
      
     

የጥገኝነት ጥያቄ ውድቅ ከተደረገ በኋላ።

እንደ አለመታደል ሆኖ የዩናይትድ ኪንግደም Home Office አብዛኛዎቹ የጥገኝነት ጥያቄዎችን ውድቅ
ያደርጋቸዋል። ከ 65-75%  የሚሆነው የጥገኝነት ጥያቄ በHome  Office  ተቀባይነት አላገኘም፡፡
የጥገኝነት እና የኢሚግሬሽን ጉዳይ የሚመለከተው የUK መንግሰት አካል ነው፡፡

የጥገኝነት ማመሌከቻዎ በHome Office ተቀባይነት ካላገኘ የህግ ምክር ማግኘት አለብዎት፡፡

ጠበቃ ከሌለዎት በራስዎ እና በጓደኞች እርዳታ ማድረግ የሚችሏቸው ነገሮች ልኖሩ ይችላሉ፡፡

ጥገኝነት ከጠየቁ ሰዎች አቤቱታቸው በ Home Office  ውድቅ ከተደረገ አብዛኞቹ ይግባኝ የማለት
መብት አላቸው፡፡   ይህ ማለት ጉዳዮቻቸውን “  “First-Tier  Tribunal.”  ወደሚባል ፍ /  ቤት መውሰድ
ይችላሉ፡፡
ይግባኝዎን ለማስገባት Home office የጥገኝነት ማመሌከቻዎን ውድቅ ካደረገበት ቀን ጀምሮ 14 ቀናት
ብቻ ነው ያለዎት፡፡

ብዙ ሰዎች Home Office የጥገኝነት ማመሌከቻቸውን ውድቅ ካደረገ በኋላ ጠበቃቸው ከአሁን በኋላ
እነሱን መወከል እንደማይችል ይናገራቿል፡፡ ይህ የሆነበት ምክንያት ነፃ የሕግ ምክር የሚሰጡ ጠበቆች
የጥገኝነት ማመልከቻው  ጥንካሬ በማስመልከት  ጥብቅ ሕጎች ስላሉ ነው።

ያሉበትን ሁኔታ በተመለከተ ከጓደኛዎ ጋር መነጋገር ጠቃሚ ሊሆን ይችላል ፣ በተለይም የUK የጥገኝነት
ስርዓት ጥሩ እውቀት ካላቸው ጋር።

በእርስዎ የጥገኝነት ጉዳይ ላይ ድክመቶች ምንድናቸው? ወደ ሀገርዎ መመለስ እንደማይችሉ እውነቱን
እየተናገሩ መሆንዎን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ማግኘት ይችላሉ?  በዚህ ጊዜ አዲስ ጠበቃ ለማግኘት
እየሞከሩ ከሆነ ጉዳይዎን ለማቅረብ የተሻለው መንገድ ያስቡ።

በፍርድ ቤት እርስዎ (ከጠበቃዎ ጋር ፣ ካለዎት) Home Office  የጥገኝነት ጥያቄዎን ውድቅ ማድረጉ
ስህተት እንደሆነ እና በዩኬ ውስጥ ጥገኝነት ሊሰጥዎ ይገባል ብለው ይከራከራሉ፡፡
ጉዳይዎን ከ Home Office ነፃ በሆነ ዳኛ ፊት ይከራከራሉ፡፡

Home  Office  በዩኬ ውስጥ ጥገኝነት አያስፈልግዎትም ብለው ይከራከራሉ፡፡ ምንም እንኳን ይህ
ሁልጊዜ ባይሆንም በፍርድ ቤት እንዲታይ ተወካይ ሊልኩ ይችላሉ፡፡

የይግባኝ ሰሚ ችሎት ለህዝብ ክፍት ነው (ሚስጥራዊ ጉዳዮች ከሌሉ እና በግል መታየት አለባቸው
ተብሎ ካልተወሰነ በስተቀር)  ፡፡ ተሞክሮው ምን እንደሚመስል ለማወቅ ሌላ ሰው ይግባኝ ባለ ችሎት
ላይ መገኘት ይችላሉ።

የይግባኝ ማመልከቻዎን ካስገቡበት ጊዜ አንስቶ ችሎቱ ለመታደም ጊዜ ድረስ ብዙ ወራትን መጠበቅ
ሊኖርብዎት ይችላል።



የይግባኝ ችሎቱ ብዙውን ጊዜ ቢያንስ ለጥቂት ሰዓታት ይቆያል።

ብዙውን ጊዜ ችሎቱ በሚሰማበት ቀን ከዳኛው ውሳኔ አያገኙም ፡፡ ችሎቱ ከተሰማ ከጥቂት ሳምንታት
በኋላ በጽሑፍ ውሳኔ ያገኛሉ ፡፡ ጠበቃ ካለዎት ውሳኔው በቀጥታ ከእርስዎ ይልቅ ወደ እነሱ ይላካል፡፡
ዳኛው ይግባኝዎን ውድቅ ካደረገ ለከፍተኛ ፍርድ ቤት አቤቱታ ለማቅረብ ሌሎች ህጋዊ አማራጮች
ሊኖሩዎት ይችላል፡፡ ጠበቃ ከሌለዎት ይህን ማድረግ በጣም ከባድ ነው፡፡

ይግባኝ የማለት መብት ከሌለዎት

በUK  ውስጥ ያሉ የጥገኝነት ፈላጊዎች በHome Office ውድቅ ከተደረገባቸው ሁሉም ይግባኝ የማለት
መብት የላቸውም።

Home Office  ፊፁም ሰላማዊ ከሆነ ሀገር እንደመጡ ከወሰነ ወይም በUK ውስጥ የጥገኝነት ጥያቄ
ከማቅረብዎ በፊት ለረጅም ጊዜ የቆዩ መሆንዎን ከወሰነ ፥ ጥያቄዎ “በግልጽ መሠረተ ቢስ ነው”  ሊሉ
ይችላሉ፡፡

በእነዚህ ጉዳዮች ላይ በUK ውስጥ የጥገኝነት ጥያቄን ይግባኝ የማለት መብት የልዎትም። ከትውልድ
ሀገርዎ ይግባኝ የማለት መብት አልዎት ነገር ግን ይህንን ለማድረግ በጣም ከባድ ነው፡፡

በHome Office የጥገኝነት ጥያቄዎ በግልፅ መሠረት የሌለው ነው ከተባለ ይህ ለምን ስህተት እንደ ሆነ
ማሳየት ያስፈልግዎታል ፡፡ በአጠቃላይ ሀገርዎ ደህና ከሆነ ነገር ግን ለእርስዎ ለምን የተለየ እንደሆነ
ማሳየት ያስፈልግዎታል።
ለእርስዎ የሕግ አማራጮች ሊኖርዎት ይችላል ይህም  "Judicial review''  ተብሎ የሚጠራ ሂደት ነው።

ስለ አማራጮችዎ ጠበቃ ማነጋገር አለብዎት።


