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به ر له  دانیشتنه  وهی دادگا
به  شێوه یه کی سه ره کی چوونه وه  بۆ ناو دادخانه کان به  ڕێگای 

پشکنینی ئاساییشی ده بێت. له  دادخانه  نووسینگه یه ک هه یه  که  له  سه ر 
تابلۆیه کانیان ناو، کات و ساڵۆنی دانیشتنه وه  ی ههر بابه ته کی ئه و 

ڕۆژه  هه  یه. بابه ته کانی هه ر ساڵۆنێ هه روه ها له  به ر ده رگای ئه و 
ساڵۆنه ش نووسراون. 

دادگێڕی له  سه ر خۆی هێواش به ڕێوه  ده چێت، بۆیه  خۆت ئاماده  
بکه   بۆ چاوهڕوانی کرن. کاته کانی ڕاگه  یێندراو ته-قریبین. ئه گه ر 

ڕوخسه ت پێت نه درابێت که  له  دادخانه وه  ده ربچیت، ده بێت له  ساڵۆنی 
چاوه ڕوانی دا چاوه ڕێ بیت. 

ئه گه ر خاوه ن داوا بیت یان شاهد بیت و ده ترسیت یان پێت ناخۆشه  
که  له  گه ڵ دژبه ره که ت له  هه مان شوێن دا چاوه ڕوان بیت، ده توانیت 

هه روه ها داوای شوێنه کی جیاواز بۆ چ اوهڕێ کردن بکه یت. 

کاتێک که  دانیشتنه وه  ئه و بابه ته  ده ست پێ ده کات، عاده ته ن به  بانگ 
کردنی ناوی داوا لێ کراو ده کرێت و ئه و کاته  هه موو به شداره کانی 

ئه و بابه ته  ده ڕۆن بۆ ناو ژووری ساڵۆنه که . نابێت که   له کاتی 
دادگێڕی دا بۆ ده ره وه ی ساڵۆن بڕۆیت، به الم ئه گه ر پێویست بێت، 

ده توانیی داوای پشوو دانه وه  له  دادگێڕ بکه یت. له  بیرت نه چێت 
که  ده بێت به ر له  چوونه وه ی بۆ ناو ژووری ساڵۆنی دانیشتنه وه  

ته له فۆنه که  ی خۆت بێدهنگ بکه یت. 

بۆ ئه و خاوه ن داوانه  و شاهدانه ی که  له  الیه ن داواکاری گشتییه وه  
بانگ کراون بۆ دادگا، مومکینه  که  له  کیسی خه زینه ی ده وڵه ته وه  

 بۆ ڕۆژی دادگێڕی پارهی ڕۆژ، خه رجه کانی سه فه ر کردن به  
هه رزانترین شێوه  و هه روه ها داهاته کانی له  ده ست چووش بدرێت. 

له  نووسینگه ی دادخانه وه  ده توانیت پرسیار بکه یت که  چۆن ده توانیت 
داوای قه ره بوو بکه  یت و وهربگریت. قه ره بووی که  ده وڵه ت بۆ ئاماده  
بوونه وه  له  دادگا ده دات جیاوازه   له قه ره بووی زیان که  خاوه ن داوا له  

داوا لێ کراو داوا ده کات. 

هه میشه  ده  توانیت له کارمه نده کان پرسیاری بۆ ڕاوێژکاری بکه یت. 

دوای دانیشتنه وه  دادگا
ڕۆژی دانیشتنه وه  ی دادگا زۆرینهی جار قورسن و بێتاقه  تکهرن. 

باشه  که  دوای ئه و ڕۆژه  پشوو بده یت و باسی ته جرووبه کانی 
خۆت بۆ  کهسێکی  باوهڕ پێ کراو بکه یت. ئه  گهر پێویستیت  به ئه وه  

هه بێت که  له   سهر بابه ته که  له  گه ڵ که سێک قسه  بکه یت، ده توانی 
بۆ نموونه  ته له فۆن بۆ ژماره ی یارمه  تیکهری  خزمه تگوزاریی 
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ئاماده بووان له  دانیشتنه  وهی دادگا
به ڕێوه به ری دادگا واته  دادگێڕی یاساناس  •

کاتب  •
ئه ندامه کانی ژوری واته  دادگێڕه کانی نه یاساناس به شداری   •

دانیشتنه وه ی له  سه ر هه ندێک جۆره  تاوان ده که ن. هه ندێک 
جاریش له  جیاتی ژوری زیاتر دادگێڕی یاساناس به شدار 

ده بن. 
داواکاری گشتی  •

خاوه  ن داوا واته قوربانی تاوان  •
داوالێ کراو واته  تۆمه تبار کراو له  تاوان  •

یارمه تیده ری دادگێڕی واته  پارێزه ر یان دادناسێکی دیکه   •
شاهید  •

هه روه ها له  دانیشتنه وه ی دادگا دا مومکینه   که یارمه  تیدهر، 
موته رجم و چاودێری به رژه وه ندی هه بن. خاوه ن داوا و شاهد 

ده توانن بۆ ماوه ی پرۆسه ی دادی یارمه تیده ر بۆ نموونه  به  ڕێگای 
 خزمهتوگزاریی فریاکه وتنی قوربانیانی تاوانه وه  بگرن. چاودێری 

به رژه وه ندی ئه و کاته  ئاماده  ده بێت، ئه گه ر خاوه ن داواکه  یان 
تاوانبار کراوه که   له ژێر ته مه نی یاسایی دا بێت و سه رپه رشته که ی 

نه توانێت به رژوه ندیه کانی بپارێزێر. هه روه ها مومکینه  که  بۆ 
که سێکی به  ته مه نیش چاودێری به رژه وه ندی فه رمان بکرێت. 

دادگێڕی زۆرینه ی جار کاراوه  یه ، واته  جه ماوه ر ده توانێت بێت بۆ 
ته ماشا کردنی. ئه گه ر ده ته وێت دادگێڕی له  پشت ده رگای داخراو 
دا ئه نجام بدرێت، ده بێت بۆ ئه وه  داوا بکه یت. دادگای سه ره تایی 

ته نیا به  هۆی تایبه ت ڕوخسه تی دادگێڕیی ده رگای داخراو ده دات. 

هه ندێک جار خاوه ن داوا یان شاهد نایه تێت که  که سی داوا لێ 
کراو ببینێت. دادگای سه ره تایی ده توانێت بڕیار بدات که  په رده یه ک 
یان دیوارێک له  نێوا نیان دا بێت یاخود له کاتی قسه  کردنه وه یان دا 

داوا لێ کراوه که  له  ئه و شوێنه  دا نه بێت.

خودی به ڕێوه چوونی دادگێڕی
به ڕێوه به ری دادگه  له  سه ره تایی دا پرسیار ده کات که  ئایا هه موو 
به شداره کان ئاماده ن. ئه گه ر هه ندێک له  بانگ کراوه کان ئاماده ش 

نه بووبن، هه ندێک حاڵه ت هه ن که  دیسانیش بابه ته که  به ڕێوه  
ده چێت. به اڵم زۆر جاریش هه یه  که  دانیشتنه وه که  بۆ ڕۆژێکی دیکه  

دوا بخرێت و پێویسته  هه ر که س له و ڕۆژه  دا ئاماده  ببێت. ئه گه ر 
دانیشتنه وه که  دوا بخرێت. خاوه ن دا-واکان و شاهده کانی که  له  

الیه ن داواکاری گشتییه وه  بانگ کراون مافیان هه یه  مه سره فه کانی 
هاتوچۆیان بۆ قه ره بوو بکرێت. 

دوای دڵنیا بوونه وه  له  ئاماده بوونی هه موو به شداران، شاهده کان بۆ 
ده ره وه ی ساڵۆنه که  ده نێرن تا نۆره ی شاهدی کردنه وه یان بێت که  

ئه و کاته  به  بڵندگۆ بانگ ده کرێن بۆ ساڵۆنه که . 

پێشکه شکردن و پێشوازیکردنی له  داخوازیه کان
له  سه ره تای دانیشتنه وه که  دا داواکاری گشتی و خاوه ن داواکه  
داخوازیه کانی خۆیان و هۆیه کانیان پێشکه ش ده که ن. داوا لێ 

کراوه که  وه اڵمی ئه و داوایانه  ده دات و ده ڵێت که  ئایا ئه و داوایانه  
به   بۆچوونی ئهو ڕاستن یان نا. 

له  هه ندێک حاڵه ت دا مومکینه  داوا بکرێت که  لێکۆڵینه وه ی باری 
ته ندوروستیی ده روونی بۆ داوا لێ کراوه که  بکرێت که  ئه مه  به  
بڕیار دادگا ده بێت. بۆ ئه و ماوه یه  به ڕێوه  چوونی دادگێڕی ئه و 

بابه ته  ڕاده  وهستێت. دوای چه ند مانگێک درێژه  به  دادگێڕی ئه و 
بابه ته  ده درێت. مه به ستی لێکۆڵینه وه که  ئه وه  یه  ، که ئایا بکه ره که  له  
کاتی ئه نجام دانه وه ی ئه و کریاره  دا تێی ده گه یشت که  چیی کردووه  

یاخود به  ته واوی یان هه ندێک له  سه ر هۆشی خۆی نه بوو. 
که سێکی که  له  سه ر هۆشی خۆی نه بووبێت جه زا ناکرێت. 

پێشکه شکردنی بابه ته که 
به شداره کانی بابه ته که  بۆچوونی خۆیان سه باره ت به  ڕووداوه که  

پێشکه ش ده که ن. ئه وان هه روه ها ئاماژه  به  به ڵگه   نامه-کانی 
که  هه یانن ده که  ن بۆ سهلماندنی ڕاستیه که  و هه روه ها ده ڵێن که  

ده یانه  وێت گوێ له قسه کانی کێ بگرێن و بۆچی. 

ڕێزبه ن دیی پێشکهشکردنی بابه ته کان له  هه موو قۆناخه کانی 
دادگێڕی دا ئه وها یه : داواکاری گشتی، خاوه ن داوا و داوا لێ 

کراو. 

شاهدیکردن
له  شاهدیکردن دا پێداچوونه وه  له گه ڵ به ڵگه  نامه کانی نووسراو 
ده کرێت و گوێ له  شاهده کان ده گرێت. خاوه ن داوا و داوا لێ 
کراو مافیان هه یه  که  پرسیار له  یه کتر و له  شاهده کان بکه ن. 

ئه گه ر به شداره  کان پارێزهریان هه بێت، به  شێوه یه کی گشتی ئه وان 
پرسیاره کان ئاراسته  ده  کهن. قسه کان به  شێوه یه کی گشتی تۆمار 

 دهکرێن. 

شاهد و خاوه ن داوا ئه رکیانه  که  ڕاستی بڵێن و درۆ نه که ن. 
ئه  مه مانای ئه وه  یه  که  ده بێت ئه وان هه موو ئه و شتانه  بڵێن که  له  

بابه ته که  دا ده زانن و له  بیریانه . داوا لێ کراوه که  ئه و ئه رکه ی نیه  
چونکه  پێویست ناکات هیچ که سێک دژ به  خۆی شاهدی بکات. 

قسه کانی دوایین
به شداره کان ده توانن له  ئاخری دانیشتنه وه ی دادگا دا کورته باسێک 
له  هه موو قسه  گرینگه کانی خۆیانه وه  پێشکه ش بکه ن و پێشنیازی 
خۆیان بۆ بڕیاره که  بڵێن. ئه گه ر به شداره کان پارێزه ریان هه بێت، 

پارێزه ره  کان ئهو قسه یه  له  ئاخر دا ده که ن. 

بڕیار
له  ئاخری دانیشتنه وه که  دا ساڵۆنه که  چۆڵ ده کرێت و ئه ندامه کانی 

دادگا ده مێنن بۆ بڕیار دانه وه  له   سهر تاوانبار کردنه وه  و 
ئاکامه کانی سزادانه وه . 

بڕیاره که  ده توانێت یه کسه ر دوای دانیشتنه وه ی دادگا بدرێت یاخود 
پاشان ده ربکرێت به  له  نووسینگه ی دادگاوه  که  ڕۆژی بڕیاردانه وه  

له  دانیشتنه وه ی دادگا دا ڕاده گه یێندرێت. بڕیاری نووسینگه  
ده توانێت له  ئه وێوه  په یدا بکرێت یان بۆ پارێزه ره کان بنێردرێت. له  
هه ندێک حاڵه ت دا مومکینه  که  بڕیاره که  به   نامه یان به  ئیمه یڵ بۆ 

ماڵ بێت. 

له  کاتی بڕیار دانه وه  دا دادگای سه ره تایی ڕێنمایی بۆ داوا کردنی 
گۆڕانکاریش ده دات واته  که  ده بێت چۆن سکااڵ بکه یت ئه گه ر به  

بڕیاره که  ڕازی نه بیت. 

ئه گه  ر تۆ به بڕیاره که  ڕازی نه بیت، ده بێت له   ماوهی ۷ ڕۆژ دا 
له  ڕۆژی بڕیار دانه وه وه  دادگای سه ره تایی له  نارزامه ندی-ئه که ی 
خۆت  ئاگادار بکهیت. تۆ ۳۰ ڕۆژ کاتت هه یه   که سکااڵ نامه که ی 

خۆت پێشکه ش بکه یت به  دادگای پێداچوونه وه . 

سکااڵکردن له  بڕیاری دادگای پێداچوونه وه  له  به رده م دادگای بااڵ 
 پێویستی به ڕوخسه تی سکااڵکردن له  دادگای بااڵوه  هه یه . 

 داواکاری گشتی، خاوهن داوا
و داوا لێ کراو پێکه وه 

به  ناو ده کرێن به   بهشداره کان. 


