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 رێبەری
لێکۆڵینەوەى بەرزەفتیی فەمانبەرانی شارستانی

ج��ۆرەکان و چۆنیەت��ی لێپرس��ینەوەو لێکۆڵین��ەوە، س��ەپاندنی س��زاکان، 
چۆنیەتی نووس��ینەوەو وردبینیکردنی کۆنووس، پێشکەشکردنی بێدادی و 
تان��ە لەالیەن فەرمانبەری س��زادراو، نەفەوتانی ماف��ی فەرمانبەران و هەڵە 

دیارەکانی لیژنەى لێکۆڵینەوە و گشت بابەتەکانی تایبەت بە لێکۆڵینەوە.

یاس��ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش��تی ژمارە 14ى ساڵی 
1991 هەموارکراو بە هەردوو زمانی )کوردی و عەرەبی(.

ماددەگەلێک کە پەیوەس��تن بە فەرمانبەر و راس��پێردراو بە راژەى گشتی لە 
یاسای سزادانی عێراقی ژمارە 111ى ساڵی 1969 هەموارکراو.

یاس��ای ل��ە ئەس��تۆکردنی فەرمانب��ەران ) تضمی��ن الموظفي��ن(ى هەرێمی 
کوردستان ژمارە )5(ی ساڵی 2020. بە هەردوو زمانی کوردی و عەرەبی

ئامادە کردنی:
فتحی مستەفا کاخدر كاكەشین

بەڕێوەبەری جێبەجێکار - بەڕێوەبەری كارگێڕی و سەرچاوە مرۆییەکانی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ
ماستەر لە كارگێڕی

وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان
بەڕێوەبەرایەتی گشتی دیوان

پەیمانگەى پەرەپێدانی ئەمنی و کارگێڕی و تەکنەلۆژیای زانیاری
زنجیرەى باڵوکراوە  12

 چاپی یەكەم 2021

وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان
بەڕێوەبەرایەتی گشتی دیوان

پەیمانگەى پەرەپێدانی ئەمنی و کارگێڕی و تەکنەلۆژیای زانیاری
زنجیرەى باڵوکراوە  12 

 چاپی یەكەم 2021

رێبەری
لێکۆڵینەوەى بەرزەفتی
فەرمانبەرانی شارستانی

ئامادە کردنی 
فتحی مستەفا کاخدر كاكەشین

بەڕێوەبەری جێبەجێکار - بەڕێوەبەری كارگێڕی و سەرچاوە مرۆییەکانی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ
ماستەر لە كارگێڕی

چۆنیەتی  سزاکان،  سەپاندنی  لێکۆڵینەوە،  لێپرسینەوەو  چۆنیەتی  و  جۆرەکان    -
لەالیەن  تانە  و  بێدادی  پێشکەشکردنی  کۆنووس،  وردبینیکردنی  نووسینەوەو 
لیژنەى  دیارەکانی  هەڵە  و  فەرمانبەران  مافی  نەفەوتانی  سزادراو،  فەرمانبەری 

لێکۆڵینەوە و گشت بابەتەکانی تایبەت بە لێکۆڵینەوە
 1991 14ى ساڵی  ژمارە  کەرتی گشتی  و  دەوڵەت  فەرمانبەرانی  بەرزەفتی  یاسای     

هەموارکراو بە هەردوو زمانی )کوردی و عەرەبی(
    ماددەگەلێک کە پەیوەستن بە فەرمانبەر و راسپێردراو بە راژەى گشتی لە یاسای 

سزادانی عێراقی ژمارە 111ى ساڵی 1969 هەموارکراو.
کوردستان  هەرێمی  الموظفين(ى  تضمین   ( فەرمانبەران  ئەستۆکردنی  لە  یاسای     

ژمارە )5(ی ساڵی 2020 بە هەردوو زمانی کوردی و عەرەبی
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• رێبەری لێکۆڵینەوەى بەرزەفتیی فەمانبەرانی شارستانی
• ئامادەکردن و وەرگێڕان و کۆ کردنەوەى: فتحی مستەفا کاخدر كاكەشین

• دیزاینی ناوەڕۆك و بەرگ: ئامادەکار
• تیراژ: 1000 دانە

• چاپخانە: چاپخانەى هێڤی
• چاپی یەكەم 2021

• لەبەڕێوەبەرایەتی گشتی كتێبخانە گشتییەكان ژمارەی سپاردنی )        ( ی ساڵی 
)2020( ی پێدراوە.
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* بەڕێ���ز کاک رێب���ەر ئەحم���ەد وەزیری ناوخۆ ک���ە بە وتەکە 
و پاڵپش���تییەکەى رۆڵێک���ی زیات���ری دا ب���ە گرنگ���ی بابەتی ئەم 

چاپکراوە. 

* بەڕێز کاک د.س���امی جالل حسین بەڕێوەبەری گشتی دیوان 
کە هەردەم هاوکار و هاندەر بووە بۆ ئامادەکردنی ئەم رێیەرە 

و بەچاپگەیاندنی.

* لیژنەى پێداچوون���ەوەى پێکاهاتوو بەفەرمانی ژمارە )10058  
لە21 /2020/7( بۆ تێبینییە بە نرخەکانیان کە زۆر بە رۆحیەتێکی 
دڵس���ۆزانە کاری پێداچوونەوەی���ان ب���ۆ ئەم رێب���ەرە ئەنجامدا 
)بەڕێزان: رنج رؤوف رشید سەرۆکی لیژنە، مقدمی مافپەروەر/

دارا فاروق عثمان و مؤید صالح محمد ئەندامانی لیژنە(.

* هەم���وو ئەو ب���را بەڕیزانەى کە یارمەتی���دەر بوون ئەگەر بە 
وشەیەکیش بێت بۆ دەوڵەمەندکردنی بابەتی ئەم چاپکراوە.

* هاوژینم دایکی )باوان( کە هەردەم یارمەتیدەر و پاڵپشتم بووە.

هی���وای تەمەن درێژی و تەندروس���تییەکی باش ب���ۆ هەمووان 
دەخوازم
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بێگومان چاپکردن و ئامادەکردنی چاپکراوێک بە ناوی )رێبەری 
لێکۆڵین���ەوەی بەرزەفتیی فەرمانبەرانی شارس���تانی( س���وودی 
زۆری دەبێت بۆ زیاتر ئاشنابوونی فەرمانبەران بە لێکۆڵینەوەى 
بەرزەفتیی و چۆنیەتی بەرگری لەخۆکردن و نەفەوتانی مافیان 
و هەروەه���ا ب���ۆ ئ���ەو فەرمانبەرانەى کەوا هەڵدەس���تن بەکاری 
لێکۆڵین���ەوە ل���ە لیژنەکان���ی لێکۆڵینەوە بۆ ئ���ەوەى رووبەڕووی 
هەڵ���ەی زەق نەبنەوە و هەروەها لە پێناو زیاتر بەدامەزراوەیی 

کردنی کاروبارەکانی تایبەت بە وەزیفەى گشتی. 

س���وپاس و پێزانی���ن و دەستخۆش���یتان لێدەکەی���ن بەرامبەر بە 
ماندووبوونتان لە ئامادەکرنی ئەم چاپکراوە بەزمانی ش���یرینی 
کوردی،  دەستتان دەگوشم بۆ ئەم کارە و هیوادارین بەردەوام 
بن بۆ خزمەتکردنی فەرمانبەران و دەوڵەمەندکردنی کتێبخانەى 

کوردی. 
رێبەر ئەحمەد
وەزیری ناوخۆ
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دەستخۆش���یتان لێدەکەی���ن بەرامب���ەر ب���ە ماندووبوونت���ان ل���ە 
ئامادەکردنی چاپکراوێک بەناوی )رێبەری لێکۆڵینەوەی بەرزەفتیی 
فەرمانبەرانی شارستانی( کە بە دڵنییاییەوە زۆر سوودی دەبێت 
ب���ۆ فەرمانب���ەران و ئ���ەو فەرمانبەران���ەی ک���ە کاری لێکۆڵینەوە 
ئەنجام���دەدەن ل���ە لیژنەکانی لێکۆڵین���ەوەى بەرزەفتیی کە دەبێتە 
ه���ۆی زیاتر ئاش���نابوونی فەرمانب���ەران بە ئ���ەرک و مافەکانیان 
لەژیانی وەزیفیاندا بۆ ئەوەى رووبەڕووی نادادپەروەری نەبنەوە.

دەس���تتان دەگوش���ین بۆ ئ���ەم هەوڵ���ە و هی���وای بەردەوامیتان 
ب���ۆ دەخوازی���ن بەرامبەر ب���ەم ج���ۆرە کارانە و ش���ارەزابوونی 
فەرمانب���ەران بە گش���ت الیەنەکانی ژیان���ی وەزیفیان کە بتوانێت 
پیادەى ئەرکەکەی بکات و دووربکەوێتەوە لە سەرپێچی کارگێڕی 

و ئەو سزایانەى کە لەکاتی سەرپێچی بەسەریدا دەچەسپێت.

دووبارە سوپاسی ماندووبوونتان دەکەین
                                        د.سامی جالل حسین

بەڕێوەبەری گشتی دیوانی 
                                         وەزارەتی ناوخۆ
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پێشەكی

ئامادەکردن���ی رێبەرێک لەس���ەر لێکۆڵینەوەى بەرزەفت���ی فەرمانبەرانی میالکی 
شارستانی بەزمانی شیرینی کوردی بۆ دوو مەبەستی سەرەکییە:

یەک���ەم: بۆ ئەوەی فەرمانبەران بە گش���تی و بەتایبەتی فەرمانبەرانی ئاس���ایی، 
ئاش���نا بن بە س���ەرپێچی نەکردن لە ئەرکەکانیان و ئەو س���زاو رێککارانەى کە 
رووبەرووی���ان دەبێتەوە ل���ە ئەنجامی پشتگوێخس���تنی ئەرکەکانیان و الدانیان 
لە یاس���ا و، هەروەها بەرگری لەخۆکردن وچۆنیەتی پێش���کەش کردنی بێدادی 
و تانە لە هەر بڕیارێکی س���ەپاندنی س���زاکان، کە مافێکە دەستوور و یاساکان 
فەراهەمی���ان ک���ردووە و، زۆر ل���ە فەرمانبەرانی ئاس���ایی و بەتایبەتی ئەوانەى 
خزمەتی وەزیفییان زۆر نییە، شارەزایی تەواویان نییە لە سەرپێچی ئەرکەکانیان 
و لەوانەی���ە زۆر ج���ار فەرمانبەر بەنیازپاکی رووبەڕووی س���ەرپێچی ببێتەوە 

لەبەر نەبوونی شارەزایی.
دووەم: بۆ ئەو فەرمانبەرانەى کە هەڵدەس���تن بەکاری لێکۆڵینەوە و ئەو هەڵەو 
کەموڕییان���ەى ک���ە لەکاتی کارکردنی���ان روودەدەن کە دەبێتە هۆی نایاس���ایی 
بوونی پێشنیاری لیژنەکان و سەپاندنی سزاکان و کەوتنەبەر تانەلێدان لە الی 

دەسەاڵتی سەپاندنی سزا و دادگا تایبەتمەندەکان.
هەروەها جۆرێکی دیکەى لێکۆڵینەوە ئەنجامدەدرێت کە بریتییە لە لێکۆڵینەوەى 
لە ئەستۆکردنی فەرمانبەران بەپێی یاسای لە ئەستۆکردنی فەرمانبەران ژمارە 
)5(ی ساڵی 2020 بەاڵم زۆر جیاوازى لەگەڵ لیژنەى لێکۆڵینەوەى بەرزەفتی 
هەیە کە هەوڵمانداوە کورتەیەک لەم جۆرە لێکۆڵینەوەیە لەم رێبەرە بخەینەڕوو.
لەم رێبەرە هەوڵمداوە کە بە زمانێکی س���ادەو ساکار ئەم بابەتە بخەمەڕوو بۆ 

ئەوەى زۆرترین فەرمانبەر بتوانێت سوودی لێببینێت.
هیچ بەرهەمێکی���ش بێ کەموکوڕی نابێت، بەدڵەگەورەکەى خۆتان بمبەخش���ن 
لەه���ەر کەموکوڕیی���ەک و تەنی���ا و تەنی���ا مەبەس���تم س���وودگەیاندنە بە چینی 

فەرمانبەران.

ئامادەکار
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بەشی یەكەم
پرەنسیپە گشتییەکانی لێپرسینەوەو لێکۆڵینەوەو سزادانی فەرمانبەر
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لێکۆڵینەوەی بەرزەفتی لە فەرمانبەرانی شارستانی
پەیوەن���دی نێ���وان فەرمانب���ەر و فەرمانگەک���ەى پەیوەندییەک���ی هاوبەش و 
دوو الیەنەی���ە، الیەن���ی یەکەم بریتیی���ە لە پابەندبوونی فەرمانبەر بە گش���ت 
ئ���ەو ئ���ەرک و پابەندییانەى کە لە یاس���ا و رێنماییەکانی تایبەت بە خزمەتی 
شارستانی هاتووە و الیەنی دووەم بریتییە لە پابەندبوونی فەرمانگەکەى بە 
پێدانی گشت ئەو ماف و شایستانەى کە لە یاسا و رێنماییە کارپێکراوەکان 
ب���ە فەرمانب���ەر بەخش���راوە و دوورکەوتن���ەوەى فەرمانگەک���ەى ل���ە خراپ 
بەکارهێنانی دەس���ەاڵت بەرامبەر فەرمانبەر و دەرچوون لە دەسەاڵتەکانیان 

کە پێیان بەخشراوە.)1(
لێکۆڵین���ەوەى کارگێ���ڕی بریتیی���ە لە کۆمەڵێک رێوش���وێن کە دەس���ەاڵتێکی 
دیاریک���راو پێى هەڵدەس���تێت بۆ گەیش���تن ب���ە راس���تییەکان و دیاریکردنی 
سەرپێچی کارگێڕی یان دارایی و دیاری کردنی ئەو کەسەی لێی بەرپرسیارە.
هەروەها بریتییە لەکۆمەڵێک رێوشوێنی بەرزەفتی کە دەسەاڵتێکی دیاریکراو 
پێی هەڵدەس���تێت بەمەبەس���تی دیاریکردنی کردارەکە و هەڵومەرج و بەڵگە 
س���ەلمێنەرو رەتکەرەوەکان تا گەیشتن بە راستی و روونکردنەوەى کە ئایا 
دەچێتە خانەى س���ەرپێچییەکی )تەمبێکاری( و دیاریکردنی ئەو کەس���ەی کە 

سەرپێچییەکەى کردووە.)2( 
بەش���ێوەیەکی گشتی ، بۆ وەرگرتنی رێوش���وێنە بەرزەفتییەکان )االجراءات 
االنضباطی���ة( دەرهەق بە فەرمانبەر یان فەرمانبەرانی س���ەرپێچیکار دەبێت 
س���ەرپێچیەک یان کردارێکی ئەنجامدا بێت کە لە قەدەغەکراوەکان بێت یان 

پێچەوانەى لەو ئەرکانە بێت کە بەپێی یاسا پێی سپێردراوە.)3(

)1( تقریر فنون التحقیق االداری، الموظف الحقوققی قاسم علی حسن الحسناوی، 2013 وەزارەتی کارو کاروباری 
کۆمەاڵیەنی فیدڕاڵی باڵوکراوەتەوە و بەردەستە لە: 

 https://investigation12.blogspot.com/201305//blog-post.html?m=1
)2( مجلة کلیة مدینة العلم الجامعة-بغداد- المجلد 8 العدد2 السنە 2016، ص86.

)3(  بڕوانە برگەکانی مادە  4 و 5 لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 
بۆی  و  کارەکەى  لە  هەڵدەستێت  پێی  کە  ئەرکەکانی  گشت  بە  پابەندکراوە  فەرمانبەر  تێیدا  کراو  هەموار   1991

دیاریکراوە و هەروەها ئەو کارانەى کە لێی قەدەغەکراوە.
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مەبەست و گرنگییەکانی لێکۆڵینەوەی بەرزەفتی 
مەبەس���تی س���ەرەکی لە کاری لێکۆڵینەوە بریتییە ل���ە دڵنیابوون لەوەى کە 
فەرمانبەر، س���ەرپێچی یەکێک لە قەدەغەکراوەکان و ئەرکەکانی کردووە کە 
لە یاس���ای بەرزەفت���ی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى 

ساڵی 1991 هەموارکراو هاتووە)1(، مەبەستەکانیش زیاتر بریتین لە:

١- بەجێگەیاندن و بالوکردنەوەى دادپەروەری.

٢- جێبەجێکردنی یاس���او رێنماییەکان بەشێوە راست و دروستەکەى و 
گەیشتن بە راستییەکان.

٣- پاراس���تنی مافەکان���ی فەرمانبەر ل���ە توندوتی���ژی فەرمانگەکەى یان 
بەرپرس���ەکەى بەهۆی خراپ بەکارهێنانی دەسەالتە گشتییەکان لەالیەن 
بەرپرسەکەى و سزادانی فەرمانبەر و ناوزڕاندن و دوور لە بەرژەوەندی 

گشتی بۆ مەبەستی تایبەتی و کەسێتی و تۆڵەسەندنەوە.

٤ - پاراس���تنی مافی فەرمانگەی میری و مافی گش���تی و موڵک وماڵ و 
پارەوپوولى گشتی.

٥- رێگایەکە کە لە میانەیدا راس���تی و دروس���تی ئەنجامدانی سەرپێچی 
لەالیەن فەرمانب���ەر )نێردراو بۆ لێکۆڵین���ەوە( رووندەبێتەوە و هەروەها 
بۆ ئاش���کراکردنی فەرمانبەری س���ەرپێچیکاری دیکە ک���ە لە ئەنجامدانی 

سەرپێچییەکە هاوبەشن.

٦- پەردەالدان لەسەر سەرپێچی دیکە کە لەوانەیە پەیوەندیدار بێت بەو 
سەرپێچییەی کە لە پێناویدا لێکۆڵینەوەى لەسەر ئەنجامدەدرێت.

)1( تقریر فنون التحقیق االداری، الموظف الحقوققی قاسم علی حسن الحسناوی، 2013 وەزارەتی کارو کاروباری 
کۆمەاڵیەنی فیدڕاڵی باڵوکراوەتەوە و بەردەستە لە: 

 https://investigation12.blogspot.com/201305//blog-post.html?m=1
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٧- دڵنیاییەکە بۆ فەرمانبەر بۆ بەرگری لەخۆکردن پێش سەپاندنی هەر 
سزایەک لە رێگای ئەو دڵنیاییانەى کە لە یاساکان دیاریکراوە بەتایبەتی 
یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى 

ساڵی 1991 هەموارکراو.

٨- رێگایەگە بۆ فەرمانگەکە بۆ دەرکەوتنی پاک و دڵسۆزی فەرمانبەران.

٩ - ئاش���کراکردنی راس���تی و دروستی ئەنجامدانی سەرپێچی کارگێڕی 
ی���ان دارایی ل���ە رێگای لێکۆڵینەوە، دەبێتە هۆی بەهێزکردنی پرەنس���یپی 
)شەفافیەت( کە لەکۆتاییدا دەبێتە هۆی بەدەستهێنانی بڕوای کۆمەڵگە بە 

فەرمانبەر و فەرمانگەکانی میری.

بەراوردی نێوان لێکۆڵینەوەى بەرزەفتی و لێکۆڵینەوەى تاوانکاری
یەکەم: بەراوردییە هاوبەشییەکان:

١- مەبەس���تی ه���ەر دوو ج���ۆری لێکۆڵین���ەوە بریتییە لە ئاش���کراکرنی 
راس���تییەکان ل���ەو س���ەرپێچییانەى ک���ە ئاراس���تەی کەس���ی تۆمەتبار و 

سەرپێچیکار دەکرێت.

٢- ل���ە ه���ەردوو جۆردا هیچ س���زایەک ناس���ەپێندرێت بەب���ێ ئەوەى لە 
یاساکاندا دەق کرابێت.

٣- هەردوو جۆر کار دەکەن بە پرەنس���یپی )کەس���یەتی س���زاکان( واتە 
هیچ کەس���ێک س���زا نادرێت جگە ل���ە تۆمەتبار یان س���ەرپێچیکار ئەگەر 
هاتوو پەیوەندی خزمایەتیش���ی زۆر نزیک بوو لە کەس���ی تۆمەتبار یان 

سەرپێچیکار.
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دووەم:بەراوردییە جیاوازییەکان:

١- جیاوازیان لەرووی کەسی تاوانبار یان سەرپێچیکار:
لێکۆڵینەوەی تاوانکاری هەموو کەس���ێک دەگرێتەوە کە تاوانی ئەنجامدا 
بێت جا چ فەمانبەر بێت یان هاوواڵتی و کەس���ی ئاس���ایی بەپێی یاس���ا 

سزاییە کارپێکراوەکان.

ب���ەاڵم لێکۆڵینەوەى کارگێڕی تەنی���ا فەرمانبەر دەگرێتەوە تەنیا ئەوانەى 
یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى 

ساڵی 1991 هەموارکراو دەیانگرێتەوە.

٢- جیاوازییان لەرووی ئەو کەسەی هەڵدەستێت بە ئەنجامدانی لێکۆڵینەوە:
 لە لێکۆڵینەوەى تاوانکاری لێکۆڵەر یان دادوەری لێکۆلینەوە هەڵدەستێت 
ب���ە لێکۆڵین���ەوە بەپێی یاس���ا ب���ەرکارەکان و خۆش���ی بڕی���ار دەدات بە 
س���زادانی یان بێتاوانی یان رەتکردنەوەى داواکە هەروەها چەند چینێکی 
دیکە وەکو داواکاری گش���تی یان ئەندامی )الضب���ط القضائی( لە حاڵەتە 

جیاوازەکان وەکو تاوانی دیتراو )المشهودة(.
 ب���ەاڵم ل���ە لێکۆڵین���ەوەى کارگێڕی لیژن���ەى لێکۆڵینەوە هەڵدەس���تێت بە 
کاری لێکۆڵینەوە و دەس���ەاڵتی سزادانی نییە تەنیا دەتوانێت راسپاردەو 

پێشنیاری سەپاندنی سزا پێشنیار بکات.
٣- جیاوازییان لە رووی رێوشوێنە یەدەگییەکان )االجراءات االحتیاطیة(: 
لە لێکۆڵینەوەى تاوان چەند رێوش���وێنێک وەردەگیرێت وەکو بەندکردنی 

)احتیاطی( یان فەرمانی دەستگیر کردن یان بەزۆرهێنان.
ب���ەاڵم لە لێکۆڵین���ەوەى کارگێ���ڕی رێوش���وێنە یەدەگییەکان نیی���ە تەنیا 
دەستکێش���انەوە نەبێ���ت )س���حب الید( ک���ە ئەویش لە حاالت���ی زۆر کەم 

دەبێت.)1(

)1(  مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، السنة 7 العدد 26 حزيران 2015، ص262-238 
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لێکۆڵینەوەی )لە ئەستۆکردن - التضمین(
ل���ە ئەس���تۆکردن)1(: بریتیی���ە لە گه ڕاندن���ه وه  و پێبژاردنی ئ���ه و زیانانه یه  كه  
له الیه ن فه رمانبه ر یان كه س���انی ڕاس���پێردراو به ڕاژه ی گشتی به ر موڵك و 

ماڵی ده وڵه ت ده كه وێت.
لیژن���ەى لێکۆڵینەوەى لە ئەس���تۆگرتن بریتییە ل���ەو لیژنەیە یان لیژنانەى کە 
لەالیەن ده س���ه اڵتی تایبه تمه ند)2(: هه ریه كه  له  وه زیری تایبه تمه ند، سه رۆكی 
الیه ن���ی نه به س���تراو ب���ه  وه زاره ت و پارێ���زگار ده گرێت���ه وه  بەپێی یاس���ای 
لەئەستۆکردنی فەرمانبەران - قانون التضمین ژمارە )5( ی ساڵی )2020(  
پێکدەهێندرێت. له  س���ه رۆكێك كه  پله ی وه زیفی له  به ڕێوه به ر كه متر نه بێت، 
و دوو ئه ندام له  فه رمانبه رانی خاوه ن ش���اره زایی و پس���پۆڕیی پێكبهێنێت، 
ب���ه و مه رجه ی یه كێكیان خاوه ن بڕوانامه ی به رایی زانكۆیی بێت له  یاس���ا)3(  
بەمەبەس���تی لێکۆڵینەوە لە فەرمانبەر یان راس���پێردراو بەراژەى گش���تی بۆ 
لە ئەس���تۆگرتنی ئ���ەو زەرەروزیانانەى کە بەر گەنجینەى گش���تی کەوتووە 
بەهۆی پشتگوێخس���تنی ی���ان کەمتەرخەمی یان هەڵە یان س���ەرپێچیکردنی 

یاسا و بڕیار و پێڕەو و رێنماییە بەرکارەکان لە هەرێمی کوردستان)4(.
ئەو لیژنە لێکۆڵینەوەیەى پاڵپش���ت بە یاس���ای لەئەس���تۆکردنی فەرمانبەران 
پێکدەهێندرێ���ت نابێت���ە جێگ���رەوەی ئ���ەو لیژن���ە لێکۆڵینەوان���ەى ک���ە بەپێی 
یاس���ای بەرزەفت���ی فەرمانبەران���ی دەوڵ���ەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى 
س���اڵی 1991 هەم���وار کراو)5( پێ���ک دەهێندرێ���ت بەڵکو تەنیا لەس���ەر ئەو 
فەرمانبەران���ە پێکدەهێندرێت کە بەهۆی کارەکانیانەوە بەهۆی کەمتەرخەمی 
و پشتگوێخستن و سەرپێچی یاسا و بڕیار و پێڕەو و رێنماییەکانی کردووە 

)1(  ماددەی یەکەم بڕگە یازدەیەم لە یاسای لە ئەستۆکردنی فەرمانبەران ژمارە )5( ى ساڵی )2020(.
)2(  ماددەی یەکەم بڕگە شەشەم لە هەمان یاسای سەرەوە.
)3(  ماددەی سێیەم بڕگە یەکەم لە هەمان یاسای سەرەوە.

)4(  ماددەی دووەم لە هەمان یاسای سەرەوە.
)5(  ماددەی سێزدەیەم برگە یەکەم لە هەمان یاسای سەرەوە.
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و بووەتە هۆی زیانگەیاندن بە بودجەى گشتی، کەچی لیژنەى لێکۆڵینەوەى 
بەرزەفتی فەرمانبەران یان بێتاوانی فەرمانبەر یان پێشنیارکردنی سزایەکە 

بەپێی یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی.

کار و ئەرکی لیژنەی لێکۆڵینەوەی )لە ئەستۆکردن - التضمین(
ئەرکەکانی لیژنەى لێکۆڵینەوەی لە ئەستۆکردنی فەرمانبەران بەپێی ماددەی 
پێنج���ەم لە یاس���ای لە ئەس���تۆکردنی فەرمانبەران دیاریک���راوە کە ئەمانەى 

خوارەوەیە:
یه كه م: لیژنه ی لێكۆڵینه وه  له  ڕێگه ی فه رمانگه ی په یوه ندیداره وه ، فه رمانبه ر یان 
ڕاسپێردراو به ڕاژه ی گشتی، به شێوه ی نووسراو، به  مه به ستی ئاماده بوون 
له كات و ش���وێنی دیاریكراو له به رده م لێژنه كه دا ئاگادارده كاته وه ، و بۆ هه ر 
ڕێكکارێكی دیکەى پێویس���ت سه باره ت به  پێڕاگه یاندن و ئاماده بوون، ڕێسا 

گشتییه كانی یاسا به ركاره كانی هه رێم جێبه جێده كرێن. 
دووه م: لێكۆڵینه وه  به ش���ێوه ی نووس���ین ده بێت، و لیژنه كه  وته كانی كه سی 
داواك���راو به  له ئه س���تۆكردن و گه واهیده ره كان تۆم���ار ده كات، و ده توانێت 
بڕوانێت���ه  ئ���ه و پ���ه ڕاو و به ڵگه نام���ه  و زانیارییان���ه ی ك���ه  ب���ۆ لێكۆڵینه وه  به  

پێویستیان ده زانێت.
س���ێیه م: ئاماده نه بوون���ی كه س���ی داواك���راو به  له ئه س���تۆكردن، س���ه ره ڕای 
پێڕاگه یاندن���ی، ڕێگرنابێ���ت له ب���ه رده م كاری لیژنه ی لێكۆڵینه وه  و پێویس���ته  

له سه ر گرتنه به ری ڕێكاره كانی به رده وام بێت.
چواره م: لیژنه ی لێكۆڵینه وه  ده توانێت پشت به  كه سانی شاره زا و تایبه تمه ند 

ببه ستێت، به بێ ئه وه ی مافی ده نگدانیان هه بێت.
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بەراوردی نێوان لێکۆڵینەوەى بەرزەفتی و لێکۆڵینەوەى لەئەستۆکردن
١- هەردوو لیژنەکە لیژنەى لێکۆڵینەوەن و هەڵدەس���تن بە کاری لێکۆڵینەوە 
لە هەر سەرپێچی یان هەڵەیەک لەالیەن فەرمانبەرانەوە و هەردوو لیژنەش 
لە )٣( کەس پێکدەهێندرێن هەروەها لە هەردوو لیژنەکەش دەبێت یەکێکیان 

هەڵگری بڕوانامەى زانکۆیی بەرایی بێت لە یاسا)1(.
٢ -  لە هەردوو جۆری لیژنەکان، فەرمانبەر و راسپێردراو بە کەرتی گشتی 

دەگرێتەوە.
٣-  مەبەستی هەر دوو جۆری لێکۆڵینەوە بریتییە لە ئاشکراکرنی راستییەکان 
لەو سەرپێچییانەى کە ئاراستەی کەسی تۆمەتبار و سەرپێچیکار دەکرێت.

٤- هەردوو جۆر کار دەکەن بە پرەنس���یپی )کەس���یەتی سزاکان( واتە هیچ 
کەس���ێک س���زانادرێت جگ���ە ل���ە تۆمەتبار یان س���ەرپێچیکار ئەگ���ەر هاتوو 
پەیوەندی خزمایەتیشی زۆر نزیک بوو لە کەسی تۆمەتبار یان سەرپێچیکار.
٥ - لە رووی میکانیزمی لێکۆڵینەوە وەکو یەکن و و هەردوو جۆر لیژنەى 
لێکۆڵین���ەوە راس���پاردە بەرزدەکەن���ەوە بۆ دەس���ەاڵتی پێکهێن���ەری لیژنەى 

لێکۆڵینەوە.
٦- جی���اوازی نێوان هەردوو لیژنە ل���ە رووی ئەرکەکانیان:  ئەرکی لیژنەى 
لێکۆڵین���ەوەی بەرزەفتی کە بەپێی یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت 
و کەرت���ی گش���تی پێکدەهێندرێ���ت بریتییە ل���ە گەڕان ب���ەدوای دڵنیابوون لە 
فەرمانب���ەری س���ەرپێچیکار لە ئ���ەرک و قەدەغە لێکراوەکانی کە لەیاس���ای 
بەرزەفت���ی فەرمانبەران���ی دەوڵ���ەت و کەرت���ی گش���تی هات���ووە و ی���ان بە 
راس���پاردەکردن بە بێتاوانی فەرمانبەر و داخستنی لێکۆڵینەوە یان سزادانی 
بەیەکێ���ک ل���ە س���زاکانی هاتوو ی���ان ناردن���ی ب���ۆ دادگای تایبەتمەندو هیچ 
پەیوەندی بە دیاریکردنی زەرەوزیانی بەرکەوتوو بە گەنجینەى گشتی نییە.

)1(  مدونة القاضي رحيم العكيلي متاح في الرابط االلكتروني بتاريخ 2020/10/5:
html.2008-12-1/03/https://raheemaligeeli.blogspot.com/2018
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ب���ەاڵم ئەرک���ی لیژن���ەى لێکۆڵین���ەوەوى لەئەس���تۆکردنی فەرمانب���ەران ک���ە 
پێکدەهێندرێ���ت بەپێ���ی یاس���ای لەئەس���تۆکردنی فەرمانب���ەران ژمارە  5ی  
س���اڵی 2020 بریتیی���ە ل���ە قەرەبووکردن���ەوەى گەنجین���ەى حکومەت بەو 
زەرەرو زیانان���ەى ک���ە بەهۆی فەرمانبەری س���ەرپێچیکار پێی گەیش���تووە 
و پابەندکردن���ی ئەو فەرمانبەرانە یان راس���پێردراوانە بەراژەى گش���تی کە 
یاس���ای لە ئەس���تۆگرتن دەیانگرێتەوە، ب���ە قەرەبووکردن���ەوەى گەنجینەی 

گشتی حکومەت.
بەکورتی: لیژنەى لێکۆڵینەوەى بەرزەفتی دەگەڕێت بەدوای هەر سەرپێچییەک 
کە لە ئەرک و قەدەغەکراوەکانی هاتوو لە یاس���ای بەرزەفتی کە فەرمانبەر 

ئەنجامی دابێت.
لیژن���ەى لێکۆڵین���ەوەى لە ئەس���تۆکردن دەگەڕێت ب���ەدوای دیاریکردنی ئەو 

زەرەوزیانانەى بەر گەنجینەى گشتی کەوتوون)1(.
٧- جیاوازی لە رووی پێکهێانییانەوە:

لیژنەى لێکۆڵینەوەی لە ئەس���تۆکردنی فەرمانب���ەران پێکدەهێندرێت لەالیەن 
)وەزی���ری تایبەتمەن���د یان س���ەرۆکی الیەنی نەبەس���تراو ب���ە وەزارەت یان 

پارێزگار یان ئەوەى هەر کامیان رایدەسپێرێت(.
بەاڵم لیژن���ەى لێکۆڵینیەوەى بەرزەفتی پێکدەهێندرێ���ت لەالیەن )وەزیر یان 
سەرۆکی الیەنی نەبەس���تراو بەوەزارەت یان سەرۆکی فەرمانگە )بریکاری 
وەزارەت یان پارێزگار یان بەڕێوەبەڕی گش���تی  یان هەر فەرمانبەرێک کە 

وەزیر یان سەرۆکی الیەنی نەبەستراو بەوەزارەت رایدەسپێرێت(

)1(  مدونة القاضي رحيم العكيلي متاح في الرابط االلكتروني بتاريخ 2020/10/5:
html.2008-12-1/03/https://raheemaligeeli.blogspot.com/2018
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لیژنەکانی )گەڕان بەدوای راستییەکان، بەدواداچوون( 
 بریتییە لەو لیژنانەى کە لەالیەن وەزیر یان سەرۆکی الیەنی نەبەستراو بە 
وەزارەت یان س���ەرۆکی فەرمانگە پێکدەهێندرێت بەمەبەس���تی دڵنیابوون لە 
هەواڵی ئەنجامدانی س���ەرپێچی لەالیەن فەرمانبەر یان کۆمەڵە فەرمانبەرێک 
بەب���ێ هەبوونی بەڵگەى پێویس���ت ک���ە  فەرمانگەکە دڵنیا نییە لە راس���تی و 
دروس���تی ئ���ەو ک���ردەوە س���ەرپێچییەى ک���ە پێیراگەیان���دراوە و هەروەه���ا 

کۆکردنەوەى زانیاری لەکاتی راستی و دروستی:
١- دەس���ەاڵتی پێش���نیاری س���زایان نییە تەنیا دەتوانن پێشنیار بکەن بۆ 
دەس���ەاڵتداری پێکهێنانی لیژنەکە بە پێکهێنانی لیژنەى لێکۆڵینەوە لەسەر 
ئەو سەرپێچییە لە کاتی دڵنیابوون لە  راستی و دروستی و ئەنجامدانی 

سەپێچییەکە.

٢- لەکاتی دڵنیابوون لە روونەدانی سەرپێچییەکە کە پێویست بە لیژنەى 
لێکۆڵینەوە نەکات ئەوا پێشنیار دەکات بە داخستنی کاری لیژنەکە.

٣- پێشنیارکردنی چەند راسپاردەیەک بۆ رێکخستنی کاروبارەکانی ئەو 
فەرمانگەیەی کە لیژنەکە کاری تێیدا کردووە.

هیچ تاوان و سزایەک بوونی نییە تەنیا بە دەقکراوی یاسایی نەبێت )1(
بەپێی دەستووری عێراقی ساڵی 2005 و یاسای سزادانی عێراقی ژمارە 
111ى س���اڵی 1969 هەموارک���راو،  نابێت هیچ س���زایەک یان تاوانێک 
بس���ەپێندرێتە س���ەر تاوانبار یان س���ەرپێچیکار تەنیا ئەگەر لە یاساکان 
دەقکراو بێت، و هیچ س���زاو تاوانێک ناس���ەپێندرێت کە لە یاساکاندا دەق 
)1(  دستور العراق 2005: المادة 19 ثانيا : - ال جريمة وال عقوبة اال بنص، وال عقوبة اال على الفعل الذي يعده القانون 

وقت اقترافه جريمة، وال يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة .
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 م/1 )ال عقاب على فعل او امتناع اال بناء على قانون ينص على تجريمه وقت 

اقترافه وال يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون (
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نەکرابێت بەپێچەوانەوە دەکرێت هەڵبوەشێتەوە.

وات���ا نابێ���ت هی���چ س���زایەکی فەرمانب���ەر بدرێت جگ���ە لەوەى لە یاس���ا 
بەرکارەکان بە دەق هاتووە.

ئەو فەرمانبەرانەى لێکۆڵینەوە دەیانگرێتەوە 
یەکەم: ئەو فەرمانبەرانەى دەیانگرێتەوە:)1(

لێکۆڵینەوە بەپێی یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی 
ژمارە14ى ساڵی 1991 هەموارکراو گشت فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی 

گشتی و راسپێردراو بە راژەى گشتی دەگرێتەوە:.

١- فەرمانب���ەری میالک���ی هەمیش���ەیی: پێناس���ەکەى لە زۆربەى یاس���اکانی 
تایبەت بەفەرمانبەرانی شارستانی هاتووە لەوانە:

أ- لەیاسای خزمەتی شارستانی ژمارە 24ى ساڵی 1960 هەموارکراو: 
هەر كەس���ێك كارێك���ی وەزیفی هەمیش���ەیی پێ بس���پێردرێت لە میالكی 

هەمیشەیی تایبەت بە فەرمانبەران.

ب- لە یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 
14ى ساڵی 1991 هەموارکراو: هەر کەسێک وەزیفەیەکی پێ بدرێت لە 

ناو میالکی وەزارەت یان الیەنی نەبەستراو بە وەزارەت. 

ج- یاس���ای خانەنش���ینی یەکگرت���وو ژمارە 27ى س���اڵی 2006 هەموار 
کراو: هەر كەسێك راسپێردرا بێت بە وەزیفەیەکی ناو میالکی شارستانی 
یان س���ەربازی و هێزەکانی ئاسایش���ی ناوخۆ کە مووچەیەک وەربگرێت 
ل���ە دەوڵ���ەت و راگیراوەکانی خانەنش���ینی ل���ە مووچەک���ەى ببڕدرێت و 
)1( ماددەى دووەم بڕگەى یەکەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 1991 

هەموارکراو )یەکەم: حوکمەکانی ئەم یاسایە پەیڕەو دەکرێن لەسەر گشت فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی(
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فەرمانب���ەری کەرتی گش���تییش دەگرێت���ەوە ئەگەر هی���چ دەقێکی تایبەت 
نەهاتبوو کە ناکۆک بێت لەگەڵ ئەم یاسایە.

٢- راسپێردراو بە خزمەتی گشتی : 
ه���ەر فەرمانبەرێ���ک ی���ان بەکاربەرێک ی���ان کرێکارێک کە ئەرکێکی گش���تی 
پێس���پێردرا بێت لە خزمەتی گش���تی لە حکومەت و فەرمانگە فەرمییەکان و 

نیمچە فەرمییەکان و بەرژەوەندییەکانی حکومەت.)1( 
٣- فەرمانب���ەری گرێبەس���ت:. بریتیی���ە لە گرێبەس���تێکی کارک���ردن لەنێوان 
س���ەرۆکی فەرمانگەیەکی میری لەگەڵ فەرمانبەری گرێبەس���ت بۆ ماوەیەک 
بەرامب���ەر ب���ە کرێیەک ک���ە بەپێی رێنمای���ی دارایی دیاری ک���راوە بەرامبەر 
ئەنجامدانی کارێ���ک یان وەزیفەیەکی دیاریکراو بۆ ماویەەکی دیاریکراو کە 
دەکرێ���ت ن���وێ بکرێتەوە و کە فەرمانبەری گرێبەس���ت رادەس���پێردرێت بە 

کاریکی گشتی و دەکەوێتە خانەى )راسپێردراو بە خزمەتی گشتی( 
فەرمانبەرانی کاتی و گرێبەس���ت بەپێی بڕیاری ئەنجوومەنی شورای عێراق 
ژمارە  2008/12 )2( و بڕیاری ئەنجوومەنی )هەڵوەشاوەی( سەرکردایەتی 
ش���ۆڕش ژمارە 603ى س���اڵی 1987)3( هەمان ئەو یاس���ایانەیان لەس���ەر 

جێبەجێدەکرێت کەلەسەر فەرمانبەری هەمیشەیی جێبەجێدەکرێن.

)1(  بڕوانە برگەی 2 مادە  19 لە یاسای سزادانی عێراقی ژمارە 111 ى ساڵی 1969 هەموار کراو )2 – المكلف 
بخدمة عامة: كل موظف او مستخدم او عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية 
والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية 
واإلدارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكالء الدائنين )السنديكيين( والمصفين والحراس القضائيين وأعضاء 
مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة او إحدى 
دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر او 

بغير أجر.
وال يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل 

الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه.
)2( کتێبی بڕیارو فەتواکانی ئەنجوومەنی شورای دەوڵەتی عێراق ساڵی 2008.

على  تطبق  برگە/7:   1987 ساڵی  603ى  ژمارە  )هەڵوەشاوە(  شۆڕش  سەرکردایەتی  ئەنجوومەنی  بڕیاری   )3(
)الموظفين المؤقتين( في التعيين والحقوق والواجبات, في غير ما ورد في هذا القرار قوانين وقواعد )الخدمة( و)التقاعد( 

التي تطبق على الموظفين في الدوائر التي يعملون فيها.
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 ٤- فەرمانبەری هەمیشەیی ژێرتاقیکردنەوە: ئەو فەرمانبەرە هەمیشەییانەش 
دەگرێتەوە کە لە نوێ دادەمەزرێن و دەخرێنە ژێرتاقیکردنەوەى بۆ ماوەى 
س���اڵێک لە رۆژی دەس���تبەکاربوونی ب���ۆ دڵنیابوون ل���ە تواناکانی و دوایی 

چەسپاندنی لە وەزیفەکە.)1( 

دووەم: ئەو فەرمانبەرانەى نایانگرێتەوە:

ئەوانەى لێکۆڵینەوە بەپێی یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی 
گشتی ژمارە14ى ساڵی 1991 هەموارکراو لێکۆڵینەوە نایانگرێتەوە بریتین 
لە )ئەفسەرو کارمەندانی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ و هێزە چەکدارەکان و  
دادوەران و ئەندامانی داواکاری گشتی( و هەر چینێکی دیکەى فەرمانبەران  

کە یاسای بەرزەفتی تایبەت بەخۆیان هەبێت)2(.

)1( یاسای خزمەتی شارستانی ژمارە 24ى ساڵی 1960 هەموارکراو،  مادەى چواردەیەم: 1 - فەرمانبەر 
لە کاتی یەکەم دامەزراندنی دەخرێتە ژێر تاقی کردنەوە  بۆ ماوەی یەك ساڵ لە خزمەتی كردەیی و دەبێت فەرمانی 
چەسپاندنی دەربچێت لە پلەکەى، پاش کۆتایی هاتنی ئەو ماوەیە ئەگەر دڵنیا بوون لە تواناكانی، ئەگەر نا ئەوا ماوەی 
تاقی كردنەوەكەی بۆ )6( مانگی تر درێژ دەكرێتەوە. 2 - دەستبەردار بوون لە فەرمانبەرەکە ئەگەر فەرمانگەكەی 
دڵنیا بوو كە  دەست نادات بۆ ئەو کارەى تێیدا دامەزراوە لە ماوەى تاقی کردنەوە، کە  لە بڕگە1 لەم مادەیە هاتووە.
3 - ئەژمار کردنی ماوەی تاقی كردنەوە لە ماوەی خزمەتی فەرمانبەر دوای چەسپاندنی. 4 - پشووەكانی قوتابخانە 
لەم  دەبن  سوودمەند  ئەوانەى  دەربارەى  مادەیە  ئەم  بڕگە1ى  مەبەستەکانی  بۆ  دادەندرێت  كردەیی  خزمەتی  بە 
پشووانە. 5 - فەرمانبەرى )دەست لێ بەردراو -المستغنى عنه(  بە پێی ئەم مادەیە بۆی هەیە پەڵپ )اعتراض( لە 
فەرمانى دەستبەردار بوونەکەى بدات لە الى ئەنجوومەنی بەرزەفتی گشتی لە ماوەی 30 رۆژ لە رۆژی پێڕاگەیاندنی 

فەرمانی دەستبەردار بوونەكەى و بڕیاری ئەنجوومەنەکە پلەى بنبڕی  وەردەگرێت. 
)2( ماددەى دووەم بڕگەى دووەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 
هەواڵگری  دەزگای  و  ناوخۆ  ئاسایشی  هێزەکانی  و  چەکدارەکان  هێزە  کارمەندانی  )دووەم:  هەموارکراو   1991
نیشتیمانی و دادوەران و ئەندامانی داواکاری گشتی، ملکەچی حوکمەکانی ئەم یاسایە نابن، تەنیا ئەگەر لە یاساکانیان 

دەقێک هەبوو کە ئاماژەى بە جێبەجێ کردنی حوکمەکانی ئەم یاسایە دابێت.(
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ئەو رێوشوێنانەی کە دەبێت رەچاو بکرێت لە کاتی لێکۆڵینەوە)1(
 1. هەبوون���ی فەرمان���ی کارگێ���ڕی ی���ان وەزاری ب���ۆ پێکهێنان���ی لیژن���ەى 

لێکۆڵینەوە بەمەبەس���تی لێکۆڵینەوە لە بابەتێکی دیاریکراو ، بۆ هیچ کەسێک 
ی���ان لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە نییە لێکۆڵینەوە لە فەرمانبەر بکات ئەگەر هاتوو 

فەرمانی پێکهێنانی لیژنەکە بە شێوەى نووسراو دەرنەچوو بوو)2(. 
٢- دەبێت لێکۆڵینەوە بەشێوەى نووسراو بێت)3(

٣- دەبێت دەستپێکی لێکۆڵینەوە بە رووبەڕووکردنەوەى فەرمانبەر بێت بەو 
تۆمەتانەى کە ئاراس���تەى کراوەو بۆ فەرمانبەرەک���ە روونبکرێتەوە کە ئەو 
لێکۆڵینەوەیە لێکۆڵینەیەوەیەکی فەرمییە و دەبێتە هۆی سەپاندنی یەکێک لە 
سزاکانی هاتوو لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی 

ژمارە 14ى ساڵی 1991 هەموارکراو یان بێتاوانی.

٤- لێپرسینەوە لە فەرمانبەری سەرپێچیکار بەشێوەیەکی روون و ئاشکرا و 
روونکردنەوەى بەو سەرپێچییەی کە ئاراستەى کراوە و رووبەڕووبوونەوەى 
بە بەڵگەى جیاواز و گفتوگۆکردنی بەش���ێوەیەکی تێرو تەس���ەل و هەروەها 
داوا ل���ە فەرمانبەرەکە بکرێت کە وەاڵم بداتەوەو مافی بەرگری لەخۆکردنی 
پ���ێ بدرێ���ت بۆ س���ەلماندنی بێتاوانییەکەى بە بەڵگەی پێویس���ت و هەروەها 
داواکردنی گەواهیدەرەکان )ش���اهێدەکان( و ئەو بەڵگەنامامانەى کە بێتاوانی 

دەسەلمێنێت.
)1( رێوشوێنەکانی لێکۆڵینەوەى کارگێڕی و )پرەنسیپی رەوایی(، ئامادەکردنی توێژەر: کوثر حازم سلطان- وەزارەتی 

خوێندنی بااڵو توێژینەوەى زانستی فیدڕالی کە لەم بەستەرە ئەلیکترۆنییە بەردەستە لەرێکەوتی 2020/3/12
www.sasiq.edu.iq/pages?id=23

)2( ماددەى دەیەم برگە یەکەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 1991 
هەموارکراو )یەکەم: لە سەر وەزیر یان سەرۆکی فەرمانگەیە بە پێکهێنانی لیژنەى لێکۆڵینەوە لە سەرۆک و دوو 

ئەندامی خاوەن شارەزایی و بە مەرجێک یەکێکیان بڕوانامەى بەرایی زانکۆی بەدەست هێنا بێت لە یاسا.(
)3( ماددەى دەیەم برگە یەکەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 1991 
کە  سەرپێچیکار  فەرمانبەری  لەگەڵ  نووسراو  شێوەی  بە  لێکۆڵینەوە  بە  هەڵدەستێت  لیژنە  )دووەم:  هەموارکراو 

ئیحالەی لیژنە کراوە و بۆ  بەجێ گەیاندنی ئەرکەکانی........(
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٥- گوێگرتن لە گەواهیدەرە س���ەلمێنەر و رەتکەرەوەکان و چەس���پاندنی لە 
کۆنۆسی لێکۆڵینەوە.

٦- گوێگرتن لە گەواهیدەرەکان )رەتکەرەوە یان سەلمێنەر( کە فەرمانبەری 
س���ەرپێچیکار داوایان دەکات بۆ گوێگرتن لە وتەکانیان لەگەڵ رەچاوکردنی 
پێدان���ی ئازادی بە لیژنەکە بۆ دیاریکردنی گەواهیدەرەکان بەمەرجێک مافی 

فەرمانبەر لە بەرگری لەخۆکردنی نەفەوتێت و فەراهەم بکرێت.

٧- تێڕامان لە بەڵگە و نووسراو و دیکۆمێنتەکانی تایبەت بە سەرپێچییەکە  
کە پێویستن بۆ لێکۆڵینەوە و هاوپێچ کردنی بە کۆنووسی لیژنە.

٨- دەبێ���ت وەرگرتن���ی رێوش���وێنەکانی لێکۆڵین���ەوە ب���ە ئامادەبوون���ی ئەو 
فەرمانبەرە س���ەرپێچیکارە بێت کە لێکۆڵینەوەى لەگەڵ دەکرێت تەنیا ئەگەر 

بەبێ هیچ هۆیەکی ڕەوا فەرمانبەر ئامادە نەبوو لەبەردەم لیژنەکە.

٩- رووبەرووکردنەوەى گشت بەڵگە و نووسراو و دیکۆمێنتەکان بە رووی 
فەرمانبەرە س���ەرپێچیکارە لە کۆتایی لێکۆڵینەوە و داوای لێبکرێت کە یەک 

بە یەک وەاڵمیان بداتەوە.

١٠- کاری لێکۆڵینەوەکە تەنیا دەبێت پەیوەس���ت بێت بەو س���ەرپێچییەى کە 
ئاراس���تەى فەرمانب���ەر کراوە یان ئەو بابەتەی ک���ە لێکۆڵینەوەى لە پێناویدا 

دەکرێت.

١١- ئەو راپۆرتانەى کە لەالیەن شارەزایان دەنووسرێت )ئەو شارەزایانەى 
ک���ە لیژن���ە پش���تیان پ���ێ دەبەس���تێت( دەقەکەى دەبێ���ت لە ناو کۆنووس���ی 

کۆبوونەوەکە بنووسرێت و وێنەى راپۆرتەکان هاوپێچ بکرێت.

١٢- دەبێت وتە و رێوش���وێنەکانی لێکۆڵینەوە بچەس���پێندرێت لە کۆنووسی 
لێکۆڵینەوە هەر یەکەیان لە کاتی خۆی و ئیمزاکردنی س���ەرۆک و ئەندامانی 
لیژنەى لێکۆڵینەوەو گەواهیدەرەکان و گشت ئەو گوتانەى دەنووسرێتەوە.
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١٣- پ���اش کۆتایی هاتن���ی لێکۆڵینەوە لە بابەتەکە و لێکۆڵەرەکە )محقق( یان 
لیژنەى لێکۆڵینەوە هەڵدەس���تێت بە ئامادەکردنی کۆنووس���ێک بەلەخۆگرتنی 
گش���ت رێوش���وێنەکانی بابەتەکە و ئەو رێوشوێنانەى کە گیراوتەبەر و ئەو 
لێکۆڵینەوان���ەى ک���ە کراوە و هەروەها ئەو ئەنجامەى کە پێی گەیش���توون و 

راسپاردە کۆتاییەکان.

١٤- وەزیر یان سەرۆکی فەرمانگەى نەبەستراو بە وەزارەت یان سەرۆکی 
فەرمانگە بۆی هەیە کە فەرمان بکات بە دەستکێشانەوەى فەرمانبەر بکرێت 
ب���ۆ ماوەیەک کە زیاتر نەبێت لە 60 رۆژ ئەگەر هەس���تی کرد کە مانەوەى 
لە وەزیفە زیانمەندە بە بەرژەوەندی گش���تی یان کاریگەری دەبێت لەس���ەر 
بەڕێوەچوونی لێکۆڵینەوەکە لەو کارەى کە لە پێناویدا نێردراوە بۆ لێکۆڵینەوە 
و دەگەڕێندرێت���ەوە هەمان وەزیف���ەى دوای کۆتایی هاتنی ئەم ماوەیە تەنیا 
ئەگ���ەر رێگریی���ەک هەبێت ئ���ەوا تەنس���یب دەکرێت ب���ۆ وەزیفیەیەکی دیکە، 
هەروەها لیژنەى لێکۆڵینەوە دەتوانێت راس���پاردە بکات بە دەستکێشانەوەى 

فەرمانبەر لە هەر قۆناغێک لە قۆناغەکانی لێکۆڵینەوە)1( .

 1991 ساڵی  ژمارە14ى  گشتی  کەرتی  و  دەوڵەت  فەرمانبەرانی  بەرزەفتی  یاسای  لە  حەڤدەیەم  ماددەى   )1(
هەموارکراو ) بۆ وەزیر یان سەرۆکی فەرمانگە هەیە دەست کێشانەوەى فەرمانبەر بکات بۆ ماوەى تێپەڕ نەبێت 
یان کاریگەری دەکاتە سەر  بەرژەوەندی گشتی دەگەیەنێت  بە  لە وەزیفە زیان  بینی مانەوەى  ئەگەر  60 رۆژ  لە 
بەڕێوەچوونی لێکۆڵینەوە لەو ماوەیەی کە لە پێناویدا ئیحالەى لێکۆڵینەوە کراوە و دووبارە دەگەڕێندرێتەوە هەمان 
وەزیفەکەى پاش تەواو بوونی ماوەى ئاماژە پێ کراو تەنیا ئەگەر قەدەغە کراوییەک هەبوو، ئەوا تەنسیب دەکرێت 

بۆ وەزیفەیەکی تر.
دووەم: بۆ لیژنە هەیە راسپاردەى دەست کێشانەوەی فەرمانبەر لە هەر قۆناغێک لە قۆناغەکانی لێکۆڵینەوە دەر بکات.(
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چۆنیەتی ئاگاداربوونی فەرمانگە بە سەرپێچی فەرمانبەرەکەى
بریتیی���ە ل���ە رێگاکان���ی چۆنیەت���ی زانی���ن و ئاگاداربوون���ی فەرمانگەى ئەو 
فەرمانبەرک���ەى س���ەرپێچی ک���ردووە ئەم���ەش ب���ە چەند رێگای���ەک دەبێت 

گرینگترینیان:

١- رێ���گای چاودێری کردن لەالیەن س���ەرۆکی فەرمانگە یان بەرپرس���ی 
فەرمانبەرەکان: یەکێکە لە گرنگترین ئەرکەکانی بەرپرس���ی فەرمانبەران 
یان س���ەرۆکی فەرمانگەکە بۆ دڵنیابوون لە باش بەڕێوەچوونی کار و لە 
رێگ���ەى ئەم چاودێری کردنەوە بۆ لێپرس���راوی فەرمانبەر دەردەکەوێت 
لە هەبوونی سەرپێچی وەزیفی لەالیەن هەر فەرمانبەرێک و ناردنیان بۆ 

لێکۆڵینەوەى کارگێڕی.

٢- لە رێگای پێشکەش کردنی سکااڵ بۆ فەرمانگەکە:  کەسی هەواڵدەر لە 
رێگای سکااڵی نهێنی سەرپێچی فەرمانبەرەکە دەخاتەڕوو. 

٣-لەرێ���گای ه���ەواڵ دان بە فەرمانگەکە بە س���ەرپێچیە کارگێڕییەکان: لە 
الیەن فەرمانبەرێکی میالکی هەمان فەرمانگە 

٤- دەزگا چاودێری و لێکۆڵەرەوەییەکان: وەکو دیوانی چاودێری دارایی، 
دەستەى دەستپاکی و )داواکاری گشتی لەرێگای دادگاکانەوە(.

٥- ل���ە رێگای دادگا تایبەتمەندەکان : زۆر جار هەیە دادگا بە نووس���راو 
داوا ل���ە فەرمانگ���ەى فەرمانب���ەرە س���ەرپێچیکارەکە دەکات ک���ە لیژنەى 

لێکۆڵینەوەى لەسەر سەرپێچییەک پێکبهێنن.

٦- ل���ە رێ���گای باڵوکردن���ەوەى ل���ە دەزگا رۆژنامەوانییەکان���ی )بین���راو، 
بیستراو، خوێندراو(

٧- ل���ە رێ���گای لیژن���ە پش���کنینییەکان و گەڕان ب���ەدوای راس���تییەکان و 
بەدواداچوون کە لەالیەن  وەزارەت و الیەنی نەبەس���تراو بە وەزارەت و 
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فەرمانگەکان بۆ دڵنیابوون لە روودانی سەرپێچیەکە.

٨- هەر رێگەیەکی دیکە کە ببێتە هۆی هەواڵدان بە فەرمانگەى فەرمانبەری 
سەرپێچیکار.

دەسەألتی لێپرسینەوەو سزادانی فەرمانبەر بە شێوەی راستەوخۆ)1( 
 ١- وەزی���ر ی���ان س���ەرۆکی الیەنی نەبەس���تراو ب���ەوەزارەت و س���ەرۆکی 
فەرمانگە دەسەاڵتی سزادانی فەرمانبەری سەرپێچیکاری هەیە بە سزاکانی 
سەرنج راكێش���ان، ئاگادار كردنەوە، برینی مووچە( بەبێ پێکهێنانی لیژنەى 

لێکۆڵینەوە پاش لێپرسینەوە لە فەرمانبەری سەرپێچیکار.

٢- فەرمانبەری س���ەرپێچیکار مافی بەرگری لەخۆکردنی هەیە بۆ بەرگری 
کرد لە خۆی بە پێشکەشکردنی بەڵگەى سەلمێنەر.

٣- فەرمانبەری سەپێچیکار مافی پێشکەشکردنی بێدادی و تانەلێدانی هەیە 
لە بڕیاری س���ەپاندنی س���زاکە ل���ەو ماوانەى کە دیاری ک���راوە لە  ماددەى 
پازدەی���ەم لە یاس���ای بەرزەفت���ی فەرمانبەران���ی دەوڵەت و کەرتی گش���تی 

ژمارە14ى ساڵی 1991 هەموارکراو..

بە  مووچە(  برینی  كردنەوە،  ئاگادار  راكێشان،  )سەرنج  سزای  دەتوانێت  فەرمانگە  سەرۆکی  یان  وەزیر  واتە   )1(
فەرمانبەرەکە  لە  لێپرسینەوە  پاش  لێکۆڵینەوە  لیژنەى  بەبێ  بسەپێنێت  فەرمانبەر  بەسەر  راستەوخۆ  شێوەیەکی 
و  دەوڵەت  فەرمانبەرانی  بەرزەفتی  یاسای  لە  چوارەم  بڕگەى  دەیەم  ماددەى  کردوویەتی  کە  سەرپێچییەی  بەو 
کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 1991 هەموارکراو )چوارەم: بەدەر لە حوکمەکانی بڕگەکانی )یەکەم و دووەم( لەم 
مادەیە، بۆ وەزیر یان سەرۆکی فەرمانگە هەیە پاش لێپرسینەوە لە فەرمانبەری سەرپێچیکار، بە سەپاندنی سزایەکی 
راستەوخۆ بە یەکێک لەم سزایانەى کە هاتووە لە بڕگەکانی )یەکەم و دووەم و سێیەم( لە مادەى 8ى ئەم یاسایە(.
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دەسەاڵتی ناردنی فەرمانبەر بۆ لێکۆڵینەوە و دەسەاڵتی سزادانيان
یەکەم- دەسەاڵتی ناردنی فەرمانبەر بۆ لێکۆڵینەوە)1( :  

بریتییە لە دەس���ەاڵتی ناردنی فەرمانبەر بۆ لێکۆڵین���ەوەو پێکهێنانی لیژنەى 
لێکۆڵین���ەوە ئەوانیش بریتین لە : )وەزیر یان س���ەرۆکی الیەنی نەبەس���تراو 
ب���ە وەزارەت یان س���ەرۆکی فەرمانگە )بری���کاری وەزارەت و ئەوانەى لەو 
پلەی���ەدان و خاوەن پلە تایبەت���ەکان ئەوانەى کە پێکهاتەیەکی بەڕێوەبەردنی 
دیاریکراو بەڕێوەدەبەن و بەڕێوەبەری گشتی یان هەر فەرمانبەرێکی دیکە 

کە وەزیر یان سەرۆکی الیەنی نەبەستراو بە وەزارەت رایدەسپێرێت(.)2( 

دووەم- دەس���ەاڵتی سزادانی فەرمانبەری پلە ١ تا ١٠ى ریزبەندی وەزیفی 
و پلەتایبەتییەکان و بەڕێوەبەری گشتی و ئەوانەى لەو پلەیەدان:

بریتییە لە س���ەپاندنی سزا بەسەر فەرمانبەر پاش پەسەندکردنی کۆنووسی 
و راسپاردەى لیژنەى لێکۆڵینەوە ئەوانیش بریتین لە: 

١ - وەزیر یان سەرۆکی الیەنی نەبەستراو بە وەزارەت بۆ گشت سزاکانی 
هاتوو لە ماددەى 8 لە یاس���ای بەرزەفت���ی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی 
گشتی ژمارە14ى ساڵی 1991 هەموارکراو بۆ )گشت فەرمانبەرانی پلە 1 
ت���ا پلە 10ی ریزبەندی پلەبەندی وەزیف���ی()3( و )بۆ فەرمانبەرانی پلەتایبەت  
و بەڕیوەب���ەری گش���تی و ئەوان���ەى لەوپلەیەدان تەنیا س���زاکانی بڕگەکانی 
یەکەم و دووەم و سێیەم لە مادە 8 ی یاسای سەرەوە و بەاڵم دەسەاڵتی 

)1( ماددەى دەیەم /برگەى یەکەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 1991 
هەموارکراو )لە سەر وەزیر یان سەرۆکی فەرمانگەیە بە پێکهێنانی لیژنەى لێکۆڵینەوە لە سەرۆک و دوو ئەندامی 

خاوەن شارەزایی و بە مەرجێک یەکێکیان بڕوانامەى بەرایی زانکۆی بەدەست هێنا بێت لە یاسا( .
)2( ماددەى یەکەم /برگەى یەکەم و دووەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى 

ساڵی 1991 هەموارکراو .
)3( ماددەى یازدەیەم / برگەى یەکەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 
1991 هەموارکراو )لەگەڵ رەچاو کردنی حوکمەکانی مادە 10 لەم یاسایە: یەکەم: بۆ وەزیر هەیە بە سەپاندنی هەر 

سزایەکی هاتوو لە مادە 8 لەم یاسایە لە سەر فەرمانبەری سەرپێچیکاری حوکمەکانی ئەم یاسایە. .
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س���ەپاندنی س���زاکانی برگەکانی چوارەم و پێنجەم و شەش���ەم و حەفتەم و 
هەشتەم لە مادەى 8ى یاسای سەرەوە(یان نییە)1(.

٢- سەرۆکی فەرمانگە)2(  :

١-  س���ەپاندنی یەکێ���ک ل���ەم س���زایانەى خ���وارەوە لە س���ەر  فەرمانبەری 
سەرپێچیکارلە پلە 1 تاکو پلە 10ى ریزبەندی وەزیفی فەرمانبەران.

أ- س���ەرنج راکێش���ان، ب- ئاگادار کردنەوە، ج- بڕینی مووچە بۆ ماوەى لە 
5 رۆژ تێپەڕ نەبێت، د- سەرزەنشت کردن)3( .

٢-  ئەگ���ەر لیژن���ەی لێکۆڵینەوە راس���پاردەى کرد بە س���ەپاندنی س���زاکانی 
بڕگەکان���ی پێنج���ەم و شەش���ەم و حەفت���ەم و هەش���تەم لەم���اددەى 8  واتا 
س���زاکانی )کەمکردنەوەى مووچ���ە - انقاص الرات���ب، هێنانەخوارەوەى پلە 
- تنزی���ل درجە، دەرکردن لە کار -فصل، لێخس���تن-العزل( )4( ئەوا لەس���ەر 
س���ەرۆکی فەرمانگەیە راس���پاردەکە بەرز بکاتەوە بۆ وەزیر یان س���ەرۆکی 

فەرمانگەى نەبەستراو بەوەزارەت بۆ سەپاندنی سزا پێشنیارکراوەکە.

)1( ماددەى دوازدەیەم / برگەى یەکەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 
1991 هەموارکراو )لەگەڵ رەچاو کردنی حوکمەکانی مادە 10 لەم یاسایە: یەکەم: بۆ وەزیر هەیە بە سەپاندنی هەر 
سزایەکی هاتوو لە مادە 8 لەم یاسایە لە سەر فەرمانبەری سەرپێچیکاری حوکمەکانی ئەم یاسایە. تەنیا بۆ سزاکانی 

)سەرنج راکێشان یان ئاگادارکردنەوە یان بڕینی مووچە(.
لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی  /برگەى دووەم  )2( ماددەى یەکەم 
1991 هەموارکراو )بریکاری وەزارەت و ئەوانەى لەو پلەیەدان و خاوەن پلە تایبەتەکان ئەوانەى کە پێکهاتەیەکی 
بەڕێوەبەردنی دیاریکراو بەڕێوەدەبەن و بەڕێوەبەری گشتی یان هەر فەرمانبەرێکی دیکە کە وەزیر یان سەرۆکی 

الیەنی نەبەستراو بە وەزارەت رایدەسپێرێت(  .
)3( ماددەى یازدەیەم / برگەى دووەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 

1991 هەموارکراو لەگەڵ رەچاو کردنی حوکمەکانی مادە 10 لەم یاسایە
لە کار  پلە - تنزیل درجە، دەرکردن  الراتب، هێنانەخوارەوەى  انقاص  )4( واتا سزاکانی )کەمکردنەوەى مووچە - 
-فصل، لێخستن-العزل( بەپێی ماددەى هەشتەم یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى 

ساڵی 1991 هەموارکراو لەگەڵ رەچاو کردنی حوکمەکانی مادە 10 لەم یاسایە
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س���ێیەم: دەس���ەاڵتی س���ەپاندنی س���زا بەس���ەر فەرمانبەرانی پل���ە تایبەت و 
بەڕێوەبەری گشتی و ئەوانەى لەو پلەیەدان)1(: 

أ: وەزیر یان س���ەرۆکی الیەنی نەبەس���تراو بە وەزارەت دەسەاڵتی پێدراوە 
بە س���ەپاندنی سزاکانی )سەرنج راکێش���ان یان ئاگادار کردنەوە یان بڕینی 
مووچ���ە( بەس���ەر فەرمانب���ەری کە ل���ە وەزیف���ەى بەڕێوەبەری گش���تی بە 
س���ەرەوە، ل���ە کاتی ئەنجامدانی کارێک کە س���ەرپێچی حوکمەکانی یاس���ای 
بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە14ى ساڵی 1991 

هەموارکراو بێت بە رەچاو کردنی حوکمەکانی مادەى )10( هەمان یاسا.

ب: ئەگەر وەزیر یان سەرۆکی الیەنی نەبەستراو بە وەزارەت بۆی دەرکەوت 
کە فەرمانبەرانی پلە تایبەت و بەڕێوەبەری گشتی و ئەوانەى لەو پلەیەدان، 
کردەوەیەکی���ان ئەنجام داوە کە پێویس���تی بە س���زایەکی قوڕس���ترە لەوەى 
کەوا دەسەاڵتی پێدراوە، لە سەر وەزیر یان سەرۆکی الیەنی نەبەستراو بە 
وەزارەت کە بڕیاری سزادانەکە)سەرزەنش���تکردن، کەمکردنەوەى مووچە، 
هێنانە خوارەوەى پلە، دەرکردن – فصل، لێخس���تن )عزل( کە قوڕستر بێت 
لە س���زاکانی لە بڕگە )أ( هاتووە بەرزبکاتەوە بۆ سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی 

وەزیران بەمەبەستی سزادانی.

دەوڵەت و کەرتی  فەرمانبەرانی  بەرزەفتی  یاسای  لە  یەکەم و دووەم و سێیەم  برگەى   / دوازدەیەم  ماددەى   )1(
گشتی ژمارە14ى ساڵی 1991 هەموارکراو لەگەڵ رەچاو کردنی حوکمەکانی مادە 10 لەم یاسایە )یەکەم: لەگەڵ 
رەچاو کردنی حوکمەکانی مادەى )10( لەم یاسایە، بۆ وەزیر هەیە بە سەپاندنی سزای )سەرنج راکێشان یان ئاگادار 
کردنەوە یان بڕینی مووچە( بەسەر فەرمانبەری کە لە وەزیفەى بەڕێوەبەری گشتی بە سەرەوە، لە کاتی ئەنجامدانی 

کارێک کە سەرپێچی حوکمەکانی ئەم یاسایە بێت.
دووەم: ئەگەر بۆ وەزیر لە ماوەى لێکۆڵینەوە کە ئەو  فەرمانبەرەى حوکمەکانی بڕگە )یەکەم(ی ئەم مادەیە دەیگرێتەوە، 
کردەوەیەکی ئەنجام داوە کە پێویستی بە سزایەکی توندترە لەوەى کەوا پێی سپێردراوە، لە سەر وەزیرە کە بڕیارەکە 

بخاتە ڕوو بۆ ئەنجوومەنی وەزیران، کە پێشنیاری سەپاندنی یەکێک لە سزاکانی هاتوو لەم یاسایەی تیادا بێت. 
سێیەم: بۆ ئەو فەرمانبەرە هەیە کە حوکمەکانی ئەم مادەیە دەیگرێتەوە تانە لە سزاکانی بدات )کە دەسەپێندرێت لە 

سەری بە پێی هەردوو برگەى یەکەم و دووەم لەم مادەیە(، بە پێی حوکمەکانی مادەى 15 لەم یاسایە(
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الیەنەکانی دیکە کە پێشنیار دەکات فەرمانبەر بنێردرێت بۆ لێکۆڵینەوە
١- الیەنی پشکنینییەکان:

زۆر ل���ە وەزارەت و فەرمانگەى نەبەس���تراو ب���ەوەزارەت و فەرمانگە هەیە، 
لیژنەى بەدواداچوون و پشکنینی تایبەت بەخۆیان هەیە و بەشێوەی مانگانە 
یان وەرزیانە یان نیوەس���ااڵنە یان سااڵنە هەڵدەستن بە پشکنینی کاروبارە 
کارگێڕی و یاس���ای و دارایی و هونەری ... هتد پەیوەست بە فەرمانگەکانی 
سەر بە وەزارەتەکە یان فەرمانگەى نەبەستراو بەوەزارت یان فەرمانگەکە.

زۆر جار هەیە لە میانی ئەم بەدواداچوون و پش���کنینانە دەردەکەوێت کەوا 
س���ەرپێچی یاسایی کراوە لە کاروبارەکانی فەرمانگەکە و لەم حاڵەتەدا ئەم 
لیژنانە هەڵدەس���تن ب���ە ئاگادارکردنەوە و پێش���نیارکردنی پێکهێنانی لیژنەى 
لێکۆڵین���ەوە بۆ وەزی���ر یان س���ەرۆکی فەرمانگەى نەبەس���تراو بەوەزارەت 
ی���ان س���ەرۆکی فەرمانگە بەمەبەس���تی ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەو س���زادان و 

دیاریکردنی سەرپێچیکاران.

٢- دیوانی چاودێری دارایی: 

)س���ەرۆکی دیوانی چاودێری دارایی ب���ۆی هەیە داوا لە وەزیری تایبەتمەند 
بکات سەرپێچیکەر - سەرپێچییەکی یاسایی( بۆ پێکهێنانی لیژنەى لێکۆڵینەوە 

لە وەزارەتەکەى یان سزای کارگێڕیی بەسەردا بسەپێنێت()1(

٣-دەستەى دەستپاکی: 

)دەستە بۆی هەیە ئەو سەرپێچییانەى پەیوەستن بە ستانداردەکانی راژەى 
گش���تی رەوانەى الیەنی پەیوەندیدار بکات و بۆی هەیە راس���پاردەى لەگەڵ 

هاوپێچ بکات بە گرتنەبەری رێککاری بەرزەفتکاری()2(

)1( ماددەى شازدەیەم/برگەى سێیەم لە یاسای دیوانی چاودێری دارایی هەرێمی کوردستان ژمارە 2ى ساڵی 2008.. 
)2( ماددەى پێنجەم / برگەى نۆیەم/٢ لە یاسای دەستەى گشتی دەستپاکیی ژمارە3ى ساڵی 2011 هەموارکراو. 
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هەڵوەشاندنەوەى سزا سەپێندراوەکان
دەکرێت س���زا سەپێندراوەکان بەس���ەر فەرمانبەران هەڵبوەشێندرێتەوە بەم 

رێگایانەى خوارەوە)1(:

یەک���ەم: وەزی���ر یان س���ەرۆکی الیەنی نەبەس���تراو بە وەزارەت دەس���ەاڵتی 
هەڵوەش���اندنەوەى هەر س���زایەکی س���ەپێندرا بەس���ەر فەرمانب���ەر هەیە کە 
هات���ووە لە بڕگەکانی )س���ەنج راکێش���ان، ئاگادار کردن���ەوە، بڕینی مووچە، 

سەرزەنشتکردن(، لە کاتی هەبوونی ئەم مەرجانەى خوارەوە: 

أ- تێپەڕینی یەک ساڵ بەسەر سەپاندنی سزاکە.

ب- هەڵسانی بە کارەکانی بە شێوەیەکی نایابتر لە هاوەڵەکانی.

ج- سزا نەدانی بە هیچ سزایەک لە ماوەى ئەو ساڵەى برگە 1.

د- بڕیاری هەڵوەشاندنەوەى سزاکە دەبێتە هۆی الدانی کاریگەرییەکانی 
سزاکە ئەگەر هاتوو بەسەر نەچوو بوو.

دووەم: هەڵوەش���اندنەوە ی���ان س���ووک ک���ردن ی���ان قوڕس���کردنی بڕی���اری 
س���زادانەکە )بەپێی گونجانی س���زاکە لەگەڵ کردەوە سەرپێچییەکە(. بەهۆی 

پێشکەشکردنی تانەلێدان و بێدادی:

أ- پێشکەش���کردنی بێ���دادی )تظل���م( لەالی���ەن فەرمانبەری س���زادراو بۆ 
دەس���ەاڵتی س���ەپاندنی س���زا )وەزیر یان س���ەرۆکی الیەنی نەبەس���تراو 
ب���ە وەزیر یان س���ەرۆکی فەرماگ���ە( لەماوەی یاس���ایی )30( رۆژ پاش 
پێڕاگەیاندنی س���ەپاندنی س���زاکە بە پێی رێککارەکانی هاتوو لە ماددەى 
پازدەی���ەم لە یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی 
ژم���ارە 14ى س���اڵی 1991 هەموار ک���راو  بەپێشکەش���کردنی بەڵگەى 

گشتی  کەرتی  و  دەوڵەت  فەرمانبەرانی  بەرزەفتی  یاسای  لە  دووەم  و  یەکەم  برگەى   / سێزدەیەم  ماددەى   )1(
ژمارە14ى ساڵی 1991 هەموارکراو
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سەلمێنەر و دەقە یاساییەکان کە دژی سەپاندنی سزاکە بێت .

ئەگەر بۆ وەزیر یان سەرۆکی الیەنی نەبەستراو بە وەزیر یان سەرۆکی 
فەرماگە روون بوویەوە کە سزادانەکە بێ بەڵگەیە و ناکۆکە لەگەڵ یاسا 
کارپێکراوەکان ئەوا بڕیاری س���زادانەکە هەڵدەوەش���ێتەوە یان سووکتر 

یان قوڕستری دەکات.

ب- فەرمانب���ەرى س���زادراو ئەگ���ەر بێدادییەک���ەى کەلە بڕگ���ە أ هاتووە 
رەزامەندی لەس���ەر ن���ەدرا، ئەوا دەتوانێت تانە لە بڕیاری س���زادانەکەى 
بکات لە دەستەى بەرزەفتی فەرمانبەرانی هەرێم لە ئەنجوومەنی شورای 
هەرێم لەماوەى 30 رۆژ لە رۆژی پێڕاگەیاندنی بێدادییەکەى برگەى أی 

سەرەوە.

ج- ئەگەر بۆ دەستەى بەرزەفتی فەرمانبەرانی هەرێم روون بوویەوە کە 
دوور لەیاسا کارپێکراوەکان و بەبێ بوونی بەڵگەى سەلمێنەر سزادراوە 
ئەوا بڕیاری سزاکە هەڵیدەوەشێنێتەوەو پلەى بنبڕ وەردەگرێت و لەسەر 

فەرمانگەکەیەتی کە سزادانەکەى هەڵبوەشێنێتەوە.

س���ێیەم: ئەگەر فەرمانبەر س���زا درابوو ئەوا سوپاسنامەیەک سزای سەرنج 
راکێش���ان هەڵدەوەشێنێتەوە و ئەگەر دوو سوپاسنامەى بەدەست هێنا ئەوا 
سزای ئاگادار کردنەوەی سەپێندراو هەڵدەوەشێنێتەوە و ئەگەر زیاتر لە 3 
سوپاس���نامەى بەدەست هێنا و س���زا درابوو بە سزایەکی توندتر لە سزای 
ئ���اگادار کردنەوە ئ���ەوا ماوەی دواکەوتنی پلە ب���ەرز کردنەوەى یەک مانگ 
ک���ەم دەکرێتەوە بۆ هەر سوپاس���نامەیەک و ب���ە مەرجێک لە 3  مانگ تێپەڕ 

نەکات لە ساڵێکدا.)1( 

)1( ماددەى بیست و یەکەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 1991 
هەموارکراو
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چوارەم: 

١-ئەگ���ەر رێککارەکان���ی پێکهێنانی لیژنەکە ناکۆک بێ���ت لەگەڵ ماددەى 
10 لە یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 
14ى س���اڵی 1991 هەموار کراو یان  یەکێک لە س���ەرۆک و ئەندامانی 
لیژن���ەى دەرچووی یاس���ا نەبێت ئەوا گش���ت رێککارەکان���ی لیژنەکەو تا 
دەگاتە سزادانی فەرمانبەر هەمووی پووچەڵ دەبێتەوە چونکە لیژنەیەکە 
بە نایاسایی ئەژمار دەکرێت هەرشتێک لەسەر پووچەڵی بیناکرابێت ئەوا 
پووچەڵە )ما بني على باطل فهو باطل( و ناکۆکە لەگەڵ ماددەى )10( لە 
یاسای بەرزەفتی چونکە دیاری کردووە کە دەبێت یەکێکیان دەرچووی 

یاسا بێت.

٢- ئەگەر سەرۆک و ئەندامانی لیژنەى لێکۆڵینەوە کەمتر یان زیاتر بوو 
لە ٣ فەرمانبەر چونکە لە ماددە )10(ی یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی 
دەوڵ���ەت و کەرتی گش���تی ژم���ارە 14ى س���اڵی 1991 هەموارکراو بە 
دیاریکراوی هاتووە )یەکەم: لە س���ەر وەزیر یان س���ەرۆکی فەرمانگەیە 
ب���ە پێکهێنان���ی لیژنەى لێکۆڵینەوە ل���ە س���ەرۆک و دوو ئەندامی خاوەن 
ش���ارەزایی و بە مەرجێک یەکێکیان بڕوانامەى بەرایی زانکۆی بەدەست 

هێنا بێت لە یاسا()1(.                                          
)1( بڕیاری ژمارە 166/بەرزەفتی/تەمییز/2008 کە باڵوکراوەتەوە لە کتێبی بڕیارو فەتواکانی ئەنجوومەنی شورای 
دەوڵەتی عێراق ساڵی 2008 )..... الق��رار: ����� لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان 
الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قررت قبوله شكال« ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح 
وموافق للقانون ذلك ان المعترض عليه وزير الموارد المائية � اضافة لوظيفته كان قد اصدر االمر االداري المرقم )350( 
في 2008/1/22 بتوجيه عقوبة االنذار الى المعترضة بناء على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب االمر الوزاري 
اللجن�ة التحقيقية المذكورة  مؤلفة من اربعة اشخاص خالفا الحكام  المرقم )13567( ف�ي 2005/10/24 وحيث ان 
المادة )10( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )14( لسنة 1991 التي تشترط تشكيل اللجنة من رئيس 
وعضوين أي ثالثة اشخاص وحيث ان الشكلية من النظام العام وان عدم مراعاة عدد اعضاء اللجن�ة زيادة او نقصانا يعد 
انتهاكا للشكلية التي اوجبها القانون ويترتب عليه بطالن القرارات التي تصدرها اللجنة ، وحيث ان مجلس االنضباط العام 
قد التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة فيكون قراره صحيحا وموافقا للقانون ل�ذا قرر تصديقه ورد الالئحة التمييزي�ة 

وتحمي�ل المميز الرس�م التميي�زي وص�در القرار باالتفاق في 3/رمضان/1429ه� الموافق في 2008/9/4م.
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٣ - ئەگەر فەرمانبەری سەرپێچیکار مافی بەرگری لەخۆکردن و ئامادەبوون 
لەب���ەردەم لیژنە پێنەدرا پاش ئاگادارکردنەوەى بەش���ێوەی فەرمی لەالیەن 
لیژن���ەى لێکۆڵینەوە ئەوا دەکرێت تانە لە س���ەپاندنی س���زاکە بدات و کاری 
لیژنەکەش هەڵدەوەش���ێتەوە بەاڵم ئەگ���ەر ئاگادارکرایەوەو خۆی نەهات و 
ئامادە نەبوو ئەوا بە پاشملە )غیابی( لیژنەى لێکۆڵینەوە کاری خۆی دەکات.

دەسەاڵتی سەرۆکی فەرمانگە بۆ هەڵوەشاندنەوەى سزاکان
تەنی���ا وەزی���ر یان س���ەرۆکی الیەنی نەبەس���تراو ب���ەوەزارەت دەس���ەاڵتی 
هەڵوەش���اندنەوەى س���زاکانی )س���ەنج راکێش���ان، ئاگادار کردن���ەوە، بڕینی 
مووچ���ە، سەرزەنش���تکردن( هەی���ە ب���ەاڵم س���ەرۆکی فەرمانگە دەس���ەاڵتی 
هەڵوەش���اندنەوەى ئەم سزایەکانی نییە بەپێی ماددەى سێزدەیەم لە یاسای 
بەرزەفت���ی فەرمانبەران���ی دەوڵ���ەت و کەرت���ی گش���تی ژمارە 14ى س���اڵی 
1991هەموارکراو دەبێت بەرزی بکاتەوە بۆ وەزیر یان الیەنی نەبەس���تراو 

بە وەزارەت بەمەبەستی هەڵوەشاندنەوەى.

هەڵنەوەشاندنەوەى سزاکان
١- لەکات���ی پێش���کەش نەکردنی بێ���دادی و تانەلێدان لە الی���ەن فەرمانبەری 
سزادراو و لە ماوەى دیاری کراو لە رۆژی پێڕاگەیاندنی بڕیاری سزادانەکەى 

٢- لەکاتی یاسایی بوونی بڕیاری سزادانەکە و رەتکردنەوەى تانەو بێدادی 
پێشکەشکراو لە ماوەى دیاری کراو.

٣- ئەگەر س���اڵێک بەس���ەر سەپاندنی س���زاکە تێپەڕی بۆ س���زاکانی یەکەم 
و دووەم و س���ێیەم و چوارەم���ی م���اددەى هەش���تەم لە یاس���ای بەرزەفتی 
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فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 1991 هەموارکراو 
و کارەکانی لەم س���اڵەدا بە رێکوپێکی ئەنجام نەدات و ئەمەش دەگەڕێتەوە 
س���ەر دەس���ەاڵتی خەماڵندنی وەزیر یان س���ەرۆکی الیەنی نەبەس���تراو بە 

وەزارەت)1(.

سزانەدانی فەرمانبەر لەکاتی ئەنجامدانی سەرپێیچی
١- ئەگەر کردەوەکە لەسەر فەرمانی سەرووی خۆی بوو)2(: 

ئەگەر هاتوو ئەم فەرمانانە سەرپێچی بوون ئەوا لە سەر فەرمانبەرەکەیە 
کە بۆ سەرۆکی خۆی روون بکاتەوە  بە نووسین  رووی ئەم سەرپێچییە 
و پابەند نابێت بە جێبەجێكردنی ئەم فەرمانانە، تەنیا ئەگەر سەرۆکەکەى  
بە نووسین جەختی لە سەر كردەوە، لەو كاتەدا سەرۆكەكە بەرپرسیارە 
لە س���ەرپێچییەکە و بەهیچ ش���ێوەیەک نابێت فەرمانبەرەکە رووبەڕووی 

لێکۆڵینەوەو لێپرسینەوە بکرێت.

٢ - جیاوازی راڤە و لێکدانەوە

بریتیی���ە لە چۆنیەتی راڤەکردنی یاس���ا و رێنمایی���ەکان، بەاڵم ئەگەر دەقە 
یاس���اییەکە یان رێنماییەکە روون و ئاش���کرا بوو و بواری راڤەى نەبوو 
ئ���ەوا نابێت فەرمانبەر س���ەرپێچییەکە بە ئەنقەس���ت ب���کات، بە بیانیووی 
راڤەکردن���ی بە ویس���تی تایبەتی و بەرژەوەندی خ���ۆی لەگەڵ ئەوەى کە 

دەقە یاساییەکە یان رێنماییەکە راڤەکردن هەڵناگرێت. 

 1991 ساڵی  ژمارە14ى  گشتی  کەرتی  و  دەوڵەت  فەرمانبەرانی  بەرزەفتی  یاسای  لە  سێزدەیەم  ماددەى   )1(
هەموارکراو .

)2( ماددەى چوارەم / برگەى سێیەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 
1991 هەموارکراو )سێیەم: رێزگرتن لە سەرۆکەکانی و پابەند بوون بە رەوشت و گیانی وەرزشی لە كاتی ئاخاوتن 
لەگەڵیان  و گوێڕایەڵی فەرمانەکانیان بێت دەربارەى بە بەجێ گەیاندنی ئەرکەکانیان لە سنووری رێگاپێدراو لە یاسا 
و پەیڕەو و رێنماییەكان، ئەگەر هاتوو ئەم فەرمانانە سەرپێچی بوون ئەوا لە سەر فەرمانبەرەکەیە کە بۆ سەرۆکی 
خۆی روون بکاتەوە  بە نووسین  رووی ئەم سەرپێچییە و پابەند نابێت بە جێبەجێكردنی ئەم فەرمانانە، تەنیا ئەگەر 

سەرۆکەکەى  بە نووسین جەختی لە سەر كردەوە، لەو كاتەدا سەرۆكەكە بەرپرسیارە لە سەرپێچییەکە.. (



ئامادەکردنی: فتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  43 رێبەری لێکۆڵینەوەى بەرزەفتیی فەمانبەرانی شارستانی

٣- هۆکارێکی رادەبەدەر
فەرمانب���ەر لەکاتی بەجێ نەگەیاندنی ئەرکەکانی بە هۆکارێکی رادەبەدەر 

لە توانای خۆی و ناکرێت لێپرسینەوەو سزا بدرێت.
ب���ۆ نموون���ە: نەهاتن���ی بۆ س���ەر کاری خ���ۆی بەهۆی نەخۆش���ییەک )کە 
رێگربێت لەهاتنی بۆ س���ەر کار( یان رووداوێکی نەخوازراو یان نەهاتنی 

بۆ سەرکار بەهۆی باری ئەمنی.
٤- لەدەستدانی شیانی یاسایی فەرمانبەر

ئەگەر فەرمانبەرەکە تووش���ی ش���ێت بوون بوو یان نەخۆشی دەروونی 
ک���ە هەڵس���ێت ب���ە س���ەرپێچییەک لەکات���ی نەخۆش���ییەکەى ی���ان ب���اری 

دەروونییەکەى، لەو کاتەدا نابێت فەرمانبەرەکە سزا بدرێت.

٥- ناڕێکی بەڕێوەبردنی فەرمانگەکە

نەبوونی دەس���ەاڵتەکان و پەیکەری رێکخس���تنێکی روون و دیاریکراوی 
فەرمانگەکە یان هاودژ بوون و ناڕوونی یاساو رێنماییەکان.

سزادانی سەرۆک و ئەندامانی لیژنەى لێکۆڵینەوە لە سەر کاری لێکۆڵینەوە )1(
مەبەس���تی پێکهێنان���ی لیژنەى لێکۆڵینەوە گەیش���تنە بە راس���تییەکان و 
دیاریکردن���ی الیەنی کەمتەرخەم و م���ەودای کەمتەرخەمییەکەى و بڕی 
ئ���ەو زیانەى کە بەر فەرمانگەکە کەوتووە و، دەس���ەاڵتەکانی فراوانە و 
دەس���ەاڵتی خەماڵندنی هەیە )الس���لطة التقدیریة( ل���ە تێرامان لە بەڵگەو 
دیکۆمێنت���ەکان ت���ا دەگات���ە دەرەنجام���ەکان و راس���پاردەکان و ب���ەرز 
دەکرێتەوە بۆ کەس���ی پێکهێنەری لیژنەکە )وەزیر یان سەرۆکی الیەنی 
نەبەس���تراو بە وەزارەت یان سەرۆکی فەرمانگە( یان پەسەندی دەکات 

)1( علی خلیل الجنابی، مشاور قانونی، )سلطة االدارة فی معاقبة أعضاء اللجان التحقیقیە، رۆژنامەى )الصباح الجدید( 
الپەرە ٩ لە ژمارە 3985 لە 2018/7/25.
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یان پەس���ەندی ن���اکات یان هەڵدەس���تێت بە گەڕاندن���ەوەى بۆ دووبارە 
لێکۆڵین���ەوە ئەگەر ب���ڕوای بە چۆنیەت���ی لێکۆڵینەوەکە نەب���وو دەکرێت 
هەم���ان لیژنە دووبارە لێکۆڵین���ەوە بکات یان لە رێگای لیژنەیەکی نوێی 

لێکۆڵینەوە.

هەندێک جار فەرمانگەکان هەڵدەستن بە پێکهێنانی لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە 
لەسەر لیژنەى لێکۆڵینەوەی پێشوو بەهۆی کەمتەرخەمی لە لێکۆڵینەوە 
یان راس���پاردەى دیاریکراو نانووسێت یان راسپاردەى زۆر بەرزتر لە 

راسپاردەى شایستەی کردەوەکە.

١- ناکرێت لیژنەى لێکۆڵینەوە سزا بدرێت لەسەر کاری لێکۆڵینەوەکەى 
یان راس���پاردەکانی چونکە راس���پاردەکان بنەمایەکی یاساییان نییە، تا 
نەبێتە بڕیار و دەس���ەاڵتی پەسەندکردن دەتوانێت پەسەندی نەکات یان 
هەمواری بکات ی���ان بەدووبارەکردنەوەى لێکۆڵینەوەکە یان لیژنەیەکی 
دیک���ەى لێکۆڵین���ەوە پێکبهێنێت ب���ۆ نموونە )بڕی���اری دادگای دادوەری 
فەرمانبەران���ی حکومەتی عێراقی لە بڕیاری ژمارە 2018/16 لەس���ەر 
داوای ژم���ارە 766/ج/2017 ل���ە 2018/4/15 بڕی���اری داوە س���زای 

ئاگادارکردنەوە بۆ سەرۆکی لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە هەڵوەشێنێتەوە(.)1(

٢- تەنیا ئەگەر راسپاردەکانی بەهۆی وەرگرتنی بەرتیل یان بەدیکردنی 
توخمێکی سزایی کە لیژنەکە ئەنجامی دابێت ئەوا دەتوانێت سزا بدرێن.

هەروەه���ا ئەگ���ەر دەرک���ەوت بەبەڵگەوە راس���پاردەکان ب���ە کاریگەری 
خزمایەتی  یان دوژمندارییەتی دراوە ئەوا لەم حاڵەتە دەتواندرێت سزا 

بدرێن.

٣- هەروەها ئەگەر لیژنەکە لە بنەڕەتدا هەڵنەس���تا بە کاری لێکۆڵینەوە 

)1( علی خلیل الجنابی، مشاور قانونی، )سلطة االدارة فی معاقبة أعضاء اللجان التحقیقیة، رۆژنامەى )الصباح الجدید( 
الپەرە ٩ لە ژمارە 3985 لە 2018/7/25.
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ی���ان دوای خس���ت ئ���ەوا دەکرێت س���ەرۆک و ئەندامانی لیژنەکە س���زا 
بدرێ���ن چونک���ە لەم حاڵەتە دەرچوونە لە فەرمانی س���ەرووی خۆی کە 
دەرچوونە لە ئەرکەکانی فەرمانبەر مادەى )چوارەم/س���ێیەم( لە یاسای 
بەرزەفت���ی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە14ى س���اڵی 

1991 هەموارکراو)1(

بێتاوانی فەرمانبەرى سەرپێچیکار لە دادگاکان نابێتە هۆی نەسەپاندنی سزاکان)2(
لەکات���ی بێتاوان���ی فەرمانبەر لە دادگاکان یان لەکات���ی ناردنی فەرمانبەر بۆ 
دادگای تایبەت کە لەالیەن لیژنەی لێکۆڵینەوە نێردراوە یان راگرتنی لەالیەن 
دادگا تایبەتمەندەکان، نابێتە هۆی س���زانەدانی لەالی���ەن لیژنەى لێکۆڵینەوە، 
وات���ا ئەگ���ەر بێتاوانیش لە دادگا دەرچ���وو دەتواندرێت یەکێک لە س���زاکان 
بەسەر فەرمانبەرە سەرپێچیکەرەکە بسەپێنێت ئەگەر بۆ لیژنەى لێکۆڵینەوە 
روون بووەوە کە کارێک���ی کردووە پێچەوانەى ئەرکەکانی فەرمانبەرەکەیە 

بە سزای دەرکردن )فصل( و لێخستنیشەوە )عزل(. 

کەوات���ە ئەگ���ەر بۆ لیژنەى لێکۆڵین���ەوە روون بووەوە ک���ە کارێکی کردووە 
مان���ەوەى ل���ە وەزیفە زی���ان بە بەرژەوەندی گش���تی دەگەیەنێ���ت دەتوانێت 
پێش���نیار ب���کات بە س���زادانی )فصل( یان )ع���زل( بەبێ ئ���ەوەى بینێرێت بۆ 

دادگای تایبەتمەند.

)1( ماددەى چوارەم برگە سێیەم: سێیەم: رێزگرتن لە سەرۆکەکانی و پابەند بوون بە رەوشت و گیانی وەرزشی 
لە كاتی ئاخاوتن لەگەڵیان  و گوێڕایەڵی فەرمانەکانیان بێت دەربارەى بە بەجێ گەیاندنی ئەرکەکانیان لە سنووری 

رێگاپێدراو لە یاسا و پەیڕەو و رێنماییەكان...........(
)2( ماددەى بیست و سێیەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 1991 
پێناویدا  لە  کە  کردەوەى  ئەو  لە سەر  کردنی  ئازاد  یان  فەرمانبەر  بێتاوانی  و سێیەم:  بیست  )مادەی  هەموارکراو 

ئیحالەى دادگا تایبەتمەندەکان کراوە بێبەری ناکرێت لە سەپاندنی یەکێک لەم سزایانەى هاتوو لەم یاسایە.. (



ئامادەکردنی: فتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  46 رێبەری لێکۆڵینەوەى بەرزەفتیی فەمانبەرانی شارستانی

مەرج نییە ئەندامی داواکاری گشتی ئامادە بێت وەک چاودێر لە لیژنەى لێکۆڵینەوە
بە پێی پەیڕەوی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ژمارە 8ى ساڵی 
2011  )سیس���تەمی کاری لیژنەکان���ی لێکۆڵینەوەی بەرزەفتی پێکهێنراو بەپێی 
یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى س���اڵی 
1991ى هەموارک���راو و رێوش���وێنەکانی داواکاری گش���تی تایبەت بەم بابەتە 
بەپێی یاس���ای داواکاری گشتی ژمارە 159ى س���اڵی 1979( و بەرکار بەپێی 
یاس���ای پەرلەمانی کوردس���تان ژمارە 18ى س���اڵی  2007( کە لە رۆژنامەى 
وەقایع���ی کوردس���تان ژمارە 135 ل���ە 2011/10/17 باڵوکراوەتەوە هاتووە: 
)المادة االولی: ١- ............ ، فعلى الوزير المختص او رئيس الدائرة تأليف لجنة 
تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكوم احدهم حاصال على 

شهادة جامعية اولية في القانون، وبحضور االدعاء العام(.

بەاڵم س���ەرۆکایەتی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردس���تان بە فەرمانیان 
ژم���ارە 2228 ل���ە 2012/9/25 کە لە رۆژنامەى وەقایعی کوردس���تان ژمارە 
159 لە 2013/3/31 ئەم سیس���تەمەى سەرەوەى هەڵوەشاندۆتەوە کە تیایدا 

هاتووە: 

پاڵپش���ت ب���ەو دەس���ەاڵتەى پێم���ان دراوە و ئام���اژە ب���ە بڕیاری ژم���ارە )1ى 
کۆبوون���ەوەى ئەنجوومەن���ی وەزی���ران ژم���ارە 12 ل���ە رۆژی 2012/8/15 
بڕیارمان���دا بە: هەڵوەش���اندنەوەى  )سیس���تەمی کاری لیژنەکانی لێکۆڵینەوەی 
بەرزەفتی پێکهێنراو ژمارە 8ى ساڵی 2011. ٢- کارکردن بە یاسای بەرزەفتی 
فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 1991 هەموارکراو(.

هەروەها لە رای ئەنجوومەنی شورای هەرێم ژمارە 2012/22 لە 2012/11/6 
هاتووە )بڕیارەکانی دەرچوو پاڵپش���ت بە راسپاردەکانی لیژنەکانی لێکۆڵینەوە 
بە پووچەڵ داناندرێت بەبێ ئامادەبوونی نوێنەری داواکاری گش���تی - ال تعتبر 
القرارات الصادرة استنادا الى توصيات اللجان التحقيقية المنعقدة بدون حضور 

ممثل االدعاء العام باطلة(.
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کەوات���ە ئامادەبوونی ئەندامی داواکاری گش���تی وەکو چاودێر لە لیژنەکانی 
لێکۆڵنەوە لەس���ەر فەرمانبەران مەرج نییە و تەنیا دەکرێت لەکاتی پێکهێنانی 
لیژنەى لێکۆڵینەوە و سەپاندنی سزاکان ئاگاداربکرێنەوە)1( نەک ئامادەبوون 

لە لیژنەکە بەپێی ئەم دەقە یاساییانە و روونکردنەوانەى خوارەوە:

١- لە ماددەى دەیەم لە یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت ژمارە 
14ى س���اڵی 1991 هەم���وار کراو نەهات���ووە )2(  ، کە ئەندامی داواکاری 
گش���تی ئام���ادەى لیژنەی لێکۆڵین���ەوە بێت وەکو چاودێ���ر، تەنیا هاتووە 
لە س���ەرۆک و دوو ئەن���دام پێک دێت کە یەکێکی���ان هەڵگری بڕوانامەى 
زانکۆی���ی بێ���ت لە یاس���ا )ئەمەش مانای ئەوەیە کە س���یفەتی یاس���ایی و 

دادوەری دەدات بە لیژنەی لێکۆڵینەوە(.

٢- لە یاس���ای )هەڵوەشاوەى()3(  بەرزەفتی فەمانبەرانی دەوڵەت ژمارە 69ى 
ساڵی 1936 تەنیا هاتووە لە سەرۆک و دوو ئەندام پێکدێت واتا بێ ئەوەى 
باس���ی دەرچووی یاس���ا بکات و یاس���ای داواکاری گش���تی ژمارە )159( ى 
س���اڵی 1979 هەموار کراو بە یاس���ای پەرلەمانی کوردس���تان ژمارە 18ى 
س���اڵی  2007 لە ماددە 12 هاتووە)4( کە داواکاری گش���تی ئامادە دەبێت لە 

)1( مادەى هەشتەم لە یاسای داواکاری گشتی ژمارە )159( ى ساڵی 1979 هەموار کراو بە یاسای پەرلەمانی 
کوردستان ژمارە 18ى ساڵی  2007 ) المادة 8: ثانيا – على الجهات المختصة – عدا ما استثنى منها بنص خاص 
– اعالم االدعاء العام بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس التي تتولى التحقيق والمحاكمة وبالقضايا التي تنظرها، قبل 
موعد المرافعة فيها بمدة ال تقل عن ثمانية ايام، وتزويده بنسخ من القرارات التي تصدرها خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ صدورها(.
)2( ماددەى دەیەم / برگەى یەکەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 
1991 هەموارکراو )یەکەم: لە سەر وەزیر یان سەرۆکی فەرمانگەیە بە پێکهێنانی لیژنەى لێکۆڵینەوە لە سەرۆک 

و دوو ئەندامی خاوەن شارەزایی و بە مەرجێک یەکێکیان بڕوانامەى بەرایی زانکۆی بەدەست هێنا بێت لە یاسا(.
لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی  )3( هەڵوەشاوەتەوە بەپێی ماددەى بیست و پێنجەم  
ژمارە14ى ساڵی 1991 هەموارکراو ) یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت ژمارە 69 ی ساڵی 1936ى هەموار 

کراو هەڵدەوەشێتەوە و کار بە هیچ دەقێک ناکرێت رێگربێت لە بەردەم حوکمەکانی ئەم یاسایە.
)4( یاسای داواکاری گشتی ژمارە )159( ى ساڵی 1979 هەموار کراو بە یاسای پەرلەمانی کوردستان ژمارە 18ى 
ساڵی  2007 مادة 12 اوال – على االدعاء العام، الحضور امام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون 
االدعاء العام ومجلس االنضباط العام ولجان االنضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل، واية هيئة او لجنة 

او مجلس ذي طابع قضائي جزائي. 
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لیژنەى بەرزەفتکاری ئەمەش لەبەر ئەوە بووە کە لەیاسای ژمارە 69ى ساڵی 
1936 نەهاتووە کە یەکێک لە س���ەرۆک و ئەندامانی لیژنە دەبێت دەرچووی 

یاسا بێت و لەو حاڵەتەدا سیفەتێکی یاسایی و دادوەری وەرناگرێت.

3 - بەپێی ماددەى بیس���ت و پێنجەم  لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی 
دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە14ى ساڵی 1991 هەموارکراو هاتووە 
)کار بە هیچ دەقێک ناکرێت رێگربێت لە بەردەم حوکمەکانی ئەم یاسایە( 
لەگەڵ ئەوەى یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی 
کارپێکراو لەدوای یاس���ای داواکاری گشتی کارپێکراو دەرچووە کەواتە 
کار بە یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 

14ى ساڵی 1991 هەموارکراو دەکرێت.

4 - دەستەواژەى ئامادەبوونی داواکاری گشتی)1(  لە لیژنەکانی بەرزەفتی 
کە هاتووە لە یاس���ای )هەڵوەش���اوەی( بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت 
نەک لە یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 

14ى ساڵی 1991 هەموار کراو)کە بە لیژنەى لێکۆڵینەوە هاتووە(..

چارەسەری مشتومڕی ئەندامی داواکاری گشتی لە لیژنەکانی لێکۆڵینەوە
لەب���ەر ناڕوونی و ناکۆکی یاس���ایی پێویس���تە لەالی���ەن حکومەتی هەرێمی 
کوردس���تان ئ���ەم بابەت���ە یەکالی���ی بکرێت���ەوە ب���ە ئامادەکردن���ی یاس���ای 
هەموارکردن���ی م���اددەى 10 لە یاس���ای بەرزەفتی فەرمانب���ەران و کەرتی 
گش���تی ژمارە 14ى س���اڵی 1991ى هەموارکراو و بەروونی تێیدا دیاری 
بکرێت کە ئایا لە لیژنەى لێکۆڵینەوە ئەندامی داواکاری گشتی وەکو چاودێر 

بەشدار بێت یان پێویست ناکات بەشدار بێت.

)1( مادە 12 لە یاسای داواکاری گشتی ژمارە )159( ى ساڵی 1979 هەموار کراو بە یاسای پەرلەمانی کوردستان 
ژمارە 18ى ساڵی  2007.
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دڵنیاییە یاس���اییەکان )الضمانات القانونیة( بۆ فەرمانبەری س���ەرپێچیکار لە 
قۆناغی لێکۆڵینەوەی بەرزەفتی

١- رووبەڕووکردن���ەوەى فەرمانبەرەک���ە ب���ە ئ���ەو س���ەرپێچییەى ک���ە 
ئاراستەى کراوە.

٢- نووسینەوەى کۆنووسەکانی لیژنەى لێکۆڵینەوە.

٣- پێدانی ماف بە فەرمانبەر بۆ تێڕامان لە گشت بەڵگەو دیکۆمێنتەکانی 
لێکۆڵینەوەکە.

٤- مافی بەرگری لەخۆکردن و داواکردنی پارێزەر.
٥- سەربەخۆیی و بێالیەنی لیژنەی لێکۆڵینەوە.)1( 

٦- مافی بێدادی پێشکەشکردن و تانە لەکاتی سەپاندنی سزاکان

دەسەاڵتی لیژنەى لێکۆڵینەوە  بۆ پێشنیارکردنی گواستنەوە یان الدانی 
فەرمانبەر لە لێپرسراویەتی)2( 

لیژنەى لێکۆڵینەوە دەسەاڵتی پێشنیارکردنی گواستنەوەى راژەى فەرمانبەر 
ی���ان پێش���نیاری الدانی لە لێپرس���راویەتی نییە، بەپێی م���ادەى دەیەم/ برگە 
دووەم لە یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 
14ى س���اڵی 1991 هەموارک���راو، لیژن���ە ی���ان دەبێ���ت یەکێک لە س���زاکان 
پێش���نیار ب���کات بەس���ەر فەرمانبەری س���ەرپێچیکار یان بە ئەنج���ام نەدانی 
لێکۆڵینەوە و داخستنی لێکۆڵینەوەکە)3(  و ئەم بابەتە لە دەسەاڵتی خەماڵندنی  
القليم  العدل  وزارة  حمدامين،  ياسين  سردار  القاضي  العامة(،  الوظيفة  مجال  في  االنضباطي  )التحقیق  بحث   )1(

كوردستان- مجلس الشورى، سنة 2013، ص 41 - 48.
)2( رێوشوێنەکانی لێکۆڵینەوەى کارگێڕی و پرەسیپی رەوایی(، ئامادەکردنی توێژەر: کوثر حازم سلطان- وەزارەتی 

خوێندنی بااڵو توێژینەوەى زانستی فیدڕالی کە لەم بەستەرە ئەلیکترۆنییە باڵوکرایتەوە لەرێکەوتی 2020/3/12
www.sasiq.edu.iq/pages?id=23

)3( ماددەى دەیەم/بڕگە دووەم  لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 1991 
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الیەنی کارگێڕییە )الس���لطة التقدیریة( بەپێی بەرژەوەندی گش���تی کە ئەگەر 
بەرژەوەندی گشتی وا پێویست بکات کە بگوازرێتەوە یان لە لێپرسراویەتی 
البدرێت ئەوا لەدەس���ەاڵتی دەس���ەاڵتداریەتی کارگێڕییە و هیچ پەیوەندی بە 
لیژنەى لێکۆڵینەوە نییە بەاڵم بڕیاری خەماڵندنی الیەنی کارگێڕی بەشێوەی 
رەه���ا نیی���ە، لەکاتێک���دا دەبێت ئەگ���ەر فەرمانبەرەک���ە پابەن���د نەبووبێت بە 

ئەرکەکانی خۆی و دەبێت بەرژەوەندی گشتی تێیدا فەراهەم بکرێت)1(.

دەسەاڵتی لیژنەى لێکۆڵینەوە بۆ پێشنیاری وشیارکردنەوەى)تنبیه(ى فەرمانبەر)2( 
لیژنەى لێکۆڵینەوە دەس���ەاڵتی پێش���نیارکردنی وش���یارکردنەوەى )تنبیه(ی 
فەرمانبەری نییە بۆ ئەوەى جارێکی دیکە سەرپێچییەکەى دووبارە نەکاتەوە 
بەپێی ماددە 10 لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی 
ژمارە 14ى ساڵی 1991 هەموار کراو یان دەبێت یەکێک لەو سزایانەى کە 
لەم یاسایەدا هاتووە بەسەر فەرمانبەر بسەپێندرێت یان بێتاوان دەرچوونی 

فەرمانەرەکە و داخستنی لێکۆڵینەوە)3(.

هەموارکراو ) ........ یان بە ئەنجام نەدانی لێپرسینەوە لە فەرمانبەر و داخستی لێکۆڵینەوە یان سەپاندنی یەکێک لە 
سزاکانی هاتوو لەم یاسایە، هەموو ئەمانە بەرز دەکرێتەوە بۆ ئەو الیەنەی کە فەرمانبەرەکەى ئیحالە کردووە.ە(.

)1( بڕیاری ژمارە 218/بەرزەفتی/تەمییز/2006 کە باڵوکراوەتەوە لە کتێبی بڕیارو فەتواکانی ئەنجوومەنی شورای 
دەوڵەتی عێراق ساڵی 2006 .

)2( رێوشوێنەکانی لێکۆڵینەوەى کارگێڕی و پرەسیپی رەوایی(، ئامادەکردنی توێژەر: کوثر حازم سلطان- وەزارەتی 
خوێندنی بااڵو توێژینەوەى زانستی فیدڕالی کە لەم بەستەرە ئەلیکترۆنییە باڵوکرایتەوە لەرێکەوتی 2020/3/12

www.sasiq.edu.iq/pages?id=23
)3( ماددەى دەیەم/بڕگە دووەم  لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 1991 
هەموارکراو ) ........ یان بە ئەنجام نەدانی لێپرسینەوە لە فەرمانبەر و داخستی لێکۆڵینەوە یان سەپاندنی یەکێک لە 

سزاکانی هاتوو لەم یاسایە، هەموو ئەمانە بەرز دەکرێتەوە بۆ ئەو الیەنەی کە فەرمانبەرەکەى ئیحالە کردووە.ە(.
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لێپرسینەوە لە فەرمانبەری خانەنشینکراو
فەرمانب���ەری خانەنش���ینکراو س���یفەتی فەرمانب���ەری نامێنێ���ت و پەیوەندی 
دەپچڕێ���ت لەگ���ەڵ فەرمانگەک���ەى و لەیاس���ای بەرزەفت���ی فەرمانبەران���ی 
دەوڵەت و کەرتی گش���تی هاتووە کە جێبەجێدەکرێت لەس���ەر )هەر کەسێک 
وەزیفەیەک���ی پێ بدرێت لە ناو میالکی وەزارەت یان الیەنی نەبەس���تراو بە 
وەزارەت.()1( کەوات���ە ناکرێت لێپرس���ینەوە ولێکۆڵینەوەى لەگەڵ بکرێت ئەم 
بابەتە دەهێڵدرێتەوە بۆ دادگا تایبەتمەندەکان و داواکاری گشتی و دەستەى 
دەس���تپاکی بەپێی ماددەى 19 بڕگە دووەم یاس���ای سزادانی عێراقی ژمارە 
111ى س���اڵی 1969 هەموارک���راو)2(  مامەڵ���ەی لەگەڵ دەکرێ���ت کە تیایدا 
هاتووە ) راس���پێردراو بە خزمەتی گشتی لەکاتی کۆتایی هاتنی وەزیفەکەى 
ی���ان کارەک���ەى... رێگرنابێ���ت  لە لێپرس���ینەوەی ب���ە پێ���ی حوکمەکانی ئەم 
یاسایە()3( نەک پێکهێنانی لیژنەى لێکۆڵینەوە، گرنگترین شت لەم بابەتە کاتی 
ئەنجامدانی سەرپێچییەکەیە ئەگەر لە کاتی وەزیفەدا سەرپێچییەکەى کردبێت 
ئەوا دەتواندرێت لێپرسینەوەى لەگەڵ بکرێت لەالیەن دادگا تایبەتمەندەکان.

)1( ماددەى یەکەم / برگەى سێیەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 
1991 هەموارکراو.

)2( بڕوانە برگەی 2 مادە  19 لە یاسای سزادانی عێراقی ژمارە 111 ى ساڵی 1969 هەموار کراو )2 – المكلف 
بخدمة عامة: كل موظف او مستخدم او عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية 
والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية 
واإلدارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكالء الدائنين )السنديكيين( والمصفين والحراس القضائيين وأعضاء 
مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة او 
إحدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة 
بأجر او بغير أجر. وال يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته او عمله 

متى وقع الفعل الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه
)3( کۆتایی هاتنی وەزیفە یان کارەکەى بریتییە لە: ١- وازهێنان )االستقالة( ٢- خانەنشین  ٣- دەرکردن لە وەزیفەو 

نەگەڕانەوەى ٤- لێخستن )العزل(  ٥- کۆتایی هاتن بە راژەى بەهۆ نەهاتنی بۆ دەوام و بەهەر هۆیەکی دیکە بێت.
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فەرمانبەری تەنسیب و خواستراو )اإلعارة(
فەرمانب���ەری تەنس���یبکراو یان خواس���تراو بۆ فەرمانگەیەکی دیکە، یاس���ای 
بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 1991 
هەموارکراو لەسەر جێبەجێ دەکرێت)1( بەرامبەر ئەو کردەوە سەرپێچییەى 
کە ئەنجامی دەدەن جا چ کاتی کە لە فەرمانگە رەسەنەکەى بوو یان لە کاتی 

تەنسیبکردن یان خواستنەکە لە فەرمانگەى سوودمەند.
فەرمانگ���ەى س���وودمەند کە مووچەو دەرماڵەى بۆ خ���ەرج دەکات دەکرێت 
لیژنەى لێکۆڵینەوەى لەسەر دروست بکرێت و وێنەیەک لە سەپاندنی سزاکە 

یان بێتاوانی بنێردرێت بۆ فەرمانگە رەسەنەکەى.
لێ���رە گرنگ ئەوەیە بەهۆی س���ەرپێچییەکەى چ زیانێکی ماددی و مەعنەوی 

بە فەرمانگەى سوودمەند گەیاندووە.

راسپاردەى لیژنەی لێکۆڵینەوە بە تاوانبارکردنی فەرمانبەر بە یاسای سزادانی 
عێراقی ژمارە 111ى ساڵی 1969 هەموارکراو

ل���ە پس���پۆری کاری لیژن���ەى لێکۆڵین���ەوە نیی���ە فەرمانبەری س���ەرپێچیکار 
تۆمەتباربکات بە یەکێک لە ماددەکانی یاسای سزادانی عێراقی ژمارە 111ی 
ساڵی 1969 هەموارکراو، چونکە کاری لیژنە دیاری کراوە )یان سەپاندنی 
یەکێ���ک لە س���زاکان یان داخس���تنی لێکۆڵینەوەکە بە بێتاوان���ی فەرمانبەری 
س���ەرپێچیکار( بەپێی ماددە 10 لە یاس���ای بەرزەفت���ی فەرمانبەرانی میری 
و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى س���اڵی 1991 هەموارکراو، ئەگەر بۆ لیژنەى 
لێکۆڵین���ەوە روونببێت���ەوە ک���ە ئ���ەو ک���ردەوە س���ەرپێچییەى فەرمانبەرەکە 
ئەندجامی داوە دەچێتە خانەى تاوان یان کەتن، ئەوا لیژنە پێش���نیار دەکات 

بە ناردنی بۆ دادگای تایبەتمەند.
)1( ماددەى بیست و دووەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 1991 
هەموارکراو )فەرمانبەری خواستراو یان راژە گواستراوە، رێگرنابێت لە لێپرسینەوەی بە پێی حوکمەکانی ئەم یاسایە. 



ئامادەکردنی: فتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  53 رێبەری لێکۆڵینەوەى بەرزەفتیی فەمانبەرانی شارستانی

وەس���تاندنی حوکم���ی خاوەن پس���پۆری )ذات اختص���اص( لەگەڵ وەس���تاندنی جێبەجێکردنی 
حوکمەکە )ایقاف التنفیذ( 

ئەگ���ەر فەرمانب���ەر راگیرا لەالی���ەن الیەنێکی خ���اوەن پس���پۆری و بڕیاری 
دادگا دەرچ���وو بە س���زای کۆتوبەند )س���البة للحریة()1( لەگەڵ وەس���تاندنی 
جێبەجێکردن )ایقاف التنفیذ( بەپێی ماددەکانی 118 و 144 و 145 و 146 
و 147 و 148  و 149 لە یاس���ای س���زادانی عێراقی ژمارە 111ی ساڵی 
1969 هەموارکراو بۆ ماوەى سێ ساڵ )لەژێر تاقیکردنەوە( بەمەرجێک لە 

ماوەى ئەم سێ ساڵەدا هەڵسوکەوتی باش بێت ئەوا:

- حوکم���دراو بە س���زای دژە ئ���ازادی )س���البة للحریة( لەگەڵ وەس���تاندنی 
جێبەجێکردن���ی س���زاکە، پ���اش دەرچوون���ی حوکمەک���ە دەگەڕێتەوە س���ەر 

وەزیفەکەى خۆی و دەوامی ئاسایی خۆی دەکات.

- ئەگەر بریاری حوکمی دادگا بە وەستاندنی جێبەجێکردن ئەوا دەگەڕێتەوە 
سەر کاری ئاسایی خۆی.

- ئەگەر لەماوەى )ژێر تاقیکردنەوە( هەڵسوکەوتی باش بوو و دادگا هەڵسا  
بە هەڵوەشاندنەوەى حوکمەکەی ئەوا دەگەڕێتەوە سەر کاری ئاسایی خۆی.

-  لەکات���ی دەرنەچوون���ی بڕیاری دادگا بە هەڵوەش���اندنەوەى وەس���تاندنی 
جێبەجێکردنەکە، پاش کۆتایی هاتنی ماوەى راگرتنی جێبەجێکردنی حوکمەکە 

ثانيا:  االول/ثانیا  الفرع  االول،  المطلب  المقارنة،  األنظمة  في  وأنواعها  العقوبة  مفهوم  أحمد،  عبدالمنعم  فؤاد  د.  أ.   )1(
العقوبات السالبة للحرية منشور فی 2011/10/19 ومتاح فی 2020/4/1 فی الموقع االلکترونی

 https://www.alukah.net/sharia/035474// : 
)العقوبات السالبة للحرية هي األشغال الشاقة بنوعيها المؤبد والمؤقت والسجن والحبس: 1 - األشغال الشاقة: هي 
سلب حرية المحكوم عليه وإلزامه بأعمال شاقة طيلة حيلته إن كانت العقوبة مؤبدة ، أو المدة التي يحددها الحكم إن 

كانت مؤقتة
2 - السجن: وهو سلب حرية المحكوم عليه وإلزامه بأعمال أقل مشقة من األعمال التي يلزم بها المحكوم عليه باألشغال 

الشاقة وذلك خالل المدة التي يحددها الحكم
3 - الحبس: وهو سلب حرية المحكوم عليه الذي يلتزم أحيانا بالعمل ويعفى أحيانا أخرى من هذا االلتزام ، وذلك 

خالل المدة التي يحددها الحكم
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ئەوا بریاری دادگاکە و حوکمەکە وەکو نەبووە مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت.)1(

- ل���ە یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی میری و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى 
س���اڵی 1991 هەموارک���راو بڕیاری راگرتن���ی جێبەجێکردنی حوکمی دادگا 
)ایق���اف التنفید( نەهاتووە تەنیا هات���ووە ئەگەر بەند بکرێت بە بڕیاری دادگا 

ئەوا )فصل یان عزل( دەکرێت.

تاوانەکانى ئابڕووبەر )المخلة بالشرف(
)تاوان���ی ئابڕووبەر - مخلة بالش���رف ( بریتین لە: تاوانەکانی )الس���رقة- دزی 
واالختالس-بردن���ی ماڵ���ی دەوڵەت والتزوير-س���اختە وخيان���ة األمانة-ناپاکی 
لەئەمانەت واالحتيال-فێڵکردن والرشوة- بەرتیل وهتك العرض- لەکەدارکردنی 

نامووس)2( و تیرۆر)3((.

پووچەڵکردنەوەو بەنەبوو ئەژمارکردنی کاری لیژنەى لێکۆڵینەوەو سزا سەپێندراوەکان
١-ئەگ���ەر ش���ێوازی لیژنەکە ناکۆک بێ���ت لەگەڵ ماددەى 10 لە یاس���ای 
بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 1991 
هەموار کراو یان  یەکێک لە سەرۆک و ئەندامانی لیژنەى دەرچووی یاسا 
نەبێ���ت ئەوا گش���ت رێککارەکانی لیژنەکەو تا دەگاتە س���زادانی فەرمانبەر 
هەمووی پووچەڵ دەبێتەوە چونکە لیژنەیەکە بە نایاسایی ئەژمار دەکرێت 
هەرش���تێک لەس���ەر پووچەڵ بیناکرابێت ئەوا پووچەڵە )ما بني على باطل 
فه���و باطل()4( و ناکۆکە لەگەڵ ماددەى )10( لە یاس���ای بەرزەفتی چونکە 

دیاری کردووە کە دەبێت یەکێکیان دەرچووی یاسا بێت.
)1( بریاری ژمارە 2013/82 لە 2013/9/11ی ئەنجوومەنی شورای دەوڵەتی عێراقی.

)2( ماددەى 21 بڕگەأ/6 لە یاسای سزادانی عێراقی ژمارە 111 لە ساڵی 1969 هەموارکراو.
)3( ماددەى دوازدەیەم لە یاسای بەرەنگاربوونەوەى تیرۆر لە هەرێمی کوردستان ژمارە 3ى ساڵی 2006. 

)4( رێوشوێنەکانی لێکۆڵینەوەى کارگێڕی و پرەسیپی رەوایی(، ئامادەکردنی توێژەر: کوثر حازم سلطان- وەزارەتی 
خوێندنی بااڵو توێژینەوەى زانستی فیدڕالی کە لەم بەستەرە ئەلیکترۆنییە باڵوکرایتەوە لەرێکەوتی 2020/3/12

www.sasiq.edu.iq/pages?id=23
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٢- ئەگەر کۆی س���ەرۆک و ئەندامانی لیژنەى لێکۆڵینەوە لە )٣( فەرمانبەر 
زیاتر یان کەمتر بێت چونکە لە ماددەى 10 لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی 
دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 1991 هەموارکراو بە روونی 

دیاریکراوە کە لیژنە لە سەرۆک و دوو ئەندام پێکدێت.

٣-  ئەگ���ەر فەرمانب���ەری س���ەرپێچیکار ماف���ی بەرگ���ری لەخۆک���ردن ی���ان 
ئامادەبوون لەبەردەم لیژنە پێنەدرا پاش ئاگادارکردنەوەى بەشێوەی فەرمی 
لەالی���ەن لیژن���ەى لێکۆڵینەوە ب���ەاڵم ئەگەر ئاگادارکرای���ەوەو خۆی نەهات و 

ئامادە نەبوو ئەوا بە )غیابی( لیژنەى لێکۆڵینەوە کاری خۆی دەکات.

٤ - ئەگ���ەر وت���ەى فەرمانبەر وەرنەگی���را بە بێ هی���چ هۆیەکی ڕەوا. و 
راس���تەوخۆ پێش���نیاری س���زادانی بکرێت بەبێ هاوپێچ کردنی وتەکانی 

لەگەڵ کۆنووسی لێکۆڵینەوەی لیژنەکە.

مردنی فەرمانبەر لەکاتی لێکۆڵینەوە
کۆچی دوایی فەرمانبەری نێردراو بۆ لێکۆڵینەوەى بەرزەفتی لە یاس���ای 
بەرزەفت���ی فەرمانبەران���ی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى س���اڵی 
1991 هەم���وار ک���راو نەهات���ووە و لەم حاڵەت���ەدا دەبێ���ت بگەڕێیینەوە 
س���ەر بنەما گشتییەکانی هاتوو لە یاس���ای سزادانی عێراقی ژمارە 111 
س���اڵی 1969 هەموارکراو وکە بەپێی ماددە 150ى ئەم یاسایە لە کاتی 
کۆچ���ی دوایی کردنی س���ەرپێچیکار ئەوا ئ���ەو تۆمەتان���ەى خراوەتەپاڵ 

هەڵدەوەشێتەوە)1(.

کەواتە پاڵپش���ت بەم دەقە یاساییەى س���ەرەوە کارەکانی لیژنەى لێکۆڵینەوە 
رادەوەستێت بە کۆچی دوایی فەرمانبەری سەرپێچیکار.

)1( ماددەى 150 لە یاسای سزادانی عێراقی ژمارە 111 لە ساڵی 1969 هەموارکراو ) تسقط الجريمة باحد االسباب 
التالية: 1 – وفاة المتهم. 2 – العفو العام. 3 – صفح المجني عليه في االحوال المنصوص عليها قانونا.(.
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بەرگری لەخۆ کردنی فەرمانبەری سەرپێچیکار بەهۆی پارێزەر
ماف���ی بەرگ���ری لەخۆک���ردن یەکێک���ە لە ماف���ە دەس���توورییەکانی هاتوو لە 

دەستووری عێراقی هەمیشەیی ساڵی 2005 )1( 

ل���ە حوکمەکانی یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی 
ژمارە 14ى ساڵی 1991هەموارکراو هیچ دەقێک نەهاتووە کە رێگر بێت لە 
داوای فەرمانبەر بۆ ئامادەبوونی پارێزەری بەرگری لەکاتی لێکۆڵینەوەکان 

بۆ ئەوەى بەباشترین شێوە بەرگری لەخۆی بکات.)2( 

)یەکێک لەو دڵنییانەى کە دەدرێت بە فەرمانبەری س���ەرپێچیکار داواکردنی 
پارێزەرە لەگەڵ ئەوەی هیچ دەقێک نەهاتووە لە یاس���ا کارگێڕییەکان، لەبەر 
ئەوە لەسەر الیەنە کارگێڕییەکانە کە بە کاری لێکۆڵینەوە هەڵدەستن لەگەڵ 
فەرمانبەر، دەبێت رێگای بدەن بە خودی خۆی و بریکارەکەى کە ئامادەبن 
لە بەردەم لیژنەى لێکۆڵینەوە و هێنانەئارای کەش���وهەوایەکی پێویس���ت بۆ 
بریکارەک���ەى بۆ بەرگ���ری کردن لە فەرمانبەرەکە بە باش���ترین ش���ێوە کە 

دەستەبەری تەواوی مافی بەرگری لەخۆکردن بدات. 

کەوات���ە هی���چ رێگرییەک نییە ل���ە ئامادەبوونی پارێزەر لەگ���ەڵ فەرمانبەری 
س���ەرپێچیکار لەکاتی بەڕێوەچوونی لێکۆڵینەوە لەالیەن لیژنەى لێکۆڵینەوە، 
ک���ە مس���ۆگەرکردنی مافی بەرگ���ری لەخۆکردن پێویس���تی ب���ە رێگەپێدانی 
فەرمانبەر هەیە بۆ هێنانی پارێزەری بەرگریکار لەمیانەى لێکۆڵینەوە، لەبەر 
ئ���ەوەى پێویس���تییەکە بۆ پیادەکردنی مافی بەرگ���ری لەخۆکردن، بەتایبەتی 
زۆر ل���ە فەرمانبەرانی س���ەرپێچیکار رەنگە نەتوان���ن لەزۆربەى حاڵەتەکان 
بەرگ���ری لەخۆ بکەن لەبەر هەندێ هۆکار، لەوان���ە هۆکاری پەیوەندیدار بە 
و  پیرۆزە  خۆکردن  لە  بەرگری  )مافی   :  2005 ساڵی  عێراقی  هەمیشەیی  دەستووری  لە  مادە19/چوارەم    )1(

دەسەتەبەرکراوە بۆ گشت قۆناغەکانی لێکۆڵینەوەو دادگایی کردن(.
)2( أصول التحقيق اإلداري، للمحامي رامي احمد الغالبي، عضو اتحاد الحقوقيين العرب منشور و متاح في 2020/3/13 

.https://alhussain-sch.org في الموقع االلكتروني
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الیەنی کەس���ێتی یان شیانە زانستییەکەى یان بەهۆکاری ترس و دڵەراوکێ 
و گرژیی دەروونی لەکاتی ئامادەبوونی لەبەردەم لیژنەى لێکۆڵینەوە.

لەگ���ەڵ ئەوەی کە فەرمانبەر دەتوانێت لەکاتی ئامادەبوونی بە خودی خۆی 
ب���ە هاوەڵی پارێزەرەک���ەى، مانای ئەوەنییە کە رێگابدرێت بە پارێزەرەکە بە 
پێشکەش���کردنی -مرافعة- لەبەردەم لیژنەى بەرزەفتی، و نابێت قس���ە بکات 
تەنیا بە روخسەت وەرگرتن لە سەرۆکی لیژنەى لێکۆڵینەوەکە، بە مانایەکی 
دیکە کاری پارێزەرەکە ل���ەرووی بێالیەنی لێکۆڵینەوەکە دەبێت و هەروەها 
پێشکەش���کردنی پێویس���تییەکانی بەرگری کردن ل���ە فەرمانبەرکە لە رووی 
بەرگریک���ردن ی���ان داواکاری یان تێبینییەکان لەس���ەر گوتەکانی گەواهیدەر 
-بەنووس���راو ی���ان ب���ە زارەکی- و رێگا ب���ە پارێزەرەکە نادرێت هەڵس���ێت 
ب���ە قس���ەپێبڕینی گەواهیدەرەکە بەڵک���و تەنیا پاش گوێگرتنی ل���ە گوتەکانی 

گەواهیدەرەکە ئینجا تێبینییەکانی خۆی بخاتەڕوو(.)1( 

سوێند خواردنی فەرمانبەری سەرپێچیکار و گەواهیدەرو شارەزایان
١- نابێت فەرمانبەری تۆمەتبار یان سەرپێچیکار سوێند بدرێت.

٢- دەبێت پێش وەرگرتنی رای شارەزایان و گوتەى گەواهیدەرەکان سوێند 
بدرێن: لە یاسای )الخبراء امام القضاء( ژمارە 163ى ساڵی 1964 هاتووە 

کە لەکاتی قبووڵکردنی بە شارەزا لەالیەن دادگاوە سوێند دەدرێت.

لەس���ەر ئەم بنچینەى س���ەرەوە، پێویس���تە ئەو فەرمانبەرە ش���ارەزایەى کە 
رای وەردەگیرێت س���وێند بدرێت بە پێدانی راکەى بەش���ێوەیەکی راس���ت و 

دروست و بێالیەن.

القليم  العدل  وزارة  حمدامين،  ياسين  سردار  القاضي  العامة(،  الوظيفة  مجال  في  االنضباطي  )التحقیق  بحث   )1(
كوردستان- مجلس الشورى، سنة 2013، ص 49 و 50.
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بەشی دووەم
رێگاکانی لێکۆڵینەوە و لێپرسینەوە و سەپاندنی سزا

 لەسەر فەرمانبەری سەرپێچیکار
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یەکەم: جۆرەکانی لێکۆڵینەوەو لێپرسینەوە
بەپێی یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى 
س���اڵی 1991 هەم���وار کراو دوو جۆر ل���ە لێپرس���ینەوەو لێکۆڵینەوە هەیە 
لەسەر فەرمانبەری س���ەرپێچیکار کە بەهۆیانەوە دەبێتە هۆی بێتاوانی یان 

سەپاندنی سزا دەرهەقیان:

١- لێپرسینەوە لە فەرمانبەر بە شێوەی راستەوخۆ)1( 

بریتییە لە سەپاندنی س���زا بەشێوەیەکی راستەوخۆ بەبێ پێکهێنانی لیژنەى 
لێکۆڵینەوە و لێکۆڵینەوەى بە ش���ێوەی نووسراو، بەڵکو دەسەاڵت دراوە بە 
وەزیر یان سەرۆکی الیەنی نەبەستراو بەوەزارەت یان سەرۆکی فەرمانگە  
بەشێوەی راستەوخۆ و دوای لێپرسینەوەى بەشێوەی )زارەکی( یان نووسین 
بە س���ەپاندنی یەکێک لە سزاکانی )سەرنج راکێشان، ئاگادارکردنەوە، بڕینی 
مووچە(، بەپێی بەڵگەی حاشاهەڵنەگر و یاسایی کە سەرپێچی فەرمانبەرەکە 
بس���ەلمێنێت بەاڵم پاش لێپرس���ینەوە لە فەرمانبەری س���ەرپێچیکار  کە تێیدا 
ماف���ی بەرگ���ری لەخۆکردنی پێبدرێ���ت و رێگە بدرێت بە  پێشکەش���کردنی 
روونکردن���ەوە و گش���ت ئ���ەو دیکۆمێن���ت و بەڵگانەى کە دەیس���ەلمێنێت کە 
بێتاوان���ە ک���ە تێی���دا هۆکارەکانی ئەم س���ەرپێچیەى ک���ە کردوویەتی روون 
بکاتەوە و پێشکەشکردنی بەڵگەى سەلمێنەر و داواکردنی گەواهیدەرەکان بۆ 
سەلماندنی بێتاوانی لەو سەرپێچییانەى کە ئاراستەى کراون، لەکاتی دروست 
نەبوونی بڕوا و قەناعەت لەالیەن دەسەاڵتی سەپاندنی سزاکان بە بێتاوانی، 
ئەوا نووسراوێک بە سەپاندنی سزاکەى دەردەچێت لە بەڕێوەبەرایەتی یان 
بەش���ی خۆیەتی یان کارگێڕی )بەپێی سروشتی فەرمانگەکە( کە شایستەی 
فەرمانبەری س���ەرپێچیکارە بەپێی جۆرو سروشتی سەرپێچییەکەی )بڕوانە 

نموونەى ژمارە ١(

)1( ماددەى دەیەم / برگەى چوارەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 
1991 هەموارکراو )چوارەم: بەدەر لە حوکمەکانی بڕگەکانی )یەکەم و دووەم( لەم مادەیە، بۆ وەزیر یان سەرۆکی 
لەم  یەکێک  بە  راستەوخۆ  سزایەکی  سەپاندنی  بە  سەرپێچیکار،  فەرمانبەری  لە  لێپرسینەوە  پاش  هەیە  فەرمانگە 

سزایانەى کە هاتووە لە بڕگەکانی )یەکەم و دووەم و سێیەم( لە مادەى 8ى ئەم یاسایە(
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)نموونەى ژمارە ١(

بۆ/ فەرمانبەر ) ناوی سیانی فەرمانبەر ( بە ناونیشانی وەزیفی )       (
  لە بەڕێوەبەرایەتی یان بەشی یان هۆبەى )   (

ب/سزای سەرنج راکێشان، ئاگادارکردنەوە، بڕینی مووچە)1( 
لەبەر ئەوەى س���ەرپێچی ئەرکەکان یان قەدەغەکراوەکانت کردووە بەپێی مادەى 
)  و    ( و پاش لێپرس���ینەوەو نەس���ەلماندنی بێتاوانیت و بەپێی ماددەى هەشتەم 
برگە -  یەکەم )س���زای سەرنجراکێشان( یان- دووەم )سزای ئاگادارکردنەوە( - 
یان- سێیەم )سزای بڕینی مووچە( لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و 

کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 1991ى هەموار کراو.

س���زای )  ناوی س���زاکە(ت ئاراس���تە دەکەی���ن لەبەرامبەر ئەو س���ەرپێچییەى کە 
کردووت���ە )ناوو جۆری س���ەرپێچییەکە( و هیوادارین دووبارە نەبێتەوە و لەکاتی 

دووبارە بوونەوەی ئەم سەرپێچییە سزای توندترت ئاراستە دەکرێت.

ئیمزا

وەزیر یان سەرۆکی الیەنی نەبەستراو 

بە وەزارەت یان سەرۆکی فەرمانگە
وێنەیەک بۆ:

ژمێریاری
خۆیەتی یان میالکات/ بۆ دواخستنی سەرمووچەو پلەبەرزکردنەوەى بەپێی مادە هەشتەم 
و نۆیەم لە یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى ساڵی 

1991 هەموار کراو.
دۆسیەى کەسی

)1( یەکێک لە سزاکان و  نابێت ٢ جۆر سزا بۆ یەک کردەوە ئاراستەى فەرمانبەری سەرپێچیکار بکرێت
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ئەم جۆرە س���ەپاندنی سزایەش زیاتر بۆ سەپێچییە بچووکەکان دەکرێت بۆ 
نموون���ە نەهاتنی بۆ س���ەر کار لە کاتی بڕی���اردراو، بەکارهێنانی کەلو پەلی 

فەرمانگە یان ئۆتۆمبیل یان ئامێر بۆ کاری تایبەتی خۆی..... هتد.(

٢-  لێکۆڵینەوە لە فەرمانبەری سەرپێچیکار

 یەکەمین رێوش���وێنەکانی لێکۆڵینەوە لەس���ەر فەرمانبەری سەرپێچیکار بە 
پێکهێنان���ی لیژنەى لێکۆڵینەوە دەس���تپێدەکات، بەپێی مادەى 10 لە یاس���ای 
بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 1991 
هەموار کراو، بەاڵم بەهیچ شێوەیەک نابێت لەسەر بنەمای شک و ناروونی 
بێت و دەبێ بەبەڵگەى س���ەلمێندراو بێت، ئەگەر س���ەرپێچییەکە س���ەڵمێندرا 
لەس���ەر فەرمانب���ەر، ئەوا بەپێی راس���پاردەى لیژنەى لێکۆڵین���ەوە یەکێک لە 
س���زاکانی هاتوو لە یاسای سەرەوە لەس���ەر فەرمانبەر دەسەپێندرێت پاش 

پەسەندکردنی لەالیەن دەسەاڵتداری پێکهێنەری لیژنەى لێکۆڵینەوە.

بێدادی و تانە پێشکەشکردن لەالیەن فەرمانبەر
لەهەردوو بڕگەى سەرەوە و بەپێی ماددەى 100 لە دەستووری هەمیشەیی 
عێراق ی س���اڵی 2005)1(  )مافی تانەلێدانی داوە لە گشت دەقە یاساییەکان 
)ک���ە لە داڕش���تنیدا رێگر بێ���ت لە تانە لێ���دان( یان )قەدغ���ەی تانەلێدان بێت 
لە  داڕش���تنی بڕگە یاس���اییەکان( بەرامبەر هەر کردەوەیەک یان بڕیارێکی 
کارگێ���ڕی و بەپێ���ی م���ادەى پازدەیەم لە یاس���ای بەرزەفت���ی فەرمانبەرانی 
دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 1991 هەموار کراو، فەرمانبەر 

مافی بێدادی و تانەلێدانی پێدراوە لە هەر بڕیارێکی کارگێڕی.

)1(  المادة )100( من الدستور العراقی الدائم: يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.
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میکانیزم و هەنگاوەکانی لێکۆڵینەوە

هەنگاوی یەکەم: 
پێکهێنانی لیژنەى لێکۆڵینەوە

یەکەم: لەچ کاتێک لیژنەى لێکۆڵینەوە پێکدەهێندرێت
لەس���ەرەتادا و پاڵپش���ت بەو س���ەرپێچییەى ک���ە فەرمانبەری س���ەرپێچیکار 
کردوویەت���ی و ئ���ەو  بەڵگ���ەو دیکۆمێنتانەى کە دەیس���ەلمێنێت س���ەرپێچی 
ئ���ەرک و قەدەغەلێکراوەکان���ی ک���رووە)1( ، پێکهێنانی لیژن���ەى لێکۆڵینەوە لە 
دەسەاڵتی وەزیر یان سەرۆکی الیەنی نەبەستراو بەوەزارەت یان سەرۆکی 

فەرمانگەیە)2(.

دووەم: شێوازی پێکهێنانی لیژنەى لێکۆڵینەوە:
لیژنەیەک���ی لێکۆڵین���ەوە پێکدەهێندرێت لە س���ەرۆک و دوو ئەندامی خاوەن 
ش���ارەزایی بەمەرجێ���ک یەکێکیان هەڵگ���ری بروانامەى بەرای���ی زانکۆ بێت 
لە یاس���ا مەرج نییە ناونیش���انی وەزیفی )یاس���ایی( بێت)3( و فەرمانەکە بەم 

شێوەیە دەبێت )بڕوانە نموونەى ژمارە 2(

)1( ماددەى چوارەم و پێنجەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 1991 
هەموارکراو.

)2( ماددەى یەکەم و دووەم  لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 1991 
هەموارکراو )وەزیری تایبەتمەند و سەرۆکی الیەنی نەبەستراو بە وەزارەت و سەرۆکی فەرمانگە: )بریکاری وەزارەت 
و ئەوانەى لەم پلەیەدان خاوەن پلە تایبەتەکان ئەوانەى کە پێکهاتەیەکی دیاری کراو بەڕێوەدەبەن و بەڕێوەبەری 

گشتی یان هەر فەرمانبەرێکی تر کە وەزیر رای دەسپێرێت بە  دەسەاڵتی سەپاندنی سزاکانی هاتوو لەم یاسایەدا(
 1991 فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی  بەرزەفتی  یاسای  لە  یەکەم   دەیەم  ماددەى   )3(
هەموارکراو )لە سەر وەزیر یان سەرۆکی فەرمانگەیە بە پێکهێنانی لیژنەى لێکۆڵینەوە لە سەرۆک و دوو ئەندامی 

خاوەن شارەزایی و بە مەرجێک یەکێکیان بڕوانامەى بەرایی زانکۆی بەدەست هێنا بێت لە یاسا(..
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)نموونەى ژمارە 2(

فەرمانی وەزاری)(  یان  فەرمانی کارگێڕی)(
پاڵپشت بەو دەسەاڵتەى پێمان دراوە لە مادە/10 لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی 
دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى ساڵی 1991 هەموار کراو و لەبەرئەوەى  
فەرمانبەر )  ( بەناونیش���انی )           ()1( س���ەرپێچی بڕگە )       ( لە ماددە/٤ 
ل���ە ئەرکەکان���ی ک���ردووە یان بڕگ���ە )( ماددە/٥ى ک���ردووە ل���ە قەدەغەکراوەکان 

لەفەرمانبەر لەیاسای سەرەوە )ناوی سەرپێچییەکە(.
بڕیارماندا بە پێکهێنانی لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە لەس���ەر فەرمانبەری س���ەرەوە لەم 

بەڕێزانەى الی خوارەوە: 
ز    ناوی فەرمانبەر        ناونیشانی وەزیفی   لێپرسراویەتی لە لیژنە

١      .......................         .......................           سەرۆکی لیژنە  
٢      .......................         .......................           ئەندام    

٣      .......................         .......................           ئەندام 
* داواکاری گش���تی وەک���و چاودێر ن���ەک ئەندام)کە ئەم بابەت���ە جیاوازی راڤەى 

یاسایی تێیدایە()2(. 

ئیمزا
ناوی دەسەاڵتپێدراو )وەزیر یان سەرۆکی فەرمانگە یان پارێزگار و 
فەرمانبەری راسپێرداو بەم دەسەاڵتە(

وێنەیەک بۆ:
ئەو فەرمانگەى کە سەرۆک و ئەندامانی کاردەکات

سەرۆک و ئەندامانی لیژنە/ بۆ کاری پێویست

نەهاتووە  1991 هەموارکراو   بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی  یاسای  لە   )1(
کە سەرۆک و ئەندامانی لیژنەى لێکۆڵینەوە چ پلەیەکی وەزیفییان هەبێت یان بەرتر یان نزمتری وەزیفی بن بەاڵم 
هاتووە کە فەرمانبەری شارەزا بن و باشترە سەرۆک و ئەندامانی لیژنەکە لەهەمان پلە یان بەرزتربێت لە فەرمانبەری 

سەرپێچیکار بەاڵم هیچ دەقێکی یاسایی نییە کە هاتبێت نابێت سەرۆک و ئەندامانی لیژنە پلەى هاوتا یان بەرزتر.
)2( روون کراوەتەوە لە الپەرەکانی ) 46 و 47 و 48( ئەم رێبەرە.
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س���ێیەم: مەرجەکان���ی هەڵبژاردن���ی س���ەرۆک و ئەندامانی لیژن���ە بەتایبەتی 
ئەندامی هەڵگری بڕوانامەى یاسا

١-  کەس���انی ش���ارەزا)1(  و لێهاتوو و بە ئەزموون بن لە بواری کارگێڕی 
و یاس���ایی و دارای���ی و ئەندازی���اری و .... هت���د بەپێ���ی ج���ۆرو سروش���تی 

سەرپێچییەکە.

٢- ب���ێ الیەن ب���ن و کاروبارەکانی لێکۆڵینەوە بە پرۆفیش���ناڵی و بابەتییانە 
ئەنجامبدەن.

٣- کەسانی باوەڕپێکراو و ناودارو رەوشتبەرز بن.

٤- کەسانێک نەبن کە مەبەستیان تۆڵەسەندنەوە بێت لە فەرمانبەری سەرپێچیکار.

٥ -نابێ���ت دوژمنداری کەس���ێتی پێش���تر ی���ان خزمایەتیی���ان هەبێت لەگەڵ 
فەرمانبەری سەرپێچیکار.

٦- دەبێ���ت نهێنییەکان���ی لێکۆڵین���ەوە نەدرکێن���ن و کەس���یەتی فەرمانبەری 
سەرپێچیکار لەکەدار نەکەن.

٧- رێز لە زنجیرەى بەڕێوەبردن و پێداچوونەوە و بەرپرس���ی فەرمانبەری 
س���ەرپێچیکار بگرن ، کاتێک لێکۆڵینەوە لەگ���ەڵ فەرمانبەرێک دەکەن دەبێت 
یەک���ەم جار لیژنە بچێتە الی س���ەرۆکی فەرمانگەکە و ئاگادارکردنەوەى بە 
لێکۆڵینەوە لەو فەرمانبەرە و خس���تنەڕووی فەرمانی وەزاری یان کارگێڕی 

بە پێکهێنانی لیژنەکەو جۆری سەرپێچی فەرمانبەرکە.

بۆ نموونە: کاتێک لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە لە وەزارەت یان دەستەى نەبەستراو 
ب���ە وەزارەت دەدردەچێ���ت ب���ۆ فەرمانبەرێکی فەرمانگەیەکی دیکەى س���ەر 
ب���ە وەزارەتەکە ئەوا پێ���ش دەس���تپێکردنی لێکۆڵینەوەکە دەبێت س���ەردانی 
)1( ماددەى دەیەم / برگەى یەکەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە14ى ساڵی 
1991 هەموارکراو )یەکەم: لە سەر وەزیر یان سەرۆکی فەرمانگەیە بە پێکهێنانی لیژنەى لێکۆڵینەوە لە سەرۆک 

و دوو ئەندامی خاوەن شارەزایی و بە مەرجێک یەکێکیان بڕوانامەى بەرایی زانکۆی بەدەست هێنا بێت لە یاسا.(
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بەرپرسی فەرمانگەکە بکات و ئاگاداری بکەنەوە.

٨- دەبێت زۆر بە وریایی و رێزەوە مامەڵە لەگەڵ فەرمانبەری سەرپێچیکار و 
گەواهیدەر و بەلگەنامەکان بکەن بەشێوەیەکی پیشەیی و پرۆفیشتاڵی و بابەتی.

٩- دەبێ���ت زۆر پیش���ەیی بن لە بڕیاردان، هەموو پێش���نیارەکان بەگوێرەى 
یاسا و بەڵگەى سەلمێنەر بێت.

١٠- نابێت بەهیچ ش���ێوەیەک بەتووڕەیی و هەڵچوون هەڵس���وکەوت لەگەڵ 
فەرمانبەری سەرپێچیکار بکرێت.

چوارەم: چوارچێوەی کاری لیژنە:
١: چوارچێوەی سەرپێبوونی فەرمانبەری سەرپێچیکارەکە:

 کاری لیژن���ە تەنیا لێکۆڵینەوە دەبێت لە فەرمانبەرانی میالکی وەزارەتەکەى 
یان الیەنی نەبەستراو بە وەزارەتەکەى کە فەرمانبەرەکە لەرووی کارگێڕی 

و دارایی و رێکخستنەوە پێیانەوە بەستراوەتەوە.

٢: چوارچێوەی کاری دەرەوەى فەرمانگەکەى

ب���ۆ مەبەس���تەکانی لێکۆڵین���ەوە لیژن���ە دەتوانێ���ت داوای زانی���اری بکات لە 
فەرمانگەیەک���ی دەرەوەى پەیک���ەری رێکخس���تنی وەزارەتەکەى یان الیەنی 
نەبەس���تراو ب���ە وەزارەتەک���ەى لە رێ���گای نووس���راوێک پ���اش وەرگرتنی 

رەزامەندی سەرۆکی فەرمانگەکە بەشێوەیەکی نووسراو.

٣: چوارچێوەى وەرگرتنی رای فەرمانبەرانی دیکە

لیژن���ە دەتوانێ���ت داوای روونکردنەوە یان را بکات ل���ە فەرمانبەری میالکی 
فەرمانگەک���ەى و فەرمانگ���ەى دیک���ە، تەنی���ا وەک���و )را( بەنووس���راوێک بۆ 

فەرمانگەکەى پاش وەرگرتنی رەزامەندی بەرپرسی فەرمانگەکە.
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٤: چوارچێوەى کات:

ت���ا کۆنووس���ی لێکۆڵینەوەک���ە دانەخرێت، لێکۆڵین���ەوە بەردەوام دەبێ���ت تا ئەگەر 
بەدرێژای���ی تەمەن���ی وەزیف���ی فەرمانبەرەک���ەس بێ���ت و هەروەه���ا ل���ە کات���ی 
خانەنش���ینکردنی ی���ان گواس���تنەوەى راژەى ی���ان وازهێنان���ی کە رێگ���ر نابێت بە 

لێپرسینەوەى بەرزەفتی.

هەنگاوی دووەم:
 کۆبوونەوەى لیژنە

لەس���ەرەتادا دەبێ���ت لیژنە کۆبوونەوەی دەس���تپێک بکات ب���ە ئامادەبوونی 
س���ەرۆک و ئەندامان���ی لیژن���ە، بەمەبەس���تی دیاریکردن���ی میکانیزمەکان���ی 
لێکۆڵینەوە و دیراسەکردنی گشت ئەو دیکۆمێنت و بەڵگانەى کە پەیوەندیدارن 
بە س���ەرپێچییەکە و دانانی پالنێک بە مەبەس���تی لێکۆڵینەوە و دیاریکردنی 
کات و ش���وێنی لێکۆڵین���ەوە، ئەگ���ەر فەرمانبەرە تۆمەتبارەک���ە فەرمانبەری  
هەمان فەرمانگە بێت، بەاڵم ئەگەر فەرمانبەری فەرمانگەیەکی دیکە بوو ئەوا 
باش���ترە لە شوێنێ فەرمانگەى فەرمانبەرە تۆمەتبارەکە بێت و دابەشکردنی 
رۆڵ ل���ە نێوان ئەندامەکان و ئەوەى تێبینی دەکرێ���ت کارەکانی لیژنە زیاتر 

دەکەوێتە سەر سەرۆکی لیژنە و ئەندامی دەرچووی یاسا. 

هەنگاوی سێیەم: 
داواکردنی فەرمانبەری سەرپێچیکار

 لێکۆڵین���ەوەى کارگێڕی لەگەڵ فەرمانبەری س���ەرپێچیکار دەس���تپێدەکات  لە 
ساتی ناردنی فەرمانبەر بۆ لیژنەى لێکۆڵینەوە بەپێی فەرمانی پێکهێنانی لیژنەى 
لێکۆڵینەوە کە بریتییە لە یەکەمین هەنگاوی رێوشوێنی لێکۆڵینەوە و یەکێکە لە 
کڕۆکی کارەکانی لێکۆڵینەوە کە رێوشوێنەکانی لێکۆڵینەوە پێ دەستپێدەکرێت 
بۆ گەیشتن بە راستییەکان لە کردەوەیەکی دیاریکراو بۆ وەرگرتنی رێوشوێنی 

بەرزەفتی کە بگونجێت لەگەڵ فەراهەمکردنی دڵنیاییەکانی فەرمانبەر.)1(
)1( مجلة کلیة مدینة العلم الجامعة-بغداد- المجلد 8 العدد2 السنە 2016،  
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داواکردن���ی فەرمانب���ەری نێردراو ب���ۆ لیژن���ەی لێکۆڵینەوە بریتیی���ە لەیەکەمین 
ئەرکەکانی کاری لێکۆڵینەوە بۆ بەرگری لەخۆکردن بەرامبەر ئەو سەرپێچییانەى 
خراوەت���ە پاڵ فەرمانب���ەر لەبەر ئەوە ناکرێت هیچ س���زایەکی هاتوو لە ماددەى 
هەش���تەم لە یاس���ای بەرزەفت���ی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 
14ى س���اڵی 1991 هەموارکراو ئاراستەى فەرمانبەر بکرێت بەبێ گوێگرتن لە 

گوتەکانی یان لێپرسینەوە لێی و پێدانی مافی بەرگری لەخۆ کردن.

1 - ئاگادارکردنەوەى فەرمانبەری سەرپێچیکار بۆ ئامادەبوون لەبەردەم لیژنە

لە یاس���ای بەرزەفت���ی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى 
س���اڵی 1991 هەموارک���راو دیاری نەک���راوە کە بەچ رێگای���ەک فەرمانبەری 
س���ەرپێچیکار ئاگاداربکرێتەوە ب���ۆ ئامادەبوون لەبەردەم لیژنە، بەاڵم ئەوەى 
پەیڕەوک���راوە، فەرمانبەرەک���ە ئاگاداردەکرێتەوە بە ش���ێوەی زارەکی یان لە 
رێگەى نووس���راوێکی دەرچوو لەالیەن لیژن���ەی لێکۆڵینەوە، بۆ ئامادەبوونی 
لەب���ەردەم لیژنەکە لە وادەو ش���وێنى دیاری کراو، کە لیژنەکە دەستنیش���انی 
دەکات ئەگ���ەر هات���وو فەرمانبەرەک���ە ل���ەو فەرمانگەی���ە فەرمانب���ەر بوو کە 
لیژنەک���ەى ل���ێ پێکهێن���دراوە ) نموونەى ژم���ارە )3( )1(، ب���ەاڵم ئەگەر هاتوو 
فەرمانب���ەر ل���ە فەرمانگەیەک���ی دیکە بوو ک���ە دووربێت لە ش���وێنی لیژنەکە 
ئ���ەوا بەهۆی نووس���راوێکی فەرم���ی )نموونەى ژمارە 3 ( بەنووس���راوێکی 
فەرمی ئاراستەى فەرمانگەى فەرمانبەرە تۆمەتبارەکە دەکرێت، کە پێویستە 
ئام���ادە بێ���ت لەب���ەردەم لیژنەک���ە و دەبێ���ت ئاگادارکردنەوەک���ە ب���ە خودی 
فەرمانب���ەری س���ەرپێچیکار رابگەیەندرێ���ت. لەگرنگییەکان���ی ئامادەبوون���ی 
فەرمانبەری سەرپێچیکار و گوێگرتن لە گوتەکانی بۆ دەستەبەری و دڵنیایی 
فەرمانبەرەکەیە بۆ لێکۆڵینەوە کە پێویستە لیژنەى لێکۆڵینەوە رەچاوی بکات.

)1( باشتر وایە بە دوو وێنە بێت یەکێکیان لەالی فەرمانبەری تۆمەتبار و ئەوی دیکەیان لەالی لیژنەى لێکۆڵینەوە 
بێت پاش ئیمزا کردنی
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)نموونەى ژمارە 3(
وەزارەتی ...............

ناوی فەرمانگە )      (                                                                ژمارە:
لیژنەى لێکۆڵینەوە بەپێی فەرمانی ژمارە )    (                                   رێککەوت:

بۆ/ فەرمانبەر: )      ( 
ناونیشانی وەزیفی: )   ( 

لە فەرمانگەى )      (
ب/ ئاگادارینامە

ئ���اگادارت دەکەینەوە ب���ە ئامادەبوونتان لە بەردەم لیژن���ەى لێکۆڵینەوەى پێکهاتوو بەپێی 
فەرمان���ی ژم���ارە )     (  ل���ە رۆژی )    (  ل���ە کاتژمێ���ر  ل���ە ش���وێنی )ن���اوی فەرمانگەى 
لیژنەکە( بۆ گوێگرتن لە وتەکانت و بەرگری لەخۆکردن بەرامبەر ئەو س���ەرپێچییەى کە 
بەپێی یاس���ای بەرزەفت���ی فەرمانبەرانی دەوڵەت ژمارە 14ى س���اڵی 1991 هەموارکراو 
تۆمەتبارکراوی���ت کە بریتییە لە )ناوی س���ەرپێچییەکە( بە پێچەوان���ەوە بە ئامادەنەبوونت 
ئەوا مافی بەرگری لەخۆکردنت دەفەوتێت و لیژنەکە دەس���ت بەکاری لێکۆڵینەوەى خۆی 

دەکات.
لەگەڵ رێزدا

ئیمزا
سەرۆکی لیژنە

ئیمزا
ئەگەر فەرمانبەرەکە ئەم نووسراوەى وەرگرت

ناوی فەرمانبەر:
رێککەوتی وەرگرتن:

ئەگەر فەرمانبەرەکە ئامادەنەبوو ئەم نووسراوە وەربگرێت
بەهۆی گەواهیدەری دوو فەرمانبەر پشتراستبکرێتەوە کە ئاگادارینامەکەى رەت کردۆتەوە 

ناوی فەرمانبەر )گەواهیدەر ١(:                    ناوی فەرمانبەر )گەواهیدەر 2(: 
ئیمزای فەرمانبەر                                    ئیمزای فەرمانبەر

تێبین���ی: ل���ە حاڵەتی رەتکردن���ەوەى وەرگرتنی ئ���ەو ئاگادارینامەیە لەالی���ەن فەرمانبەری 
تۆمەتب���ار و بەگەواهی���دەری دوو فەرمانبەری گەواهیدەری س���ەرەوە ب���ە ئاگاداربوونی 

فەرمانبەری تۆمەتبار دادەدندرێت.
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٢- ئەگەر فەرمانبەرەکە پابەندنەبوو بە ئامادەبوون لەبەردەم لیژنەى لێکۆڵینەوە 

لە کاتی ئامادەنەبوونی فەرمانبەری سەرپێچیکار لە وادە و شوێنی دیاریکراو 
لەب���ەردەم لیژنەکە پ���اش ئاگادارکردنەوەى، ئەوا ماف���ی بەرگری لەخۆکردنی 
دەفەوتێنێ���ت تەنیا ئەگەر فەرمانبەرەک  هۆکارێکی رەوای پێش���کەش کرد بۆ 
ئامادەنەبوون لەبەردەم لیژنەکە، ئەوا لیژنەکە وادەیەکی نوێ دیاری دەکات بۆ 
گوێگرتن لە گوتەکانی و لیژنەی لێکۆڵینەوە دەست بەکاری لێکۆڵینەوە دەکات 
بەب���ێ ئامادادەبوونی فەرمانبەرەکە و لیژنەکە لەس���ەر رێڕەوی لێکۆڵینەوەی 
خۆی بەردەوام دەبێت بەپێی بەڵگەکانی بەردەست، جا چ بەڵگە نووسراوەکان 
ی���ان گوێگرت���ن لە گوت���ەى گەواهی���دەرەکان، لەب���ەر ئ���ەوەى ئامادەنەبوونی 
فەرمانب���ەری تۆمەتبار مافی بەرگری لەخۆکردنی دەفەوتێت و لیژنەکە کاری 
لێکۆڵینەوەى خۆی بە ئاسایی دەکات بەبێ بەرگری لەخۆکردنی فەرمانبەرەکە 

و واتە بە پاشملە )غیابی( لێکۆڵینەوەکە بەڕێوەدەچێت.

هەنگاوی چوارەم: 
لێکۆڵینەوە و ئەو پرسیارانەى پێویستە بکرێن

لێکۆڵین���ەوە بریتیی���ە ل���ە رووبەڕووبوون���ەوەى فەرمانبەری س���ەرپێچیکار بە 
دیکۆمێنتی سەلمێنەری جۆراوجۆر و گفتوگۆی تێروتەسەل کە لە کۆتاییدا یان 
رەتیدەکاتەوە یان دانی پێدا دەنێت ئەگەر بیەوێت ددانی پێوە بنێت، و ئامانجی 
لێپرسینەوە لە فەرمانبەری تاوانبار بۆ ئەوەیە کە فەرمانبەری تاوانبار بەرگری 

لەخۆی بکات بۆ رەتکردنەوەى ئەو بەڵگانەى کە ئاراستەى کراوە.

فەرمانبەر لەکاتی ئامادەبوونی لە بەردەم لیژنە دەبێت گوێ لە گوتەکانی بگیرێت و 
ئەگەر ددانی بەتاوانەکەى نا ئەوا پێویست بەوەناکات کە گوتەى گەواهیدەرو کەسی 

دیکە وەربگیرێت و پێویستە ددان پێدانانەکە بەپێی دیکۆمێنتی سەلمێنەر بێت.

بەاڵم ئەگەر هاتوو فەرمانبەرەکە نکۆڵی کرد لەو کردەوانەى کە کردوویەتی، 
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پێویس���تە لیژنەک���ە رووب���ەڕووی ببێت���ەوە ب���ە دیکۆمێنتی س���ەلمێنەری کە 
بەردەستیدایە چونکە لەوانەیە ئەم دیکۆمێنتانە وا بکات کە پەشیمان ببێتەوە 
ل���ە نکۆڵ���ی کردنەک���ەى بەتایبەت���ی دوای ئ���ەوەى لیژنەکە گەواهی���دەرەکان 

رووبەڕووی فەرمانبەری تاوانبار دەکاتەوە.
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یەکەم- ئەو رێوشوێنانەى کە دەبێت رەچاو بکرێت لەکاتی لێکۆڵینەوە

١- رێزگرتن لە فەرمانبەری سەرپێچیکار لەکاتی ئاگادارکردنەوەو لێکۆڵینەوە.

٢-پێویس���تە ل���ە دەس���تپێکی لێکۆڵینەوە ئ���ەو تۆمەتانەى ک���ە خراونەتە پاڵ 
فەرمانبەرەک���ە بەش���ێوەی رووب���ەڕوو ئاراس���تەى فەرمانبەرەک���ە بکرێ���ت 
بەشێوەیەکی روون و ئاشکرا بە بەڵگەی سەلمێنەر و بە دیکۆمێنت نەک بە 

زارەکی.

٣- پێدان���ی ماف���ی تەواو ب���ۆ بەرگری لەخۆک���ردن )چ لە رێ���گای خۆی یان 
ل���ە رێگای پارێزەرە بریکارەکەی( و پێشکەش���کردنی ئەو دۆکۆمێنتانەى کە 
بێتاوانی دەس���ەلمێنێت و هەروەه���ا داواکردنی گەواهیدەری س���ەلمێنەر بۆ 

بێتاوانی.

٤- پێویستە پاش پرسینی ناو و ناونیشانی وەزیفی و تەمەنی فەرمانبەر و 
ئەو فەرمانگەیەی لێی کار دەکات، پێویستە تۆمەتەکانی ئاراستە بکرێت بەپێی 
بەڵگ���ەو دیکۆمێنتەکان  بە ش���ێوەیەکی روون و ئاش���کرا و روونکردنەوەى 
ک���ە لەبەرامب���ەر لێکۆڵینەوەیەکی فەرم���ی و ئاگادارکردنەوەى بە س���زادانی 
لس���ەر س���ەرپێچییەکەى و پێدانی بواری گفتوگۆی تێرو تەسەل و بەرگری 
لەخۆکردن بەپێی دیکۆمێنت و بەڵگەى س���ەلمێنەر بۆ س���ەلماندنی بێتاوانی.. 
)تۆ سەرپێچی ئەو مادەیەت کردووە لە ئەرکەکانت و قەدەغەلێکراوەکان لە 

فەرمانبەر بەپێی مادە دووەم و ..... لە یاسای بەرزەفتی(.

٥- نابێت لێکۆڵینەوە لەسەر بنەمای رق و کینەو دوژمنایەتی و گومان بێت.

٦- نابێ���ت پەلە یان سەرکێش���ی بکرێت لە ناردن���ی فەرمانبەر بۆ لێکۆڵینەوە 
چونکە بابەتێکی زۆر هەس���تیارە هەندێک جار ش���کۆی فەرمانبەکە لەکەدار 

دەکات لەکاتی بێتاوانی.

٧- نابێت س���ەرۆک و ئەندامانی لیژنە کێش���ەی کەسی یان هەر کێشەیەکی 
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دیکەى پێشتری هەبوو بێت لەگەڵ فەرمانبەری داواکراو بۆ لێکۆڵینەوە.

٨- نابێت فەرمانبەری تۆمەتبار یان سەرپێچیکار سوێند بدرێت.

٩- گوێگرتن لە گەواهیدەرەکان )سەلمێنەر و رەتکەرەوە(  و رووبەرووکردنەوەیان 
لەگەڵ فەرمانبەری سەرپێچیکار ئەگەر پێویست بکات و گەواهیدەرەکە رەزامەند 

بێت.

١٠- بوار دان بە فەرمانبەری سەرپێچیکار بە تێڕامان لە گشت دیکۆمێنتەکان 
پەیوەندیدار بە سەرپێچییەکە.

١١ - دەبێ���ت فەرمان���ەری تۆمەتبار ئامادە بێت و دەبێ���ت ئاگادار بکرێتەوە 
ب���ە ئامادەب���وون ئەگەر ئامادەنەبوو پاش ئاگادارکردنەوەى بە نووس���راوی 
فەرم���ی ئەوا لیژنە دەتوانێت لێکۆڵینەوە دەس���ت پێب���کات بەبێ ئامادەبوونی 

فەرمانبەری سەرپێچیکار واتا بە پاشملە )غیابی(.  

١٢ - پرسیارەکان تەنیا دەبێت لەو بوارە بێت کە پێی تۆمەتبارکراوە.

١٣- لێکۆڵینەوەکە دەبێت بە شێوەی نووسراو بێت و نابێت سزای فەرمانبەر 
بدرێت تەنیا پاش لێپرس���ینەوە و لێکۆڵینەوە لێی بە نووسراو و گوێگرتن لە 
گوتەکانی و بەجێهێنانی بەرگری لەخۆکردن و چەس���پاندنیان لە کۆنووسی 

لیژنەکە.

دووەم- پرسیارەکانی کە لێێ دەکرێت

و  لیژن���ە  لەب���ەردەم  س���ەرپێچیکار  فەرمانب���ەری  ئامادەبوون���ی  لەکات���ی 
دەس���تپێکردنی لێکۆڵینەوە دەبێ���ت لیژنە بۆی روونبکاتەوە کە مەبەس���تیان 
دەرخستنی راستییەکانەو دەتوانێت بە ئازادی وەاڵمی پرسیارەکان بداتەوەو 
ماف���ی بەرگری لەخۆکردن بەهەرجۆرێک بێت هەیە و دەتوانیت پارێزەر بۆ 
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خ���ۆت دابین بکەیت بۆ بەرگری لەخۆکردن و مافی داواکردی گەواهیدەر و 
خستنەڕووی دیکۆمێنتەکانت هەیە.

 بەشێوەیەکی گشتی دەبێت ئەم پرسیارانەى ئاراستە بکرێت:

١- ناوو وناونیش���انی وەزیفی و تەمەن و ژمارەى ناس���نامەى فەرمانبەر و 
ژمارە مۆبایلی فەرمانبەری تۆمەتبار.

٢- ئایا تۆ ئەو سەرپێچییەت ئەنجامداوە و چۆن دەیسەلمێنیت کە ئەنجامت 
نەداوە؟ 

٣- ئەگەر گەواهیدەر هەبوو، ئایا بڕوات بە گوتەى گەواهیدەر هەیە؟

٤- هیچ گوتەیەکی دیکەت نەماوە؟.
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)نموونەى ژمارە 4(

کۆنووسی گوتەوەرگرتن لە فەرمانبەری سەرپێچیکار
رۆژی      /   /        ل���ە کاتژمێ���ر         ل���ە فەرمانگ���ەى )        ( لیژن���ەى لێکۆڵین���ەوە 
کۆبۆوە بۆ وەرگرتنی گوتەى فەرمانبەری س���ەرپێچیکار )    ( فەرمانبەر بە ناونیش���انی 
وەزیفی )       ( لە فەرمانگەى )       ( بەرامبەر ئەو سەرپێچیی و تۆمەتانەى ئاراستەى 

کراوە و بەم شێوەیە وەاڵمی دایەوە:
پ/ ناوی تەواوت، تەمەنت، ناونیشان و پلە وەزیفیەکەت ،  شوێنی نیشتەجێبوونت؟

وەاڵم: ن���اوم ) ...........................(، تەمەن���م: ........  س���اڵ، ناونیش���ان و پل���ەى وەزیفی���م 
)......................( لە شاری )...............( گەڕەکی )......................( نیشتەجێم.

پ/ ئ���ەم س���ەرپێچییانە خراوەت���ە پاڵت )  ناو و خەس���ڵەتی س���ەرپێچییەکە( پاڵپش���ت بەم 
بەڵگانە، چ گوتەیەکت هەیە بەرامبەر ئەم خستنەپاڵە؟

............................................................................................................................................. وەاڵم: 
      ..................................................................................................................................................

پ/ لەکاتی هەبوونی گەواهیدەر، گوتەت چییە لەسەر گوتەکانی گەواهیدەر؟
وەاڵم: ......................................................................................................

پ/ هیچ گوتەیەکی دیکەت ماوە؟
وەاڵم/..........................................................................................................

ئەم گوتانەى س���ەرەوە خوێندرایەوە لەبەردەمی فەرمانبەری سەرپێچیکار ).................( و 
هەروەها ئیمزای کرد لە بەردەم لیژنەی لێکۆڵینەوە.

ناوی سیانی فەرمانبەری گوتەوەرگیراو )......................................(.
ئیمزا: )................................(

کۆنووسەکە لە رێکەوتی )..........................( داخرا و لە خوارەوە ئیمزاکرا

      ئەندامی                         ئەندامی             سەرۆکی
لیژنەى لێکۆڵینەوە              لیژنەى لێکۆڵینەوە     لیژنەى لێکۆڵینەوە
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)نموونەى ژمارە 5(

کۆنووسی گوتەوەرگرتن لە گەواهیدەر
رۆژی      /   /        ل���ە کاتژمێ���ر         ل���ە فەرمانگ���ەى )        ( لیژن���ەى لێکۆڵین���ەوە 
کۆبۆوە بۆ وەرگرتنی گوتەى گەواهیدەر  ).........................( پیش���ە:..................   و ناونیشا
نی:........................  بەرامبەر ئەو سەرپێچییەى کە خراوە پاڵ فەرمانبەر )...........................

...( و بەم شێوەیە وەاڵمی دایەوە:

پ/ ناوی تەواوت، تەمەنت، پیشەت ،  شوێنی نیشتەجێبوونت؟
وەاڵم: ن���اوم ) ...........................(، تەمەنم: ........  س���اڵ، پیش���ەم )......................( لە ش���اری 

)...............( گەڕەکی )......................( نیشتەجێم.
لە سەرەتادا پێویستە گەواهیدەرەکە سوێند بدرێت کە راستی بڵێت

پ/ چ زانیاری���ی و گوتەیەک���ت هەی���ە لەس���ەر ئ���ەم س���ەرپێچییانەی )  ناو و خەس���ڵەتی 
سەرپێچییەکە(  خراوەتە پاڵ فەرمانبەری سەرەوە بەپێشکەشکردنی بەڵگەى پێویست؟

........................................................................................................................................... وەاڵم: 

.......................................................................................................................................................
       .

پ/ هیچ گوتەیەکی دیکەت ماوە؟
وەاڵم/..........................................................................................................

ئ���ەم گوتانەى س���ەرەوە خوێندرای���ەوە لەبەردەم���ی گەواهی���دەر ).................( و هەروەها 
ئیمزای کرد لە بەردەم لیژنەی لێکۆڵینەوە.

ناوی سیانی گەواهیدەری گوتەوەرگیراو )......................................(.
ئیمزا: )................................(

کۆنووسەکە لە رێکەوتی )..........................( داخرا و لە خوارەوە ئیمزاکرا

      ئەندامی                         ئەندامی             سەرۆکی
لیژنەى لێکۆڵینەوە              لیژنەى لێکۆڵینەوە     لیژنەى لێکۆڵینەوە



ئامادەکردنی: فتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  78 رێبەری لێکۆڵینەوەى بەرزەفتیی فەمانبەرانی شارستانی

)نموونەى ژمارە 6(

کۆنووسی راو بۆچوونی شارەزایان
رۆژی      /   /        ل���ە کاتژمێ���ر         ل���ە فەرمانگ���ەى )        ( لیژن���ەى لێکۆڵین���ەوە 
کۆب���ۆوە ب���ۆ وەرگرتن���ی رای ش���ارەزا  ).........................( پیش���ە:..................   و ناونیش���ا
نی:........................ و بواری ش���ارەزاییەکەی: .................................  لە رووی ) یاسایی یان 
دارایی یان کارگێڕی یان  هونەری ( بەرامبەر ئەو سەرپێچییەى کە خراوە پاڵ فەرمانبەر 

)..............................( و بەم شێوەیە وەاڵمی دایەوە:

پ/ ناوی تەواوت، تەمەنت، پیشەت ، بواری شارەزاییت،  شوێنی نیشتەجێبوونت؟
وەاڵم: ناوم ) ...........................(، تەمەنم: ........  س���اڵ، پیش���ەم )......................( ، لە بواری 

................... شارەزام، لە شاری )...............( گەڕەکی )......................( نیشتەجێم.

لە سەرەتادا پێویستە شارەزایەکە سوێند بدرێت کە راستی بڵێت

پ/ بفەرم���وو ب���ە خس���تنەڕووی راو بۆچوونەکان���ت ل���ە رووی )       ( لەس���ەر ئ���ەم 
س���ەرپێچییانەی )  ناو و خەس���ڵەتی س���ەرپێچییەکە(  خراوەتە پاڵ فەرمانبەری سەرەوە 

بەپێشکەشکردنی بەڵگەى پێویست؟
.......................................................................................................................................... وەاڵم: 
......................................................................................................................................................

      .

ناوی سیانی شارەزا )......................................(.
ئیمزا: )................................(

کۆنووسەکە لە رێکەوتی )..........................( داخرا و لە خوارەوە ئیمزاکرا

      ئەندامی                         ئەندامی              سەرۆکی

لیژنەى لێکۆڵینەوە              لیژنەى لێکۆڵینەوە      لیژنەى لێکۆڵینەوە
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سێیەم- مافی بەرگری لەخۆکردنی فەرمانبەر

ماف���ی بەرگری لەخۆکردن یەکێکە لە مافە دەس���توورییەکان کە لە مادە19/
چوارەم لە دەس���تووری هەمیشەیی عێراقی ساڵی 2005 هاتووە کە )مافی 
بەرگ���ری لە خۆک���ردن پی���رۆزە و دەس���تەبەرکراوە لە گش���ت قۆناغەکانی 

لێکۆڵینەوەو دادگایی کردن(.

هەروەها هیچ دەقێکی یاس���ایی نەهاتووە لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی 
دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى س���اڵی 1991هەموارکراو بەاڵم لەو 
حاڵەتەدا دەگەڕێینەوە سەر دەقی هاتوو لە دەستوور کە نابێت هیچ یاسایەک 

ناکۆک بێت لەگەڵ دەستوور.

١- بەرگری لەخۆ کردن لەالیەن خودی فەرمانبەری سەرپێچیکار: 

لەس���ەر لیژن���ەی لێکۆڵینەوەیە کە ب���وار بە فەرمانبەری س���ەرپێچیکار بدات 
ب���ۆ بەرگ���ری لەخۆکردن بەرامب���ەر ئەو تۆمەتانەى کە ئاراس���تەى کراوە و 
دەبێ���ت کاتی تەواوی پێبدرێت بۆ ئامادەس���ازی بۆ بەرگ���ری لەخۆکردن و 
پێشکەش���کردنی گشت ئەو دیکۆمێنت و بەڵگانەى کە بێتاوانی دەسەڵمێنن و 

پەلە نەکرێت لە لێپرسینەوە و لێکۆڵینەوە لە فەرمانبەری سەرپێچیکار. 

٢- بەرگری لەخۆ کردن بەهۆی پارێزەری بەرگریکردن:

 لە حوکمەکانی یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی 
ژمارە 14ى س���اڵی 1991هەموارکراو هیچ دەقێک نەهاتووە کە رێگر بێت 
ل���ە داواکردن���ی فەرمانبەر ب���ۆ پارێزەری بەرگ���ری لەکات���ی ئامادەبوون لە 

لێکۆڵینەوەکان بۆ ئەوەى بەباشترین شێوە بەرگری لەخۆی بکات.)1( 

)1( أصول التحقيق اإلداري، للمحامي رامي احمد الغالبي، عضو اتحاد الحقوقيين العرب منشور و متاح في 2020/3/13 
.https://alhussain-sch.org في الموقع االلكتروني
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چوارەم: گوێگرتن لە گەواهیدەرەکان )سەلمێنەر و رەتکەرەوە( و خستنەرووی دیکۆمێنتەکان

بەشێوەیەکی گشتی دوو جۆرە گەواهیدەر هەیە:

یەکەمی���ان: گەواهیدەری رەتکەرەوە: ئ���ەو گەواهیدەرانەى کە ئەو تۆمەتەی 
کە ئاراستەى فەرمانبەر کراوە رەت دەکەنەوە.

دووەم: گەواهی���دەری )س���ەلمێنەر(: ئ���ەو گەواهیدەرانەی ک���ە ئەو تۆمەتەى 
ئاراستەى فەرمانبەر کراوە دەیسەلمێنن.

کاتێ���ک لیژن���ەى لێکۆڵینەوە راس���پاردە دەکات بە لێپرس���ینەوە لە فەرمانبەری 
سەرپێچیکار و پشنیاری سەپاندنی هەر سزایەکی هاتوو لە یاسای بەرزەفتی 
فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 1991هەموارکراو،  
دەبێت بنەمایەکی پوخت و سەلمێنەری هەبێت پشت ئەستوور بێت بە بەلگەنامەى 
س���ەلمێنەری  پێویست بۆ لێکۆلینەوە، هەروەها لە میانەى گوێگرتن لە گوتەى 
گەواهی���دەرەکان کە س���ەرپێچییەکەیان بینیوە لەکات���ی روودانی و ناتواندرێت 
دڵنیای���ی وەربگیرێت لە گوتەکانی گەواهی���دەرەکان تەنیا بە گوێگرتن نەبێت و 
پێویستە لەسەر لیژنە گەواهیدەرەکان سوێند بدات پێش وەرگرتنی گوتەکانیان 
و گەیش���تن بە راس���تییەکان لە میانەى گفتوگۆکردن لەگەڵ گەواهیدەرەکان، و 
فەرمانبەری س���ەرپێچیکار بۆی هەیە تانە ل���ە گوتەکانی گەواهیدەرەکان بدات 
بەتایبەت���ی س���ەلمێنەرەکان، چونک���ە لەوانەیە ئ���ەو گەواهیدەران���ە دوژمنداری 
کەس���یی )الع���داوة الش���خصیة( هەبێت لەگ���ەڵ فەرمانبەری س���ەرپێچیکار یان 
بەرژەوەندییەکی���ان هەبێ���ت  و ماف���ی فەرمانب���ەری س���ەرپێچیکارە کە بواری 

هەبێت بۆ گوێگرتن لە گەواهیدەرەکان و وەاڵمیان بداتەوە.

هەروەه���ا لیژنەک���ە دەبێ���ت س���ەیری ئ���ەو بەڵگەنامان���ە بکات ک���ە لەالیەن 
فەرمانگەکەی���ەوە پێش���کەش دەکرێ���ت کە س���ەرپێچییەکان دەس���ەلمێنێت و 
دەتواندرێت ئەو بەڵگەنامانە داوابکرێت ئەگەر هاتوو ئەو بەڵگەنامانە لە الی 

الیەنی ئیداری ديكە بوو.
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س���ەبارەت ب���ەو گەواهیدەران���ەی ک���ە راس���پاردەکانی لیژنەک���ەى لەس���ەر 
دادەتاش���رێت بە پێش���نیارکردنی س���ەپاندنی یەکێک لەس���زاکان، نابێت هیچ 
ناروونیی���ەک و دوودڵییەک���ی تێ���دا ب���ەدی بکرێ���ت ل���ەو س���ەرپێچییەى کە 

فەرمانبەرەکە کردوویەتی.

ئەگەر س���ەرپێچییەکەى فەرمانبەرەکە س���ەرپێچی بوو ل���ە ئەرکەکانی هەر 
دەبێ���ت لیژنەک���ە بگەڕێتەوە س���ەر ئ���ەو بەڵگەنامانەى کە پاڵپش���یتی کاری 

لیژنەکە دەکات.

پێنجەم: وەرگرتنی راو شارەزایی کەسانی شارەزا لە دەرەوەى لیژنە

لە یاس���ای بەرزەفت���ی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى 
س���اڵی 1991 هەموارکراو نەهاتووە بە وەرگرتنی رای ش���ارەزایان، بەاڵم 
لە یاس���ای شێوازەکانی دادگایی کردنی سزاکانی عێراقی ژمارە )23( ساڵی 
1971)1( و یاس���ای س���ەلماندن ) االثب���ات( ژمارە )107( ی س���اڵی 1979 

هاتووە. 

پرۆس���ەى لێکۆڵینەوە لە فەرمانبەری س���ەرپێچیکار هەندێک جار پێویس���ت 
دەکات ب���ە پەنابردنە بەر را و پس���پۆری ش���ارەزایان )وەک���و لە بوارەکانی 
پزیشکی، ئەندازیاری، هونەری، ژمێریاری، کارگێڕی ...هتد( ئەوانەى خاوەن 
پسپۆری و شارەزايين لە بابەتی لێکۆڵینەوەکە کاتێک سەرۆک و ئەندامانی 

لیژنەی لێکۆڵینەوە شارەزایی و پسپۆرییان نییە لەم بابەتانەى سەرەوە.

لەس���ەرەتادا لیژنەک���ە دەبێ���ت رەزامەن���دی دەس���ەاڵتی پێکهێنان���ی لیژنەى 
لێکۆڵین���ەوە )وەزیر، س���ەرۆکی الیەنی نەبەس���تراو بە وەزارەت، س���ەرۆکی 

)1( مادەى )69( بڕگە/أ لە یاسای شێوازەکانی دادگایی کردنی سزاکانی عێراقی ژمارە )23( ساڵی 1971: )أ – يجوز 
للحاكم او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان يندب خبيرا او اكثر البداء الرأي في ما له صلة بالجريمة 

التي يجرى التحقيق فيها(.
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فەرمانگە یان فەرمانبەری راس���پێردراو( وەربگرێت، لە رێگای داواکارییەک 
لەالی���ەن س���ەرۆکی لیژنەکە بە نوێنەرایەتی ئەندامان���ی لیژنەکەش، کە تیایدا 
پێویس���تی لێکۆڵینەوەکە بە رای کەس���انی شارەزا و پسپۆر وەربگیرێت لەم 

بابەتەى کە لێکۆڵینەوەى لێدەکرێت.

دەکرێت ناوی شارەزایەکە دیاری بکرێت، یان بەجێبهێڵدرێت بۆ فەرمانگەکە 
یان بەش���ی تایبەتمەند کە شارەزای ئەم بوارە دیاریبکات کە لیژنەکە داوای 

کردووە.

لەدوای دیاریکردنی ش���ارەزا و خاوەن پس���پۆری تایبەتمەن���د ئەوا لیژنەکە 
ئاگاداری دەکاتەوە )چ بە زارەکی بێت یان بە نووسراوی فەرمی( بە کات و 

شوێنی دیاریکراو بۆ مەبەستی وەرگرتنی رایان.

دەبێت ش���ارەزاکە بڕوانێتە گش���ت بەرایی���ەکان و دیکۆمێنت���ەکان بۆ پێدانی 
رایەکەى و دەتوانێت داوای چەند کەس���ێکی دیک���ە بکات بۆ یارمەتیدانی بۆ 

خستنەرووی راو بۆچوونەکەى.

* ئایا مەرجە ئەو فەرمانبەرە ش���ارەزایەى کە دیاری دەکرێت ناونیش���انی 
وەزیفی )شارەزا( بێت

م���ەرج نییە ئ���ەو ش���ارەزایەی دیاریدەکرێ���ت هەڵگری ناونیش���انی وەزیفی 
)ش���ارەزا( بێت، گرنگ ئەوەیە شارەزایی و پسپۆری هەبێت لە بواری کارو 
پس���پۆرییەکەى و ماوەیەک���ی ب���اش خزمەت���ی بوارەکەى خ���ۆی هەبێت بۆ 
نموونە دەکرێت )ژمێریارێک یان ئەندازیارێک یان پزیش���کێک یان سەرۆک 

ئەندازیارێک یان .... هتد( رایان وەربگیرێت وەک شارەزا.

* ئای���ا مەرج���ە ئەو فەرمانبەرە ش���ارەزایەى کە دیاری دەکرێت س���وێندی 
یاسایی بدرێت لەبەردەم لیژنەى لێکۆڵینەوە

ل���ە یاس���ای )الخبراء ام���ام القضاء( ژمارە 163ى س���اڵی 1964 هاتووە کە 
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لەکاتی قبووڵکردنی بە شارەزا لەالیەن دادگاوە سوێند دەدرێت.

لەس���ەر ئەم بنچینەى س���ەرەوە، پێویس���تە ئەو فەرمانبەرە ش���ارەزایەى کە 
رای وەردەگیرێت س���وێند بدرێت بە پێدانی راکەى بەش���ێوەیەکی راس���ت و 

دروست و بێالیەن.

* ئای���ا مەرج���ە ئ���ەو فەرمانبەرە ش���ارەزایە کە رای خۆی دەدات پاداش���ت 
بکرێت؟

ل���ە دادگاکان ئەگ���ەر داوای ش���ارەزا بکرێ���ت ئەوا ب���ڕە پارەیەکی بۆ خەرج 
دەکرێ���ت لەالی���ەن دادگاوە بەرامبەر ب���ە ماندووبوونی)1(، ب���ەاڵم لە لیژنەى 
لێکۆڵینەوە خەرج ناکرێت چونکە لە بنەڕەتدا کەس���ی شارەزاکە فەرمانبەرە 
و فەرمانگەک���ەى ه���ەر کارێک���ی پێبس���پێرێت دەبێت جێبەجێی ب���کات بەپێی 
یاس���ای بەرزەفت���ی فەرمانبەران���ی دەوڵ���ەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى 
س���اڵی1991 هەموارکراو. بەاڵم ئەگەر کارەک���ەى بەرێکوپێکی بەجێگەیاند 
ئ���ەوا فەرمانگەکەى دەتوانێت بەپێی دەس���ەاڵتی خەماڵندنی خۆی )الس���لطة 

التقدیریة( بۆ نموونە سوپاس و پێزانینی پێبدات .

* ئایا لیژنەى لێکۆڵینەوە پابەندە بە راوبۆچوونی ئەو فەرمانبەرە شارەزایە 
کە رای خۆی دەدات؟

راپۆرتەکان���ی فەرمانب���ەری ش���ارەزا بەیەکێ���ک ل���ە بەڵگ���ە س���ەلمێنەرەکان 
)األدل���ة الثبوتیة( دادەندرێت لە س���ەرپێچییە بەرزەفتییەکان بەتایبەتی ئەگەر 

سەلماندنی سەرپێچییەکە بەهۆیەوە یەکالیی ببێتەوە.

ئەم راپۆرتانەی کەلەالیەن فەرمانبەری ش���ارەزا پێشکەش بە لیژنە دەکرێن 
لە بابەتێکی دیاریکراو، دەکرێت لەالیەن لیژنەى لێکۆڵینەوە بکرێتە هۆکارێک 
ل���ە هۆکارەکان���ی پێشکەش���کردنی راس���پاردەکان و لەگ���ەڵ بەرایی���ەکان بە 

)1( مادەى )69( بڕگە/ج لە یاسای شێوازەکانی دادگایی کردنی سزاکانی عێراقی ژمارە )23( ساڵی 1971: )ج� – 
للحاكم ان يقدر اجورا للخبير تتحملها الخزينة على ان ال يغالى في مقدارها.(.
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کۆنووس���ەکە هاوپێ���چ بکرێ���ت، هەروەها دەکرێ���ت لیژنەکە ئ���ەم راپۆرتانە 
پشتگوێ بخات بەاڵم بەهۆکار لە کۆنووسی لیژنەکە دیاریبکات.

کەوات���ە وەرگرتن و وەرنەگرتنی ئەم راپۆرتانە دەگەڕێتەوە بۆ دەس���ەاڵتی 
خەماڵندن و قەناعەتی خودی لیژنەکە .

هەنگاوی پێنجەم: 
نووسینەوەى کۆنووسی لیژنە

١ - کۆبوون���ەوەى کۆتای���ی لیژنە بۆ ئامادەکردنی راس���پاردەکان و کۆتایی 
هاتنی کاری لیژنە

٢- نووسینەوەى کۆنووسەکە:

بەشێوەیەکی گشتی کۆنووسەکە دەبێت لەم بەشانەى خوارەوە پێکبێت:

أ- پێشەکی .................................................................

ب- رێوشوێنە وەرگیراوەکان .................................................................

ج- دەرەنجامەکان .................................................................

د- راسپاردەکان .................................................................

٣- هاوپێچ کردنی گشت گوتەو بەڵگەنامە پێویستەکان.

پێرستی دۆسیەى لیژنەى لێکۆڵینەوە

پێویستە دۆسیەى لێکۆڵینەوە لە فەرمانبەری سەرپێچیکار ئەم پێداویستییانە 
بەشێوەى پێرست و ژمارەکراو لەخۆبگرێت:

١- فەرمانی وەزاری یان کارگێڕی تایبەت بە پێکهێنانی لیژنەى لێکۆلینەوە
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٢- کرۆکی کەیسەکە وەکو سەرپێچی یان تاوانی دزی و ئیختیالس یان ..هتد.

٣- رێوشوێنەوەرگیراوەکان و بەراییەکان و گشت نووسراوە فەرمییەکان.

٤- گوتەکانی فەرمانبەر یان فەرمانبەرانی س���ەرپێچیکار و گەواهیدەرەکان 
و شارەزایان.

٥- گشت ئەو بەڵگەنامانەى پەیوەستن بە بابەتەکە.  

بەپێی مادەى دەیەم بڕگە دووەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت 
و کەرتی گش���تی ژم���ارە 14ى 1991ى هەموار ک���راو، لیژنەى لێکۆڵینەوە 
پابەندک���راوە ک���ە لە کاتی لێکۆڵین���ەوە لە فەرمانبەری س���ەرپێچیکار، دەبێت 
کۆنووسێک بنووسرێت کە تێیدا گشت رێوشوێنە وەرگیراوەکان و گوتەکانی 

کە گوێیان لێگرتووە بنووسرێت لەگەڵ راسپاردەکان و هۆکارەکانی.

ن���اوی  بەجێگیرکردن���ی  دەنووس���ێت  کۆنووس���ێک  لێکۆڵین���ەوە  لیژن���ەى 
گەواهیدەرەکان کە گوێیان لە گوتەکانی گەواهیدەرەکان و بەڵگەنامەکان  و 
گوتەکانی فەرمانبەری س���ەرپێچیکار، کە پێویس���تە کۆنووسەکە پوختەیەک 
لە گوتەکانی فەرمانبەری سەرپێچیکار و گەواهیدەرەکان لەخۆبگرێت جا چ 
بەڵگەنامەى س���ەلمێندراوەکان یان ناس���ەلمێندراوەکان بۆ ئەو سەرپێچییەی 

کە فەرمانبەرەکە کردوویەتی.

پاش گفتوگۆ لەنێوان س���ەرۆک و ئەندامانی لیژنە، لیژنەکە راس���پارەدەکانی 
دەنووسێتەوە بەاڵم دەبێت بەهۆکاربێت )واتا بەهانەی واقیعی  - دیاریکردنی 
بەڵگەکان- و دیاریکردنی دەقە یاس���اییەکانی کە راس���تپاردەکانیان لەس���ەر 
بنیاتناوە( و دروست کردنی پێرستێک بە گشت بەڵگەنامەکان و دیکۆمێنتەکان 

لە سەرەتای پەڕاوی لێکۆڵینەوەکە..
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راسپاردەکانی لیژنەی لێکۆڵینەوە لە سێ حاڵەت زیاتر دەرناچێت)1(:

١- لێپرسینەوە نەکردن لەگەڵ فەرمانبەر و داخستی لێکۆڵینەوە، ئەوەش بەهۆی 
بەڵگەی پێشکەشکراو كە بیسەلمێنێت فەرمانبەرەکە ئەو کردەوانەو سەرپێچییانەى 

نەکردووە کە ئاراستەى فەرمانبەرەکە کراوە و سەلماندنی بێتاوانی)2(.

٢-پاش دڵنیابوون و س���ەلماندی بەڵگەکانی بە تۆمەتبارکردنی فەرمانبەری 
سەرپێچیکار، ئەوا لە راسپاردەکان پێویستە یەکێک لە سزاکانی)3( هاتوو لە 
مادەى 8 لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 
14ى ساڵی 1991 هەموارکراو ئاراستەی فەرمانبەری سەرپێچکار بکرێت.

٣-  هەواڵەکردن���ی فەرمانبەرەکە ب���ۆ دادگا تایبەتمەندەکان)4( ئەگەر لیژنەکە 
بین���ی ک���ە ک���ردەوەى فەرمانبەرەکە تاوانێک دروس���ت دەکات کە دروس���ت 
بووبێت بەهۆی وەزیفەکەى یان بە شێوە فەرمییەکەى و کۆنووسەکە بەرز 
دەکرێتەوە بۆ پەس���ەندکردنی و دوای پەسەندکردنی دەنێردرێت بۆ دادگای 
تایبەتمەند بە تایبەتی ئەو تاوانانەى کە دەکەوێتە خانەى )تاوانی ئابڕووبەر 
- مخلة بالش���رف ( کە بریتین لە: تاوانەکانی ئابڕووبەر )السرقة واالختالس 

والتزوير وخيانة األمانة واالحتيال والرشوة وهتك العرض)5( و تیرۆر)6((.
)1( احمد طالل عبدالحمید، التحقیق االداری احد ضمانات الموظف السابقة على فرض العقوبة التأدیبیة- دراسة مقارنة 

فی القانون العراقی(
)2( ماددەى دەیەم بڕگەى دووەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 
1991 هەموارکراو ) دووەم: .......... لەگەڵ راسپاردەکانی سەبەبکار، یان بە ئەنجام نەدانی لێپرسینەوە لە فەرمانبەر 

و داخستی لێکۆڵینەوە(.
)3( ماددەى دەیەم بڕگەى دووەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 
بەرز  ئەمانە  هەموو  یاسایە،  لەم  هاتوو  سزاکانی  لە  یەکێک  سەپاندنی  یان   .......... دووەم:   ( هەموارکراو   1991

دەکرێتەوە بۆ ئەو الیەنەی کە فەرمانبەرەکەى ئیحالە کردووە.(
14ى ساڵی  لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە  )4( ماددەى دەیەم بڕگەى سێیەم 
1991 هەموارکراو ) سێیەم: ئەگەر لیژنەکە بینی کە ئەو کارەی کە فەرمانبەر بە هۆیەوە ئیحالە کراوە، تاوانێک پێک 
دەهێنێت کە سەری هەڵدابێت لە وەزیفەکەى یان ئەنجامی دابێت بە سیفەتە فەرمییەکەى، دەبێت لیژنەکە راسپاردە 

بکات بە ئیحالە کردنی بۆ دادگا تایبەتمەندەکان.(.
)5( ماددەى 21 بڕگەأ/6 لە یاسای سزادانی عێراقی ژمارە ١١١ لە ساڵی 1969 هەموارکراو.

)6( ماددەى دوازدەیەم لە یاسای بەرەنگاربوونەوەى تیرۆر لە هەرێمی کوردستان ژمارە ٣ى ساڵی 2006. 
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لێزانی )المهارات( لە نووسینەوەى کۆنووس

١- دیاریکردنی رووداوەکان )الوقائع( و سەرپێچییەکان و شوێن و رێکەوتی 
ئەنجامدانیان بەشێوەیەکی ورد و روون بۆ زانینی )فەرمانگەى فەرمانبەرە 
س���ەرپێچیکارەکە( هۆکاری پێشنیارکردنی س���زادانەکەى یان بێتاوانییەکەى 

یان هەر رێوشوێنیکی دیکە کە لیژنە گرتوویەتەبەر.)1(

٢- لەکاتی پێش���نیارکردنی س���ەپاندنی س���زا دەبێت رەچاوی جۆری سزاکە 
بکرێت لەبەرامبەر جۆری سەرپێچییەکە )بۆ نموونە: نابێت ئەوەى گوێڕایەڵی 
س���ەرووی خۆی نەبووە س���زای -دەرکردن - فصل- بدرێت( دەبێت لەگەڵ 

جۆری سەرپێچییەکەى بگونجێت.

٣- دیاریکردنی بنەما یاساییەکان و ئاماژە دان بە دەقە یاساییەکان.

٤- هەروەها دەبێت هۆکارەکان بەشێوەیەکی راست و رەوان دیاریبکرێت و 
راسپاردەکانیش چوارچێوەى یاسایی هەبێت لە رووی داڕشتنەوە، هەروەها 
بەڵگەی دوور لە گومان و سەلمێنەری بەدەستهاتوو  و باوەڕپێکراو بێت و 

پاڵپشت بێت بەپێی یاسا و ناکۆک نەبێت لەگەڵ یاساکان. 

٥- راس���پاردەکان دەبێ���ت بەش���ێوەی بنبڕ بن و نابێ���ت مەرجی بۆ داهاتوو 
تێیدا بێت.

٥- ژمارەکردنی الپەڕەکانی کۆنووسی لێکۆڵینەوە بەو شێوەیەی کە لیژنەی 
لێکۆڵینەوە بەپەسەندی بزانێت.

٦- لە کۆنووس���ەکە نابێت راس���پاردە بکرێت بە وش���یارکردنەوەى )تنبیهی 
فەرمانب���ەر ب���ە نووس���راوی فەرمی چونکە لە س���زاکانی هاتوو لە یاس���ای 

بەرزەفتی و فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی نەهاتووە.

)1( تقریر فنون التحقیق االداری، الموظف الحقوققی قاسم علی حسن الحسناوی، 2013 وەزارەتی کارو کاروباری 
کۆمەاڵیەنی فیدڕاڵی باڵوکراوەتەوە و بەردەستە لە: 

 https://investigation12.blogspot.com/201305//blog-post.html?m=1
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٧- نابێت لە کۆنووسەکە راسپاردەى ئەوە بکرێت کە فەرمانبەری سەرپێچیکار 
بگوازرێتەوە فەرمانگە یان بەشێکی دیکە چونکە ئەوە لەدەسەاڵتی لیژنە نییە 
بەڵک���و لە دەس���ەاڵتی خەماڵندنی فەرمانگەکەیە، هەروەه���ا بە روونی کاری 
لیژنە هاتووە کە یان راسپاردە دەکات بە بێتاوانی فەرمانبەری سەرپێچیکار 

یان بە پێشنیاری سەپاندنی یەکێک لە سزاکان)1(.

٨- نابێت راسپاردە بکات لەکاتی کە سەرپێچی فەرمانبەرەکە بچێتە خانەى 
تاوان ئەوا لیژنە ناتوانێت فەرمانبەرەکە مادەو بڕگەى بۆ دیاری بکات بەپێی 
یاس���ای س���زادانی عێراقی بەڵگو دەبێت پێشنیار بکات بە ناردنی بۆ دادگای 

تایبەتمەند.

٩- راس���پاردەکان دەبێت بە رەزامەندی و رێککەوتنی سەرۆک و ئەندامانی 
لیژنە بێت یان بە شێوەی زۆرینە )50 + 1(.

هەڵە دیار و باوەکانی نووسینەوەى کۆنووسی لیژنەی لێکۆڵینەوە

١- ل���ە زۆر حاڵەت���دا، تێبین���ی دەکرێ���ت کە لیژن���ەى لێکۆڵین���ەوە رووداو و 
بارودۆخەکان دەگێڕیتەوە وەکو چیرۆک بە دوورودرێژی، کە زۆرجار هەیە 
دەبێتە هۆی تێکەاڵوی لە نێوان رێوش���وێنە وەرگیراوەکان و دەرەنجامەکان 
و راس���پاردەکان، بەجۆرێ���ک ک���ە س���ەرۆک یان لێپرس���راوی راس���تەوخۆ 
ی���ان ئ���ەو فەرمانبەرەی کە کۆنووس���ەکە دەخوێنێتەوە جی���اوازی نەکات لە 
نێوانیان  یان ناڕوونە و  دەبێتە هۆی تێنەگەیش���تن لە کۆنووس���ەکە، بەڵکو 
دەبێت بەش���ێوەیەکی پوخت و کورت و بابەتیانە بنووسرێتەوە و دۆسیەى 

لێکۆڵینەوەکەى لەگەڵ هاوپێچ بکرێت.

)1( ماددەى دەیەم بڕگەى دووەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 
1991 هەموارکراو ) دووەم: .......... لەگەڵ راسپاردەکانی سەبەبکار، یان بە ئەنجام نەدانی لێپرسینەوە لە فەرمانبەر 

و داخستی لێکۆڵینەوە(.
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٢- ل���ە زۆر حاڵەت���دا لیژن���ەى لێکۆڵینەوە راس���پاردە دەکات بە س���ەپاندنی 
سزای )وشیارکردنەوە- التنبیه( کە ئەمە لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی 
دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى ساڵی 1991 هەموارکراو نەهاتووە 
لەبەر ئەوەى بەپێی ماددەى دەیەم بڕگەى دووەم لەم یاسایە لیژنەکە تەنیا 

دەتوانێت راسپاردە بکات ئەوانیش:

أ-راس���پاردەى س���زادانی فەرمانبەر بەیەکێک لەو س���زایانەى کە لە مادەى 
هەشتەم لە یاسای سەرەوە هاتووە. 

ب- راس���پاردە دەکات بە داخس���تنی کۆنووس���ەکەو بێتاوانی فەرمانبەرەکە 
ئەویش بە خستنەڕووی هۆکارەکانی داخستنی.

٣- لە هەندێک حاڵەتدا لیژنەى لێکۆڵینەوە لە پاڵ پێش���نیاری سەپاندنی سزا، 
راس���پاردە دەکات بە گواس���تنەوەى فەرمانبەر ب���ۆ فەرمانگەیەکی دیکە یان 
گواس���تنەوەى بۆ وەزیفەیەک���ی دیکە )بۆ نموونە مامۆس���تا بۆ فەرمانبەری 
کارگێ���ڕی( ی���ان ه���ەر بابەتێکی دیکە ک���ە نەهاتبێ���ت لە یاس���ای بەرزەفتی 

فەرمانبەرانی سەرەوە)1( و )2( .

بابەتی وش���یارکردنەوەو گواس���تنەوەى فەرمانبەر، پەیوەستە بە دەسەاڵتی 
خەماڵندن���ی س���ەرۆکی فەرمانگەک���ەى ئەوی���ش دەبێ���ت ل���ە چوارچێ���وەی 

بەرژەوەندی گشتی دەرنەچێت.

)1( رێوشوێنەکانی لێکۆڵینەوەى کارگێڕی و پرەسیپی رەوایی(، ئامادەکردنی توێژەر: کوثر حازم سلطان- وەزارەتی 
خوێندنی بااڵو توێژینەوەى زانستی فیدڕالی کە لەم بەستەرە ئەلیکترۆنییە باڵوکرایتەوە لەرێکەوتی 2020/3/12

www.sasiq.edu.iq/pages?id=23
)2( ماددەى دەیەم بڕگەى دووەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 
1991 هەموارکراو ) دووەم: .......... لەگەڵ راسپاردەکانی سەبەبکار، یان بە ئەنجام نەدانی لێپرسینەوە لە فەرمانبەر 

و داخستی لێکۆڵینەوە(.
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)نموونەى ژمارە 7(
کۆنووسی لیژنەى لێکۆڵینەوە

بەڕێز )وەزیر یان س���ەرۆکی فەرمانگەى نەبەس���تراو بەوەزارەت یان س���ەرۆکی 
فەرمانگە()1(

بابەت: کۆنووسی کۆبوونەوە

یەکەم: پێشەکی
لیژن���ەى لێکۆڵین���ەوەی پێکهاتوو بە پێی فەرمانی )وەزاری ی���ان کارگێڕی( ژمارە 
...... ل���ە رێککەوت���ی ................، )ژم���ارەى کۆبوونەوە( کۆبوون���ەوەى ئەنجامدا لە 
رێککەوت و شوێنی )ناوی شوێنەکە( ) رێککەوتی کۆبوونەوەکان(  بە ئامادەبوونی 
بەڕێ���ز ) ............................ ( س���ەرۆکی لیژن���ە و بەڕێ���زان ) ............................ و 
............................( ئەندامان���ی لیژن���ەى لێکۆڵین���ەوە بەمەبەس���تی لێکۆڵین���ەوە ل���ە 
فەرمانبەر )........................... ( کە سەرپێچی نایاسایی کردووە لە ) دیاری کردنی 

جۆری سەرپێچییەکە( لە رێککەوتی )............................( کۆنووسەکە کرایەوە.

دووەم: رێوشوێنە وەرگیراوەکان:
١- تێڕامان لە دۆسیەى کەسی فەرمانبەر ).............( لەگەڵ گشت بەراییەکان

٢- لیژنە داوای فەرمانبەر )............................(کرد و ئامادە بوو لەبەر دەم لیژنەى 
بۆ نووسینەوەو وەرگرتی گوتەکانی.

٣- لیژن���ەى داوای فەرمانبەری پەیوەندیدار و ش���ارەزا و گەواهیدەرەکانی کردو 
ئامادەبوون لەبەردەم لیژنە بۆ وەرگرتنی گوتەیان کە بریتی بوون لە:

............................ -١
............................-٢

............................ هتد
٣- گەڕان بەدوای راستییەکان بۆ زانینی کردەوە سەرپێچییەکە بە تێروتەسەل.

سێیەم: دەرئەنجامەکان:
لەمیانەى بەڕێوەچوونی لێکۆڵینەوە بۆ لیژنە ئەمانەى خوارەوە روون بووەوە:
١- لە میانەى تێڕامان لە گشت بەراییەکان و دیکۆمێنتەکان روون بووەوە کە:

 ) ............................ ............................ هتد(
٢- لە میانەى وەرگرتنی گوتەکانی فەرمانبەری س���ەرپێچیکار )............................( 

روون بووەوە کە:

)1( بەپێی سروشتی فەرمانگەکە و دەسەاڵتی سەپاندنی سزاکە.
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 ) ............................ ............................ هتد(
٢- ل���ە میانەى وەرگرتنی گوتەکانی گەواهیدەر ەرەکان و کەس���ی پەیوەندیدار و 

راپۆرتی شارەزایان )ئەگەر هەبوو( روون بووەوە کە:
 ) ............................ ............................ هتد(

لە میانەى هاتوو لە س���ەرەوە، بۆ لیژنە دەرکەوت کە فەرمانبەری س���ەرپێچیکار 
)............................( کەمتەرخەم بووە بەهۆی س���ەرپێچیکردنی لە ماددەى چوارەم 
و پێنج���ەم بڕگ���ە/ )........( لە یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەران���ی دەوڵەت و کەرتی 

گشتی ژمارە )14ى ساڵی 1991 هەموار کراو(

چوارەم: راسپاردەکان
ئەگەر فەرمانبەری سەرپێچیکار تۆمەتبار دەرچوو ئەوا بەم شێوەیە دەبێت:

لەمیان���ەى لێکۆڵین���ەوە ل���ەم بابەت���ە و ئەوان���ەى لەس���ەرەوە هات���ووە، فەرمانبەر 
)...........................( پابەند نەبووە بە )جۆری س���ەرپێچییەکە یان پابەندنەبوونەکە( 
ئەمەش  سەرپێچیە لە ماددەى چوارەم و پێنجەم بڕگە/ )........( لە یاسای بەرزەفتی 
فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە )14ى ساڵی 1991 هەموار کراو(، 

لەبەر ئەوە لیژنەى لێکۆڵینەوە راسپاردە دەکات بە:
-  س���ەپاندنی س���زای ) جۆری س���زاکە( لەس���ەر فەرمانبەر )........( بەناونیش���انی 
)ناونیش���انی وەزیفی( لە فەرمانگەى ).............( بەپێی ماددەى هەش���تەم لە یاسای 
بەرزەفت���ی فەرمانبەران���ی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى س���اڵی 1991 
هەموارکراو. لەکاتی دووبارەکردنەوەى لە داهاتوودا ئەوا سزای توندتر دەدرێت.

ئەگەر فەرمانبەری سەرپێچیکار بێتاوان دەرچوو ئەوا بەم شێوەیە دەبێت:
لەمیان���ەى لێکۆڵین���ەوە ل���ەم بابەت���ە و ئەوان���ەى لەس���ەرەوە هات���ووە، فەرمانبەر 
)...........................( ئەم س���ەرپێچییەى کە ئاراستەى کراوە لە پێناویدا نێردراوە بۆ 
لێکۆڵینەوە و بەپێی بەڵگەکانی هاوپێچ  بێتاوانە و ئەم سەرپێچییەى ئەنجامنەداوە:  

لەبەر ئەوە لیژنەى لێکۆڵینەوە راسپاردە دەکات بە:
-  دەرچوون���ی فەرمانبەر )...........................( بەبێ تاوانی بەرامبەر ئەو تۆمەت و 
س���ەرپێچییانەى ئاراستەى کراون و داخستنی کۆنووس���ی لێکۆڵینەوەکە. )دەبێت 

هۆکارەکانی ئەم داخستن و بێتاوانییە بە شێوەیەکی روون بخرێتەڕوو(

ئەگەر فەرمانبەری س���ەرپێچیکار س���ەرپێچییەکەى تاوانێک بێت ئەوا راسپاردەکە 
بەم شێوەیە دەبێت:

لەمیانەى لێکۆڵینەوە لەم بابەتە و ئەوانەى لەس���ەرەوە هاتووە، ئەو س���ەرپێچیەى 
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کە فەرمانبەر )...........................( لە پێناویدا نێردراوە بۆ لێکۆڵینەوە دەچێتە خانەى 
ت���اوان  بەپێ���ی ماددەى دەیەم بڕگە س���ێیەم لە یاس���ای بەرزەفت���ی فەرمانبەرانی 
دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى س���اڵی 1991 هەموارک���راو کە هاتووەن 
)س���ێیەم: ئەگ���ەر لیژنەک���ە بینی کە ئ���ەو کارەی کە فەرمانبەر ب���ە هۆیەوە ئیحالە 
ک���راوە، تاوانێک پێک دەهێنێت کە س���ەری هەڵدابێت ل���ە وەزیفەکەى یان ئەنجامی 
دابێت بە س���یفەتە فەرمییەکەى، دەبێت لیژنەکە راس���پاردە بکات بە ئیحالە کردنی 

بۆ دادگا تایبەتمەندەکان(.
لەب���ەر ئەمە راس���پاردە دەکەین ک���ە بنێردرێت ب���ۆ دادگای تایبەتمەند )بۆ نموونە 

دادگای دەستپاکی، دادگای لێکۆڵینەوە.... هەر دادگایەکی تایبەتمەند(
چوارەم:

ئ���ەم راس���پاردانەى س���ەرەوە ب���ە رێککەوتن ی���ان ب���ە )زۆرین���ە( دەرچوێندرا و 
کۆنووسەکە داخراو ئیمزا کرا لە رێککەوتی ) --/--/----(

هاوپێ���چ: گش���ت بەرایی���ەکان )بریت���ی بێت لەگش���ت بەڵگەو دیکۆمێن���ت و گوتەی 
فەرمانب���ەری س���ەرپێچیکار، گوت���ەى گەواهی���دەرەکان، گوتەى ش���ارەزایان، هەر 

گوتەیەک کە لیژنە کردوویەتی(

** بفەرموون بە پەسەندکردنی راسپاردەکان....

            ئەندام                               ئەندام                       سەرۆکی 
لیژنە                                                          

رێککەوت���ی ) --/--/----(          رێککەوت���ی ) --/--/----(        رێککەوت���ی 
)----/--/-- (

پەسەندی دەکەم
وەزیر یان سەرۆکی الیەنی نەبەستراو بە وزارەت یان سەرۆکی فەرمانگە
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هەنگاوی شەشەم:

 بەرزکردنەوەى کۆنووسەکە بۆ دەسەاڵتی پێکهێنەری لیژنەى لێکۆڵینەوە 

پێش پەسەندکردنی لەالیەن دەسەاڵتی پێکهێنەری لیژنەى لێکۆڵینەوە )وەزیر 
یان سەرۆکی فەرمانگەى نەبەستراو بە وەزارەت یان سەرۆکی فەرمانگە ( 
باش���تر وایە بدرێت بە بەش���ە پەیوەندیدارەکان بەمەبەستی وردبینی کردنی 
و خس���تنەرووی راو بۆچوونیان لە گش���ت بوارەکانی )یاس���ایی، کارگێڕی، 
دارایی، هونەری ... هتد( بۆ خستنەڕووی کە ئایا لەگەڵ یاساکان دەگونجێت 

و هاوجووتە )مطابق(.

چۆنیەتی وردبینی کردنی کۆنووسی لیژنەى لێکۆڵینەوە پێش ناردنی بۆ پەسەندکردن

کۆنووسی لیژنەى لێکۆڵینەوە، پێش ئەوەى بنردرێت بۆ پەسەندکردن لەالیەن 
دەس���ەاڵتی پەسەند کردن، پێویس���تە بنێردرێت بۆ وردبینی کردنی لەالیەن 
فەرمانبەرانی شارەزا بەمەبەس���تی بەراوردکردنی لەگەڵ بنەما یاساییەکان 

کە ناکۆک نەبێت.
یەکەم: لە رووی داڕشتن و شێوەی کۆنووسەکە)1(

لەکات���ی ناردنی کۆنووس���ەکە ب���ۆ )بەڕێوەبەرایەتی یان ب���ەش یان هۆبەى 
پەیوەندی���دار( ب���ۆ وردبینی کردنی، لە س���ەرەتادا دەبێت وردبینی ش���ێوە و 

داڕشتی کۆنووسەکە بکرێت وەکو:

١- کۆنووس���ەکە دەبێت ئاماژە بە ژمارەو رێکەوت���ی فەرمانی پێکهێنانی 
لیژن���ەى لێکۆڵین���ەوە ب���دات و ئ���ەو کۆبوونەوان���ەى کە ئەنجام���دراون و 
ئام���اژەدان بە ن���اوی س���ەرۆک و ئەندامانی لیژنەى لێکۆڵین���ەوە و ناوی 
فەرمانبەری سەرپێچیکار و ئەو سەرپێچییەى کە لە پێناویدا نێردراوە بۆ 

)1( ماددەى دەیەم بڕگەى دووەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 
1991 هەموارکراو .
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لێکۆڵینەوە وەکو پێش���ەکییەک، دواتر ئەمانە لەخۆبگرێت )بابەتی لیژنەکە، 
رێوشوێنە وەرگیراوەکان، دەرەنجامەکان و راسپاردەکانی لیژنە(.

٢- واژووی س���ەرۆک و ئەندامان���ی لیژنەک���ە لەس���ەر وێنەی رەس���ەنی 
کۆنووس���ەکە بێت و دانانی دەستەواژەى )پەسەندی دەکەم - وەزیر یان 
سەرۆکی الیەنی نەبەستراو بە وەزارەت یان سەرۆکی فەرمانگە( لە ژێر 
ناو و واژووی س���ەرۆک و ئەندامانی لیژنە بۆ واژووکردنی بەمەبەس���تی 

پەسەندکردنی.

٣- دڵنیابوون کە گش���ت بەرایی و دیکۆمێنت و نووس���راوەکانی تایبەت بەم 
لێکۆڵینەوەی���ە هاوپێچ کراوە بەتایبەتی گوتەى فەرمانبەری س���ەرپێچیکار و 
گوتەى گەواهیدەرەکان و شارەزایان لەکاتی بوونی گەواهیدەر یان شارەزا(.

٤- دڵنیابوون لەوەى کە ئەو س���زایەى کە پێش���نیارکراوە بۆ س���ەپاندنی 
بەس���ەر فەرمانبەری سەرپێچیکار پاڵپش���ت بێت بە مادەیەکی یاسایی لە 
یاس���ای بەرزەفت���ی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى 

ساڵی 1991 هەموار کراو.

ئەگەر ئەم بابەتانەى سەرەوەی تێدا بوو ئەوا هاوجووت )مطابق( دەبێت 
لە ڕووی شێوەیی )الناحیة الشکلیة(.

دووەم: ل���ە رووی یەکگرتن���ەوەى ناوەڕۆک���ی کۆنووس���ەکە لەگ���ەڵ ئ���ەو 
زانیارییانەى کە لیژنەى لێکۆڵینەوەکەى لەسەر پێکهێندراوە

١- دڵنیابوون لە ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەکە تەنیا بۆ ئەم مەبەستەى کە لە 
فەرمانی پێکهێنانی لیژنەکە هاتووەو لەسەر گشت دیکۆمێنت و بەڵگەکانی 

کە بەهۆیەوە لیژنەکەى بۆ پێکهێندراوە.

٢ - دڵنیاب���وون لەوەى کە فەرمانبەر لێکۆڵینەوەى لەگەڵ ئەنجام نەدراوە 
لە دەرەوەى ئەم بابەتەى کە لیژنەى لێکۆڵینەوە لە پێناویدا دروست بووە 
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و ئەگ���ەر دەرکەوت ل���ە میانی لێکۆڵینەوە س���ەرپێچییەکی دیکەی کرووە 
ی���ان بەهۆیەوە ئاش���کرا ب���ووە ئ���ەوا لیژنەیەکی لێکۆڵین���ەوەى دیکەى بۆ 

پێکدەهێندرێت.

س���ێیەم: تێڕامان و وردبینیکردنی رێوشوێنە وەرگیراوەکان و راسپاردەکان 
و بەراییەکان

١- لەسەرەتادا دەبێت لە رێوشوێنەوەرگیراوەکان دڵنیابێتەوە کە بەشێوەو 
رێگەیەکی راس���ت و دروس���ت ئەنجامدراوە، یان هەر کەموکوڕییەک کە 

پێویست بوو لیژنەکە بیانگرێتەبەر.

٢ -  دڵنیاب���وون ل���ە ئامادەبوون���ی فەرمانبەری س���ەرێچیکار لە بەردەم 
لیژنەو بواردانی بە مافی بەرگری لەخۆ کردن .

٣- دڵنیابوون لە نووسینەوەى گشت گوتەکانی فەرمانبەری سەرپێچیکار 
و گەواهیدەرەکان وشارەزایان.

چوارەم:  وربینی کردنی راسپاردەکان و پێشنیاری سزاکان

١- دڵنیا بوون لەوەى کە پێش���نیاری سزاکان دەگونجێت لەگەڵ 
یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵت و کەرتی گشتی ژمارە 
14ى س���اڵی 1991 هەموارکراو و پێشنیاری سزاکەش دەبێت 
بەه���ۆکار بێت )مس���بب( پاڵپش���ت بێت بە دیکۆمێن���ت و بەڵگەى 

سەلمێنەر.

٢- دڵنیاب���وون لەکات���ی بێتاوان���ی کە بەپێی بەڵگە و دیکۆمێنتی پێویس���ت 
بووە.

٣- دەبێت فەرمانبەری وردبینیکاری کۆنووسەکە زانیاری تەواوی هەبێت 
بەمەبەستی وردبینییەکە.
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پێنجەم: خستەڕووی راو بۆچوون

ئەو فەرمانبەرەى یان فەرمانبەرانەى کە هەڵدەس���تن بە وردبینی کۆنووسی 
لێکۆڵینەوە پێش ئەوی لەالیەن دەس���ەاڵتداری س���ەپاندنی س���زاکان پەسەند 

بکرێت دەبێت بەم شێوەیەی خوارەوە روون بکرێتەوە:

١- ئەگەر کۆنووس���ەکە هیچ کێش���ەیەکی نەب���وو و هاوجووت و ناکۆک 
نەبوو لەگەڵ یاساکان و بەپێی دەقە یاساییەکان و بێ کەموکوڕی کراوە 

ئەوا پێشنیاری پەسەندکردنی دەکات.

٢- ئەگەر دەرکەوت کۆنووس���ی لیژنەکە کێش���ەى هەی���ە و ناهاوجووت 
و ناکۆک���ە لەگەڵ یاس���ا ب���ەرکارەکان ئ���ەوا پێش���نیاری رەتکردنەوە یان 
هەموارکردن���ەوە ی���ان دووب���ارە لێکۆڵین���ەوە دەکات ب���ۆ دەس���ەاڵتداری 

پەسەندکردن. 

لەس���ەر ئەم بنچینەیە ))وەزیر یان س���ەرۆکی فەرمانگەى نەبەس���تراو بە 
وەزارەت یان س���ەرۆکی فەرمانگە (بڕیاری پەس���ەندکردن یان پەس���ەند 

نەکردنی بدات.

)لەبەرئەوەى کە راس���پاردەکانی لیژنەى تەنیا راسپاردەن و بڕیاری بنبڕ 
نین و هیچ پاش���خانێکی یاس���ایی نیی���ە لەرووی یاس���ایییەوە، وەزیر یان 
س���ەرۆکی الیەنی نەبەستراو بە وەزارەت یان سەرۆکی فەرمانگە پابەند 
نییە بە پەس���ەندکردنی راس���پاردەکان، دەتوانێت هەمووی یان بەش���ێکی 
راسپارەدەکان پەسەند بکات یان هەر پشتگۆی بخات بە پەسەند نەکردنی 

و گەڕاندەوەى بۆ دووبارەکردنەوەى لێکۆڵینەوە()1(.

)1( اجراءات فرض العقوبة االنضباطية وفقا لقانون انضباط موظفي الدولية والقطاع العام، م.م. جنان عبدالرزاق فتاح، 
منشور في مجلة كلية مدينة العلم الجامعة، المجلد 8 العدد 2 السنة 2016.
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یەکەم: ئەگەر کۆنووسەکە پەسەندکرا 

ئەگەر )وەزیر یان سەرۆکی فەرمانگەى نەبەستراو بە وەزارەت یان سەرۆکی 
فەرمانگە (پاش وردبینی کردنی کۆنووسی لێکۆڵینەوەکە پەسەندی کرد ئەوا 
دەنێردرێ����ت بۆ بەڕێوەبەرایەتی یان بەش���ی کارگێڕی ی���ان خۆیەتی بەپێی 

سروشتی فەرمانگەکە بۆ جێبەجێکردنی کۆنووسەکە:

١- ئەگ���ەر یەکێک لە س���زکانی پێش���نیارکرابوون و پەس���ەندکرابوون، ئەوا 
کارگێڕی یان خۆیەتی هەڵدەس���تێت بە دەرکردنی نووسراوی سزاکە کە بە 

شێوەی )نموونەى ژمارە 8(.

:
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)نموونەى ژمارە 8(

فەرمانی وەزاری یان فەرمان یان فەرمانی کارگێڕی
ئاماژە بە کۆنووس���ی لێژنەى لێکۆڵینەوەى پێکهات���وو بە پێی فەرمانی ژمارە )..... 
ل���ە ../../....( و لەبەر ئەوەى س���ەرپێچی ئەرکەکان یان قەدەغەکراوەکانت کردووە 
بەپێی مادەى )  و    ( و پاش لێکۆڵینەوەى تێروتەسەل بەپێی یاسای نەسەلماندنی 
بێتاوانیت و بەپێی ماددەى هەش���تەم برگە -  )ناوی بڕگە و س���زاکە(  لە یاس���ای 
بەرزەفت���ی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى س���اڵی 1991ى 

هەموار کراو.

بڕیارماندا بە:

 ئاراس���تەکردنی س���زای )  ن���اوی س���زاکە()1(  ب���ۆ فەمانبەر )    ( بە ناونیش���انی 
)ناونیش���انی وەزیف���ی( فەرمانبەر لە )بەڕێوەبەرایەتی یان ب���ەش( لەبەرامبەر ئەو 
س���ەرپێچییەى کە کردوویەتی )ناوو جۆری سەرپێچییەکە( کە یاسای سەرەوە و 
هیوادارین دووبارە نەبێتەوە و لەکاتی دووبارە بوونەوەی ئەم سەرپێچییە سزای 

توندترت ئاراستە دەکرێت.

وەزیر یان سەرۆکی الیەنی نەبەستراو 

بە وەزارەت یان سەرۆکی فەرمانگە
وێنەیەک بۆ:

- ئەگەر لەالیەن داواکاری گش���تی یان چاودێری دارایی یان دەس���تەى دەستپاکی نێردرا 
بێت ئەوا وێنەیەک لە کۆنووس���ی لێکۆڵینەوەکە بۆیان دەنێریت و ئاماژە بە نووس���راویان 

دەکەیت.
گشت بەڕیوەبەرایەتی و بەشەکانی )فەرمانگەکە(

- ژمێریاری
- خۆیەت���ی یان میالکات/ بۆ دواخس���تنی س���ەرمووچەو پلەبەرزکردن���ەوەى بەپێی مادە 
هەشتەم و نۆیەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى 

ساڵی 1991 هەموار کراو.  
- دۆسیەى کەسی

)1( یەکێک لە سزاکان و  نابێت ٢ جۆر سزا بۆ یەک کردەوە ئاراستەى فەرمانبەری سەرپێچیکار بکرێت



ئامادەکردنی: فتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  99 رێبەری لێکۆڵینەوەى بەرزەفتیی فەمانبەرانی شارستانی

٢- ئەگەر فەرمانبەرەکە بێتاوان دەرچوو بە ش���ێوەی نموونەى 9 فەرمانی 
پێدەدردەچێت

)نموونەى ژمارە 9(

فەرمانی وەزاری یان فەرمان یان فەرمانی کارگێڕی
ئاماژە بە کۆنووس���ی لێژنەى لێکۆڵینەوەى پێکهات���وو بە پێی فەرمانی ژمارە )..... 
لە ../../....( لەس���ەر  س���ەرپێچی کردنی ئەرکەکان یان قەدەغەک���راوەکان لەالیەن 
فەرمانبەری ئاماژە پێکراو لە خوارەوە بەپێی مادەى )  و    ( و پاش لێکۆڵینەوەى 
تێروتەسەل بەپێی یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 

14ى ساڵی 1991ى هەموار کراو.

بڕیارماندا بە:

 س���ەلماندنی بێتاوان���ی بەڕێز ) ناوی فەرمانبەر ( ل���ە )بەڕێوەبەرایەتی یان بەش( 
لەبەرامبەر ئەو س���ەرپێچییەى کە ئاراس���تەى کرابوو بەپێی مادەو بڕگەو یاسای 

سەرەوە و هیوادارین سەرکەوتنی بۆ دەخوازین لەکارەکانی.

ئیمزا

وەزیر یان سەرۆکی الیەنی نەبەستراو 

بە وەزارەت یان سەرۆکی فەرمانگە
وێنەیەک بۆ:

ئەگەر لەالیەن داواکاری گشتی یان چاودێری دارایی یان دەستەى دەستپاکی نێردرا بێت 
ئەوا وێنەیەک لە کۆنووی لێکۆڵینەوەکە بۆیان دەنێریت و ئاماژە بە نووسراویان دەکەیت.

ژمێریاری
خۆیەتی یان میالکات/ 

دۆسیەى کەسی
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3 - ئەگەر بنێردرێت بۆ دادگای تایبەتمەند 

ئەگەر ئەو س���ەرپێچییەى ک���ە فەرمانبەرکە ئەنجامیداوە و پاش لێکۆڵینەوەى 
تێروتەس���ەڵ دەرک���ەوت کە دەچێتە خان���ەى تاوانەوە و لیژن���ەى لێکۆڵینەوە 
راسپاردەى کرد بە ناردنی فەرمانبەرەکە بۆ دادگاکان )نموونەى ژمارە 10(.

)نموونەى ژمارە 10(

بۆ/ دادگای )                   (
ب/کۆنووسی لێکۆڵینەوە

بەهاوپێچی نووس���راومان دەقی کۆنووس���ی پەس���ەندکراوی لیژنەى لێکۆڵینەوە کە بەپێی 
فەرمانمان ژمارە )   لە     ( پێکهێندراوە لەسەر فەرمانبەر )  ( لەگەڵ گشت بەراییەکان 

و دۆسیەى لێکۆڵینەوەکە بۆتان دەنێرین.
دوای لێکۆڵین���ەوەو بەپێ���ی راس���پاردەى پەس���ەندکراوی لیژن���ەى س���ەرەوە فەرمانب���ەر 
)    ( دەرک���ەوت ک���ە ئەو س���ەرپێچییەى کردوویەت���ی دەکەوێتە خان���ەى تاوانەوە )ناوی 

سەرپێچییەکە(. 
بفورموون بە کاری پێویست...

ئیمزا

وەزیر یان سەرۆکی الیەنی نەبەستراو 

بە وەزارەت یان سەرۆکی فەرمانگە

4 -لەکاتی هاتنەکایەی بەڵگەى س���ەلمێنەری نوێ لەسەر هەمان سەرپێچی، 
ئەوا دەکرێت لە دوای پەسەندکردنیش، لێکۆڵینەوەکە بەردەوام بێت.
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دووەم: ئەگەر کۆنووسەکە پەسەند نەکرا:
 )وەزیر یان س���ەرۆکی فەرمانگەى نەبەس���تراو بە وەزارەت یان س���ەرۆکی 
فەرمانگە ( دەس���ەاڵتی پەس���ەندنەکردنی کۆنووس���ی کۆبوونەوەى هەیە و 
دەتوانێت پەس���ەندی ن���ەکات بەهۆی ناکۆک بوونی لەگەڵ یاس���اکان و یان 
هەبوون���ی کەموکوڕی یاس���ایی و کارگێڕی و دارای���ی و ..هتد لەم حاڵەتەدا 
دەگەڕێندرێت���ەوە بۆ دووبارە لێکۆڵینەوە لە هەمان بابەت و پێداچوونەوەى 

کۆنووسەکە و راستکردنەوەى.
لەم حاڵەتەدا ئەگەر سەرۆک و ئەندامانی لیژنە بە پرۆفیشینااڵنە کارەکانیان 
ئەنج���ام نەدابوو ئەوا دەکرێ���ت لیژنەکە بەتەواوی بگۆڕێ���ت و فەرمانبەری 

شارەزاتر و بە ئەزموونتر و پرۆفیشااڵنەتر لە شوێنیان دابندرێت.
دووبارەکردنەوەى لێکۆڵینەوە)1(

ئەگەر بڕیاری س���ەپاندنی سزاکە دروست بێت بەپێی یاسا ئەوا ناکرێت لێی 
پاشگەز ببیەوە تەنیا لەم حاڵەتانەى خوارەوە:

1 - پێش پەسەندکردنی کۆنووسەکە
وەزیر یان س���ەرۆکی الیەنی نەبەس���تراو بەوەزیر یان س���ەرۆکی فەرمانگە 
دەس���ەاڵتی پەس���ەندنەکردنی راس���پاردەکانی لیژنەى لێکۆڵین���ەوەى هەیە و 
دەکرێ���ت دووبارە لێکۆڵین���ەوە بکرێتەوە بەهەمان لیژنە ی���ان بە لیژنەیەکی 

لێکۆڵینەوەى نوێ.
2 - پاش پەسەندکردنی کۆنووسەکە

أ- دەرکەوتنی بەڵگەى نوێ کە پێویس���ت ب���کات بە دووبارە لێکۆڵینەوە یان 
دەرکەوتنی بەڵگەیەکی گرنگ کە ببێتە هۆی گۆڕینی رێرەوی لێکۆڵینەوە.

ب- دەرکەوتنی ساختە یان نەزانی یان الیەنگیری یان خزمایەتی یان دوژمنداری 
کەسی لەالیەن لیژنەى لێکۆڵینەوە بەرامبەر فەرمانبەری سەرپێچیکار.

)1( تقریر فنون التحقیق االداری، الموظف الحقوققی قاسم علی حسن الحسناوی، 2013 وەزارەتی کارو کاروباری 
کۆمەاڵیەنی فیدڕاڵی باڵوکراوەتەوە و بەردەستە لە: 

 https://investigation12.blogspot.com/201305//blog-post.html?m=1
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بەشی سێیەم
سزای )دەرکردن-فصل( و )لێخستن - عزل(
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هەردوو سزای  )فصل- دەرکردن( و )عزل - لێخستن( لە سزا قوڕسەکانن 
ک���ە فەرمانبەری س���ەرپێچیکاری پێ س���زا دەدرێت بەرامب���ەر بەکارێک کە 
مانەوەى لە وەزیفە زیان بە فەرمانگەکەى و بەرژەوەندی گشتی بگەیەنێت.

 لەب���ەر گرنگ���ی ئ���ەم س���زایانەو دەرهاوێش���تەکانی لەس���ەر فەرمانب���ەری 
س���ەرپێچیکار بەباشمان زانی کەوا بەشێک تەرخان بکەین و لەخوارەوە بە 

تێروتەسەلی هەردوو سزاکە بە شێوەیەکی سادە روون دەکەینەوە:

یەکەم: سزای )فصل- دەرکردن(:

ئەم سزایە لە برگەى حەفتەم لە مادەى هەشتەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی 
میری و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 1991 هەموارکراو هاتووە.

 بریتیی���ە ل���ە دەرکردنی یاخ���ود الدانی فەرمانبەری س���ەرپێچیکار بەرامبەر 
ئەو س���ەرپێچییەى کە کردوویەتی لەس���ەر پێش���نیاری لیژنەى لێکۆڵینەوەو 

پەسەندکردنی لەالیەن دەسەاڵتی سەپاندنی سزاکان بۆ ماوەی:

أ- كەمتر نەبێت لە یەك ساڵ و زیاتر نەبێت لە 3 ساڵ ئەگەر فەرمانبەر سزا 
درا بە )دوو س���زا( یان بە دوو جار لە )یەکێک( لەم س���زایانەى خوارەوە و 
دووبارەى کردەوە بۆ سێیەم جار لە ماوەی 5 ساڵدا لە مێژووی سەپاندنی 

سزای یەکەم کە پێویستی کردووە بە یەکێکیان سزا بدرێت:

 1 - سەرزەنشت کردن - تەوبیخ

2 - كەم كردنەوەی مووچە- انقاص الراتب

3 -  هێنانە خوارەوەی پلە- تنزیل الدرجة

ب- ماوەی مانەوەی لە بەندیخانە ئەگەر حوكم درا بە بەند كردن یان بەند كردن 
بە هۆی س���زایەکی ئابڕوونەبەر)1( ل���ە رۆژی دەرچوونی حوکمەکەی و ماوەی 
)1( ئەگەر سەرپێچی و تاوانی ئابڕووبەری ئەنجامدابێت ئەوا دەبێت )عزل - لێخستن( بکرێت و تا لە ژیان ماوە نابێت 

بگەڕێتەوە وەزیفەى میری.
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راگرتنەک���ەى ئەژمار دەکرێ���ت لەچوارچێوەى م���اوەى دەرکردنەکەى )الفصل( 
)وات���ا دەرکردنەک���ەى ل���ە رۆژی دەس���پێکی راگیرانەکەى ی���ان بەندکردنەکەى 
ئەژماردەکرێت( و ئەو نیوە مووچانەی کە بۆی خەرج کراوە لە ماوەی دەس���ت 

کێشانەوەکەى )سحب الید( لێی ناسەندرێتەوە.

گەڕانەوەى فەمانبەری دەرکراو )مفصول( بۆ سەر وەزیفەکەى

ئەم بابەتە دەگەڕێتەوە س���ەر دەسەاڵتی خەماڵندنی سەرۆکی فەرمانگەکەى 
ئەگەر پێویس���تیان بە راژەى هەبێت و س���وودی بۆ پێشخستنی فەرمانگەکە 
هەبێ���ت و یەکبگرێت���ەوە لەگ���ەڵ بەرژەوەن���دی گش���تی، ئ���ەوا دەتواندرێت 
بگەڕێندرێتەوە س���ەر وەزیفە)1( دوای کۆتای���ی هاتنی ماوەى دەرکردنەکەى 
ی���ان ئازادبوون���ی لە بەندیخانە بەمەرجی هەبوونی پلەى بەتاڵ و لەدەس���ت 
نەدان���ی یەکێ���ک لە مەرجەکان���ی دامەزراندنی هاتوو لە م���اددەى حەفتەم لە 
یاس���ای راژەى شارس���تانی ژمارە 24ى س���اڵی 1960ى هەم���وار کراو)2( 
بەتایبەت���ی بڕگەى 3 و 4  لەم ماددەی���ە چونکە تاوانی ئابڕووبەری ئەنجام 
نەداوە بەاڵم ئەو ماوەیەی بە خزمەت بۆ ئەژمار ناکرێت بۆ هیچ مەبەستێک 

)نە بۆ خانەنشینی نە بۆ سەرمووچەو پلە بەرزکردنەوە(.)3(

فەرمانب���ەری دەرکراو )مفصول( خزمەتی پێ���ش دەرکردنەکەى پارێزراو دەبێت 
و دەگەڕێت���ەوە هەمان پلەى وەزیفی پێش دەرکردنەکەى ئەگەر هیچ رێگرییەکی 

یاسایی نەبێت.)4(
)1( نووسراوی فەرمانگەى یاسایی وەزارەتی دارایی عێراقی فیدڕاڵ ژمارە ٢٠٨٨٠ لە ٢٠١٥/٣/١٨.

)2( مادەى حەفتەم: فەرمانبەر بۆ یەکەمین جار لە وەزیفەی حکومیدا دانامەزرێت تەنیا ئەگەر:
......... 3 - لە پشكنینی پزیشكی دەربچێت و ساغ و سەالمەت بێت لە نەخۆشیییە درمەکان و لەو نەخۆشیانەی 
نیشانەکانی لەش و بیر و هۆشی رێگربێت لە بەجێ گەیاندنی وەزیفەیەکی دیاریکراو بە پێی بڕیارێک کە لە الیەن 

دەسەاڵتدارانی پزیشکی پسپۆرەوە بە پێی سیستەمێکی تایبەت دەردەچێت.
4 - خوو و رەوشتی باش بێت و بەهیچ تاوانێكی سیاسی یان کەتنێکی ئابڕووبەر و ساختەكردن وەک دزی و 

بردنی ماڵی دەوڵەت و )اختالس( و ساختەکاری و فێڵ کردن و تۆمەتبار نەبێت.. .........
)3( بەپێی ماددە ٥ لە یاسای خانەنشینی یەکگرتوو ژمارە 27ى ساڵی 2006ى هەموارکراو.

)4( د.براء منذر كمال عبداللطيف/ أمير حسن جاسم، اثر العقوبة الجنائية في الخدمة الوظيفية )دراسة مقارنة(، مجلة 
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دووەم: سزای )عزل- لێخستن(:
ئەم س���زایە لە برگەى هەش���تەم لە مادەى هەش���تەم لە یاس���ای بەرزەفتی 
فەرمانبەرانی میری و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 1991 هەموارکراو 
هات���ووە. ئەم س���زایە زیاتر لەکات���ی ئەنجامدانی تاوانی ئابڕووبەر بەس���ەر 

فەرمانبەر دەسەپێندرێت.
بریتییە لە دوورخس���تنەوەو الدانی فەرمانبەر لە وەزیفەکەى بە شێوەیەکی 
کۆتایی و ناکرێت دووبارە وەزیفەى پێ بدرێتەوە لە فەرمانگەکانی دەوڵەت 

و کەرتی گشتی و دوورخستەوەکەش بەم دوو شێوەی خوارەوە دەبێت:
١- بە بڕیارێکی سەبەبکار لە الیەن وەزیرەوە لە یەکێک لەم حاڵەتانەى خوارەوە:
أ- ئەگ���ەر س���ەلماندرا ب���ە ئەنجامدانی کارێکی ترس���ناک ک���ە مانەوەى لە 
خزمەت کردنی دەوڵەت دەبێتە هۆی زیان گەیاندن بە بەرژەوەندی گشتی.
ب- ئەک���ە حوکم درا بە کەتنێک کە رووی���دا بێت لە ئەنجامی وەزیفەکەى 

یان ئەنجامی دابێت بەسیفەتە فەرمییەکەى.
ج- ئەگ���ەر س���زا درا بە )دەرکردن- الفصل( و ئینج���ا گەڕایەوە وەزیفە و 

هەڵسا بەئەنجام دانی کارێک کە ببێتە دەرکردنی)فصل( جارێکی دیکە.
٢- ئەگەر حوکم درا لەالیەن دادگاکان بە بەندکردن لەسەر کردەوەیەک کە 

لە تاوانەکانی ئابڕووبەر بێت. 

نەگەڕانەوەی فەرمانبەری دوورخراوە )معزول( بۆ سەر وەزیفەکەى
یەکێک لە هۆیەکانی نەگەڕانەوەى فەرمانبەری دوورخراوە )معزول( کە بە تاوانی 
ئابڕووبەر س���زادرا بێت، لە دەس���تدانی یەکێک لە مەرجە گرنگەکانی دامەزراندنی 
وەزیفیی���ە ک���ە هاتووە لە ماددەى حەفتەم برگە 4 لە یاس���ای راژەى شارس���تانی 
ژم���ارە 24ى س���اڵی 1960ى هەموارک���راو )4 - خوو و رەوش���تی باش بێت و 
بەهی���چ تاوانێكی سیاس���ی ی���ان کەتنێکی ئابڕووبەر و س���اختەكردن وەک دزی و 
بردنی ماڵی دەوڵەت و )اختالس( و ساختەکاری و فێڵ کردن و حوکم نەدرا بێت(.

جامعة تكريت للعلوم االنسانية، العدد 5، المجلد 15، ص466، حزيران 2008.
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بەشی چوارەم
دەست کێشانەوەى فەرمانبەر 
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دەست کێشانەوە )سحب الید(

 بریتیی���ە لە رێوش���وێنێکی کارگێڕی ک���ە دەگیرێتەبەر، لەالی���ەن وەزیر یان 
س���ەرۆکی فەرمانگەى نەبەس���تراو بە وەزارەت یان سەرۆکی فەرمانگە یان 
لەس���ەر راس���پاردەى لیژنەى لێکۆڵین���ەوە، بە قەدەغەکردن���ی کاری وەزیفی 
ل���ەو فەرمانبەرەى ک���ە بەهۆی کردەوەی���ەک لە ژێ���ر لێکۆڵینەوەدایە، لەبەر 
بەرژەوەن���دی گش���تی ل���ە میانەى ماوەى لێکۆڵینەوە، لەس���ەر ئ���ەو کردەوە 

سەرپێچییەى کە کردوویەتی.)1(

بریتییە لە دوورخس���تنەوەى فەرمانب���ەر بەناچاری لە کاری وەزیفەکەى بۆ 
ماوەیەکی کاتی بۆ پێداویستییەکانی بەرژەوەندی گشتی یان لێکۆڵینەوە یان 
بەه���ۆی راگرتن���ی لەالیەن الیەنە دادوەری و ئەوانەى هەڵدەس���تن بە کاری 

لێکۆڵینەوە.

هەروەها رێوش���وێنێکی پاڕێزکردنە )احترازی( ک���ە فەرمانگەکەى پەنای بۆ 
دەبات بۆ دوورخس���تنەوەى فەرمانبەرەکە بەش���ێوەیەکی کاتی لە خزمەتی 
گشتی لەکاتی هەبوونی رێوشوێنێکی بەرزەفتی یان تاوانکاری کە ئاراستەى 
کراوە و قەدەغەدەکرێت لەدەستبەکاربوونی لەماوەی دەست کێشانەوەکە.

دەست کێشانەوە سزا نییە

جیاواز لەوانەى کە وا لێکدەدەنەوە کە دەس���ت کێش���انەوە وەکو سزایەک سەیر 
دەکرێت، دەس���ت کێشانەوە بە س���زای بەرزەفتی داناندرێت چونکە لە سزاکانی 
یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى س���اڵی 
1991 هەموارکراو نەهاتووە بەڵکو رێکارێکی کارگێڕییە بەپێی ئەو میکانیزمانەى 

کە لە مادەکانی 16 و 17 و 18 و 19 یاسای سەرەوە دیاری کراوە.

)1( مجلة العلوم القانونية والسياسية - المجلس السادس العدد االول 2017 )اثر سحب اليد على الراتب والترفيع في 
القانون العراقي- دراسة مقارنة م.د.مهدي حمدي مهدي الزهيري و ث[ناسةى ديوان التدوين القانوني الملغي في قراره 

المرقم ج1/333/1 في 1971/1/11.
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جۆرەکانی دەست کێشانەوە:

یەکەم: دەست کێشانەوەى ) وجوبی(یاخود پابەندی :

ئەگ���ەر فەمانبەرێ���ک راگی���را لە الیەن الیەنێکی خاوەن پس���پۆری، لە س���ەر 
فەرمانگەکەیەتی دەس���تی فەرمانبەرەکە بکێشێنێتەوە لە وەزیفە بە درێژایی 

ماوەی راگرتنەکەى.)1(

لەم حالەتەدا فەرمانگەکە پابەند دەکرێت بە دەس���ت کێشانەوەى بە درێژایی 
ماوەى راگرتنەکەى.

وات���ا دیاری نەک���راوە بۆ ماوەى چەند دەس���ت کێش���انەوەکەى دەخایەنێت 
بەشێوەیەکی کراوە دەهێڵدرێتەوە تا بڕیاری کۆتایی دەدرێت لەالیەن الیەنی 

تایبەتمەند و دادگاکان.

مەبەست لە الیەنی خاوەن پسپۆری 

مەبەس���ت لە الیەنی خاوەن پس���پۆری بریتییە لە الیەنە دادوەرییەکان وەکو 
دادگا تایبەتمەن���دەکان و ئ���ەو الیەنان���ەى ب���ە کاری لێکۆڵین���ەوە )بۆ نموونە 

دەستەى دەستپاکی و دیوانی چاودێری دارایی( هەڵدەستن.

 ١-الیەنە دادوەرییەکان: بەشێوەیەکی گشتی دادگاکان.

٢- الیەنە لێکۆلەرەوەییەکان: ) دەس���تەى دەس���تپاکی هەرێم)2( و چاودێری 
دارایی هەرێم)3(.

 1991 ساڵی  14ى  ژمارە  گشتی  کەرتی  و  دەوڵەت  فەرمانبەرانی  بەرزەفتی  یاسای  لە  شازدەیەم  ماددەى   )1(
هەموارکراو .

 2011 ساڵی  3ى  ژمارە  کوردستان  هەرێمی  دەسنپاکی  دەستەی  یاسای  لە  نۆیەم/١  برگە  پێنجەم  ماددەى   )2(
هەموارکراو.

)3( ماددەى شازدەیەم / برگەى دووەم لە یاسای دیوانی چاودێری دارایی هەرێمی کوردستان ژمارە 2ى ساڵی 
 ..2008
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)نموونەى ژمارە 11( 

فەرمانی وەزاری)(  یان  فەرمان )(

پاڵپش���ت بە مادە/ش���ازدەیەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی 
گش���تی ژم���ارە 14ى س���اڵی 1991 هەم���وار ک���راو و بڕی���اری )الیەن���ی خاوەن 
پسپۆری- دادگا( ژمارە )     لە     ( و  لەبەرئەوەى  فەرمانبەر )  ( بەناونیشانی 
)ناونیش���انی وەزیفی( لە )بەڕێوەبەرایەتی یان بەش���ی( تۆمەتبارکراوە و راگیراوە 

بەپێێ بڕیاری سەرەوە.
بڕیارماندا بە:

 دەس���ت کێش���انەوەى فەرمانبەری س���ەرەوە لە وەزیفەکەى لەدەس���تپێک و  بە 
درێژایی ماوەی راگرتنەکەى و یەکالیی بوونەوەى کێشەکە.

ئیمزا
ناوی دەسەاڵتپێدراو )وەزیر یان سەرۆکی فەرمانگە یان پارێزگار ئەوەى هاتووە 

لە مادە١ برگە(

وێنەیەک بۆ:
)ناوی الیەنی خاوەن پسپۆری - دادگا( بڕیارتان لەسەرەوە تکایە لەکاتی یەکالیی 

بوونەوەى کێشەکەى بە زووترین کات وەاڵممان بدەنەوە/ لەگەڵ رێزدا
ژمێری���اری/ بۆ کاری پێویس���ت بە خ���ەرج کردنی نی���وەی مووچەکانی لەماوەى 

دەست کێشانەوەکەى
........
........
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دووەم: دەست کێشانەوەى )جوازی( یاخود ناپابەندی:

١- بۆ وەزیر یان س���ەرۆکی فەرمانگە هەیە، دەست کێشانەوەى فەرمانبەر 
ب���کات بۆ ماوەى تێپەڕ نەبێت ل���ە 60 رۆژ، ئەگەر بینی مانەوەى لە وەزیفە 
زی���ان ب���ە بەرژەوەن���دی گش���تی دەگەیەنێت ی���ان کاریگەری دەخاتە س���ەر 
بەڕێوەچوون���ی لێکۆڵینەوە ل���ەو ماوەیەی کە لە پێناویدا ئیحالەى لێکۆڵینەوە 
ک���راوە، و دووبارە دەگەڕێندرێتەوە هەم���ان وەزیفەکەى پاش تەواو بوونی 
م���اوەى ئاماژە پێک���راو تەنیا ئەگ���ەر قەدەغەکراوێک هەبوو، ئەوا تەنس���یب 

دەکرێت بۆ وەزیفەیەکی دیکە.)1(

٢- بۆ لیژنە هەیە راس���پاردە بکات بە دەست کێشانەوەی فەرمانبەر لە هەر 
قۆناغێک لە قۆناغەکانی لێکۆڵینەوە)2(.

ل���ە ه���ەردوو حاڵەتی س���ەرەوە م���ەرج نییە وەزی���ر یان س���ەرۆکی الیەنی 
نەبەستراو بەوەزارەت یان سەرۆکی فەرمانگە یان لیژنەى لێکۆڵینەوە پابەند 
بێت بە دەست کێشانەوەى فەرمانبەرەکە تەنیا ئەگەر سەلمێندرا کە مانەوەى 
لە وەزیفە زیان بەبەرژەوەندی گش���تی و وەزیفەکەى دەگەیەنێت تا کۆتایی 
هاتنی لێکۆڵینەوەکەى و بۆ هەر حاڵەتێک یان لیژنەیەک لە لێکۆڵینەوە بەهیچ 
جۆرێ���ک نابێ���ت ل���ە )60( رۆژ تێپەڕێت و دەکرێت ل���ە 60 رۆژ کەمتر بێت 
ب���ەاڵم دەبێت لەو ماوەیە لێکۆڵینەوەکە بەکۆتا بێت یان بە س���زادانی یان بە 

بێتاوانی.

)1( ماددەى حەڤدەم برگەى یەکەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 
1991 هەموارکراو.

)2( ماددەى حەڤدەم برگەى دووەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 
1991 هەموارکراو.
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)نموونەى ژمارە 12(

فەرمانی وەزاری)(  یان  فەرمانی کارگێڕی)(
پاڵپش���ت بەو دەس���ەاڵتەى پێمان دراوە لە مادە حەڤدەم بڕگەى یەکەم لە یاس���ای 
بەرزەفت���ی فەرمانبەران���ی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى س���اڵی 1991 
هەموار کراو و ئاماژە بە راس���پاردەى لیژنەی لێکۆڵینەوە بە دەس���ت کێشانەوەى 
فەرمانبەر )  ( بەناونیشانی )ناونیشانی وەزیفی( لە )بەڕێوەبەرایەتی یان بەشی( 

و بەمەبەستی نەبوونی کاریگەری لەسەر لێکۆڵینەوەکان.
بڕیارماندا بە دەست کێشانەوەى فەرمانبەری سەرەوە لە وەزیفەکەى بۆ ماوەى 

)   ( رۆژ لە رێکەوتی دەرچوونی ئەم فەرمانە..

ئیمزا
ناوی دەسەاڵتپێدراو )وەزیر یان سەرۆکی فەرمانگە یان پارێزگار ئەوەى هاتووە 

لە مادە١ برگە(

وێنەیەک بۆ:
ژمێری���اری/ بۆ کاری پێویس���ت بە خ���ەرج کردنی نی���وەی مووچەکانی لەماوەى 

دەست کێشانەوەکەى
سەرۆک و ئەندامانی لیژنە/ 

........

........
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کاریگەرییەکانی ماوەى دەست کێشانەوەى لەسەر فەرمانبەر)1(

دەس���ت کێش���انەوەى فەرمانبەر دەبێ���ت زۆر بە وریای���ی و وردی بڕیاری 
لەسەر بدرێت، چونکە لەوانەیە لە کۆتایی هاتنی لێکۆلینەوەکە فەرمانبەرەکە 

بێتاوان دەربچێت، بەشێوەیەکی گشتی کاریگەرییەکانی بریتین لە:

١- لەرووی مووچەی فەرمانبەرەکەوە:

* بەدرێژایی ماوەى دەست کێشانەوەکە فەرمانبەرە دەستکێشاوەکە نیوەى 
مووچەکان���ی وەردەگرێت و ئەگەر بێت���اوان دەرچوو ئەوا نیوە مووچەکەى 

دیکەى کە لە ماوەى دەستکێشانەوەکەى لێی بڕا بوو پێی دەدرێتەوە.

* ئەگەر لیژنەى لێکۆڵینەوە راس���پاردەى کرد بە س���زادانی بە هەر سزایەک 
و پەس���ەند کرا و س���زا بدرێ���ت بە س���زاکانی )کەمکردن���ەوەى مووچە یان 
هێنانەخوارەوەی پلەى وەزیفی( ئەوا س���زاکە لە رۆژی دەست کێشانەوەکە 

ئەژمار دەکرێت و نیوە مووچەکانی دیکەى پێدەدرێتەوە.

* ئەگ���ەر فەرمانبەری دەستکێش���اوە )فصل( یان )عزل( ک���را،  ئەوا هیچ لە 
نیوە مووچەکانی پێنادرێتەوە لە ماوەى دەست کێشانەوەکەى، بەبێ گوێدانە 
ئ���ەوەى کە )فصل یان عزل(ەکەى بەهۆی یاس���ای بەرزەفت���ی بووە یان بە 

هۆی یاسایەکی دیکە.

* ئەگ���ەر پێ���ش دەرچوونی بڕیاری بنبڕی لێکۆڵینەوە ی���ان دادگایی کردنی 
فەرمانب���ەری دەستکێش���اوە کۆچی دوایی کرد ئەوا نی���وە مووچەى ماوەى 
دستکێشانەوەکەى خەرج دەکرێت بۆ ئەوانەى کە مافی وەرگرتنی مووچەى 

خانەنشینیان هەیە لە میراتگرەکان بەپێی یاسای خانەنشینی بەرکار.

 1991 ساڵی  14ى  ژمارە  گشتی  کەرتی  و  دەوڵەت  فەرمانبەرانی  بەرزەفتی  یاسای  لە  نۆزدەیەم  ماددەى   )1(
هەموارکراو.
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٢- لە رووی وەزیفییەوە:

* بەهی���چ ش���ێوەیەک نابێت ل���ە ماوەى دەستکێش���انەوەکەى هی���چ کارێکی 
وەزیفی بکات بە کاری وەزیفییە بنەڕەتیەکەى خۆشیەوە، تا یەکالبوونەوەى 

لێکۆڵینەوە یان تەواو بوونی ماوەی دەست کێشانەوەکە.

* ل���ە دوای کۆتایی هاتنی ماوەى دەستکێش���انەوەکە ئەوا دەگەڕێندرێتەوە 
هەمان وەزیفیەى خۆی.

* بەاڵم ئەگەر رێگرییەک هەبوو یان بەرژەوەندی گشتی وای خواست، ئەوا 
دەگوازرێتەوە بۆ وەزیفەیەکی دیکە.

٣- لە رووی سەرمووچەو پلە بەرزکردنەوە:

لە یاس���ای بەرزەفت���ی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى 
س���اڵی 1991 هەموار کراو نەهاتووە کە ماوەى دەستکێشانەوە کاریگەری 
دەبێت لەسەر سەرمووچەو پلە بەرزکردنەوە لەبەر ئەوەى دەست کێشانەوە 
سزا نییە و لەیاسای سەرەوە تەنیا سزاکان سەرمووچەو پلە بەرزکردنەوە 

دوادەخات بەپێی ئەو ماوانەى دیاریکراوە.

کەواتە ماوەى دەس���ت کێشانەوە هیچ کاریگەری نییە لەسەر سەرمووچەو 
پلە بەرزکردنەوە.

چارەنووسی دەست کێشانەوە و نیوە مووچە بڕاوەکانی لەکاتی ئازادکردنی فەرمانبەر بە کەفالەت

ئەگ���ەر فەرمانب���ەر راگیرا لەالیەن الیەنێکی خاوەن پس���پۆری و بە کەفالەت 
ئازادکرا ئەوا کۆتایی بە دەست کێشانەوەکەى دێت و دەگەڕێتەوە سەرکاری 
خ���ۆی بەاڵم نیوە مووچەکانی بۆ ناگەڕێندرێتەوە ت���ا بڕیاری کۆتایی دادگا 

دەردەچێت.)1(

)1( بریاری ژمارە 2014/6 لە 2014/1/21ى ئەنجوومەنی شورای دەوڵەتی عێراقی.
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چارەنووسی دەست کێشانەوە و نیوە مووچە بڕاوەکانی فەرمانبەر لەکاتی وەستانی 
جێبەجێکردنی حوکمی دادگا )ایقاف التنفیذ(

ئەگ���ەر فەرمانب���ەر راگیرا لەالی���ەن الیەنێکی خ���اوەن پس���پۆری و بڕیاری 
دادگا دەرچ���وو بە س���زای کۆتوبەند )س���البة للحریة()1( لەگەڵ وەس���تاندنی 
جێبەجێکردن )ایقاف التنفیذ( بەپێی ماددەکانی 118 و 144 و 145 و 146 
و 147 و 148  و 149 لە یاس���ای س���زادانی عێراقی ژمارە 111ی ساڵی 
1969 هەموارکراو،  بۆ ماوەى س���ێ س���اڵ بەمەرجێک لە ماوەى ئەو سێ 

ساڵەدا هەڵسوکەوتی باش بێت ئەوا:

- حوکم���دراو بە س���زای دژە ئ���ازادی )س���البة للحریة( لەگەڵ وەس���تاندنی 
جێبەجێکردن���ی س���زاکە پ���اش دەرچوون���ی حوکمەک���ە دەگەڕێت���ەوە س���ەر 
وەزیفەکەى خۆی و مووچەکانی بە تەواوی وەردەگرێت لەماوەى 3 ساڵی 

ژێرتاقیکردنەوەکەى.

- دوای م���اوەى ژێرتاقیکردنەوەک���ە ک���ە ل���ە بری���اری دادگا دەرچ���ووە، کە 
بریتیی���ە لەم���اوەى وەس���تاندنی جێبەجێک���ردن، نیوەمووچەکان���ی بۆ خەرج 
دەکرێت���ەوە چونکە ئەگەر لەوماوەیەدا هەڵس���وکەوتی باش بووە و بڕیاری 
دادگا دەرچووە بە هەڵوەش���اندنەوەى وەستاندنی جێبەجێکردنی حوکمەکە، 
بەاڵم لەکاتی دەرنەچوونی بڕیاری دادگا بە هەڵوەش���اندنەوەى وەس���تاندنی 

ثانيا:  االول/ثانیا  الفرع  االول،  المطلب  المقارنة،  األنظمة  في  وأنواعها  العقوبة  مفهوم  أحمد،  عبدالمنعم  فؤاد  د.  أ.   )1(
العقوبات السالبة للحرية منشور فی 2011/10/19 ومتاح فی 2020/4/1 فی الموقع االلکترونی

 https://www.alukah.net/sharia/035474// : 
الشاقة: هي  األشغال  والحبس: -1  والسجن  والمؤقت  المؤبد  بنوعيها  الشاقة  األشغال  للحرية هي  السالبة  )العقوبات 
سلب حرية المحكوم عليه وإلزامه بأعمال شاقة طيلة حيلته إن كانت العقوبة مؤبدة ، أو المدة التي يحددها الحكم إن 

كانت مؤقتة
-2 السجن: وهو سلب حرية المحكوم عليه وإلزامه بأعمال أقل مشقة من األعمال التي يلزم بها المحكوم عليه باألشغال 

الشاقة وذلك خالل المدة التي يحددها الحكم
-3 الحبس: وهو سلب حرية المحكوم عليه الذي يلتزم أحيانا بالعمل ويعفى أحيانا أخرى من هذا االلتزام ، وذلك خالل 

المدة التي يحددها الحكم
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جێبەجێکردنەک���ە ل���ە م���اوەى ژێ���ر تاقیکردنەوە، ئ���ەوا بری���اری دادگاکە و 
حوکمەکە وەکو نەبووە مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت.

- ئەگەر پێش ماوەى ٣ ساڵەکە خانەنشین بوو ئەوا لە دوای بەسەرچوونی 
ماوەى 3 ساڵی ژێرتاقیکردنەوە نیوە مووچەکانی بۆ خەرج دەکرێتەوە.)1(

بێدادی یان تانە لە بڕیاری دەست کێشانەوە

لەبەر ئەوەى دەست کێشانەوە سزا نییە و لە یاسای سەرەوە نەهاتووە کە 
بێدادی و تانەلێدان رێگەپێدراوە بۆ دەست کێشانەوە تەنیا سزا دەرچووەکان 

بێدادی و تانە دەیانگرێتەوە.

بەاڵم لە هەموو حاڵەتێک بڕیاری دەس���ت کێش���انەوە بڕیارێکی کارگێڕییە و 
ملکەچ���ە ب���ۆ بێدادی و تانەلێ���دان لەالیەن دادگای کارگێ���ڕی بەپێی ماددەى 
س���ێزدەیەم بڕگ���ەى یەکەم لە یاس���ای ئەنجوومەنی ش���ورای هەرێم ژمارە 
14ى س���اڵی 2008 کە هاتووە: )یەکەم: سەیرکردنی دروستی ئەو فەرمان 
و بڕی���ارە کارگێڕییانەى کە لە فەرمانبەران و دەس���تەکان لە فەرمانگەکانی 
هەرێم دەدەچن لە دوای بەرکاربوونی ئەم یاسایە، کە الیەنێک دەستنیشان 
نەک���راوە بۆ تان���ووت )تانە( لێدانێکی خ���اوەن ئەگ���ەری بەرژەوەندی، تەنیا 
ئەوەن���دە بەس���ە کە ترس���ی ئەوە ل���ە گۆڕێدا هەبێ���ت کە زیان ب���ەر الیەنی 

بەرژەوەندیدار بکەوێ(.

)1( بریاری ژمارە 2013/82 لە 2013/9/11ی ئەنجوومەنی شورای دەوڵەتی عێراقی.
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ئامادەکردنی: فتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  121 رێبەری لێکۆڵینەوەى بەرزەفتیی فەمانبەرانی شارستانی

بەشی پێنجەم

بێدادی پێشکەش کردن و تانە لێدان
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یەکەم: بێدادی )التظلم( و تانەلێدان )الطعن(ی ئارەزوومەندانە:. 

بێ���دادی بریتییە لە داواکارییەک، کە پێش���کەش دەکرێ���ت لەالیەن فەرمانبەر 
بۆ الیەنی کارگێڕی کە س���زاکەى بەس���ەریدا س���ەپاندووە، ک���ە داوا دەکات 
بە دووبارە چاوخش���اندنەوە بە بڕیاری س���زاکە، بەمەبەستی کێشانەوە یان 
هەموارکردن یان هەڵوەشاندنەوەىبڕیاری سزادانەکە، پێش ئەوەى پەنا بباتە 
ب���ەر دادگای کارگێڕی یان لیژنەى بەرزەفت���ی فەرمانبەران لە ئەنجوومەنی 

شوورا، ئەم جۆرە بێدادییەش ئارەزوومەندانەیە و بەزۆری نییە

بڕیاری س���ەپاندنی س���زا لەالیەن الیەن���ی کارگێڕی دەرهەق ب���ە فەرمانبەر 
بڕیارێک���ی کۆتای���ی نیی���ە  و فەرمانبەری س���زادراو دەتوانێت هەڵس���ێت بە 
پێش���کەش کردنی بێدادی بۆ دووبارە چاوخش���اندنەوە بە بڕیاری س���زاکە 
ئەگەر بێت و لەگەڵ یاسا و رێرەوی لێکۆڵینەوە و میکانیزمەکانی لێکۆڵینەوە 

ناکۆک بێت و ناحەقی و نادادی بەرامبەر کرا بێت

پێشکەش کردنی بێدادی بۆ دەسەاڵتی سەپاندنی سزاکە

لە دوای س���ەپاندنی س���زای بەرزەفتی لەالیەن وەزیر یان س���ەرۆکی الیەنی 
نەبەس���تراو بەوەزارەت یان س���ەرۆکی فەرمانگە بەشێوەی راستەوخۆ یان 

لەسەر راسپاردەى لیژنەى لێکۆڵینەوە.

ل���ەدوای پێڕاگەیاندن���ی بڕی���اری س���زاکە بە فەرمانب���ەری س���زادراو، ئەگەر 
فەرمانبەرەکە پێی وابوو کە ئەم س���زادانە یاس���ایی نییە یان بڕوای پێی نییە، 
ئەوا فەرمانبەری سزادراو دەتوانێت بێدادی پێشکەش بکات )بڕوانە نموونەى 
نموونەى ژمارە 13( لە ماوەى 30 رۆژ لە رۆژی پێڕاگەیاندنی بەسزاکە.)1(

)1( ماددە پازدەیەم بڕگە دووەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی میری و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 1991 
هەموارکراو
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پێویس���تە وەزی���ر یان س���ەرۆکی نەبەس���تراو ب���ەوەزارەت یان س���ەرۆکی 
فەرمانگەک���ە لەم���اوەی ئەو 30 رۆژ، لەدەس���تپێکی رۆژی پێشکەش���کردنی 
بێدادییەک���ە وەاڵم���ی بێدادییەک���ەى بداتەوە، ی���ان بە رەتکردن���ەوەى یان بە 
قبووڵکردنی و هەڵوەش���اندنەوەى س���زاکە یان هەموارکردنی سزاکە، بەاڵم 
ئەگە لەدوای 30 رۆژەکە وەاڵمی بێدادییەکەى نەدرایەوە ئەوا بە رەتکراوە 
ئەژم���ار دەکرێت و فەرمانبەر دەتوانێت تانە لە بڕیاری س���زاکە بدات لەالی 

لیژنەى بەرزەفتی فەرمانبەران لە ئەنجوومەنی شوورا.

ئەگەر بێدادییەکەی پاش پێداچوونەوەى لەالیەن الیەنی سەپێنەری سزاکان قەبوڵ 
کرا ئەوا لەسەر ب.کارگێڕی یان خۆیەتییە کە فەرمانی سزادانەکە یان هەمواری 

سزاکە هەڵبوەشێنێتەوە و هیچ کاریگەرییەکی نامێنێت لەسەر فەرمانبەرەکە.
دووەم: بێدادی )التظلم( و تانەلێدان )الطعن(ی پابەندکراو :. )1(

تان���ە بریتیی���ە ل���ەو داواکاریی���ەی ک���ە پێش���کەش دەکرێت لەالی���ەن خودی 
فەرمانبەری س���زادراو یان لە رێگای خۆی یان بریکارەکەى )پارێزەرەکەى( 
ب���ۆ لیژنەى بەرزەفت���ی فەرمانبەران لە ئەنجوومەنی ش���وورا ب���ۆ دووبارە 
چاوخش���اندنەوە بە بڕیاری سزاکە بۆ کێش���انەوەی یان هەموارکردنی یان 
هەڵوەش���اندنەوەى بەمەرجێک بێدادی پێش���کەش کردبێ���ت و رەتکرابێتەوە 

لەالیەن الیەنی کارگێڕی.

ئەم جۆرە پابەندییە دەبێت پێش���تر بێدادی یان تانەى لە بڕیاری س���ەپاندنی 
سزاکەی پێشکەش کردبێت بۆ الیەنی سەپێنەری سزاکە.

ل���ەدوای رەتکردن���ەوەى بێ���دادی پێشکەش���کراو لەم���اوەی دیاریک���راو، بۆ 
وەزی���ر یان س���ەرۆکی فەرمانگەى نەبەس���تراو بەوەزارەت یان س���ەرۆکی 
فەرمانگ���ە هەیە، بە هەڵنەوەش���اندنەوەى یان هەموارنەکردنەوەى س���زاکە. 

)1( ماددە پازدەیەم بڕگە یەکەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی میری و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 1991 
هەموارکراو
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ئ���ەوا فەرمانب���ەری س���زادراو دەتوانێت تانە لە بڕیاری س���زاکە بدات لەالی 
لیژنەى بەرزەفتی فەرمانبەران لە ئەنجوومەنی ش���وورا لە ماوەی 30 رۆژ 
لە پێڕاگەیاندن���ی رەتکردنەوەى بێدادییەکەى لەالیەن وەزیر یان س���ەرۆکی 

نەبەستراو بەوەزارەت یان سەرۆکی فەرمانگە. 

ل���ەدوای س���ەیرکردنی لەالی���ەن لیژنەى بەرزەفت���ی فەرمانب���ەران ئەگەر بۆ 
لیژنەی بەرزەفتی روون بووەوە کە:

١- بەپێی یاس���ا و میکانیزمەکانی لێکۆڵینەوە بڕیاری سزاکە دەرچووە ئەوا 
لیژنەکە دەسەاڵتی هەیە بە رەتکردنەوەى تانەلێدانەکە.

 ٢- ناحەقی و نادادی دەرهەق بەفەرمانبەر کراوە یان ناکۆکە لەگەڵ یاس���ا 
و میکانیزم���ەکان و رێوش���وێنەکانی لێکۆڵینەوە، ئەوا دەتوانێت س���زاکە یان 
هەڵبوەش���ێنێتەوە ی���ان ک���ەم و زیادی ب���کات بەپێی سروش���ت و بچووک و 

گەورەیی سەرپێچی فەرمانبەرەکە.

بڕیارەکانی دەستەى بەرزەفتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان پلەی بنبڕ 
و کۆتایی وەردەگرێت.)1(

شێوەو نموونەى پێشکەشکردینی بێدادییەکە

لە راس���تیدا هیچ مەرجێک نییە بۆ شێوەو نموونەى پێشکەشکردنی بێدادی، 
دەکرێت بەهەر رێگایەک بێت بە نووس���راو بێت یان بە داواکاری ئاس���ایی، 
گرنگ ئەوەیە دەس���ەاڵتی سەپاندنی س���زاکە ئاگاداربکاتەوە لە بێدادییەکەى 
بەرامبەر بڕیاری س���ەپاندنی س���زاکە، کە راس���تەوخۆ پێشکەشی دەکات بە 

دەست و لە وەرگرتە )الواردة( تۆماری دەکات.
)1( المادة 21من قانون مجلس الشورى القلیم کوردستان رقم ) 14( لسنة 2008 : : أوال : تنظر هيئة انضباط موظفي 
االقليم في االعتراضات المقدمة من قبل ذوي العالقة بخصوص العقوبات الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة أو 
أي قانون آخر يحل محله.  ثانيا: يكون قرار الهيئة الصادر بنتيجة الطعن باتا. ثالثا: تنظر االعتراضات الواردة في الفقرة 

)أوال( من هذه المادة وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
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)نموونەى ژمارە 13(

نموونەى بێدادی پێشکەش کردن بۆ الیەنی سەپاندنی سزاکە

بەڕێز/ وەزیر یان سەرۆکی الیەنی نەبەستراو بەوەزارەت یان سەرۆکی فەرمانگە
ساڵوێکی گەرم....

ناوی فەرمانبەر:                   ناونیشانی وەزیفی:          فەرمانگەى ..........
ئەم بێدادییەم دەخەمە ڕوو:

بەپێی فەرمانی وەزاری یان کارگێڕی ژمارە )      لە      ( دەربارەى س���زادانم 
بە سزای )          ( کە پێمڕاگەیەندرا لە رێکەوتی )      (

بێدادی خۆم پێشکەش دەکەم لەبەر ئەم هۆیانەى خوارەوە:
ئەم فەرمانەر پێچەوانەى یاس���ا بەرکارەکانە )لە رووی ش���ێوە و بابەتییەوە یان 
بەهۆی خراپ لێکدانەوەی یاساکان یان خراپ بەکارهێنانی دەسەاڵت، یان گوتەم 

وەرنەگیراوە، یان لیژنەى لێکۆڵینەوە یاسایی نەبووە، یان ...... هتد(.

لەبەر ئەم هۆیانەى سەرەوە:
داوا لە بەڕێزتان دەکەم کە چاوێک بەم فەرمانەتان بخشێننەوە بە هەڵوەشاندنەوەى 

یان هەموارکردنی.
لەگەڵ رێزمدا...

فەرمانبەری سزادراو
ناو:

ئیمزا:

رێکەوت:
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تانە پێشکەشکردن لە بڕیاری دەستەى بەرزەفتی فەرمانبەران لە ئەنجوومەنی شورای هەرێم

بەپێی یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 
1991 هەموارکراو، دەکرێت تانە لە بڕیاری دەستەى بەرزەفتی فەرمانبەرانی 
هەرێم لە ئەنجوومەنی ش���ورای هەرێم بدرێت لە الی ئەنجوومەنی گش���تی لە 
ئەنجوومەنی شوورا لە ماوەى 30 رۆژ لە رێکەوتی پێڕاگەیاندنی فەرمانبەر بە 

بڕیاری دەستەى بەرزەفتی فەرمانبەرانی هەرێم لە ئەنجوومەنی شورا.

ب���ەاڵم بەپێی م���اددە 21 لە یاس���ای ئەنجوومەن���ی ش���وورای هەرێم ژمارە 
14ى س���اڵی 2008 ، بڕیارەکان���ی تایب���ەت ب���ە س���زاکانی هاتوو لە یاس���ای 
بەرزەفت���ی فەرمانبەران )نەک یاس���ای راژەى شارس���تانی( پل���ەى کۆتایی و 
بنبڕ وەردەگرێ���ت، بەبێ ئەوەى فەرمانبەری س���زادراو مافی پێداچوونەوەى 
هەبێت لەالیەن دەستەى گشتی، ئەمەش یەکێکە لە لەنگیی و ناتەواوی یاسای 
ئەنجوومەنی ش���وورای هەرێم کە پێویس���تە راس���ت بکرێت���ەوە چونکە مافی 

تەواوی فەرمانبەرەکەى لە تانەلێدان پێشێلدەکات..

هەموارکردنەوەى یاسای ئەنجوومەنی شورای هەرێم 

وەکو لەسەرەوە باسمان کرد کە بەهۆی یاسای ئەنجوومەنی شورای هەرێم، 
مافی فەرمانبەر لە تانە و پەڵپ گرتن کەمکراوەتەوە، کە ئەمەش بە یەکێک لە  
لەنگییەکانی یاساکە دادەندرێت و پێویستە هەموار بکرێتەوە بەشێوەی کە کار 
بە بڕگەى چوارەم/ب لە ماددەى پازدەیەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی 
دەوڵەت و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى س���اڵی 1991 هەم���وار کراو بکرێت  
)بڕگ���ەى چوارەم/ - دەکرێت تانە لە بڕیاری ئەنجوومەنی بەرزەفتی گش���تی 
بدرێت لەالی دەس���تەى گش���تی ئەنجوومەنی ش���وورای دەوڵ���ەت لە ماوەى 
30 رۆژ ل���ە رۆژی پێ ڕاگەیاندنی و بڕیاری دەس���تەى گش���تی دەرچوو لە 

دەرئەنجامی تانەکە پلەى -بنبڕ- واتە کۆتاییە و پابەندە-ملزمة- (.
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چونکە دەس���تەى گش���تی بەپێی هەمان مادە بڕگە شەش���ەم، پسپۆرییەکانی 
دادگای تەمییز لە یاسای شێوازەکانی دادگایی کردنی سزاکان پیادە دەکات، 
لە کاتی سەیر کردنی تانەى پێشکەش کراو لە بڕیارەکانی بەرزەفتی گشتی، 
ب���ەوەى بگونجێ���ت لەگ���ەڵ حوکمەکانی ئەم یاس���ایە بۆ زیاتر ب���وار دان بە 

فەرمانبەر لە مافی تانەگرتن لە هەر بڕیارێکی سەپاندنی سزاکان.

مەرجەکانی بێدادی)1(
ئەگەر بێدادی پێشکەش کردن بەهۆی سزای بەرزەفتی، ئارەزوومەندانە یان 

ناچاری بێت دەبێت ئەم مەرجانەى خوارەوەى هەبێت:
یەکەم: دەبێت پێش���کەش کردنی بێدادییەکە بۆ رووبەڕووبوونەوەى بڕیاری 

کارگێڕی بنبڕی سەپاندنی سزای بەرزەفتی بێت.
دووەم: پێشکەش���کردنی بێدادییەک���ە دەبێ���ت لەالی���ەن خ���ودی فەرمانبەری 

سزادراو بێت کە بڕیاری سزاکەى لەسەر سەپێندراوە.
س���ێیەم: دەبێ���ت بێدادییەکە پێشکەش���س الیەنی تایبەتمەند یان دەس���ەاڵتی 

سەپاندنی سزاکە بکرێت.
چوارەم: دەبێت پێشکەشکردنی بێدادییەکە لە ماوەی دیاریکراودا بێت کە لە 
یاس���ای بەرزەفتی فەرمانبەران و کەرتی گش���تی ژمارە 14ى ساڵی 1991 

هەموارکراو دیاری کرابێت.
پێنج���ەم: دەبێت ش���ێوەی نووس���ینی بێدادییەکە روون بێ���ت لەگەڵ ئەوەى 
ش���ێوەیەکی دیاریک���راو نەهاتووە لە یاس���اکان بۆ نووس���ینی بێدادی بەاڵم 
دەبێت بە ش���ێوەیەکی روون نووس���را بێت، بۆ ئەوەى مەبەستەکە بپێکێ کە 

رەتکردنەوەى سزاکە یان هەموارکردنی بێت.

القانون في  التأديبية، االستاذ المساعد الدكتور عمار عباس الحسيني، رئيس قسم  )1( التظلم من قرار فرض العقوبة 

الكلية االسالمية الجامعة في النجف االشرف. -https://www.dorar-aliraq.net/threads/497520التظلم-من-
قرار-فرض-العقوبة-التأديبية
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فەوتانی مافی فەرمانبەر لە پێشکەشکردنی بێدادی و تانە

مافی فەرمانبەری س���زادراو دەفەوتێت و ناتوانێت بێدادی و تانە پێش���کەش 
بکات لە بڕیاری س���زاکەی کە بەسەری س���ەپێندراوە، لەدوای تێپەڕینی ئەو 
ماوان���ەى لەس���ەرەوە دیاری کراوە، واتا: لەدوای بەس���ەر چوونی 30 رۆژ 
زیاتر بەسەر پێڕاگەیاندنی بە بڕیاری سزاکەى، یان بەەسرچوونی 30 رۆژ 

زیاتر بەسەر پێڕاگەیاندنی بە رەتکردنەوەى بێدادییەکەى.)1(

پێشکەش کردنی بێدادی مەرجە بۆ تانە لێدان لە بڕیاری سزاکە )2(

پێش پێشکەش کردنی تانە لە الی ئەنجوومەنی بەرزەفتی گشتی لە سەر ئەو 
بڕیارەى دەرچووە بە س���ەپاندنی سزاکە، مەرجە )بێدادی:تظلم( لە بڕیارەکە 
پێشکەش بکرێت بەو الیەنەى کە بڕیارەکەى دەرچوواندووە، لە ماوەى 30 

رۆژ لە رێکەوتی پێڕاگەیاندنی فەرمانبەرکە بە بڕیاری سەپاندنی سزاکە.

واتا ئەگەر لەماوەی دیاری کراو بێدادی پێشکەش نەکات بە دەسەاڵتی سەپاندنی 
سزاکە لە فەرمانگەکەى خۆی، ئەوا لەکاتی پێشکەشکردنی تانە لەالی ئەنجوومەنی 
بەرزەفتی فەرمانبەران لە ئەنجوومەنی ش���ورا داواکەى رەت دەکرێتەوە لەرووی 

شێوەوە )رفضه شکال( 

هەڵوەشاندنەوەى سزاکان ئەگەر بێدادی و تانەلێدانەکە قەبووڵ بکرێت

لە کاتی دەرچوونی بڕیاری وەاڵمی بێدادییەکە یان تانەکە بە هەڵوەشاندنەوەى 
س���زاکە ی���ان هەموارکردن���ی س���زاکە، ئ���ەوا دەبێ���ت فەرمانگ���ەى فەرمانبەرە 
سزادراوەکە فەرمانی دیکە دەربچوێنیێت بە هەڵوەشاندنەوەى فەرمانی سزاکە.

)1( قرار رقم 2013/81 فی 2013/9/11 رأی مجلس شوری الدولة العراقیة. 
)2( ماددە پازدەیەم بڕگە دووەم لە یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی میری و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 1991 

هەموارکراو
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بەشی شەشەم

- یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و کەرتی گشتی ژمارە 14ى ساڵی 1991   

   هەموارکراو )کوردی + عربی(

- یاسای له ئه ستۆكردن له  هه رێمی كوردستان � عێراق ژماره  )5(ی ساڵی 2020 
له ئه ستۆكردن له  هه رێمی كوردستان � عێراق )کوردی + عربی(

- ماددەگەلی یاسای سزادانی عێراقی ژمارە111ى ساڵی1969 تایبەت بە 
فەرمانبەر یان راسپێردراو بە راژەى گشتی )عربی(
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یەک���ەم: یاس���ای بەرزەفت���ی فەرمانبەرانی میری و كەرتی گش���تی  ژمارە 14ی 
ساڵی  1991 هەموار کراو)1(

بەشی یەکەم: پێناسەکان و جێبەجێ کردنی ئەم یاسایە

مادەى یەکەم:

مەبەس���ت لەم دەستەواژانەى لەم یاس���ایەدا هاتوون ئەو مانایانە دەگەیەنێ 
کە بەرامبەریان هاتووە:

یەک���ەم: وەزی���ر: وەزی���ری تایبەتمەن���د و س���ەرۆکی الیەنی نەبەس���تراو بە 
وەزارەت، بە وەزیر دادەنرێت بۆ مەبەستەکانی ئەم یاسایە.

دووەم: س���ەرۆکی فەرمانگ���ە: بریکاری وەزارەت و ئەوان���ەى لەم پلەیەدان 
خ���اوەن پلە تایبەتەکان ئەوانەى ک���ە پێکهاتەیەکی دیاری کراو بەڕێوەدەبەن 
و بەڕێوەبەری گشتی یان هەر فەرمانبەرێکی تر کە وەزیر رای دەسپێرێت 

بە  دەسەاڵتی سەپاندنی سزاکانی هاتوو لەم یاسایەدا.)2(

س���ێیەم: فەرمانب���ەر: هەر کەس���ێک وەزیفەیەکی پێ بدرێت ل���ە ناو میالکی 
وەزارەت یان الیەنی نەبەستراو بە وەزارەت.

)1(  ئەم یاسایە  بە پێی یاسای ژمارە 5ى ساڵی 2008 هەمواری یەکەمی یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت 
و کەرتی ئیشتراکی ژمارە 14ى ساڵی 1991، هەموار کراوە و بە پێی مادە 1ى یاسای ژمارە 5ى ساڵی 2008 

دەستەواژەى )کەرتی ئیشتراکی( گۆڕدراوە بۆ )کەرتی گشتی(.
هۆیەکانی دەرچوونی ئەم هەموارە بریتییە ) لەبەر ئەو کاریگەرییە نێگەتیڤانەى دەکەوێتە سەر سزاکانی پلەى کۆتایی 
)بنبڕ( سەپێندراو بەسەر فەرمانبەر و بە مەبەستی بوار دان بۆ فەرمانبەری سزا دراو بۆ تانە لێدان بە شێوەی تەمییزی 
لە بڕیاری دەرچوو لە ئەنجوومەنی بەرزەفتی گشتی لەبەردەم دەستەى گشتی ئەنجوومەنی شورای دەوڵەت و بۆ 
دووبارە چاوخشاندنەوە بە چینی ئەو فەرمانبەرانەى کە حوکمەکانی ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە، هەروەها قەدەغە کردنی 

توندکردنی هەر کارێک یان هەر بڕیارێکی کارگێڕی لە تانەلێدان( لە الیەن دەستوورەوە، ئەم یاسایە دەرچوێندرا.
)2( بەم شێوەیە بە پێی مادە 2 لە یاسای ژمارە 5ى ساڵی 2008ى  هەمواری یەکەمی یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی 

میری و کەرتی گشتی هەموارکرایەوە.
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چوارەم: ئەنجوومەن: ئەنجوومەنی بەرزەفتی گشتی پێکهاتوو بە پێی یاسای 
ئەنجوومەنی شوورای دەوڵەت ژمارە 65ى ساڵی 1979 هەموار کراو.

پێنج���ەم: لیژنە: لیژنەی لێکۆڵینەوە کە وەزیر یان س���ەرۆکی فەرمانگە پێکی 
دەهێنێت بۆ مەبەستەکانی ئەم یاسایە.

پەیڕەو کردنی ئەم یاسایە
مادەى دووەم:)1( 

یەکەم: حوکمەکانی ئەم یاسایە پەیڕەو دەکرێن لە سەر گشت فەرمانبەرانی 
دەوڵەت و کەرتی گشتی.

دووەم: کارمەندان���ی هێ���زە چەک���دارەکان و هێزەکانی ئاسایش���ی ناوخۆ و 
دەزگای هەواڵگری نیش���تیمانی و دادوەران و ئەندامانی داواکاری گش���تی، 
ملکەچ���ی حوکمەکانی ئەم یاس���ایە نابن، تەنیا ئەگەر لە یاس���اکانیان دەقێک 

هەبوو کە ئاماژەى بە جێبەجێ کردنی حوکمەکانی ئەم یاسایە دابێت.

بەشی دووەم: وەزیفەى گشتی 
مادەى سێیەم:

وەزیف���ەى گش���تی راس���پاردەیەکی نیش���تیمانی و خزم���ەت کردنێکی 
کۆمەاڵیەتییە، مەبەس���تی ئەوەى پێی هەڵدەستێت بەرژەوەندی گشتی 
و خزم���ەت کردن���ی هاوواڵتیانە لە بەر رۆش���نایی بنەما یاس���اییە کار 

پێکراوەکان.  

)1( بەم شێوەیە بە پێی مادە 3 لە یاسای ژمارە 5ى ساڵی 2008ى  هەمواری یەکەمی یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی 
میری و کەرتی گشتی هەموارکرایەوە.
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ئەرکەکانی فەرمانبەر
مادەى چوارەم:

فەرمانبەر پابەند دەبێت بەم ئەركانەی خوارەوە:

یەك���ەم: جێبەجێ كردن���ی كاروبارەکانی وەزیفەكەی بە ئەمانەت و هەس���ت 
كردن بە لێپرسراوێتی.

دووەم: پابەن���د بوون ب���ە وادەکانی كار ك���ردن و دوانەكەوێت لە كارەكەی 
تەنی���ا بە روخس���ەت بێت و تەرخانكردنی هەم���وو كاتەكانی دەوامی فەرمی 

بۆ كارکردن.

س���ێیەم: رێزگرت���ن ل���ە س���ەرۆکەکانی و پابەند بوون بە رەوش���ت و گیانی 
وەرزش���ی ل���ە كاتی ئاخاوت���ن لەگەڵی���ان  و گوێڕایەڵ���ی فەرمانەکانیان بێت 
دەربارەى بە بەجێ گەیاندنی ئەرکەکانیان لە س���نووری رێگاپێدراو لە یاسا 
و پەیڕەو و رێنماییەكان، ئەگەر هاتوو ئەم فەرمانانە س���ەرپێچی بوون ئەوا 
لە سەر فەرمانبەرەکەیە کە بۆ سەرۆکی خۆی روون بکاتەوە  بە نووسین  
رووی ئ���ەم س���ەرپێچییە و پابەند نابێ���ت بە جێبەجێكردنی ئ���ەم فەرمانانە، 
تەنیا ئەگەر سەرۆکەکەى  بە نووسین جەختی لە سەر كردەوە، لەو كاتەدا 

سەرۆكەكە بەرپرسیارە لە سەرپێچییەکە..

چ���وارەم: مامەڵە ك���ردن لەگ���ەڵ فەرمانبەرانی خوارووی خۆی  بە باش���ی 
بەوەی كەوا شكۆمەندییان بپارێزرێت.

پێنج���ەم: رێزگرت���ن ل���ە هاوواڵتیان و ئاس���انكاری كردنی بەج���ێ گەیاندنی 
مامەڵەكانیان.

شەش���ەم: پارێ���زگاری كردن لە موڵك و ماڵی دەوڵ���ەت كە لە الیەتی یان لە 
ژێر دەستی )تحت تصرفه( و بەكارهێنانی بە شێوەیەكی راست و دروست..
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حەفت���ەم: نەدركاندنی ئ���ەو زانی���اری و بەڵگەنامانەى كە س���ەیریان دەکات 
ب���ە حوکمی وەزیفەکەى ی���ان لە كاتی كارەكەی، ئەگەر هاتوو بەسروش���ت 
نهێن���ی ب���وو یان )مەترس���ی درکاندن���ی( ببێتە زی���ان گەیاندن ب���ە دەوڵەت،  
ی���ان بە كەس���ەكان یان لە الیەن س���ەرۆکەکانی فەرمانی پ���ێ كرا بوو كەوا 
نەیدركێن���ێ، ئەم ئەركە بەردەوام دەبێت پابەندی بێت تا دوای تەواو بوونی 
خزمەتەکەش���ی، نابێت بە هیچ ش���ێوەیەك لە دوای خانەنش���ین كردنی یان 
كوتایی هێنانی خزمەتەكەی دیكۆمێنتی فەرمی نهێنی الی خۆی هەڵبگرێت.

هەش���تەم: پارێزگاری كردن لە ش���كۆی وەزیفەی گشتی و دوور كەوتنەوە 
لە هەموو ش���تێك كەوا زیان بە رێزگرتنی پێویس���ت بگەیەنێت، جا چ ئەگەر 
هات���وو لە كات���ی بەجێ گەیاندنی كارەكانی بێت یان ل���ە دەرەوەی كاتەكانی 

دەوامی فەرمیی بێت.

نۆی���ەم: رێگەگرت���ن لە بەدی هێنانی هەر دەس���تكەوتێك یان هەر قازانجێكی 
شەخسی بۆ خۆی یان بۆ هەر كەسێكی تر بە سوود وەرگرتن لە وەزیفەکەى.

دەیەم: گەڕاندنەوەی گشت ئەو كەلوپەل و ئامێرانەی  كەوا لە ژێر رکێفیدایە 
ب���ۆ جێگای تایبەتی خۆی لە كاتی كۆتای���ی هاتنی كاری رۆژانە تەنیا ئەگەر 

سروشتی كارەكەی وا پێویست بكات.

ی���ازدەم: رەچ���او كردنی ئەو یاس���ا و رێس���ا و رێنماییانەی ك���ە تایبەتن بە 
پاراس���تنی تەندروستی گشتی و س���ەالمەتی لە كار كردن و خۆپاراستن لە 

ئاگركەوتنەوە..

دوازدەم: هەڵسان بە ئەركەكانی وەزیفەکەى کە بڕیاردراوە لە یاسا و رێسا 
و رێنماییەكان.
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قەدەغە کراوەکان لە فەرمانبەر
مادەى پێنجەم:

ئەمانەی خوارەوە لە فەرمانبەر قەدەغە دەکرێت:

یەكەم: كۆكردنەوە لە نیوان دوو وەزیفە بە سیفەتی بنەڕەتی یان كۆكردنەوە 
لە نێوان وەزیفەیەك و هەر كارێكی تر تەنیا بە  پێی حوکمەکانی ئەم یاسایە 

نەبێت.

دووەم: پی���ادە كردن���ی كارە بازرگانیی���ەكان و دامەزراندن���ی كۆمپانیاكان و 
ئەندام بوون لە ئەنجوومەنی كارگێڕی کۆمپانیاکان جگە لە:

أ- كڕینی پشكەکانی كۆمپانیا هاوبەشەكان.

ب- ئەو كارانەی كە پەیوەندی بە س���امانی فەرمانبەرەوە هەیە كە بە هۆی 
می���رات ب���ۆی ماوەتەوە یان بەڕێ���وە بردنی پارە و پوولی هاوس���ەری یان  
نزیکەکانی  تا پلە سێ كە بە میرات بۆیان ماوەتەوە، لە سەر فەرمانبەرەکەیە 
ك���ە فەرمانگەك���ەی خ���ۆی ئاگادار بكات���ەوە  لە ماوەی 30 رۆژ و لە س���ەر 
وەزیرە  ئەگەر بینی كاریگەری دەبێت لە س���ەر جێبەجێ كردنی ئەركەكانی 
فەرمانبەر یان زیان بە بەرژەوەندی گش���تی دەگەیەنێت، سەرپش���كی بكات 
لە نێوان )مانەوە لە وەزیفەكەی و پاكتاو كردنی ئەم س���امانە یان وازهێنان 
ل���ە بەڕێ���وە بردن لە ماوەی س���الێك ل���ە رێكەوتی ئاگاداركردن���ەوەی( یان 

)داواكاری وازهێنان -استقالة- یان ئیحالە کردنی  بۆ  خانەنشینی(.

سێیەم:  بەشداری كردن لە كەمكردنەوكان )مناقصات(.

چ���وارەم: بەش���داری كردن لە زیاد كردنەکان )مزای���دات( کە  فەرمانگەكانی 
دەوڵ���ەت و كەرت���ی گش���تی  ئەنجام���ی دەدەن، بۆ فرۆش���تنی موڵک و ماڵی 
گواس���تراوەو نەگواس���تراوە ئەگ���ەر هاتوو رێگە پێدرا ب���وو )مخول( بە پێی 



ئامادەکردنی: فتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  138 رێبەری لێکۆڵینەوەى بەرزەفتیی فەمانبەرانی شارستانی

یاس���ا بۆ پەس���ند كردنی فرۆش���تنەكە بە مەبەس���تی )ئیحال���ەى بنبڕی( یان 
ئەندام بێت لە لیژنەكانی خەماڵندن یان فرۆش���تن یان بڕیاری فرۆشتن یان 
بەكرێدان���ی ئ���ەم موڵك و مااڵن���ە لەالیەن خ���ودی فەرمانبەرەکەوە درا بێت، 
یان ئەگەر فەرمانبەر بێت لەو بەڕێوەبەرایەتییە گش���تییە یان هاوتاكەی كە 

خاوەنداریەتی موڵك و ماڵە فرۆشراو یان بەكرێدراوەكەیە..

پێنج���ەم: بەكار هێنانی كەلوپ���ەل و ئامێر و هۆیەکانی گواس���تنەوە و... هتد 
ک���ە خاوەنداریەتی بۆ فەرمانگەکانی میری و كەرتی گش���تی دەگەڕێتەوە بۆ 

مەبەستە تایبەتییەکان.

شەش���ەم: بەكار هێنانی هەر مەكینەیەك ی���ان ئامێرێك یان هەر ئامێرێك لە 
ئامێرەكانی بەرهەم هێنان، كە لە الیەن سەرۆكی راستەوخۆی رانەسپێردراوە 

بە بەکار هێنانی.

حەفتەم: س���وود وەرنەگرتنی راست و دروست لە كاتژمێرەكانی كار كردن 
و ئامرازەكانی بەرهەم هێنان بە مەبەستی بەجێ گەیاندنی ئەو كارانەی پێی 
دراوە یان پش���ت گوێ خس���تن یان خۆدزینەوە لە كار كە ببێتە هۆی زیان 

گەیاندن بە بەرهەم هێنان یان خزمەتگوزارییەكان یان موڵك و ماڵەكان..

هەش���تەم: دەس���توەردان له پرۆژەیەك ی���ان لەکار خس���تنی ئامێرەكان یان 
كەرەستەکان یان پێداویستییەكان.

نۆیەم: بە ئەنقەست كەم كردنەوە بەرهەم هێنان و زیان پێگەیاندنی ..

دەیەم: دواكەوتن لە بەجێ گەیاندنی كارەکەى كە ببێتە هۆی لەكار كەوتنی 
كاری خەڵكانی تر...

ی���ازدەم: ق���ەرز كردن ی���ان وەرگرتنی پاداش���ت یان دیاری ی���ان قازانجێك 
ل���ە هاوواڵتی���ان یان بەڵێن���دەران  ی���ان بەڵێندرانی كە گرێبەس���تییان لەگەڵ 
فەرمانگەكەی كردووە یان لە هەموو شتێكی كارەكەی كە پەیوەندی هەبێت 
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بە فەرمانبەرەوە بە هۆی وەزیفەكەی.

دوازدەم: ئام���ادە ب���وون لە بارەگای وەزیفەكەی لە باری سەرخۆش���ی یان 
پێوە دیار بوونی حاڵەتی  سەرخۆشی لە شوێنێكی گشتی.

س���ێزدە: پارێ���زگاری کردن )بۆ خ���ودی خۆی( لە هەر دانەیەكی رەس���ەنی 
هەر كاغەزێك یان بەڵگەنامەیەكی فەرمی یان دەرهێنانی وێنە رەس���ەنەكان 
ل���ە دۆس���یەکانی تایب���ەت ب���ە هەڵگرتنیان ب���ە مەبەس���تی ب���ەکار هێنانی بۆ 

مەبەستەکانی نافەرمی.

چواردەم: پەردە الدان )پێدانی( هەر لێدوانێک یان بەیانێک لە سەر کارەکانی 
فەرمانگەک���ەی ب���ە هۆیەکان���ی راگەیاندن و باڵو کردن���ەوەى، کە بەرکەوتی 
راستەوخۆی هەبێت بە کارەکانی وەزیفەکەى، تەنیا ئەگەر هاتوو رێگای پێ 

درابوو لە الیەن سەرۆکی تایبەتمەند.

کار کردنی فەرمانبەر دوای دەوامی فەرمی
مادەى شەشەم:

یەک���ەم: ب���ۆ ئەو فەرمانب���ەرە هەیە کە یەکێ���ک لە وەزیفەکان���ی گرتووە، کە 
دەکەوێتە س���نووری پلەى حەفتەم بە خوارەوە لە پلەکانی یاس���ای خزمەتى 
شارس���تانی ژمارە 24 ى س���ألی 1960 ، کار بکات لە دەرەوەى کاتەکانی 
کار کردن���ی فەرم���ی بۆ حیس���ابی خودی خۆی یان لە الی کەس���ێکی تر بە 
مەرجێ���ک فەرمانگەکەى ئاگادار بکاتەوە بە ش���وێن و سروش���تی کارەکەى 
س���ااڵنە و کارەکەى ل���ە دەرەوەى کاتەکانی کار کردن���ی فەرمی کاریگەری 

نەبێت لە سەر ئەرکەکانی وەزیفەکەى.

دووەم: ب���ۆ وەزی���ری تایبەتمەند یان ئەو کەس���ەى رای دەس���پێرێت هەیە، 
روخسەت بداتە ئەو فەرمانبەرەی کە حوکمەکانی بڕگەى یەکەمی سەرەوە 
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نایانگرێت���ەوە، ب���ۆ کار کردن لە دەرەوەى کاتەکان���ی کار کردنی فەرمی بۆ 
ماوەی ساڵێک و دەتواندرێ نوێ بکرێتەوە.

س���ێیەم: ئ���ەم فەرمانبەرانەى خ���وارەوە بەدەر دەکرێن ل���ە حوکمەکانی ئەم 
مادەیە:

أ- ئەوانەى دامەزراون بە فەرمانی کۆماری.

ب- کارمەندانی وەزارەتی دەرەوە.

ج- ئەوانەى کار دەکەن لە خزمەتی دەرەوە.

سەرپێچی کردنی فەرمانبەر
مادەى حەفتەم:

ئەگ���ەر فەمانبەرێک س���ەرپێچی ئەرکەکانی وەزیفەکەى کرد یان هەڵس���ا بە 
کارێک لە کارە قەدەغە کراوەکان، س���زا دەدرێت بە یەکێک لەم س���زایانەى 
ک���ە لەم یاس���ایەدا هات���ووە، ئەمەش کاریگ���ەری نابێت لە س���ەر ئەوەى کە 

بەرامبەری وەردەگیرێت لە رێوشوێنەکانی تر بە پێی یاساکان.
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بەشی سێیەم: سزاکان و کاریگەریەکانی و رێوشوێنی سەپاندنی

سزاکان
مادەى هەشتەم:

ئەو سزایانەى کە دەکرێت بسەپێندرێت بەسەر فەرمانبەر بریتییە لە:

یەکەم: سەرنج راكێشان )لفت النظر(: 
بە ئاگادار کردنەوەى فەرمانبەر دەبێت بە ش���ێوەی نووسراو بەرامبەر بەم 
سەرپێچییەی کە کردوویەتی و ئاراستە کردنی بۆ باش کردنی هەڵسوکەوتی 
وەزیف���ی و کاریگەرییەکانی ئەم س���زایەش بریتییە ل���ە دواکەوتنی پلە بەرز 

کردنەوە یان زیادە بۆ ماوەى 3 مانگ.

دووەم: ئاگادار كردنەوە )انذار(:
بە ئاگادار کردنەوەى فەرمانبەر دەبێت بە شێوەی نووسراو بەو سەرپێچییەی 
ک���ە کردوویەت���ی و ئ���اگادار کردن���ەوەى ل���ە بەج���ێ نەهێنان���ی ئەرکەکانی 
وەزیفەکەى و کاریگەرییەکانی ئەم سزایەش بریتییە لە دواکەوتنی پلە بەرز 

کردنەوە یان زیادە بۆ ماوەى 6 مانگ.

سێیەم: بڕینی مووچە )قطع راتب(:
بە بڕینی پش���کی رۆژانە دەبێت لە مووچەی فەرمانبەرەکە بۆ ماوەیەک کە 
ل���ە 10 رۆژ  تێپ���ەڕ نەكات بە فەرمانێكی نووس���راو كە تێیدا ئەو س���زایەی 
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کە فەرمانبەرەکە ئەنجامی داوە، دیاری كرا بێت کە پێویس���تی بە سەپاندنی 
س���زاکە کردبێت و کاریگەرییەکانی ئەم س���زایەش بریتییە لە دواکەوتنی پلە 

بەرز کردنەوە یان زیادە بۆ ماوەى:

أ- پێنج مانگ لە حاڵەتی بڕینی مووچەكەی لە 5 رۆژ تێپەڕ نەكات.

ب-ی���ەك مان���گ بۆ هەر رۆژێك ل���ە رۆژانی بڕینی مووچەک���ەى لە حاڵەتی 
تێپەڕاندنی ماوەی سزاکەی لە )5( رۆژ.

چوارەم: سەرزەنشتكردن )التوبیخ(: 
بە ئاگادار کردنەوەى فەرمانبەر دەبێت بە شێوەی نووسراو بەو سەرپێچییەی 
ک���ە کردوویەت���ی و ئ���ەو هۆیەکانی ک���ە بووەتە هۆی رەزامەن���د نەبوون لە 
هەڵس���وکەوتی و داوای ل���ێ دەکرێت کە دوورکەوێتەوە لەم س���ەرپێچییە و 
باش کردنی هەڵسوکەوتی وەزیفی و کاریگەرییەکانی ئەم سزایەش بریتییە 

لە دواکەوتنی پلە بەرز کردنەوە یان زیادە بۆ ماوەى یەک ساڵ.

پێنجەم: كەمكردنەوەی مووچە )انقاص الراتب(:
بە بڕینی بڕێک لە مووچەی فەرمانبەرەکە دەبێت بە رێژەیەک کە لە )10 %(
ی مووچەى مانگانەی تێپەڕ نەبێت بۆ ماوەیەک کە کەمتر نەبێت لە ش���ەش 
مانگ و زیاتر نەبێت لە دوو س���اڵ و ئەمەش ئەنجام دەدرێت بە فەرمانێکی 
نووس���راو بۆ  هەس���ت کردنی فەرمانبەرەکە بەو کارەى کە کردوویەتی و 
کاریگەرییەکانی ئەم س���زایەش بریتییە لە دواکەوتنی پلە بەرز کردنەوە یان 

زیادە بۆ ماوەى دوو ساڵ. 
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شەشەم: هێنانە خوارەوەی پلە )تنزیل درجة(:
بە فەرمانێکی نووس���راو دەبێت کە فەرمانبەر هەس���ت بکات بەو کارەى کە 

کردوویەتی و کاریگەرییەکانی ئەم سزایە:

أ- دەربارەى ئەو فەرمانبەرانەى ملکەچی یاس���اکان یان سیس���تەمەکان یان 
بنەم���اکان یان رێنماییەکانی خزمەتن کە پلە داراییەکان و پلە بەرز کردنەوە 
وەردەگرن، هێنانە خوارەوەى مووچەى فەرمانبەر راس���تەوخۆ بۆ کەمترین 
رادەی پلەى خوار پلەکەى خۆی لەگەڵ پێدانی س���ەرمووچەى س���ااڵنەی کە 
وەریدەگرت لەو پلەیەی کە لێی هاتۆتە خوارەوە )بە پێوەری سەرمووچەى 
بڕی���ار دراو ل���ەو پلەیەی کە بۆی دابەزیوە( و دەگەڕێتەوە س���ەر مووچەى 
جارانی کە وەری دەگرت پێش هێنانە خوارەوەى پلەکەى پاش بەسەربردنی 
3 س���اڵ بەس���ەر رێکەوتی س���ەپاندنی س���زاکە لەگەڵ خوالندنەوەى ماوەى 

بەسەربردوو لە دوا مووچەى پێش سەپاندنی سزاکە.

ب - دەربارەى ئەو فەرمانبەرانەى ملکەچی یاس���اکان یان سیستەمەکان یان 
بنەماکان یان رێنماییەکانی خزمەتن کە بە )سیس���تەمی زیادە هەر دوو س���اڵ 
جارێ���ک( وەردەگرن، ک���ەم کردنەوەى دوو زیادە لە مووچ���ەى فەرمانبەر و 
دەگەڕێت���ەوە بۆ ئ���ەو مووچەیەی کە وەری دەگرت پێ���ش هێنانە خوارەوەى 
پلەک���ەى پاش بەس���ەربردنی 3 س���اڵ ل���ە رۆژی س���ەپاندنی س���زاکە لەگەڵ 
خوالندنەوەى ماوەی بەسەربردراو لە دوا مووچەکەى پێش سەپاندنی سزاکە.

ج- دەرب���ارەى ئ���ەو فەرمانبەرانەى ملکەچی یاس���اکان یان سیس���تەمەکان 
یان بنەماکان یان رێنماییەکانی خزمەتن کە بە سیس���تەمی زیادەى س���ااڵنە 
مووچ���ە وەردەگ���رن، ک���ەم کردن���ەوەى 3 زیادەى س���ااڵنەى ل���ە مووچەى 
فەرمانب���ەر لەگ���ەڵ خوالندنەوەى ماوەی بەس���ەربردراو لە دوا مووچەکەى 

پێش سەپاندنی سزاکە.
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حەفتەم: دەركردن لە كار )الفصل(: 
ب���ە الدان���ی فەرمانب���ەر دەبێت لە وەزیفە ب���ۆ ماوەیەك کە دی���اری دەکرێت 
لە بڕیاری دەرکردنەکە، کە تێیدا هۆیەکانی پێویس���ت بە س���ەپاندنی سزاكه 

روون دەکرێتەوە:

أ- ماوەی���ەك كەمت���ر نەبێت لە یەك س���اڵ و زیاتر نەبێت لە 3 س���اڵ ئەگەر 
فەرمانبەر سزا درا بە )دوو سزا( یان بە دوو جار لە )یەکێک( لەم سزایانەى 
خوارەوە و دووبارەى کردەوە بۆ سێیەم جار لە ماوەی 5 ساڵدا لە مێژووی 

سەپاندنی سزای یەکەم کە پێویستی کردووە بە یەکێکیان سزا بدرێت:

 1 - سەرزەنشت کردن - تەوبیخ

2 - كەم كردنەوەی مووچە- انقاص الراتب

3 -  هێنانە خوارەوەی پلە- تنزیل الدرجة

ب- م���اوەی مان���ەوەی ل���ە بەندیخانە ئەگ���ەر حوكم درا بە بەن���د كردن یان 
بەند كردن بە هۆی س���زای ئابڕوونەب���ەر لە رۆژی دەرچوونی حوکمەکەی 
وم���اوەی راگرتنەکەى دادەندرێت لە نێو م���اوەى دەرکردنەکەى و ئەو نیوە 
مووچەکەى کە بۆی خەرج دەکرا لە ماوەی دەس���ت کێش���انەوەکەى )سحب 

الید( لێی ناسەندرێتەوە.

هەشتەم: لێخستن )العزل(: 
ب���ە الدانی فەرمانبەر دەبێت لە وەزیفەکەى دەبێت بە ش���ێوەیەکی کۆتایی و 
ناکرێت دووبارە وەزیفەى پێ بدرێتەوە لە فەرمانگەکانی دەوڵەت و کەرتی 
گشتی، ئەوەش بە بڕیارێکی سەبەبکار دەبێت لە الیەن وەزیرەوە لە یەکێک 

لەم حاڵەتانەى خوارەوە:
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أ- ئەگەر سەلماندرا بە ئەنجامدانی کارێکی ترسناک کە مانەوەى لە خزمەت 
کردنی دەوڵەت دەبێتە هۆی زیان گەیاندن بە بەرژەوەندی گشتی.

ب- ئەکە حوکم درا بە کەتنێک کە دروست بێت لە وەزیفەکەى یان ئەنجامی 
دابێت بەسیفەتە فەرمییەکەى.

ج- ئەگ���ەر س���زا درا بە )دەرک���ردن- الفصل( و ئینجا گەڕای���ەوە وەزیفە و 
هەڵسا بەئەنجام دانی کارێک کە ببێتە دەرکردنی جارێکی تر.

ماوەى دواکەوتن لە پلە بەرز کردنەوە 
مادەى نۆیەم:

یەکەم: جێبەجێ کردنی ماوەکانی دواکەوتن لە پلە بەرز کردنەوە یان زیادە 
کە دەکەوێتە س���ەری بە هۆی س���زاکانی هاتوو لە مادە 8 ی ئەم یاسایە، لە 

رێکەوتنی شایستەى پلە بەرز کردنەوە یان زیادەى فەرمانبەر.

دووەم: ئەگ���ەر فەمانب���ەر س���زا درا بە زیاتر لە س���زایەک لە م���اوەى یەک 
پل���ەى وەزیفی ئەوا توندترین س���زا دەرهەقی جێبەج���ێ دەکرێت دەربارەى 
دواکەوتنی پلە بەرز کردنەوە بە پێی ئەوەى لە بڕگەی پێش���وو بڕیاری لێ 

دراوە.

 لیژنەى لێکۆڵینەوە و میکانیزمی لێکۆڵینەوە
مادەى دەیەم:

یەک���ەم: لە س���ەر وەزیر ی���ان س���ەرۆکی فەرمانگەیە بە پێکهێنان���ی لیژنەى 
لێکۆڵین���ەوە لە س���ەرۆک و دوو ئەندامی خاوەن ش���ارەزایی و بە مەرجێک 

یەکێکیان بڕوانامەى بەرایی زانکۆی بەدەست هێنا بێت لە یاسا.
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دووەم: لیژن���ە هەڵدەس���تێت ب���ە لێکۆڵین���ەوە بە ش���ێوەی نووس���راو لەگەڵ 
فەرمانب���ەری س���ەرپێچیکار کە ئیحالەی لیژنە ک���راوە و بۆ  بەجێ گەیاندنی 
ئەرکەکان���ی، لیژنەک���ە ب���ۆی هەیە ب���ە گوێگرت���ن و نووس���ینەوەى وتەکانی 
فەرمانبەرەکە و شایەتەکان و تێڕامان لە گشت دیکۆمێنت و زانیارییەکان کە 
بە پێویستی دەبینێت و کۆنووسێک دەنوسێتەوە، کە تێیدا ئەو رێوشوێنانەى 
گرتوویەتیی���ە بەر و ئەو وتانەى گوێ بیس���تی بووە لەگەڵ راس���پاردەکانی 
س���ەبەبکار، ی���ان بە ئەنج���ام نەدانی لێپرس���ینەوە لە فەرمانبەر و داخس���تی 
لێکۆڵینەوە یان س���ەپاندنی یەکێک لە س���زاکانی هاتوو لەم یاس���ایە، هەموو 
ئەمانە بەرز دەکرێتەوە بۆ ئەو الیەنەی کە فەرمانبەرەکەى ئیحالە کردووە.

س���ێیەم: ئەگەر لیژنەکە بینی کە ئەو کارەی کە فەرمانبەر بە هۆیەوە ئیحالە 
ک���راوە، تاوانێ���ک پێک دەهێنێ���ت کە س���ەری هەڵدابێت ل���ە وەزیفەکەى یان 
ئەنجامی دابێت بە س���یفەتە فەرمییەکەى، دەبێت لیژنەکە راسپاردە بکات بە 

ئیحالە کردنی بۆ دادگا تایبەتمەندەکان.
چ���وارەم: ب���ەدەر ل���ە حوکمەکانی بڕگەکان���ی )یەکەم و دووەم( ل���ەم مادەیە، 
ب���ۆ وەزیر یان س���ەرۆکی فەرمانگە هەیە پاش لێپرس���ینەوە ل���ە فەرمانبەری 
سەرپێچیکار، بە سەپاندنی سزایەکی راستەوخۆ بە یەکێک لەم سزایانەى کە 
هاتووە لە بڕگەکانی )یەکەم و دووەم و سێیەم( لە مادەى 8ى ئەم یاسایە.)1(  

 دەسەاڵتەکانی سەپاندنی سزا
مادەى یازدەیەم:

لەگەڵ رەچاو کردنی حوکمەکانی مادە 10 لەم یاسایە:

یەکەم: بۆ وەزیر هەیە بە س���ەپاندنی هەر س���زایەکی هاتوو لە مادە 8 لەم 
بە  مووچە(  برینی  كردنەوە،  ئاگادار  راكێشان،  )سەرنج  سزای  دەتوانێت  فەرمانگە  سەرۆکی  یان  وەزیر  واتە   )1(
شێوەیەکی راستەوخۆ بەسەر فەرمانبەر بسەپێنێت بەبێ لیژنەى لێکۆڵینەوە پاش لێپرسینەوە لە فەرمانبەرەکە بەو 

سەرپێچییەی کە کردوویەتی.
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یاسایە لە سەر فەرمانبەری سەرپێچیکاری حوکمەکانی ئەم یاسایە.

دووەم: ب���ۆ س���ەرۆکی فەرمانگ���ە ی���ان فەرمانب���ەری راس���پێردراو هەیە بە 
سەپاندنی یەکێک لەم سزایانەى خوارەوە لە سەر  فەرمانبەری سەرپێچیکاری 

حوکمەکانی ئەم یاسایە:

أ- س���ەرنج راکێش���ان، ب- ئاگادار کردنەوە، ج- بڕینی مووچە بۆ ماوەى لە 
5 رۆژ تێپەڕ نەبێت، د- سەرزەنشت کردن

سێیەم: ئەگەر لیژنە راس���پاردەى کرد بە س���ەپاندنی سزای توندتر لەوەى 

هات���ووە ل���ە بڕگە )دووەم( ل���ەم مادەیە، لە س���ەر س���ەرۆکی فەرمانگە یان 
فەرمانبەری راسپێردراو کە رەوانەى وەزیری بکات بۆ تێڕامانی .

چوارەم و پێنجەم: )1(  

سەپاندنی سزا لە سەر پلە تایبەتەکان
مادەى دوازدەیەم: )2( 

یەکەم: لەگەڵ رەچاو کردنی حوکمەکانی مادەى )10( لەم یاسایە، بۆ وەزیر 
هەیە بە سەپاندنی سزای )سەرنج راکێشان یان ئاگادار کردنەوە یان بڕینی 
مووچە( بەسەر فەرمانبەری کە لە وەزیفەى بەڕێوەبەری گشتی بە سەرەوە، 

لە کاتی ئەنجامدانی کارێک کە سەرپێچی حوکمەکانی ئەم یاسایە بێت.

دووەم: ئەگ���ەر ب���ۆ وەزی���ر لە م���اوەى لێکۆڵین���ەوە کە ئ���ەو  فەرمانبەرەى 
حوکمەکان���ی بڕگە )یەکەم(ی ئەم مادەی���ە دەیگرێتەوە، کردەوەیەکی ئەنجام 
داوە کە پێویستی بە سزایەکی توندترە لەوەى کەوا پێی سپێردراوە، لە سەر 
)1( هەردوو بڕگەى چوارەم و پێنجەم لە مادە 11 بە پێی مادە 4 لە یاسای ژمارە 5ى ساڵی 2008ى هەمواری 

یەکەمی یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی میری و کەرتی گشتی هەڵوەشایەوە.
)2( ئەم مادەیە بە پێی مادە 5 لە یاسای ژمارە 5ى ساڵی 2008ى هەمواری یەکەمی یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی 

میری و کەرتی گشتی هەموار کرایەوەوو ئەمەى سەرەوە شوێنی گرتەوە.
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وەزی���رە ک���ە بڕیارەکە بخاتە ڕوو بۆ ئەنجوومەنی وەزیران، کە پێش���نیاری 
سەپاندنی یەکێک لە سزاکانی هاتوو لەم یاسایەی تیادا بێت. 

س���ێیەم: بۆ ئەو فەرمانبەرە هەیە کە حوکمەکانی ئەم مادەیە دەیگرێتەوە 
تان���ە لە س���زاکانی بدات )کە دەس���ەپێندرێت لە س���ەری ب���ە پێی هەردوو 
برگەى یەکەم و دووەم لەم مادەیە(، بە پێی حوکمەکانی مادەى 15 لەم 

یاسایە.

هەڵوەشاندنەوەى سزاکان
مادەى سێزدەیەم:)1( 

یەکەم: بۆ وەزیر هەیە بە هەڵوەشاندنەوەى هەر سزایەکی سەپێندرا بەسەر 
فەرمانب���ەر ک���ە هاتووە لە بڕگەکانی )یەکەم، دووەم، س���ێیەم، چوارەم()2( لە 

مادەى 8ى ئەم یاسایە، لە کاتی هەبوونی ئەم مەرجانەى خوارەوە:

أ- تێپەڕینی یەک ساڵ بەسەر سەپاندنی سزاکە.

ب- هەڵسانی بە کارەکانی بە شێوەیەکی نایابتر لە هاوەڵەکانی.

ج- س���زا نەدان���ی بە هیچ س���زایەک ئاماژە پێ کراو ل���ە ماوەى کە لە 
بڕگەى-أ- هاتووە.

دووەم: بڕیاری هەڵوەشاندنەوەى سزاکە دەبێتە هۆی الدانی کاریگەرییەکانی 
سزاکە ئەگەر هاتوو بەسەر نەچوو بوو.

)1( ئەم مادەیە بە پێی مادە 6 لە یاسای ژمارە 5ى ساڵی 2008ى هەمواری یەکەمی یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی 
میری و کەرتی گشتی هەڵوەشایەوە و ئەمەى سەرەوە شوێنی گرتنەوە.

)2( واتە سزاکانی )سەنج راکێشان، ئاگادار کردنەوە، بڕینی مووچە، سەرزەنشتکردن(
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سەپاندنی سزا لە الیەن سەرۆک کۆمار و سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران
مادەى چواردەیەم:)1( 

یەکەم: بۆ س���ەرۆک کۆمار یان ئەوەى رای دەس���پێرێت بە س���ەپاندنی هەر 
سزایەکی هاتوو لەم یاسایە لە سەر فەرمانبەرانی سەر بە فەرمانگەکەى. 

دووەم: ب���ۆ س���ەرۆکی ئەنجوومەن���ی وەزی���ران یان وەزیر یان س���ەرۆکی 
فەرمانگەى نەبەس���تراو بە وەزارەت هەیە بە س���ەپاندنی یەکێک لە سزاکانی 
هات���وو لە خوارەوە لە س���ەر فەرمانبەرانی وەزارەتەکەى یان فەرمانگەکەى 

کە حوکمەکانی ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە.

أ( کەم کردنەوەى مووچە

ب( هێنانە خوارەوەى پلە

ج( دەرکردن

د( دوورخستنەوە

تانە لێدان
س���ێیەم: بۆ فەرمانبەر هەیە بە پێی بڕگەکانی یەکەم و دووەمی ئەم مادەیە 
تانە لە بڕیاری چەسپاندنی سزاکە بدەن بە پێی حوکمەکانی مادە 15ی ئەم 

یاسایە.

)1( ئەم مادەیە بە پێی مادە 7 لە یاسای ژمارە 5ى ساڵی 2008ى هەمواری یەکەمی یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی 
میری و کەرتی گشتی هەڵوەشایەوە و ئەمەى سەرەوە شوێنی گرتەوە.
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بەشی چوارەم: تانە لێدان لە بڕیارەکانی سەپاندنی سزاکان
مادەى پازدەیەم:)1(

ئەنجوومەن ئەم پسپۆرییانەى دەبێت:)2( & )3(

یەک���ەم: س���ەیر کردنی ئەو پەڵپانەى )االعتراض( ئام���اژە پێ کراو لە مادەى 
8ى ئەم یاسایە، پاش بێدادی لێی )التظلم منها( بە پێی هاتوو لە بڕگە دووەم 
لەم مادەیە و بۆی هەیە کە بڕیار بدات لە س���ەر پەسندکردنی بڕیارەکە یان 

کەم کردنەوەى سزاکە یان هەڵوەشاندنەوەى.

دووەم: پێش پێش���کەش کردنی تانە لە الی ئەنجوومەنی بەرزەفتی گش���تی 
لە سەر ئەو بڕیارەى دەرچووە بە سەپاندنی سزاکە، مەرجە )بێدادی:تظلم( 
لە بڕیارەکە پێش���کەش بکرێت بەو الیەن���ەى کە بڕیارەکەى دەرچوواندووە، 
ل���ە م���اوەى 30 رۆژ لە رێکەوت���ی پێڕاگەیاندن���ی فەرمانبەرکە ب���ە بڕیاری 
سەپاندنی سزاکە و لە سەر الیەنی ئاماژە پێ کراوە کە سەیری )البت( ئەم 
بێدادیەى بکات لە ماوەى 30 رۆژ لە رێکەوتی پێشکەش کردنی و لە کاتی 
س���ەیرنەکردنی و ماوەکەى تەواو بوو، ئەوا بە رەت کردنەوەى بێدادیەکەى 

دادەنرێت.
س���ێیەم:  پێش���کەش کردنی تانە لە ئەنجوومەنی بەرزەفتی گش���تی مەرجە 
ل���ە م���اوەى 30 رۆژ بێ���ت لە رێکەوتی پ���ێ ڕاگەیاندن���ی فەرمانبەر لە رەت 

کردنەوەى بێدادیەکەى.
چوارەم: 

أ- بڕی���اری تانە لێن���ەدراو لەم ماوەیەی کە هاتووە هەردوو بڕگەى )دووەم 
)1( ئەم مادەیە بە پێی مادە 8 لە یاسای ژمارە 5ى ساڵی 2008ى هەمواری یەکەمی یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی 

میری و کەرتی گشتی هەڵوەشایەوە و ئەمەى سەرەوە شوێنی گرتنەوە.
)2(  واتە ئەنجوومەنی بەرزەفتی گشتی

کوردستان  هەرێمی  شووراى  ئەنجوومەنی  لە  فەرمانبەران  بەرزەفتی  لیژنەی  کوردستان  هەرێمی  لە  ئێستا   )3(
پسپۆرییەکانی ئەنجوومەنی بەرزەفتی گشتی پیادە دەکات.
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و سێیەم(  بە پلەى بنبڕ واتە کۆتایی دادەندرێت.

ب- دەکرێ���ت تانە ل���ە بڕیاری ئەنجوومەنی بەرزەفتی گش���تی بدرێت لەالی 
دەستەى گشتی ئەنجوومەنی شوورای دەوڵەت لە ماوەى 30 رۆژ لە رۆژی 
پێ ڕاگەیاندنی و بڕیاری دەس���تەى گش���تی دەرچوو لە دەرئەنجامی تانەکە 

پلەى )بنبڕ( واتە کۆتاییە و پابەندراوە )ملزمة(.

پێنج���ەم: ئەنجوومەن���ی بەرزەفتی گش���تی لە کاتی س���ەیر کردن���ی تانەکان 
رەچ���اوی یاس���ای ش���ێوازەکانی دادگای���ی کردنی س���زاکان )قان���ون اصول 
المحاکم���ات الجزائی���ة( بکات کە بگونجێت لەگەڵ حوکمەکانی ئەم یاس���ایە و 

دانیشتەکانیان بە نهێنی بێت.

شەش���ەم: دەستەى گش���تی ئەنجوومەنی ش���وورای دەوڵەت پسپۆرییەکانی 
دادگای تەمییز هاتوو لە یاسای شێوازەکانی دادگایی کردنی سزاکان پیادە 
دەکات لە کاتی سەیر کردنی تانەى پێشکەش کراو لە بڕیارەکانی بەرزەفتی 

گشتی بەوەى بگونجێت لەگەڵ حوکمەکانی ئەم یاسایە.
حەفتەم:)1( 

أ- پارەیەک���ی ب���ڕاوە بە ب���ڕی )10000( دە هەزار دین���ار دەبێت فەرمانبەر 
بیدات لە کاتی پەڵپەکان لە بڕیاری دەرچوو بە س���ەپاندنی سزای بەرزەفتی 

لە بەردەم ئەنجوومەنی بەرزەفتی گشتی.

ب- تانە لێدەر )الطاعن( دەبێت پارەیەکی بڕاوە بدات بە بڕی )4000( چوار 
هەزار دینار لە کاتی تانە لێدان بە ش���ێوەی تەمییزی لە بڕیاری دەرچوو لە 

داوای هاتوو لە بڕگە )أ(ی سەرەوە.

)1( ئەم بڕگەیە بە پێی یاسای ژمارە 5ى ساڵی 2012 یاسای هەمواری یاسای بەرزەفتی فەرمانبەران زیاد کرا .
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بەشی پێنجەم: دەست کێشانەوە - سحب الید
مادەى شازدەیەم:

ئەگ���ەر فەمانبەرێ���ک راگی���را ل���ە الی���ەن الیەنێک���ی تایبەتمەن���د، ل���ە س���ەر 
فەرمانگەکەیەتی دەس���تی فەرمانبەرەکە بکێشێنێتەوە لە وەزیفە بە درێژایی 

ماوەی راگرتنەکەى.

مادەى حەڤدەیەم:

یەک���ەم: ب���ۆ وەزی���ر ی���ان س���ەرۆکی فەرمانگە هەیە دەس���ت کێش���انەوەى 
فەرمانبەر بکات بۆ ماوەى تێپەڕ نەبێت لە 60 رۆژ ئەگەر بینی مانەوەى لە 
وەزیفە زیان بە بەرژەوەندی گشتی دەگەیەنێت یان کاریگەری دەکاتە سەر 
بەڕێوەچوون���ی لێکۆڵینەوە ل���ەو ماوەیەی کە لە پێناویدا ئیحالەى لێکۆڵینەوە 
ک���راوە و دووبارە دەگەڕێندرێتەوە هەم���ان وەزیفەکەى پاش تەواو بوونی 
ماوەى ئاماژە پێ کراو تەنیا ئەگەر قەدەغە کراوییەک هەبوو، ئەوا تەنسیب 

دەکرێت بۆ وەزیفەیەکی تر.

دووەم: بۆ لیژنە هەیە راس���پاردەى دەس���ت کێش���انەوەی فەرمانبەر لە هەر 
قۆناغێک لە قۆناغەکانی لێکۆڵینەوە دەر بکات.

نیوە مووچە لە ماوەى دەست کێشانەوە
مادەى هەژدەیەم:

فەرمانبەری دەس���ت کێش���اوە نی���وەى مووچەکانی پێ دەدرێ���ت لە ماوەى 
دەست کێشانەوەکەى.

مادەی نۆزدەیەم:

یەکەم: ئەگەر فەرمانبەرە دەس���ت کێش���اوەکە  دەرکرا یان دوور خرایەوە، 
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ئەوا هیچ ش���تێکی پێ نادرێت لە مووچە راگیراوەکەى بە بێ رەچاو کردنی 
ئەوەى کە دەرکردنەکەى یان دوور خستنەوەکەى پاڵپشت بێت بەم یاسایە 

یان هەر یاسایەکی تر.

دووەم: ئەگەر فەرمانبەری س���زا دراو بە دەس���ت کێش���انەوە، س���زا درا بە 
س���زای کەم کردنەوەى مووچە یان هێنانە خوارەوەى پلە، س���زاکە جێبەجێ 
دەکرێ���ت لە رێکەوتی دەس���ت کێش���انەوەکەى و نیوەی مووچ���ە ماوەکانی 

)الباقیة( پێ دەدرێت.

س���ێیەم: ئەگەر ئەنجامی لێکۆڵین���ەوە یان دادگایی کردن یەکالیی بووەوە بە 
بێتاوانی فەرمانبەر یان ئازاد کردنی یان سزادانی بە غەیری سزاکانی هاتوو 
لە بڕگەى )دووەم(ی ئەم مادەیە، نیوە مووچە راگیراوەکانی پێ دەدرێتەوە.

چوارەم: ئەگەر فەرمانبەری دەست کێشاوە کۆچی دوایی کرد پێش بڕیاری 
کۆتای���ی لە لێکۆڵینەوە یان دادگایی کردن، ئ���ەوا نیوە مووچە راگیراوەکانی 
دەدرێتەوە ئەو کەسانەى کە مافی وەرگرتنی مافەکانی خانەنشینی هەیە بە 
پێی حوکمەکانی یاسای خانەنشینی و لە حاڵەتی نەبوونیان ئەوا دەچێت بۆ 

میراتگرەکانیان.

حوکمە گشتی و کۆتاییەکان

یەک سزا بۆ یەک کردەوە
مادەی بیستەم:

 نابێت زیاتر لە یەک س���زا بس���ەپێندرێت بە پێی ئەم یاس���ایە لە س���ەر یەک 
کردەوە.
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سوپاس و پێزانین و کاریگەرییەکانی
مادەى بیست و یەکەم: 

یەکەم: ئەگەر فەرمانبەر سوپاس���نامەى ئاراس���تە کرا لە الیەن سەرۆکایەتی 
یان ئەنجوومەنی وەزیران یان وەزیر یان کەسی راسپێر دراو و سزا نەدرا 
بێت یان س���زا درابێت و کاریگەری س���زاکەى بەس���ەر چووبێت، یەک مانگ 
پێشخستنی پێ دەدرێت بۆ هەر سوپاسنامەیەک کە ئاراستەى دەکرێت و بە 

مەرجێک ماوەى پێشخستنەکە لە 3 مانگ تێپەڕ نەبێت لە یەک ساڵ.

دووەم: ئەگەر فەرمانبەر س���زا درابوو ئەوا سوپاسنامەیەک سزای سەرنج 
راکێش���ان هەڵدەوەشێنێتەوە و ئەگەر دوو سوپاسنامەى بەدەست هێنا ئەوا 
سزای ئاگادار کردنەوەی سەپێندراو هەڵدەوەشێنێتەوە و ئەگەر زیاتر لە 3 
سوپاس���نامەى بەدەست هێنا و س���زا درابوو بە سزایەکی توندتر لە سزای 
ئ���اگادار کردنەوە ئ���ەوا ماوەی دواکەوتنی پلە ب���ەرز کردنەوەى یەک مانگ 
ک���ەم دەکرێتەوە بۆ هەر سوپاس���نامەیەک و ب���ە مەرجێک لە 3  مانگ تێپەڕ 

نەکات لە ساڵێکدا.

لێپرسینەوە لە فەرمانبەری کۆتا بەخزمەت هاتوو یان گواستراوە
مادەى بیست و دووەم: )1( 

فەرمانبەری خواس���تراو یان راژە گواس���تراوە، رێگرنابێت  لە لێپرسینەوەی 
بە پێی حوکمەکانی ئەم یاسایە.

مادەی بیست و سێیەم:

بێتاوانی فەرمانبەر یان ئازاد کردنی لە س���ەر ئەو کردەوەى کە لە پێناویدا 

)1( ئەم مادەیە بە پێی مادە 9 لە یاسای ژمارە 5ى ساڵی 2008ى هەمواری یەکەمی یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی 
میری و کەرتی گشتی هەڵوەشایەوە و ئەمەى سەرەوە شوێنی گرتنەوە.
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ئیحال���ەى دادگا تایبەتمەندەکان کراوە بێبەری ناکرێت لە س���ەپاندنی یەکێک 
لەم سزایانەى هاتوو لەم یاسایە.

مادەى بیست و چوارەم:)1(

ئەگ���ەر بۆ )وەزیر یان س���ەرۆکی فەرمانگە یان فەرمانبەری راس���پێدراو لە 
الی���ەن وەزیر یان ئەنجوومەنی بەرزەفتی گش���تی( دەرکەوت کە کردەوەى  
فەرمانبەرەکە کە پێی ئیحالە کراوە بۆ لێکۆڵینەوە یان لە پێکهاتەکانی تاوانبار 
کردن، تاوانێک بێت و دروست بوو بێت لە وەزیفەکەى یان ئەنجامی دابێت 

بە سیفەتە فەرمییەکەى دەبێت ئیحالەى دادگا تایبەتمەندەکان بکرێت.

مادەی بیست و پێنجەم:

 یاس���ای بەرزەفت���ی فەرمانبەران���ی دەوڵەت ژمارە 69 ی س���اڵی 1936ى 
هەم���وار ک���راو هەڵدەوەش���ێتەوە و کار بە هیچ دەقێ���ک ناکرێت رێگربێت لە 

بەردەم حوکمەکانی ئەم یاسایە.

مادەی بیست و شەشەم: 

ئەم یاس���ایە جێبەجێ دەکرێت پاش تێپەڕ بوونی 90 رۆژ لە رێکەوتی باڵو 
بوونەوەى لە رۆژنامەى فەرمی.)2(

)1( ئەم مادەیە بە پێی مادە 10 لە یاسای ژمارە 5ى ساڵی 2008ى هەمواری یەکەمی یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی 
میری و کەرتی گشتی هەڵوەشایەوە و ئەمەى سەرەوە شوێنی گرتنەوە.

)2(  لە ژمارە 3356  لە 1991/6/3 رۆژنامەى وەقایعی عێراقی باڵو کراوەتەوە.
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ق��انون)1( إن�ضب�اط م��وظف��ي ال��دول��ة والق��ط�اع الع���ام)2(
 رقم 14 لسنة 1991 المعدل

الفـــصل األول
 التعاريـــف وسريــان القــانون

المادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هـذا القانون المعاني المبينة ازاءهــا :

اواًل :- الـــوزيـــر : الوزير المختـــص ويعتبر رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة 
وزيرًا إلغراض هـذا القانون .

ثانيـــًا:-  رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هـــو بدرجته من اصحاب الدرجات 
الخاصة ممن يديرون تشكياًل معينا والمدير العام او أي موظف آخر يخوله الوزير 

صالحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون)3(.
ثالثًا :- الموظف : كل شـــخص عهدت اليـــه وظيفة داخل مالك الوزارة او الجهة 

غير المرتبطة بوزارة .
رابعًا : المجلس : مجلس اإلنضباط العام المشـــكل بموجب قانون مجلس شـــورى 

الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل .
خامســـًا : اللجنة : اللجنة التحقيقية التي يشكلها الوزير او رئيس الدائرة إلغراض 

هذا القانون .
 

)1( عدل القانون بموجب قانون التعدیل االول رقم 5 لسنة 2008 لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 
لسنة 1991،  األسباب الموجبة:  نظرا لآلثار السلبية المترتبة على العقوبات الباتة المفروضة على الموظف , ولغرض 
العامة  الهيئة  أمام  العام  الصادر عن مجلس االنضباط  القرار  تمييزا في  بالطعن  المعاقب  الموظف  أمام  المجال  فسح 
لمجلس شورى الدولة وإلعادة النظر في فئات الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون ولمنع الدستور تحصين أي عمل 

أو قرار إداري من الطعن , ش��رع هذا القان��ون .
)2(  استبدل مصطلح )القطاع االستراكي( ب�مصطلح )القطاع العام( بموجب المادة 1 من قانون التعدیل االول رقم 5 لسنة 

2008 لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991، 
)3(  الغي نص الفقرة ) 2( من هذه المادة بموجب المادة 2 من قانون التعديل األول لقانون إنضباط موظفي الدولة 

والقطاعالعام رقم )14( لسنة 1991 ، رقم�ه 5 لسنة 2008 ، وأستبدلت بالنص اعاله.
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المادة 2)1(
اواًل : تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام .

ثانيًا: ال يخضع إلحكام هذا القانون منتســـبو القوات المسلحة وقوى األمن الداخلي 
وجهاز المخابرات الوطني والقضاة واعضاء االدعاء العام اال اذا وجد في قوانينهم 

نص يقضي بتطبيق احكامه .
الفــصل الثــاني

 واجـــبات المــوظــف
المادة 3

الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة 
وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة .

المادة 4
يلتزم الدوظف بالواجبات االتية :

اواًل : إداء اعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية .
ثانيـــاً : التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيـــب عنه اإل بأذن، وتخصيص جميع وقت 

الدوام الرسمي للعمل .
ثالثـــاً : احترام رؤســـائه والتزام األدب واللياقة في مخاطبتهـــم وإطاعة اوامرهم 

المتعلقة بإداء واجباته في
حدود ما تقضي به القوانين واإلنظمة والتعليمات، فإذا كان في هذه األوامر مخالفة 
فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة وال يلتزم بتنفيذ تلك االوامر 

اال اذا اكدها رئيسه كتابة وعندئٍذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها .
رابعًا : معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم .

خامسًا : احًتام المواطنين وتسهيل انجاز معامالتهم .
سادسًا : المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها 

بصورة رشيدة .
ســـابعاً : كتمان المعلومات والوثائق التـــي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها اذا 

)1( الغى نص هذه المادة بموجب المادة )3( من قانون التعديل االول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
)14 ( لسنة 1991 ، رقمه 5 لسنة 2008 ، واصبح على الشكل اعاله
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كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او باالشخاص او 
صدرت اليه اوامر من رؤســـائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائمًا حتى بعد انتهاء 
خدمته، وال يجوز له ان يحتفظ بوثائق رســـمية ســـرية بعد احالته على التقاعد او 

انتهاء خدمته باي وجه كان .
ثامنًا : المحافظة على كرامة الوظيفة العامة واالبتعاد عن كل ما من شأنه المساس 
باالحتـــرام الالزم لها ســـواء اكان ذلك اثناء ادائه وظيفتـــه ام خارج اوقات الدوام 

الرسمي .
تاسعًا : االمتناع عن استغالل الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.
عاشـــرًا : إعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او اآلت الى المحل المخصص 

لها عند إنتهاء العمل اليومي اال اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك .
حادي عشر : مراعاة القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة 

والسالمة في العمل والوقاية من الحريق .
ثاني عشر : القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين واألنظمة والتعليمات .

المادة 5
يحظر على الموظف ما يأتي :

اواًل : الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر 
اال بموجب احكام القانون .

ثانيا : مزاولة االعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس إدارتها 
عدا :

أ- شراء اسهم الشركات المساهمة .
ب- االعمال التي تخص امواله التي آلــت اليه إرثًا او ادارة اموال زوجه او اقاربه 
حتى الدرجـــة الثالثة التي آلــت إليهم إرثًا وعلى الموظـــف إن يخبر دائرته بذلك 
خالل ثالثين يومًا وعلى الوزير إذا رأى إن ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف 

او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك
األموال او التخلي عن االدارة خالل سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب االستقالة 

او االحالة على التقاعد .
ثالثًا : االشتراك في المناقصات .
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رابعًا : االشـــتراك في المزايـــدات التي تجريها دوائر الدولـــة والقطاع العام لبيع 
االموال المنقولة وغير المنقولة إذا كان مخواًل قانونًا بالتصديق على البيع إلعتبار 
االحالة قطعية او كان عضوًا في لجان التقدير او البيع او اتخذ قرارًا ببيع او إيجار 

تلك االموال، او كان موظفًا في المديرية العامة او ما يعادلها التي
تعود اليها تلك االموال .

خامســـًا : أستعمال المواد واالآلت ووسائل النقل وغيرها العائدة الى دوائر الدولة 
والقطاع العام ألغراض خاصة .

سادســـًا : اســـتعمال اي ماكنة او جهاز او اي آلة من اآلت اإلنتاج لم يكلفه رئيسه 
المباشر بإستعمالها .

ســـابعًا : عدم االستغالل الصحيح لســـاعات العمل ووســـائل االنتاج بغية انجاز 
االعمـــال المناطة به او االهمـــال او التهاون في العمل بما يؤدي الى الحاق ضرر 

باإلنتاج او الخدمات او الممتلكات .
ثامنًا : العبث بالمشروع او إتالف اآلته او المواد األولية او االدوات او اللوازم .

تاسعًا : التعمد في إنقاص االنتاج او االضرار به .
عاشرًا : التأخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل اآلخرين .

حادي عشـــر : األقتراض او قبـــول مكافأة او هدية او منفعة مـــن المراجعين او 
المقاوليـــن او المتعهديـــن المتعاقدين مع دائرته او من كل مـــن كان لعمله عالقة 

بالموظف بسبب الوظيفة .
ثاني عشر : الحضور الى مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بّين في 

محل عام .
ثالث عشـــر : االحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا األصل 

من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير األغراض الرسمية .
رابع عشـــر : األفضـــاء بأي تصريح او بيان عن أعمال دائرته لوســـائل االعالم 
والنشـــر فيما له مساس مباشـــر بأعمال وظيفته، اال اذا كان مصرحًا له بذلك من 

الرئيس المختص .
المادة 6

اواًل : للموظف الذي يشغل احدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من 
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درجات قانون الخدمة المدنية رقم )24( لســـنة 1960 او ما يعادلها فما دون ان 
يشـــتغل خارج اوقات الدوام الرسمي لحسابه او لدى الغير بشرط ان يشعر دائرته 
بمحل وطبيعة عمله ســـنوياً وان ال يؤثر عملـــه خارج اوقات الدوام على واجبات 

وظيفته .
ثانيًا : للوزير المختص او من يخوله ان يأذن للموظف من غير المشمولين بإحكام 
الفقرة )اواًل( من هذه المادة، باإلشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة 

للتجديد .
ثالثًا : يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون :

أ- المعينون بمرسوم جمهوري .
ب- منتسبو وزارة الخارجية .

ج - العاملون في الخدمة الخارجية .
المادة 7

اذا خالف الموظف واجبات وظيفته او قام بعمل من االعمال المحظورة عليه يعاقب 
بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وال يمس ذلك بما قد يتخذ ضده 

من إجراءات أخرى وفقًا للقوانين .
 الفصل الثالث

العقوبات وآثارها وإجراءات فرضها
المادة 8

العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي :
اواًل : لفـــت النظـــر : ويكون بإشـــعار الموظف تحريريًا بالمخالفـــة التي أرتكبها 
وتوجيهه لتحســـين ســـلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبـــة تأخير الترفيع او 

الزيادة مدة ثالثة اشهر .
ثانيًا : اإلنذار : ويكون بإشـــعار الموظف تحريريًا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره 

من اإلخالل بواجبات
وظيفته مستقباًل ويترتب على هذه العقوبة تاختر الترفيع او الزيادة مدة ستة اشهر.
ثالثًا : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة ال تتجاوز 
عشـــرة ايام بأمر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف وأســـتوجبت 
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فرض العقوبة ، ويترتب عليها تأخير الترفيع او الزيادة وفقًا لما يأتي:
أ- خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة ال تتجاوز خمسة ايام .

ب- شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة 
ايام .

رابعًا : التوبيخ : ويكون بإشعار الموظف تحريريًا بالمخالفة التي ارتكبها واألسباب 
التي جعلت ســـلوكه غير مـــرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحســـين 
سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة .
 خامســـًا : إنقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة ال تتجاوز 
)10%( من راتبه الشـــهري لمدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد على سنتين ويتم 
ذلك بأمر تحريري يشـــعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة 

تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين .
سادســـًا : تنزيل الدرجة : ويكون بأمر تحريري يشـــعر في الموظف بالفعل الذي 

ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة .
أ- بالنســـبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمـــة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ 
بنظـــام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتـــب الموظف الى الحد األدنى للدرجة 
التي دون درجته مباشـــرة مع منحه العالوات التـــي نالها في الدرجة المنزل منها 
)بقيـــاس العالوة المقررة فـــي الدرجة المنزل اليها( ويعاد الـــى الراتب الذي كان 
يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثالث ســـنوات من تاريخ فرض العقوبة مع 

تدوير المدة المقضية في راتبه األخير قبل فرض العقوبة .
ب- بالنســـبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ 
بنظام الزيادة كل ســـنتين، تخفيض زيادتيـــن من راتب الموظف ويعاد الى الراتب 
الـــذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثالث ســـنوات من تاريخ فرض 

العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه االخير قبل فرض العقوبة.
ج- بالنســـبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ 
بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثالث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير 

المدة المقضية في راتبه االخير قبل فرض العقوبة.
ســـابعًا : الفصـــل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مـــدة تحدد بقرار الفصل 
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يتضمن االسباب التي أستوجبت فرض العقوبة عليه على النحو اآلتــي:
أ- مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من 
العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خالل خمس ســـنوات 

من تاريخ فرض العقوبة االولى فعال يستوجب معاقبته بإحداها :
1 التوبيخ .

2 انقاص الراتب .
3 تنزيل الدرجة .

ب- مدة بقائه في الســـجن اذا حكم عليه بالحبس او الســـجن عن جريمة غير مخلة 
بالشـــرف وذلك إعتبارًا من تاريخ صـــدور الحكم عليه ، وتعتبر مدة موقوفيته من 
ضمن مدة الفصل وال تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خالل مدة سحب 

اليد.
ثامنًا : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيًا وال تجوز إعادة توظيفه 
في دوائر الدولة والقطاع العام، وذلك بقرار مسبب من الوزير في إحدى الحاالت 

اآلتية :
أ- اذا ثبت ارتكابه فعاًل خطئًا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرًا بالمصلحة العامة 

.
ب اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية .

ج اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعاًل يستوجب الفصل مرة اخرى .
المادة 9

اواًل :تســـري مدد التأخير في الترفيع او الزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد 
ذكرها في المادة )8( من هذا القانون إعتبارًا من تاريخ أستحقاق الموظف الترفيع 

او الزيادة.
ثانيـــًا: اذا عوقب الموظف بأكثر من عقوبة واحدة خالل الدرجة الوظيفية الواحدة 
تطبق بحقه العقوبة األشـــد فيما يتعلـــق بتأخير الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة 

السابقة.
المادة)10(

اواًل: على الوزيـــر او رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من 
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ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصاًل على شهادة جامعية اولية في القانون.
ثانيًا : تتولى اللجنة التحقيق تحريريًا مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في 
ســـبيل إداء مهمتها ســـماع وتدوين أقوال الموظف والشهود واالطالع على جميع 
المســـتندات والبيانات التي ترى ضرورة االطالع عليها ، وتحرر محضرًا تثبت 
فيه ما اتخذته من اجراءات وما ســـمعته من اقوال مع توصياتها المسببة ،إما بعدم 
مســـاءلة الموظف وغلق التحقيق او بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في 

هذا القانون ، وترفع كل ذلك  الى الجهة التي احالت الموظف عليها.
ثالثًا : اذا رأت اللجنة ان فعل الموظف المحال عليها يشـــكل جريمة نشـــأت عن 
وظيفته او ارتكابها بصفته الرســـمية فيجـــب عليها ان توصي بأحالته الى المحاكم 

المختصة.
رابعًا: أســـتثناء من احكام الفقرتين )اوال وثانيا( مـــن هذه المادة للوزير او رئيس 
الدائرة بعد اســـتجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشـــرة ايـــا من العقوبات 
المنصوص عليها في الفقرات )اوال وثانيا وثالثا( من المادة )8( من هذا القانون.

المادة 11)1(
مع مراعاة احكام المادة )10( من هذا القانون :

اوال : للوزيـــر فرض اي من العقوبات المنصـــوص عليها في المادة )8( من هذا 
القانون على الموظف المخالف ألحكامه.

ثانيـــًا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي مـــن العقوبات التالية على 
الموظف المخالف ألحكام هذا القانون:

أ- لفت نظر .

ب - االنذار .
ج - قطع الراتب لمدة التتجاوز خمسة ايام.

د - التوبيخ.
ثالثًا : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة )ثانيًا( 

من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول إحالتها للوزير للبت فيها.

)1( حذفت الفقرتين )4( و )5( من هذ المادة بموجب المادة )4( من قانون التعديل االول رقم 5 لسنة 2008 لقانون 
انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )14( لسنة 1991 ،  .
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المادة 12)1(
اواًل: مع مراعاة أحـــكام المادة )10( من هذا القانون ، للوزير فرض عقوبة لفت 
النظر او االنذار او قطع الراتب على الموظف الذي يشـــغل وظيفة مدير عام فما 

فوق عند اتيانه عمال يخالف احكام هذا القانون.
ثانيـــًا : اذا ظهـــر للوزير من خالل التحقيق ان الموظف المشـــمول بإحكام الفقرة 
)اواًل( مـــن هذه المادة قد ارتكب فعاًل يســـتدعي عقوبة اشـــد ممـــا هو مخول به، 
فعليـــه ان يعرض االمر على مجلس الـــوزراء متضمنًا االقتراح بفرض العقوبات 

المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالثًا : للموظف المشمول بإحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه 
بموجـــب البندين )اواًل( و )ثانيًا( من هذه المادة ، وفقًا ألحكام المادة )15( من هذا 

القانون.
المادة 13)2(

اواًل : للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها 
في الفقـــرات )أواًل( و )ثانيًا( و)ثالثًا( و)رابعًا( من المادة )8(من هذا القانون عند 

توفر الشروط اآلتية:
أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة.

ب- قيامه بأعماله بصورة متميزة عن اقرانه .
ج- عدم معاقبته بأي عقوبة خالل المدة المشار اليها في البند )أ( من هذه الفقرة.
ثانيًا : يترتب على قرار ابطال العقوبة ازالة أثارها ان لم تكن قد أستنفذت ذلك.

المادة 14 )3(
اواًل : لرئيـــس الجمهورية او من يخوله فرض ايا من العقوبات المنصوص عليها 

في هذا القانون على الموظفين التابعين له .
ثانيًا : لرئيس مجلس الـــوزراء او الوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة 
)1( الغى نص هذه المادة بموجب المادة )5( من قانون التعديل االولرقم 5 لسنة 2008 لقانون انضباط موظفي الدولة 

والقطاع العام رقم )14( لسنو 1991 ، وأصبحت على الشكل اعاله.
)2( الغى نص هذه المادة بموجب المادة )6( من قانون التعديل األول رقم )5( لسنة 2008 لقانون إنضباط موظفي 

الدولة والقطاع األشتراكي رقم )14( لسنة 1991 ، وأصبحت على الشكل اعاله.
)3( الغى نص هذه المادة بموجب المادة )7( من قانون التعديل االول  رقم 5 لسنة 2008  لقانون انضباط موظفي 

الدولة والقطاع العام رقم )14( لسنة 1991 ، وأصبحت على الشكل اعاله.
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فرض احدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته او دائرته والمشـــمول 
بأحكام هذا القانون.
أ- انقاص الراتب.
ب- تنزيل الدرجة.

ج- الفصل.
د- العزل.

ثالثـــًا : للموظف بموجب الفقرات )اواًل( و)ثانيًا( كـــم هذه المادة الطعن في قرار 
فرض العقوبة وفقًا ألحكام المادة )15( من هذا القانون.

الفصل الرابع
الطعن بقرارات فرض العقوبة

المادة 15 )1(
يختص المجلس بما ياتي : )2(

اوأل - النظر في االعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص علها في 
المادة )8 ( من القانون بعد التظلم منها وفق ماهو منصوص علية في الفقرة )ثانيا ( 
من هذة المادة ، ولة ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها .
ثانيا - يشـــترط قبل تقديم الطعن لـــدى مجلس االنضباط العام على القرار الصادر 
بفـــرض العقوبة والتظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته، وذلك خالل ) 30 ( 
ثالثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة  
البـــت خالل ) 30 ( ثالثين يومأ من تاريخ تقديمة وعند عدم البت فيه رغم انتهاء 

هذة المدة يعد ذلك رفضا للتظلم .
ثالثا- يشـــترط ان يقدم الطعن لدى مجلس االنضباط العام خالل ) 30 ( يوما من 

تاريخ تبليغ الموظف برفع التظلم حقيقة او حكما .
رابعا - أ - يعد القرار غير المطعون فية خالل المدة المنصوص عليها في الفقرتين 

) ثانيا ( و ) ثالثا ( من هذة المادة باتا .

)1( الغى نص هذة المادة بموجب المادة ) 8( من قانون التعديل االول رقم 5 لسنة 2008 لقانون انضباط موظفي الدولة 
والقطاع العام رقم ) 14 ( لسنة 1991 ، واصبحت على الشكل اعاله.

)2( لجنة انضباط الموظفين في مجلس الشورى القليم كوردستان تقوم بإختصاصات مجلس االنضباط العام. 
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ب- يجوز الطعن بقرار مجلس االنضباط العام لدى الهيئة العامة مجلس شـــورى 
الدولة خالل ) 30 ( يوما من تاريخ التبليع به او اعتباره مبلغا ، ويكون قرار الهيئة 

العامة الصادر نتيجة الطعن باتأ وملزما .
خامسا - يراعي مجلس االنضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول 

المحاكمات الجزائية وبما يتالئم واحكام هذا القانون وتكون جلساتة سريه .
سادســـا - تمارس الهيئة العامه لمجلس شورى الدوله اختصاصات محكمة التميز 
المنصوص عليهـــا في قانون اصول المحاكمات الجزائيـــة عند النظر في الطعن 

المقدم في قرارات مجلس االنضباط العام وبما يتالئم واحكام هذا القانون.
سابعا – )1(

 أ- يســـتوفى من الموظف رسم مقطوع مقداره )10000( عشرة االف دينار عند 
االعتـــراض على القـــرار الصادر بفرض العقوبة االنضباطيـــة عليه امام مجلس 

االنضباط العام.
ب- يســـتوفى من الطاعن رســـم مقطوع مقداره )4000( اربعة االف دينار عند 
الطعـــن تمييزا في القرار الصادر في الدعـــوى المنصوص عليها في )أ( من هذه 

الفقرة.

الفصل الخامس
سحب اليد

المادة 16 
اذا اوقـــف الموظف من الجهة ذات االختصاص فعلى دائرتة ان تســـحب يدة من 

الوظيفة طيلة مدة التوقيف .
المادة  17

اواًل : للوزير ورئيس الدائرة ســـحب يد الموظف مـــدة التتجاوز )60 ( يوما اذا 
تراءى له ان بقاءة في الوظيفة مضر بلمصلحة العامة او قد يوثر على سير التحقيق 
في الفعل الذي احيل من اجله على التحقيق ويعاد الى نفس وظيفتة بعد انتهاء المدة 

)1( اضيفت الفقرة سابعا الى هذه المادة بموجب المادة )1( من قانون التعديل الثاني  رقم 51 لسنة 2012  لقانون 
انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )14( لسنة 1991 .



ئامادەکردنی: فتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  168 رێبەری لێکۆڵینەوەى بەرزەفتیی فەمانبەرانی شارستانی

المذكورة اال اذا كان هناك محذور ، فينسب الى وظيفة اخرى .
ثانيا : للجنة ان توصي بسحب يد الموظف في اية مرحلة من مراحل التحقيق

المادة 18  
يتقاضى الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبة خالل فترة سحب يدة.

المادة 19
اوال : اذا فصـــل او عـــزل الموظف مســـحوب اليد فال يدفع لة شـــي من الراتب 
الموقوف بصرف النظر عما اذا كان فصلة او عزلة يســـتند الى هذا القانون او اي 

قانون اخر .
ثانيا : اذا عوقب الموظف مســـحوب اليد بعقوبة  انقـــاص او تنزيل الدرجة فتنفذ 

العقوبة من تاريخ سحب يدة ويدفع له الباقي  من انصاف راتبة.
ثالثا : اذا اســـفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف او االفراج عنة 
او معاقبتـــة بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفرة ) ثانيا ( من هذة المادة فتدفع له 

االنصاف الموقوفة من راتبة .
رابعـــا : اذا توفي الموظف مســـحوب اليد قبل صدور قـــرار قطعي في التحقيق  
المحاكمة ، فتؤول انصاف رواتبة الى من له حق اســـتيفاء الحقوق التقاعدية وفق 

احكام قانون التقاعد المدني ، وفي حاله عدم وجودهم فتؤول الى ورثتة .
 

احكام عامة وختامية
 المادة 20

أل يجوز فرض اكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد
المادة 21

اوال : اذا وجه للموظف شـــكر من الرئاســـة او مجلس الوزراء او الوزير او من 
يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا او كان معاقبا واســـتنفذت العقوبة اثرها فيمنح 
قدما لمدة شـــهر واحد على كل شـــكر يوجه له وبما ال تتجاوز مدة القدم في السنة 

الواحدة .
ثانيا : اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغى عقوبة لفت النظر واذا حصل على 
شـــكرين فيلغيان عقوبة االنذار المفروضة عليه واذا حصل على ثالثة تشركات فا 
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اكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من االنذار فتقلص مدة تاخير ترفيعة شهرا واحد عن 
كل شكر وبما ال يزيد على ثالثة اشهر في السنة .

المادة 22 )1(
ال يمنع اعارة الموظف او نقله من مساءلتة وفقا الحكام هذا القانون .

المادة 23
التحـــول براءة الموظف او االفراج عنـــه عن الفعل المحال المختصة دون فرض 

احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 24 )2(

اذا ظهـــر للوزير او رئيس الدائـــرة او الموظف المخول مـــن الوزير او مجلس 
االنضباط العام ان في فعـــل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة 
جرما نشـــا مـــن وظيفته او ارتكبة بصفته الرســـمية فتحنب احالتـــة الى المحاكم 

المختصة . 
المادة 25

يلغى قانون انظباط موظفي الدولة رقم ) 69 ( لسنة 1936 المعدل وال يعمل باي 
نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 26
ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

)1( الغى نص هذة المادة بموجب المادة ) 9( من قانون التعديل االول رقمة 5 لسنة 2008 لقانون انضباط موظفي 
الدوله والقطاع العام رقم )14 ( لسنة 1991 ، واصبحت على الشكل اعاله.

)2( الغي نص هذة المادة بموجب المادة )10 ( من قانون التعديل االول رقم 5 لسنة 2008 لقانون انضباط موظفي 
الدوله والقطاع االشتركي رقم ) 14( لسنة 1991، واصيحت على الشكل اعاله.
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دووەم: له ئه ستۆكردن له  هه رێمی كوردستان � عێراق  ژماره  )5(ی ساڵی 2020 

مادده ی )1( 
بۆ مه به ستی حوكمه كانی ئه م یاسایه ، ئه م زاراوه  و ده سته واژانه ی خواره وه  

ماناكانی به رامبه ریان ده گه یه نن:-
یه كه م: هه رێم: هه رێمی كوردستان - عێراق. 

دووه م: س���ه رۆكی ئه نجومه ن���ی وه زیران: س���ه رۆكی ئه نجومه نی وه زیرانی 
هه رێمی كوردستان - عێراق.

سێیه م: وه زیری تایبه تمه ند: وه زیری ئه و وه زاره ته یه  كه  كه سی له ئه ستۆكراو 
تیایدا زیانی به  موڵك و ماڵی ده وڵه ت گه یاندوه .

چواره م: س���ه رۆكی الیه نی نه به س���تراو به  وه زاره ت: س���ه رۆكی ئه و الیه نی 
نه به ستراوه یه  به  وه زاره ت كه  كه سی له ئه ستۆكراو تیایدا زیانی به  موڵك و 

ماڵی ده وڵه ت گه یاندوه .
پێنج���ه م: پارێ���زگاری تایبه تمه ن���د: پارێ���زگاری ئه و پارێزگایه یه  كه  كه س���ی 
له ئه س���تۆكراو تیایدا له  س���نوری دیوان���ی پارێزگا و یه ك���ه  كارگێڕییه كانیدا 

زیانی به  موڵك و ماڵی ده وڵه ت گه یاندوه .
شه ش���ه م: ده س���ه اڵتی تایبه تمه ند: هه ریه كه  له  وه زیری تایبه تمه ند، سه رۆكی 

الیه نی نه به ستراو به  وه زاره ت و پارێزگار ده گرێته وه .
حه وته م: موڵك و ماڵی ده وڵه ت: س���ه رجه م موڵك و ماڵی گش���تی و تایبه تی، 
گوازراوه  و نه  گوازراوه  ده گرێته وه ، كه  خاوه ندارێتی  بۆ ده وڵه ت یان كه سه  
مه عنه وییه  گشتییه كان ده گه ڕێته وه، كه  به شێوه یه كی ڕاسته وخۆ بۆ سوودی 
گش���تی یان بۆ داموده زگایه كی گشتی به ش���ێوه ی كرداریی یان به پێی یاسا، 

ته رخانكراوه .
هه شته م: فه رمانبه ر: هه ر كه سێك كه  وه زیفه یه كی له سه ر میالكی دامه زراوه  
ده ستورییه كانی هه رێم پێسپێردرابێت، به شێوه ی هه میشه یی یان گرێبه ست.
نۆیه م: ڕاس���پێردراو به ڕاژه ی گش���تی: هه ر كه س���ێك ئه ركێك���ی له  خزمه تی 



ئامادەکردنی: فتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  172 رێبەری لێکۆڵینەوەى بەرزەفتیی فەمانبەرانی شارستانی

دامه زراوه  ده ستورییه كانی هه رێم پێسپێردرابێت بۆ ماوه یه كی دیاریكراو.
ده یه م: لیژنه ی لێكۆڵینه وه : ئه و لیژنانه ن كه  به پێی حوكمه كانی ئه م یاس���ایه  
بۆ مه به س���تی لێكۆڵینه وه  له و زیانانه ی به  موڵك و ماڵی ده وڵه ت ده كه وێت، 

پێكدێن.
یازده یه م: له ئه ستۆكردن: گه ڕاندنه وه  و پێبژاردنی ئه و زیانانه یه  كه  له الیه ن 
فه رمانبه ر یان كه س���انی ڕاس���پێردراو به ڕاژه ی گش���تی ب���ه ر موڵك و ماڵی 

ده وڵه ت ده كه وێت.

مادده ی )2( 
فه رمانبه ر یان ڕاس���پێردراو به ڕاژه ی گشتی، به های ئه و زیانانه ی ده خرێته  
ئه ستۆ كه  به ر موڵك و ماڵی ده وڵه ت كه وتوون، به هۆی هه ڵه ی به  ئه نقه ست، 
یان كه مته رخه می، یان پشتگوێخس���تن یاخود سه رپێچیكردنی یاسا و بڕیار 

و پێڕه و و ڕێنماییه  به ركاره كان.

مادده ی )3(
یه كه م: پێویسته  ده سه اڵتی تایبه تمه ند یان ئه وه ی هه ر كامیان ڕایده سپێرێت، 
لیژنه ی لێكۆڵینه وه  له  سه رۆكێك كه  پله ی وه زیفی له  به ڕێوه به ر كه متر نه بێت، 
و دوو ئه ندام له  فه رمانبه رانی خاوه ن ش���اره زایی و پس���پۆڕیی پێكبهێنێت، 

به و مه رجه ی یه كێكیان خاوه ن بڕوانامه ی به رایی زانكۆیی بێت له  یاسادا.
دووه م: نابێت كه س���ێك ببێته س���ه رۆك  یان ئه ندامی لیژن���ه ی لێكۆڵینه وه  كه  
په یوه ندی هاوسه رگیری یان خزمایه تی تا پله ی چواری له گه ڵ داواكراو بۆ 

مه به ستی له ئه ستۆكردن هه بێت.
س���ێیه م: ئه گ���ه ر زیاتر له  دۆس���ییه یه كی تایب���ه ت به  له ئه س���تۆكردن هه بوو، 
ده كرێت بۆ خێراكردنی پرۆسه ی تێڕوانینیان، ده سه اڵتی تایبه تمه ند زیاتر له  

یه ك لیژنه ی لێكۆڵینه وه  پێكبهێنێت.
مادده ی )4(

ئ���ه و فه رمانگ���ه  په یوه ندی���داره ی كه  تیای���دا زیان به  موڵ���ك و ماڵی ده وڵه ت 
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كه وتووه ، له  ماوه یه ك كه  له  )7( حه وت ڕۆژ له  ڕێكه وتی زانینی ڕووداوه كه  
تێپه ڕنه كات، ده سه اڵتی تایبه تمه ند ئاگادار ده كاته وه .

مادده ی )5(
یه كه م: لیژنه ی لێكۆڵینه وه  له  ڕێگه ی فه رمانگه ی په یوه ندیداره وه ، فه رمانبه ر 
ی���ان ڕاس���پێردراو به ڕاژه ی گش���تی، به ش���ێوه ی نووس���راو، به  مه به س���تی 
ئاماده بوون له كات و شوێنی دیاریكراو له به رده م لێژنه كه دا ئاگادارده كاته وه ، 
و بۆ هه ر ڕێكارێكی تری پێویست سه باره ت به  پێڕاگه یاندن و ئاماده بوون، 

ڕێسا گشتییه كانی یاسا به ركاره كانی هه رێم جێبه جێده كرێن. 
دووه م: لێكۆڵین���ه وه  به ش���ێوه ی نووس���ین ده بێ���ت، و لیژنه كه  وته كانی كه س���ی 
داواكراو به  له ئه ستۆكردن و گه واهیده ره كان تۆمار ده كات، و ده توانێت بڕوانێته  
ئه و په ڕاو و به ڵگه نامه  و زانیارییانه ی كه  بۆ لێكۆڵینه وه  به  پێویستیان ده زانێت.
س���ێیه م: ئاماده نه بوون���ی كه س���ی داواك���راو به  له ئه س���تۆكردن، س���ه ره ڕای 
پێڕاگه یاندن���ی، ڕێگرنابێ���ت له ب���ه رده م كاری لیژنه ی لێكۆڵینه وه  و پێویس���ته  

له سه ر گرتنه به ری ڕێكاره كانی به رده وام بێت.
چواره م: لیژنه ی لێكۆڵینه وه  ده توانێت پشت به  كه سانی شاره زا و تایبه تمه ند 

ببه ستێت، به بێ ئه وه ی مافی ده نگدانیان هه بێت.

مادده ی )6(
لیژنه ی لێكۆڵینه وه  ڕاسپارده ی خۆی به  له ئه ستۆكردن یان له ئه ستۆنه كردن 
و هۆكاره كانی، ئاڕاس���ته ی ده سه اڵتی تایبه تمه ند ده كات، و ده بێت كۆنوسی 

كۆتایی لیژنه كه  ئامانه ی خواره وه  له خۆبگڕێت :-
یه ك���ه م: دیاریكردن���ی قه ب���اره ی ئه و زیانان���ه ی به ر موڵ���ك و ماڵی ده وڵه ت 

كه وتوون به شێوه یه كی وورد و ڕوون.
دووه م: دیاریكردن���ی ڕاده ی گه وره ی���ی ئ���ه و هه ڵ���ه  ی���ان س���ه رپێچی ی���ان 
كه مته رخه م���ی ی���ان پشتگوێخس���تنه ی ئه نجام���دراوه  و بووه ت���ه  ه���ۆكاری 
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زیانگه یاندن به  موڵك و ماڵی ده وڵه ت، به  ئه نقه ست بووبێت یان نا، هه ڵه یه كی 
مرۆیی ویستراو بووبێت یان نه ویستراو.

س���ێیه م: دیاریكردنی كه سی له ئه س���تۆكراو، هه روه ها ئه وانه ی به شداربوون 
له گه ڵیدا و ڕێژه ی به رپرس���یارێتی هه ریه ك له  به شداربووان له  هێنانه كایه ی  

زیانه كه . 
چ���واره م: دیاریكردن���ی په یوه ن���دی ه���ۆكاری نێ���وان زیانه ك���ه  و هه ڵ���ه  یان 

كه مته رخه می یان پشتگوێخستن یاخود سه رپێچییه كه .
پێنج���ه م: دیاریكردن���ی به ه���ای زیانه ك���ه  به  نرخ���ی ڕۆژی ئاڕاس���ته كردنی 

ڕاسپارده ی لیژنه كه ، له گه ڵ بڕی پێبژاردنی له ئه ستۆكراو.

مادده ی )7(
ده س���ه اڵتی تایبه تمه ند له س���ه ر بنه مای ڕاس���پارده كانی لیژن���ه ی لێكۆڵینه وه  
بڕیاری له ئه س���تۆكردن یان له ئه س���تۆنه كردن ده دات، له  ماوه ی )7( حه وت 

ڕۆژ له  ڕێكه وتی وه رگرتنی ڕاسپارده كان.

مادده ی )8(
بڕی له ئه ستۆكراو به  یه كجار ده درێت، و وه زیری تایبه تمه ند یان سه رۆكی 
الیه نی نه به س���تراو به  وه زاره ت ده توانێت بیكاته  قیس���ت بۆ ماوه یه ك له  )5( 
پێنج ساڵ زیاتر نه بێت، به رامبه ر به  ده سته به رێكی كه سی یان خانووبه ره یی 
گه ره نتیكار، و له م باره  ش���دا نیش���انه ی گلدانه وه  به  حوكمی ڕه هن له س���ه ر 
خانووبه ره كه  له  فه رمانگه ی تۆماركردنی خانووبه ره ی تایبه تمه ند، داده نرێت. 

مادده ی )9(
یه كه م: حوكمه كانی یاسای وه رگرتنه وه ی قه رزه  حكومییه كانی كارپێكراو له  
هه رێم، له سه ر كه سی له ئه ستۆكراو پیاده  ده كرێت، ئه گه ر له  ماوه ی )30( سی 
ڕۆژ له  ڕێكه وتی شایس���ته بوونی، پابه ند نه بوو به  دانه وه ی بڕی پێبژاردنی 
له ئه س���تۆكراو ی���ان قیس���ته كانی نه دایه وه ، و بڕیاری به قیس���تكردنه كه ش به  
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هه ڵوه ش���اوه  داده نرێت، و ئه و قیستانه ی له ئه ستۆی ماونه ته وه  به  یه كجاری 
لێی وه رده گیرێته وه .

دووه م: ئه گه ر نه كرا بڕی پێبژاردنی له ئه ستۆكراو به پێی یاسای وه رگرتنه وه ی 
قه رزه  حكومییه كان وه ربگیرێت، ئه وا مووچه ی كه س���ی له ئه ستۆكراو به پێی 
ئه و ڕێژانه ی كه  له  یاس���ای جێبه جێكردنی كارپێكراو له  هه رێم دیاریكراوه ، 
گلده درێت���ه وه ، و ئه م���ه ش ڕێگرنابێ���ت له  گرتنه ب���ه ری ڕێكاره كانی هاتوو له  
یاسای وه رگرتنه وه ی قه رزه  حكومییه كانی كارپێكراو له  هه رێم له سه ر هه ر 

مایه یه ك كه  له ئه ستۆكراو له  داهاتوودا ده بێته  خاوه نی.

مادده ی )10(
یه ك���ه م: گواس���تنه وه  ی���ان كۆتایهاتن���ی ڕاژه ی فه رمانبه ر یان ڕاس���پێردراو 
ب���ه ڕاژه ی گش���تی به هه ر هۆكارێ���ك، ڕێگرنابێت له  گرتنه به ری ڕێوش���وێنی 

له ئه ستۆكردن به پێی حوكمه كانی ئه م یاسایه .
دووه م: له  حاڵه تی مردنی له ئه س���تۆكراو، بڕی پێب���ژاردن ده گوازرێته وه  بۆ 

سه ر ئه و موڵك و ماڵه ی كه  له دوای مردنی لێی به جێده مێنێت.

مادده ی )11(
یه كه م: كه سی له ئه ستۆكراو ده توانێت له  ماوه ی )15( پازده  ڕۆژ له  ڕێكه وتی 
پێڕاگه یاندن���ی ی���ان ئه ژماركردن���ی ب���ه  پێڕاگه یه نراو، ڕاس���ته وخۆ له به رده م 
ده سه اڵتی تایبه تمه ند یان له  ڕێگه ی فه رمانگه كه یه وه  دادخوازی به رامبه ر به  

بڕیاری له ئه ستۆكردنه كه ی پێشكه ش بكات.
دووه م: پێویس���ته  ده س���ه اڵتی تایبه تمه ن���د ل���ه  م���اوه ی )15( پ���ازده  ڕۆژ له  

ڕێكه وتی وه رگرتنی، بڕوانێته  دادخوازییه كه .
س���ێیه م: ئه گه ر ده س���ه اڵتی تایبه تمه ند دادخوازییه ك���ه ی ڕه تكرده وه  یان له و 
ماوه یه ی له  بڕگه ی )دووه م(ی ئه م مادده یه دا هاتووه  وه اڵمی دادخوازیه كه ی 
نه دای���ه وه ، كه س���ی له ئه س���تۆكراو له  ماوه ی )30( س���ی ڕۆژ ل���ه  ڕێكه وتی 
پێڕاگه یاندنی یان ئه ژماركردنی به  پێڕاگه یه نراو به  ده رئه نجامی دادخوازیه كه ، 
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مافی تانه دانی له  بڕیاری ده س���ه اڵتی تایبه تمه ند له به رده م دادگای كارگێڕی 
هه یه  به پێی حوكمه كانی یاسای ئه نجومه نی شوورا له  هه رێمی كوردستان � 

عێراق ژماره  )14(ی ساڵی 2008.

مادده ی )12(
س���ه رۆكی ئه نجومه نی وه زیران ب���ه  وه زیری تایبه تمه ن���د داده ندرێت ئه گه ر 
كه س���ی له ئه س���تۆكراو وه زی���ر یان ئه وان���ه ی پله ی وه زیری���ان هه یه ، یاخود 
س���ه رۆكی ئ���ه و الیه نه  نه به س���تراوانه  ب���ه  وه زاره ت بێت كه  ب���ه  ئه نجومه نی 

وه زیران په یوه ستن.

مادده ی )13(
یه ك���ه م: ئ���ه و لیژنان���ه ی به پێ���ی حوكه كانی ئ���ه م یاس���ایه  پێكده هێنرێن نابنه  
جێگره وه  بۆ ئه و لیژنانه ی حوكمه كانی یاسای به رزه فه تكردنی فه رمانبه رانی 
ده وڵه ت و كه رتی گش���تی ژماره  )14(ی س���اڵی 1991ی به ركار له  هه رێم 

ده یانگرێته وه .
دووه م: له ئه س���تۆكردنی فه رمانبه ر یان ڕاس���پێردراو به ڕاژه ی گشتی به پێی 
حوكمه كانی ئه م یاس���ایه ، ده سه اڵتی تایبه تمه ند پابه ند ده كات به  گرتنه به ری 
ڕێكاری یاسایی و ڕه وانه كردنی دۆسیه كه ی بۆ دادگا ئه گه ر ئه و كرده وه یه ی 
ئه نجامی داوه  به پێی یاسای سزادانی به ركار یان هه ر یاسایه كی تر  ڕه گه زی 

تاوانكاری تێدابوو.

مادده ی )14(
ئه م یاس���ایه  له سه ر گشت ئه و دۆسیانه ی كه  به پێی یاسا به ركاره كان له ژێر 
لێكۆڵینه وه دان و بڕیاری له ئه س���تۆكردنیان بۆ ده رنه چووه ، و ئه وانه شی كه  

تا ئێستا دۆسیه ی لێكۆڵینه وه یان بۆ نه كراوه ته وه  پیاده  ده كرێت.
مادده ی )15(

وه زیری دارایی و ئابوری ڕێنمایی پێویس���ت بۆ جێبه جێكردنی حوكمه كانی 
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ئه م یاسایه  ده رده كات.

مادده ی )16(
كار ب���ه ده قی  هیچ یاس���ا ی���ان بڕیارێك ناكرێت كه  له گ���ه ڵ حوكمه كانی ئه م 

یاسایه دا ناكۆك بێت.

مادده ی )17(
پێویس���ته  له س���ه ر الیه نه  په یوه ندیداره كان حوكمه كانی ئه م یاسایه  جێبه جێ 

بكه ن.

مادده ی )18(
ئه م یاس���ایه  ل���ه  ڕێكه وتی باڵوكردن���ه وه ی له  ڕۆژنامه ی فه رم���ی )وه قایعی 

كوردستان(دا جێبه جێ ده كرێت.
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قانون التضمين في إقليم كوردستان - العراق رقم )5( لسنة 2020

المادة )1( 
يقصد بالمصطلحات والعبارات اآلتية المعاني المبينة إزاءها ألغراض أحكام هذا 

القانون:-
أواًل: اإلقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.

ثانيًا: رئيس مجلس الوزراء: رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان ـ العراق.
ثالثًا: الوزير المختص: وزير الوزارة التي ألحق فيها الشـــخص المضمن الضرر 

بأموال الدولة.
رابعـــًا: رئيس الجهة غير المرتبطة بـــوزارة: رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة 

التي ألحق فيها الشخص المضمن الضرر بأموال الدولة.
خامسًا: المحافظ المختص: محافظ المحافظة التي ألحق فيها الشخص المضمن في 

نطاق ديوان المحافظة والوحدات اإلدارية الضرر بأموال الدولة.
سادســـًا: السلطة المختصة: يشـــمل كل من الوزير المختص، ورئيس الجهة غير 

المرتبطة بوزارة والمحافظ.
سابعًا: أموال الدولة: تشمل جميع األموال العامة والخاصة، المنقولة وغير المنقولة، 
التـــي تعود ملكيتها للدولة أو األشـــخاص المعنوية العامـــة، والمخصصة بصورة 

مباشرة للمنفعة العامة أو للمرافق العامة ، بصورة فعلية أو بموجب القانون.
ثامنًا: الموظف: كل شـــخص مناط به وظيفة على مالك المؤسســـات الدستورية 

لإلقليم، بصورة دائمة أم بعقد.
تاسعًا: المكلف بخدمة عامة: كل شخص مكلف بواجب لخدمة المؤسسات الدستورية 

لإلقليم لمدة معينة.
عاشرًا: اللجنة التحقيقية: اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون لغرض التحقيق 

في األضرار التي تلحق بأموال الدولة.
حادي عشر: التضمين: إعادة وتعويض األضرار التي تلحق بأموال الدولة من قبل 

الموظفين أو األشخاص المكلفين بخدمة عامة.
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المادة )2( 
يضمن الموظـــف أو المكلف بخدمة عامة قيمة األضرار التي تلحق بأموال الدولة 
بســـبب خطئه العمدي، أو التقصير، أو اإلهمـــال، أو مخالفته القوانين والقرارات 

واألنظمة والتعليمات النافذة.

المادة )3( 
أواًل: على الســـلطة المختصة أو من تخوله، تشكيل لجنة تحقيقية من رئيس ال تقل 
درجته الوظيفية عن مدير، وعضوين من الموظفين من ذوي الخبرة واالختصاص، 

على أن يكون أحدهم حاصاًل على شهادة جامعية أولية في القانون.
ثانيًا: ال يجوز للشـــخص الذي يرتبط مع المطلوب تضمينه بصلة زواج أو قرابة 

لحد الدرجة الرابعة أن يكون رئيسًا أو عضوًا في اللجنة التحقيقية.
ثالثًا: إذا وجدت أكثر من قضية خاصة بالتضمين، يجوز للسلطة المختصة تشكيل 

أكثر من لجنة تحقيقية لتسريع عملية البت فيها.

المادة )4( 
على الدائرة المعنية التي حصل فيها الضرر بأموال الدولة إبالغ السلطة المختصة 

خالل مدة ال تتجاوز )7( سبعة أيام من تأريخ العلم بحصوله.

المادة )5( 
أواًل: تبلـــغ اللجنة التحقيقية الموظف أو المكلف بخدمـــة عامة عن طريق الدائرة 
المعنية تحريريًا، لغرض الحضور أمامها في الوقت والمكان المعينين، وبخصوص 
أي إجراء ضروري آخر حول التبليـــغ والحضور، تطبق القواعد العامة للقوانين 

النافذة في اإلقليم.
ثانيًا: يكـــون التحقيق تحريريًا، وتدون اللجنة أقوال الشـــخص المطلوب تضمينه 
والشـــهود، ولها اإلطالع على األوراق والوثائق والمعلومات التي تراها ضرورية 

للتحقيق.
ثالثًا: ال يحول غياب الشـــخص المطلوب تضمينه، علـــى الرغم من تبليغه، دون 
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عمل اللجنة التحقيقية وعليها السير في اتخاذ إجراءاتها.
رابعًا: للجنة التحقيقية االســـتعانة باألشخاص من ذوي الخبرة واالختصاص دون 

أن يكون لهم حق التصويت.

المادة )6( 
توجه اللجنة التحقيقية توصياتها بالتضمين أو عدمه وأسبابه إلى السلطة المختصة، 

ويجب أن يشتمل المحضر النهائي للجنة على ما يأتي:-
أواًل: تحديد حجم األضرار التي لحقت بأموال الدولة تحديدًا دقيقًا وواضحًا.

ثانيًا: تحديد مدى جسامة الخطأ أو المخالفة أو التقصير أو اإلهمال المرتكب الذي 
تسبب في إلحاق الضرر بأموال الدولة، وما إذا كان عمديًا أو غير عمدي، وسواًء 

أكان خطئًا بشريًا إراديًا أم ال إراديًا.
ثالثًا: تحديد الشـــخص المضمن، وكذلك المشاركين معه ونسبة مسؤولية كل منهم 

في إحداث الضرر.
رابعًا: تحديد العالقة السببية بين الضرر والخطأ أو التقصير أو اإلهمال أو المخالفة.
خامســـًا: تحديد قيمة الضرر بالسعر الســـائد يوم توجيه توصيات اللجنة، مع مبلغ 

التعويض المضمن.

المادة )7( 
تصدر الســـلطة المختصة قـــرارًا بالتضمين أو عدمه بناًء علـــى توصيات اللجنة 

التحقيقية خالل مدة )7( سبعة أيام من تأريخ تسلمه للتوصيات.

المادة )8( 
يسدد المبلغ المضمن دفعة واحدة، وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة 
بوزارة تقسيطه لمدة ال تزيد على )5( خمس سنوات لقاء كفالة شخصية أو عقارية 
ضامنـــة، وفي هذه الحالة يتم وضع إشـــارة الحجز بحكم الرهـــن على العقار في 

مديرية التسجيل العقاري المختصة.
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المادة )9( 
أواًل: تسري أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ في اإلقليم على الشخص 
المضمن إذا لم يلتزم بتســـديد مبلغ التعويض المضمن أو األقساط خالل مدة )30( 
ثالثين يومًا من تأريخ اســـتحقاقها. ويعد قرار التقســـيط ملغيًا وتســـتوفى األقساط 

المتبقية بذمته دفعة واحدة.
 ثانيًا: إذا تعذر استحصال مبلغ التعويض المضمن بموجب قانون تحصيل الديون 
الحكومية، يحجز راتب الشـــخص المضمن وفق النســـب المحددة في قانون التنفيذ 
النافـــذ في اإلقليم، وال يمنع ذلك من اتخاذ اإلجـــراءات الواردة في قانون تحصيل 
الديـــون الحكومية النافذ في اإلقليم على أية أموال يصبح الشـــخص المضمن مالكًا 

لها مستقباًل.

المادة )10( 
أواًل: ال يمنع نقل أو انتهاء خدمة الموظف أو المكلف بخدمة عامة ألي ســـبب من 

إتخاذ إجراءات التضمين وفق أحكام هذا القانون.
ثانيًا: ينتقل مبلغ التعويض في حالة وفاة المضمن إلى تركته.

المادة )11( 
أواًل: للشـــخص المضمن تقديم التظلم على قرار تضمينه مباشـــرة أمام الســـلطة 
المختصة أو عن طريق دائرته خالل مدة )15( خمسة عشر يومًا من تأريخ تبلغه 

أو اعتباره مبلغًا.
ثانيًا: على الســـلطة المختصة البت في التظلم خالل مدة )15( خمســـة عشر يومًا 

من تأريخ تسلمه.
ثالثًا: إذا رفضت الســـلطة المختصـــة التظلم أو لم تبت فيه خالل المدة الواردة في 
الفقـــرة )ثانيًا( من هذه المادة، يحق للشـــخص المضمن الطعن في قرار الســـلطة 
المختصـــة أمام المحكمـــة اإلدارية بموجب أحـــكام قانون مجلس شـــورى إقليم 
كوردســـتان – العراق رقم )14( لســـنة 2008 خالل مدة )30( ثالثين يومًا من 

تأريخ تبليغه أو اعتباره مبلغًا بنتيجة التظلم.
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المادة )12( 
يعد رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص إذا كان الشـــخص المضمن وزيرًا أو 

بدرجة وزير أو رئيسًا لجهة غير مرتبطة بوزارة ترتبط بمجلس الوزراء.

المادة )13( 
أواًل: ال تعد اللجان المشـــكلة بموجب أحكام هذا القانون بدياًل للجان المشمولة بأحكام 
قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )14( لسنة 1991 النافذ في اإلقليم.
ثانيًا: تلزم تضمين الموظف أو المكلف بخدمة عامة بموجب أحكام هذا القانون، السلطة 
المختصة باتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه وإحالة قضيته إلى المحكمة إذا تضمن الفعل 

المرتكب من قبله عنصرًا إجراميًا بموجب قانون العقوبات النافذ أو أي قانون آخر.

المادة )14( 
يسري هذا القانون على جميع القضايا التي هي قيد التحقيق بموجب القوانين النافذة ولم 
يصدر فيها قرارًا بالتضمين، وكذلك القضايا التي لم يفتح لها لحد اآلن ملف التحقيق.

المادة )15( 
يصدر وزير المالية واالقتصاد التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة )16( 
ال يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة )17( 
على الجهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة )18(
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية )وقائع كوردستان(.
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سێیەم: ماددەگەلێک کە پەیوەستن بە فەرمانبەر و راسپێردراو بە راژەى گشتی لە 
یاسای سزادانی عێراقی ژمارە 111ى ساڵی 1969 هەموارکراو

 مادة 12
1 – يســـري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية 
او المكلفين بخدمة عامة لها أثناء تأدية أعمالهم او بسببها جناية او جنحة مما نص 

عليه في هذا القانون.
2 – ويســـري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي الســـلك الدبلوماسي 
العراقـــي جناية او جنحة مما نص عليه في هـــذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي 

يخولها إياها القانون الدولي العام.

مادة 19
فـــي تطبيق أحكام هذا القانون او في أي قانون عقابي آخر تراعى التعاريف التالية 

ما لم يوجد نص على خالف ذلك.
2 – المكلف بخدمة عامة: كل موظف او مستخدم او عامل أنيطت به مهمة عامة 
في خدمة الحكومة ودوائرها الرســـمية وشـــبه الرســـمية والمصالح التابعة لها او 
الموضوعة تحت رقابتها ويشـــمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء 
المجالس النيابية واإلدارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكالء الدائنين 
)الســـنديكيين( والمصفين والحراس القضائيين وأعضـــاء مجالس إدارة ومديري 
ومســـتخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم 
الحكومة او إحدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة 

كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر او بغير أجر.
وال يحـــول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته 
او خدمتـــه او عمله متى وقع الفعـــل الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات المبينة 

في هذه الفقرة فيه.
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مادة 40
ال جريمة إذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحاالت التالية:
اوال – إذا قام بســـالمة نية بفعل تنفيذًا لما أمرت بـــه القوانين او اعتقد أن اجراءه 

من اختصاصه.
ثانيـــا – إذا وقـــع الفعل منه تنفيذًا ألمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته او 

اعتقد أن طاعته واجبه عليه.
ويجـــب في الحالتين أن يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشـــروعية الفعل كان مبنيًا 
على أســـباب معقولة وأنه لم يرتكبه إال بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك 
فال عقاب في الحالة الثانية إذا كان القانون ال يســـمح للموظف بمناقشة األمر 

الصادر إليه.

مادة 135
مع عدم اإلخالل باالحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشـــديد العقوبة، 

يعتبر من الظروف المشددة ما يلي:
4 – اســـتغالل الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف او اســـاءته استعمال 

سلطته او نفوذه المستمدين من وظيفته.

مادة 229
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين او بغرامة ال تزيد على مائتي دينار كل من 
اهان او هدد موظفا او اي شـــخص مكلف بخدمة عامة او مجلســـا او هيئة رسمية 

اثناء تأدية واجباتها بسبب ذلك.
وتكون العقوبـــة الحبس مدة ال تزيد على ثالث ســـنوات وبالغرامة باحدى هاتين 
العقوبتيـــن اذا وقعـــت االهانة او التهديد على حاكم محكمـــة قضائية او ادارية او 

مجلس يمارس عمال قضائيا اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك.

مادة 230
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث ســـنوات وبغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار 
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كل مـــن اعتدى على موظف او شـــخص مكلف بخدمة عامـــة او مجلس او هيئة 
رسمية اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك.

وتكـــون العقوبة الحبس او الغرامة اذا حصـــل االمر مع االعتداء والمقاومة جرح 
او اذى.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الجرح او االذى 
على حاكم اثناء تأدية وظيفته او بسببها.

وال يخل ما تقدم بتوقيع اية عقوبة اشد يقررها القانون للجرح او االيذاء.

مادة 231
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين 

من منع قصدا موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بوظيفته.

مادة 232
يعتبر ظرفا مشددا في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد 229 و230 و231.

أ – اذا ارتكب الجريمة مع سبق االصرار.
ب – اذا ارتكب الجريمة خمسة اشخاص فاكثر.

ج – اذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سالحا ظاهرا.

مادة 233
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ســـنة واحـــدة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او 
باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او شخص مكلف بخدمة عامة توسط لدى حاكم 

او قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او االضرار به.

مادة 234
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل حاكم او قاض اصدر حكما 

ثبت انه غير حق وكان ذلك نتيجة التوسط لديه.
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مادة 235
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ســـنة وبغرامـــة ال تزيد على مائة دينار او باحدى 
هاتين العقوبتين من نشـــر باحدى طرق العالنية امورا من شأنها التأثير في الحكام 
او القضـــاة الذين انيط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام جهة من جهات القضاء 
او فـــي رجال القضاء او غيرهم مـــن الموظفين المكلفين بالتحقيـــق او التأثير في 
الخبراء او المحكمين او الشـــهود الذين قد يطلبون الداء الشـــهادة في تلك الدعوى، 
او ذلك التحقيق، او امورا من شـــأنها منع الشـــخص من االفضاء بمعلوماته لذوي 

االختصاص.
فاذا كان القصد من النشر احداث التأثير المذكور او كانت االمور المنشورة كاذبة 
تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنتين وغرامة ال تزيد على مائتي دينار او 

احدى هاتين العقوبتين.

مادة 250
يعاقـــب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتيـــن كل من اختلس او اخفى او 
اتلف او غير وثيقة مبرزة او مادة جرمية مقدمة الى محكمة او سلطة من سلطات 

التحقيق وكان ذلك بقصد تضليل القضاء او سلطة التحقيق.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات اذا كان الفاعل موظفا او مكلفا 

بخدمة عامة عهد اليه بتلك االشياء او اؤتمن عليها بحكم عمله.

مادة 260
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث ســـنوات وبغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار 
او باحـــدى هاتين العقوبتين كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او تداخل في 
وظيفة او خدمة عامة مدنية كانت او عســـكرية او اجرى عمال من اعمالها او من 

مقتضياتها بغير حق وكان ذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة.
ويعاقـــب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة عزل او فصل او اوقف 
عن عمله وعلم بذلك على وجه رســـمي اذا اســـتمر في ممارسة اعمال وظيفته او 

خدمته.
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مادة 271
كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شـــخص او بحراسة مقبوض 
عليـــه او محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او 
تغافل عنـــه او تراخى في االجراءات الالزمة للقبـــض عليه قاصدا معاونته على 
الهرب يعاقب بالسجن اذا كان الهارب محكوما عليه باالعدام ويعاقب بالسجن مدة 
ال تزيد على عشـــر سنين اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقت 
او كان متهما بجناية عقوبتها االعدام. وتكون العقوبة الحبس في االحوال االخرى.

مادة 275
يعاقب بالسجن من قلد او زور سواء بنفسه او بواسطة غيره ختم او امضاء رئيس 
الجمهورية او ختم او عالمة للحكومة او احدى دوائرها الرســـمية او شبه الرسمية 
او احـــد موظفيها )او توقيعه( او دمغات الذهـــب والفضة المقررة قانونا )اضيفت 
عبـــارة )او توقيعه( بعد عبارة احد موظفيها وذلـــك بموجب المادة )6( من قانون 

التعديل االول المرقم 207 لسنة 1970(.
وتكون العقوبة الســـجن مدة ال تزيد على عشـــر سنين اذا كان محل الجريمة ختما 
او عالمـــة لدولة اجنبيـــة او ختم او عالمة احد المصارف او احدى المؤسســـات 
او الشـــركات او الجمعيات او المنظمات او المنشـــآت التي تساهم الدولة في مالها 
بنصيب او ختم او عالمة احدى شـــركات المســـاهمة او الجمعيـــات التعاونية او 
النقابات المنشـــأة طبقا لالوضاع المقررة قانونا او احدى الجمعيات او المؤسسات 
المعتبرة قانونا ذات نفع عام. ويعاقب بالعقوبة ذاتها حســـب االحوال، من استعمل 

شيئا مما تقدم او ادخله البالد مع علمه بتقليده او تزويره.

مادة 290
يعاقب بالســـجن مدة ال تزيد على خمس عشـــرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا 
بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اســـم شـــخص 
آخر او باالتصاف بصفة ليســـت له او بتقرير وقائع كاذبة او بغير ذلك من الطرق 

على تدوين او اثبات واقعة غير صحيحة بخصوص امر من شأن المستند اثباته.
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مادة 292
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تزيد عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين 
من توصل بانتحال اســـم كاذب او شـــخصية كاذبة الى الحصول على اية رخصة 
رســـمية او تذكرة هوية او تذكرة انتخاب عـــام او تصريح نقل او انتقال او مرور 

داخل البالد.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من زور او اصطنع محررا من هذا القبيل.

مادة 293
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر احدى االوراق المذكورة في 

المادة السابقة مع علمه بان من صدرت له قد انتحل اسما كاذبا او شخصية كاذبة.

مادة 294
يعاقـــب بالحبس وبالغرامة او باحـــدى هاتين العقوبتين كل من قرر امام الســـلطة 
المختصـــة في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفـــاة او غير الوراثة اقواال غير صحيحة 
عـــن الوقائع المراد اثباتها متى صدرت الوثيقة على اســـاس هذه االقوال. وكل من 
ابدى امام الســـلطة المختصة او القائم بعقد الزواج بقصد اثبات بلوغ احد الزوجين 
الســـن المحددة قانونا لتوثيق عقد الزواج او بقصد اتمام عقد الزواج مع وجود مانع 
شرعي او قانوني اقواال غير صحيحة او حرر او قدم الحد ممن ذكر اوراقا تتضمن 
معلومات غير صحيحة متى وثق عقد الزواج على اساس هذه االقوال او االوراق.
ويعاقـــب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلـــف بخدمة عامة اصدر الوثيقة المتعلقة 
بالوفـــاة او الوراثة او وثق عقد الزواج مـــع علمه بعدم صحة البيانات او االوراق 

التي بنيت عليها الوثيقة او عقد الزواج.

مادة 304 
 يعاقـــب بالحبس مدة ال تزيد على ســـنتين وبغرامة ال تزيـــد على مائتي دينار او 
باحـــدى هاتيـــن العقوبتين كل من اذاع بطريقة من طـــرق العالنية وقائع ملفقة او 
مزاعـــم كاذبة وهـــو يعلم بتلفيقها او بكذبها وكان من شـــأن ذلك احداث هبوط في 
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اوراق النقد الوطني او اضعاف الثقة في نقد الدولة او سنداتها او اية سندات اخرى 
ذات عالقة باالقتصاد الوطني او الثقة المالية العامة.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا تحقق شيء من ذلك 
واذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات 

المشار اليها.
فاذا اجتمع هذا الظرفان المشددان تكون عقوبة الموظف او المكلف بالخدمة العامة 

السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات.

مادة 305
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى 
هاتين العقوبتين كل من حرض باحدى طرق العالنية على سحب االموال المودعة 
في المصارف او الصناديق العامة او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات 

العامة او على االمساك عن شرائها.
وتكون العقوبـــة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتيـــن اذا ارتكب الجريمة 

موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها.

مادة 306
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة او بغرامة ال تزيد على مائتي دينار كل من لم 
يقبل اية عملة وطنية صحيحة متداولة قانونا بقيمتها االسمية معدنية كانت او ورقية.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنتين والغرامة التي تزيد على مائتي دينار 
او احـــدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظـــف او مكلف بخدمة عامة له 

صلة بتداول العملة المذكورة.

مادة 307
1 – كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة 
او ميزة او وعدا بشـــيء من ذلك الداء عمل من اعمال وظيفته او االمتناع عنه او 
االخالل بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين او بالحبس 
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والغرامـــة على ان ال تقل عما طلب او اعطـــي او وعد به وال تزيد بأي حال من 
االحوال على خمسمائة دينار.

2 – وتكون العقوبة الســـجن مدة ال تزيد على ســـبع سنوات او بالحبس اذا حصل 
الطلب او القبول او االخذ بعد اداء العمل او االمتناع عنه او بعد االخالل بواجبات 

الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك.

مادة 308
كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفســـه او لغيره عطية او منفعة او 
وعدا بشيء من ذلك الداء العمل او االمتناع عن عمل ال يدخل في اعمال وظيفته 
ولكنه زعم ذلك او اعتقده خطأ يعاقب بالســـجن مدة ال تزيد على ســـبع سنوات او 
الحبس والغرامة على ان ال تقل عما طلب او اعطي او وعد به وال تزيد بأي حال 

من االحوال على خمسمائة دينار.

مادة 309
تســـري احكام المادتين السابقتين ولو كان الموظف او المكلف بخدمة عامة يقصد 

عدم القيام بالعمل او عدم االمتناع عنه وعدم االخالل بواجبات وظيفته.

مادة 310
كل من اعطى او قدم او عرض او وعد بأن يعطي لموظف او مكلف بخدمة عامة 

شيئا مما نص عليه في المادة )308( عد راشيا.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي.

مادة 312
يعاقب بالحبس:

1 – كل مـــن طلب او اخذ عطية او منفعة او ميزة يزعم انها رشـــوة لموظف او 
مكلف بخدمة عامة وهو ينوي االحتفاظ بها لنفسه.

2 – كل شـــخص اخذ العطية او المنفعة او الميزة او قبل شـــيئا من ذلك مع علمه 
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بسببه ولو لم يكن الموظف او المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عينه او 
قد علم به ما لم يكن وسيطا في الرشوة.

مادة 313
يعاقـــب بالحبس او بالغرامة كل من عرض رشـــوة على موظف او مكلف بخدمة 

عامة ولم تقبل منه.

مادة 314
يحكـــم فضال عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل بمصادرة العطية التي قبلها 

الموظف او المكلف بخدمة عامة او التي عرضت عليه.

مادة 315
يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى ماال او متاعا او 

ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته.

مادة 316
يعاقب بالســـجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اســـتغل وظيفته فاستولى 
بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او 
الحدى المؤسســـات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل 

ذلك لغيره.
وتكون العقوبة الســـجن مدة ال تزيد على عشر ســـنين اذا كان المال او المتاع او 

الورقة او غيره مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة.

مادة 318
يعاقب بالســـجن كل موظف او مكلـــف بخدمة عامة عهدت اليـــه المحافظة على 
مصلحـــة للجهة التي يعمل فيها في صفقة او قضية فاضر بســـوء نية او تســـبب 

باالضرار لهذه المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه او لغيره.
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مادة 319
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة 
عامة انتفع مباشرة او بالواسطة من االشغال او المقاوالت او التعهدات التي له شأن 

في اعدادها او احالتها او تنفيذها او االشراف عليها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا حصل على عمولة لنفســـه او لغيره بشـــأن من الشؤون 

المتقدمة.

مادة 320
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة 
عامة له شـــأن في استخدام العمال في اشـــغال تتعلق بوظيفته احتجز لنفسه كل او 
بعض ما يستحقه العمال الذين استخدمهم من اجور ونحوها او استخدم عماال سخرة 
واخذ اجورهم لنفسه او قيد في دفاتر الحكومة اسماء اشخاص وهميين او حقيقيين 
لم يقوموا باي عمل في االشغال المذكورة واستولى على اجورهم لنفسه او اعطاها 

لهؤالء االشخاص مع احتسابها على الحكومة.

مادة 322
يعاقب بالســـجن مدة ال تزيد على ســـبع ســـنوات او بالحبس كل موظف او مكلف 
بخدمة عامة قبض على شـــخص او حبســـه او حجزه في غير االحوال التي ينص 

عليها القانون.
وتكون العقوبة الســـجن مدة ال تزيد على عشر سنين او الحبس اذا وقعت الجريمة 
من شخص تزيا بدون حق بزي رسمي او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا 

مدعيا صدوره من سلطة تملك حق اصداره.

مادة 323
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عاقب او امر بعقاب محكوم عليه 
باشـــد من العقوبة المحكوم بها عليه طبقا للقانـــون او بعقوبة لم يحكم بها عليه مع 

علمه بمخالفة عمله للقانون.
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مادة 324
يعاقـــب بالحبـــس كل موظف او مكلـــف بخدمة عامة عهد اليه ادارة او حراســـة 
المواقف او الســـجون او غيرها من المنشـــآت المعدة لتنفيـــذ العقوبات او التدابير 
االحترازية قبل شخصا بغير امر من سلطة مختصة او امتنع عن تنفيذ امر صادر 

باطالق سراحه او استبقائه الى ما بعد االجل المحدد لتوقيفه او حجزه او حبسه.

مادة 325
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استخدم اشخاصا سخرة في اعمال غير 
متعلقة بالمنفعة العامة المقررة قانونا او نظاما او في اعمال المنفعة العامة التي دعت اليها 
حالة الضرورة. او اوجب على الناس عمال في غير االحوال التي يجيز فيها القانون ذلك. 

وذلك فضال عن الحكم عليه بدفع االجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.

مادة 322
يعاقب بالســـجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة 
عامة قبض على شخص او حبسه او حجزه في غير االحوال التي ينص عليها القانون.
وتكون العقوبة الســـجن مدة ال تزيد على عشر سنين او الحبس اذا وقعت الجريمة 
من شخص تزيا بدون حق بزي رسمي او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا 

مدعيا صدوره من سلطة تملك حق اصداره.

مادة 323
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عاقب او امر بعقاب محكوم عليه 
باشـــد من العقوبة المحكوم بها عليه طبقا للقانـــون او بعقوبة لم يحكم بها عليه مع 

علمه بمخالفة عمله للقانون.

مادة 324
يعاقـــب بالحبـــس كل موظف او مكلـــف بخدمة عامة عهد اليه ادارة او حراســـة 
المواقف او الســـجون او غيرها من المنشـــآت المعدة لتنفيـــذ العقوبات او التدابير 
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االحترازية قبل شخصا بغير امر من سلطة مختصة او امتنع عن تنفيذ امر صادر 
باطالق سراحه او استبقائه الى ما بعد االجل المحدد لتوقيفه او حجزه او حبسه.

مادة 326
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:

كل موظف او مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا على وظيفته منزل احد االشخاص 
او احد ملحقاته بغير رضا صاحب الشـــأن او حمـــل غيره على الدخول وذلك في 
غير االحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة االجراءات المقررة فيه.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اجرى تفتيش شـــخص او 
منزل او محل بغير رضا صاحب الشـــأن او حمل غيـــره على التفتيش وذلك في 
غير االحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة االجراءات المقررة فيه.

مادة 327
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تزيد على ثلثمائة 
دينار او باحـــدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشـــى امرا 
وصل الى علمه بمقتضى وظيفته لشـــخص يعلم وجوب عـــدم اخباره به. وتكون 

العقوبة السجن اذا كان من شأن هذا االفشاء ان يضر بمصلحة الدولة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكيله 
او اي عامل لديه افشـــى امرا علمه بمقتضى عقد المقاولـــة او العمل وكان يتحتم 

عليه كتمانه.

مادة 328
يعاقب بالســـجن مدة ال تزيد على ســـبع ســـنوات او بالحبس كل موظف او مكلف 
بخدمة عامة او مســـتخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف او مكلف 
بخدمـــة عامة فتح او اتلف او اخفى رســـالة او برقية اودعت او ســـلمت للدوائر 

المذكورة او سهل لغيره ذلك او افشى سرا تضمنته الرسالة او البرقية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من افشى ممن ذكر مكالمة تلفونية او سهل لغيره ذلك.
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مادة 329
1 – يعاقـــب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتيـــن العقوبتين كل موظف او مكلف 
بخدمة امة اســـتغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ االوامر الصادرة من الحكومة 
او احـــكام القوانين واالنظمة او اي حكم او امـــر صادر من احدى المحاكم او اية 
ســـلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل االموال او الرســـوم ونحوها المقررة 

قانونا.
2 – يعاقـــب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم 
او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية 
ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او االمر داخال في اختصاصه.

مادة 330
يعاقـــب بالحبس كل موظف او مكلـــف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن اداء عمل 
مـــن اعمال وظيفته او اخل عمـــدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء او توصية او 

وساطة او الي سبب آخر غير مشروع.

مادة 331
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:

كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع 
عـــن اداء عمل من اعمالها بقصد االضـــرار بمصلحة احد االفراد او بقصد منفعة 

شخص على حساب آخر او على حساب الدولة.

مادة 332
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ســـنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى 

هاتين العقوبتين:
كل موظف او مكلف بخدمة عامة اســـتعمل القسوة مع احد من الناس اعتمادا على 
وظيفته فاخل باعتباره او شرفه او احدث الما ببدنه وذلك دون االخالل باية عقوبة 

اشد ينص عليها القانون.
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مادة 333
يعاقب بالســـجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب 
متهم او شاهد او خبير لحمله على االعتراف بجريمة او لالدالء باقوال او معلومات 
بشـــأنها او لكتمان امر مـــن االمور او العطاء رأي معين بشـــأنها. ويكون بحكم 

التعذيب استعمال القوة او التهديد.

مادة 334
يعاقـــب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة 
عامة اســـتغل سلطة وظيفته فاشـــترى عقارا او منقوال قهرا عن مالكه او استولى 
عليـــه او على منفعة او اي حق آخر للغير بغير حق او اكره مالكه على اجراء اي 
تصرف مما ذكر لشخصه او لشخص آخر او على تمكينه من االنتفاع به بأي وجه 

من الوجوه.
ويحكم برد الشيء المغتصب او قيمته ان لم يوجد عينا فضال عن الحكم وبالتعويض 

لمن لحقه ضرر من الجريمة اذا كان له داع.

مادة 335
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة 
عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير 

ذلك مما وجد بحيازته بسبب وظيفته او سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنية التملك.

مادة 336
1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:

كل موظـــف او مكلـــف بخدمة عامة اخـــل بطريق الغش او باية وســـيلة اخرى 
غير مشـــروعة بحرية او ســـالمة المزايدات او المناقصات المتعلقة بالحكومة او 
المؤسسات او الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب او التي تجريها الدوائر 

الرسمية او شبه الرسمية.
2 – ويعاقـــب بالعقوبة ذاتها من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة 
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من غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة.
3 – ويحكم برد الخسارة التي نشأت عن الفعل المنصوص عليه في هذه المادة.

مادة 337
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ســـنة واحدة وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او 

باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظـــف ممنوع بمقتضى وظيفته من االشـــتغال بالتجارة واتجر في غير ثمار 
او محصول امالكه او امالك اصوله وفروعه واخوانه واخواته وزوجه ومن كان 

تحت وصايته او واليته.

مادة 338
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ســـنة واحدة وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او 

باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية استغل سلطة وظيفته فاخذ 
لنفســـه او لغيره من احد الناس بغير رضائه شـــيئا بدون ثمن او بثمن بخس فضال 
عن الحكم عليه برد االشـــياء التي اخذها او دفـــع ثمنها كامال. ان لم تكن موجودة 

على حالتها االصلية.

مادة 339
يعاقب بالســـجن مدة ال تزيد على سبع ســـنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة 
عامـــة وكل ملتـــزم للعوائد او االجور او نحوها طلب او اخـــذ او امر بتحصيل ما ليس 
مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق.

مادة 340
يعاقب بالســـجن مدة ال تزيد على ســـبع ســـنوات او بالحبس كل موظف او مكلف 
بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل 

بها بحكم وظيفته او باموال االشخاص المعهود بها اليه.
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مادة 341
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات او بغرامة ال تزيد على ثلثمائة دينار 
كل موظف او مكلف بخدمة عامة تســـبب بخطئه الجســـيم في الحاق ضرر جسيم 
بامـــوال او مصالح الجهة التي يعمـــل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال او 
مصالح االشـــخاص المعهود اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته 
او عن اساءة استعمال السلطة او عن اخالل جسيم بواجبات وظيفته )عدلت المادة 

341 بموجب قانون التعديل التاسع المرقم 8 لسنة 1984(.

مادة 364
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار او باحدى 
هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة االستقالة 
او امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظيفته او عمله متى كان من شأن الترك او 
االمتناع ان يجعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر او كان من شـــأن ذلك 

ان يحدث اضطرابا او فتنة بين الناس او اذا عطل مرفقا عاما.
2 – ويعتبر ظرفا مشـــددا اذا وقع الفعل من ثالثة اشخاص او اكثر وكانوا متفقين 

على ذلك او مبتغين منه تحقيق غرض مشترك.

مادة 365
يعاقـــب بالحبس وبالغرامة او باحـــدى هاتين العقوبتين من اعتدى او شـــرع في 
االعتداء على حق الموظفين او المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة او 

العنف او االرهاب او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة. 

مادة 393
1 – يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او الط بذكر 

او انثى بغير رضاه او رضاها.
2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحاالت التالية:

ج – اذا كان الفاعـــل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او 
االطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.



ئامادەکردنی: فتحی مستەفا کاخدر كاكەشین  201 رێبەری لێکۆڵینەوەى بەرزەفتیی فەمانبەرانی شارستانی

مادة 406
1 – يعاقب باالعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحاالت التالية:

هـ – اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته 
او بسبب ذلك.

مادة 410
مـــن اعتدى عمدا على آخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة 
او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى 
موته يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة. وتكون العقوبة السجن مدة 
ال تزيد على عشـــرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق االصرار او كان المجني 
عليه من اصول الجانـــي او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع االعتداء عليه 

اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.

مادة 414
اذا توافر في االعتداء المذكور في المادتين 412 و413 احدى الحاالت التالية عد 

ذلك ظرفا مشددا:
4 – اذا ارتكب االعتداء ضد موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او 

خدمته او بسبب ذلك.

مادة 421
يعاقب بالحبس من قبض على شـــخص او حجزه او حرمه من حريته باية وســـيلة 
كانت بدون امر من ســـلطة مختصة في غير االحـــوال التي تصرح فيها القوانين 
واالنظمة بذلك )وشددت العقوبة المنصوص عليها في المواد )421 و42 و423( 

الى السجن مدى الحياة.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على )15( خمس عشرة سنة في االحوال اآلتية:
أ – اذا حصل الفعل من شـــخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة او حمل 
عالمة رسمية مميزة لهم او اتصف بصفة عامة كاذبة او ابرز امرا مزورا بالقبض 
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او الحجز او الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة.
ب – اذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي.

ج – اذا وقع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سالحا ظاهرا
د – اذا زادت مـــدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على )15( خمســـة 

عشر يوما.
هـ – اذا كان الغرض من الفعل الكســـب او االعتداء على عرض المجنى عليه او 

االنتقام منه او من غيره.
و – اذا وقع الفعل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته 

او بسبب ذلك.

مادة 433
1 – القذف هو اســـناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العالنية من شـــأنها لو 

صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه.
ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق االعالم 
االخرى عد ذلك ظرفا مشددا.

2 – وال يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اســـنده اال اذا كان القذف موجها الى 
موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شـــخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى 
عمال يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اســـنده القاذف متصال بوظيفة المقذوف او 

عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.
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