قسمت پنجم حق شما برای درخواست تجديد نظر
اگر اگر درخواست شما رد شده است ،يا اگر شما مشمول حفاظت جانبی شديد و
باور داريد که بايد به عنوان يک پناهنده شناخته شويد ،يا اگر وضعيت حمايتهای بين
المللی از شما گرفته شده است ،اين حق شما است که يک فرم تجديد نظر را به.
مسئوالن تجديد نظر ارائه دهيد شامل شما بعد از  ۲۰مارس وارد يکی از جزاير يونان
شده و ثبت نام کرده ايد ،روند تجديد نظر فرق خواهد کرد .همان حقوق می شويد،
ولی با روشهای مختلف.
شما در مرحله اول جواب رد دريافت کرده ايد ،بايد درخواست تجديدنظر دهيد .برای
ثبت تجديدنظر ،به دفتر پناهندگی .منطقه ای که اين تصميم را به شما ارائه داده
است برويد و يک فرم تجديد نظر پر کنيد.
بر روی خاک اصلی ،درست بعد از دريافت جواب ،تا  ۱۵روز وقت داريد که درخواست
تجديد نظر خود را ثبت کنيددر جزاير ،شما تنها  ۵روز برای ثبت درخواست تجديد نظر
فرصت داريد.
اين  ۵روز شامل تعطيالت و روزهای تعطيل هم می شود.
از آنجايی که فرصت شما بسيار کوتاه است ،بهتر
است خودتان در اولين فرصت پس از دريافت جواب،
تجديد نظر خود را برای کمک به دنبال وکيل با تجربه
برويد .اين در صورتی است که شما بالفاصله
ً
سريعا .دسترس خود
وکيلی در ارائه دهيد و سپس
نداشته باشيد اگر شما تصميم بگيريد بدون کمک
وکيل و شخصا درخواست تجديد نظر بدهيد بايد
دستکم تعدادی داليل مربوط به درخواست از داليل
درخواست تجديد نظر می تواند يکی اين باشد که
شما داليل محکمی داريد که مصاحبه شما در مرحله
اول دقيق و بيطرفانه انجام نشده يا مترجم کارش را

درست انجام نداده است.
يک دليل ديگر می تواند اين باشد که متوجه می
شويد .را در فرم ارائه کنيد اظهاراتی که از جانب
شما ثبت شده کامل نبوده است .يا در صورتی که
شما به مدارک مهم جديدی برای پرونده خود دست.
می يابيد؛ برای مثال کپی مدرک يا عکس های تازه
می تواند به اثبات درخواست شما کمک کند شما
همچنين می توانيد درخواست يک جلسه حضوری
با کميته تجديد نظر داشته باشيد و يک وکيل با خود
همراه داشته باشيد که به شما کمک کند و نماينده
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شما باشد .ما توصيه می کنيم که ازاين امکان
حقوقی استفاده کنيد .با اين حال اغلب درخواستهای
تجديد نظر بر اساس مدارک از قبل ارائه شده
بررسی شده و درباره آن تصميم گيری می شود.
کميته تجديد نظر فقط در صورتی حق دومين جلسه
حضوری را به شما می دهد که مدارک جديدی برای
پرونده خود ارائه دهيد .يا شما داليل محکمی داريد
که مصاحبه شما در مرحله اول دقيق و بيطرفانه
انجام نشده است .و يا اگر پرونده شما به شکل
خاصی پيچيده اگر درخواست تجديد نظر شما به
برداشته شدن يک بند حمايت بين المللی ،که از قبل
به شما تعلق گرفته مربوط باشد ،شما هميشه حق
درخواست جلسه حضوری با کميته تجديد نظر داريد.
(چنين موردی بسيار نادر است چون افراد فقط در
صورتی حق حمايت بين المللی خود را از دست می
دهند که در مواردی مانند جنايت جنگی يا جنايت عليه
بشريت گناهگار شناخته درخواست تجديد نظر شما
توسط يکی از کميته های تجديد نظر بررسی خواهد
شد .کميته تجديد نظر معموال درخواست شما را
بدون انجام مصاحبه و فقط بر مبنای مدارکی که ارائه
داديد ،بررسی می کند.
همان روزی که شما درخواست تجديد اگر شما درخاک
اصلی يونان هستيد معموال بررسی درخواست
تجديد نظر دستکم  10روز و اگر شما در جزيره ها
هستيد درحين بررسی درخواست تجديد نظر ،شما
درهر زمان بخواهيد می توانيد درخواست خود را
پس بگيريد .توصيه می شود که اگر شما در جلسه
مصاحبه بدون ارائه يک دليل محکم شرکت نکنيد
ممکن است تصور شود که شما از درخواست تجديد
نظرخود صرفنظر کرده ايد .شرايط ديگری هم ممکن
است اين تصور را ايجاد کند که شما درخواست خود
را پس گرفته ايد.
همه اين شرايط که چطور ممکن است اين
تصورايجاد شود و همه خطرات قانونی جا به جايی
غيرقانونی پس از آن ،در بخش .باشد و همچنين اگر
درخواست شما دستکم دو روز قبل از موعد بررسی
تجديد نظر شما باشد (.شده باشند .نظرخود را ثبت
می کنيد ،بايد به شما تاريخی که مدارکتان بررسی
خواهد شد را اطالع دهند .دستکم  5روز پس از ثبت
درخواست ،انجام خواهد شد.

همه اين شرايط که چطور ممکن است اين
تصورايجاد شود و همه خطرات قانونی جا به جايی
غيرقانونی پس از آن ،در بخش .باشد و همچنين اگر
درخواست شما دستکم دو روز قبل از موعد بررسی
تجديد نظر شما باشد (.شده باشند .نظرخود را ثبت
می کنيد ،بايد به شما تاريخی که مدارکتان بررسی
خواهد شد را اطالع دهند .دستکم  5روز پس از ثبت
درخواست ،انجام خواهد شد.

چنين کاری را بدون مشورت با يک وکيل پناهندگی
و بدون در نظر گرفتن تمام تبعات و عواقبش انجام
ندهيد ديگر تشريح می شود.

در مواردی که کميته تجديد نظر شما را برای انجام
مصاحبه فرا بخواند ،زمان مصاحبه معموال حداقل از
 5روز کاری جلوتر.

کميته تجديد نظرتصميم خواهد گرفت که به شما
پناهندگی دهد يا حق حفاظت جانبی يا درخواست
تجديد نظر شما را رد کند در صورتی که درخواست
تجديد نظر شما رد شود و يا در صورتی که فقط
شامل حق حفاظت جانبی شويد اما معتقديد که
بايد حق پناهندگی به شما داده شود ،ميتوانيد
درخواست تجديد نظر خود را برای لغو رای قبلی به
دادگاه عالی اداری ارائه دهيد مراحل لغو درخواست
تجديد نظر ،به طور خودکار موجب تعليق تصميم
دادگاه تجديد نظر نمی شود.

يعنی امکان اين که شما .از کشور اخراج شويد وجود
دارد ،مگر اينکه يک درخواست جداگانه برای تعليق
حکم اخراج به دادگاه ارائه دهيد اگر دادگاه اداری هم
درخواست شما را رد کند ،در بعضی موارد امکان
ارائه درخواست تجديد نظر به دادگاه عالی يونان
وجود دارد .و در مواردی هم ممکن است بتوانيد به
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دادگاه اتحاديه اروپا درخواست خود را ارائه دهيد .برای
ارائه درخواست تجديد نظر در همه اين محاکم ،احتياج
به يک وکيل داريد که به شما کمک کند و نماينده
شما باشد و در اين مرحله شما به .به شما اطالع
داده می شود .صورت رايگان کمک حقوقی دريافت
خواهيد کرد.
اطالعات قانونی و کمک به متقاضيان پناهجويی
در يونان:
شما حق داريد در هر مرحله از کار پناهجويی با هزينه
خودتان وکيل بگيريد.
اين حق شماست که در صورت تقاضا اطالعات
حقوقی رايگان درباره پرونده خودتان به شما ارائه
داده شود .درعمل در خيلی از مناطق در حال حاضر
اين امکان هنوز وجود ندارد .اما شما بايد از چنين
حقی مطلع باشيد و مدام آن را درخواست
اگر در مرحله اول درباره پرونده خود پاسخ منفی
دريافت کنيد ،شما اين حق را داريد که اطالعاتی
درباره داليل اين تصميم و نحوه درخواست تجديد
نظر دريافت کنيد .اين اطالعات ممکن است از طرف
مسئوالن دولتی يا سازمان های غير دولتی کنيد.

حقوقی ارائه شود.
در مراحل قبل از ارائه درخواست تجديد نظر ،باید
به متقاضی کمک حقوقی رايگان ارائه شود .اگر
درخواست تجديد نظر به شما و وکيل شما حق
دسترسی به اطالعات پرونده تان را داريد .اين
شامل کليه اطالعات حقوقی و حقيقی است که بر
مبنای همچنين شما می توانيد از يک مشاور برای
کمک در پر کردن فرم درخواست خود و يا همراهی با
شما در مصاحبه هايتان.
استفاده کنيد .اين مشاور می تواند يک عضو
هيات منصفه دادگاه ،پزشک ،روانپزشک و يا مددکار
اجتماعی باشد.
در مراحل تجديد نظر درصورت تقاضا شما حق
دريافت کمک حقوقی رايگان داريد.
دادگاه هم ارائه ميشود بايد شما از حق کمک رايگان
حقوقی برخورداريد آن تصميم گيری صورت می
گيرد يا خواهد گرفت.
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