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له باڵڤۆكهكانى سهنديكاى پارێزهرانى كوردستانه
ياساى پارێزهرايهتى و ياساى سندوقى خانهنشينى پارێزهران
(به زمانى كورديى و عهرهبى)
ئامادهكردن و پێداچوونهوهى :ليژنهيهكى پسپۆڕ له سهنديكاى پارێزهران
ديزاين و بهرگ :ههكار زرار
چاپخانه :چاپخانهى حاجى هاشم
تيراژ 0111:دانه

ئهوه تهنيا سهنديكاى پارێزهرانى كوردستانه ،مافى لهبهرگرتنهوه و دابهشكردن و
لهچاپدانهوهى ههيه ،كهسێكى تر نييهتى©
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وتهيهك بۆ ههردوو ياسا
ئهوهى لهبهر دهستتان دايه ،ههروهك ئاماژهپێكراوه ،دوو ياسايه تايبهت به
پارێزهران ،به ههردوو زمانى كورديى و عهرهبى.
زهروورهتێك بوو كه ئهو دوو ياسايه بخهينه بهر دهستتان ،نهخاسمه دواى
ههمواركردنى سێيهمى ياساى پارێزهرايهتيى و ههمواركردنى چوارهمى سندوقى
خانهنشينى پارێزهران ،كه ساڵى  8102دواى ههوڵ و ماندووبوونێكى زۆر ،كه
كۆمهڵێك دهسكهوت و گرينگى لهخۆ دهگرێت ،لهاليهن پهرلهمانى كوردستان
دهرچوو.
ئێمه به ئهركى خۆمانمان زانيوه ،كه ههوڵ و ماندووبوون و شهونخونى بۆ
دهرچوونى ئهو دوو ههمواركردنه بكهين .جێى خۆيهتى سوپاسى سهرۆكايهتى
پهرلهمانى كوردستان و ئهندامانى پهرلهمان (خولى چوارهم) بكهين ،كه ئهوانيش
به تهواوى هاوكار و ههماههنگ بوون.
ههردوو ياساكه ،ياساى پارێزهرايهتيى و ياساى سندوقى خانهنشينى پارێزهران،
كۆمهڵێك بهش و لق له خۆ دهگرن ،ماف و ئهركى پارێزهرانيان رێكخستووه ،كارى
سهنديكا و ئهندامبوون و دهسهاڵتهكانى پۆلين كردووه ،نێرده و كۆنگرهى شى
كردۆتهوه ،بهشێكى تر له دوا ههمواركردنى ياساى پارێزهران زياد بووه ،لهژێر ناوى
(كۆمپانياكانى پارێزهرايهتى) كه دهسكهوتێكى گهورهيه بۆ پارێزهران و داهاتووى
كارى پيشهييان ،لهو بهشه شێوازى دامهزراندنى كۆمپانياى پارێزهرايهتيى و ئهرك
و مافهكانى ديارى كردووه.
هيوادارين پارێزهرانى بهڕێز ،راهێنراو و كارا و راوێژكارهكان ،بهر له ههموو
ياسايهك ،ههردوو ياساكهى تايبهت به خۆيان ،به وردى بخوێننهوه و گشت
ماددهكانى به ڕهوانى بزانن.
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شارهزا بوون و زانينى ياساى پارێزهرايهتيى و سندوقى خانهنشين و ياساكانى تر،
دهروازهيهكى گرينگه بۆ دهوڵهمهند بوون به زانست و مهعريفهى ياسايى ،تاكو
بتوانى له ژيانى رۆژانهى پيشهكهى خۆت دا ،سوودى لێ ببينى.
ههروهها داوامان له ئهندامانى خێزانى دادوهريش ههيه ،كه ياساى پارێزهرايهتى به
تهواوى شارهزا بن ،بۆ ئهوهى پێكهوه بتوانين ههموو اليهكمان هاوكار و
ههماههنگ بين ،بۆ زاڵ بوون بهسهر گشت كۆسپ و تهگهرهكان و
دووركهوتنهوه له بڕياردانى ههڵه بهسهر پارێزهرانى خۆشهويست و له كۆتاييى
سهركهوتنى پرۆسهى دادوهريى له ههرێمى كوردستان.

بهختيار حهيدهر
سهرۆكى سهنديكاى پارێزهران
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یاسای ژمارە ( )01ی ساڵی 0111
یاسای پارێزەرایەتی لە هەرێمی
كوردستان–عێراق ژماره ()01ى ساڵى
()0111ى ههمواركراو
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بە ناوی خوای بەخشندە و ميهرەبان

بە ناوی گەلەوە
ژمارەی بڕیار((33
بەرواری بڕیار 0111/08/01

پشت بەو دەسەاڵتەی كە بەپێی بڕگە ()3ی مااددە ( )8لەیاساای ژماارە
()01ی سااااڵی  0111پێماااان دراوە و لەساااەر ئەو بنەماااایەی كە ئەنماااوومەنی
نیشتمانیی كوردستانی عێراق لە دانیشتنی ڕۆژی  0111/08/01دا یاسااكاری
كردووە ،ئەم یاسایەی دەرهێنا.
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یاسای ژمارە ( )01ی ساڵی 0111
یاسای پارێزەرایەتی لە هەرێمی كوردستانی – عێراق
بەشی یەكەم
پێناسەكان

ماددەی0 /
ئەم گوزارشااااااااات و زاراوانەی خاااااااااوارەوە ئەو ماناااااااااایە دەبەخشااااااااان كە
بەرامبەریان نوسراوە:
یەكەم :هەرێم :هەرێمی كوردستانی عێراق.
دووەم :وەزارەت :وەزارەتی دارایی و ئابووری.
سێیەم :سەندیكا :سەندیكای پارێزەرانی كوردستان.
چوارەم :ئەنمومەن :ئەنمومەنی سەندیكای پارێزەرانی كوردستان.
پێااااااانمەم :تۆماااااااار :ئەو تۆماااااااارەیە كەنااااااااوی پارێزەرەكاااااااانی بەپێااااااای بەر
لەیەكتری (االقدمیە) تێدا نوسراوە.
شەشااااااااااەم :بەر لەیەكتااااااااااری( :االقاااااااااادمیە) ئەو ماااااااااااوەیەیە كە پااااااااااارێزەر
پیشەكەی خۆی تێدا بە كردار بەسەر بردوە.
حەوتەم :سندووق :مەبەست لە سندووقی خانەنشینی پارێزەرانە.
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ئەم یاسایە باڵوكراوەتەوە لەبەرگی چوارەمی یاسا و بڕیارەكانی ئەنجوومەنی نیشتمانی
كوردستانی عێراق لە  1111/1/1تاكو  . 1111/11/11چاپی یەكەم 1111/و ههروهها له
رۆژنامهى (پهرلهمان) ژماره ( )75له رێكهوتى  1111/11/11باڵو كراوهتهوه .دوا
ههمواركردنى ياساكهش له خۆ دهگرێت ،به ياساى ژماره ()8ى ساڵى ( )1118ياساى
ههمواركردنى سێيهمى ياساى پارێزهرايهتى له ههرێمى كوردستان-عێراق ژماره ()15ى
ساڵى (.)1111
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هەشتەم :لیستە :لیستەیەكە سااڵنە تەیار و ئامادە دەكرێ ناوی ئەو پارێزەرانەی
تێدا دەنووسرێ كەئابوونەی سااڵنەیان داوە.
بەشی دووەم
ئامانمەكانی ئەم یاسایە

ماددەی8 /
پاااارێزەرایەتی :ڕەگەزێااااك لە ڕەگەزەكااااانی وەدیهێنااااانی دادوەری چااااونكە
دادگاایەكی بەساەرپێ و وەسااتاوە و دەساەبەری ماافی پیاارۆزی بەرگاری لە خااۆ
كردنە ،ئەم یاسایە بۆ وەدیهێنانی ئەم ئامانمانەی خوارەوە دانراوە:
یەكەم :لە پاڵپشااتی حكااومەتی هەرێاام و پێااڕۆی دیموكراساایدا هاااوبەش بێاات و
پشتی فیدرالیزم بگرێت و بناغەی پتەو بكات و بەرە و باشتری ببات.
دووەم :پشەی پارێزەرایەتی لە ه ەرێمدا بە جۆری ڕێك بخا كە ببێاتە زامنكااری
پاراسااتنی مااافی سروشااتی و مەعنەویاای هەمااوو كەسااێك وسااەرەتای
بیااروڕای دەساابااڵیی یاسااا و وەدیهێنااانی هەق و هەقیااانەت مسااۆگەر
بكات.
سێیەم :پلەو پایەی سەندیكاكە بەهێاز بكاا و ماافە ساەندیكاییەكانی ئەنادامەكان
بپارێزێ.
چوارەم :ئاست و پلەی پیشەیی و یاسایی و ڕۆشنبیری پارێزەران بااڵتر بكات.
پێنمەم :ئاست و پلەی گوزەران و الیەنی كۆمەاڵیەتی بۆ پارێزەران بااڵتر بكا و
زەمانەتەكانی خانەنشینی و تەندروستییان بۆ وەدی بێنێ.
شەشاااەم :بیروخولیاااای یاساااایی دەوڵەمەناااد بكااااو لە پەرەپێااادانی یاساكاریشااادا
هاوبەش بێت.
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بەشی سێیەم
پارێزەرایەتی و مەرجەكانی پارێزەری كردن

لقی یەكەم – پارێزەری كردن (ممارسة المهنة)
ماددەی 3/
پارێزەر لەم ڕێگایانەی خوارەوەدا پیشەكەی خۆی لە چوارچێوەی ئەركی
سەرشانی خۆی و پابەندبونی خۆیدا دەخاتەكار:
یەكەم :دەبێااتە وەكیلاای هەمااوو كەسااێكی (سروشااتی و مەعاانەوی) بااۆ ئەوەی
بەرگری لە مافەكانیان بكات.
دووەم :ڕاوێااژی یاسااایی پێشااكەش دەكااات و هەمااوو (عەقاادێك) و عەقاادەكانی
تۆماااار كاااردن و گەاڵڵەكاااان (اللاااوائو) و یادداشاااتەكان و لێكااااۆڵینەوە
یاساییەكان و هەموو عەقدێكی دیكە ڕێك دەخات.
سااێیەم :پااارێزەر بە ساایفەتی ڕاوێژكاااری یاسااایی بە عەقاادێكی مااۆكراو بە پێاای
حوكمەكاااانی ئەم یاساااایە پااارا و ڕای یاساااایی پێشاااكەش بە كەرتااای
تایبەت دەكا.
چااااوارهم :ماااااوهى پارێزهرايااااهتى كااااردن بااااه ڕاژهيااااهكى شايسااااته دادهنرێاااات بااااۆ
مهبهستهكانى دامهزراندن و سهرموچه و پله باهرز كردناهوهى خانهنشاينى
0
له فهرمانگه فهرمييهكان و كهرتى هاوبهش (قطاع مختلط).

 1ئهو بڕگهيه زيادكراوه بهپێى مادده  1له ياساى ژماره ()8ى ساڵى  1118ياساى ههمواركردنى
سێيهمى ياساى پارێزهرايهتى له ههرێمى كوردستان-عێراق ژماره ()15ى ساڵى .1111
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لقی دووەم – مەرجەكانی پارێزەری كردن
ماددەی4 /
ئەو كەسەی پارێزەرایەتی دەكا دەبێ ئەم مەرجانەی لێ بێتە دی:
یەكەم :دەباااێ بەڵگەناااامەی بەكالۆریۆسااای لە یاساااادا لە یەكاااێ لە زانكۆكاااانی
هەرێمەوە وەرگرتبێ یان بەڵگەناامەیەكی هاوشاانی ئەوەی وەرگرتباێ
بە مەرجێ لەم بارەیاندا لە زانستی یاسادا تااقی بكارێتەوە و ساەركەوتن
وە دەساات بێنااێ ،بەاڵم ئەوانەی هەڵگااری بەڵگەنااامەی بەكالۆریۆساای
زانكۆكااااانی عێااااراقن یااااان هەڵگااااری بەڵگەنااااامەی بااااااڵی یاسااااان لە
دەرچواندنی زانكۆكانی دیكە ئەوانە بەر ئەو تاقیكردنەوەیە ناكەون.
دووەم :دەبێ ناوی لەتۆماری پارێزەراندا نووسرا بێ.
سێیەم :دەبێ (ئەهلییەتی) یاسایی هەبێ.
چوارەم :نابێ تەمەنی لە پەنما و پێان سااڵ زیااتر باێ ،بەاڵم ئەگەر لەوە پاێش
كاری پارێزەرایەتی یاا دادوەری یاان (ئیادی ای گشاتی) كردباێ یااخود
تاماوەیەك لە حەوت ساڵ كەمتار نەباێ ئەنادامێك باووبێ لە(هەی)ەتای)
وانە گوتنەوەی مااددەی یاساادا ،ئەوە لەم دۆخاانەدا ئەگەر تەمەنای لە
پەنما و پێن ساڵیش زیاتر بێ قەیدی نییە.
پێنمەم :نابێ بە هۆی سزای تەمێ كردن (تأدیبی) یا سزای ئینزباتییەوە ناوی
لە تۆمار یا لیستی سەندیكایەكی دیكە سڕدرابێتەوە یان دوورخرابێتەوە،
هەروەهااا ناشاابێ لەبەر هااۆیەك لەو هۆیااانەی دەسااتپاكی یااان ئاكاااری
گشتی لە كەدار دەكەن لە فرمانێكی گشتی یان تایبەت دەركرا بێ.
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شەشاااەم :دەباااێ ناوباناااگ و ڕەفتااااری بااااش بێااات هەروەهاااا دەشااابێ شاااایانی
بڕواپێكردن و ڕێزلێگرتنیش بێت چونكە ئەم مەرجانەش بۆ پارێزەرایەتی
پێویستن.
حەوتەم :نابێ حوكمێكی جینائی ناسیاسای یاان حاوكمی كەتنێكای ئاابڕو بەری
بەسەردا درابێ.
هەشتەم :نابێ لەپیشەی پارێزەرایەتی خانەنشین كرا بێ.
نااااۆیەم :نااااابێ بە هااااۆی نەخۆشااااییەكی ئەقلاااای یااااا دەرووناااای یااااان بە هااااۆی
نەخۆشااااییەكی گاااارانەوە لە كاااااری پااااارێزەرایەتی خسااااتووە و كەڵكاااای
فرمااانگوزاریی لااێ بڕیااوە خانەنشااین كاارا بااێ مەگەر بە ڕاپااۆرتێكی
پزیشااااكی كە لە لیژنەیەكاااای پزیشااااكی تااااایبەتەوە دەرچااااوو بااااێ و
چاكبوونەوەی لەو نەخۆشییە بسەلمێنێ.
دهيااهم :هااهڵگرى ڕهگهزنامااهى عێراقااى بێاات لااه كوردسااتانى عێااراق بهشااێوهيهكى
ههميشهيى نيشتهجێ بێت ،لهگهڵ ڕهچاوكردنى پرهنسيپى مامهڵاهكردنى
0
چوونيهك (الم املة بالمثل).
ماددەی5 /
هەر پاارێزەرێ ناااوی لە لیسااتەی سااەندیكایەكی دیااكەدا نوساارابێ ،مااافی
ئەوەی هەیە بەپێااای ئەو دەساااەاڵتانەی خاااۆی كە بەرامااابەر بە دەسااااەاڵتەكانی
ئەندامی ئەو سەندیكایە هەیەتی ،لە بەردەم دادگاكانی ناوچەكەدا (ماورافەعە)
بكاااات ،بەمەرجاااێ ئەوانااایش چاااونیەك ئەم مافەیاااان هەباااێ لەم دۆخەدا دەباااێ

 1ئهو بڕگهيه بهپێى ماددهى  1له ياساى ژماره ()8ى ساڵى ( )1118ياساى ههمواركردنى
سێيهمى ياساى پارێزهرايهتى ژماره ()15ى ساڵى ( )1111زياد كراوه.
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پێشەكی ڕەزامەندی سەرۆكی ساەندیكاكە وەرگیراباێ ،یاان ڕەزامەنادیی وەكیلای
سەندیكاكە وەربگیردرێ ئەگەر سەرۆك دیار نەبوو.
ماددەی6 /

0

يهكااهم :نابێاات نێااوانى ئهناادامێتيى سااهنديكا و وهزيفااه گشااتييهكان يااان سااهنديكا
پيشهييهكانى ديكه يان ههر سهنديكايهكى ديكهى پارێزهران كۆبكرێتهوه.
دووهم :پێويسااته سااهرۆك و ئهناادامانى ئهنمومااهنى سااهنديكا و سااهرۆكى لقااهكان
خۆيان تهرخان بكهن بۆ كارى سهنديكا و ،كارى پارێزهراياهتى نهكاهن لاهو
ماوهيهدا.
ماددەی 1/
ئەگەر هاااتوو پااارێزەر مەرجااێ لەو مەرجااانەی لە ماااددە (چااوارەم) ی ئەم
یاسایەدا هاتووە لە دەست دا یان كارێك لەو كارانە بكا كە لە ماددەی (شەشاەم)
دا هاااااتووە ،ئەوە بە پێاااای حوكمەكااااانی ئەم یاسااااایە ناااااوی لە تۆمااااارەكە دوور
دەخرێتەوە.
ماددەی2 /
یەكەم :ئەو پارێزەری لە ئەنموومەنە گشتییەكان یا لەئەنماوومەنی یاساادانان یاا
شااارەوانی یااا ئیداریاادا بااووەتە ئەناادام بااۆی نیاایە و نااابێ لە ماااوەی ئەو
ئەندامێتییەیداو تا سێ سااتی پااش تەواوباوونی ئەندامیەتیەكەشای
بە ناوی خاۆیەوە لە ڕێاگەی هاوبەشاەكەیەوە و لە ڕێاگەی هەر
 1ماددە ڕەسەنەكە هەڵوەشاوەتەوە بەپێی ماددەی  1لەیاسای ژمارە ( )6ی ساڵی( )1115یاسای
هەمواركردنی دووەمی یاسای پارێزەرایەتی ژمارە ( )15ی ساڵی ( ،)1111دواتر بهپێى مادده 1
له ياساى ژماره ()8ى ساڵى ( )1118ياساى ههمواركردنى سێيهمى ياساى پارێزهرايهتى ژماره
()15ى ساڵى ( )1111ههموار كراوهتهوه و بهو شێوهيهى دانراوه ،داڕێژراوه.
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پاااااارێزەرێكەوە لە بەرژەوەنااااادی ئەودا ئااااایش بكاااااا بە وەكاااااالەت دژ بەو
ئەنموومەنانە وەربگرێ.
دووەم :ئەو پااارێزەرەی فەرمااانێكی گشااتی لە دایەرەكااانی دەوڵەتەدا لە كەرتاای
تێكەاڵو بە دەستەوەیە یا بووەتە ڕاوێژكاری یاساایی ئەوان باۆی نیایە و
نابێ هیچ وەكاالەتێ دژ بەو الیەناانەی ئیشای تێادا دەكارد بە نااوی
خۆیەوە لە ڕێاگەی هاوبەشاەكەیەوە بەهاۆی هەر پاارێزەرێكەوە لە
بەرژەوەندیی ئەودا ئیش بكا و وەربگارێ بەاڵم دوای تێاپەڕ باوونی ساێ
سااااڵ بەساااەر پپڕانااای پەیوەنااادیی خاااۆی لەو الیەناااانە ئیااادی ماااافی
خۆیەتی.
ماددەی1 /
پارێزەرێ كەدوای دەست هەڵگرتنی لە دادوەری پارێزەرایەتی دەكاات ناابێ
ئەمانەی خوارەوە بكات:
یەكەم :تا ماوەی سێ ساڵ بەسەر لەدادوەری دەستەبەردانیدا تێنەپەڕێ خۆی
لەڕێااای هاوبەشاااەكەی لە ڕێااای هەر پاااارێزەرێكی دیاااكەوە كە لە
بەرژوەندیی ئەو ئیش دەكات ،ماورافەعە لەبەردەم دادگایەكادا بكاا ساەر
بەو ناوچەی تێهەڵپوونەوەیە بێات كە خاۆی لەوەوپاێش لەوێادا دادوەر یاا
ئەندامی (ئیدی ای گشتی) بووە.
دووەم :خاااۆی لە ڕێااای هاوبەشاااەكەیەوە لە ڕێااای هەر پاااارێزەرێكەوە لە
بەرژەوەنادی ئەو ئایش بكاا(مورافەعە) لەداوایەكادا بكاات كە لەوەوپاێش
خرا بووبێتە بەردەمی یان ڕای خۆی تێدا دەربڕی بووبێ.
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ماددەی01 /
هەر پارێزەرێ خۆی لە مەساەلەیەكدا (مككام) یاا شاارەزا یاا شااهێد باوو
باااێ باااۆی نیااایە و ناااابێ نەخاااۆی نە لە ڕێااای هاوبەشاااەكەیەوە نە لە ڕێااای هەر
پاارێزەرێكی دیاكەوە لە بەرژەوەناادی ئەودا ئایش بكااات وەكاالەت لەو مەسااەلەیەدا
وەربگرێ.
بەشی چوارەم
تۆمار كردن و پلەداری و دەسەاڵتەكان

لقی یەكەم – تۆماری پارێزەران
0

ماددەی00 /
یەكەم :ئهنمومهنى سهنديكا بناهما و پێوهرهكاانى قباوڵ كاردن و تۆماار كاردن لاه
سهنديكا ديار دهكات.
دووەم :سهنديكا مافى ههيه پهيمانگايهك يان ناوهندێكى تايباهت لهساهر بناهماى
زانستى يان پيشاهيى دابماهزرێنێت باۆ ئاماادهكردن و ڕاهێناان و شاياندنى
ئهوانهى دهيانهوێت ببنه ئهندام له سهنديكا يان ئهواناهى ئهنادامن تيايادا،
ئهنمومااهنى سااهنديكا پێڕهوێااك دهردهكااات بااۆ رێكخسااتنهوهى كاروبااارى
ئهوانهى حوكمى ئهم بڕگهيه دهيانگرێتهوه.
سااێيهم :بااه ڕهچاااو كردنااى حااوكم و بنااهماكانى هاااتوو لااه بڕگااهكانى (يهكااهم) و
(دووهم)ى ئاااهم ماددهياااه ،پاااارێزهران باااهپێى ناونوساااران و پاااێش ياااهكترى
(االقدمية) لهو ناوانهى خوارهوه پێكدێت:
 1بڕگهكانى ئهو ماددهيه بهپێى ماددهى  4له ياساى ژماره ()8ى ساڵى ( )1118ياساى
ههمواركردنى سێيهمى ياساى پارێزهرايهتى ژماره ()15ى ساڵى ( )1111ههموار كراوه.
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 .0ناوى پارێزهر (راوێژكار)
 .8ناوى پيادهكار (الممارا)
 .3ناوى پارێزهره مهشقكارهكان (المتمرنين).

ماددەی08 /
یەكەم :بااۆ ناونوسااین لە تۆماااری پارێزەراناادا دەبااێ پااارێزەر سااكااڵیەك باادات بە
ئەنموومەنی سەندیكا و ،بە پێی ئەم یاسایە دەباێ ئەو بەڵگەنامانەشای
لە تەكدا بێ كە فەراهەمكردنی مەرجەكان دەسەلمێنێ.
دووەم :ئەنمااااوومەنی سااااەندیكا ئەو سااااكااڵیە بە ڕەزامەناااادی وەردەگاااارێ یااااا
بەبڕیاێكی هۆ دیاریكراو (قرار مسبب) دەیداتە دواوە.
ساااااێیەم :ئەگەر ئەنماااااوومەنەكە لەبەر چەناااااد هاااااۆیەكی زەروور ساااااەیركردنی
سكااڵكەی دواخست كە ئەم دواخستنەش تەنها بۆ یەك جاار دەباێ ئەوە
ئەو كاتە پێویستە لەسەری لە مااوەی ( )05پاازدە ڕۆژدا كە لە دووەم
ڕۆژی تۆماااركردنی سااكااڵكەوە دەساات پااێ دەكااا سااەیری سااكااڵكە
بكات و بیبڕێنێتەوە.
چوارەم :ئەگەر هات و ئەو ماوەیەی لەبڕگە سێیەمی ئەم ماددەیەدا كە لە دووەم
ڕۆژی سااكااڵ دانەكەوە دەساات پێاادەكات تێااپەڕی و ئەنمااوومەنەكە لەو
ماوەیەدا نە بڕیارێكی ڕەزامەندیی دەرهێنا و نە دواشی خسات ئەوە ئەو
كاتە خاوەن سكااڵكە بە تۆماركراو دادەنرێ.
پێاانمەم :بڕیاااری ڕەزامەناادیش یااان ناااڕەزایی لەسااەر سااكااڵكە دوای دەرهێنااانی
دەدرێ بەخاوەن سكااڵكە ئەمیش بۆی هەیە ئەگەر سكااڵكەی درابێاتە
دواوە لە بەردەماای دادگااای پێااداچوونەوە (تمییااز) هەرێماادا لە ماااوەی
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( ) 05پاااازدە ڕۆژدا كەلەڕۆژی لاااێ ئاگااااداركردنەكەوە دەسااات پێااادەكا
تانەی لێ بگرێ ،بڕیاری ئەم دادگایەش كۆتاییە.
شەشااەم :ئەو پااارێزەرەی بااۆ یەكەم جااار ناااوی لەتۆماااری پارێزەراناادا دەنووساارێ
پێویستە لەسەری لە بەردەمی دادگای تێهەڵپوونەوەدا (االست)ناف) ئەم
ئەم سوێندە بخوات( :سوێند بێ بە یەزدانی گەورە كە بە دەساتپاكی و
بە دڵساااۆزی پاااارێزەریەتی باااكەم و ڕێاااز لە یاساااا بگااارم و نهێنیااای ئەم
پیشەیە بپارێزم و نەریت و داب و دەستوری لەبەرچاو بگرم).
حەوتەم :ئەگەر ئەنماااوومەن باااۆی دەركەوت كەمەرجاااێ لەو مەرجاااانەی خااااوەن
سكااڵكە پشاتی پاێ بەساتووە ڕاسات دەرنەچاوو ئەوە ئەو كااتە پێویساتە
دووبارە بە بڕیارەكەیدا بپێتەوە بڕیاارە تاازەكەش باۆ مااوەی ( )05پاازدە
ڕۆژ كە لە ڕۆژی ئاگااااااداركردنی داواكاااااارەكەوە دەسااااات پاااااێ دەكاااااا
پێداچوونەوە ی (تمییز)ی بۆ هەیە.
هەشااااتەم :ئەگەر پااااارێزەرێ مەرجااااێ لەو مەرجااااانەی پااااارێزەرایەتی كااااردن كە
دەقەكانیااان لە ماااددەی چااوارەمی ئەم یاسااایەدا هاااتووە لە دەساات چااوو
ئەوە ئەو كاااتە ئەنمااوومەن بە بڕیارێااك ناااوی لەتۆماااری پااارێزەرایەتی
الدەبات.
ماددەی03 /
یەكەم :پێويسااته پااارێزهر سااااڵنه بهرامبااهر بهشاادارى بااوون و رسااوماتى بڕياااردراو
لااهماوهى هااهردوو مااانگى كااانوونى دووهم و شااوباتى هااهر ساااڵێك باادات،
لهكاتى دواكهوتن له وادهى دياارى كاراو ،رێاژهى ( )%85بيسات و پێان
0
لهسهدى بهرامبهر بهشدار بوون و رسوماتى سااڵنهى بۆ زياد دهكرێت.
 1ئهو بڕگهيه بهپێى ماددهى  7له ياساى ژماره ()8ى ساڵى ( )1118ياساى ههمواركردنى
سێيهمى ياساى پارێزهرايهتى ژماره ()15ى ساڵى ( )1111ههموار كراوه.
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دووەم :ئەگەر پارێزەر بە بێ مەعزەرەتی بە جێ بۆ دوو ساڵی دوابەدوای یەك لە
ئااابوونەی بەشاادار بااوون و رسااومی بڕیااار لەسااەردراو دواكەوت و نەیاادا،
ئەوە لەو بااارەدا ناااوی لە لیسااتەكە دوور دەخاارێتەوە و ئەو ماااوەیەی بە
پااارێزەرایەتی بااۆ لە قەڵەم نااادرێ و بااۆ قیاادەمیش حساااب ناااكرێ ،جااا
ئەگەر ویساااتی دەسااات بكااااتەوە بە پاااارێزەری ئەوا پێویساااتە لەساااەری
داوایەك پێشكەش بكات كەسەر لەنوێ ناوی تۆمار بكرێاتەوە و دەشابێ
0
شەرتوشرووتی ماددەكانی ( )4 ،6 ،1ی یاساكەش ڕەچاو بكرێت.
ماددەی04 /
یەكەم :ئەو كەساااەی نااااوی لە لیساااتەكە دوور خااارا بێاااتەوە ناشاااێ هااایچ جاااۆرە
8
ئیشێكی پارێزەری بكات تا سەر لەنوێ ناوی تۆمار نەكرێتەوە.
دووەم :پارێزەری كردن بە پێپەوانەی حوكمەكانی باڕگەی (یەكەم) ئەم مااددەیە
بكاارێ بە فڕوفێ اای ناااوی پااارێزەر لەخۆنااان (انتكااا اافة المكااامي)
لەقەڵەم دەدرێ لەم دۆخەدا پێویسااااتە لەسااااەر ئەنمااااوومەنی پااااارێزەران
دەعااوایەكی ساازایی بە پێاای یاسااا كارپێكراوەكااان دژ بەو ناااوی پااارێزەر
لەخۆنەرە بخاتە گەڕ.
سێیەم :پارێزەر ئەو تاوانەی لە بڕگە (دووەم) ی ئەم ماددەیەدا گوتراوە بەسەریدا
ساغ بووبێتەوە حاوكمێكی سازایی دەرهەق بەساەردا دراباێ و باڕدرابێتەوە
نابێ سەر لەنوێ لە سەندیكادا وەربگيرێتەوە.

1

1

بەپێی ماددەی  1لە یاسای ژمارە ()11ی ساڵی ( ) 1111یاسای هەموار كردنی یەكەمی یاسای
پارێزەرایەتی ژمارە ()15ی ساڵی ( )1111هەمواركراوەتەوە.
بەپێی ماددەی (دووەم) لەیاسای ژمارە ()11ی ساڵی ( )1111یاسای هەموار كردنی یەكەمی
یاسای پارێزەرایەتی ژمارە()15ی ساڵی ( )1111هەمواركراوەتەوە.
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ماددەی05 /
یەكەم :رەسمی تۆمار كردنی ناو لیستەكە وەك ئەمەی خوارەوە دەبێت:
 ) 15111( .0حەفتاو پێان هەزار دیناار باۆ ئەو كەساەی تەمەنای لە
( )41ساااڵ تێااپەڕ بێاات و زیاااتر لە ( )3ساااڵ بەسااەر وەرگرتناای
بڕوانامەی بە كالۆریۆسی یاسا یان هاوتاكەیدا ڕابوردبێ.
 )51111( .8پەنماااا هەزار دیناااار باااۆ ئەو كەساااەی كەپێشاااتر كااااری
دادوەری یاااان وتااانەوەی وانەی زانساااتە یاسااااییەكانی كردباااێ باااۆ
ماااااوەیەكی بەردەوام كە لە ( )3ساااااڵ كەمتاااار نەبێاااات سااااەرۆكی
داواكاری گشتی یان داواكاری گشتی یان ڕاوێژكاری یاسایی لە
فەرمانگەكااانی هەرێاام بااووبێ یااان بااۆ ماااوەی كە لە ( )5ساااڵی
بەردەوام كەمتر نەبێت جێگری داواكاری گشتی بووبێت.
 )45111( .3چاال و پێاان هەزار دینااار بااۆ ئەو كەسااەی تەمەناای لە
( )41ساڵ تێنەپەڕیباێ و مااوەی ( )3سااڵیش بەساەر وەرگرتنای
بڕوانااامەی بەكالۆریۆساای یاسااا یااان هاوتاكەیاادا ڕانەبااورد بااێ و،
هەروەها بۆ ئەو كەسەش كە ماوەیەك پاارێزەرایەتی كردباێ لە ()3
ساڵ زیاتر نەبێت.
 )21111( .4هەشااتا هەزار دینااار بااۆ ئەو كەسااەی كە تەمەناای لە
( )41سااااڵ تێپەڕیباااێ و ،مااااوەی ( )3سااااڵ بەساااەر وەرگرتنااای
بڕوانامەی بە كالۆریۆسی یاسا یان هاوتاكەیدا ڕانەبوردبێ.
0

 1ماددە ڕەسەنەكە هەڵوەشاوەتەوە و ئەمەی سەرەوە جێگەی گرتۆتەوە بەپێی ماددەی 1
لەیاسای ژمارە ( )6ی ساڵی ( ) 1115یاسای هەمواركردنی دووەمی یاسای پارێزەرایەتی
ژمارە ( )15ی ساڵی (.)1111
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 )11111( .5نەوەد هەزار دینار بۆ ئەو كەساەی كە پێشاتر بە حاوكم،
ناوی لە لیستەكەدا دەركرابێ.
دووەم :ڕەسمی فراوان كردنی دەسەاڵت (رەسمی پلە بەندی) وەك ئەمەی خوارەوە
دەبێت:
 )31111( .0سی هەزار دینار لە مەشقكارەوە بۆ موماریس.
 )51111( .8پەنما هەزار دینار لەموماریسەوە بۆ ڕاوێژكار.
سێیەم :ئابوونەی بەشدار بوونی سااڵنە وەك ئەمەی خوارەوە دەبێت:
 )31111( .3سی هەزار دینار بۆ پارێزەری مەشقكار.
 )41111( .4چل هەزار دینار بۆ پارێزەری موماریس.
 )51111( .5پەنما هەزار دینار بۆ پارێزەری ڕاوێژكار.

لقی دووەم – پلە بە پلەو دەسەاڵتەكان
ماددەی06 /
ئەو كەسەی یەكەم جار ناوی لە تۆماری پارێزەراندا دەنووسرێ پلە بە پالە
بە پێی ئەم ڕێسایانەی خوارەوە سەردەكەوێ:
یەكەم :بااۆ ماااوەی سااێ ساااڵ لەنوسااینگەی پااارێزەرێكی ڕاوێژكااار یااان لەالی
پارێزەرێكی كارا ماوەی پارێزەری كردنی لە()5پێن ساڵ كەمتر نەبێ.
دەبێااااتە ڕاهێنااااراو لەسااااەر كاروباااااری ڕاسااااتەقینەی پااااارێزەرایەتی ،لەو
ماوەیەدا لەژێر چاودێری مەشقپێكەرەكەیدا ئەم دەساەاڵتانەی خاوارەوەی
دەبێت:
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 .0بریكار كردنی خەڵاك لەو داوا مەدەنیای و نااكۆكییە دادوەرییاانەی كە
بەهایان لە ( )051111سەدو پەنما هەزار دینار تێ ناپەرێت.0
 .8وەكالەت لەدەعاوای كەساەكی و دەعاوای موڵكادار كردنادا نرخای هەر
چەندێك بێ ،وەردەگرێ.
 .3وەكااالەت لە هەمااوو دەعااوایەكی كەتاان (جااونكە) دا وەردەگاارێ و لە
لێتوێژینەوەكانیدا ئامادە دەبێ و ڕێگاكانی تانووت لێدانیش لەو بڕیاار
و حوكمانەی كە دەربارەیان دەرهێنراون دەخاتە گەر.
 .4وەكااالەت دەربااارەی موعااامەلە یاساااییەكان لە دایەرەكااان و سااەرچاوە
ئیدارییەكان و لیژنەكان و ئەنماوومەنە ڕەسامی و نایمپە ڕەسامییەكان
وەردەگرێ.
 .5دوو بە دوو لەگەڵ پاااارێزەرەكەی كە مەشاااقی پاااێ دەكاااات لەدەعاااوا
مەدەنییەكانااااادا نرخااااای هەر چەنااااادێك باااااێ و لە جینایەتەكانیشااااادا
مورافەعە دەكا و ڕێگاكانی تانە لێدانیش دەخاتەكار.
دووەم :ئەوەی ئەو ماااااااوەی ڕاهاااااااتنە بەمەرجەكااااااانیەوە ببااااااڕێ ئەوە دەبێااااااتە
كارا(ممارا) و ئەم دەسەاڵتانەی خوارەوەی دەبێ:
 .0هەمااااوو ئەو دەسااااەاڵتانەی دەبااااێ كە لە بااااڕگەی (یەكەم)ی ئەم
ماددەیەدا هاتووە.
 .8لە هەماااوو دەعاااوایەكی مەدەنااای و سااازایی و كاااار و دەعواكاااانی
ناباڵغاناادا (االحاااداث) وەكاااالەت وەردەگااارێ و ڕێگاكاااانی تاااانووت
لێدانیشیان لێ دەخاتە كار.
 1بەندی ( ) 1لەبڕگەی (یەكەم) هەڵوەشاوەتەوە وئەمەی سەرەوە جێگەی گرتۆتەوە بەپێی
بڕگەی (یەكەم) لەماددەی  1لەیاسای ژمارە ()6ی ساڵی ( )1115یاسای هەمواركردنی
دووەمی یاسای پارێزەرایەتی ژمارە()15ی ساڵی (.)1111
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 .3گرێبەستی بە سیفەتی ڕاوێژكاری یاساایی لەگەڵ كۆمپانیاكاانی
كەرتی تایبەت یان هەر پڕۆژەیەكی پیشەسازی یان كشتوكاڵی یان
نوساااینگەكانی قاااۆنتەرات و بەڵێنااادەرایەتی زانساااتی و هاااونەری
بازرگااانی دەبەسااتێ كە سااەرمایەكەی لە ( )15111111حەفتاااو
0
پێن ملیون دینار تێپەڕ نەبێت.
 .4گرێبەستی دامەزراندنی كۆمپانیا نیشتمانییەكان ڕێك دەخات و بە
پێی حوكمەكانی یاسا تۆماریان دەكا.
 .5ڕاوێژی یاسایی پێشكەش دەكا.
سێیەم :پارێزەرێ سێ ساڵ لە پاارێزەرایەتی دا كاارا باوو باێ و لێكاۆڵینەوەیەكی
یاسااایی پێشااكەش بە ئەنمااوومەن كردبااێ و سااەركەوتنی تێاادا وەدەساات
هێنا بێ ئەوە دەبێتە ڕاوێژكار و ئەو دەسەاڵتانەی الی خوارەوەی دەبێت:
 .0هەموو ئەو دەسەاڵتانەی دەقەكانیان لەم یاسایەدا هەیە.
 .8پااڕۆژەی یاسااا و پیااڕۆ ڕێنمااایی بااۆ دایەرە ڕەساامیيەكان و ناایمپە
ڕەسااااااميیەكان كااااااۆمەڵە كۆمپانیاكااااااان لەسااااااەر داواكردنیااااااان بە
گرێبەندێكی مۆركراو ئامادە بكا.
 .3لەگەڵ ئەو الیەنااااااااانەی لە (دووەم  )3/ی سااااااااەرەوەدا هاااااااااتووە
سەرمایەكانیان هەر چەند بێ پێكهاتن گرێ دەدا.
 .4كۆمپانیا بیانیەكان یا ئەو لقانەیان كە لە هەرێمادا كەوتاونەتە گەڕ
تۆمار دەكا.

1

بەندی ( )1لەبڕگەی (دووەم) هەڵوەشاوەتەوە وئەمەی سەرەوە جێگەی گرتۆتەوە بەپێی بڕگەی
(دووەم) لەماددەی  1لەیاسای ژمارە ()6ی ساڵی()1115یاسای هەموار كردنی دووەمی یاسای
پارێزەرایەتی ژمارە()15ی ساڵی (.)1111
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 .5گرێبەساااتی بە سااایفەتی ڕاوێژكااااری یاساااایی باااۆ یەك دایەرەی
ڕەسمی یان نیمپە ڕەسمی یان بۆ یەك بانك بەمەرجێ ئیشاەكەی
بریتاای بێاات تەنیااا لە ڕاوێژكردناای یاسااایی و مااافی ئەوەی نەبێاات
ببێتە وەكیلای ئەو الیەنە لە دەعاوا گەلێكادا كە ئەو الیەنە خاۆی
()0
دەیكاتەوە یان لە دژی دەكرێتەوە.
چوارەم :ماوهى ڕاژه له دادگاكان ،داواكارى گشتى ،فهرمانگهكانى دادوهريى يان
بهڕێوهبهرايهتييااهكانى ماااف لااه يااهكێك لااه فهرمانگااهكانى هااهرێم يااان
وانهوتنهوه له كۆليژى ياساا ،لاهدواى وهرگرتناى بڕواناماهى باهكالۆريۆا
له ياساا ياان ئاهوهى هاوتاياهتى باۆ مهبهساتهكانى پلهبهنادى دهقكاراو لاهم
8
ياسايه ههژمار دهكرێت.
ماددەی01 /
یەكەم :پارێزەر پلە پلە لە قۆناغێكەوە بۆ قۆناغێكی دی بە سكااڵیەكی نووسراو
كە بڕیارێكی ئەنموومەنی سەندیكای پێوە بێ ،بە پێی مەرج و زەبتاێ
كە ئەم یاسااایە ڕێكاای دەخااا و بە پێاای ئەو ڕێنماییااانەش كە دەربارەیااان
دەرهێنراوە دەڕوات.
دووەم :ئەنموومەنی سەندیكا بۆی هەیە ئەو مااددانەی لە بڕگەكاانی (یەكەم و
دووەم وسااێیەم) ی ماااددە ( )06ی ئەم یاسااایەدا دیاااری كااراون درێژتاار
بكاتەوە بە مەرجێ ئەو درێژ كاردنەوەیە باۆ هەر قۆنااغێ لە ساێ سااڵ
زیاتر نەبێ و هۆیەكانیشی پێشان بدرێ.
 1زنجیرە ( )7زیادكراوە بۆ ئەم بڕگەیە بەپێی ماددەی /4يهكهم لە یاسای ژمارە ()11ی ساڵی
( )1111یاسای هەموار كردنی یەكەمی یاسای پارێزەرایەتی ژمارە()15ی ساڵی (. )1111
 1ئهو بڕگهيه بهپێى مادده  6له ياساى ژماره ()8ى ساڵى ( )1118ياساى ههمواركردنى سێيهمى
ياساى پارێزهرايهتى ژماره ()15ى ساڵى ( ،)1111ههموار كراوهتهوه.
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ماددەی02 /
ئەگەر پارێزەرێ لە قۆناغی ڕاهاتندا پارێزەرێكی دەست نەكەوت ڕایبێنێ
یان دەستی كەوت و لێی دابڕا ئەوە دەبێ لە ماوەی سێ ڕۆژدا كە لە ڕۆژ ناو
نووسینی یان لێدابڕانییەوە حساب دەكرێ سەندیكای لێ ئاگادار بكا ئەوجا ئەو
ماوەی لە ماددە (/ )06یەكەم دا هاتووە بۆ پێن ساڵ درێژ دەكرێتەوە.
0

ماددەی02 /دووباره/زيادكراو
یەكەم :پارێزەره راوێژكارهكان يان ئهوانهى پيادهكارن (ممارا) دهتوانن نووسينگهى
تايبهت به خۆيان يان هاوبهش لهشوێنى كاركردنيان كه الى سهنديكا
جێگر كراوه ،بكهنهوه.
یەكەم :دهكرێت نووسينگه بهناوێكى تايبهت بهخۆى بكرێت كهوا له تۆمارێكى
تايبهت لهالى سهنديكا تۆمار دهكرێت ئهويش دواى ئهو رێكارانهى
سهنديكا به رێنمايى ديارى دهكات و ئهنمومهنهكهى بڕيارى لهسهر
دهدات.

 1ئهو ماددهيه به ژماره 18ى دووباره ،بهپێى مادده  16له ياساى ژماره ()8ى ساڵى ()1118
ياساى ههموارى سێيهمى ياساى پارێزهران ژماره ()15ى ساڵى ( )1111زياد كراوه.
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بەشی پێنمەم
مافەكان و ئەركەكانی پارێزەر

لقی یەكەم – حوكمە گشتییەكان
0

ماددەی01 /
یەكەم :پارێزەرێ ناوی لە لیستەكەدا تۆمار نەكرابێ ناشێ ڕاوێژكااریی یاساایی
بكات یان ببێتە وەكیلی غەیر و ئیدی ای مافگەلێ بكا و لە بەردەمای
دادگاكان و الیەنگەلی لێ پێپینەوە دا دیفاعی لێ بكات یان نكاۆكی
یەكالبكاتەوە ،تەنیا ئەمەی خوارەوە نەبێ:
 .0ئەوانەی دەعوای سەر بەچاككردنی كشتوكاڵ و ئەحواڵی شەخصی
و ئەحاواڵی مەدەنییاان لە دادگاكانادا هەیە ،بۆیاان هەیە مێردیااان و
خەزوریان و خزمی تا پلەی دووەمیان باكەنە وەكیال ،كەساێكیش بە
پێی (والیە یان و ایە یان قەیمومە یان تاولیە) جێگاای كەساێكی
تر بگرێتەوە ،ئەویش ئەو مافەی هەیە.
 .8وەزیری پەیوەندیدار یان سەرۆكی الیەنێاك كە ساەر بە وەزارەت نایە،
بۆیان هەیە فەرمانبەرێكی خاوەن بڕواناامەی بە كالۆریۆسای یاساا
(بەشااااای یاساااااا) ی خۆیاااااان لە جیااااااتی خۆیاااااان دابناااااێن كە لە
مااااورافەعەی بەردەم دادگاكااااان و ئەو الیەنااااانەی كە خەساااا ەتی
یاساییان هەیە ،لەم دەعوایانەی خوارەوەدا ئامادە ببن:
أ -لەو دەعوایاااانەدا كەدایەرەیەك لەدایەرەكاااانی دەوڵەت تەرەفێاااك بێااات
تێیااادا و بەهااااكەی لە ( )3151111سااااێ ملیاااون وحەوت سااااەد
0
وپەنما هەزار دینار زیاتر نەبێت.
1

ماددە ڕەسەنەكە هەڵوەشاوەتەوە وئەمەی سەرەوە جێگەی گرتۆتەوە بەپێی ماددەی  7لە
یاسای ژمارە ()11ی ساڵی()1111یاسای هەموار كردنی یەكەمی یاسای پارێزەرایەتی
ژمارە()15ی ساڵی (.)1111
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ب -لەو دەعوایانەدا كە لە نێاوان دایەرەكاانی دەوڵەت یاان هەنادێكیان لە
دژی هەندێكیان دەیاكەنەوە ،ساا بەهاای دەعاواكە هەرچەناد دەباێ،
ببێ.
دووەم :لیاااژنەیەك باااۆ دابەشاااكردنی دەعاااوا حكومییەكاااان لە ساااێ ئەنااادام پێاااك
دەهێنرێ یەكێكیان نوێنەرایەتی وەزارەتی دارایی و ئابور ی دەكاات ،كە
ئەو وەزارەتە لە نااااااو ئەو فاااااهرماااااانبەرانەی خۆیااااادا كە بڕواناااااامەی
بەكالۆریۆسااااای یاسااااااییان هەیە دایااااادەنێ و ،دووەمیاااااان ناااااوێنەرایەتی
سەندیكای پارێزەران دەكات كە ساەندیكا لە نااو پاارێزەرە ڕاوێژكارەكانادا
دایدەنێ و ،ئەندامی سێیەم ئەو دایەرەیە دایدەنێ كە وەكالەتەكە باۆ هەر
دەعوایەك ،بە جیا ،دەكاتەوە.
سااااێیەم :دەعااااوا گەلاااای دایەرە رەساااامی و ناااایمپە ڕەساااامیەكان كە دەیااااانەوێ
پارێزەرێكی تێدا بكەن بە وەكیلی خۆیان مافەكانیان بپارێزێ ،تەنها ئەو
لێاااژنەیە دابەشااایان دەكاااات و ،داناااانی پاااارێزەرەكەش بە پێااای گرنگیااای
دەعواكە و بە ڕەزامەندی زۆرینەی ئەندامانی لێژنەكە دەبێت.
8
ماددەی81 /
یەكەم :پاااارێزەر باااۆی هەیە باااۆ پاراساااتنی خااااوەن وەكاااالەتەكە هەر ڕێگاااایەكی
یاسااایی بگاارێتە بەر كەخااۆی بە شااایەنی بزانااێ و ،هەر شااتێكیش لە
سكااڵنامەی دەعواكەدا بنوسێ یاان لە ماورافەعەدا ب اێ و بنوساێ كە
ئیلتزامی مافی دیفاعی تێدا بێ بەرپرا نابێ.
-1 1أ) لە( ) 1لەبڕگەی(یەكەم)هەڵوەشاوەتەوەلەم ماددەیە وئەمەی سەرەوە جێگەی گرتۆتەوە
بەپێی ماددەی (چوارەم)لە یاسای ژمارە ()6ی ساڵی()1115یاسای هەموار كردنی دووەمی یاسای
پارێزەرایەتی ژمارە()15ی ساڵی ( )1111لەهەرێمی كوردستان-عێراق.
 2ماددە ڕەسەنەكە هەڵوەشاوەتەوە وئەمەی سەرەوە جێگەی گرتۆتەوە ،بەپێی ماددەی  6لە
یاسای ژمارە ()11ی ساڵی ( ) 1111یاسای هەموار كردنی یەكەمی یاسای پارێزەرایەتی
ژمارە()15ی ساڵی (.)1111
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دووەم :پێویستە پارێزەر لەالیەن دادگاكان و الیەنگەلی لێ پێپنەوە و دایەرەكانی
هەرێم و مەرجەعەكانی دیكەوە رێزی لێ بگیرێ و بایەخی شایاو و بە
پاالەو پااایەی پااارێزەری پااێ باادرێ .ئەو الیەنااانەی پێویسااتە ئاسااانكاری
زەروور و ئوسولیی كە بۆ ئەنمامدانی پیشەكەی پێویستە بۆی فەراهەم
بااكەن وناشااێ داواكاااریە نووسااراوەكانی پشاات گااوێ بااخەن و ،پێویسااتە
لەسەریان دادگاكان و الیەنە دادگاییەكانی لێ دەرچاێ ،لە مااوەی ئەو
پەڕی یەك هەفااتەدا (لە ڕۆژی تۆمااار كااردن و وەرگرتناای داواكااارییە
نوسراوەكانییەوە دەست پێ دەكاا) ساەیری باكەن و بیباڕنەوە ،خاۆ ئەگەر
هااات و لەو ماااوەیەدا نەبااڕدرایەوە ،ئەوە لەو بااارەدا پااارێزەرەكە پێویسااتە
سەندیكای لێ ئاگادار بكاتەوە.
سااێیەم :پێویسااتە لەسااەر دادگاكااان و الیەنەكااانی لااێ پێپیاانەوە ڕێگااا باادەن بە
پااارێزەر ،پااێش ئەوەی وەكااالەتەكە وەربگاارێ فااایلی دەعااواو و ئەوراقاای
لێپێپینەوە بخوێنێتەوە و سەیری هەموو شتێك بكاات كە پەیوەنادیی بەو
مەسەلەیەوە هەیە كە دووی كەوتووە .هەروەها پێویستیشە لە سەریان كە
رێگای بدەنێ لە لێپێپینەوەی سەرەتاییدا یان لەهەر ئیمرایەكی یاسایی
دیكەدا ئامادە ببێت.
چااوارەم :ناشااێ كتێبەكااانی پااارێزەر و كەلااوپەلی نوسااینگاكانی دەسااتی بەسااەردا
بگیرێ بفرۆشرێت.
ماددەی80 /
یەكەم :هەر فەرمانبەرێ یا هەر كەسێ خزمەتێكی گشتی پێ سپێردرا باێ ،بە
ئەنقەسااات ماااافێ لە مافەكاااانی پاااارێزەر كە دەقەكانیاااان لەم یاساااایەدا
هاتووە ،لەكاتی پارێزەریكردندا پێشێل بكا یا نەیەڵێ پارێزەرایەتی خاۆی
بكا ئەوە بە پێپەوانەكااری ئەركای فرماانەكەی خاۆ لە قەڵەم دەدرێ و
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ئەو حوكمااانەی یاسااای ساازادانی بەسااەردا دەسااەپێنرێ كە تااایبەتن بە
فەرمانبەر و خزمەتی گشتی پێ سپێردراوی لە ئەركی خۆ الدەر.
دووەم :دەرهەق بەو لە فرمان الدانانەی لەبڕگە (یەكەم) ئەم ماددەیەدا گاوتراوە،
لەالی دادگەری تایبەتی لێتۆژینەوە شاكات دەكارێ بە مەرجاێ دەسات
بەجێ سەندیكای لێ ئاگادار بكرێ.
ماددەی88 /
هەر دەساات درێااژییەك بكاارێتە سااەر پااارێزەر لەكاااتی پیااادەكردنی پیشااەی
پارێزەریدا یا بەهۆی ئەوەوە ئەو دەست درێژكارەكە هەروەكو دەساتدرێژیی كاردبێتە
سااەر دادگەرێ لە كاااتێ پیااادە كردناای فرمااانەكەی یااا بەهااۆی ئەوەوە ساازای
هاوشێوەی ئەمەی بەسەردا دەدرێ.
ماددەی83 /
هەر شكاتێ دژ بەپارێزەرێ بكرێ دەبێ ڕەزامەندیی سەندیكا وەربگیردرێ
بە تەنها لە دۆخی تاوانی بەچاو بینراودا نەبێ بەبێ ڕەزامەندبوونی ساەندیكاش
ناااابێ نە لێپرساااینەوە (اساااتمواب) نە لێتاااۆژینەوە نەحەواڵەكردنااای باااۆ دادگاااای
تایبەت دەرهەق بكرێ پێویستیشە لەساەر ساەرۆكی ساەندیكا یاا جێگارەكەی لەو
پرسینەوە یا لێتۆژینەوە یا داگاكردنەدا ئامادە بێت.
ماددەی84 /
پارێزەری خانەنشین باۆی هەیە بەم وەكالەتاانەی خاوارەوە لەبەردەم دادگاادا
مورافەعە بكات:
یەكەم :وەكالەت لە ژنی خۆیەوە یا لە یەكێ لە نەوە و وەچەی خۆیەوە.
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دووەم :بە پێی (و ایە یان قەیموومە) لە باڕی خزمەكاانی تاا پالەی چاوارەمی
خزمایەتی.
سێیەم :بە پێی (و ایە یان تەولییە)ی كارپێكراو.
0

ماددەی84 /دووباره/زيادكراو
سهنديكا بۆى ههيه:
یەكەم :خاوهن پێداويستى تايبهت يان ئهوانهى منداڵى خاوهن پێداويساتى تايباهتيان
ههيه له رسومات و بهشدارى سااڵنهى سهنديكا ببهخشرێت.
دووهم :بهخشش (منكه) بدات به پارێزهرى خاوهن پێداويستى تايبهت.
سێهم :قهرزى نهختينهيى بدات به پارێزهرى خاوهن پێداويستى تايبهت.

ماددەی85 /

8

لقی دووەم – ڕاوێژەری یاسايى

یەكەم :پێويساااته لهساااهر ئاااهو كۆمپانياااا نيشاااتمانيى (پشاااكدار بێااات ياااان خااااوهن
بهرپرسااێتيى ساانووردار) و بيانييانااهى لااه هااهرێم كااار دهكااهن ،يااان لقيااان
ههيه له ههرێم ،لهگهڵ ئهو بانك و كارگانهى له وهزارهتاى پيشهساازى و
دهساااتهى گشاااتى وهباااهرهێنان تۆماااار كاااراون و تۆڕهكاااانى ڕاگهيانااادن و

 1ئهو ماددهيه به ژماره 14ى دووباره ،بهپێى مادده  11له ياساى ژماره ()8ى ساڵى ()1118
ياساى ههموارى سێيهمى ياساى پارێزهران ژماره ()15ى ساڵى ( )1111زياد كراوه.
 1ماددە ڕەسەنەكە هەڵوەشاوەتەوە وئەمەی سەرەوە جێگەی گرتۆتەوە بەپێی ماددەی (پێنجەم)
لەیاسای ژمارە ()6ی ساڵی ( )1115یاسای هەمواركردنی دووەمی یاسای پارێزەرایەتی
ژمارە()15ی ساڵی (.)1111
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رێكخراوهكاااان ،گرێبهساااات لهگاااهڵ پارێزهرێااااك ياااان زياااااتر بكاااات بااااۆ
0
پێشكهشكردنى راوێژى ياسايى.
دووەم :بااااڕی ( ) 05111پااااانزە هەزار دینااااار غەرامەی دواخسااااتن لەسااااەر هەر
ڕۆژێكااااااای دواخساااااااتن دەساااااااەپێندرێت ،ئەگەر الیەنەكاااااااان نااااااااوبراو
لەباااااڕگەی(یەكەم) ی ئەم مااااااددەیە لە جێبەجێكردنااااای حوكمەكاااااانی
دواكەوتن.
ساااێیەم :پاااارێزەر باااۆی نيااایە لەگەڵ پتااار لەدوو كۆمپانیاااای نیشاااتیمانی و دوو
كۆمپانیاااای بیاااانی باااۆ مەبەساااتەكانی نااااوبراوی باااڕگەی (یەكەم) ی
سەرەوە گرێبەست بكات.
چوارەم :لەسەر ئەو الیەنانەیە كە لەبڕگەی (یەكەم)ی سەرەوەدا نااوبروان رێاژەی
( )%01لە جیاااتی پێشااكەش كردناای ڕاوێژكاااری یاسااایی پااارێزەر بااۆ
ماوەی ساڵێكی تەواو بدەن و پاشماوەی ساڵیش بۆ مەبەستی ڕەسمەكە
و ناردنی پارەكە بۆ سەندیكا تااوەكو داهاات تۆمااری بكاات بە سااڵی
تەواو دەژمێردرێاات ،بەمەرجێااك لە ( )011111سااەد هەزار دینااار زیاااتر
نەبێت.
پێااااانمەم :وا دادەنرێااااات كە پاااااارێزەر گرێبەساااااتی لەگەڵ الیەنە ناوبراوەكاااااانی
بڕگەی(یەكەم)ی سەرەوە لە ڕۆژی پەسند كردنی گرێبەستەكە لەالیەن
سەندیكاوە مۆر كردووە.

 1بڕگهى يهكهم له ماددهى  17ههموار كراوهتهوه بهپێى مادده  5له ياساى ژماره ()8ى ساڵى
( )1118ياساى ههمواركردنى سێيهم له ياساى پارێزهرايهتى ژماره ()15ى ساڵى (.)1111
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ماددەی86 /

0

نابێااات هااايچ كۆمپانياياااهك ،نيشاااتمانى ياااان بياااانى ،تۆماااار بكرێااات هاااهتا
رێكخستنى گرێبهستى دامهزراندنى ،تۆماركردنى يان تۆماركردنى لقهكهى اليهنى
كهم لهاليهن پارێزهرێكى پيادهكارهوه (ممارا) رێكنهخرابێت.

لقی سێیەم – دەست خۆشانەی پارێزەرایەتی
ماددەی81 /
پارێزەر ئەو كارانەی پێی سپێردراوە كە دەیانكا مافی دەستخۆشانەی خۆی
هەیە ئەوە ڕاوێژكاریی یاساییش دەگرێتەوە.
ماددەی82 /
یەكەم :پاااارێزەر بەپێااای پێكهااااتنی كە لەگەڵ وەكیلدانەرەكەیااادا دەیكاااا ماااافی
دەستخۆشانەی خۆی هەیە بەمەرجێ لە غەیاری دەعاوا سازاییەكاندا لە
ڕێااژەی ( )%81لە سااەدا بیسااتی بە هااای ئەركاای ئەو دەعااوایە زیاااتر
نەبااێ ،بەاڵم ئەگەر مەبەساات لەدەعااواكە یااا ئەو حااوكمەی دەرهەق بەو
دەعااوایە دەدرێ وە دەساات هێنااانی كەلااك و سااوودێكی پتاار بااێ لەوەی
كەلەدەعاااواكەدا هەیە ئەوا لەو باااارەدا پاااارێزەرەكە بەپێااای ئەو زیاااادبوونە
مافی دەستخۆشانەی خۆی لەكۆ ی (ممموع) مەبلەغەكەدا دەبێ.

1

ماددە ڕەسەنەكە هەڵوەشاوەتەوە بەپێی ماددەی  6لەیاسای ژمارە ()6ی ساڵی()1115یاسای
هەموار كردنی دووەمی یاسای پارێزەرایەتی ژمارە ()15ی ساڵی ( ،)1111دواتر بهپێى مادده
 8له ياساى ژماره ()8ى ساڵى ( )1118ياساى ههمواركردنى سێيهمى ياساى پارێزهرايهتى
ژماره ()15ى ساڵى ( )1111وهك ئهوهى نووسراوهتهوه ،ههموار كراوهتهوه.
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دووەم :حااوكمی بااڕگە (یەكەم) ی ئەم ماااددەیەی لااێ دەرچااێ دەنااا لەبەهااای
موڵكداركردنی حوكمی لەسەر درابێ یا لەبەهای بیمەكردنی زۆرە ملێ
یااان بیمەكردناای بەخوایشاات مەباالەغەكەی درابااێ یااا حااوكمی بەسااەردا
دەرچاااووبێ یاااا لەبەهاااای بەشاااەكانی كەساااێ داوای نەهێشاااتنی بەش
بەشااااەكێی (ازالە شاااایوع) كردبااااێ ،نااااابێ دەستخۆشااااانەی پااااارێزەر كە
لەسەری پێكهاتبن لەڕێژەی ( )%01دە لەسەد تێپەرێ.
ماددەی81 /
ئەگەر ئەو كااارەی پێكهاااتنی لەسااەر كااراوە كاااری دیااكەی لااێ پەیاادابوو
لەكاتی پێكهاتنەكەدا بە بیری كەسدا نەدەهات ئەوا پارێزەرەكە بۆی هەیە داوای
دەستخۆشانەی ئەوەش بكات.
ماددەی31 /
ئەگەر پارێزەر دەعواكەی لە ڕێگەی سوڵو كردن یاا (تككایم)ەوە تەواوكارد
یاااا بەپێااای سەرپشااااكبوونی ئەگەر لەوەكاااالەتەكەدا كرابااااێ دەعاااواكە بەئەنمااااام
بگەییناااااێ ئەوە ماااااافی دەستخۆشاااااانەی تەواوی خاااااۆى هەیە مەگەر دەقااااای
پێكهاتنەكە وەها نەبێ.
ماددەی30 /
ئەگەر دەستخۆشانەی پاارێزەر بەپێكهااتنێكی تاایبەت دیااری نەكراباێ ئەو
كاتە وەك كرێی هاوشێوەی ئەو دەعوایە دیاری دەكرێ.
ماددەی38 /
یەكەم :ئەگەر هاتوو وەكیلدانەرەكە پارێزەرەكەی خاۆی بەباێ هاۆیەكی مااقووڵ
لێخسات و پااارێزەرەكە دەساتی بەئیشااەكە كردباوو ئەوا ئەو كاااتە هەروەكااو
كاااارەكەی لە بەرژەوەنااادیی ئەودا بەئەنماااام گەیانااادبێ دەستخۆشاااانەی
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تەواوی دەكەوێاااتە ئەساااتۆ و دەباااێ بیاااداتێ ،بەاڵم ئەگەر بەر لەدەسااات
پێكاااااردن پاااااارێزەرەكەی لێخسااااات ئەوا لەو باااااارەدا پاااااارێزەرەكە ماااااافی
دەستخۆشانەی هاوشێوەی هەیە لەگاوێرەی ئەو كۆششاەی كەبەخەرجای
داوە.
دووەم :بااۆ ئەوەی حوكمەكااانی بااڕگە (یەكەم) ی ئەم ماااددەیە بە ئاسااانی پیااادە
بكرێ مەبەست لە دەست پێكردنی كار ئەوەیە كە پارێزەرەكە دەعاواكەی
تۆماااار كردباااێ یاااا لەماااورافەعەكەدا ئاماااادە باااووبێ یاااا بەوەكاااالەتی
وەكیلادانەرەكە سااكااڵیەكی بەالیەنێكاای ڕەسامی پەیوەناادیی بەدەعااواكەوە
ببێ پێشكەش كردبێ.
ماددەی33 /
ئەگەر پااارێزەر بەهااۆیەكی ماااقووڵ دەسااتی لەوەكااالەت بەرداو لەماااوەیەكی
گونماااودا ئینزارێكاای نووسااراوی دا بە وەكیلاادانەرەكە یااان ئەگەر پااارێزەرەكە بەر
لەتەواوكردنی ئەو كارەی پێی سپێردراوە مرد یان ئەگەر وەكیلدانەرەكە خۆی مرد
و میراتگرەكانی ڕازی نەبوون پارێزەرەكە لەسەر كارەكە بڕوات ئەوە لەو دۆخانەدا
پاااارێزەرەكە یاااان میراتگرەكاااانی بە پێااای ئەحاااواڵ لەبەر ڕۆشااانایی حوكمەكاااانی
پێكهااااتن ەكە ماااافی دەستخۆشاااانەی هاوتاااای ئەو كۆششاااەی خاااۆی هەیە كەبە
تەواوی بەخەرجی دراوە و دەبێ حوكمەكانی ئەم یاسایەش لەبەرچاو بگیرێ.
ماددەی34 /
هەر نااااكۆكییەك لەساااەر دەستخۆشاااانەی پاااارێزەرایەتی ڕووبااادات دەخااارێتە
بەردەم ئەو دادگاااا تایبەكاااارەی كەنووساااینگەی پاااارێزەرەكە لەسااانووریدایە یاااان
دەخاارێتە بەردەم ئەم دادگااایەی دەعااوای وەكااالەتەكەی یەكالیاای كااردۆتەوە بەاڵم
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ئەگەر پارێزەر و وەكیلدانەرەكە بەنووسین لەسەر ئەوە پێكهااتبن كەساەندیكا بۆیاان
ساغ بكاتەوە ئهوا لەم بارەدا بڕیاری نیقابە هەڵوەشانەوەی بۆ نیيە.
0

ماددەی35 /
یەكەم :دادگا بە بێ ئەوەی داواشی لێ بكرێ ،حوكم دەدات بەسەر ئەو كەسەدا
كە هەماوو دەعااواكە یاان بەشااێكی دۆڕاناادووە ماز و كرێاای پااارێزەرایەتی
ئەو هەناااادەی كە دۆڕاوە باااادات بە دژەكەی ،كە ئەویااااش پااااارێزەری
هەبااووە ،كەسااێكیش كە لەسااەر داواكاااریی خااۆی دەعااواكەی پاااوچەڵ
كرابێەوە ،ئەویش (تەنها لە ڕووی مز و كرێای پاارێزەرایەتیەوە) حاوكمی
دۆڕاو دەیگرێتەوە.
دووەم :8دادگا حوكمی مز و كرێی پارێزەرایەتی بەم شێوەی خوارەوە دیار دەكات:
 .0به رێژەی ( )%01ده له سهداى حوكم پێدراو بەو مهرجهى لە
( )8،111،111دوو مليۆن دينار يان ئهوهى هاوتايهتى زياتر
نهبێت.
 .8ڕێژەی ( )%5پێن له سهداى بههاى بهرامبهرى به
خاوهنكردن(استمالك) بهو مهرجهى له ( )0،111،111يهك مليۆن
دينار يان ئهوهى هاوتايهتى زياتر نهبێت.
 .3بهوهى كهمتر نييه له ( )011،111سهد ههزار دينار يان ئهوهى
هاوتايهتى و زياتر نييه له ( )851،111دوو سهد و پهنما ههزار
 1م اددە ڕەسەنەكە هەڵوەشاوەتەوە وئەمەی سەرەوە جێگەی گرتۆتەوە بەپێی ماددەی
(هەشتەم)لە یاسای ژمارە ()11ی ساڵی()1111یاسای هەموار كردنی یەكەمی یاسای
پارێزەرایەتی ژمارە()15ی ساڵی (.)1111
 1بڕگهى دووهمى ئهو ماددهيه ،بهپێى مادده  1له ياساى ژماره ()8ى ساڵى ( )1118ياساى
ههمواركردنى سێيهمى ياساى پارێزهرايهتى ژماره ()15ى ساڵى ( )1111ههموار كراوهتهوه.
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دينار يان ئهوهى هاوتايهتى له بارى كهسێتيى و ئهو دهعوايانهى
بههاكهيان ديار نييه و لهو دهعوا سزاكارييانهى تيايدا تێڕوانين بۆ
مافى مهدهنى دهكرێت.
سێیەم :دادگا باۆ وەكیلەكاانی دایەرەكاانی هەرێام لەو فرماانبەرانەی كە بە پێای
بااااڕگەی (یەكەم )8-ی ماااااددەی نااااۆزدەی یاساااااكە بااااۆ مااااورافەعە
دەنێاردرێن حاوكمی ماز و كرێیەكیاان باۆ ئەدا كە هاوتاابێ لەگەڵ ماز و
كرێای ئەو پااارێزەرایەتییەدا كە حااوكمی بااردنەوەی (كسااب) دەعااوای بااۆ
دەدرێ كە دەقەكەی لەبااڕگەی(دووەم)ی سااەرەوەدا هاااتووە ،تەواوی مااز
وكرێیەكەش (كامل االت اب) كەحوكمەكەی پاێ دەرچاووە بەم شاێوەیەی
خوارەوە دابەش دەكرێت:
 )%31( .0ی بااۆ ئەو ف اهرمااانبەرەیە كە لە دەعااواكە مااورافەعەی
كردووە.
 )81( .8ی بااۆ كارمەناادانی دایەرە یاساااییەكان یااان بەشاای یاسااایی
لەوانەی كە بڕوانامەی بە كالۆریۆسی یاسا یان هاوتاكەیان هەیە.
 .3باقیمەنی مز و كارێیەكە بە داهااتی گەنمیانە (خازینە) ی هەرێام
تۆمار دەكرێت.
ماددەی :36
یەكەم :دادگاااا حاااوكم بە داناااانی (انتاااداب) پارێزەرێاااك دەدات تاااا داكاااۆكی لەو
تۆمەتبااارە بكااات كە پااارێزەری بااۆ دادكااۆكی كااردن لە خااۆی لە بەردەم
دادگااااای لێكااااۆڵینەوە دادگاااااای كەتاااان و تاوانەكااااان و نەوجەواناااااان
رانەسااپاردوە و دەساات حەقاای پااارێزەرەكەش لە ( )61111شەساات هەزار
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دیناار كەمتار نەبێات ولە ( )081111سااەدو بیسات هەزاردینااریش زیاااتر
نەبێت و ئەم پارەیەش لە گەنمینە دەدرێت.

0

دووەم :پااارێزەرێ دادگااایەك پااارێزەرایەتییەكی پااێ بسااپێرێ نااابێ نەیكااا مەگەر
مەعزەرەتێكی ماقووڵ بۆ دادگاكە بهێنێتەوە.
ماددەی31 /
یەكەم :پارێزەر لەو ماڵ و داراییەدا كەلەدەعوایەكدا یان لە كارێكدا وەكالەتی بۆ
كراوە كە بۆ وەكیلدانەرەكە مسۆگەری دەكا دەستخۆشانەی مومتازی
پلەی یەكەمی هەیە.
دووەم :دەستخۆشانەی پارێزەرایەتی لە (ئی المەكان) و بڕیارەكاندا كەحوكمی بۆ
دەرچااووبێ مااافی مومتااازی دەكەوێااتە سااەر و بەپااارێزەری وەكیاال یااا
بەپاااارێزەری نێاااردراو یاااان بەو پاااارێزەرە دەدرێ كەوەكاااالەتێكی تەسااادیق
كراوی هەبێ سا لە دادگاكان یا دایەرە ڕەسمییەكان یاا كۆمپانیاكاان یاا
بانقەكاااان یاااا دایەرەكاااانی تەنفیااازەوە بێااات دەستیشااای بەساااەردا نااااگیرێ
مەگەر بۆ دانەوەی قەرزی میری یان بۆ نەفەقەی شەرعی.
ماددەی32 /
ئەگەر پێكهاااتنێكی نووسااراو لەنێااوان پااارێزەر و وەكیلاادانەرەكەدا نەبااێ ئەوە
دوای سااێ ساااڵ لەڕۆژی كۆتااایی هاااتنی ئەو كااارەی كەپێاای سااپێردراوە ئیاادی
پااارێزەرەكە مااافی دەستخۆشااانەكەی دەسااووتێ و ناااتوانێ داوای بكااات مەگەر
هۆیەك هەبێ ڕێگای داواكردنەكەی لێ گرتبێ.
هەرچااای ئەو دەستخۆشانەیەشاااە كە بە نووساااین لەساااەری پێكهااااتبن ئەوە
مااافی داواكااردنەوەكەی دوای پااازدە ساااڵ كەلە ڕۆژی ڕەوابااوونیەوە دەساات پااێ
دەكا ئیدی دەسووتێ و نایكەوێ .
1

بڕگەی (یەكەم) هەمواركراوەتەوە بەپێی ماددەی  5لە یاسای ژمارە ()6ی ساڵی()1115یاسای
هەموار كردنی دوومی یاسای پارێزەرایەتی ژمارە()15ی ساڵی (.)1111
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ماددەی31 /
یەكەم :پارێزهر دهتوانێت گرێبهستێكى نووسراو لهگهڵ بريكار بۆكراو (موكل)
بكات ،گرێبهستهكه الى سهنديكا به ئامادهبوونى ههردووال پهسهند
دهكرێت بهرامبهر دانى رهسمێكى بڕاوه به بڕى ( )05،111پازده ههزار
0
دينار يان ئهوهى هاوتايهتى.
دووەم :ئەگەر وەكیلدانەرەكە دەستخۆشانەی وەكایلەكەی خاۆی نەدا ئەوا پاارێزەرە
وەكاااااایلەكە بااااااۆی هەیە قۆچااااااانی (سااااااند) پێكهاااااااتنە نووسااااااراوەكە
كەمەرجەكانی بڕگەی (یەكەم) ی ئەم ماددەیەی تێدا فەراهەمە ،بدات
بەدایەرەی (تەنفیاااز) و داوای دەستخۆشاااانەكەی خاااۆی بكاااات ئەوجاااا
پێویسااتە لەسااەر ئەم دایەرەیە هەمااان ئەو ئیمرائاتااانە بخاااتە كااار كەلە
كاتی تەنفیزكردنی ئەو بڕیارانەی پلەی كۆتاییان وەرگرتووە یان باۆ ئەو
قۆچانانەی كە یارای تەنفیز كردنن و دایەرەی (كاتب ال د ) تەسدیقی
كردووە خستویەتییە كار.

لقی چوارەم :ئەركەكانی سەرشانی پارێزەر
ماددەی41 /
پێویستە پارێزەر لە ڕەوت و هەڵسوكەوتیدا خاۆی بە بنەماكاانی پیشاەكەی
ببەساااتێتەوە و ئەركەكاااانی پاااارێزەری وەك لەم یاساااایەدا هااااتوون بە دەساااتپاكی و
 1بڕگەی (یەكەم) هەمواركراوەتەوە بەپێی ماددەی  8لە یاسای ژمارە ()6ی ساڵی()1115یاسای
هەمواركردنی دوومی یاسای پارێزەرایەتی ژمارە()15ی ساڵی ( ،)1111دواتر بهپێى مادده  11له
ياساى ژماره ()8ى ساڵى ()1118ى ياساى ههمواركردنى سێيهمى ياساى پارێزهرايهتى ژماره
()15ى ساڵى ( )1111ههموار كراوهتهوه ،وهك ئهوهى نووسراوهتهوه.
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دڵسۆزی ئەنمام بدات ئەوەی داب و نەریتی پیشەكەی لەسەری فەرزكرووە لێی
النەدات.
ماددەی40 /
نابێ پارێزەر ئەمانەی خوارەوە بكات:
یەكەم :ناوی خۆی لە كەا بنێت.
دووەم :هەموو یان هەندێ لەو مافانەی ناكۆكییان لەسەرە خراوەتە بەردەم دادگاا
خۆی وەكالەتی بۆ وەرگرتووە بكات.
سااێیەم :خااۆی یااان بە هااۆی هاوبەشااە پااارێزەرەكەیەوە یااان هەر كەسااێكی دیااكە
بەشااااااااداریی لە مااااااااوزایەدەدا بكااااااااات لە بەردەم دادگاكااااااااان و الیەنە
دادوەرییەكانی دیكە كە خۆی تێدا وەكیل بێ.
چوارەم :مامەڵە كردن لەگەڵ موهكایلەكەی باۆ ئەوەی مانادووبوونەوەكەی ببێاتە
بەشێك لەو مافە عەینییەی كە ناكۆكی لەسەرە.
پێنمەم :لە پشت نووسینی قەواڵەكان (تظهیر السندات) بەناوی خاۆی بكاات بە
مەبەستی ئیدی ا كردنی بەبێ ئەوەی وەكالەتی هەبێت.
ماددەی48 /
یەكەم :نابێ پارێزەر ئەو نهێنییە ئاشاكرا بكاات كەپێای ساپێردرا باێ لە ڕێاگەی
پیشااەكەیەوە هەرچەناادە وەكالەتەكەشاای تەواو بااووبێ تەنیااا مەگەر بااۆ
ئەوەبااێ كەتاوانێااك لەبەردەم الیەناای دەسااەاڵتدار ئاشااكرا بكااات و ئەوەی
زەرەرمەند بووە ماافی ئەوەی هەیە داوای قەرەباووی بووكاردنەوەی ئەو
نهێنییە لەبەردەم دادگاكان بكات.
دووەم :پااارێزەر لەناكۆكییەكاادا لەسااەر داواكردناای دەسااەاڵتێكی دادوەری نەبێاات و
ڕەزامەندیی موەكیلی لەسەر نەبێت كە نهێنیایەكەی باۆ ئاشاكرا كاردووە
نابێ هیچ شایەدییەك بدات.
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سێیەم :پارێزەر كە لەدەعوایەكدا بەوەكیل دادەنرێ ناابێ نە لەكااتی وەكاالەتەكەی
و نە لەدوای لااێ خسااتنی لەو وەكااالەتەی شااایەدی لەدژ مااوەكیلەكەی
بدات.
چوارەم :پارێزەر لەكاتی بەرپااكردنی دەعوایەكادا كەخاۆی وەكاالەتی تێادا كاردووە
نااابێ وەكیالیەتاای هاااودژی مااوەكیلەكەی بكااات بەشااێوەیەكی گشااتیش
نااابێ لەدوو بەرژەوەناادیی هاااودژدا نااوێنەر بێاات هەمااوو پارێزەرێااك لەو
پااارێزەرانەش دەگاارێتەوە كەبەهەر ساایفەتێ لە نووسااینگەكەیدا لەگەڵیاادا
كاردەكەن.
پێاانمەم :نااابێ پااارێزەر هاریكاااری لەگەڵ كەسااێكدا بكااات كە ناااوی لەتۆماااری
پارێزەران الدراوە.
ماددەی :43
یەكەم :دەبێ پارێزەر بەرامبەر بەدادوەریی ڕەفتار و ڕێباازێكی ڕێازدارانە بگرێات
كەشاایاوی پیرۆزیاای و پااایەكەی بێاات و نااابێ كاااری وا ئەنمااام باادات
كەكااار بكاااتە سااەر یەكالكااردنەوەی دەعااوا یااان زیااان بە ڕۆیشااتنی داد
بگەیەنێ و چەواشەی بكات.
دووەم :پێویسااتە پااارێزەر بەراماابەر هاوكااارانی هەمااوو دابودەسااتورێكی شاایاوی
پیشەكەی خۆی بپارێزێ و نابێ هیچ كارێكی وەها بكاات كە زیاان بە
بەرژەوەندییان بگەیەنێ یان سووكییەك بۆ نااو و ناوباانگی كەساایەتی و
پیشەییەكەی بخولقێنێ.
سێیەم :پێویستە پارێزەر خۆی بە بڕیارەكانی ئەنموومەنی سەندیكا و دەستەو ئەو
لیژنانەی كە بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە دروست كراون ببستێتەوە.
چاااااوارەم :پێویساااااتە پاااااارێزەر بەر لەوەی ببێاااااتە وەكیااااال هاوكاااااارەكەی خاااااۆی
ئاگاداربكاتەوە لەو دەعوایەی كەخۆی وەكیلە تێیدا.
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ماددەی44 /
ماف ی موەكیل لەداواكردنی لە پارێزەر بۆ ئەوراق و بەڵگەنامەكان و هەموو
مافەكااانی لەدوای تێپەڕبااوونی پێاان ساااڵ بەسااەر مێااژووی كۆتااایی كااارەكەی
نامێنێ تەنیا مەگەر موەكیل پێش تەواو بوونی ئەو ماوەیە داوای كاردبن ئەوەش
بە ئینزار دەبێت كەبەهۆی دادنووسەوە بۆی دەردەچێ و ئەو ماوەیەش لەمێژووی
پێ ڕاگەیاندنیەوە دەست پێ دەكات.
بەشی شەشەم
پێكهاتەكانی سەندیكای پارێزەران
سەندیكای پارێزەران
ماددەی45 /
یەكەم :سااەندیكای پااارێزەران ڕێكخراوێكاای پیشااەیی دیمااوكراتیی سااەربەخۆیە،
هەماااوو ئەو پاااارێزەرانە دەگرێتەخاااۆ كە ناویاااان لەالی تۆماااار كاااراوە و
كەسااایەتییەكی مەعاانەوی هەیە و بارەگاااكەی لەهەولێااری پااایتەختی
هەرێمە.
دووەم :ئەنموومەنێااك بەسااەرۆكایەتی سااهرۆكى سااەندیكاكە دەنااوێنێ ئەگەر ئەو
دیار نەباوو ئەوا وەكیلای ساەندیكا جێگاای دەگارێتەوە و ئەو ساەندیكایە
لەپارێزگاكاناادا لقاای هەیە و ئەناادامەكانی بەو ڕێگااایە هەڵاادەبژێردرێن
كەلەم یاسایەدا و لە پەیڕەوەكانی كە لێی دەرچوون هاتووە.
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ماددەی46/
سەندیكا ئەم كارانە دەكات:
یەكەم :بەشداریی كردن لەپشتگیری حكومەتی هەرێم و سیستەمی دیموكراتی و
پاڵپشتی كردنی فیدرالیەت و چەسپاندن و پەرەپێدانی.
دووەم :بەدی هێنانی ئەو ئامانمە دیاری كراوانەی كەلەم یاسایەدا هاتوون و كار
دەكات لەپێناوی بەرزكردنەوەی ئاستی پیشەیی پارێزەریی.
سێیەم :پێشكەش كردنی خزمەتگوزاری ئابوری و كۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری بە
ئەندامانی و دابینكردنی یارمەتی گوزەرانی وا كەژیانێكی ساەربەرزانە
بۆ خۆیان و خێزانەكانیان بە دی بێنن.
چوارەم :هاریكاری كاردن لەگەڵ ساەندیكا پیشاەییەكانی دیاكە لەپێنااوی بەدی
هێنانی ئامانمە پیشەییەكانی.
پێنمەم :هاریكاریی و هەماهەنگی كردن لەگەڵ دەسەاڵتی دادوەری هەرێمای و
ناوەنااااادی و دەزگاكاااااانی دیاااااكەی دەوڵەت بە جاااااۆرێكی وا كەداد و
سەروەریی یاسا دابین بكات.
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بەشی حەوتەم

لقی یەكەم /دەستەی گشتی پارێزەران
ماددەی41 /
دەستەی گشتی پاارێزەران لەهەماوو ئەو پاارێزەرانە پێاك دێات كەلەتۆمااردا
نووسراون و ئابونەی بەشداربوونی خۆیان داوە و هیپیان لەسەر نەماوە.
ماددەی42 /

0

یەكەم :دەستەی گشتی سهنديكا له كۆنگرهياهكى گشاتييدا كاۆ دهبێتاهوه لهساهر
بانگهێشتى ئهنمومهنى سهنديكا ههر ( )3سێ ساڵى جارێك ئاهويش لاه
رێگاى نێردهكان (مندوبين) كه رێژهكاهيان لهالياهن ئهنموماهنى ساهنديكا
ديارى دهكرێت و به ههڵبژاردن ديارى دهكرێن.
دووەم :كۆنگره به ئامادهبوونى زۆرينهى ڕههاى نێردهكاان دهبهساترێ بهپێپهواناهوه
بۆ رۆژى دواتر دوا دهخرێ و لهو حاڵهتهدا به ئامادهبوونى ( )3/0يهك
لهسااهر سااێى نێردهكااان دهبهسااترێ بااه پێپهوانااهوه لهاليااهن ئهنمومااهنى
سهنديكاوه كاتێكى گونماو بۆ بهستنى كۆنگره ديار دهكرێت ،بهماهرجێ
له ( )31سى رۆژ تێپهڕ نهكات.

1

بڕگهى يهكهمى ئهو ماددهيه هەمواركراوەتەوە بەپێی ماددەی  11لە یاسای ژمارە ()11ی
ساڵی()1111یاسای هەمواركردنی یەكەمی یاساى پارێزەرایەتی ژمارە()15ی ساڵی ()1111
دواتر بهپێى مادده  11له ياساى ژماره ()8ى ساڵى ( )1118ياساى ههمواركردنى سێيهمى
ياساى پارێزهرايهتى ژماره ()15ى ساڵى ( )1111ههموار كراوهتهوه و بهو شێوهيه
داڕێژراوهتهوه.

41

سێيهم :كۆنگره رێكهوت و چۆنياهتى وادهى ئهنمامادانى هاهڵبژاردنى (ساهرۆك و
ئهناادامانى ئهنمومااهنى سااهنديكا) ديااار دهكااات و تاااوهكو هاااتنى وادهكااه
ئهنمومااهنى سااهنديكا بااهردهوام دهبێاات تااهنها بااۆ بااهڕێوهبردنى كاروبااارى
رۆژانهى سهنديكا.
چااوارهم :ژمااارهى ياساااييى دهسااته گشااتى سااهنديكا بااۆ هااهڵبژاردنى (سااهرۆك و
ئهنااادامانى ئهنموماااهنى ساااهنديكا) باااه ئاماااادهبوونى زۆريناااهى ڕههااااى
ئهندامانى تۆماركراو دێته ئاراوه و بهپێپهواناهوه هاهڵبژاردن دوا دهخرێات
باۆ ڕۆژى دواتار و ژماارهى ياساايى دێتاه ئااراوه باه ئامااادهبوونى ()3/0
يهك لهسهر سێى ژمارهى ئهندامه تۆماركراوهكان و لهكاتى نههاتنه ئاراى
ئهم ژمارهيهش سهرۆك و ئهندامانى ئهنموماهنى ساهنديكا باهردهوام دهبان
لهكارهكانيان بۆ ماوهى ( )3سێ ماناگ ئهگاهر هااتوو دواى ( )3ساێ
مانگ رێژهى ( )3/0يهك لهسهر سێى ئهندامان ئامااده ناهبوون ئاهوا باه
ڕێژهى ئامادهبووان ههڵبژاردن ئهنمام دهدرێت.
0

ماددەی41 /
يهكااهم :دهسااتهى گشااتيى سااهنديكا لااه رێگااهى نێردهكانييااهوه لااه كااۆنگره ئااهم
دهسهاڵت و تايبهتكارييانهى خوارهوه پياده دهكات:
 .0گفتوگاۆكردنى كارهكاانى ئهنموماهنااى ساهنديكا و پهساهند كاردن و بڕياااردانى
ژمێره كۆتاييهكانى بودجهى پێشوو و بڕياردانى بودجهى نوێ كاه ئهنموماهنى
سهنديكا بۆ ( )3ساڵى داهاتوو ئامادهى دهكات.

 1ئهو ماددهيه به گشت بڕگهكانييهوه بهپێى مادده  11له ياساى ژماره ()8ى ساڵى ()1118ى
ياساى ههمواركردنى سێيهمى ياساى پارێزهرايهتى ژماره ()15ى ساڵى ( )1111ههموار
كراوهتهوه.
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 .8تێااڕوانين و يااهكاليى كردنااهوه لااه كاروبااارى پااارێزهران كااه لااه خشااتهى كااار دا
هاتوون و تێڕوانين لهو پێشنيارانهى پێشكهشاى كاراون لاه گشات ئاهو شاتانهى
پهيوهندارن پێيهوه.
 .3پێشاانيارى هااهمواركردنى رسااومات و هاوبهشاايى و پێبااژاردن بااۆ سااهنديكا و
سندوقى خانهنشينى.
 .4بڕيارهكااانى كااۆنگرهى گشااتى پابهناادن و بااه زۆرينااهى ئهندامااه ئامادهبووهكااان
دهردهكرێن.

دووهم :دهستهى سهرپهرشتيار لهسهر كارهكانى كۆنگره بانگهێشتى دهستهى گشتى
دهكاااات باااه تاااهواوى ئهنداماااه تۆماركراوهكاااانى لاااه تۆماااار و ئهواناااهى
بهرامباااهرى بهشااادار باااوونى ساااااڵنهيان داوه باااۆ هاااهڵبژاردنى ساااهرۆكى
سهنديكا و ئهندامانى ئه ى و يهدهگى ئهنمومهنى سهنديكا لهو رۆژهى
بااۆ ئااهو مهبهسااته ديااار كااراوه و لااه ڕووى كااارگێڕى و تااهكنيكى رێكااى
دهخاااات و ماااافى نيياااه دهساااتبخاته نێاااو ڕێاااڕهوى ههڵبژاردناااهكان ياااان
ئهنمامهكانى و ،چهند دادوهرێك له دادگاى تێههڵپوونهوهى تايبهتمهنادى
ناوچهكااه سهرپهرشااتى ئهنمامااادانى هااهڵبژاردن دهكااهن و كۆنووساااهكانى
ڕێكدهخهن و ئهنمامهكانى جێگير دهكهن و ڕايدهگهيهنن.
سێيهم :دادگاى تهمييزى ههرێم تايبهتمهند دهبێت به تێڕوانين بهشێوهى بهپهله لهو
تانانااهى پێشااكهش دهكاارێن لهسااهر پڕۆسااهى ههڵبژاردنااهكان كااه پێويسااته
لاااااهماوهى ( )05پاااااازده رۆژ پێشاااااكهش بكااااارێن كاااااه لاااااه رۆژى دواى
راگهياندنى ئهنمامى ههڵبژاردنهكان دهست پێدهكات و بڕيارى دادگا لاهم
بارهيااهوه ملكااه دهبێاات بااۆ تانهلێاادانى لااهالى دهسااتهى گشااتى دادگاااى
تهمييز له رێگهى داواكردنى راستكردنهوه ئهويش لاهماوهى ( )05پاازده
رۆژدا.
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0

ماددەی51 /
یەكەم :نێردراوى كۆنگرهى گشتى بهشێوهيهكى نائاسايى له ناوهندى سهنديكا
كۆدهبنهوه لهسهر بانگهێشتى ( )3/8دوو لهسهر سێى ئهنمومهنهكهى يان
( )3/0يهك لهسهر سێى ئهندامه تۆماركراوهكانى.
دووەم :ژمارهى ياسايى كۆبوونهوهى نائاسايى به ئامادهبوونى بهالى كهم ()3/0
يهك لهسهر سێى نێردهكان له ئهندامانى كۆنگره دێته ئاراوه،
بهپێپهوانهوه بۆ رۆژى دواترى دوا دهخرێت و لهكاتى نههاتنه ئاراى ئهم
ژمارهيه ئهوا كۆبوونهوهكه ههڵدهگيرێت.
سێیەم :نابێ هیچ كاروبارێك وتووێژی لەسەر بكرێت گەر لەداواكاری بەساتنی
كۆبوونەوە نائاساییەكەدا نەهاتبێ.
ماددەی50 /
ئەنموومەنی سەندیكا لە سهرۆك و (دە) ئەندامی ئەسڵ و ساێ ئەنادامی
یەدەگ پێك دێ.
ماددەی58 /
ئەو كەسەی كە بە سهرۆكى سهنديكا هەڵدەبژێردرێت مەرجە ئەماانەی لاێ
بێتە دی:
یەكەم :پێویستە ڕاوێژكاار بێات و بە كاردەوە پاارێزەریی كردبێات بە پێای تۆمااری
(االقدمیااة) بااۆ ماااوەیەك لە دە ساااڵ بەسااەر یەكەوە یاااخود پپااڕ پپااڕ
كەمتر نەبێت.
دووەم :نابێ بەهیچ سزایەكی بەرزەفتی حوكم درا بێ.

 1بڕگهى يهكهم و دووهمى ئهو ماددهيه ،بهپێى مادده  11له ياساى ژماره ()8ى ساڵى ()1118
ياساى ههمواركردنى سێيهمى ياساى پارێزهران ژماره ()15ى ساڵى ( )1111ههموار كراوه.
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ماددەی53 /
ئەوەی بە ئەندام هەڵدەبژێردرێت مەرجە ئەمانەی خوارەوەی لێ بێتە دی:
یەكەم :دەباااێ ڕاوێژكاربێااات و بەكاااردەوە پاااارێزەریی كردبێااات بە پێااای تۆمااااری
پێشااینەیی (االقدمیااة) بااۆ ماااوەیەك لە حەوت ساااڵ بەسااەریەكەوە یااان
پپڕ پپڕ كەمتر نەبێت.
دووەم :نابێ بە هیچ سزایەكی بەرزەفتی مەحكوم كرا بێ كە ڕێگەی لە دەست
دانەپیشەی پارێزەری گرتبێ.
ماددەی54 /
ئەنمااوومەن لەیەكەمااین كۆبوونەوەیاادا لە نێااوان ئەناادامەكانی وهكیلێااك بااۆ
ساااااەندیكا و ساااااكرتێر و ئەمینااااادارێكی ساااااندوق هەڵااااادەبژێرێ و دەساااااەاڵت و
تایبەتمەناااديیان بە پێااای ئەم یاساااایەو ئەو ڕێنماییاااانەی كەئەنماااوومەن دەریاااان
دەچوێنێ دیاری دەكات.
ماددەی55 /
یەكەم :ئەنمومەن هەر ( )05ڕۆژ جارێك كۆبوونەوەیەكی ئاسایی دەبەستێ و بە
شاااێوەیەكی نائاسااااییش لەساااەر داوای ساااهرۆكى ساااهنديكا یاااا لەساااەر
داوایەكای نووسااراو لەالیەن بەالیەنای كەمەوە سااێ ئەنادامی ئەنمااوومەن
بۆ سەیركردنی ئەو بابەتەی كە لەپێناویدا داوای كۆبونەوە كراوە.
دووەم :كۆبااونەوەی ئاسااایی و نائاسااایی ئەنمااوومەن بە ئامااادەبوونی زۆریاانەی
ئەندامانی بە سهرۆكى سهنديكا و وهكیلی ساەندیكاوە نەبێات نابەساترێت
و لەكاااااتی ئامادەبوونیااااان ئەوا بە تەمەنتاااارین ئەناااادامی ئەنمااااوومەن
سەرۆكایەتی ئەو كۆبوونەوەیە دەكات.
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سێیەم :بڕیارەكاانی ئەنماوومەن بە زۆربەی دەناگ دەردەچان و ئەگەر دەنگەكاان
بەراماابەر بااوون ئەوا ئەو الیەی كەسااەرۆك یااا ئەوەی جێاای دەگاارێتەوە
لەگەڵدا بێت پەسەند دەكرێت.
چوارەم :بڕیارەكانی ئەنمومەن مولزیمە.

لقی دووەم – سهرۆكى سهنديكا

0

ماددەی 56/
سااهرۆكى سااەندیكای پااارێزەران لەبەردەم دەسااەاڵتی دادوەری و دەسااتەی
دیكەدا نوێنەرایەتی سەنیدیكا دەكات و ئەم دەسەاڵتانەی هەیە:
یەكەم :سەرۆكایەتی ئەنموومەنی سەندیكا دەكات.
دووەم :ئەو بڕیار و ڕاسپاردانەی كە دەساتەی گشاتی و ئەنماوومەنی ساەندیكا
بڕیاریان لەسەر داوە جێبەجێیان دەكات.
سێیەم :بەساتنی ئەو گرێبەنادانە(ال قود) كە ئەنماوومەنی ساەندیكا ڕەزامەنادی
لەسەر داوە.
چوارەم :بەناوی سەندیكاوە لە بەردەمی دادگاكانادا دادوەریای دەكاات و بۆشای
هەیە ئەناادامێكی دیااكەی ئەنمااوومەنی سااەندیكا یااا پااارێزەرێكی دیااكە
لەجیاتی خۆی بۆ ئەو ئەركە دابنێت.

 1دهستهواژهى (سهرۆكى سهنديكا) جێگاى (نهقيبى پارێزهران) دهگرێتهوه لهههر شوێنێكى ئهو
ياسايه هاتبێت ،ئهمهش بهپێى مادده 11ى ياساى ژماره ()8ى ساڵى ( )1118ياساى
ههمواركردنى سێيهمى ياساى پارێزهران ژماره ()15ى ساڵى (.)1111
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ماددەی51 /
یەكەم :وەكیلاای سااەندیكا لەكاااتی ئامااادەنەبوونی سااهرۆك هەمااوو دەسااەاڵتێكی
ئەوەی هەیە.
دووەم :سااهرۆكى سااهنديكا بااۆی هەیە هەناادێ لەدەسااەاڵتەكانی خااۆی باادات بە
وەكیلی سەندیكاكەی.
ماددەی52 /
ئەنموومەن ئەم دەسەاڵتانەی خوارەوەی هەیە:
یەكەم :دامهزراندنى فهرمانبهر و كارمهندان بهشێوهى گرێبهست بۆ راييكردنى
كارهكانى سهنديكا و كۆتايى پێهێنانى راژهكانيان بهشێوهيهك مهرجهكانى
دامهزراندن و مووچه و بنهماكانى بهرزكردنهوهى هاتوو له ياساى راژهى
0
مهدهنى ڕهچاو بكرێت.
دووەم :ئامادەكردنی ژمێركاریی كۆتایی ساەندیكا باۆ سااڵی دارایای ڕاباردوو و
ئامادەكردنی بودجەی نوێ بۆ سێ ساڵی داهاتووی بۆ ئەوەی بیانخاتە
بەردەم دەستەی گشتی بۆ ڕاستاندنیان.
سێیەم :سەرپەرشتی كردنی لقەكانی سەندیكا و ژوورەكانی پارێزەران.
چواەرم :دامەزراندنی ژووری پارێزەران.
پێنمەم :دامەزرانادنی یانەكاانی پاارێزەران بە پێای یاساای كۆمەڵەكاان و پەیاڕەوە
ناوخۆییەكانیان و سەرپەرشتی هەڵبژاردنی دەستەكانی بەڕێوەبردنیان.

 1ئهو بڕگهيه ههمواركراوه ،بهپێى مادده  14له ياساى ژماره ()8ى ساڵى ( )1118ياساى
ههمواركردنى سێيهمى ياساى پارێزهران ژماره ( )15ساڵى (.)1111
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شەشەم :پێكهێنان و دیاری كردنی دەسەاڵتەكانی ئەو لیژنانەی كە لەم یاساایەدا
هاتوون و پێویستە پێك بهێنرێن.
حەوتەم :جێبەجااااێ كردناااای بڕیارەكااااانی دەسااااتەی گشااااتی و بەدواداچااااوونی
ڕاسپاردەكانی.
هەشتەم :ناردنی ئەو شكایەتانەی كە سزایەكەیان لە تایبەتمەنادیی ئەنموومەنادا
نییە بۆ لیژنەی بەرزەفتی.
ماددەی51 /
یەكەم :ئەگەر سهرۆك یەكێك لە مەرجەكانی ئەندامیەتی بەهەر هۆیەك لە دەست
دا ئەوا وەكیلاای سااەندیكا بااۆ ئەو ماااوەیەی كە ماااوە جێاای دەگاارێتەوە
ئەگەر ئەو ماوەیە لەساڵیك كەمتر بوو.
دووەم :ئەنماااااوومەنی ساااااەندیكا لەمااااااوەی ( )05ڕۆژ داوای كۆباااااوونەوەیەكی
نائاسااایی دەسااتەی گشااتی دەكاااات بااۆ هەڵبژاردناای سااهرۆك باااۆ ئەو
ماوەیەی كە لەدەورەكە ماوە.
سێیەم :ئەگەر ئەندامی ئە لی یەكێاك لە مەرجەكاانی ئەنادامێتی لە دەسات دا
ئەوا ئەندامی یەدەگ كە زۆرترین دەنگی وەرگرتووە جێی دەگرێتەوە.
چوارەم :ئەگەر شوێن و پایەی زۆرینەی ئەندامانی ئەنموومەن بەواز هێناان یاان
بەهەر هۆیەكی تر چۆڵ باوو ئەوا لیاژنەیەك لەپێان ئەنادام پێاك دێات و
ئەنمومەنی دادوەریی دایان دەمەزرێنێ ودادوەرێاك ساەرۆكایەتی دەكاات
كەلەس نفی یەكەم بێات و لەگەڵ ئەنادامیەتی چاوار پاارێزەری ڕاوێژكاار
كاروبااااری بەڕێاااوەبردنی ساااەندیكا دەگااارێتە دەسااات و داوای دەساااتەی
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گشتی دەكات بۆ كۆبوونەوە لەماوەی ()31سای ڕۆژ باۆ هەڵبژاردنای
سهرۆك و ئەنموومەنی سەندیكا بۆ دەورەیەكی نوێ.

لقی سێیەم – لیژنەی بەرزەفتی (االنضباط)
ماددەی61 /
لیژنەی بەرزەفتی لە پێن ئەنادام لە پاارێزەری ڕاوێژكاار پێاك دێات ،لەوانە
سێ ئەندامیان ئە لین و دوانیشایان یەدەگان و لەالیەن ئەنماوومەنی ساەندیكاوە
دەسنیشان دەكرێن بەمەرجێك سەرۆكەكەی لە ئەندامانی ئەنموومەن بێت.
ماددەی60 /
هەر پارێزەرێكی زیانی بەئەركێك لەئەركەكانی پیشەی پاارێزەریی گەیاناد،
یااان كااارێكی وای كاارد كەلەنرخاای كەم بكاااتەوە یااا كردارێكاای ئەنماماادا كە لە
كەرامەتی پارێزەران بدات یاخود سەرپێپی حوكمێك لەحوكمەكانی ئەم یاساایەی
كرد ئەوا سزایەكی بەرزەفتی دەدرێ.
ماددەی68 /
جااگە لەوەی كە دەقێكااای ئەم یاساااایە گاارتبێتیەوە دەناااا هەر كاااارێكی لەم
بڕگانەی خوارەوەدا هاتبێ زیان گەیاندنە بەئەركی پیشەی پارێزەری:
یەكەم :زیاااان گەیانااادنی بە ئەنقەسااات بەماااافی (موەكیااال) و لە بەرددانااای ئەو
مااافەی یااان گاااڵتە پااێ كردناای یاااخود بەكارهێنااانی وەكااالەتەكەی بااۆ
سوودی شەخسی.
دووەم :فێڵ لەموەكیل كردن و خۆ لەبەر بردەنەدەر لە وەكالەتەكەی.
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سااێیەم :وەكیالیەتاای كردناای شااكایەت لااێ كااراوە كە (الخصاام) یااان پێاادانی ڕاو
تەگبیر بۆی.
چااوارەم :مااامەڵە كااردن لەگەڵ دەاڵڵ و ناااوبژیوان بااۆ ڕاكێش اانی مەعمیاال بااۆ
خۆی.
پێنمەم :فیڵ كردن لە بەڵگەنامەی یاسایی و پێشكەش كردنای بە دادوەری یاان
الیەنی ڕەسمی.
شەشەم :ڕێگە ون كردن لەدادوەریی بەهەر شێوەیەك لە شێوەكان بێت.
حەوتەم :سیفەتی سهرۆك یان یەكێك لەئەندامی ئەنموومەن بەدرۆ بەكاربێنێ.
هەشتەم :سەرپێپی كردنی فەرمان و ڕێنماییەكانی كە لەئەنموومەنی سەندیكا،
یان لە هەر دەستەیەك لەدەستەكانی كە لەم یاسایەدا هاتوون دەرچوون.
نااۆیەم :ئەگەر مەحكااووم كاارا بااێ لەسااەر تاااوانێكی عەماادی ناسیاساای یاااخود
تاوانێكی ئابڕوو بەر.
دەیەم :بەكارهێنانی گەف و هەڕەشە یان ئاارەزوو پەیادا كاردن باۆ ڕاكاێش كردنای
مەعمیااال و بەكارهێناااانی پاااایەی سیاسااای یاااان كاااۆمەاڵیەتی باااۆ ئەو
كارەی.
ماددەی 63 /
یەكەم :لیژنەی بەرزەفتی بۆی هەیە ئەم سزایانەی خوارەوە بدات:
 .0ئاگاداركردنەوە :ئەمە بە نووسراوێك ئاراستەی پارێزەرەكە دەكرێت و
لەوەی كردوویەتاای ئاگااادار دەكاارێتەوە و داوای لااێ دەكرێاات لەداو
ڕۆژدا دووبارەی نەكاتەوە.
 .8ئیناازار :ئەمەش بەنووسااراوێك ئاراسااتەی پااارێزەرەكە دەكرێاات و ئەو
گوناهەی باۆ دەردەخرێات كەئینازارەكەی لەساەری پێادراوە و داوای
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لێ دەكرێ لەدوا ڕۆژدا دووبارەی نەكااتەوە و دەباێ غەرامەیەكای
دارایی بدات كە لەدوو ساەد و پەنماا دیناار كەمتار نەباێ و لە دوو
هەزار دینااااریش پتااار نەباااێ و ئەو پاااارەیەش دەخرێااااتە ساااندووقی
سەندیكا.
 .3ڕێگااارتن لە دەساااتدانە پیشاااەی پاااارێزەری باااۆ مااااوەیەك لە شاااەش
مانااگ كەمتاار نەبااێ و لە دوو ساااڵیش پتاار نەبااێ و ئەمەش لە
ڕۆژی پاااێ ڕاگەیانااادنی بڕیااااری كۆتاااایی كە لە دژی دەرچاااووە
كاری پێ دەكرێ.
 .4الداناای ناااوەكەی لەتۆماااری پااارێزەران كە نەهێشااتنی تۆمااارەكەی
لەساااااەر كەڵەكەدەبێااااات ودەركردنااااای لەئەنااااادامیەتی ساااااەندیكا و
بێبەشاااكردنی لە پەیڕەوكردنااای پاااارێزەرایەتی گوزارشااات لەبەرواری
پێڕاگەیاندنی بەبڕیاری كۆتایی كەلەدژی دەرچووە.
ماددەی64 /
یەكەم :ناوی پارێزەر لەتۆماری پارێزەران الدەبرێات و تۆمااركردنی بەیەكماارەكی
ناهێ درێت لەم حاڵەتانەی الی خوارەوە:
 .0لەحاڵەتی گەڕانەوە باۆ ئەنمامادانی كاردارەكە لەمیاانەی مااوەی
دوو ساڵ لەبەرواری كۆتایی هاتنی بەرواری سزای قەدەغەكردن.
 .8دادگەری لەساااااااااەركردنی لەالیەن دادگاااااااااایەكی تایبەتمەناااااااااد
لەدادگاكانی هەرێم بەتاوانی ناپاكی لەنیشتمان.
 .3دادگەری لەسااااەركردنی لەبااااارەی تاوانكاااااری یااااان كەتنێكاااای
ئابڕووبەر.
 .4لەو بارەی كە بۆ جاری سێیەم حوكم بدرێت.
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دووەم :ئەو مااااوەیەی ڕێگەگااارتن لەدەساااتدانە پیشاااە باااۆ مەبەساااتی خااازمەت و
دەستدانە پیشەكە حیساب ناكرێ.
ماددەی65 /
سكااڵى بهرزهفتاهيى باه نووساراو لهالياهن ساهرۆكى ساهنديكا ياان ساهرۆكى
داواكاااارى گشاااتى ياااان هاااهر دادگاياااهك ياااان الياااهنێكى فاااهرميى ياااان لهالياااهن
بريكاااربۆكراو دهجوڵێناادرێت لااهم حاڵهتااهش بريكاااربۆكراو بارمتهيااهك (تأمينااات)
دهدات بڕهكااهى ( )31،111سااى هااهزار ديناااره يااان ئااهوهى هاوتايااهتى ،ئهگااهر لااه
دهعواكاااهى خااااوهن مااااف دهرچاااوو ئاااهوا باااۆى دهگێڕدرێتاااهوه ،بهپێپهواناااهوه وهك
0
داهاتێكى كۆتايى بۆ سهنديكا تۆمار دهكرێت.
ماددەی66 /
یەكەم :لیژنە سەیری شكایەتەكە دەكات و یەكالیی دەكاتەوە بەپێای حوكمەكاانی
(یاسای بنەماكانی دادگاایی كردنای سازایی) ئەگەر نەگونمااو نەبێات
لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایەدا.
دووەم :لەحاڵەتێااااك ئەگاااار پااااارێزەر غەرامەكەی نەدا ،ئەوا قەدەغە دەكرێاااات لە
دەستدانە پیشەی پارێزەری تاكو دەیدات
ماددەی61 /
یەكەم :لەم حاڵەتانەی كە لەم یاسایەدا هاتوون ئەنمومەنی ساەندیكا باۆی هەیە
ڕێگە لە پارێزەر بگارێ باۆ دەساتدانە پیشاەی پاارێزەری ئەگەر مااوەی
 1ئهو ماددهيه بهپێى مادده  17له ياساى ژماره ()8ى ساڵى ( )1118ياساى ههموارى سێيهمى
ياساى پارێزهران ژماره ()15ى ساڵى ( )1111ههموار كراوه.
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قەدەغەكااردنەكەی لە ( )6مانااگ كەمتاار بااوو ،یاااخود سااەرن ڕاكێشااان
(الفات نظر) بوو ئەگەر ئەمانەی كرد:
 .0بە بااێ عااوزری مەشااروع لە بەردەم ئەنمااوومەنی سااەندیكا یاااخود
سهرۆكى سهنديكا ئامادە نەبوو.
 .8ئەگەر ڕەوشااتێكی نوانااد كەپااێپەوانەی ئووساال و داب و نەریتاای
پیشەكەی بێت.
 .3ئەگەر كارێكی كرد زیاان بە هاوكارەكاانی بگەیەناێ یاان زیاان بەو
كەسە بگەیەنێ كە خزمەتێكی گشتی پێ سپێردراوە.
 .4زانیاااریی درۆی وای دابێااتە سااەندیكا كەپااێپەوانەی حوكمەكااانی
یاسا كارپێكراوەكان بێت.
 .5نهێنییەك لە نهێنییەكانی سەندیكا كە پێ ساپێردراوە باوو بكااتەوە
یان بەپێی ئەركەكانی ئاگادارییان بێت.
دووەم :ئەو بڕیااااااارەی كە لە بااااااڕگەی (یەكەم) ی ئەم ماددەیاااااادا هاااااااتووە بە
نووساااراوێكی ڕەسااامی ئاراساااتەی پاااارێزەرەكە دەكرێااات و تێیااادا بە پێااای
ڕێگاكانی ڕاگەیاندنی كارپێكراوی سەندیكا بۆ ڕوون دەكرێتەوە.
ماددەی62 /
یەكەم :بڕیارەكانی لیژنەی بەرزەفتی قابیلی تەميز كردنن لە دادگای تەمییزی
هەرێم لە ماوەی سی ڕۆژ لەمێژووی پێڕاگەیاندنی و بڕیاری دادگاش
یەكالكەرەوەیە.
دووەم :ئەو بڕیاااارانەی كە پااالەی كۆتاییاااان وەرگرتاااووە لە بارەگاااای ساااەندیكا و
ژوورەكانی پارێزەران هەڵدەواسرێن.
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بەشی هەشتەم
لقەكانی پارێزگاكان
ماددەی61 /
یەكەم :لقێكی سەندیكا لە هەموو پارێزگایەك لە پارێزگاكانی هەرێم دادەمەزرێ
و لە ساااێ ئەنااادامی ئە ااالی و دوو ئەنااادامی یەدەگ پێاااك دێااات لە
پااااااااارێزەری ڕاوێژكااااااااار و لەالیەن ئەو پااااااااارێزەرانەوە هەڵاااااااادەبژێردرێن
كەلەپارێزگاكەدا نیشتەجێن.
دووەم :ئەوەی زۆرتر دەنگی وەرگرتبێ دەبێاتە سەرۆكی لقەكە.
سێیەم :ئەوەی سزایەكی بەرزەفتی درابێ كەڕێگە لەدەستدانە پیشاەی پاارێزەری
بگرێت نابێتە ئەندامی لق.
چوارەم :لەحاڵەتی چۆڵ بوونی پایەی بەرپرسی لیژنەی پارێزگاا یاا دوو ئەنادام
لەو لیژنەیە هەموو ئەندامان بانگ دەكرێن بۆ هەڵبژاردنای لیاژنەی لاق
لەمەركەزی پارێزگااا و بە ئامااادەبوونی دوو ئەناادامی سەرپەرشااتكار لە
ئەنموومەنی سەندیكا هەڵبژاردنەكە دەكرێت.
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بەشی نۆیەم
دارایيی سەندیكا

ماددەی11 /
دارایيی سەندیكا لەمانەی خوارەوە پێك دێ:
یەكەم :ئابونە (بد )ی چوونە ناو سەندیكا.
دووەم :پارەی ئابوونەی سااڵنە.
سێیەم :ڕەسمی پێشكەوتن و پێشتر دەست بە كاریی.
چوارەم :قازانمی چاپەمەنییەكانی سەندیكا.
پێنمەم :كرێی خانووبەرەكانی سەندیكا.
شەشەم :پارەی بە شایەدی دان و ڕاستاندنی كەفالەتەكان.
حەوتەم :ڕێژەیەكاای داشااكاو لە پااارەی هەقاای ماناادووبوونی پااارێزەریی و پااارەی
مانگاانە و سااااڵنەی ئەو ڕاوێژكااارانەی باۆ فەرمانگەكااانی حكااومەتی
هەرێااااام و كۆمپانیاااااا و كەسااااای سروشاااااتی و مەعااااانەوی كاااااار دەكەن
كەحوكمەكانی ئەم یاسایە دەیان گرێتەوە.
هەشااتەم :ئەو غەرامااانەی كە خااراونەتە سااەر كۆمپانی اا و بەڵێناادەرەكان بەهااۆی
دانەمەزراندنی ڕاوێژكاری یاسایی تایبەت بە خۆیان .
نااۆیەم :هەماااوو ئەو ڕەسااامانەی كەلەالیەن ساااەندیكاوە بە پێااای حوكمەكاااانی ئەم
یاسایە وەردەگیرێن.
دەیەم :ئەو غەراماااانەی كەخاااراونەتە ساااەر پاااارێزەران بە پێااای حوكمەكاااانی ئەم
یاسایە.
یاااازدەم :ئەو بەخشاااین و یاااارمەتییە داراییاااانەی كە حكاااومەت بەشاااداریی تێااادا
دەكات.
دوازدەم  :ئەو پیتاك و بەخششە داراییانەی دیكە بە پێی ڕەزامەندیی دەسەاڵتدارە
تایبەتمەندەكان.
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ماددەی10 /
ساااڵی دارایاای سااەندیكای پااارێزەران لە ڕۆژی یەكەماای مااانگی كااانونی
دووەمی هەموو ساڵێك دەست پێ دەكات.
ماددەی18 /
یەكەم :ئەنمومەنی سەندیكا بەرپرسە لە مااڵ و پاارە و چاۆنیەتی وەرگرتنیاان و
پاراستنیان و بڕیاردان لەسەر ساەرف كردنای خەرجییەكاانی لە باودجەی
دانراوی خۆی كە ئیدارەكەی وا بخوازێ.
دووەم :حساااباتی سااااڵنەی سااەندیكا دەكەوێاااتە بەر وردبیناای چاااودێری دارایاای
(الرقابة المالیة)ی هەرێم.
سااااێیەم :ئەنمااااومەنی سااااەندیكا بااااۆی هەیە لەكاااااتی پێویسااااتدا ڕاگوێزكاااااری
(المناقلة) لە نێوان ئی تمادە دانراوەكانی نێاو باودجەی ساااڵنەی خۆیادا
بكات.
چوارەم :ئەنموومەنی سەندیكا بۆی هەیە لە كاتی پێویستدا قەرز بە قازان یان
بە بێ قازان لەالیەنە داراییە ڕەسمیەكان وەرگرێ.
ماددەی13 /
بەڕەزامەندیی دەستەی گشتی نەبێ نابێات خاانووبەرەی ماوڵكی ساەندیكا
بفرۆشاارێت جااگە لەوە ئەنمااوومەن بااۆی هەیە تەسااەروف بە ماااڵی سااەندیكاوە و
بكات و ئەمەش بە بڕیارێكی خۆی بە پێی هەلومەرجی دارایی دەبێ.
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ماددەی14 /
ئەگەر بااارێكی نائاسااایی ڕێ لەبەسااتنی كۆبااوونەوەی دەسااتەی گشااتی
گرت بۆ ڕاستاندنی بودجە و حیسابی كۆتایی ئەوا پارە وەرگرتن خەرج كردنای
لەسەر بنپینەی بودجەی پێشوو بەردەوام دەبن تاكو دەستەی گشتی كۆ دەبێتەوە
و بڕیار لەسەر بودجەی نوێی دەدات.
ماددەی15/
یەكەم :پارە و موستەنەدەكان بەناوی سەندیكا لە یەكێك لە بانكەكان دادەنرێن.
دووەم :سااهرۆك و ئەمینااداری سااندووق (خەزنەدار) بە یەكەوە یااان ئەوەی جێیااان
دەگرێتەوە بە بڕیارێك لەئەنموومەن فەرمانی دانان و سەرف كردن ئیمزا
دەكەن.
ماددەی16 /
ئەگەر ساەندیكای پااارێزەران لەبەر هەر هاۆیەك هەڵوەشااایەوە ئەوا ڕەساایدی
حیسااابەكەی و موڵااك و ماااڵی دەباانە سااندووقی خانەنشااینی پااارێزەران و لەالیەن
لیااااژنەیەكەوە بەڕێااااوە دەباااارێ كە ئەناااادامانی لەالیەن ئەناااادامانی ئەنمااااوومەنی
دادوەری هەرێمەوە دادەمەزرێن.
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0

بەشی دەیەم
كۆمپانياكانى پارێزهرايهتى
ماددەی11/ى دووباره/زيادكراو
یەكەم :پارێزهرانى راوێژكار بۆيان ههيه كۆمپانياياهكى ماهدهنى پيشاهيى باۆ
پارێزهراياااهتى و راوێژكااااريى ياساااايى دابماااهزرێنن بهسااايفهتى
هاوبهشاااايى پێكااااهوهيى لااااه ڕووى نااااهياريى و بهرپرسااااێتييهوه
بهرامبااهر بااه كهسااانى ديكااه لااه يااهك نووسااينگه يااان زياااتر
بهمهبهساااتى پارێزهراياااهتى كاااردن و پێشاااكهش كردناااى راوێاااژى
ياسااايى و بۆيااان نييااه نوێنهرايااهتى ئااهو اليهنانااه بكااهن كااه
بهرژهوهندييهكانيان دژ بهيهكه و بۆيان ههيه پارێزهرايهتى بكهن
لهچوارچێوهى كۆمپانياا ياان لاه دهرهوهى ،باهگوێرهى بهنادهكانى
ئهو رێككهوتنهى لهنێوانيان واژۆ كراوه.
دووهم :كۆمپانيااااا كهسااااايهتى مهعنااااهوى ههيااااه و مااااافى ههيااااه پيشااااهى
پارێزهراياااهتى بكاااات لاااه رۆژى تۆماركردنيياااهوه لاااه تۆماااارى
كۆمپانيا مهدهنييهكان لهالى بهشاى كۆمپانياكاان لاه ساهنديكا
لااهدواى پهسااهندكردنى ئهنمومااهن لهسااهر پێااڕهوى بنااهڕهتى و
گرێبهستى دامهزرێنهرى كۆمپانياكه.
سێيهم :ناوى كۆمپانياكه ناوێكى گوزارهى شياو دهبێت به پيشهكه يان ناوى
هااااااهموو هاوبهشااااااهكانه يااااااان ناااااااوى يهكێكيانااااااه لهگااااااهڵ
 1بهشى دهيهمى ئهو ياسايه ،لهژێر ناونيشانى (كۆمپانياكانى پارێزهرايهتى) زيادكراوه كه
ماددهى ()55ى دووباره و بڕگهكانى له خۆ دهگرێت ،ئهمهش بهپێى مادده  15له ياساى ژماره
()8ى ساڵى ( )1118ياساى ههموارى سێيهمى ياساى پارێزهرايهتى ژماره ()15ى ساڵى (.)1111
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(هاوبهشهكانى) و بهردهوام دهساتهواژهى (كۆمپانيااى ماهدهنيى
پيشهيى پارێزهرايهتى) ياان (كۆمپانيااى پارێزهراياهتى) لاهدواى
دێت.

چوارهم:
 .0هيچ هاوبهشاێك ماافى نيياه لاه كۆمپانياا بێتاه خاوارهوه باۆ كهساانى
ديكااااه جگااااه لااااه هاوبهشااااهكانى مهگااااهر بااااه رهزامهناااادى نووسااااراوى
ههموويانهوه نهبێت.
 .8هاااهر هاوبهشاااێك ماااافى ههياااه لاااه كۆمپانياااا بێتاااه دهرهوه لاااهدواى
ئاگاداركردنهوهى هاوبهشهكانى لهم بارهيهوه بهالى كهم بهر لاه ( )3ساێ
مانگ.
 .3پااارێزهر مااافى نييااه ببێتااه هاوبااهش لااه زياااتر لااه يااهك كۆمپانيااا لااهو
كۆمپانيايانهى لهم ياسايهدا دهقييان لهسهر كراوه.
 .4پااارێزهر مااافى نييااه لااه كۆمپانيااا بااه هاوبااهش بمێنێتااهوه ئهگااهر لااه
پيادهكردنى پيشه قهدهغه كرابێت ياان نااوى لاه خشاتهى پاارێزهران لهباهر
هۆيهك بێت ،ڕهشكرابێتهوه.
پێنمااااهم :لااااهكاتى نااااهبوونى دهق بااااۆ چارهسااااهرى حاڵااااهتى پێويساااات لااااه
كۆمپانياكااانى پارێزهرايااهتااى مااهدهنى دهكرێاات بااۆ حوكمااهكانى
هاتوو له ياساى مهدهنى و ياسا بهركارهكانى ديكهى پهيوهنادار
گهڕانهوه بكرێت.
شهشااهم :سااهرۆكى سااهنديكا يااان ئااهوهى نوێنهرايااهتى دهكااات گرتنااه بااهرى
رێكارهكانى ههڵوهشاندنهوه و پاكتاوكردنى كۆمپانيااى ماهدهنيى
پارێزهرايااهتى بااهپێى ياساااى پارێزهرايااهتى و رێنماييااهكانى لااه
ئهستۆ دهگرێت.
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حهوتهم :ئهنمومهنى سهنديكا بۆى ههيه رێنمايى پێويسات دهرباارهى باهيانى
گرێبهساااتى دامهزرانااادنى كۆمپانياااا و چۆنياااهتى رێكارهكاااانى
تۆماااااااركردنى لااااااهالى سااااااهنديكا و ههڵوهشاااااااندنهوهى يااااااان
پاكتاوكردنى ،دهربكات.
ههشااتهم :پێويسااته لهسااهر گشاات ئااهو كۆمپانيايانااهى پارێزهرايااهتى كااه لااه
ههرێم كاار دهكاهن ،خۆمااڵى بێات ياان بياانى كاه پێشاتر باهپێى
ياساااااى ديكااااه دامااااهزراون ،بااااارى ياسااااايى خۆيااااان بااااهپێى
حوكمااهكانى ئااهم ياسااايه و ئااهو رێنماييااهى بااهپێى ئااهم ياسااايه
دهردهچاان لااهماوهى ( )6شااهش مانااگ لااه بااهركاربوونى ئااهم
ياسااايه بگااونمێنن و هااهموارى بكااهن .لهگااهڵ ڕهچاااوكردنى
بنهماى مامهڵهى چونيهك (الم املة بالمثل).
نۆياااهم :كۆمپانياكاااانى پارێزهراياااهتى وهك كهساااايهتييهكى مهعناااهوى ئاااهو
اليهنانه كاه لاه ياساا باهركارهكان وهسافكراوه باۆ مهبهساتهكانى
بريكارنامااهيى و پێڕاگهياناادنى ياسااايى و دادبينااى گشاات ئااهو
كاروبارانااهى كااه پهيوهناادارن بااه پيشااهى پارێزهرايااهتى كردنااهوه
تهنها لهو حاڵهتانه نهبێت كه تيايدا ناكرێت.
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0

بەشی يازدهم
حوكمە كۆتاییەكان
ماددەی11 /
دەستەی كاتی بە پێی بڕیاری ئەنمومەنی نیشتمانیی كوردساتانی عێاراق
ژمااارە ( )0كە لە ڕۆژی  1130/0/3پێكهاااتووە ،بەردەوام دەبااێ لەبەڕێااوەبردنی
كاروباااری سااەندیكا تاااكو هەڵبااژاردن دەكاارێ و ئەنمااوومەنی سااەندیكای نااوێ
هەڵاادەبژێردرێ و پێویسااتە لەسااەری كاااری وا بكااات بااۆ هەڵبااژاردنەكە بەپێاای
حوكمەكانی ئەم یاسایە لەماوەیەك ئەو پەڕەكەی نەوەت ڕۆژ بێت.
ماددەی12 /
ئەو پااااارێزەرانەی كەلەسااااەندیكا تۆماااااركراون هەمااااوو مافێكیاااااان لەالی
سەندیكای پارێزەران و سندووقی خانەنشینی پارێزەران و كۆمپانیای دڵنیابوون لە
ژیااان كەلەمەركەزدا هەیە و پێویسااتە لەسااەر سااەندیكا هەمااوو كااارێكی پێویساات
بكات بۆ وەدەست هێنانی ئەو مافانە.
8

ماددەی11 /
یەكەم :وەزیاااری دارایااای و ئاااابووری ،لە چوارچێاااوەی دەقەكاااانی ئەم یاساااایەدا،
رێنمایی باۆ دیااركردنی ماز و كرێای پاارێزەرایەتی دەردەچاوێنێ باۆ ئەو
دەعوایانەی كە دایەرەیەك لە دایەرەكانی هەرێم دەبێتە تەرەفێك تێیدا.

 1رێزبهندى ئهو بهشه گۆڕاوه بۆ بهشى يازدهم ،ئهمهش بهپێى مادده  15له ياساى ژماره ()8ى
ساڵى ( )1118ياساى ههموارى سێيهمى ياساى پارێزهرايهتى ژماره ()15ى ساڵى (.)1111
 1ماددە ڕەسەنەكە هەڵوەشاوەتەوە وئەمەی سەرەوە جێگەی گرتۆتەوە بەپێی ماددەی 11
لەیاسای ژمارە ()11ی ساڵی( )1111یاسای هەمواركردنی یەكەمی یاسای پارێزەرایەتی
ژمارە()15ی ساڵی (.)1111
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دووەم :ئەنمومەنی سەندیكا بۆی هەیە ڕێنمایی پێویست بۆ سانا كردنی بەركار

خستنی حوكمەكانی ئەم یاسایە دەربهێنێ.0
ماددەی21 /
كار بە هیچ دەقێكی دیكە ناكرێت كە نەگونمااو بێات لەگەڵ حوكمەكاانی
ئەم یاسایەدا.
ماددەی20 /
پێویساااتە لەساااەر ئەنماااومەنی وەزیاااران حوكمەكاااانی ئەم یاساااایە جێبەجاااێ
بكات.
ماددەی28 /
ئەم یاسااایە لە مێااژووی بووكااردنەوەی لە ڕۆژنااامەی ڕەساامیدا جێبەجااێ
دەكرێ.

جوهر نامق سالم
سەرۆكی ئەنموومەنی نیشتمانیی كوردستانی عێراق

 1له ماددەی (نۆیەم) لەیاسای ژمارە ()6ی ساڵی ( ) 1115یاسای هەمواركردنی دووەمی یاسای
پارێزەرایەتی ژمارە ()15ی ساڵی ()1111دا هاتووه كه بۆ ئەنجومەنی سەندیكا هەیە پەیڕەوی
ناوخۆ دەربكات بۆ ڕێكخستنی كاروبارەكانی سەندیكا.
ئهمه جگه لهوهى مادده  11له ياساى ژماره ()8ى ساڵى ( )1118ياساى ههموارى سێيهمى ياساى
پارێزهرايهتى ژماره ()15ى ساڵى ( )1111دهڵێت :ئهنجومهنى سهنديكا بۆى ههيه رێنماييى
پێويست بۆ ئاسان جێبهجێكردنى حوكمهكانى ئهم ياسايه دهربكات.
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هۆیە پێویستەكان
لەدوای ڕاپەرینی شكۆداری ئادار حكومەتی ناوەندی لە بەغدا كارگێڕی
خااۆی لە هەرێماای كوردسااتانی عێااراق كێشااایەوە و ئاااب وقەیەكی كااارگێڕیی و
ئابووری خساتە ساەر هەرێام ،ئەمە وای كارد ئەنماومەنی نیشاتمانیی كوردساتان
بڕیاااری ژمااارە ( )88لە ڕۆژی ( )0118/01/5دا دەرچوانااد بەدیاااری كردناای
پەیوەندیی هەرێم بە ناوەند بە شێوەی فیدرالیزم.
لە ئەنمامی ئەو كارەدا پەیوەندی لەنێوان پارێزەران لەهەرێمای كوردساتان و
سەندیكای ناوەند پپڕا ،جگە لەوەش یاسای سەندیكای ناوەندیی هیاواو ئااواتی
پارێزەرانی دەرنەدەباڕی و لەگەڵ پەرەپێادان و دیماوكراتییەت نەدەڕۆیشات ،تااكو
كاروبااااری پاااارێزەرانی كوردساااتان لە ساااەندیكایەكی پیشاااەیی ڕێاااك بخااارێ و
كاروباری خۆی لەسەر بنەمای دیموكراتییەت و گیاانی ساەردەم ڕێاك بخاات و
ڕەچاوی باری سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئابووری بكات و لەگەڵ هیواو ئاواتی
پیشەیی ئەندامان بگونمێ و ئاساتی پیشاەیی و زانساتی و گاوزەرانی ئەنادامان
بەرز بكاتەوە ،بۆیە ئەم یاسایە دەرهێنرا.
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یاسای سندوقی خانەنشینی پارێزەرانی
هەرێمی كوردستانی عێراق ژماره
()02ى ساڵى ()0111ى ههمواركراو
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بەناوی خوای بەخشندەو میهرەبان
بەناوی گەلەوە
بڕیاری ژمارە ()34ی ساڵی 0111

بڕیار

پشت بەو دەسەاڵتەی كە بەپێی بڕگە ()3ی ماددە ( )8لەیاسای ژماارە ()01
ی سااااااڵی ( ) 0111پێماااااان دراوە و لەساااااەر ئەو بنەماااااایەی كە ئەنماااااومەنی
نیشااااااتمانیی كوردسااااااتانی عێااااااراق لەدانیشااااااتنی ڕۆژی ( )0111/08/01دا
یاساكاری كردووە ،ئەم یاسایەی دەرهێنا.

یاسای ژمارە ( )02ی ساڵی 0111
یاسای سندوقی خانەنشینی پارێزەرانی هەرێمی كوردستانی
عێراق
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بەشی یەكەم
پێناسەكان

ماددەی 0/
مەبەساااات لەم گوزارشاااات و زاراوانەی خااااوارەوە ئەم مانایااااانەن كە بەرامبەریااااان
نوسراوە.
یەكەم :هەرێم :هەرێمی كوردستانی عێراق.
دووەم :وەزارەت :وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی كوردستان.
سێیەم :سندوق :سندوقی خانەنشینی پارێزەران.
چوارەم :دەستەی سندوق :ئەو دەستەیەی بەپێی ئەم یاسایە دامەزرێندراوە.

بەشی دووەم
حوكمە گشتیيەكان

ماددەی 8/
یەكەم :لەبارەگای سەندیكا سندوقێك بۆ خانەنشینی پارێزەران دادەمەزرێت بەپێی
حوكمەكااانی ئەم یاسااایە داهااات و خەرجیەكااانی دەستنیشااان دەكاارێ و
لەالیەن دەستەیەك بەڕێوەدەبرێت.
دووەم :ساااندوقی خانەنشاااینی كەساااایەتیەكی مەعااانەوی هەیە ،مەبەساااتەكەی
دابینكاااردن و ساااەرفكردنی ماااافی خانەنشاااینیە باااۆ پارێزەرەكاااان و باااۆ
ئەندامانی خێزانەكانیان دوای مردنیان.
سااێیەم :هەمااوو پااارێزەرێكی ئەناادام لەسااەندیكا بەبەشااداربوویی سااندوق دادەناارێ
لەپاش ئەوەی ئابوونە و ڕسمە یاساییەكان دەدات.
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چاااوارهم :دهساااته باااه ههماهاااهنگى لهگاااهڵ ئهنموماااهنى ساااهنديكاى پاااارێزهرانى
كوردسااااتان بهرنامااااه و كاروبارهكااااانى رێكاااادهخات بااااهجۆرێك كااااه لااااه
0
بهرژهوهندى ئهندامانى بێت.
ماااددەی  8 3/يهكااهم :دهسااتهى سااندوق لااه ( )3سااێ ئهناادامى ئه ا ى و ()3
ئهناادامى يااهدهگ پێكاادێت كااه نوێنهرايااهتى هااهر يااهك لااه ئهناادامى دادوهريااى و
وهزارهتى دارايى و سهنديكاى پارێزهران دهكهن.
دووهم :دهسته لهالياهن نوێناهرى ئهنموماهنى دادوهرياهوه ساهرۆكايهتى دهكرێات كاه
نوێنهرايهتى سندوق دهكات لهبهردهم دادگاكان و فهرمانگهكانى تر.
سااێيهم :ئهنمومااهنى دادوهرى ئهناادامى ئه ا ى و يااهدهگ لااهنێو دادوهرانااى پلااه
يهكدا دهپاڵێوێت بهمهرجێك پلهى وهزيفيان له بهڕێوهبهرى گشاتى كاهمتر
نهبێت ،ساهنديكاى پاارێزهران ئهنادامى ئه ا ى و ياهدهگ لاهنێو پاارێزهره
راوێژكارهكانيدا دهپاڵێوێت.
ماددەی 4/
یەكەم  :دەستە ،ئەم دەسەاڵتانەی خوارەوەی هەیە:
 .0دابینكردنی داهاتەكانی سندوق و بەكارهێنانیان بەپێی حوكمەكاانی ئەم
یاسایە.

 1بڕگهى چوارهم له ماددهى دووهم ،بهپێى ماددهى  1له ياساى ژماره ()1ى ساڵى ( )1118ياساى
ههموارى چوارهم ياساى سندوقى خانهنشينى پارێزهران ژماره ()18ى ساڵى ( )1111زياد كراوه.
 2ئەم ماددەیە ههموار كراوه بەپێی ماددەی (یەكەم) لەیاسای ژمارە()7ی ساڵی( )1111یاسای
هەمواری یەكەمی یاسای سندوقی خانەنشینی پارێزەران ژمارە()18ی ساڵی( .)1111دواتر وهك
ئێستاى لێهاتووه بهپێى مادده  1له ياساى ژماره ()1ى ساڵى ( )1118ياساى ههموارى چوارهم
ياساى سندوقى خانهنشينى پارێزهران ژماره ()18ى ساڵى (.)1111

67

 .8چەسپاندنی ماوەی دەستدانە پارێزەریی و حیسابكردنی ئەو ماوەیەی لە
فەرمانبەریی بەسەری بردووە و كااری باۆی كاردووە باۆ مەبەساتەكانی
خانەنشینی.
 .3خانەنشین كردنی پارێزەران بەپێی حوكمی ئەم یاسایە.
 .4تەرخااانكردنی مافەكااانی خانەنشااینی بااۆ پااارێزەران یااان بااۆ ئەناادامانی
خێزانەكانیان دوای مردنیان.
 .5دامەزراناااادنی فهرمانبااااهران و كارمهناااادان بهشااااێوهى گرێبهساااات بااااۆ
راييكردنى كاروبارهكانى دهسته و كۆتايى پێهێناانى راژهكانياان باهجۆرێك
مهرجااااااهكانى دامهزراناااااادن و دياااااااريكردنى مووچااااااه و بنااااااهماكانى
0
بهرزكردنهوهى هاتووه له ياساى راژهى مهدهنى رهچاو بكرێت.
 .6ئاماااادەكردنی باااودجەی ساااااڵنەی ساااندوق و نااااردنی باااۆ وەزارەت باااۆ
ڕاستاندنی.
 .1ڕێكخستنی بودجەی مانگانەی سندووق.
 .2دەرچواندنی ڕێنماایی پێویسات باۆ ئاساانكاریی بەڕێاوەبردنی كاروبااری
سندووق.
دووەم :دەسااتە بااۆی هەیە هەناادێك دەسااەاڵتی خااۆی باادات بەسااەرۆكەكەی یااان
یەكێك لەدوو ئەندامە ئەس ییەكانی.

 1بڕگهى(زنجيرهى) پێنجهم له ماددهى چوارهم/يهكهم ،بهپێى ماددهى  1له ياساى ژماره ()1ى
ساڵى ( )1118ياساى ههموارى چوارهم ياساى سندوقى خانهنشينى پارێزهران ژماره ()18ى
ساڵى ( )1111بهو شێوهى هاتووه ،ههموار كراوه.
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*0

بەشی سێیەم
حوكمە داراییەكان

ماددەی 5/
یەكەم :داهاتەكانی سندووق لەم سەرچاوانەی خوارەوە پێك دێن:
 )0ئابونەی بەشداربوونی پارێزەران لەسندووقدا.
 )8ئەو پووالنەی تایبەتن بەسندووقەكە.
(15%) )3ی ئەو ماز و كارێیەی بەپاارێزەر دەدرێ لەو دەعوایاانەدا كە
لێااااژنەی بەشااااكردنی دەعواكااااان بەپێاااای یاسااااای پااااارێزەرایەتی پێاااای
.8
دەسپێرێ
 )4بەخششە جۆراو جۆرەكان بەڕەزامەندی دەسەاڵتە پەیوەندیدارەكان.
 )5دەستگیرۆیی و یارمەتییەكانی حكومەتی هەرێم
دووهم  :لااه حاڵااهتى ڕوودانااى كورتهێنااان لااه سااندوقدا ئااهوا وهزارهتااى دارايااى و
ئاااابوورى هاااهرێم پڕكردناااهوهى كورتهێناااانى ساااندوقهكه لاااه ئهساااتۆ
دهگرێت.
ماددەی 6/
یەكەم :ئەگەر ماوەیەك بەناوی دەستدانە پیشاەی پاارێزەریی خارایە ساەر مااوەی
كااااركردنەكەی لەو مێاااژووەوە حساااێب دەكااارێ كەداوای خستنەساااەری
كردووە بۆ حسابكردنی ئەو پارەیەی لەبڕی دەیدات بەپێی ئەم یاسایە.

1مادده  7هەمواركراوەتەوە بەپێی ماددەی(يهكهم) لەیاسای ژمارە()11ی ساڵی( )1111یاسای
هەمواری سێيهمى یاسای سندوقی خانەنشینی پارێزەرانی ژمارە()18ی ساڵی(.)1111
 2بڕگەی ( )1هەمواركراوەتەوە بەپێی ماددەی(دووەم) لەیاسای ژمارە()7ی ساڵی( )1111یاسای
هەمواری یەكەمی یاسای سندوقی خانەنشینى پارێزەران ژمارە()18ی ساڵی(.)1111
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دووەم.0 :ئابوونهى سااڵنهى ئهندامێتى بهگوێرهى ماوهى تۆماركردن باهم شاێوهيهى
خوارهوهله پارێزهر وهردهگيرێت:0

أ )011111( -سااهد هااهزار هەزار دینااار ئهگااهر ماااوهى سااێ ساااڵ بهسااهر
تۆماركردنى تێنهپهڕى بێت.
ب )851111( -دوو سهدو پهنما ههزار هەزار دینار ئهگهر ماوهى سێ سااڵ
بهسهر تۆماركردنى تێپهڕى بێت.
ج )311111( -سێ سهد ههزار هەزار دینار ئهگهر ماوهى پێن سااڵ بهساهر
تۆماركردنى تێپهڕى بێت.
د )351111( -سێ سهدو پاهنما هاهزار هەزار دیناار ئهگاهر مااوهى ده سااڵ
بهسهر تۆماركردنى تێپهڕى بێت.
ه اا )411111( -چااوار سااهد هااهزار هەزار دینااار ئهگااهر ماااوهى پااانزه ساااڵ
بهسهر تۆماركردنى تێپهڕى بێت.
و )451111( -چوار سهد و پهنما هاهزار هەزار دیناار ئهگاهر مااوهى بيسات
ساڵ بهرهو سهر بهسهر تۆماركردنى تێپهڕى بێت.
 .8دهسااته دهبێاات خشااتهيهك رێااك بخااات و تياياادا هااهموو ئااهو موعامهالنااه
ديارى بكات كه پوو لێدان دهيانگرێتهوه لهگهڵ بههاكانيانهوه (ئهقيام).
 .3ئااهو كهسااانهى كااه ناويااان لااه خشااتهكهدا هاااتووه كااه دهسااته رێكااى دهخااات
دهبێ پوو لهو ئهوراقاناه بادهن كاه تيايادا نووساراون باهپێى ئاهو بههاياناهى
بهرامبهريان تۆمار كراون.

سێيهم:
 .0پاارێزهر هاوبهشااى (االشااتراك) بهشاادار بااوون لاه سااندووقى سااااڵنه بااه يااهكمار
لهماوهى مانگاهكانى كاانونى دووهم و شاوباتى هاهر سااڵێك دهدات و ،لاه
 1بڕگەی ( ) 1لە (دووەم) هەمواركراوەتەوە بەپێی ماددەی (یەكەم) لەیاسای ژمارە()5ی
ساڵی( )1115یاسای هەمواری دووەمی یاسای سندوقی پارێزهران ژمارە()18ی ساڵی(،)1111
دواتر ههمان بڕگه بهپێى ماددهى دووهم له ياساى ژماره ()11ى ساڵى ( )1111ياساى ههموارى
سێيهمى ياساى سندوقى خانهنشينى پارێزهران ژماره ( )18ساڵى ( )1111ههموار كراوهتهوه.
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بارى دواكهوتن له وادهى دياريكراو( )%35سى و پێن لهسهدا ئابوونهى
سااڵنهى دهخرێته سهر.0
 .8ئهو پارێزهرانهى كه دهبنه ئهندامى سهنديكا بۆ يهكاهم جاار باڕى ()051،111
سهد و پهنما ههزار ديناريان لێ وهردهگيرێت ،پێدانى ئهو بڕه پارهياه باه
بهشدارى كردنى پارێزهر له سندوقهكه ئهژمار دهكرێت.
چوارەم :سەندیكا باۆی نیایە ناسانامەی پاارێزەر ناوێ بكااتەوە ئەگەر ئاابوونەی
بەشداربوونی سااڵنەی لەسندووقی كەوتبێتە سەر باۆ سااڵی پێشاوو یاان
ئەو قستانەی نەدابێت كە لەساڵەكانی پێشترەوە كەوتوونەتە سەری.
پێنمەم :دەستە بەهۆی وەزارەتەوە پوولی پارێزەریی دەردەچاوێنێ و بۆیشای هەیە
لەبااری پااوو ڕساام وەربگاارێ ئەگەر نەكاارا پااوو دەرچااووێنرێ و دەسااتە
پارەی چاپكردنەكەی دەگرێتە ئەستۆ.
شەشااەم :سااەرپێپی كاااری حوكمەكااانی بااڕگەی ( )3سااێیەمی ئەم مااادەیە بەو
ساااازایانەی لەیاسااااای ڕەساااامی پااااو دا هاااااتوون ساااازا دەدرێاااات و ئەو
غەرامەیەش كەدەسەپێنرێت دەچێتە سەندووقەكەوه.
حهوتهم :پێويساته لهساهر داياهره رهسامييهكان و شهخساييه مهعنهويياهكان رێاژهى
بڕياردراوى ياسايى له مز و كرێى پارێزهر دابشكێنن و يهكسهر ههواڵاهى
سندوقهكهى بكهن.
هەشااتەم :فەرمانگەكااانی دەوڵەت لەهەرێماادا لەلێاادانی پااوو لەئەوراقاای تااایبەت
بەمامەڵەتەكانیانەوە دەبووردرێن .

 1هەمواركراوەتەوە بەپێی بڕگەی (دووەم) لەماددەی ( )1لەیاسای ژمارە()7ی ساڵی()1111
یاسای هەمواری یەكەمی یاسای سندوقی خانەنشینی پارێزەران ژمارە()18ی ساڵی( .)1111دواتر
زنجيرهى  1و  1له بڕگهى سێيهمى ماددهكه زيادكراوه بهپێى مادده  4له ياساى ژماره ()1ى
ساڵى ( )1118ياساى ههموارى چوارهمى ياساى خانهنشينى پارێزهران.
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ماددەی 1/
دەستە نابێ داهاتەكانی سندووق وەبەربێنێ تەنها بەم ڕێگایانە نەبێ:
یەكەم :لەبانك دانان بەپێی ئەو ڕێگە و ڕێژە و قازانمانەی بەچاكیان دەزانێت.
دووەم :كڕینی سەنەداتی حكومەتیی و حەواڵەی خەزێنەیی.
سااێیەم :قەرزدان بەدەزگاكااان بەقااازان بەپشااتگیری وەزیااری دارایاای و ئااابووری
لەهەرێم یاخود یەك لەبانكەكان بەماوەیەك لەسێ ساڵ ڕەت نەكات.
چوارەم :سوود وەرگرتن لەو خانووبەرانەی كە عائیدی سندووقن.
ماددەی 2/
یەكەم :نااابێ خەرجاای سااااڵنە لە ( )%25ی داهاااتی سااااڵنەی سااندووق ڕەت
بكات و ئەوەی دەمێنێتەوە دەبێتە یەدەگ بۆی.
دووەم :دەست لە یەدەگ نادرێ تەنیا مەگەر (عەجاز) ێكای كتاوپڕ ڕووبادات و
پێویست بكات پڕبكرێتەوە.
ماددەی 1/
ماااڵ و پااارە و قااازان و داهاتەكااانی سااندووق باااجی دەرامەت و باااجی عەقااار و
ڕەسمی پو و ڕەسمی تۆماركردنی عەقار (خانووبەرە) نایانگرێتەوە.
ماددەی 01/
یەكەم :ئەو پاااارێزەرانەی قەرزارن دەباااێ ئەو قەرزانەی باااۆ ساااندووق لەساااەریانە
بیدەنەوە ئەویش لەماوەی یەك ساڵ لەكاركردن بەم یاسایەدا.
دووەم :بااااۆ وەرگاااارتنەوەی قەرزەكااااانی سااااندووق یاسااااای وەرگاااارتنەوەی قەرزە
حكومییەكان پیادە دەكرێت .
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بەشی چوارەم
لقی یەكەم
خانەنشین كردن

ماددەی 00/
ئەو پارێزەرەی ناوی لەتۆماری پارێزەران دا تۆمار كراوە بۆی هەیە لەیەكێك لەو
حاڵەتانەی خوارەوە داوا بكات خانەنشین بكرێ:
یەكەم :ئەو ماوەیەی تیایدا شایانی خانەنشینی دەبێت )85( ،بیست و پێن ساڵ
یاخود زیاتر بێت بەردەوام بێ یاان بەشاێوەیەكی پپڕپپاڕ باێ و ،بەپێای
تۆماری پیشینەیی.
دووەم :دەبێ ئەو ماوەیە خانەنشاینی لاێ دەكەوێ ( )05پاانزە سااڵ یااخود پتار
بێاات بەبەردەواماای یااان بەپپڕپپااڕی بااێ و توانااای كاااری پااارێزەریی
نەمابێ (عاجز) بەمەرجێ ئەو (عمز) نەتوانینە بەڕاپۆرتێكی پزیشكی
ڕەسمی بسەلمێنێ.
سێیەم :دەبێ شەست و سێ ساڵی تەمەنی تەواو كردبێ و خزمەتیشی كە مافی
خانەنشااااینی لااااێ دەكەوێاااات لە ( )05پااااانزە ساااااڵی بەردەوام یاااااخود
پپڕپپڕكەمتر نەبێت.
ماددەی 08/
ئەگەر لەنێااوان ئەو ماااوەیەی كە پااارێزەر تیایاادا شااایانی خانەنشااین بااوون دەبااێ
بەپێاای مااادە ( )00ماااوەیەك هەبااێ كە خاارابێتە سااەر ماااوەی دەسااتدانە پیشااەی
پارێزەریی بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە ،بۆ ئەو پاارێزەرە نیایە داوای خانەنشاین
بوون بكات تەنها دوای ماوەیەك نەبێت كەلە ( )5ساڵی بەردەوام كەمتر نەبێ لە
مێژووی دەرچوونی بڕیاری خستنەسەرەكەوە جگە لەباری عەجزەكە.
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مادەی 03/
یەكەم :پارێزهر خانهنشين دهكرێت ئهگهر به راپاۆرتى ليژناهى پزيشاكى ساهلمێندرا
كاااه دووچاااارى نهخۆشاااييهك هااااتووه تاااا ڕادهى پهككهوتاااه كاااردووه لاااه
پارێزهرايهتى كردن و ماوهى پارێزهرايهتى كردنيشى به ( )08دوازده ساڵ
دادهنرێت ئهگهر لاهم ماوهياه كاهمتر بێات و بهرامباهرهكانى بهشاداربوونى
ئااهو سااااڵنهى بااۆ ڕاژهكااهى زێاادهكراوه لااه سااهنديكا و لااه سااندوق لێااى
وهردهگيرێت بهو مهرجهى لهسهر بنهماى ( )5111پێن ههزار دينار باۆ
0
ههر مانگێك خانهنشين بكرێت.
دووەم :ئەگەر پارێزەر پێش تەواو كردنی ( )85ساڵ لەكاری پارێزەریدا مرد ،ئەوا
مااووچەی خانەنشااینی بەپێاای ساااڵەكانی ئیشااكردنی بااۆ خێاازانەكەی
دەبردرێتەوە.
سێیەم :ماوهى پارێزهرايهتى كردنى پارێزهر باه ( )05پاازده سااڵ دادهنرێات ئهگاهر
لهو ماوهيه كهمتر بێت و كۆچى دواياى بكاات و ،مووچاهى خانهنشاينى
بۆ خێزان و منداڵاهكانى (عياله)لهساهر ئاهو بنهماياه تاهرخان دهكرێات و
بهرامباااهرهكانى بهشاااداربوونى لاااه ساااهنديكا و ساااندوق لاااێ وهرناگيرێااات
8
بهرامبهر بهو ماوهيهى ماوه ياساييهكهى پێى تهواو كراوه.
ماددەی 04/
بهتااااهنها ئااااهو وادانااااهى دادێاااان بااااه وادهى پارێزهرايااااهتى كااااردن دادهناااادرێت بااااۆ
مهبهسااااتهكانى خانهنشااااينى ئهگااااهر پااااارێزهر لااااه بااااڕى ئااااهو وادانااااه
 1بڕگەی (يهكهم) هەمواركراوەتەوە بەپێی ماددەی ( )7لەیاسای ژمارە()1ی ساڵی( )1118یاسای
هەمواری چوارهمى یاسای سندوقی پارێزهران ژمارە()18ی ساڵی()1111
 2بڕگەی (سێيهم) هەمواركراوەتەوە بەپێی ماددەی ( )7لەیاسای ژمارە()1ی ساڵی( )1118یاسای
هەمواری چوارهمى یاسای سندوقی پارێزهران ژمارە()18ی ساڵی()1111
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بهرامباااااهرهكانى هاوبهشاااااى بهشاااااداربوونى لاااااه ساااااهنديكا و ساااااندوق
بدات:0
ماوەی ئەو نەخۆشییەی كە پەكای كااری خساتووە و ئەگەر مااوەی لە
( )3سااێ ساااڵ پتاار بااوو ئەوا تەنیااا ( )3سااێ ساااڵی لااێ بااۆ حساااب
دەكرێاااات بااااۆ هەر حاااااڵەتێكی نەخۆشاااایی بەمەرجێااااك نەخۆشااااییەكە
بەڕاپۆرتێكی لێژنەیەكی پزیشكی ڕەسمی بسەلمێنرێت.
ئەو ماوەیەی پارێزەر لەپسپۆڕیی یاساادا بەساەری دەباات بەو مەرجەی
لەچااوار ساااڵ ڕەت نەكااات و بەنوسااین ئاگاااداری سااەندیكاش بكاااتەوە
لەماااوەی ساااڵی یەكەماای خوێندنەكەیاادا و بەمەرجااێ بەدەساات هێنااانی
بڕواناااامەیەكی زانساااتیی لە خوێنااادنی باااااڵی بااااوەڕ پێكاااراو لەالیەن
جیهەتێكی ڕەسمی پسپۆڕییەوە.
ماااوەی (تەوقیاار) كردناای پااارێزەر یااان دەسااتگیركردنی (اعتقااالە) یااان
دەسااتبەربوونی (احتمااازە) لەحاااڵەتی دەرچااوونی بڕیاااری كۆتااایی بە
بەرداناای و هەروەهااا ماااوەی حااوكم لەسااەردانی بەساازایەك ئااازادیی لااێ
سەندبێتەوە لەسەر تاوانێكی سیاسی هەروەها ماوەی تەوقیر كاردن یاان
دەساااتگیركردن (اعتقاااا ) و یاااان دەستبەساااەر باااوونی (احتمااااازە) بەو
هۆیەوە.
ئەو مااااوەیەی لەئەناااادامییەتی دەسااااتەاڵتی یاسااااادانان و ئەنمااااوومەنە
ڕەسمییە هەڵبژێردراوەكان دا دەیباتە سەر.

 1پێشهكى ئهو ماددهيه هەمواركراوەتەوە بەپێی ماددەی ( )6لەیاسای ژمارە()1ی ساڵی()1118
یاسای هەمواری چوارهمى یاسای سندوقی پارێزهران ژمارە()18ی ساڵی()1111
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لقی دووەم
تەرخان كردن – التخصیص

ماددەی 05/
یەكەم :مااااووچەی خانەنشااااینی تەرخااااان دەكرێاااات لەسااااەر بنەمااااای ()6111
دوو هەزار دینااااااار بااااااۆ هەر مااااااانگێكى ماااااااوەی خانەنیشااااااینی
بەپێااااای حوكمەكاااااانی ئەم یاساااااایە هاااااهژمار دهكرێااااات باااااۆ ئاااااهم
مهبهساااااتهش كاااااهرتى دواياااااين ماناااااگ باااااه ماااااانگێكى تاااااهواو
هاااااهژمار دهكرێااااات .بهماااااهرجێك مووچهكاااااه لاااااه ()0،211،111
يهك مليۆن و ههشت سهد ههزار دينار زياتر نهبێت.
دووهم :ئااهو پارێزهرانااهى لااه هااهرێمى كوردسااتان پااێش بااهركاربوونى ئااهم ياسااايه
خانهنشاااين كاااراون ،مووچاااهى خانهنشاااينيان باااۆ تاااهرخان دهكرێااات
لهسااااهر بنااااهماى ( )4111چااااوار هااااهزار دينااااار بهرامبااااهر هااااهر
مااااانگێكى ماااااوهى خانهنشااااينى و ،بااااۆ ئااااهو مهبهسااااتهش دوايااااين
8
بهشى مانگ به مانگێكى تهواو دادهنرێت.

 1ئەم ماددەیە ه ەمواركراوەتەوە بەپێی ماددەی(دووەم) لەیاسای ژمارە()5ی ساڵی( )1115یاسای
هەمواری دووەمی یاسای سندوقی خانەنشینی پارێزەران ژمارە ()18ی ساڵی ( .)1111دواتر
بهپێى ماددهى سێيهم له ياساى ژماره ()11ى ( )1111ياساى ههموارى سێيهمى ياساى سندووقى
خانهنشينى پارێزهران ژماره ()18ى ساڵى ( )1111ههموار كراوهتهوه.
 2بڕگهى دووهمى ماددهى ( )17هەمواركراوەتەوە بەپێی ماددەی ( )5لەیاسای ژمارە()1ی
ساڵی( )1118یاسای هەمواری چوارهمى یاسای سندوقی پارێزهران ژمارە()18ی ساڵی()1111
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ماددەی 06/
يهكاااهم :دهكرێااات نێاااوانى مافاااهكانى خانهنشاااينى پارێزهراياااهتى و هاااهر ماااافێكى
خانهنشااينى ديكااه كۆبكرێنااهوه بهچاوپۆشااين لااه سااهرچاوهكهى بااهو
مهرجااهى كااۆى گشااتيان زياااتر نااهبێت لااهو مووچهيااهى پااارێزهر لااه
سااااندوق شايسااااتهى دهبێاااات و لااااه هااااهر حاڵااااهتێكيش بێاااات لااااه
( )0211111يهك مليۆن و ههشت سهد ههزار دينار زياتر نهبێت.
دووهم :مووچهى خانهنشينى هاتوو بۆ پارێزهرى خانهنشين كراو له وهزيفهياهكى
ديكاااه لاااهو مووچهياااهى خانهنشاااينى كاااه شايساااتهى دهبێااات كاااهم
دهكرێتهوه به گوێرهى حوكمهكانى ئهم ياسايه.
8

ماددەی 01/
یەكەم :ئهگااهر پااارێزهر يااان پااارێزهرى خانهنشااينكراو كااۆچى دواييااى كاارد ،ئااهوا
مافاااهكانى خانهنشاااينى لاااه رۆژى مردنيياااهوه باااۆ خێااازان منداڵاااهكانى
(عياله) دهگوازرێتهوه لهم حاڵهتهش حوكماهكانى خانهنشايبوونى خێزاناى
هاتوو له ياساى خانهنشينى مهدهنى پياده دهكرێت.
دووەم :ئەگەر پارێزەر یان پارێزەری خانەنشین حوكم درا بەسزایەك كەئازادیی لێ
دەساااەنێتەوە باااۆ مااااوەی پتااار لە یەك سااااڵ ئەوا بەرامااابەر بەخاااۆیی و
بەرامااااابەر بە خێااااازانەكەی ئەو حوكماااااانە پیاااااادە دەكااااارێ كەبەساااااەر
 1ئەم ماددەیە هەمواركراوەتەوە بەپێی ماددەی(سێیەم) لەیاسای ژمارە()5ی ساڵی( )1115یاسای
هەمواری دووەمی یاسای سندوقی خانەنشینی پارێزەران ژمارە()18ی ساڵی( .)1111دواتر ههمان
مادده بهپێى ماددهى چوارهم له ياساى ژماره ()11ى ساڵى ( )1111ياساى ههموارى سێيهمى
ياساى سندوقى خانهنشينى پارێزهران ژماره ()18ى ساڵى ( )1111ههموار كراوهتهوه ،دوا
ههمواركردنهوهش بهپێى ماددهى ههشتهم بووه له ياساى ژماره ()1ى ساڵى ( )1118ياساى
ههموارى چوارهمى ياساى سندوقى خانهنشينى پارێزهران ژماره ()18ى ساڵى (.)1111
 2بڕگهى (يهكهم)ى ئهو ماددهيه ،ههموار كراوهتهوه ،بهپێى ماددهى نۆيهم له ياساى ژماره
()1ى ساڵى ( )1118ياساى ههموارى سێيهمى ياساى سندوقى خانهنشينى پارێزهران ژماره
()18ى ساڵى (.)1111
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فەرمااااانبەری خانەنشااااینی حوكماااادراوا پیااااادە دەكاااارێن وەك لەیاسااااای
خانەنشینی شارستانی دا هاتووە.
ماددەی 02/
یەكەم :خانەنشین كردنی پارێزەر ئەمانەی بەدوادا دێت:
 .0گواستنەوەی ناوەكەی بۆ تۆماری پارێزەرە خانەنشین كراوەكان.
 .8نااابێ هاایچ كااارێكی نااوێ لەكارەكااانی پااارێزەری بەخااۆوە بگاارێ لەو
ڕۆژەوە كە بڕیاااری خانەنشااین كااردنەكەی پااێ ڕادەگەیەنرێاات جااگە لە
هەڵسااانی بەكاااری پااارێزەریی بااۆ ئەو كەسااانەی كەلەماااددە ( )84ی
یاسای پارێزەریی دا ناویان هاتووە.
 .3پێویستە لیستەیەك بەو داوایانە و بەو كارانەی پێی سپێردراون پێشكەش
بە ئەنماومەنی سااەندیكا بكاات بەمەرجێااك ئەو كاارانە لەماااوەی شااەش
مانااگ لە مێااژووی پااێ ڕاگەیاناادنی بڕیاااری خانەنشااین كااردنەكەی
تەواو بكات و ئەگەر لەو ماوەیەدا تەواوی نەكردن بەدەست لەكاركێشاوە
(مستقیل) دادەنرێ و دەبێ نوسینگەكەی دابخرێت.
دووەم :ئەگەر پارێزەری خانەنشین سەرپێپی حوكمەكاانی بڕگەكاانی (8و )3ی
ئەم ماددەیەی كرد ئەوا دەستە یاخود ئەنمومەن (ئینزارێكی) پێ دەدەن
كە پێویسااتە لەماااوەی حەوت ڕۆژی دا لەڕۆژی پااێ ڕاگەیاناادنی ئەو
ئیناااازارەوە واز لەو سااااەرپێپی كااااردنە بێنااااێ ،جااااا ئەگەر ئیناااازارەكەی
جێبەجااێ نەكاارد ئەو كاااتە مااووچەكەی خانەنشااینی لااێ دەبااڕدرێ بااۆ
ماوەیەك كە دەستە دیاری دەكات.
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ماددەی 01/
پارێزەر و خێزانەكەشی دوای خۆی بۆیان هەیە داوای خستنە سەری هەموو یاان
هەنااااادێك لەو مااااااوەیەی لەفەرماااااانی میاااااری (وەزیااااافە) یاااااان ئیشاااااكردن لە
فەرمانگەكاانی دەوڵەتیای مااوەتەوە باۆ ساەر ئەو مااوەیەی لەپاارێزەریی باڕاوەتە
سەر بۆ مەبەستەكانی خانەنشینی جا ئەگەر بەردەوام بووبێ یااخود پپڕپپاڕ بە
مەرجێك دوای دەرچوونی بووبێت لەكۆلێژی ماف (حقوق) یاان كاۆلێژی یاساا و
ڕامیاااری – بەشاای یاسااا و ئەو ماااوەیەش كەدەخاارێتە سااەری نااابێ لەماااوەی
پارێزەرییەكەی پتر بێت و لەهیچ بارێكدا نابێ لە ( )01دە ساڵ تێپەڕێت.
ماددەی 81/
یەكەم :پارێزەر یان ئەو كەسەی كە مافی خانەنشینی دەكەوێ هەروەهاا وەزیاری
دارایاای و ئااابووری و ئەنمااومەنی سااەندیكاش بۆیااان هەیە تااانووت لە
بڕیارەكااانی دەسااتە باادەن لەوەی پەیوەسااتە بەمافەكااان و خستنەسااەری
ماوەكان یاخود ڕەتیان بكەنەوە لەالی ئەنمومەنی ووردكااریی (تادقیق)
كێشەكانی خانەنشینانەوە لەماوەی ( )31سی ڕۆژدا لە مێژووی پاێ
ڕاگەیاناادنیانەوە هەروەكااو مااافی تااانوت لێاادانی بڕیاااری ئەنموومەنیااان
هەیە الی دادگای تەمییزەوە لەماوەی ( )31سی ڕۆژان دا لەمێژووی
پێ ڕاگەیاندنیانەوە.
دووەم :لەكااااااتی ئی تیرازكردنااااای پاااااارێزەر یاااااا خانەنشاااااین لەالی ئەنماااااومەنی
ووردەكاریی ( )05111پازدە هەزار دینار وەك بارمتە لێ وەردەگیرێ و
كاتێاااك كەدەركەوت لە ئی تیااارازەكەی خااااوەن هەقە ئەوا پاااارەكەی باااۆ
.0
دەگەڕێتەوە
 1ئەم بڕگەیە هەمواركراوەتەوە بەپێی ماددەی(چوارەم) لەیاسای ژمارە()5ی ساڵی()1115
یاسای هەمواری دووەمی یاسای سندوقی خانەنشینی پارێزەران ژمارە()18ی ساڵی(.)1111
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ماددەی 80/
بااااااهدهر لااااااه حوكمااااااهكانى ماددهكااااااانى پێشااااااوو ،دهسااااااته ههڵدهسااااااتێت بااااااه
بهخشينى:
يهكاااهم :مووچهياااهكى خانهنشاااينى كاااهمتر ناااهبێت لاااه ( )151111حاااهفت ساااهد
و پاااهنما هاااهزار ديناااار باااۆ خێزاناااى ئاااهو پارێزهراناااهى لاااه خاااهباتى بزوتناااهوهى
رزگاريخوازى كوردستان-عێراق شههيد بوون.
دووهم :مووچهياااهكى خانهنشاااينى كاااهمتر ناااهبێت لاااه ( )611111شاااهش ساااهد
هااااهزار دينااااار بااااۆ خێزانااااى ئااااهو پارێزهرانااااهى لااااه دواى وازهێنااااانى دهسااااهاڵتى
ناوهنااادى لاااه ئيااادارهى كوردساااتان لاااه  0110/01/83و تاااا دهرچووانااادنى ياسااااى
ساااااندوقى خانهنشاااااينى پاااااارێزهران ژمااااااره ()02ى سااااااڵى ( ،)0111كاااااۆچى
دواييان كردووه.

1ئەم ماددهيه هەمواركراوەتەوە بەپێی ماددەی(پێنجەم) لەیاسای ژمارە()5ی ساڵی( )1115یاسای
هەمواری دووەمی یاسای سندوقی خانەنشینی پارێزەرانی هەرێمی كوردستان/عێراق
ژمارە()18ی ساڵی( .)1111دهقى نووسراويش ،دوا ههمواركردنه بهپێى بهپێى ماددهى ( )11له
ياساى ژماره ()1ى ساڵى ( )1118ياساى ههموارى چوارهمى ياساى سندوقى خانهنشينى
پارێزهران ژماره ()18ى ساڵى (.)1111
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بەشی پێنمەم
حوكمە كۆتاییەكان

ماددەی 88/
يهكااهم :ماااوهى پارێزهرايااهتى كااردن لااه دهرهوهى هااهرێم پااێش پێكهێنااانى ليژنااهى
كااااتى ساااهنديكاى پاااارێزهرانى كوردساااتان لاااه رێكاااهوتى 0113/0/3
بااۆ مهبهساااتهكانى ئااهو ياساااايه هااهژمار دهكرێااات ،ئااهويش باااۆ ئاااهو
پارێزهراناااااهى لاااااه ساااااهنديكا پاااااێش رێكاااااهوتى  8113/4/1تۆماااااار
كراون.
دووهم :پێويساااته لهساااهر ئاااهو پارێزهراناااهى لاااه ساااهنديكا كاااهوا پاااێش 8113/4/1
تۆمااااار كااااراون لهوانااااهى داواى خستنهسااااهرى ماااااوهى پارێزهرايااااهتى
كردنياااان دهكاااهن لاااهالى ساااهنديكاى پاااارێزهرانى هاااهرێمى كوردساااتان
بااااۆ مهبهسااااتى خانهنشااااينكردن ،بهرامبااااهرهكانى بهشااااداربوونى ئااااهو
سااڵنه له سهنديكا و سندوق بدهن.
ماددەی 83/
هەر پاااارێزەرێكی خانەنشاااین یااااخود یەكێاااك لەخێااازانەكەی داباااڕا لەوەرگرتنااای
مووچەكەی یان لەسەردانی بۆ مەرامای تەرخاانكردنی ماووچە باۆی هەیە باۆ
ماوەیەك لە ( )3سێ ساڵ پتر بێ هەقەكەی لەو ماوەی دابڕانای دا دەساتووتێ
تەنهااااا مەگەر ساااااغ بێااااتەوە كە دابااااڕانەكەی بەعااااوزرێكی مەشااااروع بااااووە و
دواكەوتنیش لەپێشكەش كردنی بەڵگەنامە و ئەو زانیارییانە دەستە داوایان دەكات
بەدابڕان لە موراجەعەكردن بۆ مەبەستی ئەم ماددەیە دادەنرێ.

1ئهو ماددهيه ههموار كراوهتهوه بهپێى ماددهى ( )11له ياساى ژماره ()1ى ساڵى ()1118
ياساى ههموارى چوارهمى ياساى سندوقى خانهنشينى پارێزهران ژماره ()18ى ساڵى ()1111
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ماددەی 84/
هەڵوەشااااوەتەوە بەپێااای ماددەی(پێنمەم)لەیاساااای ژماااارە()5ی سااااڵی(.)8118
یاسااای هەمااواری یەكەماای یاسااای سااندووقی خانەنشااینی پااارێزەرانی هەرێماای
كوردستان/عێراق ژمارە()02ی ساڵی(.)0111
ماددەی 85/
كار بەهیچ دەقێك ناكرێ كەلەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە هاودژبن.
ماددەی 86/
پێویستە ئەنموومەنی وەزیران حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ بكات.
ماددەی 81/
ئەم یاسایە لەمێژووی بووكردنەوەیەوە لە ڕۆژنامەی ڕەسمیدا جێبەجێ دەكرێت.

جوهر نامق سالم
سەرۆكی ئەنموومەنی نیشتمانیی
كوردستانی عێراق
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هۆیە پێویستەكان
لەدوای هەڵبژاردنی یەكەم پەرلەمانی كوردستانی عێراق لەمانگی مایس 0118
دا كەهەڵبژاردنێكی دیموكراسیانەی بێ وێنە باوو ڕۆڵەكاانی گەلای كوردساتانی
عێااااراق بەهەماااااوو حااااازب و چینەكاااااانییەوە تیایااااادا بەشاااااداربوون ،دوای ئەوەی
ئەنماومەنی نیشااتمانی كوردساتانی عێااراق بەو پێایەی كە نااوێنەری شااەرعیە و
لەالیەن هاوواڵتیاااانی هەرێااامەوە هەڵبژێاااردراوە بڕیااااری لەساااەر فیدرالیزمااادا وەك
شێوازێك بۆ پەیوەندییە سیاسییەكانی نێوان هەرێم و حكومەتی ناوەندی لەبەغدا،
وەك باوە هەرێم لەسایەی سیستمی فیدرالیزمادا دەساەاڵتی یاساادانانی هەیە باۆ
ڕێكخساااتنی گەلاااێ باااوار ،لەبەر پپڕانااای پەیوەنااادییەكانی لەگەڵ ساااەندیكای
پارێزەرانی بەغدا بەهۆی كێشانەوەی حكاومەتی ناوەنادی باۆ كارگێرییەكاانی لە
هەرێمااااادا لە ( ،)0110/01/81وە ئەمەش باااااووە هاااااۆی ئەوەی كە پاااااارێزەران
لەهەرێماادا بەبااێ یاسااایەك بمێناانەوە كەمافەكااانی خانەنشااینیان ڕێااك بخااا ،جااا
لەپێناااو ڕێكخسااتن و پاراسااتنی مافەكانیااان و مافەكااانی خێزانەكانیااان و زاماان
كردنی ژیانێكی الیەق بەوان ،لەسەر بنەمایەكی ڕاست كە چاودێری پێشكەوتنی
كۆمەاڵیەتی و ئابووری و دیموكراتی لە هەرێمدا بكرێ ،ئەم یاسایە دەرهێندرا.
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قانون المكاماة القليم
كوردستان /ال راق رقم ()01
لسنة ( )0111الم د
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بسم الله الرحمن الحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان  -العراق
رقم القرار33:
تاريخ القرار9111-91-91:
(قـــــرار)
استنادا إلى الصالحية المخولة لنا بموجب الفقرة ()3من المادة الثانية
من القانون رقم ( )91لسنة 9111و بناء على ماشرعه المجلس الوطنى
لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ ( )9111-91-91قررنا
إصدار القانون اآلتي :
رقم ( )91لسنة 9111
قانون المحاماة القليم كوردستان /العراق (*)

(*) نشر القانون في المجلد الرابع لمجموعة القوانين والقرارات الصادرة عن
المجلس الوطني لكوردستان العراق للفترة من  9111/9/9لغاية – 9111/91/39
الطبعة االولى 9111/
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الفصل االول
التعـــــاريف
المادة (:)1
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المؤشرة إزائها:
أولا  :اإلقليم  :إقليم كوردستان العراق.
ثانيا ا  :الوزارة  :وزارةالمالية واإلقتصاد.
ثالثا ا  :النقابة  :نقابة محامي كوردستان.
رابعا ا  :المجلس  :مجلس نقابة محامي كوردستان.
خامسا ا  :السجل  :السجل المدون فيه أسماء المحامين حسب
األقدمية.
سادسا ا  :القدمية  :هي المدة التي يمارس فيها المحامي مهنته فعال.ا
سابعا ا  :الصندوق  :صندوق تقاعد المحامين.
ا
ثامنا ا  :الجدول  :هو الجدول المعدل سنويا بأسماء المحامين
المسددين إلشتراكاتهم.
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الفصل الثاني
أهداف القانون
المادة ( )2المحاماة /عنصر من عناصر تحقيق العدالة كونها القضاء
الواقف وضمان لحق الدفاع المقدس ويهدف هذا القانون إلى مايلي:
اولا :المساهمة في دعم حكومة اإلقليم والنظام الديمقراطي وإسناد
الفدرالية وترسيخها وتطويرها.
ثانيا ا :تنظيم مهنة المحاماة في اإلقليم بما يضمن الدفاع عن حقوق
األشخاص الطبيعية والمعنوية وتامين مبدأ سيادة القانون
وتحقيق العدالة.
ثالثا ا :تعزيز مركز النقابة والدفاع عن الحقوق النقابية لالعضاء.
رابعا ا :رفع مستوى المحامين المهني والقانوني والثقافي.
خامسا ا :رفع المستوى المعاشي واإلجتماعي وتحقيق الضمانات
التقاعدية والصحية للمحامي.
سادسا ا :إغناء الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع.
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الفصل الثالث
المحاماة وشروط ممارستها
الفرع االول  -ممارسة المحاماة
المادة (:)3
يمارس المحامي مهنته في حدود واجباته والتزاماته عن طريق:
اولا :التوكل عن األشخاص ،الطبيعية والمعنوية ،للدفاع عن حقوقها.
ثانيا ا :تقديم المشورة القانونية ,وتنظيم عقود التسجيل واللوائح
والمذكرات والدراسات القانونية وكافة العقود االخرى.
ثالثا ا :تقديم المشورة القانونية للقطاع الخاص بصفة مشاور قانوني
وبعقد مصدق وفق أحكام هذا القانون.
رابعا :تعتبر مدة ممارسة المحاماة خدمة مجزية الغراض التعيين
والعالوة والترفيع والتقاعد في الدوائر الرسمية والقطاع
9
المختلط.
الفرع الثاني  -شروط ممارسة المحاماة
المادة (:)4
يشترط فيمن يمارس المحاماة مايلي :
أولا :حائزا ا على شهادة البكالوريوس في القانون من إحدى جامعات
اإلقليم أو ما يعادلها على أن يجتاز في الحالة األخيرة إمتحانا ا في
القانون بنجاح ويعفى منه حملة شهادات البكالوريوس في القانون
من الجامعات العراقية وحملة الشهادات العالية في القانون من
الجامعات االخرى.
ثانيا ا :مسجالا في سجل المحامين.
 1اضيفت هذه الفقرة بموجب المادة  1من قانون رقم ( )8لسنة  1118قانون التعديل الثالث
لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة (.)1111

88

ثالثا ا :متمعا ا باألهلية القانونية.
رابعا ا:غير متجاوز الخامسة والخمسين من العمر إال إذا سبق أن مارس
المحاماة أو القضاء أو اإلدعاء العام او كان عضوا في الهيئة
التدريسية لمادة القانون لمدة التقل عن سبع سنوات.
خامسا ا :إسمه غير مشطوب أو مستبعد من السجل أوجدول إحدى
النقابات األخرى بسبب تأديبي أو إنضباطي ,أومفصول من
الوظائف العامة أو الخاصة ألسباب مخلة بنزاهة الذمة أو اآلداب
العامة.
سادسا ا :حسن السمعة والسيرة أهالا للثقة واإلحترام الواجبين لممارسة
المحاماة.
سابعا ا :غير محكوم عليه في جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
ثامنا ا :غير متقاعد من مهنة المحاماة.
تاسعا ا:غير محال على التقاعد لعدم صالحيته للخدمة بسبب مرض
عقلي أو نفسي أو عضال يجعله عاجزا ا عن ممارسة المحاماة مالم
يثبت شفائه بتقرير طبي صادر من لجنة طبية مختصة.
عاشرا ا :أن يكون حامال للجنسية العراقية ومقيما في كوردستان العراق
9
بصورة دائمة ،مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة (:)5
لكل محام مسجل في جدول نقابة أخرى حق المرافعة أمام سائر محاكم
اإلقليم ووفق صالحياته المقابلة لصالحيات عضو هذه النقابة ،شريطة
المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من الرئيس أو وكيل
النقابة في حالة غيابه.
 1اضيفت هذه الفقرة بموجب المادة  1من قانون رقم ( )8لسنة  1118قانون التعديل الثالث
لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة (.)1111
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المادة ( 9 :)6معدلة
أوال :ال يجوز الجمع بين عضوية النقابة والوظائف العامة أو النقابات
المهنية االخرى أو أية نقابة اخرى للمحامين.
ثانيا :على رئيس وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء الفروع التفرغ
ألعمال النقابة ،وعدم ممارسة المحاماة في هذه المدة.
المادة ( :)7إذا فقد المحامي أحد الشروط الواردة في المادة ()4من هذا
القانون أو مارس عمالا من ا ا
العمال الواردة في المادة ()6منه يستبعد
إسمه من السجل وفق أحكام هذا القانون.
المادة (:)8
أول :يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة ااو
التشريعية ااو البلدية او اإلدارية قبول الوكالة بنفسه او بواسطة
شريكه او اي محام يعمل لحسابه ضد المجالس المذكورة خالل
مدة العضوية ولمدة ثالث سنوات الحقة على انتهائها.
ثانيا ا :اليجوز لمن يتولى وظيفة عامة في دوائر الدولة او القطاع
المختلط او كان مشاورا قانونيا لها ان يتوكل بنفسه او بواسطة
شريكه او اي محام يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التى كان
يعمل لديها اال بعد مضي ثالث سنوات على انتهاء عالقته بها.
المادة (:)9
اليجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء مايلي:
اولا :الترافع بنفسه او بواسطة شريكه او اي محام اخر يعمل لحسابه
اامام المحكمة التابعة لمنطقة االستئناف التي كان يعمل فيها قاضيا
او عضوا في االدعاء العام اال بعد مرور ثالث سنوات.
ثانيا ا :الترافع بنفسه ااو بواسطة شريكه او اى محام اخر يعمل لحسابه
1عدلت هذه المادة بموجب المادة  1من قانون رقم ( )8لسنة  1118قانون التعديل الثالث لقانون
المحاماة رقم ( )15لسنة (.)1111
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في الدعوى التي كانت معروضة عليه او ابدى رايا فيها.
المادة (:)11
اليجوز لمن كان حكما ا ااو خبيرا ا او شاهداا في قضية ان يقبل الوكالة فيها

بنفسه او بواسطة شريكه او اي محام يعمل لحسابه.
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الفصل الرابع

التسجيل والتدرج والصالحيات
الفرع االول  -سجل المحامين
1

المادة ( :)11معدلة
اولا :يحدد مجلس النقابة أسس ومعايير القبول والتسجيل في النقابة.
ثانيا ا :للنقابة الحق في تأسيس معهد أو مركز خاص على أسس علمية
أو مهنية العداد وتدريب وتأهيل الراغبين في االنتماء الى
النقابة أو المنتمين اليها ،ويصدر مجلس النقابة نظاما لتنظيم
أمور المشمولين بهذه الفقرة.
ثالثا ا :مع مراعاة االحكام واالسس الواردة في الفقرتين (أوال) و(ثانيا)
من هذه المادة ،يتألف سجل المحامين وفق التسجيل واالقدمية
من االسماء التالية:
 .9اسماء المحامين المستشارين.
 .1اسماء المحامين الممارسين.
 .3اسماء المحامين المتمرنين.

المادة (:)12
اولا :يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين مع الوثائق المثبتة لتوافر
 1عدلت هذه المادة بموجب المادة  4من قانون رقم ( )8لسنة  1118قانون التعديل الثالث
لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة (.)1111
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الشروط التي يتطلبها هذا القانون الى مجلس النقابة.
ثانيا ا :يقرر مجلس النقابة قبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب.
ثالثا ا:على مجلس النقابة اان يبت في الطلب خالل ( )91خمسة عشرة
يوما ا إعتبارا ا من اليوم التالي لتسجيله ما لم يقرر المجلس تا اجيل
البت فيه السباب تستدعي ذلك لمرة واحدة.
رابعا ا :إذا مضت المدة الواردة في الفقرة (ثالثا ا) من هذه المادة على
تاريخ تقديم الطلب دون أن يصدر المجلس قرارا ا بالبت فيه ااو
التاجيل ااعتبر مقدم الطلب مسجالا.
سا :يبلغ القرار الصادر بقبول الطلب او رفضه لطالب التسجيل
خام ا
ويحق له في حالة الرفض الطعن فيه تميزا لدى محكمة تمييز
االقليم خالل مدة ( )91خمسة عشرة يوما من تاريخ التبليغ
ويكون قرار المحكمة باتا.
سادسا ا :على المحامي الذي سجل اسمه الول مرة في السجل ان يؤدي
امام محكمة االستئناف اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم ان امارس المحاماة بامانة وإخالص وأن أحترم
القانون وأحافظ على سر المهنة وأراعي تقاليدها وآدابها).
سابعا ا :إذا تبين للمجلس إن أحد الشروط التي إستند إليها طالب التسجيل
غير صحيح فعليه اعادة النظر في قراره ويكون قراره قابال
للتمييز خالل مدة ()91خمسة عشرة يوما من تاريخ التبلغ به.
ثامنا :يقرر مجلس النقابة رفع اسم المحامي من سجل المحامين اذا فقد
شرطا من شروط ممارسة المحاماة المنصوص عليها في المادة
الرابعة من هذا القانون.
المادة (:)13
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اولا :على المحامي دفع بدل االشتراك والرسوم المقررة سنويا خالل
شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة ،وعند التأخر عن المدة
المحددة ،تضاف اليها نسبة ( )%11خمسة وعشرين من المائة
9
من بدل األشتراك والرسوم السنوية.
ثانيا ا :اذا تخلف المحامي بدون عذر مشروع عن دفع بدالت االشتراك
أو رسوم المقررة لسنتين متتاليتين يعتبر اسمه مستبعدا من
الجدول وال تعد هذه المدة مقضيه في المحاماة وال تحتسب
لغرض القدم فيها وفي حالة رغبته في العودة للمحاماة عليه ان
يقدم طلبا العادة تسجيله مجددا مع مراعاة الشروط الواردة في
1
المواد ( )4 ،6 ،1من القانون.
ثالثا :إذا أستبعد أسم المحامي لنفس السبب مرة ااخرى ،فاليجوزتسجيله
إال بعد مرور سنة واحدة من تاريخ استبعاد اسمه من السجل.

المادة (::)14
اولا :اليجوز لمن استبعد اسمه من الجدول ان يمارس اي عمل من
3
اعمال المحاماة اال بعد تسجيله مجددا.
ثانيا ا:تعتبر ممارسة المحاماة خالفا الحكام الفقرة (اوال)من هذه المادة
انتحاال لصفة المحامي وعلى المجلس تحريك الدعوى الجزائية ضد
 1عدلت هذه الفقرة بموجب المادة  7من قانون رقم ( )8لسنة  1118قانون التعديل الثالث
لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة (.)1111
 2عدلت هذه الفقرة بموجب المادة  1من قانون رقم ( )11لسنة  1111قانون التعديل األول لقانون
المحاماة رقم ( )15لسنة (.)1111
 1عدلت الفقرة أوال بموجب المادة  1من قانون رقم ( )11لسنة ( )1111قانون التعديل األول
لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة (.)1111
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المنتحل وفق القوانين النافذة.
ثالثا ا:اليجوز قبول االنتماء المجدد لمن يثبت عليه التهمة المذكورة في
الفقرة (ثانيا)من هذه المادة وصدر بحقه حكم جزائي اكتسب درجة
البتات.
المادة ( 9 :)15معدلة
أوالا :يكون رسم التسجيل في الجدول كاآلتي :ـ
 )11111( -9خمسة وسبعون الف دينار لمن تجاوز عمره االربعين
سنة ومضى على حصوله على شهادة البكالوريوس في القانون او ما
يعادلها اكثر من ثالث سنوات.
 )11111( -1خمسون الف دينار لمن سبق ان مارس القضاء او
تدريس العلوم القانونية او شغل وظيفة رئيس االدعاء العام او
المدعي العام او مستشار قانوني في دوائر االقليم مدة ال تقل عن
ثالث سنوات مستمرة ولمن سبق وان شغل وظيفة نائب المدعي العام
مدة ال تقل عن خمس سنوات مستمرة.
 )41111( -3خمسة واربعون الف دينار لمن لم يتجاوز االربعين من
العمر ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما
يعادلها مدة ثالث سنوات وكذلك لمن له ممارسة في المحاماة مدة ال
تزيد على ثالث سنوات.
 )01111( -4ثمانون الف دينار لمن تجاوز عمره االربعين سنة ولم
تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة
ثالث سنوات.
 )11111( -1تسعون الف دينار لمن سبق استبعاد اسمه حكما ا من
 1الغيت هذه المادة وحلت محلها نص آخر بموجب المادة  1من قانون رقم ( )11لسنة  1111ومن
ثم الغيت وحلت محلها النص اعاله بموجب المادة  1من قانون رقم ( )6لسنة  1115قانون
التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة .1111
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الجدول.
ثانيا ا :يكون رسم توسيع الصالحية (رسم التدرج) كاآلتي:
 )31111( -9ثالثون الف دينار من متمرن الى ممارس.
 )11111( -1خمسون الف دينار من ممارس الى مستشار.
ثالثا ا :يكون بدل االشتراك السنوي كاآلتي:
 )31111( -9ثالثون الف دينار للمحامي المتمرن.
 )41111( -1اربعون الف دينار للمحامي الممارس.
 )11111( -3خمسون الف دينار للمحامي المستشار.

الفرع الثاني – التدرج والصالحيات
المادة ( :)16معدلة
يتدرج من تم تسجيله الول مرة في سجل المحامين وفق القواعد التالية:
ويكون:
اولا :متمرنا على الممارسة الفعلية العمال المحاماة لمدة ( )3ثالث
سنوات في مكتب محام مستشار او ممارس زاول المحاماة لمدة
التقل عن ( )1خمسة سنوات ويمارس خالل هذه المدة وتحت
اشراف ممرنه الصالحيات التالية:
 -9التوكل عن الغير في الدعاوي المدنية والمنازعات القضائية اذا كانت
قيمتها التزيد على ( )911111مائة وخمسون الف دينار(.)9
1

الغيت وحلت محلها النص أعاله بموجب المادة  1اوال من قانون رقم  6لسنة  1115قانون
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-1التوكل في دعاوي االحوال الشخصية واالستمالك مها بلغت قيمتها.
 -3التوكل في دعاوى الجنح وحضور التحقيق فيها واستعمال طرق
الطعن في القرارات واألحكام الصادرة بشأنها.
-4التوكل في المعامالت القانونية لدى دوائر الدولة والمراجع االدارية
واللجان والمجالس الرسمية وشبه الرسمية.
-1أن يمارس مجتمعا ا مع المحامي الممرن المرافعة في الدعاوي المدنية مهما
بلغت قيمتها والجنايات واستعمال طرق الطعن فيها.

ثانيا ا :ممارسا ا من اجتاز مدة التمرين وبشروطه ويمارس الصالحيات
التالية:
-9كافة الصالحيات الواردة في الفقرة (اوال)من هذه المادة.
-1التوكل في كافة الدعاوي المدنية والجزائية والعمل واالحداث
واستعمال طرق الطعن فيها.
-3التعاقد بصفة مشاور قانوني مع شركات القطاع الخاص او اي
مشروع صناعي او زراعي او مكاتب المقاوالت والتعهدات العلمية
والفنية والتجارية التي اليزيد راسمالها عن مبلغ ( )11111111خمسة
وسبعون مليون دينار.9
-4تنظيم عقود تا اسيس الشركات الوطنية وتسجيلها وفق احكام القانون.
-1إبداء المشورة القانونية.
ثالثا ا :مستشارا ا من أكمل مدة الممارسة لثالث سنوات وقدم بحثا ا قانونيا ا
إلى المجلس ونال النجاح يمارس الصالحيات التالية:
-9كافة الصالحيات المنصوص عليها في هذا القانون.
 -1إعداد مشروعات القوانين واألنظمة والتعليمات للدوائر الرسمية
1

الغيت وحلت محلها النص أعاله بموجب المادة /1ثانيا من قانون رقم ( )6لسنة  1115قانون
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وشبه الرسمية والجمعيات والشركات بنا اء على طلبها أو بعقد مصدق.
 -3التعاقد مع الجهات الواردة في (ثانيا)3/اعاله مهما كان رأسمالها.
-4تسجيل الشركات األجنبية أو فروعها العاملة في اإلقليم.
 -1التعاقد بصفة مشاور قانوني لدائرة رسمية أو شبه رسمية واحدة أو
مصرف واحد على أن يقتصر عمله على أبداء المشورة القانونية دون
أن يكون له الحق في التوكل عن تلك الجهة في الدعاوي التي تقام من
9
قبلها أو عليها
رابعا :تحتسب مدة الخدمة في المحاكم واالدعاء العام ،والدوائر العدلية
او مديريات الحقوق في احدى دوائر االقليم او التدريس في كليات
القانون ،بعد نيل شهادة بكالوريوس في القانون او ما يعادلها الغراض
1
التدرج المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (:)17
أولا :يتدرج المحامي من كل مرحلة إلى أخرى بطلب تحريري مشفوع
بقرار من مجلس النقابة ووفق الشروط والضوابط التي ينظمها
هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
ثانيا :للمجلس تمديد المدة الواردة في الفقرات (اوال وثانيا وثالثا) للمادة
( ) 96من هذا القانون على ان التزيد مدة التمديد لكل مرحلة على
ثالث سنوات مع بيان اسباب ذلك.
المادة (:)18
 1اضيفت بموجب المادة /4اوال من قانون رقم ( )11لسنة  1111التعديل االول لقانون المحاماة
رقم ( )15لسنة 1111
 2اضيفت الفقرة هذه بموجب المادة /4أوال من قانون رقم ( )11لسنة  1111قانون التعديل األول
لقانون المحاماة ثم عدلت ليصبح نصها كاالتي بموجب المادة  6من قانون رقم ( )8لسنة
( )1118قانون التعديل الثالث لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة .9111
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إذا لم يجد المحامي المتمرن محاميا ا يتمرن لديه أو إنقطع عن مالزمته
فعليا ا ان يخبر النقابة بذلك خالل مدة ثالثين يوما من تاريخ انتمائه او
انقطاعه من مالزمة المحامي الممرن فتمدد المدة الواردة في المادة
(/96أوالا) الى خمس سنوات.
المادة  :18المكرر/مضافة

9

أولا :للمحامين المستشارين أو الممارسين فتح مكاتب خاصة بهم أو
مشتركة لهم في محل عملهم المثبت لدى النقابة.
ثانيا :تجوز تسمية المكتب باسم خاص به يسجل في سجل خاص لدى
النقابة وذلك بعد االجراءات التي تحددها النقابة بتعليمات ويقرها
مجلسها.

 1اضيفت هذه المادة بموجب المادة  16من قانون رقم ( )8لسنة  1118قانون التعديل الثالث
لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة (.)1111
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الفصل الخامس

حقوق المحامي وواجباته
الفرع األول – أحكام عامة
المادة ( )9( :)19معدلة
أول :ال يجوز لغير المحامى المسجل في الجدول إبداء المشورة القانونية
او التوكل عن الغير لالدعاء بالحقوق والدفاع عنها أمام المحاكم
والجهات التحقيقية او الفصل في المنازعات باستثناء ما يلي:
 -9للمتقاضين في الدعاوى المتعلقة باألصآلح الزراعي واألحوال
الشخصية واألحوال المدنية ان يوكلوا عنهم فيها أزواجهم وأقاربهم حتى
درجة الثانية ولمن ينوب عن غيره حسب والية أو وصاية او قيمومة او
تولية هذا الحق أيضا.
 -1للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إن ينيبا
عنهما احد موظفيهما الحاصلين علي شهادة البكالوريوس في القانون
(قسم القانون) للحضور في المرافعة إمام المحاكم والجهات ذات الصفة
القانونية في الدعاوى االتية:
أ -الدعاوى التي تكون إحدى دوائر الدولة طرفا فيها وال تزيد قيمتها
على( )3111111ثالثة ماليين وسبعمائة وخمسون إلف دينار.1
ب -الدعاوي التي تقام بين دوائر الدولة أوبعضها على البعض مهما
كانت قيمة الدعوى.
ثانيا :تؤلف لجنة توزيع الدعاوي الحكومية من ثالثة أعضاء أحدهم
1

الغيت هذه المادة وحلت محلها النص اعاله بموجب المادة  7من قانون رقم ( )11لسنة 1111
التعديل األول لقانون المحاماةرقم ( )15لسنة .1111

 1الغيت فقرة (أ) من ( ) 1من اوال وحلت محلها الفقرة اعاله بموجب المادة الرابعة من قانون ()6
لسنة  1115قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة .1111
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يمثل وزارةالمالية واآلقتصاد وتنتدبه من بين موظفيها الحاصلين
على شهادة بكالوريوس في القانون والثاني يمثل نقابة المحامين
التي تنتدبه من بين المحامين المستشارين أما العضو الثالث
فتنتدبه الدائرة التي تروم التوكيل عنها في كل دعوى على حدة.
ثالثا :توزع الدعاوى التي تروم الدوائر الرسمية او شبه الرسمية توكيل
محام فيها للدفاع عن حقوقها من قبل اللجنة المذكورة حصرا ويتم
اختيار المحامي على أساس أهمية الدعوى وبموافقة أكثرية
أعضاء اللجنة.
المادة ( 9 :)21معدلة
أول :للمحامي ان يسلك الطريقة الشرعية المناسبة التي يراها مناسبة في
الدفاع عن موكله وال يكون مسؤال عما يورده في عريضة
الدعوى أو مرافعاته الشفهية أو التحريرية مما يستلزمه حق
الدفاع.
ثانيا :يجب أن ينال المحامي من المحاكم والجهات التحقيقية ودوائر
األقليم والمراجع األخرى االحترام واالهتمام الالئقين بمركز
المحامي وعليها تقديم التسهيالت الالزمة واألصولية التي يتطلبها
أداء مهامه وال يجوز إهمال طلباته التحريرية وعلى الجهات
المذكورة اعاله عدا المحاكم والجهات القضائية البت في طلبات
المحامي التحريرية خالل مدة أقصاها اسبوع واحد من تاريخ
تسجيل الطلب لديها وفي حالة عدم البت خالل المدة المذكورة
على المحامي اخبارالنقابة بذلك.
1

الغيت هذه المادة وحلت محلها المادة اعاله بموجب المادة  6من قانون المرقم ( )11لسنة 1111
التعديل االول لقانون المحامات المرقم ( )15لسنة 9111
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ثالثا :على المحاكم والجهات التحقيقية أن تأذن للمحامي بمطالعة
اضبارة الدعوى أو األوراق التحقيقية واإلطالع على كل ما له
صلة بالقضية التي يرافع من أجلها قبل التوكل فيها كما وعليها ان
تقبل حضوره في التحقيق االبتدائي او اى إجراء أخر يقرره
القانون.
رابعا :ال يجوز بيع وحجز كتب المحامي وموجودات مكتبه.
المادة (:)21
أولا :يعد مخالفا ا لواجبات وظيفة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اخل
عمدا ا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون أثناء
ممارستها وتطبق بحقه األحكام الخاصة بمخالفة الموظف أو المكلف
بخدمة عامة بواجبات وظيفته في قانون العقوبات.
ثانيا ا :ترفع الشكاوي عن المخالفات المذكورة في الفقرة (أوالا)من هذه
المادة الى حاكم التحقيق المختص على أن يتم إخبار النقابة بذلك.
المادة ( :)22كل إعتداء يقع على المحامي أثناء تأديته لمهنة المحاماة
او بسببها يعاقب مرتكبه بعقوبة الجريمة المماثلة لها التي تقع على حاكم
أثناء تأديته لواجباته أو بسببها.
المادة ( :)23يجب إستحصال موافقة النقابة على أية شكوى تقام ضد
محامي في غير حالة الجرم المشهود ،واليجوز إستجوابه أو التحقيق
معه أو إحالته على المحكمة المختصة إال بعد إستحصال موافقة النقابة
بذلك وعلى الرئيس أو من ينوب عنه ،حضور اإلستجواب أوالتحقيق
أوالمحاكمة.
المادة ( :)24للمحامي المتقاعد أن يترافع أمام القضاء وكالة :
أولا :عن زوجته أو أحد اصوله او فروعه.
ثانيا ا :حسب وصايته أو قيمومته على أقربائه لحد الدرجة الثانية.
ثالثا ا :حسب وصايته أو توليته النافذة.
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المادة ( :)24المكرر /مضافة
للنقابة:

1

أولا :اعفاء ذوي االحتياجات الخاصة أو من له طفل من ذوي
االحتياجات الخاصة من الرسوم وبدل األشتراك السنوي في
النقابة.
ثانيا ا :اعطاء منحة للمحامي من ذوي االحتياجات الخاصة.
ثالثا ا :اعطاء قرض نقدي للمحامي من ذوي االحتياجات الخاصة.

الفرع الثاني  -المشورة القانونية
1

المادة ( :)25معدلة
اولا :على الشركات الوطنية (المساهمة أو ذات المسؤلية المحدودة)
واالجنبية العاملة في األقليم ،والبنوك والمعامل المسجلة لدى
وزارة الصناعة والهيئة العامة لالستثمار وشبكات االعالم
والمنظمات ،التعاقد مع محام أو أكثر لتقديم المشورة القانونية.
ثانيا :تفرض غرامة تأخيرية قدرها ( )91111خمسة عشرة الف دينار
عن كل يوم تأخير في حالة تخلف الجهات المذكورة في الفقرة
(أوالا)من هذه المادة عن تنفيذ أحكامها.
ثالثا ا :اليجوز للمحامي التعاقد مع أكثر من شركتين وطنيتين وأجنبيتين
 1اضيفت هذه المادة بموجب المادة  11من قانون رقم ( )8لسنة  1118قانون التعديل الثالث
لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة (.)1111
 2الغيت هذه المادة وحلت محلها النص اعاله بموجب المادة  7من قانون رقم  6لسنة 1115
قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم  15لسنة  ،1111ثم عدلت الفقرة أوال منها لتصبح
كاالتي بموجب المادة  5من قانون رقم  8لسنة  1118قانون التعديل الثالث لقانون المحاماة
رقم  15لسنة .1111
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لألغراض المذكورة في الفقرة (أوالا) أعاله.
رابعا ا :على الجهات المذكورة في الفقرة (أوالا) أعاله إستقطاع نسبة
()%91من بدل المشورة القانونية للمحامي لسنة كاملة ويعتبر
كسر السنة سنة كاملة ألجل الرسم وإرسال المبلغ إلى النقابة لقيده
إيرادا ا لها على أن اليقل عن ( )911111مائة ألف دينار.
خامسا ا :يعتبر المحامي متعاقدا ا مع الجهات المبينة في الفقرة (أوالا)
أعاله من تاريخ تصديق العقد من قبل النقابة.
المادة ( :)26معدلة

9

ال يجوز تسجيل أية شركة ،وطنية كانت أو أجنبية ،اال بعد تنظيم عقد
تأسيسها وتسجيلها أو تسجيل فرعها من قبل محام ممارس في األقل.

الفرع الثالث  -أتعاب المحاماة
المادة (:)27
يستحق المحامي بدل أتعابه عن قيامه باألعمال التي يكلف بها ويشمل
ذلك المشورة القانونية.
المادة (:)28
اولا :يستحق المحامي بدل أتعابه وفقا لإلتفاق بينه وبين موكله على أن
اليزيد في غير الدعاوي الجزائية عن ()%11عشرين بالمائة من
قيمة العمل موضوع الدعوى إالإذا الغرض من الدعوى أو الحكم
 1ألغيت هذه المادة بموجب المادة  6من قانون رقم  6لسنة  1115قانون التعديل الثاني لقانون
المحاماة ،ثم عدلت لتصبح كاالتي بموجب المادة  8من قانون رقم 8لسنة  1118قانون التعديل
الثالث لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة (.)1111
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الذي يصدر بشانه تحقيق منفعة أكثر مما تضمنته الدعوى
فيستحق بدل أتعابه بالنسبة لمجموع المبلغ الذي اتفق عليه.
ثانيا ا :إستثناء من حكم الفقرة (أوالا) من هذه المادة اليزيد بدل أتعاب
المحامي المتفق عليه على نسبة ()%91عشرة بالمئة من بدل
الإلستمالك المحكوم به ومن التأمين اإللزامي او اإلختياري
المدفوع او المحكوم به وعن قيمة سهام طالب إزالة الشيوع.
المادة ( :)29إذا تفرع عن العمل المتفق عليه أعمال أخرى لم تكن
متوقعة وقت اإلتفاق يحق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
المادة ( :)31إذا أنهى المحامي الدعوى صلحا ا أو تحكيما او بأية وسيلة
أخرى وفق ما فوضه به موكله إستحق أتعابه كاملة ما لم ينص اإلتفاق
على خالف ذلك.
المادة ( :)31إذا لم يعين بدل أتعاب المحامي بإتفاق خاص يصار في
تعينها إلى أجر المثل.
المادة (:)32
أولا :إذا عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد المباشرة بعمله
يكون ملزما ا بدفع كامل بدل األتعاب كما لو كان قد أنهى العمل
لصالح موكله وإذا حصل العزل قبل المباشرة بالعمل فيستحق
المحامي أجر المثل عن الجهد الذي بذله.
ثانيا ا :قيام المحامي بتسجيل الدعوى أو الحضور في المرافعة أو تقديمه
طلبا ا وكالةا عن موكله الى الجهات الرسمية ذات العالقة تعتبر
مباشرة بالعمل لغرض تطبيق احكام الفقرة (أوالا)من هذه المادة.
المادة ( :)33إذا إعتزل المحامي الوكالة بسبب مشروع وأنذر موكله
بذلك تحريرا ا في وقت المناسب أو توفي المحامي قبل اإلنتهاء من العمل
الموكول إليه أو توفي الموكل ولم يرغب ورثته في إستمرار المحامي
في العمل .إستحق المحامي أو ورثته قبل الموكل او ورثته وحسب
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األحوال أجر المثل عما بذله فعالا من جهد في ضوء أحكام العقد مع
مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة ( :)34يرفع كل نزاع يتعلق ببدل أتعاب المحاماة إلى المحكمة
المختصة التي يقع مكتب المحامي في دائرتها أو المحكمة التي فصلت
في الدعوى موضوع التوكيل إال إذا إتفق المحامي وموكله تحريريا ا على
اإلحتكام إلى رأي النقابة ويكون قرار النقابة باتا ا.
المادة( 9:)35معدلة
اول :تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كال او جزءا ا
باتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام ويعتبر
من أبطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيمايتعلق
باتعاب المحاماة فقط.
ثانيا :تحكم المحكمة ببدل أتعاب المحاماة على الوجه اآلتي :
 .9بنسبة ( )%91عشرة من المائة من قيمة المحكوم به على أن ال تزيد
على ( )101110111مليوني دينار أو ما يعادلها.
 .1بنسبة ( )%91عشرة من المائة من قيمة بدل االستمالك على أن ال
تزيد على ( )901110111مليون دينار أو ما يعادلها.
 .3بما ال يقل عن ( )9110111مائة ألف دينار أو ما يعادلها وال يزيد
على ( )1110111مائتان وخمسون ألف دينار أو ما يعادلها في
االحوال الشخصية والدعاوى غير محددة القيمة وفي الدعاوى
1
الجزائية التي يتم البت فيها بالحق المدني.
1

الغيت هذه المادة وحلت محلها النص اعاله بموجب المادة  8من قانون رقم  11لسنة 1111
قانون التعديل األول لقانون المحاماة المرقم ( )15لسنة .1111

2عدلت هذه الفقرة بموجب المادة  1من قانون رقم  8لسنة  1118قانون التعديل الثالث لقانون
المحاماة رقم ( )15لسنة (.)1111
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ثالثا :تحكم المحكمة لوكالء دوائر االقليم من الموظفين الذين تتم انابتهم
في المرافعة وفق الفقرة (اوال )1-من المادة التاسعة عشرة من
القانون باتعاب تعادل االتعاب المحاماة التي تحكم بها في حالة كسب
الدعوى والمنصوص عليها في الفقرة ثانيا اعاله وتوزع كامل
االتعاب المحكوم بها على الوجه االتي:
)%31( -9للموظف الذي ترافع في الدعوى.
)%11( -1للعاملين في الدوائر القانونية او القسم القانوني الحاصلين
على شهادة البكالوريوس في القانون أو مايعادلها.
ما تبقى من االتعاب يسجل ارادا نهائيا لخزينة االقليم.
المادة ( 9:)36معدلة
أولا :تحكم المحكمة للمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم الذي لم يوكل
محاميا ا للدفاع عنه أمام محكمة التحقيق ومحاكم الجنح والجنايات
واألحداث بأتعاب محاماة التقل عن ()61111ستين ألف دينار واليزيد
على ( )911111مئة وعشرين ألف دينار وتتحملها الخزينة.
ثانيا ا :اليجوز للمحامي الذي تنتدبه المحكمة اإلعتذار عن االنتداب إال
إذا أبدى عذرا ا مشروعا ا للمحكمة.
المادة (:)37
أولا :ألتعاب المحامي حق اإلمتياز منن الدرجنة األولنى علنى منا لل إلنى
موكله من اموال نتيجة الدعوى أو العمل موضوع التوكيل.
ثانيا ا :لبدل أتعاب المحاماة المحكوم به في اإلعالمات والقرارات حق
إمتياز وال يدفع إال للمحامي الوكيل أو المنتدب أو من ينوب عنه
بوكالة مصدقة سوا اءكان ذلك في المحاكم أو الدوائر الرسمية او
41

عدلت الفقرة اوال من هذه المادة بموجب قانون رقم ( )11لسنة  1111قانون التعديل الثاني
لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة .1111
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الشركات أو المصارف أو دوائر التنفيذ واليجوز حجزها إال عن
ديون الحكومة أو النفقات الشرعية.
المادة ( :)38يسقط حق المحامي بالمطالبة ببدل أتعاب المحاماة في
حالة عدم وجود إتفاق كتابي به بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ
إنتهاء العمل الموكول إليه ,إال إذا وجد سبب مانع حال دون المطالبة.
أما بدل أألتعاب المتفق عليه كتابةا فال يسقط حق المطالبة به إال بعد
مضي خمسة عشرة سنة على تاريخ استحقاقه.
المادة ( 9:)39معدلة
أولا :للمحامي ان يتفق مع موكله بعقد تحريري ويصدق لدى النقابة
بحضور الطرفين مقابل دفع رسم مقطوع مقداره ( )910111خمسة
عشر ألف دينار أو ما يعادلها.

ثانيا ا :للمحامي حق تنفيذ سند اإلتفاق التحريري المستوفي للشروط
الواردة في الفقرة (أوالا) من هذه المادة لدى دائرة التنفيذ في حالة
امتناع موكله عن دفع بدل اتعابه وعلى دائرة التنفيذ إتخاذ نفس
اإلجراءات التي تتخذ عند تنفيذ القرارات المكتسبة درجة البتات
والسندات القابلة للتنفيذ والمصدقة لدى دائرة كاتب العدل.

41

عدلت الفقرة(اوال) بموجب المادة التاسعة من قانون رقم  11لسنة  1111قانون التعديل األول
لقانون المحاماة ومن ثم عدلت بموجب المادة الثامنة من قانون رقم ( )6لسنة  1115قانون
التعديل الثاني لقانون المحاماة المرقم ( )15لسنة  1111وعاد القانون في تعديله الثالث
وعدله مرة اخرى لتصبح كالمذكور بموجب المادة  11من قانون رقم ( )8لسنة  1118قانون
التعديل الثالث لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة (.)1111
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الفرع الرابع – واجبات المحامي
المادة ( :)41على المحامي أن يقيد في سلوكه بمباديء المهنة وأن يقوم
بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون بنزاهة وإخالص أن
يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المهنة ولدابها.
المادة ( :)41يحظر على المحامي:
أولا :إعارة إسمه.
ثانيا ا :شراء كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها امام اقضاء والتي هو
وكيل فيها.
ثالثا ا :اإلشتراك بنفسه او بواسطة شريكه المحامي أو أي شخص لخر
في المزايدات الجارية أمام المحاكم والجهات القضائية األخرى
التي هو وكيل فيها.
رابعا ا :التعامل مع موكله على أن تكون أتعابه حصة من الحقوق العينية
المتنازع عليها.
خامسا ا :قبول تظهير السندات إلسمه من اجل اإلدعاء بها دون وكالة.
المادة (:)42
أولا :اليجوز للمحامي أن يفشي سرا ا أؤتمن عليه أو علم به عن طريق
مهنته ولو بعد إنتهاء وكالته إال إذا كان ذلك من شأنه منع إرتكاب
جريمة أو الكشف عنها أمام السلطات وللمتضرر حق المطالبة
بالتعويض عن ذلك اإلفشاء امام المحاكم.
ثانيا ا :اليجوز للمحامي أداء الشهادة في نزاع أو إبداء مشورة فيه إال
بطلب من سلطة قضائية وموافقة موكله الذي أفشى له السر.
ثالثا ا :اليجوز للمحامي اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل
فيها ولو بعد عزله عن الوكالة.
رابعا ا :يحظر على المحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أثناء قيام
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الدعوى التي توكل فيها كمااليجوز له أن يبدي لخصم موكله أي
مشورة في الدعوى نفسها وفي دعوى أخرى ذات عالقة بها ولو
بعد إنتهاء وكالته واليجوز له بصورة عامة أن يمثل مصالح
متعارضة ويسري هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في
مكتبه من المحامين بأية صفة كانت.
خامسا ا :اليجوز للمحامي أن يتعاون في عمل من أعمال المحاماة مع
من إستبعد إسمه من سجل المحامين.
المادة (:)43
أولا :على المحامي أن يسلك تجاه القضاء مسلكا ا محترما يليق بقدر
صيته ومنزلته وان يمتنع عن كل ما يؤثر في حسم الدعوى او
يخل بسير العدالة او تضليلها.
ثانيا ا :على المحامي أن يلتزم بما تقتضي به قواعد اللياقة وتقاليد المهنة
وأن يمتنع عن كل ما يؤدي الى اإلضرار بمصالحهم أو اإلخالل
بسمعتهم الشخصية والمهنية.
ثالثا ا :على المحامي اإللتزام بقرارات مجلس النقابة وهيئاتها ولجانها
المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.
رابعا ا :على المحامي إخبار زميله قبل التوكل في الدعوى التي هو وكيل
فيها.
المادة ( :)44يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه باألوراق
والمستندات وكافة الحقوق بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إنتهاء
مهمته إال إذا كان قد طلبها قبل مضي هذه المدة بإنذار مسير بواسطة
الكاتب العدل فتبدأ المدة المذكورة من تاريخ التبلغ به.
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المادة ( :)44المكرر /مضافة

9

ال تنظر دعوى المحامي من قبل القاضي الذي يكون قريبا له من
الدرجة األولى.

1اضيفت هذه المادة بموجب المادة  18من قانون رقم ( )8لسنة  1118قانون التعديل الثالث
لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة (.)1111
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الفصل السادس

تشكيالت نقابة المحامين
(نقابة المحامين)
المادة (: )45
أولا :نقابة المحامين تنظيم مهني ديمقراطى مستقل يضم المحامين
المسجلين لديها وتتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في
اربيل عاصمة اإلقليم.
ثانيا ا :يمثل النقابة مجلس يرأسه الرئيس وعند غيابه وكيل النقابة ولها
فروع في المحافظات ينتخب أعضائها بالطرق المبينة في القانون
واألنظمة الصادرة بموجبه.
المادة ( :)46تعمل النقابة على:
أولا :المساهمة في دعم حكومة األقليم والنظام الديمقراطي وإسناد
الفيدرالية وترسيخها وتطويرها.
ثانيا ا :تحقيق األهداف المحددة في هذا القانون وتعمل على رفع مستوى
المحاماة.
ثالثا ا :تقديم الخدمات اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية العضائها وتامين
وضمان إعانتهم وما يكفل لهم وألسرهم الحياة الكريمة.
رابعا ا :التعاون مع النقابات المهنية األخرى في سبيل تحقيق أهدافها
المهنية.
خامسا ا :التعاون والتنسيق مع السلطات القضائية اإلقليمية والمركزية
وأجهزة الدول األخرى بما يضمن العدالة وسيادة القانون.
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الفصل السابع

الفرع األول -الهيئة العامة للمحامين
المادة ( : )47تتألف الهيئة العامة من جميع المحامين المسجلين في
السجل والمسددين لبدل اإلشتراك المستحقة.
المادة ( )9( :)48معدلة
أولا :تجتمع الهيئة العامة للنقابة في مؤتمر عام بناء على دعوة من
مجلس النقابة مرة واحدة كل ( )3ثالث سنوات وذلك من خالل
مندوبين تحدد نسبهم من قبل مجلس النقابة ويختارون باالنتخاب.
ثانيا ا :ينعقد المؤتمر بحضور األغلبية المطلقة للمندوبين وبخالفه يؤجل
الى اليوم التالي وفي هذه الحالة ينعقد بحضور ( )3/9ثلث عدد
المندوبين وبخالفه يحدد مجلس النقابة موعدا اخرا مناسبا لعقد
المؤتمر ،على أن ال يتجاوز ( )31ثالثين يوما.
ثالثا ا :يحدد المؤتمر تأريخ وكيفية اجراء انتخاب (الرئيس وأعضاء
مجلس النقابة) ولحين حلول هذا التأريخ يستمر مجلس النقابة
الدارة الشؤون اليومية للنقابة فقط.
رابعا ا :يتحقق النصاب القانوني للهيئة العامة للنقابة النتخاب (الرئيس
وأعضاء مجلس النقابة) بحضور األغلبية المطلقة ألعضاء
المسجلين وبخالفه يؤجل االنتخاب الى اليوم التالي ويتحقق
 47عدلت الفقرة اوال بموجب المادة العاشرة من قانون المرقم ( )11لسنة  1111قانون التعديل
األول لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة  1111ثم عدلت المادة باكملها لتصبح كاالتي بموجب
المادة  11من قانون رقم ( )8لسنة  1118قانون التعديل الثالث لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة
(.)1111
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النصاب بحضور ( )3/9ثلث عدد األعضاء المسجلين ،وعند
تعذر ذلك يستمر الرئيس وأعضاء المجلس النقابة في أعمالهم
لمدة ( )3ثالثة أشهر ،وعند عدم حضور ( )3/9ثلث عدد
األعضاء بعد مضي مدة االشهر ( )3الثالث تجري االنتخابات
بنسبة الحاضرين.
المادة ( :)49معدلة

9

أولا :تمارس الهيئة العامة للنقابة من خالل مندوبيها في المؤتمر
السلطات واألختصاصات التالية:
 .9مناقشة أعمال مجلس النقابة وتصديق واقرار الحسابات الختامية للميزانية
السابقة واقرار الموازنة الجديدة التي يعدها مجلس النقابة للسنوات ( )3الثالث
المقبلة.
 .1النظر في شؤون المحامين الواردة في جدول االعمال وحسمها والبت في
األقتراحات المقدمة اليها في كل ما يتعلق بذلك.
 .3اقتراح تعديل الرسوم واالشتراكات والغرامات للنقابة وصندوق التقاعد.
 .4تكون قرارات المؤتمر العام ملزمة وتصدر باغلبية االعضاء الحاضرين.

ثانيا ا :تدعو الهيئة المشرفة على أعمال المؤتمر الهيئة العامة بكامل
أعضائها المسجلين في السجل والمسددين لبدل االشتراك السنوي
النتخاب رئيس النقابة واالعضاء االصليين واالحتياط لمجلس
النقابة في اليوم المحدد لهذا الغرض وتقوم بتنظيمه من الناحية
1عدلت هذه المادة بموجب المادة  11من قانون رقم ( )8لسنة  1118قانون التعديل الثالث
لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة (.)1111
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االدارية والفنية وال يحق لها التدخل في سير االنتخابات أو
نتائجها ،ويشرف قضاة من محكمة االستئناف المختصة في
المنطقة على اجراء االنتخابات وتنظيم محاضرها وتثبيت نتائجها
واعالنها.
ثالثا ا :تختص محكمة تمييز االقليم بالنظر بصورة مستعجلة في الطعون
المقدمة حول عملية االنتخابات والتي يجب تقديمها خالل مدة
( )91خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي العالن نتائج
االنتخابات ويكون قرار المحكمة في هذا الخصوص خاضعا
للطعن فيه لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز عن طريق طلب
التصحيح وذلك خالل مدة ( )91خمسة عشر يوما.
المادة (:)51
اولا :يجتمع مندوبو المؤتمر العام بصورة استثنائية في مركز النقابة
بناء على دعوة ( )3/1ثلثي مجلسها أو ( )3/9ثلث االعضاء
المسجلين.
ثانيا ا :يتحقق النصاب القانوني لالجتماع االستثنائي بحضور ( )3/9ثلث
عدد المندوبين من أعضاء المؤتمر في االقل ،وبخالفه يؤجل
9
الى اليوم التالي وعند تعذر تحقق هذا العدد ينفض االجتماع.
ثالثا ا :اليجوز مناقشة أية أمور لم يرد في طلب عقد اإلجتماع
اإلستثنائي.
المادة ( :)51يتألف المجلس من الرئيس وعشرة أعضاء اصليين
وثالثة أعضاء إحتياط.
1عدلت الفقرتان (أوال وثانيا) من المادة  71بموجب المادة 13من قانون رقم ( )8لسنة 1118
قانون التعديل الثالث لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة (.)1111
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المادة ( :)52يشترط فيمن ينتخب رئيسا مايلي:
أولا :أن يكون مستشارا ا ومارس المحاماة فعالا وفق سجل األقدمية مدة
التقل عن عشرة سنوات بصورة مستمرة أو متقطعة.
ثانيا ا :أن اليكون قد حكم عليه بأية عقوبة إنضباطية.
المادة ( :)53يشترط فيمن ينتخب عضوا:
أولا :أن يكون مستشارا ا ومارس المحاماة فعالا وفق سجل األقدمية مدة
التقل عن سبع سنوات بصورة مستمرة أو متقطعة.
ثانيا ا :أن اليكون قد حكم عليه بأية عقوبة إنضباطية مانعة من ممارسة
مهنة المحاماة.
المادة ( :)54ينتخب المجلس في أول إجتماع له من بين أعضائه وكيالا
للنقابة وسكرتيرا ا وأمينا ا للصندوق وتحدد صالحياتهم وإختصاصاتهم
بموجب هذا القانون والتعليمات التي يصدرها المجلس.
المادة (:)55
أولا :يجتمع المجلس إجتماعا ا عاديا ا مرة واحدة في كل ( )91خمسة
عشر يوما ا ويجتمع بصورة إستثنائية بدعوة من الرئيس أو بطلب
تحريري من ثالثة أعضاء المجلس على األقل للنظر في الموضوع
الذي طلب عقد اإلجتماع من أجله.
ثانيا ا :الينعقد إجتماع المجلس اإلعتيادي واإلستثنائي إالبحضور اكثرية
أعضائه بما فيهم الرئيس أو وكيل النقابة وفي حالة غيابهما
يترأسه أكبر أعضاء المجلس سنا ا.
ثالثا ا :تصدر قرارات المجلس باألكثرية وإذا تساوت األصوات يرجح
الجانب الذي فيه الرئيس أو من ينوب عنه.
رابعا ا :تكون قرارات المجلس ملزمة.
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الفرع الثاني – رئيس النقابة

9

المادة ( :)56يمثل الرئيس ،النقابة ،أمام السلطات القضائية والسلطات
والهيئات األخرى ويتمتع بالصالحيات التالية :
أولا :رئاسة مجلس النقابة.
ثانيا ا :تنفيذ القرارات والتوصيات التي أقرها الهيئة العامة ومجلس
النقابة.
ثالثا ا :إبرام العقود التي يوافق عليها مجلس النقابة.
رابعا ا :التقاضي باسم النقابة وله أن ينيب غيره من أعضاء المجلس أو
المحامين االخرين لتولي ذلك.
المادة (:)57
أولا :يمارس وكيل النقابة جميع صالحيات الرئيس في حالة غيابه.
ثانيا ا :لرئيس النقابة تخويل بعض صالحياته الى وكيل النقابة.
المادة ( :)58يتولى المجلس الصالحيات التالية :
أولا :تعيين الموظفين والمستخدمين عن طريق العقد لتسيير أعمال
النقابة وانهاء خدماتهم على أن تراعى في ذلك شروط التعيين
1
والرواتب وأسس الترفيع الواردة في قانون الخدمة المدنية.
ثانيا :إعداد الحسابات الختامية للنقابة للسنة المالية المنقضية وإعداد
ميزانية جديدة للسنوات الثالث المقبلة لغرض عرضها على
الهيئة العامة لتصديقها.
ثالثا ا :اإلشراف على فروع المحافظات وغرف المحامين.
 1حلت عبارة (رئيس النقابة) بدل (نقيب المحامين) اينما وردت في هذا القانون بموجب المادة
 11من قانون رقم ( )8لسنة  1118قانون التعديل الثالث لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة (.)1111
 2عدلت هذه الفقرة بموجب المادة  14من قانون رقم ( )8لسنة  1118قانون التعديل الثالث
لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة (.)1111
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رابعا ا :تأسيس غرف المحامين.
خامسا ا :تأسيس نوادي المحامين وفقا ا لقانون الجمعيات واألنظمة
الداخلية لها وإشراف على إنتخابات إدارتها.
سادسا ا :تشكيل وتحديد صالحيات اللجان التي نص عليها هذا القانون
والتي تدعو الحاجة غلى تشكيلها.
سابعا ا :تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعة توصياته.
ثامنا ا  :إحالة الشكاوي إلى اللجنة اإلنظباطية إذا كان عقوبتها ليس من
إختصاص المجلس.
المادة (:)59
أولا :إذا فقد الرئيس أحد شروط العضوية أو شغر منصبه ألي سبب
كان يحل محله وكيل النقابة للمدة المتبقية إذا كانت أقل من سنة.
ثانيا ا :يدعو مجلس النقابة الهيئة العامة إلى إجتماع إستثنائي خالل ()91
خمسة عشر يوما إلنتخاب الرئيس للمدة المتبقية من الدورة.
ثالثا ا :إذا فقد العضو األصلي أحد شروط العضوية فيحل محله العضو
اإلحتياط الحائز على أكثرية األصوات.
رابعا ا :إذا شغرت مناصب أكثرية أعضاء المجلس باإلستقالة أو بأي
سبب لخر تشكل لجنة من خمسة أعضاء يعينهم مجلس القضاء
ويرأسها حاكم من الصنف األول وعضوية أربعة محامين
مستشارين تتولى إدارة شؤن النقابة وتدعو الهيئة العامة لإلجتماع
خالل ثالثين يوما ا إلنتخاب الرئيس ومجلس النقابة للدورة
الجديدة.
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الفرع الثالث – لجنة اإلنضباط
المادة ( :)61تتألف لجنة اإلنضباط من خمسة أعضاء من المحامين
المستشارين منها ثالثة أعضاء أصليين وعضوين إحتياط يتم إختيارهم
من قبل مجلس النقابة على أن يكون رئيسها من ضمن أعضاء المجلس.
المادة ( :)61كل محامي أخل بواجب من واجبات مهنة المحاماة أو
تصرف تصرفا ا يحط من قدرها أو قام بعمل يمس كرامة المحامين أو
خالف حكما ا من أحكام هذا القانون يعاقب إنضباطيا ا.
المادة ( :)62في غير ما نص عليه هذا القانون تعتبر األفعال الواردة
في الفقرات التالية إخالالا بواجبات المهنة :
أولا :اإلضرار عمدا ا بحقوق موكله والتفريط بها أو التشهير به أو
إستعمال وكالته لمنفعة شخصية.
ثانيا ا :التحايل ومخادعة الموكل أو التنصل من وكالته.
ثالثا ا :التوكل عن الخصم أو إبداء المشورة إليه.
رابعا ا :التعامل مع الداللين والوسطاء إلستجالب الزبائن.
خامسا ا :تزوير المستندات القانونية وتقديمها إلى القضاء أو الجهات
الرسمية.
سادسا ا :تضليل القضاء بأي شكل من األشكال.
سابعا ا :إنتحال صفة الرئيس او احد أعضاء المجلس.
ثامنا ا :مخالفة األوامر والتعليمات الصادرة من مجلس النقابة أو أي هيئة
من هيئاتها المنصوص عليها في هذا القانون.
تاسعا ا :الحكم عليه عن جناية عمدية غير سياسية أو جنحة مخلة
بالشرف.
عاشرا ا :إستعمال التهديد والترغيب لجلب الزبائن وإستعمال مركزه
السياسي او أإلجتماعي لذلك.
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المادة ( :)63للجنة اإلنضباط فرض العقوبات التالية :
-9التنبيه :ويكون بكتاب يوجه إلى المحامي ينبه فيه إلى ما وقع منه
ويطلب منه عدم تكراره مستقبالا.
-1اإلنذار :ويكون بكتاب يوجه الى المحامي يتضمن بيان الذنب الذي
أوجب إنذاره اوالطلب من الكف عن تكراره مستقبالاويترتب عليه دفع
غرامة مالية التقل عن مائتين وخمسين دينارا ا والتزيد على ألفي دينار
إلى صندوق النقابة.
-3المنع من ممارسة المحاماة مدة التقل عن ستة أشهر والتزيد على
سنتين إعتبارا ا من تاريخ تبليغ المحامي بالقرار النهائي الصادر ضده.
-4رفع اإلسم من سجل المحامين ويترتب عليه ترقين القيد وفصله من
عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة إعتبارا امن تاريخ تبليغه
بالقرار النهائي الصادر ضده.
المادة (:)64
أولا :يرفع إسم المحامي من سجل المحامين ويرقن قيده نهائيا ا في
الحاالت التالية:
 .9في حالة العودة إلى إرتكاب الفعل خالل مدة سنتين من تاريخ
إنتهاء عقوبة المنع.
 .1الحكم عليه من محكمة مختصة من محاكم اإلقليم بجريمة
خيانة الوطن.
 .3الحكم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
 .4في حالة تكرار العقوبة للمرة الثالثة.
ثانيا ا :التحتسب مدة المنع ممارسة لمهنة المحاماة.
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المادة ( :)65معدلة

1

تحرك الشكوى االنضباطية تحريريا من قبل رئيس النقابة أو رئيس
االدعاء العام أو أية محكمة أو جهة رسمية أو من الموكل وفي هذه
الحالة يدفع الموكل تأمينات قدرها ( )310111ثالثون ألف دينار أو ما
يعادلها ،تعاد له ان كان محقا في دعواه ،وبخالفه سجل ايرادا نهائيا
للنقابة.
المادة (:)66
أولا :تنظر اللجنة في الشكوى وتفصل فيها وفق أحكام قانون أصول
المحاكمات الجزائية مالم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ثانيا ا :في حالة إمتناع المحامي عند دفع الغرامة يمنع من ممارسة
المحاماة لحين دفعها.
المادة (:)67
أولا :في غير األحوال المنصوص عليها في هذا القانون لمجلس النقابة
منع المحامي من ممارسة المهنة إذا كانت مدة المنع تقل عن
()6اشهر أو إلفات النظر إذا :
 -9إمتنع دون عذر مشروع عن الحضور أمام مجلس النقابة أو الرئيس.
-1انتهج سلوكا ا ينافي تقاليد المهنة ولدابها.
-3تصرف بما يضر بزمالئه المحامين أو بمكلف بخدمة عامة.
-4أدلى للنقابة بمعلومات كاذبة خالفا ا ألحكام القوانين النافذة.
-1أفشى سرا ا من أسرار النقابة أؤتمن عليه أو إطلع عليه بحكم واجباته.
ثانيا ا :يتخذ اإلجراء الوارد في الفقرة (أوالا) من هذه المادة بكتاب رسمي
يوجه إلى المحامي يعلن عنه حسب طرق اإلعالن المعمول بها
 1عدلت هذه المادة بموجب المادة  17من قانون رقم ( )8لسنة  1118قانون التعديل الثالث
لقانون المحاماة في اقليم كوردستان-العراق رقم ( )15لسنة (.)1111
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في النقابة.
المادة (:)68
أولا :تكون قرارات لجنة اإلنضباط قابلة للتميز لدى محكمة تميزاإلقليم
خالل ثالثين يوما امن تاريخ التبليغ ويكون قرار المحكمة باتا ا.
ثانيا ا :تعلق القرارات المكتسبة درجة البتات في مركز النقابة وغرف
المحامين.
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الفصل الثامن

فروع المحافظات
المادة (:)69
أولا :يؤسس فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات اإلقليم ويتألف
من ثالثة اعضاء أصليين وعضوين إحتياط من المحامين
المستشارين يجري إنتخابهم من قبل المحامين المقيمين في
المحافظة.
ثانيا ا :يكون من حاز على أكثر األصوات رئيسا ا للفرع.
ثالثا ا :اليكون عضوا ا للفرع من عوقب بأية عقوبة إنظباطية مانعة من
ممارسة مهنة المحاماة.
رابعا ا :في حالة شغور مركز مسؤول لجنة المحافظة أو عضوين منها
يدعى الى إنتخاب الفرع في مركز المحافظة وبحضور عضوين
مشرفين من مجلس النقابة.
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الفصل التاسع

مالية النقابة
المادة ( :)71تتألف مالية النقابة مما يأتي:
أولا :بدل اإلنتماء إلى النقابة.
ثانيا ا :بدل اإلشتراكات السنوية.
ثالثا ا :رسوم التدرج واألقدمية.
رابعا ا :أرباح مطبوعات النقابة.
خامسا ا :بدالت إيجار عقاراتها.
سادسا ا :أجور اإلستشهاد ات وتصديق الكفاالت.
سابعا ا :النسب المستقطعة من أتعاب المحاماة واألجور الشهرية أو
السنوية للمشاورين لشركات واألشخاص الطبيعية والمعنوية
المشمولة بأحكام هذا القانون.
ثامنا ا :الغرامات المفروضة على الشركات والمقاولين بسبب عدم تعيين
مشاور قانوني لها.
تاسعا ا :جميع الرسوم التي تستوفى من قبل النقابة بموجب أحكام هذا
القانون.
عاشرا ا :الغرامات المفروضة على المحامين حسب أحكام هذا القانون.
حادي عشر :ما تساهم به الدولة من منح ومساعدات مالية.
ثاني عشر :التبرعات والهبات وبموافقة السلطات المختصة.
المادة ( :)71تبدء السنة المالية لنقابة المحامين في اليوم األول من شهر
كانون الثاني من كل عام.
المادة (:)72
أولا :مجلس النقابة هو المسؤل عن أموالها واستحصالها وحفظها
وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارتها ضمن إعتمادات
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الميزانية.
ثانيا ا :تخضع حسابات النقابة السنوية للتدقيق من قبل الرقابة المالية في
اإلقليم.
ثالثا ا :يجوز لمجلس النقابة إجراء المناقلة بين اإلعتمادات المرصدة في
الميزانية السنوية عند الضرورة.
رابعا :يجوز لمجلس النقابة استقراض أي مبلغ تدعو الضرورة إليه
بفائدة أو بدونها من الجهات المالية الرسمية.
المادة ( :)73اليجوز بيع عقار مملوك للنقابة إال بموافقة الهيئة العامة
عدا ذلك للمجلس أن يتصرف في أموال النقابة بقرار منه وفق الضوابط
المالية.
المادة ( :)74إذا حالت ظروف إستثنائية دون إنعقاد الهيئة العامة
للتصديق على الميزانية والحساب الختامي تستمر الجباية والصرف
على أساس الميزانية السابقة لحين إنعقاد الهيئة العامة وإقرار الميزانية
الجديدة.
المادة (:)75
أولا :تودع النقود والمستندات باسم النقابة في إحدى المصارف.
ثانيا ا :يوقع الرئيس وأمين الصندوق معا ا أو من ينوب عنهما بقرار من
المجلس على أوامر اإليداع والصرف.
المادة ( :)76إذا حلت نقابة المحامين ألي سبب كان فإن رصيد حسابها
وممتلكاتها تصبح ملكا ا لصندوق تقاعد المحامين ويدار من قبل لجنة
يعين أعضائها من قبل مجلس القضاء.
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الفصل العاشر

9

شركات المحاماة
المادة ( :)77المكرر
أولا :للمحامين المستشارين تأسيس شركة مدنية مهنية للمحاماة
واالستشارات القانونية بصفة شركاء متضامنين خصومة
ومسؤولية تجاه الغير في مكتب واحد أو أكثر لغرض ممارسة
المحاماة وتقديم االستشارات القانونية وال يجوز لهم تمثيل
االطراف التي لها مصالح متعارضة ويجوز لهم ممارسة
المحاماة في اطار الشركة أو خارجها حسب بنود االتفاق الموقع
بينهم.
ثانيا ا :للشركة شخصية معنوية ويحق لها ممارسة مهنة المحاماة من يوم
تسجيلها في سجل الشركات المدنية لدى قسم الشركات في النقابة
بعد مصادقة المجلس على نظامها االساسي وعقد تأسيسها.
ثالثا ا :يتكون اسم الشركة من اسم علم الئق بالمهنة أو من أسماء جميع
الشركاء أو اسم احدهم مع عبارة (وشركائه) وتتبع دائما بعبارة
(شركة مدنية مهنية للمحاماة) أو (شركة محاماة).

رابعا:
 .9ال يحق ألي شريك التنازل عن حقوقه في الشركة لغير
الشركاء اال بالموافقة الخطية لجميع الشركاء.
 .1ألي شريك الحق في الخروج من الشركة بعد اخطار شركائه
 1اضيف هذا الفصل وهذه المادة بموجب المادة  16من قانون رقم ( )8لسنة  1118قانون التعديل
الثالث لقانون المحاماة في رقم ( )15لسنة (.)1111
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بهذا االمر قبل ( )3ثالثة أشهر في األقل.
 .3ال يحق للمحامي أن يكون شريكا في أكثر من شركة واحدة
من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.
 .4ال يحق للمحامي أن يبقى شريكا في الشركة اذا كان قد منع
من مزاولة المهنة أو شطب أسمه من جدول المحامين ألي سبب
كان.
خامسا :عند عدم وجود نص لمعالجة حاالت ضرورية في شركات
المحاماة المدنية يمكن الرجوع الى االحكام الواردة في
القانون المدني والقوانين النافذة االخرى ذات العالقة.
سادسا :يتولى رئيس النقابة أو من ينوب عنه اتخاذ اجراءات حل
وتصفية الشركات المدنية للمحاماة بموجب قانون المحاماة
والتعليمات الصادرة بموجبه.
سابعا :لمجلس النقابة اصدار التعليمات الالزمة حول بيان عقد تأسيس
الشركة وكيفية اجراءات تسجيلها لدى النقابة وحلها وتصفيتها.
ثامنا :على جميع شركات المحاماة العاملة في األقليم ،المحلية أو
االجنبية ،المؤسسة سابقا بموجب قوانين أخرى ،تكييف وتعديل
أوضاعها القانونية بموجب أحكام هذا القانون والتعليمات
الصادرة بموجبه خالل مدة ( )6ستة أشهر من نفاذ هذا القانون.
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
تاسعا :تعتبر شركات المحاماة كشخصية معنوية هي الجهة الموصوفة
في القوانين النافذة الغراض التوكيالت والتبليغات القانونية
والمرافعة وجميع الشؤون المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة اال
في الحاالت التي يتعذر فيها ذلك.
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الفصل الحادي عشر

9

احكام ختامية
المادة ( :)77تستمر الهيئة المؤقتة المشكلة بموجب قرارالمجلس
الوطني لكوردستان العراق المرقم ( )9والصادر في 9113-9-3في
إدارة شؤن النقابة إلى حين إجراء اإلنتخابات وإجتماع مجلس نقابة جديد
وعليها إتخاذ ما يلزم إلجراء اإلنتخابات وفق أحكام هذا القانون خالل
مدة أقصاها تسعون يوما ا.
المادة ( :)78يحتفظ المحامون المسجلون في النقابة بكافة حقوقهم لدى
نقابة المحامين وصندوق تقاعد المحامين وشركة التأمين الموجودة في
المركز وعلى النقابة إتخاذ اإلجراءات الالزمة إلستحصال تلك الحقوق.
المادة ( )1( :)79معدلة
اول :يصدر وزير المالية واالقتصاد تعليمات لتحديد اتعاب المحاماة في
دعاوي التي تكون احدى دوائر الدولة طرفا فيها ضمن الحدود
المسموح بها في هذا القانون.
ثانيا :لمجلس النقابة اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
3

 1تغير تسلسل هذا الفصل ،واصبح فصل الحادي عشر ،بموجب المادة  16من قانون رقم ()8
لسنة  1118قانون التعديل الثالث لقانون المحاماة في رقم ( )15لسنة (.)1111
 1الغيت ه ذه المادة وحلت محلها النص اعاله بموجب المادة الحادية عشر من قانون رقم ()11
لسنة  1111التعديل األول لقانون المحاماة رقم ( )15لسنة .1111
 1وبحسب المادة  1من قانون رقم ( )6لسنة ( )1115قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة
المرقم ( )15لسنة (( )1111لمجلس النقابة اصدار نظام داخلي لتنظيم امور النقابة).
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المادة ( :)81اليعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة ( :)81على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ( :)82ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني الكوردستاني

كما ونصت المادة  11قانون رقم ( )8لسنة ( )1118قانون التعديل الثالث لقانون المحاماة
المرقم ( )15لسنة (( )1111لم جلس النقابة اصدار التعليمات الالزمة لستهيل تنفيذ احكام هذا
القانون)
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األسباب الموجبة
بعد انتخاب أول برلمان لكوردستان العراق في مايس 9111
عبر إنتخابات ديمقراطية منقطعة النضير شارك فيها أبناء شعب
كوردستان العراق بكل أحزابه وطبقاته وبعد أن قرر المجلس الوطني
لكوردستان العراق باعتباره الممثل الشرعي المنتخب من قبل مواطني
اإلقليم إعتماد الفيدرالية كصيغة للعالقة السياسية بين اإلقليم والحكومة
المركزية في بغداد وحيث أن اإلقليم يتمتع عادة في ظل النظام الفيدرالي
بسلطة تشريع القوانين لتنظيم مختلف المجاالت ونظرا ا إلنقطاع العالقة
مع نقابة المحامين في بغداد بسبب سحب الحكومة المركزية إلدارتها
من اإلقليم أعتبارا ا من 9119_91_19األمر الذي أدى إلى بقاء
المحامين في اإلقليم دون قانون ينظم شؤونهم من أجل تنظيم مهنة
المحاماة وشؤون المحامين وفق أسس سليمة تراعي التطورات
اإلجتماعية واإلقتصادية والديمقراطية الجارية في اإلقليم فقد شرع هذا
القانون.
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قانون صندوق تقاعد
المحامين إلقليم كوردستان-
العراق
رقم ( )18لسنة
()1999المعدل
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بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستاني
رقم القرار 34:
تاريخ القرار1999-12-19 :

قـــرار
إستنادا ا إلى الصالحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( )3من المادة
الثانية من القانون رقم ( )91لسنة  9111وبنا اء على ما شرعه المجلس
الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ -91-91
9111قررنا إصدار القانون اآلتي :

قانون رقم ()18لسنة )*(1999
قانون صندوق تقاعد المحامين إلقليم كوردستان  -العراق

(*) نشر القانون في المجلد الرابع لمجموعة القوانين والقرارات الصادرة عن المجلس الوطني لكوردستان
العراق للفترة من  1999/1/1لغاية  – 1999/12/31الطبعة الولى 1999/
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الفصل األول
التعاريف
المادة ( :)1يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المؤشرة
ازائها:
اولا :اإلقليم –إقليم كوردستان العراق.
ثانيا ا :الوزارة –وزارة المالية واإلقتصاد.
ثالثا ا :الصندوق –صندوق تقاعد المحامين.
رابعا ا :هيئة الصندوق –الهيئة المشكلة بموجب هذا القانون.

الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة ()2
أولا :يؤسس في مقر النقابة صندوق لتقاعد المحامين تحدد موارده
ونفقاته وتدار من قبل هيئة بموجب أحكام هذا القانون.
ثانيا ا :صندوق التقاعد ذات شخصية معنوية غايتها تأمين وصرف
الحقوق التقاعدية للمحامين وألفراد عوائلهم بعد وفاتهم.
ثالثا ا :يعتبر كل محام عضو في النقابة مشتركا ا في الصندوق بعد تسديده
البدالت والرسوم القانونية.
رابعا :تنظم الهيئة برامجها وشؤونها بالتنسيق مع مجلس نقابة محاميي
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9

كوردستان بما يضمن مصلحة أعضاء النقابة.
المادة ( )1( :)3معدلة
أولا :تتألف هيئة الصندوق من ( )3ثالثة أعضاء أصليين و ( )3ثالثة
إحتياط يمثلون كالا من أعضاء القضاء ووزارة المالية ونقابة
المحامين.
ثانيا :يرأس الهيئة ممثل مجلس القضاء يمثل الصندوق امام المحاكم
والدوائر االخرى.
ثالثا :يرشح مجلس القضاء العضو االصلي االحتياط من بين قضاة
الدرجة االولى ترشح وزارة المالية واالقتصاد العضو االصلي
واالحتياط من بين موظفيها على أن التقل درجتهما عن درجة
مدير عام ،وترشح نقابة المحامين العضو االصلي واالحتياط من
بين المحامين المستشارين.
المادة (:)4
أولا :تمارس الهيئة الصالحيات التالية :
 -9تأمين موارد الصندوق وإستغاللها وفق أحكام هذا القانون.
 -1تثبيت مدة ممارسة المحاماة وضم المدة المقضية في الوظيفة والعمل
لها ألغراض التقاعد.
 -3إحالة المحامين على التقاعد وفق أحكام هذا القانون.
 -4تخصيص الحقوق التقاعدية للمحامين أو ألفراد عوائلهم بعد موتهم.

 .1تعيين الموظفين والمستخدمين عن طريق العقد لتسيير أعمال الهيئة
 1اضيفت الفقرة الرابعة ،بموجب المادة األولى من قانون رقم ( )1لسنة  1190قانون التعديل الرابع لسنة
 1190لقانون صندوق تقاعد المحامين القليم كوردستان العراق المرقم ( )90لسنة .9111
 1عدلت هذه المادة بموجب المادة األولى من قانون رقم ( )1لسنة  1111قانون التعديل االول لقانون صندوق
تقاعد المحامين القليم كوردستان العراق المرقم ( )90لسنة  ،9111ثم عدلت مرة اخرى وقرأت كما أعالها
بموجب المادة الثانية من قانون رقم ( )1لسنة  1190قانون التعديل الرابع لسنة  1190لقانون صندوق تقاعد
المحامين القليم كوردستان العراق المرقم ( )90لسنة .9111
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وانهاء خدماتهم على أن تراعى في ذلك شروط التعيين وتحديد الرواتب
9
وأسس الترفيع الواردة في قانون الخدمة المدنية.
 .6إعداد الميزانية السنوية للصندوق وإرسالها إلى الوزارة للمصادقة
عليها.
 .1تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق.
 .0إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل إدارة شؤن الصندوق.
ثانيا ا :للهيئة أن تخول رئيسها أو أحد العضوين األصليين بعض
صالحياتها.

الفصل الثالث
أحكام المالية
المادة ( )1( :)5معدلة
أولا :تتألف موارد الصندوق من المصادر التالية :
-9بدالت إشتراك المحامين في الصندوق.
 -1الطوابع الخاصة بالصندوق.
 )%91( -3من االتعاب التى تدفع للمحامي عند توكيله في الدعاوي
التي تنسبها له لجنة التوزيع الدعاوي بموجب قانون المحاماة.
 -4الهبات المختلفة بموافقة السلطات المختصة.
 -1المنح والمساعدات التي تقدمها حكومة اإلقليم.
 1عدلت الفقره هذه وقرأت كما أعالها بموجب المادة الثالثة من قانون رقم ( )1لسنة  1190قانون التعديل
الرابع لسنة  1190لقانون صندوق تقاعد المحامين القليم كوردستان العراق المرقم ( )90لسنة .9111
( )1عدلت فقرة ( )3بموجب المادة الثانية من قانون رقم ( )1لسنة  1111قانون التعديل األول لقانون صندوق
تقاعد المحامين رقم  90لسنة  ،9111وعدلت ثانية بموجب المادة األولى من قانون رقم ( )91لسنة
( ) 1193قانون التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد المحامين رقم  90لسنة .9111
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ثانيا :في حالة حصول عجز في الصندوق تتولى وزارة المالية
واالقتصاد في االقليم سد العجز الحاصل فيه.
المادة ( )9( :)6معدلة
أولا :إذا ضمت مدة بإعتبارها مدة ممارسة للمحامي تعتبر مبتدئة من
تاريخ تقديم الطلب بضمها ألجل إحتساب ما يدفع عنها بمقتضى
هذا القانون.
ثانيا ا:
 .1يستوفى بدل اإلشتراك السنوي من المحام حسب مدة التسجيل
على الوجه اآلتي:
أ )911111( .مائة ألف دينار إذا لم تمض على تسجيله مدة ثالث سنوات.
ب )111111( .مائتان وخمسون ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة ثالث
سنوات.
ج )311111( .ثالثمائة ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة خمس
سنوات.
د )311111( .ثالثمائة وخمسون ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة
عشر سنوات.
ه )41111( .أربعمائة ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدةخمس عشرة
سنوات.
و )411111( .أربعمائة وخمسون ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة
عشرين سنة فأكثر.

 .1على الهيئة تنظيم جدول تحدد فيه المعامالت المشمولة بالصاق
الطوابع واقيامها.
 .3على األشخاص المذكورين بالجدول الذي تنظمه الهيئة الصاق
( )9الغيت فقرة ( )9من ثانيا بموجب المادة الثالثة من قانون رقم ( )1لسنة  1111قانون تعديل األول لقانون
صندوق تقاعد المحامين .ومن ثم أ لغيت وحلت محلها الفقرة اعاله بموجب المادة األولى من قانون رقم 1
لسنة  1111قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المحامين رقم ( )90لسنة  ،9111ثم عدل البند 9
من الفقرة ثانيا من هذه المادة بموجب بموجب المادة الثانية من قانون رقم  91لسنة  1193قانون التعديل
الثالث لقانون صندوق تقاعد المحامين رقم ( )90لسنة .9111
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الطوابع على األوراق المدرجة فيه حسب القيم المدونة ازائها.
ثالثا:
 .1ينننندفع المحننننامي بنننندالت اإلشننننتراك الصننننندوق للسنننننة دفعننننة

واحننندة خنننالل شنننهر كنننانون الثننناني وشنننباط منننن كنننل سننننة
وفنني حالننة التخلننف عننن موعنند المحنندد تضنناف إليهننا نسننبة
( )%31خمسنننة وثالثنننين منننن المائنننة منننن بننندل اإلشنننتراك
9
السنوي.
 .2يسنننتوفى منننن المحنننامين النننذين ينتمنننون النننى النقابنننة ألول منننرة
مبلننننغ قنننندره ( )9110111مائننننة وخمسننننون ألننننف دينننننار،
ويعتبنننر دفنننع المبلنننغ المنننذكور بننندال الشنننتراك المحنننامي فننني
1
الصندوق.
رابعا ا :اليجوز للنقابة تجديد هوية المحامي مالم يسدد بدالت
اإلشتراك المستحقة عليه للصندوق عن السنة المنتهية أو
األقساط المستحقة عليه عن السنوات السابقة.
خامسا ا :تتولى الهيئة إصدار طوابع المحاماة بواسطة الوزارة
ويجوز لها إستفاء الرسوم بدالا من الطوابع في حالة تعذر
إصدارها وتتحمل الهيئة نفقات طبعها.
سادسا ا :يعاقب المخالف ألحكام الفقرة ( )3من هذه المادة
بالعقوبات المنصوص عليها في قانون رسم الطابع وتؤول
الغرامة المفروضة إلى الصندوق.
سابعا :على الدوائر الرسمية واألشخاص المعنوية أن تستقطع
1

عدلت بعض البنود والفقرات بموجب المادة (الثالثة) من القانون رقم ( )1لسنة  1111قانون التعديل األول
لقانون صندوق تقاعد المحامين رقم ( )90لسنة .9111

 2عدلت المادة هذه وقرأت كما أعالها بموجب المادة الرابعة من قانون رقم ( )1لسنة  1190قانون التعديل
الرابع لسنة  1190لقانون صندوق تقاعد المحامين القليم كوردستان العراق المرقم ( )90لسنة .9111
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النسب المقررة قانونا امن بدل أتعاب المحامي والمشورة
القانونية وتحويلها إلى الصندوق مباشرة.
ثامنا ا :تعفى دوائر الدولة في اإلقليم من إلصاق هذه الطوابع على
األوراق الخاصة بمعامالتها.
المادة ( :)7اليجوز للهيئة إستثمار موارد الصندوق إال بالطرق اآلتية:
أولا :اإليداع لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي تراها
مناسبة.
ثانيا ا :شراء السندات الحكومية وحواالت الخزينة.
ثالثا ا :إقراض المؤسسات بفائدة وبضمان وزير المالية واإلقتصاد في
اإلقليم أو أحد المصارف بأجل اليتجاوز ثالث سنوات.
رابعا ا :إستغالل العقارات العائدة للصندوق.
المادة(:)8
أولا :اليجوز أن تتجاوز المصروفات السنوية ( )%01من إيرادات
الصندوق السنوية ويكون الباقي إحتياطا ا له.
ثانيا ا :اليصرف اإلحتياط إال إذا حدث عجز طارىء يجب سده.
المادة ( :)9التخضع األموال والنقود والفوائد واإليرادات العائدة
للصندوق لضريبة وضريبة العقار ورسم الطابع ورسم التسجيل
العقاري.
المادة (:)11
أولا :على المحامين المدينين تسديد الديون المستحقة عليهم للصندوق
خالل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ثانيا ا :يطبق في إستحصال ديون الصندوق قانون تحصيل الديون
الحكومية.

138

الفصل الرابع
الفرع األول  -اإلحالة على التقاعد
المادة ( :)11للمحامي المسجل في سجل المحامين أن يطلب إحالته
على التقاعد في أحد الحاالت اآلتية :
أولا :أن تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد ()11سنة أو أكثر مستمرة
أو متقطعة ووفق سجل األقدمية.
ثانيا ا :تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها خمسة عشر سنة أو أكثر
مستمرة أو متقطعة وعجز من ممارسة المحاماه على أن يثبت
العجزبتقرير من لجنة طبية رسمية.
ثالثا ا :أن يكون قد أكمل الثالثة والستين من العمر وله خدمة التقل عن
خمسة عشر سنة مستمرة أو متقطعة يستحق عنها التقاعد.
المادة ( :)12إذا كان بين المدة التي يستحق المحامي التقاعد عنها
بموجب المادة ( )99مدة مضمومة إلى مدة ممارسة المحاماة بمقتضى
أحكام هذا القانون فال يحق للمحامي طلب اإلحالة على التقاعد إال بعد
مضي مدة التقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ صدور قرار
الضم وذلك باستثناء حالة العجز.
1
المادة ( :)13معدلة
أولا :يحال المحامي على التقاعد إذا ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية
إصابته بمرض أعجزه عن ممارسة المحاماة وتعتبر مدة
ممارسته للمحاماة ( )91اثنتي عشرة سنة اذا كانت تقل عن ذلك
1عدلت فقرتا أوال وثالثا من هذه المادة بموجب المادة الخامسة من قانون رقم ( )1لسنة  1190قانون التعديل
الرابع لسنة  1190لقانون صندوق تقاعد المحامين القليم كوردستان العراق المرقم ( )90لسنة .9111
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وتستوفي منه بدالت االشتراك في النقابة والصندوق للسنوات
المضافة الى خدمته على أن يحال على التقاعد على أساس
( )1111خمسة االف دينار لكل شهر.
ثانيا ا :إذا توفي المحامي قبل إكماله ()11سنة في ممارسة المحاماة
يخصص راتب تقاعدي لعياله بنسبة سني ممارسته.
ثالثا ا :تعتبر مدة ممارسة المحامي للمحاماة ( )91خمس عشرة سنة اذا
كانت تقل عن ذلك وتوفي ،ويخصص الراتب التقاعدي لعياله
على هذا األساس وال يستوفي منه بدالت األشتراك في النقابة
والصندوق عن المدة التي أكملت بها المدة القانونية.
المادة (:)14
تعتبر المدد اآلتية حصرا مدة لممارسة المحاماة ألغراض التقاعد إذا
دفع المحامي عنها بدالت اإلشتراك في النقابة والصندوق: 9
 -9مدة المرض الذي اعجزه عن العمل فإذا زادت المدة على ثالث
سنوات فتحسب له منها ثالث سنوت فقط لكل حالة مرضية على أن
يثبت المرض بتقرير من لجنة طبية رسمية.
 -1المدة التي يقضيها المحامي المتخصص في القانون على أن
التتجاوز أربع سنوات بشرط إخبار النقابة تحريريا ا خالل السنة األولى
من دراسته وبشرط حصوله على شهادة علمية في الدراسات العليا
معترف بها من جهة رسمية ذات إختصاص.
 -3مدة توقيف المحامي أو إعتقاله أو إحتجازه في حالة صدور
قرار نهائي باإلفراج عنه وكذلك مدة الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية
عن جريمة سياسية ومدة توقيفه أو إعتقاله أو إحتجازه عنها.
 1عدلت مقدمة المادة هذه وقرأت كما أعالها بموجب المادة السادسة من قانون رقم ( )1لسنة  1190قانون
التعديل الرابع لقانون صندوق تقاعد المحامين القليم كوردستان العراق المرقم ( )90لسنة .9111
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 -4المدة التي يقضيها في عضوية السلطة التشريعية والمجالس
الرسمية المنتخبة

الفرع الثاني  -التخصيص
المادة ( )9( :)15معدلة
أوال :يخصص الراتب التقاعدي ويحسب على أساس ()6111ستة أالف
دينار عن كل شهر من المدة التقاعدية وفق أحكام هذا القانون
ويعتبر لهذا الغرض جزء الشهر األخير شهرا ا كامالا .على أن ال
يزيد الراتب على ( )9011111مليون وثمانمائة ألف دينار.
ثانيا :يخصص الراتب التقاعدي للمحامين الذين احيلوا على التقاعد في
أقليم كوردستان قبل نفاذ هذا القانون على أساس ( )4111أربعة
االف دينار عن كل شهر من المدة التقاعدية ،ويعتبر لهذا
1
الغرض الجزء األخير من الشهر شهرا كامال.
المادة ( )3( :)16معدلة
أولا :يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة وأية حقوق تقاعدية
أخرى بغض النظر عن مصدرها على أن ال يزيد مجموعها على
الراتب الذي يستحقه المحامي في الصندوق وال يزيد بأي حال
( )9عدلت بموجب المادة الثانية من قانون رقم ( )1لسنة  1111قانون التعديل األول لقانون صندوق تقاعد
المحاميين رقم ( )90لسنة  ،9111ثم عدلت المادة بموجب المادة الثالثة من قانون رقم ( )91لسنة 1193
قانون التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد المحاميين رقم ( )90لسنة .9111
 1عدلت الفقرة الثانية من هذه المادة كما أعالها بموجب المادة السابعة من قانون رقم ( )1لسنة  1190قانون
التعديل الرابع لسنة  1190لقانون صندوق تقاعد المحامين القليم كوردستان العراق المرقم ( )90لسنة .9111
 3الغيت هذه المادة بموجب المادة الثالثة من قانون التعديل الثاني رقم ( )1لسنة  1111لقانون صندوق تقاعد
المحاميين رقم ( )90لسنة  .9111ثم حلت محله نص اخر بموجب المادة الرابعة من قانون رقم  91لسنة 1193
قانون التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد المحامين رقم  90لسنة  ،9111عاد قانون رقم ( )1لسنة  1190قانون
التعديل الرابع ليعدل مرة اخرى المادة ،كالمنصوص أعالها ،بموجب المادة الثامنة.
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على ( )900110111مليون وثمانمائة الف دينار.
ثانيا ا :يتم طرح الراتب التقاعدي المتأتي للمحامي المتقاعد من وظيفة
أخرى من الراتب التقاعدي الذي يستحقه حسب أحكام هذا
القانون.
المادة (:)17
أولا :إذا توفي المحامي أو المحامي المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية يوم
وفاته إلى عياله ،وفي هذه الحالة تطبق أحكام قانون التقاعد
9
العائلي الواردة في قانون التقاعد المدني.
ثانيا ا :إذا حكم على المحامي أو المحامي المتقاعد بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد
على سنة تطبق بحقه وحق عياله األحكام التي تطبق على الموظف
المتقاعد المحكوم الواردة في قانون التقاعد المدني.

المادة (:)18
أولا :يترتب على إحالة المحامي على التقاعد ما يأتي:
 -9نقل إسمه إلى سجل المحامين المتقاعدين.
 -1إمتناعه عن قبول أي عمل جديد من أعمال المحاماة إعتبارا امن
تاريخ تبليغه بقرار إحالته على التقاعد باستثناء ممارسة المحاماة عن
األشخاص المذكورين في المادة ()14من قانون المحاماة.
 -3لزوم تقديمه إلى مجلس النقابة قائمة بالدعاوي واألعمال الموكل بها
على أن ينجزها خالل مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تبلغه بقرار
اإلحالة على التقاعد وإذا لم ينجزها خاللها أعتبر مستقيالامنها ووجب
غلق مكتبه.
ثانيا ا :إذا خالف المحامي المتقاعد احكام الفقرتين ()301من هذه المادة
تقوم الهيئة أو المجلس بإنذاره بوجوب ترك المخالفة خالل سبعة
 1عدلت الفقرة أوال من هذه المادة كما أعالها بموجب المادة التاسعة من قانون رقم ( )1لسنة  1190قانون
التعديل الرابع لسنة  1190لقانون صندوق تقاعد المحامين القليم كوردستان العراق المرقم ( )90لسنة .9111
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أيام من تاريخ تبليغه بها فإذا لم ينفذ اإلنذار يقطع راتبه التقاعدي
لمدة تحددها الهيئة.
المادة ( :)19للمحامي وعياله من بعده طلب ضم كل أو بعض المدة
في الوظيفة أو العمل في دوائر الدولة إلى المدة المقضية في المحاماة
لغرض التقاعد سواء كانت مستمرة أو متقطعة بشرط أن تكون التالية
لتخرجه من كلية الحقوق أو لكلية القانون والسياسة (فرع القانون)
والتزيد المدة المضمونة على مدة ممارسة المحاماة والتتجاوز بأي حال
عشر سنوات.
()9
المادة ( :)21معدلة
أولا :للمحامي ولمن تؤول إليهم الحقوق التقاعدية ولوزير المالية
واإلقتصاد ولمجلس النقابة حق اإلعتراض على قرارات الهيئة فيما
يتعلق بالحقوق وضم المدد أو رفضها لدى مجلس تدقيق قضايا
المتقاعدين خالل ثالثين يوما ا من تاريخ تبلغهم بها ولهم حق الطعن
لدى محكمة التمييز في قرار المجلس خالل ثالثين يوما من تاريخ
تبلغهم بها.
ثانيا ا :يستوفي من المحامي أو المتقاعد عند إعتراضه لدى مجلس التدقيق
تأمينات قدرها ( )91111خمسة عشر الف دينار تعاد إليه إذا ظهر
محقا ا في إعتراضه.
المادة ( )1( :)21معدلة
إستثناء من أحكام المواد السابقة تمنح الهيئة :
 9الغيت الفقرة ثانيا وحلت محلها الفقرة اعاله بموجب المادة الرابعة من قانون رقم ( )1لسنة  1111قانون
التعديل الثاني لقانون صندوق التقاعد المحاميين رقم ( )90لسنة .9111
 1عدلت بموجب المادة الرابعة من قانون رقم ( )1لسنة  1111قانون التعديل األول  .ومن ثم عدلت بموجب المادة
الخامسة من قانون رقم ( )1لسنة  1111قانون التعديل الثاني لقانون صندوق التقاعد المحاميين رقم ( )90لسنة
 ، 9111ومن ثم تم التعديل بموجب المادة العاشرة من قانون رقم  1لسنة  1190قانون التعديل الرابع لقانون
صندوق تقاعد المحامين رقم  90لسنة .9111
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أولا :راتبا تقاعديا ال يقل عن ( )1110111سبعمائة وخمسون ألف دينار
لعوائل المحامين الذين استشهدوا من جراء نضال الحركة التحررية
لكوردستان-العراق.
ثانيا ا :راتبا تقاعديا ال يقل عن ( )6110111ستمائة ألف دينار لعوائل
المحامين المتوفين بعد تخلي السلطة المركزية عن ادارة كوردستان
في  9119/91/13ولغاية صدور قانون صندوق تقاعد المحامين
رقم ( )90لسنة .9111
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الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة ( 1 :)22معدلة
أول :تحتسب ألغراض هذا القانون مدة ممارسة المحاماة خارج أقليم
كوردستان قبل تشكيل اللجنة المؤقتة لنقابة محاميي كوردستان
بتأريخ  9113/9/3وذلك للمحامين المسجلين في النقابة قبل
تأريخ .1113/4/1
ثانيا :يستوجب على المحامين المسجلين في النقابة قبل 1113/4/1
من الذين يطلبون ضم مدة محاماتهم لدى نقابة محاميي أقليم
كوردستان لغرض التقاعد تسديد بدالت األشتراك لتلك السنوات
في النقابة والصندوق.
المادة ( :)23كل محام متقاعد أو فرد من عياله إنقطع عن تناول راتبه
أو عن المراجعة بشأن تخصيصه له مدة تزيد على ثالث سنوات يسقط
حقه عن مدة اإلنقطاع أال إذا كان اإلنقطاع بعذر مشروع ويعتبر التخلف
عن تقديم الوثائق والمعلومات التي تتطلبها الهيئة إنقطاعا ا عن المراجعة
ألغراض هذه المادة.
()1
المادة (:)24
الملغاة.
المادة ( :)25ال يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
 1عدلت هذا المادة كالنص المقروء ،بموجب المادة  99من قانون رقم  1لسنة  1190قانون التعديل الرابع
لقانون صندوق تقاعد المحامين رقم  90لسنة .9111
( )1الغيت هذه المادة بموجب المادة الخامسة من قانون رقم ( )1لسنة  1111قانون التعديل األول لقانون
صندوق التقاعد المحاميين رقم ( )90لسنة .9111
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المادة ( :)26على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة( :)27ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة( )9( :)28مادة اضافية
لوزارة المالية واالقتصاد اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام
هذا القانون.
المادة ( )1( :)29مادة اضافية
تسرى احكام هذا القانون على المحامين الذين سبق وان احيلوا على
التقاعد في اقليم كوردستان قبل نفاذ هذا القانون وتعدل رواتبهم تبعا ا
لذلك
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطنى الكوردستاني

( )9اضيفت هذه المادة بموجب المادة السادسة من قانون رقم ( )1لسنة  1111قانون التعديل األول لقانون
صندوق التقاعد المحاميين المرقم ( )90لسنة .9111
( )1اضيفت هذه المادة بموجب المادة السادسة من قانون رقم ( )1لسنة  1111قانون التعديل الثاني لقانون
صندوق التقاعد المحاميين المرقم ( )90لسنة .9111
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األسباب الموجبة
بعد انتخاب أول برلمان لكوردستان العراق في مايس  9111عبر
إنتخابات ديمقراطية منقطعة النضير شارك فيها أبناء شعب كوردستان
العراق بكل أحزابه وطبقاته وبعد أن قرر المجلس الوطني لكوردستان
العراق باعتباره الممثل الشرعي المنتخب من قبل مواطني اإلقليم
إعتماد الفيدرالية كصيغة للعالقة السياسية بين اإلقليم والحكومة
المركزية في بغداد وحيث أن اإلقليم يتمتع عادة في ظل النظام الفيدرالي
بسلطة تشريع القوانين لتنظيم مختلف المجاالت ونظرا ا إلنقطاع العالقة
مع نقابة المحامين في بغداد بسبب سحب الحكومة المركزية إلدارتها
من اإلقليم أعتبارا ا من  9119/91/19األمر الذي أدى إلى بقاء
المحامين في اإلقليم دون قانون ينظم شؤونهم من أجل تنظيم مهنة
المحاماة وشؤون المحامين وفق أسس سليمة تراعي التطورات
اإلجتماعية واإلقتصادية والديمقراطية الجارية في اإلقليم فقد شرع هذا
القانون.
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