بسم اهلل الرمحن الرحيم
برملان كوردستان ــ العراق
باسم الشعب

إضتٓاداً ذتهِ ايفكس َٔ )1( ٠املاد َٔ )56( ٠ايكاْ ٕٛزقِ ( )1يظــــــْ 1992 ١املعدٍ ٚبٓاً ٤ا عًَ ٢ا
عسض٘ زتًظ ٚشزا ٤اقً ِٝـ نٛزدضتإ  ،قسز بسملإ نٛزدضتإ ـ ايعسام ظًطت٘ املسقُٚ )15( ١املْعكد ٠بتازٜذ
 2009/5/27تػسٜع ايكاْ ٕٛاآلت:ٞ
قانون رقم ( ) 7لسنة 2009
قانون املعهد القضائي يف اقليم كوردستان ـ العراق

املادة االوىل:
ٜؤضظ يف اقً ِٝنٛزدضتإ ـ ايعسام َعٗد ٜطُ ٢بـ (املعٗد ايكضا ٞ٥يف اقً ِٝنٛزدضتإ ـ ايعسام ) ٜٚستبط
بٛشٜس ايعدٍ
املادة الثانية:
ٜٗدف املعٗد اىل َا :ًٜٞ
أٚالً :إعداد ايكضاٚ ٠أعضا ٤االدعا ٤ايعاّ ٚاحملاَني.
ثاْٝاً :تأٖ ٌٝايكضاٚ ٠أعضا ٤االدعا ٤ايعاّ املٛدٛد ٜٔيف ارتدَ َٔ ١ايصٓفني ايجايح ٚايسابع ٚاحملاَني.
ثايجاً :تأٖ ٌٝنٛادز قاْ ١ْٝٛشتتًفَٛ َٔ ١ظف ٞزتًظ ايكضاٚٚ ٤شاز ٠ايعدٍ ٚايٛشازات ٚاملؤضطات اذته١َٝٛ
االخسٚ ٣زفع نفا٥تِٗ.
املادة الثالثة:
أٚالًٜ :ػسف عً ٢املعٗد زتًظ ٜطُ ٢زتًظ املعٗد ٜػهٌ َٔ :
ْ -1ا٥ب زٝ٥ظ ستهُ ١ايتُٝٝص

زٝ٥طاً.

 -2أقدّ قضا ٠ستهُ ١ايتُٝٝص

ْا٥باً.

 -3زٝ٥ظ زتًظ غٛز ٣االقًِٝ

عضٛاً.

 -4زٝ٥ظ ٖ ١٦ٝاالغساف ايكضاٞ٥

عضٛاً.

 -5زٝ٥ظ ٖ ١٦ٝاالغساف ايعديٞ

عضٚاً.

 -6زٝ٥ظ االدعا ٤ايعاّ

عضٛاً.
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 -7أسد عُدا ٤نًٝات ايكاْ ٕٛيف االقًٜ ِٝطُٚ ٘ٝشٜس ايتعًِٝ
ايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ٞبايتػاٚز َع ٚشٜس ايعدٍ

عضٛاً.

َ -8دٜس عاّ املعٗد

عضٛاً َٚكسزاً.

ْ -9كٝب ستاَ ٞنٛزدضتإ

عضٛاً.

ثاْٝاًٜ :تٛىل ْا٥ب ايسٝ٥ظ َٗاّ ايسٝ٥ظ عٓد غٝاب٘.
املادة الرابعة:
جيتُع زتًظ املعٗد َسٚ ٠اسد ٠يف ايػٗس عً ٢االقٌ ٚيسٝ٥ظ املريظ ا ٚثالث َٔ ١اعضا ٘٥دعٛت٘ يالْعكاد عٓد
ايضسٚزٜٓٚ ،٠عكد اجملًظ عضٛز ثًج ٞاعضاٚ ،ٙ٤تتدر ايكسازات باالنجسٚ ١ٜعٓد تطا ٟٚاالصٛات ٜسدح
ادتاْب اير ٟف ٘ٝايسٝ٥ظ.
املادة اخلامسة:
ميازع اجملًظ االختصاصات ايتاي:١ٝ
أٚالً :االغساف ايعاّ عً ٢املعٗد.
ثاْٝاً :اقرتاح ارتطط يتٓع ِٝغؤ ٕٚاملعٗد ٚتطٜٛسٚ ٙاالغساف عً ٢تٓفٝرٖا.
ثايجاً :اختٝاز ايعدد املطًٛب َٔ بني املتكدَني يًدزاض ١يف املعٗد اير ٜٔتتٛفس ف ِٗٝايػسٚط ايكاْ ١ْٝٛيًكبٍٛ
عً ٢أضاع ايػٗادٚ ٠ايهفاٚ ٠٤ايدزدٚ ١ايٓصاٖ.١
زابعًاٚ :ضع َفسدات َٓاٖر ايدزاض ١ايٓعسٚ ١ٜايتطبٝكٚ ١ٝحتدٜد سصصٗا.
خاَطاً :حتدٜد َٛعد بد ٤ايدزاضٚ ١اْتٗاٖ٤ا ٚتعٝني ايفص ٍٛايدزاضَٛٚ ١ٝاعٝدٖا َٚدد ايعطٌ.
ضادضاًٚ :ضع قٛاعد االَتشاْات ٚحتدٜد اٚقاتٗا ٚنٝف ١ٝادساٗ٥ا َٚساقب ١ضريٖا.
ضابعاً :اقساز ْتا٥ر االَتشاْات.
ثآًَا :تصٓٝف ايٓازسني إلعدادِٖ قضاٚ ٠اعضا ٤ادعا ٤ع اّ ٚفكاً يًشادٚ ١سطب َعدٍ دزدات
ايتدسز َٔ املعٗد ٚايسغب.١
تاضعاًٚ :ضع ايكٛاعد االْضباط ١ٝاملتعًك ١بطالب املعٗد.
عاغساًٚ :ضع ايٓعاّ ايداخً ٞيًُعٗد.
املادة السادسة:
ٜتٛىل اداز ٠املعٗد َدٜس عاّ عً ٢إ ٜه ٕٛقاضًٝا َٔ ايصٓف االٜ ٍٚعني بكساز َٔ زتًظ ايٛشزا ٤بامتساح َٔ
ٚشٜس ايعدٍ بعد املداٚيَ ١ع زتًظ ايكضا ٤عً ٢إ حيتفغ بصفت٘ ايكضا.١ٝ٥
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املادة السابعة:
ميازع َدٜس عاّ املعٗد املٗاّ ٚاالختصاصات ايتاي:١ٝ
أٚالً  :إداز ٠غؤ ٕٚاملعٗد ايعًُٚ ١ٝاالدازٚ ١ٜاملاي.١ٝ
ثاْٝاً :تٓفٝر قسازات اجملًظ.
ثايجاً :متج ٌٝاملعٗد أَاّ اي٘٦ٜات ايسمسٚ ١ٝغري ايسمس.١ٝ
زابعًا :زفع ايتكازٜسعٔ ضري ايدزاض ١اىل زتًظ املعٗد.
خاَطاً :أ ١ٜاختصاصات اخس ٣خيٛي٘ اٜاٖا اجملًظ.
املادة الثامنة:
أٚالًٜ :ػرتط يف َٔ ٜكبٌ يف املعٗد إلعداد ٙقاضٝاً ا ٚعضٛاً يالدعا ٤ايعاّ َا :ًٜٞ
 -1إٔ ٜه ٕٛعساق ٞادتٓطَٚ ١ٝتُتعاً باألًٖ ١ٝايهاًَ.١
 -2إٔ جيٝد ايًػتني ايهٛزدٚ ١ٜايعسب ١ٝقساٚ ً٠٤نتاب.١
 -3إٔ ٜتُتع بطُعٚ ١ضري ٠سطٓٚ ١غري سته ّٛعً ٘ٝظٓا ١ٜعُد ١ٜغري ضٝاض ١ٝا ٚدٓش ١شتً ١بايػسف ٚمل
ٜطبل فصً٘ َٔ املعٗد َا مل ٜهٔ بطبب َسض َاْع ثابت بتكسٜس َٔ دتٓ ١طب ١ٝزمس ١ٝأ ٚألضباب قاٖس.٠
 -4إٔ ٜه ٕٛضاملاً َٔ االَساض ٚايعاٖات ايبدْ ١ٝاييت تعٝل أداٚ ٤ادب٘.
 -5إٔ ٜه ٕٛساصالً عً ٢غٗاد ٠اٍبهايٛزٜٛع يف ايكاْ َٔ ٕٛإسد ٣ادتاَعات ايعساق ١ٝأ ٚادتاَعات املعرتف
بٗا عً ٢إٔ ته ٕٛايدزاض ١فٗٝا َٓتعُ.١
 -6إٔ ال ٜصٜد عُس ٙعٔ ( )40ضٓ.١
 -7إ ته ٕٛي٘ ممازض ١فعي ١ٝملد )8( ٠ضٓٛات يف ادٗصٚ ٠شاز ٠ايعدٍ ا ٚزتًظ ايكضاٚ ٤احملانِ ايتابع ١ي٘ أٚ
ممازض ١فعً ١ٝملٗٓ ١احملاَا ٠اٚ ٚظٝف ١قاْ ١ْٝٛيف ايدٚا٥س ٚاملؤضطات اذته ١َٝٛملد ٠ال تكٌ عٔ ( )8ضٓٛات
عً ٢إٔ ٜه ٕٛقد تسافع عٔ ( )5دعا ٣ٚعً ٢ا القٌ يف ايطٓ ١ايٛاسدٚ ٠ختصِ ضٓتا

ٕ َٔ امل دتني

املرنٛزتني بايٓطب ١يًشاصًني عً ٢غٗاد ٠املادطتري يف ايكاْٚ ٕٛمخظ ضٓٛات يًشاصًني عً ٢غٗاد٠
ايدنتٛزا ٙيف ايكاْ ٕٛضٛا ٤ناْت املُازض ١قبٌ اذتص ٍٛعً ٢ايػٗادتني ا ٚبعدُٖا.
 -8إٔ ال ٜهَٓ ٕٛتُٝاً أل ٟسصب أ ٚدٗ ١ضٝاضٚ ١ٝعً ٘ٝاْٗا ٤ازتباط٘ ايطٝاض ٞعٓد تكدمي٘ اىل املعٗد إ نإ
َٓتُٝاً .
 -9إٔ جيتاش اَتشاْاً حتسٜسٜاً ٚغفٗٝاً يف ايكٛاْني اييت ٜكسزٖا زتًظ املعٗد.
 -10إٔ جيتاش املكابً ١اييت جيسٜٗا زتًظ املعٗد.
ثاْٝاًٜ :طتجٓ ٢احملاَ َٔ ٕٛأسهاّ ايفكستني ( َٔ )8 ، 7أً ٚال َٔ ٖر ٙاملاد ٠يًكب ٍٛيف املعٗد يػسض االعداد
ٚايتأٖ.ٌٝ
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املادة التاسعة:
حيدد عدد املكبٛيني ضٜٓٛاً إلعدادِٖ نكضاٚ ٠اعضا ٤إدعا ٤عاّ عً ٢أضاع خطط زتًظ ايكضاٚٚ ٤شاز ٠ايعدٍ .
املادة العا شرة:
ال :ميٓح املٛظف املكب ٍٛيف املعٗد إداش ٠دزاض ١ٝأَدٖا ضٓتإ بساتب تاّ َع املدصصات.
أً ٚ
ثاْٝاً :ميٓح احملاَ ٞاملكب ٍٛيف املعٗد شتصصات غٗس ١ٜتعادٍ َا ٜطتشك٘ أقساْ٘ يف ايٛظٝف َٔ ١ايساتب
ٚاملدصصات سطب ضٓٛات ارتدَٚ ١ايػٗاد.٠
ثايجاًًٜ :صّ نٌ َٔ ٜفصٌ َٔ املعٗد أل ٟضبب نإ بإعاد ٠مجٝع َا قبض٘ َٔ زٚاتب ٚشتصصات إال إذا نإ
ذيو بطبب َسض َاْع ثابت بتكسٜس َٔ جلْ ١طب ١ٝزمس.١ٝ
املادة احلادية عصر:
ال :تهَ ٕٛد ٠ايدزاض ١يف املعٗد إلعداد ايكضاٚ ٠أعضا ٤اإلدعا ٤ايعاّ ضٓتإ تكٛميٝتإ .
أً ٚ
ثاْٝاً :ختصص َا ١٥دزد ١يهٌ َاد َٔ ٠املٛاد اييت تدزع يف املعٗد ٚيًبشح اير ٟجيب عً ٢ايطًب ١تكدمي٘ .
ثايجاً :ته ٕٛدزد ١ايٓذاح ايصػس ٣يهٌ ّادٚ ٠يًبشح مخطني َٔ املا ،)%50( ١٥عً ٢إ ال ٜكٌ املعدٍ ايعاّ
دتُٝع املٛاد ٚايبشح عٔ ضتني املا.)%60( ١٥
زابعاً :ختصص ضت َٔ ٕٛاملا َٔ )%60( ١٥ايدزد ١يهٌ َٔ َادت ٞاملسافعات املدْٚ ١ٝاص ٍٛاحملانُات ادتصا١ٝ٥
يالَتشإ ايتشسٜسٚ ،ٟازبع َٔ ٕٛاملا )%40( ١٥يتك ِٝٝايطايب خالٍ ايطٓ.١
املادة الثانية عصر:
ٜفصٌ َٔ املعٗد نٌ َٔ تػٝب عٔ سضٛز ( )20ضاع ١يف نٌ فصٌ دزاض ٞإال إذا نإ ايتػٝب ْاغ٦اً عٔ
َسض َاْع ثابت بتكسٜس َٔ دتٓ ١طب ١ٝشتتص ١أ ٚألضباب أخس ٣قاٖسٜ ٠كبً٘ زتًظ املعٗد،فٝذٛش ي٘ إعاد ٠ايطٓ١
َع ايدٚز ٠ايتاي.١ٝ
املادة الثالثة عصر:
أٚالً ٜ :عترب َهُالً يف ايٓتٝذ ١ايٓٗا ١ٝ٥يهٌ ضٓ ١دزاض: َٔ ١ٝ
- 1مل حيصٌ عً ٢دزد ١ايٓذاح يف َادٚ ٠اسد ٠يهٌ فصٌ دزاض ،ٞا ٚايبشح ايٛادب تكدمي٘ ،أ ٚنإ
َعدي٘ ايعاّ اقٌ َٔ ضتني َٔ املا )%60( ١٥يًطٓ ١ايدزاض.١ٝ
- 2ختًف عٔ االَتشإ ايٓٗا( ٞ٥ايدٚز اال )ٍٚبطبب َسض َاْع ثابت بتكسٜس َٔ دتٓ ١طب ١ٝزمس١ٝ
ألضباب قاٖس ٠أخسٜ ٣كبً٘ زتًظ املعٗد.
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ثاْٝاً :يًُهٌُ يف املعدٍ ايعاّ إٔ خيتاز َادٚ ٠اسد أ ٚانجس يالَتشإ فٗٝا ،يػسض اذتص ٍٛعً ٢دزد ١ايٓذاح يف
اجملُٛع.
ثايجاً :ميتشٔ املهٌُ يف ايفصٌ ايدزاض ٞيف إسدَٛ ٣اد ايدزاض ١ايتطبٝل  ١ٜحتسٜسٜاً يف اَتشإ املهًُني ٜٚبك٢
ايتك ِٝٝايفصً ٞي٘ قاُ٥اً.
املادة الرابعة عصر:
ٜعترب زاضباً يف االَتشإ ايٓٗا ٞ٥نٌ َٔ:
أٚالً :مل حيصٌ عً ٢دزد ١ايٓذاح يف انجس َٔ َاد ٠اَ ٚادٚ ٠ايبشح يف ايدٚز األ ٍٚا ٚيف اسدُٖا ٚاملعدٍ
ايعاّ.
ثاْٝاً :نإ َهُالً ٚمل حيصٌ عً ٢دزد ١ايٓذاح يف اَتشإ املهًُني ا ٚمل ٜػرتى ف ٘ٝأل ٟضبب نإ .
املادة اخلامسة عصر:
ٜفصٌ َٔ املعٗد نٌ َٔ ٜجبت غػ٘ يف أَ ٟاد َٔ ٠املٛاد اييت ميتشٔ فٗٝا ،أ ٚزضب يف ايطٓ ١االٚىل أَا َٔ
زضب يف ايطٓ ١ايجاْ ١ٝفٝذٛش ي٘ اعاد ٠تًو ايطَٓ ١ع ايدٚز ٠ايتاي ١ٝملسٚ ٠اسد٠

فكط إال إذا نإ ايسضٛب

بطبب ايػؼ.
املادة السادسة عصر :
ٜصٓف املتدسد ٕٛيف املعٗد اىل ايدزدتني ايتايٝتني:
ال :ايدزد( ١أ) ٜٚػٌُ نٌ َٔ نإ َعدي٘ دتُٝع املٛاد ٚايبشح ال ٜكٌ عٔ مثاْني َٔ املا )%80( ١٥يًطٓتني
أً ٚ
ٚميٓح قدَاً يػسض ايعالٚ ٠ٚايرتفٝع ملد ٠ضٓٚ ١اسد. ٠
اْٝاً :ايدزد( ١ب) ٚتػٌُ نٌ َٔ نإ َعدي٘ دتُٝع املٛاد ٚايبشح
خ

ضبع َٔ ٕٛاملا )%70( ١٥اىل تطع

ٚضبع َٔ ٕٛاملا )%79( ١٥يًطٓتنيٚ ،ميٓح قدَاً يػسض ايعالٚ ٠ٚايرتفٝع ملد ٠ضت ١أغٗس.
املادة السابعة عصر:
ٚف يًشادٚ ١سطب ايدزدٚ ١ايسغب. ١
ٜصٓف ايٓادش ٕٛيف ْٗا ١ٜايطٓ ١ايجاْ ١ٝاىل قضاٚ ٠اعضا ٤إدعا ٤عاّ قاً
املادة الثامنة عصر:
ٜعني املتدسز يف املعٗد مبسض ّٛاقً ُٞٝمبٓصب قاض َٔ ٞايصٓف ايسابع إذا نإ َٔ بني املؤًٖني يًكضا،٤
ٚبٛظٝفْ ١ا٥ب َدع ٞعاّ َٔ ايصٓف ايسابع إذا نإ َٔ بني املؤًٖني هلر ٙايٛظٝفٚ ١ذيو بايساتب ٚايصٓف أٚ
ايدزد ١اييت ٜطتشكٗا مبٛدب غٗادت٘ ٚخدَت٘ ٚممازضت٘ ٚايكدّ املُٓٛح ي٘ مبٛدب أسهاّ ٖرا ايكاْٚ ٕٛتعترب
َد ٠ايدزاض ١يف املعٗد ممازض ١يػسض ايتعٝني ٚحتدٜد ايساتب بايٓطب ١يػري املٛظف.
املادة التاسعة عصر:
ميٓح املتدسز يف املعٗد غٗاد( ٠دبً ّٛعاي )ٞيف ايعً ّٛايكضا ١ٝ٥تتضُٔ إنُا ي٘ يًُتطًبات ايدزاض ١ٝيف املعٗد
ٚايتكدٜس اير ٟسصٌ عًٚ ٘ٝتطًطٌ ختسد٘.
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املادة العصرون:
ال ٜعني قاضٝاً أْ ٚا٥ب َدع عاّ بعد صدٚز ٖرا ايكاَْ ٕٛا مل ٜهٔ َتدسداً َٔ املعٗد ايكضا ٞ٥أ ٚأَ ٟعٗد
قضاَ ٞ٥عادٍ ي٘ يف ايعسام.
املادة احلادية والعصرون:
اضتجٓا٤اً َٔ سهِ املاد ٠ايعػسٖ َٔ ٕٚرا ايكاْٜ ٕٛه ٕٛتعني ايكضا ٚ ٙاعضا ٤االدعا ٤ايعاّ مبٛدب اسهاّ
قاْ ٕٛايطًط ١ايكضا ١ٝ٥ايٓافر يف اقً ِٝنٛزدضتإ ذتني تذزز ايدٚز ٙاالٚىل يًُعٗد ايكضا ٞ٥املؤضظ مبٛزب
ٖرا ايكاْ.ٕٛ
املادة الثانية والعصرون:
يٛشٜس ايعدٍ إصداز ايتعًُٝات ايالشَ ١يتطٗ ٍٞتٓفٝر أسهاّ ٖرا ايكاْ.ٕٛ
املادة الثالثة والعصرون:
عً ٢زتًظ ايٛشزاٚ ٤ادتٗات املدتص ١تٓفٝر أسهاّ ٖرا ايكاْ. ٕٛ
املادة الرابعة والعصرون:
ال ٜعٌُ بأْ ٟص قاْ ْٞٛأ ٚقساز ٜتعازض ٚأسهاّ ٖرا ايكاْ.ٕٛ
املادة اخلامسة والعصرون:
ٜٓفر ٖرا ايكاْ َٔ ٕٛتازٜذ ْػس ٙيف دسٜدٚ( ٠قا٥ع نٛزدضتإ).

عدنان املفيت
رئيس برملان كوردستان ـ العراق
االسباب املوجبة

بايٓعس يًتطٛزات ايهبري ٠اذتاصً ١يف إقً ِٝنٛزدضتإ ـ ايعسام يف زتاٍ اعتهُاٍ إقاََ ١ؤضطات٘ ايدضتٛز١ٜ
ٚيصدٚز قاْ ٕٛايطًط ١ايكضا ١ٝ٥زقِ ( )23يطٓٚ 2007 ١ايرٟ ٟعترب عل ْكًْٛ ١ع ١ٝنبري ٠يف َطري٠
إضتكالٍ ايكضا ٤يف االقًٚ ِٝاْطذاًَا َع تًو ايتطٛزات ٚتعصٜصاً هلا ٚيػسض زفد دٗاش ايكضا ٤بهٛادز َؤًٖ١
عًُٝاً َٝٓٗٚاً ٚقادز ٠عً ٢أداَٗ ٤اَٗا بهفاٚ ٠٤إقتداز نكضاٚ ٠أعضا ٤إدعا ٤عاّ

ٚستاَني ٚيتطٜٛس نفا٠٤

ايكضاٚ ٠اعضا ٤االدعا ٤ا يعاّ املٛدٛد ٜٔيف ارتدَٚ ١يسفع املطت ٣ٛايعًُٚ ٞايكاْ ْٞٛيًُٛظفني ايعاًَني يف
املؤضطات ايكضاٚ ١ٝ٥ايعديٚ ١ٝزفع نفا٤تِٗ متٗٝداً يتٛي ِٗٝاملٓاصب ايكضا ١ٝ٥املدتًفٚ ١يتطٜٛساملطت ٣ٛايكاْْٞٛ
يًُٛظفني ايعاًَني يف املؤضطات ايسمسٚ ١ٝغب٘ ايسمسٚ ١ٝاحملاَني يف االقًٚ ِٝيهٌ ذيو فكد غسع ٖرا ايكاْ.ٕٛ
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