Proje ''Uluslararası korumanın verilmesi sürecinde yasal tavsiye sağlanması 2021.''

HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ'NDE ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU YAPANLAR İÇİN HUKUKİ TAVSİYE

1.

HUKUKİ DANIŞMA ALMAYA KİMLERİN HAKKI VARDIR?

Yeterli bir yaşam standardına sahip olmaya yetecek paraya veya değerli eşyalara sahip olmayan uluslararası
koruma başvurusunda bulunan bir kişi, yasal tavsiye alma hakkına sahiptir.
2.

HUKUKİ DANIŞMANLIĞI KİM SUNAR?

Hırvat Hukuk Merkezi, İçişleri Bakanlığı nezdindeki tüm işlemler boyunca size yasal bilgi veya tavsiye verebilir.
3.

HUKUKİ DANIŞMANLIK NELERİ İÇERİR?

Hukuki danışmanlık, aşağıdaki yasal bilgilerin sağlanmasını içerir:

ULUSLARARASI KORUMA ONAYI EVRAKLARI NASIL GÖRÜNÜYOR?
Uluslararası koruma başvurusunda bulunma niyetinizi ifade ettiğinizde ve başvurduğunuzda, uluslararası
koruma sağlama işlemleri başlar.
Başvurunuza karar vermekten hangi devletin sorumlu olduğunu belirlemek için öncelikle bir Dublin
prosedürü gerçekleştirilir. Talebinizden Avrupa Birliği'ndeki başka bir ülkenin veya Lihtenştayn, Norveç veya
İsviçre'nin sorumlu olduğu tespit edilirse, talebinizden Hırvatistan'ın sorumlu olmadığına ve sorumlu ülkeye,
yani yukarıda belirtilen bir ulkeye nakledileceğinize karar verilir.
Diğer işlemler, bir veya birden fazla kez yapılabilecek bir duruşmayı ve ortaya koyduğunuz tüm gerçeklerin
ve koşulların bir değerlendirmesini içerir. Bundan sonra, olumlu (iltica veya ikincil koruma verildiyse) veya
olumsuz (koruma alamadınız) olabilecek bir karar verilir.
ULUSLARARASI KORUMA ONAYI TALEBİNİZ HANGİ AŞAMADA?
Uluslararası koruma başvurunuz, başvuru tarihinden itibaren altı (6) ay içinde karara baglanır. Bu süre içinde
bir karar verilemezse, kararı bekleyebileceğiniz süre sınırı size bildirilecektir. En uzun karar verme süresi 21
aydır.
Uluslararası koruma başvurunuzun işlemlerinin hangi aşamada olduğunu bize sorabilirsiniz, size mümkün
olduğunca eksiksiz bilgi vermek için elimizden geleni yapacağız.
ULUSLARARASI KORUMA İSTEĞİNİZ HANGİ NEDENLE REDDEDİLDİ?
Talebiniz üzerine size neden olumsuz karar çıktıgını belirtilen sebepleri açıklamamızı isteyebilirsiniz.

Bu belge Avrupa Birliği İltica, Göç ve Entegrasyon Fonunun finans desteğiyle hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden Hırvat
Hukuk Merkezi sorumludur ve hiçbir koşulda Avrupa Birliği İltica,Göç ve Entegrasyon Fonunun bir bakıs açısı olarak
görülemez.

KARARA İTİRAZ HAKKINIZ VAR MI?
Evet, olumsuz bir karara idare mahkemesinde dava açarak itiraz edebilirsiniz. Bununla ilgili talimatlar ve
hangi süre içinde dava açabileceğiniz, uluslararası koruma başvurusuna ilişkin olumsuz karar metninin
sonunda yer almaktadır.
ÜCRETSİZ HUKUKİ YARDIM ALABİLİR MİSİNİZ?
Sığınma talebiniz hakkında olumsuz bir karar verilirse ve paranız yoksa, idare mahkemesindeki işlemlerde
ücretsiz hukuki yardım alma hakkınız vardır. Uluslararası koruma başvurunuzla ilgili kararınızda hukuki
yardım sağlayan avukatların ve hukukçuların bir listesini alacaksınız.
ÇALIŞMA HAKKIM VAR MI?
Uluslararası koruma başvurusunun üzerinden dokuz (9) aydan fazla bir süre geçmişse ve henüz karara
bağlanmamışsa ve davranışınızdan etkilenmediyseniz, çalışma hakkını elde edersiniz. Bu hakkı kullanabilmek
için, çalışma hakkını elde ettiğinize dair bir belge düzenleyeceksiniz ve İçişleri Bakanlığına özel bir talepte
bulunmanız gerekecek.
Çalışma hakkı, iş bulacağınız anlamına gelmez, ancak iş arama ve istihdam hakkınız vardır.

4.

HANGİ DİLDE HUKUKİ DANIŞMANLIK VERİLMEKTEDİR?

Hukuki tavsiye, uluslararası koruma başvurusunda bulunan kişinin konustugu veya anladıgı tahmin edilen bir
dilde sağlanır.

5.

HUKUKİ DANIŞMA İÇİN NASIL, KİME VE NEREYE BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Hukuki danışmanlık için, Hırvat Hukuk Merkezi'nin avukatları ile her iş günü 9:00-17:00 saatleri arasında
aşagıdaki adreslerden iletişime geçebilirsiniz:
- +385 1/76 56 490 numaralı sabit hattan veya
- +385 91/405 88 33 numaralı cep telefonundan veya,
- Aynı cep telefonu numarasından WhatsApp veya Viber ile
-

e-posta adresi hpc@hpc.hr ile

- önceden haber vererek / anlaşarak Bednjanska 8a, Zagreb adresindeki HPC ofisine gelerek (1. kat, sağa
dönün ve koridorun sonuna doğru yürüyün)
Başvuranın talebi üzerine bireysel olarak Hukuki danışmanlık verilir.

Hırvat Hukuk Merkezi, Zagreb, Bednjanska 8a / I
+385 1/76 56 490, +385 91/405 88 33
hpc@hpc.hr

