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 -7چگونه میتوان اقام ٔه ذکر شده را ارایه نمود؟
تجارب گذشته نشان میدهد كه بهتر است همچو اقامه ها به
مشور ٔه وکالی مسلکی و با تجرب ٔه بخش حقوق پناهندگی انجام
پذیرد.
چه باید کرد؟
جهت کسب معلومات بیشتر پیرامون اقامه در برابرعدم اجراآت
حقوق پناهجویى تان بهتر است با دارالوکال ٔه شلومِر و
براى
ِ
شپرلدر تماس شوید.
ِ
لطفا اول وقت مالقات یا ترمین بگیرید و در زمان معینه تمامی
اسناد دست داشته مثل تقاضانام ٔه پناهندگی ،کارت هویت یا اَوس
وایس ،اسناد عواید یا کمک پولی دولت و احتماالً فیصل ٔه محکمه
و… را براى بررسی دوسی ٔه تان باخود داشته باشید.
مشور ٔه اولی ٔه اقام ٔه عدم اجراات و جریان پناهجویی رایگان است.
ٰ
دعوى دفاع
اگر ضرورت به ترتیب نمودن به اصطالح صورت
ازحق پناهندگى در محكمه گردد  ،بازهم براى شما رایگان
خواهد بود ،اما مشوره درمسائل دیگر حقوقی از قبیل الحاق
باخانواده،اجازه کار و … یك مبلغ پول ناچیز ،كه قبالً مشخص
میگردد ،قابل پرداخت مى باشد.
مشوره ها صرف به زبان های آلمانی و انگلیسی عرضه
میگردد ،اگر میخواهید به زبان دیگری باشد ،لطف نموده با خود
ترجمانبیاورید.

دارالوکال ٔه ( شلومیر و شپرل) بدون هر نوع هزین ٔه پنهانی یار و
یاور شماست).
تشكر از توجه تان
دارالوکال ٔه شلومِر و شپرل
شتاینهوفت  5تا 7
هوس اَم فلیت
 20459هامبورگ
یلفون00 669 317 - 40 49+:
فکس20 669 317 - 40 49+:
 ،صفح ٔه انترنیتی:
http://www.schloemer-sperl.de

 -1بررسی تقاضانام ٔه پناه جویی چه مدت زمانی را دربر
میگیرد؟
بعد از ارای ٔه تقاضای پناه جویی بررسی پرونده یا دوسی ٔه شما از
طرف ادارات مسوول میتواند سه ماه و یا کمتر از آن طول بکشد
اما به هیچ دلیل و عنوانی مثل کمبود كارمندان ،زیاد بودن
درخواست ها و… نمیتواند بررسی ها بیشتر ازسه ماه باشد.
 -2اگر بررسی تقاضانامه بیشتر از سه ماه به درازا بکشد ،چه
باید کرد؟
میتوانید باالی ادار ٔه مسوول به خاطر (عدم اجراات) در محاکم
مربوطه عارض شوید.
 -3ادعای عدم اجراات چگونه پیش برده میشود؟
در این حالت میتوانید به محکم ٔه اداری عارض شوید.
محکمه ادار ٔه مربوط را مکلف میسازد تا هرچه زودتر به دوسی ٔه
شما رسیدگی نماید .در صورت ضرورت محکمه تاریخ بررسی
را تعین خواهد کرد.
بعد از بررسی تقاضانام ٔه شما امکانات متفاوت وجود دارد.
اگر ادار ٔه مسوول تقاضای شما را مدلل دانست شما  ،مستحق
پناهندگی میباشید و قبول میشوید.
در صورتیكه تقاضای شما را مدلل نداند ،رد میشوید .دراین
صورت باید برضداین فیصله به محکم ٔه اداری اقام ٔه دعوا کرده
و همزمان تقاضای تطبیق نکردن فیصل ٔه اخراج از جمهوری
فدرال آلمان را نمایید ،که پروسه یى است نسبتا ً جنجالی .جداً
توصیه میگردد با وکالی مسلکی حقوق پناهجویان مراجعه
فرمایید  ،زیرا فیصل ٔه محکمه تعین کنند ٔه اقامه شما در آلمان است
و شانس بعدی ندارید.
 -4هزین ٔه اقام ٔه دعوای ( عدم اجراات ) چند است و چگونه باید
پرداخت؟
در صورتی که شما برند ٔه دعوا گردید تمامی هزینه ها مثل
مصرف وکیل مدافع  ،مصارف ادارى و… به اساس فیصل ٔه
محکمه  ،مربوط بازند ٔه قضیه میباشد ،در قضایای پناهجویی
محاکم طالب مصارف نمیشوند .بنأ شما متحمل هیچ مصرف و
هزینهٔ برای (وکیل یا محکمه) نمیباشید .اما بهتر است از قبل
تقاضای پرداخت مصارف احتمالی داده شود.
 -5نتیج ٔه اقام ٔه عدم اجراات چه خواهد بود؟
شانس برنده شدن کامالً باال و امیدوار کننده است ،مشروط براین
ٰ
دعوى به گون ٔه مسلکی و سه ماه بعد از تاریخ
که اقامهٔ
تقاضانامه صورت بگیرد.
 -6نتایج همچو اقامه ها چیست؟
نمیتوان گفت شما فوراً به صفت پناهنده شناخته میشوید (قبول
میشوید) اما مدت زمان انتظار که معموالً بیشتر از یك سال طول
میکشد ،کوتاه گردیده و نهایتا ظرف سه ماه آینده یعنی زودتر
تعین سرنوشت میگردید .ناگفته نباید گذاشت عارض شدن شما به
محکمه باعث تغییر روحیه و برخورد کارمندان ادار ٔه مسوول
نمیگردد.
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