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 ٢٠٢٣/ی ساڵی ١ی ژمارە /فەرمان
 

ئەنجومەنی زاگۆنسازی لە و پەسەندکردنی  انی گرێبەستی کۆمەاڵیەتیحوکمەک بە پشتبەستن بە
دیموکراتی  یخۆبەڕێوەبەریخێزان لە  قانوونی ١٠/١١/٢٠٢٢ ڕێککەوتی/ لە ١١دانیشتنی ژمارە /

 :درا بە بڕیار

 

 ئەمەی خوارەوە:

 خێزان قانوونی

 

دەپەڕێت و ئەو پێویستییە  ریا پێیدا تێوو ئاریشە زۆرانەی کە سو ئەو بارودۆخە سەخت بە هۆی
هەروەها بەدیهێنانی بنەماکانی  ،لە کۆمەڵگادا هەیە ی ڕاستەقینەیزۆرەی بۆ جێبەجێکردنی یەکسان

 وەک و پێویستییەکی هەنووکەییەژیانی هاوبەش و بەرجەستەکردنی چەمکی خێزانی دیموکرات 
بەهۆی قەیرانی  تەماشا دەکرێت و ئەم کێشانەشزۆربەی کێشە کۆمەاڵیەتییەکان  یبنەمای چارەسەری

پێویست بوو  ،سنووردار بکرێن یەکانیخێزان ەلێکترازان بۆ ئەوەی .وە زیادیان کردووەسووریا
وەندییەکان لە چوارچێوەی ەیمەبەستی ڕێکخستنی پ بە قانوونێکڕێککەوتنێک بکرێت بۆ داڕشتنی 

خێزان بەوە دەناسرێتەوە کە  قانوونی .یەک خێزان و دیاریکردنی ماف و ئەرکەکان بەبێ جیاوازی
تێیدا ڕەنگیان  مافەکانی ژنان پشتی بەستووە بە بنەما سەرەکییەکان و بڕگەکانی تایبەت بە ژن و

 :هاتوونخوارەوە  ئەم بڕگانەی قانوونەکەدا. بۆیە لە داوەتەوە

 یەکەم دەروازەی

 دەربارەی خێزان

 

 :/١ی /ماددە

بە مەبەستی  دەخرێت ڕێک قانوونەهاوسەرگیری: گرێبەستێکە لە نێوان ژن و پیاودا و بەپێی ئەم 
 هاوتا و هاوبەش و ئازاد.ی کدروستکردنی خێزان لەسەر بنەمای ژیانێ

 :/٢ماددەی /

 بە هاوسەرگیری دانانرێت. خوازبێنیکردنهاوسەرگیری و  ۆبەڵێندان ب -١

 .مافی پاشگەزبوونەوەیان لە خوازبێنیکردنەکە هەیەر و خوازبێنیلێکراو اهەریەک لە خوازبێنیک -٢

، ببێتەوە اشگەزپلە خوازبێنیکردن بەبێ هۆکار خوازبێنیلێکراو  یانر الە خوازبێنیک ئەگەر یەکێک -٣
 دیارییەکانیش تەنانەت لە کەسی بەرامبەر داوا بکاتەوە.ناتوانێت خەرجی و نەفەقەکانی 

 بەبێ گوێدانە نرخ و بەهایان.  ،ناگەڕێندرێنەوە

ئەو الیەنەی کە زەرەرمەند دەبێت لە پاشگەزبوونەوەی الیەنی بەرامبەر، مافی ئەوەی هەیە کە  -٤
 بکاتەوە. لە ماوەی شەش مانگدا مەعنەوییەکانی  وی دداوای قەرەبووی زیانە ماد



 پایەکانی پەیماننامەی هاوسەرگیری

 ڕەزامەندی و لێوەشاوەیی و شاهیدەکان

 :/٣ماددەی /

گرێبەستی هاوسەرگیری گرێبەستێکی ئارەزوومەندانەیە. بە داواکاریی الیەنێکی گرێبەستەکە و  -١
قبووڵکردنی الیەنەکەی دیکە لە هەمان دانیشتندا دەبێت و پێویستە هەردوو الیەن گوێیان لە قسەکانی 

 یەکدی بێت و بۆیان ڕوون بێت کە مەبەستیان هاوسەرگیرییە. 

نا بە  ، ئەگەردەبێت بە نووسین بێتن لە کەسێک کە توانای قسەکردنی نییە ڵکردوداواکردن و قبو -٢
 دیاریکراو دەبێت. یئاماژە

کەسی بریکاربۆکراو  نابێتدراوە، بەاڵم  پێ ڕێگە دابریکار لە گرێبەستی هاوسەرگیری -٤
 خۆیدا بکات. هاوسەرگیری لەگەڵ بریکاردەرەکەی

 :/٤ماددەی /

 .بنی قانوونی کە خاوەنی لێوەشاوەیی ،بن دوو شاهید ئامادە ریاوسەرگیه یمەرجە بۆ دروستی -١
 کەسە نزیکەکانی الیەنەکانی هاوسەرگیرییەکەش ڕێگە پێ دراوە. بنەچە و شاهیدیی 

بە مەرجی ئەستەم مەرجدار بکرێت یان مەرجی بۆ داهاتوو تێدا ت ێگرێبەستی هاوسەرگیری ناب -٢
 بێت. 

 :/٥ماددەی /

 .دا دەنرێن هاوسەرگیریی یلێوەشاوەی بە مەرجیو تەواوکردنی تەمەنی هەژدە ساڵی  ژیری -١

 یی کەسێک کە نەخۆشییبدات بە هاوسەرگیر تایبەتمەند بۆی هەیە ڕێگە یدیوانی دادپەروەری -٢
ەقڵی هەیە ئەگەر بەپێی ڕاپۆرتی دەستەی پزیشکانی تایبەتمەند سەلمێنرا ئەو هاوسەرگیرییە زیانی بۆ ع

هاوسەرگیرییەکە  اشکاویکەسی نەخۆشە و الیەنی بەرامبەریش بە ڕ یکۆمەڵگا نابێت و لەبەرژەوەندی
 قبوڵ بکات.

 /٦ماددەی / 

 ڕێکلە بەردەم نوسینگەی قانوونیی شارەوانییەکان شێوەی شارستانی  بە هاوسەرگیریگرێبەستی 
 ی ئەم کارە.بۆ ئەم ئەنجامدان دەسپێردرێت دەخرێت و فەرمانبەری تایبەتمەند ڕا

 :/٧ماددەی /

مافی ئەوەی هەیە کە کارکردن و خوێندن و نیشتەجێبوون بکاتە مەرج لەناو گرێبەستی  ژن -١
 هاوسەرگیریدا.

دەگیرێن و  دەنرێن، بەهەند وەرا ئەو مەرجە ڕەوایانەی لەناو گرێبەستی هاوسەرگیری بە مەرج د -٢
 پێویستە جێبەجێ بکرێن.

گرێبەستی هاوسەرگیری بکات ئەگەر ی پوچەڵکردنەوەی اهەیە داو بۆی یەکێک لە الیەنەکان -٣
 .جێبەجێ نەکاتناو گرێبەستەکەدا یەکێک لە مەرجەکانی هاتوو الیەنی بەرامبەر 



 

 :/٨ماددەی /

 ەکان دەستپێشخەری بکات بۆ تۆمارکردنی هاوسەرگیرییەکە لەهاوسەرپێویستە یەکێک لە  -١
 هاوسەرگیرییەکەوە. ڕێککەوتیلە  نەکات مانگ تێپەڕ ٣ماوەیەکدا کە لە 

لە ماوەی ئەگەر هیچکام لە هاوسەرەکان دەسپێشخەری نەکەن بۆ تۆمارکردنی هاوسەرگیرییەکە  -٢
 .سزا دەدرێن ریوپێبژاردن بە بڕی سی هەزار لیرەی سو ، ئەوا بەدیاریکراو

 :/٩ماددەی /

  چونکە پێشهاتێکی ماددییە.ازەکانی سەلماندن بسەلمێنرێت ربە هەموو ئام هاوسەرگیریدەکرێت 

 :/١٠ماددەی /

 هاوسەرگیریکانی پێویست بۆ تۆمارکردنی مامەڵەی بەڵگەنامە 

ی فەرمانگەی قانوونیی الیەن هەردوو الیەنەوە پێشکەش ی هاوسەرگیری بە واژۆکراوی لەیداواکار
  دەکرێت: چدەکرێت و ئەم بەڵگەنامانەی خوارەوەی لەگەڵدا هاوپێ شارەوانی

وێنەیەکی پەسەندکراوی ناسنامەی هەردوو الیەنەکە )ژن و مێرد( یان بەڵگەنامەی پەسەندکراو  -١
 بۆ ئەوانەی کە لەوێ تۆمارکراون. لەالیەن کۆمیون

بێوەژن یان جیابووەوە، هەردوو هاوسەرەکە )سەڵت،  یبەڵگەنامەی دیاریکردنی باری خێزانی -٢
 (بێوەپیاو

 کە ببێتە ڕێگرگوازراوەیان نییە،  ینەخۆشی هیچکام لە الیەنەکانسەلمێنێت بیڕاپۆرتی پزیشکی کە  -٣
 .هاوسەرگیرییەکە لە

 مدووە دەروازەی

 جیابوونەوەدەربارەی 

 :/١١ماددەی /

دادەنرێت کە  ناکرێت و وا مێردەوە هەژمارالیەن  بە ئیرادەی تاکالیەنە و لە جیابوونەوە -١
لە الیەن دیوانی دادپەروەریی تایبەتمەندەوە ئەو کاتەی بە بڕیارێک  هەتاامە وهاوسەرگیرییەکە بەردە

 .دەهێنرێت پێ یکۆتایی

توانن داوای جیابوونەوە ەدخانەی تایبەتمەند بە ژنان پەنابردنیان بۆ لە دوای هەردوو هاوسەرەکە  -٢
 :خوارەوەدا ڕەوشانەیلەم  بکەن ی تایبەتمەندیبەردەم دیوانی دادپەروەر لە

  و زیان لێکترازاننەوە بەهۆی . جیابوو١

 وگەیاندووە  زیانی پێ دیکەالیەنەکەی  کە هاوسەرەکان بانگەشەی ئەوەی کردئەگەر یەکێک لە 
خانەی تایبەتمەند بە بۆ  یشدوای پەنابردن تەنانەت ی هاوبەش لە گەڵی بەردەوام بێتکلە ژیانێناتوانێت 

  .ژنان



بە مەبەستی ئاشتەواییی نێوان هاوسەرەکان دیاری دەکات.  دیوانی دادپەروەری دوو شارەزا -ا
دەکرێت  هەروەها ،دەبێتخۆیان  یانی هاوسەرەکان و بە ڕەزامەندیەکلە خزمشارەزایەکان 

 .خزمیشیان نەبن شارەزایەکان

دیوانی دادپەروەری دەنێرن لە ماوەیەک کە لە پازدە ڕۆژ زیاتر دوو شارەزایەکە ڕاپۆرتەکانیان بۆ  -ب
 نا. نت جا ئاشتەواییەکە دروست ببێت یانەبێ

ی هەردوو هاوسەرەکە لە یدا ڕاددەی بەرپرسیارێتیانڕاپۆرتەکەلە پێویستە لەسەر دوو شارەزایەکە  -ت
 نێوانیاندا بکرێت. ، ئەگەر نەتوانرا ئاشتەوایی لەەکانیان دیاری بکەنئازار و ناڕەحەتیی

ئەگەر هاتوو الیەنی  بکات ەیە داوای قەرەبووکەوتووە مافی ئەوەی ه ئەو الیەنەی زیانی بەر -ث
 ی خرایە ئەستۆ. بەرامبەر هەموو مامەڵە خراپەکان

 .بگونجێت ئاستیی خراپیی مامەڵەکە و توانای داراییانپێویستە پێبژاردنەکە لەگەڵ ڕاددەی  -ج

  هێنرێت.ب بەکارزیانەکە  بۆ سەلماندنی نکانی سەلماندیەدەتوانرێت هەموو ڕیگا -ح

دەنرێت کە ڕەوایەتی بە جیابوونەوەی دەستبەجێ دەدات بە بەو زیانە دای هاوسەرگیری یناپاک -خ
 .الیەنی بەرامبەر

 بەهۆی دیارنەمان. جیابوونەوە ٢

دیار نەما، ئەوا کی قبوڵکراو ەبۆ ماوەی سێ ساڵ و بەبێ بیانوولە هاوسەرەکان  کئەگەر یەکێ -١
  جیابوونەوە بکات.دەتوانێت داوای ەی دیکە الیەنەک

کرایەوە،  نەما و بەشێوەیەکی فەرمی دیارنەمانەکەی پشتڕاست ئەگەر یەکێک لە هاوسەرەکان دیار -٢
لە بەردەم خانەی بۆی هەیە دوای تێپەڕبوونی چوار ساڵ بەسەر دیارنەمانەکەی  دیکەالیەنەکەی 

 داوای جیابوونەوە بکات.دادپەروەریی تایبەتمەند 

  ی زیندانیکردن. جیابوونەوە بەهۆ٣

بێت بۆ ژیانی هاوبەش،  بەرووئابڕکە درا،  ی قێزەون حوکمکبە تاوانێئەگەر یەکێک لە هاوسەرەکان 
 داوای جیابوونەوە بکات. بەجێتدەسدەتوانێت  دیکەئەوا الیەنەکەی 

 (نەفەقە) دابیننەکردنی بژێوی. جیابوونەوە بەهۆی ٤

الیەنەکەی تر ئەرکە ماددیەکانی  لە هاوسەرەکان داوای جیابوونەوە بکات ئەگەر کدەکرێت یەکێ
 . ئەوەی لە تواناشیدا هەیەجێبەجێ نەکات سەرباری  بەرامبەر بە خێزانەکەی بەبێ هۆکار

 بەجێهێشتن . جیابوونەوە بەهۆی٥

الیەنەکەی الیەن لە لە هاوسەرەکان داوای جیابوونەوە بکات بە هۆکاری بەجێهێشتنی  کدەکرێت یەکێ
کە   سکااڵلێکراوەکەدیوانی دادپەروەری ماوەیەک دەدات بە هاوسەرە  .بۆماوەی شەش مانگ دیکەوە

 ڕەتی ئەگەر سکااڵلێکراو .لە شەش مانگ زیاتر نەبێت بۆ ئەوەی بگەڕێتەوە بۆ ژیانی هاوسەرگیری
دیوانی لەم بارودۆخەدا بوو لەسەر بڕیارەکەی،  سور دوای تێپەڕینی ماوەی دیاریکراویش کردەوە و

 دادپەروەری بڕیاری جیابوونەوە دەدات.

 :/١٢ماددەی /



ببنەوە و  ئەوەی ئاشت ی بۆی هەیە ماوەیەک بدات بە هاوسەرەکان بۆردەستەی دادپەروە -١
ئەوەی  پێش تمانگ کەمتر نەبێ سێلە  ماوەیە بە جۆرێک کە ئەو بگەڕێنەوە بۆ ژیانی هاوسەرگیری

 بدات.بڕیاری جیابوونەوە 

ی یوێژکاری دەروونی یان کۆمەاڵیەتادیوانی دادپەروەری بۆی هەیە هاوسەرەکان بباتە الی ڕ -٢
 و ڕێکارانەی کە لە ماددەی پێشووتربکات بە ئەوەی دەست تایبەتمەند بە کاروباری خێزان، پێش

 باسکراون.

 :/١٣ماددەی /

کۆتایی بە ژیانی  و خۆیانی یبە ڕەزامەند و بکەون ەکان مافی ئەوەیان هەیە ڕێکهاوسەر
ی یی دادپەروەردیوانئەمە جێگیر بکەن بە بڕیارێکی کە سەریان  پێویستە لە .ێننههاوسەرگیری ب

 ەکانیان.ییقانوونتایبەتمەند دوای ئامادەبوونی خۆیان یان بریکارە 

 

 مسێیە دەروازەی

 جیابوونەوەی لێکەوتەکان

 :/١٤ماددەی /

هێناوە، مافی ئەوەیان بە ژیانی هاوسەرگیریی هاوبەش کە بە جیابوونەوە کۆتاییان  یالیەنە ئەو دوو
هاوسەرگیری لەگەڵ کەسانی  لە ڕێککەوتی دەرچوونی بڕیاری جیابوونەوەیانەوەهەتا سێ مانگ نییە 

 .دیکە بکەن

 دایەنی

 :/١٥ماددەی / 

 ی منداڵەکە.یدایەنی مافی دایکە بە لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەند -١

 .دەگوازرێتەوە ی ڕاستەوخۆ بۆ باوکیلەدوای دایکەوە دایەن -٢

، مەگەر تەنیا ێتەوەبۆ باوک دەگوازر یدایکی منداڵەکە دایەن یان مردنی لەکاتی لەدەستدان -٣
  بخوازێت. دیکەی منداڵەکە شتێکی یبەرژەوەند

ییەوە، هەروەها نەبوونی نەبوون یان نەتوانینی بەخێوکردنی منداڵەکە لە الیەن دایک و باوک لەکاتی -٤
، دەستەی ژن سەرپەرشتیکردن و دایەنیکردنی دایەن لە ناو خزمەکانی منداڵەکە هەتا پلەی سێیەم

 .لە ئەستۆ دەگرێت بەخۆیان منداڵەکە لە یەکێک لە خانەکانی سەرپەرشتیکردنی سەر

ی پێی پەیڕەوە ب لە ئەستۆ دەگرێت منداڵە شەهیدەکان سەرپەرشتییدەزگای خێزانی شەهیدەکان  -٥
 ی خۆیان.ییناوخۆ

 :/١٦ماددەی /

ڕووی تەندروستی و  دەبێت مەرجی ژیری و توانای گرینگیدان بە منداڵ لە  یلێوەشاوەیی بۆ دایەن
 بێت. ونی و ڕەوشتی لەگەڵداودەر



 :/١٧ماددەی /

 :دەگوازرێتەوە بۆ باوکلە دەست دەدات و مافەکە خوارەوەدا  ڕەوشانەیلەم  دایک مافی دایەنی

الیەن  لە ێکدەبێت بە ڕاپۆرت . ئەوەشبوو ی بێچارەسەرشی نەخۆشییەکی درێژخایەنوئەگەر تو -١
 .بسەلمێندرێت ەی تایبەتمەندەویلیژنەی پزیشک

 .حوکم درا ئەگەر بە تاوانێکی قێزەون -٢

لەکاتی مانەوەی جۆرێک ژیانی منداڵەکە  بەیان دەروونی بوو  ژیریئەگەر تووشی نەخۆشییەکی  -٣
 بکەوێتە مەترسییەوە و ئەوەش بە ڕاپۆرتی پزیشکی پشتڕاست بکرێتەوە.ێر سەرپەرشتیی ئەودا لەژ

 بە یشبەڕاشکاوی دەستبەرداری مافی دایەنیکردن بوو، دەبێت ئەمەبەبێ هۆکار و ئەگەر دایکەکە  -٤
 جێگیر بکرێت.  ی فەرمی لە بەردەم دەزگای دادوەریداکۆنوسێک

دایەنیکردن، ئەگەر ئەم نابێتە هۆی لەدەستدانی مافی  دیکەدایک لەگەڵ کەسێکی  یهاوسەرگیری -٥
 :مەرجانە هەبن

 .توانای هەبێتهاوسەرەکە دەبێت  -آ

بەڵێن بدات کە سەرپەرشتی لە گرێبەستی هاوسەرگیرییەکەدا  ی منداڵەکەهاوسەری دایک دەبێت -ب
 ناگەیەنێت. منداڵەکە دەکات و زیانی پێ

 بەبێ پرسی باوکی منداڵەکە. بێتژیا ی واڵتدەرەوە و لە هێشتبێت ی بەجێاسووریئەگەر  -٦

دەست دەدات و  هێشت ئەوا مافی دایەنی لە دایکەکە منداڵەکەی بەجێلە ماوەی دایەنیدا ئەگەر  -٧
 .ڕاستەوخۆ دەگوازریتەوە بۆ باوکەکە لەگەڵ ڕەچاوکردنی بەرژەوەندیی منداڵەکە مافەکە

 :/١٨ماددەی /

بەبێ  ناتوانێت گەشت بە منداڵەکە بکات کام لە دایک یان باوک کە مافی دایەنی پێ درابێتهەر  -١
وەرگرتنی ڕەزامەندیی نووسراوی پێشوەختەی الیەنی بەرامبەر، دەبێت نووسراوەکە لە بەردەم 

 دەستەی جێبەجێکردن بە شێوەیەکی فەرمی پەسەند کرابێت. 

سراوی  وەزامەندی نوڕگەشت بە منداڵەکان بکات ئەگەر  دایەنی مندااڵنی شەهید ڕێگای پێنادرێت -٢
 لەالیەن دەزگای خێزانە شەهیدەکانەوە وەرنەگرتبێت.

ئەگەر ترسی ڕفاندنی مناڵەکان لەالیەن دایەنەکەوە هەبوو، ئەوا ئەو دایک و باوکەی کە  -٣
داواکارییەک پێشکەشی دەستەی جێبەجێکردن دەکەن بۆ دابینکردنی دوو  منداڵەکەیان مەترسی لەسەرە

 سووریبڕی دوو ملیۆن لیرەی  بە پێدانی دەدەن دەستەبەر )کەفیل(، لەم داواکارییەدا کەفیلەکان بەڵێن
 ا.سووریبۆ هەریەکەیان بۆئەوەی دایەنەکە نەتوانێت ڕابکات بۆ دەرەوەی  هاوتابەشیوەی نیوە و 

بکات، دایەنییەکە دەگوازرێتەوە بۆ ئەو دایک یان باوکەی  ن نەیتوانی دوو کەفیلەکە پەیدائەگەر دایە -٤
 داوای کەفیلی کردووە.کە 

 

 :/١٩ماددەی /



ئەگەر منداڵەکە تەمەنی پازدە ساڵی تەواو کرد، مافی ئەوەی هەیە بە ئارەزووی خۆی لەگەڵ دایک یان 
تەمەنی هەژدە ساڵی  تاوەکو  بمێنێتەوە پلەی دوو تاهەیەکێک لە خزمە نزیکەکانی  لەگەڵ باوکی یان

لەگەڵ  بژاردەیە ی دەبێتەتەمەنی پێگەیشتووی ئەوا ریچووئەگەر دادگا لەبی دەکات، تەواو
 لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندی منداڵەکە بە بەردەوامی.

 

 چاوپێکەوتن )بینین(

 :/٢٠ماددەی /

 ەن ئەوەی دیکەیانەوەالی و باوکەکە مافی بینینی منداڵەکانیان هەیە کە لە کدای هەر یەکێک لە -١
ی یبەپێی گونجانی بەرژەوەند بەشێوەیەکی هەفتانە و بۆ ماوەی ڕۆژێکی تەواو وسەرپەرشتی دەکرێت، 

 منداڵەکە.

لە  ئەو ڕێککەوتنە کئەوەوە ڕێککەوتن بکەن بەمەرجێ یدەکرێت دایک و باوکەکە بە پێچەوانە -٢
 .بکەن تۆمار ی دەستەی جێبەجێکردنال

 لە چوارچێوەی بەرپرسیارییەتیی سزاییداگرتووە وەرمنداڵەکەی کە پێویستە لەسەر ئەو الیەنەی  -٣
 ڕۆژی دواتر و لە کاتی دیاریکراودا منداڵەکە بۆ دایەنەکە بگەڕێنێتەوە.

ی یر سەرپەرشتێژ ئەگەر لەمافی بینینیان هەیە مانگی جارێک خێزانەکانی دایک و باوکی منداڵەکە  -٤
منداڵەکە  یلەگەڵ ئەوەشدا دەبێت بەرژەوەندی .یان دایک و باوکی نەمابێت بێت دایک یان باوکدا

 .ڕەچاو بکرێتبەڕوونی 

 :/٢١ماددەی /

بڕیاری  دیکەکاتێکدا الیەنەکەی  دەکات لە بینینی منداڵ لە دەدرێت کە ڕێگری ئەو الیەنە سزا -١
 لەسزایەکە بە بەندکردن  .یەک هەوڵی بینینی منداڵەکەی داوەجار لەسەر گرتووە و سێدادوەری وەر

ردنی کۆمەاڵیەتی و پێبژاردنی دارایی بە بڕی پەنجا کدەبێت یان بە کارپێ کنێوان سێ مانگ بۆ ساڵێ
 .دەبێت سووریهەزار لیرەی 

 منداڵەکە. یبژێویابێت بە دابینکردنی نئەو هاوسەرە مافی بینینی منداڵەکەی نییە کە پابەند  -٢

 

 بژێوی:

 :/٢٢ماددەی /

ی و بەپێی توانایان جا ئەوە لە مندااڵن دەکەوێتە ئەستۆی دایک و باوکەکە بە هاوبەشی یبژێو -١
 ڕەوشی خێزانداریدا بێت یان دوای جیابوونەوە.

 بژێوی ئەمانە دەگرێتەوە: خواردن و خواردنەوە و جلوبەرگ و دەرمان و خوێندن. -٢

ی کبین بکەن بۆئەوەی ژیانێاد یانشوێنی مانەوە بۆ منداڵەکانلەسەر دایک و باوک پێویستە  -٣
 بێنن. بەدی یان بۆشایستە



 بە مەبەستینەما، ئەوا باپیرە شوێنی باوک دەگرێتەوە  ئەگەر بە هەر هۆکارێک باوک دیار -٤
 بژێوی. دابینکردنی

 منداڵەکان بەردەوام دەبێت تا ئەو کاتەی کە خوێندنی زانکۆیی تەواو دەکەن. یبژێوی -٥

هاوسەرەکان و  یگوێرەی ڕەوشی دارایی منداڵەکان زیاد و کەم بکرێت بە یدەکرێت بژێوی -٦
 بارودۆخی واڵت.

ی دیاریکراو وەرناگیرێت ئەگەر شەش مانگی بەسەردا یی بژێوەوەو کەمکردن کردنداوای زیاد -٧
 نەبووبێت. تێپەڕ

بکەن  دابین یانپێویستە لەسەر دایک و باوکەکە بەپێی توانای داراییان شوێنی مانەوە بۆ منداڵەکان -٨
 شیان.ەدوای جیابوونەو لەتەنانەت 

بۆ دایک و باوک بگەڕێتەوە ئەوا  یهەبوو کە خاوەنداریێتی بە هاوبەش ێکی مانەوەئەگەر شوێن -٩
 دایک و کمەرجێ ئەو کاتەی خوێندنەکەیان تەواو دەکەن بە هەتامنداڵەکان لەگەڵ دایەن تێیدا دەمێننەوە 

 .یانمنداڵەکان یوەندیەبەرژ بۆ باوک پێچەوانەی ئەوە ڕێککەوتنێکیان نەکردبێت

 

 چوارەم دەروازەی

  نزیکەکان کەسە ییبژێو

 :/٢٣ماددەی /

ئەو منداڵەی کە ژیانی باشە جا گەورە بێت یان بچووک پێویستە لەسەری بژێوی دایک و باوکە  -١
 .بکەن بتوانن داهاتیش پەیدائەگەر  تەنانەتهەژارەکەی دابین بکات 

لە الیەن میراتگرە  بکەن هەموو ئەو هەژارانەی کە ناتوانن داهات پەیدا یپێویستە بژێوی -٢
 .ماوە بەجێ پێی ئەو میراتەی بۆیان بکرێت بە دابین اشەنزیکەکانیانەوە کە ژیانیان ب

 دەکرێت. کەوە خەرجیەخزمە نزیکەکان لە ڕۆژی داوا یبژێوی -٣

 

 وپۆشکراوەکانڕو و زێڕ و بەزێڕ)ناوماڵ(  ئامادەکارییەکان

 :/٢٤ماددەی /

دەیانهێنێت  خێزانیبۆ ماڵی کەلوپەلە ئامادەکارییەکان هەموو ئەوانە دەگرێتەوە کە ژن لەگەڵ خۆیدا  -ا
یان یخۆی خاوەنداریەت . ئەمە ئەو کەلوپەالنە دەگرێتەوە کە ژنجا سەرچاوەکەیان هەرچییەک بێت

و دیاری لەالیەن هاوسەرەکەی و و، یان وەکبێتکەسوکارەکەیەوە بۆ ژنەکە بکات یان لەالیەن 
 بهێنرێت. سوکارەکەی بۆیەک

دەیانکڕێت بە  پێکهێنانی ژیانی خێزانیی هاوبەشلە کاتی  ئەو کەلوپەالنەی ژن بە داهاتی خۆی -ب
 ، ژن بە خاوەنیان دادەنرێت.ننانرێ کەلوپەلی ئامادەکاری دا



بەڵگەی  دەهێنرێت بە بەکاربۆ سەلماندنی کەلوپەلە ئامادەکارییەکان هەموو ڕێگاکانی سەلماندن  -ت
 شەوە.یکەسی

 بەهاوبەشی پێکهێنانی ژیانی هاوسەری کە هاوسەرەکان لە هەموو ماڵێکی گوازراوە و نەگوازراوە -ث

 ، خاوەنداریێتی بۆ هەردووکیان دەگەڕێتەوە.دەکەنەوە کۆی 

 ڕێک خۆیاندا لەسەر شێوەی خاوەنداریەتییە هاوبەشەکەی ماڵوموڵکیان لەناو دەکرێت هاوسەرەکان -ج
 دواتر.یان بەڕێککەوتنی بێت ردنەوەی لەناو گرێبەستی هاوسەرگیریدا یاکج جا ئەوە بە ،بکەون

 

 :/٢٥ماددەی /

کە ژن لەگەڵ خۆی دەیانهێنێت بۆ ماڵی هاوسەریێتی هەر بە ڕازاندنەوە کەلوپەالنەی و  زێڕئەو  -١
 بکات بەبێ دەستتێوەردانی مێرد. هی خۆی دەمێننەوە و دەتوانێت خۆی مامەڵەیان پێوە

ئەگەر مێرد بە ڕەزامەندی یان بێڕەزامەندی ژن مامەڵەی بەو زێڕ و کەلوپەالنەوە کرد، ئەوا  -٢
 و پێوەرەوە. رڕووی کێش و جۆ پێویستە لەسەری لە هەمان شێوە بۆی بگەڕێنێتەوە لە

وپۆشکراوەکانی بە هەموو ڕێگاکانی وژن دەتوانێت مامەڵەکردنی مێردەکەی بە زێڕ و بەزێڕڕ  -٣
 ەلمێنێت.سەلماندن بس

 

 ماڵە گوازراوەکان بەهەدەردانی

 :/٢٦ماددەی /

گوازراوەکانی خێزانیان بکەن و  ەرەکان بە نابەرپرسانە مامەڵە بە ماڵەهاوسیەک لە  هەر ئەگەر
ئەوا ئەو دەستیان بەسەردا بگرن  یانبدەن  هەدەریان بە الیەنی بەرامبەربەمەبەستی زیانگەیاندن بە 

 سووریکە لە سەد هەزار لیرەی  کو پێبژاردنێ کلەنێوان سێ مانگ بۆ ساڵێهاوسەرە بە بەندکردن 
 دەدرێت و لەگەڵ ئەوەشدا ناچاردەکرێت ماڵەکە بگەڕێنێتەوە و قەرەبووش بداتەوە. کەمتر نەبێت سزا

جا ئەو ماڵە بڕێک پارە یان شتومەک یان کەلوپولی ناوماڵ یان بەڵگەنامەی فەرمی یان بۆندی دارایی 
 بێت.

 

 نجەمپێ وازەیدەر

 ڕەچەڵەک

 :/٢٧ماددەی /

دەگەڕێتەوە بۆ باوانی ئەگەر هاوسەرگیرییەکە دروست بوو و ئەم دوو مەرجەی  منداڵی ڕەچەڵەک -١
 خوارەوەشی تێدابوو.

 بێت لە ماوەی دووگیانی.نەکەمتر کە بووبێت  گرێبەستی هاوسەرگیری ماوەیەکی بەسەردا تێپەڕ  -ا



 یان نەبینیبێتیەکتر پێکراوتهەسبسەلمێنرێت کە دوو هاوسەرەکە بە شێوەکی  تهەروەها نابێ -ب
لە هاوسەرەکان بۆماوەیەکی زۆر کە زیاتر بێت لە ماوەی دووگیانی لە واڵتێکی  کئەوەی یەکێ ووەکو
 نەمێنێت. دیار دیکە

 بۆ نەکات،و خۆی دانی پێدا نەنێت یان بانگەشەی  لەو دوو مەرجەی سەرەوە بێتەدی کئەگەر یەکێ -٢
 ڕەچەڵەکی منداڵەکە بۆ مێرد ناگەڕێتەوە.

 یە.یسەدو هەشتا ڕۆژ کەمترین ماوە و ساڵێک زۆرترین ماوەی دووگیان -٣

بۆ دایک و باوک و  DNAهەروەها دەکرێت ڕەچەڵەک بسەلمێنرێت بە ئەنجامدانی پشکینی  -٤
 منداڵەکە.

 

 شەشەم دەروازەی

 پەیوەندیدار بە خێزانتاوانەکانی 

 هاوسەرگیری بەزۆر

 :/٢٨ماددەی /

بۆ هاوسەرگیری بکات  )کچ یان کوڕ( لە گەنجێکی خۆی زۆری هەر کەسێک بەبێ ڕەزامەندی -١
ئەوا بە بەندکردن لەنێوان شەش تا سێ ساڵ و پێبژاردنی سەد هەزار بۆ پێنج سەد هەزار لیرەی 

ان یزانیاریکە دەنرێت ئەگەر سەلمێنرا  دەدرێت، هەمان سزا بۆ هاوسەرەکانیش دا ری سزاوسو
 .هەبووە پێش هاوسەرگیرییەکە کە لەزۆرلێکردنەدەربارەی 

ئەو کەسەی زۆیلێکراوە بۆ هاوسەرگیری مافی ئەوەی هەیە سکااڵ تۆماربکات لە ماوەی شەش  -٢
 مانگ لە بەرواری ڕاستەقینەی هاوسەرگیری. 

دانانرێت تەنانەت  نەدابوو، ئەوا سزای بۆ ڕووی لە نێوان دوو هاوسەرەکەدا کگەیشتنەئەگەر بەی -٣
 .یشدوای گرێبەستی هاوسەرگیری

 

 فرەژنی

 :/٢٩ماددەی /

ئەوا دەبێت  دیکە ئەنجام بداتهاوسەرگیرییەکی  کەیداخێزانداریەماوەی  لە خێزاندارێکهەر  -١
دەکرێت لەسەر تاوانی  بکرێنەوە، هەروەها دوو هاوبەشەکە لێپرسینەوەیان لێ یەکتر جیا دەستبەجێ لە

هەتا پێنج سەد دەدرێن بە بڕی پێبژاردن سزای فرەژنی و بەند دەکرێن بۆ ماوەی ساڵێک تا دوو ساڵ و 
 وری.وهەزار لیرەی س

دەنرێت  ئەو شاهیدانەی شاهیدی دەدەن دادەخات و  هەمان سزا بۆ ئەو کەسەی گرێبەستەکە ڕێک -٢
 پیاوەیە.ی دووەمی ئەو یکە ئەوە هاوسەرگیر هەبووبێتیان یزانیار بەو مەرجەی

ی دیکەلەکاتی هەبوونی دووگیانی، منداڵەکە مافەکانی ڕەچەڵەک و بژێوی و هەموو مافەکانی  -٣
 ببنەوە. نەکە دەبێت جیایەدەپارێزرێت و دووال



 

 هاوسەرگیری یناپاکی

 :/٣٠ماددەی /

بۆ  کنێوان ساڵێ بە بەندکردن لە بدات )ژن یان پیاو( خیانەتی هاوسەرگیری ئەنجام کهەرکەسێ -١
، هەروەها نابێت بە کەمتر لە دوو ساڵ ری سزا دەدرێتوسێ ساڵ و پێبژاردنی سەد هەزار لیرەی سو

 .دابێت بدرێت ئەگەر ناپاکییەکەی لە ماڵی هاوسەریدا ئەنجام سزا

اڵ تۆمارنەکات لە تاوانلێکراو و زەرەرمەندە خۆی نەبێتە داواکار و سکای کە ئەگەر ئەو هاوسەرە -٢
 ماوەی سێ مانگ لە ڕۆژی زانینی تاوانەکەوە، ئەوا بەدواداچوونی سزایی بۆ ئەم تاوانە ناکرێت.

ئەو کەسەی کە وەک هاندەر یان دەستێوەردەر یان هاوبەش بەشداری لە تاوانەکەدا دەکات، بە  -٣
 هەمان سزای ئاماژەپێکراو سزا دەدرێت.

 ناکرێن. و کەتنی بینراو، بەڵگەکانی سەلماندن قبوڵدانپێدانانی دادوەری لە جگە  -٤

تیمی زیانلێکەوتوو لە تاوانی ناپاکی  وایادلەسەر  دەدرێت ڕاستەوخۆ یبڕیار بە جیابوونەوە -٥
 هاوسەرگیری.

 وازهێنانی هاوسەر لە مافەکەی دەبێتە هۆی وازهێنان لە سکااڵی مافی گشتی و سکااڵی کەسی -٦
 بەرامبەر هەموو تاوانبارەکان.

هۆی وازهێنان لە  ی تیمی زەرەرمەند بۆ دەستپێکردنەوەی ژیانی هاوبەش دەبێتەیڕەزامەند  -٧
 سکااڵیەکە.

 

 ناکام یهاوسەرگیری

 :/٣١ماددەی /

 ناکام هەر نێر و مێیەک دەگرێتەوە کە هەژدە ساڵی تەمەنی تەواو نەکردبێت. -١

 کلەنێوان ساڵێ رگیری بە منداڵەکەی بکات بە بەندکردنەهاوسر پیاو( ئەگەسەرپەرشتیار )ژن یان  -٢
لەگەڵ ڕەچاوکردنی بڕگەی  سزا دەدریتری وو پێبژاردنی پێنج سەد هەزار لیرەی سو بۆ سێ ساڵ

 یەک لە ماددەی پێنجی ئەم قانوونە.

ەوشی ناکامی بە ڕ پێش هاوسەرگیرییەکە ئەم سزایە ئەو هاوسەرە پێگەیشتووەش دەگرێتەوە کە -٣
 زانیوە. کەسەکەی

 و قەرەبوو بری خوێن هاوسەرگیری لە

 :/٣٢ماددەی /

ش کە ییەک لە هاوسەر)پیاو( و ئەو دایک و باوکە هەرلە هاوسەرگیری لە بری خوێن و قەرەبوو، 
هەتا پێنج  یپێبژاردنبە ەکەیان قبووڵە بە بەندکردن لە نێوان شەش مانگ بۆ یەک ساڵ و یهاوسەرگیری

ئەو تاوانە بەدواداچوونی بۆ ناکرێت ئەگەر لەسەر بنەمای  سزا دەدرێن.  ریوسەد هەزار لیرەی سو



ڕاستەقینەی  ڕێککەوتیسکااڵیەک نەبێت لە ماوەیەک کە زۆرتر نەبێت لە سێ مانگ لە 
 هاوسەرگیرییەکەوە.

 (گۆڕینەوە) ی ژن بە ژنیهاوسەرگیر

 :/٣٣ماددەی /

ژن بە ژنە سزا دەدرێن بە بەندکردن لەنێوان سێ مانگ بۆ ساڵێک و  هاوسەرگیریالیەنەکانی 
 یەکەیان ئەگەر ژن زۆری لێ وری بۆ هەروپێنج سەد هەزار لیرەی س لەپێبژاردن  کە زیاتر نەبێت 

 بۆ ئەو هاوسەرگیرییە. کرابێت

 کچ دنیسەلێشوان

 :/٣٤ماددەی /

بکات بەمەبەستی ئەوەی ناچاری بکات بۆ  هاوسەرگیریهەرکەسێک ڕێگری بکات لەوەی کچێک 
پلەی  هەتاگەڵی هەیە  کە خزمایەتی لە بکات دیکەئەوەی هاوسەرگیری لەگەڵ خۆی یان کەسێکی 

سزا  ریودوو، ئەوا بە بەندکردن هەتا ماوەی سێ ساڵ و پێبژاردن هەتا پێنج سەد هەزار لیرەی سو
 .دەدرێت

 :/٣٥ماددەی /

یان لەنێوان خوشک و برایەکاندا جا لە یەک دایک  لقەکانی نزیکایەتی خوێنڕشتن لە نێوان بنەچە و -١
لە کە ئەوا بە زیندانی  ،و زاواونێوانیشیاندا ئەوانەی لە ماڵ لەگەڵیان دەژین وەک لە ،و باوک بن یان نا

  .سزا دەدرێن سووریێنج ملیۆن لیرەی پدە ساڵ کەمتر نەبێت و پێبژاردنی 

 دەکرێت. دەدات و لێی قەدەغە ردن لەدەستتاوانبار مافی سەرپەرشتیک -٢

 :/٣٦ماددەی /

ببینن  یی کەسییەموو ڕێکخراوەکانی ژنان یان یەکێتییەکانی ژنان مافی ئەوەیان هەیە ڕۆڵی داواکاره
-٢٩لەو سکااڵیانەی پەیوەندیدارن بە کوشتنی ژنان، لێدان و ئازاردان و ئەو تاوانانەی لە ماددەکانی /

کەوتووە  تەنانەت ئەگەر ئەو ژنەی زیانەکەی بەر ،ئاماژەیان بۆ کراوە /٣٥-٣٤-٣٣-٣٢-٣١
 ش نەکات.یسکااڵ

 ۆرەکانجحوکمە جۆراو

 :/٣٧ماددەی /

ە، لە هەموو قانووندەکرێنەوە بەپێی حوکمەکانی ئەم  ئەو داوایانەی لەالیەن هاوسەر)ژن( بەرز
 دادوەرییەکان دەبەخشرێن. اتەسومڕ

 :/٣٨ماددەی /

یی هەموو هەوڵی خۆیان دەدەن بۆ زانینی هۆکارەکانی او لیژنەکانی ئاشتەوخانەی ژنان  -١
و هەردوو بن  دەکەنەوە کە تەنیا خۆیان ئامادە و لە دانیشتنێکدا کۆیان لێکترازانی هاوسەرەکان
 دەدەن بۆ چارەسەرکردنی کێشەی نێوانیان. هاوسەرەکە هەوڵی خۆیان



لە یەکەم دانیشتن و نی لەگەڵدا هاوپێچ نەکرابێت ئەوا ڕاپۆرتی خانەی ژنا سکااڵیەکی خێزانی ەره -٢
بۆ  سکااڵیەکە دەگەڕێنێتەوەدەستەی دادپەروەری تایبەتمەند پێش ئەوەی سەیری ناکۆکییەکە بکرێت 

  نێوان دوو هاوسەرەکە بدات. ئاشتەوایی لە یخانەی تایبەتمەندی ژنان بۆ ئەوەی هەوڵ

 :/٣٩ماددەی /

بدەن بۆ ڕیگریکردن لە هاوسەرگیری، لە هەر کاتێکدا  بۆیان هەیە هەوڵخانەی ژنان و کۆمین  -١
 :یشت لەم حاڵەتانەی خوارەوەدایگە یان پێیزانیار

 فرەژنی -ا

 ناکامی یهاوسەرگیر -ب

 بەزۆر یهاوسەرگیری -د

 بری خوێن هاوسەرگیری لەژن بە ژنە و  -ج

قایلکردنی الیەنەکان بۆ پاشگەزبووبەوە لە ئەگەر هەوڵەکانی خانەی ژنان و کۆمین نەبوونە هۆی  -٢
 هاوسەرگیرییەکە، ئەوا پێویستە لەسەریان ڕاستەوخۆ هەواڵبدەن بە داواکاری گشتی بەپێی ڕێکارەکان.

 :/٤٠ماددەی /

ی سزادانی کارپێکراو لە ئێستادا، ئەوا کار بە قانوونە لەگەڵ قانوونکاتی دروستبوونی دژیەکی ئەم  لە
ئەو کاتەی حوکمەکانی پەیوەندیدار بە هاوسەرگیری و  هەتاە دەکرێت ونقانوحوکمەکانی ئەم 

ی قانوونی شارستانی و بڕگە سزاییەکان لە قانوونلێکەوتەکانی و جیابوونەوە و لێکەوتەکانی لە 
 سزادانی نوێ جێیان دەکرێتەوە.

 :/٤١ماددەی /

ن ئەنجومەنی یاسادانان لە لە الیەکە  وەیە دەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە لەو ڕۆژەقانوونئەم 
 ند دەکرێت.ەپەسهەرێمی جزیرەوە 

 

 

 ٤/٢/٢٠٢٣امودا ع -

 

 

 هاوسەرۆکایەتی

 لە هەرێمی جزیرە زاگۆنسازیلە ئەنجومەنی 

 ئەلحەبیبآ. حیکمەت           ئاریا مەال ئەحمەد .ا


