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თავშესაფრის მიღების გამარტივებული 

პროცედურა 
თქვენ უსაფრთხო ქვეყნიდან ჩამოხვედით ან უკვე სარგებლობთ 

საერთაშორისო დაცვით 
 
 
 

 
 

 
 
 

რატომ მიიღეთ აღნიშნული ბუკლეტი? 

თქვენ გსურთ ნიდერლანდების სამეფოში თავშესაფრის მისაღებად განაცხადის შემოტანა. 

თავშესაფარი ნიშნავს იმ ფიზიკური პირების მიერ სხვა ქვეყანაში დაცვით სარგებლობას, 

რომელთა უსაფრთხოება არ არის უზრუნველყოფილი საკუთარ ქვეყანაში და რომელთაც არ 

აქვთ ამ ქვეყანაში დაცვის მოპოვების შესაძლებლობა.  

 

როდესაც განაცხადი შეგაქვთ თავშესაფრის თაობაზე, თქვენ სთხოვთ ნიდერლანდების 

სამეფოს მთავრობას, რომ ბინადრობის ნებართვა მოგანიჭოთ. ნიდერლანდების სამეფოში 

საცხოვრებლად და სამუშაოდ თქვენ ბინადრობის ნებართვა გჭირდებათ.  

 

თავშესაფრის მიღების პროცედურა იწყება თქვენ მიერ თავშესაფრის შესახებ განაცხადის 

წარმოდგენის შემდეგ. თავშესაფრის მიღების პროცედურა წარმოადგენს სამართლებრივ 

პროცედურას, რომლის თანახმადაც ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობა იღებს 

გადაწყვეტილებას თქვენთვის ბინადრობის ნებართვის მინიჭების თაობაზე.  

 

წინამდებარე ბუკლეტი აღწერს თავშესაფრის მიღების აღნიშნულ პროცედურას. იგი ასევე 

განმარტავს, თუ რისი გაკეთება მოგეთხოვებათ (თქვენი ვალდებულებები) და რისი 

მოლოდინი უნდა გქონდეთ ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობის მხრიდან (თქვენი 

უფლებები). 
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როდის მიიღებთ თავშესაფრის მოტივით ბინადრობის ნებართვას? 
 

ნიდერლანდების სამეფოს კანონი უცხოელთა შესახებ ითვალისწინებს პირობებს, რომელთა 

თანახმადაც შეგიძლიათ მიიღოთ თავშესაფარი ბინადრობის ნებართვით. თქვენ გაქვთ 

ბინადრობის ნებართვის მიღების უფლება, თუ: 

• გაგაჩნიათ კარგად დასაბუთებული მიზეზები შიშობდეთ, თქვენი წარმოშობის ქვეყანაში, 

თქვენს მიმართ, დევნის დაწყების თაობაზე რასობრივი კუთვნილების, რელიგიური 

მრწამსის, ეროვნების, შეხედულებების გამო ან იქიდან გამომდინარე, რომ გარკვეულ 

სოციალურ ჯგუფს მიეკუთვნებით; 

• გაგაჩნიათ კარგად დასაბუთებული მიზეზები შიშობდეთ თქვენი წარმოშობის ქვეყანაში 

თქვენს მიმართ სიკვდილით დასჯის განაჩენის გამოტანის ან სისრულეში მოყვანის, წამების 

აქტის ჩადენის ან სხვა არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის თაობაზე; 

• გაგაჩნიათ კარგად დასაბუთებული მიზეზები შიშობდეთ, რომ თქვენი წარმოშობის 

ქვეყანაში მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტის გამო გახდებით მოულოდნელი 

ძალადობის მსხვერპლი; ან 

• თქვენმა მეუღლემ, თანამცხოვრებმა პირმა, მამამ, დედამ ან არასრულწლოვანმა შვილმა 

თავშესაფრის მოტივით ახლახან მიიღო ნიდერლანდების სამეფოში ბინადრობის ნებართვა. 

 

თუ უსაფრთხო ქვეყნიდან ჩამოხვედით ან თუ თავშესაფრის მოტივით უკვე მიღებული გაქვთ 

ნიდერლანდების სამეფოში, ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყანაში, ნორვეგიაში, ისლანდიაში, 

ლიხტენშტეინის სამთავროში ან შვეიცარიაში ბინადრობის ნებართვა, მაშინ იმიგრაციისა და 

ნატურალიზაციის სამსახური (IND) სავარაუდოდ დაადგენს, რომ თქვენ არ აკმაყოფილებთ 

შესაბამის მოთხოვნებს. ამგვარად, თავშესაფრის შესახებ თქვენი განაცხადი უფრო მოკლე 

ვადებში, გამარტივებული პროცედურით განიხილება. 

 

უსაფრთხო ქვეყნების სია 
ალბანეთი, ალჟირი, ანდორა, ავსტრალია, ბელგია, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ბრაზილია, 

ბულგარეთი, კანადა, კვიპროსი, დანია, ესტონეთი, ფინეთი, საფრანგეთი, გერმანია, 

საქართველო, განა, საბერძნეთი, უნგრეთი, ირლანდია, ინდოეთი, იტალია, იამაიკა, იაპონია, 

კოსოვო, ხორვატია, ლატვია, ლიხტენშტეინი, ლიეტუვა, ლუქსემბურგი, მალტა, მაროკო, 

მონაკო, მონღოლეთი, მონტენეგრო, ნიდერლანდების სამეფო, ახალი ზელანდია, ჩრდილოეთ 

მაკედონია, ნორვეგია, უკრაინა, ავსტრია, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი, სან მარინო, 

სენეგალი, სერბეთი, სლოვენია, სლოვაკეთი, ესპანეთი, ტრინიდადი და ტობაგო, ჩეხეთის 

რესპუბლიკა, ტუნისი, ვატიკანი, გაერთიანებული სამეფო, ამერიკის შეერთებული შტატები, 

ისლანდია, შვედეთი და შვეიცარია. 

 

მოცემული სია შეიძლება შეიცვალოს; შესაძლოა მას დაემატოს ან გამოაკლდეს სხვა ქვეყნები. 

აღნიშნული დამოკიდებულია ქვეყანაში არსებულ უსაფრთხოების დონეზე. უსაფრთხო 

ქვეყნების მოცემული სიის უახლესი ვერსია ხელმისაწვდომია ნიდერლანდების სამეფოს 

მთავრობის ვებსაიტზე: www.rijksoverheid.nl 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.rijksoverheid.nl/
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რომელ ორგანიზაციებს უნდა მიმართოთ? 
 

 

 

Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en 

Mensenhandel (AVIM) წარმოადგენს Nationale Politie-ს 

დეპარტამენტს. AVIM-ი პასუხისმგებელია თქვენი ვინაობის 

დადგენასა და რეგისტრაციაზე. ამ მიზნით, ისინი 

დაათვალიერებენ თქვენს ბარგს, გაგჩხრეკენ, მოგთხოვენ 

პერსონალურ მონაცემებსა და დოკუმენტებს, ასევე გადაგიღებენ 

ფოტოსურათს და აიღებენ თქვენი თითის ანაბეჭდებს. AVIM-ი 

ასევე პასუხისმგებელია თქვენს უსაფრთხოებაზე. 

 

 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

პასუხისმგებელია ნიდერლანდების სამეფოში თავშესაფრის 

მიღების პროცედურისას თავშესაფრის მაძიებლების მიღებასა და 

მხარდაჭერაზე. COA ასევე უზრუნველყოფს, რომ თქვენ 

მომარაგდეთ საკვებით და ისარგებლოთ ჯანმრთელობის 

დაზღვევით, ხოლო, საჭიროებისამებრ, შეუძლია დაგეხმაროთ 

ექიმთან დაკავშირებაში. COA წარმოადგენს დამოუკიდებელ 

ორგანიზაციას და არ არის უფლებამოსილი მიიღოს 

გადაწყვეტილება თქვენს მიერ თავშესაფრის მისაღებად 

გაკეთებულ განაცხადზე. 

www.coa.nl 
 

 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) წარმოადგენს 

ადამიანის უფლებათა დამცველ დამოუკიდებელ ორგანიზაციას, 

რომელიც უზრუნველყოფს თავშესაფრის მაძიებელთა 

ინტერესებს. VWN-ი მოგაწვდით ინფორმაციას თავშესაფრის 

პროცედურის შესახებ, პროცედურის მთელი დროის 

განმავლობაში იგი უზრუნველყოფს თქვენს ინფორმირებასა და 

მხარდაჭერას, ასევე, პრობლემების არსებობის შემთხვევაში, 

გაგიწევთ შუამდგომლობას სხვა ორგანიზაციებთან. 

ორგანიზაცია მჭიდროდ ითანამშრომლებს თქვენს ადვოკატთან 

აღნიშნულის თაობაზე. VWN-ი არ არის უფლებამოსილი მიიღოს 

გადაწყვეტილება თქვენს მიერ თავშესაფრის მისაღებად 

გაკეთებულ განაცხადზე.  

www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 
 

 

Raad voor Rechtsbijstand (Raad voor Rechtsbijstand, 

RvR) უზრუნველყოფს, რომ თქვენ მიიღოთ შესაბამისი 

იურიდიული დახმარება, თუ არ გაქვთ საშუალება ისარგებლოთ 

ადვოკატის მომსახურებით. ადვოკატის მომსახურების საფასურს 

RvR-ი გადაიხდის. ადვოკატი არ ემსახურება RvR-ს. ადვოკატი 

წარმოადგენს იურიდიული დახმარების დამოუკიდებელ 

მომწოდებელს, რომელიც გეხმარებათ თავშესაფრის მიღების 

პროცედურის მიმდინარეობისას, მაგრამ არ იღებს 

გადაწყვეტილებას თქვენს მიერ თავშესაფრის მისაღებად 

გაკეთებულ განაცხადზე. 

www.rvr.org 

http://www.coa.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
http://www.rvr.org/
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Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 

ნიდერლანდების სამეფოს უშიშროებისა და იუსტიციის 

სამინისტროს შემადგენლობაში შედის. IND-ს თანამშრომლები 

შეისწავლიან, შეგიძლიათ თუ არა ნიდერლანდების სამეფოში 

თავშესაფრის უფლებით ისარგებლოთ. ამ მიზნით, ისინი 

დაინტერესდებიან თქვენი ვინაობით და თქვენს მიერ 

ნიდერლანდების სამეფოში თავშესაფრის მისაღებად განაცხადის 

შემოტანის მიზეზებით. ისინი შეისწავლიან თქვენს ისტორიას 

და იმ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას, საიდანაც ჩამოხვედით, 

რათა განსაზღვრონ, გაქვთ თუ არა უფლება დროებით ან 

სამუდამოდ დარჩეთ ნიდერლანდების სამეფოში. 

www.ind.nl 
 

 

IND-ის შენობებში და COA-ს თავშესაფრის მაძიებელთა მისაღებ 

ცენტრებში განთავსებულნი არიან დაცვის სამსახურის 

თანამშრომლები. მათი ამოცნობა უნიფორმის მიხედვით 

შეგიძლიათ. ისინი თქვენს უსაფრთხოებას ემსახურებიან. თქვენ 

ასევე შეგიძლიათ გამოჰკითხოთ მათ IND-ისა და COA-ს 

შენობებსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე დაშვებული და 

დაუშვებელი ქცევის წესების შესახებ. დაცვის სამსახურის 

თანამშრომლები ვერ მოახდენენ ზეგავლენას თქვენს მიერ 

თავშესაფრის მისაღებად გაკეთებულ განაცხადთან 

დაკავშირებულ გადაწყვეტილებაზე 

 

 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 

წარმოადგენს დამოუკიდებელ ორგანიზაციას, რომელიც 

მიგრანტებს მთელს მსოფლიოში ეხმარება. IOM-ს შეუძლია 

დაგეხმაროთ, თუ ნიდერლანდების სამეფოს დამოუკიდებლად 

დატოვება გსურთ. IOM-ი უზრუნველყოფს გამოსადეგი 

ინფორმაციის მოწოდებას თქვენი დაბრუნებისა და 

რეინტეგრაციის შესახებ, მას ასევე შეუძლია დაგეხმაროთ 

ნიდერლანდების სამეფოდან თქვენი გამგზავრების 

ორგანიზებაში. სთხოვეთ VWN-ის თანამშრომელს ან თქვენს 

ადვოკატს დაგეხმარონ აღნიშნულთან დაკავშირებით.  

www.iom-nederland.nl 
 

 

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) ნიდერლანდების 

სამეფოს უშიშროებისა და იუსტიციის სამინისტროს 

შემადგენელი ნაწილია. თუ IND უარს გეტყვით თავშესაფრის 

მიღებაზე, მაშინ DT&V დაგეხმარებათ მოაგვაროთ თქვენს 

წარმოშობის ქვეყანაში გამგზავრების საკითხი. თუ 

დამოუკიდებლად არ დატოვებთ ნიდერლანდების სამეფოს, 

მაშინ DT&V-ს შეუძლია თქვენი დეპორტირება.  

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 
 

 
 

რას უნდა მოელოდეთ? 
 

პროცედურისას, გამოგკითხავენ, თუ რატომ შემოგაქვთ განაცხადი ნიდერლანდების 

სამეფოში თავშესაფრის მისაღებად. მნიშვნელოვანია, რომ ისეთი საფუძვლიანი არგუმენტები 

წარმოადგინოთ, რომლებიც თქვენი დაცვის აუცილებლობას დაადასტურებენ. თქვენ ასევე 

http://www.ind.nl/
http://www.iom-nederland.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
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უნდა წარუდგინოთ IND-ს ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც თქვენს არგუმენტებს 

განამტკიცებს.  

 

თქვენ შეგიძლიათ შეატყობინოთ VluchtelingenWerk-ს (VWN) ან გასაუბრებისას აცნობოთ 

IND-ს ისეთი პირადი მდგომარეობის არსებობის შესახებ, რომელიც IND-ს მიერ 

გასათვალისწინებელია. საჭიროების შემთხვევაში, IND-ს შეუძლია შესაბამისი ზომების 

მიღება, მაგალითად გასაუბრებისას ან COA-ს მისაღებში. IND-ი ეცდება მაქსიმალურად 

დაგეხმაროთ თქვენს სიტუაციაში. 

 
 

 
 

თავშესაფრის მიღების საფეხურეობრივი პროცედურა 
 

ქვემოთ აღწერილია ყველა ის საფეხური, რომლის გავლასაც თავშესაფრის მიღების 

პროცედურა მოითხოვს. ვინაიდან ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობის მიერ უსაფრთხოდ 

მიჩნეული ქვეყნიდან ჩამოხვედით, IND თავშესაფრის მისაღებად გაკეთებულ თქვენს 

განაცხადს გამარტივებული პროცედურით განიხილავს. 

 

თავშესაფრის მიღების პროცედურის მიმდინარეობისას, შეგიძლიათ თავშესაფრის 

მაძიებელთა იმ მისაღებ ცენტრში იცხოვროთ, სადაც პროცედურის მოსამზადებელ ეტაპზე 

ცხოვრობდით. IND-სთან გასაუბრება IND-ის დაწესებულებაში ჩატარდება. 

 

ქვემოთ აღწერილია თავშესაფრის მიღების პროცედურა საფეხურების მიხედვით. 

 

1-ლი საფეხური IND-ში რეგისტრაცია 

მე-2 საფეხური განაცხადის ფორმა 

მე-3 საფეხური ვინაობის დადგენა/რეგისტრაცია 

Vreemdelingenpolitie-ს (AVIM) მიერ 

მე-4 საფეხური IND-ის მიერ შესაბამისი პროცედურის 

შერჩევა 

მე-5 საფეხური IND-სთან გასაუბრება 

მე-6 საფეხური თავშესაფრის შესახებ თქვენი 

განაცხადის შეფასება 

მე-7 საფეხური შესწორებები და დამატებები + პასუხი 

მე-8 საფეხური გადაწყვეტილება 

 

საფეხური 1: IND-ში რეგისტრაცია 

თქვენ მიმართეთ ტერ აპელში მდებარე IND-ს. IND-ის თანამშრომლებმა დაგარეგისტრირეს 

და ახლა თავშესაფრის მისაღებად განაცხადის შემოტანის მოლოდინში ხართ. 

 

საფეხური 2: განაცხადის ფორმა 

თქვენ შეავსეთ განაცხადის ფორმა, სადაც შეიყვანეთ თქვენს შესახებ ინფორმაცია. IND-ი 

თქვენს მიერ განაცხადის ფორმაში შეყვანილ მონაცემებს, თქვენი განაცხადის განხილვის 

წამოწყების საფუძვლად გამოიყენებს. 
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საფეხური 3: ვინაობის დადგენა/რეგისტრაცია Vreemdelingenpolitie-ს (AVIM) მიერ 

თქვენ ასევე მიმართეთ AVIM-ის. მათ დაადგინეს თქვენი ვინაობა და დაგარეგისტრირეს, 

ხოლო თქვენ ხელი მოაწერეთ თავშესაფრის მისაღებად შედგენილ თქვენს განაცხადს, რათა 

IND-სთვის მისი განხილვის უფლება მიგენიჭებინათ. 

 

საფეხური 4: IND-ის მიერ შესაბამისი პროცედურის შერჩევა  

1-ელ, მე-2 და მე-3 საფეხურზე მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე IND შეარჩევს 

თავშესაფრის მიღების შესაბამის პროცედურას თქვენი განაცხადის განსახილველად. 

თავშესაფრის მისაღებად შემოტანილი განაცხადის განხილვისას შესაძლოა აშკარა გახდეს 

მისი სხვა პროცედურით ჩანაცვლების აუცილებლობა. ამ შემთხვევაში, მიმდინარე 

პროცედურა სხვა პროცედურით ჩანაცვლდება. თქვენ მიიღებთ ახალ ბუკლეტს, სადაც 

განგიმარტავენ ახალი პროცედურის ყველა საფეხურს. თუ გამარტივებული პროცედურა არ 

შეიცვლება, მაშინ VWN-ს თანამშრომელი განგიმარტავთ აღნიშნულ პროცედურას. ადვოკატი 

მოგამზადებთ IND-სთან გასაუბრებისთვის და უფასოდ გაგიწევთ იურიდიულ 

მომსახურებას. გამარტივებული პროცედურის შემთხვევაში, COA თქვენთვის მხოლოდ 

ელემენტალურ საცხოვრებელს უზრუნველყოფს. თქვენ ასევე თავშესაფრის სხვა 

მაძიებლებისგან განცალკევებით დაგაბინავებენ. 

 

საფეხური 5: IND-სთან გასაუბრება  

IND-ს თანამშრომელს ერთხელ შეხვდებით თქვენი ვინაობის, მოქალაქეობისა და სამგზავრო 

მარშრუტის დასადგენად. ამას გასაუბრება ეწოდება. თუ უსაფრთხო ქვეყნიდან ჩამოხვედით, 

მაშინ გასაუბრებისას IND-ი ასევე გამოგკითხავთ თქვენს მიერ თავშესაფრის შესახებ 

განაცხადის შემოტანის მიზეზებს. სურვილისამებრ, შეგიძლიათ VWN-ს სთხოვოთ, რომ 

თქვენთან გასაუბრებას დაესწროს. VWN-ი შეეცდება გამოყოს თანამშრომელი თქვენთან 

გასაუბრებაზე დასასწრებად. მაქსიმალურად კარგად მოემზადეთ გასაუბრებისთვის. მხოლოდ 

ერთხელ მოგეცემათ შესაძლებლობა მკაფიოდ და სრულად გაგვაცნოთ თქვენი ვინაობა. 

თქვენს შესახებ ყოველთვის ნამდვილი და არა გაყალბებულ დოკუმენტებში მოცემული 

მონაცემები მოგვაწოდეთ. ასევე აცნობეთ IND-ს თუ ფსევდონიმს იყენებდით. თქვენი 

დოკუმენტები და განცხადებები ნამდვილობაზე შემოწმდება. თუ IND-ი დაადგენს, რომ 

თქვენი არგუმენტები სიმართლეს არ შეესაბამება ან რომ თქვენი დოკუმენტები 

გაყალბებულია, მაშინ აღნიშნული უარყოფითად აისახება თავშესაფრის შესახებ თქვენს 

განაცხადზე. 

 

მნიშვნელოვანია, რომ განმარტოთ ყველა ის ფაქტი, რომელიც დაადასტურებს თქვენი დაცვის 

აუცილებლობას. გულწრფელად, სრულად და მკაფიოდ მოგვიყევით იმის თაობაზე, თუ რა 

გადაგხდათ და თუ რატომ არ შეგიძლიათ თქვენი წარმოშობის ქვეყანაში დაცვით 

სარგებლობა. თუ რომელიმე კონკრეტული ამბავი არ გახსოვთ, მაშინ ამის შესახებ IND-ის 

თანამშრომელს უამბეთ. ისინი იცნობენ თქვენს ქვეყანაში არსებულ ზოგად მდგომარეობას. 

მნიშვნელოვანია თქვენი მდგომარეობის ახსნა: თუ რატომ გჭირდებათ პირადად თქვენ 

დაცვა. რაც შეიძლება მეტი არსებითი დეტალები წარმოადგინეთ. თუ გაქვთ ნაიარევი ან 

ფიზიკური თუ ფსიქიკური მდგომარეობის გართულება, რომელიც დაკავშირებულია 

თავშესაფრის შესახებ განაცხადის შემოტანის მიზეზებთან, მაშინ მნიშვნელოვანია, ამის 

შესახებ IND-ის თანამშრომელს უამბოთ. IND-ის შეუძლია სასამართლო-სამედიცინო 

ექსპერტიზის გავლა შემოგთავაზოთ. ასევე შეგიძლიათ სამედიცინო გამოკვლევა საკუთარი 

ხარჯით ჩაიტაროთ. 

 

IND-სთან გასაუბრებას დაესწრება თარჯიმანი. IND-ს თანამშრომელი კითხვებს ჰოლანდიურ 

ენაზე დაგისვამთ. თარჯიმანი კითხვებს თქვენთვის გასაგებ ენაზე, ხოლო თქვენს პასუხებს 

ჰოლანდიურ ენაზე გადათარგმნის. თარჯიმანი არ მუშაობს IND-სთვის და არ აქვს გავლენა 

თავშესაფრის შესახებ თქვენს განაცხადთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებაზე. თუ თქვენ და 
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თარჯიმანი ერთმანეთს ვერ უგებთ, მაშინ, მნიშვნელოვანია, რომ ამის თაობაზე 

დაუყოვნებლივ განაცხადოთ. ასეთ შემთხვევაში, IND-ი ეცდება სხვა თარჯიმანი შეგირჩიოთ. 

არ უნდა არსებობდეს კითხვების არასწორად გაგებით გამოწვეული გაუგებრობა. 

 

თუ თქვენ შეიტანეთ განაცხადი თქვენს მეუღლესთან ან თანამცხოვრებ პირთან ერთად, მაშინ 

თითოეული თქვენთაგანი ვალდებულია ცალ-ცალკე გაიაროს გასაუბრება IND-ს 

თანამშრომელთან. თუ გყავთ 15 წლის ან მეტი ასაკის ბავშვები, მაშინ ისინი ასევე ცალკე 

გაივლიან გასაუბრებას. გასაუბრების შედეგების შესახებ დასკვნას თქვენი ადვოკატის 

მეშვეობით მიიღებთ. 

 

საფეხური 6: თავშესაფრის შესახებ თქვენი განაცხადის შეფასება  

IND შეისწავლის თქვენს დოსიეს და შეაფასებს აკმაყოფილებთ თუ არა თავშესაფრის 

მოტივით ბინადრობის ნებართვის მიღების პირობებს. აღნიშნული შეფასების შედეგები 

განსაზღვრავენ თავშესაფრის პროცედურის შემდგომ კურსს. არსებობს ორი შესაძლებლობა: 

1. IND-ის ესაჭიროება მეტი დრო შესწავლისთვის და ჯერ ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას 

თავშესაფრის შესახებ თქვენს განაცხადთან დაკავშირებით. IND-ი გააგრძელებს 

თავშესაფრის შესახებ თქვენი განაცხადის განხილვას თავშესაფრის ზოგადი პროცედურის 

თანახმად (AA). თქვენ მიიღებთ დამატებით ბუკლეტს, სადაც მოცემული იქნება AA-ს 

შესახებ ინფორმაცია. 

2. IND-ი გადაწყვეტს, რომ თქვენ ვერ აკმაყოფილებთ თავშესაფრის მოტივით ბინადრობის 

ნებართვის მიღების პირობებს. IND-სგან (თქვენი ადვოკატის მეშვეობით) მიიღებთ 

წერილს, რომლითაც გაცნობებენ, რომ IND-ი განიზრახავს, დაიწუნოს თავშესაფრის 

შესახებ თქვენი განაცხადი. აღნიშნული წერილი ასევე განმარტავს თქვენი განაცხადის 

დაწუნების მიზეზებს და თქვენთვის აქედან გამომდინარე შედეგებს. თქვენი ადვოკატი 

განიხილავს აღნიშნულ წერილს თქვენთან ერთად. წერილით ასევე შეიძლება გეცნობოთ, 

რომ თქვენზე გავრცელდება შემოსვლაზე აკრძალვა. 

 

შემოსვლაზე აკრძალვა ნიშნავს, რომ თქვენ არ გაქვთ 

უფლება დარჩეთ ან შემოხვიდეთ ევროკავშირში. 

შემოსვლაზე აკრძალვის დარღვევა ისჯება კანონით. 

შემოსვლაზე აკრძალვა ვრცელდება მხოლოდ თავშესაფრის 

სრულწლოვან მაძიებელზე. 

 

 

საფეხური 7: შესწორებები და დამატებები + პასუხი 

თუ IND-ი განიზრახავს დაიწუნოს თავშესაფრის შესახებ თქვენი განაცხადი, მაშინ 

განიხილეთ განზრახული გადაწყვეტილება თქვენს ადვოკატთან ერთად. თქვენს ადვოკატს 

შეუძლია გაუგზავნოს IND-ს წერილობითი პასუხი, რომლითაც შეგიძლიათ ოფიციალურად 

უპასუხოდ IND-ს განზრახულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით და აუხსნათ, თუ რატომ 

არ ეთანხმებით მას. თქვენი ადვოკატი გაუგზავნის ამ წერილს IND-ს არაუგვიანეს მომდევნო 

დღისა. თქვენი ადვოკატი ასევე განიხილავს გასაუბრების შედეგების შესახებ დასკვნას 

თქვენთან ერთად. თქვენს ადვოკატთან საუბრის თარგმნა ამისთვის გამოყოფილ თარჯიმანს 

შეუძლია. თუ დასკვნაში რაიმე არ არის ასახული ან არასწორად წერია, მაშინ თქვენი 

ადვოკატი შესაბამის წერილში მოახსენებს IND-ს სასურველი ცვლილებების შესახებ. 

აღნიშნულ ცვლილებებს ეწოდება შესწორებები და დამატებები. IND-მა უნდა მიიღოს 

შესწორებები და დამატებები ზეპირი მოსმენიდან ორი დღის განმავლობაში. 
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საფეხური 8: გადაწყვეტილება 

თქვენი პასუხის განხილვის შემდეგ, IND-ი შეაფასებს განზრახული გადაწყვეტილების 

შეცვლის აუცილებლობას. აღნიშნული შეფასების შედეგები განსაზღვრავენ თავშესაფრის 

პროცედურის შემდგომ კურსს. თქვენ მიიღებთ წერილს IND-სგან თქვენი ადვოკატის 

მეშვეობით, რომლითაც შეფასების შედეგებს გაცნობებენ. თქვენი ადვოკატი აგიხსნით ამ 

შეფასებიდან თქვენთვის გამომდინარე შედეგებს. არსებობს ორი შესაძლებლობა: 

1. IND-ის ესაჭიროება მეტი დრო შესწავლისთვის და ჯერ ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას 

თავშესაფრის შესახებ თქვენს განაცხადთან დაკავშირებით. IND განაგრძობს თავშესაფრის 

შესახებ თქვენი განაცხადის განხილვას AA პროცედურით ან თავშესაფრის მინიჭების 

გახანგრძლივებული პროცედურით (VA). IND მოგაწვდით სხვა ბუკლეტს, სადაც 

მოცემული იქნება ინფორმაცია AA-ს ან Va-ს შესახებ. 

2. IND-ი გადაწყვეტს, რომ თქვენ ვერ აკმაყოფილებთ თავშესაფრის მოტივით ბინადრობის 

ნებართვის მიღების პირობებს. IND-სგან თქვენ მიიღებთ მიღებული გადაწყვეტილების 

შესახებ წერილს თქვენი ადვოკატის მეშვეობით, რომლითაც გაცნობებენ, რომ 

თავშესაფრის შესახებ თქვენი განაცხადი დაიწუნეს. წერილში ასევე განგიმარტავენ 

დაწუნების მიზეზებს და თქვენთვის აქედან გამომდინარე შედეგებს. მაგალითად, თქვენ 

აღარ დაიშვებით ნიდერლანდების სამეფოში საცხოვრებლად და მოგიწევთ თქვენი 

წარმოშობის ქვეყანაში ან იმ ქვეყანაში დაბრუნება, სადაც თავშესაფრის მოტივით უკვე 

მიღებული გაქვთ ბინადრობის ნებართვა. წერილი ასევე განგიმარტავთ, რა ზომებს 

მიმართოთ, თუ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებით, და მოკლედ აღგიწერთ, თუ რა გზები 

არსებობს თქვენი წარმოშობის ქვეყანაში დასაბრუნებლად. თქვენი ადვოკატი განიხილავს 

აღნიშნულ წერილს თქვენთან ერთად. წერილი ასევე შესაძლოა ეხებოდეს შემოსვლაზე 

აკრძალვას. თუ შემოსვლაზე აკრძალვა დაგიწესეს, მაშინ ამის თაობაზე ცალკე მიიღებთ 

ინფორმაციას. თქვენი მონაცემები დარეგისტრირდება შენგენის საინფორმაციო სისტემაში 

(SIS), შემოსვლაზე აკრძალვის აღსრულების მიზნით. ეს ნიშნავს იმას, რომ წერილში 

მითითებული დროის მონაკვეთში თქვენ არ დაიშვებით ევროკავშირში. 

 

 
 
 

თავშესაფრის მიღების პროცედურის შემდგომ 
 

თუ IND-ი დაიწუნებს თავშესაფრის შესახებ თქვენს განაცხადს, მაშინ თქვენ შეგიძლიათ 

აღნიშნული გადაწყვეტილების გასაჩივრება ნიდერლანდების სამეფოს სასამართლოში თქვენი 

ადვოკატის მეშვეობით. გასაჩივრება ნიშნავს, რომ თქვენ ოფიციალურად ატყობინებთ 

სასამართლოს, რომ არ ეთანხმებით IND-ს გადაწყვეტილებას. თქვენ ასევე შეგიძლიათ 

სთხოვოთ სასამართლოს მოგცეთ ნიდერლანდების სამეფოში ცხოვრების ნებართვა 

გასაჩივრების პროცედურის მიმდინარეობისას. თქვენი ადვოკატი დაგეხმარებათ 

აღნიშნულთან დაკავშირებით. თუ IND განსაზღვრავს, რომ თქვენ ჩამოხვედით უსაფრთხო 

ქვეყნიდან ან რომ თავშესაფრის მოტივით თქვენ უკვე მიღებული გაქვთ ნიდერლანდებში, 

ევროკავშირის სხვა წევრ სახელმწიფოში, ნორვეგიაში, ისლანდიაში, ლიხტენშტაინის 

სამთავროში ან შვეიცარიაში ბინადრობის უფლება, მაშინ თქვენ ჩვეულებრივ შეინარჩუნებთ 

თავშესაფრის უფლებას. თუ ევროკავშირის რომელიმე ქვეყნიდან ჩამოხვედით, მაშინ 

თავშესაფრის უფლებით ვერ ისარგებლებთ. სასამართლო გაითვალისწინებს, რამდენად 

სწორად გამოყენა IND-მა ჰოლანდიური კანონმდებლობა, როდესაც იღებდა 

გადაწყვეტილებას თავშესაფრის შესახებ თქვენს განაცხადთან დაკავშირებით. 

 

თუ სასამართლო გადაწყვეტს, რომ IND-მა სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, მაშინ 

თავშესაფრის უფლებას დაკარგავთ. თუ უსაფრთხო ქვეყნიდან ჩამოხვედით, ასევე 

შემოსვლაზე აკრძალვა დაგიწესდებათ. თქვენ მოგთხოვენ ნიდერლანდების სამეფოს 
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დაუყოვნებლივ დატოვებას. Dienst Terugkeer en Vertrek-ს (DT&V) შეუძლია ამაში 

დახმარება გაგიწიოთ. შეიძლება შეზღუდული გადაადგილების ცენტრში (VBL) ან ოჯახის 

ადგილსამყოფელში (GL) გადაგიყვანონ. მხოლოდ იმ ოჯახებს გადაიყვანენ GL-ში, 

რომელთაც არასრულწლოვანი შვილები ჰყავთ. VBL-ი და GL-ი თქვენს დაბრუნებაზე 

ზრუნავენ. თუ მთავრობას აქვს საფუძველი იმისა, რომ მოახდინოს თქვენი დეპორტირება, 

მაშინ შეიძლება უცხოელთა დაკავების ცენტრში მოგათავსონ. თუ VBL-ში, Gl-ში ან 

უცხოელთა დაკავების ცენტრში არ გადაგიყვანეს, მაშინ ვალდებული ხართ ნიდერლანდების 

სამეფო დამოუკიდებლად დატოვოთ. უმეტეს შემთხვევაში, თქვენი წარმოშობის უსაფრთხო 

ქვეყანაში დასაბრუნებლად ფინანსურ მხარდაჭერას არ მიიღებთ მაშინაც კი, როდესაც 

თავშესაფრის შესახებ თქვენს განაცხადს გაიტანთ.  

 

თქვენ პირადად აგებთ პასუხს თქვენი წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნებაზე. თუ 

დამოუკიდებლად არ გაემგზავრებით, მაშინ DT&V-ს თქვენი დეპორტირება შეუძლია. თუ 

IND დაიწუნებს თავშესაფრის შესახებ თქვენს განაცხადს, მაშინ DT&V მოგაწვდით ბუკლეტს, 

სადაც მოცემული იქნება ინფორმაცია თქვენი წარმოშობის ქვეყანაში დასაბრუნებლად. თუ 

გსურთ ნებაყოფლობით დაბრუნდეთ თქვენი წარმოშობის ქვეყანაში, მაშინ შეგიძლიათ 

Internationale Organisatie voor Migratie-ს (IOM) დაუკავშირდეთ. IOM-ს შეუძლია 

გამოსადეგი ინფორმაცია მოგაწოდოთ და გამგზავრებაში დაგეხმაროთ. შეგიძლიათ IOM-ს ან 

COA-ს თავშესაფრის მაძიებელთა მიღების ცენტრს დაუკავშირდეთ. შესაძლო დაბრუნებისა 

და მხარდაჭერის საკითხებთან დაკავშირებით ასევე შეგიძლიათ VWN-ის თანამშრომლებს ან 

ადვოკატს დაუკავშირდეთ. 

 

 
 
 

თავშესაფრის შესახებ განაცხადის გატანა 
 

თავშესაფრის შესახებ განაცხადის გატანა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ. ასეთ შემთხვევაში, 

ადვოკატს, VWN-ს ან DT&V-ს უშუალოდ უნდა დაუკავშირდეთ. თუ თავშესაფრის შესახებ 

განაცხადს IND-დან გაიტანთ, მაშინ ნიდერლანდების სამეფოში ცხოვრებისა და თავშესაფრის 

უფლებებს დაკარგავთ. ასევე, შიძლება შემოსვლაზე აკრძალვა დაგიწესონ. განაცხადის 

გატანის შემდეგ, უფლება გაქვთ თავშესაფრის შესახებ განაცხადი ხელახლა შემოიტანოთ 

მაშინაც კი, როდესაც შემოსვლაზე აკრძალვას დაგიწესებენ. 

 

COA-ს ან VWN-ს თანამშრომელს შეუძლია DT&V-ის ხელმძღვანელთან დაგაკავშიროთ ან 

შეგიძლიათ მას შეტყობინება DT&V-ის ვებსაიტზე სპეციალური ფორმის შევსებით 

გაუგზავნოთ: 

• ჰოლანდიური: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-

terugkeer/hulp-van-dtv 

• ინგლისური: https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-

assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-
netherlands 

 

DT&V-ს შეუძლია ნიდერლანდების სამეფოდან თქვენს გამგზავრებას გაუწიოს ორგანიზება. 

თქვენი გადასაწყვეტია, ისარგებლებთ თუ არა DT&V-ის მომსახურებით. სურვილის 

შემთხვევაში, DT&V-ის ხელმძღვანელი დაგეხმარებათ გამგზავრების ორგანიზებაში. 

ხელმძღვანელი დაინტერესდება, თუ რატომ გსურთ დამოუკიდებლად გამგზავრება და 

თქვენთან ერთად განიხილავს ნიდერლანდების სამეფოდან თქვენი გამგზავრების 

შესაძლებლობებს, როგორიცაა ავიაბილეთებთან და სამგზავრო დოკუმენტებთან 

დაკავშირებული საკითხები. კოორდინატორი ასევე გაცნობებთ, რომ შეგიძლიათ VWN-ს ან 

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
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ადვოკატს დაუკავშირდეთ, რომლებიც დაგეხმარებიან, გადაწყვიტოთ, ნამდვილად გსურთ 

თუ არა თავშესაფრის შესახებ განაცხადის გატანა. 

 

თუ თავშესაფრის შესახებ განაცხადი შემოიტანეთ და არ გაგაჩნიათ სამგზავრო დოკუმენტები, 

მაშინ ვალდებული ხართ სამგზავრო დოკუმენტების მისაღებად განაცხადი გააკეთოთ თქვენი 

ქვეყნის საელჩოსა თუ საკონსულოში. რამდენადაც თავშესაფრის შესახებ თქვენი განაცხადი 

განხილვის პროცესშია, DT&V ვერ დაგეხმარებათ სამგზავრო დოკუმენტების მისაღებად 

განაცხადის შეტანაში. 

 
 

 
 

პერსონალური მონაცემების დამუშავება 
 

პერსონალური მონაცემები წარმოადგენს თქვენს შესახებ ნებისმიერი სახის ინფორმაციას. იმ 

ორგანიზაციების სია, რომლებმაც ითანამშრომლეს ამ ბუკლეტის შემუშავებაში, მოყვანილია 

ქვემოთ. ისინი დაამუშავებენ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს თქვენი განაცხადის, 

შეტყობინების ან მოთხოვნის განხილვისას. ისინი თქვენგან და საჭიროებისამებრ, სხვა 

ორგანიზაციებისგან თუ პირებისგან თქვენს მონაცემებს გამოითხოვენ. ეს ორგანიზაციები 

იყენებენ და ინახავენ თქვენს მონაცემებს, ასევე, საჭიროებისამებრ, უმხელენ მათ სხვა 

ორგანიზაციებს კანონის თანახმად. კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ კანონმდებლობა 

განსაზღვრავს თქვენი პერსონალური მონაცემების დამმუშავებელი ორგანიზაციების 

ვალდებულებებს. მაგალითად, ისინი ვალდებულნი არიან გაუფრთხილდნენ თქვენს 

მონაცემებს და უზრუნველყონ მათი უსაფრთხოება. კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ 

კანონმდებლობა ასევე ადგენს თქვენს უფლებებს, როგორებიცაა: 

• ორგანიზაციების მიერ შენახულ თქვენს მონაცემებთან წვდომის უფლება; 

• უფლება იცოდეთ, თუ რაში იყენებენ ორგანიზაციები თქვენს მონაცემებს და რატომ; 

• უფლება იცოდეთ, თუ რომელ ორგანიზაციებს გაუმხილეს თქვენი მონაცემები. 

თქვენი უფლებების და თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების წესის შესახებ მეტი 

ინფორმაციისთვის ეწვიეთ შესაბამისი ორგანიზაციის ვებსაიტს. 

 
 

 
 

ხშირად დასმული კითხვები 
 

როდის მაქვს გასაუბრება IND-სთან? 

IND-სთან გასაუბრება თავშესაფრის განაცხადის წარმოდგენიდან რამდენიმე დღეში გექნებათ. 

სხვა პროცედურებში მონაწილე თავშესაფრის მაძიებლებისგან განსხვავებით, თქვენ IND-სთან 

მხოლოდ ერთ გასაუბრებას გაივლით. თავშესაფრის შესახებ თქვენი განაცხადი განიხილება 

დაჩქარებული პროცედურით, რადგან IND-იმ დაადგინა, რომ უსაფრთხო ქვეყნიდან 

ჩამოხვედით ან თავშესაფრის მოტივით უკვე მიღებული გაქვთ ბინადრობის ნებართვა. 

 

ჩემი წარმოშობის ქვეყანა, საიდანაც ჩამოვედი, უსაფრთხოა. რატომ უნდა განვმარტო 

თავშესაფრის მოთხოვნის მიზეზები დროზე ადრე?  

ვინაიდან უსაფრთხო ქვეყნიდან ჩამოხვედით, გასაუბრება დაგეგმილზე ადრე გექნებათ. 

დიდი ალბათობით, თავშესაფრის მოტივით ბინადრობის ნებართვაზე უარს გეტყვიან და 

დაჩქარებული პროცედურა მისაღებ ცენტრში საცხოვრებელი ადგილის თავშესაფრის სხვა 

მაძიებლებისათვის გამოთავისუფლებაში გვეხმარება. 
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მირჩევნია, თავშესაფრის ძიებასთან დაკავშირებული ჩემი ისტორია ქალბატონს გავუმხილო. 

არის თუ არა ეს შესაძლებელი? 

თუ თავშესაფრის შესახებ განაცხადის შემოტანის მიზეზებთან დაკავშირებით გირჩევნიათ 

IND-ს ქალ ან კაც თანამშრომელთან გაიაროთ გასაუბრება, მაშინ აღნიშნულის თაობაზე 

შეგიძლიათ განაცხადის ფორმაში მიუთითოთ. ასევე, შეგიძლიათ ამის შესახებ VWN-ის 

თანამშრომელი ჩააყენოთ საქმის კურსში. IND ეცდება გასაუბრებისთვის IND-ს ქალი ან კაცი 

თანამშრომელი და თარჯიმანი მოგიჩინოთ. 

 

როგორ უნდა მოვიქცე, თუ ავად ან ფეხმძიმედ ვარ? 

თუ ავად ხართ, მაშინ აღნიშნული IND-ის, COA-ს ან VWN-ს თანამშრომელს უნდა 

შეატყობინოთ. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თუ გაქვთ ან ფიქრობთ, რომ შეიძლება 

გქონდეთ გადამდები დაავადება, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მუნი ან B ჰეპატიტი. 

ყველაფერი, რასაც ექთანს მოუყვებით, კონფიდენციალურად შეინახება. ექთანი არასოდეს 

გაუმხელს თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციას სხვებს თქვენი ნებართვის გარეშე. 

თუ ავად გახდებით თავშესაფრის მიღების პროცედურის მიმდინარეობისას, მაშინ უამბეთ 

ამის შესახებ COA-ს, IND-ს ან VWN-ის თანამშრომელს. მათ შეუძლიათ დაგეხმარონ საჭირო 

სამედიცინო დახმარების მიღებაში. თუ ავად ხართ IND-ს ან თქვენს ადვოკატთან შეხვედრის 

დღეს, მაშინ სთხოვეთ COA-ს საშტატო თანამშრომელს ამის შესახებ აცნობოს IND-ის ან 

თქვენს ადვოკატს. 

 

მსურს ჩემი წარმოშობის ქვეყანაში ნებაყოფლობით დავბრუნდე. როგორ ხდება ეს? 

თუ გსურთ თქვენი წარმოშობის ქვეყანაში ნებაყოფლობით დაბრუნდეთ, მაშინ შეგიძლიათ 

IOM-ს დაუკავშირდეთ. IOM-ს შეუძლია გამოსადეგი ინფორმაცია მოგაწოდოთ და 

გამგზავრებაში დაგეხმაროთ. დაუკავშირდით IOM-ს, რათა თქვენს მახლობლად შეხვედრაზე 

ჩაეწეროთ - დარეკეთ ნომერზე: +31 88 746 44 66 ან ეწვიეთ გვერდს: www.iom-

nederland.nl. ინფორმაციისთვის ასევე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ DT&V-ს. თავშესაფრის 

მიღების პროცედურის შემდეგ, თქვენ კვლავაც შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ VWN-ს 

დახმარებისთვის და ინფორმაციისთვის. უმეტეს შემთხვევაში, როდესაც წარმოშობის 

უსაფრთხო ქვეყნიდან ჩამოხვედით და არჩიეთ უკან ნებაყოფლობით დაბრუნდეთ, ფინანსურ 

მხარდაჭერას არ მიიღებთ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ თავშესაფრის შესახებ თქვენს განაცხადს 

გაიტანთ. 

 

მსურს ჩემი წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება. როგორ დავიბრუნო პასპორტი? 

თუ პროცედურის მიმდინარეობისას გსურთ, დაიბრუნოთ თქვენი სამგზავრო ან/და ვინაობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტები - რადგან, მაგალითად, გნებავთ თქვენი წარმოშობის 

ქვეყანაში დაბრუნდეთ - მაშინ აღნიშნული DT&V-ს უნდა შეატყობინოთ. DT&V მოსთხოვს 

IND-ს, რომ დოკუმენტები დაგიბრუნონ. IND თქვენს დოკუმენტებს DT&V-ს გაუგზავნის. 

მათ გამგზავრებისას დაგიბრუნებენ. მხოლოდ ნამდვილი სამგზავრო და ვინაობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტები დაგიბრუნდებათ.  

 

რა ემართებათ თავშესაფრის იმ მაძიებლებს, რომლებიც საზოგადოებრივ წესრიგს არღვევენ? 

ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობა თავშესაფრის ყველა მაძიებლისგან სათანადო ყოფა-

ქცევას მოითხოვს. თუ თავშესაფრის მიღების პროცედურის მიმდინარეობისას და მის 

შემდგომ მისაღებ ცენტრებსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე საზოგადოებრივ წესრიგს 

არღვევთ, მაშინ თქვენს წინააღმდეგ დაუყოვნებლივ ზომები იქნება მიღებული. აღნიშნული 

ზომები შესაძლოა მოიცავდეს გარკვეულ ცენტრში აუცილებელ გამოცხადებას, აღსრულებისა 

და ზედამხედველობის ცენტრში ან უცხოელთა დაკავების ცენტრში გადაყვანას ან 

თავისუფლების აღკვეთის განაჩენის გამოტანას. 
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კითხვები 

ამ ბუკლეტის წაკითხვის შემდეგ კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიმართოთ 

IND-ის თანამშრომელს, თქვენს ადვოკატს ან VWN-ის თანამშრომელს. 

 

საჩივრები 

თავშესაფრის მიღების პროცედურაში ჩართული ყველა ორგანიზაცია მოქმედებს 

პროფესიონალურად და საგულდაგულოდ. თუ, მიუხედავად ამისა, თქვენ გრძნობთ, რომ 

რომელიმე ორგანიზაცია სათანადოდ არ მოგექცათ, მაშინ შეგიძლიათ შესაბამისი საჩივარი 

დაწეროთ. თქვენი ადვოკატი და VWN-ს თანამშრომელი ამაში დაგეხმარებათ. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

წინამდებარე ბუკლეტი გამოქვეყნდა 

ერთობლივად შემდეგი ორგანიზაციების მიერ: 

Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie 

en Mensenhandel (AVIM) 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 

Koninklijke Marechaussee (KMar) 

Raad voor Rechtsbijstand (RvR) 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) 

Internationale Organisatie voor Migratie 

(IOM) 

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) 

 

დაუკვეთა: 

Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 

ამ პუბლიკაციის ტექსტიდან არანაირი უფლება 

არ გამომდინარეობს. დედნისა და მისი 

თარგმანის განმარტებებს შორის განსხვავებების 

არსებობის შემთხვევაში, ჰოლანდიურ ენაზე 

შედგენილ ვერსიას მიენიჭება უპირატესობა. 

http://www.rijksoverheid.nl/

