
      

 
 د پناه غوښتنې د ادعا انکار وروسته

 
 له بده مرغه، د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ډیری پناه غوښتنې ادعاګانې ردوي.  د ۶۵-٧۵٪ شاوخوا پناه غوښتنې

 ادعاونه د کورنیو چارو وزارت لخوا رد کیږی، د بریتانیا د حکومت څانګه چې د پناه او مهاجرت مسولیت لري.
 

  که ستاسو د پناه غوښتنې غوښتنلیک د کورنیو چارو وزارت لخوا رد شوی، نو تاسو باید قانوني مشوره ترالسه کړئ.
 

 که تاسو وکیل نه لرئ، ممکن ده چې تاسو خپل ځان او د ملګرو سره مرسته کولی شئ.
 

 ډیر خلک چې پناه غوښتنې ادعا کوي د استیناف حق لري که چیرې د دوی ادعا د کورنیو چارو وزارت لخوا رد شي. دا پدې
  مانا ده چې دوی کولی شي قضیه محکمې ته وړاندې کړي چې "فرسټ- ټائر ټریبیونل" نومېږي.

 
  د کور د دفتر د رد کولو له پس ستاسو ١۴ ورځې لرئ چې خپل د ادعا اپیل جمع کړئ.

 
 ډیری خلک په دې پوهیږي چې د کورنیو چارو وزارت رد کولو وروسته، د هغوی مدافع وکیل وایي چې دوی نور د دوی

 استازیتوب نشي کولی. دا ځکه چې د آزموینې په اړه جدي قواعد شتون لري چې وکیالنو وړیا قانوني مشوره چمتو کولو لپاره قضیه
 څومره ده.

 
 تاسو ممکن دا ګټور ومومئ چې د خپل ملګري سره د خپل وضعیت په اړه خبرې وکړئ، په ځانګړې توګه که هغوی د

 انګلستان د پناه غوښتنې سیسټم ښه پوهه لري.  ستاسو په قضیه کې څه کمزوری ده؟ آیا تاسو شواهد ترالسه کولی شئ چې
 ثابت کړئ چې تاسو رښتیا وایاست، چې تاسو بیرته خپل هېواد ته نشي ستنیدلی؟  که تاسو دې لپاره یو نوی وکیل ترالسه کولو

  هڅه کوئ نو خپل د قضیې وړاندې کولو لپاره تر ټولو غوره الر په اړه فکر وکړئ.
 

 په محکمه کې، تاسو (ستاسو د وکیل له الرې، که تاسو لرئ) استدالل وکړئ چې د کورنیو چارو وزارت ستاسو د پناه غوښتنې
  ادعا ردولو کې غلطه وه، او دا چې تاسو باید په بریتانیا کې د ساتنې اجازه درکړې شی.

 
  تاسو به د قاضي په وړاندې خپل قضیئ په اړه بحث وکړئ، څوک چې د کورنیو چارو وزارت څخه خپلواک وي.

 
 د کورنیو چارو وزارت به استدالل وکړي چې تاسو په انګلستان کې د ساتنې اړتیا نلري. ممکن ده چې دوی محکمې ته یو

 استازی واستوي، خو دا هیڅکله نه کیږي.
 

 د استیناف اوریدل عامه خلکو ته خالص دي (مګر که چېرې نازکه مسله پکې ښکیل نه وي او دا واک لري چې دوی باید په
 خصوصي توګه واوریدل شي).  تاسو شاید وغواړئ او د بل چا د اپیل په اوریدلو کې برخه واخلئ چې د دې تجربې په څیر فکر

 وکړئ.
 



      

 تاسو ممکن څو میاشتې انتظار وکړئ کله چې تاسو خپل استیناف غوښتنلیک وسپاري او کله چې اوریدل کیږي.
 

 د استیناف غوږ به معموال لږ تر لږه څو ساعته دوام وکړي.
 

 تاسو به عموما د اوریدنې په ورځ د قاضي څخه فیصله نه ترالسه کوئ.  تاسو به معموال د اوریدنې څخه وروسته اوونو کې په
 لیکلو کې پرېکړه تر السه کړی.  که تاسو وکیل لرئ، پریکړه به تاسو ته په مستقیمه توګه دوی ته ولیږل شي.

 
 که قاضي ستاسو اپیل رد کړي، تاسو ممکن ده چې تاسو نور قانوني اختیارونه ولرئ، لکه چې لوړو محکمو څخه غوښتنه کول.

 د وکیل پرته دا کار ډیر ستونزمن دی.
 

 که تاسو د اپیل کولو حق نلرئ
 

 په برتانیا کې ټول پناه غوښتونکي حق نلري چې د کور دفتر د دوی د ادعا رد کولو په اړه اپیل وکړي.
 

 که چیرې د کورنیو چارو وزارت پریکړه وکړي چې تاسو د هغه هیواد څخه یاست چې عموما خوندي وي، یا تاسو په انګلستان
 کې د پناه غوښتنې تر السه کولو څخه ډیر وخت تیر شوي یاست، ممکن ده چې دوی ووائی چې ستاسو ادعا "واضحه

 ناڅرګنده" ده.  په دغو حآلتو کې، تاسو حق نلرئ چې په انګلستان کې د پناه غوښتنې رد په اړه اپیل وکړۍ.  تاسو حق
  لرئ چې د خپل هیواد څخه اپیل وکړئ، مګر دا کار ډیر ستونزمن دی.

 
 که چیرې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې ستاسو د پناه غوښتنې ادعا په روښانه توګه نا څرګنده شوې، تاسو به اړوئ چې

 وښایئ چې دا ولې غلط دی.  که ستاسو هیواد عموما خوندي وي نو تاسو باید وښایئ چې ولې وضعیت ستاسو لپاره توپیر
  لري.

 
 ممکن ستاسو لپاره قانوني اختیارونه وي، لکه د قضایي بیاکتنې په نوم یو بهیر، او تاسو باید د خپلو اختیارونو په اړه د وکیل سره

  خبرې وکړئ.
 

 


