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بن، پاییک ھـــر ل و شـــونک
ھروەھا چاو نپۆشن لو نووسر
سووری ھی رۆژنامنووسانى و
سیســـتمی گشتی و نریت داب و
ھرم ئاسایشى و گشتی ئادابی و

دادەبزنن.
داواکاری گشتی، یاســـای ب پی
رۆکیزۆر گرینگدراوەت ئندامانی
گرتن تان ئویش گشتی، داواکاری
کۆتاییان پلی کـــ لو بریاڕانی
میرى فرمانگیکی و وەرگرتووە
یاسایی نونری داواکی و الینکی
خۆی یاسایی لماوەی کرمانگف
وا نگرتووە و یارەکب لـــ تانی
زیانی میری الینی ت کبکر ھست
ل کمترخمییک و پگیشتووە
رۆلکی رۆلش ئم ، ھبووە ئارادا
چونک ، و{اســـتثناء}ی ریزپـــرە
یاســـایی ماوەی تپڕبوونی دوای
تان نیی کسک ھیچ بۆ تانگرتن
بم ل بیارەکـــى دادگا بگرت،
ئم گشـــتی مافی بۆ برژەوەندی
بۆ گشـــتی داواکاری دراوەت رۆ
راستکردنوەى ھر پشلکارییک
گشتی برژەوەندییکانی و ماف ل

ل داواک ئنجام درابت .
داواکاری دەبینرت جاربجار بم
دادگای بیارکى لـــ تان گشـــتی
دەگرت، یاسا برژەوەندی ل برایی
شـــوەیک و جۆرک ک بھیـــچ
زیان ب نیی بیارەک پیوەنـــدی
و دەوت برژەوەندى ب گیاندن
و نریتی داب پشـــلی حکومت،
پشلی نکردووە، گشتی ئادابی و
تدا دیاریکراوى یاســـایکی زەقی

دیارە بزەقی زۆر بکـــو ،نییـــ
ب تنیا پیوەنـــدی بریارەک کـــ
رگی یاساش ،ســـک تاک مافی
گشـــتی تانی ب داواکاری نداوە
نییـــ تانـــى لبگرـــت و بـــۆی
تانک دەگرت، لبگرـــت، کچی
لکاری لشـــپ خۆی بم جـــۆرە
یاســـا دەکات. چندین بیارى لم
وانل کوتووە، برچاومان جۆرە
کردراو ب چۆکردنی داواى چندین
موک، خاوەن کرچی و ل نـــوان
کۆتایی، پلـــی دوای وەرگرتنـــی
گشتی داواکارى الین ل بریارەک
مافى ئو کـــ} لگیراوە تانـــی
مافی الینكانى تنیا نیی}بکو 
وەدایل سیر لبگرن، تانی داوای
کگرتن دەزانن دوای تان خۆشیان
پداچوونـــوەى دادگای لالیـــن
کچی دەکرتوە، رەت تایبتمند
الینکی ب زیان و دەگرن کـــتان
دواخســـتنی نن بیدەگ داواکـــ
لـــ جبجکـــردن رکارەکانـــی
بۆ   .دیک الینکی برژەوەنـــدی
نموون تنیا ب بگـــی وتکانم
نیام کو د دوو نموون دەھنموە
: یھ جۆرە لم نموونى چندین
لمصلحة الطعن ١/ھیئ} ژمارە بریاری
ل {٢٠٠٥/٦/٨ ٢٠٠٥ ل / القانون
ھولر برایی دادگای بیاری دژی
تایبت  ٣١٧/ب٢٠٠٥/٢ ک ژمارە ب
دوکانک بپی ب چۆکردنی بوو
یاسای  /١٧ ى ماددە (ب) ى برگى
تان کردانی خانووبرە، دوای بـــ
گشـــتی، داواکارى رگى ل گرتن
الین ل شرمزارییوە ب کتان

کراوە. رەت پداچوونـــوە دادگای
نموونى دووەمم بم دوایی بریاری
لمصلحة {٤/ ھیئة الطعــــــن ژمـــارە
٢٠٠٨/٢/١٣}ک ٢٠٠٨ ل / القانون
خبات برایـــی دادگای بیارکـــی
پلی  ٤٨/ب/٢٠٠٧ ک ب ژمـــارە
بیارەکش وەرگرتبـــوو کۆتایـــی
برھستکاری نھشـــتنی لسر
ھاوتییکى موکی ک داوالکراوک
لگیرابوو تانی بـــوو، کرد زەوت
گشتی سرۆکی داواکارى الین ل
دەســـتی الین ش لکـــو تان
ل یاســـا لبرژەوەندى تانگرتن
ھرمـــى دادگای پداچوونـــوەى
کراوەتوە، عیراق رەت کوردستانى
جبجکردنی تنیا کگرتن تان ب
داواک دواخرا و الینکی یارەکب
و بم تانگرتن زیانی پگیشـــت
و نان دیک پارزەری الینکـــى
ســـوود پخوارد، خۆ دەکرا پیازی
دەستی پشـــووی ل بیارەکانی
{مبدأ الســــــبق وەکو و ئاماژەپکرا

القضائي}بکرابایوە.
برزان لـــ کۆتاییـــدا داواکاریـــن
داواکاری ئندامانـــی دادوەران
لـــ پاراســـتنی گشـــتی کارا بـــن
و گشـــتیی مافـــی برژەوەنـــدی
نھشـــتنی یاســـاو پیادەکردنـــی
ھبت برچاویان رۆی و گندەی
کۆملگاى دوورخســـتنوەى  لـــ
یاساکان پشلکردنی ل کوردەواری
رۆشنبیریى ئاستى برزکردنوەى و
رزم لگڵ کۆمگکمان، یاسایی

ھمووان. بۆ


