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اپنیدرخواستشروعکرنا
وزارت داخلہ توقع
رکھتیہےکہحقیقیطورپرپناہگزینونکےتحفظکےمحتاجافرادبرطانیہپہنچنےپرفوریطورپرسیاسیپناہکادعو
یکرینگے۔تاہم،بہتساریمختلفوجوہاتہوسکتیہینجسکیوجہسےلوگفوریطورپرسیاسیپناہکادعوینہینکرتےہینی
انہینکرسکتےہیں۔اگرآپنےفوریطورپررسیاسیپناہکادعوینہینکیاتو،آپکواپنیوجوہاتکیوضاحتکرنیہوگی۔
پناہگزینیکےعملکےدورانآپکیمددکےلیےایکوکیل کاہوناضروریہےلیکنیادرکھینکہاگرآپسیاسیپناہکےلی
ے دعوی پیش کرنےمینتاخیرکرتےہینتو،اسباتکاخطرہہےکہ وزارت
داخلہیہسوچسکتیہےکہآپکوپناہگزینی کے تحفظ کیضرورتنہینہے۔اپنیدرخواستکےاندراجکےلیے ،
وزارت داخلہکو 0300 123 4193
پرفونکریں۔وہآپکےاورآپکےکنبےکےبارےمینآسانسواالتپوچھینگے۔وہ
یہ نہینپوچھینگےکہآپسیاسیپناہکادعویکیونکررہےہیں۔وہپتہبھیطلبکرینگےجہانوہآپکو Asylum
 Screening Unit, Lunar House, 40 Wellesley Road, Croydon CR9 2BYمیں
انٹرویوکےلیےمالقاتکےواسطے خطبھیجیں۔
اگرآپبےسہارایابےگھرہینتوآپسیدھےاسائلماسکریننگیونٹجاسکتےہیں۔آپکوپہلےوزارت داخلہ میں
کالکرنےکی
ضرورتنہینہے۔

اسکریننگانٹرویو
وزارت داخلہ میں ہونے والےآپکےدوانٹرویو میں سےجوپہال انٹرویو
ہوگااسکواسکریننگانٹرویوکہاجاتاہے۔آپکےاسکریننگانٹرویومیں،وزارت داخلہ
آپسےمتعلقسواالتپوچھےگی کہآپکونہیناورآپبرطانیہکیسےپہنچے۔وہآپسےپناہکےدعوےکیوجہاوروجوہات
کومختصرطورپربتانےکےلیےبھیکہینگے۔
وہآپکےفنگرپرنٹساورآپکیتصویرلینگے۔اسکےبعدوہآپکوایککارڈیادوسرےکاغذاتدینگےجوآپکی
ذاتیتفصیالتکیتصدیقکرتےہیناورجس کی بنیاد پرآپ نےسیاسیپناہکادعویکیاہے۔وزارت داخلہ یہ
جاننے کے لیے انریکارڈونکیجانچپڑتالکرےگیکہ
کیاآپپہلےبرطانیہمینرہچکےہیں،یاآپکوفنگرپرنٹکیاگیاہےیاکسیدوسرےیورپیملکمینسیاسیپناہکےلیےدعو
یکیاہے۔اگرآپکےفنگرپرنٹسیورپیڈیٹابیسمینپائےجاتےہینتو،وزارت
داخلہبعدمینآپکواسملکمینواپسبھیجنےکافیصلہکرسکتی ہےجہانآپنےپہلےپناہکادعویکیاتھایافنگرپرنٹکیاتھ
ا۔
وزارت داخلہعامطورپرٹیلیفونپرآپکو مفت میں ترجمانفراہمکرےگا،یہضروریہےکہآپاس بات سے
مطمئن ہوں کہآپاورترجمانایکدوسرےکواچھیطرحسمجھتےہیں۔
آپکئیگھنٹونتکاسکریننگیونٹمینرہسکتےہیں۔اسکےبعدوزارت داخلہفیصلہکرےگی کہآپکوحراستمینلیا
جائےیاآپکےدعوےپرکارروائیکےدورانآپکورہاکیاجائے۔اسکاامکاننہینہےکہآپکواسکریننگیونٹمیں
نظربندکردیاجائے۔
آپکےاسکریننگانٹرویوکےدوران،وزارت داخلہ کویہبھیپوچھناچاہیےکہکیاآپاپنیسیاسیپناہ،یا‘ بنیادی ’
انٹرویوکوکسیمردیاعورتکےذریعہکروانےکوترجیحدینگےاورآیاآپکوترجمانکیضرورتہوگی۔آپکااسائلم
انٹرویودوسراانٹرویوہےجوآپکو وزارت داخلہ کو دینا
ہوگاجبآپاپنیسیاسیپناہکےدعوےکےبارےمینتفصیلسےباتکرینگے) نیچےمالحظہکریں(
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سیاسی پناہ کے دعوے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے سرکاری ویب سائٹ پر
جائیں۔

ابتدائیمعلوماتی سوالنامہ ()PIQ
آپکےاسکریننگکےانٹرویومینیااسکےبعد،آپکوایکسوالنامہملسکتاہےجسےآپکو مکمل کرنا ہوگا
اورمقررہ
تاریخ پر وزارت داخلہ کو واپس جمع کرنا ہوگا۔
یہسوالنامہآپکےکیسکےبارےمینتفصیلیسواالتپرمشتملہے،اورآپکومکملکرنےکےلیےقانونیمشورہملناچا
ہیےکیوں کہیہآپکےثبوتکاحصہہوگا۔
ٓ
اگرآپسوالنامہ کوآخریتاریختکواپسنہینکرسکتےہیں،تو اس کی وجہ بتانے کے لیے آپکواخری تاریخ
میں یا اس سے پہلے وزارت داخلہ سےرابطہکرناچاہیے۔ اگرآپسوالنامہواپسنہینکرتےیاوقت پر
مکمل نہ کرسکنے کی وجہ وزارت کا داخلہ کو نہیں بتاتے ہیں تو وزارت داخلہ
آپکیدرخواستکوواپسلینےکےبارےمینغورکرسکتیہے۔
اگرآپکےپاس کوئیوکیلنہینہےتو،ہمارےقانونیافسرآپکوکچھمشورہدے سکتے ہیں ،جس میں مزید وقت
کیسے طلب کرنا ہے  ،شامل ہے ،لیکنآپکےساتھفارممکملکرنےکےاہل نہیں ہوگے۔
وزارت داخلہمینبھیجنےسےپہلے فارم کی ایک کاپی بناکر اپنے پاس رکھ لیں۔

سیاسیپناہکے لیےانٹرویو
آپکےاسکریننگانٹرویوکےبعد،آپکاسیاسیپناہکاانٹرویوہوگا۔اسانٹرویومینہیوزارت
داخلہآپکےدعوےکیتفصیالتکےبارےمینپوچھےگی۔کچھلوگاپنی سیاسیپناہکےانٹرویوکیتاریخحاصلکرنے
کےلےزیادہانتظارنہینکرتےاورکچھکئیمہینونتکانتظارکرتےہیں۔یہانٹرویوکئیگھنٹےجاریرہسکتا
ہے۔اگرآپکوترجمانکیضرورتہوتو،یہ بالیقین وزارت داخلہ کو پہلےہیبتادیں۔ وہمفتمیں ایک ترجمان کا
بندوبستکرینگے۔انٹرویوکےآغازپر،وزارت داخلہپوچھے گی کہکیاآپانٹرویودینےکےلیےاچھا
محسوسکر رہے ہیں ،آیاآپکوکوئیطبیضرورت تو نہینہےاوریہ کہ
آپاورترجمانایکدوسرےکوسمجھتےہیں۔
وزارت داخلہیہبھیپوچھےگیکہکیاآپکوئیثبوتپیشکرناچاہتےہیں۔وزارت داخلہکودینےسےپہلےآپکو
دیگر زبانوں کے کسیبھیثبوتکاانگریزیمینترجمہکراناہوگا۔وزارت داخلہ
کودینےسےپہلےآپاپنےوکیلکواپنےثبوت دکھا دیں ۔آپکےوکیآلپکےانٹرویوکےفورابعدہی آپ کے
ثبوت کو بھیجنےکامشورہدےسکتےہیں۔اپنےفراہمکردہہرثبوتکیکاپیرکھنا نہ بھولیں۔
وزارت داخلہ کی جانب سے انٹرویولینےواالآپکےخاندانیاورسماجیپسمنظرکےبارےمیں سوال کرے
گا ۔انٹرویولینےواالآپسےیہتصدیقکرنےکےلیےبھیکہےگاکہآپکادعویجنسیرجحانیاصنفیشناختپرمبنیہے۔ا
نٹرویولینےوالے كو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کوکسطرحمخاطبکرنا
چاہیے ،مثالکےطورپرآپکونساناماستعمالکرناچاہتےہیں،اورآپاپنےجنسیرجحان،صنفیشناختیاجنسیخصو
صیاتکوبیانکرنےکےلیےکونسے الفاظاستعمالکرناچاہتےہیں۔وہآپسےپوچھینگےکہآپکواپنےآبائیملکمینک
سچیزکاخوفہے۔وہآپسےسواالتپوچھینگےکہآپکواپنےجنسیرجحانیاصنفیشناختکاادراککیسےہوا؟۔اگرآپن
ےاپنیجنس یخصوصیاتکیبنیادپرسیاسیپناہکادعویکیاہے،یعنیچونکہآپایکدوسرےسےالگہینتو،آپسےیہسواال
تپوچھےجاسکتےہینکہآپکویہکیسےمعلومہواکہ مردوں اور عورتوں میں پائے جانے والی جسمانی
خصوصیات سےآپکیجنسیخصوصیاتمختلفہیں۔یہ سواالت آپکیذاتیتاریخسے متعلق
ہیں۔وہآپسےپوچھسکتےہینکہآپاپنےبارےمینکیاسوچتےہیناورکیسامحسوسکرتےہیں۔وہآپسےکسیایسیچی
زکیوضاحتکرنےکوکہینگےجوآپکےآبائیملکمیں آپ کے ساتھ پیش آیا ہو یا بوقت
ضرورتسابقہیاموجودہشریک حیات سے متعلق ہو۔وزارت داخلہ
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کوآپسےجنسیحرکتونکیوضاحتکرنےکےلیےہرگز نہینکہنا
چاہیے۔سواالتآپکےکیسکےحاالتکےمطابقمختلفہونگے۔
انٹرویوکےاختتامپر،آپکواضافیمعلوماتدینےکاموقعملےگا۔آپسےیہبھیپوچھاجائےگاکہکیاآپکےپاس
انٹرویومینزیربحثآنےوالی وجوہات کےعالوہبرطانیہمینرہنےکیکوئیاوروجہہے۔
اگرآپکواپنےانٹرویوکےدورانوقفےکیضرورتہوتو،آپ بتاسکتےہیں۔اگرآپکوکوئیسوالسمجھ میں نہینآتا
ہےتوآپکویہبتانا چاہیے۔اگرآپکوکوئیتاریخیادیگرتفصیالتیادنہ ہونتو،اندازہلگانےکےبجائےیہ بتا دینا
بہترہےتاکہایسیغلطیانکرنےکےخطرےسےبچ جائینجووزارت
داخلہکویہسوچنےپرمجبورکردےکہآپسچ
نہینبول رہےہیں) جسکو' اپنیساکھکونقصانپہنچاناکہاجاتاہے')۔
وزارت داخلہعامطورپرانٹرویوزکوریکارڈکرتیہے،لیکنآپپیشگیدرخواستدےکر اسے کرنے
کویقینیبناسکتےہیں۔
انٹرویوکاتحریریریکارڈاورمیموریکارڈ پرریکارڈنگعامطورپرآپکوانٹرویورومچھوڑنےسےپہلےہی
دےدیجاتیہے۔
آپکےانٹرویومیں،آپسےایکایسافارممکملکرنےکےلیےکہاجاسکتاہےجسمینآپوزارت داخلہکو یہ
اجازت ،یا" رضامندی " دیتے ہیں کہ آپ کے ڈاکٹروں سے آپ کے
میڈیکلریکارڈکیدرخواستکرسکتی
ہے۔اگرآپنہینچاہتےہینتوآپکواسکےلیےاپنیرضامندیدینےکیضرورتنہینہے۔رضامندیسےانکارکرنےسے
آپکیدرخواستکےفیصلےپراثراندازنہینہوناچاہیے۔رضامندیکےفارمپردستخطکرنےسےپہلےاپنےوکیلس
ے مشورہ کرلینا بہتر ہے ۔

ثبوت
دعوی کیحمایتکےلیے پیش کرتے
ہر وہ چیز ثبوتہےجوآپوزارت داخلہ کواپنے
ٰ
ہیں ،بشموآلپجوکہتےہیں۔انٹرویوکےریکارڈ،بیانات،دستاویزات،خط،رپورٹیں،دوسرےگواہونکےبیانات
؛ یہ سبثبوتہیں۔
آپکوتفصیلسےبتانےکیضرورتہےکہآپکواپنے ملک میں ستائے جانے کا خوف کیوں ہے ۔وزارت
داخلہ بہتسے LGBTQI+افراد کی سیاسیپناہکےدعووں کو مسترد کردیتی ہے  ،کیوں کہ
وہنہینمانتےکہدرخواستدہندہ نسوانی ہم جنس پرست،مرد انہ ہم جنس پرست ،مخنث،ہم جنس پسنداور
دو جنسیہ ہے۔ لہذا اپنے جنسی رجحان ،جنسی شناخت یا جنسی خصوصیات کے بارے میں
باتکرنےکےلیےتیاررہناضروریہے۔ اسکامطلبیہنہینکہجنسیتعلقاتکےبارےمینباتکریں
گے،بلکہآپایکشخصکیحیثیتسےآپ اس طرح کیسے بن گئے ،آپ ہیں کون۔ دوسری کسی بھی زبان
میں لکھے ہوئے ثبوتوں کا پیشہورانہ انگریزی میں کیا ہوا ترجمہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔
ذیلمینثبوتکیاہمقسمینہینلیکندوسری قسمینبھیہوسکتیہیں۔

آپکےذاتیگواہکابیان

آپکےبیانمیںLGBTQI+کےتجرباتکا بیان ہونا چاہیے ۔ .آپکےبیانمیں آپ پر ماضی میں ہوئے
کسیبھیطرحکےظلموستمکیتفصیالتبھی ہونی
چاہیے۔اسمینآپکےتعلقاتکےبارےمینتفصیالتشاملہوسکتیہیں۔اگر ضرورت ہوتو،آپکویہ وضاحت لکھنی
چاہیے کہ آپنےپہلےسیاسیپناہکادعویکیوننہینکیا۔آپکویہبیانکرنےکی بھی ضرورتہےکہ آپ
اپناملکواپسجانےسےکیوں ڈر رہے ہیناورآپ یہ کیوں مانتے ہیں کہ آپپرظلمکیاجائےگا۔
آپکابیانآپکےثبوتکاایکاہمٹکڑاہے،اورآپکےوکیلکوچاہیے کہ اسکیتیاریمینآپکیمددکریں۔عامطورپر،آپ
کو اپنے بیان کی شروعات اپنے خاندان،تعلیماوراپنی کسی مالزمت سےکرنی چاہیے جو اپنے
ملک یا کہیں اور آپ نے کی ہو۔ آپ کو برطانیہ کے سفر کی کچھ تفصیالت پیش کرنی چاہیے۔
اسکےبعدآپکواپنےمعاملےسےمتعلقکسیبھیتجربےیاواقعاتکیوضاحتکرنےکیضرورتہے۔ انھیں اسی
ترتیب سے بیان کریں جس طرح وہ پیش آئے ہیں ،اس وجہ کو بیان کرتے ہوئے اسے مکمل کریں
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 ،جس کی وجہ سے آپ نے اپنا ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا ۔
اگرآپکوماضیمینستایاگیاتھا،یاظلموستمسےبچنےمینکامیابرہےہیں،توآپکواسکیوضاحتکرنےکیضرورتہ
ے۔
آخرمینآپکویہبتانےکیضرورتہوگیکہآپواپسجانےسےکیونخوفزدہہیناورکونہے یا کیا چیز ہے
جسسےآپڈرتےہو۔

گواہونکےبیاناتیامعاونخطوط
گواہوں کےبیاناتیادوستوں،خانداناورموجودہیاسابقہشریک حیاتکےخطوطان باتوں
کیتائیدکرسکتےہیں ،جو آپاپنیجنسیرجحان،صنفیشناخت،صنفیاظہاریاجنسیخصوصیات کے بارے میں
کہتے ہیں اور،اگرضرورت ہو تو،آپکےساتھجوکچھہواہے( اس کی تائید کرسکتے ہیں)۔ہرایکشخص
کے پاس ایسے بیانات نہیں ہوں گے  ،یا ضرورت نہیں ہوگی۔
گواہونکےبیاناتیاخطوطپردستخطکرنےاورتاریخلکھنےکیضرورتہے۔گواہونکواپناپوراناماورپتہفراہمک
رناچاہیےاورانکے شناخت نامہ
کیایککاپیبھیمنسلککرنیچاہیے۔انھینصرفاسباتپرتبصرہکرناچاہیےجووہسبسےپہلےجانتےہیں،اوریہقیاسن
ہینکرناچاہیے کہاگرآپ کو اپناملکواپس بھیج دیا جائے ،تو کیا خطرہ درپیش
ہوگا۔اگرکوئیگواہبیرونملکسےخطبھیجتاہےتو،آپ اس کا لفافہ ضرور رکھیں۔

میڈیکلرپورٹس

مثالکےطورپر ،اگرآپپراپنےآبائیملکمینحملہہوایاطبی کیفیت کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہورہی ہے ،
تو کسیڈاکٹریااس اسپتالکی رپورٹ اہم ہوسکتی ہے جہاں آپ کا عالج ہواتھا۔

ملکسےمتعلقمعلومات
ایسیمعلوماتجنسےیہ ظاہرہوتاہےکہآپکےآبائیملکمیں  LGBTQI +وا لے لوگونکےلیے کیا
صورتحالہے،جیسےانسانیحقوقکیرپورٹیناورپریسآرٹیکلز،یہ بتانے میں مفید ہوسکتے ہیں کہ یہاں
نقصانکاخطرہہے۔وزارت داخلہ کوچاہیے کہ
ہرملکمینکیاہورہاہےاسکےبارےمینمعلوماتتکرسائیحاصلکریناوربہتسےممالککےبارےمینکنٹریپالیسیا
ورمعلوماتینوٹس موجودہیں۔ وزارت داخلہملکیمعلوماتکاتجزیہکرےگیاورفیصلہکرےگیکہ ان کی
سوچ کے مطابق آپکےملککیصورت حال واقعی سنگینہونےکاخطرہہے،جسسےآپ ڈر رہے
ہو۔تاہم،اگرآپاپنے اس دعوےکیتقویت کےلیے ثبوتپیشکرتےہینکہآپکےملکمیں LGBTQI +
افرادستایاجاتےہیں ،تو یہآپکےکیسمینمددکرےگا۔

ممکنہ نتائج
وزارت داخلہ آپ کے انٹرویوز اور شواہد کی بنیاد پر آپ کے دعوے پر فیصلہ کرے گی۔ اس میں
کچھ دن یا مہینے لگ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو معقول وقت پرفیصلہ موصول نہیں ہوتا ہے تو  ،آپ
کا وکیلوزارت داخلہ کی تاخیر کو چیلنج کرسکتا ہے۔
چھ ممکنہ فیصلےیا ’نتائج‘ ہوسکتے ہیں۔

تیجہ  5 :1سال تک مہاجر کی حیثیت کی منظوری
اگرآپکومہاجرکیحیثیتملجاتیہےتو،آپبرطانیہمیناسیطرحکامکرنے،پڑھنےاوردعوےکےمستحقہونگےج
س طرح برطانیہکےشہری مستحق ہیں۔
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پانچسال مکمل ہونےپر،اگرآپکوابھیبھیظلموستمکاخطرہہےتوآپغیرمستقلقیام کے
لیےدرخواستدےسکتےہیں۔اس کے لیے پناہگزینیکیمیعادختمہونے سے پہلے آپکواپنے قیام کے
لیےدرخواستدینےکیضرورتہے۔

نتیجہ  5 :2سال کے لیے انسانیت کی بنیاد پر تحفظ فراہم کرنے کی منظوری
یہ مہاجر کی حیثیت کی طرح ہے۔ یہ پناہ کے دعوے کرنے والے LGBTQI+لوگوں پر شاذ و نادر
ہی الگو ہوتا ہے۔
رائٹ ٹو ریمین ٹول کٹ میں مہاجرین کی حیثیت اور انسانیت کی بنیاد پر تحفظ کے مابین فرق کے بارے میں پڑھیں۔

نتیجہ  :3پناہ کی اجازت کی دیگر صورت کی منظوری
وزارت داخلہ آپکوایکمحدودوقت) عامطورپرڈھائیسالکےلیے (برطانیہمینرہنےیا" قواعدسےہٹ کر "
پناہ کی اجازت کے لیے ’’صوابدیدی‘‘ اجازت دے سکتی ہے۔ ایسا بہتکم ہی ہوتا
ہےلیکنمناسبہوسکتاہے،مثالکےطورپر،اگرآپبرطانویشہری کے ریلیشن شپ مینہیناورایسے
غیرمعمولیحاالتہینکہ جس کی وجہ سےآپاپنےساتھیکے پاس جانے کے لیے ویزاکےلیے
درخواستدینےکےلیےاپنےآبائیوطنواپسنہینجاسکتےہیں۔دوسریوجوہاتکیبناپر بھی آپکوصوابدیدی
اجازت دی جاسکتی ہے۔

نتیجہ  :4نامنظور کردیا گیا  -برطا نیہ میں اپیل کے حق کے ساتھ
اگروزارت داخلہ آپکیدرخواستمسترد کردیتی ہےتو،عامطورپرآپکواپیلکاحقحاصلہوگا۔مزیدمعلوماتکے
لئے’ اپیلیں ‘دیکھیں۔

نتیجہ :5نامنظور کردیا گیا  -برطانیہسےملک بدر کرنے کے بعد اپیلکاحقنہیں
وزارت داخلہبعضاوقاتپناہکےدعوونکو' صریحا .بےبنیاد 'قراردیتیہے۔اسکامطلبیہ ہے کہ وہ یہ
مانتے ہیں کہ
سیاسیپناہکادعویکامیابنہینہوگا،اوربرطانیہکےاندرسےبھیاپیلکاحقنہینہوگا۔ایساتبہوسکتاہےجبوزارت
داخلہکو یہ یقینہوکہآپکااصلملک آپ کے لیے پر امن ہے۔بہت ہی شاذمعامالتمیں،وزارت داخلہ
کسیدعوےکیتصدیقکرےگی اگروہیہسمجھتےہینکہیہانتہائیناقابلیقینہےکہوہشخص LGBTQI +
ہے۔آپکسیوکیلکیمددسےعدالتیجائزےکےلیےدرخواستدےسکتےہیں۔

نتیجہ  :6نامنظور کردیا گیا  -اپیل کا حق نہیں
وزارت داخلہ کچھ معامالت مینپناہ کی درخواست کے خالف اپیل کے تمام حق کو مسترد کردیتی
ہے ،کیوں کہ پناہ کے دعوے کی وضاحت کرنے کے لیے پچھلی اپیلیا موقع موجود تھا۔ آپ
کسیوکیل کی مدد سے عدالتی جائزے کے لیےدرخواست دے سکتے ہیں۔

رائٹ ٹو ریمین ٹول کٹ میں عدالتی جائزوں کے بارے میں مزید پڑھیں

اپیلیں
اگر وزارت داخلہ آپ کی درخواست مسترد کردیتی ہے تو  ،عام طور پر آپ کو اپیل کا حق
حاصل ہوگا۔ آپ کو الزمی طور پر اپنے اپیل فارم کو آپ کو بھیجے گئے نامنظوری کے لیٹر کی
تاریخ سے  14دن کے اندر اندر فرسٹ ٹائرٹریبونل (ابتدائی درجہ کی خصوصی عدالت)
(امیگریشن اینڈ اسائلم چیمبر) کو بھیجنا چاہیے۔
آپ کی اپیل کا فیصلہ فرسٹ ٹائر ٹریبونل کے جج کے ذریعہ کیا جائے گا  ،جوقانونی عدالت ہے۔
جج وزارت داخلہ سے اوپرہے۔ آپ کو ان وجوہات کا جواب دیتے ہوئے اپنے کیس کی تیاری
کرنی چاہیے جن کی وجہ سے وزارت داخلہ نے آپ کے دعوے کو مسترد کردیا تھا۔
آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ عدالت میں حاضر ہوں گے اوروزارت داخلہ کے نمائندے اور جج
کواپنے کیس سے متعلق سواالت کے جوابات دے کر ‘ثبوت‘ پیش کریں گے۔ آپ کے پاس موجود
گواہوں کو بھی اس میں شریک ہونا چاہیے۔ آپ ’ مدعی‘ ہوں گے اور وزارت داخلہ ‘مدعا علیہ
ہوگی۔
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رائٹ ٹو ریمین ٹول کٹ میں فرسٹ ٹائرٹریبونل اور اپر ٹریبونل میں اپیل کرنے کے بارے میں
مزید پڑھیں یا اس ویڈیو کو دیکھیں۔ آپ اپیلوں سے متعلق معلومات سرکاری ویب سائٹ سے بھی
حاصل کرسکتے ہیں۔

اپیلونمینرازداری

برطانیہ میں ٹریبونلزیا دیگر عدالتوں میں اپیلیں عوامی ہوتی ہیں اور کوئی بھی عام آدمی
شریک ہوسکتا ہے ۔ آپ کی اپیل کی سماعت ایک جج کے ذریعہ ہو گیجو اسی دن دیگر
اپیلوں کی سماعت کریں گے اور دوسرے لوگ بھی آپ کے کیس کو سن سکتے ہیں۔

کسی بھی اپیل کا فیصلہ (تحریری فیصلہمیں تفصیلی وجوہات ہوتی ہیں) ایک عوامی
دستاویز ہے اور اس میں مدعی اور مندرج گواہوں کے نام ہوں گے۔فرسٹ ٹائر ٹریبونل
کے فیصلے شاید ہی عام ہوتے ہیں۔ البتہ اپر ٹریبونل کے فیصلے عام طور پر شائع ہوتے
ہیں۔
اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا نام عام کیا جائے تو آپ کو ٹریبونل کو ضرور بتانا
چاہیے۔جب آپ ٹریبونل کو اپیل فارم بھیجتے ہو تو آپ کو اس کے بارے میں معلوم کرنا
چاہیے۔
ایسی دو چیزیں ہینجنھیں آپ ٹربیونل کو کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں:
 .1اپیل میں اپنے نام کی جگہ نام کا پہال حرف استعمال کرے ،یا اگر مضبوط وجہ ہو تو
فیصلہ سے تمام ناموں حذف کردے۔ آپ کو اور وزارت داخلہ کو بھیجی گئی کاپیوں میں نام
باقی رہیں گے ،البتہ عوامی ریکارڈ کی کاپی  ،یا عدالت کے سماعتی کمرے کے باہر
دیوار پر مقدمات کی فہرست میں نام نہیں ہوں گے۔
 .2اگر کوئی بہت ہی مضبوط وجہ ہے تو ،پرائیویٹ طور پر ایسے کمرے میں سماعت کرے،
جہاں کسی کو آنے کی اجازت نہ ہو۔
ٹرییونلسماعت سے پہلے آپ کو تحریری طور پر بتائے گا کہ وہ آپ کی درخواستوں سے اتفاق
کرتے ہیں۔ سماعت کے دن  ،سماعت شروع ہونے سے پہلے  ،ٹریبونل کے عملے کو
ضرورمعلوم ہو کہ نجی سماعت یابے نامی سماعت کا حکم دیا گیا ہے۔

اپیل کے نتائج
فرسٹ ٹائرٹریبونل کے دو ممکنہ نتائج ہوسکتے ہیں۔

نتیجہ  :1اپیل کی اجازت
اسکامطلبہےکہآپجیتگئےہیں۔اگرآپ
برطانیہمیناپنینجیاورخاندانیزندگیجیسےمختلفبنیادونپراپنیاپیلجیتجاتےہیں ،تووزارت داخلہ
کوآپکومہاجرکادرجہیاانسانیتحفظ ،یااجازت کی کوئی دوسری شکل فراہم کرنی چاہیے۔
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تاہم  ،وزارت داخلہ کے پاس فرسٹ ٹائرٹریبونل کے فیصلے کے خالف اپیل کی اجازت کی
درخواست دینے کے لیے14دن کا وقت ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جج نے قانون کی غلطی کی
ہے۔ اگر وزارت داخلہ کو اپیل کرنے کی اجازت مل جاتی ہے تو  ،آپ کا کیس اپر ٹریبونل کو
بھیجا جائے گا۔

نتیجہ  :2اپیل خارج کردی جائے
اس کا مطلب ہے کہ آپ ہار گئے ہیں۔

اپر ٹریبونل میں اپیل کی اجازت کے لیے درخواست دینا
آپ فرسٹ ٹائر ٹریبونل کے فیصلے کے خالف اپر ٹریبونل میں اپیل کی اجازت کی درخواست دے
سکتے ہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ جج نے قانون کی غلطی کی ہے۔ ‘قانون کی غلطی’ کا مطلب یہ
ہے کہ جج نے جس طرح سے قانون کا اطالق کیایا ثبوت پر غور کیا اس میں غلطی ہوئی ہے اور
اگر وہ غلطی نہیں کرتے تو  ،وہ آپ کی اپیل کی اجازت دے سکتے تھے۔
آپ کو فیصلہ بھیجے جانے کے  14دن کےاندر آپ کو تحریری طور پر درخواست بھیجنی ہوگی۔
آپ کا وکیل آپ کو مشورہ دے گا کہ آیا اپیل کی اجازت کے لیے درخواست کامیاب ہوسکتی ہے۔
آپ کو فرسٹ ٹائرٹریبونل میں اپیل کرنے کی اجازت کے لیے اپنی درخواست بھیجنی چاہیے۔
اگر فرسٹ ٹائر ٹریبونل اپیل کرنے کی اجازت کو مسترد کردے تو  ،آپ براہ راست اپر ٹریبونل
میں درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر اپر ٹریبونل بھی اجازت دینے سے انکار کردے تو  ،آپ کسی
وکیل کی مدد سے عدالتی جائزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

اپر ٹریبونل سماعت
اگر فرسٹ ٹائریا اپر ٹریبونل آپ کو اپیل کرنے کی اجازت دیتا ہے تو  ،اپر ٹریبونل میں سماعت
ہوگی۔
سماعت کے موقع پر  ،اپر ٹریبونل پہلے یہ طے کرے گا کہ فرسٹ ٹائر ٹریبونل نے قانون کی
غلطی تو نہیں کی ہے۔ اگر اپر ٹریبونل کو معلوم ہوتا ہے کہ قانون میں غلطی ہوئی ہے تو  ،وہ دو
میں سے ایک کام کریں گے:
 .1وہ اس معاملے کو فرسٹ ٹائر ٹریبونل کو بھیج دیں گے  ،جس پر دوسرے جج کے ذریعہ
دوبارہ سماعت ہوگی۔ یا
 .2وہ خود دوبارہ فیصلہکریں گے۔ اگر اپر ٹریبونل نے دوبارہ فیصلہ کیا تو  ،یہ عام طور پر
کسیدوسری سماعت کے بعد کیا جائے گا۔ اگر اپر ٹریبونل دوبارہ فیصلہکرتا ہے تو وہ آپ
کو اپیل کی اجازت بھی دے سکتا ہے یا خارج بھی کرسکتا ہے ۔
متبادل کے طور پر  ،اپر ٹریبونالس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ فرسٹ ٹائرٹریبونل کے فیصلے
میں قانون کی کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی اور آپ کی اپیل خارج کردی جائے گی۔
اپر ٹریبونل کے فیصلوں پر اپیل کورٹ میں اپیل کی جاسکتی ہے  ،لیکنیہ پیچیدہ ہے اور آپ کی
مدد کے لیے آپ کو کسی وکیل کی ضرورت ہوگی۔
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نیادعوی پیش کرنا
اگر آپ کی اپیل خارج کردی جاتی ہے اور آپ مزید اپیل نہیں کرسکتے ہیں تو  ،ممکن ہے کہ وہ
پناہ حاصل کرنےکے لیے ’نیا دعو ٰی‘ کریں لیکنیہ ایک پیچیدہ عمل ہے۔
اگر آپ نئے شواہد حاصل کرسکتے ہینیا اگر آپ کے آبائی ملک میں LGBTQI+لوگوں کی
صورتحال میں کوئی تبدیلیآئی ہے تو آپ ایک نیا دعو ٰی کر سکتے ہیں۔ اپنے نئے شواہد پیش کرنے
کے لیے آپ کو لیورپولکے فردر سب میشن یونٹ میں شرکت کے لیےاپوائنٹمنٹ لینی ہوگی ۔ کچھ
حاالت میں  ،آپ سے لیورپول جانے کی توقع نہیں کی جائے گی  ،جیسے کہ۔ آپ حراست میں ہینیا
طبی پریشانی کی وجہ سے سفر نہیں کرسکتے ہیں۔

دعوی پیش کرنے کے عمل کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔
آپ سرکاری ویب سائٹ پر نیا
ٰ

وکیلکی تالش
وکیل ڈھونڈنے کے لیے  ،آپ یوکے ایل جی آئی جی کی ویب سائٹ پر درج افراد سے رابطہ
کرسکتے ہیں  ،جس کے پاس ایسے وکیل ہیں جس کی فیس آپ کو ادا کرنی ہوگی اور کچھ ایسے
وکیل ہیں جن کی فیس کی ادائیگی قانونی امداد کے ذریعہ ہوتی ہے ۔
اگر آپ کے پاس وکیلکی فیس دینے کے لیے اتنی رقم نہیں ہے تو  ،آپ قانونی امداد کے مستحق
ہوسکتے ہیں۔ قانونی امداد کے وکیل بہت اچھے ہوسکتے ہیں کیوں کہ ان کے پاس کافی تجربہ
ہوتا ہے۔
قانونی امداد ادا کرے گی:
•
•
•
•
•
•

آپ کی پناہ کے دعوے کو تیار کرنے کے لیے آپ کے وکیل کی فیس
آپ کے وکیل کے ساتھ اپوائنٹمینٹ میں شرکت کے لیے ایک پیشہ ور ترجمان کی فیس
ثبوت کے ترجمہ کی فیس
اگر ضرورت ہو تو میڈیکلیا ملک کے ماہرین کی رپورٹس
آپ کی اپیل تیار کرنے والے آپ کے وکیل کی فیس
ٹریبونل کی سماعت میں آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے آپ کے وکیل یا بیرسٹر کی فیس
جب تک آپ حرات میں ہیں ،تب تک قانونی امداد عام طور پر آپ کے ذریعہ پناہ کے
دعوے کے اندراج کے لیے وزارت داخلہ کو فون کرنے،یا اپنے ساتھ اپنےیسیاسی پناہ کے
انٹرویو میں شرکت کے لیےکسی وکیل کی ادائیگی نہیں کرتی ۔یہ سیاسی پناہ کیان اپیلوں پر
کام کیادائیگی نہیں کرسکتی جن کے کامیاب ہونے کا امکان نہیں ہے۔
قانونی امداد کسی نئے قانونی امدادی وکیلسے تبادلہ کی اجازت تبھی دے گی جب کہ کوئی
مضبوط وجہ ہو۔
اگر آپ وزارت داخلہ کے ذریعہ نظربند کیے گئے ہیں اور آپ کو قانونی امداد کے وکیل
کی ضرورت ہے تو  ،ویلفیئر آفس سے کہیں کہ قانونیکارروائی کے لیے آپ کا اندراج
کرے۔
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اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے کیس کی تیاری کے لیے اپنے وکیل کے ساتھ سخت
محنت کریں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور کرنا چاہیے تو سواالت پوچھیں۔ اگر آپ
اپنے کیسے پر کیے گئے کام سےمطمئن نہیں ہیں تو  ،ہم مدد کرسکتے ہیں۔ برائے کرم ہم
سے رابطہ کریں۔
ہر شخص کے لیے قانونی امداد کے کئی وکیل دستیاب نہیں ہیں جسے ایک کی ضرورت
ہے۔ یوکے ایل جی آئی جی بعض اوقات ان لوگوں کی مدد کرسکتا ہے جو خود وکیل تالش
نہیں کرسکتے ہیں۔

چیک کریں کہ کیا آپ قانونی امداد حاصل کرسکتے ہیں اور قانونی امداد ایجنسی کی ویب
سائٹ پر مزیدقانونی امدادی وکال کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔

مزید معلومات
• یو کے ایل جی آئی جی کے وکیلوں کی فہرست
• اگر آپ کوقانونی امداد مل سکتی ہے تو لیگل ایڈ ایجنسی کی ویب سائٹ کو دیکھیں
• سیاسی پناہ طلب کرنے والے لوگوں کے لیے سرکاری معلومات
• رائٹ ٹو ریمین ٹول کٹ :یو کے امیگریشن اور اسائلم سسٹم کے لیے رہنما ہدایات
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