
      

 
 پس از رد درخواست پناهجویي

 
 متاسفانه اداره مهاجرت انگلیس بیشتر درخواستهاي پناهجویي را رد مي كند. حدود65-75% درخواستهاي پناهجویي توسط اداره

 مهاجرت ، بخشي از دولت انگلیس كه مسئول پناهجویي و مهاجرت است ، رد مي شود.
 

  اگر درخواست پناهجویي شما از طرف اداره مهاجرت رد شده، سعي كنید مشاوره حقوقي بگیرید.
 

 اگر وكیل ندارید، ممكن است خودتان بتوانید با كمك دوستانتان كارهایي انجام دهید.
 

 اكثر افرادي كه تقاضاي پناهجویي آنها توسط اداره مهاجرت رد مي شود، حق تقاضاي تجدید نظر دارند. یعني مي توانند پرونده شان
  را به دادگاهي به نام " دادگاه بدوي " بفرستند.

 
  شما از زمان رد درخواست توسط اداره مهاجرت، 14 روز وقت دارید كه درخواست تجدید نظر بدهید.

 
 بعد از رد درخواست توسط اداره مهاجرت ، بسیاري از وكال از ادامه وكالت افراد امتناع مي كنند. دلیل این است كه براي وكالیي كه

 بصورت رایگان خدمات ارائه مي دهند قوانین سخت گیرانه اي درخصوص بررسي صحت ادعاهاي موجود در پرونده وجود دارد.
 

 صحبت با دوستان در خصوص شرایطتان، بویژه اگرآنها اطالعات خوبي درخصوص سیستم پناهجویي انگلیس دارند ،ممكن است
 برایتان مفید باشد. ضعف پرونده شما در چیست؟ آیا مي توانید براي اثبات درستي ادعایتان درخصوص عدم امكان بازگشت به

  كشورتان مدركي بیاورید؟ اگر سعي دارید در این مقطع وكیل جدیدي بگیرید، درمورد بهترین روش طرح پرونده تان فكر كنید.
 

 در دادگاه، شما (یا درصورتیكه وكیل دارید، وكیلتان) استدالالتي درخصوص درست نبودن تصمیم اداره مهاجرت مبني بر رد
  درخواستتان و لزوم اعطاي حمایت در انگلیس مي آورید.

 
  شما درحضور یك قاضي مستقل از اداره مهاجرت از پرونده تان دفاع مي كنید.

 
 اداره مهاجرت استدالل مي كند كه شما نیازي به حمایت درانگلیس ندارید. آنها ممكن است نماینده اي به دادگاه بفرستند، اگرچه همیشه

 اینطور نیست.
 

 دادگاه تجدیدنظر علني است (مگراینكه مسائل حساسي وجود داشته باشد كه طبق دستور باید بصورت خصوصي مطرح شوند). شما
 مي توانید براي آشنایي از نحوه برگزاري دادگاههاي تجدیدنظر، به دادگاه افراد دیگر بروید.

 
 از زمان ارسال درخواست تجدید نظر تا برگزاري دادگاه ممكن است چندین ماه طول بكشد.

 
 دادگاه تجدیدنظر حداقل چند ساعتي طول مي كشد.

 



      

 معموال قاضي در همان روز راي را اعالم نمي كند. معموال چند هفته بعد راي را بصورت كتبي دریافت مي كنید. درصورتیكه وكیل
 دارید، راي به جاي اینكه مستقیما براي شما ارسال شود، براي آنها فرستاده مي شود.

 
 درصورت رد درخواست تجدیدنظرتوسط قاضي، شما ممكن است گزینه هاي قانوني دیگري از قبیل درخواست تجدیدنظر از دادگاه

 عالي داشته باشید. انجام این كار بدون وكیل بسیار دشوار است.
 

 اگر حق درخواست تجدیدنظر ندارید
 

 همه پناهجویان در انگلیس حق درخواست تجدید نظردرخصوص تصمیم اداره مهاجرت را ندارند.
 

 اگر نظر اداره مهاجرت این باشد كه كشور شما عموما كشور امني است، یا شما مدتها قبل از درخواست پناهجویي تان در انگلیس
 بوده اید، ممكن است درخواست شما را " مشخصا بي اساس" بدانند. دراینصورت حق درخواست تجدیدنظر در انگلیس را ندارید. شما

  حق درخواست تجدید نظر از كشور خودتان را دارید ولي كار بسیار دشواري است.
 

 اگر نظر اداره مهاجرت این باشد كه درخواست شما مشخصا بي اساس است، باید ثابت كنید كه چرا این مسئله اشتباه است. اگر كشور
  شما عموما كشور امني است، باید ثابت كنید كه چرا شرایط شما متفاوت است.

 
  ممكن است گزینه هاي قانوني از قبیل بررسي قضایي داشته باشید. درخصوص این گزینه ها باید با وكیلتان صحبت كنید.

 
 


