ے ىالوو کے حقىق اىر ذمہ داریوو کے بارے میه معلومات
ریپ بلک آف صرب با میه ب باہ لین
م
ے ىالے ابک غیر لکی کی ح یییت ہے ۔آة کو قایونی خالف
اگز آة نے غیر قایونی طىر پز یورڈر کزاس کبا ہے اىر ریپ بلک آف صرب با میه داخل ہونے ہیه یو آبکی ریپ بلک آف صرب با کے ملک میه غیر قایونی طىر پز ر ہن
ىرسی کی صزا مل سکتی ہے۔اس ىقت آة غیر قایونی اِمی گزییٹ با بارکین ىطن ہیه۔

س
ے خانے ہیه
آة ریپ بلک آف صرب با میه غیر قایونی ِامی گزییٹ کب مجھ
1۔ جب آة نے ریپ بلک آف صرب با کا یورڈر غیر قایونی طىر پز صرکاری یورڈر کزاسبگ سے دىر اىر بغیر باسپورث اىر ىپشا کے کزاس کبا ۔ ذس کا م طلب یي ہے کہ ریپ بلک آف صرب با میه آة کو قایونی طىر پز رہا ئش کی
اخاست نہیه ہے اىر آة غیر قایونی طىر پز صرب با میه رہ رہے ہیه۔
ے سے ہو ،لبکن اس کی میعاد گشر خکی ہو ۔
ے پزهٹ با پھر کسی اىر دىصری قایونی یپ باد پز رہ رہے ہوو ،ح بکہ ہو سکبا ہےکہ آة کے باس نہل
2۔جپ آة ریپ بلک آف صرب با میه ب غیر ىپشا اىر ب غیر سن

ے ىالے کی یوسئشن کے دروباه اہم فرق ہے
ریپ بلک آف صرب با میه غیر قایونی ِامی گزابٹ اىر اسابلم بعتی ب باہ ما نگن
غیر قایونی امی گزابٹ ىہ شخص ہے ذس نے غیر قایونی طىر پز ملک کا یورڈر کزاس کبا ہے اىرجو کسی ملک{ریپ بلک آف صرب با} میه غیر قایونی طىر پز رہ رہا ہے
ے ىاال ہر ىہ شخص ہے ذس نے ریپ بلک آف صرب با کے ملک میه کسی پھی یولیس کے افسر کو ریورث کی ہے اىر اس نے یي ارادہ ظاہر کبا ہے کہ ىہ اسابلم لپ با خاہ با
اسابلم ما نگن
ے کی قایونی اخاست ملتی ہے اىر اس کو رسبد ملتی ہے ذس سے بابت ہوبا ہے کہ اس نے اسابلم مانگا ہے
ے شخص کو سن
ہے۔ا ئس
ریپ بلک آف صرب با میه غیر قایونی امی گزابٹ کے طىر پزآة کے کبا حقىق ہیه

اگز آة کسی پھی ىجي کی ب با پز ریپ بلک آف صرب با میه غیر قایونی طىر پز رہ رہے ہیه یو آة کے وبدرجي ذبل حقىق ہیه:
ے کا جق ،ئسدد اىر غیر ائسانی سلوك سےبچاى کا جق،آسادی اىر سالمتی کا جق ،منصفایي مفدمہ کا جق،سىچ ،ضمیر اىر مرہب کی آسادی ،ىغیرہ ىغیرہ۔
۔ یپ بادی ائسانی حقىق کی قدر {سبدہ ر ہن
ے ہیه}
۔ اير جیسی وبذنکل امداد { اگز آة کی سبدگی خ طرہ میه ہے یو آة ہمیصہ ایمبول ییس با یولیس کو کام کز سکن

پ
ے کی قایونی یپ باد فراہم
ے ہیه{اىر اس طرح آة کو ریپ بلک آف صرب با میه ر ہن
۔ اگز آة کو ڈر ہے کہ اگز ملک ىائس ھیج دبا گبا یو آة پز ظلم کبا خانے گا یو آة ریپ بلک آف صرب با میه کسی پھی ىقت اسابلم مابگ سکن
ہونی ہے}۔

ریپ بلک آف صرب با میه غیر قایونی امی گزییٹ کے ب طىر آة کی کبا ذمہ دارباو ہیه۔

ے خائیه۔با
۔کہ ریپ بلک آف صرب با کو چھىز کز خل

۔ ایتی ح یییت کو ىپشا با اسابلم ظلب کزنے سے نہیر ب بانے کی کوضش کزنے ہیه۔
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ریپ بلک آف صرب با میه غیر قایونی امی گزابٹ کی جیری پزطرفی:

ےباس کونی صرکاری کاغرنہیه ہے اىریي ہی صرب با میه قایونی رہائش کی اخاست ہے یو آة کو گزق بار کبا خا سکبا ہےاىر آة کومیجسیربٹ کے
اگز آة کو صرب با کی یولیس نے رىك لبا اىر آة سے س باختی کارڈ مانگا اىر آ بک
ے۔
ے گی ،ذس عرصے میه آة کو ریپ بلک آف صرب با سے نکلبا خا ہن
ے گباىر آة کو ابک معباد مل
ے ییش کبا خا سکبا ہے۔ یو آة کو دزمانے با ح بل کی صزا مل
سا من

ے یو آة کو جیری طىر پز صرب باسے ملک بدر { ڈیبورث کبا } خانے گا۔
ے گن
اگز آة اس دی گتی میعاد کے ابدر ریپ بلک آف صرب با سے نہیه خل
اگز آة کی فوری ڈیبورییشن بعتی ملک بدری ممکن نہیه ہے یو آة کو غیر ملکبوو کے دزاستی يرکش میه سبادہ یولیس کی بگزانی میه رکھا خانے گا۔

م
م
ے يرکش  ،یولیس کا ابک ادارہ ہےجو کہ اه غیر لکی لوگوو کو رہائش دب با ہے جن کے باس ریپ بلک آف صرب با میه رہائش کی اخاست نہیه ہو با ىہ جو جیری طىر پز ڈیبورث ہونے کا ایت طار کز رہے ہیه۔
غیر لکی لوگوو کبلن
غیر ملکبوو کا يرکش بلگزاد سے  15کلومییر دىر "بادئسکا سکبال" میه ىا قع ہے ۔ جو لول غیر ملکبوو کے يرکش میه ق بان کزنے ہیه ابکو باہر پھرنے کی آسادی نہیه ہے۔

آة غیر ملکبوو کے دزاستی يرکش میه جیری ملک بدر ہونے بک رہیه گے لبکن یي عرصي  99ده سے سبادہ نہیه ہو سکبا۔یولیس اىر غیر ملکبوو کا دزاستی يرکش اس عرصي میه آة کی س باجت اىر شہربت کو بابت کزنے کی
ے رابطہ قائم کزے گا۔
ے ملک ىائسی کی مت طىری خاصل کزنے کبل
کوضش کزے گا اىر آة کے اصلی ملک کے سفارت خایي سے آة کی ا ین
غیر ملکبوو کے دزاستی يرکش میه 99ده کے ق بان کے بعد آة کی رہائش کو پسھا دبا خانے گا اگز :
1۔ یولیس آة کی س باجت کا اپھی بک بػین نہیه کز سکی ۔
2۔ آة خاه یوچھ کزملک بدر ہونے کی کارىانی میه مداخلت کزنے ہیه۔
ے اسابلم خاصل کزنے کی درجواست درج کزنے ہیه۔
ے کے لن
3۔ اگز ملک بدر ہونے کی کارىانی کے دىراه ملک بدری سے بچن
ے۔
غیر ملکبوو کے دزاستی يرکش میه ق بان کے پسھانے کی صورت میه آة  189ده سے سبادہ اس میه نہیه رہ سکن

اہم :آة کو اس ملک میه ڈیبورث نہیه کبا خا سکبا جہاو آة کو ئسل ،جیس ،مرہب ،فو میت ،شہربت با کسی سباسی با سماجی گزىة کی رکییت با جہاو آة کو ئسدد اىرظلم ى
ے۔
ستم با غیر ائسانی سلوك کا ئسایي ببابا خا سک
غیر قایونی امی گزابٹ کے ح یییت سے آة کو کوه سے خ طرات کا ساوبا کزبا پسے گا۔
ے۔بعتی آة کا بان کسی پھی رذسیر میه درج نہیه ہے یي ہی آة کی رہائش ریپ بلک
ے ہونے کہ آة صرب با میه غیر قایونی طىر پز رہ رہے ہیه۔آة خکوهت کی ب طر میه موجودگی نہیه ر کھن
۔ اس بات کو مد ب طر ر کھن
آف صرب با میه کہیه پھی رسمی طىر پز رنکارڈ کی گتی ہے۔

ے گا  ،اىر یولیس ىہ ادارہ ہے ذس کا آة کو صرب با
۔ اس ىجي کی ب با پز کہ ریپ بلک آف صرب با میه آة کی رہائش کے بارے میه کسی کو پھی اظالع نہیه ہے اىر یي ہی کونی پھی صرکاری ادارہ آة کی مدد کز سک
کے ملک سے نکلوانے کا فرض ہے۔
ے ہیه ىغیرہ ىغیرہ۔ یي صرف سمگلز بلکہ لوگوو کی بچارت کزنے ىالے اىر ىجرمین آة کے
۔ غیر قایونی امی گزابٹ کے طىر پز ہمیصہ یي خ طرہ موجود ہے کہ آة کو اغوا کبا خا سکبا ہے ،ئسدد کا ئسایي بن سکن
ے۔
ے ہیه ۔اىر اس بارے میه کسی صرکاری رکان کو کونی اظالع یي مل
ساپھ پزا سلوك کز سکن
۔ غیر قایونی امی گزابٹ کے طىر پز ہمیصہ اىر سنگین خ طرہ موجود ہے کہ آة لو گوو کی بچارت کزنے ى الوو اىر اه لوگوو کا طکار بن خائیه جو ائسانی اعضا کی سمگلبگ کزنے ہیه۔
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ے ہیه۔
ے ،یي ہی صرب با میه ہمیصہ کے ق بان اىر ریپ بلک آف صرب با کی شہربت خاصل کزنے کی درجواست دے سکن
۔ غیرقایونی امی گزابٹ کے طىر پز آة قایونی طىر پز صرب با میه نہیه رہ سکن

ے شخص کو ابک کاغر ملبا
ے کا ارادہ ظاہر کبا ہے۔ ا ئس
ے ىاال ہر ىہ شخص ہےذس نے کسی پھی ریپ بلک آف صرببا میه یولیس افسر سے رابطہ قائم کبا ہے اىر اسابلم ما نگن
اسابلم ما نگن
ہے ذس سے بابت ہوبا ہے کہ اس نے اسابلم کی درجواست دی ہے۔
یي شخص اس سب عرصي بک اسابلم کا وبالسی ہے جب بک اس کی اسابلم خاصل کزنے کی درجواست کا فنضلہ نہیه ہوبا۔ بعتی جب بک اسابلم خاصل کزنے کی درجواست
ے کے طریقہ کار کی ابک مدت ہےجو کہ غان طىر پز سات سے بارہ مہیني بک خاری رہ سکبا ہے۔
کا غدالتی فنضلہ باقر نہیه ہوبا  ،فنضلہ ملن
اسابلم ظلب کزنے کی ىجوہات
ے ملک خانے سے ڈرنے ہیه  ،کبوبکہ ىہاو آة کو ئسل ،مرہب ،فو میت  ،با کسی سباسی با سماجی گزىة کی رکییت کی ىجي سے آة کاظلم ى ستم سے
اسابلم ظلب کزنے کی سب سے نہلی ىجي یي ہے کہ آة ا ین
ساوبا ہو سکبا ہے ۔
ے ملک خانے سے ڈرنے ہیه جہاو آة کو ئسدد اىر ظلم ى ستم با غیر ائسانی سلوك کا ئسایي ب بابا خا سکبا ہے ۔با آة کی سبدگی  ،بح لظ با آ سادی ح بگ کی
ے غالىہ اسابلم ظلب کزنے کی ىجي یي پھی ہو سکتی ہے کہ آة ا ین
ا سک
ىجي سے خ طرہ میه ہو با پسی خد بک ائسانی حقىق کی خالف ىرسی ہونی ہو۔

اسابلم کس طرح ظلب کبا خابا ہے۔
ے:
اگز آة نے صرب با میه ب باہ با اسابلم ظلب کزنے کا فنضلہ کبا ہے یو آة کو یي خاب با خا ہن

س
ے خائیه}اىر سبانی ل لظ "اسبل" ذس کے معتی اسابلم ہیه اىر ل لظ " یوموچ" بعتی امداد
ے ریپ بلک اف صرب با میه کسی یولیس افسر سے رابطہ قائم کزبه { یورڈر کے فربب با پھر جود ہی کسی یولیس ا ییشن خل
۔سب سے نہل

) (AZIL .english: Asylum) , POMOĆ (english: HELPابگزپشی ل لظ ہ بلپ با پھر لکھ کزانہیه سمجھا دبه
ے کہ آة غیر قایونی طىر پز ریپ بلک آف صرب با میه رہ رہے ہیه۔
ے گی با ِا سلن
۔ اگز آة یولیس سے رابطہ قائم کزبه اىر اه سے اسابلم کی درجواست کزبه یو آة کو غیر قایونی طىر پز ملک میه داخل ہونے کی صزا نہیه مل
ے ،یو آة صرب با میه ب باہ گشیبوو کے افوان میچدہ کے ہانی کمسیر کے دفیر سےذس کا ب بلیقىه ی میر  3982199/911ہے رابطہ کزبه با
اگز آة کسی ىجي کی ب با پز وبدرجي باال طریقہ سے یولیس سے رابطہ قائم نہیه کز سک
پھر ابک غیر صرکاری ادارہ " اسابلم ظلب کزنے ىالوو کے بح لظ اىر امدادی سییر {APC-CZAب بلیقىه یمیر  }2457376 /911سے رابطہ قائم کزبه۔
ے باس ہو با اگز آة کے باس کونی ڈاکومیٹ یي ہو یو آة سے ایتی ذانی معلومات بعتی بان،
ے گے جو آ بک
۔ نہلی دقعي جب آة یولیس سے رابطہ قائم کزبه گے یو ىہ آة سے باسپورث با کونی دىصرا ڈاکو میٹ ما بگ
ے اصلی ملک کا بان،بار بخ ب بدائش اىر دىصری معلومات یوچھی خائیه گی۔
خابداه کا بان بعتی فیملی یتم ،ا ین

ب
ل
ب ظ
سابلم ظلب کزنے کا ارادہ ظاہر کبا ہے ذس میه آة کی
یولیس کے ساپھ رابطہ قائم کزنے اىر ا ین
ے صرب با میه اسا لم لب کزنے کے ارادہ کو ظاہر کزنے کے بعد  ،یو یس آة کو ابک رسبد د گی کہ آة نے صرب با میه ا ِ
سب ی كصبالت لکھی ہوبگی اىر ذس میه لکھا ہوگا کہ آة کسی اسابلم سییر خا کز ایتی اظالع کزبه۔

گ
ے گی۔
صرىری  :آة کو  72ھیبوو کے ابدر اسابلم سییر میه خا کز اظالع کزنی پسے گی۔ اگز آة اس عرصي میه اظالع یي کز سکیه یو آة کو ىہاو رہائش نہیه مل
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ے ہیه۔ یو ابکی قایونی طىر پز دىصری ح یییت ہے ییسبت اه لوگوو کے جو کہ ریپ بلک آف صرب با
ىہ لول خنہوو نے اسابلم ظلب کبا ہےاىر ىہ ریپ بلک آف صرب با کے اسابلم خاصل کزنے کے طریقہ کار میه داخل ہو گن

میه غیر قایونی طىر پز رہ رہے ہیه۔اگز آة ریپ بلک آف صرب با میه اسابلم ظلب کزنے ہیه  ،یو آة کو ریپ بلک آف صرب با سےاس ىقت بک ڈیبورث نہیه کبا خا سکبا جب بک آة کی اسابلم کی کارىانی ختم نہیه ہونی۔
اىر اس کا کونی فرق نہیه پسبا کہ کبا آة نے فوری طىر پز ملک میه داخل ہونے کے بعد با پھر ملک میه ق بان کے دىراه میه اسابلم ظلب کبا ہے۔

ریپ بلک آف صرببا میه اسابلم ظلب کزنے ىالے کے طىر پز آة کے کوه سے حقىق ہیه
ے ہیه۔
۔ جب بک آة کی ریپ بلک آف صرب با میه اسابلم کی درجواست اىر ایت طامی ب باسعي کی کارىانی خاری رہے گی ،آة اس ملک میه قایونی طىر پز رہ سکن

ے ہیه۔
ے ہیه یو آة پزایبوبٹ رہائش کا ایت طان کز سکن
ے ذانی ییس
۔ اسابلم کی کارىانی کے دىراه میه آة اسابلم کتمپ میه رہائش کزبه گے با اگز آة کے با س ا ین
ے کا جق ہے ۔
ے اىر کیڑىو اىر جویوو کی اب بدانی مدد ملن
۔ اگز آة اسابلم سییر میه رہ رہے ہیه یو آة کو کھانے یین

۔ آة کو آب بذب ییتی۔س باختی کا کاغر ملبا ہے { اسابلم ظلب کزنے ىالوو کا س باختی کارڈ}۔
ے ہیه۔
۔ اگز آة کے باس اسابلم ظلب کزنے ىالوو کا درست س باختی کارڈ ہے یو آة ریپ بلک آف صرب با کے ملک میه کہیه پھی آسادی سے خا سکن
۔ آة کو صحت کی دبکھ پھام کا جق ملبا ہے۔
ع
۔ آة کا پزای مری اىر مذم کالس کی ب لتم خاصل کزنےکا جق ہے۔

ے کا جق ہے۔
۔ اگز آة اسابلم سییر میه ق بان نہیه کز رہے اىر ایتی پزایبوبٹ رہائش کا ایت طان کبا ہے یو آة کو مالی اىر سىسل امداد ملن

۔ اسابلم کے طریقہ کار کے دىراه آة کو مفت پزجماه ملبا ہے اىر آة کو مفت قایونی نماب بدگی کا جق ملبا ہے.

ریپ بلک آف صرببا میه اسابلم ظلب کزنے ىالے کے طىر پز آة کی کوه سی ذمہ دارباو ہیه
۔ آة کو آ ییتی ى قایونی خکوهت اىر ریپ بلک آف صرب با کے فوائین کا اجیران کزبا ہوگا۔
ے ساپھ بعاىه کزبا ہوگا۔
ے ہر رىس دسپ باب ہوبا ہوگا اىر ا بک
ے باس خانے کبلن
۔ آة کو اسابلم کی یولیس اىر دىصرے صرکاری رکان کی طرف سے بالبا خانے کی صورت میه ا بک
ے۔
ے ہو بگ
ے د ین
ے س باختی کاغرات،باسپورث اىر دىصرے کاغرات جن کی ب با پز آة کی س باجت کی خا سک
۔ آة کو یولیس کے ىچاس افسر کو ا ین
۔ اگز آة اسابلم سییر میه رہ رہے ہیه یو سییر کے فواغد پز عمل کزبا ہوگا۔
ے بتي کی اظالع اسابلم کی یولیس کو دیتی ہوگی ۔
ے ین
۔ اگز آة اسابلم سییر میه نہیه رہ رہے ہیه اىر آة نے ایتی رہائش کا بتي ب بدبل کبا ہےیو آة کو ئین ده کے ابدر ا ین
۔ آة کو اسابلم کی کارىانی کے ختم ہونے بک ریپ بلک آف صرب با کے ملک میه رہ با ہوگا۔
۔ جب آة کی اسابلم ظلب کزنے کی درجواست کا آدزی فنضلہ ہو گبا یو آة کو اسابلم سییر سے خابا پسے گا۔
ے
۔ آة کو ہر فسم کے ئسدد ،ىجرمایي رىنے با کسی دىصری طرح کی ىجرمایي کارىانی سے دىر رہ با ہوگا ،دىصری صورت میه آة کو گزق بار کبا خا سکبا ہے ،غدالت میه ییش کبا خانے گا اىر اسی طرح کی صزا مل
۔ گی جیسی صزا ر یپ بلک آف صرب با کے شہریوو کو ملتی ہے۔

ریپ بلک آف صرب

با میه اساب

ے۔
لم خاصل کزنے کی کارىانی کے ير خل

ے ہیه۔
ریپ بلک آف صرب با میه اسابلم خاصل کزنے کی کارىانی کے دى ير خل
ے میه ىسارت داخلہ بعتی یولیس کا اسابلم کا ادارہ کارىانی خالبا ہے۔
ے ير خل
۔ نہل

ے میه اسابلم خاصل کزنے کی درجواست کا اسابلم کمیشن فنضلہ کزبا ہے۔جو کہ جود ىخ بار صرکاری ادارہ ہے۔یي دىصرے يرخلہ کی کمیشن میه آساد ارکاه سامل ہیه جن کا یولیس سے کونی
۔ دىصرے ير خل
بعلق نہیه ہے۔
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ے کارىانی صرىع کی خا سکتی ہے جو کہ کم اس کم ئین ماہ بک خاری رہے گی۔
۔ دىصرے يرخلہ کی کمیشن کے بعد اگز فنضلہ میفی ہے یو ایت طامی غدالت کے سا من

ے
کارىانی کے ير خل
اسابلم ظلب کزنے کے ارادے کا اظہار
ے}
{ صرب با کے ملک میه ریپ بلک آف صرب با کی ىسارت داخلہ کے کسی پھی یولیس افسر کے سا من

↓

اسابلم خاصل کزنے کی درجواست کا درج کزابا
{درجواست کے قارن کو اسابلم کی یولیس کا افسر پھرے گا}

↓
سماعت {بات خیت}
ے ہوگی}
{ یولیس کے اسابلم کے ادارہ کے افسر کے سا من

↓

اسابلم کے ادارہ کا فنضلہ
اسابلم کی درجواست کو رد کز دبا گبا ہے

اسابلم کی درجواست کو مت طىر کز لبا گبا ہے

↓

↓

اب بل

صرب با میه اب بگزئشن

{ اسابلم کمیشن کو اب بل درج کی خانی ہے}

↓

اسابلم کمیشن کا فنضلہ

↓

↓

اسابلم کی درجواست کو رد کز دبا گبا ہے اسابلم کی درجواست کو مت طىر کز لبا گبا ہے

↓
مفدمہ
{ایت طامني غدالت کو ییش کبا خانے گا}

↓
ایتطامني غدالت کا فنضلہ

↓

اسابلم کی درجواست کو رد کز دبا گبا ہے

↓

صرب با کے ملک سے خابا ہوگا ۔

↓

اسابلم کی درجواست کو مت طىر کز لبا گبا ہے

↓

صرب با میه اب بگزئشن

ے کا ارادہ ملک کا یورڈر کزاس کزنے کے مو قٰع پز با پھربعد میه کسی پھی مو قع پز
ے کا ارادہ ظاہر کزبا ہے۔ اسابلم ما نگن
1۔ اسابلم خاصل کزنے کی کارىانی میه نہال قدن اسابلم ما نگن
ے کزبا ہوگا۔
ے کا ارادہ کسی یولیس افسر کے سا من
ریپ بلک آف صرب با میِه ق بان کے دىراه۔ اسابلم ما نگن
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ے کے ارادہ کو ظاہر کزنے کے بعد یولیس افسر آة کی سب ذانی معلومات یوث کزے گا۔
اسابلم ما نگن

ے بارے میه ب بانی ہیه با اگز آة کے باس کونی ڈاکو میٹ ہو یو اس سے لی گتی
ے گی۔ ذس میه آة کی ذانی معلومات ہوبگی جو کہ آة نے ا ین
ے کے ارادے کو ظاہر کزنے کی رسبد مل
آة کو اسابلم ما نگن

گ
ے کا جق ہے اىر اس عرصے کے دىراه
ے کا ارادہ ظاہر کبا ہے اى ر آة کا ریپ بلک آف صرب با میه  72ھیبوو بک ر ہن
معلومات ۔ یي رسبد اس بات کا یبوت ہے کہ آة نے ریپ بلک آف صرب با میه اسابلم لین
دى میه سے کسی ابک اسابلم سییر خا کز اظالع کزنی ہوگی ) باب با کو ىلباخا  Banja Koviljačaبا یو گو ىاخا (Bogovađa۔
ے کی کارىانی صرکاری طىر پز اسابلم خاصل کزنے کے قارن پھرنے کے بعد صرىع ہونی ہے ۔ یي صرکاری طىر پز اسا بلم خاصل کزنے کی درجواست درج کزابا ہے۔
2۔ ریپ بلک آف صرب با میه اسابلم لین
ے مل کز صرکاری طىر پز اسابلم کی درجواست کے قارن پھربه گےاىر اس طریقہ
یي کارىانی غان طىر پز اسابلم سییر میه کی خانی ہے اىر یي کان اسابلم کے ادارے {یولیس}کے رکن کار کزنے ہیه۔ ىہ آة کے ساپھ ا کٹھ

سےآة کے کیس میه اسابلم خاصل کزنے کے فنضلہ کی کارىانی صرىع ہوگی۔

ے گا۔
اس درجواست کے درج کزنے کے بعد اسابلم ظلب کزنے ىالے کے بان پز غارضی طىر پز س باختی کارڈ مل

3۔ درجواست کے قارن پھرنے کے ابک خاص ىقت کے بعد جو کہ ہو سکبا ہے ابک ماہ بک گشر خانے ،ابک سماعت { بات خیت }ہوگی ،ذس میه آة کو اسابلم کے ادارہ کے کارکبوو کو ىجوہات ییش کزنی ہوبگی
ے کی درجواست دی ہے۔
کہ کس ىجي کی ب با آة نے اب با ملک چھىزا اىر ریپ بلک آف صرب با میه اسابلم لین

ی
ے خائیه گے اه کا جواب یوری كصبل کے ساپھ دب با ہوگا۔
ے بک} اىر آة سے جو سىام یو چھ
ے عرصي بک خاری رہتی ہے{کجھ گھین
ے کے بعد یولیس کے ساپھ یي بات خیت کافی لمن
اسابلم کی درجواست د ین
ے اسابلم کا ادارہ -یولیس ،آة کی درجواست درج ہونے کے دى مہیني کے ابدر کزنی ہے۔
4۔آة کی اسابلم کی درجواست کا فنضلہ نہل
ے گی،
اسابلم کے ادارہ کا فنضلہ ہو سکبا ہے  :نییت۔ جب کہ آة کی اسابلم خاصل کزنے کی درجواست کو مت طىر کز لبا گبا ہے اىر آة کو صرب با میه اسابلم بعتی ب باہ مل

اسابلم کے ادارہ کا فنضلہ ہو سکبا ہے  :میفی۔ جب کہ آة کی اسابلم خاصل کزنے کی درجواست کو نے یپ باد فرار دے کز ًسیرد کز دبا گبا ہے ۔ {ٰجب یولیس یي ابداسہ کزے کہ آة کے اسابلم خاصل کزنے کی کونی یپ باد
نہیه ہے} با با قابل فبوم فرار دے کز ًسیرد کز دے۔
 5۔ اگز اسابلم کا ادارہ آة کی اسابلم خاصل کزنے کی درجواست کا میفی فنضلہ کزے بعتی آة کی درجواست کو رد کز دے یو  15ده کے ابدر آة کو جود با آ ة کی مفت قایونی نماب بدگی کی طرف اب بل کزنے کی اخاست
ہے۔
6۔آة کی درجواست کے میفی فنضلہ کے خالف اب بل درج ہونے کے دى ماہ کے ابدر اسابلم کمیشن اب بل کا فنضلہ کزنی ہے۔

ے گی،
اسابلم کی کمیشن کا فنضلہ ہو سکبا ہے  :نییت۔ جب کہ آة کی اب بل کو مت طىر کبا خانے گا اىر آة کو صرب با میه اسابلم بعتی ب باہ مل

ے گی ذس عرصي میه آة کو صرب با چھىز کز خابا پسے گا۔
اسابلم کی کمیشن کا فنضلہ ہو سکبا ہے  :میفی۔ جب کہ آة کی ا ب بل کو نے یپ باد فرار دے کز ًسیرد کز دبا خانے گا اىر اس صورت میه آة کو ابک میعاد مل

کمیشن کے اس فنضلہ کے بعد آة کی اسابلم خاصل کزنے کی کارىانی ختم ہو خانی ہے۔

ے کو ابک
ے کے فنضل
ے کیس کبا خا سکبا ہے۔ اس کیس کو درج کزنے کے بعد ریپ بلک آف صرب با سے نکلن
7۔ پھر پھی کارىانی کے ختم ہونے کے بعد غدالت میه مفدمہ خالبا ممکن ہے اى ر ایت طامني غدالت کے سا من

عرصي بک ملبوی کز دبا خانے گا۔

ریپ بلک آف صرببا اسابلم کی کارىانی ختم ہونے کے بعد اسابلم ظلب کزنے ىالوو کو دى فسم کے بح لظ فراہم کز سکبا ہے
1۔ ب باہ گشبن بح لظ۔ اس خالت میه کہ اگز آة کے ملک میه آة کی سبدگی ،ئسل ،مرہب ،فو میت با کسی سباسی با سماجی گزىة کی رکییت کی ىجي سے خ طرہ میه ہے۔
ے با آة کی سبدگی  ،بح لظ با آ سادی ح بگ کی ىجي سے خ طرہ میه ہو
2۔ مابحت ادارہ بح لظ۔ اس خالت میه کہ آة کو ملک میه ىائسی کی صورت میه جہاو آة کو ئسدد اىرظلم ى ستم با غیر ائسانی سلوك کا ئسایي ب بابا خا سک
با پسی خد بک ائسانی حقىق کی خالف ىرسی ہونی ہو۔
ے کے بعد سبادہ سے سبادہ  15ده کے
اگز آة کی اسابلم ظلب کزنے کی درجواست کو مت طىر کزنے سے یوری طرح انکار کز دبا گبا ہے یو آة کو ریپ بلک آف صرب با سے اسابلم کی کارىانی کے ختم ہونے کے فنضلہ کے ملن

ابدر ملک سے نکل خابا ہوگا
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ے ملک سپزدستی ڈیبورث کزنے کا ایت طان ک با خانے گا۔ ڈیبورث ہونے کے عرصي بک آة کو "بادِئسکا سکبال"
ے نہیه خانے ہیه یو آة کو ا ین
اگز آة اس عرصي کے دىراه میه ایتی يرضی سےصرب با سے خل

کے غیر ملکبوو کے کتمپ میه رکھا خانے گا۔ { Skela

}Padinska

ے۔
وبدرجي ذبل خاالت میه آة کو کبا کزبا خا ہن
ے۔
ے کی ىجي سے بات نہیه کز سکن
1۔ یولیس کے ساپھ سباه یي خا ین

آة کسی کو ڈھوبذ لیه جو ابگزپشی خاب با ہو۔ اىر اس سے الیچا کزبه کہ آة کی بایوو کا پزجمي کزے۔ وبام کے طىر یي ىہ شخص ہو سکبا ہے ذس نے آة کے ساپھ سفر کبا ہو۔
" اسابلم ظلب کزنے ىالوو کے بح لظ اىر امداد کے ادارے کو ب بلیقىه کزبه ۔APC-CZA (011/245-7376; 063/704-7080).
2۔ یولیس آة کے اسابلم ظلب کزنے کے ارادے کو ظاہر کزنے کے بعد آة کو رسبد نہیه دب با خاہتی۔
س
ے یو آة وبدرجي ذبل ادارے کو ب بلیقىه کزبه۔
آة کسی دىصرے یولیس ا ییشن خاکز ىہاو سے رسبد خاصل کزنے کی کوضش کزبه۔ اگز ىہاو پھی آة کو رسبد نہیه دب با خا ہن
" اسابلم ظلب کزنے دالوو کے بح لظ اىر امداد کا ادارہ"۔  APC-CZA (011/245-7376; 063/704-7080).با پھر آة جود بلگزاد میهAPC-CZAکے دفیر آ خائیه۔ نہاو سے ہم آة کو

س پ
بلگزاد کے یولیس ا ییشن ھیج دبه گے۔

3۔ یولیس آة کو گزق بار کز لیتی ہے۔

ے ییش کزبه گے
اگز آة کو یولیس غیر قایونی طىر پز ریپ بلک آف صرب با میه داخل ہونے کی ىجي سے با اس ىجي سے کہ آة کے باس کونی قایونی ڈاکو میٹ نہیه ہے یو ىہ آة کو میجسیر بٹ کے سا من
ے نہیه ہیه یو خج آة کو مالی دزمایي کے بدلے،آة کے دزمایي کے م طایق ح بل کی صزا
جو آة کو ِاسی ىجي کی ب با پز  199سے  599یورى بک دزمایي کز سکبا ہے۔ اگز آة کے باس دزمایي ادا کزنے کے ییس
گ
ے ئین ده { 72ھیبوو} کی میعاد دے گا۔
دنگا۔اس کے بعد خج آة کو خکم دنگا کہ آة صرب با کے ملک سے نکل خائیه اىر آة کو اس خکم پز عمل کزنے کبلن
ے یو اگز یولیس نے دىبارہ بکس لبا یو غدالت آة کو یتی صزا دے گی۔
ے نہیه گن
اگز آة اس عرصے کے بعد صرب با چھىز کز خل
4۔ آة کے باس اسابلم ظلب کزنے کے ارادہ کی رسبد ہے،لبکن اسابلم سییر میه خالی خگہ نہیه ہے۔

ے ہیه اىر ىہاو خاکز کوضش کزبه کہ ىہاو آة کو
ے رہیه ،آة دىصرے سییر پھی خا سکن
سب سے نہیر ہے کہ آة اسابلم سییر میه خگہ خالی ہونے کا ایت طار کزبه۔ ہمیصہ کوضش کزبه کے آة سییر کے فربب /سا من
َ
گ
لب لب
ق
اسابلم کے ادارے {یولیس} با اسابلم سییر کو  72ھیبوو کے ابدر اظالع
ے ہیه یو آة پزایبوبٹ رہائش کا ایت طان کز سکن
خگہ مل خانے۔ اگز آة کے باس ییس
ے ہیه{ کمرہ با لیٹ کزایي پز کز} کن اس بارے میه ِ
ے اخاست خاصل کزے گا اىر اسابلم کے ادارے کو اظالع کز دے گا۔
کزنی ہوگی۔ىہ اس طرح ممکن ہے کہ آة اسابلم ظلب کزنے ىالوو کے بح لظ اىر امداد کے ادارے سے رابطہ قائم کزبه۔ جو آة کے لن

5۔ کبا آة کے خابداه کا کونی آدمی صرب با میه رہ رہا ہے؟
ے جہاو آة کا کونی رشني دار رہ با ہے۔ اس صورت میه سییر میه خگہ
ے ہیه کہ آة کو اس سییر میه خگہ مل
ے یو آة اس بات کی درجواست کز سکن
جب آة کو اسابلم ظلب کزنے کے ارادہ کو ظاہر کزنے کی رسبد مل
ے گی۔
خاصل کزنے میه آة کو پز خیح مل
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صرببا میه  2اسابلم سییر ہیه جہاو اسابلم ظلب کزنے ىالوو کی رہائش کا ایت طان ہے
جو کہ یوگوىاخا اىر باببا کو ِىلباخا میه ہیه

ے ہیه:
ے راب طہ قائم کز سکن
صرىری ب بلیقىه ی میر۔ جن سے آة امداد کبلن
یولیس کا ی میر ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔192
اير جیسی یمیر۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ 194
س
یولیس ییشن سابائس۔  Šabac۔ .۔۔015/220-200.. . ....
س
ے ىى ۔  Valjevo۔ ۔ .۔۔.۔014/294-300 . .
یولیس ییشن ىا لن

س
یولیس ییشن لوسییسا۔ .. Loznica۔..۔۔۔015/847-060...

س
یولیس ییشن ىراییني۔ 014/704-804; 017/421-151. Vranje

س
یولیس ییشن ییش غیر ملکی ىحکمي۔  .. Niš۔ 018/503-117 .. ..
س
یولیس ییشن یوىی باسار  Novi Pazar.۔020/366-000. ... .
س
یولیس ییشن یوىی ساد 021/4885-000......... Novi Sad
س
یولیس ییشن سىیوییسا ۔ Subotica۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔024/630-200
ىحکمي یولیس بلگزاد غیر ملکی ىحکمي۔  Beograd۔۔011/3618-964 ..
بباہ گشیبوو کی ہانی کمیشن بلگزاد۔  .. Beograd۔011/311-7272.
ربذ کزاس یوگوىاخا ۔  Bogovadja۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔014/78-006
َ
اسابلم سییر یوگوىاخا ۔  Bogovadja۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔014/78-035
َ
اسابلم سییر بابباکوىلباخا ۔  Banja Koviljača۔۔ ۔015/820-267.
ربذ کزاس بلگزاد ۔  Beograd۔011/3032-115؛011/2620-616
ائسٹ یورئین نیشن آرگباپشئشن۔سىیوییسا ۔ Subotica۔024/781-787
اسابلم ظلب کزنے ىالوو کے بح لظ اىر امداد کا ادارہ ۔ 011/245-7376
وبدرجي باال ادارے کا موباب بل یمیر بلگزاد 063/704-7080 Beograd
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ے ہیه}
{اس صرب با کے یقصہ میه یي مفامات الم ربگ میه دکھانے گن

