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پەنجەمۆر و یۆرۆداک

ژمارە  ئەوڕوپا)  (یەكێتى  یاسای  (3)ى   29 ماددەى  بەگوێرەى  زانیارى 
بێ  كەسانى  یان  سێیەم  جیهانى  وواڵتانى  هاونیشتیمانیانى  بۆ   603/2013

وواڵت كە بەشێوەیەكى نایاسایى دانیشتووى وواڵتێكى ئەندامن.
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پەنجەمۆرت  دەتوانێت  پەیوەندیدار  الیەنى  دەمێنیتەوە 1)،  دوبلین  وواڵتى  لە  نایاسایى  شێوەیەكى  بە  ئەگەر 
وەربگرێت و بینێرێت بۆ داتابەیسى یۆرۆداک. مەبەستى لەمە تەنها بریتیە لە زانینى ئەوەى كە ئایا تاوەكو ئێستا 
یۆرۆداک  داتابەیسى  لە  هەڵناگیرێـ  پەنجەمۆرت  داتاى  نا.  یان  یەنابەرى  مافى  بۆ  پێشكەشكردووە  داواكاریت 
بەاڵم ئەگەر داواكاریت پێشكشكربوو بۆ مافى پەنابەرى لە وواڵتێكیتر، ئەوە دەتواندرێت بگەڕێندرێییتەوە بۆ 

ئەو وواڵتە.

خۆت  پەنجەمۆرى  خودكارى  بە  چونكە  شتەكانیتر  لەنێوان  نەبوو،  باش  پەنجەمۆرەكەت  كوالیتى  ئەگەر 
شێواندبێت، ئەوا دووبارە پەنجەمۆرت وەردەگیرێتەوە.

یۆرۆداک بەڕێوەدەبرێت لەالیەن نوێنەرایەتیەكى یەكێتى ئەوروپا كە پێیدەگوتریێت ئی یو - ئێڵ ئاى ئێس ئەى. 
زانیارى پێشكەشكراو تەنها بەو مەبەستى ئەوە بەكاردێت كە بەپێى یاسا دیاریكراوە. تەنها سیستەمى ناوەندى 
لە  دوبلین  ئەندامى  وواڵتێكیترى  لە  پێشكەشبكەیت  داواكارى  ئەگەر  دەگات.  بەدەست  تۆى  داتاى  یۆرۆداک 
داهاتوودا، دووبارە پەنجەمۆرت وەردەگیرێتەوە بۆ ئەوەى بنێردرێت بۆ یۆرۆداک. ئەو داتایەى كە هەڵگیراوە 

لە یوۆرداک ناگۆڕدرێتەوە لەگەڵ هیچ وواڵت و ڕێكخراوێكیتر كە ئەندام نینە لە وواڵتانى دوبلین.

بۆ هەموو یەكێتى ئەوڕوپا (نەمسا، بەلجیکا، بولگاریا، کرواتیا، قبرس، کۆماری چیك، دانیمارک، ئەستۆنیا،   (1 

فینالند، فەرەنسا، ئەڵمانیا، یۆنان، هەنگاریا، ئیرلەندا، ئیتالیا، التڤیا، لیتوانیا، لوگزامبۆرگ، ماڵتا، هۆلەندا، 
وواڵتى  چوار  و  یەکگرتوو)  شانشینی  سوید،  ئیسپانیا،  سلۆڤینیا،  سلۆڤاکیا،  ڕۆمانیا،  پۆرتوگال،  پۆلەندا، 

پەیوەندیدار بە یاساكانى دوبلین (نەرویج، ئایسلەند، سویسرا و لیختنشتاین).
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هەبوو  لەوە  گومانى  ئێمە  پەیوەندیدارى  الیەنى  ئەگەر 
مافى  بۆ  پێشكەشكردووە  داواكاریت  تۆ  لەوانەیە  كە 
پەناهەندەیى لە وواڵتێكیتر و ئەو وواڵتەش بەرپرسە لە 
زیاترت  زانیارى  ئەوان  ئەوا  داواكەت،  هەڵسەنگاندنى 
كاریگەرى  چۆن  و  دەرئەنجامەكان  لەبەرەى  پێدەدەن 

دەبێت لەسەر پڕۆسیجەرەكەت و مافەكانت. 

©یەکێتی ئەوروپا 2014

پێویستە  وێنە  كۆپیكردنەوەى  یان  بەكارهێ،ان  بۆ  ڕێگەپێدان  ڕێگەپێدراوە  كۆپیكردنەوە  دووبارە 
ڕێگەپێدان وەربگیرێت بە شێوەیەكى ڕاستەوخۆ لە خاوەنەكەى.
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ژمارە  ئەوروپا  یەکێتی  ڕێنمایی  ٤ی  ماددەی  بەگوێرەی  زانیارییەکان 
ڕێکارەکانی  بەگوێرەی  دەکەن  پەنابەری  داوای  ئەوانەی  بۆ   ٢٠١٣/٦٠٤

دەبلن 

‘من لە ڕێکاری دەبلنم – ئەمە 
واتای چییە؟’ 
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