МАЪЛУМОТ БАРОИ
ДАРХОСТКУНАНДАГОНИ ПАНОҲАНДА
Шумо дархости паноҳанда дар Литва пешниҳод кардед, зеро Шумо фикр мекунед, ки ба кишвари худ аз
сабаби хатари таъқиб, зӯроварӣ ё амалиётҳои низомӣ баргашта наметавонед. Дар баробари пешниҳод
кардани дархост, Шумо дархосткунандаи паноҳанда ба ҳисоб меравед. Ин ба
Маълумоти муфассалро дар бораи
Шумо баъзе ҳуқуқҳои махсус пешниҳод мекунад, аммо аз ӯҳдадории риояи
кардани
кишвари
талаботҳои Конститутсия, қонунҳо ва санадҳои дигари ҳуқуқии Ҷумҳурии Литва муайян
масъулро,
Шумо
дар
дигар
озод намекунад. Ёддошти мазкур барои Шумо маълумоти муфассал дорад, ёддошти махсус пайдо карда
метавонед:
лутфан бо он шинос шавед.

МАСЪУЛИЯТ БАРОИ БАРРАСӢ НАМУДАНИ ДАРХОСТ
Дархост кардани паноҳанда дар Литва ба Шумо баррасӣ намудани дархости
Шумо айнан дар Литва-ро кафолат намедиҳад. Агар Шумо дар дигар давлати
Иттиҳоди Аврупо аъзоёни оила дошта бошед, Шумо ба Литва аз давлати дигари
Иттиҳоди Аврупо ворид шудед ё инки Шумо визаи он дигар давлатро доред ё
дошта будед, он давлати дигар метавонад ба баррасӣ намудани дархости Шумо
барои пешниҳоди паноҳанда масъул гардад. Дар ин ҳолат, қарор дар бораи
баррасӣ накардани дархости Шумо ва супоридани Шумо ба дигар давлати
масъул ва баррасӣ намудани дархости Шумо бо он давлат қабул карда шуда
метавонад. Агар қарор қабул карда шавад, ки айнан Литва бояд аризаи Шуморо
баррасӣ намояд, ин маънои онро дорад, ки шумо метавонед дар Литва монед ва
дархости Шумо айнан дар ҳамин ҷо баррасӣ карда мешавад. Дар ин ҳолат,
раванди коркарди аризаи Шумо фавран оғоз мегардад.
КАЙ ВА ЧӢ ТАВР МАН МЕТАВОНАМ САБАБИ ДАРХОСТИ ХУДРО БАРОИ ГИРИФТАНИ ПАНОҲАНДА
ФАҲМОНАМ?
Фавран пас аз пешниҳоди ариза,шахсони вазифадори мақомот, ки Шумо ба он дархостро фиристода будед,
пурсиши аввалинро мегузаронанд, ҳуҷҷатҳои мавҷудбудаи Шуморо қабул мекунанд, акси Шумо ва изи
ангуштони Шуморо мегиранд. Мақсади пурсиши аввалин - ҷамъоварии маълумот дар бораи Шумо ва аъзоёни
оилаи Шумо, ки ҳамроҳи Шумо омадаанд, роҳи пешакӣ муайян кардашудаи сафари Шумо дар Ҷумҳурии
Литва, маълумот барои муайян намудани кишвари Иттиҳоди Аврупо, ки ба коркарди аризаи Шумо масъул
шуда метавонад ва ғайри ин боз муайян намудани сабабҳои дархости Шумо ва инчунин мавқеи Шумо дар
дигар давлатҳо мебошад. Пеш аз қабул кардани қарор оид ба аризаи Шумо барои пешниҳоди паноҳанда,
кормандони Департаменти муҳоҷират бо Шумо барои пурсиши асосӣ (мусоҳиба)вомехуранд, ки нияти он - ба
Шумо додани имконият барои муфассал нақл кардани сабабҳои Шумо барои паноҳандаа ва инчунин барои
муаррифии ҳамаи ҳуҷҷатҳои мавҷуд буда, ки қаблан пешниҳод карда нашуда буданд ва тасдиқи нақли Шумо
шуда метавонанд, мебошад.
Барои корманди Департаменти муҳоҷират, ки пурсишро мегузаронад, ин пурсиш имконияти бевосита ба даст
овардани иттилооти зарурӣ аз худи Шумо мебошад, ки барои санҷидани он ки, то кадом андоза Шумо ба
асосҳои додани паноҳанда, ки бо қонунгузории Литва пешбинӣ карда шудаанд мувофиқат мекунед ва
инчунин барои ба даст овардани маълумотҳои дигаре, ки барои қабули қарор оид ба додани паноҳанда ба
Шумо лозим ҳастанд мебошад. Дар сурати зарурӣ, Департаменти муҳоҷират пурсишҳои иловагиро ташкил
мекунад.
Агар лозим ояд, дар давоми тамоми пурсишҳо ва мусоҳибаҳо Шумо метавонед хизмати тарҷумонро бепул
истифода баред.
КӢ ВА ЧӢ ТАВР ДАРХОСТИ МАНРО ДИДА МЕБАРОЯД?
Мутобиқи қонуни Литва, пеш аз қабули дархост барои гирифтани паноҳанда, тафтишоти пурра, мустақил ва
беғаразонаи парванда бояд анҷом дода шавад. Баррасии ариза барои гирифтани паноҳанда раванди
мураккаби маъмул аст, ки дар қонунҳо муфассал шарҳ дода шудааст. Тафтиши дархости Шумо ва қарор дар
бораи пешниҳоди паноҳанда аз ҷониби Департаменти муҳоҷират қабул карда мешавад. Департаменти
муҳоҷират иттилооти аз ҷониби Шумо пешниҳодшударо месанҷад ва маълумоти иловагиро дар бораи
вазъиятҳое, ки Шумо дархости худро бо он далелнок мекунед, ҷамъ меоварад. Баъд аз ҷамъ овардани ҳамаи

маълумотҳои зарурӣ, Департаменти муҳоҷират санҷида мебарояд, ки оё мувофиқи қонуни Литва додани
паноҳанда ба Шумо имконпазир аст ё не ва он гоҳ қарор қабул карда мешавад. Ҳамаи қарорҳое, ки аз ҷониби
Департаменти муҳоҷират оиди Шумо қабул карда шудаанд ба Шумо пешниҳод карда мешаванд.
ДАР ВАҚТИ ДИДА БАРОМАДАНИ АРИЗА, МАН ДАР КУҶО ЗИНДАГӢ КАРДА МЕТАВОНАМ?
То он даме, ки аризаи Шумо ба назар гирифта шуда истодааст, Шумо ҳуқуқи дар Литва зиндагонӣ карданро
доред. Агар Шумо аризаи худро дар гузаргоҳи сарҳадӣ ё дар минтақаи транзитӣ пешниҳод карда бошед, дар
баъзе мавридҳо, бо қарори Департаменти муҳоҷират,Шумо дар ҷои пешниҳод кардани ариза интизор шуда
зиндагонӣ карда метавонед. Дар ҳамаи дигар ҳолатҳо, агар Шумо хоҳед, ба Шумо рухсат дода мешавад, ки
Шумо бо музди худ дар ҷои бо Шумо интихобшуда, ки дар қаламрави Литва ҷойгир мебошад зиндагонӣ
кунед. Агар Шумо ҷои зисти худро иваз кунед, Шумо бояд фавран ба Департаменти муҳоҷират ба таври хаттӣ
хабар диҳед.
Агар Шумо имконияти бомузди худ,мустақилона дар Литва зиндагӣ карданро надошта бошед, Департаменти
муҳоҷират Шуморо дар маркази манзилкунии дархосткунандагони паноҳгоҳ ҷойгир мекунад, ки он ҷо Шумо
на танҳо зиндагӣ карда метавонед, балки имконияти хӯрок хӯрдан, гирифтани ёрдампулӣ барои хароҷотҳои
майда, гирифтани ёрии тиббии зарурӣ, дастгирии психологӣ ва гирифтани хизматрасонии иҷтимоиро доред.
Агар муайян карда шавад, ки бо сабабҳои шахсӣ Шумо озордида ҳастед ва талаботҳои хусусӣ доред, ба Шумо
шароити қабули мувофиқ ба талаботи Шумо пешниҳод карда мешавад.
ДАР ПУРСИШИ МАН АДВОКАТ ИШТИРОК МЕКУНАД?
Агар хоҳед, барои иштирок дар мусоҳиба бо кормандони Департаменти муҳоҷират ё дигар муассисаҳои
давлатии Литва, Шумо метавонед адвокатро барои манфиати худ даъват намоед. Агар Шумо хоҳед, ки дар
вақти пурсиш адвокат ҳам иштирок кунад вале имконияти гирифтани ёрии ҳуқуқиро бо музди худ надоред,
дар ин ҳолат Шумо бояд марказеро, ки бо Шумо пурсиш мегузаронад хабардор намоед. Дар ин ҳолат,
хизмати адвокат ба Шумо бепул пешниҳод карда мешавад. Илова бар ин, барои гирифтани кӯмаки ҳуқуқӣ,
Шумо метавонед ба ташкилотҳои ғайриҳукуматие, ки бо таъмин намудани чунин хизматрасониҳо машғул
ҳастанд ва ба дархосткунандагони паноҳгоҳ кўмак мерасонанд, мустақилона муроҷиат кунед (масалан, ба
Ҷамъияти Салиби Сурхи Литва, ки алоқаҳои онро Шумо метавонед дар ҳамин ёддошт пайдо кунед). Мо
таъкид менамоем, ки иштироки адвокат дар мусоҳиба Шуморо аз вазифаи худи Шумо, яъне иштироки шахсии
Шумо дар мусоҳиба ва шахсан пешниҳод намудани маълумоти зарурӣ озод намекунад.
ОЁ МАН ВАЗИФАДОР ҲАСТАМ, КИ ЧӢ ҚАДАР МАБЛАҒ ДОШТАНАМРО МУАРРИФӢ КУНАМ?
Бале, дар вақти дархости паноҳанда, Шумо бояд нишон диҳед, ки чӣ қадар маблағ доред ва инчунин Шумо
бояд Департаменти муҳоҷиратро дар бораи ҳамаи маблағҳои дошта ва гирифтанӣ ҳастед (ба ғайри
ёрдампулии дархосткунандаи паноҳгоҳ) дар муддати се рӯзи корӣ аз лаҳзаи қабул шудани маблағ хабар
диҳед. Агар муайян карда шавад, ки Шумо маблағҳои кофӣ барои пардохти хизматрасониҳое, ки ба Шумо
ройгон пешниҳод карда шуда буданд доред (аз он ҷумла манзил ва кӯмаки ҳуқуқӣ) Шумо ӯҳдадор мешавед,
ки хароҷотҳои давлатиро, ки ба Шумо сарф шудаанд баргардонед.
ДАР МУДДАТИ КАДОМ ВАҚТ ҚАРОР ҚАБУЛ КАРДА МЕШАВАД?
Одатан, ариза барои гирифтани паноҳгоҳ дар муддати 3 моҳ аз рӯзи пешниҳоди ариза баррасӣ карда мешавад
ва оиди он қарор қабул карда мешавад. Агар ба Департаменти муҳоҷират барои дуруст баррасӣ кардани
аризаи шумо вақти иловагӣ лозим шавад, ба Шумо фавран хабар дода мешавад.
БО ДЕПАРТАМЕНТИ МУҲОҶИРАТ ҲАМКОРӢ КУНЕД
Сифати баррасӣ намудани кори Шумо аз тарафи Департаменти муҳоҷират ва асоснок будани қарори
қабулшуда на танҳо аз кордонии мутахассисони департамент балки аз кӯшишҳои Шумо дар асоснок намудани
дархости худ вобаста аст. Фаромӯш накунед: муроҷиаткунанда ба кӯмак Шумо ҳастед, бинобар ин, мо аз
Шумо хайрандешӣ, сабр ва эҳтиромро нисбати қонунҳои Литва интизор мебошем. Дар вақти тафтишот, Шумо
бояд бо Департаменти муҳоҷират ҳамкорӣ кунед, ба мусоҳиба ва пурсиш дар вақти таъиншуда оед,
ростқавлона дар бораи сабабҳое, ки Шуморо ба дархост кардани паноҳанда маҷбур карданд нақл кунед ва
ҳамаи ҳуҷҷатҳои мавҷудбударо, ки барои тасдиқ кардани нақли Шумо зарур мебошанд,ҳар чи зудтар
пешниҳод кунед. Ҳатто агар Шумо,имконияти пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои заруриро надошта бошед,
Департаменти муҳоҷират нақли Шуморо баҳодиҳӣ карда метавонад ва хулоса бароварда метавонад, ки ба
Шумо паноҳгоҳ дода шавад, ин дар он ҳолат аст ки агар нақли Шумо пурра, мукаммал, пайваста ва рост
бошад. Агар, дар давоми тафтишот Шумо бо Депараменти муҳоҷират ҳамкорӣ накунед, ба мусоҳибаҳо наоед
ва ё дар вақти пурсиш ба саволҳо ҷавоб доданро рад кунед, маълумотҳо ва ҳуҷҷатҳои муҳимро руст кунед,

ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ва ё маълумоти бардурӯғ ва гумроҳкунанда, ки ба ҳақиқат мувофиқ нестанд пешниҳод
кунед ва ё бо ягон роҳи дигар ба тафтиши дурусти аризаи Шумо халал расонед, Департаменти муҳоҷират дар
эътимоднок будани Шумо шубҳа карда да ин замина метавонад дархости Шуморо барои паноҳгоҳ рад кунад.
ТАФТИШҲОИ ИЛОВАГӢ
Агар дар Департаменти муҳоҷират дар бораи синну соли Шумо ё аҳли оилаи Шумо будани шахсони бо Шумо
омада ё шахсоне, ки бо Шумо дар Литва зиндагонӣ мекунанд ягон шубҳа пайдо шавад,ба Шумо мумкин аст
гузаштани тадқиқот пешниҳод карда шавад. Чунин тадқиқотҳо танҳо бо розигии Шумо гузаронида мешаванд,
лекин агар Шумо аз гузаштани тадқиқот даст кашед, дасткашии Шумо ба баҳодиҳии нақли Шумо таъсири
манфӣ мерасонад.Агар аризаи Шумо барои гирифтани паноҳгоҳ дар аз сар гузаронидани фишори ҷисмонӣ
асос ёфта бошад, Департаменти муҳоҷират метавонад Шуморо ба озмоиши тиббӣ равона кунад, ки он хам
танҳо бо розигии Шумо амалӣ мегардад. Агар Департаменти муҳоҷират ба Шумо гузаштани санҷиши тиббиро
пешниҳод накунад, аммо Шумо боварӣ дошта бошед ки,натиҷаи чунин санҷиш метавонад нақли Шуморо
тасдиқ кунад, пас Шумо ҳақ доред, ки бо ташаббус ва хароҷоти худ аз имтиҳони тиббӣ гузаред ва натиҷаҳои
онро ба Департаменти муҳоҷират пешниҳод кунед.
КӢ БА ИСТИФОДАИ МАЪЛУМОТИ ДАР АРИЗАИ МАН ПЕШНИҲОДШУДА ИҶОЗАТ ДОРАД?
Бо вуҷуди он, ки қарор нисбати аризаи Шумо барои паноҳанда аз ҷониби Департаменти Муҳоҷират қабул
карда мешавад, дигар муассисаҳои давлатии Литва ҳам дар раванди пешниҳоди паноҳгоҳ иштирок
мекунанд,бинобар ин,дар ҳолати зарурият, маълумоти бо Шумо пешниҳод карда шуда ба онҳо равона карда
мешавад.Бо вуҷуди ин, чунин маълумот ҳеҷ вақт ба таври ошкоро паҳн карда намешавад ё ба кишвари Шумо
интиқол дода намешавад, инчунин маълумот оиди ариза додани Шумо ба паноҳанда дар Литва ё нияти
аризаи Шумо ҳам ошкоро карда намешаванд.Ин иттилоот аз ҷониби Департаменти Муҳоҷират ва ё дигар
муассисаҳои давлатии Литва, инчунин ҳуқуқшиносон ва тарҷумонҳое, ки ба Шумо кӯмак мерасонанд, паҳн
карда намешавад. Ба вазифаи ҳамаи ин шахсон таъмини махфияти маълумоти аз тарафи Шумо пешниҳод
карда шуда медарояд ва барои ошкор кардани маълумот масъулият вуҷуд дорад.
МАН МЕТАВОНАМ ДАР ВАҚТИ БАРРАСӢ НАМУДАНИ АРИЗАИ ХУД ТАҲСИЛ КУНАМ Ё КОР КУНАМ?
Дар рафти баррассӣ намудани дархости Шумо барои паноҳанда ,Шумо наметавонед кор кунед, зеро танҳо
пешниҳод кардани ариза ин ҳуқуқро ба Шумо намедиҳад. Агар Шумо кӯдакони ноболиғ дошта бошед ё
худатон фарзанди ноболиғ ҳастед, Шумо бояд донед, ки шахсони ноболиғ, ки дархости паноҳгоҳ кардаанд,
ҳуқуқи таҳсил дар мактаб ё мактаби касбӣ доранд. Бо масъалаи ба амал овардани ин ҳуқуқ, Шумо бояд ба
коргари ҷамъиятии маркази истиқоматӣ ё ин ки ба намояндагони ташкилотҳои ғайридавлатӣ, ки ба шахсони
ба паноҳанда ариза дода кӯмак мерасонанд муроҷиат намоед.
ҚАРОРИ ДЕПАРТАМЕНТИ МУҲОҶИРАТРО НИСБАТИ АРИЗАИ ХУД ИНТИЗОР ШАВЕД
Агар Шумо дар давоми тафтишот Литваро тарк кунед ё Департаменти муҳоҷират бо Шумо бо сабабҳои дигар
ба алоқа баромада натавонад, баррасӣ намудани аризаи Шумо боздошта мешавад. Ин маънои онро дорад,
ки Департаменти муҳоҷират баррасии аризаи Шуморо анҷом дода наметавонад ва нисбати он қарор қабул
карда наметавонад.Дар ин ҳолат, дар ояндаи наздик, баррасии аризаи Шумо метавонад қатъ
гардад,новобаста аз он ки Шумо мехоҳед, ки он аз нав барқарор гардад, ҳатто ҳар як аризаи нави Шумо барои
гирифтани паноҳгоҳ аризаи минбаъда ҳисобида мешавад ва он мумкин аст, ки ба таври ҷиддӣ баррасӣ карда
шавад. Агар Шумо фикр кунед, ки ба Шумо паноҳгоҳ лозим аст, аз Шумо хоҳиш мекунем, ки қарори
Департаменти муҳоҷиратро интизор шавед. Агар Шумо қарори Департаменти муҳоҷиратро интизор нашуда
ба дигар давлати Иттиҳоди Аврупо муроҷиат кунед, пас ин давлат метавонад Шуморо ба Литва бозгардонад,
то баррасии аризаи Шумо дар ин ҷо анҷом дода шавад. Агар Шумо нахоҳед, ки дар Литва паноҳгоҳ дошта
бошед, лутфан ба Департаменти муҳоҷират хабар диҳед. Дар ин ҳолат, баррасии аризаи Шумо қатъ мегардад
ва Шумо бояд ба кишвари худ баргаред.
ДАР ҲОЛАТИ РОЗӢ НАБУДАНИ МАН БО ҚАРОРИ ДЕПАРТАМЕНТИ МУҲОҶИРАТ,МАН ЧӢ КОР КУНАМ?
Агар Шумо бо қарори бо Департаменти муҳоҷират қабулшуда розӣ набошед, Шумо метавонед дар мобайни
14 рӯзи баъди ба даст гирифтани ин қарор ба суди маъмурии вилояти Вильнюс бо шикоят муроҷиат намоед.
Хеле муҳим аст, ки Шумо бо шикояти худ дар мобайни 14 рӯз ба суд муроҷиат кунед. Ҳамчун як қисми ин
тартиб, Шумо ба кӯмаки ҳуқуқӣ ва дар ҳолати зарурӣ ба кӯмаки тарҷумон ҳуқуқ доред. Кӯмаки ҳуқуқӣ маънои
онро дорад, ки Шумо ба адвокат ҳуқуқ доред, ки ӯ ҳуҷҷатҳои Шуморо тайёр карда манфиати Шуморо дар суд
намояндагӣ мекунад. Агар Шумо хоҳед, ки ба қарори нисбати Шумо қабулшуда аризаи норизоӣ нависед, вале
маблағ надоред,ба Департаменти муҳоҷират муроҷиат кунед.

ОЁ МАН МЕТАВОНАМ БА ҚАРОРИ БОЗДОШТАНИ МАН НИЗ ШИКОЯТ КУНАМ?
Департаменти муҳоҷират қарор оиди ҳабс кардан намебарорад ва масъалаи ҳабсро ҳал намекунад. Агар
Шумо дастгир карда шуда бошед, ин қарорро суд қабул кардааст ва танҳо суд метавонад ин қарорро тағйир
диҳад. Агар Шумо бо қарори суд дар бораи дастгиркунии Шумо розӣ набошед, Шумо ҳақ доред, ки ба суди
марказии маъмурии Литва бо тартиботи муқарраршуда шикоят кунед. Агар Шумо ба таври асоснок дастгир
карда шуда бошед, вале Шумо фикр мекунед, ки дигар асос барои боздоштани Шумо вуҷуд надорад, Шумо
инчунин метавонед ба суди маҳаллии ҷои зиндагониатон бо хоҳиши баррасии қарори боздошти Шумо низ
муроҷиат кунед. Дар давоми ин мурофиаҳо Шумо ба кӯмаки адвокат ва агар лозим бошад ба кӯмаки
тарҷумон низ ҳуқуқ доред. Агар Шумо хоҳед, ки ба суд бо масъалаи боздошти Шумо муроҷиат кунед, аммо аз
сабаби набудани маблағ муроҷиат карда наметавонед, ба Департаменти муҳоҷират муроҷиат кунед.
АЛОҚАҲОИ МУҲИМ:
Департаменти муҳоҷират
к. Сапегос, 1, 10312 Вильнюс,
Тел. +370 5 271 7112
Суроғаи почтаи электронӣ: md.rastine@vrm.lt
http://www.migracija.lt
Маркази бақайдгирии шахсони хориҷӣ
к. Вильняус, 100, 18177 Пабраде, ноҳияи Швенчён
Тел. +370 3 87 53401
Суроғаи почтаи электронӣ: urc.sekretore@vsat.vrm.lt
Маркази қабули гурезаҳо
к. Караляус Миндауго, 18, 55283 Рукла, ноҳияи Йонав
Тел. +370 3 497 3377, +370 698 48776
Суроғаи почтаи электронӣ: centras@rppc.lt
http://www.rppc.lt
Намояндагии Раёсати Комиссари олии ТДМ оид ба гурезагон
(UNHCR) дар Ҷумҳурии Литва
к. А. Якшто, 12, 01105 Вильнюс
Тел. +370 5 210 7416
Суроғаи почтаи электронӣ kules@unhcr.org
http://www.unhcr.se/lt/home.html

UNHCR метавонад бо иттилоот ва маслиҳатҳо оид ба
тартиби додани паноҳгоҳ ва кӯмак ба паноҳҷӯён ва
гурезагондар Литва таъмин намояд.

Бюрои Вильнюсии Ташкилоти Байналхалқӣоид ба муҳоҷират
(IOM)
к. Якшто, 12, 01105 Вильнюс
Тел. +370 5 261 0115
Суроғаи почтаи электронӣ: iomvilnius@iom.lt
http://www.iom.lt

IOMба ихтиёран баргаштани муҳоҷирон кӯмак
мерасонад, ки ба ихтиёри худи шахси хориҷӣ муносиб
мебошад ва ба ӯ бехатарона баргаштан ба хона таъмин
карда мешавад. Ба шаҳрвандоне, ки ба он ниёз доранд,
инчунин кӯмак дар реинтегратсия низ таъмин карда
мешавад.
Ҷамъияти Салиби Сурхи Литва
к. А. Юозапавичяус, 10А, 09316 Вильнюс
Тел. +370 5 212 7322, +370 686 30 050
Суроғаи почтаи электронӣ: info@redcross.lt
http://www.redcross.lt

Ҷамъияти Салиби Сурхи Литва кӯмаки ҳуқуқӣ ва
башардӯстона, инчунин кӯмак дар ҷустуҷӯи аъзоёни оила
ва наздиконро мерасонад.
Архиепископии Вильнюс «Caritas»
к. Одминю, 12, 01122 Вильнюс
Тел. +370 5 261 1014
Суроғаи почтаи электронӣ: info@vilnius.caritas.lt
http://www.vilnius.caritas.lt

ДАР КУҶО ДАР БОРАИ ҲУҚУҚ ВА ВАЗИФАҲОИ ДАРХОСТКУНАНДАГОНИ ПАНОҲАНДА НАВИШТА ШУДААСТ?
Ҳуқуқ ва вазифаҳои асосии шахсони паноҳҷӯянда, ки дар ин ёддошт зикр шудаанд, дар қисмҳои 1 - 3 моддаи
71 Қонуни Ҷумҳурии Литва “Дар бораи вазъи ҳуқуқии хориҷиён” пешбинӣ шудаанд:
Моддаи 71. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои шахси паноҳҷӯянда дар Ҷумҳурии Литва:
1. Шахсе, ки дар Ҷумҳурии Литва дархости паноҳгоҳ кардааст, ҳуқуқҳои зерин дорад:
1) дар вақти зиндагӣ кардан дар ҷойҳое, ки аз ҷониби мақомоти Литва муайян карда шудаанд, ҷойҳои нигоҳдорӣ,
нуқтаҳои назорати сарҳадӣ ва минтақаҳои транзитӣ метавонанд шароитҳои моддии он ҷойро истифода баранд;
2) гирифтани маълумоти бемузд дар бораи ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои худ, инчунин оқибатҳои иҷро накардани онҳо дар
рафти баррасӣ намудани аризаи худ оиди паноҳгоҳ ва инчунин маълумот, ки бо баррасии аризаи онҳо оид ба паноҳгоҳ
вобаста мебошад;
3) ба тартиб даровардан ва нусхабардории ҳуҷҷатҳо, ки бо баррасӣ намудани ариза ба гирифтани паноҳгоҳ вобастагӣ
доранд;
4) истифода бурдани кӯмаки ҳуқуқии аз ҷониби давлат кафолатдодашуда бо тартиби пешбининамудаи Вазорати корҳои
дохилӣ;
5) гирифтани ҷубронпулӣ барои истифодаи воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ, агар чунин истифодабарӣ бо баррасии
аризаоидба гирифтани паноҳгоҳ алоқаманд бошад;
6) бемузд истифода бурдани хизмати тарҷумон;
7) бемузд гирифтани кӯмаки тиббии лозима, гирифтани кӯмаки психологӣ ва хизматҳои ҷамъиятӣ дар Маркази
бақайдгирии шахсони хориҷӣ ва ё дар Маркази қабули гурезагон;

8) тибқи тартиби муқаррарнамудаи Вазорати корҳои дохила ва Вазорати бехатарии ҷамъиятӣ ва меҳнат, гирифтани
мукофоти пулии моҳона аз 10 фоизи даромади давлатӣ;
9) муроҷиат кардан ба намояндагони Раёсати Комиссари Олии ТДМ оид ба гурезагон ва намояндагони дигар ташкилоте,
ки ба шахсони ба паноҳгоҳ дархосткарда метавонанд кӯмаки ҳуқуқӣ расонанд ё маслиҳатҳо диҳанд ва бо онҳо дар
шароитҳое, ки махфиятро таъмин мекунанд вохӯрӣ кардан (аз ҷумла нуқтаҳои назорати сарҳадӣ ё минтақаҳои транзитӣ);
10) дар ҳолати шахси осебпазир эътироф шудан, истифодаи шароитҳои қабулкунӣ, ки ба талаботи махсуси онҳо мувофиқ
мебошанд;
11) истифода бурдани дигар ҳуқуқҳо, ки ба ӯтибқи ӯҳдадориҳои байналмиллалӣ, қонунҳо ва санадҳои дигари ҳуқуқии
Ҷумҳурии Литва кафолат дода шудаанд.
2. Шахсони ноболиғ, ки ҷӯяндагони паноҳгоҳ мебошанд, ба гирифтани таълим бо барномаи (барномаҳои) таълимии
таҳсилоти ҳамагонӣ ва касбӣ,ки аз тарафи Вазорати маориф ва илммуқарраркарда шудаанд,ҳуқуқ доранд. Ҳуқуқи мазкур
фавран ва на дертар аз 3 моҳ аз рўзи пешниҳод намудани ариза барои паноҳандагӣ пешниҳод карда мешавад. Шахси ба
паноҳгоҳ аризадода, ки таълими худро дар вақти ноболиғӣ сар кардааст, новобаста аз он ки ба синии камол
расидааст,ҳуқуқ дорад, ки таълими худро бо барномаи (барномаҳои) таълимии таҳсилоти ҳамагонӣ ва касбӣто охир ба
анҷом расонад.
3. Вазифаҳои шахси ба паноҳгоҳ аризадода:
1) риоя кардани талаботҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Литва, қонунҳо ва санадҳои дигари ҳуқуқӣ;
2) иҷро кардани вазифаҳое, ки бо Департаменти муҳоҷират ва қарорҳои суд бароишахси паноҳҷӯянда муқаррар карда
шудаанд;
3) ба духтур барои гузаронидани тафтишоти ҳолати саломатӣ иҷозат додан;
4) дар давоми баррасӣ намудани дархости Шумо оиди паноҳгоҳ, пешниҳод кардани ҳамаи ҳуҷҷатҳои мавҷудбуда ва
тавзеҳоти дахлдор оид ба сабабҳои дархости Шумо ба паноҳгоҳ, шахсияти Шумо ва инчунин шароитҳои омадан ва
зиндагӣ кардани Шумо дар Ҷумҳурии Литва ва мусоҳиба кардан бо кормандони давлатӣ ва кормандони инстансияҳои
комилҳуқуқ;
5) дар давоми мусоҳиба ба муассисаи давлатӣ ё муассисаи давлатие, ки ба он Шумо дархости худро оиди пешниҳод
кардани паноҳгоҳ равона кардаед, маблағ ва молу мулки худро, ки дар Ҷумҳурии Литва доред, дар шакли хаттӣ ва озод
расман изҳор кардан ваба Депараменти муҳоҷират хаттӣ дар бораи ҳамаи маблағҳои гирифтаатон дар муддати 3 рӯз
хабар додан;
6) фавран ва хаттӣ ба Департаменти муҳоҷират хабар додани ҷои нави истиқомат, ки аз тарафи Департаменти муҳоҷират
ба ҷои нави интихобкардаи Шумо сокин шудан иҷозат дода шуда бошад.

Ҳуқуқ ва вазифаҳои боқимонда, ки дар ин ёддошт зикр гардидаанд, дар қисми 1 моддаи 22 1, қисми 3 моддаи
67, қисми 5 моддаи 71, қисми 3 моддаи 821,қисми 1 моддаи 117, қисми 1 моддаи 118 ва моддаи 136 ҳамон
Қонун муайян карда шудаанд.

Ёддошти зерин маълумоти умумӣ дар бораи тартиби пешниҳоди паноҳгоҳ, ҳуқуқу вазифаҳои асосии
шахсони паноҳҷӯянда, инчунин оқибатҳои эҳтимолии риоя накардани ин вазифаҳоро дар бар мегирад. Ин
ёддошт хусусияти иттилоотӣ дорад ва ягон ҳуқуқро бунёд ва (ё) таъмин намекунад, бо тавассути он
ягонӯҳдадориҳо муқаррар карда намешаванд. Агар Шумо барои маълумоти дар ёддошт зикршуда
шарҳҳои иловагӣ гирифтан хоҳед ё мехоҳед, ки дар бораи пешрафти аризаи худ маълумоти муфассал
гиред, лутфан ба Департаменти муҳоҷират муроҷиат кунед.

