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 رِاثؤرتي ثيَنجةم

 !رى ياسا لةذيَر ثرسياردايةسةروة
 

 ثَيشةكي
بةهاوكارى ِرَيكخراوى سندوقى  DHRDسةنتةرى ثةرةثَيدانى دميوكراسى و مافى مرؤظ 

لةضوارضَيوةى ثرؤذةى ثاَلثشتى دادطا دةخاتة  ، ثَينجةم ِراثؤرتى خؤى NED ى دميوكراسياَلثشتث
لةِروانطةى بِروابوونى تةواومان ِروو، لةذَير ناونيشانى سةروةرى ياسا لةذَير ثرسيارداية..!!؟؟ 

ى بةسةربةخؤيى دةسةآلتى دادوةري و سةربةخؤبوونى دادطاكان و دةستنةخستنة ناو كاروبار
دادطاكان و سةروةريبوونى ياسا و هةوَلدان بؤ طةِراندنةوةى متمانةى تةواوى هاوآلتيان 

و ئةم ِراثؤرتة ئامادةكراوة بةدةستخستنةسةر  بةدةسةآلتى دادطاكان و سةروةرى ياسا،
ثَيشَيلكارييانةى لةدذى سةروةرى ياسا و مافةكانى مرؤظ و تؤمةتباران  دةستنيشانكردنى ئةو

، لةطةَل زانينى ئةو ِراستيةى ثاش ئةجنامدراوةى لَيكؤَلينةوةو دادطايي كردندا لةقؤناغةكان
دا  ِرَيكخراوةكةمان و هةَلسوِراوان و ضاودَيرةكان 1122باَلوكردنةوةى ِرثؤرتى ضوارةم لة ساَلى 

ِرووبةِرووى هةِرةشةى جؤراوجؤر و فشارخستنة سةر بوونةوة لةاليةن اليةنةكانى ثةيوةنديدار 
ثؤرتةكةمان و بةدواداضوونى بةردةوام بؤ دةركةوتنى سةرضاوةى زانيارييةكان ئةجنامدراوة بةِرا

و كةمكردنةوةى  لةهةرَيمى كوردستاندا لةجياتى هةوَلدان بؤ ضارةسةركردنى كةم و كورتييةكان
، بةاَلم ئةم ِراثؤرتة بةهةوَل و ماندووبوونى بةردةوامى ستافى ثرؤذةكةو ثَيشَيلكارييةكان

و جَيطرانى  َيكدادوةر ضةند ؤرانى مافةكانى مرؤظ و سةروةرى ياسا بة هاوكاريى و ثاَلثشتىخةخم
ئةو  داواكارى طشتى و ثارَيزةران و مافناسان، كةبوونة هؤى ئاسانكردني كارةكامنان و توانرا

يي لةمثةر و ئاستةنط لةبةردةم سةروةرى ياسا و سةربةخؤ بوونةتةكة نثَيشَيلكاريانة تؤمار بكرَي
تةواوى دةسةآلتى دادوةرى و طةِراندنةوةى متمانةى تةواوى هاوآلتيان بةدةسةآلتى دادطاكان بؤ 

 يةكالييكردنةوةى كَيشةكانيان.
دةستنيشانكردن و خستنةِرووى ئةو ثَيشَيلكاري و كؤكردنةوة و ئامانج لةم راثؤرتة بريتيية لة

باران لةقؤناغي لَيكؤَلينةوة و دةستدرَيذيانةى كةدةكرَينة سةر مافةكانى مرؤظ و تؤمةت
كة وادةكات هةندَيك كةس و  ،دادطايكردندا و البردنى لةمثةرةكانى بةردةم دةسةآلتى دادوةري

دامةزراوة لةسةرو دةسةآلتى ياساوة خؤيان ببيننةوة، هةروةها سةربةخؤيي تةواوى دةسةآلتى 
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ةكانى مرؤظ و تؤمةتباران و دادوةرى و ضةسثاندنى حكومى ياسا و ثةرةثَيدان و ثاراستنى ماف
 طةِراندنةوةى متمانةى تةواوى  هاوآلتيان بةدةسةآلتى دادطاكان لةئاماجنةكانى ئةم راثؤرتةية

هةروةها ئةيةوَيت هةَلوَيستة لةسةر ئةو ثَيشَيلكاريانة بكات و هةوَلي ئةوةبدات لةطةَل اليةنة 
بةتةواوى  انَيتدادوةري نةتودةسةآلتي كة بكاتثةيوةنديدارةكان ضارةسةري ئةو طرفتانة 

 .سَيتبةئةركي خؤي هةَل
حاَلةتي ثَيشَيلكاري دذي سةروةري ياسا و هةزار و سةدو حةفتا  2211لةم ِراثؤرتةدا توانراوة 

دا بؤ ثَينج بةش دابةشكراوة، كةراثؤرتة ي تؤمةتباران تؤمار بكرَيت، حاَلةتةكانيش لةمافةكان
ردن و دادطا مةدةنييةكان و دادطاي تةميزي هةرَيمي كوردستان كةلةقؤناغي لَيكؤَلينةوة و دادطايك

 .و فةرمانطةكاني جَيبةجَيكردن دةستى خراوةتة سةر
بةمةبةستى ثاراسنت و كةمكردنةوةى ثَيشَيلكارييةكان دذى  لةكؤتاييدا ضةندين ثَيشنيار

ن اليةنة بةهيواى بة هةند وةرطرتنى لةالية مافةكانى مرؤظ و سةروةرى ياسا خراوةتةِروو
 ثةيوةنديدارةكان.

 

 سةنتةري ثةرةثَيداني دميوكراسي و مايف مرؤظ
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بةشي يةكةم/ دةستخستنة سةر حاَلةتةكاني ثَيشَيلكاري 
 لةدادطاكاني لَيكؤَلينةوة

 
 سةد و ضل و نؤ حاَلةتي ثَيشَيلكاري تؤمار(حةوت 147)دا تيمةكاني ضاودَيري توانيان 1122لةماوةى ساَلي 

بكةن لةدذي سةروةري ياسا و مافةكاني تؤمةتباران لةقوناغي لَيكؤَلينةوة لةدادطاكاني شارةكاني هةولَير و 
 -سلَيماني و دهؤك، حاَلةتةكانيش بةم شَيوةيةي الى خوارةوة ثؤلَين دةكةين:

ة ضوار سةد و ضل و هةشت حاَلةتي كةمتةرخةمي و طوَيثَينةدان لةجَيبةجَيكردني رَيو شوَين 444 -2
 ياسايي و بِريارةكاني دادوةراني لَيكؤَلينةوة لةاليةن بةرثرساني لَيكؤَلينةوةى ثؤليس و ئاسايش.

ثةجنا و حةوت حاَلةتي جَيبةجَينةكردني بِرياري دادطاكاني لَيكؤَلينةوة لةاليةن دامودةزطا  71 -1
 كردندا.ئةهليي و كةمتةرخةمي لةجَيبةجَيحكوميي و ثارتة سياسي و كؤمثانيا 

حاَلةتى مانةوةي تؤمةتباراني راطرياو بؤ ماوةى دوورودرَيذ لةقؤناغي  دووسةد و ضل و  142 -3
 لَيكؤَلينةوةدا لةضاوةِرواني دياريكردني ضارةنووسيان بةهةواَلةكردنيان بؤ دادطا تايبةمتةندةكان.

 لةدذي تؤمةتباران و راطرتين وتيذي و ئةشكةجنةداني تونددوو حاَلةتي بةكارهَينان سي و 31 -4
ناشةرعي و ثَيشَيلكردني مايف تؤمةتباران بؤ بةرطريكردن لةخؤيان، ثَيضةوانةى بنةماي )مايف 

 بةرطريكردني رةوا(.

اسا و كةمي شارةزايي ياسايي الي هةندَيك حاَلةتي ثَيشَيلكردني سةروةري ي ضل و هةشت 44 -7
 لةدادوةراني لَيكؤَلينةوة.

 ؤر.حاَلةتي ثَيشَيلكردني جؤراوج دووبيست و  11 -6

 
يةكةم: كةمتةرخةمي و طويَثيَنةدان لةجيَبةجيَكردني ريَو شويَنة ياسايي و برِيارةكاني دادوةراني 

 -:ليَكؤلَينةوة، لةاليةن بةرثرساني ليَكؤلَينةوةى ثؤليس و ئاسايش
ضوار سةد و ضل و هةشت فؤرمي دةستنيشانكردني ثَيشَيلكارييةكان كةلةاليةن تيمةكاني ضاودَيريي  444

خراوةكةمانةوة تؤمار كراوة، ئاماذة بةوة دةدةن، كةكةمتةرخةمي و طوَيثَينةدانَيكي زؤر هةية رَيك
ةكاني ئاسايشي ناوخؤ و بةرثرساني طاكاني لَيكؤَلينةوة لةاليةن هَيزلةجَيبةجَيكردني بِرياري دادوةراني داد

ياسا و هةَلهاتن لةسزا و درةنط لَيكؤَلينةوةى ثؤليس و ئاسايش، كةئةمةش بؤتة هؤي ثَيشَيلكردني سةروةري 
ةرةوةري ياسا نة لةبةردةم ياسادا و ثارَيزطارينةكردن لةسوو يةكسان نةبو يةكآليي كردنةوةى دؤسَيكان

ةيةي خوارةوة ، هةندَيك لةو حاَلةتانة بةم شَيو1122تةكان لةساَلي بةركارةكان، تاكو رؤذي رةصدكردني حاَلة
 -بوون:
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لةاليةن دادطاي  وة فةرماني دةستطريكردن 11/4/1114وة كراوة، كةلة لةفؤرمَيكدا دةستنيشاني ئة -2
لة ي.س.ع، لةكَيشةي كوشتين سَي هاوآلتي بةناوي  416لَيكؤَلينةوةى ضةمضةماَلةوة دةرضووة، بةثَيي ماددةى 

 )ع.م.ح( و )ه.ع.م( و )ش.ع.م(، كةئةندامي يةك خَيزانن و بؤ تؤمةتبار )م.ف.م( كة ناسراوة بة )ح.ِر(،
ثارتي دميوكراتي كوردستان، سةرةِراي ئةوةى كةسَيكي ناسراوة و شوَيين  27بةرثرسي بةشي كؤمةآليةتي لقي 

وةزارةتى ناوخؤي  لةاليةن هَيزةكاني ئاسايشي، ديارة، بةآلم تاكو ئامادةكردني ئةم راثؤرتة، دةستطرينةكراوة
 َي ساَل و شةش مانط.حكومةتى هةرَيمي كوردستان، سةرةِراي تَيثةِربووني زياتر لةس

لةبنكةى  1122( 133لةفؤرمَيكي دةستنيشانكردني ثَيشَيلكارييةكاندا هاتووة لةسةر كَيشةي ذمارة ) -1
لة ي.س.ع، دادوةري  417/32هاوآلتي بةثَيي ماددةى  47ثؤليسي سةراي شاري سلَيماني و لةسةر سكاآلي 

ةرثرسي لقي ضواري ثارتي دميوكراتي كوردستان ب بؤ طاي لَيكؤَلينةوةى سلَيماني فةرماني دةستطريكردنددا
 27/7/1122لة وة، 11/1/1122و هةروةها بؤ ثاسةوانةكاني هةمان شوَين لة 4/3/1122دةركردووة، لة 

لةسةر بِرياري ليذنةي لَيكؤَلينةوةى تايبةت نووسراو كراوة بؤ ثؤليسي ثارَيزطاي هةولَير بؤ دةستطريكردني 
كةسيان دةستطري  1122رةِراي فةرماني دةستطريكردنةكةيان تاكؤتايي ساَلي م سةبةرثرسي لقي ضوار بةآل

 ديارن و شوَينيان ديارة،  ةمانة كةسانَيكينةكراون، هةرضةندة ئ
نوسينطةى  بنكةى ثؤليسى دارةشةكران وبةرايةتى ئاسايشي شاري هةولَير وولةسةر كَيشةيةكي بةِرَي -3

( لةسةر كَيشةى كوشتين دوو هاوآلتي 33/1111ر بةذمارة )هةولَيشاري كوشتين  تاوانى لَيكؤَلينةوةى
بةناوةكاني )ض.ك.خ( و  اوةبؤ حةوت تؤمةتبار دةركر ( و )د.س.ف( فةرماني دةستطريكردنبةناوةكاني )س.ف

لة ي.س.ع لة  416)ز.ك.خ( و )ع.ب( و )ا.ع.ب(، بةثَيي مادةي  )ي.ك.ح( و )ر.ك.خ( و )ب.ك.خ( و
ئةوةى ناسراون و ثَيشمةرطةى )ي.ن.ك( و ثاش تَيثةِربووني زياتر لةضوار ساَل (ةوة سةرةِراي 23/1/1111)

دةستطري لةاليةن هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤي حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة بةسةر بِريارةكةدا هَيشتا 
 .نةكراون

(، NRTاني )كي بنكةى ثؤليسي ئةزمةِري شاري سلَيماني تايبةت بةسوتاندني كةناَلي ئامسلةسةر كَيشةية -4
وة فةرماني دةستطريكردن بؤ 13/1/1122لة ي.س.ع، دةستنيشاني ئةوة كراوة كة لة  367بةثَيي مادةى 

حةوت تؤمةتبار دةرضووة بةناوةكاني )ك.ح.ر(، )ك.ه(، )ف.ع(، )ِر.م(، )ك.ف(، )ص.ع(، )م.ح.ح(، بةآلم 
 شتا كةسيان دةستطري نةكراون.مانط بةسةر بِريارةكةدا، هَي 21سةرةِراي تَيثةِربووني زياتر لة 

ى بنكةى ثؤليس شاوةيس لةشاري هةولَير دةستنيشاني ئةوة كراوة كة دوو تؤمةتبار يةكةسةر كَيشةل -7
بةثَيي مادةى  12/3/1122لةكَيشةكةدا بةناوي )ج.ك.م( و )ك.م( فةرماني دةستطريكردنيان بؤ دةرضووة لة 

نؤ مانط زياتر بةسةر بِريارةكةدا و تؤمةتبارةكانيش كةساني لة ي.س.ع، بةآلم سةرةِراي تَيثةِربووني  417/32
ة، بةآلم (ـشةووك)ناسراون، تؤمةتباري يةكةم ثَيشمةرطةى ثارتي دميوكراتي كوردستانة و دانيشتووي طوندي 

لة تاوانةكةدا بةكاريان هَيناوة، دةستطري نةكراون، هةروةها بِرياري حجزي ئوتومبَيلةكةيان و ئةو ضةكانةى 
 ةمان شَيوة جَيبةجَي نةكراوة.بةه

، بةثَيي لةفؤرمَيكي تردا دةستنيشاني ئةوة كراوة لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي سةراي شاري سلَيماني -6
شاري سلَيماني )د.ا.م(، بةآلم ثَيشووى ( لة ي.س.ع فةرماني دةستطريكردن دةرضووة بؤ ثارَيزطاري 341ماددةي )
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نؤ مانط بةسةر ئةو بِريارةي دةستطريكردنةدا و ناسراوي كةسةكة و شوَيين لة سةرةِراي تَيثةِربوونى زياتر 
 نيشتةجَيبووني، ئةو بِريارة جَيبةجَينةكراوة 

ي نوسينطةى لَيكؤَلينةوة لةتاواني كوشنت لةشاري هةولَير، دةستنيشاني ئةوة كراوة يةكلةسةر كَيشة -1
نةوةي شاري هةولَيرةوة دةرضووة لة لَيكؤَلي دادطاي كةفةرماني دةستطريكردن لةاليةن دادوةري

ناسراوة  لة ي.س.ع، سةرةِراي ئةوةى كةسَيكي 416(الى  بؤ دةستطريكردني )ج.ك( بةثَيي مادةى 7/2/1122)
 و كارمةندي ئاسايشي برايةتيية بةآلم دةستطري نةكراوة.

( دةستنيشاني ئةوة لة ي.س.ع 417لةسةر كَيشةيةكي تري دادطاي لَيكؤَلينةوةى هةولَير بةثَيي ماددةى ) -4
، بةناوي )ف،ه(، بةآلم سةرةِراي 27/21/1121كراوة كةفةرماني دةستطريكردني تؤمةتبارَيك دةرضووة لة 

 كردني ديارة و ناسراوة، بةآلم دةستطري نةكراوة.رئةوةى نةقييب ئاسايشي هةولَيرة و شوَيين كا

( دةستنيشاني ئةوة كراوة، 47/1121رة )لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي بنةسآلوةى شاري هةولَير بةذما -7
لةي.س.ع،  417(ـةوةبِرياري دةستطريكردني ثَينج تؤمةتبار دةرضووة بةثَيي مادةي 21/3/1121كةلة )

بةناوةكاني )م.ر.ق(، )ج.ر.ق(، )ب.ر.ق(، )خ.م( و )و.أ(، سةرةِراي ئةوةى شوَيين نيشتةجَيبوونيان ديارة و 
 دةستطري نةكراون. 1122 تاي ساَليكةسوكاريان دةسةآلتدارن، تاكو كؤ

( دةستنيشاني ئةوة 271/1111لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي ئيسكاني شاري هةولَير بةذمارة ) -21
لةي.س.ع  416فةرماني دةستطريكردني تؤمةتبار )ح.ح.ن( دةرضووة، بةثَيي مادةى  26/4/1111كراوة، كة لة

لةمانَيكي رةندة شوَيين ديارة و ثيشةى شؤفَيري ئةندام ثةلةاليةن دادطاي لَيكؤَلينةوةي هةولَيرةوة، هةرض
ثَيشووي هةرَيمي كوردستان بووة، بةآلم ثاش تَيثةِربووني زياتر لة نؤ ساَل، هَيشتا ئةم بِريارة جَيبةجَي 

 نةكراوة.

/ لة 61لةسةر كَيشةيةكي نووسينطةي ناوةِراسيت شاري هةولَير بؤ نةهَيشتين تاوان بةذمارة ) -22
، سكاآلكار تيايدا مايف طشتيية و دةستنيشاني ئةوة كراوة كةتؤمةتباران داواكراون، بةثَيي مادةى 21/6/1122

لة ي.س.ع( بةثَيي بِرياري دادطاي لَيكؤَلينةوةى هةولَيرةوة، بةناوكاني )ف.ك(، )ع.ي(، )م.م(، )و.ن(،  342)
َين و كار و نيشتةجَيبوونيان ديارة، فةرمانبةري حكومني و شو )ز.ع( و )ف.س(، سةرةِراي ئةوةى تؤمةتباران

 بةآلم ئامادةنةكراون لةبةردةم دادطاي لَيكؤَلينةوةى هةولَير.

لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي بةِرَيوةبةرايةتى بةدواداضوونى توندوتيذي دذي ئافرةتان لةشاري  -21
اوي )بَيطةرد حسَين دةستنيشاني ئةوة كراوة كَيشةكة تايبةتة بةكوشتين رؤذنامةنووسَيك بةن هةولَير

فةرماني دةستطريكردني  12/4/1114، بةبِرياري دادوةري لَيكؤَلينةوة لة 1114حمةمةدئةمني( لةساَلي 
لة ي.س.ع، بةآلم سةرةِراي تَيثةِربووني سَي ساَل و  416تؤمةتبارَيك دةرضووة بةناوي )م.م.ح( بةثَيي مادةى 

 .نيو هَيشتا تؤمةتبار دةستطري نةكراوة

َيكي تردا دةستنيشاني ئةوة كراوة لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي رزطاري شاري سلَيماني لةفؤرم  -23
، كةبِرياري بانطَيهَيشتكردن و دواتر بِرياري دةستطريكردني سةرنووسةري رؤذنامةى 1114ي ساَلي 3بةذمارة 

ثةِربووني زياتر لة ي.س.ع، بةآلم سةرةِراي تَي 433وة دةرضووة بةثَيي مادةي 22/21/1111هةواَل لة 
لةضوار ساَل بةسةر ئةو بِريارةدا هَيشتا تؤمةتباري ناوبراو لةبةردةم دادطاي لَيكؤَلينةوةدا ئامادة نةكراوة، 

 11/2/1122سةرةِراي ئةوةى كةشوَيين نيشتةجَيبووني ئاشكرايةو كةسَيكي ناسراويشة، بةآلم لة 
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كةئاراستةى بةِرَيوبةرايةتى ثؤليسي  1447هاتووة بةذمارة  لةنووسراوَيكي بةِرَيوبةرايةتى ثارَيزطاي سلَيمانيدا
ناو شار كراوة، تَييدا هاتووة، داوي وةآلمدانةوةى طشت بةِرَيوةبةرايةتى و كةرت و بنكةكان ئاطاداريان كردن 

 كةنةتوانراوة تؤمةتباري هةَلهاتوو )ش.ف.ح( دةستطري بكرَيت!!.

ن لةجَيبةجَينةكردني بِرياري دةستطرينةكردني حاَلةتانةى خوارةوةش ضةند منونةيةك 41ئةم  -24
 -تؤمةتباران لةهةرَيمي كوردستان:

 
ناوي  ذ

 تؤمةتباران
رؤذي دةركردني  بنكةى ثؤليس مادةي ياسايي

بِرياري 
 دةستطريكردن

 ناونيشان

 ث.م.كؤية 2/3/2777 تةيراوة لةي.س.ع 416 ث.ج.خ 2
 ث.م.كؤية 2/3/2777 تةيراوة لةي.س.ع 416 ج.خ.ر 1
 ث.م.كؤية 2/3/2777 تةيراوة لةي.س.ع 416 د.ع 3
 ث.م.كؤية 2/3/2777 تةيراوة لةي.س.ع 416 .عط 4
ثاسةواني بارةطاي ناوضةي  32/3/1111 شةمامك لةي.س.ع 416 ش.ع.خ 7

 مةمخور )ث.د.ك(
ث.م لةوةزارةتي ثَيشمةرطة،  1/6/1122 شةمامك لةي.س.ع 431 ه.م.س 6

 قؤريتان جوكَل 4يةكةي 
 ئةفسةري سوثاي عرياقي 2/7/1121 تةيراوة لة ي.س.ع 473 .كم 1
 كارمةندي ئاسايشة لةدوبز 26/7/1121 تةيراوة لةي.س.ع431 ف.ب.ر 4
 ناديارة 26/7/1121 تةيراوة لة ي.س.ع 431 ه.ب.ر 7
 ناديارة 26/7/1121 تةيراوة لة ي.س.ع 431 ش.ن 21
ب.ث شادي  / ي.س.ع417/32 أ.د.س 22

 هةولَير
بةِرَيوةبةرَييت ئةفسةرة لة 1/21/1121

 طومرطي هةولَير
ب.ث.كوردستان . لة ي.س.ع416 طع.م. 21

 / هةولَير
مقدمي سةرباز لة وةزارةتى  14/7/2771

 ثَيشمةرطة
لة  342 -476 أ.خ.م 23

 ي.س.ع
نةهَيشتين  

 تاوان لةهةولَير
بةِرَيوةبةرايةتي بانكي  6/6/1121

 ناوةندي هةرَيم
نةهَيشتين تاوان  ي.س.ع 342-476 خ.ح.م 24

 لةهةولَير
بةِرَيوةبةرايةتي بانكي  6/6/1121

 ناوةندي هةرَيم
نةهَيشتين تاوان  ي.س.ع 342-476 س.ي.أ 27

 لةهةولَير
بةِرَيوةبةرايةتي بانكي  6/6/1121

 ناوةندي هةرَيم
نكي بةِرَيوةبةرايةتي با 6/6/1121نةهَيشتين تاوان  ي.س.ع 342-476 ت.خ.ح 26
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 ناوةندي هةرَيم لةهةولَير
نةهَيشتين تاوان  ي.س.ع 147 د.م.ح 21

 لةهةولَير
بةِرَيوبةرايةتى ئاسايشي  6/6/1121

 طشيت هةولَير
 وةزارةتي ثَيشمةرطة 12/21/1117 ئاشتى هةولَير ي.س.ع 433 م.ف.ح 24
باري  21/7 ل.ه.أ 27

 كةسَييت
لةئاَلتون  ث.م لة ي.ن.ك 31/7/1122 باداوة

 كؤثري
 -راثةِرين ي.س.ع 416 .أطك. 11

 هةولَير
 كةسنةزان -ثَيشمةرطة 1/3/1122

 -راثةِرين ي.س.ع 411 ش.أ 12
 هةولَير

 مةصيف -ثَيشمةرطة 21-2-1122

ن.دزيين  ي.س.ع 446 س.ر.ر 11
 ئوتومبَيل

 سلَيماني -ثَيشمةرطة 21/21/1114

ن. دزيين  ي.س.ع 446 ص.أ.م 13
 ئوتومبَيل

ندي كارمة -بنةسآلوة 14/6/1121
 ئاسايش

ن. دزيين  ي.س.ع 446 ر.ش 14
 ئوتومبيل

 ئاسايش -كةسنةزان 14/21/1117

ن. كوشتين  ي.س.ع 417 أ.ع.م 25
 هةولَير

موالزم لةفةرماندةيي  24/21/1121
 4124هةولَير يةكةي 

ن. كوشتين  ي.س.ع 416 س.م.ع 16
 هةولَير

ثَيشمةرطةى ي.ن.ك الي  21/3/1122
 ي كؤية1فةوجي 

ن. كوشتين  ي.س.ع 416 خ.ض.ر 11
 هةولَير

موالزم لةزَيرةظاني/  7/7/1122
 ثاسةواني برية نةوتةكان

ن. كوشتين  ي.س.ع 416 ش.م.ع 14
 هةولَير 

ن هةمزة الى ماَلي ليوا حَيس 23/1/1121
 سَيوَي

ن. كوشتين  ي.س.ع 416 ع.م.ع 17
 هةولَير

 نحَيسالي ماَلي ئامر ليوا  23/1/1121
 هةمزة سَيوَي

ن. كوشتين  ي.س.ع 416 ه.فو. 31
 هةولَير

 ي سةفني1ئامر هَيزي  7/22/1121

ن. كوشتين  ي.س.ع 416 س.ح.ع 32
 هةولَير

مةرطة الى جةمال شثَي 21/7/1117
 مؤرتكة

ن. كوشتين  ي.س.ع 416 ز.أ.ن 31
 هةولَير

رائيدة لةفةرماندةيي هَيزي  21/22/1121
 سةفني
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ن. كوشتين  ي.س.ع 416 ف.ك.ح 33
 هةولَير

ثَيشمةرطةى )ي.ن.ك(  24/2/1117
 لةمةَلبةندي قوشتةثة

ن. كوشتين  ي.س.ع 416 س.ك.ح 34
 هةولَير

ثَيشمةرطةى )ي.ن.ك(  24/7/1117
 لةمةَلبةندي قوشتةثة

ن. كوشتين  ي.س.ع 416 و.ح.ف 37
 هةولَير

ثَيشمةرطةى )ي.ن.ك(  24/2/1117
 لةمةَلبةندي قوشتةثة

ن. رؤذهةآلت  ي.س.ع 442 أ.ج.ح 36
 ةولَيره

ثَيشمةرطةى )ي.ن.ك(  1/4/1113
 لةمةَلبةندي قوشتةثة

ن. رؤذهةآلت  ي.س.ع 442 ف.أ.ح 31
 هةولَير

ثَيشمةرطةى )ي.ن.ك(  1/4/1113
 لةمةَلبةندي قوشتةثة

ن. رؤذهةآلت  ي.س.ع 174-147 ن.ع.ع 34
 هةولَير

ثَيشمةرطةى )ي.ن.ك(  1/4/1114
 لةمةَلبةندي قوشتةثة

يسي ثؤل ي.س.ع 473 د.أ 37
 -كوردستان

 هةولَير

 شاري هةرير 

ثؤليسي  ي.س.ع 431 ع.ح.ح 41
 -كوردستان

 هةولَير

 -طوندي دَيرةلوك
 ئامَيدي

 

  

ئاماذة دةدةن بة كةمتةرخةمي و طوَيثَينةدان ضةند منونةيةكن كةي خواروة حاَلةتة 28ئةم  -27
كؤَلينةوة، بةم شَيوةيةي خوارةوة رووني لةجَيبةجَيكردني بِرياري دادوةراني لَيكؤَلينةوة و رَيو شوَينةكاني لَي

 -دةكةينةوة:

 

 اليةني لَيكؤَلينةوة بِريارة جَيبةجَينةكراوة و ثشتطوَيخراوةكان مادةي ياسايي ذمارةي دؤسَي ذ
ثةيوةست نةكردني وةآلمي كؤمثانياي ئاسيا  ي.س.ع 446 241/1117 2

لة  2446بةذمارة  لةدادطا سَيَل بؤ داوايةك
 دادطا نَيردراوة بؤ 11/4/1117

 ثؤليسي كةالر

وة ثةِراوةكة فةرامؤش كرا 4/22/1121لة  ي.س.ع 423 612/1121 1
هيض هةنطاوَيكي لَيكؤَلينةوةى تَيدا ئةجنام 

 نةدراوة

ثؤليس سةرضنار 
 سلَيماني

ثةراوةكة فةرامؤش كراوة و  4/7/1117لة  ي.س.ع 473 27/1116 3
ةجنام هيض هةنطاوَيكي لَيكؤَلينةوةى تيادا ئ

 نةدراوة

 هةولَير -ئيسكان
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ثةراوةكة فةرامؤش كراوة و  6/1/1114لة  ي.س.ع 477 474/1111 4
هيض هةنطاوَيكي لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنام 

 نةدراوة

 ئيسكان هةولَير

ثةراوةكة فةرامؤش كراوة و  11/22/1117لة  ي.س.ع 373 274/1116 7
 هيض هةنطاوَيكي لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنام

 نةدراوة

 هةولَير -ئيسكان

دادوةر بِرياري داوة  21/22/1121لة   هاتوضؤ 13 2266/1121 6
راثؤرتي ثزيشكي كؤتايي بلكَينرَيت بةدؤسَيكةوة 

 جَيبةجَينةكراوة 21/1122بةآلم تاكو مانطي 

 سلَيماني -ةيوانس

ثةراوةكة فةرامؤش كراوة و  7/1/1121لة  هاتوضؤ 13 663-1121 1
كي لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنام هيض هةنطاوَي

 نةدراوة

 بةختياري سلَيماني

ثةراوةكة فةرامؤش كراوة و  27/21/1121لة  هاتوضؤ 13 2273/1121 4
هيض هةنطاوَيكي لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنام 

 نةدراوة

 بةختياري سلَيماني

ثةراوةكة فةرامؤش كراوة و  1/21/1117لة  ي.س.ع 477 364/1117 7
وَيكي لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنام هيض هةنطا

 نةدراوة

 هةولَير -ئيسكان

ثةراوةكة فةرامؤش كراوة و  1/21/1121لة  ي.س.ع 473 341/1121 21
هيض هةنطاوَيكي لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنام 

 نةدراوة

 هةولَير -ئيسكان

دادوةري دادطاي لَيكؤَلنةوةي  1121-1-4لة  ي.س.ع  408 617/1117 11
اي لةثؤليسي ثارَيزطاي هةولَير كردووة كؤية داو

كةراثؤرتي ليذنةى لَيكؤَلينةوةي تايبةتي ئةو 
كةسةي تاوانةكةى كردووة بةآلم جَيبةجَي 

 نةكراوة

 كؤية -ئازادي 

دادوةري دادطاي لَيكؤَلينةوةي  11/6/1122لة  ي.س.ع 364 ............ 12
 هةولَير داواي لةبةرَِِِيوبةرايةتى كؤنرتؤَلي جؤري
كردووة كةوَي،ةيةك لةثشكنيين ئةجنامدراو 

 24/7/1122بنَيرن بؤ دادطا، بةآلم تاكو 
 جَيبةجَينةكراوة

 -نةهَيشتين تاوان
 هةولَير

ثةراوةكة فةرامؤش كراوة و  4/2/1121لة  ي.س.ع 141 774-1117 13
 رَي و شوَيين ياسايي هيض هةنطاوَيكي

 هةولَير -ئيسكان
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 لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنام نةدراوة
ثةراوةكة فةرامؤش كراوة و  14/7/1117لة  ي.س.ع 411 144/1117 14

هيض هةنطاوَيكي لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنام 
 نةدراوة

 هةولَير -ئيسكان

ثةراوةكة فةرامؤش كراوة  11/21/1117لة   ي.س.ع 411 337/1117 15
و هيض هةنطاوَيكي لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنام 

 نةدراوة

 هةولَير -ئيسكان

دادوةري لَيكؤَلينةوةى  24/7/1122لة   ي.ي.ع 342 ......... 16
هةولَير بِرياري داوة كةثةِراوَيكة خبرَيتة بةردةم 
لَيكؤَلريي دادي بةمةبةستى تةوقيفكردني، بةآلم 

 جَيبةجَينةكراوة 1122-21-21تاكو 

 -نةهَيشتين تاوان
 هةولَير

بةثَيي ياساي  713/1121 17
خراث 
هَيناني بةكار

ئامَيرةكاني 
 ثةيوةندي

دادوةري لَيكؤَلينةوةي  6/21/1121لة 
سلَيماني بِرياري داوة كة نامةكاني ناو مؤبايلي 
سكاآلكار بةتاَلبكرَيتةوة، بةآلم تاكو 

 ئةجنامنةدراوة11/1/1122

 سلَيماني  -بةختياري

ثةراوةكة فةرامؤش كراوة و  13/22/1114لة  ي هاتوضؤ13 147/1114 18
هةنطاوَيكي لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنام  هيض

 27/3/1122تاكو  نةدراوة

 سلَيماني -بةختياري

ثةراوةكة فةرامؤش  1117 17/3/1121لة  ي.س.ع 437 611/1114 19
كراوة و هيض هةنطاوَيكي لَيكؤَلينةوةى تيادا 

 ئةجنام نةدراوة

 سلَيماني -بةختياري

ةكة فةرامؤش كراوة و ثةراو 4/1/1117لة  ي.س.ع 423 317/1117 20
هيض هةنطاوَيكي لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنام 

 نةدراوة

 ئيسكان هةولَير

وة دادوةري 27/22/1117لة  -2 ي هاتوضؤ13 2371/1117 12
لَيكؤَلينةوة بِرياري داوة بةئامادةكردني دايكي 

 2/4/1122بريندار، بةآلم لة 
 جَيبةجَينةكراوة

دادوةر داواي راثؤرتي  1121-4-23لة -1
 2/4/1122ثزيشكي كردووة بةآلم تاكو 

 جَيبةجَي نةكراوة

 سلَيماني -بةختياري

 سلَيماني -بةختياريثةراوةكة فةرامؤش كراوة و  2/4/1121لة  ي.س.ع 423 611/1121 11
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هيض هةنطاوَيكي لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنام 
 21/7/1122تاكو  نةدراوة

ةكة فةرامؤش كراوة و ثةراو 1/21/1117لة  ي هاتوضؤ14 737/1117 13
هيض هةنطاوَيكي لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنام 

 نةدراوة

 هةولَير -ئيسكان

ثةراوةكة فةرامؤش كراوة و  14/22/1117لة هاتوضؤ 13 724/1117 14
هيض هةنطاوَيكي لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنام 

 نةدراوة

 هةولَير -ئيسكان

ة فةرامؤش كراوة و ثةراوةك 11/2/1114لة  ي.س.ع 476 771/1117 17
هيض هةنطاوَيكي لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنام 

 نةدراوة

 هةولَير -ئيسكان

ثةراوةكة فةرامؤش كراوة و  32/4/1121لة  ي هاتوضؤ13 113/1114 16
هيض هةنطاوَيكي لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنام 

 نةدراوة

 هةولَير-ئيسكان 

وةري لَيكؤَلينةوة بِرياري داد 4/21/1121لة  ي رؤذنامةنووس7 141/1121 11
تؤمةتبار، بةآلم  داوة بةوةرطرتين ثةجنة مؤري

 جَيبةجَي نةكراوة 27/7/1122تاكو 

 سلَيماني -بةختياري

ثةراوةكة فةرامؤش كراوة و  21/1/1117لة  ي.س.ع 141 41/1117 14
هيض هةنطاوَيكي لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنام 

 نةدراوة

 هةولَير -ئيسكان
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كردني برِياري دادطاكاني ليَكؤلَينةوة لةاليةن دامودةزطا حكومي وثارتة نة : جيَبةجيَ دووةم

 نةكردني ئةو برِيارانة سياسيةكان و كؤمثانيا ئةهليةكان و كةمتةرخةمي لةجيَبةجيَ
 

ثةجنا و حةوت حاَلةتي سةرثَيضي و  71توانرا لةِرَيطةى تيمةكاني ضاودَيرييةوة  1122بةدرَيذايي ساَلي 
لةاليةن دامودةزطا  لةَيشَيلكاري  تؤمار بكرَيت، لةسةر جَيبةجَينةكردني بِريارةكاني دادطاكاني لَيكؤَلينةوة ث

و كةمتةرخةمي لة جَيبةجَينةكردني بِريارة قةزاييةكان  حكومي وثارتة سياسيةكان و كؤمثانيا ئةهليةكان
ييكردنةوةى دؤسيةى كَيشةكان و لةق لة كاتي طوجناو و ياسساييدا،ئةمةش بؤتة هؤى دواكةوتين يةكال

، هةندَيك زانياري بووني متمانةى هاواَلتيان بة بِريارة قةزاييةكان كة لة دادطاكاني لَيكؤَلينةوة دةرضوون
 -لةسةر ئةو حاَلةتانةى تؤمار كراون، بةم شَيوةيةى الى خوارةوةية:

لقي نؤزدةى ثارتي دميوكراتي لةفؤرمَيكي دةستنيشانكردنى سةرثَيضية ياساييةكاندا هاتووة، كة -2
كوردستان لةكَيشةى دادطاي لَيكؤَلينةوةى ضةمضةماَل كةدواتر هةواَلةي دادطاي لَيكؤَلينةوةى هةولَير 

ة نيية تؤمةتبار )م.ف.م( داني عرياقي، كةلقي ناوبراو ئامادلة ياساي سزا 416كرا بةثَيي مادةي 
دادطا ناداتةوة و سةرةِراي ئاراستةكردني دوو نوسراو تةسليم بةدادطا بكات و وةآلمي هيض نووسراوَيكي 

( 2132ي دادطاي لَيكؤَلينةوةى ضةمضةماَل و ذمارة )21/6/1114( لةبةرواري 1414بةذمارة )
 (ي دادطاي لَيكؤَلينةوةى هةولَير.21/1/1122لة)

ي مادةي بنكةى ثؤليسي ئةزمةِري شاري سلَيماني بةثَي ؤرمَيكي تردا هاتووة لةسةر كَيشةيةكىلةف -1
لةدادطاي لَيكؤَلينةوةى نووسراو(، NRTلةي.س.ع( كَيشةي سوتاندني كةناَلي ئامساني ناليا ) 367)

( ئاراستةى فِرؤكةخانةى نَيودةوَلةتى هةولَير كردووة و 147) ذمارة بة 13/1/1121سلَيماني يةك لة
لَير كردووة ( داواي لةفِرؤكةخانةى هةو414بةنووسراوي ذمارة ) 22/4/1122هةروةها لة 

ذمارةيان حةوت تؤمةتبارة كة كةزانياريان بدةنَي، ئايا تؤمةتباراني كَيشةكة ناويان لةدؤسَيكةدا هاتووة 
لةِرَيطاي فِرؤكةخانةكةيانةوة سةفةريان كردووة يان نا، بةآلم تا  6/3/1122تا  11/1/1122لة 

 آلمي دادطايان نةداوةتةوة.ةو 1122ؤتايي مانطي دوانزةى ساَلي ك

 32و  417، كةبةثَيي مادةى 133/1122لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي سةراي سلَيماني بةذمارة  -3
لة ي.س.ع لَيكؤَلينةوةى تَيدا ئةجنامدراوة، دةستنيشاني ئةوة كراوة كةفةرماني دةستطريكردن بؤ 

بؤ  4/3/1122و لة  11/1/1122ثاسةوانةكاني لقي ضواري ثارتي دميوكراتي كوردستان لة 
مانط تاكو ئامادةكردني  21رثرسي لقي ضواري ثارتي دةرضووة، بةآلم سةرةِراي تَيثةِربووني زياتر لةبة

ئةم راثؤرتة، هيض كةس لةوانة دةستطري نةكراون، سةرةِراي ئةوةى بةرثرسي لقي ضواري ثارتي ضةند 
ةوةى حيزبةكةى جارَيك لةكةناَلةكاني راطةياندني سةر بةو حيزبةوة دةركةووتوة و بةشداري كؤبوون

 كردووة.

( دةستنيشاني ئةوة 166/1121شاري هةولَير ذمارة ) لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي بةختياري -4
اني كوردستان كردووة و نوسراوي ئاراستةي كةناَلي ئامسكراوة كةدادطاي لَيكؤَلينةوةى هةولَير دو
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ِراي جةغتكردنةوة سةرة 21/4/1121و  2/1/1121( لةرؤذي 7111( و )3176بةذمارةكاني )
 لَييان بةآلم تاكو ئامادةكردني راثؤرتةكة وةآلمي ئةم دوو نوسراوةيان نةداوةتةوة.

بنكةى ثؤليسي سريواني سةر بةقةزاي هةَلةجبة بةذمارة  ةكىلةفؤرمَيكي تردا هاتووة لةسةر كَيشةي -7
( 32/1/1111( لةدادطا، كةدةستنيشاني ئةوة كراوة لة )1112/ اساس/ 331( و ذمارة )272)

ي /بِرياري دةستطريكردني تؤمةتباران دةرضووة بةناوةكاني )ا.ر.ج( و )ع.ع.ب( و )م.ع( و )ا.خ.ا( بةثي
 17/21/1122، سةرةِراي ئةوةى هيض كام لةو تؤمةتبارانة تاكو (ي.س.ع 416)مادةي 

كردني نوسراوي دةستطرينةكراون، واتة وَيِراي تَيثةِر بوونى نؤ ساَل بةسةر ئةم بِريارةدا و ئاراستة
زي ثَيشمةرطةي كوردستان بؤ بؤ فةرماندةي هَي (32/4/1117دادطاي لَيكؤَلينةوةي هةَلةجبة لة )

كؤضي دواييان  1116و  1117لةساآلني بؤ زانياري دووان لةو تؤمةتبارانة ناردني تؤمةتباران 
 كردووة، كةئةمةش زيان بةرةوتى لَيكؤَلينةوة دةطةَينَيت.

لة ي.س.ع، لَيكؤَلينةوة  416ينطةى لَيكؤَلينةوةى كوشنت لةهةولَير، كةبةثَيي مادةى لةسةر كَيشةى نوس -6
دادطاي  11/4/1117لةكوشتين هاوآلتيةك تيادا ئةجنامدراوة، دةستنيشاني ئةوة كراوة كة لةرَيكةوتي 

ينةوة، لَيكؤَلينةوةى هةولَير داواي رةزامةندي وةزيري دادي هةرَيمي كردووة بؤ ئةجنامدانيي لَيكؤَل
( لةاليةن 773ضونكة تاوانةكة لةوآلتي توركيا روويداوة، سةرةِراي ئاراستةكردني نووسراوي ذمارة (

بؤ سةرؤكايةتى دادطاي تَيهةَلضونةوةى ناوضةي هةولَير بةمةبةستى  1/1/1122هةمان دادطاوة لة 
ة، بةآلم تاكو ئاراستةيان كراو 11/4/1117كةلة  7272دياريكردني ضارةنووسي نوسراوي ذمارة 

 وةآلمي دادطايان نةداوةتةوة. 32/21/1122

 416لةسةر كَيشةي دادطاي لَيكؤَلينةوةى هةولَير، دةستنيشاني ئةوة كراوة كةلَيكؤَلينةوة بةثَيي مادةى  -1
)ن.ا.ص( لةدذي تؤمةتباري  )ي.س.ع( تيايدا ئةجنامدراوة لةسةر كوشتين هاوآلتيةك بةناوي لة

م سةرةِراي ئاراستةكردني ثَينج نووسراو لةاليةن دادطاي لَيكؤَلينةوةى هةَلهاتوو )ب.م.ق( بةآل
هةولَيرةوة بؤ بةِرَيوةبةرايةتى ئاسايشي طشيت هةرَيمي كوردستان لةهةولَير، سةبارةت بةناردني 

و  23/2/1122و  23/21/1121ثةِراوي لَيكؤَلينةوةى تايبةت بةتؤمةتباري كةيسةكة لة 
، 1614، 2133، 144، 1676)بةذمارةكاني  23/6/1122و  21/7/1122و  7/1/1122

هةرَيم وةآلمي دادطاي لَيكؤَلينةوةى نةداوةتةوة تاكو  طشيت ( بةِرَيوةبةرَييت ئاسايشي3144
 ش، بةرواري دةسنيشانكردني ئةم ثَيشَيلكاريية.21/7/1122

لة  416بةثَيي مادةي )بةِرَيوةبةرَييت ئاسايشي هةولَير، كة لةفؤرمَيكي تردا هاتووة لةسةر كَيشةي -4
ئةم دؤسَيية ي.س.ع( لَيكؤَلينةوةى تَيدا ئةجنامدراوة، دةستنيشاني ئةوة كراوة كةماوةى ساَل و نيوَيك 

هيض شَيوازَيكي ئةمين لةم رووداوةدا نةبووة بةثَيي بِرياري الي ئاسايشي ناوبراو بووة، سةرةِراي ئةوةى 
، هةروةها لة 1122/ تهديد/33بةذمارة ) 4/7/1122)دادطاي تاوانةكاني دووي هةولَير( لة 

(وة ئةم ثةِراوة نةخراوةتة بةردةمي بةِرَيز ئةندامي داواكاري طشيت لةدادطاي 11/21/1121)
 لَيكؤَلينةوةي ئاسايشي هةولَير

( دةستنيشاني ئةوة 412/1114لةسةر كَيشةي بنكةى ثؤليسي تةيراوةي شاري هةولَير بةذمارة ) -7
دةستنيشاني  7/22/1114( لة 7424ؤَلينةوةى هةولَير بةنووسرويان ذمارة )كراوة كةدادطاي لَيك
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داواي  7/22/1114( لة 7424ئةوة كراوة كةدادطاي لَيكؤَلينةوةى هةولَير بةنووسراويان ذمارة )
/ ناوخؤ/ 721بطرن بةسةر ئوتومبَيلي ذمارة )ايشي طشيت هةولَير كردووة كة دةسلةبةِرَيوةبةرَييت ئاس

 لة ي.س.ع، بةآلم ئاسايشي طشتى 117بةثَيب مادةي  و دةستطريكردني شؤفَيرةكةىمارسيدس( 
سةرةِراي ئاراستةكردني دوو نووسراوي جةغتكردنةوةى تر لةاليةن دادطاي لَيكؤَلينةوةي هةولَيروة 

 وةآلمي دادطايان نةداوةتةوة. 16/1/1122بؤيان، تاكو 

اري هةولَير، كةلَيكؤَلينةوةى تَيدا ئةجنامدراوة لةسةر كَيشةيةكي تري بنكةى ثؤليسي تةيراواةى ش -21
سكاآلي لةسةر  1111لةي.س.ع دةستنيشاني ئةوة كراوة كة ئةم رووداوة لةساَلي  476بةثَيي مادةي 

ةبةرَييت طشيت تؤماركردني داواي لةبةِرَيو 2/3/1121لة  تؤمار كراوة و دادطاي لَيكؤَلينةوةى هةولَير 
نةري ياساييان ئامادة بَيت بؤ وةرطرتين وتةكانيان سةبارةت بةكَيشةكة، كؤمثانياكان كردووة كةنوَي

و  7/3/1121(لة 1671( و )2217بةآلم سةرةِراي ناردني دوو نوسراوى دادطا بؤيان بةذمارةكاني )
(، 21/21/1122تاكو ) ، بةِرَيوةبةرَييت ناوبراو وةآلمي بِرياري دادطاي نةداوةتةوة14/7/1121

 هيض رَيكارَيكي ياسايي لةدذيان ئةجنام نةداوةش دادطاي لَيكؤَلينةوةسةرةِراى ئةمانة

لةفؤرمَيكي تردا هاتووة لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي خانةقاي شاري هةولَير، كةلَيكؤَلينةوة تيايدا  -22
( لة ي.س.ع لةدذي تؤمةتبارَيك بةناوي )ب.م.م( كةثَيشةمةرطةية 432ئةجنامدراوة، بةثَيي مادةى )

َيكؤَلينةوةي هةولَير بةسَي اندةيي لةشكري كوردستان، دةستنيشاني ئةوة كراوة كةدادطاي للةفةرم
(  4114( و )1714( و )1374داواي لةفةرماندةى لةشكري كوردستان كردووة بةذمارةي ) ونوسراو
( كةوةآلمي دادطا بدةنةوة، بةآلم تاكو 24/1/1121و  2/6/1121و  21/7/1121لة )

 مي دادطايان نةداوةتةوة.(ش وةآل17/2/1122)

لة  147ى نووسينطةي باكوري نةهَيشتين تاوان لةشاري هةولَير كةبةثَيي مادةى يةكلةسةر كَيشة -21
شاني ئةوة كراوة كةدادطاي لَيكؤَلينةوةى هةولَير دوو وة، دةستنيي.س.ع لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنامدرا

( 1711( و )4174بةذمارةكاني )  كردووة ئةنفالكراواننوسراوي ئاراستةى وةزارةتى شةهيدان و 
كةى لةسةرةوة يةبةمةبةستى ئةوةى بةِرَيوةبةرايةتيية طشت 7/21/1121و  7/4/1121لةبةرواري 

 .ش وةآلمي دادطايان نةياوةتةوة6/1/1122ابطةيةنَيت، بةآلم تاكو ناوي هاتووة بةوةزارةتةكةى ِر

( دةستنيشاني ئةوة 374/1114ماني بةذمارة )لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي بةختياري شاري سلَي -23
كراوة كةدادطاي لَيكؤَلينةوةى سلَيماني شةش نووسراوي ئاراستةى كؤمثانياي ئاسياسَيَل كردووة 

، 11/4/1114 )ؤذةكاني (،  لةِر2124، 1416، 2616، 2413، 2144، 476بةذمارةكاني )
سةرةِراي ئةم هةموو  ،(7/7/1117، 7/22/1114، 27/1/1114، 24/6/1114، 3/6/1114

 .ش وةآلمي دادطاي نةداوةتةوة27/6/1122نوسراوة بةآلم كؤمثانياي ناوبراو تا 

كةبةثَيي  23/21/1121( لة 211ي نوسينطةى باكوري شاري هةولَير بةذمارة )يةكلةسةر كَيشة -24
 ىئةجنامدراوة، لةدذ لَيكؤَلينةوةى تَيدا)ثَيدانى زانيارى نادروست( لة ي.س.ع  147مادةى 

نوَينةري ياسايي   2/3/1122، دةستنيشاني ئةوة كراوة تاكو خؤيندنى باآلفةرمانبةرَيكي وةزارةتى 
 لةثةرةواكةدا جَيبةجَينةكراوة.باآل ئامادة نةبووة و بِرياري دادوةري لَيكؤَلينةوة  خوَيندني وةزارةتى
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، 23/21/1121( لة 212لةسةر كَيشةيةكي تري نوسينطةى باكوري شاري هةولَير بةذمارة ) -27
سةرثَيضيكردن لةئةرك و كاري ) لةي.س.ع 332كةلَيكؤَلينةوةي تَيدا ئةجنامدراوة بةثَيي مادةى 

 2/3/1122، دةستنيشاني ئةوة كراوة كةنوَينةري ياسايي وةزارةتى خوَيندني باآل تاكو (فةرمانبةرَييت
 .ةِراوةكةدائامادة نةبووة و بِرياري دادوةري لَيكؤَلينةوة جَيبةجَينةكراوة لةث

لة ي.س.ع  416لةسةر كَيشةيةكي نوسينطةى لَيكؤَلينةوةى كوشنت لةهةولَير كة بةثَيي مادةى  -26
جي كاوة( و/ فة47سةر بةيةكةي ) {م.ه.ح})ث.م(  لةدذي تؤمةتبار لَيكؤَلينةوةي تَيدا ئةجنامدةدرَيت

م سةرةِراي بِرياري دةستطريكردني دةرضووة، بةآل 4/1/1121دةستنيشاني ئةوة كراوة  لة 
بؤ  27/7/1121و  21/1/1121( لة 7613( و )3714ئاراستةكردني دوو نوسراو بةذمارةكاني )

 (16/2/1122ي ناوبراو، كةضي تاكو )تؤمةتبار وةزارةتى ثَيشمةرطة سةبارةت بةدةستطريكردني
 .دةستطري نةكراوة و ئامادةنةكراوة لةبةردةم دادطاي لَيكؤَلينةوةي هةولَير

( دةستنيشاني 2141/1117شةيةكي بنكةى ثؤليسي بةختياري شاري سلَيماني  بةذمارة )لةسةر كَي  -21
وة فةرماني دةستطريكردني دوو تؤمةتبار دةرضووة بةناوةكاني )د.ف 3/22/1117ئةوة كراوة كة لة 

بةآلم )هةِرةشة بةكوشنت(ة،  لة ي.س.ع 431و ب.ف( كةسةر بةوةزارةتي ثَيشمةرطةن بةثَيي مادةى  
( بؤ وةزارةتى 2673و  172و  444اي ئاراستة كردني  نووسراوةكاني دادطا بةذمارةكاني )سةرةِر

و نوسراوي فةرمانطةى  11/21/1121و  12/4/1121و  27/3/1121ثَيشمةرطة لةبةروارةكاني )
هةمان مةبةست نووسينطةى تايبةتى وةزيرى ثَيشمةرطة بؤ ثَيشمةرطة بؤ ياسايى وةزارةتى 

 سةرةِراى ئةو نوسراوانة تابةروارى( 7/1/1122لة  747،  24/7/1121لة  1116بةذمارةكاني )
 .ئةم بِريارةى دادطا جَيبةجَي نةكراوة 21/21/1122

لةفؤرمَيكي تردا هاتووة لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي بةختياري لةشاري سلَيماني بةذمارة  -24
برينداركردن( لَيدان و ي.س.ع ) 423ى ( لَيكؤَلينةوةى تَيدا ئةجنامدراوة و بةثَيي مادة124/1111)

 11/21/1117( لة 1/21717دةستنيشاني ئةوة كراوةكةئاسايشي سلَيماني بةنووسراوي ذمارة )
تابةروارى  بةاَلم داواي لةئاسايشي ناو شار كردووة كةتؤمةتبار )ا.ع.ح.ر( ئامادة بكات لةبنكةى ناوبراو

 ئامادة نةكراوة.تؤمةتبار  21/21/1122

( كة 24/21/1121لة  213ةختياري شاري هةولَير بةذمارة )بَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي لةسةر ك -27
( ولةي.س.ع )تاواني لةكةداركردني ئابِرو 413لَيكؤَلينةوة تيايدا ئةجنامدراوة بةثَيي مادةى 

دةستنيشاني ئةوة كراوة كةدادوةري لَيكؤَلينةوة بِرياري بانطَيشيت خاوةن ئيمتياز و سةرنووسةري 
 .ئامادة نةبوون لةبةردةم دادطا 2/3/1122امةى هةولَيري دةركردووة بةآلم تاكو رؤذن

( كة لَيكؤَلةرةوةى 1/1/1122لة  4لةسةر كَيشةيةكي تري دادطاي لَيكؤَلينةوةي هةولَير بةذمارة ) -11
ساَلي  37ؤذنامةطةري ذمارة لةياساي ِر 7ي دادطاكة لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنام دةدات، بةثَيي مادةى يداد

ةبةري وني تؤمةتباري كَيشةكة كة بةِرَيوبوني ئةوة كراوة كة بِرياري ئامادة، دةستنيشا1111
تا ئامادةكردني فؤرمي دةستنيشانكردنةكة ئامادةى بةردةم  ية  دراوة بةاَلمرؤذنامةى هةواَلة )ش.د(

 دادطا نةبووة.
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اري هةولَير، دةستنيشاني ئةوة كراوة لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي نةهَيشتين تاواني ناوةِراستى ش -12
بِرياري داوة  كةنوَينةري ياسايي فةرمانطةى  32/7/1122طاي لَيكؤَلينةوةى هةولَير لة ادكةد

يةكةمي هةولَير ئامادة بكرَيت بؤ وةرطرتين وتةكاني لةسةر كَيشةكة، بةآلم سةرةِراي  دادنووسي
، 32/7/1122( لة )6314و  4114و  3721ئاراستةكردني سَي نووسراوي دادطا بةذمارةكاني )

( بؤ فةرمانطةى دادنووسي يةكةمي هةولَير بؤ ئةو مةبةستة، ئةم 12/7/1122، 27/1/1122
 جَيبةجَي نةكراوة و وةآلمي دادطا نةدراوةتةوة. 21/22/1122بِريارة تاكو 

ةثَيي ياساي ( كةب1122/ 443لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي بةختياري شاري سلَيماني بةذمارة ) -11
قةدةغةكردني خراث بةكارهَيناني ئامَيرةكاني ثةيوةندي، دةستنيشاني ئةوة كراوة، بةنوسراوي ذمارة 

ة بؤ طاي لَيكؤَلينةوةى سلَيماني داواي لةكؤمثانياي كؤِرةك تيلكؤم كردوواد( د31/6/1122 ةل 111)
 نةداوةتةوة. وةآلمي دادطاكاى 21/21/1122يل تاكو ري لةسةر ذمارةى سيمكارتَيكي مؤباناردني زانيا

( كةبةثَيي 1121/ 467لةسةر كَيشةيةكي تري بنكةى ثؤليسي بةختياري شاري سلَيماني بةذمارة ) -13
لة ي.س.ع )تؤمةتي ثَيوتين قسةي ناشرين( دةستنيشاني ئةوة كراوة كةدادطاي 434مادةي 

لةثؤليسي هةرَيم كردووة بؤ  ( داواي4/1/1121لة  2144لَيكؤَلينةوةى سلَيماني بةنووسراوي ذمارة )
وةآلمي  1122وةرطرتين رةزامةنديان بؤ هةواَلةكردني تؤمةتباري كَيشةكة، بةآلم تاكو مانطي يانزةي 

 دادطايان نةداوةتةوة.

لةسةر كَيشةيةكي نوسينطةي ناوةِراستى شاري هةولَير بؤ نةهَيشتين تاوان كة لَيكؤَلينةوة بةثَيي مادةي  -14
ةياندن بةموَلكي طشيت لةاليةن فةرمانبةرةوة( دةستنيشاني ئةوة كراوة لة ي.س.ع زيانط 342)

ون بؤ اكةدادوةري لَيكؤَلينةوة بِرياري داوة بةئامادةكردني شةش تؤمةتبار كة هةر شةشيان ناسر
بةردةم دادطا، لةطةَل ئامادة بووني نوَينةري ياسايي وةزارةتى شارةواني و طةشت و طوزار و دارايي و 

ةرَييت تؤماركردني خانوبةرةي هةولَير، كةضي تا ئامادةكردني ئةم راثؤرتة ئامادة نةبوون بةِرَيوةب
 بِرياري دادطا جَيبةجَي بكةن.

لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي خانةقاي شاري هةولَير كةسكاآل تؤمار كراوة لةاليةن فةرمانطةى   -17
ي 47(ي لةياساي تةندروسيت ذمارة )77داواكاري طشيت هةولَير لةدذي كؤمثانيايةك بةثَيي مادةى )

 11/1/1122و  27/6/1122( دةستنيشاني ئةوة كراوة كةدادوةري لَيكؤَلينةوة لة 2742ساَلي 
( داواي لةفةرمانطةى تةندروسيت هةولَير كردووة 7162و  4143بةهةردوو نووسراوي ذمارة )

رتةكة ئامادة نةبوون و وةآلمي دادطايان كةنوَينةري ياساييان ئامادة بَيت، بةآلم تاكو ئامادةكردني راثؤ
 نةداوةتةوة

تاواني ساختةكاري شاري هةولَير كة لَيكؤَلينةوة تيايدا لَيكؤَلينةوة لةلةسةر كَيشةيةكي نوسينطةى   -16
لة ي.س.ع دةستنيشاني ئةوة كراوة كةدادطاي لَيكؤَلينةوةى هةولَير  321ئةجنامدراوة بةثَيي مادةي 

كة دوو دوسَيي موَلكي بابةتى سكاآلكة رةوانةى دادطا بكةن بؤ ئةم  31/2/1122بِرياري داوة لة 
( داواي 4/4/1122و  2/1/1122لة  7117و  116مةبةستة هةردوو نوسراوي ذمارة )

لةبةرَيوةبةرَييت طشتى تؤماركردني خانوبةرةي هةرَيم كردووة لةهةولَير كة ئةم دوو دؤسَيي موَلكةى 
 بةجَي نةكراوة.رة جَيئةم بِريا 27/4/1122  ةروارىابةوانة بكات، بةآلم تبؤ ِر
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لةياساي هاتوضؤ  13لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي سةيواني شاري سلَيماني كةبةثَيي مادةى  -11
وة دادوةري لَيكؤَلينةوة 3/1/1121لَيكؤَلينةوةى تَيدا ئةجنامدراوة، دةستنيشاني ئةوة كراوة كة لة 

اكةوتين سلَيماني كراوة لةسةر كَيشةكة، بةآلم سةرةِراي ضةندين نوسراوي ئاراستةى نةخؤشخانةى فري
 .1122جةختكردنةوة لةنةخؤشخانةى ناوبراو، وةآلمي دادطايان نةداوةتةوة تاكو مانطي ئابي 

ي 13كةبةثَيي مادةى  217/1117لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي سةيواني شاري سلَيماني بةذمارة  -14
-3تيادا ئةجنامدراوة، دةستنيشاني ئةوة كراوة، كةدادوةري لَيكؤَلينةوة لة  ياساي هاتوضؤ لَيكؤَلينةوةى

َيشةكة، بةآلم تاكو وة نوسراوي ئاراستةى بةِرَيوةبةرَييت هاتوضؤي سلَيماني كردووة لةسةر ك3-1121
 وةآلمي دادطايان نةداوةتةوة. 1122ةيلولي مانطي ئ

، دةستنيشاني ئةوة كراوة 664/1121بةذمارة  لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي بةختياري سلَيماني -17
رَييت وة بِرياري داوة كة نوَينةري ياسايي بةِرَيوةبة21/4/1121كةدادوةري لَيكؤَلينةوةى سلَيماني لة 

 ش ئامادة نةبووة.7/6/1122ثاسثؤرت و مانةوةي سلَيماني ئامادة بَيت لةبةردةم دادطا، بةآلم تاكو 

و دووةم بةذمارةى  724/1121بةختياري سلَيماني  بةذمارةكاني  لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي -31
و سَيهةم ذمارةى نيية، بةثَيي ياساي قةدةغةكردني خراث بةكارهَيناني ئامَيرةكاني  2177/1121

ثةيوةندي، لَيكؤَلينةوةى تَيدا ئةجنامدراوة، دةستنيشاني ئةوة كراوة كة دادوةري دادطاي لَيكؤَلينةوةى 
ة بةسةر بِرياري ناردني زانياري لةسةر ذمارةي وتَيثةِريواي ئةوةى ماوةيةكي  زؤر سلَيماني سةرةِر

مؤبايلي ناو دؤسَيكان، لةهةردوو كؤمثانياي كؤِرةك تيلكؤم و ئاسيا سَيَل لةهةرَيمي كوردستان، بةآلم 
 وةآلمي دادطايان نةداوةتةوة

 
 لةقؤناغي ليَكؤلَينةوةدا  رودريَذسيَهةم/ مانةوةي تؤمةتباراني راطرياو بؤ ماوةى دوو

 
سةد و ضل دوو حاَلةت دةستنيشان بكرَيت  241توانرا لةِرَيطاي تيمةكاني ضاودَيرييةوة  1122لةماوةى ساَلي 

لةسةر مانةوةى تؤمةتباراني راطرياو لةقؤناغي لَيكؤَلينةوةدا بؤ ماوةى دوورودرَيذ  لةنَيوان سَي ساَل بؤ دوو 
هةواَلةكردنيان بؤ  بةسيان بوون وضارةنودياريكردنى و ئاسايشدا، كةضاوةِرَيي  مانط لةطرتووخانةكاني ثؤليس

  -دادطاي تايبةمتةند يان ئازاد كردنيان زانياري هةندَيك لةحاَلةتةكان  بةم شَيوةيةي خوارةوة تؤمار كراون:

 اليةني لَيكؤَلةرةوة رؤذي راطرتن ماددةي ياسايي ناوي بةندكراو ذ
 نوسينطةى كوشنت لةهةولَير 3/4/1111 ي.س.ع 416 غ.ي.ع 2
 نوسينطةى كوشنت لةهةولَير 14/2/1117 ي.س.ع 416 ي.ر.م 1
 نوسينطةى كوشنت لةهةولَير 1/21/1114 .ي.س.ع416 ز.ق.ش 3
 هةولَير -نوسينطةى باكور 14/4/1117 ي.س.ع411 ه.ق.م 4
 ثؤليسي مَيرطةسوور 11/4/1121 ي.س.ع 446 س.ك.م 7
 هةولَير -ثؤليسي ئيسكان 17/4/1122 .س.عي 412 س.ع.م 6
 دهؤك -نةهَيشتين تاوان 3/1121 ي.س.ع 416 ا.خ 1
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 ئاسايشي دهؤك 21/1117 ياساي تريؤر 3 ي.ع.م 4
 ئاسايشي دهؤك 3/1121 ياساي تريؤر 1 ع.م.ع 7
 هةولَير -ثؤليسي ئيسكان 12/22/1121 ي.س.ع 423 ا.ر.ج 21
 هةولَير -ثؤليسي ئيسكان 17/22/1121 ي.س.ع 423 ص.ف.ا 22
 ثؤليسي دارةتوو 14/6/1114 ي.س.ع 416 ا.خ.ع 21
 ثؤليسي دةشيت هةولَير 3/22/1121 ي.س.ع 473 م.م.ص 23
 ئاسايشي هةولَير 27/3/1121 ي.س.ع 142 ا.ع.ا 24
 ئاسايشي هةولَير 21/3/1121 ي.س.ع 142 ف.ف.ن 27
 ثؤليسي سؤران 4/1/1117 ي.س.ع 416 ش.س.ع 26
 ثؤليسي باداوة 6/21/1121 هاتوضؤ 13 ع.كط. 21
 هةولَير -ثؤليسي ئاشتى 11/21/1121 ي.س.ع 476 س.ع.ق 24
 هةولَير -نوسينطةى باشور 12/21/1121 ي.س.ع 476 ه.ع.م 27
 هةولَير -نوسينطةى باكور 1/21/1114 ي.س.ع 411 ك.ص.ا 11
 هةولَير –ثؤليسي خانةقا  31/7/1117 ي.س.ع 471 د.ق.م 12
 هةولَير -نوسينطةى كوشنت 1/21/1114 ي.س.ع 416 ك.ف.ع 11
 هةولَير -ثؤليسي ئازادي 3/2/1114 ي.س.ع 333 ع.ع.م 13
 هةولَير -نوسينطةى ئوتومبَيل 12/2/1114 ي.س.ع 442 م.ك.م 14
 هةولَير -نوسينطةى رؤذئاوا 16/22/1114 ي.س.ع 444 ز.د.ش 17
 هةولَير -نطةى كوشنتنوسي 12/1/1117 ي.س.ع 416 ك.ك.ح 16
 هةولَير -نوسينطةى كوشنت 1/7/1117 ي.س.ع 416 ع.خ.ا 11
 هةولَير -ثؤليسي خانةقا 31/7/1117 ي.س.ع 416 ه.ا.ص 14
 ثؤليسي شةمامك 7/22/1117 ي.س.ع 416 ع.ت.ع 17
 ثؤليسي شةمامك 6/21/1117 ي.س.ع 416 د.ت.ع 31
 تانثؤليسي كوردس 6/21/1117 ي.س.ع 416 ع.ا.ا 32
 بةستؤرة-باليسيان  16/22/1114 ي.س.ع 444 ز.ح.ش 31
 ثؤليسي ديانة 24/2/1121 ي.س.ع 416 ن.ح.ا 33
 ثؤليسي سؤران 11/7/1121 ي لةشفرؤشي3 م.م.س  34
 ثؤليسي رةواندوز 16/1/1121 ي.س.ع 416 ش.ا.ع 37
 ثؤليسي هةرير 4/4/1121 ي.س.ع 416 ح.ع.ع 36
 ثؤليسي سؤران 2/7/1121 ي.س.ع 416 ن.ا.ح 31
 ثؤليسي كؤية 11/2/1122 ي.س.ع 444 ك.ع.س 34
 هةولَير -نوسينطةى باكور 11/21/1121 ي.س.ع 147 د.ع.ع 37
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 هةولَير -نوسينطةى ناوةِراست 17/21/1121 ي.س.ع 443 ه.م.ع 41
 ثؤليسي تةيراوة  4/1/1122 دةرمانسازي 71 ر.ع.ا 42
 ؤليسي ئاشتى هةولَيرث 13/7/1122 دةرمانسازي 71 ه.ج.م 41
 هةولَير -ثؤليسي ئاشتى 13/7/1122 دةرمانسازي 71 م.ا.ع 43
 هةولَير -ثؤليسي ئيسكان 11/6/1122 ي.س.ع 412 س.ع.م 44
 هةولَير -نوسينطةى باشور 14/7/1122 ي.س.ع 446 ن.س.ح 47
 هةولَير -نوسينطةى باشور 14/7/1122 ي.س.ع 446 ي.م.س 46
 هةولَير -نووسينطةى باشور 14/7/1122 ي.س.ع 446 ا.م.ن 41
 هةولَير -ثؤليسي خانةقا 21/7/1122 ي.س.ع 473 طس.ح. 44
 هةولَير -ثؤليسي خانةقا 14/4/1122 ي.س.ع 473 ع.س.ع 47
 هةولَير -ثؤليسي باداوة 24/4/1122 ي.س.ع 423 س.ع.ص 71
 هةولَير -ثؤليسي راثةِرين 11/1/1122 ي هاتوضؤ14 ر.خ.ر 72
 ثؤليسي راثةِرين هةولَير 23/4/1122 ي.س.ع 311 .م.اص 71
 هةولَير-ثؤليسي راثةِرين 7/21/1122 ي.س.ع 141 ف.س.ع 73
 هةولَير -نةهَيشتين تاوان 4/7/1122 ي.س.ع 446 م.ع.ر 74
 ثؤليسي بةختياري هةولَير 26/7/1122 هاتوضؤ 13 ح.ع.س 77
 

ان و دةستطريكردني ناشةرعي هاوآلتيان و بةكارهيَناني توندوتيذي و ئةشكةجنةد -ضوارةم:
 ثيَشيَلكردني مايف بةرطريكردن لةاليةن كارمةنداني ثؤليس و ئاسايشةوة

 
ئةم ضةند حاَلةتةي خوارةوة دةخةينة روو كةتيايدا ثيشَيلكاري زةقي دةستور و ياساي سزاداني عرياقي و 

بةندنةكردني هيض مرؤظَيك و راطرتن بةبَي بِرياري دةوَلةتييةكاني تايبةت بةدةستطرينةكردن و امة نَيورَيكةوتن
 دادوةر و ئةشكةجنةدان و ئةجنامنةداني مامةَلةي نامرؤظانة و توندوتيذي لةطةَل هيض مرؤظَيك، هةندَيك 

  -زانياري  لةسةر حاَلةتة دةستنيشانكراوةكان بةم شَيوةيةي خوارةوة  بوون:
ندا دةستنيشاني دوو حاَلةتي ترسناك كراوة، ئةويش بةوةى لةدوو فؤرمي دةستنيشانكردني ثَيشَيلكارييةكا -2

كة دوو كةس ناسراون بةناوةكاني )أ.ه و أ.أ( لةناو طرتووخانةى ئاسايشي شاري هةولَير دةستةبةسةرن 
بةتؤمةتي بوونى ثةيوةندي  لةطةَل طرووثة تريؤريستةكاندا، بةبَيئةوةى هيض تؤمةتَيكيان لةِرووي ياساييةوة 

ساَل ئةم دوو كةيسة ئةم  4لةم حاَلةتةدان واتة ثاش تَيثةِربووني زياتر لة 1113َيت، لةساَلي ئاراستة بكر
ثَيشَيلكارييةيان بةرامبةر دةكرَيت، بةئاطاداري طشت دةسةآلتداراني هةرَيم )جَيبةجَيكردن، ياسادانان، دادوةريي( 

 !!هةروةها داواكاري طشتيش.

ةرعي تريش تؤماركراوة لةناو طرتووخانةى ئاسايشي شاري هةولَير تَيكي دةستطريكردني ناشةها حاَلةورهة -1
، ئةم كةسة دةستطري دةكرَيت، ثاش تَيثةِربووني زياتر 6/1/1111بةناوي )و.س.أ( لةبةرواري  لةدذي كةسَيك
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دادطا حوكمي ثَينج ساَل زينداني دةدات،  21/3/1122ساَل لةمانةوةى لةطرتووخانةدا، سةرئةجنام لة  21لة 
 .!ساَلةي بؤ هةذمار بكرَيت 21َي ئةوةى ئةو ماوةى ببة

لةفؤرمَيكي تردا دةستنيشاني ئةوة كراوة كةئاسايشي شاري دهؤك تؤمةتبارَيك بةناوي )خ.ا.ج( لة  -3
، بةآلم دةردةكات4/21/1122لة دةستطريدةكةن، ثاش لَيكؤَلينةوة دادوةر بِرياري ئازادكردني  4/21/1122

 1122-21-23يارةى دادطا ثَيشَيل دةكات و ئازادي ناكةن تاكو رؤذي ئاسايشي شاري دهؤك ئةم بِر
 ةوة، واتة بةبَي بووني هيض ثاساوَيكي ياسايي و شةرعي.نبةدةستةبةسةري دةيهَيَلي

هةروةها لةفؤرمَيكي تردا لةسةر ئاسايشي شاري دهؤك دةستنيشاني ئةوة كراوة، كةتؤمةتبارَيك بةناوي  -4
ةن ئاسايشي شارةكةوة دةستطري دةكرَيت، ثاش لَيكؤَلينةوة دادوةر بِرياري لةالي 3/21/1122)ه.ع.ه( لة 

ةوة بةبَي يارة جَيبةجَي ناكات و دةيهَيَلنم ئاسايشي دهؤك ئةم بِر، بةآل(دةدات4/21/1122ئازادكردني لة )
 .ة ئازادي دةكةن، ئةوكات23/21/1122بووني هيض ثاساوَيكي ياسايي و شةرعي تاكو رؤذي 

مي تردا دةستنيشاني ئةوة كراوة كةبنكةى ثؤليسي نةهَيشيت تاوان لةزاخؤ ئةشكةجنةي دوو لةدوو فؤر -7
 443يان ئةجنامدراوة بةثَيي مادةي اوة بةناوةكاني )م.ا.ز( و )ف.ا.س( كةلَيكؤَلينةوة لةطةَلياندتؤمةتبار

  ريَيتةبةر.لةي.س.ع، بةبَي ئةوةي هيض رَيوشوَينَيكي ياسايي لةدذي ئةو كارمةندانةي ثؤليس بط

( 11/1122لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي نةهَيشتين تاواني سةرهةَلدان  لةشاري دهؤك بةذمارة ) -6
لة ي.س.ع لةدذي تؤمةتبار )ا.س( دةستنيشاني ئةوة  443كةلَيكؤَلينةوةى تَيدا ئةجنامدراوة، بةثَيي مادةى 

ي راثؤرتي ثزيشكي هاوثَيض بةدؤسَيكةيةوة، كراوة، تؤمةتباري ناوبراو رووبةِرووي ئةشكةجنة بووةتةوة بةثَي
كةدةبوو هةموو رَيوشوَينةكاني ثَيشرت طرياوةتة بةر ثشتطوَي خبرَيت، ضونكة لةئةجنامي زؤرلَيكردن و 

 ئةشكةجنةوة هاتوون و ثووضةَلة، بةثَيي ياسا، بةآلم ئةمة ئةجنامنةدراوة.

( لةياساي نةهَيشتين مادة هؤشبةرةكان 24لةسةر كَيشةيةكي ئاسايشي شاري دهؤك كةبةثَيي مادةى ) -1
لَيكؤَلينةوةى تَيدا ئةجنامدراوة،  لةدذي تؤمةتبار )ش.س( دةستنيشاني ئةوة كراوة كةتؤمةتباري ناوبراو 

، راثؤرتي ليذنةى رووبةِرووي زةبري دةرةكي بووةتةوة بةثَيي راثؤرتي ثزيشكي لةسةر و دةمووضاوي دراوة
 ية.ثزيشكي هاوثَيض بةدؤسَيكةيةوة

لةسةر كَيشةيةكي بةِرَيوبةرايةتى نةهَيشتين تاوان لةشاري سلَيماني كةلَيكؤَلينةوةى تَيدا ئةجنامدراوة لةدذي  -4
تؤمةتباران )أ.أ.ع( و )ش.ك.أ( و )أ.أ.ح(، دةستنيشاني ئةوة كراوة كةلةاليةن كارمةنداني ثؤليسةوة ئةشكةجنة و 

بِريار دةدات  7/6/1122ة دادوةري دادطاي نةهَيشتين تاوان لةمامةَلةي نامرؤظانةيان لةطةَل كراوة، ، هةر بؤي
( 333ي مادةى )لةو تؤمةتبارانةيان داوة، بةثَي بةئةجنامداني رَيوشوَيين ياسايي لةدذي كارمةنداني ثؤليس كة

 لة ي.س.ع لَيكؤَلينةوةيان لةطةَل ئةجنام دةدرَيت.

لةي.س.ع لَيكؤَلينةوةى  444ني، كةبةثَيي مادةى لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي راثةِريين شاري سلَيما -7
رؤذ  33تَيدا ئةجنامدراوة، لةدذي تؤمةتبار )ض.ح.أ( دةستنيشاني ئةوة كراوة ئةم تؤمةتبارة بؤ ماوةى 

بةِراطرياوي ماوةتةوة لةناو بنكةى ثؤليسي راثةِريندا، مامةَلةي نامرؤظانةى لةطةَل كراوة و لةِرووي جةستةيي و 
لةو بنكةيةدا راطرياوة، كةلةتةنها ذورَيك  21/7/1122تا  24/4/1122ئةشكةجنة دراوة، كة لةدةرووونيةوة 

است و ضةثي ثَيكراوة ثَيكهاتووة و هيض ثَيويستيةكي ذياني تَيدا دابني نةكراوة، بةشةق و شةقازلة لَييدراوة و ِر
ي دراوة، لةو ماوةيةدا بةثارةى خؤي موفةوةز )ي( بةدار لةبين ثَيلةاليةن بةرثرسي بنكةكةوة كةنةقيب )ج( و 
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خواردني كِريووة، ثؤليسةكان بؤيان هَيناوة و سوكايةتى زؤري ثَيكراوة و كةس نةيتوانيووة سةرداني بكات، 
تةنانةت ذوورةكة تةوالَييت تَيدا نةبووة و ميزي كردووةتة ناو دةبةوة، ثاش بةدواداضووني تيمةكاني ضاودَيري 

ناو دادطاي لَيكؤَلينةوة و  ثَيشَيلكاريية و ئاطاداركردني بةِرَيز ئةندامي داواكاري طشتىرَيكخراوةكةمان بؤ ئةم 
لة  311ةري لَيكؤَلينةوةى نةهَيشتين تاوان لةسلَيماني، توانرا سكاآل لةسةر بةرثرسي بنكةكة بةثَيي مادةي دادو

لةسةر بطريَيت، هةروةها توانرا ي.س.ع تؤمار بكرَيت و لةاليةن وةزارةتى ناوخؤوة ليذنةى لَيكؤَلينةوةى 
 ادةيةك متمانة و بِروا بةخؤبوون بؤ ئةو تؤمةتبارةي كةثَيشَيلكارية ترسناكةى بةرامبةر كراوة، بطَيِرينةوة.ِرتا

( كةلةسةرةتادا بةثَيي 23/1122لةسةر دؤسَييةكي بةِرَيوةبةرايةتى ئاسايشي شارةزوور بةذمارة ) -21
و  ؤَلينةوة لةطةَل دوو تؤمةتبار ئةجنام دراوة بةناوى )م.ع.ر( و )ف.ف.أ(، ياساي )نيشينطة و سةفةركردن( لَيك

(ي ياساي نةهَيشتين تريؤر لَيكؤَلينةوة لةدذيان ئةجنامدراوة، دةستنيشاني 3/1( و )1/1دواتر بةثَيي مادةى )
ي جةستةيي رووبةِرووي ئةشكةجنةيةكي زؤر بوونةتةوة لةِرو ، ئةم دوو كةسة26/7/1122ئةوة كراوة كة لة 

و دةرونييةوة و سوكايةتيان ثَيكراوة لةاليةن ضةند كارمةندَيكي ئاسايشي سةر بةبةِرَيوبةرَييت ئاسايشي 
و ضاو و ضةناطةيان  و بةشةق و زللةش سةر ياندراوةشارةزوور، ئةويش بةلَيدان  بةسؤندة لةثشت و لةقاض

و قسةي نَيو يندار بووة، هةروةها جبةكةلةثضةكةش هةردوو مةضةكيان بر ، هةروةهابريندار كردوون
، ناشرينيان ثَيوتراوة و هةِرةشةي تونديان لَيكراوة، هةروةها لةناو دادطاي هةَلةجبةدا تورةكة كراوة بةسةرياندا

ثاش ئةوةى دادوةري لَيكؤَلينةوة لةاليةن رَيكخراوةكةمانةوة ئاطاداري ئةم حاَلةتة دةكرَيتةوة، لةكارمةنداني 
ةبَيت و توركةكةي سةريان الدةبات و دواتر سةبارةت بةو ثَيشَيلكارييانةى لةدذيان ئةجنامدراوة و ئاسايش توِرة د

بةجةستةيانةوة ديار بووة لةوتةكانياندا جَيطري دةكرَيت بةشَي,ةى قةزايي، هةروةها ثاش بةدواضووني 
دادطاي تاوانةكاني دووةم  13/21/1122رَيكخراوةكةمان بؤ ئةم حاَلةتة و لةقؤناغي دادطايكردندا لةِرؤذي 

( بةئازادكردني ئةم دوو تؤمةتبارة و 1122/ج/366لةسلَيماني بِرياري خؤي دةركرد بةذمارة )
 هةَلوةشاندنةوةى ئةو تؤمةتةى دراوةتة ثاَليان، لةبةر نةبوونى بةَلطةي تةواو لةدذيان!.

لَيكؤَلينةوةى تَيدا  لةي.س.ع 446لةسةر دؤسَييةكي بنكةى ثؤليسي هةَلةجبة كةبةثَيي مادةى  -22
ئةجنامدراوة لةدذي دوو تؤمةتبار بةناوةكاني )ه.م.م( و )ج.ص.ح( دةستنيشاني ئةوة كراوة كة لة 

و لةكاتي دةستطريكردنيان بةزللة و مشتةكؤَلة لَيياندراوة و سوكايةتيان ثَيكراوة و مامةَلةى  11/21/1122
خانةى هةَلةجبةدا، ئةم كارة لةاليةن سَي كارمةندي نامرؤظانةيان لةطةَل كراوة لةبةردةمي دةرطاي طرتوو

ةبةري ثؤليسي هةَلةجبةى َينةري رَيكخراوةكةمانةوة بةِرَيوثؤليسةوة ئةجنامدراوةو، ثاشان دةستبةجَي لةاليةن نو
ون ئاطادار دةكرَيتةوة، داواي ثَيكهَيناني ليذنةى لَيكؤَلينةوة كراوة لةدذي ئةو كارمةندانةى بةو كارة هةستا لَي

 لةدذي ئةو دوو تؤمةتبارة.

، كةبةثَيي دةستوور ياسا كارثَيكراوة لةفؤرمَيكي تردا دةستنيشاني ئةوة كراوة مايف بةرطريكردني رةوا -21
 -سزاييةكان و رَيكةوتننامة نَيودةوَلةتيةكانيش دووثاتيان كردووةتةوة، ثَيشَيلكاري ئةم مافة دةكرَيت لة:

َير و ئاسايشي هةولَير و لةناو دادطاي لَيكؤَلينةوةى ئاسايشي هةولَير، ئةويش بةِرَيوةبةرَييت طشيت ئاسايشي هةول
بةدرووستكردني لةمثةري زؤر بؤ ئةو ثارَيزةرانةى بةمةبةستى ئةجنامداني رَيوشوَيين ياسايي بؤ بةرطريكردن 

طشتيانةى لةاليةن لةبريطرتةكانيان سةرداني ئةو شوَينانة و دادطاية بكةن، لةوانة كارنةكردن بةبريكارنامة 
دادنووسةكانةوة ثةسةند دةكرَين و تةنها كار بةبريكارنامة تايبةتةكان دةكرَيت، كةلةبةردةم دادطاي 
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لَيكؤَلينةوةى ئاسايشةوة ثةسةند دةكرَيت، ئةمةش ثَيضةوانةى ياساكاني ئةم بوارةية، هةروةها بةبيانوي 
 بينن و رَيطري زؤريان بؤ درووست دةكرَيتيطرتةكانيان بَيزةران ناتوانن بةئاساني برجياجيا ثار

لةضةندةها فؤرمي دةستنيشانكردني ثَيشَيلكاريةكاندا هاتووة كةسةرجةم دادطاكاني لَيكؤَلينةوة  -23
و لةقؤناغي لَيكؤَلينةوةدا تاكو ئَيستا بةكةمي و لةضةند حاَلةتَيكي كةمدا نةبَيت كار  لةهةرَيمي كوردستاندا 

يية كردن بةهةندَيك مادةى ياساي بنةما دادطةرركا و اطرتنياساي ِر 1113 (ي ساَلي11بةياساي ذمارة )
ماني كوردستان دةرضووة، سةبارةت بةدابينكردني ثارَيزةر بؤ  تؤمةتبار ةلسزاييةكان( ناكرَيت، كة لة ثةر

َيت و وتةكاني بوو  ثارَيزةر بطرَيت بؤ بةرطريكردن لَيي، ثَيش ئةوةى ثرسياري لَيبكرنةئةطةر هاتوو لةتوانايدا 
وةربطريَيت )ئيستجواب( بكرَيت، سةرةِراي دةرضوون لةم ياساية و بنةماي مايف بةرطري رةوا، تاكو ئَيستا 

 هةنطاوي جدي و ثراكتيكي نةنراوة بؤ ضارةسةر ئةو طرفتانةى هاتوونةتة ثَيش جَيبةجَيكردني ئةم ياساية

 
وةري وةري ياسا لةالى هةنديَك دادسةرةثيَنجةم: كةمي شارةزايي ياسايي و ثيَشيَلكردني 
 -ليَكؤلَينةوة:

 
ي ةرضل و هةشت حاَلةتي ثَيشَيلكاري سةرو 44دا 1122توانرا لةرَيطةى تيمةكاني ضاودَيرييةوة لةماوةى ساَلي 

دادوةري لَيكؤَلينةوةوة تؤمار بكرَيت، هةندَي: زانياري لةسةر  ؤي كةمي شارةزايي لةاليةن هةندَيكياسا بةه
 -ينة روو بةم شَيوةيةي خوارةوة:ةةتَيك دةخضةند حاَل

لةسةر كَيشةيةكي بةِرَيوةبةرايةتى ئاسايشي هةولَير بةذمارة  لةفؤرمَيكدا دةستخراوةتة سةر حاَلةتَيك -2
ى.س.ع  431( دةستنيشاني ئةوة كراوة كة تؤمةتباري كَيشةكة بةناوي )م.ا.ع( بةثَيي مادةى 41/1121)
، لةهةمان رؤذي دةستطريكردنةكةى لةبةردةم دادوةري 11/7/1121كراوة لة دةستطريبةكوشنت( شةكردنةهةِر)

 21/21/1121لَيكؤَلينةوة ئامادة دةكرَيت، بةآلم دادوةر وتةكاني وةرناطرَيت و بِريار دةدات بةراطرتين تاكو 
نةما رؤذ لةدةستطريكردني ئةو كات وتةكاني وةردةطريَيت، بةثَيضةوانةى ب 24ثاشان ثاش تَيثةِربووني 

 14دا هاتووة و دةَلَيت )ثَيويستة تؤمةتبار لةماوةى 213دادطةريية سزاييةكانةوة، كةبةئاشكرا لةمادةى 
 كاتذمَيردا لةكاتي دةستطريكردنيةوة يان راطرتنيةوة وتةكاني وةربطريَيت!!.

 416ي مادةي لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي باداوةي هةولَير، كةلَيكؤَلينةوة تَييدا ئاجنامدراوة بةثَي -1
لة ي.س.ع لةسةر كوشتين ذنَيك بةناوي )ر.ق.م( لةدذي دوو تؤمةتباري هةَلهاتوو )ا.ع.ا( و )خ.م(، دةستنيشاني 

َلينةوةى هةولَير دادوةري دادطاي لَيكؤ 14/4/1122روويداوة و لة  1112وانة لةساَلي ائةوة كراوة كة ئةم  ت
تباراني ئاماذة بؤ كراوي سةرةوة و وةالناني فةرماني ( تؤمةئيفراجكردني )ئازادكرنىبِرياريداوة بة

لةياساي لَيبووردني  7دةستطريكردنةكةيان و داخستين لَيكؤَلينةوة بةشَيوةيةكي كؤتايي و ثاَلثشت بةمادةى 
 17/4/1122طشتى، ئةم بِريارةي دادوةر لةسةر ثَيشنياري ئةندامي داواكاري طشتى لة دادطاكةدا هاتووة و لة 

 ةسةر كردووة كةطوجناوة..!!ئيمزاي ل

لة ي.س.ع  416لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي باداوةى شاري هةولَير، كةبةثَيي مادةي  -3
و تايبةتة بةكوشتين دوو هاوآلتي بةناوةكاني )ك.س.ع( و )ي.ب.س( لةرؤذي  لَيكؤَلينةوةى تَيدا ئةجنامدراوة
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ةوةى تَيبيين كراوة و دةستخراوةتة سةري ئةوةية ، ئ1111تؤماركردني سكاآلكةوة كةدةطةِرَيتةوة بؤ ساَلي 
ةكردني دؤسَيكة بؤ وةزارةتى ِرياري داوة بؤ رةوانب 14/22/1122َلينةوةي هةولَير لة وةري دادطاي لَيكؤةدادك

مةرطة )ليذنةى هاوبةش(، بؤ ئةجنامداني لَيكؤَلينةوة و دادطايكردني تؤمةتبار لةدادطاي سةربازي، بةآلم ثَيش
ثةِراوي لَيكؤَلينةوةيان هةبووة سةبارةت بةكَيشةكة،  6/4/1111وبرا خؤي لةوة بَيئاطا كردووة كة لة دادطاي نا

رةتى ثَيشمةرطة، وة تاكو ئَيستاش هيض رَيوشوَينَيكي ياسايي نةطرياوةتة رةوانةى ليذنةى هاوبةش كراوة لةوةزاكة
( ئاراستةى وةزارةتى 24/4/1122لة  7426)بةر، هةروةها دادطاي ئاماذة بؤ كراوة بةنووسراوي ذمارة 

كراوة،  41(ئاراستةى يةكةي 17/7/1122لة  1241)ثَيشمةرطة كراوة وةزارةتى ناو براو بةنوسراوي ذمارة 
 ثةِراوي لَيكؤَلينةوة رةوانة ى دادطاي لَيكؤَلينةوة بكةنةوة. داواي كردووة تيايدا 

ض شَيوةيةك مامةَلةي ياسايي لةم كةيسةدا كراوة و دواي ئةم بِريارة جَيطةى تَيِرامانة و نازانني ضؤن و بة 
 .تَيثةِربووني زياتر لةدوانزة ساَل لةتاواني كوشتين دوو مرؤظ، بةم شَيوةية دادطا رةفتار دةكات

لة ي.س.ع  416لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي بةحركةي شاري هةولَير، كةبةثَيي مادةى  -4
دادطاي لَيكؤَلينةوةى عةينكاوة، دةستنيشاني ئةوة كراوة كةدادوةري دادطاي لَيكؤَلينةوةى تَيدا ئةجنامدراوة لة

ناوبراو بِرياري داوة بةوةرطرتين رةزامةندي وةزيري داد سةبارةت بةطواستنةوةى لَيكؤَلينةوةي ئاماذةبؤكراو 
بريضووة كةئةم  ( بؤ نوسينطةى لَيكؤَلينةوة لةتاواني كوشنت لةهةولَير، ئةوةى.طكةتايبةتة بةتؤمةتبار )ش.ي

مةتي ستان كاري ثَيناكرَيت، ضونكة ياررَيوشوَينة لةدواي دةرضووني ياساي دةسةآلتي دادوةري لةهةرَيمي كورد
دةستتَيوةردان لةكاروباري دةسةآلتي دادوةري دةدات، لةاليةن دةسةآلتي جَيبةجَيكردنةوة، ئةوةى تَيبيين كراوة 

لة  3/2171ؤ طواستنةوةى ثةراوةكة بةفةرماني وةزاري )ة بوةزامةندي دةربِريوكةوةزيري داديش ِر
7/7/1122!!..) 

( كة بةثَيي مادةى 767/1122لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي باداوةي شاري هةولَير بةذمارة ) -7
( ياساي هاتوضؤ لَيكؤلَينةوةى تَيدا ئةجنامدراوة، دةستنيشاني ئةوة كراوة كةدادوةري لَيكؤَلينةوة 2/ بِرطةى 13)
ثانزة  27111111بِرى ني نابةر داةتباري كَيشةكة، بةرامبِرياري داوة بةئازادكردني تؤم 1/22/1122ة ل

دةمليؤن دينار بةبَي  21111111مليؤن ديناري عرياقي لةسندوقي دادطا و كةفالةتى كةسَيكي ناسراو بةبِري 
 ئةوةى لةياسادا هيض ثاَلثشتَيكي هةبَيت

(، 327/1122يةتى ثؤليسي نةوجةوانان لةسلَيماني بةذمارة )بةراوةلةسةر كَيشةيةكي بةِرَي -6
ةدذي نةوجةوانَيك، دةستنيشاني ئةوة كراوة (لة ي.س.ع ل444اوة بةثَيي مادةي )كةلَيكؤَلينةوةى تَيدا ئةجنامدر

ثاش ئةوةى وتةى سةرثةرشتياري نةوجةوانةكة وةردةطرَيت بِريار  27/21/1122كةدادوةري لَيكؤَلينةوة لة 
بةئازادكردني بةبِري يةك مليؤن دينار لةكاتَيكدا ئةم تؤمةتبار نيية و سيفةتى سةرثةرشتياري  دةدات

 !!نةوجةوانةكةية و ئةم بِريارة ثَيضةوانةى ياساية.

ي ئةجنومةني دادوةري بةذمارة شاني ئةوة كراوة كةبةثَيي بِريارلةفؤرمَيكدا هاتووة، كةدةستني -1
 3لَيكؤَلينةوةى ئاسايش طواسرتاوةتةوة بؤ دادطاي تاوانةكاني دطاى دا، دادوةري 11/21/1121( لة 2132)

 و ئامادة كردنى فؤرمي ضاودَيرةكة.!!كردووة تاكلةهةولَير، بةآلم ئةم دادوةرة بِريارةكةى جَيبةجَينة

لةسةر فؤرمَيكي تر دةستنيشاني ئةوة كراوة كةبةبِرياري دادوةري دادطاي لَيكؤَلينةوةى هةولَير لة  -4
ئافرةتَيك راطرياوة بةناوي )و.م.ي( بةبَي ئةوةى بةمادةيةكي ياسايي تؤمةتبار بكرَيت و هةروةها  14/4/1122
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ي ياساي بنةما دادوةريية سزاييةكانة، بةَلكو 221وادةى كؤتايهاتين ديارينةكراوة، ئةمةش ثَيضةوانةى مادةى 
 (.حفاظ على سالمتهاتةنها نووسراوة )

(، 11/1122ي نةهَيشتين تاواني سةرهةَلداني شاري دهؤك، بةذمارة )نكةى ثؤليسلةسةر كَيشةيةكي ب -7
لةي.س.ع لةدذي تؤمةتباري كَيشةكة، دةستنيشاني ئةوة  443ي مادةى كةلَيكؤَلينةوةية تَيدا ئةجنامدراوة بةثَي

 هؤي رووبةِرووي لَيداني زؤر بووةتةوة و بووتة كراوة كةتؤمةتباري كَيشةكة بةثَيي راثؤرتي ليذنةى ثزيشكي
اثؤرتة زياتر لةدوو هةفتة لةدواي وةرطرتين سووربوونةوة و برينداربوون لةسةر قاضةكاني، هةرضةندة ئةم ِر

، بةآلم سةرةِراي ئةوةش دادوةري دادطاكة و داواكاري طشتيش بِرياري نةداوة بةكردنةوةى وتةكانيةوة هاتووة
 ة، ئةوةش ثَيضةوانةى ياساية.دؤسَيي لَيكؤَلينةوة لةدذي بةرثرسي لَيكؤَلينةوةى دؤسَيك

(دا دةستنيشاني ئةوة كراوة كةدادوةري 21هةروةها لةسةر هةمان كَيشةى ئاماذة بؤكراو لةخاَلي ) -21
دادطاي لَيكؤَلينةوة بريوِراي خؤي لةسةر كَيشةكة خستووةتة روو، ئةويش بةوةى كةبةتؤمةتبارَيكي كَيشةكةى 

َيت، ئةطةر وابكات ئةوا لةوانةية وةك تؤمةتبارةكةى تري وتووة بةناوي )ش.ع( كةدان بةتاوانةكةيدا بن
راطرتن سزا بَيت بؤ تؤمةتبار، ئةمة  كَيشةكةكة داني بةتاوانةكةيدا ناوة بةكةفالةت ئازادي دةكات، وةك ئةوةى

لةاليةك و لةاليةكي ترةوة ئةو تؤمةتبارةى داني بةتاوانةكةدا ناوة بةكةفالةت ئازادكراوة، ئةوةى ئينكاري 
 !!كردووة ئازاد نةكراوة.

لة ي.س.ع لَيكؤَلينةوةى  416لةسةر كَيشةيةكي بةِرَيوةبةرايةتى ئاسايشي هةولَير كةبةثَيي مادةى  -22
ي ياساي بنةما 217دةستنيشاني ئةوة كراوة كةثَيشَيلكاري مادةى  ةجنام دراوة لةدذي تؤمةتبارَيكتَيدا ئ

رؤذ تَيثةِريوة بةسةر وةرطرتين رةزامةندي دادطاي تاوانةكان  14دادطةريية سزاييةكان كراوة ضونكة ماوةى 
اطرتنيدا، بةثَيي ياسا بةسةر ِر ةوكة، كةشةش مانط تَيثةِريوةلةسةر درَيذكردنةوةى ماوةى راطرتين تؤمةتبار

 ئةم داواكاريية بةرزبكرايةتةوة!!!. 31/4/1121دةبواية لة 

جنامدراوة ( كةلَيكؤَلينةوةى تَيدائة441/1122لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي كةالر بةذمارة  )   -21
ضوار  دواي تَيثةِربووني ، دةستنيشاني ئةوة كراوة(نطرتياساي خراث بةكارهَيناني ئامَيرةكاني ثةيوةندي)بةثَيي 

تةوة، ةثاشطةزبوو دا نووسراو نةنَيردراوة بؤ كؤمثانياى ئاسيا سَيل و سكااَلر لةسكااَلكةىمانط بةسةر سكاآلكة
 لة ي.س.ع( ئةمةش ثَيضةوانةى ياساية 431دادوةري دادطاكة مادةي ياسايي دؤسَيكةي طؤِريوة بؤ مادةي )

( كةلَيكؤَلينةوةي تَيدائةجنامدراوة، 774/1122الر بةذمارة )لةسةر كَيشةيةكي تري بنكةى ثؤليسي كة -23
لة ي.س.ع لةدذي تؤمةتبارَيك، دةستنيشاني ئةوة كراوة كةسةرةِراي ئةوةى ليذنةى ثزيشكي  423بةثَيي مادةي 
اوة وةري لَيكؤَلينةوة بِرياري ددا ئاماذةي بةوة داوة كة دوو دداني ثَيشةوةى سكاآلكار شكاوة، دادلةراثؤرتةكةي

بةداخستين دؤسَيكة بةهؤي لَيخؤشبووني سكاآلكةرةوة، ئةمة لةرووي ياسايةوة قبوَل نيية، ضونكة مادةكةى لةم 
( لة ي.س.ع، هةواَلةي دادطاي تاوانةكان بكرَيت و دادطايكردن تيايدا 421حاَلةتةدا دةبَيت بكرَيت بةمادةي )

 .!!ئةجنامبدرَيت

شاري هةولَير، كةلَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنامدراوة بةثَيي مادةي  استىلةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي ِر -24
دةستنيشاني ئةوة كراوة كةدادوةري لَيكؤَلينةوةى  َيناني ئامَيرةكاني ثةيوةنديطرتن(بةكاره خراث)لةياساي  1

، ئةمةش وةبةهؤي لَيخؤشبووني سكاآلكارة داوةبِرياري داخستين كَيشةكةي 22/21/1122هةولَير لة 
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وانةى ياساية ضونكة ياساي قةدةغةكردني خراث بةكارهَيناني ئامَيرةكاني ثةيوةنديطرتن مايف طشتى ثَيضة
 .!!تَيداية و ناكرَيت بةلَيخؤشبوون سكاآلى دؤسَيكة داخبرَيت

لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي ئاشتى شاري هةولَير كةلَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنامدراوة بةثَيي مادةي  -27
)بةكارهَيناني فِروفَيل بؤ لَيسةندني ثارة يان شتى تر( دةستنيشاني ئةوة كراوة كةدادوةري لة ي.س.ع  476

بِرياري داوة بةداخستين كَيشةكة بةهؤي لَيخؤشبووني سكاآلكار،  24/7/1122دادطاي لَيكؤَلينةوةى هةولَير لة 
لة ي.س.ع مايف طشتى تَيداية و  476دادطاي ناوبراو لةم بِريارةدا ثَيضةوانةى ياسا حوكمي داوة، ضونكة مادةى 

 كؤتايي بةسكاآلكة نايةت!!. ةلَيخؤشبووني سكاآلكارب

(، 13/1114لةسةر كَيشةيةكي نووسينطةى رؤذهةآلت بؤ نةهَيشتين تاوان لةهةولَير بةذمارة ) -26
ةوة كراوة ستنيشاني ئلةياساي )ثاسثؤرت و مانةوة(، دة (21كةلَيكؤَلينةوة تيايدا ئةجنامدراوة بةثَيي مادةى )

بِرياري داخستين كَيشةكةى داوة، لةكاتَيكدا تؤمةتبار شوَيين نيشتةجَيبووني  دادطاي لَيكؤَلينةوةكةدادوةري 
 ناديارة و دةستطري نةكراوة و ئةو مادةيةي ثَيي تؤمةتبار كراوة مايف طشتى تَيداية.

ينةوةي تَيدا ئةجنامدراوة بةثَيي لةفؤرمَيكي تردا هاتووة لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي كةالر لَيكؤَل -21
دةستنيشاني ئةوة كراوة  (قةدةغةكردني خراث بةكارهَيناني ئامَيرةكاني ثةيوةنديطرتن)ياساى مادةي 

بِرياري داخستين دؤسَيكةى داوة، لةبةرئةوةى ئةو  1/6/1122كةدادوةري دادطاي لَيكؤلينةوةى كةالر لة 
بةهيض شَيوةيةك ثةيوةندي بةذمارةى سكاآلكةرةوة نةكردووة، ذمارةييةي كةسكاآلي لةدذ بةرزكراوةتةوة، 

ليستى هاتو و رؤيشتووي ذمارةى  6/3/1122( لة 2277لةكاتَيكدا كؤمثانياي ئاسيا سَيَل بةنووسراوي ذمارة )
 رةوة كردووة!!.ة كة هةشت جار ثةيوةندي بةسكاآلكاداواكراوي ناردووة بؤ دادطا و تَييدا ئاماذةيان بةوة داو

( كة لَيكؤَلينةوة 211/1122سةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي بةختياري شاري سلَيماني بةذمارة )لة -24
 3/21/1121لة ي.س.ع دةستنيشاني ئةوة كراوة، كةسكاآلكار لة 423تيايدا ئةجنامدراوة، بةثَيي مادةي 

هيدةكاني ئامادة شا 24/21/1121انَيت، لة زسكاآلي تؤمار كردووة لةدذي شؤفَيري ئوتومبيلَيك كةناوي نا
ملَينن، بةآلم دادوةري لَيكؤلينةوة هيض بِريارَيك لةدذي تؤمةتبار ةدةبن و راستى ووتةكاني سكاآلكار دةس

سكاآلكار ناوي شؤفَيرةكة بؤ دادطا ئاشكرا دةكات و لةطةَل شوَيين كارةكةي، بةآلم  26/1/1122دةرناكات، لة 
ي سكاآلكار شايةتَيكي تريش 21/3/1122ار دةرناكات، لةادوةر هيض بِريارَيك لةدذي تؤمةتبئةجمارةش د

ئةوة جَيطةى  دادوةر بِرياري داوة بةوةرطرتين ثاشكؤي وتةى سكاآلكار 17/3/1122ئامادةي دادطا دةبَيت، لة 
 يش هيض بِريارَيك لةدذي تؤمةتبار نةدراوة!!.16/4/1122 سةرجنة تابةروارى

َيكي ترسناك كراوة لةدادطاكاني لَيكؤَلينةوةى ئاسايش لةفؤرمَيكي تردا دةستنيشاني ضةند حاَلةت -27
)هةولَير و سلَيماني(، ئةويش بةدةستطريكردني ضةند هاوآلتيةك كةزؤربةيان )ياريدةدةري ثزيشكي( بوون، 
ضةند ساَلَيكة ئةم كارة دةكةن و دةرمان دةفرؤشن و بؤ ماوةيةكي زؤريش لةبةندينخانة ماونةتةوة، ئةويش 

سةبارةت بةداناني  11/4/1122(وةزيرى تةندروستى لة 4431ةرماني وةزاري ذمارة )ثاش دةركردني ف
 24ضةند دةرمانَيك بةمادةى هؤشبةر، ضونكة تؤمةتباركردني ئةم هاوآلتيانة و دةستطريكردنيان بةثَيي مادةي 

ةوةى لةياساكةدا لةياساي نةهَيشتين مادة هؤشبةرةكان ، ثَيضةوانةى ياساكةية لةبةرئ2767ي ساَلي 64لةياساي 
هاتووة كةوةزيري تةندروستى لةِرَيطةى بةياني وةزارييةوة دةتوانَيت ئاسنكاري بكات بؤ جَيبةجَيكردني ياساكة 

ياساكة، هةروةها بةياني وةزاري دةبَيت  23و هةموواركردني ليسيت مادةكاني هاوثَيضي ياساكةية( مادةي 
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، تاكو هاوآلتيان ئاطادار بن، ئةمة لةاليةك و لةاليةكي ترةوة لةوةقائعي هةرَيمي كوردستاندا بآلو بكرَيتةوة
فةرماني وةزاري بؤ رَيكخستين كاروباري ناوخؤيى وةزارةتةكةية و بةياني وةزاري بؤ رَيكخستين كاروباري طشتى 
و هاوآلتيانة، هةروةها ئةم فةرماني وةزاريية نةهاتووة هةموواري ليستى ئةو دةرمانانة بكات كةبةمادةى 

 هؤشبةر دانراون.

 

( لةي.س.ع 174-147بةرايةتى نةهَيشتين تاواني هةولَير كةبةثَيي مادةى )لةسةر كَيشةيةكي بةِرَيوة -11
بةرَييت ثؤليسي هةولَير سكاآلي تؤمار ةدةستنيشاني ئةوة كراوة كةنوَينةري ياسايي بةِرَيو )ساختةكردن(،

س.ا( و )ا.س(، ضةندةها مامةَلةي ساختةكاري وانيان ثؤليسن بةناوةكاني )وكردووة لةدذي سَي كةس كةد
َيبةجَينةكردني بِرياري دةستطريكردنةكةيان ةراي ج، بةآلم سةِرداطرياوةبةسةرتى لةدةست تؤمةتبار )س.ا( دةس

بِرياري داخستين لَيكؤَلينةوة  22/2/1122بوونى بةَلطة لةدذيان، دادوةري دادطاي لَيكؤَلينةوةي هةولَير لةو 
داخستين  بةشَيوةي كؤتايي لةدذي تؤمةتباراني هةَلهاتوو، جَيطةى ئاماذةثَيكردنة ئةم  بِرياري اتلةدؤسَيكة دةد

ئةويش لةالى خؤيةوة  21/7/1122ؤَلينةوةية ثيشاني ئةندامي داواكاري طشيت دادطاكة نادرَيت تاكو لَي
 لةياساي داواكاري طشتى تانة لةبِريارةكة دةدات!!!. 21ثاَلثشت بةمادةي 

نةهَيشتين تاوان لةهةولَير كةلَيكؤَلينةوة تَييدا ئةجنامدراوة ر كَيشةيةكي نوسينطةى ناوةندى لةسة -12
لة ي.س.ع )بةفرِيؤداني ساماني طشتى(، دةستنيشاني ئةوة كراوة لةبةرواري  342بةثَيي مادةي 

ريكردني يةكَيك دادوةري دادطاي لَيكؤَلينةوة بِرياري داوة بة ضاوثؤشيكردن لةبِرياري دةستط 12/21/1122
ِريارة، سةرةِراي لةتؤمةتباراني كَيشةكة بةناوي )ن.ب.س(بةبَي ئةوةى ئاماذة بكات بةهيض هؤكارَيك بؤ ئةم ب

ةكاني لَيكؤَلينةوة تةواو نةبووة و كَيشةكة ثةيوةستة بةمايف طشتى و بابةتى بةفرِيؤداني ساماني ئةوةى رَيوشوَين
 طشتى.

اوة بةثَيي مادةى رجنامدةسةيواني شاري سلَيماني، لَيكؤَلينةوة تَييدا ئلةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي  -11
لةياساي باري كةسَييت )ئةجنامداني طرَيبةستى هاوسةرطريي لةدةرةوى دادطا( دةستنيشاني ئةوة ( 7بِرطةي  3)

هاوسةري،  كراوة كةتؤمةتبار بِرياري تةآلقي ذني يةكةمي خستووةتة روو بؤ دادوةر، لةطةَل طرَيبةستى تازةى
بةآلم دادوةر سةرةِراي ئةمانة لةلَيكؤَلينةوة بةردةوامة و داواي كردووة لةسكاآلكار كةبزانَيت ئةم طرَيبةستة 

 ساختةية يان نا، لةكاتَيكدا ساختةيي يان ئةصَلي ئةم طرَيبةستة بةووتةى سكاآلكار دةرناكةوَيت.

( 174و  147يدا ئةجنامدراوة بةثَيي مادةي )لةسةر كَيشةيةكي بنكةى ثؤليسي زاخؤ، لَيكؤَلينةوة تيا  -13
لةي.س.ع )ساختكردن(، كةدةستنيشاني ئةوة كراوة تؤمةتباري كَيشةكة بؤ ماوةى زياتر لة دوو ساَل بةِراطرياوي 

ي ثةرلةماني 1111(ي ساَلي 4ذمارة )لَيبووردنى طشتى ماوةتةوة لةقؤناغي لَيكؤَلينةوةدا،  لةكاتَيكدا ياساي 
رَيتةوة و ئةو لةاليةن دادطاي تاوانةكاني دهؤك بةسيفةتى تةميزي بِرياري ئازادكردني بؤ كوردستان دةيط

 دةردةضَيت!!.

تى نةهَيشتين تاوان لةهةولَير، كةلَيكؤَلينةوة تَييدا ئةجنامدراوة بةثَيي ةيلةسةر كَيشةيةكي بةِرَيوبةرا -14
بِرياري داوة  14/7/1122َيكؤَلينةوة لة لة ي.س.ع، دةستنيشاني ئةوة كراوة كةدادوةري دادطاي ل 471مادةى 

بيست و هةشت رؤذ وردبيين  14ثةِراوةكة لةاليةن لَيكؤَلةرةوةى دادييةوة ووردبيين بكرَيت، ثاش تَيثةِربوونى 
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جارَيكي تر دادوةر بِرياري داوة ثةراوةكة وردبني بكرَيت لةاليةن  16/21/1122كردني ثةراوةكة لة 
 !!لَيكؤَلةرةوةى داديةوة.

 
 

 -شةشةم/   ضةند حالَةتيَكي ثيَشيَلكاري جؤراو جؤر:
 

تَيكي ثَيشَيلكاري و سةرثَيضي ياساي جؤراوجؤر دةخةينة ِروو كة نةدةكرا ةبة شةدا ضةند حاَل لةم
، زانياري لةسةر حاَلةتةكانيش بةم شَيوةيةي الي خوارةوة ةكاني تردا ثؤلَينيان بكةينلة ذَيرخاَل

 -بوون:
نيشاني حاَلةتَيكي ترسناك كرا كةناَلةكاني ِراطةياندنةوة دةست لةِرَيطاي 1122 -21-27 لة شةوي   -2

ة، ئةويش بةوةي بةرَيوةبةري ئاسايشي هةولَير لةكؤنفرانسَيكي وكةضةندين جاريش زؤربة ئاساي تَيثةريو
ستطريي كردني ِرؤذنامةوانيدا لة بةردةم ذمارةيةكي زؤر لة كةناَلي ِراطةياندني بينراو بيسراو، باسي لة دة

ضوارتؤمةتباركردو ووتي دانيان بة تاوانةكانياندا  ناوة كة طةجنَيكي شاري هةولَيريان فراندوة، و زؤر بة ئاشكرا 
دةم و ضاوي  تؤمةتبارةكاني نيشاندران و شوَيين ئةشكةجنةدان و سووربوونةوةيان ثَيوةدياربوو, ئةمةش 

 !.!عوريف دادطايكردن و بنةماسةرةكيةكاني دادطايي ودادثةروةرانةيةثَيضةوانةي هةموو ِرَيو شوَينَيكي ياسايي و  
لةسةر  1121-4-6( لة 1121ت   246) لة هةولَير بة ذمارة 2 ةر بِريارَيكي دادطاي تاوانةكاني/لةس -1

ت نيشاني دةرضووة دةس ي.س. ع ( لة 147و174كَيشةيةكي دادطاي لَيكؤَلينةوةي هةولَير  بةثَيي ماددةي )
ياسايى نةبووة بؤ  هيض دةسةاَلتَيكي كة بِريارة تةميزيةكةي دةركردووة يةدادطا ة كة سةرؤكي ئةوئةوةكراو

كة  4/6/1117 ( لة2/422فةرماني دادوةري ذمارة)سةرؤكايةتى كردنى دادطاكةو ثَيكهَينانى، ضونكة بةثَيى 
ح(دانراوة بؤسةرؤكي يةدةطي  ،ش،لةاليةن سةرؤكي دةسةاَلتي دادوةرييةوةدةرضووة، بةثَيي فةرمانةكة دادوةر)ش

 .لة هةولَير  2/لة هةولَير نةك سةرؤكي يةدةطي دادطاي تاوانةكاني 1/دادطاي تاوانةكان 
لة فؤرمَيكي تردا دةستنشاني ئةوةكراوة كة دواي تَيثةِر بووني زياتر لة ثَينج ساَل بةسةر دةرضووني ياساي  -3

و نووسراوةكانى بةي كَلَيشة ، لةسةر زؤر1111(ساَلي 13رة )ذمادةسةاَلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستان بة 
 !!..بةتايبةتي كليََشةي دادطاكاني لَيكؤلينةوة بؤ شايةت  بانكردن ئاماذة ي تَيداية بؤ وةزارةتي داد ئةم دةسةاَلتة

( دةستنيشاني 1122\717بةختياري شاري سلَيماني بة ذمارة ) ىلةسةر كَيشةيةكي  بنكةي ثؤليس -4
نكؤف( كة بةضةكي ئاطرين دادةنرَيت،  داوة بة سلَيماني مؤَلةتي ضةكي )كاَلشيوة،  كة ثارَيزطاي ئةوةكرا

 2/1/1123تا  2/1/1122(دةرضوو لة6112141ضةكي ذمارة )-2711تؤمةتباري كةيسةكة بة ذمارة 
 ،بةاَلم لةِرووي ياساييةوة ضةكي  كاَلشينكؤف مؤَلةتي ثَينادرَيت!!!

(،كة لَيكؤلينةوةتيايدا 47/4121نكةي ثؤليسي بنةساَلوةي شاري هةولَير  بة ذمارة )لة سةر كَيشةيةكي  ب -7
(ي.س.ع، دةستنيشاني  ئةوةكراوة كة بريكاري مايف كةسي الئحةي ثَيشكةش بة 417ئةجنامدراوة بةثَي ماددةي )

ددةي ياساي كةيسةكة، لَيكؤلينةوةي دةشيت هةولَير كردوة لة دؤسيةكةدا بةمةبةسيت طؤرَين  ما دادطايدادوةري 
 ي  ئةم داواكارييةي داوةتةوة.( ِرؤذ وةاَلم21لَيكؤلينةوة  دواي تَيثةربووني ) دادطاى،بةاَلم 13/7/1122لة 
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( و 217/1122كاني )ةختياري شاري سلَيماني  بة ذمارةلة سةر دووكَيشةي بنكةي ثؤليسي ب -6
لة ي.س.ع، لَيكؤلينةوة تيايدا ئةجنام 423(لة ياساي هاتووضؤ و 13(كة بة ثَيي ماددةكاني )31/1122)

طرتنيان بؤ اص( لةكاتي ِرناوةكاني )ب.م.ص(و)ب.ب.دراوة،دةستنيشاني ئةوةكراوة كة تؤمةتباراني كَيشةكان بة 
(سَي ِرؤذلة بنكةكة ماونةتةوة  و نةنَيردراون بؤ بنكةي طرتن و طواستنةوةي سلَيماني ، وةك 3ماوةي )

 اني تر...هةمووتؤمةتبارة راطرياوةك
ئةجنامدراوة لة دذي  كة لَيكؤلينةوة تيايدالة سلَيماني.  3يةكي دادطاي لَيكؤلينةوةي/لةسةر كَيشة -1

-7-27(لة ياساي باري كةسَييت، دةستنيشاني ئةوةكراوة كة لة 7بِرطةي /21تؤمةتبار)م.ب.ع(بةثَيي ماددةي )
وةرناطريَيت لة بةرئةوةي  داواي ئةم تؤمةتبارة توقيف دةكرَيت و ووتةكاني  1122-7-11تا  1122

ةي تؤمةتبار (كاتذمَيردا ووت14بَيت لة ماوةي )دةياسا ثارَيزةرئةكات بؤبةرطريكردن لَيي ،بةاَلم  بةثَيي 
 !!..وةربطرَيت

(كة لَيكؤلينةوةي  1121\(2171بةختياري شاري سلَيماني بة ذمارة) ىلةسةر كَيشةيةكي  بنكةي ثؤليس -4
(لة ي.س.ع 423ذي تؤمةتبارَيك كة ثلةي )رائدة(لة ئاسايشي سلَيماني بةثَيي ماددةي )تيايدا ئةجنامدراوة لةد

-1- 23( لة1373-126\)لَيدان(،دةستنيشاني ئةوةكراوةكة ئاسايشي سلَيماني بةشي ياسا بة ذمارة  )ي
 -1  ناوبراوني بة ناردني ئةفسةري نرةزامةند -2نوسراويان ئاراستةي دادطا كردوة و رايانطةياندوة كة )1122

 !..!وبةرايةتيمان هةستاوة بةو كارة(ضونكة وةك ئةرك و فةرماني بةرَي
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ةشي دووةم/ دةستخستنة سةر حاَلةتةكاني ثَيشَيلكاري ب
 لةدادطا سزاييةكان

 
سَي سةد و سي و دوو حاَلةت(ي ثَيشَيلكاري دةستنيشان بكرَيت لةاليةن  331توانرا ) 1122لةماوةى ساَلي 
دَيرييةوة، لةسةر سةروةري ياسا و مافةكاني مرؤظ و تؤمةتباران لةدادطا سزاييةكان )تاوان، كةتن، تيمةكاني ضاو
 ، دةتوانني حاَلةتةكانيش بةم شَيوةيةي خوارةوة ثؤلَين بكةيننةوجةوانان(

اطرياو لةقؤناغي دادطايكردندا بؤ ماوةى دوورودريذ لةضاوةِرواني دةرضووني مانةوةى تؤمةتباراني ِر -2
 ( حاَلةت 261 دا )اري كؤتايي لةدؤسَيكةيانبِري

لَييان،  ثَيشَيلكردني مايف تؤمةتبار بة ديارينةكردني ثارَيزةر بؤيان لةدادطاكاني كةتن بؤ بةرطريكردن -1
 ( حاَلةت 62 ) بةثَيويست داناني ثارَيزةر سةرةِراي دةركردني ياسا

اي بنةما دادطاييكردنة سزاييةكان بةِرَيوةبةردني دانيشتين دادطايكردنةكان بةثَيضةوانةى ياس -3
 حاَلةت 11لةهةندَيك دؤسَيدا، 

 ( حاَلةت 61 ) يي كردنةوةى كَيشةكان و دةركردني بِرياري كؤتايي لةاليةن دادطاكانةوةدرةنط يةكال -4

 (حاَلةت 17 ) ضةندج حاَلةتَيكي ثَيشَيلكاري جؤراوجؤر -7
 

ردندا بؤ ماوةى دوورودريَذ لةضاوةرِواني يةكةم: مانةوةى تؤمةتباراني راطرياو لةقؤناغي دادطايك
 -:دةرضووني برياري كؤتايي لةدؤسيَكةدا

 
او اطريسةد و شةست حاَلةتي مانةوةى تؤمةتباراني ِر 261توانرا لةِرَيطةى تيمةكاني ضاودَيرييةوة 

رضووني كرَيت، كةبؤ ماوةى دوورودرَيذ لةشةش مانط زياتر ضاوةِرواني دةلةقؤناغي دادطايكردندا تؤمار ب
 بِرياري كؤتايي بوون لةدؤسَيكةيان، زانياري هةندَيك لةحاَلةتةكانيش بةم شَيوةيةي خوارةوة بوون:

 
ناوي  ذمارة

 تؤمةتبار
 ناوي دادطا بةرواري راطرتن ماددةي ياسايي

 تاواني هةولَير 3/4/1111 لة ي.س.ع 416 غ.س.ع 2
 تاواني هةولَير 11/4/1114 لة ي.س.ع 416 ع.ت.ع 1
 تاواني هةولَير 12/7/1114 لة ي.س.ع 416 ن.ع.ص 3
 تاواني هةولَير 11/7/1114 لة ي.س.ع 416 ع.ش.ع 4
 تاواني هةولَير 13/7/1114 لة ي.س.ع 416 س.خ.خ 7
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 تاواني هةولَير 16/22/1114 لة ي.س.ع 416 ز.د.ش 6
 تاواني هةولَير 11/4/1117 لة ي.س.ع 416 ر.ف.م. 1
 تاواني هةولَير 16/7/1117 لة ي.س.ع 416 ل.ح.خ 4
 تاواني هةولَير 16/7/1117 لة ي.س.ع 416 س.ن.خ 7
 تاواني هةولَير 12/1/1117 لة ي.س.ع 416 ك.ك.ح 21
 تاواني هةولَير 7/4/1117 لة ي.س.ع 416 د.ح.ص 22
 تاواني هةولَير 31/4/1117 لة ي.س.ع 416 ع.ح.ص 21
 ولَيرتاواني هة 1/7/1117 لة ي.س.ع 416 خ.ع.أ 23
 تاواني هةولَير 1/7/1117 لة ي.س.ع 416 ع.خ.أ 24
 تاواني هةولَير 3/7/1117 لة ي.س.ع 416 ز.ح.ز 27
 تاواني هةولَير 21/7/1117 لة ي.س.ع 416 ك.أ.ح 26
 تاواني هةولَير 31/7/1117 لة ي.س.ع 416 ه.أ.ص 21
 تاواني هةولَير 7/21/1117 لة ي.س.ع 416 ك.م.أ 24
 تاواني هةولَير 7/21/1117 لة ي.س.ع 416 ن.ك.م 27
 تاواني هةولَير 11/21/1117 ي.س.ع 443 ك.أ.ص 11
 تاواني هةولَير 11/21/1117 ي.س.ع 416 ع.أ.ع 12
 تاواني هةولَير 17/21/1117 ي.س.ع 416 س.ح.م 11
 هةولَير 1تاواني/ 24/7/1121 ي.س.ع 416 د.أ.ع 13
 هةولَير 1ي/تاوان 27/4/1121 ي.س.ع 416 م.ت.ف 14
 تاواني هةولَير 2/3/1114 ي.س.ع 333 ع.ع.م 17
 تاواني هةولَير 32/2/1114 ي.س.ع 442 م.ك.م 16
 تاواني هةولَير 22/1/1114 ي.س.ع 416 ف.ع.ص 11
 تاواني هةولَير 4/6/1114 ي.س.ع416 س.أ.س 14
 تاواني هةولَير 4/6/1114 ي.س.ع 416 ف.أ.س 17
 تاواني هةولَير 4/6/1114 ي.س.ع 416 و.ت.ع 31
 تاواني هةولَير 24/21/1114 ي.س.ع 416 ص.ع.م 32
 تاواني هةولَير 7/2/1117 ي.س.ع 417 ك.و.أ 31
 تاواني هةولَير 21/2/1117 ي.س.ع 417 ح.س.ي 33
 تاواني هةولَير 7/6/1117 ي.س.ع 417 ص.ر.م 34
 تاواني هةولَير 31/1/1117 ي.س.ع 416 م.ع.ب 37
 تاواني هةولَير 27/4/1117 ي.س.ع 416 ش.ح.ر 36
 ي هةولَير1تاواني  27/21/1117 ي.س.ع 416 م.ب.م 31
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 ي هةولَير1تاواني  11/4/1121 ي.س.ع 443 ه.ز.ح 34
 ي هةولَير1تاواني  11/4/1121 ي.س.ع 443 ع.م.ح 37
 ي هةولَير1تاواني  22/2/1121 . ي.س.ع4 ع.خ.أ 41

  
 

لةدادطاكاني كةتن بؤ  ؤمةتباران بةديارينةكردني ثاريَزةردووةم/ ثيَشيَلكردني مايف ت
 بةرطريكردن ليَيان

 
ي ثارَيزةر بؤ تؤمةتباران شةست و يةك حاَلةت بةديارينةكردن 62لةِرَيطاي تيمةكاني ضاودَيرييةوة توانرا 

اران، لةدادطاكاني كةتين هةرَيمي كوردستان، بةدابينةكردني ثارَيزةر بؤ تؤمةتب دةستنيشان بكرَيت
هةرضةندة ئةم جؤرة حاَلةتانة زؤر لةوة زياترة كةتؤماركراون، بةهؤي كةمي ذمارةى ضاودَيرةكامنان 

 1113(ي ساَلي 11اي ذمارة )لةسةرجةم دادطاكاني هةرَيمي كوردستان، سةرةِراي دةرضووني ياس
ئسوَلي  2712 ي ساَلي13لةماني كوردستان )ياساي لةكارخستين ضةند مادةيةك لةياساي ذمارة لةثةر

ناني ثارَيزةر كردووة بؤ تؤمةتباران لةمادةي ثَينجةمدا ئاماذةى بةدا دادطةريية سزاييةكاني عرياق(،
وةها تؤمةتبار بؤ طرتين ثارَيزةر، هةر لةقؤناغي لَيكؤَلينةوة تا دوا قؤناغي دادطايكردن لةكاتي نةتوانيين

ي رةوا كردووة، هةندَيك زانياري لةسةر ئاماذةي بةمايف بةرطر 27لةدةستوري عرياقدا لةمادةى 
 -حاَلةتةكانيش بةم شَيوةيةي الى خوارةوة بوون:

 ناوي دادطا ناوي تؤمةتبار ذمارةي دؤسَي ذ
 دادطاي كةتين دهؤك ع.أ.أ 1122/ج/761 2
 دادطاي كةتين دهؤك ص.ت.ص 1122/ج/771 1
 دادطاي كةتين دهؤك أ.أ.ر 1122/ج/777 3
 دادطاي كةتين دهؤك أ.ص.ع 1122/ج/711 4
 دادطاي كةتين دهؤك ز.أ.ر 1122/ج/144 7
 دادطاي كةتين دهؤك م.ع.ع 1122/ج/771 6
 دادطاي كةتين دهؤك س.ج.م 1122/ج/116 1
 دادطاي كةتين دهؤك ر.م.ش 1122/ج/741 4
 دادطاي كةتين دهؤك س.خ.ح 1122/ج/227 7
 دادطاي كةتين دهؤك د.ع.ج 1122/ج/622 21
 دادطاي كةتين دهؤك ن.أ.أ 1122//ج773 22
 دادطاي كةتين دهؤك س.ا.ف 1122/ج/161 21
 دادطاي كةتين دهؤك أ.م.ع 1122/ج/116 23
 دادطاي كةتين دهؤك ب.ك.د 1122/ج/27 24
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 دادطاي كةتين دهؤك ر.ع 1122/ج/2217 27
 دادطاي كةتين دهؤك ر.ع.م 1122/ج/2211 26
 ين دهؤكدادطاي كةت د.ع.م 1122/ج/2342 21
 دادطاي كةتين دهؤك ب.م.ت 1122/ج/176 24
 دادطاي كةتين دهؤك م.ع.ق 1122/ج/2144 27
 دادطاي كةتين دهؤك ن.أ.م 1122/ج/2144 11
 دادطاي كةتين دهؤك أ.م.ي 1122/ج/237 12
 دادطاي كةتين دهؤك أ.ت.ز 1122/ج/74 11
 دادطاي كةتين دهؤك م.ح.م 1122/ج/144 13
 دادطاي كةتين دهؤك أ.س.ح 1122/ج/411 14
 دادطاي كةتين دهؤك أ.ح.ص 1122/ج/177 17

 
 

سيَهةم/  درةنط يةكالييكردنةوةي دؤسيةي كيَشةكان و خاياندني ماوةي  دوور و دريَذ تا 
 -يةكالييكردنةوةيان :

 
يةن تيمةكاني شةست و دووحاَلةت( دةستنيشان بكرَيت  وتؤماربكرَيت لةال 61لة ماوةي ِرابردوودا  توانرا )

ضاودَيرييةوة، لة سةر خاياندني ماوةي دوور و درَيذ و درةنط يةكالي بوونةوة ي دؤسيةي كَيشةكان 
لةبةردةم دادطا سزاييةكاندا بةتايبةتي دادطاكاني تاوان  لة هةرَيمي كوردستان،بة شَيوةيةك بة بةردةوامي 

ةوة دةناَلَينن بةهؤي  زؤري كَيشةكان لةاليةك بوة بة يةكَيك   لة و طرفتانةي  كة هاوواَلتيان بة دةستي
خةمساردي هةندَيك لة دادطاكان بؤ زوو يةكالي كردنةوةي  ئةو كَيشانةي  كة لة بةردةمياندا  لةاليةكى ترو

يان ثَيداضوونةوةي )تةميز( بةبَي ِرةضاوكردني ياسا بنةماى  اون بؤ ئةجنامداني دادطاييكردنئامادةكر
كاتي طوجناودا بؤ ماف خوراو كة بة يةكَيك  لةبنةماكاني دادثةروةري دادةنرَيت لة طةراندنةوةي  ماف  لة

 -بواري دادوةريكردندا، هة ندَي زانياري لةسةرحاَلةتةكانيش   بةم شَيوةي  خوارةوة بوو:
لة  (كةلةاليةن نووسينطةي لَيكوَلينةوة1121/ج/21لة هةولَير بةذمارة)2لةسةر كَيشةيةكي دادطاي تاوانةكاني/ -2

 416تاواني كوشنت لة هةولَير بؤ يان هةواَلة كراوة  و لَيكوَلينةوة  تيا يدا بةثَيي ي ماددة ي)
ل.ي.س.ع(ئةجنام دراوة،دةستنيشاني ئةوة كراوة   ئةم دادطاية دواي تَيثةربووني  زياتر لة ساَلَيك و يةك مانط 

( بِرياري 31/2/1122وة و لة)( بؤي هةواَلة كرا17/21/1117برياري داوة لة دؤسيةكةدا كةلة )
جَيطةى ئاماذةثَيكردنةكة دةركردوة بؤطةِرانةوةي دؤسيةكةي   بؤ دادطاي  لَيكؤلَيينةوة  ثَيداضوونةوةى

 !! ..طرياوةاتؤمةتباري كَيشةكة ِر

(كةلةاليةن  دادطاي  لَيكؤلينةوةي 1121/ج/243لة هةولَير بة ذمارة ) 2لة سةركَيشةيةكي دادطاي تاوانةكاني/ -1
لة  -416بَو دادطاييكردني تؤمةتباراني  كَيشة كة بةثَي ي  ماددةي) 1121-3-26هةولَير بؤي هةواَلة كراوة لة
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ي.س.ع( دةستنيشاني ئةوةكراوة دادطاي  ناوبراو دواي تَيثةر بووني زياتر لة يانزة مانط لة مانةوةي  
دؤسيةكة بؤ دادطاي  لَيكؤلينةوةي  (بِرياري داوة بة طةرانةوةي 1122-1-6تؤمةتباران لة توقيفدا لة )

 هةولَير!!

لةشاري  هةولَير  سةرةِراي  ثَيكهَيناني  دادطاي  تاواني /سَيهةم ،بةاَلم  ي تردا دةستنيشاني ئةوة كراوةلة فؤرمَيك -3
طري و طرفيت درةنط يةكالي كردنةوةي  كَيشةكان  هةروةك  خؤي ماوةتةوة و بطرة كارةكان يةكجار زياتر 

ئةويش بةهؤي  زؤري رؤتني لةكارةكانداو  كةمي كاتي دةوام كردني  دادوةرةكان و  وةرطرتين  دوادةكةون
مؤلةتي كاتي و دوورو درَيذ،ئةمانة هةمووي  هؤكارن  بؤ درةنط  يةكالي كردنةوةي دؤسيةي كَيشةكاني 

 ! ..!بةردةم  ئةم دادطايانة

(دةستنيشاني  ئةوةكراوة كة ئةم 1121/ج/271) لة هةولَير بةذمارة 2لة سةر كَيشةيةكي دادطاي تاواني / -4
(هةواَلةي دادطاي  تاوانةكان  كراوة 7/7/1121دؤسية ية لةاليةن  دادطاي لَيكؤلينةوةي  هةولَير لة)

لة ي.س.ع( بةاَلم دادطاي ناوبراو دواي 416بؤدادطايكردني دوو تؤمةتباري ِراطرياو بةثَيي  ماددةي )
 داوة بةطةِرانةوةي دؤسيةكة بؤ دادطاي لَيكؤَلينةوة!نؤ مانط بِرياري  ىتَيثةربوون

(كةدادطاييكردنة تيايدا ئةجنامدراوة  1122/ج/26لة سلَيماني بةذمارة) 2لة سةر كَيشةي دادطاي تاوانةكاني/ -7
( لة ي.س.ع(دةستنيشاني ئةوةكراوة كة ئةم دؤسيةية لة سةرةتاي مانطي 417/32بةثَيي ماددةي )

(دانراوة 1122-1-21اي ناوبراو  بةاَلم يةكةم بةرواري دادطايكردني تؤمةتبار لة )طةيشتؤتة دادط1122يةكي/
سةدوهةشتا ِرؤذ لة طةيشتين دؤسيةكة بؤدادطاي ناوبراو،ئةمةش  241واتة ثاش تَيثةِربووني زياتر لة

 ثَيضةوانةي ياسايية!!

ئةوةكراوة كة ماوةي طةيشتين   لة سةر ثةنضاويةك كَيشةي دادطاي تاوانةكاني يةك لة سلَيماني دةستنيشاني -6
سةدو 271سةدوحةفتا ِرؤذ بؤ211دؤسيةكةن وداناني يةكةم بةرواري دادطاييكردني لة دؤسيانةدا لةنَيوان)

 نةوةد ِرؤذ(ةلةاليةن ئةم دادطايةوة!!

 و (1121/ج223) و (1121//ج216هةولَير بةذمارةكاني )دادطاي تاواني يةك لة لةسةر سَي كَيشةي -1
هةواَلةي  ةوةدةستنيشاني ئةوةكراوة كة ئةم دؤسيانة لةاليةن دادطاي لَيكؤلينةوةي هةولَير (1121/ج/272)

كَيشةكان، بةاَلم دواي  ماوةيةكي دوور و درَيذ لةمانةوةي  براو كراوة بؤ دادطاييكردني تؤمةتبارانودادطاي نا
(مانط ئينجا 7( مانط تا)4وان )تؤمةتباران بة توقيفي ولة بةرواري هةواَلة كردني دؤسيةكان بؤماوةي نَي

ةوةي  دؤسيةكان سةر لة نؤي بؤ دادطاي  ناوبراو بِرياري  دندادطاي  ناوبراو بِرياري دةركردوة بة طةِران
 دةركردوة بة طةِراندنةوةي دؤسيةي كاني سةر لة نؤي دادطاي لَيكؤَلينةوةي هةولَير!!

لةى.س.ع  416( كةبةثَيى مادةى 1117-ج-122)لة هةولَير بةذمارة 2لةسةر كَيشةيةكى دادطاى تاوانى/ -4
ِروويداوةو  1111-4-7دادطاييكردنى تيادا ئةجنام دراوة ، دةستنيشانى ئةوةكراوة، ئةم تاوانة لةبةروارى 

 27227بة نووسراوى ذمارة  1117-7-23لةبنكةى ثؤليسى ئازادى لَيكؤَلينةوةى تيادا ئةجنام دراوة ولة 
دةستنيشانكراوة بؤ ئةجنامدانى يةكةم  1122-4-17كراوة ، بةاَلم بةروارى هةواَلةى دادطاى تاوانةكان 

دانيشتنى دادطاييكردن لةدؤسيةكةدا، واتة ثاش تَيثةِربوونى ساَل ونيوَيك بةسةر هةواَلةكردنى دؤسيةكةو يانزة 
 ساَل بةسةر ِروودانى تاوانةكةدا!!!
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 -:ةثيَضةوانةي ياساثيادةكراوةكانب بردني دانيشتنةكاني دادطاييكردنة/  بةرِيَوةمضوار

   
َيوةبردني دانيشتنةكاني (حاَلةت  دةستنيشان بكةين بة بةِربيست11لةم بةشةدا توانرا لةماوةي ِرابردوو دا)

دادطاييكردنةكان بةثَيضةوانةي  ياسا ثيادةكراوةكان لة ناو دادطا سزاييةكان  لةو دؤسيانةي كة دادطاييكردنيان 
 -ة ،هةندَيك زانياري  لةسةر حاَلةتةكان بةم شَيوةيةي خوارةوةبوو:تيايدا ئةجنام دراو

-24ة لة (دةستنيشاني  ئةوةكراوة ك1122/ج/3344بةذمارة) 1 سلَيماني /لةسةر كَيشةيةكي دادطاي كةتين -2
كة لةبري  ئةندامي داواكاري طشيت ثرسيارةكاني دةخوَيندةوة بؤشاهيدةكان كة دادووةري دادطا 21-1122

دادطاييكردنةكة بريكاري دووةمي  و تةسليمي دادوةرةكةي كردبوو،هةروةها كةمَيك  ثَيش تةواوبوونيبةنووسرا
 -سكااَلكار بةبَي وةرطرتين رووخسةت  لةدادطا داخَلي دادطايكردنةكةبووة:

 لة سلَيماني،كة دادطاي كردني تيايدا ئةجنام دراوة لةدذي  تؤمةتباري  4/لةسةر كَيشةيةكي دادطاي كةتين  -1
( لة ي.س.ع دةستنيشاني ئةوةكراوة ثاش وةرطرتين وتةي تؤمةتبار لة اليةن 161كَيشةكة بةَثي ي ماددة ي)

ئةوةي داوالة ئامادةبوان بكات كة بة ثَيوة  َيندؤتةوة بةبراستةو حؤ بِرياري خوَي 3/2/1122دادوةرةوة لة
 !!..بوةسنت لةكاتي خوَينةوةي بِريارةكةدا

،دةستنيشاني 1121-21-23( لة 1121/ج/4321لة سلَيماني بة ذمارة ) 1كةتنى/ لةسةر كَيشةيةكي دادطاي -3
 ضووني دادطاييكردنةكةدا،دادوةري دادطا كة خؤي الئحةي  ئةندامي داواكاري طشيت كاتي بةِرَيوة ئةوةكراوة لة

وة بؤ نة خؤي  لةوَي ئامادة بووة و هيض ثاساوَيكي نةبو خوَيندؤتةوةلةكاتَيكدائةندامى داواكارى طشتى
 !!..خوَيندنةوةي  الئحةكةي لةسةر كَيشةكة

( و 1122/ج/437( و )1121/ج/3647بة ذمارة كاني  ) 3  سلَيماني /ة سةر سَي كَيشةي  دادطاي  كةتينل -4
ِرؤذي ئةجنامداني دادطاييكردني  تؤمةتباراني  كَيشةكان بوو،دةستنيشاني  4/4/1122( لة 1122/ج/472)

 ئةجنامدراوة  بةبَي ئامادةبووني ئةندامي داواكاري  طشيت لة دادطاكةدا!! نئةوةكراوةكة دادطاييكرد

،بة ثَيي ي  1122/ 4/21( كة 1122/ج/2771  دهؤك : بة ذمارة )لة سةر كَيشةية كي  دادطاي كةتين -7
 بةكارهَيناني ئامَيرةكاني ثةيوةندي كردن( دادطايكردني  تيادا لةخراث)ِرَيطةطرتن ( لة ياساي 1ماددةي )

ةكةي دادطادا  هةَلة بةدي  دةكرَيت بة هؤي ئةوةي ووردبيين ستنيشاني   ئةوةكراوة  لة بِرياردة ،ئةجنام دراوة
ثِري  يان الية لة ثَيشرتكان ونةي بِريارةناكرَيت  لة اليةك و لة اليةكي تر فةرمانبةراني دادطاكة ضةند منو

 !!ةوةي ووردبيين ناوةكانيان بكرَيت..دةكةنةوة بةبَي ئ

ِرؤذي دادطايكردني تؤمةتبارَيك بوو تيايدا 1122-1-21كة  3 سلَيماني/لةسةر كَيشةيةكي دادطاي كةتين -6
لة ي.س.ع( دةستنيشاني ئةوةكراوةكة  كة تؤمةتبارةكة لةالي ِراسيت دادوةر وةستابوو و 117بةثَيي ماددةي)

 اَلكار!!كاميان تؤمةتبارة و كاميان سكا كااَلكاريش لةالي ضةث و  نةدةزانراس

ِرؤذي  1122-21-32(لة 1122/ج/2413  دهؤك ،بةذمارة )لة سةر كَيشةية كي  دادطاي كةتين -1
لة ي.س.ع(دةستنيشاني  ئةوة كراوة بةم 412تؤمةتباري كَيشةكة بووة بةثَي ي ماددةي ) دادطاييكردني

لة 117ي  ماددةي ) ماددةية تؤمةتباري  كَيشةكة حوكم دراوة بةاَلم  لةكاتي نووسيين بِريارةكة بةثَي
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كرابَيت ،هةروةها بةثًي  ىئةوةي  ووردبين  ةاليةن  دادوةرةوة ئيمزاكراوة بةبَيي.س.ع(حوكم دراوة و ل
 !!..ئةم هةاَلنة ِروودةدةن يةدةضَيت  كَلَيشةي ئامادةكراو هةبَيت بؤ نووسيين بِريارةكان بؤ

 
 -: جؤراوجؤرثيَنجةم / دةستنيشان كردنى ضةند الدان و ثيَشيَلكاريةكى 

( بيست و نؤ حاَلةت دةستنيشان كراوة ، كةنةدةكرالةذَيرخاَلةكانى ثَيشوتر ثؤلَينيان بكةين ، 17لةم بةشةدا )
 -هةندَيك زانيارى لةسةر حاَلةتةكان بةم شَيوةيةى خوارةوةبوون :

خستنى تةمييزى (، كة دةست تَي1/1117/ج231لةهةولَير بةذمارة ) 2لةسةر كَيشةيةكى دادطاى تاوانةكانى/-2
( ،دةستنيشانى ئةوةكراوة سةرةِراى ئةوةى تؤمةتبارانى 1121-7-14)تدخل متييز(ى تيائةجنام دراوة لة)
(لة ى.س.ع  ،دادطاى  ئاماذة بؤكراو ثاش تَيثةِر بوونى زياترلة 411كَيشةكة ِراطرياوبوون بةثَيى مادةى )

دؤسيةكةياندا ، بِريارى دةركردوة بةطةِراندنةوةى ضوارسةدوبيست ِرؤذ( بةسةر بِريارى هةواَلةكردنى 411)
دؤسيةكة بؤدادطاى لَيكؤَلينةوةى هةولَير، بةهؤى ئةوةى دادوةرى لَيكؤَلينةوة لةكاتى بِرياردانى بة جياكردنةوةى 

(،هيض ئاماذةى نةداوة بؤ ناردنى ئةودؤسيةية بؤ 1117-6-12دؤسيةكة بؤتؤمةتبارى سَيهةم كةنةوجةوانة لة )
ثؤليسى نةوجةوانان ،لة كاتَيكدا ئةم بِريارة لةدؤسيةى نةوجةوانةكةدا ثَيويستة ، نةك ئةم دؤسيةيةى بنكةى 

 كةدةستنيشان كراوة !!!                                     

( ، دةستنيشانى ئةوةكراوة لة 1121/ج/126لةسةر كَيشةيةكى دادطاى تاوانةكانى يةك لةهةولَير ، بةذمارة )-1
( لة 416( دادطاى ئاماذة بؤكراو بِريارى كؤتايى دةركردوة لة كَيشةكةدا بةثَى ى ماددةى )26-1-1122)

( سةدوثَينج  ِرؤذ بةسةر 217( واتة دواى تَيثةربوونى زياتر لة )1122-7-32ى.س.ع ئةم دؤسيةية تاكو )
ة ، هةرضةندة بةثَي ى ياسا دةرضونى بِريارى كؤتاييدا،ِرةوانةى دادطاى تةمييزى هةرَيمى كوردستان نةكراو

 ( ِرؤذدا بؤ ثَيداضونةوةى بِريارةكة !!!                         31دةبَيت دادطا دؤسيةكة ِرةوانة بكات لةماوةى )

(، دةستنيشانى 1122/ت/133لةسةر كَيشةيةكى بةردةم دادطاى تاوانةكانى يةك لةسلَيمانى بةذمارة )-3
( دا ئاماذةى كردوة بؤ بِريارَيكى دادوةرى لَيكؤَلينةوة لة 1122-7-4بِريارى )ئةوةكراوة كةدادطاى ناوبراو لة 

ا زؤر دؤسيةكةدفالةتى تؤمةتبار ، لةكاتَيكدا لة( سةبارةت بة ديارى نةكردنى بِرى ثارةى كة21-1-1122)
 !!     و ئاشكرا ئةم اليةنة ديارى كراوةِروونى بة

(كة دادطاييكردنى 1121/ج/241وجةوانانى هةولَير ، بةذمارة )لةسةر كَيشةيةكى سةرؤكايةتى دادطاى نة -4
( بِريارى كؤتايى تيادادةرضوة ، هةرضةندة 1121-21-17تؤمةتبارَيكى نةجةوانى تيايدا ئةجنامدراوة و لة )

ئةم كَيشةية بةثَى ى ياسا دةبَيت دادطا ِراستةوخؤ بينَيرَيت بؤ دادطاى تةمييزى هةرَيمى كوردستان بؤ 
( حةفتاو دوو 11انى ثَيداضوونةوة دواى بِريارى كؤتايى دادطا ، بةاَلم سةرةِراى تَيثةِر بوونى زياتر لة )ئةجنامد

                   ِرَوذ لة ِرؤذى دةرضوونى بِريارةكةوة ، دادطاى ئاماذة بؤكراو ثةِراوةكةى نةناردووة بؤ دادطاى تةمييزى هةرَيم.                    
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( بِريارى 2/3/1121( ، لة )1117/ج/131ةيةكى دادطاى تاوانةكانى دوو لة هةولَير ،بةذمارة )لةسةركَيش -7
( لةساَلى 64/ب( لةياساى مادة هؤشبةرةكان ذمارة )24/2تيادا دةرضوة لة دذى دوو تؤمةتبار بةثَي ى مادةى)

مى كوردستان (، دةستنيشانى ئةوةكراوة ثاش ئةوةى ئةم دؤسيةية لة دادطاى تةمييزى هةرَي2767)
،دؤسيةكة بؤماوةى ثَينج مانط 7/1/1121( لة 1121/اهليئة اجلزائية/144هةَلدةوةشَيتةوة بةذمارة بِريارى )

لة دادطاى تاوانةكانى دوو لة هةولَير دةمَينَيتةوة بةبَى ئةوةى دؤسيةكة بنَيرنةوة بؤ دادطاى لَيكؤَلينةوة بؤ 
جَيكردنى بِريارةكانى دادطاى ئاماذة بؤكراو ، بةهؤى ئةوةى ئةم ضاككردنى كةم و كورتيةكانى دؤسيةكة وجَيبة

 دادطاية سةرؤكى  بؤ دةستنيشان نةكراوة لةو ماوةيةدا !! 

( كةبِريارى كؤتايى تيا دةرضوة، بةاَلم 1117/ج/113لةسةر كَيشةيةكى دادطاى تاوانى هةولَير بةذمارة ) -6
اوة كة جؤرةكانيان )ميسيؤبوشى/طالنت( ِرةنطى مارونى و لةكَيشةكةدا دوو ئوتومبَيل دةستيان بةسةردا طري

)مارسيدس( ِرةنطى سثى ، بَي ذمارةن دةستنيشانى ئةوةكراوة كةلة ثةِراوةكةدا لةبةردةم دادطاى تاوانةكان 
ضارةنوسى ئةم ئوتومبَيالنة ديارى نةكراوة و لة نووسينطةى نةهَيشتنى دزينى ئوتومبيل لةشارى هةولَير 

( داواى 1111-6-21( لة )2447ةرةِراى ئةوةى كة دادطاى لَيكؤَلينةوةى هةولَير بةنوسراوى ذمارة )ماوةتةوة س
 لة دادطاى تاوانةكانى هةولَير كردوة كة ضارةنوسى ئةم ئوتومبيالنة ديارى بكات !!            

بةثَى ى ماددةى ( ، كة 1117/ج/171لةسةر كَيشةيةكى دادطاى تاوانةكانى يةك لة هةولَير بةذمارة )-1
( لة  ى.س.ع ،دادطايى كردن تيايدا ئةجنامدراوة ، دةستنيشانى ئةوةكراوة ، كة دادطا ى ناوبراو كةوتؤتة 377)

هةَلةيةكى ياسايى ئاشكراوة ئةويش بةوةى كة تؤمةتبارى كَيشةكةى ئازادكردوة ، بةهؤى ئةوةى ِرةزامةندى 
بةشَيوةيةكى ِرةمسى داواكارى نةكردوة بؤ مارة كردنى ئةمة دةربِريوة بؤ مارةكردنى تاوان لَيكراو ،ضونكة 

لةاليةك و لة اليةكيرت ِرةضاوى ئةوةى نةكردووة كة تؤمةتبار ى كَيشةكة لة تائيفةى كاكةيية و تةنها دةربِرينى 
                                                                نيةت بؤ هاوسةر طريى لةسزا ِرزطارى ناكات !!!                                                      

بةشَيوةيةكى طشتى نادادثةروةرى هةية لة دادطاسزاييةكانى هةرَيمى كوردستاندا سةبارةت بة جياوازى -4
ةوة ذمارةى ئةو داوايانةى كةلةاليةن دادطايةكى سزاييةوة دةبينرَيت لةطةَل يةكَيكى تر، بؤ منونة، تَيبينى ئ

كراوة كة دادطاى تاوانةكانى يةك لة سلَيمانى ِرؤذانة ذمارةى داواكانى زياتر بووة لةذمارةى داواكانى بةردةم 
دادطاى تاوانةكانى دوو لة سلَيمانى ، سةرةِراى ئةمةش دواخستنى دادطاييكردنة كانيان زؤر جياوازى نةبوة، بؤ 

 24شانى ئةوةكراوة كة دادطاى تاوانةكانى دوو )( دةستني7/1122ى مانطى 24و22منونة لة ِرؤذةكانى )
ضل و ثَينج ( كَيشةى بينيوة ، بؤية ثَيويستة لةسةر  47كَيشة(ى بينيوة لةكاتَيكدا دادطاى تاوانةكانى يةك )

         ئةجنومةنى دادوةرى ِرةضاوى ئةم بابةتة بكات و ئاليةتَيكى طوجناو بدؤزَيتةوة بؤ ضارةسةركردنى!!!
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 بةشى سَيهةم
دةستخستنةسةر سةرثَيضى و الدانةكانى دادطا 

 مةدةنييةكان )بةرايى و بارى كةسَيتى(
 

( ثةجنا حاَلةتى سةرثَيضى و الدان لةدادطا مةدةنييةكان  71لةماوةى ِرابردوودا توانرا دةستبخرَيتةسةر )
  -لَين بكةين :لةِرَيطاى تيمةكانى ضاودَيرييةوة ، وةتوانيمان حاَلةتةكان بةم شَيوةيةى خوارةوة ثؤ

 / ثَيكنةهَينانى دادطاكان و وةرنةطرتنى داواى نوَى بةثَيضةوانةوة ياسا .2

 / نايةكسانى و جياوازى كردن لةنَيوان ذمارةى داوا بينراوةكان لةاليةن هةندَيك دادطاوة .1

 نةوةى داواكان ./ دواخستنى دادبينيةكان بؤماوةى دوور و درَيذ و ثَيضةوانةى ياساو دواكةوتنى يةكالييكرد3

 / بةِرَيوةبردنى دانيشتنةكانى دادبينى بةثَيضةوانةى ياسا .4

 / ضةند حاَلةتَيكى جؤراو جؤر .7

 يةكةم :  ثيَكنةهيَنانى دادطاكان و وةرنةطرتنى داواى نوىَ بةثيَضةوانةى ياسا.
 

طاكانى هةولَير و سلَيمانى و ئةوة تَيبينى دةكرَيت لةضةند فؤرمَيكدا دةستيخراوةتةسةر بةوةى كةزؤربةى داد -2
دهؤك ، ِرؤذانة ئةوماوةيةى كة تةرخانى دةكةن بؤ دادوةريكردن بؤبينينى داواكان لة دوو يان سَى كاتذمَير 
تَيناثةرَيت لةطةَل زانينى ئةو ِراستيةى كة زؤربةى كات ئةو كةشفانةى كةدادطا ئةجنامى دةدات هةرلةم كاتةدا 

دانةوةى نةخوازراوى دةبَيت لةسةر بةِرَيوةضوونى كارى دادطاكان بةطشتى خؤى دةبينَيتةوة ، ئةمةش كار
بةديهَينانى دادثةروةرى لة يةكاليكردنةوةى داواكاندا ، بةهؤى كةَلةكةبوونى داواكان و بوونى ماوةى زؤر 

ةكانى داوا لةنَيوان دوودادبينى كةياسا ِرَيطةى ثَينةداوة و هةروةها ِرَيطةنةدان و ِرَيطرتن لةوةى كةاليةن
بةشَيوةيةكى لةسةرخؤ طفتوطؤى سةر داواكان بكةن ، ئةمةش بؤتةهؤى دروستبوونى ناِرةزايى لةالى اليةنةكانى 
داواكان، سةرئةجنام كاريطةرى خراثى دةبَيت لةسةر دادثةروةرى و ِرةخساندنى و فةراهةمكردنى طفتوطؤى 

ضةندة لةِراثؤرتةكانى ثَيشووماندا ئاماذةمان بةم اليةنة بةَلطةكان و زياتر ِرؤضوون لةبابةتةياساييةكاندا ، هةر
كردووة ، بةاَلم ئةم حاَلةتة تاكو ئَيستا نةبؤتة جَيطةى طرنطى ثَيدانى دةسةاَلتى دادوةرى و ِرَيوشوَينى طوجناوى  

 بؤ ضارةسةركردنى نةدؤزيوةتةوة.
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كانى هةرَيمى كوردستاندا، لةطةَل نزيك ضةند فؤرمَيكى ضاودَيرى ئاماذة بةوة دةدةن كة سااَلنة لة دادطا -1
بوونةوة لة ساَلى نوَى ، دادطاكان بِريار دةدةن كة داواى نوَى وةرنةطرن تا هاتنى ساَلى نوَى، بةبَى ئةوةى ثشت 
بةياسايةك يان ِرَينماييةك ببةسنت بؤ ثاَلثشتى كردنى ئةم كارةيانة ، بؤ منوونة لةدادطاكانى بةرايى هةولَير و 

تا كؤتايى ساَل هيض داوايةكى  23/21/1122و لةدادطاكانى بارى كةسَيتى لة  21/21/1122لة  سلَيمانى
نوَييان وةرنةطرتووة تةنها ئةو داوايانة نةبَيت كة بة )قةزاى مستعجل( ناسراون ، لةطةَل زانينى ئةو ِراستيةى 

( لةاليةن ئةجنومةنى دادوةرى يةوة كة دادطاكان هةموو ساَلَيك مانطَيكيان هةيةو ناسراوة بة )ثشوى دادطاكان
دياريدةكرَيت، بةاَلم تاكو ئَيستا نازانرَيت ئةم بابةتةى كة دةستيخراوةتة سةر ناوى ضييةو ضؤن بِريارى 

 لَيوةدةدرَيت ..!! 

ذمارةى ئةو داوايانةى كة تؤمار كراوة لة دادطاكانى  بةرايى   4/2/1121لةفؤرمَيكدا ئاماذة بةوة دراوة كةلة  -3
( سةدو بيست و سَى  داوا بووة لةماوةى سَى ِرؤذدا ئةمةش بووةتة هؤى دروست كردنى 213ارى سلَيمانى )ش

 فشار و طرفت بؤ فةرمانبةران  بةهؤى ئةوةى كةلة خاَلى دووةمدا ئاماذةمان ثَيكرد.

كة تؤمار كراون  دا ذمارةى ئةو داوايانةى 27/2/1121لةفؤرمَيكى ترى ضاودَيريدا ئاماذةدراوة بةوةى كةلة  -4
( سَى سةد و  ثةجنا و سَى  داوا بةهؤى ئةوةى كةلةخاَلى 373لةدادطاكانى بارى كةسَيتى سلَيمانى طةشتؤتة )

 دووةمدا ئاماذةمان ثَيكرد.

وة ، 1122( ساَلى 1لةفؤِرمَيكى تردا ئاماذة بةوة دراوة كة دادطاى بارى كةسَيتى دووةم لة هةولَير  لةمانطى ) -7
ريكردنى دادوةرَيك لةاليةن سةرؤكايةتى دادطاى تَيهةَلضوونةوةى ناوضةى هةولَير ماوةتةوة و بةبَى ديا

 ( بةو شَيوةية ماوةتةوة.7ثَيكنةهاتووة ، تاكو مانطى )

، سةرؤكايةتى  27/2/1122ةوة تاكو  12/21/1121لةفؤِرمَيكى تردا دةستنيشانى ئةوة كراوة كةلة  -6
 ى سلَيمانى ثَيكنةهاتووة و هيض داوايةك نةبينراوة لةو ماوةيةدا .دادطاى تَيهةَلضوونةوةى ناوضة

دووةم  : نايةكسانى و جياوازى كردن لةنيَوان ذمارةى داوا بينراوةكان لةاليةن هةنديَك 
 دادطاوة.

 

سةبارةت بة نايةكسانى و جياوازى كردن لةبينينى ذمارةى ئةو داوايانةى كةلةاليةن دادطاكانةوة بينراون ، 
(بيست و يةك حاَلةت دةستنيشانبكرَيت، بوونى ئةم حاَلةتانةش كاريطةرى خراثى دةبَيت لةسةر 12نراوة )توا

  -متمانةى هاوواَلتيان بة دادطا، ئةو حاَلةتانةش بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو :
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ادا كةوةك سةرةِراى ئةو دواخستنة زؤرانةى دادبينى لة دادطاكاندا تَيبينى ئةوة دةكرَيت لة هةندَيك دادط -2
منوونة دةستنيشانكراوة  ِرؤذ هةبووة كة هيض داوايةك دانةنراوة بؤ دادبينى  كردن بؤ منوونة لة دادطاى 

 ، هيض داوايةك دانةنراوة بؤ دادبينى كردن. 11/7/1122بارى كةسَيتى يةكةم لة سلَيمانى لة بةروارى 
لة   2ةبةردةم دادطاى بارى كةسَيتى /ل  14/1/1122لةفؤرمَيكى تردا دةستنيشانى ئةوة كراوة كة لة  -1

سلَيمانى تةنها يةك داوا هةبووة لةم دادطايةدا بؤ دادبينى كردن، ئةم داوايةش دواخراوة بؤ 
و  1/7/1122داواكان دواخراون  بؤ   3و  1بةاَلم لةدادطاكانى ترى بارى كةسَيتى/  13/4/1122
11/7  /1122 . 

لةبةردةم   11/7/1122داوا دواخراوة بؤ  4/7/1122ة كةلة لةفؤرمَيكى تردا دةستنيشانى ئةوةكراو -3
( بةاَلم لةدادطاكانى ترى 1111/ش/1131لة سلَيمانى بؤ منوونة داواى ذمارة ) 3دادطاى بارى كةسَيتى /

(سى 34واتة ) 26/21/1122داوا دواخراوة بؤ   2بارى كةسَيتى سلَيمانى بؤ منوونة بارى كةسَيتى/
 (ضل وهةشت رؤذ ..! 44واتة ) 16/21/1122بؤ  1بارى كةسَيتى/ وهةشت رؤذ و لة دادطاى

داوا  2لةدادطاى بارى كةسَيتى سلَيمانى/ 3/1/1122لةفؤِرمَيكى تردا دةستنيشانى ئةوة كراوة كةلة  - 4
( بةاَلم لةدادطاكانى ترى بارى 1121/ش/1611بؤ منوونة داواى ذمارة )  7/4/1122دواخراوة بؤ 

(ضل و هةشت ِرؤذ ئةم حاَلةتةش وةك منوونة 44واتة ) 12/4/1122دواخراوة بؤ  داوا  3و 1كةسَيتى/
 وةرطرياون و لة زؤربةى دادطاكانى ترى هةرَيمى كوردستان ئةم حاَلةتانة دووبارة دةبَيتةوة.

دواخستنى دادبينييةكان بؤ ماوةى دوور و دريَذ  و ثيَضةوانةى ياساو دواكةوتنى :  سيَيهةم
 . داواكان يةكالييكردنةوةى
 

لةماوةى ِرابردوودا توانراوة ضةندةها حاَلةتى دواخستنى دادبينيةكان بؤ ماوةى دوورو درَيذ و ثَيضةوانةى ياسا  
دةستنيشان بكرَيت ، هةرضةندة لة ِراثؤرتةكانى ثَيشوماندا ئةم حاَلةتانة دةستيخراوةتة سةر و لةاليةن دادطاى 

حاَلةتدا لة بِريارةكانيدا )تنوية( دادطاكانى كردووة كةدواخستنى  تةمييزى هةرَيمى كوردستانةوة لةضةندين
(شةست و دوو بِرطةى 61دادبينيةكان بؤ ماوةى دوور و درَيذ و ثَيضةوانةى ياسا بووة هةروةك لةمادةى )

(لةياساى دادبينى شارستانى  ئاماذةى بؤكردووة سةبارةت بةدياريكردنى ثَيويستى دواخستنى دادبينى بؤ 3)
 (بيست ِرؤذ كةئةمةش لة اليةن زؤربةى دادطاكانةوة ِرةضاوناكرَيت.11تر لة)زيا

 ضةند حاَلةتَيكيش بةم شَيوةيةى خوارةوة بوو :

 7/7/1122لةسلَيمانى كةلة  2( لةبةردةم دادطاى بارى كةسَيتى/1117/ش/1733*لةداواى ذمارة )
دواخراوة بؤ  1/21/1121ةروارى بِريارى تيادا دةرضووة ، دةستنيشانى ئةوة كراوة لةدادبينى ب

 (حةفتا ِرؤذ ..!! 11واتة زياتر لة ) 12/21/1121
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لةسلَيمانى لةدادبينى  1لةبةردةم دادطاى بارى كةسَيتى/ 1122/ش/1777*لةداواى ذمارة 
واتة زياتر لة ضل  3/22/1122لةداواكةدا دةستنيشانى ئةوةكراوة دادبينى دواخراوة بؤ  11/7/1122

 ِرؤذ .

لةسلَيمانى دةستنيشانى  2( لةبةردةم دادطاى بارى كةسَيتى/1122/ش/1371اى ذمارة )*لةداو
، واتة بؤ ماوةى  21/21/1122دادبينى دواخراوة بؤ  21/4/1122ئةوةكراوة لةدادبينى بةروارى 

 (ثةجناوسَى ِرؤذ .73)

ةستنيشانى لةسلَيمانى ، د 1( لةبةردةم دادطاى بارى كةسَيتى/1122/ش/1716*لةداواى ذمارة )
, واتة بؤماوةى  21/21/1122دادبينى دواخراوة بؤ  21/4/1122ئةوةكراوة لةدادبينى بةروارى 

 (ثةجناوثَينج ِرؤذ.77)

ئةم حاَلةتانةش وةك منوونة دةستياخنراوةتة سةر ، بةاَلم حاَلةتى زؤر زؤر زياتر هةية و ناكرَيت   
لةناو دادطاكانى هةرَيمى كوردستاندا ، بؤية دةكرَيت  لةِراثؤرتَيكى وادا دةستيبخرَيتةسةر يةك بةيةكيان

 دةسةاَلتى دادوةرى ِرَيوشوَينى طوجناو لةوبارةيةوة بطرَيتةبةر.

 . بةرِيَوةبردنى دانيشتنةكانى دادبينى بة ثيَضةوانةى ياسا :ضوارةم
\ 

راون، سةبارةت لةم بةشةدا دةستخراوةتة سةر ضةند حاَلةتَيك كةوةك منوونة وةرطرياون و دةستنيشان ك
بةبةِرَيوةبردنى دانيشتنةكانى دادبينى كردن بةثَيضةوانةى ياساو كارى دادوةرى كردن . ئةو حاَلةتانةش  

 -بةم شَيوةيةى خوارةبوون :

( دةستنيشانى ئةوةكراوة 1122/ش/131*لةسةر داوايةكى بةردةم دادطاى بارى كةسَيتى دهؤك بة ذمارة)
ةجنامدانى دادبينى كردندا ثَيشلكارى بةرامبةر ثريؤزى و حورمةتى لةكاتى ئ 14/22/1122لةبةروارى 

دادبينى كراوة ئةويش بةوةى كة دادوةرى دادطاكة ثاش ئةوةى تةلةفونى شةخصى لَيدةدات وةاَلمى 
 تةلةفونةكةى دةداتةوة و ثضِران دةكةوَيتة ناو دادبينيةوة.

( دةستنيشانى ئةوةكراوة 1122/ش/677ارة )*لةسةر داوايةكى بةردةم دادطاى بارى كةسَيتى دهؤك بةذم
دادوةرى دادطاكة ِرؤبى تايبةت بةدادوةرانى نةثؤشيوة و دادوةرى كردنى  14/22/1122كةلةبةروارى 

 ئةجنامداوة بةثَيضةوانةى بنةماكانى دادوةرى كردن .

ئةجنامدانى ( لةكاتى 1122/ب/3131لةسلَيمانى بة ذمارة ) 3*لةسةر داوايةكى بةردةم دادطاى بةرايى/
دةستنيشانى ئةوةكراوة كةدادوةرى دادطاكة زؤر توِرة بووة   16/21/1122دادبينى كردن لةداواكةدا لة 
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و هاوارى كردووة بةدةنطى بةرز بةسةر اليةنةكانى داوا و ثارَيزةراندا  بةثَيضةوانةى بنةماكانى دادوةرى 
 كردن.

( دةستنيشانى 1121/ش/3334سلَيمانى بة ذمارة )لة  2*لةسةر داوايةكى بةردةم دادطاى بارى كةسَيتى/
( بريكارى داواكار ِرَيككةوتننامةيةكى ثَيكهاتنى خستؤتةبةردةم 21/2/1122ئةوةكراوة لة دادبينى )

دادوةرى دادطاكة بةاَلم دادوةرى دادطاكة بؤ ئةوةى بريارى تيانةنووسَيتةوة بةبريكارةكةى وتووة داواكة 
 ئةمةش ثَيضةوانةى كارى دادوةرى كردنة.ثووضةَل بكةرةوة باشرتة ، 

 ضةند حالَةتيَكى جؤراوجؤر ثيَنجةم:
 

لةم بةشةدا بةشَيوةيةكى طشتى دةستخراوةتةسةر دووحاَلةت كةبةشَيوةيةكى طشتى لةدادطاكاندا 
ثيادةدةكرَيت بةثَيضةوانةى ياسا، نةدةكرا ئةم حاَلةتانة ثؤلني بكرَين لةطةَل خاَلةكانى تردا، 

 -نيش بةم شَيوةيةى خوارةوة بوون:حاَلةتةكا

*يةكَيك لةوحاَلةتانةى كةدةستيخراوةتة سةر و جَيطةى تَيِرامان وهةَلويستة لةسةركردنة وبةخاَلَيكى 
نيطةتيظ هةذماردةكرَيت بؤ بةدةستهَينانى مافةكانى ذنان هةروةك لةياساى بارى كةسَيتى 

ى ئةو ياساييةو دادطاكان ثَيى هةَلدةسنت، ئةو هةمواركراودا ئاماذةى بؤكراوة و ثَيضةوانةى ناوةرؤك
حاَلةتةش بريتى ية لة ِرةتكردنةوةى داواى داواكار لةبةردةم دادطاكانى بارى كةسَيتى بؤ 
جياكردنةوةى نَيوان ذن و مَيرد ، كةلةزؤربةى حاَلةتةكاندا ئافرةتان ثةنا دةبةن بؤ ئةم داواية 

، لةكاتَيكدا ئةطةر ِرَيذةيى كةمتةرخةمى داواكار ، (دانيان بةدةستة طالقضونكة ثياوان مافى )
سةدا ثةجنا  زياتر بَيت ،  71كةلةاليةن ناوبذيوانةكانةوة لةداواكاندا  دياريدةكرَيت، لةِرَيذةي لة %

ضونكة بؤضوونى تازةى دادطاكانى بارى كةسَيتى واية نابَيت لةِرووى ياساييةوة كةسَيك خؤى دةستى 
هؤكارةكان و خؤشى داوا تؤمار بكات ، بةبَى ِرةضاوكردنى ئةوةى كة ئةم  هةبَيت لة دروست كردنى

داوايانة داواى بارى كةسَيتني و تايبةمتةندى خؤيان هةية و ِرَيذةى كةمتةرخةمى تةنها كاريطةرى 
دةبَيت لةسةر ِرَيذةى مارةيى ثاشةكى  نةك بؤ ئةصلى داواكة ضونكة تةحقيق بوونى كَيشة و ناكؤكى 

ن ومَيردةكة لةداواكةدا هةية و ِرَيذةيى كةمتةرخةمى هةراليةكيان هةرضةندَيك بَيت كةم نَيوان  ذ
يان زؤر، كاريطةرى لةسةر داواى جيابوونةوةكة نية وةك ئةمةى ئَيستا دادطاكان ئةجنامى دةدةن و 

 مافى داواكارى تَيدا ثَيشَيلدةكرَيت. 
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ى شارى سلَيمانى تؤماركراوةو دةستيخراوةتة سةر و لةاليةن *يةكَيكى تر لةوحاَلةتانةى كةلةدادطا مةدةنييةكان
سةرؤكايةتى دادطاى ثَيداضوونةوةى هةرَيمى كوردستان ضةند جارَيك ئةم حاَلةتة دةستنيشانكراوة لةسةر 
ئةوةى كةمنوونةي فؤرمَيك بةناوى )فؤرمى زانيارى( لةناو هةمووداواكاندا هةية لةطةَل تؤماركردنى داوا 

دطاى بارى كةسَيتى و بةرايى ثَيويستة ئةم فؤرمة ثِربكرَيتةوة لة اليةن داواكارةوة، ئةوةى لةبةردةم دا
كةدةستنيشانكراوة ئةوةيةكة ئةم فؤرمة بةثَيى ياسا داوانةكراوة و بةشَيك نيية لةو بةَلطةو ثَيويستيانةى 

ووداواكان هةَلبطريَيت نةك خبرَيتة كةداواى ثَى تؤماربكرَيت ، بؤية دةكرَيت ئةم بابةتة وةك زانيارى لةسةر هةم
داواكانةوة ، ئةمةلةاليةك و لةاليةكى تر ثَيويستة لةطةَل تؤماركردنى هةر داوايةك ناو و ناونيشانى داواكار و 
داوالةسةركراو زؤر بةئاشكرا بنووسرَيت و دادطا لةكاتى بينينى داواكةدا لةيةكةم دادبينيدا داوا لةاليةنةكانى 

ناونيشانَيك هةَلبذَيرن بؤ تةبليغات  بؤ ئةوةى هيض دةرفةتَيك نةمَينَيت بؤ اليةنةكانى داوا تا  داواكة بكات كة
 لة و دةستى دةستى ثَيكردن ئةجنام بدةن لة قؤناغةكانى ترى دادبينيةكاندا لةو ِرووةوةطمما
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بةشى ضوارةم / دةستنيشان كردنى سةرثَيضيةكان لة 
 -:دادطاى تةمييزى هةرَيمى كوردستان 

 
ثانزة( حاَلةت وةك )منوونة( بكرَيت ، لةسةر سةرثَيضيةكان لة 27توانرا دةستنيشانى ) 1122لةماوةى ساَلى 

كة باآلترين دةستةى دادوةرى و دةسةآلتي ضاودَيرى و وياليةتي بةسةر دادطاى تةمييزى هةرَيمى كوردستان 
كة اليةني خاوةن كَيشةى مةدةني و سزايي وةك   هةموو دادطاكاني تردا لةناو دةسةآلتي دادوةرى هةرَيمدا هةية،

دوا ثةناطا بؤ ضارةسةرى كَيشةكةيان ثةناى بؤ دةبةن، ئةويش بة ئاماجني ثاراستين مافةكانيان و النةدان لةياسا 
لةاليةن هةندَيك دادطاى ترةوة، بةآلم ئةوةى لةم دادطايةدا تَيبيين كراوة و بةدياردةيةكى نَيطةتيظ لةقةَلةم 

ت، ئةويش وةآلم نةدانةوةى خَيرا بؤ داوا تةميزيةكاني ثَيشكةشكراو بؤ ئةم دادطاية، ئةمةش كاريطةرى دةدرَي
خراث لةسةر متمانةى هاووآلتيان بةدةسةآلتي دادوةرى دادةنَيت، سةرةِراى ئةوةى ثَيشَيلكارييةكى زةقى مافى 

جياوازى دةكرَيت لةكةمى و زؤرى ثَيضوونى تؤمةتباران و راطرياوانى تَيداية، ئةمة لةاليةك، لةاليةكى ترةوة
دةركردنى بِريارةكانى دادطاى تةميز لةسةر كَيشةكانى بةردةمى، ئةمةش جارَيكى تر كاريطةرى خراثي هةية 

 .لةسةر متمانةى هاواَلتيان بةدادطاكان لةبِريارداندا لةسةر كَيشةكان

  

        -:دةست نيشانكردنى حالَةتةكان
 

وارةوة دةستنيشانى حاَلةتةكانى درةنط يةكاليى كردنةوةى دؤسيةكان و درةنط ناردنةوةيان لةم دؤسَييانةى خ
بؤدادطاكانيان لةاليةن دادطايى تةمييزى هةرَيمى كوردستانةوة ، دياريكراوة ، لةطةَل ئةو ماوة زؤرةى كة 

ؤى درةنط يةكالييكردنةوةى دؤسييةكان ماونةتةوة لةو دادطايةدا ، بةشَيوةيةك كةمافى هاواَلتيان زؤر جار بةه
دؤسييةكان كةوتؤتة مةترسييةوة ، و بطرة زيانى طةورةش بةر بةرذةوةندى و مافى هاواَلتيان كةوتوة لة 

دؤسييةكاندا ، بةبَى ئةوةى هيض بةرثرسيارَيتيةك بكةوَيتة سةرشانى دادطا سةرةِراى ئةوةى كة هيض ِرَيطايةك 
، ئةمةش ثَيضةوانةى يةكَيك لةسةرةكيرتين ثرنسيثةكانى دادطاييكردنى نية بؤ قةرة بووكردنةوةى ئةو زيانانة 

 دادثةروةرانة كة ئاماذة دةكات بة )طةِراندنةوةى ماف بؤ ماف خوراو لةكاتى طوجناودا(.                                       
وةتةسةر ، دؤسَيى ذمارة ئةوةى جَيطةى سةرجنة و لةدةطمةنرتين حاَلةتةكان هةذماردةكرَيت و دةستى خرا 
( بِريارى تيادةرضووة ، سةبارةت 16/6/2774( كة لة دادطاى بارى كةسَيتى سلَيمانى لة )2774/ش/712)

بةمردنى هاواَلتيةكى وونبوو و دانانى بةروارى دةرضوونى بِريارةكة بةبةروارى مردنى و تؤماركردنى ئةم 
ى بِريارةكة ثلةى كؤتايى وةردةطرَيت ، بةاَلم ئةم بِريارة دواى بِريارة لةالى فةرمانطةى ثةيوةنديدار دواى ئةوة
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( هةَلدةوةشَيتةوة ، 1121/شخصية/16شانزة( ساَل بةبِريارى تةمييزى ذمارة ) 26تَيثةِربوونى زياتر لة )
اوة لةكاتَيكدا اليةنى داواكة هاوسةرطريى ئةجنامداوة لةطةَل كةسَيكى تردا و دواى شانزة ساَل ثَيى ِراطةيةنر

 ( هةَلوةشاوةتةوة !!!                                         2774لةاليةن دادطاكةوة كةبِريارةكةى ساَلى )

هةروةها لةم دؤسَييانةى كةلة خشتةكةدا هاتووة لةخوارةوة تَيبينى ئةوة دةكرَيت كةماوةى مانةوةى دؤسييةكان 
ان )ثَينج ساَل و ثَينج مانط بؤ شةش مانط ( دةبَيت ، بةم لة دادطاى تةمييزى هةرَيمى كوردستان لةماوةى نَيو

                                                             -شَيوةيةى خوارةوة :

ماوةى مانةوةى دؤسيةكان لة دادطاى 
 تةمييزى هةرَيمى كوردستان 

 ذ ذمارةى دؤسية ناوى دادطا ماددةى ياسا يى

 يادةرضووة بِريارى ت 11/22/1116

 ثةسةندكراوة لة تةمييز 23/6/1122

 2 1116/ج/411 تاوانةكانى سلَيمانى  ي .س . ع   416

 بِريارى تيادةرضووة  7/6/1114

 ثةسةندكراوة لة تةمييز  14/7/1117

 1 1114/ج/273 تاوانةكانى سلَيمانى ى . س . ع    416

 بِريارى تيادةرضووة  3/22/1114

 ة لة تةمييز ثةسةندكراو 24/7/1117

 3 1114/ج/111 تاوانةكانى سلَيمانى ى . س . ع   417

 بِريارى تيادةرضووة  6/22/1114

 ثةسةندكراوة لة تةمييز 26/6/1121

 تاوانةكانى         تريؤر    1

 سلَيمانى

 4 1114/ج/646

 بِريارى تيادةرضووة   4/7/1122

ثةسةندكراوة لة  31/22/1122
 تةمييز 

 7 1122/ج/44 تاوانةكانى سلَيمانى  ى . س .ع   416

 بِريارى تيادةرضووة  1/21/1117

 نةطةِراوةتةوة  32/21/1122تا 

 تاوانةكان كةركوك  ى . س .ع    416

 لة سلَيمانى 

 6 1117/ج/611
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ماوةى مانةوةى دؤسيةكان لة دادطاى 
 تةمييزى هةرَيمى كوردستان 

 ذ ذمارةى دؤسية ناوى دادطا ماددةى ياسا يى

ئةم داواية ماوةى زياتر لة شةش مانط 
 ماوةتةوة لة تةمييز

 1 1122/ج/246 تاوانةكانى دهؤك  ى . س . ع     416

 بِريار دةرضووة  11/1/1122

( 21تةمييزكراوةتةوة بةاَلم تامانطى )
 نةطةِراوةتةوة  1122ساَلى 

 4 1121/ج/121 تاوانةكانى سلَيمانى  (  تريؤر 3)

 دةرضووة بِريار  11/1/1122

( 21تةمييزكراوةتةوة بةاَلم تامانطى )
 نةطةِراوةتةوة  1122ساَلى 

 7  1121/ج/121 تاوانةكانى سلَيمانى  (  تريؤر 3)

 بِريارى تيادةرضووة  11/7/1122لة 

( 21تةمييزكراوةتةوة بةاَلم تامانطى )
 نةطةِراوةتةوة  1122ساَلى 

 21 1121ج//143 تاوانةكانى سلَيمانى  ى . س . ع    373

 بِريارى تيادةرضووة  21/1/1122

( 21تةمييزكراوةتةوة بةاَلم تامانطى )
 نةطةِراوةتةوة  1122ساَلى 

 22  1121/ج/712 تاوانةكانى سلَيمانى  ى . س . ع    416

 بِريارى تيادةرضووة  17/21/1121

تةمييزكراوةتةوة بةاَلم تامانطى )   
 (نةطةِراوةتةوة 7/1122

اددة  ياساى م  24
 هؤشبةرةكان 

سةرؤكايةتى 
نةوجةوانانى 

 هةولَير

  21 1121/ج/241

 

 بِريارى تيادةرضووة  11/1/1122

تةمييزكراوةتةوة بةاَلم تاكو مانطى 
 نةطةِراوةتةوة  7/1122

سةرؤكايةتى  ى . س . ع    373
نةوجةوانانى 

 هةولَير

 23 1121/ج/232
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 بِريارى تيادةرضووة  26/1/1122

تةوة بةاَلم تاكو مانطى تةمييزكراوة
 نةطةِراوةتةوة  4/1122

تاوانةكانى يةك ى  ى . س . ع    416
 هةلَير 

 24 1121/ج/126
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بةشى ثَينجةم / دةستخستنة سةر حاَلةتةكانى سةرثَيضى 
و الدان لة جَيبةجَيكردنى بِريارةكانى دادطا، 

 لةفةرمانطةكانى جَيبةجَيكردن.
 

بيست و ضوار( حاَلةت كةوةك )منوونة( وةرطرياوة ، الدان و سةرثَيضى و  14لةم بةشةدا دةستخراوةتة سةر )
ثَيشَيلكارى لةاليةن دةزطاحكومى و حيزبيةكانةوة بةجَيبةجَينةكردنى بِريارى دادطاكان كةدانراون 

يارى بؤجَيبةجَيكردنى لة فةرمانطةكانى جَيبةجَيكردنى )هةولَير و سلَيمانى و دهؤك( لةسةرجةم دؤسييةكان بِر
                                                 دادطا ثلةى كؤتايى وةرطرتووة و ثابةندى اليةنى حكومى يان حيزبى كراوة بؤ جَيبةجَيكردنى...                                       

   -حالَةتةكانيش بةم شيَوةيةى الى خوارةوةبوون:
 

ن و دةستيخراوةتةسةر لةاليةن ضاودَيرةكانةوة ، ثَيشَيلكارى بةرامبةر ئةو حاَلةتانةى كةدةستنيشانكراو
سةروةرى ياسا تَيدا تؤماركراوة ، لةاليةن هةندَيك دةزطاى حكومى و ثارتى سياسى ، كةبِريارةكانى دادطا 

دانى ئةو جَيبةجَى ناكةن يان كةمتةرخةمى لة جَيبةجَيكردنى بِريارةكاندا دةكةن ، هةروةها هةَلناسن بةئةجنام
                                                                                 -ِرَيوشوَينة ثَيويستانةى كة بةثَيى ياسا دياريكراوة . بةم شَيوةيةى كةلة خوارةوة ِروون كراوةتةوة :

  -بابةتى بِريارة جَيبةجَينةكراوةكان بريتى بوة لة :
 ريكار لةسةر موَلك . البردنى دةستى داط-2
 طةِراندنةوةى بِري ثارة . -1
 ماندوو بونى ثارَيزةر . -3
 طةِراندنةوةى ذمارةى ئوتومبَيل . -4
 ِرَيطةطرتن لةسةفةر . -7
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 ذ اليةنى ثَيشَيلكار ذمارةى دؤسية  فةرمانطةى جَيبةجَيكردن

 2 وةزيرى ثَيشمةرطةى هةرَيم 246/1113 جَيبةجَيكردنى دهؤك

 1 بةِرَيوةبةرى شارةوانيةكانى هةولَير 1122/ج/62 ةجَيكردنى دةشتى هةولَيرجَيب

 3 بةِرَيوةبةرى شارةوانيةكانى هةولَير 1121/ج/11 جَيبةجَيكردنى دةشتى هةولَير

 4 بةِرَيوةبةرى شارةوانيةكانى هةولَير 1121/ج/13 جَيبةجَيكردنى دةشتى هةولَير

حزبى سؤسيالست دميوكراتى  111/1111 جَيبةجَيكردنى سلَيمانى 
 كوردستان

7 

حزبى سؤسيالست دميوكراتى  274/1111 جَيبةجَيكردنى سلَيمانى 
 كوردستان

6 

حزبى سؤسيالست دميوكراتى  14/1113 جَيبةجَيكردنى سلَيمانى 
 كوردستان

1 

حزبى سؤسيالست دميوكراتى  11/1113 جَيبةجَيكردنى سلَيمانى 
 كوردستان

4 

وةزارةتى ناوخؤى حكومةتى  111/1111 سلَيمانى جَيبةجَيكردنى 
 هةرَيم

7 

وةزارةتى ناوخؤى حكومةتى  274/1111 جَيبةجَيكردنى سلَيمانى 
 هةرَيم

21 

وةزارةتى ناوخؤى حكومةتى  14/1113 جَيبةجَيكردنى سلَيمانى 
 هةرَيم

22 

وةزارةتى ناوخؤى حكومةتى  11/1113 جَيبةجَيكردنى سلَيمانى 
 هةرَيم

21 



 

50 
 

 راثؤرتي ثَينجةم -ثرؤذةي ثاَلثشتى دادطا 50

 23 سةرؤكايةتى شارةوانى هةولَير  4461/1122 َيبةجَيكردنى هةولَيرج

 24 فةرمانطةى نشينطةى هةولَير 7463/1122 جَيبةجَيكردنى هةولَير

 27 بنكةى ثؤليسى ئيسكان  7463/1122 جَيبةجَيكردنى هةولَير

 26 بةِرَيوةبةرى شارةوانيةكانى هةولَير 1122/ج/61 جَيبةجَيكردنى دةشتى هةولَير

 21 بةِرَيوةبةرايةتى هاتوضؤى سلَيمانى  762/1121 جَيبةجَيكردنى سلَيمانى 

 24 وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة  2144/1121 جَيبةجَيكردنى سلَيمانى 
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 ثَيشنيارةكان

نى ةكان و نةهَيشتنى لةمثةر و ئاستةنطلةثَيناو باشرتكردنى كارى دادطاكان و كةمكردنةوةى ثَيشَيلكارييةكا
 -: بةردةم سةربةخؤبوونى دةسةآلتى دادوةرى، ئةم ضةند ثَيشَينيارة دةخةينةِروو

 

 سةبارةت بةئةجنومةني دادوةري 

 

هةمواركردني ياساي دةسةآلتي دادوةري لةهةرَيمي كوردستاندا، بةشَيوةيةك بطوجنَيت لةطةَل  -2
 ثَيطة و سةربةخؤبوونى دةسةآلتي داوةري.

ةك سةرؤكي دةسةآلتةكة مامةَلةي لةطةَلدا بكرَيت، هاوتاي سةرؤكي ئةجنومةني دادوةري  و -1
 سةرؤكي دةسةآلتي ياسادانان و جَيبةجبةجَيكردن بَيت، نةك بةثلةى وةزير دابنرَيت.هةردوو 

ةآلتةكةوة دابنرَيت و هةر خؤشي مايف خةرجكردنى تبودجةي دةسةآلتي دادوةري لةاليةن دةس -3
 َينمايي ضؤنيةتى خةرجكردنى دةربكرَيت.ة ِرهةبَيت، نةك لةاليةن وةزارةتى داراييةو

اطةياندن لةسةرجةم اطةياندنى دادوةري و كردنةوةى بةِرَيوةبةرايةتييةكاني ِركاراكردني ِر -4
 ي تَيهةَلضونةوةى ناوضةى هةولَير و سلَيماني و دهؤك و طةرميان.نااكدادط

مي كوردستان و هةر َينماييانةى كةلةئةجنومةنى وةزيراني حكومةتى هةرَيئةو بِريار و ِر -7
ي دادوةري ثَيويستة ندةسةآلتَيكي ترةوة دةردةضَيت تةنها بؤ دامودةزطاكانى حكومةتة و ئةجنومة

 .سةربةخؤيي خؤي بثارَيزَيت بةثابةند نةبوون ثَيوةي

داناني سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةنى دادوةري بةميكانيزمَيكي دميوكراتيانة بَيت واتة  -6
 اوةيةكي دياريكراو.بةهةَلبذاردن و بؤ م

 ثةميانطاي دادوةري و دادطاي كارطَيري خبرَينةوة ذَير دةسةآلتي ئةجنومةني دادوةري. -1

 
 سةبارةت بةدةسةآلتى جَيبةجَيكردن 

 
دانةوةى بةثةلة بؤ هةموو داواكارييةكانى دةسةآلتى دادوةري و ثَيشَيلنةكردني وةآلم -2

 سةروةرى ياسا و سةربةخؤيي دةسةآلتى دادوةريي.

 اهَيناني بةشى ياسايي لةناو دامودةزطاكانى حكومةتدا.هَيزكردن و ِربة -1
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 اثةِراندن و جَيبةجَيكردني برٍِياري دادطاكان.بةهَيزكردنى دامودةزطاكانى ثؤليس بؤ ِر -3

 لَيسةندنةوةى كارى لَيكؤَلينةوة بةضةند قؤناغَيك لةدةزطاكانى ئاسايش و ثَيسثاردني  -4

 بةدةزطاكانى ثؤليس.       

 دني بنكةكانى طرتن و طواستنةوة لةشارةكانى هةرَيمى كوردستاندا بةوةزارةتى داد.سثار -7

  درووستكردني بيناي نوَي بؤ سةرجةم بنكةكانى ثؤليس، بةشَيوةيةك كة لةطةَل  -6

 بةرثرسيارييةتييةكانى سةر شانياندا هاوتا بَيت.       
 
 سةبارةت بةدادطاكانى لَيكؤَلينةوة 

 

 اهَينانيان لةسةر ئةجنامدانى كارى لَيكؤَلينةوة وةرانى لَيكؤَلينةوة و ِرزيادكردنى ذمارةى داد -2

 بةسوود وةرطرتن لةتةكنةلؤذياى سةردةم.       

 هةوَلدان بؤ بةدةستهَينان و سوود وةرطرتن لةتةكنةلؤذياى سةردةم لةكارى لَيكؤَلينةوةدا. -1

 )تيؤرى و  ىاهَينانن لةخوىل ِري و بةشداريثَيكردنياوةريزيادكردنى ذمارةى لَيكؤَلةرانى داد -3

 ثراكتيكي( دواتر دةستبةكاربوونيان و طرنطي زياتريان ثَيبدرَيت لةِرووى تواناى ماديي و       
 مةعنةوييةوة.      

 جامداني ـبؤ ئةن ي وةريئةجنامدانى كارى لَيكؤَلينةوة و بةرثرسكردنى لَيكؤَلةرانى داد -4

 ةستانى دةزطاكانى ثؤليس بةجَيبةجَيكردني بِريارةكانىلَيكؤَلينةوة لةدؤسَيكاندا و ه      
لةياساي بنةما  72ادةى ، هةروةك لةمكؤَلَينةوة و لَيكؤَلةرانى دادوةرىدادوةرانى لَي      

 سزاييةكاندا هاتووة. دادطةريية

 كييةكةىةدامةزراندنى نووسينطةى بةَلطةى تاوانى ثَيشكةوتوو لةهةر سَى شارة سةر -7

 كوردستان و ثةيوةستكردنيان بةئةجنومةنى دادوةرييةوة. هةرَيمى       

 جياكردنةوةى بيناي دادطاكانى لَيكؤَلينةوةى ئاسايشى هةولَير لةدةزطاكانى ئاسايش. -6

 طرتنةبةرى رَيوشوَينى ثَيويست لةاليةن ئةجنومةنى دادوةرييةوة بؤ داناني كاتَيكى -1

 دياريكراو بؤ يةكالييكردنةوةى دؤسَيكان.      
 
 
 
 
 



 

53 
 

 راثؤرتي ثَينجةم -ثرؤذةي ثاَلثشتى دادطا 53

 نييةكانةسةبارةت بةدادطا مةد 

 
 اهَينانيان لةسةر بةكارهَيناني تةكنةلؤذياي زانيارى وزيادكردنى ذمارةى دادوةران و ِر -2

 ثةيوةنديطرتن لةكارى دادوةريدا.       

 .هةوَلدان بؤ بةئةلةكرتؤنيكردنى كارى دادطاكان -1

 ياندنى ياسايي دامةزراندنى كةسانى شياو و شارةزا بؤ بةئةجنامطةياندني ثَيِراطة -3

 كاندا.الةداو     

 ردنى داوا لةثَيش ئةجنامدان و هةواَلةكردني داواكان بؤراندنى دادوةرى بةِرَيوةبدامةز -4

 دادبيين.      

 وةريكردن لةكارى كارطَيِري لةناو دادطاكاندا.جياكردنةوةى كارى داد -7

 داناني كاتَيكى  َيوشوَينى ثَيويست لةاليةن ئةجنومةنى دادوةرييةوة بؤطرتنةبةرى ِر -6

 دياريكراو بؤ يةكالييكردنةوةى دؤسَيكان.      

 

 سةبارةت بةدادطا سزاييةكان 

 
 اهَينانيان لةسةر ضؤنيةتى ثاراستنى مافةكانى مرؤظ و زيادكردنى ذمارةى دادوةران و ِر -2

 تؤمةتباران لةكاتى دادطايكردندا.       

 طاكاندا، بةجؤرَيك لةطةَل بنةما دادبينكردنى هؤَلي دادطايكردنى طوجناو لةناو داد -1

 نَيودةوَلةتييةكانى مايف مرؤظ و تؤمةتباراندا بطوجنَيت.       

 َيوشوَينى ثَيويست لةاليةن ئةجنومةنى دادوةرييةوة بؤ داناني كاتَيكى طرتنةبةرى ِر -3

 دياريكراو بؤ يةكالييكردنةوةى دؤسَيكان.      

 


