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 چی معنی می دهدو چطور سازماندهی می شود؟ –روش دوبلین 

 
پروتکل دوبلین تعیین می کند که کدام کشور مسئول بررسی و تصمیم گیری در مورد 

درخواست پناهندگی شما )"کشور مسئول"( است. تنها پس از تعیین کشور مسئول، 

 کرد.مقامات این کشور جزئیات درخواست پناهندگی شما را بررسی خواهند 

ممکن است که براساس روش دوبلین، شما از جمهوری اسلواکی به کشور دیگری منتقل می 

 به کشور مسئول. -شوید 

. 

برای تعیین کشور مسئول، مصاحبه توسط اداره مهاجرت با شما انجام خواهد شد. در 

طول مصاحبه، شما موظف هستید همه اطالعات مربوط به پروتکل دوبلین )اقامت اعضای 

نواده خود را در کشور اتحادیه اروپا، محل اقامت قبلی در کشور اتحادیه اروپا، خا

درخواست قبلی در کشور دیگری در اتحادیه اروپا و ...( ارائه دهید. در صورت 

امکان، اداره مهاجرت را با اسناد مربوطه تهیه کنید )اطالعات بیشتر در مورد 

 اده سازی مصاحبه" یافت(.مصاحبه را می توان در بروشور اطالعات "آم

 
 چگونه "کشور مسئول" تعیین می شود؟

 معیارهای تعیین کشور مسئول، قرار ذیل است:

می  حفاظت بین المللی که دارای ساله(  18( اعضای خانواده تان )همسر، فرزند 1

 .)به عنوان مثال پناهندگی( یا پناهجوی دیگری در یک کشور عضو دیگرباشد

اگر می خواهید با این عضو خانواده دوباره متحد شوید، باید در اسرع وقت به 

اداره مهاجرت اطالع دهید. در همان زمان، شما و اعضای خانواده تان باید با ادغام 

 اداره مهاجرت مطلع شود. از این رضایت بایدمجدد در نوبت موافقت کنید و 

 اعطا شده است.شمابه ( ویزا یا اجازه اقامت در کشور دیگری 2

 ( اثر انگشت شما در یک کشور عضو دیگر گرفته شده.3

از  در کشور عضو دیگری اقامت کرده اید ویاکه شما داشده باشد( شواهدی وجود 4

گرفته نرا  شما، حتی اگر اثر انگشت یک کشور عضو دیگر منتقل کرده شده ایدطریق 

 باشد.

 

 
 روش دوبلین در مورد افراد وابسته

بر معیارهای فوق، شما ممکن است با مادر، پدر، خواهر، برادر یا فرزندتان  عالوه

 مجددا یکجا شوید، در صورتیکه تمام شرایط زیر را دنبال کنید:

 این افراد اقامت قانونی در یکی دیگر از کشورهای عضو دارند 

  ،یکی از شما باردار است یا یک کودک جدید متولد شده است، به شدت بیمار

 معلول یا سالمند است.شدید 

  یکی از شما وابسته به کمک شخص دیگری است که آن شخص قادر به کمک در

 مراقبت های الزم است.

  تان وجود داشته باشدروابط خانوادگی شما در کشور خود 

 

 
شما و اعضای خانواده تان باید با ادغام خانواده موافق باشند و چنین توافقی 

 مهاجرت اطالع داده شود. باید در اسرع وقت به اداره

 
از جمهوری اسلواکی به عنوان "کشور مسئول" تعیین می شود، غیر کشور دیگری  اگر

اداره مهاجرت درخواست برای پذیرش مسئولیت درخواست پناهندگی خود را ارسال می 

 موارد زیر انجام شود: نظر بهکند، این باید در زمان محدود 

 

 ۲ تعیین شود )محدودیت زمانی از  شمااه، اگر مسئولیت بر اساس اثر انگشت م

را در یک کشور دیگر  شماانگشتان  اثرلحظه ای که اسلواکی اطالعات مربوط به 

 به دست آورد، محاسبه می شود( یا

 ۳  ماه، اگر مسئولیت براساس معیار دیگری تعیین شده باشد )محدودیت زمانی

 هندگی محاسبه می شود(.از ارسال درخواست پنا
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کشور که جمهوری اسلواکی تقاضای پذیرش مسئولیت را ارسال کرده است درخواست 

ماه به این کشور مسئول منتقل خواهید شد.  6ظرف در شما  ,را پذیرفت شماپناهندگی 

اگر شما داوطلبانه مرکز پناهندگی را ترک کردید یا عمدا نتوانستید اداره مهاجرت 

ماه تمدید خواهد  18مکان اقامت خود مطلع کنید، دوره انتقال شما تا را دربارۀ 

 شد

 

 

اگر با تصمیم اداره مهاجرت در مورد انتقال به کشور دیگری اختالف نظر دارید، می 

 20توانید دعوی علیه این تصمیم را به دادگاه ارائه دهید. دادخواست باید ظرف 

به شما یا نماینده قانونی شما ارسال روز از تاریخ تحویل تصمیم اداره مهاجرت 

شود. شما همچنین می توانید تقاضای تعلیق انتقال خود را تا زمانی که تصمیم 

 دادگاه در مورد دعوی شما مطرح می شود، ارسال کنید.

 

(، کرواسی BG(، بلغارستان )BE(، بلژیک )ATکشورهای عضو مقررات دوبلین: اتریش )

(HR( قبرس ،)CYجمهوری چک ،) (CR( دانمارک ،)DK( استونی ،)ET( فنالند ،)FI ،)

(، ایتالیا IE(، ایرلند )HU(، مجارستان )EL(، یونان )DE(، آلمان )FRفرانسه )

(IT( لیتوانی ،)LT( لتونی ،)LV( لوکزامبورگ ،)LU هلند ،)(، مالت )انگلستان

(NL( لهستان ،)PL( پرتغال ،)PT( رومانی ،)RO( اسلواکی ،)SKاسلوون ،)( یSI ،)

( و لیختن CH(، سوئیس )IS(، جزیره )NO(، انگلستان نروژ )SE(، سوئد )ESاسپانیا )

 (.LIاشتاین )

 

 

 

 
 

 


