معلومات مربوط به طرزالعمل اتحادیه اروپا ()EC
بشماره  ،604/2013بتاریخ  62جون  6102برای تعیین معیارها و مكانیزمهای
انتخاب كشور عضو مسئول برای بررسی تقاضانامه محافظت بین المللی
كه یك تبعه كشور ثالث یا شخص بدون کشور در یكی از كشورهای عضو تسلیم كرده است
(كنوانسیون دوبلین )2
شما یك تقاضانامه محافظت بین المللی در اطریش تسلیم كردهاید .البته این بدان معنی نیست كه پروسه پناهندگی شما اجباراً در اطریش انجام
میشود .به اساس برخی پیششرطهای قانونی ،طبق كنوانسیون دوبلین  3یكی از كشورهای زیر ممكن است مسئول بررسی تقاضانامه
پناهندهگی شما باشد:
بلژیك ،بلغارستان ،جرمنی ،دانمارك ،فنلند ،فرانسه ،یونان ،ایرلند ،آیسلند ،ایتالیا ،کرواسی ،لیختن اشتاین ،لوكزامبورگ ،هالند ،ناروی،
پرتگال ،رومانی ،سویدن ،اسپانیا ،بریتانیا ،استونیا ،التویا ،لیتوانیا ،مالتا ،جمهوری اسلواك ،اسلوونی ،سوئیس ،جمهوری چك ،مجارستان و
قبرس.
اگر یكی از این كشورها مسئول بررسی تقاضانامه پناهندهگی شما باشد فلذا مسئولیت خود را اظهار كند ،اداره پناهندهگی فدرال یك حكم
صادر میكند مبنی بر اینكه اطریش دیگر مسئول پروسه پناهندگی شما نیست .شما متعاقبا ً به آن كشور منتقل میشوید.
مسئولیت كشور دیگر برای بررسی تقاضانامه پناهندهگی شما خاصه درموارد ذیل قابل اجرا تلقی میشود:
-

-

یك عضو بالفصل خانواده شما (همسر ،شریك زندگی ،فرزند صغیر مجرد؛ در صورتی که ثابت شده باشد صغیر زیر سن قانونی هستید:
پدر ،مادر یا فرد بالغی که طبق قانون یا عرف معمول کشور عضو ،نماینده قانونی شما است) یا در همان زمان دارای محافظت بین المللی
در یكی از كشورهای متذكره ساكن باشد یا یك تقاضانامه محافظت بین المللی تسلیم كرده باشد كه اولین حكم درباره ماهیت آن هنوز پابرجا
باشد.
یك سند اقامت داشته باشید كه یكی از كشورهای متذكره صادر كرده باشد یا در زمان ورود ویزای داشته باشید كه یك نمایندهگی دیپلماتیك
در یكی از كشورهای متذكره آن را صادر كرده باشد.
برای ورود به اروپا از طریق یكی از كشورهای متذكره سفر كردهاید یا به مدت بیشتر از  5ماه پس از ورودتان در آنجا اقامت كرده
باشید.
پیش از ورود به اطریش یك تقاضانامه محافظت بین المللی در یكی از كشورهای متذكره تسلیم كرده باشد (این امر میتواند از طریق
پرسشنامه  EURODACمشخص شود).
اگر دالیلی وجود داشته باشد مبنی بر اینكه یكی از كشورهای متذكره مسئول بررسی دوسیه شما است ،اداره پناهندهگی فدرال ممكن است طی
سه ماه پس از تسلیم تقاضانامه پناهندهگی شما یك تقاضانامه پذیرش به آن كشور ارسال كند .كشور مورد تقاضا باید طی مدت دوماه به این
تقاضانامه پاسخ دهد .اگر طی این مدت هیچ پاسخی دریافت نگردید چنین فرض میشود كه با تقاضانامه پذیرش موافقت گشته است .اگر شما
یك تقاضانامه پناهندهگی در یكی از كشورهای متذكره تسلیم كرده باشید ،پروسه كوتاه قابل اجرا تلقی میشود.
اگر تقاضانامه پذیرش صراحتا ً رد شده باشد ،تقاضای محافظت بین المللی شما در اطریش بررسی میشود.
اگر با تقاضای پذیرش موافقت شده باشد ،شما حكمی همراه با راهنمایی برای پروسههای استیناف دریافت میكنید و به كشور عضوی كه
مسئولیتش را اظهار داشته منتقل میشوید .فلذا آن كشور عضو پروسههای مربوط به سند پناهندهگی شما را اجرا مینماید.
اساسا ً انتقال باید ظرف  6ماه پس از موافقت كشور دیگر با تقاضای پذیرشی كه اداره پناهندهگی فدرال ارسال كرده ،انجام گیرد؛ وگرنه
مسئولیت بررسی تقاضانامه پناهندهگی شما دوباره به اطریش محول میگردد .در برخی موارد این مدت زمان ممكن است تمدید گردد مثالً اگر
شما تالش كنید از انتقال طفره بروید .اگر نیازهای طبی خاصی دارید ،اطریش قبل از انتقال شما و بعد از دریافت رضایت کتبی شما این
معلومات را به کشور عضو مسئول ارائه خواهد داد.
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