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Ո՞վ է որոշում 

Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող գրասենյակ 

Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող գրասենյակը կառավարում է 

օտարերկրացիների մուտքը Բելգիայի տարածք: Գրասենյակի գործի 

նախաքննման նպատակն է օտարերկրացուն  մնալու կամ չմնալու իրավունք 

տալը, բացառությամբ ապաստան խնդրելու հայցին (այն հայցը ընդունում է և 

փոխանցում փախստականների և վտարանդիների գլխավոր 

հանձնակատարին): Բոլոր դեպքերում օտարերկրացիների հարցերով 

զբաղվող գրասենյակն է տալիս, երկարաձգում կամ ետ վերցնում բնակության 

թույլտվությունը: Վտարման միջոցների (վերադարձ հայրենիք) որոշումը 

նույնպես պատկանում է գերատեսչությանը:  

 

Ինչ կարգավիճակում էլ լինի գործընթացս, ես միշտ պետք է տեղեկացնեմ  

օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող գրասենյակին իմ կյանքում տեղի  

ունեցող փոփոխությունների մասին: 

Բնակության իրավունք 

 

դիմում 

բնակության 
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Փախստականների և վտարանդիների գլխավոր հանձնակատար (CGRA) 

Փախստականների և վտարանդիների գլխավոր հանձնակատարը մի ատյան 

է, որը զբաղվում է Բելգիայում փախստականների հարցերով. այն միակն է, որ 

կարող է որոշում ընդունել փախստականի կարգավիճակի կամ օժանդակ 

պաշտպանության հատկացման վերաբերյալ: 

 

Փախստականների և վտարանդիների գլխավոր հանձնակատարը ծանուցում 

է ապաստան խնդրողին, ով կարող է ուղեկցվի իր փաստաբանի կամ 

վստահված անձի կողմից: 

 

Ուշադրություն, փաստաբանի մասնագիտական աջակցությունը խորհապես 

խորհուրդ է տրվում: 

 

 

Փախստականների և վտարանդիների գլխավոր հանձնակատարը ստուգում է, 

թե դիմորդը մտնում է ապաստան խնդրողների համար սահմանված (անձնի 

նկատմամբ հալածման վախ ` ռասայի, կրոնի, ազգային խտրականության, 

քաղաքական կարծիքի կամ առանձնահատուկ սոցիալական խմբի 

անդամության պատճառներով) կամ օժանդակ պաշտպանության (լուրջ 

վտանգներ պատերազմող երկրում) պայմանների մեջ:  Բացասական 

որոշման դեպքում, այն կարելի է բողոքարկել օտարերկրացիների դատական 

խորհրդում (CCE): 

Բնակության իրավունք 
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Օտարերկրացիների դատական խորհուրդ(CCE) 

Օտարերկրացիների դատական խորհուրդը (CCE) անկախ դատական ատյան 

է, որը ուսումնասիրում է բողոքարկումները: 

 

Փախստականների և վտարանդիների գլխավոր հանձնակատարի կամ 

օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող գրասենյակի կողմից ստացված 

բացասական պատասխանը կարելի է բողոքարկել վերը նշված ատյանում: 

Գործընթացը պետք է լինի գրավոր և փաստաբանի միջամտությունը 

անհրաժեշտ է, քանի որ բողոքարկումը ենթարկվում է խիստ կանոնների: 

 

Կախված հանգամանքներից, բողոքարկումը կարող է կասեցնել (որոշումը  

«կասեցվում է», մինչև օտարերկրացիների դատական խորհրդի որոշումը), 

կամ ոչ (Տարածքը լքելու հրամանը տրվում է առանց օտարերկրացիների 

դատական խորհրդի որոշմանը սպասելու): 

 

Պետական Խորհուրդ 

Սա իրավական ատյան է, որը միայն ստուգում է  գործընթացի  պատշաճ 

վարման ընթացքը, այն գործի էության վերաբերյալ որոշում չի կայացնում: 

Ուստի այս փուլում է պատմել պատմությունը կամ բերել նոր փաստարկներ 

անիմաստ է: 

 

Փաստաբանը  այդ ատյան ներկայանում է մենակ միայն որքան հնարավոր է 

ամբողջական գործ կազմելուց հետո: Պետական խորհուրդը նախ արագ 

որոշում է կայացնում  ընդունելության կիրառման մասին, այնուհետև 

ուսումնասիրում է գործը: Այն կարող է չեղյալ հայտարարել կամ կասեցնել 

ստացած  վերջին որոշումը: 

 

Պետական խորհուրդ բողոքարկումը երբեք չի կասեցնում որոշումը: Տարածքը 

լքելու հրամանը մնում է կիրառելի: 

Բնակության իրավունք 
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Բնակության իրավունքը բարդ  գործընթաց է, հիմնականում իրականացվում 

է ըստ 1980թ  դեկտեմբերի 15-ի  օրենքի սահմանված կարգով` 

օտարերկրացիների տարածք մուտքի, բնակության, հաստատման և 

վտարման վերաբերյալ: Մենք ներկայացնում ենք այստեղ ընդգծելով, 

որովհոտև ընթացակարգի համար անհրաժեշտ է մասնագետ փաստաբանի 

միջամտությունը: 2 

 

 

 

Փաստաբանը իրավագետ է, ով ուսումնասիրել է օրենքը: Նա 

վստահելի անձ է, ով լսում, հորհուրդներ է տալիս և 

ներկայացնում է ինձ գործընթացիս ընթացքում: Այն կարող է 

ներկա գտնվել  իմ հարցազրույցի ժամանակ և պաշտպանել իմ 

շահերը: Նա ենթակա է մասնագիտական գաղտնիքը 

պահելուն: Այնպես որ, ես կարող եմ խոսել նրա հետ, առանց վախենալու: 

 

Եթե ես ոչ մի փաստաբանի չեմ ճանաչում, ես կարող եմ 

գնալ Արդարադատության պալատ կամ 

Իրավաբանական Օգնության Գրասենյակ: Այնտեղ կան 

փաստաբանների մշտական հերթապահություն, ովքեր  

պատասխանում են ընդհանուր հարցերին և 

ուղղություն տալիս  համապատասխան 

գերատեսչություններ: Կարող ես դիմել փաստաբանի 

նշանակման համար: 

Փաստաբանը 

2 Ինտեգրման մարզային կենտրոնները և որոշ միություններ առաջարկում են անվճար իրավական 

խորհուրդներ 
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Գործընթացները 

Ապաստան հատկացնելու և օժանդակ պաշտպանության 

խնդրանք 

Ժնեվյան պայմանագիրը նախատեսում է պաշտպանություն յուրաքանչյուր 

այն անձին, ով անձամբ հետապնդվում է իր երկրում ռասայի, կրոնի, ազգային 

պատկանելիության, քաղաքական կարծիքի կամ առանձնահատուկ 

սոցիալական խմբի անդամության պատճառներով: Հայցը ներկայացվում է 

սահմանում կամ Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող գրասենյակում` 

գալուց հետո 8 օրվա ընթացքում կամ կացության իրավունքի թույլտվության 

ավարտից առաջ, եթե խոսքը վերաբերում է երկարաժամկետ կացությանը. 

գործը կազմվում է և ուղարկվում Փախստականների և վտարանդիների 

գլխավոր հանձնակատարին (CGRA), որտեղ մարդկանց լսելուց և 

սպառնալիքի ապացույցները ուսումնասիրելուց հետո որոշում է տալ 

փախստականի կարգավիճակ, թե ոչ: Փախստականների և վտարանդիների 

գլխավոր հանձնակատարը (CGRA) ուսումնասիրում է միևնույն ժամանակ 

օժանդակ պաշտպանության հնարավորության վարկածը, որի համար, որոշ 

կոնկրետ դեպքերում անձի դեմ սպառնալիքի ապացույցը կարող է 

փոխարինել ժամանակավոր ընդհանուր սպառնալիքի գնահատմամբ: 

 

• Օտարերկրացին, ով ապաստան է խնդրել 2007 թ. մայիսի 31-ից հետո 

ստանում է, բնակավայրի ստուգման դրական արդյունքից հետո, 

գրանցման տեղեկանք (քարտ Orange), 3 ամսվա վավերականությամբ: Այն 

երկարացվում է  3 անգամ 3 ամիսը մեկ, այնուհետև ամեն ամիս, մինչև 

վերջնական պատասխան ստանալը:  Փախստականների և 

վտարանդիների գլխավոր հանձնակատարի (CGRA) կողմից բացասական 

պատասխան ստանալու դեպքում կարելի է բողոքարկել 

Օտարերկրացիների դատական խորհուրդ(CCE). այդ բողոքարկումը 

կասեցնում է որոշումը: 
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• Փախստականի կամ օժանդակ պաշտպանության կարգավիճակ 

ստանալու դեպքում, անձին տրվում է օտարերկրացիների 

գրանցամատյանում գրանցման տեղեկանք (CIRE)3`, որը 

սահմանափակվում է մեկ տարի ժամկետով ՝ պայմաններով (քարտ A) 

կամ մշտական բնակություն (քարտ B): 5 տարի անց բնակության 

իրավունքը դառնում է անսահմանափակ: 

 

Մարդասիրական հիմունքներով կանոնակարգման հայց (9bis) 

Երեք ամսից ավելի յուրաքանչյուր կացության իրավունքի հայց պետք է արվի 

սեփական երկրում, դիվանագիտական բաժանմունքում կամ բելգիական 

հյուպատոսարանում:  9bis-ը բացառություն է օրենքում. տարածքում գտնվող 

օտարերկրացին, անձնագրի առկայության դեպքում, կարող է, բացառիկ 

հանգամանքներում, դիմել կանոնակարգման` տարածքային վարչությունում, 

որը այն կփոխանցի Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող գրասենյակին: 

Մինչդեռ, մինչ դրական պատասխանի ստանալը` նա կլինի անկանոն 

կարգավիճակում, այսինքն` ապօրինի 

 

• Եթե պատասխանը դրական է, անձը ստանում է ժամանակավոր` մեկ 

տարվա օտարերկրացիների գրանցամատյանում գրանցման տեղեկանք 

(CIRE), երկարաձգման իրավունքով` որոշակի պայմանների համաձայն 

(քարտ Ա), կամ անժամկետ կացության իրավունք (քարտ Բ): 

3 Օտարերկրացիների գրանցամատյանում գրանցման տեղեկանք 
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Բժշկական  հիմունքներով կանոնակարգման հայց (9ter) 

Այս գործընթացը կարող է սկսել Բելգիայում բնակվող օտարերկրացին` 

Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող գրասենյակում, ով ունի անձը 

հաստատող փաստաթուղթ և տառապում է հիվանդությամբ, որը պատճառում 

է կյանքին  կամ ֆիզիկական ամբողջականությանը վտանգ, անմարդկային 

վերաբերմունքի ռիսկ, երբ չկա ադեկվատ բուժում սեփական երկրում: 

 

Հայցի  քննումը  կատարվում է երկու փուլով: Երբ դիմումը ընդունվում է, և 

բնակավայրի ստուգման դրական արդյունքից հետո, անձը ստանում է 

հաշվառման վկայական (քարտ Orange), որը ուժի մեջ է 3 ամիս, 

վերականգնվող երեք անգամ երեք ամսով, ապա ամեն ամիս: Հետո, եթե 

բնակության իրավունքը հաստատվում  է, անձը  ստանում է սահմանափակ 

օտարերկրացիների գրանցամատյանում գրանցման տեղեկանք (CIRE) (քարտ 

A) առնվազն մեկ տարի, վերականգնվող: 5 տարի հետո, անձը կարող է 

ստանալ անսահմանափակ օտարերկրացիների գրանցամատյանում 

գրանցման տեղեկանք (CIRE) (քարտ B): 

 

Մարդկանց թրաֆիքինգ 

Եթե անձը գտնում է, որ զոհ է մարդկանց թրաֆիքինգի (թրաֆիքինգով 

զբաղվող ընդհատակյա կազմակերպության կողմից շահագործում), 

գոյություն ունի հատուկ ընդունելություն` իր կողմից համագործակցության, 

ցանցերի փլուզման օգնության, դիմաց: Գործընթացը բարդ է և հարկավոր է  

բողոք ներկայացնել դատական իշխանություններին: Կացության իրավունքի 

թույլտվության հայցը արվում է Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող 

գրասենյակի MINTEH(մարդկանց թրաֆիքինգ և օտարերկրյա 

անչափահասների համար) բաժանմունքում: 
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Ընտանիքի վերամիավորում 

Գործընթացը ներածվում է հայրենի երկրում գործող դիվանագիտական 

կառույցում կամ հյուպատոսարանում, կամ, որոշ դեպքերում, քաղաքային 

վարչությունում: 

 

Օտարերկրացին` ազգությամբ երրորդ երկրից, որն ունի անսահմանափակ 

բնակության իրավունք (հոդ. 10)  հնարավորություն է ընձեռում իր ընտանիքի 

որոշակի անդամներին իրեն միանալու` կայուն, կանոնավոր և պատշաճ 

եկամուտ, բավարար բնակարանային տարածք, առողջության 

ապահովագրություն, բժշկական տեղեկանք և ոստիկանության գրառումից 

փաստաթուղթ ներկայացնելու պայմանով: Վերամիավորվող անձը գալիս է 

վիզա D-ով (երկարատև բնակություն), և  բնակավայրի ստուգման դրական 

արդյունքից հետո ստանում է  կացության սահմանափակ իրավունք (քարտ A) 

3 տարի հետո, անձը կարող է դիմել կացության անսահմանափակ իրավունք  

ստանալու համար (քարտ B) քաղաքային վարչություն, որը  այն փոխանցում է 

օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող գրասենյակ: Եթե, երեք տարվա 

ընթացքում, լինի բաժանում կամ եկամտի կորուստ, ապա բնակության 

իրավունք թույլտվությունը ետ է վերցվում, բացառությամբ հատուկ 

պատճառի (օրինակ` ընտանեկան բռնություն): Որոշումը կասեցնող 

բողոքարկում կարելի է ներկայացնել Օտարերկրացիների դատական 

խորհուրդ(CCE): 

 

 Ազգությամբ երրորդ երկրից օտարերկրացու հետ վերամիավորման  համար, 

ով ունի կացության իրավունքի սահմանափակ թույլտվություն (հոդ. 10 BIS), 

գործում են նույն պայմանները, բացառությամբ, սահմանափակ կացության 
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իրավունքի թույլտվությունը չի կարող գերազանցել վերամիվորումը 

պահանջողի կացության իրավունի ժամկետը (քարտ A):  

 

Օտարերկրացին, ով Բելգիայում արդեն ունի օրինական բնակության 

իրավունք կարող է դիմել քաղաքային վարչություն` կարգավիճակի 

փոփոխության համար. օրինակ` ուսանողը, որը ամուսնանում  է: Նա 

ստանում է հաշվառման վկայական (Orange քարտ) 6 ամսվա վավերությամբ, 

որի ժամկետը կարելի է երկարացնել երկու անգամ 3 ամսով: Եթե բնակության 

իրավունքը հատկացվում է, ապա այն ստանում է օտարերկրացիների 

գրանցամատյանում սահմանափակ գրանցման տեղեկանք (CIRE) (քարտ A) 

մեկ տարի ժամկետով, որի վավերությունը կարելի է երկարացնել:  3 տարի 

հետո կացության իրավունքը դառնում անսահմանափակ տևողությամբ 

(քարտ B): 

 

Ազգությամբ երրորդ երկրի օտարերկրացին, որը հանդիսանում է 

Եվրամիության կամ Եվրոպական միջազգային տարածքի քաղաքացու 

ընտանիքի անդամ (art. 40bis), կարող է գալ Բելգիայում կարճ կացության 

իրավունքով` առավելագույնը  3 ամիս ժամկետով` պայմանով, որ նա 

կտեղեկացնի քաղաքական վարչական մարմիններին իր ժամանումից հետո 

10  օրվա ընթացքում: Եթե նա ցանկանում է ավելի երկար մնալ, նա պետք է 

դիմի իր բնակվելու տարածքի քաղաքապետարան` կացության իրավունք 

ստանալու համար, իր վիզայի ժամկետը լրանալուց առաջ: Այդ 

համատեքստում մենք ենթարկվում ենք  ընտանիքի վերամիավորման 

պայմաններին` եկամուտ, բնակարանային տարածք և բժշկական 

ապահովագրություն: Եթե ընտանեկան կապը հաստատված է բնակավայրի 

ստուգման դրական արդյունքից հետո անձը ստանում է 6 ամսվա 

հաշվառման վկայական: Այնուհետև, 3 ամսվա ընթացքում հարկավոր է 
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ներկայացնել պահանջվող փաստատղթերը: Եթե բնակության իրավունքը 

հատկացվում է, քաղաքային վարչությունը տալիս է քարտ F:  Երեք տարի  

հետո, բնակության իրավունքը դառնում է վերջնական (քարտ F +):  Մերժման 

դեպքում, բողոքարկման հնարավորություն է տրվում Օտարերկրացիների 

դատական խորհուրդ(CCE): 

 

Կարճաժամկետ կացություն 

Ազգությամբ երրորդ երկրի օտարերկրացին, ով ժամանել է Բելգիա, կարճատև 

վիզայով կամ ազատված վիզայի պարտավորվածությունից, պետք է 

ներկայանա քաղաքային վարչություն և տեղեկացնի իր ժամանման մասին: 

Նա կստանա 3 ձևի փաստաթուղթ, որի վրա նշված կլինի մնալու 

տեւողությունը: 
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Ողջ գործընթացի ժամանակ շատ կարևոր է Օտարերկրացիների հարցերով 

զբաղվող գրասենյակին և/կամ Փախստականների և վտարանդիների 

գլխավոր հանձնակատարին (CGRA) տեղեկացնել յուրաքանչյուր 

փոփոխության և տեղեկատվության մասին, որը վերաբերում է Բելգիայում իմ 

կարգավիճակին. հասցեի, ընտանիքի կազմի փոփոխություն օրինակ` 

երեխայի ծնվելը, իմ կացության իրավունքի քարտի երկարաձգումը... 

 

 

Հասցեի փոփոխություն 

Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող գրասենյակը և/կամ 

Փախստականների և վտարանդիների գլխավոր հանձնակատարը ցանկացած 

պահի պետք է իմանա Բելգիայի տարածքում իմ գտնվելու վայրի մասին: Եթե 

ես այլևս չեմ ապրում Բելգիայում, իմ գործընթացը կարող են փակել: Ուրեմն, 

շատ կարևոր է նամակի միջոցով տեղեկացնել իմ բնակավայրի ցանկացած 

փոփոխության մասին: 

Հարաբերությունները Օտարերկրացիների 
հարցերով զբաղվող գրասենյակի (OE) և 
Փախստականների և վտարանդիների գլխավոր 
հանձնակատարի (CGRA) հետ 
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Ի՞նչպես 

Նամակը գրելուց հետո ես այն պատվիրված փոստային առաքման 

ճանապարհով ուղարկում եմ Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող 

գրասենյակ և, անհրաժեշտության դեպքուն նաև, Փախստականների և 

վտարանդիների գլխավոր հանձնակատարին: Այդ գործողությունը 

կատարվում է փոստում. այնտեղ ես ստանում եմ փաստաթուղթ, որը նամակի 

ուղարման ապացույցն է: Ուշադրություն, այդ նամակում նաև տեղ պետք է 

գտնի քաղաքային վարչության տեղեկանքը, որը հաստատում է  հասցեի 

փոփոխությունը: 

 

Ընտրված հասցեի փոփոխություն 

Ընտրված հասցեն այն հասցեն է, որտեղ ես ցանկանում եմ ստանալ 

Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող գրասենյակի և Փախստականների և 

վտարանդիների գլխավոր հանձնակատարի ուղարկած նամակները: Դա 

կարող է լինել իմ սեփական հասցեն, իմ փաստաբանինը կամ իմ կողմից 

վստահված անձինը: Ես այդ հասցեով ստանում եմ բոլոր ծանուցագրերը և 

պաշտոնական ծանուցումները: Ամեն անգամ, այդ հասցեի փոփոխման 

ցանկության դեպքում պատվիրված փոստային առաքման ճանապարհով 

պետք է տեղյակ պահեմ Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող 

գրասենյակին և Փախստականների և վտարանդիների գլխավոր 

հանձնակատարին: 

 

Ընտրված հասցեի փոփոխություն 

Ընտրված հասցեն այն հասցեն է, որտեղ ես ցանկանում եմ ստանալ 

Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող գրասենյակի և Փախստականների և 

վտարանդիների գլխավոր հանձնակատարի ուղարկած նամակները: Դա 

Հարաբերությունները Օտարերկրացիների 
հարցերով զբաղվող գրասենյակի (OE) և 
Փախստականների և վտարանդիների գլխավոր 
հանձնակատարի (CGRA) հետ 
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կարող է լինել իմ սեփական հասցեն, իմ փաստաբանինը կամ իմ կողմից 

վստահված անձինը: Ես այդ հասցեով ստանում եմ բոլոր ծանուցագրերը և 

պաշտոնական ծանուցումները: Ամեն անգամ, այդ հասցեի փոփոխման 

ցանկության դեպքում պատվիրված փոստային առաքման ճանապարհով 

պետք է տեղյակ պահեմ Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող 

գրասենյակին և Փախստականների և վտարանդիների գլխավոր 

հանձնակատարին: 

 

Փոփոխություն ընտանիքի կազմում 

Ընտանիքի կազմը քաղաքային վարչության կողմից տրվող փաստաթուղթ է, 

որում նշվում են այն անձանց անունները, ովքեր ապրում են ինձ հետ մեկ 

տանիքի տակ: 

 

Ցանկացած փոփոխության մասին հարկավոր է տեղյակ պահել 

Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող գրասենյակին և Փախստականների 

և վտարանդիների գլխավոր հանձնակատարին, որովհետև այն կարող է 

հետևանքների հանգել իմ գործընթացում. ունենալ կամ որդեգրել երեխա, 

ամուսնություն, համակեցություն, ամուսնալուծություն,  կորցնել 

զուգընկերոջը կամ երեխային... 

 

Կացության իրավունքի քարտի երկարաձգում 

Երբ իմ կացության իրավունքի փաստաթղթի վավերության ժամկետը 

մոտենում է ավարտին, ես պետք է գնամ քաղաքային վարչությունում 

օտարերկրացիների համար նախատեսված բաժին, որպեսզի այն 

երկարաձգեն` վավերության ժամկետի ավարտից նվազագույնը մեկ ամիս 

շուտ: 

Հարաբերությունները Օտարերկրացիների 
հարցերով զբաղվող գրասենյակի (OE) և 
Փախստականների և վտարանդիների գլխավոր 
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Եթե դա օտարերկրացիների գրանցամատյանում գրանցման տեղեկանք է 

(CIRE), ես , քաղաքային վարչություն պետք է տանեմ ապացույցներ, որ 

Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող գրասենյակի կողմից պահանջվող 

պայմանները երկարաձգման համար բավարար են: Այդ պահանջները նշված 

են օտարերկրացիների գրանցամատյանում գրանցման տեղեկանքին (CIRE) 

կցված փաստաթղթում և ես պետք է շատ ուշադիր լինեմ ժամկետի ավարտի 

մոտենալու ժամանակ: Իմ փաստաբանի հետ ես ուղարկում եմ իմ 

տրամադրության տակ գտնվող բոլոր փաստերը, որպեսզի 

Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող գրասենյակը կարողանա 

ուսումնասիրել այդ պայմանները: Ես կարող եմ նաև ինքս փոխանցել իմ 

գործը իմ բնակության վայրի քաղաքային վարչություն, սակայն դա 

Օտարերկրացիների հարցերով զբաղվող գրասենյակն է, որ կայացնում է 

որոշումը և ուղարկում հրահանգը քաղաքային վարչություն: 

 

Եթե դա վերաբերում է գրանցման տեղեկանքին (քարտ Orange), ապա 

սկզբնական շրջանում յուրաքանչյուր երեք ամիս այն պետք է կնքվի, 

այնուհետև ամեն ամիս: Այդ դեպքում ես ներկայանում եմ քաղաքային 

վարչություն վավերության ժամկետի ավարտման օրը` այն կնքելու 

նպատակով:  Օրինակ` իմ գրանցման տեղեկանքը (քարտ Orange) վավեր է 

մինչև երեքշաբթի` մարտի 20-ը: Ես այն պարտադիր կերպով պետք է 

երկարաձգեմ չորեքշաբթի` մարտի 21-ին: Եթե քաղաքային վարչությունը 

փակ է հանգստյան օրերին, ես պետք է ներկայանամ նախորդող ուրբաթ: 

Հարաբերությունները Օտարերկրացիների 
հարցերով զբաղվող գրասենյակի (OE) և 
Փախստականների և վտարանդիների գլխավոր 
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Ուշադրություն, երբ քարտը լցված լինի կնիքներով, հարկ կլինի նորը 

խնդրելու, ուրեմն պետք է տանել նոր լուսանկար: 

 

Ինձ հարկավոր է լինել աչալուրջ. ես պետք է նշեմ իմ կացության իրավունքի 

քարտի երկարաձգելու ժամկետը, պետք է ներկայացնեմ բավականաչափ 

ապացույցներ պահանջվող պայմանների վերաբերյալ և անմիջապես պետք է 

տեղեկացնեմ ինձ հետ կատարվող յուրաքանչյուր փոփոխության մասին: 

 

Հարկ լինելու դեպքում դիմում եմ գրողների հանրային ծառայություններին` 

մարզային ինտեգրման կենտրոնները և որոշ կազմակերպություններ 

առաջարկում են գրելու անվճար օգնություն:  

Հարաբերությունները Օտարերկրացիների 
հարցերով զբաղվող գրասենյակի (OE) և 
Փախստականների և վտարանդիների գլխավոր 
հանձնակատարի (CGRA) հետ 
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Changement de résidence 

 

 Office des Étrangers 

 Boulevard Pacheco, 44 

 1000 Bruxelles 

 

 Le xx/xx/20..  

 

Madame, Monsieur, 

 

Concerne : Changement de ma résidence habituelle. 

Mes références : Madame Gertrude Dumont, N°SP :           ou N°CGRA : 

 

En date du                              , j’ai effectué mon changement de résidence habituelle 

auprès de ma Commune. Je vous transmets dès lors ma nouvelle adresse ainsi qu’une 

attestation de la Commune certifiant ce changement. 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

Mme Gertrude DUMONT 

Modèles de courriers 
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Changement de domicile élu 

 

 CGRA 

 Rue Ernest Blerot, 39 

 1070 Bruxelles 

 

Demande de changement d’élection de domicile élu 

 

Je soussigné() ………………………………………N°SP : …………………………… 

Déclare vouloir modifier mon domicile élu. 

 

Nouveau Domicile élu : 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

Fait à ……………………………………………...……………………………….. le 

……………………………………… 

 

Signature : 

Modèles de courriers 

http://www.discri.be


www.discri.be 74 

Office des Étrangers 

Boulevard Pacheco, 44 

1000 Bruxelles 

Tél : 02/793.80.00 

Email :  infodesk@biz.fgov.be  

 

CGRA 

Rue Ernest Blerot, 39 

1070 Bruxelles 

Tél : 02.205.51.11 

Email : cgra.info@ibz.fgov.be 

 

CCE 

Rue Gaucheret, 92-94 

1030 Bruxelles 

Tél : 02/791.60.00 

Email : info.rvv-cce@ibz.fgov.be 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’État 

Rue de la Science, 33 

1040 Bruxelles 

 

 

 

Haut Commissariat des Nations Unies 

pour les Réfugiés 

Comité Belge d’Aide aux Réfugiés 

Avenue Louise, 283 

1050 Bruxelles 

Tél : 02/627.59.99 

Email  : belbr@unhcr.org   

Les adresses importantes 
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