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"من در روال دوبلین
)(DUBLIN PROCEDURE
هستم .این به چه معناست؟"
B
روال دوبلین  -اطالعات ویژه متقاضیان حامیت بیناملللی مشمول روال دوبلین ،بر اساس
ماده  4از قانون شامره ( 604/2013اتحادیه اروپا)

1

ایــن کتابچــه بــه ایــن دلیــل در اختیــار شــا قــرار گرفتــه اســت کــه شــا خواســتار
حامیــت بیناملللــی (پناهندگــی) در ایــن کشــور یــا یــک کشــور "دوبلیــن" دیگــر
شــدهاید و مســئوالن ایــن کشــور بنــا بــه دالیلــی بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه ممکــن
اســت رســیدگی بــه درخواســت شــا بــه آن کشــور دیگــر ســپرده شــود.
کشــور مســئول رســیدگی طــی فرآینــدی کــه یکــی از قوانیــن اتحادیــه اروپــا موســوم
بــه "قانــون دوبلیــن" آن را تعریــف کــرده اســت ،مشــخص میشــود .ایــن فرآینــد "روال
دوبلیــن" نــام دارد .در ایــن کتابچــه بــه پرســشهای متــداول مربــوط بــه ایــن روال
پاســخ داده شــده اســت.
اگــر مطلبــی در ایــن کتابچــه وجــود دارد کــه شــا آن را منیفهمیــد ،از مســئوالن خــود
ســوال کنیــد.

ایــن کتابچــه فقــط ب ـرای اطالعرســانی اســت .هــدف از تهیــه ایــن کتابچــه ،ارائــه اطالعــات مفیــد دربــاره روال دوبلیــن بــه
متقاضیــان حامیــت بیناملللــی اســت .ایــن کتابچــه بــه تنهایــی حقــوق یــا وظایــف قانونــی را ایجــاد منیکند/شــامل منیشــود.
حقــوق و وظایــف دولتهــا و اشــخاص مشــمول روال دوبلیــن در قانــون ( 604/2013اتحادیــه اروپــا) آمــده اســت.
حق کپی رایت اتحادیه اروپا 2014
کپــی مجــدد ایــن نرشیــه مجــاز اســت .ب ـرای اســتفاده از تصاویــر اف ـراد یــا کپــی آنهــا بایــد از اف ـراد دارای حــق کپــی رایــت
مجــوز الزم کســب شــود.

2

IS

SE

FI

NO

EE
LV
DK

IE

LT
UK
NL

PL
DE

BE
LU

CZ
SK

FR
AT

HU
RO

HR

LI

CH

SI
IT

PT

BG

ES

EL

CY

MT

کشــورهای دوبلیــن 28 ،کشــور اتحادیــه اروپــا (اتریــش ) ،(ATبلژیــک ) ،(BEبلغارســتان )،(BG
کرواســی ) ،(HRقــرس ) ،(CYجمهــوری چــک ) ،(CZدامنــارک ) ،(DKاســتونی ) ،(EEفنالنــد )،(FI
فرانســه ) ،(FRآملــان ) ،(DEیونــان ) ،(ELمجارســتان ) ،(HUایرلنــد ) ،(IEایتالیــا ) ،(ITالتویــا )،(LV
لیتوانــی ) ،(LTلوکزامبــورگ ) ،(LXمالــت ) ،(MTهلنــد) ،(NLلهســتان ) ،(PLپرتقــال ) ،(PTرومانــی
) ،(ROاســلواکی ) ،(SKاســلوانی ) ،(SIاســپانیا ) ،(ESســوئد ) ،(SEبریتانیا ) )(UKو  4کشور «وابسته»
بــه قانــون دوبلیــن (نــروژ ) ،(NOایســلند ) ،(ISســوییس ) (CHو لیخنتاشــتاین ) )(LIهســتند..
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چرا مشمول روال دوبلین شدهام؟
"قانــون دوبلیــن" در ســطح منطقــه جغرافیایــی کــه شــامل  32کشــور اســت ،عــال
میشــود .کشــورهای دوبلیــن عبارتنــد از :اتریــش ) ،(ATبلژیــک ) ،(BEبلغارســتان )،(BG
کرواســی ) ،(HRقــرس ) ،(CYجمهــوری چــک ) ،(CZدامنــارک ) ،(DKاســتونی )،(EE
فنالنــد ) ،(FIفرانســه ) ،(FRآملــان ) ،(DEیونــان ) ،(ELمجارســتان ) ،(HUایرلنــد )،(IE
ایتالیــا ) ،(ITالتویــا ) ،(LVلیتوانــی ) ،(LTلوکزامبــورگ ) ،(LXمالــت ) ،(MTهلنــد)،(NL
لهســتان ) ،(PLپرتقــال ) ،(PTرومانــی ) ،(ROاســلواکی ) ،(SKاســلوانی ) ،(SIاســپانیا
) ،(ESســوئد ) ،(SEبریتانیــا ) )(UKو  4کشــور "وابســته" بــه سیســتم دوبلیــن (نــروژ
) ،(NOایســلند ) ،(ISســوییس ) (CHو لیخنتاشــتاین ). )(LI
روال دوبلیــن ،کشــوری را کــه مســئول رســیدگی بــه درخواســت پناهندگــی شــا خواهــد
بــود ،مشــخص میکنــد .یعنــی ،شــا ممکــن اســت از ایــن کشــور بــه کشــور دیگــری کــه
مســئول بررســی درخواســت شامســت ،منتقــل شــوید.
روال دوبلین دو هدف را دنبال میکند:
•حصــول اطمینــان از رســیدن درخواســت پناهندگــی بــه نهــاد مســئول رســیدگی در
آن کشــور،
•حصــول اطمینــان از ایــن کــه شــا نتوانیــد ب ـرای متدیــد مجــوز اقامــت خــود در
کشــورهای دوبلیــن ،چندیــن درخواســت پناهندگــی را در کشــورهای مختلــف ارائــه
کنیــد.
تــا زمــان مشــخص شــدن کشــور مســئول رســیدگی بــه درخواســت شــا ،نهادهــای ایــن
کشــور جزییــات درخواســت شــا را بررســی منیکننــد.
توجــه :شــا نبایــد بــه کشــور دوبلیــن دیگــری برویــد .اگــر بــه کشــور دوبلیــن دیگــری
برویــد ،شــا بــه اینجــا یــا کشــور دیگــری کــه قبـاً در آنهــا خواســتار پناهندگــی شــدهاید،
بازگردانــده میشــوید .چشمپوشــی از درخواسـتتان در اینجــا ،کشــور مســئول را تغییــر
منیدهــد .اگــر خــود را مخفــی کنیــد یــا ف ـراری شــوید ،احتــال بازداشــت شــا وجــود
خواهــد داشــت.
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اگــر قبــاً در یکــی از کشــورهای دوبلیــن اقامــت داشــتهاید و پیــش از ورود بــه ایــن
کشــور از منطقــه کشــورهای دوبلیــن خــارج شــدهاید ،بایــد ایــن موضــوع را بــه مــا
اطــاع دهیــد .ایــن موضــوع مهــم اســت زی ـرا 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 ،مثـاً مهــر منــدرج بــر روی گذرنامــه،
رای بازگشــت یــا اخ ـراج یــا مــدارک رســمی نشــان دهنــده اقامــت یــا کار در خــارج از
کشــورهای دوبلیــن ،درخواســت شــود.
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چــه اطالعاتــی را بایــد حتـاً در اختیــار مســئوالن قـرار دهــم؟ چگونه
میتوانــم ایــن اطالعــات را بــه اطــاع مســئوالن برســانم؟
بـرای تعییــن کشــور مســئول رســیدگی بــه درخواســت پناهندگــی شــا ،احتــاالً بــا شــا
مصاحبــه میشــود .در جلســه مصاحبــه" ،روال دوبلیــن" بـرای شــا رشح داده میشــود.
شــا بایــد کلیــه اطالعاتــی را کــه دربــاره حضــور بســتگان یــا اعضــای خانوادهتــان در هــر
یــک از کشــورهای دوبلیــن داریــد ،بــه همـراه ســایر اطالعاتــی کــه فکــر میکنیــد ممکــن
اســت در تعییــن کشــور مســئول موثــر واقــع شــود ،بــه مــا ارائــه مناییــد (بـرای 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.
ب ـرای کمــک بــه فرآینــد تعییــن کشــور مســئول رســیدگی بــه درخواســت شــا ،کلیــه
اطالعــات مرتبــط را در اختیــار مــا ق ـرار دهیــد.
مصاحبــه بــه زبانــی کــه شــا بــه آن مســلط هســتید یــا بــه زبانــی کــه احتــاالً بــه آن
مســلط هســتید و میتوانیــد بــا آن ارتبــاط برق ـرار کنیــد ،برگ ـزار میشــود.
اگــر موفــق بــه فهمیــدن زبــان مــورد اســتفاده نشــدید ،میتوانیــد خواســتار اســتفاده
از مرتجــم شــوید .مرتجــم فقــط بایــد آنچــه را کــه مصاحبهکننــده بــه زبــان م ـیآورد،
ترجمــه کنــد .مرتجــم نبایــد دیدگاههــای خــود را بــه گفتههــای مصاحبهکننــده بیفزایــد.
اگــر در فهمیــدن گفتههــای مرتجــم دچــار مشــکل شــدید ،بایــد موضــوع را بــه مــا و/یــا
وکیــل خــود اطــاع دهیــد.
مصاحبــه ،محرمانــه برگــزار میشــود .یعنــی هیــچ یــک از مطالبــی کــه شــا ارائــه
میکنیــد ،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 ،قـرار منیگیــرد.
حــق مصاحبــه تنهــا در صورتــی از شــا ســلب میشــود کــه قب ـاً ایــن اطالعــات را از
راههــای دیگــر ،پــس از آگاهــی یافــن از روال دوبلیــن و پیامدهــای آن بــر روی وضعیــت
شــا ،ارائــه کــرده باشــید .اگــر بــا شــا مصاحبــه نشــود ،میتوانیــد اطالعــات تکمیلــی
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
انتخــاب میکننــد؟
دالیــل متعــددی در انتخــاب کشــور مســئول رســیدگی بــه درخواســت شــا نقــش دارد .ایــن
دالیــل بــه ترتیــب اهمیــت قانونــی آنهــا اعــال میشــوند .اگــر یــک دلیــل نامرتبــط تلقــی
شــود ،دلیــل بعــدی مــورد توجــه قـرار میگیــرد و فرآینــد بــه همیــن ترتیــب ادامــه مییابــد.
دالیل ،به ترتیب اهمیت ،به عوامل زیر مربوط هستند:
•یکــی از اعضــای خانــواده شــا (شــوهر یــا همــر ،کــودکان زیــر  18ســال)
از حامیــت بیناملللــی برخــوردار شــده باشــد یــا در یــک کشــور دوبلیــن دیگــر
خواســتار پناهندگــی شــده باشــد،
بنابرایــن ،الزم اســت کــه پیــش از گرفتــه شــدن اولیــن تصمیــم دربــاره درخواســت
پناهندگــی شــا ،مــا را از حضــور احتاملــی بســتگان خــود در کشــور دوبلیــن دیگــر آگاه
کنیــد .اگــر بخواهیــد بــا اعضــای خانــواده خــود بــه یــک کشــور ســفر کنیــد ،شــا و آنهــا
بایــد ایــن متایــل خــود را بــه صــورت کتبــی اب ـراز کنیــد.
•کشور دوبلین دیگری قبالً برای شام روادید یا مجوز اقامت صادر کرده باشد،
•از شــا در کشــور دوبلیــن دیگــری انگش ـتنگاری شــده باشــد (و اطالعــات آن در
پایــگاه داده  Eurodacذخیــره شــده باشــد ،
•مدارکــی دال بــر ســفر شــا بــه یــک کشــور دوبلیــن دیگــر یــا عبــور شــا از یــک
کشــور دوبلیــن وجــود داشــته باشــد ،حتــی اگــر در آنجــا از شــا انگشــتنگاری
نشــده باشــد.

اطالعــات بیشــر دربــاره  Eurodacدر صفحــه  8کتابچــه آمــده اســت "مــن از کشــورهای عضــو  EUدرخواســت
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 میآیــد؟
در صــورت بــرآورده شــدن همــه رشایــط زیــر ،مــادر ،پــدر ،فرزنــد ،بـرادر یــا خواهــر شــا
میتواننــد 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 شام به کمک دیگری که میتواند از خودش نگهداری کند ،نیازمند باشد.
کشــور محــل ســکونت فرزنــد ،خواهر/بـرادر یــا والدیــن بایــد معمــوالً مســئولیت بررســی
درخواســت شــا را بپذیــرد ،بــه رشطــی کــه پیوندهــای خانوادگــی شــا در کشــور مبــداء
شــا برقــرار باشــد .همچنیــن از شــا خواســته میشــود تــا متایــل خــود بــه تشــکیل
دوبــاره خانــواده را بــه صــورت کتبــی اب ـراز کنیــد.
اگــر ســاکن کشــور محــل ســکونت فرزنــد ،خواهر/بـرادر یــا والدین باشــید ،یــا اگر در کشــوری
غیــر از محــل ســکونت بســتگان خــود ســاکن باشــید ،میتوانیــد بـرای 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.
عــاوه بــر ایــن امــکان ،در هــر مرحلــه از روال پناهندگــی میتوانیــد بــه دالیــل انســانی،
خانوادگــی یــا فرهنگــی خواســتار پیوســن 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 میشــود تــا موافقــت کتبــی
خــود را بــا ایــن موضــوع اعــام کنیــد .الزم اســت کــه کلیــه دالیل انســانی مربــوط بــه متایل به
بررســی درخواسـتتان در ایــن کشــور یــا کشــور دیگــر را بــه مــا اعــام کنیــد.
در صــورت مطــرح شــدن مســائل رابط ـهای ،وابســتگی یــا انســانی ،ممکــن اســت از
شــا خواســته شــود کــه توضیحــات یــا مــدرک پشــتیبان ادعــای خــود را ارائــه کنیــد.
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اگــر بیــار باشــم یــا نیــاز ویــژهای داشــته باشــم ،چــه وضعیتــی
پیــش میآیــد؟
مســئوالن اینجــا بـرای ارائــه خدمــات درمانــی مناســب بــه شــا ،بایــد از نیازهــای ویــژه
احتاملــی شــا ،از جملــه وضعیــت جســمی شــا ،آگاه باشــند ،بــه ویــژه اگــر مشــمول
یکــی از رشایــط زیــر باشــید:
•معلولیت،
•بارداری،
•ابتال به بیامری خطرناک،
•داشــن ســابقه قـرار گرفــن در معــرض شــکنجه ،تجــاوز یــا انــواع خطرنــاک آزارهــای
روانــی ،جســمی و جنســی.
اگــر اطالعــات پزشــکی خــود را در اختیــار مــا گذاشــته باشــید و قـرار بــر ایــن شــود کــه
شــا بــه کشــور دیگــری منتقــل شــوید ،بـرای انتقــال اطالعــات پزشــکی شــا بــه کشــوری
کــه شــا قــرار اســت بــه آن منتقــل شــوید ،موافقــت شــا را جلــب خواهیــم کــرد.
مخالفــت شــا بــا ایــن مســاله ،مانــع انتقــال اطالعــات پزشــکی شــا میشــود ولــی
مانعــی در مســیر انتقــال شــا بــه کشــور مســئول ایجــاد منیکنــد .توجــه داشــته باشــید
کــه اگــر موافقــت خــود را بــا ارســال اطالعــات پزشــکی خــود بــه کشــور دیگــر اعــام
نکنیــد ،کشــور دیگــر منیتوانــد نیازهــای ویــژه شــا را تامیــن منایــد.
در نظــر داشــته باشــید کــه اطالعــات پزشــکی شــا را کارشناســان ملــزم بــه رازداری بــه
صــورت محرمانــه پــردازش میکننــد.

فرآینــد تعییــن کشــور مســئول پــردازش درخواســت مــن چقــدر
طــول میکشــد؟ رونــد رســیدگی بــه درخواســت مــن چقــدر طــول
میکشــد؟

اگــر مســئوالن ایــن کشــور بــه ایــن نتیجــه برســند کــه مــا مســئول بررســی درخواســت
پناهندگــی شــا هســتیم ،یعنــی شــا میتوانیــد 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 میافتد؟
اگــر تشــخیص دهیــم کــه کشــور دیگــری مســئول رســیدگی بــه درخواســت شامســت،
از آن کشــور میخواهیــم تــا ایــن مســئولیت را ظــرف مــدت  3مــاه از تاریــخ تســلیم
درخواســت شــا در کشــور مــا ،بپذیــرد.
هــر چنــد ،اگــر مســئولیت کشــور دیگــر بــر اســاس دادههــای انگشـتنگاری شــا ثابــت
شــود ،درخواســت پذیــرش مســئولیت ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ دریافــت نتایــج از
 Eurodacبــه کشــور دیگــر فرســتاده میشــود.
•اگــر ب ـرای نخســتین بــار در یــک کشــور دوبلیــن خواســتار پناهندگــی شــوید ولــی
کشــور دوبلیــن دیگــری بــر اســاس دالیــل محکــم مســئول رســیدگی بــه درخواســت
پناهندگــی شــا شــناخته شــود ،مــا از آن کشــور میخواهیــم تــا بــرای "پذیــرش
مســئولیت" پرونــده شــا 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 زمانــی پاســخ درخواســت را
ارائــه نکنــد ،چنیــن فــرض مــی شــود کــه مســئولیت درخواســت شــا را پذیرفتــه اســت.
•اگــر قب ـاً در کشــور دوبلیــن دیگــری غیــر از کشــور فعلــی محــل ســکونت خــود
خواســتار پناهندگــی شــده باشــید ،از آن کشــور میخواهیــم تــا بـرای "پــس گرفــن"
شــا 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 زمانــی پاســخ درخواســت را ارائــه نکنــد ،چنیــن فــرض مــی شــود کــه مســئولیت
درخواســت شــا را پذیرفتــه اســت و بــا پــس گرفــن شــا موافــق اســت.
هــر چنــد ،اگــر در ایــن کشــور خواســتار پناهندگــی نشــوید و درخواســت پناهندگــی
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قبلــی شــا در کشــور دیگــر بــر اســاس رای نهایــی رد شــود ،مــا میتوانیــم درخواســت
پــس گرفــن شــا را بــه کشــور مســئول بفرســتیم یــا شــا را بــه وطنتــان ،محــل اقامــت
دائمتــان یــا یــک کشــور امــن دیگــر منتقــل کنیــم.
اگــر کشــور دیگــر مســئولیت رســیدگی بــه درخواســت شــا را بپذیــرد ،شــا از تصمیــم
مــا آگاه خواهیــد شــد:
•درخواست پناهندگی شام را در این کشور بررسی منیکنیم و،
•شام را به کشور مسئول منتقل میکنیم.
انتقــال شــا ظــرف مــدت  6مــاه از تاریــخ پذیــرش مســئولیت در کشــور دیگــر ،یــا ،اگــر
شــا بــه رای معــرض باشــید ،ظــرف مــدت  6مــاه از تاریــخ صــدور رای دادگاه دربــاره
لــزوم انتقــال شــا بــه آن کشــور ،صــورت میگیــرد .اگــر از دســرس 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 ،محدودههــای زمانــی کوتاهتــری اعــال میشــود (ب ـرای کســب اطالعــات بیشــر
بــه بخــش ویــژه بازداشــت مراجعــه کنیــد).
کشــور مســئول بــا شــا ماننــد یــک پناهجــو رفتــار میکنــد و شــا از کلیــه حقــوق
مرتبــط برخــوردار میشــوید .اگــر قبــاً در آن کشــور بــرای پناهندگــی اقــدام نکــرده
باشــید ،پــس از ورودتــان بــه آنجــا فرصــت ارائــه درخواســت پناهندگــی بــه شــا داده
میشــود.
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اگــر بــه تصمیــم انتقــال بــه کشــور دیگــر معــرض باشــم ،چــه
میشــود؟
شــا میتوانیــد مخالفــت خــود را بــا تصمیــم انتقــال بــه کشــور دوبلیــن دیگــر اعــام
کنیــد .بــه ایــن اقــدام "اســتیناف" یــا "اع ـراض" میگوینــد.
شــا میتوانیــد خواســتار تعلیــق انتقــال تــا زمــان مشــخص شــدن نتیجــه اســتیناف یــا
اع ـراض شــوید.
اطالعــات مربــوط بــه نهادهــای مســئول رســیدگی بــه اعـراض در ایــن کشــور در انتهــای
ایــن کتابچــه آمــده اســت.
از زمــان دریافــت رای انتقــال از مســئوالن مــر  ۱۲روز (ســه هفتــه) فرصــت داریــد تــا
اعـراض احتاملــی خــود را بــه دادگاه امورمهاجــرت تســلیم کنیــد .اعـراض یــا درخواســت
بازنگــری خــود را بایــد حتـاً در مهلــت مقــرر تســلیم کنیــد.
شــا  ۱۲روز (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 میگیــرد .اگــر درخواســت تعلیــق انتقــال شــا رد شــود ،دالیــل آن
بــه آگاهــی شــا میرســد.
طــی ایــن فرآینــد ،شــا حــق اســتفاده از کمــک حقوقــی و در صــورت لــزوم کمــک زبانــی
را داریــد .کمــک حقوقــی بــه معنــی اســتفاده از وکیــل ب ـرای آمــاده ســازی مــدارک و
پذیرفــن وکالــت شــا در دادگاه اســت.
اگــر توانایــی پرداخــت هزینههــا را نداشــته باشــید میتوانیــد ب ـرای اســتفاده رایــگان از
ایــن کمــک اقــدام کنیــد .اطالعــات مربــوط بــه ســازمانهای ارائهدهنــده کمــک حقوقــی
در انتهــای ایــن کتابچــه آمــده اســت.
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آیا ممکن است من بازداشت شوم؟

دالیــل دیگــری ممکــن اســت ب ـرای بازداشــت شــا وجــود داشــته باشــد ولــی در حــوزه
روال دوبلیــن ،فقــط در صورتــی ممکــن اســت بازداشــت شــوید کــه مســئوالن مــا
تشــخیص دهنــد کــه احتــال ف ـراری شــدن شــا بــه دلیــل عــدم متایــل بــه انتقــال بــه
کشــور دوبلیــن دیگــر ،وجــود دارد.

این یعنی چه؟

اگــر مســئوالن مــا تشــخیص دهنــد کــه احتــال دور شــدن شــا از دســرس مــا وجــود
دارد -مث ـاً بــا توجــه بــه وجــود ســابقه اقــدام مشــابه یــا بیتوجهــی شــا بــه وظایــف
گزارشدهــی -آنهــا ممکــن اســت شــا را در هــر مقطــع از روال دوبلیــن بازداشــت کننــد.
دالیــل توجیهکننــده بازداشــت شــا در قانــون ذکــر شــده اســت .ب ـرای بازداشــت شــا
منیتــوان 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 اعـراض کنیــد .همچنیــن بـرای اعـراض بــه حکــم بازداشــت میتوانیــد
از کمــک حقوقــی اســتفاده کنیــد.
اگــر طــی روال دوبلیــن بازداشــت شــوید ،بــازه زمانــی روال بـرای شــا بــه ایــن صــورت
خواهــد بــود:
•ظــرف مــدت  1مــاه از زمــان دریافــت درخواســت پناهندگــی شــا ،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 شــا بایــد ظــرف مــدت  6هفتــه از تاریــخ پذیــرش درخواســت مســئولیت
در کشــور دیگــر ،صــورت بگیــرد .اگــر بــه تصمیــم انتقــال معــرض باشــید ،مهلــت 6
هفتـهای ممکــن اســت از تاریخــی کــه مســئوالن یــا دادگاه انتقــال شــا بــه کشــور
مســئول را در دوره رســیدگی بــه اعــراض بیخطــر تشــخیص میدهنــد ،حســاب
شــود.
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اگــر مــا نتوانیــم ارســال درخواســت یــا اجـرای تصمیــم انتقــال را در مهلــت مقــرر انجــام
دهیــم ،بازداشــت شــا بــه دلیــل انتقــال تحــت روال دوبلیــن پایــان مییابــد .در ایــن
صــورت ،محدودههــای زمانــی معمــول پیش-گفتــه اعــال میشــود.

چــه اتفاقــی بـرای اطالعــات شــخصی کــه ارائــه میدهــم ،میافتد؟
چگونــه مطمــن شــوم که از آنها ســوء اســتفاده منیشــود؟
مســئوالن کشــورهای دوبلیــن در دوره روال دوبلیــن دادههــا را فقــط بـرای ایفــای وظایــف
مشــمول قوانیــن دوبلیــن و  Eurodacمبادلــه میکننــد .در دوره روال دوبلیــن ،حــق
محافظــت از کلیــه مشــخصات فــردی و اطالعاتــی کــه دربــاره وضعیــت خــود و خانــواده
خــود ارائــه کردهایــد ،بـرای شــا محفــوظ اســت .اطالعــات شــا فقــط بـرای دســتیابی بــه
اهــداف مشــخص شــده در قانــون بــه کار گرفتــه میشــود.
شام حق دسرتسی به این موارد را دارید:
 دادههــای مربــوط بــه خودتــان .شــا میتوانیــد درخواســت کنیــد کــه ایــن دادههــا،شــامل دادههــای  ،Eurodacاصــاح (در صورتــی کــه نادرســت باشــند) یــا حــذف (در
صورتــی کــه بــه طــور غیرقانونــی پــردازش شــده باشــند) شــوند.
 اطالعاتــی کــه روش ارائــه درخواســت اصــاح یــا حــذف دادههــای شــخصی ،شــاملدادههــای  ،Eurodacرا مشــخص میکننــد .ایــن اطالعــات شــامل مشــخصات نهادهــای
ذیصــاح مســئول روال دوبلیــن و مســئوالن ملــی حفاظــت از اطالعــات که وظیفه رســیدگی
بــه درخواســتهای مربــوط بــه حفاظــت از اطالعــات شــخصی را دارنــد ،میشــود.
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