
 
 

 
 
 
 

 پاش پەسەند نەبوونی داوای مافی پەنابەری
 

 بە داخەوە، وەزارەتی ناوخۆی بەریتانیا زۆربەی داواکارییەکانی مافی پەنابەری ڕەت دەکاتەوە. نزیکەی 65% بۆ
 75% داواکارییەکانی مافی پەنابەری لە الیەن وەزارەتی ناوخۆی بەریتانیا، ئەو بەشەی حکوومەتی بەریتانیا کە

 بەرپرسیاری پەنابەری و کۆچبەرییە، پەسند ناکرێن.
 ئەگەر داوای مافی پەنابەریتان لە الیەن وەزارەتی ناوخۆوە پەسند نەکرێت، دەبێت هەوڵ بدرێت ڕاوێژی

 یاسایی وەرگرن. ئەگەر پارێزەرتان نییە، هەندێک کار هەیە کە خۆتان دەتوانن بە هاوکاری هاوڕێیان ئەنجامیان
 بدەن.

 
 زۆربەی ئەو کەسانەی داوای مافی پەنابەری دەکەن، ئەگەر داواکارییەکانیان لە الیەن وەزارەتی ناوخۆوە پەسند

 نەکرێت، مافی داوای دادگای پێداچوونەوە (ئیستیناف)یان هەیە. ئەمە بەو مانایەیە کە دەتوانن دۆسییەکانیان ببەن
 بۆ دادگایەک کە پێی دەکوترێت «دادگای پێداچوونەوە» یا «ئیستیناف».

 لە ڕێکەوتی پەسند نەبوونی داواکارییەکەتان لە الیەن وەزارەتی ناوخۆوە، تەنیا 14 ڕۆژ کاتتان هەیە بۆ ڕادەست
 کردنی داوای پێداچوونەوە.

 
 خەڵکانێکی زۆر دوای پەسند نەکردنی وەزارەتی ناوخۆ، پارێزەرەکەیان پێیان دەڵێن کە چیتر ناتوانن
 پشتگیرییان بکەن. هۆکاری ئەمەیە کە یاساگەلێکی قورس هەن لە سەر تاقی کردنەوەی، کە دۆسییەیەک دەبێت
 بۆ پارێزەرێک چەند بەهێز بێت بۆ ئەوەی بتوانێت ڕاوێژکاری یاسایی بێ بەرامبەری بۆ دابین

 بکات. لەوانەیە قسەکردن لە سەر بارودخۆی خۆتان لەگەڵ هاوڕێیەکتان، بەتایبەت ئەگەر زانیاریی باشیان لە سەر
 سیستەمی پەنابەری بەریتانیا هەبێت، کارێکی سوودمەند بێت.



 
 خاڵە الوازەکانی دۆسییەکەتان چین؟  ئایا دەتوانن بۆ سەلماندنی ڕاستیی قسەکانتان، ئەوەی کە ناتوانن بگەڕێنەوە
 بۆ وڵاتی خۆتان، بە بەڵگەوە بیسەلمێنن؟ بیر لە باشترین ڕێگە بکەنەوە بۆ پێشکەش کردنی دۆسییەکەتان.

 ئەگەر دەتانهەوێت لەم قۆناغەدا پارێزەرێکی نوێ بگرن.
 لە دادگا، ئێوە (لە ڕێگەی پارێزەرەکەتان، ئەگەر هەتانە) بەو شێوەیە مشت ومڕ بکەن کە وەزارەتی ناوخۆ ل

 پەسند نەکردنی داوای مافی پەنابەریی ئێوە هەڵە بووە، و ئەوەی کە دەبێت بەریتانیا مافی پاراستنتان پێ
 ببەخشێت.

 ئێوە دۆسییەکەتان لەگەڵ دادوەرێک (قازییەک) تاووتوێ دەکەن کە سەربەست لە وەزارەتی ناوخۆ.
 وەزارەتی ناوخۆ دەیسەلمێنێت کە ئێوە لە بەریتانیا پێویستیتان بە پشتیوانی نییە. بۆ ئەو مەبەستە ئەوان

 ڕەنگە نوێنەرێک بنێرن بۆ دادگا، بەڵام زۆر جار ئەو شتە ڕوو نادات.
 

 ئامادەبوون لە دانیشتنەکانی دادگای پێداچوونەوە بۆ هەموان ئازادە (جگە لەو حاڵەتە هەستیارانەی کە وا ڕێک
 خراون کە دەبێت بە شێوەیەکی تایبەت دانیشتنیان بۆ بکرێت). ئێوە دەتوانن لە دانیشتنی دادگای

 پێداچوونەوەی کەسێکی تردا ئامادە بن بۆ ئەوەی بیرۆکەیەکتان لە سەر ئەزموونی ئەم جۆرە دادگایانە
 هەبێت لەو کاتەی کە داوای پێداچوونەوەتان پێشکەش کردووە تا ئەو کاتەی کە دانیشتنی دادگا بەڕێوە

 دەچێت، لەوانەیە چەندین مانگ چاوەڕوان بن.
 

 دانیشتنی دادگای پێداچوونەوە زۆر جار النی کەم چەند کاتژمێر دەخایەنێت.
 

 زۆر جار لە ڕۆژی دانیشتنی دادگای پێداچوونەوەدا وڵامێک لە الیەن دادوەرەوە وەرناگرن. بەڵکوو ئەم جوابە
 النی کەم چەند هەفتە دوای دانیشتنی دادگا بە نووسراوێک دەگاتە دەستتان، ئەگەر پارێزەرتان هەبێت،ئەم

 بڕیارە لە جیات ئەوەی ڕاستەوخۆ بۆ ئێوە بنێردرێت، بۆ پارێزەرەکەتان دەنێردرێت.
 

 ئەگەر دادوەر داوای پێداچوونەوەکەتان پەسند نەکات، لەوانەیە بژاردەی دیکەتان لە بەردەست نەبێت؛ روەک
 داوای پێداچوونەوە لە دادگایەکی سەرتردا. ئەنجام دانی ئەم کارە بەبێ پارێزەر زۆر قورسە.

 ئەگەر ئێوە مافی داواکردنی پێداچوونەوەتان نەبێت.
  هەموو ئەو کەسانەی کە لە بەریتانیا داوای مافی پەنابەری دەکەن، مافی دادگای پێداچوونەوەی

 دۆسییەکەیان لە وەزارەتی ناوخۆ نابێت.
 



 ئەگەر وەزارەتی ناوخۆ بڕیار بدات کە ئێوە خەڵکی وڵاتێکن کە بە گشتی بێ مەترسییە، یا ماوەیەکی زۆر
 پێش ئەوەی داوای مافی پەنابەری بکەن، لە بەریتانیا بووبن؛ لەوانەیە بە ڕوونی پێتان بڵێن کە

 داواکارییەکەتان «بە ئاشکرا بێ بەڵگەیە». لەم حاڵەتانەدا ئێوە مافی داوا کردنی پێداچوونەوە بۆ داوای
 مافی پەنابەریتان لە بەریتانیا نابێت؛ بەڵام مافی دادگای پێداچوونەوەتان لە وڵاتی خۆتاندا دەبێت، کە ئەوە

 کارێکی زۆر قورسە.
 ئەگەر وەزارەتی ناوخۆ کوتبێتیان کە داوای مافی پەنابەریتان بە شێوەیەکی ئاشکرا بێ بەڵگەیە، پێویستە

 نیشانی بدەن کە ئەم قسەیەی ئەوان هەڵەیە.
 

 ئەگەر وڵاتی خۆتان بە گشتی سەالمەت و بێ مەترسییە، دەبێ نیشانی بدەن بۆچی هەل ومەرجی ئێوە
 جیاوازە.

 
 لەوانەیە بژاردەی یاسایی دیکەتان لە بەردەست نەبێ، بۆ نموونە پرۆسەیەکە کە پێی دەکوترێت

 «پێداچوونەوەی دادوەری» و پێویستە لەگەڵ پارێزەرێک لە سەر بژاردەکان قسە بکەن.
 


