بازداشت در یونان
قانون یونان قوانین مربوط به بازداشت پناهجویان را تنظیم کرده است .طبق قانون ،یک پناهجو نباید تنها به دلیل
درخواست حفاظت بین المللی یا ورود و /یا اقامت غیرقانونی در کشور بازداشت شود.
با این حال ،و با وجود این قانون ،برخی پناهجویان ،و نه همه آنها ،در مکان های مختلف بازداشت می شوند که این
مکان ها شامل موارد زیر است:
•
•
•

مراکز پذیرش و شناسایی ( RICSکه با نام "نقاط کانونی" نیز شناخته می شوند).
زندان های اداره پلیس
بازداشتگاه رسمی  /مراکز پیش از اخراج.

ممکن است شخص به هنگام ورود یا در زمان اقامت در جزایر یونان یا سرزمین اصلی آن بازداشت شود.
ایستگاه های پلیس که در سال  2016به عنوان بازداشتگاه مورد استفاده قرار گرفته اند ،عبارتند از:
کولونوس ،آگیو پانتلیمون ،اممونیا و کیپسلی ،واقع در آتن ،و همچنین ایستگاه پلیس دراپتسونا ،که در پیره واقع شده
است.
در منطقه تسالونیکی تعدادی از پناهجویان در بازداشتگاه های اداره پلیس اتباع خارجی تسالونیکی ،لیتی و کوردلیو
بازداشت شده اند.
به غیر از بازداشتگاه های موجود در مراکز پذیرش و شناسایی یا زندان های پلیس ،هفت بازداشتگاه رسمی /مرکز
پیش از اخراج در یونان وجود دارد.
آمیگدالزا
تاوروس (پترو رالی)
قرنتس
دراما (پارانستی)
اورستیادا
جزیره کوس

آتن
آتن
جنوب یونان
شمال شرقی یونان
شمال شرقی یونان
اژه

در برخی جاها ،بازداشت در مرکز پذیرش و شناسایی ( )RICSمدت کوتاهی یعنی تنها  3روز طول می کشد ،تا
زمانی که شما توسط پلیس ثبت نام شوید ،پس از آن شما مجاز به حرکت در داخل و خارج از  RICSهستید ،اما
حرکت شما محدود به جزایر است مگر اینکه به شما اجازه رفتن به سرزمین اصلی یونان داده شده باشد.
برخی افراد برای مدت طوالنی بازداشت می شوند و بعضی از آنها در تمام طول مدت بررسی درخواست پناهندگی
شان ،بسته به شرایط ،مورد بازداشت قرار می گیرند .لطفا "دالیل افزایش مدت زمان بازداشت" را در زیر مطالعه
کنید.
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مراحل پناهندگی برای افرادی که در بازداشت هستند (.)1
اگر شما توسط پلیس بازداشت شده یا در مرکز پذیرش و شناسایی ( )RICSمحدود شده اید و می خواهید برای
حفاظت بین المللی (پناهندگی) درخواست دهید ،باید به ماموران پلیس یا کارمندان مرکز پذیرش و شناسایی ( )RICS
این مسئله را بگویید تا آنها هم به اداره خدمات پناهندگی درباره درخواست شما برای ثبت تقاضای حفاظت بین المللی
اطالع دهند و زمانی برای ثبت کامل درخواست شما تعیین شود.
در روز ثبت نام کامل ،شما را به نزدیکترین دفتر پناهندگی منطقه ای منتقل می کنند یا یک واحد پناهجویی فعال در
مرکزی که شما در آن بازداشت یا محدود هستید ،ثبت نام کامل شما را انجام می دهد .ثبت نام با کمک مترجم زبانی
که شما می فهمید انجام خواهد شد و کارکنان خدمات پناهندگی تمام اطالعات الزم در مورد روند ثبت درخواست را
در اختیار شما قرار می دهند.
شما باید هر گونه اسنادی که هویت تان را تأیید می کند مانند گذرنامه یا سایر اسناد مربوط به درخواست خود به
همراه داشته باشید .هنگام ثبت درخواست از شما عکس و اثر انگشت گرفته خواهد شد .پس از ثبت درخواست ،به
جای یک کارت متقاضی حمایت بین المللی ،به شما یک سند که تاریخ مصاحبه شما را نشان می دهد ،داده خواهد شد.
دالیل افزایش مدت زمان بازداشت
اگر شما در حالی که بخاطر ارتکاب یک جرم جنایی در بازداشت هستید ،برای داشتن تقاضای حفاظت بین المللی
درخواست خود را ثبت کنید ،تا زمان پایان حکم خود در بازداشت خواهید ماند.
اگر شما در حالی که به خاطر ورود غیرقانونی به کشور یا به این خاطر که بازگشت شما به کشور مبدا هنوز قطعی
نشده در بازداشت هستید و در این حال درخواست خود برای حفاظت بین المللی را ثبت کنید ،در صورتی تحت
بازداشت باقی خواهید ماند که به نظر پلیس به دالیل زیر نتوان اقدام دیگری در مورد شما انجام داد:
الف) برای احراز هویت حقیقی یا کشور مبدا شما؛ یا
ب) برای تعیین مسائلی که درخواست حفاظت بین الملل بر اساس آن قرار دارند و ممکن است در صورت عدم
بازداشت ،این موارد محرز نشوند ،به ویژه در مواردی که احتمال فرار وجود دارد؛ یا
ج) هنگامی که دالیل منطقی وجود دارد که نشان می دهد شما صرفا برای ایجاد تاخیر یا مشکل در روند بازگرداندن
خود به کشور مبدا درخواست حفاظت بین المللی دارید؛ یا
د) اگر حضور شما در کشور تهدیدی برای امنیت ملی یا نظم عمومی در نظر گرفته شود؛ یا
و) هنگامی که طبق مقررات شماره  2013/604اتحادیه اروپا و برای انجام روند انتقال شخص ،احتمال جدی فرار
وی وجود دارد.
اگر تصمیم بگیرید که درخواست خود را لغو کنید ،باید این مسئله را بطور شخصی به مقام رسمی خدمات پناهندگی
اعالم کنید.
بازداشت شما ممکن است از  45روز تا  18ماه بسته به دالیل بازداشت شما طول بکشد .تصمیم گیری درباره
بازداشت شما به عهده رئیس پلیس است .تصمیم وی باید با اراده جزئیات توجیه شده باشد.
شما این حق را دارید که اعتراض خود را نسبت به بازداشت خود به رئیس یا قاضی مسئول دادگاه اجرایی مرحله اول
منطقه ای که در آن بازداشت شده اید ،ارائه کنید.
نکته :به موجب قانون ،باید کمک قانونی رایگان برای زیر سوال بردن دالیل بازداشت شما در اختیارتان قرار گیرد
ولی در عمل چنین خدماتی ارائه نمی شود .شما می توانید از شورای پناهندگان یونان بخواهید وکالت شما را به عهده
گیرد .جزئیات تماس با این شورا در پایان این متن آمده است.
اگر میخواهید درخواست خود را بطور صریح لغو کنید ،باید این مسئله را شخصا به کارمند خدمات پناهندگی شخصا
اعالم کنید .اگر در داخل یا نزدیکی مرکزی که در آن بازداشت هستید واحد پناهجویی مستقر نیست ،مقامات مسئول
باید شما را به نزدیک ترین دفتر منطقه ای پناهجویی منتقل کنند.
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اگر شما بازداشت شده یا در مرکز پذیرش و شناسایی قرار گرفته اید ،باید در روز آزادی به شما کارت متقاضی
حفاظت بین المللی داده شود تا در صورتی که پرونده شما هنوز در حال بررسی است ،مدرک الزم در اختیار شما
باشد .شما همچنین باید ظرف  10روز خود را به اداره پناهندگی منطقه ای مجاز معرفی کنید تا اطالعات تماس خود
را اعالم نمایید تا در صورتیکه قبال به شما کارت متقاضی داده نشده ،اکنون به شما ارائه شود .
اگر در داخل یا نزدیکی مرکزی که در آن بازداشت هستید واحد پناهجویی مستقر نیست ،مقامات مسئول باید شما را به
نزدیک ترین دفتر منطقه ای پناهجویی منتقل کنند.
اگر تصمیم گیری مربوط به وضعیت شما مثبت باشد ،حکم آزادی شما صادر می گردد .روزی که آزاد می شوید،
اسناد الزم در اختیارتان قرار خواهد گرفت .شما همچنین باید ظرف  10روز خود را به اداره پناهندگی منطقه ای
مجاز معرفی کنید تا نشانی منزل و اطالعات تماس خود را اعالم نمایید.
 .1منبع سرویس پناهندگی یونان
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=319
افراد آسیب پذیر
قوانین ملی شرایطی در رابطه با بازداشت افراد آسیب پذیر تعیین کرده ولی با این حال ،بازداشت آنها را ممنوع نمی
کند .طبق قانون ،زنان باید جدا از مردان بازداشت شوند ،حریم خصوصی خانواده های بازداشت شده باید مورد احترام
قرار گیرد و از بازداشت افراد زیر سن قانونی اجتناب شود .عالوه بر این ،طبق قانون" ،آسیب پذیری متقاضیان ...در
هنگام تصمیم گیری برای بازداشت یا افزایش مدت زمان آن مدنظر گرفته شود".
[متاسفانه] افراد متعلق به گروه های آسیب پذیر ،حتی قربانیان شکنجه در عمل بازداشت می شوند.
دسترسی به بازداشت
وکال ،سازمان های غیردولتی ،کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل و اعضای خانواده اجازه بازدید از افراد
بازداشت شده را دارند.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد حق و حقوق خود و روش های پناهندگی در یونان ،لطفا به این سایت بروید:
www.refucomm.org
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