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ئەم 
نامیلکەیە 

بۆچی 
هەیە؟

ئەوەی بۆ دادبینیی)دادگایی( بانگهێشت دەکرێت، ڕەنگە هەست بە 
پەشۆکاویی و نیگەرانی بکات. لەوانەیە ئەمە یەکەم جار بێت کە 

مرۆڤ لە دادگەیەک بێت. ئەگەر مرۆڤ پتر لەسەر ئەوانە بزانێت کە 
پێشتر، لەکاتی وە پاش دادبینییەکە ڕووئەدات، ڕەنگە هەستپێکردنی 

باشتر بێت. 
ئەم نامیلکەیە پێوەندە بە چۆنێتی کردنی دادبینییە و نیاز وایە کە 

لە کاتی دادبینییەکەدا وەک پشتگیریەک بێت. نامیلکەکە ئەو بەشە 
لێکجیاوازانە بەسەردەکاتەوە کە دادبینییەکە لێ پێکهاتووە و چی 

لەوانەی لەگەڵ دادبینییەکەدان چاوەڕوان دەکرێت.
 www.rattegangsskolan.se لەوێدا مرۆڤ دەتوانێت

 زانیاریی پتر لەسەر چۆنێتی بەڕێوەچوونی دادبینیی لەم ماڵپەڕە هەیە
سەیری فیلمی دادبینییەک بکات و گوێ بیستی ئەو کەسانە ببێت کە 

زانیاریی جۆراوجۆریان لە دادبینییەکدا هەیە و کە باس لە ئەرکەکانی 
خۆیان دەکەن. 

ڕەنگە ئەوە بەسەرهاتێکی ناخۆش بیت کە دووچاری تاوانلێکرن 
ببیتەوە. گەر تۆ دەتەوێت پتر لەسەر ئەو پشتگیرییانە بزانیت کە هەن 
و کامانەن ئەو مافانەی کە تۆ هەتن، دەتوانیت پتر لەسەر ئەمە لێرەدا 

 www.jagvillveta.se بخوێنیتەوە :        !!!!!
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تۆمەتبار
ئەوەی گومانی لێدەکرێت کە 

تاوانێکی کردبێت پێێدەگوترێت 
تۆمەتبار.

دادگا دادخوازییەکە بەتاقی 
دەکاتەوە

لە دادگاکەدا بڕیار دەدرێت ئایا 
گومانلێکراو بە تاوانەکە مەحکوم 

بکرێت.

کۆبوونەوەی سەرەکی دادگا 
ناوێکی تر بۆ دادبینی.

ئایا دادبینییەک 
چی یە؟

دادبینی، کۆبوونەوەیە لە دادگایەکدا. لە کاتی دادبینیدا دەبێت دادگا 
بڕیار لەسەر ئەوە بدات کە ئایا ئەوەی بە تاوانەکە گومانلێکراوە 

حوکم بدرێت یان نا. وای پێدەگوترێت چونکە دادگا دادخوازییەکە 
دەخاتە ژێر تاقیکردنەوەوە. ئەگەر دادوەرەکان گەیشتنە ئەوەی کە 

گومانلێکراو تاوانبارە بە تاوانەکە، ئەوەش بڕیار ئەدەن کە ئەو 
کەسە کام سزایە وەربگرێت. 

لە سوید سێ جۆر ئاست لە دادگا هەیە کە لە کێشەی تاواندا 
حوکم دەردەکەن، یاوەکو بڵێین تاوانی گومانلێکراو دەگرنە خۆ.

دادگای بەرایی 
دادگای تێهەڵچوونەوە

دادگای بااڵ

ئەم نامیلکەیە دەربارەی دادبینییە لە دادگای بەراییدا، ئەو 
دادگایەی کە یەکەمینە لە لەخۆگرتنی کێشەیەکی تاوان. 

دادبینییەکانی دادگای تێهەڵچوونەوە و دادگای بااڵ کاتێک 
دەکرێن کە یەکێک پاش دادبینی لە دادگای بەرایی داواکاری 

تێهەڵچوونەوەی کردبێت.
دادبینییەک پێشی دەگوترێت کۆبوونەوەی سەرەکیی دادگا. 

ئەوانەی لە کێشەی تاوانەکەدا تێوەگالون، بۆ نموونە شاهیدەکان و 
ئەوەی دووچاری تاوانەکە کراوە بۆ دادگا بانگهێشت دەکرێن بۆ 

ئەوەی باس لەو ڕووداوە بکەن کە دادبینییەکەی لەسەر دەکرێت. 
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ڕێگاکەی بۆ 
دادبینییەکە دەچێت
ئەوەی کە دووچاری تاوان کراوە )دادخواز( یاخود بوە بە 

شایەتی )شاهدی(تاوانێک، دەکرێت بۆ دادبینییەکە بانگهێشت 
بکرێت. مرۆڤ نامەیەکی بۆ ماڵەوە بۆ دێت، کە بانگهێشتێکە. لە 

بانگهێشتەکەدا نووسراوە کە مرۆڤ دەبێت بۆ دادبینییەکە بێت. 
هەمو ئەوانەی بۆ دادبینییەکە بانگهێشت دەکرێن دەبێت باس لە 

تاوانەکە لەبەردەم دادگادا بکەن.
پێش دادبینییەکە، پۆلیس لێکۆڵینەوەی سەرەکی)سەرەتایی( 
کردووە. کاتێک کە تاوانەکە دژی منداڵ کرابێت، ئەوا هەمیشە 
لەالیەن دادستێنەوە )داواکاری گشتیی( یەوە ڕابەریی دەکرێت. 
لەکاتی لێکۆڵینەوەی سەرەکیدا، پۆلیس یان دادستێن )داواکاری 

گشتی(لێپرسینەوەیان لەگەڵ گومانلێکراو کردووە. زۆرجار 
پۆلیس لێپرسینەوە لەگەڵ کەسانی تریشدا کە زانیارییان لەسەر 
تاوانەکە هەیە کردووە، بۆ نموونە، دادخواز یان شایەتەکان کە 

شتێکیان دیوە یان بیستوە.

کاتێک لێکۆڵینەوە سەرەکییەکە تەواوبوو، دەبێت دادستێن 
بڕیار لەسەر ئەوە بدات کە ئایا ئەوەی گومانی لێکراوە 

دادخوازی لێ بکرێت یان نا. ئەگەر دادستێن پێیوابوو کە 
بەڵگەی بەپیی پێویست هەن بۆ ئەوەی دادگا بتوانێت گومانلێکراو 

مەحکوم بکات، ئەوا دادستێن بە دادگای دەدات. ئەمە مانای 
ئەوەیە کە دادبینی دەبێت.

دادخواز
ئەوەی دووچاری تاوان دەکرێت 

پێیدەگوترێت دادخواز لە 
دادبینییەکەدا.

لێکۆڵینەوەی سەرەکی 
لێکۆڵینەوەی پۆلیس لەسەر تاوانەکە.

دادخوازی
داواکارییەک لەالیەن دادستێنەوە 

بەوەی کە دادگا کەسێک بۆ تاوانێک 
مەحکوم بکات.

دادستێن
دەبێت بیسەلمێنێت کە تۆمەتبارکراو 

تاوانەکەی کردوە. دادستێن دەبێت 
باسیش لە تاوانەکە بکات و 
بەڵگەکانیش پێشکەش بکات.
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ئایا مرۆڤ دەبێت بۆ دادبینییەکە بێت؟
ئەوەی بانگهێشتنی بەدەست گەیشتبێت، دەبێت بۆ دادبینییەکە 
بێت. ئەوە گرنگە چونکە هەموو باسەکان پێویستن بۆ ئەوەی 

دادگا بتوانێت بە بڕیارێک بگات. ئەگەر مرۆڤ نەخۆشکەوت 
یان لەبەر هەر هۆکارێکی تر نەتوانێت بێت، دەبێت ماوەیەکی 

باش پێش دادبینییەکە پەیوەندی بە دادگاوە بگرێت. ئەوسا دادگاکە 
بڕیار دەدات کە ئایا ئەو هۆکارەی مرۆڤ هەیەتی بۆ نەهاتن بۆ 

دادگا پەسەندە یان نا.
نەهاتن بۆدادبینییەکە، بەبێ ڕاگەیاندن لەسەری، ڕەنگە ئەوە 

بگەیەنێت کە مرۆڤ دەبێت پارە بدات کە پێیدەڵێن تاوانانە. جا 
مرۆڤ دەبێت چەند پارە بدات، ئەوە لە بانگهێشتەکەدا نووسراوە. 
هەمان شت کاری پێدەکرێت ئەگەر دادگا ڕای وا بێت کە ئەوەی 
مرۆڤ پێشکەشی دادگای کردوە، پاساوی ڕەوا نییە بۆ نەهاتن. 

لێرەدا مەترسی ئەوەش هەیە کە هێنان بۆ دادگا لەالیەن پۆلیسەوە 
بکرێت.

 

ژمارە تەلەفۆنی دادگای بەرایی لەسەر بانگهێشتەکە نووسراوە و 
www.domstol.se لێرەش هەیە
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کامانەن ئەوانەی لەگەڵ دادبینییەکەدان؟
چەند کەسانێک لە کاتی دادبینییەکەدا لە ژوورەکەدا هەن. ئەوانە 

زوربەی جاران ئەمانەن: 

دادوەر و ئەندامانی دادگا 
نووسەریی کۆنووس

دادستێن 
دادخواز
تۆمەتبار

دادخواز جاروبار کۆمەک لە یاریدەدەری دادخواز وەردەگرێت 
و تۆمەتبار پارێزەرێکی بۆ یارمەتیدان هەیە. هەروەها دەکرێت 

 شاهیدەکان، لێزان و تەرجومانەکان لەکاتی دادبینییەکەدا 
لەگەڵدا بن.

ئەوانەی دادخواز و تۆمەتبارن لە کێشەی تاواندا پێیان 
دەگوترێت الیەنەکانی کێشەکە/بابەتەکە.

دادوەر و ئەندامانی دادگا لە کێشەی تاواندا حوکم دەدەن.
زوربەی جاران چوار دادوەران لەگەڵ دادبینییەکەدا ئەبن: 
یەک دادوەری یاسازان کە سەرۆکە و سێ ئەندامی دادگا. 

سەرۆکەکە ڕابەری دادبینییەکە دەکات و ڕێکخستنی ناو هۆڵی 
دادگا ڕادەگرێت. لە ماوەی دادبینییەکەدا ئەندامانی دادگا تەنها 

گوێدەگرن، بەاڵم ئەوان پاشان لەگەڵدان و پێکەوە لەگەڵ سەرۆکی 
دادگادا بڕیار دەگرن، کە ئایا دادگا تۆمەتبار بە تاوانەکە مەحکوم 

بکات. جاروبار ڕوودەدات کە سەرۆک خۆی حوکم دەدات.

نووسەریی کۆنووس، ئەوی ڕوودەدات دەینووسێتەوە.
نووسەریی کۆنووس ئەوی لە دادبینییەکەدا ڕوودەدات 

دەینووسێتەوە و ئاگای لە کەرەسە تەکنیکییەکانە کە لێپرسینەوەکە 
تۆماردەکەن.
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دادستێن دەبێت بیسەلمێنیت کە تۆمەتبار تاوانەکەی کردوە. 
ئەرکی دادستین ئەوەیە بیسەلمێنێت کە تۆمەتبار تاوانەکەی 

کردوە. دادستێن دەبێت هەروەها تاوانەکە بۆ دادگا باس بکات و 
بەڵگەکان پێشکەش بکات.

دادخواز ئەوەیە کە دووچاری تاوان کراوە
ئەوەی دووچاری تاوان کراوە پێیدەگوترێت دادخواز.

تۆمەتبار ئەوەیە کە بۆ تاوانەکە گومانلێکراوە
ئەوەی کە بۆ تاوانەکە گومانلێکراوە، پێیدەگوترێت تۆمەتبار

یاریدەدەری دادخواز یارمەتی دادخواز ئەدات
ئەوەی کە دووچاری تاوانی مەترسیدار کراوە، دەتوانێت 

پشتگیری و یارمەتی لە کەسێکەوە کە خوێندەواری یاسازانی 
هەیە وەربگرێت کە پێیدەگوترێت یاریدەدەری دادخواز.

پارێزەر یارمەتی تۆمەتبار دەدات
ئەوەی کە تۆمەتبارکراوە دەتوانێت پارێزەرێکی هەبێت کە 

یارمەتیی بدات لەوەدا کە شێوەی گێڕانەوەی خۆی بۆ ئەوەی 
ڕوویداوە پێشکەش بکات. ئەو کەسە پێێدەگوترێت پارێزەری 

تۆمەتبار یاخود تەنها پارێزەر. 

کەسانی تریش دەکرێت لە ماوەی دادبینییەکەدا هەبن
دەکرێت لە کۆبوونەوەی سەرەکیدا کەسانێک هەبن کە یارمەتی 
پێشکەش بکەن لەوەی کە دیمەنێکی ڕوون لەسەر ڕووداوەکە 

بخەنەپێش. ئەوە ڕەنگە شایەتەکان بن کە شتیان لەسەر 
ڕووداوەکە دیوە یان بیستووە. شایەتەکە دەبێت بۆ دادگای باس 

بکات کە ئەو چی دیوە یان بیستووە و وەاڵمی پرسیارەکانی 
دادستێن و هەم پارێزەرەکە بداتەوە.

جاروبار کەسانی پسپۆڕیش لە هۆڵی دادگە هەن. ئەوانە 
پسپۆڕی هەمەجۆرەن، بۆ نموونە پزیشکێ کە لەو زیانە)پێکانە( 
جۆراوجۆرانە دەدوێت کە تاوانلێکراو هەیبووە. ئەگەر پێویست 

بوو تەرجومانیش لە کاتی دادبینییەکەدا ئامادە دەبن. 
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ئایا هەر کەسێک کە هەیە بۆی هەیە گوێ لە 
دادبینییەکە بگرێت؟

وا باوە کە کۆبوونەوەی دادگا گشتیی بێت. ئەمە مانای ئەوەیە 
کە هەر کەسێک دەیەوێت بۆی هەیە بۆ هۆڵی دادگا بێت و 
گوێ لە دادبینییەکە بگرێت. ئەگەر دادبینییەکە ڕووداوی بە 

تایەبەت ناسک بگرێتەخۆ یاخود ئەوەی کە لێپرسینەوەی لەگەڵ 
دەکرێت لەژێر ١٥ ساڵەوە بێت ئەوا دادگا دەتوانێت بڕیار 

بدات کە کەسانێکی دیاریکراو لە هۆڵی دادگادا بمێننەوە. ئەمە 
پێیدەگوترێت کە دادبینی لە پشت دەرگای داخراوەوە دەکرێت. 

ئەو کەسانەی کە لە کاتی دادبینییەکەدا دادەنیشن، پێیاندەگوترێت 
بیستەر)گوێگر(.

دادبینی کراوە 
هەمو کەسێک دەتوانێت بێتە ناو هۆڵی 
دادگاوە و گوێ لە دادبینییەکە بگرێت.

دادگای داخراو 
بڕیار بەوەی کە تەنها چەند کەسێکی 
دیاریکراو لە هۆڵی دادگادا بمێننەوە.

گەر مرۆڤ لە تۆمەتبار بترسێت
ئەگەر دادخوازێک یان شایەتێک بترسێت لەوەی کە تۆمەتباری 

چاوپێبکەویت، ئەوا مرۆڤ دەتوانێت کە لە ژورێکی خۆی 
چاوەڕێ بکات پێش دەستپێکردنی دادبینییەکە. گەر وا هەست 

بکرێت کە باسکردن بە ئامادەبوونی تۆمەتبار دژوارە، ئەوا دادگە 
دەتوانێت بڕیار بدات کە تۆمەتبار لە کاتی لێپرسینەوەدا لەوێ 

بڕوات. ئەو کاتە تۆمەتبار لە ڕێگەی بڵندگۆوە گوێبیستی دەکات، 
ئەمە پێی دەڵێن گوێبیستی لە دوورەوە. 

ئەگەر مرۆڤ لەکاتی بوونی تۆمەتبار لە هۆڵی دادگادا 
نەوێرێت باس لە هەمو ئەوانەی کە ڕوویداوە بکات، ئەوا گرنگە 
کە ماوەیەکی باش پێش دادبینییەکە پەیوەندی بە دادگاوە بکات و 

باس لەمە بکات.
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قەرەبووکردنەوە
لێرەدا سێ شێوازی لێکجیاواز لە قەرەبووکردنەوە هەیە، کە 

ئەوەی دووچاری تاوانەکە بوە دەتوانێت وەری بگرێت:

زیانبژاردنەوە 
قەرەبووی بیمە 

قەرەبووی زیانی تاوان

لەم بەشەدا لەسەر ئەوە نووسراوە کە قەرەبووکردنەوە 
لێکجیاوازەکان مانایان چییە و کێ پارەکان دەدات.

زیانبژاردنەوە
ئەوەی کە دووچاری تاوانێک کراوەتەوە، مافی 

قەرەبووکردنەوەی هەیە، کە پێی دەگوترێت زیانبژاردنەوە. 
زیانبژاردنەوەکە لەالیەن ئەو کەسەوە دەدرێت بە دادخواز 
کە بۆ تاوانەکە مەحکوم کراوە. بۆئەوەی دادخواز قەرەبوو 

وەربگیرێت دەبێت دوامەودا)دواهەمین کات( لە دادبینیەکەدا 
داوابکرێت. دادستێن دەبێت دادخواز ئاگادار بکاتەوە کە کام 

بڕەپارەیە دەکرێت داوابکرێت. هەر دادستێنیشە کە دەبێت 
داوای زیانبژاردنەوە لە کاتی دادبینییەکەدا بکات، ئەگەر 

دادخواز بیەوێت. ئەگەر ئەوەی کە دووچاری تاوانێک دەکرێت، 
یاریدەدەری دادخوازی هەبێت، ئەوا لەباتی ئەوە یاریدەدەری 

دادخوازە کە باس لە زیانبژاردنەوەکە دەکات و داواکە پێشکەش 
دەکات.

فەرمانگەی لێسەندنەوەی قەرز و زەوتکردن دەتوانێت 
هاریکاریی لە وەرگرتنی زیانبژاردنەوەکەدا بکات.

ئەگەر دادگا حوکمی زیانبژاردنەوەی دەرکرد، وێنەیەکی 
حوکمەکە بۆ فەرمانگەی لێسەندنەوەی قەرز و زەوتکردن 

)کرونۆفوگدن( دەنێریت، کە ئەویش پاش ماوەیەک لەڕێگەی 
نامەوە پەیوەندی بە دادخوازەوە دەگرێت. ئەوان پرسیار لەوە 
دەکەن کە ئایا دادخواز پێویستی بە یارمەتییە بۆ بەدەستهێنانی 

زیانبژاردنەوەکە. گەر مرۆڤ پێویستی بە یارمەتییە دەبێت 
فۆرمێکی پڕکراوە بۆ فەرمانگەی لێسەندنەوەی قەرز و 

زەوتکردن )کرونۆفوگدن( بنێرێت. فەرمانگەی لێسەندنەوەی 
قەرز و زەوتکردن لێکۆڵینەوە لەسەر ئەگەری توانابوونی 

تاوانکار بۆ پارەدان دەکات. ئەگەر ئەو کەسە توانای پارەدانی 
هەبو، فەرمانگەی لێسەندنەوەی قەرز و زەوتکردن خەم لە 
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دانەوەی زیانبژاردنەوەکە دەخوات. ئەوە گرنگە کە بە بەڵی 
وەاڵمی ئەو یارمەتیی پێشکەشکردنە بدەیتەوە بۆ ئەوەی 

بتوانیت قەرەبوی زیانی تاوان لە فەرمانگەی لێقەوماوانی تاوان 
وەربگریت. 

هاریکاریی لەالیەن فەرمانگەی لێسەندنەوەی قەرز و 
زەوتکردن )کرونۆفوگدن( بە خۆڕاییە تەنها لە هەندێک دۆخی 

زۆر تایەبەتدا نەبێت. ئەگەر مرۆڤ لەالیەن فەرمانگەی 
لێسەندنەوەی قەرز و زەوتکردن )کرونۆفوگدن( ەوە پەیوەندی 

پێوەنەکرا، واباشە مرۆڤ بۆخۆی تەلەفۆنیان بۆ بکات. ئەمە 
ژمارەی تەلەفۆنەکەیانە )00 73 0771-73(. 

قەرەبووی بیمە
ئەگەر کەسێکی مەحکومکراو کە بە کردەوەیەک هاڵساوە، 

نەتوانێت زیانبژاردنەوە بدات، دادخواز دەتوانێت هەر مافی 
قەرەبووکردنەوەی لەالیەن بیمەیەکەوە هەبێت. ئەمە پێیدەگوترێت 

قەرەبوی بیمە. دادخوازە دەتوانێت الی کۆمپانیای بیمەی خۆی 
داوای قەرەبووکردنەوەی بیمە بکات.

قەرەبووی زیانی تاوان
ئەگەر کەسێکی مەحکومکراو کە بە کردەوەیەک هەڵساوە 

نەتوانێت زیانبژاردنەوە بدات و هیچ بیمەیەک نەبێت کە بەشی 
هەمو قەرەبووەکە بکات، ئەوا مرۆڤ دەتوانێت جاروبار قەرەبوو 

لە دەوڵەتەوە وەربگرێت. ئەمە پێی دەگوترێت قەرەبووی زیانی 
تاوان. دادخواز دەتوانێت داوای قەرەبووی زیانی تاوان الی 

فەرمانگەی لێقەوماوانی تاوان بکات. 
 زانیاریی پتر دەربارەی قەرەبووکردنەوە لێرە هەیە 

www.brottsoffermyndigheten.se:–
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پشتگیریی و 
یارمەتیی لە ماوەی 

دادبینییەکەدا
پشتگیریی شاهید

ئەوەی شاهیدە یان تاوانلێکراوە دەتوانێت پشتگیریی و یارمەتیی 
وەربگرێت، لەالیەن کەسێکەوە کە وەاڵمی پرسیارەکان دەداتەوە، 
باس لەوە دەکات کە دادبینییەکە چۆن بەڕێوە دەچێت و یارمەتیی 

کەسێک دەدات بۆ دۆزینەوەی دادگاکە. ئەمانە پێیاندەگوترێت 
پشتگیریی شاهید. هەمو ئەوانەی بەکاری پشتگیریی شاهید 

هەڵدەستن خوێندەوارییەکیان هەیە کە وادەکات لە پشتگیریی 
کردندا باش بن. پشتگیریی شاهید بەڵێنی بێدەنگیلێکردنیان 

)نهێنیپاراستنیان( داوە. ئەمە ئەوە دەگەیەنێت کە ئەوان پەیمانی 
ئەوەیان داوە کە ئەو قسانەی شاهیدەکان و تاوانلێکراوەکان باسیان 

لێکردوە، ئەمان الی کەسی تر باسی نەکەن. پشتگیریی شاهید 
بۆیان هەیە وەاڵمی زۆر پرسیاران بدەنەوە و دەتوانن باس لە 

چٶنێتی بەڕێوەچوونی دادبینییەکە بکەن. بەاڵم لەالیەکی ترەوە 
بۆیان نییە بە دادخواز یان شاهیدەکان بڵێن کە لە دادبینییەکەدا چی 

باس بکەن. 
لە زوربەی دادگاکاندا ژووری چاوەڕوانیی تایەبەت بۆ 

دادخواز و شاهیدەکان هەیە. پێیاندەگوترێت ژووری پشتگیریی 
شاهید. مرۆڤ لەوێدا دەتوانێت دابنیشێت و چاوەڕوان بێت بەبێ 
ئەوەی پێویستی بە بینیینی کەسانی تر هەبێت کە ئەوانیش دەبێت 

لە دادبینییەکەدا بن. 

کەسی پشتگیریی
دادخواز دەتوانێت کەسێک لەگەڵ خۆیدا بهێنێت کە دەیناسێت، 

بۆ نموونە ئەندامێکی خێزان یان هاوڕێیەک، کە لە دادبینییەکەدا 
وەک پشتگیر بێت. ئەو کەسە پێیدەگوترێت کەسی پشتگیریی. 
بوونی کەسی پشتگیریی لەوانەیە کارێکی وا بکات کە مرۆڤ 

هەست بە ئاسوودەیی بکات و کەمتر پەشۆکاویی بیگرێت. 
کەسی پشتگیریی لەوانەیە کەسێک بێت لەالیەن خزمەتگوزاری 

کۆمەاڵیەتییەوە یان ڕێکخراوێکی نائابوورییەوە بێت.
کەسی پشتگیریی نابێت لەکاتی دادبینییەکەدا قسە بکات، 

بەڵکو تەنها لەوێیە بۆ پشتگیریی دادخواز. کەسی پشتگیریی بۆ 
هاتن بۆ دادگا پارە وەرناگرێت. 

پشتگیریی شاهید
کەسێکە کە وەاڵمی پرسیارەکان 
دەداتەوە و باس لەوە دەکات کە 
دادبینییەکە چۆن بەڕێوە دەچێت.
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یاریدەدەری دادخواز
ئەوەی کە دادخوازە مافی یارمەتیی دادی لەهەندێکی دیاریکراو 

لە تاواندا هەیە. نموونە بۆ ئەمانە تاوانی زایەندێتی )سێکسی( 
و لێدانە. یارمەتییەکە کەسێکە کە پێیدەگوترێت یاریدەدەریی 

دادخواز. ئەرکی یاریدەدەریی دادخواز ئەوەیە کە پشتگیریی و 
یارمەتی بدات لە ماوەی لێکۆڵینەوەکانی پۆلیس و دادبینییەکە. 
یاریدەدەریی دادخواز زوربەی جاران پارێزەرێکە کە بە 

خۆڕایی یارمەتی دادخواز ئەدات. ئەگەر مرۆڤ بیەوێت هەر 
لە دەستپێکردنی پۆلیس لە لێکۆڵینەوەی تاوانەکە، یاریدەدەری 

یاسایی هەبێت. ئەوەی کە دەیەوێت یاریدەدەری هەبێت دەبێت بە 
پۆلیس، دادستێن یاخود دادگا بڵێت. 

نوێنەریی تایەبەت بۆ منداڵ
منداڵی ژێر ١٨ ساڵ دەتوانن و بۆیان هەیە یارمەتیی کەسێک 
لە ماوەی دادبینییەکەدا وەربگرن. ئەوەی کە یارمەتیی مندااڵن 

دەدات زوربەی جاران هەر یاریدەدەری دادخوازە. ئەگەر 
پەروەردەکارێک )زوربەی جار( باوانە کە بۆ تاوانەکە 

گومانلێکراو بێت، یاخود ئەگەر گومانلێکراو پەیوەندی نزیکی بە 
باوانی منداڵەکەوە هەبێت، ئەوا منداڵەکە دەتوانێت کە نوێنەرێکی 

تایەبەتی هەبێت.
ئەو نوێنەرە تایەبەتەیە کە یارمەتی منداڵەکە لەوەدا دەدات 

کە سوودلێوەرگرتن لە مافەکانی لە ماوەی لێکۆڵینەوەکەدا و 
دادبینییەکەدا هەبێت. ئەو نوێنەرە تایەبەتییە دەتوانێت بۆ نموونە 
بڕیاربگرێت کە ئایا منداڵەکە لەالیەن دوکتۆرێکەوە پشکنینی بۆ 
بکرێت، منداڵەکە بۆ الی پۆلیس بهێنرێت و یارمەتیی منداڵەکە 

بدات کە لە دادبینییەکەدا داوای زیانبژاردنەوە بکات.
ئەو نوێنەرە تایەبەتە لەوانەیە پارێزەرێک، دادناسێک یاخود 

کەسێکی تر بێت کە زانین و شارەزایی تایەبەتی هەبێت.

منداڵ
هەمو ئەوانەی ١٨ ساڵیان 

پڕنەکردۆتەوە.

پەروەردەکار
ئەو کەسە یان ئەو کەسانەی کە 

بەسەر منداڵەکەدا بڕیار ئەدەن، یاوەکو 
بڵێین لە ڕووی دادییەوە لە منداڵەکە 
بەرپرس بێت. ئەوە زوربەی جاران 

یەک لە باوانە یان هەردوو باوانە.
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کێ لە کوێ لە 
هۆڵی دادگادا 

دادەنیشێت؟
زوربەی هۆڵی دادگاکان لەیەک دەچن و ئەوانەی لە دانیشتنەکەدا 

لەگەڵدان، هەمیشە لە هەمان شوێن دادەنیشن. ئەم وێنەیە ئەوە 
نیشان دەدات کە کێ و لەکوێی هۆڵی دادگادا دادەنیشێت و چۆن 

مۆبیلەکان و کەرەسە تەکنیکییەکان زوربەی جاران دانراون. ………
16



هۆڵی دادگا
 مێزی دادستێن 

)لەچەپەوە بۆ ڕاست(: 
یاریدەدەریی دادخواز 

دادخواز 
دادستێن

 مێزی دادوەر 
)لەچەپەوە بۆ ڕاست(: 

ئەندام 
ئەندام

سەرۆک 
نووسەری کۆنووس 

ئەندام

 مێزی پارێزەر
 )لەچەپەوە بۆ ڕاست(: 

پارێزەر 
تۆمەتبار

ئەگەری بوونی گوێگر

مێزی شاهید:
شاهید
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دادبینییەکە چۆن 
بەڕێوە دەچێت؟

لێرەدا باس لەوە دەکرێت کە چۆن دادبینییەک لە دادگادا بەڕێوە 
دەچێت، لەو کاتەوە کە مرۆڤ دێتە ناو دادگاوە تا ئەوەی کە 

دادبینییەکە کۆتایی پێدەهێنرێت.

کاتێک مرۆڤ بۆ دادگا دێت
کاتێک کە مرۆڤ بۆ دادگا دێت، دوای دەروازەی هاتنەژوورەوە 

زانیاری لەسەر ئەوەی دادبینییەکە لە کام هۆڵ دەکرێت، هەیە. 
مرۆڤ پێویست ناکات الی نووسینگە هاتنی خۆی ڕابگەیەنێت، 
بەڵکو لە ژووری چاوەڕوانی چاوەڕێ بکات تا لە بڵندگۆکانەوە 

)موکەبەرەکانەوە(هاوار دەکرێت کە دادبینییەکە وا دەستپێدەکات. 
جاروبار شاهیدەکان بۆیان هەیە لە کاتی تردا بۆ دادبینییەکە بێن 

لەچاو کاتی دەستپێکردنی دادبینییەکە. چا کام کاتە دەخوات، ئەوە 
لە بانگهێشتەکەدا نووسراوە.

کاتێک کە دادبینییەکە دەستپێدەکات، سەرۆکی دادگا 
کۆنتڕۆڵی ئەوە دەکات کە ئایا هەمو ئەوانەی کە دەبێت لەگەڵ 

دادبینییەکەدا بن، هاتوون. جاروبار هەڵدەکەوێت کە لێپرسینەوە 
بە تەلەفۆن و لینکی ڤیدیۆوە بکرێت، ئەوسا ئەو کەسەی کە 

مرۆڤ لێپرسینەوەی لەگەڵ دەکات پێویستی بەوە نییە لە شوێنەکە 
ئامادە بێت. ئەگەر مرۆڤ دەبێت بەڕێگەی تەلەفۆن یان لینکی 

ڤیدیۆ لەگەڵ دادبینییەکەدا بێت، ئەوا لە بانگهێشتەکەی لە دادگاوە 
هاتوە، نووسراوە. 

کاتێک کە هەموان لە هۆڵەکە ئامادەن، سەرۆکی دادگا 
دەپرسێت کە ئایا کەسێک هەیە کە پێی وانییە کۆبوونەوەی گشتی 
دەست پێ کات. زوربەی جاران هیچ ڕێگرێک نییە و دادبینییەکە 

دەتوانرێت دەستپێبکات.

ئایا دەکرێت دادبینییەکە دواخرێت؟
ئەگەر یەکێک بۆ دادبینییەکە نەیەت دەکرێت دواخرێت. 

ئەگەر دواخریت، دادبینی لە ڕۆژێکی تردا دەکرێت و مرۆڤ 
بانگهێشتێکی بۆ ئەوە بۆ دێت. دادبینییەکە دەکرێت هەروەها 

دوابخرێت ئەگەر مەترسی ئەوە هەبێت کە دۆخێکی الیەنداری 
)نەشیاوی لەبەر الیەنداری( بێتە ئاراوە.

کۆبوونەوەی گشتی 
دادبینییەکە پێشی دەگوترێت 

کۆبوونەوەی گشتی.

الیەنداری
مانای ئەوەیە کە مەترسی ئەوە هەیە 
کە دادستێن یان یەک لە دادوەرەکان 

لەوانەیە الیەنگری بکات، بۆ نموونە 
کە یەکێک لەگەڵ یەکێکی تر لەناو 

الیەنە تێوەگالوەکاندا خزم بێت.
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دادبینییەکە دەستپێدەکات
کاتێک دادبینییەکە دەستپێدەکات، سەرۆکی دادگا داوا لە دادستێن 

دەکات کە دادخوازینامەکە بخوێنێتەوە کە بۆ دادگا نێردراوە. 
دادستێن داخوازی دەکات، یاوەکو بڵێین داوا دەکات کە تۆمەتبار 
مەحکوم کرێت بەو تاوانەی کە باسی لێدەکرێت. ئەگەر دادخواز 

دەیەوێت زیانبژاردنەوەی بۆ بکرێت ئەوا دادستێن، دادخواز 
خۆی باسی لێدەکات، کە قەبارەی زیانبژاردنەوەکە چەندە کە 

مرۆڤ داوای دەکات. 
پاش ئەوە دادوەر دەپرسێت، ئایا تۆمەتبار دان بە تاوانەکەدا 
دەنێت یان نکۆڵی)ئینکاری( لێدەکات. دادوەر ئەوەش دەپرسێت 

کە ئایا تۆمەتبارداوای پارەی زیانبژاردنەوە پەسەند دەکات، 
ئەمە ئەگەر بە تاوانەکە مەحکوم کرا. ئەمە پێیدەگوترێت 

داواپەسەندکردن یان قایلبوون، یاخود دژوەستانەوە )نەقایلبوون( 
لەو داوای زیانبژاردنەوەیە. دوای ئەوە سەرۆکی دادگا دەپرسێت 

کە ئایا تۆمەتبار هیچ شتێکی هەیە بیڵێت دەربارەی ئەو 
بڕەپارەیەی کە دادخواز وەک زیانبژاردنەوە داوای کردوە.

دوای ئەوە دادستێن بە کاری شێکردنەوەی دادخوازییەکە 
هەڵدەستێت. ئەمە ئەوە دەگەیەنێت کە دادستێن تاوانەکە 

دەگێڕێتەوە و دەربارەی ئەوەی کە بە بۆچوونی ئەو تاوانەکە 
چۆن کراوە دەدوێت. لە هەمان کاتدا دادستێن ناوی ئەو بەڵگانە 

دەهێنێت کە هەن بە ئەوەی تۆمەتبار تاوانەکەی کردوە. جاروبار 
ڕوودەدات کە دادستێن بەڵگەی نووسراوە دەخوێنێتەوە، 
بۆ نموونە پشتگیرینامەی دوکتۆر کە باس لە زامەکان 

)زیانلێکەوتنەکان( دەکەن. پاش شیکردنەوەی دادخوازییەکە 
لەالیەن دادستێنەوە، واباوە کە پارێزەری تۆمەتبار لەسەر 

گێڕانەوەی دادستێن لێدووانی خۆی بکات.

دادخوازینامە 
دادخوازینامە، باسلێکردنە لە 

تاوانەکەی کە دادستێن پێی وایە 
تۆمەتبار بەوە تاوانبارە.

داواکردن
پێشکەشکردنی داخوازییەکانی خۆت.

دژوەستانەوە
پرۆتیستۆکردن یاخود بوونی 

دژایەتیکردن.

شیکردنەوەی دادخوازی 
دادستێن پتر بە وردی باس لە 

تاوانەکە دەکات و بە بۆچوونی ئەو 
چۆن کراوە.
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لێپرسینەوە لەگەڵ دادخواز
ئێستا کاتی ئەوە هاتوە کە لەگەڵ دادخوازدا لێپرسینەوە بکرێت. 

ئەوسا دادخواز دەبێت گێڕانەوەی ئەوەی ڕوویداوە و مرۆڤ 
دووچاری چی کراوە بکات. دادخواز لە کاتی لێپرسینەوەکەدا لە 
جێگەی خۆی کە لە تەنیشت دادستێنە دەمێنێتەوە. لێپرسینەوەکە 

هەم بە دەنگ و هەم بە وێنە تۆمار دەکرێت، بااڵم ئەوەی لە کاتی 
دادبینییەکەدا تۆمار دەکرێت هەرگیز لەدەرەوەی دادگا نیشان 

نادرێت. 

ڕەنگە ناخۆش بێت لێپرسینەوەت لەگەڵ بکرێت
لێپرسینەوە لەگەڵ دادخواز دەکرێت وردکراوە بێت. ئەوە 

زوربەی جاران پێویستە بۆ ئەوەی دادستێن بتوانێت بیسەلمێنێت 
کە ئەوەی کە ڕوویداوە تاوانە. سەرۆکی دادگا کارێکی وا دەکات 
کە دادستێن، پارێزەری تۆمەتبار یان یاریدەدەری دادخواز تەنها 
ئەو پرسیارانە بکەن کە پەیوەندە بە تاوانەکەوە. ئەگەر مرۆڤ 

لە پرسیارێک دوودڵ بوو، بە بیری نەیەتەوە چی ڕوویدا یاخود 
ئەگەر مرۆڤ نەیەوێت وەاڵمی پرسیارێک بداتەوە، ئەوا ئاساییە 
کە بە سەرۆکی دادگا بگوتریت. ئەگەر کارەکە هەرزۆر ناخۆش 

بوو، مرۆڤ دەتوانیت داوای ووچانگرتن لە سەرۆک بکات. 

چی پێش دەستپێکردنی لێپرسینەوەکان ڕوودەدات؟
زۆر لەوانەی کە بەتەمان باس لە تاوانەکە بکەن، دەبێت پێش 

دەستپێکردنی لێپرسینەوەکە سوێندبخۆن. ئەمە مانای ئەوەیە کە 
مرۆڤ بەڵێن دەدات کە ڕاستییەکە هەموی بڵێت و کە مرۆڤ 

شت نەشاریتەوە یان زیادەی بخاتە پاڵ. دادخواز پێویست ناکات 
سوێند بخوات. ئەمە الی دادوەر باوە کە پێش دەستپێکردنی 

لێپرسینەوەکە بیڵێت. بام پێویستیش نەکات کە دادخواز سوێند 
بخوات، بەاڵم هێشتام گرنگە کە ڕاستی بڵێت. سەرۆکی دادگا 
ئەوەش دەڵێت کە دادستێنە حەزی بەوە کردوە کە لێپرسینەوە 

بکرێت. پاشان دادستێن دەست بە لێپرسینەوەکە دەکات.

دادستێن پرسیارەکان ئاراستەدەکات
واباوە دادستێن داوا لە دادخواز بکات کە بە دەمی خۆی باس لەوە 
بکات کە ڕوویداوە. پاشان دادستێن پرسیارەکان ئاراستە دەکات. 
مەبەست لە پرسیارەکانی دادستێن ئەوەیە کە پێش هەمو شتێک، 

هەتا ئەوەندە زۆرەی کە بکرێت دەربارەی تاوانەکە بزانێت. 
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دادخواز بۆی هەیە یادداشتی پێ بێت
دادخواز بۆی هەیە یادداشتی بەبیرهێنانەوەی وەک یارمەتیی 

لەکاتی باسکردنەکەدا پێ بێت. ئەوانە دەکرێت وشەی پشتگیریی 
بن دەربارەی ڕووداوە لێکجیاوازەکان یان ڕێکەوتە گرنگەکان. 

مرۆڤ بۆی نییە باسێکی نووسراو لەکاتی دادبینییەکەدا 
بخوێنێتەوە و دادوەرەکان دەتوانن داوابکەن کە یادداشتە 

بەبیرهێنەرەوەکان ببینن بۆ ئەوەی تەماشای ئەوە بکات کە نەکم 
دادخواز باسێکی تەواو لە نووسراوێکەوە بخوێنێتەوە. 

پارێزەریش پرسیاران ئاراستە دەکات
پاشان پارێزەر یان تۆمەتبار بۆیان هەیە پرسیاران ئاراستەی 

دادخواز بکەن. ئەو پرسیارانەی ئەوان دەیکەن، پرسیارەکانی 
دادستێن بەبیردەهێننەوە، بەاڵم ئەوانە مەبەستێکی تریان هەیە. 
ڕۆڵی پارێزەر ئەوەیە کە ئەگەری تۆمەتبار بە کردنی تاوانەکە 

بخاتەژێر پرسیارەوە)گومانی تێدا دروست بکات( یاخود لە 
هەوڵی ئەوەدا بێت کە داوەرییەکە سووکتر بکات. جابۆیە 

دەکرێت کە دادخواز ئەو پرسیارانەی ئاراستە بکرێت کە تازە 
وەاڵمی داونەتەوە. ئەمە وادەکات کە مرۆڤ هەست بکات کە 

لێوردبوونەوەی پتری لەسەر دەکرێت. پارێزەر بۆیە ئەوە دەکات 

کە وردەکارییەکان بۆ جارێکی تر لەوەی دادخواز گوتویەتی 
کۆنتڕۆڵ بکات.

لێپرسینەوەکە کۆتایی پێدەهێنریت
لە کۆتاییدا سەرۆک، یاریدەری دادخواز و دادستین بۆیان 

هەیە هێشتام پرسیارانی فرەتریش ئاراستە بکەن. کاتێک کە 
هەموان لە پرسیارئاراستەکردن تەواوبوون، سەرۆک دەڵێت کە 

لێپرسینەوەکان تەواو بوون.

سوێندخواردن
پەیماندان بەڕاستیی گوتن.
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دادبینییەکە بەردەوام دەبێت
ئەگەر دادخواز نەیەوێت لەوەی کە لە دادبینییەکەدا ماوەتەوە 

بەشداری بکات، ئەوا مرۆڤ دەتوانێت بە سەرۆکی دادگا بڵێت. 
بەاڵم لەوانەیە مانەوە و لەگەڵ ڕۆیشتنیی هەمو دادبینییەکە باش 

بێت، بۆ ئەوەی مرۆڤ بەڕاستی بزانێت چئ لە هۆڵی دادگا 
ڕوودەدات. ئەگەر مرۆڤ ئەو کارە بکات لەوانەیە مامەڵەکردن 

لەگەڵ بەسەرهاتەکان و تێگەیشتن بۆ حوکمەکە ئاسانتر 
بکات. جاروبار وا هەڵدەکەوێت کە مرۆڤ دەبێت بمێنیتەوە بۆ 

وەاڵمدانەوەی پرسیاری زیاتر لە کۆتایی دادبینییەکەدا. 
پاش لێپرسینەوە لەگەڵ دادخوازدا، دەبێت کەسانی فرەتر 

لێپرسینەوەیان لەگەڵ بکرێت بۆ ئەوەی وێنەیەکی هێشتام ڕوونتر 
بەدەست بهێنرێت لەسەر ئەوەی کە چی ڕوویداوە و کێ چی 

کردوە. 

لێپرسینەوە لەگەڵ تۆمەتبار
لێپرسینەوەکەی لەگەڵ تۆمەتباردا دەکرێت، بەگشتی بەهەمان 

شێوەی لێپرسینەوەکەی لەگەڵ دادخواز کرا دەکرێت. ئەوەی کە 
جیاوازە ئەوەیە کە سەرۆکی دادگا دەست بە لێپرسینەوەکە دەکات 

و داوا لە تۆمەتبار دەکات کە گێڕانەوەی خۆی لەسەر ئەوەی 
کە ڕوویداوە باس بکات. سەرۆک دەشتوانێت چەند پرسیارێک 

بکات. پاشان نۆبەی دادستێنە. کاتێک کە دادستێن پرسیارەکانی 
خۆی لە تۆمەتبار کرد، پارێزەری تۆمەتبار بەردەوام دەبێت.

لێپرسینەوە لە شاهیدەکان
کاتێک کە لێپرسینەوە لەگەڵ تۆمەتبار تەواوبوو، کاتی ئەگەری 

لێپرسینەوە لەگەڵ شاهیدەکان دێت. هەرجارەو یەک شاهید بۆ ناو 
هۆڵی دادگا بانگ دەکرێت و بۆی هەیە وەاڵمی پرسیار بداتەوە.
کاتێک کە شاهیدەکە دێتە هۆڵی دادگاوە، دەبێت ئەو بچێتە 
پێشەوە بۆ ئەو شوێنەی لەبەردەمی دادوەران دایە. یەکەم شت 
کە ڕوودەدات ئەوەیە کە شاهیدەکە سوێندخواردنەکە دەڵێتەوە، 

یاوەکو بڵێین پەیمان دەدات کە ڕاستی بڵێت. سەرۆک سوێندەکە 
دەخوێنەتەوە و شاهید دوای سەرۆک دەیڵێتەوە.
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»من )لێرەدا شاهید ناوی خۆی دەڵێت( پەیمان ئەدەم و دڵنیای 
ئەکەمەوە بە شەرەف و ویژدان کەمن هەمو ڕاستییەکە بڵێم و 

هیچ نەشارمەوە، لێی زیادکەم یان لێی بگۆڕم«.

شاهیدی دان بە سوێندخواردنەوە، مانای ئەوەیە کە مرۆڤ 
دەبێت ڕاستی بڵێت. گەر مرۆڤ درۆ بکات دەکرێت بە تاوانێک 

مەحکوم بکرێت کە پێی دەڵێن سوێندی بەدرۆ. سەرۆک بۆ 
شاهیدەکەی باس دەکات کە چەند گرنگە ڕاستی بڵێت و هەرچی 
دەیزانێت باسی بکات. پاش ئەوەی کە سوێندەکە خوێندرایەوە، 

شاهیدەکە بۆی هەیە دانیشێت. زوربەی شاهیدەکان ئەرکی 
سەرشانیانە کە شاهیدی بدەن و سوێندی شاهیدی بخۆن. پێش 
ئەوەی کە شاهیدەکە سوێندبخوات، سەرۆکی دادگە کۆنتڕۆڵی 

ئەوە دەکات کە ئایا شاهیدەکە خزمایەتی نزیکی لەگەڵ دادخواز 
یان تۆمەتبار هەیە. لە هەندێک دۆخدا، بۆ نموونە ئەگەر 

شاهیدەکە منداڵی تۆمەتبار بێت، ئەوا ئەو پێویستی پێی نییە 
شاهیدی بدات. خزمانی نزیکی تۆمەتبار کە بە هەڵبژاردەی 
خۆیان دەیانەوێت شاهیدی بدەن، بۆی نییە سوێندی شاهیدی 

بخوات.

ئەوە لە باری ئاساییدا دادستێنە کە داوای کردوە شاهیدەکە 
لێپرسینەوەی لەگەڵ بکرێت و کەوابو ئەوسا دادستێنە کە 
لێپرسینەوەکە دەستپێدەکات. ئەگەر لێپرسینەوەکە لەالیەن 

تۆمەتبارەوە داواکرابێت، ئەوا ئەوسا لە باتی ئەو پارێزەری 
تۆمەتبارە کە بە ئاراستەکردنی پرسیار لە شاهید دەست پێدەکات.

لێپرسینەوە لەگەڵ لێزانەکان
لێپرسینەوە لەگەڵ کەسانی لێزان )پسپۆڕ( واباوە دوای 

لێپرسینەوەی شاهیدەکان بکرێت.

سوێندی درۆ
ئەوە دەگەیەنێت کە دەکرێت مرۆڤ 

مەحکوم بکرێت بە تاوان گەر مرۆڤ 
درۆ بکات.
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بەڵگەی نووسراو
لەوانەیە جۆری جیاواز لە بەڵگەی نووسراوە هەبن، وەک 

پشتگیرینامەی دوکتۆر، کورتەی هەژماری بانکی یاخود نامە کە 
لە دادبینییەکەدا بخرێتەپێش. بەڵگە نووسراوەکان یان ئەوەتا پێش 

یان دوای لێپرسینەوەی شاهیدەکان پێشکەش دەکرێت.

بارودۆخی کەسیی تۆمەتبار
کاتێک کە هەمو لێپرسینەوەکان تاواوبوون و بەڵگە نووسراوەکان 

پێشکەشکران، دادبینییەکە لەسەر ئەوە بەردەوام دەبێت کە پێی 
دەڵێن کورتەژیاننامە، کە دەربارەی ژیانی تۆمەتبارە. دادگا ئەمە 

دەکات بۆ ئەوەی پاشان بتوانێت بڕیار بدات کە تۆمەتبار کام 
سزایەی بەسەردابسەپێنرێت ئەگەر بەکردنی تاوانەکە حوکمدرا. 

یەک لە دادوەرەکان باس لەوە دەکات کە دادگا چی دەربارەی 
ڕابردووی تۆمەتبار دەزانێت. بۆ نموونە دادوەر باس لە، 
خوێندنی دەکات، کارەکەی، خێزانەکەی و لەکوێ و چۆن 

تۆمەتبار گوزەران دەکات. جاروبار مرۆڤ لێکۆڵینەوەی تایەبەت 
دەربارەی تۆمەتبار دەکات. ئەوە لەوانەیە لێکۆڵینەوەی بارودۆخی 

کەسیی بێت یاخود لێکۆڵینەوەی دەروونپزیشکیی دادوەری بێت. 

دادوەر باس لەوانەش دەکات. پاشان تۆمەتبار بۆی هەیە باس 
لە باری ئابووری خۆی بکات، بۆ نموونە وەک داهاتەکانی 

و قەرزەکانی. دۆخە ئابوورییەکە گرنگە ئەگەر دادگا گەیشتە 
ئەوەی کە تۆمەتبار دەبێت بە تاوانانە)سزای پارەدان( مەحکوم 

بکرێت. دۆخی ئابووری تۆمەتبار هەرجۆنێک بێت لەسەر 
زیانبژاردنەوەکە هیچ ڕۆڵێکی نییە.

جاروبار ڕوودەدات کە باوانی یان کەسانی تر کە تۆمەتبار 
دەناسن لەناو هۆڵی دادگادان. ئەوسا و جاروبار ئەوان بۆیاان 

هەیە لەسەر بارودۆخی تۆمەتبار باس بکەن.

کورتەژیاننامە 
مانای ئەوەیە کە مرۆڤ بەناو 
بارودۆخی کەسیی تۆمەتباردا 

دەڕوات وەکو بۆ نموونە ئابووری.
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پوختکردنەوەکان
لە کۆتایی دادبینییەکەدا دەبێت دادبینییەکە پوختە بکرێت. 

دادستێن یەکەمین کەسە. پوختکردنەوەی دادستێن 
پێیدەگوترێت دواوتە یان دواوتە پێشکەشکردن. ئەوسا دادستێن 
بە هۆکارەکانی تۆمەتبارکردنەکەدا دەڕوات، پوختی دەکاتەوە 

و باس لەوە دەکات کە چی لە ڕیگەی لێپرسینەوە و بەڵگەکانی 
ترهاتۆتەپێش. دادستێن دەبێت پێشنیار بەوەش بکات کە تۆمەتبار 

کام سزایە بدرێت، پێشی دەگوترێت سەرئەنجام.
پارێزەری دادخوازیش بۆی هەیە کە بۆچووونەکانی 

دەربارەی زیانبژاردنەوەکە پوخت بکاتەوە.
پاش ئەوە پارێزەری دادخواز پوختکردنەوەی خۆی پێشکەش 

دەکات. ئەویش لە هی دادستێن دەچێت، بەاڵم لە ڕوانگەی 
بۆچوونەکانی تۆمەتبارەوە سەرچاوە دەگرن. 

پاش ئەوەی کە پوختکردنەوەی پارێزەر کۆتایی هات، 
سەرۆک لە تۆمەتبار دەپرسێت کە ئایا هیچی هەیە لێی زیاد کات. 

پاش ئەوە پوختکردنەوەکان تەواو ئەبن.

قەرەبوکردنەوە بۆ تێچوون لە ماوەی دادبینییەکەدا 
دادخواز، تۆمەتبار یان شاهید قەرەبو بۆ تێچوونەکانیان 

)خەرجییەکانیان( بۆ ئەوی کە هەیانە لە ماوەی دادبینییەکەدا 
وەردەگرن. ئەوە لەونەیە کە بلیتی پاس بێت کە هاتووچۆی بۆ 
هاتن و چوون بۆ دادبینییەکە پێ بکەن. گەر مرۆڤ دوور لە 

دادگاوە بژیت ئەوا قەرەبوی خواردن و نیشتەجێبوون لە ماوەی 
دادبینییەکەدا وەردەگرن. 

مرۆڤ قەرەبووەکە لە نووسینگەی دادگا وەردەگرێت. لە 
بانگهێشتەکەی دادگادا ئەوەش نووسراوە گەر مرۆڤ حەز بکات 

قەرەبووەکەی پێشەکی وەربگرێت.
لە کۆتایی دادبینییەکەدا پارێزەر و نوێنەری یاسایی داادخواز 

داوای قەرەبووکردنەوە بۆ ئەرکە بەجێهێنراوەکانیان دەکەن. 
یاریدەدەری دادخواز و نوێنەری تایەبەتیی، هەمیشە بۆ دادخواز 

بە خۆڕاییە. 

دواوتە 
دادستێن، پارێزەری تۆمەتبار و 
یاریدەدەری دادخواز دادبینییەکە 

پوخت دەکەنەوە.

سەرئەنجام
ئەو سزایەی کە وادەبینرێت گونجاو 

بێت، ئەگەر دادگا گەیشتە ئەوەی 
کە تۆمەتبار تاوانبارە و دەبێت بە 
تاوانەکە مەحکوم بکرێت. سزای 

جۆراوجۆر هەن، بۆ نموونە زیندانی، 
 تاوانانە )سزای پارەدان( 

و خستنەژێرچاودێری الوان.
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دادبینییەکە کۆتایی 
پێدەهێنریت

کاتێک کە سەرۆکی دادگا ڕوونی کردەوە کە دادبینییەکە کۆتایی 
پێهێنراوە ئەوا دادبینییەکە تەواو بوە. پاش ئەوە سەرۆک دەڵێت 

کەی حوکمەکە ڕادەگەیەندرێت. حوکمەکە یان ئەوەتا ڕاستەوخۆ 
یان لە دەرفەتێکی تردا ڕادەگەیەندرێت. بێگوێدانە ئەوەی 

حوکمەکە کەی دەردەچێت، دادوەرەکان هەمیشە وتووێژی خۆیان 
دەکەن پێش ڕاگەیاندنی حوکمەکە.

وتوووێژ، کۆبوونەوەیەکە کە ئەوان بەهەمو شتەکاندا دەڕۆن 
کە پێی گەیشتوون لە ماوەی دادبینییەکەدا و بڕیار دەدەن کە چۆن 

حوکم دەرکەن. جا تۆمەتبار یان مەحکوم دەکرێت یان حوکمی 
بێتاوانی وەردەگرێت. ئەگەر تاوانبار بەبێ تاوان دابنرێت واباوە 

کە مرۆڤ بڵێت تۆمەتبارکردنەکە ڕەتدەکرێتەوە.

ئەگەر حوکمەکە ڕاستەوخۆ ڕاگەیەندرێت 
جاروبار دادگا حوکمەکە ڕاستەوخۆ ڕادەگەیەنێت. ئەسا سەرۆک 

دەڵێت کە وتووێژی تایەبەت دەکرێت. تەنها دادوەرەکان و 
نووسەری کۆنووس بۆیان هەیە لەگەڵدا بن. هەمو بەشداربوەکانی 
تر و بیستەرەکان دەبێت لە هۆڵی دادگا بچنە دەرەوە و لە ژووری 

چاوەڕوانی یان ژووری پشتگیریی شاهید چاوەڕێ بکەن.
کاتێک کە دادوەرەکان لە وتووێژ یەواوبوون لە بڵنگۆکانەوە 
ڕادەگەیەندرێت. حوکمەکە لەناو هۆڵی دادگا ڕادەگەیەندرێت لە 

ڕێی ئەوەی کە سەرۆک بۆ هەموانی باس دەکات کە دادگا بە 
کام حوکمی کۆتایی گەیشتوە. ئەگەر دادگا تۆمەتباری بە تاوانەکە 

مەحکوم کرد، سەرۆک سەرئەنجامەکەی )سزاکەی( دەڵێت و 
بڕیاری دادگا بۆ زیانبژاردنە ڕادەگەیەنێت.

سەرۆک پاشان پوختکردنەوەیەک بۆ وتووێژی دادوەران 
دەکات، یانی بەوەی چۆن گەیشتوونە حوکمەکە. لە کۆتایی 

پێهێناندا سەرۆک باس لەوە دەکات کە حوکمەکە چۆن داوای 
تێهەڵچوونەوەی لەسەر دەکرێت. کە حوکمەکە ڕاگەیاندرا 

ئەوا دادبینییەکە تەواوبو و کاتی ئەوە هاتوە کە هۆڵی دادگا 
بەجێبهێڵرێت. با دادوەر باسی ئەوەی کردبێت کە ئەو حوکمەی 

پێی گەیشتوون کامەیە. حوکمێکی نووسراویش دەنووسنەوە.

وتووێژ 
کۆبوونەوەی دادوەرەکانە دەربارەی 

هەمو ئەوانەی لە کۆبوونەوەکاندا 
خرانەپێش و بڕیاری چۆنێتی 

سزاکەیە.
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ئەگەر حوکمەکە لە دەرفەتێکی دوا تردا 
ڕاگەیەندرێت

دادگا دەتوانێت بڕیاری ئەوە بدات کە حوکمەکە لە دەرفەتێکی 
دواتردا ڕابگەیەنێت. لەباری ئاساییدا حوکمەکە لە ماوەی یەک 

تا دوو هەفتەدا دەبێت ڕابگەیەنرێت و واباوە کە تەلەفۆنکردن بۆ 
دادگا ئاسایی بڕوات بۆ ئەوەی بزانرێت کام حوکمە یە کە دادگا 

پێی گەیشتوە.

حوکمە نووسراوەکە
ئەو دادوەرەی کە لە دادبینییەکەدا سەرۆکە حوکمەکە 
دەنووسێتەوە. تۆمەتبار و دادخواز نزیک بە هەمیشە 

حوکمەکەیان بۆ ماڵەوە بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی و خۆڕایی بۆ 
ڕەوانە دەکرێت. ئەگەر مرۆڤ وەک دادخواز حوکمەکەی بۆ 
ماڵەوە بۆ نەنێردرا ئەوا مرۆڤ دەتوانێت پەیوەندی بە دادگاوە 
بگریت. شاهید و کەسانی تری ئارەزوومەند دەبێت حوکمەکە 

ڕاسپاردەبکەن و ئەوسا دەبێت حەقدەستی کۆپی کردنەکەی بدەن. 
مرۆڤ دەشتوانێت وابکات لەڕێگەی پۆستی- ئەلەکترۆنییەوە 

بۆیان ڕەوانە بکرێت. ئەوسا هیچ پارەی تێناچێت.

حوکم
ئەو بڕیارەی کە دادگا دەیگاتێ، بۆ 
نموونە ئایا تۆمەتبار بە حوکمەکە 
مەحکوم بکرێت یان ئازاد بکرێت.

ڕەتکردنەوەی دادخوازی
تۆمەتبار بە تاوانەکە مەحکوم 

ناکرێت.
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پاشان چی 
ڕوودەدات؟

کاتێک حوکمەکە ڕاگەیاندرا تۆمەتبار و دادخواز سێ هەفتەیان 
بەدەستەوەیە داوای تێهەڵچوونەوە بکەن. ئەگەر کەس داوای 

تێهەڵچوونەوە نەکات، ئیتر ناکرێت حوکمەکە بگۆڕدرێت.

ئەگەر حوکمەکە داوای تێهەڵچوونەوەی لەسەر بکرێت
ئەگەر داوای تێهەڵچوونەوە لەسەر حوکمەکە بکرێت، دەبێتە 

دادبینییەکی تر، ئەو دادبینییە لە دادگای تێهەڵچوونەوە دەکرێت. 
لەباتی ئەوە لێپرسینەوەکانی دادگای بەرایی لێدەدرێنەوە. ?!
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زانیاریی پتر؟
زۆر پەڕەی باش بە زانیاریی هەن بۆ تۆ کە دەتەوێت پتر بزانین یان 

کە پرسیارت هەن.

زانیاری پتر لەسەر دادبینییەکە لێرە هەیە: 
 www.domstol.se پێگەی وێبی دادگاکانی سوید

 www.polisen.se پێگەی وێبی پۆلیس
 www.boj.se پێگەی وێبی ئێشکگریی قوربانیانی تاوان

پێگەی وێبی خوێندنگای دادبینی
www.rattegangsskolan.se

زانیاریی پتر لەسەر قەرەبووکردنەوە لێرەدا هەیە: 
 پێگەی وێبی فەرمانگەی قوربانیانی تاوان 

 www.brottsoffermyndigheten.se
 پێگەی وێبی فەرمانگەی قەرزستاندنەوە و زەوتکردن 

www.kronofogden.se

زانیاریی پتر دەربارەی پشتگیریی و پاراستن بۆقوربانیانی تاوان 
لێرە هەیە: 

www.jagvillveta.se+29
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بەکورتی لەسەر فەرمانگەی قوربانیانیی 
تاوان

فەرمانگەی قوربانیانیی تاوان بەرپرسیاریی نەتەوەیی بۆ سێ ناوچەی چاالکی هەیە:

قەرەبوی زیانی تاوان 
فاوندی )سندوقی( قوربانیانیی تاوان 

سەنتەری زانین

ئامانجی سەرانسەری ئەوەیە کە کار بۆ یارمەتیدانی هەمو قوربانیانی تاوان بکرێت، هەروەها سەرنج بۆ پێداویستی و ئارەزووەکانیان 
ڕابکێشریت.

زانیاریی بە فرە زمانان هەن دەربارەی مافەکانی قوربانیانی تاوان و پرۆسەی www.brottsoffermyndigheten.se لێرە 
دادیی هەیە. لەوێدا فرە زانیاریی پەیوەندیگرتن بە فەرمانبەرییەکانی ترەوە و ڕێکخراوە نائابوورییەکان هەن. 

فەرمانگەی قوربانیانی تاوان بە خۆشییەوە وەاڵمی پرسیاران ئەدەنەوە کە دەربارەی قەرەبووکردنەوەیە کە پەیوەندە بە تاوانەوە.
تەلەفۆن بۆ تەلەفۆنی خزمەتگوزاری فەرمانگەکە بکە بە ژمارە 00 82 70-090 و قسە لەگەڵ کارهەڵسووڕێنەرێک لە یەکەی 

زیانلێکەوتوان لە تاواندا بکە.
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تاوان قوربانیانی  فەرمانگەی 
Box 470, 901 09 Umeå

تەلەفۆن: 00 82 090-70
registrator@brottsoffermyndigheten.se
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