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تۆ دەستگیرکرایت و ئەمەش پەیوەندی هەیە 
بە فەرمانی دەستگیرکردنی ئەوڕوپی و 

بردراوی بۆ بنکیەک، بنکەی پۆلیس یان بۆ 
شوێنێکی تر بۆ لێکۆڵینەوە

واڵتێکی ئەندامی یەکێتی ئەوڕوپا )EU( هەڵساوە بە دەرکردنی فەرمانێکی 
دەستگیرکرنی تۆ. لەبەر ئەم هۆکارە، پۆلیس و )KMar( ڕۆیاڵ هۆڵەندا ماریچاوس 

)Royal Netherlands Marechaussee( یان خزمەتگوزارییەکی تری لێکۆڵینەوەی 
هۆڵەندی تۆی لەژێر فەرمانی دەستگیرکردن داناوە. گرنگە کە بە تەواوی تێبگەیت لە 

مافەکانت، بۆیە تکایە بە وریایی ئەم پەڕەی زانیارییە بخوێنەوە. 

ڕێڕەوی ڕێکارەکان 
تۆ دەستگیرکرایت و بردرایت بۆ بنکەیەکی پۆلیس. داواکاری گشتی یان یاریدەدەری 

داواکاری گشتی بڕیاردەدەن کە ئایا پێویستە لە بنکەی پۆلیسدا بمێنیتەوە یاخود نا. 
ئەم مانەوەیە بەالیەنی زۆرەوە بۆماوەی 3 ڕۆژ بەردەوام دەبێت. بەاڵم لە هەندێ 

بارودۆخدا، داواکاری گشتی دەتوانێ بڕیار بدات کە لە بنکەی پۆلیسدا بۆ زیاتر لە 3 
ڕۆژ بتهێلێتەوە.

لەماوەی 3 ڕۆژدا، بەاڵم لە هەندێ کەیسدا لەماوەی 6 ڕۆژدا، دەبردرێیتە بەردەم 
داواکاری گشتی یان دادوەری لێکۆڵینەوە لە ئەمستردام بەمەبەستی لێکۆڵینەوە. 

داواکاری گشتی یان دادوەری لێکۆڵینەوە بڕیار دەدات کە ئایا لە بەندینخانە دەمێنیتەوە 
یاخود نا. ئەگەر وایە، ئەوا دەبردرێت بۆ سەنتەرێکی بەندکردن.

بەرنامە بۆ دانیشتنی گوێگرتنی گشتی دادەنرێت لە دادگای ناوچەی ئەمستردام لەماوەی 
60 ڕۆژدا، بەاڵم نابێ زیاتر بێت لە 90 ڕۆژ. مەبەستی ئەم دانیشتنی گوێگرتنە بریتیە 

لە هەڵسەنگاندنی داواکاری ڕادەستکردن کە لەالیەن ئەو واڵتەی ئەندامی یەکێتی 
ئەوڕوپا )EU( دەرکراوە. تۆ بژاردەی ئەوەت هەیە کە بەیەکەوە لەگەڵ پارێزەرەکەت 

ئامادەبیت، بەاڵم دەتوانی بڕیار بدەیت لەم دانیشتنی گوێگرتنەدا ئامادە نەبیت. لەم 
حاڵەتدا، پارێزەرەکەت دەتوانێ نوێنەرایەتیت بکات و لەبری تۆ قسە بکات. هەر چ 

بڕیارێک بدەیت تۆ هەمیشە مافی ئەوەت هەیە کە گوێت بۆ بگیرێت لەالیەن دادگای 
ناوچەی ئەمستردام.

دادگای ناوچەی ئەمستردام لەماوەی 2 هەفتەدا بڕیار دەدات کە ئایا داواکاری 
ڕادەستکردنت جێبەجێ بکات یاخود نا. ئەگەر دادگا بڕیار بدات کە داواکارییەکە 
جێبەجێ بکات، ئەوا تۆ لەماوەی 10 ڕۆژدا ڕادەستی ئەو واڵتەی ئەندامی یەکێتی 

ئەوڕوپا )EU( دەکرێت کە داواکارییەکەی دەرکردووە.

ڕێکاری کوورتکراوە
تۆ بژاردەی ئەوەت هەیە کە ڕەزامەند بیت لەسەر داواکاری ڕادەستکردنەکە کە 

لەالیەن واڵتێکی ئەندامی یەکێتی ئەوڕوپا )EU( دەرکراوە. لەم حاڵەتەدا گوێت بۆ 
ناگیرێت لە دانیشتنی گوێگرتنی گشتی لەبەردەم دادگای ناوچەی ئەمستردام. ئەگەر تۆ 
ڕەزامەندی بدەیت لەسەرئەوەی کە ڕادەست بکرێیت، ئەوا ڕێکارەکە خێراتر دەبێت. 

بۆ ئەنجامدانی ئەمە، پێویستە لەبەردەم دادگایەکدا ئامادەبیت لە ماوەیەکی کورتدا 
و ڕەزامەندی ڕابگەیەنیت بەوەی ڕادەست بکرێیت. پارێزەرەکەت دەتوانێ لەوێدا 
ئامادەبێت. ئەمەش دەناسرێت بە ڕێکاری کوورتکراوە. ئەگەر دادگا بڕیار بدات 

ڕادەستکردنەکە جێبەجێ بکات، ئەوا تۆ لەماوەی 10 ڕۆژدا دەگوازرێیتەوە ئەو واڵتە 
ئەندامەی یەکێتی ئەوڕوپا )EU( کە داواکارییەکەی دەرکردووە. 

ئەگەر ڕازی ببیت کە ڕادەست بکرێیت، ئەم دەرەنجامانەی خوارەوەی دەبێت:

 هەرکاتێک لەبەردەم دادگایەکدا ڕاتگەیاند کە ڕەزامەندی بە ڕادەستکردن، 	 
ناتوانی بڕیارەکەت هەڵبوەشێنیتەوە

 ئەو واڵتە ئەندامەی یەکێتی ئەوڕوپا )EU( کە داواکارییەکەی دەرکردووە دەکرێ 	 
دادگاییت بکات بەو تاوانانەی کە لە لیستی فەرمانی دەستگیرکردنی ئەوڕوپیدا 

نەهاتووە، تەنیا ئەگەر تانە لەمبارەیەوە پێشکەش بکەیت.

بەرلەوەی ڕەزامەندی دەرببڕیت بە ڕادەست کردنەوەت، گرنگە بەوردی گفتوگۆ 
لەبارەی بابەتەکان لەگەڵ پارێزەرەکەتدا بکەیت.

Koerdisch (Sorani)



2 | 22408855 Informatieblad تۆ دەستگیرکرایت و ئەمەش پەیوەندی هەیە بە فەرمانی دەستگیرکردنی ئەوڕوپی و بردراوی بۆ بنکیەک، بنکەی پۆلیس یان بۆ شوێنێکی تر بۆ لێکۆڵینەوە (Koerdisch (Sorani))

مافەکانی تۆ چین؟ 
 تۆ ناچارناکرێیت کە وەاڵمی پرسیارەکان بدەیتەوە )مافی ئەوەت هەیە بەبێ 	 

دەنگی بمێنیتەوە(
تۆ مافی هاوکاری یاساییت هەیە لەڕێگەی پارێزەرێکەوە	 
تۆ مافی هاوکاری یاساییت هەیە لەڕێگەی وەرگێڕێکەوە	 
تۆ مافی ئەوەت هەیە چاودێری پزیشکیت پێ بدرێت	 

مافی مانەوە بە بێدەنگی 
تۆ لەژێر هیچ ناچارکردنێکدا نیت بەوەی لە ماوەی هەر قۆناغێکی ئەم ڕێکارارانە 

لێدوان بدەیت. تۆ ناچارنیت وەاڵمی پرسیارەکان بدەیتەوە کە لەالیەن ئەفسەرانی 
لێکۆڵینەوە، داواکاری گشتی، یاریدەدەری داواکاری گشتی یان لەالیەن دادگاوە لێت 

دەکرێت. 

مافی بەدەستهێنانی نوێنەرایەتی یاسایی
تۆ مافی هاوکاری یاساییت هەیە لەڕێگەی پارێزەرێکەوە. بەزووترین کات دوابەدوای 

دەستگیرکردنت، پۆلیس هەوڵدەدات کە پەیوەندی بە پارێزەرێکەوە بکەیت. ئەگەر 
خۆت پارێزەرێک دەناسیت و دەتەوێ قسەی لەگەڵدا بکەیت، دەتوانی داوای ئەم 
پارێزەرە بکەیت. ئەگەر حەز دەکەیت پارێزەرێکی دیاریکراو ببینیت، تکایە بە 

زووترین کات ئەمە بە پۆلیس بڵێ. دەکرێ ماوەیەک بخایەنێت تاوەکو پارێزەرەکە 
دەتوانێ بێتە بنکەی پۆلیس. داوا لە پارێزەرەکەت دەکرێت کە لەماوەی دوو کاتژمێردا 

بگات، بەاڵم ئەمە هەمیشە گونجاو نییە و ناکرێت.

هەمیشە دەتوانی بە متمانەوە قسە لەگەڵ پارێزەرەکەت بکەیت. تەنیا ئەو کاتە 
ڕێگە بە پارێزەرەکەت دەدرێت کە لەبارەی کەیسەکەت قسە لەگەڵ کەسانی تردا 

بکات، ئەگەر تۆ ڕەزامەندی پێ بدەیت لەسەر ئەمە. ڕێگەت پێ دەدرێت کە ڕاوێژ 
لەگەڵ پارێزەرەکەتدا بکەیت بۆ ماوەی 30 خولەک بەرلەوەی داواکاری گشتی یان 

یاریدەدەری داواکاری گشتی بڕیاردەدەن کە ئایا پێویستە لە بنکەی پۆلیسدا بمێنیتەوە 
یاخود نا. ڕێگە بە پارێزەرەکەت دەدرێت کە لەمیانی چاوپێکەوتنەکەدا ئامادەبێت 

لەگەڵ داواکاری گشتی یان یاریدەدەری داواکاری گشتی. 

تۆ پێویست ناکات کە خۆت تێچووی پارەی ئەم پارێزەرە بدەیت. بەاڵم ئەگەر خۆت 
پارێزەری خۆت هەڵبژێریت، هەندێک بارودۆخی دیاریکراو هەن کە تیایدا ئەم 

تێچووانە دەکەوێتە سەر خۆت و پێویستە خۆت بیدەیت. داتا و زانیاری کەسیت بۆ 
 دەستەی هاوکاری یاسایی )Legal Aid( دابین دەکرێت

)Raad voor de Rechtsbijstand( وە لە کارگێڕی ئەواندا بەڕێوەدەبرێت. 

هەروەها دەکرێ داوا لە داواکاری گشتی بکەیت کەوا هاوکاریت بۆ ڕێکبخات لە 
پارێزەرێک لەو واڵتەی ئەندامی یەکێتی ئەوڕوپا )EU( کە فەرمانی دەستگیرکردنی 
بۆ دەرکردوویت. ئەم پارێزەرە دەتوانێ ئامۆژگاری پارێزەرە هۆڵەندییەکەت بکات 

لەبارەی ڕێکارەکانی ئەو واڵتەی ئەندامی یەکێتی ئەوڕوپا )EU( کە فەرمانی 
دەستگیرکردنی ئەوڕوپی بۆ دەرکردوویت.

دەسەاڵتدارانی ئەو واڵتەی ئەندامی یەکێتی ئەوڕوپا )EU( کە فەرمانی دەستگیرکردنی 
بۆ دەرکردوویت دەکرێ پێت بڵێن کە تۆ بژاردەی ئەوەت هەیە یارمەتی لە 

پارێزەرێکی ئەم واڵتە وەربگریت. ئەمە شتێکە کە دەبێت بەخۆت ڕێکی بخەیت، بەاڵم 
پارێزەرە هۆڵەندییەکەت دەکرێ یارمەتیت بدات لە ئەنجامدانی ئەم کارە. 

پارێزەرەکەت چی دەکات؟
پارێزەرەکەت نوێنەرایەتی بەرژەوەندییەکانت دەکات و هاوکاریت دەکات بە درێژایی 

پڕۆسەی ڕادەست کردن - لەمیانی چاوپێکەوتنی پۆلیس، کاتێک دەبردرێیت بۆ بەردەم 
داواکاری گشتی یان دادوەری لێکۆڵینەوە، هەروەها لەمیانی بەڕیوەچوونی دانیشتنی 

گوێگرتنی گشتی لە دادگای ناوچەی ئەمستردام.

پارێزەرەکەت:

ئەوە ڕووندەکاتەوە کە هەنگاوەکانی ڕێکارەکان چی لەخۆ دەگرن	 
ئەوە ڕووندەکاتەوە کە مافەکان و پابەندبوونەکانی تۆ چین	 
ئامۆژگاریت پێ دەدات لەبارەی ڕێکاری کوورتکراوە	 
ئامۆژگاری یاساییت پێدەدات	 
 ئەگەر حەز بکەیت هەڵدەستێ بە ئاگادارکردنەوەی خێزان، هاوڕێیان یان خاوەن 	 

کارەکەت لەبارەی بارودۆخەکەت
 هەڵدەستێ بە پەیوەندی کردن بەو پارێزەری ئەو واڵتەی کە داوای 	 

ڕادەستکردنەوەی کردوویت.

مافی دەستخستنی وەرگێڕێک
ئەگەر ناتوانی بە هۆڵەندی قسەبەکیت و بنووسیت، یان ناتوانی بە باشی قسەی پێ 
بکەیت و بنووسیت، تۆ مافی ئەوەت هەیە هاوکاری بکرێیت لەڕێگەی دابینکردنی 

وەرگێڕێکەوە. هەروەها ئەوکاتەش ئەو مافەت هەیە ئەگەر بتوانی کەمێک بە هۆڵەندی 
قسە بکەیت و/یان بنووسیت. بە پۆلیس بڵێ کە تۆ ئاستەنگت هەیە لە تێگەیشتن 

لێیان، تاوەکو بتوانرێت وەرگێڕێکت بۆ دابین بکرێت. وەرگێڕەکەت هەروەها ئەو 
کاتەش ئامادە دەبێت کە یارمەتیت بدات کە قسە لەگەڵ پارێزەرەکەت دەکەیت. بەبێ 

ڕەزامەندی تۆ ڕێگە بە وەرگێڕەکە نادرێت کە لەبارەی کەیسەکەی تۆ قسە بکات. تۆ 
پێویست ناکات کە خۆت تێچووی پارەی ئەم وەرگێڕە بدەیت. 

مافی چاودێری پزیشکی
تۆ مافی ئەوەت هەیە چاودێری پزیشکیت پێ بدرێت، تکایە ئەگەر هەست بە نەخۆشی 

دەکەیت بە پۆلیس بڵێ ئەگەر پێوسیتیت بە پزیشکێک یان چاودێری پزیشکی هەیە. 
هەروەها بە پۆلیس بڵێ ئەگەر دەرمان بەکاردەهێنیت یان پێویستیت پێیەتی. 

مافەکانی تر
تۆ مافی ئەوەت هەیە کۆپییەک لە فەرمانی دەستگیرکردنی ئەوڕوپیت پێ بدرێت. 

ئەگەر فەرمانی دەستگیرکردنی ئەوڕوپی بە زمانێک نووسراوە کە لێی تێناگەیت، ئەوا 
مافی ئەوەت هەیە بڕگە سەرەکییەکانی فەرمانی دەستگیرکردنەکەت بۆ وەربگێڕدرێت. 

ئەگەر ناسنامەی هاونیشتیمانیبوونی هۆڵەندیت نییە، دەتوانی داوا لە ئەفسەری 
لێکۆڵینەوە بکەیت کە ئاگاداری کونسوڵخانەی یان باڵوێزخانەی واڵتەکەت بکاتەوە 

کەوا تۆ دەستگیرکراویت الی پۆلیس.

پرسیار؟
ئەگەر هەر پرسیارێکت هەیە، تکایە پرسیار لە پارێزەرە هۆڵەندییەکەت یان ئەفسەری 

لێکۆڵینەوە بکە.
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وردەکارییەکانی باڵوکردنەوە
ئەم پەڕەی زانیارییە دەرچووە لەالیەن وەزارەتی داد و پاراستن.
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هیچ مافێک کە لە ناوەڕۆکی ئەم پەڕەی زانیارییەدا هاتووە نابێ زەوت بکرێت.
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		Logische leesvolgorde		Goedgekeurd na handmatige controle		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Goedgekeurd na handmatige controle		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Goedgekeurd		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting
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