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چەند زانیارییەک لەسەر دیاریکردنی شوێنی نیشتەجێبوون بۆ پەنابەرە وەرگیراوەکان بە پێی یاسای
مۆڵەتی مانەوە ،پەرەگرافی ١٢ئەلفی هەرێمی زاکسنی خواروو )نیدەرزاکسن(
لەگەڵ بڕیاری جێبەجێکردنی یاسای )تێکەڵوبوون لە گەڵ کۆمەڵگای ئەڵمانیدا( لە بەرواری ٦/٨/٢٠١٦دا ،بڕیاری
دیاریکردنی شوێنی نیشتەجێبوون بۆ هەریەک لەمانەی خوارەوە دەرچوو:
خاوەن مافی پەناهەندەی سیاسی )پەرەگرافی ،٢٥بەشی یەکی یاسای مۆڵەتی مانەوە( ،هەروەها بۆ کەسانی پەناهەندە
)پەرەگرافی ، ٢٥بەشی دووی یان بەشی یەکی یاسای مۆڵەتی مانەوە( ،ئەو کەسانەی کە مۆڵەتی لێرە مانەوەیان پێدراوە
بە مەبەستی پاراستنی ژیانیان )پەرەگرافی ، ٢٥بەشی دوو یان بەشی دووی یاسای مۆڵەتی مانەوە( ،وەهەروەها بۆ ئەو
کەسانەی کە مۆڵەتی مانەویان هەیە بە پێی پەرەگرافی  ٢٢ی یاسای مۆڵەتی مانەوە )وەرگرتنیان جیاوازە لە کەسێکەوە
بۆ کەسێکی تر( ،هەروەها بە پێی پەرەگرافی٢٣ی یاسی مۆڵەتی مانەوە )بە پێی بەرنامەکانی وەرگرتنی حوکومەتی
فیدڕالی و هەرێمەکان( ،یان بەپێی پەرەگرافی ،٢٥بەشی سێی یاسای مۆڵەتی مانەوە )بۆ ئەو کەسانەی ناتوانرێن
بنێردرێنەوە(.
کۆمەڵەکانی پاراستنی مافی مرۆڤ ڕەخنەیان لەم بڕیارە گرت ،چونکە ڕێگەگرە لەوەی کە مرۆڤەکان بە سەربەستی
خۆیان بتوانن شوێنی نیشتەجێبوونیان هەڵبژێرن .هەروەها ئەم بڕیارە بە پێچەوانەی مەبەستی یاسای تێکەڵوبوونەکەیە و
ڕێگەگرە لەبەردەم کاری تێکەڵوبوونی مرۆڤە بیانییەکان لەگەڵ کۆمەڵگای ئەڵمانیدا.
 -١بەپێی ئەم بڕیارە دەتوانیت لە چ ناوچەیەکدا نیشتەجێ ببیت؟
بەپێی ئەم بڕیارە دەبێت کەسەکان لەو هەرێمەدا بمێننەوە ،کە کاروباری وەرگرتنی مافی پەناهەندەییان بەڕێوەچووە .واتە
هەر کەسێک لە )نیدەرزاکسن( کاروباری پەناهەندەییەکەی بەڕێوەچووبێت ،دەبێت ٣ساڵ دوای وەرگرتنی مافی
مانەوەکەی هەر لە هەرێمی )نیدەرزاکسندا( بمێنێتەوە .هەندێک لە هەرێمەکانی ئەڵمانیا پشتیان بەم یاسایە بەستووە،
تەنانەت بۆ دیاری کردنی ئەو ناوچەیەش کە پەناهەندەکان دەبێت تیایدا بمێننەوە .بەڵم هەرێمی )نیدەرزاکسن( بەم
شێوەیە کار ناکات.
 -٢لە کەیەوە ئەم بڕیارە دەستبەکارە؟
بڕیاری دەستنیشانکردنی شوێنی نیشتەجێبوون بەپێی پەرەگرافی ژمارە ١٢ئەلفی یاسای مۆڵەتی مانەوە ،لە بەرواری
 ١/١/٢٠١٦وە دەستبەکارە .بەڵم ئەگەر لەپاش ئەم بەروارەوە مۆڵەتی پەناهەندەیی یان مانەوەتان پێدرابێت و پێش
بەرواری ٦/٨/٢٠١٦بۆ هەرێمێکی تر گواستبێتانەوە یان بەهەنگاوەکانی گواستنەوە هەڵسابن ،ئەوا لە زۆربەی حاڵەتدا
ڕیگەتان پێدەدرێت کە لەو هەرێمە نوێیەدا بمێننەوە .هەرێمەکانی وڵتی ئەڵمانیا لەسەر ئەم خاڵە ڕێکەوتن و بە جۆرێک
لە حاڵەتی شاز لەقەڵەمیان دا) .هەروا تەماشای خاڵی ٣بکە :بێجگە لە هەرێمی نۆردراین ڤێستفالین(
 -٣لە چ حاڵەتێکدا ئەم بڕیارە پووچ دەبێتەوە و کاری پێناکرێت؟
لەم حاڵەتانەی خوارەوەدا ئەم بڕیارە پشتگوێ دەخرێت ،کاتێک:
* کەسی پەنابەر ،یاخود ژنەکەی یان مێردەکەی ،یان هاوسەری هاوەڵیەتی فەرمی ،یاخود منداڵێکی تەمەن خوار١٨
ساڵی ،ئیشێکی سپی هەبێت یان دەستپێبکات ،کە ئیشەکە بەلیەنی کەمەوە لە ١٥کاتژمێر لە هەفتەیەکدا کەمتر نەبێت و
بەلیەنی کەمەوە مووچەکەی لە ) (٧١٠ئۆیرۆی نێتۆ )سافی( کەمتر نەبێت .یان:

* دەست بە خوێندنێکی پیشەیی بکات ،یان کردبێتی.

* یاخود دەستی بە خوێندنی زانکۆیی یان پەیمانگایی کردبێت.
بەپێی یاساکە ئەم جۆرە چالکییانەش ڕەچاودەکرێن:
* خولەکانی ئاشنابوون لەگەڵ پیشەیەکدا
* خولەکانی ئامادەکاری بۆ پیشەیەک ،کە مەبەستی ئامادەکردنی کەسەکە بۆ خویندنی پیشەیی بەڕێوەدەچن.
* کۆرسەکانی زمانی تایبەت بە دەستپێکردنی خوێندی زانکۆیی
* ڕۆیشتن بۆ )شتودیەن کۆلیجس(
هەروەها بەپێی داواکارییەکی فەرمی دەتوانرێت ئەم بڕیاری شوێن دەستنیشانکردنە لببرێت ،کاتێک ژن یان مێردی
کەسێک ،یاخود هاوەڵی فەرمی کەسێک ،یان منداڵێکی تەمەن خوار  ١٨ساڵی کەسەکە لە شوێنێکی تر بژی .هەروەها
بێجگە لەم حاڵەتانە ،دەتوانرێت لە بەر چەند هۆیەکی تایبەت ئەم بڕیارە پووچ بکرێتەوە ،بەتایبەت لەبەر ئەم هۆیانەی
خوارەوە:
* ئەگەر ئەم بڕیارە کاریگەری خراپی لەسەر منداڵ هەبێت.
* یان ئەگەر هەر هەرێمێکی تر ،لەبەر هەر هۆیەکی کەسی گرنگ ،بەم گواستنەوەیە ڕازی بووبێت.
* یان ئەگەر لەبەر هۆیەک لە هۆیەکان ،کەسەکە نەتوانێت لەو شوێنەدا بژی و ئەو بڕیارە تووشی گرفت و کێشەی
بکات.
بۆ نموونە ئەگەر هاوسەری ژیانی کەسێک بەرەوڕووی توندوتیژی و لێدان ببوبێتەوە ،ئەوسا ئەو بڕیارە ڕێگردەبێت
بەرامبەر بە گواستنەوەی ئەو کەسە ،بەمەبستی پاراستنی لەو توندوتیژییە.
 -٤وەستانەوە بەرامبەر بەم بڕیارە:
دەبێت داواکاری فەرمی بۆ لبردنی یان بۆ دەستکاری کردنی ئەم بڕیارە ،لەگەڵ نووسینی هۆکارەکاندا ،لە دائیرەی
کاروباری بیانییەکان )ئاوسلێندەر( ،پێشکەش بکرێت.
ئەگەر داواکارییەکە قبوڵنەکرا ،ئەوا دەتوانیت بەهەنگاوی یاسایی دژی ئەو بڕیاری قبوڵنەکردنە هەڵسیت ،واتە دەبێت
دەعوای یاسایی لە دادگای ئیداری ناوچەکی خۆت پێشکەش بکەیت.

