PSR

"من در پروسه
دوبلین استم
– به چه معنی است؟"
B
معلومات ویژه متقاضیان حفاظت بین المللی از طریق پروسه دوبلین،
به موجب ماده  4قوانین ( )EUشماره 604/2013
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این بروشور به شما داده شده است زیرا شما تقاضای حفاظت بین المللی (پناهنده گی)
در این شکور و یا در یک کشور دوبلین دیگر داده اید و مقامات اینجا دالیلی دارند که
معتقدند ممکن است کشور دیگری مسئول بررسی تقاضای شما باشد.
ما طی یک پروسه تعیین شده از سوی قانون اتحادیه اروپا تحت عنوان "قوانین دوبلین"
کشور مسئول را تعیین میکنیم .به این روند "پرسه دوبلین" گفته میشود .این بروشور
به دنبال پاسخ دادن متداول ترین پرسش هایی است که ممکن است در مورد این پروسه
داشته باشید.
اگر در اینجا چیزی نوشته شده است که آن را درک نمیکنید لطفا ً از مقامات پرسان کنید.

بروشور فعلی صرفا ً برای اهداف اطالع رسانی ارائه شده است .هدف آن ارائه معلومات مربوطه در
رابطه با پروسه دوبلین به متقاضیان حفاظت بین المللی است .این بروشور به خودی خود حقوق یا
تعهدات قانونی ایجاد نکرده و یا موجب نمیشود .حقوق و تعهدات دولت ها و اشخاص تحت پروسه
دوبلین آنهایی استند که در قوانین  (EU) 604/2013قید شده اند.
©European Union 2014
بازنشر مجاز است .برای استفاده یا بازتولید عکسهای تکی ،مجوز باید طور مستقیم از صاحب
حق چاپ دریافتشود.
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کشورهای دوبلین شامل  28کشور اتحادیه اروپا (آستریا ( ،)ATبلژیم ( ،)BEبلغارستان (،)BG
کرواسی ( ،)HRقبرس ( ،)CYجمهوری چک ( ،)CZدنمارک ( ،)DKاستونی ( ،)ETفنالند
( ،)FIفرانسه ( ،)FRآلمان ( ،)DEیونان ( ،)ELمجارستان ( ،)HUایرلند ( ،)IEایتالیا (،)IT
لتونی ( ،)LVلیتوانی ( ،)LTلوگزامبورگ ( ،)LUمالت ( ،)MTهالند ( ،)NLپولند ( ،)PLپرتغال
( ،)PTرومانی ( ،)ROسلواکیا ( ،)SKاسلوونی ( ،)SIاسپانیا ( ،)ESسوئدن ( ،)SEانگلستان
( ))UKو نیز  4کشور "همپیمان" قوانین دوبلین (ناروی ( ،)NOایسلند ( ،)ISسویتزرلند ()CH
و لیختنشتاین ( ))LIمیشود.
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"چرا من در پروسه دوبلین استم؟"
قوانین دوبلین در سراسر منطقه جغرافیایی بشمول  32کشور تطبیق میشود .کشورهای دوبلین
عبارت اند از :آستریا ،بلژیم ،بلغارستان ،کرواسی ،قبرس ،جمهوری چک ،دنمارک ،استونی،
فنالند ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،مجارستان ،ایرلند ،ایتالیا ،لتونی ،لیتوانی ،لوگزامبورگ ،مالت،
هالند ،پولند ،پرتغال ،رومانی ،سلواکیا ،اسلوونی ،اسپانیا ،سوئدن ،انگلستان و نیز  4کشور "هم
پیمان" سیستم دوبلین (ناروی ،ایسلند ،سویتزرلند و لیختنشتاین).
پروسه دوبلین مقرر میدارد که تنها یک کشور مسئول بررسی تقاضای پناهنده گی شما باشد.
به این معنا که ممکن است از کشوری به کشوری دیگر منتقل شوید که مسئول بررسی تقاضای
شما است.
پروسه دوبلین دو هدف دارد:
•تضمین اینکه تقاضای پناهنده گی شما به دست مقامات کشور مسئول بررسی آن برسد؛
•اطمینان از اینکه با هدف تمدید اقامت خود در کشورهای دوبلین ،در چندین کشور تقاضای
پناهنده گی ندهید.
تا زمانی که در مورد کشور مسئول تصمیمگیری درباره تقاضای شما تصمیم گرفته شود مقامات
در اینجا جزئیات تقاضای شما را بررسی نمیکنند.
بخاطر داشته باشید :شما نباید به کشور دوبلین دیگری نقل مکان کنید .اگر به یک کشور دوبلین
دیگر نقل مکان کنید ،دوباره به اینجا یا کشوری که قبالً تقاضای پناهنده گی دادید انتقال داده
میشوید .صرف نظر کردن از تقاضای خود در این جا ،کشور مسئول رسیدگی را تبدیل نمیکند.
اگر مخفی شوید یا فرار کنید ،با خطر بازداشت روبرو استید.
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اگر در گذشته در یکی از کشورهای دوبلین بودید و از آن موقع منطقه کشورهای دوبلین را قبل
از آمدن به این کشور ترک کردید ،باید به ما اطالع دهید .این امر بسیار مهم است بخاطریکه
ممکن است به انتخاب کشور مسئول بررسی تقاضای شما اثر بگذارد .ممکن است از شما تقاضا
شود مدارکی ارائه کنید که زمان سپری شده در خارج از کشورهای دوبلین را نشان دهد ،منحیث
مثال مهر در گذرنامه ،حکم بازگشت یا اخراج یا اسناد اداری که نشان دهند شما در خارج از
کشورهای دوبلین زنده گی یا کار کرده اید.
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"چه معلوماتی را باید حتما ً مقامات دولتی بدانند؟ چطور این معلومات را
برای مقامات توضیح داده میتوانم؟"
بسیار محتمل است که با شما مصاحبه شود (مصاحبه حضوری) تا بتوان تعیین کند چه کشوری
مسئول بررسی تقاضای پناهنده گی شما است .این مصاحبه "پروسه دوبلین" را توضیح خواهیم
داد .شما باید تمامی معلوماتی که در مورد حضور هر یک از اعضای فامیل یا خویشان خود در
هر یک از کشورهای دوبلین دارید ،و نیز هر معلوماتی که فکر میکنید به تعیین کشور مسئول
رسیدگی به تقاضا کمک کند را به ما ارائه دهید (برای شرح کامل معلومات مربوطه ،پایین را
ببینید) .شما باید هر گونه مدارک یا اسنادی که در اختیار دارید و بشمول معلومات مربوطه است
را نیز ارائه دهید.

لطفا ً تمامی معلومات مربوطه را به ما ارائه دهید تا به تعیین کشور مسئول رسیدگی به
تقاضای شما کمک شود.
مصاحبه با لسانی انجام میشود که آن را درک میکنید یا تصور میشود تا حد معقولی آن را
میفهمید و قادر به برقراری ارتباط با آن استید.
اگر قادر به درک لسان استفاده شده نیستید ،مترجمی را تقاضا کرده میتوانید که در برقراری
ارتباط به شما کمک کند .مترجم باید تنها آنچه شما و مصاحبه کننده میگویید را ترجمه کند .مترجم
نباید دیدگاههای شخصی خود را اضافه کند .اگر در درک مترجم با مشکل مواجه هستید باید به ما
بگویید و /یا با وکیل خود صحبت کنید.
مصاحبه محرمانه خواهد بود .به این معنا که کدام معلوماتی که ارائه میدهید بشمول این حقیقت
که تقاضای حفاظت در کشور ما دادید ،به اشخاص یا مقاماتی در وطنتان ارسال نمیشود که ممکن
است به شما آسیب برسانند یا به عضوی از فامیل شما آسیب برساند که هنوز در وطن شما است.
تنها در صورتی حق مصاحبه شما رد میشود که از قبل به سائر متدها این معلومات ،پس از
اطالع رسانی در مورد پروسه دوبلین و عواقب آن باالی وضعیت شما ،در اختیارتان قرار داده
شده باشد .اگر با شما مصاحبه نشده است ،تقاضا کرده میتوانید تا سائر معلومات مربوط به تعیین
کشور مسئول رسیدگی ،طور کتبی به شما ارائه شود.
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"مقامات چطور کشور مسئول رسیدگی تقاضای من را تعیین میکنند؟ "
دالیل مختلفی برای تعیین کشور مسئول رسیدگی تقاضای شما وجود دارد .این دالیل به ترتیب
اهمیت طبق قانون تطبیق میشوند .اگر یک دلیل نامربوط باشد ،دلیل بعدی بررسی می شود و به
همین ترتیب ادامه می یابد.
این دالیل به ترتیب اهمیت ،به عوامل زیر مربوط میشوند:
•شما یک عضو فامیل (زن یا شوهر ،اطفال زیر  18سال) دارید که به او حفاظت بینالمللی
داده شده است یار در کشور دوبلین دیگری پناه جو است.
بنا ًء اهمیت دارد که اگر عضوی از فامیل تان در کشور دوبلین دیگری است ،قبل از
تصمیمگیری اولیه در مورد تقاضای پناهنده گی خود ،به ما اطالع دهید .اگر میخواهید شما
را در یک کشور دور هم جمع کنیم ،شما و عضو فامیل تان باید طور کتبی این خواسته را
بیان کنید.
•قبالً از سوی یک کشور دوبلین دیگر برای شما ویزا یا مجوز اقامت صادر شده است.
•نشان انگشتهای شما در یک کشور دوبلین دیگر اخذ شدند (و در دیتابیس اروپایی به اسم
 Eurodacحفظ شدند )؛
•شواهدی وجود دارد که شما در کشور دوبلین دیگر بودهاید یا از آن سفر کرده اید ،حتی اگر
نشان انگشتهای شما اخذ نشده باشد.

PSR

"من برای پناهنده گی در
اتحادیه اروپا تقاضا داده ام
 چه کشوری به تقاضای منرسیدگی میکند؟"

A
معلومات ویژه متقاضایان حفاظت بین المللی به موجب ماده  4قوانین
( )EUشماره 604/2013

1

	معلومات بیشتر درباره  Eurodacدر صفحه  8این بروشور با عنوان "من برای
پناهنده گی در اتحادیه اروپا تقاضا داده ام  -چه کشوری به تقاضای من رسیدگی
میکند؟" ذکر شده است
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"اگر من به شخصی وابسته باشد یا شخصی به من وابسته باشد چه میشود"
اگر تمامی شرایط زیر اعمال شود ،ممکن است بتوان شما را در کشوری که مادر ،پدر ،فرزند،
برادر یا خواهر شما حضور دارند ،دور هم جمع کرد:
•آنها طور قانونی در یکی از کشورهای دوبلین باشند؛
•یکی از شما باردار باشد یا یک طفل نوزاد داشته باشد یا شدیداً مریض باشد یا ناتوانی جدی
داشته باشد یا پیر باشد؛
•یکی از شما به کمک دیگری وابسته است که از خود مراقبت کرده میتواند.
کشوری که طفل شما ،همشیره ها ،یا والدتان در آن مقیم است معموالً مشروط بر اینکه نسبت
فامیلی از قبل در وطنتان بوده باشد ،مسئولیت بررسی تقاضای شما را میپذیرد .همچنین از هر دو
شما خواسته میشود عالقه خود برای دوباره گرد هم جمع شدن را طور کتبی بیان کنید.
اگر اکنون در کشوری حضور دارید که طفل شما ،همشیره یا والدتان حضور دارد ،یا اگر در
کشوری مختلف از جایی که خویشانتان مقیم هستند حضور دارید ،میتوانید این امکان را تقاضا
کنید .در مورد دوم ،به این معنا خواهد بود که باید به آن کشور سفر کنید مگر اینکه شرایط صحی
شما مانع سفرتان برای مدتی طوالنی شود.
عالوه بر این امکان ،همواره طی پروسه پناهنده گی به دالیل انساندوستانه ،فامیلی یا فرهنگی
برای پیوستن به یک خویشاوند تقاضا کرده میتوانید .اگر این مورد پذیرفته شود ،ممکن است الزم
باشد به کشوری نقل مکان کنید که خویشاوند شما در آن حضور دارد .در صورت از شما خواسته
میشود موافقت خود را طور کنبی ارائه کنید .بسیار مهم است که هرگونه دلیل انساندوستانه
برای بررسی تقاضای شما در اینجا یا در کشوری دیگر را به ما اطالع دهید.

هنگامی که موضوعات خویشاوندی ،وابستگی یا انساندوستانه مطرح میشود ممکن
است از شما تقاضا شود برای ادعاهای خود توضیح یا مدرک ارائه دهید.
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"اگر مریض باشم یا ضروریات خاصی داشته باشم چه میشود؟"
به منظور ارائه مراقبه و یا تداوی پزشکی مناسب ،مقامات در اینجا باید نیازهای خاص شما اعم
از نیازهای مربوط به صحت تان را بدانند و اینکه به طور خاص آیا:
•شخصی معلول استید،
•باردار استید،
•مریضی جدی دارید،
•مورد شکنجه ،تجاوز یا دیگر قسم های خشونت های روانی ،فزیکی و جنسی قرار گرفته اید.
اگر جزئیات پزشکی خود را به ما بگویید و تصمیم گرفته شود که شما به کشور دیگری فرستاده
شوید ،پس شما اجازه میخواهیم تا معلومات پزشکی تان را با کشوری که به آن فرستاده میشوید
شریک سازیم .اگر با این موافقت نکنید ،معلومات پزشکی تان ارسال نمیشود ،مگر مانع انتقال
شما به کشور مسئول رسیدگی نمیشود .به خاطر داشته باشید که اگر با ارسال معلومات پزشکی
به کشور دیگر موافقت نکنید ،آن کشور قادر نخواهد بود به نیازهای خاص شما رسیدگی کند.
لطفا ً توجه داشته باشید که معلومات پزشکی شما همواره از سوی متخصصان حرفه ای متعهد به
حفظ حریم خصوصی و با رازداری شدید اداره میشوند.

"چه مدت طول میکشد تا کشور بررسی کننده تقاضای من تعیین شود؟ چه
مدت طول میکشد تا تقاضای من بررسی شود؟"
اگر مقامات در این کشور تصمیم بگیرند که ما مسئول بررسی تقاضای پناهنده گی شما باشیم
به این معنا خواهد بود که شما در این کشور میمانید و تقاضای شما در اینجا بررسی میشود.
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"چه میشود اگر کشوری دیگر ،متفاوت از جایی که در آن حضور دارم،
مسئول بررسی تقاضای من شود؟"
اگر تشخیص دهیم که کشور دیگری مسئول رسیدگی تقاضای شما باشد ،از آن کشور تقاضا
میکنیم تا مسئولیت را طی  3ماه از تاریخ تحویل تقاضا در این کشور بپذیرد.
با این حال اگر به اساس دیتا نشان انگشت های شما ،کشور مسئول تعیین شود ،تقاضا به آن کشور
طی  2ماه از زمان اخذ نتایج از  Eurodacارسال خواهد شد.

•اگر اولین بار است که برای پناهنده گی در یک کشور دوبلین تقاضا میکنید مگر دلیلی وجود
دارد که بهتر است کشور دوبلین دیگری تقاضای پناهنده گی شما را بررسی کند از آن کشور
میخواهیم "مسئولیت پرونده شما را بپذیرد".
کشوری که تقاضا را به آن ارسال میکنیم باید طی  2ماه از زمان دریافت تقاضا پاسخ دهد .اگر
آن کشور طی این بازه زمانی پاسخ ندهد ،به این معنا خواهد بود که مسئولیت تقاضای شما را
پذیرفته است.

•اگر از قبل برای پناهنده گی در یک کشور دوبلین دیگر ،متفاوت از کشوری که اکنون در
آ" حضور دارید ،تقاضا داده باشید ،از آن کشور میخواهیم تا مسئولیت تقاضای شما را
"دوباره پس بگیرد"
کشوری که تقاضا را به آن ارسال میکنیم باید طی  1ماه از زمان دریافت تقاضا یا اگر تقاضا
به اساس دیتا  Eurodacباشد ،طی  2هفته به آن پاسخ دهد .اگر آن کشور طی این بازه زمانی
پاسخ ندهد ،به اینمعنا خواهد بود که مسئولیت تقاضای شما را پذیرفته و موافق است که شما را
پس بگیرید.
اگر به هر حال برای پناهنده گی در این کشور تقاضا ندادید و تقاضای پناهنده گی قبلی شما در
کشوری دیگر پس از بررسی با حکم نهایی رد شده است ،میتوانیم از کشور مسئول بخواهیم
شما را پس بگیرد ،یا برای بازگرداندن شما به وطنتان یا محل سکونت دائمی شما یا کشور امن
دیگری اقدام کنیم.
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اگر کشور دیگری مسئولیت بررسی تقاضای شما را بپذیرد ،تصمیم خود درباره آنرا به شما
اطالع میدهیم:
•عدم بررسی تقاضای پناهنده گی شما در این کشور و،
•انتقال شما به کشور مسئول.
انتقال شما طی  6ماه از زمانی انجام میشود که کشور دیگر مسئولیت شما را بپذیرد یا اگر با حکم
موافق نباشید طی  6ماه از زمان حکم محکمه یا دادگاه مبنی بر انتقال شما به آن کشور صورت
میگیرد .اگر از مقامات در اینجا فرار کنید یا به زندان بروید ،این مدت تمدید میشود.
اگر در این کشور در بازداشتگاه  /مرکز حبس منحیث بخشی از پروسه دوبلین نگه داشته شوید،
زمان کوتاه تری اعمال می شود (برای کسب معلومات بیشتر بخش مربوط به حبس را ببینید).
کشور مستئول با شما منحیث یک پناهجو رفتار میکند و شما از تمامی حقوقهای مربوطه
برخوردار خواهید بود .اگر قبالً در آن کشور هرگز تقاضای پناهنده گی نداده اید ،این فرصت به
شما داده میشود تا پس از رسیدن به آن جا تقاضا دهید.
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"اگر با تصمیم انتقال من به کشور دیگری مخالفت کنم چه میشود؟"
شما این امکان را دارید تا مخالفت خود با تصمیم انتقال شما به یک کشور دوبلین دیگر را اعالم
کنید .به این "استیناف" یا "تجدیدنظر " گفته میشود .برای مدت استیناف یا تجدید نظر میتوانید
تقاضای تعلیق انتقال بدهید.
در انتهای این بروشور معلوماتی مربوط به مقامات مسئول در این کشور برای طرح مخالفت با
تصمیم انتقال را خواهید دید.
وقتی که شما از مقامات رسمی فیصله ای رسمی مبنی بر انتقال (اخراج) تان را به دست آوردید،
شما  21روز وقت دارید که برای تغیر فیصله با محکمه ای اداری تماس بګیرید .بسیار مهم است
که مخالفت خود (تقاضای استیناف یا تجدیدنظر) با این تصمیم را طی زمان ذکرشده اعالم کنید.
شما هفت ( )7روز فرصت دارید تا تقاضا کنید انتقال تان به تعویق افتد و درخواست تجدیدنظر
تان بررسی شود .یک محکمه یا دادگاه در مدتی کوتاه در مورد تقاضا شما حکم صادر میکند .اگر
تقاضای تعلیق شما رد شود دالیل آن به شما ارائه میشود.
طی این پروسه ،شما حق دریافت کمک حقوقی و در صورت نیاز کمک لسانی را دارید .کمک
حقوقی به این معنا است که شما حق دارید وکیل داشته باشید تا مدارک را آماده کرده و به وکالت
از شما در محکمه حاضر شود.
اگر قادر به تأمین فیس این کمک نیستید ،برای دریافت رایگان آن تقاضا کرده میتوانید .معلومات
مربوط به سازمانهایی که کمک حقوقی ارائه میدهند در انتهای این بروشور ذکر شده است.
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"ممکن است بازداشت شوم؟ "
ممکن است دالیل دیگری برای بازداشت شما وجود داشته باشد اما برای اهداف پروسه دوبلین
شما تنها زمانی بازداشت میشوید که مقامات ما تشخیص دهند احتمال زیادی وجود دارد که فرار
کنید بخاطریکه نمیخواهید یک کشور دوبلین دیگر فرستاده شوید.

این به چه معناست؟ "
اگر مقامات ما تشخیص دهند که احتمال زیادی وجود دارد از ما فرار کنید  -منحیث مثال
بخاطریکه قبالً این کار انجام داده اید یا بخاطریکه مطابق تعهدات راپور شده عمل نمیکنید و
غیره  -ممکن است شما را در هر زمانی حین پروسه دوبلین بازداشت کنند .دالیل بازداشت شما
در قانون مکتوب شده است .به موجب کدام دلیل دیگری به جز آنچه که در قانون ذکر شده است
نمیتوان شما را بازداشت کرد.
شما از این حق برخوردار هستید که طور کتبی دالیل حبس و نیز روش های مخالفت با دستور
حبس را به شما اطالع دهند .اگر مایل استید با دستور حبس مخالفت کنید ،حق برخورداری از
کمک حقوقی را نیز دارید.
اگر حین پروسه دوبلین حبس شوید ،پالن زمانی انجام پروسه برای شما به شرح زیر است:
•از آن کشور تقاضا میکنیم تا مسئولیت را طی 1ماه از تاریخ تحویل تقاضای پناهنده گی
تان بپذیرد.
•کشوری که تقاضا را به آن ارسال کردیم باید طی  2هفتهاز زمان دریافت تقاضای ما پاسخ
دهد.
•انتقال شما باید طی  6هفته از زمان پذیرش تقاضا توسط آن کشور مسئول انجام شود .اگر
با حکم انتقال مخالفت کنید 6 ،هفته از زمانی محسوب میشود که مقامات یا محکمه یا دادگاه
تصمیم میگیرد برای شما امن خواهد بود که طی بررسی تقاضای تجدیدنظرتان به کشور
مسئول فرستاده شوید.
اگر مهلت های زمانی برای ارسال تقاضا یا برای انجام انتقال شما را رعایت کرده نتوانیم ،حبس
شما با هدف انتثال تحت قوانین دوبلین خاتمه می یابد .در این صورت محدودیتهای زمانی نرمال
ارائه شده در باال تطبیق میشود.
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"برای معلومات شخصی که ارائه میدهم چه اتفاقی میافتد؟ چگونه بدانم که
از آن سوء استفاده نمیشود؟"
مقامات کشورهای دوبلین معلوماتی که طی پروسه دوبلین به آنها ارائه میدهید را صرف انجام
وظایف خویش تحت قوانین دوبلین و مقررات  Eurodacمبادله کرده میتوانند .در تمام طول
پروسه دوبلین این حق را دارید که همه جزئیات شخصی شما و معلوماتی که درباره خود،
وضعیت فامیلتان و غیره ارائه میدهید ،حفاظت شوند .معلومات شما باید تنها برای اهداف تعیین
شده از سوی قانون استعمال شوند.
شما حق دسترسی به فقرات ذیل را دارید:
•معلومات مربوط به شما .شما حق دارید تقاضا کنید در صورتی که این معلومات بشمول
معلومات  Eurodacصحیح نباشد تبدیل شوند و یا اگر طور غیر قانونی پروسس میشوند
حذف شوند؛
•معلوماتی که توضیح میدهند چطور تقاضا کنید معلومات شما بشمول معلومات ،Eurodac
تصحیح یا حذف شوند .این معلومات بشمول جزئیات تماس مقامات صالحه مسئول پروسه
دوبلین شما و نیز جزئیات تماس مقامات حفاظت معلومات ملی مسئول تقاضاهای رسیدگی
مربوط به حفاظت معلومات شخصی میشوند.
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