Що означає для вас заборона на в’їзд?
Ви отримали заборону на в’їзд. У рішенні, яке вам вручили, зазначено, чому ви отримали заборону на в’їзд.
У цій брошурі ви можете прочитати, що таке заборона на в’їзд і що тягне за собою ця заборона.
1.

Що таке заборона на в’їзд і на які країни поширюється заборона на в’їзд?

2.

На який термін вам можуть заборонити в’їзд та коли закінчується термін дії цієї заборони?

3.

Чому це важливо повідомити про дату від’їзду в Службу Імміграції і Натуралізації (IND) і як це зробити?

4.

Як контролюється заборона на в’їзд?

5.

Коли будуть видалені ваші дані з Національної системи виконання судових вироків та оголошення в
розшук (E&S) та з Шенгенської Інформаційної Системи (SIS)?

6.

Що трапиться, якщо ви, незважаючи на заборону, будете знаходитися на території Нідерландах?

7.

Що робити у разі, якщо ви не згодні з забороною на в’їзд?

8.

Коли ви знову маєте право приїхати до Нідерландів?

9.

Як подати запит на скасування заборони на в’їзд?

10. Що ви маєте робити у разі виникнення будь-яких запитань?
Що таке заборона на в’їзд і на які країни поширюється заборона на в’їзд?
Ви не маєте права в’їжджати до країн Європейського Союзу (ЄС), Європейської економічної зони (ЄЕЗ) та до
Швейцарії. На веб-сайтах www.ind.nl/eueer та www.ind.nl/en/eueea ви можете прочитати, які країни входять
до складу ЄС та ЄЕЗ. Заборона на в'їзд не поширюється на Ірландію.
Який термін дії заборони на в’їзд та коли закінчується термін дії цієї заборони?
Термін дії заборони залежить від вашої ситуації та може складати 1, 2 або більше років. У рішенні, яке ви
отримали, зазначається термін дії заборони на в’їзд. Перебіг строку заборони на в'їзд починається:
•

в той день, коли ви залишаєте територію країни-члена ЄС/ЄЕЗ або територію Швейцарії; або

•

в той день, коли ви повертаєтеся в одну із країн-членів ЄС/ЄЕЗ або в Швейцарію у разі, якщо ви маєте
право там проживати.

Тому радимо вам повідомити в Службу Імміграції і Натуралізації про свій від'їзд.
Чому це важливо повідомити про свій від’їзд в Службу Імміграції та Натуралізації і як це
зробити ?
Тільки у такому разі Служба Імміграції і Натуралізації зможе перевірити, коли закінчується термін дії
заборони на в'їзд. Надішліть докази про свій від’їзд та інформацію про свій маршрут на адресу:
IND
Postbus 10
9560 AA Ter Apel
Це важливо для припинення терміну дії заборони на в’їзд. Прикладами таких доказів є: усі штампи у вашому
паспорті при в’їзді та виїзді з країни, квитки та інші документи, які підтверджують ваше переміщення.
Як контролюється заборона на в’їзд ?
Нідерландські урядові органи реєструють заборону на в’їзд та ваші персональні дані у відповідній
інформаційній системі. Ця система зазначається у вашому рішенні. Існують дві системи реєстрації:
•

Національна система виконання судових рішень та оголошення в розшук
Це інформаційна система поліції Нідерландів. Лише поліція Нідерландів та Королівська Жандармерія
можуть проконтролювати заборону на в'їзд. Ви не маєте права в'їзду на територію Нідерландів.

•

Шенгенська Інформаційна Система
Уряди усіх країн-членів ЄС/ЄЕЗ та Швейцарії користуються Шенгенською Інформаційною Системою.
Прикордонна служба може проконтролювати вашу заборону на в’їзд. Після контролю вам можуть
відмовити у в’їзді: вам забороняється в’їжджати на територію країни.
1

Коли будуть видалені ваші дані з Національної системи виконання судових вироків та
оголошення в розшук та з Шенгенської Інформаційної Системи?
•

Ви повідомили в Службу Імміграції і Натуралізації про свій від'їзд та термін дії заборони на в’їзд
закінчився. В проміжний період ви не відвідували одну з країн-членів ЄС/ЄЕЗ або Швейцарію, окрім
випадків, коли ви мали право на проживання в цих країнах.

•

Ви подали запит на скасування заборони на в’їзд і ваш запит був задоволений. Скасування означає
припинення. У параграфі 9 наводиться інформація про подання запиту на скасування.
Що трапиться, якщо ви, незважаючи на заборону, будете знаходитися на території
Нідерландів?

Ви несете кримінальну відповідальність, адже так ви порушуєте два різних Закони. У рішенні наводиться, на
підставі якого положення Закону була порушена ваша справа. Це може мати слідкуючі наслідки:
•

Ви не маєте права перебувати в країні. Вам можуть присудити покарання у вигляді тюремного
ув'язнення строком на 6 місяців. Або вам доведеться сплатити штраф у розмірі від € 4000 до € 5000. Це
обумовлено у статті 108 Закону “Про правовий статус іноземців”. Розміри штрафів, обумовлених
Законом, змінюються після декількох років.

•

Ви не маєте права перебувати в країні. Вам можуть присудити покарання у вигляді тюремного
ув'язнення строком на 6 місяців. Або вам доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно € 9000. Це
обумовлено у статті 197 Кримінального Кодексу. Розміри штрафів, обумовлених законом, змінюються
після декількох років.
Що робити у разі, якщо ви не згодні з забороною на в’їзд?

Це залежить від вашої ситуації. Ви можете подати скаргу в Службу Імміграції і Натуралізації або оскаржити
заборону на в’їзд до суду. У вашому рішенні зазначено, як це можна зробити.
Коли ви знову маєте право приїхати до Нідерландів?
•

Після закінчення терміну заборони на в’їзд. В проміжний період ви не відвідували одну з країн-членів

•

Ви подали запит на скасування заборони на в’їзд і ваш запит був задоволений.

ЄС/ЄЕЗ або Швейцарію, окрім випадків, коли ви мали право на перебування в цих країнах.
•

Вам потрібно приїхати в Нідерланди, так як трапилася якась важлива подія? Тоді ви можете подали
запит на тимчасове скасування заборони на в’їзд.
Як подати запит на скасування заборони на в’їзд?

Надішліть лист в Службу Імміграції і Натуралізації, подайте запит на скасування і поясніть причину подання
запиту. Це також за вас може зробити інша особа. Для цього ви маєте оформити офіційний дозвіл на ім’я цієї
особи на вчинення дій від вашого імені. Дозвіл оформлюється у письмовій формі з вашим підписом і
називається уповноваженням.
Надішліть цей лист на адресу:
IND
Postbus 10
9560 AA Ter Apel
Чи маєте ви таке уповноваження? Тоді надішліть його разом з вашим листом.
Що ви маєте робити у разі виникнення будь-яких запитань?
•

Зателефонуйте до вашої контактної особи в Службу Імміграції і Натуралізації. Номер телефона
зазначений в графі “контактна особа” в листах Служби Імміграції і Натуралізації.

•
•

Відвідайте нашу веб-сторінку: www.ind.nl (пошуковий термін - “заборона на в'їзд”).
Зателефонуйте на інформаційну лінію Служби Імміграції і Натуралізації за номером: +31 88 043 04 30.
Телефонуйте з понеділка до п’ятниці з 09.00 до 17.00.

Зміст цієї публікації не є підставою для отримання вами будь-яких прав. Якщо переклад призводить до
відмінностей в тлумаченні змісту, тоді перевага надається голландському варіанту публікації. Зміст цієї
публікації може використовуватися за умови посилання на джерело.
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