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 جواب منفی 

 
 

 داده شود، چه کارهایی یم
 من جواب منفی

ی
 توانم انجام دهم؟چنانچه به درخواست پناهندگ

 

 از سوی اداره فدرال برای  .1
ی

در ابتدا بسیار مهم است که آرامش خود را حفظ کنید. جواب منفی به یک درخواست پناهندگ

 )بامف( یم
ی

تواند دالیل بسیار مختلفی داشته باشد. جواب منفی لزوما به این معنی نیست که شما مهاجرت و پناهندگ

 قبویل )مثبت( نیستید! مستحق دریافت جواب 

ید.  ید هه جواب منفی دریافت کردچنانچ  .2 ی فرصت با یک مرکز مشاوره و یا یک وکیل تماس بگیر  در اولیر

اض از پاکت زرد و محتوای آن به خوبی محافظت کنید. روی پاکت تاری    خ   .3 تحویل آن به شما درج شده است و مهلت اعیر

ی تاری    خ محاسبه یم  . شود بر حسب همیر

 

 

 

اض کنید شما یم .4 ، در  . در توانید در دادگاه اداری به این جواب منفی اعیر مشخص  ،تجدید نظر حقوقر  بخش جواب منفی

اض به جواب منفی   شده است که اض است و برای اعیر  تان چقدر زمان دارید. کدام دادگاه مسئول برریس به این اعیر

 و هم دادگاه همواره باید آدرس  .5
ی

روز شما را داشته باشند. حنر زمابی که بهمهم: هم اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ

  ئله باشد. باید حواستان به این مس کمپ پذیرش )موقت( هستید شما در  

 
اض خود را ثبت    ؟کنمکجا باید اعتر

 
 

 

 

 

 

 

: های مختلف جواب« انواع»  منفی

 انواع مختلفی دارد. این جواب
ی

متنویع که این اداره با ل یدال ها بسته به جواب منفی از سوی اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ

تبعات حقوقر  این دالیل وتصمیمات متعاقب آنکدام از شوند و هر  دیگر متمایز یمکند، از یکدرخواست شما را رد یم ها ارجاع به آن

 دارند:  در ب   متفاوبر 

 

اض مهلت   یک بازه زمابی است که یط آن شما یماعتر
ی

 توانید به تصمیم اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ

اض کنید. از این نظر اهمیت بسیاری دارد.   اعیر

ی    دادگاه اداری شهر برلی 
 

  تماس: 

Tel: 030/9014-0 

Fax: 030/9014-8790 

 : بخش تسلیم دادخواست ساعت اداری

جمعه -دوشنبه   

   ۱۳ تا  ۹ از ساعت

  آدرس: 

Kirchstraße 7  

10557 Berlin  
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 اداره  .1
ی

 شما را )بامف( فدرال برای مهاجرت و پناهندگ
ی

از  ، اگر کند تلفر یم( unbegründet) اساسی  درخواست پناهندگ

 تلفر شده باشد گتان مطرح کردید برای  نظر این اداره دالییل که شما در مصاحبه
ی
 ناکاق

ی
ی پناهندگ حکیم   . در این صورترفیر

 است.  ساده منفی جواب شود که برای شما صادر یم

 

ی حکیم چه اقدایم یم  اض به چنیر  توانم انجام دهم؟برای اعیر

اض به این نوع از جواب منفی شما   اضفرصت دارید. برای این دو هفتهبرای اعیر تحویل  تان به این حکم را کار باید اعیر

اضی حکم  دادگاه اداری بدهید.   ی اعیر  را به تعویق یمچنیر
ی

به این ترتیب که  اندازد. به اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ

د، حکم اداره فدرال قابل اجرا نخواهد بود. تا زمان قضاوت دادگاه حکم اخراج تا زمابی که دادگاه در این  باره تصمیم نگیر

 اجرا نخواهد شد.  

 

 
 

 

 

 شما را  .2
ی

 درخواست پناهندگ
ی

مجاز اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ  کندتلفر یم( unzulässig)غت 

 شما با استناد به ماده  غالبا در دو حالت 
ی

مجاز تلفر شده و مردود  ۲۹متفاوت درخواست پناهندگ  غیر
ی

قانون پناهندگ

 شود: یم

 

ی یک کشور اروپابی  •  به این نتیجه رسیده است که بر اساس سیستم دوبلیر
ی

اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ

 شما یم 
ی

 به درخواست پناهندگ
ی

اض به این تصمیم شما دیگری مسئول رسیدگ  فرصت یک هفته باشد. برای اعیر

خود را تحویل دهید. برای اطالعات بیشیر به برگه مربوط به روند  (Eilantrag) درخواست فوریتا دارید  

ی رجوع کنید.    دوبلیر

 

 متوجه یم •
ی

 شود که شما پیشاداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ
ی

تر در یک کشور دیگر اروپابی پناهندگ

ی مدت زمان اید. گرفته  اض به این حکم نیر ری فو درخواست فرصت دارید تا  یک هفتهبرای اعیر

 (Eilantrag )ی حال برای کسب اطالع از راه کارهای مختلف برای ماندن در کشور خود را تحویل دهید. در عیر

ید.    آلمان حتما مشاوره و راهنمابی بگیر

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ی حداقل یک سال و نیم تا دو سال طول یم اض در دادگاه اداری در شهر برلیر کشد. در حال حاضی پروسه برریس اعیر

اض شما، یا وکییل که خود  است که یا این به این معنی تان به حکم را توضیح دهید. در این فاصله شما باید دالیل اعیر

 ه ارسال نماید. ا رو مجددا مکتوب کرده و برای دادگابایست داستان فرار شماز جانب شما وکالت دارد، یم

بر خالف چرا که اول اجرای حکم دادگاه را به حالت تعلیق درآورد.  شود تا در قدمتحویل دادگاه یم فوریدرخواست 

 که   ۱نوع شماره 
ی

 ۲شود، تعلیق حکم دادگاه در نوع شماره و مردود اعالم یم« اساسبی »ذیل آن درخواست پناهندگ

توان مانع از آن شد که این حکم توسط اداره فدرال افتد. به میانجی درخواست فوری یمبه صورت خودکار اتفاق نیم

 پیش از تاری    خ دادگ
ی

توان تر به کمک این درخواست فوری یماه اجرابی شود. به بیان سادهبرای مهاجرت و پناهندگ

 جلوی حکم انتقال فرد به کشور دیگر را به حالت تعلیق درآورد. 
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 شما را  .3
ی

 درخواست پناهندگ
ی

فر تل (offensichtlich unbegründetاساس )آشکارا ی  اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ

 . ( OUاختصار کند )بهیم

 شما با استناد به ماده 
ی

 به عنوان یک درخواست آشکارا بی  ۳۰در صوربر که درخواست پناهندگ
ی

اساس رد قانون پناهندگ

 را شود، به این معنی است که اداره فدرال به 
ی

این نتیجه رسیده است که داستان شما کفایت الزم برای دریافت پناهندگ

 منفی دالیل مختلفی وجود دارد: نوع از جواب ندارد. برای این 

 

•  
ی

 بر این باور است که داستان شما ساختگ
ی

 است. بوده اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ

عنوان گویید )مثال کشور دیگری را بهاین اداره معتقد است که شما درباره کشور محل تولد/هویت خود دروغ یم •

 کرده
ی
 . اید(زادگاه خود معرق

 بر این باور است که شما به صورت آشکاری به دالیل اقتصادی مهاجرت   اداره فدرال برای •
ی

مهاجرت و پناهندگ

 اید. کرده

 درخواست  ۱تبرصه  ۲۹ مادهباشد طبق « کشورهای امن»چنانچه کشور محل تولد شما از جمله  •
ی

قانون پناهندگ

 شما به
ی

 آشکارا بی پناهندگ
ی کشورهای : همهز این قرارند ا امنشود )کشورهای اساس رد یمعنوان درخواسنر

، هرزگوین، غنا، کوزوو، مقدونیه، ، بسنی   بستان(. ض منتگرو، سنگال،  عضور اتحادیه اروپا، آلبابی

 

 آشکارا ی  
 توانم بکنم؟( یمOUأساس )چه کاری علیه جواب منفی

 آشکارا بی 
ی یمدرخصوص جواب منفی اض و درخواست فوری اری توانید نزد دادگاه اداساس نیر وجود خود را ثبت کنید. با ایناعتر

  فرصت دارید.  یک هفتهبرای این کار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه دادگاه:    

 

ای از سوی دادگاه ارسال خواهد شد که در آن تاری    خ برگزاری دادگاه درج شده است. این مسئله بسیار مهم است برای شما احضاریه

 را داشته باشد تا شما نامه احضاریه را دریافت کنید.  روز شماآدرس بهکه دادگاه 

   بر است که اداره فدرال برای مهاجرت و در جلسه دادگاه قاضی از شما سواالبر خواهد پرسید که مشابه سواال 

 از شما پرسیده است.         
ی

 پناهندگ

   هابی از بخش و  تان و یا در یک مرکز مشاوره خود را آماده کنید تا آن نواقصبرای این جلسه دادگاه شما باید با وکیل

 ناکاقی و یا مسروایت       
ی

 برطرف کنید. را دار ارزیابی کرده بود ئلهتان که اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ

 

 

در مهلنر که در نظر گرفته شده  نتوانستید چنانچه شما  ای منفی صادق است: ههمه انواع جواباین مسئله برای  : توصیه

ر دادگاه د دادخواستبایست به بخش ثبت ان یمه شما را کمک کند، خودتیک وکیل و یا یک مرکز مشاوره پیدا کنید ک

 جا یممربوطه مراجعه کنید. آن
ی

اضتوانید علیه تصمیم اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ خود را  فوری درخواستو  اعتر

ی وکیل اقدام کنید.   ثبت کنید. بعد از آن رسیعا برای گرفیر
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      حکم دادگاه: 

 

 یا  دادگاهجلسه دادگاه حکم خود را صادر خواهد کرد.  این بعد از 
ی

کند که به شما را ملزم یماداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ

اض به رای یا جواب مثبت بدهد، و   ارزیابی یم این ادارهدالیل شما را برای اعیر
ی
 . کند ناکاق

 

   اض و دادخواس  به شما کند، یعنی اعیر
ی

 را ملزم به ارائه پناهندگ
ی

ت چنانچه دادگاه اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ

وز شده است. پس از مدبر          کند. تنظیم یممالقابر  تان برای شما قرار قامتاها برای تحویل مدارک اداره خارجی شما پیر

 

   را تایید کند، بهیر است با وکیل 
ی

تان مشورت کنید که آیاچنانچه دادگاه رای اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ

وزی در پرونده شما هست یا  دیوان عایل اداریارجاع پرونده به  و  نظردرخواست تجدید ثبت  رایب         امیدی به پیر

         . ی کاری دالیل ویژه خیر  برای انجام چنیر
ی

ای باید وجود داشته باشد، چرا که حکم اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگ

 توان در یک دادگاه مورد بازبینی قرار داد. بار یمفقط یک را        

 

 

 

 

KommMit/BBZ e.V.  

Turmstr. 21, Haus M, Eingang O, 2. Stock, 10559 Berlin 

Offene Sprechzeiten der Asylverfahrensberatung: Dienstag 10-14 Uhr, Mittwoch 13-17 Uhr, 

Donnerstag 10-14 Uhr  

Kontakt: n.essmat@kommmit.eu  

 

 

 

Dieses Factsheet entstand im Rahmen des Projekts „Gut Beraten, gut Ankommen!“, das aus Mitteln des Asyl-, 

Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) der Europäischen Union, sowie Berliner Landesmitteln kofinanziert 

wird. 

 

 

ی وکیل هزینه ید تا به شما در انتخاب وکیل کمک کنند. درباره امکان پرداخت حق گرفیر هابی دارد. از یک مرکز مشاوره کمک بگیر

ی هزینهتوانند وکالت به صورت قسیط سوال کنید. وکال یم ی کمکپروسه دادریس های برای تامیر رخواست  هزینه د برای گرفیر

 . شود تقبل یمهای پروسه دادریس را دولت مست موافقت کند هزینهچنانچه دادگاه با این درخوا. کنند 


