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 :یپێشەك

 

مانگی بۆ  ٢٤کخراوی هارتالند ئەالیەنسی نێودەوڵەتی بە هاوبەشی لەگەڵ کۆمسێۆنی ئەوروپا، پرۆژەیەکی ڕێ

یمانگا دادوەریەکان لە عیراق و هەرێمی خزمەتگوزاری پە ئەنجامدانی چاکسازی لە پێشکەشکردنی

ەری هەروەها باشترکردنی بارودۆخی لە ریگەی پاڵپشتی گەیشتن بە دادپەروجێبەجێدەکەن، کوردستاندا 

 گرتووخانەکان.

کاردەکات بۆ باشترکردنی چوارچێوەی نیشتمانی بۆهاوکاری یاسایی  ئەالیەنس  بۆ ئەم مەبەستە هارتالند  

ەتیەکان و یاسا نیشتمانیە پەیوەندیدارەکانی ڵنێودەو بێت لەگەل پێوەرە هاوتا بۆ ئەوەیدادوەری نەوجەوان 

یاسا، هەروەها پاڵپشتی گەیشتن بە دادپەروەری بۆ گرووپە الوازەکان، لە  نانی الدەرلەگەڵانەوجەوتایبەت بە 

  نێویاندا مندااڵن و نەوجەوانانی الدەر لە یاسا.

 تاوانی بچوک )کەتن(یان ئەنجامداوە انەی لەگەڵ یاسادا  ئاماژەیە بۆ ئەو نەوجەوان نەوجەوانانی ناکۆکزاراوەی 

ساڵییان تەواونەكردووە ،كە ئەوەش تەمەنی بەرپرسیارێتی  (١٨) ساڵییان تەواو كردووە و (١١) و )جانحین(

ی ساڵی ١٤ ی تاوانكاریی لە هەرێمی كوردستان ژمارەكردنی تەمەنی بەرپرسیارێتیاساییە بەپێی یاسای دیاریی

( لە یاسای ٣ماددەی )ساڵ دەگرێتەوە بەپێی  ١٨ساڵ بۆ  ٩لە عیراقدا هەرچەندە تەمەنی نەوجەوان  .٢٠٠١

 بەم پێیە بەرپرسیارێتی تاوان ناکەوێتە ئەستۆی ئەو ( ،١٩٨٣)( بۆ ساڵی٧٦) ی نەوجەوانان ژمارەرچاودێ

مندااڵنەی کردەوەیەک ئەنجامدەدەن بەدەر لەو تەمەنەی لەسەرەوە ئاماژەی پێدراوە، هەروەها لە هەرێمی 

ساڵی  ١١تاندا  داوای سزایی بەرزناکرێتەوە لەسەرکەسێک کە لەکاتی ئەنجامدانی کردەوە تاوانکاریەکە کوردس

 تەواو نەکردبێت.

 

ناو سیستەمی دادوەریی و چونەتە  ئەنجامداوەیان )تاوانی بچوک( كەتن کە ژمارەی ئەو نەوجەوانانەی

 ٢٠١٧و  ٢٠١٦و  ٢٠١٥و ٢٠١٤لە ماوەی هەر یەك لە سااڵنی  لە عێراق فەرمی بە شێوەیەکی نەوجەوانان

 ٤٠٠ – ٣٠٠می كوردستان ژمارەكە لە نێوان ، بەاڵم لە هەرێیبە نزیک ەداینەوجەوان ٢٤٠٠بۆ  ٢٠٠٠لە نێوان 

 . دایەنەوجەوان
 

وەزارەتی ناوخۆ ر بە بەئامانجی پەرەپێدانی هۆشیاركردنەوەی یاسایی كارمەندان لە دامەزراوە تایبەتەكانی سە

بە  دارنانەی پەیوەندیی پۆلیسی نەوجەوانان( لەسەر پێوەرە نێودەوڵەتییەكان و ئەو یاسا نیشتمانیی) بە تایبەت

خراپ  هیچ  بەکارهێنانیی بەبێ بەهێزكردنی دەرفەتەكانی گەیشتن بە دادپەروەر هەروەها الدەرەوەنەوجەوانانی 

توانای یاسایی بە نەوجەوانان و زامنكردنی  هاوکاریئاسانكردنی پێشكەشكردنی ومامەڵەکردنێک 

 ەوەیاسایی ان لە ڕوویاریكردنی چارەنوسیڕێوشوێنەكانی دی جۆرێکن بە كەس و كاریانەوە  بەپەیوەندییكردنیا

 انی مامەڵەکردنیشێوازەکەی بنەما نمونەییەكانی بۆ ڕوونكردنەو ی ڕێنماییە ئامادەکراوەبكات،  ئەم ڕێبەرئاسان 

 نەوجەواناندا.لەگەڵ  هێزەكانی پۆلیس

هەریەک لە نوێنەرانی بەشداری  بەرهەمی زنجیرەیەک کۆبونەوەی یەک لەدوای یەکە بەئەم ڕێبەرە 

بااڵی مافەکانی مرۆڤ لە  کۆمسیۆنیی ناوخۆی عیراق  و وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان، ەکانوەزارەت
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 نوێنەرانی ڕێكخراوە ڕێکخراوی یونسێف و، یئەنجومەنی بااڵی دادەورسەندیکای پارێزەرانی عیراق،  عیراق، 

لە چوارچێوەی پرۆژەی  وەەالیەنسی نێودەوڵەتی ئامادەكراسپۆنسەریی ڕێكخراوی هارتالند ئبە  هاوبەشەکان

پاڵپشتی وە ا، كە لەالیەن كۆمسیۆنی ئەوروپ ی نەوجەوانان لە عێراق: چاكسازی دادوەرداهاتووتنی پاراس

 ەکرێت.دارایی د

بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە تاڤگە رووف، ڕێکخەری 

( یان صالح صدیق، بەڕێوەبەری بەرنامەی عیراق taziz@heartlandalliance.orgپرۆژە)

(sbarzngy@heartlandaliance.org) 

 

 

 :بریتیە لە ەئەم پرۆژەیئامانجەکانی 

کۆڵینەوە و ماوەی ڕاگرتن بەر لە خراپ مامەڵەکردن لە قۆناغی لێزامنکردنی پاراستنی نەوجەوانان  -

 لە دادگاییکردن.

لیژنە تایبەتەکانی خێزان و ژنان و مندااڵن لە پەرلەمانی عیراق و کوردستان بە  کارکردن لەگەڵ -

 داڕشتنی یاسای نوێی منداڵ.یاسای چاودێری نەوجەوانان و هەموارکردنی ئامانجی

پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری هاوکاری یاسایی و خزمەتگوزاری تەندروستی دەروونی بۆ  -

 نەجەوانانی الدەر.

ی و هاوبەشەکانی لە دامەزراوە نیشتمانیەکان لە ماوەی ئەم هارتالند ئەالیەنسی نێودەوڵەتی رێکخراو -

 پرۆژەیە کاردەکەن لەسەر بونیادنانی توانای دادوەران و ئەندامانی داواکاری گشتی و ئەندامانی

 ڵێکۆڵەری دادی وتوێژەرانی کۆمەاڵیەتی لەرێگای جێبەجێکردنی ئەم چاالکیانەی لەی خوارەوە:

o لە بواری دادوەری نەوجەوانان ەوەتی و جۆریێچەند ڕاپرسیەک لەروویێبەجێکردنی ج. 

o  کردنی سیاسات و ربۆ پێشنیاپێشنیارو ڕاسپاردە و دەرەنجامەکانی ڕاپرسیەکە دەبێتە یارمەتیدەر

رێوشوێنەکانی و ڕێبەری ڕێنمایی پێویست بۆ جێبەجێکردنی سیستمی جێگرەوەکانی سزا، 

 دەستگیرکردن. پەنابردن بۆکەمکردنەوەی 

o بنیاتنانی توانای دادوەران و ئەندامانی داواکاری گشتی و توێژەرانی کۆمەاڵیەتی و ئەندامانی 

 .(قضائیال بەردەستی دادوەری )اعضاء ضبط

o وانان لە پێشکەشکردنی پێشنیار بۆ سیاساتی گشتی و رێشوێنە دامەزراوەییەکان بۆ پاراستنی نەوجە

 ەکردن.پشتگوێخستن و خراپ مامەڵ

o  ئامادەکردن و باڵوکردنەوەی نامیلکەی پێناساندن لەژێر ناوی مافی خۆت بزانە، ئامانج لێی بریتیە لە

ای مامەڵەکردنیان لەگەڵ ئەرکەکانیان لە ڕێگریان بە ماف و هۆشیارکردنەوەی مندااڵن و کاسوکا

 الیەنەکانی لێکۆڵینەوە ودادوەری.

o  ایەتیکردنی یاسایی هەلی گەیشتن بە دادپەروەری هەروەها باشترکردنی کوالیتی نوێنەرباشترکردنی

 گەی مەدەنی و پارێزەرانەوە پێشکەشدەکرێن.کە لە الیەن ڕێکخراوەکانی کۆمەڵ
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 :کاریگەریەکان

بەجێکردنى پرۆژەکەدا، ڕێکخراوى هارتالند ئەالیەنس و هاوەڵە ێمانگى ج 24ماوەى لە 

 :لە ڕێگەیئامانجەکانیان کاردەکەن بۆبەدەستهێنانی  هاوبەشەکانى

بە ئامانجی  بۆ الیەنە تایبەتمەندە پەیوەندیدارەکان دەیەکچەند ڕاسپار بەرزکردنەوەی     -

  چاکسازیکردن.

لێکۆڵەرەوانى  دادوەران و ئەندامانى داواکارى گشتى و توێژەرانى کۆمەاڵیەتى وپەرەپێدانى تواناى  -

 داد.

بۆ پاراستنى نەوجەوانان لە   پێشنیارکردنى سیاساتى گشتى و ڕێوشوێنە دامەزراوەییەکان -

یاخود خراپ مامەڵەکردن لە ڕێگەى ئامادەکردنى بەڵگە و پێشکەشکردنى بە دادوەران و  پشتگوێخستن

 توانا لە هاوبەشە فەرمیەکان.نى پۆلیسى نەوجەوانان بە بەشدارى دەستەبژێرێکى بەکارمەندا

یارمەتیدان بۆ ئامادەکردنى پرۆگرامێکى تایبەت بە دادوەرى نەوجەوانان بەجۆرێک بەکاربهێنرێت  -

وەکە پرۆگرامى خوێندن بۆ دادوەران و ئەندامانى داواکارى گشتى تایبەت بە بەدواداچوونى 

و  نەوجەوانان، ئەمەش لەالیەن دەستەبژێرێک لە کەسانى ئەکادیمى خاوەن شارەزاییکەیسەکانى 

 یاسایی.  پسپۆرى

"مافى خۆت بزانە" کە ڕێبەرێکە بۆ مندااڵن  وکردنەوەى نامیلکەى هاوڕێى مندالئامادەکردن و باڵ -

نى یاسایی و چۆنێتى نوێنەرایەتى کردبە ددپەروەری گەیشتن هەلی باشتر کردنى  بۆ و باوانیان،

لەالیەن ڕێکخراوە ناحکومیەکان و پارێزەرانى تایبەتەوە، هەروەها دابینکردنى هاوکارى تەکنیکى بۆ 

 کردنى.ێردن بۆ جێبەجداکۆکى ک  پێداچونەوە و چاکسازى کردن لە یاسای نوێى مندااڵن و

گفتوگۆ  رى دادوەرى نەوجەوانان لەبوا  بەشدارى کاراى ژمارەیەکى بەرچاو لە کارمەندانى -

نەوجەوانان بەشێوەیەکى گشتى و بە تایبەت لەبارەى بەرژەوەندى بااڵ، شێوازەکانى خراپ   دەربارەى

مامەڵەکردن و هۆکارەکانى، ئەگەرى جێبەجێکردنى جێگرەوەکانى سزادان لە دووتوێى یاسا 

 ەجێکردن.هەروەها ڕادەى گونجاوى لەگەڵ زەمینەى جێب کارپێکراوەکان لە ئێستادا،

ارى پێکردنى دەستەى سەربەخۆى مافەکانى مرۆڤ، نوێنەرانى وەزارەتى ناوخۆ، وەزارەتى بەشد -

داد، پەیمانگەى پەرەپێدانى دادوەرى هەموویان پێکەوە هاوکاربوون بۆ تیشکخستنەسەر ڕێژەیەکى 

 سەر ئاستى عیراق.زۆر لەو کێشە و گرفت و ئاستەنگیانە و هەوڵدان بۆ یەکخستنى هەوڵەکان لە

و عیراق دنی یاداشتنامەى لێکتێگەیشتن لە نێوان هەردوو سەندیکاى پارێزەرانى کوردستان واژۆکر -

، بۆ هاندانی پارێزەری راسپێراو)منتدب( بۆ پاراستنی بەرژەوەندی بااڵی نەوجەوانان و کردنىو کارپێ

 کاردکردن بە شێوەیەکی کاریگەر.

شارەزایان و پسپۆڕان لە ئامادەکردنى پرۆگرامى ڕاهێنانى ڕاهێنەران لە ڕاهێنانى   بەشدارى گروپى -

دادوەران و ئەندامانى داواکارى گشتى هەتا بتوانن لە چوارچێوەیەکى فراوانتردا کێشە و ئاستەنگەکان 

 ى ئامادەى دەکەن.ببینن و کارى لەسەر بکەن ، بەشێوەیەک کە ڕەنگبداتەوە لە ناو ئەو پرۆگرامانە

 

 



  
 
 
 
 

  

5 
 

 

 

 

 

 ە لە دوو بەشی سەرەکی پێکهاتووە: ئەم ڕێبەری

 

 

 

 ، ئەرک و بەرپرسیارێتیەکانی کارمەندانی پۆلیسی نەوجەوانان، مافەکانی نەوجەوان لە سەرجەم بەشی یەکەم

 

  چاکسازیەکان بە پێی پێوەرەقۆناغەکانی دەستگیرکردن، لێکۆڵینەوە، دادگاییکردن، قۆناغی دانانیان لەناو 

 

 ێک رێنمایی تایبەت بە کارمەندانی پۆلیسی نەوجەوانان.یاسا نیشتمانیەکان هەروەها کۆمەڵ نێودەوڵەتیەکان و

 

 

 

 

 بریتیە لە پاشکۆکان،  ،بەشی دووەم

 

 ) فەرمی و نافەرمی( سیستمی دادوەری نەوجەوانان . ۆڵی الیەنە پەیوەندیدارەکانیڕ پاشکۆی یەکەم: 

 

 چوارچێوەی یاسایی بۆ دادوەری نەوجەوانان:  پاشکۆی دووەم:

 

 چوارچێوەی یاسا و بنەما نێودەوڵەتیەکان. یەکەم:

 

 چوارچێوەی یاسا نیشتمانیەکان. دووەم:

 

 

 

 کڵیشەی فۆرمی سکااڵ پاشکۆی سێیەم:
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 بەشی یەکەم

 

، مافەکانی نەوجەوانان بەپێی یاسا و بنەما نێودەوڵەتی نەوجەوانان پۆلیسی ئەرک و بەرپرسیارێتی کارمەندانی

 و یاسا نیشتمانیەکان.

 :لەگەڵ نەوجەوانان لە قۆناغی دەستگیركردندا مامەڵەکردن یەكەم : ئەركەكانی پۆلیس لە 

وەك كەسێكی بێ تاوان كە تاوانی بەسەردا ساغ  مامەڵەکردن لەگەل  ئەو نەوجەوانەی کە دەسگیردەکرێت  -1

  .1دەستەبەرە یاساییە پارێزراوەكان-نەبۆتەوە و مامەڵەكردن لەگەڵییدا بەگوێرەی 

مافی دژی ئاراستەكراون ، هەروەها لە ئاگاداركردنی ئەو نەوجەوانەی دەستگیركراوە لەو تۆمەتانەی كە  -2

   .2مانەوەی بە بێ دەنگیی

 یدا.كردن لەگەڵی لە كاتی دەستگیركردننە مامەڵە پێشێل نەكردنی شكۆی نەوجەوانەكە و خراپ  -3
 

بكەن كە  دالەگەڵ نەوجەوانانبە جۆرێک مامەڵە پۆلیس کارمەندانی  لەسەر: )پێویستە پرەنسیپەكە-بنەما

 كۆمەڵگە بكات وناو بۆ وەیان گەڕانەێزیان پتەوتربكات وئاسانكاریی بۆ ڕبە شكۆ و  انهەستكردنی

( ی جاڕنامەی جیهانی 1دەی )لە مائاماژەی پێدراوە پرەنسیپە  مئە( و اوبگرێتلەبەرچكانیان بااڵ بەرژەوەندییە

 أ( لە بنەما/8)جـ( لە رێككەوتننامەی مافەكانی منداڵ، و مادەی -37دەی )ڤ، و ماۆمافەكانی مر

كە مندااڵنی قوربانی تاوان و شایەتحاڵەكان  یبابەتانەدادپەروەریی لەو  دەستەبەرکردنی ئاڕاستەکراوەکانی 

 .لەخۆدەگرن

كاتی  ببێتەوە لە بەكارهێنانی شێوازی بێ بەزەییانە  یان روبەڕووی دوچاری ئەشکەنجە نەوجەواننابێت  -4

 .3پێدانانلەگەڵیدا و ناچارنەكردنی بە دان ئەنجامدانی لێكۆڵینەوە

                                                           
کاتێک تۆمەتێکی كە بەبێ تاوان لە قەڵەم بدرێت  ئەوەی هەیە  ( لە پەیمانی نێودەوڵەتی تایبەت بەمافە مەدەنی و سیاسییەكان كە تێیدا هاتووە )هەر تۆمەتبارێك مافی14/2بڕوانە مادەی )1

( بكە كە بەدەق تیایدا هاتووە )هەموو كەسێك كە 11جاڕنامەی جیهانیی مافەكانی مرۆڤ /مادەی ) بڕوانە(، هەروەها دەسەپێنێتتا ئەو كاتەی یاسا تاوانەكەی بەسەردا ئاڕاستە دەکرێت 

یدا هەموو دەستەبەرە پێویستەكانی كی ئاشكرادا كە تیاتۆمەتبار كرابێت بە ئەنجامدانی تاوانێك بە بێ تاوان دادەنرێت تا ئەو كاتەی ئەنجامدانی بۆ ئەو تاوانە دەسەلمیندرێت لە دادگاییكردنێ

/ پێنجەم(: )تۆمەتبار بێتاوانە تا ئەو كاتەی لە دادگاییەكی یاسایی دادپەروەرانەدا تۆمەتەكەی  19بەرگریی لە خۆكردنی بۆ فەراهەم كرابێت.( و دەستوری هەمیشەیی عێراق مادەی )

 بنەماکانیادگایی ناكرێتەوە لە حاڵەتێكدا نەبێت كە دوای ئازادكردنی بەڵگەی نوێ دەربكەوێت( هەروەها بڕوانە دەسەلمێندرێت و تۆمەتبار جارێكی تر دووبارە لەسەر هەمان تۆمەت د

ئەو نەوجەوانانەی  رێتگریمانەدەک كە بەدەق تیایدا هاتووە ) 17نەتەوە یەكگرتووەكان كە تایبەتن بە پاراستنی ئەو نەوجەوانانەی لە ئازادییان بێبەشكراون )پرەنسیپەكانی هاڤانا(/ )سێیەم(/ 

( بكە لە iiب//40/2تەماشای مادەی ) دەستگیركراون یاخود چاوەڕوانی دادگاییكردنن )ئەوانەی هێشتا دادگایی نەكراون( بێ تاوانن و لەسەر  ئەو بنەمایەش دادگایی دەكرێن....(

 منداڵەكە تا ئەو كاتەی بە گوێرەی یاسا ئیدانەكردنی دەسەلمێندرێت(.كردنی بێ تاوانیی ەڕێكەوتننامەی مافەكانی منداڵ كە تێیدا بەدەق هاتووە ) گریمان

 
و بە زمانێكی سادە لە سروشت بە ووردی بە خێرایی و تۆمەتبار أ(  لە پەیمانی نێودەوڵەتیی تایبەت بە  پاراستنی مافە مەدەنیی و سیاسییەكان كە تێیدا هاتووە )/14/3ب ) یبڕوانە مادە2

( لە جاڕنامەی جیهانی مافەكانی مرۆڤ بكە كە تێیدا هاتوە )هەمووان بە ئازادیی لە دایك دەبن و یەكسانن 1مادەی )بڕوانە ،  ئاگادار دەکرێت ی ئاراستەی کراوەەتۆمەتئەوو هۆكارەكانی 

 دا و ئەقڵ و ویژدانیان پێبەخشراوە و پێویستە بە گیانێكی برایانە مامەڵە لەگەڵ یەكتری بكەن.یانلە شكۆ و مافەكان

 
. هەروەها بڕوانە جاڕنامەی جیهانی ن شکۆشکێنوەی ئەشكەنجەدان و هەر جۆرە شێوازێكی مامەڵەی خراپ و سزای توند و نامرۆڤانە یابەرەنگاربوونەبڕوانە ڕێكەوتننامەی  3

( بكە لە 7( . تەماشای مادەی )شکێن بکرێت و شكۆ یان  یا مامەڵە و سزای توند یا نا مرۆڤانە   دانئەشكەنجەملکەچ بە (دا هاتوە ) نابێت هیچ كەسێك 5مافەكانی مرۆڤ لە مادەی )

ەڵ بكرێت و سزای توند یا نا مرۆڤانە بدرێت پەیمانی نێودەوڵەتیی بۆ پاراستنی مافە مەدەنیی و سیاسییەكان كە تێیدا هاتووە )نابێت هیچ كەسێك ئەشكەنجە بدرێت یا خراپ مامەڵەی لەگ

أ( لە ڕێكەوتننامەی مافەكانی /37ی )شكۆی بشكێندرێت و نابێت هیچ تاقیكردنەوەیەكی پزیشكیی یا زانستیی بەبێ ڕەزامەندیی خودی كەسەكە لەسەری ئەنجامبدرێت( هەروەها لە مادە و

رێت، نابێت سزای شکێنەگەڵ بكرێت یا سزای توند و نامرۆڤانە بدرێت و شكۆی بە ) نابێت هیچ منداڵێك ئەشكەنجە بدرێت یاخود بە شێوەیەكی توند مامەڵەی لومنداڵ بڕوانە كە تێیدا هاتو

 (.  بوونیانئازاد  ئەگەریبوونی هەساڵ كەمترە بەبێ  18لە سێدارەدان یا بەندكردنی هەتاهەتایی بەسەر ئەو كەسانەدا بسەپێندرێت كە تەمەنیان لە 
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 بەرامبەر كردن مامەڵەكانی ئەشكەنجەدان یان خراپ ازەك لە شێوازێپەیڕەوكردنی هەر شێوپرەنسیپەكە :

 ئەشكەنجەدانرێككەوتننامەی بەرەنگاربوونەوەی بە ت ائاماژە دەك ئەم پرنسیپەت، وکابەهەر مرۆڤێك قەدەغەدە

هەروەها ،شکۆشکێن و نامرۆڤانە و كانی هەڵسوكەوت یان سزادانی بێ بەزەییانە ازەكی تر لە شێوازێشێو وهەر

ی تایبەت بە مافە ی نێودەوڵەتنامە( لە پەیمان7ماددەی )ڕنامەی جیهانیی مافەكانی مرۆڤ  و( لە جا5لە ماددەی )

دوانزەیەم /  /19 ك لە ماددەیهەروەلەرێككەوتننامەی مافەكانی منداڵ.أ( /37مەدەنی و سیاسییەكان و ماددەی )

لە یاسای  333 و 332و ماددەكانی  2005یەكەم /ج لە دەستوری هەمیشەیی عێراق بۆ ساڵی  /37ماددەی ب و

 یعێراقبنەماکانی دادگاییکردنی سزایی لە یاسای    218و  127هەروەها هەردوو ماددەی سزادانی عێراقی .

 .(قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقیة)

 :یەکەم پەیوەندی  -5

ەکەی ئامادە دەکات نەوجەوانێك، پۆلیس دەستبەجێ دایك و باوكی یان سەرپەرشتیارهەرلە پاش دەستگیركردنی 

مترین یان سەرپەرشتیارەكە لە كە  وا پێویستە دایك و باوكئە، رادنەئەنجام ئەگەر ئەم ئاگاداركردنەوە دەمودەستە 

  .4 ئاگاداربکرێن  پاش دەستگیركردنی  لەدا ماوە
و  اییکردندا دادگ کانیرێوشوێنە تیار مافی ئامادەبوونیان هەیە لەسەرپەرش باوك یان )دایك و پرەنسیپەكە:

لە دەستگیركردنی و  ەوەنەوجەوانەكەش مافی ئەوەی هەیە دەستبەجێ سەرپەرشتیارەكەی ئاگاداربكات

هاوکاری ، لەسەر پۆلیس پێویستە لەمەوە نەكە.شوێنی بەندكردهەروەها ودەستگیرکردنەکە هۆكارەكانی 

ێگەپێدانی بۆ ئامادەبوون لە دانیشتنەكانی لێكۆڵینەوە ڕچاوپێكەوتن لەگەڵ نەوجەوانەكە و بۆ ت  بکار سەرپەرشتیا

 ی پۆلیس.لێکۆڵەرانلە الیەن  ئەنجامدەدرێت كە لەگەڵییدا 

 

 .5كەسوكارەكەی لە مافی بە بریكارگرتنی پارێزەر و دەستگیركراوئاگاداركردنی نەوجەوانی  -6

لەسەر  پێویستە پارێزراوە بۆ نەوجەوان لە هەموو قۆناغەكانی لێكۆڵینەوەدا، و بەرگریلێکردن: )مافی پرەنسیپەكە

دا لە لەگەڵی سەرەتاییكردنی و لێكۆڵینەوەی رلە كاتی دەستگیئاگاداربكەن پۆلیس نەوجەوانەكە و كەسوكارەكەی 

ە هەموو قۆناغەكانی لێی لبەرگریلێکردن بۆ  ی هەیەپارێزەربەبریكارگرتنی  مافیهەروەها بنكەی پۆلیس 

د( /37توری عێراقیی و ماددەی )چوارەم لە دەس /19ئەم پرەنسیپە هاتووە لە ماددەی  لێكۆڵینەوە ودادگاییكردندا.

ێوەبردنی ڕ  بنەما نموونەییەكانی نەتەوەیەكگرتووەكان بۆ بە ( لە15/1)ماددەی لەرێكەوتننامەی مافەكانی منداڵ و

 .(1985 - ەریی نەوجەوانان )بنەماكانی پەكینوكاروباری داد

  .6لەگەڵ نەوجەواناندا مامەڵەکردنتایبەتمەند بێت لە  دەستگیردەکات پێویستە ئەو پۆلیسەی نەوجەوانەكە -7

                                                           
( كە تێیاندا هاتووە )دایك و باوك 1985 –پەكین)بنەماكانی  وەكان  بۆ بەڕێوەبردنی كاروباری نەوجەوانان ووەكگرت( لە بنەما نمونەییەكانی نەتەوە ی15/2مادەی )بڕوانە  4

كاتیشدا  دەتوانێت داوای ئامادەبوونیان لێبكات بۆ بەرژەوەندی نەوجەوان،بەاڵم لە هەمان تایبەتمەندیا سەرپەرشتیار مافی بەشداریكردنیان لە ڕێوشوێنەكاندا هەیە ودەسەاڵتی 

 .(بۆ بەرژەوەندی نەوجەوانەکە وابكەن دورخستنەوەیان كارێكی پێویست بێت ئەگەرچەند هۆكارێك لە ئارادابن وبەشداری پێکردنیان لە ڕێوشوێنەکاندا رەتبکاتەوە دەتوانێت 
ی کە تۆمەتبارە بە ئەنجامدانی تاوانێک یان بۆ ئەو كەسەان دەکات پارێزەرێک دەستنیشهاتووە )دادگا  2005یانزە(ی دەستوری هەمیشەیی عێراقدا بۆ ساڵی  /19لە مادەی ) 5

ووە ) منداڵی بێبەشكراو / د(  لە ڕێككەوتننامەی مافەكانی منداڵ كە تێیدا هات 37مادەی )بڕوانە هەروەها لە  بەرگری لێبکات لەسەرخەرجی دەوڵەت( كە پارێزەری نییەکەتنێک 

ربارى تانەدان لەشەرعییەتی بێبەشكردنی ەكە گونجاو بێت بەدەست بهێنێت، س كات یارمەتیی یاسایی و هەر جۆرە یارمەتییەكی تری مافی ئەوەی هەیە بە زووترین لە ئازاد

( 15/1لەگەڵ خێرا بەڕێوەچونی ڕێوشوێنە یاساییەكان(، بِروانە مادەی ) ی بێالیەنیاهەر دەسەاڵتێكی دیكە تایبەتنمەندی سەربەخۆئازادیی لەبەردەم دادگا یا دەسەاڵتی  لە
( كە تێیدا هاتووە )نەوجەوان مافی ئەوەی هەیە كە بە درێژایی بەڕێوەچوونی 1985 -ن کیەپباری نەوجەوانان )بنەماكانی بنەماكانی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ بەڕێوەبردنی كارو

 اساییەكەی نوێنەرایەتیی بكات یاخود داوا بكات دادگا بەبێ بەرامبەر پارێزەرێكی بۆ دابنێت(.ڕاوێژكارە ییاساییەکان،  رێوشوێنە
( بڕوانە كە تێیدا هاتووە )ئەو 1985 –( لە بنەما نمونەییەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ بەڕێوەبردنی كاروباری نەوجەوانان )بنەماكانی بەیجین 21/1مادەی )بڕوانە 6

شانیانە ڕێگە مامەڵە لەگەڵ نەوجەواناندا دەكەن یا ئەوانەی كە تایبەتن بە مامەڵەكردن لەگەڵ نەوجەوانان یاخود ئەوانەی كە بە پلەی یەكەم ئەركی سەر ئەفسەرانەی كە زۆر

لە شارە گەورەكاندا چەند یەكەیەكی  ەپێویستهەروەها لە تاوانی نەوجەوانان بگرن دەبێت ڕاهێنانی تایبەتییان پێبكرێت بۆ ئەوەی بە باشترین شێوە كارەكانیان ئەنجامبدەن و 

 بۆ ئەو مەبەستە دابمەزرێندرێن. ی تایبەت تایبەتی پۆلیس
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ەوانەی ڕاستەوخۆ ڕدەزگاكانی ئاسایشەوە دەستگیركراو لە الیەن پۆلیس و نی)پێویستە نەوجەوا پرەنسیپەكە:

ڕێکار و كردنی ئەو ێبەجتوانای جێ ی الیەنی تایبەتمەندە لەوبوارە وپۆلیسی نەوجەوانان بكرێت لەبەر ئەوە

ئاماژەی پاراستنی مافەكانی نەوجەوانی دەستگیركراو( وئەم پرەنسیپە  بۆ یارمەتیدەرن پێوەرانەی هەیە كە

  .7( ی هەمواركراو1983بۆ ساڵی )( 76( لە یاسای چاودێریی نەوجەوانان ژمارە )48لە ماددەی )پێدراوە 

 
 راستەوخۆ کاتیی نەوجەوانانەوە ێكۆڵینەوەی سەرەتایی لەگەڵ نەوجەوان لەالیەن پۆلیسئەنجامدانی ل -8

 .دەستگیركردنی

  

پێویستە  -بلیسی نەوجەوانانەوە ئەنجامبدرێت. پێویستە فەرمانەكانی دەستگیركردن لەالیەن پۆ –أ: پرەنسیپەكە

 یانەیرکاێشێلپ تابتوانن ڕێگربن لەو پیشەییشێوەیەكی وەربگرن بە ڕاهێنانی تایبەتنەوجەوانان پۆلیسی  کارمەندانی

بنەما نموونەییەكانی نەتەوە (ی 21/1مادەی ) ەو پرەنسیپەش لەئ .ئەنجامدەدرێتان مافەكانی نەوجەوانلەدژی 

( لە یاسای 48)مادەی ( و1985 –کینەوباری نەوجەوانان )بنەماكانی پیەكگرتووەكان بۆ بەڕێوەبردنی كار

 وە.ئاماژەی پێدرا 1983(ی هەمواركراو بۆ ساڵی 76چاودێریی نەوجەوانان ژمارە )

 

بەمەبەستی لێکۆڵینەوە لە ئەگەری  تایبەتمەندنەوجەوانی دەستگیركراو بخرێتە بەردەم پزیشكی  دەبێت -9

 . 8یتوندوتیژیی جەستەیی و دەروون  بە رووبەرووبوونەوەی

 

تا ئەویش لەالیەن  تایبەتمەندپۆلیس نەوجەوانی دەستگیركراو ببەنە بەردەم پزیشكی  کارمەندانیپێویستە : پرەنسیپەكە

اوەكانی پەڕگرنگە ئەو ڕاپۆرتە لە نێو  و نەوجەوان بەرز بكاتەوەجەستەیی  تێك سەبارەت بە سەالمەتیرخۆیەوە ڕاپۆ

دەرەنجامی  ڕەنگەلێكۆڵینەوەدا هەبێت و كاریگەرییەكەی لەسەر بەرپرسیارێتیی سزایی ڕوون بكرێتەوە كە 

یاسای  (4)لە مادەی ئەم پرنسیپە ئاماژەی پێدراوە پۆلیسەوە،  کارمەندانینان لەالیەن ێداناچاركردنی بێت بۆ دانپ

 . (1983)ی هەمواركراو بۆ ساڵی (76)چاودێریی نەوجەوانانیشدا ژمارە 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ی هەمواركراو كە تێیدا هاتوە )نەوجەوان لە كاتی دەستگیركردنیدا دەستبەجێ ڕادەستی 1983(ی ساڵی 76لە یاسای چاودێریی نەوجەوانان ژمارە ) (84)مادەی  بڕوانە 7

 دادگای نەوجەوانان(.      نوە یابەردەم دادوەری لێكۆڵینەئامادەیبکەن لە تا ئەوانیش لەالیەن خۆیانەوە ن لەو جێگایانەی پۆیسی نەوجەوانان هەیە پۆلیسی نەوجەوانان دەكرێ
یەك( لە بكە كە تێیدا هاتووە )جیا لە حوكمەكانی بڕگەی ) 1983(ی هەمواركراو بو َ ساڵی 76( لە یاسای چاودێریی نەوجەوانان ژمارە )14مادەی )بڕوانە 8

بكات لەگەڵ پزیشكانی سەر بە وەزارەتی تەندروستی پێكبهێنرێت كە وەزیر خۆی كاندیدیان   لەی توێژینەوەی کەسێتی دەشێت نوسینگە( لەم یاسایە و12مادەی )

بۆ سەرپەرشتیكردنی بە کاندیدکردنی لەالیەن سارۆکی زانکۆوە زانكۆوە یر خۆی كاندیدیان دەكات یاخود لەوەزارەتی پەروەردە كە وەزچەند پسپۆڕێكی سەر بە

  .بە فەرمانی وەزیری داد دادەمەزرێن ، کە سەرجەمیانەكانی خۆیانئەنجامدانی كار پاڵكاری نوسینگەكە لە 
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پێویستە پۆلیس دەستبەجێ نەوجەوانی دەستگیركراو ڕەوانەی دادوەری لێكۆڵینەوەی نەوجەوانان بكات  -10

 . 9لە یاسای چاودێریی نەوجەوانان  48ئەوەش بەپێی مادەی 
 

بەڕێوەچوونی ئاسان  دەبێتەهۆیبە شێوەیەكی خێرا  کان لە ڕەوانەكردنی دۆسیە ی پۆلیسپەلەكردن پرەنسیپەكە:

 خایەنێتكاتژمێر زیاتر نە 24لە  ڕەوانەکردنەکەی یماوەكە پێویستە  نەوجەوانان دۆسێی كانیفەرمیەڕێوشوێنە 

( لە 9/3ی دەستوری عێراق و مادەی )(سیانزە/19)ئەوەش لە ساتەوەختی دەستگیركردنی نەوجەوانەوە. لە مادەی 

 پەیمانی نێودەوڵەتیی تایبەت بە مافە مەدەنیی وسیاسیەكاندا ئاماژە بەوە دراوە.   

 

پۆلیسی کارمەندانی نەپۆشینی جلوبەرگی سەربازیی یا هەڵگرتنی چەك بە شێوەیەكی بینراو لەالیەن  -11

هەر کاریگەرییەکی دەروونی   دروستبوونی لە رێگەگرتن بەمەبەستینەوجەوانانەوە لە كاتی لێكۆڵینەوەدا 

  لەسەر نەوجەوانان لە داهاتوودا

 

 پۆلیسی نەواجەوانان ڕێز لە پێگەی یاسایی نەوجەوان بگرن: کارمەندانی پێویستە  -12

 

 ە بەرژەوەندییپۆلیس جێبەجێی دەكەن بریتییە لە ڕێزگرتن ل کارمەندانی گرنگترین ڕێوشوێنێك كە  پرەنسیپەكە:

یاخود توندوتیژیی جەستەیی یان شەی نەشیاو بەكارهێنانی ودوورکەوتنەوە لە یاسایی نەوجەوان و بااڵی

ە ئەو هەڵسوكەوتانە كاریگەرییەكی گەورەیان لەسەر ڕەنگچونكە مەترسیداردا دەستبەسەرکردنی لە ژینگەیەکی 

 ئەگەر دواتر ئازاد بكرێت، چونكە بە تایبەت كۆمەڵگا هەبێتەوجەوان و تێڕوانینی بۆ دەوڵەت ون

لەسەر بەشە جیاوازەکانی جەستەی سۆندە  لەالیەن پۆلیسەوە وبە انلێد رووبەرووبوونەوەی نەوجەوان بە 

رێژیی سێكسیی پەیڕەوكردنی ئەشكەنجەی دەروونیی و جەستەیی بەرامبەری و پەنابردنە بەر دەستدخودیا

تێدا نەبێت  ە سەرەکیەکانیتەندروستیی  ارییەلە بارودۆخێكدا كە هیچ خزمەتگوز ێنی تەسك ووبەندكردنی لە شو

پێشێلکردنی ەکردن و دادەنرێت بە خراپ مامەڵدادگاكان چاكسازییەكان و كەلەپچەكراوی بۆگواستنەوەیان بەو

ی بنەما (14/2مادەی ) لەدراوە ئاماژەی پێەم پرەنسیپە ئ. تۆمەتبارە دادادگا لە دیدی هێشتا كە شكۆی ئەو نەوجەوانە

( و مادەی 1985 –ین کەپوباری نەوجەوانان )بنەماكانی نموونەییەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ بەڕێوەبردنی كار

   .ج( لەڕێككەوتننامەی مافەكانی منداڵ/37)

 

 

 

                                                           
لە دەخرێتە بەردەم دادوەری تایبەتمەند كە تێیدا هاتووە )نووسراوی لێكۆڵینەوەی سەرەتایی  2005سیانزە( ی دەستوری عێراق بۆ ساڵی /19بڕوانە مادەی ) 9

.  وتەنها لەو ماوەیەدا ستگیركردنی تۆمەتبارەوە تەنیا یەك جار دەتوانرێت ئەو ماوەیە درێژ بكرێتەوەكاتژمێر زیاتر نەبێت لە ساتە وەختی دە 24ماوەیەكدا كە لە 

بە (ی پەیمانی نێودەوڵەتیی تایبەت بە مافە مەدەنیی و سیاسییەكان كە تێیدا هاتووە ) كەسی دەست بەسەركراو كە تۆمەتباركراوە بە تاوانێك 9/3بڕوانە مادەی )

كەسی تۆمەتبار مافی خۆیەتی لە ماوەیەكی و دەكرێت  بە پێی یاسا بۆ راپەڕندنی کاروباری دادوەری دوەرێك یا فەرمانبەرێكی ڕێپێدراوخێرایی ڕەوانەی دا

ناشێت دەست بەسەركردنی ئەو كەسانەی كە چاوەڕوانی دادگاییكردنن ببێتە بنەمایەكی گشتیی، بەاڵم دەكرێت ئازاد بكرێت و ندادگایی بكرێت یا دیارییكراودا

دەستەبەری ئەوە بدرێت كە لە هەر قۆناغێكی ڕێوشوێنەكانی دادگاییكردندا بێت بێنە بەردەم دادگا لەگەڵ -ئازادكردنیان هەڵپەسێردرێت بە مەرجێك گرەنتی 

   .ی حوكمی دادگا لە كاتی پێویستداجێبەجێكردن دەستەبەری 
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بە مەبەستی قۆناغەكاندا  سەرجەملە پۆلیس ڕێز لە مافی نەوجەوان بگرن  کارمەندانی پێویستە  -13

ست ببێتەوە لە ئەنجامی پروپاگەندەیەکی ناپێوی نەوجەوان دوورکەوتنەوە لە هەر زیانێک کە ڕەنگە دووچاری

رەنگە ، هەروەها باڵونەکردنەوەی هەر زانیاریەک کە سفێکی تاوانکاریانەیاخود بەهۆی خستنە پاڵی هەر وە

گەنامەکانی نەوجەوانان ببێتە هۆی ناسینەوەی ناسنامەی نەوجەوانەکە و تۆمارکردنی لەناو تۆمار و بەڵ

جام کۆڵینەوە ئەنجگە لەو کەسانەی کە لێبینینیان  بە ، ڕێگەنەدان بە هەرکەسێک نهێنیتەواو وەیەکی بەشێ

  . دەدەن 

 

انی پۆلیسەوە کارمەندپاراستنی تایبەتمەندییەكەی لەالیەن  لە  مافی نەوجەوانی ی ڕێزگرتنگرنگ پرەنسیپەكە:

وەسفانەی بەرامبەر ئەو  بە سروشت هەستیارن لەوەوە سەرچاوەی گرتووە كە نەوجەوانان بە تەمەن منداڵن و

ئاسەواری ئەو زیانانەی بەریان  راستنی نەوجەوان لەگرنگی پا هەروەها،  دەدرێتە پاڵیان ) الدەر، تاوانکار(

تۆمەتبارن بەو پێیەی هێشتا  اگەیاندنەکانەوەەی زانیاری دەربارەی کەیسێک لە ڕلە ئەنجامی باڵوکردنەوت دەکەوێ

( لە بنەما 2و  1و  8لە ماددەكانی ) ئاماژە بەم پرنسیپە دراوە، تا هیچ حوکمێک لە دژیان دەرنەچووەو هێش

( و 1985 –ین پەکوباری نەوجەوانان )بنەماكانی تووەكان بۆ  بەڕێوەبردنی كارنموونەییەكانی نەتەوە یەكگر

 .1983( ی هەمواركراو بۆ ساڵی 76یەكەم و دووەم( لە یاسای چاودێریی نەوجەوانان ژمارە ) /63ماددەی )

 

ئەو بابەتانەی  استەی كراوە وڕزمانێكی سادە لەو تۆمەتەی كە ئا كەسی نەوجەوان بەئاگادارکردنەوەی  -14

 .وەیانەلەبارە دا ئەنجام دەدرێت لەگەڵ لێكۆڵینەوەی کە

ئەو پۆلیس و  کارمەندانی)پێوەرە نێودەوڵەتییەكان جەخت لەسەر ئەوە دەكەنەوە كە پێویستە  پرەنسیپەكە:

استەی كراوە ڕەو تۆمەتە ئاگادار بكەنەوە كە ئابە زمانێكی سادە نەوجەوان ل ئەنجامدەدەن لێكۆڵینەوە کەسانەی

بنەمای ژمارە  لەپرەنسیپە دراوە  مئاماژە بەبەرامبەری دەیانگرێتە بەر(. لە ر ێوشوێنانەدا كە دادوەڕلەگەڵ ئەو 

ادگای نەوجەوانان ی دالیەنی كەمی بنەما نموونەییەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ بەڕێوەبردنی كاروبار( لە7)

أ( لە پەیمانی نێودەوڵەتیی تایبەت بە مافە مەدەنیی و سیاسییەكان و /4/3( مادەی )1985 –ین پەک)بنەماكانی 

 . 198310(ی هەمواركراو بۆ ساڵی 76( لە یاسای چاودێریی نەوجەوانان ژمارە )50مادەی )

 

 ،ساڵ 11 ێتەئەگەر تەمەنی نەگەیشتب ەنكنەپۆلیس كەسی نەوجەوان دەستگیر پێویستە لەسەر کارمەندانی  -15

 .تەمەنی نەوجەوان لە كاتی ئەنجامدانی تاوانەكەدا بنەمایە بۆ دەست نیشانكردنی بەرپرسیارێتییەكەی

دەستگیركردن  فەرمانی  یاسا و ئەو پۆلیسانەی كە جێبەجێکاریەکانی امەزراوە)پێویستە لەسەر د پرەنسیپەكە:

كە تەمەنی نەبوبێت بە  دا ئەنجامبدەندەستگیربكەن یا لێكۆڵینەوەی لەگەڵ نیا ئامادە ئەنجامدەدەن نابێت نەجەوانێك 

لە ئەنجامی  ابێتتیەکی تاوانکاری لەسەریان دروستنهیچ بەرپرسیارێنی خوار ئەو تەمەنە مندااڵ ساڵ(  چونكە 18

                                                           
 ئامادەبوونی بەبێ  ئەنجامبدرێتی هەمواركراو كە تێیدا بە دەق هاتووە )دەكرێت لێكۆڵینەوە  (1983)( ی ساڵی 76( لە یاسای چاودێریی نەوجەوانان ژمارە )50بڕوانە مادەی )10 

 ە پێویستهەروەها هەیە بەرگری لێبكات و مافی ه بە مەرجێك لە كاتی لێكۆڵینەوەدا كەسێك ئامادە بێت كە  ەوەبە ڕەوشت و ئادابی گشتیی پەیوەندیدارنلەو تاوانانەدا كە   نەوجەوان

 (.نەوجەوان لەو ڕێوشوێنە ئاگادار بكاتەوە كە لە بەرامبەری دەگیرێتە بەر ،دادگای لێكۆڵینەوە
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یاسای چاودێریی نەوجەوانان یەكەم( لە /47لە مادەی ) 11پرەنسیپە دراوە مئاماژە بە  و کردەوانەی ئەنجامی دەدەن.ئە

( لەیاسای سزادانی عێراقی ژمارە 74/1( و )64( لە مادەی )1983بۆ ساڵی ) 12هەمواركراو ( ی76ژمارە )

  1969( ی ساڵی 111)

 

سەر بە  یبەسەركردنلە ناوەندەكانی دەست لەسەر ئەنجامدانی سەرپێچی ندەست بەسەرنەكردنی نەوجەوا -16

 وەزارەتی ناوخۆ:  

ئەو تەنها ، پێویستە دەزگاكانی پۆلیس ئەنجامدا نابێت نەوجەوان دەستگیر بكرێت ئەگەر سەرپێچیەكی پرەنسیپەكە:

ساڵ زیاتر بێت و لە  14نەوجەوانە دەستگیربكەن كە تۆمەتبارە بە تاوانێك كە سزاكەی لە سێدارەدانە ئەگەر تەمەنی لە 

یەكەم( لە یاسای  /52تاوانبارانی پێگەشتوو بكرێت. لە مادەی )حاڵەتی نەبوونی خانەی چاودێریی نابێت تێكەڵ بە 

( لە یاسای سزادانی عێراقی ژمار 67( و مادەی ) 1983ی هەمواركراو بۆ ساڵی ) 76چاودێریی نەوجەوانان ژمارە 

  .13ە(ئاماژە بەو پرەنسیپە دراو 1969( بۆ ساڵی )111)
 

 

بەمەبەستی جیابكەنەوە  ڕاگیراوانی گەورانلە ی ڕاگیراو نەوجەوان ،بنكەكانی پۆلیسلەسەر پێویستە  -17

وبەرووبوونەوەی هەر جۆرە ڕ گەگرتن لەڕێ هەروەهاەفتاری تاوانکاری لێیانەوە وەرگرتنی ڕ  ێگەگرتن لەڕ

 پێشێلکاریەک. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
بڕوانە كە تێیدا هاتووە ) داوای سزایی لەسەر كەسێك بەرز ناكرێتەوە كە لە كاتی ئەنجامدانی  (1969)(  بۆ ساڵی 111رە )( لە یاسای سزادانی عێراقی ژما64مادەی ) لە  11

جەوان لە كاتی بڕوانە كە تێیدا هاتووە )تەمەنی نەو  (1969)( بۆ ساڵی 111( لە یاسای سزادانی عێراقی ژمارە )74/1تاواندا تەمەنی نەبوبێت بە نۆ ساڵ ( هەروەها لە مادەی )

 .)  ئەنجامدانی تاواندا خاڵێكی سەرەكییە بۆ دیاریكردنی بەرپرسیارێتییەكەی
( ی هەمواركراو كە تێیدا هاتووە ) داوای سزایی لەسەر كەسێك بەرز ناكرێتەوە 1983( ی ساڵی )76یەكەم( لە یاسای چاودێریی نەوجەوانان ژمارە ) /47مادەی ) لە بڕوانە  12

 نۆ ساڵ(. گەشتبێتە دا تەمەنی نەەکەكە لە كاتی ئەنجامدانی تاوان
لە جیاتی ئەو سزایەی كە لە ئەنجامبدات كە تێیدا هاتووە ) ئەگەر نەوجەوان سەرپێچییەك  (1969)( بۆ ساڵی 111( لە یاسای سزادانی عێراقی ژمارە )67مادەی )بڕوانە  13

ادار دەكرێت و لە هەمان كاتیشدا ئاگ یاسادا هاتووە لە دانیشتنی دادگادا بە ئاگاداركردنەوە حوكم دەدرێت یاخود ڕادەستی دایك و باوكی یا سەرپەرشتیارەكەی یا بەخێوكەرەكەی

 ئەنجامدا( لە حاڵەتێكیشدا ئەگەر نەوجەوان كەتنێكی بەو بڕەی کەلە یاسادا دیاری کراوە  سزا دەدرێت بە پێبژاردن، یاخود  ی باش لەهەڵسوكەوت و ڕەفتار بە پاراستنی كرێتەوە ب

ڕادەستی یەكێك لەو كەسانە  .ئەو سزایەی كە لە یاسادا هاتووە ێیلە ج ئەنجامدا(ی یاسای سزاداندا چەند سزایەك هاتووە بەم شێوەیە )ئەگەر نەوجەوان كەتنێكی 68ئەوا لە مادەی )

كەوت و ڕەفتاری لە ماوەیەكدا كە لە شەش مانگ كەمتر نەبێت و لە بە پاراستن و باشكردنی هەڵسو بەڵێن بدات بە شێوەیەکی نوسراو( هاتووە ئەگەر68دەكرێت كە لە مادەی )

كە لە شەش مانگ كەمتر نەبێت و لە سێ ساڵیش زیاتر  حوکمبدرێت بە دانانیی لە ناو چاکسازی بۆ ماوەیەک سێ ساڵیش زیاتر نەبێت لە ڕۆژی دەرچوونی حوكمەكەوە، یاخود 

 (. کەدالە یاسای کە بۆ ئەنجامدانی کەتن دانراوە بە و بڕە  بە پێبژاردن سزا دەدرێت نەبێت، یاخود 
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 :دادووەم: مافەكانی نەوجەوانان لە بەردەم دادگای لێكۆڵینەوە و دادگای نەوجەوانان

 

ی رەئەگ لە ووردبینی بکەندەتوانن  دادوەری لێكۆڵینەوە و دادوەری دادگای نەوجەوانان  -1

کە سەرپەرشتی  پۆلیسەوە کارمەندانی لەالیەن بە ئەشکەنجەدان  ەکەنەوجەوانڕووبەڕووبوونەوەی 

 .انیاسایی بەرپرسیارێتی بەشێکە لە ئەوەبەو پێیەی   دەستگیرکردن و لێکۆلینەوە دەکەن

رێک هیچ فشا لە بەکارنەهێنانیدادوەری لێكۆڵینەوە و دادوەری نەوجەوانان دڵنیابن لەسەر )پێویستە  پرەنسیپەكە: 

ێت كە ڕەنگە زانیارییەك بدركێنیان بكرێت بە دانپێدانان زۆرلێكردنێك بەرامبەر بە نەوجەوان بۆ ئەوەی ناچار  خودیا

جۆرە فشارێك یا ئەشكەنجەیەكی  هیچ دوچاری ێبکریت کە ئایا پرسیاری ل هەروەها پێویستە، لە دژی بەكاربهێنرێت

لێكۆڵینەوە پۆلیس و ئەنجامدانی  بنکەیبۆ  ەوانەکردنیڕلە كاتی دەستگیركردن و  تەوەجەستەیی و دەروونیی بووە

ئاماژە بەم پرنسیپە . تا کاتی ئامادەکردنی لەبەردەم دادوەری لێکۆڵینەوە پۆلیس لە بنکەیی دانانكاتی یاخود لە دالەگەڵی

ب( ی ڕێككەوتنامەی /40/2دادگاییكردنی سزایی و لە لە مادەی )بنەماکانی ( لە یاسای 218/  127مادەی )دراوە لە 

 .مافەكانی منداڵدا

 

هەر پشكنین و دەرخستنی  مەبەستیبە  تایبەتمەند نەوجەوان مافی خۆیەتی داوا بكات ببرێتە الی پزیشكی -2

دەیانخاتە بەردەم   یس هەڵسابن بە ناچارکردنی بە دانپێدانان چونکە ئەمەکارمەندانی پۆلئەگەرێک بەوەی 

 . بەرپرسیارێتی یاسایی

الیەنێكی  نەوانەی پزیشكێك یاڕنەوجەوان دەتوانن دادوەری نەوجەوانان ن دادوەری لێكۆڵینەوە یا پرەنسیپەكە:

ێتە سەریان لە ەی دەکەوسزایی ەبەرپرسیارێتیئەو  ئاسەواری نبكەن بۆ پشكنینی باری جەستەیی یاتایبەتمەند  پزیشكی

لە مادەی ئاماژە بەم پرنسیپە کراوە   .بە دانپێدانان لە الیەن کارمەندانی پۆلیسەوەئەنجامی ناچارکردنی نەوجەوان 

 ( دا.1983( بۆ ساڵی )76ا ژمارە )( ی یاسای چاودێری نەوجەواناند13/2)

 

 گای داد خودم دادوەری لێكۆڵینەوە یاوان بە كەلەپچەكراوی ببنە بەردەنەوجە ، پۆلیس کارمەندانی نابێت -3

  .نەوجەوانان

دانی پۆلیسەوە نرمەئامادەکردنی نەوجەوان لەبەردەم الیەنە دادوەریەکان بە دەستبەستراوی لە الیەن کا :پرەنسیپەكە

چونکە هێشتا تۆمەتبارە ت دادەنرێ کەسێتی نەوجەوانا بە پێشێلکردنی شکۆی یاخود دانانی لە بەندیخانەی ناو دادگ

وشوێنێک کە ببێتە مایەی زیان گەیاندن بە ە. ڕێگەنەدان بە گرتنەبەری هەر ڕێو ئیدانەکردنەکەی نەسەلمێنراو

 و ەکەکی گەورە و قوڵی هەیە لەسەر نەوجەواننەوجەوانەکە وەک توندوتیژی جەستەیی چونکە ئەمە کاریگەریە

( لە 3 /10مادەی ) ( ئەم پرنسیپە ئاماژەی پێدراوە لەییەکانیاسا بەرامبەر بە دامەزراوە جێبەجێکارە دیدو تێڕوانینی

وەریی نەوجەوانان الیەنی كەمی بنەما نموونەییەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ بەڕێوەبردنی كاروباری داد

  (.1985 –ین کەپ)بنەماكانی 

 

جێبەجێ بكەن و ڕادەستی دەستبەجێ پۆلیس بڕیاری دادوەر بە ئازادكردنی نەوجەوان  کارمەندانیپێویستە  -4

دادوەری  وانرا ئەمە ئەنجامبدرێت، بخرێتە بەردەم نەت، ئەگەر ەوەبكەنرەكەی سەرپەرشتیا خودكەسوكاری یا

 .لەو بارەیەوە بدات گونجاو بڕیاری تا لێكۆڵینەوە 
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هەڵبسن بە پۆلیس و دامەزراوەكانی جێبەجێكردنی یاسا دەستبەجێ بنکەکانی سەرجەم لەسەر پێویستە  پرەنسیپەكە:

نابێت هیچ دواکەوتنێک دادوەری.  لە كاتی دەرچونی بڕیاری وشوێنەکانی ئازادکردنی نەوجەوان تەواوکردنی ڕێ

( 10/2لەمادەكانی )دکردن بە هەرهۆکارێک( ئاماژە بەم پرنسیپە دراوە لە ەوانەکردنی پەڕاوەکانی ئازاڕووبدات لە ڕ

دوەریی ( لە الیەنی كەمی بنەما نموونەییەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ بەڕێوەبردنی كاروباری دا10/1و )

 (.1985 –ن کیەپنەوجەوانان )بنەمانی 

 

 : چاكسازییسێیەم: دانانی نەوجەوانان لە دامەزراوەكانی 

 

اون بە پاراستنی دامەزراوەکانی دراسپێرکارمەندانەی پۆلیس کە ڕلەو  ی جێبەجێكردنەکانهێزلەسەر پێویستە  -1

انداوە لە چاکسازی کە نەوجەوانانیان تیادا دادەنرێت پێداگری بکەن لەسەر پاراستنی ئەو نەوجەوانانەی هەوڵی

ئەشکەنجەیان نەکەنەوە، چونکە ئامانج لە دانانی نەوجەوانان ووی لێدان و چاکسازیەکان هەڵبێن و ڕووبەڕ

 کردن و پاراستنیان.ە لە دووبارە ڕاهێنانەوە و ئامادەکردنەوە هەروەها چاودێرییبریتی

لە دامەزراوەكانی چاكسازییدا بریتییە لە ئامادەکردنەوەی نەوجەوانان اهێنان و ڕئامانج لە  پرەنسیپەكە:

هەتا لە  بە مەبەستی یارمەتیدانیان پیشەییە و  لێهاتوویی کردنی چاودێریی و پاراستن و فێرپێشكەشكردنی 

 10لە مادەی )  پرەنسیپە دراوە  مئاماژە بە، بگێڕنۆڵی كۆمەاڵیەتیی بنیادنەرانە و بەرهەمهێنەرانە ڕ کۆمەڵگادا

 ( دا.1983ساڵی ) ۆواركراو ب( هەم76واناندا ژمارە )دووەم /سێیەم /چوارەم( لە یاسای چاودێریی نەوجە

 

ڕێوشوێنی گونجاو بگرنە  یان لەئەستۆدایەچاكسازییەكان ئەرکی پاراستنی ئەو پۆلیسانەی كەپێویستە  لەسەر  -2

ات لەگەڵ پاراستنی بەر بۆ كۆتایی هێنان بە هەر ئاژاوەیەك كە لە نێوان نەوجەوانانی ناو چاكسازییەكە ڕودەد

 خۆیان نەدەن. ن بۆ ئەوەی ئازاریەکاخودی نەوجەوان

دۆستانە مرۆڤ وەیەکیبەشێ یان لەئەستۆدایەچاكسازییەكان ئەرکی پاراستنی كەئەو پۆلیسانەی پێویستە لەسەر  -3

 و کاتانەی سەردانی چاکسازیەکان دەکەن.لەگەڵ کەس و کاری نەوجەواناندا بکەن لە مامەڵە

بدەن پارێزەران بە بوار  یان لەئەستۆدایەچاكسازییەكان ئەرکی پاراستنی كەەو پۆلیسانەی ئپێویستە لەسەر  -4

 .بریگرتەیان بكەننەوجەوانانی سەردانی 

 

 :چاكسازییەكاندا ناولەمانەوەیان ی نەوجەوانان لە ماوەی ەکانچوارەم : گرنگترین ماف

 

  نێر و مێ: سەبارەت بە نەوجەوانانی  -1

 جیاکردنەوەیان لە گەوران. مافی  –أ 

 .دەرەوەی دونیامافی پەیوەندیكردن بە  –ب 

 .خزمەتگوزاریی تەندروستیی و دەروونیی و دەرمان دەستەبەرکردنی مافی  -ت

 .بە بڕ و جۆری جیاواز پێویست خۆراكی  دەستەبەرکردنیمافی  -ج

 .ی نوستنی گونجاو و جلوبەرگاجێگ دەستەبەرکردنیمافی  -ح
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 .یووناكیی و ئەنجامدانی یاری وەرزشو ڕ تیشکی خۆرمافی هەواگۆڕكێ و خۆدانە بەر  -خ

 .درێژەدان بەخوێندن و چوون بۆ قوتابخانەمافی  –چ 

 و شیاندنەوە اهێنانڕمافی سود وەرگرتن لە پرۆگرامەكانی -د

افی تۆمارکردنی سکااڵی  یاسایی وازێکی خراپ مامەڵەکردن ، مڕووبەڕووبوونەوەی هەر شێلە  یانمافی پاراستن-ر

بیروباوەڕی  نیا ن ڕەچەڵەکڕەنگ یا  نئایین یا نیازمان  نیاخزمەتگوزاریی لەسەر بنەمای ڕەگەز  ەرگرتنی ، و

 .یسیاس

 

 :چاكسازییەكانداناو لە یان مانەوە لە ماوەی   ینەانی مێگرنگترین مافی نەوجەوان -2

 

  :دیكەشیان هەیە تایبەتی جگە لەو مافانەی كە لەسەرەوە ئاماژەیان بۆ كراوە چەند مافێكی ی مێینەنەوجەوان

 ی جیا لە ڕەگەزی نێر.لە شوێن یاندانان -أ

 دەبێت  تەنها لەالیەن رەگەزی مێینەوە بپشکنرێن.-ب

 .سێكسی پێکردنی ەڵگێچگرتنەبەری ڕێوشوێنی پێویست بۆ پاراستنیان لە توندوتیژیی و  -ج 

 

 :خاوەن پێداویستیی تایبەت جەوانانیمافەکانی نەو ڕەچاوكردنی -3

 

وەریی لە الیەنی كەمی  بنەما نموونەییەكانی نەتەوەیەكگرتووەكان بۆ بەڕێوەبردنی كاروباری داد ( 26لە مادەی )

( و بنەماكانی نەتەوە یەكگرتووەكان سەبارەت بە پاراستنی نەوجەوانانی 1985 –ین کەپنەوجەوانان )بنەماكانی 

( بۆ 76( لە یاسای چاودێریی نەوجەوانان ژمارە )10)بنەماكانی هاڤانا( و مادەی ) ەکانیان بێبەشكراو لە ئازادی

 (ئاماژە بەو پرەنسیپە كراوە.1983ساڵی)

 

 :14 پێنجەم: پێوەرەكانی مافەكانی مرۆڤ سەبارەت بە دادوەریی نەوجەوانان

 

جگە  وەربگرن كە بۆ گەورەكان ڕەخساوە.مافی مرۆڤ زەمانەتەكانی -دەستەبەرپێویستە مندااڵن سوود لە هەموو 

 :یانەی الی خوارەوە بەسەر مندااڵندا جێبەجێ دەكرێنبنەمالەوەش ئەم 

 ی خۆیان بكەن وو بەها بكرێت كە هەست بە ڕێز وشكۆ داان لەگەڵمامەڵەی شێوەیەكدەبێت بە مندااڵن  -

و پێداویستیەكانی تاك  بکات كانیان بااڵ بەرژەوەندیە ڕەچاوی وەیەکبەشێ تێكەڵی كۆمەڵگا بكرێنەوە

 .لەبەرچاوبگیرێتلەو تەمەنەدا 

سزای بێبەزەییانە یان نا رووبەرووی ئەشکەنجەدان، یان خراپ مامەڵەکردن یاخود  نابێت مندااڵن -

ێ بوونی بە ببکرێنەوە جەستەیی یان بەندکردنی هەتاهەتایی  یاخود سزای مرۆڤانە یاخود شکۆشکێن

                                                           
 .بنەماكانی نەتەوە یەكگرتوەكان )كۆمسیۆنی بااڵی مافەكانی مرۆڤ( ڕێبەری پۆلیس بۆ ڕاهێنان لەسەر مافەكانی مرۆڤ و جێبەجێ كردنی یاسا 14
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نابێت دەستبەسەركردنی مندااڵن یا بەندكردنیان ڕێوشوێنێكی زۆر توندە و  بوارێک بۆ ئازادبوون

 .دەستبەسەركردنەكە بۆ كەمترین ماوە بێتن یا نەبێت وەك دوایین چارەسەرتەنها پەنای بۆ ببرێت 

  دەستبەسەرکراوانی گەورە جیابکرینەوە. دەبێت مندااڵن لە -

 گات و لەالیەن ئەندامانی خێزانەکانیانەوەبتوانن پەیامیان پێبدەست بەسەركراو  نی دەبێت مندااڵ -

 .سەردان بکرێن

 .لە ئەستۆ دەگرێت  بەرپرسیارێتیی تاوانئەو تەمەنە دیاری بكرێت كە منداڵ الیەنی کەمی دەبێت  -

 .بنرێندامندااڵن لە دامەزراوەكاندا  ییبۆ چاودێر یاسایینارێوشوێن و جێگرەوەی نابێت  -

و لە شوێنێكی بكرێت  ان دەبێت رێز لە تایبەتمەندیی منداڵ بگیرێت و پارێزگاریی لە دۆسیەكانی -

 .هێڵرێنەوەببە نهێنیی پارێزراو 

نابێت هێز لەگەل مندااڵندا ئامرازانە بەكاربهێنرێن كە جووڵەی لەش سنوردار دەكەن ونابێت ئەو  -

ئەوەش تەنیا لەو كاتانەدا دەبێت كە هەموو ربهێنرێت تەنها لە حاڵەتی نائاساییدا نەبێت، بەکا

پەنای  بۆ كورتترین ماوە تەنها دەکرێت ێوشوێنەكانی دیكەی كۆنترۆڵكردن شكست دەهێنن ئەوەشر

 .ببرێتبۆ 

 .نابێت لە ناو دامەزراوەكانی چاودێری نەوجەواناندا چەك هەڵبگیرێت  -

بگیرێت، هەستکردن بە دادپەروەری و رێزگرتنی خود و هەروەها شكۆی منداڵ  بنەمایز لە ڕێدەبێت  -

 ڕێزگرتن لە مافەکانی مرۆڤی تیادا بچێنرێت.

دەبێت ، مامەڵە لەگەڵ نەوجەواناندا دەكەنمانبەرانەی كە رئەو فەئەنجامدانی ڕاهێنانی تایبەت بۆ  -

 .كەسانێك بن كە بۆ ئەو مەبەستە گونجاو بن

و بەبێ دامەزراوەكانی نەوجەوانان بۆدەستن بە ئەنجامدانی سەردانی دەوری سەرپەرشتیاران هەڵ -

 ئاگادارکردنەوەی پێشوەخت.

بەسەركردن یا گواستنەوە یا نەخۆش تهەر حاڵەتێكی دەستگیركردن یا دەس ڕوودانی دایك و باوك لە -

  .ئاگادار دەكرێنەوەی منداڵەکەیان  كەوتن یا پێكان یا مردن

مامەڵەكردنیان لەگەڵ نەوجەوانان بەپێی پێوەرەكانی  لە کاتی  پۆلیس بۆ کارمەندانی  ڕێنماییک کۆمەڵێشەشەم: 

 :مافەكانی مرۆڤ

و چۆنێتی  الدەربەمامەڵەكردن و چاودێریی نەوجەوانانی  تایبەت ی خولەكانی ڕاهێنانلە بەشداریكردن -

  گایەکی گونجاو و مرۆڤدۆستانە.مامەڵەکردن وچاودێریکردنیان بەڕێ

لە  ستی یارمەتیدانیان لە ڕێگەگرتن، بەمەبەبەشداریكردن لە پرۆگرامەكانی هۆشیاركردنەوەی مندااڵن -

 نی کردەوەی تاوانکاری  بێئەوەی دووچاری ئازاردان ببنەوە.ائەنجامد

 .ناسینی منداڵەكان و كەسوكاریان لەو ناوچەیەدا كە ئەركی خۆیانی تێدا ئەنجامدەدەن -

جێگای کە گەورەكەسانی كەتن وئەنجامدانی بۆ  نمەترسییجێگای لەو شوێنانەی كە ئاگاداربوون -

 .یان بە گەورانەوە پەیوەندیلەهەبوونی نی مندااڵن لەو شوێنانە ووبوهەلە مەترسی تاوانكارین و دەبێت 

لە كاتەكانی دەوامدا و  خوێندکار لە دەرەوەی خوێندنگەبینینی ئەنجامدانی بەدواداچون بۆ حاڵەتەكانی  -

 .خوێندنگاکاندایک و باوک و بەرێوەبەرانی ئاگاداركردنەوەی 
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ن لە سەلمێنێت منداڵ لە ماڵەوە یایهەر بەڵگەیەك كە دە لەکاتی بوونیدەستبەجێ ئەنجامدانی لێكۆڵینەوە  -

 فەرامۆشکراوە یاخود ئازاردراوە. پۆلیس  نکەکانیب

بۆ   پزیشكانپیشەیی و ی وكۆمەاڵیەت پسپۆڕانی لە گەڵ ئەنجامدانی کۆبونەوەی بەردەوام و رێکخراو  -

باسكردنی ئەو  کارەکانیانەوە.کانی مندااڵن کە پەیوەندیدارە بە ئەنجامدانی گفتوگۆ دەربارەی کەیسە

 .بابەتانەی كە پەیوەندیان بە كارەكانیانەوە هەیە

ەك كە بوونی هەر زانیاریهەتی کاو رێكخراوەكانی مافی مرۆڤ لە  ئاگاداركردنەوەی بەرپرسان -

 .داپۆلیس لەگەڵ نەوجەوانان  کارمەندانی لە  هەر کارمەندێکمامەڵەکردنی نەشیاویی ئاماژەبێت بە 

هاندان لەسەر بەكارهێنانی كۆمەڵە ڕێوشوێنێكی جۆراوجۆر وەك جێگرەوە بۆ چاودێریی نەوجەوانان  -

كردن پێفەرمانەكانی چاودێریی و ئاراستەكردن و سەرپەرشتیكردن و ڕاوێژلە نێویاندا لە دامەزراوەكاندا 

لەگەڵ چەندین  هۆشیاركردنەوەو پیشەیی اهێنانی ڕخۆگرتن و پرۆگرامەكانی لە خستنە ژێر چاودێری و 

 .ڕێوشوێنی گونجاو و لەبار

ی یزانیار:  پارێزراوشوێنێكی  لە راگیراوەکاننەوجەوانە  تایبەتەکانی  هەڵگرتن وپاراستنی زانیارییە -

و وادەی ڕادەستكردن و گواستنەوە و ئازادكردنیان و  اگرتنیانڕهۆكارەكانی  ،ناسنامەكانیاندەربارەی 

كێشەی  هەروها ئەووردەكارییەكانی ئەو ئاگاداركردنەوانەی كە ڕەوانەی كەسوكاریان كراوە، 

و  و ئەو فەرمانبەرانەی كە چاودێرییان دەكەنعەقلیانەی پێوەی دەناڵێنن  و  ە جەستەییتەندروستیی

 .كە پێویست و گرنگ بێت دیکەییەكی یا هەر زانیار مامەڵەیان لەگەل دەکەن

بەڕێوەبەری دامەزراوەكە  پێشکەش بەڕاستەوخۆ سكااڵ  بۆیان هەبێت  ڕاگیراوەکان دەبێت نەوجەوانە -

 .بکەن مافی مرۆڕێکخراوەکانی  نیا دەسەاڵتدارانی دادوەریی یا

بەمەبەستی ریگەگرتن لە نەوجەوانان بۆ  وجێبەجێكردنی پرۆگرامی كۆمەاڵیەتی  یارمەتیدان بۆ دانان  -

 ئەنجامدانی کردەوەی تاوانکاری. 

بە بەردەوام بە شێوەیەكی  لە یاسای الدەرخستنەڕووی سیاسەتەكانی مامەڵەكردن لەگەڵ نەوجەوان -

ودەسەاڵتی دادوەریی و نوێنەرانی ی وسترڕاوێژ لەگەڵ دامەزراوە كۆمەاڵیەتییەكان وفەرمانبەرانی تەند

 .ی مەدەنیكۆمەڵگا

 ی ڕاگیراو زووتر لەبەردەم دادگای تایبەتمەندنەوجەوان لە ڕێگایەوەکە دانانی كۆمەڵە ڕێوشوێنێك  -

 . ئامادەبکرێن

دادوەری  کانیلەگەڵ دامەزراوەبەردەوام هاوكاریی هەماهەنگیی وجەختکردنەوە لە هەبوونی  -

ی دامەزراوە تەندروست پاراستنی منداڵ و كانی تایبەت بەپەیوەندیدارە نەوجەوانان ودامەزراوە

 .وكۆمەاڵیەتییە پەیوەندیدارەكان

 کانی نەوجەوانان. نهێنی تۆمار و دۆسێ وون دەربارەی مامەڵەکردنیی ڕفەرمانکۆمەڵێک دەركردنی  -

بوونی فەرمانبەرانەی مامەڵە لەگەڵ نەوجەوانان دەكەن و لێكۆڵینەوە لە هەچاودێریكردنی ووردی ئەو  -

 .داانیگەڵەل مامەڵەکردنخراپ  نیا بەكارهێنانیان  خود ر حاڵەتێكی ئازاردانی نەوجەوانان یاهە
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 (1)پاشكۆی ژمارە 

 وەریی نەوجەواناندكردنی دازامن فەرمییەكان بۆڕۆڵی الیەنە فەرمیی و نا 

 

 .یەكەم: وەزارەتی ناوخۆ

 
وەزیری ناوخۆوە وەك ڕێبەرێكی كاركردن بەڕێز پەسەندكردنی لەالیەن  پاش ەڕێنمایی ەرێبەر پشتبەستنی ئەم -1

 سەرجەملەگەڵ نەوجەوانان لە  تایبەت بە چۆنێتی مامەڵەکردنیانفەرمانبەرانی وەزارەتی ناوخۆ  وبۆ هەمو

 .لە ئەكادیمیاكانی پۆلیس پرۆگرامێکی خوێندنقۆناغەكانی دادگاییكردندا و كردنی بە 

لەالیەن وەزیری ناوخۆ پێدەکرێت پاش پەسەندکردنی  بەریەکە کاریڕێهەرێمی كوردستان سەبارەت بە -2

وشوێن و گوێرەی ئەو ڕێڕێبەرەكە بەهەرجۆرە ڕێنماییەك دەربكات كە گونجاو بێت بۆ جێبەجێكردنی دەتوانێت 

 لە هەرێمی کوردستان کاری پێدەکرێت. بۆ پۆلیسی نەوجەوانان پلەبەندیەی 

الیەنەكانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ  سەرجەمۆڵی ڕسەرجەم فەرمانبەران سەبارەت بە  دەركردنی رێنمایی بۆ -3

 .دادوەری نەوجەوانان زامنکردنیبۆ 

ەرزكردنەوەی ئاستی ب م كارمەندانی وەزارەت سەبارەت بەسەرجەبۆی جێبەجێکردن پەسەندكردنی پالنێك -4

ی مافەكان بەی پەیوەست ەكپێشێلكاری هەر جۆرەێگرتن لەڕوچۆنێتی  نەوجەوانانمافەكانی  هۆشیارییان بە

 .انی بااڵی منداڵ / نەوجەوانو بەدیهێنانی بەرژەوەند نەوجەوانان

اهێنان  و كۆنفرانس و ڕخولی پرۆگرام و كە  دەبێت جۆرێكبەبەریەکە جێبەجێکردنی ڕێکارکردن لەسەر  -5

 ەكە و دابەشكردنی بەسەر كارمەندان و دامەزراوە پەیوەندیدارەكانی دەوڵەتیچاپكردنی ڕێبەرو خزمەتگوزاریی

 .بگرێتیلە خۆ

استەوخۆ ری و ئاستی بەڕێوەبەرایەتوەی بۆ بەرزكردنەنەوجەوانان وپۆلیسی هەیکەلیەتی  چاوخشاندنەوە بە -6

بخرێتە سەر وەكالەتی وەزارەت بۆ كاروباری پۆلیس و سەرجەم فەرمانگە و بەشەكانی پۆلیسی نەوجەوانان لە 

 .پارێزگاكان لە ڕووی تەكنیكیەوە  سەر بەم بەڕێوەبەرایەتییە دەبن

خاوەن و تایبەتمەندااڵ لەوەزارەت بۆ هەڵبژاردنی كەسانی بەتوانا و تاووتوێكردنی پێكهێنانی لیژنەیەكی ب -7

 .بڕوانامە بۆ ئەوەی ببنە بناغەی پۆلیسی نەوجەوانان

پۆلیسێكی نەوجەوانان هەبێت كە كاریان  ،هەموو بنكەیەكی پۆلیس دەركردنی ڕێنمایی بۆ ئەوەی لە -8

ن بێت بۆ بنكەی پۆلیس بۆ ئەوەی لێكۆڵینەوەی نەوجەوا ئامادەکردنیجێبەجێكردنی فەرمانەكانی دەستگیركردن و 

پاراستنی مافی  بە مەبەستی زامنکردنی  مەند ئامادەبکرێتبەردەم دادەوەری تایبەتلە و   ئەنجام بدرێتلەگەڵ 

 .نەوجەوانان

جیاواز لە جلوبەرگی  و جلێكی تایبەتپۆشینی  ەبپۆلیسی نەوجەوانان جیاکردنەوەی دەركردنی ڕێنمایی بۆ  -9

هێمایەك لەسەر جلەكانیان وەك نیشانەیەك بۆ پۆلیسی نەوجەوانان چونكە گرنگە ئەو الیەنانە  دانانیی وسەرباز

ئەو كاریگەرییە دەروونییانەی دروست بەهەندوەرگرتنی بناسرێنەوە كە مامەڵە لەگەڵ نەوجەواناندا دەكەن لەگەڵ 

 .دەبن



  
 
 
 
 

  

19 
 

میكانیزمێك لە نێوان پۆلیسی نەوجەوانان و بەڕێوەبەرایەتی پزیشكی دادوەریی لە وەزارەتی دۆزینەوەی  -10

 بەمەبەستی ئاسانکاریکردن لە خێرا دەرچوونی راپۆرتە پزیشکیەکان بۆ یەکالیی کردنەوەی داوا و ی ستورتەند

  چارەنووسی نەوجەوان بە زووترین کات.

ی بۆ دادوەریی ڕۆژی جیهانی منداڵە بكرێتە ڕۆژێكی نیشتمانی تشرینی دووەم كە 20دانانی رۆژی  -11

ی ڕێكدەخات بۆ باڵوكردنەوەی ۆ چەند چاالكییەكی گشتی نیشتمانوەزارەتی ناوخ گەیەوەڕێنەوجەوانان و لەو 

 .ن لە یاسابە پاراستنی نەوجەوانان لە الدا ڕۆشنبیریی و هۆشیاریی سەبارەت

لە ڕێگەی كەناڵەكانی ڕاگەیاندنەوە و ڕێكخستنی  و ڕێبەریەكە لە وەزارەتی ناوخۆكاركردن بۆ باڵوكردنەوەی  -12

 ەوەپۆلیس ەنالیلەرێبەرەكە  دەرخستنی گرنگیناساندن و ی بۆ تەلەفزیۆنهەڵمەتی ڕاگەیاندن و سازدانی بەرنامەی 

 .بۆ پاراستنی مافەكانی نەوجەوانان

ەكان ووەما نموونەییەكانی نەتەوە یەكگرتبنالنی كەمی لەگەڵ نەوجەوانان مامەڵەکردنی کاتی پۆیستە پۆلیس لە  -13

 .بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ بەندكراواندا جێبەجێ بكات

بکرێت، بۆ بەدواداچوونی هەر ماڵپەری وەزارەتی ناوخۆ کان ئاراستەی بەشی سکااڵ ئۆنالین لە سکااڵ  -14

 .و کارمەندانی وەزارەتی ناوخۆوە ئەنجامبدرێت پێشێلکاریەک کە لە الیەن ئەفسەر

و  تویژینەوەنەوجەوانان بۆپۆلیسی ناو بەڕێوەبەرایەتی ی لەیەكەی توێژینەوەی كۆمەاڵیەتكاراكردنی  -15

شیكردنەوەی تاوانەكانی نەوجەوانان و دەرخستنی هۆكارەكان و بەرزكردنەوەی ڕاپۆرت و ڕاسپاردەی تایبەت 

 .لە بارەیانەوە

و  گاكۆمەڵ ی ی كاری هاوبەش لە نێوان پۆلیسی نەوجەوانان و پۆلیسیژنەیەك بۆ دانانی میكانیزمنی لپێكهێنا -16

بۆ پاراستنی چاودێری کۆمەاڵیەتی و بەڕێوەبەرایەتی  بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان

 .مافەكانی نەوجەوانان

بە لێكچوونی ت تایبەجەختكردنەوە لە سەر پابەندبوون بەو ڕێنماییانەی كە لە وەزیری ناوخۆوە دەرچوون  -17

 یکردنیدادگای بنەماکانیلە یاسای  (93)نەوجەوانان ئەوەش بەپێی دەقی مادەی  پەیوەست بەناوەكان بە تایبەت 

 .و هەموارەكانی (1971) بۆ ساڵی(23)سزایی ژمارە 

خوێندنی بااڵ هەڵمەتی هۆشیاریی سەبارەت ەزارەتی پەروەردە و هاوكاری هەر دوو وناوخۆ بەوەزارەتی  -18

 مەترسییەكانی الدانی نەوجەوانان ئەنجامدەدەن.سنووردانان بۆ بە 

 

 

 یتدووەم : ڕۆڵی داواكاری گش

 

پاراستنی مافەكانی لە ی بكەن بۆ ئەنجامدانی ئەركەكانی پۆلیس هاوكاری داواكاری گشت کارمەندانی  لەسەر پێویستە

لە حاڵەتی  پێویستی دەکات لەسەریانکە ئەرکەکانیان  و  تێگەیشتن لە ڕۆڵی داواكاری گشتينەوجەوانان و

 :دالەگەڵ نەوجەوانان چۆنێتی مامەڵەکردنپابەندنەبوونیان بە پێوەرە یاساییەكانی 

ماف دەسەاڵتەکانی لێکۆڵینەوە بۆ رێزگرتنی زامنکردنی  هەیە لەكی گرنگی ێداواكاری گشتیی ڕۆڵ -1

شکەنجە لە سەرجەم ڕێگەگرتن لە ڕووبەڕووبونەوەیان بە خراپ مامەڵەکردن و ئە .زەمانەتەكانی نەوجەوانو

ڵینەوە و دادگاییكرندا ێوشوێنانەی كە لەكاتی لێكۆتانەدان لەو بڕیار ورهەروەها  قۆناغەکانی دادگاییکردندا.
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لەچاودێریكردنی چاكسازییەكان  وەهارهە ان تێدا نەكراوە،ی دروستیەجێكردنی یاسایجێب ڕێکاریچوون ودەر

 .یانبۆ بەدواداچونئەنجامدانی ن وكەسوكاریاوەرگرتنی سكااڵ لەنەوجەوانان و و

 .پۆلیسی نەوجەوانانکاری ی لەسەر ئەدای زیادكردنی چاودێر -2

دادوەرانی ی دادوەرانی لێكۆڵینەوە و ەالبەڕێوەچوونی داوای نەوجەوانان لبەدواداچوونی چۆنێتی  -3

 .دادگاییکردن

 لە سەروەری یاسا. بۆ ڕێزگرتن ڕاگیراوانی نەوجەوانان ی لەسەر بارودۆخی چڕكردنەوەی چاودێر -4

 

 

 

 .یسێیەم : ڕۆڵی توێژەی كۆمەاڵیەت      

 

لە پاراستنی  ئەرکەکانیانی بكەن بۆ ئەنجامدانی توێژەرانی كۆمەاڵیەتلیس هاوكاری پۆ کارمەندانی پێویستە 

 :گەڵ نەوجەوانانەکردن لەمامەڵ مافەكانی نەوجەوانان و تێگەیشتن لە سروشتی كارەكەیان لە

ی نەوجەواناندا ڕۆڵێكی ئێجگار گەورەی هەیە چونكە ئەو توێژەری كۆمەاڵیەتی لە دادوەر -1

نەوجەوان و  یعەقڵی و وونو دەر یباری تەندورستگاندن بۆ نجامدانی هەڵسەنهەڵدەستێت بە ئە

 بۆ دادگای لێكۆڵینەوە ودادگای نەوجەوانان  ی دیاریکراوپاردەیەكچەند ڕاستیایدا كە  ڕاپۆرتئامادەکردنی 

ڕێوشوێنی  بژاردنیهەڵلە  یدەر دەبن یارمەتکە وە ڕاسپاردانە ڕاپۆرت و ئەووانگەی لە ڕ پێشکەش دەکات

 .ی نەوجەوانەكەودۆخگونجاو بۆ بار

و بەرلەوەی ناگرنەوە ی ە لەو حاڵەتانەی كە تاوانی الوەكپێویستە لە هەموو حاڵەتەكاندا جگ  -2

بڕیارێك دەربكات وەربگرێت پێش دەرکردنی حوکم كۆتایی  بڕیاری تایبەتمەنددەسەاڵتی 

ئەو بارودۆخەی كە  نشوێنی ژیانی نەوجەوان یا،بەدواداچونێكی وورد  ودروست دەكات بۆ ژینگە و

نەوجەوان تاوانەكەی تێدا ئەنجامداوە  بۆ ئەوەی دەسەاڵتی پەیوەندیدار لە دەركردنی حوكمەكەیدا وورد 

  .بین و دوور بین بێت

ت ناکرێ ازێكی یارمەتیدەرنڕئام( ڕاپۆرتەكانی پێش دەركردنی حوكم)ڕاپۆرتە كۆمەاڵیەتییەكان  -3

ژیانی ناو قوتابخانە هەروەها و داانیەكانلە زۆربەی داوا یاسایی و خێز ن یبب انریادەستبەد

ی تایبەت ە دادوەرییەكان دەستەی كۆمەاڵیەتهەندێ لە دەسەاڵت بۆ ئەم مەبەستە  ،ئەزموونەكانی فێربوونو

 دەستەی كارگێڕی بۆ ئەو مەبەستە بەكاردەهێنن. خوددادگا یافەرمانبەرانی سەر بە نیا

پێویستە  لەبەرئەوە  ،رامبدەن بەتایبەت چاودێرانی ڕەفتالەوانەیە فەرمانبەرانی تریش ئەو كارە ئەنج -4

پۆرتێكی باری كۆمەاڵیەتییەوە كە ی گونجاو دابینكرابن لە ڕێگەی چەند ڕاخزمەتگوزاریی كۆمەاڵیەت

 .كرێت پشتیان پێ ببەسترێتدە
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 چوارەم: ڕۆڵی پارێزەر و سەندیكای پارێزەران

 

 ی بكات، كەی نوێنەرایەتیاساییە دادگاییكردن بریكارە ێکارەکانیڕنەوجەوان مافی ئەوەی هەیە بە درێژایی  -1

 (15/1ین مادەی کەپبەرگری لێبكات. ) بنەماكانی  داوا لە دادگا بكات پارێزەرێكی بۆ دابنێت تا خودیا

گترین زەمانەتەكانی دادگاییەكی نگربوونی پارێزەر لەقۆناغی لێكۆڵینەوە ودادگاییكردندا یەكێكە لە -2

 .ە پوچەڵ دادەنرێتئەگەر پارێزەر ئامادە نەبوو ئەوا دادگاییەكە ب دادپەروەرانە، 

یا لەگەڵ ، مافی خۆیەتی بە تەنوە بكاتكەیەنەوجەوانە پارێزەر مافی ئەوەی هەیە پەیوەندی بە  بریگرتە -3

سەبارەت بەو گفتوگۆی لەگەڵدا بکات مانی خۆیەوە ڕاستیەكان ببیستێت وزنەوجەوانەكە دابنیشێت ولە

 .پێی هەڵدەستێت بەرگری لێکردنیداچوارچێوەی ڕێوشوێنانەی كە لە

ی گرتنکاربریبە پارێزەر مافی ئەوەی هەیە سەرجەم بەڵگەكانی ناو دۆسییەی داواكە ببینێت پێش و پاش  -4

لە یاسای  20)مادەی تۆمەتباری نەوجەوان بەکاتێکی گونجاو لەهەر قۆناغێک لە قۆناغەکانی داوای یاسایی. 

 .(1999بۆ ساڵی  17ژمارە  لە هەرێمی  کوردستانی عیراقپارێزەرایەتیی 

 .بریگرتەكەینەوجەوانە هەموو توانای خۆی بخاتە گەڕ بۆ داكۆكییكردن لە مافەكانی لەسەر پارێزەر پێویستە  -5

یان کەسێکی نزیکی نەوجەوانی تۆمەتبار یان نوێنەرانی  بەرگری سەرپەرشتیاردادگای نەوجەوانان دەتوانێت  -6

لەگەڵ ڕەچاوكردنی حوكمەكانی بوونی بریکارنامەیەکی نوسراو قبوڵ بكات بەبێ دامەزراوە کۆمەاڵیەتیەکان 

 .( لە یاسای چاودێریی نەوجەوانان60دادگاییكردنی سزایی، مادەی ) بنەماکانیلە یاسای  144مادەی 

دادگاییەكە بێت و بەرگریی لە  ەئامادەی دانیشتن ی دەستنیشانکراو لەالیەن دادگاوەپارێزەرلەسەر پێویستە -7

( لە یاسای 144مادەی ) – دەستنیشان بکاتلە جێی خۆی  دیکە تبار بكات یاخود پارێزەرێكی نەوجەوانی تۆمە

 دادگاییكردنی سزایی و ئەنجامدانی سەرجەم ڕێوشوێنەكانی بەرگریكردن. بنەماکانی

 

 )ن: ڕۆڵی دایكان و باوكان )خێزاپێنجەم

 

 نەوجەوانەكەیان پشتگوێ نیا ڵئەگەر هاتوو مندا دەبنەوە کردنبەندن سزای دارایی یارووبەرووی باوك دایك و -1

خستنەكە  الدانی رەفتار یاخود پشتگوێ پەرتەوازەبوون یان خستنەكە ببێتە هۆی  خست بە جۆرێك پشتگوێ

 .كە نەوجەوان كەتنێك یا تاوانێكی ئەنقەست ئەنجامبدات ێکهۆكارببێتە 

بە ساڵ تاوانێكی ئەنجامدا ئەوا دادگا دەتوانێت بڕیار بدات  9ئەگەر لە حاڵەتێكدا منداڵێكی خوار تەمەن - -2

بەپێی باش ڕەفتاری پاراستنی بۆدایك و باوكی تا ڕاسپاردەكانی دادگا جێبەجێ بكەن  بە یکردنەوەڕادەست

دوو ساڵ كەمتر نەبێت و لە پێنج ساڵیش زیاتر بۆ ماوەیەك كە لە  زەمانێكی دارایی بەستراوە بەبەڵێننامەیەك كە 

 .نەبێت
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ئەگەر ە وەربگرێتەونەوجەوان لە دایك و باوك  خودمافی بەخێوكردنی منداڵ یادەدات دادگای نەوجەوانان بڕیار  -3

گەیەنێت بەاڵم پێش ئەوە داوا لە نوسینگەی بی ا كە زیان بە ڕەوشت و ئادابی گشتبەخێوكەر تاوانێكی ئەنجامد

ی بۆ منداڵ یا نەوجەوانەكە دەكات توێژینەوەی كۆمەاڵیەتی و پشكنینی پزیشكی و دەروون توێژینەوەی کەسێتی

  ە.ری لێسەندنەوەی مافی بەخێوكردنەكئەنجامبدات بۆ دیاریكردنی ڕادەی كاریگەریی بڕیا

جێبەجێكردنی بڕیاری  ی ڕەفتار بكەن بۆاناوكاریی چاودێرباوك هدایك ون یا سەرپەرشتیارپێویستە - -4

بێت و لە هەر گۆڕانێك كە بەسەر  ەکەنەوجەوانی چاودێریكردنەكە كە هۆكاری بەرجەستەكردنی بەرژەوەند

 .ڕەفتاریدا دێت ئاگاداری بكەنەوە

ئەركەكانی فەرامۆشكرد یا كۆسپی بۆ كاری چاودێریكردنەكە دروست ن سەرپەرشتیارئەگەر دایك و باوك یا  -5

 . پێبژاردن سزای دەداتجەوانان بە سزای كرد ئەوا  دادگای نەو

 

 

 عیراق-لە هەرێمی کوردستان مافەكانی مرۆڤ سەربەخۆی شەشەم: ڕۆڵی كۆمسیۆنی

 

وەزارەت سەبارەت بە  سەرجەم کارمەندانیكۆمسیۆن لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆدا كار دەكات بۆ ڕاهێنانی  .1

 .یوجەوانان و دادپەروەری تاوانكارمافەكانی نە

ی ڕێبەری ڕێنمایی تایبەت بە دادوەربۆ باڵوكردنەوەی  هەول دەدات كۆمسیۆن لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆدا  .2

 .نەوجەوانان لە سەرجەم دامەزراوەكانی دەوڵەت

كۆنفرانسی هاوبەش لەگەڵ وەزارەتی ۆرك شۆپ و ڕێكخستنی كۆڕ وو سازدانیكۆمسیۆن كار دەكات بۆ  .3

 .و چاكسازیكردن لە دادوەریی نەوجەوانان ناوخۆ بۆ ناساندنی ڕۆڵیان لە پاراستن

ی و کاروباربەهێزكردنی ڕۆڵی كۆمسیۆن بە هاوكاری لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی كار .4

 .بۆ بەدواداچوون و هەڵسەنگاندنی دامەزراوەكان لە جێبەجێكردنی پێداویستیەكانی ڕێبەریەكە کۆمەاڵیەتی

پێشێلكارییانە دەكات كە لە ناو دامەزراوەكانی جێبەجێكردنی یاسای سەر ی سەرجەم ئەو كۆمسیۆن چاودێر .5

بە وەزارەتی ناوخۆ لە كاتی مامەڵەكردنیان لەگەڵ دۆسیەی نەوجەواناندا ڕوودەدەن و پالنێكی هاوبەش 

 .دادەنێن بۆ بەدواداچون و سنورداركردنی پێشێلكارییەكان

ی بۆ دادوەریی نەوجەوانان لە نی تیمێكی نیشتمانكەن بۆ پێكهێناكۆمسیۆن و وەزارەتی ناوخۆ كار دە .6

 .سەرجەم دامەزراوەكانی دەوڵەتدا كە هۆكارێك بێت بۆ پاراستن و پارێزگاریكردن لە مافەكانی نەوجەوانان

ی ئەو سكااڵیانەی كە تایبەتن بە پێشێلكردنی مافەكانی نەوجەوانان ەوەكۆمسیۆن كار دەكات بۆ كاراكردن- .7

 .لە الیەن پۆلیسەوە

كۆمسیۆن میكانیزمەكانی چاودێریكردن كارا دەكات بۆ جێبەجێكردنی پێداویستیەكانی ڕێبەری ڕێنمایی  .8

 پۆلیسی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ. کارمەندانی لەالیەن سەرجەم 
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 (2) پاشكۆی ژمارە

 چوارچێوەی یاسایی بۆ دادوەری نەوجەوانان

 

لە  بواری پۆلیسی نەوجەوانان نییرهێنانەوەی كارمەنداتییە لە وەبئامانج لەم بەشە لە ڕێبەری ڕێنمایی بری

پێویستی و نڕێككەوتننامە و پەیماننامە نێودەوڵەتییانەی  تایبەتن بە نەوجەوانان و مندااڵئەودەقی ترین گرنگ

و  نلەسەركردوو انواژۆی یەکێکە لەو دەوڵەتانەی  عێراق بەوپێیەی بەرزكردنەوەی ڕۆشنبیریی گشتییان 

بە مەرجێك لەگەڵ یاسا نیشتمانییەكاندا ناكۆك نەبن بەو پێیەی چەند بنەمایەكی  ێیانەوە. پ ێتدەبێت پابەند ب

 زیان لێبگرن.واڵتە بەشدارەکان ڕێ کە خۆی دەبینێتەوە لە النیکەمی ئەو مافانەی کە پێویستە لەسەرنمونەیی 

بۆ بۆ یاسادانەری عیراقی  سەرچاوەیەكدادەنرێن بە پەیماننامە نێودەوڵەتیانە ڕێككەوتننامە و مئەهەروەها 

 .نەوجەوانانو نداڕشتنی یاسای تایبەت بە مندااڵ

 

 .یەكەم: چوارچێوەی یاسای نێودەوڵەتیی بۆ دادوەری نەوجەوانان

 

(، گرنگترین ئەو 1966ەكان بۆ ساڵی )یو سیاس یتایبەت بە مافە مەدەن یی نێودەوڵەتنامەپەیمان- -1

 :سەبارەت بە نەوجەوانان  لە خۆی دەگرێت  ئەمانەی الی خوارەوەنخااڵنەی 

تاوانێك بۆ ئەو كەسانە دەربچێت ئەنجامدان ( كە تێیدا هاتووە )نابێت سزای لەسێدارەدان لەسەر 6/5مادەی )- -

 (.ساڵ كەمترە، ئەو سزایە بەسەر ژنانی دوو گیانیشدا جێبەجێ ناكرێت 18كە تەمەنیان لە 

جیادەكرێنەوە و زۆر بە خێرایی  گەورانب( كە تێیدا هاتووە )تۆمەتبارانی نەوجەوان لە  – 10/2مادەی ) -

 .  (داواكانیانکالییکردنەوەی یەڕەوانەی دادگا دەكرێن بۆ 

 مامەڵە لەگەل بەندکراواندا بکات ( كە تێیدا هاتوو )پێویستە سیستەمی بەندیخانەكان بەجۆرێك 10/3مادەی ) -

ی بەندكراوەكان بێت و تاوانبارانی كۆمەاڵیەت دووبارە ئامادەکردنەوەیی چاكسازیی و ی سەرەككە ئامانج

جیابكرێنەوە و بە جۆرێك مامەڵەیان لەگەڵ بكرێت كە لەگەڵ تەمەن و  گەوراننەوجەوان لە تاوانبارانی 

 (.پێگەی یاساییاندا بگونجێت

لەگەڵ  کانڕێوشوێنە ەچاوی ئەوە بکرێت کەپێویستە ڕ( كە تێیدا هاتووە )لە حاڵەتی نەوجەواناندا 14/4مادەی ) -

 (.تەوەیەکبگرێ بۆ ناو کۆمەڵگا یانو ئامادەکردنەوە شیاندنەوەی دووبارە ەنیان گونجاو بێت و لەگەڵ پێویستتەم

 ین پەکوباری نەوجەوانان )بنەماكانی بەڕێوەبردنی كاربنەما نمونەییەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ    -2

 :ئەمانەن تایبەت بە نەوجەوانان ین ئەو خااڵنەی كە لەخۆی دەگرێتگتر( گرن1985 –

 یەکانبنەڕەتی ڕیوشوێنە کارەکاندا قۆناغەكانی گرتنەبەری ڕێ سەرجەم( كە تێیدا هاتووە )لە 7مادەی ) -

دەکڕێت كە ئاراستە تۆمەتانەی ی و مافی ئاگاداركردنەوەی بەوانگریمانەكردنی بێتاوبەردەست بێت وەك 

هەوەها و  (پارێزەر هێنانی خزمەتگوزاری یاسایی )هەبوونیبەدەستی و مافی لەگەڵ مافی مانەوە بەبێ دەنگ

ر لێكردنیان ڕوبەڕوبونەوەی شایەتحاڵەكان و پرسیا مافی و ن سەرپەرشتیارئامادەبونی دایك و باوك یامافی 

 .مافی تێهەڵچوونەوە لەبەردەم دەسەاڵتێكی بااڵتردا یەتیبارودۆخی کۆمەاڵ و
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  :( كە تێیدا هاتووە37بە تایبەت مادەی )  15( 151989ڕێككەوتننامەی مافەكانی منداڵ ) -3

 یانبكرێت یاخود سزایەكی توند  دامامەڵەی خراپی لەگەڵن نابێت هیچ منداڵێك ئەشكەنجە بدرێت یا -

بەندكردنی  نبدرێت. هەروەها نابێت سزای لەسێدارەدان یای بەرامبەر ئەنجامیان شکۆشکێن ەنامرۆڤان

ساڵ كەمترە بەبێ  18هەتاهەتایی لەسەر تاوانێك بەسەر ئەو كەسانەدا بسەپێندرێت كە تەمەنیان لە 

 .بوونی بوارێك بۆ ئازادكردنیانهە

پێویستە  هەروەها ، لە ئازادی بێبەشبکرێت ملێیانە زۆرە ننابێت منداڵ بە شێوەیەكی نایاسایی یا -

 ەشمبكرێت و دەست بەسەر بكرێت. ئە ییبوونسەر بنەمای یاساو بەندکردنی لە اگرتنکردن و ڕدەستگیر

 .گونجاو وەك دوایین چارەسەر و بۆ كورتترین ماوەی زەمەنینها نابێت پەنای بۆ ببرێت تە

و ڕێز لە شكۆی مامەڵەی لەگەڵ دەكرێت هەموو منداڵێكی بێبەشكراو لە ئازادییەكەی بە شێوەیەكی مرۆڤانە  -

دەبێت بە شێوەیەكی ئەوتۆ بێت كە پێداویستییەكانی ئەو كەسانەی تێدا ڕەچاو كرابێت مرۆڤانەی دەگیرێت و 

لە كەسانی پێگەیشتوو جیادەكرێتەوە لە  نداڵێكی بێبەشكراو لە ئازادیكە گەیشتونەتە ئەو تەمەنە. هەموو م

ەیوەندیکردن لە پ حاڵەتێەكدا نەبێت كە بەرژوەندیی منداڵەكە پێچەوانەكەی بخوازێت. مافی ئەوەشی هەیە

 .نەبێت نائاساییدالە حاڵەتی  هاتەنوە کردنەسەردانلە ڕێگەی نامە و  بەکەس و کاری بەردەوام بێت 

 و هەر جۆرەیاسایی  یوەی هەیە بە زووترین كات یارمەتمافی ئە و منداڵێكی بێبەشكراو لە ئازادیهەمو -

بوونی بێبەشكردنی لە یاساییتانەدان لە نا مافی بەدەست بهێنێت ئەوە جگە لەیارمەتیەکی دیکەی گونجاو 

هەر دەسەاڵتێكی سەربەخۆی دیكە و پێویستە ئەو جۆرە ڕێوشوێنانە زۆر  نئازادییەكەی لەبەردەم دادگا یا

 .بەخێرایی ئەنجامبدرێن

( 1990 –كانی نەتەوە یەكگرتووەكانی تایبەت بە ڕێگرتن لە الدانی نەوجەوانان )بنەماكانی ڕیاز بنەما  -4

 ین ئەو خااڵنەشی كە تێیدا هاتوون ئەمانەی الی خوارەوەن:گرنگتر

چ لە ماڵەوە یا قوتابخانە یا  ناچاربکرێت ( كە تێیدا هاتووە )نابێت هیچ منداڵێك یا نەوجەوانێك54مادەی ) -

هەر دامەزراوەیەك بێت ڕێوشوێنی توندی بەرامبەر پەیڕەو بكرێت یا سزای توند بدرێت یا سوكایەتی 

 .(پێبكرێت

فەرمانبەرانی دیكەی پەیوەندیدار  نیاسا یا ەریجێبەجێك( كە تێیدا هاتووە )پێویستە فەرمانبەرانی 58مادەی ) -

ەكانی نەواجەوانان، دەبێت ئەو یە تایبەتیتبكرێت بۆ بەدەمەوەچوونی پێداویسلە هەردوو ڕەگەز ڕاهێنانیان پێ

بەمەبەستی دن بۆ دامەزراوەكان ڕەوانەكر و ڕێوشوێنەکانی  بە پرۆگرامئاشنا بن فەرمانبەرانە 

 .مەندبنسوودلێی تا ئەوپەڕی توانا  بتواننو دوەریداسیستەمی  لەناونەوجەوانان  ڕەوانەکردنی

 

 

 

ان ەکانیینەوجەوانانی بێبەشكراو لە ئازاد بنەماكانی نەتەوە یەكگرتووەكان سەبارەت بە پاراستنی -5

 : خااڵنەی كە تێیدا هاتوون ئەمانەن( گرنگترین ئەو 1990)پرەنسیپەكانی هاڤانا 

                                                           
 دا ڕێككەوتننامەی مافی منداڵی واژۆ كردووە.15/6/1994عێراق لە  15 15
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هێشتا ) چاوەڕێی دادگاییکردننسێیەم( كە تێیدا هاتووە )ئەو نەوجەوانانەی كە دەستگیركراون و /17مادەی ) -

بێتاوانن و لەسەر ئەو بنەمایەش دادگایی دەكرێن و ئەوەندەی لە توانادایە هەوڵبدرێت  (دادگایی نەكراون

نەبێت. بۆیە هەموو هەوڵێك دەدرێت بارودۆخی نائاساییدا ن تەنیا لە پێش دادگاییكردنەكە بەند نەكرێ

ڕێوشوێنی جێگرەوە جێبەجێ بكرێت. بەاڵم ئەگەر پەنا برایە بەر بەندكردن بە مەبەستی پاراستن ئەوا 

بە خێرایی ئەو داوایانە یەكالیی  ردادگاكانی نەوجەوانان و دەستەكانی لێكۆڵینەوە  دەبێت هەوڵبدەن زۆ

ەی دەستگیرکراون نەوجەوانانئەو  یبەسەرکردنمنی کورتترین ماوە بکرێت بۆ دەستبۆئەوەی زا. بكەنەوە

 (.لەو نەوجەوانانە جیادەكرێنەوە كە حوكمیان بەسەردا دراوە ،هێشتا دادگایی نەكراون و

یاسایی بێ ی ە ڕاوێژی یاسایی و یارمەتأ( كە تێیدا هاتووە )نەوجەوانان مافی ئەوەیان هەی/18مادەی ) -

یە بە شێوەیەكی مافی ئەوەیان هەهەروەها ە هەبێت. یانبهێنن لە هەر شوێنێك ئەو یارمەت بەرامبەر بەدەست

  (ئەو پەیوەندیكردنە تایبەت و نهێنی بێت ەی بە ڕاوێژكاری یاساییەوە بكەن و پێویستبەردەوام پەیوەند

 

ی تاوانەكان كە مندااڵنی قوربانلەو بابەتانەی ڕێنماییكردن لەبارەی دابینكردنی دادپەروەری  بنەماکانی- -6

لە نەتەوە یەكگرتووەكانەوە دەرچووە، ئەم خااڵنەی الی  2004و شایەتحاڵەكانیان لەخۆدەگرێت و ساڵی 

  : خوارەوە لەخۆ دەگرێت

ووریایی و هەست و سۆزەوە  بەشایەتحاڵەكان ی وقوربانوە )پێویستە مندااڵنی ( كە تێیدا هاتو10مادەی )- -

 و ڕەچاوی کەدادگاییكردنەوشوینەکانی بەڕێوەچوونی ڕێبە درێژایی ماوەی  تبكرێدا یان لەگەڵمامەڵە

و تەمەن و ڕەگەز و بێ توانایی و ئاستی پێگەیشتنیان  هەنووکەییەکانیانو پێداویستییە  بارودۆخی کەسی و

 . واو لە سەالمەتی جەستەیی و ئەقڵیی و دەروونییان بگیرێت(ڕێزی تە هەروەهابكرێت 

ویستی و ( كە تێیدا هاتووە ) پێویستە هەموو منداڵێك وەك تاكێك مامەڵەی لەگەڵ بكرێت كە پێدا11مادەی ) -

 .)ی خۆی هەیەهەست و ئارەزووی تایبەت

ی ئاست ن لە نزمتری سنوردار بێت ی منداڵتایبەتوەردان لە ژیانی ێ( كە تێیدا هاتووە ) پێویستە دەست12مادەی ).

لەگەڵ پابەندبوون بە پێوەرە بااڵكانەوە بۆ كۆكردنەوەی بەڵگەی پێویست بەو لەهەمان کاتدا بێت یدا پێویست

 .)ڕەوایان لێبكەوێتەوەدادپەروەرانە و ئامانجەی كە ڕێوشوێنەكانی دادگا دەرەنجامی 

  ینەهامەتی و سەختلە هەڵگرتنی منداڵ زیاتری  مەبەستی دوورخستنەوەی بە( كە تێیدا هاتووە )13مادەی ) -

كاری  بنو ڕاهێنراوپیشەیی كەسانی پێویستە ئەو کەسانەی چاوپێکەوتن و پشکنین بۆ منداالن ئەنجامدەدەن 

و تواناوە هەڵسوکەوت ڕێزهەستیاری بەو پەڕی و ئەنجامبدەن  داڵ و پشكنینەكانیانچاوپێكەوتن لەگەڵ من

 (. بکەن

-كە لە) لیژنەی مافەكانی منداڵ  نەوجەوانانوەری دادمافەكانی منداڵ لە  – 10ی ژمارە كۆمێنیتی گشت -7

نەوجەوانان زۆر  وەریداد( دەرچووە و تێیدا هاتووە )بۆ باشتركردنی بەڕێوەبردنی كاروباری 2007

ی یاسا و دەزگای دادوەریی ەرفەرمانبەرانی جێبەجێك نێویانداگرنگە سەرجەم كارمەندانی پەیوەندیدار لە

نی ڕێككەوتننامەی مافەكانی منداڵ و مانا گشتییەكەی ڕاهێنانی گونجاویان لەبارەی ناوەڕۆكی حوكمەكا

ئەو کخستنی ڕێ، پێویستە بە كاری ڕۆژانەیانەوە یدارنایبەت ئەو حوكمانەی كە پەیوەندپێبكرێت، بە ت

و  ناساندنی حوكمە یاساییە نیشتمانی ها لە و تەن بێتبەردەوام  لەسەرشێوازی پرۆگراماتیکیڕاهێنانە 
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هۆكارە  دەربارەی لە خۆبگرێت  چەندین زانیاری پێویستە  ،کورتنەکرێتەوە نێودەولەتیەکاندا

الیەنە دەروونیەكان و الیەنەكانی  وكۆمەاڵیەتییەكان و هۆكارە جیاوازەكانی دیكەی الدانی نەوجەوانان 

 (.چان و مندااڵنی كەمینەكانتایبەت بە ك ی گرنگیداندیكەی گەشەی منداڵ و 

 

 

  :یی نیشتماندووەم: چوارچێوەی یاسا

بە ەکانی تایبەت نیشتمانی یاسا لە ت كە لە هەندێێەدرئاماژە بە گرنگترین ئەو پرەنسیپانە ددا ەم بەشەل -

کە لە بواری  پۆلیسکارمەندانی ، ئەوەش بە ئامانجی وەبیرهێنانەوەی دا هاتووەرانی الدەنەوجەوان

لە كاتی مامەڵەكردنیان لەگەڵ پرەنسیپانە  ئەو ڕەچاوكردنیپێویستی  کاردەکەن هەروەهانەوجەواناندا 

  .ی الدەرنەوجەوانان

 

تێدا  تایبەت بە نەوجەونان  كە ئەم خاڵە گرنگانەی 2005دەستوری هەمیشەیی عێراق بۆ ساڵی  -1

 :هاتووە

تۆمەتبار بێتاوانە تا ئەو كاتەی لە دادگایەكی یاسایی دادپەروەرانەدا پێنجەم( كە تێیدا هاتووە ) /19مادەی ) -

تۆمەتبار دوای ئازادكردنی جارێكی تر دووبارە لەسەر هەمان تۆمەت دادگایی  ، تۆمەتەكەی دەسەلمێندرێت

 (.ی دەرکەوتنی بەڵگەی نوێدا نەبێت.لە حاڵەتتەنها ناكرێتەوە 

 دەستەبەریو منداڵ / یەكەم( كە تێیدا هاتووە )دەوڵەت بۆ تاك و خێزان بە تایبەت بۆ ژن  30مادەی ) -

ی و بنەما سەرەكییەكانی ژیانێكی ئازاد و شكۆدارانە دابین دەكات و داهات و كۆمەاڵیەتی و تەندروست

 .)نی گونجاویان بۆ دابین دەكاتوشوێنی نیشتەجێبو

و  ی و جەستەییهەمو جۆرە ئەشكەنجەدانێكی دەروون( كە تێیدا هاتووە ) یەكەم  و سێیەم /37مادەی )-

ئەشكەنجەدان انانێك كە بە زۆرە ملێ وهەڕەشە وێدرە دانپهەرجۆمامەڵەی نامرۆڤانە قەدەغەیە و

ئەوەی هەیە داوای  مافی یاسا گوێرەی بەوەرگیرابێت هیچ بەهایەكی نییە و كەسی زیان بەركەوتوو 

 .(ی و مەعنەویی بكاتقەرەبووی مادد

 

  :كە ئەمانەی خوارەوەی تێدا هاتووە(1983)( بۆ ساڵی 76یاسای چاودێریی نەوجەوانان ژمارە ) -2

 : كە تێیدا هاتووە 23مادەی 

 

o ( پۆلیسی نەوجەوانان كاری گەڕان بە دوای منداڵی ونبوو و هەاڵتوو لە ماڵ و پشتگوێخراو : یەكەم

ئەنجامدەدات و ئەو نەوجەوانانەش دەدۆزێتەوە كە ئەگەری الدانیان هەیە لەو شوێنانەی كە 

هۆڵەكانی سینەما ەوە وەك قاوەخانەكان و مەیخانەكان و خانەكانی سەما و ێتنەوجەوانیان لێ كۆدەب

 .الە درەنگانی شەود
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o کاتێک  بۆ الی خێزانەكانیاننێتەوە ڕێگەبمنداڵ یا نەوجەوان  ، پێویستە پۆلیسی نەوجەوانان دووەم

 . (كە بەرەو الدانیان دەبەنگایانەی جێلەو دەیاندۆزنەوە

 

 

 

 :هاتووە بەدەق ( كە تێیدا24مادەی )- -

 ئەگەر: پەرتەوازە دادەنرێتیەكەم : منداڵ یا نەوجەوان بە  ▪

 ان بە ئەنقەست خۆی بە بریندار یان کەمئەندام پیشانداکەر بەدیکرا یسواڵوەک لە شوێنە گشتیەكان  – ا 

  کردن.مەبەستی سواڵ اکێشانی سۆزی خەڵک بەیاخود هانای بۆ فێڵکردن برد بۆ ڕ

کاری بۆیاخکردنی پێاڵو یاخود فرۆشتنی جگەرە یا هەر کارێکی دیکە کە دووچاری تاوانی بچووکی  – ب

 ساڵ کەمتر بوو.  ١٥دەکات و تەمەنی لە 

 .بەکارهێنا گشتیەکانی بۆ مانەوە ی نیشتەجێی دیاریکراوی نەبوو یاخود شوێنەشوێن   -جـ

وکەر یان کردنی  ژیان و گوزەران یاخود بەخێئەگەر هۆیەکی رێگەپێدراوی نەبوو بۆ دابین – د

  سەرپەرشتیاری نەبوو.

 بەبێ هۆکار ماڵەوە یان ئەو شوێنەی بەجێهێشت کە تێیدا دانرابوو بە بێ بوونی پاساوێکی گونجاو. - هـ

o :لە دەرەوەی خێزانەکەی.  جامدا لەگەل کەسانی بێگانە یاخودئەگەر هەر کارێک یان پیشەیەکی ئەندووەم. 

 : هاتووەبە دەق ( كە تێیدا 25مادەی ) -

o ئەگەر ت دادەنرێ  لە ڕەفتارمنداڵ یا نەوجەوان بە الدەر : 

o   ی خواردنەوە کاربکات.کانخانە یان یانەقوماریەكەم : لە شوێنەكانی لەشفرۆشیی و 

o  : بەدڕەفتار.ئەگەر تێکەاڵو بێت لەگەڵ مندااڵنی پەرتەوازە یاخود دووەم 

 ئەگەر لە سەرپەرشتیارەکەی یان خێزانەکەی هەڵگەڕایەوە.سێیەم :  -

 : ( كە تێیدا هاتووە26مادەی )- -

o را ئەوا بەدیک(ی ئەم یاسایەدا هاتوون 25/ 24هەردوو مادەی )چوارچێوەی  ئەگەر منداڵ یا نەوجەوان لە

دادوەری لێكۆڵینەوە ڕەوانەی دادگای نەوجەوانانی دەكات و ئەویش لەالیەن خۆیەوە دوای بەدەست گەیشتنی 

 : مانەی الی خوارەوەبە گوێرەی ئە بڕیاری كۆتایی خۆی دەردەكات بە  توێژینەوەی کەسێتیڕاپۆرتی 

o  ەی ڕاسپاردەكانی دادگا جێبەجێ ڕادەستكردنی منداڵ یا نەوجەوان بە دایك و باوكی بۆ ئەو –یەكەم / أ

باش بەپێی  پەروەدە ورەفتاری بۆ دڵنیابوون لە  تویژەنەوەی کەسێتیبكەن ئەوەش لەبەر رۆشنایی راپۆرتی 

 .بەڵێننامەیەكی دارایی گونجاو

لە كاتی یاخود بەخێوكەر  نلە حاڵەتی نەبوونی دایك و باوك یاڕادەستکردنی منداڵ یان نەوجەوان  -ب

پێشێلكردنی ئەو بەڵێننامەیەی كە لە بەندی )أ( لە بڕگەی یەكی ئەم مادەیەدا هاتووە ئەوا منداڵ یا نەوجەوان 

ڕادەستی خزمێكی باش دەكرێت لەسەر داوای خۆی بۆ ئەوەی ڕاسپاردەكانی دادگا  جێبەجێ بكات ئەوەش لە 
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بەپێی بەڵێننامەیەكی و رەفتاری  پەروەردەاشی ببۆ دڵنیابوون لە  توێژینەوەی کەسێتیبەر رۆشنایی ڕاپۆرتی 

 .دارایی گونجاو

بەدواداچوون بۆ جێبەجێكردنی ئەو بەڵێننامەیە بكات كە لە هەردوو بەندی بڕیاربدات دادگا بۆی هەیە - جـ

 .)أ / ب(دا هاتووە لە ڕێگەی چاودێریی ڕەفتارەوە

o نمەرجەكانی بەڵێننامەی ڕادەستكردنەوەی منداڵ یایا خزمە نزیكەكە  سەرپەرشیار دووەم: ئەگە 

 : داتبدادگا ئەم بڕیارانەی الی خوارەوە پێویستە پێشێلكرد ئەوا  ی نەوجەوانەكە

 .بەشێكی بداتن پارەی ناو بەلێننامەكە هەمووی یادەبێت بەڵێندەر بڕی -أ

هاتوون  یەتیدا کۆمەاڵخانە تایبەتەكانی حكومەتەوە كە لە یاسای چاودێریی لە منداڵ یا نەوجەوان دانانی -ب

 .كە بۆ ئەم مەبەستە دامەزرا بێتیەتی دیکە کۆمەاڵیاخود هەر خانەیەكی 

o  سێیەم : ئەگەر دادگا نەیتوانی منداڵ یا نەوجەوان بەپێی حوكمەكانی بڕگەی )یەكەم( لەم مادەیە ڕادەست

 .حوكمەكانی بەندی )ب( لە بڕگەی )دووەم( جێبەجێ دەكاتبكات ئەوا 

o هەبێت ئەوا پێویستە دادگای  ژیریحاڵەتى دواكەوتوویی  ی پەرتەوازەچوارەم : ئەگەر منداڵ یا نەوجەوان

كۆمەاڵیەتییەكان كە  خودیا یەكێك لە دامەزراوە تەندروستیبۆ ی کردنڕەوانەبە نەوجەوانان بڕیار بدات 

 .ئامادەکراونبۆ ئەو مەبەستە 

ساڵییان تەواوكردووە ئەوەش  9دیارییكردنی تەمەنی لێپرسینەوەی یاسایی بۆ ئەو كەسانەی كە تەمەنی - -

. لە هەرێمی  1983بۆ ساڵی  76دووەم( لە یاسای چاودێریی نەوجەوانان ژمارە  /3بەپێی مادەی )

ی دەركرد و بەپێی ئەو یاسایە  2001ی ساڵی14یاسای ژمارە  ردستانی کوكوردستانیش پەرلەمانی هەرێم

 .ساڵ 11بەرپرسیارێتیی تاوانكاریی هەمواركراوە بۆ 

 بێت اگرتووانی گەورانهەمان شوێنی ڕ گەوران دابنرێن یاخود ڕاگرتنیان لەنەوجەوانان لەگەڵ نابێت  - -

 .سێیەم /52ئەوەش بەپێی مادەی 

انەی دوچاری نەوجەوانبۆ ئەو پێشوەخت ئاشکراکردنیپاراستنی نەوجەوان لە الدان ئەوەش لە ڕێگەی - -

 .لە یاسای چاودێری نەوجەوانان 16بەپێی ماددەی  الدان دەبنەوە

( پۆلیسی نەوجەوانان بە )پۆلیسی تایبەتمەند( لەقەڵەم دەدات دیارترین ئەركەكانیان ئەمانەی 48مادەی )- -

 :الی خوارەوەن

o دادگای  خودنەوجەوان لە كاتی دەستگیركردنی بۆ بەردەم دادوەری لێكۆڵینەوە یا ئامادەکردنی

 .نەوجەوانان

o بەبێ  و ەوە دەستبەجێی دیکەووەرگرتنی نەوجەوانانی دەستگیركراو لەالیەن دەزگا ئەمنیەكان

  . دواكەوتن

 

 :هەموارەكانیو  1969بۆ ساڵی  111یاسای سزادانی عێراقی ژمارە  -3

کە یبەت بە نەوجەوانان لە خۆدەگرێت دا چەندین حوكمی تا (79 – 66ئەم یاسایە لە ماددەكانی ) 

( بۆ ساڵی 76ژمارە ) یبە یاسای چاودێریی نەوجەوانانپەیوەندیدار  یدادەنرێن بە کۆمەڵێک مادە

1983. 
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 :و هەموارەكانی 1971بۆ ساڵی  23ژمارە یی سزادادگاییكردنی  بنەماکانییاسای  4-

( دا باس لەو حوكمانە دەكات  242 – 233ئەم یاسایە لە بەندی دووەم )نەوجەواناندا( لە ماددەكانی )

 یدارن بە داواکانی نەوجەوانانەوە.کە پەیوەند
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 پاشکۆی سێیەم:

 ی نەوجەوانانکڵێشەی فۆرمی سکااڵنامە

 

 
 


