Đptal etme davasına ilişkin bilgi
Đlticası kabul edilen mülteciler (iltica hakkı elde edenler) ile yurtdışı edilmeme hakkına sahip
olanlar, maruz kaldıkları tehdit durumu değişmemiş ise, kendilerinden bu hakkın geri
alınacağını hesaba katmaları gerekiyor.
Geri alma davaları mülteci statüsünü geri almayı amaçlamaktadır. Bu ilticaları kabul edilmiş
olanlar için, Cenevre Konvansiyonu’ndan kaynaklanan sosyal hakların kaybedilmesi anlamına
geliyor ve ayriyeten Almanya’daki oturum haklarını büyük oranda tehdit etmektedir. Daha
önce kedilerine yurtdışı edilmeme hakkı verilmiş, ancak kendilerinden bu hakkın geri
alınması istenilen mülteciler da oturum haklarını kaybetmeyi hesaba katmaları gerekir.
Mülteci statüsü üç sene bitiminden sonra duruma göre incelenir. 28.08.2007 tarihinde
yürürlüğe giren, hükümleri uygulama kanununa göre Göçmen ve Mülteciler Federal Dairesini
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – BAMF), 1 ocak 2005 tarihinden önce
kesinleşmiş olan bütün iltica kararlarına ilikin olarak en geç 31 aralık 2008 tarihine kadar geri
alma durumlarının incelemekle yükümlü kılıyor. Eğer iltica kabulüne ilişkin yapılan bu rutin
inceleme geri almaya yol açmıyorsa, daha sonra bir kararın verilip verilmemesi Federal
Dairenin yetkisine giriyor. Yurtdışı edilme engellerine ilişkin verilmiş olan mevcut kararlar da
her an geri alınabilinir.
Göçmen ve Mülteciler Federal Dairesinin (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)
geri alma uygulamalarının pratiği
Federal Đçişleri Bakanlığı, belli ülkelerden gelen mültecilerde/mülteci guruplarında, ilticanın
geri alınıp alınamıyacağına ilişkin olarak Federal Daireye talimat vermiştir.
Yabancılar Dairesinin talebi üzerine inceleme
Mültecilerin aile birleşimi veya oturumlarının sağlamlaştırılmasına ilişkin olarak Yabancılar
Dairesine verdikleri dilekçeler pratikte çoğu zaman sözkonusu iltica hakkının geri alınması
davasının açılmasına yol açıyor, çünkü Yabancılar Daireleri Federal Daireye uygun
incelemenin yapılmasını rica ediyor.
Vatandaşlık dilekçeleri, göçmenler yasasının yürürlüğe girdiği 01.01.2005 tarihinden beri,
ihtimalen iltica hakkının geri almaya ilişkin karar verilene kadar, geri tutulmaktadır.
Sözkonusu kişiler aşağıda belirtilen durumlarda sahip oldukları haklarının geri alınmasını
hesaba katmak durumundadırlar:






Kendi ülkelerine seyahat etmiş iseler
Aile birleşimine müracaat etmiş iseler
Vatandaşlığa müracaat etmiş iseler
Oturumlarını sağlamlaştırmaya başvurmuş iseler
Yabancılar Dairesinin tek tek soruları üzerine

Bundan dolayı aile birleşimi, vatandaşlık veya oturumun sağlamlaştırılması için herhangi bir
dilekçe verilmeden önce, mevcut hakkın geri alınması tehlikesinin olup olmadığı veya bunun
hangi hukuki sonuçlar doğurabileceğine ilişkin olarak bir danışmanlık yerine veya bu konuyu
iyi bilen bir avukata başvurulması gerekir.

Geri alma davası ne zaman sözkonusu olabilir?
Gerek Alman yabancılar kanunu gerekse uluslararası hukuk, iltica kabul hakkının geri
alınabilme imkanını öngörüyor. Buna ilişkin hukuki nedenler iltica kanunun 73. maddesi ile
Cenevre Mülteciler Konvansiyonun 1C (5) maddesinde yer alıyor.
Eğer takibat durumuna ilişkin şartlar daha sonra önemli derecede değiştiği değerledirilir ise,
mevcut hakkın geri alınması mümkündür. Mültecinin vatandaşı olduğu ülkenin koruması
altına girme hakkını artık red edemiyeceği bir durumun ortaya çıkmış olamsı gerekiyor.
Geldiği ülkedeki durumun temelinden ve her zaman için değişmiş olması gerekiyor. Her
toplumsal ve politik “düzelme” durumu mevcut hakkın geri alınmasına yol açmıyor.
Ayriyeten BAMF’nin ilgili mültecinin ülkesine geri dönmeyi red etmesi için, daha önce
takibata dayanak olarak sunduğu zorunlu gerekçelere tekrar dayanıp dayanamıyacağını
incelemek zorundadır (bkz. ilticaya ilişkin idari kaunun – AsylVfG – 73. maddesi, kalite
hükümlerinin 11. maddesi, Cenevre Mülteciler Konvansiyonun 1C maddesine).
Diğer yurtdışı etme önündeki engellerini tanıma hakkı da geri alınabilinir: Yabancılar Dairesi
oturum müsadesinin uzatılmasına ilişkin olarak verilen dilekçeyi incelediğinde, yurtdışı
etmenin önündeki engellerin artık bulunmadığı görüşünde ise, genellikle Federal Daireden
bunun incelenmesini talep eder. Ondan sonra Federal Daire, geri alınmanın olup olmayacağını
inceler ve buna ilişkin belli durumlarda bir karar verir
Ne yapılmalı?
Đltica niteliğinin veya yurtdışı etmeye engel bulunduğuna ilişkin tesbitin geri alınması kararı
verilmeden önce, buna maruz kalan mültecilere genellikle (dinleme adında) karşı görüş
belirtme imkanı veriliyor. Bu esnada bir danışmanlı yeri veya bir avukatla ilişkiye geçmenizi
tavsiye ederiz. Eğer Federal Daire ihtimalen sunulmuş olan karşı görüşe ikna olmamış ise, o
zaman geri alma karar yazısı tebliğ edilir. Buna karşı itiraz edilebilinir.
Đtiraz etme süresi iki hafta olup tebligatın yapılmasıyla birlikte başlar. Mahkemede görülen
davayla bu genellikle ileri bir süreye ertelenebiliniyor. Yani, bu karar kesinleşmeyene kadar,
maruz kalan kişi mülteci pasını, iltica statüsünü ve oturum hakkını sahip olmaya devam eder.
Geri alma durumu hangi sonuçlar doğurur?
Her kim mülteci özelliğini kaybederse ve başka bir yurtdışı etme engellerine dayanamazsa,
genel oturum hakkı kurallarına göre maumele görür. Oturum ünvanına itiraz edilebilinir. Bu
oturum hakkı için de geçerlidir! Ancak oturum hakkını kaybetme mutlak değildir: Yabancılar
Dairesi bu durumda genelikle, oturum süresinin durumu ve bu arada – özellikle de ekonomik
alandaki- sağlanmış olan uyum sebebiyle, oturum ünvanının uzatılıp uzatılamayacağı veya
geri alınıp alınamayacağını inceler.

