
Ինչո՞ւ է տրվումում այս բրոշյուրը
Դուք դիմել եք Նիդերլանդներում ապաստանստանալու համար:. Բայց հնարավոր է, 
որ մեկ այլ եվրոպական երկիր տա իր գնահատեք այն մասին՝ դուք արդյո՞ք 
ապաստանի իրավունք ունեք, թե ոչ, և թե ո՞ր եվրոպական երկիրն է 
պատասխանատու ձեր ապաստանի հայցի որոշվման հարցում ՝ ըստ Դուբլինի 
կանոնակարգի: Դուբլինի կանոնակարգում նշվում է, որ մի երկիրն է 
պատասխանատու ապաստանի դիմումի հարցում: Այն դեպքում, երբ.
•  Օտարերկրացին առաջին անգամ է այս երկրում դիմում ապաստան ստանալու  

համար
• Օտարերկրացին այս երկրով ապօրինի կերպով է մտել Եվրոպա
• Օտարերկրացին վիզա է ստացել այս երկրում:

Օտարերկրացիների ոստիկանությունը (AVIM) և/կամ Նիդերլանդների 
թագավորության սահմանապահ ոստիկանությունը կհետաքննի այն, թե հնարավոր 
է, որ եվրոպական մեկ այլ երկիր է պատասխանատուն այդ հարցում: 
Օտարերկրացիների ոստիկանության և / կամ Նիդերլանդների թագավորության 
սահմանապահ ոստիկանության աշխատակիցները:
•  Վերցրել են ձեր փաստաթղթերը հետաքննության համար: Նրանք կստուգեն, թե 

դուք Նիդերլանդներ գալուց առաջ մեկ այլ եվրոպական երկրում եղել եք, թե ոչ: 
Եվ անկախ դրանից վիզա ստացել եք եվրոպական մեկ այլ երկրի կողմից, թե ոչ:

•  Վերցրել են ձեր մատնահետքերը: Նրանք կստուգեն, թե արդյոք դրանք 
գրանցված են ունենում «Eurodacե- ի կամ «EU-VISե համակարգչային 
համակարգերում, որոնցում գրանցվում են բոլոր այն անձանց մատնահետքերը, 
ովքեր դիմել են եվրոպական որևէ երկրում ապաստան հայցելու կամ վիզա 
ստանալու համար:

Այս ուսումնասիրությունները ցույց են տվալիս՝ եվրոպական մեկ այլ երկիր է 
պատասխանատու ձեր ապաստանի դիմումի համար, թե ոչ: IND- ն այժմ 
կհետաքննի, արդյոք եվրոպական մեկ այլ երկիր պետք է քննարկի ձեր ապաստանի 
հայցը: Արդյունքում կերևա՝ ձեր ապաստանի ընթացակարգը մեկ այլ ընթացակարգ 
է, թե ոչ՝ ի տարբերություն այն ինչ նկարագրված է՝ «Մինչև ձեր ապաստանի դիմումը 
սկսելըե և «Ձեր ապաստանի դիմումըե բրոշյուրներում: Դրանք կարդալով  կարող եք 
տեղեկանալ այդ ամենի տարբերությունների մասին: 

1

Ո՞ր երկիրն է 
Պատասխանատու
ձեր ապաստանի 
հայցի համար
Դուբլինյան ընթացակարգ
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Դուբլինի հարցազրույց

IND-ի աշխատակցի հետ դուք միայն մեկ պաշտոնական 

հարցազրույց կունենաք ձեր ինքնության, ազգության, 

ճանապարհին վերաբերյալ։ Այս զրույցը կոչվում է Դուբլինի 

պայմանագրին վերաբերող հարցազրույց:։ IND-ի աշխատակիցն 

այդ ամենի վերաբերյալ մի շարք հարցեր կտա։ Այս հարցերը չեն 

լինի այն մասին, թե ինչու եք լքել ձեր երկիրը։ Այս զրույցի 

ընթացքում դուք կարող եք ասել, թե ըստ ձեզ ինչու պետք է 

Նիդերլանդները քննարկի ձեր ապաստանի հայցադիմումը, և 

որոնք են ձեր հավանական առարկություններն այլ երկիր 

տեղափոխվելու հետ կապված։

Թարգմանիչ
IND-ի հարցազրույցի ժամանակ ներկա է լինելու թարգմանիչ։ 

IND-ի աշխատակիցն իր հարցերը կտա հոլանդներեն լեզվով։ 

Թարգմանիչը կթարգմանի այդ հարցերը ձեզ համար հասկանալի 

լեզվով։ Թարգմանիչը հոլանդներեն կթարգմանի նաև ձեր 

պատասխանները։ Թարգմանիչը անկախ է և որևէ ազդեցություն 

չունի ապաստանի ձեր հայցի որոշման վրա։ Եթե դուք և 

թարգմանիչը միմյանց լավ չկարողանաք հասկանալ, ապա այդ 

մասին անմիջապես ասեք։ Այդ ժամանակ IND-ի կողմից մեկ այլ 

թարգմանիչ կնշանակվի։ Կարևոր է, որ սխալ տեղեկություններ 

չգրանցվեն՝ հարցերը լավ չհասկանալու հետևանքով:

Գնահատում
Այդ հարցազրույցից հետո IND-ն կ քննարկի, թե արդյոք մեկ այլ 

երկիր է պատասխանատու ձեր ապաստանի դիմումի համար, թե 

ոչ։ Այդ քննարկման արդյունքով կորոշվի, թե ինչպես կշարունակվի 

ձեր ապաստանի ընթացակարգը։ Կան երկու հնարավորություններ.

1.  IND-ն կ եզրահանգի, որ ձեր ապաստանի ընթացակարգի 

քննարկման համար պատասխանատու է Նիդերլանդները։ Ձեր 

ապաստանի ընթացակարգն տվյալ դեպքում կընթանա ինչպես 

որ նկարագրված է «Ձեր ապաստանի ընթացակարգըե 

բրոշյուրում։

2.  ND-ն կ եզրահանգի, որ մեկ այլ երկիր է պատախանատում ձեր 

ապսատանի ընթացակարգի քննարկման համար։ Այնուհետև:

  IND-ն կառաջարկի, որ այդ երկրին իր վրա վերցնի ձեր 

ապաստանի ընթացակարգի հարցը։ Սա կոչվում է «վերցնելու 

կամ հետ վերադարձնելու պահանջե:Ստորև դուք կարող եք 

կարդալ այն, թե այդ դեպքում ինչպես կշարունակվի ձեր 

դուբլինյան ընթացակարգը Նիդերլանդներում։

Նախնական որոշում

Դուք (ձեր փաստաբանի միջոցով) IND-ից մի նամակ կստանաք, 

որում գրված կկլինի, որ IND-ն նախնական որոշում է կայացրել 

(այսինքն՝ մտադիր է), չքննարկել ձեր ապաստանի հայցը։ Սա 

նշանակում է, որ IND-ն ձեր ապաստանի դիմումը ըստ գործի 

բնույթի չի քննարկի, քանի որ դա մեկ այլ երկիր վրա է դրվելու։ 

Նամակում գրված է կլինի նաև այդ նախնական որոշումն 

ընդունելու պատճառները, և թե ինչ հետևանքներ ունի այն ձեր 

ապաստանի դիմումի հարցում։

Հարցազրույցի քննարկում և կարծիք
Ձեր փաստաբանը ձեր հետ կքննարկի ձեր հարցազրույցի 

զեկուցագիրը և նախնական որոշումը։ Այդ զրույցի ժամանակ 

նույնպես ներկա կգտնվի մ ի թարգմանիչ, և նա կօգնի, որպեսզի 

դուք և ձեր փաստաբանն իրար հասկանաք։ Եթե զեկուցագրում 

որևէ բան բացակայի կամ ճիշտ գրանցված չլինի, ապա ձեր 

փաստաբանն այդ մասին նամակով կհայտնի IND-ին։ Ձեր 

փաստաբանը կարող է նաև IND-ին գրավոր կարծիք ուղարկել, 

որով դուք պաշտոնապես կարձագանք եք IND-ի նախնական 

որոշմանը և կհայտն եք, թե դուք ինչու համամիտ չեք այդ որոշմանը

IND-ի որոշումը

Նախնական որոշման մասին ձեր արձագանքը ընթերցելուց հետո 

IND-ն կքննարկի հետևյալը՝ արդյոք պետք է նախնական որոշումը 

փոփոխել, թե ոչ։ Այս քննության արդյունքը կրկին որոշիչ է՝ 

կապված ձեր ապաստանի ընթացակարգի շարունակության հետ։ 

Տվյալ դեպքում կան երկու հնարավորություններ.

1. IND-ն մնում է այն կարծիքին, որ ձեր ապաստանի հայցի 

քննարկման համար պատասխանատու է մեկ այլ երկիր, որն էլ 

պատրաստ է ձեր ապաստանի հայցն ընդունել Նիդերլանդներից։ 

Դուք IND-ից կ ստանաք (փաստաբանի միջոցով ) մի նամակ (= 

որոշումը), որում գրված կլինի, որ ձեր ապաստանի դիմումը չի 

քննարկվելու: Այդ որոշման մեջ գրված կլինի կայացրած որոշման 

պատճառների և դրա հետևանքների մասին։ Այնտեղ նաև նշվում 

է, թե ինչ կարող եք անել որոշման դեմ,  և որ վերադարձի ինչ 

տարբերակներ կան: Ձեր փաստաբանը ձեր հետ միասին 

կքննարկի այդ որոշումը։

2. Որոշման պատասխանն ընթերցելուց հետո IND-ն կարող է ասել, 

որ, այնուամենայնիվ, ձեր ապաստանի հայցի քննարկման 

համար պատասխանատու է Նիդերլանդները։ Այնուհետև IND-ն 

ձեր ապաստանի դիմումը կքննարկի՝ ելնելով Ապաստանի 

ընդհանուր ընթացակարգի օրենքից: Դուք կստանաք մեկ այլ 

բրոշյուր Ապաստանի ընդհանրական ընթացակարգի 

վերաբերյալ։

Դուբլինյան որոշումից հետո

Արդյո՞ք մեկ այլ երկիր պատասխանատու է ձեր ապաստանի 

դիմումի համար: Այդ ժամանակ այդ երկիրը կգնահատի ձեր 

ապաստանի հայցը: Սա նշանակում է, որ դուք պետք է 

վերադառնաք այդ երկիր: IND բաժինը կդիմի Վերադարձի և 

մեկնման ծառայությանը (DT&V) այդ երկիր գնալու գործը 

կազմակերպելու համար: Այդ երկրի համաձայնությունից հետո, 

մաքսինմում 6 ամիս հետո, ձեզ կուղարկեն այդ երկիր: Եթե դուք 

ունեք Նիդերլանդների որևէ սահմանում (օդանավակայանում կամ 

նավահանգիստում) դիմել եք ապաստան ստանալու համար, ապա 

վերադարձի գործը կիրականանա մաքսիմում 6 շաբաթվա 

ընթացքում: Եթե ցանկանում եք ավելի շուտ վերադառնալ այդ 

երկիր, ապա այդ մասին տեղեկացրեք Վերադարձի և մեկնման 

ծառայությանը (DT&V):  

Դիմում բողոք
Խորհրդակցելով ձեր փաստաբանի հետ, կարող եք բողոքարկել 

ձեր ապաստանի հայցը այլ երկրի վրա դնելու IND-ի որոշման դեմ: 

Սա նշանակում է, որ դուք, դրանով իսկ, պաշտոնապես հայտնում 

եք դատարանին, որ համաձայն չեք IND- ի որոշմանը: Դուք 

սկզբունքորեն իրավունք չունեք Նիդերլանդներում մնալ և սպասել 

դատարանի որոշմանը: Այս հարցով կարող եք դիմել դատավորին, 

իմանալու, թե արդյոք բողոքարկման ընթացակարգում կարող եք 

մնալ Նիդերլանդներում, թե ոչ: Այս հարցում ձեզ կօգնի ձեր 

փաստաբանը: Դատավորն այնուհետև կորոշի, թե արդյոք IND-ն 

իր որոշումը կայացնելիս ճիշտ է կիրառել Նիդերլանդների 

օրենսդրությունը և Դուբլինի կանոնակարգը՝ կապված ձեր 

ապաստանի հայցի որոշման հետ,թե ոչ: 
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Փախստականների ընդունելության կենտրոնական մարմինը 
(COA) հհոգ է տանում Նիդերլանդներում փախստականների 

ընդունելության և ընդունելության ընթացքում ուղեկցելու համար։ 

COA-ն հոգ է տանում, որ 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։  www.coa.nl

Ապաստան հայցողների առողջապահության բաժինը (GZA) 
կազմակերպություն է, որին կարող եք դիմել հիվանդանալու դեպքում 

կամ առողջական ցանկացած հարցերով: Ապաստան հայցողների 

կենտրոնացման ցանկացած բաժնում (COA) կամ Ապաստան 

հայցողների կենտրոնացման բաժնին մոտ (COA) գործում է Ապաստան 

հայցողների առողջապահության բաժինը (GZA): GZA բաժինը ձեր 

համար կարող է հանդիպումներ կայացնել որևէ բժշկի օգնականի, 

բուժքրոջ, GZA բաժնի հերթապահ բուժօգնողի կամ տնային բժշկի 

հետ:  www.gzasielzoekers.nl 

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։  www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

Իրավաբանների պալատը 
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։ 

 www.rvr.org

Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը (IND) 

Նիդերլանդների Արդարադատության և անվտանգության 

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։  www.ind.nl

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 Արդարադատության և անվտանգության 

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։ 

 www.dienstterugkeerenvertrek.nl

IOM•OIM FOR MIGRATION
ORGANIZATION
INTERNATIONAL

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY

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։  www.iom-nederland.nl

Ի՞նչ կազմակերպությունների հետ դուք կառնչվեք
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Այս տեղեկատվությունը հետևյալ կազմակերպություն- ների 
միասնական հրապարակումն է.
Փախստականների ընդունելության կենտրոնական մարմին (COA)

Վերադարձի և մեկնման ծառայություն (DT&V)

Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն (IND)

Փաստաբանների պալատ (RVR)

Փախստականների օգնության ծառայություն (VWN) 

Օտարականների ոստիկանության, նույնականացման և մարդկանց 

թրաֆիցիզմի ծառայություն (AVIM)

Սահմանապահ ոստիկանությիուն (KMar)

Գաղթականների միջազգային կազմակերպություն (IOM)

Արդարադատության ծառայություն (DJI) 

Ըստ 

www.rijksoverheid.nl

Հրապարակվել է Արդարադատության և անվտանգության 

նախարարության միգրացիայի վարչության հանձնարարությամբ: 

Այս հրատարակման բովանդակությունը չի կարող ձեզ իրավունքներ 

վերապահել: Եթե թարգմանությունը առաջացնում է 

մեկնաբանությունների տարբերություններ, ապա գործում է հոլանդերեն 

տարբերակը:

Անձնական տվյալների մշակումը

Անձնական տվյալները ձեր անձին վերաբերող բոլոր տեսակի 

տեղեկություններն են: Ստորև գրված է այս գրքույկով զբաղվող 

բոլոր կազմակերպությունների անունները: Այդ 

կազմակերպությունները մշակում են ձեր անձնական տվյալները՝ 

ապաստանի հայցի, դիմումի կամ որևէ խնդրանքի դեպքում: 

Նրանք դիմում են ձեզ՝ իմանալու ձեր, ինչպես նաև այլ 

կազմակերպությունների կամ մարդկանց տվյալների մասին, եթե 

կա դրա անհրաժեշտությունը: Այս կազմակերպությունները 

օգտագործում և պահում են ձեր տվյալները և փոխանցում դրանք 

այլ կազմակերպությունների, եթե դա պահանջվում է ըստ օրենքի: 

Գաղտնիության օրենսդրության մեջ նշված է ձեր տվյալները 

մշակող կազմակերպություններին վերաբերող 

պարտավորությունների մասին: Օրինակ՝ նրանք պետք է ուշադիր և 

անվտանգ ձևով առնչվեն ձեր անձնական տվյալներին: 

Գաղտնիության օրենսդրության մեջ նշված է նաև ձեր 

իրավունքների մասին, օրինակ`

• կազմակերպություններում թափանցել ձեր տվյալներին  

 վերաբերող հարցերում; 

• տեղեկանալ, թե կազմակերպությունները ինչու և ինչ նպատակով  

 են օգտագործում ձեր տվյալները; 

• տեղեկանալ, թե նրանք որ կազմակերպություններին են  

 փոխանցել ձեր տվյալները: 

Ցանկանու՞մ եք ավելին իմանալ ձեր անձնական տվյալների և 

իրավունքների մասին, ապա կարող եք մուտք գործել այդ 

կազմակերպությունների կայքերը:  

Հաճախ տրվող հարցեր

Որտե՞ղ եմ ապրելու Դուբլինի գործընթացի ընթացքում
Ապաստանի դիմումի գործընթացն անցկացնելուց հետո դուք 

կապրեք ապաստանի որևէ կենտրոնում: Եթե IND-ն որոշի, որ ձեր 

դիմումը պետք է բովանդակությամբ ուսումնասիրվի, այդ դեպքում 

ձեզ կտեղափոխեն Ապաստանի գործընթացի սկզբնական կենտրոն 

(POL), և դրան կհաջորդի ձեր Ապաստանի ընդհանուր 

գործընթացը: Եթե դուք Նիերլանդների սահմանին դիմեք 

ապաստանի հայցով (օդանավակայանում կամ նավահանգստում), 

ապա դուք կմնաք Սխիփհոլում, Զեիստում կամ Ռոտտերդամում։

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: 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 մեկը։
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բաժնի հետ, եթե Նիերլանդների որևէ սահմանում դիմել եք 

ապաստան ստանալու համար: Դրանից հետո կմնաք մի 
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