
اصول حداقل آئين نامه اى  در تشريفات دادرسى پناهندگى
        ههههممممببببسسسستتتتگگگگىىىى    بببباااا    پپپپننننااااههههننننددددگگگگاااانننن    ااااييييررررااااننننىىىى----    آآآآممممررررييييككككاااا

.  توضـيـحـات كـافى درباره روند مـصـاحـبـه و بررسى پـرونده پناهندگى بايد از همـان ابـتـدا دريافت شـود. توضـيـحـات كُلى۱۱۱۱
كافى نيست. پناهجو بايد بطور مشخص بداند چه چيزى را بايد ثابت كند.

. براى مـصاحـبه اول بايد زمـان كافى براى رفع خـستگـى و اضطراب راه، مشـاوره حقـوقى و آماده كـردن مطالب پرونده داده۲۲۲۲
شود.

. مدت مصاحبه بايد براى انتقال اطالعات ضرروى پناهجو كافى باشد.۳۳۳۳

. مترجم بايد هم به زبان پناهجو و هم مصـاحبه گر مسلط باشد و آموزشهاى الزم را در مورد كلمـات مورد استفاده پناهندگى۴۴۴۴
و آداب مترجمى در مصاحبه ها ديده باشد.

. فضاى مـصاحبه بايد مـصالحه آميز و  اعـتماد برانگيز باشـد و به پناهجو كمك كند تمام مطالب مـهم اش را بيان كند.  در۵۵۵۵
مـصاحـبه ها بايد نكات ابهـام، نامعـقول، و مـتناقض را  بروشنى به اطالع پناهـجو رسـاند وفرصت كـافى براى روشنگرى به او

داد.

.  بايد پيش از مـصـاحـبه از پناهـجويان زن ترجـيح آنهـا در مـورد جنسـيت مـصاحـبـه گـر و متـرجم را سـوال كـرد واز پيش براى۶۶۶۶
مصاحبه تداركات الزم را ديد. به زنانى كه ميخواهند پرونده جدا از همسرانشان ارائه دهند بايد اجازه داده شود.

.  زمـانيكـه پرونده مـردود اعـالم مـيــشـود بايد علت ردى با ذكــر جـزئيـات كـافى داده شــود.  كلى گـويى درباره  اينـكه شـامل۷۷۷۷
تعريف كنوانسيون از پناهنده  نمى شويد كافى نيست.

. بررسى فـرجام خـواهى بايد توسط فـرد ديگرى انجـام شـود و تمام جـزئيـات پرونده از نو مـورد بررسى قـرار گيـرد. براى اين۸۸۸۸
بررسى بايد به پناهجو زمان كافى براى آماده شدن داد.

. مـدارك ارائه شده كـه در اثبـات پرونده مهـم هستند بايد تـرجمـه و مورد بـررسى قرار گـيـرند. اگر مـدركى مـردود شناختـه۹۹۹۹
ميشود بايد علت آن ذكر شود.

. از آنجـا كـه ســابقـه مـورد شكنجــه قـرار گـرفـتن عـامل مــهـمى در اثبـات ترس مـورد نظـر مـقـوله پناهنده اسـت، بايد ادعـاى۱۱۱۱۰۰۰۰
شكنجه را بدقت تحقيق و بررسى كرد و تسهيالت الزم را براى اتخاذ مدرك پزشكى شكنجه در اختيار پناهجو گذاشت.

. هنگام بررسى پرونده كُـليت آن بايد در نظر گـرفتـه شود. وجـود مـوارد متنـاقض در پرونده نبايـد مانع از بررسى مـواردى۱۱۱۱۱۱۱۱
باشـد كه صـحت آنهـا زير سوال نـرفتـه است. تناقـضات جـزئى يا مـربوط به مسـائل فـرعى پرونده نبـايد به خـودى خود منجـر به
مردودى پرونده شـود. هر اطالعات بيـرونى (اطالعاتى كـه پناهجوه خـودش ارائه نداده) كه به مـردودى پرونده بيانجـامد بايد
به آگاهى پناهجو رسانده شده و نظرات وى نيـز در تصميم گيرى مد نظر قرار گيرد. استفـاده از اطالعات مخفى ممنوع است.

پناهجو بايد اجازه بازرسى پرونده اش را داشته باشد.
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