
რატომ მიიღეთ ეს ბროშურა?

თქვენ გსურთ თავშსაფრის მოთხოვნა ნიდერლანდებში. 
თავშესაფრის მოთხოვნა ნიშნავს: დაცვას სხვა ქვეყანაში იმ 
ადამიანებისათვის, რომლებიც თავიანთ ქვეყანაში არ გრძნობენ 
თავს უსაფრთხოდ და ვერ ღებულობენ დაცვას. 

თავშესაფრის მოთხოვნით თქვენ ოფიციალურად სთხოვთ 
ნიდერლანდების ხელისუფლებას ბინადრობის ნებართვას. ეს 
ნებართვა საჭიროა იმისათვის, რათა მიიღოთ ნიდერლანდებში 
ცხოვრების და მუშაობის უფლება. 

თქვენი თავშესაფრის მოთხოვნის შემდეგ იწყება თავშესაფრის 
მოთხოვნის პროცედურა: იურიდიული პროცედურა, რომლის 
დროსაც ნიდერლანდების ხელისუფლება განიხილავს მოგანიჭოთ 
თუ არა ბინადრობის ნებართვა. 

ამ ბროშურაში თქვენ გაეცნობით თავშესაფრის მოთხოვნის 
პროცედურის მიმდინარეობას. აგრეთვე მიიღებთ ინფორმაციას 
თქვენი ვალდებულებებისა და უფლებების შესახებ.
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თავშესაფრის 
მოთხოვნის  
გამარტივებული 
პროცედურა
თქვენ ჩამოხვედით უსაფრთხო ქვეყნიდან 
ან უკვე სარგებლობთ საერთაშორისო 
დაცვით ევროკავშირის ერთ-ერთ წევრ 
სახელმწიფოში.
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რა შემთხვევაში მიიღებთ თავშესაფრის 
მოთხოვნის საფუძველზე ბინადრობის 
ნებართვას?

ნიდერლანდების კანონში ‘’უცხოელების შესახებ’’ აღწერილია თუ 
რა პირობების საფუძველზე შეგიძლიათ მიიღოთ ბინადრობის 
ნებართვა. ბინადრობის ნებართვა შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ 
შემთხვევებში:
•  თქვენ გაქვთ საფუძვლიანი შიში, რომ თქვენს წარმოშობის 

ქვეყანაში შეიძლება გახდეთ დევნის მსხვერპლი რასის, 
რელიგიის, ეროვნების, პოლიტიკური შეხედულებების ან 
გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი მიკუთვნილობის გამო. 

•  თქვენ გაქვთ საფუძვლიანი შიში, რომ წარმოშობის ქვეყანაში 
გემუქრებათ სიკვდილით დასჯა, წამება ან სხვა არაადამიანური 
ან ღირსების შემლახველი მოპყრობა. 

•  თქვენ გაქვთ საფუძვლიანი შიში, რომ თქვენ გახდებით 
ძალადობის მსხვერპლი თქვენს წარმოშობის ქვეყანაში 
შეიარაღებული კონფლიქტის გამო. 

•  თქვენს მეუღლეს, პარტნიორს, მამას, დედას ან მცირეწლოვან 
შვილს ახლახან მიღებული აქვს ნიდერლანდებში ბინადრობის 
ნებართვა თავშესაფრის მოთხოვნის საფუძველზე.

რადგან თქვენ წარმოშობით უსაფრთხო ქვეყნიდან ხართ, ან უკვე 
მიღებული გაქვთ საერთაშორისო დაცვა ევროკავშირის ერთ-ერთ 
წევრ სახელმწიფოში, დიდი შანსია იმისი, რომ იმიგრაციის და 
ნატურალიზაციის სამსახურმა (IND) ჩათვალოს, რომ თქვენ არ 
აკმაყოფილებთ ზემოთ აღნიშნულ პირობებს. ამიტომ თქვენი 
თავშესაფრის მოთხოვნა განიხილება გამარტივებული და 
დაჩქარებული წესით. 

უსაფრთხო ქვეყნების სია

ალბანეთი, ალჟირი, ანდორა, ავსრალია, ბელგია, ბოსნია და 
ჰერცოგოვინა, ბრაზილია, ბულგარეთი, კანადა, კვიპროსი, დანია, 
გერმანია, ესტონეთი, ფინეთი, საფრანგეთი, საქართველო, განა, 
საბერძნეთი, უნგრეთი, ირლანდია, ინდოეთი, იტალია, იამაიკა, 
იაპონია, კოსოვო, ხორვატია, ლატვია, ლიხტენშტეინი, ლიტვა, 
ლუქსემბურგი, მალტა, მაროკო, მონაკო, მონღოლეთი, 
მონტენეგრო, ნიდერლანდები, ახალი ზელანდია, ჩრდილოეთ-
მაკედონია  ნორვეგია, უკრაინა, ავსტრია, პოლონეთი, 
პორტუგალია, რუმინეთი, სან-მარინო, სენეგალი, სერბია, 
სლოვენია , სლოვაკეთი, ესპანეთი, ტოგო, ტრინიდადი და ტობაგო, 
ჩეხეთი, ტუნისი, ვატიკანი, გაერთიანებული სამეფო, შეერთებული 
შტატები, ისლანდია, შვედეთი, შვეიცარია.

ეს სია შეიძლება შეიცვალოს. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ 
რამდენად უსაფრთხო მდგომარეობაა ქვეყანაში.
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რომელ ორგანიზაციებთან  
გექნებათ შეხება?

თავშესფრის მაძიებელთა მიღების ცენტრალური ორგანო (COA) 
ზრუნავს თავშესაფრის მაძიებლების მიღებასა და განსახლებაზე 
ნიდერლანდებში და ეხმარება მათ ამ საკითხების მოგვარებაში. 
COA უზრუნველგყოფთ საცხოვრებელი ადგილით, საკვებითა და 
სამედიცინო დაზღვევით. ასევე შეგიძლიათ მიმართოთ COA-ს, თუ 
დაგჭირდათ ექიმთან დაკავშირება. COA დამოუკიდებელი 
ორგანიზაციაა და არ იღებს გადაწყვეტილებას თავშესაფრის 
მოთხოვნის პროცედურაზე.  www.coa.nl

ნიდერლანდების ლტოლვილთა სამსახური (VluchtelingenWerk 
Nederland) ადამიანთა უფლებების დაცვის დამოუკიდებელი 
ორგანიზაციაა, რომელიც იცავს ლტოლვილების ინტერესებს. 
ლტოლვილთა სამსახური გაწვდით ინფორმაციას და ახსნა-
განმარტებას თავშესაფრის პროცედურის შესახებ, მხარს გიჭერთ 
პირადად თქვენ მთელი პროცედურის განმავლობაში და 
პრობლემების შექმნის შემთხვევაში შუამდგომლობს სხვა 
ორგანიზაციებთან, რისთვისაც მჭიდროდ თანამშრომლობს თქვენს 
ადვოკატთან. ლტოლვილთა სამსახური არ იღებს 
გადაწყვეტილებას თქვენს საქმეზე. 
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

იურიდიული დახმარების საბჭო (Raad voor Rechtsbijstand) 
იზრუნებს, რომ თქვენ მიიღოთ ადვოკატის დახმარება, თუ არ 
შეგიძლიათ ამ ხარჯის გაწევა. იურიდიული დახმარების საბჭო 
თვითონ იხდის ადვოკატის ხარჯებს. ადვოკატი არ მუშაობს 
იურიდიული დახმარების საბჭოში. იგი დამოუკიდებელი 
იურისტია, რომელიც აღმოგიჩენთ იურიდიულ დახმარებას 
თავშესაფრის მოთხოვნის პროცედურის დროს.  www.rvr.org

უცხოელების საქმეთა პოლიციის, იდენტიფიკაციის და 
ადამიანებით ვაჭრობის საქმეების განყოფილება (AVIM) არის 
ნიდერლანდების პოლიციის ნაწილი და მას ევალება თქვენი 
პირადობის დადგენა და რეგისტრირება. ამისათვის ისინი 
ამოწმებენ თქვენს ბარგს, გჩხრეკენ თქვენ, გეკითხებიან 
მონაცემებს, გთხოვენ საბუთებს, გიღებენ ფოტოს და თითების 
ანაბეჭდებს. ამის გარდა, პოლიცია (AVIM) აგებს პასუხს თქვენს 
უსაფრთხოებაზე.

იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახური (IND) 
ნიდერლანდების იუსტიციის და უსაფრთხოების სამინისტროს 
ნაწილია. IND-ს თანამშრომლები ატარებენ თქვენთან საუბრებს 
იდენტობის, მოქალაქეობის, მარშრუტის და იმ მიზეზების 
თაობაზე, რის გამოც დატოვეთ თქვენი ქვეყანა. ისინი იკვლევენ 
თქვენს ნაამბობს და სიტუაციას თქვენი წარმოშობის ქვეყანაში. 
ამის შემდეგ ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას, შეგიძლიათ თუ არა 
დარჩეთ (დროებით) ნიდერლანდებში, უნდა დაბრუნდეთ თქვენს 
ქვეყანაში თუ უნდა გადაეცეთ ევროპის რომელიმე სხვა ქვეყანას. 
 www.ind.nl

იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახურის (IND) შენობასა და 
COA-ს მიმღებ ცენტრებში შეგხვდებიან დაცვის სამსახურის 
თანამშრობლები,რომელთაც იცნობთ უნიფორმით. მათი 
მოვალეობაა თქვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. ისინი 
აგიხსნიან, რა არის, ან არ არის დაშვებული IND-ს და COA-ს 
შენობებში და ტერიტორიაზე. დაცვის თანამშრომბელები არ 
ახდენენ გავლენას თავშესაფრის მოთხოვნის შესახებ 
გადაწყვეტილებაზე. 

უკან დაბრუნების და გამგზავრების სამსახური (DT&V) 
ნიდერლანდების იუსტიციის და უსაფრთხოების სამინისტროს 
ნაწილია. თუ IND არ დააკმაყოფილებს თავშესაფრის მოთხოვნის 
შესახებ თქვენს განცხადებას, DT&V-ს თანამშრომელი 
დაგეხმარებათ წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნების 
ორგანიზაციაში.  www.dienstterugkeerenvertrek.nl

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) დამოუკიდებელი 
ორგანიზაციაა, რომელიც მთელს მსოფლიოში მხარს უჭერს 
მიგრანტებს. IOM-ს შეუძლია თქვენი დახმარება, თუ თქვენ 
ნებაყოფლობით გსურთ ნიდერლანდების დატოვება. IOM-ი 
მოგაწვდით პრაქტიკულ ინფორმაციას უკან დაბრუნების, თავიდან 
ინტეგრაციის თაობაზე და დაგეხმარებათ ნიდერლანდებიდან 
გამგზავრების მოგვარებაში. დახმარება შეგიძლიათ სთხოვოთ 
თქვენს ადვოკატს ან ლტოლვილთა სამსახურის (VluchtelingenWerk) 
თანამშრომელს.  www.iom-nederland.nl
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თქვენ გამოცხადდით ტერ აპელის IND -ში. IND-ს თანამშრომლებმა 
გააკეთეს თქვენი რეგისტრაცია და ახლა ელოდებით თავშესაფრის 
მოთხოვნის ოფიციალურ შეტანას. 

ნაბიჯი 2: სარეგისტრაციო ფორმულარი

თქვენ შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმულარი, შეიტანეთ თქვენი 
მონაცემები. თქვენს მიერ შევსებული პირადი მონაცემები IND -ს 
მიერ შემდგომშიც გამოიყენება პროცედურის დროს.

ნაბიჯი 3: იდენტიფიკაცია/რეგისტრაცია უცხოელთა 
პოლიციის მიერ (AVIM)

თქვენ გამოცხადდით უცხოელთა პოლიციაში. მათ მოახდინეს 
თქვენი იდენტიფიკაცია და რეგისტრაცია. იქ მოაწერთ ხელს 
თავშესაფრის ოფიციალურ მოთხოვნას იმისათვის, რომ IND -მ 
განსახილველად მიიღოს თქვენი მოთხოვნა.

ეტაპი 4. IND -ს მიერ პროცედურის მიმართულების 
დადგენა. 

პირველი, მეორე და მესამე ეტაპის ინფორმაციის საფუძველზე, IND 
ადგენს, თუ რომელი სახის პროცედურით განიხილება თქვენი 
მოთხოვნა. განხილვის დროს შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ თქვენი 
მოთხოვნა სხვა ტიპის პროცედურით არის განსახილველი. ამის 
შემდეგ, თქვენ შეიცვლით პროცედურას და მიიღებთ ახალ 
ფოლდერს, რომელშიც ახსნილი იქნება ახალი ეტაპები.
თუ თქვენ რჩებით ე.წ. გამარტივებულ პროცედურაში, 
ლტოლვილთა სამსახურის თანამშრომელი განგიმარტავთ 
პროცედურას. ადვოკატი უფასოდ მოგამზადებთ იმიგრაციულ 
სამსახურთან გასაუბრებისთვის და მოგცემთ იურიდიულ რჩევას.

ეტაპი 5. გასაუბრება IND -სთან 

თქვენ ერთი გასაუბრება გაქვთ იმიგრაციის და ნატურალიზაციის 
სამსახურთან (IND) პირადობის, მოქალაქეობისა და მარშრუტის 
თაობაზე. ამ გასაუბრებას ეწოდება ინტერვიუ. რადგან თქვენ 
უსაფრთხო ქვეყნიდან ხართ, ამ გასაუბრების დროს დაგისვამენ 
კითხვებს თავშესაფრის მოთხოვნის მიზეზების შესახებ. თქვენი 
მოთხოვნის თანახმა, პირველ ინტერვიუს შეიძლება დაესწროს 
ლტოლვილთა სამსახურის (VluchtelingenWerk) წარმომადგენელი.
კარგად მოემზადეთ ამ საუბრისთვის, რადგან თქვენ მხოლოდ 
ერთხელ მოგეცემათ საშუალება, რომ ნათლად და სრულად ახსნათ 
თქვენი ვინაობა. 
ყოველთვის გააცანით თქვენი ნამდვილი მონაცემები და არა ყალბ 
საბუთებში მითითებული. აუცილებლად აცნობეთ, თუ სხვა 
სახელი, ან გვარი გამოიყენეთ. თქვენი საბუთებისა და მონაყოლის 
ნამდვილობა მოწმდება. თუ IND-იმ დაადგინა, რომ თქვენი 
მონაყოლი არ არის სიმართლე, ამან შეიძლება ნეგატიურად 
იმოქმედოს თავშესაფრის მოთხოვნაზე. მნიშვნელოვანია, რომ 
მოუყვეთ ყველაფერი, რათა ნათელი გახდეს, რომ თქვენ დაცვა 
გჭირდებათ. მოუყევით ყველაფერი გულწრფელად, სრულად და 
გასაგებად იმის შესახებ, რა გადაგხდათ და რა მიზეზების გამო ვერ 
იღებთ დაცვას თქვენი წარმოშობის ქვეყანაში. თუ თქვენ რაიმე 
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რა მოგეთხოვებათ?
პროცედურის დროს თქვენ კარგად უნდა ახსნათ თქვენს მიერ 
თავშესაფრის მოთხოვნის მიზეზები. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ 
მისცეთ დეტალური ჩვენებები, საიდანაც სჩანს, რომ გესაჭიროებათ 
პირადი დაცვა. უნდა მიაწოდოთ IND -ს ყველა ის საბუთები, 
რომლებიც ადასტურებს თქვენს მონაყოლს.

თუ თქვენს საქმეში არსებობს გარემოება, რომელიც იმიგრაციის და 
ნატურალიზაციის სამსახურმა( IND) უნდა გაითვალისწინოს, 
შეატყობინეთ IND -ს ამის შესახებ. ეს ეხება თქვენს პირად 
სიტუაციასაც. IND-ს შეუძლია ამ შემთხვევაში გარკვეული ზომების 
მიღება, მაგალითად გასაუბრების დროს ან თქვენს საცხოვრებელ 
ადგილას. IND შეეცდება შეძლებისდაგვარად დაგეხმაროთ.

თავშესაფრის მოთხოვნის პროცედურის 
დროს გასავლელი ეტაპები

ქვემოთ მოყვანილია ყველა ეტაპი, რომელსაც თქვენ გაივლით 
თავშესაფრის მოთხოვნის პროცედურის დროს. რადგან თქვენ 
ჩამოსული ხართ ქვეყნიდან, რომელსაც ნიდერლანდების 
მთავრობა თვლის უსაფრთხოდ, IND განიხილავს თქვენს 
მოთხოვნას გამარტივებული პროცედურით.

თავშესაფრის მოთხოვნის პროცედურის დროს, თქვენ, ალბათ 
იცხოვრებთ იმ ლტოლვითა ცენტრში, სადაც იმყოფებით 
პროცედურის მომზადების პერიოდში.  
IND -სთან საუბრები ჩატარდება IND-ს ოფისში.

ქვემოთ აღწერილია, თუ როგორ ჩაივლის თქვენი თავშესაფრის 
მოთხოვნის პროცედურა.
ეტაპი 1: რეგისტრაცია IND-ში

ეტაპი 1

ეტაპი 2

ეტაპი 3

ეტაპი 4

რეგისტრაცია IND -ში

სარეგისტრაციო ფორმულარი

იდენტიფიკაცია/რეგისტრაცია უცხოელთა პოლიციის 

მიერ

IND -ს მიერ პროცედურის მიმართულების დადგენა

ეტაპი 5 გასაუბრება IND -სთან

ეტაპი 6 თქვენი თავშესაფრის მოთხოვნის განხილვა/შეფასება

ეტაპი 7  კორექცია და დამატებები + თქვენი რეაქცია

ეტაპი 8 გადაწყვეტილება
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შემთხვევას ზუსტად ვერ იხსენებთ, შეატყობინეთ ამის შესახებ 
IND ის თანამშრომელს. IND ის თანამშრომლისათვის ცნობილია 
ზოგადი სიტუაცია თქვენს ქვეყანაში. აუცილებელია, გააცნოთ 
თქვენი პირადი სიტუაცია - რატომ გჭირდებათ პირადად თქვენ 
მფარველობა. შეატყობინეთ, რაც შეიძლება მეტი მნიშველოვანი 
დეტალი. თუ გავთ სხეულზე ნაიარევი, ფიზიკური ან ფსიქიური 
ჩივილები, რომლებიც უკავშირდება თავშესაფრის მოთხოვნის 
მიზეზებს, ეს თანამშრომელს. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი 
მოთხოვნის შესაფასებლად საჭიროდ ჩათვალა, შესაძლოა, IND -მ 
შემოგთავაზოთ სამართლებლივი სამედიცინო გამოკვლევა. ეს 
გამოკვლევა შეგიძლიათ საკუთარი ინიციატივითა და ხარჯებითაც 
ჩაატაროთ. IND-თან ინტერვიუებს ესწრება თარჯიმანიც. IND-ის 
თანამშრომელი ნიდერლანდურ ენაზე გისვამთ შეკითხვებს, 
რომელთაც თარჯიმანი გითარგმნით თქვენთვის გასაგებ 
ენაზე,ხოლო თქვენს პასუხებს თარგმნის ნიდერლანდურ ენაზე. 
თარჯიმანი დამოუკიდებელია და არ აქვს გავლენა თავშესაფრის 
მოთხოვნის გადაწყვეტილებაზე. თავიდანვე განაცხადეთ, თუ 
თქვენ და თარჯიმანს ერთამანეთის არ გესმით. ამ შემთხვევაში IND 
მოიწვევს სხვა თარჯიმანს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ 
მოხდეს გაუგებრობა იმის გამო, რომ თქვენ ვერ გაიგეთ დასმული 
შეკითხვა.

 თუ თქვენ მეუღლესთან, ან პარტნიორთან ერთად გაქვთ 
მოთხოვნილი თავშესაფარი, გასაუბრება IND-ის თანამშრომელთან 
ცალ-ცალკე გექნებათ. თუ გყავთ 15, ან მეტი წლის შვილები, მათ 
აგრეთვე ცალკე ექნებათ ინტერვიუ. ადვოკატის მეშვეობით 
მიიღებთ თქვენი ინტერვიუს ასლს.

ეტაპი 6. თქვენი თავშესაფრის მოთხოვნის  
განხილვა/შეფასება 

იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახური (IND) შეაფასებს, 
რამდენად აკმაყოფილებთ პირობებს, რომელნიც დადგენილია 
ბინადრობის ნებართვის მისაღებად თავშესაფარის მოთხოვნის 
საფუძველზე. ამ შეფასების შედეგზეა დამოკიდებული თუ 
როგორ გაგრძელდება თქვენი პროცედურა. არსებობს ორი 
შესაძლებელი ვარიანტი: 

1. იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახურს (IND) სჭირდება 
მეტი დრო განხილვისათვის და ჯერ არ შეუძლია მიიღოს 
გადაწყვეტილება თქვენი მოთხოვნის თაობაზე. IND თქვენს 
მოთხოვნას განიხილავს შემდგომში, ე.წ. ზოგად პროცედურაში. 
ამ სახის პროცედურაზე თქვენ მიიღებთ ცალკე საინფორმაციო 
ფოლდერს.

2. IND თვლის, რომ თქვენ არ აკმაყოფილებთ პირობებს, რომლებიც 
დადგენილია ბინადრობის ნებართვის მისაღებად თავშესაფარის 
მოთხოვნის საფუძველზე. ადვოკატის მეშვეობით მიღებული 
IND-ის წერილიდან (წინასწარი გადაწყვეტილება) შეიტყობთ, 
რომ IND -ს გეგმაში აქვს უარი გითხრათ თქვენს მოთხოვნაზე. ამ 
წერილში ასევე ჩამოთვლილია დაგეგმილი უარყოფითი 
პასუხის მიზეზები და მოსალოდნელი შედეგები. ადვოკატი 
გაგესაუბრებათ ამ წერილის შესახებ. ამ წერილში, აგრეთვე, 
შეიძლება იყოს შეტყობინება ქვეყანაში შემოსვლაზე აკრძალვის 
შესახებ. 

ეტაპი 7. კორექცია და დამატებები + თქვენი რეაქცია

თუ იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახური (IND) აპირებს, 
უარი გითხრათ თავშესაფრის მოთხოვნაზე, ამის შესახებ თქვენ 
დაელაპარაკებით ადვოკატს, რაზეც მას წინასწარ შეუთანხმდებით. 
ამის შემდეგ, ადვოკატს შეუძლია IND-ს წერილობით გაუგზავნოს 
თქვენი რეაქცია. ხსენებულ წერილში თქვენ ოფიციალურად 
აფასებთ IND-ის გეგმას და ატყობინებთ, რატომ არ ეთანხმებით მას. 
თქვენი ადვოკატი ამას წერილობითი ფორმით მომდევნო დღეს 
იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახურში გადააგზავნის. 
თქვენი ადვოკატი თქვენთან ერთად განიხილავს ინტერვიუს ოქმს. 
შეხვედრის დროს თარჯიმანი დაგეხმარებათ ადვოკატთან 
საუბრის თარგმნაში. თუ ოქმში რაიმე გამორჩენილია, ან 
არასწორად არის შეტანილი, ადვოკატი ამას წერილობით 
შეატყობინებს IND-ს. ამას კორექცია და დაქატება ჰქვია. 
აღნიშნული კორექცია და დამატებები იმიგრაციის და 
ნატურალიზაციის სამსახურს ინტერვიუს შემდეგ ორი დღის 
განმანვლობაში უნდა გააცნოთ. 

ეტაპი 8. გადაწყვეტილება

თქვენი რეაქციის გაცნობის შემდეგ IND შეაფასებს, რამდენად 
საჭიროა დაგეგმილი გადაწყვეტილების შეცვლა. ამ შეფასების 
შედეგზეა დამოკიდებული შემდგომი პროცედურა.

ადვოკატი ჩაგაბარებთ წერილს, რომელშიც IND გაცნობებთ თავისი 
შეფასების შედეგებს. ასევე აგიხსნით, რა შედეგები მოჰყვება ამას 
თქვენთვის. შესაძლებელია ორი ვარიანტი:

1. იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახურს (IND) სჭირდება 
მეტი დრო განხილვისთვის და ჯერ არ შეუძლია მიიღოს 
გადაწყვეტილება თქვენი მოთხოვნის თაობაზე. IND თქვენს 
მოთხოვნას განიხილავს შემდგომში, თავშესაფრის მოთხოვნის 
ე.წ. ზოგად ან გახანგრძლივებულ პროცედურაში. ამ სახის 
პროცედურებზე თქვენ მიიღებთ ცალკე საინფორმაციო 
ფოლდერს.

2. IND აზრს არ იცვლის და თვლის, რომ თქვენ არ აკმაყოფილებთ 
პირობებს, რომელიც დადგენილია ბინადრობის ნებართვის 
მისაღებად თავშესაფარის მოთხოვნის საფუძველზე. თქვენ 
მიიღებთ (ადვოკატის მეშვეობით) IND-ს წერილს 
(გადაწყვეტილებას), სადაც გაცნობებენ, რომ თქვენი მოთხოვნა 
არ დაკმაყოფილდა. ამ გადაწყვეტილებაში აგრეთვ აღნიშნულია 
თუ რისი გაკეთება შეგიძლიათ ამ გადაწყვეტილების 
საწინაამღდეგოდ და რა შესაძლებლოლობია უკან 
დაბრუნებისათვის.
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 ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა ნიშნავს, რომ იმ დროის 
მანძილზე, რომელიც ნახსენებია წერილში, არ გაქვთ 
უფლება შეხვიდეთ და იმყოფებოდეთ ევროკავშირის 
ტერიტორიაზე. შემოსვლის აკრძალვის დარღვევა ისჯება 
კანონით. შემოსვლის აკრძალვის მიღება 
გათვალისწინებულია მხოლოდ ზრდასრული თავშესაფრის 
მაძიებლებისათვის. 
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 ქვეყანაში შესვლის აკრძალვის შესახებ. ამის 
განსახორციელებლად თქვენი მონაცემები რეგისტრირებული 
იქნება შენგენის საინფორმაციო სისტემაში. ეს ნიშნავს, რომ იმ 
დროის მანძილზე, რომელიც ნახსენებია წერილში, არ გაქვთ 
ევროკავშირის ტერიტორიაზე შემოსვლის უფლება. 

თავშესაფრის მოთხოვნის პროცედურის 
შემდეგ

თუ იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახური (IND) უარს 
გეთყვით თავშესაფრის მოთხოვნაზე, ადვოკატთან შეთანხმების 
შემდეგ ეს გადაწყვეტილება შეგიძლიათ გაასაჩივროთ 
ნიდერლანდების სასამართლოში. ეს ნიშნავს, რომ მოსამართლეს 
ოფიციალურად უცხადებთ, რომ არ ეთანხმებით IND-ის 
გადაწყვეტილებას. აგრეთვე შეგიძლიათ სთხოვოთ მოსამართლეს, 
რომ მოგენიჭოთ უფლება, გასაჩივრების პროცედურის 
მსვლელობოის დროს დარჩეთ ნიდერლანდებში. ადვოკატი 
დაგეხმარებათ ამ საკითხში. თუ იმიგრაციის და ნატურალიზაციის 
სამსახურმა დაადგინა რომ თქვენ უსაფრთხო ქვეყნიდანა ხართ 
ჩამოსული. უმეტეს შემთხვევაში ინარჩუნებთ უფლებას 
თავშესაფრის მოთხოვნის ცენტრში გაჩერებას. ამის შემდეგ 
მოსამართლე განიხილავს, რამდენად სწორად მიუსადაგა IND-მა 
ნიდერლანდების კანონი გადაწყვეტილების მიღებას თავშესაფრის 
მოთხოვნის საკითხში.

თავშესაფრის მოთხოვნაზე უარყოფითი გადაწყვეტილების 
მიღების შემთხვევაში აღარ ინარჩუნებთ უფლებას თავშესაფრის 
მაძიებელთა ცენტრში გაჩერებისა. თუ მოსამართლე ჩათვლის რომ 
იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახურმა სწორი 
გადაწყვეტილება მიიღო, თავშსაფრის მაძიელთა ცენტრში 
ცხოვრების უფლება მოგეხსნებათ. თქვენ ვალდებული ხართ 
დაუყოვნებლივ დატოვოთ ნიდერლანდები. აგრეთვე, აღარ გაქვთ 
უფლება იცხოვროთ თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ ცენტრში 
და გეკრძალებათ ქვეყანაში შემოსვლა ორი წლით. ორგანიზაცია 
(DT&V)-ს შეუძლია ამაში დახმარება. შესაძლოა, თავისუფლების 
შეზღუდვის (VBL) ან საოჯახო ლოკაციაში მოგათავსონ (GL). 
საოჯახო ლოკაციაში გადადიან მხოლოდ ის ოჯახები, რომელთაც 
მცირეწლოვანი ბავშვები ჰყავთ. ეს ლოკაციები (VBL და GL ) 
გამიზნულია იმისათვის, რომ დაბრუნდეთ თქვენს ქვეყანაში. იმ 
შემთხვევაში, თუ ხელისუფლებას შეუძლია თქვენი გაშვება 
ქვეყნიდან, შესაძლოა, მოხვდეთ უცხოელთა საპატიმროში. თუ არ 
მოხვდით ზემოთ ჩამოთვლილ ლოკაციებში, ვალდებული ხართ 
თქვენით დამოუკიდებლად დატოვოთ ნიდერლანდები. თუ თქვენ 
ბრუნდებით თქვენს ქვეყანაში, უმრავლეს შემთხვევაში არ 
მიიღებთ უკან დასაბრუნებლ ფულს მაშინაც კი, როცა თქვენი 
სურვილით უკან გამოიტანთ თავშესაფრის მოთხოვნის 
განცხადებას. ეს აკრძალვა, აგრეთვე, ვრცელდება ევროპის 
უმრავლეს ქვეყნებზე. თქვენს ქვეყანაში დაბრუნებამდე, შესაძლოა 
გადაგიყვანონ შეზღუდული თავისუფლების პირობების მქონე 
საცხოვრებელ ადგილას. შეიძლება მოხვდეთ საპატიმროში 
როგორც უცხოელი. ეს ხდება იმ შემთხვევაში, თუ არ 
თანამშრომლობთ თქვენს ნებაყოფლობით დაბრუნებასთან 
დაკავშირებით. ამ დროს სახელმწიფოს შეუძლია მოახდინოს 
თქვენი გასახლება ქვეყნიდან. თუ არ მოხვდით შეზღუდული 

თავისუფლების პირობების მქონე საცხოვრებელ ადგილას ან 
საპატიმროში უცხოელთათვის, თქვენ გეძლევათ მატარებლის 
ბილეთი, რათა ნებაყოფლობით დატოვოთ ნიდერლანდები. თუ 
ბრუნდებით თქვენს ქვეყანაში, უმრავლეს შემთხვევაში არ 
გეძლევათ უკან დასაბრუნებელი თანხა. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ
თქვენ თვითონ შეწყვეტთ თავშესაფრის მოთხოვნის პროცედურას. 
წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნების პასუხისმგებლობა თქვენვე 
დაგეკისრებათ. თუ ქვეყანას ნებაყოფლობით არ დატოვებთ, 
შესაძლოა უკან დაბრუნების და გამგზავრების სამსახურმა (DT&V) 
იძულებით დაგაბრუნონ წარმოშობის ქვეყანაში. თუ იმიგრაციის 
და ნატურალიზაციის სამსახურმა (IND) უარი გითხრათ 
თავშესაფრის მოთხოვნაზე, თქვენ მიიღებთ წარმოშობის ქვეყანაში 
დაბრუნების საკითხისადმი მიძღვნილ ცალკე ბროშურას. თუ 
თქვენ ნებაყოფლობით გსურთ დაბრუნდეთ თქვენს ქვეყანაში, 
შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მიგრაციის საერთაშორისო 
ორგანიზაციას (IOM). IOM-ს შეუძლია მოგაწოდოთ პრაქტიკული 
ინფორმაცია და დაგეხმაროთ გამგზავრებაში. IOM-ს ხშირად აქვს 
მიღების საათები თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ ცენტრებში. 
უკან დაბრუნების საკითხებზე შეგიძლიათ მიმართოთ 
დახმარებისათვის და ინფორმაციისათვის ლტოლვილთა
სამსახურს (VluchtelingenWerk) ან ადვოკატს.

განცხადების გატანა

შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს უკან გაიტანოთ განცხადება 
თავშესაფრის მოთხოვნის შესახებ. ამ შემთხვევაში გირჩევთ, 
დაუკავშირდეთ თქვენს ადვოკატს, ლტოლვილთა სამსახურს 
(VluchtelingenWerk) ან უშუალოდ უკან დაბრუნების და 
გამგზავრების სამსახურს (DT&V). როცა IND-დან გამოგაქვთ 
განცხადება, აღარ გაქვთ უფლება, დარჩეთ ნიდერლანდებში. ასევე, 
კარგავთ უფლებას იცხოვროთ თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ 
ცენტრში. სახელმწიფოს შეუძლია აგიკრძალოთ ქვეყანაში 
შემოსვლა. შესაძლოა აგეკრძალოთ ევროპის უმეტეს ქვეყანაში 
შემოსვლა.  განცხადების გატანის შემდეგ შეგიძლიათ თავიდან 
მოითხოვოთ თავშესაფარი იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ევროპაში 
შემოსვლის უფლება აკრძალული გაქვთ.

COA-ს თანამშრომელს ან ლტოლვილთა სამსახურს 
(VluchtelingenWerk) შეუძლიათ დაგაკავშირონ უკან დაბრუნების და 
გამგზავრების სამსახურთან (DT&V). ან შეგიძლიათ თვითონ 
გაუგზავნოთ მიმართვა სპეციალური ფორმულარის მეშვეობით, 
რომელსაც მოიძიებთ (DT&V)-ს ვებსაიტზე:  
- ნიდერლანდური: www.dtenv.nl/ikwilterug

- ინგლისური: http://english.dtenv.nl/iwishtoleave

უკან დაბრუნების და გამგზავრების სამსახურს (DT&V) შეუძლია 
დაგეხმაროთ ნიდერლანდებიდან გამგზავრების ორგანიზებაში. ეს 
თქვენი არჩევანია - გამოიყენებთ ამ დახმარებას თუ არა. თუ 
აირჩევთ ამ გზას, ერთ-ერთი თანამშრომელი დაგეხმარებათ 
გამგზავრების რეალიზაციაში. იგი გკითხავთ, თუ რატომ გსურთ 
ნებაყოფლობით გამგზავრება და გაგესაუბრებათ , თუ რა 
საშუალებები არსებობს ნიდერლანდებიდან გამგზავრებისათვის, 
მაგალითად, ბილეთებზე და სამგზავრო საბუთებზე. ე.ი. იგი 
მიგითითებთ შესაძლებლობაზე, რომ დაუკავშირდეთ 
ლტოლვილთა სამსახურს ან ადვოკატს, რათა ისინი დაგეხმარონ 
არჩევანში, თუ ნამდვილად გსურთ პროცედურის შეწყვეტა.
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თუ თავშესაფრის მოთხოვნის პროცედურა კიდევ მიმდინარეობს 
და თქვენ არ გაგაჩნიათ მგზავრობისათვის საჭირო საბუთები, 
მაშინ, მათ მისაღებად თვითონვე უნდა მიმართოთ საელჩოს ან 
საკონსულოს, სანამ პროცედურა მიმდინარეობს, (DT&V)-ს არ 
შეუძლია დახმარება სამგზავრო საბუთების მოთხოვნაში. 

პირადი მონაცებების დამუშავება

პირადი მონაცებემი არის სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია თქვენ 
შესახებ.  ამ ბროშურის შემდგენელი ორგანიზაციების 
დასახელებები ქვემოთ არის ჩამოთვლილი. ეს ორგანიზაციები 
ამუშავებენ პირად მონაცემებს თქვენი თავშესაფრის მოთხოვნის 
განცხადების განხილვის, აღნიშვნის ან თხოვნის პერიოდში. 
საჭიროების შემთხვევაში ისინი ჩამოგართმევენ მონაცემებს თქვენ 
ან სხვა ორგანიზაციებს და პირებს. ეს ორგანიზაციები იყენებენ,  
ინახავენ და გადასცემენ თქვენს მონაცემებს სხვა ორგანიზაციებს, 
თუ  ამას კანონი მოითხოვს. კანონმდებლობაში პირადი 
მონაცებების შესახებ ჩამოთვლილია ვალდებულებები 
ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც ამუშავებენ თქვენს მონაცემებს. 
ისინი, მაგალითად, ვალდებულნი არიან ყურადღებით მოეპყრონ 
თქვენს მონაცემებს და დაიცვან მათი უსაფრთხოება. 
კანონმდებლობაში პირადი მონაცემების შესახებ ასევე, 
ჩამოთვლილია თქვენი უფლებები, მაგალითად:
• უფლება მოიკითხოთ საკუთარი მონაცემები ორგანიზაციებში.
• იცოდეთ, როგორ გამოიყენებენ ორგანიზაციები თქვენს 
მონაცებემს და რისთვის.
• იცოდეთ, თუ რომელ ორგანიზაციებს გადაეცა თქვენი 
მონაცებები.
გსურთ, რომ მეტი ინფორმაცია მიიღოთ თქვენი მონაცებემის 
დამუშავებაზე და თქვენს უფლებებზე? იხილეთ ორგანიზაციების 
ვებსაიტები. 

ხშირი კითხვები

როდის მექნება გასაუბრება იმიგრაციის და 
ნატურალიზაციის სამსახურთან (IND)?

თქვენი განცხადების შემდეგ, რამდენიმე დღეში გექნებათ 
გასაუბრება იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახურთან (IND). 
თქვენ მხოლოდ ერთი გასაუბრება გექნებათ. ეს განსხვავდება 
თავშესაფარის მაძიებელთა სხვა პროცედურისაგან. თქვენი 
მოთხოვნა განიხილება დაჩქარებული პროცედურით, რადგან 
ხართ უსაფრთხო ქვეყნიდან ან უკვე სარგებლობთ საერთაშორისო 
დაცვით ევროკავშირის ერთ-ერთ წევრ სახელმწიფოში. 

მე ჩამოსული ვარ უსაფრთხო ქვეყნიდან. რატომ 
შემიძლია ჩემი წამოსვლის მიზეზებზე უფრო ადრე 
გავესაუბრო საიმაიგრაციო სამსახურს?

რადგან თქვენ ჩამოსული ხართ უსაფრთხო ქვეყნიდან, გასაუბრება 
უფრო ადრე დაგენიშნებათ.  სავარაუდოდ, ბინადრობის უფლებას 
არ მიიღებთ, ამის  შედეგად, თავშესაფარის იმ მაძიებელთათვის, 
რომლებსაც ბინადრობის უფლების მიღების მეტი შანსი აქვთ, 
მეტი ადგილი რჩება. 

თავშესაფარის მოთხოვნის მიზეზებზე ქალთან 
გასაუბრება მირჩევნია. რამდენად შესაძლებელია ეს?

ნიდერლანდებში ყოველდღიურ ცხოვრებაში უარს ვერ იტყვით 
ქალებთან თუ მამაკაცებთან კონტაქტზე. ნიდერლანდურ 
საზოგადოებაში ქალს და მამაკაცს ერთნაირი პოზიცია უჭირავთ. 
თქვენგანაც ამავე დამოკიდებულებას ველით. მაგრამ თუ თქვენ 
გირჩევნიათ, რომ IND ის თანამშრომელი, რომელსაც უნდა 
ესაუბროთ თავშესაფრის მოთხოვნის მიზეზებზე, ქალი იყოს, 
შეგიძლიათ ეს აღნიშნოთ სარეგისტრაციო ფორმულიარში. IND 
შეეცდება, რომ ინტერვიუზე თანამშრომელი და თარჯიმანი ქალი 
მოიწვიოს. იგივე განმეორდება, თუ თქვენ გირჩევნიათ მამაკაცთან 
საუბარი. IND შეეცდება, რომ ინტერვიუზე მათი თანამშრომელიც 
და თარჯიმანიც მამაკაცები იყვნენ. 

რა უნდა მოვიმოქმედო ავადმყოფობის შემთხვევაში?

თუ თქვენ ავად ხართ, შეატყობინეთ ამის შესახებ იმიგრაციის და 
ნატურალიზაციის თანამშრომელს, COA -ს ან ლტოლვილთა 
დახმარების სამსახურის თანაშრომელს. (იხილეთ ბროშურა: სანამ 
თავშესაფრის მოთხოვნის პროცედურა დაიწყება). ამას 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, თუ რაიმე გადამდები 
დაავადება გაქვთ, ან ვარაუდობთ, რომ გაქვთ, როგორიცაა, 
მაგალითად, ტუბერკულოზი, მუნი (scabiës) ან ჰეპატიტი B. 
ყველაფერი, რასაც თქვენ ექთანს გაუზიარებთ, 
კონფიდენციალურია. ექთანი არასდროს არ გადასცემს 
ინფორმაციას თქვენს ჯანმრთელობაზე მესამე პირებს თქვენი 
თანხმობის გარეშე. თუ თქვენ თავშესაფრის მოთხოვნის 
პროცედურის დროს გახდით ავად, შეატყობინეთ ამის შესახებ 
COA-ს, IND-ს ან ლტოლვითა სამსახურის (VluchtelingenWerk) 
თანამშრომელს. მათ შეუძლიათ უზრუნველგყონ სათანადო 
სამედიცინო დახმარებით. თუ თქვენ ავად ხართ IND-თან ან 
ადვოკატთან გასაუბრების დღეს, სთხოვეთ COA-ს თანამშრომელს, 
რომ შეატყობინოს ამის შესახებ IND-ს ან ადვოკატს.

მე მსურს ნებაყოფლობით დავბრუნდე ჩემს ქვეყანაში

თუ თქვენ ნაბაყობლობით გსურთ დაბრუნდეთ თქვენს ქვეყანაში, 
შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მიგრაციის საერთაშორისო 
ორგანიზაციას (IOM). ამ ორგანიზაციას შეუძლია მოგაწოდოთ 
ინფორმაცია და დაგეხმაროთ დაბრუნებაში. შეგიძლიათ 
დაუკავშირდეთ და დაუნიშნოთ შეხვედრა ტელეფონის 088 746 44 
66 ან ვებსაიტის www.IOM-nederland.nl საშუალებით. 
ინფორმაციისთვის, აგრეთვე, შეგიძლიათ მიმართოთ უკან 
დაბრუნების და გამგზავრების სამსახურს (DT&V). თავშესაფრის 
მოთხოვნის პროცედურის შემდეგაც შეგიძლიათ მიმართოთ 
ლტოლვილთა სამსახურს (VluchtelingenWerk) დახმარებისა და 
ინფორმაციისათვის. თუ თქვენ უსაფრთხო ქვეყნიდან ხართ და 
ნებაყოფლობით ბრუნდებით უკან, უმრავლეს შემთხვევაში, არ 
გეძლევათ უკან დასაბრუნებელი თანხა. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 
თქვენ თვითონ შეწყვეტთ თავშესაფრის მოთხოვნის პროცედურას.
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ეს პუბლიკაცია არის ერთობლივი გამოშვება შემდეგი ეს პუბლიკაცია არის ერთობლივი გამოშვება შემდეგი 
ორგანიზაციების: ორგანიზაციების: 
თავშესაფრის მაძიებელთა მიღების ცენტრი (COA) 
უკან დაბრუნების და გამგზავრების სამსახური (DT&V) 
იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახური (IND)
იურიდიული დახმარების საბჭო (RVR) 
ნიდერლანდების ლტოლვილთა სამსახური (VWN)
უცხოელთა საქმეთა პოლიციის, იდენტიფიკაციის და
ადამიანებით ვაჭრობის საქმეების განყოფილება (AVIM)
ნიდერლანდების სამეფო სამხედრო პოლიცია (KMar)
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM)

დამზადებულია იუსტიციის და უსაფრთხოების 
სამინისტროს დაკვეთით, მიგრაციის საქმეთა დირექცია
www.rijksoverheid.nl

ეს პუბლიკაცია არ შეიცავს რაიმე უფლებებს. განსხვავების 
არსებობის შემთხვევაში ორიგინალურ და თარგმნილ 
ვერსიებს შორის უპირატესობა ენიჭება ნიდერლანდურ 
ვერსიას.
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Iმე მსურს დავბრუნდე ჩემს ქვეყანაში. როგორ 
შემიძლია დავიბრუნო ჩემი პასპორტი?

თუ თქვენ ამასობაში გსურთ უკან დაიბრუნოთ თქვენი პირადობის 
დამადასტურებელი ან/და მგზავრობისათვის საჭირო საბუთები, 
იმიტომ, რომ, მაგალითად, ბრუნდებით უკან, ამის შესახებ უნდა 
განაცხადოთ უკან დაბრუნების და გამგზავრების სამსახურში 
(DT&V). საბუთების დაბრუნების საკითხზე DT&V მიმართავს IND-ს. 
შემდეგ IND გადაუგზავნის თქვენს საბუთებს DT&V-ს. საბუთებს 
თქვენ დაგიბრუნებენ მხოლოდ გამგზავრების წინ. ეს იქნება 
პირადობის დამადასტურებელი და მგზავრობისთვის 
აუცილებელი საბუთების ორიგინალი. 

რა შედეგი მოჰყვება თავშესაფრის მაძიებლის 
მხრიდან წესრიგის დარღვევას?

ნიდერლანდების ხელისუფლება ელის სათანადო ქცევას თქვენგან 
და სხვა ყველა თავშესაფრის მაძიებლისგან. იმ შემთხვევაში, თუ 
თქვენ თავშესაფრის მოთხოვნის პროცედურის დროს ან მის 
შემდეგ არღვევთ წესრიგს მიმღებ ცენტრში ან მის მახლობლად, 
გაითვალისწინეთ, რომ ამას დაუყოვნებლად მოჰყვება შესაბამისი 
ზომები. ეს ზომები შეიძლება იყოს შემდეგი: ტერიტორიაზე 
ყოფნის აკრძალვა ან გადაყვანა უცხოელთა პატიმრობაში. ასევე 
შესაძლოა სასჯელი ციხის სახით. 

გაქვთ შეკითხვები ამ ბროშურის 
წაკითხვის შემდეგ?

ამ შეკითხვებით შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენს ადვოკატს, COA-ს, 
IND-ს ან ლტოლვითა სამსახურის (VluchtelingenWerk) ერთ-ერთ 
თანამშრომელს. 

გაქვთ საჩივარი?

ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც დაკავშირებულია თავშესაფრის 
მოთხოვნის პროცედურასთან, მუშაობს პროფესიონალურ დონეზე 
და ყურადღებით. თუ თქვენ მაინც თვლით, რომ რომელიმე 
ორგანიზაცია სათანადოდ არ მოგექცათ, შეგიძლიათ შეიტანოთ 
საჩივარი. თქვენი ადვოკატი, ან ლტოლვილთა სამსახურის 
(VluchtelingenWerk) თანამშრომელი დაგეხმარებათ ამაში. 


