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اطالعاتی برای 
متقاضیان پناهندگی

اطالعاتی در مورد رویه های پناهندگی در 
صورت حکومت نظامی، وضعیت 
اضطراری یا رژیم مدیریت فاجعه
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شما برای پناهندگی در لیتوانی درخواست داده اید و ادعا می کنید به دلیل ریسک اعدام، جنگ یا 
خشونت قادر به بازگشت به کشور مبدأ خود نیستید. از لحظه ای که درخواست پناهندگی دادید 
به عنوان متقاضی پناهندگی در نظر گرفته می شوید. متقاضی پناهندگی بودن باعث می شود از 

حقوق خاصی بهره مند شوید و متعهد می شوید از الزامات مشخص شده در قانون اساسی 
جمهوری لیتوانی و دیگر قوانین تبعیت کنید. در حال حاضر لیتوانی به دلیل افزایش چشمگیر 

مهاجرت در وضعیت اضطراری قرار دارد، به همین دلیل این راهنما اطالعاتی در مورد 
رویه های پناهندگی در صورت حکومت نظامی، وضعیت اضطراری یا رژیم مدیریت فاجعه 

در اختیارتان قرار می دهد.

نکته مهم: اطالعات این سند مطابق با قوانین ذی ربط تهیه شده است. ممکن 
است قوانین و مقررات در طول زمان اصالح یا تکمیل شوند. چنانچه هرگونه 

سؤالی دارید، از یک وکیل یا یکی از کارمندان اداره مهاجرت سؤال کنید؛ آن ها 
قادر خواهند بود اطالعات بیشتری در مورد رویه پناهندگی و حقوق و تعهدات 

شما در اختیارتان قرار دهند.

کجا و چگونه می توانید درخواست پناهندگی بدهید؟

در صورت حکومت نظامی، وضعیت اضطراری یا رژیم مدیریت فاجعه، می توانید 
درخواست پناهندگی بدهید:

1( در ایست بازرسی ها یا مناطق ترانزیت مرزی، نزد سرویس گارد مرزی کشور؛

2( در منطقه جمهوری لیتوانی، اگر به طور قانونی وارد جمهوری لیتوانی شده اید، نزد اداره 
مهاجرت؛

3( در کشوری خارجی، نزد دفاتر کنسولی یا مأموریت های دیپلماتیک جمهوری لیتوانی )در 
حال حاضر، فقط در سفارت جمهوری لیتوانی در بالروس می توانید برای پناهندگی در 

جمهوری لیتوانی درخواست دهید(.

اگر درخواست پناهندگی شما مطابق با شرایط باال نباشد، درخواست پناهندگی تان تحت 
قوانین ذی ربط پذیرفته نخواهد شد، اما رویه درخواست پناهندگی برای شما توضیح داده 

می شود.

اگر به طور قانونی از مرز عبور کرده باشید، سرویس گارد مرزی کشور با در نظر گرفتن 
آسیب پذیری یا سایر شرایط فردی، در مورد پذیرفتن درخواست پناهندگی تان تصمیم گیری 

خواهد کرد.

فرم درخواست پناهندگی رایگان است؛ درخواست باید شخصاً ارسال شود یا یکی از اعضای 
بالغ خانواده می تواند درخواستی را از طرف اعضای صغیر خانواده ارسال کند. درخواست 
پناهندگی خود را می توانید کتباً یا شفاهاً ارائه کنید، اما مهم این است که دالیل اصلی خود را 

برای پناهندگی و جزئیات دقیقتان را اظهار کنید: نام و تاریخ تولد و هر مدرکی که دارید، 
ارائه دهید.

چه کسی مسئول بررسی درخواست پناهندگی شماست؟

درخواست پناهندگی در لیتوانی الزاماً به این معنا نیست که درخواست پناهندگی تان در لیتوانی 
بررسی خواهد شد. اگر یکی از اعضای خانواده تان - همسر، فرزندان صغیر شما، اگر فرد 

صغیر هستید، پدر یا مادر شما - در کشور دیگری از اعضای اتحادیه اروپا زندگی می کند یا از 
کشور دیگری از اعضای اتحادیه اروپا که در آن درخواست پناهندگی داده اید وارد لیتوانی 

شده اید، یا اگر دارای ویزا یا مجوز سکونت صادرشده از آن کشور هستید، ممکن است آن کشور 
عضو اتحادیه اروپا مسئول بررسی درخواست پناهندگی شما باشد. در این مورد، اداره مهاجرت 

ممکن است تصمیم بگیرد درخواست پناهندگی شما را بررسی نکند و آن را به کشور دیگر 
عضو اتحادیه اروپا انتقال دهد که مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی شماست. مهم است 

بدون فوت وقت تمام اطالعات مربوط به اعضای خانواده تان را که در دیگر کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا زندگی می کنند ارائه دهید تا رویه شناسایی کشور مسئول پیش از اولین تصمیم در 

مورد درخواست پناهندگی انجام شود.

اگر اعضای خانواده تان در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا زندگی می کنند، باید 
رضایت های کتبی برای گردآمدن اعضای خانواده دور هم بین شما و اعضای خانواده تان به 

اداره مهاجرت ارسال شود تا مسئولیت بررسی درخواست شما برای پناهندگی در کشور عضو 
اتحادیه اروپا تعیین شود.

اگر درخواست پناهندگی شما همچنان در لیتوانی در حال بررسی است، اداره مهاجرت به 
درخواست پناهندگی تان رسیدگی خواهد کرد.

چه زمانی و چگونه دالیل خود را برای درخواست پناهندگی در لیتوانی توضیح دهم؟

هنگامی که درخواست پناهندگی می دهید، یک متخصص یا مأمور مصاحبه اولیه را انجام 
می دهد، مدارک شما را دریافت می کند و عکس و اثر انگشت شما را ثبت می کند. هدف از این 
مصاحبه جمع آوری اطالعاتی در مورد شما و اعضای خانواده تان که همراهتان هستند، مسیر 

رسیدن به کشور، داده های موردنیاز برای تعیین کشور مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی 
شما و دالیل شما برای درخواست پناهندگی است.



پیش از تصمیم گیری در مورد پناهندگی، متخصصی از اداره مهاجرت اقدام به مصاحبه اولیه 
می کند تا فرصتی در اختیارتان قرار گیرد تا به تفصیل دلیل ارائه درخواست پناهندگی تان را 
توضیح دهد و مدارک پشتیبانی دالیلی را که قبالً ارائه ندادید، در اختیارتان قرار دهد. این 

مصاحبه ها محرمانه است و اطالعات به صورت عمومی افشا نمی شود یا در اختیار مقامات 
کشور مبدأ شما قرار نمی گیرد. اداره مهاجرت و دیگر مقامات عمومی، وکال و مترجمین 

شفاهی فعال در رویه پناهندگی تحت تعهد افشا نکردن اطالعات پرونده پناهندگی قرار دارند. 
تمام اطالعاتی که ارائه می کنید برای متخصص بررسی کننده درخواست پناهندگی تان ضروری 
است تا بتواند شرایط مرتبط را تعیین کند و در مورد اینکه آیا مبانی و ادله دعوی پناهندگی شما 

با مبانی و ادله پناهندگی مطابقت دارد، تصمیم گیری کند. در طول مصاحبه:

• توضیح دهید با چه ریسک هایی در کشور مبدأ خود روبه رو هستید و به چه دلیل؛

• با مسئول پرونده پناهندگی همکاری نمایید و تمام شرایط را افشا کنید. اداره مهاجرت می تواند 
در صورتی تصمیم معقول و قانونی بگیرد که اقدامی با نیت مناسب برای اثبات دعوی 

پناهندگی تان انجام دهید؛

• لطفاً در اسرع وقت تمام مدارک موجود و دیگر شواهد )شامل فرمت الکترونیکی( را جهت 
پشتیبانی از دعاوی خود ارائه دهید. اگر قادر به ارائه مدارک نیستید، اداره مهاجرت شرایطی 

را که ارائه کردید، ارزیابی خواهد کرد و ممکن است پناهندگی به شما اعطا کند، به شرطی که 
داستان شما همراه با جزئیات، کامل، مطابق و منطبق با اطالعات جمع آوری شده توسط اداره 

مهاجرت باشد؛

• در مصاحبه های برنامه ریزی شده شرکت کنید؛

• در صورت هرگونه سؤال، لطفاً در مورد شرایط بیان شده تان شفاف سازی کنید.

اگر در زمینه بررسی درخواست پناهندگی خود با اداره مهاجرت همکاری نکنید، در 
مصاحبه ها شرکت نکنید، از پاسخ دادن به سؤاالت مصاحبه خودداری کنید، قادر به ارائه 

اطالعات یا مدارک مرتبط با بررسی درخواست پناهندگی نباشید، مدارک اشتباه ارائه کنید، 
اطالعات نادرست ارائه کنید یا مانع از بررسی پرونده پناهندگی خود شوید، ممکن است اداره 
مهاجرت شک معقولی در مورد اعتبار شما پیدا کند و از ارائه پناهندگی به شما خودداری کند.

آیا مترجم شفاهی در مصاحبه من حضور خواهد داشت؟

در صورت لزوم، یک مترجم شفاهی در طول تمام مصاحبه ها حاضر خواهد بود. در طول 
مصاحبه:

مطمئن شوید که درک کاملی از صحبت های مترجم شفاهی دارید. اگر صحبت های او را   •
متوجه نمی شوید، حتماً این مورد را به مترجم شفاهی گوشزد کنید.

مترجم شفاهی باید فقط صحبت های شما و مصاحبه کننده را بدون افزودن نظر شخصی خود   •
ترجمه کند.
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ممکن است هنگام جریان داشتن درخواست پناهندگی، تحقیقات بیشتری انجام شود؟

اگر در مورد سن شما یا نسبت خانوادگی آشنایانی که برای زندگی با شما به لیتوانی آمده اند 
یا ساکن این کشور هستند شک و شبهه ای وجود داشته باشد، ممکن است اداره مهاجرت انجام 

تست تعیین سن یا تست دی اِن اِی را پیشنهاد دهد. این تست ها فقط با رضایت شما انجام 
می شود.

اگر خشونت فیزیکی که تجربه کرده اید دلیل درخواست پناهندگی شما باشد، ممکن است اداره 
مهاجرت در صورت رضایت شما، یک معاینه پزشکی پیشنهاد دهد. این معاینه از این جهت 
اهمیت دارد که می تواند نشانه های خشونت در گذشته را تأیید کند. اگر اداره مهاجرت معاینه 
پزشکی را پیشنهاد نداده باشد، اما باور داشته باشید که نتایج این معاینه می تواند داستان شما 
را اثبات کند، از این حق برخوردارید که یک معاینه پزشکی به صالحدید و با هزینۀ خود 

انجام دهید و نتایج آن را به اداره مهاجرت ارسال نمایید.
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آیا وکیلی در طول مصاحبه من حضور خواهد داشت؟

در طول مصاحبه ها، از این حق برخوردارید که حضور وکیلی را درخواست کنید که کمک 
حقوقی رایگان تحت تضمین کشور را ارائه می کند. اگر می خواهید وکیلی نمایندگی شما را 

در طول مصاحبه بر عهده داشته باشد، باید این موضوع را به متخصص یا مأمور 
مصاحبه کننده اطالع دهید. همچنین با ارسال درخواست پیشاپیش از طریق ایمیل به  

teisines.paslaugos@migracija.gov.lt )هنگام درخواست از طریق ایمیل، کد 
ILTU خود را برای کمک به شناسایی تان ارائه کنید( یا از طریق تحویل آن به کارمند یا 

مأمور مسئول در مرکزی که در آن اقامت دارید، می توانید درخواست کنید وکیلی در 
مصاحبه حضور داشته باشد.

کمک حقوقی رایگان نیز از طرف تیم حقوقی صلیب سرخ لیتوانی ارائه می شود )اطالعات 
تماس در پایان این دفترچه اطالعاتی درج شده است(.

طبق خواسته و با هزینۀ خود می توانید از یک وکیل معاضدتی که استخدام می کنید، برای 
حضور در مصاحبه دعوت نمایید. اگر می خواهید وکیل شما در مصاحبه حضور یابد، این 

موضوع را از قبل به اداره مهاجرت اطالع دهید.

حضور شما در مصاحبه و ارائه اطالعات کامل در مورد دالیل خود برای درخواست 
پناهندگی به اداره مهاجرت، حتی در صورت حضور وکیل، ضروری است.



چه کسی و چگونه درخواست پناهندگی من را بررسی می کند؟

اداره مهاجرت درخواست پناهندگی را بررسی می کند. تحقیقات کامل، مستقل و بی طرفانه ای 
پیش از اخذ تصمیم انجام خواهد شد. در طول این فرایند، اداره مهاجرت اطالعات ارائه شده تان 

را بررسی خواهد کرد و همچنین اطالعات بیشتری در مورد شرایطی که در درخواست 
پناهندگی تان مشخص کرده اید، جمع آوری خواهد کرد. پس از جمع آوری تمام اطالعات 

ضروری، اداره مهاجرت بررسی خواهد کرد که آیا شرایط مشخص شده دارای الزامات اعطای 
پناهندگی است و تصمیم کتبی را صادر می کند. در مورد تصمیم کتبی اداره مهاجرت در رابطه 

با درخواست خود مطلع خواهید شد. این تصمیم باید حاوی دالیل قانونی و مبتنی بر حقایق در 
رابطه با تصمیم اتخاذشده باشد و اطالعاتی در مورد نحوۀ درخواست تجدیدنظر، در صورت 

نیاز، به شما ارائه کند.

قبل، در طول و بعد از مصاحبه می توانید مدارک و شواهد دیگری جهت تأیید حقایق اظهارشده 
در درخواست پناهندگی تان ارائه کنید. شواهد را می توانید از طریق ایمیل

info@migracija.gov.lt  برای اداره مهاجرت ارسال کنید )هنگام درخواست از طریق 
ایمیل، لطفاً کد ILTU خود را ارائه کنید که می تواند در شناسایی شما مفید باشد(.

پردازش درخواست پناهندگی من چقدر طول می کشد؟

درخواست های پناهندگی می توانند به صورت فوری یا عادی پردازش شوند.

تحت رویه فوری، درخواست های پناهندگی باید ظرف 10 روز کاری بررسی شوند؛ تحت 
رویه عادی، این درخواست  ها باید ظرف 6 ماه از تاریخ ارائه درخواست پناهندگی بررسی 

شوند. در صورت حکومت نظامی، وضعیت اضطراری یا رژیم مدیریت فاجعه، اداره 
مهاجرت تصمیم گیری در مورد پناهندگی را در اسرع وقت به نتیجه می رساند.

به چه دلیل بررسی درخواست پناهندگی می تواند متوقف شود؟

باید هنگام رسیدگی به درخواست پناهندگی خود در لیتوانی حضور داشته باشید. اگر هنگامی 
که به درخواست پناهندگی تان رسیدگی می شود در لیتوانی حضور نداشته باشید یا اگر اداره 

مهاجرت به دالیل دیگر نتواند به مدت 72 ساعت با شما تماس بگیرد، بررسی درخواست 
شما متوقف خواهد شد.

اگر تصمیم بگیرید که منتظر تصمیم اداره مهاجرت نمانید، لیتوانی را ترک کنید و در یکی 
دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی بدهید، آن کشور با توجه به 
مشاهده این حقیقت که اثر انگشت شما در لیتوانی ثبت شده است، ممکن است شما را به 

لیتوانی برگرداند تا بررسی درخواست پناهندگی تان را اینجا تکمیل کنید.

چه زمانی و چگونه می توانم از درخواست پناهندگی خود صرف نظر کنم؟

اگر دیگر مایل به پیگیری پناهندگی در لیتوانی نیستید، می توانید در هر زمان درخواست خود 
را برای پناهندگی لغو کنید؛ برای این کار باید به صورت کتبی از طریق ارسال ایمیل به این 

نشانی به اداره مهاجرت اطالع دهید: info@migracija.gov.lt در این مورد، درخواست 
شما بررسی نخواهد شد و باید به کشور مبدأ خود برگردید.

اداره مهاجرت پس از بررسی پرونده پناهندگی من می تواند چه تصمیماتی بگیرد؟

لیتوانی دو نوع پناهندگی اعطا می کند: وضعیت پناه جو و محافظت جنبی.

• وضعیت پناهندگی به متقاضی پناهندگی اعطا می شود که ترس منطقی از اعدام به دلیل 
نژاد، دین، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا داشتن نظر سیاسی دارد، خارج از 

کشور مبدأ خود است و قادر نیست، هراس دارد، خود را تحت محافظت آن کشور درآورد، 
یا دارای ملیت کشور خارجی مدنظر نیست و قادر نیست، یا به دالیل فوق هراس دارد، به آن 

کشور برگردد.

• محافظت جنبی به متقاضی پناهندگی اعطا می شود که خارج از کشور مبدأ خود است و به 
دلیل ترس از این موارد، نمی تواند به آن کشور برگردد: 1( مورد شکنجه، رفتار ظالمانه، 

غیرانسانی یا پَست قرار می گیرد؛ 2( ریسک مجازات اعدام وجود دارد؛ 3( زندگی، 
سالمت، امنیت یا آزادی او در نتیجه خشونت تبعیض آمیز در کشمکش های مسلحانه داخلی یا 

بین المللی به صورت جدی و شخصی تهدید می شود.

همچنین ممکن است اداره مهاجرت پناهندگی در لیتوانی را به شما اعطا نکند. در این موارد، 
مجبور خواهید بود به کشور مبدأ خود برگردید. با این حال، در بعضی از موارد، در 

صورت اعطا نشدن پناهندگی، ممکن است اداره مهاجرت همچنان تصمیم بگیرد مجوز 
سکونت موقت در لیتوانی صادر کند که ارتباطی به اعطای پناهندگی ندارد. این تصمیم 

زمانی اتخاذ می شود که متقاضی پناهندگی دارای شرایط موردنیاز برای پناهندگی نیست، اما 
یک فرد صغیر بدون همراه است که به کشور مبدأ خود بازنگشته است، متقاضی پناهندگی 

به دالیل انسانی قادر به ترک جمهوری لیتوانی نیست )مثالً متقاضی پناهندگی به دالیل 
انسانی، مانند بیماری، نمی تواند به کشور خارجی برگردد یا از لیتوانی اخراج شود(، یا 

متقاضی پناهندگی نمی تواند به کشور خارجی برگردد یا لیتوانی اخراج شود، زیرا این اقدام 
باعث نقض اصول نان رفولمان می شود )مثالً در صورتی که اداره مهاجرت اظهار کرده 

باشد که زندگی یا آزادی فرد در کشورش در خطر است یا ممکن است در این کشور مورد 
شکنجه واقع شود(.

پس از اینکه تصمیم مربوط به اعطا یا عدم اعطای پناهندگی اتخاذ شد، این تصمیم باید به 
زبانی که متوجه می شوید به شما ابالغ شود و نسخه ای از آن در اختیارتان قرار گیرد. این 

تصمیم باید حاوی دالیل قانونی و مبتنی بر حقایق در رابطه با تصمیم اتخاذشده باشد و 
اطالعاتی در مورد نحوۀ درخواست تجدیدنظر، در صورت نیاز، به شما ارائه کند.
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در صورتی که با تصمیم اداره مهاجرت مبنی بر اعطا نکردن پناهندگی مخالف باشم، چه 
اقداماتی می توانم انجام دهم؟

اگر اداره مهاجرت تصمیم بگیرد پناهندگی به شما اعطا نکند، می توانید در مورد این تصمیم 
درخواست تجدیدنظر بدهید. هنگامی که مسئول یا کارمندی این تصمیم را به شما اطالع 

می دهد و در صورت مخالفت با آن، لطفاً این موضوع را به آن مسئول یا کارمند اطالع دهید 
و قید کنید که با این تصمیم مخالف هستید و مایلید درخواست تجدیدنظر دهید و از کمک 
حقوقی رایگان تضمین شده توسط دولت بهره مند گردید )به عبارتی، کمک از طرف یک 

وکیل که هزینۀ آن توسط دولت پرداخت می شود برای ارائه درخواست تجدیدنظر علیه آن 
تصمیم(. کمک رایگان تضمین شده توسط دولت به این معناست که وکیل گمارده شده برای 

شما اقدام به آماده سازی شکایت شما نزد دادگاه می کند و وکالت شما را در دادرسی بر عهده 
خواهد داشت. همچنین می توانید با هزینۀ خود وکیل دیگری به انتخاب خود استخدام کنید تا 
وکالت شما را در فرایند تجدیدنظر علیه تصمیم اداره مهاجرت بر عهده داشته باشد. در این 

مورد، کمک حقوقی تضمین شده توسط دولت را دریافت نخواهید کرد.

در صورت اعالم حکومت نظامی، وضعیت اضطراری یا مدیریت فاجعه توسط رژیم، 
ظرف 7 روز از تاریخ ابالغ رأی می توانید در مورد تصمیم اداره مهاجرت درخواست 

تجدیدنظر ارائه دهید. از آنجا که پرونده های پناهندگی به صورت شفاهی در دادگاه رسیدگی 
می شود، این فرصت در اختیارتان قرار دارد که در جلسه دادرسی شرکت نمایید و اظهارات 

خود را بیان کنید. ممکن است دادگاه تصمیم بگیرد پرونده پناهندگی را جهت بررسی مجدد 
به اداره مهاجرت برگرداند یا درخواست تجدیدنظر را رد کند.

اگر دادگاه درخواست تجدیدنظر شما را رد کند و با این تصمیم مخالف باشید، باید هنگام 
ابالغ رأی، به وکیل خود و فرد ابالغ کننده رأی بگویید که با این تصمیم مخالف هستید و 

مایلید از کمک حقوقی تضمین شده توسط کشور جهت ارائه درخواست تجدیدنظر در مورد 
این تصمیم بهره مند شوید. همچنین می توانید با ارسال ایمیلی به 

teisines.paslaugos@migracija.gov.lt ، مخالفت خود را با این رأی بیان کنید و 
مشخص کنید که مایل به بهره مند شدن از کمک حقوقی تضمین شده توسط دولت هستید )هنگام 

تماس از طریق ایمیل، کد ILTU خود را درج کنید تا شناسایی شما تسهیل شود(. همچنین 
می توانید از وکیلی که با هزینۀ خود استخدام کرده اید برای ارائه درخواست تجدیدنظر در مورد 

این رأی استفاده کنید. این درخواست تجدیدنظر باید ظرف 14 روز از تاریخ انتشار رأی 
دادگاه، نزد دادگاه اداری عالی لیتوانی طرح شود. ممکن است دادگاه اداری عالی لیتوانی 

تصمیم بگیرد پرونده پناهندگی را جهت بررسی دوباره به اداره مهاجرت برگرداند یا 
درخواست تجدیدنظر شما را رد کند. اگر شکایت شما تأیید نشود، این تصمیم نهایی است و قابل 

تجدیدنظر نخواهد بود. در این مورد، مجبور خواهید بود به کشور مبدأ خود برگردید.

دادگاه اداری منطقه ای باید ظرف 2 ماه از تاریخ درخواست تجدیدنظر، جلسه تجدیدنظر را 
برگزار و رأی صادر کند، و دادگاه اداری 

اگر کمک حقوقی تضمین شده توسط دولت به شما اعطا شده است، الزم نیست هزینۀ وکیل 
خود را بپردازید. تمام اقدامات ایشان رایگان خواهد بود و هیچ پرداخت اضافه ای از شما 
درخواست نخواهد کرد. اگر وکیل گمارده شده از طرف دولت از شما درخواست پرداخت 

اضافه ای برای خدمات خود کرد، لطفاً از طریق ایمیل pranesk@migracija.gov.lt با 
اداره مهاجرت تماس بگیرید.

عالی لیتوانی باید ظرف 1 ماه از تاریخ دریافت تصمیم تجدیدنظر، جلسه تجدیدنظر را 
برگزار و رأی خود را صادر کند.

به چه دلیل و بر چه اساس آزادی حرکت من محدود می شود؟

در صورت حکومت نظامی، وضعیت اضطراری یا رژیم مدیریت فاجعه، این گونه در نظر 
گرفته می شود که ورود متقاضیان پناهندگی که درخواست های پناهندگی آن ها به دلیل 

اضطرار بررسی شده است، به صورت پذیرفته شده در محدوده لیتوانی نظر گرفته نمی شود و 
آزادی حرکت آن ها محدود خواهد بود. محدودیت آزادی حرکت طبق ماده 1408 قانون 

وضعیت قانونی اتباع بیگانه است. آزادی حرکت می تواند به مدت 6 ماه از تاریخ ثبت در 
سیستم اطالعات مهاجرت لیتوانی محدود شود. متقاضیان پناهندگی در نقاط عبور مرزی 

سرویس گارد مرزی دولت، مراکز یا پست های بازرسی مرزی ساکن می شوند و 
محدودیت هایی در حق حرکت آزاد آن ها اعمال می شود.

پس از 6 ماه، اداره مهاجرت یا سرویس گارد مرزی دولت اقدام به ارزیابی شرایط می کند. 
این اقدام به این دلیل انجام می شود تا تعیین کنند آیا دلیلی قطعی برای فراری بودن احتمالی 

شما وجود دارد و ممکن است تصمیم بگیرند شما را در مرکزی قرار دهند که به مدت 
حداکثر 6 ماه از تاریخ ابالغ رأی مسدود شدن آزادی حرکت، حق حرکت آزاد از شما سلب 

می شود.

شرایط زیر برای تعیین ریسک فراری بودن در نظر گرفته می شود:

1( اینکه دارای مدارک شناسایی باشید و در فرایند تعیین هویت خود همکاری کنید؛

2( اینکه از اقدام جایگزین حبس اعمال شده بر اساس رأی دادگاه تبعیت کنید؛

3( اینکه پس از ساکن شدن در مرکز، رویه ترک موقت را نقض کنید؛

4( اینکه درخواست پناهندگی در طول تحقیقات ابتدایی در نقاط عبور مرزی نامنظم ارائه 
کرده اید که از قبل شروع شده است تا از تعهد جنایی به دلیل عبور از مرز از مناطق رسمی 

معاف شوید؛

5( اینکه حضور شما تهدیدی برای آرامش عمومی باشد؛

6( با مقامات عمومی یا کارمندان در طول بررسی درخواست پناهندگی یا حین بررسی 
موضوع بازگشت خود همکاری نکنید؛
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n )7به طور غیرقانونی جمهوری لیتوانی را در طول بررسی درخواست پناهندگی خود ترک 
کردید یا اقدام به این عمل کردید.

در صورتی که مراکز خدمات پزشکی، اجتماعی، آموزشی، پذیرایی و/یا دیگر خدمات 
ضروری یا پشتیبانی روان شناختی ارائه نکنند، ممکن است اجازه داشته باشید با اجازۀ مدیر 

مرکز، آن مرکز را موقتاً جهت دریافت این خدمات یا خرید غذا ترک کنید.

  

در صورتی که با تصمیم اداره مهاجرت یا سرویس گارد مرزی دولت در زمینه محدود 
کردن آزادی حرکت خود مخالف باشم چه اقدامی می توانم انجام دهم؟

می توانید ظرف 14 روز از تاریخ ابالغ تصمیم اتخاذشده از طرف اداره مهاجرت یا 
سرویس گارد مرزی دولتی برای قرار دادن فردی در یک مرکز با محدودیت هایی در آزادی 

حرکت او، در مورد این تصمیم درخواست تجدیدنظر ارائه دهید. هنگامی که برای بررسی 
تصمیم محدودکننده آزادی حرکت خود به دادگاه درخواست می دهید، از حق بهره مند شدن از 

کمک حقوقی رایگان برخوردار هستید. می توانید در دادگاه اداری عالی لیتوانی نسبت به 
رأی دادگاه مبنی بر رد شکایت خود درخواست تجدیدنظر بدهید. دادگاه اداری عالی لیتوانی 

مسئول رسیدگی به درخواست تجدیدنظر و صدور رأی ظرف حداکثر10 روز از تاریخ 
دریافت درخواست تجدیدنظر است.

در چه مواردی ممکن است بازداشت شوم؟

ممکن است توسط رأی دادگاه بازداشت شوید:

1( تا هویت و ملیت شما تعیین شود؛

2( اگر به صورت غیرقانونی با عبور از مرز کشور جمهوری لیتوانی وارد جمهوری 
لیتوانی شده باشید؛

3( برای ایجاد مبانی ای که درخواست پناهندگی شما بر آن ها استوار است )در مواردی که 
بدون دستگیری متقاضی پناهندگی امکان دریافت اطالعات مربوط به این مبانی مقدور 

نیست(؛

4( هنگامی که در مورد بازگشت شما به کشور مبدأ تصمیم گیری شده است و درخواست 
دیگری برای پناهندگی ارائه می کنید؛

5( هنگامی که هدف این است شما به کشور دیگری از اعضای اتحادیه اروپا منتقل شوید که 
مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی شماست؛

6( هنگامی که حضور شما در جمهوری لیتوانی تهدیدی برای امنیت ملی یا صلح عمومی 
است.

ممکن است طبق رأی دادگاه، این اقدامات جایگزین دستگیری اعمال شود:

1( مراجعه دوره ای به اداره مهاجرت یا سرویس گارد مرزی تعیین شده؛

2( اطالع دادن محل سکونت خود به اداره مهاجرت یا سرویس گارد مرزی، بر حسب 
ضرورت، از طریق ارتباط برقرار کردن در زمانی مشخص؛

3( واگذار کردن نظارت بر عهده یکی از شهروندان جمهوری لیتوانی یا یکی از اتباع 
خارجی که به صورت قانونی در جمهوری لیتوانی سکونت دارد، در صورتی که این فرد 

مراقبت از او و اقامت دادن او را بپذیرد؛

5( اقامت در مرکز بدون محدودیت آزادی حرکت؛

6( اقامت در مرکز با حق حرکت فقط در محدوده محل اسکان.

اگر هنگامی که می خواهید به تنهایی زندگی کنید برای جایگزین بازداشت درخواست دهید، 
باید مدارکی ارائه دهید که نشان دهد مکانی برای زندگی دارید و قادر به حفظ آن هستید و از 

رویه ها و قوانین اعمالی تبعیت خواهید کرد.

ممکن است بازداشت من چقدر طول بکشد؟

تصمیم بازداشت یا اعمال اقدام جایگزین بازداشت بر عهده دادگاه است. در رأی دادگاه معموالً 
محدودیت زمانی حداکثر 6 ماهه برای بازداشت یا اقدام جایگزین بازداشت تعیین می شود. در 

پایان این دوره بازداشت، دادگاه مبانی و دالیل بازداشت شما را بررسی خواهد کرد. دوره 
بازداشت می تواند تا 6 ماه دیگر تمدید شود. اگر پناهندگی به شما اعطا نشود و تصمیم مبنی بر 

بازگرداندن شما به کشور مبدأ اتخاذ شود، ممکن است تا 18 ماه در بازداشت بمانید.

می توانم نسبت به رأی دادگاه مبنی بر بازداشت خود درخواست تجدیدنظر دهم؟

می توانید در دادگاه اداری عالی لیتوانی نسبت به رأی دادگاه در مورد بازداشت شما یا اقدام 
جایگزین بازداشت خود درخواست تجدیدنظر طرح کنید. دادگاه اداری عالی لیتوانی مسئول 
رسیدگی به درخواست تجدیدنظر و صدور رأی ظرف حداکثر 10 روز از تاریخ دریافت 

درخواست تجدیدنظر است.
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اگر تحت بازداشت قرار گرفته اید و فکر می کنید دالیل این بازداشت از بین رفته است، از این 
حق نیز برخوردار هستید که از دادگاه درخواست کنید رأی بازداشت شما را بررسی کند. 

هنگام درخواست از دادگاه برای بررسی بازداشت خود می توانید از کمک حقوقی رایگان از 
دولت بهره مند شوید.

در طول بررسی درخواست پناهندگی خود از چه حقوقی برخوردار هستم؟

شما به عنوان متقاضی پناهندگی از این حقوق در جمهوری لیتوانی برخوردار هستید:

1( بهره مندی از شرایط دریافت اقالم )مسکن، غذا و پوشاک( در زمان سکونت در 
مکان های تخصیص یافته توسط مؤسسات جمهوری لیتوانی، مکان های بازداشت و نیز نقاط 

کنترل در مرز و مناطق ترانزیت؛

2( دریافت اطالعاتی رایگان در مورد حقوق و وظایف خود و همچنین عواقب پیروی 
نکردن از آن ها در طول بررسی درخواست اعطای پناهندگی، همچنین اطالعاتی در مورد 

بررسی درخواست اعطای پناهندگی؛

3( مدیریت و رسمی کردن مدارک ثبت رسمی شده که مربوط به بررسی درخواست اعطای 
پناهندگی است؛

4( استفاده از کمک حقوقی تضمین شده توسط دولت؛

5( دریافت هزینۀ استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی در زمانی که استفاده از این وسایل در 
ارتباط با بررسی درخواست اعطای پناهندگی است؛

6( استفاده از خدمات مترجم شفاهی به صورت رایگان؛

7( دریافت مراقبت پزشکی، خدمات اجتماعی و کمک روان شناختی ضروری رایگان در 
مرکز ثبت اتباع خارجی یا مرکز پذیرش پناهندگان؛

8( درخواست مالقات با نماینده های کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و 
سایر سازمان ها که مشاوره و کمک حقوقی تخصصی به متقاضیان پناهندگی ارائه می دهند و 
مالقات مشروط با آن ها که حریم خصوصی در آن حفظ شود )از جمله نقاط عبور مرزی یا 

ناحیه های ترانزیت(؛

9( پس از تخصیص یافتن به افراد آسیب پذیر، جهت بهره مندی از شرایط پذیرش که نیازهای 
ویژه آن ها رفع شود؛

01( افراد صغیر بدون تأخیر یا حداکثر 3 ماه از تاریخ ارسال درخواست پناهندگی، از 
تحصیل در مدارس پس از آموزش عمومی یا برنامه)های( فنی وحرفه ای برخوردار هستند؛

11( حق کار کردن، در صورتی که اداره مهاجرت ظرف 6 ماه از تاریخ ارائه درخواست 
پناهندگی تصمیمی در مورد اعطای پناهندگی در جمهوری لیتوانی نگرفته باشد و این امر 

به دلیل کوتاهی متقاضی پناهندگی نباشد؛
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در صورت حکومت نظامی، وضعیت اضطراری یا رژیم مدیریت فاجعه به دلیل هجوم تعداد 
عظیمی از اتباع خارجی، ممکن است حقوق باال در رابطه با متقاضیان پناهندگی به صورت 

موقت یا به تناسب محدود شود، البته در صورتی که تضمین این حقوق به دلیل منطقی و 
موجه مقدور نباشد. با وجود محدودیت های اعمال شده، حق متقاضی پناهندگی در رابطه با 

شرایط دریافت اقالم، ارائه مراقبت پزشکی ضروری و کمک حقوقی تضمین شده توسط 
دولت باید همواره تضمین شود و افراد آسیب پذیر نیز باید به شرایط پذیرشی که پاسخگوی 

نیازهای ویژه شان است، دسترسی داشته باشند.

چه مسئولیت هایی در طول فرایند درخواست پناهندگی دارم؟

شما به عنوان متقاضی پناهندگی دارای این وظایف هستید:

1( احترام به قانون اساسی، قوانین و دیگر مصوبات حقوقی جمهوری لیتوانی؛

2( انجام وظایف توصیف شده برای متقاضی پناهندگی طبق تصمیمات اداره مهاجرت و 
دادگاه؛

3( مخالفت نکردن با اجرای غربالگری سالمت؛

4( ارسال تمام مدارک موجود و توضیح کامل و دقیق دالیل خود برای درخواست پناهندگی، 
هویت متقاضی پناهندگی و نیز شرایط ورود خود به جمهوری لیتوانی و اقامت در آن و 

همچنین همکاری با مقامات عمومی مراجع ذی صالح در طول بررسی درخواست پناهندگی؛

5( در طول مصاحبه توسط مقامات که درخواست پناهندگی شما را دریافت کرده اند، اظهار 
منابع و دارایی تحت مالکیت در جمهوری لیتوانی به صورت کتبی و در فرمت آزاد و نیز 

اظهار بودجه هایی که در طول دوره ای که حق اقامت در جمهوری لیتوانی به شما اعطا شده 
است به صورت کتبی و در فرمت آزاد به اداره مهاجرت و انجام آن ظرف سه روز از تاریخ 

دریافت آن ها؛

6( اطالع رسانی فوری به اداره مهاجرت در مورد تغییر محل سکونت خود، در صورتی که 
اداره مهاجرت تصمیم بگیرد به شما اجازه دهد در محل سکونت انتخابی خود ساکن شوید؛

7( ترک نکردن جمهوری لیتوانی بدون اجازۀ اداره مهاجرت در طول بررسی درخواست 
پناهندگی.

 

 



 )UNHCR( اداره کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان
در جمهوری لیتوانی

A. Jakšto g. 12, 01105 Vilnius
تلفن: 7416 210 5 370+

swestprotection@unhcr.org  :ایمیل
www.unhcr.se/lt/home.html

 UNHCR به متقاضیان پناهندگی و پناه جویان در لیتوانی در زمینه 
رویه های پناهندگی اطالعات و مشاوره ارائه می کند و به آن ها کمک 

می کند.

Vinius شعبه )IOM( اداره بین المللی مهاجرت
 A. Jakšto g. 12, 01105 Vilnius

تلفن: 0115 261 5 370+
iomvilnius@iom.lt :ایمیل

 www.iom.lt
IOM در زمینه بازگشت داوطلبانه کمک ارائه می کند که مطابق با 

نیازهای فرد و تضمین کننده سفر ایمن به کشور مبدأ است. IOM همچنین 
به افرادی که برای زندگی در کشورهای مبدأ خود به کمک نیاز دارند، 

کمک در زمینه ادغام ارائه می کند.

انجمن صلیب سرخ لیتوانی
A. Juozapavičiaus g. 10A, 09311 Vilnius,

تلفن: 7322 212 5 370+
legal@redcross.lt :ایمیل

www.redcross.lt
 انجمن صلیب سرخ لیتوانی کمک حقوقی و بشردوستانه و نیز کمک در 

زمینه ردیابی اعضای خانواده و اقوام ارائه می کند.

Caritas of Vilnius Archdiocese
Kalvarijų g. 39, Vilnius
تلفن: 225 24 673 370+

kulturunamai@vilnius.caritas.lt :ایمیل
www.vilnius.caritas.lt 

اداره مهاجرت
L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius,

 8 707 67000 or +370 5 271 7112 :تلفن 
info@migracija.gov.lt :ایمیل

www.migracija.lt

Pabradė Foreigners› Registration Centre
Vilniaus g. 100, 18177 Pabradė,  

Švenčionys district
تلفن:401 53 387 370+

urc.sekretore@vsat.vrm.lt:ایمیل

 Medininkai Foreigners’ Registration Centre
Pasieniečių g. 11, Medininkų kaimas, 

Vilniaus rajonas
 +370 687 58406 or +370 646 64688 :تلفن

 v03358@vsat.vrm.lt :ایمیل

 Kybartai Foreigners’ Registration Centre
J. Biliūno g. 14B, Kybartai, Vilkaviškio rajonas

 +370 695 60409 or +370 646 64621:تلفن
kybartu.urc.budetojas@vsat.vrm.lt :ایمیل

 Rukla Refugees’ Reception Center
Karaliaus Mindaugo g. 18, 55283 Rukla, 

Jonava district
+370 3 497 3377 or +370 698 48776 :تلفن

centras@rppc.lt :ایمیل
www.rppc.lt

Naujininkai Refugees’ Reception Center
A. Jaroševičiaus str. 10B, Vilnius

 +370 689 41315 or +370 672 14051 :تلفن
naujininkai@rppc.lt :ایمیل

 Legal aid guaranteed by the state
teisines.paslaugos@migracija.gov.lt :ایمیل

اطالعات تماس مهم:



 این کتابچه حاوی خالصه ای از اطالعات رویه های پناهندگی، حقوق و وظایف اصلی متقاضیان پناهندگی و
 نیز عواقب احتمالی پیروی نکردن از این وظایف است. هدف اصلی این کتابچه ارائه اطالعات است، زیرا
 هیچ حقوق یا تعهد قانونی ایجاد نمی کند. اگر به توضیحات بیشتری در مورد اطالعات ارائه شده در این کتابچه
 نیاز داشتید یا مایل بودید اطالعات بیشتری در مورد ارزیابی درخواست خود کسب کنید، لطفاً با اداره
 مهاجرت تماس بگیرید. همچنین می توانید از طریق ایمیل و شماره تلفن زیر جهت دریافت مشاوره و
توصیه های بیشتر با صلیب سرخ لیتوانی تماس حاصل نمایید:  legal@redcross.lt ، شماره تلفن
+370 5 212 7322 


