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 بادینان  دەستگیرکراوانی  یاسایی کەیسی  شیکاری

 

 دەروازە: 

دا بە تاوانبارکردنی ( ٢٠٢١ \٢ج\٤٧)لە هەولێر بڕٌاری لەسەر داوای ژمارە  -٢-دادگای تاوانەکانی ٢٠٢١\٢\١٦لە ڕێکەوتی    

تاٌبەتە بە هەڵسەنگاندنی ٌاساٌی ئەو  ئەم ڕاپۆرتە شٌکارٌٌە. پێنج تۆمەتباری ناو داواکە و سەپاندنی شەش ساڵ زٌندانی بەسەرٌاندا

ٌەکەم، ڕاپۆرتەکە ٌاساٌٌە و تەنها . گرنگە ئاماژە بە دوو خاڵ بدرێت سەرەتا. بڕٌارە و الٌەنی ڕواڵەتی و ڕێکاری و بابەتی دۆسٌٌەکە

ی کە دوای بڕٌارەکەی لەبەرچاوگرتنی ئەو کاردانەوە و لێکدانەوە سٌاسٌٌانە کەٌسەکەی شٌکردۆتەوە بەبێ دادوەریالٌەنی ٌاساٌی و

دووەم، هەموو وردەکارٌٌەکی ناو دۆسٌٌەکە لەبەردەستدا نەبووە بۆ هەڵسەنگاندن چونکە لەبەر هۆکاری . دادگا بۆ کەٌسەکە کراون

ە بهێنرێت، بۆٌە هەوڵدراونەتوانراوە زانٌاری تەواوی دۆسٌٌەکە بەدەست  و ڕێگری الٌەنی لێکۆڵٌنەوە لە پارێزەران ٌاساٌی و تەکنٌکی

 .تێبٌنی و ئەنجامگٌرٌٌەکان تەنها لەسەر بنەمای ئەو ڕێژەٌە لە زانٌاری و بەڵگە بێت کە توانراوە بەدەست بهێنرێنسەرنج و

 

 میتۆدی بەکارهێنراو 

هٌچ گرٌمانە و ئەنجامگٌرٌٌەکی پێشوەخت لەم جۆرە ڕاپۆرتانەدا بەکار . دادگائەم ڕاپۆرتە شٌکارٌٌەکی ٌاساٌٌە بۆ بڕٌارێکی    

پرسی سەرەکی، تۆمەت، ڕووداو ٌان بابەتی کەٌسەکە : ٌەکەم. بە گشتی لەم جۆرە ڕاپۆرتانەدا چوار پرسٌار وەاڵم دەدرێنەوە. نرێتناهێ

هەتا چ ڕاددەٌەک ڕێسا و ٌاساکانی پەٌوەست بە لێکۆڵٌنەوە و دادگاٌٌکردن لە : بنەمای ٌاساٌی تۆمەتەکە چٌٌە؟ سێٌەم: چٌی بووە؟ دووەم

بڕٌاری  حوکمداندادگا لەسەر چ بنەما و ڕێبازێکی : ٌٌەکان و دەرکردنی بڕٌاری دادگادا ڕەچاوکراون؟ چوارەمگرتنەبەری ڕێکار

. دەلە ٌاساٌٌەکانی پەٌوەندار بە والٌع و تۆمەتەکانی ناو کەٌسەکەوە ڕاڤەیلەسەر کەٌسەکە داوە بەتاٌبەت لە تێگەٌشتنی بۆ والٌعەکە و 

دٌارە ئەم ڕاپۆرتە زٌاتر لەسەر سێ پرسٌاری ٌەکەم کراوە، چونکە لە بڕٌارەکەی دادگادا وردەکاری پێوٌست نەخراوەتەڕوو کە 

 .بتوانرێت پشتی پێببەسترێت بۆ وەاڵمی پرسٌاری چوارەم

 : ەڵگەکانی ئەم ڕاپۆرتە شیکارییە بریتین لەسەرچاوەی سەرەکی زانیاری و ب

 ی ٕٔٗىێز ىٔطٔر کٔٝظٔکٔ-٢-ثڕٝبری دادگبی ربٗأّکبّی -

 دەقٔ دەطز٘ری ٗ ٝبطبٝٞٔکبّی پٔٝ٘ەّذار ثٔالّٝٔی ڕێکبری ٗ ثبثٔری کٔٝظٔ طشاٝٞٔکبّٔٗە -

 ڕێککٔٗرْْبٍٔ ّێ٘دەٗڵٔرٞٞٔکبُ   -

 ىّٔبٗ ٕۆڵی دادگبدا ٢٠٢١\٢\١٦ -١٥ چبٗدێزٝکزدّی پزۆطٔی دادگبٝی کزدّٔکٔ ىٔ -

 گفز٘ٗگۆ ىٔگٔڵ پبرێشەراّی رۆٍٔرجبراُ  -

 الئٞحٔی داٗای پێذاچّ٘ٗٔٗەی پبرێشەراّی رۆٍٔرجبراُ کٔ ّێزدراٗە ثۆ دادگبی پێذاچّ٘ٗٔٗە -

 ڕاپۆرد ٗ ىێکذأّٗەی ٝبطبّبطبُ ىٔطٔر کٔٝظٔکٔ ٗ ثڕٝبرەکٔی دادگب -

 

 ٔالّٝٔٔکبّی داٗاک : 

 . ئەنجومەنی ئاساٌشی هەرێمی کوردستان  کەٌسەدا برٌتٌٌە لەالٌەنی جوڵێنەرلەم            
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 : تۆمەتبارانی حوکمدراو لە کەٌسەکە برٌتٌن لە پێنج هاواڵتی کوردستان، ئەوانٌش  

 ػێزٗاُ ػێزٗاّی -

 گٕ٘ذار سێجبری -

 ئٔٝبس کٔرەً -

 ػڤبُ طٔعٞذ -

 ٕبرٝ٘اُ عٞظب -

وەکو ئەوەی لە ڕاگەٌاندنەکانەوە باس دەکرێت چاالکی . و ڕۆژنامەنووسٌٌان تٌاٌەمامۆستا . هەر پێنجٌان دانٌشتووی پارێزگای دهۆکن

 ١.مەدەنی و کاری ڕۆژنامەنووسی و ڕێکخراوەٌی کۆی کردوونەوە

 چوارچێوەی یاسایی تۆمەتی ئاڕاستەکراو: 

کۆکردنەوەی "باران برٌتٌٌە لە پاراستنەوە خراوەتە پاڵ تۆمەت -ئەو تۆمەتەی کە لەالٌەن ئەنجومەنی ئاساٌشی هەرێمی کوردستان   

زانٌاری و دۆکٌومێنت لەسەر کەساٌەتی و الٌەن و دامەزراوەی گرنگی هەرێمی کوردستان و پێدانی ئەو زانٌارٌٌانە بە الٌەنی دەرەکی 

 ."بەمەبەستی تێکدانی ئاساٌشی هەرێم و دروستکردنی پشێوی و زٌانگەٌاندن بە کوردستان

هەرکەسێ بەدەستی "ی هەرێمی کوردستانە کە دەڵێت ٢٠٠٣ی ساڵی ٢١ەی ٌەکەمی ٌاسای ژمارە بنەمای ٌاساٌی تۆمەتەکەش مادد

ببێ لەکارێک تێوەگلێ بەمەبەستی زٌاندان لە ئاساٌش و سەلامگٌری و سەروەری دامودەزگاکانی  دەبێ، ئەنمەست و بەهەرشێوەٌەک

 ٢".ردنی هەتا هەتا ٌان بە بەندکردنی کاتی سزا دەدرێتهەرێمی کوردستانی عێراق و ببێتە هۆی کەوتنەوەی ئەو زٌانە، بەبەندک

 

 ڕێکارییە سەرەتاییەکان و دەستگیرکردنی تۆمەتباران: 

بەپێی زانٌارٌٌە تۆمارکراوەکانی ناو دۆسٌٌەکە و وتەی پارێزەرانی تۆمەتبارەکان، سەرەتای کردنەوە و جواڵندنی کەٌسەکە    

پاشان چوار . تگٌرکردنی شێروان شٌروانی لە دۆسٌٌەکەدا تۆمارکراوەکە بە ڕێکەوتی دەس ٢٠٢٠\١٠\٧دەگەڕێتەوە بۆ 

پارێزەرانی تۆمەتباران ئاماژەٌان بەوەداوە کە ئەو دەستگٌرکردن و . لە دهۆک دەستگٌر دەکرێن ٢٠٢٠\١٠\٢٢تۆمەتبارەکەٌدٌکە لە 

ی پارێزگای دهۆک بە چەند لۆناغێک کە تٌاٌدا ڕێکارٌٌانە بەشێک بوون لە هەڵمەتێکی بەرفراوانتر لە دژی چاالکوانانی مەدەنی سنور

ڕێکارٌٌەکانٌش  چوارچێوەیگرنگە باسی ئەوە بکرێت کە بەشێکی ڕاگەٌاندنەکان و ڕێکخراوەکان و  .چاالکوان دەستگٌرکراون ٢٧

نەی وەکو ناڕەزاٌی ندار بوون بەو خۆپٌشاندان و چاالکٌی و جموجۆڵە مەدەنٌٌاەجەخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە دەستگٌرکردنەکان پەٌو

کان هەروەها لەبەرئەوەی لەدوای خۆپٌشاندانەكانی ناوچەی دهۆن و بادٌنان دەستگٌركردنە .لە ناوچەکانی دهۆک ئەنجام دەدران

 .ئەمەی خوارەوە لٌستی دەستگٌرکراوەکانە. هەڵبەت دەزگا ئەمنٌٌەکان ئەو بانگەشانە ڕەتدەکەنەوە .ڕووٌانداوە

 ڕێکەوتی دەستگٌرکردن ناوی دەستگٌرکراوان 

 ٢٠٢٠\٨\١٨ ثٔدەه ثٔرٗاری (١

 ٢٠٢٠\٨\١٨ ئٍ٘ێذ ثٔرٗػکی (٢

 ٢٠٢٠\٨\٢٠ ػٞالدسێ -طبڵح عٔثذاىججبر (٣

 ٢٠٢٠\٨\٣٠ ٍٔطع٘د ػْگبىی (٤

 ٢٠٢٠\٩\٤ ساخۆ -جَبه خيٞو طْذی (٥

 ٢٠٢٠\٩\٤ ثّٔذەٗار ئٔٝ٘ة ڕەػٞذ (٦

                                                           
١https://www.voanews.com/press-freedom/iraqi-kurdistan-court-convicts-journalists-spying  

In Iraqi Kurdistan, Court Convicts Journalists of Spying, Rebaz Majeed 
 ١دەقی ٝبطبکٔ ىٔپبػکۆی ژٍبرە  ٢

https://www.voanews.com/press-freedom/iraqi-kurdistan-court-convicts-journalists-spying
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 ٢٠٢٠\٩\٤ پٕٔئٗاُ عبده ثْبڤی (7

 ٢٠٢٠\٩\٤ کبرکٔر عجبص عيی (8

 ٢٠٢٠\٩\٦ ئبکزێ -کٍٔبه ٕبرٝکی طيێَبُ (9

 ٢٠٢٠\٩\٦ طيێَبُ ٍ٘طب سێجبری (١٠

 ٢٠٢٠\٩\٩ ساخۆ -ٗەاڵد گٔٗدا (١١

 ٢٠٢٠\٩\٩ ػێزٗاُ طێَێڵی  (١٢

 ٢٠٢٠\٩\٩ دکزۆر عبٍز (١٣

 ٢٠٢٠\١٠\٧ ػێزٗاُ ػێزٗاّی (١٤

 ٢٠٢٠\١٠\٢٢ گٕ٘ذار سێجبری (١٥

 ٢٠٢٠\١٠\٢٢ ئٔٝبس کٔرەً (١٦

 ٢٠٢٠\١٠\٢٢ ػڤبُ طٔعٞذ (١7

 ٢٠٢٠\١٠\٢٢ ٕبرٝ٘اُ عٞظب (١8

 ٢٠٢٠\١٢\١٣ ػٞالدسێ -ٍحَ٘د ّبجی ئٔحَٔد (١9

 ٢٠٢٠\١٢\١٣ ػٞالدسێ -ک٘ڤبُ ربرق ججزائٞو (٢٠

 ٢٠٢٠\١٢\١٣ طٞالدسێ -ٝ٘طف ػزٝف ئٞجزإٌٞ (٢١

 ٢٠٢٠\١٢\١٤ ػٞالدسێ -ئٍٔجٔد ڕێکبّی (٢٢

 ٢٠٢٠\١٢\١٤ ػٞالدسێ -ّێچٞزڤبُ ثٔدٝع (٢٣

 ٢٠٢٠\١٢\١٥ ػٞالدسێ -ئَُٔٝٔ طعذەللا ئٔحَٔد (٢٤

 ٢٠٢٠\١٢\١٥ ػٞالدسێ -ئٍِٔٞ طعذەللا ئٔحَٔد (٢٥

 ٢٠٢١\١\٢١ ػٞالدسێ -ٍحَذ ّێزٗەٝی (٢٦

 ٢٠٢١\١\٢٧ ػٞالدسێ -قبرەٍبُ ػ٘کزی (٢7

 

 بەڵگەکان: 

 :ئەو بەڵگانەی کە لە دادگادا خراونەتەڕوو برٌتٌن لە

دۆکٌومێنتی  لەو چاتانەدا ئاڵووگۆڕی زانٌاری و وێنە و. چاتی ناو گروپێکی مێسنجەر کە هەر پێنج تۆمەتبارەکەی تٌا بوون:  یەکەم

چەند وێنەٌەک لە دادگاٌٌەکادا لەالٌەن . ئەوەی خراوەتە ڕوو لە دادگادا زٌاتر ئاڵووگۆڕی نامەی ئەو تۆمەتبارانە بووە لە ماسنجەر. تٌاٌە

 .دەزگای ئاساٌشەوە خراوەتەڕوو کە  لەو گروپی مێسنجەرەدا ئاڵووگۆڕٌٌان پێکراوە

 ن شێروان شێروانی، گوهدار زێباریبەڵگەی دەنگی تۆمارکراوی تۆمەتبارا:  دووەم

 لێٌان وەرگٌراوە دانپێدانانی تۆمەتباران لە چوارچێوەی ئەو وتانەی لە دوای دەستگٌرکردنٌان:  سێیەم

 زانٌاری وەرگٌراو لە هەواڵدەری نهێنی دەزگای ئاساٌش   :  چوارەم

 وتەکانی گەواهٌدەر شەعبان حسٌن:  پێنجەم

 کی کالشٌنکۆف و دوو دوربٌن لە دادگا خراونەتەڕووتاپڕێک و چەند مەخزەنێ:  شەشەم

 تۆڕە کۆمەاڵٌەتٌٌەکانداخۆٌان لە چاالکی و پۆستی پێشتری تۆمەتباران لە الپەڕەی تاٌبەتی :  حەوتەم
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 بڕیاری دادگا: 

ەی زانٌاری ئەمنی و کۆکردنەو( ١)لە بڕٌارەکەدا هاتووە کە بەڵگەکانی ناو دۆسٌٌەکە ئەوە دەسەلمێنن تۆمەتبارەکان هەڵساون بە    

کۆکردنەوەی زانٌارٌٌەکان بەشێوەٌەکی ( ٢)هەواڵگری لەسەر کەساٌەتی و جێگا و دامەزراوەی دٌار و گرنگی هەرێمی کوردستان، 

مەبەست لە زانٌاری کۆکردنەوە و ناردنەکە تێکدانی ( ٤)پێدانی زانٌارٌٌە کۆکراوەکان بە الٌەنی دەرەکی، ( ٣)نهێنی و ڕێپێنەدراو، 

ی ٢١بۆٌە لە بڕٌارەکەی دادگادا تاوانبارکراون بەپێی ماددەی ٌەکەمی ٌاسای ژمارە . امی و سەلامگٌری و ناوبانگی هەرێم بووەئار

 :و لەسەر ئەو بنەماٌەش ٢٠٠٣ساڵی 

 . رۆٍٔرجبرەکبُ ثٔ ػٔع طبڵ سْٝذاّٞکزدُ ح٘کٌ دراُٗ -

 .ٝظٔٗە ثۆ پێْج طبڵی دٝکٔدٗای رٔٗاٗثّ٘ٗی ٍبٗەی سْٝذاّٞکزدّٞبُ، دەخزێْٔ ێز چبٗدێزی پۆه -

 .ٍۆثبٝو ٗ کۆٍپٞ٘رٔر ٗ کبٍێزاکبّٞبُ دەطزٞبُ ثٔطٔردا دەگٞزێذ -

ٕٔرٗەٕب چّٔذ . ئّٔجٍّ٘ٔی ئبطبٝؼی ٕٔرێٌ طٔرپؼک کزاٗە ىٔ داٗاکزدّی ٍبفی ٍٔدەّٞٞبُ ىٔ رۆٍٔرجبرەکبُ -

 .پێجذرێذ ەپێ٘ٝظذ ّٔساّزاٗە ئبٍبژەٝبُةٗردەکبرٝٞٔکی دٝکٔ ىٔ ثڕٝبرەکٔدا ٕبر٘ٗە کٔ ىێزەدا 

-  

 تێبینی و سەرنج لەسەر کەیسەکە 

 

 :تایبەت بە ڕێکارییەکان            

 

ئٍٔٔ ىٔالُٝٔ پبرێشەرەکبّٔٗە جٔخزی . ثّ٘ٗی پبرێشەرەکبّٞٞبُ ث٘ٗەەٗەرگزرْی ٗرٔی رۆٍٔرجبراُ ثٔثێ ئبٍبد .１

 ڵْٞٔٗەکبُ ثِ ثٔاڵًچّٔذِٝ جبر داٗاٝبُ کزدٗٗە ئبٍبدەی ڕێکبری ىێکۆ ىێکزاٗەرٔٗە ٗ ئبٍبژەٝبُ ثٔٗەداٗە کٔ

 ٗئٍٔٔع پێؼێيکزدّی ٝبطب . ٝبُ پێْٔدراٗە ئبٍبدەی ٕٞچ ڕێکبرٝٞٔک ثِ ىٔ رٔٗاٗی قۆّبغٔکبّی ىێکۆڵْٞٔٗەداەڕێگ

داثْٞکزدّی پبرێشەر ٗەک٘ . طٔرجًٔ ڕێنٔٗرْْبٍٔ ٗ جبڕّبٍٔ ّێ٘دەٗڵٔرٞٔمبّی ربٝجٔد ثٔ پبراطزْی ٍبفی ٍزۆڤ

ی ١9ىٔ ٍبددەی  ١١ٗ  ٤ثڕگٔکبّی . ثبر ثٍْٔبٝٔکی دەطز٘ری ٕٔٝٔثٔػێک ىٔ ٍبفی ثٔرگزی ىٔخۆکزدّی رۆٍٔد

ٍٕٔ٘اری ٝبطبی ی ٢٠٠٣ی طبڵی ٢٢ج ىٔ ٝبطبی ژٍبرە \ثٔپێی ٍبددەی طێًٞٔ ٣.دەطز٘ری عێزاقذا چٔطپبُٗ

، پێ٘ٝظزٔ ثٔر ىٔ ٗەرگزرْی ئٞفبدەی رۆٍٔرجبر،  ١97١ٙ طبڵٚ  ٢٣عێزاقٚ ژٍبرە  ەرٝٞٔ طشاٝٞٔکبُدادگ کبّیثٍْٔب

.پبرێشەری ثۆ داثِٞ ثکزێذ
٤
ىٔ پَٔٝبّْبٍٔی ّێ٘دٗڵٔری ربٝجٔد ثٔ  ٍبفٔ طٞبطٞی ( ١٤/٣)ٕٔرٗەٕب پێچٔٗأّی ٍبدەی  

  .ٗ ٍٔدەّٞٔمبّٔ

کٔ ئٍٔٔع .دادەّزێذ( خطأ جٕ٘زی فی اإلجزاءاد)ثٔ  ثزٝکبرەکٔیٗەرگزرْٚ ٗرٔٙ رۆٍٔرجبر ثٔثێ ئبٍبدەثّ٘ٗٚ  .２

 کبّیىٔ ٝبطبٙ ثٍْٔب( أ  – ٢٤9) ثّٔذٙ ٍبددەی . ەکی ئّٔجبٍذراٗاّذّٔٗەی ٕٔر ڕێکبرٝیەڵ٘ەعٕۆکبرێکٔ ثۆ ٓ

ئبٍبژەٙ ثٔٗە داٗە کٔ ٕٔڵٔٙ گٔٗرەٝٔ ىٔڕٗٗٙ ڕٝککبرٙ ٝٔٗە ٝٔکێکٔ ىٔ ٕۆکبرەکبّٚ  ەرٝٞٔ طشاٝٞٔکبُدادگ

خۆٙ ٕٔث٘ٗ ّبکزێذ پبرێشەرٙ  پبرێشەریٕٔرکبرێک رۆٍٔرجبر  ٕٔرٗەٕب. ٕٔڵ٘ەػبّذّٔٗەٙ ثزٝبر ٝبُ ڕٝکبرەکبُ

   .پبرێشەر ثۆ خۆی ٕٔڵجژێزێذئٔٗەٝٔ کٔ رۆٍٔرجبر خۆٙ   ثٍْٔب ىٔ ٍبفی ثٔرگزی دة ٙ ثۆ داثْزێذ ىٔ ثٔرئٔٗەٍْٙذ

                                                           
٣

ًا )  ١٩لە ماددەی  ٤بڕگەی   حادي ) لە هەمان ماددە  ١١هەروەها بڕگەی (. مراحل التحمٌك والمحاكمةحك الدفاع ممدٌس ومكفوٌل فً جمٌع : رابعا

ًا للدفاع عن المتهم بجناٌٍة أو جنحٍة لمن لٌس لە محاٍم ٌدافع عنە، وعلى نفمة الدولة :-عشر  .(تنتدب المحكمة محامٌا

 ٢٠٠٣ی طبڵی ٢٢ی ٝبطبی ژٍبرە ٣ٍبددەی  \ثڕگٔی ج٤
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 ٝبطبیی ١٢٣ثٔپێی ٍبددەی . رۆٍٔرجبرەکبُ ىٔدەرەٗەی ئٔٗ ٍبٗەٝٔدا ث٘ٗە کٔ ٝبطب دٝبری کزدٗٗە ٗرٔیٗەرگزرْی  .３

.کبرژٍێزدا ثێذ ٢٤پێ٘ٝظزٔ ىٔ  ١97١ٙ طبڵٚ  ٢٣عێزاقٚ ژٍبرە ٙ ەرٝٞٔ طشاٝٞٔکبُدادگ کبّیثٍْٔب
٥
پبرێشەرەکبُ  

ئبٍبژە ثٔٗە دەدەُ کٔ جٞبٗاسٝٞٔکی سۀٍّی سۆر ٕٔث٘ٗە ىّٔێ٘اُ کبری دەطزگٞزکزدُ ٗ کبری ٗەرگزرْی ٗرٔی 

  .پبرێشەرەکبُ ٗ رۆٍٔرجبراّٞغ ىٔ کبری دادگبٝٞٔکٔدا جٔخزٞٞبُ ىٔطٔر ئٔٗە کزدەٗە.رۆٍٔرجبراّذا

ی رۆٍٔرجبراُ ىٔ پبرێشەراُ. ئٔػکّٔجٔ ٗ ٕٔڕەػٔىێکزدُ ٗ سۆرىێکزدُ ىٔثٔراّجٔر رۆٍٔرجبراُ ئّٔجبٍذراٗە .４

ىٔ داٗای پێذاچّ٘ٗٔٗەکٔػذا جٔخزٞٞبُ ىٔطٔر ڕٗٗداّی ئٔػکّٔجٔداُ ٗ سۆرىێکزدُ دادگبٝٞٔکٔدا ٗ 

ٗ  یٗەعِەٗ ً یٍبد یفؼبر ٗەعەٗرگ ٗەعەرەٕ یرٗەرٗة ەک دٗٗەاُەیگ اُیدادگب را یًەردەةەه رجبراُەًۆد.کزدەٗە

ٍ٘ٗ داّپێذاّبّٔکبّٞٞبُ ىٔژێز ٕٔڕەػٔ ٗ ئٔػکّٔجٔدا ەٕ ٗەکزاٗێه اُیّبٍ٘ص ەیعەرەٗ ٕ ەٗەثُ٘ ەّجەػکەئبسارٗئ

ی دەطز٘ری عێزاق سۆر ثٔڕّٗٗی  ٣7ثڕگٔی ج ىٔ ٍبددەی . دٝبرە ئٔػکّٔجٔداُ پێؼێيکبرٝٞٔکی دەطز٘ٗرٝٞٔ. ث٘ٗە

اىزعذٝت اىْفظٜ ٗاىجظذٛ ٗاىَعبٍيخ غٞز اإلّظبّٞخ، ٗال عجزح ثأٛ اعززاف اّزشع ثبإلمزآ ٝحزً جَٞع أّ٘اع  )دەڵێذ 

ثۆٝٔ ( .أٗ اىزٖذٝذ أٗ اىزعذٝت، ٗىيَزضزر اىَطبىجخ ثبىزع٘ٝض عِ اىضزر اىَبدٛ ٗاىَعْ٘ٛ اىذٛ أصبثٔ ٗفقبً ىيقبُّ٘

ئّٔجبٍی ئٔػکّٔجٔدأّٗە ٝبُ  ٕٞچ ٗرٔٝٔکی ٗەرگٞزاٗی رۆٍٔرجبرەکبُ ثٕٔبی ٝبطبٝٞبُ ّبٍێْێذ ئٔگٔر ىٔ

ٙ  ٢٣ەکبّٚ ژٍبرە یطشای ەرٝٞٔدادگ کبّیثٍْٔبٝبطبی  ىٔ  ٢١8ثٍٕٔٔبُ ػێ٘ە ٍبددەی . سۆرىێکزدّٔٗە ثٔدەطزٖبرجِ

ٕٔرٗەٕب ئٔػکّٔجٔداُ ٗ سۆرىێکزدُ ثۆ (. ٝؼززط فٜ االقزار اُ ال ٝنُ٘ قذ صذر ّزٞجخ امزآ)دەڵێذ  ١97١طبڵٚ 

. ٍٕٔبُ ٝبطبٝٔ ١٢7ەی داّپێذاّبُ پێؼێيکبری ٍبدد
٦

ىٔ جبڕّبٍٔی جٖٞبّی ٍبفٔمبّی ( ٥)ٕٔرٗەٕب پێچٔٗأّی ٍبدەی   

ٗە ئٔٗ ژْٝگٔٝٔی مٔ رۆٍٔرجبراّی رێذا ڕاگٞزاُٗ ٗ ڕێگٔٝبُ پێ ّٔدراٗە مٔص ٗ مبر ٗ پبرێشەرەمبّٞبُ . ٍزۆڤ

ۆڤبّٔ پێچٔٗأّی ٍبددەی ٕٔڵجٔد ئٔػکّٔجٔداُ ٗ ٍبٍٔڵٔی ّبٍز طٔرداّٞبُ ثنُٔ ڕاطزی ئًٔ گٍ٘بّٔ سٝبرز دەمبد

ی ڕێککٔٗرْْبٍٔ طٞبطی ٗ ٍٔدەّٞٞٔکبّٔ کٔ 7ی ڕێککٔٗرْْبٍٔی ثٔرەّگبرثّ٘ٗٔٗەی ئٔػکّٔجٔداُ ٗ ٍبددەی ١٥

 . پێٞبّٔٗە ثِعێزاق پٔطّٔذی کزدُٗٗ ٗ دادگبکبّی عێزاق پێ٘ٝظزٔ پبثّٔذ

ٕٔٗىێز مزدٗٝبّٔ /٢دادگبی ربٗأّمبّی ٗەرّٔگزرْی ٕٞچ ڕێنبرێل ىٔطٔر ئٔٗ ثبّگٔػٔٝٔی مٔ رۆٍٔرجبراُ ىٔثٔردەً  .５

ىٔ ڕێنٔٗرْْبٍٔی ثٔرەّگبرثّ٘ٗٔٗەی ئٔػنّٔجٔ ( ١٢)ثبّگٔػٔی ئٔػنّٔجٔداُ ٗ داّپێذاّبُ ثٔ سۆر پێچٔٗأّی ٍبدە 

ی ثٔرمبر مٔ دەث٘ٗ دادگب پٔڕاٗ ثۆ ڕاطزی ٗ  ١9٦9ثۆ طبڵی  ١١١ىٔ ٝبطبی طشاداّی عێزاقی ژٍبرە  ٣٣٣ٗ ٍبدە 

ّٔ ثنبرٔٗە مٔ رۆٍٔرجبراُ ثبّگٔػٔی ثۆ دەمُٔ ئٍٔٔ طٔڕەڕای ئٔٗەی ىٔ ثڕٝبرەمٔی دادگبػذا درٗطزی ئٔٗ ثبّگٔػب

 .ٕٞچ ئبٍبژەٝٔك ثٔٗە ّٔدراٗە

 – ٥7) ٍبددەیئٍٔٔع پێچٔٗأّٙ  .ِّ ثٔ درێژاٝی قۆّبغی ىێکۆڵْٞٔٗەڕێگب ثٔ پبرێشەرەکبُ ّٔدراٗە کٔ دۆطٞٞٔکٔ ثجی .６

کٔ ڕێگٔ دەداد الّٝٔٔکبّٚ داٗاٙ طشاٝٚ ٗ ثزٝکبرەکبّٞبُ ئبٍبدەٙ  اُەرٝٞٔ طشاٝٞٔکدادگ کبّیىٔ ٝبطبٙ ثٍْٔب( أ

ثٔثێ ئبٍبدەثّ٘ٗٚ الّٝٔٔکبُ ئّٔجبً ثذرێذ  پبطبٗێکی ربٝجٔدڕێکبرەکبّٚ ىێکۆڵْٞٔٗە ثِ ٗ ٕٔر رٝکبرێک ىٔ ثٔر 

ٝٔکذا ىٔگٔڵ ىٔ گفز٘ٗگۆ .دۆطٞٔکٔ ثخزێزٔ ثٔردەطزٞبُ رب ئبگبدارٙ ڕێکبرەکبُ ثِپبطبٗەکٔ،  دەثێذ دٗاٙ ٍّٔبّٚ

ٍۆڵٔری پێذراٗە ڕۆژێک پێغ دادگبٝٞٔکٔ  کبرژٍێزپبرێشەری رۆٍٔرجبرەکبُ ئٔٗەی ڕاگٔٝبّذ کٔ رّٖٔب ثۆ ٍبٗەی ّٞ٘ 

دٝبرە ئًٔ ڕێگزٝکزدّٔ کبرٝگٔری گٔٗرەی ٕٔث٘ٗە ىٔطٔر رٔٗاٗی ئٔٗ ڕێکبری ٗ . ثخ٘ێْێزٔٗە دۆطٞٔکٔ

ئٍٔٔع پێؼێيکبرٝٞٔکی دٝبری ٍبددەی . دُ ىٔ رۆٍٔرجبراُئبٍبدەکبرٝٞٔی کٔ پێ٘ٝظذ ث٘ٗە ثکزێذ ثۆ ٍبفی داکۆکٞکز

                                                           
٥

على حاكم التحمٌك او المحمك ان ٌستجوب المتهم خالل اربع وعشرٌن ساعة  -ا)بنەماکانی دادگەرٌٌە سزاٌٌەکان ی ٌاسای ١٢٣بڕگەی ا لە ماددەی  

وٌدون الوالە بشانها مع بٌان ما لدٌە من ادلة لنفٌها عنە ولە ان ٌعٌد . من حضوره بعد التثبت من شخصٌتە واحاطتە علما بالجرٌمة المنسوبة الٌە

 (.ٌراه الزما الستجالء الحمٌمةاستجواب المتهم فٌما 

٦
وٌعتبر من الوسائل . ال ٌجوز استعمال اٌة وسٌلة غٌر مشروعة للتاثٌر على المتهم للحصول على الراره)ی ٌاسای دادبٌنٌٌە سزاٌٌەکان ١٢٧ماددەی 

 (.ل المخدرات والمسكرات والعمالٌرغٌر المشروعة اساءة المعاملة والتهدٌد باالٌذاء واالغراء والوعد والوعٌد والتاثٌر النفسً واستعما
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پێ٘ٝظزٔ ىٔطٔر ) ی ٕٔرێَی ک٘ردطزبّٔکٔ رٞبٝذا ٕبر٘ٗە  ١999ی طبڵی ١7ٝبطبی پبرێشەراٝٔری ژٍبرە  ٢٠

دادگبکبُ ٗ ئّٔجٍّ٘ٔٔکبُ ٗ ٍٕٔ٘ٗ ٕٔٝئٔد ٗ دەطٔالد ٗ ٍٔرجٔعٔکبّی دٝکٔع ڕێگب ثٔ پبرێشەر ثذەُ فبٝيی 

ٕٔڵجٔد ئٔٗە پێچٔٗأّی ...(. اغٔسی ىێز٘ێژْٝٔٗە ٝبُ ٕٔر پٔڕە ٗ کبغٔسێکی دٝکٔ ثخ٘ێْێزٔٗە ٗدەع٘ا ٗ پٔڕە ٗ ک

سۆرثٔی ثٍْٔبکبّی ربٝجٔرٔ ثٔ ثّ٘ٗی پبرێشەر ٗ دادگبٝی دادپٔرٗەرأّ ٗ ٍبفی داکۆکی ىٔخۆکزدّی رۆٍٔرجبر ىٔ دادگب 

 .  طشاٝٞٔکبّذا

ثٔپێی گ٘رٔی . ثٔ درێژاٝی قۆّبغٔکبّی ىێکۆڵْٞٔٗە اُ ثجِْٞڕێگب ثٔ کٔص ٗ کبری گٞزاٗەکبُ ّٔدراٗە رۆٍٔرجبرەک .７

ٍبّگ ڕێگزٝٞبُ ىێکزاٗە ثٞبّجِْٞ ٗ پێؼززٝغ ثۆ ٍبٗەٝٔکی درێژ طۆراخٞؼٞبُ ّٔساُّٞ٘  ٤کٔص ٗکبرٝٞبُ، سٝبرز ىٔ 

ىکبری ٕٔڵجٔد ئٔٗە پێؼێ. ٗ ٕٞچٞبُ پێڕأّگْٔٝزاٗە ىٔالُٝٔ دەسگب ئٍْٔٞٞٔکبّٔٗە ىٔطٔر چبرەّ٘ٗطی رۆٍٔرجبرەکبُ

ىٔ ثٍْٔبمبّی پٔٝ٘ەّذٝذار ثٔ پبراطزْی طٔرجًٔ ئٔٗ مٔطبّٔی ڕٗٗثٔڕٗٗی ( ١٥)ٍبفی رۆٍٔرجبرأّ ثٔگ٘ێزەی ثٍْٔبی 

ٝٔمبُ ثۆ ٍبٍٔڵٔ مزدُ ىٔگٔڵ یثٍْٔب َّّ٘ٔ الّٞکٍٔیىٔ  (9٢)دەطذ ثٔطٔر مزدُ ثّ٘ٗٔرٔٗە ٗ ٕٔرٗەٕب ڕێظبی 

.ثّٔذمزاٗاُ
7

دادٗەرێکی ک٘ردطزبُ . ثۆ سۆر الّٝٔی ث٘اری ٍبفی ٍزۆڤ ئٔٗە ٗەک٘ ٍبٍٔڵٔی ّبٍزۆڤبّٔ ىێکذەدرێزٔٗە

چ٘ار  ەه ارزیس ەیٍبٗ ۆة رۆٍٔرجبراُ یٗ کبر صەک یُیُیة ەه گزرِێکزدُ ٗ ر ُێرٗػ٘ەصێة)ىٔٗثبرەٗە دەڵێذ 

 (.ەکێراٗیراگ ٍ٘ٗەٕ یٍبف ؟ ثْْٞٞی کٔص ٗکبرەٕٝٔ اطبداٛ ێٞیک٘ەٍبّگ ه

ئٍٔٔ ثٔ . ێزٔ ّبٗچٔکبّی دٕۆکٔٗەٗێْی دادگبٝٞکزدّٔکٔ ىٔ ٕٔٗىێز ث٘ٗە ىٔکبرێکذا ػ٘ێْی ڕٗٗداٗەکبُ دەکٔػ٘ .８

کٔ  ُێػ٘ یّذەرٌەةیربثٔ  دەثبرەصىێکذەدرێزٔٗە  کبُٝٞٔطشا ٝٞٔرەدادگ کبّیٍبەثِ یاطبەیه ٥٣ ەیٍبد یکزدُیچێرپەص

.د کٔ خزاّٗٔرٔ پبڵ رۆٍٔرجبراُڕٗٗداّی ئٔٗ کبرأّ ثێىٔ ػ٘ێْی ثٔپێ٘ٝظزی دەساّێذ ػ٘ێْی دادگبٝی کزدّٔکٔ 
8
 

ىٔ  ٢٠٢٠\د\١٥8ٝٔکێک ىٔٗ ىێکذأّٗأّی کٔ ثۆ ئًٔ گ٘اطزْٔٗەٝٔ کزاٗە ئٔٗەٝٔ کٔ پێؼزز ثٔ ثڕٝبری ژٍبرە 

دادگبی ربٗأّکبّی دٕۆک ثٔ طٞفٔری پێذاچّ٘ٔٗە ئٔٗەی ٕٔڵ٘ەػبّذۆرٔٗە کٔ ئٔٗ جۆرە کبرأّ ثٔ  ٢٠٢٠\١٠\٤

ٗ کبری رۆٍٔرجبراّی ثٔ ٍٍ٘برەطٔکزدّی ٍبفێکی ٍٔدەّی  ٍبٍٔڵٔٝبُ ىٔگٔڵ ثکزێذ ٢٠٠٣ی طبڵی ٢١ە ٝبطبی ژٍبر

 .داّبٗە

ىٔکزدُ ىٔ دادگبٝٞکزدّٔکٔدا ثٔثێ ڕەچبٗکزدّی دٝزاطٔی پێ٘ٝظزی ساّٞبری ٗ ثٔڵگٔ ٗ ڕێکبری ٗ ٍبف ٗ داٗای پٔ .９

دۆطٞٞٔکٔ  ٢٠٢١\١\١8ىٔ دٗای ئٔٗەی . پزطٞبرخێزاٝی دادگبٝی کزدّٔکٔ ث٘ٗەرٔ جێگبی . رٔٗاٗی رۆٍٔرجبراُ

ىٔ . ٝبُ ٗەک ٝٔکًٔ ڕۆژی داّٞؼزی دادگبٝی کزدُ دٝبری کزدٗٗە ٢٠٢١\٢\١٥ ، ئٔٗاّٞغکزاٗە ٕٔٗاڵٔ

پبرێشەراّی رۆٍٔرجبرەکبُ دەڵێِ ثٔ دٗٗ ڕۆژ  .داٗە ی ىٔطٔر دۆطٞٞٔکٔدادگبی ربٗأّکبُ ثڕٝبر ٢٠٢١\٢\١٦

دٗاداچّ٘ٗی پێ٘ٝظذ ثۆ داٗاکبری رۆٍٔرجبراُ ىٔطٔر ثٔڵگٔ ٗ ڕێکبرٝٞٔکبّی قۆّبغی دادگبٝٞٔکٔ رٔٗاٗ کزاٗە ثٔثێ ثٔ

 یدٗاەه کٝٔ یژۆٗ ڕدٗ ەه. ەث٘ٗی رٞب هەپ ەهەپ ەکەکزدُ ٝیدادگب) دادٗەرێک ىٔٗثبرەٝٔٗە ّ٘طٞ٘ٝٔری  . ىێکۆڵْٞٔٗە

دادگب . ثکبد ێر٘ٗربٗ ثٔ ٗردی  کبُەفەهەًرز  یکێجبر ۆیدادگب خ ەیٗەئێة ەٗٗەرٔکزا ٝیکالٝٔ ەهەپەة ەکەعێک داکٝٔ
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-https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison)  ١٩٩٠ڕێساکانی نەتەوەٌەکگرتووەکانٌساڵی 

reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf ب 

٩٢: An untried prisoner shall be allowed to inform immediately his family of his detention and shall be given all 

reasonable facilities for communicating with his family and friends, and for receiving visits from them, subject only 

to restrictions and supervision as are necessary in the interests of the administration of justice and of the security and 

good order of the institution. 

٨
تٌجة ترتبت علٌها او فعل ٌحدد اختصاص التحمٌك بالمكان الذي ولعت فٌە الجرٌمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اٌة ن –ا ) ٥٣ماددەی 

لذي ارتكبت ٌكون جزءا من جرٌمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما ٌحدد بالمكان الذي وجد المجنً علٌە فٌە او وجد فٌە المال ا

 .(الجرٌمة بشانە بعد نملە الٌە بواسطة مرتكبها او شخص عالم بها

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf
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ثبّگ  ٗە خزاٗەرٔڕٗٗ، ػبٕٞذەکبّیەٗەُیهۆکێه یّبغۆق یکبُەگهّل ەٗ ة ڕێکبرٝٞٔکبُ ٗەی ىٔەة ثکبد فبیکذیئّٔدەث٘اٝٔ 

 یرەدادٗ ًەردەةەهدا ەٗەُیهۆکێه یّبغۆقەه ەخ٘ێْذۆرٔٗە کٔ ه یػ٘ێپ یکبُەٗد ّٖبەدادگب ٗ د ًەردەة رٔەٗٗکزدُە

ىٔ مبرێنذا ئبٍبدەمزدّی ػبٕٞذەمبُ مبرێنی ئبطبُ ث٘ٗە ثٔٗ پێٞٔی دٗٗ مٔص ىٔ ػبٕٞذەمبُ مٔ ىٔ ّبٗ . داٗٝبّٔ داعیئبطب

 رجبراُەًۆد ەّذەرچە، ٕ کبُٔٝیّگەد ەگڵەة ۆة عەٗێع ٍبُەٕەة، دۆطٞٔمٔدا ّبٗٝبُ ٕبر٘ٗە ڕاگٞزاُٗ ىٔ الی ئبطبٝغ

 ٝٔیداٗاکبر ٗەدادگب ئ ًاڵەة، اسەػبر ۆة ێردرێثِکزدث٘ٗ  اُیٗ داٗا ێة ٗاُەئ یٕأّ ّگەد ٗەئ ەکزدث٘ٗ ک اُّکۆڵٞی

ٙ خ٘ێْذّٔٗەػٞبٗٙ ئبٍبژە ثۆ کزدّٔ کٔ (. کزد ۆٍٔرٔکبُد ەه ّکۆڵٞٞبُ اُیٍ٘ٗەٕ عیرجبراُەًۆخظذ ، دێپؼذ گ٘

) چّٔذ حبڵٔ رێکٚ دٝبرٝکزاٗدا ٕبر٘ٗە کٔ ىٔ ثّٔذٙ ىٔ  رّٖٔب ٗ ثْٔڕەری ڕێکبرەکبُىٔ طٔر  ثٔدەرەٗرٔٙ ػبٕٞذ 

جگٔ ىٔٗ حبڵٔربّٔ ٗرٔٙ ػبٕٞذ ثێٗ ّبکزێذ  ،ٕبر٘ٗە ەکبّذاطشاٝٚ کبّی دادگٔرٝٞٔىٔ ٝبطبٙ ثٍْٔب(  ١7٦-١7٢

ٕٔڵجٔد ٍبٍٔڵٔکزدّی دادگب ثٔٗ  .کزدّٚ ٍبفٚ الّٝٔٔکبّٚ داٗاٙ طشاٝٚپێؼێو ثٔپێچٔٗأّٗە دەثێزٔ. ثخ٘ێْزێزٔٗە

ی ٝبطبی ثٍْٔبکبّی دادگٔرٝٞٔ ٢١٢ٍبددەی  ػێ٘ەٝٔ ىٔگٔڵ ئٔٗ ثٔڵگبّٔی کٔ ثٍْٔبی ثڕٝبری دادگب ثُ٘ٗ پێچٔٗأّی

.طشاٝٞٔکبّٔ
9

 

 

 :تایبەت بە الیەنە بابەتییەکان

ثٔطٔر ئٔٗ ٗاقٞع ٗ کبرأّدا جێجٔجێ ّبکزێذ چّ٘کٔ طزٗػزی کبرەکبُ  ٢٠٠٣ی طبڵی ٢١ٝبطبی ژٍبرە  .１０

ٗ ٍٔثٔطزی رۆٍٔرجبراُ ىٔٗ کبرأّ رٔٗاٗ جٞبٗاسە ىٔ طزٗػذ ٗ ثٍْٔبٗ چ٘ارچێ٘ە ٗ ٍٔثٔطزی ٍبددەی ٝٔکٍٔی 

ڕۆژّبٍّٔ٘ص ٗ چبالک٘اُ ٕٔڵظبُٗ پبرێشەرەکبُ جٔخذ ىٔطٔر ئٔٗە دەکّٔٔٗە کٔ رۆٍٔرجبراُ ٗەک٘ . ٝبطبی ّبٗثزاٗ

. ئٍٔٔع دەچێزٔ ث٘اری ٍٍ٘برەطٔی ئبسادٝٞٔکبّٔٗە. ثٔ کۆکزدّٔٗە ٗ ثاڵٗکزدّٔٗەی ساّٞبری ٗ دۆکٍٞ٘ێْزٔکبُ

ٕٔرٗەٕب جٔخذ ىٔٗە دەکّٔٔٗە کٔ ثٕٔۆی ئٔٗ کبرأّٗە ٕٞچ سٝبّێکی ئٍْٔی ٗ ّٔخ٘اسراٗ ثٔر ٕٔرێَی ک٘ردطزبُ 

 .دّی ئٔٗ ٍبددە ٝبطبّٝٞٔٝٔٔکٔٗر٘ٗە کٔ ٍٔرجێکی جێجٔجێکز

ی ّٕٔێْبٗە ثۆ ٗەاڵٍذأّٗەی پزطٞبر ٗ ڕّٗٗکزدّٔٗەی (ػٔعجبُ حظِٞ)دادگب ػبٕێذی طٔرەکی  .１１

ی ٍبدەثڕگٔی دٝبرە ئٔٗە پێؼێيی . ٕٔرچّٔذە پبرێشەراُ داٗاٝبُ کزد، ثٔاڵً دادگب ڕەرٞکزدەٗە. رۆٍٔرجبراُ

.ەدادگٔرٝٞٔ طشاٝٞٔمبُ کبّیٝبطبی ثٍْٔب ٝٔ ىٔ(ة/٦٣)
١٠
ی ٍٕٔبُ ١7٥ٕٔرٗەٕب ثّٕٔٔذ ٗەرّٔگزرْی ٍبددەی  

.ٝبطبٝٔ
١١

 

ئٔٗەی جێگبی طٔرّجٔ دادگب ىٔ ثڕٝبرەکٔدا داٗای پبرێشەرەکبُ ثۆ ٕێْبّی ػبٕٞذ ٗ ثّٕٔٔذ ٗەرّٔگزرْی  .１２

ڕێگبی پٔٝڕەٗ کزاٗ ئٔٗەٝٔ کٔ داٗاکٔ ٗ ثّٕٔٔذ ٗەرگزرِ ٗ ڕەرکزدّٔٗەی . خۆٝبُ ىٔطٔر ئٔٗ داٗاٝٔ ثبص ّٔکزدٗٗە

 .ۆ ٕێْبّی ػبٕێذەکٔ ثْ٘طزاٝٔرٔٗەدادگب ة

دادگب داٗای رۆٍٔرجبرەکبّی ثّٕٔٔذ ٗەرّٔگزد ثۆ ئبراطزٔکزدّی رۆٍبری دەّگی ػێزٗاُ ػێزٗاّی ثۆ  .１３

رۆٍٔرجبری ّبٗثزاٗ ڕەرٞکزدەٗە کٔ ئٔٗە ئٔٗ ثێذ ىٔٗ ثٔڵگٔ دەّگٞٞٔ رۆٍبرکزاٗەدا ٗ . ػبرەسای ثٔڵگٔ ربٗاّٞٞٔکبُ

                                                           
٩

ستند فً حكمها الى دلٌل لم ٌطرح للمنالشة او لم ٌشر الٌە فً الجلسة وال الى ورلة لدمها احد الخصوم دون ان ال ٌجوز للمحكمة ان ت: )٢١٢ماددەی  

 (.ولٌس للماضً ان ٌحكم فً الدعوى بناء على علمە الشخصً. ٌمكن بالً الخصوم من االطالع علٌها

 
١٠

الشهادة، ولهم ان ٌطلبوا اعادة سؤال الشاهد او سماع شهود اخرٌن عن ولائع للمتهم وبالً الخصوم ابداء مالحظاتهم على  –ب (: ب\٦٣)ماددەی 

 .اخرى ٌذكرونها اال اذا راى الماضً ان الطلب تتعذر اجابتە او ٌؤدي الى تاخٌر التحمٌك بال مبرر او تضلٌل العدالة

١١
ٌد منالشتە واالستٌضاح منە عما ادلى بە فً شهادتە للتثبت للمحكمة من تلماء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تنالش الشاهد وتع: ١٧٥ماددەی 

 .من الولائع التً اوردها
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ەربٗەک٘ ڕاطذ ٗ درٗطزی رۆٍبرە دەّگٞٞٔکٔ دەرثخزێذ، ثٔاڵً دادگب داٗاکٔی  داٗای کزد ثْێزدرێذ ثۆ ػبرەسا ٓ

 .ىٔ ثڕٝبرەکٔػذا ئبٍبژە ثٔٗ داٗاٝٔ ٗ ٗەاڵً ٗپبطبٗی دادگب ىٔٗثبرەٝٔٗە ّٔکزاٗە. ڕەرکزدەٗە

ثٔگ٘ێزەی ّبٗەڕۆکی ثڕٝبرەکٔ، دادگب ٗەک٘ پێ٘ٝظذ ّٔچۆرٔ ٗردەکبری ثٍْٔبی ثٔ ربٗاّکزدّی ئٔٗ  .１４

دادگب ٗەاڵٍی چّٔذِٝ پزطٞبری . ٢٠٠٣ی طبڵی ٢١ۆٍٔرجبراُ کزدٗٝبّٔ ىٔطٔر ثٍْٔبی ٝبطبی ژٍبرە کبرأّی کٔ د

 :پٔٝ٘ەّذاری ٝبطبٝی ّٔداٗەرٔٗە، گزّگززْٝٞٞبُ

ئبٝب ثۆچی کۆکزدّٔٗە ٗ ّبردُ ٗ ثاڵٗکزدّٔٗەی ساّٞبری ٗ دۆکٍٞ٘ێْذ ىًٔ کٔٝظٔدا ىٔ چ٘ارچێ٘ەی ئبسادی  -

ربٗاّێکی ٍٔرزطٞذاری طٞخ٘ڕٝکزدُ ثۆ رێکذاّی ئبطبٝؼی ٕٔرێٌ ٗ ّبّٔٗەی ئبژاٗە  ڕادەرثڕِٝ دەٕێْزاٗە ٗ کزاٗە ثٔ

 ٗ پؼێ٘ی؟

ئبٝب جۆری ساّٞبری ٗ دۆکٍٞ٘ێْزٔکبُ ٕٔربچّٔذ ٝٔکالکٔرەٗە ثُ٘ٗ ىٔ پێکٖێْبّی کزدە ربٗاّٞٞٔکٔدا؟ چی دادگبی  -

ێيکبری ٍبفی ٍزۆڤ ىٔ ٍبفٔٗە گٔٝبّذۆرٔ ئٔٗ قّٔبعٔرٔی کٔ کۆکزدّٔٗەی ساّٞبری گؼزی ٗ دۆکٍٞ٘ێْزکزدّی پێغ

 ثکبرٔ کزدەٝٔکی ربٗاّکبری؟

ثۆچی دادگب ػّ٘بص ٗ پٞؼٔ ٗ ربٝجٔرَّٔذی ٗ کبری پێؼززی رۆٍٔرجبراّی ىٔثٔرچبٗ ّٔگزر٘ٗە ىٔ ثڕٝبرداُ ثٔطٔر  -

ەٗە ٗاقٞعٔکٔدا؟ ثۆچی دادگب ئٔٗ پێ٘ەرأّی ثٔکبر ّٕٔێْبٗە الّٞکًٔ ثۆ رێگٔٝؼزِ ىٔ ٍٔثٔطزی رۆٍٔرجبراُ ىٔ کۆکزدُ

 ٗ ثاڵٗکزدّٔٗەی ساّٞبری ٗ دۆکٍٞ٘ێْزٔکبّذا؟  

ئبٝب چی دادگبی گٔٝبّذۆرٔ ئٔٗ ثڕٗاٝٔی کٔ  کۆکزدّٔٗە ٗ ثاڵٗکزدّٔٗە ٗ ئبڵ٘ٗگۆڕی ساّٞبری ٗ دۆکٍٞ٘ێْزی ربٝجٔد  -

ثٔ ٍبفی ٍزۆڤ ٗ پێؼێيکبرٝٞٔکبُ ٗڕەٗػی سْٝذاّٞٞبُ ٗ گّٔذەڵی ىٔ ث٘اری گؼزٞذا ىٔالُٝٔ کٔطبّێکی ّبطزاٗ ثٔ 

الک٘اُ ٗ ڕۆژّبٍّٔ٘ص ثٔ ربٗاُ ثشاّێذ ٝبُ ثٔ ٕۆکبری رێکذاّی ئبطبٝغ ٗ سٝبّگٔٝبّذُ ثٔ ٕٔرێَی ک٘ردطزبُ چب

 ثشاّێذ؟

ٗ کٔی  ٢٠٠٣ی ٢١ئبٝب کٔی پێذاّی ئًٔ جۆرە ساّٞبرٝٞبّٔ دەثێزٔ ربٗاُ ىٔچ٘ارچێ٘ەی ٍبددەی ٝٔکٍٔی ٝبطبی ژٍبرە  -

 دەی ربٗاُ؟پێذاّی ئٔٗ ساّٞبرٝٞبّٔ ّبثێزٔ ٕۆی درٗطزجّ٘ٗی کز

ی ػ٘ثبد الّٝٔێکی دەرەکٞٞٔ ٗ ١7ثۆچی دادگب ّبڕاطزٔٗخۆ گزَٝبّٔی ئٔٗەی کزدٗٗە کٔ ڕێکخزاٗ ٝبُ پٔٝجی  -

ساّٞبری پێذاّی ىٔطٔر ڕەٗػی ٍبفی ٍزۆڤ ٗسْٝذاّٞبّی ٕٔرێٌ ٗ گّٔذەڵی دەثێزٔ ٕۆی سٝبّگٔٝبّذُ ثٔ ئبطبٝؼی 

ی ػ٘ثبد ٕٞچ سٝبّێکی ىێ کٔٗرۆرٔٗە؟ پبرێشەراّی ١7ٕٔرێٌ؟ ئبٝب ثاڵٗکزدّٔٗەی ئٔٗ ساّٞبرٝٞبّٔ ىٔ پٔٝجی 

 ۆة ەکزدٗ اُیدرٗطذ ەربراٗگ یک٘رداُ ٗەکێجەیپ ّٖبەػ٘ثبد د ١7 یکخزاٗێررۆٍٔرجبراُ ئبٍبژە ثٔٗە دەدەُ کٔ 

 . ۆڤٍز یٍبف یکبُٝٔکبر هێعێپ ەیٗەثالٗ کزدُ

ئبٝب پێذاّی ساّٞبری ىٔطٔر ڕەٗػی ٍبفی ٍزۆڤ ثٔ ڕێکخزاٗە ّێ٘دەٗڵٔرٞٞٔکبُ، طّٔذٝکب پٞؼٔٝٞٔکبّی ٗاڵربّی دٝکٔ  -

ربٗأّ ىٔٗ چ٘ارچێ٘ەٝٔدا کٔ ىٔ دۆطٞٞٔی رۆٍٔرجبرەکبّذا خزاٗەرٔڕٗٗ؟ ئبٝب ئٍٔبّٔ ثٔ طٞخ٘ڕٝکزدُ ٕٔژٍبر دەکزێِ؟ 

 ٍٔدەّی ٝبُ ڕێکخزاٗەٝی؟  کٔی طٞخ٘ڕٝکزدّٔ ٗ کٔی دەثێزٔ کبری ڕۆژّبٍٔٗاّی،

ثٔ پؼذ ثٔطزِ ثٔ چ ثٔڵگٔٝٔکی دٝکٔ دادگب ٗرٔکبّی ػێزٗاُ ػێزٗاّی ثٔ رٔػکٞيکٔری ربٗاُ داّبُٗ؟ پبرێشەرەکبّی  -

 ًەردەةەه اٝٔگ٘ٝ٘رٗاُیع رٗاُیع ڵپب ەدەدراُٗ ەٗۆٝٔخ یسار رەصەه ەک عەربُەثبة ٗەئ یخ٘د دەّبُەددەڵێِ  

 یرێٗ چبٗد دەح٘کٌەه ەخِەٗ ر ُیرثزەادەٝڕخبُ ەچِەّبُٗ دێذا پ یداُ داعیئبطب ەیٗەُیهۆکێه یرەدادٗ

 ەیکەٗد ّٖبەد ەچّ٘ک ێکزدة ەیػزبُ ٗەئ ٝٞٔ کٔ رۆٍٔرجبرُ رەُێىٌەص یکگٔٝٔهّل ەة چیٕ ػذاەٗەئ ەڵگەه .کبُیکبرهیعێپ

 .کزد ەٗربُ ٗەه ڵیدادگب ّک٘ ًەردەةەه یعۆ، خ ەٗەدەکزاٗەاطذ ُڕپؼذ رزیچیٕەٗ ة یدۆٝٔخ

ثٔ چ ثٔڵگٔٝٔک ثٔػذاری ربٗاّکبری ىّٔێ٘اُ ئٔٗ پێْج رۆٍٔرجبرەدا ثڕٝبرداٗە ىٔکبرێکذا ثٔپێی گ٘رٔی دادگب  -

پبرێشەراُ ثٔػذارٝٞٔکی ڕاطزٔٗخۆ ّبثْٞزێذ ىّٔێ٘اُ ئٔٗ رۆٍٔربّٔی دراّٗٔرٔ پبڵ ػێزٗاُ ػێزٗاّی ٗ چ٘ار 

 رۆٍٔرجبرەکٔی دٝکٔ؟



رِاثؤرتى شيكارى ياسايي                   
دؤسيةى دادطايكردنى  دةستطريكراوانى بادينان                 
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 رەٕ یگزرِەُێٗاطبٝٞٔدا ثٔ ربٗاّکبری داّزاٗە؟ ثٔگؼزی ثۆچی ٗێْٔگزرْی ػ٘ێْٔکبُ ىٔچ٘ارچێ٘ەی ئٔٗ ٍبددە ی -

 خۆ ئٔگٔر ٗێْٔی ػ٘ێْێک ثگٞزێذ کٔ. ەٝٔ، ّبٝبطبٝی ّٞٞٔغەدەق گزرِەُێٗ دێةاّ٘طزُە رەگەئ کێُێػ٘

 یاطبەیه ٢٤٠ ەیٍبد ەیرێگ٘ەة دادەّزێذ رٍبُەٗ ف ٝیَّبیر اطبٗٝیچێرپەص یربٗاُ قٔدەغٔٝٔ، ئٔٗا ثٔدێّ٘طزاة

.عیئبطب یداُکێد یربٗاُثٔ کُە ،طشاداُ
١٢
 

جێگبی طٔرّجی ( طکباڵکبر)ٗەک٘ الّٝٔێکی رکٔثٔر ٗەرگزرْی ٗرٔی ّ٘ێْٔری ئّٔجٍّ٘ٔی ئبطبٝغ  .１５

کۆکزدّٔٗەی الّٝٔی ىێکۆڵْٞٔٗە ٗ رکٔثٔر . ٝبطبٝٞٔ چّ٘کٔ ئٔٗ دەسگبٝٔ الّٝٔی ىێکۆڵْٞٔٗە ث٘ٗە ىٔ دۆطٞٞٔکٔدا

ئّٔجٍّ٘ٔی ئبطبٝغ دەسگبٝٔکی  .رٔٗاٗی طٞظزَی دادٗەرٝذاىٔٝٔک دەسگبدا گۆڕاّێکی ثْٔڕەری درٗطذ دەکبد ىٔ 

ری اڵدەطٔچ٘ارچێ٘ەی ىێکۆىْٞٔٗەٝٔ ىٔ جٞبری پۆىٞض ثۆ ئٔٗ ربٗاّبّٔی کٔ ثٔگ٘ێزەی ٝبطبکٔی خۆٝبُ دەچْٔ 

ٗ ّ٘ێْٔری ٍبفی گؼزی ىٔ ٍٕٔ٘ٗ  ڕکٔثٔر .دٗەرثگٞزێ ٝبُٗرٔ ٗەک٘ربُ ّٕٔی ڕکٔثٔر ثۆٝٔ ئٔٗاُ.ەٗەئبطبٝغ

ری دادٗەری ثۆ جێجٔجێکزدّی فّٔک الُٝٔ ٗ دەسگبکبّی ثٔرسە ەیرّٖٔب داٗاکبری گؼزی ٝذاطشایٝٔکی اٗاد

 . ئٍٔٔ ثٔ پێؼٖبرێکی ٍٔرزطٞذار ىێکذەدرێزٔٗە. ڕێکبرٝٞٔکبّی ىێکۆڵْٞٔٗە ىٔ کٔٝظٔ طشاٝٞٔکبّذا

ٗ ٍبفی داٗاکزدّی قٔرەث٘ٗی  ُیەدەً یٍبف ُەخبٗەةئّٔجٍّ٘ٔی ئبطبٝؼی کزدٗٗە ثٍٕٔٔبُ ئبڕاطزٔ دادگب  .１６

 .دااٗاکٔدەه الُٝٔ ەدۆکزد یعٝیئبطب یسگبەدجبرێکی دٝکٔ  عەٗەة .ثۆ داّبٗە

پێ٘ٝظزٔ رێ٘ەگالُ ىٔ ربٗاّکبرٝٞٔکٔ ثٔ  ٢٠٠٣ی طبڵی ٢١ثٔگ٘ێزەی ٍبددەی ٝٔکٍٔی ٝبطبی ژٍبرە  .１７

داً ٗدەسگبکبّی ٕٔرێٌ ئّٔقٔطذ ثێذ ٗ ىٔ ئّٔجبٍی کبرەکٔػذا سٝبُ ثٔ ئبطبٝغ ٗ طٔقبٍگٞزی ٗ طٔرٗەری 

گٔٝؼزجێذ، ثٔاڵً ثٔپێی ئٔٗەی ىٔ ثڕٝبرەکٔدا دٝبرە، دادگب پبطبٗ ٗ ثٔڵگٔی پێ٘ٝظذ ٗ طٔىَێْٔری ىٔثٔردەطزذا ّٔث٘ٗە 

. ىٔالٝٔک ثۆ طٔىَبّذّی ٍٔثٔطزی رۆٍٔرجبراُ ٗ ىٔالٝٔکی دٝکٔػٔٗە ثۆ کٔٗرْٔٗەی سٝبّٔ گزَٝبّکزاٗەکبُ

کٍٔززِٝ گفز٘ٗگۆ ىٔطٔر ّٞٞٔد ٗ ٍٔثٔطزی رۆٍٔرجبراُ ىٔ کۆکزدّٔٗە ٗ پبرێشەراُ جٔخذ ىٔٗە دەکّٔٔٗە کٔ 

ثٍٕٔٔبُ ػێ٘ە ٕٞچ ثٔڵگٔٝٔک ّٔخزاٗەرٔ ثٔردەً دادگب کٔ . ثالٗکزدّٔٗەی ساّٞبری ٗ دۆکٍٞ٘ێْزٔکبّذا کزاٗە

ٍگٞزی طٔىَێْٔری ئٔٗە ثێذ ئٔٗ کبرەی رۆٍٔرجبراُ کزدٗٝبّٔ ث٘ٗەرٔ ٕۆی ٕٞچ سٝبّگٔٝبّذّێک ثٔ ئبطبٝض ٗ طٔقب

 .   ٕٔرێٌ

ثٔػێکی ئٔٗ ساّٞبری ٗ دۆکٍٞ٘ێْزبّٔی ىٔدژی رۆٍٔرجبرەکبُ ثٔکبرٕبرُ٘ٗ ىّٔبٗ ٍۆثبٝو ٗ کبٍێزا ٗ  .１８

ئٔث٘اٝٔ دادگب ثپزطێذ کٔ . کۆٍپٞ٘رٔری رۆٍٔرجبرأّٗە دەرٕێْزاُٗ ٗ ثٔػێک ثُ٘ٗ ىٔ ساّٞبری ربٝجٔری رۆٍٔرجبراُ

ثٔ چ ڕێگبٝٔک ئّٔجٍّ٘ٔی ئبطبٝغ ر٘اّٞ٘ٝٔری ئٔٗ پبط٘ۆردأّ ثٔدەطذ ثٖێْێذ؟ ئبٝب الّٝٔٔکبّی ىێکۆڵْٞٔٗە دەر٘اِّ 

رۆٍٔرجبراُ ّبچبر ثکُٔ ثٔ پێذاّی پبط٘ۆرد ٗ ساّٞبری پبرێشراٗ ىٔ ٍێؼکی خۆٝبّذا؟ طْ٘ری ئٔٗ جۆرە ّبچبرکزدّٔ 

ٝٞٔری ثٔدەطزٖێْبّی ئٔٗ ساّٞبرٝٞبّٔی ّٔکۆڵٞ٘ەرٔٗە الّٞکًٔ ثٔ چّٔذ پزطٞبرێکی طبدە ىٔ چٞٞٔ؟ ثۆچی دادگب ىٔ چۆُ

 رۆٍٔرجبراُ؟ 

 

 

 

 

                                                           
١٢

ٌعالب بالحبس مدة ال تزٌد على ستة اشهر او بغرامة ال تزٌد على مائة دٌنار كل من خالف االوامر )لە ٌاسای سزادانی عێرالی  ٢٤٠ماددەی 

بلدٌة او هٌئة رسمٌة او شبە رسمٌة ضمن سلطاتهم المانونٌة او لم ٌمتثل اوامر اٌة جهة من الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس ال

 .(الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلن السلطات وذلن دون االخالل باٌة عموبة اشد ٌنص علٌها المانون
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  پێشێلکاری لە مافی تۆمەتباراندالیستی: 

 ڕێکاری و ماف و پرسە یاساییەکان

 کبرژٍێز ىٔ دەطزگٞزکزدّٞذا ٢٤ٗەرگزرْی ئٞفبدە ىٔ ٍبٗەی 

 ىٔ ٍٕٔ٘ٗ قۆّبغٔکبّذا ثٔ پٔٝ٘ەّذی ثٔردەٗاً ىٔگٔڵ پبرێشەرداثْٞکزدّی پبرێشەر ٗ ڕێگبداُ 

 ئبٍبدەثّ٘ٗی پبرێشەر ىٔکبری ٗەرگزرْی ئٞفبدەدا

 کٔڕێگبداُ ثٔ پبرێشەری رۆٍٔرجبر ثۆ ثِْٞٞ ٗ دٝزاطٔکزدّی دۆطظٞٞٔ

 سۆرٝيێْٔکزدُ ٗ ّبچبرّٔکزدُ ٗ ثٔکبرّٕٔێْبّی رزص ٗ ٕٔڕەػٔ ثۆ داّپێذاّبُ

 ەڵٔی ّبٍزۆڤبّٔ ٗ ٕٔڕەػٔىێْٔکزدُ ثٔ ئٔػکّٔجٔ ٗ ٍبٍٔڵٔی ّبٍزۆڤبّٔئٔػکّٔجّٔٔداُ ٗ ٍبً

 ثْْٞٞی کٔص ٗ کبرٗ پٔٝ٘ەّذی ىٔگٔڵٞبّذا ىٍٔبٗەی دەطزگٞزکزدّذا

 داثْٞکزدّی ٍبفی ثٔرگزی ىٔخۆکزدُ ىٔڕێگبی ثّٕٔٔذ ٗەرگزرْی داٗای طٔىَبّذّی ثٔڵگٔ ٗ ساّٞبرٝٞٔکبُ

 طٔىَبّذّی ڕاطزی ٗ درٗطزی ئٔٗ ثٔڵگبّٔی ىٔدژی ثٔکبرٕێْزاُٗثّٕٔٔذٗەرگزرْی داٗای رۆٍٔرجبر ثۆ 

 رۆٍبرکزدّی داٗا ٗ پزطٞبر ٗ طٔرّجی رۆٍٔرجبر ىٔکبری دادگبٝی کزدّذا ىٔطٔر ػبٕێذ ٗ ثٔڵگٔ ٗ ئٞفبدەکبُ

ی ثّٕٔٔذٗەرگزرِ ٗ ٗەاڵٍذأّٗە ٗ رۆٍبری ٕٔڵ٘ێظزی دادگب ىٔثٔراّجٔر داٗا ٗ پزطٞبر ٗ طٔرّجی رۆٍٔرجبر ىٔکبد

 دادگبٝی کزدّذا ىٔطٔر ػبٕێذ ٗ ثٔڵگٔ ٗ ئٞفبدەکبُ

 رٗٗثٔڕٗٗکزدّٔٗەی ػبٕٞذ ىٔگٔڵ الّٝٔٔکبُ ثۆ پزطٞبرىێکزدُ ٗ ڕاطزبّذّی ٗرٔکبُ

 دٝزاطٔکزدُ ٗ ربٗٗر٘ێکزدّی ثٔڵگٔکبُ ثٔٗردی 

 

 دەرئەنجام: 

دوای پێداچوونەوە بە بڕٌارەکەی دادگای تاوانەکانی هەولێر لەژێر ڕۆشناٌی ئەو زانٌاری و بەڵگەو سەرچاوانەی بەردەست    

بوون، هەروەها دوای شٌکاری چۆنٌٌەتی بەڕێوەچوونی ڕێکارٌٌەکان و دادگاٌٌکردنەکە و بڕٌارەکە و چۆنٌٌەتی جێبەجێکردنی 

. کەدا، چەند تێبٌنی و سەرنجێکی جەوهەری لەسەر بڕٌارەکەی دادگا خراوەتەڕووبەسەر کەٌسە ٢٠٠٣ی ساڵی ٢١ٌاسای ژمارە 

. لە ئەنجامی شٌکارٌٌەکەدا چەندٌن سەرنج و تێبٌنی ٌاساٌی لەسەر ڕێکارٌٌەکانی لێکۆڵٌنەوە و برٌارەکەی دادگا دروست بوون

 .   گٌرێنلێرەوە خوازٌارٌن کە لە پێداچوونەوەی کەٌسەکەدا ئەو تێبٌنٌٌانە بەهەند وەرب

 هاوپێچەکان: 

 ثڕٝبری دادگب -

 ٢٠٠٣ی طبڵی ٢١ٝبطبی ژٍبرە  -

 الئٞحٔی پێذاچّ٘ٗٔٗەی پبرێشەراُ  -

 

 


