
 ترجاهم تشادزاب ناربج 

 هدرتسگ هیور کی اهنآ .دنتسه ییاضق یسررب کی یارجا و ندرک هنیزه هب رداق هژیو هب اهنآ“
.دننک یم راک رگید دراوم و یزیر همانرب ، رشب قوقح و ترجاهم اب ار

۱۳۹۹  ناراکمه و سربمچ
Chambers and partners 2020

 ( همکحم هرتس ) یلاع ناوید دنمتردق و حیرص مکح کی رد  R و یتمه  تساوخرد تیاعر دروم رد 
 ( ۱۳۹۷) ۲۰۱۹ (فانیتسا) هلخاد روما ترازو و ربارب رد هدنهد خساپ ریاس

 UKSC ۵۶ [‘Hemmati] [ یتمه] ، هلخاد روما ترازو یلبق تشادزاب تسایس  هک دش صخشم
 ، اپورا هیداحتا روشك هب تمیزع زا لبق دارفا تشادزاب یارب ، موس نیلبود همان نییآ قباطم 

 .دنا هتفرگ رارق سبح تازاجم تحت وجهانپ نارازه و دوب هدش ماجنا ینوناقریغ روط هب

 هنیزه نودب ساسا یب ای یمومع هجدوب قیرط زا ای) ار دوخ یاعدا ، یدازآ قح ضقن نیا هجیتن رد 
 همه زا یگدنیامن هب تسا نکمم اهاعدا نیا  .مینک یم حرطم هلخاد روما ترازو هیلع (هنیزه نودب و
 هلخاد روما ترازو طسوت ۱۳۹۵ توح ۲۵ و ۱۳۹۲ یدج ۱۱ یاهلاس نیب هک ینایوجهانپ زا هتسد نآ

 روشک کی هب موس نیلبود همان نیئآ تاررقم هب اهنآ ندنادرگزاب فده اب ، دنا هدش تشادزاب
 زا لاس شش فرظ دیاب اعدا هنوگره هک دیشاب هتشاد هجوت افطل  .دوش ماجنا اپورا هیداحتا

 هک دنراد دوجو نایوجهانپ زا یدایز دادعت هک میراد نانیمطا ام  .دوش حرطم تشادزاب زا یدازآ خیرات
 هقباس ام  .دنشاب هتشاد ار یهجوت لباق تمارغ تخادرپ قح هلخاد روما ترازو فرط زا تسا نکمم
 فرط زا ام  .میراد تلود هیلع تامادقا رد هعماج دارفا نیرت نیشن هیشاح زا یگدنیامن رد یوق یا

      کیژتارتسا یواعد ریگرد و میا هدرک حرطم ار ییاهاعدا یدرف تامیمصت اب هطبار رد نایوجهانپ
 ار دننک یم تیلاعف ترجاهم تشادزاب زکارم رد هک یناسک یماکان ات میا هدش  ( لمع همانرب )

 افطل ، دنک یم قدص امش تامدخ ناربراک زا یکی ای امش یارب هلئسم نیا رگا  .میهد رارق فده
لیمیا قیرط زا دیناوت یم ضوع رد ای ،  نیالنآ مالعتسا مرف ندرک رپ اب

dublinclaims @  leighday.co.uk
وش سامت هب ام اب ۰۲۰۳۷۸۰۰۳۸۵ هرامش اب ای . دی

؟دیراد یلاوس 
. دیناوخب ار ترجاهم تشادزاب  ناربج هدنورپ دروم رد ام لوادتم تالاؤس

https://www.leighday.co.uk/LeighDay/media/LeighDay/documents/Immigration/Farsi-Immigration-Detention-FAQs.pdf
https://www.leighday.co.uk/LeighDay/media/LeighDay/documents/Immigration/Farsi-Immigration-Detention-FAQs.pdf

