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   قانون تفصیل2017د نوی 
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د محدودیت او او یا هغه کسان چي موقتی ویزي لس ته راوړي ده،  او دایمی اسناد آخیستل لپاره شکایت لیکلي ده. د ژوند ځاید پناه غوښتونکو 
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 مفصل او انفراديکولی شسی چي سره اړیکه ونیسسئ. هلته به تاسو دفتر کومه پوښتنه لرئ، لطفا د قانوني مشورې د نوی قوانین په اړهکه تاسو 
ي انترنیتی لینک کې ترلسه کړی: په اتریش کې دپه لندپه اړه. تاسو کولی شسی چي مشورې ترلسه کړئ. په اتریش کې د قانوني مشورتي مرکزونو 

 حقوقي مشورې مرکزونه
Rechtsberatungsstellen in Österreich

د محدودیت اواو یا هغه کسان چي موقتی ویزي لس ته راوړي ده او دایمی اسناد آخیستل لپاره شکایت لیکلي ده. د ژوند ځاید پناه غوښتونکو 
 قوانین په اساس3لومړی مرستو )کور ُ ډوډی ُ و صحی مرستو( محدودیتونه. § 

 تهیوه ایالت څخه ایالتونه فدرالي 9، تاسو به د ی او درخواست وکړړ ته داخل شوسهپناه غوښتنې پروپه وروسته له هغه چې په اتریش کې  تاسو 
. دا پدې مانا ده چې تاسو بایدقانون جوړه شوی او تطبیق کیږي محدودیت ژوند ځای راهیسسې د پناه غوښتونکو لپاره د 01.11.2017ګمارل کیږئ. له 

 خدمتونه ترلسهلومړی مرستوچې تاسو یې او یا همغه ایالت کي پاتی شوی  کې ژوند وکړئ چې تاسو یې ګمارل شوي یاست ایالتفدرالي همغه  په چي
.کوئ

نه ځان خکص کړی او ورنه لس واخلي رضاکارانه خپل لومړني خدمتونه تاسو کې ژوند وکړي، حتي که ایالت په بل فدرالي تاسودا امکان نلري چې  .
بلاویا  کورنۍ بل ایالتو خپلهیڅ امکان نلري چې د ،  شته په جریان کې سسي اوس مهال د پناه غوښتنې د پروهغه کسان لپاره چيدا پدې مانا ده چې 

. کړئترلسه توخدمامرستو . حتی که تاسو نه غواړئ هلته لومړني لړ شسی او هلته ژوند وکړي ایالت کي بل په څانګ کيغړي 

 ورځو لپاره امکان لري. که چیره تاسو کومه خپلوان لیدنه په هدف او یا هم3وسیدولو حق په بل ایالت کي دريو د اهیواد کي یوازي  ټولو اتریش په
کومه رسمی تعین شوی وخت رسمی دفترونه سره ولری. تاسو به بل ایالت کي سفر وکړی ممکنه ده

http://www.asylanwalt.at/staticPage.php?page=links#rechtsberatung


ازتعین شوی س

ترلسه کړئبه  اداري جزا یوه، نو تاسو  وکړی څخه سرغړونه قانون محدودیت ژوند ځای اوسیدلوکه تاسو د  :

لړی مجازات
تعین شوی ده احکم سزانیو لپاره زندان  2رو یا دوه  یو1000تر100نقده جریمي له  

نیو لپاره زندان تعین شوی ده او3ریو  دنقدي جریمي او یا همیورو  5000 تر1000شسي بیا به له تکرار که چیره نوموړي جرم   .

بلنهبه ، د نوم لیکنې دفتر پولیسو ته کړی او خپل نوم ثبت کې راجستر ایالت په بل حیث وغواړی چي ځان پناه غوښتونکي په یوهتاسو چیره که 
نیسسي او سزا درکړيوپه اړه سرغړونه اوسیدونکي ځای محدودیت قانون د  د ته تاسو کولی شسي چیپولیس بیا به ورکړي.  .

ځای او اسیدونکو لپاره  نظم او ترتیب په اړهد پناه غوښتونکو د 

 ولسوالۍ کېټاکلي ایالت او یاوروسته په یو وسسي شروع شو .  پرکله چي د پناه غوشتونکي کې اتریش هیواد چې په ی مکلف داو بهرنیانوپناه غوښتونکي 
. ژوند وکړيبه چېرته څوګ پریکړه وکړي چې حق لري چي. دا پدې مانا ده چې چارواکي هغوی لپاره به تعین شسي ځای وسیدنکيد ا

او ده ځای بدلول لپاره کومه جګړه نشسي کولی. تاسو هیڅ کومه. دا پدې مانا ده چې شکایت او اعتراض نه منل کیږي حکم پر وړاندې هیڅ ځای بدلولد 
 حکومتي قانون هم نشته

پناه غوښتونکو لپاره د هغوی اوسیدلو ځای ته بدلون راوړي. یوازي که چیرهد یوازي کولی شسي چه  دفتر بهرنیانو دفتر او د پناه غوښتونکود فدرالي 
. ضروري ويموجود اولیل کومه خاصه اسثنا حالت او د لپاره پروسسي چټک نکودرخواست کوپناه غوښتونکو  دعامه ګټو، عامه نظم یا 

توګه، په لندې ډول ديمثال دلیلونه په ځای بدلول د  :

شوی وي ، ارتکاب م کښسيجري شوي او یا هم که چیره څوګ په یوه نوی بندپه هکله که چیره څوګ نظارت لنډي کي وي او جرمونه؛ څارنوالۍ تورونه 
د ځای بدلول دلیل ده

د له امله او یا هم خطرناک برید،کي وي خطر او که چیره د یوه کس د اساسسی لومړی مرستو خدماتو په  په اړه سرغړونهقواعد ژوند کولو د او د کور 
ي په اړه د ځای بدلون به ترسره شسي، روغتیا یا آزادکيپه ژوند یو څوګ   

راغلی یاست د ځای بدلون به ترسره شسي او امن هیواد نه په اتریش هیواد کي"خوندي یوه  تاسو د اویا هم که چیره
نو هیوادواو امن د اصلي خوندي شوی ده.بشپړ کښسي  لیست لیست په لنډي انترنیتيملکونو خوندي او امن  اصلي د

 Liste sicherer Herkunftsländer     لیست

او که چیره ستاسو د پناه غوښتنې غوښتنلیک په هکله مخکې بیرته ستنیدو او یا هم بیرته خپل هیواد ته تلل پریکړه شوی وي د ځای بدلون به ترسره 
شسي

 د مثال پهخپل مسوولیتونه ترسره کړی اودا مهمه ده چې په پام کې ونیول شسي چې تاسو د همکارۍ لپاره ګني  ضروري که چیره تاسو په هکله د دې 
کښسي هر کله حاضر شویتوګه، تاسو د چارواکو سره د ټاکلو وختونو  .

. دا پدېکويپریکړه او نظم په هکله د پناه غوښتونکو دفتر د هره شخص  د انفرادي او فامیلي حالتو په نظر کي نیسسي او ترتیب وسیدنکو ځای د ا
باید تاسو د شخصسي او کورنۍ شرایطو سره توازن ولريټول پریکړي مانا ده چې  .

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006306


زاتعین شوی س
: اداري جزا ترلسه کړئیوه، نو تاسو به وکړی څخه سرغړونه قانون ژوند ځای ترتیب او نظمکه تاسو د 

لړی مجازات
تعین شوی ده احکم سزانیو لپاره زندان  2رو یا دوه  یو1000تر100نقده جریمي له  

نیو لپاره زندان تعین شوی ده او3ریو  دنقدي جریمي او یا همیورو  5000شسي بیا به ترتکرار که چیره نوموړي جرم   .

په اتریش کې د کورنۍ پروسه

 . تاسو باید چی په خپل هېواد کې واده شوې وی ترسو چې د اتریش هیواد ستاسو میړه اویا ښځه په رسمیت ووپیژنيزوړ قانون:

 تاسو باید مخ له دې چې په اتریش هیواد کي ووننوتل واده کړی وی ترسو چي د اتریش هیواد ستاسو واده په رسمیت ووپیژني. د مثال پهنوی قانون:
توګه، که تاسو د خپل هیواد څخه بهر ته وتښتېدل او په تښتيدل لره تاسو په بل هیواد کښسي واده وکړی نو داسسي واده به په چټکۍ سره ووپیژندل

.کیږي کله چي تاسو دلته وورسیدل. تاسو کولی شسئ خپل ښځه یا مېړه اتریش هیواد ته راوړئ

پاملرنه: که څه هم، د بهرنیانو واکمنو سککارو کیدای شسي چې  ستاسو واده رد کړي او ستاسو د کورنۍ یو ځای کیدل درخواست په رسمیت وو نه
.مني. دا په دې مانا ده کله چي چارواکي باور وولري چې ستاسو واده يوازې په اتریش هیواد کې د اوسیدلو او اقامت آخیستلو په هدف ترسره شوی ده

مثبت: د پناه غوښتنې کي موجوده ده لینک انترنتی لندې په تفصيلي معلومات ود کورنۍ یوځای کیدو په اړه نور

Asyl Positiv ٍٍ

بیرته اخیستل قبولي اسناد د پناه غوښتونکي د
شسيپناه بیرته اخیستل قبولی  دې مانا ده چې د ځینې علتونو له مخې، د پروسسي پهبیرته اخیستو قبولی اسناد د  .

لنډي کي نه په تعقیب تاسو لپاره کومه خطره نه وي، تاسوکړي یا که ستاسو په هیواد کې ترسره  تاسو، ځینې ځانګړي جرمونه : کهزوړ قانون 
شسيپیل ورباندی باید چي د رد کولو مرحلي  ستاسو قبولي اسناد یاست، .

لنډي کي نه په تعقیب تاسو لپاره کومه خطره نه وي، تاسوکړي یا که ستاسو په هیواد کې ترسره  تاسو، ځینې ځانګړي جرمونه که: نوی قانون
شسيپیل ورباندی باید چي د رد کولو مرحلي  ستاسو قبولي اسناد یاست، .

له لري څخه پیل کیږي محکميوروستی  جرميچي د لنډي  پروسه باید  دقبولي اسنادد بیرته اخیستو :

که چیره تاسو بانډي یوه جرمي دوسیه په ثارنوالی کي وي

که چیره تاسو بندي  او یا توقیف شوی وی

 د یوه نوی جرم کي یوه پیژندل شوی مجرم په حیث له امله هم ستاسو اسناد بیرته آخیستل کیږي

http://plattform-rechtsberatung.at/videowegweiser/de


اټولولاسنادو ري  لپاره د سفرخپل وطند بیرته ستنیدلو 

مکلفیت لری  نو تاسو مسوولیت او،شو سره ځواب ترقانوني منفي دپناه غوښتونکي او قبولي درخواست په هکله جدي  : که چیري ستاسوزوړ قانون 
سفارت سره ټول تعین چې تاسو باید د خپل هیواد ده مرسته وکړئ. دا پدې مانا راتوړول ځان لپاره، د پناه غوښتونکي چارواکي سرهچې د سفر سند 

شوی وخت کي حاضر شسی او اړیکي ونیسسی ، او ټول دعوتونو چي دپناه غوښتونکي دفتر له خواه تاسو ته رالیګل کیږي تاسو هلته حاضر شسی

 نو تاسو مسوولیت او مکلفیت،شو سره ځواب ترقانوني منفي دپناه غوښتونکي او قبولي درخواست په هکله جدي  که چیري ستاسو: نوی قانون
سفارت سره ټول مرکي وخت پخپله چې تاسو باید د خپل هیواد ده. دا پدې مانا راتوړ کړی  ونو په خپله سره سندضروري ي او سفرخپل چې دلری،

تعین وکړی او ځان حاضر کړی بیرته وطن ته تلل لپاره او هغوی سره اړیکي ونیسسی. دغه یاد شوی مسوولیت او مکلفیت تاسو ته به رسمي ډول ستاسو
.پناه غوښتونکي ځواب سره رالیګل کیږي

تعین شوی سزا
جدی په ډول  زور سزا او زندان تاسو ته د چي کیدی شسي ، عمل ونلريڅخه سرغړوني وکړی او که چیري تاسو دغه تعین شوی خپل مسوولیتونه

سزا توقیف سره فرق لريورکول کیږي. جزا 

ترسو راوړي هلته تاسو باندي فشارغواړي چې بیا  یاست. له دې سره، چارواکي ي مرکز کې بندزندان پولیسو یوه مانا ده چې تاسو د په دي زندان سزا
کړيترسره  مسولیتونه یاد شویچې تاسو پوري  .

اړه خپل چې تاسو په وخت پوري تکرار شسي تر هغه د ستاسو زنداني پاتي کیدل وخت تمدید او ډیره شسي او څو ځله چيشسي کیدای زندان سزا  
بیرته خپل هیواد ته تلل لپاره راټول ګړی اسنادو ي د سفرلیتونو تر سره کړی اومسؤ .

یعني تاسو هیڅ اعتراض نشسي کولی او  نه منل کیږي. په هکله تاسو هیڅ قانوني حق نلری چي شکایت ولیکيزندان سزا د  .

هغه کسانو لپاره چي له محکمی څخه جدي پریکړې د بیرته راستنیدلو په خپل هیواد کي هغوی باندي اجازه او سیمه ایز محدوديت وسیدونکيد ا
شوی وي چی بیل له صبر تطبیق کیږي

ستاسوځای جوړه شسي تر هغه وخت پوري چي  ژوند ځای چي بیرته خپل هیواد ته ستنیدونکي مرکز نومیږي د خاص یوه ممکنه ده چي په لپارهتاسو 
آلتهوفن، فیبر برون ، او شتاین هوس آم سیمرینګ په "بیرته ستنیدونکي مرکز" سفر سندونه بیرته تلل په خپل هیواد کي راټول شسي او تنظیم شسي، د

. یادېږينومونه

شوی وي له پناه غوښتونکو دفتر له لري څخه پریکړه خپل هیواد ته یوه قانوني مستقیم راستنیدو یوه دغه مرکز ته انتقال کیدل لپاره باید چيد   
 تعین کیږينهاو ضرب العجل نیټه کومه خاصه  کسان چي غواړي خپل هیواد ته لړ شسي او دواطلباو د رضاکارانه 

هغوی شک وکړي، دا احتمال لري چې  پای ته رسیدلینیټې بیرته راستنیدو  لپاره د وولیدل چي دیوه کس واکمنو پناه غوښتونکو سککارو داو که چیري
چي داسسي کسان نه غواړي بیرته خپل هیواد ته لړ شسي

یوه رد شوی پناه غوښتونکي چیرهوکړي که به  قضاوت هغوییوه انفرادي پریکړه وکړي. چي هره کس لپاره  باید واکمنو پناه غوښتونکي سککارونو
توګه لندي موضوعات د پناه غوښتونکي سککارو شک زیادويد مثال په ترسره ونکړی  اومسوولیتونو خپله دنده هغوی ولری چي باور باندي

§که چیره یوه رد شوی پناه غوښتونکي د بیرته تلل په خپل هیواد مرکي او مشوري ته حاضر نشسي ، او ځان لپاره سفر سندونو نه تیاروي او د قانونی 
، ماده په اساس دپناه غوښتونکو سککارو دفتر سره مرسته ونکړيآف پي ګي 46

 

اوکه چیري تاسو وروسته له دي چي ستاسو بیرته تلل وخت خکص شو او تاسو خپل ځای بدل وکړي ، او خپل نوی ځای آدرس پناه

غوښتونکو دفتر ته خبر نه درکړ، بیا تاسو بانډي شک کیږي



وسیدلو ځاي کيد اباید چي هرکله بیرته تلل دفتر سره په تعین شوي مرکي او مشوري وخت کي حاضر شسی ، او که چیره ستاسو  له دي وجهی نه تاسو
ی  بیا به دا خطر شته چي ستاسو ،ځای په بیرتهخبر نه ورکون راغله بیا به عاجل ټوګه پولیسو ته معلومات درکړی او که تاسو خپل نوي آدرس دلوب

کي رالیګل کیږیتاسو خپل اصلي هیواد راستنیدو مرکزونه کښسي  تعین شسي او به 

بیرتهلنډي . په بل عبارت، تاسو باید د شسیتابع قانون ته  محدوديتونو سیمي ایز تاسو د باید هلته همکه تاسو د بیرته ستنیدنې مرکز ته لړ شسئ، نو 
ل او ترک کول اجازه نلریپریږدمرکزونو ستنیدونکی 

  سنکت وایت آن دییر گلنموقیعیت نو آلت هوفن ي نوممنطق
 Althofen –  Bezirk Sankt Veit an der Glan

بوییل ولسوالی کي موقیعیت کیتز په – فیبربرون
 Fieberbrunn – Bezirk Kitzbühel

 بروک موزوشلگموقیعیت ښار شتاین هوس ام سیمرینگ  ي نوممنطق
• Steinhaus am Semmering – Bezirk Bruck-Mürzzuschlag 

راستنیدو مرکز پریږدي. دا پدې مانا ده چې تاسو یوازې اجازه لرئ چې نشته محدودیت  ځیني استثنا حالت هم لري یعنی هرکلهمحدودیتایز د سیمې 
دلیل ولریځانګړو یوازي که تاسو لنډی  :

ا(سره تعین کړی وی سفارت یعني که تاسو کومه وخت خپل هیواد قانوني مکلفیتونو پوره کولو لپاره )که چیري تاسو یوه

اویا هم که چیري تاسو روغتیای حالتو لپاره یوه متخصص ډاکتر ته مراجعه وکړی ، او یا هم که چیري تاسو په روغتون کي درملنې لپاره لړ شسی، یوازي
که ستاسو درملني په پاس یاد شوی مرکزونو  کي ممکنه نه وي

 دراستنیدو ښارکې شامل نه دي! دا پدې مانا ده چې تاسو نشسي کولی د حالت استثناء یاد شوی  په او حقوقي سککارو دفتر سره مرکي: د قانوني پاملرنه
لپاره پریږدیاو وکیل قانوني مشورتي غونډې  !

تعین شوی سزا
چي توقیف نومیږي تاسو باندي تطبیق کیږي، د اداري جرم وکړی سرغړونه اوسیدونکي او سیمي ایز محدودیت قانون څخهکه تاسو د   

توقیف امر
بنديز او یا میاشتو پورې 10 تعین شو بیا به تاسو باندي تر لپاره میاشتو18 وختتوقیف امر په هکله ،کله چي د  یا زندانتوقیف زوړ قانون ؛ د  

.زندان حکم تطبیق کیږي

 څلورو میاشتو4تر  لپاره "منظم" حد اکثر توقیف بالغ کسانو. د  دوه میاشتې پوري بندیز نوی ځوانانو لپاره تعین شوی دي 2" ترزنداند "باقاعده  
.پوری تعین شوی ده

دشکنجي میاشتو 18 امر هغه کسانو لپاره چي له بیرته تلل او راستنیدو څخه سرغړونه او مخنیوی وکړي ، د توقیف حکم ترتوقیف د : نوی قانون 
.لپاره تطبیق کیږي

امر هغه کسانو قشر ځوان دی او نابالغ ده ، هغوی لپاره چي له بیرته تلل او راستنیدو څخه سرغړونه او مخنیوی وکړي، دتوقیف د د "باقاعده" 
دشکنجي لپاره تطبیق کیږي میاشتو 3 توقیف حکم تر .

6امر هغه کسانو چي بالغ ده ، او هغوی لپاره چي له بیرته تلل او راستنیدو څخه سرغړونه او مخنیوی وکړي، د توقیف حکم ترتوقیف د د "باقاعده" 
دشکنجي لپاره تطبیق کیږيمیاشتو 



د نوي اداري سرغړونو او ماتونې

به جوړه شسي سزا اضافي اداري اوسیدلو او ژوند کول په دا هیواد کي په خپله یوه جرم ده، د عدالت او قانون تطبیق لپاره یوهیر قانوني دغ

خپل هیواد ته تلل په اړه وظیفې مسؤلیت خپل که چیرې یو کس په چټکتیا سره دسزا هغه کسانو باندي تطبیق کیږي،ضافي اداري نوی قانون؛ ا 
 ونه کړيترسره

وي ، د بیرته ستنیدو مشورتي مرکي هغه کسانو شوی یوه کس باندي پریکړه خپل هیوادته تلل بیرته ستنیدو کله چي د قانون په اساس په جدي ټوګه د
لپاره به ضروري ترسره شسي

له مختلفو دلیلونو لپاره سرغړونه وکړي او خپل مسوولیتونه بیرته خپل هیواد ته تلل لپاره تر سره په اړهد بیرته ستنیدلو پریکړه هغه کسان چي  
ونکړي، پس له دي چي دا کسان بیرته په خپل هیواد ته انتقال شول ، یو ځل بیا ننوتل په اتریش هیواد کي بیا به په دایمي ډول دنوموړي کسانو لپاره

،بندیږي، او لندي سزا هغوی لپاره تعین شوی ده

سزا
 اونیو لپاره زندان سزا تطبیق کیږي6 یورو تعین شوی ده او یا هم 15000 تر 5000نقدي جریمي له 

بیرته تلل مشورتي مرکي

فراین منشن ریخت او کاریتاسپه اتریش هیواد کي دوه مرکي او یا مشورتي مرکز بیرته تلل په خپله هیواد په اړه تاسو لپاره مسوولیت لري، او دوی په 
به نوم یادیږي، کله چي مشوری لپاره تاسو ته د نوموړي دفتر لخواه وخت تعین شو تاسو مکلفیت لری چي هرکله په تعین شوی وخت کي هلته حاضر

 شسی

تعین شوی سزا
که تاسو سرغړونه وکړی، ستاسو ځای به بدل شسي

تعین شوی وخت له ستری محکمی څخه پناه غوښتونکو لپارهپریکړو  

 میاشتو لپاره وخت لري، چي ستاسو شکایت پاڼي په اړه اجراات وکړي او خپل پریکړه تاسو لپاره ولیکي او ویلیګي12ستره محکمي دقانون په اساس 

ډیر کیدل د واکمنۍ لسرسسۍ قانون  سککارو لپاره

 پولیس شکشسي او تاسو څخه پلتڼه وکړي ، یوازي که چیره تاسو باندي داخل موټر ته ځمکه، ساحه او پولیسو حق لري چي ستاسو پهزوړ قانون ؛  
 فدرالياتریش قانوني توګه په  غیرپهچي کس یوه  په شمول د اودریم هیواد تابعیت ولري، کسان چي د  لږترلږه د پنځو ستاسو په مینځ کښسيوکړي چې 

کي تاسو سره یوځاي وي ساحه ایالت

 پولیس شکشسي او تاسو څخه پلتڼه وکړي ، یوازي که چیره تاسو باندي داخل موټر ته ځمکه، ساحه او پولیسو حق لري چي ستاسو پهنوی قانون ؛  
 فدرالياتریش قانوني توګه په  غیرپهچي کس یوه  په شمول د اودریم هیواد تابعیت ولري، کسان چي د  لږترلږه د پنځو ستاسو په مینځ کښسيوکړي چې 

کي تاسو سره یوځاي وي ساحه ایالت



يوازي د دغه واکمني دلیل دا ده چي پولیس مشکوک کیږي چي ستاسو ترمینځ کښسي کیدی شسي چي یوه غیرقانوني شخص وي چي هغه شخص په خپله
قاچاقو کار کوي او یا هغه شخص په خپله غواړي چي په قاچاقي ډول بل هیواد ته لړ شسي


