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ەی پاراستن و چاككردنی دەست ی( لە یاسادەیەمددەی)حوكمەكانی ما بە پشت بەست

حوكمەكانی  و ٢٠١٠ی ڵ(ی سا٣ژمارە) عێراق -ژینگە لە هەرێمی کوردستان

لە  ( و )چل و سێیەم( و )چل و پێنجەم(چل و دووەم) و (چل و یەکەم) یکانماددە

 یڵی سا(٨)ژمارە  عێراق -پاراستن و چاككردنی ژینگە لە هەرێمی کوردستان یاسای

 :خوارەوەمان دەركردی اییەنمێڕئەم  ٢٠٠٨

 ٢٠٢١(ی ساڵی٤ڕێنمایی ژمارە)

  اناگرتنیلەكار ڕ و ی پڕۆژە سەرپێچی كارەكانئاگاداركردنەوەێنمایی ڕ
 (:١) ىەمادد

 بەرامبەریانە بۆ مەبەستەكانی ئەم ڕێنماییانە: مەبەست لەم دەستەواژانەی خوارەوە ئەو واتایانەی

 .عێراق-ی کوردستاندەستەی پاراستن وچاككردنی ژینگە لە هەرێم دەستە:یەکەم: 

-ی کوردستاندەستەی پاراستن وچاككردنی ژینگە لە هەرێمدووەم:سەرۆکی دەستە:سەرۆکی 

 عێراق.

ژینگە لە پارێزگاكان و ئیدارە فەرمانگە:فەرمانگەی كاروباری هونەری یان فەرمانگەی سێیەم:

 سەربەخۆكان.

چوارەم:بەرێوەبەری پڕۆژە:هەرکەسێک  بەڕێوەبردن وسەرپەرشتیکردنی پڕۆژەی  لە ئەستۆ دا 

 بێت ،بەهەر سیفەتێک بێت.

پێنجەم:یاساو رێنماییە ژینگەییەکان:هەموو حوکمە یاساییەکانی تایبەت بە پاراستن وچاککردنی 

 ێت یان الوەکی وەکو پەیڕەو و رێنماییەکان.، جا ئەگەر ئاسایی بژینگە

 سەرپێچیەكان:پابەند نەبوون بە رێنماییەكان وهۆكاری پیسبوونی ژینگە.شەشەم:

 (:٢)ماددەی 

ری كەو چاالكی  پیسپڕۆژە لەگەڵ كردن ە بریتی یە لە چۆنیەتی هەڵسوكەوت انئامانج لەم رێنمایی

و  ەپیسبوونئەم  البردنی رێگاچارەکانی  ,و نیانژینگەییەكا سەرپێچی رێنماییە ژینگە و

 كاریگەرییەكانی .

 (:٣)ماددەی 

 پرۆژە ە بگرنە بەر بەرامبەر انرێكار ئەم  بۆیان هەیە سەرۆكی دەستە یان رێپێدراوەكەی

 : پێچەوانەى رێنماییەکان ی ژینگەکەرەکانپیس

 یسەرچاوەبە راگرتنی پرۆژەكە  بەڕێوەبەری  ەک بۆ یکردنەوەئاگادارئاڕاستەکردنی  یەکەم:

لە  رۆژداە د (١٠)یماوەلە  یان  راگرتنی سەرپێچی رێنماییە ژینگەییەکانالبردنی و ەكە ردنپیسك

  .بەرواری پێڕاگەیاندنی ئاگادارکردنەوەکە

درێژکردنەوەی ئەو ماوەیە داوای  یان رێپێدراوەکەی بۆی هەیەپرۆژەكە  بەڕێوەبەری  دووەم:

 سەرۆكی دەستە یان رێپێدراوەكەی پێدراوە، و ەیژمائەم ماددەیەدا ئابکات کە لە بڕگەی یەکەم ی 

ئەگەر چەسپێنرا کە ماوەی  یەکەم   ( دە رۆژی تر١٠)ماوەکەی بۆ درێژبکەنەوە بۆ بۆیان هەیە 

 بەشی ناکات.

سەرۆکی دەستە یان رێپێدراوەکەی بۆیان هەیە  ،سەرپێچی یەکەبەردەوام بوونی لە حاڵەتی  سێیەم:

 لە  )چل و دووەم(لە ماددەی (سێیەم )سزای پێبژاردن بەسەر پڕۆژەکەدا بسەپینێت بەپێ ی بڕگەی 

بۆ  ٢٠٠٨ یڵی سا(٨)ژمارە  عێراق -پاراستن و چاككردنی ژینگە لە هەرێمی کوردستان یاسای

لەم ماددەیەدا   تەواو بوونی ئەو ماوەیەیهەر رۆژێک لە دواخستنی البردنی سەرپێچییەکە دوای 

 ئاماژەی پێدراوە.
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بۆی هەیە  پەیوەنددارێوەبەری فەرمانگەی ڕلە سەر راسپاردەی بە ،سەرۆكی دەستە  چوارەم:

 سەرلە حاڵەتی بەردەوامبوون لە(رۆژ ١٠لە كاركردن ڕابگرێت بۆ ماوەی) فەرمانێك پرۆژەكەبە

ماوەیەی لەم ماددەیەدا  ئاماژەی پێدراوە یان چاک نەکردنەوەی ئەو پیسکردن  سەرەڕای تێپەڕینی 

 زیانەکان یان رازینەبوون بە دانی قەرەبوو.

و  وەربگرێتەوە  گەیی لە پرۆژەكەسەرۆكی دەستە بۆی هەیە بە فەرمانێك رەزامەندی ژین پێنجەم:

 نەوەیدەستبەکارکرد  دواین کردلە سەر پیسپرۆژەكە  حاڵەتی بەردەوامبوونی لە دای بخات 

 ئامادەپەیوەنددارەوە لەالیەن فەرمانگەی کە  راپۆرتێك چاالکیە راگیراوەکانی لە ژیر رۆشنایی  

  ێت.كردە

سەرەڕای ئەو رێکارانەی لەم ماددەیەدا هاتوون بۆی هەیە سەرپێچیکەر پابەند دەستە، شەشەم:

دروستکردنیان بووە یان داوای قەرەبووی بکات بە چاکردنەوەی ئەو زیانە ژینگەییانەی هۆکاری 

 زیانەکان بکات یان هەردووکیان.

 

 (:٤)ی ماددە

لە  _بەپێی بارودۆخەکە_سزایی یان مەدەنی  داوایسەرۆكی دەستە یان رێپێدراوەكەی بۆیان هەیە 

لە رێگای  كاتلە دادگا تۆمارب ی رێنماییە ژینگەییەکان كارەكاندامەزراوە سەرپێچی  وسەر پرۆژە 

 .فەرمانگەكان یان بەشی یاسایی دەستەلە  نوێنەری یاسایی 

 (:٥)ماددەی 

 

 كاری پێ ناكرێت. ٢٠٠٩ یڵ(ی سا١) رێنمایی ژمارە

 :(٦)ماددەی 
 

 پێویستە لەسەر الیەنى پەیوەندار ئەم رێنماییە جێبەجێ بکەن.
 (:٧)ماددەی 

 

 .كارى پێ دەكرێت وەقایعی كوردستان وكردنەوەی لە رۆژنامەی فەرمیلە رۆژی باڵ ئەم رێنماییە
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