
Ինչո՞ւ եք դուք ստանում այս բրոշյուրը
Դուք ապաստան եք խնդրել Նիդերլանդներում: Միգրացիայի և 
հպատակագրման ծառայությունը (IND) քննարկում է, թե արդյոք 
դուք բավարարում եք փախստականի կացության կարգավիճակի 
իրավունքի պահանջները: Ապաստանի ընդհանուր ընթացակարգը 
տևում է ութ օր:
Ձեր պարագայում IND-ն ավելի շատ ժամանակի կարիք ունի 
քննությունն անցկացնելու համար: Այդ պատճառով IND-ն ձեր 
ներկայացրած ապաստանի հայցի հետագա քննություն 
կանցկացնի ապաստանի երկարացված ընթացակարգի միջոցով: 
Այս բրոշյուրում դուք կկարդաք, թե ինչ է տեղի ունենում 
ապաստանի երկարացված ընթացակարգի ժամանակ:
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Ապաստանի ընթացակարգը

Դուք արդեն զրույցներ եք ունեցել IND-ի հետ ձեր անձնական 
տվյալների վերաբերյալ և թե ինչ ճանապարհով եք եկել 
Նիդերլանդներ: Հավանաբար ձեր երկրորդ հարցազրույցը 
IND-ի հետ ձեր երկրից մեկնելու պատճառի վերաբերյալ 
նունպես արդեն կայացել է: Եթե IND-ն ձեզ այլևս հարցեր չունի 
տալու, ապա դուք կարիք չունեք ապաստանի երկարացված 
ընթացակարգի ժամանակ գալ IND-ի գրասենյակ: Եթե IND-ի 
հետ դուք դեռ երկրորդ զրույցը չի կայացել կամ IND-ն դեռ 
ցանկանում է ձեզ հարցեր տալ, ապա նրանք ձեզ հետ կապ 
կհաստատեն լրացուցիչ զրույցի համար: Ապաստանի 
երկարացված ընթացակարգի ժամանակ նույնպես դուք 
կստանաք փաստաբանի անվճար օգնություն: Դուք կարող եք 
ձեր ներկայացրած ապաստանի դիմումի քննակման 
պատասխանին սպասել Նիդերլանդներում: Այս 
ժամանակահատվածում դուք կբնակվեք Փախստականների 
ընդունելության կենտրոնական մարմնի (COA) կողմից 
հատկացվող ընդունելության կետերից մեկում: Հավանաբար 
դա կլինի մեկ այլ բնակավայրում, ոչ որտեղ դուք հիմա մնում 
եք: 

Նախնական որոշում
Վեց ամսվա ընթացքում դուք նամակ կստանաք IND-ի կողմից 
կատարված քննության արդյունքի մասին տեղեկություններով: 
Կա երկու հնարավորություն. 
1. Դուք բավարարում եք փախստականի կացության 

կարգավիճակի իրավունքի պահանջները: Դուք (ձեր 
փաստաբանի միջոցով) IND-ից կստանաք նամակ (վճիռ), 
որտեղ գրված է, որ ձեր ներկայացրած ապաստանի հայցը 
բավարարվել է:  
Դուք կունենաք իրավունք Նիդերլանդներում 
(ժամանակավորապես) մնալու համար: Ձեր փաստաբանը 
կբացատրի, թե ինչ հետևանքներ կունենա սա ձեզ համար: 

2. IND-ն եզրակացնում է, որ դուք չեք բավարարում 
փախստականի կացության իրավունքի պահանջները: IND-ի 
նամակում գրված է, որ IND-ն ծրագրել է (այսինքն՝ մտադիր 
է) մերժել ձեր ներկայացրած ապաստանի դիմումը: Այս 
նամակում նաև գրված են նախնական մերժման 
պատճառները, և թե ինչ հետևանքներ սա կունենա ձեզ 
համար: Ձեր փաստաբանը կքննարկի այս նամակը ձեզ հետ: 

Կարծիք
Եթե IND-ն որոշել է (այսինքն՝ մտադիր է) մերժել ձեր 
ապաստանի հայցը, ապա դուք այս նախնական որոշումը 
քննարկում եք ձեր փաստաբանի հետ: 
Ձեր փաստաբանն այնուհետև գրավոր արձագանք (կարծիք) է 
ուղարկում IND-ին: Սա նամակ է, որտեղ դուք պաշտոնապես 
կարող եք արձագանքել IND-ի նախնական որոշմանը և 
հայտնել, թե ինչու դուք համամիտ չեք այդ նախնական 
որոշման հետ:

Որոշում
Ձեր արձագանքը ( կարծիքը) կարդալուց հետո IND-ն քննում է, 
թե արդյոք նախնական որոշումը պետք է փոփոխել: Այս 
քննության արդյունքը կրկին որոշիչ է, թե ինչպիսի հետագա 
ընթացք կունենա ձեր ապաստանի դիմումը: IND-ն այս 
քննարկման արդյունքը նամակի տեսքով հայտնում է ձեր 
փաստաբանին: Ձեր փաստաբանը կբացատրի, թե սա ինչ 
հետևանքներ կունենա ձեզ համար: 
Կա երկու հնարավորություն. 
1. Ձեր կարծիքը կարդալուց հետո IND-ն գտնում է, որ, 

այնուամենայնիվ, դուք բավարարում եք փախստականի 
կացության կարգավիճակի իրավունքի պահանջները: Դուք 
(ձեր փաստաբանի միջոցով) կստանաք նամակ (վճիռ) 
IND-ից, որտեղ գրված է, որ ձեր ներկայացրած ապաստանի 
դիմումը բավարարվել է: Դուք իրավունք կունենաք 
(ժամանակավորապես) բնակվելու Նիդերլանդներում: Ձեր 
փաստաբանը կբացատրի, թե ինչ հետևանքներ սա կունենա 
ձեզ համար:

2. IND-ն շարունակում է գտնել, որ դուք չեք բավարարում 
փախստականի կացության կարգավիճակի իրավունքի 
պահանջները: Դուք (ձեր փաստաբանի միջոցով) կստանաք 
նամակ (վճիռ) IND-ից, որտեղ գրված է, որ ձեր 
ներկայացրած ապաստանի դիմումը մերժվել է: Այս 
նամակում նաև գրված են մերժման պատճառները, և թե ինչ 
հետևանքներ սա կունենա ձեզ համար: Ձեր փաստաբանը 
կքննարկի այս նամակը ձեզ հետ: 
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հետո

Եթե IND-ն բավարարում է ձեր ներկայացրած ապաստանի 
դիմումը, ապա դուք իրավունք եք ստանում 
(ժամանակավորապես) բնակվելու Նիդերլանդներում: Դուք 
ստանում եք կացության, կարգավիճակ, աշխատելու 
թույլտվություն և, որոշ դեպքերում, կարող եք Նիդերլանդներ 
կանչել ձեր ընտանիքի անդամներին:
 COA-ն նաև միջնորդում է բնակարան փնտրելիս: COA-ի հետ 
զրույցի ժամանակ գրի կառնվեն կարևոր տեղեկություններ ձեր 
կացարանային պայմանների վերաբերյալ: Այս տվյալների 
հիման վրա դուք կկցվեք Նիդերլանդների որևէ համայնքի: 
Այնուհետև այդ համայնքը ձեզ համար կփնտրի 
համապատասխան բնակարան: Այս կացարանային առաջարկը 
մեկ անգամ է տրվում, և դուք պետք է ձեր համաձայնությունը 
տաք այդ առաջարկին: Դուք իրավունք ունեք բնակվել COA-ի 
ընդունելության կենտրոնում, մինչև կունենաք ձեր առանձին 
կացարանը: Ապաստանի դիմումի բավարարումից հետո IND-ն 
կտեղեկացնի ձեր իրավունքների մասին, ինչպես օրինակ ձեր 
երկրում մնացած ձեր ընտանիքի անդամներին կանչելու 
վերաբերյալ, և ձեր պարտականությունների վերաբերյալ: 
Փախստականների աջակցության կենտրոնի 
(VluchtelingenWerk) աշխատակիցները կարող են ձեզ օգնել 
Նիդերլանդական հասարակության մեջ ինտեգրվելու և 
ընտանեկան վերամիավորման ընթացակարգի հետ կապված 
հարցերում: Նրանք կօգնեն ձեզ տարբեր հաստատություններ 
տանող ճանապարհ գտնելու հարցում, օրինակ՝ բնակարան, 
կրթություն կամ աշխատանք գտնելու համար: 

Եթե IND-ն մերժում է ձեր ապաստանի դիմումը, ապա դուք 
կարող եք ձեր փաստաբանի հետ խորհրդակցելով բողոքարկել 
այս որոշումը նիդերլանդական դատարանում: Դա նշանակում 
է, որ դուք դատավորին պաշտոնապես հայտնում եք, որ դուք 
համամիտ չեք IND-ի որոշման հետ: Այդ դեպքում դատավորը 
քննում է, թե արդյոք IND-ն ճիշտ է կիրառել նիդերլանդական 
օրենքը ձեր ներկայացրած ապաստանի դիմումի վերաբերյալ 
որոշում կայացնելիս: Որոշ դեպքերում դուք իրավունք ունեք 
սպասել դատավորի որոշմանը: Այլ դեպքերում դուք կարող եք 
հայցադիմում ներկայացնել դատարան բողոքարկման 
ընթացակարգի ժամանակահատվածում Նիդերլանդներում 
գտնվելու իրավունք ստանալու համար: Ձեր փաստաբանը 
կօգնի ձեզ դիմել դատավորին այս հարցով: 

Եթե IND-ն մերժում է ձեր ապաստանի դիմումը, ապա դուք, 
ամենայն հավանականությամբ, կտեղափոխվեք 
փախստականների մեկ այլ կենտրոն: Այստեղ դուք 
կպատրաստվեք ձեր երկիր վերադառնալուն: IND-ի որոշման 
մեջ գրված է, ինչ ժամանակահատվածում դուք պետք է մեկնեք 
Նիդերլանդներից: Այդ ժամկետի ավարտից հետո դուք այլևս 
կացարանի իրավունք չունեք: Դուք այլևս իրավունք չունեք 
բնակվել փախստականների կենտրոնում:

Դուք ինքներդ եք պատասխանատու ձեր երկիր վերադառնալու 
համար: Եթե դուք ինքնուրույն չեք մեկնում նշված ժամկետում, 
ապա հնարավոր է, որ դուք ստիպողաբար արտաքսվեք ձեր 
երկիր: 

Ապաստանի ընթացակարգի ավարտից հետո նույնպես դուք 
կարող եք դիմել Փախստականների աջակցության կենտրոնին 
աջակցություն և տեղեկատվություն ստանալու համար 
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Եթե դուք կամավոր եք ցանկանում վերադառնալ ձեր 
երկիր, ապա կարող եք կապ հաստատել Միգրացիայի 
միջազգային կազմակերպության հետ ( IOM): IOM-ը 
կարող է ձեզ գործնական տեղեկություններ 
տրամադրել և աջակցել ձեր մեկնման հարցում: 
Հաճախ IOM-ն ունենում է ընդունելության ժամեր 
փախստականների կենտրոնում:

Անվտանգության և արդարադատության 
նախարարության Վերադարձի և մեկնման 
ծառայությունը (DT&V) օգնում է ձեզ ձեր մեկնումը 
կազմակերպելու հարցերում: IND-ի կողմից ձեր 
ապաստանի դիմումը մերժվելու դեպքում դուք 
կստանաք մեկ այլ տեղեկատվական գրքույք՝ ձեր 
հայրենիք վերադառնալու վերաբերյալ:



Այս տեղեկատվությունը հետևյալ կազմակերպություն-
ների միասնական հրապարակումն է.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers  |  www.coa.nl
Փախստականների ընդունելության կենտրոնական 
մարմին
Dienst Terugkeer en Vertrek  |  www.dienstterugkeerenvertrek.nl
Վերադարձի և մեկնման ծառայություն
Immigratie- en Naturalisatiedienst  |  www.ind.nl
Միգրացիայի և հպատակագրման ծառայություն
Raad voor Rechtsbijstand  |  www.rvr.org
Իրավական աջակցության խորհուրդ
VluchtelingenWerk Nederland  |  www.vluchtelingenwerk.nl
Նիդերլանդների փախստականների աջակցության 
կենտրոն

Ministerie van Veiligheid en Justitie, directie Migratiebeleid  
www.rijksoverheid.nl
Հրապարակվել է Անվտանգության և արդարադատության 
նախարարության Միգրացիայի վարչության 
հանձնարարությամբ: 

Այս հրատարակման բովանդակությունը չի կարող ձեզ 
իրավունքներ վերապահել: Եթե թարգմանությունը 
առաջացնում է մեկնաբանությունների տարբերություններ, 
ապա գերակայում է նիդերլանդերեն տարբերակը:

Հաճախ տրվող հարցեր

Ի՞նչ կլինի, եթե դուք չներկայանաք IND-ի զրույցին: 
Հնարավոր է, որ դուք չկարողանաք ներկայանալ IND-ի կողմից 
նշանակված հանդիպմանը: Այդ դեպքում դուք պետք է ունենաք 
ծանրակշիռ պատճառ: Այդ մասին դուք պետք է ձեր 
փաստաբանի միջոցով տեղեկացնեք IND-ին: Եթե IND-ն գտնի, 
որ դուք իսկապես ունեք հարգելի պատճառ, ապա կնշանակվի 
նոր հանդիպում: Առանց հիմնավոր պատճառի IND-ի 
նշանակված հանդիպմանը չներկայանալը կարող է 
հետևանքներ ունենալ ձեր ապաստանի հայցի համար: 

Որքա՞ն ժամանակ է տևում IND-ի քննարկումը: 
IND-ն պետք է որոշում կայացնի վեց ամսվա ընթացքում ՝ ձեր 
ապաստանի հայցը ներկայացնելուց հետո: Երբեմն IND-ն 
իրավունք ունի երկարաձգել որոշման ժամանակահատվածը 
լրացուցիչ քննություն անցկացնելու համար: Եթե IND-ն չի 
կարողանում վեց ամսվա ընթացքում որոշում կայացնել, ապա 
դուք այդ մասին լուր եք ստանում IND-ից: Եթե IND-ն ձեր 
ապաստանի դիմումին հաջորդող վեց ամիսների ընթացքում 
ձեզ դեռ որոշում չի ուղարկել և, դուք այդ մասին լուր չեք 
ստացել IND-ից, ապա դուք կարող եք IND-ից նամակով 
պահանջել, որ ձեր ապաստանի դիմումի վերաբերյալ որոշում 
կայացվի երկու շաբաթվա ընթացքում: Ձեր փաստաբանը 
կարող է օգնել ձեզ այս հարցում: Ձեր փաստաբանի 
հայցադիմումի հիման վրա դատավորը կարող է վճռել, որ 
IND-ն պետք է տույժ վճարի յուրաքանչյուր օրվա համար, քանի 
դեռ դիմումի վերաբերյալ որոշում չի կայացվել:
Բրոշյուրը կարդալուց հետո ունե՞ք հարցեր:
Դուք կարող եք այս հարցերը տալ ձեր փաստաբանին կամ 
COA-ի, IND-ի կամ Փախստականների աջակցության 
կենտրոնի աշխատակիցներից մեկին:

Բրոշյուրը կարդալուց հետո ունե՞ք հարցեր:
Դուք կարող եք այս հարցերը տալ ձեր փաստաբանին կամ 
COA-ի, IND-ի կամ Փախստականների աջակցության 
կենտրոնի աշխատակիցներից մեկին:

Ունե՞ք որևէ բողոք:
Բոլոր կազմակերպությունները, որոնք ներգրավված են 
ապաստանի ընթացակարգում, փորձում են աշխատել 
պրոֆեսիոնալ և հոգատարությամբ: Սակայն եթե դուք գտնում 
եք, որ որևէ կազմակերպություն ձեզ ոչ ճիշտ վերաբերմունք է 
ցուցաբերել, ապա կարող եք բողոք ներկայացնել: Ձեր 
փաստաբանը կամ Փախստականների աջակցության կենտրոնի 
աշխատակիցներից մեկը կարող է ձեզ օգնել նման հարցում:
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