چگونه می توان شکايت خود را عليه تصميم ادار ًه فدرال
مهاجرين ارائه داد؟
آيا تصميم منفی از طرف ادار ًه فدرال مهاجرين دريافت کرده ايد ؟
اگر مايل هستيد که با کسی مشورت کنيد يا شکايتی عليه اين جواب ارائه دهيد  ،سريعأ به وکيل يا دفاتر مشاوره حقوقی
در نزديکی محل زندگی خود مراجعه کنيد .به موقع عمل کنيد ،زيرا مقامات می توانند شما را بازداشت کنند ،قبل از
اين که شما اعتراض خود را ارائه بدهيد .اگر نمی توانيد يک مشاورحقوقی داشته باشيد ،شما بايد به سرعت اقدام کنيد
 ،اين نوشته می تواند برای مفيد باشد.
اين نوشته از طرف ادار ًه کمک به پناهندگان سوئيسی می باشد که هيچگونه وابستگی به دولت ندارد و اين اداره با
تمام نيروی خود از حقوق متقاضيان پناهندگی و پناهندگان دفاع می کند .اين نوشته را با دقت بخوانيد و موارد را
پيگيری کنيد.

 )1آنچه که بايد بدانيد
 تنها يکبار شکايت
معموال  ،شما می توانيد فقط يکبار شکايتی را ارائه دهيد .دادگاه اداری فدرال صاليت دارد که به شکايات
رسيدگی کند .اين اداره باالترين مرجع قضائی در امور پناهندگی است و تصميمات نهايی را اتخاذ می کند.
آدرس:
Bundesverwaltungsgericht
Postfach, CH-9023 St. Gallen
 : +41 58 705 26 26تلفن
: +41 58 705 29 80فاکس

 مهلت را از دست ندهيد:
به اطالعات در مورد مهلت های تعيين شده که در صفحه آخر تصميم تحت عنوان " راهنمای حقوقی " ذکر شده،
دقت کنيد .شما می توانيد مالحظه کنيد که چه مدت زمانی برای ارائه شکايت داريد .در اينجا به دو نمونه اشاره
ميشود:
 .1به تقاضای پناهندگی شما جواب رد داده ميشود .شما حد اکثر( )neu 7/30روز فرصت داريد که اعتراض خود
به اين تصميم گيری را ارسال نمائيد .روزهای شنبه ،يکشنبه و روزهای تعطيل نيز جزء مهلت محسوب ميشود.
 .2شما يک تصميمی دريافت می کنيد که تقاضای شما وارد پروسه پناهندگی نمی شود .اين تصميم به اين معنی
است که تقاضای پناهندگی شما غير واقعی و يا سوء استفاده گری طبقه بندی شده است .در اين صورت شما
بايد شکايت خود را ظرف مدت  5روز کاری ارائه دهيد .روزهای شنبه ،يکشنبه و روزهای تعطيل نيز جزء
مهلت محسوب نميشود .توجه استثتاء در مورد بازگرداندن به يکی از کشورهای اروپائی :ارائهً اعتراض باعث
تعويق در اجرای اين امر نميشود.
نبايد زمان را از دست داد .به اين خاطر شکايت را ابتدا به طريق فاکس و سپس نسخه اصلی را بوسيله پست ارسال
کنيد.
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.2

درخواست ارائهً پرونده

شما زمانی می توانيد شکايت خود را به راحتی اثبات کنيد که تمام مدارکی را که به جواب ادارهً ايالتی مربوط
ميشوند ،در اختيار داشته باشيد .به اين دليل در اولين فرصت مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی خود را ،چنانچه
اين مدارک تا آن زمان به صورت اتوماتيک به دست شما نرسيده اند ،از ادارهً فدرال مهاجرين درخواست کنيد.
برای تقاضای رويت پروند ًه خود از فرم  Aاستفاده کنيد .به اين منظور هر جا که اين عالمت  را ديدند ،مطالب را
مستقيما ً در مقابل آن وارد کنيد.
نمونه را نقطه به نقطه تکميل کنيد:

 1مشخصات و آدرس جديد محل زندگی (نام خانوادگی ،نام ،تاريخ تولد کليهً افرادی که جواب ادارهً پناهندگی
 SEMشامل حالشان ميشود ،نام خيابان ،کد پستی محل زندگی).
 2مکان و تاريخ.
 3شمارهً ( Nعدد شش رقمی که در قسمت باال و سمت چپ جواب اداره فدرال مهاجرين ذکر شده است).
 4تاريخ جواب ( SEMدر قسمت باال و سمت چپ جواب  SEMنوشته شده است).
 5تقاضانامه را امضا کنيد.
 6فرم را با پست سفارشی ،تحت آدرس زير ،به اداره فدرال مهاجرين ارسال نمائيد.
Staatssekretariat für Migration (SEM), Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern

بعد از گذشت چند روز شما يک فتوکپی از صورت جلسه مصاحبه ،و در صورت نياز مدارک ديگری را دريافت
خواهيد کرد .معموالً برای دريافت اين مدارک نبايد پولی پرداخت شود.

.3

آماده کردن شکايت



آيا شما کمک هزينهً اجتماعی دريافت ميکنيد؟

در اين صورت ،از ادار ًه مدد کاری اجتماعی ،تقاضای صدور يک گواهی را بنمائيد .شما بايد اين گواهی را ضميمه
شکايت خود کنيد .چنانچه گواهی بعد از پايان موعد مقرر دريافت کرديد ،هر چه سريعتر آن را نيز ارسال کنيد.


برای ترجمهً جواب  SEMاقدام کنيد.

داليل رد کردن تقاضای پناهندگی خود را بخاطر بسپاريد ،برای شما بايد در شکايت خود تان در اين مورد موضع
گيری کنيد.


نسبت به جمع آوری داليل اقدام کنيد.

شما بايد همراه شکايتنامه خود تمام مدارکی را که ميتوانند در موقعيت شما مفيد باشند و تا به حال شما آنها را به
مسئوالن سوئيسی ارائه نداديد را ضميمه کنيد(.بعنوان مثال مدارک پزشکی،احکام جلب ،رای دادگاه و غيره) .تمام
مدارک خود را سر وقت تهيه کنيد.

.4

نوشتن شکايتنامه

يک شکايتنامه ميتواند به زبانهای آلمانی ،فرانسوی و ايتاليايی نوشته شود .آيا کسی را ميشناسيد که بتواند در اين کار
به شما کمک کند؟ شما ميتوانيد از فرم  Bنيز که حاوی مهمترين تقاضاهاست استفاده کنيد.
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شما بايد فرم را متناسب با موقعيت شخصی خود پر کرده و و تکميل کنيد .هر جا که اين عالمت را ديديد  مستقيمأ
توی فرم بنويسيد .اگر جای کافی برای نوشتن نداريد از اوراق ديگری استفاده کنيد.
فرم شکايت  Bرا نکته به نکته تکميل .دينک

7

مکان و تاريخ

8

مشخصات و آدرس محل زندگی (نام خانوادگی ،نام ،خيابان ،کَد َپستی ،محل زندگی .لطفا ً مشخصات کليهً افرادی
را که جواب ادارهً پناهندگی  SEMشامل حالشان ميشود ،ذکر کنيد.

9

تاريخ جواب ( SEMدر قسمت باال و سمت چپ جواب  SEMنوشته شده است).

10

شمارهً ( Nعدد شش رقمی که در قسمت باال و سمت چپ جواب اداره فدرال مهاجرين ذکر شده است).
11
مطابق قانون پناهندگی اين مهمترين قسمت شکايت است .در اين قسمت شرح مفصل داليل خود را مطرح
کشور سوئيس کسانی کنيد که چرا با جواب موافق نيستيد و در سوئيس ميخواهيد بمانيد .در صورتيکه
ميتوانند پناهنده شناخته جای کافی برای نوشتن نداريد اوراق ديگری را ضميمه کنيد.
شوند که واجد شرايط زير به موارد زير توجه کنيد:
باشند:
 به تمام داليل  SEMتوجه داشته باشيد.
ماده  3قانون پناهندگی
" پناهندگان کسانی هستند  آيا جواب  SEMحاکی 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
که در وطنشان و يا در
سوء تفاهم ها و تناقض گوئيهای موجود در پرونده از بين ببريد.
کشوری که در آنجا سابقا
اقامت داشتند ،بدليل نژاد  ،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
مذهب ،مليت ،عضو بودن
قرار خواهد داد.
دريک گروه اجتماعی يا
به دليل فعاليتهای سياسی  اگر شما بتوانيد داليل تعقيب و آزار را با مدارک ثابت کنيد ،بهتر است .تمامی
مدارکی را که تا به حال تحويل نداده ايد ،ضميمه کنيد(.مانند حکم جلب ،حکم
شان ،تحت تعقيب قرار
دادگاه ،مدارک پزشکی و مقاله روزنامه و غيره) و در مورد آنها توضيح دهيد.
ميگيرند و يا داليلی ارائه
دهند که اين موارد را توضيحات تکميلی در مواردی که فقط  5روز کاری مهلت داريد:
نشان ميدهد.
 چنانچه شما هيچگونه مدارک سفر و يا اسناد هويت ارائه نداده ايد ،علت آنرا
زيان
جزو
مواردی
دقيقا ً توضيح دهيد.
شخصی محسوب ميشود  چنانچه مراجع و مقامات بايد در مورد شما مسائل تکميلی مشخصی را روشن
که مانند در خطر بودن
کنند ،لطفا ً نوع آنرا شرح دهيد (مثالً :در مورد يک واقعهً مشخص ،در مورد
جان شخص ،از دست
وضعيت سياسی شهر شما).
دادن آزادی و تهديد به  چنانچه  SEMقصد فرستادن شما به کشور ديگری را دارد که شما قبالً در آن
زندان و فشارهای روانی
کشور بوده ايد ،لطفا ً توضيح دهيد که به چه دليل اين کار نبايد و نميتواند
که خطر آن شخص را
صورت گيرد (مثالً اينکه شما ترس از اين موضوع داريد که شما را از آن
تهديد ميکند .برای زنان
کشور ثالث به کشورتان بازگردانند و يا به اين دليل که شما اقوام و يا آشنايانی
اين داليل پناهندگی بايد
در کشور سوئيس داريد).
بيشتر مورد توجه قرار
گيرد".
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
امر در صورتی امکانپذير است که آن کشور اروپائی که شما قبالً در آنجا بوديد،
موافقت کرده باشد که شما را بپذيرد .درخواست کنيد که تقاضای "تعويق اجرای
تصميم" موضوع اعتراضنامهً شما ،مجددا ً در نظر گرفته شود .توضيح دهيد که به
چه دليل ترس از اين موضوع داريد که اين کشور اروپائی به موضوع تحت تعقيب
بودن شما رسيدگی نخواهد کرد و اينکه به چه دليل شما در کشورتان در معرض
خطر رفتار غير انسانی و يا توهين آميز قرار خواهيد داشت.
12
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اگر شما به عنوان پناهنده شناخته نشويد ،می توانيد ،در صورتيکه ترک خاک شما عملی نباشد ،در کشور
سوئيس به طور موقت زندگی کنيد (اقامت  .)Fترک خاک شما هنگامی عملی و ممکن نيست که بازگرداندن شما
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به کشورتان غير انسانی باشد .به طور مثال اين شامل کسانی ميشود که در داخل کشورشان به صورت واقعی و
محسوسی به داليل مطرح شده در خطر مشخص هستند.
در اين جا تمام داليل ديگری را که نشان دهند ًه اين مطلب هستند که شما نميتوانيد به کشورتان بازگرديد ،شرج
دهيد .در اين مورد چند مثال آورده ميشود:
 در مواردی که مداوای بيماری سختی فقط در سوئيس امکان پذير باشد ،حکم ترک خاک به داليل پزشکی
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.
 در مملکت شما يک حالت جنگ داخلی و يا سرکوب عمومی وجود داشته باشد .توضيح بدهيد اين امر به هنگام
بازگشت شما به کشورتان چه پيآمدهائی ميتواند برای شما به همراه داشته باشد.
 اغلب اوقات  SEMچنين دليل می آورد که شما می توانيد در محدود ًه کشورتان جای امنی را پيدا کنيد .اين
امر به اين معنی است که شما ميتوانيد در کشور خود درمحل ديگری مستقر شويد ،جائی که خطر شما را
تهديد نميکند .ايا نميتوان از شما انتظار داشت که چنين جايی پيدا کنيد؟ داليل زير ميتوانند در اين صورت
نقش داشته باشند:
– در اين مکان شما نميتوانيد به داليل مالی به حيات خود ادامه دهيد (مثالً به دليل شغل ،زبان و يا
موقعيتتان نميتوانيد کار پيدا کنيد)
– 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)
–  -شما به دليل سن ،جنسيت و يا اينکه دارای يک خانواده پَر جمعيت هستيد ،نميتوانيد آنجا زندگی کنيد.
 13در 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
کپی از جواب  SEMرا نيز ضميمه کنيد و اکنون تمام شکايتنامه را 2بار کپی کنيد.
 14هر سه نسخه را امضا کنيد .دو نسخه از شکايت را همراه تمام مدارک (کپی جواب  ، SEMگواهی اداره
اجتماعی و باقی مدارک) را با پست سفارشی به آدرس دادگاه اداره ای فدرال ارسال کنيد.
Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen

مدت مهلت های قانونی را در نظر داشته باشيد.

.5

در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد؟

شما يک نامه از دادگاه اداره ای فدرال دريافت خواهيد کرد .محتويات نامه را بدهيد برايتان ترجمه کننند و در صورت
لزوم عکس العمل نشان دهيد  .در نامه متن های مختلفی وجود دارد .در زير مهمترين آنها نام برده شده اند:
 شما از دادگاه اداره ای فدرال يک نامه سفارشی دريافت خواهيد کرد .تا صدور رای دادگاه شما می توانيد به
صورت قانونی در سوئيس زندگی کنيد .دادگاه شما ظرف چند روز آينده تشکيل خواهد شد.
 دادگاه اداره ای فدرال نظر ميدهد که شکايت شما از همان" ابتدا نا اميد کننده بوده است" در اين صورت مبلغی
مشخص و موعدی را برای پرداخت آن تعيين می کنند.اگر شما مبلغ را پرداخت نکنيد شکايت شما مورد بررسی
قرار نمی گيرد و اگر پرداخت کنيد به شکايتتان رسيدگی می شود ولی شانس موفقيت تان بسيار کم است.
 دادگاه اداره ای فدرال به شما مهلت کوتاهی می دهد تا اشتباهات پرونده را صحيح کنيد .شما بايد حتما ً عکس
العمل نشان دهيد در غير اين صورت به شکايت شما رسيدگی نمی شود.
 دادگاه اداره ای فدرال به شما فرصتی ميدهد تا نظر خود را در مورد يک موضع گيری جديد  SEMاعالم کنيد.
سعی کنيد عکس العمل نشان دهيد.
احکام دادگاه اداره ای فدرال می تواند متفاوت باشند .چنانچه تصميم می تواند منفی باشد ،شما بايد سوئيس را ترک
کنيد .دادگاه اداره ای فدرال می تواند تمام پرونده را به  SEMبرای توضيحات بيشتر ،ارسال کند .حکم می تواند مثبت
باشد و سوئيس شما را به عنوان پناهندگی قبول می کند و شما به طور موقت پذيرفته می شويد.
پاسخ دادگاه اداره ای فدرال به اعتراض معموالً قطعی می باشد و فقط در موارد خاصی امکان تجديد نظر وجود دارد.
 https://www.fluechtlingshilfe.ch/hilfe-fuerدر اين مورد می توانيد از دفتر مشاوره حقوقی کمک بگيريد.asylsuchende/rechtsschutz#c505
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