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 ئۆفیسی رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان

 سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران

 2019ئابی 
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 پرسیارەکان: 

ناوی ئەو هێزە ئەمنی و  ناوی هەموو بەندیخانە فەرمییەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ -1
 سەربازیانەی کە ئەو بەندیخانانە بەڕێوە دەبەن؟

ناوی ئەو بەندیخانە نافەرمیانەی کە حکومەتی هەرێمی لێیان ئاگادارە و بۆچی تا ئێستا ئەم  -2
 شوێنانە کراوەن و چ هێزێکی ئەمنی و سەربازی بەڕێوەیان دەبات؟

ن کە ئەرکیان دەستگیرکردن، بەندکردن و ئەو هێزە ئەمنی و سەربازیانەی حکومەتی هەرێم کێ -3
 لێکۆڵینەوەیە لەگەڵ دەستگیرکراوان؟

بەیسی مەرکەزی و نامەرکەزی هەیە کە ناو و ژمارەی ئەو ئایا حکومەتی هەرێم داتا -4
دەستگیرکراوانەی تێدا بێت کە لەالیەن هێزە ئەمنی و سەربازییەکانەوە دەستگیرکراون؟ 

نیانی ناو زیندانییەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق لەناو بەڵێ، تا چەند تێکڕای زیندار ئەگە
 داتابەیسانەدا هەن؟

 ئاماری ئەو کەسانەی بە تۆمەتی تێوەگالن لە کاری تیرۆریستی سزا دراون:

 :دادگاى تێهەڵچوونەوەى ناوچەى هەولێر 

 (56)ان لێکراو بوو، لەوانە گوم (675)ئەو کەسانەی کە بە تۆمەتی تیرۆر دەستگیر کراون ژمارەیان  22/8/2017تا رۆژی 
کەس حوکمیان بۆ دەرچووە و سزاکانیشیان لە  (619)کەس بێتاوان دەرچوون لە دوای لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکان ئازادکراون، 

ساڵ بەندکردن تاوەکو سزاى لە سێدارەدان بووە، هەرچەندە لە سێدارەدان لە هەرێمی کوردستان راگیراوە. گشت  (سێ)نێوان 
 اوەکانیش بەپێى بڕگەى دووەم، سێیەم و چوارەم لە یاساى بەرەنگاربوونەوەى تیرۆر مامەڵەیان لە گەڵدا کراوە. دەستگیرکر

 :دادگاى تێهەڵچوونەوەى ناوچەى دهۆک 

 (1594) .کەس بە تۆمەتى تیرۆر دەستگیرکراون 

 (616) .کەس بێتاوان دەرچوون و ئازادکراون 

  (522) .لە ژێر لێکۆڵینەوەدان 
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   (456) س حوکمی دادگایان بۆ دەرچووە و سزاکانیشیان لە نێوان بەندکردن و لە سێدارەداندایە.کە 

   (1300) .کەس تێهەڵچوونەوە بە حوکمەکانیان کراوە 

 :دادگاى تێهەڵچوونەوەى ناوچەى سلێمانى   

 :(2014)ئامارى ساڵى 

کۆڵینەوەکەى داخراوەو ئازادکراوە و یەکێکی کەسن، یەکێک لەو راگیراوانە پەراوى لێ (سێ)راگیراوانى شەڕى تیرۆر تەنها 
 دیش دواى لێکۆڵینەوە ئازادکراوە.

 :(2015)ئامارى ساڵى  

  کەسیان رەوانەى  (پێنج)کەسیان ئازادکراون،  (18)کەس بە ماددەى تیرۆر راگیراون لەوانەش  (23)تەنیا
 .و ئاسایشى پارێزگاى سلێمانى کراون بەڕێوەبەرایەتى هەواڵگرى 

 (2016)اڵى ئامارى س 

 ى تیرۆر دەستگیرکراوە و رەوانەى بەڕێوەبەرایەتى (یەک)، یەک کەسیان بە ماددەى ةتەنها پێنج راگیراو هەبوو
ی تیرۆر دەستگیرکراون و رەوانەى بەڕێوەبەرایەتى (دوو)کەسیش بە ماددەى  (چوار)ئاسایشى کەرکوک کراوە، 
 ئاسایشى کەرکوک کراون.

  (2017) ئاماری شەش مانگى یەکەمى ساڵى

  کەس بە ماددەى تیرۆر راگیراون، یەک راگیراو رەوانەى بەڕێوەبەرایەتى هەواڵگرى و ئاسایشى  (چوار)تەنیا
 پارێزگاى سلێمانى کراوە و راگیراوێکیشیان ئازادکراوە.

  ى تیرۆر راگیراوە و پاشان ئازادکراوە.(دوو)کەسێک بە ماددەى  

  رەوانەى دادگاى لێکۆڵینەوەى کەرکوک کراوە.  ى تیرۆر راگیراوە و(یەک)کەسێک بە ماددەى 

کەس بوون بەم  (22)ئەندامانى داعش لە سەرۆکایەتى دادگاى نەوجەوانانى سلێمانى دادگایى کراون ژمارەیان 
 شێوەیە:

  کەس بوون. (چوار)ژمارەیان  (2014)لە ساڵى 

   کەس بوون. (دە)ژمارەیان  (2015)لە ساڵی 

  کەس بوون . (وتحە)ژمارەیان  (2016)لە ساڵى 
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   کەس  بوو . (یەک)ژمارەیان  (2017)لە ساڵى 

 دادگاى تێهەڵچوونەوەى ناوچەى کەرکوک 

 ئەو کەسانەى کە لە سەرەتاى شەڕى تیرۆرەوە دەستگیرکراون بەم شێوەیە بووە:

  دەستگیرکراو بوون. (115)ئەو کەسانەی دەستگیراون ژمارەیان  (2014)لە ساڵى 

   دەستگیرکراو بوون.  (182)انەی دەستگیراون ژمارەیان ئەو کەس (2015)لە ساڵى 

  دەستگیرکراو بوون.  (83)ئەو کەسانەی دەستگیراون ژمارەیان  (2016)لە ساڵى 

  دەستگیر کراو بوون. (19)ئەو کەسانەی دەستگیراون ژمارەیان  (2017)لە  شەش مانگی یەکەمی ساڵى 

 شێوەیە بووە:ڵینەوەدان بەمتاوەکو ئێستا لە ژێر لێکۆ ژمارەى ئەو کەسانەى کە 

   کەس بوون. (33)ئەو کەسانەى لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا کراوە  (2014)لە ساڵى 

  کەس بوون. (78)ئەو کەسانەى لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا کراوە  (2015)لە ساڵی 

   کەس بوون. (20)ئەو کەسانەى لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا کراوە  (2016)لە ساڵى 

 کەسن. (شەش)ئەو کەسانەى لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا کراوە  (2017)ی ساڵی لە شەش مانگی یەکەم 

  :ژمارەى ئەو گیراوانەى کە سزایان بۆ دەرچووە 

  کەس بوون. (پێنج)ئەو گیراوانەى کە سزایان بۆ دەرچووە  (2014)لە ساڵى 

  کەس بوون. (23)ئەو گیراوانەى کە سزایان بۆ دەرچووە  (2015)لە ساڵی 

  کەس بوون. (حەوت)ئەو گیراوانەى کە سزایان بۆ دەرچووە  (2016)لە ساڵی 

  کەس سزاکانیان تەمیز  (36)هیچ کەسێک سزای بۆ دەرنەچووە، بەاڵم  (2017)لە شەش مانگی یەکەم ساڵى
 کراوەتەوە.

 بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی سلێمانى: 

 ى دادگایەکانیان دەرنەچووە.کەسیان ئەنجام (سێ)تاوانبار لە دادگاى تاوانەکانى سلێمانین و  (نۆ)  -1
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ساڵ و یەک مانگ بە  (پێنج)کەسیش بۆ ماوەى  (1)ساڵ و  (حەوت)کەسیان بۆ ماوەى  (دوو)کەسیان حوکم دراون  (سێ) -2
 لە یاساى تیرۆر حوکم دراون. (حەوت)ی  بڕگە (سێ)پێى ماددەى 

 ۆسیەکانیان لە دادگاى تێهەڵچوونەوەى هەولێرە.کەس ئازادکراون و د (سێ)کەس لە دادگاى تاوانەکانى سلێمانین،  (دوو) -3

 کەس رەوانەى دادگاکانى دیکە کراون بە پێى تایبەتمەندى. (10) -4

 کەس ئازادکراون. (106) -5

 کەس لەژێر لێکۆڵینەوەدان. (26) -6

مامەڵەیان لەگەڵ  مرۆڤ بەپێى یاساو رێنماییەکانى مافى نەکراوە. (استئناف)هیچ کەسێک بە پێی بڕیاری دادگا سزاکانیان 
 دەکرێت.

 :ژمارەى ئەو کەسانەى کە لە دواى لێکۆڵینەوەکان بێتاوان بوون و ئازادکراون

 کەس بوون. (44)ئەو کەسانەى کە لە دواى لێکۆڵینەوەکان بێتاوان بوون و ئازادکراون  (2014)لە ساڵى  -1

 کەس بوون. (74)ئازادکراون  ئەو کەسانەى کە لە دواى لێکۆڵینەوەکان بێتاوان بوون و (2015)لە ساڵی   -2

 کەس بوون. (52)ئەو کەسانەى کە لە دواى لێکۆڵینەوەکان بێتاوان بوون و ئازادکراون   (2016)لەساڵى   -3

 کەسن.  (شەش)ئەو کەسانەى کە لە دواى لێکۆڵینەوەکان بێتاوان بوون و ئازادکراون  (2017)لە ساڵى  -4

 
 :چ رێنماییەک هەیە بۆ هێزە ئەمنییەکان لەسەر -5

 ؟ هەڕەشە و بەکارهێنانی زەبر و زەنگ لە کاتی دەستگیرکردندا : یەکەم 
 ؟  و موڵکی شەخصی لە کاتی دەستگیرکردندا دووەم: دەستگرتن بەسەر کەلوپەل 

 سێیەم: چ کاتێک هەڕەشەی بەکارهێنانی زەبر و زەنگ لە کاتی لێکۆڵینەوەدا گونجاوە؟ 
 تکایە ئەم رێنماییانەمان بۆ روون بکەنەوە.

 و زانیاری بە تاوان  دانثيدانانەپێی یاسا ئەشکەنجەدانی تۆمەتبار و سزادراوان بەشێوەیەکی گشتی بۆ وەرگرتنی ب
لە  (333)رێگا نادرێت کە ئەفسەر و کارمەندانی پۆلیس راگیراوان ئەشکەنجە بدەن بەپێی ماددەی  ،دادەنرێت

هەر تۆمەتبارێک لەکاتى لێکۆڵینەوە ئەشکەنجە ی هەموارکراو، ١٩٦٩ی ساڵی (١١١)یاساى سزادانى عێراقى ژمارە 
ئەمەش پاڵپشت بە  ،درابێت لەرووی  یاساییەوە مافى هەیە سکااڵ تۆمار بکات دژى ئەو کەسەى ئەشکەنجەى داوە
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 ی دەستوورى عێراقى فیدڕاڵ، بەاڵم هەندێک جار گومانلێکراو یاخود تاوانبار کاتێک(سێیەم /19)ماددەى 
دەدرێت بۆ ئەوەی دەزگاکانى پۆلیس وا نیشان بدات کە ئەشکەنجەیان داوە. خانە هانرادەگیرێت لە ناو بەندی

هەرکەسێک دەستگیر دەکرێت نەوجەوان بێت یان تەمەنى تەواو بێت بە بڕیارى دادوەر رادەگیرێت بەپێى 
 دالەگەڵ ماددەى یاسایى تایبەت بە تاوانى خۆى و بە هیچ شێوەیەک ئەشکەنجە نادرێت یان مامەڵەى نامرۆڤانەى

 ناکرێت وەک گشت زیندانییەک مافى خۆى هەیە. 

 ەکى هەبێت لە رێگاى کارگێڕیی بەندیخانە  یان داواکارى گشتى یان يهەموو بەندکراوێک دەتوانێت هەر داواکاری
بەرزيبکاتەوە لە رێگاى کەسوکارى کاتێک سەردانى دەکەن یان لە رێگاى رێکخراوەکانى تایبەت بە مافى زیندانیان 

ەالیەکی دیکەوە هەر منداڵیك بە هەر هۆكارێك بەبێ دایك و باوك بێتە هەرێمی كوردستان، زۆر بەباشی لە ، ل
كراوە و هەوڵدراوە  داالیەن بەڕێوەبەرانی كەمپەكان و ڕێكخراوە ناوخۆیی ونێودەوڵەتییەكانەوە مامەڵەیان لەگەڵ

و پاراستنی كۆمەاڵیەتی و فێركردنی كاری فێركردنی خوێندن )ئەو كەسانە سوودمەند بكرێن لە سیستەمەكانی 
. لە كاتی هاتنی ئاوارەکان مامەڵەی تایبەت لەگەڵ منداڵی بێ سەرپەرشتیار دەكرێت و شوێنی تایبەتیان (دەستی

 بۆ تەرخان دەكرێت. 

 رەوشی تەندروستی لە گرتووخانەکان:

ی پزیشکی هەیە، هەروەها تاقیگە و دەرمان بنکەی تەندروستی وتیمکاتژمێر  (٢٤) دالە هەموو گرتوخانە چاکسازییەکان
هەیە  و بۆ هەر بەندکراوێک فۆرمی تایبەت درووستکراوە. هەر بەندکراوێک لە سەرەتای هاتنی بۆ گرتوخانەکانی گرتن و 
گواستنەوە، پشکنینی تایبەتی پەیوەنداری پێویستی بۆ دەکرێت و فایلی تەندروستی تایبەت بە خۆی دەبێت، هەروەها  

شەکرە و )و نەخۆشیە درێژخایەنەکانی وەک  (و سیل و ئایدز هەوکردنی جگەر)بۆ نەخۆشییە گوازراوەکانی وەک  پشکنین
 و نەخوشیەکانی دیکە بۆ ئەنجام دەدرێت. (فشاری خوێن

 

 
لە کاتی نەبوونی فەرمانی دادوەر بۆ دەستگیرکردن، رێنماییەک پەیڕەو دەکرێ کاتێک بەرپرسێک  -6

سێک دەدات بە هۆکاری ئەمنی لە بازگەیەک یان لە کاتی پاککردنەوەی بڕیاری دەستگیرکردنی کە
یان لە کاتی هەڵمەتی پاککردنەوەی ناوچەیەک کە  ،ناوچەیەک کە پێشتر لەژێر کۆنترۆڵی داعشدا بووە

 رووداوێکی ئەمنی تێیدا روویداوە؟
  ە لە رێگای پێدەکات کرەتادا رێوشوێن و پرۆسەی دەستگیرکردن لەو زانیاریانەوە دەستلە سە

ەتی دەستکەوتنی يسەبارەت بە چۆنی ،هەواڵدەری نهێنییەوە بە دەست هێزە ئەمنییەکانەوە دەگات
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زانیاری دەربارەی تیرۆریست و گومانلێکراوان ناوبرا دەزگا ئەمنییەکان پشت بە زانیاری هەواڵدەری 
هیچ کەسێک بە پشت بەستن و  ،دەبەستن دوای ئەوەی لە زانیارییەکان دڵنیا دەبنەوە (مخبر سری)نهێنی 

بۆ ئەم مەبەستەش چەند مەرجێک بۆ هەواڵدەری نهێنی دانراوە  .بە زانیاری نادرووست دەستگیر ناکرێ
 لەوانەش 

 پێویستە فۆرمی خۆراک و رەگەزنامە و ناسنامەی باری شارستانیی کەرکوک بێت . 
  هەروەها پێویستە بە قورئان سوێند بخوات لەسەر راستی زانیارییەکان . 

هەواڵدەری نهێنی کارێکی زۆر زەحمەت و مەترسیدارە چونکە پێویستی بە بوونی بەڵگەنامەی درووست 
 و سوێند خواردن و ئامادەبوون هەیە.

دوای ئەوەی الیەنە ئەمنییەکان زانیاری تەواو لەسەر گومانلێکراوان دەدەن بە دادوەر، دادوەر 
ن، فەرمانی دەستگیر کردنیان بۆ دەردەچێت رەزامەندی دەدات بە دەستگیرکردنی گومانلێکراوا

پێیەش رێگا بە هێزەکانی ئاسایش و پۆلیس دەدرێت بە گرتن و پشکنین و بەدواداچوونی بەم 
کاتژمێر لەالیەن  (٢٤)گومانلێکراوان و ئەنجامدانی لێکۆڵینەوە لەگەڵیان، لەم قۆناغەدا بۆ ماوەی 

 . لةطةلَياندا لێکۆڵینەوەی سەرەتاییمداني ئةنجاهێزە ئەمنییەکانەوە دەمێننەوە بە مەبەستی 
اوی تایبەتیان بۆ دەکرێتەوە و دەنێردرێن بۆ دادگاکانی دوای دەستگیرکردنی گومانلێکراوان پەر  

کاتژمێر کە لەژێر لێکۆڵینەوەدا دەبن، بەاڵم  (٧٢)لێکۆڵینەوە کە بەشێوەیەکی گشتی بۆ ماوەی 
دابینکردنی پارێزەری تایبەت بە بەرگری، ئەگەر لەو هەموو مافێکی یاساییان پارێزراو دەبێت وەک 

 ينەگالوە و بێتاوانە ئەوا بە بڕیاری دادوەريدا را کە لە کاری تیرۆریسیتدماوەیەدا سەلمێن
دەگیرێتە بەر وەک  دالێکۆڵینەوە ئازاد دەکرێت، بەاڵم بە پێچەوانەوە رێوشوێنی یاسایی بەرامبەر

 لێکۆڵینەوەکان بۆ دادگای تاوان.اوی ئەوەی ناردنی پەر  
گونجاندنی  ئینجا لەوێدا بەپێی یاسا پەیڕەوکراوەکانی تاوان و دیاریکردنی کاتی دادگایی کردن

رمانی  بێ فە سێك بە هیچ كە. بە شێوەیەکی گشتی بۆ ئەنجام دەدرێت (التکییف القانونی)یاسایی 
و تا  ،كردن لێیرگری ر بگرێت بۆ بە پارێزه  یە ەهكردنیشی مافی ستگیر ستگیر ناكرێت و دوای ده دهداداگا 

  تاوانبار دانانرێت.  بێت بە ده دةسةلمَيندرَيتر  سە ی لە كە تە ی تۆمە و كاتە ئە
و   كانی داگاكانە رمانە جێكردنی بڕیار وفە زگای جێبە رێمی كوردستان ده تی هە تی ناوخۆی حكومە زاره وه
پێی یاسای سزادانی  ستگیر ناكرێت، بە چووبێت ده رنە دادگا بۆ ده  دنی لەستگیر كر رمانی ده سێك فە ر كە هە

ن  الیە ستگیر كردن لە رمانی ده رچوونی فە كراو پاش دهموار ی هە 1969ی ساڵی (111)  ارهعێراقی ژم
پێی یاسای  بەر  بە گیرێتە دا دهر رامبە بەلةكانی  یاساییە  موو رێكاره كرێت و هە ستگیر ده تبار ده ، تۆمە دادگاوه

موار كراو،  ی هە1971ی ساڵی (23)  ژماره ( اصول المحاكمات الجزائیە)كردنی سزایی ماكانی دادگایی بنە
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رمانی  ر دادگا فە گە ئە  سی نییە كردنی كەاڵتی گرتن و ئازاد سە ی ناوخۆ دهت زاره ش وه م پێیە بە
 دات. ستگیركردنی نە ده
زگا تایبەتەكانی وەزارەتی کار و  ی داموده وانە دچێت ره ره بۆ دهبر ياري   وهدادگا  ی راگیراو لە وه دوای ئە 

 كان. كارپێكراوه  پێی رێوشوێنە بە بةسةريدا ی پاندنی سزاكە كرێ بۆ سە کاروباری کۆمەاڵیەتی ده

 

حکومەتی هەرێمی کوردستان چین کە خێزانی  يئەو شێواز و میکانیزمە بە ردەستانە -7
وەک بێسەروشوێن  ،انن بەکاریان بهێنن بۆ تۆمارکردنی ناوی کەسوکاریانبێسەروشوێنەکان بتو

و دەستکەوتنی زانیاری دەربارەی کەسوکارە بێسەروشوێنەکانیان؟ تکایە زانیاریمان بدەنێ 
دەستن وچۆن خێزانێک بڕیار بدات کام و میکانیزمە جیاوازانەی کە لەبەردەربارەی ئەو لیژنە 

چی دەکەن لە دوای تۆمار و و لیژنە و میکانیزمە جیاوازانە میکانیزم بەکار بهێنێت و ئە
 کردنی داواکاری و ماوەی چەندی پێدەچێت؟پێشکەش

 :نوومافە یاساییەکانی ئەوانەی بە تۆمەتی کاری تیرۆریستی تێوەگال

ی لەگەڵ هاتنى راگوێزراوان بۆ ساترەکانى هێزى پێشمەرگە وەک رێوشوێنێکی ئەمنی تەنیا پیاوەکان پشکنینێک
ئاساییان بۆ کراوە بە مەبەسی دڵنیابوون لە نەبوونی کەسانی تیرۆریست و خۆکوژ لە نێویاندا، دواتر 

زرێنەوە بۆ سەنتەرەکانى پێشوازى. دواى گواستنەوەى راگوێزراوان بۆ سەنتەرى پێشوازى دووبارە ادەگو
ئەم رێوشوێنانە زۆر جار  پیاوەکان دەپشکێندرێن و بەهیچ شێوەیەک پشکنین بۆ ئافرەتان ئەنجام نادرێت،

کە بۆچی ئافرەتەکان ناپشکێندرێن، بكةن  بوونەتە هۆی ئەوەی کە ئاژانسەکانی نەتەوەیەکگرتووەکان گلەیی ئەوە
ورێزراوەکان بەاڵم بەهۆی رەچاوکردنی دابونەریتی کۆمەاڵیەتی و حورمەتی خەڵکەکە تا ئێستا  ئافرەتە راگ

  .بۆ ئەنجامنادرێت ەکانەوەلەالیەن دام و دەزگا ئەمنییپشکنینیان 

لە پشکنینی یەکەم زانیاری لە خودی ئەو کەسانە وەرگیراوە کە ئاوارە دەبن و روو لە هەرێمی کوردستان دەکەن 
یاخود خۆیان دەربارەی ئەو کەسانە قسە بۆ الیەنە ئەمنییەکان دەکەن کە پەیوەندیان بە گروپی تیرۆریستی 

کاتژمێرەی کە لێکۆڵینەوە لەگەڵ کەسەکان دەکرێت، ئەگەر کەسێک لە ماوەی ئەو چەند  داعشەوە هەبووە.
عەشایرەکانی )و  (موختاری گەڕەک)گومانلێکراو بوو ئەوە بە پشتبەستن بە زانیاری الیەنە پەیوەندیدارەکان وەک 

راو ئەو زانیاریانەی دەست الیەنە ئەمنییەکان کەوتوون جەختیان لەسەر دەکرێتەوە و ئینجا گومانلێک (ناوچەکە
  دەستگیر دەکرێت.دوای دەرچوونی بڕیاری دادگا 
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پشکنین تەنها چەند کاتژمێرێک دەخایەنێت و پاش پشکنین راگوێزراوەکان دەنێردرێنە کەمپەکان و ئەو کەسانەی  
کەیسیان بۆ دەکاتەوە و راستەوخۆ پاش دەستگیرکردنی بنەماڵەکەی  دادوەر .گومانلێکراویشن دەستگیر دەکرێن

هەروەها مافی ئەوەشی دەبێت کە پارێزەر بۆ خۆی بگرێت. لە  .رێنەوە لە هۆکاری دەستگیر کردنیئاگادار دەک
کاتی دەستگیر کردن و ئازادکردنیشیان ئەمانە لە خێزانەکانیان جودا ناکرێنەوە و پاش ئازادکردنیان 

 دەگەیەندرێنەوە بۆ بنەماڵەکانیان.

انباران کۆدەکرێتەوە، بەڵگەکان جیاوازن و هەندێکیان لەرێگەی لە بارەی ئەو بەڵگانەی لەسەر گومانلێکراو و تاو
مۆبایلی تاوانبارەکانەوە دەستدەکەوێت یاخود لە رێگای بەکارهێنانی ماددەیەکی تایبەت کە هێزە ئەمریکییەکان 
پێشکەشی الیەنە ئەمنییەکانی هەرێمی کوردستانیان کردووە. بە هۆی ئەو ماددە کیمیاویەوە کە لە دەستی 

کەوتووە یان  (تی ئێن تی)کەکە دەدرێت ئاشکرا دەبێت کە ئەو کەسانە دەستیان بەر ماددەی تەقەمەنی وەکو خەڵ
نا. بەشێوەیەکی گشتی تەنیا ئەو کاتانە تۆمەتبار دەستگیر دەکرێ کە زانیاری تەواو و بەڵگەی بەهێز لەبەردەستدا 

ها بۆ چەند کاتژمێرێکی کەم لە ئاسایش بێت بۆ دەستگیرکردنی ئەو کەسانە، پاش دەستگیرکردنیشیان تەن
دەمێننەوە . پاش وەرگرتنی زانیاری سەرەتایی وەکو ئەگەری هێرشى تیرۆریستى یان پالنی داهاتوویان رادەستی 

 . هێزە ئەمنییە تایبەتییەکان دەکرێن

 

 دان سێداره  هەڵپەساردنی سزای لە

ری و  روه جێكردنی دادپە و جێبە ،كانی مافی مرۆڤ یەكی ره سە  ره هە  نسیپە هپر  لە  كێكە بوونی یاسا یە هە
مافی   ت بە ی تایبە یماننامانە و پە تیش ئە وڵە ر ئاستی نێوده سە كات. لە می گشتی دابین ده قامگیری بۆ سیستە سە

نایی ژێر ڕۆش  لە  ڵگایە ر تاكێكی كۆمە و خواستی هە  رگرتووه تێكی یاساییان وه سڵە م هاتوون خە رهە مرۆڤ  بە
یاسا   كسان، پێویستە كی یە یە شێوه بێ جیاوازی و بە كانی دابنرێت. بە مافە ت و دان بەيَ ڕێساكانیدا بژی

تی  تی دادی حكومە زاره بگونجێن. وه داكانی مرۆڤ ڵ كڕۆكی مافە گە لەكة ك دابنرێن  یە شێوه  كانیش بە ناوخۆییە
  زانێت و لە كیی خۆی ده ره ئامانجێكی سە  راستنی مافی مرۆڤ بەری و پا روه دیهێنانی دادپە  رێمی كوردستان بە هە

تی داد  زاره ئامانجی وه): ئاماذة بةوةدةكات كة ڕوونی   بە (2)ی  مادده  لە 2007ی ساڵی (13)  یاسای ژماره
ك  یە شێوه  جێكردنیان بە ڕێگای داڕشتنی یاساكان و جێبە  لە  ری و پاراستنی مافی مرۆڤە روه دیهێنانی دادپە بە
 .(مافی مرۆڤ بگونجێت  ت بە كانی تایبە تییە وڵە نێوده  یمانە و پە  نامە ڵگە ڵ بە گە لە

تی داد  زاره كانی وه و پێكهاتە  وه تە نگی داوه ڕه دا (داد)تی  زاره زگاكانی وه كانی ده كاره  ش لە و ئامانجە ئە
  كات و لە كار ده 2008ی ساڵی (14)  یاسای ژماره  بە  رێمی كوردستان كە نی شورای هە نجومە تیش ئە تایبە بە

ك  یە شێوه  یاساكان بە  . پڕۆژه ستۆدایە ئە  ی لە(تقنین القوانین)ركی یاسا كاری  ئە يدا یاساكەی (7و  6)كانی  مادده
ر  ەس  زگای داواكاری گشتیش كە بگونجێت. هاوكات ده داماكانی مافی مرۆڤ ڵ بنە گە لە  كات كە ده  ئاماده
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ی چاودێری  ی یاساكە(7)ی  مادده بةثَييكات،  كار ده 1979ی ساڵی (159)  یاسای ژماره  و بە  تی داده زاره وه بە
 . رێمی كوردستان هە  كات لە وشی مافی مرۆڤ ده ڕه

 (6)  اددهم  ناگونجێت، لە داماكانی مافی مرۆڤ ڵ بنە گە و لە  یە كی نامرۆڤانە دان سزایە سێداره ی لە وه رئە بە لە
تی زۆر  حاڵە  دان لە سێداره بێت سزای لە ده):  مافی شارستانی و سیاسیدا هاتووه  ت بە تی تایبە وڵە یمانی نێوده پە

ی واژوو و  یمانە و پە ئە 1971ساڵی   عێراق لە ، ودیاریکردووە  كە یمانە ی پە رجانە و مە بە (پێنرێت تدا بسە تایبە
 .   ند كردووه سە پە

منی  ئە  كانی دژ بە تاوانە  ت بە كانی تایبە مادده 2003ی ساڵی (22)  و (21)  یاسای ژماره  بةثَيي 2003ساڵی 
و ،كار خران  رێمی كوردستان لە یاساكانی هە  دان لە سێداره جێكردنی سزای لە كی واڵت و جێبە ره ناوخۆیی و ده

 ( اصول المحاكمات الجزائیة)یاسای   م لە ی دووه روازه ده 2006ی ساڵی (6)  یاسای ژماره  بە 2006ساڵی   دواتر لە
 دان. سێداره جێكردنی سزای لە جێبە  بە  تە تایبە  كار كە  وه تە خراوه

ماكانی مافی مرۆڤ  ڵ بنە گە لە  جۆرێك كە بە  وه تە سك كراوه رتە دان بە سێداره  سزای لە دارێمی كوردستان هە  لە
پێشێل  (القانون الدولی االنسانی)تی مرۆیی وڵە جێكردنیشیدا یاسای نێوده جێبە كاتی  ت لە نانە گونجێت و تەب

یمانی  پە  دانی هاوپێچ بە سێداره سزای لە  ت بە می تایبە ی ئیختیاری دووهراق پرۆتۆكۆلَ تا ئێستا عیَ   ناكات. چونكە
ی  و پرۆتۆكۆلە راق ئەكاتێكیش عیَ  ر ، هە كردووه ند نە سە مافی شارستانی و سیاسی پە  ت بە تی تایبە وڵە نێوده

.  وه ژێر پرسیاره  وێتە كە وا ده جێ بكات ئە دان جێبە سێداره ر سزای لە گە رێمی كوردستان ئە وسا هە سندكرد ئە پە
  رچووه دانیان بۆ ده سێداره ی سزای لە و تاوانكارانە ، ئە رچووه یاسای لێبووردنی گشتی ده 2012ساڵی   ها لە روه هە

سزای   كە  بووه ت هە رێمی كوردستان چەندین حاڵە هە  لە 2014ساڵی     ، لە وه تە م كراوه تایی كە یان بۆ تا هە ەسزاك
و بردنی  406ی  مادده  ست بە نقە ئە  كوشتنی بە)تاوانی   وانە ر تاوانی جیاجیا لە سە لە  رچووه دانیان بۆ ده سێداره لە

 . (393)ی  مادده  بە (و اللواطةالمحارم اغتصاب )م   حره ر مە سە  ردنەستدرێژیك و ده 422ی  مادده  مرۆڤ بە

داواكاری گشتی و   لةاليةنكانیان  بڕیاره (تلقائیا)خودكردارانە   رچووه شیان بۆ ده و سزایە ئە  ی كە و تاوانبارانە ئە
  ت بە تی تایبە وڵە یمانی نێوده اكانی پەم ڵ بنە گە هاوكات لە  ، كە كرێت  ی بۆ ده وه وةدا پێداچوونە پێداچوونەدادگای 

 .وه گرنە كده مافی شارستانی و سیاسی یە

  كە دۆخە  اڵم پێویستە ڵبگیرێت، بە هە  و سزایە ئە  وامدایە رده وڵی بە هە  رێمی كوردستان لە كی گشتی هە یە شێوه  بە  
 . هێشتنی بار بێت بۆ نە لە
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ەنێ کە ناویان لەالی ئەو میکانیزم و لیژنانە تکایە ژمارەی ئەو بێسەروشوێنانەمان بد -8
تۆمارکراوە، ژمارەی هەموو ئەوانەی کە ماون یان مردووشن لەگەڵ پێچوونی ماوەی 

 ئاگادارکردنەوەی خێزانەکانیان لە شوێن و چارەسەری کەسوکارەکانیان؟
 ی لێکۆڵینەوەیاندا چەند بەرپرسی دەوڵەتی ئەمنی و سەرباز2018-2016لە نێوان ساڵی  -9

 لەگەڵدا کراوە سةبارةت بةبابةتةكاني :
یەکەم: دەستگیرکردنی خەڵک بەبێ هەبوونی دەسەاڵتی یاسایی بە ئەنجامدانی ئەو کارە و  

 نەبوونی فەرمانی دادوەر بۆ دەستگیرکردن کاتێک داوای نیشاندانی ئەو فەرمانە کراوە؟
 دووەم: وەرگرتنی بەرتیل لە خێزانی دەستگیرکراوەکان؟  

 پێشێلکردنی بڕگەکانی ئەو یاسایانەی کە باس لە بێسەروشوێنکردنی زۆرەملێ دەکەن؟ سێیەم: 
پلەی بەرپرسەکە و ناوی  :تکایە ئەوەندەی دەتوانن وردەکاریمان بدەنێ لە بارەی ئەو کەیسانە وەک

گالون. چەند لەو بەرپرسانەی کە لێکۆڵینەوەیان  زە ئەمنی و سەربازیەی کە لەم کارةدائەو هێ
رووبەڕووی رێکاری یاسایی بوونەتەوە؟ چەندیان سزا دراون؟ چ سزایەکیان  ، ئايا ا کراوەلەگەڵد

بەسەردا سەپێنراوە، لەو کەیسانەی کە بەرپرسەکە سزای زیندانیکردنی بەسەردا سەپێنراوە ماوەی 
 ە؟بووسزای زیندانییەکە چەند

کردنی یاسایەک ایا هیچ دەستپێشخەرییەکی حکومی و پەرلەمانی لە ئارادایە بۆ دەرئ -10
سەبارەت بە بێسەروشوێنکردنی زۆرەملێ یان ئەنجامدانی چاکسازی لە یاسای سزادانی  

 عێراقی کە تێیدا بێسەروشوێنکردنی زۆرەملێ بکرێتە تاوانێکی جیا لەو یاسایەدا؟

 


