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1. Maf û wacibên kesên xwedî parastina navnetewî çi ne? 

Maf û wezîfeyên penaxwaz û biyaniyên di bin parastina alîkariyê de ne, bi Qanûna Parastina 

Navneteweyî û Demkî (Rojnameya Fermî, Hejmar 70/15, 127/17) têne tertîb kirin. 

Kesê ku mafê penaberiyê wergirtiye û biyaniyek di bin parastina alîkariyê de ye maf heye ku: 

 · Kar (ne destûra rûniştinê û xebatê ne jî sertîfîkaya qeydkirina kar hewce ye) 

 · Rûniştinê 

 · Parastina saxlemîyê 

 · Perwerdehî 

 · Azadiya olî 

 · Alîkariya dadrêsî ya belaş (arîkariya dariştina doz û nûnertiyê li ber dadgeha îdarî ya yekem 

gava di doza pejirandina serîlêdanê di beşa naskirina parastina alîkar de û di rewşên bidawîkirin 

an betalkirina parastina navneteweyî de) 

 · Xizmeta civakî 

 · Alîkariya tevlêbûna di civakê de 

 · Yekbûna malbatê 

 · Xwedîkirina nekêşbar li gorî Peymana 1951 -an 

 · Li gorî Qanûna Hemwelatiya Kroatî wergirtina hemwelatiya Kroatî 

Penaber û biyaniyek di bin parastina arîkar de mecbûr in ku rêzê ji Destûr, qanûn û rêziknameyên 

din ên Komara Xirwatistanê re bigirin û di nav 15 rojan de rûniştina xwe tomar bikin, destûrek 

rûniştinê hebe û wê pêşkêşî kesên ku bi qanûnê hatine destûr kirin bikin, û her weha beşdarî 

qursek ziman, dîrok û çanda Kroatî bibin.. 

 

 2. Parastina navneteweyî ya pejirandî kengî derbasdar e? 

Parastina navneteweyî ya pejirandî sînorek wê ya demê tune, lê di bin şert û mercên diyarkirî 

yên qanûnî de radiweste an betal dibe.  Rêbaz û mercên bidawîkirin an betalkirina parastina 

navneteweyî bi Bendên 49 û 50 yên Qanûna Parastina Navneteweyî û Demkî (Rojnameya 

Fermî, Hejmar 70/15, 127/17) têne destnîşan kirin, ku hûn dikarin li ser zencîreyê bibînin: 

https://mup.gov.hr/gradjani-281562/moji-dokumenti-281563/stranci-333/zakon-o-

medjunarodnoj-i-privremenoj-zastiti/653   

 

  3. Destûra rûniştinê çi ye û meriv wê çawa distîne? 

Destûra rûniştinê (qerta polîkarbonat) belgeyek nasnameyê ye ku bi wan kesên xwedî parastina 

navneteweyî ya pejirandî nasnameya xwe îsbat dikin, statûya xwe piştrast dikin û rûniştina xwe li 

Kroatya tertîb dikin. 

https://mup.gov.hr/gradjani-281562/moji-dokumenti-281563/stranci-333/zakon-o-medjunarodnoj-i-privremenoj-zastiti/653
https://mup.gov.hr/gradjani-281562/moji-dokumenti-281563/stranci-333/zakon-o-medjunarodnoj-i-privremenoj-zastiti/653
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Penaber û biyaniyek di bin parastina arîkar de mecbûr in ku destûra rûniştinê li cem wan hebe û 

wê pêşkêşî kesên ku bi qanûnê hatine destûr kirin bikin. 

Serîlêdana ji bo destûra rûniştinê li gorî cîhê niştecîbûna penaxwaz / biyaniyê di bin parastina 

alîkariyê de ji rêvebiriya polîsê / qereqola pêwendîdar re tê şandin. 

Forma pêvekirî bi wêneyek 3 x 3.5 cm heye ku bi dilsozî kesê bêyî serûpel vedibêje, sertîfîkaya 

parastina pejirandî (di serlêdana yekem de) û qerta serlêder, û du şopa tiliyan û destnivîsa kesê 

tê girtin.  Bi awakî awarte, dibe ku wêneyek kesekî bi serê xwe pêvekirî be heke bergê ji ber 

sedemên olî an bijîjkî li xwe kiribe, bi şertê ku rûpel çîçek, çengek û eniya xwe nagire. 

Mesrefên dayîna destûra rûniştinê ya yekem ji bo penaxwazek / biyaniyek di bin parastina arîkar 

de ji Bûdceya Dewletê tê peyda kirin û ji bo we belaş e, di heman demê de ji bo hemî weşanên 

paşîn lêçûnên bi qasî 240,00 HRK têne dayîn, li gorî Biryara li ser diyarkirina destûra rûniştinê 

ya ji bo penaxwaz û biyaniyan di bin parastina alîkariyê de (Rojnameya Fermî, hejmar 98/16, 

102/16). 

Destûra rûniştinê ji bo 5 salan ji bo penaxwazan, an jî ji bo 3 salan ji bo biyaniyên di bin parastina 

alîkar de tê dayîn. 

 

 4. Ger ez navnîşana rûniştinê biguherînim an destûra rûniştinê ya min biqede ez 

çi bikim? 

Di bûyera guheztina navnîşana rûniştinê de, penaxwaz û biyaniya di bin parastina alîkar de 

mecbûr in ku   navnîşana rûniştinê qeyd bikin / qeyd bikin û di nav 15 rojan de ji guheztina rûniştinê 

destûrek rûniştinê ya nû bistînin (li bersiva pirsa 3 binêre hûragahiyan). 

Wekî din, ger penaxwaz / biyaniyek di bin parastina arîkar de destûrek rûniştinê hebe ku nikaribe 

bigihîje armanca xwe (ji ber guheztina daneyên kesane / navnîşana niştecîbûnê, mêjûya 

qedandinê, windakirina destûra rûniştinê, zirar), mirov mecbûr e ku ji qereqola polîsan li gorî cîhê 

rûniştinê û ji bo destûra rûniştinê ya nû serlêdanek bikin.  Qereqola polîsan wê destûra rûniştinê 

ya berê dabû betal bike. 

Di heman demê de, penaxwazek û xerîbiyek di bin parastina arîkar de mecbûr e ku wenda, 

wendabûn an diziya destûra rûniştinê bêyî derengî li gorî cîhê bûyerê an zanebûnê ji rêveberiya 

polîs / qereqolê re ragihîne. 

 

 5. Ma mafê min heye ku ez belgeyek rêwîtiyê bistînim û meriv wê çawa bigire? 

Mafê penaberiyê heye ku ji bo penaxwazek belgeyek rêwîtiyê hebe, dema ku biyaniyek di bin 

parastinê de ye ji bo hemwelatiyek welatê sêyemîn xwediyê belgeyek rêwîtiyê ya taybetî ye. 

Serlêdana ji bo belavkirina kaxeza rêwîtiyê ji bo penaxwazek an belgeyek rêwîtiyê ya taybetî ji bo 

welatiyek welatê sêyemîn li gorî cîhê rûniştinê ji rêveberiya polîs an qereqolê re tê şandin. 

Li gel forma pêvekirî, serlêdan bi wêneyek bi mezinahiya 3.5 x 4.5 cm jî tê, ku bi dilsozî kesek 

bêyî serûpel nîşan dide, û du şopa tiliyan û îmzeya bi destnivîsa kesê tê girtin.  Ger mirovek ji ber 

sedemên olî an bijîjkî seriyek li xwe bike, divê di wêneyê de çik, çenge û enî were dîtin. 
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Belgeyek rêwîtiyê ji bo penaxwazek ji bo maweya 5 salan tê weşandin, û ger penaxwaz: 

 · Di darizandina tawanan de ji darvekirinê dûr dikeve 

 · Ji pêwendiya zewacê an têkiliyek di navbera dêûbav û zarokan de, ji berpirsiyariyek bacê an 

berpirsiyariyek din a qanûnî ya ku ji bo wan sernavek bicîhkirî heye, ji pêkanîna berpirsiyariyek 

mulkî ya guncan dûr dike 

 · Ev ji ber sedemên ewlehiya neteweyî an parastina nîzama giştî hewce ye 

Bihayê derxistina belgeya rêwîtiyê ji bo penaxwazan bi Biryarnameya di derbarê diyarkirina 

bihayê pasaportê de ku li gorî Peymana Têkildarî Rewşa Penaberan a 28ê Tîrmeha 1951ê hatî 

weşandin (Rojnameya Fermî 98/16, 102/16) û mîqdarên 320,00 HRK. 

Belgeyek rêwîtiyê ya taybetî ji bo welatiyek welatê sêyemîn ji bo dema 2 salan tê weşandin.  Ew 

li gorî bendên Qanûna Biyaniyan (Rojnameya Fermî, Hejmar 133/20) tê derxistin, ku destnîşan 

dike ku ger kesek nikaribe bi xeletiya xwe belgeyek rêwîtiyê ya biyanî bigire. 

Serîlêdana ji bo weşandina belgeyek rêwîtiyê ji bo welatiyek welatê sêyemîn dê ji biyaniyek re 

were red kirin: 

 · Li hember kesên ku dozên tawanbar an tawanbar têne meşandin, heya ku razîbûna saziya giştî 

ya ku dozê dimeşîne tune be. 

 · Yê ku cezayê hepsê lê hatiye birîn an di dozek neqanûnî an tawanbar de ceza lê hatiye birîn, 

heya ku ew cezayê xwe derbas neke, an heya ku wî cezayê drav nedaye 

 · Kê ku berpirsiyariya xweya malî ya ku ji bo wê sernavek bicîhkirinê heye sererast nekiriye 

 · Ger ji ber sedemên parastina nîzama giştî, ewlehiya neteweyî an tenduristiya giştî were xwestin 

Bihayê belgeya rêwîtiyê ya taybetî ji bo hemwelatiyek welatê sêyemîn bi Biryara Tespîtkirina 

Bihayên Formên Belgeyên ji bo Biyaniyan (Rojnameya Fermî, Hejmar 94/13) tê tertîb kirin û 

digihîje 320.00 HRK. 

Di rewşek wendakirin, wendakirin an dizîna pasaportek ji bo penaxwazan an belgeyek rêwîtiyê 

ya taybetî ji bo hemwelatiyek welatê sêyemîn, ew kes mecbûr e ku wendakirin, wendakirin an 

dizîna destûra rûniştinê ji rêveberiya polîs / qereqolê re li gorî ji bo cihê bûyerê an zanîn. 

Ne pêkan e ku meriv di prosedurek lezgîn de belgeyek rêwîtiyê bide. 

 

 6. Dema ku ez winda bikim an destûra rûniştinê / belgeya rêwîtiya min were 

tunekirin çi bikim? 

Daxwazkerê penaberiyê û biyaniyek di bin parastina arîkar de mecbûr in ku wendabûn, wendabûn 

an dizîna destûra rûniştinê, pasaporta ji bo penaberiyê û belgeyên rêwîtiyê yên taybetî ji bo 

welatiyek sêyemîn bêyî derengî li gorî rêvebiriya polîs / qereqolê li gorî dîmen an zanîn. 

Ger destûra rûniştinê / belgeya rêwîtiyê nikaribe bigihîje armanca xwe (ji ber guheztina daneyên 

kesane / navnîşana niştecîbûnê, mêjûya qedandinê, windabûn, zirar), mirov mecbûr e ku li gorî 

cîhê rûniştinê serî li qereqola polîs bide û belgeyek bişîne. Daxwaza destûra rûniştinê ya nû. / 

Belgeyên rêwîtiyê (ji bo bêtir agahdarî li bersiva pirsên 3 û 5 binêre). 
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 7. Kesên xwedî parastina navnetewî çawa dikarin bibin xwediyê yekbûna 

malbatê? 

Mafê penaxwaz û biyaniyek di bin parastina alîkar de ji bo yekbûna malbatê bi bendên Qanûna 

Parastina Navneteweyî û Demkî (Rojnameya Fermî, Hejmar 70/15, 127/17) û bendên Qanûna 

Biyaniyan (Fermî Rojname, hejmar 133 /20). 

Yekbûna malbatê ya penaxwazek / biyaniyek di bin parastina arîkar de tê wateya yekbûna bi: 

 · Hevjîn an hevparê qanûna hevpar, şirîkê jiyanê an şirîkê jiyana nefermî, 

 · Zarokên hevbeş ên piçûk ên hevser û hevjînên derveyî zewacê, şirîkên jiyanê an şirîkên jiyanê 

yên nefermî, an jî zarokên wan ên piçûk ên ku ne zewicî ne 

 · Zarokên biçûk û zarokên biçûk ên hevjîn, hevparê qanûnî an hevjîna jiyanê an şirîkê jiyanê yê 

nefermî ku lênêrîna dêûbavî ji zarokek nezewic re peyda dike 

 · Zarokên mezin ên nezewicî ku ji ber rewşa tenduristiya xwe nikarin pêdiviyên xwe pêk bînin 

 · Dêûbav an nûnerê qanûnî yê zarokê 

 · Xizmekî pileya yekem di rêza rast de ku ew bi wî re di malbatek hevbeş de dijiya û li wî miqate 

bû. 

Pêvajoya yekbûna malbatê ji hêla endamek malbatê yê penaxwaz / kesê ku di binê parastinê de 

ye li nûnertiya dîplomatîk û konsolosiya şareza ya Komara Kroatya, bi pêşkêşkirina serîlêdana 

destûra rûniştinê ya demkî ve tê destpêkirin.  Ger serlêdana ji bo destûra rûniştinê ya demkî were 

pejirandin, endamê malbatê serlêdanek ji bo vîzeyê dike, û piştî gihîştina Komara Kroatya di 

rêveberiya polîsê / stasyona polîsê jêhatî de serlêdanek ji bo destûra rûniştinê ya ku wêneyek 

têgihîştinek pê re heye radest dike. nav belgeya rêwîtiyê ya orîjînal û delîla ku armanca mayînê 

rast dike (ji bo bêtir agahdarî li bersiva pirsa 3 binêre). 

Endamek malbatê - zarokek piçûktir ku dest bi malbata xwe nekiriye li gorî statûya dadrêsî ya 

nûnerê / a ku parastina navneteweyî jê re hatî standin dişopîne.  Endamên malbatê yên din li gorî 

hukmên Qanûna Biyaniyan (Rojnameya Fermî 133/20) mayîna xwe li Kroatya tertîb dikin. 

Zêdetir hûrgulî li ser prosedur û mercan dikarin di belavoka "Yekbûna malbatê li Kroatya - 

agahdariya ji bo kesên xwedî parastina navneteweyî", ku ji hêla Wezareta Karên Derve û Ewropî, 

Wezareta Navxwe, UNHCR û HPC ve hatî amadekirin, were dîtin. 

 

8. Pêvajoya birêkûpêkkirina rewşa zêde ya mlt çi ye.  zarokên kesên bi parastina 

navnetewî ya pejirandî ku li ser bingeha mafê yekbûna malbatê têne Kroatya, ango zarokên 

ku li Kroatya ji dayik bûne? 

Dema ku zarokek piçûk a kesek xwedî parastina navnetewî ya pejirandî tê Kroatya, ango dema 

ku zarok li Kroatya ji dayik bû, dêûbavê ku parastinê pejirandiye ji bo pejirandina parastina 

navneteweyî ji bo zarok serlêdanek dike.  Serîlêdan bi awayek nivîskî li stargehên serîlêdanên ji 

bo parastina navneteweyî tê şandin û divê serlêdanek îmzekirî ya dêûbav hebe ku ji bo zarokê 

xwe yê piçûk li Komara Kroatya parastina navdewletî daxwaz dike, belgeya statûya bi dest xistî 
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(biryara dayîna mafê penaberiyê an parastina kêlî) û zarok. belgeya jidayikbûnê an belgeyek din 

a ku têkiliya bi zarokê / a tê xwestin re û daneyên kesane yên têr û rast, tevî navê kesane, roja 

jidayikbûnê û hemwelatîbûnê, û cîh û welatê jidayikbûnê, vedigire. 

Zarokekî biçûk ê penaxwaz û biyaniyek di bin parastina kêmendam de ku dest bi malbatê nekiriye 

li pey statûya dadrêsî ya nûnerê dadrêsî yê ku parastina navdewletî wergirtiye, ku di pratîkê de 

tê vê wateyê ku ew li gorî rewşa dêûbavên xwe mafê penaberiyê an parastinê distîne.  

 

  9. Fêrbûna ziman, dîrok û çanda Xirwatî 

Li gorî Benda 74 a Qanûna Parastina Navneteweyî û Demkî (Rojnameya Fermî, Hejmar 70/15, 

127/17), ji penaxwaz û biyaniyên di bin parastina alîkariyê de tê xwestin ku beşdarî qursek ziman, 

dîrok û çanda Kroatî bibin da ku bibin di nav civaka Xirwatistanê de cih girt.  Di rewşek ku erk 

neyê bicihanîn de, penaxwaz û biyaniya di bin parastina arîkar de dê lêçûnên qursê ji wezareta 

berpirsê perwerdehiyê re vegerînin. 

Pêkanîna qursê berpirsiyariya Wezareta Zanist û Perwerdehiyê ye û li gorî Biryara Bernameya 

Fêrbûna Ziman, Dîrok û Çandê ya Xirwatîstî ya ji bo Daxwaznameyên Penaberiyê û Biyaniyan di 

bin Parastina Piştgirî de ji bo Tevlêbûna Civaka Kroatî de pêk tê (Rojnameya Fermî 154/14).  

Bername 280 demjimêran dom dike û li ser du astan tê meşandin: 70 demjimêran asta yekem û 

210 demjimêr asta duyemîn. 

Kurs bi hevkariya Zanîngeha Vekirî ya Zagrebê li bajaran tê meşandin: Vinkovci, Osijek, Slavonski 

Brod, Požega, Kutina, Bjelovar, Varaždin, Krapina, Zaprešić, Zagreb, Velika Gorica, Sisak, 

Karlovac, Pula, Rijeka, Gospić, Zadar , Šibenik, Split, Metković û Dubrovnik. 

Hemî pirs an daxwaznameyên ji bo tevlêbûna qursa ziman, dîrok û çanda Kroatî dikare ji 

navnîşana e-nameyê re were şandin: amif@mzo.hr an ji nivîsgeha Wezareta Zanist û 

Perwerdehiyê, Donje Svetice 38, Zagreb, her roja xebatê ji 9: 00- 15:00. 

 

10. Ez li ku û çawa dikarim sertîfîkayek / dîplomeyek wergerînim û ew çawa dikare 

li Kroatya were nas kirin? 

Penaber û biyaniyek di bin parastina arîkar de mafê naskirina bawernameyên perwerdehiya 

biyanî di bin heman mercan de wekî hemwelatiyek Kroatî bikar tînin.  Prosedurên ku bi wergera 

sertîfîkayan û dîplomayan ve girêdayî ne (ji bo domandina perwerdehiyê an tevlêbûna li bazara 

kar) berpirsiyariya Wezareta Zanist û Perwerdehiyê ye. 

Hemî pirs an daxwazên ji bo wergera sertîfîkayan û dîplomayan dikarin ji navnîşana e-nameyê re 

bêne şandin: amif@mzo.hr an ji ofîsa Wezareta Zanist û Perwerdehiyê, Donje Svetice 38, Zagreb 

re, her rojên xebatê ji 9: 00 heta 15:00, li wir karmend û karmendên fermî yên dewletê dê belgeyên 

ku dê ji hêla wergêrê dadgehê ve wergeriyayî zimanê Kroatî werbigirin. 

Agahiyên berfirehtir li ser malpera Wezareta Zanist û Perwerdehiyê www.mzo.gov.hr, bi Kirwatî, 

Englishngilîzî, Erebî û Tirkî hene. 

Qebûlkirina sertîfîkayan / dîplomayên li Kroatya: Piştî wergerandina sertîfîkayek an dîplomayek 

ku kesek bixwaze ji bo mebesta perwerdehî an karkirinê bikar bîne, pêdivî ye ku hûn bi fermî nirxa 
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bawernameya perwerdehiya biyanî, ango serdema perwerdehiyê - naskirina kalîteyên 

perwerdehiya biyanî. 

Li gorî celebê jêhatîbûna ku ji bo naskirinê tê xwestin, ew cûda dibe: a) Naskirina bawernameyên 

dibistana seretayî û navîn û dewreyên perwerdehiyê û b) Naskirina bawernameyên xwendina 

bilind û serdemên xwendinê. 

Li jor rêxistinên pispor ên jêhatî, sazî û rêxistinên pêwendîdar ên din hene ku ji hêla rêznameyên 

taybetî ve hatine destûr kirin ku prosedurê bimeşînin û şert û mercên naskirina jêhatîbûnên pîşeyî 

diyar bikin, an wezaret ku di dadrêsiya wan de pîşeyên birêkûpêkkirî têne destnîşan kirin.  

Agahdariya berfireh li ser zencîreyê tê dîtin: 

https://www.uljppnm.vlada.hr/UserDocsImages//dokumenti//Vodic%CC%8C%20kroz%20integra

ciju_HRVATSKI.pdf  

 

11. Ma kesên xwedî parastina navneteweyî ya pejirandî mafê bîmeya tenduristiyê 

hene û ew çawa wê bikar tînin? 

Qanûna Li ser Sîgorteya Tenduristî ya Mecbûrî û Parastina Tenduristiya Biyaniyan li Komara 

Kroatya (Rojnameya Fermî, Hejmar 80/13, 15/18 û 26/21) destnîşan dike ku penaxwazek û 

biyaniyek di bin parastina alîkar de mafê tenduristiyê bikar tînin lênêrîna li ser bingeha belgeyek 

derbasdar. ji hêla wezareta karûbarên hundurîn, li saziyên tenduristiyê û ji hêla xebatkarên 

lênihêrîna tenduristî yên taybet ve di tora karûbarê tenduristiya giştî de, li gorî kiryarên giştî yên 

Enstîtuyê. 

Mesrefên lênihêrîna tenduristî ji bo kesên xwedî parastina navneteweyî hatine pejirandin ji 

Budceya Dewletê ya Komara Kroatya ji wezaretê berpirsê karûbarên tenduristiyê tê dayîn. 

Rêvebiriya polîs an qereqola polîsê mecbûr e ku wezareta berpirsiyar a tenduristiyê di derbarê 

wergirtina statûya parastina navneteweyî ya kesekî de agahdar bike. 

 

Ger kesek bi lênihêrîna navneteweyî ya pejirandî ji hêla bîmeya tenduristiyê ya mecbûrî an 

lênihêrîna tenduristî ve li ser bingehek din were vegirtin (mînakî, ger ew kes kar bike), fonên 

lênihêrîna tenduristî dê ji budceya dewletê neyên peyda kirin. 

Destûra rûniştinê ya ku ji hêla Wezareta Navxwe ve hatî derxistin, ku tê de kes statûya xwe li 

Komara Kroatya îspat dike, di heman demê de nasnameya kesê ku daxwaza arîkariya bijîjkî an 

belavkirina dermanan kiriye jî îsbat dike. 

 

 12. Çiqas maweya rûniştinê dimîne û ew kes beşdarî lêçûnên rûniştinê dibin? 

Li gorî bendên Benda 67 -ê ya Qanûna Parastina Navneteweyî û Demkî (Rojnameya Fermî 70/15, 

127/17), kesên ku bi parastina navneteweyî ya pejirandî ne, ji roja radestkirina biryarê heya du 

salan herî zêde mafê rûniştinê heye. li ser dayîna parastina navneteweyî.  Piştî bidawîbûna 

heyama du-salî, kesên xwedan parastina navneteweyî ya pejirandî li gorî rêziknameyên ku di 

warê bextewariya civakî de cîh digirin mafê rûniştinê hene. 

https://www.uljppnm.vlada.hr/UserDocsImages/dokumenti/Vodic%CC%8C%20kroz%20integraciju_HRVATSKI.pdf
https://www.uljppnm.vlada.hr/UserDocsImages/dokumenti/Vodic%CC%8C%20kroz%20integraciju_HRVATSKI.pdf
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Kesên ku parastina navnetewî ji wan re hatiye dayîn, mafê wan ê rûniştinê heye ger ew nebin 

xwedan derfet û milk ji bo debara xwe.  Ger navenda pêbawer a refahê ya civakî ya ku serlêdan 

lê tê kirin diyar bike ku kesê xwedî parastina navdewletî fon an malûmat heye ku ew bi wan re 

dikare di dayîna lêçûnên rûniştinê de beşdar bibe, biryara li ser naskirina mafê rûniştinê diyar dike 

ku ew kes beşdar dibe di dayîna lêçûnên rûniştinê de. 

 

 13. Kî û li ku derê xaniyek guncan dibîne? 

Li ser biryara naskirina mafê rûniştinê ya navenda kêrhatî ya refahê ya civakî, Nivîsgeha Dewletê 

ya Navendî ji bo Avakirin û Niştecihbûnê ji bo kesên xwedan parastina navneteweyî ya pejirandî 

di yekîneyên xanî yên xwediyê Komara Kroatya an yekîneyên xanî yên ku ji hêla Ofîsê ve têne 

bikar anîn de rûniştinê peyda dike. bingeha peymanek lease. bi aliyên sêyemîn re. 

Cihê rûniştinê bi kapasîteyên heyî yên yekîneyên xanî ve di dema rûniştinê de û ji bo kesan ve 

girêdayî ye, ji bilî Zagreb, rûniştin li bajarên din, wek Sisak, Karlovac, Slavonski Brod û bajarên 

din tê peyda kirin. 

  

 14. Heke ez ji Komara Kroatya derkevim çi dibe? 

Li gorî bendên Qanûna Parastina Navneteweyî û Demkî (Rojnameya Fermî 70/15, 127/17), kesên 

ku di navbeyna 6 mehan de ji Komara Hirvatîstanê nehiştina parastina navneteweyî werdigirin 

divê Wezareta Karên Hundir agahdar bikin rastiya derketina Xirwatistanê. 

Di heman demê de, li gorî bendên dadrêsî yên heyî, mafê mayîna penaxwazek û biyaniyek di bin 

parastinek arîkar de li Kroatya dê were betal kirin ger penaxwaz an biyaniyek di bin parastina 

arîkar de ji Komara Kroatya derkeve an ji bo derve bimîne zêdeyî 6 mehan. Wezareta Navxwe 

agahdar nekir. 

Ger penaxwazek an biyaniyek di bin parastinê de ji Komara Kroatya derkeve heya dem û karanîna 

mafê rûniştinê û / an mafên din (mînak feydeyên drav), ew mecbûr e ku organên ku ew mafan 

bikar tîne agahdar bike (mînak navenda refahê). 

Mafê rûniştina du-salî, û her weha alîkariya sê-salî ji bo tevlêbûna civata Kroatî, ji roja gihandina 

biryara wergirtina statûya parastina navneteweyî dest pê dike û ji ber nebûna ji Komara 

Kurdistanê nayê dirêj kirin. Xirwatistan. 

Penaber / biyaniyek di bin parastina arîkar de ku dixwaze li welatek endamek din a Qada Aboriya 

Ewropî (EEA) bijî, mecbûr e ku li gorî bendên dadrêsî yên qanûnî yên wî endamî mayîna xwe ya 

li derveyî welat birêve bibe. 

Ger kesek li Kroatya xwedan statûya penaberiyê / biyaniyê di bin parastina arîkar de li welatek 

endamek din be, ew dixwaze statûya xwe bi şandina serlêdanek ji bo parastina navneteweyî 

(penaberî / parastina kêlî) li wî welatî, li gorî Rêbernameya Vegerînê, tertîp bike. qanûna 

biyaniyan û peymanên qebûlkirinê.hevkariya dewletan dikare vegere Komara Kroatya. 
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15. Ez li derveyî Xirvatistanê dijîm û destûra rûniştinê û / an belgeya rêwîtiya min 

diqede.  Ez çawa û li ku dikarim wan sererast bikim? 

Serîlêdana ji bo dayîna destûra rûniştinê, û her weha serlêdana ji bo dayîna belgeyek rêwîtiyê ji 

bo penaxwazek an belgeyek rêwîtiyê ya taybetî ji bo welatiyek welatê sêyemîn, li gorî cihê 

rûniştinê. 

Niştecîbûn, li gorî Qanûna Niştecîbûnê (Rojnameya Fermî, Hejmar 144/12, 158/13) cîh û 

navnîşana li Komara Kroatya ye ku kesek bi domdarî lê bicîh bûye da ku maf û berpirsiyariyên 

xwe yên têkildarî berjewendiyên jiyanê bikar bîne wek berjewendiyên malbatî, pîşeyî, aborî, 

civakî, çandî û yên din. 

Kesên bi parastina navneteweyî ya pejirandî nekarin serlêdanek ji bo destûra rûniştinê û / an 

belgeya rêwîtiyê li nûnertiyek dîplomatîk an posta konsulê ya Komara Kroatya li derveyî welat 

bişînin. 

Her weha, li gorî bendên Qanûna Parastina Navneteweyî û Demkî (Rojnameya Fermî, Hejmar 

70/15, 127/17), kesên xwedî parastina navneteweyî pejirandî, di rewşek nebûna 6 mehan de ji 

Komara Kroatya, divê wezaretê ji derketina Xirwatistanê agahdar bike.herêmên navxweyî. 

 

  16. Piştî ku ez li derveyî welêt mam, ez dixwazim vegerim Komara Xirvatistanê.  

Berpirsiyariyên min çi ne? 

Ji kesên bi penaberiya pejirandî an bi parêzvaniya pêgirtî dema ku vedigerin Kroatya pêdivî ye 

ku cîh bibînin, rûniştina xwe tomar bikin û destûra rûniştinê bidin (di rewşa guheztina daneyan, 

mêjûya qedandinê, zirar an wendakirin / wendakirin / dizîna qertê de). 

Ger kes nikaribe bi tena serê xwe cîhwariyê bide an dema du-salî ya mafê rûniştinê xilas nebûbe, 

ew kes dikare li gorî cîhê rûniştinê bi navenda pêwendîdariya civakî ya pêwendîdar re têkilî deyne, 

ku li gorî şert û mercên qanûnî, biryara rûniştinê.  Di rewşa bidawîbûna du saliya mafê rûniştinê 

de, ango heya ku biryara rûniştinê neyê dayîn, ew kes serbixwe lêçûnên rûniştinê dibîne û dide. 

Mafê rûniştinê yê du-salî, û her weha alîkariya sê-salî ji bo tevlêbûna civata Kroatî, ji roja 

gihandina biryara wergirtina statûya parastina navneteweyî dest pê dike û ji ber nebûna ji Komara 

Kurdistanê nayê dirêj kirin. Xirwatistan. 

Ji penaxwazan û biyaniyên di bin parastina alîkariyê de ne re dibe ku dema ku ew vedigerin 

Xirwatîstanê piştî tunebûna wan li Parastina Serlêderên Parastina Navneteweyî li Zagreb û 

Kutina. 

 

 17. Di entegrasyona kesên xwedî parastina navneteweyî ya pejirandî de rola 

Wezareta Karên Hundir çi ye? 

Li gorî bendên Qanûna Parastina Navneteweyî û Demkî (Rojnameya Fermî, Hejmar 70/15, 

127/17), mafê penaber û biyaniyek di bin parastina kêlî de herî zêde sê heye ku bibin alîkar salan 

ji xizmeta biryara statûyê. 
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Çalakiyên arîkariya entegrasyonê ji hêla Wezareta Karên Hundir ve rasterast û / an bi navgîniya 

rêxistinek hevkar a hilbijartî ve têne kirin ku bi wan re peyman / peymanan li ser pêkanîna 

çalakiyên entegrasyonê çêdike.  Alîkariya di tevlêbûna civakê de ev e: 

 · Pêşxistina plansaziyek entegrasyonê ya li gorî hewcedariyên kesane, zanyarî, jêhatîbûn û 

jêhatîbûna mirov 

 · Pêşkêşkirina alîkariyê ji bo bicihanîna plana pêşkeftî 

 · Çavdêriya li ser cîbicîkirina plane 

Mafê alîkariya sê-salî ji bo tevlêbûna civaka Xirwatîstî ji roja gihandina biryara wergirtina statûya 

parastina navneteweyî dest pê dike û ji ber nebûna ji Komara Kroatya nayê dirêj kirin.  Pêvajoya 

entegrasyonê pêvajoyek tevlihev, demdirêj û du alî ye.  Digel çalakiyên Wezaretê (û saziyên din 

ên dewletî û giştî), ew tevlêbûna kesên ku dixwazin entegre bibin, lê vebûna civakê û gihîştina 

hemî mafên ku ji bo kesên xwedî parastina navneteweyî hatine garantî kirin, hewce dike. 

Ji bo bêtir agahdarî, mirov dikarin bi e-nameyê re têkilî daynin: 

sluzba.za.medjunarodnu.zastitu@mup.hr  

mailto:sluzba.za.medjunarodnu.zastitu@mup.hr

