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وهکو خاوهن
داوا یان شاهد
له دادگا
– ڕێنمایی کرداری
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بهر له دانیشتنهوهی دادگا

دوای دانیشتنهوه دادگا

به شێوهیهکی سهرهکی چوونهوه بۆ ناو دادخانهکان به ڕێگای
پشکنینی ئاساییشی دهبێت .له دادخانه نووسینگهیهک ههیه که له سهر
تابلۆیهکانیان ناو ،کات و ساڵۆنی دانیشتنهوهی ههر بابهتهکی ئهو
ڕۆژه ههیه .بابهتهکانی ههر ساڵۆنێ ههروهها له بهر دهرگای ئهو
ساڵۆنهش نووسراون.

ڕۆژی دانیشتنهوهی دادگا زۆرینهی جار قورسن و بێتاقهتکهرن.
باشه که دوای ئهو ڕۆژه پشوو بدهیت و باسی تهجرووبهکانی
خۆت بۆ کهسێکی باوهڕ پێ کراو بکهیت .ئهگهر پێویستیت به ئهوه
ههبێت که له سهر بابهتهکه له گهڵ کهسێک قسه بکهیت ،دهتوانی
بۆ نموونه تهلهفۆن بۆ ژمارهی یارمهتیکهری خزمهتگوزاریی
فریاکهوتنی قوربانیانی تاوان ”ریکو” بکهیت 006 116

دادگێڕی له سهر خۆی هێواش بهڕێوه دهچێت ،بۆیه خۆت ئاماده
بکه بۆ چاوهڕوانی کرن .کاتهکانی ڕاگهیێندراو ته-قریبین .ئهگهر
ڕوخسهت پێت نهدرابێت که له دادخانهوه دهربچیت ،دهبێت له ساڵۆنی
چاوهڕوانی دا چاوهڕێ بیت.
ئهگهر خاوهن داوا بیت یان شاهد بیت و دهترسیت یان پێت ناخۆشه
که له گهڵ دژبهرهکهت له ههمان شوێن دا چاوهڕوان بیت ،دهتوانیت
ههروهها داوای شوێنهکی جیاواز بۆ چاوهڕێ کردن بکهیت.

ههموو خزمهتگوزاریی فریاکهوتنی قوربانیانی تاوان
riku.fi/palvelut

”ریکو” خزمهت دهکات بۆ قوربانیی تاوان،
کهسوکارهکانی قوربانیهکان و شاهدهکانی بابهتی
تاوان له سهرانسهری واڵت بێ پاره.

کاتێک که دانیشتنهوه ئهو بابهته دهست پێ دهکات ،عادهتهن به بانگ
کردنی ناوی داوا لێ کراو دهکرێت و ئهو کاته ههموو بهشدارهکانی
ئهو بابهته دهڕۆن بۆ ناو ژووری ساڵۆنهکه .نابێت که له کاتی
دادگێڕی دا بۆ دهرهوهی ساڵۆن بڕۆیت ،بهالم ئهگهر پێویست بێت،
دهتوانیی داوای پشوو دانهوه له دادگێڕ بکهیت .له بیرت نهچێت
که دهبێت بهر له چوونهوهی بۆ ناو ژووری ساڵۆنی دانیشتنهوه
تهلهفۆنهکهی خۆت بێدهنگ بکهیت.

چاالکیهکان به سپۆنسۆری:

بۆ ئهو خاوهن داوانه و شاهدانهی که له الیهن داواکاری گشتییهوه
بانگ کراون بۆ دادگا ،مومکینه که له کیسی خهزینهی دهوڵهتهوه
بۆ ڕۆژی دادگێڕی پارهی ڕۆژ ،خهرجهکانی سهفهر کردن به
ههرزانترین شێوه و ههروهها داهاتهکانی له دهست چووش بدرێت.
له نووسینگهی دادخانهوه دهتوانیت پرسیار بکهیت که چۆن دهتوانیت
داوای قهرهبوو بکهیت و وهربگریت .قهرهبووی که دهوڵهت بۆ ئاماده
بوونهوه له دادگا دهدات جیاوازه له قهرهبووی زیان که خاوهن داوا له
داوا لێ کراو داوا دهکات.

فعالیة ڤیزیتور ( )Visitorفي المحكمة – مشروع من تمویل
صندوق األمن الداخلي في أوروبا.

ههمیشه دهتوانیت له کارمهندهکان پرسیاری بۆ ڕاوێژکاری بکهیت.
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ئامادهبووان له دانیشتنهوهی دادگا

خودی بهڕێوهچوونی دادگێڕی

• بهڕێوهبهری دادگا واته دادگێڕی یاساناس
• کاتب
• ئهندامهکانی ژوری واته دادگێڕهکانی نهیاساناس بهشداری
دانیشتنهوهی له سهر ههندێک جۆره تاوان دهکهن .ههندێک
جاریش له جیاتی ژوری زیاتر دادگێڕی یاساناس بهشدار
دهبن.
• داواکاری گشتی
• خاوهن داوا واته قوربانی تاوان
• داوالێ کراو واته تۆمهتبار کراو له تاوان

• شاهید

بهڕێوهبهری دادگه له سهرهتایی دا پرسیار دهکات که ئایا ههموو
بهشدارهکان ئامادهن .ئهگهر ههندێک له بانگ کراوهکان ئامادهش
نهبووبن ،ههندێک حاڵهت ههن که دیسانیش بابهتهکه بهڕێوه
دهچێت .بهاڵم زۆر جاریش ههیه که دانیشتنهوهکه بۆ ڕۆژێکی دیکه
دوا بخرێت و پێویسته ههر کهس لهو ڕۆژه دا ئاماده ببێت .ئهگهر
دانیشتنهوهکه دوا بخرێت .خاوهن دا-واکان و شاهدهکانی که له
الیهن داواکاری گشتییهوه بانگ کراون مافیان ههیه مهسرهفهکانی
هاتوچۆیان بۆ قهرهبوو بکرێت.

ههروهها له دانیشتنهوهی دادگا دا مومکینه که یارمهتیدهر،
موتهرجم و چاودێری بهرژهوهندی ههبن .خاوهن داوا و شاهد
دهتوانن بۆ ماوهی پرۆسهی دادی یارمهتیدهر بۆ نموونه به ڕێگای
خزمهتوگزاریی فریاکهوتنی قوربانیانی تاوانهوه بگرن .چاودێری
بهرژهوهندی ئهو کاته ئاماده دهبێت ،ئهگهر خاوهن داواکه یان
تاوانبار کراوهکه له ژێر تهمهنی یاسایی دا بێت و سهرپهرشتهکهی
نهتوانێت بهرژوهندیهکانی بپارێزێر .ههروهها مومکینه که بۆ
کهسێکی به تهمهنیش چاودێری بهرژهوهندی فهرمان بکرێت.
دادگێڕی زۆرینهی جار کاراوه یه ،واته جهماوهر دهتوانێت بێت بۆ
تهماشا کردنی .ئهگهر دهتهوێت دادگێڕی له پشت دهرگای داخراو
دا ئهنجام بدرێت ،دهبێت بۆ ئهوه داوا بکهیت .دادگای سهرهتایی
تهنیا به هۆی تایبهت ڕوخسهتی دادگێڕیی دهرگای داخراو دهدات.
ههندێک جار خاوهن داوا یان شاهد نایهتێت که کهسی داوا لێ
کراو ببینێت .دادگای سهرهتایی دهتوانێت بڕیار بدات که پهردهیهک
یان دیوارێک له نێوانیان دا بێت یاخود له کاتی قسه کردنهوهیان دا
داوا لێ کراوهکه له ئهو شوێنه دا نهبێت.

داواکاری گشتی ،خاوهن داوا
و داوا لێ کراو پێکهوه
به ناو دهکرێن به بهشدارهکان.

دوای دڵنیا بوونهوه له ئامادهبوونی ههموو بهشداران ،شاهدهکان بۆ
دهرهوهی ساڵۆنهکه دهنێرن تا نۆرهی شاهدی کردنهوهیان بێت که
ئهو کاته به بڵندگۆ بانگ دهکرێن بۆ ساڵۆنهکه.

پێشکهشکردن و پێشوازیکردنی له داخوازیهکان
له سهرهتای دانیشتنهوهکه دا داواکاری گشتی و خاوهن داواکه
داخوازیهکانی خۆیان و هۆیهکانیان پێشکهش دهکهن .داوا لێ
کراوهکه وهاڵمی ئهو داوایانه دهدات و دهڵێت که ئایا ئهو داوایانه
به بۆچوونی ئهو ڕاستن یان نا.
له ههندێک حاڵهت دا مومکینه داوا بکرێت که لێکۆڵینهوهی باری
تهندوروستیی دهروونی بۆ داوا لێ کراوهکه بکرێت که ئهمه به
بڕیار دادگا دهبێت .بۆ ئهو ماوهیه بهڕێوه چوونی دادگێڕی ئهو
بابهته ڕادهوهستێت .دوای چهند مانگێک درێژه به دادگێڕی ئهو
بابهته دهدرێت .مهبهستی لێکۆڵینهوهکه ئهوه یه ،که ئایا بکهرهکه له
کاتی ئهنجام دانهوهی ئهو کریاره دا تێی دهگهیشت که چیی کردووه
یاخود به تهواوی یان ههندێک له سهر هۆشی خۆی نهبوو.
کهسێکی که له سهر هۆشی خۆی نهبووبێت جهزا ناکرێت.


بهشدارهکانی بابهتهکه بۆچوونی خۆیان سهبارهت به ڕووداوهکه
پێشکهش دهکهن .ئهوان ههروهها ئاماژه به بهڵگه نامه-کانی
که ههیانن دهکهن بۆ سهلماندنی ڕاستیهکه و ههروهها دهڵێن که
دهیانهوێت گوێ له قسهکانی کێ بگرێن و بۆچی.
ڕێزبهندیی پێشکهشکردنی بابهتهکان له ههموو قۆناخهکانی
دادگێڕی دا ئهوها یه :داواکاری گشتی ،خاوهن داوا و داوا لێ
کراو.

شاهدیکردن
له شاهدیکردن دا پێداچوونهوه لهگهڵ بهڵگه نامهکانی نووسراو
دهکرێت و گوێ له شاهدهکان دهگرێت .خاوهن داوا و داوا لێ
کراو مافیان ههیه که پرسیار له یهکتر و له شاهدهکان بکهن.
ئهگهر بهشدارهکان پارێزهریان ههبێت ،به شێوهیهکی گشتی ئهوان
پرسیارهکان ئاراسته دهکهن .قسهکان به شێوهیهکی گشتی تۆمار
دهکرێن.
شاهد و خاوهن داوا ئهرکیانه که ڕاستی بڵێن و درۆ نهکهن.
ئهمه مانای ئهوه یه که دهبێت ئهوان ههموو ئهو شتانه بڵێن که له
بابهتهکه دا دهزانن و له بیریانه .داوا لێ کراوهکه ئهو ئهرکهی نیه
چونکه پێویست ناکات هیچ کهسێک دژ به خۆی شاهدی بکات.

قسهکانی دوایین
بهشدارهکان دهتوانن له ئاخری دانیشتنهوهی دادگا دا کورتهباسێک
له ههموو قسه گرینگهکانی خۆیانهوه پێشکهش بکهن و پێشنیازی
خۆیان بۆ بڕیارهکه بڵێن .ئهگهر بهشدارهکان پارێزهریان ههبێت،
پارێزهرهکان ئهو قسهیه له ئاخر دا دهکهن.

بڕیار
له ئاخری دانیشتنهوهکه دا ساڵۆنهکه چۆڵ دهکرێت و ئهندامهکانی
دادگا دهمێنن بۆ بڕیار دانهوه له سهر تاوانبار کردنهوه و
ئاکامهکانی سزادانهوه.
بڕیارهکه دهتوانێت یهکسهر دوای دانیشتنهوهی دادگا بدرێت یاخود
پاشان دهربکرێت به له نووسینگهی دادگاوه که ڕۆژی بڕیاردانهوه
له دانیشتنهوهی دادگا دا ڕادهگهیێندرێت .بڕیاری نووسینگه
دهتوانێت له ئهوێوه پهیدا بکرێت یان بۆ پارێزهرهکان بنێردرێت .له
ههندێک حاڵهت دا مومکینه که بڕیارهکه به نامه یان به ئیمهیڵ بۆ
ماڵ بێت.
له کاتی بڕیار دانهوه دا دادگای سهرهتایی ڕێنمایی بۆ داوا کردنی
گۆڕانکاریش دهدات واته که دهبێت چۆن سکااڵ بکهیت ئهگهر به
بڕیارهکه ڕازی نهبیت.
ئهگهر تۆ به بڕیارهکه ڕازی نهبیت ،دهبێت له ماوهی  ۷ڕۆژ دا
له ڕۆژی بڕیار دانهوهوه دادگای سهرهتایی له نارزامهندی-ئهکهی
خۆت ئاگادار بکهیت .تۆ  ۳۰ڕۆژ کاتت ههیه که سکااڵ نامهکهی
خۆت پێشکهش بکهیت به دادگای پێداچوونهوه.
سکااڵکردن له بڕیاری دادگای پێداچوونهوه له بهردهم دادگای بااڵ
پێویستی به ڕوخسهتی سکااڵکردن له دادگای بااڵوه ههیه.

