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 ثيَشةكى
لةم باسةدا دةربارةى سيستةمى دادوةرى لة هةةرََىى كرردسةتا ى َيَة ا  و    

دا ، لة و هةرََىةكا ي ئةملا ياى فيدرالَ وردك د ى لة طةل سيستةمى دادوةرىبةرا
 :(1)ميا ةى شةش تةوةرة دا بةم  شيَرا ةى خرارةوة باسةكةمان دةخةَنة روو

 دةروازة -1
 َةكةم َاساى دادوةرى  هةرََىى كرردستا ى َيَ ا  -2
 دووةم َاساى دادوةرى  هةرََىى كرردستا ى َيَ ا   -3
 اى ئةجنرمة ى شروراى هةرََىى كرردستا ى َيَ ا َاس -4
 سيستةمى دادوةرى لة والتى ئةملا ياى فيدرالدا -5
بةراوردك د ى سيستةمى دادوةرى لة َيَ ا  و هةةرََىى كرردسةتان لةة     -6

 طةل سيستةمى دادوةرى لة والتى ئةملا ياى فيدرالدا.

                                                 

 

لةة هة ز زا ىة ى     13/9/2009رؤذى  ََك لةارلة مسين  روسةر ثرختةى ئةم باسة لة  الَةن (1)
لةة    NAVENDكةرردى  اوة دى ليَى لينةوةى كة لة الَة د  ب ن لة شارى ب ن ثيَشىةشى ا

 .رََىخ ابروئةملا يا 
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 دةروازة -1

از برو سى وةضةرخيَنةر و ضارة روسكة خاليَى 1991 ىساَلراثةرَنى بةهارى 
، ئةم راثةرَنة هة طاوََىى مةةزن بةرو بة     َيَ ا لة ميَذووى  رََى كرردستا ى 

ى دةسةةاَلت و دةرضةروون لةةذََ    ئازادك د ى زؤربةى خاك و خةةلىى كرردسةتان   
ى دةسةةاَلت نةرى حىرمةتى بةةَ،، هةةروةها كةوتنةة ذََة  ضةاودََ ى       سيَداثل
رََزطارى ليَى د ى بةثيَى ب َارى ئةجنرمة ى ئاساَشةى ذمةارة   يةوة و ثادةوَلةت يَر

. كة ئةما ةش رََطاخ شةىةر بةرون بة  هةلرةذارد ى      1991 يسان  5لة  999
و دامةزرا د ى َةكةم كابينةةى   19/5/1992َةكةم ثةرلةما ى كرردستان لة 
 . َيَ ا حىرمةتى هةرََم لة كرردستا ى 

 ىسةالَ ان تةاكر راثةةرَنى بةةهارى    سيستةمى دادوةرى لة هةرََىى كرردست
كةة َاسةاى ذمةارة     َيَ ا بةشيَىى جيا ةك اوبرو لة سيستةمى دادوةرى  1991

بةرََِرةى دةب د، واتة هةةروةك  َاساى رََىخستنى دادوةرى  1999  ىساَل( 160)
ض ن كرردستان بةشةيَرةَةكى طشةتى بةشةيَىى جيا ةةك اوةبرو لةة حىرمةةتى       

رطيَ ِى و راميارَةةوة بةهةةمان شةيَرةش لةة رووى     ى لةرووى كاَيَ اقمةركةزى 
تة ا ةة  لةةو    ،ىَيَ اقة دادوةرَيةوة هةر بةشيَك بةرو لةة سيسةتةمى دادوةرى    

سيستةمة بة او ئ ت   مييةى كة بة سىَ شارى كرردسةتان هةةوليَ  و دهة ك و    
 اوضةةى   1994 ىسةالَ ى  33سليَىا ى درابرو بةثيَى َاسةاى ئ ت  ة مى ذمةارة    

تةة يا   بةخ ى ب  دَار ةةك ابرو ، بةةَلىر  ستةمى دادوةرى تاَرة  ئ ت   مى سي
ى حىرمةةتى  دةسةةاَلت  بةسيستةميَىى  امةركةةزى ثاشةى َى كةارطيَ ى سةةر    

لةبةةر ئةةوة ئةةم سيسةتةمةى ئ ت  ة مى كةة لةة         مةركةزى ب  دَارى ك ابرو،
 َيَ اقدا بةسةر سىَ شارى كرردستا دا )هةوليَ  و ده ك و سةليَىا ى( ثةةَ ِةوةو  
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ى دةسةةاَلت هةرضة دة لة الَةةن َاسا اسةا ى   .(2)ك ا ، رةخنةى زؤرى ئاراستةك اوة
 .(3)ئةو سةردةم زؤر بةشان وباز ئةم سيستةمة دا هةلطرت اوة

بةثيَى بة دى ضرارةم لة َاساى ئ ت  ة مى  اوضةةى كرردسةتان ، دادطاكةان     
دوةرى سةربةخ ن و هيض دةسةالتى دَىةَان لةة سةةر  ييةة جطةة لةة َاسةا، دا      

بةشيَىى جيا ةك اوةَة لة ثيَىهاتةى سيستةمى دادوةرى ك مارى َيَة ا . بةةالم   
بةثيَى بة دى دووةمى َاساى ئاماذة ب ك او زما ى كرردى زما ى فةرمي  ةاوذةى  
ئ ت   مي كرردستا ة ، كة ئةمةش ئةوة دةطةَة يَت كة ثة ا ب د ة بةردادطا بةة  

 رةبى. بةةالم سيسةتةمى دادوةرى  زما ى كرردى دةبيَت ، جطةة لةة زمةا ى َةة    
بةشةةيَىة لةةة سيسةةتةمى دادوةرى َيَةة ا  و بةشةةيَك  ييةةة لةةة دةزطاكةةا ى    

 .(4)ئ ت   مى
تةة يا   دا  1994ى سةالَ ى  33ذمةارة   َاسةاَى ئ ت  ة مى   بة ثيَةى واتة كة

 لة سىَ شارى كرردستا دا لة ئةارادابرو، ضةر ىة بةة      امةركةزَيةكى كارطيَ ى
يَىى دادوةرى تاَرةة  بةة  اوضةةى ئ ت  ة مى     ةسةةاَلت دهيض شيَرةَةك باس لةة  
ى بةجىَ هيَشترروة، كة َيَ اقةى ب  وةزارةتى دادى دةسةاَلت ةك ابرو ، بةَلىر ئةو 

 دا بةرََِرة دةب د.َيَ اقى دادوةرى لة دةسةاَلت
 د ى َةةك ملي  ةةى خةةلىى    و ك ضةى  1991لة دواى راثةرَِنى بةةهارى  

ى هةةةرََىى كرردسةةتان و دةوَلةةةتضةةاودََ ى  يَر، دواتةة  ضةةرو ة ذََةة  كرردسةةتان

                                                 

 

د.حممد عمر مولود، الفدرالية و إمكانية تطبيقهاا   الرارا ، مسة اة موارىاانط لعطباعاة و      (2)
 012-010، ص 022النشر، اربيل 

امل أة القومية واحلكم الذاتي   الررا ، منشور   اتاا   لعمسلاب برناوا     د.منذر الشاوي،  (3)
 .100- 122، ص  0222تأمالت، بغداد 

، 1792بغداد، –د. ةردو  ناجط القشطيين، شرح احكام املرافرات، اجلزء االول، مطبرة املرارف  (4)
 .97ص 
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ماوةَةةكى كةةم    هةةروةك ضة ن بة     ى حىرمةةتى بةةَ،،  دةسةةاَلت كشا ةوةى 
ََم دروسةت برةرو، بةهةةمان شةيَرة ب شةاَيةكى        طيَ ِب شاَةكى كةار  ى لةة هةةر

 دادوةرَش دروست بةرو، بةةالم هةةروةك ضة ن بة  راثةرا ةد ى كةارى رؤذا ةةى        
، بةشةيَرةَةكى كةاتيش   كةوتنةة كةار  ى بةرةبةةرة  طيَ ِكةار  الَة ةكا ىتيان الهاو

ى سياسى كرردستا ى، كةخ ى لة بةرةى كرردسةتا ى دة را ةد،   دةسةاَلتلةالَةن 
دادطاَةكى باال بة اوى دادطاى ش رش ثيَىهيَن ا ب  سةةَ ك د ى ئةةو كيَشةا ةى    

 َيَة ا  كة بةه ى ثض ا ى ثةَرة دى دادطاكا ى هةرََم لةطةلَ دادطةاى تةةميزى   
، بةةالم  سةَ بىةن وَةكالَا رىة ةوةدادطا ئاساَيةكان  ةَا دةترا ى ئةو كيَشا ة 

دواتةة  دواى هةَلرةةذارد ى ثةرِلةةةما ي كرردسةةتان و دواتةة َش هةةةر لةطةةةلَ    
دروسةةتررو ى كابينةةةى َةكةةةمى حىرمةةةتى هةةةرََىى كرردسةةتان ثيَىهةةاتنى 

ى دةسةاَلتَاساى  و 1992 ىساَل (12ادى هةرََم بةثيَى َاساى ذمارة )وةزارةتى د
ى دادوةرى لةة  دةسةاَلت 1992 ىساَللة  (14)دادوةرى هةرََىى كرردستان ذمارة 

 لة ضرارضيَرةى ئةم وةزارةتة رََىخ اَةوة . هةرََىى كرردستان
 
ى ردسةتان وى دادوةرى هةةريَمى ك دةسةةَت  يةكةم ياساى  -2

 عيَراق
 

ى دادوةرى دةسةةةاَلت( َاسةةاى  12و  11و  10و  9و  9بةةةثيَى بة ةةدةكا ى )
دادطةةاى تةةةميزى هةةةرََىى كرردسةةتان   1992ى سةةاَل( 14هةةةرََم ذمةةارة )

ئةو كيَشا ةى كة لة دادطاى  لةبةرئةوةدامةزرََن ا، كة باالت َن دادطاى هةرََىة، 
َةكال ةك ابرو ةةوة رةوا ةةى دادطةاى تةةميزك ان بة       و ش رش دا مابرو ةتةةوة  

 . و َةكالك د ةوةَان سةَ ك د يان
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لةراستيدا ئةو ق  اغةى دادطاى ش رش لة هةرََىى كرردسةتان ق  ةاغيَىى   
تة يا ب  ث ِك د ةةوةى ئةةو    ،كاتى برو لة سيستةمى دادوةرى هةرََىى كرردستان

ب شاَيةى دادوةرَيةبرو بةشيَرةَىى كاتى لة هةرََىةدا هةاترروة كاَةةوة، بةةالم     
رََىى كرردستان بةة ذمةارة   ى دادوةرى هةدةسةاَلتلةطةلَ دةرضرو ى َةكةم َاساى 

َةكةةةم هةةة طاوى ط  طةةي رََىخسةةتنى  2/12/1992لةةة  1992ى سةةاَل 14
 دادوةرى دةستى ثيَى د. يدةسةاَلتَاساَيا ةى 
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يةدا طة  ىنَن ث  سةي ة    كةة تيَ  ،بة ةد ثيَةك هةاتررو    (69)ئةم َاساَة لة 

ة ةكا ى دادوةرى بةرجةسةةتةك ابرو، وةكةةر لةةةم خاال ةةةى خةةرارةو    دةوَلةتةة يَر
 دةَاخنةَنةروو :

( ، كة تيَيدا هاتروة دادطاكةان  1سةربةخ ى دادطاكان : بةثيَى بة دى ) -1
يَىى دَىةى بةسةرةوة  يةة،  ابيَةت هةيض    دةسةاَلتسةربةخ ن جطة لة َاسا هيض 

يَك دةست خباتة  اوكاروبار و سةربةخ َى دادطاو ب َِارةكا ى، َان دةسةت  دةسةاَلت
 دادثةروةرى .درََذى بىاتة سةر كاروبارى 

 ( . 2حىرمةكان بة اوى خةلك دةردةضن و جيَرة جىَ دةك ََن. بة دى )  -2
ةكى طشتى َة و دةترا ن سةَ ى هةةمرو كيَشةة و   والَةى دادطاكان والَ -3

( ئةةم َاسةاَةدا هةاتروة كةة     4( . بةالم لة بة دى )3تاوا ةكان بىةن. بة دى )
 نت بة كارةكا ى سةروةرى .دادطاكان سةَ ى ئةوكارا ة  اكةن كة ثةَرةس

زما ى كرردى زما ى فةرِمى دادطاكا ة و دةك ََت وةرطيَ  بةكاربهيَن ََت  -4
 ( . 5ب  ئةو كةسا ةى لةكاتى دادطاَى د دا كرردى  ازا ن. بة دى ) 

 ( .6دا يشتنةكا ى دادطاكان ئاشى ان. بة دى ) -5
زامة دى خ ى  ةبيَت. كارَىى دَىة بة رةب    ابيَت دادوةر بطرازرََتةوة  -6

 / َةكةم / أ ( .49بة دى ) 
سةبارة  بة ثيَىهاتنى دادطاكان بةثيَى ئةم َاسةاَة، بةة ثيَةى بة ةدى       -9

 -( دادطاكا ى هةرََىى كرردستان بةم شيَرةَة ثيَك دََن:9)
 حمىىة التىيز . –دادطاى ثيَداضر ةوة  -
 حمىىة االستئناف . –دادطاى تيَهةلضر ةوة  -
 البداءة . حمىىة –بةراَى  دادطاى -
 . حمكمة االحوال الشخصية -دادطاى بارى كةسى -
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 حمكمة اجلناىات. -دادطاى تاوا ةكان  -
 . حمكمة اجلنح – دادطاى كةتن -
 .حمكمة االحداث –دادطاى  يَرجةوا ان  -
 .حمكمة الرمل –دادطاى كار  -
 حمكمة التحقيق. -دادطاى ليَى لينةوة -

ةوةش بةةةثيَى ئةةةم َاسةةاَة دوو دادطةةا بةةرون ، دادطةةاى دادطةةاى تيَهةلضةةر 
تيَهةلضر ةوةى  اوضةى هةوليَ  كة دادطاكا ى هةردوو شارى هةةوليَ  و دهة كى   
دةط تةةةوة، دادطةةاى تيَهةلضةةر ةوةى  اوضةةةى كةةةركرك دادطاكةةا ى سةةليَىا ى و 

  اوضةكا ى دةوروبةرى شارى كةركركى دةط تةوة .
 

ى دادوةرى هةةةرََىى دةسةةةاَلتَاسةةاى لةراسةةتيدا ئةطةةةر سةةةَ ى َةكةةةم  
كرردستان بىةَن، دةبينني لةم َاساَةدا ب  َةكةجمار بةشيَرةَةكى سةةربةخ  لةة   

ى دادوةرى لةة هةرََىةدا رََىخسةتروة و    دةسةاَلتى حىرمةتى مةركةزى دةسةاَلت
 دادطاى تةميز بةرزت َن ثلةى دادطاكا ى هةرََىة .

 يشتنى دادطاكان و والَةةى طشةتى   لةم َاساَةدا ط  ىنَن ث  سي ةكا ى دا
دادطاكان ب  سةَ ك د ى سةرجةم كيَشةكان جطة لة كيَشا ةى كة ثةَرة دى بةة  
كارةكا ى سةروةرى هةرََىةوة هةَة، رََىخستروة. هةروةها بةثيَى ئةم َاساَة لةة  
هةرََىى كرردسةتان دا  ةةك سيسةتةميَىى دادوةرى سةةربةخ  لةة سيسةتةمى       

زى دامةزرََندراوة، بةَلىر سيستةميَىى تةا رادةَةةك   دادوةرى حىرمةتي مةركة
جياواز لة سيستةمى دادوةرى مةركةةزى دامةزرََنةدرا. ضةر ىة بةةثيَى َاسةاى      

ى  106ذمةارة   َيَة ا  ى دةوَلةتهةمرارك اوى دووةمى َاساى ئةجنرمة ى شرراى 
دامةزرََنةةدرابرو، كةةة بةه َةةةوة  َيَةة ا دادطةةاى كةةارطيَ ِى لةةة  1999 ىسةةاَل

(  نظاام القاااء املازدو    مى دادوةرى بةرةو سيستةمى جرو  دادوةرى ) سيستة
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هة طاوى دة ا، بةالم لة هةرََىى كرردسةتان ئةةم سيسةتةمة ثةةَ ِةو  ةةدةك ا،      
هاتروة، كة  1992 ىساَلى 14ى دادوةرى هةرََم ذمارة دةسةاَلتضر ىة لة َاساى 

ئةوة لةة كرردسةتا دا    ( ،  جا لةبةر  3دادطاكان والَةى طشتييان هةَة )بة دى 
نظام القااء املوحد بة ثيَضةوا ةى حىرمةتى مةركةزى سيستةمى تاك دادوةرى)

(  ثةَ ِةودةك ا،  ةك سيستةمى جرو  دادوةرى. جا لةبةرئةةوةى بةةثيَى َاسةاى    
جمعا   تة يا ئةجنرمةة ى بةةرزةفتىارى طشةتى )       1999 ىساَلى  106ذمارة 

(  حمكمااة القااااء ايداري رطيَ ِى ) ( و َةةةك دادطةةاى كةةا  االناااباا الرااام 
دامةزرََندرابرون كة لة ثاَتةخت لة بةغدا كارةكا يان رادةثةرِا د و  ةةدك ا لةة   
هةرََىى كرردستان دواى ثض ا ى ثةَرة دَيةكان لةطةة  حىرمةةتى مةركةةزى    

 .سرود لةم دوو دةزطاَة وةربطريََت
 ى مافى ثةة ا ب د ةبةةر   جالةبةر ئةوة دةك ََت بلينَي لةم ق  اغةدا ثيادةك د

دادطا لةالَةن هاوالتيا ى كرردستا ةوة تارِادةَةك كةم و كررِى تيَدابرو، ضةر ىة  
بةشيَرةَةكى تةواو  ئةم مافى ثة اب د ة بةردادطا ثةَ ِةو  ةةدةك ا، بةة تاَرةةتى    
مايف ثة اب د ى فةرما رةران ب  دادطا دذى ئةةو ب َِةارة كارطيَ َِيا ةةى كةة دذى     

ى دادوةرى ذمارة دةسةاَلت( َاسا  3. ضر ىة هةر ضة د بةثيَى بة دى ) دةردةضرون
دادطاكةان و الَةةى كشةتييان هةةبروة ، بةةالم لةالَةةكى        1992 ىساَلى  14

) بة ةدى   1960 ىساَلى  24دَىةوةش بةثيَى َاساى خزمةتى شارستا ى ذمارة 
ة يَران ( قةدةغةك ابرو كة دادطاكان سةةَ ى ئةةو كيَشةا ة بىةةن كةلة      59/1

فةرما رةران و دام و دةزطاكا ى حىرمةتةدا دروسةت دةبةرون، بةةَلىر دةبرواَةة       
فةرما رةران ب  ئةم مةبةستة ثة ا ب  ئةجنرمة ى بةرزةفتىارى طشتى برةةن. لةة   

ى دادوةرى هةرََىى كرردسةتا دا ئةةم   دةسةاَلتبةر ئةوة دةبرواَة لة َةكةم َاساى 
ق  اغةةى   ئةوة لةوا ةَة كة رةخنةَةك لةو  ط فتة ضارةسةر ك ابرواَة، جا لةبةر
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سيستةمى دادوةرى هةرََىى كرردستان بطريََةت ئةةوبيَت كةة مةافى ثة اب د ةة      
 ( فةرما رةران فةرام شى ابرو .حق التقاضي بةردادطا ) 

كةة   1992 ىسةالَ  14ى دادوةرى ذمةارة  دةسةةاَلت خاليَىى دَىة لة َاساى 
ى دةسةةةاَلتدادوةرى جيا ةةةك دةوة لةةة  ىدةسةةةاَلتجيَطةةاى سةةةرجنة، ئةوةَةةة كةةة 

بة وةزَ ى داد درابرو  دةسةاَل جيَرةجيَى دن، ضر ىة بةثيَى َاساى ئاماذةثيَى او 
كة سةرثةرشتى و ضاودََ ى سةرجةم دادطا و دادوةرةكان و دامةزراوةكا ى دَىةى 

/ َةكةةم/أ  َاسةاى    52ة دادوةرَيةكان بىا ، ئةوةش بةةثيَى بة ةدى   دةسةاَلت
ةب ك اوو ،كة ئةمةش خاليَىى الوازى ئةو َاساَة برو، بةالم دوات  لة دووةم ئاماذ

 ى دادوةرَدا ضارةسةرى ئةم مةسةلةَة ك ا .دةسةاَلتَاساى 
ى جيَرةجيَى د ةدا  دةسةةاَلت ى دادوةرى لة دةسةاَلتلةراستيدا جيا ةك د ةوةى 

ةم َاسةاَة  لة َةكةم َاساى دادوةرى هةرََىى كرردستان  يشا ةى ئةوةبرو كةة ئة  
ى ذمةارة  َيَ اقة ى دادوةرى دةسةةاَلت لةذََ  كارَطةرى هةمان َاساى رََىخستنى 

دةرضرو بةرو . ضةر ىة بةةثيَى ئةةم َاسةاَة وةزارةتةى دادى        1999 ىساَل 160
ى بةةرََِرةدةب د، بةةالم ئةةوى    َيَ اقى دادوةرى دةسةاَلتى و ئةجنرمة ى داد َيَ اق

دا لةة جيةاتى زاراوةى )    1992 ىسةالَ  ى 14جياوازى هةبرو لة َاسةاى ذمةارة   
ى دادوةرى( بةةكارهيَناوة و  دةسةةاَلت ى دادوةرى ( زاراوةى )دةسةةاَلت رََىخستنى 

هةروةها لةةجياتى زاراوةى ) ئةجنرمةة ى دادى ( زاراوةى )ئةجنرمةة ى دادوةرى(    
بةكارهينابرو، لة ئةجنرمة ى دادَةدا وةزَة ى داد سةةرؤكاَةتى ئةجنرمة ةكةةى     

ؤكاَةتى الم لة ئةجنرمة ى دادوةرَدا  سةةرؤكى دادطةاى تةةميز سةةر    دةك د، بة
( لة َاساكةدا (،كة ئةمةةش بةراسةتى هةة طاوََىى    31دةك د) بةثيَى بة دى )

ى دادوةرى لة هةرََىى كرردستا دا ،كةة  دةسةاَلتمةزن برو بةرةو سةربةخ ك د ى 
ى دادوةرى دةسةةةاَلتى دادوةرى بةتةةةواوى دةسةةةاَلتدواتةة  لةةة َاسةةاى دووةمةةى  

 ى جيَرة جىَ ك دن بةدةست هيَنا .دةسةاَلتسةربةخ َى خ ى لة 



 ى لة هةرَيمى كوردستانى عَيراق وبةراوردكردنى ...دادوةر د.عومسان ياسني عةىل سيستةمة دادوةر

 

02 

ى بىةةَن بة    دةوَلةت يَر هةلسة طا د يَىى ئاماذة بةليَ ةدا جيَطاى خ َةتى 
لةة ليَى لينةوةَةةكى    ئةو ق  اغةى كة هةةرََىى كرردسةتان ثيَيةدا تيَ ةةرَِرة،    

َةةن سةة دَىاى   كةة لةة ال   - ILDPث ؤذةى ثةرةثيَةدا ى َاسةا لةة َيَ اقةدا    
سةةبارة  بةة رَرة رمى دادوةرى     - ABAثارََزةرا ى ئةمةةرَىا ئةجنامةدراوة  

دا هةاتروة: طةشةةك د ى    2003-1992ا ى سةالَ هةرََىى كرردستان لة ماوةى 
 2003تةةاكر 1992سةةةربةخ َى قةةةزاى كةةرردى لةةة بةغةةدا لةةة مةةاوةى     

دا بةة  دةستىةوتيَىى سةخت و  ائاسةاَى برو،سةةربةخ َى كةررد لةةو ماوةَةة     
حركىى واقع برو، كةارََىى ئاسةان  ةةبرو كةرسةتةو ترا ةا ثيَرَسةتييةكان بة         
دامةزرا د ى كارى حىرمة  و دةزطاى دادوةرى سةربةخ  بة دةسةت بهيَنةدرََت.   

لةو ماوةَة دذوارةدا ب  ثةرةثيَدا ى دادطاكا ى بةة شةيَرةَةكى    ترا اى كرردستان
كى شةا ازى ثيَى د ةة بة سةرة     ى بةغةدا دا، سةرضةاوةَة  دةسةاَلتسةربةخ  لة 

 .  (5)زؤربةى ك مةَلطاى َاساَى
 
 ىى دادوةرى هةةةريَمى كوردسةةتاندةسةةةَت دووةم ياسةةاى  -3

 عيَراق
 

ى دادوةرى لةة هةةرََىى   دةسةةاَلت دووةم َاساى  3/10/2009لة رََىةوتى 
، ئةةم َاسةاَة بةة     2009ى سةالَ ى  23دةرضةرو بةة ذمةارة     َيَ ا كرردستا ى 

ضةرخيَنةر دادة درََت، لةبةر ئةوى ط  ىنَن ث  سي ى ئةم َاسةاَة  َاساَةكى وةر
 -ى جيَرةةةجيَى دندةسةةةاَلتى دادوةرى لةةة دةسةةةاَلتب َتييةةة لةةة جياك د ةةةوةى 

                                                 

 

معحاق اردةاتا    -ئي لعرارا  مسشر ايصالح القاا، ILDPمشروع تطوىر القانو    الررا   (5)
 .02، ص 0222، واشنطن دي ةي 0222ااتوبر -تشرىن االول



 ى لة هةرَيمى كوردستانى عَيراق وبةراوردكردنى ...دادوةر د.عومسان ياسني عةىل سيستةمة دادوةر

 

03 

يَىى سةةةربةخ ى دادوةرى بةةة يَرةى  دةسةةةاَلتو دامةزرا ةةد ى  -وةزارةتةةى داد
ى ثيَشةرودا  ئةجنرمة ى دادوةرى ، كة هةرضة دة ئةجنرمة يَك بةم  ةاوة لةة َاسةا   

 ةى ثىَ  ةدرابرو كةلةم َاساَة  رََيةدا ثيَى درا .دةسةاَلتهةبرو، بةالم ئةو 
دةك ََت ط  ىنَن ئةو بنةما كشتييا ةى كةلةم َاساَة  رَيةدا هاترون بةةم  

 شيَرا ةى خرارةوة باسيان ليَرة بى ََت :
ى دةسةةةاَلتى دادوةرى و جيابرو ةةةوةى لةةة  دةسةةةاَلتسةةةربةخ برو ى  -1

وو بة ةدى دووةم ،  رديَرةجيَى دن و برو ى ب دجةَةكى تاَرةة  بةةخ ى ) هةة   ج
 ضرارةم ( .

يان بةسةر هةمرو كةسيَىى س وشةتى و مةَنةوَةدا   دةسةاَلتدادطاكان  -2
هةَة و تا دةطاتة حىرمةتيش و تاَرةمتة دة بة َةكالك د ةوةى هةمرو كيَشةة و  

 تاوا ةكان ) بة دى ثيَنجةم ( .
زمةا ى دادطاكا ةة و دةشةىَ لةةكاتى ثيَرَسةتدا زمةا ى       زما ى كرردى  -3

 َةرةبى بةكاربىَ )بة دى شةشةم ( .
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دا يشتنى دادطاكان ئاشى ان و تة يا ئةطةر دادطا ب َِار بدا  بة  هيَنى  -4

بيَةت لةةثيَناو رةضةةاوك د ى رةوشةت و  يزامةةى طشةتى و رََزطةة تن لةة خيَةةزان      
 يَىى ئاشى ادا بيَت )بة دى حةوتةم ( .بةمةرجيَك ب َِارى حىرمدان لة دا يشتن

ثيَىهيَنا ى ضرار دادطاى تيَهةلضر ةوةى  اوضةكا ى هةةوليَ  و دهة ك و    -5
سةلَيىا ى و كةةركرك )بة ةدى ضةرارةم ( هةةروةها ئامةاذةك دن بةة ثيَىيَنةةا ى        
دادطاكا ى ماددةكا ى كةساَةتى ب  مةسيحيةكان و ئيَزَدَةةكان و ئاَنةةكاتى   

 ةم /ب طةى دةَةم ( .دَىة )بة دى  رَ
 ةطراستنةوةى دادوةر ب  كارََىى  ادادوةرى تة يا ئةطةر بةة رةزامة ةدى    -6

 خ ى  ةبيَت )بة دى ثةجنا/َةكةم ( .
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قةدةغةك د ى ئيشى د ى دادوةر لة كةارى حزبةى، قةدةغةةك د ى خة       -9
ثاالوتنى ب  هةلرذارد ى  يشتىا ى َان دةستةكا ى خ جيَيةةتى َةان رََىخة اوى    

سى مةطةر لةدواى ئةوةى دادوةرةكة دةست لةكار بىشيَنيَتةوة )بة دى ثةةجنا  سيا
 و دوو / ب طةى دووةم ( .

قةدةغةةةك د ى بةشةةدارَى د ى دادوةر لةةة دةسةةتةَةكى دادوةرى كةةة    -9
ان تا دةطاتة ثلةى ضرارةم لة  يَرا يا دا هةبيَت، يتيَةثةَرة دى زاواَةتى َا خزما

دادوةرََك سةَ ى تا ةط تن لة حركىيَك بىا  كةة  هةروةها قةدةغةك د ى ئةوةى 
دى بة ة دادوةرََىى دى دةرى ضرا دبيَت و ثةَرة دى باسى اوى لةطةلدا هةبيَت ) 

 ثةجنا و سىَ (.
ى دادوةرى هةةةرََىى كرردسةةتان دةسةةةاَلتبةةةم جةة رة دةبيةةنني ئةةةم َاسةةاَة 

ةها لةم َاسا ط  ىنَن ث  س يةكا ى زةما ةتى دادوةرى تيَدا بةدى دةك ََت، هةرو
باس لةوة ة ةةك اوة كةة    1992 ىساَلى  14 رََيةدا بة ثيَضةوا ةى َاساى ذمارة 

أعمال بة كارةكا ى سةروةرى ) دادطاكان سةَ ى ئةو كيَشا ة  اكةن كة ثةَرةسنت
ى بة ةد (، بةَلىر باس لةوةك اوة كة دادطاكان والَةى طشتييان هةَةة )  ال يادة

لة َاسةاى ئةجنرمةة ى شةرراى هةةرََم كرردسةتا ى       ثيَنجةم ( .  بةالم ئةم خالة
باسةى ليَةرةك اوة و لةبةةر ثةَرةسةتى قةةزاى       2009 ىساَلى  14ذمارة  َيَ ا 

 ياَدا الَة ن.كارطيَ ى بةو كيَشا ةى كةدام و دةزطاكا ى هةرََم تيَ
ئةط ضةى   ( 2009ى سةالَ ى  23)َاساى ذمارة لة راستيدا ئةم َاساَة  رََية

     دادوةرى  تةاك  سيسةتةمى ، بةةالم  دوةرى سةةربةخ ى دامةزرا ةد  يَىى دادةسةاَلت
 ئةةم  ، ضةر ىة بةةثيَى   ةةط رِى  لة هةرََىى كرردسةتا دا  ) نظام القااء املوحد(

، هةر سيسةتةمى تةاك دادوةرى ماَةةوة   سيستةمى دادوةرى لة هةرََىدا  َةَاسا
مةة ى  َاسةاى ئةجنر  2009 ىسةالَ  14بةالم لة دواى دةرضةرو ى َاسةاى ذمةارة    
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سيسةتةمى دادوةرى لةة هةرََىةدا بةةرةو       َيَة ا  كرردسةتا ى   ىهةرََى شرراى
 سيستةمى جرو  دادوةرى هة طاوى  ا.

 

 عيَراقى ياساى ئةجنومةنى شووراى هةريَمى كوردستان -4
 

 ىسةالَ و  2006 ىسةالَ لة هةردوو ث ؤذةى دةسةترورى هةةرََىى كرردسةتان    
راى هةرََىى كرردستان ك ابرو وةكر باس لة دامةزرا د ى ئةجنرمة ى شرو 2009

دةزطاَةك كة بة كاروبارى قةزاى كارطيَ ِى هةلرسةتيَت، بةةالم ئةةوةبرو َاسةاى     
لة  َيَ ا َاساى ئةجنرمة ى شروراى هةرََىى كرردستان  2009 ىساَل 14ذمارة 

بة ةدى شةشةةمى ئةةم    دةرضرو ئةم مةبةستةى هيَناَة دى. لة  20/10/2009
ئةجنرمة ى شروراى هةرََىى كرردستان تاَرةمتة د دةبيَةت بةة   : هاتروة  داَاساَة

ن لة كاروبارة َاسةاَى و دادوةرى كةارطيَ ى لةة     دتةقنني و رِادةرب َن و رِاوََذثيَى
هةرََىدا . لة رِووى كارطيَ َيةوة ئةو ئةجنرمة ة سةر بة وةزارةتةى دادة ) بة ةدى   

ةثيَى َاسةاى ئامةاذة بة ك او    دووةم ( دادطاى كارطيَ ى لة هةرََىى كرردستا دا ب
 دا هاتروة تاَرةمتة د دةبيَت بةو تاَرةتىارا ةى خرارةوة : 13كةلة بة دى 

سةةةَ ك د ى دروسةةتى ئةةةو فةةةرمان  و ب َِةةارة كارطيَ َِا ةةةى كةةة لةةة  -1
 فةرما رةران و دةستةكان لة فةرما طةكا ى هةرََم دةردةضن .

ة َلرةةةذارد ى دةسةةةتَةكالك د ةةةةوةى تا روتةةةة تاَرةتيةةةةكان بةةةة هة -2
 .خ جيَييةكان

 داواكا ى رةطةز امة . -3
داواكا ى قةربروك د ةوة لةو زَا ا ةى كةلة ئةةجنامى دةرضةرو ى ب َِةارة     -4
 َيةكان بة اَاساَى دروست دةبن .كارطيَ ِ



 ى لة هةرَيمى كوردستانى عَيراق وبةراوردكردنى ...دادوةر د.عومسان ياسني عةىل سيستةمة دادوةر

 

07 

تةا رو  دان لةةة ب َِةةارة ك تاَيةةةكان، كةةة لةالَة ةةة كارطيَ َِيةكا ةةةوة   -5
 اج و رةسم .دةردةضن لة بارةى كيَشةكا ى ب

ب َِارى دادطاى كارطيَ ى لةالَةن دةستةى طشةتى لةة ئةجنرمةة ى شةروراى     
( سى رؤذدا لة رؤذى دووةمى ثىَ راطةَا ةد ى   30) ماوةىهةرََىى كرردستان لة

ثيَداضرو ةوةى لةسةر دةك ََت و ب َارى دةستةى طشتى ب َارََىى بنربِة ) بة ةدى  
 .ضرارةم (

تاَرةةتىارى لةة يَران دادطةاى كةارطيَ ِى و     سةبارة  بةبرو ى  ةاك كى لةة   
دادطاى ئاساَى لةالَةن دةستةَةكةوة ئةو  اك كيية َةكالدةك ََتةوة كةلة شةةش  
ئة دام ثيَىدََت، سىَ ئة داميان لةة ئة ةداما ى دادطةاى ثيَداضةرو ةوةن و سةىَ      
ئة دامى دَىةش لة ئة داما ى ئةجنرمة ى شةروراى هةةرََىن. دةسةتةكةش بةة     

ى سةرؤكى دادطاى ثيَداضرو ةوة دةبيَت ) بة دى ثةازدةم ( . هةةروةها   سةرؤكاَةت
دادطاى كارطيَ ِى تاَرةمتة دى   يية بة سةَ ك د ى ئةو كيَشا ةى ثةَرةسةنت بةة   

كة لةة بة ةدى دةَةةم لةة      ،كارةكا ى سةروةرى و دةستةاَلتةكا ى سةرؤكى هةرََم
 هاترون .دا 2005 ىساَل( ى 1َاساَى سةرؤكاَةتى هةرََم ذمارة )

هةروةها دادطاى كارطيَ ِى سةَ ى ئةو ب َِارة كارطيَ َِيا ةش  اكةا  كةَاسةا   
 رََطاى تا رو  ليَدا ى ب  دا اوة ) بة دى شازدةم ( .

ئةم َاساَة هةرضة د  ةَترا يرة سيستةمى جرو  دادوةرى بةة تةةواوى لةة    
ى ئةةم َاسةاَة   هةرََىى كرردستا دا دامبةزرََنيت، ضر ىة دادطاى كارطيَ ِى بةثيَ

ى كةارطيَ    دةسةةاَلت سةَ ى ط ََرةسةتة كارطيَ َِيةةكان و كةارة ماددَيةةكا ى     
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 اكا ، كةلة والتا ى خاوةن دادطاى كارطيَ ى تةواو، وةكةر فةر سةا و ئةةملا يا و    
 .(6)، كة دادطاى كارطيَ ِى ئةو ج رة تاَرةتىار ةى هةَةهتد.. ميس  و لرنان

هةة طاوََىى   2009 ىساَل 14ى َاساى ذمارة بةالم لةطةلَ ئةوةشدا دةرضرو 
ط  طة ب  ثةرةثيَدان و طةشةك د ى و ط  طى دان بةمافى ثة اب د ةبةر دادطةا ،  
لةبةر ئةوةى هةرضة دة ثيَش دةرضرو ى ئةم َاسةاَة دادطاكةان الَةةى طشةتييان     

سةتى دا بةرو ى دادطاَةةكى    هةبروة ب  سةَ ك د ى هةمرو كيَشةكان، بةالم لةرا
تاَرةمتة د بةكيَشة كارطيَ َيةكان زَات  ثةرة بة كامَلررو ى سيسةتةمى دادوةرى  
لة هةرََىى كرردستان دةدا  لةثيَناو مس طةرك د ى مافى ثة اب د ة بةر دادطا 
بةشيَرةَةكى طرجناو و رََك و ثيَك لةبةر ئةوةى دابيَنى د ى مافى ثة اب د ة بةةر  

رةَةكى تةواو و طرجناو دةستةبةرك د ى مافيَىى ط  طى دةسةترورَية  دادطا بةشيَ
 لة هةرََىى كرردستا دا .

 
 دا.فيدرالت ى ئةملانياى سيستةمى دادوةرى لة وَت -5
 

ئةطةر لة رووى برو ي دادطاى تاَرةمتة ةد بةة كيَشةةكارطيَ َِيةكان سةةَ ى     
دةبينيني سيسةتةميَىى   دا بىةَن ، ئةوةفيدراَلسيستةمى دادوةرى لة ئةَلىا ياى 

جةةرو  دادوةرَيةةة، ضةةر ىة دادطةةاى كةةارطيَ ِى تاَرةمتة ةةد لةةةوالتى ئةةةملا ياو 
هةرََىةكا يدا هةن ، هةر لة دادطاى كارطيَ ِى تاوةكر دادطةاى بةاالى كةارطيَ ِى    

 .فيدرالَهةرََم و دادطاى باالى كارطيَ ِى 
                                                 

 

د.ةعيما  حممد الطمااو،، القاااء ايداري، الكتاا  االول ، دار    ب  زا يارى لةم بارةَةوة ب ِوا ة: (6)
،  د. فاطمة ال وى ي، املنازعات ايدارىة، املسة ة احلدىثة 092-29، صص 1772الفكر الرربي،

 .07، ص 0222لبنا  –ا  طرابع  لعكت
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ََىةةكان لةة طةةلَ    بةالم ئةطةر لة رووى ثةَرة ةدى سيسةتةمى دادوةرى هةر  
سةةةَ ى سيسةةتةمى دادوةرى والتةةى   فيةةدرالَسيسةةتةمى دادوةرى حىرمةةةتى 

بىةَن، دةبينني سيستةميَىى َةكط تروى دادوةرى هةَة وةكةر   فيدرالَئةملا ياى 
 .(7) ى وةكر بةجليىا و ئيس ا يافيدراَلهة دََك واَلتا ى 

رةَةكى ثلةة  شةيَ  )سيستةميَىى َةةكط تروى دادوةرى( بةثيَى ئةو سيستةمة
دا لةة ئةارادان، واتةة    فيدراَلة ى دةوَلةتبةثلةَى دادطاكان لة  يَران هةرََىةكان و 

ةدا َةةةكط ترون و لةطةةةلَ َةةةكندا ثةَرة ةةددارن، فيدراَلةةدادطاكةةان لةةةو واَلتة
دادطاكان بةشيَرةَةكى ستر ى لة دادطةا سةةرةتاَيةكان بةةرةو دادطةا باالكةا ى      

لَ دامةةزراون . ئةمةةش ثيَضةةوا ةى سيسةتةمى     هةرََم ودادطةا باالكةا ى فيةدا   
دادوةرى هة دََك والتا ى دَىةةى وةكةر والَةتةة َةةكط تترةكا ى ئةمةةرَىا و      

يش، كة دادطاكا ى هةرََىةةكان بةة   فيدراَلهةروةها سيستةمى دادوةرى َيَ اقى 
 ةبةسناوة ةتةوة، لة بةر ئةوة لةةم رووةوة بةةم جة رة     فيدرالَى دةوَلةتدادطاكا ى 

 ى دووا ة.فيدراَلسيستةمةى دادوةرى دةطرت ََت سيستةمى دادوةرى 

                                                 

 

عبدالرمحا  ةعيما  زىبار،، ال عطة القاائية   النظام الفدرالي الرراقي، اطروحاة داتاورا، ،   (9)
 .112، ص  0229اعية القانو  وال ياةة جبامرة صالح الدىن 
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يَىى دةوَلةةت  فيةدرالَ هة دََك لة َاسا اسان باس لةوة دةكةن كةة ئةةملا ياى   

 )دولة قاائية(قةزاَية
ى َاسادا ان و جيَرةةجيَى دن  دةسةاَلت، ضر ىة هةردوو  (8)

 .دادوةرَية ىدةسةاَلتكة  ،ى سيَيةمدةسةاَلتدةضنة ذََ  ضاودََ ى 
دا لة سىَ ج ر دادطةاى  فيدراَلسيستةمى دادوةرى لة ئةَلىا ياى لة راستيدا 

 -:(9)سةرةكى ثيَىدََت، كة بةم شيَرةَةن
                                                 

 

ن سةنة  د. حسن السيد بسير ي، دور القضاء يف املنازَة اإلدارَة، َةا  الىتة ، القةاه ة ، دو    ( 9)
 .94 ش ، ص 

 :سرد لةم بابةتا ةى خرارةوة بةزما ى ئينطليزى لة ساَتى ئةلىنؤ ى وةرطرياوة  ( 9)
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 دادطا ئاساَيةكان ج رى َةكةم:

ئةم ج رة دادطاَا ة ك  نَن جة رى دادطاكةا ن لةئةةَلىا يادا كةة هةةر لةة       
لة ئارادابرو ة تاكر ئيَستا  Hohenzollernsسةردةمى دََ َنى هرهيزول  ى 

ط رِا ىارَيةكى واَان بةسةردا ةهاتروة،  ئةم دادطا ئاسةاَيا ة تاَرةمتة ةدن بةة    
)ب ِوا ةة:   كيَشةكا ى شارسةتا ى و بازرطةا ى و زةوى وزار و كيَشةة سةزاَيةكان    

. ئةةم دادطاَيا ةة لةة     (116سةرضاوةى ثيَشرو ، ل عبدالرمحا  ةعيما  زىبار،، 
 ، بةم شيَرةَة:ضرار ئاست دان 

 ل كال(-دادطاكا ى بةراَى) اوةخ  .1
 دادطاى هةرََىةكان .2

 دادطاكا ى تيَهةلضر ةوة .3

 .ى ب  دادثةروةرى كة بنىةكةى لة شارى كارل، رؤهية فيدراَلدادطاى  .4

 
 ، ئةم دادطاَا ةش ضرار ج رن:دادطا تاَرةمتة دَيةكان ج رى دووةم:

                                                                                                              

 

1- Justice System of North Rhine-Westphalia 

http://www.justiz.nrw.de/WebPortal_en/justice_system_nrw/index.

php 
2- Judiciary of Germany from Wikipedia, the free encyclopedia. 

"http://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary_of_Germany" 

Categories: Judicial system of Germany 

3- Federal Administrative Court of Germany 

http://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_law 
4- German Law in English. 

55.htm-aad93http://www.iuscomp.org/gla/literature/daad93/d 
 

http://www.justiz.nrw.de/WebPortal_en/justice_system_nrw/index.php
http://www.justiz.nrw.de/WebPortal_en/justice_system_nrw/index.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary_of_Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Categories
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Judicial_system_of_Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_law
http://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_law
http://www.iuscomp.org/gla/literature/daad93/daad93-55.htm
http://www.iuscomp.org/gla/literature/daad93/daad93-55.htm
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متة ةةدن بةةة سةةةَ ك دن و ، ئةةةم دادطاَا ةةة تاَرةىدادطاكةةا ى كةةارطيَ ِ -1
َةكالك د ةوةى كيَشةكارطيَ َِيةكان واتة هةر كيَشةةَةك دةوسةةالتى كةارطيَ ِى    

 تيَيدا الَةن بيَت. ئةم دادطاَا ة لة سىَ ئاست ثيَىدََن:

 .)بةراَيةكان( ئاستى َةكةم، دادطاكاركيَ َِيةكان
 .ة()تيَهةَلضر ةو كارطيَ ى باالى هةرََىةكان ىئاستى دووةم، دادطا

 ى، كة بارةطاكةى لة شارى بةرلينة.فيدراَلئاستى دووةم، دادطاى كارطيَ ِى 
كةة لةة    ، ئةو دادطاَا ة تاَرةمتة دن بة كيَشةكا ى كار،كار دادطاكا ى -2

  يَران ك ََىاران وخاوة ىارةكا دا روودةدةن. ئةم دادطاَا ةش لة سىَ ئاستدان:

 دادطاكا ى كار ثلة َةك. ئاستى َةكةم،
 .دادطاكا ى كارى باالى هةرََىةكان )تيَهةَلضر ةوة( ،ى دووةمئاست

 ى.فيدراَلداطاى كارى  ستى دووةم،ئا
 
، ئةم دادطاَا ةة تاَرةمتة ةدن بةة كيَشةةكا ى بةاج و      دادطاكا ى داراَى -3

ى داراَةى، ئةةم   دةسةةاَلت مةسةلة داراَيةكان كةة ثةَرةسةنت بةة هاوالتييةان و     
 ن:دادطاَا ة لة دوو ئاست ثيَىدََ

 دادطاكا ى داراَى ثلة َةك.ئاستى َةكةم، 
 ى، كة بارةطاكةى لة ميرخنة.فيدراَلئاستى دووةم، دادطاكا ى داراَى 

. ئةم دادطاَا ة تاَرةمتة دن بة كيَشةكا ى خيَزان دادطاكا ى ك مةالَةتى -4
و بيىةى ك مةالَةتى و مرضةى خا ة شينى و خزمةتطرزارى تة دروسةتى. ئةةم   

 لة سىَ ئاستدان: دادطاَا ةش
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 ئاستى َةكةم، دادطاكا ى ك مةالَةتى ثلة َةك.

 ، دادطاكا ى ك مةالَةتى باالى هةرََىةكان )تيَهةَلضر ةوة(ئاستى دووةم
ى، كة بارةطاكةةى لةة شةارى    فيدراَل، دادطاكا ى ك مةالَةتى سيَيةمئاستى 

 كاسيلة.
دةسةترورى لةة   دوو ج ر دادطاى  ج رى سيَيةم: دادطاكا ى دةسترورى،

دا هةن ، كة ب َتني لة دادطا ى دةسترورى هةرََىةكان و دادطاى فيدراَلئةملا ياى 
ى . لةةة هةرََىىةكا ةةدا دادطةةا ى دةسةةترورى سةةةَ ى     فيةةدراَلدةسةةترورى 

يش كةة  فيةدرالَ دةسترورَررو ى َاساكا ى هةرََىةكان دةكةن، دادطاى دةسترورى 
دةسةترورَررو ى   ىدا سةةَ  فيدراَلة ياى ى دادوةرَية لةة ئةةملا   دةسةاَلتبةرزت َن 
 دةكا . فيدرالَى دةوَلةتَاساكا ى 

 
تةمى دادوةرى لة عيَراق و هةةريَمى  سبةراوردكردنى سي -6

و  فيةدرالَ مى دادوةرى لةة ئةةملانياى   كوردستان لةطةلَ سيستة
 .هةريَمةكانيدا

 
 دةترا ني بةشيَرةَةكى طشتى لةم ضة دخالةى خةرارةوةدا سيسةتةمى دادوةرى  
َيَ اقى و هةرََىى كرردستان لةطةلَ سيسةتةمى دادوةرى لةة والتةى ئةةملا ياى     

 و هةرميةكا يدا بةراورد بىةَن: فيدرالَ
 بةم شيَرةَة ثيَىدَت: فيدرالَسيستةمى دادوةرى ئةملا ياى  َةكةم:

و دادطاكةا ى دةسةترورى هةرََىةةكان كةة      فيةدرالَ دادطاى دةسةترورى   -1
 رو ى َاساكان.تاَرةمتة دن بة دةسترورَر
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 .تا ى و سزاَى َيةكاندادطا ئاساَيةكان كة تاَرةمتة دن بة كيَشة شارس -2
دادطاكا ى ك مةالَةتى كةة تاَرةةتن بةة كيَشةة ك مةالَةتىيةةكان و       -3

 خيَزان .
 دادطاكا ى داراَى تاَرةمتة دن بةكيَشةى باج و رسرما . -4
يَةران دامةةزراوةكا ى   دادطاكا ى كارطيَ ى كة تاَرةتن بةة كيَشةةكا ى     -5

 و خةلك. دةوَلة 
رى هةرَةك لةم ج رة دادطاَا ةة )دادطةاى ئاسةاَيةكان و دادطةاى     ةولةسةر

ك مةالَةتيةكان و دادطاكا ى كارطيَ ى( دوو ثلةى دَىةى دادوةرى هةن ، كة بة 
، بةةالم دادطاكةا ى داراَةى    دادطاَا ةش لة هةرََىةكا دا هةن ثلةى دووةمى ئةم

ى داراَةى هةَةة. بةةم    فيدراَلتة يا دادطاى باالى  ،لضر ةوةَان  ييةدادطاى تيَهة
لةةة ميا ةةةى ثةَرة ةةدى لةطةةةلَ   فيةةدرالَجةة رة دةبيةةنني لةةةووالتى ئةةةملا ياى  

ا دا سيستةميَىى دادوةرى هةرمى لة ئاراداَة و دادطاكا ى خراروو لةة  كهةرََىة
 .فيدرالَى دةوَلةتهةرََىةكا دان ثةَرة دَان هةَة بة دادطاى سةروو لة 

ى و َيَ اقة ليَ ةدا جياوازَيةكى ئاشى ا و روون لة يَران سيسةتةمى دادوةرى  
كةوََت، رهةرََىى كرردستان لةطةلَ سيستةمى دادوةرى ئةملا يا و هةرََىةكا ى دة
ى دةوَلةتضر ىة لة هةرََىى كرردستا دا دادطاكان هيض ثةَرة دَان بةدادطاكا ى 

رسىَ ثلةى دادوةرى لة هةرََىى كرردستا دا هةَةة  ى َيَ اقييةوة  ية ، هةفيدراَل
واتةةة دادطاكةةا ى بةةةراَى و دادطاكةةا ى تيَهةلضةةر ةوة و دادطةةاى ثيَداضةةر ةوةى 
هةرََىى كرردستان ، كةواتة لةكاتيَىدا ثةَرة دَيةكى هةرمى لة يَران دادطةاى  

ََىى ى  اوة دى ئةملا يادا هةَةة، بةةالم لةة هةةر    دةوَلةتهةرََىةكان و دادطاكا ى 
كرردسةةتا دا سيسةةتةميَىى دادوةرى تةةةواو سةةةربةخ  لةةة سيسةةتةمى دادوةرى 

 فيةدرالَ ى َيَ اقة . ئةمةش ئةو دةطةَة يَت كة سيستةمى دادوةرى دا هةَةَيَ اق
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بة سيستةمى دادوةرى دوو الَة ى والتةة َةةكط تروةكا ى ئةمةةرَىا دةضةيَت و     
 .فيدرالَا ةى ئةملا ياى جياوازة لة سيستةمى دادوةرى َةكالَة ييا ةو هةرةميي

دا و لةة هةرََىةكا ةدا وةزارةتةى داد سةىَ     فيدراَلة لةوالتى ئةملا ياى  دووةم :
 ََرة دةبا  كة ئةما ةن:دةزطا بةرِ

 بة دخيا ةكان. -3داواكارى طشتى،  -2دادطاكان، -1
ى دادوةرى دةسةةةاَلتو هةةةرََىى كرردسةةتا دا  فيةةدرالَى َيَ اقةةبةةةالم لةةة 

ى دةسةةاَلت دا لةةذََ   َيَ اقة ة لة وةزارةتى داد ، دادطاكان لة سةربةخ َة و جياَ
ى دادوةرَن و لة هةرََىى كرردستا يش دادطاكان لةذََ  دةسةاَلتئةجنرمة ى باالى 

 ى ئةجنرمة ى دادوةرى هةرََىى كرردستا دان.دةسةاَلت
ئةمة لة الَةك لة الَةةكى دَىةةوةش وةزارةتةى دادى هةةرََىى كرردسةتان      

 -دةزطاَا ة بةرََرةدةبا : ئةمة دام و
 .ئةجنرمة ى شروراى هةرََم-1
 رى دادى.سةرثةرشتيا -2
 داواكارى طشتى، -3
ىةة دن و ضةةاودََ ى ََرةبةراَةةةتى جيَرةةة جيَفةرما طةةة دادَيةةةكان )بةرِ -4

 .مةكان و فةرما طةكا ى داد رسى(كا ا
 فةرما طةكا ى ت مارك د ى خا روبةرة. -5

و لةة   َيَة ا  ى سيستةمى دادوةرى لةة  وَى تةواليَ ةدا جياوازى و سةربةخ 
ى جيَرةةجىَ كة دن بةرضةاودةكةوََت، بةةالم لةة      دةسةاَلتهةرََىى كرردستا دا لة 

ئةملا يادا هةرضة دة دادطاكان لةة رووى كارك د ةةوة سةةربةخ ن، بةةالم لةةذََ       
 ى جيَرة جىَ ك دن كة وةزارةتى داد كاردةكةن .دةسةاَلت

دادوةرى ئةملا يادا ئةةوةى كةة تيَرينةى دةك ََةت لةة       لة سيستةمى سيَيةم :
ئاساَيةكا دا دادوةرََك كة دادطاَةك بةةرَََِرة دةبةا  دةترا يَةت  كيَشةةى      دادطا
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كةتن( سةةَ َان بىةان. واتةة لةَةةك     تا ى و كيَشةى سزاَية سروكةكان )شارس
َ  دادطادا هةردوو كيَشةى شارستا ى و سزاَى سركةكان لةالَةن َةك دادوةر سة

ى و هةةرََىى  َيَ اقة .  بةةالم لةة سيسةتةمى دادوةرى     ن َةكالدةك ََنةةوة دةك ََ
كرردستا دا دادطاى بةراَى تاَرةمتة د بةكيَشة شارستا ييةكان و دادطاى كةةتن  
تاَرةمتة د بة كيَشةى سزاَية سركةكان )كةتن(، كةة هةرَةةك لةةو دوو جة رة     

تاَرةةة  لةةة سةةة تةرى  دادطاَةةةدا دادوةرى تاَرةمتة ةةدى خةة ى هةَةةة، بةةة   
َى اثارََزطاكا ى، مةطةر لة قةزاو  احيةكان  ةةبيَت، كةة دادوةرى دادطةاى بةةر    

كاروبارى دادطاكا ى ت َش وةكر دادطاكا ى ليَى لينةةوةو كةةتن وبةارى كةسةى     
 رادةثةرََنيَت.
دا كةسا يَك وةكر دادوةر كار فيدراَللة سيستةمى دادوةرى ئةملا ياى  ضرارةم:

ارى ب َِاردا ى دادطةا دةكةةن  دادوةرى رمسةى  ةيني، بةةالم وةكةر       دةكةن و بةشد
دادوةرى شةرةفيا ة بةشدارى لة ب َِاردا ى دادطا دةكةن، ئةةو دادوةرة شةةرفيا ة   

وة هةلدةبةذََ درََن، بةةالم لةة سيسةتةمى دادوةرى     ةلةالَةن خةلىى  اوضةكةَا 
ة، ية ا ة لةة ئةارادا  ي  يو هةرََىى كرردستا دا ئةم جة رة دادوةرة شةةرةفي   َيَ ا 

ضر ىة جطة لة دادوةر هيض كةسيَىى دَىة بةشدارى لة دةرك د ى ب َِارى دادطا 
 اكا ، جطة لةوةى كةلة دادطاى  يَرجةوا ان دوو ئة دام لةطةلَ سةرؤكى دادطةا  

، بةةالم ئةةم دوو ئة دامةة  اوَيةان     دادطاَى دن و ب َِةاردان بةشدارى دةكةن لة 
تة يا  اوَان ئة دامى دادطاَة و كة شارةزاَيان هةَةة لةة   بةَلىر هةر ،دادوةر ية

بةةرارى َاسةةاَى و كاروبةةارى  يَرجةةةوا ان ئةةةم دوو ئة دامةةةش دادور ةةني و     
 هةلنابذََ درََن . بةَلىر دةستنيشان دةك َن.

و هةرََىى كرردسةتان كةسةةر بةة      َيَ ا دادطاكا ى كارطيَ ِى لة  ثيَنجةم:
رمةةة ى شةةروراى هةةةرََىن، تاَرةمتة ةةدى  ئةجنرمةةة ى شةةروراى دةولةةة و ئةجن 

سنروردارَان هةَة، ضر ىة هةر تة يا تاَرةمتة دن بةسةَ ك د ى تا رو  ليَةدان  



 ى لة هةرَيمى كوردستانى عَيراق وبةراوردكردنى ...دادوةر د.عومسان ياسني عةىل سيستةمة دادوةر

 

28 

لة ب َِارة كارطيَ َيةكان و داواكا ى  اسةنامة و كيَشةةكا ى بةاج و رسةرما  ،     
دا و لة هةرََىةكا ى دا دادطاَةكى تاَرة  بة رسرما  فيدراَلبةالم لة ئةملا ياى 

، بةالم دادطةاى كةارطيَ ِى تاَرةمتة ةدة بةةو     باجةكان هةَة كة دادطاى داراَية و
ن بةهةةمرو  ةو خةلىةدا روودةد  دةوَلةة  كيَشا ةى كة لة يَران دام و دةزطاكةا ى  

ى دادطاى كةارطيَ ِ )تاَرةتىارى( ةوة، لةبةر ئةوة سنرورى تاَرةمتة دى يج رةكا ي
ى اوا نة لة تاَرةمتة دى دادطاكا ى كارطيَ ِف و هةرََىةكا يدا فيدرالَى لة ئةملا يا

 و هةرََىى كرردستا دا. َيَ ا لة 
دا دادطاَةكى دةسةترورى  فيدراَللة هةرََىةكا ى دةوَلةتى ئةملا ياى شةشةم: 

تاَرةمتة د هةَة بة ضاودََ َى د ى دةسترورَررو ى َاساكان، بةالم لةة هةةرََىى   
 دة  يية.كرردستا دا ئةم ج رة دادطاَة تاَرةمتة 

بةشةيَك  هةفتةم: لة سيستةمى دادوةرى ئةَلىا ياى فيدرالَ و هةرََىةكا يةدا  
هةَة بة  او  يشا ى بةشى خزمةتة ك مةالَةتيية خ جيَييةكا ى داد كةة ضةة د   

وقاب  بةشيَىى دَىة بةخ وة دةط ََت، وةكر بةشى راط تنةى جةيَ بةةجيَى دن )    
ئةةةم بةشةةة  .دََ ى رةفتةةار( و بةشةةى َارمةةةتى دادوةرى و بةشةةى ضةةاوالتنفيااذ

دَارَى اوا ةةة لةةة سيسةةتةمى دادوةرى َيَةة ا  و هةةةرََىى كرردسةةتا دا وةكةةر  
بةشيَىى  تاَرةتىارو سةربةخ و كةارا برو يةان  ييةة ، هةرضةة دة سيسةتةمى      
راط تنى جيَرةجيَى دن و َارمةةتى دادوةرى و ضةاودََ ى رةفتةار لةة سيسةتةمى      

. هةةروةها لةة سيسةتةمى    ا ثةَ ِةو دةك ََندادوةرى َيَ ا  و هةرََىى كرردستا د
بةشةيَىى دَىةة هةَةة، كةة ثيَةى       دادوةرى ئةَلىا ياى فيدرالَ و هةرََىةكا يةدا 

(10)دةطرت ََت) بةشةى كلتةررى دادى(   
كةة ط  طةى بةة بةرار و ضةاالكييةكا ى       

                                                 

 
،  2009راثةة رتى ضةةاالكييةكا ى دادطةةاى تيَهةلضةةر ةوةى هةةةرََىى ئيسةةن ، تةةةمرزى      (10)

ئامادةك د ى، سةرؤكى دادطا دكت رة م  يىا ئة درََ، ، دادوةر بيا ىا بروكيا ز، دادوةر دكتة ر  
 وا ةة كتيَرةى  ب ِ هان َرمسان َةلي. بماف ةروةر ثيَتةر ظيلىان، وةرطيَ ا ى لة زما ى ئةملا ييةوة: 
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، ئةم بةشةش لة سيسةتةمى    رؤشنرريى و كلتررى و هر ةرى لة دادطاكان دةدا
 و هةرََىى كرردستا دا  ية. دادوةرى َيَ ا 

 
 ى ئةم باسةسةرضاوةكان

 كتيَب
 
دساةنن ا  ننا   د. حسننا سيسننسي نسننسور ا دضا سي انناز ة سل ا  نن  س     -1

 ا دضن س   رشر.سيكتبا سي اهرة
د.حممي  مر مويودا سيفياسيس  ض إمكارس  تطبس ها ة سيعرسقا مؤسس   -2

 .222موكرةارى يلطبا   ض سي شرا سانسل 
  سي ومس  ض سحلكن  سينذست  ة سيعنرسقا م شنوا     ساَي ذا سيشاضيا سلد.م -3

 .2222ة كتاب  يلمؤيف نع وسن تأمالتا نغيسد 
مؤشنر س النالا سي انا      ، ILDPمشرضع تطنوةر سي نارون ة سيعنرسق     -4

ا ضسش طا دي سن   2222سكتونر -ملحق كردستان تشرةا سالضل-يلعرسق
2222. 

 اننناز س دسايا سيكتننناب سالضل ا دسا  د.سنننلسمان حممننني سيطمننناض ا سي  -5
 .6992سيفكر سيعرن   سي اهرة 

د. فاطم  سيسوةس ا سل ا  ات س دساة ا سلؤسس  سحليةث  يلكتناب   -2
 .2222يب ان –طرسنلس 

                                                                                                              

 
،  2009ئةةَلرز   شا دى ماف ةروةرا ى كرردستان بة  والتةى ئةةملا ياى فيةدرالَ    سةردا ى دووةم 

، 2010هةةوليَ    ( ،11)-دةسةتةى بةاالَ  –لةبالوك اوةكا ى َةةكيَتى ماف ةةروةرا ى كرردسةتان    
 باَلوك اوةتةوة. 91-45الثةرِكا ى 
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د. سعيضن راجى سي شطسينا شنرا سحكناا سلرسفعناتا س نالز سالضلا      -7
 .6992نغيسدا –مطبع  سلعااف 

 
  يَز
مان  ةبنناا ا سيسننلط  سي اننا س  ة سي فنناا سيفننياسي   بننيسيرنان سننلس -

سيعرسق ا سطرضح  دكتواسه ا كلس  سي ارون ضسيسساس  جبامع  الالا سييةا 
2222. 

 
 سةردانى مةيدانى:

بةة    9/2009/ 13تةةاوةكر  2009/ 9/ 9لةةة مةةاوةى  سةةةردا ى مةَةةدا ى
لةةةةة شةةةةارى رَىليةةةةن  هةةةةاوزن    Justizakademieئةةةةةكادميياى داد 

Recklinghausen  ،  ئيسندادطاى تيَهةَلضر ةوةى هةرََىى و Landgericht 

 Essen  و دادطاى باالى كارطيَ ِى Das Landesverwaltungsgericht  و
ظيَسةت    ة ردراَن هةةرََىى   Landesverfassungsgericht دادطاى دةستررى

و بة دخيا ةةةةى طيَلةةةزن كةةةريش    Münsterفةةةالن لةةةة شةةةارى منسةةةتةر    
Justizvollzugsanstalt in Gelsenkirchen    هةةةروةها سةةةردا ى ،

وةزارةتةى خيَةزان و ك ضةرةران     و  Oberstaatsanwaltschaft داواكارى طشتى
Ministerium für Generationen, Familie und  Integration   و

ظيَسةت فةالن      ردراَنهةرََىى  و بةرلةما ى Justizministerium وةزارةتى داد
Landtag Nordrhein-Westfalens   لةةةة شةةةارى دؤسةةةلدؤرف  

Düsseldorf. 
 

 راثؤرت
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،  2009، تةمرزى  ئيسن راث رتى ضاالكييةكا ى دادطاى تيَهةلضر ةوةى هةرََىى
ئامادةك د ى، سةرؤكى دادطا دكت رة م  يىةا ئة ةدرََ، ، دادوةر بيا ىةا بروكيةا ز،     

 : ب هان َرمسان َةلي.لة زما ى ئةملا ييةوة ىا دادوةر دكت ر ثيَتةر ظيلىان، وةرطيَ ِ
 

 ياساكان
 .1999ى ساَل 160َيَ اقى ذمارة  دادوةرى رََىخستنىَاساى  -1
 .1994ي ساَل 33َاساى ئ ت   مى ذمارة  -2

 .1960ى ساَل 24َاساى خزمةتى شارستا ى ذمارة  -3

َاساى دووةمى هةمرارك د ى َاساى ئةجنرمةة ى شةرراى دةولةةى َيَ اقةى      -4
 .1999ى ساَل 106ذمارة 

 .1992ى ساَل 12ارةتى دادى هةرََىى كرردستا ى َيَ ا  ذمارة َاساى وةز -5

ى سةالَ  14ى دادوةرى هةةرََىى كرردسةتا ى َيَة ا  ذمةارة     دةسةةالت َاساى  -6
1992. 

ى سةالَ  23ى دادوةرى هةةرََىى كرردسةتا ى َيَة ا  ذمةارة     دةسةةالت َاساى  -9
2009. 

 .2009ى ساَل 14َاساى ئةجنرمة ى شرراى هةرََىى كرردستان َيَ ا  ذمارة  -9

 
 ثرؤذةى دةستوور

 2006ى ساَل ى َيَ ا ث ؤذةى دةسترورى هةرََىى كرردستا  -1
 2009ىساَل ى َيَ ا ث ؤذةى دةسترورى هةرََىى كرردستا  -2
 

 ىدةولتة نيَوبرِيارى 
 ى.دةوَلةتى  يَرئةجنرمر ى ئاساَش 1991 يسان  5لة  999ب َِارى ذمارة  -
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English Electronic Reference 
 
1- The legal system at your fingertips1- Justice System of North 
Rhine-Westphalia 
http://www.justiz.nrw.de/WebPortal_en/justice_system_nrw/in
dex.php 
2- Judiciary of Germany from Wikipedia, the free 
encyclopedia. 
"http://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary_of_Germany" 
Categories: Judicial system of Germany 
3 - Federal Administrative Court of Germany 
http://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_law 
4 - German Law in English. 

-http://www.iuscomp.org/gla/literature/daad93/daad93
55.htm 
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