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دوبل�
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هستم .این به چه معناست؟"
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ب�الملیل مشمول روال ی ن
دوبل�  -اطالعات ویژه متقاضیان حمایت ی ن
روال ی ن
دوبل� ،بر
اساس ماده  4از قانون شماره ( 604/2013اتحادیه اروپا)
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ایــن کتابچــه بــه ایــن دلیــل در اختیــار شــما قـرار گرفتــه اســت کــه شــما خواســتار
گ
ین
حمایــت ی ن
"دوبلــ�" دیگــر
ب�الملــی (پناهنــد�) در ایــن کشــور یــا یــک کشــور
شــدهاید و مســئوالن ایــن کشــور بنــا بــه دالیــی بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه
گ
ممکــن اســت رســید� بــه درخواســت شــما بــه آن کشــور دیگــر سـ پـرده شــود.
گ
ـید� طــی فرآینــدی کــه یــی از قوانـ ی ن
ـ� اتحادیــه اروپــا موســوم
کشــور مســئول رسـ
بــه "قانــون دوبلـ ی ن
ـ�" آن را تعریــف کــرده اســت ،مشــخص میشــود .ایــن فرآینــد
ین
دوبلــ�" نــام دارد .در ایــن کتابچــه بــه پرســشهای متــداول مربــوط بــه
"روال
ایــن روال پاســخ داده شــده اســت.

اگــر مطلـ بـی در ایــن کتابچــه وجــود دارد کــه شــما آن را نمیفهمیــد ،از مســئوالن
خــود ســوال کنیــد.

ایــن کتابچــه فقــط بـرای اطالعرسـ ن
ـا� اســت .هــدف از تهیــه ایــن کتابچــه ،ارائــه اطالعــات مفیــد دربــاره روال دوبلـ ی ن
ـ�
ن
بــه متقاضیــان حمایــت ی ن
ب�الملــی اســت .ایــن کتابچــه بــه تنهـ یـا� حقــوق یــا وظایــف قانــو� را ایجــاد نمیکند/شــامل
ن
دوبلــ� در قانــون ( 604/2013اتحادیــه اروپــا)
نمیشــود .حقــوق و وظایــف دولتهــا و اشــخاص مشــمول روال
ی
آمــده اســت.
حق پک� رایت اتحادیه اروپا 2014
کـ پـی مجــدد ایــن شن�یــه مجــاز اســت .ب ـرای اســتفاده از تصاویــر اف ـراد یــا کـ پـی آنهــا بایــد از اف ـراد دارای حــق کـ پـی
رایــت مجــوز الزم کســب شــود.
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ین
دوبلــ� 28 ،کشــور اتحادیــه اروپــا (اتریــش ) ،(ATبلژیــک ) ،(BEبلغارســتان )،(BG
کشــورهای
ن
قــرس ) ،(CYجمهــوری چــک ) ،(CZدانمــارک ) ،(DKاســتو� ) ،(EEفنالنــد )،(FI
کــروایس ) ،(HRب
فرانســه ) ،(FRآلمــان ) ،(DEیونــان ) ،(ELمجارســتان ) ،(HUایرلنــد ) ،(IEایتالیــا ) ،(ITالتویــا )،(LV
لیتـو نا� ) ،(LTلوکزامبــورگ ) ،(LXمالــت ) ،(MTهلند) ،(NLلهســتان ) ،(PLپرتقــال ) ،(PTن
روما� )،(RO
اســلوایک ) ،(SKاســلو نا� ) ،(SIاســپانیا ) ،(ESســوئد ) ،(SEبریتانیــا ) )(UKو  4کشــور «وابســته» بــه
ـ� (نــروژ ) ،(NOایســلند ) ،(ISســوییس ) (CHو ت ن
قانــون دوبلـ ی ن
لیخ�اشــتاین ) )(LIهســتند..
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چرا مشمول روال ی ن
دوبل� شدهام؟
"قانــون دوبلـ ی ن
ـ�" در ســطح منطقــه جغرافیـ یـا� کــه شــامل  32کشــور اســت ،عمــال
ین
دوبلــ� عبارتنــد از :اتریــش ) ،(ATبلژیــک ) ،(BEبلغارســتان
میشــود .کشــورهای
) ،(BGکــروایس ) ،(HRقـ بـرس ) ،(CYجمهــوری چــک ) ،(CZدانمــارک ) ،(DKاســتو�ن
) ،(EEفنالنــد ) ،(FIفرانســه ) ،(FRآلمــان ) ،(DEیونــان ) ،(ELمجارســتان )،(HU
ایرلنــد ) ،(IEایتالیــا ) ،(ITالتویــا ) ،(LVلیتـ ن
ـوا� ) ،(LTلوکزامبــورگ ) ،(LXمالــت )،(MT
ـا� ) ،(ROاســلوایک ) ،(SKاسـ ن
هلنــد) ،(NLلهســتان ) ،(PLپرتقــال ) ،(PTرومـ ن
ـلوا� )،(SI
اســپانیا ) ،(ESســوئد ) ،(SEبریتانیــا ) )(UKو  4کشــور "وابســته" بــه سیســتم دوبلـ ی ن
ـ�
(نــروژ ) ،(NOایســلند ) ،(ISســوییس ) (CHو ت ن
لیخ�اشــتاین ). )(LI
گ
گ
روال دوبلـ ی ن
ـ� ،کشــوری را کــه مســئول رســید� بــه درخواســت پناهنــد� شــما خواهــد
بــود ،مشــخص میکنــد .یعـ نـی ،شــما ممکــن اســت از ایــن کشــور بــه کشــور دیگــری کــه
مســئول بــرریس درخواســت شماســت ،منتقــل شــوید.
روال ی ن
دوبل� دو هدف را دنبال میکند:
گ
گ
•حصــول اطمینــان از رســیدن درخواســت پناهنــد� بــه نهــاد مســئول رســید� در
آن کشــور،
ای تمدیــد مجــوز اقامــت خــود در
•حصــول اطمینـ
ـان از ایــن کــه شــما نتوانیــد ب ـر گ
ن
کشــورهای دوبلـ یـ� ،چندیــن درخواســت پناهنــد� را در کشــورهای مختلــف ارائــه
کنیــد.
گ
تــا زمــان مشــخص شــدن کشــور مســئول رســید� بــه درخواســت شــما ،نهادهــای ایــن
کشــور جزییــات درخواســت شــما را بــرریس نمیکننــد.
ـ� دیگــری برویــد .اگــر بــه کشــور دوبلـ ی ن
توجــه :شــما نبایــد بــه کشــور دوبلـ ی ن
ـ� دیگــری
گ
برویــد ،شــما بــه اینجــا یــا کشــور دیگــری کــه قبــا ً در آنهــا خواســتار پناهنــد�
شــدهاید ،بازگردانــده میشــوید .چشــم ش
پو� از درخواســتتان در اینجــا ،کشــور
تغیــر نمیدهــد .اگــر خــود را مخفــی کنیــد یــا فــراری شــوید ،احتمــال
مســئول را ی
بازداشــت شــما وجــود خواهــد داشــت.
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اگــر قب ـا ً در یــی از کشــورهای دوبلـ ی ن
ـ� اقامــت داشــتهاید و پیــش از ورود بــه ایــن
کشــور از منطقــه کشــورهای دوبلـ ی ن
ـ� خــارج شــدهاید ،بایــد ایــن موضــوع را بــه مــا
اطــاع دهیــد .ایــن موضــوع مهــم اســت زیـرا ممکــن اســت در تعیـ ی ن
ـ� کشــور مســئول
گ
رســید� بــه درخواســت شــما نقــش داشــته باشــد .ممکــن اســت از شــما مــدارک مربــوط
بــه مــدت اقامــت در خــارج از کشــورهای دوبلـ ی ن
ـ� ،مثـا ً مهــر منــدرج بــر روی گذرنامــه،
رای بازگشــت یــا اخ ـراج یــا مــدارک رســمی نشــان دهنــده اقامــت یــا کار در خــارج از
کشــورهای دوبلـ ی ن
ـ� ،درخواســت شــود.
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چــه اطالعـ ت
ـا� را بایــد حتم ـاً در اختیــار مســئوالن ق ـرار دهــم؟
چگونــه میتوانــم ایــن اطالعــات را به اطالع مســئوالن برســانم؟
گ
گ
بـرای تعیـ ی ن
ـ� کشــور مســئول رســید� بــه درخواســت پناهنــد� شــما ،احتمــاال ً بــا شــما
مصاحبــه میشــود .در جلســه مصاحبــه" ،روال دوبلـ ی ن
ـ�" برای شــما ش�ح داده میشــود.
شــما بایــد کلیــه اطالعـ ت
ـا� را کــه دربــاره حضــور بســتگان یــا اعضــای خانوادهتــان در هــر
ـ� داریــد ،بــه همـراه ســایر اطالعـ ت
یــک از کشــورهای دوبلـ ی ن
ـا� کــه فکــر میکنیــد ممکــن
اســت در تعیـ ی ن
ـ� کشــور مســئول موثــر واقــع شــود ،بــه مــا ارائــه نماییــد (بـرای ایــن کــه
بدانیــد چــه اطالعـ ت
ـا� را بایــد ارائــه کنیــد ،بــه قســمت زیــر مراجعــه کنیــد) .شــما بایــد
کلیــه اســناد یــا مــدارک حــاوی اطالعــات مرتبــط را نـ ی ز
ـر بــه مــا ارائــه کنیــد.
گ
بـرای کمــک بــه فرآینــد تعیـ ی ن
ـ� کشــور مســئول رســید� بــه درخواســت شــما ،کلیــه
اطالعــات مرتبــط را در اختیــار مــا قـرار دهیــد.
ـا� کــه شــما بــه آن مســلط هســتید یــا بــه زبـ ن
مصاحبــه بــه زبـ ن
ـا� کــه احتمــاال ً بــه آن
مســلط هســتید و میتوانیــد بــا آن ارتبــاط برقــرار کنیــد ،برگــزار میشــود.

اگــر موفــق بــه فهمیــدن زبــان مــورد اســتفاده نشــدید ،میتوانیــد خواســتار اســتفاده
از تم�جــم شــوید .تم�جــم فقــط بایــد آنچــه را کــه مصاحبهکننــده بــه زبــان مـیآورد،
ترجمــه کنــد .تم�جــم نبایــد دیدگاههــای خــود را بــه گفتههــای مصاحبهکننــده
بیفزایــد .اگــر در فهمیــدن گفتههــای تم�جــم دچــار مشــکل شــدید ،بایــد موضــوع را
بــه مــا و/یــا وکیــل خــود اطــاع دهیــد.
مصاحبــه ،محرمانــه برگــزار میشــود .ن
مطالــی کــه شــما ارائــه
یعــی هیــچ یــک از
ب
گ
میکنیــد ،از جملــه موضــوع ارائــه درخواســت پناهنــد� ،در اختیــار اشــخاص حقیقــی
یــا حقـ ق
ـو� کشــور مبــداء شــما کــه ممکــن اســت بــه شــما آســیب برســانند ،یــا در اختیــار
آن گــروه از بســتگان شــما کــه هنــوز ســاکن کشــور مبــداء شــما هســتند ،قـرار نمیگـ یـرد.
حــق مصاحبــه تنهــا در صـ ت
ـور� از شــما ســلب میشــود کــه قب ـا ً ایــن اطالعــات را از
ـ� از روال دوبلـ ی ن
راههــای دیگــر ،پــس از آگاهــی یافـ ت ن
ـ� و پیامدهــای آن بــر روی وضعیت
شــما ،ارائــه کــرده باشــید .اگــر بــا شــما مصاحبــه نشــود ،میتوانیــد اطالعــات تکمیــی
تاث�گــذار بــر رونــد انتخــاب کشــور مســئول را بــه صــورت کتـ بـی ارائــه کنیــد.
ی
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گ
مســئوالن چگونــه کشــور مســئول رســید� بــه درخواســت مــن
را انتخــاب میکننــد؟
گ
دالیــل متعــددی در انتخــاب کشــور مســئول رســید� بــه درخواســت شــما نقــش دارد .ایــن
دالیــل بــه ترتیــب اهمیــت قانـ ن
ـو� آنهــا اعمــال میشــوند .اگــر یــک دلیــل نامرتبــط تلقــی
شــود ،دلیــل بعــدی مــورد توجــه قـرار میگـ یـرد و فرآینــد بــه همـ ی ن
ـ� ترتیــب ادامــه مییابــد.
دالیل ،به ترتیب اهمیت ،به عوامل زیر مربوط هستند:
•یــی از اعضــای خانــواده شــما (شــوهر یــا همــر ،کــودکان زیــر  18ســال) از
ین
حمایــت ی ن
دوبلــ� دیگــر
ب�الملــی برخــوردار شــده باشــد یــا در یــک کشــور
گ
خواســتار پناهنــد� شــده باشــد،
بنابرایــن ،الزم اســت کــه پیــش از گرفتــه شــدن اولـ ی ن
ـ� تصمیــم دربــاره درخواســت
گ
ـد� شــما ،مــا را از حضــور احتمــایل بســتگان خــود در کشــور دوبلـ ی ن
ـ� دیگــر
پناهنـ
آگاه کنیــد .اگــر بخواهیــد بــا اعضــای خانــواده خــود بــه یــک کشــور ســفر کنیــد،
شــما و آنهــا بایــد ایــن تمایــل خــود را بــه صــورت کتـ بـی ابـراز کنیــد.
•کشور ی ن
دوبل� دیگری قبال ً برای شما روادید یا مجوز اقامت صادر کرده باشد،
•از شــما در کشــور دوبلـ ی ن
ـ� دیگــری انگشـتنگاری شــده باشــد (و اطالعــات آن در
پایــگاه داده  Eurodacذخـ یـره شــده باشــد ،
•مــداریک دال بــر ســفر شــما بــه یــک کشــور دوبلـ ی ن
ـ� دیگــر یــا عبــور شــما از یــک
کشــور دوبلـ ی ن
ـ� وجــود داشــته باشــد ،حـ تـی اگــر در آنجــا از شــما انگش ـتنگاری
نشــده باشــد.
FA

«من از کشورهای عضو EU
گ
درخواست پناهند� کرده ام
– کدام کشور درخواست مرا
پیگ�ی می کند؟»
ی

A
ب�الملیل ی ن
اطالعات مربوط به قانون متقاضیان حمایت ی ن
دوبل� بر اساس ماده  4از قانون
شماره ( 604/2013اتحادیه اروپا)

1

اطالعــات بیشـ تـر دربــاره  Eurodacدر صفحــه  8کتابچــه آمــده اســت "مــن از کشــورهای عضــو  EUدرخواســت
گ
پیگــری مــی کنــد؟"
پناهنــد� کــرده ام – کــدام کشــور درخواســت مــرا ی
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ت
رسپرســی شــخص دیگــری باشــم یــا رسپرســت
اگــر تحــت
ت
وضعیــی پیــش میآیــد؟
شــخص دیگــری باشــم ،چــه

در صــورت بـرآورده شــدن همــه ش�ایــط زیــر ،مــادر ،پــدر ،فرزنــد ،بـرادر یــا خواهــر
شــما میتواننــد بــا شــما در یــک کشــور اقامــت کننــد:
•آنها ساکن ن
قانو� ییک از کشورهای ی ن
دوبل� باشند،
•یــی از شــما بــاردار یــا دارای نــوزاد باشــد ،دچــار بیمــاری خطرنــاک یــا معلولیــت
باشــد ،یــا ســالخورده باشــد،
•ییک از شما به کمک دیگری که میتواند از خودش نگهداری کند ،نیازمند باشد.

کشــور محــل ســکونت فرزنــد ،خواهر/بـرادر یــا والدیــن بایــد معمــوال ً مســئولیت برریس
گ
درخواســت شــما را بپذیــرد ،بــه ش�طــی کــه پیوندهــای خانــواد� شــما در کشــور مبــداء
شــما برق ـرار باشــد .همچنـ ی ن
ـ� از شــما خواســته میشــود تــا تمایــل خــود بــه تشــکیل
دوبــاره خانــواده را بــه صــورت کتـ بـی ابـراز کنیــد.
اگــر ســاکن کشــور محــل ســکونت فرزنــد ،خواهر/ب ـرادر یــا والدیــن باشــید ،یــا اگــر در
کشــوری غـ یـر از محــل ســکونت بســتگان خــود ســاکن باشــید ،میتوانیــد بـرای اســتفاده از
ایــن امــکان اقــدام کنیــد .در مــورد دوم ،شــما مجبــور بــه مســافرت بــه آن کشــور خواهید
بــود مگــر ایــن کــه وضعیــت جســمی شــما مانــع ســفر طـ ن
ـوال� مــدت شــما باشــد.
گ
ـد� میتوانیــد بــه دالیــل انسـ ن
ـا�،
عــاوه بــر ایــن امــکان ،در هــر مرحلــه از روال پناهنـ
گ
اد� یــا فرهنـ گـی خواســتار پیوسـ ت ن
ـ� بــه هر یــک از اعضــای خانـواده شــوید .در صورت
خانـو
پذیرفتــه شــدن ایــن درخواســت ،ممکــن اســت الزم باشــد کــه بــه کشــور محــل ســکونت آن
عضــو خان ـواده منتقــل شــوید .در ایــن صــورت ،از شــما خواســته میشــود تــا موافقــت
کتــی خــود را بــا ایــن موضــوع اعــام کنیــد .الزم اســت کــه کلیــه دالیــل انسـ ن
ـا� مربــوط بــه
ب
تمایــل بــه بــرریس درخواسـتتان در ایــن کشــور یــا کشــور دیگــر را بــه مــا اعــام کنیــد.
گ
ـت� یــا انسـ ن
ـا� ،ممکــن اســت
در صــورت مطــرح شــدن مســائل رابط ـهای ،وابسـ
از شــما خواســته شــود کــه توضیحــات یــا مــدرک پشــتیبان ادعــای خــود را ارائــه
کنیــد.
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اگــر بیمــار باشــم یــا نیــاز ویــژهای داشــته باشــم ،چــه
ت
وضعیــی پیــش میآیــد؟

مســئوالن اینجــا بـرای ارائــه خدمــات درمـ ن
ـا� مناســب بــه شــما ،بایــد از نیازهــای ویــژه
احتمــایل شــما ،از جملــه وضعیــت جســمی شــما ،آگاه باشــند ،بــه ویــژه اگــر مشــمول
یــی از ش�ایــط زیــر باشــید:
•معلولیت،
•بارداری،
•ابتال به بیماری خطرناک،
داشــ� ســابقه قــرار ت ن
• تن
گرفــ� در معــرض شــکنجه ،تجــاوز یــا انــواع خطرنــاک
آزارهــای ن
روا� ،جســمی و جنــی.

اگــر اطالعــات پزشــی خــود را در اختیــار مــا گذاشــته باشــید و ق ـرار بــر ایــن شــود
کــه شــما بــه کشــور دیگــری منتقــل شــوید ،ب ـرای انتقــال اطالعــات پزشــی شــما بــه
کشــوری کــه شــما قـرار اســت بــه آن منتقــل شــوید ،موافقــت شــما را جلــب خواهیــم
کــرد .مخالفــت شــما بــا ایــن مســاله ،مانــع انتقــال اطالعــات پزشــی شــما میشــود
ویل مانعــی در مسـ یـر انتقــال شــما بــه کشــور مســئول ایجــاد نمیکنــد .توجــه داشــته
باشــید کــه اگــر موافقــت خــود را بــا ارســال اطالعــات پزشــی خــود بــه کشــور دیگــر
اعــام نکنیــد ،کشــور دیگــر نمیتوانــد نیازهــای ویــژه شــما را تامـ ی ن
ـ� نمایــد.
در نظــر داشــته باشــید کــه اطالعــات پزشــی شــما را کارشناســان ملــزم بــه رازداری بــه
صــورت محرمانــه پــردازش میکننــد.

فرآینــد تعیـ ی ن
ـ� کشــور مســئول پــردازش درخواســت مــن چقــدر
گ
طــول میکشــد؟ رونــد رســید� بــه درخواســت مــن چقــدر
طــول میکشــد؟

اگــر مســئوالن ایــن کشــور بــه ایــن نتیجــه برســند کــه مــا مســئول بــرریس درخواســت
گ
پناهنــد� شــما هســتیم ،یعـ نـی شــما میتوانیــد در ایــن کشــور بمانیــد تــا در اینجــا بــه
گ
درخواســت شــما رســید� شــود.
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غــر از کشــور محــل ســکونت مــن،
اگــر کشــور دیگــری ،ی
گ
مســئول رســید� بــه درخواســت مــن شــناخته شــود ،چــه
ق
اتفــا� میافتــد؟
گ
اگــر تشــخیص دهیــم کــه کشــور دیگــری مســئول رســید� بــه درخواســت شماســت،
از آن کشــور میخواهیــم تــا ایــن مســئولیت را ظــرف مــدت  3مــاه از تاریــخ تســلیم
درخواســت شــما در کشــور مــا ،بپذیــرد.
هــر چنــد ،اگــر مســئولیت کشــور دیگــر بــر اســاس دادههــای انگشـتنگاری شــما ثابــت
شــود ،درخواســت پذیــرش مســئولیت ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ دریافــت نتایــج از
 Eurodacبــه کشــور دیگــر فرســتاده میشــود.
گ
ن
•اگــر ب ـرای نخسـ ی ن
پناهنــد� شــوید ویل
ـت� بــار در یــک کشــور دوبلـ یـ� خواســتار گ
کشــور دوبلـ ی ن
ـ� دیگــری بــر اســاس دالیــل محکــم مســئول رســید� بــه درخواســت
گ
پناهنــد� شــما شــناخته شــود ،مــا از آن کشــور میخواهیــم تــا ب ـرای "پذیــرش
مســئولیت" پرونــده شــما اقــدام کنــد.
کشــور دریافتکننــده درخواســت مــا بایــد پاســخ آن را ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ
دریافــت درخواســت ارائــه کنــد .اگــر آن کشــور در ایــن بــازه زمـ ن
ـا� پاســخ درخواســت را
ارائــه نکنــد ،چنـ ی ن
ـ� فــرض مــی شــود کــه مســئولیت درخواســت شــما را پذیرفتــه اســت.
•اگــر قب ـا ً در کشــور دوبلـ ی ن
ـ� دیگــری غـ یـر از کشــور فعــی محــل ســکونت خــود
گ
خواســتار پناهنــد� شــده باشــید ،از آن کشــور میخواهیــم تــا بــرای "پــس
تن
گرفــ�" شــما اقــدام کنــد.
کشــور دریافتکننــده درخواســت مــا بایــد پاســخ آن را ظــرف مــدت  1مــاه از تاریــخ
دریافــت درخواســت ارائــه کنــد یــا اگــر درخواســت بــر اســاس دادههــای Eurodac
فرســتاده شــده اســت ،ظــرف مــدت  2هفتــه بــه آن پاســخ دهــد .اگــر آن کشــور در
ایــن بــازه زمـ ن
ـا� پاســخ درخواســت را ارائــه نکنــد ،چنـ ی ن
ـ� فــرض مــی شــود کــه مســئولیت
درخواســت شــما را پذیرفتــه اســت و بــا پــس گرفـ ت ن
ـ� شــما موافــق اســت.
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گ
گ
هــر چنــد ،اگــر در ایــن کشــور خواســتار پناهنــد� نشــوید و درخواســت پناهنــد�
قبــی شــما در کشــور دیگــر بــر اســاس رای نهـ یـا� رد شــود ،مــا میتوانیــم درخواســت
پــس ت ن
گرفــ� شــما را بــه کشــور مســئول بفرســتیم یــا شــما را بــه وطنتــان ،محــل
اقامــت دائمتــان یــا یــک کشــور امــن دیگــر منتقــل کنیــم.
گ
اگــر کشــور دیگــر مســئولیت رســید� بــه درخواســت شــما را بپذیــرد ،شــما از تصمیــم
مــا آگاه خواهیــد شــد:
گ
•درخواست پناهند� شما را در این کشور برریس نمیکنیم و،
•شما را به کشور مسئول منتقل میکنیم.
انتقــال شــما ظــرف مــدت  6مــاه از تاریــخ پذیــرش مســئولیت در کشــور دیگــر ،یــا ،اگــر
شــما بــه رای معـ تـرض باشــید ،ظــرف مــدت  6مــاه از تاریــخ صــدور رای دادگاه دربــاره
لــزوم انتقــال شــما بــه آن کشــور ،صــورت میگـ یـرد .اگــر از دسـ تـرس مســئوالن دور
شــوید یــا اگــر بازداشــت شــوید ممکــن اســت ایــن مهلــت تمدیــد شــود.
اگــر بــر اســاس روال دوبلـ ی ن
ـ� در بازداشــتگاه/مرکز محصــور در ایــن کشــور نگــه داشــته
ن
زمــا� کوتاهتــری اعمــال میشــود (بــرای کســب اطالعــات
شــوید ،محدودههــای
بیشـ تـر بــه بخــش ویــژه بازداشــت مراجعــه کنیــد).
کشــور مســئول بــا شــما ماننــد یــک پناهجــو رفتــار میکنــد و شــما از کلیــه حقــوق
گ
مرتبــط برخــوردار میشــوید .اگــر قبــا ً در آن کشــور بــرای پناهنــد� اقــدام نکــرده
گ
باشــید ،پــس از ورودتــان بــه آنجــا فرصــت ارائــه درخواســت پناهنــد� بــه شــما داده
میشــود.

اگــر بــه تصمیــم انتقــال بــه کشــور دیگــر معـ تـرض باشــم،
چــه میشــود؟
شــما میتوانیــد مخالفــت خــود را بــا تصمیــم انتقــال بــه کشــور دوبلـ ی ن
ـ� دیگــر اعــام
کنیــد .بــه ایــن اقــدام "اســتیناف" یــا "اعـ تـراض" میگوینــد.
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شــما میتوانیــد خواســتار تعلیــق انتقــال تــا زمــان مشــخص شــدن نتیجــه اســتیناف یــا
اعـ تـراض شــوید.
گ
اطالعــات مربــوط بــه نهادهــای مســئول رســید� بــه اعـ تـراض در ایــن کشــور در انتهــای
ایــن کتابچــه آمــده اســت.
هـرگاه از ارگان دولـ تـی فیصلــه بازگشــتاندن تــان برایتــان اعــان شــود شــما بـرای مــدت
چهــارده روز وقــت داریــد تــا بــه محکمــه اداری زون ویلنیــوس شــکایتنامه تانـرا بدهیــد.
اعـ تـراض یــا درخواســت بازنگــری خــود را بایــد حتمـاً در مهلــت مقــرر تســلیم کنیــد.
دریــن چهــارده روز بــه شــما وقــت میدهنــد تــا درخواســت خــودرا درج کنیــد تــا منتظــر
بــرریس و فیصلــه شــکایتنامه تــان باشــید و بازگـ ن
ـردا� شــما را فســخ کننــد ( .چنـ ی ن
ـ� یــک
درخواسـ تـی را بایــد همـراه بــا شــکایتنامه تــان تقدیــم کنیــد) .دادگاه در مــدت کوتاهــی
گــرد .اگــر درخواســت تعلیــق انتقــال شــما رد
دربــاره ایــن درخواســت تصمیــم می ی
شــود ،دالیــل آن بــه آگاهــی شــما میرســد.
طــی ایــن فرآینــد ،شــما حــق اســتفاده از کمــک حقـ ق
ـو� و در صــورت لــزوم کمــک
ـا� را داریــد .کمــک حقـ ق
زبـ ن
ـو� بــه معـ نـی اســتفاده از وکیــل بـرای آمــاده ســازی مــدارک
و پذیرفـ ت ن
ـ� وکالــت شــما در دادگاه اســت.
توانــا� پرداخــت هزینههــا را نداشــته باشــید میتوانیــد بــرای اســتفاده رایــگان
اگــر
ی
از ایــن کمــک اقــدام کنیــد .اطالعــات مربــوط بــه ســازمانهای ارائهدهنــده کمــک
حقـ ق
ـو� در انتهــای ایــن کتابچــه آمــده اســت.

آیا ممکن است من بازداشت شوم؟

دالیــل دیگــری ممکــن اســت ب ـرای بازداشــت شــما وجــود داشــته باشــد ویل در حــوزه
ت
ی ن
صــور� ممکــن اســت بازداشــت شــوید کــه مســئوالن مــا
دوبلــ� ،فقــط در
روال
تشــخیص دهنــد کــه احتمــال فـراری شــدن شــما بــه دلیــل عــدم تمایــل بــه انتقــال بــه
کشــور دوبلـ ی ن
ـ� دیگــر ،وجــود دارد.
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این ن
یع� چه؟

اگــر مســئوالن مــا تشــخیص دهنــد کــه احتمــال دور شــدن شــما از دسـ تـرس مــا وجــود
دارد -مث ـا ً بــا توجــه بــه وجــود ســابقه اقــدام مشــابه یــا ب�توجهــی شــما بــه وظایــف
گزارشدهــی -آنهــا ممکــن اســت شــما را در هــر مقطــع از روال دوبلـ ی ن
ـ� بازداشــت کننــد.
دالیــل توجیهکننــده بازداشــت شــما در قانــون ذکــر شــده اســت .بـرای بازداشــت شــما
نمیتــوان بــه دالیــی غـ یـر از آنچــه در قانــون ذکــر شــده اســت ،اســتناد کــرد.
شــما حــق داریــد کــه بــه صــورت کتـ بـی از دالیــل بازداشــت خــود آگاه شــوید و نـ ی ز
ـر
همچنــ� بــرای ت
بــه حکــم بازداشــت ت
ین
اعــراض بــه حکــم بازداشــت
اعــراض کنیــد.
ق
حقــو� اســتفاده کنیــد.
میتوانیــد از کمــک
ـ� بازداشــت شــوید ،بــازه زمـ ن
اگــر طــی روال دوبلـ ی ن
ـا� روال بـرای شــما بــه ایــن صــورت
خواهــد بــود:
گ
•ظــرف مــدت  1مــاه از زمــان دریافــت درخواســت پناهنــد� شــما ،درخواســت
پذیــرش مســئولیت را بــه کشــور دیگــر ارائــه میکنیــم.
•کشــور دریافتکننــده درخواســت مــا بایــد پاســخ آن را ظــرف مــدت  2هفتــه از
تاریــخ دریافــت درخواســت ارائــه کنــد.
•انتقــال شــما بایــد ظــرف مــدت  6هفتــه از تاریــخ پذیــرش درخواســت مســئولیت
در کشــور دیگــر ،صــورت بگـ یـرد .اگــر بــه تصمیــم انتقــال معـ تـرض باشــید ،مهلــت
 6هفتـهای ممکــن اســت از گ تاریخــی کــه مســئوالن یــا دادگاه انتقــال شــما بــه کشــور
مســئول را در دوره رســید� بــه اعـ تـراض ب�خطــر تشــخیص میدهنــد ،حســاب
شود.
اگــر مــا نتوانیــم ارســال درخواســت یــا اجــرای تصمیــم انتقــال را در مهلــت مقــرر
انجــام دهیــم ،بازداشــت شــما بــه دلیــل انتقــال تحــت روال دوبلـ ی ن
ـ� پایــان مییابــد.
در ایــن صــورت ،محدودههــای ن
زمــا� معمــول پیش-گفتــه اعمــال میشــود.

14

ق
اتفــا� بــرای اطالعــات شــخیص کــه ارائــه میدهــم،
چــه
میافتــد؟ چگونــه مطمـ ئ ن
ـ� شــوم کــه از آنهــا ســوء اســتفاده
نمیشــود؟

ـ� در دوره روال دوبلـ ی ن
مســئوالن کشــورهای دوبلـ ی ن
ـ� دادههــا را فقــط بـرای ایفــای وظایــف
ین
ین
ین
دوبلــ� ،حــق
دوبلــ� و  Eurodacمبادلــه میکننــد .در دوره روال
قوانــ�
مشــمول
ت
محافظــت از کلیــه مشــخصات فــردی و اطالعــا� کــه دربــاره وضعیــت خــود و خانــواده
ـتیا� بــه
خــود ارائــه کردهایــد ،بـرای شــما محفــوظ اســت .اطالعــات شــما فقــط بـرای دسـ ب
اهــداف مشــخص شــده در قانــون بــه کار گرفتــه میشــود.

شما حق ت
دس�یس به این موارد را دارید:
 دادههــای مربــوط بــه خودتــان .شــما میتوانیــد درخواســت کنیــد کــه ایــن دادههــا،ت
صــور� کــه نادرســت باشــند) یــا حــذف (در
شــامل دادههــای  ،Eurodacاصــاح (در
ـور� کــه بــه طــور یغ�قانـ ن
صـ ت
ـو� پــردازش شــده باشــند) شــوند.
ت
اطالعــا� کــه روش ارائــه درخواســت اصــاح یــا حــذف دادههــای شــخیص ،شــامل
دادههــای  ،Eurodacرا مشــخص میکننــد .ایــن اطالعــات شــامل مشــخصات نهادهــای
گ
ذیصــاح مســئول روال دوبلـ ی ن
ـ� و مســئوالن مــی حفاظــت از اطالعات که وظیفه رســید�
بــه درخواس ـتهای مربــوط بــه حفاظــت از اطالعــات شــخیص را دارنــد ،میشــود.

ه ـرگاه خواســتید فیصلــه را شــکایت کنیــد ،امــا تــوان اقتصــادی اســتخدام وکیــل
مدافــع حقـ ق
ـو� را در خــود نمیبینیــد ،در آنصــورت مراجعــه کنیــد:
گ
ت
دف� مهاجرت و پناهنده � تحت وزارت امور داخله
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