
Siz bu broşüranı niyə almısınız?
Siz Nederlandda sığınacaq almaq üçün ərizə vermək istəyirsiniz. Öz 
ölkəsində xətərlə üzləşən və lazımı müahfizədən məhrum olan insanlara, 
xarici bir ölkədə verilən mühafizəyə sığınacaq deyilir. 

Siz sığınacaq barədə ərizə vermiş olsanız, bununla siz Nederland 
hökumətindən rəsmən ölkədə iqamət üçun icazə istəmiş olursunuz. Bu icazə 
sizin Nederlandda yaşamaqınız üçün zəruridir. Siz sığınacaq barədə ərizə 
verdiyiniz vaxtdan, sığınacaq prosedurası adlanan hüquqi prosedura başlanır. 
Bu prosedura çərçivəsində Nederland höküməti sizə ölkədə iqamət 
icazəsinin verilmə məsələsinə baxır. 

Bu prosedura zamanı nələr baş verəcək barədə məlumatı siz bu broşürada 
oxuyacaqsınız. Bununla yanaşı sizdən nə gözlənilir (sizin vəzifələriniz) və siz 
nə gözləyə bilərsininz (sizin hüquqlarınız) barədə də məlumat tapacaqsınız.
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Sığınacaq barədə ərizə
Sığınacaq prosedurası barədə ümumi 
məlumat
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Siz sığınacaq iqamət icazəsini nə zəman 
ala bilərsiniz?

Nederlandın Əcnəbilər barədə qanununda ölkədə sığınacaq 
iqamət icazəsinin şərtləri təyin olunub.
Aşağıda yazılanların biri sizin vəziyyətinizlə uzlaşırsa siz sığınacaq 
ala bilərsiniz:
• Sizin öz ölkənizdə sizin irqi, dini, milli mənsubiyətinizə görə və 

yaxud sizin siyasi əqidənizə, və yaxud müəyyən bir ictimai qrupa 
mənsub olduğunuza görə təqib olunmaqa əsaslı təhlükə var.

• Sizin öz ölkənizdə sizə qarşı edam, ölum cəzası, işkəncə və yaxud 
insanlıqı alçaldan başqa bir əməlin törənmısinə əsaslı təhlükə 
var.

• Sizin öz ölkənizdə silahlı münaqişə nəticəsində hökm sürən 
təsadüfi zorakılıqın qurbanı olmaqa əsaslı təhlükə var.

• Sizin əriniz/arvadıniz, birgə ailə qurduqunuz həyat yoldaşiniz, 
atanız, ananız və yaxud kiçik yaşlı uşaqınız Nederlandda 
sığınacaq iqamət icazəsini alıbsa.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (İmmiqrasiya və 
Naturalizasiya Xidməti) IND sizin sığınacaq iqamət icazəsi almaq 
üçün tələb olunan şərtlərə uyqun olduqunuz barədə qərar verir. 

Əqər siz sığınacaq barədə ərizəni Nederland sərhəddində 
(hava- və yaxud dəniz limanında) veribsinizsə, ola bilər ki sizə 
Nederlanda daxil olmaq icazəsi verilməsin: yəni, siz rəsmən 
Nederlanda daxil ola bilməzsiniz. Bu halda sizin sığınacaq 
proseduraniz, bu broşürada izah olunan qaydadan fərqli 
olaraq, davam olunacaq. Belə bir sərhəd prosedurasına aid 
ayrıca bir broşüra mövcuddur.
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Siz hansı təşkilatlarla rastlaşacaqsınız?

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Sığınacaq axtaranların 
qəbulu Mərkəzi İdarəsi) COA sığınacaq axtaranlarının 
Nederlandda qəbulunu və bununla bağlı olan müşayiətini təmin 
edir. COA sizi yaşayış yeri, yemək və tibbi sığorta ilə təmin 
olunmaqınızı öhdəsinə götürür. Həkimlə görüş almaq üçün də siz 
COA-ya müraciət edə bilərsiniz. COA müstəqil bir təşkilat olaraq, 
sizin sığınacaq proseduraniza qərar verə bilməz.  www.coa.nl

GezondheidZorg Asielzoekers (GZA) (Sığınacaq axtaranların 
sağlamlıqına qayğı təşkilatı) Xəstələnsəniz və yaxud sizin tibbi 
yardıma ehtiyacınız olsa, siz bu təşkilata müraciət edə bilərsiniz. 
GZA adətn COA qəbul mərkəzlərinin yaxınlıqında yerləşir. Həkim, 
həkimin köməkçisi, tibb bacısı və yaxud başqa bir tibb işçisi ilə 
görüşünüzü təşkil etməyədə GZA sizə yardım edər. Tibbi 
məsələlərə və yaxud sizin sağlamlıqınıza aid məsləhəti də GZA dan 
ala bilərsiniz.  www.gzasielzoekers.nl

VluchtelingenWerk Nederland (Nederlandın Qaçqınlara yardım 
Şurası) sığınacaq axtaranların maraqlarını qorunmaq məqsədi ilə 
yaranmış, insan hüquqlarını müdafiə edən müstəqil bir təşkilatdır. 
VluchtelingenWerk (Qaçqinlara yardım Şurası) sizə sığınacaq 
prosedurası barədə lazımı məlumat və izahat verir, proseduranın 
icrası müddətində sizə şəxsi dayaq göstərir, ayrı təşkilatlarla olan 
problemlərin həllində vasitəçilik edir. Bu təşkilat bu məsələlərdə 
sizin vəkilinizlə sıx əməkdaşlıq edir. VluchtelingenWerk (Qaçqinlara 
yardım Şurası) sizin sığınacaq barədə ərizənizə qərar verə bilməz.
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl
 

Raad voor Rechtsbijstand (Hüquqi yardım Kollegiyası)
Əgər siz vəkil xidmətinin xərclərini özünüz ödəyə bilməsəniz, bu 
təşkilat sizi vəkil ilə təmin olmaqınıza yardım göstərər. Vəkilin sizə 
göstərdiyi hüquqi yardımın xərclərini Hüquqi yardım Kollegiyası 
ödəyir. Vəkil Hüquqi yardım Kollegiyasının işçisi deyil. Vəkil 
sığıncaq prosedurasında sizə yardım göstərən hüquq yardımçısıdır.
 www.rvr.org

Immigratie- en Naturalisatiedienst (İmmiqrasiya və 
Naturalizasiya Xidməti) IND Nederlandın Nederlandse Ministerie 
van Justitie en Veiligheid (Təhlükəsizlik və Ədliyə Nazirliyinin) bir 
qismətidir. IND-nin əməkdaşları sizin kimliyiniz, vətəndaşlıqınız, 
səfərinizin marşrutu və öz ölkənizi tərk etməyinizin səbəbləri 
barədə sizinlə müsahibələr aparırlar. Onlar sizin danışdıqlarınızı və 
sizin ölkənizdə olan vəziyyəti təhlil edəndən sonra, sizə 
Nederlandda (müvəqqəti) qalmaqa icazə vermək barədə qərar 
verirlər.  www.ind.nl

IND-nin binalarında və COA-nın qəbul mərkəzlərində təhlükəsizlik 
işçiləri xidmət edir, siz onları onların məxsus formasından tanıya 
bilərsiniz. Onların vəzifəsi sizin təhlükəsizliyinizi qorumaqdır. 
IND-nin və COA-nın binalarında və ərazilərində nələrin icazə və 
yaxud qadağa olması barədə də onlara sual verə bilərsiniz. 
Təhlükəsizlik işçiləri sizin sığınacaq ərizənizə aid qərara heç bir 
təsir göstərə bilməzlər.

Dienst Terugkeer en Vertrek (Qayıtma və Tərk etmə Xidməti) 
DT&V Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid 
(Nederlandın Təhlükəsizlik və Ədliyə Nazirliyinin) bir qismətidir. 
Əqər sizin sığınacaq ərizənizə IND rədd cavabı veribsə, DT&V-nin 
əməkdaşlarından biri sizin öz ölkənizə qayıtmağınızı təşkil etməyə 
yardım göstərəcək.  www.dienstterugkeerenvertrek.nl

Internationale Organisatie voor Migratie (Beynalxalq Miqrasiya 
Təşkilatı) IOM dünya boyu mühacirlərə dayaq verən müstəqil bir 
təşkilatdır. Siz Nederlandı müstəqil surətdə tərk etməyi istədiyiniz 
halda, IOM cizə bu işdə yardım göstərə bilər. IOM sizə öz ölkənizə 
qayıtmaqla və orada reinteqrasiya olmaqla bağlı məsələlər barədə 
yararlı informasiya verə bilər. Bununla yanaşı sizə ölkəni tərk 
etməyinizi təşkil etməyə kömək edə bilər. Bu məsələlərdə yardım 
almaq üçün, siz VluchtelingenWerk (Qaçqinlara yardım Şurasının) 
əməkdaşlarına və yaxud vəkilinizə də müraciət edə bilərsiniz. 
 www.iom-nederland.nl

IOM•OIM FOR MIGRATION
ORGANIZATION
INTERNATIONAL

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY
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Sizdən nə gözlənilir?

Sizin üçun çox vacib olan amillərdən biri də odur ki, prosedura 
zamani verdiyiniz bəyanatlar sizin sığınacaq barədə xahişinizin 
səbəblərini əsaslandırsın. Bundan əlavə sizdən gözlənilir ki, siz sizin 
ixtiyarınızda olan bütün sübut qaynaqlarını (məsələn: sizin 
sənədlərinizi və yaxud sizin ifadələrinizi təsdiq edən məktubları) 
IND-yə təqdim edəsiniz. 

Sizin işinizdə xüsusi diqqət tələb edən müəyyən şəxsi amillər varsa, 
siz bu barədə IND-yə xəbər verməlisiniz. Bu halda IND müsahibələr 
zamanı və yaxud sizin COA tərəfindən qəbulunuzu təşkil etmə 
zamanı lazımı tədbirlər görə bilər. IND imkan dairəsində sizə yaxşı 
dayaq verməyə çalışır.

Sığınacaq prosedurasının qünbəqün izahı

IND ilə göruş təyin olunmüş günü siz IND-nin idarəsinə 
getməlisiniz. Ümumi Sığınacaq prosedurası burada başlanacaq. 

Ola bilər ki, sığınacaq prosedurası zamanı sizin qəbul olunub 
qaldığınz yer, həmçinin sizin proseduraya hazırlaşdığınız yer olsun. 
Ola bilər ki bir qədər istirahət və proseduraya hazırlaşma 
müddətindən sonra, siz IND-yə yaxın yerləşən qəbul mərkəzinə 
köçəsiniz. Müsahibələri keçirmək üçün siz IND-yə gətiriləcəksiniz, 
bir şərtlə ki, getdiyiniz məsafə o gədər olmalıdır ki, siz onu piyada 
gedə biləsiniz. 

Aşağıda siz sığınacaq prosedurasının günbəgün şərhini oxuya 
bilərsiniz.

1-ci gün: birinci müsahibə
Bu söhbət birinci dinləmə adlanır. Ümumi sığınacaq 
prosedurundakı IND ilə edilən ilk görüş ilk müsahibə adlanır.
IND qeyd müsahibəsindən məlumatları yoxlayır. Çox
qeyri-müəyyənlik olduqda İND daha çox suallar verirBu söhbət 
zamanı sizə hələlik sizin sığınacaq istəməyinizin səbəbləri barədə 
suallar verilməyəcək. İstəsəniz xahiş edə bilərsiniz ki, 
VluchtelingenWerk (Qaçqınlara yardım Şurasının) nümayəndəsi 
birinci dinləmədə hazır olsun. Bunu vəkiliz yolu ilə də həl edə 
bilərsiz.

IND-nin müsahibələrində tərcüməçi də hazır olur. IND əməkdaşı 
sualları Nederland dilində verir. Tərcüməçi bu sualları sizin başa 
düşdüyünüz bir dilə tərcümə edir. Sizin cavabları tərcüməçi 
Nederland dilinə tərcümə edir. Tərcüməçi müstəqildir və sizin 
sığınacaq barədə ərizənizə verilən qərara heç bir təsir göstərə 
bilməz. Əgər siz tərcüməçi ilə birbirinizi yaxşı anlamırsınızsa, siz 
bunu bildirməlisiniz. Bu halda IND sizə ayrı bir tərcüməçi təşkil 
edəcək. Sualları yaxşı anlamadıqınızın səbəbindən baş verə biləcək 
anlaşılmamazliqlara yol verməmək çox vacibdir.

Əgər siz sığınacaq barədə ərizəni əriniz/arvadıniz, birqə ailə 
qurduğunuz həyat yoldaşiniz ilə birlikdə vermşsinizsə, hər biriniz 
ayrıca olaraq IND əməkdaşı ilə müsahibə keçirəcəksiniz. Əgər sizin 
15 yaşında olan və yaxud bundan yaşlı olan uşaqlarınız varsa, onlar 
da ayrıca müsahibə verməlidilər.  İND bir başa və ya vəkilinizin 
vasitəsi ilə sizə birinci dinləmənin bir nüsxəsini çatdırılacaq.
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2-ci gün: ətraflı müsahibəyə hazırlıq
Vəkiliniz sizinlə birgə birinci dinləmənin nüsxəsini müzakirə 
edəcək. Bu məqsəd üçün vəkilinizin IND idarəsində bir otaqı var. 
Bu müzakirə zamanı tərcüməçi sizin söhbətinizin tərcüməsinə 
kömək edir. Əgər bu nüsxədə hansısa məlumat qeydə alınmayıbsa 
və yaxud hansısa bir məlumat düzqün qələmə alınmayıbsa, 
vəkiliniz bu barədə məktub vasitəsi ilə IND-yə məlumat verir. 
Vəkiliniz sizi IND ilə ikinci müsahibəyə hazırlaşdırır.

3-cü gün: ətraflı müsahibə
Ümumi prosudurada IND əməkdaşıyla aparılan ikinci müsahibə 
ətraflı dinləmə adlanır. Bu müsahibə zamanı siz sığınacaq barədə 
xahişinizin səbəbləri barədə danışa bilərsiniz. Bu müsahibə zamanı 
IND əməkdaşı sizə suallar verə bilər. 

Bu müsahibə də IND-nin idarəsində baş verir. Sizin qorunmaqa 
ehtiyacınızı sübut edən bütün amillər barədə danışmaqınız çox 
mühümdür. Siz başınıza gələnlər barədə yalansız, tam və aydın 
danışıb, öz ölkənizdə nə səbəblərə görə qorunma imkanından 
məhrum olduqunuz barədə məlumat verməlisiniz. Əgər siz hansısa 
bir hadisəni dəqiq xatırlada bilməyirsinizsə, bunu IND-nin 
əməkdaşına bildirməlisiniz. IND-nin əməkdaşı sizin ölkənizdəki 
ümumi vəziyyətdən xəbərdardır. Ona görə də sizin öz 
vəziyyətininzdən danışmaqınız vacibdir: niyə şəxsən sizin 
qorunmaqa ehtiyacınız var. Mümkün qədər sizin vəziyyətinizlə 
əlaqədar detallardan danışın. Əgər sizin bədənizdə sizin sığınacaq 
barədə xahişinizlə əlaqədar yara izləri və yaxud bununla əlaqədar 
olan fiziki və yaxud ruhi şikayətləriniz varsa, sizin bunu IND-nin 
əməkdaşına danışmaqınız mühümdür. IND bu məlumatın sizin 
xahişinizin cavabına təsir etdiyini zənn etsə, sizin işinizlə bağlı 
məhkəmə-tibb ekspertizası keçirməyi təklif edə bilər. Belə bir 
ekspertizanı siz öz təşəbbüsiniz və öz xərcinizlə də əncam verə 
bilərsiniz. Bu müsahibə zamanı da tərcüməçi hazır olacaq. İstəsəniz 
xahiş edə bilərsiniz ki, VluchtelingenWerk (Qaçqınlara yardım 
Şurasının) nümayəndəsi ətraflı dinləmə zamanı hazır olsun. Bunu 
vəkil yolu ilə də həl edə bilərsiz. Sizə (vəkilinizin vasitəsi ilə) ərtaflı 
dinləmənin bir nüsxəsi çatdırılacaq.

4-cü gün: ətraflı dinləmənin müzakirəsi
Vəkiliniz sizinlə birgə ətraflı dinləmənin nüsxəsini müzakirə 
edəcək. Bu müzakirə zamanı da tərcüməçi sizin söhbətinizin 
tərcüməsinə kömək edir. Əgər bu nüsxədə hansısa məlumat qeyd 
olunmayıbsa və yaxud hansısa bir məlumat düzqün qələmə 
alınmayıbsa, vəkiliniz bu barədə məktub vasitəsi ilə IND-yə 
məlumat verir.

5-ci gün: nəzərdə tutulan qərar
IND sizin sığınacaq iqamət icazəsini
almaq üçün mövcud olan şərtlərə cavab verib-vermədiyiniz barədə 
qərar verir. Bu qərar sizin sığınacaq proseduranızin bundan sonra 
necə davam edəcəyini təyin edir. Mövcud olan imkanlar üçdür:
1. Siz sığınacaq iqamət icazəsinin verilməsi üçün tələb olunan 

şərtlərə cavab verirsiniz. Siz (vəkilinizin vasitəsi ilə) IND-nin sizin 
sığinacaq barədə ərizənizə müsbət cavab verilməsi barədə 
məktub (=sərəncam) alırsınız. Vəkiliniz bunun sizin üçün nə ilə 
nəticələnməsi barədə izahat verir.

2. IND sizin sığınacaq barədə xahişinizə səkkiz gün müddətində 
qərar verə bilmir və araşdirma üçün əlavə vaxta ehtiyac duyur. 
IND sizin sığınacaq barədə ərizənizə Uzadılmış Sığınacaq 
prosedurası çərçivəsində baxacaq. Siz Uzadılmış Sığınacaq 
prosedurasına aid ayrıca broşüra alacaqsınız. 

3. IND sizin sığınacaq iqamət icazəsinin verilməsi üçün tələb 
olunan şərtlərə cavab verməyiniz barədə rədd qərarı çixarır. Siz 
(vəkiliniziz vasitəsi ilə) IND-dən aldıqınız məktubda deyiləcək ki, 
IND sizin sığınacaq barədə ərizənizə rədd cəvabı verməyi 
nəzərdə tutur (=planlaşdırır). Belə bir məktub niyyət məktubu 
adlanır. Məktubda belə bir planlaşdırılmış rədd cavabının 
səbəbləri göstəriləcək və bunun sizin üçün nə ilə nəticələnməsi 
də qeyd olunacaq. Vəkiliniz bu məktubu sizinlə müzakirə 
edəcək.

6-cı gün: rəy
Əgər IND sizin sığınacaq barədə ərizənizə rədd cavabı verməyə 
nəzərdə tutubsa, siz bunu vəkilinizlə müzakirə edə bilərsiniz. Sizin 
vəkiliniz bu barədə sizinlə əvvəlcədən razılaşıb. Bundan sonra 
vəkiliniz IND-yə yazılı rəy göndərə bilər. Bu məktub vasitəsi ilə siz 
IND-nin nəzərdə tutulmuş qərarına rəsmi reaksiya verib, bu qərar 
ilə razı olmamaqınızın səbəblərini bildirirsiniz.

7-ci və 8-ci gün: qərar
Sizin rəyinizi oxuduqdan sonra IND nəzərdə tutulmuş qərarın 
dəyişilməsinə lüzum olması və yaxud olmaması barədə nəticə 
çıxarır. Bu nəticə habelə sizin proseduranın sonrakı qedişatına təsir 
göstərir. IND (vəkilinizin vasitəsi ilə) sizə bu nəticə barədə məlumat 
daşıyan məktub çatdıracaq.Vəkiliniz bunun sizin üçün nə ilə 
nəticələnməsi barədə izahat verəcək. Mümkün olan nəticələr üçdür:
1. Sizin rəyinizi oxuyandan sonra IND nəticəyə gəlir ki, siz sığınacaq 

iqamət icazəsinin verilməsi üçün tələb olunan şərtlərə cavab 
verirsiniz. Siz (vəkilinizin vasitəsi ilə) IND-nin sizin sığinacaq 
barədə ərizənizə müsbət cavab verdiyi barədə məktub 
(=sərəncam) alırsınız. Siz (müvəqqəti olaraq) Nederlandda qalıb 
yaşaya bilərsiniz. Vəkiliniz bunun sizin üçün nə ilə nəticələnməsi 
barədə izahat verir.

2. IND sizin sığınacaq barədə xahişinizə səkkiz gün müddətində 
qərar verə bilmir və araşdirma üçün əlavə vaxta ehtiyac duyur. 
IND sizin sığınacaq barədə ərizənizə Verlengde Asielprocedure 
(Uzadılmış Sığınacaq prosedura) çərçivəsində baxacaq. Siz 
Uzadılmış Sığınacaq prosedurasına aid ayrıca broşüra 
alacaqsınız. 

3. IND sizin sığınacaq iqamət icazəsinin verilməsi üçün tələb olunan 
şərtlərə cavab verməyiniz barədə rədd qərarı çixarır. Sizin 
(vəkilinizin vasitəsi ilə) IND-dən aldıqınız məktubda deyiləcək ki, 
IND sizin sığınacaq barədə ərizənizə rədd cəvabı verməyi nəzərdə 
tutur (=planlaşdırır). Qərara qarşı nə edə biləcəyinizi və

 Hansı geri qayıtma variantları mövcuddur. Məktubda rədd 
cavabının səbəbləri göstəriləcək və bunun sizin üçün nə ilə 
nəticələnməsi də qeyd olunacaq. Vəkiliniz bu məktubu sizinlə 
müzakirə edəcək.
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Ərizənin geri götürülməsi

Siz sığınacaq barədə ərizənizi hər zaman geri götürə bilərsiniz. Bu 
halda məsləhət görünür ki, siz vəkilə və yaxud birbaşa IND-yə 
müraciət edəsiniz. Siz IND-dən sığınacaq barədə ərizənizi geri 
götürəndən sonra, artıq Nederlandda qala bilməzsiniz. Ola bilər ki 
başqa səbəblərə görə buna istisna olunsun, amma bu halda da siz 
qəbul mərkəzlərində qəbul olma haqqını itirirsiniz. Siz sığınacaq 
barədə ərizənizi qeri götürsəniz? Belə halda sizə qarşı giriş 
qadağası tətbiq oluna bilər. Bu o deməkdir ki, sizə Avropanın əksər 
ölkələrinə daxil olmaq və orada qalmaq qadağan olunur. Sığınacaq 
barədə ərizənizi qeri götürəndən sonra, siz yenidən siğanacaq 
barədə ərizə ilə müraciət edə bilərsiniz, hətta sizə qarşı giriş 
qadağası tətbiq olunmuş olsa da.

Siğınacaq prosedurasından sonra

Ümumi sığınacaq prosedurasından sonra siz COA-nın ayrı bir qəbul 
məntəqəsinə köçəcəksiniz. 

İqamət alırsız
IND sizin sığınacaq barədə ərizənizə müsbət cavab versə, siz 
(müvəqqəti olaraq) Nederlandda qalıb yaşaya bilərsiniz. Sizə 
işləmək icazəsi verilir. Sizin ailə üzvüləriniz varsa siz onları yanınıza 
gətirə bilərsiniz. COA sizə mənzil axtarmaqda yardım göstərir. COA 
ilə keçirilən söhbət zamanı sizin məskunlaşmaqınıza aid mühüm 
məlumat qeyd olunacaq. Bunun əsasında siz Nederlandın 
bələdiyələrinin birində səbt olunacaqsınız. Bu bələdiyə sizə uyqun 
olan yaşayış mənzili axtaracaq. Mənzil sizə bircə dəfə təklif 
olunacaq və siz bu təklifi qəbul etməlisiniz. Siz ayrica mənzil 
almayana qədər COA-nın qəbul mərkəzində qala bilərsiniz. 
Sığınacaq barədə ərizənizə müsbət cavab verəndən sonra, IND 
sizin hüquqlarınız və vəzifələriniz barədə sizə məlumat verəcək. 
VluchtelingenWerk-in (Qaçqınlara yardım Şurasının) əməkdaşları sizin 
Nederland cəmiyyətinə inteqrasiya olmaqınıza kömək edə bilərlər. 
Onlar sizə müxtəlif xidmətlərdən istifadə etməyə kömək göstərə 
bilərlər,məsələn: mənzil, iş və yaxud təhsil müəssisəsi axtarmaqda.

İqamət Almırsız
IND sizin sığınacaq barədə ərizənizə rədd cavabı vermiş olsa, siz, 
vəkilinizlə məsləhət etdikdən sonra, Nederlandın məhkəmələrinin 
birinə apellyasiya verə bilərsiniz. Bu o deməkdir ki, siz hakimə
IND-nin qərarı ilə razı olmadıqınızı bildirirsiniz. Ümumiyyətdə 
etirazın nəticəsini gözləməyə Hollandiyada  icazə verilir
Buna icazə verilmirsə, siz də məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz
müraciət proseduru zamanı Hollandiyada qala biləcəyinizi soruşun.
Siz hakimdən xahiş edə bilərsiniz ki, o sizə apellyasiya prosedurası 
müddətində Nederlandda qalmaqa icazə versin. Bu işdə vəkiliniz 
sizə yardım göstərə bilər.

Bundan sonra hakim, sizin sığınacaq ərizənizlə bağlı qəraq verildiyi 
zaman, IND tərəfindən Nederlandın qanunlarının sizə nisbət 
düzgün tətbiq olub-olmamasını təhqiq edəcək.

IND sizin sığınacaq barədə ərizənizə mənfi cavab versə, siz ayrı bir 
qəbul mərkəzinə köçürüləcəksiniz. Prinsip etibarilə, burada sizə 
Nederlandı tərk etmə səfərinin hazırlanmasına 28 gün vaxt verilir. 
Bu müddət bitəndən sonra, siz qəbul mərkəzində qalmaq 
hüququnu itirirsiniz. Sizə sığınacaq axtaranların mərkəzində 
yaşamaqa daha icazə verilmir.

Gəri qayıtma
Siz göstərilən müddətdə özünüz öz ölkənizə qayıtmasanız, siz öz 
ölkənizə məcburi qaytarılacaqsınız. De Dienst Terugkeer en Vertrek 
(Qayıtma və Tərk etmə Xidməti) DT&V öz ölkənizə qayıtmaqınızı 
təşkil etməyə sizə kömək edə bilər. Əgər siz öz ölkənizə könüllü 
qayıtmaq istəsəniz, siz Organisatie voor Migratie (Beynalxalq 
Miqrasiya Təşkilatı) IOM-la əlaqə saxlaya bilərsiniz. IOM sizə yararlı 
praktiki məlumat verməklə yanaşı, ölkəni tərk etməyinizə kömək 
edə bilər. Əksər hallarda IOM sığınacaq mərkəzlərində məsləhət 
saatları təşkil edir. Siz sığanacaq prosedurasından da sonra məlumat 
və dayaq almaq ücün VluchtelingenWerk-ə (Qaçqinlara yardım 
Şurasına) müraciət edə bilərsiniz.

Şəxsi məlumatdan istifadə

Sizə aid müxtəlif məlumat şəxsi məlumat hesab olunur. Bu 
broşuranın tərtibində iştirak edən bütün təşkilatların siyahısı 
aşağıda verilib. Bu təşkilatlar, siz özünüzü təqdim edib sığanacaq 
barədə ərizə verdiyiniz müddətdən, sizin ərizənizə baxıldıqı 
müddətdə, sizin özünüzə və yaxud başqa təşkilatlara, sizə aid 
məlumat əldə etmək məqsədi ilə müraciət edə bilərlər. Bu 
təşkilatlar sizə aid məlumatdan istifadə edib, onu saxlayırlar və 
qanun buna icazaə verən hallarda bu məlumatı başqa təşkilatlarla 
da paylaşa bilərlər. Şəxsi məlumata aid olan qanunlarda müvafiq 
təşkilatlar tərəfindən şəxsi məlumatdan istifadə qaydaları təyin 
olunur. Məsələn, onlar bu məlumatdan ehtiyatla və təhlükəsizlik 
tələblərinə rəayət edərək, istifadə etməlidirlər. Şəxsi məlumata aid 
olan qanunlarda sizin hüquqlarınızda qeyd olunur, məsələn:
• müvafiq təşkilatlarda saxlanılan məlumatla tanış olma haqqı;
•  təşkilatların sizə aid məlumatdan nə tərzdə və nə məqsədlə 

istifadə etmək barədə məlumat almaq haqqı;
•  sizə aid məlumatı hansı təşkilatlarla paylaşılması barədə 

məlumat almaq haqqı; 

Sizə aid olan şəxsi məlumatdan necə istifadə olunması barədə 
əlavə məlumat istəyirsinizsə? Müvafiq təşkilatların saytlarına 
müraciət edə bilərsiniz. 
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Ən çox verilən suallar

Ümumi prosedura nə zaman başlayır?
Ərizənizi verdikdən sonra sizə sığınacaq prosedurasına 
hazırlanmaq üçün ən azı altı gün möhlət verilir. Həqiqətdə sığınma 
prosedurası daha uzun müddətdən sonra da başlaya bilər. COA-nın 
mərkəzlərinin birində qaldıqınız zaman, siz IND-dən birinci 
müsahibəyə dəvət olunmaqınız barədə məktub alacaqsınız.

Mən IND-nin qərarını neçə müddət gözləməliyəm?
Ümumi Sığınacaq prosedurası adətən səkkiz iş günü davam edir. 
Bəzən IND səkkiz gün müddətində qərar çıxara bilmir. Məsələn, 
sığınacaq prosedurası zamanı siz xəstələnsəniz. Bu halda IND sizin 
sığınacaq barədə ərizənizə qərar vermək üçün əlavə altı iş günü 
götürə bilər. Şənbə və bazar günləri IND idarələri adətən bağlı 
olur: deməli bu günlər iş günü sayılmır. Həmçinin IND qərara ala 
bilər ki, sizin ərizənizə Uzadılmış Sığınacaq prosedurası 
çərçivəsində baxsın. Bu halda IND sizin sığınacaq barədə ərizənizə, 
ərizənin verilmə tarixindən sayaraq, ən uzaqı altı ay müddətində 
qərar verəcək. Bu halda siz Uzadılmış Sığınacaq prosedurası 
barədə daha ətraflı məlumat verən ayrıca broşüra alacaqsınız. 

IND altı ay müddətində qərar çıxara bilməsə, bu barədə IND sizə 
məktub göndərəcək. Əgər sizin sığınacaq barədə ərizənin verilmə 
tarixindən altı ay keçib, və IND bu ərizə barədə heç bir qərar 
verməyibsə, və bu barədə siz IND-dən heç bir xəbər 
almayıbsinizsa? Bu halda siz IND-yə məktub yazıb, iki həftə ərzində 
sizin ərizənizə qərar verməyi istəyə bilərsiniz. Vəkiliniz bu işdə sizə 
kömək edə bilər. Sizin vəkilinizin məhkəməyə verdiyi ərizə 
əsasında, hakim qərar verə bilər ki, IND ərizəni qərarsız saxladıqı 
hər günə görə cərimə versin. 

Mən sığınacaq ərizəsi ilə bağlı məlumatı bir qadına danışmaqa 
üstünlük verirəm. Bu mümkündürmi?
Nederlandda siz gündəlik həyatda kişilərər və qadınlar arasında 
baş verə biləcək təmaslardan imtina edə bilməzsiniz. Nederland 
cəmiyyətində kişi və qadınla eyni qaydada rəftar olunur. Biz sizdən 
də belə bir davranışı gözləyirik. Amma siz sizin sığınacaq ərizənizin 
səbəbləri barədə IND-nin qadın əməkdaşı ilə danışmaqa üstünlük 
verirsinizsə, siz bunu birinci dinləmə (=IND ilə birinci müsahibə) 
zamanı bildirməlisiniz. Belə bir halda IND çalışacaq ki, ətraflı 
dinləmə (=ikinci müsahibə) zamanı qadın tərcüməçisinin iştirakı 
təmin olunsun. Siz əlaqədar məlumatı bir kişiyə danışmaqa 
üstünlük verirsiniz? Onda siz bunuda IND-ilə birinci müsahibə 
zamanı bildirə bilərsininz. Bu halda IND çalışacaq ki, ətraflı dinləmə 
zamanı həm IND-nin kişi əməkdaşı həm də bir kişi tərcüməçi hazır 
olsunlar. 

Mən xəstələndiyim halda nə etməliyəm?
Siz xəstə və yaxud hamilə olduqunuzu, tibbi məsləhət məqsədi ilə 
keçiriləcək (Sizin sığınacaq proseduraniz başlanmaqdan əvvəl 
broşürasına bax) müayinə zamanı, orta tibb xidmətçisinə bildirə 
bilərsiniz. Sizin yoluxucu bir xəstəliyiniz varsa, və yaxud belə bir 
xəstəliyin sizdə olmasını zənn edirsinizsə, məsələn: vərəm, qotur, 
B-hepatiti, bunu bildirmək fövqaladə vacibdir. Sizin orta tibb 
xidmətçisinə verdiyiniz məlumat məhrəmanə saxlanılacaq. Sizin 
razılıqınız olmadıqı halda, orta tibb xidmətçisi heç bir zaman sizin 
sağlamlıqınız barədə məlumatı heçkimə verə bilməz. Əgər siz 
sığınacaq prosedurası zamanı xəstələnsəniz, bunu siz COA , IND və 
yaxud VluchtelingenWerk-in (Qaçqinlara yardım Şurasının) 
əməkdaşlarının birinə bildirə bilərsiniz. Onlar sizə lazımı (tibb) 
köməyinin göstərilməsini təmin edə bilərlər. IND və yaxud 
vəkilinizlə müsahibəniz təyin olduqu gün xəstələnsəniz, bu halda 
siz COA-nın əməkdaşından xahiş etməlisiniz ki, o bu barədə IND-yə 
və yaxud sizin vəkilinizə xəbər versin.

Bu broşüranı oxuyandan sonra sizin yenə suallarınız qalıbsa?
Siz bu sualları COA, IND və yaxud VluchtelingenWerk-in 
(Qaçqinlara yardım Şurasının) əməkdaşlarının birinə verə bilərsiniz. 

Şikayətiniz varsa?
Siğınacaq prosedurası ilə məşqul olan bütün təşkilatlar peşəkar və 
diqqətlə işləyirlər. Buna baxmayarq, sizin nəzərinizlə, müəyyən 
təşkilat tərəfindən sizə kifayət qədər yaxşı yanaşılmayıbsa, sizin 
şikayət etməyə haqqınız var. Bu məsələdə vəkiliniz və yaxud 
VluchtelingenWerk-in (Qaçqinlara yardım Şurasının) 
əməkdaşlarından biri sizə kömək edə bilər.



Bu broşüra aşağıda qeyd olunan təşkilatların birgə nəşridirr:
Sığınacaq axtaranların qəbulu Mərkəzi İdarəsi (COA)
Qayıtma və Tərk etmə Xidməti (DT&V) 
İmmiqrasiya və Naturalizasiya xidməti (IND)
Hüquqi yardım Kollegiyası  (RVR)
Nederlandın Qaçqınlara yardım Şurası (VWN)
Əcnəbilər Polis, Şəxsiyyət və İnsan Alveri İdarəsi (AVİM)
Royal Hollandiya Marechaussee (KMar)
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (IOM) 

Sifarişçi:
Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Migratiebeleid 
(Nederlandın Təhlükəsizlik və Ədliyə Nazirliyinin, Miqrasiya siyasəti 
müdiriyyəti) www.rijksoverheid.nl 

Bu nəşrin məzmununn əsasında heç bir hüquqlar əldə edilə bilməz. 
Əgər tərcümə şərh fərqlərinə yol verirsə, bu halda üstünlük 
Nederlandca yazılmış nüsxəyə verilir.
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