شرۆڤەیا حەقێن وە

ئەگەر ھوون ل گۆری حکمێ گرتنێ یێ
ئەورووپی یان  APBبنچاڤ بوونە (بولتەنا
ھەمی پۆرتان)

بەریا دەستپێکرنا ھەڤپەیڤینێ دڤێ ھوون ژ کیژان حەقی وەرن ئاگاھدارکرن؟
 .1ماف و حەقێ راوێژکاریەکا ڤەشارتی ب
پارێزەرەکی یان ئاریکاریەکا حقووقی را ل دەما
ھەڤپەیڤینێ
 .Aپارێزەر
— ھوون دکارن داخواز بکن ب پارێزەرێ ب دلێ خوە را
پێوەندیا وە ھەبە.
— ئەگەر پارێزەرێ وە بخوە تونەبە یان ئەو پارێزەر نکاربە
وەرە ،ھوون دکارن ژ ناڤەندا پارێزەرێن ئەرکدارێن
ئەنجومەنا پارێزەران داخوازا بۆ پێوەندیێ بکن.
— ئەگەر ھوون ل گۆری ھن شەرتێن قانوونی بن ،ئەڤ
ئاریکاریا حقووقی یان ب گشتی یان ژی ھنەکی بەالش
و بێ پەرەیە .ھوون دکارن داخوازا فۆرما دیارکرنا
شەرتێن ئاریکاریا حقووقی بکن.

 .Bراوێژکاریا ڤەشارتییا بەرێ
— بەریا ھەڤپەیڤینا دن – و د ناڤا  ٢ساعەتان پشتی ئاخافتنا
وە ب پارێزەرێ ژ ناڤەندا پارێزەرێن ئەرکدارێن
ئەنجومەنا پارێزەران – مافێ وەیە ب قاسی سی دەقیقەیان
ب پارێزەرێ خوە را بپەیڤن و رەنگە ل دەمێن ئاوارتە دا
ل سەر بریارا ھەڤپەیڤینکار درێژ ژی ببە.
— ئەڤ راوێژکاری دکارە ب تەلەفۆنێ یان ل جیێ
ھەڤپەیڤینێ پێک وەرە.
— ئەگەر راوێژکاریێن ب پارێزەرێ وە را ھەیا  ٢ساعەتان
پێک نەیێ ،وەک بەرێ راوێژکاریا ڤەشارتی ب تەلەفۆنێ
ب ناڤەندا پارێزەرێن ئەرکدارێن ئەنجومەنا پارێزەران را
دێ پێک وەرە .پشتی ڤێیا ،ھەڤپەیڤین دکارە دەست پێ
بکە.

— ئەگەر پارێزەرێ وە ل ناڤا ھەڤپەیڤینێ دا بگھیژە،
ئەو دکارە ل بەرمایا ھەڤپەیڤینێ بەشدار بە.

 .Cئاریکاریا حقووقی ل ناڤا ھەڤپەیڤینێ

— مافێ وەیە پارێزەرێ وە ل ھەڤپەیڤینێ ئاریکاریا وە
بکە
— پارێزەرێ وە دێ مسۆگەر بکە:
 oکو مافێ وە یێ بێدەنگ مایینێ و موداخلە
نەکرنێ پاراستییە؛
 oئاوایێ تەڤگەرینا ب وە را ل ھەڤپەیڤینێ،
چ بکەڤن بن زەختا نەدورست یان نا؛
 oئەڤ راستیا کو مافێن وە ژ وە را ھاتنە
شرۆڤەکرن و رێکووپێکبوونا ھەڤپەیڤینێ.

ئەگەر پارێزەرێ وە ل بارا ھەر یەک ژ ڤان مژاران
نێرینێن وی/وێ ھەبن ،ئەو دکارە وان ل ئاخافتنا
ھەڤپەیڤینا پۆلیس بدە تۆمارکرن.
رەنگە پارێزەرێ وە داخوازا زەالبوونێ ل بارا پرسێن
تێن کرن بکە .ئەو ئزنا وی تونەیە ل شوونا وە بەرسڤان
بدە یان پێشیا ھەڤپەیڤینێ بگرە.
ھوون یان پارێزەرێ وە مافێ وە ھەیە جارەکێ و بۆ
راوێژکاریەکا زێدەیا ئاوارتە ھەڤپەیڤینێ بدن تالۆقەکرن.
ئەگەر ل ناڤا ھەڤپەیڤینێ ھێمان یان سووجێن تەزە دیار
ببن ،ھوون دکارن ب پارێزەرێ خوە را جارەکا دن
راوێژکاریێ بکن .ئەڤ راوێژکاری دڤێ ژ  ١٥دەقەیان
درێژتر نەبە.
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 .Dدەڤژێبەردان
 .2ئاگاھیێن ل بارا ھکمێ گرتنا ئەورووپی یان APB
ھوون نەچار نینن بۆ راوێژکاریێ یان ئاریکاریا ژ
پارێزەرەکی داخوازێ بکن.
ھوون دکارن پشتی ڤەنێرینا پێویست ،ب دلێ خوە دەڤ
ژ ڤی حەقی بەردن ،ئەگەر:
— ھوون ل عە مر و تەمەنێ قانوونی نە؛
— پشتی کو وە ئیمزە کر و بەلگەیەک بۆ وێ نیشان دا.
— ئەگەر ممکن بە ،مەرڤ دکارە ژ ھەڤپەیڤینێ فیلمێ بگرە.
ھوون دکارن ب پارێزەرێ خوە را سەر ڤێیا باخڤن
(ھەروھا ل خاال  ٧بنێرن).
ھوون دشێن بۆ ڤان مژاران ب تەلەفۆنێ ب کەسەکی ل ناڤەندا
پارێزەرێن ئەرکدارێن ئەنجومەنا بارێ ()Bar Association
رە قسە بکن.

 .Eبەتالکرن
رەوشێن ئاوارتە دا و ل رەوشا مەژبووری دا ،دۆزگەرێ
ڤەنێرینێ دکارە بریار بدە کو مافێ راوێژکاریا ڤەشارتی یان
ئاریکاریا ژ پارێزەرەکی ل دەما ھەڤپەیڤینێ نەدە وە .ئەو دڤێ
بۆ ڤێ بریارێ سەبەبان ببێژە.

— حەقێ وەیە ژ ناڤەرۆکا حکمێ گرتنا ئەورووپی یان
 APBئاگاھدار بن.
— ئەگەر ب ئارمانجا پێکانینا جەزایەکی داخوازا
ڤەگەراندنا وە بوویە و ھوون ژ ڤێ مەحکوومبوونێ
یان کارێن جەزایێ تێ ئاگاھدار نەبوونە ،ھوون
دکارن داخوازا کۆپیەک ژ حکمێ بیانی بکن کو بۆ
ئاگاھداربوونا وەیە و ئەڤ دکارە ل وەختێ دا پێک
وەرە.
 .3حەقێ بێدەنگ مایینێ
— تو جاران نکارن وە مەژبوور بکن خوە گومانبار
بکن.
— پشتی کو وە خوە دا ناسین ،رەنگە ھوون بخوازن
داخویانیەکێ بدن ،بەرسڤا پرسان بدن یان ژی
بێدەنگ بمینن.

 .4ئەڤێ کو کەسەک بزانبە ھوون ھاتنە گرتن
 .Fحەقێ ھەبوونا پارێزەرەکی ل وەالتێ کو حکمێ گرتنا
ئەورووپی دایە
حەقێ وەیە ل وەالتێ کو حکمێ گرتنا ئەورووپی دایە،
پارێزەرەکی دیار بکن .ئەڤ پارێزەر دێ ئاگاھی و
تەوسیەیێن ل بارا رێبازا ڤەگەراندنێ بدە پارێزەرێ وەیێ ل
بەلژیکایێ.

حەقێ وەیە کەسەکی دن ژ گرتنا خوە ھایدار بکن.
لێ ئەڤ دشێ ژ بەر رەوشا دژوار ژ ئالیێ دۆزگەرێ گشتی یان
سەردۆزگەری ڤا بۆ دەما پێویستا ل بەرژەوەندیا لێپرسینێ وەرە
پاشخستن.

 .5ئاریکاریا بژیشکی
— حەقێ وەیە ئەگەر پێویست بە ب بەالش ئاریکاریا
بژیشکی وەرگرن.
— رەنگە ھوون حەز بکن دختۆرێ ب دلێ وە بە .ئەگەر
وھا بە ،ئەڤێ ب خەرجێ وە بە.
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شرۆڤەیا حەقێن وە
ل ھەڤپەیڤینێ حەقێن وە یێن دن چ نە؟
.6

حەقێن دن ل دەما ھەڤپەیڤینێ

.9

— ئەگەر ھوون زمێن فێم ناکن یان قسە ناکن ،یان
ئەگەر ئاستەنگیێن وەیێ قسە کرن یان بھیستنێ
ھەنە ،حەقێ وەیە ل دەما راوێژکاریا ڤەشارتی ب
پارێزەرێ خوە را داخوازا وەرگێر بکن .ئەڤ
ئاریکاری بەالشە.
— ئەگەر ھوون بخوازن ب زمانەکی جودا ژ زمانێ
ھەڤپەیڤینێ قسە بکن ،ئەوێ گازی وەرگێرەکی
سۆندخواری بکن کو دەما ھەڤپەیڤینێ ئاریکاریا
وە بکە .ئەڤ ئاریکاری بەالشە.
— رەنگە ژ وە بخوازن گۆتنێن خو ب زمانێ خو
بنڤیسن.

ھەڤپەیڤین بخوە ب ھن دانووستاندنان دەست پێ دکە.
ژ بلی دوبارەکرنا دانووستاندنا کورت ئا سووج و
گومانان ،حەقێ وەیە بێدەنگ بمینن ،ھوونێ ئاگاھدار
بن کو:
—
—
—
—

.7

رەنگە ھوون داخوزا بکن ھەموو پرس و ھەموو
بەرسڤ ب پەیڤێن وە بخوە وەرن تۆمارکرن؛
رەنگە ھوون داخواز بکن لێکۆلینەکا تایبەت وەرە
کرن یان کەسەکی تایبەت وەرە ھەڤپەیڤینکرن؛
گۆتنێن وەیێن ھەمبەری دادگەھێ وەکی بەلگە ب کار
تێن.
ل دەما ھەڤپەیڤینێ ،ھوون دکارن بەلگەیێن خوە ب
کار بینن لێ ئەڤ دڤێ نەبە سەبەبا درێژبوونا
ھەڤپەیڤینێ .ھوون دکارن پشتی یان دەما ھەڤپەیڤینێ
داخواز بکن ئەو بەلگە ل گۆتارا ھەڤپەیڤینێیا پۆلیس
زێدە ببە یان بدن بەشا تۆمارێیا دادگەھێ.

فیلمگرتنا ھەڤپەیڤینێ
— ئەگەر ممکن بە ،بۆ چاڤدێریا سەر ھەڤپەیڤینێ ،فیلما وێ
دکارە وەرە گرتن.

— ھەڤپەیڤینکار ،دۆزگەرێ ڤەنێرینێ بریارا ڤێیا ددە.

.8

ل داویا ھەڤپەیڤینێ
ل داویا ھەڤپەیڤینێ ،ئەوێ نڤیسا ھەڤپەیڤینێ بدن وە
کو بخوینن .رەنگە ھوون داخواز بکن کەسەک بۆ
وە بخوینە.
ئەوێ ژ وە بپرسن گەلۆ تشتەک بۆ گوھەرینێ یان
زێدەکرنێ ھەیە یان نا.

ئاریکاریا وەرگێر

.10

قەبوولکرنا ڤەگەراندنێ
رەنگە ھوون قەبوول بکن بۆ وی وەالتی وەرن
ڤەگەراندن کو ھوون دخوازن .رەنگە ھوون
قەبوولکرنا خوە بکن چارچۆڤەیا جەزایێن
دیاربوویی ل حکمێ گرتنا ئەورووپی .رەنگە ھوون
دەڤ ژ قانوونا تایبەتمەندیێ بەردن کو یانێ پشتی
ھوون ھاتن ڤەگەراندن ،ھوونێ وەکی بەشەک ژ
پێکانینا حکمێ سەپاندی بۆ جەزایێن ژ بلییێن بۆ
ڤەگەراندنێ بکەڤن بەر لێپرسینێ.
ئەگەر ھوون حەز بکن ڤەگەراندنێ قەبوول بکن،
پشتی ھەڤپەیڤینا ژ ئالیێ دۆزگەر ڤا ،دۆزگەر دێ
گوھ بدە وە .دۆزگەر دێ پرسگرێکان شرۆڤە بکە.
رەنگە پارێزەرەک ژی ئاریکاریا وە بکە .رەنگە
ھوون تەنێ ل بەر دۆزگەر ڤەگەراندنێ قەبوول
بکن.
دەما کو وە ب ئاوایی حقووقی ڤەگەراندن قەبوول
کر ،ئێدی پێویست ناکە ل دوو پرسا ڤەگەراندنا خوە
بچن
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ھوون چقاسی دکارن بنچاڤکری بمینن؟
.1

د راستیێ دا  ۴۸ساعەتان
ھوون دڤێ ژ  ۴۸ساعەتان زێدەتر بنچاڤکری
نەمینن.

.2

دۆزگەرێ ڤەنێرینێ
— د ناڤا  ۴۸ساعەتان دا یان ھوونێ ئازاد ببن یان بچن
ل بال دۆزگەرێ ڤەنێرینێ .ئەوێ بریار بدە گەلۆ ل
گۆری حکمێ گرتنا ئەورووپی وەرن بنچاڤکرن یان
نا.
— دۆزگەرێ ڤەنێرینێ دڤێ بەرێ ل بارا مژارێ گوھ
بدە وە .حەقێ وەیە پارێزەرێ وە ھەبە .دۆزگەرێ
ڤەنێرینێ دڤێ گوھ بدە نێرینێن وە ل بارا بنچاڤکرنا
ئھتمالی یانیێن کو پارێزەرێ وە دبێژە.
رەنگە ھوون دەڤ ژ مافێ خوەیێ وەرگرتنا پارێزەر
بەردن لێ تەنێ ئەگەر عە مر و تەمەنێ وە یێ قانوونی
بە.

 oرۆژا بەریا جڤینا ئۆدەیا ئەرکان یان ئۆدەیا
جەزانامەیێ ،ھوون دکارن ل دۆسیەیا خوە بنێرن.
 oپارێزەرێ وە دکارە رێیا زێدەیا ناڤەرۆکا ڤێ
رێبازێ ب ھوورگلیێن پرتر شرۆڤە بکە.
 oئەگەر ھوون ھەموەالتیێ بەلژیکێ نینن ،ھوون
دکارن رایەدارێن کۆنسووال وەالتێ خوە ژ گرتنا
وە ئاگاھدار بکن.
 oئەگەر ھوون زمانێ حکمێ گرتنا ئەورووپی یان
زمانێ کو لێ ھاتیە وەرگەراندن ،فەھم ناکن،
وەرگەرا نڤیسکییا حکمێ گرتنا ئەورووپی دێ ب
زمانەکی بدن وە کو ھوون فەھم دکن یان ژی
وەرگەرا وێیا دەڤکی یان وەرگەرا دەڤکییا خالێن
گرینگێن تۆمارکرنا جڤینێ کو بەریا ھوون ل
ھەمبەری ئۆدەیا ئەرکان و ل داویێ ژی بەریا کو
بریارا داوینا پێوەندیدار پێک وەرەیە

— ئەگەر دۆزگەرێ ڤەنێرینێ حکمێ گرتنا وە بدە،
حەقێن وەیێن ژێرێ ھەنە:
o

ھوون دکارن بێیی ئاستەنگی ب پارێزەرێ خوە
را قسە بکن.

 oد ناڤا پانزدەھ رۆژان پشتی گرتنا وە دا،
ھوونێ ل ھەمبەری ئۆدەیا ئەرکان ئامادە بن
و ھوون دکارن ل ور بۆ حکمێ گرتنا
ئەورووپی و بنچاڤکرنا خوە ئتراز بکن.
ھوون دکارن ھەمبەری ئۆدەیا جەزانامەیێ
ڤێ داخوازێ بکن کو کو ئەوێ ژی د ناڤا
پانزدەھ رۆژان دا بریارا خوە بدە .ئەڤ
داخواز دڤێ ھەیا بیست و چار ساعەتان پشتی
بریارا ئۆدەیا ئەرکانا ھوون لێ بوون ئامادە
بە.

ھوون دکارن ڤێ شرۆڤەیا حەقێن خوە خوهدی بکن.
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