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ها ییبر دارا ژهیو برداشتاطالعات مختصر در مورد   

 ٨٦بر اساس ماده  ،ولی بدون اقامت هستندنیاز به محافظت دارند  ی کهافراد یاو گرفته اند موقت ی که قبولیافراد ان،یپناهجو

.ها هستند ییبر دارا ژهیوپرداخت مشمول  یقانون پناهندگ  

 یمقامات م ریمرزبانان وسا س،یمنظور پل نیا ی. براگیردیانجام م ها موقت دارایی توقیف قیها از طر ییبر دارا ژهیو پرداخت

 رخانهیشده به دب فیتوق یها ییکنند. دارا توقیفهستند، به طور موقت  ژهیرا که مشمول عوارض و یافراد یها ییتوانند دارا

شامل  قطعا دهی مسدود شها ییدارا  می گیرد که آیاتصمیم  یبا صدور فرمان یدولت رخانهیمهاجرت منتقل خواهد شد. دب یدولت

 مالیات خاص هستند یانه.

.خود را ثابت کنند های ییمبدأ دارا دیخاص هستند با اتیکه مشمول مال یاشخاص  

یا  ) سوسیال(یاجتماع یکمک ها پس انداز از ای است سیسوئ ردتوقیف شده حقوق کارش  اموالثابت کرد که  شخص اگر

  .شود یمر گردانده ب نفعیطور کامل به ذبه این پول ضبط شده به دست آمده است،  یاضطرار کمکهای

 (گیپناهند ٢آئین نامه ، ٤دبن، ١٦ ماده)بر حسب  قابل اثبات باشد آنها یمنشاء قانون اگر ها دارای موارد متعلق به در مورد سایر

  .شود یبرداشت م یبه طور قطع باشد فرانک ١٠٠٠ ی که باالتر ازفقط مبلغ

.دخواهند ش مصادرهبه طور کامل  دارای هاقابل اثبات نباشد،  توقیف شده یها ییدارا یکه منشاء قانون یصورت در  

موقت از کشور خارج  تیدرخواست حما ای یدرخواست پناهندگبعد از است ظرف هفت ماه  ژهیو اتیکه مشمول مال یشخص اگر

قبل از  دی. درخواست بازپرداخت بابه وی برگرداننده می شود (یقانون پناهندگ ٨۷ماده ، ٢)بند  مطابق، شده توقیفشود، اموال 

.شود رائهمهاجرت ا یدولت رخانهیخروج از کشور به دب  

:ارسال شود ریبه آدرس ز دیبا ترک کشورشده و درخواست بازپرداخت درهنگام  توقیف یها ییمبدأ دارا مدارک  
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