
 የዳብሊን ፍሬ ነገሮች 

“ዳብሊን” ምንድነው?  

በ 32 አውሮፓ ሀገሮች (ከዚህ በታች “የዳብሊን ኣገሮች” ተብለው ይጠራሉ), ስለጥገኝነት ጥያቄና ስለስደተኞች መቀበል  የተደነገጉት 

ህጎች እና ሂደቶች ተመሳሳይ ናቸው።  በነዚህ ህጎች መሰረት ጥገኝነት ሲጠይቁ ከ32ቱ ኣገሮች ውሳኔ የመስጠት ሃላፊነት የሚወስደው 

ኣንድ ኣገር ብቻ  ነው። ጉዳይዎ በየትኛው ኣገር እንደሚጠና ለመወሰን ምንም ምርጫ የለዎትም። ሃላፊነቱ በዳብሊን ሕግ መሰረት 

ለየትኛው ኣገር እንደሚሰጥ ከዚህ በታች ተብራርቷል። እነዚህ መመሪያዎች በስራ ላይ የሚውሉት እድሜያቸው ከ 18 ዓመት በላይ 

ለሆኑ ሰዎች ብቻ ነው።

 

መቼ ነው ወደ ሌላ "የዱብሊን አገር" የሚላኩት?  

ቤልጂየም ውስጥ ለጥገኝነት ካመለከቱ ፡ በሚቀጥሉት 

ሁኔታዎች ወደ ሌላ “የዱብሊን ኣገር” ይላካሉ። 

ቤልጂየም ውስጥ ለጥገኝነት ካላመለከቱ ፡ 

በሚከተሉት ሁኔታዎች ወደ ሌላ 

“የዱብሊን ኣገር” ይላካሉ። 

የትዳር ጓደኛዎ ወይም ልጅዎ ለጥገኝነት ማመልከቻ በሌላ 

'የዱብሊን ኣገር' ካመለከተ ወይም ጥገኝነንት ከተሰጠው  

በሌላ "የዱብሊን ሀገር" ለጥገኝነት ማመልከቻ 

ኣቅርበው መልስ ሳይጠብቁ ኣገሩን ከለቀቁ 

 

በሌላኛው “የዱብሊን ኣገር” የመኖሪያ ፍቃድ ካለዎት  

  

 
 

 

በሌላ "የዱብሊን ሀገር" ለጥገኝነት ማመልከቻ 

ኣቅርበው ሂደቱን ካቋረጡት 

የሌላ “የዱብሊን ኣገር” ቪዛ ካለዎት   

 

 

በሌላ "የዱብሊን ሀገር" ለጥገኝነት ማመልከቻ 

ኣቅርበው ጥያቄዎን ካልተቀበሉት

 
 

ወደ ኤውሮፓ ባልተለመደ መንገድ ሲገቡ የጣት-ኣሻራዎ በሌላ 

“የዱብሊን ኣገር” ተወስዶ ከነበረ ወደዛ ኣገር ይላካሉ። 

 

 
 

 

በሌላ “የዱብሊን ኣገር” ለጥገኝነት ካመለከቱ  

ዩናይትድ ኪንግደም (እንግሊዝ ኣገር) "የዱብሊን አገር" ናት። በዩናይትድ ኪንግደም

የጥገኝነት ማመልከቻ ካመለከቱ እና በሌላ "የዱብሊን ሀገር" የጣት አሻራ ተወስዶብዎት

ከነበረ (ቤልጂየምም ጭምር) ወደ እዛ ኣገር እንዲመለሱ ይደረጋል።

በዳብሊን ሂደት ዉሳኔ እስኪወሰን ድረስ፡ የጥገኝነት ጥያቄዎ ኣይመረመርም። ይህ ሂደት

የእርስዎ የጥገኝነት ጥያቄ የየትኛው ኣገር ሀላፊነት እንደሆነ ይወስናል። ይሀኛው ውሳኔ

ለወደፊቱ የጥገኝነት ጥያቄዎ ተቀባይነት ላይ ምንም ተፅዕኖ አይኖረውም።

የመኖሪያ ፍቃዱ ጊዜ ከሁለት ዓመት በፊት ካለቀ፡ ይሀኛው

ህግ አይመለከትዎትም እና ወደ ሌላ ኣገር ኣይላኩም።

የቪዛው ጊዜ ኣልቆ ስድስት ወር ካለፈው ፡ ወደ

ሌላኛው ኣገር የመላክ መብት ኣይኖርዎትም።

ለጥገኝነት ማመልከቻ ካላቀረቡ ቤልጂየም

ወይም ሌላናው 'የዱብሊን ኣገር' ወደ

ትውልድ ኣገርዎ ሊልክዎት

ይፈቀድላቸዋል።

በዛ “የዱብሊን ኣገር” ከ 12 ወራት በላይ

ካልኖሩ ይኸኛው ህግ ኣይመለከትዎትም እና

ወደዛ ኣገር ኣይላኩም።



መቼ ነው ወደ ሌላ "የዱብሊን አገር" ሳይሆን ወደ ትውልድ ኣገርዎ የሚላኩት?  

 

 

 

ከላይ በተጠቀሱት ሁኔታዎች ውስጥ የሚገኙ ከሆኑ እና ወደ ሌላ ኣገር መላክ የማይፈልጉ ከሆነ፡ የሚከተሉትን እርምጃዎች መውሰድ 

ይኖርብዎታል።  

 

o በኣስቸኳይ ከሕግ ባለሙያ ጋር ይነጋግሩ ።  

o ከተቻለ በሚከተሉት ነገሮች ላይ ማስረጃ ይሰብስቡ  

o ቤተሰቦችዎ ቤልጅየም ውስጥ ወይም በሌላ 'የዱብሊን ሀገር' የሚኖሩ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ 

o የሕክምና ችግሮችዎ (እርግዝናን ጨምሮ) እና ተጠቋሚነት እንዳለብዎት 

o በዛ  “የዱብሊን ኣገር” ውስጥ ከ12 ወራትበላይ እንዳልኖሩ 

O በዛ “የዱብሊን ሀገር” ውስጥ የተለየ ችግር እና አስቸጋሪ የኑሮ ሁኔታዎች እንዳለዎት 

o ወደዛ  'ዱብሊን ሀገር' መመለስ የማይፈልጉት ሌላ ምክንያት ካለ የሚያብራራ  

 

o ቃለመጠይቅ በሚያደርጉበት ጊዜ ለኢሚግሬሽን ጽ / ቤት እና ለፖሊስ እነዚህን ሁኔታዎች ማስረዳት ይኖርብዎታል። 

አስተርጓሚ ለመጥየቅ ይችላሉ። 

 

o የመላክ ውሳኔ ከተወሰደብዎት፡ በጠበቃዎ እርዳታ ለፍርድ ቤት ይግባኝ ይጠይቁ። ፍርድ ቤቱ የመላኩን ውሳኔ መሰረዝ 

ይችላል።  

 

o የመላክ ውሳኔ ከተወሰደብዎትና ፍርድቤቱ ይግባኝዎን ካልተቀበለ የበልጂኡም ባለስልጣኖች እርስዎን ወደ ዳብሊን  ኣገሩ 

መላክ ይኖርባቸዋል። ይህንን ለማድረግ የ6 ወራት ጊዜ ኣላቸው። እርስዎ ከተደበቁ ግን፡ ጊዜው ወደ 18 ወራት ይራዘማል፡፡ 

በዛን ጊዜ ውስጥ ካልተላኩ፡ በልጂዩም ውስጥ ለመቆየትና ጥገኝነት ለመጠየቅ ይችላሉ። 

 

በቤልጂየምም ወይም በሌላ 'የዱብሊን ሀገር' የጥገኝነት

ካልጠየቁ፡ ቤልጂየም ወደ ትውልድ ኣገርዎ ለመላክ

ይፈቀድላታል። (በሌላ "ዲብሊን ኣገር" ውስጥም ካሁን በፊት

የጣት አሻራዎን ሰጥተው ቢሆንም)

በእስር ላይ ካሉ በ 5 wey 10 (በጉዳይዎ ሁኔታ መሰረት) ቀናት ውስጥ ይግባኝ

መጠየቅ አለብዎት።


