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 د پناه غوښتنې د غوښتنلیک وړاندې کولو نوي مقررات

 

 اخر ځل اصالح شوې: ٢٠٢٠جون ٢٢

 

په مجارستان کې تر لنډ مهاله(٣١ دسمبر ٢٠٢٠

 ) پورې د پناه غوښتنې مقرراتو کې بدلون رامنځته کیږي.

٢٠٢٠م کال تر ١۶
م جون پورې موږ په عملی توګه نه دی لیدلی چې سفارتونو کې د پناه غوانلیک وړاندې شوۍ وی، 

 ځکه موږ په دې
معلوماتی کتابچې کې داسې څه لیکلی چې دا نوی مقرراتو  به څه نتیجه ولري.په دې قانون کې ډیر

 ې داسې نقطې دي چې  په اړه یې
 سوالونه پیدا کیږی ځکه قانون واضح نه دۍ. دې سوالونه ته ځواب په هغه صورت کې

 ویل کیږی کله چې په عملی توګه دا قانون تطبیق شی اویا په دې قانون کې اصالحیه رامنځته شی.
 

 څرنګه کوالۍ شم مجارستان نه پناه وغواړم ؟

 

 ١/ آیا کوالۍ شم مجارستان نه پناه وغواړم کله چې په مجارستان کې موجود یم ؟

پهمجارستان چې غوښتلې پناه نه دولت تاسې په داسې حال کې مجارستان          هو، مګر یواځې

 کې موجود  اوسې او تاسې:

 -پخوا  پنځه کلنه  قبولي درلودله
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 -تاسو  کم  عمره  وۍ او مور/پالر مو دلته  قبول  شوی وی

 -که چیرې تاسې د یو  کم  عمره  مور  یا  پالر  یاست او یا یې قانونی سرپرست یاست

-قبول  شوی  کس  میرمن  یا  خاوند  ووسیږۍ، که مجارستان ته د راتګ نه مخکې مو واده کړۍ وي 

 تو یا 

-په  قانونی  توګه راغلی یاست،یعنې پاسپورټ او په ویزې مو مجارستان ته سفر کړی وي او اوس مه

 ال په ازاد  نه یاست(  په  قید  یا  توقیف

کې یاست)او یا اوس پولیس تاسې نیسي(  د ګرفتارۍ په حالت کې یاست ) او یا په جزا محکوم یاس

 ت(  بندی یاست ). د مثال په توګه ، که

چیرې تاسې د جرم المله بندی یاست او یا د ډیپورټ په خاطر د کډوالو چارو ادارې په یوې توقیف 

 خانې کې پراته یاست.

 

 څرنګه کوالۍ شم چې پناه وغواړم ؟

د پناه غوښتنې غوښتنلیک په  شخصی توګه ،  په تقریری  یا تحریری  توګه د  کډوالو  چارو  ادارې

  ته وړاندې کړۍ.

د کډوالو چارو اداره : د خارجیانو د چارو لوی مدیریت، د کډوالو چارو مدیریت، د پناه غوښتنې 

 څانګه 

 پته: ١١١٧ بوداپشت: بودافوکی سرک ۶٠ 

 

 ٢/ که چیرې په مجارستان کې نه یم آیا کوالۍ شم بهر نه پناه وغواړم؟

 

هو، تاسې کوالۍ شې چې مجارستان نه بهر هم پناه وغواړۍ مګر په پیل کې به د پناه غوښتنې

  اراده په تحریری توګه باندې  د مجارستان

سفارت ته په اوکراین (کیف) ښار کې یا سربیه (بلګراد) ښار  کې وړاندې کوۍ.د دې په وړاند

 ې کولو سره تاسې خپله اراده څرګندوۍ چې

په مجارستان کې پناه غواړۍ.که چیرې د همدې ارادې په اساس الندې د  کډوالو چارو اداره  اجازه د

رکړی نو تاسې کوالۍ شۍ چېمجارستان ته داخل شۍ او بیا باید دلته د راتګ نه وروسته  سمد

 ستی د پناه غوښتنې لپار ه غوښتنلیک وړاندې کړۍ.



 

 څرنګه کوالۍ شم پناه وغواړم ؟

 

د پناه د غوښتنلیک د وړاندې کولو او مجارستان ته د راتګ نه مخکې تاسې باید د مجارستان سفار

 ت ته په اوکرین یا سربیه هیواد کې خپله اراده څرګنده کړۍ او هلته یوه فورمه خانه پوري کړۍ.

https://kijev.mfa.gov.hu/hun 
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٣

/ زه خو په مجارستان کې یم مګر د نوی قانون پر بنسټ پناه نه شم غوښتلۍ . څرنګه کوالۍ 

 شم چې خپل غوښتنلیک وړاندې کړم.

 

دا نوی مقررات دقیقا په همدې حالت باندې رڼا نه اچوي ، ځکه رموږ مشوره دا ده چې د کډوالو چار

Budafoki út 60    و ادارې سره تماس ونیسۍ ( دخارجیانو چارو لوۍ مدیریت، ١١١٨ بوداپشت:

 ) کوالۍ شې چې د هاسنکي کمیټې سره په الندې شمیرې تماس ونسیۍ( 432 321 1 36+)

helsinki@helsinki.hu 

 

 ۴/ په سفارت کې څه کیږي ؟

په سفارت کې باید تاسې په  شخصی توګه  خپل لیک وړاندې کړۍ او د دې ارادې د  څرګندونې د

پاره دلته کلیک وکړۍ او فورمه ډاونلوډ یاراکښته کۍ  ، دا خانه پوری کړۍ او السلیک ورباند

ې وکړۍ.یواځې د همدې فورمې ډکول کفایت کوي که چیرې خپلې میرمن یا خپل خاوندسره د بچیا

نو غواړې چې مراجعه وکړۍ.د ټیلیفون شمیره به ورکوۍ.په سفارت کې له تاسې نه عکسونه اخ

 لي.

تاسې باید خپل اسناد ورته ښکاره کړۍ  ( د مثال په توګه پاسپورت یا تذکره ) او نور داسې اسناد 

لکه( د زیږیدنې سند او د کوچنیانو دزیږیدنې اسناد) که  چیرې تاسې سره دا اسناد نه وی  نو نور ه

ر ډول سند چې تاسې ورباندې پیژندل کیږۍ ، هغه سفارت ته وړاندېکړۍ. دا اسناد په سفارت ک
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ې فوتو کاپی کیږي. سفارت ستاسې اراده لیک چې په مجارستان کې پناه غواړۍ ، په مجارستان ک

ې موجودکډوالو چارو ادارې ته لیږدوی. که چیرې کډوالو چارو اداره تاسې سره مره که یهنې ا

 نټرویو کوی نو هغه سفارت ته اطالع ورکوی او سفارت

تاسو ته په هغې شمیرې زنګ دروهی کومه چې تاسې د خانه پوری کولو پر مهال ورکړی وی.تاس

ې باید په دې صورت کې بیرته سفارت تهورشۍ چې هلته تاسې سره مره که وکړی. ده مره کې

 زمینه  د کډوالو چارو اداره او سفارت برابروي او که چیرې  ضرورت وي نو تاسو تهترجمان هم را

 غواړي.

 

 د دې قضیې لګښت شته ؟

  نه ، دا قضیه وړیا ده .

 

 سفارت کوالۍ شي چې ستاسې اراده لیک رد کړي ؟

 

 نه ، که چیرې تاسې دا فورمه ډکه کړی او السلیک مو پرې کړۍ وي.

 

 ۵. څه وخت کوالۍ شم مجارستان ته سفر وکړم؟

سفارت به تاسې ته د کډوالو چارو د ادارې د اجازې په اړه اطالع درکوی  چې تاسې مجارستان ته 

سفر کوالۍ شۍ او که نه. داسېکیدالۍ شی چې مجارستان تاسې ته د سفر اجازه درکړي، مګر 

 تاسې سره  مجارستان ته د سفر کولو لپاره هیڅ اسناد نه وی ( مجارستان

ته د راتګ پر مهال پاسپورت ضروری دۍ، که چیرې تاسې د ویزې نه پرته مجارستان ته سفر نش

 ې کوالۍ نو باید ویزه واخلۍ یا اقامه

ولرۍ. په داسې حال کې چې تاسې پاسپورت ونلرۍ نو  سفارت تاسې دپاره یو خصوصی سند صا

دروی  . کله چې دا سند صادر شی نوباید په ١۵ ورځو کې دننه  د سفارت څخه ترالسه شی .  دا سند تر 

٣٠

 ورځو پورې د اعتبار وړ وی او تاسې ته د زمینه برابروی چې یو ځلورباندې مجارستان ته داخل ش

 ۍ ، د  ډیر ځل تګ-راتګ دپاره ترې ګټه نشی اخیستۍ.

 



۶ 

/کوم غوښتنلیک چې ما په بهرنی سفارت کې وړاندې کړۍ وو د هغې پر بنسټ ما د مجارستان 

 د تګ اجازه ترالسه کړه. کله چې مجارستان ته ورسیږم، څه باید وکړم؟

په سرحد باندې باید سرحد  ساتونکو  ته ووایاست چې موږ  پناه  غواړو.سرحد ساتونکی به تاسې پ ٢۴

 ساعتونه کې دننه د کډوالو چاروادارې ته وسپاري. د کډوالو چارو ادارې کارمند ته به وایی چې 

 پناه غواړم.  له دې نه وروسته به د کډوالو چارو اداره ستاسې غوښتنلیک

څیړي.دا چې د مجارستان چارواکو تاسې ته د دخول اجازه درکړه په  دې معنی نه ده چې په مجارس

تان کې به تاسې قبولی ترالسه کړۍ .دپروسېپه اخر کې ، کله چې تاسې نه انټرویو واخلی ن

 و اداره بیال بیلې پریکړې کوالۍ شي. کیداۍ شي چې تاسې د پناهنده په توګه دایمی

یا موقتی قبولی ترالسه کړۍ او د کډوالو چارو اداره کوالۍ شی چې تاسې رد کړي. که چیرې تا

سې د ادارې پریکړې سره موافق نه یاست،کوالۍ شې چې محکمې ته عریضه وکړۍ. په دې پر

 وسې کې تاسې باید د کډوالو چارو ادارې سره همکاري وکړۍ.

 

٧

- سفارت ته د غوښتنلیک د وړاندې کولو نه وروسته تاسې ته اجازه درکړل شوه چې مجارستان ته 

 سفر وکړۍ او د کډوالو چارو ادارې ته

 مو د پناه غوښتنلیک هم وړاندې کړ. دې نه وروسته به څه کیږي ؟

کله چې تاسې د مجارستان په سرحد باندې د سرحد ساتونکو څخه پناه وغوښتله او هغوۍ تاسې د 

کډوالو چارو ادارې ته وسپارلۍ ، نوکیدالۍ شي چې تاسې تر ۴

 اوونیو پورې په بند کمپ کې وساتي . دا هستوګنځای په خصوصی توګه باندې د پناه غوښتونکو 

لپاره چمتوشوۍ وي ، او تاسی نشۍ کوالۍ چې په دې ۴

  اوونیو کې له دې کمپ څخه دباندې والړ شۍ.کله چې تاسې په مجارستان کې پناه وغوښتله

 نو د کډوالو چارو اداره به د  عامې پروسې له الرې ستاسې غوښتنلیک وڅیړي . 

 

  قانونونه :
۵.٢٣٣/٢٠٢٠ (٢٨

) حکومتی فرمان : د ژوند او جایداد د امنیت لپاره د خطر ګرځیدلو او د ملکی وګړو  د وبا څخه د م
خنیوي ، د وبا نهروسته د مرامنځته شوې نتیجو نه د خلکو ساتنه، د مجارستان د وګړو د روغتیا او د

  ژوند ساتنې لپاره په بیړني حالت کې د کډوالو چاروقوانین  



 
۵.٢۶) ١۵/٢٠٢٠

) حکومتی فرمان : د ژوند او جایداد د امنیت لپاره د خطر ګرځیدلو او د ملکی وګړو  د وبا څخه د مخ
نیوي ، د وبا نهوروسته د مرامنځته شوې نتیجو نه د خلکو ساتنه، د مجارستان د وګړو د روغتیا او د 
 ژوند ساتنې لپاره په بیړني حالت کې د کډوالو چاروقوانین  ٢٣٣/٢٠٢٠(۵.٢۶) حکومتی فرمان 

 
 ١۶/٢٠٢٠(۶.١٧) د کورنیو چارو فرمان: د پناه دپاره د غوښتنایک وړاندې کولو فرمان 

 
 د ٢٠٢٠م قال ۵٨م قانون ، د بیړنی حالت د ختمیدلو او وبا ته د چمتووالی قانون

 
 ٢٠٠٧م کال د پناه غوتلو ۵٨م قانون

 ٣٠١/٢٠٠٧(٩.٩) حکومتی فرمان چې په اساس یې د ٢٠٠٧م کال ۵٨م قانون تطبیقیږی
 

 ۴٠/٢٠٢٠ م (٣.١١) د بیړنی حالت د اعالن کولو لپاره صادر شوۍ حکومتی فرمان
 


