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داوای یارمه تی بکه . 
کارمه نده کانی فریاکه وتنی قوربانیی تاوان له  هه مووو قۆناخێکی 

دادگێڕیدا یارمه تی ده ده ن. ده توانین له  کاتی ڕاگه یاندنی 
تاوانه که دا، له  لێپرسینه وه دا، له  الی پارێزه ر و له  دادگێڕیدا 

یارمه تیت بکه ین. 

یارمه تی ده ده ین له  پێداچوونی هه سته کانی قۆناخه که  • 

یارمه تی ده ده ین له  به ڕێکخستنی پێویستیه کانی تایبه ت، بۆ  • 
نموونه  له  چۆنیه تیی چاوپێکه وتنی گومانلێکراوه که دا

یارمه تی ده ده ین له  په یداکردنی پارێزه ر یان قه ره بووکردنی  • 
خه رجه کانیدا

یارمه تی ده ده ین له  خۆئاماده کردنی بۆ سوڵحکرندا • 

یارمه تی ده ده ین له  له  داواکردنی قه ره بووی زیانه کان به   • 
ڕێگای لێسه ندنه وه  یان فۆرمه  پڕکردنی بۆ خه زینه ی ده وڵه ت

 زانیاریی زیاتر و هه موو خزمه ته کان: 

riku.fi

نه خشه 
 ته له فۆنی یارمه  تیدهر  116006

ده زگای ”ریکو”7  
ه رێمیی  نووسینگهه  ی

ه ن  و31  خزمھ تگهه  ی
له  هه موو لایێکه وه  

ه موو خزمھ تھ  وڵاه .ت
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  
ه موو لایێکی  خۆریای له  ه

وڵات. 

/rikosuhripaivystys @rikosuhrit

به  یارمه تیی: 



ڕاگه یاندنی تاوان 
قوربانی تاوان، پۆلیس یان هه ر که سێک ده توانێت ڕاگه یاندنی 

تاوان بکات. ئه وه  ده توانێت تۆمار بکرێت له  بنکه ی پۆلیس یان 
www.poliisi.fi له  هه ندێک  بابه تدا له سه ر ئینتێرنێت

ڕاگه یاندن باشه  له  زووترین کاتدا دوای ڕووداوه که  بکرێت بۆ 
ئاسانتر بێت لێکۆڵینه وه  له  سهر بکرێت. 

پۆلیس پرسیار ده کات که  ئایا قوربانی ده یه وێت گومانلێکراوه که  
سزا بدرێت. ئه گه ر قوربانیه که  نه یه وێت سزا بکرێت، 

به ڕێوه بردن له  تاوانه کانی خاوه نداوادا کۆتایی بێ دێت. له  
تاوانه کانی ژێر ده ستی داواکاری گشتیدا پۆلیس لێکۆڵینه وه  
ده کات و داواکار تۆمه تبار ده کات گومانلێکراوه که  تا ئه گه ر 

قوربانیه که ی داوای سزاش نه کات. له  هه ندێک بابه تی سووکدا 
پۆلیس پرسیار ده کات که  ئایا قوربانیه که  ڕازی ده بێت به  

سزادانه وه ی گومانلێکراوه که  به  بێ دادگێڕی. 

تۆمارکردنی ڕاگه یاندنی تاوان به  نامه یێک په سه ند ده کرێت. 
پۆلیس له سه ر بنه مای ڕاگه یاندنه که  ده ست به  لێکۆڵینه وه  ده کات. 

قوربانی تاوان مافی هه یه 
• ڕاگه یاندنه که  به  زمانێک بدات که  تێده گات
• به ڵگه نامه کانی گرینگ بۆی وه ربگێڕدرێن

• مته رجم بۆی بگیرێت له  لێپرسینه وه  و دادگا

 یارمه تیده ری دادگێڕی پاڵپشتیی دادی بۆ قوربانیه که  ده کات، بۆ نموونه  له  
داواکردنی قه ره بووکردنی زیانه کاندا. 

پاراستنی قوربانی 
ئه گه ر قوربانیه که  هه ست به  هه ڕه شه  بکات له  الیه ن  •

تاوانکاره که وه ، ده توانێت داوای قه ده خه ی نزیکبوونه وه ی بکات

پۆلیس قسه  ده کات له گه ڵ قوربانیه که  و هه ڵده سه نگێنێت که  ئایا    •
پێویستیی به  پاراستنێکی تایبه تی هه یه  له  ماوه ی لێکۆڵینه وه  و 

دادگێڕیدا

 • له  تاوانه کانی جددیدا قوربانیه که  مافی هه یه  زانیاری وه ربگرێت 
سه باره ت به  ئازادبوونی زیندانیه که 

لێکۆڵینه وه ی پۆلیس 
له  لێکۆڵینه وه دا شیکردنه وه ی ئه  وه ده کرێت که  چی ڕوویداوه ، 

به شداره کان کێن، به ڵگه نامه کان و زیانه کای ڕوداوه که  چین. جیا 
به  جیا لێپرسینه وه  له گه ڵ به شداره کان ده کرێت. 

پۆلیس ده توانێت واز له  لێکۆڵینه وه  بێنێت، ئه گه ر به ڵگه  بۆ 
تاوانه که  یان بکه ره  نه بن، تاوانه که  له  هه موو الیێکه وه  که م بێت، 
به شداره کان سوڵح بکه ن یان به  هۆیێکی دیکه ی یاسایی. ئه گه ر 

پێویست بێت، مومکینه  دیسان لێکۆڵینه وه  بکرێت بۆ جارێکی 
دیکه . 

به  ئاسایی پۆلیس یاداشتنامه یێکی ماتێریاڵه کان کۆ ده کاته وه  
که  بۆ داواکاری گشتی ده نێردرێت بۆ بڕیاردانی له سه ر 

تۆمه تبارکردن. به شاره کانی بابه ته که  مافیان هه یه  کۆپیێک له و 
یاداشتنامه یه   وهربگرن به  خۆرایی. 

بڕیاردانی داواکاری گشتی
داواکاری گشتی بڕیار له سه ر ئه وه  ده دات که  ئایا له سه ر تاوانه که  

و بکه ره که ی به ڵگه ی کافی هه ن و ئایا داوانه که  ئه وهایه  که  
پێویسته  داوایێک بکرێته وه . ئه گه ر داوکاری گشتی داوا بکاته وه ، 

بابه ته که  بۆ دادگای سه ره تایی ده ڕوات بۆ دادگێڕی له وێ به  
نووسین یان به  دانیشتن. بۆ به ڕێوه بردنی به  نووسین پێویستی 
به  ڕازیبوونی قوربانیه که  هه یه  و بکه ره که ش ده بێت ئیعتیراف 

کردبێت. 

 ئه گه ر داواکاری گشتی بڕیار بدات که  داوا ناکاته وه ، قوربانیه که  
مافی داواکردنه وه ی هه یه . بۆ ئه وه  پێویستیی قوربانیی تاوان 

به  ڕاوێژکاریی دادی هه یه  چونکه   کهسێک له  دادگا بدۆڕێنێت، 
ڕه نگه  خه رجه کانی زۆر ببن.   

سوڵحکردنی   به شداره کان ده توانن له  پرۆسه ی دادگێڕیدا باسی ڕووداوه کانی 
تاوانه که  ده که ن بۆ نموونه  به  ڕێگای ده  ستپێشخهری سوڵحکردن و ڕێکبکه ون 

له  سهر قه ره بووکردنی زیانه کان. ته نیا پۆلیس یان داواکاری گشتی ده توانێت 
ده ستپێشخه ری بکات له  سوڵحکردنی توندوتیژیی خێزانیدا. سوڵحکردنی فه رمی 

به  خۆرایی یه  و پێویستیی هه یه  به  ڕازیبوونی هه ردوو ال. ئه گه  ر به سوڵح بگه ن 
مومکینه  که  دادگێڕی نه کرێت یان په یمانی سوڵح ده توانێت ڕاچاو بکرێت بڕیاری 

دادگادا.

به ڕێوه  چوونی دانیشتن له دادگای 
 سهره تایی

به ر له  دانیشتنی دادگا قوربانیه که  بانگ ده کرێت بۆ دادگێڕی 
که  به ڵگه نامه ی پێراگه یاندن و داواکاری بۆ داخوازیه کانی 
قه ره بووکردنیش دێن. ئه وان ده بێت پڕ بکرێن و بۆ دادگا 

بنێردرێن. له  بانگه نامه که  دیار ده بێت که  ئایا پێویسته  به  خۆت 
ئاماده  ببیت. دانیشتنی دادگا له و شاره  ده بێت که  تاوان لێ کراوه . 
قوربانیه که  مافی هه یه  پاره ی ڕۆژانه   وهربگرێت، خه رجه کانی 

سه فه ر و پاره ی که  به  هۆی ئاماده نه بوونی له  کار له  ده ست 
بدات. 

له  دادگێڕیدا گوێ ده درێت به  بۆچوونی به شداره کان و شاهیده کان 
و داوای سزادان و قه ره بووکردنی پێشکه ش ده کرێت. له  دادگا 
مومکینه  ته نیا داوالێکراوه که  سزا بدرێت و ته نیا به  هۆی ئه و 
داوایه  که  تۆمه تبار کراوه . دادگێڕی به  ئاشکه رایه تییه  ئه گه ر 
دادگێڕ بڕیار نه دات که  بابه ته که  ”له  پشت ده رگای داخراو” 

به ڕێوه  ده چێت. 

بڕیار و داوای گۆڕانکاری
بڕیار یه کسه ر یان دوای چه ند حه فته یێک ده درێت. ماف 

هه یه  داوای گۆڕانکاری له سه ر بڕیاره که  بکرێت له  دادگای 
پێداچوونه وه . له  هه ندێک بابه ت دا سکااڵکردن پێویستیی به  

ڕێگاپێدان هه یه . دادگێڕی له  دادگای پێداچوونه وه ش وه کو له  
دادگای سه ره تایی یه . بۆ دادگای بااڵ پێویستی به  ڕێگاپێدانی 

سکااڵ هه یه . 

 قهره بووکردنی زیانه کان
قه ره بووی زیان که  په سه ند کراوه  مومکینه  له  داوالێکراوه که  

بسه ندرێت. یارمه تیده ری دادگێڕی ده توانێت له سه ر ناوی قوربانیه که  
داوای قه ره بووکردنی بکات له  بکه ری تاوانه که . زیانه کانی دژ به  

گیان، ته ندوروستی و ئازادی ده توانێت قه ره بوو کردنی له  خه زینه ی 
ده وڵه ت وه ربگرێت. 

 قهره بووکردنی زیانه کان  قوربانیه که  ده توانێت به  ووردی داواکانی خۆی پێشکه ش 
بکات سه باره  ت به  قه ره بووکردنی زیانه کان له  لێکۆڵینه وه ی پۆلیسدا، یان پاشان 

به ر له  دانیشتنی دادگا. 


