
 دەضتْرٓ عێراقٔ

 
حەّاًەّەٓ پێػەّایبى ّ پیبّچبکبى ّ   ڕۆڵەکبًٔ دۆڵٔ ڕافیذەیي، ًیػتوبًٔ ًێردراّاى ّ پێغەهجەراى، جێگبٓ ئێوە

داًرا،  ًّْضیي ّ الًکەٓ ژهبردى، لەضەر زەّٓ ئێوە یەکەم یبضب لەالیەى هرۆڤەّە پێػەًگبًٔ غبرضتبًیەت ّ داُێٌەرأً
ّاڵتبى ُەًگبّٓ ثۆ ًراّ لەضەر خبکەکەهبى ُبّەاڵى  لەًیػتوبًٔ ئێوەدا دادپەرّەراًەتریي چەرخٔ ضیبضەتٔ ثەڕێْەثردًٔ

 .داُێٌبًیبى کرد خْێٌذّ فەیلەضْف ّ زاًبیبى تێڕاهبًیبى ئەًجبهذاّ ئەدیت ّ غبعیراى ّ پیبّچبکبى ًْێژیبى
ُبتٌٔ ًیػتوبى ّ ُبًّیػتوبًبًوبى ّ ّەاڵهذاًەّەٓ ثبًگەّازٓ  ّەک ُەضتکردى ثە هبفٔ خْا لەضەرهبى ّ، ثەدەًگەّە 

ضەرکردەّ ضیبضیەکبًوبى  هەزًەکبًوبى ّ  (هراجع )ّ ُێسە ًیػتوبًیەکبًوبى ّ ضّْر ثًّْٔ ضەرچبّە  ضەرکردە ئبییٌٔ
 کبًًّْٔ 30دۆضتبًەّە ثۆ یەکەهجبر لە هێژّّدا ثە هلیۆًبى کەش لە  ّ، لە ئبپۆڕەیەکٔ جیِبًیذا لەالیەى ُبّڕێیبى ّ

لە ثیرثًّْٔ ئبزارەکبًٔ  ثە. ثە ژى ّ پیبّ ّ گەًج ّ پیرەّە ثەرەّ ضٌذّقەکبًٔ دەًگذاى ڕۆیػتیي 2005 دّّەهٔ
ُەضتکردى ثە ئبزارٓ غەُیذأً عێراق ثە غیعە ّ ضًٌّْە ّ  چەّضبًذًەّەٓ هەزُەثٔ لەالیەى تبقوە زۆردارەکەّ،

ّ غکبًذًٔ ڕێسٓ غبرە  تْرکوبى لەگەڵ ثراکبًٔ تریبى لە پێکِبتەکبًٔ دیکە ّ ئیحب ّەرگرتي لە ضتەم عەرەة ّ کْرد ّ
جەرگ ضّْتبّ ثە ئبگرٓ گۆڕە ثە کۆهەڵەکبى ّ زۆًگبّەکبى ّ  پیرۆزەکبى ّ ثبغّْر لە هیبًەٓ ِڕاپەڕێٌٔ غەعجبًْٓ

قەضبثخبًەکبًٔ ُەڵەثجە ّ ثبرزاى  دْٓ، ثە ّەدەًگ ُبتي لەضەر ضساکبًٔ ضەرکْتکردًٔ ًەتەّایەتٔ لە دّجەیل ّ ئەّأً
 ثە ئبزارەکبًٔ تْرکوبى لە ثەغیر، ّەک ضەرجەم ًبّچەکبًٔ دیکەٓ عێراق، ّ ئەًفبل ّ کْردە فەیلیەکبى ّ، ُەضتکردى

ّ ضەرۆک عەغیرەت ّ ئبّارەکردًٔ  ئەّەثّْ خەڵکٔ ًبّچەکبًٔ ڕۆژئبّا زۆریبى چەغت ثە لەًبّثردًٔ ضەرکردەّ ڕەهس
ڕۆغٌجیریبى، ثۆیە دەضت لەًبّ دەضت ّ ثەیەک ڕیس ُەّڵوبًذا ثۆ  تْاًبکبى ّ ّغک کردًٔ ضەرچبّەکبًٔ ثیرّ

ڕەگەزپەرضتبًەّ گرێٔ ًبّچەیٔ ّ  عێراقٔ ًْێ، عێراقٔ ئبیٌذە ثەثێ دەهبرگیرٓ هەزُەثْٓ الیەًگیرٓ ثٌیبتٌبًەّەٓ
 .جیبخْازْٓ دّّرخطتٌەّەٓ ُیچ الیەک

هەزُەثگەریەتْٓ ڕەگەزپەرضتیع  ّ تیرۆریع ًەثّْە ڕێگر لەثەردەهوبًذا ثۆ ثٌیبتٌبًٔ دەّڵەتٔ یبضب، تەکفیر  
 پتەّکردًٔ یەکێتٔ ًیػتوبًٔ ّ گرتٌەثەرٓ ڕێگبکبًٔ ئبڵْگۆڕٓ ئبغتیبًەٓ ًەیْەضتبًذیي تب پێکەّە ثەردەّام ثیي لە

 .ُەهْاى دەضەاڵت ّ دادپەرّەراًەٓ داثەغکردًٔ ضبهبى ّ ، ثەخػیٌٔ ُەلٔ یەکطبى ثە
ثە داُبتّْ ّ لە ڕێٔ ڕژێوێکٔ کۆهبرٓ فیذرالٔ  ئێوەٓ گەلٔ عێراق ئێطتب دّآ ُەضتبًەّەهبى ّ ثە هتوبًە ثّْى 

یبضبّ  پیبّّ گەًج ّ پیرەّە پەیوبًوبى داّە ُیووەت ثکەیي ثۆ ڕێسگرتي لە ثٌەهبکبًٔ دیوْکراضٔ فرەیٔ، ثە ژى ّ
خەهەکبًْٓ، هٌذاڵ ّ کبرّثبرەکبًْٓ،  لەًبّثردًٔ ضیبضەتٔ دّژهٌکبراًەّ، گرًگیذاى ثە ژى ّ هبفەکبًْٓ، پیرّ

 .ڕیػەکێػکردًٔ ئبگرٓ تیرۆر ثاڵّکردًەّەٓ کەلتْرٓ فرەیْٓ،
 ثە تەّآّ ّیطتٔ خۆهبى ثە ئبزاداًەّ ئبرەزّّهەًذاًە ثڕیبرٓ یەکگرتٌٔ ئێوەٓ گەلٔ عێراق ثە ضەرجەم پێکِبتەکبًیەّە 

لە ثەُب ثباڵکبًٔ پەیبهە ئبضوبًیەکبى ّ  ئبرەزّّهەًذاًەهبى داّەّ دەرش ّەردەگریي لە ڕاثردّهبى ثۆ داُبتّْهبى، ّە
ئبزاداًەٓ  پبثەًذثّْى ثەم دەضتْرەظ یەکێتٔ. غبرضتبًیەتٔ هرۆڤەّە ئەم دەضتْرەهبى داًب دۆزیٌەّە ًْێکبًٔ زاًطت ّ

 .گەل ّ خبک ّ ضەرّەرٓ عێراق دەپبرێسێ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 ثەًذٓ یەکەم

 ثٌەهب گػتیەکبى



  

   ( 1)هبدەٓ 
حْکوڕأً تێیذا کۆهبرٓ  کۆهبرٓ عێراق دەّڵەتێکٔ فیذڕاڵٔ یەکگرتّْٓ ضەرثەخۆٓ خبّەى ضەرّەریە، ڕژێؤ          

 .یەکپبرچەیٔ عێراق دەپبرێسێت دیوْکراضیە، ئەم دەضتْرەظ  (پەرلەهبًٔ )ًْێٌەرایەتٔ 
  

  ( 2)هبدەٓ 
 :ئیطالم ئبییٌٔ فەرهٔ دەّڵەتە ّ ضەرچبّەٓ ضەرەکی یبضبداًبًە: یەکەم

 .ًبثێت یبضبیەک داثٌرێت لەگەڵ حْکوە جێگیرەکبًٔ ئیطالم ًبتەثب ثێت-          ڕ         
 .ًبثێت یبضبیەک داثٌرێت لەگەڵ ثٌەهب دیوْکراضیەکبى ًبتەثب ثێت-          ة        
ًبثێت یبضبیەک داثٌرێـت کە ًبکۆک ًّبتەثب ثێت لەگەڵ ئەّ هبف ّ ئبزادیە ثٌەڕەتیبًەٓ کە لەم دەضتْرەدا -        ج        
 .ُبتّْى

  

تەّآّ هبفە ئبیٌیەکبًٔ ضەرجەم  ئەم دەضتْرە ًبضٌبهەٓ ئیطالهٔ زۆریٌەٓ گەلٔ عێراق دەپبرێسێت، ُەرّەُب :دّّەم
 .ثیرّثبّەڕّ هْهبرەضەٓ ئبیٌیەّە تبکەکبى دەپبرێسێت لەڕّّٓ ئبزادٓ

  

  ( 3)هبدەٓ 
داهەزرێٌەرّ کبریگەرە لە کۆهەڵەٓ  عێراق ّاڵتێکە لە ًەتەّەّ ئبییي ّ ئبیٌسآ جیبجیب پێکِبتّْە، ّ ئەًذاهی          

 .پەیوبًٌبهەکبًٔ ّ ثەغێکە لە جیِبًٔ ئیطالهٔ ّاڵتبًٔ عەرەثٔ ّ پبثەًذە ثە
  

  ( 4)هبدەٓ 
پبرێسراّە لە فێرکردًٔ  زهبًٔ عەرەثْٓ کْردٓ دّّ زهبًٔ فەرهیي لە عێراقذا، هبفٔ ضەرجەم عێراقیەکبى :یەکەم

لە دەزگبکبًٔ فێرکردًٔ دەّڵەتذا ثە پێٔ یبضب پەرّەردەییەکبى، یبى  ڕۆڵەکبًیبى ثە زهبًٔ دایکیبى ّەک تْرکوبًٔ ّ ضریبًٔ
 .زهبًێکٔ دیکە لە دەزگبکبًٔ فێرکردًٔ تبیجەتذا ثە ُەر
ضٌّْرٓ دەضتەّاژەٓ زهبًٔ فەرهٔ دیبریذەکرێت، چۆًیەتٔ جێجەجێکردًٔ حْکؤ ئەم هبدەیەظ ثە یبضب ئەم : دّّەم

  :خباڵًە دەگرێتەّە
 .دەرکردًٔ ڕۆژًبهەٓ فەرهٔ ثە ُەردّّ زهبى-          ڕ         
زهبًەکە ّەک ئەًجْهۀً ًْێٌەراى  قطەکردى ّ ّتّْێژّ دەرثڕیي لە ثْارە فەرهیەکبًذا ثەُەریەک لە دّّ-         ة        

 .فەرهیەکبى ّ ئەًجْهۀً ّەزیراى ّ دادگبکبى ّ کۆًگرە
 .داًٌبى ثە ثەڵگەًبهە فەرهیەکبى ّ ئبڵْگۆڕکردًٔ ًبهەّ دەرکردًٔ ثەڵگەًبهە فەرهیەکبى ثە ُەردّّ زهبى-        ج        
 .کردًەّەٓ قْتبثخبًە ثە ُەردّّ زهبًەکە ثە پێٔ یبضب پەرّەردەییەکبى-         د        
 .ُەر ثْارێکٔ دیکە کە ثٌەهبٓ یەکطبًٔ ثیگرێتەّە، ّەک پبرە ّ پەضبپۆرت ّ پّْل-         ٍ        
 .داهْ دەزگب فیذرالی فەرهیەکبى لە ُەرێؤ کْردضتبى ُەردّّ زهبًەکە ثەکبردەُێٌي: ضێیەم

زهبًٔ تْرکوبًٔ ّ ضیریبًٔ دّّ زهبًٔ فەرهی ترى لەّ یەکە ئیذاریبًەدا کە تیبیذا زۆریٌەٓ داًیػتْاى : چْارەم
 .پێکذەُێٌي

فەرهٔ ئەگەر زۆریٌەٓ  ُەر ُەرێن ّ پبرێسگبیەک هبفٔ ئەّەٓ ُەیە زهبًێکٔ ًبّخۆیٔ دیکە ثکبتە زهبًٔ :پێٌجەم
 .داًیػتْاًەکەٓ لە ڕاپرضیەکٔ گػتیذا ثڕیبریبى لەضەردا

  

  ( 5)هبدەٓ 
دەًگذأً ڕاضتەّخۆّ  ضەرّەرٓ ثۆ یبضبیە، گەلیع ضەرچبّەٓ دەضەاڵت ّ غەرعیجًّْیەتٔ، کە ثە ُۆٓ          

 .دەدات ًِێٌیەّە لە ڕێٔ داهْ دەزگب دەضتّْریەکبًەّە ئەًجبهٔ



  

  ( 6)هبدەٓ 
 .ئبڵْگۆڕٓ دەضەاڵت ئبغتیبًەّ لە ڕێٔ ئەّ هیکبًیسهە دیوْکراضیبًەّە دەثێََـت کە لەم دەضتّْرەدا ئبهبژەیبى پێکراّە

  

  ( 7)هبدەٓ 
ًەژادٓ ثکبتە ثەرًبهەٓ خۆٓ یبى  ڕێگەًبدرێ ثەُیچ ُێسێک ڕەگەزپەرضتٔ یبى تیرۆر یبى تەکفیر یبى پبکطبزٓ :یەکەم

یبخْد ثبًگەغەیبى ثۆ ثکبت ّ پبضبّیبى ثۆ ثِێٌێتەّە، ثە تبیجەت پبرتٔ  ُبًٔ ئەّ کبراًە ثذات یب ڕێیبى ثۆخۆظ ثکبت
فرەیٔ ضیبضٔ جێٔ ثجێتەّە، ئەهەظ  ضەدداهٔ لە عێراقذا، لە ژێر ُەر ًبّێکذا ثێت، ڕێگەظ ًبدرێت لە ژێر ًبّٓ ثەعطٔ

 .ثە یبضب ڕێکذەخرێت
پبراضتٌٔ خبکەکەٓ لەّەٓ  پبثەًذ دەثێت ثە دژایەتیکردًٔ تیرۆر ثە ُەهّْ غێْەکبًیەّەّ کبر دەکبت ثۆ دەّڵەت: دّّەم

 .تیرۆریطتبى ثجێتە ثبرەگبّ غْێٌٔ تێپەرثّْى ّ گۆڕەپبًٔ چبالکیٔ
  

  ( 8)هبدەٓ 
کبرّثبرٓ ًبّخۆٓ ّاڵتبًٔ دیکەّە،  عێراق ڕەچبّٓ ثٌەهبٓ دراّضێیەتٔ دەکبت ّ پبثەًذ دەثێت ثە دەضتْەرًەداًە          

ُۆکبرٓ ئبغتیبًە، پەیْەًذیەکبى لەضەر ثٌەهبٓ ثەرژەّەًذٓ ُبّثەظ ّ  کبریع دەکبت ثۆ چبرەضەرکردًٔ کێػەکبى ثە
 .ُبّتب دادەهەزرێٌێْ، ڕێس لە پبثەًذثًّْە ًێْدەّڵەتیەکبى دەگرێت هبهەڵەٓ

  

  ( 9)هبدەٓ 
  :یەکەم

عێراق پێکذێت ثە ڕەچبّکردًٔ  ُێسە چەکذارەکبًٔ عێراق ّ دەزگبکبًٔ ئبضبیع لە پێکِبتەکبًٔ گەلٔ-     ڕ    
 جیبّازٓ یب دّّرخطتٌەّەٓ ُیچ الیەک ّ لە ژێر رکێفٔ دەضەاڵتٔ هەدەًیذا ُبّضەًگْٓ ڕێژەٓ ًْێٌەرایەتیکردًیبى ثەثێ

ّ دەضت ّەرًبداتە کبرّثبرٓ  دەثێت ّ ثەرگرٓ     لە عێراق دەکبت ّ ًبثێتە دەزگبیەک ثۆ داپڵۆضیٌٔ گەلٔ عێراق
 .ضیبضیەّەّ ڕۆڵٔ ًبثێت لە ئبڵْگۆڕٓ دەضەاڵتذا

 .قەدەغەیە هیلیػیبٓ ضەرثبزٓ درّضت ثکرێت لە دەرەّەٓ ُێسە چەکذارەکبًذا-         ة    
ضەرثبزاًەغەّە کە لە ّەزارەتٔ ثەرگریي  ًبثێت ُێسە چەکذارەکبًٔ عێراق ّ ئەّاًەٓ لەّ ثْارەدا کبر دەکەى ثەّ-    ج    

ّەرگرتٌٔ پۆضتٔ  ڕێکخراّێکٔ ضەر ثەّ هەیذاًەى، لە ُەڵجژاردًەکبًذا خۆیبى ثپبڵێْى ثۆ یبى کبرهەًذأً ُەر فەرهبًگەّ
لەثەرژەّەًذٓ پبلێْراّاى، ُەرّەُب ًبثێت ثەغذارٓ ثکەى لە ُەر  ضیبضی، ّە ًبثێت ُەڵوەتٔ ُەڵجژاردى ئەًجبم ثذەى

کبراًە ثە ًبّٓ کەضبیەتٔ خۆیبى یبى  دیکەدا کە ّەزارەتٔ ثەرگرٓ قەدەغەٓ ثکبت، ئەّ کەضبًە ًبثێت ُەضتي ثەّ کبرێکٔ
 .دەًگذاًیبى ثفەّتێت پۆضتەکەیبًەّە ثێت، ثە ثێ ئەّەٓ هبفٔ

 ُەڵذەضتێ ثە کۆکردًەّەٓ زاًیبرٓ ّ ُەڵطەًگبًذًٔ ئەّ ُەڕەغبًەٓ کە دەزگبٓ ُەّاڵگرٓ ًیػتوبًٔ عێراق-    د    
ُەرّەُب دەزگبکە لە ژێر دەضەاڵتٔ  .ڕّّثەڕّّٓ ئبضبیػٔ ًیػتوبًٔ دەثٌەّە ثە ڕاّێژکردى لەگەڵ حکْهەتٔ عێراقذا

 .دەثێت ّ ثە پێٔ یبضبّ ثٌەهب داًپێذاًراّەکبًٔ هبفٔ هرۆڤ کبردەکبت هەدەًْٓ  چبّدێرٓ دەضەاڵتٔ یبضبداًبًذا
تبیجەتي  ثە ًەُێػتي ّ ثاڵّثًّْەّەّ گەغەکردى ّ  حکْهەتٔ عێراق ڕێس لەّ پبثەًذثًّْە ًێْەدەڵەتیبًە دەگرێت کە-    ٍ   

دەگرێت کە  چەکٔ ًبّکْٓ کیویبّْٓ ثبیەلۆژْٓ جێجەجێیبى دەکبت ّ ڕێگب لەُەر ُەًگبّێک ثەرُەهِێٌبى ّ ثەکبرُێٌبًٔ
ثەکبرُێٌبًیبًەّە ُەیە ّەک ئبهبدەضبزْٓ کەرەضەّ تەکٌۆلۆجیبّ  پەیْەًذٓ ثە گەغەداى ّ درّضتکردى ّ ثەرُەهِێٌبى ّ

  .پەیْەًذیکردى ضیطتەهٔ

  

 .خسهەتٔ ئباڵ ثە یبضب ڕێک دەخرێت: دّّەم
  

  ( 10)هبدەٓ 
پبثەًذە ثە ڕێسگرتٌیبى ّ  غْێٌە پیرۆزّ ئبیٌیەکبى لە عێراقذا قەّارەٓ ئبیٌْٓ غبرضتبًیي، دەّڵەتیع          



 .ئبزادٓ هطۆگەرکردًٔ ئەًجبهذأً درّغوەکبى تێیبًذا ثە
  

  ( 11)هبدەٓ 
 .ثەغذا پبیتەختٔ کۆهبرٓ عێراقە          

  

  ( 12)هبدەٓ 
 .ئباڵّ درّغن ّ ضرّّدٓ ًیػتوبًٔ ثە یبضب ڕێک دەخرێت ثەهەرجێک ئبهبژە ثە پێکِێٌەرەکبًٔ گەلٔ عێراق ثکەى: یەکەم
 .هەدالیبّ پػّْە فەرهْٓ ثۆًە ئبییٌْٓ ًیػتوبًیەکبى ّ ڕۆژژهێرٓ فەرهٔ ثە یبضب ڕێکذەخرێي: دّّەم

  

  ( 13)هبدەٓ 
ُەهّْ غْێٌێکٔ عێراقذا پبثەًذثي  ئەم دەضتْرە ثە یبضبٓ ثباڵّ ُەرە ثەرز دادەًرێت لە عێراقذاّ،  پێْیطتە لە :یەکەم

 .پێْەٓ ثە ثێ جیبّازٓ
 .ًبثێت یبضبیەک داثٌرێت پێچەّاًەٓ ئەم دەضتْرە ثێت: دّّەم

  
  
  
  

  
  

 ثەًذٓ دّّەم

  
  

 
 هبف ّ ئبزادیەکبى

  
  
  

 
 ثەغٔ یەکەم

 هبفەکبى

  
  
  
  
  

 
 هبفە هەدۀً ّ ضیبضیەکبى/ لقٔ یەکەم

  
  
  
  
  

 



  ( 14)هبدەٓ 
ًەتەّە یب ثٌەچە یب ڕەًگ یب ئبییي یب ئبییٌسا  عێراقیەکبى یەکطبًي لەثەردەم یبضبدا ثەثێ جیبّازٓ ڕەگەز یب ًەژاد یب          

 .ثبرّدۆخٔ ئبثّْرٓ یب کۆهەاڵیەتیبى یب ثیرّثبّەڕ یب ثۆچّْى یب
  
  
  
  
  

 
  ( 15)هبدەٓ 

ضٌْردار ثکرێت، تەًِب ثە پێٔ  ُەهّْ تبکێک هبفٔ ژیبى ّ ئبضبیع ّ ئبزادٓ ُەیەّ ًبثێت لێیبى ثێجەظ یبى           
 .تبیجەتوەًذەّە ًەثێت یبضبّ ثەپػت ثەضتي ثە ثڕیبرٓ دادگبٓ

  
  
  
  
  

 
  ( 16)هبدەٓ 

 .یەکطبًٔ ُەل هبفێکٔ ُەهّْ عێراقیەکبًە، دەّڵەتیع ڕێْغْێٌٔ پێْیطت دەگرێتەثەر ثۆ ثەدیِێٌبًٔ ئەم هبفە          
  
  
  
  
  

 
  ( 17)هبدەٓ 

ُەر تبکێک هبفٔ پبراضتٌٔ تبیجەتوەًذٓ کەضێتٔ خۆٓ ُەیە ثەّ غێْەیەٓ کە ًبتەثب ًەثێت لەگەڵ هبفٔ کەضبًٔ : یەکەم
 .دیکەّ ئبداثٔ گػتیذا

ڕێسٓ هبڵ پبرێسراّەّ ًبثێت کەش ثچێتە ًبّٓ یبى ثپػکٌرێ یبى ُەڵجکْترێتە ضەرٓ تەًِب ثە ثڕیبرٓ دادگبّ : دّّەم
  .ثەپێٔ یبضب ًەثێت

  
  
  
  
  

 
  ( 18)هبدەٓ 

 .ڕەگەزًبهەٓ عێراقٔ هبفٔ ُەهّْ عێراقیەکەّ ثٌەهبٓ ُبّاڵتیججًْە: یەکەم
 .ُەر کەضێک ثبّک یبى دایکٔ عێراقٔ ثێت ثە عێراقٔ دادەًرێت، ئەهەظ ثە پێٔ یبضب ڕێکذەخرێت: دّّەم
  :ضێیەم

دایک ثّْثێت ، ُەرکەضێک  ًبثێت لە ُیچ ثبرّدۆخێکذا ڕەگەزًبهە لە کەضێک ثطەًرێتەّە کە لە عێراق لە  -ڕ 
 .ثکبتەّە، ئەهەظ ثە یبضب ڕێکذەخرێت ڕەگەزًبهەٓ لێطەًراثێتەّە هبفٔ ئەّەٓ ُەیە داّآ

 .ڕەگەزًبهەٓ عێراقٔ لە کەضێک دەضەًرێتەّە کە ّەریگرتْە لەّ ثبراًەدا کە یبضب ئبهبژەٓ پێذەکبت-      ة
ضیبضْٓ ثْارٓ ئبضبیع لە  دەکرێت کەضێکٔ عێراقٔ ُەڵگرٓ چەًذ ڕەگەزًبهەیەک ثێت، ُەرکەضێک پۆضتٔ :چْارەم

 .ڕەگەزًبهەیەکٔ دٓ، ئەهەظ ثە یبضب ڕیکذەخرێت ئبضتێکٔ ثباڵدا ّەرثگرێت، دەثێت ّاز ثِێٌێت لەُەر



ڕەگەزًبهەٓ عێراقٔ ًبدرێت ثە هەثەضتٔ ضیبضەتٔ ًیػتەجێکردى کە ثجێتە ُۆٓ تێکذأً پێکِبتەٓ داًیػتْأً : پێٌجەم
 .عێراق
حْکوەکبًٔ ڕەگەزًبهە ثە یبضب ڕێکذەخرێت، ئەّ داّایبًەظ کە لەّێْە ضەرٓ ُەڵذاّە لەالیەى دادگبٓ : غەغەم

 .تبیجەتوەًذەّە تەهبغب دەکرێت
  
  
  
  
  

 
  ( 19)هبدەٓ 

 .دادگب ضەرثەخۆیەّ ُیچ دەضەاڵتێکٔ ثەضەرەّە ًیە جگە لە یبضب:  یەکەم
ضسا ًبدرێت تەًِب ثەّ کردەّاًە  ُیچ کەضێکیع. ُیچ کەضێک تبّاًجبر ًبکرێت ّ ضسا ًبدرێت تەًِب ثە دەق ًەثێت  :دّّەم

ثۆ  ئەًجبهذأً تبّاًذا ًبثێت ضسایەک ثطەپێٌرێت کە تًْذتر ثێت لەّ ضسایەٓ کە ًەثێت کە یبضب ثە تبّأً دادەًێت،  لەکبتٔ
 .ئەّ تبّاًە دیبریکراّە

 .پەًب ثردًە ثەر دادگب هبفێکٔ پبرێسراّەّ داثیٌکراّە ثۆ ُەهّْ کەضێک: ضێیەم
 .هبفٔ ثەرگرٓ کردى پیرۆزەّ داثیٌکراّە لە ُەهّْ قۆًبغەکبًٔ لێکۆڵیٌەّەّ دادگبییکردًذا: چْارەم
دادپەرّەردا، تبّاًجبر دّآ ثەرثًّْٔ ثە  تبّاًجبر ثێتبّاًە تبّەکْ تبّاًەکەٓ لەضەر دەضەلوێت لە دادگبیەکٔ یبضبیی :پێٌجەم

  .ًبکرێت تەًِب هەگەر ثەڵگەٓ ًْێ ضەرُەڵجذات ُەهبى تبّأً پێػّْ دادگبیٔ
ُەهّْ کەش هبفٔ ئەّەٓ ُەیە ثە دادپەرّەرٓ هبهەڵەٓ لەگەڵذا ثکرێت لە کبتٔ گرتٌەثەرٓ ڕێْغْیٌٔ دادگبیْٓ : غەغەم

 .کبرگێڕی لەگەڵیذا
 .داًیػتٌٔ دادگبکبى ثە ئبغکرا ئەًجبم دەدرێت، تەًِب هەگەر دادگب ثیەّێت ًِێٌٔ ثێت: حەّتەم
 .ضساداى تبکە کەضیە: ُەغتەم
ّتراثێت، ثەاڵم ئەم ُەاڵّێردًە  یبضب ثۆ کبتٔ پێع دەرچًّْٔ کبرٓ پێٌبکرێت  هەگەر لە یبضبکەدا غتێکٔ تر :ًۆیــەم

 .یبضبکبًٔ ثبج ًبگرێتەّە
 .یبضبٓ ضساداى کبرٓ پێٌبکرێت ثۆ پێع کبتٔ دەرچًّْٔ هەگەر ثۆ تبّاًجبر ّا ثبغتر ثێت: دەیــەم

ثْدجەٓ دەّڵەت ثۆ ئەّ کەضەٓ کە  دادگب پبرێسەرێک ثۆ ثەرگرٓ لە تبّاًجبر یبى کەتٌکەر تەرخبى دەکبت لەضەر :یبزدەیەم
 .پبرێسەرٓ ًیە ثەرگرٓ لێجکبت

  :دّاًسەیەم
 .گلذاًەّە قەدەغەیە-      ڕ
کراّە ثۆ ئەّ هەثەضتە ثە پێٔ یبضبٓ  ًبثێت ُیچ کەش ثەًذ ثکرێت یبى ثگیرێت تەًِب لەّ غْێٌبًە ًەثێت کە تەرخبى   -ة 

  .کۆهەاڵیەتٔ دەیگرێتەّەّ لە ژێر ڕکێفٔ دەّڵەتذایە ثەًذیخبًەکبى کە ضەرپەرغتٔ تەًذرّضتْٓ
لە ثیطت ّ چْار کبتژهێر تێپەڕ  لێکۆڵیٌەّەٓ ضەرەتبیٔ دەخرێتە ثەردەم دادّەرٓ پەیْەًذیذار لە هبّەیەکذا کە -ضیبزدەیەم

 درێژثکرێتەّە تەًِب ثۆ یەک جبر ًەثێت ّ ثۆ ُەهبى ًەکبت لە دّآ دەضتگیرکردًٔ تبّاًجبرّ ًبثێت
                                                 .هبّە

                                                                                                                         

  
  

 
  ( 20)هبدەٓ 
ثە هبفە ضیبضیەکبى ُەیە لەّاًە  ُبّاڵتیەک ثە ژى ّ پیبّەّە هبفٔ ثەغذاریکردًی لە کبرّثبرٓ گػتْٓ غبد ثّْى ُەهّْ

 .هبفٔ دەًگذاى ّ ُەڵجژاردى ّ خۆپباڵّتي
  
  
  

  ( 21)هبدەٓ 



 .ًبثێت ُیچ کەضێکٔ عێراقٔ ثذرێتە دەضت الیەى ّ دەضەاڵتٔ ثیبًٔ: یەکەم
ضیبضٔ ثذرێتە دەضت الیۀً ثیبًٔ  هبفٔ پەًبثەرٓ ضیبضٔ لە عێراقذا ثە پێٔ یبضب ڕێکذەخرێت ّ،  ًبثێت پەًبثەرٓ :دّّەم

 .ثە جێٔ ُێػتّْە یبى ثەزۆر ثگەڕێٌرێتەّە ثۆ ئەّ ّاڵتەٓ کە
تیرۆریطتٔ یبى ُەرکەضێک  ضیبضٔ ًبدرێتە کەضێک کە تبّاًجبر کراثێت ثە تبّأً ًێْدەّڵەتٔ یبى پەًبثەرێتٔ: ضێیەم

 .زیبًٔ ثە عێراق گەیبًذثێت
  

  
 

 هبفە ئبثّْرْٓ کۆهەاڵیەتْٓ ڕۆغٌجیریەکبى/ لقٔ دّّەم 
  

  
 

  ( 22)هبدەٓ 
 .کبرکردى هبفٔ ُەهّْ عێراقیەکبًە ثەجۆرێک کە ژیبًێکٔ ئبضّْدەیبى ثۆ هطۆگەر ثکبت: یەکەم
یبضب پەیْەًذٓ ًێْاى کرێکبرّ خبّۀً کبر رێکذەخبت لەضەر ثٌەهبٓ ئبثّْرْٓ ثە ڕەچبّکردًٔ رێطبکبًٔ :دّّەم

 .دادپەرّەرٓ کۆهەاڵیەتٔ
دەّڵەت هبفٔ پێکِێٌبًٔ ڕێکخراّّ یەکێتیە پێػەییەکبى ّ ثّْى ثە ئەًذام تێیبًذا دەپبرێسێت، ئەهەظ ثە یبضب : ضێیەم

 .ڕیکذەخرێت
  

  
 

  ( 23)هبدەٓ 
خبّەًذارێتٔ تبیجەت پبرێسراّەّ خبّەى هْڵک هبفٔ ضّْد لێْەرگرتي ّ ّەثەرُێٌبى ّ ثەکبرثردًٔ ُەیە لە ضٌْرٓ : یەکەم
 .یبضبدا
ًەثێت ّ لە ثەراهجەردا  ًبثێت خبّەًذارێتٔ تبیجەت لەکەش ثطەًرێتەّە تەًِب ثەهەثەضتٔ ضّْدٓ گػتٔ :دّّەم

 .ڕێکذەخرێت قەرەثّْیەکٔ دادپەرّەراًە ثکرێتەّە، ئەهەظ ثە یبضب
  :ضێیەم

دیکە ثجێتە خبّۀً هبڵٔ ًەگْێسراّە  عێراقی هبفٔ خبّەًذارێتٔ ُەیە لە ُەهّْ غْێٌێک لە عێراقذاّ ًبثێت کەضٔ  -ڕ 
 .هەگەر کەضێک ثە یبضب ئەّ هبفەٓ ثذرێتێ

 .خبّەًذارێتیکردى ثە هەثەضتٔ گۆڕیٌٔ پێکِبتەٓ داًیػتْاى قەدەغەیە-      ة
  
  

 
  ( 24)هبدەٓ 

لە ًێْاى ُەرێن ّ پبرێسگبکبًذا،  دەّڵەت ئبزادٓ گْاضتٌەّە ثۆ کرێکبرّ غوەک ّ ضەرهبیەداراى دەضتەثەر دەکبت          
 .ئەهەظ ثە یبضب ڕیکذەخرێت

   

 
  ( 25)هبدەٓ 

ئبثّْریە ًْێیەکبى ثەجۆرێک کە  دەّڵەت چبکطبزٓ لە ئبثّْرٓ عێراقذا دەگرێتە ئەضتۆ ثە پػتجەضتي ثە ثٌەهب          
 .هطۆگەر ثکبت ُبّکبت لەگەڵ ُبًذاى ّ گەغەپێذأً کەرتٔ تبیجەتذا ّەثەرُێٌبًٔ تەّآّ داُبت ّ ضەرچبّەکبى

  
 

  ( 26)هبدەٓ 
 .دەّڵەت ُبًذأً ّەثەرُێٌبى لە ئەضتۆ دەگرێت لە ثْارە جیبجیبکبًذا، ئەهەظ ثە پێٔ یبضب ڕێکذەخرێت          

  



  
 

  ( 27)هبدەٓ 
 .دارایٔ گػتٔ ًبثێ دەضتکبرٓ ثکرێت ّ پبراضتٌٔ ئەرکٔ ُەهّْ ُبّاڵتیەکە: یەکەم
ئەّ ضٌّْراًەٓ کە ًبکرێ  حْکؤ تبیجەت ثە پبراضتي ّ ثەڕێْەثردًٔ هْڵکٔ دەّڵەت ّ هەرجٔ ثەکبرُێٌبى ّ :دّّەم

 .ضبزغیبى لەضەر ثکرێت ثە یبضب ڕێکذەخرێت
  
  

 
  ( 28)هبدەٓ 

 .ثبج ًبضەپێٌرێت ّ ُەهْار ًبکرێت ّ ّەرًبگیرێت ّ لێجْردى ًبیگرێتەّە تەًِب ثە یبضب ًەثێت: یەکەم
ضەر الًٔ کەهٔ ئبضتٔ ثژێْٓ،  خبّەى داُبتٔ کەم لە ثبج دەثەخػرێت ثۆ ئەّەٓ ڕیگەًەدرێت دەضتذرێژٓ ثکرێتە :دّّەم

 .ئەهەظ ثە یبضب ڕێکذەخرێت
  
  

 
  ( 29)هبدەٓ 

 :یەکەم
 .خێساى ثٌەهبٓ کۆهەڵگەیەّ دەّڵەت پبرێسگبرٓ لە قەّارەّ ثەُب ئبییٌْٓ ڕەّغتْٓ ًیػتوبًیەکەٓ دەکبت-      ڕ
تبزەپێگەیػتّْاى ّ الّاى دەکبت ّ ُەل  دەّڵەت پبراضتٌٔ دایکبیەتْٓ هٌذاڵ ّ پیر لە ئەضتۆ دەگرێت ّ ضەرپەرغتٔ   -ة 

 .گەغەداى ثە تْاًب ّ لێِبتّْییەکبًیبى ّ هەرجٔ گًْجبّیبى ثۆ دەڕەخطێٌێت ثۆ
ثبّکبى، دایکبى ّ ثبّکبًیع هبفٔ  هٌذااڵى هبفی پەرّەردەّ ضەرپەرغتْٓ فێرکردًیبى ُەیە لەضەر دایکبى ّ :دّّەم

 .هٌذااڵًیبى ثە تبیجەتٔ لەکبتٔ پیرثّْى ّ ثێ دەضەاڵتْٓ پەککەّتٌذا ڕێسگرتي ّ ضەرپەرغتٔ کردًیبى ُەیە لەضەر
ثکرێي ّ دەّڵەتیع ڕێْغْێٌٔ   (االضتغالل القتێبدی )ثە ُیچ غێْەیەک ًبثێت هٌذااڵى چەّضبًذًەّەٓ ئبثْرٓ  :ضێیەم

 .پێْیطت دەگرێتەثەر ثۆ پبراضتٌیبى
 .ڕێگە ًبدرێت ثەگرتٌەثەرٓ غێْازەکبًٔ تًْذّتیژْٓ ضتەم  لە خێساى ّ قْتبثخبًە ّ کۆهەڵگەدا: چْارەم

  
  

  ( 30)هبدەٓ 
لەگەڵ – تبیجەت هٌذالڕ ّ ئبفرەت  ثە- دەّڵەت چبّدێرٓ کۆهەاڵیەتْٓ تەًذرّضتٔ داثیي دەکبت ثۆ تبک ّ خێساى   :یەکەم

 .داُبتێکٔ گًْجبّّ غْێٌٔ ًیػتەجێٔ ئبراهیبى ثۆ هطۆگەر ثکبت ثٌەهب ضەرەکیەکبًٔ ژیبًێکٔ ئبضّْدە، کە
ًەخۆغٔ ّ ثێتْاًبیٔ کبرکرى ّ  دەّڵەت چبّدێرٓ کۆهەاڵیەتٔ ثۆ عێراقیەکبى داثیي دەکبت لەکبتٔ پیرثّْى ّ :دّّەم

 یبى ثۆ داثیي (التڕهیي ااڵجتوبعی )ُەرّەُب خسهەتگْزارٓ دڵٌیبیٔ کۆهەاڵیەتی ئبّارە ثّْى ّ ُەتیْ کەّتي ّ ثێکبریذا،
ًیػتەجێجّْى ّ پرۆگراهٔ تبیجەتیبى ثۆ  دەکبت ّ کبر دەکبت ثۆ پبراضتٌیبى لە ًەخْێٌذەّارٓ ّ ترش ّ ًەثًّْٔ غْێٌٔ

 .ّ ضەرپەرغتٔ کردًیبى، ئەهبًەظ ثە پێٔ یبضب ڕێکذەخرێي دەضتەثەر دەکبت ثەهەثەضتٔ ئبهبدەکردى
  
  
  

  ( 31)هبدەٓ 
تەًذرّضتٔ گػتْٓ پێذّایطتیەکبًٔ  ُەهّْ عێراقیەک هبفٔ چبّدێرٓ تەًذرّضتٔ ُەیەّ دەّڵەت گرًگٔ دەدات ثە :یەکەم

 .لەڕێگبٓ ثٌیبتٌبًٔ ًەخۆغخبًەّ داهْ دەزگبٓ تەًذرّضتٔ جۆراّجۆرەّە خۆپبرێسْٓ چبرەضەر کردى داثیي دەکبت
چبرەضەرٓ تبیجەتیبى ُەیە ثە  کەضبیەتْٓ دەضتەکبى هبفٔ داهەزراًذًٔ ًەخۆغخبًەّ ثٌکەٓ تەًذرّضتْٓ خبًەٓ :دّّەم

 .ضەرپەرغتٔ دەّڵەت، ئەهەظ ثە یبضب ڕێکذەخرێت
  
  

 



  ( 32)هبدەٓ 
ئبهبدەضبزیبى لە ئەضتۆ دەگرێت ثەهەثەضتٔ  چبّدێرٓ کەهئەًذاهبى ّ کەضبًٔ خبّەى پێذاّیطتی تبیجەت دەکبت ّ دەّڵەت

 .ئەهەظ ثە یبضب ڕیکذەخرێت تێکەڵکردًیبى لەگەڵ کۆهەڵگەدا،
  
  

 
  ( 33)هبدەٓ 

 .ُەهّْ تبکێک هبفٔ ئەّەٓ ُەیە لە ثبرّدۆخێکٔ ژیٌگەیٔ پبکذا ثژٓ: یەکەم
 .دەّڵەت پبراضتٌٔ ژیٌگەّ ُەهەجۆرٓ زیٌذەّەراى لە ئەضتۆ دەگرێت: دّّەم

  
  

  ( 34)هبدەٓ 
دەکبت، لە قۆًبغٔ ضەرەتبییذا  فێرکردى ُۆکبرێکٔ ضەرەکیە ثۆ ثەرەّپێػچًّْٔ کۆهەڵگەّ هبفێکە دەّڵەت داثیٌٔ :یەکەم

 .ًەخْێٌذەّارٓ لە ئەضتۆ دەگرێت ثە زۆرەهلێیەّ دەّڵەتیع لەًبّثردًٔ
 .خْێٌذًٔ ثە خۆڕایٔ هبفٔ ُەهّْ عێراقیەکبًە لە قۆًبغە جیبجیبکبًذا: دّّەم
خسهەتٔ هرۆڤبیەتٔ ثکبت ّ  دەّڵەت ُبًٔ لێکۆڵیٌەّەٓ زاًطتٔ دەدات ثۆ هەثەضتٔ ئبغتیبًە ثەّ غێْەیەٓ :ضێیەم

 .جۆرەکبًٔ ثلیوەتٔ دەکبت ضەرپەرغتٔ داُێٌبى ّ دۆزیٌەّەٓ ًْێْ ضەرجەم
 .فێرکردًٔ تبیجەت ّ ئەُلٔ دەضتەثەردەکرێت ّ ثەپێٔ یبضب ڕێکذەخرێت: چْارەم

 
  ( 35)هبدەٓ 

لەگەڵ هێژّّٓ غبرضتبًٔ ّ  دەّڵەت ضەرپەرغتٔ چبالکٔ ّ داهْدەزگب ڕۆغٌجیریەکبى دەکبت ثە غێْەیەک کە          
 .پػتجەضتي ثە ثیرّثۆچۆًٔ ڕًّبکجیریبًەٓ ڕەضۀً عێراقٔ ڕۆغٌجیرٓ عێراق ثگًْجێت، ُەرّەُب ضّْردەثێت لەضەر

 
  ( 36)هبدەٓ 

 
چبالکیەکبًٔ ثکبت ّ ضـەرپـەرغتـٔ  ئەًجبهذأً ّەزرظ هبفٔ ُەهّْ کەضێکە، ُەرّەُب پێْیطتە دەّڵەت ُبًٔ          

 .ثـکبت ّ پێذاّیطتیەکبًٔ ثۆ داثیي ثکبت
  

 
 ثەغٔ دّّەم

 ئبزادیەکبى

  
  

  ( 37)هبدەٓ 
  :یەکەم

 .ئبزادْٓ ڕێسٓ هرۆڤ پبرێسراّە-          ڕ         
 .ًبثێت کەش دەضتگیرثکرێت یبى لێکۆڵیٌەّەٓ لەگەڵ ثکرێت تەًِب ثە پێٔ ثڕیبرٓ دادگب ًەثێت-           ة        
قەدەغەیەّ، ُەر داًپێذاًبًێک ثەزۆر یبى  ُەهّْ جۆرەکبًٔ ضسادأً دەرًّّْٓ جەضتەیْٓ هبهەڵەٓ ًبهرۆڤبًە-    ج       

قەرەثّْ ثکبت  ثبیەخێکٔ یبضبیٔ ًیە، زیبًلێکەّتّْ هبفٔ ئەّەٓ ُەیە ثە پێٔ یبضب داّآ ُەڕەغە یبى ضساداى ثێت ُیچ
 .لەّ زیبًە هبدٓ ّ هەعٌەّیبًەٓ کە لێٔ کەّتّْە

دەّڵەت پبرێسگبرٓ تبک دەگرێتە ئەضتۆ لە زۆرلێکردًٔ ضیبضْٓ ئبیٌْٓ ًبثێت کەش لەثەر ئەّ ُۆکبراًە : دّّەم
 .دەضتگیرثکرێت

ُەرّەُب ثبزرگبًٔ ثە ئبفرەت ّ  ّ ثەًذایەتْٓ ثبزرگبًٔ ثە ثەًذەّە قەدەغەیە، (ضْغرە )کبرکردًٔ ثەزۆرەهلێ  :ضێیەم
 .هٌذاڵ ّ ضێکطەّە قەدەغەیە

  
  



 
  ( 38)هبدەٓ 

 :دەّڵەت ئەم خباڵًەٓ خْارەّە دەگرێتە ئەضتۆ ثەهەرجێک ًەثێـتە ُۆٓ تێکچًّْٔ یبضبّ ئبداثٔ گػتٔ          
 .ئبزادٓ دەرثڕیي ثە ُەهّْ غێْەکبى: یەکەم
 .ئبزادٓ ڕۆژًبهەگەرْٓ چبپکردى ّ ئبگبدارْٓ ڕاگەیبًذى ّ ثاڵّکردًەّە: دّّەم
 .ئبزادٓ کۆثًّْەّەّ خۆپیػبًذأً ُێوٌبًە ثە یبضب ڕێکذەخرێت: ضێیەم

  
  

 
  ( 39)هبدەٓ 

 .ئبزادٓ پێکِێٌبًٔ کۆهەڵەّ پبرتە ضیبضیەکبى یبى پەیْەًذٓ پێْەکردًیبى پبرێسراّەّ ثە یبضب ڕێکذەخرێت: یەکەم
الیەًێکٔ ضیبضٔ یبى ًبچبر ثکرێت  ًبثێت کەش ًبچبر ثکرێت ثۆ ثًّْە ئەًذام لە ُیچ پبرتێک یبى کۆهەڵەیەک یبى :دّّەم

 .ثۆ ثەردەّام ثّْى لە ئەًذاهێتٔ تێیذا
  
  

 
  ( 40)هبدەٓ 

ثرّضکەّ جۆرەکبًٔ دیکە پبرێسراّەّ  ئبزادٓ پەیْەًذیکردى ّ ًبردًٔ ًبهەٓ پۆضتەیْٓ تەلەفۆًْٓ ئەلەکترۆًْٓ          
یب ئبغکرا ثکرێت تەًِب لەثەر پێْیطتٔ یبضبیٔ یبى ئبضبیع ّ ثە پێٔ  ًبثێت چبّدێرٓ ثکرێت یبى گْێٔ لێ ثگێرێت

 .دادگب ًەثێت ثڕیبری
  

 
  ( 41)هبدەٓ 

ثیرّثبّەڕّ ُەڵجژاردًٔ خۆیبى،  عێراقیەکبى ئبزادى لە پبثەًذثّْى ثە ثبرٓ کەضێتیبى ثە پێٔ ئبیي ّ ئبیٌساّ          
 .ئەهەظ ثە یبضب ڕێکذەخرێت

  
 

   ( 42)هبدەٓ 
 .ُەر تبکێک هبفٔ ئبزادٓ ثیر ّ ثبّەڕٓ ُەیە

  
  

  ( 43)هبدەٓ 
 :غْێٌکەّتّْأً ُەر ئبییي ّ ئبیٌسایەک ئبزادى لە: یەکەم

 .ئەًجبهذأً درّغوە ئبیٌیەکبًیبى لەّاًەظ درّغوەکبًٔ حْضەیٌیە-      ڕ
 .ثەڕێْەثردًٔ ئەّقبف ّ کبرّثبرٓ داهْ دەزگب ئبیٌیەکبى، ئەهەظ ثە یبضب ڕێکذەخرێت-      ة

 .دەّڵەت ئبزادٓ ئەًجبهذأً پەرضتػەکبى ّ غْێٌەکبًٔ ثەًذایەتٔ دەپبرێسێت: دّّەم
  
  

  ( 44)هبدەٓ 
 .ُەهّْ عێراقیەک هبفٔ ئبزادٓ ُبتْچۆّ گەغتکردى ّ ًیػتەجێجًّْٔ ُەیە لە ًبّەّەّ دەرەّەٓ عێراق: یەکەم
 .دەرکردى ّ دّّرخطتٌەّەٓ عێراقٔ ّثێجەغکردًٔ لە گەڕاًەّە ثۆ ّاڵت قەدەغەیە: دّّەم

  
 

  ( 45)هبدەٓ 
پػتیْاًیکردى ّ گەغەپێذاى ّ  دەّڵەت ضّْر دەثێت لەضەر پتەّکردًٔ ڕۆڵٔ دەزگبکبًٔ کۆهەڵگەٓ هەدەًْٓ :یەکەم

ئبغتیخْازەکبًذا گًْجبّ ثێت ثەهەضتٔ ثەدیِێٌبًٔ ئبهبًجە ڕەّاکبًیبى،  ضەرثەخۆ ثًّْیبى ثەّ غێْەیەٓ لەگەڵ هیکبًیسهە



 .ثە یبضب ڕێکذەخرێت ئەهەظ
غێْەیەٓ کە  دەثێت لەضەر گەغەداى ثە ُۆزە عێراقیەکبى ّ گرًگٔ دەدات ثە کبرّثبریبى ثەّ دەّڵەت ضّْر: دّّەم

جْاًەکبى ثەجۆرێک کە ڕۆڵٔ ُەثێت لە گەغەداى ثە  گًْجبّثێت لەگەڵ ئبیي ّ یبضبّ ثەُێسکردًٔ ثەُب هرۆڤبیەتیە
 .لەّ ًەریتە خێڵەکیبًەٓ کە ًبتەثبى لەگەڵ هبفٔ هرۆڤذا کۆهەڵگەٓ عێراقْٓ ڕێ ثگرێت

  
  

  ( 46)هبدەٓ 
ضٌّْردار ثکرێت یبى دیبریجکرێت  جێجەجێکردًٔ ُەریەکێک لەّ هبف ّ ئبزادیبًەٓ لەم دەضتْرەدا ُبتّْە ًبثێت          

ًەثێت، ثەهەرجێک ئەّ ضٌْردار کردى ّ دیبریکردًە ًبّەرۆکٔ هبف ّ  تەًِب ثە یبضب یبى ثە پػت ثەضتي ثە یبضب
 .ًەغێْێٌێت ئبزادیەکبى

  
  

  
َ ًذٓ ضێیَ  ث

  دەضەاڵتٔ فیذرالٔ
  ( 47)هبدەٓ 

ئەرکەکبًٔ خۆٓ لەضەر ثٌەهبٓ  دەضەاڵتٔ فیذرالٔ لە دەضەاڵتٔ یبضبداًبى ّ ڕاپەڕاًذى ّ دادّەرٓ پێکذێت،          
 .جیبکردًەّەٓ دەضەاڵتەکبى پیبدە دەکبت

 ثەغٔ یەکەم
 دەضەاڵتٔ یبضبداًبى

  ( 48)هبدەٓ 
 .دەضەاڵتٔ یبضبداًبًٔ فیذرالٔ لە ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ّ ئەًجْهۀً فیذرالٔ پێکذێت          

  
 ئەًجْهۀً ًْێٌەراى/ لقٔ یەکەم  

  ( 49)هبدەٓ 
ضەدُەزار کەش لە داًیػتْأً  ئەًجْهۀً ًْێٌەراى لە ژهبرەیەک ئەًذام پێکذێت ثە ڕێژەٓ یەک کْرضٔ ثۆ :یەکەم

ُەڵجژاردًیػیبى ثە ڕێگەٓ دەًگذأً ڕاضتەّخۆّ ًِێٌٔ دەثێت، . گػتٔ عێراق، ًْێٌەرایەتٔ گەلٔ عێراقٔ دەکەى ثە
 .ًْێٌەرایەتیکردًٔ ضەرجەم پێکِبتەکبًٔ گەلٔ عێراقیع دەکرێت ڕەچبّٓ

هەرجە ئەّ کەضەٓ خۆٓ دەپبڵێْێت ثۆ ئەًذاهێتٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى، عێراقٔ ثێت ّ ثە تەّآّ غبیبًٔ ئەّ : دّّەم
 .پۆضتە ثێت

 .هەرجەکبًٔ کبًذیذەکبى ّ دەًگذەراى ّ ُەرچٔ پەیْەًذٓ ثە ُەڵجژاردًەّە ُەیە ثە یبضب دیبریذەکرێت: ضێیەم
یبضبٓ ُەڵجژاردى ڕێژەیەک ثۆ ثەغذارثًّْٔ ئبفرەتبى دادەًێت ثەجۆرێک کە لە چبرەکٔ ئەًذاهبًٔ ئەًجْهۀً : چْارەم

 .ًْێٌەراى کەهتر ًەثێت
ئەًذاهبى لە کبتٔ دەضت  ئەًجْهۀً ًْێٌەراى یبضبیەک دادەًێت ثۆ چبرەضەرکردًٔ ثبرەکبًٔ گۆڕیٌٔ : پێٌجەم

 .لەکبرکێػبًەّە یبى لەکبر خطتي یبى هردًذا
ًبثێت لەیەک کبتذا کەضێک ئەًذام ثێت لە ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ّ ُەر کبرێک یبى پۆضتێکٔ فەرهٔ دیکەٓ : غەغەم
 .ُەثێت

  
  ( 50)هبدەٓ 

ئەًذاهٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ضْێٌذٓ دەضتّْرٓ دەخْات لەثەردەم ئەًجْهەًذا پێع دەضت ثەکبرثّْى ثەم           
 :غێْەیەٓ خْارەّە

لێجڕاّاًەّ دڵطۆزاًە جێجەجێجکەم ّ  ضْێٌذ ثێت ثە خْآ گەّرە ّ هەزى، ئەرک ّ ثەرپرضیبریەتٔ یبضبیین ثە "          
ثکەم ّ ثەرژەّەًذٓ گەلەکەٓ لەثەرچبّثگرم ّ غەًّخًْٔ ثکەم ثۆ  پبرێسگبرٓ لە ضەرثەخۆیْٓ ضەرّەرٓ عێراق

پبرێسگبرٓ لە ئبزادیە گػتْٓ  زەّْٓ ئبضوبى ّ ئبّّ ضبهبى ّ ڕژێوە دیوْکراتْٓ فیذرالیەکەْٓ کبر ثکەم ثۆ ضەالهەتٔ
ثە جێجەجێکردًٔ یبضبکبى ثە ئەهبًەت ّ ثێالیەًیەّە، خْاظ غبیەتٔ ئەّەیە  تبیجەتیەکبى ّ ضەرثەخۆیٔ دادگبّ پبثەًذ ثّْى

 ".دەیڵێن کە



  
  ( 51)هبدەٓ 

 .ئەًجْهۀً ًْێٌەراى پەیڕەّێکٔ ًبّخۆ دادەًێت ثۆ ڕێکخطتٌٔ کبرەکبًٔ          
  

  ( 52)هبدەٓ 
یەکالیٔ دەکبتەّە لەثەرّارٓ  ڕۆژدا ُەثًّْٔ هەرجەکبًٔ ئەًذاهێتٔ  ( 30)ئەًجْهۀً ًْێٌەراى لە هبّەٓ ضٔ  :یەکەم

 .ضێٔ دەًگٔ ئەًذاهبًٔ تۆهبرکردًٔ ًبڕەزاییەّە ثە زۆریٌەٓ دّّ لەضەر
ڕۆژ لە   ( 30)ثذرێت لەثەردەم دادگبٓ ثباڵٓ فیذرالیذا لەهبّەٓ ضٔ  لە ثڕیبرٓ ئەًجْهەى (گعي )دەکرێت پالر : دّّەم

 .دەرچًّْٔ ثڕیبرەکەّە ثەرّارٓ
  

  ( 53)هبدەٓ 
 .داًیػتٌەکبًٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ثە ئبغکرا ئەًجبم دەدرێت هەگەر لەثەر پێْیطتٔ ّا ثەثبظ زاًرا ثە ًِێٌٔ ثێت: یەکەم
 .کۆًّْضٔ داًیػتٌەکبى ثەّ ُۆکبراًە ثاڵّدەکرێتەّە کە ئەًجْهەى پێٔ ثبغە: دّّەم

  
  ( 54)هبدەٓ 

هرضْم )فەرهبیػێکٔ کۆهبرٓ  ضەرۆک کۆهبر ثبًگِێػتٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى دەکبت ثۆ ئەًجبهذأً داًیػتي ثە          
 داًیػتٌەکە ثە ضەرۆکبیەتٔ. پەضەًذکردًٔ دەرەًجبهٔ ُەڵجژاردًە گػتیەکبًذا لە هبّەٓ پبزدە ڕۆژ لە ثەرّارٓ  (جوِْری 

جێگرەکەٓ، ّە ًبثێـت زیبتر لە هبّەی  ثەتەهەًتریي ئەًذام ئەًجبهذەدرێت ثۆ ُەڵجژاردًٔ ضەرۆکٔ ئەًجْهەى ّ ُەردّّ
 .دیبریکراّ درێژثکرێتەّە

  
  ( 55)هبدەٓ 

دّّەم ُەڵذەثژێرێت ثە زۆریٌەٓ  ئەًجْهۀً ًْێٌەراى لە یەکەم داًیػتٌٔ خۆیذا ضەرۆک ّ دّاتر جێگرٓ یەکەم ّ          
 .ُەڵجژاردًٔ ًِێٌیەّە ڕەُبٓ ئەًذاهبًٔ ئەًجْهەى لە ڕێگبٓ

  
  ( 56)هبدەٓ 

هبّەکە لە یەکەم داًیػتٌەّە دەضت  هبّەٓ خْلٔ ُەڵجژاردًٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى چْار ضبڵٔ ڕۆژژهێریٔ دەثێت، :یەکەم
 .کۆتبی دێت پێذەکبت ّ ثە کۆتبیٔ ُبتٌٔ ضبڵٔ چْارەم

ُەڵجژاردًٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەرأً ًْێ چل ّ پێٌج ڕۆژ پێع ثەرّارٓ کۆتبیٔ ُبتي ثە خْلٔ ُەڵجژاردًٔ : دّّەم
 .ئەًجْهەى دەضت پێذەکبت

  
  ( 57)هبدەٓ 

هبّەیبى ُەغت هبًگەّ پەیڕەّٓ  ئەًجْهۀً ًْێٌەراى خْلٔ ثەضتٌٔ ضباڵًەٓ ُەیە ثە دّّ ّەرزٓ یبضبداًبى، کە          
 ّەزرەظ کە ثْدجەٓ گػتٔ تێذا دەخرێـتەڕّ تەّاّ ًبثێت تبّەکْ ڕەزاهەًذٓ ًبّخۆ چۆًیەتٔ ثەضتٌیبى ڕًّّذەکبتەّە، ئەّ

 .لەضەر ًیػبى ًەدرێت
  

  ( 58)هبدەٓ 
یبى پەًجب ئەًذام لە ئەًذاهبًٔ  ضەرۆک کۆهبر یبى ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى یبى ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى :یەکەم

 ئەًجبهذأً داًیػتٌٔ ًبئبضبیٔ ثکەى ّ تەًِب تبیجەت دەثێت ثەّ ثبثەتبًەٓ کە ئەًجْهۀً ًْێٌەراى دەتْاًي ثبًگِێػتٔ
 .داًیػتٌەکەٓ ثۆ ئەًجبهذراّە

ڕۆژ زیبتر   ( 30)ئەًجْهۀً ًْێٌەراى درێژدەکرێـتەّە ثە هەرجێک لە ضٔ  ّەرزٓ یبضبداًبًٔ خْلێکٔ ثەضتٌٔ: دّّەم
ئەًجْهۀً ّەزیراى یبى ضەرۆکٔ  ثۆ تەّاّکردًٔ ئەرکە پێْیطتەکبى، لەضەر داّآ ضەرۆک کۆهبر یبى ضەرۆکٔ ًەثێت،

 .ئەًذاهبًٔ ئەًجْهەى ئەًجْهۀً ًْێٌەراى یبى پەًجب ئەًذام لە
  

  ( 59)هبدەٓ 
 .ڕێژەٓ یبضبیٔ داًیػتٌەکبًٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ثە ئبهبدەثًّْٔ زۆریٌەٓ ڕەُبٓ ژهبرەٓ ئەًذاهەکبًٔ دەثێت: یەکەم



ڕێژەٓ یبضبیٔ ثەهەرجێک دەقێک  ثڕیبرەکبى لە ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ثە زۆریٌەٓ ضبدە دەثێت پبظ دڵٌیبثّْى لە :دّّەم
  .ًەثێت پێچەّاًەٓ ئەهە ثێت

  ( 60)هبدەٓ 
 .پڕۆژەٓ ثڕیبرەکبى لەالیەى ضەرۆک کۆهبرّ ئەًجْهۀً ّەزیراًەّە پێػکەظ دەکرێت: یەکەم
یبضب پێػٌیبرکراّەکبى لەالیەى دە ئەًذاهٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى یبى یەکێک لە لیژًە تبیجەتوەًذەکبًیەّە پێػکەظ : دّّەم

 .دەکرێي
  

  ( 61)هبدەٓ 
 :ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ئەم کبراًەٓ خْارەّەٓ لە ئەضتۆدایە          

 .داًبًٔ یبضب فیذرالیەکبى: یەکەم
 .چبّدێریکردًٔ دەضەاڵتٔ ڕاپەڕاًذى: دّّەم
 .ُەڵجژاردًٔ ضەرۆک کۆهبر: ضێیەم

داًبًٔ یبضبیەک کە لەالیەى  ڕێکخطتٌٔ پرۆضەٓ پەضەًذکردًٔ پەیوبًٌبهەّ ڕێککەّتٌە ًێْدەّڵەتیەکبى ثە :چْارەم
 . ٓ دەًگٔ ئەًذاهبًەّە پەضەًذ دەکرێت3/2زۆریٌەٓ 

 :ًیػبًذأً ڕەزاهەًذٓ لەضەر داهەزراًذًٔ ُەریەک لە: پێٌجەم
گػتْٓ ضەرۆکٔ دەضتەٓ  ضەرۆک ّ ئەًذاهبًٔ دادگبٓ تێِەڵچًّْەّەٓ فیذرالْٓ ضەرۆکٔ داّاکبرٓ-     ڕ    

 .پێػٌیبرٓ ئەًجْهۀً دادّەرٓ ثباڵ ضەرپەرغتیبرٓ دادّەرٓ ثە زۆریٌەٓ ڕەُب، لەضەر
 .ثبڵْێسّ خبّەى پلە تبیجەتەکبى لەضەر پێػٌیبرٓ ئەًجْهۀً ّەزیراى-           ة    
ّ ثەرەّ ژّّرترى، ُەرّەُب   (فیرقە )تیپ ضەرۆکٔ ئەرکبًٔ ضْپبّ جێگرەکبًْٓ ئەّاًەٓ لە پلەٓ ضەرکردەٓ-    ج   

 .پێػٌیبرٓ ئەًجْهۀً ّەزیراى ضەرۆکٔ دەزگبٓ ُەّاڵگرٓ لەضەر
  :غەغەم

زۆریٌەٓ  ثە پػت ثەضتي ثە داّایەک کە تێیذا ُۆکبرٓ لێپرضیٌەّەکە ڕًّّکراثێتەّە ثە لێپرضیٌەّەٓ ضەرۆک کۆهبر-   ڕ
 .ڕەُبٓ دەًگٔ ئەًذاهبًٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى

ئەرکەکەٓ، دّآ  کۆهبر ثە زۆریٌەٓ ڕەُبٓ دەًگٔ ئەًذاهبًٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى لە ئەًجبهذأً ثەخػیٌٔ ضەرۆک-   ة
 :لەم ثبراًەٓ خْارەّەدا ضەرکۆًەکردًٔ لەالیەى دادگبٓ ثباڵٓ فیذرالیەّە لە یەکێک

 .ضْێٌذ خْاردًٔ دەضتْرٓ ثە درۆ    -1
 .پێػێلکردًٔ دەضتْر     -2
 .ٓ گەّرە (الخیبًە )ًبپبکٔ     -3

 :حەّتەم
ّەزیراى ّ ّەزیرەکبى ثکبت لەُەر  ئەًذاهٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى دەتْاًێت پرضیبر ئبڕاضتەٓ ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً    - ڕ 

 ئەّاًیع ُەهّْیبى هبفٔ ئەّەیبى ُەیە ّەاڵهٔ پرضیبرەکبًٔ ئەًذاهبى ثذەًەّە، ثبثەتێکذا لە ثْارٓ پطپۆڕی ئەّاًذاثێت ّ
 .تەًِب ئەّ کەضەظ پرضیبرٓ کردّّە هبفٔ ڕًّّکردًەّەٓ ُەیە

ثبثەتێکٔ گػتٔ ثخەًەڕّّ ثۆتبّتْێکردى  کەم ثیطت ّپێٌج ئەًذام لە ئەًذاهبًٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ثۆیبى ُەیە الًٔ-     ة
 کبرٓ ئەًجْهۀً ّەزیراى یبى یەکێک لە ّەزارەتەکبى، ثبثەتەکەظ پێػکەظ ثە ثەهەثەضتٔ ڕًّّکردًەّەٓ ضیبضەت ّ
ّەزیرەکبى ّادەیەک دادەًێي تب ئبهبدەثي  ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى یبى. ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى دەکرێت

 .تبّتْێکردًٔ ثبثەتەکە لەثەردەم ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ثۆ
 ڕەزاهەًذٓ ثیطت ّ پێٌج ئەًذام هبفٔ ئەّەٓ ُەیە ثبًگێِػتٌبهەیەک ئبڕاضتەٓ ئەًذاهٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ثە-        ج 

کبرّثبراًەٓ پەیْەًذٓ ثە پطپۆڕٓ ئەّاًەّە  ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى ّ ّەزیرەکبى ثکبت ثۆ لێپرضیٌەّەیبى لەّ
 .ًبدرێت تبّەکْ حەّت ڕۆژ تێپەڕ ًەثێت ثەضەر پێػکەظ کردًٔ ثبًگِێػتٌبهەکەدا ُەیە، تبّتْێکردًەکەظ ئەًجبم

  :ُەغتـەم
ّەزیرەکبى ثە زۆریٌەٓ ڕەُب،  ئەًجْهۀً ًْێٌەراى هبفٔ ئەّەٓ ُەیە هتوبًە ثکێػێتەّە لە یەکێک لە-     ڕ           

 ًبثێت ئەم ثبثەتە ثخرێتە ڕّّ تەًِب. ثەرّارٓ ثڕیبرٓ کێػبًەّەٓ هتوبًەّە ّەزیرەکەظ ثە لەکبرالدراّ دەژهێردرێت لە
پێْەثێت، لەئەًجبهٔ تبّتْێکردًٔ ثبًگِێػتەکە  لەضەر ڕەزاهەًذٓ خۆٓ ًەثێت یبى ثە داّایەک کە ّاژّّٓ پەًجب ئەًذاهٔ

تێپەڕ ًەثێت ثەضەر  ئەًجْهەًیع ثڕیبرٓ خۆٓ ًبدات لەضەر داّاکە تبّەکْ ثەالیۀً کەم حەّت ڕۆژ کە ئبڕاضتەٓ کراّە،
 .ثەرّارٓ پێػکەظ کردًٔ داّاکبریەکەدا

         - ة                       



  
ضەرۆک کۆهبر هبفٔ ئەّەٓ ُەیە داّایەک پێػکەظ ثە ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ثکبت ثۆ هتوبًە کێػبًەّە لە ضەرۆکٔ  -1

 .ئەًجْهۀً ّەزیراى
کێػبًەّە ثکبت لە ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً   ٓ ئەًذاهبًٔ دەتْاًێت داّآ هتوبًە5/1ئەًجْهۀً ّەزیراى لەضەر داّآ  -2

 ثکرێت لە دّآ ئبراضتەکردًٔ ثبًگِێػتٌبهەیەک ًەثێت ثۆ ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى، ًبثێت ئەم داّایەظ پێػکەظ
 .داّاکبریەکەدا ّەزیراى ّ لەدّآ تێپەڕثًّْٔ ثەالًٔ کەم حەّت ڕۆژ ثەضەر پێػکەظ کردًٔ

ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ثڕیبرٓ هتوبًە کێػبًەّە لە ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى دەدات ثە زۆریٌەٓ ڕەُبٓ دەًگٔ  -3
 .ئەًذاهبًٔ

  

حکْهەت ثە دەضت لەکبرکێػراّ دادەًرێت لە کبتٔ هتوبًە کێػبًەّە لە ئەًجْهۀً -         ج                        
 .ّەزیراًذا
ّەزیراى ّ ّەزیرەکبى لە  لە کبتٔ هتوبًە کێػبًەّە لە ئەًجْهۀً ّەزیراى ُەهّْ پێکەّە، ضەرۆک-     د          

ڕۆژ تێپەڕ ًەکبت، تبّەکْ   ( 30)ڕۆژاًە ثۆ هبّەیەک کە لە ضٔ  پۆضتەکبًیبى ثەردەّام دەثي ثۆ ثەڕێکردًٔ کبرّثبرٓ
 .ئەم دەضتْرە  ( 76)ئەًجْهۀً ّەزیرأً ًْێ، ثە پێٔ ثڕگەکبًٔ هبدەٓ  پێکِێٌبًٔ
ضەرثەخۆکبًٔ ُەیە لە ئەرکەکبًیبى  ئەًجْهۀً ًْێٌەراى هبفٔ ثبًگِێػتکردى ّ ثەخػیٌٔ ثەرپرضبًٔ دەضتە-     ٍ          

 .ّەزیرەکبى دەگیرێتەثەر ثەزۆریٌەٓ ڕەُب  ثەگرتٌەثەرٓ ُەهبى ئەّ ڕێْغْێٌبًەٓ ثۆ
 :ًۆیــەم

ئەًذاهبًٔ، لەضەر داّآ ُبّثەغٔ  3/2ٓڕەزاهەًذٓ لەضەر ڕاگەیبًذًٔ غەڕّ ثبرٓ ًبئبضبیی ثە زۆریٌەٓ دەًگٔ    - ڕ    
 .ضەرۆک کۆهبر ّ ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى

دّآ ّەرگرتٌٔ ڕەزاهەًذٓ، ثْارٓ درێژکردًەّەٓ . ڕۆژ ە  ( 30)ڕاگەیبًذًٔ ثبرٓ ًبئبضبیٔ ثۆ هبّەٓ ضٔ -     ة  
 .ُەیە لە ُەهّْ جبرێکذا

ثتْاًێت کبرّثبرٓ ّاڵت ثەڕێْەثەرێت لە  ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى دەضەاڵتٔ پێْیطتٔ دەدرێتێ ثە غێْەیەک-    ج   
لەگەڵ  ًبئبضبییذا، ئەم دەضەاڵتبًەظ ثە یبضب ڕێکذەخرێت ثە هەرجێک ًبتەثب ًەثێت کبتٔ ڕڕگەیبًذًٔ غەڕّ ثبرٓ

 .دەضتّْردا
ّەرگیراّّ دەرەًجبهەکبى لە هبّەٓ ڕاگەیبًذًٔ غەڕّ ثبرٓ ًبئبضبییذا  ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى ڕێْغْێٌٔ-    د    

 .ثەردەهٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى لە هبّەٓ پبزدە ڕۆژ لە دّآ کۆتبیٔ ُبتٌیبى دەخبتە
  ( 62)هبدەٓ 

ئەًجْهۀً ّەزیراى پڕۆژەٓ یبضبٓ ثْدجەٓ گػتْٓ حطبثبتٔ کۆتبیی پێػکەظ ثە ئەًجْهۀً ًْێٌەراى دەکبت تب : یەکەم
 .ثڕیبریبى لەضەر ثذرێت

ثڕٓ گػتٔ کەم ثکبتەّەّ لە  ئەًجْهۀً ًْێٌەراى هبفٔ ئەّەٓ ُەیە ثەًذّ ثەغەکبًٔ ثْدجەٓ گػتٔ ثگۆڕێت ّ :دّّەم
 .ثڕٓ گػتٔ خەرجکراّ زیبد ثکبت کبتٔ پێْیطتذا پێػٌیبر ثکبت ئەًجْهۀً ّەزیراى

  

  ( 63)هبدەٓ 
هبف ّ ئیوتیبزەکبًٔ ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ّ ُەردّّ جێگرەکەْٓ ئەًذاهبًٔ ئەًجْهەى ثە یبضب : یەکەم

 .دیبریذەکرێت
  :دّّەم

ثۆچًّْبًەٓ دەریذەثڕێت لە کبتٔ  ُەیە دەرثبرەٓ ئەّ  (حێبًە )ئەًذاهٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى پبرێسرآّ-     ڕ  
 .ًبثێتەّە لەّثبرەیەّە کۆثًّْەّەکبًذاّ ڕّّثەڕّّٓ دادگبیٔ

 دەضتگیر ثکرێت لە هبّەٓ ّەرزٓ یبضبداًبًذا هەگەر تبّاًجبر کراثێت ثە ًبثێت ئەًذاهٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى-     ة 
ثە زۆریٌەٓ   (حێبًە )پبرێسراّیەتەکەٓ  تۆهەتێک یبى لە تبّاًێکەّە گالثێت، دّآ ڕەزاهەًذٓ ئەًذاهبى ثە ُەڵگرتٌٔ

 .ڕەُب
تۆهەتجبرکراثێت ثە  ئەًجْهۀً ًْێٌەراى دەضتگیر ثکرێت دّآ هبّەٓ ّەرزٓ یبضبداًبى هەگەر ًبثێت ئەًذاهٔ-    ج  

ڕەزاهەًذٓ ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ثۆ الثردًٔ پبرێسراّی  ئەًجبهذأً تبّاًێک یبخْد لە تبّاًێکەّە گالثێت ، ثە
 .کەٓ  (حێبًە )



  

  ( 64)هبدەٓ 
 ( 3/1)لەضەر داّآ ضێیەکٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ثە زۆریٌەٓ ڕەُبٓ دەًگٔ ئەًذاهەکبًٔ ُەڵذەّەغێتەّە :یەکەم

ًبثێت ئەًجْهەى ُەڵجْەغێتەّە لە کبتٔ . ڕەزاهەًذٓ ضەرۆک کۆهبر  ئەًذاهبًٔ یبى لەضەرداّآ ئەًجْهۀً ّەزیراى ّ ثە
 .ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ّەزیراًذا لێپرضیٌەّەٓ

ئەًجْهۀً ًْێٌەراًذا، داّآ ئەًجبهذأً ُەڵجژاردًٔ گػتٔ دەکبت لە  ضەرۆک کۆهبر لەکبتٔ ُەڵْەغبًذًەّەٓ: دّّەم
ثەدەضت لەکبر کێػراّ دادەًرێت، ثەاڵم  لە هبّەیەکذا کە لە غەضت ڕۆژ تێپەڕ ًەکبت، ُەرّەُب ئەًجْهۀً ّەزیراى ّاڵتذا

 .ثەڕێکردًٔ کبرّثبرٓ ڕۆژاًە لەکبرەکبًٔ ثەردەّام دەثێت ثۆ
 ئەًجْهۀً فیذرالٔ/ لقٔ دّّەم

  ( 65)هبددەٓ 
ًْێٌەرأً ُەرێن ّ ئەّ پبرێسگبیبًە   ًبّدەثرێت،  (ئەًجْهۀً فیذرالٔ )ئەًجْهەًێکٔ یبضبداًبى پێکذەُێٌرێت کە ثە       

 ُەرێوێکەّە ، پێکِبتەّ هەرجەکبًٔ ئەًذاهێتْٓ ثْارٓ تبیجەتوەًذێتٔ ئەم لە خۆدەگرێت کە ًبکەًّە ضٌّْرٓ ُیچ
 دەًگٔ ئەًذاهبًٔ 3/2دّّ لە ضێٔ  ئەًجْهەًەّ ُەرچٔ پەیْەًذیذارە ثەم ثْارەّە ثە یبضب ڕێکذەخرێت ثە زۆریٌەٓ

 .ئەًجْهۀً ًْێٌەراى
  

 ثەغٔ دّّەم
 [دەضەاڵتٔ ڕاپەڕاًذى ]
  

  ( 66)هبدەٓ 
دەضەاڵتٔ ڕاپەڕاًذًٔ فیذرالٔ لە ضەرۆک کۆهبر ّ ئەًجْهۀً ّەزیراى پێکذێت، ّ ثە پێٔ دەضتْر ّ یبضب       

 .دەضەاڵتەکبًٔ پیبدە دەکبت
  

 ضەرۆک کۆهبر: لقٔ یەکەم

  

  ( 67)هبدەٓ 
ُەّڵذەدات ثۆ پبثەًذ ثّْى ثە  ضەرۆک کۆهبر ضەرۆکٔ ّاڵت ّ ًیػبًەٓ یەکپبرچەیٔ ًیػتوبى ّ ضەرّەرٓ ّاڵتە،      

 .یەکێتْٓ پبراضتٌٔ خبکٔ عێراق ثە پێٔ ثڕگەکبًٔ دەضتْر دەضتْرّ پبرێسگبرٓ لە ضەرثەخۆیْٓ ضەرّەرْٓ
  

  ( 68)هبدەٓ 
 :پێْیطتە پبڵێْراّ ثۆ ضەرۆک کۆهبر ئەم هەرجبًەٓ تێذاثێت      
 .لە عێراق لە دایک ثّْثێت ّ دایک ّ ثبّکٔ عێراقٔ ثي: یەکەم
 .لێِبتّْیٔ تەّآّ ُەثێت ّ تەهۀً چل ضبڵٔ تەّاّ کردثێت: دّّەم
ًبّثبًگێکٔ ثبظ ّ غبرەزایٔ ضیبضٔ ُەثێت ّ ثە پبکێـتٔ ّ ضەرڕاضتْٓ دادّەرْٓ دڵطۆزٓ ثۆ ًیػتوبى ًبضراّ : ضێیەم

 .ثێت
 .حْکن ًەدراثێت ثە تبّاًێک کە لەکەدارٓ ثکبت: چْارەم

  

  ( 69)هبدەٓ 
 .خۆپباڵّتي ثۆ پۆضتٔ ضەرۆک کۆهبر ثە پێٔ یبضب ڕێکذەخرێت: یەکەم
 .ُەڵجژاردًٔ جێگرێک یبى زیبتر ثۆ ضەرۆک کۆهبر ثەپێٔ یبضب ڕێکذەخرێت: دّّەم

  



  ( 70)هبدەٓ 
 3/2ئەًجْهۀً ًْێٌەراى لە ًێْ پبڵێْراّاًذا ضەرۆک کۆهبر ُەڵذەثژێرێت ثە زۆریٌەٓ دّّ لە ضێٔ : یەکەم

 .دەًگٓئەًذاهەکبًٔ
کێجەڕکێ لە ًێْاى ئەّ دّّ  ئەگەر ُیچکبم لە پبڵێْراّاى دەًگٔ زۆریٌەٓ پێْیطتٔ ثەدەضت ًەُێٌب، ئەّا :دّّەم

ثەدەضتِێٌبّە، ئەّ کەضەظ زۆرتریي دەًگ ثەدەضتجِێٌێ لە دەًگذأً  پبڵێْراّەدا ئەًجبم دەدرێت کە زۆرتریي دەًگیبى
 .دەثێت ثە ضەرۆک کۆهبر دّّەهذا ثە

  

  ( 71)هبدەٓ 
ٓ   (  50)ضەرۆک کۆهبر لەثەردەم ئەًجْهۀً ًْێٌەراًذا ضْێٌذٓ دەضتّْرٓ دەخْات ثەّ غێْەیەٓ لە هبدەٓ       

 .دەضتّْردا ُبتّْە
  

  ( 72)هبدەٓ 
 .هبّەٓ ضەرۆکبیەتٔ ضەرۆک کۆهبر چْار ضبڵەّ، دەکرێت تەًِب ثۆ یەک جبرٓ تر ُەڵججژێردرێتەّە: یەکەم 

  

  : دّّەم
 .هبّەٓ کبرٓ ضەرۆک کۆهبر ثە کۆتبییِبتٌٔ خّْلٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى کۆتبیٔ دێت.      ڕ
ُەڵجژاردًٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەرأً ًْێْ  ضەرۆک کۆهبر ثەردەّام دەثێت لە جێجەجێکردًٔ ئەرکەکبًٔ تبّەکْ دّآ . ة

 ڕۆژدا لە ثەرّارٓ  (  30)ضەرۆک کۆهبرٓ ًْێ ُەڵججژێردرێت لەهبّەٓ ضٔ  ئەًجبهذأً داًیػتي، ثەّ هەرجەٓ
 .ئەًجبهذأً یەکەم داًیػتٌٔ ئەًجْهەًەّە

 لەثەر ُەر ُۆیەک ثەتبڵ ثّْ، ضەرۆکێکٔ تر ُەڵذەثژێردرێت ثۆ تەّاّکردًٔ ئەّ ئەگەر پۆضتٔ ضەرۆک کۆهبر.  ج
 .هبّەیەٓ کە هبّە ثۆ ضەرۆکبیەتٔ کۆهبر

  

  ( 73)هبدەٓ 

  

 :ضەرۆک کۆهبر ئەم دەضەاڵتبًەٓ خْارەّەٓ ُەیە
  

ثەهەرجێک ئەّاًە ًەگرێتەّە کە  دەرکردًٔ لێجّْردًٔ تبیجەت لەضەر ڕاضپبردەٓ  ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى :یەکەم
 .تیرۆرّ گەًذەڵٔ دارایْٓ ئیذاریەّە حْکوذراّى ثەُۆٓ هبفٔ تبیجەت ّ تبّأً  ًێْدەّڵەتْٓ

 .پەضەًذکردًٔ پەیوبًٌبهەّ ڕێککەّتٌە ًێْدەّڵەتیەکبى پبظ ّەرگرتٌٔ ڕەزاهەًذٓ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى:دّّەم
ثەپەضەًذکراّ دەژهێردرێي  ّ دەرکردًٔ ئەّ یبضبیبًەٓ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى دایذەًێي،  یبضبکبًیع ثە پەضەًذکردى:ضێیەم

 .کۆهبر  ڕۆژ ثەضەر ًبردًیبى ثۆ ضەرۆک15پبظ تێپەڕثًّْٔ 
پەضەًذکردًٔ ئەًجبهٔ ُەڵجژاردًەکبى ثەهبّەیەکٔ  ثبًگِێػتکردًٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى  ثۆ کۆثًّْەّە دّآ: چْارەم

 .ڕۆژ تێپەڕ ًەکبت 15دیبریکراّ ثەهەرجێک لە 
 .ثەخػیٌٔ ًیػبًەّ هەدالیب لەضەر ڕاضپبردەٓ ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى ّ ثەگْێرەٓ یبضب: پێٌجەم

 .پەضەًذکردًٔ ثبڵْێسەکبى: غەغەم 
 .دەرکردًٔ ثەیبًٌبهەٓ کۆهبرٓ: حەّتەم

 .پەضەًذکردًٔ حْکؤ لەضیذارەداى کەلەالیەى دادگب تبیجەتوەًذەکبًەّە دەردەچێت: ُەغتەم 
 .ُەڵذەضتێت ثە ئەرکٔ ضەرکردایەتٔ ثباڵٓ ُێسە چەکذارەکبى ثەهەثەضتٔ پرۆتۆکۆلْٓ ئبُەًگ گێڕاى: ًۆیەم 
 .ُەر دەضەاڵتێکٔ تر کەلەم دەضتّْرەدا دیبریکراثێت: دەیەم

  



  ( 74)هبدەٓ 
 .هْچەّ دەرهبڵەٓ ضەرۆک کۆهبر ثە پێٔ یبضب دیبریذەکرێت   
  

  ( 75)هبددەٓ 
ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ثکبت،  ضەرۆک کۆهبر ثۆٓ ُەیە دەضت لەکبرکێػبًەّەٓ خۆٓ ثە ًّْضراّ پێػکەظ ثە :یەکەم

 .پێػکەغکردًٔ ثە ئەًجْهۀً ًْێٌەراى کبرٓ پێذەکرێت دەضت لەکبرکێػبًەّەکەظ لەپبظ حەّت ڕۆژ لە
 .یەکێک لە جێگرەکبى جێٔ ضەرۆک کۆهبر دەگرێتەّە لەکبتٔ ئبهبدەًەثًّْیذا: دّّەم
ئەًجْهۀً ًْێٌەراًیع دەثێت  لەکبتٔ ًەثًّْٔ ضەرۆک کۆهبر لەثەر ُەرُۆیەک، جێگر جێگبٓ دەگرێتەّە، :ضێیەم

پبظ چۆڵجًّْٔ پۆضتٔ ضەرۆک کۆهبر ثەهەرجێک لە ضی ڕۆژ تێپەڕ  ضەرۆکێکٔ ًْێ ُەڵججژێرێت لەهبّەیەکٔ دیبریکراّ
 .ًەکبت

ئەگەر ضەرۆک کۆهبر  لەکبتٔ ًەثًّْٔ ضەرۆک کۆهبردا، ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى جێگبٓ دەگرێتەّە :چْارەم
لەهبّەیەکٔ دیبریکراّدا ثەهەرجێک لە ضی ڕۆژ تێپەڕ ًەکبت  دەثێت ضەرۆکێکٔ ًْێ ُەڵججژێردرێت. جێگرٓ ًەثّْ

 .ثەتبڵجًّْٔ ئەّ پۆضتەّ ثەگْێرەٓ ثڕگەکبًٔ ئەم دەضتّْرە لەثەرّارٓ
  

 ئەًجْهۀً ّەزیراى: لقٔ دّّەم

  

  ( 76)هبدەٓ
ڕادەضپێرێت ثۆ پێکِێٌبًٔ ئەًجْهۀً  ضەرۆک کۆهبر کبًذیذٓ ئەّ فراکطیۆًە پەرلەهبًیەٓ زۆرتریي ئەًذاهٔ ُەیە :یەکەم

 .ُەڵجژاردًٔ ثە ضەرۆک کۆهبر ّەزیراى لەهبّەٓ پبزدە ڕۆژ لە ثەرّارٓ
ّەزیرەکبى دیبریذەکبت لەهبّەیەکٔ دیبریکراّدا ثەهەرجێک لە ضی ڕۆژ  ضەرۆک ّەزیرأً ڕاضپێردراّ ًبّٓ: دّّەم
  .ًەکبت لەثەرّارٓ ڕاضپبردًیەّە تێپەڕ
ئبهبژەٓ  ڕاضپێردراّ ًەیتْأً لەّ هبّە دیبریکراّەٓ لە ثەًذٓ دّّەهٔ ئەم هبدەیەدا ئەگەر ضەرۆک ّەزیرأً: ضێیەم

ڕادەضپێرێت ثۆ پێکِێٌبًٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى لەهبّەٓ  پێکراّە حکْهەت پێک ثِێٌێت، ئەّا ضەرۆک کۆهبر کەضێکٔ تر
 .پبزدە ڕۆژدا

دەخبتە ثەردەم ئەًجْهۀً  ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ّەزیرأً ڕاضپێردراّ ًبّٓ ّەزیرەکبى ّ ثەرًبهەٓ حکْهەت :چْارەم
زۆریٌەٓ ڕەُب ڕەزاهەًذٓ دەرثڕٓ لەضەر یەکە ثە یەکەٓ ّەزیرەکبى ّ  پبظ ئەّەٓ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ثە. ًْێٌەراى
 .حکْهەت، ئەّە هبًبٓ ئەّەیە هتوبًە دراّەتە ئەًجْهۀً ّەزیراى ثەرًبهەٓ

ئەگەر هتوبًە ًەدرا ثە حکْهەت، ئەّا لەهبّەٓ پبزدە ڕۆژدا ضەرۆک کۆهبر کەضێکٔ تر ڕادەضپێرێت ثۆ : پێٌجەم
 .پێکِێٌبًٔ حکْهەت

  

  ( 77)هبدەٓ
تێذاثێت ّ ُەڵگرٓ ثڕّاًبهەٓ  ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى دەثێت ُەهبى هەرجە پێْیطتەکبًٔ ضەرۆک کۆهبرٓ :یەکەم

 .ضبڵٔ تەّاّ کردثێت زاًکۆ یبى ُبّتبکەٓ ثێت ّ تەهۀً ضْٓ پێٌج
دەثێت ّەزیر ُەهبى هەرجە پێْیطتەکبًٔ ئەًذاهبًٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەرأً تێذاثێت ّ ُەڵگرٓ ثڕّاًبهەٓ زاًکۆ : دّّەم

 .یبى ُبّتبکەٓ ثێت
  

  ( 78)هبدەٓ
ضەرکردەٓ گػتٔ  ئەًجْهۀً ّەزیراى لێپرضرآّ ڕاضتەّخۆی پیبدەکردًٔ ضیبضەتٔ گػتٔ ّاڵت ّ ضەرۆکٔ

هبفٔ لەکبرخطتٌٔ . ضەرۆکبیەتٔ کۆثًّْەّەکبًٔ دەکبت ُێسەچەکذارەکبًەّ ئەًجْهۀً ّەزیراى ثەڕێْە دەثبت ّ
 .ڕەزاهەًذٓ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ّەزیرەکبًٔ ُەیە ثە

  



   (  79)هبدەٓ
دەضتّْرٓ دەخۆى ثەّ غێْازەٓ لە  ّئەًذاهبًٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى لەثەردەم ئەًجْهۀً ًْێٌەراًذا ضْێٌذٓ ضەرۆک

 .ٓ دەضتّْردا ُبتّْە ( 50)هبدەٓ
  

  ( 80)هبدەٓ
 :ئەًجْهۀً ّەزیراى ئەم دەضەاڵتبًەٓ خْارەّەٓ ُەیە

ضەرپەرغتیکردًٔ کبرٓ ّەزارەتەکبى ّ ئەّ  پالًذاًبى ّ جێجەجێکردًٔ ضیبضەتٔ گػتٔ دەّڵەت ّ پالًە گػتیەکبى ّ :یەکەم
 .پەیْەضت ًیي الیەًبًەٓ ثەُیچ ّەزارەتێکەّە

 .پێػٌیبرکردًٔ پڕۆژەٓ یبضب: دّّەم
 .دەرکردًٔ پێڕەّّ ڕێٌوبیْٓ ثریبرەکبى ثەهەثەضتٔ جێجەجێکردًٔ یبضبکبى: ضێیەم
 .ئبهبدەکردًٔ پڕۆژەٓ ثّْدجەٓ گػتٔ ّ لێکذاًەّەٓ کۆتبیْٓ پالًەکبًٔ گەغەپێذاى: چْارم
ّەزیرەکبى ّ ثبڵْێسەکبى ّ  ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ثۆ ڕەزاهەًذٓ دەرثڕیي لەضەر داهەزراًذًٔ ثریکبرٓ ڕاضپبردًٔ:پێٌجەم

ّ ثەرەّ ژّّرى  (فیرقە )یبریذەدەرەکبًْٓ ئەّاًەٓ لەئبضتٔ ضەرکردەٓ خبّەى پلە تبیجەتیەکبى ّ ضەرۆکٔ ئەرکبًٔ ضْپبّ
 .دەزگبٓ ُەّاڵگرٓ ًیػتوبًْٓ ضەرۆکٔ دەزگب ئەهٌیەکبى ّ ضەرۆکٔ

داًْضتبًذى لەضەر ثەڵێٌٌبهەّ ڕێکەّتٌٌبهە ًێْدەّڵەتیەکبى ّ ئیوساکردًیبى یبى ُەرکەضێک ئەًجْهەى : غەغەم
 .ڕایجطپێرێت

  

  ( 81)هبدەٓ 
 .ضەرۆک کۆهبر جێگبٓ ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى دەگرێتەّە لەکبتٔ چۆڵجًّْٔ ئەّ پۆضتە لەثەر ُەر ُۆیەک: یەکەم
ثەهەرجێک لەپبزدە ڕۆژ  دەثێت ضەرۆک کۆهبر ضەرۆک ّەزیراًێکٔ تر ڕاثطپێرێت لەهبّەیەکٔ دیبریکراّدا :دّّەم

 .دەضتّْرە ٓ ئەم ( 76)تێپەرًەثێت ثەگْێرەٓ ثڕگەکبًٔ هبدەٓ 
  

  ( 82)هبدەٓ
 .هّْچەّ دەرهبڵەٓ ضەرۆک ّەزیراى ّ ّەزیرەکبى ّ ئەّاًەٓ لەئبضتیبًذاى ثە یبضب ڕێکذەخرێت

  

  ( 83)هبدەٓ
 .ضەرۆک ّەزیراى ّ ّەزیرەکبى پێکەّەّ ثەغێْەٓ تبکەکەضٔ لێپرضراّى لەثەردەم ئەًجْهۀً ًْێٌەراًذا

  

  ( 84)هبدەٓ 
ثەیبضب ڕێکذەخرێت ّ دەثێت  دیبریکردًٔ ئەرک ّ دەضەاڵت ّ کبرٓ دەزگبکبًٔ ئبضبیع ّ ُەّاڵگرٓ ًیػتوبًٔ :یەکەم

 .چبّدێرٓ ئەًجْهۀً ًْێٌەراًذا دەثي ثەگْێرەٓ ثٌەهبکبًٔ هبفٔ هرۆڤ کبرثکەى ّ لەژێر
 .دەزگبٓ ُەّاڵگرٓ ًیػتوبًٔ پەیْەضت دەثێت ثە ئەًجْهۀً ّەزیراًەّە: دّّەم

  

  ( 85)هبدەٓ
 .ئەًجْهۀً ّەزیراى پێڕەّٓ ًبّخۆ ثۆ خۆٓ دادەڕێژێت ثەهەثەضتٔ ڕێکخطتٌٔ ثەڕێْەچًّْٔ کبرەکبًٔ

  

  ( 86)هبدەٓ
 .پێکِبتە ّ پۆضت ّ تبیجەتوەًذێتٔ ّەزارەتەکبى ّ دەضەاڵتەکبًٔ ّەزیر ثەیبضب ڕیکذەخرێت

 
 



  

 
 ثەغٔ ضێیەم

 [دەضەاڵتٔ دادّەرٓ]
  

  ( 87)هبدەٓ 
دەضەاڵتٔ دادّەرٓ ضەرثەخۆیەّ دادگبکبى ثەڕێْەٓ دەثەى ثەجیبّازٓ جۆرّ پلەکبًیبًەّەّ ثڕیبرەکبًیبى ثەگْێرەٓ یبضب 

 .دەردەکەى
  ( 88)هبدەٓ

دەضەاڵتێک دەضت ثخبتە دادگبّ  ًبثێت ُیچ. ضەرثەخۆى ّ جگە لەیبضب لەژێر ڕکێفٔ ُیچ دەضەاڵتیکٔ تردا ًیي دادّەرەکبى
 .کبرّثبرٓ دادپەرّەریەّە

  

  ( 89)هبدەٓ
ثباڵّ دادگبٓ تێِەڵچًّْەّەٓ فیذرالْٓ  دادّەرٓ فیذرالٔ پێکذێت لە ئەًجْهۀً دادّەریٔ ثباڵّ دادگبٓ فیذرالیٔ دەضەاڵتٔ

  .ضەرپەرغتیبرٓ دادّەرْٓ دادگب فیذرالیەکبًٔ تر کە ثەپێٔ یبضب ڕێکذەخرێي دەزگبٓ داّاکبرٓ گػتْٓ دەضتەٓ

  

 ئەًجْهۀً دادّەریٔ ثباڵ: لقٔ یەکەم

  

  ( 90)هبدەٓ 
یبضب پێکِبتەّ تبیجەتوەًذْٓ  دادّەریٔ ثباڵ ثەڕێْەثردًٔ کبرّثبرٓ دەضتە دادّەریەکبى دەگرێتە ئەضتۆ، ئەًجْهۀً

 .ڕێطبکبًٔ کبرکردًٔ ڕًّّذەکبتەّە
  

  ( 91)هبدەٓ
 :ئەًجْهۀً دادّەریٔ ثباڵ ئەم دەضەاڵتبًەٓ خْارەّەٓ ُەیە

 .ثەڕێْەثردًٔ کبرّثبرٓ دادّەرْٓ ضەرپەرغتیکردًٔ دادّەریٔ فیذرالٔ: یەکەم
داّاکبرٓ گػتٔ ّ ضەرۆکٔ دەضتەٓ  پباڵّتٌٔ ضەرۆک ّ ئەًذاهبًٔ دادگبٓ تێِەڵچًّْەّەٓ فیذرالْٓ ضەرۆکٔ :دّّەم

 .ًبّەکبى ثۆ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ثە هەثەضتٔ ڕازیجّْى لەضەر داهەزراًذیبى ضەرپەرغتیکبرٓ دادّەرٓ ّ پێػکەغکردًٔ
پێػکەغکردًٔ ثە ئەًجْهۀً ًْێٌەراى  پێػٌیبرکردًٔ پڕۆژەٓ ثّْدجەٓ ضباڵًەٓ دەضەاڵتٔ دادّەریٔ فیذرالْٓ :ضێیەم

 .ثۆ ڕەزاهەًذٓ دەرثڕیي لەضەرٓ
  

  دادگبٓ ثباڵٓ فیذرالیٔ: لقٔ دّّەم
  

  ( 92)هبدەٓ 
 .دادگبٓ فیذرالیٔ ثباڵ دەضتەیەکٔ دادّەرٓ ضەرثەخۆیە لەڕّّٓ دارایْٓ ثەڕێْەثردًەّە: یەکەم
دیبریکردًٔ . یبضبًبش پێکذێت دادگبٓ فیذرالیٔ ثباڵ لە ژهبرەیەک داّەرّ پطپۆڕٓ ثْارٓ فیقِٔ ئیطالهٔ ّ :دّّەم

 ئەًذاهبًٔ ئەًجْهۀً 3/2ڕێکذەخرێت ثەزۆریٌەٓ دّّلە ضێٔ  ژهبرەّ غێْازٓ ُەڵجژاردى ّکبرٓ داگبکە ثە یبضب
 .ًْێٌەراى

  

  ( 93)هبدەٓ



 :دادگبٓ فیذرالیٔ ثباڵ تبیجەتە ثەم ثْاراًەّە
 .چبّدێریکردًٔ ڕادەٓ دەضتّْرٓ ثًّْٔ یبضبّ پێڕەّە کبرپێکراّەکبى: یەکەم
 .لێکذاًەّەٓ دەقەکبًٔ دەضتّْر: دّّەم
 فیذرالیەّە درّضت دەثي ّ ئەّ یەکالییکردًەّەٓ ئەّ کێػبًەٓ لە ئەًجبهٔ جێجەجێکردًٔ ثڕیبرەکبًٔ حکْهەتٔ :ضێیەم

 دەضەاڵتٔ فیذڕاڵیەّە دەردەچي، یبضبظ هبف دەدات ثە ُەریەک لە ئەًجْهۀً ثڕیبرّ پێڕەّّ ڕێٌوبیْٓ ڕێْغْێٌبًەٓ لە
  .ثڕیبراًە ثگرى ّەزیراى ّ کەضبًٔ خبّەى پلەّ ئەّأً دٓ کە ڕاضتەّخۆ لە دادگب ڕەخٌە لەّ

حکْهەتٔ فیذرالْٓ حکْهەتٔ ُەرێوەکبى ّ پبرێسگبّ غبرەّآًْ  یەکالکردًەّەٓ ئەّ دّّثەرەکیبًەٓ لەًێْاى: چْارەم
 ًبّخۆییەکبى ڕّّدەدات ئیذارە
 .یەکالکردًەّەٓ ئەّ دّّثەرەکیبًەٓ لەًێْاى حکْهەتٔ ُەریوەکبى یبى پبرێسگبکبى ڕّّدەدات: پێٌجەم
یەکالکردًەّەٓ ئەّ تۆهەتبًەٓ دراًّەتە پبڵ ضەرۆک کۆهبرّ ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى ّ ّەزیرەکبى، : غەغەم

 .ئەهەظ ثە یبضب ڕێکذەخرێت
 پەضەًذکردًٔ ئەًجبهٔ کۆتبیٔ ُەڵجژاردًە گػتیەکبى ثۆ ئەًذاهێتٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى:.حەّتەم
 :ُەغتەم

یەکالییکردًەّەٓ ًبکۆکٔ لە ًێْاى ثْارٓ کبرٓ دادگبٓ فیذرالْٓ دەضتەٓ دادّەرٓ ُەرێن ّ پبرێسگبکبى کە ًبکەًّە - ڕ   
 .ضٌْرٓ پبرێسگبکبى

یەکالییکردًەّەٓ ًبکۆکٔ لە ثْارٓ کبرٓ دەضتەٓ دادّەرٓ ُەرێوەکبى ّ پبرێسگبکبى کە ًبکەًّە ضٌْرٓ - ة   
 .ُەرێوەکبًەّە

  

  ( 94)هبدەٓ
 .ثڕیبرەکبًٔ دادگبٓ ثباڵٓ فیذڕاڵٔ یەکالکەرەّەیەّ دەثێت ضەرجەم دەضەاڵتەکبى پێْەٓ پبثەًذثي

  

 حْکوە گػتیەکبى: لقٔ ضێیەم

  

  ( 95)هبدەٓ
 .قەدەغەیە  (اضتپٌبئیە  )پێکِێٌبًٔ دادگبٓ تبیجەت ّ ُەاڵّێرٓ 

  

  ( 96)هبدەٓ
دادّەرەکبى ّ ئەًذاهبًٔ داّاکبرٓ  دادگبکبى ّ جۆرّ پلەّ تبیجەتوەًذیەکبًیبى ّچۆًێتٔ داهەزراًذى ّ خسهەتٔ پێکِبتەٓ

 .خبًەًػیٌکردًیبى ثە یبضب ڕیکذەخرێت ّ  (ااڵًڤجبگ  )گػتْٓ ثەرزەفتکردى 
  

  
  ( 97)هبدەٓ 

ُەرّەُب یبضب چەًذ حْکوێکٔ تبیجەت ثە  .دادّەر لەضەرکبر الثجرێت تەًیب لەّ ثبراًەدا ًەثێت کەیبضب دیبریبى دەکبت ًبثێت
 .ئبکبریبًەیبى لەگەڵذا ئەًجب دەدات دادّەراى دیبریذەکبت ّ لێپرضیٌەّەٓ

  ( 98)هبدەٓ
 :دادّەرّ ئەًذاهٔ داّاکبرٓ گػتٔ ثۆیبى ًیە

 .ُەضتي ثەئەرکٔ دادّەرْٓ ُەردّّ ئەرکٔ یبضبداًبى ّ ڕاپەڕاًذى یبى ُەر کبرێکٔ تر لەیەک کبتذا: یەکەم
 .پەیْەًذی ثکەى ثەُیچ حیسة ّ ڕێکخراّێکٔ ضیبضیەّە، یبى ُەضتي ثە ُەر چبالکیەکٔ ضیبضٔ: دّّەم
  ( 99)هبدەٓ
دیبریذەکرێت کە تەًیب پەیْەًذیبى ثە ئەّ  ثْارٓ تبیجەتوەًذٓ دادگب ضەرثبزیەکبى. ضەرثبزٓ ثەیبضب ڕێکذەخرێت دادگبٓ

دەدەى لەّ  ضەرثبزیبى ُەیەّ ئەًذاهبًٔ ُێسە چەکذارەکبى ّ ُێسەکبًٔ ئبضبیع ئەًجبهیبى تبّاًبًەّە ُەیە کە غێْازٓ
 .ضٌّْرەٓ یبضب دیبریذەکبت



  ( 100)هبدەٓ 
 .دەقە یبضبییەکبى ثۆیبى ًیە ُیچ کبرێک یبى ثڕیبرێکٔ ئیذارٓ ثەدّّر ثگرى لە ڕەخٌەلێگرتي

  ( 101)هبدەٓ 
دادّەریٔ ئیذارْٓ فتْاداى ّ داڕغتي ّ  ثە یبضب ئەًجْهەًێکٔ دەّڵەت پێکجِێٌرێت تبیجەتوەًذثێت ثە پۆضتەکبًٔ دەگًْجێت

یبضب ُەاڵّێر  گػتیەکبًٔ تر لەثەردەم الیەًەکبًٔ دادّەریذا  تەًیب ئەّاًە ًەثێت کە ثە ًْێٌەرایەتیکردًٔ دەّڵەت ّ دەضتە
 .دەکرێي

 لقٔ چْارەم
 [دەضتە ضەرثەخۆکبى]

  ( 102)هبدەٓ
، ضەرثەخۆى ّ  (ُیئە الٌساُە ) ثباڵٓ هبفەکبًٔ هرۆڤ ّ کۆهطیۆًٔ ثباڵٓ ُەڵجژاردًەکبى ّ دەضتەٓ دەضتپبکٔ کۆهطیۆًٔ

 .کبرەکبًیبى ثەیبضب ڕێکذەخرێت لەژێر چبّدێرٓ ئەًجْهۀً ًْێٌەراًذاى ّ
  ( 103)هبدەٓ 

ّ   (إتێبالت  )ڕاگەیبًذى ّ پەیْەًذیەکبى  ُەریەکە لە ثبًکٔ ًبّەًذٓ عێراق ّ دیْأً چبّدێرٓ دارایْٓ دەضتەٓ :یەکەم
 .ثەڕێْەثردًەّە ضەرثەخۆى ّ کبرٓ ُەریەکەیبى ثە یبضب ڕێکذەخرێت دیْاًەکبًٔ ئەّقبف لەڕّّٓ دارایْٓ

دارایْٓ دەضتەٓ ڕاگەیبًذى ّ  دیْأً چبّدێرٓ. ًبّەًذٓ عێراق ثەرپرضە لەثەردەم ئەًجْهۀً ًْێٌەراًذا ثبًکٔ:دّّەم
 .ًْێٌەراًەّە پەیْەًذیەکبى پەیْەضتي ثە ئەًجْهۀً

 .دیْاًەکبًٔ ئەّقبف پەیْەضتي ثە ئەًجْهۀً ّەزیراًەّە: ضێیەم
  ( 104)هبدەٓ

کبرەکبًٔ ئەّ دەزگبیەّ ثْارەکبًٔ  .پێکذەُێٌرێت ثەًبّٓ دەزگبٓ غەُیذ کە پەیْەضتە ثە ئەًجْهۀً ّەزیراًەّە دەزگبیەک
 .تبیجەتوەًذٓ ثە یبضب ڕێکذەخرێت

  ( 105)هبدەٓ
ًبکەًّە ضٌّْرٓ ُیچ  گػتٔ پێکذەُێٌرێت ثەهەثەضتٔ پبراضتٌٔ هبفٔ ُەرێوەکبى ّ ئەّ پبرێسگبیبًەٓ دەضتەیەکٔ

لە ثەڕێْەثردًٔ داهْدەزگب  جۆراّجۆرەکبًٔ حکْهەتٔ  ُەرێوێکەّە ثۆ ثەغذاریکردًیبى ثە غێْەیەکٔ داپەرّەراًە
دەضتەیەظ پێکذێت لە  ئەم. زەهبلەکبًٔ خْێٌذى ّ غبًذەکبى ّ کۆًگرە ُەرێوْٓ ًێْدەّڵەتیەکبى فیذرالْٓ ًێردەکبى ّ

 .پبرێسگبیبًەٓ ضەر ثەُیچ ُەرێوێک ًیي ّ ئەّەظ ثەیبضب ڕێکذەخرێت ًْێٌەرأً حکْهەتٔ فیذرالْٓ ُەرێوەکبى ّ ئەّ
  ( 106)هبدەٓ
دەضتەکە لە پطپۆڕأً . دادەهەزرێٌرێت دەضتەیەکٔ گػتٔ ثۆ چبّدێریکردى ّ تەرخبًکردًٔ داُبتٔ فیذرالٔ ثەیبضب

 :ًْێٌەراًیبى پێکذێت ّ ئەم لێپرضراّیتیبًەٓ ُەیە حکْهەتٔ فیذرالْٓ ُەرێوەکبى ّ
ًێْدەّڵەتیەکبى ثەگْێرەٓ پػکٔ ُەریەکە لە  دڵٌیبثّْى لە داثەغکردًٔ دادگەراًەٓ ثبرثّْ ّ یبرهەتْٓ قەرزە :یەکەم

 .ًبکەًّە ضٌّْرٓ ُیچ ُەرێوێکەّە ُەرێوەکبى ّ ئەّ پبرێسگبیبًەٓ
 .دڵٌیبثّْى لە ثەکبرثردى ّ داثەغکردًٔ داُبتٔ دارایٔ فیذرالٔ ثەثبغتریي غێْە: دّّەم
حکْهەتە ُەرێویەکبى ّ ئەّ  دڵٌیبثّْى لە ُەثًّْٔ غەفبفیەت ّ دادپەرّەرٓ لەتەرخبًکردًٔ پبرەّپْل ثۆ :ضێیەم

 .ئەّ ڕێژاًەٓ ثڕیبرٓ لەضەر دراّە پبرێسگبیبى کە ًبکەًّە ضٌْرٓ ُەرێوەکبًەّە ثەپێٔ
  ( 107)هبدەٓ

کبرّثبرٓ فەرهبًجەرێتٔ  پێکذەُێٌرێت ثەًبّٓ ئەًجْهۀً گػتیٔ خسهەتٔ فیذرالٔ کە ئەرکٔ ڕێکخطتٌٔ ئەًجْهەًێک
ثەرزکردًەّە، پیکِبتەّ ثْارەکبًٔ تبیجەتوەًذێتٔ ئەًجْهەًەکەظ ثە  گػتٔ فیذرالٔ دەگرێتە ئەضتۆ لەّاًەظ داهەزراًذى ّ

 .یبضب ڕێکذەخرێت گْێرەٓ
   (  108)هبدەٓ

 .دەکرێت دەزگبٓ ضەرثەخۆٓ دیکە پێکجِێرێي ثە پێٔ پێْیطت ّ ثەیبضب
  
  

 ثەًذٓ چْارەم

 ثْارەکبًٔ دەضەاڵتٔ فیذرالٔ
  ( 109)هبدەٓ

دەضەاڵتٔ فیذرالٔ یەکێتْٓ یەکپبرچەیْٓ ضەرثەخۆیْٓ ضەرّەرْٓ یبضبٓ دیوْکراضیخْازاًەٓ فیذرالٔ عێراق 
  .دەپبرێسێت



  

  ( 110)هبدەٓ
 :ئەم دەضەاڵتبًەٓ خْارەّە تبیجەتي ثە حکْهەتٔ فیذرالیەّە

لەضەر پەیوبًٌبهەّ ڕێکەّتٌە  ڕەًگڕێژکردًٔ ضیبضەتٔ دەرەّەّ ًْێٌەرایەتٔ دثلۆهبضْٓ ئەًجبهذأً داًْضتبى :یەکەم
لەضەریبى ّ یەکالکردًەّەِّ ەًگڕێژکردًٔ ضیبضەتە ئبثّْرْٓ  ًێْدەّڵەتیەکبى ّ ضیبضەتٔ قەرزکردى ّ ّاژۆکردى

 .دەرەکیە ضەرّەریەکبى ثبزرگبًیە
ًیػتوبًٔ لەّاًەظ پێکِێٌبى ّ ثەڕێْەثردًٔ ُێسێکٔ چەکذار  داًبى ّ جێجەجێکردًٔ ضیبضەتٔ ئبضبیػٔ: دّّەم

 .ثەرگریکردى لێیبى دڵٌیبثّْى لە پبراضتي ّ هطۆگەرکردًٔ ئبضبیػٔ ضٌّْرەکبًٔ عێراق ّ ثەهەثەضتٔ
دەرکردًٔ دراّّ ڕێکخطتٌٔ ضیبضەتٔ ثبزرگبًٔ لەضەر ضٌّْرٓ  ڕەًگڕێژکردًٔ ضیبضەتٔ دارایْٓ گْهرگ ّ: ضێیەم

دراّّ داهەزراًذى ّ  پبرێسگبکبًٔ عێراق ّ داًبًٔ ثْدجەٓ گػتٔ دەّڵەت ّ ڕەًگڕێژکردًٔ ضیبضەتٔ ُەرێن ّ
 .ثەڕێْەثردًٔ ثبًکێکٔ ًبّەًذٓ

 .ڕێکخطتٌٔ کبرّثبرٓ پێْەرّ پێْاى ّ کێػبى: چْارەم
 .ّ  ًیػتەجێجّْى ّ هبفٔ پەًبثەرێتٔ ضیبضی (تجٌص )ڕێکخطتٌٔ کبرّثبرٓ ڕەگەزًبهەّثەُبّاڵتٔ ثّْى : پێٌجەم
 .ڕێکخطتٌٔ ضیبضەتٔ لەرەلەرەکبًٔ پەخػکردى ّ پۆضتە: غەغەم
 .داًبًٔ پڕۆژەٓ ثْدجەٓ گػتْٓ ّەثەرُێٌبى: حەّتەم
دێي ّ هطۆگەرکردًٔ گەیػتٌٔ ثڕە  پالًذاًبًٔ تبیجەت ثە ضیبضەتٔ ئەّ ضەرچبّە ئبّیبًەٓ لە دەرەّەٓ عێراقەّە :ُەغتەم

 .ًەریتە ًێْدەّڵەتیەکبى ئبّٓ پێْیطت ثۆ ًبّ عێراق ثەگْێرەٓ یبضبّ
 .ئبهبرّ ضەرژهێرٓ گػتیٔ داًیػتْاى: ًۆُەم

  

  ( 111)هبدەٓ 
 .ًەّت ّ غبزٓ هْڵکٔ ضەرجەم خەڵکٔ عێراقي لە ُەهّْ ُەرێن ّ پبرێسگبکبًذا

  

  ( 112)هبدەٓ
ثەرُەهِێٌرآّ کێڵگەکبًٔ ئێطتب  حکْهەتٔ فیذرالٔ لەگەڵ ُەرێن ّ پبرێسگب ثەرُەهِێٌەرەکبى ًەّت ّ غبزٓ :یەکەم

 ثەغێْەیەکٔ دادپەرّەرْٓ ثەگْێرەٓ داثەغجًّْٔ داًیػتْاى لەضەرجەم پبرچەکبًٔ ثەڕێْە دەثبت ثەهەرجێک داُبتەکبًیبى
زیبًلێکەّتْاًەٓ ڕژێؤ پێػّْ ثێجەغٔ  ّاڵتذا داثەظ ثکرێت لەگەڵ دیبریکردًٔ پػک ثۆ هبّەیەک ثۆ ئەّ ُەرێوە

 لێکەّت ثەجۆرێک گەغەضەًذًێکٔ ُبّتەریت ثۆ ًبّچە جیبّازەکبًٔ ّاڵت هطۆگەر کردثّْى ّ ئەّاًەظ کەپبغتر زیبًیبى
 .ثکبت ّ ئەهەظ ثە یبضب ڕێکذەخرێت

 ُەرێوەکبى ّ پبرێسگب ثەرُەهِێٌەرەکبى ثەیەکەّە ُەڵذەضتي ثە ڕەًگڕێژکردًٔ حکْهەتٔ فیذرالْٓ حکْهەتٔ: دّّەم
کەثجێتە هبیەٓ دەضتخطتٌٔ زۆرتریي  ضیبضەتٔ ضتراتیجٔ پێْیطت ثۆ ثەرەّپێػجردًٔ ضبهبًٔ ًەّت ّ غبز ثەجۆرێک

 .پػتجەضتي ثە ًْێتریي تەکٌیکٔ ثٌەهبکبًٔ ثبزاڕّ ُبًذأً ّەثەرُێٌبى ضّْدّ کەڵک ثۆ گەلٔ عێراق ئەّیع ثە
  ( 113)هبدەٓ 

ًیػتوبًٔ ئەژهبر دەکرێت کە لە  ئبضەّار ّ غْێٌەّار ّ ژێرخبًٔ کەلەپْرٓ ّ دەضتٌّْش ّ دراّەکبى ثە ضبهبًٔ          
 .لەگەڵ ُەرێن ّ پبرێسگبکبى ثەڕێْەدەثرێت، ئەهەظ ثە یبضب ڕێکذەخرێت تبیجەتوەًذٓ دەضەاڵتٔ فیذڕاڵیەّ ثە ُبّکبرٓ

  

  ( 114)هبدەٓ
 :دەضەاڵتە ُبّثەغەکبًٔ ًێْاى حکْهەتٔ فیذرالْٓ حکْهەتٔ ُەرێوەکبى ئەهبًەى

پبرێسگبیبًەٓ ًبکەًّە ضٌّْرٓ  ثەڕێْەثردى ّ ڕێکخطتٌٔ گْهرگ ثەُەهبُەًگٔ لەگەڵ حکْهەتٔ ُەرێوەکبى ّ ئەّ :یەکەم
 .ئەهەظ ثب یبضب ڕێکذەخرێت.ُیچ ُەرێوێکەّە

  .ڕێکخطتي ّ داثەغکردًٔ ضەرچبّە ضەرەکیەکبًٔ ّزەٓ کبرەثب: دّّەم
ّ پبرێسگبریکردى لە خبّێٌٔ  ڕەًگڕێژٓ ضیبضەتٔ ژیٌگە ثەهەثەضتٔ دڵٌیبثّْى لە پبراضتٌٔ ژیٌگە لە پیطجّْى :ضێیەم

 .ًبکەًّە ضٌّْرٓ ُیچ ُەرێوێکەّە ثەُبّکبرٓ لەگەڵ ُەرێوەکبى ّ ئەّ پبرێسگبیبًەٓ
 .ڕەًگڕێژکردًٔ ضیبضەتەکبًٔ گەغەپێذاى ّ پالًذاًبًٔ گػتٔ: چْارەم



ڕەًگڕێژکردًٔ ضیبضەتٔ تەًذرّضتیٔ گػتٔ ثەُبّکبرٓ لەگەڵ ُەرێوەکبى ّ ّ ئەّ پبرێسگبیبًەٓ ًبکەًّە ضٌّْرٓ : پێٌجەم
 .ُیچ ُەرێوێکەّە

ڕەًگڕێژکردًٔ ضیبضەتٔ فێرکردى ّ پەرّەردەٓ گػتٔ ثەڕاّێژ لەگەڵ ُەرێوەکبى ّ ّ ئەّ پبرێسگبیبًەٓ ًبکەًّە : غەغەم
 .ضٌّْرٓ ُیچ ُەرێوێکەّە

ڕەًگڕێژکردًٔ ضیبضەتٔ ضبهبًە ئبّیەکبى ّ ڕێکخطتٌیبى ثە جۆرێک کە دادپەرّەرٓ ثِێٌێتەدْٓ ئەّەظ ثەیبضب : حەّتەم
 .ڕێکذەخرێت

  

  ( 115)هبدەٓ
ئەّە دەثێتە دەضەاڵتٔ ُەرێوەکبى ّ  لە ضٌْرٓ دەضەاڵتە تبیجەتەکبًٔ حکْهەتٔ فیذرالیذا ئبهبژەٓ پێٌەکراثێت، ُەرغتێک

حکْهەتٔ  ئەگەر ًبکۆکٔ درّضتجّْ لەضەر دەضەاڵتە ُبّثەغەکبًٔ ًێْاى. ُەرێوێکەّە ئە ێسگبیبًەٓ ًبکەًّە ضٌّْرٓ ُیچ
 .فیذرالْٓ حکْهەتٔ ُەرێوەکبى، ئەّا پێػیٌە ثۆ یبضبٓ ُەرێوەکەیە

  
  
  
  

 ثەًذٓ پێٌجەم

 دەضەاڵتٔ ُەرێوەکبى

 
 ثەغٔ یەکەم
 ُەرێوەکبى

  
  ( 116)هبدەٓ

 .ڕژێؤ فیذرالٔ لە عێراقذا پێکذێت لە پبیتەخت ّ ُەرێوەکبى ّ پبرێسگب الهەرکەزیەکبى ّ ئیذارە ًبّخۆییەکبى
 
 

  ( 117)هبدەٓ 
ئەم دەضتّْرە لە ثەرّارٓ پیبدەکردًیەّە داى ثە ُەرێؤ کْردضتبى ّ ئەّ دەضەاڵتەٓ ئێطتبیذا دەُێٌێت ّەک : یەکەم

 .ُەرێوێکٔ فیذرالٔ
  .ئەم دەضتّْرە داى ثەّ ُەرێوە ًْێیبًەدا دەًێت کە ثە گْێرەٓ ثڕگەکبًٔ دەضتّْر دادەهەزرێٌرێي: دّّەم

 
  
  

  ( 118)هبدەٓ
تێٌەپەڕیجێت ثەضەر یەکەم داًیػتٌیذا،  ئەًجْهۀً ًْێٌەراى لەهبّەیەکٔ دیبریکراّدا ثەهەرجێک غەظ هبًگ زیبتر دەثێت

 .ُەرێوەکبًەّە دیبریکردًٔ ئەّ ڕێْغْێٌە جێجەجێکبریبًەٓ تبیجەتي ثە پێکِێٌبًٔ ثە زۆریٌەٓ ضبدە یبضبیەک دەرثکبت ثۆ
 
 

  
  

  ( 119)هبدەٓ
. ئەًجبهذأً ڕاپرضٔ لەضەرٓ یبى زیبتر هبفٔ پێکِێٌبًٔ ُەرێوێکیبى ُەیە ثەپػتجەضتي ثە داّاکبریەک ثۆ پبرێسگبیەک

 :پێػکەظ دەکرێت داّاکبریەکە ثەیەکێک لەم دّّ ڕێگبیەٓ خْارەّە
 .ئەًذاهبًٔ ئەًجْهۀً ئەّ پبرێسگبیبًەٓ کە داّآ پێکِێٌبًٔ ُەرێوەکە دەکەى   (   3/1)لەضەر داّاکبرٓ ضێیەکٔ-ڕ
 .دەًگذەرأً ئەّ پبرێسگبیبًەٓ کە داّآ پێکِێٌبًٔ ُەرێوەکە دەکەى  (  10/1)لەضەر داّاکبرٓ دەیەکٔ -ة

 



 
  
  

  ( 120)هبدەٓ
ثەکبرُێٌبًٔ ئەّ دەضەاڵتبًە  دەضتّْرێک ثۆخۆٓ دادەڕێژێت، ُەرەهٔ دەضەاڵتەکبًٔ ُەرێن ّ هیکبًیسهٔ ُەرێن

 .دەضتّْرەدا دیبریذەکبت ثەهەرجێک ًبکۆک ًەثێت لەگەڵ ئەم
 
 

  
  

  ( 121)هبدەٓ
ّ دادّەریبى ُەیە ثەگْێرەٓ ئەم  دەضەاڵتٔ ُەرێوەکبى هبفٔ پیبدەکردًٔ دەضەاڵتەکبًٔ  یبضبداًبى ّ ڕاپەڕاًذى :یەکەم

 .حکْهەتٔ فیذرالیەّە دەضتّْرە جگەلەّ دەضەاڵتبًەٓ کەتبیجەتي ثە
 جێجەجێکردًٔ یبضبٓ فیذرالٔ لە ُەرێوەکەدا ُەیە ئەگەر ًبکۆکٔ یبى دژیەک حکْهەتٔ ُەرێن هبفٔ ُەهْارکردًٔ: دّّەم

ئەّ دەضەاڵتبًەدا ًەثێت کە تبیجەتي ثە  لەًێْاى یبضبٓ فیذرالْٓ یبضبٓ ُەرێوذا ُەثّْ لەضەر ثبثەتێک کە لە ضٌّْرٓ
 .حکْهەتٔ فیذرالٔ

ُەرێوەکبى تەرخبى ثکرێت کە  لەّ داُبتبًەٓ لە حکْهەتٔ فیذرالیذا ثەدەضت دەُێٌرێت پػکێکٔ گًْجبّ ثۆ دەثێت:ضێیەم
 .لەثەرچبّگرتٌٔ داُبت ّ پێْیطتیەکبًْٓ ڕێژەٓ داًیػتْاًیػٔ ثەغٔ ُەضتبى ثە ئەرکەکبًٔ ثکبت ثە

دثلۆهبضیەکبًذا ثەهەثەضتٔ  ًّْضیٌگەٓ تبیجەت ثە ُەرێن ّ پبرێسگبکبى دەکرێتەّە لە ثبڵْێسخبًەّ ًێردە :چْارم
 .گەغەپێذاى ثەدّاداچًّْٔ کبرّثبرٓ ڕۆغٌجیرْٓ کۆهەاڵیەتْٓ

ئەضتۆٓ حکْهەتٔ ُەرێوذایە ثەتبیجەتٔ پێکِێٌبى ّ  ُەرچٔ پەیْەًذٓ ثە ثەڕێْەثردًٔ ُەرێوەّە ُەیە لە: پێٌجەم
 .ًبّخۆٓ ُەرێن ّەک پۆلیص ّ ئبضبیع ّ پبضەّأً ُەرێن ڕێکخطتٌٔ ُێسەکبًٔ ئبضبیػٔ

 
 
 

  
  

 
 ثەغٔ دّّەم

 ئەّ پبرێسگبیبًەٓ ًبکەًّە ضٌّْرٓ ُیچ ُەرێوێکەّە

 
 

  
  

  ( 122)هبدەٓ
 .پبرێسگب لە ژهبرەیەک قەزاّ ًبحیەّ گًْذ پێکِبتّْە: یەکەم
فراّاًیبى پێذەدرێت ثەجۆرێک  ئەّ پبرێسگبیبًەٓ ضەر ثەُیچ ُەرێوێک ًیي دەضەاڵتێکٔ ثەڕێْەثردى ّ دارایٔ :دّّەم

 .ّ ئەّەظ ثەیبضب ڕێکذەخرێت  (الهەرکەزیەتٔ ئیذارٓ )ثٌەهبٓ  کەثتْاًي کبرّثبرٓ خۆیبى ثەڕێْەثەرى ثەگْێرەٓ
پبرێسگبدا ثۆ پیبدەکردًٔ ئەّ  پبرێسگبرەٓ ئەًجْهۀً پبرێسگب ُەڵیذەثژێرێت ضەرۆکٔ ڕاپەڕاًذًٔ ثباڵیە لە ئەّ: ضێیەم

 .ثەخػراّە دەضەاڵتبًەٓ کە لەالیەى ئەًجْهەًەّە پێٔ
 .ُەڵجژاردًٔ ئەًجْهۀً پبرێسگبّ پبرێسگبرّ دەضەاڵتەکبًیبى ثە یبضب ڕێکذەخرێت: چْارەم
الیەًێکەّە کە پەیْەضت ًەثێت ثە  ئەًجْهۀً پبرێسگب ًبکەّێتە ژێر ڕکێف ّ چبّدێرٓ ُیچ ّەزارەت یبى :پێٌجەم

 .ُەیە ّەزارەتێکەّەّ داراییەکٔ ضەرثەخۆٓ خۆٓ
 
 

  



  
  ( 123)هبدەٓ

حکْهەتٔ فیذرالٔ دەتْاًێت دەضەاڵتٔ خۆٓ ثجەخػێت ثە حکْهەتٔ ُەرێن ّ ثەپێچەّاًەغەّە ثە ڕەزاهەًذٓ ُەردّّال، 
 .ئەّەظ ثە یبضب ڕێکذەخرێت

 
 

  
  

 ثەغٔ ضێیەم
 پبیتەخت

   (  124)هبدەٓ
 .ثەغذا ثەّ ضٌّْرٓ غبرەّاًیەٓ ُەیەتٔ پبیتەختٔ کۆهبرٓ عێراقە، ضٌّْرە ئیذارەکەٓ پبرێسگبٓ ثەغذایە: یەکەم
 .داًبًٔ پبیتەخت ثە یبضب ڕێکذەخرێت: دّّەم
 .پبیتەخت ثۆٓ ًیە لە ضٌّْرٓ ُیچ ُەرێوێکذاثێت: ضێیەم
 
 

  
  

 ثەغٔ چْارەم
 ئیذارە خۆجێیەکبى

   (  125)هبدەٓ 
تْرکوبى ّ کلذاى ّ ئبغّْرْٓ  دەضتّْرە هبفٔ ئیذارْٓ ضیبضْٓ ڕۆغٌجیرْٓ فێرکردًٔ ًەتەّە جیبّازەکبًٔ ّەک ئەم

 .ڕێکذەخرێت پێکِبتەکبًٔ تر دەپبرێسێت ّ ئەّ کبرەظ ثەیبضب
  
  
  
  
  

 ثەًذٓ غەغەم

ٔ ّ ئیٌتیقبلیەکبى  حْکوە کۆتبی

  

 ثەغٔ یەکەم
 حْکوە کۆتبییەکبى

   (  126)هبدەٓ 
ًْێٌەراى هبفٔ پێػٌیبرکردًٔ  ضەرۆک کۆهبرّ ئەًجْهۀً ّەزیراى پێکەّە یبى پێٌج یەکٔ ئەًذاهبًٔ ئەًجْهۀً :یەکەم

 .ُەهْارکردًٔ دەضتّْریبى ُەیە
لەم دەضتّْردا ُبتّْى  ئەّ ثٌەهب ثٌەڕەتیبًەٓ لە ثەًذٓ یەکەم ّ هبف ّ ئبزادیبًەٓ ثەًذٓ دّّەم کە ًبثێت: دّّەم

ٓ ئەًذاهبًٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى لەضەرْٓ  ( 3/2)ڕەزاهەًذٓ   ُەهْارثکرێي هەگەر پبظ دّّ خْلٔ ُەڵجژاردًٔ ترّ ثە
 .ڕێگبٓ ڕاپرضٔ گػتیەّەّ پەضەًذکردًٔ ضەرۆک کۆهبر لەهبّەٓ حەّت ڕۆژدا ڕازیجًّْٔ گەل لە

  

ُەهْار ثکرێي هەگەر پبظ ڕازیجًّْٔ  ئەّ هبداًەٓ تر کە لە خبڵٔ دّّەهٔ ئەم هبدەیەدا ئبهبژەیبى پێٌەکراّە ًبثێت:ضێیەم
لەضەرْٓ ڕازیجًّْٔ گەل لە ڕێگبٓ ڕاپرضٔ گػتیەّەّ پەضەًذکردًٔ ضەرۆک  ٓ ئەًذاهبًٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ( 3/2)

 .لەهبّەٓ حەّت ڕۆژدا کۆهبر



  

کەهکردًەّەٓ ئەّ دەضەاڵتبًەٓ  ًبثێت ُیچ ُەهْارکردًێک لەّ هبداًەٓ دەضتّْردا ئەًجبم ثذرێت کە دەثێتە ُۆٓ :چْارەم
 تبیجەتەکبًٔ حکْهەتٔ فیذرالیەّە تەًیب ثە ڕەزاهەًذٓ دەضەاڵتٔ یبضبداًبًٔ ُەرێوەکبى کە ًبکەًّە ضٌّْرٓ دەضەاڵتە

 .گػتیەّە ُەرێؤ پەیْەًذیذارّ ڕەزاهەًذٓ زۆریٌەٓ داًیػتْأً لە ڕێگبٓ ڕاپرضٔ
  :پێٌجەم

 (دّّەم )ضەرۆک کۆهبرەّە پبظ تێپەڕثًّْٔ ئەّ هبّەیەٓ لە ثڕگەٓ  ُەهْارکردًەکە ثە پەضەًذکراّ دادەًرێت لەالیەى-ڕ
 .ئەم هبدەیە ئبهبژەٓ پێکراّە لەکبتٔ پەضەًذ ًەکردًیذا ٓ  (ضیێیەم )ّ 
 .ُەهْارکردًەکە لە ثەرّارٓ ثاڵّکرکردًەّەیەّە لە ڕۆژًبهەٓ فەرهیذا کبرٓ پێذەکرێت-ة
  

  ( 127)هبدەٓ
جێگرەکەْٓ ئەًذاهبًٔ  کۆهبرّ ضەرۆک ّەزیراى ّ ّەزیرەکبى ّ ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ّ دّّ ضەرۆک

خبّەى پلە تبیجەتەکبى ثۆیبى ًیە دەضەاڵتٔ خۆیبى ثەکبرثِێٌي ثۆ  ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ّ ئەًذاهبًٔ دەضەاڵتٔ دادّەرْٓ
ثیذەًێ ّەیبى ثیگۆڕًەّە یبى  ثەکرێگرتٌٔ ُیچ هْڵکێکٔ دەّڵەت یبى هْڵکٔ خۆیبًٔ پێ ثفرۆغي یبى ثەکرێ کڕیي یبى

 .پبثەًذثًّْٔ پێػتر یبى ُێٌبًٔ کەلْپەل یبى ثەڵێٌذەر گرێجەضتێک لەگەڵ دەّڵەتذا ئەًجبم ثذەى ثەًبّٓ
  

  ( 128)هبدەٓ 
 .یبضبّ حْکوە دادّەریەکبى ثەًبّٓ گەلەّە دەردەکرێي

  

   ( 129)هبدەٓ 
یبضبکبى لە ڕۆژًبهەٓ فەرهیذا ثاڵّدەکرێٌەّەّ لە ڕۆژٓ ثاڵّکردًەّەیبًەّە کبریبى پێذەکرێت ئەگەر دەقێک ًەثێت 

 .پێچەّاًەٓ ئەهە ثێت
  

  ( 130)هبدەٓ 
یبضب کبرپێکراّەکبى کبریبى پێذەکرێت ئەگەر ُەڵٌەّەغێٌراثێتٌەّە یبى ُەهْار ًەکراثي ثەگْێرەٓ حْکوەکبًٔ ئەم 

 .دەضتّْرە
  

  ( 131)هبدەٓ 
ئەّ ڕاپرضیبًەٓ لەم دەضتّْرەدا ُبتّْى ثە زۆریٌەٓ ضبدەٓ دەًگذەراى ّەردەگیرێت  ئەگەر دەقێک ًەثێت پێچەّاًەٓ 

 .ئەهە ثێت
  

 ثەغٔ دّّەم
 حْکوە ئیٌتیقبلیەکبى

  ( 132)هبدەٓ
دەّڵەت چبّدێرٓ ثەًذکراّە ضیبضیەکبى ّ زیبًلێکەّتْأً کردە دڕًذاًەکبًٔ ڕژێؤ دیکتبتۆرٓ پێػّْ دەگرێتە : یەکەم
 .ئەضتۆ
 .دەّڵەت قەرەثّْٓ خبًەّادەٓ غەُیذاى ّ ثریٌذارەکبًٔ کردە تیرۆریطتیەکبى دەکبتەّە: دّّەم
 .ًبّەرۆکٔ ثەًذٓ یەکەم ّ دّّەهٔ ئەم هبدەیە ثە یبضب ڕێکذەخرێت: ضێیەم

  

  ( 133)هبدەٓ 
ًیػتوبًیٔ عێراق دەثەضتێت تب ئەّ  ًْێٌەراى لە داًیػتٌٔ یەکەهٔ خۆیذا پػت ثە پێرەّٓ ًبّخۆٓ کۆهەڵەٓ ئەًجْهۀً



 .کبتەٓ پێرەّێک ثۆ خۆٓ ثڕیبر دەدات
  

  ( 134)هبدەٓ 
ئەًجبهذأً کبرەکبًٔ ثۆ  تبّأً ثباڵٓ عێراق ّەک دەضتەیەکٔ دادّەرٓ ضەرثەخۆ ثەردەّام دەثێت لەضەر دادگبٓ

پێػّّْ ضەرأً، ئەًجْهۀً ًْێٌەراى هبفٔ ُەڵْەغبًذًەّەٓ دادگبٓ  چبّخػبًذًەّە ثە تبّاًەکبًٔ ڕژێؤ دیکتبتۆرٓ
  .ُەیە ثە یبضب پبظ تەّاّکردًٔ کبرەکبًٔ ًبّثرآّ

  

  ( 135)هبدەٓ
لەضەر ئەًجبهذأً کبرەکبًٔ  ثە  دەضتەٓ ثباڵٓ ڕیػەکێػکردًٔ ثەعص ّەک دەضتەیەکٔ ضەرثەخۆ ثەردەّام دەثێت :یەکەم

 دەزگبکبًٔ ڕاپەڕاًذى لەچْارچێْەٓ چەًذ یبضبیەکٔ دیبریکراّ ثۆ کبرەکبًْٓ ُەهبُەًگٔ لەگەڵ دەضەاڵتٔ دادّەرْٓ
 .پەیْەضت دەثێت ثە ئەًجْهۀً ًْێٌەراًەّە

 .ئەًجْهۀً ًْێٌەراى هبفٔ ُەڵْەغبًذًەّەٓ ئەم دەضتەیەٓ ُەیە پبظ تەّاّکردًٔ ئەرکەکبًٔ ثەزۆریٌەٓ ڕەُب: دّّەم
ّەزیراى ّ ضەرۆک ّ  ُەرکەضێک خۆٓ ثپبڵێْێت ثۆ پۆضتٔ ضەرۆک کۆهبرّ ضەرۆک ّ ئەًذاهبًٔ ئەًجْهۀً :ضێیەم

ئەًجْهۀً فیذرالْٓ پۆضتە ُبّغێْەکبًیبى لە ُەرێوەکبًذاّ  ئەًذاهبًٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ّ ضەرۆک ّ ئەًذاهبًٔ
دەیبًگرێتەّە، ًبثێت یبضبٓ  دادّەریەکبى ّ ئەّ پۆضتبًەٓ تر کە ڕیػەکێػکردًٔ ثەعص ثەگْێرەٓ یبضب ئەًذاهبًٔ دەضتە

 .ڕیػەکێػکردًٔ ثەعص ثیبًگرێتەّە
 .کبرکردى ثەّ هەرجبًەٓ لە ثڕگەٓ ضێیەهٔ ئەم هبدەیەدا ُبتّْە ثەردەّام دەثێت ئەگەر ثە یبضب ُەڵٌەّەغێٌرێتەّە: چْارەم
ئەّ کەضە ثۆ دادگبکبى، ُەرّەُب ئەًذام  تەًِب ئەًذام ثّْى لە پبرتٔ ثەعطٔ ُەڵْەغبّ ًبثێتە ثٌەهب ثۆ ڕەّاًەکردًٔ :پێٌجەم

 پبراضتٌی، ئەگەر ثڕگەکبًٔ ڕیػەکێػکردًٔ ثەعص ّ ئەّ ڕێٌوبییبًەٓ ثە پێٔ ئەّ هبفٔ یەکطبًٔ ُەیە لەثەردەم یبضبّ
 .ثڕگبًە دەرکراّى ًەیگرێتەّە

 ًْێٌەرایەتٔ پێکذەُێٌێت لە ئەًذاهەکبًٔ ثۆ چبّدێریکردى ّ پێذاچًّْەّەٓ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى لیژًەیەکٔ: غەغەم
دەّڵەت ثۆ هطۆگەر ثًّْٔ  ڕێْغْێٌەکبًٔ جێجەجێکردى لە دەضتەٓ ثباڵٓ ڕیػەکێع کردًٔ ثەعص ّ دەزگبکبًٔ

چبّخػبًذًەّە ثە ڕازیجًّْٔ یبضبکبى، ثڕیبرەکبًٔ لیژًەکەظ هلکەچ  دادپەرّەرٓ ّ ثبثەتیجّْى ّ غەفبفیەت، ُەرّەُب
 .ڕەزاهەًذٓ ئەًجْهۀً ًْێٌەراًەّە دەثێت ثە

  

  ( 136)هبدەٓ 
ئەًجبهذأً کبرەکبًٔ  ثە  دەضتەٓ داّاکبرٓ هْڵکذارێتٔ ّەک دەضتەیەکٔ ضەرثەخۆ ثەردەّام دەثێت لەضەر :یەکەم

ڕاپەڕاًذًذاّ لەچْارچێْەٓ چەًذ یبضبیەکٔ دیبریکراّ ثۆ کبرەکبًْٓ  ُەهبُەًگٔ لەگەڵ دەضەاڵتٔ دادّەرْٓ دەزگبکبًٔ
 .دەثێت ثە ئەًجْهۀً ًْێٌەراًەّە پەیْەضت

 .ٓ ئەًذاهبًٔ ( 3/2)ئەًجْهۀً ًْێٌەراى هبفٔ ُەڵْەغبًذًەّەٓ ئەم دەضتەیەٓ ُەیە ثە زۆریٌەٓ دەًگٔ : دّّەم
  

  ( 137)هبدەٓ 
دەضتّْرەدا ئبهبژەٓ ثۆ کراثێت  ثە حْکؤ ئەّ هبداًەٓ تبیجەتي ثە ئەًجْهۀً فیذرالیەّە لەُەر غْێٌێک لەم کبرکردى

ٓ ئەًذاهبًٔ لە خْلٔ  ( 3/2)ئەًجْهۀً ًْێٌەراًەّە ثە زۆریٌەٓ دەًگٔ  دّادەخرێت تب کبتٔ  دەرچًّْٔ ثڕیبرێک لە
 .ُەڵجژاردًٔ خۆیذا کە پبظ کبراثًّْٔ ئەم دەضتّْرە دەیجەضتێت دّّەهٔ

  

  ( 138)هبدەٓ 
دەگرێتەّە لە ُەر غْێٌێک لەم   (ضەرۆک کۆهبر )جێگبٓ دەضتەّاژەٓ   (ئەًجْهۀً ضەرۆکبیەتٔ )دەضتەّاژەٓ  :یەکەم

کبراثًّْٔ ئەم دەضتّْرە کبر ثە حْکوەکبًٔ تبیجەت ثە ضەرۆک کۆهبر  دەضتّْرەدا ئبهبژەٓ ثۆ کراثێت ّ خْلێک پبظ
 .دەکرێت
  :دّّەم

ئەًجْهەًێک پێکذەُێٌي پێٔ  ًْێٌەراى ضەرۆکٔ ّاڵت ّ دّّ جێگرەکەٓ ُەڵذەثژێرێت ّ ُەهّْیبى پێکەّە ئەًجْهۀً-ڕ



 .ٓ ئەًذاهبى ُەڵذەثژێردرێي ( 3/2)ّ ثە زۆریٌەٓ دەًگٔ  کە ثە یەک لیطت  (ئەًجْهۀً ضەرۆکبیەتٔ )دەّترێت 
حْکوەکبًٔ لەضەرکبرالدأً ضەرۆک کۆهبر کە لەم دەضتّْرەدا ُبتّْى ثەضەر ضەرۆک ّ ئەًذاهبًٔ دەضتەٓ -ة

 .ضەرۆکبیەتیذا پیبدە دەکرێي
ُەیە ثە ضێ چبرەکٔ دەًگٔ  ًْێٌەراى هبفٔ لەضەرکبرالدأً ُەریەکە لە ئەًذاهبًٔ ئەًجْهۀً ضەرۆکبیەتٔ ئەًجْهۀً-ج

 .ئەًذاهبًٔ ثەُۆٓ لەئبضت ًەثّْى یبى ًبپبکیەّە
ٓ دەًگٔ ئەًذاهبًٔ  ( 3/2) چۆڵجًّْٔ ُەر پۆضتێکٔ ئەًجْهۀً ضەرۆکبیەتٔ، ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ثەزۆریٌەٓ لەکبتٔ-د

 .کەضێکٔ تر ثۆ غْێٌەکەٓ ُەڵذەثژێرێت
  

 :هەرجەکبًٔ ئەًذاهێتٔ ئەًجْهۀً ضەرۆکبیەتٔ ُەهبى هەرجەکبًٔ ئەًذاهێتیە لە ئەًجْهۀً ًْێٌەراًذا ثەهەرجێک:ضێیەم
  

 . ضبڵٔ تەّاّ کردثێت40تەهۀً -ڕ
 .ًبّّ غۆرەتٔ ثبظ ثێت ّ دەضتپبک ّ داهەزراّ ثێت-ة
 .دە ضبڵ پێع ڕّّخبًٔ، حسثٔ ثەعطٔ ُەڵْەغبّەٓ ثەجێِێػتجێت ئەگەر ئەًذام ثّْثێت تیبیذا-ج
 ّ ئەًفبل ّ ُیچ تبّاًێکٔ دەرُەق ثە گەلٔ عێراق 1991ًبثێت ثەغذارٓ کردثێت لە ضەرکْتکردًەّەٓ ڕاپەڕیٌٔ ضبڵٔ -د

 .ئەًجبم ًەداثێت
  

دەتْاًێت یەکێک لە دّّ  ئەًجْهۀً ضەرۆکبیەتٔ ثە کۆٓ دەًگ ثڕیبرەکبًٔ دەردەکبت، ُەر ئەًذاهێکێع :چْارەم
 .ئەًذاهەکەٓ دٓ لە جێٔ خۆٓ داثٌێت

  :پێٌجەم
ضەرۆکبیەتٔ دەکرێت ثەهەثەضتٔ ڕەزاهەًذٓ  یبضبّ ثڕیبراًەٓ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى دەیبًذات ڕەّاًەٓ ئەًجْهۀً ئەّ-ڕ

 ّ ( 118)دەرکردًٔ لەهبّەٓ دە ڕۆژ لەثەرّارٓ گەیػتٌٔ جگە لەّاًەٓ لە هبدەٓ  دەرثڕیي لەضەریبى ثە کۆٓ دەًگ ّ
 .ئبهبژەیبى پێکراّەّ پەیْەًذیبى ثە پێکِێٌبًٔ ُەرێوەکبًەّە ُەیە  ( 119)

ثۆ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ثۆ  ئەًجْهۀً ضەرۆکبیەتٔ ڕەزاهەًذٓ ًیػبى ًەدا، یبضب ّ ثڕیبرەکبى دەگەڕێٌەّە ئەگەر-ة
ًبٍڕەزایٔ لەضەرە ّ دەًگذاى لەضەرٓ ثە زۆریٌەیە، ّە جبرێکٔ دیکە  دّّثبرە چبّپیبخػبًذًەّەیبى لەّ ثْاراًەّە کە

 .ئەًجْهۀً ضەرۆکبیەتٔ دەکرێتەّە ثۆ ًیػبًذأً ڕەزاهەًذٓ لەضەرٓ ڕەّاًەٓ
لەهبّەٓ دە ڕۆژدا لە ثەرّارٓ  ئەًجْهۀً ضەرۆکبیەتٔ ڕازٓ ًەثّْ لەضەر ثڕیبر ّ یبضبکبى ثۆ جبرٓ دّّەم ئەگەر-ج

 لەم کبتەدا ئەًجْهۀً ًْێٌەراى هبفٔ ئەّەٓ ُەیە ثە. ئەًجْهۀً ًْێٌەراى گەیػتٌیبى، جبرێکٔ تر دەگەڕێٌرێٌەّە ثۆ
ًبڕەزایٔ لەضەر دەرثجڕدرێت ّ ثە پەضەًذکراّ  ٓ دەًگٔ ئەًذاهەکبًٔ ثڕیبرٓ لێجذات، کە ئیتر ًبتْاًرێ ( 5/3)زۆریٌەٓ 
 .دادەًرێت

 .ئەًجْهۀً ضەرۆکبیەتٔ ئەّ دەضەاڵتبًەٓ ضەرۆک کۆهبرٓ ُەیە کە لەم دەضتْردا ئبهبژەیبى پێکراّە: غەغەم
  

  ( 139)هبدەٓ 
 .لە خْلٔ ُەڵجژاردًٔ یەکەهذا ضەرۆکٔ ئەًجْهۀً ّەزیراى دّّ جێگرٓ دەثێت

  

  ( 140)هبدەٓ 
لە   ( 58)پێذاّیطیتەکبًٔ هبدەٓ  دەضەاڵتـٔ ڕاپەڕاًذى ُەًگبّٓ پێْیطت دەًێت ثۆ تەّاّکردًٔ جێجەجێکردًٔ :یەکەم

 .گْاضتٌەّە ثە ُەهّْ ثڕگەکبًیەّە یبضبٓ ثەڕێْەثردًٔ دەّڵەت ثۆ قۆًبغٔ
یبضبٓ  لە  ( 58)غبًٔ دەضەاڵتٔ ڕاپەڕاًذًە لە حکْهەتٔ ئیٌتیقبلیذا کە لە هبدەٓ  ئەّ ثەرپرضیبریەتیەٓ لەضەر: دّّەم

ثەردەّام دەثێت ّ دەکەّێتە ئەضتۆٓ دەضەاڵتٔ  ثەڕێْەثردًٔ دەّڵەت ثۆ قۆًبغٔ گْاضتٌەّەدا ئبهبژەٓ پێکراّە،
ضەرژهێرٓ، لە  ئبضبییکردًەّە، )ثەگْێرەٓ ئەم دەضتّْرە ثۆ ئەّەٓ ثە تەّآّ جێجەجێ ثکرێت   ڕاپەڕاًذًٔ ُەڵجژێردراّ

لە   (ًبکۆکیبى لەضەرە ثۆ دیبریکردًٔ ّیطتٔ ُبّاڵتیبى  کۆتبییذا ئەًجبهذأً ڕاپرضٔ لە کەرکْک ّ ًبّچەکبًٔ تر کە
 . تێپەڕ ًەکبت12/2007کە لە هبًگٔ  هبّەیەکٔ دیبریکراّدا



  

  ( 141)هبدەٓ 
ثەردەّام دەثێت، ثەُەهبى غێْە   ەّە دەرکراّە1992کبرکردى ثەّ یبضبیبًەٓ کە لە ُەرێؤ کْردضتبى لە ضبڵٔ          

–لەّاًەظ ثڕیبرەکبًٔ دادگب ّ گرێجەضتەکبى – ُەرێؤ کْردضتبى دراّى  ئەّ ثڕیبراًەظ کبرپێکراّى کە لە حکْهەتٔ
لەالیۀً پەیْەًذیذارەّە، ثە هەرجێک  ُەهْار ًەکراثي یبى ُەڵٌەّەغبثٌەّە ثە پێٔ ثڕیبرەکبًٔ ُەرێؤ کْردضتبى ئەگەر

 .پێچەّاًەٓ دەضتّْر ًەثێت
  

  ( 142)هبدەٓ 
پێکذەُێٌێت کە ًْێٌەرایەتٔ پێکِبتە  ئەًجْهۀً ًْێٌەراى لەضەرەتبٓ کبریذا لیژًەیەکٔ تبیجەت لە ئەًذاهبًٔ :یەکەم

 ئەرکٔ ثریتیە لە پێػکەغکردًٔ ڕاپۆرتێک ثۆ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى لە هبّەیەکذا ضەرەکیەکبًٔ کۆهەڵگەٓ عێراقٔ ثکبت،
ثە ُەهْارکردًٔ پێْیطت کە دەکرێت لە  کە لە چْار هبًگ تێپەرًەکبت، تێیذا ڕاضپبردەٓ پێْیطت لە خۆثگرێت ضەثبرەت

 .ُەڵذەّەغێٌرێتەّە دّآ ئەًجبهذأً ئەرکەکبًٔ دەضتْر ئەًجبم ثذرێت، لیژًەکەظ
دەًگذاى لەضەرٓ، ُەرّەُب  پێػٌیبرکراّەکبى ثە یەک جبر دەخرێتە ثەردەهٔ ئەًجْهۀً ًْێٌەراى ثۆ ُەهْارکردًە: دّّەم

پەضەًذکراّ دادەًرێي ثە ڕەزاهەًذٓ زۆریٌەٓ ڕەُبٓ ئەًذاهبًٔ  ئەّ پێػٌیبراًەٓ ثۆ ُەهْارکردى خراًّەتە ڕّّ ثە
 .ئەًجْهەى

ًْێٌەراًەّە ُەهْار کراّە دەخرێتە ڕّّ ثۆ  ئەّ هبداًەٓ کە ثە پێٔ ثڕگەٓ دّّەهٔ ئەم هبدەیە لەالیەى ئەًجْهۀً :ضێیەم
لەالیەى  لەضەرٓ، لە هبّەیەکذا کە لە دّّ هبًگ تێپەڕ ًەکبت لە ثەرّارٓ پەضەًذکردًٔ گەل ثەهەثەضتٔ ئەًجبهذأً ڕاپرضٔ

 .ئەًجْهۀً ًْێٌەراًەّە
لەضەر  ُەهْارکراّەکبى ثە ضەرکەّتّْ دادەًرێت ئەگەر زۆریٌەٓ دەًگذەراى ڕەزاهەًذٓ ڕاپرضیەکە لەضەر هبدە: چْارەم

 .ًەکەًەّە ٓ دەًگذەراى لە ضێ پبرێسگب یبى زیبتر ڕەت23ًٔیػبى ثذەى، ُەرّەُب 
پەیْەًذٓ ُەیە ثە ُەهْارکردًٔ دەضتْر تب کبتٔ کۆتبییِێٌبى  ًبگرێتەّە کە  ( 126)ثڕگەکبًٔ ئەم هبدەیە هبدەٓ : پێٌجەم

  .ُەهْارکردى کە لەم هبدەیەدا ئبهبژەٓ پێکراّە ثە ئەًجبهذأً
  ( 143)هبدەٓ 
لەپبظ پێکِێٌبًٔ حکْهەتٔ ًْێ  یبضبٓ ثەڕێْەثردًٔ دەّڵەت ثۆ قۆًبغٔ گْاضتٌەّە ّ پبغکۆکەٓ ُەڵذەّەغێٌەّە         

 . ( 58)ّ هبدەٓ  ( 53)ٓ هبدەٓ   (ا )جگە لە ثڕگەٓ 
  

  ( 144)هبدەٓ 
گػتیذاّ لە ڕۆژًبهەٓ فەرهیذا  ئەم دەضتْرە دّآ ئەّەٓ گەل ڕەزاهەًذٓ لەضەر ًیػبى دەدات لە ڕاپرضیەکٔ         

 .ثڕگەکبًٔ پێکذەُێٌرێت،  پبغبى کبرٓ پێذەکرێت ثاڵّکردەکرێتەّە ّ ئەًجْهۀً ّەزیراى ثە پێٔ
  
  

 
  
  
  
  

  
  


