
  ل  ناوی گه به

  تی رۆکایه نی سه نجومه ئه

ی حکام ئهی   گوره  تی و به رۆکایه نی سه نجومه ندکردنی ئه سه و پهران  نی نونه نجومه ئه بیاری   به ئاماژه

  -: درا م یاسایه ر ئه سه بیار لهستور،   ده له) 73(ی   ماده م له ندی سیه و به) 61(ی   ماده م له که ندی یه به

 

  2010سای   ) 12 (  مارهژ

  کان یه ناحکومی یاسای رکخراوه

 

  م که شی یه به

  کان  و ئامانجه پناسه

  )1(ی  ماده

  -: ریانه رامبه ، ماناکانی به وه  خوارهکانی هواژ سته  و ده وهرااز  ست له به مهدا  م یاسایه له

ی   گوره ی، بهوی عنه یی یان مهسانی ئاسا ک که  کۆمه  له بریتییه: رکخراوی ناحکومی: م که یه

ستی  به  ب مه  به، یدا کردووه وی په عنه کی مه تییه سایه  و که  تۆمار کراوه م یاسایه حکامی ئه ئه

   .کات قازانج کار ده

ی یاسای   گوره  به  که ی ناحکومییهکلقی رکخراو: رکخراوی ناحکومیی بیانی. م دووه

  . زراوه تکی تر دامه وه ده

  م یاسایه  ئهحکامی  ئهی  گوره  به رکخراوکی ناحکومییه: کان  ناحکومییه تۆڕی رکخراوه: م سیه

ی وی عنه  مهیتی سایه ککیان که ر یه ند رکخراوکی ناحکومی پک دت، و هه  چه ، له زراوه دامه

  . یه خۆی هه

 ی)  عامه مانه ئه (تی گشتی  سکرتارییه کان له  ناحکومییه ی رکخراوه رمانگه فه:  رمانگه فه: م چواره

  .زیران نی وه نجومه ئه
  

  )2(ی  ماده

  -: وه ی خواره مانه  له  بریتییه م یاسایه ئامانجی ئه

ندنیان و  سه شه نی و پشتگیرییان و گه ده ی مه گه کانی کۆمه وترکردنی رۆی رکخراوه  پته.م که یه

  .ای یاس  گوره خۆییان به ربه پاراستنی سه



  .تیدا بوونندام  و ئه رکخراوی ناحکومییزراندن دامهبۆ وترکردنی ئازادیی هاوتیان  پته. م دووه

ی تۆمارکردنی رکخراوی   بۆ رکخستنی پرۆسهزیی رکه ی مهمیکانیزمکداڕشتنی  .م سیه

  .ناحکومیی عراقی و بیانی
  

  )3(ی  ماده

  . دی کانی بھنته  ئامانجه  و دیمۆکراسییانه ازانه شوازی ئاشتیخو دات به وڵ ده  هه که رکخراوه

  

  م شی دووه به

  زراندن دامه

  )4(ی  ماده

 رکخراوی ناحکومی  یه ویی عراقی مافی هه عنه سکی ئاسایی یان مه موو که هه: م که یه

  . هم یاسای ئهحکامی  ئهی   گوره ، به وه ندامی، یان لی بکشته  ئه زرنت یان ببت به دابمه

  -:بت ی هه رجانه م مه  ئه پویستهر  زرنه ندامی دامه  ئه.م دووه

  .ج بت  عراق نیشته ی عراقی بت، یان له زنامه گه نی ره خاوه. أ

  .سی ئاسایی ڕی بت، بۆ که  تپهساڵ) 18 ( نی له مه بت و ته  ههواوی یی ته شایسته. ب

  .ف ره  شه ست به یوه پهسیاسی یان تاوانی نار  سه درابت له حوکمک نههیچ . ج
  

  )5(ی  ماده

کان  ره زرنه کرت، و دامه  ده رمانگه  فه ش به  پشکهی رکخراوزارندن  دامهیداواکاری. م که یه

ش  وه ی خواره م خانه بت، و ئه نهمتر  س که که) 3 ( یان له رجک ژماره  مه ن، به که دهواژۆی 

  -:خۆ بگرت له

  .ڵ ئینگلیزی گه بی یان کوردی، له ره  زمانی عه  به که رکخراوه) مییر فه(ناوی . أ

ی  نامه گه به (وه رمییه ندداری فه یوه نکی په  پشتگیری الیه ، به که ناونیشانی رکخراوه. ب

  . ).جبوون نیشته

  .)بت ر هه گه ئه(لیکترۆنیان  فۆنیان، و پۆستی ئه له ی ته ر، ژماره زرنه ندامانی دامه ناوی ئه. ج

  ::کرن ش هاوپچ ده م خانه  ئه که زراندنه ڵ داواکاریی دامه گه  له.م دووه

  .زراندن ی دامه)یان به(لدوان . أ

  . که وی ناوخۆی رکخراوه یه په. ب



ندامانی ئاسایی، یان  سیی ئه ی باری که ی عراقی، و ناسنامه زنامه گه ی ره ونه( .ج

  ).جن ی نیشته وانه  بۆ ئهوونبج ی نیشته نامه گه به

 ناوی   بهن و  بکه که تی رکخراوه رایه  یاسا رپدراون نونه ی به سانه و که ناوی ئه. د

می  ، و وه ربگرن  وه که  رکخراوهرمیی فهی )تبلیغات(یاندنی  گهاپ  وه که رکخراوه

کردنیان،  وه ندی پکه یوه هپکانی  شوازهزراندن و تۆمارکردن و  دامهبواری ی کان هپرسیار

  .  وه نه بده
  

  )6(ی  ماده

  -:خۆ بگرت  له وه ی خواره م خانه  ئه که وی ناوخۆی رکخراوه یه په  پویسته

  که ر زمانکی تر رکخراوه بی یان کوردی یان هه ره  عه  به که رمیی رکخراوه ناوی فه. م که یه

  .یبژرت هه

  . که کیی رکخراوه ره ی سه نگهناونیشانی نووسی. م دووه

  . دیھنانیان کانی به ، و شوازه که کانی رکخراوه  ئامانجهیل سه کی تروته)یان به (لدوان. م سیه

  . که ی دروشم و مۆری رکخراوه ونه. م چواره

  .ندام کانی ئه هرک ندامتی، و ماف و ئه  ئه کانی کۆتایی هنان به ندامتی و باره کانی ئه رجه مه. م پنجه

، و میکانیزمی  که رکخراوه) نزیمی لی ته یکه هه(یی  ندیی رکخراوه ربه یکه لدوانی په. م شه شه

  .کانی سته  ده ک له یه سته ر ده کانی هه ته سه  و ده،بژاردن هه

ی وی ناوخۆ یه هستکاریکردنی پ تی ده سه  ده  که که ی ناو رکخراوه نه و الیه دیاریکردنی ئه. م وته حه

،  ربکات  ده که ش کردنی رکخراوه کردن یان دابه  یان ئاوته وه شاندنه وه  بیاری هه یه  و بۆی هه یه هه

م  که ی یه چاوکردنی بگه  ڕه ، به وه بگوازته  پاره  دا هک ناو رکخراوه له  یه ی بۆی هه نه و الیه ها ئه روه هه

  .22ی   ماده م له و چواره

 و کرکانیان  زرنت و مووچه مه ند داده  کارمه  که که ی ناو رکخراوه نه و الیه دیاریکردنی ئه. م شته هه

  .کات بۆ دیاری ده

  ).بت ر هه گه ئه (  یان سانه ی مانگانه ، و بی ئابوونه که کانی دارایی رکخراوه رچاوه  سه.م نۆیه
  

  )7(ی  ماده

  ) خشراوه به ( سمک بووراوه موو ره هه  لهری تۆمارکردن زراندن و کاروبا داواکاریی دامه

  



  ) 8(ی  ماده

بیاری   رمانگه فه  ،که رمانگه  فه  له   که  رکخراوه رۆژی تۆمارکردنیی رۆژدا له) 7(ی   ماوه له. م که یه

  .نرت ندکراو داده سه  په  به که داواکارییهینا گ ، ئهدات دهخۆی 

  که رکخراوه  ،وه که زراندنه ندکردنی داواکاریی دامه سه  رۆژی په  رۆژ له)30(ی   ماوه  له.م دووه

  . نرت  داده تکراوه  ره  به که زراندنه ی دامهکاریداواینا گ کات، ئه ش ده پشکهی تۆمارکردن  ه مامه

  -: هاوپچ بکرت هاننام گه م به  ئهدای تۆمارکردن ه مامهڵ  گه  له پویسته. م سیه

  . وه کرته کانی ناوی پ ده ، و زانیارییه  اوه کر  ئاماده هو هرمانگ فهن   الیه له  تۆمارکردن کهۆرمی ف. أ

  . که سته  دانانی دهبردن یان بیاری ڕوه بهی  سته دهبژاردنی  کۆنووسی هه. ب

موو   هه ی به که رکردنهی تۆما ه مامه ی وه و رۆژه  له رۆژ) 30(ڕی  وپه  ئه ی  ماوه  له رمانگه فه. م چواره

  .کات رده ی تۆمارکردن ده ، بوانامه یشتووه پگه  وه هکان  پویسته نامه گه زانیاری و به

ویی  عنه تی مه سایه نی که خاوه  که رکخراوه  وه تۆمارکردنهی  بوانامهرکردنی   رۆژی ده له. م پنجه

  .بت خۆی ده

وسا   ئه وه ت بکاته  ره که زراندن یان تۆمارکردنی رکخراوه ه داوای دام رمانگه ر فه گه ئه .م شه شه

و  نھا له ته  رمانگه فه. کان  داواکاره  نت به یه  بگهرمی  نووسراوی فه بهی  م بیاره کانی ئه هۆیه  پویسته

م  ئهحکامی  ئه پشلی   که وه ت بکاته زراندن یان تۆمارکردن ره  داوای دامه یه بۆی ههدا  ته حاه

  . ی کردبت یاسایه

ی زراندن یان تۆمارکردن ی داوای دامه وه تکردنه  ره  به رمانگه ی فه که هبیار   له توانرت تانه  ده.م وته حه

و  رۆژ له) 30(ی   ماوه له) مییز تی ته  سیفه  به وه چوونه تھه(الی دادگای  لهبدرت   که رمانگه فه

  .   یراوهرگ که وه یاندنه ی پاگه وه رۆژه
  

  )9(ی  ماده

   رکخراوهکانی قه ناحکومی و ل  ناحکومی و تۆڕی رکخراوه ت بۆ رکخراوه  تۆمارکی تایبه رمانگه فه

،  انیک  یان لقه که ناوی رکخراو یان تۆڕه  م تۆماره ئه،  وه کاته ده الی خۆی  کانی  تۆمارکراوه یهناحکومی

   به ک که ر سزایه ری یان هه سه رکرابت له  ده ر بیارک که و ههواوی،  کانی، ناونیشانی ته بواری کاره

  . گرت خۆ ده ، لهپندرا بت ریدا سه سه

  

  



  )10(ی  ماده

  -:ن غه ده موو رکخراوک قه  هه  له وه ی خواره م خانه ئه

  م بدات کهنجا ئهوتۆ  ئهالکی ابت و چ وتۆی هه  ئامانجی ئه رکخراوی ناحکومی بۆی نییه. م که یه

  .کانی عراق بت هستور و یاسا کارپکراو ی ده وانه پچه

سیی،  ندیی که وه رژه کانیدا بۆ به ندامه ر ئه سه  به شکردنی پاره  کاروباری بازرگانی بکات بۆ دابه.م دووه

  .کاربھنت به باج   له وه خۆدزینه بۆ  که یان رکخراوه

  . داراییانی پاوراوانی پۆستی گشتیی یان پشتگیری ری له بۆ پشتگی ی پاره وه  کۆکردنه.م سیه

ك و  خشش و کۆمه  به  له  کهی هو پاران شکردنی ئه  دابه  بدات به  وی ناوخۆیدا ئاماژه یه  په له. م چواره

  .دا که ی رکخراوه وه شاندنه وه تی هه  حاه  له  بۆی هاتووه وه کانییه ندامه تیی ئه یارمه
  

  م شی سیه به

  یندامتی ئه

  )11(ی  ماده

  -:ندامی رکخراو ئه  پویسته .م که یه

  .ج بت  عراق نیشته  عراقی بت، یان له زنامه گه  ره به. أ

  .ڕی بت ساڵ تپه) 18 ( نی له مه بت و ته واوی هه یی ته شایسته. ب

نگ   ده م بۆیان نییه ، به که وه رکخرا ندام له  ئه  ببن به یه  بۆیان هه ساڵ ژده خوار ههسانی  که. ج

  .ن کانی بده ر بیاره سه له

  . رازی بوو بت که وی ناوخۆی رکخراوه یه  په  بهین نووس به. د

   بهربگرت، ندام وه  ئه جی کۆماری عراق به  نیشتهبیانییسانی  که  یه ههمافی   که  رکخراوه.م دووه

  و رکخراوانه  ئه مه بت، ئه ان زیاتر نهک مهندا کۆی ئهی %)25(ی   رژه یان له رجک ژماره مه

  .زرن مه  داده وه جکانی عراقه  نیشته ن بیانییه  الیه  له  که وه ناگرته

تی  رۆکایه  سه م بۆی نییه ند رکخراوکدا، به  چه ندام بت له  ئه یه ههمافی سک  موو که هه. م سیه

   .ک رکخراو بکات  یه زیاتر له

رجک   مه  خۆی دیاری بکات، به ت به ندامتی تایبه کانی ئه رجه  مه یه ههمافی رکخراو . م چواره

 6ی  ی پنجی ماده  بگه  له  بکات که رجانه و مه چاوی ئه بت، و ره  نه م یاسایه ئهحکامی  ئهی  وانه پچه

  .هاتوون



بردن یان  ڕوه ی به سته ندامانی ده کخراو و ئهندانی ر ران و کارمه زرنه ندامان و دامه  ئه.م پنجه

رزیان الی  ی قه سانه و که ، و ئه که کانی رکخراوه  یاساییه ندییه  پابه نین لهرپرسیار  جکاری به جبه

تیی خۆیان  تایبهی   پاره  له که کانی رکخراوه رزه ن قه  داوایان ل بکه  بۆیان نییه یه که رکخراوه

   .  وه نه بده

 مافی م  بهبت، ی دهیخر ندامکی فه  رکخراودا، و ئه ندام له  ئه  ببت به یه وان بۆی هه وجه نه. م شه شه

  . کانیدا  بیاره لهدان نگ ی گشتی یان ده سته کانی ده وه  کۆبوونه  له بوونی نییه ئاماده
 

  )12(ی  ماده

  -: وه ی خواره م خانه بهبن  ند  ندانی رکخراو پابه ندامان و کارمه ئه  پویسته

نوان ی پکدادانی  قینه ر یان راسته گه تکی ئه ر حاه  هه  له وه وتنه کهئاشکراکردن و دوور. م که یه

ی  سته ی ده وه ، و ئاگادارکردنه دا هک  ڕکخراوهندیی وه رژه ڵ به گه ی لهزیفی سیی یان وه ندی که وه رژه به

  .) المصالحتضارب ( هندیی وه رژه هو پکدادانی ب هبردن ل ڕوه به

ر  سه له کبیار  هیچرکردنی ده  کردن له شداری نه به و ک یه وه کۆبوونه هیچ  بوون له نه ئاماده .م دووه

  .خسییانی تدا بت ندیی شه وه رژه  به  کهتک ر بابه هه

ڵ  گه با بت له سترت ته به امان دهند  و ئه که  نوان خۆیان و رکخراوه  له ی که ستانه و گربه  ئه.م سیه

  . که وی نوخۆی رکخراوه یه په
  

  م شی چواره به

  داراییحکامی  ئه

  )13(ی  ماده

  -: پک دت وه ی خواره م خانه  له کانی رکخراو رچاوه سه

  .ندامان ی ئه ئابوونه. م که یه

  .کی ره دهو دیاریی ناوخۆیی و ) وصایا(میراتی ک و  خشش و کۆمه  به.م دووه

  . که کانی رکخراوه  داهاتی چاالکی و پرۆژه.م سیه
  

  )14(ی  ماده

  دا که چاالکییانهو  له کانی رچاوه و داهاته رجکردنی سه  خه بت به ند ده  پابه که رکخراوه. م که یه

  . دی هننه دهکانی  ئامانجه



  نت، به یه گه التی گشتی رایده سه  ده ا بکات کهد رانه نده و ته شداری له  به یه  بۆی هه که  رکخراوه.م دووه

ندتی  تمه ی تایبه  چوارچوه  له دا هاتووه که ره نده  ته ی له تگوزارییانه م و خزمه رهه و به رجک ئه مه

  . بت دا هک رکخراوه

ی  کهک پویست تا بن بت وه ی هه)عقار(ویوزار   موکوماڵ و زه یه  بۆی هه که  رکخراوه.م سیه

ی  و ئامانجانه  یان بۆ ئه،کاریان بھنت ندامانی به ی ئه وه  یان بۆ کۆبوونه، وه کی و لقی تدا بکاته ره سه

  .ی یاسا  گوره به ،تی یه هه

 چی تر پویستی پی  ر موکوماک بفرۆشت که  هه ی یاسا  گوره یه به  بۆی هه که  رکخراوه.م چواره

  . تۆمار بکرت داهات   به که های موکوماه به  پیویستهی، و کان  ئامانجهابت بۆم نه
  

  )15(ی  ماده 

  -:کات  ده رمانگه شی فه پشکه  سانه  وه ی خواره انه راپۆرتم  ئه که رکخراوه

   و کاروباره کانی دارایی رکخراوه رچاوه لی سه سه سفکی تروته  وه ک راپۆرتی دارایی که یه. م که یه

  .گرت خۆ ده کانی له داراییه

ی  و پرۆژانه ت به باره  سه  بتکی تدا یه  پوخته  که که کانی رکخراوه ر چاالکییه سه  راپۆرتک له.م دووه

  .جی کردوون دا جبه و ساه  له که رکخراوه
  

  )16(ی  ماده

ارایی و ی د رچاوه رگرتنی سه وهو کانی خۆی   داراییه پرۆسهموو  هه  که رکخراوه. م که یه

  .دات نجام ده ئه  وه  میانی حسابکی بانکه  و له وه هلییه  ری بانکی حکومی یان ئه رجکردنیان له خه

  .ر  بیاری دادوه ر به گه ، مه)تجمید(سترت   ببه که  نابت حسابی بانکیی رکخراوه.م دووه
  

  )17(ی  ماده

 و  های زده ت و باجی به رامه  باجی ده کات له  دهندیی گشتیی کار وه رژه ی بۆ به و رکخراوه ئه. م که یه

  .  ) خشراوه به ( و گمرک و باجی فرۆشیاری بووراوه تاریفه

دیھنانی  وڵ بۆ به کات، هه ندیی گشتیی کار ده وه رژه ی بۆ به و رکخراوه  ئه  پویسته.م دووه

  .ی بت که  ئامانجه مه ات و ئهدندیی گشتی ب وه رژه به



ر  درت و هه  رکخراوک ده بهندیی گشتی  وه رژه تی به سیفهزیران  نی وه نجومه  بیاری ئه  به.م سیه

نی  نجومه ی ئه)مین عام ئه (کی سکرتری گشتی یه ی راسپارده  گوره ، به وه نته توانت لی بسه م ده ئه

  .زیران وه

  

  م شی پنجه به

 تۆمار و وردبینیی حسابات

  )18(ی  ماده

  -:بت یان هه م تۆمارانه کانی ئه  و لقه که  رکخراوه هپویست

نیان و  مه یان و ته زنامه گه کان و ناونیشانیان و ره ندامه ان، تیدا ناوی ئهک هندام تۆماری ناوی ئه. م که یه

  .کرت یان تۆمار ده پیشه

بردن  ڕوه ی به سته نی دهکا ی گشتی و بیاره سته کانی ده کان، و تیدا بیاره تۆماری بیاره. م دووه

  .کرت تۆمار ده

  .کرت  تۆمار ده که کانی رکخراوه رجییه ، و تیدا داهات و خه)حسابات ( ژمرهتۆماری  .م سیه

  که ی رکخراوه) گوازراوه نه(بزواو   نه و )گوازراوه(بزواو ی  تۆماری دارایی، و تیدا پاره .م چواره

  .هاکانیان و ب و بهسف  ڵ وه گه کرت، له تۆمار ده

ری دارایی، و  نی دابینکه ، الیه که کان، تیدا جۆری چاالکی یان پرۆژه تۆماری چاالکی و پرۆژه .م پنجه

  .کرت ی، تۆمار ده که سووده
  

  )19(ی  ماده

  .پارزتساڵ ب) 5(کانی تا  کان و راپۆرت و تۆماره  داراییه نامه گه  به که رکخراوه  پویسته. م که یه

  کانی ژمریاری به   کارپکراوهنسیپه ڵ پره گه با بن له ته  که رکخراوهکانی  تۆماره  پویسته. م دووه

  .ی یاسا گوره

 میانی  له  نهسا  پویسته ملیۆن دینار زیاتره 75  ی له ی سانه  بودجهی  رکخراوهو ئه .م سیه

  .داتبنجام   ئهناوخۆییریاریی وردبینیی ژم  وه پدراوه ژمریارکی یاسایی رگه
  

  )20(ی  ماده

،  یان پکراوه مه  ورد نین و گه که کانی رکخراوه  داراییه تۆمارهوای وا بت  ب رمانگه ر فه گه ئه . م که یه

  که ی وردبینی حساباتی رکخراوه ڵ دیوانی چاودری دارایی پرۆسه گه نگی له ماهه  هه بهوسا  ئه



  که  وه کاته  ئاگادار ده  وه  لهکه  رۆژ رکخراوه30  خت به پشوهوانی چاودری دی. دات نجام ده ئه

  .کات  دهکانی حساباتهبۆ ی یوردبین

  .م بکات راهه وردبینی، فهی  پرۆسهکی پویست بۆ  موو زانیارییه  هه که  رکخراوه پویسته. م دووه

بت،  دا ئاگاداری ده که ی وردبینییه  پرۆسه ی له یانهو زانیاری ک له  هیچ زانیارییه رمانگه نابت فه. م سیه

  .کان هنددار یوه  په  حکومییه هن  الیه  له بجگه بکات ئاشکرانک  بۆ هیچ الیه

  

  م شه شی شه به

  وه شاندنه وه کردن و هه ئاوته

  )21(ی  ماده

کتری  ڵ یه گه  له یه یان ههن یان لک نزیکن، بۆ کانیان هاوشوه ی ئامانجه و رکخراوانه ئه. م که یه

  ش به مه بت، ئه  خۆی هه ت به وکی ناوخۆی تایبه یه  په ک رکخراو پک بھنن که و ببن و یه تکه

  .ککیان ر یه وی ناوخۆی هه یه ی په گوره

  ایهم یاس ئهحکامی  ئهی   گوره زراندنی رکخراوی نوێ به بوون و دامه کانی ئاوته روشونه. م دووه

  .بت ده

ن   رکخراوی خاوه  له  بجگه  بۆی نییهندیی گشتیی وه رژه ن ئامانجی به ی خاوهرکخراو. م سیه

نی ئامانجی   خاوه  ببت که  ئاوتهی ترڵ هیچ رکخراوک گه ندیی گشتی له وه رژه ئامانجی به

  .بت ی نهیندیی گشت وه رژه به

ستگا یان   یان ده  یان یانه سته  رکخراوکی تر یان ده  بهر  سه یه  بۆی هه که  رکخراوه.م چواره

ی کۆماری عراق  وه ره  ده لهی  گاکه با  بت و باره ک ته ڵ یه گه کانیان له  ئامانجه  که بتتۆڕکی تر

  . پای ڵ بکات، یان بچته گه شداری له ، یان بهبت

  ه ببت  ده  رچووه ی بۆ ده که هتۆمارکردنی  مهبوانای  وه ه رۆژو  له  که  نویه  رکخراوه.م پنجه

  کان له  بوووه  ئاوته  رکخراوهی)ف له خه ( وه جگره  بته وی، و ده عنه تیی مه سایه نی که خاوه

  . کانیان ندتییه کان و پابه ك مافه کانی وه کاروباره
  

  )22(ی  ماده

ی   گوره ی بهکان هندامان  بیاری ئه بت به  ده ی رکخراو یان خوازیارانه وه شاندنه وه هه. م که یه

  .  بیاری دادگا بت به  ده ییانهر دادوهوی ناوخۆ، یان  یه په



  سی رۆژ له) 30(ی   ماوه  له دا، پویستهخۆی ی  وه شاندنه وه  بیاری هه که ر رکخراوه گه  ئه.م دووه

رخان بکات،   ته)مصفي(پاکسازک ، و  وه اگادار بکاته ئ که رمانگه  فه  وه یه که ی بیارهرکردن رۆژی ده

  .رخان بکات  تهبژرت و بۆی بۆ ههپاکسازکی  بکات  رمانگه  فه یان داوا له

  که پاکسازییه، دادگا  وه رییه ن دادوه  الیه  له وه شاندنه وه رمانی هه رکردنی فه تی ده  حاه  له.م سیه

  .کات دابین ده

 و   گوازراوه  داراییه لدوانکی که کردنه سفییه ستی کاروباری ته به ه بۆ م که ه رکخرا.م چواره

 و  وه کانییه ندتییه جکردنی پابه  جبه ستت به به  پشت ده م لدوانه کات، و ئه ره دهکانی  گوازراوه نه

  ی له نهو پارا ر ئه گه ، مهکرت ش ده  دابه که وی نوخۆی رکخراوه یه ی په  گوره  به وه ی بمنته وه ئه

کانی   ئامانجه  رکخراوک که درن به  ده مانه دن، ئه  وه کانه ه) وصیه(ی و میرات تی خشش و یارمه به

   وه هک ی گشتیی رکخراوه سته ان دهبردن ی ڕوه ی به سته هن د  الیه  له م رکخراوه ئه بت،  هاوشوه

  . رتک دیاری ده

  

  م وته شی حه به

 سزاکان

  )23(ی  ماده

ی  م سزایانه  ئه م یاسایه حکامی ئه ئه  رپچی له سه کاتی  له  که چاوکردنی یاساکانی تر، رکخراوه  ره به

  -:پندرت سه ردا ده سه ی به وه خواره

  -:بت  ده یه م شوه بت و به  ده رمانگه  بیاری فه  به مه ساردن، ئه په هه. م که یه

   رۆژ له ده) 10 (  له  زتر نییه کدا که یه  ماوه  له ی پویسته وه  به که ی رکخراوه وه ئاگادارکردنه .أ

  .) وه بسته( الببات  رپچییه و سه ، ئه وه که وه رۆژی ئاگادارکردنه

و  ر له گه  ئه بت هسی رۆژ زیاتر ن) 30 (  له ک که یه  بۆ ماوه که ساردنی کاری رکخراوه په هه .ب

ر هاتوو  گه ، یان ئه وه سته نهی  رپچییه و سه  ئه دا هاتووه یه م ماده ی ئه)أ(ی   بگه  له ی که هی ماوه

 . وه  بکاته رپچی دووباره مان سه هه

ی   ماوه زیران له نی وه نجومه ی ئه)مین عام ئه (الی سکرتری گشتی  یه  بۆی هه که  رکخراوه.ج

  . بدات  که ه بیار  له هتان  ،ندراوه یه  راگهپی  که ساردنه په ری ههبیای  وه و رۆژه  رۆژ له ده) 10(

  ی له وه و رۆژه  رۆژ له ده) 10(ی   ماوه زیران له نی وه نجومه  سکرتری گشتیی ئه.د

  ده) 10(ی   ماوه توانرت له ده .دات ده  که تانهر  سه ، بیار له رگرتووه  وهی که هی تان که نووسینگه



ر بوا وا  گه یشتووه، یان ئه  گه که  رکخراوه ی سکرتری گشتیی به که ی بیاره وه و رۆژه رۆژ له

  . بکات م بیاره ی ئه وه چوونه مییز داوای تھه الی دادگای ته  له که ، رکخراوه یشتبت بوو پی گه

کک   یه ش له مه ، و ئهچت رده ر ده رمانی دادوه  فه به  و رمانگه ر داوای فه سه له،  وه شاندنه وه هه :م دووه

  :دا وه ی خواره تانه م حاه له

وی  یه پهناو کانی   داڕژراوه ڵ ئامانجه گه  ناکۆک بت له نجام دا که وتۆی ئه ی ئهیالکار چ گه ئه .أ

  .  باسی کراوهدا  م یاسایه  له کهی،  کهناوخۆ

 . کانی عراق کردووه اوه یاسا کارپکر رپچی له لمنرت سه ر بسه گه ئه .ب

 ما ، و هیچ شوازک نه وه ئاگاداریش کرا بووبته  نده رچه  هه وه سییه نهی  که رپچییه ر سه گه  ئه.ج

  . که ساردنه په  بیاری هه دان له  بۆ تانهبت

  

  م شته شی هه به

 کان  بیانییه  ناحکومییه رکخراوه

  )24(ی  ماده

  .کرت تۆمار دهم یاسایه   ئهیحکام ی ئه  گوره به  عراق ی لهلقی رکخراوی ناحکومیی بیان
  

  )25(ی  ماده

ش   پشکه وه ی خواره نامانه گه م زانیاری و به ستی تۆمارکردنی، ئه به  مه به  که  لقی رکخراوه.م که یه

  -:کات ده

  . که  ناوی رکخراوه.أ

رمیی  نی فه  پشتگیری الیه  عراق، به له  که کیی لقی رکخراوه ره ی سه  ناونیشانی نووسینگه.ب

  . وه نده تمه تایبه

  .جی بکات  عراق جبه وت له یه  ده که ی لقی رکخراوه و چاالکییانه لی ئه سه  لدوانکی تروته.ج

 عراق   له  که  بیانییه  ناحکومییه ندانی لقی رکخراوه فۆنی کارمه له ی ته  ناو و ناونیشان و ژماره.د

  .جن تهنیش

ی  ندانی عراقی، و ونه سیی کارمه ی باری که ی عراقی و ناسنامه زنامه گه ی ره  ونه- هـ

  .ندی بیانی جبوونی کارمه ی نیشته نامه گه پاسپۆرت و به

  . که کییه ره  سه وی ناوخۆی رکخراوه یه  په.و



 وتی خۆیدا   له که کییه ره  سه  بیانییه هی رکخراو وه لماندنی ئه کی بواپدراو بۆ سه یه نامه گه  به.ز

  . ویست تۆمار کراوه ک رکخراوکی ناحکومیی قازانج نه وه

  .ی عراق وه ره  ده  له که  بیانییه  ناحکومییه کانی رکخراوه ر چاالکییه سه  راپۆرتک له.ح

بی  ره دا هاتوون بۆ زمانی عه یه م ماده ئهی )م که یه(ندی   به ی له نامانه گه و زانیاری و به  ئه پویسته. م دووه

  .ند کردبت سه ی په که رگانه رمی دروستتی وه نکی فه ، و الیهرگدرابت وه
  

  )26(ی  ماده

  م یاسایه ی ئهحکام ی ئه  گوره لقی خۆی به کۆماری عراق   له یه رکخراوی ناحکومی بیانی بۆی هه

  .  وه بکاته
  

  )27(ی  ماده

ردا  سه کانیان به ی یاسا عراقییهحکام ن، ئه که  عراق کار ده لهی  انه بیانیی یه ناحکومی هرکخراوو  ئه کانی لقه

  .کرت  ده پیاده
  

  .م شی  نۆیه به

  تۆڕی رکخراوی ناحکومی

  ) 28(ی  ماده

   -:م که یه

 ، بۆیان م یاسایه امی ئهحک ی ئه  کۆماری عراق به گوره  له ی تۆمارکراوموو دوو رکخراوک یان زیاتر هه

  .  تۆڕی رکخراوی ناحکومی پکبھنن یه هه

  -:م دووه

ی  مانه ، و ئه م یاسایه حکامی ئه ی ئه  گوره کات به  ده که رمانگه شی فه  داواکاریی تۆمارکردن پشکه که تۆڕه

  -:کرت ش ده ڵ پشکه گه ی له هو خواره

  .زراندن   لدوانی دامه.أ

  . که وخۆی تۆڕهوی نا یه  په.ب

  . زرنن مه  داده که ی تۆڕه و رکخراوانه ی تۆمارکردنی ئه نامه گه ی به  ونه.ج

  -:م سیه

  تیی رکخراوه سایه  که  له  جیاوازه گرت که رده خۆ وه ربه ویی سه عنه کی مه تییه سایه  که که تۆڕه

  . کانی ره پکھنه



  -:م چواره

  . ڵ تۆڕکی تر یان زیاتر پا  بچته یه  بۆی هه که تۆڕه

  -:م پنجه

م  ئهحکامی  ئهی   گوره بهند بکات  سه پهکان   بیانییه  ناحکومییه ی رکخراوهندامتی لق  ئه یه  بۆی هه هک تۆڕه

  -: وه ی خواره رجانه م مه  به یاسایه

  . بت که رۆکی تۆڕه  سه که  بیانییه  ناحکومییه ری لقی رکخراوه  نابت نونه.أ

  ک له یه سته  هیچ ده  و له که ناو تۆڕه کان له  بیانییه  ناحکومییه کانی رکخراوه ی لقه  نابت ژماره.ب

  .انک هندام ی ئه دی ژماره رسه بیست و پنج ده%) 25 ( کانیدا زیاتر بت له سته ده

  -:م شه شه

رگرتنی   وه کانی  بواره  لهسپن چه دا دهکانیش ر تۆڕه سه سپن به چه کاندا ده ر رکخراوه سه ی به هحکام و ئه ئه

ی  و شتانه کان و سزاکان، و ئه رکه کان و ئه  و مافه وه شاندنه وه بوون و هه وی و ئاوته عنه تیی مه سایه که

  .ن غه ده ن، بۆ تۆڕیش قه غه ده بۆ رکخراو قه
  

  م یه شی ده به

 حکامی گشتی و کۆتایی ئه

  )29(ی  ماده

  .  وه ی کۆماری عراق لق بکاته وه ره  و ده وه  ناوه  له یه بۆی ههرکخراوی ناحکومی 
 

  )30(ی  ماده

ی  واره نی حکومی یان حزب یان قه ی ناوی الیه  هاوشوه که خۆی بنت   ناوک له که نابت رکخراوه

  .ندیکاکان بت  و سه ه سیاسی یان کۆمه
 

  )31(ی  ماده

و زانیاری و  کی ئه ر گۆڕانکارییه  هه  له که رمانگه ی فه وه گادارکردنه ئا بت به ند ده  پابه که رکخراوه

  که ی گۆڕانکارییه وه و رۆژه رۆژ له) 30(ی   ماوه  له ی کردووه رمانگه شی فه ی پشکه نامانه گه به

  .  روویداوه
 

  )32(ی  ماده

  .ی یاسا  گوره بت به یان هه ی گوازراوه  پاره یه کان بۆیان هه  بیانییه  ناحکومییه لقی رکخراوه



  )33(ی  ماده

  :کرت  ده دا پیاده وه ی خواره مانه ر ئه سه  به م یاسایه ی ئهحکام ئه. م که یه

  ، بجگه  یاساکهجکردنی جبه کۆماری عراق پش  کان له  تۆمارکراوه  ناحکومییه موو رکخراوه  هه.أ

  .اونزر تی دامه  یاسای تایبه  به یان که وانه له

  .بت  هه مه ی ئه وانه قک پچه ر ده گه  عراق، مه کان له  تۆماکراوه  بیانییه  ناحکومییه ی رکخراوه لق.ب

  یه م ماده ی ئه)م که یه(ندی   به له) أ(ی  ی بگهحکام ی ئه  ناحکومییانه راوهو رکخ ئه. م دووه

  له)  رۆژ180(ی   ماوه  له م یاسایه ی ئهحکام ڵ ئه گه گونجاندنیان له خۆ بن به ند ده  پابه وه یانگرته ده

  .  وه جکردنییه رۆژی جبه

  وه  ناگرته نه کتی و کۆمه یی و یه ندیکا پیشه  سیاسی و سه و حزبه  ئه م یاسایه حکامی ئه  ئه.م سیه

  . زراون ت دامه ی یاسای تایبه  گوره  به که

 

  )34(ی  ماده

  -: وه شنرنه وه ده  هه وه ی خواره مانه ئه

  .1962سای ) 34 (  ژماره  بیانی نددار به یوه کانی په ه یاسای کۆمه. م که یه

  .2000سای) 13 ( کان ژماره ه  یاسای کۆمه.م دووه

  ت به باره  سه 2003سای ) 45 ( ژماره)  شاوه وه هه(یمانان  التی کاتیی هاوپه سه رمانی ده  فه.م سیه

  .کان ومییه ناحک ڕکخراوه

تیی  ی یارمه ندیی نووسینگه یوه ی په وه شاندنه وه هه (2005سای ) 16 ( رمانی ژماره  فه.م چواره

  ).کان  ناحکومییه رکخراوه
 

  )35(ی  ماده

جکردنی  نکردنی جبهربکات بۆ ئاسا  رنمایی ده یه زیران بۆی هه نی وه نجومه سکرتری گشتیی ئه

  .  م یاسایه ی ئهحکام ئه
 

  )36(ی  ماده

  .کرت رمیی، کاری پده ی فه  رۆژنامه  له وه یه وه  رۆژی بوکردنه  له م یاسایه ئه
  

  

  



   م یاسایه رچواندنی ئه کانی ده هۆکاره

ستور دابینی  ک ده وهندامتی تیدا  زراندنی رکخراوی ناحکومی و ئه  دامه مافی ستی دنیایی له به  مه به

  ستی تۆمارکردنی رکخراوی ناحکومی عراقی و لقی رکخراوی ناحکومی بیانی، به  مه  و به، کردووه

  .رچوو  ده م یاسایه ئه


