ی
حقوق در روند اعطای حمایت ن
بی الملیل "2021
پروژه "مشاوره

مشاوره حقوقی برای متقاضیان حمایت بین المللی در جمهوری کرواسی

ی
 -1چه کیس حق دریافت مشاوره حقوق را دارد؟
ی
ن
ر
متقاض حمایت ن
باارزیس ندارد که به وسیله آن بتواند امکان برخورداری از استاندارد مناسب زندگ را برای خود فراهم
بی الملیل که پول یا وسایل
ی
حقوق برخوردار میشود.
نماید ،از حق مشاوره

ی
 -2چه کیس مشاوره حقوق ارائه یم دهد؟
ی
ی
ی
رسیدگ به درخواست حمایت ن
بی الملیل در وزارت کشور به شما
مرکز حقوق کروایس یم تواند اطالعات حقوق یا مشاوره را در تمایم مراحل روند
ارائه نماید.

ی
 -3مشاوره حقوق شامل چه مواردی است؟
ی
ی
حقوق زیر است:
مشاوره حقوق شامل ارائه اطالعات

روند تایید (اعطای) حمایت ن
بی الملیل چگونه است؟
بی الملیل را ابراز کرده و درخواست خود را ارائه نمودید ،روند تایید حمایت ن
پس از اینکه قصد خود برای درخواست حمایت ن
بی الملیل آغاز یم گردد.
قبل از هر ن
ن
دوبلی" اجرا میشود تا مشخص شود کدام کشور مسئول تصمیم گیی در مورد درخواست شماست .اگر مشخص شود که
چی "روند
ی
ی
ن
کشور دیگری در اتحادیه اروپا ،لیخی اشتاین ،نروژ یا سوئیس مسئول رسیدگ به درخواست شماست ،تصمییم اتخاذ یم شود که بموجب آن کروایس
ی
ی
مسئولیت در قبال درخواست شما ندارد و به ییک از کشورهای قید شده که مسئول رسیدگ به درخواست شماست ،منتقل خواهید شد.
یاب کلیه حقایق و رشاییط است که شما بیان کرده اید ،که ممکن است یک یا چند بار برگزار شود .پس از آن،
اقدام بعدی شامل جلسه استماع و ارز ی
ی
پناهندگ یا حمایت فریع شما تایید شود) یا ن
منق (در صورتیکه درخواست
تصمییم گرفته یم شود که یم تواند مثبت باشد (در صورتیکه درخواست
شما رد شود).

درخواست شما برای تایید حمایت ن
بی الملیل در چه مرحله ای است؟
ی
درخواست حمایت ن
صورب که اتخاذ تصمیم در
الملیل شما یم بایست ظرف مدت شش ( )6ماه از تاری خ ارائه درخواست حل و فصل شود .در
بی
ی
ن
ی
این مدت امکان پذیر نباشد ،به شما اطالع داده یم شود که ظرف چه مدب یم توانید انتظار داشته باشید که تصمیم گیی انجام شود .طوالب ترین
زمان جهت اتخاذ تصمیم  21ماه یم باشد.
یم توانید از ما ربیسید که درخواست شما جهت تایید حمایت ن
بی الملیل در چه مرحله ای است ،سیع خواهیم کرد تا حد امکان اطالعات کامیل در
اختیار شما قرار دهیم.

ی
ی
این سند با حمایت مایل صندوق پناهندگ ،مهاجرت و یکپارچه سازی اتحادیه اروپا تهیه شده است .مسئولیت محتوای این سند منحرصا به عهده مرکز حقوق
ی
کروایس است و تحت هیچ رشاییط نیم توان آن را منعکس کننده مواضع صندوق پناهندگ ،مهاجرت و یکپارچه سازی اتحادیه اروپا ی
تلق کرد.

درخواست حمایت ن
بی الملیل شما به چه دالییل رد شده است؟
یم توانید از ما بخواهید تا دالیل ارائه شده در تصمیم ن
منق در مورد درخواستتان را برای شما توضیح دهیم.

ی
قضای در صورت رد درخواست) را دارید؟
آیا حق برخورداری از توصیه های حقوق (امکان دادخوایه از مراجع
ی
اعیاض کنید .دستورالعمل های مربوطه و اینکه ظرف چه مدت ن
منق ی
بله ،یم توانید با طرح دعوی در دادگاه اداری نسبت به تصمیم ن
زماب یم توانید
می تصمیم ن
ن
شکایت خود را ارائه نمایید ،در انتهای ی ن
منق در مورد درخواست حمایت بی الملیل آمده است.

ی
آیا حق دریافت کمک حقوق رایگان را دارید؟
ی
در صورتیکه به درخواست شما پاسخ ن
منق داده شود و پول نداشته باشید ،آنگاه حق دریافت کمک حقوق رایگان در روند دادریس در دادگاه اداری را
ی
ن
حقوق ارائه یم دهند بهمراه تصمیم مربوط به درخواست حمایت ن
بی الملیل به شما داده خواهد
حقوقداناب که کمک
خواهید داشت .لیست وکال و
شد.

آیا حق کار دارید؟
اگر بیش از نه ( )9ماه از ارائه درخواست حمایت ن
بی الملیل شما گذشته باشد و هنوز در مورد آن تصمیم گیی نشده باشد ،و شما با رفتار خود بر این
مسئله تاثیی نداشته اید (عدم تصمیم گیی بخاطر رفتار شما نبوده است) ،آنگاه حق کار به شما داده خواهد شد .جهت برخورداری از این حق یم
بایست درخواست ویژه ای به وزارت کشور ارائه دهید و وزارت کشور ن
نی گوایه ن
مبت بر برخورداری از حق کار را برای شما صادر یم کند.
حق کار به این معنا نیست که شغیل به شما داده میشود ،بلکه بدان معناست که حق جستجوی کار و استخدام را دارید.

ی
حقوق به چه ن
زبای ارائه یم شود؟
 -4مشاوره
ی
حقوق به ن
ن
ی
متقاض حمایت ن
بیالملیل آن را یم فهمد و به آن تکلم یم کند.
درست تصور میشود که
زباب ارائه یمشود که به
مشاوره
ی
ی
 -5چگونه ،با چه کیس و کجا یم توانید برای مشاوره حقوق مراجعه کنید؟
ی
ی
حقوق کروایس تماس بگیید:
برای مشاوره حقوق یم توانید روزهای کاری هفته از ساعت  9ایل  17از طرق زیر با وکالی انجمن مرکز
 تلفن ثابت به شماره  ،+385 1/7656490یا تلفن همراه به شماره  ،+385 91/4058833یاَ
وایی با هم ن
ی شماره تلفن همراه  ،یا
 واتس اپ یا ی ایمیل  ، hpc@hpc.hrیای
 مراجعهء حضوری با اطالع قبیل به یدفی مرکز حقوق کروایس به آدرس بدنیانسکا 8آ ،زاگرب ( Bednjanska 8a, Zagrebطبقه اول ،سمت راست
انتهای راهرو)

ی
ن
متقاض به صورت جداگانه و فردی ارائه یم شود.
مشاوره حقوق به درخواست

ی
مرکز حقوق کروایس ،زاگربBednjanska 8a / I ،
 +385 91/4058833و +385 1/7656490
hpc@hpc.hr

