
Ինչո՞ւ եք դուք ստանում այս բրոշյուրը
Դուք ապաստան եք խնդրել Նիդերլանդներում։ Սակայն 
օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող ոստիկանության (AVIM) և/կամ 
Թագավորական սահմանային ոստիկանության քննությունից պարզվում 
է, որ, հնարավոր է, այլ երկիր է պատասխանատու ձեր ապաստանի 
հայցը քննարկելու համար։
Այս բանի համար կարող են տարբեր պատճառներ լինել։ Օրինակ.

• Դուք փաստաթղթեր եք ներկայացրել օտարերկրացիների հարցերով 
զբաղվող ոստիկանությանը կամ Թագավորական սահմանային 
ոստիկանությանը։ Այս փաստաթղթերից պարզվում է, որ դուք մինչև 
Նիդերլանդներ գալը մեկ այլ եվրոպական երկրում եք եղել, կամ դուք 
ունեք այցեքարտ մեկ այլ եվրոպական երկրի համար։ 
Դրա պատճառով այդ երկիրը կարող է պատասխանատու լինել ձեր 
ապաստանի հայցի քննարկման համար։

• Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող ոստիկանությունը կամ 
Թագավորական սահմանային ոստիկանությունը վերցրել է ձեր 
մատնահետքերը և ստուգել, թե արդյոք դրանք արդեն հանդիպել են 
Eurodac կամ EUVIS հենքում։ Սրանք տվյալների բազաներ են, 
որոնցում գրանցված են բոլոր այն մարդկանց մատնահետքերը, ովքեր 
որևէ եվրոպական երկրից ապաստան կամ այցեքարտ են խնդրել։ Այս 
կերպ քննվում է, թե արդյոք դուք նախկինում դիմել եք արդեն մեկ այլ 
եվրոպական երկրի՝ ապաստանի կամ այցեքարտի համար։ Դրա 
պատճառով այս երկիրը կարող է պատասխանատու լինել ձեր 
ապաստանի հայցի քննարկման համար։

Այժմ IND-ն սկսում է քննել, թե իսկապես մեկ այլ երկիր է 
պատասխանատու ապաստանի ձեր դիմումի քննարկման համար։ Այս 
պատճառով ապաստանի ձեր ընթացակարգը այլ կերպ է ընթանալու, 
քան նկարագրված է «Մինչև ձեր ապաստանի ընթացակարգի սկսվելը» և 
«Ձեր ապաստանի ընթացակարգը» բրոշյուրներում։ Սույն բրոշյուրում 
դուք կկարդաք, թե ինչումն է տարբերությունը։ 
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Հարցազրույցը

IND-ի աշխատակցի հետ դուք պաշտոնական հարցազրույց 
կունենաք ձեր ինքնության, ազգության, ճամփորդության ուղու 
վերաբերյալ։ Աշխատակիցը ձեզ կհայտնի ձեր փաստաթղթերին 
և մատնահետքերին վերաբերող քննության արդյունքների 
մասին։ IND-ի աշխատակիցը սրանց վերաբերյալ մի շարք 
հարցեր կտա ձեզ։ Այս հարցերը չեն լինի այն մասին, թե ինչու 
եք դուք լքել ձեր երկիրը։ Այս զրույցի ընթացքում դուք կարող 
եք հայտնել, թե ինչու եք կարծում, որ Նիդերլանդները պետք է 
քննարկի ձեր ապաստանի հայցադիմումը, և որոնք են ձեր 
հավանական առարկությունները այլ երկիր փոխադրվելու դեմ։

IND-ի հարցազրույցի ժամանակ ներկա է լինելու թարգմանիչ։ 
IND-ի աշխատակիցը հարցերը տալիս է նիդերլանդներեն։ 
Թարգմանիչը թարգմանում է այս հարցերը ձեզ համար 
հասկանալի լեզվով։ Թարգմանիչը նիդերլանդերեն է 
թարգմանում նաև ձեր պատասխանները։ Թարգմանիչը 
անկախ է և որևէ ազդեցություն չունի ապաստանի ձեր հայցի 
որոշման վրա։ Եթե դուք և թարգմանիչը միմյանց լավ չեք 
կարողանում հասկանալ, ապա հայտնեք այս մասին։ Այդ 
ժամանակ IND-ի կողմից մեկ այլ թարգմանիչ կնշանակվի։ 
Կարևոր է, որ թյուրիմաց տեղեկություններ չգրանցվեն՝ 
հարցերը լավ չհասկանալու հետևանքով:

Այս հարցազրույցից հետո IND-ն քննարկում է, թե արդյոք մեկ 
այլ երկիր է պատասխանատու ձեր ապաստանի դիմումի 
քննարման համար։ Այս քննարկման արդյունքը որոշում է, թե 
ինչպես կշարունակվի ձեր ապաստանի ընթացակարգը։ Կա 
երկու հնարավորություն.
1. IND-ն եզրահանգում է, որ ձեր ապաստանի ընթացակարգի 
քննարկման համար պատասխանատու է Նիդերլանդները։ Ձեր 
ապաստանի ընթացակարգն այս դեպքում ընթանում է ինչպես 
նկարագրված է «Ձեր ապաստանի ընթացակարգը» բրոշյուրում։
2. IND-ն եզրահանգում է, որ մեկ այլ երկիր է 
պատախանատում ձեր ապսատանի ընթացակարգի 
քննարկման համար։ Այնուհետև IND-ն առաջարկում է այդ 
մյուս երկրին իր վրա վերցնելու ձեր ապաստանի 
ընթացակարգի քննարկումը։ Ստորև դուք կարող եք կարդալ, 
թե ինչպես է շարունակվում այս դեպքում ձեր դուբլինյան 
ընթացակարգը Նիդերլանդներում։

Նախնական որոշում

Դուք (ձեր փաստաբանի միջոցով) IND-ից նամակ եք ստանում, 
որում գրված է, որ IND-ն նախնական որոշում է կայացրել 
(այսինքն՝ մտադիր է), որ ձեր ապաստանի հայցը չքննարկվի։ 
Սա նշանակում է, որ IND-ն ձեր ապաստանի դիմումը ըստ 
գործի բնույթի չի քննարկելու, այլ որ, դա մեկ այլ երկիր պետք է 
անի։ Նամակում գրված է կլինի նաև այս նախնական որոշումն 
ընդունելու պատճառները, և թե ինչ հետևանքներ ունի սա ձեզ 
համար։

Հարցազրույցի քննարկում և կարծիք

Ձեր փաստաբանը կքննարկի ձեզ հետ հարցազրույցի 
զեկուցագիրը և նախնական որոշումը։ Այս զրույցի ժամանակ 
նույնպես թարգմանիչն օգնում է թարգմանելու այն ամենն, ինչ 

ասում եք դուք և ձեր փաստաբանը։ Երբ զեկուցագրում որևէ 
բան բացակայում է կամ ճիշտ չի գրանցված, ապա ձեր 
փաստաբանը այդ մասին նամակով հայտնում է IND-ին։ Ձեր 
փաստաբանը կարող է նաև IND-ին գրավոր կարծիք ուղարկել։ 
Սա մի նամակ է, որով դուք պաշտոնապես արձագանքում եք 
IND-ի նախնական որոշմանը և հայտնում եք, թե ինչու դուք 
համաձայն չեք դրա հետ։

IND-ի որոշումը

Նախնական որոշման մասին ձեր արձագանքը ( կարծիքը) 
ընթերցելուց հետո IND-ն քննարկում է, թե արդյոք պետք է 
նախնական որոշումը փոփոխել։ Այս քննության արդյունքը 
կրկին որոշիչ է, թե ինչպես կշարունակվի ձեր ապաստանի 
ընթացակարգը։ Կա երկու հնարավորություն.
1. IND-ն մնում է այն կարծիքին, որ ձեր ապաստանի հայցի 

քննարկման համար պատասխանատու է մեկ այլ երկիր։ Այս 
մյուս երկիրը պատրաստ է ձեր ապաստանի հայցը քննարկել։ 
Դուք ստանում եք (փաստաբանի միջոցով) IND-ից նամակ 
(վճիռ), որում գրված է, որ ձեր ապաստանի դիմումը չի 
քննարկվելու։ Այս նամակում նաև գրված կլինի, որ այս 
որոշման պատճառները , և թե ինչ հետևանքներ ունի սա ձեզ 
համար։ Ձեր փաստաբանը ձեզ հետ քննարկում է այս 
նամակը։

2. Ձեր արձագանքը ( կարծիքը) ընթերցելուց հետո IND-ն 
գտնում է, որ, այնուամենայնիվ, ձեր ապաստանի հայցի 
քննարկման համար պատասխանատու է Նիդերլանդները։ 
Այնուհետև IND-ն ձեր ապաստանի դիմումը քննարկում է 
ապաստանի ընդհանուր ընթացակարգում։ Դուք կստանաք 
մեկ այլ բրոշյուր ապաստանի այս ընդհանուր ընթացակարգի 
մասին։

Դուբլինյան որոշումից հետո

Եթե ձեր ապաստանի հայցի քննարկման համար 
պատասխանատու է մեկ այլ երկիր, ապա IND-ն դիմում է մյուս 
երկրին, որպեսզի այն քննարկման ընդունի ձեր ապաստանի 
հայցը։ Սա կոչվում է «ընդունման կամ հետ ընդունման դիմում»։ 
Երբ այս երկիրը համաձայնում է այս դիմումի հետ, ապա IND-ն 
դիմում է Վերադարձի և մեկնման ծառայությանը, որպեսզի 
կազմակերպվի ձեր մեկնումը դեպի այդ երկիր։Սա նշանակում 
է, որ ձեզ տեղափոխելու են այդ երկիր։ Այն տեղի կունենա մյուս 
երկրի կողմից ընդունման կամ հետ ընդունման դիմումի հետ 
համաձայնելուց հետո ոչ ուշ, քան վեց ամսում։ Դուք կարող եք 
ձեր փաստաբանի հետ քննարկելուց հետո բողոքարկել ձեր 
ապաստանի դիմումի քննարկումը այլ երկիր տեղափոխելու 
IND-ի որոշման դեմ։ Սա նշանակում է, որ դուք պաշտոնապես 
հայտնում եք դատավորին, որ դուք համամիտ չեք IND-ի 
որոշման հետ։ Սկզբունքորեն դուք իրավունք չունեք դատավորի 
վճռին սպասելու Նիդերլանդներում։ Դուք կարող եք ճշտել 
դատավորից, թե արդյոք իրավունք ունեք բողոքարկման 
ընթացակարգի ժամանակահատվածում մնալ 
Նիդերլանդներում։ Ձեր փաստաբանը կօգնի ձեզ դիմել 
դատավորին այս հարցով։ Այնուհետև դատավորը քննում է, թե 
արդյոք IND-ն նիդերլանդական օրենքը և դուբլինյան որոշումը 
ճիշտ է կիրառել ձեր ապաստանի դիմումի վերաբերյալ որոշում 
կայացնելիս։ 
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Փախստականների ընդունելության կենտրոնական մարմինը 
(COA) հոգ է տանում Նիդերլանդներում փախստականների 

ընդունելության և ընդունելության ընթացքում ուղեկցելու համար։ 

COA-ն հոգ է տանում, որպեսզի դուք կացարան, կերակուր և 

հիվանդության ծախսերի ապահովագրություն ստանաք։ Դուք կարող 

եք նաև դիմել COA-ին, որպեսզի օգնի ձեզ կապ հաստատելու բժշկի 

հետ։ COA-ն անկախ կազմակերպություն է և ձեր ապաստանի դիմումի 

վերաբերյալ որոշում չի կայացնում։ 

Փախստականների առողջապահության կենտրոնը (GC A) 

մի կազմակերպություն է, ուր դուք ներկայանում եք, երբ հիվանդ եք 

կամ բժշկական օգնության կարիք ունեք։ GC A-ն ձեզ օգնում է ձեր 

բժշկական հարցերով և կարող է ձեզ խորհուրդ տալ ձեր առողջության 

վերաբերյալ կամ ձեզ համար հանդիպում նշանակել որևէ 

բուժհաստատության ասիստենտի, Հոգեբուժական խնամատարության 

(GGZ) խորհրդատուի, սանիտարի կամ տնային բժշկի հետ։ GC A-ն 

գտնվում է COA-ի ընդունելության յուրաքանչյուր կետում կամ դրա 

մոտակայքում։ Դուք կարող եք նաև զանգահարել շուրջօրյա 
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Նիդերլանդների Փախստականների աջակցության կենտրոնը 
մարդու իրավունքների անկախ մի կազմակերպություն է և ստեղծված է 

փախստականների շահերը պաշտպանելու համար։ Փախստականների 

աջակցության կենտրոնը ձեզ տեղեկություններ է տրամադրում և 

բացատրում ապաստանի գործընթացը, տեղեկացնում է և օժանդակում 

անձամբ ձեզ այս ընթացակարգի ժամանակ և միջնորդում այլ 

կազմակերպությունների հետ խնդիրներ ունենալիս։ Կենտրոնը սերտ 

համագործակցում է ձեր փաստաբանի հետ։ Փախստականների 

աջակցության կենտրոնը ձեր ապաստանի դիմումի վերաբերյալ որոշում 

չի կայացնում։

Իրավական աջակցության խորհուրդը 
հոգ է տանում, որպեսզի դուք ստանաք փաստաբանի օգնություն, երբ 

դուք ինքներդ չեք կարող վճարել։ Իրավական աջակցության խորհուրդը 

վարձատրում է այս փաստաբանին ձեզ ցուցաբերած օգնության 

համար։ Փաստաբանը չի ծառայում Իրավական աջակցության 

խորհրդում։ Փաստաբանը անկախ իրավական աջակցություն 

տրամադրող է, ով աջակցում է ձեզ ձեր ապաստանի ընթացակարգում։

Միգրացիայի և հպատակագրման ծառայությունը (IND) 

Նիդերլանդների Անվտանգության և արդարադատության 

նախարարության բաժանմունքներից մեկն է։ IND-ի աշխատակիցները 

ձեզ հետ զրույցներ են վարում ձեր ինքնության, ազգության, 

ճամփորդության ուղու և ձեր երկրից մեկնելու պատճառների 

վերաբերյալ։ Նրանք քննում են ձեր անձնական պատմությունը և ձեր 

երկրի իրավիճակը։ Դրանից հետո նրանք որոշում են, արդյոք դուք 

կարող եք (ժամանակավորապես) մնալ Նիդերլանդներում թե պետք է 

վերադառնաք ձեր սեփական երկիր։

IND-ի մասնաշենքերում և COA-ի ընդունելության կենտրոններում կան 

հսկիչներ։ Դուք նրանց կճանաչեք իրենց համազգեստից։ Նրանց 

ներկայությունը ձեր անվտանգության համար է։ Դուք կարող եք նաև 

նրանց հարցեր տալ, թե ինչն է թույլատրվում կամ չի թույլատրվում 

IND-ի և COA-ի մասնաշենքերում և տարածքներում։ Այս հսկիչները 

ազդեցություն չունեն ձեր ապաստանի դիմումի որոշման վրա։

Վերադարձի և մեկնման ծառայությունը (DT&V) 

Նիդերլանդների Անվտանգության և արդարադատության 

նախարարության բաժանմունքներից մեկն է։ Եթե ձեր ապաստանի 

դիմումը մերժվում է IND-ի կողմից, DT&V-ի աշխատակիցն օգնում է 

ձեզ կազմակերպել վերադարձը դեպի ձեր երկիր։

Միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը (IOM) 

անկախ կազմակերպություն է, որն օժանդակում է աշխարհում սփռված 

գաղթականներին։ IOM-ը կարող է օգնել, երբ դուք կամենում եք 

ինքնուրույն լքել Նիդերլանդները։ IOM-ը տալիս է գործնական 

տեղեկություն վերադարձի և վերաինտեգրման վերաբերյալ և ուղեկցում 

է ձեզ Նիդերլանդներից ձեր մեկնումը կարգավորելու ժամանակ։ Դուք 

կարող եք խնդրել Փախստականների աջակցության կենտրոնի 

աշխատակցին կամ ձեր փաստաբանին այս հարցում ձեզ օգնելու 

համար։ 

Ի՞նչ կազմակերպությունների հետ դուք կառնչվեք
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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

Որտե՞ղ եմ ես ապրելու դուբլինյան ընթացակարգի 
ժամանակ
Ներկայանալու ընթացակարգն անցնելուց հետո դուք ապրելու 
եք փախստականների կենտրոններից մեկում։ Եթե IND-ն 
հետագայում այնուհանդերձ որոշում կայացնի ձեր հայցը 
քննարկել ըստ գործի էության, ապա ձեզ կտեղափոխեն 
այսպես կոչված գործընթացային կացարան (POL), և ձեզ 
համար կկիրառվի ապաստանի ընդհանուր ընթացակարգը։

Ունե՞ք հարցեր այս բրոշյուրը կարդալուց հետո 
Դուք կարող եք այդ հարցերը տալ ձեր փաստաբանին կամ 
COA-ի, IND-ի կամ Փախստականների աջակցության 
կենտրոնի աշխատակիցներից մեկին։

Որևէ բողոք ունե՞ք 
Բոլոր կազմակերպությունները, որոնք ներգրավված են 
ապաստանի ընթացակարգում, փորձում են աշխատել 
պրոֆեսիոնալ և հոգատար կերպով: Սակայն եթե դուք գտնում 
եք, որ որևէ կազմակերպություն ձեր նկատմամբ ոչ ճիշտ 
վերաբերմունք է ցուցաբերել, ապա դուք կարող եք բողոքել: 
Նման հարցում ձեզ կարող է օգնել ձեր փաստաբանը կամ 
Փախստականների աջակցության կենտրոնի 
աշխատակիցներից մեկ։
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