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قوربانی تاوان
له پرۆسهی
دادگێڕیدا
ڕێبهرنامهکانی فریاکهوتنی تاوان ●

نهخشه

داوای یارمهتی بکه.

تهلهفۆنی یارمهتیدهر 116 006
ده زگای ”ریکو”7
نووسینگهه ی هرێمیی
و 31ﺧزﻣﮫ تگهه ی هن
له هه موو لایێکه وه
وڵاه .ت هﻣوو ﺧزﻣﮫ ﺗﮫ
کان و زانیاریی ﭘﮫ یوه
ندیکردن:

riku.fi
ده زگای ”ریکو” یارمه تیی
قوربانیه کانی تاونا،
که سوکارک هانیان و شایهده
کانی دادگێڕی دک هات به
خۆریای له ه هموو لایێکی
وڵات.
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@rikosuhrit

به یارمهتیی:

/rikosuhripaivystys

کارمهندهکانی فریاکهوتنی قوربانیی تاوان له ههمووو قۆناخێکی
دادگێڕیدا یارمهتی دهدهن .دهتوانین له کاتی ڕاگهیاندنی
تاوانهکهدا ،له لێپرسینهوهدا ،له الی پارێزهر و له دادگێڕیدا
یارمهتیت بکهین.
• یارمهتی دهدهین له پێداچوونی ههستهکانی قۆناخهکه
• یارمهتی دهدهین له بهڕێکخستنی پێویستیهکانی تایبهت ،بۆ
نموونه له چۆنیهتیی چاوپێکهوتنی گومانلێکراوهکهدا
• یارمهتی دهدهین له پهیداکردنی پارێزهر یان قهرهبووکردنی
خهرجهکانیدا
• یارمهتی دهدهین له خۆئامادهکردنی بۆ سوڵحکرندا
• یارمهتی دهدهین له له داواکردنی قهرهبووی زیانهکان به
ڕێگای لێسهندنهوه یان فۆرمه پڕکردنی بۆ خهزینهی دهوڵهت
زانیاریی زیاتر و ههموو خزمهتهکان:

riku.fi

ڕاگهیاندنی تاوان

لێکۆڵینهوهی پۆلیس

قوربانی تاوان ،پۆلیس یان ههر کهسێک دهتوانێت ڕاگهیاندنی
تاوان بکات .ئهوه دهتوانێت تۆمار بکرێت له بنکهی پۆلیس یان
له ههندێک بابهتدا لهسهر ئینتێرنێت www.poliisi.fi
ڕاگهیاندن باشه له زووترین کاتدا دوای ڕووداوهکه بکرێت بۆ
ئاسانتر بێت لێکۆڵینهوه لهسهر بکرێت.

له لێکۆڵینهوهدا شیکردنهوهی ئهوه دهکرێت که چی ڕوویداوه،
بهشدارهکان کێن ،بهڵگهنامهکان و زیانهکای ڕوداوهکه چین .جیا
به جیا لێپرسینهوه لهگهڵ بهشدارهکان دهکرێت.

پۆلیس پرسیار دهکات که ئایا قوربانی دهیهوێت گومانلێکراوهکه
سزا بدرێت .ئهگهر قوربانیهکه نهیهوێت سزا بکرێت،
بهڕێوهبردن له تاوانهکانی خاوهنداوادا کۆتایی بێ دێت .له
تاوانهکانی ژێر دهستی داواکاری گشتیدا پۆلیس لێکۆڵینهوه
دهکات و داواکار تۆمهتبار دهکات گومانلێکراوهکه تا ئهگهر
قوربانیهکهی داوای سزاش نهکات .له ههندێک بابهتی سووکدا
پۆلیس پرسیار دهکات که ئایا قوربانیهکه ڕازی دهبێت به
سزادانهوهی گومانلێکراوهکه به بێ دادگێڕی.
تۆمارکردنی ڕاگهیاندنی تاوان به نامهیێک پهسهند دهکرێت.
پۆلیس لهسهر بنهمای ڕاگهیاندنهکه دهست به لێکۆڵینهوه دهکات.

• ڕاگهیاندنهکه به زمانێک بدات که تێدهگات
• بهڵگهنامهکانی گرینگ بۆی وهربگێڕدرێن
• متهرجم بۆی بگیرێت له لێپرسینهوه و دادگا
یارمهتیدهری دادگێڕی پاڵپشتیی دادی بۆ قوربانیهکه دهکات ،بۆ نموونه له
داواکردنی قهرهبووکردنی زیانهکاندا.

پاراستنی قوربانی

• ئهگهر قوربانیهکه ههست به ههڕهشه بکات له الیهن
تاوانکارهکهوه ،دهتوانێت داوای قهدهخهی نزیکبوونهوهی بکات
• پۆلیس قسه دهکات لهگهڵ قوربانیهکه و ههڵدهسهنگێنێت که ئایا
پێویستیی به پاراستنێکی تایبهتی ههیه له ماوهی لێکۆڵینهوه و
دادگێڕیدا
• له تاوانهکانی جددیدا قوربانیهکه مافی ههیه زانیاری وهربگرێت
سهبارهت به ئازادبوونی زیندانیهکه

پۆلیس دهتوانێت واز له لێکۆڵینهوه بێنێت ،ئهگهر بهڵگه بۆ
تاوانهکه یان بکهره نهبن ،تاوانهکه له ههموو الیێکهوه کهم بێت،
بهشدارهکان سوڵح بکهن یان به هۆیێکی دیکهی یاسایی .ئهگهر
پێویست بێت ،مومکینه دیسان لێکۆڵینهوه بکرێت بۆ جارێکی
دیکه.
به ئاسایی پۆلیس یاداشتنامهیێکی ماتێریاڵهکان کۆ دهکاتهوه
که بۆ داواکاری گشتی دهنێردرێت بۆ بڕیاردانی لهسهر
تۆمهتبارکردن .بهشارهکانی بابهتهکه مافیان ههیه کۆپیێک لهو
یاداشتنامهیه وهربگرن به خۆرایی.

بڕیاردانی داواکاری گشتی
داواکاری گشتی بڕیار لهسهر ئهوه دهدات که ئایا لهسهر تاوانهکه
و بکهرهکهی بهڵگهی کافی ههن و ئایا داوانهکه ئهوهایه که
پێویسته داوایێک بکرێتهوه .ئهگهر داوکاری گشتی داوا بکاتهوه،
بابهتهکه بۆ دادگای سهرهتایی دهڕوات بۆ دادگێڕی لهوێ به
نووسین یان به دانیشتن .بۆ بهڕێوهبردنی به نووسین پێویستی
به ڕازیبوونی قوربانیهکه ههیه و بکهرهکهش دهبێت ئیعتیراف
کردبێت.
ئهگهر داواکاری گشتی بڕیار بدات که داوا ناکاتهوه ،قوربانیهکه
مافی داواکردنهوهی ههیه .بۆ ئهوه پێویستیی قوربانیی تاوان
به ڕاوێژکاریی دادی ههیه چونکه کهسێک له دادگا بدۆڕێنێت،
ڕهنگه خهرجهکانی زۆر ببن.
سوڵحکردنی بهشدارهکان دهتوانن له پرۆسهی دادگێڕیدا باسی ڕووداوهکانی
تاوانهکه دهکهن بۆ نموونه به ڕێگای دهستپێشخهری سوڵحکردن و ڕێکبکهون
لهسهر قهرهبووکردنی زیانهکان .تهنیا پۆلیس یان داواکاری گشتی دهتوانێت
دهستپێشخهری بکات له سوڵحکردنی توندوتیژیی خێزانیدا .سوڵحکردنی فهرمی
به خۆرایی یه و پێویستیی ههیه به ڕازیبوونی ههردوو ال .ئهگهر به سوڵح بگهن
مومکینه که دادگێڕی نهکرێت یان پهیمانی سوڵح دهتوانێت ڕاچاو بکرێت بڕیاری
دادگادا.

بهڕێوهچوونی دانیشتن له دادگای
سهرهتایی
بهر له دانیشتنی دادگا قوربانیهکه بانگ دهکرێت بۆ دادگێڕی
که بهڵگهنامهی پێراگهیاندن و داواکاری بۆ داخوازیهکانی
قهرهبووکردنیش دێن .ئهوان دهبێت پڕ بکرێن و بۆ دادگا
بنێردرێن .له بانگهنامهکه دیار دهبێت که ئایا پێویسته به خۆت
ئاماده ببیت .دانیشتنی دادگا لهو شاره دهبێت که تاوان لێ کراوه.
قوربانیهکه مافی ههیه پارهی ڕۆژانه وهربگرێت ،خهرجهکانی
سهفهر و پارهی که به هۆی ئامادهنهبوونی له کار له دهست
بدات.
له دادگێڕیدا گوێ دهدرێت به بۆچوونی بهشدارهکان و شاهیدهکان
و داوای سزادان و قهرهبووکردنی پێشکهش دهکرێت .له دادگا
مومکینه تهنیا داوالێکراوهکه سزا بدرێت و تهنیا به هۆی ئهو
داوایه که تۆمهتبار کراوه .دادگێڕی به ئاشکهرایهتییه ئهگهر
دادگێڕ بڕیار نهدات که بابهتهکه ”له پشت دهرگای داخراو”
بهڕێوه دهچێت.

بڕیار و داوای گۆڕانکاری
بڕیار یهکسهر یان دوای چهند حهفتهیێک دهدرێت .ماف
ههیه داوای گۆڕانکاری لهسهر بڕیارهکه بکرێت له دادگای
پێداچوونهوه .له ههندێک بابهت دا سکااڵکردن پێویستیی به
ڕێگاپێدان ههیه .دادگێڕی له دادگای پێداچوونهوهش وهکو له
دادگای سهرهتایی یه .بۆ دادگای بااڵ پێویستی به ڕێگاپێدانی
سکااڵ ههیه.
قهرهبووکردنی زیانهکان

قهرهبووی زیان که پهسهند کراوه مومکینه له داوالێکراوهکه
بسهندرێت .یارمهتیدهری دادگێڕی دهتوانێت لهسهر ناوی قوربانیهکه
داوای قهرهبووکردنی بکات له بکهری تاوانهکه .زیانهکانی دژ به
گیان ،تهندوروستی و ئازادی دهتوانێت قهرهبوو کردنی له خهزینهی
دهوڵهت وهربگرێت.
قهرهبووکردنی زیانهکان قوربانیهکه دهتوانێت به ووردی داواکانی خۆی پێشکهش
بکات سهبارهت به قهرهبووکردنی زیانهکان له لێکۆڵینهوهی پۆلیسدا ،یان پاشان
بهر له دانیشتنی دادگا.

