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የጥገኝነት ማመልከቻዎትን የሚያስተናግደው
የትኛው አገር ነው?
ስለ ዳብሊን አገራት ህገ-ደንብ ድንጋጌ መረጃ ስለማግኘት
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በዚህ በራሪ ወረቀት ውስጥ ከዚህ በታች ለተዘረዘሩት ጥያቄዎች መልስ ያገኛሉ፤

•
•
•
•

የዳብሊን ሕገ-ደንብ ድንጋጌ ምንድን ነው?
የጥገኝነት ማመልከቻ ጥያቄዎትን የሚያስተናግደው አገር የትኛው ነው?
በዳብሊን ሕግ ጉዳዩ የተያዘ ሰው እንዴት ይስተናገዳል?
የዳብሊን ሕገ-ደንብ ድንጋጌ ዓላማ ምንድን ነው?

1. የዳብሊን ሕገ-ደንብ ድንጋጌ

•

የዳብሊን ሕግ በበርካታ የአውሮፓ አገራት መካከል በአየርላንድ ዋና ከተማ፣ ዳብሊን፣ የተፈረመ ስምምነት ነው::
በመሆኑም ይህን ድንጋጌ የዳብሊን ህግ ተብሎ ይጠራል::

•

ጥገኝነት በጠየቁበት ወቅት፣ ሥልጣን ያለው የኖርዌይ አካል፣ የጥገኝነት ጥያቄዎ ኖርዌይ ውስጥ ይታይ ዘንድ
መስፈርቱን ያሟላ መሆኑን ይገመግማል:: ይህ ጉዳይ ሁለት የተለያዩ ሂደቶች ሊኖሩት ይችላል፤ የጥገኝነት
ማመልከቻዎ አንድም በኖርዌይ ውስጥ እንዲታይ፣ አልያም፣ ወደ ሌላ የአውሮፓ አገር ጥያቄዎ ተላልፎ፤ ሃላፊነት
ያለበት አገር ማመልከቻዎን እንዲያስተናግደው ይወሰናል::

•

የጥገኝነት ማመልከቻዎን በኖርዌይ ውስጥ ለማየት፣ ወይም በሌላ አገር ለማሰተናገድ፣ የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎች
ይወስኑታል::

•

የጥገኝነት ማመልከቻዎ በሌላ የአውሮፓ አገር የሚሰተናገድ ከሆነ፣ የኖርዌይ ባለስልጣናት የጥገኝነት ማመልከቻዎን
የሚያየው የትኛው የአውሮፓ አገር እንደሆነ ይገመግማል፤ ጥገኝነት የጠየቁበት ምክንያት ግን አይታይልዎትም::

2. የጥገኝነት ጥያቄዎትን የሚያስተናግድልዎት አገር የትኛው ነው?
የስደተኝነት ጥያቄዎት በሌላ አገር ሊታይ ከሚችልባቸው ነገሮች ውስጥ የሚከተሉት ናቸው፤
• ኖርዌይ መጥተው ጥገኝነት ከመጠየቅዎ በፊት በአንዱ የዳብሊን አገር የጥገኝነትን ከለላ ጠይቀው ከሆነ፥

•
•

በዳብሊን አገራት ውስጥ ባንዱ የመኖርያ ፈቃድ፣ ወይም ቪዛ ያለው ሰው፥
በዳብሊን አገራት ባንዱ ቅርብ ቤተዘመድ ካለዎት፥
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•
•

ከኖርዌይ ሌላ በዳብሊን አገራት በአንዱ ሕ ወጥ በሆነ መልክ ተጉዘው (የእጅ ጣት አሻራዎን ሰጥተው ከነበረ)፣
ቢያንስ ለአምስት ወራት በአንዱ ወይም ከአንድ በላይ በሆኑ የዳብሊን አገራት ውስጥ ህገ-ወጥ በሆነ መልኩ ኖረው
ከነበር::

ከ18 ዓመት በታች ከሆኑ እና በኖርዌይ ውስጥ ወላጆች ወይም ሌላ ህጋዊ ሃላፊነት ያለው አሳዳጊ ከሌልዎ፣ የጥገኝነት
ማመልከቻዎ በሌላ አገር ሊታይ የሚችለው የጥገኝነት ማመልከቻ በሌላ አገር አቅርበው ከነበር ወይም በዚያ አገር
ወላጆች ወይም ሌላ አሳዳጊ ካለዎት ብቻ ነው::
የስደተኝነት ጥያቄዎ በሌሎች አገራት መስተናገዱን የኖርዌይ መንግግሥት እንዴት ሊያውቅ ይችላል?
በአብዛኛው የተለመደው መንገድ የጣት አሻራዎችን በዩሮዳክ ውስጥ መፈለግ ነው:: ዩሮዳክ ከ14 ዓመት እድሜ በላይ
ለሆኑ እና ጥገኝነት ለጠየቁ ወይም ዳብሊን ተብለው በተዘረዘሩ አገራት ውስጥ በአንዱ ህገ-ወጥ በሆነ መልኩ የገቡ
ሰዎችን የጣት አሻራዎች የያዘ ሰነድ ነው::
የስደተኝነት ማመልከቻዎ ኖርዌይ ውስጥ ሊታይልዎ የሚችለው ከዚህ በታች በተዘረዘሩት መንገድ ነው፤
• ከዳብሊን አገራት በአንዱ የተሰጥዎት ቪዛ የአገልግሎቱ ጊዜ ከስድስት ወራት በላይ አልፎበት ከሆነ፥

•

በዳብሊን አገራት በአንዱ የመኖሪያ ፈቃድ ኖርዎት ከነበረ እና የመኖሪያ ፈቃዱ የአገልግሎት ዘመን ከሁለት ዓመት
በላይ አልፎት ከሆነ፥

•

ኖርዌይ ውስጥ ጥገኝነት ለማግኘት ከማመልከትዎ በፊት ዳብሊን ተብለው ከሚጠሩት አገራት ውጭ ከሦስት ወራት
በላይ ኖረው ከነበር፣ ለዚህም እራስዎ ማስረጃ ማቅረብ አለብዎ:: መስፈርቶቹ ደግሞ ጥብቅ ናቸው:: ተቀባይነት
ያላቸው ሁለት ብቸኛ ማስረጃዎች ሲሆኑ፤ እነሱም፦ የጉዞ ትኬቶች እና የሚመለከተውን ድንበር ማቋረጥዎን
የሚያረጋግጥ ፓሰፖርትዎ ላይ የተመታ ማህተም ናቸው:: በኖርዌይ የስደተኞች ጉዳይን የሚመለከተው ባለሥልጣን
(UDI) ሌላ አይነት ሰነዶችንም ይቀበላል::

•
•

ከዳብሊን አገራት በአንዱ መንግሥት ወደ ትውልድ አገርዎ አንዲመለሱ ተደርገው ከነበር፥
ከኖርዌይ ጋር የጠበቀ ግንኙነት ወይም መስተጋብር ካለዎት፦
– ማለትም የቅርብ ዘመድ ኖርዌይ ውስጥ ካለዎት (ሚሰት/ባል፣ ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች ወይም ልጆች ከሆኑ
ወላጆች ያሉዋቸው፣) ስለዚህም በኖርዌይ ውስጥ ስላለዎት ማንኛውም የቤተሰብ አካል ለኖርዌይ ፖሊስ መንገር
እጅግ አስፈላጊ ነው::
– በኖርዌይ ውስጥ ከዚህ ቀደም ከአንድ ዓመት በላይ ከሠሩ ወይም የመኖሪያ ፈቃድ አግኝተው ከነበሩ፥

• በኖርዌይ መንግሥት በሰብአዊ ርህራሄ እይታ መሰረት፣ ጉዳዮ በኖርዌይ ውስጥ ሊታይልዎት ይችላል:: ይህም ሊሆን
የሚችለው፣ ህመሙ ስር የሰደደ እና/ወይም ለህይወትዎ አስጊ የሆነ ህመም ኖርዌይ ውስጥ እየታከሙ ከሆነ፣
ህክምናውን ማቋረጥ ለህይወትዎ አስጊ የሚሆን ከሆነ፥ እንዲህ ያሉ ሁኔታዎች ውስጥ ካሉ ማመልከቻዎ በኖርዌይ
ውስጥ ይሰተናገዳል ወይም የጤንነትዎ ሁኔታ አስኪሻሻል ድረስ የማመልከቻዎ መስተናገጃ ጊዜ ይራዘማል::
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3. የጥገኝነት ማመልከቻዎ በዳብሊን አገራት ጉዳይ ውስጥ ተካቶ ከተገኘ ምን ሊከሰት ይችላል?
ከዚህ በታች UDI ጥገኝነት የጠየቁበትን ጉዳይ በተመለከተ ጉዳይ እዚህ እንዲታይልዎት አሊያም ወደሌላ አውሮፓ አገር
እንዲላኩ ለመወሰን፣ ምን ዓይነት ሥርአት እንደሚጠቀም ማንበብ ይችላሉ::

•

ለጥገኝነት ከለላ በሚያመለክቱበት ጊዜ ፖሊስ ፓስፖርትዎን፥ ቪዛዎትን እንዲሁም የጣት አሻራዎትን በዩሮዳክ
ውስጥ የተመዘገበ መሆኑን ያጣራል::

•

የኖርዌይ መንግስት የጥገኝነት ማመልከቻዎትን አንድ ሌላ የአውሮፓ አገር ነው መመልከት ያለበት ብሎ ካለ UDI
ቃለ-መጠይቅ አያደረግልዎትም::

•

UDI በዳብሊን ስር ያለውን አገር ያነጋግራል፣ እንዲሁም የጥገኝነት ጥያቄዎትን ማስተናገድ ያለበት የተጠቀሰው አገር
እንደሆነ ያስረዳል ::

•

ኖርዌይ የስደተኝነት ጥያቄዎትን በግድ የመመልከት ሃላፊነት እንዳለባት የሚያሳውቅ መረጃ ካለዎት ለ UDI በጽሁፍ
ማስታወቅ አለብዎ::

•
•

ሌላኛው አገር ሃላፊነቱን የሚቀበል ከሆነ ወደ እዚያ አገር ይተላለፋሉ::
ሌላኛዋ አገር ሃላፊነት ከተቀበለች ወደእዛ አገር ልትተላለፍ/ፊ ትችላለህ/ትችያለሽ፡፡

ይግባኝ የማለት መብት አለዎት
አንድ ጠበቃ UDI ከዳብሊን አገራት አንዱ ወደ ሆነው አገር እንዲተላለፉ ወስኗል ብሎ ጉዳዩን እንዲረዱት ካደረገ፣
ውሳኔውን ለመቃወም ከፈለጉ ይግባኝ ማለት ይችላሉ:: ለዚህም መንግሥት የነጻ ጠበቃ ያቆምልዎታል:: የይግባኝ
ማመልከቻውን ጠበቃው በሶስት ሳምንት ውስጥ ማስገባት አለበት::
ይግባኝዎ በሚታይበት ጊዜ በህጉ መሰረት እርስዎ ኖርዌይ ውስጥ መቆየት አይፈቀድልዎትም:: ይግባኙ በሚታይበት ግዜ
የጥገኝነት ማመልከቻዎ የማስተናገድ ሂደት በኖርዌይ ውስጥ መካሄድ እንዳለበት ብቻ ነው የሚገመገመው እንጂ
ለጥገኝነት ያመለከቱበት ምክንያቶች እንደማይገመገሙ ያስታውሱ:: የኖርዌይ መንግሥት ወደ ትውልድ አገርዎ
ስለማይመልስዎ፣ ይህን ማድረጋቸው አደገኛ መሆን አለመሆኑን አያጣሩም:: ይህ ሃላፊነት በዳብሊን ስምምት የተጠቃለለ
አገር ስራ ነው፣ እስካሁን የጥገኝነት ጉዳይ ታይቶልዎት ካልሆነ::
የጉዳይ ማሰተናገጃ ጊዜ
በመደበኛነት UDI ጉዳይዎ ኖርዌይ ውስጥ መሰተናገድ እንዳለበት ወይም በዳብሊን ሕግ በተጠቃለለ ሌላ አገር መተላለፍ
እንዳለበት ለመወሰን ከሁለት እስከ ስድስት ወራት ሊወስድበት ይችላል::

4. የዳብሊን ሕግ ዓላማ ምንድን ነው?

•
•

አንድ ሰው በተለያዩ አገራት በአንድ ጊዜ ወይም በተከታታይ ጥገኝነት እንዳይጠይቅ ለመከላከል፣

•

ቤተሰቦችን በአብሮነት እንዲሰባሰቡ ለማድረግ፣ ይህም ማለት የቅርብ ቤተሰብ አባላት (ወላጆች፣ ከ18 ዓመት በታች
የሆኑ ልጆች፣ ባለትዳሮች፣ ሳይጋቡ የሚኖሩ ፍቅረኞች ጉዳያቸው በአንድ እንዲስተናገድ ለማድረግ።

የጥገኝነት ጠያቂውን ማመልከቻ በአውሮፓ አገራት ውስጥ የመታየት መብቱን ለማስጠበቅ ሲባል፣ ይህም ከእነኝህ
አገራት አንዱ ለጥገኝነት ጠያቂው ሃላፊነትን ሳይወሰዱ ጥገኝነት ጠያቂው ከአንዱ አገር ወደ ሌላው አገር
እንዳይንገላታ ለመከላከል::
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በዳብሊን ሕግ የሚካተቱ የአውሮፓ አገራት፤
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17
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26

12
13

3
8
24

18

16
28

1

5

27
30

25

21
29

20

22

2

10
19
23

7

1 ቤልጅየም

7 ግሪክ

13 ሊትወኒያ

19 ሉክስምበርግ

25 ስዊዘርላንድ

2 ቡልጋሪያ

8 አየርላንድ

14 ሉክስምበርግ

20 ሮማኒያ

26 ስዊድን

3 ዴንማርክ

9 አይስላንድ

15 ማልታ

21 ስሎቫኪያ

27 ቼክ ሪፐብሊክ

4 ኢስቶኒያ

10 ጣሊያን

16 ኔዘርላንድስ

22 ስሎቬንያ

28 ጀርመን

5 ፈረንሳይ

11 ቆጵሮስ

17 ኖርዌይ

23 ስፔይን

29 ሃንጋሪ

6 ፊንላንድ

12 ላቲቪያ

18 ፓላንድ

24 ዩናይትድ ኪንግደም

30 ኦስትሪያ

ይህ በራሪ ወረቀት የተዘጋጀው በኖርወጂያዊ ድርጅት ለጥገኝነት ጠያቂዎች (NOAS) ነው::
NOAS መንግስታዊ ያልሆነ የሰብአዊ መብቶች ድርጅት ሲሆን ለጥገኝነት ጠያቂዎች መረጃዎችንና በህግ ጉዳዮች ዙሪያ እርዳታ ይሰጣል::
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አድራሻዎች
የኢሚግሬሽን ፖሊስ ክፍል (POLITIETS UTLENDINGSENHET)
ፖሊስ አዲስ የገቡ ጥገኝነት ጠያቂዎችን ይመዘግባል::
አንድ ጊዜ የጥገኝነት ማመልከቻቸው ኣሉታዊ መልስ ካገኘ በኋላ በፈቃዳቸው ከኖርወይይ ያልወጡ
ጥገኝነት ጠያቂዎችን ያስወጣል::
የፖስታ አድራሻ: Postboks 8102 Dep., NO-0032 Oslo, Norway
የመጠየቂያ አድራሻ: Christian Krohgs gate 32, Oslo
ስልክ.: +47 22 34 24 00, ፋክስ: +47 22 34 24 80
ኢ-ሜይል: pu@politiet.no

የኖርወይይ የኢሚግሬሽን ጉዳይ ዳይሮክቶሬት /UDI/
ግዴታዎቹ የጥገኝነት ማመልከቻዎችን፣ ቪዛ እና የዜግነት ጉዳዮችን ማየትን እና ቤተሰቦችን መልሶ
ማገናኘትን የሚያካትት መንግስታዊ ተቋም ነው:: ከዚህ በተጨማሪ UDI ለቅበላ ማዕከላቱ ኃላፊነት
አለበት::
የፖስታ አድራሻ: Postboks 8108 Dep., NO-0032 Oslo, Norway
የመጠየቂያ አድራሻ: Hausmannsgt. 21, 0182 Oslo
ስልክ.: +47 23 35 15 00, ፋክስ: +47 23 35 15 01
ድረ-ገፅ: www.udi.no, ኢ-ሜይል: ots@udi.no

ዓለም አቀፍ የስደተኞች ድርጅት /IOM/
በፈቃደኝነት ድጋፍ አግኝቶ መመለስን በተመለከተ የቀረበ መረጃ
የፖስታ አድራሻ: Postboks 8927 Youngstorget, NO-0028 Oslo, Norway
የመጠየቂያ አድራሻ: Storgata 10a, ሁለተኛ ፎቅ, Oslo
ስልክ.: +47 23 10 53 20, ፋክስ: +47 23 10 53 21
ኢ-ሜይል: osloreturn@iom.int
የስራ ሰዓታት: በስራ ቀናት: 10:00 – 15:00, ቅዳሜ እና እሁድ: ዝግ ነው
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የኖርወይ የስደተኞች ይግባይ ቦርድ (UTLENDINGSNEMNDA – UNE)፣
የተወሰኑ ተቀባይነትን ያጡ ማመልከቻዎች ጋር በተያያዙ የሚቀርቡ ይግባኞችን የሚያይ
ከፊል የዳኝነት አስተዳደር አካል ነው::
የፖስታ አድራሻ: Postboks 8165 Dep., NO-0034 Oslo, Norway
የመጠየቂያ አድራሻ: Stenersgt. 1B/C, 0050 Oslo
ስልክ.: +47 21 08 50 00, ፋክስ: +47 21 08 50 01
ድረ ገፅ: www.une.no, ኢ-ሜይል: postmottak@une.no

የኖርወይ ቀይ መስቀል (NORGES RØDE KORS)

በቤተሰብ አባላት መካከል በጦርነት፣ በግጭት ወይም በአደጋ ምክንያት መለያየት ሲከሰት
መልሰው እንዲገናኙ ግንኙነቶችን የሚያመቻች እና አገልግሎቶችን የሚሰጥ ድርጅት ነው::
ቀይ መስቀል ለUDI ወይም ለሌሎች እርስዎን በተመለከተ መረጃ አይሰጥም:: የሚሰጠው
አገልግሎትም ነፃ ነው::
የፖስታ አድራሻ: Postboks 1 Grønland, NO-0133 Oslo, Norway
የመጠየቂያ አድራሻ: Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo
ስልክ.: +47 22 05 40 00
ድረ ገፅ: www.rodekors.no, ኢ-ሜይል: tracing@redcross.no

የጥገኝነት ማመልከቻ

ግምገማ፡ በዳብሊን ሕግ ተሸፍኗል?

አይደለም

አዎን

ኖርዌይ ማመልከቻዎን ታሰተናግዳለች

ኖርዌይ በዳብሊን ሕግ የተካተተ ሌላ አገር የጥገኝነት
ማመልከቻዎትን እንዲያሰተናግድ ትጠይቃለች

በዳብሊን ሕግ የተካተተው አገር ማመልከቻዎ
ሃላፊነትን አይወስድም

በዳብሊን ሕግ የተካተተው አገር ለእርስዎ ማመልከቻ
ሃላፊነቱን ይወስዳል

ይግባኝ ወደ ኖርዌይ የስደተኞች ይግባኝ
ቦርድ (UNE) ይቻላል

የኖርዌይ የስደተኞች ጉዳይ ዳይረክቶሬት (UDI)
ጉዳይዎን በዳብሊን ሕግ ወደ ተካተተ ሌላ አገር
እንዲተላለፍ ወስኗል

ኖርወጂያዊ ድርጅት ለጥገኝነት ጠያቂዎች (NOAS)
የጉብኝት አድራሻ: Torggata 22, Oslo, Norway
የፖስታ አድራሻ: P.O.Box 8893 Youngstorget, NO-0028 Oslo, Norway
ስልክ: +47 22 36 56 60, ፋክስ: +47 22 36 56 61
ድህረ ገጽ: www.noas.org, ኢ-ሜይል: noas@noas.org

