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وەاڵمی پرسیارەکانی ھیومان رایتس وۆچ دەربارەی بێسھروشوێنکردنی 
زۆرەملێ  

 

و داتاى گیراوان: تان و ژمارەسگرتوخانھکان لھ ھھرێمى کورد  

فھرمانگھی چاکسازی بۆ بھشی  سێ دھۆک ھھر سێ پاریزگا ـ ھھولێر، سلیمانی، وەزارەتی کاروباری کۆمھالیھتی لھ
بۆ بھشی ئافرەتان و مێردمنداالن ھھیھ. پاسھوانی ئھم فھرمانگانھ بۆ دەروبھری فھرمانگھی چاکسازی  و سێ گھوران

فھرمانگاکھ  لھالیھن  بھالم بھشی ناوەوە دەکرێت،پۆلیس پاسھوانی  و لھالیھن پاراستنیان ئھرکی وەزارەتی ناوخۆیھ 
سجان، سھرپھرشتی ر اصالحی، مامو ،رقیب اصالحي  ھیزی جێ بھجێ کار (قوة اجرائیة ـ كھ پیک ھاتووە لھ:

و  راگیراوبھالم لھ بھشی ژنان و مێرد منداالن  لھالیھن دادگاوە سزادراون لھخۆ دەگرێت، کھئھو زیندانیانھى . ئھکرێن
.سزادراو ھھیھ  

:ئاماری ئھو کھسانھی بھ تۆمھتی تێوەگالن لھ کاری تیرۆریستی سزا دراون  

دادگاى تێھھڵچوونھوەى ناوچھى ھھولێر: •  

) 56) گومان لێکراو بوو، لھوانھ (675ئھو کھسانھی کھ بھ تۆمھتی تیرۆر دەستگیر کراون ژمارەیان ( 22/8/2017تا رۆژی 
) کھس حوکمیان بۆ دەرچووە و سزاکانیشیان لھ 619کھس بێتاوان دەرچوون لھ دوای لێکۆڵینھوە سھرەتاییھکان ئازادکراون، (

ە، ھھرچھندە لھ سێدارەدان لھ ھھرێمی کوردستان راگیراوە. گشت نێوان (سێ) ساڵ بھندکردن تاوەکو سزاى لھ سێدارەدان بوو
دەستگیرکراوەکانیش بھپێى بڕگھى دووەم، سێیھم و چوارەم لھ یاساى بھرەنگاربوونھوەى تیرۆر مامھڵھیان لھ گھڵدا کراوە.   

دادگاى تێھھڵچوونھوەى ناوچھى دھۆک: •  

Ø )1594.کھس بھ تۆمھتى تیرۆر دەستگیرکراون (  

Ø )616تاوان دەرچوون و ئازادکراون.) کھس بێ  

Ø  )522.لھ ژێر لێکۆڵینھوەدان (  

Ø   )456.کھس حوکمی دادگایان بۆ دەرچووە و سزاکانیشیان لھ نێوان بھندکردن و لھ سێدارەداندایھ (  

Ø   )1300.کھس تێھھڵچوونھوە بھ حوکمھکانیان کراوە (  

   دادگاى تێھھڵچوونھوەى ناوچھى سلێمانى: •

):2014ئامارى ساڵى (  

گیراوانى شھڕى تیرۆر تھنھا (سێ) کھسن، یھکێک لھو راگیراوانھ پھراوى لێکۆڵینھوەکھى داخراوەو ئازادکراوە و را
یھکێکی دیش دواى لێکۆڵینھوە ئازادکراوە.  

):2015ئامارى ساڵى (   

Ø ) کھسیان ئازادکراون، (پێنج) کھسیان رەوانھى 18) کھس بھ ماددەى تیرۆر راگیراون لھوانھش (23تھنیا (
.و ئاسایشى پارێزگاى سلێمانى کراون ھڕێوەبھرایھتى ھھواڵگرى ب  
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:)2016ئامارى ساڵى (   

Ø یھک کھسیان بھ ماددەى (یھک)ى تیرۆر دەستگیرکراوە و رەوانھى بھڕێوەبھرایھتى ةتھنھا پێنج راگیراو ھھبوو ،
ھى بھڕێوەبھرایھتى کھسیش بھ ماددەى (دوو)ی تیرۆر دەستگیرکراون و رەوان )چوار(ئاسایشى کھرکوک کراوە، 
ئاسایشى کھرکوک کراون.  

  :)2017ئاماری شھش مانگى یھکھمى ساڵى (

Ø  تھنیا (چوار) کھس بھ ماددەى تیرۆر راگیراون، یھک راگیراو رەوانھى بھڕێوەبھرایھتى ھھواڵگرى و ئاسایشى
پارێزگاى سلێمانى کراوە و راگیراوێکیشیان ئازادکراوە.  

Ø  راگیراوە و پاشان ئازادکراوە.کھسێک بھ ماددەى (دوو)ى تیرۆر  

Ø  .کھسێک بھ ماددەى (یھک)ى تیرۆر راگیراوە و رەوانھى دادگاى لێکۆڵینھوەى کھرکوک کراوە  

) کھس بوون بھم شێوەیھ:22ئھندامانى داعش لھ سھرۆکایھتى دادگاى نھوجھوانانى سلێمانى دادگایى کراون ژمارەیان (  

Ø ) ژمارەیان (چوار) کھس بوون2014لھ ساڵى (.  

Ø )  ژمارەیان (دە) کھس بوون.2015لھ ساڵی (  

Ø ) ژمارەیان (حھوت) کھس بوون .2016لھ ساڵى (  

 ������������������������ ������� �������:  

1 .ە���ە��ەد ��ی���یھدادگا �����ھئ ��ی�ھ) کێو (س �ی���ێسل ����ھدادگاى تاوان ھ) تاوانبار لۆ(ن  -  

2  �یھو  ڵ) سا��ێ(پ �ەماو ۆب �ی�ھ) ک1و ( ڵ) سا��ھ(ح �ەماو ۆب ��ی�ھحوکم دراون (دوو) ک ��ی�ھ) کێ(س -
حوکم دراون. �ۆ�یت ����ی ھ) ل��ھ(ح ە�ڕب  ی)ێ(س �ەمادد �ێپ ھمانگ ب  

3 دادگاى  ھل ��ی���یھ�ۆئازادکراون و د �ھ) کێ(س ��ی���ێسل ����ھدادگاى تاوان ھل �ھ(دوو) ک -
.ە�ێ��ھھ �ە�ە����ەڵ�ێت  

4 .���ە��ە�یتا �ێپ ھکراون ب ە�یدادگاکانى د �ە���ەر �ھ) ک10( -  

5 ئازادکراون. �ھ) ک106( -  

6 .���ە�ە�ۆڵی�ێل �ێ�ھل �ھ) ک26( -  

مافى  ����ییھ���ێر ����ی �ێ�ھ. بە����ھ(استئناف) ن ��یدادگا سزاکان ی��ڕیب ێیپ ھب �ێ�ھک �ی�
  .�ێ��ەد ەڵ�ھل ��ھڵھیمام ۆڤمر

������ ��� ������� �� �� � ���������������� �������  � ����
:����������  

بوون. �ھ) ک44بوون و ئازادکراون ( �����ێب ���ە�ە�ۆڵی�ێدواى ل ھل ھک �ە���ھک �ھ) ئ2014( �ڵسا ە�  

بوون. �ھ) ک74بوون و ئازادکراون ( �����ێب ���ە�ە�ۆڵی�ێدواى ل ھل ھک �ە���ھک �ھ) ئ2015(  ڵیسا ە�  

بوون. �ھ) ک52بوون و ئازادکراون  ( �����ێب ���ە�ە�ۆڵی�ێدواى ل ھل ھک �ە���ھک �ھ) ئ2016( �ڵ��ھل   
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. ��ھ) ک�ھبوون و ئازادکراون (ش �����ێب ���ە�ە�ۆڵی�ێدواى ل ھل ھک �ە���ھک �ھ) ئ2017( �ڵسا ە�  

) ژمارەیان (یھک) کھس  بوو .2017لھ ساڵى (   

:دادگاى تێھھڵچوونھوەى ناوچھى کھرکوک •  

شھڕى تیرۆرەوە دەستگیرکراون بھم شێوەیھ بووە:ئھو کھسانھى کھ لھ سھرەتاى   

Ø ) دەستگیرکراو بوون.115) ئھو کھسانھی دەستگیراون ژمارەیان (2014لھ ساڵى (  

Ø  ) دەستگیرکراو بوون. 182) ئھو کھسانھی دەستگیراون ژمارەیان (2015لھ ساڵى (  

Ø ) دەستگیرکراو بوون83) ئھو کھسانھی دەستگیراون ژمارەیان (2016لھ ساڵى ( .  

Ø ) دەستگیر کراو بوون.19) ئھو کھسانھی دەستگیراون ژمارەیان (2017لھ  شھش مانگی یھکھمی ساڵى (  

شێوەیھ بووە: تاوەکو ئێستا لھ ژێر لێکۆڵینھوەدان بھم ژمارەى ئھو کھسانھى کھ •  

Ø  ) کھس بوون.33) ئھو کھسانھى لێکۆڵینھوەیان لھگھڵدا کراوە (2014لھ ساڵى (  

Ø ) کھس بوون.78ھسانھى لێکۆڵینھوەیان لھگھڵدا کراوە () ئھو ک2015لھ ساڵی (  

Ø  ) کھس بوون.20) ئھو کھسانھى لێکۆڵینھوەیان لھگھڵدا کراوە (2016لھ ساڵى (  

Ø ) ئھو کھسانھى لێکۆڵینھوەیان لھگھڵدا کراوە (شھش) کھسن.2017لھ شھش مانگی یھکھمی ساڵی (  

ژمارەى ئھو گیراوانھى کھ سزایان بۆ دەرچووە:  •  

Ø ئھو گیراوانھى کھ سزایان بۆ دەرچووە (پێنج) کھس بوون.2014( لھ ساڵى (  

Ø ) کھس بوون.23) ئھو گیراوانھى کھ سزایان بۆ دەرچووە (2015لھ ساڵی (  

Ø ) ئھو گیراوانھى کھ سزایان بۆ دەرچووە (حھوت) کھس بوون.2016لھ ساڵی (  

Ø ) کھس سزاکانیان تھمیز 36م () ھیچ کھسێک سزای بۆ دەرنھچووە، بھاڵ2017لھ شھش مانگی یھکھم ساڵى (
کراوەتھوە.  

ەد یکات ھل رێنمایى بۆ ھێزە ئھمنییھکان �������ی��� :  

 ،و زانیاری بھ تاوان دادەنرێت داناندانپێبھپێی یاسا ئھشکھنجھدانی تۆمھتبار و سزادراوان بھشێوەیھکی گشتی بۆ وەرگرتنی 
) لھ یاساى سزادانى عێراقى 333ھنجھ بدەن بھپێی ماددەی (رێگا نادرێت کھ ئھفسھر و کارمھندانی پۆلیس راگیراوان ئھشک

ی ھھموارکراو، ھھر تۆمھتبارێک لھکاتى لێکۆڵینھوە ئھشکھنجھ درابێت لھرووی  یاساییھوە ����)ی ساڵی ���ژمارە (
ى / سێیھم)ی دەستوور19ئھمھش پاڵپشت بھ ماددەى ( ،مافى ھھیھ سکااڵ تۆمار بکات دژى ئھو کھسھى ئھشکھنجھى داوە

دەدرێت بۆ ئھوەی رادەگیرێت لھ ناو بھندیخانھ ھان عێراقى فیدڕاڵ، بھاڵم ھھندێک جار گومانلێکراو یاخود تاوانبار کاتێک
دەزگاکانى پۆلیس وا نیشان بدات کھ ئھشکھنجھیان داوە. ھھرکھسێک دەستگیر دەکرێت نھوجھوان بێت یان تھمھنى تھواو 

اددەى یاسایى تایبھت بھ تاوانى خۆى و بھ ھیچ شێوەیھک ئھشکھنجھ نادرێت یان بێت بھ بڕیارى دادوەر رادەگیرێت بھپێى م
ناکرێت وەک گشت زیندانییھک مافى خۆى ھھیھ.  دامامھڵھى نامرۆڤانھى لھگھڵ  

ھکى ھھبێت لھ رێگاى کارگێڕیی بھندیخانھ  یان داواکارى گشتى یان لھ رێگاى یھھموو بھندکراوێک دەتوانێت ھھر داواکاری
، لھالیھکی بھرزیبکاتھوە ى کاتێک سھردانى دەکھن یان لھ رێگاى رێکخراوەکانى تایبھت بھ مافى زیندانیان کھسوکار
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دیکھوە ھھر منداڵیك بھ ھھر ھۆكارێك بھبێ دایك و باوك بێتھ ھھرێمی كوردستان، زۆر بھباشی لھ الیھن بھڕێوەبھرانی 
كراوە و ھھوڵدراوە ئھو كھسانھ سوودمھند بكرێن لھ  داھیان لھگھڵكھمپھكان و ڕێكخراوە ناوخۆیی ونێودەوڵھتییھكانھوە مامھڵ

سیستھمھكانی (فێركردنی خوێندن و پاراستنی كۆمھاڵیھتی و فێركردنی كاری دەستی). لھ كاتی ھاتنی ئاوارەکان مامھڵھی 
تایبھت لھگھڵ منداڵی بێ سھرپھرشتیار دەكرێت و شوێنی تایبھتیان بۆ تھرخان دەكرێت.   

روستی لھ گرتووخانھکان:ەوشی تھندر  

بنکھی تھندروستی وتیمی پزیشکی ھھیھ، ھھروەھا تاقیگھ و دەرمان ) کاتژمێر ��( دالھ ھھموو گرتوخانھ چاکسازییھکان
ھھیھ  و بۆ ھھر بھندکراوێک فۆرمی تایبھت درووستکراوە. ھھر بھندکراوێک لھ سھرەتای ھاتنی بۆ گرتوخانھکانی گرتن و 

یبھتی پھیوەنداری پێویستی بۆ دەکرێت و فایلی تھندروستی تایبھت بھ خۆی دەبێت، ھھروەھا  پشکنین گواستنھوە، پشکنینی تا
و سیل) و نھخۆشیھ درێژخایھنھکانی وەک (شھکرە و فشاری  و ئایدز بۆ نھخۆشییھ گوازراوەکانی وەک (ھھوکردنی جگھر

خوێن) و نھخوشیھکانی دیکھ بۆ ئھنجام دەدرێت.  

:دنرێکارەکانى دەستگیرکر  

پێدەکات کھ لھ رێگای ھھواڵدەری نھێنییھوە بھ دەست رەتادا رێوشوێن و پرۆسھی دەستگیرکردن لھو زانیاریانھوە دەستلھ سھ
ھتی دەستکھوتنی زانیاری دەربارەی تیرۆریست و گومانلێکراوان ناوبرا یسھبارەت بھ چۆنی ،ھێزە ئھمنییھکانھوە دەگات

و  ،ڵدەری نھێنی (مخبر سری) دەبھستن دوای ئھوەی لھ زانیارییھکان دڵنیا دەبنھوەدەزگا ئھمنییھکان پشت بھ زانیاری ھھوا
بۆ ئھم مھبھستھش چھند مھرجێک بۆ ھھواڵدەری  .ھیچ کھسێک بھ پشت بھستن بھ زانیاری نادرووست دەستگیر ناکرێ

نھێنی دانراوە لھوانھش   

• . ھرکوک بێتپێویستھ فۆرمی خۆراک و رەگھزنامھ و ناسنامھی باری شارستانیی ک   

• ھھروەھا پێویستھ بھ قورئان سوێند بخوات لھسھر راستی زانیارییھکان.    

سوێند خواردن ھھواڵدەری نھێنی کارێکی زۆر زەحمھت و مھترسیدارە چونکھ پێویستی بھ بوونی بھڵگھنامھی درووست و 
و ئامادەبوون ھھیھ.  

راوان دەدەن بھ دادوەر، دادوەر رەزامھندی دەدات بھ دوای ئھوەی الیھنھ ئھمنییھکان زانیاری تھواو لھسھر گومانلێک
پێیھش رێگا بھ ھێزەکانی ئاسایش و پۆلیس بھم دەستگیرکردنی گومانلێکراوان، فھرمانی دەستگیر کردنیان بۆ دەردەچێت 

) ��دەدرێت بھ گرتن و پشکنین و بھدواداچوونی گومانلێکراوان و ئھنجامدانی لێکۆڵینھوە لھگھڵیان، لھم قۆناغھدا بۆ ماوەی (
  لھگھڵیاندا. لێکۆڵینھوەی سھرەتاییئةنجامداني کاتژمێر لھالیھن ھێزە ئھمنییھکانھوە دەمێننھوە بھ مھبھستی 

اوی تایبھتیان بۆ دەکرێتھوە و دەنێردرێن بۆ دادگاکانی لێکۆڵینھوە کھ بھشێوەیھکی ی دەستگیرکردنی گومانلێکراوان پھرِ دوا
) کاتژمێر کھ لھژێر لێکۆڵینھوەدا دەبن، بھاڵم ھھموو مافێکی یاساییان پارێزراو دەبێت وەک دابینکردنی ��گشتی بۆ ماوەی (

نھگالوە و بێتاوانھ ئھوا بھ بڕیاری یدا را کھ لھ کاری تیرۆریسیتدلھو ماوەیھدا سھلمێنپارێزەری تایبھت بھ بھرگری، ئھگھر 
دەگیرێتھ بھر وەک ئھوەی ناردنی  دالێکۆڵینھوە ئازاد دەکرێت، بھاڵم بھ پێچھوانھوە رێوشوێنی یاسایی بھرامبھر يدادوەر

اوی لێکۆڵینھوەکان بۆ دادگای تاوان.پھرِ   

گونجاندنی یاسایی (التکییف القانونی) بۆ  یڕەوکراوەکانی تاوان و دیاریکردنی کاتی دادگایی کردنئینجا لھوێدا بھپێی یاسا پھ
كردنیشی مافی ستگیر ستگیر ناكرێت و دوای ده دهرمانی داداگا  بێ فھ سێك بھ . بھ شێوەیھکی گشتی ھیچ كھئھنجام دەدرێت

  تاوانبار دانانرێت.  بێت بھ ده دةسةلمیَندریَتر  سھ ی لھ كھ تھ ی تۆمھ و كاتھ و تا ئھ ،كردن لێیرگری ر بگرێت بۆ بھ پارێزه  یھ ھھ

سێك  ر كھ و ھھ  كانی داگاكانھ رمانھ جێكردنی بڕیار وفھ زگای جێبھ رێمی كوردستان ده تی ھھ تی ناوخۆی حكومھ زاره وه
)ی ساڵی 111(  ارهسای سزادانی عێراقی ژمپێی یا ستگیر ناكرێت، بھ چووبێت ده رنھ دادگا بۆ ده  ستگیر كردنی لھ رمانی ده فھ

موو  كرێت و ھھ ستگیر ده تبار ده ، تۆمھ ن دادگاوه الیھ ستگیر كردن لھ رمانی ده رچوونی فھ كراو پاش دهموار ی ھھ 1969
)  مات الجزائیھكردنی سزایی (اصول المحاكماكانی دادگایی پێی یاسای بنھ بھر  بھ گیرێتھ دا دهر رامبھ بھلةكانی  یاساییھ  رێكاره
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ر  گھ ئھ  سی نییھ كردنی كھاڵتی گرتن و ئازاد سھ ی ناوخۆ دهت زاره ش وه م پێیھ موار كراو، بھ ی ھھ1971)ی ساڵی 23(  ژماره
دات. ستگیركردنی نھ رمانی ده دادگا فھ  

وەزارەتی کار و کاروباری  زگا تایبھتھكانی ی داموده وانھ دچێت ره ره بۆ دهبِریاري   دادگاوه  ی راگیراو لھ وه دوای ئھ
كان. كارپێكراوه  پێی رێوشوێنھ ھب بةسةریدا ی پاندنی سزاكھ كرێ بۆ سھ کۆمھاڵیھتی ده  

:میکانیزمى بھدواداچوون بۆ سۆراخى بێسھروشوێنان  

:نوومافھ یاساییھکانی ئھوانھی بھ تۆمھتی کاری تیرۆریستی تێوەگال  

پێشمھرگھ وەک رێوشوێنێکی ئھمنی تھنیا پیاوەکان پشکنینێکی ئاساییان بۆ لھگھڵ ھاتنى راگوێزراوان بۆ ساترەکانى ھێزى 
زرێنھوە بۆ سھنتھرەکانى اکراوە بھ مھبھسی دڵنیابوون لھ نھبوونی کھسانی تیرۆریست و خۆکوژ لھ نێویاندا، دواتر دەگو
رێن و بھھیچ شێوەیھک پێشوازى. دواى گواستنھوەى راگوێزراوان بۆ سھنتھرى پێشوازى دووبارە پیاوەکان دەپشکێند

پشکنین بۆ ئافرەتان ئھنجام نادرێت، ئھم رێوشوێنانھ زۆر جار بوونھتھ ھۆی ئھوەی کھ ئاژانسھکانی نھتھوەیھکگرتووەکان 
کھ بۆچی ئافرەتھکان ناپشکێندرێن، بھاڵم بھھۆی رەچاوکردنی دابونھریتی کۆمھاڵیھتی و حورمھتی بكةن  گلھیی ئھوە

  .بۆ ئھنجامنادرێت لھالیھن دام و دەزگا ئھمنییھکانھوەورێزراوەکان پشکنینیان ھ راگخھڵکھکھ تا ئێستا  ئافرەت

لھ پشکنینی یھکھم زانیاری لھ خودی ئھو کھسانھ وەرگیراوە کھ ئاوارە دەبن و روو لھ ھھرێمی کوردستان دەکھن یاخود 
بھ گروپی تیرۆریستی داعشھوە ھھبووە.خۆیان دەربارەی ئھو کھسانھ قسھ بۆ الیھنھ ئھمنییھکان دەکھن کھ پھیوەندیان  لھ  

ماوەی ئھو چھند کاتژمێرەی کھ لێکۆڵینھوە لھگھڵ کھسھکان دەکرێت، ئھگھر کھسێک گومانلێکراو بوو ئھوە بھ پشتبھستن بھ 
ئھو زانیاریانھی دەست الیھنھ  )عھشایرەکانی ناوچھکھ(و  )موختاری گھڕەک(زانیاری الیھنھ پھیوەندیدارەکان وەک 

  دەستگیر دەکرێت.دوای دەرچوونی بڕیاری دادگا ھکان کھوتوون جھختیان لھسھر دەکرێتھوە و ئینجا گومانلێکراو ئھمنیی

پشکنین تھنھا چھند کاتژمێرێک دەخایھنێت و پاش پشکنین راگوێزراوەکان دەنێردرێنھ کھمپھکان و ئھو کھسانھی 
ە و راستھوخۆ پاش دەستگیرکردنی بنھماڵھکھی ئاگادار کھیسیان بۆ دەکاتھو دادوەر .گومانلێکراویشن دەستگیر دەکرێن

ھھروەھا مافی ئھوەشی دەبێت کھ پارێزەر بۆ خۆی بگرێت. لھ کاتی دەستگیر کردن  .دەکرێنھوە لھ ھۆکاری دەستگیر کردنی
انیان.و ئازادکردنیشیان ئھمانھ لھ خێزانھکانیان جودا ناکرێنھوە و پاش ئازادکردنیان دەگھیھندرێنھوە بۆ بنھماڵھک  

لھ بارەی ئھو بھڵگانھی لھسھر گومانلێکراو و تاوانباران کۆدەکرێتھوە، بھڵگھکان جیاوازن و ھھندێکیان لھرێگھی مۆبایلی 
تاوانبارەکانھوە دەستدەکھوێت یاخود لھ رێگای بھکارھێنانی ماددەیھکی تایبھت کھ ھێزە ئھمریکییھکان پێشکھشی الیھنھ 

کردووە. بھ ھۆی ئھو ماددە کیمیاویھوە کھ لھ دەستی خھڵکھکھ دەدرێت ئاشکرا دەبێت کھ  ئھمنییھکانی ھھرێمی کوردستانیان
ئھو کھسانھ دەستیان بھر ماددەی تھقھمھنی وەکو (تی ئێن تی) کھوتووە یان نا. بھشێوەیھکی گشتی تھنیا ئھو کاتانھ تۆمھتبار 

بۆ دەستگیرکردنی ئھو کھسانھ، پاش دەستگیر دەکرێ کھ زانیاری تھواو و بھڵگھی بھھێز لھبھردەستدا بێت 
دەستگیرکردنیشیان تھنھا بۆ چھند کاتژمێرێکی کھم لھ ئاسایش دەمێننھوە . پاش وەرگرتنی زانیاری سھرەتایی وەکو ئھگھری 

. ھێرشى تیرۆریستى یان پالنی داھاتوویان رادەستی ھێزە ئھمنییھ تایبھتییھکان دەکرێن  

:دان سێداره  ھھڵپھساردنی سزای لھ  

قامگیری بۆ  ری و سھ روه جێكردنی دادپھ و جێبھ ،كانی مافی مرۆڤ كییھ ره سھ  ره ھھ  نسیپھ هپر  لھ  كێكھ بوونی یاسا یھ ھھ
م ھاتوون  رھھ مافی مرۆڤ  بھ  ت بھ ی تایبھ یماننامانھ و پھ تیش ئھ وڵھ ر ئاستی نێوده سھ كات. لھ می گشتی دابین ده سیستھ
كانی  مافھ ت و دان بھیَ ژێر ڕۆشنایی ڕێساكانیدا بژی  لھ  ڵگایھ ر تاكێكی كۆمھ و خواستی ھھ  گرتووهر تێكی یاساییان وه سڵھ خھ

ڵ كڕۆكی  گھ لھكة ك دابنرێن  یھ شێوه  كانیش بھ یاسا ناوخۆییھ  كسان، پێویستھ كی یھ یھ شێوه بێ جیاوازی و بھ دابنرێت. بھ
ری و پاراستنی مافی مرۆڤ  روه دیھێنانی دادپھ  رێمی كوردستان بھ تی ھھ ھتی دادی حكوم زاره بگونجێن. وه داكانی مرۆڤ مافھ
ئاماذة بةوةدةكات ڕوونی   ) بھ2ی ( مادده  لھ 2007)ی ساڵی 13(  یاسای ژماره  زانێت و لھ كیی خۆی ده ره ئامانجێكی سھ  بھ

جێكردنیان  ڕێگای داڕشتنی یاساكان و جێبھ  لھ  ۆڤھری و پاراستنی مافی مر روه دیھێنانی دادپھ تی داد بھ زاره : (ئامانجی وهكة 
مافی مرۆڤ بگونجێت).  ت بھ تایبھكانی  تییھ وڵھ نێوده  یمانھ و پھ  نامھ ڵگھ ڵ بھ گھ ك لھ یھ شێوه  بھ  
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تیش  تایبھ بھتی داد  زاره كانی وه و پێكھاتھ  وه تھ نگی داوه ڕه ) داداد(تی  زاره زگاكانی وه كانی ده كاره  ش لھ و ئامانجھ ئھ
)ی 7و  6كانی ( مادده  كات و لھ كار ده 2008)ی ساڵی 14(  یاسای ژماره  بھ  رێمی كوردستان كھ نی شورای ھھ نجومھ ئھ

ماكانی  ڵ بنھ گھ لھ  كات كھ ده  ك ئاماده یھ شێوه  یاساكان بھ  . پڕۆژه ستۆدایھ ئھ  ركی یاسا كاری (تقنین القوانین)ی لھ ئھ یدا یاساكھ
)ی ساڵی 159(  یاسای ژماره  و بھ  تی داده زاره وه ر بھ سھ  زگای داواكاری گشتیش كھ بگونجێت. ھاوكات ده دامرۆڤ مافی
. رێمی كوردستان ھھ  كات لھ وشی مافی مرۆڤ ده ی چاودێری ڕه )ی یاساكھ7ی ( مادده بةثیَيكات،  كار ده 1979  

تی  وڵھ یمانی نێوده ) پھ6(  مادده  ناگونجێت، لھ داماكانی مافی مرۆڤ ڵ بنھ گھ و لھ  یھ كی نامرۆڤانھ دان سزایھ سێداره ی لھ وه رئھ بھ لھ
ی  رجانھ و مھ پێنرێت) بھ تدا بسھ تی زۆر تایبھ حاڵھ  دان لھ سێداره بێت سزای لھ : (ده مافی شارستانی و سیاسیدا ھاتووه  ت بھ تایبھ
.   ند كردووه سھ ی واژوو و پھ یمانھ و پھ ئھ 1971ساڵی   عێراق لھ ، ودیاریکردووە  كھ یمانھ پھ  

منی ناوخۆیی و  ئھ  كانی دژ بھ تاوانھ  ت بھ كانی تایبھ مادده 2003)ی ساڵی 22(  ) و21(  یاسای ژماره  بةثیَي 2003ساڵی 
  بھ 2006ساڵی   تر لھو دوا،كار خران  رێمی كوردستان لھ یاساكانی ھھ  دان لھ سێداره جێكردنی سزای لھ كی واڵت و جێبھ ره ده

  بھ  تھ تایبھ  كار كھ  وه تھ ) خراوه یاسای (اصول المحاكمات الجزائیة  م لھ ی دووه روازه ده 2006)ی ساڵی 6(  یاسای ژماره
دان. سێداره جێكردنی سزای لھ جێبھ  

گونجێت و بماكانی مافی مرۆڤ  ڵ بنھ گھ لھ  جۆرێك كھ بھ  وه تھ سك كراوه رتھ دان بھ سێداره  سزای لھ دارێمی كوردستان ھھ  لھ
راق تا ئێستا عیَ   تی مرۆیی(القانون الدولی االنسانی) پێشێل ناكات. چونكھ وڵھ جێكردنیشیدا یاسای نێوده كاتی جێبھ  ت لھ نانھ تھ

مافی شارستانی و   بھ ت تی تایبھ وڵھ یمانی نێوده پھ  دانی ھاوپێچ بھ سێداره سزای لھ  ت بھ می تایبھ ی ئیختیاری دووهپرۆتۆكۆلَ 
ر سزای  گھ رێمی كوردستان ئھ وسا ھھ سندكرد ئھ ی پھ و پرۆتۆكۆلھ راق ئھر كاتێكیش عیَ  ، ھھ كردووه ند نھ سھ سیاسی پھ

و  ، ئھ رچووه یاسای لێبووردنی گشتی ده 2012ساڵی   ھا لھ روه . ھھ وه ژێر پرسیاره  وێتھ كھ وا ده جێ بكات ئھ دان جێبھ سێداره لھ
رێمی  ھھ  لھ 2014ساڵی     ، لھ وه تھ م كراوه تایی كھ یان بۆ تا ھھ سزاكھ  رچووه دانیان بۆ ده سێداره ی سزای لھ اوانكارانھت

  تاوانی (كوشتنی بھ  وانھ ر تاوانی جیاجیا لھ سھ لھ  رچووه دانیان بۆ ده سێداره سزای لھ  كھ  بووه ت ھھ كوردستان چھندین حاڵھ
و اللواطة) المحارم م  (اغتصاب  حره ر مھ سھ  ستدرێژیكردنھ و ده 422ی  مادده  و بردنی مرۆڤ بھ 406ی  ددهما  ست بھ نقھ ئھ
) .393ی ( مادده  بھ  

داواكاری گشتی و دادگای   لةالیةنكانیان  خودكردارانھ (تلقائیا) بڕیاره  رچووه شیان بۆ ده و سزایھ ئھ  ی كھ و تاوانبارانھ ئھ
مافی شارستانی و   ت بھ تی تایبھ وڵھ یمانی نێوده ماكانی پھ ڵ بنھ گھ ھاوكات لھ  ، كھ كرێت  ی بۆ ده وه ێداچوونھوةدا پ پێداچوونھ
.وه گرنھ كده سیاسی یھ  

 بار بێت بۆ لھ  كھ دۆخھ  اڵم پێویستھ ڵبگیرێت، بھ ھھ  و سزایھ ئھ  وامدایھ رده وڵی بھ ھھ  رێمی كوردستان لھ كی گشتی ھھ یھ شێوه  بھ
. ھێشتنی نھ  

 
 


