
	

MÜLTECİLERİN	KORUNMASINA	İLİŞKİN	FRANSIZ	MAKAMI’NIN	RET	
KARARINA	KARŞI	İTİRAZ	HAKKI	(OFPRA)	

	
	

1. Pratik	usuller		
	
§ Itiraz	hakkına	ilişkin	son	başvuru	tarihi		
	
OFPRA	 tarafından	 verilen	 ret	 kararından	 itibaren	 iltica	 başvurusunda	 bulunan	 kişi	 bir	 ay	 içeresinde	
CNDA’ya	itiraz	başvurusunda	bulunma	hakkına	sahiptir	(CESEDA’nın	L.731-2		maddesi1).	
	
İltica	başvurusunda	bulunan	kişi	OFPRA’nın	ret	kararından	sonra	korunma	statüsü	veya	ikincil	koruma	
statüsü	 için	 başvuruda	 bulunabilir.	 Bu	 durumda,	 CNDA	mülteci	 statüsünü	 ret	 edebilir	 ancak	 ikincil	
koruma	statüsüne	geri	dönemez.		
	
İtiraz	başvurusu	son	başvuru	tarihinden	bir	kaç	gün	önce	iadeli	taahhütlü	posta	ile	gönderilmelidir.	Bir	
aylık	surenin	dışında	kalması	halinde	başvuru	geçersiz	sayılır	(CESEDA’nın	R733-7	maddesi).	
	
§ İtirazın	içerikleri		
	
Sığınma	Hakkının	Ulusal	Mahkemesi	 (CNDA)	OFPRA’nın	 kararlarına	 ilişkin	 itirazlardan	 sorumlu	 idari	
makamıdır.	CNDA	ilgili	itirazdan	5	ay	içeresinde	kararını	vermektedir	(CESEDA’nın	L	731-2	maddesi).		
	
İtiraz	dilekçesi	beyaz	bir	kâğıdın	üzerine	Fransızca	yazılmalıdır	(bir	formata	tabi	değildir)	ve	başvuruda	
bulunan	kişinin	ismi,	soyadı,	medeni	hali,	mesleği	ve	adresini	içermelidir.		
	
İade	 taahhütlü	 posta	 ile	 CNDA’ya	 gönderilmesi	 gerekmektedir	 (CESEDA’nın	 R733-5	 maddesi).	 İşbu	
başvuruya	ayni	zamanda	OFPRA’nın	vermiş	olduğu	karar	örneği	de	eklenmelidir.	İtiraz	başvurusu	ayni	
zamanda	 OFPRA’nın	 kararına	 ilişkin	 itirazın	 hangi	 sebeplerden	 dolayı	 yapıldığını	 açıklamalıdır	 ve	
OFPRA’nın	söz	konusu	ret	kararını	vermesine	yol	açan	sebepler	belirtilmelidir.		
	
Yabancılar	 için	 Fransa’ya	 giriş	 ve	 ikamet	 etme	 kılavuzu	 (“GISTI”)2	 uyarınca	 iltica	 başvurusunda	
bulunan	 kişi	 OFPRA’nın	 vermiş	 olduğu	 sebeplere	 itiraz	 etmekte	 çekinmemeli.	 İltica	 başvurusunda	
bulunan	kişi	OFPRA’ya	vermiş	olduğu	tüm	hikayesini	tekrar	anlatmalıdır.		
	
CNDA	nezdinde	itirazda	bulunan	kişi	mahkemenin	nihai	karar	verilene	kadar	Fransa’da	ikamet	etme	
hakkına	sahiptir.	İtiraz	başvurusu	yapıldığında,	CNDA	başvuruda	bulunan	kişiye	bir	belge	gönderir	ve	
işbu	 belge	 ile	 ilgili	 makam	 nezdinde	 belgenin	 suresini	 uzatmak	 mümkündür.	 Aksine,	 öncelikli	
işlemlerde	 itiraz	 sureyi	askıya	almaz	ve	 ilgili	 kişi	OFPRA’nın	 ret	kararı	 vermesiyle	birlikte	 sinir	dışına	
çıkarılması	mümkündür.			
		
Hukuki	 yardımın	 faydaları	 tam	 hak	 sahibi	 olmaktır.	 Bir	 başka	 değişiyle,	 itirazın	mahkeme	 nezdinde	
yapılması	için	hukuki	yârdim	talep	edilmesi	halinde,	idari	makamın	resmi	bilgilendirmesinden	itibaren	
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15	gün	içeresinde	talep	edilmelidir	(29	Temmuz	2015	tarihli	kanunun	17.	Maddesi	uyarınca,	sığınma	
hakkına	ilişkin	reform.		
	
29	Temmuz	2015	tarihli	kanun	öncelikli	bir	prosedür	yaratarak	CNDA’nın	tek	bir	hakim	tarafından	5	
hafta	içeresinde	bir	kararın	verilebilmesini	sağlayarak	yeni	bir	uyuşmazlık	çözüm	sunmaktadır.		
	

2. Sığınma	Hakkının	Ulusal	Mahkemesi’nin	(CNDA)	kararı	
	

CNDA	 itiraz	 sahibinin	 açıklamalarını	 topluma	 açık	 bir	 mahkemede	 dinler	 (CESEDA’nın	 L.733-1	
maddesi).	Bir	avukat	tarafından	temsil	edilmek	ve/veya	tercüman	yardımı	almak	mümkündür.		
	
İlgili	 durumun	 gereksinime	 göre	 CNDA	 davanın	 topluma	 kapalı	 olarak	 gerçekleştirilmesine	 karar	
verebilir	 (CESEDA’nın	 L.733-2	 maddesi).	 Bir	 başka	 değişle	 OFPRA’nın	 kararını	 değiştirmeyecek	
davalara	ilişkindir.		
	
Söz	 konusu	 itiraz	 yeni	 hukuki	 sorulara	 yol	 açması	 ve	 kararın	 verilmesine	 ilişkin	 ciddi	 sorunlar	 teşkil	
etmesi	halinde,	CNDA	temyize	tabi	olmayan	bir	karar	ile	itirazı	Devlet	Konseyi’ne	sevk	edebilir.			
	
§ OFPRA’nın	kararının	iptali	

	
Mahkeme	 OFPRA’nın	 genel	 direktörünün	 vermiş	 olduğu	 kararı	 iptal	 edebilir	 ve	 ilgili	 başvurunun	
tekrar	 değerlendirilmesini	 isteyebilir.	 Ancak	 hakim	 buna	 sadece	 gerekli	 incelemeyi	 yapmadığını	
düşünmesi	 halinde	 veya	 başvuruyu	 yapan	 kişinin	mülakatını	 yapmayıp	 dosyadaki	 veriler	 üzerinden	
koruma	sağlanamayacağını	düşünmesi	halinde	yapabilir	(OFPRA’nın	L.733-5	maddesi).		
	
CNDA’nın	OFPRA’nın	 kararını	 iptal	 etmesi	 halinde,	 ilgili	makam	 iltica	 başvurusunda	 bulunan	 kişiye,	
CNDA’nın	 kararı	 uyarınca,	 istemden	 itibaren	 8	 gün	 içeresinde	 yenilenebilir	 3	 aylık	 bir	 oturma	 izin	
belgesi	ve	söz	konusu	belge	üzerinde	“mülteci	olarak	tanındığına	dair”	bilgi	içerir.		
	
İşbu	belge	çalışma	izni	olarak	veya	ikincil	koruma	halinde	iade	taahhütlü	posta	ile	geçici	oturma	izni			
olarak	geçerlidir.	
	
§ İtirazın	ret	edilmesi		

	
CNDA’nın	 itirazı	 ret	 etmesi	 durumunda	 iltica	 başvurusunda	 bulunan	 kişi	 ülkede	 hukuksal	 sebep	
olmadan	ülkede	bulunmuş	olur.	Bu	duruma	oturma	izni	geri	alınır	ve	ülkeyi	terk	etmesi	için	bir	aylık	
süre	tanınmaktadır.		
	
Oturma	 izni	 istisnai	 durumlarda,	 kişinin	 durumu	 veya	 ülkesinin	 durumuna	 göre	 uzatılması	
mümkündür.			
	
2.1 								CNDA’nın	kararının	temyizi		

	
İtirazda	bulunan	davacı	CNDA’nın	itirazı	ret	etmesine	ilişkin	kararına	karşı	temyiz	hakkına	sahiptir.	Bu	
durumda	Devlet	Konseyi	itiraz	sebeplerini	tekrar	incelemez	ve	sadece	CNDA	kararının	hukuka	uygun	
yapılıp	yapılmadığına	bakar.		
	
Temyiz	aşağıda	bahsi	gecen	sebeplerden	dolayı	yapılması	mümkündür:			
	

- CNDA	nezdinde	usule	aykırılık;			



	

- CNDA	nezdinde	yapılan	başvuruya	cevap	verilmemesi;	
- Kanunun	 CNDA	 tarafından	 doğru	 bir	 şekilde	mülteci	 statüsüne	 ilişkin	 uygulanmaması	 veya	

Cenevre	 Anlaşması’nın	 birinci	 maddesine	 aykırı	 bir	 karar	 olması	 veya	 1946	 ana	 yasanın	
gerekçesinin	dördüncü	maddesindeki	mülteci	statüsüne	aykırı	bir	karar	verilmesi.	
	

Temyiz	 CNDA’nın	 ret	 kararından	 itibaren	 iki	 ay	 içeresinde	Devlet	 Konseyi’ne	 yapılmalıdır.	 İşbu	 sure	
CNDA’nın	kararının	itirazda	bulunan	kişinin	son	adresine	bildirilmesinden	itibaren	baslar.		
	
Temyiz	 Devlet	 Konseyi	 veya	 Yargıtay	 avukatı	 tarafından	 hazırlanmalıdır.	 Temyiz	 Devlet	 Konseyi	
nezdinde	2	veya	3	sene	sürebilir.		

	
CNDA	nezdinde	yapılan	itirazdan	farklı	olarak,	temyiz	suresi	oturma	iznini	askıya	almaz	ve	başvuruda	
bulunan	kişiye	oturma	izni	vermez	ve	ülkede	kalmasına	müsaade	etmez.		
	
	

	


