 9حقوق و امتیازی سلوک دا بچاؤ
 9.1حقوق دا بچاؤ
 312۔ کیا ایہہ ممکن اے جہ اک غیرملکی عدالت دے ذریعے اپنے خود دے حقوق دا بچاؤ کر
سکے؟
جی ہاں ،اک اٹالین شہری دی طرح ہی۔ سگوں جے تسی اک بے قاعدہ طور اتے قیام پذیر نیں تو ایس
صورتحال وچ اپنے حقوق دا بچاؤ تواڈے دے لئ ممکن اے سگوں ایہہ عمل مملکت کو تواڈے ملک بدری
دے عمل کو الگو کرنے سے نئیں روک سکدی ،عالوہ خاص حالت وچ۔
313۔ کن اداراں دے سامنے وچ اپنے حقوق دا بچاؤ یا دفاع کر سکدا ہوں؟
اٹلی دی قانونی عدالتیں تے اک دفاعی وکیل دے نال ایسا کر سکدے نیں۔
314۔ اٹلی دا منصفانہ نظام کس طرح مربوط اے؟
ایس سلسلے وچ ہر کیس دے لئ انفرادی حقوق دی نوعیت دے ججز ہوندے نیں :جیسے سول جج،
پینل یا حدود تے انتظامی جج ،ان دی ذمہ داری اٹالین قوانین دی باقاعدگی اے۔
315۔ امن دا جج یا جودیشے دی پاشے کی اے؟
ْ
ایہہ اک ایسا اعزازی جج ہوندا اے جس دے سامنے چھوٹے موٹے انتظامی جھگڑے جہڑا کم نصان دی
ادائیگی دی وجہ سے عام عدالتی نظام وچ داخل نئیں ہو سکدے )مثال دے طور اتے قریبی رہنے والوں
سے جھگڑا(،جہڑا کہ گلی دے کوڈ یا ضابطہ دے مطابق حل کیا جاتا اے ،پینل کوڈ دے لئ وی ایس دی
ذمہ داریاں محدود ہوتیں نیں تے اک غیر ملکی دے سلسلے وچ ملک بدری دے بارے وچ پریفیتو دی
منظوری اتے دستخط ،سرحد تک نال لے جانے دی ذمہ داری تے کیستورا دی جانب سے اک سماجی
سینٹر وچ نظر بندی دے احکامات اتے جودیشے دی پاشے دی منظوری وی شامل ہوندی اے۔
316۔ میرے اجازت نامے یا پرمیسو دی سو جو رنو دے سلسلے وچ مینوں کیس جج نال رابطہ
کرنا ہوگا؟
ریجنل انتظامی عدالت تے جے ضروری ہو تو تسی ایس ٹار دے جج دے فیصلے دے خالف کونسلیو دی
ستاتو دے سامنے اپیل کر سکدے نیں جس دا دفتر روم وچ اے۔
317۔ عدالت دے اخراجات کننے ہوندے نیں؟
ان دے اخراجات اختالفی مقدمے دے حساب سے مقرر ہوندے نیں ایس دے عالوہ وکیل دے اخراجات
ہوندے نیں۔ ہر حالت وچ اٹلی دی مملکت اپنی حقوق تے دفاع دی حفاظت دی ضمانت دیتی اے تے
معاشی ذرائع دی غیر موجودگی وچ مفت قانونی مدد جہڑا کہ قوانین دی مقررہ حدود وچ مملکت دی
ذمہ اتے ہونگے۔
318۔ جے میں وکیل دے اخراجات ادا نہ کر پاوں تو کیا مجھے دفتر دا وکیل مل سکدا اے؟
نئیں ،مملکت تواڈے انتخاب دے اک بھروسے دے وکیل کو پیش کرنے دا موقع دی ضمانت دیتی اے،
دفاع دی اتھارٹی مفت تے مملکت دے خرچے اتے اے ،جے تسی باقاعدہ طور اتے قیام پذیر نیں تے کم
از کم آمدنی دی حد کو پار نئیں کردے :ایس دے لئ ایہہ ضروری اے کہ آپ دی ٹیکس دے نال آمدنی،
آخری ڈیکلریشن دے مطابق ساالنہ  10.766,33یورو )جوالئی ( 2102سے اوپر نئیں ہونی جاہیدی۔
319۔ جے میرے اوپر الزام ہو تے میرا کوئی وکیل نہ ہو ایس صورت وچ :میں کیا کروں؟
ایس صورت وچ توانوں دفتر دے موجود فہرست سے اک وکیل فراہم کیتا جائے سی۔ جے تواڈی آمدنی
مقررہ حد سے زیادہ اے تو تسی مفت دفاع دے حقدار نئیں نیں ،توانوں کو ادائیگی ایس دی مقرر کردہ
فیس ادا کرنی ہوگی۔
320۔ کیا ہوگا جے میں عدالت دی کاروائی دی زبان سمجھنے سے قاصر رہوں؟
میرا حق اے جہ میں اک زبان دے ترجمان حاصل کروں جہڑا کہ عدالت دی کاروائی دا ترجمہ میری زبان
وچ کرے۔ جے میرے مالی حاالت مجھے مفت دفاع دا حق دیتے نیں تو ترجمان دے اخراجات اٹلی دی
حکومت اتے ہونگے۔

 9.2امتیازی سلوک
321۔ میں نے سنا اے جہ اک ایسا قانون موجود اے جہڑا امتیازی سلوک دے بچاؤ دے بارے وچ
اے۔ مگر اصل وچ امتیازی سلوک دے قانون دا کیا مطلب اے؟
ہر طرح دا اوہ سلوک جس وچ براہ راست یا بالواسطہ اک علیحدگی ،جداگانہ ،روک یا کسی تے کو فوقیت
دینے دا رویہ ،نسل ،رنگ ،قومیت یا گروپ سے واسطہ ،مذہب دی بنیاد اتے اپنایا جائے تے ایس دی وجہ
سے ایس شخص کو نقصان یا تباہ کرنے دی نیت سے یا اسے رسک وچ ڈالنا ایس عمل دا حصہ اے،
مساوات دی حالت انسانی حقوق ،بنیادی آزادی ،سیاست ،معاشی تے ثقافتی یا کسی وی عوامی
سطح اتے سب سے اہم اے۔
322۔ میں کسی پرائیویٹ یا عوامی ادارے دی جانب سے ان طرز دے عوامل دے سامنے اپنا
دفاع کیسے کر سکدا/سکدی ہوں؟
سول عدالت وچ ایس قسم دی امتیازی سلوک دی شکایت اک وکیل دے نال دی جاسکدی اے ،جس وچ
جج سے ایس امتیازی سلوک دے خالف اپیل دی جائے ،ان عوامل کو ختم کرنے دی تے آخر وچ اک ایسے
اقدام جہڑا کہ امتیازی سلوک کرنے والے کو قانون دے مطابق سزا تے امتیازی سلوک دے اثرات کو ختم
کریں۔
323۔ میں اک امتیازی سلوک دا شکار ہوا ہوں سگوں مجھے ایس دی شکایت کرنے دا خوف
اے۔ مجھے کیا کرنا جاہیدا؟
اوہ ایسوسی ایشن جہڑا وزارتی کونسل دی صدارت دے ڈپارٹمنٹ برائے مساوی مواقع ،وچ رجسٹر ہوں
انا نوں حق اے کہ اوہ نسلی تے قومیت اتے مبنی امتیازی سلوک دے خالف انصاف دے لئ یا ایس دے
شکار فرد دے لئ اقدام کریں۔
324۔ میں کام دی جگہ اتے امتیازی سلوک دا شکار ہوا ہوں۔ مجھے کیا کرنا جاہیدا؟
مزدور یونین ایس سلسلے وچ انصاف دے لئ امتیازی سلوک دے شکار دی مدد کر سکدی نیں جدکہ
مالک یا آجر اک امتیازی رویے دا مظاہرہ کرے۔

