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  راثؤرتي ضوارةمي

  ثرؤذةى ثالَثشتى دادطا
  ٢٠١٠بؤ سالَي 

  
  

  ستافي ثرؤذةى ثالَثشتى دادطا:  ئامادةكردني راثؤرت
  

 DHRD سةنتةرى ثةرةثَيدانى ديموكراسى و مافى مرؤظ

 NEDبةهاوكارى رَيكخراوى سندوقي ثالَثشتى ديموكراسي 
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  ٣ ثَيشةكي
نة سةر حالَةتى ثَيشَيلكاريةكاندةستخست:بةشى يةكةم

  ٥  لةدادطاكانى لَيكؤلَينةوة

دةستخستنة سةر حالَةتى ثَيشَيلكاريةكان:بةشى دووةم
 ٤٣  الةدادطا سزاييةكاند

دةستخستنة سةر ثَيشَيلكارييةكانى دادطا:بةشى سَيهةم
 ٥٧  بةرايي و بارى كةسَييةتي و بارى شارستاني(مةدةنيةكان 

ةستخستنة سةر ثَيشَيلكارييةكانى دادطاى د:بةشى ضوارةم
 ٧٥  )تةميزى هةرَيمى كوردستان

دةستخستنة سةر حالَةتةكاني ثَيشَيلكاريي :بةشى ثَينجةم
 ٧٨  لةفةرمانطةكاني جَيبةجَيكردن سلَيمانى و هةولَير و دهوك

 ٨٢ ثَيشنيارةكان

  

  ثَيرست



 

 
 

  

 

DHRD

٣ 

مي
ارة

ضو
ي 
ؤرت

راث
 

دطا
 دا
تى
ثش

 ثالَ
ةى

ؤذ
ثر

  

  
  ثَيشةكي

َيـدانى ديموكراسـي و   لةضوارضَيوةى ثرؤذةى ثالَثشـتى دادطـا، سـةنتةرى ثةرةث   
 NEDبـةهاوكارى رَيكخـراوى سـندوقى ثالَثشـتى ديموكراسـي       DHRDمافى مرؤظ 

ثرؤذةكـةى لةهـةرَيمى كوردسـتاندا بةئـةنجام طةيانـد، و بةمـةش        ضوارةميسالَى 
ــالَى   ــة سـ ــة ثَيدةنَيتـ ــةوةثرؤذةكـ ــةواومان  ثَينجةمـ ــوونى تـ ــةى برِوابـ ، لةرِوانطـ

ةخؤبوونى دادطاكـان و دةستنةخسـتنة   بةسةربةخؤيى دةسةآلتى دادوةري و سةرب
نــاو كاروبــارى دادطاكــان و ســةروةريبوونى ياســا و هةولَــدان بــؤ طةرِاندنــةوةى 
متمانةى تةواوى هاوآلتيان بةدةسةآلتى دادطاكـان و سـةروةرى ياسـا، سـةنتةرى     

راثـؤرتى خـؤى بـؤ سـالَى      ضـوارةم  DHRDثةرةثَيدانى ديموكراسى و مافى مرؤظ 
ــَيوةى ث ٢٠١٠ ــةو   لةضوارضـ ــةر ئـ ــتنة سـ ــة روو، بةدةستخسـ ــةدا دةخاتـ رؤذةكـ

دا ئةنجامدراون لةدذى سةروةرى ياسا و مافةكانى ٢٠١٠ثَيشَيلكاريانةى كةلةسالَى 
ــةردةم    ــةر لةب ــوونى كؤمــةلََيك كَيشــة و لةمث مــرؤظ و تؤمــةتباران، ســةرةرِاى ب

موو كةنةتوانرا بةتـةواوةتى هـة  بةدةستهَينانى زانيارييةكان و كؤكردنةوةى داتاكان 
، بــةآلم بــةهؤى هاوكــارى و ثالَثشــتى ذمارةيــةك ثَيشــَيلكارييةكان تؤمــار بكرَيــت

لةدادوةران و جَيطرانى داواكارى طشتى و ثارَيزةران و مافناسـان، كةبوونـة هـؤى    
ئاسانكردني كارةكانمان و توانرا ئةو ثَيشـَيلكاريانة تؤمـار بكرَيـت كةدةبَيتـة هـؤى      

ــ  ــةر و ئاســتةنط درووســتكردن لةب ةردةم ســةروةرى ياســا و ســةربةخؤيي لةمث
تـــةواوى دةســـةآلتى دادوةرى و طةرِاندنـــةوةى متمانـــةى تـــةواوى هاوآلتيـــان  

  .بةدةسةآلتى دادطاكان بؤ يةكالييكردنةوةى كَيشةكانيان
دةستنيشانكردن و خستنةرِووى ئـةو  كؤكردنةوة و ئامانج لةم راثؤرتة بريتيية لة

نـة سـةر مافـةكانى مـرؤظ و تؤمـةتباران      ثَيشَيلكاري و دةسـتدرَيذيانةى كةدةكريَ 
لةقؤناغي لَيكؤلَينةوة و دادطايكردنـدا و البردنـى لةمثـةرةكانى بـةردةم دةسـةآلتى      

كة وادةكات هةنـدَيك كـةس و دامـةزراوة لةسـةرو دةسـةآلتى ياسـاوة        ،دادوةري
خؤيان ببيننةوة، هةروةها سةربةخؤيي تةواوى دةسةآلتى دادوةرى و ضةسـثاندنى  

و ثةرةثَيــدان و ثاراســـتنى مافــةكانى مــرؤظ و تؤمـــةتباران و     حكــومى ياســا  
طةرِاندنةوةى متمانةى تةواوى  هاوآلتيان بةدةسةآلتى دادطاكان لةئامانجةكانى ئةم 
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هةروةها ئةيةوَيت هةلَوَيستة لةسةر ئـةو ثَيشـَيلكاريانة بكـات و هـةولَي      راثؤرتةية
ئةو طرفتانة بكرَيت كةبوونةتة ئةوةبدات لةطةلَ اليةنة ثةيوةنديدارةكان ضارةسةري 

هؤى سةروةرنةبوونى تـةواوي ياسـا و دةسـةآلتي دادوةري نـةتوانَيت بةتـةواوى      
  .بةئةركي خؤي هةلَبسَيت

ــة    ــوو ل ــر لةضــاالكييةكان بريتيب ــةكترؤني  بةشــَيكى ت ــةوةى ســايتَيكي ئةل كردن
وة بآلوكردنـةوةى   info.dhrd.wwwبةناونيشاني ثالَثشتى دادطا، بةم ناونيشـانة  

كار و ضاالكييةكاني رَيكخراوةكة و هةموو راثؤرتةكاني ثرؤذةى ثالَثشـتى دادطـا و   
ضاالكييةكاني تَيدا بآلو كراوةتة، ئةمة جطة لةبآلوكردنةوةى ضةندةها كتَيـب و وتـار   

ى ةكانبرِيارو توَيذينةوةى ياسايي لةبوارة جياجياكان و بآلو كردنةوةى بةشَيك لـة 
دادطاى تةميزى هةرَيمى كوردستان و ئةو برِيارانةى كةلةدادطاكانى تَيهةلَضونةوةى 

  .سلَيمانى و دهؤك بةسيفةتى تةميزى دةركراوة
حالَـةتي ثَيشـَيلكاري دذي سـةروةري ياسـا و      ٨٧٢توانرا  ٢٠١٠لةماوةى سالَي 

ـ    نج بـةش دابةشـكراوة،   مافةكاني تؤمةتباران تؤمار بكرَيت، كةلةم راثؤرتـةدا بـؤ ثَي
كةلــةقؤناغي لَيكؤلَينــةوة و دادطــايكردن و دادطــا مةدةنييــةكان و دادطــاي تــةميزي 
ــةر،       ــة س ــتى خراوةت ــةجَيكردن دةس ــةكاني جَيب ــتان و فةرمانط ــةرَيمي كوردس ه
ــد    ــةوةى ســةرؤكايةتى دادطــاي تَيهةلَضــونةوةى ناوضــةى هــةولَير رةزامةن لةبةرئ

تؤماركراوةكان و داوا يةكالنةكراوةكان بؤ سالَي نةبوون لةسةر ثَيداني ئاماري دوا 
بةبيانوي ئةوةى ئَيمة بةكاريدةهَينين بؤ مةبةسـتَيكي رَيكخراوةكـةمان، بؤيـة     ٢٠١٠

نةمانتواني بةراورد بكـةين لـةنَيوان رَيـذةى ثَيشـَيلكاريية تؤماركراوةكـان و كـؤي       
ووة و ضـةنديش  داواكانى نـاو دادطاكـان، ضـةند داوا لـةو دادطايانـة كؤتاييـان هـات       

  .ماونةتةوة كةكؤتاييان نةهاتووة
ــاي     ــان ئاراســتةى ســةرؤكايةتى دادط ــة سوثاســي خؤم ــاذة ثَيدان ــةى ئام جَيط
تَيهةلَضوونةوةى ناوضةي سلَيماني و دهؤك بكةين، كةهاوكاري تةواويان كردين بؤ 

  .سةرخستنى ئةم ثرؤذةية
  

  سةنتةري ثةرةثَيداني ديموكراسي و مافي مرؤظ
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  )ةميةكبةشى (
  -:ثَيشَيلكاري لةدادطاكانى لَيكؤلَينةوة  ةكانىدةستخستنة سةر حالَةت

  
   ى ثَيشَيلكارىحالَةت)ضوارسةدوو شانزة( ٤١٦ دا توانيمان٢٠١٠لةماوةى سالَى 

تؤمــار بكــةين لــةدذى ســةروةرى ياســا و مافــةكانى تؤمــةتباران لــةدادطاكانى  
ــوك   ــلَيمانى و ده ــةولَير و س ــارةكانى ه ــةوةى ش ــةم  لَيكؤلَين ــةنيش ب ، وة حالَةتةك

  -:شَيوةيةى الى خوارةوة ثؤلَين دةكةين
كؤلَينـةوةدا  ماوةى دوور ودرَيذ لةقؤناغى لَي بؤ مانةوةى تؤمةتبارانى رِاطيراو -١

  .كردنى ضارةنوسيان بةهةوالَةكردنيان بؤ دادطا تايبةتمةندةكانلةضاوةرِوانى دياري
ياسايى و برِيارةكانى  ةشوَينى رَيوَيثَينةدان لةجَيبةجَيكردنكةمتةرخةمى و طو -٢

  .ثؤليس و ئاسايشليكؤلَينةوةى دادوةرانى لَيكؤلَينةوة لةاليةن بةرثرسانى 
 ودةزطـا حكـومى و  دامجَيبةجَينةكردني برِيارى دادطاكانى لَيكؤلَينةوة لةاليـةن  -٣
  .داانو كةمتةرخةمي لةجَيبةجَيكردنيكؤمثانيا ئةهلى  سياسى و ثارتة
لةاليـةن هةنـدَيك   وكـةمى شـارةزايى ياسـايى    ى سةروةرى ياسـا  ثَيشَيلكردن -٤

   .لةدادوةرانى لَيكؤلَينةوة
َيك لَيكؤلَينــةوة لةاليــةن هةنــدرَِيوشــوَينةكانى  و كاروبــار دةستخســتنة نــاو -٥
  .ئاسايش ى ثؤليس وئةفسةرانى لَيكؤلَينةوةلة

 ةى بنـةماى ثَيضـةوان  ثَيشَيلكردنى مافى تؤمةتباران بؤ بةرطريكردن لـةخؤيان  -٦
 .)مافى بةرطريكردنى رِةوا(

  
ــةتباران و    -٧ ــةدذى تؤمــ ــكةنجةدان لــ ــذى وئةشــ ــةكارهَينانى توندوتيــ  بــ

  .ئاسايشةوة دةستطيركردنى ناشةرعى هاوالَتيان لةاليةن كارمةندانى ثؤليس و
  .ضةند حالَةتَيكى ثَيشَيلكارى جؤراوجؤر-٨
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   -:يةكةم

ــراو  ــةتبارانى رِاطي ــةوةى تؤم ــ مان ــؤليس ولةطرتووخان  ةكانى ث
   ئاسايشدا بؤماوةى دوور ودرَيذ لةقؤناغى لَيكؤلَينةوةدا

 حالَةتانةى كةدةستنيشانكراون لةفؤرمـةكانى ضـاودَيريكردندا ئامـاذة بـةوة     ئةو
سَى سـالَ وحـةوت   ( ماوةى دوور ودرَيذ لةنَيوان بؤ دةدةن كةتؤمةتبارانى رِاطيراو

لةقؤناغى ليكؤلَينةوةدا دةمَيننةوة  تاكو بةروارى رةصدكردنيان) مانط بؤ ضوارمانط
ــاوةرِوانى   لةطرتووخانـــةكانى ثـــؤليس و ئاسايشـــى هـــةرَيمى كوردســـتان لةضـ

ــؤ   ــةكردنيان ب ــيان بةهةوالَ ــاريكردنى ضارةنووس ــا دي ــان   دادط ــدةكان ي تايبةتمةن
  ئازادكردنيان بةكةفالةت،

  :حالَةتة تؤماركراوةكان بةم شَيوةيةى الى خوارةوة بوون 
  

بــــــةروارى  لَينةوةاليةنى لَيكؤ
 رِاطرتن

ــاوى مادةى ياسايى نــــــ
 بةندكراو

  ذ

 ١ ع.ن. ا ع.س.ى   ٤٠٦ ١/١٠/٢٠٠٦ هةولَير –ثؤليسى خةبات 

 ٢ ع.س. غ  ع.س.ى   ٤٠٦ ٣/٨/٢٠٠٧ هةولَير –كوشتن. ن 

هةولَير –ثؤليسى ئازادى   ٣ م.ع. ع  ع.س.ى٣٣٣ ٣/٨/٢٠٠٨

 ٤ م.ك.م  ع.س.ى٤٤١ ٢١/١/٢٠٠٨ هةولَير –ئوتومبيل . ن 

ص.ع.ف  ع.س.ى   ٤٠٦ ١١/٢/٢٠٠٨ ثؤليسى كةسنةزان ٥ 

هةولَير -ئاسايشى طشتى  ١٣/١٢/٢٠٠٧ ياســـــــــــــــاى ١
١٩٩٢سالَى)٨(ذمارة

 ٦ م.ح.ل 

هةولَير -ئاسايشى طشتى  ٢٣/١٠/٢٠٠٧  ٧ م.ا.ش ع.س.ى   ٤٠٦

هةولَير -ئاسايشى طشتى   ٨ ا.ا. ا  ع.س.ى   ٤٠٦ ٢٨/٨/٢٠٠٧

هةولَير -ئاسايشى طشتى   ٩ ع.م.ى  ع.س.ى   ٤٠٦ ٢٨/٨/٢٠٠٧

١٦/١١/٢٠٠٩ هةولَير-ئاسايشى طشتى  ياساى دذة تيرؤر ٣  ١٠ س.م.ع 

 ١١ ع.ع.م  يرؤرتياساى دذة١٠ ٥/١٠/٢٠٠٩ هةولَير-ئاسايشى طشتى 

ــاى دذة١٠ ١٦/٩/٢٠٠٩ هةولَير-ئاسايشى طشتى  ياســـ  ١٢ س.ر.خ 
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 تيرؤر

هةولَير–ئاسايشى طشتى  ياســـــــاى دذة٣ ٨/١٢/٢٠٠٩
 تيرؤر

 ١٣ ك.م.ح 

ص.ع.ن  ع.س.ى   ٤٠٦ ٢١/٥/٢٠٠٨ ثؤليسى قوشتةثة ١٤ 

 ١٥ ا.م.ك  ع.س.ى   ٤٠٦ ١٩/٦/٢٠٠۸ هةولَير –كوشتن. ن 

ق.م.س ع.س.ى   ٤٠٦ ٧/٧/٢٠٠٨ هةولَير –كوشتن. ن  ١٦ 

 ١٧ ح.ح. ا  ع.س.ى   ٤٠٦ ٧/۸/٢٠٠۸ هةولَير –كوشتن. ن 

.ص.ش ع.س.ى٣٧٧ ١٠/٨/٢٠٠۸ ثؤليسى هةولَير
 م

١٨ 

 ١٩ ع.ش. ع  ع.س.ى   ٤٠٦ ٢٢/٩/٢٠٠۸ ثؤليسى كةسنةزان

خ.خ.س ع.س.ى   ٤٠٦ ٢٣/٩/٢٠٠۸ ثؤليسى رِزطارى هةولَير ٢٠ 

٢٦/١١/٢٠٠۸ رِؤذئاوا هةولَير. ن   ٢١ ش.د.ز  ع.س.ى٤٤٤

 ٢٢ ش.ق.ز  ع.س.ى   ٤٠٦ ٢/١٢/٢٠٠۸ هةولَير –كوشتن. ن 

 ٢٣  ع.س.ى   ٤٠٦ ٢/١٢/٢٠٠۸ هةولَير –كوشتن. ن 

هةولَير -ئاسايشى طشتى  ١٦/١١/٢٠٠٩ ياساى دذة تيرؤر ٣  ٢٤ خ.ا.ف 

هةولَير -ئاسايشى طشتى  ياساى دذة تيرؤر ٣ ١/٨/٢٠٠٩  ٢٥ خ.ح.م 

َيرهةول -ئاسايشى طشتى  ١٢/١٠/٢٠٠٩ ياساى دذة تيرؤر ٣ د.خ.ص ٢٦ 

هةولَير -ئاسايشى طشتى  ١٢/١١/٢٠٠٩ ياساى دذة تيرؤر ٣  ٢٧ ع.خ.ز 

هةولَير -ئاسايشى طشتى  ١٧/١٢/٢٠٠٩ ياساى دذة تيرؤر ٣  ٢٨ خ.م.ح 

هةولَير -ئاسايشى طشتى  ٢٠/١٢/٢٠٠٩  ٢٩ م. ع  ع.س.ى٣٠٢

َيرهةول -ئاسايشى طشتى  ٢٠/١٢/٢٠٠٩  ٣٠ ك.م  ع.س.ى٣٠٢

هةولَير -ئاسايشى طشتى  ١٥/١١/٢٠٠٩  ٣١ ع.م.ف  ع.س.ى  ٢٨١

هةولَير -ئاسايشى طشتى  ١٥/١١/٢٠٠٩  ٣٢ م.ف.م  ع.س.ى  ٢٨١

١٥/١١/٢٠٠٩ هةولَير-ئاسايشى طشتى   ٣٣ ا.م. ا  ع.س.ى  ٢٨١

١٥/١١/٢٠٠٩ هةولَير-ئاسايشى طشتى   ٣٤ م.ك  ع.س.ى ٢٨١
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 ٣٥ ج.ا.ر  ع.س.ى  ٢٩٨ ٢٤/٧/٢٠٠٩ هةولَير-ئاسايشى طشتى 

هةولَير–ئاسايشى طشتى  ١٥/١٠/٢٠٠٩  ٣٦ ك.ف.ح  ع.س.ى  ٢٨١

هةولَير–ئاسايشى طشتى  ٢٨/١٢/٢٠٠٩ ياساى دذة تيرؤر ٣  ٣٧ ا.ص

هةولَير–ئاسايشى طشتى   ٣۸ ع.ف.ح  ع.س.ى  ٢٨١ ٧/١٢/٢٠٠٩

 ٣٩ م.م. ع  ع.س.ى   ٤٠٦ ٧/١/٢٠٠٩ هةولَير –كوشتن. ن 

 ٤٠ م.ر.ى  ع.س.ى   ٤٠٦ ٢٤/١/٢٠٠٩ هةولَير –كوشتن. ن 

 ٤١ م.ت.م  ع.س.ى   ٤٠٦ ٢/٤/٢٠٠٩ هةولَير –كوشتن. ن 

 ٤٢ خ.خ. ع  ع.س.ى ٤٤٣/٣ ٥/٤/٢٠٠٩ خةبات.ن 

 ٤٣ م.ق .ه  ع.س.ى   ٤٢٢ ٢٠/٤/٢٠٠٩ هةولَير.باكور . ن 

٢٢/١١/٢٠٠۸ رِؤذئاوا هةولَير. ن   ٤٤ م.ف.ر  ع.س.ى٤٠٥

ا.ص.ك  ع.س.ى   ٤٢٢ ٢٩/٤/٢٠٠٩ هةولَير.باكور . ن  ٤٥ 

 ٤٦ ع.ع. ع  ع.س.ى   ٤٠٦ ٢/٥/٢٠٠٩ هةولَير –كوشتن. ن 

ق.س.م  ع.س.ى٤٤٤ ١٢/٥/٢٠٠٩ هةولَير -رِؤذهةالَت . ن  ٤٧ 

 ٤٨ م.ع. ع  ع.س.ى   ٤٠٦ ٢١/٥/٢٠٠٩ حركةثؤليسى بة

 ٤٩ خ.ح.ل  ع.س.ى   ٤٠٦ ٢٦/٥/٢٠٠٩ هةولَير –كوشتن. ن 

خ.ن.س ع.س.ى   ٤٠٦ ٢٦/٥/٢٠٠٩ هةولَير –كوشتن. ن  ٥٠ 

 ٥١ ح.ع.ح  ع.س.ى   ٤٠٦ ٣٠/٥/٢٠٠٩ ثؤليسى شاويس

م.ر.ص ع.س.ى   ٤٠٥ ٩/٦/٢٠٠٩ ثؤليسى دارة توو ٥٢ 

 ٥٣ ا.ع. د  ع.س.ى٤٤٣ ٢٥/٦/٢٠٠٩ هةولَير -ناوةرِاست. ن 

س.ف.ف  ع.س.ى٤٤٣ ٢٥/٦/٢٠٠٩ هةولَير -ناوةرِاست. ن  ٥٤ 

 ٥٥ س.ا. د  ع.س.ى   ٤٠٦ ١٢/٧/٢٠٠٩ هةولَير –كوشتن. ن 

ج.ك.ك  ع.س.ى   ٤٠٦ ٢١/٧/٢٠٠٩ هةولَير –كوشتن. ن  ٥٦ 

 ٥٧ ب.ع.م  ع.س.ى   ٤٠٦ ٣٠/٧/٢٠٠٩ ثؤليسى قوشتةثة

ص.ح. د  ع.س.ى   ٤٠٦ ٩/٨/٢٠٠٩ هةرير. ن  ٥٨ 
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 ٥٩ ر.ح.ش ع.س.ى   ٤٠٦ ١٩/٨/٢٠٠٩ ثؤليسى باسرمة

 ٦٠ م.م.ح  ع.س.ى   ٤٥٩ ٢٥/٨/٢٠٠٩ ثؤليسى عةنكاوة

 ٦١ ص.ح. ع  ع.س.ى   ٤٠٦ ٣٠/٨/٢٠٠٩ ثؤليسى دارة توو

 ٦٢ ع.ا.خ  ع.س.ى   ٤٤٣ ٢/٩/٢٠٠٩ ثؤليسى خةبات

 ٦٣ ا.ع.خ  ع.س.ى   ٤٠٦ ٢/٩/٢٠٠٩ هةولَير –كوشتن. ن 

 ٦٤ ذ.ح.ض   ع.س.ى   ٤٠٦ ٣/٩/٢٠٠٩ ثؤليسى خةبات

 ٦٥ م.ح.س ع.س.ى ٤٢١ ٨/٩/٢٠٠٩ ثؤليسى خةبات

ع.س.ش ع.س.ى   ٤٠٦ ٩/٩/٢٠٠٩ ثؤليسى سؤران ٦٦ 

 ٦٧ ا.ش. ا  ع.س.ى٢٨٩ ١٧/٩/٢٠٠٩ ثؤليسى شاويس

ص. ص.ش  ع.س.ى   ٤٤٣ ١٧/٩/٢٠٠٩ ثؤليسى دارة توو ٦٨ 

 ٦٩ ح.ا.ك  ع.س.ى   ٤٠٦ ١٧/٩/٢٠٠٩ هةولَير –كوشتن. ن 

 ٧٠ م.د. د  ع.س.ى٤٤٢ ٢٨/٩/٢٠٠٩ ثؤليسى قوشتةثة

ق.ش.ش ع.س.ى   ٤٤٢ ٢٨/٩/٢٠٠٩ ثؤليسى قوشتةثة ٧١ 

 ٧٢ س.ر.خ  ع.س.ى   ٤٠٦ ٥/١٠/٢٠٠٩ ثؤليسى بةستؤرة

 ٧٣ ع.خ. ا  ع.س.ى   ٤٠٦ ٦/١٠/٢٠٠٩ ثؤليسى دارة توو

ش.م.ك  ع.س.ى   ٢٨٩ ٣/١١/٢٠٠٩ ثؤليسى خةبات ٧٤ 

 ٧٥ ع.ت. د  ع.س.ى   ٤٠٦ ٥/١١/٢٠٠٩ ثؤليسى شةمامك

 ٧٦ ع.ت. ع  ع.س.ى٤٠٦ ٥/١١/٢٠٠٩ ثؤليسى شةمامك

م.ص.ف  ع.س.ى٣٧٦ ٩/١١/٢٠٠٩ ثؤليسى سؤران ٧٧ 

 ٧۸ ع.م.ز  مخدرات١٤ ١٤/١/٢٠١٠ ئاسايشى هةولَير

 ٧٩ ع.ع.ر  مخدرات١٤ ١٤/١/٢٠١٠ ئاسايشى هةولَير

ك.ص.م  مخدرات١٤ ١٤/١/٢٠١٠ ئاسايشى هةولَير ۸٠ 

 ٨١ ا.ك. ه  مخدرات١٤ ١٤/١/٢٠١٠ ئاسايشى هةولَير

 ٨٢ ث.ح.ز  مخدرات١٤ ١٤/١/٢٠١٠ ئاسايشى هةولَير
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ح.ف.ب  مخدرات١٤ ١٤/١/٢٠١٠ ئاسايشى هةولَير ٨٣ 

 ٨٤ ع.خ.رِ  مخدرات١٤ ١٢/٢/٢٠١٠ ئاسايشى هةولَير

 ٨٥ ع.ا.ن  مخدرات١٤ ١٢/٢/٢٠١٠ ئاسايشى هةولَير

 ٨٦ ح.م. ه  مخدرات١٤ ١٢/٢/٢٠١٠ ئاسايشى هةولَير

 ٨٧ م.م.ع   مخدرات١٤ ١٤/١/٢٠١٠ ئاسايشى هةولَير

٦ياساى ذمـارة٢ ٢٢/٢/٢٠٠٩ ئاسايشى هةولَير
 ٢٠٠٦سالَى 

ل.ف.ف  ٨٨ 

 ۸٩ ع.ف.ح  ع.س.ى٢٨١ ٧/١٢/٢٠٠٩ ئاسايشى هةولَير

٢٨/١٢/٢٠٠٩ ثؤليسى شاويس ياســـــــاى دذة٣
 تيرؤر

 ٩٠ ا.ص

    

  
  

  
  : دووةم

رى دادوةرانـي  كةمتةرخةمي و طوَيثَينةدان لة جَيبةجَيكردني برِيا
  .لَيكؤلَينةوة لةاليةن بةرثرساني لَيكؤلَينةوةى ثؤليس و ئاسايش

يةك فؤرمي دةستنيشانكردني ثَيشَيلكاريةكان ئاماذة بةوة دةدةن كة  و سةد ١٠١
كةمتةرخةمي و طوَيثَينةدانَيكي زؤر هةيـة لـة جَيبةجَينـةكردني برِيـارى دادوةرانـي      

كة ئةمةش بؤتـة   كؤلَينةوةى ثؤليش و ئاسايشةوة،لَيكؤلَينةوة لةاليةن بةرثرساني لَي
هؤكارَيــك بــؤ درةنــط يةكالييكردنــةوةى دؤســيةكان و ثارَيزطــارى نــةكردن       
لةســــةروةرى ياســــاو ثَيشــــَيلكردني ياســــا بــــةركارةكان تــــاكو بــــةروارى 

، هةندَيك لةو حالَةتانة بةم شـَيوةيةى خـوارةوة    ٢٠١٠رةصدكردنةكانيان لة سالَي 
  -:بوون
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 ذمــــارةى  ذ
  دؤسية

برِيــــــــــــــــــارى  ماددةى ياسايي
 -جَيبةجَينــــــــــــةكراو

ثشـــــــــــــــتطوَيخراو 
  بةروارةكةى

ــةني  اليـــــ
  لَيكؤلَينةوة

برِيارى  ٢٠٠٢-٦-٣٠لة ع.س.ى٤٥٧  ٤٢١/٢٠٠٢  ١
دةستطيركردني تؤمـةتبار  

-٢٣دةرضوة بـةالَم تـاكو   
واتـــــة ثـــــاش  ٢٠١٠-٨

ــةنجاو   ــالَ و ث هةشــت س
ــَي رؤذ  ســــــــــــــــــ

  دةستطيرنةكراوة

ثؤليســـــي 
-ئةزمــــــــةر

  سلَيماني

ــة  ع.س.ى٤٠٦  ١١/٢٠٠٧  ٢ -١٢-٢١لــــــــــــ
ــارى ٢٠٠٦ بريـــــــــــــ

دةستطيركردني تؤمـةتبار  
  دةرضووة

ــينطةى  نوس
 –كوشـــــــتن 

  هةولَير

بريارى ٢٠٠٨-٤-١٨لة ع.س.ى٤٠٦  ١٩/٢٠٠٨  ٣
دةســــــــــــتطيركردني 

  تؤمةتباردا دةرضووة

نووسينطةى 
 –كوشـــــــتن 

  هةولَير
ــة  ع.س.ى٤١٣  ٨٦٢/٢٠٠٤  ٤ -١١-١٥لــــــــــــ

ــارى ٢٠٠٤ برِيـــــــــــــ
ئامـــادةكردني تؤمـــةتبار 

) ٥(راوة و ثاش زياتر لة د
ــةجَي    ــالَ جَيبـ ــنج سـ ثَيـ

  .نةكراوة

ثؤليســـــي 
ــةيوان   –ســــ

  سلَيماني 

٢٩٨و٢٨٩  ١٤٨/٢٠٠٧  ٥
  ع.س.ى

 ٢٠٠٩-٧لـــة مـــانطي  
ــةرامؤش  ــةى فـ ثةراوةكـ
كراوةو هـيض هـةنطاوَيكي   
لَيكؤلَينةوةى تيادا ئـةنجام  

  نةدراوة 

نووسينطةى 
ــةالَت   -رؤذهـ

  هةولَير

ــة و٢٨٩    ٦ نووسينطةى  ٢٠١٠-٩-٢٦لـــــــ
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ــارى دةســتطيركردني  ع.س.ى٢٩٨ برِي
  تؤمةتبار دةرضووة

ــةالَت   -رؤذهـ
  هةولَير

ــاى٤  ٤٠٦/٢٠١٠  ٧ ى ياســــ
  )البغاء(

 ٢٠١٠-١٠-١٩لــــــــة 
دادوةر برِيــــــارى ٢٠١٠

 و داوةبةجياكردنـــــــةوة
ــيةكة   ــةكردنى دؤس هةوالَ
بؤدادطاى تايبةتمةند بةالَم 

ش ٥/١٢/٢٠١٠ تــــــــاكو
  .جَيبةجَينةكراوة

ثؤليســـــي 
ــازادى  ئــــــــ

  سلَيماني

١٠٧٦  ٨/
٢٠٠٩  

ــة  ع.س.ى٤٣٠ -١١-١٥لــــــــــــ
ــةيةك ٢٠٠٩ دةمانضـــــــ

نَيردراوة بؤ نووسـينطةى  
تاقيطةى تاوان لة هـةولَير  

ــة  وةالَمـــي  ٢٠١٠-٢-٧لـ
  طةيشتؤتةوة بة دادطا

ــةختيارى  بـ
  سلَيماني

ــؤ   ع.س.ى٤٥٦  ٢٥٤/٢٠٠٨  ٩ ــيةية بـ ــةم دؤسـ ئـ
ماوةى دوو سـالَ زيـاترة   
لة قؤناغي لَيكؤلَينةوةدايـة  
ــتا  هَيشـــــــــــــــــــــ

ــةوة يةكاليينةكر اوةتــــــ
  بةهؤى كةمتةرخةميةوة

ثؤليســـــي 
 –تــــــةيراوة  

  هةولَير

١٢٧٤  ١٠/
٢٠٠٩  

ــاى٢٣ ياســـــ
  هاتووضؤ

 ٢٠٠٩-١٢-١٦لــــــــة 
برِيـــــــاردراوة بـــــــة  
ئاؤاستةكردني نووسـراو  
ــؤ شــارةواني ســلَيماني   ب
ــي   ــيةكة هيض ــةالَم دؤس ب

  تيادانةكراوة 

 –بةختيارى 
  سلَيماني 

ــة  ع.س.ى٢٨٩  ٢٠٠٧-٣٥  ١١  ٢٠٠٧-٨-١١لـــــــ
ى تيادا ئـةنجام  لَيكؤلَينةوة

 ٢٠٠٩-١٢-٣١دراوة تاكو 

ثؤليســـــي 
ــتني  نةهَيشــــ
تاواني رؤذئاوا 
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ئينجـــــــا كَيشـــــــةكة  
يةكالييكراوةتةوة بـةهؤى  

  كةمتةرخةمييةوة

  هةولَير  –

ى ياســـــاى٢٣  ٣٧٩/٢٠٠٨  ١٢
  هاتووضؤ

 ٢٠٠٨-١٠-٢١لــــــــة 
ــي  ــارى وةرطرتنـــ برِيـــ
راثؤرتي ثزيشكي كؤتايي 

-١-١٧دراوة بـــةالَم لـــة 
ــةى  ٢٠١٠ وةالَمةكــــــــ
  وةتة بةردةمي دادطاخرا

ثؤليســـــي 
ــةختيارى   –بــ

  سلَيماني 

ــة  ع.س.ى٢٦٠  ٤٢/٢٠١٠  ١٣  ٢٠١٠-١-١٤لـــــــ
ــةرجةم هــةنطاوةكاني   س
ــووة   ــةواو ب ــةوة ت لَيكؤلَين
بةالَم دواى هةشت مـانط  
 دةخرَيتة بةردةمي دادوةر

ئاسايشــــي 
  سلَيماني 

١٢٣٩  ١٤/
٢٠٠٨  

-١١-٥ئةم ثـةراوة لـة    نيةتي
 ٢٠١٠-٣-٢٤تــاكو  ٢٠٠٨

شــوَينَيكي تيــادا هــيض رَيو
-٣-٢٥ئةنجام نةدراوة لة 

دادوةر برِيــــــارى  ٢٠١٠
ــاداركردني   ــة ئاطـ داوة ئـ
ــؤ   ــتي بـ ــارى طشـ داواكـ
جوالَنــدني داواى ياســايي 
لة دذى لَيكؤلةرى ثؤليس 

ــاكو  ــةالَم ت  ٢٠١٠-٤-١٥ب
  جَيبةجَينةكراوة

ثؤليســـــي 
ــةختيارى   –بــ

  سلَيماني 

ــة  ى هاتووضؤ٢٣  ٨٤٤/٢٠٠٩  ١٥  ٢٠٠٩-٨-١٦لـــــــ
ــادارى  ــؤى ئاطـ هاتووضـ

سلَيماني كراوة بؤ كردني 
هَيلَكارى شـوَيني رِووداو  

ــة  – ــة لـ -٨-١٣ثةراوةكـ

ثؤليســـــي 
ــةختيارى   -بــ

  سلَيماني
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 ٢٠٠٩-١٠-١٨تاكو ٢٠٠٩
  هيضي تيادا نةكراوة

 ٢٠٠٦-١١-١٩لــــــــة  ع.س.ى٤٣٣  ٧١٨/٢٠٠٥  ١٦
ــارى دةســتطيركردني  برِي
ــةتبار دراوة كـــــة  تؤمـــ
بريكــــارى وةزارةتــــي  
 ثــةروةردةى ثَيشــووة لــة

  سلَيماني

 –بةختيارى 
  سلَيماني

ــة  ع.س.ى٤١٥  ٢٦٥/٢٠٠٨  ١٧  ٢٠٠٨-٧-٨لـــــــــ
ــيض   ــة هـــــ ثةراوةكـــــ
رَِيوشوَينَيكي تيادا ئةنجام 

-١٠-٧نـــةدراوة تـــاكو  
٢٠٠٩  

ثؤليســـــي 
ــةختيارى   –بــ

  سلَيماني

ــة  ع.س.ى٤٣٥  ٩٤٥/٢٠٠٩  ١٨  ٢٠٠٩-١٠-٦لـــــــ
ــارى دةســتطيركردني  برِي

  تؤمةتبار دةرضووة

ثـــــــؤليس 
ــةيوان   –ســــ

  سلَيماني
١٠٠٠  ١٩/

٢٠٠٩  
ى ياســـــاى٢٣

  هاتووضؤ
ــة دادوةر  ٢٠١٠-٢-١ل

ــة  ــارى داواكــ ــة برِيــ بــ
ــراوى  نووســـــــــــــــ
ــةتي  بةرَيوةبةرايــــــــــ
هاتووضؤى طشـتي بغـداد   

لــة ) ٥٥٣٤٠(بــة ذمــارة  
ثةيوةستي  ٢٠٠٩-١٢-٣١

ثةراوةكـة بكرَيــت كـة بــة   
مانطَيك وةالَمي هاتؤتةوة 

-٢٦لةبةغــداوة بــةالَم لــة 
ــةى  ٢٠١٠-٥ برِيارةكـــــ

كرَيـت  دادوةر جَيبةجَي دة
  مانط٤واتة دواى نزيكةى 

ثؤليســـــي 
بــــــةختيارى 

  سلَيماني 

ثؤليســـــي داوا لة  ٢٠٠٩-٦-١١لة ع.س.ى٤٣٤  ٣٢٣/٢٠٠٩  ٢٠
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ثؤليسي سةرضنار كـراوة  
ــة    ــةمان كَيش ــا ه ــة ئاي ك
لةاليةن تؤمـاركراوة يـان   

ــاكو  ــةالَم ت ــا ب -١٢-١٠(ن
ــان  )٢٠٠٩ ــش وةالَميــ يــ

  نةداوةتةوة

ــةختيارى   –بــ
  سلَيماني

ــة  ع.س.ى٤٣٥  نيةتي  ٢١ -١٢-١٤لــــــــــــ
ــةرماني ٢٠٠٧ فــــــــــــ

دةستطيركردني تؤمـةتبار  
-٢٤(دةرضوة بةالَم تـاكو  

ش )٢٠١٠-١
  جَيبةجَينةكراوة

ثؤليســـــي 
ــةختيارى   –بــ

  سلَيماني

ــة  هاتووضؤ٢٣  ٥٧٣/٢٠٠٩  ٢٢  ٢٠٠٩-٧-٢١لـــــــ
ــة   ــارى داوة ب دادوةر برِي
كةشـــــف و هَيلَكـــــارى 
ــةالَم   ــوَيني رِووداو بـ شـ

ــاكو ( ش )٢٠١٠-١-٥تــــ
  ئةنجام نةدراوة

ي ثؤليســـــ
ــةختيارى   –بــ

  سلَيماني

ــة ع.س.ى٤٣٢  ٤٠٩/٢٠٠٩  ٢٣ ــاكو ٢٠٠٩-٤-٩لـ تـ
هــــــــيض  ٢٠١٠-١٢-٢٠

ــوَينَيك  رَيوشــــــــــــــ
ــة دذى   ــةكراوة ل جَيبةجَين

  تؤمةتبار

ثؤليســـــي 
بــــــةختيارى 

  سلَيماني

ــة  ع.س.ى٤٣  ٥٧٢/٢٠٠٨  ٢٤ ــي هةلَةبجــ ثؤليســ
ئامــادةنينن كــة تؤمــةتبار 

-١٣دةســتطيربكةن تــاكو 
٢٠٠٩-١٢  

ثؤليســـــي 
بــــــةختيارى 

  ني سلَيما

برِيارى   ٢٠٠٩-٩-٢لة ع.س.ى٢٤٠  نيةتي  ٢٥
دةســـت بةســـةرداطرتني 
ــةالَم  ــك دراوة ب ئوتؤمبَيلَي

ثؤليســـــي 
بــــــةختيارى 

  سلَيماني
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ــاكو دا )٢٠١٠-١-٣(تــــــ
  جَيبةجَينةكراوة

١٠٤٩  ٢٦/
٢٠١٠  

ــة  ى هاتووضؤ٢١ -١٠-١٨لــــــــــــ
ــة  ٢٠١٠ ــاردراوة بــ برِيــ

ــؤ   ــةتبار بـ ــاردني تؤمـ نـ
ــة   ــةبارةت ب ــكنيني س ثش

ــاد  ــذةى م ــي رَي دةى زانين
ــةالَم   ــدا ب ــة خوَين كهــول ل

ش )٢٠١٠-١١-٧(تـــــاكو 
  جَيبةجَينةكراوة

ثـــــــؤليس 
بــــــةختيارى 

  سلَيماني

ــة ع.س.ى٣٣٣    ٢٧ ةوة )٢٠١٠-٩-٢٥(لــ
رةزامةنــــدى مةجــــةعي 
تؤمةتبار هاتؤتةوة بـةالَم  

خراوةتة  ٢٠١٠-٢-٧تاكو 
  بةردةمي داوةر

ثؤليســـــي 
ــةختيارى   –بــ

  سلَيماني

١٣٠٦  ٢٨/
٢٠٠٨  

ــاكو  ٢٠٠٩-١-٣لـــة ع.س.ى٤٥٦ تـ
ــيض  ٢٠١٠-٣-٢٨ هــــــــ

رَيوشــوَينَيكي لَيكؤلَينــةوة 
  .نةطيراوةتةبةر

ثؤليســـــي 
ــةختيارى   –بــ

  سلَيماني

ــة ع.س.ى٤٠٥،٣١  ٣٤٢/٢٠١٠  ٢٩ دادوةر  ٢٠١٠-٥-٣ل
بريارى داوة ثةراوةكة لـة  
داهـــــاتوودا بخرَيتـــــة  
بةردةميان بـؤ ووردبينـي   

 ٢٠١٠-١٢-٢٦بــةالَم لــة  
  .جَيبةجَي كراوة 

ثؤليســـــي 
ــةختيارى   –بــ

  مانيسلَي

دادوةر ٢٩/٤/٢٠٠٩لـــة ى هاتووضؤ٢٣  ٩٨٢/٢٠٠٩  ٣٠
برِيـــارى داوة بةئـــةنجام 
ــؤَينى    ــارى ش ــى هَيلَك دان

-٣١رِووداو بــةالَم تــاكو 
ش  ٢٠١٠-١٢

ثؤليســـــي 
ــةختيارى   –بــ

  سلَيماني
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  .جَيبةجَينةكراوة
ى٢١/٢  ٣١٤/٢٠١٠  ٣١

  هاتووضؤ
ــة دادوةر ٨/٢/٢٠١٠لـــ

برِيــــــــــــــــــــــارى 
ــةوا داوةبةجياكردنةوةوه

يةكة لَـــــةكردنى دؤســـــ
بؤدادطاى تايبةتمةند بةالَم 

ــاكو ش ٣١/١٢/٢٠١٠تـــــ
  .جَيبةجَينةكراوة

ثؤليســـــي 
ــةختيارى   –بــ

  سلَيماني

ي ياســــاى٢١  ٣١٢/٢٠١٠  ٣٢
  ضةك

دادو١/٤/٢٠١٠٢٠١٠لة
ــارى  ةر برِيــــــــــــــــ
ــةوا داوةبةجياكردنةوةوه

لَـــــةكردنى دؤســـــيةكة 
بؤدادطاى تايبةتمةند بةالَم 

ــاكو ش ٣١/١٢/٢٠١٠تـــــ
  .جَيبةجَينةكراوة

ثؤليســـــي 
ــة  –ختيارى بــ

  سلَيماني

لــةيا٢٢مــاددةي  ٣٣٨/٢٠١٠  ٣٣
  ثةرلةمان٦ساى 

ــة دادوةر ٥/٥/٢٠١٠لـــ
برِيارى داوة بةوةرطرتنى 
ثاشكؤى ووتةى شـايةت  

  .٣١/١٢/٢٠١٠بةالَم تاكو 

ثؤليســـــي 
ــةختيارى   –بــ

  سلَيماني

ــاى٤٣٢  ٣٩٣/٢٠١٠  ٣٤ ياســـ
  سزادان

ــة  ٢٥/٥/٢٠١٠لـــــــــ
هـــيض  ٣١/١٢/٢٠١٠تـــاكو

رَِيوشؤَينَيكى ياساى تيادا 
  .ئةنجام نةدراوة

ثؤليســـــي 
ــةختيارى   –بــ

  سلَيماني

ى ياســــاى/٢٣  ٢٦٣/٢٠١٠  ٣٥
  هاتووضؤ

ــة  ٣٠/٥/٢٠١٠لـــــــــ
هـــيض  ٣١/١٢/٢٠١٠تـــاكو

رَِيوشؤَينَيكى ياساى تيادا 
  .ئةنجام نةدراوة

ثؤليســـــي 
ــةختيارى   –بــ

  سلَيماني
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طاكاني لَيكؤلَينـةوة لةاليـةن   جَيبةجَينةكردني برِيارى داد: سَيهةم 

ــدامو ــا حك ــةكان و   دةزط ــا ئةهلي ــي و كؤمثاني ــة سياس ومي و ثارت
  -:كةمتةرخةمي لة جَيبةجَيكردني برِيارة قةزاييةكان

  
 ٥٣تـوانرا لـة رَيطـاى تيمـةكاني ضـاودَيرى ثرؤذةكـةوة،        ٢٠١٠لةماوةى سـالَي  

ثةنجاوسَي حالَةتي ثَيشـَيلكارى دةستنيشـان بكرَيـت بـة جَيبةجَينـةكردني برِيـارى       
دةزطــا حكــومي و ثارتــة سياســي و كؤمثانيــا لةاليــةن داموطاكــاني لَيكؤلَينــةوة داد

ئةهليةكان و كةمتةرخةمي لة جَيبةجَينةكردني برِيارة قةزاييةكان لة كاتي طونجاو و 
ياسساييدا،ئةمةش بؤتة هؤى دواكةوتني يةكالييكردنـةوةى دؤسـيةى كَيشـةكان و    

طاكـاني لَيكؤلَينـةوة   لةق بووني متمانةى هاوالَتيان بة برِيارة قةزاييـةكان كـة لـة داد   
دةرضوون، هةندَيك لةو حالَةتانةى كة دةستنيشان كراون بةم شـَيوةيةى خـوارةوة   

  -:بوون
لةسةر يةكَيك لة دؤسيةكاني نووسينطةى تـاواني كوشـتن لـة هـةولَير كـة       .١

دةستنيشـاني ئـةوة كـراوة كـة دادطـاى لَيكؤلَينـةوةى       )ط ، م ، م(تايبةتة بة كوذراو 
ثارَيزطاى هةولَير كـة دةستنيشـاني    يداواى كردوة لة ئاسايشهةولَير ضةندين جار 

كاتذمَير  ٢٠٠٨-١٢-٢٣ئةو مةفرةزةيةى ئاسايشي ثيرمام يان بؤ بكات كةلة شةوى 
 ى شةو خةفةربوون تاكو رَِيوشوَيني ياسايي ثَيويست لة دذيان بطرَيتة بـةر، ١٠:١٥

َيوةبةرايةتي ئاسايشي كةلةاليةن بةر ٢٠٠٩-٣-٢٩لة  ٩٣بةالَم بة نووسراوى ذمارة 
نـاتوانين  ( هاتووةهةولَير ئاراستةى دادطاى لَيكؤلَينةوةى سةالحةدين كراوةو تيايدا 

 دةستنياني كارمةندةكانتان بؤ بكةين لةبةر دروست بـووني كَيشـةى كؤمةالَيـةتي،   
ئةطةر ثَيويسـت بَيـت نوَينـةرى ياسـايي بةرَيوةبةرايةتيةكـةمان ئامادةدةبَيـت بـؤ        

 ).كارى ياساييتةواوكردني 

لــة فــؤرمَيكي تــردا دةستنيشــاني ئــةوة كــراوة ســةبارةت بــة وةرطرتنــي   .٢
ــةوة    ــةو ثــؤليس و ثَيشــمةرطانةى كةلةاليــةن دادطاكان رةزامةنــدى مةرجــةع بــؤ ئ
داواكراون و تاوانَيكيان ئةنجام داوةو ثلـةكانيان ئةفسـةرة، بـةثَيي برِيـارى ذمـارة      

نةبَيت، بـةالَم ئـةوةى   ) جناية مشهودة( ئةطةر هاتوو تاوانةكة ١١/٨/١٩٧٩لة )١٠٤٢(
تَيبيني دةكرَيت كة وةزارةتـي نـاوخؤى حكومـةتي هـةرَيمى كوردسـتان كـار بـةم        
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كردوة و مامةلَةى ياساى لةطـةلَ  دادطاكان دروستناكات و كَيشةو طرفتي بؤ  برِيارة
ئةم دةقة ياساييةدا ناكـات و بؤتـة هـؤى ئـةوةى كـة زؤربـةى ئـةو كَيشـانةى كـة          

ى ثؤليس و ثَيشمةرطة تيايدا تؤمةتبارة بةهةلَثةسَيردراوى بمَينَيتةوة لـةناو  كارمةند
لة  )ب-١٣٦( بةهةر هؤكارَيك بَيت ضاويان ثؤشيوة لةوةى كة ماددةى ، دادطاكانداو

 )ى هـةمواركراو ١٩٧١بـؤ سـالَي    ٢٣ذمـارة   ةكانيسـزايي  بنةما دادطةرييـة ( ياساى
ــارى ثَي ــارة  ك ــاى ذم ــةثَيي ياس ــت ب ــالَي  )٢٣( ناكرَي ــةماني   ٢٠٠٣س ــة ثةرل ــة ل ك

كوردستانةوة دةرضووة،سةرةراى ئةوةى كة ياسـاى سـزاكاني سـةربازى ذمـارة     
ذمـارة  )ذيل أصول المحاكمـات الجزائيـة العسـكرية   (وة ياساى  ١٩٤١ى سالَي )٤٤(
ى )١٠٦(ذمــارة  )التبليغــات القانونيــة للعســكرييين(و ياســاى  ١٩٧٥ى ســالَي )١٧٧(

ناكرَي بةثَيي فيدرالَي عيراقيةوة كارى ثَيلة حكومةتي  نةتةوةهةلَوةشاو ١٩٧٠سالَي 
و  ٢٠٠٧بـؤ سـالَي    ١٩ذمـارة  ) ياسـاى سـزا سـةربازييةكان   ( هةردوو ياساى نوَى

 ).٢٠٠٧بؤسالَي  ٣٠ذمارة  بنةماكاني دادطةرى سزا سةربازييةكان(ياساى 

 

نيشاني لة دادطاى تاوانةكاني هةولَير دةست )٢٠٠٩/ج/٢٠٨(لة كَيشةى ذمارة  .٣
بـةالَم   ،ةيـ ني و ثلةكةشـي ئةفسـةر   ئةوة كراوة كة تؤمةتبار تيايدا كارمةندى ثؤليسة

ــة       ــايي ب ــةى ياس ــتان فةرمانط ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــاوخؤى حكوم ــي ن وةزارةت
كـة ئاراسـتةى ئةنجومـةني دادوةرى     ٢٠١٠-٦-١٠لـة   )١٤٠٧٠(نووسراوى ذمارة 

كردني تؤمـةتبارى  ة بؤ دادطـاي زارةتةكةياني دةربريوكردوةو رةزامةند نةبووني وة
 .كَيشةكة بةثَيضةوانةوةى ئةوةى خستمانة رِوو لة خالَي دووةمدا

لة بنكـةى   )٢٦٣/٢٠١٠(لة فؤرمَيكي تردا دةستخراوةتة سةر كَيشةى ذمارة  .٤
لة ياساى سزاداني عَيراقـي   ٤١٣كةبةثَيي ماددةى  ثؤليس تةيراوةى شارى هةولَير،

هــةولَير بريــارى دةســتطيركردني تؤمــةتبارى    دادوةرى دادطــاى لَيكؤلَينــةوةى  
كــراوة بــؤ   نووســراو)ك.ع(كَيشــةكةى داوة كــة عةقيــدى ئاسايشــة بــةناوى     

بةرَيوةبةرايــةتي ثؤليســي ثارَيزطــاى هــةولَير بةمةبةســتي دةســتطيركردني بــةالَم  
وةالَميان بؤبنكةى ثؤليسي تةيراوة ئـةوة بـووة كـة تؤمـةتبارى نـاوبراو سـةفةرى       

 ٤/٧/٢٠١٠كاتَيكــدا نووســراوةكة لــة   ، لةرةوانــةى دةكــةن كــردوة كــة هــاتوة   
ئاراســتةكراوة و هــةتاوةكو بــةروارى رةصــدكردنةكة لــة كؤتــايي مــانطي دوانــزة 

 .تؤمةتبارى ناوبراو ئامادة نةكراوة و دةستطيرنةكراوة
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بـةثَيي مـاددةى    )٦/٢٠٠٩(دراوة بة كَيشةى ذمارة  لة فؤرمَيكي تردا ئاماذة .٥
كة تيايدا بؤ وةرطرتنـي زانيـارى لـة     ينطةى كوشتني هةولَير،ع لة نوس.س.لة ى ٤٠٦

بـة نووســراوَيك لــة ســةرؤكايةتي دادطــاى  ) كــؤرةك تيليكــؤم(رَيطـاى كؤمثانيــاى  
، ئاراستةى كؤمثانياى ناوبراو كراوة )٥/١/٢٠١٠(تَيهةلَضونةوةى ناوضةى هةولَير لة 

نةداوةتـةوة ثـاش   بـةهيض شـَيوةيةك وةالَمـي دادطايـان      ٢/١٠/٢٠١٠م تـاوةكو  بةآل
 !!!ترسناكي تاوانةكة تَيثةرِبووني زياتر لة دة مانط لةو برِيارى دادطاى ناوبراو و

-١٩لةسةر دؤسيةيةكي بنكةى ثؤليسي ئةزمرِ لة سلَيماني كة لة بـةروارى   .٦
ــةناوةكاني    ٢٠٠٦-١١ ــؤر ب ــة دذى دوو دكت ــاركراوة ل ــةهؤى  )م.ع.أ( و )ع.ج(تؤم ب

والَتيـةك و دواتـر وةفـات كردنـي، دةستنيشـاني      ئةنجامداني نةشتةرطةرى بـؤ هاو 
-١٢-١٩بريـارى داوة لـة    ى دادطـاى لَيكؤلَينـةوةى سـلَيماني   ئةوةكراوة كة دادوةر

بة ئاطاداركردني وةزارةتي تةندروستي كة ليذنةيةكي لَيكؤلَينـةوة ثَيكبهَينَيـت    ٢٠٠٦
ــاووالَتي     ــي ه ــارى مردن ــي هؤك ــارى كردن ــؤ دي ــنةهاتنةوةى و ) ر.ك.ق(ب و هؤش

ثاشــان  ،يــان هؤكــارى تــر)بَيهؤشــكردن(زيشــكي هؤكارةكــةى دةطةرَيتــةوة بــؤ ث
ــة  ــةوة ل ــة نةخؤشــخانةى  ٢٠٠٧-١١-٢٩و  ٢٠٠٧-١١-١١دادوةرى لَيكؤلَين داواى ل

نةخؤشـي   ى)طبلـة (ئاشتي ئةهلي و نةخؤشخانةى فَيركارى سـلَيماني كـردووة كـة    
تر لة حةوت نووسراو كؤضكردوو رةوانةى دادطا بكةن، بةالَم سةرةرايي ناردني زيا

 ٢٠٠٧-٣-٢٧و  ٢٠٠٦-١٢-٢٦بؤ فةرمانطةى تةندروستي سـلَيماني لةبـةروارةكاني   
 ٢٠١٠-٢-٩و ٢٠٠٨-٣-٩  و ٢٠٠٧-٣-٢٨ و ٢٠٠٧-١١-٢٠و  ٢٠٠٧-٨-١٩و 

-٨-٢٣(بةمةبةســتي جَيبــةجَيكردني بريارةكــاني دادطــا لــة كَيشــةكةدا بــةالَم تــاكو 
سالَ بةسةر  ٤ة ثاش تَيثةربووني زياتر لة ش هيض وةالَمَيكي دادطا نةدراوتةو)٢٠١٠

 !!.بريارةكةدا

 لةسةر كَيشةيةكي دادطاى لَيكؤلَينـةوةى ئاسايشـي شـارةزوور بـة ذمـارة      .٧
دراوة لـة دذى  لَيكؤلَينةوة تيادا ئةنجام )ع.س.لةى٤٠٦(بةثَيي ماددةى ) ١٤٤٦/٢٠١٠(

وة )٢٠٠٩-١٢-٢١(دةستنيشاني ئةوة كراوة كة دادطاى نـاوبراو لـة   )ر.أ.ر(تؤمةتبار 
كردووة بؤ مةبةستي ثَيداني زانيـارى لةسـةر ئـةو     )ئاسياسَيل( داواى لة كؤمثانياى

، بـةالَم تـاوةكو   ذمارانةى ثةيوةنـديان كـردوة بـة تـاوان لَيكـراوةوة لـة كَيشـةكةدا       
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دادطاكان نادةنةوة سةرةراى ترسناكي تاوانةكة و بريارةكـةى   يموةآل ٢٩/٣/٢٠١٠
 .دادطاش 

دا دةستخراوةتة سةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي بـةختيارى  لة فؤرمَيكي تر .٨
بـةناوى   )ك.ن.ى( سكاالَ تؤماركراوة لة دذى بةرثرسَيكي حزبي ٢٠٠٨-٢-١٩كة لة 

تيايدا ئـةنجام دراوة، دادوةرى  ع لَيكؤلَينةوةي .س.لة ى ٤١٣بةثَيي ماددةى  )ع.ع.ش(
 ةى تؤمـةتبار وةربطرَيـت  برِيارى داوة كة ثَيشين ٢٠٠٨-٤-٢٣دادطاى لَيكؤلَينةوة لة 

-١٠-٨لـة   )١٩١٨(، سةرةراى ناردني نووسراوى دادطا بة ذمـارة  )سوابق إجرامي(
ــة  )٢١٥٣(و ٢٠٠٩ ــاردني    ٢٠٠٩-١١-٩ل ــتي ن ــةروةرى بةمةبةس ــةى س ــؤ كؤميت ب

لكانـدني ثَيشـينةى بةدؤسـيةكةوة،     تؤمةتبارى ناوبراو بؤ وةرطرتني ثةنجةمؤرى و
 !.و تؤمةتبار بةهيض شَيوةيةك ئامادةنةبووة كراوةبةالَم ئةم برِيارة جَيبةجَي نة

 )٦/٢٠٠٩( لةسةر دؤسـيةيةكي نووسـينطةى كوشـتني هـةولَير بـة ذمـارة       .٩
ــاددةى  ــةثَيي م ــة ى ٤٠٦كةب ــة دذى  .س.ل ــت ل ــةنجام دةدرَي ــدا ئ ــةوة تياي ع لَيكؤلَين

ن، )سـةفين (كة ثَيشمةرطةى فةرمانـدةيي  )خ.ف.ج( و )ع.خ.ف( و )ع.خ.ف( تؤمةتباران
ــالَي  دةستني ــي سـ ــانطي شةشـ ــة مـ ــةوةكراوة كةلـ ــاني ئـ ــارى )٢٠٠٩( شـ وة بريـ

ــةوةى    ــاى لَيكؤلَين ــةن دادوةرى دادط ــةتباراني ســةرةوة لةالي دةســتطيركردني تؤم
هةولَيرةوة دةرضووة، سةرةراي ناردني نووسراوى دادطاى ناوبراو بـؤ وةزارةتـي   

 ٢٠١٠-٢-١٨لـة   ٢٠١٠/ت/٨٩وة  ٢٠٠٩-٩-١٠لـة   )٥٥٣٨( ثَيشمةرطة بة ذمارةكاني
ش )٢٠١٠-١٠-٢١( بةمةبةســـتي ئامادةكردنيـــان لةبـــةردةم دادطـــا بـــةالَم تـــاكو

 !!!ئامادةنةكراون و دةوامي ئاسايي خؤيان دةكةن لة وةزارةتي ثَيشمةرطة

ناوةنـد لـة شـارى    تـاواني  لةسةر دؤسيةيةكي بنكةى ثؤليسـي نةهَيشـتني    .١٠
لةياسـاى   )٢٩٨و٢٨٩( دراوة بـةثَيي ذمـارةى  ر كة لَيكؤلَينـةوة تيايـدا ئةنجامـ   هةولَي

، دةستنيشـاني ئـةوةكراوة كـة دادطـاى     )ر.ع.ه( سزاداني عَيراقي لـة دذى تؤمـةتبار  
نوسراوى ئاراستةى هةريـةك لـة فةرمانطـةى دادنوسـي      لَيكؤلَينةوةى هةولَير دوو

بؤمةبةسـتي   ٢٠٠٩-١٢-٨هةولَير و بةرَيوةبةرايةتي هاتووضؤى هةولَير كردوة لـة  
ــ  كردنــةوةى دادطــاى ، بـةآلم ســةرةراي جةخت لَيكؤلَينــةوة و شــوَينيئةنجامـداني رَِي

 ،)٤٧٧( و )٤٧٦(بةناردني دوو نوسراوى تـر بـة ذمارةكـاني     ٢٠١٠-٢-١ناوبراو لة 
 !.ش وةالَمي دادطايان نةداوةتةوة)٢٠١٠-٤-١٢(تاوةكو 
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لـة فـؤرمَيكي تـردا دةستنيشـاني ئـةوة كـراوة لةسـةر كَيشـةيةكي بنكــةى          .١١
ــةيراوةى شــارى هــةو  ــة ســكاالَكار ثؤليســي ت ــة ب ــةدادطاى  ،)أ.أ.ر( لَير كــة تايبةت ل

 ٩/٣/٢٠١٠لـة  )٢٦٥٢(و)١١٤٩(لَيكؤلَينةوةى هةولَير بـة دوو نوسـراو ذمارةكانيـان    
 ئاراستةى بةرَيوةبةرايةتي طشتي تؤماركردني كؤمثانياكان لة هةولَير) ٢٤/٥/٢٠١٠(

تةكانيان لةسةر كراوة بةمةبةستي ئامادةبووني نوَينةرى ياساييان بؤ وةرطرتني وو
 .ش جَيبةجَي نةكراوة)٢٨/٦/٢٠١٠(بةالَم تاكو  ،كَيشةكة

بنكـةى  لة )١٩٢/٢٠٠٨( لة فؤرمَيكي تردا دةستخراوةتة سةر كَيشةى ذمارة .١٢
دذى هةولَير كة لَيكؤلَينـةوة تيايـدا ئـةنجام دةدرَيـت لـة      ثؤليسي بنةسالَوةى شارى

ــة ى )٣٤١( ثَيي مــاددةىبــة )ع.ع( و )أ.ع.م( و )ش.ع.م( و )أ.ر.م(تؤمــةتباران   ،ع.س.ل
بــة ذمــارة )تــاوان/بةرَيوةبةرايــةتي ثؤليســي قــةزاى دةشــتي هــةولَير(نووسـراوى  

ثالَثشت بـة برِيـارى دادطـاى لَيكؤلَينـةوةى دةشـتي هـةولَير        ٢٠٠٩-٤-٦لة  )١٨٨٥(
ئاراســتةى ديــواني ضــاودَيرى دارايــي هــةرَيمي كوردســتان كــراوة بــة مةبةســتي  

ــادةبووني ضــةند فةرم ــةرَيكيان وةك شــاهيد،ئام ــاكو انب ــةالَم ت ش )٢٠١٠-٣-٢٤(ب
 !ئامادةنةبوون ئةم برِيارةى دادطا جَيبةجَي بكةن

لة بنكـةى  )٢٣٣/٢٠٠٨(لة فؤرمَيكي تردا دةستخراوةتة سةر كَيشةى ذمارة  .١٣
ع لَيكؤلَينـةوة  .س.ى لـة  )٤٣٢(ثؤليسي بةختيارى شارى سلَيماني كةبة ثَيي ماددةى 

ى فةرماندةيي خؤشناوةتي طيراوةتةبةر، ٢٤لة ليواى  )س.ع.م( دذى تؤمةتبار رائدلة
 )١١٠٦( و )٢٨١٨(سةرةراى ناردني نووسراوى دادطاى لَيكؤلَينةوة بة ذمارة كـاتي  

ــةروارةكاني  )٢١٧٠( و )١٧٤٦( و ــة بـ -٩-١٣( و )٢٠٠٩-٦-٣( و )٢٠٠٨-١٢-٢٢( لـ
ة كـراوة  كة ئاراستةى فةرماندةى طشتي هَيزى ثَيشـمةرط  )٢٠٠٩-١١-١١( و )٢٠٠٩

ئامــادةش  )٢٠٠٩-١٢-٢٠(م تــاوةكو ، بــةآلبــؤ ئامــادةكردني تؤمــةتبارى ســةرةوة
 !.نةكراوة لةبةردةم دادطا

لة بنكةى  )١٢٨٧/٢٠٠٩(لة فؤرمَيكي تردا دةستخراوةتة سةركَيشةى ذمارة  .١٤
لَيكؤلَينـةوة  ع .س.لـة ى  )٤٣١(ثؤليسي بةختيارى شارى سلَيماني كة بةثَيي ماددةى 

، دادطـا داواى لـة وةزارةتـي ثَيشـمةرطة كـردووة كـة هـةر دوو        اوةتيايدا ئةنجامدر
 )٣٥١( ئامادةى دادطا بكرَين بة نووسراوةكاني ذمـارة ) م.ف.ب( و )م.ف.د(تؤمةتبار 

ــة ) ٧٩١( و )٤٨٤( و ــةالَم  )٢٠١٠-٤-٢١(و ) ٢٠١٠-٣-١٥(و  )٢٠١٠-٢-١٦(لـــ بـــ
ةى ياسـايي  ش ئامادةنةكراون، سةرةراي ئـةوةى كـة فةرمانطـ   )٢٠١٠-١٢-٢١(تاكو
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ئةميندارى طشتي هَيزى ثَيشـمةرطة نوسـراوى كـردووة بـؤ نووسـينطةى تايبـةتي       
-١٨لـة   )٢٢٢٦(وةزيرى ثَيشمةرطة بةو مةبةستةى سةرةوة بة نووسراوى ذمـارة  

 !.بةالَم هيض وةالَميان نةبووة ٢٠١٠-٥

كـة   )١٥/٢٠٠٩( لةسةر كَيشةيةكي ترى بنكةى ثؤليسي بةختيارى بة ذمارة .١٥
ياسـاى خـراث بـةكارهَيناني    لة) ٢(نجامـداراوة بـةثَيي مـاددةى    وة تيايدا ئةلَيكؤلَينة

هؤكارةكاني ثةيوةندى، سـةرةراى داواكردنـي دادطـاى لَيكؤلَينـةوة لـة كؤمثانيـاى       
) ٢٠٨١(و ) ٢٠٤٣(و  )١٨٤٣(و  )١٧٦٤(بة نووسـراوةكاني ذمـارة   ) كؤرةك تيليكؤم(

وة ) ٢٠٠٩-١٠-٢٨) (٢٠٠٩-١-٢٢(و )٢٠٠٩-١٠-١( و)  ٢٠٠٩-٩-١٤( ةل و)٢٤١٩(و 
بةناردني زانيارى لةسةر خاوةني ذمارةى مؤبايلي كَيشـةكة بـةالَم    )٢٠٠٩-١٢-٢٩(

 !.هيض وةالَمَيكيان نةبووة بؤ برِيارةكةى دادطا )٢٠١٠-٩-٢٦(تاكو 

 )٦٤٣/٢٠١٠(لة فؤرمَيكي ترى ضاودَيردا دةستخراوةتة سةر كَيشةى ذمارة  .١٦
لةياسـاى خـراث    )٢(ماني كـة بـةثَيي مـاددةى    لةبنكةى ثؤليسي سيواني شارى سلَي

-٦-٢١(بةكارهَيناني ئامَيرةكـاني ثةيوةنـدى لَيكؤلَينـةوةى تيـادا ئةنجامـدراوة، لـة       
ــاى  )٢٠١٠ ــؤ كؤمثاني ــراوكراوة ب ــَيلَ(نووس ــة  ) ئاسياس ــةروةها ل ) ٢٠١٠-٨-٣٠(ه

-٩( دووبارة دادطاى لَيكؤلَينةوة جةختي كردؤتةوة لةسةر داواكاريةكةى بةالَم تاكو
 .ش ئةم برِيارةيان جَيبةجَينةكردووة)٢٠١٠-١٢

كة تايبةتة )٤٤٠/٢٠٠٨(لة فؤرمَيكي تردا دةستخراوةتة سةر كَيشةى ذمارة  .١٧
بنكةى ثؤليسـي بـةختيارى شـارى سـلَيماني،     لة )م.ع.ش( و )ع.ش.ر( بة سكاالَكاران

 لــة )١٠٢٤( و )٧٠٢(دادطــاى لَيكؤلَينــةوةى ســلَيماني بةهــةردوو نوســراوى ذمــارة 
داواى لة شارةواني سلَيماني كردووة ) ٢٠١٠-٦-١٣( و )٢٠١٠-٤-١٢(بةروارةكاني 

كة نوَينةريان ئامادةى دادطا بَيت بؤ وةرطرتني ووتةكاني لةسةر كَيشةكة بةالَم تاكو 
ش ئامادةنةبوون هةرضةندة ئةم كَيشةية بؤ ماوةى زيـاتر لـة سـَي    )٢٠١٠-١٢-٢٨(

 !!سالَة لة لَيكؤلَينةوةداية

يواني شـارى  ةبنكـةى ثؤليسـي سـ   دؤسيةيةكي تـرى لَيكؤلَينـةوة لة   رلةسة .١٨
 )٢٣( دةستنيشاني ئةوة كـراوة كـة بـةثَيي مـاددةى     )٢٢٦/٢٠١٠(سلَيماني بة ذمارة 

ــةوة لة  ــؤ لَيكؤلَين ــة دلةياســاى هاتووض ــةالَم ل ــدراوة، ب ــيةكةدا ئةنجام -٤-١٨( ؤس
بةرَيوةبةرايـةتي  ةوة دادطاى لَيكؤلَينةوةى سـلَيماني نووسـراوى ئاراسـتةى    )٢٠١٠
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ش وةالَميـان نةطةيشـتؤتةوة بـة    )٢٠١٠-١١-٢٩(هاتووضؤى هـةولَير كـردوة تـاكو    
 !دادطا
ــؤرمَيك  .١٩ ــة ف ــراوة لة   ل ــةوة ك ــاني ئ ــردا دةستنيش ــاى  ي ت ــةيةكى دادط كَيش

ع كة سكاالَكار تيايدا مـافي  .س.لة ى ٣٤٠لَيكؤلَينةوةي شارى هةولَير بةثَيي ماددةى 
وةزارةتي دارايـي  ضـةند وةزارةتَيـك لـة   نبـةرَيكن لة اطشتيةو تؤمةتباران ضةند فةرم

ــةوةزارةتي طةشــتو )م.ن(و  )ص.ص( ــة  )ت.ع.أ( و )س.ع.م( و )ع.ب.ح(طوزار و ل و ل
برِيـارى   ٢٠١٠-٧-٦دادطاى لَيكؤلَينـةوة لـة    ،)م.ع(و  .)ى.ع(ئةنجومةني وةزيرانيش 

ش ئةم )٢٠١٠-١٠-١٧(داوة كة تؤمةتباران ئامادةبكرَين لةبةردةم دادطا، بةالَم تاكو 
 !برِيارة جَيبةجَينةكراوة

لـة بنكـةى ثؤلسـي بـةختيارى شـارى      )١٠٣٠/٢٠٠٩(لةسةر كَيشةى ذمارة  .٢٠
سلَيماني دةستنيشاني ئةوة كراوة كة لَيكؤلَينةوة لة دؤسيةكةدا ئةنجام دراوة بةثَيي 

ثيكاب كة تؤمارة بـة  -لة دذى شؤفَيرَيكي ئؤتؤمبَيلي نيسان)ع.س.لة ى٤٣١(ماددةى 
ئاسايشـي طشـتي سـلَيمانيةوةو فـةرماني دةسـتطيركردني هةيـة ،سـةرةراي         ناوى

بــؤ بةرَيوةبةرايــةتي  ٢٠١٠-١-٢٠لــة )١٣٧(نــاردني نووســراوى دادطــا بــة ذمــارة 
ئاسايشي طشتي لة سلَيماني بةمةبةستي ناردني تؤمةتبارى دؤسـيةكة بـةالَم تـاكو    

 .!!!ش ئةم برِيارة جَيبةجَينةكراوة)٢٠١٠-٧-١٢(

ضـــوار بـــة  /شـــةيةكي دادطـــاى لَيكؤلَينـــةوةى ســـلَيماني   لةســـةر كَي .٢١
دةستنيشاني ئةوة كراوة كة سـكاالَكار تيايـدا يـةكَيتي نيشـتماني     )٥٣٩/٢٠٠٩(ذمارة

لة ياساى هاتووضؤ،دادطاى  ٢٢بة ثَيي ماددةى )م.ب.ن(كوردستانة لة دذى تؤمةتبار
سياسـي  وة سةرةراى ناردني ثَينج نوسـراو بـؤ مةكتـةبي    )٢٠٠٩-٤-١٤(ناوبراو لة

-٤(تاكو نوَينةرى ياساييان ئامادةبَيت بؤ وةرطرتني ووتةكاني بةالَم تـاكو  )ك.ن.ى(
 .!!!ش ئةو برِيارةيان جَيبةجَينةكردووة)٢٠١٠-٤

لة حةوت فؤرمي تـردا دةستنيشـاني ئـةوة كـراوة كـة دادطـاى لَيكؤلَينـةوة         .٢٢
يـارى بـةالَم   كردووة بؤ نـاردني زان ) ئاسيا سَيلَ(نووسراويان ئاراستةى كؤمثانياى 

 .وةالَمي دادطاكانيان نةداوةتةوة
هـــةروةها لـــة فـــؤرمَيكي تردادةســـتخراوةتة ســـةر دؤســـيةى ذمـــارة   .٢٣

ع لَيكؤلَينةوةى تيادا ئـةنجام دةدرَيـت   .س.لة ى٤٥٦كة بة ثَيي ماددةى )١٣٠٦/٢٠٠٨(
-٣١لـة  )٦١٨(لة بنكةى ثؤليسي بةختيارى، دادطاى لَيكؤلَينةوة بة نووسراوة ذمارة 
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اواى لة بانكي بازرطاني هةرَيم كردوة كة وَينةيةكي ثَيناسـي تؤمـةتبارى   د ٢٠١٠-٣
 .ش وةالَميان نةدراوةتةوة)٢٠١٠-٥-٢٥(كَيشةكةيان بؤ بنَيرَيت بةالَم تاوةكو 

هةروةها لة ضوار فؤرمي تـرى ضـاودَيريدا دةستنيشـاني ئـةوة كـراوة كـة        .٢٤
يةتي هاتووضؤى سـلَيماني  دادطاكاني لَيكؤلَينةوة نووسراويان ئاراستةى بةرَيوةبةرا

كردوة بةالَم هيض وةالَمَيكي ئةو نوسـراو و برِيارانـةى دادطايـان نةداوةتـةوة تـاكو      
بــؤ رَيطــةطرتن لــة دوورودرَيــذى راثؤرتةكــة بــةم *(بــةروارى رصــدكردنةكانيان 

 ).شَيوةية تةنها بةمشَوةية ئاماذةى ثَيدةدةين

كـة دادطاكـاني لَيكؤلَينـةوة     لة دوو فؤرمي تردا دةستنيشانى ئـةوة كـراوة   -٢٥  
داواى نوَينةرى ياسايي وةزارةتي ناوخؤيان كردووة كة ئامادةبَيت لةبةردةم دادطـا  

  .  بةالَم تاكو بةروارى رة صدكردنةكانيان  ئامادةنةبوون 
  

   -:ضوارةم
كةمي شارةزايي ياسايي و ثَيشـَيلكردني سـةرةوةري ياسـا لـةالي     

  ةهةندَيك لةدادوةراني لَيكؤلَينةو
  

حالَـةتي ثَيشـَيلكاري لةسـةر كـةمي      ٤٧لةم بةشةدا تـوانرا لـةماوةى رابـردوودا    
شارةزايي ياسايي و ثَيشَيلكردني سـةرةوةري ياسـا لـةالي هةنـدَيك لـةدادوةراني      
لَيكؤلَينةوةوة تؤماربكرَيت، هةندَيك لةو حالَةتانـةش كةسـةرةكيين بـةم شـَيوةيةي     

  -:خوارةوة بوون
نكـةى ثؤليسـى   لةسةر كَيشـةيةكي ب  حالَةتَيك سةر وةتةلةفؤرمَيكدا دةستخرا -١

كراوة كةسكاالَكار لةكَيشةكةدا سةرؤكى ثـارتى   ئازادى شارى هةولَير، تَيبينى ئةوة
هةســتاوة لةســةرئةوةى هاوالَتيــةك  تى كوردستانةوســكاالَى هــةبووة  ديــوكرا

ــدن و ــا  بةناوزرِان ــةثَيى م ــةوة لةكَيشــةكةدا ب  )٩( ددةىتةشــهير ثَيكردنــى ، لَيكؤلَين
ى ثةرلـةمانى كوردسـتان   ٢٠٠٧سـالَى   ى)٣٥( لةياساى كارى رؤذنامةوانى ذمـارة 

بنـةما  ( ى ياسـاى )٣(كراوة كةثَيشَيلكارى مـاددةى   دراوة، دةستنيشانى ئةوةئةنجام
لَيكـةوتوو دةبَيـت   ضـونكة لـةم جـؤرة تاوانانـةدا زيان     كراوة )دادطةريية سزاييةكان 

ــ  ــت ووت ــةثَيى ياســا خــؤى ئامادةبَي ــت وةك ســكاالَكار وب ــر  ةكانى وةربطيرَي دوات
 ئةمة لةاليةك و دةتوانَيت ثارَيزةرَيك بكاتة بريكارى خؤى بؤ بةدواداضونى كَيشةكة
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، سكرتَيرى مةكتةبى سياسى ثارتى ديموكراتى كوردستان هةستاوة لةاليةكى تريش
 بةثَيدانى بريكارنامةى طشتى بةمةبةسـتى تؤمـاركردنى سـكاالَكة، نـةك سـةرؤكى     

ثارتى ديموكراتى كوردستان، سةرةرِاى ئةمانـةش دةبوايـة دادوةرى لَيكؤلَينـةوةى    
ــةو   ــاوخؤى ئ ــةيرِةوثرؤطرامى ن ــةولَير داواى ث ــتى   ه ــة بةمةبةس ــةى بكرداي حيزب

  .رِوونكردنةوةى زياترى ئةم اليةنةى كةدةستيخراوةتةسةر 
  
رانيـة بـةثَيي    لةفؤرمَيكي تردا هاتووة لةسةر كَيشةيةكي دادطاي لَيكؤلَينـةوةى -٢

ع، ثةرِاوةكة هةوالَةي دادطاي تاوانةكاني دوو كراوة لةسلَيماني .س.لة ي ٣٩٦مادةى 
تؤماركراوة، ئةوةى دةستنيشانكراوة لةم دؤسَييةدا ئةوةية ) ٢٠١٠/ج/١٦٥(بةذمارة 

دوو برِيـاري دذ بةيـةكي    ١٩/٧/٢٠١٠كةدادوةري دادطـاي لَيكؤلَينـةوةى رانيـة لـة     
دا برِيــاري داوة ) ٢(دا هــاتووة ضـونكة لـةخالَي   )٣و ٢(خـالَي  دةركـردووة وةك لـة   

ــاري داوة    ــةخالَي ســَيهةمدا برِي ــةوةى مــاوةى راطرتنــى تؤمــةتبار و ل بةدرَيذكردن
 .!!بةئازادكردني تؤمةتبار بةبارمتةى دارايي بةبرِي دوو مليؤن دينار

لَير لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي رؤذهةآلت بـؤ نةهَيشـتني تـاوان لةهـةو    -٣
ــةذمارة  ــادةي ) ١٣٢/٢٠٠٧(بـ ــةثَيي مـ ــة ي ٤٤٤كةبـ ــدا .س.لـ ــةوةى تَيـ ع لَيكؤلَينـ

ــة       ــةولَير ل ــةوةى ه ــراوة، دادوةري لَيكؤلَين ــةوة ك ــاني ئ ــدراوة، دةستنيش ئةنجام
دا  بةرةوانةكردني دؤسَيكة بؤ فةرمانطـةى  )١(برِياري داوة لةبرِطةى ) ١٥/٨/٢٠١٠(

لَيكؤلَينـةوة لةبةرئـةوةى هـةردوو     ياسايي وةزارةتـي ثَيشـمةرطة بـؤ تـةواوكردني    
تؤمةتبار ثَيشمةرطةن و ئةوانيش لةرَِيطةى خؤيانةوة رةوانةى دادطـاي هةميشـةيي   
سةربازي بكةن، بةبَي ئةوةى دادوةري لَيكؤلَينةوة رةضـاوي ئـةوةى كردبَيـت لـةم     

وةزارةتى ئاوةدانكردنــةوةي حكومــةتى هــةرَيمي ســةر بــةبرِيارةيــدا كةســكاآلكار 
ئةمة لةاليةك و لةاليةكي ترةوة، بةثَيي نوسـراوي دادطـاي هةميشـةيي     كوردستانة،

هةردوو تؤمةتبارى كَيشةكة بـةثَيي برِيـاري   ) ٢/٨/٢٠٠٩لة  ٦٥(سةربازي بةذمارة 
حوكمـدراون و   ٨/٩/٢٠٠٨لة ) ٢٠٠٨/ج/١٩٢(دادطاي هةميشةيي سةربازي بةذمارة 

م كَيشةية بؤ ئةو دادطاية لةرِيزي ثَيشمةرطة كوردستان دةركراون، رةوانةكردني ئة
 !!...هيض ماناو سوودَيكي نيية لةرِووي ياساييةوة
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لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي سةرضنار لةشـاري سـلَيماني دةستنيشـاني    -٤
لةموتالةعـةي بةرثرسـي لَيكؤلَينـةوةدا هـاتووة كـةبؤ       ٩/١١/٢٠١٠ئـةوة كـراوة لـة    

) ص.ح.ك(تؤمةتباري ئازادكراو  نووسيويةتى كة ٤/دادوةري لَيكؤلَينةوةى سلَيماني
داواي ئازادكردني ماتؤرِةكةى دةكات، ديارة لةكَيشةكةدا دةستي بةسـةردا طيـراوة،   

ئـازادكردني تؤمةتبارةكـة بةبارمتـةى    (بةآلم دادوةري لَيكؤلَينةوة برِياري داوة بـة  
 ).!!دينار٧٥٠٠٠٠دارايي، بةبرِي 

سي بنةسآلوة لةشاري هـةولَير  لةفؤرمَيكي تردا لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤلي-٥
ع لَيكؤلَينةوةى تَيدا ئةنجامدراوة، .س.لة ي ٤٠٥كةبةثَيي مادةي ) ٤٩/٢٠١٠(بةذمارة 

دةستنيشاني ئةوة كراوة كةدادوةري دادطاي لَيكؤلَينةوةى دةشتى هـةولَير برِيـاري   
ئازادكردني تؤمـةتباري داوة لةبةرنـةبووني بةلَطـةى تـةواو لـةدذي تؤمةتبارةكـة،       

بـرادةران زؤر  (م زؤر بةئاشـكرا بةكـةس و كـاري كوذارةوةكـةى وتـووة كـة       بةآل
 )!!.فشارم دةخةنة سةر بؤية دةكرَيت ئَيوة برِيارةكة تةميز بكةنةوة

لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي نةورؤز لةشاري دهؤك دةستنيشاني ئةوة  -٦
بةر بةثَيي مادةي كراوة كة رَِيوشوَيني ياسايي لةدذي تؤمةتباري كَيشةكة طيراوةتة 

ع ســةرةرِاي ئــةوةى كةتؤمةتبارةكــة بةرِةطــةز هــاوآلتي ســويدية و .س.لــة ي ٤٥٦
رةزامةندي وةزيري دادي حكومةتى هةرَيمي كوردستان وةرنةطيراوة، وةك ضـؤن  

 .لةياساي بنةما دادطةريية سزاييةكاندا هاتووة
ــةذما  -٧ رة لةســةر كَيشــةيةكي بنكــةى ثؤليســي بــةختياري شــاري ســلَيماني ب

ــادةي  ) ٨٥٤/٢٠١٠( ــةثَيي م ــة ي ٤١٣ب ــايي طيراوةتة .س.ل ــوَيني ياس ــةر، ع رَيوش ب
دادوةري لَيكؤلَينــةوة برِيــاري داوة  ٢٦/٨/٢٠١٠دةستنيشــاني ئــةوة كــراوة كــة لــة 

بــةرِاطرتني تؤمــةتبار بــةبَي ديــاريكردني رؤذةكــةى و ئــةو ماوةيــةي كةثَيويســتة  
 .!!بةكراوةيي هَيشتوويةتيةوة رابطيرَيت واتة

لةســةر كَيشــةيةكي تــر لــةكاتي ئَيشــكطرتني دادوةرانــدا لةشــاري ســلَيماني،  -٨
ــةرواري  ــتطيركردني  ٢٠/١١/٢٠١٠لةبـ ــاري داوة بةدةسـ ــكطر برِيـ ، دادوةري ئَيشـ

ــة ي ٤٣٠تؤمــةتبار لةكَيشــةكةدا بــةثَيي مــاددةي   ع، بــةآلم بــؤ رؤذي دواتــر .س.ل
ــةوة ــ ي ضــوار لةســلَيماني دادوةري لَيكؤلَين ــةبَى طوَيدان ــة ب ــاري ثَيشــوو و ب ة برِي

ئاماذةكردن بؤي، برِياري داوة بةبانطهَيشتكردني هةمان تؤمـةتبار بـةثَيي مـاددةى    
 .ع.س.لة ي ٤٣٢
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 كَيشــةيةكى بةرَِيوةبةرايــةتى نةهَيشــتنى تــاوان لةســليمانى بــةذمارة لةســةر-٩
ــارى داوة     ) ١٥٦/٢٠٠٩( ــةوة برِي ــةدادوةرى لَيكؤلَين ــراوة ك ــةوة ك ــانى ئ دةستنيش

لةياساى بنةما  ١١٩كةفيلى يةكَيك لةتؤمةتبارانى كَيشةكة بةثَيى ماددةى  بةرِاطرتنى
، ثاشان هةوالَـةى دادطـاى   ٢٠١٠-٩-١٦تا -٩-١٤لةبةروارى  دادطةريية سزاييةكان،

كةتنى سليمانى كراوة بؤبةدةستهَينانى برِى كةفالةتةكة، ئةم رَِيوشؤَينةى كةلـةدذى  
اسـاى بنـةما   لةي ١١٩ثَيضـةوانةى مـاددةى    كةفيلى تؤمةتبارةكة طيراوةتةبةر تـةواو 

 ضونكة ماددةى ئاماذةبؤكراو تةنها بؤوةرطرتنى برِى ثارةى ،دادطةريية سزاييةكانة
 بةلَينى كرد لةجَيبةجَيكردنى، نةك رِاطرتنـى بـةو  كةفيل بَي هاتوو كةفالةتةكةية ئةطةر

 .هؤيةوة
بةرَِيوةبةرايـةتى  كَيشةيةكى  لةفؤرمَيكى تردا دةستنيشانى ئةوةكراوة لةسةر-١٠

، تؤمةتبارانى كَيشةكة  ٢٠١٠-٧-١٩هؤبةى لَيكؤلَينةوة لة  -طشتى ئاسايشى هةولَير
بةبةلَطــةى دةستبةســةركراوان  ٢٠١٠-٧-١٩تــاكو  -٦-٣٠بــةبَي هــيض برِيارَيــك لــة

دادوةرى لَيكؤلَينةوةى ئاسايشدا هاتووة لة  ٢٠١٠-٧-١٩ئةوةى لةبرِيارى بةروارى 
-٦-٣٠إعتبـارا مــن   ٢٠١٠-٧-١٩تمـدد الموقوفيــة لغايـة يــوم   (هةميــدا ) ٣( برِطـةى 
دؤسـيةكةى هةوالَـةى بةرَِيوةبةرايـةتى    مـي  )٥(، سةرةرِاى ئةوةى لةبرِطـةى )٢٠١٠

سياسـى   هيض مـؤركَيكى ئـةمنى و   كَيشةكة كردوة ضونكة نةهَيشتنى تاوانى هةولَير
تى دادوةرى ثَيويســتة دةســةالَ و ئــةمجؤرة لةثَيشــَيلكارى زؤر ترســناكة( .ثَيوةنيــة

 ).هةلَوَيستةى لةسةر بكات بةمةبةستى رَِيطةطرتن لةدووبارةبوونةوةى

كَيشةيةكى بنكةى ثؤليسى بةختيارى شارى سليمانى  لةفؤرمَيكى تردا لةسةر-١١
كــراوة دادوةرى دادطــاى لَيكؤلَينــةوةى  ، دةستنيشــانى ئــةوة)٥٢٤/٢٠١٠( بــةذمارة

 ٣/اوى كَيشـةكة بؤدادطـاى لَيكَولَينـةوةى   سليمانى برِيارى داوة بةهةوالَةكردنى ثـةرِ 
كةتايبةتة بةبينينى ثةرِاوى ئةو ذنانةى توندوتيـذييان بةرامبـةر دةكرَيـت، لةكاتَيـدا     

 لـة  ٤٣٤مـاددةى ياسـاييةكةى    هةردوواليةنى كَيشةكة ئـافرةتن لـةم كَيشـةيةدا وة   
  .ع.س.ى

ستنيشـانى  كَيشةيةكى بنكةى ثؤليسى رِاثةرِين لةشارى سـليمانى، دة  لةسةر-١٢
بةثَيى ماددةى  ،دا دةستطيردةكرَيت ٢٠١٠-٥-٢٧ئةوةكراوة تؤمةتبار لةكَيشةكةدا لة

ــة ٤٣١ ــؤ .س.ى.ل ــت ب ــةوةى ئَيشــكطر ئامادةدةكرَي ــةردةم دادوةرى لَيكؤلَين  ع و لةب
وةرطرتنى ووتةكانى، بةالَم دادوةرى ئَيشكطر ووتةكانى وةرناطرَيـت وبرِيـاردةدات   
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هـةمان مةبةسـت،    بكةنـةوة بـؤ  ئامادةي ٢٠١٠-٥-٢٨ لة لةبةردةم دادوةرى ئَيشكطر
ــةمان شــَيوة دادوةرى ئَيشــكطر    ووتــةكانى وةرناطرَيــت و  ٢٠١٠-٥-٢٨ لــة بةه

ثاشـان دواى   ٢٠١٠-٥-٣٠برِياردةدات بةدرَيذكردنـةوةى مـاوةى رِاطرتنةكـةى تـا     
ــت، ئةمــةش ثَيشــَيلكاري ياســاية   ســَي رِؤذ ــةكانى وةردةطيرَي ــة رِاطرتنــى ووت  و ل

  .انةى ياساى بنةما دادطةريية سزاييةكانثَيضةو
ــةر-١٣ ــليمانى      لةس ــارى س ــةختيارى ش ــى ب ــةى ثؤليس ــر لةبنك ــةيةكى ت كَيش

ــةذمارة ــةوة)٤٨٧/٢٠١٠(ب ــةدذى   ، دةستنيشــانى ئ ــراوة كةرَِيوشــوَينى ياســاى ل ك
ثـاش   ٢٠١٠-٦-٢٨ع،بـةالَم لـة  .س.ى لـة  ٤٣١طيراوةتةبةر بةثَيى مـاددةى   تؤمةتبار

ثةرِاوةكةى  ،رَيت لةاليةن لَيكؤلَةرى داديةوةةكانى وةردةطيئةوةى تؤمةتبارةكة ووت
رِةوانــةى الى دادوةرى لَيكؤلَينــةوة دةكرَيــت، بــةالَم دادوةرى دادطاكــة بــةبيانووى 

ــذمَير  ــةوةى كات ــةى طةيشتؤتةدةســت    ٣٠و١١ئ ــوةرِؤ ثةرِاوةك ــَيش ني ــةى ث دةقيق
واى كـردوة ثةرِاوةكـةى   ئامادةنةبووة ثةرِاوةكة ببينَيت و برِيارى لةبارةوةبدات ودا

رِوانةى دادوةرى ئَيشكطر بكرَيت بةومةبةستة، بؤيـة ثةرِاوةكـة رِةوانـةى دادوةرى    
بكةن  ثةرِاوةكة ئَيشكطردةكرَيت و ئةوانيش لةالى خؤيانةوة رِازى نابن ئيمزا لةسةر

ضونكة ثةرِاوةكة هى كاتى دةوامى فةرمى بـووة، بـةم شـَيوةية تؤمةتبارةكـة بـةبَي      
  !!!ى ضارةنووسى رِةوانةى بنكةى ثؤليسةكة دةكرَيتةوةدياريكردن

ــةر -١٤ ــةوةى    لةس ــاى لَيكؤلَين ــرى دادط ــةيةكى ت ــةر  ٤/كَيش ــليمانى ولةس لةس
، )٥٥٢/٢٠١٠( و )٥٣١/٢٠١٠( بـةذمارةكانى  دووكَيشةى بنكةى ثؤليسـى سةرضـنار  
 كـانى كراوة لةطةلَ تؤمةتبارانـدا بـةثَيى ماددة   دةستنيشانى ئةوةكراوة كةلَيكؤلَينةوة

ــة )٤٥٦و ٤٣١( ــةروارةكانى. ع.س.ى لـ ــةالَم لةبـ ) ٢٠١٠-١٠-٢٥( و )٢٠١٠-٩-٥( بـ
لةثةرِاوةكانـدا  ) كورِيـةكان  تـةواوكردنى كـةم و  ( دادوةرى دادطاكة برِيارى داوةبـة 

بةبَي ئةوةى دةستنيشانيان بكـات، سـةرةرِاى تـةواوبوونى سـةرجةم قؤناغـةكانى      
  .لَيكؤلَينةوة

تايبـةت   و ٤/لَيكؤلَينـةوةى سـليمانى   ير لـةدادطا ضةندين كَيشـةى تـ   لةسةر -١٥
كـراوة، كـةبرِيارةكانى دادوةرى    بةبنكةى ثؤليسـى سةرضـنار، دةستنيشـانى ئـةوة    

نارِؤشـن نووسـراون ، سـةرةرِاى ئةمـةش      لَيكؤلَينةوة بةدةستوخةتَيكى ناشـرين و 
ــةم جــاف    ــة بةقةلَ ــةوةى تيداي ــدا بةئاشــكرا كوذاندن  لةضــةندين شــؤَينى برِيارةكان

، كةشــَيوةيةكى نــاجؤرى داوة بةثــةرِاوةكانى لَيكؤلَينــةوة و لــةكاتى     وةديــارةثَي
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 ،دروسـتدةكات  طرفتيـان بـؤ   و كَيشـة  تايبةتمةندةكان زؤر هةوالَةكردنياندا بؤ دادطا
 و )٦٧٠/٢٠١٠( ســةريان دؤســيةى ذمــارة   دؤســَييانةى كةدةســتخراوةتة  لــةو

)٣٠٣/٢٠١٠.(  
  

  -:ثَينجةم
ــتنة ناوكاروبارورَِي ــةن   دةستخس ــةوة لةالي ــوَينةكانى لَيكؤلَين وش

  ثؤليس وئاسايش هةندَيك لةئةفسةرانى لَيكؤلَينةوةى
بـةجَيكاري ياسـا و   ى ياسا تةنها جَيبةثَي ئةفسةر و كارمةنداني ثؤليس و ئاسايش

برِيارةكاني دادطاكانن، بةآلم ئةوةى دةستنيشانكراوة لةم بةشةدا ئةوة دةخاتة رِوو 
ــةى خراونة  ــةو حالَةتان ــان  كــة ل ــة رِوو ثَيضــةوانةى ياســا و دةســةآلتةكاني خؤي ت

  -:مامةلَةيان كردووة، حالَةتةكانيش بةم شَيوةيةي خوارةوة بووة
لةفؤرمَيكــدا هــاتووة لةســةر بنكــةى ثؤليســي تــةيراوا لةشــاري هــةولَير،   -١

ع، ســكاآلكار ســكاآلي .س.لــة ي ٤١٣بــةثَيي مــادةي  ٢٦٣/٢٠١٠لةكَيشــةى ذمــارة 
ــ  ــةتبار تؤمـ ــةدذي دوو تؤمـ ــر دوو اركردوولـ ــن، دواتـ ــدي ئاسايشـ  ة كةكارمةنـ

تؤمةتبارةكةش سكاآليان لةدذي ئةو تؤمـار كـردووة، بـةآلم كَيشـةى سـكاآلكاري      
يةكةم دوادةخرَيت و كَيشةي دووةم بةزوويي تةواو دةكرَيـت و هةوالَـةي دادطـاي    

  .تايبةتمةند دةكرَيت
ردنـةوةى بـةرًيز   بذاكـراوة لةشـةوى هةلَ   لةفؤرمَيكى تردا دةستنيشانى ئةوة  -٢

رانى خةلكى شـاري سـليمانى   بة سةرؤك كؤمارى عراق وة ئاهةنطَيجةالل تالةبانى 
لة الى كارةباكة هاوالَتيةك بةسةيارةكةى كارى نابةجًى دةكات بؤية مةفرةزةيةكى 

بـةالَم كةسـَيك كـة     ،ثؤليسى ضاالكية مةدةنيةكان مؤلةتى شؤفيرييةكةى لَيدةسـَينن 
نى بةرَيوبـةرى  كة دواتر زانراوة كة يةكَيك لة ثاسةوانةكا( َي دةداتلةو رووداوة هةلَ

ةتة بطَيرنةوة يةوة زؤر لة كارمةندانى ثؤليس دةكات كة ئةو مؤلَ)ئاسايشى سليمانى 
بة كةسى سةرثَيضى كار ئةطةرنا خراثيان بةسةر دةهَينَى وة ثةالمارى ثؤليسـةكان  

ثاشـان   اى لَيبوردن دةكات ودةدات بؤية ئةوانيش دةستطيرى دةكةن وة دوايى داو
ئازادى دةكةن بةالَم تةلةفون بؤ مةفرةزةى ئاسايش دةكات وة مةفرةزةى ئاسايش 
ــاالكية       ــى ض ــةفرةزةى ثؤليس ــامر م ــةوَي ئ ــةزؤر دةيان ــوَينةكةو وة ب ــة ش دةطةن

ــةناوى    ــة ب ــة مفةوةزيك ــةكان ك ــةالَم   )  م(مةدةني ــةن ب ــةن وة بيب ــتطيرى بك دةس
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ل دةكات وة رَيطرى لةو كارةيـان  وخةدةةدةنيةكان تئةفسةرَيكى ثؤليسى ضاالكية م
دةكات وة ئةمر بة مةفرةزةكةى ضاالكية مةدةنيةكـة  دةكـات كـة شـوَينةكةيان بـؤ      

  )شوَينى كَيشةكة المان ثارَيزراوة و ذمارة.(مةفرةزةى ئاسايشةكة ضؤلَبكةن  
 ١١٨٨/٢٠١٠كراوة لةسةركَيشةى ذمـارة   لةفؤرمَيكى تردا دةستنيشانى ئةوة  -٣

لــةدواى دةســتطيركردنى   ١٢/٢٠١٠ – ٨/٩لةبنكــةى ثــؤليس بــةختيارى لةشــةوى  
لةاليةن ثؤليسى فرياكةوتن لةسليمانى ضونكة هةستابوو ) ر، م، ر ( كةسَيك بةناوى 

سـةرخَوش بـووة وة بـةرةنطارى ثؤليسـى      بة ثةالماردانى هاوالَتيـانى ناوضـةكة و  
ة رايكردووة و هةردووكيان وبو لَيداتؤمةتبارى دووةم كةلةطة فرياكةوتن بؤتةوة و

ئاسايش بوون وة ثؤليسى فرياكةوتن تؤمةتباريان بردووة بـؤ ثؤليسـى بـةختيارى    
لةوكاتةدا نزيكةى سَي مـةفرةزةى هَيزةكـانى ئاسـايش هةلًدةكوتنـة سـةر كـةرتى       
ثؤليسى بةختيارى وة دةيانةوى بةزؤر تؤمةتبارةكة لة دةستى ثؤليسى فرياكـةوتن  

و  ختيارى دةربهَيـــنن بؤيـــة دةبَيتـــة هـــؤى ثـــةالماردانى يـــةكترو ثؤليســـى بـــة
ــةوة ــةروةها رِ ،رِووبةرووبون ــةآل    ه ــةكتري، ب ــةك لةي ــى ض ــانى ميل م دواى اكَيش

بةرَيوبةرى ثؤليس و بةرَيوبةرى ئاسايش سليمانى وة فـةرمان بـة    دةستتَيوةرداني
وة وة كارةيـان كـردو   مةفرةزةكانى ئاسايش دةكرَيت كـة طوايـة بـَي فـةرمان ئـةو     

ر، (بطةرَينةوة شوَينةكانى خؤيان وة هةردووال ئاشت دةكرَينةوة  وة تؤمةتبارةكـة   
  ٨/١٢/٢٠١٠بةالَم لةبةروارى  ،دةنَيردرَيت بؤ نةخؤشخانة وة لةوَيوة دةرِواتة) م، ر 

تاكو نوسينى ئـةم راثؤرتـة ئاسايشـى سـليمانى تؤمـةتبارى ئامـادة نـةكردووة وة        
  .وة نةيناردووة بؤ لَيكؤلينة

ةى كَيشـةيةكى تـرى بنكـ    كـراوة لةسـةر   لةفؤرمَيكى تردا دةستنيشانى ئـةوة  -٤
(  و )ه، س، ع( دوو هـاوالتى بـةناوةكانى    ،)١٢٣/٢٠١٠( ثؤليس بةختيارى بـةذمارة  

 شـــةوىســـكاالَ تؤماردةكـــةن ضـــونكة لة ،كـــة كارمةنـــدى ئاسايشـــن)  د،ى، ق
دةبـن لةطـةلَ كةسـَيكى    لة طةرِةكى بةختيارى توشـى دةنطـة دةنـط    ) ١٨/١٢/٢٠١٠(

تةقةيان لَيدةكةن تـاكو نوسـينى ئـةم راثؤرتـة      نةناسراو ئةو تؤمةتبارةش تةلةفون 
ــةروارى     ــة ب ــةوةى ل ــةكراون ســةرةراى ئ ــة تؤمــةتباران دةســتطير ن هــيض كــام ل

دادوةر لَيكؤلَينـــةوة بريـــار دةدات بـــة وةرطرتنـــى ووتـــةى ئـــةو ) ٢٠/١٢/٢٠١٠(
بـووة   كـيَ  تـاكو بزانرَيـت ئـةو تؤمـةتبارة    ئةفسةرةى ئاسايش بة سـيفةتى شـاهيد   

  .ثةيوةندى ثَيوة كردووة بةالَم ئامادةنةبووة بَيت شاهيدى بدات 
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سةر كَيشةيةك كة دواى ئةوةى تؤمـةتبارَيك   لةفؤرِمَيكى تردا دةستخراوةتة  -٥
ةكةى شارى سليمانى تةقة بةسـةر مةفرةزةيـةكى   شةقامى سةهؤلَلة)  ك( بة ناوى 

 سـليم بـة ئاسـايش دةكـات    ةدةكات وة هةلَدَيت وة دواتر خؤى تثؤليسى هاتوضؤدا 
ضـونكة نـاوبراو لةسـةيارةى     ،نيية تسليم بـة ثؤليسـي بكـات    م ئاسايش ئامادةبةآل

 دةويسـت ئـةو  كـة ئاسـايش نةيان   ئةو تةقانةى كردووة) رِ ( كةسَيكدا بووة بةناوى 
شـةيةكى تـرى   كةسة كَي ضونكة ئةو ،كةسةوة ئوتومبيلةكةى تسليم بة ثؤليس بكةن

 فـةرمانى دةسـتطيركردن و  ) ١٨/١٢/٢٠١٠( هةبوو لةبنكةى ثؤليسى بـةختيارى لـة   
بؤية لـة دواى  , بةالَم جَيبةجَى نةكرابوو  ،دةستبةسةرداطرتنى ئوتومبيلةكةى هةبوو

بةناضارى تؤمـةتباران تسـليم بـة     كردنى ئةفسةرَيكى باالَى ثؤليسى هاتووضؤختجة
و شــوَينى كَيشــةكةالمان   ذمــارة( .مبيلةكةيانــدالةطــةلَ ئوتو ،ثــؤليس دةكرَيــت 

  ).ثارَيزراوة
سةر كَيشـةيةك كةبـة ثَيـى ووتـةى شـاهيدى       لةفؤرِمَيكى تردا دةستخراوةتة -٦

رووداو ضةند كةسَيك دةضنة سةر مالََيـك لـة طـةرِةكى بـةرانانى شـارى سـليمانى       
دا بريندار دةبَيت ةكةهاوالَتيةك لة مالَ لةوَي دةبَيت بةشةر وة تةقةى تَيدا دةكرَيت و

مالَـةوة دةسـتطيردةكرَيت وة لَيـى     وة يةكَيك لة تؤمـةتباران لةاليـةن خَيزانـى ئـةو    
ة مالَـ  دةدرَيت دواى ئةوةى ثؤليسى فرياكةوتن ئةو تؤمةتبارة لة ذَيـر دةسـتى ئـةو   

 ،بــووة وة دةيطةيةنــة نةخؤشــخانة دةكــةن كــة بــةهؤى لَيدانــةوة برينــدار  رزطــار
بةالَم دةستبةجَى ضةند مةفرةزةيةكى ئاسايش دةطةنة  ) ر، ر، ع (تؤمةتبارةكة ناوى 
دةستى ثؤليسى يانةوَى بة زؤر ئةو تؤمةتبارة لةنةخؤشخانة و لةنةخؤشخانة وة دة

وة  نَيوان ثؤليسـى فرياكـةوتن  لـة  فرياكةوتن دةربهَينن بةو هؤيةوة دةبَيت بة شـةرِ 
هـةردووالوة  لة بـاالَ  كردنى ئةفسـةرى هيزةكانى ئاسايشى سـليمانى لـةدواى تـدخل   

بردنـى ئـةو    كَيشةكة كؤتايى ثَيدةهَينرَيت بةالَم نةزانرا ئايـة هؤكـارى هةولَـدان بـؤ    
شـوَينى كَيشـةكة    ذمـارة و ( .ة ؟؟وتؤمةتبارة لة اليةن هَيزةكانى ئاسايشـةوة ضـيبو  

  )المان ثارَيزراوة
ري لةفؤرمَيكي تردا هاتووة لةسةر كَيشةيةكي بنكةي ثؤليسي بـةختياري شـا   -٧

سلَيماني، دةستنيشاني ئةوة كراوة كةلَيكؤلَينةوة لـةدذي تؤمـةتباران ئةنجامـدراوة    
برِيـاري   ١٧/٨/٢٠١٠ع، لةاليةن دادوةري لَيكؤلَينـةوة لـة  .س.لة ي ٤٣٢بةثَيي مادةي 

لةطـةلَ دةستبةسـةرداطرتني ئؤتؤمبيلةكـةي،     ،بانطهَيشكردني تؤمةتباري دةركردوة
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بةثلةى نةقيب، شةوَيك داوا لةمـةفرةزةى ثؤليسـي   بةآلم كةسَيكي نزيكى سكاآلكار 
فرياكــةوتن دةكــات تؤمــةتبار دةســتطير بكــةن، لةكاتَيكــدا تؤمةتبارةكــة فــةرماني  
دةستطيركردني نيية، لةبةرئةوة مةفرةزةكةش لةسةر فةرماني ئةفسةري ئَيشكطرى 
فرياكــةوتن تؤمةتبارةكــة لةســةر شــةقامي زانكــؤى ســليمانى دةســتطير دةكــةن و 

 .٢٢/٨/٢٠١٠رن بؤ بنكةى ثؤليسي بةختياري لةشةوي دةينَي
لةفؤرمَيكي تـردا دةستنيشـاني ئـةوة كـراوة لةسـةر ثـةراوَيكي لَيكؤلَينـةوةى        -٨

ع، سكاآلكار .س.لة ي ٤٤٦بنكةى ثؤليسي بةختياري شاري سلَيماني، بةثَيي ماددةى 
او دةبَيـت  ئامادةي كـةرتي نـاوبر   ٢/١١/٢٠١٠بةرِةطةز ضينيية و ئافرةتة لةبةرواري 

بؤ تؤماركردني سـكاآلكةي، بـةآلم لةسـةر فـةرماني بةرثرسـي بنكةكـة دةلََيـت بـا         
ي شةو ئامـادة بَيـت لةخةفارةتـدا ئـةوراقي بـؤ دةكينـةوة، بـةثَيى ياسـا         ٧كاتذمَير 

دةبوايــة دةســتبةجَي ئــةم كــارة بكرايــة و ثةرِاوةكــةى بنَيــرن بــؤ بةرَِيوةبةرايــةتى 
  !.نةهَيشتنى تاوان

ــةر كَي-٩ ــلَيماني،      لةس ــاري س ــةختياري ش ــي ب ــةي ثؤليس ــري بنك ــةيةكي ت ش
تؤمـاركراوة بـةثَيي    ١٣٨٨/٢٠٠٩دةستنيشاني ئـةوة كـراوة كةكَيشـةيةك بـةذمارة     

لةياساي هاتوضؤ لَيكؤلَينةوة ئةنجامدراوة، بةآلم ثـَيش ئـةوةى دادوةري    ٢٣مادةي 
، بةفـةرماني  لَيكؤلَينةوة برِيـاري طةرِاندنـةوةى ئؤتؤمبَيلةكـةى تؤمـةتبار دةربكـات     

  .بةرَِيوةبةري كةرتةكة ئؤتؤمبَيلةكة بةتؤمةتبار تةسليم كراوةتةوة
، لـة بنكـةي ثؤليسـي بـةختياري شـاري      )٩٣٠/٢٠١٠(لةسةر كَيشةى ذمـارة  -١٠

ع لَيكؤلَينـةوةى تيـادا ئةنجامـدراوة،    .س.لـة ي ) ٤٠٦/٣١(سلَيماني، كةبةثَيي ماددةى 
دادوةري لَيكؤلَينـةوة تؤمـةتباري    ٢٠/٩/٢٠١٠ دةستنيشاني ئةوة كراوة لةبـةرواري 

ئازاد كردووة بةبارمتةى يةك مليؤن دينار، بةآلم سةرةرِاي ئةوةى ئـةو تؤمـةتبارة   
كةبارمتةكةي ئامادةنةكردووة، ثؤليس لَيكؤلَينةوة لةكَيشةكةدا تؤمةتبارةكةي ئـازاد  

 .!!كردووة، بةبَي ئةوةى دادوةري لَيكؤلَينةوةى لَيئاطادار بكرَيتةوة

لةهةشت فؤرمي تـردا دةستنيشـاني ئـةوة كـراوة لةسـةر هةشـت كَيشـةي         -١١
 ٢١بنكةى ثؤليسي بةختياري شاري سلَيماني كةلَيكؤلَينـةوة تيايانـدا بـةثَيي مـادةي     

) لَيخورِيني ئوتومبَيـل بـة بَيمؤلَـةتي شـؤفَيري    (لةياساي هاتوضؤ ئةنجامدراوة، واتة 
 ٥٣وةك لـةمادةي   ،دي شـوَينيي سةرجةم ئةم ثةرِاوانـةى بةثَيضـةوانةى تايبةتمةنـ   

لَيكؤلَينـةوةيان تَيـدا كـراوة، ضـونكة       ،لةياساي بنةما دادطةريية سزاييةكاندا هـاتووة 
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تاسلوجة، كاني ثانكة، سةرضنار، كاني كـوردة،  (شوَيني دةستطيركردني تؤمةتباران 
بووة، هيض ثةيوةندييةكي بة بنكةي ثؤليسي بةختياري شاري ) خةبات، دةربةنديخان

 !.َيمانيةوة نيية و نازانرَيت هؤكاري ناردنيان ضيية بؤ ئةم بنكةية؟سل

  
  -:شةشةم

ــةخؤيان      ــةرطريكردن ل ــؤ ب ــةتباران ب ــافى تؤم ــَيلكردنى م ثَيش
  ).مافى بةرطريكردنى رِةوا( ثَيضةوانةى بنةماى

لةضةندةها فؤرمى دةستنيشانكردنى ثَيشَيلكاريةكاندا هـاتووة كةسـةرجةم    -١
ة لةهــةرَيمى كوردســتاندا و لــةقؤناغى لَيكؤلَينــةوةدا لةضــةند دادطاكــانى لَيكؤلَينــةو

 ياســاى راطرتنــي( ٢٠٠٣ســالَى  )٢٢(حالَــةتى كةمــدا نــةبَيت كــار بةياســاى ذمــارة
ــار ــزايةكان     كردنك ــة س ــةما دادطةري ــاى بن ــاددةى ياس ــدَيك م ــت) بةهةن  ،ناكرَي

تؤمةتبار كردنى ثارَيزةر بؤ دابين(دستان دةرضووة، سةبارةت بةكةلةثةرلةمانى كور
ئةطةرهاتوو لةتوانايدا نةبوو ثـارَيزةر بطرَيـت ثـَيش ئـةوةى ثرسـيارى لَيبكرَيـت و       

 سـةرةرِاى دةرضـوونى ئـةم ياسـاية و    .بكرَيـت )ئيسـتجواب  ( ووتةكانى وةربطيرَيت
ى دةسـتوورى عَيراقيـدا ئامـاذةى     ١٩كةلـةماددةى  ) مـافى بـةرطرى رِةوا  ( بنةماى

ثراكتيكى نـةنراوة بـؤ ضارةسـةركردنى     يدى وئَيستاش هةنطاوى ج ثَيكردوة ، تاكو
  .  كردنى ئةم ياساية ئةو طرفتانةى هاتوونةتة ثَيش جَيبةجَي

لةسةر دادطاى لَيكؤلَينـةوةى ئاسايشـى هـةولَير دةستنيشـانى ئـةوةكراوة       -٢
كةئةم دادطايـة لةمثـةرى زؤرى دروسـتكردوة بـؤ ئـةو ثارَيزةرانـةى بةمةبةسـتى        

 ى بؤبــةرطريكردن لةبريطرتــةكانيان ســةردانى ئــةوئةنجامــدانى رَِيوشــوَينى ياســاي
لةاليـةن دادنووسـةكانةوة    دادطاية دةكةن، لةوانة كارنةكردن بةو بريكارنامانةى كة

لةبــةردةم  بـةو بريكارنامـة تايبةتانــة دةكرَيـت كـة     ثةسـةند دةكرَيـت و تـةنها كــار   
ياســا دادوةرى لَيكؤلَينــةوةى ئاسايشــةوة ثةســةند دةكرَيــت، ئةمــةش ثَيضــةوانةى 

  .كارثَيكراوةكانة لةوبوارةدا
لــةفؤرمَيكى تــردا هــاتووة بةهــةمان شــَيوة لةســةر دادطــاى لَيكؤلَينــةوةى  -٣

كـراوة كةبـةبيانووى جياجيـا رَِيطـةنادرَيت      ئاسايشى هـةولَير، دةستنيشـانى ئـةوة   
درةنطـى وةخـت و دةرضـوونى    ( ثارَيزةران بةئاسانى بريطرتـةكانيان ببيـنن لةوانـة   
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ئةمانـةش هـةمووى    ،ةوة)و تةواونةبوونى لَيكؤلَينـةو  وةى دائيرةكارمةندان بؤدةرة
ى دةسـتوورى   ١٩لةماددةى  كة ية)مافى بةرطرى رِةوا( و بنةماى ثَيضةوانةى ياسا

  .دا)٤(عَيراقيدا ئاماذةى ثَيكردوة لةبرِطةى
  

  -:حةوتةم
 ئةشــكةنجةدان لـةدذى تؤمــةتباران و  و بـةكارهَينانى توندوتيـذى  

رعى هاوالَتيــان لةاليــةن كارمةنــدان ثــؤليس دةســتطيركردنى ناشــة
  وئاسايش

  
ئــةم ضــةند حالَةتــةى خــوارةوة دةخةينــة رِوو كةتيايــدا ثَيشــَيلكارى دةســتورى 

، تايبـــةت بةدةســـتطيرنةكردن تَيـــداكراوة ياســـاى ســـزادانى عيراقـــى عَيراقـــى و
نى ئةنجامنةدا ئةشكةنجةندان و وبةندنةكردنى هيض مرؤظَيك بةبَى برِيارى دادوةر، و

لةطـةلَ هـيض كةسـَيك وةك لـة رَِيككةوتنامـة نَيودةولَةتيـةكانى        مامةلَةى نامرؤظانـة 
بوارانــة داهــاتووة، حالَةتــة دةستنيشــانكراوةكانيش بــةم شــَيوةيةى   تايبــةت بــةو
  -:خوارةوةبوون

دةستنيشانى حالَةتَيكى ترسناك كراوة لةشارى خانةقين لةدذى  فؤرمَيكدالة -١
، كةلةاليةن ئاسايشى شارى خانةقينةوة ئةنجامدراوة، )إ.ش.ص( هاوالَتيةك بةناوى

ــةروارى   ــةوةى لةب ــةوة    ٢٠١٠-١٠-١٨ب ــةجلى مةدةني ــايش ب ــةكى ئاس مةفرةزةي
لَيكؤلَينـةوةى   دةكةن وريدةسـتطي  وتنة سةر مالَى هاوالَتى نـاوبراو لةشةودا هةلَدةك

 ،دكردنىبةنـ  دةسـتطيركردن و  ى بؤيلةطةلَدا ئةنجامدةدةن بةبَى بوونى برِيارى قةزا
ــةيانى رِؤذى   ــؤ ب ــت و  ٢٠١٠-١٠-١٩ثاشــان ب ــةى ئاسايشــى كــةالر دةكرَي  رِةوان

هةفتــة لةزينــدانى تاكةكةســيدا دةهَيلَرَيتــةوة، بــةبَى هــيض برِيــارَيكى  بؤمــاوةى دوو
بيكاتـة بريكـارى    دةدةن ثـارَيزةر بطرَيـت و   رَِيطـة  ٢٠١٠-١١-٣دادوةر، ثاشان لـة  

لَيكؤلَينـةوةى لةطـةلَ    ع.س.ى لـة  ٢٤٠اددةى ثَيـى رِادةطةيـةنن كةبـةثَيى مـ     خؤى و
رَيمى كوردسـتان بـوةو،   بـةبَى بةلَطـةى رِةسـمى داغلَـى هـة      لةبةرئـةوةى  ،دةكرَيت

ــةرَيمى        ــة ه ــة هاتؤت ــدراوة ك ــولى لَي ــؤرى دخ ــوة و م ــثؤرتى ثَيب ــدا ثاس لةكاتَيك
ماوةيـةدا زؤرى لَيـدةدةن و    كوردستانةوة، ئةمـة لةاليـةك ولةاليـةكى تـريش لـةو     

بةالى ضةثدا تةقيوةو شوَينى لَيدان و زةبرى ثَيوة ديـارببو، هةرضـةندة    دةموضاوى
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دواتر لةبةردةم دادوةرى دادطاى لَيكؤلَينةوةى كةالر ئامادةدةكرَيت بـةالَم لـةبارةى   
ا ثَيـوةى ديـاربووة، بـةالَم    لَيدان وئةشكةنجةدانى هـيض نالََيـت هةرضـةندة بةئاشـكر    

، بـةالَم  )!!ئيسالمى بوويـت ئـةوةش تاوانـة   .......مىتؤثَيشتر ئةندا(ر ثَيى دةلََيت دادوة
سى وثَينج رِؤذ دةهَيلَرَيتةوة لةزيندانـدا هةرضـةندة ئـةو     ٣٥ئةم هاوالَتية بؤماوةى 

تؤمةتةى كةلةدوايدا خراوةتة ثالَى سزاكة غةرامةية، ثاشـان بـةهؤى ئاطـاداركردنى    
نةوة وتةدةخولكردنى فةرمانطةى داواكارى طشتى لةسليمانى لةاليةن رَِيكخراوةكةما

ئـةم هاوالَتيـة   ) ٢٠١٠-١١-٢٢( ئةندامَيكى داواكارى طشـتى لةسـليمانى لةبـةروارى   
دةكرَيت، ثاش ئـةوةى داواى لَيـدةكرَيت كةكـةفييلَيك ئامادةبكـات هةرضـةندة       ئازاد

 !!!ئازادكراوة ةهاوالَتيةك

ــارة     -٢ ــةى ذم ــةر كَيش ــاتووة لةس ــدا ه ــةدادطاى ) ٢٠١٠/ج/٦٢١(لةفؤرمَيك ل
ينـةوةدا ئةشـكةنجةى   دةستنيشـانى ئـةوة كـراوة لـةكاتى لَيكؤلَ     ،ةكانى دهـؤك تاوان

،سةرةرِاى ئةوةى ثارَيزةرى تؤمةتبارةكة داواكـارى  )م.ر.م(ة بةناوى تؤمةتبار دراو
ثَيشكةشــى دادوةرى لَيكؤلينــةوة كــردووة بــؤ كردنــةوةى كَيشــةيةكى ســةربةخؤ  

ــاى    ــةالَم دادط ــؤليس، ب ــةوةى ث ــى لَيكؤلَين ــةدذى بةرثرس ــؤك   ل ــةوةى ده لَيكؤلين
جَيطةى ئاماذةثَيدانة كة دادطاى تاوانةكانى دهـؤك   داواكارييةكةى رِةتكردؤتةوة وة
لةبـــةر نـــةبوونى بةلَطـــةى تـــةواو لـــةدذى بـــؤ  ،تؤمةتبارةكـــةى ئـــازادكردووة

 .تاوانباركردنى
ــة    -٣ ــينطةى رِؤذه ــةيةكى نوس ــةر كَيش ــاتووة لةس ــردا ه ــةفؤرمَيكى ت الَتى ل

ةتبارانى كة لَيكؤلَينةوةى تيادا ئةنجامدراوة لـةدذى تؤمـ   ،انىنةهَيشتنى تاوان لةسلَم
كـراوة   ، دةستنيشـانى ئـةوة  لةياساى سزادانى عَيراقـى  ٤٤٣كَيشةكة بةثَيي ماددةى 

و لةسةر ثَيشنيارى ئةندامى داواكارى طشـتى برِيـاردراوة    ٢٠١٠-١-١٨لةبةروارى 
يشـكى ضـونكة شـوَينى    بةناردنى يةكَيك لـة تؤمـةتبارانى رِاطيـراو بـؤ ثشـكنينى ثز     

، لةهةمان بةرواردا نوسـراو ئارِاسـتةى   و لَيدان دياربووة لةسةر الشةى ئةشكةنجة
نةخؤشخانةى فرياكةوتنى سلَيمانى كراوة لةاليةن بةرَيوةبةرايةتى نةهَيشتنى تاوان 

، بـةالَم نةخؤشـخانةى نـاوبراو بةنوسـراوى رِةسـمى      )٤٨١١(مانى بةذمارة لة سلَي
بـةلَكو لةسـةر ثارضـة كاغـةزَيك بـةمؤر و       ى تاوانيان نةداوةتةوة،وةالَمى نةهَيشتن
ثــؤرتَيكى ثزيشــكى بــؤ اوةالَمــى داوةتــةوة كــة نــاتوانن رِ) ح.م.ب(ئيمــزاى دكتــؤر 

كاتـذمَيرى بةسـةردا  رِؤيشـتووة ، ئـةم      ٢٤رَِيكبخةن لةبةرئةوةى بريندارييـةكانى  
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تـر هـيض رَِيوشـوَينَيكى تـر     ثارضة كاغةزة هاوثَيضى دؤسيةى لَيكؤلَينةوة كراوة، دوا
 .!!نةطيراوةتة بةر بؤ لَيكؤلَينةوة لةم ثَيشَيلكارية

ــَيلكاريةكى بنكـــةى ثؤليســـى   -٤ ــاتووة لةســـةر ثَيشـ لـــةفؤرمَيكى تـــردا هـ
كــة هاوالَتيــةك بــةناوى دةستنيشــانى ئــةوة كــراوة  ٧/٤/٢٠١٠ثيرةمــةطروون لــة 

 يثَضــةوانةى ياســا،بةث )بةنــدكراوة(بَي برِيــاى دادوةر دةســتطيركراوة بــة) ف.م.ب(
بةنـدكردنى،  يـة بـؤ دةسـتطيركردنى و    ضونكة بةهيض شَيوةيةك برِيارى  قـةزايي ني 

جَيطةى ئاماذةثَيدانة كة جَيطرى داواكارى طشتى لةثيرةمـةطروون داواى جوالَنـدنى   
ســكاالَى ســزايي كــردووة لــة ئةنجامــدةرى ئــةم ثَيشــَيلكارية و دادوةرى دادطــاى  

ــةوةى ثي ــةطرونلَيكؤلَين ــاددةى رةم ــةثَيي م ــى  لة ٣٢٢يش ب ياســاي ســزادانى عَيراق
 .لَيكؤلَينةوةى ئةنجامداوة لةطةلَ ئةنجامدةرانى ئةم ثَيشَيلكارية

شـــارى هةلَةبجـــة، وةبةرايـــةتى ئاسايشـــى شـــارةزوور لةلةســـةر بةرَِي -٥
 ٢٠١٠ى سـالَى  )٤(لـةمانطى  ) ف.م.ج( دةستنيشانى ئةوةكراوة كةهاوالَتيةك بةناوى

دةكرَيت بؤماوةى ضةند رِؤذَيك بةند كى قةزاى دةستطيردةكرَيت وبةبَى هيض برِيارَي
دواتر بةكةفالـةتى كةسـَيك ئازاددةكرَيـت بـةبَى ئـةوةى برِيـارى دادوةر هـةبَيت         و

ثةيوةنـدارةكان   و ثَيويسـتة اليةنـة   لةوبارةيةوة، ئةمـةش ثَيشـَيلكاريةكى ترسـناكة   
لَيكؤلَينةوة لةطةلَ  نةوةى وهةلَويستةى لةسةربكةن و رَِيطرى بكةن لةدووبارةنةبوو
 .   ئةنجامدةرانى بكرَيت بةمةبةستى سزادانيان بةثَى ى ياسا

  
  :هةشتةم

  ضةند حالَةتَيكى ثَيشَيلكارى جؤراوجؤر
  

لةم بةشةدا ضةند حالَةتَيكي جؤراوجؤر دةخةينة روو كةنةدةكرا لةذَير خالَةكاني 
  -:ى خوارةوة بوونتردا ثؤلَينيان بكةين، حالَةتةكانيش بةم شَيوةيةي ال

ــداماني    -١ ــذاردني ئةن ــاتووة لةســةر سةرثةرشــتيكردني هةلَب ــدا ه لةفؤرمَيك
ســةركردايةتي يــةكَيتيي نيشــتماني كوردســتان و ئةنــداماني ئةنجومــةنى ناوةنــدي 

تـاكو   ١٠/٦/٢٠١٠كة لةهؤلَي تةالري هونةري شاري سلَيماني لةبةرواري ) ك.ن.ي(
ضووة دةستنيشاني ئةوة كـراةوة  بةرَِيوةيوة يي سةرلةبةيان٧لةكاتذمَير  ١٤/٦/٢٠١٠
بيست و يةك دادوةري سةر بـةدادطاي تَيهةلَضـونةوةى ناوضـةي سـلَيماني     )٢١(كة 
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سةرثةرشتي ئةم هةلَبذاردنـةى كـردووة، سةرثةرشـتيكردني ئـةم ذمـارة زؤرةى      
دادوةران لةهيض هةلَبذاردنَيكي طشتيدا نةبينراوة، نةك هةلَبذاردني ثارتَيكي سياسي 

ةهــةرَيمي كوردســتاندا، ثرســيارةكة لَيرةدايــة، بــؤ ئــةم ذمــارة زؤرةى دادوةران  ل
 .!سةرثةرشتي هةلَبذاردنَيكي لةو جؤرة بكةن

بــةذمارة ) ئةمينــداري طشــتى(لةســةر نوســراوَيكي وةزارةتــى ثَيشــمةرطة  -٢
كـة ئاراسـتةى دادطـاي     بةئيمزاي وةزيري ثَيشمةرطة ١٢/٥/٢٠١٠لةرؤذي ) ٢١٦٠(

ــةوةى س ــاتووة  لَيكؤلَين ــدا ه ــراوة و تَيي ــارة (ةيدســادق ك ــة ) ١٤(نوســراوتان ذم ل
سةبارةت بةو ضةك و تةقةمةنيانةى لةليسـتى هاوثَيضـدا ديـاريكراوة،     ٣/١/٢٠١٠ى

مولَكي وةزارةتى ثَيشمةرطةن و تاثرِةكانيش وةك دياري بؤ وةزارةتـى ثَيشـمةرطة   
سَيك تؤمةتبارة لـةم  كرِاون، ئةوةي دةستنيشان كراوة لةسةر ئةم حالَةتة ئةوةية كة

لةياســـاي ضـــةكهةلَطرتن لَيكؤلَينـــةوةى لةطةلَـــدا  ٢١كَيشـــةيةدا بـــةثَيي مـــادةى 
 -:ئةنجامدراوة، ضونكة ئةم ضةك و تةقةمةنيانةى ثَيطيراوة

موزةلي ذمارة (، )يةكدانة ٨٤٤٦يةكالقي شةعبي (، )يةك دانة ٣٩٨موزةلي كوبي (
ــي  (، )٣٨٣٢١٠ ــةكالقي ليب ــة  ٥٥٣٢ي ــةك دان ــو(، )ي ــوبي م ــة١٩٨٨زةلي ك ، )، يةكدان

، )يـةك دانـة   ١٤٢٠دةمانضةى ميكـارؤف  (  ،)يةك دانة ٢٢٨٢٥دةمانضةي ميكارؤف (
يـةك سـندوق   (و ) يةك دانة FLASتاثرِي توركي (،  )يةك دانة KALEتاثرِي توركي (

  )دانة ٧٥٠فيشةكي كآلشينكؤف 
شـَيوةية ضـةك   ئةوةى جَيطةى تَيبينيية لةم سةردةمةدا وةزارةتى ثَيشمةرطة بةم 

دةكرَِيــت و بــةرطري لةتؤمــةتبار دةكــات، كــة ثَيضــةوانةى ياســاي ضــةكهةلَطرتن و 
  .بازرطانيكردن ثَيوةى رةفتار دةكات

كـراوة لـة    مانى دةستنيشـانى ئـةوة  شاري سـليَ بةشى بةلَطةى تاوان لة لةسةر-٣
ئةمسال كراوة كة  دواى بالَوكردنةوةى رِاثورتى سَيهةمى ثالَثشتى دادطا تَيبنى ئةوة

ضةند كارمةنديك و ئةفسةرى نوَييـان بـؤ رةوانـةكراوة بةمةبةسـتى كـاركردن كـة       
كارَيكى باش بوو تا رادةيةك بةالَم بـةثَيي ثَيويسـت نـةبوو ضـونكة بـةثَيى ثَيـوةرة       

ناوضـةيةكى تـاوان بَيجطـة لـة      ضـونة سـةر هـةر   لةنَيودةولَةتيةكان بَيـت ثَيويسـتة   
يـةكَيكيان  ( ئةفسةرى بةلطةى تاوان ئامادةبن كـة  لَيكؤلةرةوةى دادطا ثَيويستة سَي 

كارى بةدواداضوون و هةلطرتنـةوةى ثةنجـةمؤر دةبيـت وة يـةكَيكى تريـان كـارى       
طرتنةوةى بةلطةى ثَيويست بة رووداوةكة لةدواى وَينة طرتنى وة و هةلَ طرتنى وَينة
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ة شـوَينى رووداوةكـة دةبَيـت و    ي)سـكَيض ( كةسى سَييةم كـارى هَيلكـارى كردنـى   
دا،  بـةالَم بـةهؤى كـةمى كارمةنـد     )هاوكارى كردنى هاوكارةكانى لةكاتى ثَيويسـت 

راثؤرتى لةبةهةمان شَيوة . تاكو ئيستا هةر دوو كارمةندى بةلَطةى تاوان دةردةضن 
ى ثَيشوماندا ئاماذةمان بةوةكرد كةماوةيةك بةهؤى نةمانى رةنط لة ثرينتةرى سالَ

ة هــؤى لةضــاثنةدانى وَينةيــةكى زؤرى وبــو نوســينطةى بةلَطــةى تــاوانى ســليمانى
دووبارةبؤتـةوة  لـة نزيكـى     طـةى تـاوان هـةمان كَيشـة ئـةم سـاأل      دؤسيةكانى بةلَ

-١٢-١٥( ناوةراستى مانطى حةوتى ئةمسالَدا وة تاكو ئامـادةكردنى ئـةم راثؤرتـة    
دووبارة ثرينتةرةكةيان لةكاركةوتؤتةوة سةرةراى كردنى ضةندين نوسراو )  ٢٠١٠
 رووداوانـةى لـةدواى ئـةو    تاكو ئيستا ضاكنةكراوةتةوة بؤيـة سـةرجةم ئـةو    بةالَم

ى تـاوان رةوانـةى   بوونى وَينةى ناوضةن بَيدؤسيةى كَيشةكانيا بةروارة روويداوة،
سةبارةت بة هةندى ئامَيرى ثَيويست لةوانة ئـامَيرى بـةراورد     ، وةدادطاكان كراون

ينطةى سليمانى ئامادة نـةكراون بـَو   نوسستا لةكردنى فيشةك و قةوانةكةى تاكو ئَي
هةر بةراورد كردنَيك وة ثَيويستى دادطا دةبَيت رةوانةى نوسينطةى بةلطةى تاوانى 
شارى هـةولَير بكرَيـت كـة ئةمـةش بةاليـةنى كةمييـةوة بـؤ هةركَيشـةيةك نزيكـة          

  .هةفتةيةك تاكو سَي هةفتةى ثَيدةضَيت 
كـة هَيلكـارى شـوَينى رووداوى    كـراوة   لةفؤرمَيكى تردا دةستنيشـانى ئـةوة    -٤

ئؤتومبَيل طةرضى لةاليـةن ئةفسـةرانى ثؤليسـى هاتوضـؤوة جَيبـةجَى دةكرَيـت وة       
اليـةنى زؤرو كـةمى كةمتةرخــةم ديـارى دةكرَيــت بـةالَم بــةهؤى نـةبوونى ضــةند      

كردنةكة دةطةرَيتةوة بـؤ  كو دياريبنضينةيةك تاكو ئةفسةران لةسةرى كار بكةن بةلَ
بَي بوونى هيض بنةمايـةكى تايبـةت   شتنى ئةفسةرةكة لة رووداوةكة ئةوةندة لَيتَيطةي

تاكو لةسـةرى كـار بكرَيـت بةتايبـةت كـة زؤربـةى كـات ئـةو ئةفسـةرة بةرَيزانـة           
يانة لةو كارةو بـَي بـوونى دةورةى   يئةو هَيلكارية سةرةتا لدةستن بة ئةنجامدانيهة

انـة لـة دادطاكـان    كـارة بؤيـة رؤذ   تايبةت و زانيـارى طشـتى لةسـةر ضـؤنَيتى ئـةو     
وة  ،ئــةنجامى هَيلكاريةكــةى دةردةبــرن لةاليةنــةكانى رووداوى هاتووضــؤ نــارِةزا

ــى لَيكؤلَ ــة      دادوةران ــةن ب ــة دةك ــةوةى هَيلكاريةك ــارة كردن ــارى دووب ــةوة بري ين
ــةرةوةى داد وة ئامــادةبوونى ئةفســةرى دؤســيةكان لةطــةل   ،سةرثةرشــتى لَيكؤل
ةى كات ئـةو ئةفسـةرةى ئامـادة دةبَيـت     زؤرب(ضؤ ئةفسةرَيكى ترى ثؤليسى هاتوو

هةردوواليـةنى   لةطـةلَ ) زيـاترى هةيـة    ، وة زانيارى و ئـةزمووني هةية يثلةى نقيب
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كَيشــةكة هَيلكاريةكــة دووبــارة دةكريتــةوة، طةرضــى هةنــدَيك جــار ئــةم كــارةش  
داوادةكرَي ئةطةر هاتو لة كاتى رووداوةكةدا يةكَيك لة شـؤفيرةكان ئوتومبيلةكـةى   

بَيت ئةفسةرى هاتوضؤ ئامادة نابَيت هَيلكارى بكات بـةهؤى ئةوجوالندنـةوة   جوالَند
ى باسـكرا ثَيـك بهَينرَيـت بـؤ     كة دةبَيت دووبـارة بـة بريـارى دادوةر ئـةم ليذنةيـة     

بـةهؤى  /١(هَيلكارى كة ئةمةش ضةند كَيشةيةك دروست دةكات لةوانـة   ئةنجامداني
رى هَيلكارى شوَينى رووداو كة ابوى شارةزاو بةتواناو تجروبةدار لةكةمي ئةفسةر

هةروةها بوونى رووداوى زؤر دةبَيتة هؤى ئةوةى لةثةنجةى دةستَيك تَيثةر ناكات 
كاتة  ئةو ،كة زؤرجار زياتر لة هةفتةيةك تا دووهةفتة بةسةر رووداوةكةدا دةروات

سـةر شـوَينى رووداوةكـة     ئةفسةرى ثؤليسى هاتوضؤ ئامادةدةبَيت كة بضنةوة بـؤ 
لكاريةكة بكةن ئةمةش ماوةيـةكى زؤرةو دةبَيتـة هـؤى مانـةوةى ثـةراوى      تاكو هَي
بةدلَنياييـةوة   ١بةهؤى هؤكارى برطة /٢ .درَيذ و ماوةيةكى دوور ينةوةكان بؤلَيكؤلَ

كة طةكانى شوَينى رووداوى هاتوضـؤ هةفتة سةرجةم بةلَ لةدواى هةفتةيةك بؤ دوو
ى تايـةي ئؤتومبيـل وة هةنـدَيك    شوَينى ئيستؤث و ماوةى خشـاندن ( نامَينن لةوانة 

كـة ئةمانـة   ) يان ووردة شوشةى شـكاوى سـةيارةكة   جار شوَينى رؤنى سةيارةكة
رادة بةدةرى ئؤتومبيـل و  يى لةوةك خَيرا ،هةية بؤ هَيلكاريةكة خؤي طرنكى تايبةتى

َينى نـةطونجاو وة ضـةندين   شـو لة هةروةها ثَيضـةوانةى رؤيشـتن وة ثَيضـكردنةوة   
  .كارى تر

يـةكَيكى   رمَيكى تردا دةستخراوةتةسةر راثؤرتى ثزيشـكى كؤتـايى وةك  لةفؤ -٥
ثـةراوةكانى لَيكؤلينـةوة لـةدادطاكانى لَيكؤلَينـةوةدا،     تر لةثَيويستيةكانى هةنـدَيك لة 

ئةوةى دةستنيشانكراوة بريتية لةوةى راثؤرتى ثزيشـكى كؤتـايى و بةدةسـتهَينانى    
ونى سـكاالكةران و برينـداران ضـونكة    ئةم راثؤرتة تارادةيةك دةبَيتة هؤى بَيزار بو

ثَيويستة لةسةر بريندار كة ضاك بؤيةوة ئامادةى بنكةى ثؤليسـةكة بَيـت ئـةوانيش    
 اوةى راثؤرتى ثزيشكى سةرةتاييوَينةيةكى لةبةر طير نوسراوَيكى بؤدةكةن لةطةلَ

لـةوَيوة   ،دةينَيرن بؤ نةخؤشـخانةيةك، لـةدواى بينينـى ثزيشـك ثشـكنينى برينـدار      
راثـؤرتى   ،ئـةوانيش لـةدواى ثَيـدانى فـؤرم     ،رنةوة بؤ نةخؤشخانةى فَيركارىدةينَي

ثزيشكى دووبارة دةينَيرنةوة بؤ نةخؤشخانةى يةكةمجار لَيـوةى هـاتووة،  ثاشـان    
لةوَي دكتور لةسةر راثؤرتةكة ئةوةى ثَيويست بَيت بؤى دةنوسـَيت لةوانـة ئةطـةر    

ي ئةطـةر هـةيبَيت وة دكتـور    يكةوتةبرينةكةى سارَيذ بووبَيت يان بوونى رَيذةى ثة
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بريندار دةنَيردرَيتـةوة بـؤ نةخؤشـخانةى فَيركـارى      ةو ئيمزاى دةكات دووبار مؤر
بيهَينَيتـةوة بـؤ    بكرَيـت ثاشـان  ) صادر(وَي مؤر بكريت وة ذمارةى دةرضو تاكو لة

ةكـةى ثةكةوتـةيى هـةبوو    لةاليةكى تر ئةطةر برين لةاليةك و ، ئةمةبنكةى ثؤليسكة
يى و كؤتاييةكـةى بـة   اثؤرتى ثزيشكى سـةرةتا رِدةبَيت دووبارة وَينةيةك لة) عجز(

دواى وةرطرتنـى بريـارى دادوةر بريندارةكـة بنَيردرَيـت بـؤ ليذنـةى       نوسراوَيك لة
بكرَيت وة ئةوانيش راثؤرتَيكى تريى ثَيدةدةن  ى تاكو ثشكنينى بؤيثزيشكى هةميشة

  .دةكرَيت  ثةرِاوةكة دةيطَيرَيتوة بؤ بنكةى ثؤليسةكةو هاوثَيضى و
دةستنيشـاني ئـةوة    ٢٠١٠/ ٩٦لةسةر كيشةيةكي ئاسايشي سلَيماني بةذمارة -٦

لةطـةلَ   ،هةلَطرتن لَيكؤلَينـةوة ئةنجامـدراوة  لةياساي ضـةك  ٢١كراوة كةبةثَيي مادةي 
تؤمـةتبار ناسـنامةى مؤلَـةتي     كـة  ،، وة تَيبينـي ئـةوة كـراوة   ٢/٥/٢٠١٠تؤمةتبار لة 

وثَيضي دؤسـَيكة كـراوة، ديـوَيكي ناسـنامةكة وةزيـري نـاوخؤ       هةلَطرتني ضةكي ها
واذؤي لةسةر كردوة و ديوةكةى تري يةكَيتي نيشـتماني كوردسـتان بـؤ ذمـارةي     

هةلَطرتن لةاليـةن ثارَيزطـاري سـلَيمانيةوة    ، ثاشان مؤلَـةتَيكي ضـةك  )٣٠٣٨/د( ضةك
ضـةكي   بـؤ هـةمان   ١٠/٥/٢٠١٢دةرضـووة تـاكو    ١٠/٥/٢٠١٠هاوثَيض كراوة كـة لـة   

ــارة   ــةجؤري كآلشــينكؤف ذم َيضــةوانةى ، ئةمــةش ثV٤٣٢٠٦دةستبةســةرطيراو ل
هةلَطرتنة كةلةثةرلةماني كوردسـتان دةرضـووة، ضـونكة    ياساي قةدةغةكردني ضةك

 !!.ضةكي كآلشينكؤف ضةكي جةنطيية و بةهيض جؤرَيك مؤلَةتى بؤ وةرناطيرَيت

ووسي دادطاي لَيكؤلَينـةوةي  لةفؤرمَيكي تردا دةستنيشاني ئةوة كراوة كة لةثَين-٧
ى تؤمـةتباري  )صـورة القيـد  (سلَيماني دووجار نووسراو كراوة بـؤ بةدةسـتهَيناني   

لةبنكةى ثؤليسي بةختياري، بـةآلم هـةردوو جارةكـة    ) ١٢٨٢/٢٠٠٨(كَيشةي ذمارة 
ذمارةى تؤمةتبارةكـةيان بةهةلَـة نووسـيوة و ئةمـةش بووةتـة هـؤى دواخسـتني        

 .بؤ ماوةيةكي دوور و درَيذ وونةوةى كَيشةكةىيةكاليب
لةفؤرمَيكي تردا هاتووة لةسةر كَيشةيةك لةبنكةى ثؤليسي راثـةرِيني شـاري   -٨

هةولَير، كاتَيك رووداوَيك روويداوة، هاوآلتييـةك بةدةمانضـة هةلَيكوتاوةتـة سـةر     
دؤالري لَيسـةندووة، بةمةبةسـتى تؤمـاركردنى سـكاآل،      ١٤٠٠دوكاندارَيك و بـرِي  

ي ثاشـنيوةرِؤ، بـةآلم كارمةنـدي    ٤ووة بؤ بنكةى ناوبراو لةكاتـذمَير  ثارَيزةرَيك ض
ثؤليسي بـةردةم بنكةكـة نةيهَيشـتووة بضـَيتة ذورَي بـةبيانوي ئـةوةى ئةفسـةري        

 !!.ي شةو دةطةرَِيتةوة٨و كاتذمَير  ،ئَيشكطر لةوَي نيية
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ى بـةياني  ١٠كاتـذمَير   ٢٨/٦/٢٠١٠ لةبةردةم ثرسـطةى دادطـاي هةلَةبجـة لـة    -٩
هةســتاوة ) م.س.ر(نيشــاني ئــةوة كــراوة، كارمةنــدَيكي ئاسايشــي هةلَةبجــة  دةست

و بــةئاطاداري و بةبةرضــاوي ) ف.م.ج(بةلَيــداني بــراي كةســَيكي راطيــراو بــةناوي 
ثؤليسةكاني دادطاي هةلَةبجةوة، بةآلم هيض رَيوشوَينَيكي ياسايي لةدذي نةطيراوةتة 

 !!.ي ياسا دةكرا دةستطير بكرَيتبةر سةرةرِاي ئةوةى تاوانَيكي بينراوة و بةثَي

لةبنكةى ثؤليسـي   ٢٠٠٩/ ٣٥٩لةفؤرمَيكي تردا هاتووة لةسةر كَيشةى ذمارة -١٠
بةختياري، دةستنيشاني ئةوة كراوة كةسكاآلكار تةمةني خوار هةذدة سالَ بووة لة 

لةدايكبووة، سةرةرِاي ئةمةش خـؤي كارمةنـدي ثؤليسـة و سـكاآلي      ٢٢/١٢/١٩٩٦
ع، ئةمـةش ثَيضـةوانةى   .س.لـة ي  ٢٢٩ةدذي كةسَيك بةثَيي مـادةي  تؤماركردووة ل

 .ياساية
لةفؤرمي تردا هاتووة لةسةر كَيشةيةك لةنووسينطةى ثؤليسـي رؤذهـةآلتي   -١١

ع لةسةر وةزارةتـى وةرزش و  .س.لة ي ٣٤١و  ٣٤٠شاري هةولَير كةبةثَيي مادةى 
ــةذمارة    ــةولَير ب ــةوةى ه ــاي لَيكؤلَين ــة  ٥٣/٩٣الوان نووســراوي دادط  ٢/٩/٢٠١٠ل

ئاراسـتةى ضـاودَيري دارايــي كـراوة و بةمةبةسـتى ثشــكنيني حسـابات و داهــاتي      
سالَي رابردووي كابينةى ثَيشـوودا، بـةآلم تـا رؤذي     ٤وةزارةتى ناوبراو لةماوةى 

رةسدكردنةكةى وةآلم نةطةرِاوةتةوة، ئةوةش دةستنيشـانكراوة نوَينـةري ياسـايي    
  .!!!تني وتةكانيدا هيض سكاآليةي نييةوةزارةتي ناوبراو لةكاتي وةرطر
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  )دووةم شىبة(

  يةكانسزاي دادطا لة ثَيشَيلكاري حالَةتةكانى دةستخستنةسةر
 ول ثَيشـَيلكاري  حالَةتي )بيست دووسةدو( ٢٢٠ توانراوة دا٢٠١٠ سالَي لةماوةي

 و مــرؤظ مافــةكانى ياســاو ســةروةرى لةســةر تؤماربكرَيــت و دةستنيشــان ادان
 دةتــوانين ،)نةوجــةوانان و تــاوان و كــةتن( ســزاييةكانى لــةدادطا تؤمــةتباران
 : بكةين ثؤلَين خوارةوة شَيوةيةيى بةم حالَةتةكانيش

 بنةماكاني ياساي ثَيضةوانةي بة دادطاييكردن دانيشتنةكاني بةرَيوةبردني -يةكةم
  . دادطاكاندا لةبةردةم دؤسيةدا لةهةندَيك يةكانسزاي كردنة دادطايي

 تـا  دوورودرَيـذ  مـاوةي  وخايةنـدني  داواكـان  يةكالبوونـةوةي  ةنطدر - دووةم
  -:خالَةدا ضةند لةم دةبينَيتةوة كةخوي يةكالبوونةوةيان

 دوورو مـاوةي  بـؤ  دادطاكانـدا  لـة  دادطاييكردنـةكان  دانيشـتنى  دواخستني  - أ
  . درَيذ
 داواكـاري  لـة  زؤر ماوةيـةكي  بؤ تةمييزكردنةوةيان دواي داواكان مانةوةي -ب
  .كوردستان هةرَيمى تةمييزى دادطاي بؤ ناردنيان شثَي طشتي
ــةوةي -ج ــان مان ــؤ داواك ــةكي ب ــةكردنيان دواي زؤر ماوةي ــؤ هةوالَ ــاي ب  دادط

  .  بؤيان دادطاييكردن رِؤذي ديارينةكردني و تايبةتمةند
ــَييةم ــاري -س ــةكرني دي ــارَيزةر ن ــؤ ث ــةتبارةكان ب ــةدادطاكاني تؤم ــةتن ل  و ك
 ياسـا  دةركردنـي  سـةرةرِاي  كـةتن  ئةنجامـداني  بة ونتؤمةتباركرا كة نةوجةوانان
  . ثارَيزةر داناني ثَيويستي بة كوردستان لةهةرَيمي

ــوارةم ــةكردني -ض ــةتباري ئامادةن ــراو تؤم ــةردةم رِاطي ــادا لةب ــةرِؤذي دادط  ل
  .لةرِاطرتندا تؤمةتبار مانةوةي و داواكة يةكالكردنةوةي دواكةوتني و دادطاييكردندا

 دواخسـتني  و دادوةرةوة نـةبووني  بـةهؤي  دادطـا  هةنـدَيك  تنيثَيكنةها -ثَينجةم
  .ماوانةدا لةو داواكان سةرجةم

  . جؤر جؤراو -شةشةم
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  -:يةكةم
   ياساي ثَيضةوانةي بة دادطاييكردن دانيشتنةكاني بةرَيوةبردني 

 لةبـةردةم  دؤسـية  لةهةنـدَيك  يةكانسزاي دادطاييكردنة بنةماكاني
  .دادطاكاندا

ــةم ــةدا ل ــةند بةش ــَيلكاري ةهاض ــة ثَيش ــة رِوو ئةخةيين ــةدادطا ك ــزاي ل  يةكانداس
  ثَيضةوانةى دادطاييكردنةكان دانيشتني بةرِيوةضووني بة سةبارةت دةستنيشانكراوة

  -: خوارةوة شَيوةيةي بةم وة ثيادةكراوةكان ياسا
 بـووني  كـة  دةستنيشانكراوة ياسا مةترسيداري ثَيشَيلكاريةكي فؤرمَيكدا لة -١
 ،ياسـا  سـةروةري  سـةر  بـؤ  دةبَيت طةورةي كاريطةرييةكي َيلكارييةثَيش جؤرة ئةم

 دادوةرَيـك  اليـةن  لة هةولَير  يةكي تاوانةكاني دادطاي كردني سةرؤكايةتي ئةويش
 يـان  ئةسـلَي  بةشـَيوةي  نة و نةبووة دادطاكةدا ثَيكهاتةي لة و نةبووة تايبةتمةند كة

 دا٢٠١٠-٤-٦ روارىلةبــة )٢٠١٠/ت/١٤٦( ذمــارةى لــةبرِيارى ئــةويش يــةدةك
 دادةنرَيـت  بةثووضةلَ برِيارة ئةو لةبةرئةوة ،)٢٨٩،٢٩٨( مادةى بةثَيى دةركةوتووة

ــةدادوةرَيكى ضــونكة ــدةوة ل  دادوةرى دةســةالَتى ثَيويســتة دةرضــووة، ناتايبةتمةن
 .لةدووبارةبوونةوةى بكات رَِيطرى و بكات هةلَويستة ثَيشَيلكاريانة ئةمجؤرة لةسةر
 لةسـلَيماني  ٤ كـةتني  دادطـاي  لـة  كـة  ٢٠٠٩/ج/١٦٨٢ ارةذمـ  دؤسـيةى  لة  -٢

 كـةبرِياري  كـراوة  ئـةوة  دةستنيشـانى  دراوة ئـةنجام  تيايـدا  دادطاييكردن و بينراوة
 دادطـايي  نيـوةي  لـة  رِيوشوَينَيك ضةند ئةنجامداني دواي تؤمةتبارةكة هةوالَةكردني

 هـةروةها  ،وَينرَيتـةوة بخ لةسةرةتادا دةبَيت ياسا بةثَيى خوَيندراوةتةوة، كردنةكةدا
 ئـةو  كـة  ووةوت دادوةري بة طشتي داواكاري جَيطري دادطاييكردنةكة كؤتايي دواي

 و دادطاية دادوةري تايبةتمةندي لة تةنها دياريكردنة ئةو كة بكة، دياري بؤ سزايةي
 .تَيبخات دةستي اليةنَيك هيض نابَيت
ــة -٣ ــيةى ل ــارة دؤس ــة ٢٠١٠/ج/٨٣ ذم ــاي ل ــةواناني دادط ــل نةوج  َيمانيس

 وتـةي  نـةكردوو  تؤمةتبارةكـة  ئاراستةي تؤمةتي دادطا كراوةكة ئةوة دةستنيشانى
 ناسـنامةي  شـايةتةكةش  ئـةوةي  سـةرةرِاي   هةروةها ،وةرطرتوة بةرطري شايةتي
 و تونـد  بةشـَيوةيةكي  طشـتي  داواكـاري  هـةروةها  و وةرطيـراوة  وتـةكاني  ثَينةبوو

 . كردوة تبارةكةتؤمة ئاراستةي ثرسيارةكانى بةتوورِةبوونةوة
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 هـةروةها  و عَيراق كؤماري دةستووري لة نؤزدةهةم – ١٩ ماددةي ثَيي بة -٤
ــة ١٥٢ مــاددةي ــةماكاني ياســاى ل ــةبَيت يةكانســزاي دادطاييكردنــة بن  دانيشــتني ئ

 كـةهؤلَى  دةخوازَيـت  وا قـةزاش  ثَيطـةي  و بَيت ئاشكرا شَيوةي بة دادطاييكردنةكان
 يةك تاوانى( لةدادطاكاني مآلبة ،بن شارستانيدا بةرزى لةئاستَيكى دادطاييكردنةكان

 كـراوة  ئـةوة  دةستنيشانى) سليمانى و هةولَير لة كةتن و لةهةولَيرو سَي وة دوو و
 بـة  تايبـةتن  كـة  بضـوكدا  لةذووري يةوين شَيوةية بةو دادطاييكردن كةدانيشتنةكاني

 ئامـادةبن   تيـان هاوالَ و ئاسـايي  خـةلَكاني  بـؤ  ةيـ ني كةبوار بةرَِيوةئةضن  دادوةران
ــدا ســةردةميانةى و شارســتانى بــوارَيكى هــيض و كردنةكانــدا دادطــايي لــةكاتي  تَي
 ئاشــكرايي بنــةماي ثَيضــةوانةي ئةمــةش ،رِوويةكــةوة لةهــةموو ناكرَيتيبــةد

ــةكان ــةناو قةزايــة ثَيطــةى و دادطاييكردن ــةالَم كؤمــةلَطادا، ل ــةدادطاى ب  ســليمانى ل
 بينـاي  بؤ داد خانةى طواستنةوةي دواي وة ةبةدواو ٢٠١٠ دةى مانطى لةسةرةتاى

 بؤ هةية بوار كة ،ئةضَيت بةرِيوة دادطاييكردندا لةهؤلَي دادطاييكردنةكان ئَيستا نوَي،
 لةياسـادا  ضـؤن  وةك بـن  دادطاييكردنـةكان  ئامـادةي  ناهاوالَتي و ئاسايي خةلَكاني
 .ةكرَيتديبةد تَيدا وسةردةميانةى شارستانى رِوويةكى ثَيكراوةو ئاماذةى

 ١ كـةتني  دادطـاي  كراكـة  ئـةوة  دةستنيشـانى   دا ١١/١/٢٠١٠ بـةرواري  لة -٥
 كـردن  دادطـايي  بـة  كـرد  دةسـتي  دةقيقـة  ٩,٤٥ كاتـذمَير  وة درةنـط  زؤر لةهةولَير

 هةنـدَيكجار  كـة  تايبةتي بة ئةبَيتةوة دووبارة كات زؤر حالَةتةش ئةم لةدؤسيةكاندا
 و دةكــةن يــةكترى ئاســاييى ةردانىســ دةوامــدا لةســةرةتاى بــةرَِيزةكان دادوةرة

 ئةو كةمبوونةوةي و داواكان سةر لة ئةبَيت خراثي كاريطةري ئةمةش و كؤدةبنةوة
 و دادطاييكردنـةكان  ئةنجامـدانى  و داواكـان  بينينـي  بـؤ  تـةرخانكراوة  كـة  ماوةيةي

 بةلَطـةكان  طفتوطؤى و داواكارى خستنةرِووى و اليةنةكان بؤ دةرفةت رِةخساندنى
 كـةماوةى  رِاسـتييةى  ئـةو  زانينـى  لةطـةلَ  دادثةروةرى، بةدةستهَينانى ىبةمةبةست
 .كاتذمَيرة ٤ بؤ ٣ لةنَيوان رِؤذانة دادطاكان ثَيكهاتنى

ــة  -٦ ــارة دؤســيةى ل ــةدادطاي دا ٢٠٠٩/ج/١٦٧ ذم  ســلَيماني نةوجــةواناني ل
 دا ١٣/٦/٢٠١٠  بـةرواري  لـة  تيايـدا  دادطـاييكردن  لـةكاتي  كراوة ئةوة دةستنيشانى

 دادطــاش تةنانــةت و كــردوة قســةي مؤبايــل بــة طشــتي داواكــاري َيزجيطريبــةرِ
ــةك ــاوةرَِيي ماوةي ــرد ض ــا ك ــةى وةت ــةواو ثةيوةنديةك ــت ت ــاوةكو ببَي ــةرَِيزي ت  ب
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 و دادطــا بــة بايةخدانــة كــةم نيشــانةي ئةمــةش ، بكــات ثَيشــكةش داواكاريــةكاني
 . دادطاييكردنةكان

ــة -٧ ــةرواري ل ــةدادطاي دا ٣/٢/٢٠١٠ ب  دةستنيشــانى ةســلَيمانيل ٤ كــةتني ل
 مــادةي كــة داوايــةك دادطــاييكردن ذووري لــة دادطاكــة دادوةري بــةرَِيز ئــةوةكرا

 و فةرمانبـةرةكاني ةل يـةكَيك  دةسـتي  دايـة  بوو)  السفر جوازات( ى ٨  ياساييةكةى
 دةربكـةو  تيـا  برِيـاري )  دادطـا  ثَينووسـي  ذووري لة واتة(  لةوديوو برِؤ ووت ثَيي

 ٩ لةبــةرواري ٢٠٠٩/ج/٢٠٣٨ ذمـارة  لـةداواي  هـةروةها  ،كـة ب بـؤ  تـةنفيزي  وةقـف 
 كـردو  تيـا  دادطـاييكردني  ثَيشـوو  فةرمانبـةري  هةمان دادطا لةهةمان دا ١٢/٢٠٠٩/

 . دةركرد تيا برِياري
ــة -٨ ــاتي ل ــاييكردن ك ــةداواي دادط ــارة ل ــة ٢٠٠٩/ج/ ٣٢٩٠ ذم ــةرواري ل  ب

 مؤبايلي كراوةكة وةئة دةستنيشانى سليمانى ٤/ كةتنى دادطاى لةبةردةم ٣/٢/٢٠١٠
 وةالَمي ش جارةكة هةردوو و هاتووة بؤ زةنطي جار دوو كة دادطا دادوةري بةرَيز

 . دادطاييكردنةكة ثضراندني هؤي بة بووة داوةتةوةو
 لةهـةولَير  ١/ كةتنى دادطاى لةبةردةم و دا ٢٠١٠/ج/٨٤٢ ذمارة دؤسيةى لة -٩

 كَيشــةكة تؤمــةتبارى ىلــةدذ ئةنجامــدراوة دادطــاييكردن ٢٠١٠-١١-١ لةبـةروارى 
 بـة  تؤمةتبارةكـة  كـة  ئـةوةى  سةر دةستخراوةتة  ع،. س .ي لة ٤١٥ ماددةى ىَيبةث

 هـةبووة  ترى دؤسيةيةكى دادطايةدا لةو بينراو  دؤسيةى ثَيش كة  ووتووة دادطاي
 دادطـا  بةالَم داوابكرَيت دؤسيةكة كة كردوةيداوا لةبةرئةوة ،ثؤليس بنكةي لةهةمان

 برِيـاري  و نةكؤلَيوةتـةوة  لَيي و خستووة ثشتطوَي تؤمةتبارةكةي داواكارييةى ئةم
 . دةركردووة دؤسيةكةدا لة

ــة -١٠ ــارة  دؤســيةى ل ــةردةم دا ٢٠١٠/ج/٢٤٣٦ ذم ــاي لةب ــةتني دادط ــة ٢ ك  ل
 هةر ووتةي كةدادطا كراوة ئةوة دةستنيشانى دا ٢٨/١١/٢٠١٠ بةرواري لة سلَيماني

 هةموويان ئامادةبووني بة و يةكةوة بة و كاتدا لةيةك دؤسيةكةى تؤمةتباري ضوار
 دادطــا دادطــا هــةمان لــة ٢٠٠٨/ج/ ٢٨٦٨ ذمــارة داواي لــة هــةروةها ، وةرطرتــووة

 ثَيضـةوانةى  ئةمـةش  وةرطرتـوة،  شـَيوة  هـةمان  بة تؤمةتبارةكةي هةردوو ووتةي
 لـة  ئاطايـان  ئةوةي بَي بة وةربطيرَيت يةك بةدواي يةك ووتةكانيان دةبَيت ياسايةو
 . بَيت يةكتر يووتةكان
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 دادطـاى  لةبـةردةم  كـراوة  ئةوة دةستنيشانى تردا دؤسيةيةكى لة هةروةها -١١
 لةياسـاي  ٤٤٦ ماددةى ثَيي بة ئةنجامدراوة تيايدا كردن دادطايي كة) هةولَير كةتنى(

ــة ســزادان ــةردوو ١٦/٥/٢٠١٠ ل ــةوة ســةلماندن شــايةتي ه ــادةبوون بةيةك  و ئام
 بةجيا شايةت ووتةي كةدةبَيت ياسا َيضةوانةىبةث ،وةرطيراوة ووتةكانيان بةيةكةوة

 .وةربطيرَيت يةكتر لة
 سـلَيماني  نةوجـةواناني  دادطاي لةبةردةم ٢٠٠٩/ج/١٦٧ ذمارة دؤسيةى لة -١٢

 ثـَيش  و دادطـادا  لةبـةردةم  تؤمـةتبار  ئامـادةكردني  ثـاش  كراوة ئةوة دةستنيشانى
 دادوةري عيراقى سزادانى لةياساى ٤٤٣ ماددةى بةثَيى دادطاييكردن بة دةستكردن

 سـلَيمانيان  هـةموو  تؤمةتبارةكان( كة وتويةتى و دةربرِيوة خؤى بيرورِاى كة دادطا
ــوة ــؤي رِاي و) دزي ــوة خ ــةش دةربرِي ــةوانةى ئةم ــارى ثَيض ــردن ك  و دادوةريك

 .دادثةروةرانةية دادطاييكردنى ثرةنسيثةكانى
 وة ٢٠٠٨/ج/١٦١٠ و ٢٠٠٩/ج/ ١٦٥٢ ذمــــارة دؤســــيةى هــــةردوو لــــة -١٣
 ئـةوة  دةستنيشـانى  مانى،لةسلَي ٤ كةتني دادطاي لةبةردةم دا ٧/٣/٢٠١٠ اريلةبةرو
 تيايــدا دادطــاييكردني طشــتي داواكــاري جَيطــري ئامــادةبووني بــَي بــة كــة كــراوة

 .سزاييةكانة دادطةريية بنةما ياساى ثَيضةوانةى ئةمةش ئةنجامدراوة
 اىدادطــ لةبــةردةم كــراوة ئــةوة دةستنيشــانى ٢٠١٠-١١-١١ لةبــةروارى -١٤
 دؤسـيةى  ثـانزة  نيوَيكـدا  و سـةعات  لـةماوةى  دادطاية ئةم كة سليمانى لة ٤/كةتنى
 ،هاتووضـؤ  لةياسـاى  ٢١ مـاددةى  بـةثَيى  ،ئةنجامدراوة تيايدا دادطاييكردن و بينيوة

ــةرةرِاى ــةش س ــاوى ئةم ــكلياتى رِةض ــاييكردن ش ــةكراوة دادط ــةوةى  وةك ،ن  ئ
 برِيـارى  خوَيندنـةوةى  لـةكاتى  روةهاهة خؤيان، تايبةتى شوَينى بخرَينة تؤمةتباران

 . سةرثَي كةهةستنة نةكرد دادطاييكردنةكان لةئامادةبووانى داواى دادوةر دادطا،
   -:دووةم
 مـاوةي  وخايةنـدني  كَيشـةكان  دؤسـيةى  يةكالبوونـةوةي  درةنط

  يةكالبوونةوةيان تا دوورودرَيذ
 اىلـــةرَِيط ســـةرى دةســـتخراوةتة بةشـــةدا لـــةم دةكرَيـــت تَيبينـــى ئـــةوةى

 دؤسـيةى  يةكالبوونةوةى درةنط و درَيذ و دوور ماوةى خاياندى ضاودَيرةكانةوة
ــدا لةبــةردةم كَيشــةكانة ــة ةوبــو بةشــَيوةيةك دادطاكان ــةو يــةكَيك ب  طرفتانــةى ل
 زوو بؤ لةدادطاكان هةندَيك خةمساردى بةهؤى دةنالََينن بةدةستيةوة كةهاوالَتيان
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 ئةنجامـدانى  بـؤ  ئامـادةكراون  ةميانـدا لةبةرد كـة  كَيشـانةى  ئـةو  يةكاليكردنةوةى
 لةكاتى ماف طةرِاندنةوةى بنةماى و ياسا رِةضاوكردنى بةبى تياياندا، دادطاييكردن

 لـةبوارى  دادةنرَيـت  دادثـةروةرى  لةبنةماكانى بةيةكَيك كة مافخوراو بؤ طونجاودا
 خــؤى خــوارةوة خالَــةى ضــةند لــةم لةحالَةتــةكان هةنــدَيك وة  دادوةريكردنــدادا،

  :ةبينَيتةوةد
 

         -:درَيذ دوورو ماوةي بؤ دادطاكاندا لة دادطاييكردنةكان دانيشتنى دواخستني -ا
 لةكاتى كةدادطاسزاييةكان كراوة ئةوة دةستنيشانى سزاييدا دؤسيةى ضةندةها لة

 بـؤ  لةبةردةمياندايـة  كـة  دؤسـيانةى  لـةو  دادطاييكردنةكانـدا   دانيشـتنى  دواخستني
 ئـةوةي  ، دوادةخرَين دادطاييكردنةكان ياسا ثَيضةوانةى و َيذدر دوورو زؤر ماوةي

  -:رِاستييةية ئةو نموونةيةكي ضةند دَيت خشتةيةدا لةم كة
ــةرواري    دادطا ناوي   داوا ذمارةي  ذ  بــ

 دادطــــــايي
   كردن

دادطاييكرد
  دواتر ني

   تَيبيني

    ٤/٧/٢٠١٠  ٢٣/٣/٢٠١٠   سلَيماني ١/تاواني  ٢٠٠٩/ج/٥٣٥  ١
    ٧/٧/٢٠١٠  ٢٣/٣/٢٠١٠   سلَيماني ١/تاواني  ٢٠٠٩/ج/٥٣٧  ٢
/١٨/١  ٩/٨/٢٠١٠   سلَيماني ١/تاواني   ٢٠٠٨/ج/٦٩٢  ٣

٢٠١١  
  

 لــة كــةركوك تــاواني  ٢٠١٠/ج/٢٩  ٤
  سلَيماني

٢٠/٩  ٢٢/٨/٢٠١٠/
٢٠١٠  

تؤمةتبارة
ــة  كــــــــ
  رِاطيراوة

 لــة كــةركوك تــاواني  ٢٠١٠/ج/١  ٥
  سلَيماني

٢٣/٨  ٢٧/٧/٢٠١٠/
٢٠١٠  

 دوو
تؤمــةتبارة

 رِاطيراو كة
  بوون

/٣١/١٠  ١٩/٩/٢٠١٠   هةولَير ١/تاواني  ٢٠١٠/ج/٦  ٦
٢٠١٠  

  

/١٠/١١  ١٩/٩/٢٠١٠   هةولَير ١/تاواني  ٢٠١٠/ج/٢٥١  ٧
٢٠١٠  

  

/١٧/١٠   ٧/٩/٢٠١٠   هةولَير ١/تاواني  ٢٠١٠/ج/١٠٩  ٨
٢٠١٠  
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/٣١/١٠  ١٩/٩/٢٠١٠   هةولَير ١/تاواني  ٢٠١٠/ج/٤٧  ٩
٢٠١٠  

  

/٢٨/١٢   هةولَير تاواني  ٢٠٠٩/ج/٣٠٦  ١٠
٢٠٠٩  

١٥/٢/
٢٠١٠  

  

    ٤/٤/٢٠١٠  ٢١/١/٢٠١٠   سلَيماني ١/كةتني  ٢٠٠٨/ج/٢٧١٧  ١١
/٨/١١  ٢٢/٨/٢٠١٠   سلَيماني ٢/كةتني  ٢٠٠٩/ج/٢١٩٤  ١٢

٢٠١٠  
  

    ٤/٤/٢٠١٠  ٥/١/٢٠١٠   سلَيماني٢/ كةتني  ٢٠٠٩/ج/١٧٨٦  ١٣
    ٤/٤/٢٠١٠  ٥/١/٢٠١٠  سلَيماني ٢/كةتني  ٢٠٠٩/ج/٣١٨٠  ١٤
/١٤/٢  ١٠/١/٢٠١٠   سلَيماني٣/ كةتني  ٢٠٠٩/ج/٣١٦١  ١٥

٢٠١٠  
  

/١٤/٢  ١٠/١/٢٠١٠   سلَيماني ٣/كةتني  ٢٠٠٩/ج/٣٠٣٥  ١٦
٢٠١٠  

  

    ٤/٤/٢٠١٠  ٢٠/١/٢٠١٠   سلَيماني ٤/كةتني  ٢٠٠٩/ج/١٥٢  ١٧
    ٦/٢/٢٠١٠  ١٠/١/٢٠١٠   سلَيماني ٤/كةتني  ٢٠٠٩/ج/٧٧٦  ١٨
/١١/١٠  ١٣/٨/٢٠١٠  هةولَير نةجةواناني  ٢٠٠٩/ج/٨٨  ١٩

٢٠٠٩  
  

/٥/١٠  ١٣/٨/٢٠١٠  هةولَير نةجةواناني  ٢٠٠٩/ج/٧٤  ٢٠
٢٠٠٩  

  

/٢٩/٦  ١٣/٤/٢٠١٠   سلَيماني نةوجةواناني   ٢٠١٠/ج/٦٦  ٢١
٢٠١٠  

  

/٢٢/٦  ٦/٤/٣٠١٠   سلَيماني نةوجةواناني  ٢٠١٠/ج/٤٠  ٢٢
٢٠١٠  

  

/٧/١١  ٢٧/٧/٢٠١٠   سلَيماني نةوجةواناني  ٢٠١٠/ج/٢٣  ٢٣
٢٠١٠  

  

/١/١١  ٢٠/٩/٢٠١٠  هةولَير١/ تاوانى  ٢٠١٠/ج/١٩٤  ٢٤
٢٠١٠  

  

/١٠/١١  ١٩/٩/٢٠١٠  هةولَير١/تاوانى  ٢٠١٠/ج/٣٢٠  ٢٥
٢٠١٠  

  

  
 لـة  زؤر ذمارةيـةكي  كـة  كـراوة  ئـةوة  دةستنيشانى ضوارضَيوةيةدا لةو هةر وة..

 و دوور زؤر ماوةيـةكي  بـؤ  هةولَير طةورةكاني ضاكسازي فةرمانطةي لة رِاطيراوان
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ــذ  دادطاييكردنيــانن ئةنجامــدانى لةضــاوةرِوانى ماونةتــةوة فةرمانطةيــةدا لــةو درَي
 لـة  كَيشـةكانيان  كـة )ونيوَيـك  سالَ بؤ سالَ شةش( نَيوان بؤماوةى دادطاوة لةاليةن
 داواكاري فةرمانطةي كة ئةوةي طةيشتؤتة كار تةنانةت و كردنداية دادطايي قؤناغي
ــتي ــةو طش ــة ل ــة فةرمانطةي ــراويان ب ــارة نووس ــة ٣٦ ذم ــادارى ٤/٥/٢٠١٠ ل  ئاط

 مانةوةي بةدواداضونى بة سةبارةت لةهةولَير كردوة طشتى اكاريداو سةرؤكايةتي
 رِاطرتنـدا  لـة  نـاوبراو  نوسراوي بةرواري تا كة زؤرة ماوة ئةو بؤ رِاطيراوانةى ئةو

 و دةروونـــى كةلـــةرِووى خراثانـــةى كاريطةريـــة ئـــةو ،ســـةرةرِاى ماونةتـــةوة
 درابن حوكم تبارانةوةتؤمة ئةم ئةوةىَيبةب طةيشتوة تؤمةتبارانة بةو كؤمةالَيةتيةوة

ــةوانةى و ــةماى بةثَيضـ ــةتبار( بنـ ــةَيب تؤمـ ــةو تاوانـ ــةى تائـ ــةى كاتـ  تؤمةتةكـ
  . ثَيكراوة ئاماذةى كارثَيكراوةكاندا ياسا و دةستور كةلة )بةسةرداساغدةبَيتةوة

 و تؤمةتبارانـة  ئـةو  رِاطرتنـي  دةسـتثَيكردني  بـةرواري  خـوارةوة  خشتةيةي لةم
 -: كراوةتةوة رِوون و هةوالَةكراوة بؤ كانيانكَيشة دادطايةي ئةو و ناويان

ــايي مـــاددةي  تؤمةتبار ناوي  ز  ياسـ
  رِاطرتن

ــةرةتاي   ســـــــــ
  رِاطرتن بةرواري

 بــؤ كَيشــة دادطــاي
  كراو هةوالَة

 تـــاواني  دادطـــاي   ٨/٦/٢٠٠٤  س ى ٤٠٦  س ا س  ١
  هةولَير

 تـــاواني  دادطـــاي   ١٨/٢/٢٠٠٨  س ي ٤٠٦  ق و ه  ٢
  هةولَير

 تـــاواني  دادطـــاي   ٢٢/٤/٢٠٠٨  س ي ٤٠٦  ع ت ع  ٣
  ١ هةولَير

 تـــاواني  دادطـــاي   ١٨/٢/٢٠٠٨  س ى ٤٠٦  ى ج م  ٤
  هةولَير

 تـــاواني  دادطـــاي   ٨/٦/٢٠٠٤  س ي ٤٠٦  س ا ف  ٥
  هةولَير

 تـــاواني  دادطـــاي   ٨/٦/٢٠٠٤  س ي ٤٠٦  ع ط و  ٦
  هةولَير

 تـــاواني  دادطـــاي   ٥/١/٢٠٠٩  س ي ٤٠٥  ا و ك  ٧
  هةولَير

 تـــاواني  دادطـــاي   ٢٠/١٠/٢٠٠٩  س ي ٤٤٣  ص ا ك  ٨
  هةولَير
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 زؤر ماوةيـةكي  بؤ تةمييزكردنةوةيان دواي داواكان مانةوةي-ب
  . تةمييز دادطاي بؤ ناردنيان ثَيش طشتي داواكاري لةالى

 ثرسياركردن ثاش و ثَيشَيلكارى حالَةتةكانى دةستنيشانكردنى فؤرمَيكى لةضةند 
  ثــاش اناننةوجــةو دادطــاي دؤســيةكانى كــة بؤتــةوة رِوون ئــةوة وبةدواداضــوون
 ئـةو  داضـوونةوةيان، ثَي بـؤ  كوردستان هةرَيمى تةمييزى دادطاي بؤ رِةوانةكردنيان

 دةردةضَيت، لةكَيشةكاندا كؤتاى برِيارى و دةطةرَِينةوة تا دوادةكةون زؤر دؤسيانة
 وة طشـتي  لةداواكاري داوايانة ئةو مانةوةي بؤ ئةطةرَِيتةوة لةهؤكارةكانيش يةكَيك

 لـة  كردبـوو  ثرسياري ثارَيزةرَيك تةمييز لةدادطاي كاتَيك ،ةوتدةرك حالَةتةش ئةم
 دواكــةوتني هــؤي و دادطايــة ئــةو بــؤ بنَيردرَيــت بــوو برِيــار كــة ،داوايــةك ضــةند

 دادطـاي  ةواتـ  ئةوان كة رِاطةياندبوو ثَييان تةمييز لةدادطاي وةالَمدا لة ،طةرِانةوةيان
 داواكـاري  لـة  داواكـان  بـةلَكو  و يةالني نةوجةوانانيان دادطاي داوايةكي هيض تةمييز
 داواكـاني  حالَةتـةش  ئـةم  لةسـةر  نموونـةش  وة دوادةكةون داد لةوةزارةتي طشتي

ــارة ــة ٢٠٠٩/ج/٩٥ ذم ــة ٢٠٠٩/ج/٦٨و  ١٢/١٠/٢٠٠٩ ل ــة ٢٩/١٠/٢٠٠٩ ل ــاي ل  دادط
 ع س ى لـة  ٤٠٦ ماددةى بةثَيى ئةنجامدراوة تيايدا دادطاييكردن هةولَير نةجةواناني

ــاري و ــووةتي برِي ــردراوة ادةرض ــؤ ونَي ــاري ب ــتي داواك ــةالَم طش ــا ب ــةرواري ت  ب
  .!!!كوردستان هةرَيمى تةمييزى دادطاي بؤ نةناردووة داوايانةيان ئةم١/٤/٢٠١٠

 بـؤ  هةوالَـةكردنيان  دواي زؤر ماوةيةكي بؤ داواكان مانةوةي -ج
  . بؤيان دادطاييكردن رِؤذي ديارينةكردني و تايبةتمةند دادطاي

 بـة  تؤمـةتبارَيك  كَيشةي ثةرِاوي كة كراوة حالَةتَيك دةستنيشاني كدالةفؤرمَي -١
 بـةرواري  لـة  ١٩٥ بـةذمارة  كؤيـة  لَيكؤلَينـةوةي  دادطـاي  بةنوسـراوي  ر ع م ناوي
  دادطـاييكردنى،  بةمةبةستى هةولَير تاوانةكاني دادطاي بؤ هةوالَةكراوة  ٢١/٩/٢٠١٠

 بـووة  رِاطيـراو  تؤمةتبارةكـة  كـة  ئـةوةي  سـةرةرِاي  ١/١١/٢٠١٠ تابـةرواري  بةآلم
  . نةبووة ديار كردني دادطايي بةرواري و نةكراوة دادطايي

 داوايانـة  ئةو هةوالَةكردني دواي سزايي دادطايةكي ضةند لة داواكان مانةوةي -٢
 لـة  وةك  زؤر ماوةيةكي بؤ بؤيان  دادطاييكردن بةرواري  نةكردني دياري و بؤيان

 ٤ سـلَيماني  كـةتني  دادطـاي  لة دا ٨/١٢/٢٠٠٩ بةرواري لة كة ،دياريكراوة فؤرمَيكدا
 ديـاري  بـؤ  دادطاييكردنيـان  بـةرواري  ،كراوة هةوالَة بؤيان كة هةبووة داوا سةداها
  .نةكراوة



 

 
 

  

 

DHRD

٥٢ 

مي
ارة

ضو
ي 
ؤرت

راث
 

دطا
 دا
تى
ثش

 ثالَ
ةى

ؤذ
ثر

  

 ٢٧٤٨ ذمـارة  داواي لـة  كـراوة  حالَـةتَيك  دةستنيشـاني  تـردا  فؤرمَيكي لة وة -٣
 ئـةم  بـووة  اطيـراو رِ تؤمةتبارةكـة  كـة  ئـةوةي  سـةرةرِاي  دادطا هةمان لة ٢٠٠٩/ج/

 ثـارَيزةري  دواداضـووني  بـة  دواي وة كـراوة  هةوالَـة  بـؤ  ٢٩/٩/٢٠٠٩ لـة  داوايةيان
  دادطـاييكردنى  بـةرواري  دا ١٤/١٢/٢٠٠٩ لـة  بةدوايدا زؤر طةرِانَيكي و تؤمةتبارةكة

  .  كراوة دياري بؤ
  

   -:يةم سَي
 بـؤ  كـةتن  دادطاكـاني  لـة  تؤمةتبارةكان بؤ ثارَيزةر ديارينةكرني

 سـةرةرِاي  كـةتن  ئةنجامـداني  بـة  تؤمـةتباركراون  كـة  وجةواناننة
كةثَيويسـتة ثـارَيزةر دابـين     كوردسـتان  هةرَيمي لة ياسا دةركردني

  بكرَيت
، كوردستان ثةرلةماني ي ٢٠٠٣ سالَي ي ٢٢ ذمارة ياساي دةرضووني سةرةرِاي

 دةلَيـت  دا) ب(  برِطـةي  نـاوبراو  ياسـاي  ي ٣ مـاددةي  لـة  كة تَيبيني ئةوة دةكرَيت،
 لـة  ئـةوةي  هـاتوو  ئةطـةر  خـؤ  دابنَي خؤي وةكيلي بة ثارَيزةر هةية بؤي تؤمةتبار(

 ئـةرك  و دابنَي بؤ ثارَيزةرَيكي دادطاكة لةسةر ثَيويستة بارةدا لةو ئةوة نةبوو باردا
 بنةمايـة  ئـةو  هةروةهاجَيطيربووني وة) تؤمةتبارةكة سةر ناكةوَيتة خةرجيةكةش و
 مـاددة  ئـةو  ثَيـي  بـة  كـة  يانزة برِطةي ١٩ ماددةي لة راقعَي كؤماري دةستووري لة

 بـةرطري  نـةبوو  ثـارَيزةري  ئةطـةر  ،تؤمةتبارةكة بؤ دابنَيت ثارَيزةرَيك دادطا ئةبَيت
 ثـارَيزةر  كوردسـتاندا  هـةرَيمي  كـةتني  دادطاكـاني  سـةرجةم  لة كة ئةبينين ،لَيبكات

 كة تؤمةتبارانةي ئةو ذمارةي وة نيية ثارَيزةريان كة تؤمةتبارانةي ئةو بؤ دانانرَيت
 هـةزارةها  ،ناوبراو كوردستاني ثةرلةماني ياساي و دةستوور دةرضووني دواي لة

 بـيَ  بـة   كـراوة  ثَيشـَيل  مافـةيان  ئـةو  كوردسـتان  هـةرَيمي  لةدادطاكاني تؤمةتبارة
ــاوازي ــة وة ، جي ــاوةي ل ــردوودا م ــوانراوة رِاب ــؤرمى ٤٨ ت ــانكردنى ف  دةستنيش

 لـةم  حالَةتة ئةم لةسةر نمونةش بؤ ، ثرِبكرَيتةوة حالَةتة ئةو سةرلة ثَيشَيلكاريةكان
 تيايانــدا دادطــاييكردن دهــؤك كــةتنى دادطــاى كةلةبــةردةم خــوارةوة دؤســيانةى

ــدراوة ــة ئةنجامـــ ) ٢٠١٠/ج/٢٠(و) ٢٠١٠/ج/٩٦٠(و) ٢٠١٠/ج/٩٥٨(-:رِوو دةخةينـــ
  ).٢٠١٠/ج/٤٣(و) ٢٠١٠/ج/٤٨(و) ٢٠٠٩/ج/١٢٤٣(و) ٢٠١٠/ج/٩٥٧(و

  



 

 
 

  

 

DHRD

٥٣ 

مي
ارة

ضو
ي 
ؤرت

راث
 

دطا
 دا
تى
ثش

 ثالَ
ةى

ؤذ
ثر

  

  -: رةمضوا
 رِؤذي لـة  دادطـادا  بـةردةم  لة رِاطيراو تؤمةتباري ئامادةنةكردني

 مانـةوةي  و داواكـة  يةكالكردنـةوةي  دواكةوتني و كردندا دادطايي
  .رِاطرتندا لة تؤمةتبار

 تايبـةت  كـة  بكرَيت دةستنيشان حالةتَيك ضةند توانراوة رِابردوودا ماوةي لة - ١
 رِؤذي لـة  تايبةتمةنـد  دادطاي لةبةردةم اطيراورِ تؤمةتباري ئامادةنةكردني بة بوون

 ئةمةش كة تر كاتَيكي بؤ كردنةكان دادطايي دواخستني هؤي بووة كة دادطاييكردندا
 مـاوةدا  كـةمترين  لـة  ئـةكات  ثَيويسـت  كة تؤمةتبارةكةية مافي زةقي ثَيشَيلكاريةكي

 دادطاكةو يناو  خشتةيةدا لةم وةك بكرَيتةوة يةكال ضارةنووسي و بكرَيت دادطايي
 كراوةتةوة رِوون نةكراوة ئامادة تيادا تؤمةتبارةكةي كة كردنة دادطايي بةراري ئةو

:-  
نــــــاوي دادطا داوا ذمارةي

   تؤمةتبار
ــةرواري بـــ
  دادطاييكردن

  تَيبيني

سـلَيمانيتاواني ٢٠٠٩/ج/٨٣
٢  

    ١/٣/٢٠١٠ حره

سـلَيمانيتاواني ٢٠٠٩/ج/٨٣
٢  

    ١٧/٥/٢٠١٠ حره

كةركوكتاواني ٢٠١٠/ج/٤٣
  سلَيماني لة

ــةم  ٥/٤/٢٠١٠ امش  لـــــــــ
 بـــــةروارةدا
 شـــايةتةكان
ــراو  رِاطيـــــ
ــوون  و بـــــ

  ئامادةنةكران
كةركوكتاواني ٢٠١٠/ج/٤٣

  سلَيماني لة
    ٢٨/٤/٢٠١٠ امش

   ٥/٢٠١٠/ ١٨ ررع ١سلَيمانيتاواني ٢٠٠٤/ج/١٩٤
  



 

 
 

  

 

DHRD

٥٤ 

مي
ارة

ضو
ي 
ؤرت

راث
 

دطا
 دا
تى
ثش

 ثالَ
ةى

ؤذ
ثر

  

 ذمارة لةدؤسيةى راوةك ثَيشَيلكاري حالَةتَيكي دةستنيشاني تردا فؤرمَيكي لة –٢ 
 دادطـاييكردن  لةسـلَيماني  كـةركوك  تاوانـةكاني  دادطاي اليةن لة كة) ٢٠١٠/ج/١٧٠(

 لةياســاى( ٢٤ مــاددةى بــةثَيى كَيشــةكة تؤمــةتبارى لــةدذى دراوة ئــةنجام تيايــدا
 يـةك  دانيشـتني  سـيَ  دؤسـيةكة  تؤمـةتبارى  كـةدادطاييكردنى  ،)بيانيةكان مانةوةى
 دواخــراوة)  ٢٦/٩/٢٠١٠ ، ٢٤/٨/٢٠١٠ ، ١/٨/٢٠١٠(  ىلةبــةروارةكان يــةك لــةدواي

 تؤمةتبارةكـة  كـة  ئـةوةى  ،سـةرةرِاى  ،كَيشـةكة  شـايةتةكاني  ئاطادارنةكردني لةبةر
  . بووة رِاطيراو

  
  -:ثَينجةم

ــةهاتنيثَي ــدَيك كن ــا هةن ــة دادط ــؤي ب ــةبووني ه  و دادوةرةوة ن
  :ماوانةدا لةو داواكان سةرجةم دواخستني
ــةماوةي ، ســَيهةمماندا رِاثــؤرتى لةضــاو حالَةتةكــة ةىكةمبوونــةو ســةرةرِاى  ل

 ماوةيـةك  بـؤ  ثَيكنـةهاتووة   سـزايي  دادكاي هةندَيك  كراوة ئةوة تَيبيني ردوودابرِا
 دؤسـيةكانى  سةرجةم هؤيةوة بة كة ،خاياندوة مانطى دوو لة زياتر بؤ جار هةندَيك

 كـة  تر بةروارَيكي بؤ راوندواخ و ئةنجامنةدراوة ادتَي دادطاييكردنيان دادطايانة ئةو
 دةستنيشـان  تـوانراوة  ئـةوةي  وة تيـابووة  رِاطيـراوي  ضـةندةها  دؤسيةكاندا ناو لة

   ئةوانيش بكرَيت
ــاي -١ ــةهؤي ســلَيماني نةوجــةواناني دادط ــةبووني ب ــةت دادوةري ن ــة تايب  ب

 . ثَيكنةهات ١٨/٤/٢٠١٠ بةرواري تا ٧/٢/٢٠١٠ بةرواري لة دادطاية ئةم دادطاكة،
ــةكانيتا دادطــاي -٢ ــة ١ ســلَيماني وان ــةتي هــؤي ب ــةكيك مؤلَ ــة ي ــةرَيزان ل  ب

 ٢/٩/٢٠١٠ بــةرواري تــا ٢٤/٨/٢٠١٠ بــةرواري لــة دادطــاوة ئةنــداماني دادوةرانــي
 . ثَيكنةهات دادطاكة

 

   -: شةشةم
  جؤراوجؤر

 كة كراوة جؤردةستنيشان جؤراو ترى ثَيشَيلكاري ضةندةها رِابردوودا ماوةي لة
  -:لةوانة بكرَيتةوة جَيطاي ثَيشوودا يخالَةكان لة نةتوانراوة
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ــة -١ ــةردةم دا ٢٠٠٩/ج/٣٥٤ ذمــارة  كَيشــةى ل ــة نةوجــةوانان دادطــاي لةب  ل
 بـؤ  دؤسيةكة هةوالَةكردنى لة مانطَيك ضةند ثاش كراوة ئةوة دةستنيشانى سلَيماني
 وتـةي  و تيايـدا  كـردن  دادطـايي  دانيشـتني  ضـةندين  ئةنجامـدانى  و ناوبراو دادطاى

 رَِيـو  هـةموو  ئـةو  دواي تؤمةتباريشـةوة  بة وةرطيرا داواكةش ةكانياليةن سةرجةم
 ٢/٢/٢٠١٠ لةبـةرواري  هةوالَةكردنةكـةدا  برِيـاري  لـة  كردووة تدخلي دادطا شوينة،
 توَيذينـةوةي  نوسـينطةي  بـؤ  نـةنَيردرابوو  تؤمةتبارةكـة  ئـةوةي  هـؤي  بـة  ئةويش

 ثؤليسـي  بنكةي بؤ ةداواك دؤسيةي ناردني كة ماوةيةي ئةو هةروةها وة  كةسَيتي،
 توَيذينـةوةي  نوسـينطةي  بـؤ  تؤمةتبارةكة ناردني و  مالَةمضةض قةزاي لة شؤرش
 لـة  واتـة  ثَيضـووة  نيـوي  و مـانط  دوو نوسينطةيةوة ئةو اليةن لة بينيني و كةسَيتي

 !!رِاطيراوبوة ماوةية ئةو درَيذايي بة تؤمةتبارةكةش وة ١٨/٤/٢٠١٠

 

 هةولَير لة دوو تاوانةكاني دادطاي ردةملةبة ٢٠٠٦/ج/٦٩ ذمارة دؤسيةى لة -٢
ــةوةي ســةرةرِاي ــراو تؤمةتبارةكــة ئ ــووة رِاطي ــةثَيى ب ــةى ٤٠٦ مــاددةى ب  ع س ل
 ١٨ لـة   كردنـى  دادطـايي  وثـاش  سـالَ  ضوار دواي بةالَم هةولَير شارى لةئاسايشى

 .ئازادكرا تاوانباركردني بؤ تةواو بةلَطةي نةبووني هؤي بة تؤمةتبارةكة دا ٥/٢٠١٠/
 تيايـدا  هـةولَير  كةتني دادطاي بةردةم لة ٢٠٠٤/ك/١٠٢٠ ذمارة دؤسيةى ةل -٣

 ثَيـي  بـة  كـة  عَيراقـي  سزاكاني ياساي لة ٤٥٦ ماددةي ثَيي بة رِاطيراوة تؤمةتبارةكة
 لـة  تؤمةتبارةكـة  بةالَم ،سالَ ٥ لة نةبَيت زياتر واتة بَيت حةبس سزاكةي ياساية ئةو

 مـاوةي  كـة  ماوةتـةوة  رِاطيـراوي  بـة  هـةر  ٥/٥/٢٠١٠ تـا  رِاطيـراوة  وة ٢٠٠٨ سالَي
 لـة  بَيـت  زيـاتر  نابَيـت  كـة  رَِيثَيـدراو  لـةماوة  زيـاترة  حالَةتـةدا  لـةم  رِاطرتن ياسايي
 .سزاكة ماوةي زؤرترين ضارةكي

ــة -٤ ــارة دؤســيةى ل ــة دا٢٠٠٩/ج/ ٢١٩٤ ذم ــاي ل ــةتني دادط  لةســلَيماني ٢ ك
ــةرواري ــةواوبووني دواي دا ١٢/٧/٢٠١٠ لةب ــا دانيشــتني ت  تؤمــةتبار ييكردنىدادط

 كـة  كرد تؤمةتبارةكة لة داواي دادطا دادوةري زَيبةرِ ع س ى لة ٤٣٣ ماددةى بةثَيى
 تؤمةتبارةكـةش  نةخؤشـييةكةي،  بـؤ  بكـات  ديـاري  بـؤ  ضارةسةرَيكي بوو ثزيشك

 . نووسي دادوةر بةرَِيز بؤ ضارةسةري
ــة -٥ ــةردوو ل ــارة دؤســيةى ه ــة ٢٠٠٩/ج/٢٠٠ و ٢٠٠٩/ج/١٦٧ ذم ــاي ل  دادط

 لـة  تؤمةتبارةكـة  ئـةوةي  دواي ،تؤمـةتبار  يـةك  بة تايبةتن كة سلَيماني انانينةجةو
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 نةوجـةوانان  ثؤليسـي  كؤنوسـَيكي  بة بةسةرئةضَيت بةندكردنةكةي تردا كَيشةيةكي
 دوو لـةو  ، بكـات  ديـاري  ضارةنووسـي  كـة  ئَيشكطر يدادوةر بةرَِيز لة داوادةكرَيت
 بـةبىَ  تؤمةتبارةكـة  رِاطرتنـي  بـة  ئةدات برِيار ئَيشكطر دادوةرى بةرَِيز ، دؤسيةيةدا

 رِاطرتنةكــة برِيــاري كــة كَيشــةية دوو لــةو بكــات ديــاري دؤســيةية ئــةو ئــةوةي
 كـاتي  لة ،ئةكات دروست تايبةتمةند دادطاي بؤ كَيشة ئايندةدا لة ئةمةش ئةيطرَيتةوة
 . تيايدا رِطرتن ماوةي ئةذماركردني و داواكةدا لة برِياردان

 لة ٢٠٠٩/ج/٢٠٠ و ٢٠٠٩/ج/١٦٧ ذمارة ثَيشوودابة ةىدؤسي دوو هةمان لة -٦
 لــة تؤمةتبارةكــة تؤمــةتبار، يــةك بــة تايبــةتن كــة  ســلَيماني نةجــةواناني دادطــاي

ــةرَيتي وة ١٠/١/٢٠١٠ ــد ســلَيماني طواســتنةوةي و طــرتن لةبةرَيوةب ــووة بةن ــا ب  ت
 ســةرةرِاي  ماوةيــةدا لــةو  دادوةر برِيــاري بــووني َيب بــة ٦/٦/٢٠١٠ بــةرواري

 بـؤ  كَيشـةيةي  ئةم ٢٠١١ يةكي مانطي تا ناوبراوةوة دادطاي اليةن لة دواداضوونبة
 نــاوبراو دادطــاي ثَيشكةشــي ســكاالَي تؤمةتبارةكــة ســةرةنجام نةبؤتــةوةو يــةكال

  .مةبةستة ئةو بؤ كردووة
 ذمـارة  دؤسـيةى  كـة  كراوة ئةوة دةستنيشاني تردا فؤرمَيكي لة هةروةها وة-٧ 
 برِيـاري  هـةولَير  دووي تاوانةكاني دادطاي لة ١٠/٣/٢٠١٠ لةبةرواري ٢٠٠٩/ج/٢٣٧

 ١٥/٤/٢٠١٠ بـةرواري  تـا  مآلبـة  مخـدرات  لةياساى ١٤ ماددةى بةثَيى تيادةرضووة
  . تةمييز دادطاي بؤ نةنَيردراوة و ماوةتةوة دادطاية لةو هةر
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  )بةشى سَيهةم(

بـةرايي و  (دةستخستنة سةر ثَيشَيلكارييةكانى دادطـا مةدةنيـةكان   
  )رى كةسَييةتي و بارى شارستانيبا

حالَةتى  ضوار شةست و و سةد ١٦٤دا دةستخراوةتة سةر  ٢٠١٠لةماوةى سالَى 
  ،  وة)بةرايي و بارى كةسَييةتي و بارى شارستاني(ثَيشَيلكارى لةدادطا مةدةنيةكان 

  : توانيمان حالَةتةكان بةم شَيوةيةى خوارةوة ثؤلَين بكةين

كردني هةندَيك لةبرِطةكانى ياساي دادبيني شارستاني و ثَيشَيلكردن و ثيادةنة-١

  .ياساي داواكاري طشتي وياساكاني تر
بةرَيوةبردني دانيشتنةكاني دادبينـي بةثَيضـةوانةي ياسـا و كـةمي شـارةزايي      -٢

  .ياسايي لةالي هةندَيك لة دادوةران
ــاوةي دوور  -٣ ــؤ م ــةكان ب ــتني دادبيني ــا و  و دواخس ــةوانةي ياس ــذ و ثَيض  درَي
  .اكةوتني يةكالكردنةوةي داواكاندو

ــة   -٤ ــةكان ل ــة حكومي ــايي فةرمانط ــةري ياس ــةبووني نوَين ــةي ئامادةن و داوايان
  .لةسةريان تؤماركراوة

يارةكاني دادطاكـان  داواكاري و برِ وةآلم نةدانةوة و ثشتطؤ خستني نوسراو و-٥
  .فةرمانطة حكومييةكانةوةلة َيكلة اليةن هةند

 َيكاوا بينراوةكانـدا لـة اليـةن هةنـد    ردن لـة نَيـوان د  نايةكساني و جياوازي ك -٦
  .دادطاوة 

  .جؤراوجؤر  -٧

  
  :يةكةم

ثَيشَيلكردن و ثيادةنةكردني هةندَيك لةبرِطةكانى ياساي دادبينـي   
  ياساكاني تر شارستاني و ياساي داواكاري طشتي و

ني سةرةرِاي ئاماذةبؤكردن لة رِاثؤرتي ثَيشوماندا بةوةى لة سةرجةم دادطاكا -١
، ثيادةناكرَيت) دادبيني شارستاني ( لة ياساي ) ٤٨(بةراييدا مادةي  باري كةسَيتي و
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كاتي وةرطرتنـي  بة هاوآلتيـان لـة  ) وصل(ئيمزاكراو كة تايبةتة بة ثَيداني ثسوولَةي 
اليــةن ياريــدةدةري دادوةرييــةوة ئيمــزا هاوثَيضــةكاني، كــة لة عــةريزةي داواكــة و

ــ  ــة و ب ــارةي داواك ــت و ذم ــاركردن وكرابَي ــدا   ةرواري تؤم ــي تَي ــةرواري دادبين ب
كةبةدةستيةوة  نوسرابَيت، ئةم ماددةيةش بؤ دلَنيايي هاووالَتيان دانراوة كة بةلَطةية

 .بةرواري دادبيني يةكةي ربووني لةكة داواكةي لَيوةرطيراوةو هةروةها ئاطادا

ي لـة ياسـاي دادبينـي شارسـتان    ) ٥٨(ثيادةنةكردني برِطـةي يـةك لـة مـادةي      -٢
ضــةندةها داواي بينــراو لةبــةردةم دادطــا مةدةنيةكانــدا ئــةويش بــة داوانــةكردنى لة

دادطاكان لةاليةنةكانى داواكان بـة ديارينـةكردني ناونيشـانَيك لةسـةرةتاي يةكـةم      
ـ    دانيشتنى دادبينيدا بة  ي ئـةو ناونيشـانة لـة طشـت     مةبةسـتي ثَيرِاطةيانـدنيان بـة ثَي

دةستنيشـاني ئـةوة كـراوة كـة     ةكدا لةضةند داوايئةمةش  .قؤناغةكاني ئةو داوايةدا 
دادطــا لةيةكــةم دانيشــتني دادبينــي دا داواي لــة اليةنــةكاني داواكــة نــةكردووة كــة 

 )٢٠١٠/ب/٢٩٣٧(ناونيشانَيك ديـاري بكـةن بـؤ ثَيرِاطةيانـدن لةوانـة داواي ذمـارة       
ردةم لةبـة  )٢٠١١/ب/٤٢٩( لةبةردةم دادطاى بةرايى سليمانى سَيهةم وداواى ذمارة

لةبـةردةم دادطـاى   )  ٢٠١٠/ب/ ٨٥٥(  دادطاى بةرايى سليمانى يةكةم وداواى ذمارة
 .بةرايي سلَيماني ضوار 

سةرحالَةتيكى ترى ثَيشَيلكردنى دةقـي ياسـاى    لةفؤرمَيكى تردا دةستخراوةتة -٣
، ١٩٦٩سـالَى   )٨٣( لةياسـاى دادبينـى شارسـتانى ذمـارة     ٣برِطـةى   -١٧٣ماددةى 

بــة  ســلَيماني ودهــؤك، ئــةويش    و دةنيــةكاني هــةولَير لةســةرجةم دادطــا مة 
 لـةو  برِيارانـةى كـة   داواي لةدذ تةميز دةكرَيتـةوة لـةو   ثَيرِانةطةياندني ئةو اليةنةي

 .دادطايانةوة دةردةضن

لة فؤرمَيكي تردا دةستنيشاني ئةو حالَةتة كراوة كة سةرجةم داواكانى بةردةم  -٤
ــاري شارســتاني هــةولَير و  ــة  ســليم دادطاكــاني ب ــةم دادطايان انى و دهــَوك، كــة ئ

لةياساى باري شارستانيدا باسي لَيوةنـةكراوة   رَيوشوَيني ناياسايي دةطرنة بةر كة
دةبينرَيت، ئةويش بـة نـاردني   ) طؤرِيني ناو و ضاكردني تةمةندا ( وةك لة داواكاني 

ــارةكان و    ــاو ش ــي ن ــةكانى ئاسايش ــؤ بنك ــارة ب ــايش   داواك ــةتي ئاس بةرَيوةبةراي
تى  وةرطرتني رِةزامةنـديان وةك مـةرجَيك بـؤ بينينـي داواي داواكـار لـة       بةمةبةس

كـة لـة اليـةن     ٢٠١٠/ب/٧١٨اليةن ئـةو دادطايانـةوة ، هـةر وةك لـة داواي ذمـارة      
, دادطاي باري شارستاني سـلَيماني بينراوةكـة بابـةتي داواكـة طـؤرِيني نـاو بـووة        
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ريتي بـووة  ي كة طيراوةتة بةر بدةستنيشاني ئةوة كراوة كة يةكَيك لة رَيوشوَينةكان
بةمةبةسـتى   ،ئاسايشى سلَيمانى لةو داوايـةدا  بةرَِيوةبةرايةتىلة ناردني داواكار بؤ 

 .وةرطرتنى رِةزامةندييان

كراوة لةسـةردوو داوا بـة ذمارةكـاني     لة دووفؤرمى جيادا دةستنيشانى ئةوة -٥
ــي   ٢٠٠٨/ب/٣٤٩٨و  ٢٠٠٩/ب/١٧٦٧ ــة رِؤذي دادبينــ  ١٠/٨/٢٠١٠و  ٨/٨/٢٠١٠لــ

لةبةردةم دادطاى بـةرايى سـليمانى دووةم دا كـة هـةردوو داواكـة دادبينـي تيايـدا        
دواخراوة بةهؤي ئةوةي ثشووي دادطا دةيانطرَيتـةوة سـةرةرِاي ئـةوةي هـةردوو     

ـ داواكة لة سةر ال ي برِطـةي   ٧ى بـةياني ذمـارة   يةني حكومي تؤماركراون كة بة ثَي
 ٢٠١٠ةري هـةرَيمي كوردسـتان لةسـالَى    ئةنجوومةني دادولة دةرضوو  ١١دووةم  

 .ئةو داوايانة ثشووي دادطاكان نايانطرَيتةوة

ادطـاي بـاري كةسـَيتي    بينراو لـة اليـةن د   ٢٠١٠/ش/ ٢٤٩٠داواي ذمارة وة لة -٦
دا  ٢٥/٨/٢٠١٠كراوةكــة لــة دادبينــي َرؤذي  يةم دةستنيشــانى ئــةوةســلَيماني ســَي

كراوة كة بريكارنامةي ثَينةبووة قبولَوة وةك بريكاري داواكار وثارَيزةرَيك ئامادةبو
ـ       ا دو جَيطةي ذمارة و بةرواري بريكارنامةكـة بـة بـةتالَي جَيهَيلَـراوة دادبينيشـي تَي

 .ئةنجامدراوة

بـةردةم  دا لة ٢٠١٠/ب /١٧٦٧و ٢٠٠٩/ب/ ٨٩١وةلة دوو داوادا بة ذمارةكاني   -٧
دوو داواكـة  كراوةكـة هـةر   دادطاي بةرايي سلَيماني يةك و دوو دةستنيشانى ئـةوة 

لةسةر اليةنَيكي حكومي تؤماركرابوون و ناوةرِؤكي داواكان داواكردني برَِيك ثارة 
بووة كـة زيـاتر بـووة لـةوةي كـة نوَينـةري ياسـايي اليةنـة حكوميـةكان بةتـةنها           

ني بتوانيــت كــة ئامادةبَيــت و دادبينــي تيــادا ببينَيــت بــةالَم ئامــادةبوو رَِيــدرابَيت و
 كـردن تيايانـدا بـؤ ضـةند دانيشـتنَيكي     و دادبيني يةكةنة حكومينوَينةري ياسايي الية

كراوة و دواتر دادطا برِياري داوة كة ثارَيزةر لة بـري  دادبيني لة اليةن دادطاوة قبولَ
 .ةش سةرثَيضي ياساي ثارَيزةرايةتييةاليةنة حكوميةكة ئامادة بَيت كة ئةم

ــة داواي ذمــارة  -٨ ) ســلَيماني دوو  بــةرايي( لةبــةردةم دادطــاى ٢٠٠٨/ب/٥٤٢ل
دةستنيشانى ئةوة كراوةكة داواكة داواكردني برَِيك ثارة بووة لة اليةنَيكي حكوومي 

ة سةرةرِاي ئةوةي كـة  نوَينـةري ياسـايي     وبو يةك مليون دينار)  ١ ٠٠٠ ٠٠٠(  كة
بةآلم دادطا برِياري داوة كـة داوابكرَيـت لـةو     ،حكوميةكة ئةيتواني ئامادةبَيت اليةنة

ة ثارَيزةر بكات بة بريكار و ئامادة بَيت لـةو داوايـةدا و لةسـةر ئـةوة ئـةو      اليةنة ك
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اليةنة دوو ثارَيزةري كردوة بة بريكار و داواكةيان بينيوة و تـا داواكـةش برِيـاري    
 .كؤتايي تيا دةركراوة ئامادةى دادبينى بووة بةثَيضةوانةى ياساوة

) ايي ســلَيماني دوو بـةر ( لةبـةردةم دادطــاى  ٢٠٠٩/ب/٢١٤٢لـة داواي ذمــارة   -٩
اي ي ياسـ  ٧٨كـة دادطـاى نـاوبراو سةرثَيضـي مـاددةي       كـراوة  دةستنيشانى ئةوة

دواي ئةوةي ئةم داوايةي بـؤ هةواَلَـة كـراوة لـة      بةوةى ،دادبيني شارستانى كردوة
اليةن دادطاي بـةراييي شـارةزورةوة، دادطـا ثابةنـد نـةبووة بـةو بـةرواري رِؤذي        

بـةلَكو   ،ي بةرايي شارةزورةوة ديـاريكرابوو بـؤ دادبينـي   دادبيني ية لة اليةن دادطا
ي ديـاريكردووة بـؤ دادبينـي بةثَيضـةوانةى     نـويَ  وادةيةكيادطاي بةرايي سلَيماني د

 .ياسا

بـةرايي سـلَيماني يـةك    (لةبةردةم دادطاى  ٢٠٠٩/ب/ ١٦٤١لة داواي ذمارة  -١٠
بةمةبةسـتى  دةستنيشانى ئةوةكراوة بة سةرثَيضـي كردنـي ياسـاي ثارَيزةرايـةتي     )

 برِيـارداوة   ي ثارَيزةرايةتي زياتركرَيديارى كردنى كرَيى ثارَيزةرايةتى ضونكةدادطا 
 .لةداواكةدا ة ثارةي برِياردراورَِيذةي دياريكراو بة ثَيي برِلة

) بةرايي سليماني ثَيـنج  (  لةبةردةم دادطاى ٢٠١٠/ب/١٩٢٨لة داواي ذمارة  -١١
ئـةوةي رةسـمي داواكـة درابَيـت ضـةند       دةستنيشانى ئةوة كـراوة كـة دادطـا بـةبيَ    

ا بينيوة دواتر تَيبيني ئـةو اليةنـة كـراوة و برِيـاري ثوضـةلَ      ددانيشتنَيكي دادبيني تَي
 .كردنةوةي دراوة بةهؤي نةدانى رةسمى ياساييةوة 

دادطـاي بـاري   (لـة بـةردةم    ٢٠٠٩/ش/١٢٠٦لة داوايـةكي تـردا بـة ذمـارة      -١٢
وة  سةرةرِاي تـةمييز كردنـةوةي داواكـة لـة     دةستنيشانى ئةوةكرا)كةسَيتي هةولَير

ــارةوة  ــاري داواك ــةن بريك ــة ،الي ــة   آلب ــةي داوة ب ــاري داواك ــةي برِي ــا وَين م دادط
داوالةسةركراو و ئاماذةكراوة كة برِيارةكة ثلةي كؤتـايي وةرطرتـووة و برِيارةكـة    

 .!!جَيبةجَي كراوة 

 يولَيربــةرايي هــة(لــة بــةردةم دادطــاي  ٢٠٠٩/ب/ ١٧٧٢لــةداواي ذمــارة  -١٣
رِؤذي دادبينيـدا ثـَيش ئـةوةي نـؤرةي بينينـي      لـة كراوة  دةستنيشانى ئةوة) يةمسَي

داواكة بَيت ثارَيزةرَيك كة ئةيويست لةو داوايةدا وةك بريكاري اليةنَيك ئامادةبَيـت  
نـاوةرؤكي داواكـة    وكرد كـة سـةيري داواكـة بكـات تـاوةك      بةرَِيز دادوةرواي لةدا

ةو رَِيـي نـةدا سـةيري    بةآلم دادوةر بةرثةرضي دايةو ،داكاتي دادبينيشارةزا بَيت لة
 .داواكة بكات
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 )دادطاي بـاري كةسـَيتي رِانيـة    (لة بةردةم  ٢٠١٠/ش/ ١٥٧لة داواي ذمارة  -١٤
كراوة كة دادطا  كةتايبةت بوو بة ثةسةندكردنى تةالَقى دةرةكى، دةستنيشانى  ئةوة

بـؤ  ) قـيم (بة دانـاني سـةركار    برِياريدابوو ٥/٢٠١٠/ ١٧لة دانيشتني دادبيني رِؤذي 
ماوةى ضوار سالَ سةرةرِاى ئةوةى  داوالةسةركراو لةبةرئةوةى حوكم دراوبوو بؤ

ثارَيزةرةكــةى ئامادةدةبَيــت بــةثَيى بريكارنامةيــةكى طشــتى هــةروةها دادطــا داوا  
بةسةر داوالةسـةركراوةوة بـةبَى   ) قيم(لةداواكار دةكات كةكةسَيك ديارى بكات بؤ 

وى ئةوة بكات كةداواكار رِكابةرى داوالةسـةركراوة، بـةالَم دادطـا لـة     ئةوةى رِةضا
كؤنووسى دادبينى ثَيشـترى البـردوةو لةثةرِاوةكـةدا     ٢٠١٠-٦-٥دانيشتني دادبيني 

كؤنووســةكة   نــةهَيلَراوة و دادطــاى بريكــاري داوالةســةركراوى قبــولَكردوة و    
 .!!!!رَيك ناكات بةهيض جؤ) قيم(لةداناني  بةشَيوةيةكى تر نووسراوة وباس

دادطــاي بــةرايي (لةبــةردةم   ٢٠٠٨/ب/٣٤٩٨لــة داوايــةكي تــردا بــةذمارة   -١٥
بة  ١٠/٨/٢٠١٠كراوة كة كؤنوسي دادبيني رِؤذي  دةستنيشاني ئةوة  )سلَيماني دوو

سـةر كؤنوسـة   لة تةواوي بـة مةرةكـةبي سـثي كوذَينراوةتـةوة و كؤنوسـَيكي تـر      
انرَيت كة لـة كؤنوسـة كوذَينراوةكـة ضـي     كوذاوةكة نوسراوةتةوة بة بَي ئةوةي بز

 .!!يةكانة ئةمةش سةرثَيضي ياساي دادبينيية شارستاني ،نوسراوة 

ــاني   -١٦ ــة ذمارةك ــة دوو داوادا ب ــةردةم ٢٠١٠/ب/٨٥٥ل ــةرايي (لةب ــاى ب دادط
ــوار  ــلَيماني ض ــةردةم  ٢٠٠٩/ب/١٧٦٧و  ) س ــاى(لةب ــلَيماني دوو  دادط ــةرايي س  )ب

سـةرةرِاي ئـةوةي داواكـان لةسـةر اليـةنَيكي       دةستنيشاني ئةو حالَةتة كـراوة كـة  
بةالَم دادطا هةلَنةساوة بة ئاطاداركردنةوةي داواكاري طشتي  ،حكومي تؤمار كراون

 ياســاى داواكــاري طشــتي ئــةو ى، وةك ضــؤنبــة الئحــة و بةلَطةنامــةكاني داواكــة
 .ثَيرِاطةياندنةي ثَيويست كردووة

كـراوة كـة داواكـار ئيمـزاي     وة لة ضةند داوايةكي تردا دةستنيشـاني ئـةوة    -١٧
نـةكردووة لةسـةر الئحــةي داواكـة كـةئاماذةي ثَيرِاطةيانــدني بكـات بـة بــةرواري       

ــي ــارة   ،دادبين ــة داواي ذم ــاى   ) ٢٠١٠/ب/٢٠و  ٢٠١٠/ب/٨٣(لةوان ــةردةم دادط لةب
 . بةرايي سلَيماني دوو 

دادطـاي بـةرايي هـةولَير    (بينراو لة اليـةن   ٢٠١٠/ب/ ١٦٦٤لة داواي ذمارة  -١٨
كراوة دواي ثَيشكةشكردني راثؤرتي شارةزا كة لة اليـةن   دةستنيشانى ئةوة)ارضو/

ـ   نارِةزايـةتي بريكاري داوالةسـةركراو   يةك شارةزاوة ئامادةكرابوو ي و هـةبووة لَي
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ثشتطوَي خسـتووةو  داواي داناني سَي شارةزاي تري كردووة بةالَم دادطا داواكةي 
 .ؤكراو دةركردووة ي راثؤرتي شارةزاي ئاماذةببرِياري بة ثَي

ــارة  -١٩ ــة داواي ذم ــةردةم  ٢٠١٠/ش/٢١١٠ل ــة  ب ــاري كةســَيتي  (ل دادطــاي ب
واتـا  ) مشـاهدة (دةستنيشانى ئةوة كراوة كةداوةكة تايبةت بووة بـة  ) يةك / هةولَير

بينينى مندالَ لةاليةن باوك يان دايك، بةالَم لة برِياري ئـةو داوايـةدا دادطـا برِيـاري     
و كة ضوارجار لة مانطَيكدا بـة بـَي ئـةوةي كاتـذمَيري بينينةكـة     داوة بة بينيني مندالَة

 . بكات دياري بينينةكةسةرةتا و كؤتايي 

  
  :دووةم

بةرَيوةبردني دانيشتنةكاني دادبيني بةثَيضـةوانةي ياسـا و كـةمي     
  شارةزايي ياسايي لةالي هةندَيك لة دادوةران

ئةو ماوةيةي تـةرخان  انة كة رِؤذزؤربةي دادطاكاندا ئةوةي تَيبيني دةكرَيت لة-١
ئةمـةش كاردانـةوةي    ت،سـَي كاتـذمَير تَيناثـةرِيَ     يـان  كراوة بـؤ دادبينـي لـة دوو    

نةخوازراوي ئةبَيت لة سةر بةرَِيوةضووني كاري دادطاكـان بـة طشـتي  كـة ئةبَيتـة      
ني داواكاندا كة هؤي كةلَةكةبووني داواكان و بووني ماوةي زؤر لة نَيوان دوو دادبي

نةداوة وة هةروةها دةستثَينةكردني دادبينـى لـة كـاتي ديـاريكراوي     طةي ثَيياسا رَِي
هاورَِييـان لـة    ميوانداري ناسـياو و  ش بةهؤي ضةند هؤكارَيكةوة لةوانةخؤيدا ئةوي

لـة كاتـذمَيري   اليةن دادوةرانةوة كة دةبَيتـة هـؤي نـةبينين و دواكـةوتني داواكـان      
هؤى دروستبوونى نارِةزايي لةاليةى  ؤتةاليةن دادطاوة ئةمةش بدياريكراو بؤيان لة

ةنجام كاريطــةري خراثــى دةبَيــت لةســةر دادثــةروةي ئ، ســةراليةنــةكانى داواكــان
زيــاتر رِؤضــوون لةبابةتــة  كردنى طفتوطــؤى بةلَطــةكان وفةراهــةم ورِةخســاندن و

ئـةم بابةتـة بكـات     طرنطة دةسةالَتى دادوةرى هةلَويستة لةسـةر  ياساييةكاندا، بؤية
  .وينى طونجاو بؤضارةسةركردنى بدؤزَيتةوةورَِيوش

بينـراوة بـة ذمـارة    ) سـليمانى -بـةرايي ضـوار  (لة داوايةكدا لةبةردةم دادطاي  -٢
دةستنيشاني ئةوة كراوة كة بـةرَِيز دادوةري دادطـا ثـةناي بردؤتـة      ٢٠١٠/ب/١١٢١

الضــرورة ( بــةر شــارةزاي دادوةرى بــؤ ديــاريكردني بــووني ثَيويســتي ناضــاركار 
كردني بووني ئـةو حالَةتـة   كة ئةمةش ثَيضةواني ياساية لةبةرئةوةي دياري)  ةالملجئ

  .يةني يان نةبووني ئةو ثَيويستيئةطةرَِيتةوة بؤ دادوةر تا برِيار بدات بة بوو



 

 
 

  

 

DHRD

٦٣ 

مي
ارة

ضو
ي 
ؤرت

راث
 

دطا
 دا
تى
ثش

 ثالَ
ةى

ؤذ
ثر

  

 ٢٠١٠/ب/٢٢٣بة ذمـارة  ) دادطاي بةرايي هةولَير( لة داوايةكي تردا لةبةردةم  -٣
طا لة كاتي دابينيكردندا كؤتـايي هَينـاوة بـة    دةستنيشاني ئةوة كراوة كة داد ،بينراوة
ةكـة هةسـتاوة بـة تَيطةيانـدني     )كاتـب الضـبط  ( م نووسـةري دادبينـي   آلبة ،دادبيني

ئةوةي كة ئةمةش سةرثَيضي ياساية لةبةر اليةنةكاني داواكة بة ناوةرؤكي برِيارةكة
ات لـة  برِيار دةركردن لة تايبةتمةندي دادوةرةو ئـةويش دةزانَيـت ضـي برِيـار ئـةد     

  .ت هةر ئةويش اليةنةكاني داواكة لةناوةرؤكي برِيارةكة بطةيةنَيتداواكةداو دةبَي
ي دادطاي بةرايي يةكةم(لةبةردةم  ٢٠٠٩/ب/ ١٦٤١لة داوايةكي تردا بة ذمارة  -٤

دةستنيشاني ئةوة كراوة كة داوالةسةركراوَيكيي داواكة رِاطيراو  ،بينراوة) سليمانى-
، بـؤ دادبينـي و ثَيرِاطةيانـدني    تي طرتن و طواستنةوةي سلَيمانيبووة لة بةرَِيوةبةرَي

برِياري غيابي داوالةسةركراوي ناوبراو لة رَِيطاي بةرَِيوةبةرَيتي ناوبراوةوة ئةنجام 
م ئةوةي تَيبيني دةكرَيت كة بةرَِيوةبةرَيتي ناوبراو لةاليةن دادطاوة بـة  آلبة ،تدةدرَي

والةسةركراوي نـاوبراو لـة رِؤذةكـاني دادبينـي     نوسراو ئاطادار نةكراوةتةوة كة دا
ارةكةش ة و برِيوكة بةهؤيةوة داواكة بة غيابي بةرَِيوةضو ،ئامادة بكات لةبةردةميدا
وةك ئةزانرَيت بةرَِيوةبةرَيتي ناوبراو هـيض تؤمـةتبارَيك    ،ثلةي كؤتايي وةرطرتووة

تـاوةكو   ،دادطـا  ئامادة ناكـات تـةنها بـة ئاطاداركردنـةوةي تؤمةتبارةكـة لةبـةردةم      
لةاليةن ئةو دادطايةوة ئاطادارنةكرَيتةوة كة ئةمةش ئةبَيتة هـؤي لةناوضـوني مـافي    

  . رِاطيراوةكة 
لة ضوار داواى بينراو لة دادطاكاني باري كةسَيتي لة سلَيمانيدا بة ذمارةكـاني   -٥

) ٢٠٠٩/ش/٣٢٥٩(  و ) ٢٠١٠/ ش/١٠٨٧(  و ) ٢٠١٠/ش/  ٨٩٦( و) ٢٠١٠/ش/١٤٠٦(
اي ئةوةي كة بابةتي داواكان داواكردني خةرجي بـوون دةستنيشـاني ئـةوة    سةرةرِ

كراون كة ماوةي دواخستني دادبيني تياياندا بؤ ماوةي زؤر دواخراون وة رِةضاوي 
ئةوة نةكراوة كة بابةتي داواكان ثَيويستي بة يةكالكردنةوةي بة ثةلةية كة يةكةميان  

رِؤذ دادبيني  ٤٩رِؤذ و ضوارةميان  ٣٠ان رِؤذ و سَي يةمي ٤٨رِؤذ و دووةميان  ٤٩
  .تياياندا دواخراوة 

لة داوايةكةدا دادبيني تيايدا  لةاليـةن دادطـاي بـاري كةسـَيتي شـارةزورةوة       -٦
راوة كة دادطـا برِيـاري   دةستنيشاني ئةوة ك ٢٠١٠ش /١٣٩بة ذمارة   ،ئةنجامدراوة

) اعسـار (ي خـةرجي  كردني شارةزاي دادوةري بـؤ ديـاريكردني بـرِ   نةداوة بةدياري
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بةلَكو وةالَمي بريكاري داواكاري داوةتـةوة كـة دادطـا خـؤي بـرِي ئـةوة خةرجيـة        
  .دياري ئةكات 

كة لة اليةن دادطاي  ٢٠١٠/ ب/ ٨٥٥لةفؤرمَيكى تردا لةسةر داوايةك بة ذمارة  -٧
دادطا لة دانيشتنَيكي  ،كراوة دةستنيشانى ئةوة بةرايي سليماني ضوارةمةوة بينراوة،

دبينيدا برِيـاري داوة بـة نوسـراوكردن بـؤ فةرمانطةيـةكي حكـومي بةمةبةسـتي        دا
رِاي ئةوةي كة ضةند جارَيك دادبيني رةسة ،هَيناني دؤسيةي ثرؤذةي بابةتي داواكة

تـردا دادطـا برِيـاري داوة كـة     م لة دانيشتني دادبينـي دوا آلبة ،لةو داوايةدا نةبينراوة
م دادطا تَيبينـي  آلبة ،ناردني دؤسيةي ناوبراو فةرمانطةكة بؤ  سةرجةختبكرَيتةوة لة

وة هيض نوسراوَيك نةكراوة بـؤ  ةن ئةمانةئةوةي نةكردوة كة لةجاري يةكةمدا لة الي
تاوةكو جةختيان لةسـةر بكاتـةوة    ،فةرمانطةي ناوبراو بؤ ناردني دؤسيةي ناوبراو

روةها و هـة  ئةمةش لةاليةكةوة ئةبَيتـة هـؤي دواكـةوتني يةكالكردنـةوةي داواكـة     
  .نةداوة دووجار بؤ هةمان هؤ كة ياسا رَِيي ثَيدواخستني دادبيني بؤ 

-اليـةن دادطـاي بـاري كةسـَيتي سـيَ     ةل داوايةك كة لة فؤرمَيكى تردا لةسةر -٨
دانيشتني لةكراوة  دةستنيشانى ئةوة ٢٠١٠/ش/١٦٢٥سليمانى وة بينراوة بة ذمارة 

زةنطي تةلةفوني ناوخؤي دادطـاي بـؤ   دادوةر  ،دا لةكاتي دادبينيدا ٩/٦/٢٠١٠رِؤذي 
لـة   يةكةي داوةتةوة و دادبيني لةداواكـةدا  ةر وةالَمي ثةيوةنديهاتووة و بةرَِيز دادو

ــاوةي ــرِاو  مـ ــةكردني دادوةردا ثضـ ــةو ،ةقسـ ــووني ثةيوةنديدواي تـ ــة او بـ يةكـ
  .بة دادبيني لةداواكةدادةستكراوةتةوة 

، هـةولَير  اي بـاري كةسـَيتي   لـة دادطـ   ٢٠١٠/ش/٨٧١لة داوايةكدا بـة ذمـارة    -٩
بـة   بـةرَِيز دادوةري دادطـا لـةدوا دانيشـتني دادبينيـدا و     كـراوة   دةستنيشانى ئـةوة 

لة كاتَيكدا كة بـة ثَيـي    ،كردني داواكة)ترك(ني داوالةسةركراو برِياريدا بة ئامادةبوو
 ،ياسا ثَيويست بوو لةسةر دادطا كة داوالةسةركراو ئامادة بكات و ثرسياري لَيبكات

ةوَيت بة داواكةدا برِوات بـة ثَيـى   ئايا داواي ثوضةلَكردنةوةي داواكة ئةكات يان دةي
  .يةكان لة ياساي دادبينيية شارستاني ٥٤ماددةي 

دادطاي بــاري لــة ٢٠١٠/ش/١٢٠٩داواي ذمــارة  لــة فــؤرمَيكى تــردا لةســةر -١٠
 ٣١/٥/٢٠١٠دانيشـتني دادبينـي   لةكراوة  سليمانى دةستنيشانى ئةوة–كةسَيتى ثَينج 

دادبينـي لـة    بةرَِيز دادوةر زةنطي مؤبايلي بؤ هاتووة و ئةويش وةالَمي داوةتـةوةو  
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يةكـةي كؤتـايي هـاتووة و دواتـر     تا ثةيوةندي ضووةماوةيةكي ثَي وة وداواكةدا ثضرِا
  .بة دادبيني دةستكراوةتةوة

لة بةردةم دادطـاي بـاري كةسـَيتي هـةولَير      ٢٠١٠/ش/٤٨٣لة داواي ذمارة   -١١
دةستنيشاني ئةو حالَةتة كراوة كة بابـةتي داواكـة ثةسـةندكردني تـةالقي دةرةكـي      

بـة داواي    بووة وة داوالةسـةركراو ئامـادة بـووة و دانـي نـاوة و اقـراري كـردوة       
بةآلم بةرَِيز دادوةري دادطا سوور بووة لةسةر ئـةوةي كـة بةلَطـةي تـري      ،داواكار

  .ةيلة داواكار بؤ سةلماندني داواكداواكردوة 
لة بـةردةم دادطـاي بـةرايي     ٢٠١٠/ب/٢٩٣٧داواي ذمارة لةحالَةتَيكي تردا لة -١٢
لـة كؤنـوس و سـةر      ٢٣/١/٢٠١١دادبيني لة داواكة دواخراوة بؤ  ،سليمانى -يةكةم

كة لةسةر  ٢٣/١٢/٢٠١٠بة  م دواتر بةروارةكة كراوةآلبة ،فايلي داواكة دياريكرابوو
 ٢٣/١٢/٢٠١٠وة لةبـــةرواري دواييـــدا  بـــةرطي فايلةكـــة بـــة رِوونـــي ديـــاربوو 

  نةبووةو داواكة ثوضةلَكراوةتةوة ئامادة ةرركداوالةسةركراو ئامادةبووة و داوالةسة
لةبةردةم دادطاي تَيهةلَضـونةوةي ناوضـةي    ٢٠١٠/ س/ ١٧٤لةداواي ذمارة  -١٣

 ئاطـابووة َيدادطـا لةدانيشـتنَيكي دادبينيـدا، ب   كـراوة كـة   ة سلَيماني دةستنيشانى ئـةو 
بؤ دواخسـتني سـةرجةم  داواكـانى     ،لةوةى ثارَيزةرى مستأنف  طشتاندنى هةبووة

برِيــارى كؤتــايى  ٢٠١٠-١٢-٢١لةبــةروارى  ،دادبينــى لةدؤســيةكةدا ئــةنجام داوة
  . لةداواكةدا دةركردوة

ــةرواري     ١٤ ــة ب ــاتووة ل ــردا ه ــؤرمَيكى ت ــة ف ــاري   ٢٣/١١/٢٠١٠ل ــةدادطاي ب ل
ــ ،شارســتاني ســلَيماني ةوة كــراوة لــة داوايةكــدا دادطــا  ســوَيندي  دةستنيشــانى ئ

بة بَي ئةوةي سوَيندي بـدات بـة    ،)ضي رِاستة ئةوة ئةلََيم (شايةتَيكي داوة بة ووتني 
  .لة ياسادا هاتووةخواي طةورة وةك ضؤن 

لةكاتـذمَير   ٢٤/١/٢٠١٠بةرواري لةفؤرمَيكى تردا دةستنيشانى ئةوةكراوة لة -١٥
دادبيني رِاطيراوة بةهؤي ئةوةى بـةرَِيز   )يةكي هةولَيردادطاي بةرايي (يانزة و نيو لة

ي ضـةند ثارَيزةرَيـك دةسـتي كـرد     ئامـةدةبوون بة دادوةري دادطا لة هؤلَي دادبينيدا
ــان بة ــةرة كَيش ــة      ،جط ــتان ب ــةماني كوردس ــاري ثةرل ــوني برِي ــةرةرِاي دةرض س

دةدرَيت  يةكاندا و سزاداني سةرثَيضيكارتيشوَينة طشن لةقةدةغةكردني جطةرةكَيشا
  . لةكاتي رووداني سةرثَيضي لةو بابةتةدا
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درَيــذ و  و دواخســتني دادبينيــةكان بــؤ مــاوةي دوور: ســَي يــةم 
  .ثَيضةوانةي ياسا دواكةوتني يةكالكردنةوةي داواكان

ــي دادط  ــة رِةوش ــةبارةت ب ــة س ــان ل ــة  اك ــةو داوايان ــةوةي ئ خَيرايي يةكالكردن
بــةديهَيناني لةكــة بــة بةشــَيك   لةبةردةميــدان بــؤ ئةنجامــدانى دادوةريكــردن     

دةستنيشان بكرَيـت   ييدادثةروةري دادةنرَيت ، توانراوة  ضةندةها ثَيشَيلكارى ياسا
  :بةم شَيوةيةى خوارةوة

ــوان لةضــةندةها داوادا دةستنيشــاني ئــةو ثَيشــَيلكارية كــ -١ راوة كــة مــاوةي نَي
لةياسـاي   ٦٢ي مـاددة  ٣َيضـةوانةي برِطـةي   يةكان زؤر درَيذ ئةبَيتـةوة بـة ث  دادبيني

يةكان كة نابَيـت ئـةو ماوةيـة لـة بيسـت رِؤذ تَيثـةرِيت وة ئـةم        دادبينيية شارستاني
 بـةهؤى  داهـةرَيمى كوردسـتان  هةموو دادطاكـاني  الَةتة بة ئاشكرا دةردةكةوَيت لةح

سـةرقالَى دادوةرى بـةديل و ثَيكنـةهاتني     مؤلَةت وةرطرتني هةندَيك لـةدادوةران و 
و تـةرخانكردني   هؤكـارَيكى تـر   هـةر يان مارةي دادوةران دادطاكان لةبةر كةمي ذ

بـةى كـات   ، زؤرةكان لةاليـةن دادطاكانـةوة  دانى دادبينيـ ئةنجامـ  ماوةيةكى كةم بـؤ 
  .ذمَيرةلةنَيوان دوو بؤ سَى كات

لةفؤرمَيكى تـردا دةستنيشـانى ئـةوة كـراوة دةسـةالَتى دادوةرى لةهـةرَيمى        -٢
ك دةسةالَتَيكى سـةربةخؤ مامةلَـة ناكـات    وةك ضؤن لةزؤر رِوةوة وة ،كوردستاندا

بةهةمان شَيوة  لةطةلَ ئةو ثشـوة رِةسـميانةى    ،طةلَ دةسةالَتةكانى ترى هةرَيمدالة
ــةنرَيت  ــةناكاودا رِادةطةي ــةوة ل ــةن حكومةت ــةت  ،كةلةالي ــةكى حكوم وةك فةرمانطي

مامةلَةدةكات و وةك عورفَيكى نةخوازراو لةسةرجةم دادطاكاندا دةكرَيتـة ثشـووى   
سةرةرِاى ثَيشـَيلكردنى ياسـاو ثاشـكؤيةتى حكومـةت، ثَيشـَيلكردنى       رةسمى، ئةمة

اليةنةكانى داواكانة بةوةى لةبةروارى دادبينييةكى ديـاريكراودا سـةرجةم داواكـان    
 لة ناكاو كـران بـةدوو   ٢٠١٠-١١-١٥و١٤كاتَيكى تر وةك لةرِؤذانى  دوادةخرَين بؤ

ئةنجوومـةنى وةزيرانـى حكومـةتى     رِؤذى ثشووى رِةسمى لةاليـةن سـةرؤكايةتى  
  . هةرَيمى كوردستانةوة

لةم خشتةيةي خوارةوة ضةند حالَـةتَيكي دةستنيشـانكراو ئةخةينـة رِوو لـةم      -٣
  :بارةيةوة
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 ذمارةي داوا  ناوي دادطا  برِطةي ياساي ثَيشلكراو 

لةياســـاي  دادبينـــي  ٣برِطـــةي   ٦٢مـــادةي 
شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي 

  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ
ــادةي  لةياســـاي  دادبينـــي  ٣برِطـــةي  ٦٢مـ

شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي 
  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ

ــادةي  لةياســـاي  دادبينـــي  ٣برِطـــةي  ٦٢مـ
شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي 

  .بيست رؤذدواخستني دادبيني بؤ زياتر لة
ــادةي  لةياســـاي  دادبينـــي  ٣برِطـــةي  ٦٢مـ

شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي 
  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ

ــادةي  لةياســـاي  دادبينـــي  ٣برِطـــةي  ٦٢مـ
شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي 

  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ
  

ــادةي  لةياســـاي  دادبينـــي  ٣برِطـــةي  ٦٢مـ
شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي 

  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ
ــادةي  لةياســـاي  دادبينـــي  ٣برِطـــةي  ٦٢مـ

شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي 
  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ

ــادةي  لةياســـاي  دادبينـــي  ٣برِطـــةي ٦٢ مـ
ةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي شارستاني س

  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ
ــادةي  لةياســـاي  دادبينـــي  ٣برِطـــةي  ٦٢مـ

شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي 
  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ

ــادةي  لةياســـاي  دادبينـــي  ٣برِطـــةي  ٦٢مـ
تي شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويس
  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ

ــادةي  لةياســـاي  دادبينـــي  ٣برِطـــةي  ٦٢مـ

  ضوار/بةرايي سلَيماني 
  

  سَي/بةرايي هةولَير
  
  

  يةك/ بةرايي سلَيماني 
  

  يةك / بةرايي سلَيماني 
  

  دوو/ربةرايي هةولَي
  
  
  

  دوو/بةرايي سلَيماني 
  

  دوو/بةرايي سلَيماني 
  

  دوو/بةرايي سلَيماني 
  

  بةرايي هةلَةبجة
  
  

  يةك /بةرايي هةولَير
  

  يةك/بةرايي هةولَير
  
  

  ثَيداضونةوةي سلَيماني
  

  ثَيداضونةوةي سلَيماني
  

  ثَيداضونةوةي سلَيماني

  ٢٠١٠/ب/٨٥٥
  
  

  ٢٠١٠/ب/٢٢٣
  
  

  ٢٠١٠/ب/٢٠١٤
  
  

  ٢٠١٠/ب/٢٦٩٣
  
  

  ٢٠١٠/ب/٢٣٥٢
  
  
  

  ٢٠١٠/ب/٦٣٢
  
  

  ٢٠١٠/ب/٣٠١٤
  
  

  ٢٠٠٩/ب/٩٥٦
  
  

  ٢٠١٠/ب/٣٨٩
  
  

  ٢٠٠٨/ب/٤٧١
  
  

  ٢٠١٠/ب/١٨١٢
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شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي 
  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ

  
لةياســاي  دادبينــي   ٣برِطــةي  ٦٢ةمــادةي 

شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي 
  .تر لةبيست رؤذدواخستني دادبيني بؤ زيا

ــادةي  ــةي ٦٢مـ ــي   ٣برِطـ ــاي  دادبينـ لةياسـ
شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي 

  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ
ــادةي  ــةي ٦٢مـ ــي   ٣برِطـ ــاي  دادبينـ لةياسـ

شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي 
  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ

ــادةي  ــةي ٦٢مـ ــي   ٣برِطـ ــاي  دادبينـ لةياسـ
شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي 

  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ
ــادةي  ــةي ٦٢مـ ــي   ٣برِطـ ــاي  دادبينـ لةياسـ

شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي 
  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ

ــادةي  ــةي ٦٢مـ ــي   ٣برِطـ ــاي  دادبينـ لةياسـ
بارةت  بة دياريكردني ثَيويستي شارستاني سة

  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ
ــادةي  ــةي ٦٢مـ ــي   ٣برِطـ ــاي  دادبينـ لةياسـ

شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي 
  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ

ــادةي  ــةي ٦٢مـ ــي   ٣برِطـ ــاي  دادبينـ لةياسـ
شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي 

  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ
ــادةي  ــةي ٦٢مـ ــي   ٣برِطـ ــاي  دادبينـ لةياسـ

شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي 
  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ

 

  
  ثَيداضونةوةي سلَيماني

  
  ثَيداضونةوةي سلَيماني

  
  ونةوةي سلَيمانيثَيداض

  
بـــــــاري كةســـــــَيتي 

  يةك/سلَيماني
  

بـــــــاري كةســـــــَيتي 
  يةك/سلَيماني

  
  باري كةسَيتي سلَيماني 

  
 

  
  
  
  ٢٠١٠/س/١
  
  

  ٢٠٠٩/س/١١٤
  
  

  ٢٠١٠/س/٢٤
  
  

  ٢٠١٠/س/٧٩
  
  

  ٢٠٠٩/س/٩١
  
  

  ٢٠٠٩/س/١٧٣
  
  

  ٢٠١٠/ش/٢٤٧٧
  
  

  ٢٠٠٩/ش/١٩٠٦
  
  

  ٢٠١٠/ش/١٧٤٦

ــادةي  ــةي ٦٢مـ ــي   ٣برِطـ ــاي  دادبينـ لةياسـ
شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي 

  باري كةسَيتي سلَيماني 
  

  ٢٠١٠/ش/٩٥
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  : ضوارةم
  .واكاندائامادةنةبووني نوَينةري ياسايي اليةنةكانى حكومةت لة دا

ــةبوون و   ــةتي ئامادةن ــةر حالَ ــةن دام   لةس ــردن لةالي ــةمي ك ــا وكةمتةرخ دةزط
ةتانـــةي خـــوارةوة ئـــةم حالَ حكومييةكانـــةوة بـــؤ ئامـــادةبوون لةدادبينيةكانـــدا،

ــةوةي    ،دةستنيشــانكراون ــط يةكاليكردن ــؤي درةن ــة ه ــةوةى بوونةت ســةرةرِاى ئ
ثَيضةوانةي ياسـا  لةهـةمان    لةاليةن دادطاكانةوة بؤ ماوةي دوور ودرَيذ و ،داواكان

ضةند حالَـةتَيك بـةم    ،داوايانةدا ردانى سامانى طشتى لةوكاتدا هؤكارَيكة بؤ بةهةدة
  :.شَيوةيةي خوارةوة دةخةينة رِوو

دادطاي بةرايي سلَيماني دةستنيشـانى ئـةوة   لة ٢٠٠٨/ب/٣١٨٤لةداواي ذمارة  -١
ــة    ــغال و ئاوةدانكردن ــي ئيش ــةر وةزارةت ــة لةس ــة داواك ــاركرابووكراوةك  ،وة تؤم

 ثاشــان كؤتــايي هــاتوة و ســةرةرِاي ئــةوةي داواكــة زيــاتر لــة ســالََيكي ثَيضــوة و
يـةكان نـةبوو تـا برِيـاري     نةري ئةو اليةنـة ئامـادةي دادبيني  م نوَيآلبة ،يةكالبؤتةوة

  .)غيابي( تيادةرضوو بة
 دادطاي بةرايي سـلَيماني دةستنيشـانى ئـةوة   لة ٢٠٠٩/ب/٦٩٤لةداواي ذمارة  -٢
 بـؤ ديـاريكردني   ،شـارةوانييةكان تؤمـاركرابوو  اوة داواكة كة لةسةر وةزارةتـي  كر

نوَينـةري   ٢٥/١١/٢٠١٠و بـةرواري دادبينـي    ي نـاوةرؤكي داواكـة  قةرةبووي زيـان 
  .كة ئامادةي دادبيني يةكان نةبووةيةاليةنة حكومي

  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ
ــادةي  ــةي ٦٢مـ ــي   ٣برِطـ ــاي  دادبينـ لةياسـ

اني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي شارست
  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ

ــادةي  ــةي ٦٢مـ ــي   ٣برِطـ ــاي  دادبينـ لةياسـ
شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَيويستي 

  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ
ــادةي  ــةي ٦٢مـ ــي   ٣برِطـ ــاي  دادبينـ لةياسـ

ويستي شارستاني سةبارةت  بة دياريكردني ثَي
  .دواخستني دادبيني بؤ زياتر لةبيست رؤذ

 

  باري كةسَيتي سلَيماني 
  

  باري كةسَيتي سلَيماني 
  

  باري كةسَيتي سلَيماني 
  

  
  ٢٠١٠/ش/١٧١

  
  

  ٢٠١٠/ش/٩٨٥
  
  

  ٢٠٠٩/ش/١٥٥٧
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 لةدادطاي بةرايي سلَيماني دةستنيشـانى ئـةوة   ٢٠٠٨/ب/٣٤٩٨لةداواي ذمارة  -٣
نوَينـةري  وطوزار تؤمـار كرابـوو   ةبةرَيتي طشـتي طةشـت  كراوة داواكة لةسةر بةرَِيو

 .ئامادة نةبووة  يضةندةها دانيشتني دادبيناليةنة حكومييةكة لة
لـــةدادطاي بـــةرايي ســـلَيماني  ٢٠١٠/ب/٣٢٣هـــةروةها لـــةداواي ذمـــارة   -٤

تي بــةرطري داواكــة تؤمــاركرابوو لةســةر بةرَِيوةبــةرَي ،كــراوة دةستنيشــانى ئــةوة
 ٢/٨/٢٠١٠شارستاني سةرةرِاي تَيثةرِبووني ضوار دانيشتني دادبينـي تـا بـةرواري    

 . او ئامادةي دادبينييةكان نةبووةنوَينةري ياسايي بةرِوةبةرَيتي ناوبر

  
  : ثَينجةم

ثشتطوَي خستني برِيارةكـاني دادطاكـان لةاليـةن     وةآلمنةدانةوة و
  .هةندَيك لةفةرمانطة حكومييةكانةوة

ــةوةي داوا و برِيارةكــاســ ــة وةالَمنةدان ــةكردنيان ةبارةت ب ــا و جَيبةجَين ني دادط
ماوةي رِابــوردودا تــوانرا ضــةند حالَتَيــك دةستنيشــان بكرَيــت بــةم شــَيوةيةي  لــة

  : خوارةوة
ي دواي ئـةوةي دادطـا   ،لة دادطاي بةرايي رِانيـة  ٢٠١٠/ش/١٥٧داواي ذمارة لة-١

كة  ،وةبةرَيتي ضاكسازي ذنان و مناآلن كردووةبةرَِيناوبراو بة نوسراوَيك داواي لة
داوالةسةركراو لة داواي ناوبراودا كة لة بةرَِيوةبةرَيتي ناوبراو مـاوةي بةنـدكردني   

بـةآلم بةرِيوةبـةرَيتي    ،بةسةرئةبات ئامـادةي بكـةن لـة بـةرواري دادبينـي داواكـة      
كـة   ٢٠١٠-٥-٩لـة ) ٥٤٠(ناوبراو وةآلمي دادطاي داوةتـةوة بةنووسـراويان ذمـارة   

يــةو ي ئــةمني كــة ئــةم بيــانووةش ياســايي نينــاتوانن ئامــادةي بكــةن لةبــةر بــار
 .اني مافي داوالةسةركراو ئةطرَيتةخؤلةناوضوون و فةوت

/ ب/ ٢٩١٨لة داوايةكي تردا لة بـةردةم دادطـاي بـةرايي سـلَيماني بـة ذمـارة       -٢
ؤمار كرابـوو  كةداواكة لةسةر شارةواني سلَيماني ت كراوة دةستنيشانى ئةوة ٢٠٠٧

ــة       ــةركراوي ل ــةي داوالةس ــاي فةرمانط ــرِؤذةي بين ــةرةتاكاني ث ــا داواي س دادط
ــان كــردووة ــانزة دانيشــتني دادبينــي و نــؤ  ،فةرمانطــةي خؤي جــار  بــةآلم دواي ث

كة  ،كردنةوة لةسةر ئةو داواية هَيشتا ئةو سةرةتايانة رِةوانةي دادطا نةكراوةجةخت
  .بؤتة هؤي ثةكخستني دادبيني
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وو لـة داواي ذمـارة   دةستنيشان كراوة ئـةويش  برِيـاري دةرضـ    تَيكي ترحالَة-٣
بــراوة بــؤ فةرمانطــةي بــاري  ،دادطاي بــاري كةســَيتي هةلَةبجــةلــة ٢٠١٠/ش/٢٩٨

ــؤ هةلَةبجــةشارســتاني  ــاوةرِؤكى برِيارةكــة  ب ــةجَيكردنى ن ــو ،جَيب ــةت ب  ةوكةتايب
ة برِيـاري نـاوبراو   م فةرمانطةي ناوبراو ئامادةنـةبووة كـ  آلبة، )سةلماندنى نسب(بة

كـة ئةمـةش    ،تا داواكار رِةزامةندي اليةني ئاسـايش بةدةسـتنةهَينَيت   ،جَيبةجَيبكات
ثَيشَيلكردني سةروةري ياسـاية لـة    و يةخؤي لةخؤيدا دةستخستنة ناو كاري دادطا

 .اليةن فةرمانطةي ناوبراوةوة 
نـاوةرؤكي   ،نىبةردةم دادطاى بةرايى سليمالة، حالَةتَيكى تر دةستنيشانكراوة -٤

بـوو،  ) شـارةواني بازيـان  ( فةرمانطةي داوالةسةركراو لةو داوايةدا  داواكة لة سةر
كردنـةوة لةسـةر   دانيشتني دادبيني و شةش جـار جةخت بةآلم دواي تَيثةرِبووني نؤ 

نؤ طةيشـتة دادطـا كـة ئةمـةش زيـاتر لـة       داواكردني سةرةتاكاني ثرؤذةي داواكراو
كــردن لةداواكــةدا بــؤ هــؤي درَيذةكَيشــاني دادبيني بــووة مــانط و نيــوي خايانــد و 

 .ماوةيةكي زؤر
لة  ١٦٤٧٤نوسراوَيكي سةرؤكايةتي شارةواني سلَيمانيدا بة ذمارة هةروةها لة-٥
ــ دا ئاراســتةي داو ٢٧/٩/٢٠١٠ ــةتَيك بةدي دةكرَيت كــة اكــاري طشــتي كــردووة حال

بـةرايي سـلَيماني    رَيكي دادطـاي سةرؤكايةتي ناوبراو بةهؤي جَيبةجَينةكردني برِيـا 
لةاليةن بةرَيوةبةرَيتي تؤماركردني خانوبـةرةي سـلَيماني و    ١٩٧٤/ب/٢٦٦ذمارة بة

كةمتةرخــةمي كــردن لةجَيبةجَيكردنيــدا كــة ناوةرؤكةكــةي تؤمــاركردني مولَكَيكــة 
ري يةوة كـة بـة برِيـا   وي سةرؤكايةتي شارةواني سـلَيماني بة نا ٢م)٣٨(بةرِووبةرى 

ــة  ــاوبراو خؤمالَ ــراوة دادطــاي ن ــةوةك ــةو هؤي ســةرؤكايةتي شــارةواني داواي  ، ب
داواكاري طشتي كردووة كة بةدواداضـوون بـؤ ئـةو بابةتـة بكـةن بـة مةبةسـتي        لة

جَيبةجَيكردني ئةو برِيارة، هةرضةندة دادطاى بةرايى سليمانى ضـةندين جـار داواى   
ــارة       ــةو برِي ــردوة كةئ ــلَيماني ك ــةرةي س ــاركردني خانوب ــةرَيتي تؤم ــة بةرَيوةب ل

ســالَ ئــةو برِيــارة  نــؤ م ثــاش تَيثــةرِبوونى زيــاتر لةبيســت وآلبــة ،جَيبةجَيبكــةن
 !!!!جَيبةجَينةكراوة
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  : شةشةم
اليــةن نايةكســاني و جيــاوازيكردن لــةنَيوان داوا بينراوةكانــدا لة

  .دادطاوة  كهةندَي
بينيني هةنـدَيك داوادا لـة اليـةن    بة نايةكساني و  جيـاوازي كـردن لـة   سةبارةت 

ك دادطـاوة تـوانراوة ضـةندين حالَـةت دةستنيشـان بكرَيـت كـة بـووني ئـةم          هةندَي
دادطا و بَيزاري ي  ةسومع حالَةتانة بةتايبةتي كاريطةري خراثي ئةبَيت لةسةر ناو و

  -:ئةو حالَةتانةش بةم شَيوةيةى خوارةوةية  ،الي خةلَك دروست ئةكات
كةسـَيتي سـَيهةم    لةبـةردةم دادطـاي بـاري    ٢٠١٠/ش/٢٢٦٧لة داواي ذمـارة   -١

تؤمـاركراوة   ٢٠١٠-٥-١٧كراوة  ئةم داواية لةبةروارى  لةهةولَيردةستنيشانى ئةوة
ي ئةم دادطاية بةئاشـكرا  ضونكة دادوةر ،رضووةا دةدبرِياري تَي لةهةمان بةرواردا و

ئةوةي خزمي من بكات لةبةر بة دادوةري يةكةم بلََين ئةم داواية هةوالَةيووتبووي 
  .كردنةيش ثَيضةوانةى كارى دادوةركةم، ئةمةدةسم ةحخؤمن بابؤيان 

سليمانى -لةبةردةم دادطاي باري كةسَيتي سَي ٢٠١٠/ش/١٧٧٥لةداواي ذمارة -٢
دواخـرا بـؤ    ٢٧/٥/٢٠١٠رِؤذي دادبينـي  يـة لـة  كراوة كة ئةم داوا دةستنيشانى ئةوة

ئـةخرا  ايدا دوان دادطا دادبيني تيكاتَيكدا كة داواكاني تر لة هةمالة ،٨/٦/٢٠١٠رِؤذي 
 .كة ئةمةش جَيطةي سةرنجة ١٣/٧/٢٠١٠بؤ 
 -كة لة اليةن دادطـاي بـاري كةسـَيتي دووةم   ٢٠١٠/ش/٢٤٥٤لة داواي ذمارة -٣

ؤلَةتي ئةو دادطاية مدا بةرَِيز دادوةري ٨/٩/٢٠١٠لةرِؤذي دادبيني  ،سليمانى  ئةبينرا
جطـة   ،يةوة دواخـران هةموو داواكاني ئةو دادطاية بةو هؤئاسايي بووة و دادبيني لة

ادوةرَيكـي دادطايـة ئـةم داوايـة     ئةوةي اليةنَيكي ئةم داواية خزمي دلةم داواية لةبةر
ـ  لة هـةمان رِؤذدا   و  يةمةوة بينرالةاليةن دادطاي باري كةسَيتي سَي ا دبرِياريشـي تَي

 .دةركرا
لةبـةردةم دادطـاي بـاري كةسـَيتي سـلَيماني       ٢٠١٠/ش/٢٤٧٤لةداواي ذمارة -٤

دا تؤمـاركراوة وة بـةرواري    ٢٩/٧بـةرواري  ئةم داواية لةكراوة  انى ئةوةدةستنيش
كاتَيكـدا داواكـاني تـر ئـةو     ة بؤ دادبيني واتـة دواي دوو رِؤذ، لة كراوي بؤ دياري١/٨

كي كـة نايةكسـانية   .دواتري بؤ دياريكراوة بؤ دادبينـي دادطاية بةرواري دوو مانط 
  .ئاشكراو زةقي تيا دةردةكةوَيت
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فورمدا هاتووة لةسـةر دوو داواى بينينـى منـدالَ لةاليـةن دايـك يـان        لة دوو -٥
دةشـتى هـةولَير، دةستنيشـانى     باوك لةبةردةم دادطاكانى بارى كةسَيتى هـةولَير و 

ةكاندا بينينى مندالَ كردنى ماوةىيلةديار دوو داوايةدا جياوازى زؤر كراوة لةو ئةوة
 ماوةكة ةم دادطاى دةشتى هةولَيرلةبةرد) ٢٠١٠/ش/٧٧(هةية، وةك لةداواى ذمارة 

ئةم ماوةية زؤر ناواقعيـة، ئةمـة    ،نيو سةعات و يةك جار لةمانطَيدا ديارى كراوة بة
 لةبـةردةم دادطـاى بـارى   ) ٢٠١٠/ش/٢١١٠(لةاليةكى تر لـةداواى ذمـارة   لةاليةك و

ــةو ماوةيــة بــةهيض شــَيوةيةك ديــارى نــةكراوة بــؤ    كةســَيتى يةكــةم لةهــةولَير ئ
 .!!!كةسَي جارة لةمانطَيكدا ةبينينةكةى تيادا ئةنجام دةدرَيت،هةرجارَيك ك

 

 

  جؤراو جؤر:  حةوتةم 
ةتَيكي جؤراوجــؤر دةستنيشــان بكرَيــت ئــةوانيش بــةم وة تــوانراوة ضــةند حالَــ

  -:جؤرةي خوارةوة 
ــاكو   -١ ــةوةكراوة ت ــانى ئ ــدا دةستنيش ــراوةكانى   لةفؤرمَيك ــتاش لةنووس ئَيس

ــدا كةئاراســتةى ال ثةيوةنــدارةكان دةكرَيــت بةشــَيوةيةكى  يةنــةزؤربــةى دادطاكان
، ووسـراوةكان بةدةسـتنوس دةنووسـرَين   نانوسرَيت سـةرةرِاى ئـةوةى ن   شايستة

لة دادطاي  ٢٠١٠/ش/٧٧٢نمونة لة داواي ذمارة  بؤ ،طرنطى بةشَيوازةكةشى نادرَيت
دا نوسـراوَيك ئاراسـتةي    ٢/١١/٢٠١٠سـليمانى لـة بـةرواري     -باري كةسَيتي يةك

نوسـراوة  ئةوةي تَيبيني كرا كـة ئـةم     ،بةغداد كراوةسةرؤك كؤمار لة ةتيسكرتاري
ايـة  ودةبوبة دةستنوس نوسراوة و لةنيو كاغةزدا  و بـة دةسـتوخةتَيكي نارَِيـك كة   

ــةو جــؤرة  و   هــةموو شــوَينةكاني تــر ئارةســتةكردني نوســراو بــؤ جَيطةيــةكي ل
 .بةكؤمثيوتةر بكراية

 

دادطاي بـاري  لـة  ٢٠١٠/ش/١٢٤مـارة  ذداواي لـة كـراوة   دةستنيشانى ئةوة -٢
 و ثاشان تةمييز كراوةتـةوة  ،دااتَيك برِياري دةرضوو لةو داوايةكةسَيتي هةلَةبجة ك

ــة   ــة ل ــةن   ٢٥/٤/٢٠١٠الئحــةي تةمييزكردنةوةك ــراوة لةالي ــا ك ــة دادط ثَيشــكةش ب
هَيشتا داواكـة رِةوانـةي دادطـاي     ١٣/٦/٢٠١٠بةالَم تا بةرواري  ،وةداوالةسةركراوة

 .ز نةكراوةيتةمي
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كـراوة كـة زؤربـةى دادطـا مةدةنيـةكان كـار        لةفؤرمَيكدا دةستنيشانى ئـةوة  -٤
 لـة  )٩/١٤/٢٣١٠٢(بةبرِيارَيكى وةزارةتى دارايى حكومةتى هـةرَيم دةكـةن بـةذمارة   

ئــةوةى تَيبنــى دةكرَيــت ئــةم نووســراوة ئاراســتةى  ،)رســومات(بــؤ  ٢٢/١١/٢٠٠٧
بـةم   ن كـار كاية دادطايانرَيت هؤكارى ضازم نآلبة ،كاركردن ثَيى حكومةت كراوة بؤ

 .ثيادةى دةكةن برِيارة دةكةن لةكاتَيكدا ئاراستةى ئةمان نةكراوة و
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  )ضوارةمبةشى (

دةستخســتنة ســةر ثَيشــَيلكارييةكانى دادطــاى تــةميزى هــةرَيمى 
  كوردستان

حةوت حالَـةت دةستنيشـان بكرَيـت     و ثةنجا) ٥٧( دا توانرا ٢٠١٠لةماوةى سالَى 
دادطـاى تـةميزى هـةرَيمي كوردسـتان كـة بـاآلترين دةسـتةى دادوةرى و         رسةلة

دةسـةآلتي   ناوي بةسةر هةموو دادطاكـاني تـردا لـة   دةسةآلتي ضاودَيرى و وياليةت
دادوةرى هةرَيمدا هةية،  كـة اليـةني خـاوةن كَيشـةى مـةدةني و سـزايي وةك دوا       

اراسـتني  ة ئامـانجي ث ئةويش بـ  ،ثةناطا بؤ ضارةسةرى كَيشةكةيان ثةناى بؤ دةبةن
ياسا لةاليـةن هةنـدَيك دادطـاى تـرةوة، بـةآلم ئـةوةى لـةم        مافةكانيان و النةدان لة
ئـةويش وةآلم   ،بةدياردةيةكى نَيطـةتيظ لةقةلَـةم دةدرَيـت    دادطايةدا تَيبيني كراوة و

ئــةم دادطايــة، ئةمــةش  نةدانــةوةى خَيــرا بــؤ داوا تةميزيــةكاني ثَيشكةشــكراو بــؤ 
دةســةآلتي دادوةرى دادةنَيــت، هاووآلتيــان بة ةســةر متمانــةىكاريطــةرى خــراث ل

ئةمـة   سةرةرِاى ئةوةى ثَيشَيلكارييةكى زةقى مافى تؤمةتباران و راطيراوانى تَيداية،
لةاليةك، لةاليةكى ترةوةجياوازى دةكرَيت لةكـةمى و زؤرى ثَيضـوونى دةركردنـى    

ــ  ةش جــارَيكى تــر برِيارةكــانى دادطــاى تــةميز لةســةر كَيشــةكانى بــةردةمى، ئةم
كاريطةرى خراثي هةية لةسةر متمانةى هاوالَتيان بةدادطاكان لةبرِياردانـدا لةسـةر   

   -:كَيشةكان، حالَةتةكانيش بةم شَيوةيةى الى خوارةوة بوون

  -:دةستنيشانكردنى حالَةتةكان
ي كردنـةوةي  يانةي خـوارةوة دةستنيشـاني حالَـةتي درةنـط يـةكال     يلةم دؤسـيَ  

ناردنةوةيان بؤ دادطاكانيان لةاليةن دادطايي تةميزي هـةرَيمي   دؤسيةكان و درةنط
كوردستانةوة دياريكراوة لـة طـةلَ ئـةو ماوةيـةي كـة دؤسـيةكان ماونةتـةوة لـةو         

ئـةوةى جَيطـةى    ،دادطايةدا، بةم شَيوةيةي خوارةوة تاكو بـةرواري رةصـدكردنيان  
برِيـارى تَيـدا    كدهـؤ ، كةدادطاى تاوانةكانى )٢٠٠٧/ج/٣٤١(سةرنجة دؤسَيى ذمارة 

ئـةم   كـراوة  كراوة دةستنيشانى ئةوة دواتر رِةوانةى دادطاى تةمييز و دةركردووة،
برِيـارى دادطـاى    بيست رؤذى ثَيضووة تاكو وهةزارو سةد  ١١٢٠نزيكةى دؤسيية 

ــةمييز دةرضــووة ــر دةســتخراوةتة ، ت ــةكى ت ــةالَم لةالي ــارة  ب  ســةر دؤســيةى ذم
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ــ  )٢٠٠٨/س/١٠٦( ــةدادطاى تَيهةلَض ــة  كةل ــليمانى ل ــةى س  ٢٠١٠-٦-٢٢وونةى ناوض
-٨-٤لـة  كـراوة و  رِةوانـةى دادطـاى تـةمييز    ٢٢/٧/٢٠١٠لة ادةرضووة ودبرِيارى تَي

واتـة   ،لةاليةن دادطاى تةمييزى هةرَيمى كوردستان برِيارى تيـادا دةرضـووة   ٢٠١٠
، هةروةها دةستنيشـانى ئـةوةش كـراوة    !!دوانزة رِؤذ لةناردنى دؤسيةكة ١٢دواى 

ـ    لـةد  )٢٠٠٩/ب/٨٣١( ؤسيةى ذمـارة لةسةر د دا ادطاى بـةرايى سـليمانى برِيـارى تَي
 تةمييزكراوةتـةوة رِةوانـةى دادطـاى تـةمييز     ٢٠٠٩-١٠-٢١دواتـر لـة    دةرضووة و
 برِيارى تيادا دةرضووة واتة دواى يةك مـانط و  ٢٠٠٩-١٢-١٦بةروارى كراوة و لة
  !!.ثَينج رِؤذ بيست و

ةكةدا هاتووة، تَيبينى ئةوة دةكرَيت كةماوةى هةروةها لةو دؤسَييانةى كةلةخشت 
 بؤ شةش مانططاى تةميزى هةرَيمى كوردستان لةماوةى دلةدا ى دؤسيةكانمانةوة

  :دةبَيت، بةم شَيوةيةى خوارةوةسَى سالَ 
  
ذمــــارةي  ت

  دؤسَيية
مـــــادةي  ناوي دادطا

  ياسايي
مــــــاوةي مانــــــةوةي  
ــاي  ــة دادطـ ــيةكان لـ دؤسـ
ــةرَيمي   ــةمييزي هــــ تــــ

  كوردستان
/ج/٣٤١  ١

٢٠٠٧  
ــةزار ١١٢٠  ع.س.ي انى دهؤكتاوانةك ــةد و هـ  و سـ

  بيست رؤذ
/ج/١٣٣  ٢

٢٠٠٨  
نةوجـــــــةوانانى

  هةولَير
٤٤٣/٣١

  ع.س.ى
  هةشت مانط

/ج/٣٣٠  ٣
٢٠٠٨  

٤٠٦ دهؤكتاوانةكاني
  ع.س.ى

  دووسالَ

/ج/٣٧٧  ٤
٢٠٠٨  

.................. تاوانةكاني دهؤك
.  

  دووسالَ

/ج/٤٨٧  ٥
٢٠٠٩  

-٢١ دهؤكاوانةكانىت
ــاى  ياســــ
ضــــــــةك 

  هةلَطرتن

  شةش مانط

 يةك سالَ.................. تاوانةكاني دهؤك/ج/٤٥٧  ٦
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٢٠٠٩ ... 
/ج/٢٣٠  ٧

٢٠٠٩  
-٢١ تاوانةكاني دهؤك

ــاى  ياســــ
ضــــــــةك 

  هةلَطرتن

  هةشت مانط

/ج/٥٢٨  ٨
٢٠٠٩  

ــة ٢٩٢ تاوانةكاني دهؤك لـــ
  ع.س.ي

  مانط هةشت

/ج/١٢  ٩
٢٠٠٩  

ــة ٤٠٦ تاوانةكاني دهؤك لـــ
  ع.س.ي

 سالَيةك 

/ج/٢١٦  ١٠
٢٠٠٩  

-٢١ دهؤكتاوانةكاني
ــاى  ياســــ
ضــــــــةك 

  هةلَطرتن

 سالَيةك 

/ج/٩٥  ١١
٢٠٠٩  

نةوجـــــــةواناني
  هةولَير

ــانط و   ضــواردة حــةوت م
  رِؤذ

/ج/٧٦٠  ١٢
٢٠٠٩  

ــاواني ــةكتــ /يــ
   سلَيماني

ــواردة   ــانط وض  هةشــت م
  رِؤذ

/ج/١٤  ١٣
٢٠٠٨  

ــاواني تــــــــــــ
   لَيروهة/دووةم

  سالََيك وثَينج مانط 

/ج/١٣١  ١٤
٢٠٠٩  

ــتا ةكانىوانـــــــ
  هةولَير

  شةش مانط 

/ج/١٥٣  ١٥
٢٠٠٩  

  شةش مانط  هةولَيرتاواني

/ج/٦٨  ١٦
٢٠٠٩  

نةوجـــــــةواناني
  هةولَير

  حةوت مانط 
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  )بةشى ثَينجةم(

ــةكاني    ــَيلكاريي لةفةرمانط ــةكاني ثَيش ــةر حالَةت ــتنة س دةستخس
  جَيبةجَيكردن سلَيمانى و هةولَير و دهوك

  
لةاليةن فةرمانطـة   حالَةتى ثَيشَيلكارى ثانزة) ١٥( لةم بةشةدا دةستخراوةتة سةر

لةفةرمانطـةكاني   دؤسيانةى كةدانراون بؤجَيبةجَيكردن جياجياكانى حكومةتةوة لةو
، سةرجةم دؤسـيةكان برِيـارى دادطـاى    سلَيمانى و هةولَير و دهوك  نىجَيبةجَيكرد

بةسـتةبوونَيكى  ثابةندى اليةنى حكومى كراوة بة جَيبـةجَيكردنى وا  تَيدا دةرضووة و
  .ياساى 

  -: بوون بةم شَيوةيةى الى خوارةوةحالَةتةكانيش  
ثَيشَيلكاريان بةرامبةر سـةروةرى ياسـا تَيـدا     ئةو حالَةتانةى دةستنيشانكراون و

ى و ثـارتى سياسـى وكؤمثانياكـان    و لةاليـةن هةنـدَيك اليـةني حكـوم     تؤماركراوة
جَيبةجَي ناكةن يان كةمتةرخـةمي   اندادطاك،  كة برِيارةكاني لةهةرَيمى كوردستاندا

ــن بة    ــةروةها هةلَناس ــةن،  ه ــدا دةك ــةجَيكردني برِيارةكان ــةو لةجَيب ــدانى ئ  ئةنجام
  .شوَينة ثَيويستيانةى كةبةثَيي ياسا دياريكراوةرَيو

بةشـــَيوةيةكي طشـــتي دةتـــوانين هـــةموو ئـــةو برِيارانـــةى كةبـــةثَيى ياســـا  
  -:ةينجَيبةجَينةكراون بةم شَيوةية ثؤلَينيان دةك

  .مولَك ردنىبةرهةلَستي كردن لة تةمليك -١
  . طةرِانةوةى برِة ثارة -٢
  .ماندووبوونى ثارَيزةرايةتى -٣
  .انقةرةبووكردنةوةى زي -٤
  .مولَك كرَيي هاوشَيوة -٥
  .برِيارى كوذاندنةوةى مولَك هةلَوةشاندنةوةى -٦
  .رَيطرتن لةبةكارهَيناني مولَك -٧
  .كلةسةر مولَ البردني دةستي داطيركار -٨
  .هةلَوةشاندنةوةى طرَيبةستى بةكرَيدان-٩
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ئةمةش ناوى ئةو اليةنانةية كة برِيارةكاني دادطايان جَيبةجَي نةكردووة، : يةكةم

  -:لة بةرَيوةبةرايةتيةكاني جَيبةجَي كردن
  
ذمـــــارةى اليةنى ثَيشَيلكار  ذ

  حالَةت
ــةتى  نــــــاوي بةرَِيوةبةرايــــ

  جَيبةجَيكردن
ــواى  ١ ى)٣٢(ليــــــــــــــ

ــدةى  شــارةزوورى فةرمان
  )ك.ن.ى(

  هةلَةبجةجَيبةجَيكردني يةك حالَةت

ــتى  ٢ ــةتى طشـ بةرَِيوةبةرايـ
  شارةوانيةكانى هةولَير

  دةشتى هةولَيرجَيبةجَيكردني حالَةتيةك

ــتى  ٣ ــةتى طشـ بةرَِيوةبةرايـ
   سليمانى/طةشت وطوزار

  سليمانىجَيبةجَيكردني حالَةتيةك

  سليمانىجَيبةجَي كردني لَةتيةك حا شارةوانى ثيرةمةطرون  ٤
  سليمانىجَيبةجَيكردني يةك حالَةت شارةوانى رِاثةرين  ٥
ــان  ٦ ــاى نؤكـــ -كؤمثانيـــ

  سليمانى
  سليمانىجَيبةجَي كردني يةك حالَةت

  جَيبةجَي كردني دهؤك حالَةتدوو وةزارةتى شارةوانيةكان  ٧
ــةتى  ٨ بةرَِيوةبةرايـــــــــــ

دابةشــــكردنى كارةبــــاى 
  شارةزوور

  هةلَةبجةجَيبةجَي كردني تيةك حالَة

   هةلَةبجةجَيبةجَيكردنى  يةك حالَةت شارةوانى هةلَةبجة  ٩
  جَيبةجَيكردنى سلَيمانى حالَةتدوو شارةوانى سليمانى  ١٠

تَيبينةرايةتى تؤمـاركردنى  ١١
  خانووبةرةى بازيان

  جَيبةجَيكردنى سلَيمانى حالَةتيةك
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  :َيلكاريةكاني تَيدا تؤماركراوةئةمةش ذمارةى ئةو مةلةفانةية كة ثَيش
  
  شار ذمارةى دؤسيية  ذ
  هةلَةبجة ٢٠١٠/ت/٥  ١
  سليمانى ٥٣٧/٢٠٠٨  ٢
  سليمانى ٥٤٨/٢٠٠٨  ٣
  سليمانى ٥٩٨/٢٠٠٨  ٤
  سليمانى ٥٢٩/٢٠٠٨  ٥
  سليمانى ٤٠١/٢٠٠٨  ٦
  هةولَير ٢٠١٠/ج/٧٢  ٧
  سليمانى ٩٣٠/٢٠٠٨  ٨
  دهؤك ٢٠١٠/ت/١٥٦  ٩

  َيرهةول ٣٢١٤/٢٠٠٩  ١٠
  هةلَةبجة ٢٠١٠/ت/١٨٩  ١١
  هةلَةبجة ٢٠١٠/ت/١٩٢  ١٢
  هةلَةبجة ١٦٢/٢٠٠٩  ١٣
  دهؤك ٢٠٠٩/ت/٤٩  ١٤
  سليمانى ٣٥٠/٢٠٠٨  ١٥
  سليمانى ٤٣١/٢٠٠٨  ١٦

  
  -:ضةند زانياريةك لةسةر حالَةتةكان دةخةينة رِوو بةم شَيوةيةى خوارةوة

  ٢٠١٠/ت/٥(ذمارةلةفؤرمَيكدا دةستخراوةتة سةر دؤسيةى جَيبةجَيكردنى (
قـةرزار  كـراوة كة  لةفةرمانطةى جَيبةجَيكردنى شارى هةلَةبجة، دةستنيشـانى ئـةوة  

ــةليواى  ــمةرطةية ل ــةر )٣٢( ثَيش ــارةزوورى س ــزى   ى ش ــتى هَي ــدةى طش بةفةرمان
بؤ ئامادةكردنى  ،و برِيارى جَيبةجَيكارى هةلَةبجة دةرضووة )ك .ن.ى(ثَيشمةرطةى 

ــةجَيكارى   ــةوةالَمى جَيب ــةزؤر، ل ــراويان     ب ــة نووس ــاوبراو ب ــواى ن ــةدا لي هةلَةبج
ســةبارةت بــةئامادةكردنى ( وةالَميــان داوةتــةوة بــة ٢٠١٠-٣-٢٨لــة ) ٣٣٥(ذمــارة

ى شارةزوور دةبَيـت  ٣٢ئاطادارتان ئةكةين كة ئَيمة وةك ليواى (........)م.بةزؤرى ث
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 ةرطةكَيشـةيةكى ياسـاى ثَيشـم    لةرَِيطةى دادطاى باالَى ثَيشمةرطةوة ئاطادارى هةر
بكرينةوة نةك بةزؤرى ئَيوةى ياساناس، لةبةرئةوة نوسراوتان ئاراسـتةى دادطـاى   

ئَيمة ليـواى  ...بؤ ئاطاريتان.....لةياساكانى سةبازى بطرن باالَى ثَيشمةرطة بكةن ورَِيز
 ).٢٣(ى شارةزوورين نةك ليواى٣٢
 بجـة  هةلَةر دؤسيةيةكى ترى جَيبةجَيكردن لةسة لةفؤرمَيكى تردا دةستخراوةتة

ــةذمارة ــةذمارة   )٢٠٠٩/ت/١٩٢( ب ــا ب ــارى دادط ــةجَيكردنى برِي ــتى جَيب  ، بةمةبةس
ــاى    )٢٠٠٨/ب/٤٠٨( ــكردنى كارةبـ ــةتى دابةشـ ــدى بةرَيوةبةرايـ ــدا ثابةنـ ، كةتيايـ

بةهةماهــةنطى  ،شــارةزوور و بةرَِيوةبةرايــةتى طشــتى كارةبــاى ســليمانى كــراوة 
يست هةزار و حةوت سةد ضوار مليؤن و سةدو ب ضل و) ٤٤١٢٠٧٥٠( بةثَيدانى برِى

و ثةنجا دينار ، دةستنيشانى ئةوة كراوة كة بةرَيوةبةرايةتى دابةشكردنى كارةبـاى  
دا كـــة ئاراســـتةى  ٢/٣/٢٠١٠لـــة )  ٦٢٠(شـــارةزوور بـــة نوســـراويان ذمـــارة 

فةرمانطـةى  تى طشتى كارةباى سلَيمانى كراوة و وَينةيةكى لَيـدراوة بة بةرَيوةبةراية
جة سةبارةت بة جَيبةجَيكردنى بريارى دادطاى ئامـاذة بـؤكراو    جَيبةجَيكردنى هةلَةب

 تعويضـات و ) (٣٨٣٢(ذمَيرةى بودجـةى ثَيويسـت نيـة لـة    (ا هـاتووة  لةنوسراوةكةد
دة مليؤن دينار ) ١٠٠٠٠٠٠٠(ى برِدا بريتى بووة لة)٢٠٠٩(بودجةى سالَى )  غرامات

اوزى ياسـا و  دة مليـؤن دينارةكـةش خـةرج بكـةين تـةج     ) ١٠٠٠٠٠٠٠(، وة ئةطةر 
تـا كؤتـايى   ...................... نةهاتووة  ٢٠١٠، وة تا ئَيستا بودجةى سالَى رَينماييةكانين
ئةمةش ثَيويستى بةهةلَويستة لةسةركردن وضارةسةركردنة لةاليةن  ،)نوسراوةكة  
 .حكومةتةوة

  ــةفؤرمَيكى ــر  ل ــةتَيكى ت ــانى حالَ ــردا دةستنيش ــيةيةكى   ت ــةر دؤس ــراوة لةس ك
ــة ــةذمارة فةرمانطـ ــةولَير بـ ــةجَيكردنى هـ ــةدا  ،)٣٢١٤/٢٠٠٤( ى جَيبـ ــةم فؤرمـ لـ

اسـاييانةى  دةستخراوةتة سةر حالَةتَيكى زؤر جياواز كةتايبةتة بةو هةلَـةو الدانـة ي  
) تفتيش( دؤسييةدا، لةوانة ئةنجامدانى رَِيوشوَينى كةوتووة لةوكةئةو فةرمانطةية تَيي

ةسـتطيركردن و شـكاندنى قاصـةى    مالَى قةرزار و دةركردنـى برِيـارى د   ثشكنينى
ــةالَتى دادوةرى      ــة دةس ــاييانة ل ــوَينة ياس ــةم رَِيوش ــدانى ئ ــونكة ئةنجام ــارة، ض ث

) ١٩٧١سـالَى   ٢٣ ذمـارة  -بنةما دادطةريـة سـزاييةكان  (  لَيكؤلَينةوةية بةثَيى ياساى
  !!!نةك جَيبةجَيكارى دادى،
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  ثَيشنيارةكان

ــان و كةمك    ــارى دادطاك ــتركردنى ك ــةثَيناو باش ــَيلكارييةكان و  ل ــةوةى ثَيش ردن
نةهَيشتنى لةمثةر و ئاستةنطييةكانى بةردةم سةربةخؤبوونى دةسـةآلتى دادوةرى،  

  -:ئةم ضةند ثَيشَينيارة دةخةينةرِوو

 سةبارةت بةئةنجومةني دادوةري 

هـــةمواركردني ياســـاي دةســـةآلتي دادوةري لةهـــةرَيمي كوردســـتاندا،   -١
 .ربةخؤبوونى دةسةآلتي داوةريبةشَيوةيةك بطونجَيت لةطةلَ ثَيطة و سة

ــةي   -٢ ســةرؤكي ئةنجومــةني دادوةري  وةك ســةرؤكي دةســةآلتةكة مامةلَ
لةطةلَدا بكرَيت، هاوتاي سةرؤكي هةردوو دةسةآلتي ياسادانان و جَيبةجبـةجَيكردن  

 .بَيت، نةك بةثلةى وةزير دابنرَيت
ــت و هــةر    -٣ ــةن دةســةآلتةكةوة دابنرَي بودجــةي دةســةآلتي دادوةري لةالي
ي مـافي خـةرجكردنى هـةبَيت، نـةك لةاليـةن وةزارةتـى داراييـةوة رَينمـايي         خؤش

 .ضؤنيةتى خةرجكردنى دةربكرَيت
كـــاراكردني راطةيانـــدنى دادوةري و كردنـــةوةى بةرَِيوةبةرايةتييـــةكاني  -٤

راطةياندن لةسةرجةم دادطاي تَيهةلَضونةوةى ناوضةى هةولَير و سلَيماني و دهـؤك  
 .و طةرميان

َينماييانـةى كةلةئةنجومـةنى وةزيرانـي حكومـةتى هـةرَيمي      ئةو برِيـار و ر  -٥
كوردستان و هةر دةسةآلتَيكي ترةوة دةردةضَيت تةنها بؤ دامودةزطاكانى حكومةتة 
و ئةنجومةي دادوةري ثَيويسـتة سـةربةخؤيي خـؤي بثارَيزَيـت بةثابةنـد نـةبوون       

 ثَيوةي

ــةميكانيزميَ   -٦ ــةنى دادوةري بـ ــداماني ئةنجومـ ــةرؤك و ئةنـ ــاني سـ كي دانـ
 .ديموكراتيانة بَيت واتة بةهةلَبذاردن و بؤ ماوةيةكي دياريكراو

ثــةيمانطاي دادوةري و دادطــاي كــارطَيري بخرَينــةوة ذَيــر دةســةآلتي       -٧
  .ئةنجومةني دادوةري
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 سةبارةت بةدةسةآلتى جَيبةجَيكردن  

وةآلمثَيدانةوةى بةثةلة بؤ هـةموو داواكارييـةكانى دةسـةآلتى دادوةري و     -١
 .سةروةرى ياسا و سةربةخؤيي دةسةآلتى دادوةرييثَيشَيلنةكردني 

 .بةهَيزكردن و راهَيناني بةشى ياسايي لةناو دامودةزطاكانى حكومةتدا -٢
بةهَيزكردنى دامودةزطاكانى ثؤليس بؤ راثةرِاندن و جَيبةجَيكردني برٍِيـاري   -٣

 .دادطاكان
و لَيسةندنةوةى كارى لَيكؤلَينةوة بةضةند قؤناغَيك لـةدةزطاكانى ئاسـايش    -٤

 .ثَيسثاردني بةدةزطاكانى ثؤليس
سثاردني بنكةكانى طرتن و طواستنةوة لةشـارةكانى هـةرَيمى كوردسـتاندا     -٥

 .بةوةزارةتى داد
 درووستكردني بيناي نوَي بؤ سةرجةم بنكةكانى ثؤليس، بةشـَيوةيةك كـة   -٦

  . لةطةلَ بةرثرسيارييةتييةكانى سةر شانياندا هاوتا بَيت

 َينةوةسةبارةت بةدادطاكانى لَيكؤل 

زيادكردنى ذمارةى دادوةرانى لَيكؤلَينةوة و راهَينانيان لةسةر ئةنجامـدانى   -١
 .كارى لَيكؤلَينةوة بةسوود وةرطرتن لةتةكنةلؤذياى سةردةم

هةولَــدان بــؤ بةدةســتهَينان و ســوود وةرطــرتن لةتةكنــةلؤذياى ســةردةم  -٢
 .لةكارى لَيكؤلَينةوةدا

داريثَيكردنيان لةخولى راهَينان زيادكردنى ذمارةى لَيكؤلَةرانى دادي و بةش -٣
دواتر دةستبةكاربوونيان و طرنطي زياتريان ثَيبدرَيت لةرِووى ) تيؤرى و ثراكتيكي(

 .تواناى ماديي و مةعنةوييةوة
ــؤ      -٤ ــةرانى دادي ب ــكردنى لَيكؤلَ ــةوة و بةرثرس ــارى لَيكؤلَين ــدانى ك ئةنجام

ثؤليس بةجَيبـةجَيكردني   ئةنجامداني لَيكؤلَينةوة لةدؤسَيكاندا و هةستانى دةزطاكانى
 ٥١برِيارةكــانى دادوةرانــى لَيكؤلََينــةوة و لَيكؤلَــةرانى داديــي، هــةروةك لــةمادةى  

 .لةياساي بنةما دادطةريية سزاييةكاندا هاتووة
دامةزراندنى نووسينطةى بةلَطةى تـاوانى ثَيشـكةوتوو لةهـةر سـَى شـارة       -٥

 .جومةنى دادوةرييةوةسةركييةكةى هةرَيمى كوردستان و ثةيوةستكردنيان بةئةن
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لةدةزطاكانى  نةوةى ئاسايشى هةولَيرجياكردنةوةى بيناي دادطاكانى لَيكؤلَي -٦
 .ئاسايش

طرتنةبةرى رَيوشوَينى ثَيويست لةاليةن ئةنجومةنى دادوةرييةوة بؤ داناني  -٧
 .كاتَيكى دياريكراو بؤ يةكالييكردنةوةى دؤسَيكان

 سةبارةت بةدادطا مةدنييةكان  

ــارة  -١ ــادكردنى ذمـ ــةكارهَيناني   زيـ ــةر بـ ــان لةسـ ى دادوةران و راهَينانيـ
 .تةكنةلؤذياي زانيارى و ثةيوةنديطرتن لةكارى دادوةريدا

 هةولَدان بؤ بةئةلةكترؤنيكردنى كارى دادطاكان -٢

ثَيرِاطةيانـدنى   او و شارةزا بـؤ بةئةنجامطةيانـدني  دامةزراندنى كةسانى شي -٣
 .ياسايي لةداوكاندا

ــدنى دادوةرى بةرَِيوة -٤ ــدان و   دامةزرانــ ــةثَيش ئةنجامــ ــةردنى داوا لــ بــ
 .هةوالَةكردني داواكان بؤ دادبيني

 .جياكردنةوةى كارى دادةوةريكردن لةكارى كارطَيرِي لةناو دادطاكاندا -٥
طرتنةبةرى رَيوشوَينى ثَيويست لةاليةن ئةنجومةنى دادوةرييةوة بؤ داناني  -٦

 .كاتَيكى دياريكراو بؤ يةكالييكردنةوةى دؤسَيكان
 

 دادطا سزاييةكانسةبارةت بة  

زيــادكردنى ذمــارةى دادوةران و راهَينانيــان لةســةر ضــؤنيةتى ثاراســتنى  -١
 .مافةكانى مرؤظ و تؤمةتباران لةكاتى دادطايكردندا

دادبينكردنى هؤلَي دادطايكردنى طونجاو لةناو دادطاكاندا، بةجؤرَيك لةطـةلَ   -٢
 .بنةما نَيودةولَةتييةكانى مافي مرؤظ و تؤمةتباراندا بطونجَيت

طرتنةبةرى رَيوشوَينى ثَيويست لةاليةن ئةنجومةنى دادوةرييةوة بؤ داناني  -٣
 .كاتَيكى دياريكراو بؤ يةكالييكردنةوةى دؤسَيكان

 


