مشروع دستور إقليم كردستان

روژآڤا

الديباجة:
انطلقا من مبدأ حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها ومبادئ حقوق النسان الفردية والجماعية وإرادة الشعب الكردي
لقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي حر في إقليم كردستان روژآڤا مع باقي مكونات القليم في نطاق رؤيته لدولة سوريا
التحادية؛
وبنا Iء على قواعد وأحكام القانون الدولي ومبادئ حقوق النسان ومن أجل تحقيق العدالDDة النتقاليDDة وترسDDيخ التعDDايش السDلمي
بيDDن مDDواطني القليDDم وجميDDع مكونDDاته الثنيDDة والدينيDDة مDDن كDDرد وكلدواشDDور وسDDريان وعDDرب وشيشDDان وتركمDDان؛ مسDDلمين
ومسيحيين وايزديين؛
ومن أجل إلغاء جميع السياسات العنصرية التي مورست من قبل الحكومات المتعاقبة ضد مDDواطني القليDDم مDDن حرمDDانهم مDDن
الجنسDDية السDDورية ومDDن الحقDDوق المدنيDDة والسياسDDية والقتصDDادية والثقافيDDة والجتماعيDDة ومصDDادرة أراضDDيهم بشDDكل تعسDDفي
ومنحها إلى من تم جلبهم من خارج القليم بغية تغيير ديمغرافية القليم؛
و انطلقا  Iمن مبادئ الديمقراطية كأساس لهيكلة الحكومة وبغية الوصول إلى حكم ديمقراطي رشيد يقوم علDDى أسDDاس احDDترام
الحقوق والحريات العامة وعلى أساس دولة القانون والمجتمع المدني والتشارك في السلطة وتداولها السلمي وممارسDDتها مDDن
خلل مؤسسات عامة وفعالة وشفافة ومسؤولة؛ تبنينا هذا الدستور.
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الباب الول
المبادئ الساسية والحكام العامة

المادة :1
 .1إقليم كردستان روژآڤا هو إقليم ضمن دولة سورية التحادية المستقلة ذات السيادة.
 . 2النظام السياسي في القليم برلماني ديمقراطي تعددي يعتمد على مبدأ فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة.
المادة :2
 .1السيادة للقانون ،والشعب هو مصدر السلطات وأساس شرعيتها ويعبر عن إرادته عن طريق انتخابDDات عامDDة حDDرة سDDرية
مباشرة.
 .2يتكون إقليم كردستان روژآڤا من المدن والنواحي والقرى والمسDDاحات التابعDDة لهDDا ،ويعتDDبر وحDDدة سياسDDية واحDDدة متكاملDDة
ويتم تحديد حدوده وتقسيماته الدارية من قبل برلمان القليم.
 .3عاصمة إقليم كردستان روژآڤا هي مدينة قامشلو.
المادة :3
يضمن هذا الدستور المساواة التامة بين جميع مواطني القليم بمختلف انتماءاتهم القومية والثنية والدينية.
المادة :4
 .1يتم اعتماد علم وشعار خاص بالقليم ،وينظم ذلك بقانون.
 .2يlرفع علم القليم إلى جانب علم الدولة السورية على كافة المباني والدوائر الرسمية في القليم.
 .3لقليم كردستان روژآڤا نشيده الوطني وعيده القومي )نوروز( ،وينظم ذلك بقانون.
 .4يحق لباقي مكونات القليم الحتفال بعيدهم القومي ،و ينظم ذلك بقانون,
 .5تنظم بقانون العطل الرسمية والوسمة والنواط.
المادة :5
 .1الكردية والعربية لغتان رسميتان في إقليم كردستان روژآڤا ،ويضمن هذا الدستور حق مDDواطني إقليDم كردسDDتان فDي تعليDDم
أبنائهم بلغتهم الم ،أيا كانت ،في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية.
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 .2يجDDوز لي لغDDة أخDDرى أن تصDDبح لغDDة رسDDمية إلDDى جDDانب اللغDDة الكرديDDة والعربيDDة فDDي إقليDDم كردسDDتان روژآڤDDا وذلDDك فDDي
الوحدات الدارية التي يشكل الناطقون بهذه اللغة كثافة سكانية ،وينظم ذلك بقانون.
 .3يحدد نطاق مصطلح "اللغة الرسمية" وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانون يشمل:
أ ـ إصدار الجريدة الرسمية باللغتين.
ب ـ التكلDDم والمخاطبDDة والتعDDبير فDي المجDالت الرسDDمية كرئاسDDة القليDم والبرلمDDان ومجلDس الDوزراء والمحDاكم والمDؤتمرات
الرسمية بكلتا اللغتين.
ج ـ العتراف بالوثائق الرسمية والمراسلت باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما.
د ـ فتح مدارس باللغتين وفقا  Iللضوابط التربوية.
 .4تستخدم المؤسسات والجهزة التحادية والمحلية في إقليم كردستان روژآڤا اللغتين.
 . 5تحرص حكومة القليم على أن يتم تطبيق مبدأ المساواة بين الكردية والعربية على نطاق الدولة التحادية كلهDDا وذلDDك فDDي
أية مجالت أخرى يحتمها هذا المبدأ ،مثل الوراق النقدية وجوازات السفر والطوابع.
المادة :6
 . 1يتوجب على حكومة القليم حماية اللغة الكردية في جميع المجالت والقطاعات والعمل على تشDجيع تDDداولها واسDDتخدامها
وانتشارها وتعليمها.
 . 2على حكومة القليم والمؤسسات التعليمية تبنDي المعDايير المناسDبة والملئمDDة مDDن أجDل تشDجيع اسDتخدام اللغDة الكرديDDة فDي
جميع النشاطات التعليمية وغير التعليمية وكذلك البحث العلمي.
المادة :7
يحترم دستور القليم جميع الديان والمذاهب والطوائف ويكفل حرية ممارسة كافة الشعائر والمعتقدات شريطة عدم إخللهDDا
بالنظام العام في القليم.
المادة :8
 .1تطبيقا  Iلحقه في تقرير المصير وتحديد مركزه السياسي ،اختار شعب إقليم كردستان روژآڤا التحاد الحر مع الدولة
السورية.
 .2لشعب القليم حرية تحقيق نمائه وتقدمه القتصادي والجتماعي والثقافي.
 .3لشعب القليم إعادة النظر في وضعه القانوني ضمن الدولة السورية في أي من الحالتين التاليتين:
أ .عندما تقوم الحكومة التحادية بخرق الدستور التحادي فيما يتعلق بالقليم أوالتراجع عن اللتزام بمبادئ النظام
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البرلماني الديمقراطي التعددي أو عدم احترام حقوق النسان الفردية والجماعية وخرقها بشكل ممنهج؛
ب .عندما تقوم الحكومة التحادية انتهاج سياسات تقوم على تمييز عرقي أو ديني أو مذهبي أو تغيير الواقع الديمغرافي
للقليم والتعمد في عدم إزالة آثار ونتائج سياسات التعريب والتمييز من العهود السابقة.

الباب الثاني
الحقوق والحريات
المادة :9
 .1كرامDDة النسDDان هDDي مDDن أسDDمى القيDDم ومنهDDا تنطلDDق جميDDع حقDDوق النسDDان وحريDDاته  ،وعليDDه ل يجDوز المسDاس بهDDا وعلDى
جميع سلطات القليم حمايتها.
 .2تعمل سلطات القليم على تحقيق حياة كريمة لكل مواطني القليم ،وتضمن لهم الرعاية الصحية والجتماعية.
المادة :10
 .1لكل إنسان الحق في الحرية ول يجوز حرمان أحد منها إل وفقا  Iللقانون.
 .2لكل إنسان الحق في ممارسة حرياته الشخصية دون المساس بحقوق الخرين.
المادة :11
 .1ل جريمة ول عقوبة إل بنص.
 .2كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم.
المادة :12
 .1حق التقاضي مصان للجميع.
 .2حق الدفاع مكفول في جميع مراحل المحاكمة.
 .3لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وسريعة أمام محكمة مختصة.
 .4العقوبة شخصية.
 .5ل يجوز التوقيDف أو العتقDال أو الحبDس فDي غيDDر المDDاكن المخصصDDة لDDذلك ،علDى أن تكDDون مشDDمولة بالرعايDDة الصDحية
والجتماعية.
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المادة :13
يمنع تعريض أي إنسان للتعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملت القاسية أو المهينة ،ول عبرة لي اعتراف انDDتزع بDDالكراه
أو بالتهديد أو بالتعذيب ،وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقا  Iللقانون.
المادة :14
 .1جميع الفراد متساوون أمام القانون.
 . 2يمنع التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو القومية أو اللغة أو الدين أو المDDذهب أو المعتقDDد أو الDDرأي أو الصDDل أو
الوضع الجتماعي أو القتصادي أو الميلد أو لي سبب آخر.
 .3النسDDاء والرجDDال متساوون فDDي الحقDDوق والحريDDات ،وتعمDDل سDDلطات القليDDم علDDى التطDDبيق الحقيقDDي للمساواة بيDDن النساء
والرجال.
المادة :15
 .1لكل إنسان الحق في الحياة ،وعلى سلطات القليم أن تحميه ول يجوز حرمان أحد منه.
 .2تlحظر عقوبة العدام في القليم ول يجوز تطبيق هذا الحكم على أي فرد كان في القليم.
 .3يمنع تسليم أو إبعDDاد أو طDDرد أي „ مDDن مDواطني القليDم أو أي أجنDDبي مقيDDم فDي القليDم مDDن المحكDDومين بالعDDدام خDارج إقليDDم
كردستان روژآڤا.
المادة :16
 .1ل يجوز المساس بحرية العتقاد أو النتماء الديني أو الضمير أو الفكر.
 .2لكل فرد أو مجموعة الحق بممارسة الشعائر الدينية بحرية وتقوم سلطات القليم بحماية هذا الحق.
 .3تعتبر جميع الديان في القليم كالسلمية والمسيحية واليزيدية والرسالت الدينيDDة والنسDDانية الخDDرى ومبDDادئ الخلق
والعدالة مصادر ملهمة للتسامح والتعايش السلمي في القليم.
المادة :17
 .1لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير.
 . 2يضمن هذا الدستور لكل فرد حق الحرية في الحصول على المعلومات والفكار وتلقيها ونقلهDDا إلDDى آخريDDن دونمDDا اعتبDDار
للحدود ،سواء على شكل مطبوع أو مقروء أو مسموع أو مرئي أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
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 .3يكفDDDDل هDDDDذا الدسDDDDتور حرية العلم ونشDDDDر ونقDDDDل النبDDDDاء والدلء بالتصDDDDريحات الصحفية من خلل محطات الذاعة
والتلفزيون والفلم والنDDترنت ،بDDدون رقابDDة ،بشDرط أن ل تهDDدد هDDذه الحريDDة حمايDDة الحDDداث وأن ل تكDDون وسDDيلة للتجريDDح
الشخصي.
 .4حرية البحث العلمي مكفولة.
المادة :18
 .1تتكفل سلطات القليم برعاية وحماية السرة.
 . 2تربية الطفال حق طبيعي للوالدين ول يجوز سلبهما هذا الحق إل في حالت يحددها القانون.
 .3لكل طفل في القليم الحق في أن يعيش طفولة كريمة وتعمل جميع سلطات القليم على توفير هذه الظروف.
المادة :19
تقوم سلطات القليم بحماية البيئة والحيوان ومقومات الحياة الساسية للجيال القادمة.
المادة :20
 .1لكل مواطن الحق في الحصول على التعليم.
 .2يكون التعليم إلزاميا  Iفي المرحلتين البتدائية والعدادية.
 .3تكفل سلطات القليم مجانية التعليم في كافة مراحله.
المادة :21
 .1تتولى سلطات القليم مكافحة المية.
 .2تقوم المؤسسات التعليمية بدور تربوي وتعليمي يهدف إلى تنمية شخصDDية التلميDDذ ،ويمنDDع اسDتغلل هDDذه المؤسسDات ليDة
أهداف حزبية أو عقائدية أو دينية أو سياسية أو أية أهداف غير إنسانية أو غير علمية أو غير أخلقية.
 .3لكل مواطن في القليم الحق في تلقي العلم حتى المرحلة الثانوية بلغته الم.
المادة :22
ل يجوز أن يحرم الفراد المنتمون إلى القليات الثنية أو الدينية أو اللغوية من حق التمتع بثقافتهم الخاصة.
المادة :23
 .1تكفل السلطات الحق في التجمع والتظاهر السلمي في الماكن العامة والخاصة.
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 .2علDDى منظمDDي التظDDاهر فDDي المDDاكن العامDDة إعلم الجهDDات الداريDDة مسDDبقا  IبمكDDان ومDDدة المظDDاهرة ول يجDDوز العفDDاء مDDن
واجب الخبار تحت طائلة المساءلة القانونية ،إل إذا كانت المظاهرة عفوية أو متعلقة بحدث جديد طارئ.
المادة :24
لكل مواطني القليم الحق بتولي الوظائف العامة وحق المشاركة في إدارة الشؤون العامة وفق مبDDدأ تكDDافؤ الفDDرص والكفDاءة،
وينظم ذلك بقانون.
المادة :25
 . 1تكفل سلطات القليم حق تأسيس الجمعيات والنقابات والتحادات والمنظمات والنضمام إليها ،وينظم ذلك بقانون.
 . 2تحظر الجمعيات والنقابات والتحادات التي تتعDارض مبادئهDDا أو أهDDدافها أوأفعالهDا مDDع أحكDام هDDذا الدسDDتور أو الDDتي تتخDDذ
موقفا مناهضا للتعايش السلمي في القليم.
 .3يكفل هذا الدستور حرية تشكيل منظمات المجتمع المدني والتحادات والنقابات المهنية.
 .4يحظر تشكيل أي منظمات أو أحزاب سياسية تتعارض مبادئها و أهدافها مع مبادئ الدستور.
 . 5يحظDر كDDل كيDان أو منظمDDة أو جماعDDة أو حDزب يتبنDDى الفكDDر الفاشDي أو العنصDDري أو الرهDابي أو التكفيDري أو التطهيDDر
العرقي أو الطائفي أو يحرض عليه أو يمجده أو يروج له أو يبرره.
 . 6تلتزم سلطات القليم بمحاربة الرهاب بجميع أشكاله والعمل على حماية أراضي القليDDم مDDن أن تكDDون مقDDرا  Iأو سDDاحة أو
منطلقا لي نشاط إرهابي.
المادة :26
 .1يكفل هذا الدستور حرية تأسيس الحزاب السياسية ،وينظم ذلك بقانون.
 . 2ل يجوز أن تحظر الحزاب إل بموجب حكم قضائي ،والمحكمة الدستورية في القليم هي صاحبة الختصDDاص فDDي نظDDر
دعاوى حظر وحل الحزاب السياسية.
المادة :27
 .1ل يجوز انتهاك حرمة المسكن.
 .2ل يجوز تفتيش المسكن إل بإذن قضائي.
 . 3ل يجوز التنصت على الفراد ومراقبة مساكنهم إل إذا توفرت أدلة تشير إلى ارتكDDاب جDDرم أو خطDDر ارتكDDاب جرم ،ويتDDم
ذلك بإذن قضائي.
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المادة :28
سDDرية المراسDDلت والتصDDالت مضDDمونة ول يجDDوز انتهاكهDDا إل بمDDوجب إذن قضDDائي وذلDDك بهDDدف كشDDف جDDرم أو منDDع
ارتكابه.
المادة :29
 .1حرية التنقل والقامة والسفر مكفولة لجميع مواطني القليم.
 .2ل يجوز إبعاد مواطني القليم عنه ،ول يجوز تحديد إقامتهم أو منعهم من السفر إل بقرار قضائي.
المادة :30
 .1لكل مواطن الحق في العمل ،وعلى سلطات القليم خلق بنية اقتصادية لتأمين فرص العمل.
 .2تتكفل سلطات القليم بالضمان الجتماعي ،وينظم ذلك بقانون.
المادة :31
تعمل سلطات القليم على رعاية ذوي الحتياجات الخاصة وتسهيل اندماجهم في المجتمع وسوق العمل.
المادة :32
 .1لكل مواطن الحق في التملك ،ول يجوز نزع الملكية إل لضرورات المصلحة العامة ووفقا  Iلقانون يضمن تعويضا  Iعادل.I
 .2يضمن هذا الدستور حماية حقوق الملكية الدبية والفكرية والعلمية والفنية ،وينظم ذلك بقانون.
المادة :33
ممارسة الرياضة حق لكل فرد وعلى سلطات القليم تشجيعها وإنشاء المؤسسات الخاصة بها وتوفير مستلزماتها.
المادة :34
تكفDDل حكومDDة القليDDم رعايDDة النشء والشDDباب وتنميDDة ملكDDاتهم ومDDؤهلتهم وتشDDجيع مبDDادراتهم وإنشDDاء المؤسسDDات اللزمDDة
لتأهيلهم .وتقوم حكومة القليم بتمكينهDDم مDن مسDايرة التطDورات العلميDDة والتكنولوجيDة .كمDا تسDعى إلDى اسDتثمار مDواهبهم فDي
التنمية القتصادية والجتماعية والعلمية ووضع البرامج لتحقيق ذلك.
المادة :35
 .1لكل مواطن في القليم الحق في تقديم عرائض أو شكاوى إلى السلطات المختصة ،وله الحق في تلقي إجابة سريعة.
 .2إن رفض استلمها أو تأخير البت فيها من قبل السلطات المختصة دون مسوغ قانوني يوجب المسؤولية القانونية.
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المادة :36
 . 1يتم تفسير المواد السابقة بما يتوافق مع مبادئ تطDDوير المجتمDDع والنسDDانية ومبDDادئ الديمقراطيDDة وحقDDوق النسDDان وقواعDDد
الخلق والعدالة.
 . 2ل يجوز تعديل أو تفسير المواد السابقة بشكل ينتقص من الحقوق أو من ممارستها أو من التمتDDع بالحريDDات المصDDانة وفقDDا
لها.

الباب الثالث
سلطات القليم
المادة :37
تتكون سلطات إقليم كردستان من:
أول :Iالسلطة التشريعية
ثانيا :Iالسلطة التنفيذية
ثالثا :Iالسلطة القضائية

الفصل الول
السلطة التشريعية
المادة :38
 .1تمارس السلطة التشريعية في القليم من قبل برلمان يسمى برلمان إقليم كردستان روژآڤا.
 .2يlعتبر هذا البرلمان المرجع الساسي للبت في القضايا المصيرية لشعب إقليم كردستان روژآڤا.
المادة : 39
 . 1يتألف برلمان إقليم كردستان روژآڤا من عدد من العضاء بنسبة عضو لكل  35000نسمة ويجري انتخاب أعضDائه مDن
خلل القتراع العام الحر السري المباشر.
 .2تحدد شروط المرشح والناخب وطريقة انتخاب أعضاء برلمDان القليDDم وكيفيDDة إجDDرائه ونسDDبة التمثيDDل فيDDه بمDDوجب قDانون
النتخابات .ويؤخذ بعين العتبار في نظام انتخاب العضاء التمثيل العادل لمكونات شعب القليم.
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 . 3يمثل عضو البرلمان شعب القليم بجميع مكوناته بصرف النظر عن انتماءاته السياسية أو القومية أو الثنية أو الدينيDDة أو
منطقته النتخابية.
 .4ل يجوز الجمع بين عضوية برلمان القليDم والعضDوية فDي البرلمDان التحDادي أو المجDالس المحليDDة أو البلديDDة أو الوظيفDة
العامة ،ويكون العضو متفرغا  Iللعمل البرلماني.
 .5يحظر على عضو البرلمان ممارسة أي عمل آخر طيلة مدة عضويته.
المادة : 40
 .1للبرلمان دورة انتخابية مدتها أربع سنوات تقويمية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له بعد انتخابه.
 . 2يجتمع البرلمان بدعوة من رئيس القليم خلل ثلثيDDن يومDا  IمDن تاريDخ المصDادقة علDى نتDDائج النتخابDات .وفDي حDال عDدم
صدور الدعوة لجتماعه ،فإنه يجتمع بشكل تلقائي في الساعة الحادية عشرة صباحا من اليوم التالي لنتهاء المدة المذكورة.
 . 3يعقد البرلمان جلسته الولى برئاسة أكبر أعضائه سنا ،Iويقوم العضو الصغر سنا بأمانة السر وينتخب البرلمان فDDي هDDذه
الجلسة بالقتراع السري رئيسا  Iونائبين للرئيس من بين أعضائه.
 .4يقوم البرلمان بعد انتخابه ب وضع نظام داخلي له وتشكيل لجانه الدائمة والمؤقتة ولجان التحقيق.
المادة : 41
 .1تنتهي مدة ولية رئيس البرلمان بانتهاء الدورة النتخابية للبرلمان التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس.
 .2ل يجوز تولي منصب رئيس البرلمان من قبل نفس الشخص لكثر من وليتين متتاليتين أو غير متتاليتين.
المادة : 42
 . 1للبرلمDDان دورة انعقDDاد بفصDDلين تشDDريعيين فDDي السDDنة الواحDDدة مDDدة كDDل منهDDا أربعDDة أشDDهر ،ويحDDدد النظDDام الDDداخلي كيفيDDة
انعقادهما.
 .2ل ينتهي الفصل التشريعي الذي تlعرض فيه الموازنة العامة حتى تتم الموافقة عليها ،ويمكن أيضا  Iتمديد الفصل التشريعي
بما ل يزيد عن ثلثين يوما  Iلنجاز مهمات أخرى تستدعي أهميتها التمديد بناء على طلب رئيس القليم أو رئيس البرلمان أو
رئيس مجلس الوزراء أو خمسة وعشرين عضوا  Iمن أعضاء البرلمان.
المادة : 43
يؤدي عضو البرلمان قبل مباشرته لمهامه اليمين الدستورية التية:
"أقسم بال بأن أقوم بواجبي بكDDل إخلص وأعمDل مDDن أجDل رخDاء شDعب إقليDDم كردسDتان روژآڤDا وخDDدمته وأن ألDDتزم بأحكDام
الدستور والقوانين النافذة ،وأن أدافع عن مصالح القليم ومواطنيه وأسعى لتحقيق العدالة والمساواة".
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المادة : 44
 . 1يlبت في صحة العضوية في البرلمان بالغلبية المطلقة لصوات الحاضرين ويكDDون القDرار خاضDعا  IللطعDDن خلل ثلثيDDن
يوما  Iمن تاريخ صدوره وذلك لدى المحكمة الدستورية في القليم.
 .2يتحقق النصاب القانوني في البرلمان بحضور الغلبية المطلقة لعضائه.
 .3تصدر قرارات البرلمان بأغلبية أصوات الحاضرين ما لم ينص الدستور أو القانون على غير ذلك.
المادة :45
 . 1جلسات البرلمان علنية ويجوز انعقادها في جلسة سرية بنDDاء علDى طلDب رئيDDس القليDم أو الحكومDDة أو رئيDس البرلمDDان أو
خمسة عشرة عضوا من أعضائه على القل ،ثم يقرر البرلمان بأغلبية ثلDDثي أعضDDائه فيمDDا إذا كDانت المناقشDDة فDDي الموضDDوع
المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.
 .2تlنشر محاضر الجلسات وتlبث وقائع الجلسات عبر وسائل العلم الرسمية.
المادة : 46
بالضافة إلى ما يlناط إليه في الدستور والقوانين النافذة ،يمارس برلمان إقليم كردستان روژآڤا الختصاصات التية:
 .1البت في القضايا المصيرية لشعب القليم بأغلبية ثلثي عدد العضاء؛
 .2تشريع القوانين في القليم بما ل يتعارض مع الختصاصات الحصرية للحكومة التحادية؛
 . 3إقرار نفاذ القوانين التحادية في القليم وتعديل تطبيقها وذلك بقانون ،باستثناء القوانين التي تدخل ضDDمن الختصاصDDات
الحصرية للسلطات التحادية؛
 .4تصديق المعاهدات والتفاقيات التربوية والنمائية والقتصادية التي يlبرمها القليم مع الدول والقاليم التحادية في الDDدول
الخرى وكذلك التفاقيات التي يعقدها القليم مع المنظمات الدولية؛
 . 5منح التشDDكيلة الوزاريDDة وأعضDائها الثقDDة وحجبهDDا عنهDم بالغلبيDDة المطلقDة لعDDدد أعضDDائه ويكDون حجDب الثقDة عDن رئيDس
مجلس الوزراء بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان؛
 .6مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومساءلة رئيس مجلس الوزراء ونائبيه والوزراء؛
 .7فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاءها والعفاء منها؛
 . 8إقرار الموازنة العامة ل لقليم والحسابات الختامية وإجراء المناقلة بين أبوابها والمصادقة على النفقات التي لم يرد ذكرهDDا
في الموازنة؛
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 .9اتخDDاذ إجDDراءات التهDDام لرئيDDس القليDDم أو نDDائبيه بموافقDDة ثلDDثي أعضDDاء البرلمDDان  ،وذلDDك علDDى أسDDاس الحنDDث فDDي اليميDDن
الدستورية أو انتهاك للدستور؛
 .10المصادقة بالغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان على ترشيح الجهات ال lمبينة في الدستور لكل من:
أـ أعضاء المحكمة الدستورية في القليم؛
ب ـ أعضاء محكمة التمييز في القليم؛
ج ـ رئيس الدعاء العام ورئيس مجلس القضاء؛
د ـ كبار موظفي القليم وأصحاب الدرجات الخاصة؛
هـ ـ رؤساء كل من حرس القليم والشرطة والمن.؛
ز ـ رؤساء الهيئات العامة المستقلة.
 .11تعديل الدستور بالطرق المحددة في هذا الدستور.
المادة :47
ل يجوز للبرلمان التنازل عن سلطاته التشريعية أو تفويضها لحد.
المادة :48
 . 1يتمتع عضو البرلمان بالحصانة البرلمانية ،ول تجوز ملحقته بسبب مDا يبDDديه مDDن آراء تتعلDDق بأعمDال البرلمDDان أوبسDDبب
الوقائع التي يذكرها أو بسبب تصويته فDي الجلسDات وفDي أعمDال اللجDان .ولDه حريDة الكلم ضDمن الحDدود المبينDDة فDي النظDام
الداخلي للبرلمان.
 .2ل تجوز ملحقDDة عضDو البرلمDDان أو مراقبتDDه أو التحقيDDق معDDه أو تفتيشDDه أو تفDتيش مسDDكنه أو مكتبDDه أو تDDوقيفه أثنDاء دورة
النعقاد من قبل أية جهة كانت دون إذن مسبق مDDن البرلمDDان ،وذلDDك بأغلبيDDة أصDوات الحاضDDرين ،إل فDDي حالDDة القبDDض عليDDه
متلبسا  Iبالجرم المشهود .وخارج دورة النعقاد يجب الحصول على إذن مسبق مDDن رئيDDس البرلمDDان للقبDDض عليه ،إل إذا كDDان
في حالة الجرم المشهود.
 .3في حال القبض على عضو البرلمان بالجرم المشهود يجب إعلم البرلمان مباشرة.
 .4يفقد البرلماني عضويته في حال الوفاة أو عند صدور حكم جنائي مبرم بحقDDه أو بسDDبب فقDDدانه أحDDد شDروط التر “
شDح ،ويتDDم
ملء الشاغر في مثل هذه الحالت عن طريق إجراءات يتم تحديدها في النظام الداخلي للبرلمان.
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المادة : 49
يعتبر عضو البرلمان مستقيل Iمن وظيفته عند أدائه اليمين الدستورية ،وله حق العودة إليها أو لوظيفDDة مماثلDDة لهDDا بعDDد انتهDDاء
مدة عضويته ،وتحتسب مدة عضويته في البرلمان لغراض الترفيع والترقية والقدمية والتقاعد.
المادة : 50
لعشرة من أعضاء البرلمان تقديم مقترح قانون أو قرار للبرلمان.
المادة : 51
 . 1لعضDو البرلمDان تDوجيه أسDئلة لرئيDDس مجلDس الDوزراء أو أحDDد نDوابه أو أحDDد الDوزراء حDول أداء مجلDس الDوزراء أو أداء
إحدى الوزارات ،ويتولى قانون البرلمان ونظامه الداخلي تنظيم ذلك.
 . 2لعشرة من أعضاء البرلمان طلب استجواب رئيDس أو أعضDاء مجلDس الDوزراء ،ول تجDري المناقشDDة فDي السDDتجواب إل
بعد ثمانية أيام من تاريخ وصول طلب السDDتجواب إلDDى رئاسDDة مجلDس الDDوزراء .وإذا تمخDض عDDن السDDتجواب طلDDب حجDب
الثقة عن رئيس مجلس الوزراء أو عن أحد الوزراء ،يكون حجب الثقDDة عDن رئيDDس الDDوزراء بموافقDDة ثلDDثي أعضDاء البرلمDDان
ومن الوزير بموافقة الغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان.
المادة : 52
 . 1ت lنظDDم وتlحDDدد بقDDانون حقDDوق وامتيDDازات رئيDDس البرلمDDان ونDDائبيه وأعضDDاء البرلمDDان بالشDDكل الDDذي يDDؤمن لهDDم اسDDتقلليتهم
وظروفا  Iحياتية مناسبة.
 .2يlحDDدد ويlنظDDم النظDDام الDDداخلي للبرلمDDان كDDل مDDا يتعلDDق بسDDير العمDDل فDDي البرلمDDان وكيفيDDة عقDDد جلسDDاته العاديDDة والسDDتثنائية
وتنظيمها وإدارتها وحالت انتهاء العضوية وكيفية ملء المقاعد الشاغرة.
 .3يحدد النظام الداخلي للبرلمان ملكات موظفيه وتقدير موازنته وتعيين موظفيه وتحديد رواتبهم.
المادة : 53
 . 1ل يجوز لعضو البرلمان في أثناء مدة العضوية ،بالذات أو بالواسطة ،أن يشتري أو يستأجر أو يDDؤجر أو يDDبيع أو يقDDايض
شيئا من الموال العامة ،ول أن يبرم مع السلطات في القليم عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
 .2يتعين على عضو البرلمان ،عند شغل العضوية وعند تركها ،تقديم كشف ذمة مالية إلى البرلمان.
 . 3إذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية بسDبب العضDوية أو بمناسDبتها تDؤول ملكيتهDDا إلDى الخزانDة العامDة للقليDم علDى النحDو
الذي يlبينه القانون.
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المادة : 54
 .1يدعو رئيس القليم إلى انتخاب برلمان جديد قبDل سDتين يومDا مDDن تاريDDخ انتهDاء الDدورة النتخابيDة القائمDDة ،وذلDك بمرسDوم
يlحدد فيه تاريخ إجراء النتخابات.
 . 2في حال تعذر إجراء انتخابات برلمانية جديدة أو تأخرها بسبب ظروف قاهرة ،سواء في حالة حل البرلمان أو بعد انتهDDاء
دورته البرلمانية ،يستمر البرلمان القائم في أداء مهامه لحين انتخاب برلمان جديد وانعقاد جلسته الولى.
المادة : 55
 . 1للبرلمDDان حDل نفسDDه بموافقDDة ثلDDثي عDDدد أعضDDائه بنDDاء علDDى طلDب مDDن ثلDDث أعضDDائه أو طلDب مDDن رئيDDس مجلDDس الDوزراء
وموافقة رئيس القليم .ول يجوز حل البرلمان في فترة استجواب أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيسها.
 .2يlحل البرلمان بمرسوم يصدر من رئيس إقليم كردستان في الحالت التالية:
أ .استقالة أكثر من نصف عدد أعضائه؛
ب .عدم اكتمال النصاب القانوني لنعقاده خلل ستين يوما  Iمن تاريخ دعوته للنعقاد بعد انتخابه؛
ج .عدم منح الثقة لثلث تشكيلت وزارية مقترحة مختلفة ومتتالية.
 .3لدى حل البرلمان ،يlصدر رئيس القليم خلل خمسة عشر يوما  Iمن تاريخ حل البرلمان مرسوما  Iيدعو بموجبه إلى إجراء
انتخابات برلمانية جديدة خلل مدة أقصاها ستون يوم من تاريخ صدور المرسوم.

الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
المادة :56
تتكون السلطة التنفيذية في إقليم كردستان روژآڤا من رئاسة القليم ومجلس الوزراء  ،وتمارس صلحياتها وفقا  Iلهذا الدستور
والقوانين الخرى النافذة.
أول  :رئيس إقليم كردستان روژآڤا
المادة :57
 . 1رئيDDس القليDDم هDDو رمDDز وحDDدة القليDDم ،ويسDDهر علDDى ضDDمان اللDDتزام بالدسDDتور ،والمحافظDDة علDDى وحDDدة القليDDم وسDDيادته
وسلمة أراضيه ،وفقا  Iلحكام هذا الدستور.
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 . 2يمثل رئيس القليم شعب القليم وينDوب عنDDه فDي المناسDبات الوطنيDDة والقوميDDة ،ويتDDولى التنسDDيق بيDDن السDلطات التحاديDDة
وسلطات القليم.
المادة : 58
يlشترط في المرشح لمنصب رئيس إقليم كردستان روژآڤا أن يكون:
 .1حامل للجنسية السورية ومن مواطني القليم بالولدة ،وإذا كانت ولدته خارج القليم يlشترط أن تكون أصوله وإن علت،
من المولودين في ه .ويعامل المكتومون والمجردون من الجنسية السورية في العهود السابقة معاملة حاملي الجنسية؛
 .2كامل الهلية وأتم الربعين سنة من عمره؛
 .3غير محكوم بجريمة شائنة أو مخلة بالشرف.
المادة : 59
 .1تنظم بقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس القليم؛
 . 2يرشح رئيس ال قليم نائبين له ،على أن يحصل على موافقة البرلمان بالغلبية المطلقDDة ،يسDDاعدانه فDDي أداء مهDDامه .ويحDDل
نائبه الول محله عند غيابه أو تعذر قيامه بمهامه ،ويمارس جميع صلحيات الرئيس .وللنDDائب الثDDاني نفDDس الصDDلحيات فDDي
حال غياب الرئيس ونائبه الول أو تعذر قيامهما بمهامهما.
المادة : 60
ينتخب رئيس إقليم كردستان روژآڤا عن طريق القتراع العام السري المباشر من قبل مواطني القليم.
المادة : 61
يؤدي رئيس إقليم كردسDDتان روژآڤDا ونائبDDاه قبDDل مباشDDرتهم لمهDامهم اليميDDن الدسDDتورية التاليDDة أمDام البرلمDان" :أقسDم بDDال أن
أحافظ على حقوق ومكتسبات ووحدة ومصالح شعب إقليم كردستان ،وأن أؤدي مهامي بصدق وإخلص ،وأن ألتزم بدسDDتور
إقليم كردستان روژآڤا".
المادة : 62
 .1مدة ولية رئيس إقليم كردستان روژآڤا أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية.
 . 2ل يجوز تولي منصب رئيس القليم من قبل نفDس الشDخص لكDثر مDDن وليDDتين سDواء أكDانت متتDDاليتين أو غيDر متتDDاليتين،
وذلك اعتبارا  Iمن تاريخ نفاذ هذا الدستور.
المادة : 63
يمارس رئيس القليم ،بالضافة إلى صلحياته الخرى الواردة في هذا الدستور ،الختصاصات التالية:
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 .1المصادقة على القوانين التي يسن“ها برلمان إقليم كردستان روژآڤا وإصدارها وذلك خلل مدة خمسة عشر يوما  Iمن تاريDDخ
تسلمها .وفي حال مضي هذه المدة تlعتبر مصادقة lحكما  Iوتتولى رئاسة البرلمان نشرها في الجريدة الرسمية؛
 . 2المصادقة على المعاهدات والتفاقيات التي يبرمها القليم مع الدول والحكومات والقDDاليم والمنظمDDات الجنبيDDة والمحليDDة،
بما يتوافق مع الدستور التحادي وبعد موافقة برلمان القليم؛ وذلك خلل خمسة عشر يوما  Iمن تاريDDخ تسDDلمها .وإل اعتDDبرت
مصادقة حكما  Iفي حال مضي هذه المدة؛
 . 3إصدار مراسDيم لهDا قDوة القDانون بعDDد التشDاور والتفDاق مDع رئيDس البرلمDان ورئيDس مجلDس الDوزراء ،إذا تعDرض القليDم
ونظامه السياسي أو المن فيه أو مؤسساته الدستورية لخطر داهم يهدد كيانه وتعذر اجتمDDاع البرلمDDان ،علDDى أن تعDDرض تلDDك
المراسDDيم علDDى البرلمDDان عنDDد أول اجتمDDاع لDDه ،فDDإن لDDم تعDDرض عليDDه ،أو عرضDDت ولDDم يقرهDDا البرلمDDان ،زالDDت عنهDDا الصDDفة
القانونية؛
 . 4إعلن حالة الطوارئ بعDDد التشDاور والتفDاق مDDع رئيDس البرلمDان ورئيDDس مجلDس الDوزراء ،وذلDDك فDي حDالت الحDDرب أو
الحتلل أو العصيان أو الفوضى أو الكوارث الطبيعية أو انتشار الوبئة أو أية حالت طارئة أخرى ،على أن ل تزيDDد المDDدة
الولى عن شهر واحد ،وتكون التمديدات اللحقة بموافقة الغلبية المطلقة لعضاء البرلمان ولمDDدة ل تزيDDد عDDن ثلثDDة أشDDهر
لكل تمديد ،وتنظم الحكام الخاصة بحالة الطوارئ بقانون.
 .5إصدار مراسDDيم العفDو العDام والخDاص وعرضDها علDى البرلمDان للمصDDادقة عليهDا ،باسDDتثناء مDا يتعلDDق بDالحقوق الشخصDDية
المدنية والمحكومين بارتكاب جرائم دولية أو جرائم الرهاب أو الجرائم المتعلقة بالفساد المالي والداري.
 .6إصدار مرسوم بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية بعد مصادقة البرلمان على ترشيحهم.
 .7إصدار مرسDوم بتعييDDن القضDاة ورئيDس هيئة الشDراف القضDائي ورئيDDس وأعضDاء الدعDاء العDام بعDDد ترشDيحهم مDDن قبDل
مجلس القضاء في إقليم كردستان روژآڤا؛
 . 8إصدار المراسDDيم الخاصDDة بتعييDDن رؤسDاء الهيئات والمفوضDDيات المسDDتقلة بعDDد مصDDادقة البرلمDDان علDDى ترشDDيحهم ،وتحDDدد
الجهة صاحبة الترشيح وطرق وآليات الترشيح بقانون؛
 . 9إصDDدار القDDرارات المتعلقDDة بتأسDDيس ممثليDDات خاصDDة بDDالقليم وتعييDDن رؤسDDائها لDDدى الDDدول والمنظمDDات بنDDا Iء علDDى اقDDتراح
رئيس مجلس الوزراء؛
 .10منح الوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون؛
 .11إصدار مرسوم بتعيين أصحاب الدرجات الخاصة بنا Iء على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء؛
 .12يقوم بمهمة القيادة العليا لقوات حرس القليم للغراض التشريفية والحتفالية؛
 .13إصدار قرار السماح بدخول قوات مسلحة اتحادية إلى أراضي القليم عند الضرورة بعد االحصول على موافقDDة برلمDDان
كردستان روژآڤا على دخول تلك القوات مع تحديد مهامها ومكان ومدة بقائها في القليم.
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المادة : 64
يlنح“ى رئيس القليم أو أي من نائبيه مDDن منصDDبه إذا أlديDDن مDن قبDDل المحكمDDة الدسDDتورية فDي القليDDم بنDا Iء علDى اتهDDامه مDن قبDDل
برلمان كردستان روژآڤا بأغلبية ثلثي عدد أعضائه بالحنث باليمين الدستورية أو انتهاك الدستور.
المادة : 65
يحدد بقانون ،راتب ومخصصات رئيس القليم ونائبيه.
المادة : 66
 .1لرئيس القليم تقديم استقالته خطيا إلى رئيس البرلمان ،وتعد نافذة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى البرلمان.
 . 2في حالة استقالة رئيس القليم أو وفاته أو إصابته بعجز يحول دون أدائه لمهمامه الرئاسية ،ينتخDDب خلDDف لDDه فDDي غضDDون
ستين يوما  Iلفترة أربع سنوات.
 . 3عند خلو منصب رئيس إقليم كردستان وفق الفقرة ) (1من هذه المادة يتولى النائب الول ،وعند غياب هذا الخير النDDائب
الثاني ،القيام بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد خلل مدة ستين يوما  Iمن تاريخ خلو منصبه.
 . 4يستمر رئيس القليم في أداء مهامه في حالة انتهاء وليتDDه وتعDDذر إجDDراء انتخابDات جديDDدة لرئيDDس آخDDر بسDDبب الحDرب أو
الكوارث الطبيعية لحين زوال الموانع المذكورة وانتخاب رئيس جديد.

ثانيا :مجلس وزراء إقليم كردستان روژآڤا
المادة :67
 .1مجلس وزراء إقليم كردستان روژآڤا هو السلطة التنفيذية والدارية في القليم.
 .2يتألف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء ونائبه أو نوابه والوزراء ،ويحدد تشكيله بقانون.
المادة : 68
 .1يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يlشترط في رئيس القليم وأن يكون حائزا علDDى الشDDهادة الجامعيDDة أو مDDا يعادلهDDا وأن
يكون قد أتم الخامسة والثلثين من عمره.
 .2يشترط في الوزير ما يlشترط في عضو البرلمان ،ويضاف الى ذلك أن يكون حائزا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
المادة : 69
 .1يكون تكليف المرشح بتشكيل الوزارة من قبل رئيس إقليم كردستان روژآڤا وذلك كما يلي:
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أ .تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكثر عددا  Iبتشكيل وزارة خلل مدة خمسة وأربعين يوما  Iمن تاريخ تكليفه.
ب .تكليف مرشح آخر من الكتلة نفسها لتشكيل وزارة عند إخفاق المرشح الول في تشكيلها خلل مدة خمسة وأربعين يوم Dا I
من تاريخ تكليفه.
ج .في حالة إخفاق المرشح الثاني في تشكيل الوزارة يقوم رئيس القليم بتكليف مرشح الكتلة التي جاءت في المرتبDDة الثانيDDة،
وفي حال اخفاق هذا المرشح يدعو رئيس القليم ،بمرسوم يصدر خلل خمسة عشر يومDDا ،إلDDى انتخابDDات جديDDدة تنظDDم خلل
ستين يوما من صدور المرسوم.
د .يجوز أن يكون المكلف بتشكيل الوزارة من بين أعضاء البرلمان أو من خDارج البرلمDان ممDDن تتDDوفر فيDDه شDروط عضDDوية
البرلمان ،ويسري هذا المر على جميع أعضاء الوزارة.
 .2يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف أعضاء وزارته إلى البرلمان طالبا  Iمنحهم الثقة.
 .3بعد نيل التشكيلة الوزارية ثقة البرلمان ،يقوم رئيس القليم بإصدار مرسوم بتشكيل الوزارة.
المادة :70
 . 1تنتهي مدة ولية رئيس مجلس الوزراء بانتهاء الدورة النتخابية للبرلمان ،التي انتخب فيها رئيسا من قبل البرلمان.
 .2ل يجوز تولي منصب رئيس مجلس الوزراء من قبل نفس الشخص لكثر من وليتين متتاليتين أو غير متتاليتين.
المادة :71
 .1يترأس جلسات مجلس الوزراء ويديرها رئيس مجلس الوزراء ،وهو المسؤول التنفيذي المباشر عDن السياسDة العامDة فDي
القليم.
 .2يمكن لرئيس القليم دعوة مجلس الوزراء إلى الجتماع بشكل استثنائي عند الحاجة لمناقشة المسائل المحددة التي يعقد من
أجلها الجتماع ،ويرأس بنفسه الجتماع المذكور.
المادة :72
يDDؤدي رئيDDس وأعضDDاء مجلDDس الDDوزراء اليميDDن الدسDDتورية التيDDة أمDDام البرلمDDان بعDDد نيلهDDم ثقتDDه وقبDDل مباشDDرتهم لمهمDDامهم
الرسمية" :أقسم بال أن أحافظ مخلصا  Iعلى وحدة شعب وأرض إقليDم كردسDتان ،وأحDترم دسDتور القليDم والقDوانين الخDرى
النافذة ،وأحافظ على المال العام ،وأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة".
المادة :73
يlراعى التمثيل العادل لمكونات شعب إقليم كردستان روژآڤا في تشكيلة مجلس الوزراء.
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المادة :74
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام البرلمان عن الشؤون المتعلقة بأداء الحكومة ،وكل وزير مسDDؤول
بصورة منفردة عن أعمال وزارته وهو المسؤول الول والمباشر عنها.
المادة :75
يمارس مجلس الوزراء الصلحيات والختصاصات التية:
 .1تنفيذ القوانين والقرارات والمراسيم والنظمة ،والمحافظة على أمن القليم والموال العامة.
 .2رسم السياسة العامة لقليم كردستان روژآڤا بالتشاور مع رئيس القليم وتنفيذها بعد إقرارها من قبل البرلمان.
 .3إعداد مشروع الموازنة العامة للقليم.
 .4إعداد وتقديم مشاريع القوانين والقرارات إلى البرلمان.
 .5إصدار النظمة والقرارات التنفيذية والدارية وفقا  Iللدستور وبموجب القوانين الخرى.
 .6إعداد مشاريع خطط التنمية وتنفيذها بعد إقرارها من قبل البرلمان.
 . 7العمDDل المشDDترك مDDع الحكومDDة التحاديDDة لصDDياغة السياسDDات السDDتراتيجية اللزمDDة لتطDDوير ثDDروة النفDDط والغDDاز ،علDDى أن
يقترن بموافقة البرلمان في كل ما يخص ثروات القليم.
 . 8يقوم مجلس الوزراء بممارسDة الصDDلحيات التنفيذيDDة الخاصDة بDDالقليم .كمDا يمDDارس الصDDلحيات المشDDتركة مDDع السDDلطات
التحادية وفق أحكام الدستور التحادي.
 . 9الشراف على أعمال الوزارات والمؤسسات والمرافق العامة في إقليDDم كردسDDتان روژآڤDDا وتوجيههDDا ومتابعتهDDا ومراقبتهDDا
والتنسيق بينها.
 .01تعيين وترفيع وإنابة وتكليف وفصل وعزل الموظفين وإحالتهم على التقاعد وفقا  Iللقانون ،بما ل يتعارض مع أحكام هDDذا
الدستور والقوانين التي تصدر بالستناد إلى أحكامه.
 . 11إرسDDDال اقتراحDDDات لرئيDDDس القليDDDم بتأسDDDيس مكDDDاتب تمثيDDDل القليDDDم وتعييDDDن ممثلDDDي ومفوضDDي القليDDDم للشDDؤون الثقافيDDDة
والجتماعية والنمائية في هذه المكاتب لدى الدول والمنظمات ،لصدارها بمراسيم من قبل رئيس القليم.
 .12تنظيم وإدارة قوات حرس القليم والشرطة والجهزة المنية .
 .13ترشيح رؤساء كل من حرس القليم والشرطة والمن.
 .14ل يجوز لمجلس الوزراء ول لرئيسه تعيين الشخاص في الفقرة  13من هذه المادة بالوكالة لمدة تزيد عن ستة أشهر.
 .15وضع نظام داخلي ينظم كيفية العمل في مجلس الوزراء وآلية اتخاذ القرارات.
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المادة :76
 .1يعتبر مجلس الوزراء مستقيل Iوتكلف الوزارة بتصريف العمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة في الحالت التية:
أ -قبول استقالة رئيسه.
ب -حجب برلمان القليم الثقة عن الحكومة أو عن رئيسها.
ج -عند بدء ولية جديدة للبرلمان.
د -عند بدء ولية جديدة لرئيس القليم.
هـ -وفاة رئيس مجلس الوزراء.
 .2يعتبر الوزير مستقيل Iإذا حجب برلمان القليم الثقة عنه.
 .3يقوم رئيس القليم بإصدار مرسوم بإقالة الوزارة أو الوزير عند حجب الثقة عن أي منهم.
 .4يقوم رئيس القليم بإصدار مرسDDوم بقبDDول اسDDتقالة الDDوزارة أو الDوزير وتكليفهDا بتصDDريف العمDال لحيDDن تشDDكيل الDوزارة
الجديدة.
.5عند تحقق أي من الحالتين المذكورتين في الفقرتيDDن  3و  4مDDن هDذه المDادة يقDوم رئيDس القليDم بDاجراءات التكليDDف لتشDكيل
الحكومة وفق المادة  69من هذا الدستور.
المادة :77
 . 1تنظDDم بقDDانون كيفيDDة رفDDع الحصDDانة عDDن رئيDDس مجلDDس الDDوزراء أو أي مDDن نDDوابه أو عDDن أي مDDن الDDوزراء قبDDل المباشDDرة
بإجراءات اتهامهم ومحاكمتهم أمام القضاء.
 .2يحدد القانون راتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومخصصاتهم وامتيازاتهم.

الفصل الثالث
السلطة القضائية
أول  :مبادئ عامة
المادة : 78
 .1تتكون السلطة القضائية فDDي إقليDDم كردسDDتان روژآڤDا مDDن مجلDDس القضDاء ،والمحكمDDة الدسDDتورية ،ومحكمDDة النقDDض ،وهيئة
الدعاء العام ،والمحDاكم بمختلDف درجاتهDا وأنواعهDا وهيئاتهDا ،وتنظDم طريقDة تشDكيلها وشDروط وإجDراءات تعييDDن أعضDائها
ومساءلتهم بقانون.
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 .2يقDDوم أول برلمDDان للقليDDم فDDي أول سDDتة أشDDهر مDDن أول اجتمDDاع له ،بسDDن قDDانون يlسDDمى قDDانون السDDلطة القضDDائية فDDي إقليDDم
كردستان روژآڤا.
المادة :79
 . 1القضاء مستقل ل سلطان عليه لغير القانون وله الولية العامة على جميع الشخاص الطبيعيين والعتباريين في القليم.
 . 2للسلطة القضائية ميزانية مستقلة تلحق بميزانية القليم تمول من الرسوم والغرامات القضائية المستوفاة وفDDق القDDانون ومDDا
ترصده حكومة القليم من مبالغ لتمويلها.
 .3شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياته.
المادة : 80
تصدر الحكام والقرارات القضائية وتنفذ باسم شعب إقليم كردستان روژآڤا.
المادة : 81
يعين جميع القضاة لمدة غير محددة ويخضDDعون لسDDن تقاعDDد يحDDدده القDانون ،ول يجDDوز عزلهDم إل فDي الحDوال الDتي يحDDددها
القانون .ويجب أن تتوفر للقضاة ظروف ملئمة للعمل ومنحهم مكافأة تتناسDب مDع كرامDة الموقDDع وحجDم واجبDDاتهم ،وتضDDمن
استقلليتهم ،كما ل يجوز تقليل مكافآتهم خلل توليهم مناصبهم.
المادة : 82
يحظر على القاضي وعضو الدعاء العام ما يلي:
 .1الجمع بين الوظيفة القضائية وأي من الوظيفتين التشريعية والتنفيذية أو أي عمل آخر.
 .2النتماء إلى أي حزب أو تنظيم سياسي.
المادة : 83
 . 1جلسات المحاكم علنية ،إل إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للداب العامDDة أو لحرمDDة السDDرة ،علDDى أن يتDDم النطDDق
بالحكم في جلسة علنية.
 .2تلزم المحاكم بسرعة البت في الدعاوى حفاظا على حقوق المواطنين.
 .3ل يجوز محاكمة شخص عن الجرم نفسه مرتين.
المادة : 84
يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية في إقليم كردستان روژآڤا.

21

المادة : 85
يقDDوم برلمDDان القليDDم بسDDن قDDانون يlسDDمى "قDDانون أصDDول المحاكمDDات العسDDكرية" للنظDDر فDDي كيفيDDة وإجDDراءات المحاكمDDة عDDن
الجرائم ذات الطابع العسكري التي ترتكب مDن أو علDى أو فيمDا بيDDن منتسDDبي قDوات حDرس القليDم أو جهDاز الشDرطة أو قDوى
المن الداخلي أمام القضاء العادي.
المادة :86
 .1يحظر النص في القوانين على منع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عنها.
 . 2يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو إجراء تنفيذي أو إداري من سلوك طرق الطعن القانونية بخصوصه.
المادة : 87
 .1الحكام القضائية واجبة التنفيذ من قبل دوائر تنفيذ أحكام المحاكم المختصة.
 .2يعد المتناع عن تنفيذ أحكام المحاكم أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
 .3إذا كان هذا المتناع عن تنفيذ أحكام المحاكم حاصل Iمن قبل موظف عام أو مكلف بخدمDDة عامDDة فDDإنه يlفصDDل مDDن وظيفتDDه
وتlوقع عليه العقوبة الجزائية المتوجبة وفق القانون إذا ثبlتت إدانته بحكم مبرم.
 .4للمتضرر من المتناع عن تنفيذ أحكام المحاكم وفق الفقرة ) (3من هذه المادة الحق في رفDDع دعDوى مباشDرة أمDا المحكمDDة
المختصة والمطالبDة بDالتعويض .وتكDون الحكومDة ملزمDة بDDدفع التعDويض النDاجم عDن الضDرر دون أن يحجDب ذلDك مسDؤولية
التابع.
المادة : 88
يضمن هذا الدستور حفظ حقوق المكونات الدينية والطائفية والمذهبية والروحية بإنشاء محاكمها الخاصة فيما يتعلDDق بشDDؤون
الحوال الشخصية.

ثانيا :Oالمحكمة الدستورية
الماد : 89
تؤسس بقانون المحكمة الدستورية لقليم كردستان روژآڤا.
المادة : 90
 .1تتشDDكل المحكمDDة الدسDDتورية مDDن تسDDعة أعضDاء بمDا فيهDDم رئيDس المحكمDDة ،ويحDDدد القDانون شDروط العضDDوية فDي المحكمDDة
وكيفية اختيار العضاء وطريقة تعيينهم.
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 . 2يحدد القانون آلية سير العمل في المحكمة وكيفية وإجراءات قبول الدعاوى والطلبات والطعون.
المادة : 91
يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية اليمين القانونية أمام رئيس القليم قبل مباشرتهم لمهامهم.
المادة : 92
يحدد القانون اختصاصات المحكمة الدستورية ،و التي يجب أن تشمل على الخص:
 .1تفسير مواد هذا الدستور.
 . 2الرقابDDة علDDى دسDDتورية القDDوانين بنDDاء علDDى طلDDب مDDن رئيDDس القليDDم ،أو مDDن مجلDDس الDDوزراء ،أو مDDن عشDDرة مDDن أعضDDاء
البرلمان.
 .3البت في مشروعية المراسيم والنظمة والقرارات والتعليمات بنا Iء على طلب كل شخص ذي مصلحة مباشرة.
 . 4البDDت فDDي دسDDتورية الحكDDام المتعلقDDة بDDالحقوق والحريDDات المنبثقDDة عDDن هDDذا الدسDDتور وذلDDك بعDDد اسDDتنقاذ جميDDع مراحDDل
التقاضي,
 .5محاكمة رئيس القليم أو نائبيه في حال الحنث باليمين الدستورية أو مخالفة الدستور.
المادة : 93
أحكام المحكمة الدستورية نهائية وملزمة للجميع.

ثالثا  :مجلس القضاء
المادة : 94
 .1يتكDDون مجلDDس القضDDاء مDDن رئيDDس المحكمDDة الدسDDتورية و نDDوابه ورئيDDس محكمDDة النقDDض ونDDوابه والمحDDامي العDDام )رئيDDس
الدعاء العام( ورؤساء محاكم المناطق الستئنافية في القليم.
 . 2يتولى مجلس القضاء إدارة شؤون القضاء وضمان استقلليته والشراف على الهيئات القضائية وفقا  Iللقانون.
 .3يتDDولى مجلDDس القضDDاء إعDDداد مشDDروع ميزانيDDة السDDلطة القضDDائية السDDنوية ،علDDى أن يتDDم إدراج الرقDDم النهDDائي لهDDا ضDDمن
الموازنة السنوية للقليم.
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رابعا  :الدعاء العام
المادة : 95
 . 1ينDوب الدعDاء العDام عDن المجتمDع فDي الDدفاع عDن العدالDة وحمايDDة الشDرعية والنظDام العDام وأمDDن القليDم والمDوال العامDة
وحماية السرة والفراد وحرياتهم ،وينظم ذلك بقانون.
 . 2يكون جهاز الدعاء العام مرتبطا بمجلس القضاء العلى ول يجوز بأي حال من الحوال أن يلحق بوزارة العدل.

الباب الرابع
أمن القليم
المادة : 96
 .1يشDDكل مجلDDس يسDDمى "مجلDDس أمDDن إقليDDم كردسDDتان" ،و يرتبDDط بالبرلمDDان وتحDDدد تشDDكيلته واختصاصDDاته وطريقDDة تعييDDن
وعزل أعضائه بقانون.
 . 2يكون من بين اختصاصات المجلس وضع الخطط الستراتيجية للقليم وتقديم الستشارات في كل ما يتعلق بأمن القليم.
المادة : 97
 .1يتمتع إقليم كردستان روژآڤا بكافة الصلحيات في تشكيل قوات حDرس القليDم والمDDن والشDرطة .وذلDDك مDDن أجDDل الحفDاظ
على المن العام في القليم والدفاع عن حدوده ومراقبتها ضد أي خطر يهدد أمنه وأمن مواطنيه.
 .2يحترم إقليم كردستان روژآڤا جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحفظ السلم والمن الدولي والقليمDDي.
وتلتزم جميع مؤسسات القليم العسكرية والشرطية والمنية في أدائها لمهامها بالمعايير الديمقراطية ومبادئ حقوق النسان.
 .3يكفل هذا الدستور أن يكون وزير الداخلية في حكومة القليم من المدنيين.
 .4يتقاضDDى كDDل أفDDراد قDDوات حDDرس القليDDم والمDDن والشDDرطة رواتبهDDم مDDن الحكومDDة التحاديDDة  ،وذلDDك باعتبارهDDا جDDزء مDDن
المصاريف السيادية.
المادة  : 98حرس القليم
 .1تؤسس قوات تسمى "حرس القليم" مهمتها حماية القليم من أي خطر يهدد المن العام فيه .وتنظم تشكيلت هDDذه القDDوات
العسكرية ومهامها وشعارها بقانون خاص يصدره برلمان القليم.
 .2علDDى قDDوات حDDرس القليDDم أن تكDDون مهنيDDة وتعكDDس تنDDوع القليDDم القDDومي والثنDDي ضDDمن قDDانون يحDDدد معDDايير النتسDDاب
والتوظيف من مواطني القليم حصريا؛ وذلك بالعتماد على مبدأ الكفاءة ضمن قانون يحدد ذلك.
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 . 3تشDDارك قDDوات حDDرس القليDDم ،إذا دعDDت الحاجDDة ،ضDDد أي عDDدوان يهDDدد الدولDDة السDDورية ،وذلDDك بعDDد طلDDب مDDن الحكومDDة
التحادية وموافقة برلمان القليم.
 .4يlحظر تشكيل أي وحدات أو ميليشيات أو أي تنظيمات مسلحة أخرى داخل القليم ،غير هذه القوات المنصوص
عليها في الدستور.
 .5يقتصر نطاق عمل وتحركات القوات العسكرية للقليم ضمن الحدود الجغرافية للقليم ،ول يجوز لها التحرك والقيام بDDأي
مهام عسكرية خارج القليم إل بموافقة برلمان القليم.

الباب الخامس
الهيئات والمفوضيات المستقلة
المادة : 99
 .1تؤسس بقانون يصدر عن برلمان القليم:
أ .المفوضية العليا المستقلة للنتخابات والستفتاء في إقليم كردستان.
ب .مفوضية عامة مختصة بمسائل حقوق النسان في القليم.
ج .هيئة عامة تlعنى بدراسة ومواكبة شؤون الخدمة الجتماعية والعمل في القليم.
د .هيئة استشارية مختصة بالشؤون القتصادية تتكفل بمهمة دراسة ومتابعة ومراقبة النشاط القتصادي وآلية تسيير الموارد
والثروات في القليم وتقديم المشورة اللزمة للبرلمان والحكومة.
هـ .هيئة عامة تlعنى بشؤون ومنظمات المجتمع المدني في القليم.
و .هيئة عامة ،بصفة ضابطة عدلية ،للرقابة والتفتيش الداري والمالي والضرائب والنزاهة في القليم.
ز .الهيئة العامة لسلمة وجودة المنتجات المحلية والمستوردة.
 .2تخضع هذه الهيئات لرقابة برلمان القليم وينظم القانون علقة كل منها به.
 .3يجوز تشكيل هيئات ومفوضيات أخرى بقانون إذا أرتأى البرلمان ضرورة إحداثها.
المادة : 100
 .1تشكل بقانون هيئة عامة تسمى هيئة عوائل الشهداء.
 .2تقوم هذه الهيئة بالهتمام بعوائل الشهداء وتخضع في عملها لرقابة البرلمان.
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 . 3ترفع هذه الهيئة توصياتها إلى البرلمان الذي ينقلها بدوره إلى الحكومة لمتابعتها وتنفيذها.
 .4تتكفل حكومة القليم بتعويض عائلت الشهداء ورعايتهم بشكل يضمن لهم حياة كريمDDة ،وذلDDك مDDن خلل إنشDDاء صDDندوق
خاص يتم تمويله من قبل حكومة القليم والحكومة التحادية.
 . 5تشمل هذه التعويضات كل فDرد مDن القليDم فقDد حيDاته بعDDد اسDتقلل الدولDة السDورية دفاعDا عDن القضDية الكرديDDة أو قضDايا
شDDعوب القليDDم أو القضDDية الوطنيDDة فDDي سDDوريا أو دفاعDDا عDDن الدولDDة السDDورية فDDي نطDDاق أدائه للخدمDDة العسDDكرية اللزاميDDة.
ويستثنى من هؤلء كل من انضم إلى الميليشيات من أجل الكسب المادي فقط.

الباب السادس
الحكام المالية
المادة : 101
يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب وذلك بما يضمن الحد الدنى العادل للمعيشة ،وينظم ذلك بقانون.
المادة : 102
تحدد السنة المالية بقانون.
المادة :103
 .1يشرع قانون موازنة القليم في كل سنة مالية ويتضمن الواردات والنفقات التقديرية.
 . 2تقدم الحكومة مشروع الموازنة للسنة المالية لبرلمان القليم قبل شهرين على القل من انتهاء السنة المالية.
 . 3في حالة تأخر إعداد أو تقديم الموازنة عن بداية السنة المالية لي سبب كان ،تتولى حكومة القليDDم صDDرف نسDDبة )(12\1
من العتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية المنصرمة وذلك لكل شهر تأخرت عنه الميزانية.
المادة : 104
 .1علDDى حكومDDة القليDDم مراجعDDة وتحDDديث النظDDام المDDالي كDDل خمDDس سDDنوات  ،مDDع الخDDذ بعيDDن العتبDDار جميDDع التطDDورات
والتغييرات والمستجدات الحاصلة علDى المDDوارد العامDة فDي القليDم واحتياجDات المؤسسDات الداريDDة ومصDDروفاتها المختلفDة؛
ومن ثم رفع التعديلت والتحديثات المقترحة بخصوصه إلى برلمان القليم لمناقشتها وإصدارها على شكل قوانين.
 . 2تقDDوم الحكومDDة وقبDDل أربعDDة أشDDهر مDDن انتهDDاء السDDنة الماليDDة بتشDDكيل لجنDDة مختلطDDة مDDن المDDاليين والقتصDDاديين ومؤسسDDة
الضرائب ،مهمتها دراسة الميزانية الجديدة قبل رفعها للبرلمان لمناقشتها والتصديق عليها.
 .3تقوم اللجنة المختلطة من الماليين والقتصاديين ومؤسسة الضرائب بالمهام التالية:

26

أ .متابعDDة النظDDام المDDالي وتنظيDDم العلقDDات الماليDDة بيDDن الحكومDDة ومؤسسDDات القليم  ،ويتDDم تعييDDن رئيDDس للجنDDة بالتنDDاوب بيDDن
الحكومة والبرلمان.
ب .مناقشة البرلمان بمستجدات وتطورات الحتياجات المالية ضمن فترات زمنية محددة يتم التوافق عليها.
ج .اقتراح المعايير المناسبة من أجل التعاون لتأمين الستقرار المالي للقليم.
د .وضع نظامها الداخلي بالتوافق بين مندوبي الحكومة والبرلمان.
المادة : 105
تتكون واردات إقليم كردستان من:
 .1حصة القليم من الموازنة العامة للحكومة التحادية.
 . 2عائدات الضرائب والرسوم وأجور خدمات المرافق العامة وإيرادات المؤسسات والشركات العامة.
 . 3ما يتم استيفاؤه من أجور عن إدارة وجباية الضرائب والرسوم الجمركيDDة التحاديDDة وغيرهDDا مDDن الDDواردات التحاديDDة فDDي
القليم.
 .4عائدات استثمارات حكومة القليم ومواردها.
 .5المنح والهبات والمساعدات المالية الداخلية والخارجية.
 .6القروض الداخلية والخارجية الخاصة بالقليم.
 .7ما تقدمه الحكومة التحادية من دعم مالي لحكومة القليم.
المادة : 106
يحظر على رؤساء السلطات في القليم وأعضاء الحكومة والبرلمان والقضاة والمدعين العامين ونوابهم وأصحاب الدرجات
الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم شراء أو استئجار شيء من الممتلكات العامة في إقليم كردستان أو تأجير أو بيDDع
شDDيء مDDن ممتلكDDاتهم لسDDلطات القليDDم أو إبDDرام أيDDة عقDDود مباشDDرة  Iأو بالواسDDطة بوصDDفهم شDDركاء أو ملDDتزمين أو مDDوردين أو
مقاولين أو أعضاء مساهمين في مجالس إدارة شركات محلية خاصة فDDي القليDDم أو فDي مجDDالس إدارة فDروع شDDركات أجنبيDDة
تعمل داخل القليم.
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الباب السابع
الحكام الختامية
المادة :107
يكون حقا  Iدستوريا  Iأساسيا  Iللقليم:
 . 1استبيان واستطلع رأي القليم قبل التوقيع على أي اتفاقية بين الحكومة السورية التحادية وأية دولة أو جهة أو
منظمة إقليمية أو دولية من شأنها المساس بطبيعة ظروف وأوضاع وحقوق القليم.
 .2لقليم كردستان روژآڤا ،فيما عدا المسائل التي تدخل ضمن الصلحيات الحصرية للحكومة التحادية ،الحق بعقد اتفاقDDات
ومعاهدات مع الدول والقاليم والمنظمات القليمية والدولية.
المادة :108
 . 1للقليم حق المشDاركة فDي الحكومDDة المركزيDة والمناصDب السياسDية والدبلوماسDية والعسDDكرية واتخDاذ القDرارات التحاديDة
بشكل متكافئ ومتناسب مع نسبة عدد سكان القليم من سكان الدولة السورية.
 . 2للقليم حق إناطة المناصب والوظائف العائدة للحكومة التحادية ضمن حدود القليم بمواطني القليم.
المادة : 109
 .1التمثيل الخارجي للدولة السورية من اختصاصات الحكومة التحادية.
 . 2من حق القليم فتح ممثليات وتعيين ممثلين لها في المنظمات والدول والقاليم الخرى بالتنسيق مع الحكومة التحادية.
 . 3من حق القليم التوقيع على المعاهدات والتفاقيات الدولية والقليمة والنضمام إلى التحادات والمنظمات القليمية
والدولية ،طالما أن ذلك ل يتعارض مع مبادئ دستور الدولة السورية التحادي.
المادة : 110
 . 1يحظDDر العمDDل بDأي نDDص اتحDادي ل يDDدخل ضDDمن الختصاصDDات الحصDDرية للسDلطات التحاديDDة وينتقDDص مDDن صDDلحيات
القليم ،إل بموافقة برلمان القليم.
 .2لدستور إقليم كردستان روژآڤا وقوانينه ضمن نطاق القليم السمو على كافة القوانين الDDتي ل تDدخل ضDDمن الختصاصDات
الحصرية للسلطات التحادية المنصوص عليها في دستور الدولة السورية التحادية.
 .3في حال تنازع قوانين القليم مع أية قوانين اتحادية تكون محاكم القليم ملزمة بتطبيق دسDDتور القليDDم وقDDوانينه ،مDDا لDDم يتDDم
إلغاؤها أو تعديلها من قبل برلمان القليم أو إبطالها من قبل المحكمة الدستورية في القليم.
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 . 4لبرلمان القليم سلطة إنفاذ وتطبيق أي قانون اتحادي ،ل يدخل ضمن الختصاصات الحصرية للسلطات التحادية ،داخل
نطاق القليم إذا اقتضت مصلحة شعب القليم ذلك.
المادة : 111
 .1تlنشأ بقانون جريDDدة رسDDمية للقليDم تlسDمى "الجريDDدة الرسDمية لقليDم كردسDتان روژآڤDا" ويتDم نشDر القDDوانين الصDادرة عDDن
سلطات القليم فيها.
 .2يعمل بالقوانين الصادرة في القليم من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ،إل إذا نص فيها على خلف ذلك.
المادة : 112
 .1السDتفتاء حDق لمDواطني القليDم ،ويحDق لـ ) (%25ممDDن لهDم حDق النتخDاب فDي القليDم طلDب إجDراء السDتفتاء لموضDوع
معين ،على أن ينظم ويجري هذا الستفتاء وفق القانون.
 .2ينظم القانون كيفية مشاركة المواطنين المقيمين خارج القليم في النتخابات والستفتاءات  ،على أن تتم مشاركتهم اعتبارا
من الدورة النتخابية الثانية للبرلمان.
 . 3باستطاعة أي مواطن مقيم خارج القليم المشاركة في النتخابات والستفتاءات دون التقيد بمضDDمون الفقDDرة ) (2مDDن هDDذه
المادة في حال تواجده في القليم أثناء النتخابات أو الستفتاءات أو قدومه إليه لهذا الغرض.

الباب الثامن
نفاذ الدستور وتعديله
المادة : 113
 .1يعد هذا الدستور مصادقا  Iعليه بعد موافقة أغلبية المصوتين مDDن مDواطني إقليDم كردسDDتان روژآڤDDا ،وذلDDك فDي اسDDتفتاء عDام
ينظم لهذا الغرض.
 . 2يقوم رئيس القليم بنشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية خلل عشرة أيام من تاريخ الموافقة عليه في الستفتاء العام.
 .3يعد هذا الدستور نافذا  Iمن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة : 114
 .1ل يعدل هذا الدستور إل وفقDا  IللجDراءات الDDواردة فDي هDDذه المDادة على ،أن ل يمDس هDذا التعDDديل سDلمة النظDام السياسDي
البرلماني الجمهوري الديمقراطي في القليم وسلمة أراضيه؛ وعلى أن ل ينتقص من الحقDDوق والحريDDات الساسDDية الDDواردة
في الدستور.
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 .2لرئيس القليم ومجلس الوزراء معا  ،Iأو ثلDDث عDDدد أعضDDاء البرلمDDان اقDDتراح تعDDديل الدسDDتور ،ويجDDب أن يDDذكر فDDي الطلDDب
المواد المطلوب تعديلها وموجبات التعديل المطروح.
 .3ت lحيل رئاسة البرلمان التعديلت المقترحة إلى المحكمة الدستورية خلل عشرة أيام من تاريخ تسDل“مها طلDDب التعDDديل للبDDت
في دستورية التعديلت المقترحة من عدمها خلل مدة خمسة وأربعين يوما  Iمن تاريخ تسDDجيل الحالDDة لDDدى ديDDوان المحكمDDة،
وذلك قبل عرض التعديلت المقترحة على البرلمان.
 .4إذا أقرت المحكمة الدستورية بدستورية التعديلت المقترحة ،تlعرض على البرلمDان خلل عشDرة أيDام مDDن تاريDDخ وصDول
طلب التعديلت المقترحة مرفقا  Iبقرار المحكمة إلDى البرلمDان ،وعلDى البرلمDان مناقشDة هDذه التعDDديلت المقترحDة والبDت فيهDا
بقبولها كليا  Iأو جزئيا  Iأو رفضها وذلك بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
 .5في حالة رفض طلب التعديل من قبل البرلمان،ل يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دورة النعقاد التالية.
 .6إذا وافDDق البرلمDDان علDDى طلDDب التعDDديل ينDDاقش كDDل نصDDوص المDDواد المطلDDوب تعDDديلها ،وفDDي حDDال الموافقDDة علDDى الصDDيغ
المقترحة يقوم بعرضه على الستفتاء العام.
 .7يكون التعديل نافذا  Iبموافقة أغلبية المصوتين عليه في استفتاء عام ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة : 115
تبقى القوانين السورية النافذة في القليم معمول Iبها ،ما لم تlلغ أو تعدل وفقا  Iلحكام هذا الدستور وما لDDم يتDDم اسDDتبدالها بقDDوانين
أخرى تسن بناء على هذا الدستور.

نهاية المشروع

قامت لجنة صياغة الدستور في المركز الكردي للدراسات والستشارات القانونية -ياسا بكتابة وإعداد مشروع دستور إقليم
كردستان روژآڤا ،والمؤلفة من العضاء التالية أسماؤهم حسب الترتيب البجدي:
جلل محمد أمين
جيان بدرخان
شادي حاجي
عارف جابو
عماد حسو
فوزي ديلبر
د .محمد حسن
هيثم خلف
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