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در   عمده و   قانونتغییرات ها پناهندگی خارجی

 2017 سال   توضیحات  خلص

تا   از و      01.11.2017 ریخبعد پناهندگی جدید قانون یک است    اتریش  کشور در مهاجرین، اجرا و تطبیق این .قابل به

میشود                 گیری پی جدیت به دارد قبل قانون به نسبت را عمده تغیرات که قانون این شما   دلیل که   برای است مهم بسیار

مقررات     درباره را کنید   وقوانینخود مطلع اطلعات  .جدید در  جدیداین هنوز   ر هایویدیو  میانهنوز تا قبلی وجود هنمودی

ندارد
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سوالی   جدید    اگر قوانین مورد با   در لطفا از دارید، دهی   یکی مشوره .  دفاتر آنجا    در بگیرید تماس مشورهایشما  حقوقی

.   دقیق از      فهرستی کرد خواهید دریافت فردی حقوقی   دفاترو دهی لینک        مشوره از توانید می را اتریش ذیل انترنیتدر

کنید تعقیب : 
 Rechtsberatungsstellen in Österreich    دهی مشوره اتریش  دفاتر در حقوقی

وجهت                اند نموده اخذ را اقامه ویزه واشخاصیکه پناهجویان ُ برای باش بود محل یا اقامتگاه محدودیت

ماده       .   §  به نظر اند نوشته شکایت مدت دراز پناهندگی های      3اخذ کمک حقوق و پناهندگی قانون

) خانه)     غذا معاش مثل  اولیه

اینکه    از پذیرفته    شماپناهندگی درخواست پس اتریش از   شما ، شددر یکی ساکن  فدر کشورایالت  9به اتریش خواهید الی

تاریخ  شد.  از شده     محدودیت  01.11.2017 بعد تعین ایالت در زندگی پناهجویان   جای است  برای شده به.  ایجاد این

http://www.asylanwalt.at/staticPage.php?page=links#rechtsberatung
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در        باید شما که است معنی ایالت   این اتریش فدراهمان به     لی که کنید تعین  زندگی ازقبل و   شما هماندر فقط شده

اولیه  میتوانید  ایالت ( خدمات خانه)    غذا معاش نمايیددریافت مثل .
کنید        زندگی دیگری ایالت در ندارید اجازه اگر   شما حتی اولیه    شما، خدمات ( داوطلبانه خانه)    غذا معاش در خود مثل را

شده   تعین کنید    . کنیدترک  ایالت نظر صرف آن واز

ندارد      میدهد معنی چنیناین  امکان حاضر حال در بخاطر       که شما پناهندگی پروسه جریان خانواده  در اعضای در سایر

کنید        مکان نقل یا کنید زندگی دیگری اگر.   ایالت از حتی کنید     خدمات  شما نظر صرف نیز خود اولیه .

یعنی               . کنند سفر دیگر ایالت به دارند حق اتریش مقیم پناهجویان همه قانون به است   نظر ممکن ضروریات  شما به نظر

خودرا  کنید    ایالت ترک درصورتیکه  را وفقط ملقات     فقط اهداف برای دوستان    شما و اقارب ر  با یا دیگر   و ایالت به فتن

اما                    میتوانید کرده سفر دیگری ایالت به باشید داشته رسمی دفاتر با ملقات وقت تعین یا و رسمی جلسات عنوان  برای به

حداکثر     کلی قاعده امکان   3 الییک دیگر    روز ایالت به نمودن دارد  سپری وجود

مجازات
شما   سرکششی             اگر شده تعین ایالت در باش بودو محدودیت قانون یا گزینی مسکن قانون های کنید،  از ذیلاداری  جزا

شد     خواهد تطبیق شما بالی

شده   تعین اول جزای

از    نقدی یا   1000الی  100جریمه و هفته   یورو زندان   دو یا و توقیف

از           نقدی جریمه کنید سرکششی مسکن محدودیت ازقانون تکرارآ ویا     5000الی  1000درصورتیکه شده تعین هفته 3یورو

میشوید  .زندانی

پناهجو      یک عنوان به شما نشده  اگر قبول دیگر     ی ایالت یک ثبت      در و بسازید آدرس خود برای اداره کنیدنام  بخواهید ،

نام   آدرس    ثبت ثبت دفتر کارمند تماس    ویا پلیس پلیس.  می با نقض  شمارا گیرد ایالتی    برای اصلی مسکن ترک قانون

میکندبازداشت  .

مسکن  ت وترتیب پناهجویان  عین برای

پذیرش    از در  پس پناهندگی . درخواست خاص   در  ناهجویانپاتریش  محله تحت        یک است شده تعین ابتدا در شان برای که

اند  پناهندگی مقامات بعدا . مراقبت بگیرند     مسوول تصمیم توانند ویا        می گذین مسکن جبرآ ایالت کدام در پناهجویان که

کنند  .زندگی
درخواست   نمیشود           هیچ پذیرفته دلخواهش جای در پناهجو یک مکان تغیر جهت شکایت مورد    ویا این حقوقی  در قانون هیچ

هم   .     دولتی است  معنی بدان این ندارد شما            وجود ندارد امکان اصل شد تعین شما برای جای یا مسکن یک درصورتیکه

کنید         مبارزه مورد درین و دهید تغیر خودرا جای
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است    (فدراداره ممکن آه    )   اف بی مهاجرین و پناهجویان دهد           الی انتقال دیگری ایالت به ضرورت به نظر را اینپناهجوی

سفارش    فقط کار  یک از استفاده خاص     با حالت موضوعات شد انجام و کار   ، خواهد این عمومی،   البته منافع دلیل به

دلیل      به یا عمومی موثر     عملکردنظم پردازش و گرفت    درخواست  ترسریع خواهد صورت پناهجو یک .

پناهندگی         دلیل  مقامات طریق از پناهجو یک مکان نقل برای مثال،   عمده عنوان به ذیل ، است قرار :

یا     جرایم  تعقیب و قانون به شد نظر به  متهم شخص باشد       زندان؛  ن شده مرتکب را وجدید جرم شخصشی درصورتیکه .

یا                      دلیل به خانه، قوانین ترتیب و نظم عدم و ناتوانی دلیل به شود ُ ایجاد محدودیت آنها اولیه خدمات در صوتیکه در

شخص                    است ممکن میتواند باشد داشته وجود صحی مشکلت و خواهی آزادی یا و دیگری ُ کسشی زندگی به خطرناک حمله

شود    داده مکان  .تغیر

گرفت                خواهد صورت ها مکان نقل همچون باشد آمده امن کشور یک از شخصشی صوتیکه در

لینک           در توان می را امن کشورهای کامل در  فهرست ذیل کنید یافانترنتی ت :
 Liste sicherer Herkunftsländer    کشورهای امنلیست

باش                   شده اتخاذ اخراج جدی تصمیم قبل از شما مورد در و نشود پذیرفته شما پناهندگی درخواست درصورتیکه دویا

اقامت     اینکه ارزیابی ایالت    برای کدام در شما وظیفه            گزینی شما که بگیرید نظر در که است مهم است، ضروری

شده    تعین های برای    ومسوولیت را هم  خود پناهجویان   همکاری با مقامات د با مثال،.    هیدانجام عنوان شما به درصورتیکه

شده                 تعین وقت در که کنید ثبوت باید میخواهید خاص باش و بود محل ویا مقامات   هاملقات مسکن پناهندگیبا

باشید      حاضر شده مشخص وزمان .دروقت

       . پناهجو              هر برای زندگی محل تعین یعنی هست متفاوت شخص هر مورد در شما برای باش بودو محل ویا مسکن تعین

تعین                 وانفرادی عادلنه پناهجویان فدرالی دفتر مقامات طرف از پناهجویی وضعیت درنظرداشت وبا فامیلی وضعیت به نظر

.میشود

مجازات

کنید        سرکششی الذکر فوق قوانین از شما های  درصورتیکه میشود      جریمه تطبیق شما بالی شما  ذیل زندانی   و یا و توقیف

شد خواهید  .
اول  مجازات

ویا     1000الی  100مبلغ  نقدی جریمه شد      2یورو خواهید زندانی یا حبس هفته

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006306
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الذکر      فوق جرایم تکرار صورت مبلغ   در ویا     5000الی نقدی جریمه شد      3یورو خواهید زندانی یا حبس هفته

اتریش       در ها خانواده وضعیت برای مقررات

قدیم  خود     شما | قانون کشور در باشید،    قبلباید کرده را     اتریش کشور که تا ازدواج شما خانم ویا رسمیت شوهر به

شناسدب .

جدید    باشید|           قانون کرده ازدواج اتریش کشور به ورود از قبل باید به         .شما را شما خانم ویا شوهر اتریش کشور تاکه

. بشناسد  اگر     رسمیت مثال، عنوان راه   به مسیر در خار   شما از فرار شوهری      کشور  ج با یا خانمی با خود ازدواج اصلی

. باشید  سریع   هاازدواج  چنین کرده شکل .     /    به به      را خود شوهر همسر توانید می شما شد خواهد شناخته رسمیت به

کنید   اتریش  دعوت و برسانید

مقامات     توجه: حال، این پناهندگان با است   دفتر نشناسد       ممکن رسمیت به را ها ازدواج از معتقد    بعضشی که صورتی در ،

گزینه   اخذ   باشند جهت شما اخراج.    اقامت  ازدواج از جلوگیری بخاطر ویا اخذ    باشد منظور به .    و شک  اگر ویا باشد اقامت

به                    نشود شناخته رسمیت به است ممکن شوید ماندگار اتریش کشور در طریق ازین میخواهید شما که باشد داشته وجود

باشد      طبیعی ازدواج باید کل .صورت

پیوند     درباره بیشتر سازی اطلعات لینک      هاخانواد ویکجا در توان می در  را ذیل نماییدیافت انترنتی :
 Asyl Positiv  مثبت پناهندگی

واسناد   وضعیت شده  پنا لغو قبول هندگان  

این      به پناهندگی وضعیت خاص       لغو دلیل به که است پناهندگی   ذیلمعنی وضعیت شود   شما ، لغو تواند می .

قدیم   دارای       ا | قانون فرد یک عنوان به شما و     ، هستیدپناهندگی  اسنادگر جرم بعضشی صورتیکه خاصشی  در راجنایات

و  مرتکب اگر  شوید شما              یا قبولی اسناد باشید نداشته قرار خطر ویا تعقیب تحت دیگر شما خود شد لغو درکشور خواهد

بود     نخواهد اعتبار مدار .و

جدید  |   خاصشی                قانون جنایات و جرم بعضشی صورتیکه در هستید، پناهندگی اسناد دارای فرد یک عنوان به شما اگر

و                     شد خواهد لغو شما اسناد باشد نداشته قرار خطر ویا تعقیب تحت شما خود اصلی درکشور همزمان و شوید مرتکب

نخواهدبود     اعتبار مدار شما .مدارک
بر   صورت   علوه در به محکوآن روش     میت جنایی، جرم میگیرد       خرایک صورت ذیل دلیل به نظر پناهندها اج :

پیگرد     تحت شما باشید قانونی  درصورتیکه ثارنوالی

تحت  در  شما باشید   نظارتیبازداشت  صورتیکه تحقیقی ویا

http://plattform-rechtsberatung.at/videowegweiser/de
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و   شما جرم   درصورتیکه یک مرتکب     ارد یا و باشید مجرم   جرم شده و باشید باشید شده

نمودن   مسافرتی محیا کشور    اسناد به بازگشت جهت

قدیم  |  اید         قانون نموده دریافت منفی جواب پناهندگان اداره از شما پناهندگی    شما  درصورتیکه اداره به دارید مسوولیت

پناهندگی             اداره با هم ویا کنید تهیه را خود مسافرتی های چگونه      کمک اسناد که دهید معلومات و سند کنید گرفتن

.                   مسافرتی  و  اخذ جهت پناهندگان اداره و تان خود کشور سفارت با ها ملقات وقت تعین تمام در باید وشما هست ممکن

شوید     حاضر مسافرتی اسناد . تهیه

جدید  |  . اگر قانون نه                 باشد شده اتخاذ تان کشور به پناهندگان اداره طرف از اخراج جدی تصمیم یک شما مورد در

باید                 شما بلکه نمایید تهیه خود برای را خود مسافرتی های اسناد باید شخصا شما طور     تنها به مثال، عنوان مستقلنهبه

های         خانه سفارت در را ها ملقات .کشورقرار کنید    تنظیم شما   خود از صورت   اتتعهد و میگردد  به اخذ کتبی  

مجازات

را          الذکر فوق شده تعین های مسوولیت شما . پیرویدرصورتیکه مجازات   نکنید  به میشود    منجر شما رسمی شدن زندانی

با      رسمی شدن زندانی دارد  بازدمجازات فرق نظر.          اشتباه  اشتگاه در رسمی زندان پیروی عدم صورت در شما برای نگیرید

شد   خواهد گرفته

رسمی  |   بازداشتگاه        به زندان یک در شما که است معنی کنترول این شد  پلیس  تحت خواهید مقامات.    حبس کار، این با

میکنند           خود های مسوولیت اجرای به وادار را شما میخواهند .پناهندگی

رسمی  |  شما                  زندان صورتیکه در آورید بدست را خود مسافرتی سند شما که میکشد طول زمانی تا شما شدن زندانی

نکنید              تهیه خود اصلی وطن به سفر جهت را خود مسافرتی های تکرار  اسناد مرتبه خواهد     چندین تمدید شما زندان وقت آ

.شد

نمیتوانید            هیچگاه است شده تعین مجرم اشخاص برای که زندان این نمیتوانید   بدیناین  کنیدمبارزه  درمورد که معناست

کنید   شکایت حتی

مخصوصا   مسکن ا  محدودیت کامل  برای و تصمیم شخاصیکه نهایی   اخراج شان بازگشت اخذ درمورد

است تحمل  نبدو گردیده محدود
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است  م ام                مکن هوس شتاین و هوفن ُ آلت فیبربرون ُ اسم به مشخص محلت شوند اخراج باید جدا اشخاصیکه برا

شود              گرفته نظر در اخراج برای شما سازی آماده و شما اخراج جهت "  سیمرینگ می.  "  نامیده بازگشت مراکز مراکز این

.شوند
الذکر         برای  فوق های مکان در شخص مکان نقل نمودن مورد  ، عملی تصمیم    در یک باید به  بازگشت جدی شما واخراج

باشد        شده اتخاذ قانون به نظر خودتان کشور

 
بخواهد   اشخاصیکه نشود              داوطلبانه برای اخراج وشخص شود سپری شده تعین وقت ویا مهلت صورتیکه در شود اخراج .

جلسات                   دقیق وقت در شخص صورتیکه در خواهد قضاوت انفرادی شکل به درمورد پناهندگی دفتر مقامات صورت آن در

نشود    حاضر اخراج مشورتی

صورت    آن را  ه پناهندگیمقامات در تصامیم که    آنهاگیرند. می فردی  میشه میشوند وظیفه  معتقد های  شما مسوولیت و

را   ترک  خود کشور برای مقاما.        نمیدهیدانجام  این که است چیزی این مثال، عنوان ذیل      به که شما مورد در پناهدگی ت

میکنند    باور شده نوشته

کنید   مشاهده عنوان 46§ماده   FPG ( را مورد     ) درین بیشتر معلومات  جهت
آدرس             شما داوطلبانه ُ خروج وقت شدن سپری از پس صورتیکه در هم را    ویا خود اداره     اقامت مقامات برای و دهید تغیر

کشور                     یک تبعه حیث به را خود یعنی دهید تغیر خودرا هویت پناهندگی مراحل هنگام در هم ویا ندهید اطلع پناهندگی

کنید   معرفی دیگر

میشود    معتقد پناهندگی کردید               اداره گمراه خود هویت یا مبدا از را خود کشور شما روند این طی در

بازگشت            مشاوره مصاحبه برای ملقات قرار شما که است ضروری به        بنابراین بازگشت مورد در آنها با و گرفته جدی

 . شوید     حاضر مصاحبه به آدرس  اگر کشور تغییر     شما را خود اقامت حتما  میدمحل را    برای هید، خود جدید آدرس پلیس

و   دهید .       اطلع فوق  خطر صورت، این غیر در شما    زیاد العادهبگویید که جبرآ  است بازگشت   را مرکز انتقال به پناهجویان

.دهند
شما   مرکز    اگر به جبرآ دهند       بازگشت را انتقال است شده نوشته ذیل که مسکنمحدودیت همچنان شما  بالی، پناهجویان

کرد         خواهند عملی را باش و بود شما.     و دیگر، عبارت ندارید به در   از  اجازه شما که بازگشت   شهرک زندگیمرکز  
دیگری     شهرک به برویدبیرون میکنید

گلن          دییر آن وایت سنکت واقع هوفن آلت بنام  منطقه
 Althofen –  Bezirk Sankt Veit an der Glan

بوييل   – فیبربرون کیتز واقع

 Fieberbrunn – Bezirk Kitzbühel

شلگ            موزور بروک شهر واقع سیمرینگ ام هوس شتاین منطقه

 Steinhaus am Semmering – Bezirk Bruck-Mürzzuschlag
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اقامت   محدودیت  شده تعین خاص         محل دلیل کدام درصورت فقط است محدود کامل دارید  شما برای    اجازه را منطقه که

ترک    خاص مثل اهداف کنید :
خودتان    )          کشور سفارت در ملقات قرار مثال عنوان به قانونی وظایف انجام باشید  برای داشته (اگر

تداوای   برای  و داکتر این   شفاخانهدر  معاینات اگر منطقه   معاینات، شما   در خود شده پذیر   تعین نباشدامکان

.  توجه |  های                 مشاوره کنید ترک را خود شده تعین منطقه ندارید اجازه بشر حقوق دفاتر از گیری مشوره برای شما

ندارید                اجازه را حقوقی گیری مشوره بخاطر زندگی محل ترک یعنی میباشد استثنآ قانون ازین حقوقی

مجازات

منطقه       محدودیت یا مکانی شرایط شما   اگر برای شده جرم      تعین مرتکب کنید، نقض احتمال    قانونیرا و شوید می

شما   بازداشت  حبس دارد و وجود .

بازداشت

قدیم  |   صورتیکه  قانون در شما     ماه  18 بازداشت باید باشد شده کنید    ماه  10تعین سپری بازداشتگاه در را .
 "     " زندان  مدت حداکثر مجازات قانون  حداکثر به نوجوانان   نظر هستند    برای سن تحت اشخاص است  2 یا ماه .

 " برای      حداکثر  زندان در مجازات قانونی بزرگسالن  وقت است  ماه  4برای شده مشخص .

 | جدید  جدید    قانون قانون به حداکثر        نظر تا تواند می کلی طور به بکشد ماه  18بازداشت مثل،   طول اگر، از ، پناهجوی

کند     ویااخراج  سرکششی کشورش به بازگشت .
"  " مجازات  نوجوانان    و حداکثر برای زندان مدت سن  حداکثر است  3 تحت ماه .

بزرگسالن"   مجازاتحداکثر  کند         ماه  6برای سرکششی کشورش به بازگشت از صورتیکه در فقط است .

جدید   قضای جرایم

شکل    اقامت  به کردن زندگی اتریش  غیرقانونی  یا کشور . در است        جنایی جرم یک حاضر حال یک   برایدر همچنین اصلح

شد  اضافی  مجازاتجرم  خواهد ایجاد

  | جدید  اداری  قانون یعنی   .اضافی  قضایجرایم شد خواهد اش        اگر  ایجاد اصلی کشور به سفر یا بازگشت برای شخصشی

نشود  بل حاضر فاصله

به                   بازگشت مشاوره صورت درین باشد شده اتخاذ اش وطن به بازگشت قطعی تصمیم شخصشی درمورد که صورتیکه در

شود    برگذار نباید  وطن
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شخصشی    بازگشت   اگر تصمیم نظر   از اش وطن دلیلی   به اخراج          به باالخره و نکند ُ قبول را بازگشت و کند نظر صرف

کشور.                    درین الدخول ممنوع شخص یک حیث به شود داخل بخواهد دوباره کشور این به شخص آن صورتیکه در شود

میشود  شناخته

شده   تعین مجازات

از         نقدی جریمه فوق قانون از سرکششی الی   5000درصورت مدت      15000یورو به ویا میباشد زندانی  6یورو هفته

شد  خواهد

وطن     به بازگشت مشورتی جلسه

را            وطن به بازگشت دهی مشوره برای بشر حقوق دفتر Caritas کاریتاس , VMÖ یعنی های   اسم  سازمان به مشورتی

در                     هستید ومجبور و دارید مسوولیت شما میکند ُ تعین را باخودشان ملقات اوقات شما برای و دارد ُ عهده به شما برای

شوید          حاضر ایشان با وجلسات ها ملقات وقت تعین تمام

مجازات 

  . م         وضعیت فوق دفاتر از گیری مشوره از سرکششی صورت کرد     در خواهد تغیر شما اقامت حل

شده   تعین تصمیم   وقت پناهندگی   برای درخواست مورد در

در             .         پناهندگان محکمه ستره یا عالی فدرالی اداره اید نموده شکایت یا اعتراض و اید گرفته رد جواب شما درصورتیکه

طول       در قانون به نظر کند           12اتریش اتخاذ دوباره تصمیم شما پناهندگی درخواست درمورد دارد حق ماه . 

ا  قضای گسترش جازه

قدیم  |   دارد  قانون اجازه نقلیه       پولیس وسایل و محل زمین، شما  به موتر شما  پولیس درصورتیکهشود  داخل یا بالی

باشد  شما      مشکوک محله در درصورتیکه اتباع     ویا از نفر پنج شکل         حداقل به نفر یک و باشد داشته وجود سومی کشور

که       باشد شما جمع در قانونی طور  غیر قلمرو    به در اتریش فدراکشور قانونی ندارد اجازه  لی اقامت

جدید  |   دارد  قانون اجازه نقلیه      در پولیس وسایل و محل شما  زمین، موتر عمل  یا بالی پولیس درصورتیکهشود  وارد

باشد   مشکوک شما      شما محله در درصورتیکه اتباع     ویا از نفر پنج به        حداقل نفر یک و باشد داشته وجود سومی کشور

که        باشد شما جمع در قانونی غیر قلمرو      شکل در قانونی طور اتریش فدراکشور به ندار  لی داقامت
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نفری                     پنج اشخاص از مجموعه صورتیکه در اند مشکوک ایشان که است این عمل صحنه در پولیس شدن وارد اجازه دلیل

           . غیر         شخص همان یا هستند قاچاقبر اشخاص آن یا که اینست قانونی اقامت بدون درجمع قانونی غیر شخص یک با

شوند           داده انتقال قاچاق طور به میخواهند شان میان در  .قانونی


