----------------------------------اینجا محکمه اتباع خارجی است)UNE( .
این محکمه سازمانی دولتی شبیه دادگاه است که درخواست استیناف در مورد جواب منفی که سازمان
مهاجرت ( )UDIبه پروندهای میدهد را طبق قانون اتباع خارجی و قانون تابعیت بررسی میکند.
محکمه اتباع خارجی از لحاظ اداری زیرمجموعهی وزارت دادگستری ( )JDاست .وزارت دادگستری قانون ٬آئیننامه٬
بودجه و اولویتهای عمومی این محکمه را مدیریت میکند ٬اما نمیتواند در مورد برداشت از قانون ٬صالحدید یا
صدور حکم برای پروندههای اشخاص دخالت کند.
انواع پرونده در محکمه اتباع خارجی به عنوان نمونه شامل محافظت (پناهندگی) ٬مهاجرت از طریق خانواده ٬اجازه
اقامت و تابعیت میشود.
این محکمه  ۰۵۳کارمند دارد ٬که از میان آنها  ۰۳نفر رئیس محکمه با با صالحیت قضاوت هستند .به عالوه
این محکمه حدود  ۰۳۳عضو بیطرف دارد که به صورت داوطلبانه به عنوان هیأت منصفه فعالیت میکنند.
محکمه اتباع خارجی چندین روش برای صدور حکم دارد .صدور حکم میتواند در جلسه محکمه با حضور شخص ٬در
جلسه محکمه بدون حضور شخص ٬توسط رئیس محکمه بعد از آمادگی در دبیرخانه یا در دبیرخانه انجام گیرد.
رئیس محکمه در مورد روش صدور حکم در مورد هر پرونده تصمیم میگیرد.
طبق قانون اتباع خارجی ٬حکم پروندههایی که ابهامات قابلتوجه ندارند٬میتواند بدون تشکیل محکمه توسط
رئیس محکمه یا دبیرخانه ٬صادر شود .نمونهای از این پروندهها آنهایی هستند که طبق قانون آسان است که ذکر شود
الزامات قانونی و آئیننامهای برایشان اجرا شدهاند .اولویت ارسال احضاریه برای حضور در محکمه با پروندههایی
است که ابهامات قابلتوجه دارند.
بیشتر جلسات محکمه با حضور شخص انجام میگیرد .اما عالوه بر آن جلساتی هم برگزار میشود که از شاکی برای
حضور دعوت نمیشود .اگر به عنوان مثال شاکی و اداره مهاجرت در مورد حقایق پایه توافق داشته باشند ٬یعنی وقتی
توضیحات شاکی به عنوان پایهی پرونده ٬قبل از ارسال به محکمه اتباع خارجی پذیرفته شده باشد ٬جلسه محکمه میتواند
اغلب بدون حضور شاکی انجام پذیرد .حضور شخص در پروندههایی مهم است که شاکی بتواند به روشن کردن حقایق
کمک کند.
در جلسه محکمه ٬رئیس محکمه به همراه دو عضو محکمه که هیأت منصفه هستند شرکت میکنند .دبیرخانه محکمه
اتباع خارجی مسوولیت دارد که پروندههایی که قرار است در جلسه بررسی شود را آماده کند .رئیس محکمه مدارک
پرونده را قبل از جلسه در اختیار اعضای محکمه میگذارد .جلسات پشت درهای بسته برگزار میشوند.
جلسه محکمه به این صورت شروع میشود که رئیس محکمه توضیح میدهد چه پروندهای قرار است بررسی شود٬
حاضرین را معرفی میکند و شاکی را مورد خطاب قرار میدهد .در جلسه ٬شاکی به سواالت محکمه و وکیل (نماینده)
خود جواب میدهد .به نماینده موقعیت داده میشود که سخن پایانی کوتاهی داشته باشد .پروندههایی که در جلسه محکمه
بررسی میشوند با رأی اکثریت تصمیمگیری میشوند.
حکم صادر شده برای هر پرونده نمیتواند ابطال شود ٬نه از طرف وزارت ٬نه دولت و نه مدیریت کل سازمان محکمه
اتباع خارجی ٬اما میتواند به قوه قضائیه برای بررسی در دادگاه ارجاع شود.
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