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پاشکۆی ژومارە  3ی نامیلکەی زانیاری بۆ داواکارانی پاراستنی نێونەتەوەیی )(IPO 1
تێبینی زانیاری
زانیاری لە پێوەندی بە بڕیاری وەزیر بۆ ئیزن دان یاکوو ئیزن نەدان بۆ مانەوە لە واڵتدا ( ئیرلەند)
بە گوێرەی بڕگەی  )3( 49لە یاسای ساڵی  2015ی پاراستنی نێونەتەوەیی ،لە کاتی بڕیار دان بۆ پێدانی ئیزنی مانەوە
یان ڕەد کردنەوە ،وەزیر دەبێ دۆخی خانەوادەی داواکار ،حاڵەتی شەخسی داواکار و خانەوادەکەی بە گوێرەی ئەم
خااڵنە لە بەر چاو بگرێ_
(  )aڕەچاو کردنی سرووشتی پێوەندی داواکار بە واڵتەوە ،ئەگەر هەبێ.
(  )bڕەچاوکردنی باری ئینسانی
(  ) cکردار و ڕەفتاری داواکار لە ناوەوە ودەروەوی واڵت ( کە ڕێگەی پێوەندی و جێێ تەئکید کردن) بێ لە دەرەوەی
ئیرلەند ( .ئەمە هەر جۆرە کردەوەیەکی جیناییش دەگرێتەوە)
(  )dلە بەرچاو گرتنی ئاسایشی نیشتمانی و باردووخی گشتیی .وە هەروەها
(  )eڕەچاو کردنی هەر جۆرە شتێکیتر کە لە بەرژەوەندی گشتیدا بێ.
تێبینی:
لە بەر ئەوەی کە بە شێوەیەکی ئاسایی وەزیر دەستی ڕادەگات بە هەر جۆرە زانیارییەكی پێوەندیدار بە تۆمەتی
جیناییەوە کە لە سەر کەسی داواکار تۆمار کرا بێ ،شایانی وتنە کە داواکار خۆی دەبێ ئەو زانیارییانە بخاتە بەر دەستی
وەزیرەوە ئەگەر لە ناوەوەی ئیرلەند یان دەرەوەی ئیرلەند لە دژی تۆمار کرا بێ.
نووسینگەی پاراستنی نێونەتەوەیی
مانگی  ٨ی ساڵی 2019
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