
هغه کسان چې د نړیوال او لنډمهاله خوندیتوب الندې دي 
چې په قانوين توګه په جمهوریت کې اوسیږي

کروشیا ځینې حقونه لري، لکه د کور حق، ټولنیز هوساینه، 
کار،

روغتیا پاملرنې او نور حقونه او دوی په قانوين ډول تنظیم 
شوي وسایل لري چې د دوی په اختیار کې دي

د هغوی ساتنه.

د استوګنې حق
هغه کسان چې د نړیوال خوندیتوب الندې 

دي د استوګنې حق لري که چیرې دوی مايل 
سرچینې ونه لري

یا هغه ملکیت چې دوی ورسره مرسته کولی 
يش. دوی دا حق د اعظمي حد څخه تر دوه 

کلونو پورې لري
د نړیوال محافظت د تصویب په اړه د پریکړې 

د سپارلو په ورځ.
د هستوګنې د حق د کارولو لپاره، تاسو باید 

واک ته یوه غوښتنه وسپارئ )په وینا
د اوسیدو ځای( د ټولنیز پاملرنې مرکز ته 1.

مرکز به ستاسو د غوښتنې په اړه پریکړه 
وکړي.

دوه کاله وروسته، د ټولنیز هوساینې قانون 
سره سم د انفرادي وضعیت پورې اړه لري

تاسو ممکن د کور لګښتونو لپاره د خسارې 
مستحق یاست که تاسو تضمین شوي ګټه 

اخیستونکي یاست
لږ تر لږه فیس.

د لنډمهاله محافظت الندې اشخاص د 
استوګنې حق لري که چیرې دوی خپل 

ملکیت نه لري
منځنی.

تاسو څنګه کولی ئش د کور لپاره د خپل 
حق ساتنه وکړئ؟

که تاسو د مرکز له پریکړې رايض نه یاست، 
تاسو کولی ئش د کار، تقاعد وزارت ته 

شکایت وکړئ
سیسټم، کورنۍ او ټولنیزه هوساینه د 

پریکړې د سپارلو نیټې څخه د 15 ورځو دننه. 
وزارت

د استیناف په اړه پریکړه کوي، د کوم په 
وړاندې چې تاسو کولی ئش د باصالحیته 

اداري محکمې سره دعوه وکړئ
د پریکړې د سپارلو نیټې څخه د 8 ورځو دننه.

د ټولنیز هوساینې 
حق

د نړیوال خوندیتوب الندې اشخاص او 
بهرنيان د لنډمهاله خوندیتوب الندې او د 

دوی غړي
هغه کورنۍ چې په قانوين توګه د کروشیا 

په جمهوریت کې اوسیږي کولی يش د ټولنیز 
هوساینې سیسټم څخه حقونه وکاروي

د ورته شرایطو الندې پاملرنه وکړئ لکه 
څنګه چې ټول کروشین اتباع د کروشیا په 

جمهوریت کې اوسیږي.

اخیستل شوي اقداماتو په اړه خرب کړئ
د شکایت ثبتول.

شکایت باید د پوهیدو وړ وي او الندې ولري
• د شکایت کوونکي نوم، تخلص او پته؛

• د چمتو شوي خدمت ځای، وخت او 
توضیحات، درملنه یا د درملنې پریښودل

د حقونو څخه سرغړونه؛
• د غوښتونکي السلیک.

د کار کولو حق
د نړیوال محافظت الندې اشخاص او د 

لنډمهاله محافظت الندې بهرنيان کولی يش 
کار وکړي

د کروشیا جمهوریت ته د استوګنې او کار 
جواز یا د کار د ثبت سند پرته.

د کارموندنې اړیکې رامینځته کولو سره، 
تاسو دواړه د یو کارمند په توګه او ستاسو 

ګمارونکي ځینې مسؤلیتونه په غاړه اخئل
د ځانګړو حقونو څخه کار واخئل.

د کارګرانو حقونه
د لیکل شوي استخدام تړون پایله )د یوې 

قاعدې په توګه د نامعلومې مودې لپاره، او 
په استثنایي توګه

ټاکلی وخت(، وروسته له هغه چې کارمند 
کارګر د اجباري لپاره راجسرت کوي

تقاعد او روغتیا بیمه او هغه ته د خوندي کار 
کولو شرایط چمتو کوي

الره
د ترسره شوي کار لپاره د مزد تادیه او د 

ستونزمن کاري شرایطو لپاره د معاشونو 
زیاتوالی، کار

د یکشنبې، رخصتیو، اضايف وخت او د شپې 
کار

موږ د کومو حقونو په اړه خربې کوو؟
د پیسو د جربان حق: تضمین شوی لږ تر لږه 

خساره، یو اړخیزه جربان، تاوان
د کور لګښتونه، د شخيص معلولیت 

تخصیص یا مرستې او د پاملرنې تخصیص.
د ټولنیزو خدماتو حق: مشوره ورکول او د 
ټولنیز هوساینې په سیسټم کې د حقونو په 

اړه معلومات.
 د ټولنیز هوساینې قانون سره سم، د ټولنیز 

هوساینې مرکزونه چې
دندې به د جنوري 2023 څخه د ټولنیز کار 
لپاره د کروشین انسټیټیوټ لخوا په غاړه 

واخيل.

که تاسو بیا هم رايض نه یاست، تاسو حق 
لرئ چې د کار، تقاعد وزارت ته شکایت وکړئ
سیسټم، کورنۍ او ټولنیزه پالیيس د خربتیا د 

ترالسه کولو نیټې څخه د 15 ورځو دننه.

وزارت مکلف دی چې د تاسیس شوي شکایت 
په اړه د 30 ورځو دننه تاسو ته خرب ورکړي،

او همدارنګه د اخیستل شویو اقداماتو په اړه. 
که تاسو د وزارت له ځواب څخه رايض نه 
یاست، تاسو کولی ئش هغه وړاندې کړئ

کمیسیون ته شکایت.

د خپلو حقونو د ترسره کولو لپاره، تاسو باید 
په مستقیم ډول د وړ ټولنیز هوساینې مرکز 

سره اړیکه ونیئس.
څنګه کوالی شو چی د ټولنیز هوساینې په 

سیسټم کې خپل حقونه خوندي کړو؟
که تاسو د ټولنیز هوساینې په سکتور کې د یو 

شخص له چلند څخه رايض نه یاست، تاسو 
کولی ئش شکایت درج کړئ

د ټولنیز هوساینې ادارې رییس ته شکایت.
د ټولنیز هوساینې د ادارې رییس مکلف دی 
چې ستاسو شکایت په لیکيل او لیکيل ډول 

عمل وکړي
د نیټې څخه د 15 ورځو دننه د ټاکل شوي یا 

یو کارګر څنګه کولی يش د خپلو حقونو 
ساتنه وکړي؟

مخکې له دې چې تاسو د خپلو حقونو د 
ساتنې غوښتنه وکړئ، دا مهمه ده چې د 

کوم حق څخه سرغړونه وپیژندل يش ځکه 
چې دا دی

قانوين الره چې تاسو به یې د خپل حق د 
ترالسه کولو غوښتنه وکړئ په دې پورې اړه 

لري.

1. که چیرې د کارموندنې اړیکې څخه ستاسو 
یو حق تر پښو الندې شوی وي )د مثال په 
توګه تاسو په غیر قانوين توګه لغوه شوي 

یاست(
د کارموندنې قرارداد، تاسو ته د ورځنۍ یا 

اونۍ رخصتۍ تضمین نه کیږي، او داسې 
نور(، کوم چې د ګمارونکي لخوا ترسره 

شوي،
دا مهمه ده چې تاسو لومړی د کار ورکوونکي 

څخه وغواړئ چې دا سرغړونه سمه کړي.

دا څنګه وکړو؟ د حقوقو څخه د سرغړونې 
څخه د 15 ورځو دننه، تاسو باید په لیکيل 

ډول غوښتنه وکړئ
د کار ګمارونکي د دې حق ترالسه کول.

کار ورکوونکی باید ستاسو غوښتنه په 15 
ورځو کې ومني. که هغه نه وي، تاسو کولی 

ئش
د 15 ورځو په دننه کې د باصالحیته محکمې 
په وړاندې د سرغړونې حق د ساتنې غوښتنه 

کول.

مهم! د کار ګمارونکي ته د حقونو د 
ساتنې لپاره د وړاندې شوې غوښتنې 

پرته، کارګر نيش کولی
د باصالحیته محکمې په وړاندې د 

سرغړونکو حقونو د خوندیتوب غوښتنه.

 د آرام کولو حق )ورځنی وقفه 30 دقیقې، 
هره ورځ لږ تر لږه 12 ساعته آرام؛

موسمي کارګران 10 ساعته، لږ تر لږه 24 
ساعته اونۍ رخصتي، کلنۍ رخصتي

لږترلږه څلور اونۍ
د زیږون حق، د مور او پالر حق، د اختیار 

رخصتۍ، نیم وخت کار
وخت، د کم کاري ساعتونو کې کار کول د 

ماشوم د زیاتې پاملرنې له امله چې ډیر وزن 
لري

پرمختیایي معیوبیت، د امیندوارو میرمنو، 
میندو لپاره چې د شیدو تغذیه کوي، او 

وروسته له دې چې د هغې پای ته ورسیږي 
رخصت يش

د یاد شوي رخصتۍ په جریان کې پخواين 
کاري ځای یا نورو ته د راستنیدو حق

مناسب دندې
د خربتیا موده د منظم، شخيص شرایطو 
سره د دندې پای ته رسیدو په صورت کې 

د کارموندنې قرارداد لغوه کول د نوي 
قرارداد وړاندیز سره چې کارګر یې نه مني او 

حق لري
د معاش د جال کولو لپاره که چیرې د دندې 

اړیکه د دوه کلونو خدمت وروسته پای ته 
ورسیږي

په کار ګمارونکي کې
• د کار او کار په جریان کې د کارګرانو په 

وړاندې د تبعیض منع کول.

د کارمندانو مکلفیتونه
د کار د قرارداد او د ګمارونکي الرښوونو سره 

سم د کار دندو ترسره کول، د وقفې وخت 
ته درناوی، کار ژر مه پریږ(

• د کار لپاره د لنډمهاله وړتیا )ناروغۍ( په 
وخت کې ګمارونکي ته خرب ورکړئ

• ګمارونکي ته د زیان لپاره تاوان ورکړئ که 
چیرې دا په قصدي توګه یا د جدي غفلت له 

امله رامینځته شوی وي.

https://dirh.gov.hr/podnosenje-
https:// :83، او د اړیکو پته/prijava

dirh.gov.hr

د کار تفتیش د تش په نامه څخه څارنه کوي 
»نا اعالن شوي کار«، د معاشونو تادیه، د 

کار د مقرراتو سره مطابقت
د کارګرانو وخت او رخصتۍ، د کوچنیانو کار 

او کار، د لنډمهاله ادارو کار
استخدام، په دنده کې منځګړیتوب، او 

داسې نور.
که چیرې معاینه معلومه يش چې ګمارونکي 

د کارګرانو حقونو پورې اړونده سرغړونه 
کړې ده

اړیکه به د ورته په وړاندې تورونه ثبت کړي.
. د کارموندنې د حقونو څخه د ځینو 

سرغړونو لپاره د ګمارونکي په وړاندې جنایي 
تورونه ثبت کیدی يش

غوښتنلیک.

دا د کار کولو له حق څخه سرغړونه ده )د 
CC 131 ماده(؛ کارګر ته د یوې برخې یا ټول 

معاش نه ورکول )۱۳۲ ماده
CC( د ځینو استثناوو سره؛ په کار کې د 

ناوړه ګټه اخیستنې لپاره )د CC 133 ماده(؛ 
د ټولنیزو حقونو څخه سرغړونه

بیمه. )د CC 134 ماده(، غیرقانوين استخدام 
)د CC 135 ماده(

_

د حقوقو ساتنه
د بشري حقونو نړیواله اعالمیه

 ماده ۱

ټول انسانان ازاد پیدا شوي او په 

کرامت او حقوقو کې مساوي دي. 

2. که تاسو باور لرئ چې تاسو په کار کې د 
ځورونې یا جنيس ځورونې قرباين یاست

د ګمارونکي یا کوم بل همکار لخوا ترسره 
شوي، تاسو کولی ئش د محافظت کمیشرن 

سره اړیکه ونیئس
وقار، که چیرې هغه ځای چې تاسو کار کوئ 

کمیشرن ولري. همدارنګه، د ډول پورې اړه 
لري

د ځورونې، تاسو کولی ئش د خلکو یا یو 
ځانګړي محتسب، دولت سره اړیکه ونیئس

تفتیش ته ورئش یا د محکمو له الرې د 
خوندیتوب غوښتنه وکړئ.

که د معقولو دالیلو لپاره تاسو فکر کوئ چې 
ګمارونکی به ستاسو د وقار ساتنه ونه کړي، 

تاسو مکلف نه یاست
ګمارونکي ته شکایت وړاندې کړئ او تاسو 

حق لرئ چې کار ودروئ، مګر د کار د بندیدو 
څخه د 8 ورځو دننه

تاسو باید د باصالحیته محکمې په وړاندې د 
خوندیتوب غوښتنه وکړئ او کار ورکوونکي 

ته یې خرب ورکړئ.

د کار د مداخلې په جریان کې، تاسو حق لرئ 
په هماغه اندازه د خسارې جربان وکړئ لکه 

څنګه چې تاسو کار کوئ.

مهم! که محکمه د محکمې د وروستۍ 
پریکړې سره پریکړه وکړي چې ستاسو 

سرغړونه نه ده شوې
وقار، کارمند کولی يش غوښتنه وکړي 
چې تاسو تادیه شوي ګټې بیرته ورکړئ.

3. تاسو کولی ئش د خپلو حقونو څخه د 
سرغړونې یا د کار ګمارونکي په کار کې د 

نورو لیدل شویو بې نظمیو راپور ورکړئ
د کرویشیا جمهوریت د دولتي تفتیش د کار 

معاینه )DIRH(. د غوښتنلیک فورمه په ویب 
پاڼه کې شتون لري

پاڼه:

سیسټم، کورنۍ او ټولنیزو چارو
سیاست او یا د کورنیو چارو   o

وزارت
د سیمه ایزو او سیمه ایزو )سیمه ایزو( ځان 

حکومتی واحدونو بنسټونه، د بیلګې په 
توګه،

ښارونه او ښاروالۍ  o
د عامه واکونو سره قانوين ادارې، لکه د 

کروشین انسټیټیوټ لپاره
د تقاعد بیمه یا د کروشین روغتیا   o

بیمې انسټیټیوټ

. که تاسو باور لرئ چې تاسو د تبعیض 
قرباين یاست

د کروشیا په جمهوریت کې د تبعیض ضد 
قانون له مخې تبعیض منع دی

د افرادو پر بنسټ.

نژاد یا توکم یا رنګ - جنسیت - 

ژبه - عمر - سیايس یا بل ډول

عقیدې - د ملکیت حالت - تعلیم 

- ميل یا ټولنیز اصل -

د اتحادیې غړیتوب - معلولیت - 

ټولنیز موقعیت - واده یا کورنۍ

حالت - روغتیایی حالت - جینیاتی 

میراث - مذهب - جنسیت پیژندنه 

او

څرګندونې - جنيس تمایل.

تاسو کولی ئش د محتسب سره شکایت 
وکړئ که تاسو فکر کوئ چې د تبعیض 

اساس شتون لري
نژاد یا توکم یا د پوستکي رنګ، ژبه، مذهب، 

سیايس یا بله عقیده، ميل

دوی ته ورکړل شوي دي

په عقل او وجدان سره باید یو بل 

سره د ورورګلوۍ په روحیه چلند 

وکړو.
د کروشیا په جمهوریت کې، بشري حقونه 
د کروشیا جمهوریت د اسايس قانون لخوا 

تضمین شوي، نړیوال تړونونه چې د کروشیا 
جمهوریت یو اړخ دی، او

د کرویشیا قوانین. د کروشیا جمهوریت د 
اسايس قانون دریمه ماده د بشري حقونو 

ساتنه تعریفوي
د کروشیا جمهوریت د اسايس قانون د لوړ 

ارزښت په توګه، 14 ماده تبعیض منع کوي،
د اسايس قانون دریم سرلیک د بشري حقونو 

او بنسټیزو آزادیو ساتنه تضمینوي.
هغه کسان چې حقونه یا آزادي یې تر پښو 
الندې شوي وي کولی يش د خپلو حقونو 

ساتنه وکړي
غیر قضایی او قضایی.

محتسب ته د شکایاتو په سپارلو سره د 
محکمې څخه بهر خوندیتوب ترالسه کیږي.

د کروشیا په جمهوریت کې، دوه محتسب او 
3 ځانګړي محتسبان شتون لري:

د ماشومانو لپاره محتسب، د جنسیت 
مساوات لپاره محتسب او د محتسب لپاره

معلولیت لرونکي کسان.

محتسب او خصوصی محتسب ته 
شکایتونه

تاسو کله د محتسب سره اړیکه نیولی ئش؟
تاسو کولی ئش د محتسب سره اړیکه ونیئس.

1. که تاسو په دې باور یاست چې ستاسو 
اسايس قانون یا قانوين حقونه او آزادۍ 

ګواښل شوي یا تر پښو الندې شوي دي، 
د غیر قانوين یا غیر منظم کار له امله.

دولتي ارګانونه لکه د کار وزارت، د تقاعد 

یا ټولنیز اصل، د ملکیت حالت، د اتحادیې 
غړیتوب، تعلیم، ټولنیز موقف،

عمر، د روغتیا حالت او/یا جنیټیک میراث.
تاسو کولی ئش د محتسب سره هم شکایت 

وکړئ که تاسو غواړئ د بې نظمیو راپور 
ورکړئ

کوم چې تاسو په کاري چاپیریال کې زده کړل 
او کوم چې د غوښتونکو د ساتنې قانون لخوا 

تنظیم شوي
بې نظمۍ )۴ ماده(.

تاسو کولی ئش د بل چا په استازیتوب 
محتسب ته شکایت واستوئ چې حقونه یې 

له ګواښ سره مخ شوي وي
یا ټپي شوی، مګر په دې حالت کې تاسو باید 

د هغه شخص رضايت ولرئ. د عمل کولو 
رضایت

محتسب باید د نوټري عامه لخوا تصدیق نه 
وي، په کاغذ کې یو بیان کايف دی
د هغه کس لخوا السلیک شوی.

محتسب ته شکایت باید څه شی ولري؟
د شکایت کوونکي نوم او تخلص یا هغه کس 

چې حقونه یې تر پښو الندې شوي وي؛
• ستاسو پته، پرته له دې چې تاسو شکایت 

د منظم یا بریښنایی بریښنالیک له الرې 
لیږئ؛

• شرایط او حقایق چې شکایت یې پر بنسټ 
وي )په غوره توګه کاپي

د شکایت لپاره مهم اسناد؛
• د ادارې/سازمان/تاسیساتو په اړه معلومات 

چې ګواښ یې کړی یا یې حق تر پښو الندې 
کړی؛

• د دې په اړه معلومات چې آیا قانوين 
درملنه دمخه کارول شوې ده، لکه د 

استیناف یا محکمه عمل، او کله
سپارل شوی؛

• د شکایت کونکي السلیک یا د هغه کس 
السلیک شوی رضایت چې تاسو یې په 

استازیتوب سپارئ

شکایت )السلیک شوی رضایت باید نوټری 
نه وي(.

یوه فورمه چې کولی يش د شکایت لیکلو 
کې مرسته وکړي په الندې لینک کې موندل 

کیدی يش
(https://www.ombudsman.hr/hr/

kako-podnijeti-prituzbu/).
که تاسو د نامناسب درملنه غواړئ، تاسو 
باید په شکایت کې سمدالسه ټینګار وکړئ.

شکایتونه څنګه او چیرته ثبتیږي؟
شکایتونه په لیکلې بڼه د پوستې، بریښنالیک 

یا شخص په توګه وړاندې کیدی يش.
Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb), 

info@ombudsman.hr
په شخصی توګه )د اعالن او ګمارنې سره( 

په زګرب، ریجیکا، اوسیجیک یا سپلیټ کې 
دفرتونو کې.

.
تاسو کله کولی ئش د ماشومانو لپاره د 

محتسب سره اړیکه ونیئس؟
تاسو کولی ئش د ماشومانو لپاره محتسب ته 

شکایت واستوئ که چیرې شکایت د حقونو 
څخه سرغړونې ته اشاره وکړي

د انفرادي ماشوم یا عمومي پیښې ته چې د 
ماشومانو حقونه او ګټې ګواښوي.

شکایت باید څه شی ولري؟
د شخص نوم، تخلص او پته؛

د ماشوم نوم، تخلص، عمر او پته؛
د هغه بدن نوم چې شکایت ورته راجع 

کیږي؛
د ستونزې تشریح - بیان کړئ چې د ماشوم 

له حقونو څخه سرغړونه څه شی لري؛
د کړنالرې او نورو اسنادو کې منل شوي 

عملونو کاپي.
یوه فورمه چې کولی يش د شکایت لیکلو 

کې مرسته وکړي په الندې لینک کې موندل 
کیدی يش

https://dijete.hr/hr/prituzba-zbog-
povrede-prava-djeteta/

څنګه او چیرته شکایت ثبت کړئ؟
شکایتونه په شفاهي ډول، د تلیفون یا 

شخص په توګه، او په لیکيل ډول وړاندې 
کیدی يش.

د پوسټ له خوا
 Teslana 10, 10000 Zagreb

د تلیفون له الرې له دوشنبې څخه تر 
پنجشنبې د سهار له 9:00 بجو څخه د 

ماسپښین تر 12:00 بجو پورې: 4929/01 669
د فکس له الرې: + 385 1 4921 277

د بریښنالیک له الرې:
info@dijete.hr

یوازې د ماشومانو لپاره د ځانګړي بریښنالیک 
له الرې:

mojglas@dijete.hr

تاسو کله کولی ئش د جنسیت مساوات 
لپاره د محتسب سره اړیکه ونیئس؟

د جنډر مساوات لپاره محتسب د هر هغه 
چا لخوا اړیکه نیول کیدی يش چې باور لري 

دوی دي
د جنسیت، ازدواجی او کورنۍ دریځ یا 

جنسی تمایل په اساس تبعیض کیږی
د ژوند او کار کومه ساحه.

څنګه او چیرته شکایت ثبت کړئ؟
د تبعیض راپور فارم په کارولو سره شکایت 

کولی يش چې دلته شتون لري
https://prs.hr/contact/form

د بریښنالیک له الرې پتې ته 
Zagreb 10000 ,1/4 Preobraženska

تاسو کله کولی ئش د معلولیت لرونکو 
کسانو لپاره د محتسب سره اړیکه ونیئس؟

د معلولیت لرونکو اشخاصو محتسب د هغو 
کسانو څخه انفرادي شکایتونه ترالسه کوي

معلولین او هغه کسان چې د دوی د ګټو 
لپاره کار کوي او هغه قضیې څیړي چې په اړه 

یې شکایتونه کیږي
د معلولیت لرونکو وګړو له حقونو څخه 

سرغړونه.

شکایت باید څه شی ولري؟
د شخص نوم، تخلص او پته او د معیوبیت/

معیوبیت ډول یا هغه شخص چې حق یې 
لري

ټپي کول
د هغه کس نوم، تخلص، پته او اړیکه د 

هغه کس په استازیتوب چې شکایت وړاندې 
کوي

معلول یا د پرمختیایي معلولیت لرونکی 
ماشوم

د هغه بدن نوم چې شکایت ورته راجع 
کیږي؛

د ستونزې تشریح - بیان کړئ چې سرغړونه 
څه شی لري او څه ته اشاره کوي؛

د کړنالرې او نورو اسنادو کې منل شوي 
عملونو کاپي.

څنګه او چیرته شکایت ثبت کړئ؟
شکایت په https://posi.hr/zagreb/ کې 

د شته فارم په ډکولو سره سپارل کیدی يش

شکایت وړاندې کیدی يش.
په لیکيل ډول - د بریښنالیک له الرې پتې ته: 

Zagreb 000 10 ,3/41 Savska cesta
د تلیفون له الرې: 01 / 6102 170
د فکس له الرې: 01 / 6177 901

د بریښنالیک له الرې:
ured@posi.hr

د لیدنې له الرې - د مستقیم مرکې لپاره، 
مخکینۍ خربتیا او مالقات ته اړتیا ده.



وړيا حقوقي مرسته.
د الریون قربانیانو سره د مرستې او تعلیم 

لپاره ټولنه
telefon: 01 / 3907 301

e-mail:
udruga.mobbing@zg.t-com.hr

https://mobbing.hr/

د زاګرب پوهنتون د حقوقو پوهنځي د 
حقوقو کلینیک

کاري ساعتونه )هره اونۍ د سهار له 10 
بجو څخه تر 12 بجو پورې، چهارشنبه او 

پنجشنبه د ماسپښین له 5 څخه تر 7 بجو 
پورې(

Telefon:
01 / 4811 311;

01 / 4811 320;
01 / 4811 324;
01 / 4811 356.

Adresa: Palmotićeva ulica 30
10 000 Zagreb

https://klinika.pravo.hr/

د کرویشیا حقوقي مرکز
تلیفون: ۰۱/ ۴۸۵۴ ۹۳۴

Telefon: 01 / 4854 934
e-mail: hpc@hpc.hr.
http://www.hpc.hr/

د سولې د مطالعاتو مرکز
Centar za mirovne studije

د خربتیا سره شخيص راتګ: دوشنبه د 
سهار له 10 بجو څخه تر 12 بجو پورې او 

پنجشنبه د ماسپښین له 5 څخه تر 7 بجو 
پورې.

Selska cesta 112c
10 000 Zagreb

Telefon: 091 / 3300 183
e-mail: cms@cms.hr

د کډوالو لپاره د جیسوټ خدمت
Maksimirska cesta 286

10 000 Zagreb
د کار ساعتونه: دوشنبه - جمعه د سهار له 

8 بجو څخه تر 4 بجو پورې
تلیفون:

098 / 9792 298

د عدليې او اداري چارو وزارت.
Ministarstvo pravosuđa i uprave:

د وړیا حقوقي مرستې د حق د کارولو اړوند 
معلومات ومومئ

ته:
besplatna.pravna.pomoc@mpu.hr

PASHTO

د نړیوالو او 
لنډمهاله 

خوندیتوب 
الندې د افرادو 

حق

Ured za ljudska prava i prava 
nacionalnih manjina Vlade 
Republike Hrvatske
Mesnička 23, 10 000 Zagreb
Tel: +385 (1) 4569 358
E-mail: ured@uljppnm.gov.hr

LJUDSKAPRAVA.GOV.HR د کار وزارت، د تقاعد سیسټم، کورنۍ او 
ټولنیزه پالیيس

ووکووارا کوڅه 78
10 000 Zagreb

 Ministarstvo rada, mirovinskoga
sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

د عدليې او اداري چارو وزارت
د ووکوور کوڅې ښار 49

10 000 Zagreb
Ministarstvo pravosuđa i uprave

 Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

د محتسب دفرت
 Savska cesta 41/3 (Zagrepčanka

ودانۍ)
10 000 Zagreb

Ured pučke pravobraniteljice
 Savska cesta 41/3 (zgrada

Zagrepčanke)
10 000 Zagreb

د جنډر مساوات لپاره د محتسب دفرت
Preobraženska 4/1

10 000 Zagreb
 Ured pravobraniteljice za

ravnopravnost spolova
Preobraženska 4/1

10 000 Zagreb

د محکمې ساتنه
د کرویشیا په جمهوریت کې، ډیری ډوله 

محکمې شتون لري )منظم او تخصيص( چې 
تاسو ورته مراجعه کولی ئش

د محکمو له الرې د حقونو ساتنه.

د محکمې بهیر څنګه پیل کیږي؟
د یوې قاعدې په توګه، محکمه د هغه چا 

لخوا پیل کیږي چې حقونه یې تر پښو الندې 
شوي وي، محکمې ته د دعوی په وړاندې 

کولو سره.
که دا یو جنایي جرم یا ناوړه عمل وي، دا 

کړنالره د دولت لوی څارنوالۍ لخوا پیل 
کیدی يش.

د کرویشیا جمهوریت )DORH(، د پولیسو 
سټیشنونه، د کروشیا جمهوریت دولتي 

تفتیش او نور مجاز څارنواالن
ځانګړي مقررات.

بېلګه: که جرم د نژاد، پوستکي رنګ، 
مذهب،

ميل یا توکمیز اصل، معلولیت، 
جنسیت، جنيس تمایل یا جندر

د بل کس پیژندنه )د کرکې جرم(، د 
DORH لخوا جنایي اجراات پیل کیږي. د 

مطابق شخص
چا چې جنایي جرم کړی وي کوالی يش 

په محاکمه کې د شاهد او ټپي شوي اړخ 
په توګه برخه واخيل

ګوند او د دې جرمي عمل په پایله کې 
هغې ته د رسیدو زیان لپاره د جربان 

غوښتنه وکړي.

بېلګه: یو کارمند چې د هغه د تابعیت 
له امله په کار کې تبعیض کیږي دوسیه 

کولی يش
د ښاروالۍ په محکمه کې د تبعیض لپاره 

قضیه. هغه ګوند چې په لومړي سر کې 

ناخوښه وي
د محکمې د پریکړې سره، هغه کولی يش 
د قانوين مودې دننه د کاونټي محکمې ته 

د استیناف غوښتنه وکړي، د الرښوونې 
سره سم

قانوين درملنه د لومړۍ محکمې د 
پریکړې په پای کې لیست شوي.

د محکمې په بهیر کې، د یوې قاعدې 
په توګه، تاسو کولی ئش د خپل ځان 

استازیتوب وکړئ یا بل کس ته واک ورکړئ،
معموال وکیالن. د کروشیا په جمهوریت کې 
د ټولو وکیالنو لیست د کروشیا په ویب پاڼه 

کې شتون لري
د بار ټولنه.

(https://www.hok-cba.hr/)
کله چې د محکمې پروسې پیل کول، اړینه 

ده چې د محکمې لګښتونه په پام کې ونیول 
يش

څوک چې د محکمې پروسه له السه ورکړي، 
مکلف دی چې بل اړخ ته د محکمې لګښتونه 

ورکړي
کړنالره.

وړيا حقوقي مرسته
که تاسو نئش کولی پخپله وکیل ته پیسې 

ورکړئ، تاسو کولی ئش د پيل کولو غوښتنه 
وسپارئ

وړیا حقوقي مرستې د وړیا حقوقي مرستې 
قانون پر بنسټ.

وړیا حقوقي مرستې لومړنۍ او ثانوي کیدی 
يش.

لومړنۍ حقوقي مرستې د اداري ارګانونو، با 
اختیاره اتحادیو او حقوقي کلینیکونو لخوا 

چمتو کیږي( لیست
وړاندې کوونکی د عدلیې او ادارې په ویب 
پاڼه کې دی(، پداسې حال کې چې ثانوي

وړیا حقوقي مرستې د وکیالنو لخوا ورکول 

کیږي. ځینې اتحادیې چې وړیا لومړين چمتو 
کوي

حقوقي مرستې دي، د بیلګې په توګه، د 
حرکت د قربانیانو سره د مرستې او زده کړې 

ټولنه، حقوقي کلینیک
د حقوقو پوهنځی، د زغرب پوهنتون، د 

کروشیا د حقوقو مرکز، د سولې مطالعاتو 
مرکز،

د کډوالو او نورو لپاره د. Jesuit خدمت

لومړنۍ او ثانوي حقوقي مرستې څه شی 
شامل دي؟

عمومي حقوقي معلومات او حقوقي مشوره
د کروشیا په جمهوریت کې د چارواکو په 
وړاندې د سپارښتنو او نمایندګۍ مسوده 

)پرته له محکمو څخه( او
د اروپا د بشري حقونو او نړیوالو محکمو ته 

د سپارښتنو مسوده
سازمانونه.

. د محکمې څخه بهر د شخړو په سوله ایز 
حل کې قانوين مرسته

ثانوي حقوقي مرستې شامل دي
قانوين مشوره

• د کارګمارونکي په وړاندې د کارګرانو د 
حقونو د ساتنې لپاره په طرزالعمل کې د 

سپارښتنو مسوده
• د محکمې په بهیر کې د سپارښتنو مسوده 

او استازیتوب
• د شخړو په سوله ایز حل کې قانوين 

مرسته
• د محاکمې د اجرااتو او د محکمې د 

فیسونو د تادیاتو څخه معافیت.

تاسو څنګه کولی ئش د وړیا قانوين مرستې 
غوښتنه وکړئ؟

د لومړنۍ وړیا قانوين مرستې چمتو کولو 
لپاره، تاسو کولی ئش موږ سره مستقیم 

اړیکه ونیئس
ټولنې او ارګانونه چې لومړنۍ حقوقي 

مرستې چمتو کوي.

د ثانوي قانوين مرستې چمتو کولو لپاره، 
تاسو په کې د دولتي ادارې دفرت ته لیکيل 

غوښتنه وسپارئ
ستاسو د اوسیدو ځای یا د اوسیدو ځای، د 

بیلګې په توګه د عمومي لپاره د ښار دفرت
د زغرب ښار اداره، د ټاکل شوې فورمې په 

کارولو سره. که ستاسو غوښتنه وي
وړیا حقوقي مرستې، تاسو کولی ئش د 

عدليې او ادارې وزارت ته شکایت وکړئ او 
که نه

که تاسو د وزارت له پریکړې رايض نه یاست، 
تاسو کولی ئش اداري محکمې ته شکایت 

وکړئ.
د وړیا حقوقي مرستې د حق کارولو په اړه د 

ټولو معلوماتو لپاره، تاسو کولی ئش
د بریښنالیک سره اړیکه ونیئس.:

besplatna.pravna.pomoc@mpu.hr

د معلولیت لرونکو کسانو لپاره د محتسب 
دفرت

Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb

 Ured pravobraniteljice za osobe s
invaliditetom

Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb

د ماشومانو لپاره د محتسب دفرت
Tesla 10

10 000 Zagreb
Ureda pravobraniteljice za djecu

Teslina 10
10 000 Zagreb

د ریاست تفتیش
Šubiceva 29

10 000 Zagreb

د کرویشیا جمهوریت د دولتي څارنوالۍ 
دفرت

پته
Gajeva 30a

10 000 Zagreb
 Državno odvjetništvo Republike

Hrvatske
Adresa

Gajeva 30a
10 000 Zagreb


