ی كوردستان ژمارەیاسای هەابااردنی پەرلەمان 1
پەرلەمتتان ئەم ئەرك و دەستتەیتانەیخوارەوە جێبەجتتی )یتتدا هتتاتوە : (41)متتاددەی  (3)

 .(متمانەدان بە دەسەیتی جێبەجكردنو یان لێسەندنەوەی -3دەكاا ....
..... پەرلەمتانی  پااپشت  بە لتوكمی )بەمشتێوە هتاتوە :  1223ی ستاای (42)بڕیاری ژمتارە  4

ئەم بڕیارەیتتتتدا....... یەكەم:  1223\2\4ی رۆژی  (23)كوردستتتتتان  لە دانیشتتتتتنی ژمتتتتارە 
متمانەدان بە هەریەك لەم بەڕێزانەی خوارەوە وەك ئەنتدامی ئەنجتومەنی كۆمستیاران 
لە كۆمسیۆنی بایی سەربەخۆی هەابااردنەكان و راپرسی ............ودووەم:ئەم بڕیارە لە 

ەوە جێبەجت  دەكرێت  و لە رۆژنتامەی فەرمتی وەقتایعی 1223\21\4دەرچونی لە رۆژی 
 .(كوردستانیشدا باو دەكرێتەوە

یتدا هتاتوە : (4)ی ماددەی  (2\یەكەم)و لە برگەی 1223ی ساای (3)یاسای كۆمسیۆنی ژمارە  3
 ئەندام پێ  دێ  كە لەالیەن پەرلەمانەوە بە زۆرینەی (0)ئەنجومەنی كسمس اران : لە )
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ئەمجتتتتتۆرە لە بڕیتتتتتارە پەرلەمانیەكتتتتتان هەرچەنتتتتتدە لە روی 
دەرچوانتتتتدنەوە هەمتتتتان ئەو رێككتتتتارانەی بتتتتۆ نتتتتاگیرێنە بەر كە لە 

ی یاسایەك یان بڕیارە یاسایەك پیادە دەكرێ و هەروەهتا لە ناندودەرچ
روی ناوەرۆكیشتتەوە بەهەمتتان شتتێوەی یاستتاو بڕیتتارە یاستتاو رێستتای 

بەیم لە روی هێتتتتزی  لەخۆناگرێتتتت و (قانون تتتتتالقاەتتتتدة ال)یاستتتتایی 
پابەنتتدیەوە هەمتتان هێتتزی پابەنتتدی یاستتایەك یتتان بڕیتتارە یاستتایەكی 

 .هەیە
پەرلەمتان  وئەو بڕیارانەی كە بۆ رێكخستنی كاروباری ناوخۆیی-1

دەریان دەكاا: ئەوانیش جۆری دووەمی بڕیتارە پەرلەمانیەكتان پێت  
بارە ناوخۆییەكتانی پەنایتان دەهێنگو كە پەرلەمان بۆ رێكخستنی كارو

دانتتانی ئەنتتدامانی پەرلەمتتان لە لیتتانە بتتۆ نمتتونە  بڕیتتاری وبتتۆ دەبتتاا 
كە تیایتتتدا  1220ی ستتتاای  (1)وەكتتتو بڕیتتتاری ژمتتتارە  تكانهەمیشتتتەیی

تتایبەتگ  یانەبڕیتار یتان ئەو .(2)ئەندامانی لیانەی یاسایی دیاریكردوە 

                                                                                                                               
رەهتتتای ئەنتتتدامانی هەاتتتدەباێردرێگ دوای ئەوەی لەالیەن لیانەیەكتتتی تتتتایبەتەوە كە 
 پەرلەمان پێكی دەهێن  و پێشنیاز دەكرێگ وبەمەرجێ  دوو ئەندامی بەالیەنی كەمەوە
ياساناس بگ و هەروەها دەب  نوێنەرایەتی ئافرەتتان و پێكیاتەكتان مستۆگەر بكترێ و و 

  .(ساای رۆژمێرییە (4)ماوەی كاركردنی ئەنجومەنەكە  
پشت  بەستتگ بە لتوكمی .... پەرلەمتانی  )تیایتدا هتاتوە :  1220ی ستاای (1)بڕیاری ژمتارە  2

بەستتترا ئەم  1220\1\11لە رێكەوتتتی  (2)كوردستتتان لە دانیشتتتنی نتتا ئاستتایی  ژمتتارە 
بڕیتتارەی خوارەوەیتتدا : یەكەم : لیتتانەی كاروبتتاری یاستتایی پێتت  دێتت  لە ئەنتتدامانی 

سترۆك و )كە ناویان لە خوارەوە هاتوە ..... دووەم: پێویستە ئەندامانی لیتانە پەرلەمان 
ەوە بە (1220\1\11)هەاباێتتتترن. ستتتتێیەم: ئەم بڕیتتتتارە لە رۆژی  (جێگتتتتر و بڕیتتتتاردەر 
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 یبتتۆ بەدواداچتتون پەرلەمتتان كەلە پێكیێنتتانی لیتتانە تایبەتیەكتتان  بە
ی ستتاای (8)بتتابەتێكی دیتتاریكراو پێكتتدەهێنرێگو وەكتتو بڕیتتاری ژمتتارە 

كە بتتتۆ بەدواداچتتتونی راستتتتی و دروستتتتی هەڕەشتتتەكردن لە  1212
ۆ بتتئەو بڕیتتارانەی كە  . هەروەهتتا(2)ئەنتتدامێكی پەرلەمتتان پێكیتتاتوە 

رێكخستتتنی دانیشتتتەكانی پەرلەمتتان دەردەچتتوێنرێگ و وەكتتو بڕیتتاری 
ی تتایبەا بە درێاكتردنەوەی ختولی بەهتارەی  1220ستاای  ی(8)ژمارە 

ئەمجتتۆرە بڕیتتارانە  لە روی رێككارەكتتانی  .(1)پەرلەمتتان دەركتتراوە 
دەرچوانتتدنەوە هاوشتتێوەی بڕیارەكتتانی هەابتتااردن و متمتتانە پێتتدانی 
بەرپرسان جیاوازن لەو رێككارانەی بۆ بڕیارە یاساكان دەگیرێنە بەر و 

ستتتتەرۆكی هەرێتتتت  نتتتتاكرێگ بتتتتۆ  بە هەمتتتتان شتتتتێوە  ئاراستتتتتەی
دەرچواندنیان بەیم لە روی هێزی پابەندیەوە هەمتان هێتزی پابەنتدی 
                                                                                                                               
جێبەجێكتتتراو دەژمێردرێتتت . چتتتوارەم: ئەم بڕیتتتارە لە رۆژنتتتامەی فەرمتتتی وەقتتتایعی 

 .(كوردستان باودەكرێتەوە 
پش  بە لوكمی ..... بڕیارمانتدا بە : یەكەم )تیایدا هاتوە :  1212ی ساای  (8)بڕیاری ژمارە   2

: پێكیێنتتانی لیانەیەكتتی كتتاتی لەم بەڕێتتزانەی ختتوارەوە و بتتۆ بەدواداچتتون لە وتەكتتانی 
جێبەجێتتدەكرێ  و لە  (1212\0\0)................ دووەم : ئەم بڕیتتارە لە رۆژی دەرچتتونی لە 

 .(ردستاندا باو دەكرێتەوەرۆژنامەی فەرمی وەقایعی كو
.... پەرلەمتتانی كوردستتتان لە دانیشتتتنی  )تیایتتدا هتتاتوە :  1220ی ستتاای (8)بڕیتتاری ژمتتارە  1

یەكەم: ختتتولی  )ئەم بڕیتتتارەی خوارەوەیتتتدا :  (1220\1\42)ی رۆژی (0)ئاستتتایی ژمتتتارە 
ق ە ترا –بەهارەی ساای یەكەم لە خولی هەابااردنی  پێنجەمی  پەرلەمانی كوردستان 

.دووەم: پێویستتتتتە 1220\7\24كۆتتتتتایی پێتتتتدێ  و درێادەكتتتترێتەوە تتتتتا   1220\1\42لە 
ستتەرۆكایەتی پەرلەمتتان ئەم بڕیتتارە جێبەجتت  بكتتاا . ستتێیەم : ئەم بڕیتتارە لە رۆژی 

ەوە جێبەج  دەكرێ  و ولە رۆژنتامەی فەرمتی وەقتایعی كوردستتاندا بتاو (1220\7\2))
 .( دەكرێتەوە 
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یاسای ئاسایی و بڕیارە یاسایان هەیەو بۆ نمونە ئەگەر تەنیا لە بتڕگەی 
ی پەیتتتڕەوی نتتتاوخۆ وردبیتتتنەوە بۆمتتتان  (33)ستتتێیەمی متتتاددەی 

دی بتۆ پێكیێنانی لیانەیەكی تتایبەا پابەنت جدەردەكەوێ  چۆن بڕیار
لە كتتاتی دەستتەیتی جێبەجێكتتردن دروستت  دەكتتاا و لەوە  زیتتاتر 

كەشتتتتكردنی ئاستتتتانكاری چتتتتۆن روبەڕوی شپابەنتتتتد نەبتتتتون بە پێ
 .(2)لێپرسینەوەی یاسایی دەبێ  

 
ڵەكخخانی لێكچخخون و لێكجیخخاوانبونی نێخخوان یاسخخا و بڕیخخارە اخ -3

 یاسا
 :خاڵەكانی لێكچوون -أ

ە یاستا زۆر زیتاتر بتگ لە رەنگە خااەكانی اێك ونی نێوان یاستا و بڕیتار
 خااەكانی لێكجیاواز بوون بەمشەوەیەی خوارەوە :

لەروی ناوەرۆكەوە و بڕیارە یاسا هاوشێوەی  یاساو بتابەتێكی  -
)ق عاتشدیاریكراو لەسەر شێوازی رێسایەكی یاسایی داڕنێرراو

واتتا لتوكمێكی یاستایی لەختۆی  ورێكتدەخااق نون  شمجلات(ش
 دیاریكراو. دەگرێ  سەبارەا بە بابەتێكی

                                                            
بتڕگەی  (33)كراوی بەركاری پەرلەمانی كوردستتان و لە متاددەی پەیڕەوی ناوخۆی هەموار 2

بەپێتی ئەورێوشتوێنانەی لەم پەیتڕەوەدا دەقنوستكراوە و لیتانە  -2 )سێیەمیدا هتاتوە : 
تایبەتیەكتتتان دەتتتتوانگ بە نوستتتراو داوای ئامتتتادەبونی هەر كەس و الیەنێتتت  بتتتكەن 

ەر كەس و الیەنی بانگكراو ئەگ -1بەمەبەستی راوەرگرتگ و گوێ بیستبونی وتەكانیان . 
ب  پاساو لە كاتی دیاریكراودا ئامتادە نەبتوووئەوا لێتانە دەتوانێت  لە رێتگەی دەستتەی 
سەرۆكایەتیەوە و دەسەیتی جێبەجێكردن ئاگادار بكاتەوە و بەمەبەستتی ئامتادەكردنی 

 .(داوالێكراو بە گوێرەی یاسا بەركارەكان
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بڕیتتتارە یاستتتا هەمتتتان هێتتتزی  لە رووی هێتتتزی پابەنتتتدیەوە : -
و واتتتتا یاستتتا بەروی پابەنتتتدكاری یاستتتایەكی ئاستتتایی هەیە

هەركەس و الیەنێتت  پابەنتتدی دروستت  بكتتاا  و ئەوا بڕیتتارە 
 یاسا  بە هەمانشێوەی پابەندی بۆ دروس  دەكاا.

لەروی رێككارەكتتتانی دەرچوانتتتدنەوە : دەرچوانتتتدی بڕیتتتارە  -
استتایەك لە پەرلەمتتانی كوردستتتان هەمتتان ئەو رێككتتارانەی ی

یاستتادانانی بتتۆ دەگیتترێتە بەر كە بتتۆ دەرچوانتتدی یاستتایەكی 
ئاستتایی دەگیتترێنە بەرو هەر لەستتەرەتای دەستت  پێكردنتتی 

كاا دەپرۆسەكە و كە بە دەستپێشتخەری یاستادانان دەستتپێ
گۆكانی نتاو هتۆای وۆناغەكانی خوێندنەوەی یەكەم و گنتقتا 
لەمان و نوسینی راپۆرتی لیانەكان و تا دەگاا بە دەنگدان پەر

كە هەمان رێتاەی یاستایی دەنگتی ئەنتدامانی بتۆ یاستایەكی 
 ئاسایی پێویستە.

دەرچواندنی لەالیەن سەرۆكی هەرێ : هەروەك چۆن دەبێ   -
یاستتتایەكی ئاستتتایی بنێردرێتتت  بتتتۆ ستتتەرۆكی هەرێتتت  بە 

 ارە یاستمەبەستی دەرچواندنیو هەمتان رێككتاریش بتۆ یڕیتا
و هەروەهتتتتا ستتتتەرۆكی هەرێتتتت  چتتتتۆن  پەیتتتتڕەو دەكرێتتتت 

تایبەتمەنتتدی گەڕانتتدنەوەی یاستتایەكی هەیە بتتۆ پەرلەمتتان 
ئەگەر هتاتوو  داوپێش دەرچوانتدنی لە متاوەیەكی دیتاریكراو

تێبینتی لەستەری هەبتوو و هەمتان تایبەتمەنتدی و دەستتەیتی 
 .یەكهەیە بۆ بڕیارە یاسا
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ژنتتامەی فەرمتتی وەقتتایعی كتتردنەوەی بڕیتتارە یاستتا لە رۆوبا -
بەستتتی باوكتتردنەوەی ەكوردستتتان بە هەمتتان رێككتتارو م

 یاسایەكی ئاسایی دەبێ .
كە لە دانیشتتنی  1220ی ستاای (3)بۆ نمونەو بڕیارە یاستای ژمتارە 

دەرچتتوێنراوەو تتتایبەتە بە پێتتدانی  1220\3\24ی رۆژی (1)ژمتتارە 
دانی دەسەیا بە سەرۆكی هەرێ  بۆ دیتاریكردنی كتاتی ئەنجامت

هەابااردنەكانی خولی سێیەمی پەرلەمانی كوردستان و كاتێ  لە 
دیباجەی بڕیتاری دەرچوانتدنی ستەرۆكی هەرێت  ورد دەبیتنەوەو 
دەبینتتتیگ ئامتتتاژە بەوە دەكتتتاا  پااپشتتتتی بەو یاستتتاكارییەی كە 
پەرلەمتتتان كردویەتتتتی بتتتۆ ئەم بڕیتتتارە  یاستتتایەو بڕیاریتتتداوە بە 

.هەاتتتبەتە لەروی (2) 2201ی ستتتاای (3)دەركردنتتتی بڕیتتتاری ژمتتتارە
ناوەرۆكیشتتتتتتتتەوە رونە كە ئەم بڕیتتتتتتتتارە یاستتتتتتتتایەو بەدەر لە 
لوكەمەكتتتتانی یاستتتتای ستتتتەرۆكایەتی هەرێتتتت  ودەستتتتەیتێكی 

                                                            
..... پەرلەمتانی كوردستتان لە دانیشتتنی  )ا هتاتوە وكە تیایتد1220ی ساای (3)بڕیاری ژمارە  2

ی خۆیدا و بڕیاریدا بە دەرچواندنی ئەم بڕیارەی ختوارەوە  1220\3\24ی رۆژی  (1)ژمارە 
لە یاستتتای ستتتەرۆكایەتی هەرێتتت   (دووەم\دەیەم): یەكەم: بەدەر لە لتتتوكمی متتتاددەی

وردستتتان ی هەمتتواركراو ودەستتەیا بە ستتەرۆكی هەرێمتتی ك1224ی ستتاای (2)ژمتتارە
-دەردرێ كتتاتی ئەنجامتتدانی هەابااردنەكتتانی ختتولی ستتێیەمی پەرلەمتتانی كوردستتتان

ەیراق دیاری بكاا و بانگیێشتی بۆ بكاا پا  تەواو بتونی پێداویستتیە كردەنیەكتانی 
هەابااردن لەالیەن كۆمسیۆنی بایی سەربەخۆی هەابااردنەكتانەوە . دووەم: پێویستتە 

لوكمەكتانی ئەم بڕیتارە جێبەجت  بتكەن. ستێیەم: ئەم  لەسەر الیەنە پەیوەندیدارەكان
بڕیتتتارە لە رۆژی دەرچتتتونیەوە جێبەجتتت  دەكتتترێ و لە رۆژنتتتامەی فەرمتتتی وەقتتتایعی 

 .  (كوردستان باو دەكرێتەوە 
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بەخشتتیوەتە ستتەرۆكی هەرێتت و واتتتا بەشتتێوەیەكی ناراستتتەوخۆ 
هەمواری یاساكەی كتردوەو ئەمە  دەیستەلمێنێ  كە كەهەمتان 

نكە یاستای ئاستایی بە هێزو پابەندی یاسایەكی ئاسایی هەیە چو
یاستتایەكی هاوشتتێوەی یتتان بەرزتتتر لەختتۆی هەمتتوار دەكتترێتەوە 
.یتتان بڕیتتاری دیتتاریكردنی رۆژانتتی بتتۆنە فەرمیەكتتانی پێكیتتاتەی 

ی (2)توركمان لە هەرێمتی كوردستتان كە بە بڕیتارە یاستای ژمتارە
 .(2)دەرچوێندراوە  1212ساای 

 
 خاڵەكانی لێكجیاوان بوون:  -ب

ی خااەكانی لێك وون لە نێوان یاسا و بڕیارە بێگومان لە پاڵ بوون
 چتتیبتتونی هەیە ئەگەر یشیاستتا بە هەمانشتتێوە ختتاای لێكجیتتاواز

 بەمشێوەیەی خوارەوە ورێاەكەی كەمتریش بێ 
الیەنی تایبەتمەند بە پێشنیار كردنتی : لە پەیتڕەوی نتاوخۆی  -

دەرچتتوە و  1228كە لە ستتاای  بەركتتاری پەرلەمتتانی كوردستتتان
شتتنیار كردنتتی بڕیتتارە یاستتا بە شتتێوەیەكی تایبەتمەنتتدی پێ

                                                            
پشتت  بە لوكمەكتتانی ......  )كە تیایتتدا هتتاتوە :  1212ی ستتاای (2)بڕیتتارە یاستتای ژمتتارە  2

ئەم بڕیتارەی  1212\2\21ی رۆژی  (24)ایی ژمتارەپەرلەمانی كوردستان لە دانیشتتنی ئاست
یەكەم: ئەم بۆنانەی خوارەوە بە بتۆنەی فەرمتی بتۆ پێكیتاتەی توركمتان  )خوارەوەیدا: 
ی هەموو ستااێ  بە رۆژی زمتان و كەلتتوری پێكیتاتەی (22)ی مانگی (27) -2دادەنرێ  : 

امەگەری ی هەمووستتتااێ  بە رۆژی رۆژنتتت(1)ی متتتانگی (14) -1توركمتتتان دادەنرێتتت . 
پێویستە ئەنجومەنی وەزیران و الیەنتی پەیوەندیتدار  -4پێكیاتەی توركمان دادەنرێ .
ئەم بڕیارە لە رۆژی دەرچونیەوە جێبەجت  دەكرێت  و لە  -3ئەم بڕیارە جێبەج  بكەن.

 .(رۆژنامەی فەرمی وەقایعی كوردستان باو دەكرێتەوە 
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بە ئەدامتانی پەرلەمتانو  راوەرەهاو و ب  كۆا و بەند بەخشت
لە پتتاڵ ئەوە  بە شتتێوەیەكی مەرجتتدار ئەو تایبەتمەنتتدیە 

ئەویتتتتش لە ستتتتنوری  وستتتتەرۆكی هەرێتتتت  راوە بەبەخشتتتت
و رێكخستنی كاروبارەكانی دامەزراوەی ستەرۆكایەتی هەرێت 

اسا چۆن بەخشراوەتە ئەنتدامانی لە كاتێكدا پێشنیاركردنی ی
پەرلەمتتان ئاوەهتتا  بەخشتتراوەتە ئەنجتتومەنی وەزیتترانو 

 ێتترەدا دەبێتت  ئامتتاژە بەوە بكەیتتگ لە پەیتتڕەویلهەاتتبەا 
پێشتتوی پەرلەمتتانی كوردستتتان بەمشتتێوەی ئێستتتا  نتتاوخۆی

نەبوو و بەاكتو ئەنجتومەنی وەزیتران و ئەنتدامانی پەرلەمتان 
دنی بڕیتتارە یاستتایان هەردوكیتتان تایبەتمەنتتدی پێشتتنیاركر

 بۆ پەرلەمان. پێبەخشراوە
رێكخستنی رەهەندە جیاوازەكانی بابەتی رێكخراو: هەرچتی  -

دەتوانرێتت  هەمتتوو  ویاستتایە كاتێتت  بابەتێتت  رێكتتدەخاا
رەهەنتتدە جتتۆراو جتتۆر و فراوانەكتتانی تێتتدا رێكبخرێتت  و لە 
هەمانكاا دەشتوانرێ  بەشێكی یان الیەنێكتی دیتاریكراوی 

ا رێكبخرێ وبەیم بڕیارە یاسا تەنیتا یەك الیەن كی تیادێتەباب
یان لە باشتتریگ لااەتیتدا چەنتد الیەنێكتی كەمتی بتابەتێكی 
تیتتادا رێكتتدەخرێ و  هەرچەنتتدە دەقێكتتی یاستتایی نتتیە كە 

بەیم بەدرێاایتتتی میتتتاووی  ویاستتتادانەر بەوە پابەنتتتد بكتتتاا
بەمشێوەیە پەیڕەوی كردوەو یاسادانەر  ویاسادانان لە هەرێ 

ێگیتتراو و ئەگەر لستتتادا بتتۆتە ەتتورفێكی پەرلەمتتانی رێزلە ئێ
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ەیگ كە لەپەرلەمتانی كوردستتان دسەرنجی بڕیارە یاساكان ب
ئەوا بە زەقتتتتی درك بەو راستتتتتیە دەكەیتتتتگ كە  ودەرچتتتتوون

كاتتانە پەنتای بتۆ  ویاسادانەر لە هەرێمی كوردستتان تەنیتا لە
تی یەك الیەن یتان ویەویستت كەدەركردنی بڕیارە یاسا بردوە 

 اسادانان رێكبخاا.یچەند الیەنێكی كەمی بابەتێ  بە 
 

 رتژەی یاسا و پێشنیانی یاسادووەم : پ
لە پەیڕەوی بەوەدابوو ئاماژەمان  دایەتوێاینەوەلە پێشەكی ئەم 

لەالیەن پەرلەمتتانەوە  (1228)نتتاوخۆی پەرلەمتتانی بەركتتار كە لە ستتاای 
رۆژە یاستتا یتتان كە تەنیتتا پتت دەرچتتوێنرا و جیتتاواز لە پەیتتڕەوی پێشتتوو

پرۆژە بڕیارمان هەبوو  و دەستپێشتخەری یاستادانانی دابە  كترد بتۆ 
دوو جۆری سەرەكی و ئەوەی لەالیەن ئەندامانی پەرلەمانەوە پیادە دە 

بۆ بەكار هێناون و وەك پێشنیازی یاستا یتان  (پێشنیازی)كرێگ چەمكی 
لەمتتان پێشتتنیازی بڕیتتارە یاستتا و بەیم ئەوانەی جتتگە لە ئەنتتدامانی پەر

واتە لە دەستتتەیتی جێبەجێكتتتردن و دەستتتەیتی دادوەری و دەستتتتە 
ی بۆ بەكتار هێنتاون و (پرۆژە)چەمكی  وێگپیادە دەكرسەربەخۆكانەوە 

وەك پرۆژەی یاسا یان پرۆژەی بڕیارە یاسا و بێگومان ئەم دابەشتكردن 
و پتتۆلێگ كتتردنە هەر لە ستتنوری بەكارهێنتتانی دوو چەمكتتی جیتتاواز 

و لە رێككارەكانی پیادەكردنیشیاندا جیاوازی زۆریتان بەاك ونەوەستاوە
هەیەو و ئەمە  وایكتترد لەم ختتولەدا جۆرێتت  لە ئتتااۆزی تێگەیشتتتگ 
دروستتت  بێتتت  ستتتەبارەا بە چتتتۆنیەتی پیتتتادەكردنی هەریەك لەو 
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تایبەتمەنتتدیانەوو میتتدیاكاران و ئەوانەی گرنگتتی دەدەن بە پرۆستتەی 
مانی پەرلەمانیش زۆر جار یاسادانان لە هەرێ  و تەنانەا خودی ئەندا

بۆیە لەو بەشەدا هەوڵ  ولە بەكارهێنانیان توشی ل  تێكەڵ بوون دەبگ
و ەو ختااە جیتاواز و لێك تتوانەی هەردودەدەیتگ كە بە وردی تەواوی ئ

دەستپێشتتخەری یاستتادانان بخەیتتنە روو و گتترنگە جتتۆرە ستتەرەكیەكی 
و  (ی یاساو پرۆژە)لێرەدا ئاماژە بەوە بكەیگ كە بەكارهێنانی  چەمكی 

و بۆ كورا نوستینە لە كاتی بەراودكاریەكەدا  بە تەنیا (پێشنیازی یاسا)
هەمتتان  (پێشتتنێیازی بڕیارەیاستتا )و (پتترۆژەی بڕیتتارە یاستتا )ئەگینتتا 

خااەكانی لێك ون و جیاوازیتان هەیە و نتاو نەهێنانیتان تەنیتا بتۆ ختۆ 
 كە رەنگە خوێنەر بێزار بكاا. یەكبواردنە لە دوبارە بونەوە

 
  خاڵەكانی لێكچونی پرتژە یاسا و پێشنیانی یاسا  .2

بۆ ئەوەی بە شتێوەیەكی ورد خااەكتانی لێك تونی نێتوان پترۆژە 
یاستتا بخەیتتنە روو هەواتتدەدەێگ لە چەنتتد رەهەنتتدو  ەیاستتاو پێشتتنیاز

 روانگەیەكەوە بەراوردكاریەكە بكەیگ: 
 

 :هێنی پابەندیش-أ
زی پابەندیان هەیە یاسا هەمان هێ ەهەریەكە لە پرۆژە یاسا و پێشنیاز

لە كتتتتاتی جێبەجێكردنتتتتدا بتتتتۆ هەمتتتتوو دەستتتتەیتە گشتتتتتیەكان و 
بەو واتتتتتایەی ئەگەر  .دامەزراوەكتتتتانی هەرێتتتت  بە هاویتیانیشتتتتەوە 

یاستتتتایەك لە بەرەنجتتتتامی دەستپێشتتتتخەری ئەنتتتتدامانی پەرلەمتتتتان 
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وە هاتە بتوونو ئەوا دەستەیتە گشتتیەكانی هەرێت  و (پێشنیازی یاسا)
م جێبەجێكردنیتتدا هەمتتان پابەنتتدیان هەیە كە بتتۆ هاویتیتتان لەبەردە
دەبگ كە لە بەرەنجامی دەستپێشتخەری الیەنەكتانی  ییاسایەك ژێربار

 وە هاتبێتە بوون.(پرۆژە یاساوە)دیكەوە جگە لە ئەندامانی پەرلەمان
 

 :قۆناغەكانی گفتو گۆ و دەنگدان -ب
 (04)تتاوەكو  (84)پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمتان لە میتانەی ماددەكتانی 

قۆناغەكتتتانی گنتوگتتتۆ و دەنگتتتدانی بە وردەكتتتاری رێككاریەكتتتانیەوە  
دەقنوسكردوە هەر لە خوێندنەوەی یەكەم كە تیایدا دەقی پرۆژە یاسا 
یتان پێشتتنیازی یاستا دەختترێتە روو  ئاراستتەی لیتتانە تایبەتمەنتتدەكان 
دەكرێ  و خوێندنەوەی دووەمتیش كە راپتۆرتی لیتانەی تایبەتمەنتدی 

ەن لیانەی یاساییەوە سەبارا بە پرۆژە یان پێشنیازی لەالی راستێنراو
بریتاری پەرلەمتان لەوەی ختودی پترۆژە  یاسا دەخرێتە رووو هەروەها 

یتتان پێشتتنیازی یاستتاكە یتتان راپتتۆرتی لیتتانەی تایبەتمەنتتد بە بنەمتتا 
ئەنتتدامانی تیتتادا وردەكتتاری گنتوگۆكتتانی دادەنرێتت  بتتۆ گنتوگتتۆ و 
كە تەرختتان كتتراوە بتتۆ  ستتێیەم خوێنتتدنەوەی رێكختتراوە تتتا دەگتتاا بە

دەنگتتدان لەستتەر پتترۆژە یتتان پێشتتنیازی یاستتاكە و پتترۆژەی یاستتا و 
هەر ستتتت   و رێككارەكتتتتانی پێشتتتتنیازی یاستتتتا هاوشتتتتێوەی یەكتتتتتر

دانیشتتتنەكانی خوێنتتدنەوەی یەكەم و دووەم و دانیشتتنی دەنگتتدانیان 
بتڕگەی دووەم  (84)بەسەردا جێبەجت  دەبێت . بتۆ نمتونە لە متاددەی 

بەوە دەكتتاا كە هەریەكە لە پتترۆژە یتتان پێشتتنیازی ئاراستتتەی ئامتتاژە 
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ان لە یتتدەكتترێگ بە بتت  ئەوەی هتتیك جیاوازیەك دلیانەكتتانی تایبەتمەنتت
ئامتتتادەكردنی راپتتتۆرتی لیانەلەستتتەر پتتترۆژە یتتتان  و(2)نێوانتتتدا بكتتتاا 

یتتتان وادەی ئەنجامتتتدانی و (1)رۆژ  (12)پێشتتتنیازە یاستتتاكە  لە متتتاوەی 
پتترۆژە یتتان پێشتتنیازی یاستتاكە بەهەمتتان دانیشتتتنی دەنگتتدان لەستتەر 

  .(4)شێوە چۆنیەكگ 
 

 دوبارە دارشتنەوە:  -ن
 ستتتتەرلەنوێلیتتتتانە تایبەتمەنتتتتدەكانی پەرلەمتتتتان دەستتتتەیتی 

دارشتنەوەی پرۆژە یاسا و پێشنیازی یاسایان هەیە بەبت  ئەوەی 
هتتتتیك جیاكتتتتاریەك كرابێتتتت  بەهتتتتۆی ئەوەی پتتتترۆژە یاستتتتا لە 

وەك لە متاددە  رەەمان كراوە هدەسەیتێكی ترەوە ئاراستەی پەرل
 .(3)وە ائاماژەی پێكربڕگەی دووەم  (87)

                                                            
بتڕگەی  (84)كوردستتان لە متاددەی  پەیڕەوی ناوخۆی هەمواركراوی بەركار ی پەرلەمتانی 2

ئەگەر پرۆژەكە یان پێشنیازەكە لە تایبەتمەندیی زیتاتر لە یەك لیتانە )دووەمیدا هاتوە : 
بتتووو دەستتتەی ستتەرۆكایەتیو بەهەمتتاهەنگیو لەگەڵ لیتتانەی یاستتاییو بریتتار دەداا بە 

لیتانە   بەشكردنی پرۆژە یان پێشنیازەكە و ناردنی هەر بەشەو بۆ لیانەی تایبەتمەندو
 .(تەنیا لە سەر ئەو بەشە راپۆرا ئامادە دەكاا كە ئاڕاستەی كراوە

بتڕگەی  (83)پەیڕەوی ناوخۆی هەمواركراوی بەركار ی پەرلەمانی كوردستتان لە متاددەی  1
بیستت  و یەك رۆژداو  (12)دەبێتت  لیتتانەی تایبەتمەنتتدو لە متتاوەی )یەكەمیتتدا هتتاتوە : 

 (نیازی یاسا و بڕیارەكانو ئامادە بكااراپۆرتی خۆیو لەسەر پڕۆژەو یان پێش
بتڕگەی  (83)پەیڕەوی ناوخۆی هەمواركراوی بەركار ی پەرلەمانی كوردستتان لە متاددەی  4

دانیشتتتنی دەنگتتدانو لە ستتەر پتترۆژەو یتتان پێشتتنیازەكەو نابێتت  لە )  :یەكەمیتتدا هتتاتوە
 .(هەفتەیەك زیاتر لە دوای دانیشتنی خوێندنەوەی دووەم تێپەر بكاا

بتڕگەی  (87)یڕەوی ناوخۆی هەمواركراوی بەركار ی پەرلەمانی كوردستتان لە متاددەی پە 3
ئەگەر راپتتۆرتی لیتتانەی تایبەتمەنتتدو داڕشتتتنێكی نتتوێی پێشتتنیاز )دووەمیتتدا هتتاتوە: 
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 یان الدانی بڕگەو مادەكان: ،پێشنیاری نیاد كردن، هەموار -ث
پەیتتتڕەوی نتتتاوخۆ بە شتتتێوەیەكی چتتتۆنیەك متتتافی داوەتە ئەنتتتدامی 
پەرلەمتتان پێشتتنیاری زیتتاكردن و هەمتتوار یتتان البردنتتی هەر بتتڕگەو 

نیازی یاستتتا بكتتتاا بەو مەرجەی متتتاددەیەكی پتتترۆژە یاستتتا و پێشتتت
 داپشتیوانی س  پەرلەمانتاری هەبێ و تەنانەا لە خستنە دەنگدانیش

بەو واتتتتایەی رای ئەنتتتدامان لەستتتەر بتتتڕگەو وراوە دلەپێشتتتینەیی پێتتت
ماددەكە پێش دەقی راپۆرتی لیانە یان خودی پرۆژەو پێشنیازی یاسا 

 .(2)پێشنیاركراوەكە دەخرێتە دەنگدانەوە 
 
 خستنە روی رای وەنیری پەیوەندیدار: -ج

لە دانیشتنی دووەم كە تایبەتە بە گنتوگۆكردن لەسەر پرۆژە یاسا یان 
یتتتان راپتتتۆرتی لیتتتانەی تایبەتمەنتتتد كەستتتەبارەا  ە یاستتتاپێشتتتنیاز
ەكێكیان ئامتادە كتراوە و ئەگەر وەزیتری پەیوەندیتدار ئامتادەی یبەهەر

ك بتداا ەهەر متاددەیگنتوگۆكان بوو ئەوا دەتوانێ  رای خۆی لەسەر 
كە  بێ  جا گنتوگۆكان لەسەر پرۆژە یاسایەك وكە بە پێویستی بزانێ 

لە  بێت  كە یاستایەك ەدەسەیتی جێبەجێكردن ناردبێتی یان پێشتنیاز

                                                                                                                               
كردبێ  بۆ پرۆژە یان پێشنیازەكەو بەدەنگدان بڕیار لە سەر وەرگرتنتی ئەو دارشتتنە بە 

 .(بنەما بۆ گنتوگۆكردن دەدرێ 
بتڕگەی  (02)پەیڕەوی ناوخۆی هەمواركراوی بەركار ی پەرلەمتانی كوردستتان لە متاددەی  2

لە خستنە دەنگدانی رایەكان پێویستە ئەو ڕایەی دەخرێتە دەنگتدان )سێیەمیدا هاتوە: 
دوو ئەندامەی بتۆ  (1)س  ئەندام پشتگیریی ڕایەكە بكااو جگە لەو  (4)بەالیەنی كەم 

 .(كۆتاییئاخاوتگ دەكەونە رێزبەندی 
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الیەن ژمتتارەی یاستتایی ئەنتتدامانی پەرلەمتتانەوە پێشتتنیار كرابێتت و 
 . (2)بڕگەی دووەمی پەیڕەو ئاماژەی پێكراوە  (88)هەروەك لە ماددەی 

 
 دەنگی ئەندامان:پێویستی پەسندكردن و ژمارەی  -ح

یاستا  ەیتان پێشتنیاز پەسندكردن یان رەتكتردنەوەی پترۆژە یاستا
ستتە كە بتریتیە لە یژمارەو ریاەی دەنگتی ئەنتدامانی پێو هەمان

 (04)هەروەك لە متاددەی  وزۆرینەی ژمارەی ئەنتدامانی ئامتادەبو
 .(1)بڕگەی یەكەم ئاماژەی بۆ كراوە 

 
 ەرچواندن یان گەراندنەوەی لەالیەن سەرتكی هەرێم: د -خ

لە   (1)ەی دەیەم بتتڕگەی یەكەم ختتاای ددستتەرۆكی هەرێتت  بە پێتتی متتا
 وی هەمتتتتواركراو 1224ی ستتتتاای (2)یاستتتتای ستتتتەرۆكایەتی ژمتتتتارە

تایبەتمەنتدی دەرچوانتدنی یاستا و هەروەهتا متافی گەرانتتدنەوەی ئەو 
كتراون و لە پیتادەكردنی  دیاسایانەی پێدراوە كە لە پەرلەمانەوە پەستن

وان ئەو دا هتتتیك جیتتتاوازیەك نەكتتتاراوە لە نێتتتیئەو تایبەتمەندیەشتتت

                                                            
بتڕگەی  (02)پەیڕەوی ناوخۆی هەمواركراوی بەركار ی پەرلەمتانی كوردستتان لە متاددەی  2

ئەگەر لە كتتاتی گنتوگتتۆكردنی پتترۆژە یتتان پێشتتنیازەكەو وەزیتتری )دووەمیتتدا هتتاتوە: 
 .(دوو خولەك بدوێ  (1)پەیوەندیدار ئامادەبووو دەتوانێ  لە بارەی هەر ماددەیەكەوە 

بتڕگەی  (04)ەمواركراوی بەركار ی پەرلەمانی كوردستتان لە متاددەی پەیڕەوی ناوخۆی ه 1
یاسا و بڕیارەكانو بە زۆرینەی ژمارەی ئامادەبووانو پەسەند دەكرێگو )یەكەمیدا هاتوە: 

 .(جگە لەو لااەتانەی پێویستییان بە زۆرینەی تایبەا هەیە
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یاسایانەی كە بەرەنجامی دەستپێشخەری یاستادانان بتوون لە جتۆری 
   .(2)پرۆژەی یاسابێ  یاوەخود پێشنیازی یاساوە بوبێ  

 
 زیاوانیەكانی نێوان پرتژە یاسا و پێشنیانە یاسا  -4
ا ئاماژەمتتان بە چەنتتدیگ ختتاای لەیەك تتونی لە تەوەرەی پێشتتود 

بەیم لە هەمان كاتتدا چەنتدێگ  نێوان پرۆژە یاسا و پێشنیازە یاسا كرد
یش لەنێتتتتوان ئەو دوو جتتتتۆرە ستتتتەركیەی وازبوونختتتتاای لێكجیتتتتا

دەستپێشتتتخەریدا هەیەو هەواتتتدەدەیگ لە میتتتانەی چەنتتتد خااێتتت  
 روانگەی جیازەوە بیخەینەروو: 

 
 :یێشنیاركردنپوتایبەتمەندی پیادەكردن ش-أ

دەستەیتی سەبارەا بە پرۆژە یاسا ئەوا هەریەكە لە سەرۆكی هەرێ  و
و كۆمستتتینی بتتتایی هەابتتتااردن و ئەنجتتتومەنی وەزیتتتران  دادوەریو

دەستتتەی دەستتتپاكی پیتتادەی ئەو دەستپێشتتخەریە دەكەنو هەرچتتی 
ئەنتدامی پەرلەمتان  دە (22)یاستایە ئەوا تەنیتا  ەسەبارەا بە پێشتنیاز

 بۆیان هەیە ئەو تایبەتمەندیە پیاد بكەن . یان زیاتر
 

                                                            
ماددەی دەیەم بڕگەی  ی هەمواركراو لە 1224ی ساای (2)یاسای سەرۆكایەتی هەرێ  ژمارە  2

دەرچوانتتتدنی ئەو یاستتتاو بڕیتتتارانەی كە پەرلەمتتتانی  )یتتتدا هتتتاتوە : (1)یەكەم ختتتاای 
كوردستان دایان دەنێ  و لە ماوەی پازدە رۆژدا لە بەرواری گەیشتنی بتۆ ستەرۆكایەتی 
هەرێتت  و ستتەرۆكی هەرێتت  بتتۆی هەیە لەو متتاوەیەدا و نتتارەزایی لەستتەر هەمتتوو یتتان 

 .(بڕیارانە دەرببڕێ ...... هەندێ  لەو یاسا و
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 رێككارەكانی ئامادەكردن: -ب
پتترۆژە یاستتاكان بە تتتایبەتی ئەوانەی لە ئەنجتتومەنی وەزیتترانە 

پتتتتێش نتتتتاردن و پێشتتتتنیار دەكتتتترێگ بتتتتۆ پەرلەمتتتتانومەرجە 
لەالیەن ئەنجتتتومەنی شتتتورای پێشتتتنیاركردنیان بتتتۆ پەرلەمتتتان 

بتۆ كرابێت  یتان  انییتان دوبتارە دارشتتنەوە هەرێمەوە دارشتتگ
 و(2)لەروی روااەتتی و بتابەتیەوە  ابێ بۆ كر تێڕوانینیانالنی كەم 

هەرێمتی هەرچەندە بەشێ  لە راوێاكارانی ئەنجومەنی شتورای 
ومەتی هەرێتت  لەروی یاستتاییە هتتیك كتتلرایتتان وایەو كوردستتتان 

بتتۆ نتتاردنی پتترۆژە یاستتاكان بتتۆ نتتیە پابەنتتدیەكی لە ئەستتتۆدا 
یتتان تێتتڕوانیگ و  داڕشتتتگە مەبەستتتی جتتا ب وئەنجتتومەنی شتتورا
بتۆ پەرلەمتانی  بكرێگ ەوەی پێشنیارل بەربێ   دوبارە دارشتنەوە

لەم روەوە ئاماژە بەوە دەكەن كە سەرباری ئەوە  و كوردستان و 
هەندێكجار لكومەا ب   كردارەكیەوە لەروی لە ماوەی رابردودا 

 وئەوەی رای ئەنجتتومەنی شتتورای وەرگرتبێتت  لەروی دارشتتتنەوە

                                                            
و لە متتاددەی  1228ی ستتاای (23)یاستتای ئەنجتتومەنی  شتتورای هەرێمتتی كوردستتتان ژمتتارە  2

ئەنجتتومەن لە بتتواری یاستتاكاریدا ئەم  )لەوتەم بتتڕگەی یەكەم و دووەمیتتدا هتتاتوە : 
ئەركانە دەگرێتە ئەستۆ : یەكەم:  ئامادەكردن و دارشتنی پرۆژە یاساكان لە هەرێمدا وو 
ئەمە  لەستتەر داوای ئەنجتتومەنی وەزیتتران یتتاخود وەزارەتە تایبەتمەنتتدەكان یتتان 
الیەنەكانی كە نەبەستتراونەتەوە بە وەزارەا دەبت  و دووەم : لێوردبتونەوە لەو پترۆژە 
یاستتایانەی كە لەالیەن ئەنجتتومەنی وەزیتترانەوە یتتان وەارەتەكتتانەوە یتتاخود الیەنتتی 

 .(ێگ  لە روی شێوە و بابەتەوە نەبەستراو بە وەزارەتەوە ئامادە دەكر
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ئتێمە لەمبتاریەوە  .شش(1)پرۆژە یاسای  پێشنیار كردوە بۆ پەرلەمتان 
 یەكەمتتی بتتڕگەیرامتتان جیتتاوازە و دەاێتتیگ ئەوەی پەیوەنتتدی بە 

كە هەیە  متتتاددەی لەوتەمتتتی یاستتتتای ئەنجتتتومەنی شتتتتوراوە
پتتتترۆژە یاستتتتاكانی  (ئامتتتتادەكردن و دارشتتتتتنی)تایبەتمەنتتتتدی 

بەخشتتیوەتە رێكخستتتوەو راستتتە دەستتەیتێكی ئارەزومەنتتدانەی 
كان و الیەنەكانی نەبەستتراوە بە تئەنجومەنی وەزیران ووەزارەت

وەزارەا كە ئاخۆ ئەنجومەنی شورا رادەسپێرن بۆ ئامتادەكردنی 
پتترۆژە یاستتا یتتان خۆیتتان بەم كتتارە هەادەستتتگو بەیم بتتۆ بتتڕگەی 

تێروانیگ و  )دووەمی ماددەی لەوتەمی یاساكە وكە تایبەتمەندی
ئەوا  (ۆژە یاستتتتاكانی رێكخستتتتتوەدوبتتتتارە دارشتتتتتنەوەی پتتتتر
دیاریكردوە بە پیتادە كردنتی  الیەنئەجومەنی شورای وەك تەنیا 

ئەم تایبەتمەنتتتدیەو بەرای ئتتتێمە لكتتتومەا پابەنتتتدی یاستتتایی 
ەكەوێتتتتە ئەستتتتۆ كەوا كتتتۆی پتتترۆژە یاستتتاكانی بنێرێتتت  بتتتۆ د

ئەنجومەنی شورا بەمەبەستی تێتروانیگ و دوبتارە دارشتتنەوەی 
می كتاركردن  كوەبەلو.یان بكاا بۆ پەرلەمانبەر لەوەی پێشنیار

النتی كەم لە  ووەك راوێاكاری یاستایی لە پەرلەمتانی كوردستتان 
متتی پەرلەمتتانی كوردستتتان كتتاری پەرلەمتتان بەو پێنجەختتولی 

                                                            
و د.هتتادج مستتم  يتتونس (رئتت س مجمتتس شتتورى االقمتت   )القاضتتي شتتوان محتتي التتديگ  2

مستشار منتد  سابقا )ود.مازن ل مو راضي (المستشار االقدم في مجمس شورى االقم  )
دل ت  الصت اغت التشتريع ت فتي اقمت   كردستتان و مطبعتت و (في مجمتس شتورى االقمت  

 .288-287و ص1221و 2طلاجي هاش  و
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كە پتتتترۆژە یاستتتا پێشتتتتنیاركراوەكان لەالیەن شبتتتوە ئاراستتتتەیە
ئەنجتتتتومەنی وەزیتتتترانەوە وپێویستتتتتە بەر لە پێشتتتتنیاركردنیان 

لەالیەن ئەنجتتومەنی شتتورای هەرێمتتی  بكرێتت نینیتتان بتتۆ تێروا
كە لەگەڵ رۆلتی  ەكوردستانەوە و ئەوە  ئاراستتە دروستتەكەی

یاسای ئەنجومەنی شورادا یەكدەگرێتەوە كە ئامان  لێتی هێنتانە 
و دەستتتەبەركردنی  (وحاااتشالعياال  )كتتایەی یەكیەتتتی یاستتادانان

 وشكوردستتان دارشتنی یاسادانان لە هەرێمیشبنەمای هاوبەشە بۆ
  لت ێهتندیاسادانەری  پێویستە لێرەدا ئاماژە بۆ ئەوە بكەیگ كە

پابەنتتدكردنی لكتتومەا بە   ووالَتتتان لتبتتتر گرنگتتی ئتتتم بابتتتتت  
نتتتاردنی پتتترۆژە یاستتتاكان بتتتۆ ئەنجتتتومەنی شتتتورا بەر لەوەی 

 دا رێكخستتوەونێتو دەستتور لەپێشنیاریان بكتاا بتۆ پەرلەمتان و 
 و هەروەهتتتا یاستتتادانەری(1)ەرەنستتتی ف بەنمتتتونە  یاستتتا دانەری

  پێشتمەر تەنیتا هەرچی پێشنیازە یاستایە ئەوا  ش.و(2)جەزائیری  
                                                            

مگ لتق كت  متگ )یدا هاتوە (40)ی هەمواركراو لە مادەی  2048دەستوری فەرەنسی ساای  2
تكتون مناقشتت مشتروەاا القتوان گ  .رئ س الوزراء وأەضاء البرلمان المبادرة بتالتشريع

الحكوم ت في مجمس الوزراء بعد التشاور مع مجمس الدولت ويت  ەرضیا فتي والتدأ أو 
مجمسي البرلمان. سوف ُتطرح مشروەاا قوان گ المال ت وتم  المتعمقت بتموي   آخر مگ

الضمان االجتماەي لممرة األولى أمام الجمع ت الوطن ت. دون المساس بالنقرة األولى مگ 
وفإن مشروەاا القوان گ التي تعتال  بشتك  أساستي آل تت تنلت   المجتمعتاا  33المادة 

 .(ولى في مجمس الش وخالمحم ت يجی أن تعرض لممرة األ
لكتّ  متگ التوزير األو  )یتدا هتاتوە:  (241)و لە ماددەی  (1221  )دەستوری جەزائیری ساای  1

تكون اقترالاا القوان گ قابمتت  : والّنّوا  وأەضاء مجمس األمت لّق المبادرة بالقوان گ .
األمتت فتي  ەضتوا فتي مجمتس ( 12 )نائبا أو ەشترون  ( 12)لممناقشتو إذا قّدمیا ەشرون 
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 بێتتت  بەر لە پێشتتتنیاركردنی بتتتۆ پەرلەمتتتانیرای دانلەستتتەر كە
بابەتیەكتتتانی  و ئەوەیە كە دەبێتتت  مەرجە روااەتتتتی كوردستتتتان

ژمارەی یاسایی ئەندامانی واژوی  و(2) پێشنیازە یاسا لەخۆ بگرێ 
 .ەرلەمانی لەسەر بێ پ
 

 :  خوێندنەوەی یەكەم خستنە بەرنامەی كاری دانیشتن و -ن
سەبارەا بە پرۆژە یاستا ئەوا دەستتەی ستەرۆكایەتی پەرلەمتان 
دەبێتتت  راستتتتەوخۆ لە یەكەمتتتیگ دانیشتتتتنی دوای گەیشتتتتنیان 
بیانختتاتە بەرنتتامەی كتتاری دانیشتتتنەوە تتتاوەكو خوێنتتدنەوەی 

وەك پابەنتتدیەكی پەیتتڕەوی كە ئەم ئەرو(1)یەكەمیتتان بتتۆ بكرێتت  
و دەستتتەیتی رەتكتتتردنەوە یتتتان  تەنتتتانەا  كتتتاادەجێبەجتتت  

و بەیم لە كاتی پێشتنیاركردنی پێشتنیازە یاستا دواخستنیشی نیە
ئەوا دەستتتەی لەالیەن ژمتارەی یاستتایی ئەنتتدامانی پەرلەمتتانەوە 

                                                                                                                               
تعترض مشتاريع القتوان گ ەمتى مجمتس  . أدنتاه 247المسائ  المنصوص ەم یا في المادة 

الوزراءو بعد رأج مجمس الّدولتو اّ  يودەیا الوزير األو و لسی الحالتو مكتتی المجمتس 
 .(الّشعبّي الوطنّي أو مكتی مجمس األمت

بتڕگەی  (70)انو لە متاددەی پەیڕەوی ناوخۆی هەمواركراوی بەركار ی پەرلەمانی كوردستت 2
پێشنیازی یاسا و بڕیار پێویستە مەرجە روااەتی بابەتیەكانیپێشنیازە )یەكەمیدا هاتوە: 

 .(یاسا و بڕیار لە خۆی بگرێ 
بتڕگەی  (84)پەیڕەوی ناوخۆی هەمواركراوی بەركار ی پەرلەمانی كوردستانو لە متاددەی  1

و لەالیەن لكتومەا پێشتكە  دەكترێگو ئەو پڕۆژە یاسا و بڕیتارانەی)یەكەمیدا هاتوە: 
راستتتتەوخۆ لە یەكەمتتتیگ دانیشتتتتگ دوای گەیشتتتتنیان بە پەرلەمتتتانو خوێنتتتدنەوەی 

 .(یەكەمیان بۆ دەكرێ 
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ستتەرۆكایەتی لە بتتری ئەوەی بیختتاتە بەرنتتامەی كتتاری دانیشتتتنی 
ێتت  ئاراستتتتەی لیتتانەی یاستتایی بكتتتاا دوای پەرلەمتتانەوە دەب
گونجتتتاویەتی لەگەڵ ئەو  ڕویلە و هەاستتتەنگاندنیپێتتتداچونەوە

پێوەرانەی كە لە پەیتڕەودا هتاتوە ئینجتا دەستتەی ستەرۆكایەتی 
پەرلەمتتان بەهەمتتاهەنگی لەگەڵ لیتتانەی یاستتایی بڕیتتار دەدن كە 
بخرێتە بەرنامەی كاری دانیشتنی پەرلەمان تاوەكو خوێندنەوەی 

ستەرباری ئەوە  دەستتەی ستەرۆكایەتی  و(2)ەكەمی بۆ بكرێ  ی
خوێندنەوەی یەكەمتی  بۆی هەیە پێشنیازە یاساكە رەا بكاتەوە

                                                            
بتڕگەی  (70)پەیڕەوی ناوخۆی هەمواركراوی بەركار ی پەرلەمانی كوردستتانو لە متاددەی  2

وە لێتانەی كاروبتاری رۆژ لە رێكەوتتی پێشكەشتكردنیە 23لە متاوەی  )دووەمیدا هاتوە: 
یاسایی  بە هەمتاهەنگی لەگەڵ دەستتەی ستەرۆكایەتی و بڕیتار دەدرێت  خوێنتدنەوەی 
یەكەمتتتتتی بتتتتتۆ بكرێتتتتت  و لەستتتتتەر بنەمتتتتتای گونجانتتتتتدنی لەگەڵ ئەم پێتتتتتوەرانەی 

كاتێت  پترۆژەو )بڕگەی چوارەمیدا هتاتوە :  (82).هەروەها لە ماددەی (خوارەوە..............
یەن دەستتتەی ستتەرۆكایەتی و لیتتانەی یاستتاییەوەو رەزامەنتتدی یتتان پێشتتنیازەكەو لە ال

 .(لەسەر دەدرێ و لە یەكەم دانیشتنی دوای رەزامەندییەكەو دەخرێتە بەرنامەی كارەوە
لە سەرەتای بڕگەی یەكەمی  (پرۆژە)جێگەی خۆێەتی ئاماژە بەوە بكەیگ كە هاتنی وشەی +

لەمانتتدا تێپەڕیتتوە و چتتونكە ی پەیتتڕەوی نتتاوخۆ و هەاەیەكەو بەستتەر پەر(82)متتاددەی 
پرۆژەیاستتا رەزامەنتتدی دەستتتەی ستتەرۆكایەتی و لیتتانەی یاستتایی ناوێتت  تتتا بختترێتە 
بەرنتتتامەی كتتتاری دانیشتتتتنەوەو خوێنتتتدنەوەی بتتتۆ بكرێتتت  بەلكتتتو ئەركتتتی دەستتتتەی 
ستتتەرۆكایەتیە بیختتتاتە بەرنتتتامەی كتتتارەوە بتتت  ئەوەی دەستتتەیتی رەزامەنتتتدی یتتتان 

ی پەیتڕەوی (82)هەروەها بڕگەی یەكەمی متاددەی  (70)رەتكردنەوەی هەبێ و ماددەی 
نتتاوخۆ زۆر رونەو هتتیك بتتواری نەهێشتتتۆتەوە تتتا دەستتتەی ستتەرۆكایەتی دەستتەیتی 
تێروانینتتی جۆرێتت  لە جۆرەكتتانی پتترۆژە یاستتای هەبێتت  و ئەو دەستتەیتەی ستتنوردار 

 كردوە لە پێشنیازی یاسا و بڕیار.
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وئەگەر هتتتاتوو دوای تێروانینتتتی لەالیەن لیتتتانەی   (2) بتتتۆ نەكتتتاا
یاستتایی  و بە هەمتتاهەنگی دەستتتەی ستتەرۆكایەتی دەركەوا كە 

پەیتتڕەوی  (70)ی یەكێتت  لەو پێتتوەرانەی تێتتدا نتتیە كە لە متتاددە
ختتتۆ ئەگەر بڕیتتتاری رەتكتتتردنەوەی نتتتاوخۆدا دەقنوستتتكراون. 

كە بتتڕواپێیێنەر نەبتتوو بتتۆ ئەو ئەنتتدامانەی كە اە یاستتیازپێشتتن
واژویتتان كتتردوە ئەوا بتتابەتەكە دەختترێتە بەردەم پەرلەمتتان بتتۆ 

هەروەهتتتتتتا دەستتتتتتتەی ستتتتتتەرۆكایەتی و(1)یەكەكتتتتتتردنەوەی 
ی بتتونی تێبینتتی لە كتتاتبەهەمتتاهەنگی لەگەڵ لیتتانەی یاستتایی 

بۆیتتتان هەیە بگەرێنتتتنەوە بتتتۆ ئەو كە والەستتتەر پێشتتتنیازە یاستتت
ێشكەشیان كردوە تاوەكو رەچاوی ئەو تیبینیتانە ئەندامانەی كە پ
بوە لەستتەر پێشتتنیازە یاستتاكە بەر لەوەی دوبتتارە یتتانبتتكەن كە هە

 .  (4)پێشنیاری بكەنەوە 
                                                            

بتڕگەی  (82)ەمانی كوردستتانو لە متاددەی پەیڕەوی ناوخۆی هەمواركراوی بەركار ی پەرل 2
دوای تێڕوانینتتی پێشتتنیازی یاستتا یتتان بڕیتتارەكەو لەالیەن دەستتتەی )یەكەمیتتدا هتتاتوە: 

سەرۆكایەتی و لیانەی یاساییەوەو ئەگەر دەركەوا یەكێ  لەو پێوەرانەی تێتدانییە كە 
كەمتیو بتۆ ی ئەم پەیرەوەداو هاتووەو رەتدەكرێتەوە و خوێنتدنەوەی یە(70)لە ماددەی 
 .(ناكرێ .

بتڕگەی  (82)پەیڕەوی ناوخۆی هەمواركراوی بەركار ی پەرلەمانی كوردستتانو لە متاددەی  1
لەكاتێكدا ئەندامانی پەرلەمانو كە پێشنیازی یاستا یتان بڕیارەكەیتان )دووەمیدا هاتوە: 

پێشكەشتتتكردووەو ڕای دەستتتتتەی ستتتتەرۆكایەتیو و لیتتتانەی یاستتتتایی بۆیتتتتان بتتتتڕوا 
 .(بابەتەكە دەخرێتە بەردەم پەرلەمان بۆ بریاردان لەسەریپێیێنەرنەبووو 

بتڕگەی  (82)پەیڕەوی ناوخۆی هەمواركراوی بەركار ی پەرلەمانی كوردستتانو لە متاددەی  4
ئەگەر پێشتتتنیازی یاستتتاو یتتان بڕیتتتارەكەو بە شتتتێوەیەكی گشتتتتیو )ستتێیەمیدا هتتتاتوە: 

و تێبینییتتان لە ستتەر رەتنەكتترایەوەو بەیم دەستتتەی ستتەرۆكایەتی و لیتتانەی یاستتایی
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  وادەی پێشنیاركردن -ث
اوخۆ و یاستتتتا بەركتتتتارە ستتتتەبارەا بە پتتتترۆژە یاستتتتا وپەیتتتتڕەوی نتتتت

پەیوەنتتتتدیارەكان ودور و نزیتتتت  ئاماژەیتتتتان نەكتتتتردوە بتتتتۆ وادەو 
چوارچێوەیەكی زەمەنی تاوەكو ئەو الیەنتانەی تایبەتمەنتدی پێشتنیار 
كردنتتی پتترۆژە یاستتایان هەیە پێتتوەی پابەنتتد بتتگ و بە اكتتو هەركتتاا بە 

 ئەنتدامانی وەپێویستی بزانگ دەتوانگ پێشنیاری بتكەن و بە پتێ ەوانە
پەرلەمان دەستكراوە نیگ لەروی كاتەوە بۆ پێشكەشتكردنی پێشتنیازە 

یەكەمی ستەرەتای هەر وەرزێكتی مانگی بەاكو دەبێ  لە ماوەی  ویاسا
ختتانە ۆیاستتادانان پێشتتنیاری پێستتنیازە یاستتاكەیان بتتكەن تەنیتتا لەو د

لەوكاتەشدا ستی بە یاسا یان بڕیارێكی بە پەلە هەبێ  ینەبێ  كە پێو
ایەتی هەاستتتتەنگاندن بتتتتۆ راددەی پێویستتتتتی و دەستتتتتەی ستتتتەرۆك
 .(2) بەپەلەییەكە دەكاا

  

                                                                                                                               
پێشتتتتنیازەكە هەبتتتتووو لەو لتتتتااەتەدا بتتتتۆ ئەو ئەنتتتتدامانەی پێشكەشتتتتیان كتتتتردوە 

 .(دەگەرێندرێتەوەو بۆ رەچاوكردنی تێبینیەكان و دووبارە پێشكەشكردنەوەی
یتتدا (81)پەیتتڕەوی نتتاوخۆی هەمتتواركراوی بەركتتار ی پەرلەمتتانی كوردستتتانو لە متتاددەی  2

اناندا تەنیتتا لە متتانگی یەكەمتتی وەرزی یاستتادانانداو لە هەر وەرزێكتتی یاستتاد)هتتاتوە: 
ئەنتتدامانی پەرلەمتتانو دەتتتوانگ پێشتتنیازی یاستتاو پێشتتكە  بتتكەن تەنیتتا لەو لتتااەتەدا 
نەبێتت  كە دۆخێكتتی تتتایبەا بێتتتە پتتێش و پێویستتتیی بە یاستتاو یتتان بڕیتتارێكی بەپەلە 

ە پەلەیتی هەبێ  و لەوبارە  دەستەی سەرۆكایەتی هەاسەنگاندن بتۆ پێویستتیی و ب
 .(یاسا یان بڕیارەكە دەكاا
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 چوارچێوەی بابەتەكانی یاسادانان -ج
لە چوارچێتتوەی  ئەوا دەتوانرێتت   بە پێویستت  بزانرێتت هەر بابەتێتت  

پێشتنیار بكرێت  بتۆ پەرلەمتان و بەیم بتۆ  و پرۆژە یاستادا رێكبخرێت 
بتتۆ نمتتونە ژمتتارەی  ونتتیە ییەپێشتتنیازە یاستتا بەو شتتێوەیە دەستتتكراوە

 ویاستتایی ئەنتتدامانی پەرلەمتتان نتتاتوانگ لە رێتتگەی پێشتتنیازی یاستتاوە
پرۆژە بودجەی هەرێت  پێشتنیاربكەن بتۆ پەرلەمتان بەاكتو ئەوە تەنیتا 

و لە چوارچێتتوەی  پیتتادە دەكرێتت  لەالیەن ئەنجتتومەنی وەزیتترانەوە 
 یەكیاستا ەهەر پێشتنیازجتگە لەوە   .(2)یاسادا رێ  دەخرێ   ەپرۆژ
تێپەڕاندنی پێویستی  وگەر بارگرانی لەسەر لكومەا دروس  بكاائە

وواتە ئەو بابەتتتتانەی (1)بە رەزامەنتتتدی ئەنجتتتومەنی وەزیتتتران هەیە 
بتتتارگرانی داراییتتتان هەیە بە شتتتێوەیەكی مەرجتتتدار دەتوانرێتتت  لە 

 دەبێت  ە  وابەستەكراوبەمچوارچێوەی پێشنیازە یاسا رێكبخرێگ و 
 زیران.بە رەزامەندی ئەنجومەنی وە

  

                                                            
بتڕگەی  (08)پەیڕەوی ناوخۆی هەمواركراوی بەركار ی پەرلەمانی كوردستتانو لە متاددەی  2

لەسەر ئەنجومەنی وەزیران پێویستتەو لە ستەرەتای متانگی تشترینی )یەكەمیدا هاتوە: 
جە بتۆ یەكەمی هەموو سااێ  و بەر لەساای داراییو بە مەبەستی گنتوگتۆو پتڕۆژە بتود

 .(پەرلەمان بنێرێ 
بتڕگەی  (70)پەیڕەوی ناوخۆی هەمواركراوی بەركار ی پەرلەمانی كوردستانو لە متاددەی  1

ئەگەر بتوە متایەی لتێكەوتەی دارایتی لەستەر لكتومەا و  )یدا هاتوە: (1)دووەم خاای  
پێش خوێندنەوەی یەكەم ئاراستەیان دەكرێ  بۆ وەرگرتنی ڕەزامەندی ستەبارەا بەو 

 .(تە داراییەی كە لە ئەنجامی دەرچواندنی یاساكە دەكەوێتە ئەستۆیانلێكەو
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 و دوبارە پێشنیار كردنەوە رەتكردنەوەو -ح
نە  وهەرچی تایبەتە بە پرۆژە یاستا ئەوا دەقێكتی یاستاییمان نتیە

ارەكان بە ددیتتنو نە لە یاستتا بەركتتارە پەیوە دالەپەیتتڕەوی نتتاوخۆ
رێگری و كۆا و بەندێ   كە باس لە بونی  وپرۆسەی یاساكاریەوە

ئەگەر بۆ نمونە  وكاتەوەبكاا بۆ دوبارە پێشنیار كرنەوەی لە روی 
 وهتتتاتوو پەرلەمتتتان بە دەنگتتتدان پتتترۆژە یاستتتایەكی رەتكتتتردوە 
دەتوانرێ  لە هەمان وەرزی یاسادانان یان هەر كاتێكی دیتكە كە 
بە گونجاو بزانرێ  دوبارە پێشنیار بكرێتەوە و بەیم سەبارەا بە 

یاسا ئەوا لە كاتی رەتكردنەوەی لەالیەن پەرلەمتانەوە و  ەپێشنیاز
اتوانرێتتتت  لە هەمتتتتان وەرزی یاستتتتادانان دوبتتتتارە پێشتتتتنیار ن

 . (2)بكرێتەوە
 
 لە پێشینەیی  -خ

ئەگەر پێشتتتتنیازە یاستتتتایەك خوێنتتتتدنەوەی یەكەمتتتتی بتتتتۆكراو 
ئاراستتتەی لیتتانەی تایبەتمەنتتد كتتراو بەرلەوەی ب ێتتتە قۆنتتاغی 
راپۆرا نوسینەوە و پترۆژە یاستەیەكیش خوێنتدنەوەی یەكەمتی 

بەتمەنتتد كتترا و لە رووی بنەمتتاوە بتتۆ كتتراو ئاراستتتەی لیتتانە تای
بە پرۆژە یاساكەو پێشتنیازە یاستاكە  واتەو هەردوكیان یەكبوون 

                                                            
بتڕگەی  (82)پەیڕەوی ناوخۆی هەمواركراوی بەركار ی پەرلەمانی كوردستتانو لە متاددەی  2

ئەگەر پێشتنیازی یاستا رەتكترایەوەو لە هەمتان وەرزی یاستادانانداو )چوارەمیدا هتاتوە: 
 .(پێشكە  ناكرێتەوە
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هەمتتان بابەتیتتان رێكخستتتبووو ئەوا لیتتانەی هەمتتان ئاراستتتە و 
تایبەتمەند دەبێ   پرۆژە یاساكە بە بنەما وەربگرێ  بۆ راپتۆرا 

متان و بەیم ئەگەر گری(2)نوسیگ و ناردنی بۆ خوێندنەوەی دووەم 
یاستتتایەك خوێنتتتدنەوەی  ەبتتتابەتەكە پتتتێ ەوانە بتتتۆوە پێشتتتنیاز

بتتۆ كتتراو ئاراستتتەی لیتتانەی تایبەتمەنتتد كتتراو بە هەمتتان  ییەكەمتت
نتتاوەرۆك پێشتتتر پتترۆژە یاستتەیەك ئاراستتتەی هەمتتان لیتتانەی 
تایبەتمەند كرابێ  ئەوا لیتانەكە متافی ئەوەی نتیە خەستڵەتی لە 

كتتو دوبتتارە لیتتانەكە پێشتتینەیی بتتداا بە پێشتتنیازی یاستتاكە و بەا
پابەندە بەوەی كە پرۆژە یاساكە بكاتە بنەمای نوستینی راپتۆرتی 

 لیانەو ناردنی بۆ خوێندنەوەی دووەم.
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
بتڕگەی  (82)هەمواركراوی بەركار ی پەرلەمانی كوردستتانو لە متاددەی  پەیڕەوی ناوخۆی 2

پتترۆژە یاستتاو بە بنەمتتا دادەنرێتت و ئەگەر پێشتتنیازی یاستتای تتترو )ستتێیەمیدا هتتاتوە: 
پێشكەشتتكراو لە رووی بنەمتتاوە یەكبتتوونو بە مەرجێتت  پێشتتنیازی یاستتا نەچتتووبێتە 

 .(قۆناغی ڕاپۆرا نووسیگ
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 كانەوراسپارد نجامەرەد وەپوخت
 

دوای تیش  خستتنە ستەر چەنتد رەهەنتدو الیەنێكتی تتایبەا بە 
انەی دەستپێشتتتخەری یاستتتادانان و چتتتۆنیەتی رێكخستتتتنی لە میتتت

بەشتتتتەكانی ئەم نتتتتامیمكەیەو لە دوا بە  و كۆتاییتتتتدا پتتتتوختەی راو 
 سەرنجەكانی خۆمان لە چەند خااێكدا كورا دەكەینەوە 

زۆرێ  لە ویتانی دونیتا لە دەستتوری ویتەكەیانتدا تایبەتمەنتدی   -2
دەستپێشتتخەری یاستتادانیان رێكخستتتوە  تەنتتانەا ئەگەر لە یاستتا 

 داپەرلەمانەكانیشتتیان یۆسروشتت  دەستتتوری و پەیتتڕەوی نتتاوخ
اییەوە لە ژێتر ستایەیەی دوبارە رێكیان خستبێتەوە و ئەوا بە دانیت
و ئەوە  رێ كە دروست   دەقە دەستوریەكان ئەم كارەیان كردوە

و راستەكەیە و چونكە دەستپێشتخەری یاستادانان جتگە لەوەی لە 
سروشتتتیدا بەشتتتێكە لە بتتابەتی دەستتتەیا و تایبەتمەنتتتدیەكانی  

بگرە هاوسەنگی و و انی دەواەاو خاای هەماهەنگی دامەزرەاوەك
هاوبەشتتتتی پێكردنتتتتی دەستتتتەیتی  ییەكتتتتێكە لە مێكانیزمەكتتتتان

جێبەجێكتتتردن لە پرۆستتتەی یاستتتاكاری و لە هەرێمتتتی كوردستتتتان 
 ودەستتور نتیەختاوەنی ئەوەی تتا نوستینی ئەم نتامیمكەیە  بەهۆی

ۆی تایبەتمەندی یاسادانانی لە یاسا ئاستاییەكان و پەیتڕەوی نتاوخ
پەرلەمانتتدا رێكخستتتوە و ئەمە  وای كتتردوە بە درێاایتتی چەنتتد 
ساای رابتردوو كۆمەاێت  گۆرانكتاری لە شتێوازی دەستپێشتخەری 
یاسادانان و الیەنی تایبەتمەند بە پیادە كردنی روبتدااو بێگومتان 
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ئەوە  بەجۆرێتتت  لە جۆرەكتتتان جتتتۆرە شتتتڵەژانێ  لە پرۆستتتەی 
ان دەستتەیتەكانیش یاستتاكاری لێتتدەكەوێتەوە و پەیوەنتتدی نێتتو
ەنگی و هاوبەشتتیە دەختتاتە ژێتتر پرستتیارەوە ختتزمەا بەو هەمتتاه

ناكتتتتاا كە پێویستتتتتە هەبێتتتت  لە نێتتتتوان هەردوو دەستتتتەیتی 
جێبەجێكتتتردن و یاستتتادانانو بتتتۆ نمتتتونە لە پەیتتتڕەوی پێشتتتوی 

یاستتادانەری  دەرچتتوە  2001پەرلەمتتانی كوردستتتان كە لە ستتاای 
كردنتی دەستپێشتخەری هەرێمی كوردستتان تایبەتمەنتدی  پیتادە 

بەیم لە  ،(1)شداوە ئەنجومەنی وەزیران (بڕیارە یاسای)یاسادانانی 
دەرچتتتتتوە  1228پەیتتتتڕەوی بەركتتتتاری پەرلەمتتتتتان كە لە ستتتتاای 

لە ئەنجتومەنی وەزیرانتی تایبەتمەندی پیادە كردنی بڕیارە یاسای 
 .(2)ستەرۆكی هەرێت  و پەرلەمتان بەەتە یتەنیتا داو ووەرگرتۆتەوە
دیكە و لە پەیڕەوی پێشتوی پەرلەمتان تەنیتا یەك جتۆر نمونەیەكی 

بتوو و جتا پترۆژە  (پترۆژە)دەستپێشخەری یاسادانانمان هەبوو كە 
بەركتتار  ییاستتا بێتت  یتتان پتترۆژە بڕیتتارو بەیم لە پەیتتڕەوی نتتاوخۆ

ی دەستپێشتخەری یاستادانانمان هەیە ەئێستا دوو شێوازی ستەرك
                                                            

 )یتتتدا هتتتاتوە (72)و لە متتتاددە 2001كوردستتتتانی ستتتاای  پەیتتتڕەوی نتتتاوخۆی پەۆلەمتتتانی 2
ئەنجومەنی وەزیران یان كەمتر نەبێت  لە دە ئەنتدامی پەرلەمتان وبۆیتان هەیە پترۆژە 

 .(یاساو بڕیار پێشنیار بكەن ....
دەرچتوە  1228پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی كوردستانی هەمواركراوی بەركار و كە لەساای  1

پتترۆژە یاستتا و بڕیتتار : ئەو پتترۆژە یاستتاو بڕیتتارانەنەیە كە  )وە یتتدا هتتات(2)و لە متتاددەی 
لەالیەن سەرۆكی هەرێ  و یان ئەو پرۆژە یاسایانەیە كە لەالیەن ئەنجتومەنی وەزیتران 
..... ئاراستتتەی پەرلەمتتان دەكتترێگ و  پێشتتنیازی یاستتا و بڕیتتار :ئەو پێشتتنیازی یاستتا و 

 .(لەمان پێشكە  دەكرێگ...بڕیارانەیە كە النیكەم لەالیەن دە ئەندامی پەر
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و بڕیارە یاستا بێت   جا پرۆژە یاسا (پێشنیازە)و (پرۆژە)ئەوانیش 
ویتتان پێشتتنیازە یاستتاو بڕیتتار بێتت  و رەنتتگە ختتوێنەر بپرستتێ  جتتا 
گتتۆرینی تەنیتتا ناونیشتتانێ  ئەوەنتتدە دەهێنێتت  لێتترەدا بكتترێتە 
سەرن  و لە پوختە و دەرەنجتامی ئەم نتامیمكەیەدا بخترێتە رووو 
لەوەیمدا دەاێیگ گۆرانكاریەكە تەنیا لە وشەو چەمكدا نیە بەاكتو 

ێككارەكانی دەرچواندنیان گۆرانكاریان بەسەردا هاتوە زۆرێ  لە ر
ی پەیتتڕەوی پێشتتوی  (73)تتتا متتاددەی  (72)و ئەگەر لە ماددەكتتانی 

پەرلەمان وردبینەوە دەبینتیگ جیتاوازیەكی ئەوتتۆ بەدینتاكەیگ لە 
گۆو دەنگتدان لەستەر هەریەك لەو ورێككارەكانی خوێندنەوەو گنت

ئەنجتومەنی وەزیتران   ەنالی یاستادانان كە لە انەیدەستپێشخەری
و بەیم لە پەیڕەوی پێشنیار دەكرێگیاخود ئەندامانی پەرلەمانەوە 

تازەو بەركاری پەرلەمان و ئەگەر سەیری پرۆسەی یاساكاری بكەیگ 
رێككخراوە و ئەوا جیتاوازیەكی  (07)تاوەكو (77)كە لە ماددەكانی 

زۆر بەدی دەكەیتتتتگ لە رێككارەكتتتتانی دەرچوانتتتتدنی هەریەك لەو 
كە لە الیەن ئەنجومەنی وەزیران و  یاسادانان انەیەستپێشخەرید

. ئەوە  دەمانگەیەنێت  دەكترێگئەندامانی پەرلەمانەوە پێشنیار 
نەبونی دەستور هۆكارێ  بتوە بتۆ ئەنجامتدانی  كە بەو ئەنجامەی

ئەو گۆرانكتتاریە زۆر و جەوهەریتتانەی لە رێكخستتتنی ئەو بتتابەتە 
 رویانداوە .

 ییاستتتتاییەكان و دا و لە دەقە دەستتتتتوریهەرچەنتتتتدە لە روااەتتتتت -1
دەستپێشتتتتخەری پیتتتتادەكردنی تایبەتمەنتتتتدی  وزۆربەی ویتتتتتان 
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لە یاستتادانان دراوە بە پەرلەمتتان و لكتتومەا و بەیم لە راستتتیدا 
رێتتتتتتاەی بتتتتتتونە یاستتتتتتای ئەو ستتتتتتەددەی نتتتتتتۆزدە بەدواوە و

دەستپێشتتتخەریانەی یاستتتادانان كە لە ئەنتتتدامانی پەرلەمتتتانەوە 
زۆر كەمتتترە لەوانەی كە لەالیەن لكتتومەتەوە  پێشتتنیار دەكتترێگ

پێشنیار دەكرێگو ئەوە  ئەوەمان بۆ دەسەلمێنێ  كە هەلی بونە 
یاسای دەستپێشخەریەكانی یاسادانانی ئەنتدامانی پەرلەمتان زۆر 

 بەبەراورد لەگەڵ ئەوانەی لە لكومەتەوە پێشنیار دەكرێگ ەتركەم
ەیەوە و ئەوكاا ئەو و ئەگەر سەیری چەند ئامارێ  بكەیگ لەوبار(1)

راستیەمان باشتر بۆ روندەبێتەوە و لە ویتێكتی وەك بەریتانیتا كە 
بە ستتتەرچاوەی هتتتاتنە دونیتتتای ژیتتتانی پەرلەمتتتانی دادەنرێتتت  

پێشتنیاری پترۆژە یاستاكانی لكتومەا ئامارەكان پێمان دەاێگ كە 
گنتگۆكتتتانی ئەنجتتتومەنی گشتتتتی  كتتتۆی ستتتەدا نەوەدی (%02)لە

هەروەها لە ویتێكتی وەك ئەامانیتا ئەو  و(1)بەریتانیا پێ  دەهێنگ 
پتترۆژە یاستتایانەی كەلەالیەن ئەنجتتومەنی  وەزیتترانەوە پێشتتنیار 

ئەو یاستایانە پێت  دەهێتنگ  كۆی دوو لەسەر سێیی (4\1)دەكرێگ 
هەرچی سەبارەا بە ویتانی  و(3)كە بوندستاغ دەریان دەچوێنێ  

نی پێمان دەاێ   ك كراوە و ئەنجامەكاەەەرەبیشە ئەوا لێكۆاینەوەی

                                                            
د. میتتدی صتتالد ەیتتدان و التشتتريع وطل تتان الستتمطت و منشتتنت المعتتراف و االستتكندريت و  2

 .48وص2مصروط
 .142د . یزن خموق محمد وهەمان سەرچاوەی پێشوو و    1
 .178د . یزن خموق محمد وهەمان سەرچاوەی پێشوو و    4
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لە سەدا نەوەدی   (%02)و كە پێشنیاری پرۆژە یاساكانی لكومەا 
لە  (%08)كیەكانی پرۆسەی یاستادانان پێكتدەهێنگ و وە چایكۆی 

سەدا نەوەدو هەشتی ئەو پرۆژە یاسایانەی لكومەا پێشنیاریان 
ئەگەر  .(2)چوێنێت  ردەدەكاا و دەبنە یاسا و پەرلەمان دەریان دە

وردنی بە نمونە وەربگریگ و ئەوا بە پێیی راپۆرتێت  كە شانشینی ئ
لە پرۆگرامی چاودێری كردنی هەابااردنەكان و ئەدای ئەنجتومەنە 

وێتت  كە وئەنتتدامانی كەبۆمتتان دەردە وهەاباێردراوەكتتان دەرچتتوە
 (47)لەڤتتدەهەم و  (27)ئەنجتتومەنی ئتتوممەی ئتتوردنی لە ختتولی 

دوە و لەكتتتۆی پەنجتتتاو لەوا پێشتتتنیازە یاستتتایان پێشتتتنیار كتتتر
دوو پێشتتنیازە یاستتایان بتتۆتە یاستتاو  (1)پێستتنیارەكانیان تەنیتتا 

ئەگەر  ویتێكتی وەك شیتانش.(2) ئەنجومەنی ئوممە پەسندی كردون
مەغریی بە نمونە وەربگریگ و ئەوا لە خولی لەوتەمی پەرلەماندا 

عا شش2112)بە هەردوو ژورەكەیەوە كە دەكەوێتە نێتوان ستااەكانی 

كە  پەرلەمتتان دەریكتتردوون یاستتایانەیئەو  كتتۆی ئەوا لە (ش2117
 (124)دووستتەدوو بیستت  و پێتتن  یاستتا بتتووە و  (114)ژمارەیتتان

بتۆ پەرلەمتان  دووسەدو پازدەیان پترۆژە یاستای لكتومەا بتوون
 كە بتوون نادە یاسا لەو پێشنازە یاسای (22)پێشنیار كراون و تەنیا 

                                                            
 .448و    د . یزن خموق محمد وهەمان سەرچاوەی پێشوو 2
وص 1فايز محمد ابو شمالت ودور النلام الداخمي في العم  البرلماني ودار الخم  وەممتانوط 1

231. 
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یتتان ئەگەر . (2)لەالیەن ئەنتتدامانی پەرلەمتتانەوە پێشتتنیار كتتراون 
ستتەیری پەرلەمتتانی تتتونس بكەیتتگ كە بە یەكێتت  لە پەرلەمتتانە 

و دەبینتتیگ لە  لە ویتتتانی ەەرەبتتی ەەرەبتتی زینتتدوەكان دادەنرێتت 
لە میتانەی  ودەستتی پێكتردوە ەوە1220خولی دوەمیدا كە لە ساای 

ردوە و لە كت پەسند چ  و دوو یاسای (31)دوو ساای كاركردنی  (1)
دانە یاستتا پێشتتنیاری ئەنتتدامانی  (2)تەنیتتا  كتتۆی چتت  و دوو یاستتا

یاستتایە ستتەرجەمیان  (32)پەرلەمتتان بتتوە ئەوەی دەمێنێتتتەوە كە 
رەنتتگە هۆكتتاری الوازی  .(2) لەالیەن لكتتومەتەوە پێشتتنیار كتتراون

ئەنتتدامانی پەرلەمتتان لەوەی بتتتوانگ پێشتتنیازە یاستتاكانیان ببێتتتە 
وە بتۆ چەنتد یاسا و لەالیەن پەرلەمانەوە پەستند بكرێت  بگەرێتتە

 هۆكارێ  لەوانە:
رە دەبینێتتت  وجتتتۆری سیستتتتەمی سیاستتتی ویا رۆاتتتی گەش-أ

لەوەی ئەنتتدامانی پەرلەمتتان بتتتوانگ پێشتتنیازە یاستتاكانیان 
بگەیەنتتنە قۆنتتاغی پەستتندكردن و ببێتتتە یاستتا بتتۆ نمتتونە لە 
سیستتتەمە پەرلەمانیەكتتان هەمیشتتە لكتتومەا بەرهەمتتی 

هەر یاستتایەك زۆرینەیەكتتی پەرلەمتتانیەو بتتۆیە تێپەرانتتدنی 
بێگومتتتان ئەو بەبتتت  رەزامەنتتتدی ئەو زۆریتتتنەیە ئەستتتتەمەو 

زۆینەیە پااپش  و پشتیوانی بەرنامەی لكتومەا دەكتاا و 

                                                            
رش د مدورواشكال ت تعنتر مستطرة المبتادرة التشتريع ت الەضتاء البرلمتان ومجمتت الملرب تت  2

 .48وص 1220والنص  النانيو سنت (3)لمقانون والس است والەقتصادوەدد
 .42و ص  1212صمت و تقرير ەگ  تق    الشلا  مجمس نوا  الشعی ومنلمت البو 1
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دواجتتتار ئەو یاستتتایانە پەستتتند دەكتتتاا كە لە چوارچێتتتوەی 
 شەوە پێشنیار دەكرێگ .لكومەت سیاسەتی گشتی

درك پێكردنی بۆشایی یاسایی بتۆ ئەو بابەتتانەی پێویستتیان ش- 
ئەوە  بە هتۆی  وە بە رێكخستگ لە چوارچێوەی یاستاداهەی
رۆژانەو بەرفراوانتتتتتی لكتتتتتومەا لەگەڵ  یكەوتنتتتتتكبەریە

هاویتیتتتتتتان لە رێتتتتتتگەی كارمەنتتتتتتدان و  دامەزراوە زۆرو 
بەرباوەكتتتانی لەسەرانستتتەی جوگرافیتتتای ویاو لەكاتێكتتتدا 
ئەندامانی پەرلەمان لەروی ژمارەو دامەزرەوەشە بەو شتێوە 

ككەوتنیان نیە لەگەڵ هاویتیانو بۆیە ئاساییە بەرباوە بەریە
ە بتكەن بە انبۆشاییە یاستایی وكە كەمتر لە لكومەا درك بە

 .بەراورد بە لكومەا
توانتتای مرۆیتتی و  پستتپۆری لكتتومەا لە رووی ژمتتارەی ئەو ش-ا

كەسانەی پسپۆرن لە یاسادانان و ژمتارەی ئەو دامەزراوانەی 
ترە لە زیتازۆر  ونهاوكاری دەكەن لە دارشتتنی پترۆژە یاستاكا

پەرلەمتان لەبتواری  ئەنتدامانی توانای مرۆیتی و پستپۆریەتی
و هەربۆیە ئەوە بڕوایەكی الی ئەندامانی پەرلەمتان یاسادانان

بە گشتتتتی دروستتتتكردوە كە لە پێنتتتاوی پارێزگتتتاریكردن لە 
پتتترۆژە و زیتتتاتر پشتتت  بە شیاستتتاكان (كتتتواایتی) چتتتۆنیەتی

ە هەنتدێ  ویا یاساكانی لكتومەا ببەستترێ  وتەنتانەا ل
یاسادانەر پەرلەمتانی پابەنتد كتردوە كە پێشتنیازە یاستاكانی 
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بتتۆ لكتتومەا تتتا دوبتتارە  رەوانە بكتتاائەنتتدامانی پەرلەمتتان 
  .(2) اابۆ بك اندارشتنەوەی یاسایی

ئامارەكتتتتتان لە هەرێمتتتتتی كوردستتتتتتان ستتتتتەبارەا بە رۆاتتتتتی  -3
د دەستپێشخەری یاسادانان كە لەالیەن ئەندامانی پەرلەمانەوە پیا
دەكرێگ جیاوازە لەوەی كە لە ویتان دەگوزەرێ  و ئەگەر بە نمونە 
دوا راپۆرتی پەرلەمانی كوردستان ستەبارەا بە ئامتاری پرۆستەی 

ئەوا  وگیوەربگتتتر (1212 – 1220)یاستتتادانان لە متتتاوەی ستتتااەكانی 
 1220بۆمان دەردەكەوێ  كە لە ماوەی نێوان مانگی ئتازاری ستاای 

لەفتتتتتاو هەشتتتت   (78)و 1212 ستتتتاای تتتتتاوەكو متتتتانگی ئتتتتابی
دەستپێشخەری یاسادانان پێشنیاركراون بتۆ پەرلەمتانو لەوانە  

و  ەیتتان لەالیەن ئەنتتدامانی پەرلەمتتانەوە بتتوولەفتتتاو چوار (73)
لەالیەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە بوەو كتۆی ئەو  چواریان (3)تەنیا 

 چتتتواردە (23)دەستپێشتتتخەریانەی یاستتتادانان كە بتتتونەتە یاستتتا 
دەیتتان لە بەرەنجتتامی دەستپێشتتخەری  (22)ەو بەجۆرێتت  دانەبتتو

چواریتتان (3)یاستتادانانی ئەنتتدامانی پەرلەمتتانەوە بتتوەو هەروەهتتا 
بەرەنجتامی دەستپێشتخەری یاستادانانی ئەنجتومەنی وەزبتتراەوە 

ئەاتتتبەتە ئەگەر لە روانتتتگەی رێتتتاەی هەلتتتی بتتتونە یاستتتای  بتتتوەو
                                                            

يجتوز )یتدا هتاتوە (1)بترگەی (04)ی هەمتواركراو لەمتاددەی 2041دەستوری ئوردنی ساای  2
لعشرة او اكنر مگ اەضاء اج مگ مجمسي االە ان والنوا  ان يقترلوا القتوان گ ويحتا  

اء الترأج فتاذا رأى المجمتس قبتو  ك  اقتراح ەمى المجنتت المختصتت فتي المجمتس إلبتد
االقتراح الالە ەمى الحكومت لوضعە في ص لت مشتروع قتانون وتقديمتە لممجمتس فتي 

 .(الدورة ننسیا او في الدورة التي تم یا
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ی بكەیتگ دەستپێشخەری یاسانانی ئەندامانی پەرلەمتانەوە ستەیر
 (22)تەنیتا  ولەفتاو چواریتان (73)بۆمان دەردەكەوێ  كە لە كۆی 

لە سەدا دوازدەو  (%2124)واتە بە نزیكەی رێاەی  ودەیان بۆتە یاسا
ئەنجتتومەنی  هەرچتتوار دەستپێشتتخەریەكەی لەبەرامتتبەردانیتتوو 

لەستتتتتدا ستتتتتەدی  (%222)واتتتتتتارێاەی بتتتتتۆتە یاستتتتتاو وەزیتتتتتران
بتتتتارودۆخی  و دەبینتتتتیگدەستپێشتتتتخەریەكانی بتتتتونەتە یاستتتتا 

دەستپێشتتتخەری یاستتتادانان لە هەرێمتتتی كوردستتتتانیش نتتتزیكە 
 نویتانەی كە لە خاای پێشودا ئاماژەمتان پێكترد بارودۆخی ئەولە

ئەوان باشتتترەو  هتتی بەلەبەرچتتاو گرتنتتی ئەوەی ریتتاەكە تۆزێتت  لە
لە روانتتگەی رێتتاەی ئەو یاستتایانە كە لە بەرەنجتتامی بەیم ئەگەر 

 وادانانی ئەندامانی پەرلەمانەوە هاتۆتە بتووندەستپێشخەری یاس
لە ئەوا دەبینتتیگ  وبە بەراورد لەگەڵ كتتۆی یاستتا دەرچوێنراوەكتتان

یاستتتتتتایان بەرەنجتتتتتتامی دە  (22)یاستتتتتتا و بڕیتتتتتارو (23)كتتتتتۆی 
 (3) دەستپێشتتخەری یاستتادانانی ئەنتتدامانی پەرلەمتتان بتتوەو تەنیتتا
نی چوار یاستا بەرەنجتامی دەستپێشتخەری یاستادانانی ئەنجتومە

دوو  (4\1)دەكتتتاتە رێتتتاەی ی یتتتنزیكە بە وەزیتتتران بتتتوە و ئەمە 
و ئەم رێتاەیە زۆر زیتاترو بەرچتاوترە  بە بەراورد لە (1)لەسەر ست  
رێتتتاەی بتتتونە یاستتتای دەستپێشتتتخەری یاستتتادانانی  گەڵ كتتتۆی 

                                                            

ب                                                                          ەه ە ە                                                                            ا     ەەلەم                                                                         ا     ەدس                                                                          ا ،  1
https://www.parliament.krd/news/posts/2021/february/pe

shniyza-u-b-w-1-2-la-sali-yakam/ 
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لە ختاای پێشتودا ئاماژەمتان كە ەو ویتتانەی ئێندامانی پەرلەمان ل
و پەرلەمتتتانی كوردستتتتان  پێتتداون و ئەمە  ختتتااێكی گەشتتتە بتتتۆ

پێویستتتتی بە باشتتتتر كتتتردن و  وستتتەرەڕای پارێزگتتتاریكردن لێتتتی
لە پێنتتاوی باشتتتركردنی  ەومەبەستتتبتتۆ ئەم  وگەشتتەپێدان هەیە

 لەروی پەرلەمتتتان دەستپێشتتتخەریەكانی یاستتتادانانی ئەنتتتدامانی
 چەنتتتتد گتتتترتنەبەری ریپێشتتتتنیاو ەوەچتتتتۆنیەتی و چەنتتتتدییەتی
 رلەمتتتتانی كوردستتتتتانكردەنتتتتی دەكەیتتتتگ بتتتتۆ پە یهەنگتتتتاوێك
 بەمشێوەیە:

پەرلەمتتانی كوردستتتان بەشتتێكی تایبەتمەنتتد بكتتاتەوە لە نێتتو ش-أ
ستتەنتەری تتتوێاینەوەی پەرلەمتتانی كوردستتتان كە كۆمەاێتت  
كەسی پسپۆر لە بتواری دارشتتنی یاستایی كتاری تێتدا بتكەن 
تاوەكو هاوكاری ئەندامان بكەن لەروی دارشتنی یاستاییەوەو 

اوەنتتتتتدەكانی تتتتتتوێاینەوەی هەروەك ئەوەی زۆرێتتتتت  لە ن
ەوی دەكەن بە نمتتتتتونەو فەرمتتتتتانگەی رپەرلەمتتتتتانی پەیتتتتت

تتتوێاینەوەی ئەنجتتومەنی نتتوێنەرانی ەێتتراقو كە بە شتتێكی 
تتتتتایبەتی هەیە بەنتتتتاوی بەشتتتتی تتتتتوێاینەوەی یاستتتتایی و 

 .(1)یاسادانان 

                                                            
ئەنجتتومەنی نتتوێنەرانی ەیتتراقو زنجیتترە نتتامیمكەی رێتتبەری پەرلەمانتتتار و نتتامیمكەی   2

ئەنجامتتتدانی  -2 )ولە ختتتاای یەكەمتتتی ئەركەكانیتتتدا هتتتاتوە (فەرمتتتانگەی تتتتوێاینەوە)
لێكۆاینەوەی تایبەا بە داڕشتنی رەشنوسی یاساكانو ی بۆ پرۆژە لكومیەكتان یتاخود 

 .4و (و رێككردنی لەروی یاسایی و زمانەوانیەوە پێشنیارە یاساكانی پەرلەمان
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لەرێگەی پەیڕەو كردنی نوسینگەی پەرلەمانتتار كە ستتافێ  ش- 
ولەبتتری نوستتینگەی  فەمتتانبەری گرێبەستت  لەختتۆی بگرێتت 

پەرلەمان كە ئێستا لەهەندێ  شارو شارۆچكە هەن دەرفەتی 
رەخستێنێ  لە روانگەیەكتتی دةتێكەابتونی زیتاتری ئەنتتدامان 

دامەزراوەییەوە و ئەمە  وا دەكاا پەرلەمانتار باشتر دەرك 
انە بكتتتاا كە لە ت ياستتاي بەو كەاتتێگ و بۆشتتاییە راستتتتەقین
ازە یاساكان لە پێویستتی كۆمەاگەدا هەیەو سەرەنجام پێشنی

راستتتەقینەی كتتۆمەاگەوە ستتەرچاوە دەگتترن و دور دەبتتگ لە 
 بیرۆكەی كەسی و نا واقیعی.

پیادەكردنی هەابااردنی نیەوەیی بۆ پەرلەمان وەك ئەوەی لە ش-ا
ئەمریكا پەیڕەو دەكرێ و یان هەر میكتایزمێكی لەو چەشتنە 
كە دەستەبەری مانەوەی بەشێ  لە ئەندامانی پێشتوو بكتاا 
و و رێگتر بێت  لەوەی پەرلەمتتان ختاای بێت  لە ئەنتتدامانی بە 
ئەزمتتون و ئەمە  وا دەكتتاا كە پەرلەمتتان بە هەمیشتتەیی 
كۆمەاێتت  ئەنتتدامی بە توانتتا و شتتارەزای تێتتدا بمێنێتتتەوەو 
دواجتتار كتتاریگەری ئەرێنیتتان دەبێتت   لەستتەر كتتواایتی ئەو 
 پێشنیازە یاسایانەی لەالیەن ئەندامانەوە پێشكە  دەكرێگ.

بە  اە یاستتتتژپێتتتتدانی تایبەتمەنتتتتدی پێشتتتتنیاركردنی پتتتترۆ -4
و 1220ی ستاای (4)كە لە یاسای ژمارە  ئەنجومەنی پارێزگاكان

یەكێت  لەو كتارانەی كە  دا هتاتوەو(0)شەشەم بڕگەی ماددەی
بە ئیجتتتابی بتتتۆ یاستتتادانەری هەرێمتتتی كوردستتتتان هەژمتتتار 
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نیاركردنەكەیان راستتەوخۆ بتۆ دەكرێ  و بەیم دەبوایە پێشت
هەروەك ئەو ئەزمتتونەی لە ویتتتی ئیستتپانیا  لەمتتان بتتوایەپەر

چتونكە  بێت و نەك لە رێگەی ئەنجتومەنی وەزیترانەوە هەیەو
ئەوانتتیش ئەنجتتومەنێكی هەاباێتتردراون و تەنتتانەا لەروی 
چاودێریكردنیشتتتتتەوە لەژێتتتتتر سەرپەرشتتتتتتی پەرلەمتتتتتانی 

هەر ئەوە  لەگەڵ سروشتی كتار و پێكیتاتەی نشكوردستاندا
و واقیعتتتتتی هەرێمتتتتتی كوردستتتتتتانیش ئەنجومەنەكتتتتتان 

 .دەگونجێ 
فراكسیۆنی پەرلەمتانی  ی پەیڕەوی ناوخۆ(222)بەپێی ماددە  -4

كەبەشتتتتتتتتداری  هەر لیستتتتتتتت  و قەوارەیەك بتتتتتتتتریتیە لە
هەابااردنەكتتانی كردبێتت  و تتتوانیبێتی كورستتی بەدەستت  
بێنێ  و ئەمە  وا دەكاا كە لە پەرلەمانی كوردستان هەلی 

سیۆنی دەرەخسێنێ  بۆ ئەو دروس  بونی فراسیۆنی ئۆپۆز
و بتۆ (2)فراكسیۆنانەی تەنیا یەك كورستی پەرلەمانیتان هەیە 

ئەنجامدانی دەستپێشخەری یاسادانان لە الیەن پەرلەمانەوە 
ئەنتتتدامی بە مەر  گرتتتتوە  (22)و پەیتتتڕەوی نتتتاوخۆ واژوی 

                                                            
 )یتتدا هتتاتوە :(222)پەیتتڕەوی نتتاوخۆی هەمتتواركراوی بەركتتار لە پەرلەمتتان ن لە متتاددەی 2

هەرپارا وقەوارەیەكی سیاسیو بەشداری لە هەابااردنی پەرلەمانی كوردستان بكتااو 
دەبێتتتە ختتاوەنی لیستت  و بەرنتتامەی هەابتتااردن بێتت  و كورستتی بەدەستت  هێنابێتت  

 .(فراكسیۆن
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و ئەمە  وا (2)تاوەكو بتوانگ ئەو تایبەتمەندیە پیتادە بتكەن 
كسیۆنەكان كە ژمارەی كورستیەكانیان دەكاا هەندێ  لە فرا

كورسی كەمترە نەتوانگ بە شتێوەیەكی دەستتكراوەو  (22)لە 
كتتارا بەشتتداری پرۆستتەی یاستتاكاری بتتكەن و بتتۆیە پێشتتنیار 
دەكەیگ تایبەتمەنتدی پێشتنیاركردنی پێشتنیازە یاستا بە جیتا 
بتتدرێ  بە فراكستتیۆنە پەرلەمتتانیە ئۆپزستتیۆنەكان بەدەر لە 

ێشتنیار پوی ئەنتداامان كە پێویستتە بتۆ ژمارەی یاستایی واژ
 كردنی هەر پێشنیازە یاسا و بڕیارێ . 

لەكۆتاییتتتدا هیتتتواداریگ لە رێتتتگەی نوستتتینی ئەم نتتتامیمكەیەوە 
كەاێنێكتتی پەرتكختتانەی یاستتاییمان پتتر كتتردبێتەوەو لە رێتتگەی 
شتتتیكردنەوەكانمان بتتتۆ بتتتابەتی دەستپێشتتتخەری یاستتتادانان و 

ەوە ستتودێ  بگەیەنتتیگ بە چتتۆنیەتی رێكخستتتنی لەروی یاستتایی
 خوێنەری بەرێز

  

                                                            
 )یتتدا هتتتاتوە :(2)پەیتتڕەوی نتتاوخۆی هەمتتواركراوی بەركتتتار لە پەرلەمتتان ن لە متتاددەی 2

دە  (22)پێشتتنیازی یاستتاو بڕیتتار ئەو پێشتتنیازی یاستتا و بڕیتتارانەن كە النتتیكەم لەالیەن 
 .(ئەندامی پەرلەمان و پێشكە  دەكرێگ
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 ەرچاوەوانس

 
 ەرتوکپ
 :علجما ،شوالقا نونشالاساعول ششالمؤسسا  شالس  سا  ش،مول سشاوفلج ا  -

  .2114سن شش2لالبح ثشوالنيل،ى  شاليبك شال لب د.جور  سع دو
ا.ش زنشخلوقشمحماشس جا،السلى شالعيال    شوصانشالس  سا شال  ما شفا ش -

،شلساان شش1كاا ا م ونشللنياالشوالعوز اا ش،عماا ن،ىالنظاا اشالبللماا ن ،االشاا
2119. 

ا.عباااااااالق الشمحماااااااشالق ساااااا ش،شااحكاااااا اشالاسااااااعول  شالمنظماااااا شاقعاااااالا ش -

 .2116،ش1القوان ن،مصل،شالق هلت،الملكزشالقوم شلالصاالا شالق نون  ،ى
الق ض شيوانشمح شالا نش)لئ سشمجلسشيول شااقل اش(،شا.ه ايشمسلاش -

فااا شمجلاااسشياااول شااقلااا ا(ش،ا.مااا زنشل لاااوش اااونسش)المسعيااا لشااقاااااش
لاض )مسعي لشمنعابشس بق شف شمجلسشيول شااقلا ا(،شال ااشالصا    ش

 2116،ش1العيل    شف شاقل اشكلاسع نش،شمىب  شح ج شه ياش،ى
ا.شمهایشص لحشع ااانش،شالعيال  شوىا ا نشالسالى ش،شمنيائ شالم الا ش،ش -

 1ااسكنال  ش،شمصل،ى
 اشالااااخل شفاا شال ماااشالبللماا ن ش،االشظااالنفاا  زشمحماااشابااوشياام ل ش،اولش -

 2الخل ج،عمم ن،ى
ئەنجاااومەنیشناااوێنەلانیشع ااالاق،شزنج ااالەشنااا م لكەیشلێااابەلیشپەللەم نعااا لش،ش -

شن م لكەیش)فەلم نگەیشعوێژ نەوە(

 
 توێژینەوەكان

اش.شمحمااااشعبااا سشمحسااان،شاقعااالا شالقاااوان نشبااا نشالمبااا التشالعيااال    ش -
مجلا شااك ا م ا شللالاسا  شااجعم ع ا شالباللم ن  شوالمب التشالحكوم ا ش،ش

 2114،سن ش11واانس ن  ش،عااش
ف  ل ا شالم  لضا شالبللم ن ا شوعكث لها شعلا شش،ا.شس   نشباككلااشم سالوب -

المجلااش،ش(ش4)مجل شج م  شعكل  شللحقوقشالسان ش،شاااءشالسلى شالعيل    
 211،ش(1)(الجزءشش2)ال ااش،(ش4)
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با التشالعيال    شاعضا ءشالبللما نشلي اشماول،ايك ل  شع ثلشمسىلتشالم -
(،ال صاااشالثاا ن ،ش4،مجلاا شالمالب اا شللقاا نونشوالس  ساا شوالالقعصاا ا،عاا)

 .2119سن ش
 2121منظم شالبوصل ش،شعقل لشعنششعق  اشايا اشمجلسشنوابشالي بش، -
المب التشب لقوان نشب نشالبللم نشوالحكوم شف شالجزائلشوفقا ش،ششلحم ن شلبن شخ ل -

ش2117،شسن ششمذكلتشلن اشيه اتشالم سعل،ش2116ليشللع ا اشالاسعو

 
 ياساكان ور ەستود
   2700دەستوری فەرەنسی ساای  -
 1958اەسعولیشفەلەنسیشس ڵیش -
 یشهەموالكلاوش1982اەسعولیشعولك  شس ڵیش -
 2037دەستوری ئوردنی ساای  -
 2072دەستوری  میرنشینە یەكگرتوەكانی ەەرەبی ساای  -
 1224 دەستوری  هەمیشەیی ەیراق ساای -
 یشهەموالكلاوش1978اەسعولیشئ سپ نیشس ڵیش -
 2111اەسعولیشمە ل بیشس ڵیش -
 یشهەموالكلاو2114اەسعولیشمصلیشس ڵیش -
 یشهەموالكلاوش1952اەسعولیشئولانیشس ڵیش -
 یشهەموالكلاوش1926اەسعولیشلوبن نیشس ڵیش -
 2072دەستوری كاتی ەیراق ساای  -
ی  (1744)ارە ژمتت (The Initiative and Referendum Act) یاستتای -

 (فم ب گ)ش2080ساای 
ی  1224ی ستتاای (2)یاستتای ستتەرۆكایەتی هەرێمتتی كوردستتتانی  ژمتتارە  -

 كراو.هەموار
 .ی هەمواركراو 2001ی ساای (4)نجومەنی وەزیرانی ژمارەەیاسای ئ -
ی 1220ی ستتاای  (4)یاستتای پارێزگاكتتانی هەرێمتتی كوردستتتان  ژمتتارە  -

 هەمواركراو
 .ی هەمواركراو 1222ساای  (4)ەیاسای دەستەی دەستپاكی ژمار -
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 .1223ی ساای (3)یاسای كۆمسیۆنی بایی سەربەخۆی هەابااردنی ژمارە -
 1228ی ساای (24)ژمارە  ئەنجومەنی نوێنەران و پێكیاتەكەی یاسای -
 1228ی ساای (23)یاسای ئەنجومەنی  شورای هەرێمی كوردستان ژمارە  -
 1222ساای  (1)ە یاسای سەندیكای پزیشكانی هەرێمی كوردستان ژمار -
 2001كە لەستتتاای  ی پەرلەمتتتانی كوردستتتتانێشتتتوپپەیتتتڕەوی نتتتاوخۆی  -

 دەرچووە
 هتمواركراو 1228 پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی كوردستان -
 پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجومەنی نوێنەرانی ەێراق -
 1212ی ساای (2)ژمارە  پەراەمانی كوردستان بڕیارە یاسای -
 دگای ئیتیحادیدا 1228ی ساای  (232)بڕیاری ژمارە  -
 ی ئەنجومەی نوێنەران 1227ی ساای (43)بڕیاری ژمارە  -
 1220ی ساای (1)ژمارە  پەرلەمانی بڕیاری -
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شعنظ اشالمب التشالعيل    ششف 
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Organizing legislative initiative 
In 

Kurdistan region 


