
 من می خواهم برای حمایت بین المللی در کرواسی درخواست بدهم !  نحوه و رویه آن چیست؟

 المللیها برای حفاظت بینرویه بررسی درخواست

 

 قانون حفاظت بین المللی و موقت(. 33)ماده  .ماده قانون بیان شده 1

 

 کجا :

 گذرگاه مرزی، در اولین پاستگاه یا اداره پلیس (الف( در مناطق مرزی، بالفاصله پس از ورود به کرواسی )در 

 ب( اگر شخص در خاک کرواسی باشد  ، یا در یک ایستگاه پلیس / اداره  پلیس یا در یک مرکز پذیرش برای اتباع خارجی باشد.

 ج( یا به طور استثنا  در پناهگاه متقاضیان حفاظت بین المللی

 

 چگونه؟

ه شده به هر زبان، بدون تأخیر برای بیان نیاز به حمایت بین المللی در صورت خطر جانی یا الف( شفاهی یا کتبی، امضاء و نوشت

 آزار و اذیت

 مهمی باید بدانم؟ هایچه چیز

الف( همچنین می توانید در صورت عبور غیرقانونی از مرز دولتی یا اقامت غیرقانونی بدون تأخیر و با توجیه دالیل عبور یا اقامت 

 است حمایت کنید.غیرقانونی درخو

 ب( حق داشتن مترجم دارید

 سال گرفته شود. 14ج( پس از ابراز قصد، اثر انگشت و عکس برای افراد باالی 

 د( با ابراز قصد خود جویای حمایت بین المللی می شوید و حقوقی کسب می کنید

 (TPCSیا تریلیه/تووارنیک  (Ježevo)رش یژووه  ه( در پناهگاه متقاضیان حفاظت بین المللی پورین، به طور استثنایی در مرکز پذی

(Trilj / Tovarnik  .به شما اسکان داده می شود  

 

 

 قانون حفاظت بین المللی و موقت( 34ارائه درخواست حفاظت بین المللی )ماده  .2

 کجا و چگونه؟ 

ً به صورت شفاهی و با حضور مترجم با زبانی که می توانید با آن ا رتباط برقرار کنید و درک کنید، در کمپ درخواست مستقیما

مهاجرین از شما گرفته می شود. می توانید  در زمان مصاحبه مسئول و/یا مترجم  فردی همجنس )مرد یا زن( شما باشد را درخواست 

 نمایید.

  چه سواالتی از من پرسیده خواهد شد؟

مقام مسئول از شما اصل و نسبتان و اطالعات شخصیتان را، مسیری که تا کرواسی پیموده اید و دالیلی که چرا به دنبال محافظت  

. این شامل شرح مفصلی از شرایط آزار و شکنجه شما از کشور مبدأتان، آنچه در کشور مبدأ می پرسدبین المللی هستید از شما 

 شورتان، عامالن آزار و شکنجه و دالیل دیگری که مانع از بازگشت شما به کشورتان می شود،تجربه کرده اید، دالیل ترک ک



 بعد از درخواست چه چیزی دریافت می کنم؟ 

پس از ارسال درخواست، کارت متقاضی برای تأیید حق اقامت و آدرس اقامت شما در جمهوری کرواسی در طی مراحل مشخص، 

 برای شما صادر می گردد.

 قانون حفاظت بین المللی و موقت( 35مصاحبه با متقاضیان )طبق ماده . 3

 چه زمانی و چگونه؟

بعد از مدتی معین معموالً بعد از چند هفته برای مصاحبه با یکی از مقامات وزارتخانه دعوت می شوید که بدون توجه به اینکه آیا 

رکت کنید. یک مترجم به زبانی که شما صحبت می کنید و می فهمید نیز نماینده قانونی دارید یا وکیل ، باید شخصاً در آن مصاحبه ش

در مصاحبه شرکت می کند. مسئول و مترجم ممکن است بنا به درخواست شما از جنس شما باشند که باید قبل از درخواست حفاظت 

 لسات بیشتر دعوت می شود.بین المللی به مقام رسمی اطالع دهید. در صورت لزوم، از شما به جلسات بعدی مصاحبه یا ج

 چه اطالعاتی باید ارائه نمایم ؟

جلسه مصاحبه در تصمیم گیری در مورد درخواست شما برای حمایت بین المللی بسیار مهم است. الزم است تمام حقایق و شرایط 

در درخواست شما آورده شده و مربوط به درخواست خود را صادقانه و کامل بیان کنید. سواالت پرسیده شده بر اساس دالیلی است که 

نیازمند توضیحات بیشتر شماست که باید معتبر و قانع کننده باشد. تمام اسناد موجود و شواهد موجود را برای اثبات ادعای خود به 

 .جلسه مصاحبه  بیاورید که ممکن است به دالیل و گفته های شما کمک کند

 د درخواست من به چه چیزی بستگی دارد؟ارزیابی حقایق و شرایط ، تصمیم گیری در مور .4

 :هنگام تصمیم گیری، موارد زیر ارزیابی می شود

 اظهارات شما و شواهد موجود در پیوست .1

ها و نهادهای اروپایی که با حمایت از حقوق بشر های سازمانشرایط کشور مبدأ شما، از جمله قوانین و مقررات کشور و گزارش .2

 .سروکار دارند

 یت و شرایط شخصی شماموقع .3

 فعالیت های پس از خروج از کشور مبدا .4

 امکان حفاظت مؤثر در بخش دیگری از کشور مبدا .5

 ارزیابی امنیتی .6

 . تصمیم در مورد حفاظت بین المللی، چه کسی در مورد درخواست من تصمیم می گیرد؟ 5

 گی در مرحله اول وزارت داخله کشور، اداره اتباع خارجی و پناهند

 چه مدت زمانی باید منتظر جواب خود باشم ؟

 .وزارت کشور باید حداکثر ظرف شش ماه از روز ارائه درخواست متقاضی  در مورد درخواست تصمیم گیری کند

 :قابل تمدید  تا 

ن متقاضی حفاظت ماه به دلیل پیچیدگی درخواست، تعداد زیاد درخواست های همزمان و اقدام بر خالف تعهدات خود به عنوا 9الف( 

 بین المللی

 ب( سه ماه دیگر برای اطمینان از رسیدگی کامل به درخواست شما

 



ماه قابل اتخاذ نباشد، حداکثر  18در صورتی که به دلیل وضعیت موقت نامشخص در کشور مبدأ، این تصمیم به طور موجهی ظرف 

 .ماه از تاریخ درخواست اتخاذ خواهد شد 21

 

 جواب و تصمیم در مورد پناهندگی  چیست؟نتایج احتمالی  .6

 :تصمیمی که شخصاً به شما یا نماینده شما ارسال می شود ممکن است

 :درخواست شما را تایید کنید .1

 الف( و پناهندگی به رسمیت شناخته شده است

 ب( در بخشی که به شما حفاظت مقطعی  داده شده است

 

 :درخواست شما را رد  شده باشد .2

 شرایط پناهندگی یا حفاظت مقطعی را ندارید الف( اگر

ب( اگر شرایط پناهندگی یا حفاظت مقطعی برآورده شده باشد ولی حکم ردی داشته باشد )نگاه کنید به: جوابیه شما بیان می کند که 

 شرایط برای پناهندگی برآورده شده است، اما حمایت به رسمیت شناخته نشده است. چرا؟ (

خواست به دلیل مثالً بی اساس باشد. ارائه اطالعاتی که برای تصمیم گیری مهم نیست یا اطالعات نادرست ج( در صورتی که در

 ارائه داده باشید.

 

 :درخواست رد شود زیرا .3

 الف( حفاظت بین المللی را در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را داشته باشید.

 دیگری داشته باشید که در آن حقوق و پذیرش مجدد را تضمین می نماید.ب( حفاظت بین المللی را در کشور ثالث 

 ج( امکان دارد که شما در خواست پناهجویی در  کشور ثالث ایمن یا موسسه کشور ثالث ایمن اروپایی ارائه داده باشید.

 

 ای حفاظت بین المللی شود؟()نگاه کنید به: چه اقداماتی می تواند منجر به تعلیق روند  درخواست من بر تعلیق رویه .4

 

 

 گزینه های من در صورت جواب و تصمیم منفی چیست؟ .7

پس از ابالغ رای به شما می توانید در مهلت تعیین شده به دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایید. بدین صورت که ،به شما همچنین 

 .کرد که می توانند به شما کمک حقوقی رایگان ارائه دهندلیستی از وکال و ارائه دهندگان کمک های حقوقی را دریافت خواهید 

 

 چه اقداماتی می تواند منجر به تعلیق روند تأیید درخواست حفاظت بین المللی من شود؟ .8

شود اگر درخواست خود را پس بگیرید، روند اعطای حفاظت بین المللی به حالت تعلیق در خواهد آمد. طبق قانون، در نظر گرفته می

 :اید اگراز درخواست  خود انصراف دادهکه 



در پناهگاه حاضر نمی شوید یا از ارائه درخواست اجتناب می کنید و غیبت خود را ظرف دو روز از روز مقرر برای ورود به  .1

 کمپ توجیه نمی نمایید، و در روز تعیین شده برای ارسال درخواست حضور ندارید.

 ت خود را ظرف دو روز توجیه نمی کنیدبه احضاریه پاسخ نمی دهید و غیب -2

 شما کمپ را برای بیش از دو روز بدون اجازه نامه کمپ ترک می کنید .3

 از درخواست پناهجویی خود صرف نظر می کنید .4

 

 .می توانید ظرف هشت روز از تاریخ ابالغ رای نسبت به این رای در دادگاه اداری شکایت کنید

 


