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Ez çawa dikarim xwe 
li hember "Nefret 
liser torê" biparêzim? 

Hûn vê dawîyê bi postekî nefretê ya çolekîye 

hov re rû bi rû hatin û dixwazin xwe biparêzin? 

Ev peldanka li ser kîjan xalan hûn dikarin vê 

yekê bi Taybetî bikin, gav bi gav rêwerzên ku 

hûn bikaribin vê pêkbînin pêşnîyar dike.

Gelek vebijarkên we hene: Berî her tiştî, hûn 

dikarin şanda Posteya nefret kirinê yekcar 

rasterast ji Platform bidine jêbirin. Wekî din, 

hûn dikarin fermannameyek an serîlêdaneke 

tezmînatê ji Dadgehê re bişînin. Hûn dikarin 

giliyê sûc li polîs bikin.

Ji ber ku înternete da cîyê valahiyek bê qanûnî 

tüne.

Hûn dikarin Glî jî bikin, ger kû navê Rastîn ê Nivîskêr ji 

bo we (hê) nenas be. Di vê rewşê de, Serdozgeriya giştî 

dikare lêpirsînê li Tawanbarê kiryar bike.

Ji bo şanda Posteya nefretê sûcên jêrîn ên Qanûna Ceza 

ya Awusturya (StGB) têne Pirsîn:

Zordestî (§ 105 StGB), Gefa Xeternak (§ 107 StGB), 

Pûrsopandina Domdar (§ 107a StGB), Berdewama 

Nerihetkirin bi riya telekomûnûkasyon an pergala 

komputerê (§ 107c StGB), Axiftina Kindarî (§ 283 StGB), 

Bêrûmetkirin (§ 297 StGB).

Ragihandin û Pêvajoyên Cezayî di bingeh de ji bo we 

belaş in.

Piştgiriya Pêvajoyê

Di hin Rewşan de, mafê mexdûrên Nefreta li ser torê ji 

piştgiriya psîkososyal û Doza hiqûqî ya hevalrêtîya beleş 

heye.

 PJi bo bêtir Agahdarî, ji kerema xwe biçin  

justiz.gv.at > Service > Opferhilfe und Prozessbegleitung 

> Informationsfolder Prozessbegleitung (justiz.gv.at> 

Service> Piştgiriya mexdûr û Piştgiriya Pêvajoyê> 

Piştgiriya Pêvajoya peldanka Agahdariyê).

Navendên şêwirmendiyê hene ku hûn dikarin serî li wan 

bidin, mînakî #GegenhassimNetz von ZARA. Hûn dikarin 

van li zara.or.at/de/beratung bibînin.

Dîmenek dîmendarî el an biparêzen ku hûn jibo 

şandinê wekî delîla Postê destxweda bigirin.
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Bi vî awayî Gav bi Gav xwe biparêzen, ger 
hûn ji "Nefret li ser torê" bandor bibin:

Dîmender

Berî her tiştî, divê hûn Dîmenderek şanda Postê wêneyê 

bikişînin an wêneyek jê bigirin. Bi şarezayî bikin ku Tarîxa 

wê xuya be. Di heman demê de çêtire ku hûn wêneyek 

tevahî tevnê bikişînin. Ev yek ji bo ku hûn şandinê paşê 

bikaribin Piştrast bikin, heke kû ji hêla Nivîskar an 

Bingehîyê ve hatibe jêbirin jî.

Naha hûn dikarin Gavên din bidin dest pê kirin:

Paqişkirina naverokê bi navgîniya-Platforma- 
Înternetê 

Platformên mezin hewcene, ku pergalek Agah-dariyê, 

mînakî bişkoja Agahiyê peyda bikin. Hûn dikarin li wir 

rasterast şandina Nefretê ragihînin. Xêncî ku hûn ji 

peyamek Taybetî an şandiyek gelemperî xuya dikin aciz 

dibin, hûn dikarin ji Platforma- Înternetê daxwaz bikin ku 

şandina Postê jêbibin

Hûn çawa diçin ser vê yekê?

• Theandina şanda Postê rasterast bi rêya bişkoja 

peyamê ya li Platformê ragihînin û ji wan bixwazin ku 

şandina Postê jêbibin

• Platforma- Înternetê dê we agahdar dike, ka dê peyam 

çawa were xebitandin û ku zûtirkî şandina Postê were 

jêbirin.

 – Di bängehê de, divê şandeya Postê di buyerekî ne 

Qanûnî ya eşkere de (daxwazên Destavêtinê, Gefên 

mirinê, û hwd.) di nav 24 Demjimêran de Were 

jêbirin 

 – Şandeya Postê kû ne Qanûnîbe pêdivî ye kû bi 

hûrgulî were kontrol kirin, Platforma- Înternetê herî 

zêde 7 Rojan mafdare.

Heke şandeya Postê neyê jêbirin, Platformê dê di derheqê 

prosedura Gilî ya gengaz de we Agahdar bike.

Li Dadgehê

Wekî di Qaîde da, Dadgeha li herêma ku bersûc 

lê dijî berpirsiyare. Lêbelê, heke bersûc li welatekî 

din ê Yekîtiya Ewropî dijî, wê hîngê hûn dikarin 

Dadgeha cîhê xweya rûniştinê nîşan bikin. Ji bo ku 

fêr bibin kîjan Dadgeh berpirsiyare, kodê Postalê li 

vir binivîse:  justiz.gv.at > Gerichte > Gerichtssuche

Biryara rawestandin û paşvekişandinê 

Ger Platform tevî daxwaziya we şandeya Postê jêbir 

neke, hûn dikarin liser wê doz vekin. Ji bo ku doz were 

peydakirin, divê hûn hûrguliyên têkiliyê yên Platformê bidin. 

Hûn dikarin vana dinav pêzanînê de bibînin.

Biryara rawestandin û paşvekişandinê li dijî Binpêkirina 

Rûmeta weya mirovî ya li ser Internetê ye, vîya mînakî 

Heqaret û Îstîsmara Bêrûmet û bê- edeb, daxwazên Mirin 

an Destavêtinê ye.

Bêyî vê yekê, hûn dikarin di her Rewşê de doz li Nivîskarê 

şanda Poste bikin. Heke hûn navê Nivîskêr nizanbin, hûn 

dikarin ji dabînkärê malperê nav û navnîşana wî bipirsin. 

Wekî din, heke hûn navê wî ji berê de dizanibin, hûn 

dikarin ji bo Agahdariya tomarkirinê ji tomara navendî 

serî li nivîsgeha Şaredariyê an Dadger bidin - bixwe, 

bi Posteyê an jî bi rêya Internetê bi karta hemwelatiyê 

pêkbînin.

   Forma biryara rawestandin û pêşvekişandinê li ser 

justizonline.gv.at tê dîtin. Beşdariyek rasterast jî bi saya 

vê Platforma gengaze. Hûn neçar in ku ji bo vê biryara 

rawestandin û pêşvekişandine liser betalbûnê nêzîkê 100 

Eur. bidin.

Tezmînata li gorî Qanûna medyayê

Wekî din, hûn dikarin ji Dadgehê tazmînatê liser xwediyê 

medyayê (mîna kû xwediyê Profîleke Facebook an 

Instagram), wekî ji bo Zîyandayîna, Destdirêjî, Rûreşkirin 

an Binpêkirina qada jiyanê ya pir kesan. Ji bo vê yekê, 

divê hûn daxwaznameyek radestî li Dadgehê bikin. 

Mesrefa serlêdaneke wusa li dor 270 Eur. digre.

Serlêdana sûc li polîs

Ger naveroka şanda Posta Nefretê jî were Cezakirin, hûn 

dikarin giliyê xwe li navenda balyozxaneya Polîsê eyaleta 

herî nêzîk bikin.

Hûn dikarin vê li bin polizei.gv.at > Kontakt >

Dienststellenverzeichnis > Ihr Bundesland  bibînin
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