
 زيَهنايي دةضتةي ثشكهيين كازطيَسي

***** 

 

لة ياضاي وةشازةتي ناوةخؤ ذمازة (٥)بةثالَجشيت ئةو بسيازانةي لةماددةي 
 ودةضةالَتي زيَجيَدزاوماى بسيازماى دا بةدةزكسدني ئةو ٢٠٠٩ي ضالَي (٦)

: زيَهناييانة

: ماددةي يةكةم

ئاماجني دةضتةي ثشكهيين كازطيَسي ضاوديَسي باشي جيَبةجيَ كسدني 
جطة لة )ياضاكاى و زيَهنايي ثةيوةنديداز بةوةشازةت و ثيَشكةوتهيةتي

،لةكاتي يةلَطاني ثازيَصطاكاى  (فةزمانطةكاني ييَصةكاني ئاضايشي ناوةخؤ
وفةمانطةكاني ضةز بة وةشازةت بة ئةزكةكانياى  

: ماددةي دووةم

دةضتة ثيَك ديَت لة بةزيَوةبةزي دةضتةي ثشكهيين كازطيَسي و ذمازةيةك -١
كةمرتبيَت   (٦)لة ثشكهني كةزاى ياوكازي دةكةى كةنابيَ ذمازةياى لة 

تايبةمتةند دةبو بةثشكهيين يةكةكاني كازطيَسي و فةزمانطة طشتيةكاى و ئةو 
بةشانةي ضة بةوةشازةتو جطة لةفةزمانطةكاني ييَصةكاني ئاضايشي ناوةخؤ 

لةضةز دةضتةية طفتوطؤ لةضةز ئةو زاثؤزتانة بكات كةثيَشكةشي دةكسيَت _٢
دةزبازةي بازي فةزمانطةكاني ضةز بة وةشازةتي ناوةخؤ ياى ئةوةي لةاليةى 

وةشيسةوة داواي ليَ دةكسيَ زاي لةضةزبدات 

: ماددةي ضيَيةم

دةضتة بةدواداضووى دةكات بؤئةو تايبةمتةنديانة لةفةزمانطةكاني ضةز بة 
: وةشازةت



ضاوديَسي ضؤنيةتي جيَبةجيَ كسدني ياضاكاى و دةضتووز و بسيازةكاى و _١
شانيازيةكاني تايبةت بةوةشازةت  

دةضت ثيَكسدني  طفتوطؤو ثيَشهيازةكاى وثيَداني بريوزا و يةموو ئةو _٢
شتانةي كة ثةيوةندي يةية بة كازطيَسيي و دازايي و ياضايي و دةضتووزي 

وشازةت  

ثيَداني بريوزا دةزبازةي جيَبةجيَكسدني زووداوةكاني يةكةي كازطيَسيي و _٣
بةضتهةوةياى وضاكسدني ضهووزياى  ياى زةت كسدنةوةياى 

 ثشكهيين ثازيَصطاكاى و كازطيَسية ناوةخؤيةكاى كةضةز بة وةشازةتو،_٤

بةتةواوي بةزيَوةبةزايةتييةكاى وبةشةكاى وجةماوةزةكةى بةاليةني كةم 
لةضالَيَك دووجاز ياى لةكاتي ثيَويطت ،بةزشكسدنةوةي زاثؤزت دةزبازةي 

كازةكاني ئةو كازمةندانةي تيَيدا كازدةكةى دةزبازةي كازكسدنياى و ضؤنيةتي 
يةلَطوكةوتياى لةطةلَ خةلَكةكة 

ثشكهيين قةشا وناحيةكاى بةيةموو بةشةكانياى وخةلَكةكةيةوة، بةاليةني _٥
كةم لةضالَيَك دووجاز ياى لةكاتي ثيَويطت و بةزشكسدنةوةي زاثؤزت دةزبازةي 

زؤيشتين ئيشةكانياى و كازمةندانياى وضؤنيةتي يةلَطوكةوتياى لةطةلَ 
خةلَكةكة 

ثشكهيين فةزمانطةكاى و بةزيَوةبةزايةتية طشتيةكاني ضةز بة وةشازةت _٦
بةيةموو بةشةكانياى  وجةماوةزي بةزشكسدنةوةي زاثؤزت 

بسيازدةزكسدى لةضةز يةلَطةنطاندني زةوشت وليًَاتوويي بةزيَوةبةزايةتي _٧
يةكةكاني كازطيَسي 

ضاوديَسي كسدني جيَبةجيَكسدني ثسؤذةكاني وةشازةت _٨

: ماددةي ضوازةم



ثيَويطتة ئةو  كةضةي  كةيةلَدةبريَسدزيَ بؤ ضةزؤكي دةضتة ثيَويطتة _١
لةنيَواى كازمةندي كازطيَسي بيَ و لةثمةي يةكةم لةخصمةتطوشازي خصمةتي 

ضالَ (١٠)مةدةني كةمرتنةبيَ ،بسوانامةي شانكؤي يةبيَ و خصمةتي لة 
كةمرتنةبيَ لةكازطيَسي   

ثيَويطتة ئةوةي يةلَدةبريَسدزيَ  بؤئةوةي بيَتة ثشكهيهةزي كازطيَسي _٢
ضالَ كةمرت نةبيَ  (٧)بسوانامةي  شانكؤي يةبيَ و خصمةتي كازكسدني لة 

 لةبوازي كازطيَسي

: ماددةي ثيَهحةم

: ضةزؤكي دةضتة ثيادةي ئةو دةضةالَتانة دةكات

كازطيَسيي دةزبازةي دةضتةي ثشكهني  :يةكةم

ثيادةكسدني دةضةالَتي كازطيَسيي و دازايي و ييرت كةلةاليةى وةشيسةوة  :دووةم
زيَيجيَدزاوة 

داناني ثالني ضاالَنة بؤكازي دةضتة  :ضيَيةم

دابةشكسدني ئةو ضكاالَو كيَشانةي كةدةطةزيَهةوة بؤدةضتة لةنيَواى  :ضوازةم
ثشكهيهةزة كازطيَسيةكاى ،دوايي وةزطستين زاي وةشيس دةبازةياى 

بؤضازةضةزكسدى و ضاوديَسي كسدني بؤفةزمانطة تايبةتيةكاى  

ثاالَوتين ثشكهيهةزة كازطيَسيةكاى بؤئةندامي ثازيَصطاو ليَرنةكاى ياى  :ثيَهحةم
يةز كازيَكي تس كةثةيوةندي  

بةكازي دةضتةو ئاطادازكسدنةوةي اليةني تايبةت يةبيَ دةزبازةي دةكسدني 
يةز بسيازو  تيَبيهيةك و ثيَشهيازةك  

ثشكههةزة كازطيَسية يةكةمةكاى جيَطةي ثشكهيهةز دةطسنةوة   :شةشةم
لةكاتي ئامادةنةبووني ضةزؤكي دةضتة 



ضةزؤكي دةضتة دةبيَتة ليَجسضساو دةزبازةي يةز زاثؤزتيَك  :حةوتةم
كةدةزدةكسيَت بةناوي دةضتة لةاليةني ياضايي و كازطيَسي 

: ماددةي شةشةم

: ضةزؤكي دةضتة ثيادةي ئةو دةضةالَتانة دةكات

ئاماذةي ثيَكساوة  (٣)يةلَطاى بةوئةزكانةي لة ماددةي_١

بةدواداضووى بؤئةو ضكاالَيانة دةكات دةزبازةي فةزمانبةزاني وةشازةت  _٢
كساوة جطة  لة فةزمانبةزة مونتةضيبةكاى نةبيَ  

بةبسيازي وةشيس مايف ئةوةي يةية داواي يةز فةزمانبةزةك بكات بيَتة ثيَشي 
بؤثيَداني شانيازي جطةلة فةزمانبةزة ثمة تايبةتيةكاى و بةزيَوةبةزة طشتيةكاى 

نةبيَ  

بؤي يةية داوا لةضةزؤكي يةكةي كازطيَسي ياى ثؤليظ بكا بؤييَهاني يةز _٣
فةزمانبةزيَك بؤثيَشي ،لةضةزيةتي زاضتةوخؤ ثازيَصطاز ئاطادازبكاتةوة بةثيَي 

داواكازي  ضةزؤكي  يةكةي كازطيَسي بؤليَكؤلَيهةوة لةطةلَي  

ثيَشهيازي ضةثاندني ضصا بةضةز فةزمانبةزاى ياى نازدني بؤليَرنةي _٤
ليَكؤلَيهةوة لةطةلَي ضةبازةت بةبسيازداني ضازةنووضي  

تةماشاكسدني يةموو الثةزة ياتوو و  زؤيشتوةكاى  و فؤزم و شانيازيةكاى _٥
لةفةزمانطة زيَجيَدزاوةكاى وثشكهيهياى بةزيَطةي ياضايي  

بةشدازي كسدى لةليَرنةي تايبةت كةوةشيس بسياز لةدزوضت كسدني دةدا  _٦

: ماددةي حةوتةم

بؤشكهيهةزي كازطيَسي يةية كةداواي  يةز فةزمانبةزةك لةفةزمانبةزةكاني _أ
: ضةزبة وةشازةت و ثازيَصطاكاى بكات لةم بازانةي خوازةوة



ئةطةز خساث بةكازييَهاني ثازةي دةولَةت بةديازكةوت  :يةكةم

ئةطةز زيَطسي كسا لةثشكهيين ثيَكًاتةي ضهدوقةكاى وكؤطاكاى  ياى  :دووةم
لةكاتي بيهيين كةم  و كوزتي  

زيَطسي كسا لةثيَداني وةالَمةكاى و بةديازخطتين فؤزمةكاى  :ضيَيةم
والثةزةكاني ذميَسيازي و مةزجي فةزمي كة ثشكهيهةز داواي دةكات  

 

ئةطةز ثشكهيهةزي كازطيَسي ضةند يؤكازيَكي طسنط و خيَسايي بيين _ب
ثيَويطتة زاضتةوخؤ وةشيس ئاطادازبكاتةوة بةشيَوةي نووضساو لةطةلَ ديازي 

( ١)كسدني يؤكازةكاني ،بةثيَي ئةو حالَةتانةي ياتووة لةبةندي 

  :ماددةي يةشتةم

ثازيَصطا و فةزمانطةكاى ثةيوةضت دةبو، كة ثشكهيهةزي كازطيَسي داواي 
ثشكهيهياى دةكات   ثشت ببةضنت بة تةماشاكسدني بةلَطةنامةو فؤزمةكاى و 

ثازةو يةموو ئةو ثيَويطتيانةي يةية بؤئاضاى كسدني ئةو ئةزكة لةضةز 
ثشكهيهةز  

: ماددةي نؤيةم

ثشكهيهةزي كازطيَسي زاثؤزتةكاى بةزشدةكاتةوة بؤضةزؤكي دةضتة ئةويش 
لةاليةى خؤيةوة دةيهيَسيَ بؤوةشيس ،دواي نوضيين تيَبيين و داواكازةكاني 

ثيَويطتة لةضةز فةزمانطةكاى كة ئةو تيَبيهيانة جيَبةجيَ بكةى دوايي 
مؤزكسدني وةشيس ،ثشكهيهةزي كازطيَسي ضاوديَسي تايبةتيةكاى دةكات 

لةفةزمانطة تايبةتيةكاى  

: ماددةي دةيةم



زاثؤزتي ثشكهيهةزي كازطيَسي ثشت دةبةضيتَ، تايبةت ئةوانةي ثةيوةضنت بة 
زةوشيت فةزمانبةزاى و ليًَاتوويي كازطيَسياى كة لةاليةى ضةزؤكي دةضتة 

ثشكهني كساوة لةاليةى ليَرنةي ليَكؤلَةزةوة ياى بةزشكسدنةوةياى بؤثمةيةكي 
ئةو زاثؤزتانة دةثازيَصزيَو لةفؤزمي كةضايةتي فةزمانبةزاى  تس،

طةزانةوة بؤياى لةكاتي ثيَويطت   لةفةزمانطةكانياى،

: ماددةي ياشدةم

لةضةز يةموو فةزمانطة ثةيوةنديدازةكاى ثيَويطتة ثةيوةضت بو بةو 
شانيازيانة 

 

 


