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مافی ڕاوێژکاریی نهێنی لەگەڵ پارێزەرێک و  .1

 وەرگرتنی یارمەتیی یاسایی لەماوەی دیمانە دا
 
A. کەی؟ 

 
  دیمانە لەگەڵ مافی ئەوەت هەیە کە بەرلە

پارێزەرێک ڕاوێژی نهێنی بکەیت و لە ماوەی 
 دیمانە دا یارمەتیی یاسایی وەربگریت.

 ەک ەانیلکارێشێپ انی ەتاوانان وەئ رەگەئ 
 کێرۆج ەب ،ەکراو ەمانید تەڵگەل ەوەانەیبارەل
 ەل ەک ەیەسۆپر وەئ ێیپەسزادان بن، ب یاویش
 .نێدرەسزا د ەکراو یاریدا د C یشەب

B.  پارێزەر؟کام 
 
  تۆ ئازادیت کە لەگەڵ پارێزەرێک کە خۆت

 دەتەوێت ڕاوێژ بکەیت.
  بەپێی هەندێ مەرجی یاسایی، دەتوانیت لە

چوارچێوەی سیستەمی یاسایی دا، داوای 
پارێزەرێک بکەیت، کە هەموو یان بەشێکی 
بەخۆڕایی دەبێت. دەتوانیت داوای ئەو فۆرمە 

یاسایی بکەیت کە مەرجەکانی وەرگرتنی یارمەتیی 
تێدا نووسراوە. لەم حاڵەتە دا دەبێ لە 
نووسینگەی یارمەتیی یاسایی ئەنجومەنی 
پارێزەران داوا بکەیت کە پارێزەرێکت بۆ تەرخان 

 بکات.
 
C. ڕاوێژی نهێنی چۆن ئەنجام دەدرێت؟ 
 

 1ت بۆ نێردرابێت، و تێدا مافەکانی ژمارە داوەتنامەئەگەر 
وای دادەنن بەرلەوەی نووسرابێت و وترابێت کە ئەوان  4تا 

 لە دیمانەکە ئامادە ببیت لەگەڵ پارێزەرێک ڕاوێژت کردووە:
 

  ئیتر مافی دواخستنت پێ نادرێت چونکە پێشتر
دەرفەتی ئەوەت هەبووە کە لەگەڵ پارێزەرێک 

 ڕاوێژ بکەیت.
  ئەگەر نەتهەوێت پارێزەرێک یارمەتیت بدات، دەبێ

پێت بوترێت کە مافی ئەوەت هەیە هەتا کاتی 
)هەروەها  ەستپێکردنی دیمانە بێدەنگ بمێنیتەوەد

 .ببینە( 3خاڵی 

یان داوەتنامەی ناتەواوت  داوەتنامەت بۆ نەنێردراوەئەگەر 
 بۆ نێردراوە:

 
  دەتوانیت تەنیا یەک جار داوا بکەیت کە دیمانەکە

دوابخرێت بۆ ڕۆژێک یان کاتێکی تر بۆ ئەوەی 
 بتوانیت لەگەڵ پارێزەرەکەت ڕاوێژ بکەیت. 

 ۆ ئازادیت کە بڕیار بدەیت بە تەلەفۆن لەگەڵ ت
پارێزەرەکەت قسە بکەیت، و دوای ئەوە دەکرێت 

 دیمانەکە دەستی پێ بکرێت. 
 چاوەڕێ بیت هەتا  دەتوانیت لە شوێنی دیمانە

 پارێزەرەکەت دەگات. 
 
D. یارمەتیی یاسایی لە ماوەی دیمانە دا 
 

 خوارەوە:پارێزەرەکەت دڵنیایی دەکات لە ئەم بابەتانەی 
 

 مان و خۆ بە تاوانبار نەزانین مافی تۆ بۆ بێدەنگ
 ڕێزی لێ دەگیردرێت.

  ،شێوازی مامەڵە کردن لەگەڵ تۆ لە ماوەی دیمانە
و ئەوەی کە ئایا لە ژێر فشاری نەگونجاو دا یت 

 یان نە؛ 
  ئەوەی کە مافەکانت ڕوون دەکرێنەوە بۆت و

 دیمانەکان بەڕێکوپێکی بەڕێوە دەچن.
 

پارێزەرەکەت لەسەر ئەم بابەتانە تێبینیی هەبێت، ئەگەر 
دەتوانێت داوا بکات دەستبەجێ لەنێو بەیاننامەی 
دیمانەی پۆلیس دا تۆمار بکرێن. ڕەنگە پارێزەرەکەت داوا 
بکات کە لێکۆڵینەوە یان پرسوجۆیەکی تایبەت بکرێت 
یان لەگەڵ کەسێکی تایبەت دیمانە بکرێت. ڕەنگە ئەو 

بکات سەبارەت بە ئەو پرسیارانەی  داوای ڕوونکردنەوە
ڕەنگە ئەو هەندێ تێبینی و بۆچوون  .کە دەکرێن

سەبارەت بە لێکۆڵینەوە و دیمانە دەرببڕێت. ئەو ڕێگەی 
پێ نادرێت بەجێگەی تۆ وەاڵمی پرسیارەکان بداتەوە یان 

  ڕێگە بگرێت لە ئەنجامدانی دیمانە.
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E. دەتەوێ چاوپۆشی بکەیت لە ئەم مافەت؟ 
 

تۆ ناچار نیت کە داوای ڕاوێژ لەگەڵ پارێزەر بکەیت یان 
 بکەیت.داوای وەرگرتنی یارمەتی لە پارێزەر 

 
دەتوانیت بە ویستی خۆت و دوای بیرکردنەوەی پێویست 

 چاوپۆشی بکەیت لە بەکارهێنانی ئەم مافەت، ئەگەر:
 

 تۆ لە تەمەنی یاسایی دا بیت؛ 
  دوای ئەوەی کە تۆ بەڵگەیەکت بۆ ئەم مەبەستە واژۆ

 کرد و ڕێکەوتی واژۆکردنت لەسەر نووسی.
 
 ڕاگەیاندنی کورتەیەک لەبارەی تاوانەکان .2
 

  تۆ مافی ئەوەت هەیە کە بەکورتی زانیاریت پێ
بدرێت لەبارەی ئەو تاوانانەی کە لەسەریان 

 لەگەڵت دیامنە دەکرێت. 
 
 مافی بێدەنگ مانەوە .3
 

  لە هیچ قۆناخ و کاتێک دا کەس ناتوانێت تۆ ناچار
 بکات کە خۆت بە تاوانبار بزانیت.

  ،دوای ئەوەی کە تۆ ناسنامەی خۆت ڕاگەیاند
ار بدەیت کە ئیفادەیەک پێشکەش دەتوانیت بڕی

بکەیت، وەاڵمی ئەو پرسیارانە بدەیتەوە کە دەکرێن 
 یان بێدەنگ بمێنیتەوە.

 
 مافەکانی تر لە ماوەی دیمانە دا .4
 

 بەیاننامەو  ڕاگەیاندندیمانە خۆی بە چەند دانە 
دەست پێ دەکرێت. جیا لە دووبارە ڕاگەیاندنی 
کورتەیەک لەبارەی تاوانەکان و مافی تۆ بۆ 

 ئاگادار دەکرێیتەوە کە: هەروەهامان، بێدەنگ
 

  دەتوانیت داوا بکەیت هەموو ئەو پرسیارانە کە لێت
کراون و هەموو ئەو وەاڵمانەی کە تۆ داوتەتەوە 

 ڕێکە بەو شێوەی کە وتووتە تۆمار بکرێن؛
 ۆ دەتوانیت داوا بکەیت کە لێکۆڵینەوە یان ت

پرسوجۆیەکی تایبەت بکرێت یان لەگەڵ کەسێکی 
 تایبەت دیمانە بکرێت؛

  ئەو ئیفادانەی کە داوتە وەکوو بەڵگە لە بەردەم
 دادگا بە کار بهێنرێن.

  تۆ دەستبەسەر نیت و ئازادیت هەرکات بتەوێت
 بڕۆیت.

 امانە بە لە ماوەی دیمانە دا، دەتوانیت ئەو بەڵگەن
کار بهێنیت کە الی خۆتن، تا ڕادەیەک کە نەبێتە 

تۆ دەتوانیت، لە ماوەی  هۆی دواکەوتنی دیمانەکە.
دیمانە یان دوای دیمانە، داوا بکەیت ئەم 
بەڵگەنامانە بخرێنە سەر ئیفادەی دیمانەی پۆلیس 

 یان بدرێن بە تۆمارگەی دادگا.
 
 لە کۆتایی دیمانە دا .5
 

لە کۆتایی دیمانە دا، تێکستی دیمانەکەت پێ 
دەدرێت کە بیخوێنیتەوە. هەروەها دەتوانیت داوا 

 بکەیت کە بیخوێننەوە بۆت. 
 

پرسیارت لێ دەکرێت کە ئایا شتێک هەیە کە لە 
 ئیفادەکەت دا بیگۆڕیت یان زیادی بکەیت.

 
 یارمەتیی وەرگێڕی زارەکی .6
 

  پرۆسەی ئەگەر دەتەوێت بە زمانێک جیا لە زمانی
دادوەری قسە بکەیت، وەرگێڕێکی زارەکیی ڕەسمی 
بانگ دەکرێت بۆ ئەوەی لە ماوەی دیمانە دا 

 یارمەتیت بدات. ئەم یارمەتیە بەخۆڕاییە.
  ڕەنگە داوات لێ بکرێت کە ئیفادەکەت بە زمانی

 خۆت بنووسیت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تۆ دەتوانیت ئەم ڕوونکردنەوەی مافەکانت الی خۆت 
 هەڵبگریت.
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