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چگونه می توان شکايت خود را عليه تصميم ادارًه فدرال 

 مهاجرين ارائه داد؟
 

 

     د ؟يافت کرده اين دريفدرال مهاجر هً م منفی از طرف اداريا تصميآ
 

ا دفاتر مشاوره حقوقی يل يعأ به وکيد ، سرين جواب ارائه دهيه ايعل تیيا شکايد يد که با کسی مشورت کنيل هستياگر ما
، قبل از دبازداشت کنن را مقامات  می توانند شما رايد، زيد. به موقع عمل کنيکی محل زندگی خود مراجعه کنيدر نزد

د يد به سرعت اقدام کنيد، شما بايک مشاورحقوقی داشته باشيد يد. اگر نمی توانين که شما اعتراض خود را ارائه بدهيا
 د باشد.ين نوشته می تواند برای مفي، ا

ن اداره با يچگونه وابستگی به  دولت ندارد و ايمی باشد که ه سیئيکمک به پناهندگان سو ًه ادارن نوشته از طرف يا
د و موارد را يبا دقت بخوان ن نوشته رايدفاع می کند. اان پناهندگی و پناهندگان يروی خود از حقوق متقاضيتمام ن

 د.يری کنيگيپ
 

 ( آنچه که بايد بدانيد 1
 
 شکايت  بارتنها يک 

ات يت دارد که به شکايد.  دادگاه اداری فدرال صاليتی را ارائه دهيکبار شکايد فقط يمعموال ، شما می توان
ی را اتخاذ می کند. يمات نهايامور پناهندگی است و تصمن مرجع قضائی در ين اداره باالتريدگی کند. ايرس

 آدرس: 
 

Bundesverwaltungsgericht 

Postfach, CH-9023 St. Gallen 

 26 26 705 58 41+ :  تلفن

 80 29 705 58 41+ :فاکس

 

 د:يمهلت را از دست نده 
ذکر شده، " نمای حقوقی "  راهم  تحت عنوان يشده که در صفحه آخر تصمتعيين  مهلت هایبه اطالعات در مورد 

در اينجا به دو نمونه اشاره د. يت داريد که چه مدت زمانی برای ارائه شکايد مالحظه کنيد. شما می توانيدقت کن
 :ميشود

 
فرصت داريد که اعتراض خود  روز (neu 7/30)شما حد اکثربه تقاضای پناهندگی شما جواب رد داده ميشود.  . 1

 به اين تصميم گيری را ارسال نمائيد. روزهای شنبه، يکشنبه و روزهای تعطيل نيز جزء مهلت محسوب ميشود.
نمی شود. اين تصميم به اين معنی تقاضای شما وارد پروسه پناهندگی شما يک تصميمی دريافت می کنيد که  .2

است که  تقاضای پناهندگی شما  غير واقعی و يا سوء استفاده گری طبقه بندی شده است. در اين صورت شما 
ارائه دهيد. روزهای شنبه، يکشنبه و روزهای تعطيل نيز جزء  روز کاری 5بايد شکايت خود را ظرف مدت 

د بازگرداندن به يکی از کشورهای اروپائی: ارائهً اعتراض باعث مهلت محسوب نميشود. توجه استثتاء در مور
  تعويق در اجرای اين امر نميشود.

 
له پست ارسال يرا بوس یق فاکس و سپس نسخه اصليت را ابتدا به طريشکا. به اين خاطر د زمان را از دست دادينبا

د.يکن  

http://www.osar.ch/
http://www.bundesverwaltungsgericht.ch/
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 درخواست ارائهً پرونده .2

ادارهً ايالتی مربوط جواب به که را د که تمام مدارکی يکناثبات ت خود را به راحتی يد شکايشما زمانی می توان
، چنانچه به تقاضای پناهندگی خود را ين فرصت مدارک مربوطل در اوليدلاين د. به يداشته باشار ياختدر  ميشوند، 

 درخواست کنيد.ن يفدرال مهاجر هً از ادار، ده انديک به دست شما نرسيبه صورت اتومات اين مدارک تا آن زمان 
 

، مطالب را دنديرا د  ن عالمت يا که اهر جبه اين منظور استفاده کنيد.  Aاز فرم  خود پروندهً تقاضای رويت برای 

 مستقيماً در مقابل آن وارد کنيد. 
 

  د:يل کنينمونه را نقطه به نقطه تکم 

مشخصات و آدرس جديد محل زندگی )نام خانوادگی، نام، تاريخ تولد کليهً افرادی که جواب ادارهً پناهندگی 
SEM .)شامل حالشان ميشود، نام خيابان، کد پستی محل زندگی 

1 

 

 مکان و تاريخ.
 

2 

 )عدد شش رقمی که در قسمت باال و  سمت چپ جواب اداره فدرال مهاجرين ذکر شده است(. Nشمارهً 
 

3 

 نوشته شده است(. SEM )در قسمت باال و سمت چپ جواب SEM تاريخ جواب
 

4 

 تقاضانامه را امضا کنيد.
 

5 

 فرم را با پست سفارشی، تحت آدرس زير، به اداره فدرال مهاجرين ارسال نمائيد.
Staatssekretariat für Migration (SEM), Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern 

6 

 

افت يدررا گری يمدارک دنياز و در صورت مصاحبه، کپی از صورت جلسه فتوک يچند روز شما بعد از گذشت 
 پرداخت شود.اين مدارک نبايد پولی افت يبرای درمعموالً د کرد. يخواه

 
 

 تيآماده کردن شکا .3
 

 د؟يکنيافت مياجتماعی درهزينهً ا شما کمک يآ 

 
مه ين گواهی را ضميد ايشما با را بنمائيد.ک گواهی صدور يتقاضای  ،ادارًه مدد کاری اجتماعیاز ن صورت،  يدر ا
 د.يارسال کنيز عتر آن را نيهر چه سر يافت کرديد،درمقرر موعد پايان گواهی بعد از چنانچه  د.يت خود کنيشکا

 
   برای ترجمهً جوابSEM  .اقدام کنيد 
 

در اين مورد موضع ت خود تان يدر شکاخاطر بسپاريد، برای  شما بايد بخود را  رد کردن تقاضای پناهندگیداليل 
 گيری کنيد.

 
  اقدام کنيد.نسبت به جمع آوری داليل 
 

و تا به حال شما آنها را به  تمام مدارکی را که ميتوانند در موقعيت شما مفيد باشنديتنامه خود شما بايد همراه شکا
تمام  .ره(يدادگاه و غرای  م جلب،احکامدارک پزشکی، مثالعنوان د.)بيمه کنيد را ضميسی ارائه  نداديمسئوالن سوئ

 د.يه کنيمدارک  خود را سر وقت ته
 

 نوشتن شکايتنامه .4
 
کار ن يد که بتواند در ايشناسيا کسی را مينوشته شود. آی يايتاليآلمانی، فرانسوی و اتواند به زبانهای يتنامه ميک شکاي

 د. ياستفاده کنکه حاوی مهمترين تقاضاهاست ز ين Bاز فرم  ديتوانيبه شما کمک کند؟ شما م
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مأ يمستق د يدين عالمت را دي. هر جا که اديل کنيو تکم کرده و  خود پرت شخصی يناسب با موقعتمفرم را د يشما با
 د.يگری استفاده کنيد از اوراق ديد. اگر جای کافی برای نوشتن نداريسيتوی فرم بنو

  فرم شکايتB  دينک .را نکته به نکته تکميل 

 مکان و تاريخ
7 

مشخصات و آدرس محل زندگی )نام خانوادگی، نام، خيابان، َکد پَستی، محل زندگی. لطفاً مشخصات کليهً افرادی 
 شامل حالشان ميشود، ذکر کنيد. SEMرا که جواب ادارهً پناهندگی 

8 

 نوشته شده است(. SEM )در قسمت باال و سمت چپ جواب SEM تاريخ جواب
9 

 قسمت باال و  سمت چپ جواب اداره فدرال مهاجرين ذکر شده است(. )عدد شش رقمی که در Nشمارهً 
10 

در اين قسمت شرح مفصل داليل خود را مطرح اين مهمترين قسمت شکايت است. 
موافق نيستيد و در سوئيس ميخواهيد بمانيد. در صورتيکه   کنيد که چرا با جواب

 .جای کافی برای نوشتن نداريد اوراق ديگری را ضميمه کنيد
 به موارد زير توجه کنيد:

 قانون پناهندگیمطابق 
کشور سوئيس کسانی 
ميتوانند پناهنده شناخته 
شوند که واجد شرايط زير 

 باشند:
 قانون پناهندگی 3ماده 

" پناهندگان کسانی هستند 
که در وطنشان و يا در 
کشوری که در آنجا سابقا 
اقامت داشتند، بدليل نژاد، 
مذهب، مليت، عضو بودن 
دريک گروه اجتماعی يا 

يل فعاليتهای سياسی به دل
شان، تحت تعقيب قرار 
ميگيرند و يا داليلی ارائه 
دهند که اين موارد را 

 نشان ميدهد.
مواردی جزو زيان 
شخصی محسوب ميشود 
که مانند در خطر بودن 
جان شخص، از دست 
دادن آزادی و تهديد به 
زندان و فشارهای روانی 
که خطر آن شخص را 
تهديد ميکند. برای زنان 

داليل پناهندگی بايد اين 
بيشتر مورد توجه قرار 

 گيرد."
 
 

 

11 

  به تمام داليلSEM .توجه داشته باشيد 
 آيا جواب SEM  حاکی از آن است که نميتوانند توضيحات شما را باور کنند؟ در

اين صورت تمام داليل خود در خصوص ردّ اين نظر بيان کرده، سعی کنيد تمام 
 گوئيهای موجود در پرونده  از بين ببريد.سوء تفاهم ها و تناقض 

  چه اتفاقی ممکن است رخ دهد اگر شما به کشورتان بازگردانده شويد؟ دقيقأ
توضيح دهيد، چه کسی شما را چه زمانی، به چه دليل و چگونه تحت پيگرد 

 قرار خواهد داد.
  .تمامی اگر شما بتوانيد داليل تعقيب و آزار را با مدارک ثابت کنيد، بهتر است

مدارکی را که تا به حال تحويل نداده ايد، ضميمه کنيد.)مانند حکم جلب، حکم 
 دادگاه، مدارک پزشکی و مقاله روزنامه و غيره( و در مورد آنها توضيح دهيد.

 

 روز کاری مهلت داريد: 5توضيحات تکميلی در مواردی که فقط 
  چنانچه شما هيچگونه مدارک  سفر و يا اسناد هويت ارائه نداده ايد، علت آنرا

 دقيقاً توضيح دهيد. 

  چنانچه مراجع و مقامات بايد در مورد شما مسائل تکميلی مشخصی را روشن
کنند،  لطفاً نوع آنرا شرح دهيد )مثالً: در مورد يک واقعهً مشخص، در مورد 

 وضعيت سياسی شهر شما(.

 ه چنانچSEM  قصد فرستادن شما به کشور ديگری را دارد که شما قبالً در آن
کشور بوده ايد، لطفاً توضيح دهيد که به چه دليل اين کار نبايد و نميتواند 

صورت گيرد )مثالً اينکه شما ترس از اين موضوع داريد که شما را از آن 
و يا آشنايانی کشور ثالث به کشورتان بازگردانند و يا به اين دليل که شما اقوام 

 در کشور سوئيس داريد(. 
 

 بازگرداندن به يک کشور اروپائی، نروژ و يا ايسلند: توجه؛ ارائهً 
 اعتراض باعث تعويق در اجرای اين امر نميشود. 

اين مطلب به اين معنی است که شما با وجود ارائهً اعتراض، اخراج خواهيد شد. اين 
کشور اروپائی که شما قبالً در آنجا بوديد، امر در صورتی امکانپذير است که آن 

موافقت کرده باشد که شما را بپذيرد. درخواست کنيد که تقاضای "تعويق اجرای 
تصميم" موضوع اعتراضنامهً شما، مجدداً در نظر گرفته شود. توضيح دهيد که به 
چه دليل ترس از اين موضوع داريد که اين کشور اروپائی به موضوع تحت تعقيب 

دن شما رسيدگی نخواهد کرد و اينکه به چه دليل شما در کشورتان در معرض بو
 خطر رفتار غير انسانی و يا توهين آميز قرار خواهيد داشت.

 

می توانيد، در صورتيکه ترک خاک شما عملی نباشد،  در کشور اگر شما به عنوان پناهنده شناخته نشويد، 
ترک خاک شما هنگامی عملی و ممکن نيست که بازگرداندن شما (. Fسوئيس به طور موقت زندگی کنيد )اقامت 

12 

http://www.admin.ch/ch/f/sr/c142_31.html
http://www.admin.ch/ch/f/sr/c142_31.html
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995092/index.html#a3
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به کشورتان غير انسانی باشد. به طور مثال اين شامل کسانی ميشود که در داخل کشورشان به صورت واقعی و 
 خطر مشخص هستند.محسوسی به داليل مطرح شده در 

که شما نميتوانيد به کشورتان بازگرديد، شرج  در اين جا تمام داليل ديگری را که نشان دهندًه اين مطلب هستند
 دهيد. در اين مورد چند مثال آورده ميشود:

  داليل پزشکیدر مواردی که مداوای بيماری سختی فقط در سوئيس امکان پذير باشد، حکم ترک خاک به 
قابل اجرا نميباشد. توضيح دهيد چه پيآمدهايی ميتواند ترک خاک برای شما داشته باشد و حتمأ يک گواهی  

 پزشکی ضميمه پرونده کنيد. از دادگاه اداره ای فدرال يک نظريه کارشناسی درخواست کنيد.
  اين امر به هنگام وجود داشته باشد. توضيح بدهيد  جنگ داخلی و يا سرکوب عمومیدر مملکت شما يک حالت

 بازگشت شما به کشورتان چه پيآمدهائی ميتواند برای شما به همراه داشته باشد.
 اغلب اوقات SEM اين در محدودًه کشورتان جای امنی را پيدا کنيددليل می آورد که شما می توانيد  چنين .

شويد، جائی که خطر شما را امر به اين معنی است که شما ميتوانيد در کشور خود درمحل ديگری مستقر 
تهديد نميکند. ايا نميتوان از شما انتظار داشت که چنين جايی پيدا  کنيد؟ داليل زير ميتوانند در اين صورت 

 نقش داشته باشند:
به حيات خود ادامه دهيد )مثالً به دليل شغل، زبان و يا  به داليل مالیدر اين مکان شما نميتوانيد  –

 کار پيدا کنيد( موقعيتتان نميتوانيد 
شما ارتباطی با محل نامبرده نداريد )مثالً شما آنجا هيچگاه زندگی نکرده و يا فقط برای مدت کوتاهی  –

 زندگی کرده ايد، به زبان آن محل نميتوانيد صحبت کنيد و هيچ فاميل و آشنايی آنجا نداريد و غيره(
 ر جمعيت هستيد، نميتوانيد آنجا زندگی کنيد.شما به دليل سن، جنسيت و يا اينکه دارای يک خانواده پَ  - –

 

در صفحه آخر تمامی مدارک برای اثبات گفته های خود را برای شکايت ذکر کنيد. اصل مدارک را پست کنيد و 
يک کپی را برای خودتان نگه داريد و گواهی از اداره اجتماعی اگر شما سوسيال بگير هستيد  و  همچنين يک 

 بار کپی کنيد. 2و اکنون تمام شکايتنامه رارا نيز ضميمه کنيد  SEM کپی از جواب

13 

، گواهی اداره  SEM همراه تمام مدارک )کپی جواب دو  نسخه از شکايت راهر سه نسخه را امضا کنيد. 
 مدارک( را با پست سفارشی به آدرس دادگاه اداره ای فدرال ارسال کنيد. اجتماعی و باقی

Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen  

 مدت مهلت های قانونی را در نظر داشته باشيد.

14 

 

 

 در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد؟  .5
 

. محتويات نامه را بدهيد برايتان ترجمه کننند و در صورت شما يک نامه از دادگاه اداره ای فدرال دريافت خواهيد کرد
 نام برده شده اند:آنها ن ير مهمترينامه متن های مختلفی وجود دارد. در زد . در يلزوم عکس العمل نشان ده

  د به يد کرد. تا صدور رای دادگاه شما می توانيافت خواهيدرنامه سفارشی  ک يشما از دادگاه اداره ای فدرال
 ل خواهد شد.ينده تشکيد. دادگاه شما ظرف چند روز آيس زندگی کنيصورت قانونی در سوئ

  ن صورت مبلغی ي" در اد کننده بوده استي" ابتدا نا امت شما از همانيدهد که شکاياداره ای فدرال نظر مدادگاه
ت شما مورد بررسی يد شکاين می کنند.اگر شما مبلغ را پرداخت نکنييمشخص و موعدی را برای پرداخت آن تع

 ار کم است.يت تان بسيموفق دگی می شود ولی شانسيتتان رسيد به شکايرد و اگر پرداخت کنيقرار نمی گ
 اً عکس د حتميد. شما بايح کنيدادگاه اداره ای فدرال به شما مهلت کوتاهی می دهد تا اشتباهات پرونده را صح

 دگی نمی شود.يت شما رسين صورت به شکاير ايد در غيالعمل نشان ده
 ديری جديموضع گک يدهد تا نظر خود را در مورد يدادگاه اداره ای فدرال به شما فرصتی م SEM د. ياعالم کن

 د.يد عکس العمل نشان دهيسعی کن
 

را ترک  منفی باشد، شما بايد سوئيسم می تواند يتصم چنانچه متفاوت باشند.ی فدرال می تواند احکام دادگاه اداره ا
کند. حکم می تواند مثبت شتر، ارسال يحات بيبرای توض SEMد. دادگاه اداره ای فدرال می تواند تمام پرونده را به يکن

 د.يرفته می شويس شما را به عنوان پناهندگی قبول می کند و شما به طور موقت پذيباشد و سوئ
د نظر وجود دارد. يامکان تجدموارد خاصی قطعی می باشد و فقط در به اعتراض معموالً پاسخ دادگاه اداره ای فدرال 

-https://www.fluechtlingshilfe.ch/hilfe-fuer در اين مورد می توانيد از دفتر مشاوره حقوقی کمک بگيريد.
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