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 www.oikeus.fiقهدهخهی نزیکبوونهوه داوا دهکرێت به
داوانامهیێک که لهسهر ئهم ماڵپهره دهدۆزرێت
داوانامهکه دهبێت باش پڕ بکرێت .دهتوانیت داوا له پارێزهر یان
خزمهتگهی فریاکهونی قوربانیی تاوان بکهیت بۆ پڕکردنی فۆرمهکه به
خۆرایی و بۆ یارمهتیدهرێک پێت بدرێت بۆ دادگێڕی.
له داوانامهکهدا باشه به الی کهمهوه ئهم شتانه باس بکهیت:
• چی ڕوویداوه و له الیهن کێیهوه ههڕهشه یان بێزار دهکرێیت؟
• ههڕهشه یان بێزارکردنهوه چۆنه پهیوهندیهکانی لهگهڵت کراون
چۆن بوون.
• چهند جار بێزاری ،بهدواداچوون یان توندوتیژی دژ به تۆ کراوه؟
• ئایا ڕاگهیاندنی تاوان له بابهتهکهدا تۆمار کراوه یان پهیوهندیت
کردووه لهگهڵ پۆلیس؟
• به هۆی بابهتهکه بۆ الی دۆکتۆر چوویت؟
• ئایا هیچ ههوڵێکی دیکه دراوه بۆ کۆتاییپێهێنانی ههڕهشه یان
بێزارکردن؟
• ئایا هیچ شاهیدێک ههیه بۆ ئهو ڕووداوانهی که ئاماژه پێ
دهکرێت؟
• ئایا منداڵهکانیش ههن له بارودۆخهدا که باسی دهکرێت؟
• بێت وانه که درێژهی بێزارکردن یان ههڕهشهی تاوان دهبێت
لهمهو به دواشهوه یان نا.
• کارتێکردنی بارودۆخهکه لهسهر ژیانی ئاساییت چۆنه – ترس،
خۆشگوزهرانیی گشتی یان ژیانی ڕۆژانه؟
• ئهگهر داوای قهدهخهی نزیکبوونهوه فراوان بکهیت ،دهبێت ناوی
ئهو شوێنانه بڵێیت که لێی ههست به بێئاسوودهیی دهکهیت.
• ئایا داوای پاراستنهوه بۆ خۆت دهکهین یان بۆ منداڵهکانیش؟
له داوانامهکهدا باشه ئاماژه بکهیت به بهڵگهکانیش بۆ نموونه:
• بهڵگهنامهی دۆکتۆر یان کۆپیای بهڵگهی نهخۆشی
• بهڵگهکانی کارمهندی سۆسیاڵ یان خانهی ئاسوودهیی
• نامهکان ،پهیامهکانی ئیمهیڵ ،تێکست یان دیکه
• تۆمارهکانی تهلهفۆنی کراو یان وهرگیراو :ژمارهیان ،کات و
ناوهڕۆکهکانیان
• بارودۆخهکانی که شاهیدهکان ،بۆ نمونه دراوسێیهکان ،هاوڕێیهکان
یان هاوکارهکان بینیوه

ههر کهسێک که پێویستیی به پاراستنی گیانی،
تهندوروستیی یان ئازادی ههبێت یان بۆ ڕێگرتن
لهبهر بێزارکدنهوه مافی ههیه داوای قهدهخهکردنی
نزیکبوونهوه بکات .به قهدهخهکردنی نزیکبوونهوه
فهرمان دهدرێت که کهسێک نابێت پهیوهندی بکات
لهگهڵ یان به شێوهیێکی دیکه نزیک ببێت لهو کهسه.
قهدهخهکه ڕێگر نابێت له پهیوهندیکردنی پێویست .وێڕای
قهدهخهش ڕێگا دهدرێت که بۆ نموونه پهیوهندی بکرێت به هۆی
نهخۆشبوونی منداڵێکی هاوبهشی ههردوو ال .قهدهخهکردنی
نزیکبوونهوه به الی زۆرهوه بۆ ماوهی یهک ساڵه و له نێوان
ئهندامهکانی ههمان خێزانیشدا بۆ ماوهی سێ مانگ .مومکینه
درێژه پێی بدرێت.



قهدهخهی نزیکبوونهوه له دادگای سهرهتایی

قهدهخهکردنی نزیکبوونهوه له دادگای سهرهتاییهوه داوا دهکرێت
و له ماوهی چهند حهفتهیێکدا بڕیار لهسهر دهدرێت .ههندێک
جار ههیه که پۆلیس لێپرسینهوه دهکات لهسهر هۆیهکانی
قهدهخهکردنی نزیکبوونهوه بهر له دادگێڕی .ئهگهر پێویست
بێت پۆلیس دهتوانێت بڕیارێکی کاتی بدات که یهکسهر بهدی
بهێنرێت تا ئهو کاته که لێکۆڵینهوه و بڕیار لهسهر قهدهخهکردنی
نزیکبوونهوه بۆ ماوهیێکی درێژتر بدرێت.

بڕیار لهسهر داوای قهدهخهی نزیکبوونهوهی له دادگای
سهرهتایی دهدرێت که پێداچوونهوه دهکات لهسهر هۆیهکان و
بۆچوونی بهشدارهکان و شاهیدهکان دهگرێت.

قهدهخهکردنی نزیکبوونهوه دهتوانێت داوا بکرێت به شێوهی
ئاسایی ،فراوان یان ناو خێزانی.

وهکو هۆیهکانی قهدهخهی نزیکبوونهوهی بارودۆخهکان،
ههستکردنی به ههڕهشه ،بهڵگهکانی نووسراو و قسهکانی
شاهیدهکان ڕاچاو دهکرێن .توندوتیژیی پێشتر مهرج نیه بۆ دانانی
قهدهخه .بێزارکردن یان ههڕهشهی پێشتر دهتوانێت بهس بێت بۆ
فهرماندان .قهدهخهی نزیکبوونهوه دهتوانێت فهرمان بکرێت تا
ئهگهر کهسی قهدهخهکراو له دادگا ئامادهش نهبێت.

• کهسی که قهدهخهی نزیکبوونهوهی ئاسایی لهسهر بێت
نابێت بۆ الی پارێزراوهکه بێت یان به شێوهیێکی دیکه
پهیوهندی لهگهڵ بکات .ههروهها نابێت به دوای پارێزراوهکه
بچێت یان چاودێریی بکات.

داواکردنی قهدهخهی نزیکبوونهوه به  260ئێورۆ یه (بوهای
ساڵی  )2019ئهگهر قهدهخهی نزیکبوونهوه ئهمر نهکرێت.
کهسێک که یارمهتیی دادی وهربگرێت پێویست نیه ئهو پارهیه
بدات.

• کهسی که قهدهخهی نزیکبوونهوهی فراوان لهسهر بێت
نابێت بۆ ناونیشانێکی دیارکراو بڕوات ،بۆ نموونه ماڵ یان
کارگهی پارێزراوهکه .دهبێت فکرێکی باش لهسهر قهدهخهی
فراوان بکرێت ئهگهر ناونیشانی پارێزراوهکه نهێنی بێت.

قهدهخهی نزیکبوونهوه ئهو کاته دهستپێدهکات که دیار کراوه.
بهاڵم پێس_ئێڵکردنی قهدهخهی نزیکبوونهوه سزا نادرێت بهر
لهو کاته که کاربهدهستان قهدهخهلێکراوهکه ئاگادار بکرێت.
ههروهها پارێزراوی به قهدهخهی نزیکبوونهوه نابێت پهیوهندی
بکات لهگهڵ قهدهخهلێکراوهکه .بهس_دارهکان بۆیان نیه له نێوان
خۆیاندا کۆتایی به نزیکبوونهوه بێنن ،پێویستیی کۆتاییپێهێنان به
بڕیاری دادگا ههیه.

داواکارهکه دهتوانێت پارێزهر بهکاربێنێت ،یارمهتیدهرێکی دادیی
ڕێگاپێدراو یان یارمهتیدهرێکی گشتی .داواکارهکه بهرپرسیاره
تهنیا له خهرجهکانی یارمهتیدهرهکهی خۆی .له نووسینگهی
دادیهوه دهتوانێت داوای یارمهتیی دادیی گشتی بکرێت که به پێی
داهات و سامانی ههر کهسێک دهدرێت.

• کهسی که قهدهخهی نزیکبوونهوهی ناو خێزانی لهسهر بێت
نابێت دهبێت له ماڵی هاوبهشیان دهربچێت تا ئهگهر خانووی
خۆیش بێت .قهدهخهی نزیکبوونهوهی ناو خێزانی مومکینه
به هۆی مهترسیی لهسهر گیان ،تهندوروستی یان ئازادی
بدرێت ،بهاڵم نه به هۆی بێزارکردن.





بڕیارهکانی قهدهخهی نزیکبوونهوه له تۆماری پۆلیسدا
دهنووسرێن .ئهگهر قهدهخهی نزیکبوونهوه پێشێڵ بکرێت ،دهبێت
به پۆلیس ڕابگهیێندرێت .ئهگهر پۆلیس بانگ بکرێت ،باشه که
باسی قهدهخهی بڕیاری نزیکبوونهوه بکرێت .ئهگهر پێویست
بێت پۆلیس دهتوانێت کهسی قهدهخه کراو له الی پارێزراوهکه
دوور بخات .پێشێڵکردنی قهدهخهی نزیکبوونهوه تاوانه و سزا
دهدرێت به جهزای پاره یان به الی زۆرهوه یهک ساڵ زیندان.

