
ئامادەکردنی: ئامادەکردنی: فتحی مستفا کاخدر كاكشین  149 شایستو ئرككانی فرمـانبر

یاســـای رـــككاری فرمانبرانـــی میری و كرتی گشـــتی  ژمارە 14ی ســـای  
1991 ھموار کراو((11))

م یاسایکردنی ئ جبکان و جناسم: پکشی یب

مادەى یکم:مادەى یکم:

 نیدەگ و مانایاندا ھاتوون ئم یاســـایى لواژانم دەستســـت لبم نیدەگ و مانایاندا ھاتوون ئم یاســـایى لواژانم دەستســـت لبم
ک برامبریان ھاتووە:ک برامبریان ھاتووە:

 ســـتراو ببنی نرۆکی الینـــد و ســـتمم: وەزیـــر: وەزیـــری تایبکـــم: وەزیـــر:یکـــی
.م یاسایکانی ئستبت بۆ موەزیر دادەنر وەزارەت، ب

دووەم: ســـرۆکی فرمانگـــ:دووەم: ســـرۆکی فرمانگـــ: بریکاری وەزارەت و ئوانـــى لم پلیدان 
خـــاوەن پل تایبتکان ئوانى کـــ پکھاتیکی دیاری کراو بڕوەدەبن 
و بڕوەبری گشتی یان ھر فرمانبرکی تر ک وەزیر رای دەسپرت 

ب  دەستی سپاندنی سزاکانی ھاتوو لم یاسایدا.(2)
ســـیم: فرمانبـــر:ســـیم: فرمانبـــر: ھر کســـک وەزیفیکی پ بدرت لـــ ناو میالکی 

وەزارەت یان الینی نبستراو ب وەزارەت.
(1) )  ئم یاسای  ب پی یاسای ژمارە  ئم یاسای  ب پی یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008 ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی دەوت  ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی دەوت 
و کرتی ئیشتراکی ژمارە و کرتی ئیشتراکی ژمارە 1414ى سای ى سای 19911991، ھموار کراوە و ب پی مادە ، ھموار کراوە و ب پی مادە 1ى یاسای ژمارە ى یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008 

دەستواژەى (کرتی ئیشتراکی) گۆڕدراوە بۆ (کرتی گشتی).دەستواژەى (کرتی ئیشتراکی) گۆڕدراوە بۆ (کرتی گشتی).
ھۆیکانی دەرچوونی ئم ھموارە بریتیی ( لبر ئو کاریگریی نگتیڤانى دەکوت سر سزاکانی پلى کۆتایی ھۆیکانی دەرچوونی ئم ھموارە بریتیی ( لبر ئو کاریگریی نگتیڤانى دەکوت سر سزاکانی پلى کۆتایی 
(بنب) سپندراو بسر فرمانبر و ب مبستی بوار دان بۆ فرمانبری سزا دراو بۆ تان لدان ب شوەی تمییزی (بنب) سپندراو بسر فرمانبر و ب مبستی بوار دان بۆ فرمانبری سزا دراو بۆ تان لدان ب شوەی تمییزی 
ل بیاری دەرچوو ل ئنجوومنی رککاری گشتی لبردەم دەستى گشتی ئنجوومنی شورای دەوت و بۆ ل بیاری دەرچوو ل ئنجوومنی رککاری گشتی لبردەم دەستى گشتی ئنجوومنی شورای دەوت و بۆ 
دووبارە چاوخشاندنوە ب چینی ئو فرمانبرانى ک حوکمکانی ئم یاسای دەیانگرتوە، ھروەھا قدەغ کردنی دووبارە چاوخشاندنوە ب چینی ئو فرمانبرانى ک حوکمکانی ئم یاسای دەیانگرتوە، ھروەھا قدەغ کردنی 

توندکردنی ھر کارک یان ھر بیارکی کارگی ل تانلدان) ل الین دەستوورەوە، ئم یاسای دەرچوندرا.توندکردنی ھر کارک یان ھر بیارکی کارگی ل تانلدان) ل الین دەستوورەوە، ئم یاسای دەرچوندرا.
(2) ) بم شوەی ب پی مادە بم شوەی ب پی مادە 2 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008ى  ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی ى  ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی 

میری و کرتی گشتی میری و کرتی گشتی ھموارکرایوەھموارکرایوە.
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چوارەم: ئنجوومن:چوارەم: ئنجوومن: ئنجوومنی رککاری گشتی پکھاتوو ب پی یاسای 
ئنجوومنی شوورای دەوت ژمارە 65ى سای 1979 ھموار کراو.

پنجـــم: لیژن:پنجـــم: لیژن: لیژنی لکۆینوە ک وەزیر یان ســـرۆکی فرمانگ پکی 
.م یاسایکانی ئستبت بۆ مندەھ

م یاسایەو کردنی ئیپ
مادەى دووەم:مادەى دووەم:(1) 

یکم: یکم: حوکمکانی ئم یاسای پیەو دەکرن ل سر گشت فرمانبرانی 
دەوت و کرتی گشتی.

دووەم:دووەم: کارمندانـــی ھـــزە چکـــدارەکان و ھزەکانی ئاسایشـــی ناوخۆ و 
دەزگای ھواگری نیشـــتیمانی و دادوەران و ئندامانی داواکاری گشـــتی، 
ملکچـــی حوکمکانی ئم یاســـای نابن، تنیا ئگر ل یاســـاکانیان دەقک 

ھبوو ک ئاماژەى ب جبج کردنی حوکمکانی ئم یاسای دابت.

بشی دووەم: وەزیفى گشتی 
مادەى سیم:مادەى سیم:

وەزیفـــى گشـــتی راســـپاردەیکی نیشـــتیمانی و خزمـــت کردنکی 
کۆمیتیی، مبســـتی ئوەى پی ھدەستت برژەوەندی گشتی 
و خزمـــت کردنـــی ھاووتیان ل بر رۆشـــنایی بنما یاســـایی کار 

پکراوەکان.  

(1) ) بم شوەی ب پی مادە بم شوەی ب پی مادە 3 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008ى  ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی ى  ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی 
میری و کرتی گشتی میری و کرتی گشتی ھموارکرایوەھموارکرایوە.
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ئرککانی فرمانبر
مادەى چوارەم:مادەى چوارەم:

فرمانبر پابند دەبت بم ئركانی خوارەوە:فرمانبر پابند دەبت بم ئركانی خوارەوە:
یكـــم:یكـــم: جبج كردنـــی كاروبارەکانی وەزیفكی ب ئمانت و ھســـت 

كردن ب لپرسراوتی.
دووەم:دووەم: پابنـــد بوون بـــ وادەکانی كار كـــردن و دوانكوت ل كارەكی 
تنیـــا ب روخســـت بت و ترخانكردنی ھمـــوو كاتكانی دەوامی فرمی 

بۆ كارکردن.
ســـیم: ســـیم: رزگرتـــن لـــ ســـرۆککانی و پابند بوون ب رەوشـــت و گیانی 
وەرزشـــی لـــ كاتی ئاخاوتـــن لگیـــان  و گوایـــی فرمانکانیان بت 
دەربارەى ب بج گیاندنی ئرککانیان ل ســـنووری رگاپدراو ل یاسا 
و پیەو و رنماییكان، ئگر ھاتوو ئم فرمانان ســـرپچی بوون ئوا 
ل سر فرمانبرەکی ک بۆ سرۆکی خۆی روون بکاتوە  ب نووسین  
 ،رمانانم فكردنی ئـــجبج ـــت بند نابو پاب چییرپم ســـرووی ئـــ
تنیا ئگر سرۆککى  ب نووسین جختی ل سر كردەوە، لو كاتدا 

..کچییرپس رپرسیارە لب كرۆكس
چـــوارەم:چـــوارەم: مام كـــردن لگـــڵ فرمانبرانی خوارووی خۆی  ب باشـــی 

بوەی كوا شكۆمندییان بپارزرت.
پنجـــم:پنجـــم: رزگرتـــن لـــ ھاووتیان و ئاســـانكاری كردنی بجـــ گیاندنی 

مامكانیان.
 تی یان لالی ل ت كـــی دەوك و مامو ـــزگاری كردن لم: پارشـــم:ششـــش
ژر دەستی (تحت تصرفه) و بكارھنانی ب شوەیكی راست و دروست..
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حفتـــم:حفتـــم: ندركاندنی ئـــو زانیـــاری و بگنامانى ك ســـیریان دەکات 
بـــ حوکمی وەزیفکى یـــان ل كاتی كارەكی، ئگر ھاتوو بسروشـــت 
نھنـــی بـــوو یان (مترســـی درکاندنـــی) ببت زیـــان گیاندن بـــ دەوت،  
یـــان ب كســـكان یان ل الین ســـرۆککانی فرمانی پـــ كرا بوو كوا 
نیدركنـــ، ئم ئرك بردەوام دەبت پابندی بت تا دوای تواو بوونی 
خزمتکشـــی، نابت ب ھیچ شـــوەیك ل دوای خاننشـــین كردنی یان 
كوتایی ھنانی خزمتكی دیكۆمنتی فرمی نھنی الی خۆی ھبگرت.

ھشـــتم:ھشـــتم: پارزگاری كردن ل شـــكۆی وەزیفی گشتی و دوور كوتنوە 
ل ھموو شـــتك كوا زیان ب رزگرتنی پویســـت بگینت، جا چ ئگر 
ھاتـــوو ل كاتـــی بج گیاندنی كارەكانی بت یان لـــ دەرەوەی كاتكانی 

دەوامی فرمیی بت.
نۆیـــم:نۆیـــم: رگگرتـــن ل بدی ھنانی ھر دەســـتكوتك یان ھر قازانجكی 
شخسی بۆ خۆی یان بۆ ھر كسكی تر ب سوود وەرگرتن ل وەزیفکى.
 فیدایر رکژ وا لی  كرانل و ئاملوپو كوەی گشت ئڕاندنم: گم:دەیدەی
بـــۆ جگای تایبتی خۆی ل كاتی كۆتایـــی ھاتنی كاری رۆژان تنیا ئگر 

سروشتی كارەكی وا پویست بكات.
 تن بتایب ی كـــنماییانســـا و رو یاســـا و ریـــازدەم:یـــازدەم: رەچـــاو كردنی ئ
 كار كردن و خۆپاراستن ل تی لالمندروستی گشتی و ســـپاراســـتنی ت

ئاگركوتنوە..
دوازدەم: دوازدەم: ھسان ب ئرككانی وەزیفکى ک بیاردراوە ل یاسا و رسا 

و رنماییكان.
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قدەغ کراوەکان ل فرمانبر
مادەى پنجم:مادەى پنجم:

ئمانی خوارەوە ل فرمانبر قدەغ دەکرت:ئمانی خوارەوە ل فرمانبر قدەغ دەکرت:
یكم:یكم: كۆكردنوە ل نیوان دوو وەزیف ب سیفتی بنڕەتی یان كۆكردنوە 
 م یاسایکانی ئی حوکمپ  نیا بكی تر تر كارك و ھیوان وەزیفن ل

نبت.
دووەم:دووەم: پیـــادە كردنـــی كارە بازرگانییـــكان و دامزراندنـــی كۆمپانیاكان و 

:ل ی کۆمپانیاکان جگنی كارگنجوومئ ندام بوون لئ
أ- كینی پشكکانی كۆمپانیا ھاوبشكان.أ- كینی پشكکانی كۆمپانیا ھاوبشكان.

ب- ئو كارانی ك پیوەندی ب ســـامانی فرمانبرەوە ھی ب- ئو كارانی ك پیوەندی ب ســـامانی فرمانبرەوە ھی ك ب ھۆی 
میـــرات بـــۆی ماوەتوە یان بڕـــوە بردنی پارە و پوولی ھاوســـری یان  
 یرەکرمانبر فس وە، لمیرات بۆیان ماوەت ب ك س کانی  تا پلنزیک
كـــ فرمانگكـــی خـــۆی ئاگادار بكاتـــوە  ل ماوەی 30 رۆژ و ل ســـر 
وەزیرە  ئگر بینی كاریگری دەبت ل ســـر جبج كردنی ئرككانی 
فرمانبر یان زیان ب برژەوەندی گشـــتی دەگینت، سرپشـــكی بكات 
ل نوان (مانوە ل وەزیفكی و پاكتاو كردنی ئم ســـامان یان وازھنان 
لـــ بڕـــوە بردن ل ماوەی ســـالك لـــ ركوتی ئاگاداركردنـــوەی) یان 

(داواكاری وازھنان -استقالة- یان ئیحال کردنی  بۆ  خاننشینی).
سیم: سیم:  بشداری كردن ل كمكردنوكان (مناقصات).

چـــوارەم:چـــوارەم: بشـــداری كردن ل زیاد كردنکان (مزایـــدات) ک  فرمانگكانی 
دەوـــت و كرتـــی گشـــتی  ئنجامـــی دەدەن، بۆ فرۆشـــتنی موک و مای 
گواســـتراوەو نگواســـتراوە ئگـــر ھاتوو رگ پدرا بـــوو (مخول) ب پی 
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یاســـا بۆ پســـند كردنی فرۆشـــتنك ب مبســـتی (ئیحالـــى بنبی) یان 
ئندام بت ل لیژنكانی خمندن یان فرۆشـــتن یان بیاری فرۆشتن یان 
بكردانـــی ئـــم موك و مانـــ لالین خـــودی فرمانبرەکوە درا بت، 
 ی كیان ھاوتاك گشـــتیی تییرایوەبڕو بت لر برمانبر فگیان ئ

..یدراوەككرفرۆشراو یان ب ك و ماتی موخاوەنداری
پنجـــم:پنجـــم: بكار ھنانی كلوپـــل و ئامر و ھۆیکانی گواســـتنوە و... ھتد 
کـــ خاوەنداریتی بۆ فرمانگکانی میری و كرتی گشـــتی دەگڕتوە بۆ 

مبست تایبتییکان.
 ك لرر ئامك یان ھرك یـــان ئامیكینر منانی ھكار ھم: بشـــم:ششـــش
ئامرەكانی برھم ھنان، ك ل الین سرۆكی راستوخۆی رانسپردراوە 

ب بکار ھنانی.
حفتم: حفتم: ســـوود وەرنگرتنی راست و دروست ل كاتژمرەكانی كار كردن 
و ئامرازەكانی برھم ھنان ب مبستی بج گیاندنی ئو كارانی پی 
دراوە یان پشـــت گوێ خســـتن یان خۆدزینوە ل كار ك ببت ھۆی زیان 

گیاندن ب برھم ھنان یان خزمتگوزارییكان یان موك و ماكان..
ھشـــتم:ھشـــتم: دەســـتوەردان له پرۆژەیك یـــان لکار خســـتنی ئامرەكان یان 

كرەستکان یان پداویستییكان.
نۆیم: نۆیم: ب ئنقست كم كردنوە برھم ھنان و زیان پگیاندنی ..

دەیم:دەیم: دواكوتن ل بج گیاندنی كارەکى ك ببت ھۆی لكار كوتنی 
كاری خكانی تر...

یـــازدەم:یـــازدەم: قـــرز كردن یـــان وەرگرتنی پاداشـــت یان دیاری یـــان قازانجك 
لـــ ھاووتیـــان یان بنـــدەران  یـــان بندرانی ك گربســـتییان لگڵ 
فرمانگكی كردووە یان ل ھموو شتكی كارەكی ك پیوەندی ھبت 
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ب فرمانبرەوە ب ھۆی وەزیفكی.
دوازدەم:دوازدەم: ئامـــادە بـــوون ل بارەگای وەزیفكی ل باری سرخۆشـــی یان 

پوە دیار بوونی حاتی  سرخۆشی ل شونكی گشتی.
ســـزدە: ســـزدە: پارـــزگاری کردن (بۆ خـــودی خۆی) ل ھر دانیكی رەســـنی 
ھر كاغزك یان بگنامیكی فرمی یان دەرھنانی ون رەســـنكان 
لـــ دۆســـیکانی تایبـــت بـــ ھگرتنیان بـــ مبســـتی بـــکار ھنانی بۆ 

مبستکانی نافرمی.
چواردەم:چواردەم: پردە الدان (پدانی) ھر لدوانک یان بیانک ل سر کارەکانی 
فرمانگکـــی بـــ ھۆیکانـــی راگیاندن و بو کردنـــوەى، ک برکوتی 
 گای پر ھاتوو رگنیا ئى، تککارەکانی وەزیف ت ببوخۆی ھراست

درابوو ل الین سرۆکی تایبتمند.

کار کردنی فرمانبر دوای دەوامی فرمی
مادەى ششم:مادەى ششم:

 کانـــی گرتووە، کوەزیف ـــک لکی ک یرە ھرمانبـــو فم: بـــۆ ئکـــم:یکـــی
دەکوت ســـنووری پلى حفتم ب خوارەوە ل پلکانی یاســـای خزمتى 
شارســـتانی ژمارە 24 ى ســـألی 1960 ، کار بکات ل دەرەوەى کاتکانی 
 کی تر بســـالی ک رمـــی بۆ حیســـابی خودی خۆی یان لکار کردنـــی ف
مرجـــک فرمانگکى ئاگادار بکاتوە ب شـــون و سروشـــتی کارەکى 
ســـان و کارەکى لـــ دەرەوەى کاتکانی کار کردنـــی فرمی کاریگری 

نبت ل سر ئرککانی وەزیفکى.
 ،یت ھرى رای دەســـپســـو کند یان ئتمدووەم:دووەم: بـــۆ وەزیـــری تایب
روخست بدات ئو فرمانبرەی ک حوکمکانی بگى یکمی سرەوە 
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نایانگرتـــوە، بـــۆ کار کردن ل دەرەوەى کاتکانـــی کار کردنی فرمی بۆ 
ماوەی ساک و دەتواندرێ نوێ بکرتوە.

ســـیم:ســـیم: ئـــم فرمانبرانى خـــوارەوە بدەر دەکرن لـــ حوکمکانی ئم 
:مادەی

أ- ئوانى دامزراون ب فرمانی کۆماری.أ- ئوانى دامزراون ب فرمانی کۆماری.
ب- کارمندانی وەزارەتی دەرەوە.ب- کارمندانی وەزارەتی دەرەوە.

ج- ئوانى کار دەکن ل خزمتی دەرەوە.ج- ئوانى کار دەکن ل خزمتی دەرەوە.

سرپچی کردنی فرمانبر
مادەى حفتم:مادەى حفتم:

 ســـا بى کرد یان ھککانی وەزیفرکچی ئرپک ســـرمانبر فگـــئ
کارک ل کارە قدەغ کراوەکان، ســـزا دەدرت ب یکک لم ســـزایانى 
 وەى کر ئســـ ت لری نابش کاریگـــمدا ھاتـــووە، ئم یاســـایل کـــ

برامبری وەردەگیرت ل روشونکانی تر ب پی یاساکان.
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بشی سیم: سزاکان و کاریگریکانی و روشونی سپاندنی

سزاکان
مادەى ھشتم:مادەى ھشتم:

:ل ر بریتییرمانبر فست بندرپت بسدەکر ى کو سزایانئ:ل ر بریتییرمانبر فست بندرپت بسدەکر ى کو سزایانئ

یکم: سرنج راكشان (لفت النظر): 
ب ئاگادار کردنوەى فرمانبر دەبت ب شـــوەی نووسراو برامبر بم 
سرپچییی ک کردوویتی و ئاراست کردنی بۆ باش کردنی ھسوکوتی 
وەزیفـــی و کاریگرییکانی ئم ســـزایش بریتیی لـــ دواکوتنی پل برز 

کردنوە یان زیادە بۆ ماوەى 3 مانگ.

دووەم: ئاگادار كردنوە (انذار):
ب ئاگادار کردنوەى فرمانبر دەبت ب شوەی نووسراو بو سرپچییی 
کـــ کردوویتـــی و ئـــاگادار کردنـــوەى لـــ بجـــ نھنانـــی ئرککانی 
وەزیفکى و کاریگرییکانی ئم سزایش بریتیی ل دواکوتنی پل برز 

کردنوە یان زیادە بۆ ماوەى 6 مانگ.

سیم: بینی مووچ (قطع راتب):
 ک کبۆ ماوەی رەکرمانبی فمووچ ت لدەب ینی پشـــکی رۆژانب ب
لـــ 10 رۆژ  تپـــڕ نكات ب فرمانكی نووســـراو ك تیدا ئو ســـزایی 
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ک فرمانبرەک ئنجامی داوە، دیاری كرا بت ک پویســـتی ب سپاندنی 
 وتنی پلدواک ل ش بریتییم ســـزایکانی ئرییت و کاریگکردب ســـزاک

برز کردنوە یان زیادە بۆ ماوەى:
أ- پنج مانگ ل حاتی بینی مووچكی ل أ- پنج مانگ ل حاتی بینی مووچكی ل 5 رۆژ تپڕ نكات. رۆژ تپڕ نكات.

ب-یـــك مانـــگ بۆ ھر رۆژك لـــ رۆژانی بینی مووچکـــى ل حاتی ب-یـــك مانـــگ بۆ ھر رۆژك لـــ رۆژانی بینی مووچکـــى ل حاتی 
تپڕاندنی ماوەی سزاکی ل (تپڕاندنی ماوەی سزاکی ل (5) رۆژ.) رۆژ.

چوارەم: سرزەنشتكردن (التوبیخ): 
ب ئاگادار کردنوەى فرمانبر دەبت ب شوەی نووسراو بو سرپچییی 
 بوون لنـــد نھۆی رەزام بووەت کانی کـــو ھۆیتـــی و ئـــکردووی کـــ
ھســـوکوتی و داوای لـــ دەکرت ک دوورکوتوە لم ســـرپچیی و 
 ش بریتییم سزایکانی ئرییوتی وەزیفی و کاریگسوکباش کردنی ھ

ل دواکوتنی پل برز کردنوە یان زیادە بۆ ماوەى یک ساڵ.

پنجم: كمكردنوەی مووچ (انقاص الراتب):
(% 10) ل ک کژەیر ت بدەب رەکرمانبی فمووچ ک لینی بب ب
ی مووچى مانگانی تپڕ نبت بۆ ماوەیک ک کمتر نبت ل شـــش 
مانگ و زیاتر نبت ل دوو ســـاڵ و ئمش ئنجام دەدرت ب فرمانکی 
نووســـراو بۆ  ھســـت کردنی فرمانبرەک بو کارەى ک کردوویتی و 
کاریگرییکانی ئم ســـزایش بریتیی ل دواکوتنی پل برز کردنوە یان 

زیادە بۆ ماوەى دوو ساڵ. 
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ششم: ھنان خوارەوەی پل (تنزیل درجة):
 و کارەى کســـت بکات بر ھرمانبف ت ککی نووســـراو دەبرمانف ب و کارەى کســـت بکات بر ھرمانبف ت ککی نووســـراو دەبرمانف ب

:م سزایکانی ئرییتی و کاریگکردووی:م سزایکانی ئرییتی و کاریگکردووی
أ- دەربارەى ئو فرمانبرانى ملکچی یاســـاکان یان سیســـتمکان یان 
بنمـــاکان یان رنماییکانی خزمتن ک پل داراییکان و پل برز کردنوە 
وەردەگرن، ھنان خوارەوەى مووچى فرمانبر راســـتوخۆ بۆ کمترین 
 ی کنى ســـارمووچدانی ســـڵ پگى خۆی لکى خوار پلرادەی پل
وەریدەگرت لو پلیی ک لی ھاتۆت خوارەوە (ب پوەری سرمووچى 
بیـــار دراو لـــو پلیی ک بۆی دابزیوە) و دەگڕتوە ســـر مووچى 
جارانی ک وەری دەگرت پش ھنان خوارەوەى پلکى پاش بسربردنی 
3 ســـاڵ بســـر رکوتی ســـپاندنی ســـزاک لگڵ خوالندنوەى ماوەى 

.پاندنی سزاکش سى پدوا مووچ ربردوو لسب
ب - دەربارەى ئو فرمانبرانى ملکچی یاســـاکان یان سیستمکان یان 
بنماکان یان رنماییکانی خزمتن ک ب (سیســـتمی زیادە ھر دوو ســـاڵ 
جارـــک) وەردەگرن، کـــم کردنوەى دوو زیادە ل مووچـــى فرمانبر و 
دەگڕتـــوە بۆ ئـــو مووچیی ک وەری دەگرت پـــش ھنان خوارەوەى 
پلکـــى پاش بســـربردنی 3 ســـاڵ لـــ رۆژی ســـپاندنی ســـزاک لگڵ 
.پاندنی سزاکش سى پکدوا مووچ ربردراو لسوەى ماوەی بخوالندن
ج- دەربـــارەى ئـــو فرمانبرانى ملکچی یاســـاکان یان سیســـتمکان 
 نمی زیادەى ســـاسیســـت ب تن ککانی خزمنماییماکان یان ریان بن
مووچـــ وەردەگـــرن، کـــم کردنـــوەى 3 زیادەى ســـانى لـــ مووچى 
فرمانبـــر لگـــڵ خوالندنوەى ماوەی بســـربردراو ل دوا مووچکى 

.پاندنی سزاکش سپ
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حفتم: دەركردن ل كار (الفصل): 
بـــ الدانـــی فرمانبـــر دەبت ل وەزیف بـــۆ ماوەیك ک دیـــاری دەکرت بـــ الدانـــی فرمانبـــر دەبت ل وەزیف بـــۆ ماوەیك ک دیـــاری دەکرت 
ل بیاری دەرکردنک، ک تیدا ھۆیکانی پویســـت ب ســـپاندنی سزاكه ل بیاری دەرکردنک، ک تیدا ھۆیکانی پویســـت ب ســـپاندنی سزاكه 

روون دەکرتوە:روون دەکرتوە:
أ- ماوەیـــك كمتـــر نبت ل یك ســـاڵ و زیاتر نبت ل 3 ســـاڵ ئگر 
فرمانبر سزا درا ب (دوو سزا) یان ب دوو جار ل (یکک) لم سزایانى 
خوارەوە و دووبارەى کردەوە بۆ سیم جار ل ماوەی 5 سادا ل مژووی 

سپاندنی سزای یکم ک پویستی کردووە ب یککیان سزا بدرت:
 1 - سرزەنشت کردن - توبیخ - سرزەنشت کردن - توبیخ

2 - كم كردنوەی مووچ- انقاص الراتب - كم كردنوەی مووچ- انقاص الراتب
3 -  ھنان خوارەوەی پل- تنزیل الدرجة -  ھنان خوارەوەی پل- تنزیل الدرجة

ب- مـــاوەی مانـــوەی لـــ بندیخان ئگـــر حوكم درا ب بنـــد كردن یان 
بند كردن ب ھۆی ســـزای ئابوونبـــر ل رۆژی دەرچوونی حوکمکی 
ومـــاوەی راگرتنکى دادەندرت ل نو مـــاوەى دەرکردنکى و ئو نیوە 
مووچکى ک بۆی خرج دەکرا ل ماوەی دەســـت کشـــانوەکى (سحب 

الید) لی ناسندرتوە.

ھشتم: دوورخستنوە (العزل): 
بـــ الدانی فرمانبر دەبت ل وەزیفکى دەبت ب شـــوەیکی کۆتایی و بـــ الدانی فرمانبر دەبت ل وەزیفکى دەبت ب شـــوەیکی کۆتایی و 
ناکرت دووبارە وەزیفى پ بدرتوە ل فرمانگکانی دەوت و کرتی ناکرت دووبارە وەزیفى پ بدرتوە ل فرمانگکانی دەوت و کرتی 
گشتی، ئوەش ب بیارکی سببکار دەبت ل الین وەزیرەوە ل یکک گشتی، ئوەش ب بیارکی سببکار دەبت ل الین وەزیرەوە ل یکک 

لم حاتانى خوارەوە:لم حاتانى خوارەوە:
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أ- ئگر سلماندرا ب ئنجامدانی کارکی ترسناک ک مانوەى ل خزمت 
کردنی دەوت دەبت ھۆی زیان گیاندن ب برژەوەندی گشتی.

ب- ئک حوکم درا ب کتنک ک دروست بت ل وەزیفکى یان ئنجامی 
دابت بسیفت فرمییکى.

ج- ئگـــر ســـزا درا ب (دەرکـــردن- الفصل) و ئینجا گڕایـــوە وەزیف و 
ھسا بئنجام دانی کارک ک ببت دەرکردنی جارکی تر.

ماوەى دواکوتن ل پل برز کردنوە 
مادەى نۆیم:مادەى نۆیم:

یکم:یکم: جبج کردنی ماوەکانی دواکوتن ل پل برز کردنوە یان زیادە 
 ل ،م یاسایمادە 8 ی ئ ھۆی ســـزاکانی ھاتوو ل ری بســـ تودەک ک

رکوتنی شایستى پل برز کردنوە یان زیادەى فرمانبر.
دووەم: دووەم: ئگـــر فمانبـــر ســـزا درا ب زیاتر ل ســـزایک ل مـــاوەى یک 
پلـــى وەزیفی ئوا توندترین ســـزا دەرھقی جبجـــ دەکرت دەربارەى 
 یاری لشـــوو بی پگب وەى لی ئپ وە برز کردنب وتنی پلدواک

دراوە.

 لیژنى لکۆینوە و میکانیزمی لکۆینوە
مادەى دەیم:مادەى دەیم:

یکـــم:یکـــم: ل ســـر وەزیر یـــان ســـرۆکی فرمانگی ب پکھنانـــی لیژنى 
لکۆینـــوە ل ســـرۆک و دوو ئندامی خاوەن شـــارەزایی و ب مرجک 

یککیان بوانامى برایی زانکۆی بدەست ھنا بت ل یاسا.
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دووەم:دووەم: لیژنـــ ھدەســـتت بـــ لکۆینـــوە ب شـــوەی نووســـراو لگڵ 
فرمانبـــری ســـرپچیکار ک ئیحالی لیژن کـــراوە و بۆ  بج گیاندنی 
ئرککانـــی، لیژنکـــ بـــۆی ھی بـــ گوگرتـــن و نووســـینوەى وتکانی 
 کان کنت و زانیارییگشت دیکۆم امان لکان و تتو شای رەکرمانبف
ب پویستی دەبینت و کۆنووسک دەنوستوە، ک تیدا ئو روشونانى 
گرتوویتییـــ بر و ئو وتانى گوێ بیســـتی بووە لگڵ راســـپاردەکانی 
ســـببکار، یـــان ب ئنجـــام ندانی لپرســـینوە ل فرمانبر و داخســـتی 
لکۆینوە یان ســـپاندنی یکک ل ســـزاکانی ھاتوو لم یاســـای، ھموو 
ئمان برز دەکرتوە بۆ ئو الینی ک فرمانبرەکى ئیحال کردووە.
 وە ئیحالھۆی ر برمانبف و کارەی کئ بینی ک کر لیژنگم: ئیم:ســـیســـ
کـــراوە، تاوانـــک پک دەھنـــت ک ســـری ھدابت لـــ وەزیفکى یان 
 راسپاردە بکات ب کت لیژنى، دەبکرمییف تســـیف ت بنجامی دابئ

ئیحال کردنی بۆ دادگا تایبتمندەکان.
 ،م مادەیلـــ (م و دووەمکی) کانـــیگکانی بحوکم دەر لـــچـــوارەم:چـــوارەم: بـــ
بـــۆ وەزیر یان ســـرۆکی فرمانگ ھی پاش لپرســـینوە لـــ فرمانبری 
 ى کم سزایانک لکی وخۆ بکی راستپاندنی سزایس چیکار، برپس
  (1).م یاسایمادەى 8ى ئ ل (میم و دووەم و سکی) کانیگب ھاتووە ل

 دەستکانی سپاندنی سزا
مادەى یازدەیم:مادەى یازدەیم:

:م یاسایل :م یاسایکانی مادە 1010 لڵ رەچاو کردنی حوکمگکانی مادە لڵ رەچاو کردنی حوکمگل
یکم:یکم: بۆ وەزیر ھی ب ســـپاندنی ھر ســـزایکی ھاتوو ل مادە 8 لم 
 ب  (مووچ برینی  كردنوە،  ئاگادار  راكشان،  (سرنج  سزای  دەتوانت   رمانگف سرۆکی  یان  وەزیر   وات ب  (مووچ برینی  كردنوە،  ئاگادار  راكشان،  (سرنج  سزای  دەتوانت   رمانگف سرۆکی  یان  وەزیر   وات  ( (1)
شوەیکی راستوخۆ بسر فرمانبر بسپنت بب لیژنى لکۆینوە پاش لپرسینوە ل فرمانبرەک بو شوەیکی راستوخۆ بسر فرمانبر بسپنت بب لیژنى لکۆینوە پاش لپرسینوە ل فرمانبرەک بو 

سرپچییی ک کردوویتی.سرپچییی ک کردوویتی.
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.م یاسایکانی ئچیکاری حوکمرپری سرمانبر فس ل یاسای
 ب یردراو ھری راســـپرمانبـــیـــان ف رمانگـــرۆکی فدووەم:دووەم: بـــۆ ســـ
سپاندنی یکک لم سزایانى خوارەوە ل سر  فرمانبری سرپچیکاری 

:م یاسایکانی ئحوکم
 بۆ ماوەى ل ینی مووچوە، ج- بشـــان، ب- ئاگادار کردنرنج راکأ- ســـ بۆ ماوەى ل ینی مووچوە، ج- بشـــان، ب- ئاگادار کردنرنج راکأ- ســـ

5 رۆژ تپڕ نبت، د- سرزەنشت کردن رۆژ تپڕ نبت، د- سرزەنشت کردن
ســیم: ســیم: ئگر لیژن راســـپاردەى کرد ب ســـپاندنی ســـزای توندتر لوەى 
ھاتـــووە لـــ بگ (دووەم) لـــم مادەی، ل ســـر ســـرۆکی فرمانگ یان 

فرمانبری راسپردراو ک رەوانى وەزیری بکات بۆ تامانی .
چوارەم و پنجم:چوارەم و پنجم: (1)  

سپاندنی سزا ل سر پل تایبتکان
مادەى دوازدەیم:مادەى دوازدەیم: (2) 

یکم: یکم: لگڵ رەچاو کردنی حوکمکانی مادەى (10) لم یاسای، بۆ وەزیر 
ھی ب سپاندنی سزای (سرنج راکشان یان ئاگادار کردنوە یان بینی 
مووچ) بسر فرمانبری ک ل وەزیفى بڕوەبری گشتی ب سرەوە، 

ل کاتی ئنجامدانی کارک ک سرپچی حوکمکانی ئم یاسای بت.
دووەم: دووەم: ئگـــر بـــۆ وەزیـــر ل مـــاوەى لکۆینـــوە ک ئـــو  فرمانبرەى 
حوکمکانـــی بگ (یکم)ی ئم مادەیـــ دەیگرتوە، کردەوەیکی ئنجام 
داوە ک پویستی ب سزایکی توندترە لوەى کوا پی سپردراوە، ل سر 
(1) ) ھردوو بگى چوارەم و پنجم ل مادە ھردوو بگى چوارەم و پنجم ل مادە 1111 ب پی مادە  ب پی مادە 4 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008ى ھمواری ى ھمواری 

یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی میری و کرتی گشتی یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی میری و کرتی گشتی ھوەشایوەھوەشایوە.
(2) ) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 5 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی 

میری و کرتی گشتی ھموار کرایوەوو ئمى سرەوە شونی گرتوە.میری و کرتی گشتی ھموار کرایوەوو ئمى سرەوە شونی گرتوە.
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وەزیـــرە کـــ بیارەک بخات ڕوو بۆ ئنجوومنی وەزیران، ک پشـــنیاری 
سپاندنی یکک ل سزاکانی ھاتوو لم یاسایی تیادا بت. 

ســـیم: ســـیم: بۆ ئو فرمانبرە ھی ک حوکمکانی ئم مادەی دەیگرتوە 
تانـــ ل ســـزاکانی بدات (ک دەســـپندرت ل ســـری بـــ پی ھردوو 
برگى یکم و دووەم لم مادەی)، ب پی حوکمکانی مادەى 15 لم 

.یاسای

ھوەشاندنوەى سزاکان
مادەى سزدەیم:مادەى سزدەیم:(1) 

یکم: یکم: بۆ وەزیر ھی ب ھوەشاندنوەى ھر سزایکی سپندرا بسر 
 (2) ل(م، چوارەمیم، دووەم، ســـکی) کانیگب ھاتووە ل ر کـــرمانبـــف

مادەى 8ى ئم یاسای، ل کاتی ھبوونی ئم مرجانى خوارەوە:

.پاندنی سزاکر سسک ساڵ بڕینی یپأ- ت.پاندنی سزاکر سسک ساڵ بڕینی یپأ- ت
ب- ھسانی ب کارەکانی ب شوەیکی نایابتر ل ھاوەکانی.ب- ھسانی ب کارەکانی ب شوەیکی نایابتر ل ھاوەکانی.

 ل ماوەى ک کراو لـــ ک ئاماژە پھیچ ســـزای دانـــی بج- ســـزا ن ل ماوەى ک کراو لـــ ک ئاماژە پھیچ ســـزای دانـــی بج- ســـزا ن
بگى-أ- ھاتووە.بگى-أ- ھاتووە.

دووەم: دووەم: بیاری ھوەشاندنوەى سزاک دەبت ھۆی الدانی کاریگرییکانی 
سزاک ئگر ھاتوو بسر نچوو بوو.

(1) ) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 6 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی 
میری و کرتی گشتی میری و کرتی گشتی ھوەشایوەھوەشایوە و ئمى سرەوە شونی گرتنوە. و ئمى سرەوە شونی گرتنوە.

(2) ) وات سزاکانی (سنج راکشان، ئاگادار کردنوە، بینی مووچ، سرزەنشتکردن)وات سزاکانی (سنج راکشان، ئاگادار کردنوە، بینی مووچ، سرزەنشتکردن)
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سپاندنی سزا ل الین سرۆک کۆمار و سرۆکی ئنجوومنی وەزیران
مادەى چواردەیممادەى چواردەیم:(1) 

یکم:یکم: بۆ ســـرۆک کۆمار یان ئوەى رای دەســـپرت ب ســـپاندنی ھر 
سزایکی ھاتوو لم یاسای ل سر فرمانبرانی سر ب فرمانگکى. 

دووەم: دووەم: بـــۆ ســـرۆکی ئنجوومنـــی وەزیـــران یان وەزیر یان ســـرۆکی 
فرمانگى نبســـتراو ب وەزارەت ھی ب ســـپاندنی یکک ل سزاکانی 
ھاتـــوو ل خوارەوە ل ســـر فرمانبرانی وەزارەتکى یان فرمانگکى 

ک حوکمکانی ئم یاسای دەیانگرتوە.
وەى مووچم کردنأ) کوەى مووچم کردنأ) ک
خوارەوەى پل نانب) ھخوارەوەى پل نانب) ھ

ج) دەرکردنج) دەرکردن
د) دوورخستنوەد) دوورخستنوە

تان لدان
 م مادەیم و دووەمی ئککانی یگی بپ ب یر ھرمانبم: بۆ فیم: ســـیســـ
تان ل بیاری چسپاندنی سزاک بدەن ب پی حوکمکانی مادە 15ی ئم 

.یاسای

(1) ) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 7 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی 
میری و کرتی گشتی میری و کرتی گشتی ھوەشایوەھوەشایوە و ئمى سرەوە شونی گرتوە. و ئمى سرەوە شونی گرتوە.
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بشی چوارەم: تان لدان ل بیارەکانی سپاندنی سزاکان
مادەى پازدەیم:مادەى پازدەیم:(1)

ئنجوومن ئم پسپۆرییانى دەبت:ئنجوومن ئم پسپۆرییانى دەبت:(2) & () & (3)
یکـــم: یکـــم: ســـیر کردنی ئو پپانى (االعتراض) ئامـــاژە پ کراو ل مادەى 
8ى ئم یاسای، پاش بدادی لی (التظلم منھا) ب پی ھاتوو ل بگ دووەم 
لم مادەی و بۆی ھی ک بیار بدات ل ســـر پسندکردنی بیارەک یان 

کم کردنوەى سزاک یان ھوەشاندنوەى.
 ککاری گشتی لنی رنجوومالی ئ ل ش کردنی تانشـــکش پدووەم:دووەم: پ
ســـر ئو بیارەى دەرچووە ب ســـپاندنی ســـزاک، مرج (بدادی:تظلم) 
ل بیارەک پشـــکش بکرت بو الینـــى ک بیارەکى دەرچوواندووە، 
لـــ مـــاوەى 30 رۆژ ل رکوتـــی پاگیاندنـــی فرمانبرک بـــ بیاری 
سپاندنی سزاک و ل سر الینی ئاماژە پ کراوە ک سیری (البت) ئم 
بدادیى بکات ل ماوەى 30 رۆژ ل رکوتی پشکش کردنی و ل کاتی 
ســـیرنکردنی و ماوەکى تواو بوو، ئوا ب رەت کردنوەى بدادیکى 

دادەنرت.
 رجککاری گشـــتی منی رنجوومئ لـــ ش کردنی تانشـــکم:  پیم: ســـیســـ
لـــ مـــاوەى 30 رۆژ بـــت ل رکوتی پـــ ڕاگیاندنـــی فرمانبر ل رەت 

کردنوەى بدادیکى.
چوارەم: چوارەم: 

أ- بیـــاری تان لنـــدراو لم ماوەیی ک ھاتووە ھردوو بگى (دووەم 
(1) ) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 8 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی 

میری و کرتی گشتی میری و کرتی گشتی ھوەشایوەھوەشایوە و ئمى سرەوە شونی گرتنوە. و ئمى سرەوە شونی گرتنوە.
(2)  وات ئنجوومنی رککاری گشتی)  وات ئنجوومنی رککاری گشتی

کوردستان  ھرمی  شووراى  ئنجوومنی   ل فرمانبران  رککاری  لیژنی  کوردستان  ھرمی   ل ئستا  کوردستان )  ھرمی  شووراى  ئنجوومنی   ل فرمانبران  رککاری  لیژنی  کوردستان  ھرمی   ل ئستا   (3)
پسپۆرییکانی ئنجوومنی رککاری گشتی پیادە دەکات.پسپۆرییکانی ئنجوومنی رککاری گشتی پیادە دەکات.
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و سیم)  ب پلى بنب وات کۆتایی دادەندرت.
ب- دەکرـــت تان ل بیـــاری ئنجوومنی رککاری گشـــتی بدرت لالی 
 مـــاوەى 30 رۆژ ل ت لنـــی شـــوورای دەونجوومى گشـــتی ئدەســـت
رۆژی پ ڕاگیاندنی و بیاری دەســـتى گشـــتی دەرچوو ل دەرئنجامی 

تانک پلى (بنب) وات کۆتایی و پابندراوە (ملزمة).
پنجم: پنجم: ئنجوومنی رککاری گشتی ل کاتی سیر کردنی تانکان رەچاوی 
یاســـای شـــوازەکانی دادگایی کردنی ســـزاکان (قانون اصـــول المحاکمات 
الجزائیة) بکات ک بگونجت لگڵ حوکمکانی ئم یاسای و دانیشتکانیان 

ب نھنی بت.
ششـــم:ششـــم: دەستى گشـــتی ئنجوومنی شـــوورای دەوت پسپۆرییکانی 
دادگای تمییز ھاتوو ل یاسای شوازەکانی دادگایی کردنی سزاکان پیادە 
دەکات ل کاتی سیر کردنی تانى پشکش کراو ل بیارەکانی رککاری 

.م یاسایکانی ئڵ حوکمگت لوەى بگونجگشتی ب
حفتم:حفتم:(1) ) 

أ- پارەیکـــی بـــاوە ب بـــی (10000) دە ھزار دینـــار دەبت فرمانبر 
بیدات ل کاتی پپکان ل بیاری دەرچوو ب ســـپاندنی ســـزای رککاری 

ل بردەم ئنجوومنی رککاری گشتی.
ب- تان لدەر (الطاعن) دەبت پارەیکی باوە بدات ب بی (4000) چوار 
 یاری دەرچوو لب مییزی لوەی تشـــ دان بل کاتی تان زار دینار لھ

داوای ھاتوو ل بگ (أ)ی سرەوە.

(1) ) ئم بگی ب پی یاسای ژمارە ئم بگی ب پی یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20122012 یاسای ھمواری یاسای رککاری فرمانبران  یاسای ھمواری یاسای رککاری فرمانبران زیاد کرازیاد کرا . .
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بشی پنجم: دەست کشانوە - سحب الید
مادەى شازدەیم:مادەى شازدەیم:

ئگـــر فمانبرـــک راگیـــرا لـــ الیـــن الینکـــی تایبتمنـــد، لـــ ســـر 
فرمانگکیتی دەســـتی فرمانبرەک بکشنتوە ل وەزیف ب درژایی 

ماوەی راگرتنکى.
مادەى حڤدەیم:مادەى حڤدەیم:

یکـــم: یکـــم: بـــۆ وەزیـــر یـــان ســـرۆکی فرمانگ ھی دەســـت کشـــانوەى 
 وەى لر بینی مانگ60 رۆژ ئ ت لبڕ نپر بکات بۆ ماوەى ترمانبف
وەزیف زیان ب برژەوەندی گشتی دەگینت یان کاریگری دەکات سر 
بڕوەچوونـــی لکۆینوە لـــو ماوەیی ک ل پناویدا ئیحالى لکۆینوە 
کـــراوە و دووبارە دەگڕندرتوە ھمـــان وەزیفکى پاش تواو بوونی 
ماوەى ئاماژە پ کراو تنیا ئگر قدەغ کراوییک ھبوو، ئوا تنسیب 

دەکرت بۆ وەزیفیکی تر.
دووەم: دووەم: بۆ لیژن ھی راســـپاردەى دەســـت کشـــانوەی فرمانبر ل ھر 

قۆناغک ل قۆناغکانی لکۆینوە دەر بکات.

نیوە مووچ ل ماوەى دەست کشانوە
مادەى ھژدەیم:مادەى ھژدەیم:

فرمانبری دەســـت کشـــاوە نیـــوەى مووچکانی پ دەدرـــت ل ماوەى 
دەست کشانوەکى.

مادەی نۆزدەیم:مادەی نۆزدەیم:

یکم:یکم: ئگر فرمانبرە دەســـت کشـــاوەک  دەرکرا یان دوور خرایوە، 
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ئوا ھیچ شـــتکی پ نادرت ل مووچ راگیراوەکى ب ب رەچاو کردنی 
 م یاسایت بپشت بى پاوەکى یان دوور خستنکدەرکردن وەى کئ

یان ھر یاسایکی تر.
 وە، ســـزا درا بشـــاندەســـت ک ری ســـزا دراو برمانبر فگدووەم: دووەم: ئ
 جبج ســـزاک ،خوارەوەى پل نانیان ھ وەى مووچم کردنســـزای ک
دەکرـــت ل رکوتی دەســـت کشـــانوەکى و نیوەی مووچـــ ماوەکانی 

(الباقیة) پ دەدرت.
 کالیی بووەوە بوە یان دادگایی کردن یینـــکۆنجامی لر ئگم: ئیم: ســـیســـ
بتاوانی فرمانبر یان ئازاد کردنی یان سزادانی ب غیری سزاکانی ھاتوو 
ل بگى (دووەم)ی ئم مادەی، نیوە مووچ راگیراوەکانی پ دەدرتوە.
چوارەم:چوارەم: ئگر فرمانبری دەست کشاوە کۆچی دوایی کرد پش بیاری 
کۆتایـــی ل لکۆینوە یان دادگایی کردن، ئـــوا نیوە مووچ راگیراوەکانی 
 ب ینشینی ھکانی خانمافی وەرگرتنی ماف ى کسانو کوە ئتدەدر
پی حوکمکانی یاسای خاننشینی و ل حاتی نبوونیان ئوا دەچت بۆ 

میراتگرەکانیان.

حوکم گشتی و کۆتاییکان

یک سزا بۆ یک کردەوە
مادەی بیستم:مادەی بیستم:

 نابت زیاتر ل یک ســـزا بســـپندرت ب پی ئم یاســـای ل ســـر یک 
کردەوە.
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سوپاس و پزانین و کاریگرییکانی
مادەى بیست و یکم: مادەى بیست و یکم: 

یکم:یکم: ئگر فرمانبر سوپاســـنامى ئاراســـت کرا ل الین سرۆکایتی 
یان ئنجوومنی وەزیران یان وەزیر یان کسی راسپر دراو و سزا ندرا 
بت یان ســـزا درابت و کاریگری ســـزاکى بســـر چووبت، یک مانگ 
 ت و بى دەکرئاراست ک کیر سوپاسنامت بۆ ھدەدر شخستنی پپ

مرجک ماوەى پشخستنک ل 3 مانگ تپڕ نبت ل یک ساڵ.
دووەم: دووەم: ئگر فرمانبر ســـزا درابوو ئوا سوپاسنامیک سزای سرنج 
راکشـــان ھدەوەشنتوە و ئگر دوو سوپاسنامى بدەست ھنا ئوا 
 3 ر زیاتر لگوە و ئتندەوەشندراو ھپوەی سسزای ئاگادار کردن
سوپاســـنامى بدەست ھنا و ســـزا درابوو ب سزایکی توندتر ل سزای 
ئـــاگادار کردنوە ئـــوا ماوەی دواکوتنی پل بـــرز کردنوەى یک مانگ 
کـــم دەکرتوە بۆ ھر سوپاســـنامیک و بـــ مرجک ل 3  مانگ تپڕ 

نکات ل ساکدا.

لپرسینوە ل فرمانبری کۆتا بخزمت ھاتوو یان گواستراوە
مادەى بیست و دووەم: مادەى بیست و دووەم: (1) 

فرمانبری خواســـتراو یان راژە گواســـتراوە، رگرنابت  ل لپرسینوەی 
.م یاسایکانی ئی حوکمپ ب

مادەی بیست و سیم:مادەی بیست و سیم:

بتاوانی فرمانبر یان ئازاد کردنی ل ســـر ئو کردەوەى ک ل پناویدا 
(1) ) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 9 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی 

میری و کرتی گشتی میری و کرتی گشتی ھوەشایوەھوەشایوە و ئمى سرەوە شونی گرتنوە. و ئمى سرەوە شونی گرتنوە.
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ئیحالـــى دادگا تایبتمندەکان کراوە ببری ناکرت ل ســـپاندنی یکک 
.م یاسایى ھاتوو لم سزایانل

مادەى بیست و چوارەم:مادەى بیست و چوارەم:(1)

 دراو لری راســـپرمانبیان ف رمانگرۆکی فر بۆ (وەزیر یان ســـگـــئ
الیـــن وەزیر یان ئنجوومنی رککاری گشـــتی) دەرکـــوت ک کردەوەى  
فرمانبرەک ک پی ئیحال کراوە بۆ لکۆینوە یان ل پکھاتکانی تاوانبار 
کردن، تاوانک بت و دروست بوو بت ل وەزیفکى یان ئنجامی دابت 

ب سیفت فرمییکى دەبت ئیحالى دادگا تایبتمندەکان بکرت.
مادەی بیست و پنجم:مادەی بیست و پنجم:

 یاســـای رـــککاری فرمانبرانـــی دەوـــت ژمارە 69 ی ســـای 1936ى 
 ت لگربت رـــک ناکرھیچ دەق وە و کار بتدەوەشـــمـــوار کـــراو ھھ

.م یاسایکانی ئردەم حوکمب
مادەی بیست و ششم: مادەی بیست و ششم: 

ئم یاســـای جبج دەکرت پاش تپڕ بوونی 90 رۆژ ل رکوتی بو 
بوونوەى ل رۆژنامى فرمی.(2)

(1) ) ئم مادەی ب پی مادە ئم مادەی ب پی مادە 1010 ل یاسای ژمارە  ل یاسای ژمارە 5ى سای ى سای 20082008ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی ى ھمواری یکمی یاسای رککاری فرمانبرانی 
میری و کرتی گشتی میری و کرتی گشتی ھوەشایوەھوەشایوە و ئمى سرەوە شونی گرتنوە. و ئمى سرەوە شونی گرتنوە.

(2) )  ل ژمارە  ل ژمارە 33563356  ل   ل 19911991/6/3 رۆژنامى وەقایعی عراقی بو کراوەتوە. رۆژنامى وەقایعی عراقی بو کراوەتوە.


