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غير ملکيوں کيلئے اپيلز بورڈ ) (UNEکا تعارف
 UNEعدالت سے مشابہ ايک سرکاری اداره ہے جو ڈائريکٹوريٹ براۓ امور تارکين وطن )(UDIکی جانب سے اميگريشن کے
قانون اور شہريت کے قانون کے تحت انکار کے فيصلوں کے خالف کی جانے والی اپيلوں پر کارروائی کرتا ہے۔ يہ انتظامی
طور پر ' وزارت انصاف و تحفظ عوام' )(Justis‐ og beredskapsdepartementet, JDکے تحت ہے۔ يہ وزارت قوانين،
ضوابط ،بجٹ اور عمومی ترجيحات کے ذريعے  UNEکو چالتی ہے ليکن  UNEکو قانون کی تشريح ،صوابديد کے استعمال
يا انفرادی کيسوں کے فيصلوں کے سلسلے ميں ہدايات نہيں دے سکتی۔
 UNEميں آنے والے کيسوں کی قسموں ميں تحفظ )پناه( ،فيملی اميگريشن ،اقامتی اجازت ناموں اور شہريت کے کيس شامل ہيں۔
 UNEکے عملے کی تعداد  350سے زياده ہے جن ميں سے تقريبا  30جج کی اہليت رکھنے والے بورڈ سربراہان ہيں۔ اس کے
عالوه  UNEميں تقريبا 300عام لوگ ہيں جو رضاکارانہ طور پر بورڈ کے ممبر بنے ہيں۔
 UNEميں فيصلہ کرنے کے ايک سے زياده طريقے ہيں۔ فيصلہ بورڈ کے اجالس ميں ہو سکتا ہے جس ميں اپيل کننده حاضر
ہوتا ہے ،يا اپيل کننده کی حاضری کے بغير بورڈ کے اجالس ميں ،يا سيکريٹيريٹ کے ابتدائی کام کرنے کے بعد بورڈ کا
سربراه فيصلہ کرتا ہے يا سيکريٹريٹ ميں فيصلہ کيا جا سکتا ہے۔بورڈ کا ايک سربراه طے کرتا ہے کہ ايک کيس ميں فيصلے
کا طريقہ کيا ہو گا۔
اميگريشن کے قانون کی رو سے جن کيسوں ميں شک کے کوئی خاص نکات نہ ہوں ،ان کا فيصلہ بورڈ کے اجالس کے بغير
بورڈ کا سربراه يا سيکريٹريٹ کر سکتا ہے۔ يہ مثال کے طور پر اصولوں کے تحت طے کيے جانے والے کيس ہو سکتے ہيں
جن ميں يہ قرار دينا آسان ہوتا ہے کہ آيا قانون اور ضابطے کے ٹھوس تقاضے پورے ہوۓ ہيں۔ جن کيسوں ميں شک کے خاص
نکات ہوں ،بنيادی طور پر انہی کيسوں پر کارروائی کيلئے بورڈ کا اجالس باليا جاتا ہے۔
بورڈ کے زياده تر اجالسوں ميں ذاتی حاضری طلب کی جاتی ہے۔ ليکن بورڈ کے ايسے اجالس بھی ہوتے ہيں جن ميں اپيل
کننده کو حاضر ہونے کيلئے نہيں کہا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر اپيل کننده اور UDIکيس کے حقائق کے بارے ميں متفق ہوں،
يعنی  UNEکو کيس بھيجنے سے پہلے اپيل کننده کے بيان کو بنياد بنايا گيا تھا ،تو بورڈ کے اجالس اکثر اپيل کننده کی حاضری
کے بغير رکھے جاتے ہيں۔ تاہم ذاتی حاضری ان کيسوں ميں اہم ہے جن ميں اپيل کننده حقائق پر روشنی ڈال سکتا ہو۔
بورڈ کے اجالسوں ميں ايک سربراه دو ممبران کے ساتھ شريک ہوتا ہے جو عام لوگوں ميں سے ہوتے ہيں۔  UNEکا
سيکريٹيريٹ بورڈ کے اجالسوں ميں کارروائی کيلئے پيش ہونے والے کيسوں پر ابتدائی کام کرنے کا ذمہ دار ہے۔ بورڈ کا
سربراه اجالس سے پہلے کيس کے کاغذات بورڈ کے ممبران کو پيش کرتا ہے۔ اجالس بند کمرے ميں ہوتے ہيں۔
بورڈ کے اجالس کے آغاز ميں سربراه واضح کرتا ہے کہ کس کيس پر کارروائی ہو گی ،حاضرين کا تعارف کراتا ہے اور اپيل
کننده کو ہدايات ديتا ہے۔ اجالس ميں اپيل کننده بورڈ اور اپنی نمائندگی کرنے وکيل کی جانب سے پوچھے گئے سواالت کا جواب
ديتا ہے۔آخر ميں وکيل کو اختصار سے اختتامی دالئل پيش کرنےکا موقع ديا جاتا ہے۔ جن کيسوں پر بورڈ کے اجالس ميں
کارروائی ہو ،ان کا فيصلہ اکثريتی ووٹ سے ہوتا ہے۔
انفرادی کيسوں ميں کيے گئے فيصلوں پر وزارت ،حکومت يا  UNEکی قيادت نظر ثانی نہيں کر سکتی تاہم انہيں عام عدالتی
نظر ثانی کيلئے عدالت ميں پيش کيا جا سکتا ہے۔

آخری مرتبہ تازه تبديليوں کی تاريخ 13.11.12

