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روال دوبلین - اطالعات ویژه متقاضیان حامیت بین املللی مشمول روال دوبلین، بر اساس 
ماده 4 از قانون شامره 604/2013 )اتحادیه اروپا( 

 "من در روال دوبلین
 )DUBLIN PROCEDURE(  

هستم. این به چه معناست؟"
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ــتار  ــام خواس ــه ش ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــام ق ــار ش ــل در اختی ــن دلی ــه ای ــه ب ــن کتابچ ای

حامیــت بین املللــی )پناهندگــی( در ایــن کشــور یــا یــک کشــور "دوبلیــن" دیگــر 

شــده اید و مســئوالن ایــن کشــور بنــا بــه دالیلــی بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ممکــن 

ــه آن کشــور دیگــر ســپرده شــود.  ــه درخواســت شــام ب اســت رســیدگی ب

ــا موســوم  ــه اروپ ــن اتحادی کشــور مســئول رســیدگی طــی فرآینــدی کــه یکــی از قوانی

بــه "قانــون دوبلیــن" آن را تعریــف کــرده اســت، مشــخص می شــود. ایــن فرآینــد "روال 

ــن روال  ــه ای ــوط ب ــداول مرب ــش های مت ــه پرس ــه ب ــن کتابچ ــام دارد. در ای ــن" ن دوبلی

پاســخ داده شــده اســت.

اگــر مطلبــی در ایــن کتابچــه وجــود دارد کــه شــام آن را منی فهمیــد، از مســئوالن خــود 

ســوال کنیــد.

ایــن کتابچــه فقــط بــرای اطالع رســانی اســت. هــدف از تهیــه ایــن کتابچــه، ارائــه اطالعــات مفیــد دربــاره روال دوبلیــن بــه 

متقاضیــان حامیــت بین املللــی اســت. ایــن کتابچــه بــه تنهایــی حقــوق یــا وظایــف قانونــی را ایجــاد منی کند/شــامل منی شــود. 

حقــوق و وظایــف دولت هــا و اشــخاص مشــمول روال دوبلیــن در قانــون 604/2013 )اتحادیــه اروپــا( آمــده اســت. 

حق کپی رایت اتحادیه اروپا 2014

کپــی مجــدد ایــن نرشیــه مجــاز اســت. بــرای اســتفاده از تصاویــر افــراد یــا کپــی آنهــا بایــد از افــراد دارای حــق کپــی رایــت 

مجــوز الزم کســب شــود.
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  ،(BG) ــتان ــک (BE)، بلغارس ــش (AT)، بلژی ــا (اتری ــه اروپ ــور اتحادی ــن، 28 کش ــورهای دوبلی کش
 ،(FI) فنالنــد ،(EE) اســتونی ،(DK) دامنــارک ،(CZ) جمهــوری چــک ،(CY) قــرس ،(HR) کرواســی
 ،(LV) التویــا ،(IT) ایتالیــا ،(IE) ایرلنــد ،(HU) مجارســتان ،(EL) یونــان ،(DE) آملــان ،(FR) فرانســه
لیتوانــی (LT)، لوکزامبــورگ (LX)، مالــت (MT)، هلنــد(NL)، لهســتان (PL)، پرتقــال (PT)، رومانــی 
(RO)، اســلواکی (SK)، اســلوانی (SI)، اســپانیا (ES)، ســوئد (SE)، بریتانیا (UK)) و 4 کشور »وابسته« 

بــه قانــون دوبلیــن (نــروژ (NO)، ایســلند (IS)، ســوییس (CH) و لیخنت اشــتاین (LI)) هســتند..
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چرا مشمول روال دوبلین شده ام؟ 

ــال  ــت، ع ــور اس ــامل 32 کش ــه ش ــی ک ــه جغرافیای ــطح منطق ــن" در س ــون دوبلی "قان

  ،(BG) بلغارســتان ،(BE) بلژیــک ،(AT) می شــود. کشــورهای دوبلیــن عبارتنــد از: اتریــش

 ،(EE) ــتونی ــارک (DK)، اس ــک (CZ)، دامن ــوری چ ــرس (CY)، جمه ــی (HR)، ق کرواس

 ،(IE) ایرلنــد ،(HU) مجارســتان ،(EL) یونــان ،(DE) آملــان ،(FR) فرانســه ،(FI) فنالنــد

 ،(NL)هلنــد ،(MT) مالــت ،(LX) لوکزامبــورگ ،(LT) لیتوانــی ،(LV) التویــا ،(IT) ایتالیــا

ــپانیا  ــلوانی (SI)، اس ــلواکی (SK)، اس ــی (RO)، اس ــال (PT)، رومان ــتان (PL)، پرتق لهس

ــروژ  ــن (ن ــه سیســتم دوبلی ــته" ب ــا (UK)) و 4 کشــور "وابس ــوئد (SE)، بریتانی (ES)، س

. ((LI) و لیخنت اشــتاین (CH) ســوییس ،(IS) ایســلند ،(NO)

روال دوبلیــن، کشــوری را کــه مســئول رســیدگی بــه درخواســت پناهندگــی شــا خواهــد 

بــود، مشــخص می کنــد. یعنــی، شــا ممکــن اســت از ایــن کشــور بــه کشــور دیگــری کــه 

مســئول بررســی درخواســت شاســت، منتقــل شــوید. 

روال دوبلین دو هدف را دنبال می کند: 

حصــول اطمینــان از رســیدن درخواســت پناهندگــی بــه نهــاد مســئول رســیدگی در 	 
آن کشــور، 

ــت خــود در 	  ــد مجــوز اقام ــرای متدی ــد ب ــه شــا نتوانی ــن ک ــان از ای حصــول اطمین
کشــورهای دوبلیــن، چندیــن درخواســت پناهندگــی را در کشــورهای مختلــف ارائــه 

کنیــد. 

تــا زمــان مشــخص شــدن کشــور مســئول رســیدگی بــه درخواســت شــا، نهادهــای ایــن 

ــد.  ــات درخواســت شــا را بررســی منی کنن کشــور جزیی

توجــه: شــا نبایــد بــه کشــور دوبلیــن دیگــری برویــد. اگــر بــه کشــور دوبلیــن دیگــری 

برویــد، شــا بــه اینجــا یــا کشــور دیگــری کــه قبــالً در آنهــا خواســتار پناهندگــی شــده اید، 

بازگردانــده می شــوید. چشم پوشــی از درخواســت تان در اینجــا، کشــور مســئول را تغییــر 

منی دهــد. اگــر خــود را مخفــی کنیــد یــا فــراری شــوید، احتــال بازداشــت شــا وجــود 

خواهــد داشــت.
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ــن  ــه ای ــش از ورود ب ــته اید و پی ــت داش ــن اقام ــورهای دوبلی ــی از کش ــالً در یک ــر قب اگ

ــا  ــه م ــوع را ب ــن موض ــد ای ــده اید، بای ــارج ش ــن خ ــورهای دوبلی ــه کش ــور از منطق کش

اطــالع دهیــد. ایــن موضــوع مهــم اســت زیــرا ممکــن اســت در تعییــن کشــور مســئول 

رســیدگی بــه درخواســت شــا نقــش داشــته باشــد. ممکــن اســت از شــا مــدارک مربــوط 

بــه مــدت اقامــت در خــارج از کشــورهای دوبلیــن، مثــالً مهــر منــدرج بــر روی گذرنامــه، 

ــا کار در خــارج از  ــا مــدارک رســمی نشــان دهنــده اقامــت ی ــا اخــراج ی رای بازگشــت ی

کشــورهای دوبلیــن، درخواســت شــود.

©
European Union
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چــه اطالعاتــی را بایــد حتــامً در اختیــار مســئوالن قــرار دهــم؟ چگونه 

می توانــم ایــن اطالعــات را بــه اطــالع مســئوالن برســانم؟

بــرای تعییــن کشــور مســئول رســیدگی بــه درخواســت پناهندگــی شــا، احتــاالً بــا شــا 

مصاحبــه می شــود. در جلســه مصاحبــه، "روال دوبلیــن" بــرای شــا رشح داده می شــود. 

شــا بایــد کلیــه اطالعاتــی را کــه دربــاره حضــور بســتگان یــا اعضــای خانواده تــان در هــر 

یــک از کشــورهای دوبلیــن داریــد، بــه همــراه ســایر اطالعاتــی کــه فکــر می کنیــد ممکــن 

اســت در تعییــن کشــور مســئول موثــر واقــع شــود، بــه مــا ارائــه مناییــد (بــرای ایــن کــه 

بدانیــد چــه اطالعاتــی را بایــد ارائــه کنیــد، بــه قســمت زیــر مراجعــه کنیــد). شــا بایــد 

کلیــه اســناد یــا مــدارک حــاوی اطالعــات مرتبــط را نیــز بــه مــا ارائــه کنیــد. 

ــه  ــه درخواســت شــام، کلی ــن کشــور مســئول رســیدگی ب ــد تعیی ــه فرآین ــرای کمــک ب ب

ــد. ــرار دهی ــا ق ــار م ــط را در اختی اطالعــات مرتب

مصاحبــه بــه زبانــی کــه شــا بــه آن مســلط هســتید یــا بــه زبانــی کــه احتــاالً بــه آن 

ــود.  ــزار می ش ــد، برگ ــرار کنی ــاط برق ــا آن ارتب ــد ب ــتید و می توانی ــلط هس مس

ــد خواســتار اســتفاده  ــورد اســتفاده نشــدید، می توانی ــان م ــدن زب ــه فهمی ــق ب ــر موف اگ

ــی آورد،  ــان م ــه زب ــده ب ــه مصاحبه کنن ــد آنچــه را ک ــط بای از مرتجــم شــوید. مرتجــم فق

ترجمــه کنــد. مرتجــم نبایــد دیدگاه هــای خــود را بــه گفته هــای مصاحبه کننــده بیفزایــد. 

اگــر در فهمیــدن گفته هــای مرتجــم دچــار مشــکل شــدید، بایــد موضــوع را بــه مــا و/یــا 

وکیــل خــود اطــالع دهیــد. 

ــه  ــا ارائ ــه ش ــی ک ــی هیــچ یــک از مطالب ــود. یعن ــزار می ش ــه، محرمانــه برگ مصاحب

می کنیــد، از جملــه موضــوع ارائــه درخواســت پناهندگــی، در اختیــار اشــخاص حقیقــی 

یــا حقوقــی کشــور مبــداء شــا کــه ممکــن اســت بــه شــا آســیب برســانند، یــا در اختیــار 

آن گــروه از بســتگان شــا کــه هنــوز ســاکن کشــور مبــداء شــا هســتند، قــرار منی گیــرد. 

ــات را از  ــن اطالع ــالً ای ــه قب ــی از شــا ســلب می شــود ک ــا در صورت ــه تنه حــق مصاحب

راه هــای دیگــر، پــس از آگاهــی یافــنت از روال دوبلیــن و پیامدهــای آن بــر روی وضعیــت 

ــه نشــود، می توانیــد اطالعــات تکمیلــی  ــا شــا مصاحب ــه کــرده باشــید. اگــر ب شــا، ارائ

تاثیرگــذار بــر رونــد انتخــاب کشــور مســئول را بــه صــورت کتبــی ارائــه کنیــد.
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مســئوالن چگونــه کشــور مســئول رســیدگی بــه درخواســت مــن را 

ــد؟  انتخــاب می کنن

دالیــل متعــددی در انتخــاب کشــور مســئول رســیدگی بــه درخواســت شــا نقــش دارد. ایــن 

دالیــل بــه ترتیــب اهمیــت قانونــی آنهــا اعــال می شــوند. اگــر یــک دلیــل نامرتبــط تلقــی 

شــود، دلیــل بعــدی مــورد توجــه قــرار می گیــرد و فرآینــد بــه همیــن ترتیــب ادامــه می یابــد. 

دالیل، به ترتیب اهمیت، به عوامل زیر مربوط هستند: 

یکــی از اعضــای خانــواده شــا (شــوهر یــا همــر، کــودکان زیــر 18 ســال) 	 

ــر  ــن دیگ ــور دوبلی ــک کش ــا در ی ــد ی ــده باش ــوردار ش ــی برخ ــت بین امللل از حای

خواســتار پناهندگــی شــده باشــد، 

ــت  ــاره درخواس ــم درب ــن تصمی ــدن اولی ــه ش ــش از گرفت ــه پی ــت ک ــن، الزم اس بنابرای

پناهندگــی شــام، مــا را از حضــور احتاملــی بســتگان خــود در کشــور دوبلیــن دیگــر آگاه 

کنیــد. اگــر بخواهیــد بــا اعضــای خانــواده خــود بــه یــک کشــور ســفر کنیــد، شــام و آنهــا 

بایــد ایــن متایــل خــود را بــه صــورت کتبــی ابــراز کنیــد.

کشور دوبلین دیگری قبالً برای شا روادید یا مجوز اقامت صادر کرده باشد، 	 

از شــا در کشــور دوبلیــن دیگــری انگشــت نگاری شــده باشــد (و اطالعــات آن در 	 

پایــگاه داده Eurodac ذخیــره شــده باشــد 1)، 

مدارکــی دال بــر ســفر شــا بــه یــک کشــور دوبلیــن دیگــر یــا عبــور شــا از یــک 	 

ــت نگاری  ــا انگش ــا از ش ــر در آنج ــی اگ ــد، حت ــته باش ــود داش ــن وج ــور دوبلی کش

نشــده باشــد. 

ــن از کشــورهای عضــو EU درخواســت  ــده اســت "م ــاره Eurodac در صفحــه 8 کتابچــه آم   (   اطالعــات بیشــر درب

پناهندگــی کــرده ام – کــدام کشــور درخواســت مــرا پیگیــری مــی کنــد؟" 
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اگــر تحــت رسپرســتی شــخص دیگــری باشــم یــا رسپرســت شــخص 

دیگــری باشــم، چــه وضعیتــی پیــش می آیــد؟ 

در صــورت بــرآورده شــدن همــه رشایــط زیــر، مــادر، پــدر، فرزنــد، بــرادر یــا خواهــر شــا 

می تواننــد بــا شــا در یــک کشــور اقامــت کننــد:

آنها ساکن قانونی یکی از کشورهای دوبلین باشند،	 

یکــی از شــا بــاردار یــا دارای نــوزاد باشــد، دچــار بیــاری خطرنــاک یــا معلولیــت 	 
باشــد، یــا ســالخورده باشــد،

یکی از شا به کمک دیگری که می تواند از خودش نگهداری کند، نیازمند باشد.	 

کشــور محــل ســکونت فرزنــد، خواهر/بــرادر یــا والدیــن بایــد معمــوالً مســئولیت بررســی 

درخواســت شــا را بپذیــرد، بــه رشطــی کــه پیوندهــای خانوادگــی شــا در کشــور مبــداء 

ــکیل  ــه تش ــود ب ــل خ ــا متای ــود ت ــته می ش ــا خواس ــن از ش ــد. همچنی ــرار باش ــا برق ش

دوبــاره خانــواده را بــه صــورت کتبــی ابــراز کنیــد.

اگــر ســاکن کشــور محــل ســکونت فرزنــد، خواهر/بــرادر یــا والدین باشــید، یــا اگر در کشــوری 

غیــر از محــل ســکونت بســتگان خــود ســاکن باشــید، می توانیــد بــرای اســتفاده از ایــن امــکان 

اقــدام کنیــد. در مــورد دوم، شــا مجبــور بــه مســافرت بــه آن کشــور خواهیــد بــود مگــر ایــن 

کــه وضعیــت جســمی شــا مانــع ســفر طوالنــی مدت شــا باشــد. 

ــل انســانی،  ــه دالی ــد ب ــی می توانی ــه از روال پناهندگ ــکان، در هــر مرحل ــن ام ــر ای ــالوه ب ع

خانوادگــی یــا فرهنگــی خواســتار پیوســنت بــه هــر یــک از اعضــای خانــواده شــوید. در صــورت 

پذیرفتــه شــدن ایــن درخواســت، ممکــن اســت الزم باشــد کــه بــه کشــور محــل ســکونت آن 

عضــو خانــواده منتقــل شــوید. در ایــن صــورت، از شــا خواســته می شــود تــا موافقــت کتبــی 

خــود را بــا ایــن موضــوع اعــالم کنیــد. الزم اســت کــه کلیــه دالیل انســانی مربــوط بــه متایل به 

بررســی درخواســت تان در ایــن کشــور یــا کشــور دیگــر را بــه مــا اعــالم کنیــد.

ــا انســانی، ممکــن اســت از  در صــورت مطــرح شــدن مســائل رابطــه ای، وابســتگی ی

شــام خواســته شــود کــه توضیحــات یــا مــدرک پشــتیبان ادعــای خــود را ارائــه کنیــد. 
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ــا نیــاز ویــژه ای داشــته باشــم، چــه وضعیتــی  اگــر بیــامر باشــم ی

پیــش می آیــد؟ 

مســئوالن اینجــا بــرای ارائــه خدمــات درمانــی مناســب بــه شــا، بایــد از نیازهــای ویــژه 

ــژه اگــر مشــمول  ــه وی ــه وضعیــت جســمی شــا، آگاه باشــند، ب ــی شــا، از جمل احتال

یکــی از رشایــط زیــر باشــید: 

معلولیت، 	 

بارداری، 	 

ابتال به بیاری خطرناک، 	 

داشــنت ســابقه قــرار گرفــنت در معــرض شــکنجه، تجــاوز یــا انــواع خطرنــاک آزارهــای 	 
روانــی، جســمی و جنســی. 

اگــر اطالعــات پزشــکی خــود را در اختیــار مــا گذاشــته باشــید و قــرار بــر ایــن شــود کــه 

شــا بــه کشــور دیگــری منتقــل شــوید، بــرای انتقــال اطالعــات پزشــکی شــا بــه کشــوری 

ــرد.  ــم ک ــب خواهی ــا را جل ــت ش ــوید، موافق ــل ش ــه آن منتق ــت ب ــرار اس ــا ق ــه ش ک

ــی  ــود ول ــا می ش ــکی ش ــات پزش ــال اطالع ــع انتق ــاله، مان ــن مس ــا ای ــا ب ــت ش مخالف

مانعــی در مســیر انتقــال شــا بــه کشــور مســئول ایجــاد منی کنــد. توجــه داشــته باشــید 

ــه کشــور دیگــر اعــالم  ــا ارســال اطالعــات پزشــکی خــود ب ــر موافقــت خــود را ب ــه اگ ک

ــد.  ــن منای ــژه شــا را تامی ــد نیازهــای وی ــد، کشــور دیگــر منی توان نکنی

در نظــر داشــته باشــید کــه اطالعــات پزشــکی شــا را کارشناســان ملــزم بــه رازداری بــه 

ــد. ــردازش می کنن ــه پ صــورت محرمان

ــردازش درخواســت مــن چقــدر  ــن کشــور مســئول پ ــد تعیی فرآین
طــول می کشــد؟ رونــد رســیدگی بــه درخواســت مــن چقــدر طــول 

می کشــد؟ 

اگــر مســئوالن ایــن کشــور بــه ایــن نتیجــه برســند کــه مــا مســئول بررســی درخواســت 

پناهندگــی شــا هســتیم، یعنــی شــا می توانیــد در ایــن کشــور مبانیــد تــا در اینجــا بــه 

درخواســت شــا رســیدگی شــود.  
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اگــر کشــور دیگــری، غیــر از کشــور محــل ســکونت مــن، مســئول 

رســیدگی بــه درخواســت من شــناخته شــود، چــه اتفاقــی می افتد؟

ــه درخواســت شاســت،  ــه کشــور دیگــری مســئول رســیدگی ب ــم ک ــر تشــخیص دهی اگ

ــخ تســلیم  ــاه از تاری ــدت 3 م ــن مســئولیت را ظــرف م ــا ای ــم ت از آن کشــور می خواهی

ــرد.  ــا، بپذی درخواســت شــا در کشــور م

هــر چنــد، اگــر مســئولیت کشــور دیگــر بــر اســاس داده هــای انگشــت نگاری شــا ثابــت 

شــود، درخواســت پذیــرش مســئولیت ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ دریافــت نتایــج از 

ــه کشــور دیگــر فرســتاده می شــود.  Eurodac ب

اگــر بــرای نخســتین بــار در یــک کشــور دوبلیــن خواســتار پناهندگــی شــوید ولــی 	 
کشــور دوبلیــن دیگــری بــر اســاس دالیــل محکــم مســئول رســیدگی بــه درخواســت 
ــرش  ــرای "پذی ــا ب ــم ت ــور می خواهی ــا از آن کش ــود، م ــناخته ش ــا ش ــی ش پناهندگ

مســئولیت" پرونــده شــا اقــدام کنــد. 

ــخ  ــاه از تاری ــد پاســخ آن را ظــرف مــدت 2 م ــا بای ــده درخواســت م کشــور دریافت کنن

دریافــت درخواســت ارائــه کنــد. اگــر آن کشــور در ایــن بــازه زمانــی پاســخ درخواســت را 

ارائــه نکنــد، چنیــن فــرض مــی شــود کــه مســئولیت درخواســت شــا را پذیرفتــه اســت. 

ــی محــل ســکونت خــود 	  ــر از کشــور فعل ــن دیگــری غی ــالً در کشــور دوبلی ــر قب اگ
خواســتار پناهندگــی شــده باشــید، از آن کشــور می خواهیــم تــا بــرای "پــس گرفــن" 

شــا اقــدام کنــد. 

ــخ  ــاه از تاری ــد پاســخ آن را ظــرف مــدت 1 م ــا بای ــده درخواســت م کشــور دریافت کنن

 Eurodac ــای ــاس داده ه ــر اس ــت ب ــر درخواس ــا اگ ــد ی ــه کن ــت ارائ ــت درخواس دریاف

فرســتاده شــده اســت، ظــرف مــدت 2 هفتــه بــه آن پاســخ دهــد. اگــر آن کشــور در ایــن 

ــن فــرض مــی شــود کــه مســئولیت  ــد، چنی ــه نکن ــی پاســخ درخواســت را ارائ ــازه زمان ب

ــا پــس گرفــنت شــا موافــق اســت. ــه اســت و ب درخواســت شــا را پذیرفت

ــی  ــت پناهندگ ــوید و درخواس ــی نش ــتار پناهندگ ــور خواس ــن کش ــر در ای ــد، اگ ــر چن ه
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قبلــی شــا در کشــور دیگــر بــر اســاس رای نهایــی رد شــود، مــا می توانیــم درخواســت 

پــس گرفــنت شــا را بــه کشــور مســئول بفرســتیم یــا شــا را بــه وطن تــان، محــل اقامــت 

ــا یــک کشــور امــن دیگــر منتقــل کنیــم.   ــان ی دائم ت

اگــر کشــور دیگــر مســئولیت رســیدگی بــه درخواســت شــا را بپذیــرد، شــا از تصمیــم 

مــا آگاه خواهیــد شــد: 

درخواست پناهندگی شا را در این کشور بررسی منی کنیم و، 	 

شا را به کشور مسئول منتقل می کنیم. 	 

انتقــال شــا ظــرف مــدت 6 مــاه از تاریــخ پذیــرش مســئولیت در کشــور دیگــر، یــا، اگــر 

ــاره  شــا بــه رای معــرتض باشــید، ظــرف مــدت 6 مــاه از تاریــخ صــدور رای دادگاه درب

لــزوم انتقــال شــا بــه آن کشــور، صــورت می گیــرد. اگــر از دســرتس مســئوالن دور شــوید 

یــا اگــر بازداشــت شــوید ممکــن اســت ایــن مهلــت متدیــد شــود. 

اگــر بــر اســاس روال دوبلیــن در بازداشــتگاه/مرکز محصــور در ایــن کشــور نگــه داشــته 

شــوید، محدوده هــای زمانــی کوتاه تــری اعــال می شــود (بــرای کســب اطالعــات بیشــرت 

بــه بخــش ویــژه بازداشــت مراجعــه کنیــد).

ــوق  ــه حق ــا از کلی ــد و ش ــار می کن ــو رفت ــک پناهج ــد ی ــا مانن ــا ش ــئول ب ــور مس کش

ــرده  ــدام نک ــی اق ــرای پناهندگ ــور ب ــالً در آن کش ــر قب ــوید. اگ ــوردار می ش ــط برخ مرتب

ــه شــا داده  ــه درخواســت پناهندگــی ب ــه آنجــا فرصــت ارائ ــان ب باشــید، پــس از ورودت

می شــود.
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ــه  ــم، چ ــرض باش ــر مع ــور دیگ ــه کش ــال ب ــم انتق ــه تصمی ــر ب اگ

می شــود؟ 

ــن دیگــر اعــالم  ــه کشــور دوبلی ــم انتقــال ب ــا تصمی ــد مخالفــت خــود را ب شــا می توانی

ــد.  ــا "اعــرتاض" می گوین ــدام "اســتیناف" ی ــن اق ــه ای ــد. ب کنی

ــا  ــا زمــان مشــخص شــدن نتیجــه اســتیناف ی شــا می توانیــد خواســتار تعلیــق انتقــال ت

اعــرتاض شــوید. 

اطالعــات مربــوط بــه نهادهــای مســئول رســیدگی بــه اعــرتاض در ایــن کشــور در انتهــای 

ایــن کتابچــه آمــده اســت. 

ــا  ــد ت ــه) فرصــت داری از زمــان دریافــت رای انتقــال از مســئوالن مــر ۱۲ روز (ســه هفت

اعــرتاض احتالــی خــود را بــه دادگاه امورمهاجــرت تســلیم کنیــد. اعــرتاض یــا درخواســت 

بازنگــری خــود را بایــد حتــاً در مهلــت مقــرر تســلیم کنیــد. 

شــا ۱۲ روز (ســه هفتــه) وقــت داریــد تــا درخواســت تعلیــق انتقــال خــود را تــا زمــان 

مشــخص شــدن نتیجــه اســتیناف خــود ارائــه کنیــد. دادگاه در مــدت کوتاهــی دربــاره ایــن 

درخواســت تصمیــم می گیــرد. اگــر درخواســت تعلیــق انتقــال شــا رد شــود، دالیــل آن 

بــه آگاهــی شــا می رســد.

طــی ایــن فرآینــد، شــا حــق اســتفاده از کمــک حقوقــی و در صــورت لــزوم کمــک زبانــی 

ــدارک و  ــاده ســازی م ــرای آم ــل ب ــی اســتفاده از وکی ــه معن ــی ب ــد. کمــک حقوق را داری

پذیرفــنت وکالــت شــا در دادگاه اســت. 

اگــر توانایــی پرداخــت هزینه هــا را نداشــته باشــید می توانیــد بــرای اســتفاده رایــگان از 

ایــن کمــک اقــدام کنیــد. اطالعــات مربــوط بــه ســازمان های ارائه دهنــده کمــک حقوقــی 

در انتهــای ایــن کتابچــه آمــده اســت.
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آیا ممکن است من بازداشت شوم؟ 

دالیــل دیگــری ممکــن اســت بــرای بازداشــت شــا وجــود داشــته باشــد ولــی در حــوزه 

روال دوبلیــن، فقــط در صورتــی ممکــن اســت بازداشــت شــوید کــه مســئوالن مــا 

تشــخیص دهنــد کــه احتــال فــراری شــدن شــا بــه دلیــل عــدم متایــل بــه انتقــال بــه 

ــود دارد. ــر، وج ــن دیگ ــور دوبلی کش

این یعنی چه؟

اگــر مســئوالن مــا تشــخیص دهنــد کــه احتــال دور شــدن شــا از دســرتس مــا وجــود 

دارد -مثــالً بــا توجــه بــه وجــود ســابقه اقــدام مشــابه یــا بی توجهــی شــا بــه وظایــف 

گزارش دهــی- آنهــا ممکــن اســت شــا را در هــر مقطــع از روال دوبلیــن بازداشــت کننــد. 

دالیــل توجیه کننــده بازداشــت شــا در قانــون ذکــر شــده اســت. بــرای بازداشــت شــا 

منی تــوان بــه دالیلــی غیــر از آنچــه در قانــون ذکــر شــده اســت، اســتناد کــرد.

شــا حــق داریــد کــه بــه صــورت کتبــی از دالیــل بازداشــت خــود آگاه شــوید و نیــز بــه 

حکــم بازداشــت اعــرتاض کنیــد. همچنیــن بــرای اعــرتاض بــه حکــم بازداشــت می توانیــد 

از کمــک حقوقــی اســتفاده کنیــد. 

اگــر طــی روال دوبلیــن بازداشــت شــوید، بــازه زمانــی روال بــرای شــا بــه ایــن صــورت 

خواهــد بــود: 

ــت 	  ــا، درخواس ــی ش ــت پناهندگ ــت درخواس ــان دریاف ــاه از زم ــدت 1 م ــرف م ظ
ــم.  ــه می کنی ــر ارائ ــور دیگ ــه کش ــئولیت را ب ــرش مس پذی

ــه از 	  ــدت 2 هفت ــرف م ــخ آن را ظ ــد پاس ــا بای ــت م ــده درخواس ــور دریافت کنن کش
ــد.  ــه کن ــخ دریافــت درخواســت ارائ تاری

ــخ پذیــرش درخواســت مســئولیت 	  ــد ظــرف مــدت 6 هفتــه از تاری انتقــال شــا بای
در کشــور دیگــر، صــورت بگیــرد. اگــر بــه تصمیــم انتقــال معــرتض باشــید، مهلــت 6 
هفتــه ای ممکــن اســت از تاریخــی کــه مســئوالن یــا دادگاه انتقــال شــا بــه کشــور 
ــاب  ــد، حس ــخیص می دهن ــر تش ــرتاض بی خط ــه اع ــیدگی ب ــئول را در دوره رس مس

شــود. 
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اگــر مــا نتوانیــم ارســال درخواســت یــا اجــرای تصمیــم انتقــال را در مهلــت مقــرر انجــام 

ــن  ــد. در ای ــان می یاب ــن پای ــال تحــت روال دوبلی ــل انتق ــه دلی ــم، بازداشــت شــا ب دهی

ــود. ــال می ش ــه اع ــول پیش-گفت ــی معم ــای زمان ــورت، محدوده ه ص

چــه اتفاقــی بــرای اطالعــات شــخصی کــه ارائــه می دهــم، می افتد؟ 

چگونــه مطمــن شــوم که از آنها ســوء اســتفاده منی شــود؟ 

مســئوالن کشــورهای دوبلیــن در دوره روال دوبلیــن داده هــا را فقــط بــرای ایفــای وظایــف 

مشــمول قوانیــن دوبلیــن و Eurodac مبادلــه می کننــد. در دوره روال دوبلیــن، حــق 

محافظــت از کلیــه مشــخصات فــردی و اطالعاتــی کــه دربــاره وضعیــت خــود و خانــواده 

خــود ارائــه کرده ایــد، بــرای شــا محفــوظ اســت. اطالعــات شــا فقــط بــرای دســتیابی بــه 

ــه کار گرفتــه می شــود.  اهــداف مشــخص شــده در قانــون ب

شا حق دسرتسی به این موارد را دارید: 

ــا،  ــن داده ه ــه ای ــد ک ــت کنی ــد درخواس ــا می توانی ــان. ش ــه خودت ــوط ب ــای مرب - داده ه

ــذف (در  ــا ح ــند) ی ــت باش ــه نادرس ــی ک ــالح (در صورت ــای Eurodac، اص ــامل داده ه ش

ــردازش شــده باشــند) شــوند.  ــی پ ــه طــور غیرقانون ــه ب ــی ک صورت

ــامل  ــخصی، ش ــای ش ــذف داده ه ــا ح ــالح ی ــت اص ــه درخواس ــه روش ارائ ــی ک - اطالعات

ــای  ــخصات نهاده ــامل مش ــات ش ــن اطالع ــد. ای ــخص می کنن ــای Eurodac، را مش داده ه

ذیصــالح مســئول روال دوبلیــن و مســئوالن ملــی حفاظــت از اطالعــات که وظیفه رســیدگی 

ــود.  ــد، می ش ــخصی را دارن ــات ش ــت از اطالع ــه حفاظ ــوط ب ــت های مرب ــه درخواس ب




