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ਇੰਟਰਿਵਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਕਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
1.

ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੌਰਾਨ ਕਨੂ ਨ
ੰ ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ
ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹੱਕ

A.

ਵਕੀਲ
— ਤੁ ਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
— ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਨਹ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਕੀਲ ਸੇਵਾ
ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ ਬਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਿਡਊਟੀ ਵਕੀਲ
ਤ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
— ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ ਕੁ ੱਝ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ
ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੁਫਤ ਹੁਦ
ੰ ੀ
ਹੈ।ਤੁ ਸ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

B.

ਪੂਰਵ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ
— ਅਗਲੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਤ ਪਿਹਲਾਂ - ਅਤੇ ਬਾਰ ਸੰਗਠਨ ਪੂਲ ਦੇ
ਿਡਊਟੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਅੰਦਰ - ਤੁ ਸ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ 30 ਿਮੰਟਾਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੇ
ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
— ਇਹ ਸਲਾਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਿਵਊ ਸਥਾਨ ਿਵਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
— ਜੇਕਰ 2 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ
ਸਲਾਹ ਨਹ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪੂਲ ਿਡਊਟੀ
ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤ
ਬਾਅਦ, ਇੰਟਰਿਵਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
— ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ
ਬਾਕੀ ਦੇ ਇੰਟਰਿਵਊ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

C. ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੌਰਾਨ ਕਨੂ ੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ
— ਤੁ ਸ ਇੰਟਰਿਵਊ ਿਵਖੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।
— ਤੁ ਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ:
o
ਤੁ ਹਾਡੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ
ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
o
ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਿਵਓਹਾਰ

o

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੇ ਬੇਲੋੜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਭਾਵ ਨਹ ;
ਇਹ ਤੱਥ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ ਿਨਯਮਤਾ
ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਿਲਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਟੱਪਣੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਤੁ ਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਪੁਿਲਸ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੇ ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ ਿਰਕਾਰਡ
ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਪੁਛ
ੱ ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਸਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਿਵਊ ਿਵੱਚ
ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ ਹੈ।
— ਤੁ ਸ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧੀਕ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਲਈ
ਇੰਟਰਿਵਊ ਨੂ ੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੌਰਾਨ ਨਵ
ਤੱਥ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਲਾਹ
15 ਿਮੰਟਾਂ ਤ ਵੱਧ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
D.

ਹੱਕ ਛੱਡਣਾ
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3.

ਤੁ ਸ ਸਲਾਹ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤ ਸਹਾਇਤਾ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਕਾਨੂ ੰਨ ਅਧੀਨ ਬੰਦਸ਼ ਨਹ ਹੋ।

— ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਤੁ ਸ ਿਬਆਨ ਦੇਣ, ਪੁਛ
ੱ ੇ ਗਏ
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

4.

— ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ ਿਫਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।ਤੁ ਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸ ਬਾਰ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਦੇ ਿਡਊਟੀ

ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਸਨੂ ,ੰ ਜਾਂਚ ਮੈਿਜਸਟਰ੍ ੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲ
ਜਾਂਚ ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਲੋ ੜ ਦੇ ਸਮ ਲਈ ਠੋ ਸ ਅਧਾਰ‘ਤੇ ਟਾਿਲਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਨਕਦਰੀ
ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ
ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਮੈਿਜਸਟਰ੍ ੇਟ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ
ਪੂਰਵ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਲੈ ਣ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਨਾ
ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੂ ੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ
ਅਧਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

F.

ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਿਜਸ ਦੇਸ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀ ਿਹਰਾਸਤੀ
ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਯੂਰੋਪੀ ਿਹਰਾਸਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਕੀਲ
ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂ ੰ ਬੈਲਜੀਅਮ
ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਯੂਰਪੋ ੀ ਿਹਰਾਸਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਂ ਏਪੀਬੀ (APB) ਸਬੰਧੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ

— ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਯੂਰੋਪੀ ਿਹਰਾਸਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਂ ਏਪੀਬੀ (APB) ਦੇ ਅਸਲੀ
ਮਤਲਬ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
— ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਲੰਬਤ ਅਪਰਾਧਕ
ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਗਆਨ ਨਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਦੋਸ਼ ਿਸੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ
ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਦੱਸਣਾ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ
ਹੈ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਜੇ
ਿਧਰ ਨੂ ੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਸਕਦੇ ਹੋ (ਿਬੰਦੁ 7 ਵੀ ਦੇਖੋ)।

E.

ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ ਦਾ ਹੱਕ
— ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁ ਸ ਲੋ ੜ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ
ਮੁਤਾਬਕ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ :
— ਕਨੂ ੰਨੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ;
— ਇਸ ਪਰ੍ਭਾਵ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਿਮਤੀ
ਪਾਈ ਹੈ।
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5.

ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ
— ਤੁ ਸ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।
— ਤੁ ਸ ਅਪਨੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ

ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਦੇ ਯੂਰੋਪੀ ਿਹਰਾਸਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਏਪੀਬੀ
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ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਧੀਕ ਹੱਕ ਹੋਰ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?
6.

ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਹੱਕ
ਇੰਟਰਿਵਊ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਸੰਚਾਰ ਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਚੁੱਪ
ਰਿਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ:
— ਤੁ ਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵੱਲ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ
ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਆਪਣੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ
ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ;
— ਤੁ ਸ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਇੰਟਰਿਵਊ
ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ;
— ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਬਆਨ ਆਦਲਤ ਿਵੱਚ ਸਬੂਤ ਵੱਜ ਵਰਤੇ
ਜਾਣ।
— ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ
ਇੰਟਰਿਵਊ ਨਹ ਰੁਕ
ੱ ਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ
ਇੰਟਰਿਵਊ ਤ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂ ੰ ਪੁਿਲਸ
ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੇ ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ
ਰਿਜਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

7.

8.

ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ ਿਫਲਮ ਬਨਾਉਣਾ

9.

ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ
— ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤ
ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁ ਸ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਅਮਸਰੱਥ ਹੋ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਦੌਰਾਨ ਸਵੋਰਨ
ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਫਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
— ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵੋਰਨ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂ ੰ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੌਰਾਨ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਫ਼ਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
— ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਿਬਆਨ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10. ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ
ਤੁ ਸ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਸ ਯੂਰੋਪੀ ਿਹਰਾਸਤੀ ਵਰੰਟ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁ ਸ ਿਵਸ਼ੇਸ
ਦਰਜਾ ਿਨਯਮ ਨੂ ੰ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ,

— ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ ਿਫਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਡੀ ਹਵਾਲਗੀ ਤ ਬਾਅਦ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ
ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ
ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ ਜੇਲਹ੍ ਹੋਵੇਗੀ।

— ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ
ਜਾਂਚ ਮੈਿਜਸਟਰ੍ ੇਟ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਮੈਿਜਸਟਰ੍ ੇਟ ਵੱਲ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲੈ ਣ ਤ ਬਾਅਦ ਤੁ ਸ

ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ
ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪੜਹ੍ ਨ ਲਈ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦਾ ਟੈਕਸਟ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁ ਸ ਇਸ ਨੂ ੰ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਸੁਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪੁੱਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ, ਕੀ ਤੁ ਸ ਆਪਣੇ ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ ਕੁ ੱਝ
ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ।

ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਭਾਵ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਕਰੇਗਾ। ਤੁ ਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸ ਿਸਰਫ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤ
ਬਾਅਦ, ਤੁ ਸ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂ ੰ ਵਾਪਸ ਨਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਦੇ ਯੂਰੋਪੀ ਿਹਰਾਸਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਏਪੀਬੀ
(ਆਲ ਪੋਰਟ ਬੁਲੇਿਟਨ) ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
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ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਕੰਨੇ ਸਮ ਲਈ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
1.

48 ਘੰਟੇ

o

ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ 48 ਘੰਿਟਆਂ ਤ ਵੱਧ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਨਹ ਰੱਿਖਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ।

2.

ਜਾਂਚ ਮੈਿਜਸਟਰ੍ ੇਟ
—

—

48 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਿਰਹਾ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜਾਂਚ ਮੈਿਜਸਟਰ੍ ੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਯੂਰੋਪੀ ਿਹਰਾਸਤੀ ਵਰੰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ ।
ਜਾਂਚ ਮੈਿਜਸਟਰ੍ ੇਟ ਪਿਹਲ ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮਵ
ੇ ਾਰ ਹੈ। ਤੁ ਸ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਜਾਂਚ ਮੈਿਜਸਟਰ੍ ੇਟ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੰਭਵ ਿਹਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਕੀਲ
ਵੱਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਿਵਚਾਰ ਸੁਣੇਗਾ।

ਤੁ ਸ ਵਕੀਲ ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਸਰਫ ਉਦ ਤੱਕ ਜਦ ਿਕ ਤੁ ਸ ਕਨੂ ਨ
ੰ ੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।
—

o
o

o

ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਚਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਚਬਰ ਵੱਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਤ ਇੱਕ ਦੀ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ
ਫਾਈਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਇਸ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਿਜਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਨਹ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਿਹਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ ਯੂਰਪ
ੋ ੀ ਿਹਰਾਸਤੀ ਵਰੰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹ
ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਿਜਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਯੂਰੋਪੀ ਿਹਰਾਸਤੀ ਵਰੰਟ ਦਾ ਿਲਖਤ ਅਨੁ ਵਾਦ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਯੂਰੋਪੀ ਿਹਰਾਸਤੀ ਵਰੰਟ ਦਾ ਮੌਿਖਕ ਅਨੁ ਵਾਦ,
ਜਾਂ ਜਰੂਰੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਤਮਕ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮੌਿਖਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਚਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ
ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਮੈਿਜਸਟਰ੍ ੇਟ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹੱਕ
ਹਨ:
o

ਤੁ ਸ ਿਬਨਹ੍ ਾਂ ਬੰਦਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ।

o

ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਲੈ ਣ ਤ ਬਾਅਦ 15 ਿਦਨਾਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁ ਸ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਚਬਰ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਸ ਯੂਰੋਪੀ ਿਹਰਾਸਤੀ
ਵਰੰਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਿਹਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ
ਚਣੌ ਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 15 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਚਬਰ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਮਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।

ਤੁ ਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

