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 מישּפטן בַײם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס
 

טָאמער, ביסטו ָאדער ַא קרוֿב געװּונדירט געװָארן אין ַאן אויטָא־סיבה, מעגט דער ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ 

. די ַארבעט בַײם ַאמט מיט ַאזַא ענין ֿפירט מען  ־ֿפירמעֿפַארזיכערדַײן  די בַאצָאלונג ֿפוןַאװַאריעס מישּפטן 

ען ֿפונעם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס זענען  דורך אויף שװעדיש. דער מישּפט איז בחינם. די בַאמערקונג

־ֿפירמע. דער ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס מישּפט צװײ ֿפַארשײדענע מינים ענינים; ֿפַארזיכערעצות צו דער 

 חילוק־דעות. די ָא אינֿפָארמַאציע איז װעגן ָאבליגַאטָארישע ענינים.ָאבליגַאטָארישע ענינים און  

 

 עניניםָאבליגַאטָארישע 

ּכדי מען זָאל   ס'טרעֿפט זיך ַאז די ֿפַארזיכער־ֿפירמע מוז ַארַײנשיקן דַײן ענין צום ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס

אים מישּפטן. למשל װען די מעדיצינישע אינװַאלידקײט איז צום װײניקסטנס צען ּפרָאצענט. מען מוז דורכֿפירן 

 ַא מישּפט סַײ װען דו ביסט מסּכים מיט דער ֿפַארזיכער־ֿפירמע סַײ ניט. 

 

( בַאהַאנדלט דַײן ענין, מוזן זײ ַא מָאל אים, דעם ענין, TFFטרַאֿפיק־ֿפַארזיכער־ֿפַארײניקונג )טָאמער, הָאט די 

 ַארַײנשיקן צום ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס ּכדי מע זָאל אים מישּפטן. 

 

 דיגיטַאליש.  קענסטו ניט ַארַײנלָאגירן ּכדי צו ֿפָאלגן דעם עניןװען דַײן ענין איז ַאן ָאבליגַאטָארישער ענין 

 

די ֿפַארזיכער־ֿפירמע ֿפָארשט אויס דעם ענין און שטעלט צונויף ַאן ַאמט־מעמָארַאנדום. דער מעמָארַאנדום  

הַאלט דער ֿפַארזיכער־ֿפירמעס ֿפירגעלײגטע בַאצָאלונג, דַײנע בַאמערקונגען װעגן דעם )דַײן שטעלונג( און 

ט בַײם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס. די ֿפַארזיכער־ֿפירמע  װעלכע זענען װיכטיקע ֿפַארן מישּפדָאקומענטן 

   שיקט צו דעם מעמָארַאנדום צו דיר ֿפַאר דעם װָאס מע שיקט צו דעם ענין צו אונדז.

 

 צו קען איך ַאלײן ַאּפליקירן אויף ַא מישּפט בַײם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס? 

 ער ענין, קענסטו ניט ַאלײן ַאּפליקירן בַײם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס.טָאמער, איז דַײן ענין ַאן ָאבליגַאטָאריש

 

 װי ַאזוי ֿפירט מען דורך ַא מישּפט?

 די ֿפַארזיכער־ֿפירמע שיקט ַארַײן דעם ענין צום ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס. .1

שרַײבט מען ַא קָאמענטַאר װָאס  מישּפט אים בַײ ַא טרעֿפונג. דערנָאך מע רעגיסרירט דעם ענין און  .2

 בַאשרַײבט די מײנונגען ֿפונעם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס.

נָאך דעם מישּפטן שיקט מען דעם קָאמענטַאר ֿפונעם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס צו דער   .3

 ֿפַארזיכער־ֿפירמע.

 די ֿפַארזיגער־ֿפירמע שיקט צו דעם קָאמענטַאר צו דיר. .4

 

 ט דער ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס מישּפטן דעם ענין?װי לַאנג װע 

מע בַאהַאנדלט, געװײנטלעך, ַאן ענין אין משך ֿפון דרַײ ביז זעקס חדשים. ס'טרעֿפט זיך ַאז מען מוז ַאן ענין 

 צַײט.  ערבַאהַאנדלען אין משך ֿפון ַא לענגער

 

 װָאס שּפרַאך ניץ מען אין די דָאקומענטן?

 דורך דעם מישּפטן בַײם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס אויף שװעדיש. מע ֿפירט 

 



 

 

 

2 (2) 

 װעלכע ּכללים גילטן ֿפַאר ַא יורידישן ֿפָארטרעטער?

דו קענסט יָא הָאבן ַא יורידישן ֿפָארטרעטער װָאס העלֿפט דיר אין משך ֿפומעם מישּפטן בַײם ַאמט ֿפון  

טרַאֿפיק־ַאװַאריעס, ָאבער עס איז ניט קײן ֿפָאדערונג. טָאמער, װילסטו ַא יורידישן ֿפָארטרעטער, בַאשליסט די  

 מוזטו צָאלן ַאלײן. ויב ניט צָאלן ֿפַאר דעם ָאדער ניט. אֿפַארזיכער־ֿפירמע אויב זײ 

 

 די טרעֿפונגען בַײם ַאמט ֿפון טַאֿפיק־ַאװַאריעס? איך יָא ָאנטײלנעמען בַײ  מעגצי 

יורידישער ֿפָארטרעטער, טָאר ניט ָאנטײלנעמען בַײ דער טרעֿפונג װּו מע בַאהַאנדלט דַײן ענין.   דו, ָאדער דַײן

 מע בַאהַאנדלט דעם ענין נָאר מיט שריֿפטלעכע דָאקומענטן. 

 

 צי מוז די ֿפַארזיכער־ֿפירמע ֿפָאלגן די קָאמענטַארן ֿפונעם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס?

ַארן ֿפונעם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעס זענען עצות. דָאס הײסט ַאז די ֿפַארזיכער־ די שריֿפטלעכע קָאמענט

 ֿפירמע מוז זײ ניט ֿפָאלגן. געװײנטלעך ֿפָאלגן, ָאבער, די ֿפַארזיכער־ֿפירמעס די קָאמענטַארן.

 

 ?ֿפונעם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעסצי קען איך ַאּפעלירן די קָאמענטַארן 

. טָאמער, ביסטו ניט צוֿפרידן מיט די  ֿפונעם ַאמט ֿפון טרַאֿפיק־ַאװַאריעסַאּפעלירן די קָאמענטַארן  מע קען ניט

־ֿפירמע ניט ֿפַארענדערט איר בַאשלוס לויט די קָאמענטַארן, קענסטו קָאמענטַארן ָאדער הָאט דַײן ֿפַארזיכער

און ניט  װעגן דער ֿפַארזיכער־ֿפירמעס בַאשלוסנעמען דעם ענין צום ַאלגעמײנעם געריכט. דַאן, מישּפט מען 

דעם ַאמטס קָאמענטַארן. ס'קען זַײן דָא רעלעװַאנטע ּכללים װעגן ּפרעסקריּפציע. ֿפַאר װַײטער אינֿפָארמַאציע 

 זָאלסטו זיך שטעלן אין ֿפַארבינגונג מיט דַײן ֿפַארזיכערֿפירמע. װעגן ַאלדי ּכללים אין ַאזַא סיטוַאציע

 

 www.trafikskadenamnden.seװַײטער אינֿפָארמַאציע איז דָא אויף  

 

 

 
 


