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Ինչ է ձեզ սպասվում երկիր մուտք գործելու 
արգելքի դեպքում  
Ձեզ տրվել է երկիր մուտք գործելու արգելք։ Ձեր ստացած որոշման մեջ նշված է, թե ինչու է ձեզ արգելվում 
երկիր մուտք գործել: Այս գրքույկում բացատրվում է, թե ինչ է իրենից ներկայացնում երկիր մուտք գործելու 
արգելքը և ինչ նշանակություն ունի այն ձեր համար: 
 

1. Ի՞նչ է մուտքի արգելքը և ո՞ր երկրներին է այն վերաբերում 
2. Որքա՞ն է տևում մուտքի արգելքը և ե՞րբ է ավարտվում այն  
3. Ի՞նչ է նշանակում ահազանգ Շենգենյան տեղեկատվական (SIS)-համակարգում  
4. Ե՞րբ կջնջեն Ձեր տվյալները SIS -համակարգից 
5. Ի՞նչ կլինի, եթե դուք, այնուամենայնիվ, մնաք Նիդերլանդներում 
6. Ի՞նչ կարող եք անել, եթե դեմ եք նշանակված մուտքի արգելքին 
7. Ե՞րբ կարող եք անել Նիդերլանդներ կրկին անգամ գալու համար 
8. Ինչպե՞ս պետք է դիմեք, որպեսզի կարողանաք հանել մուտքի արգելքը 
9. Ի՞նչ պետք է անեք հարցեր ունենալու դեպքում 

 
1. Ի՞նչ է մուտքի արգելքը և ո՞ր երկրներին է այն վերաբերում 
Ձեզ արգելվում է որոշակի ժամանակահատվածում ճանապարհորդել և գտնվել Եվրոպական Միության 
երկրներում (ԵՄ), Եվրոպական տնտեսական տարածքի (ԵՏՏ) երկրներում և Շվեյցարիայում: Տես ՝ 
www.ind.nl/eueer և www.ind.nl/en/eueea կայքերը, տեղեկանալու այն մասին, թե դրանք ԵՄ-ի / 
Եվրոպական տնտեսական տարածքի (ԵՏՏ) որ երկրներն են: Մենք այդ բոլոր երկրներն անվանում ենք ԵՄ - 
երկրներ։ Մուտքի արգելքը չի տարածվում Իռլանդիայի վրա։   

 
Դուք մուտքի արգելք կստանաք միայն վերադարձի որոշումից հետո: Դա մի որոշում է, որում ասվում էայն 
որ Ձեզ թույլ չեն տալիս մուտք գործել Նիդերլանդներում, որ դուք պետք է լքեք ԵՄ -ն և, որ դուք պետք է 
վերադառնաք վերադարձի որոշման մեջ նշված երկիրը և / կամ ԵՄ- ից դուրս մեկ այլ երկիր (բացի 
Իռլանդիայից), որտեղ ձեզ թույլ է տրվում մուտք գործել: 
 
2.  Որքա՞ն է տևում մուտքի արգելքը և ե՞րբ է ավարտվոմւ այն 
Թե քանի տարի է տևում մուտքի արգելքը, այն կախված է ձեր իրավիճակից: Ձեր ստացած որոշման մեջ 
նշվում է, թե որքան կտևի մուտքի արգելքը ձեզ պարագայում: 
 
Ձեր մուտքի արգելքի տևողությունն սկսվում է ԵՄ-ից դուրս գալու օրվանից: Երբ IND բաժնում տեղեկանան, 
որ դուք դուրս եք եկել ԵՄ-ից, ապա դրանից հետո ձեր մուտքի արգելքը կհասնի իր ավարտին, այն 
ժամանակ, երբ ավարտվի երկիր մուտք գործելու արգելքի ժամկետը: Այդ դեպքում ահազանգը կչեղարկվի 
SIS -համակարգից, որից հետո դուք կարող եք մեկնել ինչպես Նիդերլանդներ, այնպես էլ ԵՄ- ի այլ երկրներ: 
3-րդ հարցի տակ կարդացեք, թե ինչ է ահազանգը, ինչպես նաև SIS -համակարգի մասին:  
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3.   Ի՞նչ է նշանակում ահազանգ Շենգենյան տեղեկատվական համակարգում (SIS): 
Ձեզ տրվում է ահազանգ կապված մուտքի արգելքի հետ: Զգուշացված լինելը նշանակում է, որ 
կառավարությունը գրանցել է ձեր անունը ԵՄ Շենգենյան տեղեկատվական (SIS) համակարգում: 
Շենգենյան երկրների սահմանապահներն ու ոստիկանությունը SIS- համակարգում ձեզ ահազանգելու 
միջոցով կտեղեկանան այն մասին, որ դուք ունեք մուտքի արգելք։ Ստուգելուց հետո նրանք կարող են 
առարկել ձեզ: Այսինքն, այդ դեպքում ձեզ արգելվում է մուտք գործել երկիր։ Դուք կարող եք կարդալ և 
տեղեկանալ, թե որ երկրներն են գտնվում Շենգենյան երկրների կայքում, տես ՝ www.ind.nl/schengengebied 
կամ www.ind.nl/schengenarea:  
 
Առաջին ազդանշանը վերադարձի որոշման դեպքում 
Մուտքի արգելքի ահազանգը անմիջապես տեղի չի գտնում: Վերադարձի որոշման մասին ձեզ նախ 
կտեղեկացեն և կգրանցեն SIS-համակարգում ։ Դուք պետք է լքեք ԵՄ- ը: IND-ն էլ այդ դեպքում այդ ամենի 
մասին նախապես տեղյակ է լինում: Այնուհետև ձերահազանգը կվերածվի մուտքի արգելքի ահազանգի: 
Ձեզ այլևս չի թույլատրվում մեկնել ԵՄ և մնալ այնտեղ։ Կարդացեք ավելին ազդանշանների և վերադարձի 
վերաբերյալ որոշումների մասին այս կայքերում. www.ind.nl/nl/terugkeerbesluit կամ www.ind.nl/en/return-
decision: 
 
ԵՄ-ում բնակության իրավունքի և Նիդերլանդների մուտքի արգելքի մասին 
Դուք արդեն ունեք ԵՄ որևէ երկրում բնակվելու իրավունք և արդյոք Նիդերլանդների կառավարությունը ձեզ 
մուտքի արգելք է սահմանել է, թե ոչ: Այնուհետև դուք SIS- համակարգում կճանաչվեք միայն այն դեպքում, 
եթե ԵՄ երկիրը չեղարկի ձեր բնակության իրավունքը: Այնուհետև կառավարությունը կարող է այլ միջոց 
կիրառել ձեր նկատմամբ: Այդ դեպքում ձեր մասին կահազանգեն Նիդերլանդների Կատարում և 
ազդանշանավորում (E&S) տեղեկատվական համակարգի մեջ: Միայն Նիդերլանդների թագավորական 
ոստիկանությունը և սահմանապահ ոստիկանությունը ձեզ կարող են ստուգել Կատարում և 
ազդանշանավորում (E&S) համակարգում: 
 
4. Ե՞րբ կհանեն ձեր տվյալները SIS-ից 
• Եթե հաստատված է, որ մուտքի արգելքի ժամկետը լրացել է։ 
• Եթե IND-ն գիտի, որ մուտքի արգելքից հետո ձեզ տրվել է ԵՄ որևէ երկրում բնակության իրավունք: 

Այնուհետև IND-ը կվերացնի ձեր մուտքի արգելքը և կհեռացնի ձեր ահազանգը SIS- համակարգից: Եթե 
դուք վտանգ եք ներկայացնում հասարակական կարգի խախտման հարցում, ապա կառավարությունը 
կարող է այլ միջոց կիրառել ձեր նկատմամբ։ Դուք այդ մասին կտեղեկացվեք Նիդերլանդների 
Կատարում և ազդանշանավորում (E&S) տեղեկատվական համակարգի կողմից: 

 • Դուք խնդրել եք, որ ձեր մուտքի արգելքը հանվի, և եթե այդ դիմումը հաստատվել է: Հարց 8-ում 
բացատրում է, թե ինչպես պահանջել չեղարկում: Ձեր մուտքի արգելքը ժամանակավորապես կհանվի։ 
Այնուհետև ձեր ահազանգը կմնա SIS- համակարգում։  

 
5. Ի՞նչ կլինի, եթե դուք, այնուամենայնիվ, չլքեք Նիդերլանդները 
Նիդերլանդներ մեկնելը և Նիդերլանդներում գտնվելը պատժվում է օրենքով: Դուք կարող եք ստանալ 
մինչև6 ամիս ազատազրկում կամ մի քանի հազար եվրո դրամական տուգանք։ Այս մասին գրված է 
Քրեական օրենսգրքի 197- րդ հոդվածում և օտարերկրացիների մասին օրենքի 108-րդ հոդվածում։ 

6. ի՞նչ կարող եք անել, եթե համաձայն չլինեք մուտքի արգելքի հետ 
Դա կախված է ձեր իրավիճակից: Դուք կարող եք առարկություն ներկայացնել IND-բաժնին կամ 
ներկայացնել բողոքի հայց դատարանին: Որոշման մեջ գրված է, թե դա ինչպես պետք է անել: 

7.  Ե՞րբ կարող եք նորից մեկնել Նիդերլանդներ: 
• Եթե հաստատված է, որ մուտքի արգելքի ժամկետը լրացել է։ 
• Դուք խնդրել եք (ժամանակավոր) վերացնել ձեր մուտքի արգելքը, և եթե այդ դիմումն արդեն հաստատվել 

է: 
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8. Ինչպե՞ս եք դիմելու մուտքի արգելքի չեղարկման համար 

Դուք կարող եք պահանջել մուտքի արգելքի (ժամանակավոր) չեղարկում: Օրինակ, քանի որ դուք պետք է 
գտնվեք Նիդերլանդներում ՝ նախքան ձեր մուտքի արգելքի ժամկետը լրանալը: Կամ այն պատճառով, որ 
IND-բաժինը տեղյակ չէ, որ դուք դուրս եք եկել ԵՄ- ից: Այդ քայլին գնալու համար կարող եք օգտագործել մի 
ձևաչափ, որպեսզի չեղարկեք անցանկալիության կամ մուտքի արգելքի մասին հայտարարությունը (9004 
կամ 9504) կայքում, լրացրեք այն և ուղարկեք IND- բաժին: Կամ էլ կարող եք նամակ գրելու միջոցով 
բացատրություն ուղարկել IND- բաժին, ըստ որի խնդրել այն չեղարկելու համար: Մեկ ուրիշը կարող է նաև 
ձեր անունից չեղարկել այն: Դուք պետք է այդ անձին նախապես տաք պաշտոնական գրավոր 
թույլտվություն ձեր անունից քայլեր ձեռնարկելու համար: Դրա համար դուք պետք է տաք գրավոր 
համաձայնություն՝ ձեր ստորագրությամբ ։ Դա կոչվում է լիազորագիր: Թույլտվությունը պետք է կցեք 
մուտքի արգելքը վերացնելու դիմումին:   
  
Ուղարկեք ձևաչափը կամ նամակը՝  
IND- Վերնագիր և Ինքնություն 
Փոստարկղ 10 
 9560 ԱԱ Տեր Ապել 
 
Մուտքի արգելքը չեղարկելու պայմանները 
IND-բաժինը կարող է (ժամանակավորապես) հանել մուտքի արգելքը, եթե դուք բավարարում եք հետևյալ 
պայմաններից մեկը. 
 • Չեղարկումն անհրաժեշտ է ձեր իրավիճակում: 
 • Միայն 2 տարի կամ ավելի քիչ ժամկետով մուտքի արգելքի դեպքում. 
  o Դուք լքել եք ԵՄ-ն՝ մուտքի արգելքի տևողության կիսով չափ կամ ավելի երկար ու անընդմեջ: 
  o Դուք որևէ լուրջ հանցագործություն չեք կատարել Նիդերլանդներից դուրս գտնվելու ընթացքում: 

 o Դուք ներկայումս քրեական հետապնդման չեք ենթարկվում ՝ քրեական որևէ հանցագործության 
համար: 

 
Փաստաթղթեր, որոնց միջոցով չեղարկում են մուտքի արգելքը  
Խնդրում ենք ձևաթղթին կամ նամակին կցել հետևյալ տեղեկությունները և փաստաթղթերը. 
• Բացատրություն, թե ինչու է անհրաժեշտ ձեր իրավիճակում մուտքի արգելքի չեղարկումը: 
• Ձեր ամբողջական անձնական տվյալները և այլ անուններ (փոխանունները), որոնք նախկինում 
օգտագործել եք: 
• Ձեր բոլոր անձնագրերի բոլոր էջերի պատճենները, որոնք դուք ունեցել եք մուտքի արգելքից ի վեր: Կամ 
այլ փաստաթղթեր, որոնցով թույլատրվում է ճանապարհորդել և հատել երկրի սահմանը: 
• Երկրների և վայրերի ակնարկ և վկայություն, որտեղ դուք եղել եք մուտքի արգելքից հետո: Դա ասում է 
այն մասին, որ դուք ԵՄ- ից դուրս եք գտնվում չեղարկման դիմումի ժամանակ: 
• Պաշտոնական փաստաթղթեր յուրաքանչյուր երկրի կառավարության կողմից, որտեղ դուք եղել եք 
մուտքի արգելքից հետո: Սա պետք է ցույց տա այն, որ դուք երկրում որևէ ծանր հանցագործություն չեք 
կատարել։ Եվ որ դուք ներկայումս քրեական հետապնդման չեք ենթարկվում երկրում որևէ քրեական 
հանցագործության համար: 
• Նիդերլանդներում ժամանակավորապես լինելու դեպքում խնդրվում է ուղարկել նաև հետևյալ 
տեղեկատվությունը. 
  o Ձեր Նիդերլանդներ ժամանելու ամսաթիվը և Նիդերլանդներ մուտք գործելու վայրը: 
  o Արտագնա և հետադարձ թռիչքի չվերթի համարները: 

o Նիդերլանդներում մնալու բոլոր վայրերի ցուցակները: Եվ ապացույց, որը վկայում է ու 
հաստատում ձեր կեցության և դրա ծախսերի վերաբերյալ: 
  
o Քրեական գործի դեպքում՝ տեղեկատվություն քրեական գործի կարգավիճակի և ընթացքի մասին։ 

• Եթե դուք մեկ ուրիշին թույլտվություն եք տալիս ձեր անունից չեղյալ հայտարարելու պահանջի համար՝ 
թույլտվություն ձեր ստորագրությամբ:  
 
Ունեցեք օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթեր օրինականացված և թարգմանված հոլանդերեն, 
անգլերեն, ֆրանսերեն կամ գերմաներեն լեզուներով: Կարդացեք օրինականացման և թարգմանության 
մասին տեղեկություններն հետևյալ կայքերում. www.ind.nl/legalisatie-vertaling կամ www.ind.nl/legalisation-
translation:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ind.nl/legalisatie-vertaling
http://www.ind.nl/legalisation-translation
http://www.ind.nl/legalisation-translation
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9. Ի՞նչ պետք է անեք հարցեր ունենալու դեպքում 
• Այցելեք մեր կայքը հետևյալ հասցեով ՝ www.ind.nl/inreisverbod կամ www.ind.nl/en/entry-ban : 
• Զանգահարեք IND բաժին տեղեկատվական հետևյալ հեռախոսահամարին ՝ +31 88 043 04 30: Այս 

հեռախոսահամարին կարող եք զանգահարել երկուշաբթի օրվանից մինչև ուրբաթ օրը ՝ ժամը 09:00 - 
17:00-ը: 

 

 

 

 
Հրապարակման բովանդակությունից ոչ մի իրավունք չի կարող բխել: Եթե թարգմանության արդյունքում 
առաջանա մեկնաբանության տարբերություն, ապա գերակայությունը կլինի հոլանդերեն տարբերակը: 
Այս հրապարակման տեքստը կարող է օգտագործվել հրապարակման աղբյուրը նշելու պայմանով: 

http://www.ind.nl/inreisverbod
http://www.ind.nl/en/entry-ban
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