
 تبعید و بازداشت اداری

 

 

، او را قانون پناهندگانبر اساس پناهندگان در سراسر جهان توسط قوانین و کنوانسیون های بین المللی حمایت می شوند.  

 یزندگ ای رد،یقرار گ زیرآمیتحق ای یرانسانیرفتار غ ایفرستاد که در معرض شکنجه، مجازات  یتوان او را به مکان ینم»

قرار  دیدر معرض تهد یاسیس دیعقا ایخاص  یگروه اجتماع کیدر  تیعضو ت،ینژاد، مذهب، مل لیاو به دل یآزاد ای

 (6، مقررات حفاظت موقت، ماده 4، قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، ماده 33)کنوانسیون ژنو، ماده . " ردیگ

 بازگشت تیممنوع

کشورها نمی توانند اتباع خارجی را در داخل مرزهای خود به کشورشان بازگردانند که در آن خطر واقعی با نقض جدی 

حقوق بشر در کشور خود به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی وجود دارد. 

گاه خود را در هر دو کنوانسیون ژنو در مورد وضعیت مهم ترین قانون پناهندگان است که جای بازگشتممنوعیت 

پیدا کرده است. و  4( ماده YUKK، قانون خارجی ها و حمایت بین المللی )33پناهندگان، که ترکیه عضو آن است، ماده 

. یکی از اصول آن است. جمهوری ترکیه نیز یکی از امضاکنندگان کنوانسیون 6( ماده GKYمقررات حفاظت موقت )

، اخراج یک تبعه خارجی که نتوانسته است در ترکیه تحت قوانین AHİS( است. بر اساس AHİSایی حقوق بشر )اروپ

YUKK  یاGKY  ،به دست آورد، در صورتی که خطر شکنجه یا نقض حق زندگی او در این کشور وجود داشته باشد

ضایت او در حالی که خشونت گسترده در آن برگرداندن پناهنده به کشورش بدون رقانونی نیست که او باز خواهد گشت. 

 کشور ادامه دارد یا در حالی که او ترس موجهی از آزار و شکنجه دارد، بر اساس اصل عدم بازگشت غیرقانونی است.

افرادی که به دالیل اقتصادی به ترکیه آمده اند، در صورتی که وضعیتی در ترکیه کسب نکرده باشند یا شرایطی وجود 

 د که حق زندگی در کشورشان را به خطر اندازد، نمی توانند از اصل "ممنوعیت بازگشت" بهره مند شوند.نداشته باشن

 تبعید / نظارت اداری

با مراجعه به دادگاه اداری علیه این تصمیم شکایت  روز 7اگر تصمیم اخراج علیه شما گرفته شده باشد، حق دارید ظرف 

 کنید.

  ممنوعیت بازگشت" تعیین شده مطابق با کنوانسیون ژنو، که ترکیه نیز یکی از تصمیم اخراج نمی تواند با اصل"

 طرفین آن است، مغایرت داشته باشد.

  امضای اسنادی با عنوان بازگشت داوطلبانه بدون مطالعه و اطمینان از محتوای آنها الزامی نیست. در صورت

بازگشت به کشور خود را پذیرفته است، پس امضای این فرم، چون به نظر می رسد که خارجی با رضایت خود 

 از آن امکان اعتراض وجود ندارد.

  خارجی در مدت طرح دعوی برای اعتراض به تصمیم اخراج یا در مورد راه خارجیبدون لطمه به رضایت ،

 حل قضایی تا پایان محاکمه اخراج نمی شود. رای دادگاه در این مورد قطعی است.

  ،دلیل تصمیم اخراج باید به اتباع خارجی یا نماینده قانونی یا وکیلی که این تصمیم در مورد او اتخاذ شده است

وی یا نماینده قانونی وی از نتیجه تصمیم، مراحل تجدیدنظر نداشته باشد  لیکه شخص وک یدر صورتاعالم شود. 

 و مهلت های رسیدگی مطلع می شود.

 می توان کرد؟ در برابر تصمیم اخراج چه

 اگر تصمیم اخراج علیه شما گرفته شود؛

  روز به صورت حضوری یا از طریق نماینده قانونی یا وکیل نسبت به این تصمیم  7شما می توانید ظرف

 اعتراض کنید.



  اگر وضعیت مالی شما اجازه وکالت با وکیل را نمی دهد، می توانید از کانون وکالی محلی درخواست کمک

 و از خدمات حقوقی رایگان بهره مند شوید تا به تصمیم اخراج اعتراض کنید. حقوقی کنید

o پرونده  لیبر تشک یمبن یگواه دیشود، با یاخراج به دادگاه ارائه م میکه درخواست ابطال تصم یهنگام

درخواست ها ظرف  نیکه حکم اخراج را صادر کرده است ارسال شود. ا یاز دادگاه اخذ و به مرجع

 است. یدادگاه قطع میشود، تصم یم یینها روز 15

o افسران مرکز  قیبرد، از طر یاخراج به سر م یبرا یکه در بازداشت ادار یخارج لیدرخواست وک

 هیدادخواست عل نیشود. همچن یمحل اعالم م یدادگستر یفرد به کانون وکال یاخراج محل نگهدار

 شود. یداده م لیتحو صالحیذ یبه دادگاه ادار دیحکم تبع

o ها توسط  نهیپول نداشته باشد، هز یباشد. اگر خارج یم یبر عهده خود و یمخارج سفر تبعه خارج

ها بازپرداخت نشده باشد،  نهیکه هز یتا زمان گر،ید یشود. از سو یم نیمهاجرت تام تیریاداره کل مد

 .منع شود. هیممکن است فرد از ورود مجدد به ترک

 بازداشت اداریدر صورت قرار گرفتن در 

 .از کسانی که برای آنها تصمیم اخراج گرفته شده است 

o ،خطر فرار و گم شدن وجود دارد 

o ،نقض قوانین ورود یا خروج به ترکیه 

o ،استفاده از اسناد جعلی یا بی اساس 

o ،کسانی که بدون بهانه قابل قبول در مدت زمان معین ترکیه را ترک نمی کنند 

o  برای کسانی که تهدیدی برای نظم عمومی، امنیت عمومی یا سالمت عمومی هستند، اتخاذ تصمیم

 است. الزامیبازداشت اداری توسط استانداری یا اعمال تعهدات جایگزین برای بازداشت اداری 

  ابل تمدید ماه ق 6ماه باشد و در صورت لزوم حداکثر تا  6مدت بازداشت اداری برای اخراج نمی تواند بیش از

 است.

  .یو ارتباط یکیالکترون لیوسافردی که به بازداشت اداری منتقل می شود در مرکز انتقال نگهداری می شود 

 ممکن است به منظور تعیین ملیت فرد تحت بازداشت اداری مورد بررسی قرار گیرند.

  توان به دادرسی کیفری صلح نسبت به قرار بازداشت اداری، شخصاً یا از طریق نماینده قانونی یا وکیل می

دادرسی اعتراض کرد. در صورت رد اعتراض می توان مجددا با ادعای رفع یا تغییر شرایط بازداشت اداری به 

 مراجعه کرد.کیفری صلح 

  برای اعتراض به حکم بازداشت اداری می توان از کانون وکالی محل درخواست کمک حقوقی کرد و از خدمات

کرد. درخواست وکیل نیز می تواند به افسران مرکز حذف ارسال شود. به همین ترتیب،  حقوقی رایگان استفاده

 دادرسی کیفری صلحدادخواست حاوی اعتراض به بازداشت اداری را می توان از طریق افسر مرکز اخراج به 

 تحویل داد.

 تعهدات جایگزین برای نظارت اداری

المللی تعریف شده است، یک یا چند مورد از تعهدات زیر که حداکثر از  همانطور که در قانون اتباع خارجی و حمایت بین

 ماه تجاوز نمی کند، ممکن است برای خارجیان یا خارجیانی که بازداشت اداری آنها خاتمه یافته است، اعمال شود: 24



 محل اقامت در یک آدرس خاص 

 هیگزارش د 

 بر خانواد یبازگشت مبتن 

 مشاوره بازگشت 

 ات برای منافع عمومی به صورت داوطلبانهمشارکت در خدم 

 ضمانت 

 نظارت الکترونیکی 

 در صورت عدم رعایت این تعهدات، فرد خارجی ممکن است تحت بازداشت اداری قرار گیرد.

 می توان گرفتآنها  هیعلتصمیمات اخراج کسانی که 

  حامیان یک سازمان جنایی انتفاعی کسانی که مدیران، اعضا، حامیان یک سازمان تروریستی یا مدیران، اعضا یا

 هستند.

 استفاده از اسناد جعلی 

 آنهایی که تهدیدی برای نظم عمومی، امنیت عمومی یا سالمت عمومی هستند 

 کسانی که بدون مجوز کار مشغول به کار هستند 

 کسانی که مقررات ورود یا خروج قانونی از ترکیه را نقض یا اقدام به نقض می کنند 

 ص شد با وجود ممنوعیت ورود به ترکیه به ترکیه آمده اندکسانی که مشخ 

 شوند یم یتلق یالملل نیب یشده توسط نهادها و سازمان ها فیتعر یستیترور یکه مرتبط با سازمان ها یکسان 

 مدت اقامت در ترکیه از راه های نامشروع امرار معاش می کنند ”کسانی که در 

 آنها گرفته نخواهد شد هیاخراج عل میتصم

  کسانی که نشانه های جدی مبنی بر مجازات اعدام، شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز در کشور

 تبعید دارند.

 کسانی که به دلیل مشکالت جدی سالمتی، سن و وضعیت بارداری برای سفر خطرناک در نظر گرفته می شوند 

 دید کننده زندگی خود تحت درمان هستند و فرصت درمان در کشوری که به آن کسانی که به دلیل بیماری های ته

 اخراج می شوند را ندارند.

 قربانیان قاچاق انسان که از فرآیند حمایت از قربانیان بهره مند می شوند 

 قربانیان خشونت روانی، جسمی یا جنسی تا زمانی که درمان آنها تکمیل شود 

 

 نتان در معرض خطر اخراج هستید، می توانید به انجمن حمایت از زندگی برسید!وقتی شما یا یکی از نزدیکا 


