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دولدونگ با هویت نامشخص

Duldung Light

تنظیم شده در :قانون دوم برای اجرای بهتر تعهدات خروج از کشور
استاندارد:

(تنظیم شده در قانون بازگشت ")

به اجرا:

از  21آگوست 2019

هدف:

قانونگذار می خواهد افرادی را که موظف به ترک کشور هستند و مسئول عزیمت خود هستند  ،تحریم کند.

اثر:

شرایط اقامت ،ممنوعیت اشتغال ،هیچ دوره ای قبل از زمان دولدونگ مربوط به حق اقامت ،کاهش مزایا،

قانون اقامت بند ۶۰ ۶۰

محرومیت از پیشنهادهای ادغام شده توسط فدرال آلمان( مانند دورههای زبان)

چه چیزی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
آیا دولدونگ با هویت نامشخص مورد توجه است
احتماال بله  ،اگر:
ً

خیر ،اگر:

در حال حاضردرج شده "اشتغال مجاز نیست" و

شخص زیر سن قانونی می باشد و مسئولیت مانع اخراج را

دلیل این امر در بخش ۶۰آ ،بند ۶س ۲.قانون اقامت ذکر

نمی تواند خودش بر عهده بگیرد ،

شده است ( اقدامات پایان دادن به اقامت به دالئلی که

در حال حاضر در آموزش یا اشتغال (معتبر است تا ،)01.07.2020

ما مسئول آن هستیم ،نمیتوان انجام داد).

دردوره آموزشی یا اشتغال دولدونگ است ،

دالیل احتمالی :هویت نامشخص  ،بدون پاسپورت

درخواست پناهندگی و تصمیم نهايى هنوز مشخص نیست ،
یا یک مانع دیگر برای اعزام وجود دارد که خود مسئولیت آن

نیست.

در مشاوره چه اهمیتی دارد؟
مانع اخراج توسط خود فریب یا اطالعات غلط خود به وجود می آید.

فقط ازروی رفتار شخص قضاوت می شود (هیچ گونه نسبت به رفتار والدین یا سرپرستان ندارد) این فقط به اقدامات فعلی
بستگی دارد.
اقدامات منطقی برای تحقق تعهدنامه ویژه که الزام داشتن پاسپورت میباشد ،انجام نشده است.
فرد دارای سند مسافرتی نیست و سعی در تهیه آن ندارد.

مهم! در مراحل پناهندگی  ،تهیه گذرنامه غیر منطقی است!

شمارش اقدامات معقول

برای اولین بار  ،قانون به صراحت بیان می کند که کدام اقدامات منطقی تلقی می شوند .عبارت "منظم" دوباره جایی را برای

تفسیر مقامات محلی مهاجرت فراهم می کند.

فرد باید مقامات مهاجرت را متقاعد كند كه او این اعمال را انجام داده است .
معقول است  ،به عنوان مثال :ارائه اثبات پیگیری در به دست آوردن اسناد از طریق آشنایان خود در کشور مربوطه  ،پرداخت

هزینه صدور گذرنامه  ،مراجعه مکرر به سفارت.
تعهد مقامات بیگانگان

اصال اقدامات معقول انجام دهد .در برلین  ،این بدان معناست که از لحظه اولین تماس و
به شخص باید فرصتی داده شود كه
ً

قبال مشمول ممنوعیت اشتغال به مدت شش ماه دریافت
دادن اطالعات کامل در این زمینه و دستورالعمل ،این افراد که
ً

کردهاند  ،ورود "اشتغال فقط پس از اجازه توسط اداره مهاجرت صادر می شود " .در این مدت شخص می تواند طبق مجوز اداره
مهاجرت کار خود را دنبال کند .این امر در مورد افراد به اصطالح از کشورهای مبدأ ایمن صدق نمی کند.

مهم! این بدان معنا نیست که فرد بعد از آن از اقامتی برخوردارشود  .اگر بعد از گذشت شش ماه دارنده گذرنامه شد و

وجودمانع دیگری برای اعزام وجود ندارد  ،می توانید از آنجا اخراج شود! باید فوری دنبال مشاوره حقوقی باشید.
تسلیم یک اعتراف نامه

تحویل بیمه سوگند ممكن است راهی برای اثبات اقدامات انجام شده باشد .درخواست ارسال اظهارات قسم خورده توسط

مقامات بیگانه تنها در صورتی پذیرفته میشود که فرد تاکنون بطور چشمگیر در تالش برای روشن شدن هویت خود بوده است ،
به صورت قانونی رفتار کرده و می تواند فعالیت های خود را در ادغام نشان دهد .سوگند دروغین به مقامات خارجی ،مجرم

شناخته میشود .

زمان قبل از دولدونگ به حساب نمی آید

بطور مسلم مقررات مربوط به اقامت با توجه به پاراگرافهای  ۲۵آ و  ۲۵ب قانون اقامت ،کسانی که بطور پیوسته
برخوردار از یک اقامتی بوده اند :اقامت مشخص ،نامشخص " دولدونگ " و یا پرونده آنها هنوز در دست بررسی میباشد.

مدت زمان برای افرادی که دولدونگ با هویت نامشخص دارند ( پاراگراف  ۶۰قانون اقامت) به حساب نمی آید  .با این حال ،
مهلت از زمان تازه شروع نمی شود ،با شروع مهلت زمانی داده شده ،تمام زمانها ،چه قبل و چه بعد از دولدونگ طی

پاراگراف  ۶۰بند آ قانون اقامت ،جمع بندی و به حساب گذاشته میشود.

در هر زمان امکان پذیر است از اقدامات و التیام مجدد آسیب دیده برای همکاری استفاده کنید

بنابراین از یک دولدونگ با هویت نامشخص به دولدونگ طی پاراگراف  ۶۰بند آ  ،با راهیابی به بازار کار ،تغییر داده میشود.
برای این منظور  ،اعمال مورد نیاز قانون باید محقق و معتبر باشد.
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