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ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان: حوکمەتی هەرێم لە ڕووی یاسادانان و جێبەجێکردنەوە بەرەنگاری دیاردەی بازرگانیکردن  ی  نووسینگەی ڕێکخەر
 بە مرۆڤ دەبێتەوە 

 
بازرگانیکردن بە مرۆڤ باڵوکردەوە. ١/٧/٢٠٢١لە ڕێککەوتی   ، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕاپۆرتی سااڵنەی خۆی سەبارەت بە پرسی 

عێراق و هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی هەڵسەنگاندنەکانن، و بە گوێرەی ڕاپۆرتەکە هەرێم هەوڵی بەردەوام دەدات بۆ بەرگرتن بەم  
  دیاردەیە.

 
بازرگانیکردن بە مرۆڤ، و ئەم نووسینگانە لە الیەن لە هەر پ ارێزگایەکی هەرێم نووسینگەیەکی تایبەت هەیە بۆ بەدواداچوونی پرسی 

و سزادانی   لێکۆڵینەوە  بۆ  دەستنیشانکراون  تایبەت  دادوەری  و  دادگاکان  دامەزراون. هەروەها  ناوەخۆی حوکمەتی هەرێمەوە  وەزارەتی 
، یاسای نەهێشتنی بازرگانیکردن بە مرۆڤی پەرلەمانی عێراقی  ٢٠١٨ی ساڵی ٦نی کوردستان بە یاسای ژمارە تاوانباران. هاوکات، پەرلەما

  بەرکار کردووە.
 

هەرێمی  ئاستی  لەسەر  کە  مرۆڤن،  بە  بازرگانیکردن  بەڕێوبەرایەتی  بە  سەر  مرۆڤ  بە  بازرگانیکردن  بەرەنگاربوونەوەی  نووسینگەکانی 
کوردستان سەرپەرشتی ئەم پرسە دەکەن. لە هەمان کاتدا، لیژنەی الوەکی هەن کە لەالیەن پارێزگاکانەوە سەرۆکایەتی دەکرێن و سەر بە  

گاربوونەوەی بازرگانیکردن بە مرۆڤن کە بەڕێوبەری گشتی دیوانی وەزارەتی ناوەخۆ سەرپەرشتی دەکات. لیژنەی ناوبراو لیژنەی بااڵی بەرەن
  دوو مانگ جارێک کۆدەبێتەوە بۆ تاوتوێکردنی ڕەوشی بازرگانیکردن بە مرۆڤ و دانانی میکانیزمی کارا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی.

 
لە یاسای سزادانی    ٣٩٥، و٣٩٣،٣٩٤رکراون بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەم دیاردە دزێوە. ماددەکانی  لە هەرێمی کوردستان چەندین یاسا دە

ی  ٨، سزای قورسی بۆ ئەو تاوانبارانە داناوە. هەروەها، یاسای بەرەنگاربوونەوەی بەدڕەوشتی ژمارە  ١٩٦٩ی ساڵی  ١١١عێراقی ژمارە  
دووە، و ئەوانەی بازرگانی بە قوربانییەکان دەکەن سزای قورسییان بۆ هەموو جۆرە کردەیەکی سێکسی ناشەرعی قەدەغەکر  ١٩٨٨ساڵی  

 داندراوە. 
 
 دۆخی   وەک  و  داندراوە  بۆ  یاسایی  سەنگی  هەمان  مندااڵن  بە  بازرگانیکردن  کوردستان،  پەرلەمانی  ی٢٠١٨  ی٦  ژمارە  یاسای  لە  هاوکات، 

  ی وەزارەتی کاروباری کۆمەاڵیەتی جێبەجێدەکرێت.٢٠١٥ی ساڵی ٢ ژمارە ڕێنمایی بیانییەکان، کرێکارە بە سەبارەت. خراوەتەڕوو توند
 

ی پەرلەمانی کوردستان پێناسەی بازرگانیکردن بە مرۆڤ بە گوێرەی پرۆتۆکۆڵی نێودەوڵەتی )پاڵێرمۆ( ٢٠١٨ی ساڵی  ٦لە یاسای ژمارە  
کردن بە مرۆڤ کراوەتەوە و تۆمەتباران ڕاگیراون.  دۆسیەی بازرگانی  ٢٠کراوە و وەک تاوانێکی نێودەوڵەتی ناسێندراوە. هەنووکە پتر لە  

ن  هاوکات، چوار شێڵتەری داڵدەدان بۆ ئافرەتانی قوربانی لە هەرێم هەیە کە تێیاندا هاوکاری و چاودێری تەندروستی پێشکەش بە قوربانییەکا 
  دەکرێت. 

 
پارێزەر و خەرجی و تیمی دادگەری و چارەسەرکردنی  حوکمەتی هەرێم هاوکاری پێشکەش بە قوربانییەکان دەکات، لەوانەش دابینکردنی  

 کێشەکانیان و گەڕاندوەیان بۆ نێو کۆمەڵگە. هاوکات، مافی شایەتحاڵەکان دابینکراوە، و لە کاتی وەرگرتنی ڕێکاری یاسایی ناویان ئاشکرا 
  ناکرێت و لەژێر چاودێری حوکمەت دەبن.

 



ندااڵن بە گوێرەی یاسای بنەماکانی دادگاییکردنی سەربازی و یاسای سزادانی سەربازی  هەروەها، قەدەغەکردنی بەچەکدارکردنی زۆرەملێی م
  ڕێکخراوە، و بە هیچ شێوەیەک لە هەرێمی کوردستان ئەم دیاردەیە بوونی نیە.

 


