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1. მფა რველობის სხვ ა და სხვ ა  ფორმე ბი  
 

როდესა ც თა ვშესაფარზე წარადგენთ გა ნა ცხადს, თუ მისი გა ნხილვა  
საფრა ნგეთის პა სუხისმგებლობის სა ქ მე ა, თქვენი მოთხოვნის შესწა ვლა ს 
ა წა რმოებს დაცვის უწყება , ლტოლვილთა  და მოქ ალა ქ ეობის ა რმქონე პირთა  
მფარველობის ფრა ნგული ოფისი (OFPRA), რომელიც თა ვშესა ფრის სა მა რთლის 
ეროვნული სა სა მა რთლოს (CNDA) კონტროლს ექვემდება რება .  

 

თა ვშესაფარზე მოთხოვნის გა ნხილვის და სა სრულს, დაცვის უწყება ს შეუძლია 
მფარველობის მონიჭება: ა ნ ლტოლვილის სტატუსი, ა ნ მეორადი მფარველობით 
სარგებლობა .  

 

1.1. ლტოლვილის სტა ტუსი. 
 

ლტოლვილის სტატუსის მინიჭება ს სა მი სა ფუძველი გა ა ჩნია:  
  1951 წლის 28 ივლისის ჟენევის კონვენცია ლტოლვილთა სტატუსის 

შესა ხებ. ლტოლვილის სტატუსი მიენიჭება  « ნებისმიერ პირს, რომელიც 
საფუძვლია ნი შიშის გა მო დევნილია  სა კუთარი რა სის, რელიგიის, 
მოქალა ქეობის, გარკვეული სოციალური ჯგუფის კუთვნილების ა ნ 
პოლიტიკური შეხედულებების გა მო, იმყოფება იმ ქ ვეყნის ფარგლებს 
გარეთ რომლის მოქალა ქეობა ც მა ს ა ქ ვს და ა რ შეუძლია, ა ნ ა მ შიშიდა ნ 
გა მომდინარე, ა რ სურს რომ ისარგებლოს იმა ვე ქვეყნის 
მფარველობით »;  

 « კონსტიტუციური » თა ვშესაფა რი რომელიც გა მომდინარეობს 1946 წლის 
კონსტიტუციის პრეა მბულის მე-4 პუნქტიდა ნ. ლტოლვილის სტატუსი 
მიენიჭება « ნებისმიერ პირს რომელიც დევნილია თა ვისუფლებისთვის 
სა სა რგებლოდ გა ნხორციელებული სა ქმია ნობისთვის »;  

 გა ეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (HCR) მა ნდატით : თუ 
თქვენ მა ნ გა ღიარათ ლტოლვილად მისი დადგენილების მე-6 და მე-7 
მუხლების საფუძველზე.   

 

1.2.  მ ეორა დი მფა რვ ელობა . 
 

მეორადი მფარველობით სა რგებლობა  ენიჭება პირს, რომელიც ვერ ა კმა ყოფილებს 
ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების პირობებს, მა გრა მ ვისთვისა ც ა რსებობს 
სერიოზული, სინა მდვილედ ა ღია რებული მოტივები იმის სარწმუნოდ რომ, 
სა მშობლოში დაბრუნების შემთხვევა ში, იგი დგა ს საფრთხის შემცველი ერთი 
რომელიმე რისკის ქვეშ :  

 სიკვდილით და სჯა;  
 ტა ნჯვა , ა ნ ა რა ადა მია ნური ა ნ და მა მცირებელი მოპყრობა ;   
 სა მოქალა ქო პირის შემთხვევა ში, ძალადობის შედეგად სა კუთარი 

სიცოცხლის მიმართ სერიოზული და პიროვნული საფრთხე, რომელიც 
შესა ძლოა ვრცელდებოდეს ადა მია ნებზე მიუხედა ვად მათი პირადი 
სიტუა ციისა  და რომელიც შიდა  ა ნ სა ერთა შორისო შეია რაღებული 
კონფლიქტის შედეგია .   

  

მოქალა ქეობის ა რმქონე პირის სტატუსი 

1954 წლის 28 სექტემბრის ნიუ იორკის მოქალა ქეობის ა რმქონე პირის სტატუსთა ნ 
და კა ვშირებული კონვენციის თა ნა ხმად, მოქალა ქ ეობის ა რმქონე პირის სტატუსი 
მიენიჭება  ნებისმიერ პირს, “რომელსა ც ა რც ერთი სა ხელმწიფო, თა ვისი 
კ ა ნონმდებლობის გათვალისწინებით, ა რ ცნობს თა ვის მოქ ალა ქ ედ”   
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ეს სტატუსი გა ნსხვა ვდება  ზემოთაღნიშნული ორი სხვა სტატუსისგა ნ და 
თა ვშესაფრის მოთხოვნის პროცედურა ში ა რ გა ნიხილება . შესა ბა მისად, თქვენ 
პრეფექტურა ს კი ა რ უნდა მიმართოთ, ა რა მედ პირდა პირ OFPRA-ს, რომელიც 
თქვენი გა ნა ცხადის გა ნხილვის შემდეგ ადმინისტრა ციული ტრიბუნალის 
სა სა მა რთლო კონტროლით ა მ სტატუსის მონიჭება ს შეძლებს .  

 

2. პროცედურა ზე ხელმისა წვდომობა  და  
თა ვშე ს ა ფა რზე გა ნ ა ცხა დის რეგისტრა ცია   
 

იმისათვის რომ საფრა ნგეთში თა ვშესა ფარზე შეიტა ნოთ გა ნა ცხადი, პირველ 
რიგში უნდა მიმა რთოთ თა ვშესა ფრის მა ძიებელთა პირველადი მიღების 
სტრუქტურა ს (SPADA-ს) რომელიც თა ვშესაფრის მოთხოვნის პროცედურა სთა ნ 
და კა ვშირებით დაგა კვალია ნებთ და ტერიტორიულად კომპეტენტურ მიმღებ 
პუნქტში შეხვედრის თარიღს დაგინიშნა ვთ.  

მიმღები პუნქტი და არეგისტრირებს თქვენს მოთხოვნა ს თა ვშესაფა რზე, 
და ადგენს რომელ პროცედურა ს ექ ვემდებარებით, შეაფა სებს თქვენს 
მოწყვლადობა ს და გა ნსაზღვრა ვს ზოგიერთი პირობის საფუძველზე მოგა ნიჭოთ 
მიღების მატერიალური პირობები (სა ცხოვრებელი, სა ა რსებო წყარო - ფულადი 
დახმარების სა ხით). 

 

ბინადრობის რა პირობების სა ფუძველზე შეგიძლიათ თა ვშესაფრის მოთხოვნა?  

ბინადრობის უფლებით სარგებლობის მიუხედა ვად, გა ნურჩევლად თქვენი 
სიტუა ციისა , ლეგალურია  ის თუ ა რალეგალური, შეგიძლიათ თვშესა ფრის 
მოთხოვნა. თა ვშესა ფრის მოთხოვნის დარეგისტრირება ს ა რ ა ფერხებს ის 
გარემოება, რომ თქვენ ა რალეგალურად შემოხვედით საფრა ნგეთში. 
რეკომენდებულია , რომ თა ვშესაფარზე მოთხოვნა საფრა ნგეთის ტერიტორიაზე 
შემოსვლიდა ნ რა ც შეიძლება მოკლე დროში და არეგისტრიროთ, მა შინა ც კი, თუ 
ფლობთ  საფრა ნგეთის მოქმედ ვიზა ს. თუ თქვენი გა ნა ცხადი ქვეყ ა ნა ში 
შემოსვლიდა ნ 90 დღის ვადა ში ა რ წარადგინეთ, შესა ძლოა რომ თქვენი მიღება  
ა რ და ა კმა ყოფილონ.   

 

2.1. თა ვშე ს ა ფრის მ ა ძიე ბელთა  პ ირვ ელა დი მიღე ბ ა . 
 

სა ნა მ მიხვიდოდეთ თვშესაფრის მა ძიებელთა ერთია ნ მიმღებ პუნქტში (GUDA), 
ჯერ უნდა მია კითხოთ თა ვშესაფრის მა ძიებელთა პირველადი მიღების სტრუქტურა ს 
(SPADA). ეს პირველადი მიღების სტრუქტურები, რომელთაც  ზოგა გდად 
ა სოცია ციები გა ნა გებენ, უზრუნველყოფენ თქვენს მეგზურობა ს იმ 
მოქმედებების გა ნხორციელება ში რა ც თვშესაფრის მოთხოვნის პროცედურაზე 
ხელმისა წვდომობის სა შუალება ს მოგცემთ.  

პირველად მიღება ს კურირებენ ოპერატორები რომელთა  მისია შიც შედის :  
 თა ვშესაფრის მოთხოვნის პროცედურაზე თქვენი ინფორმირება;  
 თქვენი თა ვშესა ფრის მოთხოვნის სარეგისტრა ციოდ თქვენი სიტუა ციის 

შესა ხებ ინფორმა ციების ელექტრონული ა ღრიცხვა  ;  
 შეხვედრის თარიღის და ნიშვნა ერთია ნ მიმღებ პუნქტში და გა მოძა ხების 

შესა ხებ დოკუმენტის გადმოცემა . ეს დოკუმენტი მიგითითებთ ადგილს, 
დღეს და სა ათს რა  დროსა ც აუცილებლად უნდა გა მოცხადდეთ ერთია ნ მიმღებ 
პუნქტში. ა მ შეხვედრა ს ზოგადად ადგილი ა ქ ვს ოპერატორთა ნ თქვენი 
შეხვედრიდა ნ ა რა უგვია ნეს სა მი დღის შემდეგ. ჭარბი მოთხოვნის 
შემთხვევა ში, ეს ვადა შესა ძლოა 10 დღემდე გა იზარდოს.   

 ფოტოების გადაღება, რა ც ერთია ნ მიმღებ პუნქტში მოგეთხოვებათ.  
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თქვენი დოსიეს ერთობლიობა დემატერიალიზებული ფორმით ერთია ნ მიმღებ პუნქტს 
გადა ეცემა.  

ყურადღება: თქვენ იმპერატიულად უნდა და იცვათ გა მოძა ხების შესა ხებ 
დოკუმენტზე ა ღნიშნული თარიღი და დრო. დაგვია ნების შემთხვევა ში, შესა ძლოა 
თქვენი მიღება ა რ მოხდეს და ხელმეორედ დაგჭირდეთ პირველადი მიღების 
სტრუქტურა ში მისვლა  და შეხვედრის თარიღის მოპოვება.  

ა ღსა ნიშნა ვია , რომ SPADA-ს სტრუქტურებს ეკუთვნით ა გრეთვე თქვენთვის 
ადმინისტრა ციული მისა მა რთის მონიჭება  იმ შემთხვევა ში, თუ ერთია ნ მიმღებ 
პუნქტში დარეგისტრირების დროს ვერ მოხდა თქვენი CADA-ში ა ნ სხვა  
სტა ბილურ, თა ვშესაფრის მა ძიებელთათვის გა ნკუთვნილ სა ცხოვრებელში 
გა ნთა ვსება  (იხილეთ 2.2.1 ნა წილში ა რსებული რუბრიკა « როგორ და ადა სტუროთ 
თქვენი სა ცხოვრებელი ადგილი ? »). 

  

2.2. თა ვშე ს ა ფა რზე  გა ნ ა ცხა დის რე გისტრა ცია  ე რთია ნ 
მიმღე ბ პუნ ქ ტში.  
 

იმისათვის რომ თა ვშესაფა რზე თქვენი მოთხოვნა დარეგისტრირდეს, SPADA-ს 
მიერ გადმოცემული გა მოძა ხების შესა ხებ დოკუმენტის თა ნა ხმად უნდა  
გა მოცხადდეთ ერთია ნ მიმღებ პუნქტში (იხილეთ 2.1.)   

ერთია ნი მიმღები პუნქტი შედგება  პრეფექტურის და  იმიგრა ციის და  
ინტეგრა ციის ფრა ნგული ოფისის (OFII) მუშა კებისგა ნ რომლებიც სპეციალურად 
თქვენს მიღება ს უზრუნველყოფენ.  

ა რსებობს 33 ერთია ნი მიმღები პუნქტი რომლებიც ქვეყნის მა სშტა ბით 
ვრცელდება (შეგიძლიათ იხილოთ თა ნდართული სია ).  

ერთია ნ მიმღებ პუნქტში პირველი შეხვედრა ორი ეტა პს მოიცა ვს :  

- პირველ ეტა პზე პრეფექტურის მუშა კებთა ნ ხდება თქვენი გა ნა ცხადის 
რეგისტრა ცია  (2.2.1) ; 

- მეორე ეტა პზე OFII-ს მუშა კ ებთა ნ ხდება  თქვენი სა ჭიროებების 
შეფა სება, რათა  გა ნისაზღვროს რა წესით მიიღებთ მხარდა ჭერა ს (2.2.2). 

 

უნდა გა გა ჩნდეთ თუ ა რა ადმინისტრა ციული მისა მა რთი თა ვშესა ფარზე 
გა ნა ცხადის რეგისტრა ციისა ს ?  

თა ვშესაფარზე გა ნა ცხადის რეგისტრა ციისა ს, ადმინისტრა ციული მისა მა რთის 
ფლობა აუცილებლობა ს ა რ წა რმოადგენს.  

სა მა გიეროდ, იგი დაგჭირდებათ თა ვშესა ფრის მოთხოვნაზე მოწმობის 
გა ნა ხლებისა ს (იხილეთ რუბრიკ ა « თა ვშესა ფრის მოთხოვნაზე მოწმობის 
გა ცემა  » 2.2.1 ნა წილში).   

 

2.2.1. პ ირვ ელი ე ტა პ ი : პრე ფე ქ ტურის მ იე რ თა ვ შე ს ა ფა რზე  
გა ნ ა ცხა დის რე გისტრა ცია . 

 

თქვენ გა ხლა ვთ ა რა სრულწლოვა ნი ბა ვშვები ?  

თუ თქვენ გა ხლა ვთ ა რა სრულწლოვა ნი ბა ვშვები, ისინიც მიჩნეულნი იქნებია ნ 
როგორც თა ვშესა ფრის მა ძიებლები და  მათი ა ღრიცხვა მოხდება თვშესაფრის 
მოთხოვნაზე მოწმობა ში. თუ ორივე მშობელი თვშესაფრის მა ძიებელია, 
ა რა სრულწლოვნების ჩა წერა  ხდება დედის მოწმობა ში, როგორც რეფერენტი 
მშობელი მთელი პროცედურის მა ნძილზე. ეს დოკუმენტი ადა სტურებს ა რა ოჯა ხის 
შემადგენლობა ს, ა რა მედ თა ვშესაფრის მოთხოვნის მიმდინარე პროცესს.   
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 თა ვ შე ს ა ფრის მოთხოვ ნის გა ნ ხილვ ა ზე  პ ა სუხის მ გე ბელი 
ქ ვ ე ყ ნ ის და დგე ნ ა .  

 

მა ს შემდეგ რა ც ერთია ნი მიმღები პუნქტი პირველადი მიღების სტრუქტურის 
მიერ გადა ცემულ ინფორმა ცია ს ა ღრიცხა ვს, პრეფექტურის მუშა კი და ადგენს ა რის 
თუ ა რა სა ფრა ნგეთი თქვენი თა ვშესაფრის მოთხოვნის გა ნხილვაზე 
პა სუხისმგებელი ქვეყა ნა.  

ა მისათვის, თუ ხართ 14 წლის, ა ნ მეტი წლოვა ნების, იგი ა გიღებთ ათივე 
თითის ა ნა ბეჭდს და ინდივიდუალურად გა გესაუბრებათ, რათა გა ა რკვიოს 
წარმოშობის ქ ვეყნიდა ნ თქვენი მარშრუტი და და ადგინოს სა ვა რაუდო კ ა ვშირები, 
მათ შორის მა გალითად ოჯა ხური, რომელიც შესა ძლოა გა გა ჩნდეთ სხვა  მოკ ა ვშირე 
ქვეყნებთა ნ.  

ა მ ინფორმა ციების საფუძველზე დადგინდება თქვენი თა ვშესაფრის მოთხოვნის 
გა ნხილვაზე პა სუხისმგებელი ქვეყ ა ნა 2013 წლის 26 ივნისის ევროპა რლა მენტის 
და სა ბჭოს რეგულაცია n°604/2013-ის თა ნა ხმად რომელსა ც რეგულაცია “დუბლინი 
III“ უწოდებენ.  

 

 

ქ ვეყნები რომლებსა ც ეხებათ რეგულაცია დუბლინი III 

სა ქმე ეხება ევროკა ვშირის 28 წევრ ქვეყა ნა ს: გერმა ნია, ა ვსტრია , ბელგია , 
ბულგარეთი, ხორვატია, კვიპროსი, და ნია*, ესპა ნეთი, ესტონეთი, ფინეთი, 
საფრა ნგეთი, სა ბერძნეთი, უნგრეთი, ირლა ნდია, იტალია, ლატვია , ლიტვა, 
ლუქსემბურგი, მალტა , ჰოლა ნდია, პოლონეთი, პორტუგალია, ჩეხეთი, რუმინეთი, 
გა ერთია ნებული სა მეფო, სლოვა კ ეთი, სლოვენია  და  შვედეთი; ა გრეთვე ოთხი 
ა სოცირებული ქვეყა ნა: ისლა ნდია, ნორვეგია, შვეიცარია  და ლიხტენშტეინი.  
 
* და ნია  ა რ ექ ვემდებარება  « დუბლინი III »-ის რეგულაცია ს, მა გრა მ 1990 წლის 15 ივნისს 
ხელმოწერილი დუბლინის კონვენციით მოქმედებს.  

 

საფრა ნგეთის გარდა თქვენი თა ვშესაფრის მოთხოვნის გა ნხილვაზე 
პა სუხისმგებელი სხვა  ქვეყა ნა შესა ძლოა იყოს მა გალითად :  

 თუ რომელიმე სხვა  წევრმა ქ ვეყა ნა მ თქვენზე გა სცა მოქმედი 
ბინადრობის სა ბუთი ა ნ ვიზა;  

 თუ დადგინდა , რომ უკა ნონოდ გადა კვეთეთ სა ჰა ერო, საზღვა ო, 
სა ხმელეთო გზით სხვა წევრი ქვეყნის სა ზღვარი;  

 თუ თქვენ ევროკა ვშირის ტერიტორიაზე იმ ქვეყნის საზღვრის 
გადა კვეთით მოხვდით სადა ც უვიზოდ შეგიძლიათ შესვლა;  

 თუ თქვენ თა ვშესა ფარი უკვე მოთხოვნილი გა ქ ვთ რომელიმე წევრ 
ქვეყა ნა ში.  

 

თა ვშესაფრის მოთხოვნის გა ნხილვა  შესა ძლოა ექვემდებარებოდეს სხვა წევრი 
ქ ვეყნის პა სუხისმგებლობა ს?  

ეგრეთწოდებული « დუბლინი III » პროცედურა  იწყებს მოქმედება ს. ა მ 
შემთხვევა ში პრეფექტურა შეუდგება  იმ ქვეყა ნა სთა ნ მოლა პა რა კებებს რათა 
მოხდეს თქვენი გადა მგზა ვრება . გადმოგეცემათ თა ვშესაფრის მოთხოვნის 
და მადა სტურებელი ერთ თვია ნი მოწმობა, შემდეგ კი გა ნა ხლებადი, ოთხ თვია ნი 
სა ბუთი, რომელიც გა ძლევთ სა ფრა ნგეთის ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლება ს იმ 
ქ ვეყა ნა ში გა მგზა ვრება მდე რომელმა ც ა ღიარა სა კუთარი პა სუხისმგებლობა .   

ა მ გადა მგზა ვრება ს ორგა ნიზა ცია ს უწევს პრეფექტურის სერვისები რომლებიც 
გა გა ცნობენ გადა მგზა ვრების შესა ხებ გადა წყვეტილება ს რომელშიც მითითებული 
იქნება  თქვენს გა მგზა ვრება სთა ნ და კ ა ვშირებული ინფორმა ცია . თქვენ უფლება  
გა ქვთ გა ა სა ჩივროთ ეს გადა წყვეტილება  ადმინისტრა ციულ ტრიბუნალზე 15 დღის 
ვადა ში.  

 



 თმგ2020  _____________თა ვშესაფრის მა ძიებლის გზა მკ ვლევი საფრა ნგეთში 
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 თა ვ შე ს ა ფრის მოთხოვ ნის კ ვ ა ლიფიკ ა ცია . 
თუ თა ვშესაფრის მოთხოვნის გა ნხილვაზე პა სუხისმგებელი ქვეყა ნა 
საფრა ნგეთია, OFPRA, კომპეტენტური ორგა ნო მა ს გა ნიხილა ვს ა ნ ჩვეულებრივ 
პროცედურა ში, ა ნ და ჩქ არებულ პროცედურა ში. და ჩქ არებულ პროცედურა ში OFPRA-
ს მიერ გა ნხილვის ვადები შემოკლებულია, მა გრა მ ორივე პროცედურა ში 
გარა ნტიები იგივეა.   

  

 თქვენი მოთხოვნა ა ვტომატურად ექვემდება რება  და ჩქ ა რებულ პროცედურა ს 
ერთია ნი მიმღები პუნქტიდა ნ ორ შემთხვევა ში :  

- როდესა ც გა ქვთ ერთერთი უსა ფრთხო ქ ვეყნის მოქალქა ეობა (ა მ 
ქვეყნების სია ხელმისა წვდომია  პრეფექტურა ში ა ნ OFPRA-ს 
ინტერნეტ სა იტზე);  

- როდესა ც თა ვშესაფრის მოთხოვნა ერთხელ უკვე გა ნა ხორციელეთ  და 
სა ბოლოო უარყოფითი პა სუხის შემდეგ, ხელმეორედ ითხოვთ მის 
გა ნხილვა ს.  

 

 

 თქვენი მოთხოვნა შესა ძლოა  და ექვემდება როს და ჩქ ა რებულ პროცედურა ს  
ერთია ნი მიმღები პუნქტიდა ნ შემდეგ შემთხვევებში:  

- თუ უარს ა ცხადებთ რომ მოხდეს თქვენი ა ნა ბეჭდების ა ღება;  
- თუ ცდილობთ რომ შეცდომა ში შეიყვა ნოთ უფლება მოსილი პირები ყალბი 

დოკუმენტების წა რდგენის საფუძველზე, ყალბი მითითებების ა ნ 
ზოგიერთი და მალული ინფორმა ციების გა მო;  

- თუ რა მდენიმე გა ნა ცხადი სხვადა სხვა გვარით და სა ხელით 
შეიტა ნეთ;  

- თუ და ა გვია ნეთ თა ვშესაფრის მოთხოვნა (საფრა ნგეთში შემოსვლიდა ნ 
90 დღეზე მეტი გა ვიდა და 60 დღეზე მეტი გვია ნა ში);  

- თუ თა ვშესა ფარს ითხოვთ რათა შეა ფერხოთ თქვენს მიმართ 
და წესებული ქვეყნიდა ნ გა ძევების ზომა;  

- თუ თქვენი ყოფნა სერიოზულ საფრთხეს უქმნის საზოგადოებრივ 
წესრიგს, საზოგადოებრივ ა ნ სა ხელმწოფო უსაფრთხოება ს.  

 
გა ნა ცხადის რეგისტრა ციის დროს OFPRA-ს შეუძლია რომ და ჩქ არებული პროცედურა  
ჩვეულებრივი პროცედურით შეცვალოს გარდა იმ შემთხვევისა  როცა  
საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის მოტივით მოხდა გა ნა ცხადის და ჩქ არებულ 
პროცედურაზე და ქვემდებარება .  

თუ თქვენი მოთხოვნა და ჩქ არებულ პროცედურა ს ექვემდებარება , ა მ ინფორმა ციის 
ა მსა ხველი დოკუმენტა ცია გადმოგეცემათ რა მდენიმე ა სლის სა ხით. სა ჭიროა , 
რომ გა ნა ცხადით მიმართვის დროს, ერთი ა სლი გაუგზა ვნოთ OFPRA-ს და ერთიც 
CNDA-ს, თუ OFPRA-ს გადა წყვეტილება ს ა სა ჩივრებთ.  

 

გა ნსა კუთრებული შემთხვევა : ტრიბუნალის ა ნ ადმინისტრა ციის 
გადა წყვეტილებით თქვენ ექვემდებარებით ქვეყნიდა ნ გა ძევების, ქ ვეყნის 

ტერიტორიაზე შემოსვლის ა კრძალვის ზომა ს?   

თუ თქვენ დაგიწესდათ მსგა ვსი ზომა, ეს თქვენი თა ვშესა ფრის მოთხოვნის 
რეგისტრა ცია ს ა რ ა ფერხებს. თუ თქვენი გა ნა ცხადის გა ნხილვაზე 
პა სუხისმგებელი ქ ვეყა ნა სა ფრა ნგეთია , შესა ძლებელია  მოგათა ვსონ დროებითი 
და კა ვების ცენტრში, ა ნ და გიწესდეთ შინა პატიმრობა .  

ა მ შემთხვევა ში, შინა პატიმრობის ა ნ დროებითი და კა ვების საფუძველზე, OFPRA 
თქვენს მოთხოვნა ს შემოკლებულ ვადებში გა ნიხილა ვს (95 სა ათი). გა ნა ცხადის 
მიუღებლობის, ა ნ უარყოფითი პა სუხის შემთხვევა ში, ქვეყნის ტერიტორიაზე 
თქვენი ბინადრობის უფლება იზღუდება. თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ 
ადმინისტრა ციულ მოსა მართლეს გა ძევების ზომის გაუქმების მოთხოვნით 48 
სა ათის ვადა ში (იხილეთ ნა წილი 5.1).  



 თმგ2020  _____________თა ვშესაფრის მა ძიებლის გზა მკ ვლევი საფრა ნგეთში 
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 ე ნ ის ა რჩ ე ვ ა ნ ი გა ს ა უბრე ბ ა ზე  OFPRA-ში. 

 

თუ თა ვშესა ფრის მოთხოვნის გა ნხილვაზე პა სუხისმგებელი ქვეყა ნა 
საფრა ნგეთია, წერილობითი გა ნა ცხადის შემდეგ, გა საუბრების ნიადა გზე, 
პირადად მოგისმენენ OFPRA-ში.  

თა ვშესაფრის მოთხოვნის რეგისტრა ციის დროს თქვენ უნდა ა ირჩიოთ სა საუბრო 
ენა რომელზედაც გსურთ რომ მოგისმინონ OFPRA-ში. თქვენ გადმოგეცემათ 
სა ინფორმა ციო ბროშურა OFPRA-ში ა რსებული 115-ზე მეტი სა საუბრო ენის 
შესა ხებ. ა რჩევა ნის შეცვლა ს შემდგომში ვეღარ შეძლებთ და  ეს ენა იქნება 
გა მოყენებული თა ვშესაფრის მოთხოვნის პროცედურის წარმოების მა ნძილზე.  

თუ თქვენი ა რჩევა ნი ა რ გა ა კეთეთ სა ინფორმა ციო ბროშურა ში ჩა მოთვლილ ენებს 
შორის, იმ ენაზე მოგისმენენ რომელსა ც სა კმა რისად ფლობთ.  

თუ გსურთ რომ გა ა პროტესტოთ თქვენი პროცედურის წარმოების გა ნმა ვლობა ში 
გა მოყენებული ენა , ეს შეგიძლიათ OFPRA-ს გადა წყვეტილების გა სა ჩივრებისა ს 
CNDA-ში შეტა ნილი სა ჩივრის ფარგლებში.  

 

ყურადღება: OFPRA-ში გა საუბრების ხა სიათი და ხა ნგრძლივობა ენის ზედა პირულ 
ცოდნაზე მეტს მოითხოვს. მნიშვნელოვა ნია , რომ ენა ს რომელსა ც ა ირჩევთ, 
გესმოდეთ და გა გა ჩნდეთ ა მ ენა ზე გა მოხატვის უნარი.  

 
 თა ვ შე ს ა ფრის მოთხოვ ნის და მ ა და სტურე ბელი მოწმობის 

გა ცე მ ა . 
 
თქვენი მოთხოვნის გა ნხილვაზე პა სუხისმგებელი ქვეყნის დადგენის და  
პროცედურის კვალიფიკა ციის შემდეგ, გადმოგეცემათ თა ვშესა ფრის მოთხოვნის 
და მადა სტურებელი მოწმობა.  

 

როდესა ც თქვენი მოთხოვნის გა ნხილვაზე პა სუხისმგებელია  სხვა წევრი  
ქ ვეყა ნა , პირველი მოწმობის მოქმედების ვადა ა რის 1 თვე. იგი გა ნა ხლდება 
ოთხ თვია ნი პერიოდით (იხილეთ რუბრიკა « თა ვშესაფრის მოთხოვნის გა ნხილვაზე 
პა სუხისმგებელი ქვეყნის დადგენა » ნა წილში 2.2.1). 

 

როდესა ც თქვენი მოთხოვნის გა ნხილვაზე პა სუხისმგებელია  სა ფრა ნგეთი, 
გადმოგეცემათ თა ვშესაფრის მოთხოვნის და მადა სტურებელი პირველი მოწმობა. 
ეს მოწმობა  ძალა შია :  
- ექვსი თვე, როდესა ც თქვენი მოთხოვნა  ჩვეულებრივი პროცედურის ფარგლებში 
გა ნიხილება ; 
- ექვსი თვე, როდესა ც იგი და ჩქ არებული პროცედურის ფარგლებში გა ნიხილება .  

თა ვშესაფრის მოთხოვნის და მადა სტურებელ მოწმობაზე უარის თქმა პეფექტურა ს 
შეუძლია მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:  
 თქვენ წარადგინეთ თა ვშესაფრის მოთხოვნის გა ნხილვაზე ხელა ხალი 

გა ნა ცხადი მა შინ როცა თვშესაფრის მოთხოვნა ზე ხელმეორედ გა ნხილვის 
მოთხოვნა უარყოფილ იქნა (იხილეთ 3.4.); 

 თქვენ ექვემდებარებით ექ სტრადა ციის სა ბოლოო გადა წყვეტილება ს 
ქვეყა ნა ში რომელიც ა რ წარმოადგენს თქვენს წა რმოშობის ქვეყა ნა ს, ა ნ 
ექვემდებარებით და კ ა ვების ევროპული ორდერის საფუძველზე გადა ცემის 
გადა წყვეტილება ს, ა ნ სისხლის სა მა რთლის სა ერთა შორისო სა სა მა რთლოს 
გადა ცემის მოთხოვნა ს.   

 
მოწმობის მიღებიდა ნ 21 დღის ვადა ში (8 დღე ხელმეორედ გა ნხილვის ა ნ 
პროცედურის ხელმეორედ გა ხსნის შემთხვევა ში, იხილეთ ნა წილი 3.3 და  3.4) 
OFPRA-ში უნდა  გა ა გზა ვნოთ თა ვშესაფრის მოთხოვნის ბლა ნკი რომელიც 
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გადმოგცეს პრეფექტურა ში (იხილეთ 3.1 «OFPRA-ს მიერ გა ნხილვა »). თუ 
თქვენი დოსიე სრულყოფილია , OFPRA წერილობით გიპა სუხებთ, რომ იგი ჩა იბა რა .  
 

თა ვშესაფრის მოთხოვნაზე მოწმობის გა ნა ხლებისთვის უნდა გა მოცხადდეთ 
თქვენი სა ცხოვრებელი ადგილის შესა ბა მის პრეფექტურა ში. თქვენი მოწმობის 
გა ნა ხლება ხდება ექ ვსი თვის ვადით როგორც ჩვეულებრივი პროცედურის, ა სევე 
და ჩქ არებული პროცედურის შემთხვევა ში. 

სა ბუთის გა სა ნა ხლებლად ყოველ მოთხოვნა ს უნდა დაურთოთ  დოკუმენტა ცია 
რომელსა ც პრეფექტურა ითხოვს, როგორიც ა რის თქვენი ადმინისტრა ციული 
მისა მა რთის მოწმობა . იმისათვის რომ და ადა სტუროთ სა სა ჩივრო პროცესი CNDA-
ში, უნდა წა რადგინოთ შეტა ნილი სა ჩივრის და მადა სტურებელი დოკუმენტი 
(იხილეთ ნა წილი 3.2 « თა ვშესაფრის სა მა რთლის ეროვნული სა სა მა რთლოს მიერ 
გა ნხილვა »). 
 
 

როგორ და ადა სტუროთ თქვენი სა ცხოვრებელი?  

2019 წლის 1-ლი ია ნვრიდა ნ რეგისტრირებული მოთხოვნებისთვის, სა ცხოვრებელი 
შეგიძლიათ და ადა სტუროთ შემდეგნა ირად:  

- თუ დაბინა ვებული ხართ თა ვშესაფრის მა ძიებლებისთვის გა ნკუთვნილ 
სა ცხოვრებელში, ა ნ თა ვშესაფრის მა ძიებელთათვის ყველა სხვა სტა ბილურ 
სა ცხოვრებელ სტრუქტურა ში (ა რ იგულისხმება  სა სტუმრო და წესებულებები) 
შეგიძლიათ წარადგინოთ ცნობა სა ცხოვრებელი ადგილიდა ნ;  

- თუ ცხოვრობთ სა ცხოვრებელში რომლის მესა კუთრე ა ნ და მქირა ვებელი თქვენ 
ხართ, ა ნ რომელიც ეკუთვნის, ა ნ რომელსა ც ქ ირაობს თქვენი მეუღლე, 
შვილი, მშობელი, შეგიძლიათ წა რადგინოთ ცნობა  სა ცხოვრებელი ადგილიდა ნ;  

- სხვა და ნა რჩენ შემთხვევა ში, ადმინისტრა ციული მისა მა რთი უნდა  გა იხსნათ 
ა მისათვის ა ვტორიზებულ პირველადი მიღების სტრუქტურა ში, რომელიც 
შესა ბა მისად გა სცემს ადმინისტრა ციული მისა მა რთის მოწმობა ს (იხილეთ 2.1)  

2019 წლის 1-ლი ია ნვრიდა ნ რეგისტრირებული თა ვშესაფრის მოთხოვნებისთვის, 
სა ცხოვრებელი შეგიძლიათ და ადა სტუროთ ზემოთ ა ღნიშნული წესის მიხედვით, 
მა გრა მ ა მა სთა ნა ვე, შეგიძლიათ გა ნა გრძოთ სხვა პირის მისა მა რთით 
სარგებლობა , თუ მა ნა მდე ეს თქვენი შემთხვევა  იყო.  

 

თა ვშესაფრის მოთხოვნის და მადა სტურებელი მოწმობა  გა ნა ხლებადია მთელი იმ 
დროის მა ნძილზე რა  დროსა ც სარგებლობთ ქვეყნის ტერიტორიაზე ბინადრობის 
უფლებით. წესით, ბინადრობის უფლებით სარგებლობთ თა ვშესაფრის მოთხოვნის 
სა ქმის წარმოების მა ნძილზე, OFPRA-ს გადა წყვეტილება მდე, ა ნ CNDA-ში 
გა სა ჩივრების შემთხვევა ში, გადა წყვეტილების გა მოცხადება მდე, ა ნ თუ 
ადგილი ჰქონდა, ღია  სა სა მა რთლო მოსმენა მდე.  

თუმცა, თა ვშესა ფრის მოთხოვნაზე მოწმობა შესა ძლოა ჩა მოგართვა ნ, ა ნ ა რ 
გა გიგრძელონ როდესა ც:  

- OFPRA-მ ა რ და ა კმა ყოფილა, ა ნ გა ნსა ხილველად ა რ მიიღო თქვენი მოთხოვნა, 
რა ც გა ნა პირობებს ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლების და სა სრულს (იხილეთ 
5.1 « OFPRA-და ნ ა ნ CNDA-და ნ უარყოფითი გადა წყვეტილება  »); 

- ა შკ ა რა ა, რომ ა რ მოხდა CNDA-ში გა ნსაზღვრული ვადების დაცვა (იხილეთ 
3.2 « თა ვშესაფრის სა მა რთლის ეროვნული სა სა მა რთლოს მიერ გა ნხილვა »).  
 

ყურადღება: თა ვშესა ფრის მოთხოვნაზე მოწმობა ევროკ ა ვშირის სხვა ქვეყნებში 
თა ვისუფლად მიმოსვლის სა შუალება ს ა რ გა ძლევთ. 
  
 თა ვ შე ს ა ფრის გა რდა  ს ხვ ა  მოტივ ით ბინ ა დრობის უფლე ბის 

მ იღე ბის შ ე ს ა ძლე ბლობა .  
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თუ თა ვშესა ფრის მოთხოვნის სა კითხის გა ნხილვა ზე პა სუხისმგებელი ქვეყ ა ნა  
საფრა ნგეთია, ინფორმირებული იქ ნებით თა ვშესა ფრის გარდა სხვა მოტივით 
ბინადრობის უფლების მიღების შესა ძლებლობაზე.    

გადმოგეცემათ სა ინფორმა ციო დოკუმენტი სადა ც მითითებული იქნება ვადა 
რომლის გა ნმა ვლობა შიც შესა ძლებლობა გა ქვთ შეიტა ნოთ გა ნა ცხადი. ა მ ვადის 
ა მოწურვის შემდეგ ბინადრობის უფლების მიღება ზე მოთხოვნა ს ვეღარ შეძლებთ, 
გარდა გა მა მა რთლებელი ა ხალი გარემოებების შემთხვევა ში.    

 

2.2.2. მ ე ორე  ე ტა პ ი: ს ა ჭიროე ბე ბის შ ე ფა ს ე ბ ა  და  OFII-ს 
მ ხა რდა ჭე რა .  

 
 ე რთია ნ მ იმღე ბ პუნ ქ ტში თქ ვ ე ნ ი გა ნ ს ა კ უთრე ბული 

ს ა ჭიროე ბე ბის გა თვ ა ლის წინ ე ბ ა .  

 

ერთია ნ მიმღებ პუნქტში გა ვლისა ს, პრეფექტურა ში თა ვშესა ფრის მოთხოვნის 
რეგისტრა ციის შემდეგ, OFII-ს მუშა კი პირადად მიგიღებთ, რათა მოხდეს 
თქვენი მნიშვნელოვა ნი სა ჭიროებების შეფა სება .   

გა საუბრება კონფიდენციალურია და თქვენი თა ვშესაფრის მოთხოვნის მოტივებს 
ა რ ეხება. მთელი რიგი შეკითხვები და გესმებათ რათა დადგინდეს მიღების 
სპეციფიკური პირობების სა ჭიროება. თუ თქვენი სიტუა ცია ა მა ს მოითხოვს, 
OFII-ს მუშა კი ა მ მდგომარეობა ს გა ითვალისწინებს რათა მოხდეს ადა პტირებულ 
სა ცხოვრებელში გა ნთა ვსება .   

თქვენ გა ქვთ თა ვისუფალი ა რჩევა ნის უფლება კითხვარზე პა სუხის გა ცემა ს 
დათა ნხმდეთ ა ნ ა რ დათა ნხმდეთ. უარის შემთხვევა ში, ადმინისტრა ცია  
პა სუხისმგებელი ვერ იქ ნება  თუ თქვენი გა ნთა ვსება ა რა ადა პტირებულ 
სა ცხოვრებელში მოხდა, ა ნ OFPRA ა რ იქნა ინფორმირებული თქვენი სიტუა ციის 
შესა ხებ.  

თუ საფრა ნგეთში ჩა მოსვლისა ს ფლობთ სა მედიცინო დოკუმენტა ცია ს, OFII-ს 
მუშა კი თქვენს დოსიეს კონფიდენციალური წესით გადა სცემს OFII-ს ექიმს, 
რომელიც გადა წყვეტს ესა ჭიროება თუ ა რა თქვენს სიტუა ცია ს ადა პტირებული 
პირობები. თუ ა ვად ხართ, გა გა გზა ვნია ნ სა მკურნალო და წესებულება ში, ა ნ 
ყველაზე ა ხლოს მდებარე სა ა ვადმყოფოს სა სწრაფო გა ნყოფილება ში.  

თუ OFII-ს მუშა კი ა ღმოა ჩენს მოწყვლად მდგომარეობა ს, თქვენი თა ნხმობით 
მა ს შეუძლია ა ცნობოს OFPRA-ს. ა მ ინფორმა ციის გადა ცემა მიზნად ისა ხა ვს, 
სა ჭიროების შემთხვევა ში, თა ვშესაფრის მოთხოვნის სა ქმის წარმოებისთვის 
ხელსა ყრელი პირობების შექმნა ს (მა გალითად : შეზღუდული შესა ძებლობების 
პირთათვის ხელმისა წვდომობის შექმნა, ა ნ ჟ ესტების ენაზე თარჯიმნით 
უზრუნველყოფა). ა მ სა ჭიროებებს OFPRA შეაფა სებს.  
მოწყვლად სიტუა ცია სთა ნ და კ ა ვშირებული სა ჭიროებების გათვალისწინება ხდება 
სოციალური მუშა კების მხრიდა ნ მთელი პროცედურის გა ნმა ვლობა ში ა ნ 
სა ცხოვრებელ სტრუქტურებში, ა ნ ა სოცია ციებში რომლებიც სოციალურ და  
ადმინისტრა ციულ მეგზურობა ს გიწევენ.  

  

 შ ე მოთა ვ ა ზე ბ ა  მ ხა რდა ჭე რა ზე . 

 

ერთია ნ მიმღებ პუნქტში თქვენთა ნ შეხვედრის დროს, OFII შემოგთა ვა ზებთ 
მხარდა ჭერა ს რომელიც სა შუალება ს მოგცემთ ისარგებლოთ მიღების მატერიალური 
პირობებით თა ვშესაფრის მოთხოვნის პროცედურის ფარგლებში უფლებით 
მინიჭებული ბინადრობის გა ნმა ვლობა ში.  

ერთია ნ მიმღებ პუნქტში OFII-ს მიერ გადმოცემული მხარდა ჭერის ა მსა ხველი 
დოკუმენტი ადა სტურებს თქვენს ოჯა ხურ შემადგენლობა ს, რათა გა ნისაზღვროს 
თქვენი უფლებები მიღების მატერიალურ პირობებთა ნ მიმართება ში. ეს 
დოკუმენტი ხელა ხლა  შედგება მა შინ როდესა ც ა ხალშობილი შეემატება  ოჯა ხს, 
ა ნ და წყებული პროცედურის მა ნძილზე ბა ვშვის შეერთება  ხდება მშობლებთა ნ, 
რათა  ა ხალი შემადგენლობის მიხედვით მოხდეს უფლებების გა ნსაზღვრა. როგორც 
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წინა მდებარე გზა მკვლევის მე-4 ნა წილშია ა ღნიშნული, მიღების მატერიალური 
პირობები უფლება ს გა ძლევთ მიიღოთ:  

- თუ ა რ ხა რთ დაბინა ვებული და ითხოვთ მხარდა ჭერა ს, სა ცხოვრებელი ა გილი, 
სადა ც მოხდება თქვენი გა ნთა ვსება  (იხილეთ 4.1 « თა ვშესაფრის 
მა ძიებლის სა ცხოვრებელი »);  

- გარდა კ ა ნონით გათვალისწინებული გა მონა კლისებისა , თა ვშესა ფრის 
მა ძიებლისათვის გა ნკუთვნილი ფინა ნსური დახმარება (იხილეთ 4.2 
« თა ვშესაფრის მა ძიებლის ფულადი დახმა რება »). 

რეგიონში მიმღები სტრუქტურის გადატვირთვის შემთხვევა ში, OFII-მ შესა ძლოა 
გადა გა მისა მა რთოთ სხვა რეგიონში, სადა ც თქვენი მოთხოვნის გა ნხილვის 
პერიოდში მოგიწევთ ბინადრობა (იხილეთ 4.1 « თა ვშესა ფრის მა ძიებლის 
სა ცხოვრებელი »).  

 

2.3. მ ე გზურობა  ე რთია ნი მიმღე ბი პუნ ქ ტის გა ვლის 
შე მდე გ. 

 

ერთია ნი მიმღები პუნქტის გა ვლის შემდეგ, შემოგთა ვაზებენ მეგზურობა ს 
თქვენს სა ცხოვრებელში თუ ბინადრობთ თა ვშესაფრის მა ძიებელთა მიმღებ 
ცენტრში (CADA-ში) ა ნ დროებითი სტა ბილური დაბინა ვების ცენტრში (ა რ 
იგულისხმება სა სტუმრო).  

თუ მსგა ვს ადგილა ს ა რ ხართ დაბინა ვებული, ა მ მეგზურობა ს ითა ვებს 
პირველადი მიღების სტრუქტურა  (SPADA) სადა ც OFII გა გა გზა ვნით (იხილეთ 
ნა წილი 2.1).  

ეს სოციალური, იურიდიული და ადმინისტრა ციული მეგზურობა ა გრეთვე 
გულისხმობს ადმინისტრა ციული მისა მა რთის გა ხსნა სა ც (იხილეთ რუბრიკა 
« როგორ და ადა სტუროთ თქვენი სა ცხოვრებელი ადგილი » ნა წილში 2.2.1) და თუ 
თქვენი თა ვშესაფრის მოთხოვნის გა ნხილვა საფრა ნგეთის პა სუხისმგებლობა ა , 
თა ვშესაფრის მოთხოვნის დოსიეს შედგენა  რომელიც OFPRA-ს უნდა გაუგზა ვნოთ.  

ყურადღება: თუ თქვენი ადმინისტრა ციული მისა მა რთი SPADA-შია, თქვენს 
პა სუხისმგებლობა ში შედის წერილების რეგულარული შემოწმება და გა ცნობა 
SPADA-ს მიერ შემუშა ვებული წესების მიხედვით.  

 

 

 

3. თა ვშე ს ა ფრის მოთხოვნის გა ნხილვის 
პირობე ბი  
 

როდესა ც თქვენი თა ვშესაფრის მოთხოვნის გა ნხილვა სა ფრა ნგეთის 
პა სუხისმგებლობა ში შედის, მა ს გა ნიხილა ვს ლტოლვილთა და მოქალა ქეობის 
ა რმქონე პირთა  მფარველობის ოფისი რომელიც თა ვშესაფრის სა მა რთლის 
სა სა მა რთლოს კონტროლს ექვემდებარება .  

 

3.1.ლტოლვილთა  და  მოქ ა ლქ ეობის ა რმ ქ ონ ე პ ირთა  
მფა რვ ელობის ოფისის (OFPRA) მ იერ ს ა ქ მის გა ნ ხილვ ა .   
 

თა ვშესაფრის მოთხოვნის რეგისტრა ციისა ს, პრეფექტურა მ თქვენ გადმოგცათ 
სათა ნადო ფორმულარი, რომელიც უნდა  შეა ვსოთ და გა ნსა ხილველად და  
გადა წყვეტილების მისაღებად გადა სცეთ OFPRA-ს.  
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OFPRA-ს უარყოფითი გადა წყვეტილებების გა სა ჩივრება  წა რმოებს CNDA-ში 
(იხილეთ 3.2 თა ვშესაფრის სა მა რთლის ეროვნული სა სა მა რთლოს მიერ სა ქმის 
გა ნხილვა). 
 

გა ნა ცხადის შეტა ნისა ს, ა რ ა რის სა ჭირო მიუთითოთ რა სა ხის მფარველობის 
მიღება გსურთ (ლტოლვილის სტატუსი თუ მეორადი მფა რველობა ). სა ქმე ეხება  
ერთადერთ პროცედურა ს, რომლის გა ნმა ვლობა შიც OFPRA-ს მიერ თქვენი მოთხოვნა  
შეისწა ვლება  ჯერ ლტოლვილის სტატუსის კუთხით, ხოლო თუ თქვენი სიტუა ცია  
მის პირობებს ა რ ა კმა ყოფილებს, იგი გა ნიხილება მეორადი მფა რველობის 
კუთხით.  

 
 OFPRA-ს ფორმულა რის შ ე ვ ს ე ბ ა .  

 

ფორმულარი შევსებული უნდა  იყოს ფრა ნგულ ენაზე, ხელმოწერილი და  უნდა  
ერთვებოდეს მოქმედი თა ვშესა ფრის მოთხოვნის მოწმობის ა სლი, ორი ფოტოსურათი 
და სა მგზა ვრო სა ბუთი თუ მა ს ფლობთ.  

თუ თქვენი თა ვშესაფრის მოთხოვნა ექვემდებარება  და ჩქ ა რებულ პროცედურა ს, 
უნდა დაურთოთ სა ინფორმა ციო დოკუმენტი რომელიც გადმოგცეს თა ვშესაფრის 
მოთხოვნის რეგისტრა ციის დროს.  

ეს ა უცილებელი სა ბუთებია, რათა  თქვენი მოთხოვნა OFPRA-მ და არეგისტრიროს.  

თუ თქვენს თა ნმხლებ ა რა სრულწლოვა ნ შვილებს პერსონალური სა ფრთხე 
ემუქრებათ, სა ჭიროა  ეს ა იღნიშნოს თა ვშესაფრის მოთხოვნის ფორმულარში. თუ 
ორივე მშობელი თა ვშესა ფრის მა ძიებელია, ა რა სრულწლოვა ნ შვილებთა ნ 
და კა ვშირებული სა შიშროების შესა ხებ ინფორმა ცია იწერება  დედის 
ფორმულარში.  
 

თქვენი თა ვშესაფრის მოთხოვნა ში ა რსებული ინფორმა ცია კონფიდენციალურია და 
ა რა ვითარ შემთხვევა ში ა რ გადა ეცემა  თქვენი წარმოშობის ქვეყნის უწყებებს.  

 

 
 დოსიე ს გა გზა ვ ნ ა  OFPRA-ში. 

 

როდესა ც დოსიე სრულყოფილი იქნება, იგი უნდა გა ა გზა ვნოთ თა ვშესა ფრის 
მოთხოვნის მოწმობის გა ცემიდა ნ ა რა  უგვია ნეს 21-ე დღეს (მე-8 დღეს სა ქმის 
ხელმეორედ გა ხსნის მოთხოვნის შემთხვევა ში - იხილეთ 3.3 დახურული 
თა ვშესაფრის მოთხოვნის სა ქმის ხელმეორედ გა ხსნა - ა ნ ხელმეორედ გა ნხილვა  
- იხილეთ 3.4 ხელმეორედ გა ნხილვა). 

 

იგი უნდა გა იგზა ვნოს მხოლოდ ფოსტით შემდეგ მისა მა რთზე : 

OFPRA 
201, rue Carnot 

94 136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX 

მა გალითად, თუ მოწმობის გა ცემის თარიღი 10 ია ნვარია, OFPRA-ში დოსიე 
გა გზა ვნილ უნდა იქნა ს ა რა უგვია ნეს 31 ია ნვარს. ფოსტის ბეჭედი მიიჩნევა  
როგორც მტკიცებულება .  

გირჩევთ რომ თქვენი დოსიე დაზღვეული წესით გა ა გზა ვნოთ და გარკვევით 
მიუთითოთ თქვენი გვარი « გა მგზა ვნის » გრაფა ში.  

თუ თქვენი დოსიე სრულყოფილი ა რ ა რის, OFPRA მა ს უკა ნ გიბრუნებთ და 
გეძლევათ მისი შევსებისთვის და  გა გზა ვნისთვის და მატებითი 8 დღის ვადა  (4 
დღე სა ქ მის ხელმეორედ გა ხსნის ა ნ შესწა ვლის შემთხვევა ში). თუ თქვენს 
დოსიეს ა მ ვადა ში ა რ გა ა გზა ვნით, OFPRA დახურა ვს თქვენს სა ქმეს, თქვენი 
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ქვეყნის ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლება შეიზღუდება  და თა ვშესა ფრის 
მოთხოვნაზე მოწმობა  ა ღარ გა გრძელდება.  

პროცედურის ნებისმიერ მომენტში ყოველთვის შეგიძლიათ OFPRA-ს წერილობით 
გაუგზა ვნოთ და მატებითი მა სალები. კ ა რგად შეინა ხეთ OFPRA-სთა ნ მიმოწერის 
ა სლები, ისევე როგორც ფოსტით სარგებლობის მტკიცებულება ნი. OFPRA-ში ყოველ 
გა სა გზა ვნ წერილში ა რ დაივიწყოთ თქვენი დოსიეს ნომრის მითითება  რომელიც 
ფიგურირებს ოფისისგა ნ მიღებულ თა ვშესაფარზე გა ნა ცხადის სარეგისტრა ციო 
წერილში.  

 

მისა მა რთს იცვლით პროცედურის მა ნძილზე?  

თუ OFPRA-ს გადა ეცით თქვენი სა ცხოვრებელი ადგილის მისა მა რთი და 
სა ცხოვრებელს იცვლით, ა უცილებელია რომ OFPRA-ს ა ცნობოთ უმოკლეს ვადებში, 
უმჯობესია ტელე-სერვისის მეშვეობით რომელიც ხელმისა წვდომია  OFPRA-ს 
ინტერნეტ სა იტზე (www.ofpra.gouv.fr), რუბრიკ ა ში « Démarches en ligne ». OFPRA 
ფა ქტობრივად ბოლოს გადა ცემულ მისა მა რთზე გა მოგიგზა ვნით წერილებს, მათ 
შორის, გა საუბრებაზე გა მოცხადების შეტყობინება ს და თქვენი თა ვშესაფრის 
მოთხოვნაზე მიღებულ გადა წყვეტილება ს.   

როდესა ც თქვენი მისა მა რთი შეესა ბა მება  სა ცხოვრებელს რომლის მესა კუთრეც 
ხართ ა ნ და მქირა ვებელი, ა ნ სა ცხოვრებელს რომელიც ეკუთვის ა ნ ქირაობს 
თქვენი მეუღლე, შვილი ა ნ მშობელი და იცვლით მისა მა რთს, ა მის შესა ხებ უნდა 
ა ცნობოთ OFII-ს.  

 

 OFPRA-ს მ იე რ გ ა ნ ა ცხა დის მ იღე ბის და და სტურე ბა . 

 

როდესა ც თქვენი დოსიე სრულყოფილია  და OFPRA-მ გა ნსაზღვრულ ვადა ში მიიღო, 
იგი გიგზა ვნით სა ქმის მიღების და მადა სტურებელ წერილს და  თქვენი სა ქმის 
ნომერს.  

ეს დოკუმენტი ოფიციციალური მტკიცებულება ა  იმის რომ OFPRA-ში თქვენი 
გა ნა ცხადი თა ვშესაფარზე შეტა ნილია .  

ეს ის დოკუმენტია, რომელიც სა შუალება ს გა ძლევთ გა ნა ა ხლოთ თა ვშესა ფრის 
მოთხოვნაზე თქვენი პირველი მოწმობა (იხილეთ 2.2.1 «თა ვშესაფრის 
მოთხოვნაზე მოწმობის გა ცემა »). 

გა საუბრება ზე გა მოძა ხება და სარეგისტრა ციო წერილი ხშირად ერთდროულად 
იგზა ვნება. ერთს წერილის პირველი მხარე უკა ვია, მეორეს კი, იმა ვე წერილის 
მეორე მხარე. თუ გა მოძა ხება სარეგისტრა ციო წერილს ა რ ა ხლა ვს, იგი ცალკე 
წერილის სა ხით მოგვია ნებით გა მოგეგზა ვნებათ.  
 მოთხოვ ნის ჩ ვ ე ულე ბრივ ი ა ნ და ჩ ქ ა რე ბული პროცედურით 

გა ნ ხილვ ა .  

 

თქვენი თა ვშესაფრის მოთხოვნა  OFPRA-ს მიერ ჩვეულებრივი ა ნ და ჩქ არებული 
პროცედურით გა ნიხილება.  

როგორც 2.2.1 ნა წილშია ა ღნიშნული (რუბრიკა ში « თქვენი თა ვშესა ფრის 
მოთხოვნის კვალიფიკ ა ცია »), და ჩა რებული პროცედურით გა ნხილვის ვადა 15 
დღემდეა შემცირებული, მა გრა მ თქვენ იგივე გარა ნტიებით სა რგებლობთ როგორც 
ჩვეულებრივი პროცედურის დროს. თქვენი მოთხოვნა  OFPRA-ს მიერ და ჩქ არებული 
პროცედურით გა ნიხილება თუ ერთია ნ მიმღებ პუნქტში თქვენი მოთხოვნის 
რეგისტრა ციისა ს იგი და ჩქ არებულ პროცედურა ს და ექ ვემდებარა . OFPRA-მ 
შესა ძლოა კ ვალიფიკა ცია  შეუცვალოს თქვენს მოთხოვნა ს თუკი იგი ა მა ს სა ჭიროდ 
მიიჩნევს თქვენი სა ქმიდა ნ ა ნ თქვენი გა ნსა კუთრებული სიტუა ციიდა ნ 
გა მომდინარე, გარდა  შემთხვევისა , როცა  თქვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე ყოფნა 
საზოგადოებრივი წესრიგის, საზოგადოებრივი და სა ხელმწიფოს უსაფრთხოების 
მიმართ სერიოზულ სა ფრთხეს წარმოადგენს.  

OFPRA-ს ა გრეთვე შეუძლია  და ჩქ არებული პროცედურით გა ნხილვის 
გადა წყვეტილება  მიიღოს შემდეგ შემთხვევებში, როდესა ც:  

http://www.ofpra.gouv.fr/
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 წარადგინეთ ყალბი დოკუმენტები, ყალბი მითითებები, ა ნ OFPRA-ს 
შეცდომა ში შეყვა ნის მიზნით და მალეთ ინფორმა ციები ა ნ დოკუმენტები ;  

 სხვადა სხვა  სა ხელით და გვარით მოითხოვეთ თა ვშესა ფარი ;  
 თქვენი თა ვშესაფრის მოთხოვნა მხოლოდ იმ სა კითხებს მოიცა ვს რომლებიც 

მფარველობის სა ჭიროება სთა ნ კ ა ვშირში ა რ ა რის ; 
 თქვენგა ნ გა ცხადებული ინფორმა ცია შეუსა ბა მო, ურთიერთ 

სა წინა ა ღმდეგო, ა შკ ა რად ყალბი ა ნ ნა კლებად და მაჯერებელია  და  
წინა ა ღმდეგობა ში მოდის იმა სთა ნ, რა ც ოფისმა თქვენი წარმოშობის 
ქვეყნის შესა ხებ იცის.  

სა ქმის და ჩქ არებული პროცედურით წარმოების გა სა ჩივრება ს შეძლებთ CNDA-
სთა ნ სა სა ჩივრო პროცესის დროს.   

 
 პ ე რსონ ა ლური გა ს ა უბრე ბ ა  OFPRA-ში. 

 

OFPRA-ში თქვენი მოთხოვნის რეგისტრა ციის შემდეგ მიიღებთ გა მოძა ხება ს 
გა საუბრება ზე.  

გა საუბრება  შესა ძლოა ა რ შეგეხოთ მხოლოდ ორ შემთხვევა ში:  
 როდესა ც თქვენს მიერ წა რმოდგენილი ინფორმა ცია სა კმა რისია  იმისათვის 

რომ OFPRA-მ ლტოლვილის სტატუსი მოგა ნიჭოთ;  
 როდესა ც ჯა ნმრთელობის მდგომარეობა , ხა ნგრძლივად, თქვენი 

სურვილისგა ნ და მოუკიდებლად, ხელს გიშლით გა საუბრებზე 
გა მოცხადება ში.  

თუ თქვენ დაგიბარეს გა სა უბრებაზე, თქვენ უნდა გა მოცხადდეთ OFPRA-ს 
ოფისში, Fontenay-sous-Bois-ში. თქვენ იქ მოგისმენთ OFPRA-ს « და ცვის 
ოფიცერი » თუ სა ჭროა თარჯიმნის თა ნდა სწრებით რომლის მომსა ხურება სა ც OFPRA 
უზრუნველყოფს. თარჯიმა ნი იმ ენა ზე გა გესაუბრებათ რომელი ენა ც მიუთითეთ 
თა ვშესაფრის მოთხოვნის რეგისტრა ციისა ს ერთია ნ მიმღებ პუნქტში, ა ნ იმ 
ენაზე რომელსა ც სა კმა რისად ფლობთ (იხილეთ რუბრიკა « სა სა უბრო ენის 
ა რჩევა ნი OFPRA-ში » ნა წილში 2.2.1). თუმცა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ 
ითხოვოთ რომ ფრა ნგულ ენა ზე მოგისმინონ. გა მოყენებული ენის გა სა ჩივრება  
შეგიძლიათ მხოლოდ CNDA-ში სა სა ჩივრო პროცესის ფარგლებში.  

თუ ა მ გა საუბრებაზე ა რ გა მოცხადდებით, თქვენმა გა მოუცხადებლობა მ შესა ძლოა 
OFPRA-ს თქვენი სა ქმის მა სალების საფუძველზე მიაღებინოს გადა წყვეტილება , 
ა ნ სა ქმის და ხურვა გა მოიწვიოს. ა სე რომ, შეფერხების შემთხვევა ში, 
აუცილებელია OFPRA-ს ა ცნობოთ სულ მცირე 48 სა ათით ადრე, ა ნ ელექტრონულად 
შეატყობინოთ ნებისმიერი დაგვია ნება  გა მოძა ხება ში მითითებულ მისა მა რთზე.    

თუ სურვილი გა ქ ვთ, გა საუბრება ზე შეგიძლიათ დაისწროთ ადვოკატი, ა ნ OFPRA-
ს მიერ ა კრედიტირებული ა სოცია ციის წარმომადგენელი, რომელსა ც შეუძლია 
გა საუბრების და სა სრულს კომენტარის გა კეთება. თუმცა, გა საუბრების 
გადადება ს ადგილი ა რ ექნება, თუ ადვოკ ატი ა ნ ა სოცია ციის წარმომადგენელი 
და ნიშნულ დროს ა რ გა მოცხადდება . თუ თქვენ შეზღუდული შესა ძლებლობების 
ხართ, შეგიძლიათ ითხოვოთ რომ თა ნ გა ხლდეთ მედიცინის მუშა კი, რომელიც 
მკურნალობის პროცესში მეგზურობა ს გიწევთ, ა ნ ა სოცია ციის წარმომადგენელი, 
რომელიც შეზღუდული შესა ძლებლობების მქონე პირებზე მზრუნველობს.   

თქვენი მოთხოვნის მოტივების გადმოცემის სიძნელეების გა მო, ის რა ც 
მა გალითად უკა ვშირდებს სექსუალური ხა სიათის ძალადობებს, თუ გსურთ რომ 
გა საუბრება ს ადგილი ჰქონდეს თქვენთვის სა სურველი სქ ესის წარმომადგენელ 
ოფისის მუშა კთა ნ თუ თარჯიმა ნთა ნ, შეგიძლიათ რომ OFPRA-ს გა საუბრების 
დღემდე, წინა სწარ სთხოვოთ.   

გა საუბრება კონფიდენციალურია. თქვენს გა ნცხადებებს ოქმის სა ხით ჩა იწერს 
დაცვის ოფიცერი, ვისთა ნა ც გა საუბრება ს ჰქონდა  ადგილი. თქვენი მოთხოვნის 
საფუძველზე, ეს ჩა ნა წერი გადმოგეცემათ სა ნა მ გადა წყვეტილება  იქნება   
მიღებული (ჩვეულებრივი პროცედურის შემთხვევა ში) ა ნ გადა წყვეტილება სთა ნ 
ერთად (და ჩქ არებულ პროცედურა ში).   

ადგილი ა ქ ვს ა გრეთვე გა საუბრების აუდიო ჩა წერა ს. ა უდიო ჩა ნა წერზე 
ხელმისა წვდომობა  შესა ძლებელია  მხოლოდ უარყოფითი გადა წყვეტილების 
შემთხვევა ში, მისი გა სა ჩივრების მიზნით.  
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შეგიძლიათ თუ ა რა ფონტნე სუ ბუა ში OFPRA-ს ოფისის გარდა სხვა გა ნ 
და ესწროთ გა საუბრება ს?  

შესა ძლებელია  რომ თქვენი გეოგრაფიული სიშორის გა მო (მა გალითად როდესა ც 
ზღვისიქითა ტერიტორიებზე იმყოფებით) ა ნ თქვენი გა ნსა კუთრებული სიტუა ციის 
მიზეზით (როდესა ც გადა ადგილება  ა რ შეგიძლიათ ჯა ნმრთელობის ა ნ ოჯა ხური 
მდგომა რეობის გა მო, ა ნ თა ვისუფლება  გა ქ ვთ შეზღუდული) გა საუბრება  
წარიმა რთოს ა რა  ფონტნე სუ ბუა ში, ა რა მედ დისტა ნციურად აუდიოვიზუალური 
კომუნიკა ციის სა შუალებით.  

ა მ შემთხვევა ში, და მსწრე ადვოკატი ა ნ სა ჭიროების შემთხვევა ში, ა სოცია ციის 
წარმომადგენელი, თქვენს გვერდით იქნება, თარჯიმა ნი კი ოფისში, და ცვის 
ოფიცრის გვერდით.   

როდესა ც იმყოფებით ზღვისიქითა ტერიტორიაზე, ა ნ ქ ვეყნის ზოგიერთ სა ხმელეთო 
ტერიტორიაზე, შესა ძლებელია  რომ OFPRA-ს მუშა კთა ნ გა სა უბრება  პირისპირ 
გქონდეთ ა ნ კ ა იენა ს OFPRA-ს ოფისში, თუ გვია ნა ს დეპა რტა მენტში ცხოვრობთ, 
ა ნ სხვა  ტერიტორიებთა ნ მიმართება ში, OFPRA-ს პერიოდული მისიების 
ფარგლებში.  

 
 ს ა მ ედიცინო შ ე მოწმ ე ბ ა .  

OFPRA-მ შესა ძლოა მოითხოვოს რომ და ექვემდება როთ სა მედიცინო შემოწმება ს. 
ა მ სა მედიცინო შემოწმებაზე უარის თქმა თქვენი მოთხოვნის ა რა სრულყოფილების 
მიზეზად ა რ მიიჩნევა და OFPRA-ს გადა წყვეტილების მიღება ში ხელს ა რ 
შეუშლის. თუ ხართ ა რა სრულწლოვა ნი და თა ვშესაფარზე გა ნა ცხადი თქვენს 
სა ხელზეა  შეტა ნილი სა სქ ესო ორგა ნოების და სა ხიჩრების რისკის გა მო, თქვენს 
სა მედიცონო შემოწმება ს და აფინა ნსებს OFPRA. ექიმი სა მედიცინო ცნობა ს 
პიდა პირ OFPRA-ს გადაუგზა ვნის, ხოლო ცნობის ა სლს თქვენს მშობლებს, ა ნ 
კ ა ნონიერ წარმომადგენელს პირადად გადსცემს. 

 

 OFPRA-ს გა და წ ყ ვ ე ტილე ბა .  
 

 ვადები  

OFPRA-ს გადა წყვეტილების მიღების ვადები სხვადა სხვა ა : სა შუალოდ 15 დღე 
და ჩქ არებული პროცედურისთვის და  რა მდენიმე თვემდე ჩვეულებრივი 
პროცედურისთვის. OFPRA-ს მხრიდა ნ ხა ნგრძივი დუმილი თქვენი გა ნა ცხადის 
უარყოფა ს ა რ ნიშნა ვს. თუ OFPRA-მ 6 თვის გა ნმა ვლობა ში თქვენს მოთხოვნაზე 
გადა წყვეტილება  ვერ მიიღო, იგი ა მის შესა ხებ წერილობით გა ცნობებთ. ა სე 
რომ, თქვენ რეგულარულად უნდა შეა მოწმოთ თქვენი წერილები.   

 

 დადებითი გადა წყვეტილება  (იხილეთ ნა წილი 1 « მფარველობის 
სხვადა სხვა  ფორმები ») 

თუ თქვენი მოთხოვნა  თქვენს სა სა რგებლოდ გადა წყდა , თქვენ ა ნ:  
 ლტოლვილად გცნობთ OFPRA და გა მოგიგზა ვნით ლტოლვილის სტატუსის  

მონიჭების გადა წყვეტილება ს ;  

 ისარგებლებთ მეორადი მფარველობით და OFPRA გა მოგიგზა ვნით 
მეორადი მფარველობის მონიჭების გადა წყვეტილება ს და ა გრეთვე 
წერილს, რომელსა ც წარადგენთ და წესებულებებში რათა და ადა სტუროთ 
მონიჭებული მფა რველობა.  

 

 უარყოფითი გადა წყვეტილება   

OFPRA-ს შეუძლია  მიიღოს სა მი ტიპის უარყოფითი გადა წყვეტილება  თქვენს 
თა ვშესაფრის მოთხოვნაზე:  

 OFPRA-მ თქვენი მოთხოვნა  ა რ და ა კმა ყოფილა;  
თქვენ შეგიძლიათ ეს გადა წყვეტილება  გა ა სა ჩივროთ CNDA-ში. ტერიტორიაზე 
ბინადრობის უფლება სთა ნ და კა ვშირებული პირობები რა ც თა ვშესაფრის 
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მოთხოვნა ს ეხება, მოცემულია  რუბრიკა ში « ბინადრობის უფლების შეწყვეტა 
OFPRA-ს გადა წყვეტილების გა ცემისთა ნა ვე » ნა წილში 3.1.  

  მიუღებლობის გადა წყვეტილება  შესა ძლოა მიღებულ იქ ნა ს როდესა ც:  
- ევრო კ ა ვშირის წევრ ქვეყ ა ნა ში თქვენ უკვე სარგებლობთ 

თა ვშესაფრის მოთხოვნის ფარგლებში მონიჭებული მფა რველობით;  
- თქვენ სარგებლობთ ლტოლვილის სტატუსით და შესა ბა მისი 

მფარველობით რომელიმე სხვა  ქვეყა ნა ში ა ნ ფა ქტობრივად იქ გიწევთ 
რეადმისია.  

თქვენ შეგიძლიათ ეს გადა წყვეტილება  CNDA-ში გა ა სა ჩივროთ. ა მ შემთხვევა ში 
თქვენ მა ინც ვეღარ სარგებლობთ ქვეყნის ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლებით 
(იხილეთ « ბინადრობის უფლების შეწყვეტა OFPRA-ს გადა წყვეტილების 
გა ცემისთა ნა ვე » ნა წილში 3.1.).  

 სა ქმის დახურვის გადა წყვეტილება  შესა ძლოა  მიღებულ იქნა ს 
როდესა ც :  

- თქვენი გა ნა ცხადის გა მოთხოვის შესა ხებ ა ცნობეთ OFPRA-ს 
წერილობით, ა ნ გა სა უბრების დროს;  

- თქვენი გა ნა ცხადი 21 დღის ვადა ში ა რ შეიტა ნეთ, ა ნ გა საუბრებაზე 
ა რ გა მოცხადდით;  

- გა ნგებ ა ცხადებთ უარს მია წოდოთ მნიშვნელოვა ნი ინფორმა ცია 
თქვენი მოთხოვნის გა ნსა ხილველად;  

- თქვენთა ნ და კა ვშირება ვერ მოხდა რადგა ნ თქვენი მისა მა რთი ოფისს 
გონივრულ ვადა ში ა რ მია წოდეთ;  

- თქვენი მოთხოვნა ერთია ნ მიმღებ პუნქტში დარეგისტრირდა, მა გრა მ 
ლეგიტიმური მოტივის გარეშე, OFPRA-ს თქვენი დოსიე ა რ 
გაუგზა ვნეთ.   

თქვენ შეგიძლიათ ეს გადა წყვეტილება  გა ა სა ჩივროთ ა რა CNDA-ში, ა რა მედ 
ადმინისტრა ციულ ტრიბუნალზე. თქვენ ვეღარ სარგებლობთ ქვეყნის ტერიტორიაზე 
ბინადრობის უფლებით (იხილეთ « ბინადრობის უფლების შეწყვეტა OFPRA-ს 
გადა წყვეტილების გა ცემისთა ნა ვე » ნა წილში 3.1.). სა ქმის დახურვის 
გადა წყვეტილების გა ცემიდა ნ 9 თვის ვადა ში თქვენ შეგიძლიათ ითხოვოთ თქვენი 
სა ქმის ხელმეორედ გა ხსნა (იხილეთ ნა წილი 3.3). 

 

 OFPRA-ს გადა წყვეტილების გა გზა ვნის წესი  

OFPRA გა მოგიგზა ვნით გადა წყვეტილება ს ფრა ნგულ ენაზე, ა გრეთვე თქვენთვის 
გა სა გებ ენაზე თარგმნილ დოკუმენტს, სადა ც ა ღნიშნულია  თქვენი 
გადა წყვეტილების მნიშვნელობა მა შინ როცა თქვენი მოთხოვნა  ა რ 
და კმა ყოფილდა.  

 

 

შესა ძლებელია  თუ ა რა , რომ OFPRA-მ თქვენი სა ქმის რეგისტრა ცია, 
გა საუბრებაზე გა მოძა ხება  და  გადა წყვეტილება  გა ცნობოთ დემატერიალიზებული 

ფორმით?  

OFPRA-მ შეიმუშა ვა მექ ა ნიზმი რომელიც მიზნად ისა ხა ვს რომ პირს პერსონალურ 
ა ნგარიშზე გაუგზა ვნოს წერილი რომელიც ა სა ხა ვს თა ვშესა ფრის მოთხოვნის 
რეგისტრა ცია ს, პირის პერსონალურ გა საუბრებაზე გა მოძა ხება ს და მის 
მოთხოვნაზე გადა წყვეტილება ს. ეს მექ ა ნიზმი თა ვშესაფრის მოთხოვნის 
კონფიდენციალურობის სრულ გარა ნტია ს უზრუნველყოფს. 

  

როდესა ც ეს მექ ა ნიზმი დაინერგება და თქვენს მიმა რთ იქნება გა მოყენებული, 
თა ვშესაფრის მოთხოვნის დარეგისტრირებისთა ნა ვე ინფორმირებული იქნებით, ა ნ 
როდესა ც საფრა ნგეთია თქვენს თა ვშესაფრის მოთხოვნაზე პა სუხისმგებელი 
ქვეყა ნა, იმ შემთხვევა ში თუ 2.2.1 ნა წილში გა ნმარტებული დუბლინის 
პროცედურა  ბოლომდე ვერ შედგა . მა შინ ზემოთხსენებული მექ ა ნიზმის შესა ხებ 
სა ინფორმა ციო წერილი გადმოგეცემათ.  

 



 თმგ2020  _____________თა ვშესაფრის მა ძიებლის გზა მკ ვლევი საფრა ნგეთში 

 

 

     

თმგ2020                     19 

 

 OFPRA-ს გა და წ ყ ვ ე ტილე ბის გა ს ა ჩ ივრე ბ ა .  

 

თქვენ შეძლებთ OFPRA-ს გადა წყვეტილება  CNDA-ში გა ა სა ჩივროთ მისი გა ცემის 
თარიღიდა ნ 1 თვის ვადა ში (იხილეთ ნა წილი 3.2 « CNDA-ს მიერ სა ქმის 
გა ნხილვა »). თუ სარჩელი ა რ შეიტა ნეთ CNDA-ში, ა ნ ა რ დაიცა ვით 
სარჩელისთვის გა ნსა ზღვრული ერთ თვია ნი ვადა, თქვენი უფლება - დარჩეთ 
ქვეყნის ტერიტორიაზე - იწურება, თა ვშესაფრის მოთხოვნაზე მოწმობა  
ჩა მოგერთმევათ ა ნ ა რ გა ნგია ხლდებათ და  თქვენ უნდა დატოვოთ საფრა ნგეთი.   

თუ გსურთ გა სა ჩივრების სა წა რმოებლად ისარგებლოთ იურიდიული დახმარებით, 
მა სზე მოთხოვნა OFPRA-ს გადა წყვეტილების გა ცემიდა ნ 15 დღის ვადა ში უნდა  
გა ა გზა ვნოთ. გა სა ჩივრების ერთი თვის ვადა წყდება და ათვლა  გა ნხლდება იმ 
თარიღიდა ნ როდესა ც იურიდიული დახმარების მოთხოვნაზე გა იცემა  
გადა წყვეტილება  (იხილეთ რუბრიკა « ადვოკატის დახმარება » ნა წილში 3.2). 

CNDA-ს გადა წყვეტილება  შეიძლება  გა სა ჩივრდეს სა ხელმწიფო სა ბჭოს მიერ. 
სარჩელი ა ნ თქვენ შეგა ქვთ ა ნ OFPRA-ს.  

 

 ბინ ა დრობის  უფლე ბის  შ ე წ ყ ვ ე ტა  OFPRA-ს გ ა და წ ყ ვ ე ტილე ბის 
გა ცე მ ისთა ნ ა ვ ე .  

 

თქვენი თა ვშესა ფრის მოთხოვნის სა ქმის წარმოების მა ნძილზე, იგულისხმება  
სა სა მა რთლო პროცესიც, თქვენ სა რგებლობთ ქვეყნის ტერიტორიაზე ბინადრობის 
უფლებით.  
თუმცა თქვენი ბინადრობის უფლება იზღუდება როდესა ც OFPRA იღებს შემდეგ 
გადა წყვეტილებებს: 

 
1. მიუღებლობის გადა წყვეტილება , რადგა ნ თქვენ სხვა ქ ვეყნის 

მფარველობით უკვე სარგებლობთ და თუ ეს ქვეყა ნა ევრო კ ა ვშირის 
წევრი ქვეყ ა ნა ა რ ა რის, იქ თქვენ რეადმისია ს ექვემდება რებით 
(იხილეთ ნა წილი 3.3);  

2. სა ქმის დახურვის გადა წყვეტილება  (იხილეთ ნა წილი 3.3); 

3. უარყოფითი გადა წყვეტილება  და ჩქ ა რებული პროცედურით გა ნხილულ 
მოთხოვნაზე იმ მოტივით, რომ თქვენ ხართ უსაფრთხო ქვეყნის 
მოქალა ქე;  

4. უარყოფითი გადა წყვეტილება და ჩქ ა რებული პროცედურით გა ნხილულ 
მოთხოვნაზე იმ მოტივით, რომ  თქვენი ქ ვეყნის ტერიტორიაზე ყოფნა 
საზოგადოებრივი წესრიგისთვის სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს ;  

5. უარყოფითი გადა წყვეტილება  ხელმეორედ გა ნხილვის მოთხოვნაზე, 
რომელიც შეფა სებული იყო როგორც გა ნსა ხილველად მისაღები;  

6. მიუღებლობის გადა წყვეტილება  ხელმეორედ გა ნხილვის პირველ 
მოთხოვნაზე;  

7. მიუღებლობის გადა წყვეტილება  ა ნ უარყოფითი გადა წყვეტილება  მა შინ 
როცა ექვემდება რებით ქვეყნიდა ნ გა ძევების ზომა ს, ა ნ ქვეყნის 
ტერიტორიაზე შემოსვლის ა კრძალვა ს, და რომ და წესებული გა ქვთ 
შინა პა ტიმრობა , ა ნ ხართ და კა ვებული (იხილეთ რუბრიკა 
« ადმინისტრა ციის, ა ნ ტრიბუნალის გადა წყვეტილების სა ფუძველზე 
ექვემდებარებით ქვეყნიდა ნ გა ძევება ს ა ნ ტერიტორიის ა კრძალვა ს?  
ნა წილში 2.2.1) 

ა ღნიშნულ შემთხვევებში, შესა ძლოა თა ვშესაფრის მოთხოვნაზე მოწმობა  
ჩა მოგერთვათ, ა ნ ა რ გა ნგინა ხლდეთ და  და ექ ვემდებაროთ იძულება ს დატოვოთ 
საფრა ნგეთის ტერიტორია (იხილეთ ნა წილი 5). 
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3.2. თა ვშე ს ა ფრის ს ა მ ა რთლის ე როვნული ს ა ს ა მ ა რთლოს 
(CNDA) მიერ ს ა ქ მის გა ნ ხილვ ა .  
 
 ს ა ჩ ივრის წ ა რდგე ნ ის  ვ ა დე ბი. 

 

OFPRA-და ნ უარის მიღების შემდეგ თქვენ გეძლევათ ერთი თვის ვადა  სარჩელის 
CNDA-ში შესატა ნად. თქვენ შეგიძლიათ:  

- იმ შემთხვევა ში თუ OFPRA-მ ა რ მიიღო თქვენი გა ნა ცხადი, ა ნ ა რ 
და ა კმა ყოფილა თქვენი მოთხოვნა , გადა წყვეტილების გაუქმების და 
მფარველობის მონიჭების მოთხოვნით მიმა რთოთ სა სა მა რთლოს;  

- მეორადი მფა რველობით სარგებლობის მონიჭების გადა წყვეტილების 
შემთხვევა ში ითხოვოთ ლტოლვილად ა ღიარება. ა მ შემთხვევა ში, 
ინარჩუნებთ მეორადი მფარველობით სარგებლობის უფლება ს (იხილეთ ნა წილი 
6 « მფა რველობით მოსარგებლეების უფლებები »), სა ნა მ CNDA ა რ 
გაღიარებთ ლტოლვილად. გა რდა ა მისა, თუ CNDA ლტოლვილად ა რ გაღიარებთ, 
მა ს OFPRA-ს მიერ მიღებული გადა წყვეტილების შეცვლა ა რ შეუძლია.  

სარჩელი CNDA-ში უნდა შევიდეს ა მ ერთი თვის ვადის ა მოწურვა მდე 
(მა გალითად, თუ თქვენი უარყოფითი გადა წყვეტილება  20 ია ნვარს გა მოიტა ნეთ 
ფოსტიდა ნ, CNDA-მ თქვენი სა რჩელი უნდა  მიიღოს ა რა უგვია ნეს 21 თებერვლის 
შუაღა მის 12 სა ათისა). CNDA-ში სარჩელის შეტა ნა შეგიძლიათ ჩვეულებრივი 
წერილის სა ხით, დაზღვეული წესით ა ნ ფა ქსით. მა შა სადა მე, სიფრთხილის 
დაცვის მიზნით, თქვენი სარჩელი გა გზა ვნილ უნდა  იყოს წინა  დღეს ერთ თვია ნი 
ვადის ა მოწურვა მდე, ა ნ ა მ ვადის ა მოწურვის დღეს თუ მა ს ფა ქსით ა გზა ვნით. 
თუ ეს ვადა ა რ და იცა ვით, სა სა მა რთლო თქვენს სარჩელს ა რ მიიღებს და 
სა სა მა რთლო მოსმენისა და გა ნხილვის გა რეშე უარს მიიღებთ.  

 
 ა დვოკ ა ტის და ხმ ა რე ბ ა . 

 

CNDA-ში გა სა ჩივრებისთვის და სა სა მა რთლო მოსმენისთვის შესა ძლებლობა 
გა ქვთ დაისწროთ ადვოკატი. ა მისათვის შეგიძლიათ ითხოვოთ იურიდიული 
დახმარებით სარგებლობა. ადვოკატის მომსა ხურების ხარჯებს მთლია ნად 
უზრუნველყოფს სა ხელმწიფო და ადვოკ ატს უფლება ა რ ა ქ ვს მოგთხოვოთ 
გა სა მრჯელო.  

იურიდიული დახმარების მისაღებად უნდა მიმართოთ CNDA-ს იურიდიული 
დახმარების ბიუროს OFPRA-ს უარყოფითი გადა წყვეტილების გა ცემიდა ნ 15 დღის 
ვადა ში.  

CNDA-ს იურიდიული და ხმარების ბიუროს (BAJ) მისა მა რთი:  

Cour nationale du droit d’asile 
35, rue Cuvier 

93 558 MONTREUIL-SOUS-BOIS 

თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ თქვენს მიერ ა რჩეული ადვოკატის სა ხელი, 
ადვოკატისა  რომელიც დათა ნხმდა რომ თა ვისი წვლილი შეიტა ნოს იურიდიულ 
დახმარება ში, ა ნ ითხოვოთ რომ ადვოკ ატი CNDA-მ დაგინიშნოთ. თუ იურიდიული 
დახმარებით სარგებლობთ, და ნიშნულ ადვოკატს მომსა ხურების ხარჯები 
ა რა ვითარ შემთხვევა ში ა რ უნდა  გადაუხადოთ, თუნდა ც მა ნ ეს მოგთხოვოთ.   

იურიდიულ დახმარება ზე შესა ძლოა უარი გეთქვათ მხოლოდ იმ შემთხვევა ში, თუ 
თქვენი სარჩელი ა შკ ა რად მიუღებელია.  

იურიდიული დახმარების მოთხოვნის გა ნხილვის პროცესში, CNDA-ში სარჩელის 
შეტა ნის ვადა შეწყდება მხოლოდ მა შინ თუ სარჩელის წარდგენა 15 დღეში 
მოხდა. ვადის ათვლა გა გრძელდება როდესა ც იურიდიული და ხმარების ბიურო 
თქვენს მოთხოვნაზე გადა წყვეტილება ს მოგცემთ. მა შა სადა მე, 
გა სა ჩივრებისთვის თქვენ გეძლევათ გა ნა ხლებული ვადა , რომელიც შეადგენს 
ერთ თვეს გა მოკლებული დღეების რაოდენობა რომლებმა ც OFPRA-ს 
გადა წყვეტილებიდა ნ იურიდიული დახმარების მოთხოვნა მდე ჩა იარა.  
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მა გალითად, თუ OFPRA უარყოფით გადა წყვეტილება ს გა ცნობებთ 15 ია ნვარს, 
თქვენ ფლობთ 15 დღეს რათა ითხოვოთ სა ვა რაუდო იურიდიული დახმარება. თუ ა მ 
მოთხოვნა ს 20 ია ნვა რს ა გზა ვნით, ა ნუ OFPRA-ს გადა წყვეტილების გა ცემიდა ნ 
5 დღის შემდეგ, იურიდიული და ხმარების ბიუროს გადა წყვეტილებიდა ნ თქვენ 
ფლობთ 26 დღეს რომ შეიტა ნოთ სარჩელი.  

 
 გა ს ა ჩ ივრე ბ ა .  

 

უნდა დაიცვათ შემდეგი პირობები:  
 პირველ რიგში კ ა რგად გა ეცა ნით ა ხსნა-გა ნმარტებებს რომელიც OFPRA-ს 

გადა წყვეტილების უკა ნა გვერდზე ფიგურურებს;  
 სარჩელი რედა ქტირებული უნდა იყოს ფრა ნგულ ენა ზე თა ვისუფალ ფურცელზე 

(სპეციფიკური ფორმულარი ა რ ა რსებობს) რომელზედაც ა ღნიშნა ვთ თქვენს 
გვარს, სა ხელს, და ბადების თარიღს და  ადგილს, მოქალა ქეობა ს და  
მისა მა რთს.  

 სარჩელზე უნდა  გა ნათა ვსოთ თქვენი ხელმოწერა; თუ ა რა სრულწლოვა ნი 
ხართ, ხელი უნდა მოა წეროს თქვენმა  კ ა ნონიერმა წა რმომადგენელმა ;  

 თქვენს სარჩელს აუცილებლად უნდა დაურთოთ OFPRA-ს გადა წყვეტილების 
ა სლი;  

 თუ თქვენი თა ვშესაფრის მოთხოვნა  ექვემდებარება  და ჩქ არებულ 
პროცედურა ს, უნდა  დაურთოთ თა ვშესაფრის მოთხოვნის რეგისტრა ციის დროს 
გადმოცემული სა ინფორმა ციო დოკუმენტის ა სლი (იხილეთ რუბრიკა  
« თქვენი თა ვშესაფრის მოთხოვნის კ ვალიფიკა ცია » ნა წილში 2.2.1);   

 უნდა  ა ხსნათ, თუ რატომ ა რ ეთა ნხმებით OFPRA-ს უარყოფითი 
გადა წყვეტილების მოტივებს, ა ნ იმ მოტივებს რომლებმა ც OFPRA-ს 
მია ღებინა მეორადი მფარველობით სარგებლობის გადა წყვეტილება  და  
ლტოლვილად ა რ გაღია რათ; 

 უნდა დაურთოთ თქვენი პირადობის და მოქალა ქ ეობის და მადა სტურებელი 
მოწმობების ა სლები;  

 ა გრეთვე უნდა დაურთოთ თქვენი მონათხრობის და მადა სტურებელი 
სა ბუთები;  

 თუ გსურთ გა ა სა ჩივროთ გა სა უბრების დროს გა მოყენებული სა საუბრო ენა, 
უნდა  ა ღნიშნოთ თქვენს სარჩელში და  უნდა მიუთითოთ რომელ ენაზე გსურთ 
რომ ადგილი ჰქონდეს მოსმენა ს. თუ სა სა მა რთლო დადებითად პა სუხობს 
თქვენს სა ჩივარს და  ა რ შეუძლია თქვენთვის სა სურველ ენაზე და ნიშნოს 
თარჯიმა ნი,  თქვენი მოსმენა  იმ ენაზე მოხდება  რომელიც მიჩნეულია  
რომ გესმით.  

 უნდა შეინა ხოთ სა ჩივარის ა სლი და მისი გა გზა ვნის მტკიცებულებები;  
 მისა მა რთის შეცვლა სთა ნ და კა ვშირებით უნდა ა ცნობოთ CNDA-ს;  
 თქვენს სა ქ მესთა ნ და კა ვშირებული მა სალების გადა გზა ვნა შეგიძლიათ 

ითხოვოთ სა რჩელის რეგისტრა ციის შემდეგ.  
 

რა ც შეეხება თქვენი მოქალა ქეობის და მადა სტურებელ დოკუმენტებს, უმჯობესია 
დოსიეს დაურთოთ ა სლები, ხოლო პა სპორტის და პირადობის და მადა სტურებელი 
მოწმობის ორიგინალები თქვენ დაიტოვოთ. ეს დოკუმენტები სა შუალება ს მოგცემთ 
ფოსტიდა ნ გა მოიტა ნოთ CNDA-და ნ დაზღვეული წესით გა მოგზა ვნილი წერილი. 
ორიგინალების წა რდგენა ს შეძლებთ სა სა მა რთლო მოსმენის დღეს, თუ იგი 
სა სა მა რთლო სხდომა მ მოითხოვა.   

რა ც შეეხება თქვენს ა მბა ვთა ნ და კა ვშირებულ მტკიცებულებებს, უმჯობესია 
სა ქმეს დაურთოთ ორიგინალები, ხოლო ა სლები თქვენ დაიტოვოთ. თქვენი 
მოთხოვნის სა ფუძველზე ეს დოკუმენტები სა სა მა რთლო მოსმენის დღეს 
დაგიბრუნდებათ, ა ნ მოგვია ნებით, ფოსტით გა მოგეგზა ვნებათ. თქვენი ა მბა ვის 
და მადა სტურებელი დოკუმენტები თარგმნილი უნდა იყოს ფრა ნგულ ენა ზე. 
უთარგმნელი დოკუმენტები გა მოყენებული ა რ იქნება. სა ვალდებულო ა რ ა რის 
რომ თარგმა ნი ნაფიცი თარჯიმნის მიერ იყოს შესრულებული, გა რდა სა მოქალა ქო, 
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იურიდიული ა ქტების ა მსა ხველი და ა გრეთვე სა მა რთალდა მცა ვი ორგა ნოების მიერ 
გა ცემული დოკუმენტებისა .  

თუ ღია მოსმენაზე ხართ დაბარებული, გა მოძა ხების წერილში მითითებული 
ვადების ფარგლებში შეგიძლიათ და მატებითი ინფორმა ცია წერილობით 
წარადგინოთ.  

 
 ს ა ჩ ივრის მ იღე ბის და სტური.  

  
თქვენი სა ჩივრის რეგისტრციის შემდეგ, თქვენგა ნ მითითებულ მისა მა რთზე CNDA 
გა მოგიგზა ვნით დოკუმენტს სა ხელწოდებით « accusé de réception d’un recours ». ეს 
დოკუმენტი ადა სტურებს რომ თქვენი სა ჩივარი დარეგისტრირდა .  

გა მონა კლისი შემთხვევების გა რდა  (იხილეთ ქვემოთ მოცემული რუბრიკა  
« გა სა ჩივრების შეჩერება  »), ეს დოკუმენტი თა ვშესა ფრის მოთხოვნაზე 
მოწმობის გა ნა ხლების სა შუალება ს გა ძლევთ, ვინა იდა ნ საფრა ნგეთში 
ბინადრობა ნებადართული გა ქვთ მა ნა მ სა ნა მ CNDA თქვენს მოთხოვნაზე 
გადა წყვეტილება ს ა რ მიიღებს.   

 
 გა ს ა ჩ ივრე ბის შ ე მ ა ჩ ე რე ბელი ხა ს ია თი. 

 

ზოგადად, თქვენ უფლება  გა ქვთ რომ OFPRA-ს უარყოფითი გადა წყვეტილება  
გა ა სა ჩივროთ თა ვშესაფრის სა მა რთლის ეროვნულ სა სა მა რთლოში და ა მ 
გა სა ჩივრება ს ა ვტომატურად შემა ჩერებელი ძალა ა ქ ვს, ა ნუ თქვენ ა გრძელებთ 
საფრა ნგეთის ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლებით სარგებლობა ს გა სა ჩივრების 
ვადის ა მოწურვა მდე, სა სა მა რთლოს გა ნა ჩენის გა მოტა ნა მდე.   

სა მა გიეროდ, თუ თა ვშესაფრის მოთხოვნაზე სა ბოლოო უარყოფითი პა სუხის 
მიღება მდე და კა რგეთ სა ფრა ნგეთის ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლება (იხილეთ 
რუბრიკ ა « OFPRA-ს გადა წყვეტილების მიღებისთა ნა ვე ქვეყ ა ნა ში ბინადრობის 
უფლების და სა სრული » ნა წილში 3.1), თქვენ ინარჩუნებთ OFPRA-ს უარყოფითი 
გადა წყვეტილების, ა ნ სა ქ მის მიუღებლობის გადა წყვეტილების CNDA-ში 
გა სა ჩივრების უფლება ს, მა გრა მ ა მ გა სა ჩივრება ს ა ვტომატურად შემა ჩერებელი 
ძალა ა ღარ ა ქ ვს:   

 ა ნ გა სა ჩივრება  შემა ჩერებელი ა რ ა რის და ქვეყნიდა ნ გა ძევების ზომა 
შესა ძლოა იქნა ს მიღებული და ა ღსრულებული, როდესა ც და ექვემდებარეთ 
შემდეგ გადა წყვეტილებებს :  

1. OFPRA-ს სა ქმის მიუღებლობის გადა წყვეტილება, რადგა ნ უკვე სარგებლობთ 
სხვა  სა ხელმწიფოს მფარველობით, და  თუ ეს სა ხელმწიფო ევროკა ვშირის 
წევრი ა რ ა რის, შესა ძლოა და ექვემდებაროთ რეადმისია ს (იხილეთ ნა წილი 
3.3);  

2. OFPRA-ს სა ქმის დახურვის გადა წყვეტილება  (იხილეთ ნა წილი 3.3);   
3. OFPRA-ს სა ქმის მიუღებლობის გადა წყვეტილება  ხელმეორედ გა ნხილვის 

პირველ მოთხოვნაზე, რათა შეფერხდეს ქვეყნიდა ნ გა ძევების ზომა.  

 ა ნ გა სა ჩივრება  ა ვტომატურად შემა ჩერებელი ა რ ა რის და შეგძლიათ 
მიმართოთ ადმინისტრა ციულ ტრიბუნალს რომ CNDA-ში გა სა ჩივრების 
პერიოდში შეა ჩეროს თქვენს მიმართ მიღებული ქ ვეყნიდა ნ გა ძევების 
ზომის ა ღსრულება, მა შინ როცა  ექვემდებარებით შემდეგ 
გადა წყვეტილებებს:  

1. OFPRA-ს  უარყოფითი გადა წყვეტილება  და ჩქ არებული პროცედურით 
თა ვშესაფრის მოთხოვნაზე იმ მოტივით რომ უსა ფრთხო ქვეყნის მოქალა ქე 
ხართ ;  

2. OFPRA-ს  უარყოფითი გადა წყვეტილება  და ჩქ არებული პროცედურით 
თა ვშესაფრის მოთხოვნაზე იმ მოტივით რომ  თქვენი ყოფნა  ქვეყნის 
ტერიტორიაზე სერიოზულ საფრთხეს უქმნის საზოგადოებრივ წესრიგს ;  

3. OFPRA-ს  უარყოფითი გადა წყვეტილება  ხელმეორედ მიღბულ თა ვშესაფრის 
მოთხოვნაზე ;  
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4. OFPRA-ს სა ქმის მიუღებლობის გადა წყვეტილება  ხელმეორედ გა ნხილვის 
მოთხოვნაზე რომლის წარდგენა ც ა რ მოხდა  რათა შეფერხდეს ქვეყნიდა ნ 
გა ძევების ზომა  ;  

5. სა ქმის მიუღებლობის გადა წყვეტილება , ა ნ უარყოფითი გადა წყვეტილება  
მა შინ როცა ადმინისტრა ციის, ა ნ ტრიბუნალის გადა წყვეტილების 
საფუძველზე ექვემდებარებით ქვეყნიდა ნ გა ძევების ზომა ს, ა ნ ქვეყნის 
ტერიტორიაზე შემოსვლის ა კრძალვა ს, და რომ და წესებული გა ქ ვთ 
შინა პა ტიმრობა  ა ნ ხართ და კა ვებული (იხილეთ რუბრიკ ა 
« ადმინისტრა ციის, ა ნ ტრიბუნალის გადა წყვეტილების საფუძველზე 
ექვემდებარებით ქვეყნიდა ნ გა ძევება ს ა ნ ტერიტორიის ა კრძალვა ს? »  
ნა წილში 2.2.1). 

 

 

შეგიძლიათ ითხოვოთ პროცესის ეს შეჩერება ა ნ ქ ვეყნიდა ნ გა ძევების ზომის 
გა სა ჩივრების ფარგლებში, ა ნ თუ გა ძევების ზომა  და გიწესდათ თა ვშესა ფარზე 
მოთხოვნის რეგისტრა ცია მდე და  მისი გა სა ჩივრება  ა ღარ ა რის შესა ძლებელი 
შინა პა ტიმრობის ა ნ სა ვა რაუდო და კ ა ვების შემთხვევიდა ნ  48 სა ათის 
გა ნმა ვლობა ში.  

 

 CNDA-ში მოს მ ე ნ ა .  

 

თა ვენი სა ჩივრის გა ნხილვის მიზნით, CNDA დაგიბარებთ სა სა მა რთლო 
მოსმენაზე. ა მ გა მოძა ხება ს წერილობით, ფოსტით მიიღებთ მოსმენიდა ნ სულ 
მცირე ერთი თვით ადრე, გარდა იმ შემთხვევისა  როცა თქვენი სა ჩივარი 
და ჩქ არებული პროცედურით გა ნიხილება . ა მ შემთხვევა ში სა სა მა რთლო 15 დღით 
ადრე დაგიბარებთ.  

თუმცა, თუ თქვენი სა ჩივარი ა რ შეიცა ვს იმ სერიოზულ ელემენტებს რომლებიც 
OFPRA-ს გადა წყვეტილება ს ეჭვის ქ ვეშ და ა ყენებს, CNDA-ს შეუძლია 
მომხსენებლის მიერ გა ნხილვის შემდეგ, სა სა მა რთლო მოსმენის გარეშე, 
უარყოფითად გიპა სუხოთ. 

თუ ა რადა, სა სა მა რთლო მოსმენა ს ადგილი ა ქ ვს :  

- ა ნ CNDA-ში რომელიც მონტრეიში ა ნ იუსტიციის სა სა ხლეში (სიტეს 
კუნძული);  

- ა ნ ვიდეო-აუდიენციით იუსტიციის სა მინისტროს კუთვნილ შენობებში. 
კონფიდენციალურობა  და ვიდეო-აუდიენციით გადა ცემის ხარისხი 
გარა ნტირებულია . 

 

 სა სა მა რთლო სხდომა:  

CNDA-ს სა სა მა რთლო სხდომა ს რომელიც თქვენს სა ჩივარს გა ნიხილა ვს, 
თა ვმჯდომარეობს მა გისტრატი მოსა მართლე. სხდომის შემადგენლობა ში შედის 
ა გრეთვე ლტოლვილტა სფეროში გა ერთია ნებული ერების უმაღლესი 
კომისა რიატისგა ნ და ნიშნული კვალიფიცირებული წარმომადგენელი. სა სა მა რთლო 
სხდომა  თქვენს სა ჩივარზე გადა წყვეტილება ს იღებს მომხსენებლის მოსმენის 
შემდეგ. მომხსენებელი გადა წყვეტილების შინა ა რსისგა ნ და მოუკიდებლად 
ა ა ნალიზებს თქვენს თა ვშესაფრის მოთხოვნა ს თქვენი და თქვენი ადვოკატის 
ა ხსნა-გა ნმარტებების საფუძველზე.   

როდესა ც ოფისმა სა ქმე და ჩქ არებული პროცედურით გა ნიხილა, ა ნ როდესა ც 
თქვენი მოთხოვნა მიუღებლად მიიჩნია, CNDA-ს ერთადერთი მოსა მართლე იღებს 
თქვენს სა ჩივარზე გადა წყვეტილება ს ხუთი კვირის ვადა ში.  

სა კუთარი ინიციატივით, ა ნ  თქვენი მოთხოვნით, სა სა მა რთლომ  შესა ძლოა  კოლეგიური 
წესით სა ჩივრის  გა ნხილვის  გადა წყვეტილება  მიიღოს  თუ მიიჩნევს  თქვენი სა ქმე  ა რ 
ექვემდებარება  და ჩქ ა რებულ პროცედურა ს , ა ნ  ა რ უნდა  იყოს  მიუღებელი, ა ნ  სერიოზულ 
პრობლემა ს  წა რმოადგენს .  

 თარჯიმნით მომსა ხურება:  
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CNDA უზრუნველყოფს თარჯიმნით მომსა ხურება ს ენაზე რომელიც თა ვშესაფრის 
მოთხოვნის რეგისტრა ციის დროს მიუთითეთ (იხილეთ რუბრიკა  « სა საუბრო ენის 
ა რჩევა ნი OFPRA-ში ») ა ნ იმ შემთხვევა ში თუ ეს შეუძლებელია, თქვენთვის 
სა კმა რისად გა სა გებ ენაზე. თუ გსურთ რომ გა ა პროტესტოთ OFPRA-ში თარჯიმნით 
მომსა ხურება სთა ნ და კა ვშირებული ხა რვეზი, ეს CNDA-ში გა სა ჩივრების დროს 
უნდა გა ნა ხორციელოთ. იმ შემთხვევა ში თუ თქვენი მოსმენა ა უდიო ვიზუალური 
კომუნიკა ციით მიმდინარეობს, თარჯიმა ნი თქვენს გვერდით იმყოფება 
დარბაზში, სადა ც თქვენი მოსმენა ხდება . თუ თარჯიმა ნი ვერ მოიძებნა რომ 
ფიზიკურად თქვენს გვერდით იყოს, მოსმენა ს ადგილი ექნება მხოლოდ მა შინ 
როდესა ც სა სა მა რთლო თარჯიმნის ხელმისა წვდომობა ს გადა ა მოწმებს დარბაზში 
სადა ც თა ვად იმყოფება.  

 თქვენი წარდგენა  სა სა მა რთლო მოსმენაზე:  

სა სა მა რთლო მოსმენაზე თქვენი წარდგენა ფრიად მნიშვნელოვა ნია  და 
რეკომედებული. გა მოუცხადებლობის, ა ნ დაგვია ნების შემთხვევა ში, წინა სწარ 
ა ცნობეთ სა სა მა რთლოს. თუ და სწრება  ა რ შეგიძლიათ, გა მოუცხადებლობის 
მიზეზების ა ხსნა-გა ნმარტების საფუძველზე შეგიძლიათ მისი გადატა ნა  
ითხოვოთ. სა სა მა რთლო მოსმენის გადატა ნა უფლება ს ა რ წარმოადგენს. მხოლოდ 
CNDA-ს სა სა მა რთლო სხდომის თა ვმჯდომარეს შეუძლია გა ნსაჯოს მოსმენის 
მოგვია ნებით გადატა ნის შესა ძლებლობა .  

 სა სა მა რთლო მოსმენის საჯაროობა:  

მოსმენა საჯაროა, თუმცა  შეგიძლიათ სა სა მა რთლო სხდომის თა ვმჯომა რესთა ნ 
ითხოვოთ მისი დახურვა, ა ნუ სა ქმის გა ნხილვა  სა ზოგადოების თა ნდა სწრებით 
რომ ა რ წა რიმა რთოს. ა მ შემთხვევა ში სხდომის დახურვით ა ვტომატურად 
ისარგებლებთ. სა სა მა რთლო სხდომის თა ვმჯდომარეს შეუძლია ა გრეთვე თვითონ 
მიიღოს ეს გადა წყვეტილება .  

 

 CNDA-ს გა და წ ყ ვ ე ტილე ბა .  

 

გადა წყვეტილების მიღებისთა ნა ვე, CNDA ა მ გადა წყვეტილება ს ფოსტით, 
დაზღვეული წერილით და მიღების და სტურით გიგზა ვნით.  

გადა წყვეტილება  ფრა ნგულ ენაზეა. მა ს ა ხლა ვს დოკუმენტი რომელიც 
გადა წყვეტილების შინა ა რსს თქვენთვის გა სა გებ ენა ზე გადმოგცემთ.  

ა მ გადა წყვეტილება ში CNDA-ს შეუძლია:  
 გა აუქმოს OFPRA-ს უარყოფითი გადა წყვეტილება  და  ლტოლვილად გაღიაროთ, 

ა ნ მეორადი მფა რველობით სარგებლობა  მოგა ნიჭოთ. მა შინ თქვენ იგივე 
უფლებებით ისარგებლებთ რა უფლებებითა ც ისარგებლებდით OFPRA-ს მიერ 
მონიჭებული მფა რველობის შემთხვევა ში;  

 გა აუქმოს OFPRA-ს გადა წყვეტილება  მეორადი მფარველობის შესა ხებ და  
მოგა ნიჭოთ ლტოლვილის სტატუსი;  

 და ადა სტუროს OFPRA-ს გადა წყვეტილება  და ა რ და ა კმა ყოფილოს თქვენი 
სა ჩივა რი;  

 ზოგიერთ შემთხვევა ში, გა აუქმოს OFPRA-ს გადა წყვეტილება  და  
მოითხოვოს რომ OFPRA-მ თქვენი სა ქ მე ხელა ხლა  გა ნიხილოს.    

CNDA-ს გადა წყვეტილება  გა სა ჩივრება ს ექვემდებარება  სა კ ა სა ციო 
ინსტა ნცია ში, სა ხელმწიფო სა ბჭოში (Conseil d’Etat). იგი თქვენი სა ქმის 
ერთობლიობა ს კი ა რ გა ნიხილა ვს, ა რა მედ ზოგიერთ იურიდიულ სა კითხს. ეს 
ხა ნგრძლივი პროცედურა ა  და მოითხოვს სპეციალიზირებულ ადვოკატს. 
შესა ძლებელია  იურიდიული და ხმარების მოთხოვნა. ეს გა სა ჩივრება  თქვენს 
ქვეყა ნა ში გა ძევების პროცესს ხელს ა რ შეუშლის. სა სურველია, რომ ა მ 
პროცედურის შესა ხებ კონსულტაციისთვის ა სოცია ცია ს ა ნ ადვოკატს მიმართოთ.  

 

 ბინ ა დრობის  უფლე ბის  და ს ა სრული  CNDA-ს გა და წ ყ ვ ე ტილე ბის 
შ ე მდე გ.  
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თქვენი ბინადრობის უფლება  იზღუდება:  

- CNDA-ს გადა წყვეტილების გა მოცხადების შემდეგ, თუ იგი საჯარო მოსმენით 
იქნა მიღებული. ნებისმიერ შემთხვევა ში, გადა წყვეტილება  გეცნობებათ;  

- CNDA-ს გადა წყვეტილების გა ცემის შემდეგ, თუ იგი სა სა მა რთლო მოსმენის 
გარეშე იქნა მიღებული. 

ბინადრობის უფლების ა მოწურვისთა ნა ვე, თქვენ უნდა დატოვოთ საფრა ნგეთი და 
შესა ძლოა და ექვემდებაროთ საფრა ნგეთის ტერიტორიის დატოვების იძულება ს 
(იხილეთ ნა წილი 5).  

 

3.3. და ხურული თა ვ შე ს ა ფრის მოთხოვნის ს ა ქ მის ხელა ხა ლი 
გა ხს ნ ა .  
 

თქვენი სა ქმის დახურვის შემთხვევა ში (იხილეთ რუბრიკა « OFPRA-ს 
გადა წყვეტილება  ნა წილში 3.1), მხოლოდ ერთხელ შეგიძლიათ ითხოვოთ მისი 
ხელა ხალი გა ხსნა დახურვიდა ნ 9 თვის ვადა ში. ა მისათვის უნდა წარსდგეთ 
თა ვშესაფრის მა ძიებელთა პირველადი მიღების სტრუქტურა ში (SPADA-ში), 
შემდეგ კი თქვენი ხელმეორედ დარეგისტრირებისთვის, ერთია ნ მიმღებ პუნქტში 
(იხილეთ ნა წილი 2).  

პრეფექტურა ში ა მ რეგისტრა ციის შემდეგ გეძლევათ 8 დღე, რათა OFPRA-ში 
წარადგინოთ სა ქ მის ხელა ხალი გა ხსნის მოთხოვნა. OFPRA ხელა ხლა გა ხსნის 
თქვენს სა ქ მეს და შეწყვეტილი სტადიიდა ნ გა ნა ა ხლებს მის გა ნხილვა ს.  

თუ ხელა ხალ გა ხსნა ს 9 თვის ვადა ში მოითხოვთ, ხელა ხლა ისარგებლებთ 
საფრა ნგეთის ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლებით და თქვენზე გა იცემა მოწმობა 
თა ვშესაფრის მოთხოვნაზე.   

9 თვის ვადა ს თუ გადა ა ცილეთ, ხელა ხალი გა ხსნის მოთხოვნა გა ნიხილება როგორც 
ხელმეორედ შესწა ვლის მოთხოვნა  (იხილეთ 3.4 «ხელმეორედ გა ნხილვა  »).  

 

3.4. ხელმეორედ გა ნ ხილვ ა .  
 

CNDA-ში თქვენს მოთხოვნაზე უარყოფითი პა სუხის მიღებისა ს, ა ნ თუ 
გა სა ჩივრება  გა ნსაზღვრულ ვადა ში, OFPRA-ს გადა წყვეტილების მიღებიდა ნ ერთ 
თვეში, ა რ ა წა რმოეთ, შეგიძლიათ OFPRA-ს ხელმეორედ გა ნხილვის მოთხოვნით 
მიმართოთ, მა გრა მ მხოლოდ იმ შემთხვევა ში, თუ თქვენს სა ქმეში « ა ხალი 
ელემენტი » გა ჩნდა, ა ნუ:  

 რა ც CNDA-ს გადა წყვეტილების შემდეგ თარიღდება, ა ნ მა ნა მდე მა გრა მ 
თქვენთვის შემდეგ გა ხდა ცნობილი ;  

 და რომელიც თქვენი პიროვნული დევნის სა შიშროების ა ნ სერიოზული 
მუქარების რისკების საფრთხეს ადა სტურებს, და მათ და ბრუნების 
შემთხვევა ში ა სა ხელებთ.  

კონსულტაციისთვის, შეგიძლიათ მიმა რთოთ ა სოცია ცია ს ა ნ ადვოკატს.  

ხელმეორედ გა ნხილვის მოთხოვნის წარსადგენად, უნდა  მიმართოთ თა ვშესაფრის 
მა ძიებელთა  პირველადი მიღების სტრუქტურა ს (SPADA-ს), შემდეგ კი თქვენი 
ხელმეორედ დარეგისტრირებისთვის, ერთია ნ მიმღებ პუნქტს (იხილეთ ნა წილი 
2).  

პრეფექტურა ში ა მ რეგისტრა ციის შემდეგ გეძლევათ 8 დღე, რათა OFPRA-ში 
წარადგინოთ ხელმეორედ გა ნხილვის მოთხოვნა. თუ იგი სრულყოფილი ა რ ა რის, 
ოფისი მის შესა ვსებად 4 დღის ვადა ს გა ძლევთ.  

 

შემდეგ OFPRA, წინა სწარი გა ნხილვის საფუძველზე, თქვენი მოთხოვნის 
და სა შვებობის გადა წყვეტილება ს მიიღებს 8 დღის ვადა ში. ა მ გა ნხილვის დროს 
თქვენს გა საუბრებაზე დაბა რების აუცილებლობა ა რ ა რსებობს.   
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ა მ გა ნხილვის შედეგად, OFPRA-მ შესა ძლოა და ადგინოს თქვენი გა ნა ცხადის 
მიუღებლობა , თუ თქვენს მიერ წარმოდგენილი ფა ქტები და მტკიცებულებები 
მნიშვნელოვნად ვერ ზრდის მფარველობაზე წვდომის ალბათობა ს.  

 

თუ OFPRA თქვენს მოთხოვნა ს და სა შვებად მიიჩნევს, იგი სიღრმისეულად იქნება  
გა ნხილული და ჩქ არებული პროცედურით.  

 

ხელმეორედ გა ნხილვის მოთხოვნაზე მიუღებლობის გადა წყვეტილება , ა ნ OFPRA-
ს უარყოფითი გადა წყვეტილება  ექ ვემდება რება  CNDA-ში გა სა ჩივრება ს (იხილეთ 
ნა წილი 3.2).  

 

 

სარგებლობთ თუ ა რა ქ ვეყნის ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლებით თქვენი 
მოთხოვნის ხელმეორედ გა ნხილვის გა ნმა ვლობა ში?  

 

ხელმეორედ გა ნხილვის პირველი მოთხოვნის შემთხვევა ში (იხილეთ რუბრიკა 
« OFPRA-ს უარყოფითი გადა წყვეტილების გა ცემისთა ნა ვე ბინადრობის უფლების 
და სა სრული » ნა წილში 3.1):  

-  თუ პრეფექტურა  მიიჩნევს, რომ თქვენ გა ნა ცხადი შეიტა ნეთ მხოლოდ იმიტომ 
რომ შეფერხდეს ქვეყნიდა ნ გა ძევების ზომა, და რომ OFPRA-მ მისი მიუღებლობა 
და ადგინა, ა მ გადა წყვეტილების გა ცემისთა ნა ვე თქვენ ვეღარ ისარგებლებთ 
ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლებით და შესა ძლოა და ექვემდებაროთ ქვეყნიდა ნ 
გა ძევების და ა ღსრულების ზომა ს;   

- თუ OFPRA-მ თქვენს მოთხოვნაზე მიუღებლობის გადა წყვეტილება მიიღო, მა გრა მ 
პრეფექტურა  მიიჩნევს რომ გა ნა ცხადი ა რ შეიტა ნეთ მხოლოდ იმიტომ რომ 
შეფერხდეს ქვეყნიდა ნ გა ძევების ზომა, OFPRA-ს გადა წყვეტილების 
გა ცემისთა ნა ვე თქვენ ვეღა რ ისა რგებლებთ ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლებით 
და შესა ძლოა და ექვემდება როთ ქვეყნიდა ნ გა ძევების ზომა ს, მა გრა მ თქვენ 
შეგიძლიათ ითხოვოთ მისი ა ღსრულების შეჩერება  ადმინისტრა ციულ ტრიბუნალზე 
CNDA-ში გა სა ჩივრების დროის მა ნძილზე;  

- თუ OFPRA-მ და სა შვებად ჩათვალა თქვენი ხელმეორედ გა ნხილვის მოთხოვნა , 
მა გრა მ სა ბოლოოდ იგი ა რ და ა კმა ყოფილა , OFPRA-ს გადა წყვეტილების 
გა ცემისთა ნა ვე თქვენ ვეღა რ ისა რგებლებთ ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლებით 
და შესა ძლოა და ექვემდება როთ ქვეყნიდა ნ გა ძევების ზომა ს, მა გრა მ თქვენ 
შეგიძლიათ ითხოვოთ მისი ა ღსრულების შეჩერება  ადმინისტრა ციულ ტრიბუნალზე 
CNDA-ში გა სა ჩივრების დროის მა ნძილზე. 

  

ხელმეორედ გა ნხილვის მეორედ მოთხოვნის შემთხვევა ში, თქვენ ვერ სარგებლობთ 
ქვეყა ნა ში ბინადრობის უფლებით. თქვენ შესა ძლოა და ექვემდებაროთ ქ ვეყნიდა ნ 
გა ძევების და  მისი ა ღსრულების ზომა ს OFPRA-ს გადა წყვეტილების მიღება მდე.  

 

 

4. თა ვშე ს ა ფრის მ ა ძიე ბლის მიღე ბის 
მ ა ტერიალური პირობე ბი და  უფლებე ბი  
 

როგორც თა ვშესაფრის მა ძიებელი, თქვენ სარგებლობთ მიღების მა ტერიალური 
პირობებით რომელშიც შედის:  
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 სა ცხოვრებელი, რომელიც გა ნთა ვსებულია  თა ვშესაფრის მა ძიებელთა მიმღებ 
ცენტრში (CADA-ში) ა ნ დროებითი დაბინა ვების ცენტრში. ეს 
სა ცხოვრებელი გათვალისწინებულია  თქვენთვის და თქვენი ოჯა ხის 
წევრებისთვის (ნა წილი 4.1);  

 თა ვშესაფრის მა ძიებელთათვის გა ნკუთვნილი თვიური ფულადი დახმარება  
(ADA), რომლის ოდენობა ც შეესა ბა მება  ოჯა ხურ შემადგენლობა ს (ნა წილი 
4.2).  

 

თქვენი თა ვშესაფრის მოთხოვნის რეგისტრა ციისა ს ერთია ნ მიმღებ პუნქტში, 
OFII გთა ვა ზობთ მხარდა ჭერა ს რომელიც გა ნსაზღვრა ვს თქვენი მიღების 
მატერიალურ პირობებს (იხილეთ ნა წილი 2.2.2). 

  

თქვენ ა გრეთვე სა რგებლობთ ადმინისტრა ციული და  სოციალური მოქმედებების 
გა ნხორციელება ში მეგზურობით, რათა  მართებულად წა რმართოთ თქვენი 
თა ვშესაფრის მოთხოვნის სა ქმე და რათა  ხელმისა წვდომობა  გქონდეთ მონიჭებულ 
სოციალურ უფლებებზე გა ნათლების, ჯა ნდა ცვის და შრომითი სა ქ მია ნობის კუთხით 
(ნა წილები 4.3-და ნ 4.5-მდე).    

 

4.1. თა ვშე ს ა ფრის მ ა ძიე ბლის ს ა ცხოვრე ბელი.  
 

 ს ა ცხოვრე ბელი ა დგილე ბი.   

სა ცხოვრებელი ადგილები წარმოადგენს თა ვშესაფრის მა ძიებელთა მიმღებ 
ცენტრებს (CADA) და თა ვშესაფრის მა ძიებელთა დროებითი სა ცხოვრებლების 
ერთობლიობა ს (HUDA). სა ცხოვრებელი ადგილების დაფინა ნსება ს და 
კოორდინირება ს სა ხელმწიფო ა ხდენს. მათ უმეტესწილად ა სოცია ციები 
მართა ვენ.  

თა ვშესაფრის მა ძიებლებისთვის გა ნკუთვნილია 100000-ზე მეტი სა ცხოვრებელი 
ადგილი რომლებიც გა ნლა გებულია  საფრა ნგეთის მთელ ტერიტორიაზე ბინების, 
კოლექტიური ცენტრების და სა სტუმროს ოთა ხების სა ხით. CADA-ში და HUDA-ში 
შესა ძლოა ზოგიერთი სივრცის (სა მზარეულოს, ა ბაზა ნის, ტუალეტის) სხვა  
პირებთა ნ ა ნ ოჯა ხებთა ნ გა ზიარება მოგიწიოთ 
იმისათვის რომ სა ცხოვრებლით ისა რგებლოთ, უნდა ფლობდეთ მოქმედ თა ვშესაფრის 
მოთხოვნაზე მოწმობის სა ბუთს.  

CADA-ში და  HUDA-ში თქვენ ისარგებლებთ ადმინისტრა ციული და იურიდიული 
მეგზურობით (თა ვშესაფრის მოთხოვნის პროცედურა ში და მეგზურობა ს 
ჯა ნდა ცვისა  და სოციალურ სფეროში (წვდომა სოციალურ უფლებებზე, 
მკურნალობაზე, ბა ვშვების გა ნათლება  და ა.შ). თუ სა სტუმროში ხა რთ 
დაბინა ვებული, შეგიძლიათ ისარგებლოთ თა ვშესაფრის მა ძიებელთა პირველადი 
მიღების სტრუქტურის (SPADA-ს) მეგზურობით.  

 

 

 
 ს ა ცხოვრე ბელში გა ნთა ვ ს ე ბ ა .  

 

ერთია ნ მიმღებ პუნქტში სადა ც თქვენი თა ვშესაფრის მოთხოვნა  
და არეგისტრირეთ, OFII გთა ვზობთ მიღების მატერიალურ პირობებს (CMA), 
რომელშიც შედის შემოთა ვა ზება  სა ცხოვრებელზე და თა ვშესაფრის 
მა ძიებელთათვის გა ნკუთვნილი ფინა ნსური დახმა რება  (ADA):  

- თუ ეს მხარდა ჭერა უარყა ვით, CMA-ს სარგებელს ვერ მიიღებთ.  
- თუ ა მ მხა რდა ჭერა ს დათა ნხმდებით, თქვენი პროცედურის სა ხეობის 

მიხედვით დეპარტა მენტში, რეგიონში თუ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, 
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OFII შემოგთა ვაზებთ სა ცხოვრებელ ადგილს მათი ხელმისა წვდომობის 
მიხედვით CADA-ში ა ნ დროებით სა ცხოვრებელში (HUDA-ში).  

სა ცხოვრებელი შესა ძლოა შემოგთა ვაზონ იმ დეპარტა მენტის, ა ნ რეგიონის გარეთ 
სადა ც თა ვშესაფრის მოთხოვნა და არეგისტრირეთ. თუ ა მ შემოთა ვა ზება ს ა რ 
დათა ნხმდით, ADA-ს მიღება  შეგიჩერდებათ  და  სა ცხოვრებელზე სხვა 
შემოთა ვაზება  ა ღარ გექნებათ.  

ადგილების ა რარსებობის შემთხვევა ში, OFII გადა გა მისა მა რთებთ SPADA-ში, 
რომელიც თქვენთვის სა ცხოვრებელს მოიძიებს. 
 

 

 
 ს ა ცხოვრე ბელ ა დგილზე  გა ნთა ვ ს ე ბ ა  და  მ ის ი და ტოვ ე ბ ა .  

 

თუ თქვენი გა ნთა ვსება  მოხდა  CADA-ში ა ნ HUDA-ში, იქ ბინადრობა  შეგიძლიათ 
თა ვშესაფრის მოთხოვნის პროცედურის (OFPRA და  CNDA) მა ნძილზე.  

თუმცა, ზოგიერთ სიტუა ცია ში, იქ ბინადრობა მხოლოდ შეზღუდული დროით 
შეგიძლიათ OFPRA-ს მიერ უარყოფითი გადა წყვეტილების მიღების და სა სრულს 
(იხილეთ რუბრიკა « როდის და სრულდება  მიღების მატერიალური პირობებით 
სარგებლობა ? » 4.2).  

 

თუ თქვენ მიიღეთ ლტოლვილის ა ნ მეორადი მფარველობის სტატუსი (OFPRA-ს 
CNDA-ს სა ბოლოო დადებითი გადა წყვეტილება ) უნდა დატოვოთ CADA ა ნ HUDA სა მ 
თვეში. ეს ვადა ერთხელ ა რის გა ნა ხლებადი. თუ სა ცხოვრებელს გა ნსაზღვრულ 
ვადა ში ა რ გა ათა ვისუფლებთ, შესა ძლოა მოსა მართლის გადა წყვეტილებით 
და ექვემდებაროთ სა ცხოვრებლიდა ნ გა ძევების პროცედურა ს.  

თუ უარი გეთქვათ თა ვშესა ფრის მოთხოვნაზე (OFPRA-ს ა ნ CNDA-ს სა ბოლოო 
უარყოფითი გადა წყვეტილება ), თქვენ უნდა იმპერატიულად დატოვოთ CADA ა ნ 
HUDA ქ ვეყნის ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლების ა მოწურვისა ს (იხილეთ 
რუბრიკ ა « ბინადრობის უფლების და სარული » ნა წილში 3.1 და 3.2), გარდა  
კ ა ნონით გათვალისწინებული გა მონა კლისებისა .  

თუ ა მ ვადის ა მოწურვის შემდეგ სა ცხოვრებელში ისევ ა გრძელებთ ბინადრობა ს, 
შესა ძლოა გა ძევების პროცედურა ს და ექვემდებაროთ. ა მ პროცედურის 
ფარგლებში, ვალდებულების შეუსრულებლობის გა მო, დეპარტა მენტის 
პრეფექტისგა ნ, ა ნ CADA-ს ა ნ HUDA-ს მმა რთველი პირისგა ნ წერილობით მიიღებთ 
და კა ვებული ადგილის გათა ვისუფლების მოთხოვნა ს. იმ შემთხვევა ში თუ ა მ 
მოთხოვნა ს ა რ შეა სრულებთ, დეპარტა მენტის პრეფექტს, ა ნ სა ცხოვრებლის 
მმართველს შეუძლია მიმართოს ადმინისტრა ციულ მოსა მართლეს რომ გიბრძა ნოთ 
ადგილის გათა ვისუფლება . თქვენს გა ძევება ს, სა ჭიროების შემთხვევა ში, 
პოლიცია ა ნ ჟა ნდარმერია გა ნა ხორციელებს.   

 

4.2. თა ვშე ს ა ფრის მ ა ძიე ბლის ს ა ა რს ე ბო შე მ წეობა  (ADA).  
 
თა ვშესაფრის მა ძიებლის სა ა რსებო შემწეობის (ADA-ს) მართვა ს უზრუნველყოფს 
OFII, ხოლო გადა ხდა ს, სერვისების და გადა ხდის სა ა გენტო.  

ეს ფინა ნსური დახმარება გეძლევათ ბა რათის სა შუალებით, რომელსა ც OFII 
გა სცემს და სარგებლობთ როგორც თა ვშესა ფრის მა ძიებელი ქვეყნის ტერიტორიაზე 
ბინადრობის უფლებით, ა ნ სა ნა მ მოხდებოდეს თქვენი თა ვშესა ფრის მოთხოვნის 
სა კითხზე პა სუხისმგებელ სხვა ქვეყ ა ნა ში გადა ცემა .  

 
 ს ა რგე ბლობის პ ირობე ბი.  
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თა ვშესაფრის მა ძიებლის სა ა რსებო შემწეობით სარგებლობა  რომ შეძლოთ, თქვენ 
უნდა :  

 

1- ფლობდეთ მოწმობა ს თა ვშესაფრის მოთხოვნაზე;  

2- იყოთ 18 წელს მიღწეული ;  

3- თუ ხართ თა ვშესა ფრის მა ძიებელი, დათა ნხმდეთ ერთია ნ მიმღებ პუნქტში 
OFII-სგა ნ შემოთა ვა ზებულ მიღების მატერიალურ პირობებს.  

 

თა ვშესაფრის მოთხოვნაზე მოწმობის გარეშე, შემიძლია  თუ ა რა  მიღების 
მატერიალური პირობებით სარგებლობა ?  

როგორც ზემოთ ა რის ა ღნიშნული, აუცილებელია  რომ ფლობდეთ თა ვშესაფრის 
მოთხოვნაზე მოქმედ მოწმობა ს, რათა  ისარგებლოთ მიღების მა ტერიალური 
პირობებით.  

თუმცა, მიღების მატერიალური პირობების სარგებელზე შესა ძლოა უარი გეთქვათ 
თუ თა ვშესაფრის მოთხოვნაზე გა ნა ცხადი ხელმეორედ შეიტა ნეთ, ა ნ თუ 
თა ვშესაფარზე მოთხოვნა და გვია ნებით, გაუმართლებელი მოტივით  წარადგინეთ 
(იხილეთ რუბრიკ ა “თქვენი თა ვშესაფრის მოთხოვნის კვალიფიკ ა ცია ” ნა წილში 
2.2.1) მა შინა ც კი როცა თა ვშესაფრის მოთხოვნაზე მოწმობა ს ფლობთ.  

გარდა  ა მისა, თა ვშესაფრის მა ძიებლები რომელთაც ჩა მოერთვათ თა ვშესაფრის 
მოთხოვნაზე მოწმობა , ა ნ და ჩქ არებული პროცედურის სხვადა სხვა მოტივების 
გა მო (უსა ფრთხო ქ ვეყნის მოქ ალა ქ ეობა , საზოგადოებრივი წესრიგის მიმართ 
სერიოზული სა ფრთხე) იგი ა რ გა ნუა ხლდათ OFPRA-ს უარყოფითი გადა წყვეტილების 
შედეგად, ა მ გადა წყვეტილების შემდეგ და CNDA-ში გა სა ჩივრების შემთხვევა ში 
ა გრძელებენ მიღების მატერიალური პირობებით სარგებლობა ს მა ნა მ, სა ნა მ 
მოსა მა რთლე (ადმინისტრა ციული ა ნ თა ვშესაფრის მოსა მართლე) მათ სიტუა ციაზე 
გადა წყვეტილება ს ა რ მიიღებს. ა ღსა ნიშნა ვია , რომ ა მ შემთხვევებში სა ა რსებო 
შემწეობა შესა ძლოა ადა პტირდეს ა ნ ჩა ნა ცვლდეს მატერიალური დახმა რებებით.   

 
 და ხმ ა რე ბის  მოთხოვ ნ ა .  

 

თუ ხართ თა ვშესაფრის მა ძიებელი, თა ვშესა ფრის მა ძიებლის სა ა რსებო 
შემწეობით სარგებლობის უფლება  გენიჭებათ თქვენი თა ვშესაფრის მოთხოვნის 
რეგისტრა ციის შემდეგ ერთია ნ მიმღებ პუნქტში იმ პირობით, თუ დათა ნხმდით 
OFII-სგა ნ შემოთა ვა ზებულ მხარდა ჭერა ს.  

ფინა ნსური დახმარების დარიცხვა დაიწყება მხოლოდ თა ვშესა ფარზე გა ნა ცხადის 
შეტა ნის შემდეგ OFPRA-ში, თქვენი თა ვშესაფრის მოთხოვნის რეგისტრა ციიდა ნ 
მა ქსიმუმ 21 დღის ვადა ში.  

 

 
 ს ა ა რს ე ბო შ ე მ წ ე ობის  ოდე ნობ ა .  
 

იმისათვის რომ თა ვშესაფრის მა ძიებლის სა ა რსებო შემწეობით ისარგებლოთ, 
უნდა და ადა სტუროთ რომ თქვენი თვიური ფინა ნსური რესურსები ა ქტიური 
სოლიდარობის შემოსა ვალზე (RSA-ზე) ნა კლებია.  

სა ა რსებო შემწეობის რაოდენობა გა მოთვლილია სკ ალის მიხედვით, რომელიც 
ითვალისწინებს თქვენს ოჯა ხურ შემადგენლობა ს, რესურსებს და სა ცხოვრებელ 
პირობებს.  
 

 

 
 ს ა ა რს ე ბო შ ე მ წ ე ობის  და რიცხვ ა .  
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თა ვშესაფრის მა ძიებლის სა ა რსებო შემწეობის პირველი დარიცხვა  OFPRA-ში 
თა ვშესაფარზე გა ნა ცხადის შეტა ნის შემდეგ ხდება. თუ თქვენი მობილურის 
ნომერი OFII-ს გადა ეცით, ბარათის თა ნხით დატვირთვის შესა ხებ SMS-ით 
იქნებით ინფორმიებული.  

სა ა რსებო შემწეობა გერიცხებათ იმ თვის ბოლომდე რომელ თვეშიც სა ფრა ნგეთის 
ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლება გეწურებათ (იხილეთ რუბრიკები « ქვეყნის 
ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლების და სა სრული » ნა წილებში 3.1 და 3.2 ). 

სა ა რსებო შემწეობის დარიცხვა შეწყდება იმ თვის ბოლოს რომელიც მოსდევს 
თა ვშესაფრის მოთხოვნა სთა ნ და კ ა ვშირებულ სა ბოლოო გადა წყვეტილების 
გა ცემა ს.  

 
 გა ს ა ჩ ივრე ბ ა .  

 

თქვენ იმპერატიულად უნდა შეატყობინოთ OFII-ს ნებისმიერი ცვლილება  თქვენს 
სიტუა ცია ში, ეს იქნება ბინადრობის უფლება, ოჯა ხური მდგომარეობა , თქვენი 
რესურსები თუ და სა ქ მება.  

OFII-ს მიერ მიღებული ADA-სთა ნ და კა ვშირებული გადა წყვეტილების 
გა პროტესტების შემთხვევა ში, შეგიძლიათ მიმართოთ OFII-ს რომ მიღებული 
გადა წყვეტილება  გადა იხედოს. გა სა ჩივრების შემთხვევა ში, კომპეტენტური 
ორგა ნოა ადმინისტრა ციული ტრიბუნალი.  

 

როდის და სრულდება მიღების მატერიალური პირობებით სარგებლობა?  

მიღების მა ტერიალური პირობებით სა რგებლობა  მთა ვრდება იმ თვის ბოლოს 
რომლის გა ნმა ვლობა შიც და სრულდა თა ვშესაფრის მოთხოვნის ფარგლებში ქვეყნის 
ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლება.  

თა ვშესაფრის მა ძიებლები, რომელთა და ჩქ არებული პროცედურის სხვადა სხვა 
მოტივების გა მო (უსაფრთხო ქვეყნის მოქ ალა ქეობა, საზოგადოებრივი წესრიგის 
მიმართ სერიოზული საფრთხე) ბინადრობის უფლება და სრულდა OFPRA-ს უარყოფითი 
გადა წყვეტილების შემდეგ, მიღების მა ტერიალური პირობებით სარგებლობენ 
მა ნა მდე, სა ნა მ ტრიბუნალი გა ძევების ზომის ა ღსრულების შეჩერების 
მოთხოვნაზე უარყოფითად ა რ უპა სუხებთ, ა ნ CNDA ა რ მიიღებს გადა წყვეტილება ს 
(იხილეთ ნა წილი 5.1).  

თუ თქვენ მოგენიჭათ ლტოლვილის ა ნ მეორადი მფარველობის სტატუსი, სა ა რსებო 
შემწეობით სა რგებლობა მთა ვრდება იმ თვის ბოლოს რომელიც მოსდევს 
გადა წყვეტილების გა ცემა ს.  

თუმცა, მიღების მატერიალური პირობები შესა ძლოა შეწყდეს როდესა ც:  

- ა რალეგიტიმური მოტივით მიატოვეთ სა ცხოვრებელი ადგილი;  

- ა რ დაიცა ვით შეხვედრაზე გა მოცხადების ვალდებულება, ა რ მია წოდეთ 
მოთხოვნილი ინფორმა ცია ა ნ ა რ გა მოცხადდით თა ვშესაფრის პროცედურა სთა ნ 
და კა ვშირებულ პერსონალურ გა სა უბრებაზე ;  

- OFII-მ გა გა ნა წილათ სხვა რეგიონის სა ცხოვრებელში ა ნ SPADA-ში, მა გრა მ 
თქვენ იქ ა რ გა მოცხადდით, როგორც ითხოვენ, ხუთი დღის ვადა ში;  

- OFII-მ გა გა ნა წილათ სხვა  რეგიონში და  თქვენ იგი OFII-ს ნება რთვის გარეშე 
დატოვეთ;  

- და მალეთ თქვენი ფინა ნსური რესურსები;  

- მია წოდეთ ყალბი ინფორმა ცია თქვენი ოჯა ხური მდგომარეობის შესა ხებ;  

- სხვადა სხვა  სა ხელით და გვარით წარადგინეთ რა მდენიმე მოთხოვნა  
თვშესა ფარზე;  

- იქონიეთ ძალადობრივი ქ მედება, ა ნ უხეშად და არღვიეთ სა ცხოვრებელში 
ა რსებული შინა გა ნა წესი.  

გადა წყვეტილება  მა ს შემდეგ იქ ნება მიღებული, როდესა ც სა შუალება მოგეცემათ 
რომ OFII-ს წერილობით წარუდგინოთ თქვენი კომენტარები. ფინა ნსური 
რესურსების და მალვის, ოჯა ხურ მდგომარეობა სთა ნ და კა ვშირებული ყალბი 
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ინფორმა ციის მიწოდების და სხვადა სხვა  სა ხელზე და გვა რზე წა რდგენილი 
მოთხოვნების შემთხვევა ში შესა ძლოა  რომ გაუმართლებლად დარიცხული თა ნხის 
ა ნაზღაურება მოგიწიოთ.   

 
4.3. ხელმის ა წვდომობა  გა ნ ა თლე ბა ზე .  
 
თა ვშესაფრის მა ძიებელთა შვილებისთვის გა ნათლების სისტემაზე 
ხელმისა წვდომობა სა ფრა ნგეთის მოქალა ქეების გა ნათლებაზე ხელმისა წვდომობის 
იდენტურია.  

სა გა ნმა ნათლებლო კოდექსის შესა ბა მისად (მუხლი L.111-2) « ყველა ბა ვშვს 
ა ქ ვს სა სკოლო გა ნათლების მიღების უფლება , რა ც ოჯა ხის ჩა რთულობის 
პარალელურად, ხელს უწყობს მათ ა ღზრდა ს ». შეგა ხსენებთ, რომ « გა ნათლება 
სა ვალდებულოა ორივე სქესის, ფრა ნგი თუ უცხოელი ბა ვშვებისთვის, 6-და ნ 16 
წლა მდე » (ზემოთ ხსენებული კოდექსის მუხლი L.131-1).  

სკოლის და წყებით კლა სებში ჩა წერა  მერია ში ხდება. უნდა წარადგინოთ ბა ვშვის 
დაბადების მოწმობა , ადმინისტრა ციული მისა მა რთის მოწმობა და ბა ვშვის 
ვა ქცინა ციის წიგნა კი.  

სა შუალო გა ნათლების და წესებულება ში (კოლეჯი ა ნ ლიცეუმი) ჩა წერა  უშუალოდ 
თქვენს სა ცხოვრებელთა ნ ა ხლომდებარე სა გა ნმა ნათლებლო და წესებულებში 
ხდება.  

ა მ მოქმედებების გა ნხორციელება ში და გეხმარებათ სტრუქტურა  რომელიც გიწევთ 
ადმინისტრა ციულ, იურიდიულ და სოციალურ მეგზურობა ს, რომელიც უზრუნველყოფს 
თქვენს სა ცხოვრებელს (იხილეთ სა კითხი 2.1) ა ნ OFII-სთა ნ შეთა ნხმებული 
პირველადი მიღების სტრუქტურა (SPADA). 

 

4.4. ხელმის ა წვდომობა  მ კ ურნ ა ლობა ზე.  
 
 ს ა დ შ ე იძლე ბა  მ კ ურნ ა ლობა ?   

 
 მედიცინის მუშა კთა ნ (სა ა ვადმყოფოს ფარგლებს გა რეთ)  

ჯა ნმრთელობის ნებისმიერ პრობლემაზე შეგიძლიათ მიმართოთ ზოგადი პრა ქტიკის 
ექიმს, « généraliste-ს » რომელიც გა გსინჯა ვთ და თქვენთვის სა ჭირო 
მედიკა მენტებს გა მოგიწერთ. თუ გესა ჭიროებათ გა მოკვლევები და და მატებითი 
მკურნალობა , იგი მიმართვა ს მოგცემთ სპეციალისტთა ნ ა ნ მედიცინის და მხმარე 
მუშა კთა ნ (ექთა ნი, მა სა ჟისტი…).   

 

 ა ფთია ქში : რათა შეიძინოთ მედიკა მენტები ა ნ ითხოვოთ რჩევა.  

 

 სა ა ვადმყოფოში : სა სწრაფო, გადაუდებელ შემთხვევა ში, ა ნ წინა სწარ 
და ნიშნული შეხვედრის სა ფუძველზე ზოგიერთი გა მოკვლევისთვის ა ნ 
სპეციალისტთა ნ კონსულტაციისთვის.  

 

ეს მკურნალობები ფა სია ნია, მა გარა მ მათი დაფარვა შეა ძლებელია 
ჯა ნმრთელობის დაზღვევით (იხილეთ შემდეგი პარა გრა ფი).  

 

სა ნა მ ჯა ნმრთელობის დაზღვევა ს მიიღებდეთ, სა მედიცინო მომსა ხურებით 
სარგებლობა შეგიძლიათ შემდეგ სტრუქტურებში :  

 ყველა სა ხის მკურნალობისთვის :  
o შეგიძლიათ მიმა რთოთ მკურნალობაზე წვდომის სა მორიგეოს (PASS) 

რომელიც ზოგადად გა ნთა ვსებულია  სა ა ვადმყოფოში. იქ ექიმები 
სა ჭირო დახმარება ს ა ღმოგიჩენენ და  მედიკა მენტებს უფა სოდ 
მიიღებთ.    
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o ზოგიერთი სპეციალიზირებული ა სოცია ცია (მსოფლიოს ექიმები, 
კომედი…) სთა ვაზობს უფა სო კონსულტაციებს ზოგადი პრა ქტიკის 
ექიმთა ნ, სტომატოლოგთა ნ ა ნ სპეციალისტებთა ნ (გინეკოლოგთა ნ, 
ოფთალმოლოგთა ნ, ფსიქოლოგთა ნ და ა.შ.). 

 სპეციფიკური პრობლემატიკისთვის :  
o ორსულების მეთვალყურებისთვის, 6 წლა მდე ა სა კის ბა ვშვების 

ა ცრებისთვის მიმართეთ PMI-ს (დედათა და  ბა ვშვთა  და ცვის 
ცენტრი) 

o ტუბერკულოზის გა მოსა ვლენად : CLAT-ს (ტუბერკულოზთა ნ ბრძოლის 
ცენტრი) 

o ა ივ ინფექციის, ჰეპატიტების, სქესობრივი გზით გადა მდები 
ინფექციების გა მოსა ვლენად: სკრინინგისა და  დია გნოსტიკის 
უფა სო ცენტრი (CeGIDD)  

o კონტრა ცეპტიული სა შუალებების მისაღებად : ოჯა ხური 
დაგეგმარების ცენტრში (CPEF)  

o და მოკიდებულებების მოსა ხსნელად : ადიქტოლოგია ში პრევენციის 
და მეგზურობის სა მკურნალო ცენტრი (CSAPA)  

 
იკითხეთ თქვენს პირველადი მიღების სტრუქტურა ში, სა ცხოვრებელ ცენტრში ა ნ 
ადგილობრივ სა ა ვადმყოფოში, თუ სად შეგიძლიათ ა მ და წესებულებების პოვნა, 
ა ნ გა ეცა ნით სა იტს: http ://annuairesante.ameli.fr  
 

 სა სწრა ფო სა მედიცინო შემთხვევისა ს, დარეკეთ ნომერზე 15 ა ნ 112, ა ნ 
დარეკვა თუ ა რ შეგიძლიათ, მიმართეთ უა ხლოესი სა ა ვადმყოოფოს სა სწრაფო 
გა ნყოფილება ს.   

 
 როგორ მოიპოვოთ მ კ ურნ ა ლობის და ფინ ა ნ ს ე ბ ა ?  

 
საფრა ნგეთში მკურნალობა ფა სია ნია , მა გრა მ თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ 
სა მედიცინო დაზღვევით, რომელიც მთლია ნად ა ნ ნა წილობრივ უზრუნველყოფს 
ჯა ნდა ცვა სთა ნ და კა ვშირებულ ხარჯებს.  
სა ქმე ეხება უნივერსალურ სა მედიცინო დაზღვევა ს (PUMa) და შემა ვსებელ 
სოლიდარულ სა მედიცინო დაზღვევა ს (CSS). ა მ უკა ნა სკნელის მინიჭება  
რესურსების მიხედვით ხდება. 
ეს მექ ა ნიზმები ფარა ვენ ყველა ბა ნალური მკურნალობის ხარჯებს, მათ შორის 
სათვალეს, კბილის პროტეზებს და  ა.შ. ა მა სთა ნა ვე, შემა ვსებელი სოლიდარული 
სა მედიცინო დაზღვევა სა შუალება ს გა ძლევთ თა ნხის წინა სწარი გადა ხდის 
გარეშე ჩა იტაროთ მკურნალობა  და  ისარგებლოთ სატრა ნსპორტო ხარჯებზე 
ფა სდა კლებით. იგი შეგიძლიათ ითხოვოთ თქვენი სა ცხოვრებელი დეპარტა მენტის 
სა მედიცინო დაზღვევის ფონდში (CPAM): 
   - თა ვშესაფა რზე მოთხოვნის რეგისტრა ციისთა ნა ვე  თქვენი ა რა სრულწლოვა ნი 
 შვილებისთვის: სა კმა რისია  რომ შეა ვსოთ ფორმა  « Demande 
 d’ouverture des droits à l’assurance maladie » და  « Demande de 
 Complémentaire sqnté solidaire » და  დაურთოთ თა ვშესა ფრის 
 მოთხოვნაზე მოწმობა  რომელზედა ც ისინი ფიგურირებენ; 
        - საფრა ნგეთში სა მი თვის ბინადრობის შემდეგ თქვენთვის (ა ნ თქვენი 
 მეუღლისთვის): თქვენ უნდა ხელმეორედ შეა ვსოტ ეს ფორმულარები და  
 უნდა  დაურთოთ თა ვშესაფრის მოთხოვნაზე მოწმობა , საფრა ნგეთში სა მ 
 თვეზე მეტი დროით ბინადრობის და მადა სტურებელი სა ბუთი, როგორიც 
 ა რის მა გალითად: 
 სა ცხოვრებელი ცენტრის მიერ გა ცემული სა მი თვით ბინადრობის 
 ა მსა ხველი ცნობა სა ცხოვრებელი ადგილიდა ნ; სა მ თვეზე მეტი დროით 
 დათარიღებული ადმინისტრა ციული მისა მა რთის მოწმობა ; სა მ თვეზე მეტი 
 დროით დათარიღებული თა ვშესა ფრის მოთხოვნაზე მოწმობა; სა მ თვეზე 
 მეტი დროით დათარიღებული თა ვშესაფრის მა ძიებელთა პირველადი 
 მიღების სტრუქტურის (SPADA) მიერ გა ცემული ნებისმიერი დოკუმენტი; 
 კერძო პირთა ნ ბინადრობის შემთხვევა ში, ა მ პირის მიერ შედგენილი 
 მოწმობა ბინადრობის სა წყისი თარიღით და სა ცხოვრებლის 

http://annuairesante.ameli.fr/
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 და მადა სტურებელი დოკუმენტა ციით (ქ ირის გადა ხდის ქვითარი, 
 ენერგიებით სა რგებლობის მა ჩვენებელი ქვითარი…) რომელიც მის 
 სა ხელზეა გა წერილი და ბოლო სა მი თვით დათარიღებული და ა.შ. 

  

თუ თქვენ ა ნ თქვენს შვილებს სა სწრა ფო მკურნალობა გესა ჭიროებათ, შეგიძლიათ 
დაურთოთ  თქვენი სა სწრაფო მკურნალობის შესა ხებ ცნობა, რათა და ჩქ არდეს 
თქვენი დოსიეს შესწა ვლა და რომ უფრო სწრაფად ისარგებლოთ სა მედიცინო 
დაზღვევით. 
ა მ სა ქმეში შეგიძლიათ და იხმა როთ პირველადი მიღების სტრუქტურა (SPADA), 
თქვენი სა ცხოვრებელი ცენტრი (CADA, HUDA…) ა ნ კიდევ სა ა ვადმყოფოს 
სოციალური სა მსა ხური. 
 

თქვენი დაზღვევის მოქმედების ვადა დაიწყება იმ თარიღიდა ნ როდესა ც თქვენი 
დოსიე CPAM-ს ჩა ა ბა რეთ. ა სე რომ მნიშვნელოვა ნია  მოთხოვნა ა რ და ა ყოვნოთ 
თქვენს შვილებზე (თა ვშესაფა რზე მოთხოვნის რეგისტრა ციისთა ნა ვე) და  როგორც 
კი შეძლებთ საფრა ნგეთში 3 თვით ბინადრობის დადა სტურება ს თქვენზე ა ნ 
მეუღლეზე. 
   

თქვენ მიიღებთ სადაზღვევო მოწმობა ს რომელიც მკურნალობისთვის უნდა  
წარადგინოთ ექიმთა ნ, სა ა ვადმყოფოში ა ნ ა ფთია ქ ში. მოწმობა ს გა მოგიგზა ვნით 
სადაზღვევო ფონდი იმ მისა მა რთზე რომელიც ფორმულარზე მიუთითეთ : 
ფორმულარზე უნდა მიუთითოთ თქვენი ადმინისტრა ციული მისა მა რთი. 
დაზღვეული იქნებით თა ვშესაფრის მოთხოვნის მთელი პროცედურის მა ნძლზე და 
შემდგომ თუ გა ხდით სა ერთა შორისო დაცვის სტატუსით მოსარგებლე. 

რადგა ნ შემა ვსებელი სოლიდარული დაზღვევა 1 წელი მოქმედებს, მისი 
სარგებლობისთვის მოთხოვნა ყოველ წელს უნდა გა ნა ა ხლოთ მოწმობაზე ა ღნიშნული 
ვადის ა მოწურვა მდე 2-4 თვით ადრე. 
სა ნა მ თქვენი უფლებებით შეძლებდეთ სარგებლობა ს, ხა რჯების გარეშე ბა ნალური 
მკურნალობის მიღება შეგიძლიათ უფა სო სტრუქტურებში რომლებიც 
მოხსენიებულია  წინა  ნა წილში « სად შეიძლება მკურნალობა? ». 
თქვენი «გადაუდებელი მკურნალობები» ა გრეთვე დაფინა ნსდება სა ა ვადმყოფოში. 
სა ქმე ეხება ისეთ მკურნალობა ს რომლის გადა ა ვადება ც ა რ შეიძლება , როგორიც 
ა რის მა გალითად: მკურნალობა მძიმე დაზია ნებებზე, მოტეხილობა, და მწვრობა, 
მძიმე ა ნ გადა მდები და ა ვადება, ნებისმიერი მკურნალობა 
მცირეწლოვნებისთვის და ორსულებისთვის (მა გალითად პრევენციული 
გა მოკვლევები ორსულობის პერიოდში და  შემდეგ, მშობიარობა, ორსულობის 
შეწყვეტა…). სა ა ვადმყოფოში მისვლისთა ნა ვე უნდა წარმოადგინოთ  
თა ვშესაფრის მოთხოვნაზე მოწმობა , რათა უფა სო მომსა ხურებით ისა რგებლოთ. 
 

დაიმა ხსოვრეთ: 
სა მედიცინო დაზღვევა ზე მოთხოვნა ს ა კეთებთ თქვენი სა ცხოვრებელი ადგილის 
CPAM-ში თა ვშესაფარზე გა ნა ცხადის რეგისტრა ციისთნა ვე თქვენი 
ა რა სრულწლოვა ნი შვილებისთვის და თქვენთვის (ა ნ თქვენი მეუღლისთვის) 
საფრა ნგეთში სა მ თვია ნი ბინადრობის შემდეგ.  
სა მედიცინო დაზღვევით სარგებლობა მდე, უფა სოდ მკურნალობა შეგიძლიათ 
ზოგიერთ სა მედიცინო და წესებულება ში, ა ნ სა ა ვადმყოფოში გადაუდებელი 
მკურნალობის შემთხვევა ში : თქვენ წა რადგენთ თა ვშესაფრის მოთხოვნაზე 
მოწმობა ს.   

ა ცნობეთ CPAM-ს თქვენი სიტუა ციის ნებისმიერი ცვლილება : გაუგზა ვნეთ 
თა ვშესაფრის მოთხოვნის გა ნა ხლებული მოწმობის ა სლი, ა ხალი 
ადმინისტრა ციული მისა მა რთის მოწმობა, ბინადრობის დროებითი სა ბუთი, თუ 
მოიპოვეთ სა ერთა შორისო მფარველობით სა რგებლობა.  

 

4.5. შრომის ბა ზა რზე ხელმის ა წვდომობა .  
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როგორც თა ვშესაფრის მა ძიებელს, შეგიძლიათ მიიღოთ მუშა ობის ნებართვა  
როდესა ც თქვენგა ნ და მოუკიდებელი მიზეზების გა მო, თქვენი გა ნა ცხადის 
შეტა ნიდა ნ ექვსი თვის ვადა ში, OFPRA-მ გადა წყვეტილება  ვერ მიიღო.  

ა მ შემთხვევა ში, თქვენი მომა ვალი და მსა ქმებლის მოთხოვნის საფუძველზე 
მუშაობის ნებართვის თხოვნით უნდა  მიმა რთოთ თქვენს დეპარტა მენტში ა რსებულ  
ბიზნესის, კონკურენციის, შრომისა  და და სა ქმების რეგიონალური 
დირექტორატის (DIRECCTE) მუშა ხელის სა მსა ხურს (SMOE).  

მუშაობის უფლების მოთხოვნა სთა ნ და კა ვშირებით გადა წყვეტილება ს იღებს 
პრეფექტი/DIRECCTE/SMOE, რომელსა ც გა ნსა ხილველად გა ნცხადების მიღებიდა ნ 
ორი თვის ვადა ა ქ ვს. თუ ა მ ვადა ში პა სუხი ა რ მიიღეთ, ნებართვა  მონიჭებულად 
ითვლება და ეცნობება თქვენს მომა ვალ და მსა ქ მებელს, ისევე როგორც თქვენ 
და ქვეყნის ტერიტორიაზე ბინადრობის ხა ნგრძლივობა ს და ექვემდებარება .  

თა ნხმობის შემთხვევა ში, პრეფექტი მუშაობის ნება რთვა ს გა სცემს 3 თვეზე 
მეტი ვადით  სა მუშაო კონტრა ქტებზე, ა ნ OFII-ში სეზონურ სა მუშაო 
კონტრა ქტებზე.  

თუმცა, ა მ ნება რთვაზე შესა ძლოა უარი მიიღოთ რეგიონში და სა ქ მების 
სიტუა ციის ა ნ სა მუშაო სფეროს გათვალისწინებით. გარდა იმ შემთხვევისა  
როდესა ც ისეთი სა ხის სა მუშაოს ითხოვთ, რომელიც შრომის ბა ზარზე ა რსებული 
დეფიციტური პროფესიების სია ში ფიგურირებს.    

თუ გა გა ჩნიათ მუშაობის დროებითი ნებართვა, თქვენგა ნ და მოუკიდებელი 
მოტივით სა მუშაო კონტრა ქტის შეწყვეტის შემთხვევა ში, ა ნ თქვენი დროებითი 
კონტრა ქტის და სა სრულს, შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ და სა ქმების ეროვნულ 
ბიუროში როგორც სა მსა ხურის მა ძიებელი.  

თუ ხართ ა რა სრულწლოვა ნი თა ნმხლები პირის გარეშე და სა რგებლობთ მუშა ობის 
ნებართვით სწა ვლების ა ნ დახელოვნების დროებითი ხელშეკრულების ფარგლებში, 
შეგიძლიათ კონტრა ქტის გა გრძელება , თუ თა ვშესაფარზე გა ნა ცხადი შეგა ქვთ 
2019 წლის 1 მა რტიდა ნ.   

და ბოლოს, თუ მოხვდით შრომის ბაზარზე, შრომის კოდექსით გათვალისწინებულ 
პირობებში შეგიძლიათ პროფესიული მომზადება-გადა მზადების შესა ძლებლობით 
ისარგებლოთ.  

 

 

5. თა ვშე ს ა ფრის მოთხოვნა ზე უა რის 
შედე გე ბი ქ ვ ე ყ ნის ტერიტორია ზე 
ბინა დრობის უფლება სთა ნ მიმ ა რთება ში  
 

5.1. OFPRA-ს ა ნ CNDA-ს უა რყოფითი გა და წყ ვ ეტილე ბა .  
 

 OFPRA-ს გა და წ ყ ვ ე ტილე ბის გა ცე მ ისთა ნ ა ვ ე  ბინ ა დრობის 
უფლე ბის შ ე წ ყ ვ ე ტა .  

 

 CNDA-ში გა სა ჩივრება ს შემა ჩერებელი ძალა ა რ გა ა ჩნია:  

როგორც მითითებულია  ნა წილში 3.1, ქვეყნის ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლება 
წყდება  როდესა ც OFPRA იღებს შემდეგ გადა წყვეტილებებს:  

1. მიუღებლობის გადა წყვეტილება , რადგა ნ უკვე სა რგებლობთ ა მ 
მფარველობით სხვა სა ხელმწიფოში, და თუ ეს სა ხელმწიფო ევროკა ვშირის 
წევრი ქ ვეყა ნა ა რ ა რის, შესა ძლოა იქ რეადმისია ს და ექ ვემდება როთ 
(იხილეთ ნა წილი 3.3);  

2. სა ქმის დახურვის გადა წყვეტილება  (იხილეთ ნა წილი 3.3);  
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3. მიუღებლობის გადა წყვეტილება, როდესა ც სა ქ მე ეხება ხელმეორედ 
გა ნხილვაზე პირველ მოთხოვნა ს და მა შინ როცა ქ ვეყნიდა ნ გა ძევების 
ზომა ს  ექ ვემდებარებით.  
 

ა მ შემთხვევებში, თა ვშესა ფრის მოთხოვნაზე მოწმობა  შესა ძლოა ჩა მოგართვა ნ 
ა ნ ა რ გა ნგია ხლონ და და ექვემდებაროთ საფრა ნგეთის ტერიტორიის დატოვების 
ვალდებულება ს. CNDA-ში გა სა ჩივრება შემა ჩერებელი ა რ ა რის და გა ძევების 
ზომა შესა ძლოა ნებისმიერ მომენტში ა ღსრულდეს.  

თუ OFPRA-ს ა ცნობეთ თქვენი გა ნა ცხადის გა მოტა ნის შესა ხებ, თქვენ ა გრეთვე 
კ ა რგა ვთ ქვეყნის ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლება ს და  CNDA-ში გა სა ჩივრება  
შემა ჩერებელი ა რ ა რის.  

 

 CNDA-ში გა სა ჩივრება  ა ვტომატურად შემა ჩერებელი ა რ ა რის:  

ქვეყნის ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლება ა გრეთვე წყდება როდესა ც 
და ექვემდებარეთ OFPRA-ს შემდეგ გადა წყვეტილებებს: 

1. მიუღებლობის გადა წყვეტილება, როდესა ც სა ქ მე ეხება ხელმეორედ 
გა ნხილვაზე პირველ მოთხოვნა ს და მა შინ როცა ქ ვეყნიდა ნ გა ძევების 
ზომა ს  ა რ ექვემდებარებით ;  

2. უარყოფითი გადა წყვეტილება გა ნსა ხილველად და შვებულ ხელმეორედ 
გა ნხილვის მოთხოვნა ზე ;  

3. უარყოფითი გადა წყვეტილება უსაფრთხო ქვეყნის მოქალა ქის მოტივით 
და ჩქ არებულ პროცედურა ს და ქვემდება რებულ თა ვშესაფრის მოთხოვნაზე ;  

4. უარყოფითი გადა წყვეტილება  და ჩქ არებულ პროცედურა ს და ქვემდებარებულ 
თა ვშესაფრის მოთხოვნაზე იმ მოტივით რომ თქვენი ქვეყნის 
ტერიტორიაზე ყოფნა  წარმოადგენს საზოგადოებრივი წესრიგის მიმართ 
სერიოზულ საფრთხეს;   

5. სა ქმის მიუღებლობის გადა წყვეტილება , ა ნ უარყოფითი გადა წყვეტილება  
მა შინ როცა ადმინისტრა ციის, ა ნ ტრიბუნალის გადა წყვეტილების 
საფუძველზე ექვემდებარებით ქვეყნიდა ნ გა ძევების ზომა ს, ა ნ ქვეყნის 
ტერიტორიაზე შემოსვლის ა კრძალვა ს, და რომ და წესებული გა ქ ვთ 
შინა პა ტიმრობა , ა ნ ხართ და კა ვებული (იხილეთ რუბრიკ ა 
« ადმინისტრა ციის, ა ნ ტრიბუნალის გადა წყვეტილების საფუძველზე 
ექვემდებარებით ქვეყნიდა ნ გა ძევება ს ა ნ ტერიტორიის ა კრძალვა ს? »  
ნა წილში 2.2.1). 

 
1-და ნ მე-4 შემთხვევებში თვშესა ფრის მოთხოვნა ზე მოწმობა შესა ძლოა  
ჩა მოგა რთვა ნ ა ნ ვეღარ გა ნა ა ხლოთ და თქვენს მიმა რთ მიიღონ საფრა ნგეთის 
ტერიტორიის დატოვების ვალდებულების გადა წყვეტილება .  
 
როგორც კი სა ფრა ნგეთის ტერიტორიის დატოვების ვალდებულების 
გადა წყვეტილება ს და ექვემდებარებით, შესა ძლოა დაგიწესდეთ შინა პა ტიმრობა  
თქვენი თა ვშესა ფრის მოთხოვნის სწრაფი და ეფექტური წარმოებისთვის, ა ნ 
დაგიწესდეთ დროებითი მოთა ვსების იზოლატორში გა ნთა ვსება, როდესა ც 
აუცილებლობა მოითხოვს რომ გა ირკვეს დეტალები რა სა ც ეფუძნება თქვენი 
მოთხოვნა, ა ნ როდესა ც ა მა ს ქვეყნის ა ნ საზოგადოებრივი წესრიგის 
უსაფრთხოება მოითხოვს.    
 
თუ გა სა ჩივრება  ა ვტომატურად შემა კ ა ვებელი ა რ ა რის, შეგიძლიათ მიმართოთ 
ადმინისტრა ციულ ტრიბუნალს ქვეყნის დატოვების ვალდებულების გა სა ჩივრების 
ფარგლებში, ქვეყნიდა ნ გა ძევების ზომის ა ღსრულების შეჩერების მოთხოვნით 
CNDA-ში OFPRA-ს გადა წყვეტილების გა სა ჩივრების მა ნძილზე, თუ გა ნა ცხადი 
შეტა ნილი გა ქვთ სა სა მა რთლოში, გადა წყვეტილების მიღება მდე.  
 
თა ვშესაფრის მოთხოვნაზე უარყოფითი გადა წყვეტილების შედეგად მიღებული 
ქვეყნის დატოვების ვალდებულების გადა წყვეტილება (OQTF) გა სა ჩივრება ს 
ექვემდებარება  ადმინისტრა ციულ ტრიბუნალზე მისი გა ცემიდა ნ 15 დღის ვადა ში. 
მოსა მა რთლე გადა წყვეტილება ს ათი კვირის ვადა ში ღებულობს. გა სა ჩივრების 
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ვადა შემცირებულია  48 სთ-მდე შინა პატიმრობის ა ნ და კა ვების შემთხვევა ში 
და მოსა მართლე ა მ დროს გადა წყვეტილება ს იღებს 72 სთ-ის ვადა ში.  
 
ქვეყნის დატოვების ვალდებულების გადა წყვეტილების გა სა ჩივრება  
შემა ჩერებელია : თქვენს გა ძევება ს ადგილი ა რ ექნება იმ დროის მა ნძილზე 
რა ც გა სა ჩივრებისთვის მოგეცათ და  სა ნა მ ადმინისტრა ციული ტრიბუნალი ა რ 
მიიღებს გადა წყვეტილება ს.  
 
თუ თქვენ OQTF-ს ექ ვემდებარებოდით თა ვშესაფა რზე გა ნა ცხადის შეტა ნა მდე და 
OQTF-ის გა სა ჩივრების ვადა ა მოწურულია, შეგიძლიათ შინა პატიმრობის 
და წესებიდა ნ ა ნ და კა ვებიდა ნ 48 სა ათის ვადა ში უშუალოდ მიმა რთოთ 
ადმინისტრა ციულ ტრიბუნალს OQTF-ის ა ღსრულების შეჩერების მოთხოვნით. ეს 
მოთხოვნა თქვენი გა ძევების პროცესის შემა ჩერებელია .  
 
თუ OQTF-ს ა რ ა სა ჩივრებთ, ა ნ იგი ა რ გა ა სა ჩივრეთ, თუ ა რ მოითხოვეთ 
ქვეყნიდა ნ გა ძევების ზომის ა ღსრულების შეჩერება, გა სა ჩივრების და  
შეჩერების მოთხოვნის ვადების ა მოწურვისთა ნა ვე შესა ძლოა  მოხდეს თქვენი 
ქვეყნიდა ნ გა ძევება. გარდა  ა მისა, შეწყდება  მიღების მა ტერიალური 
პირობებით სარგებლობა ც იმ თვის და სა სრულს, რომლის გა ნმა ვლობა შიც 
გა სა ჩივრების ვადა ა მოიწურა.  
 
მე-5 შემთხვევა ში, OFPRA-ს გადა წყვეტილების მიღებიდა ნ 48 სა ათში, სა ნა მ 
CNDA თქვენი გა სა ჩივრების სა ქმეს გა ნიხილა ვს, შეგძლიათ რომ ქვეყნიდა ნ 
გა ძევების ზომის ა ღსრულების შეჩერების მოთხოვნით მიმართოთ 
ადმინისტრა ციულ მოსა მართლეს (იხილეთ რუბრიკა «  ტრიბუნალის ა ნ 
ადმინისტრა ციის გადა წყვეტილებით თქვენ ექვემდებარებით ქვეყნიდა ნ 
გა ძევების, ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოსვლის ა კრძალვის ზომა ს? » ნა წილში 
2.2.1).  

 

რა მოჰყვება ქვეყნიდა ნ გა ძევების ზომის ა ღსრულების შეჩერების 
მოთხოვნა ს?  

ადმინისტრა ციული ტრიბუნალი თქვენს მოთხოვნა ს და ა კმა ყოფილებს თუ თქვენ 
სერიოზული ა რგუმენტებით ადა სტურებთ ქვეყნის ტერიტორიაზე ბინადრობის 
სა ჭიროება ს CNDA-ში სა ქმის გა ნხილვის პერიოდში.  

ა მ შემთხვევა ში, შეგიძლიათ დარჩეთ ქვეყნის ტერიტორიაზე CNDA-ში 
გა სა ჩივრების ვადის ა მოწურვა მდე და მა ნა მდე, სა ნა მ სა სა მა რთლო ა რ მიიღებს 
გადა წყვეტილება ს. ა ღნიშნულ სიტუა ცია ში, ადმინისტრა ციული ტრიბუნალის 
გადა წყვეტილება  ა უქ მებს თქვენზე და წესებულ შინა პა ტიმრობა ს ა ნ და კ ა ვება ს, 
გარდა იმ შემთხვევისა  როცა სა ქ მე ეხება საზოგადოებრივ წესრიგს. მიღების 
მატერიალური პირობებით სა რგებლობა  წყდება იმ თვის და სა სრულს, რომლის 
გა ნმა ვლობა შიც CNDA-ში გა სა ჩივრების ვადა ა მოიწურა  და თუ სა სა მა რთლოში 
გა ნა ცხადი იქნა შეტა ნილი, შეწყდება იმ თვის და სა სრულს რომლის 
გა ნმა ვლობა შიც სა ქმის წარმოება და მთა ვრდა.  

თუ ტრიბუნალი ქვეყნიდა ნ გა ძევების ზომის ა ღსრულების შეჩერების მოთხოვნა ს  
ა რ ა კმა ყოფილებს, ქვეყნიდა ნ გა ძევების ზომა შესა ძლოა ა ღსრულდეს და  
მიღების მა ტერიალური პირობებით სა რგებლობა წყდება იმ თვის და სა სრულს 
რომელშიც ტრიბუნალის გადა წყვეტილება  გა იცა. 

თუ OQTF-ს ა ხლა ვს ნება ყოფლობით გა მგზა ვრების ვადა, მისი ათვლა იწყება  
ადმინისტრა ციული ტრიბუნალის, ა ნდა CNDA-ს უარყოფითი გადა წყვეტილების 
გა ცემის თარიღიდა ნ.  

 
 
 ბინ ა დრობის  უფლე ბის  შ ე წ ყ ვ ე ტა  CNDA-ს გა და წ ყ ვ ე ტილე ბის 

გა მოცხა დე ბის ა ნ გა ცე მ ისთა ნ ა ვ ე .  
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სხვა და ნარჩენ შემთხვევებში სა ფრა ნგეთის ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლება  
მთა ვრდება როდესა ც თქვენს თა ვშესაფრის მოთხოვნა ზე უარყოფითი პა სუხი 
სა ბოლოოა :  

- ა ნ OFPRA-ს გადა წყვეტილების სა სა ჩივრო ვადის და სა სრულს (ერთი თვე) 
თუ CNDA-ში გა სა ჩივრების მოთხოვნა  ა რ შეიტა ნეთ;  

- ა ნ ერთი თვის ვადა ში CNDA-ში თუ ა წა რმოეთ გა სა ჩივრება , სა სა მა რთლო 
გადა წყვეტილების გა მოცხადების დღეს სა ჯარო მოსმენის შემთხვევა ში, 
ა ნ მისი გა ცემის დღეს, თუ სა სა მა რთლომ მოსმენის გა რეშე მიიღო 
გადა წყვეტილება .  

ა მ შემთხვევა ში სა ფრა ნგეთი უნდა დატოვოთ და შესა ძლოა და ექვემდებაროთ 
ქვეყნის ტერიტორიიდა ნ გა ძევების ვალდებულება ს.  

  

სა ხელმწიფო სა ბჭოში სა კ ა სა ციოდ სა ქ მის გადა ცემა იძლევა თუ ა რა  
ბინადრობის უფლება ს?  

თქვენ შესა ძლებლობა  გა ქვთ რომ CNDA-ს გადა წყვეტილება  გა ნსა ხილველად 
გადა სცეთ სა კ ა სა ციო ორგა ნოს, სა ხელმწიფო სა ბჭოს. გა სა ჩივრების ვადა ორი 
თვეა. მისი ათვლა სა სა მათლოს გადა წყვეტილების გა ცემიდა ნ იწყება .  

სა ხელმწიფო სა ბჭო სა ქმის მა სალების ერთობლიობა ს ხელმეორედ ა რ გა ნიხილა ვს. 
იგი ა მოწმებს პროცედურული წესების დაცვა ს, ჰქონდა თუ ა რა  ადგილი ფა ქტების 
ა რა სწორ წარმოდგენა ს და თა ვშესაფრის მოსა მა რთლისგა ნ კ ა ნონის სწორედ 
გა მოყენება ს.  

თუმცა სა კ ა სა ციოში გა ნხილვა ბინადრობის უფლება ს ა რ გა ძლევთ და შესა ძლოა  
თქვენი გა ძევება სა ხელმწიფო სა ბჭოს გადა წყვეტილება მდე მოხდეს.  

 
5.2. ს ა მ შობლოში და ბრუნ ე ბა ში და ხმ ა რე ბა .  
 
პრეფექტურა გა ცნობებთ საფრა ნგეთის ტერიტორიის დატოვების ვალდებულება ს 
(OQTF) რომელსა ც შესა ძლოა ა ხლდეს, თუ პირობებს ა კმა ყოფილებთ, 
გა მგზა ვრების ვადა რომელიც ზოგადად 30 დღეს მოიცა ვს.  
ა მ ვადის ფარგლებში შეგიძლიათ ითხოვოთ სა მშობლოში დაბრუნებისთვის 
გა ნკუთვნილი და ხმა რებით სარგებლობა. ა მისათვის უნდა  დაუკა ვშირდეთ 
იმიგრა ციისა  და  ინტეგრა ციის ფრა ნგულ ოფისს (OFII-ს).  
 

 სა მშობლოში დაბრუნებისთვის გა ნკუთვნილი დახმარება  

ა მ და ხმარების მიზა ნია გაუადვილოს საფრა ნგეთში ა რა კ ა ნონიერად მცხოვრებ 
უცხოელებს ნება ყოფლობითი დაბრუნება სა მშობლოში. დახმარების მისაღებად 
გა ნა ცხადის შეტა ნა  შესა ძლებელია ქ ვეყნის დატოვების ვალდებულების 
გა ცემისთა ნა ვე. ქ ვეყნიდა ნ ნება ყოფლობითი წა სვლის ვადა შეიძლება 
გა მოყენებულ იქ ნა ს ა მ დახმარების მოთხოვნისთვის.  

სა მშობლოში ღირსეულად და ბრუნების ხელშესა წყობად, OFII უზრუნველყოფს 
შემდეგ დახმარებებს:  

 ადმინისტრა ციული და მატერიალური და ხმარება გა მგზა ვრების 
სა მზადისისთვის რაც ითვალისწინებს მოსარგებლის და  მისი ოჯა ხის 
გა მგზა ვრების მატერიალურ ორგა ნიზა ცია ს:    

- სა ჰა ერო ტრა ნსპორტის ბილეთების დაჯა ვშნა ; 

- სა მგზა ვრო სა ბუთების მოპოვება ში დახმარება ; 

-საფრა ნგეთში სა ცხოვრებელი ადგილიდა ნ ა ეროპორტა მდე ტრა ნსპორტირება ;  

- ა ეროპორტში გა მგზა ვრების პროცედურა ში დახმა რება .  

 ტრა ნსპორტის ხარჯების უზრუნველყოფა საფრა ნგეთიდა ნ და სა ბრუნებელ 
ქვეყნა მდე ბარგის ტრა ნსპორტირების ჩათვლით ; 

 ფულადი და ხმარება რომელიც გა მგზა ვრების წინ ერთჯერადად გადა ეცემა  
უცხოელ მოსარგებლეს.  
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 რეინტეგრა ციის და მხმარე მექ ა ნიზმი  

ზემოთ ა ღნიშნულ დახმარებებთა ნ ერთად, ა ნ მათგა ნ და მოუკიდებლად, 
სა მშობლოში დაბრუნებულ უცხოელებს შესა ძლოა სოციო-ეკონომიკური 
რეინტეგრა ციის კუთხით ჰქონდეთ შემოთვაზება.  

უცხო ქვეყნის მოქალა ქეებს და მათ ოჯა ხებს ეს დახმა რებები გარკვეულ 
პირობებში გა ეწევა.  

რეინტეგრა ციაზე და ხმარებები 3 ტიპის მქონე მექ ა ნიზმად გა ნიხილება. 
ბენეფიციართა  სიტუა ციის და  სა ჭიროებების გათვალისწინებით, ეს 
დახმარებები ბენეფიციართა პროფილის მიხედვით, შესა ძლოა ერთმა ნეთს 
დაუკა ვშირდნენ: 

 სოციალურ რეინტეგრა ცია ში და ხმარება  (ტიპი 1); 
სა სწრა ფო დახმარება მატერიალური ა ნ ფინა ნსური კუთხით, რომელიც 
შეიძლება ეხებოდეს სა ცხოვრებლის კ ეთილმოწყობა ს, გარკვეული დროით 
სა ცხოვრებელზე დახმარება ს, სა მედიცინო ხარჯების უზრუნველყოფა ს, 
ბა ვშვების სკოლა ში მოწყობა ს და სა სკოლო ნივთებით მომარა გება ს.  
მა სში შეიძლება  შედიოდეს გარკვეული დროით სოციალური მეგზურობა ც, 
მა გალითად როგორიც ა რის ოჯა ხური სა ჭიროებების შეფა სება.  

 და სა ქ მებით რეინტეგრა ცია ში დახმარება (ტიპი 2);  
იგი შეიძლება მოიცა ვდეს:  
o სა მუშა ოს და წყება ში დახმა რება ს; 
o დახმარება ს სა მუშაოს ძიება ში;  
o პროფესიული გა ნათლების მიღება ში დახმა რება ს.  

 სა წა რმოს გა ხსნით რეინტეგრა ცია ში დახმა რება  (ტიპი 3).  

 

5.3. ს ა მ შობლოში იძულე ბითი და ბრუნე ბა .  
 
თუ ნება ყოფლობით გა მგზა ვრების ვადა მოგეცათ და  ა მ ვადის ა მოწურვის შემდეგ 
ტერიტორია  ა რ დატოვეთ, თქვენი საფრა ნგეთის ტერიტორიზე ბინადრობა  
ა რა კ ა ნონიერია .  
ა მ შემთვევა ში თქვენ შესა ძლოა პოლიცია მ ქვეყნიდა ნ გა გა ძევოთ. გა ძევების 
ა მ ზომა ს შესა ძლოა წინ უძღვოდეს შინა პატიმრობა  ა ნ ადმინისტრა ციული 
და კა ვების ცენტრში მოთა ვსება.  

თუ თქვენ და ექვემდებარეთ OQTF-ს ნება ყოფლობით გა მგზა ვრების ვადის გარეშე, 
ა მ გადა წყვეტილების მიღებიდა ნ იმყოფებით ა რალეგალურ სიტუა ცია ში და 
ქვეყნიდა ნ გა ძევება  ნებისმიერ დროს გელით.  

 

 

6. მფა რველობით მოსა რგე ბლეთა  უფლებე ბი  
 

თუ თქვენი ლტოლვილად ა ღია რება  მოხდა, ა ნ მეორადი მფა რველობით სარგებლობა  
მოგენიჭათ, თქვენ მა შინ საფრა ნგეთის ხელისუფლების მფა რველობის ქვეშ 
იმყოფებით. შესა ბა მისად, ვეღა რ მიმართა ვთ თქვენი ქვეყნის ხელისუფლება ს 
და თქვენი შიშიდა ნ გა მომდინარე, იქ ვეღარც ჩა ხვალთ.   

OFPRA უზრუნველყოფს თქვენს იურიდიულ და ადმინისტრა ციულ დაცვა ს, რა ც 
ნიშნა ვს რომ ეს ის და წესებულება ა , რომელიც თქვენი სა მოქალქო მდგომარეობის 
ა ღდგენის შემდეგ გა სცემს სა მოქალა ქო და ადმინისტრა ციულ დოკუმენტებს.  

 

6.1. ს ა ფრა ნ გეთში ცხოვრე ბა .  
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როგორც ლტოლვილს, გეძლევათ 10 წლია ნი ბინადრობის გა ნა ხლებადი სა ბუთი, 
საფრა ნგეთის ტერიტორიაზე თა ვისუფლად გადა ადგილების უფლებით.     

ლტოლვილად ა ღიარების გადა წყვეტილების მიღებისთა ნა ვე მიმართეთ თქვენი 
სა ცხოვრებელი ადგილის პრეფექტურა ს. გა ნა ცხადიდა ნ 8 დღის ვადა ში 
პრეფექტურა  გა სცემს 6 თვია ნ გა ნა ხლებად სა ბუთს წა რწერით « ა ღიარებულია 
ლტოლვილად ».  

ეს დროებითი სა ბუთი თქვენი სა სურველი პროფესიით მუშაობის უფლება ს 
გა ძლევთ. იგი გა ნა ხლებადია  10 წლია ნი სა ბუთის მიღება მდე. როგორც კი OFPRA 
თქვენს სა მოქალა ქო მდგომარეობა ს ა ღადგენს, პრეფექტურა ქვეყა ნა ში 
მობინადრის სა ბუთს გადმოგცემთ.   

 

როგორც მეორადი მფა რველობით მოსარგებლეს, 2019 წლის 1 მარტიდა ნ  უფლება 
გა ქვთ ისარგებლოთ ოთხ წლია ნი ბინადრობის სა ბუთით, რომელიც უფლება ს 
გა ძლევთ თა ვისუფლად გადა ადგილდეთ საფრა ნგეთის ტერიტორიაზე.  

მფარველობის მონიჭების გადა წყვეტილების მიღებისთა ნა ვე მიმართეთ თქვენი 
სა ცხოვრებელი ადგილის პრეფექტურა ს. გა ნა ცხადიდა ნ 8 დღის ვადა ში 
პრეფექტურა  გა სცემს 6 თვია ნ გა ნა ხლებად სა ბუთს წა რწერით « ა ღიარებულია 
მეორადი მფარველობით მოსარგებლედ ». ეს დროებითი სა ბუთი თქვენი სა სურველი 
პროფესიით მუშა ობის უფლება ს გა ძლევთ. როგორც კი OFPRA თქვენს სა მოქ ალა ქო 
მდგომა რეობა ს ა ღადგენს, პრეფექტურა მობინადრის სა ბუთს გადმოგცემთ.  

4 წლია ნი მუდმივი ბინადრობის შემდეგ გადმოგეცემათ 10 წლია ნი მობინადრის 
სა ბუთი.  

 

6.2. ოჯა ხის ცხოვრე ბა  ს ა ფრა ნგეთში.  
 
 თქ ვ ე ნ ი ოჯა ხის წ ე ვრე ბის ს ა ფრა ნ გეთში ცხოვრე ბის უფლე ბე ბი.  
 
თუ ლტოლვილის ა ნ მეორადი მფარველობის სტატუსი მოგენიჭათ, თქვენი ოჯა ხის 
წევრებს სრული უფლება ა ქ ვთ ისევე ისარგებლონ ბინადრობის სა ბუთით როგორც 
თქვენ : 

 თქვენი მეუღლე ა ნ პარტნიორი რომელთა ნა ც სა მოქალა ქო კ ა ვშირში 
იმყოფებით, თუ მისი ა სა კი ა ღემატება 18 წელს და თუ ქორწინება 
ა ნ სა მოქ ალა ქო კ ა ვშირი გაფორმებული გა ქვთ თა ვშესაფრის 
მოთხოვნიდა ნ სულ მცირე ერთი წლით ადრე და  ადგილი ა ქ ვს 
თა ნა ცხოვრება ს;  

 თქვენი მეუღლე ა ნ პარტნიორი რომელთა ნა ც სა მოქალა ქო კ ა ვშირში 
იმყოფებით ა ნ ა რ იმყოფებით, თუ მა ს ნებართვა  ა ქ ვს რომ ოჯა ხის 
გა ერთია ნების ფარგლებში იცხოვროს საფრა ნგეთში (იხილეთ რუბრიკა 
ქვემოთ « ოჯა ხის გა ერთია ნების უფლება »);  

 თქვენი შვილები რომელთაც მიმდინარე წელს უსრულდებათ 18 წელი ა ნ 
16 წლის ა სა კიდა ნ თუ მათ მუშა ობა სურთ;  

 თქვენი მშობლები (რომელთა პირველ შთა მომა ვლადაც ითვლებით), თუ 
ისევ ა რა სრულწლოვა ნი ხართ და დაუოჯა ხებელი.  

თქვენი ოჯა ხის წევრებმა  ბინადრობის სა ბუთისთვის სა ცხოვრებელი ადგილის 
პრეფექტურა ს უნდა მიმართონ.  

 
 ოჯა ხის გა ე რთია ნ ე ბის უფლე ბ ა .  

 

თუ თქვენი ოჯა ხი საფრა ნგეთში ა რ იმყოფება იმ დროს როდესა ც მფარველობა 
მოგენიჭათ, შეგიძლიათ მისი ჩა მოყვა ნა  ოჯა ხის გა ერთია ნების პროცედურის 
ფარგლებში. ა მისათვის თქვენ ა რ მოგეთხოვებათ ა რც შემოსა ვლების და ა რც 
სა ცხოვრებელი ბინის დადა სტურება.  

ეს უფლება ეხება:  
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 თქვენი მეუღლე ა ნ პა რტნიორი რომელთა ნა ც სა მოქალა ქო კ ა ვშირში იმყოფებით, 
თუ მისი ა სა კი ა ღემა ტება  18 წელს და თუ ქორწინება  ა ნ სა მოქალა ქო კ ა ვშირი 
თა ვშესაფრის მოთხოვნა მდე გა ქვთ გა ფორმებული;  

 თქვენი პარტნიორი რომელთა ნა ც სა მოქალა ქო კ ა ვშირში ა რ იმყოფებით, თუ 
მისი ა სა კი ა ღემატება 18 წელს და თუ მფარველობის მოთხოვნა მდე ადგილი 
ჰქონდა  სტა ბილურ და  მუდმივ თა ნა ცხოვრება ს; 

 დაუოჯა ხებელი შვილები რომელთა  ა სა კი ა ღემატება 19 წელს;  
 თქვენი და თქვენი მეუღლის ადრინდელ ქორწინება ში დაბადებული 18 წლა მდე 

ა სა კის ბა ვშვები. ეს ეხება ბა ვშვებს:  

 რომელთა წარმომა ვლობის ხაზი დადგენილია  თქვენთა ნ ა ნ თქვენს 
მეუღლესთა ნ მიმა რთება ში, ა ნ რომელთა მეორე მშობელი გა რდა იცვლილია, 
ა ნ ჩა მორთმეული ა ქ ვს მშობლის უფლება;  

 რომელთა მეურვეობა  მოგეკუთვნათ თქვენ, ა ნ თქვენს მეუღლეს უცხო 
ქვეყნის სა სა მა რთლო გადა წყვეტილების საფუძველზე. სა ჭირო იქნება  ა მ 
გადა წყვეტილების ა სლის წარდგენა  და  მეორე მშობლის ნებართვა 
ა რა სრულწლოვა ნის სა ფრა ნგეთში ჩა მოსვლა სთა ნ და კა ვშირებით;  

 თქვენი მშობლები (რომელთა პირველ შთა მომა ვლადა ც ითვლებით), თუ ხა რთ 
ისევ ა რა სრულწლოვა ნი და დაუქორწინებელი. მათ შეუძლიათ იმ 
ა რა სრულწლოვა ნი შვილების თა ნხლებით ჩა მოსვლა ვისზედა ც ა კისრიათ 
პა სუხისმგებობა .  

თქვენი ოჯა ხის წევრებმა საფრა ნგეთის დიპლომატიურ ა ნ სა კონსულო სერვისებში 
უნდა მოითხოვონ 3 თვეზე მეტ ვადია ნი ვიზა. ისინი მოთხოვნაზე პა სუხს მოკლე 
ვადებში მიიღებენ. ა რა ვითარი წინა სწარი წერილით მიმართვა ლტოლვილთა  
ოჯა ხების ბიუროში ა რ ა რის სა ჭირო.  

 

ოჯა ხის გა ერთია ნება ზე შესა ძლოა უარი მიიღოთ, თუ ა რ გა ითა ვისებთ იმ მთა ვარ 
პრინციპებს რომლითაც, რესპუბლიკის კ ა ნონების მიხედვით, ოჯა ხური 
ცხოვრება ა  მართული საფრა ნგეთში. გა ერთია ნება ზე უარს მიიღებს ოჯა ხის ის 
წევრი რომლის საფრა ნგეთში ყოფნა საზოგადოებრივი წესრიგისთვის საფრთხეს 
წარმოადგენს, ა ნ როდესა ც დადგინდა რომ იგი ა რის დევნის, და ნა შა ულებრივი 
ქმედების წა მქ ეზებელი, ა ვტორი ა ნ თა ნა მონა წილე რა ც მფარველობის მინიჭებით 
დადა სტურდა .   

 

თუ თქვენი ქორწინება თა ვშესა ფრის მოთხოვნის შემდეგ გა ფორმდა , ოჯა ხის 
გა ერთია ნებისთვის OFII-ს მიმა რთეთ.  

 

 

6.3. ინტე გრა ცია .  

 იმ იგრა ციის  და  ინტე გრა ციის  ფრა ნ გულ ოფისთა ნ (OFII) 
ს ა ინტე გრა ციო ხელშე კ რულე ბის გა ფორმ ე ბ ა   

როგორც ლტოლვილის ა ნ მეორადი მფარველობის სტატუსის მქონე პირს, 
მოგეთხოვებათ სა ინტეგრა ციო ხელშეკრულებაზე (CIR) ხელის მოწერა. ეს 
ხელშეკრულება ფორმდება თქვენსა და სა ხელმწიფოს შორის და მიზნად ისა ხა ვს 
თქვენს ფრა ნგულ საზოგადოება ში ინტეგრა ცია ს. 

ეს ხელშეკრულება თქვენთვის ხელმისა წვდომს ხდის :  

 4 დღია ნ სა მოქ ალა ქო სტა ჟირება ს რომელიც ეძღვნება: პრინციპების, 
ღირებულებების, რესპუბლიკა ში ა რსებული ინსტიტუციების, უფლებებისა და  
ვალდებულებების გა ცნობა ს, რა ც საფრა ნგეთში ცხოვრება სთა ნ ა რის კ ა ვშირში, 
ისევე როგორც ფრა ნგული სა ზოგადოების ორგა ნიზა ცია ს;  

 ფრა ნგული ენის შესწა ვლა ს თქვენი დონის შესა ბა მისად რის შემდეგა ც 
შესა ძლებელია მოიპოვოთ თქვენი დონის შესა ბა მისი სერთიფიკ ატი; 
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 რჩევა ს პროფესიული გა ნათლების მიღების კუთხით და მეგზურობა ს რომელიც 
ხელს შეუწყობს თქვენს პროფესიულ ინტეგრირება ს; 

 თქვენს სა ჭიროებებთა ნ ადა პტირებულ მეგზურობა ს, რათა  გა ადვილდეს თქვენი 
მიღბის და ინტეგრა ციის პირობები.  

და მატებით ვრცელი ინფორმა ციისთვის შეგიძლიათ თქვენი სა ცხოვრებელი 
ადგილის OFII-ს ტეროტორიალურ წარმომადგენლობა ს დაუკა ვშირდეთ.  

 

6.4. სოცია ლური უფლე ბე ბი.  
 
 ხელმის ა წ ვდომობა  და ბინ ა ვ ე ბ ა ზე .  

 

თუ თქვენ თა ვშესაფრის მოთხოვნის პროცედურის მა ნძილზე CADA-ში ა ნ სხვა  
სა ხელმწიფო სტრუქტურა ში იყა ვით და ბინა ვებული, მფარველობის მიღების 
შემდეგ და პრეფექტის თა ნხმობის საფუძველზე, გეძლევათ 3 თვია ნი, ერთხელ 
გა ნა ხლებადი, იმა ვე სა ცხოვრებელში ბინადრობის უფლება .  

როგორც მფარველობით მოსარგებლე პირს, შეგიძლიათ თხოვნით მიმართოთ OFII-
ს რომ მოხდეს თქვენი გა ნთა ვსება  დროებით სა ცხოვრებელში (CPH). თუ ა მ 
სა ცხოვრებელში მიღების პირობებს ა კმა ყოფილებთ და თუ ა რის თვისუფალი 
ადგილი, იქ ცხოვრება შეგძლიათ ცხრა თვის გა ნმა ვლობა ში. ბინადრობის ეს 
პერიოდი გა ნა ხლებადია  ერთხელ, სა მი თვით.  

სა ცხოვრებელი ცენტრის მომუშა ვე გუნდი ინდივიდუალურად, თქვენს 
სიტუა ცია სთა ნ გლობალური მიდგომით მეგზურობა ს გა გიწევთ ინტეგრა ციის 
კუთხით.   

ა მა სთა ნა ვე, კომპეტენტურ სტრუქტურებში მოთხოვნის შეტა ნის საფუძველზე, 
თქვენ შეგიძლიათ სოციალურ ა ნ კერძო ბინაზე ხელისა წვდომობით ისა რგებლოთ.  

 

 

 
 ხელმის ა წ ვდომობა  და ს ა ქ მ ე ბის ბ ა ზა რზე .  

 

თუ ლტოლვილის სტატუსი მოგენიჭათ, თქვენ თა ვისუფლად გა ქ ვთ წვდომა  
და სა ქმების ბაზა რზე როგორც კი მიიღებთ პირველ დროებით სა ბუთს წარწერით 
« ა ღია რებულია ლტოლვილად ».  

თუ სარგებლობთ მეორადი მფარველობით, ა მ შემთხვევა შიც შეგიძლიათ მუშაობა 
პირველი დროებითი სა ბუთის წა რწერით « მოიპოვა მეორადი მფარველობით 
სარგებლობა  » მიღებისთა ნა ვე.  

თქვენთვის ხელმისა წვდომია  ყველა სა ხის სა მუშა ო კონტრა ქტი, დროებითი (CDD) 
თუ მუდმივი (CDI). თქვენ ა გრეთვე შეგიძლიათ ჩა ეწეროთ სა მუშაოს მა ძიებელთა  
სია ში და ისარგებლოთ პერსონალიზირებული მეგზურობით. თქვენ შეგიძლიათ 
შეუდგეთ პროფესიული მომზადების კურსებს.  
 
ლტოლვილის ა ნ მეორადი მფარველობით მოსარგებლე პირის ოჯა ხის წევრების 
ბინადრობის სა ბუთი იძლევა  მუშაობის უფლება ს.  
 

ზოგიერთი პროფესია რეგულირებადია  და დიპლომის ა ნ მოქალა ქეობის 
პირობითობა ს ექვემდებარება . მობინადრის სა ბუთი რომელიც ზღვისიქითა 
ტერიტორიებზე გა იცა , მფლობელს საფრა ნგეთში მუშაობის უფლება ს ა რ ა ძლევს.  

 
 ხელმის ა წ ვდომობა  მ კ ურნ ა ლობა ზე . 
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სად შეიძლება მკურნალობა? იხილეთ პარა გრაფი 4.4 « ხელმისა წვდომობა 
მკურნალობაზე / სად შეიძლება მკურნალობა »   

  

როგორ მოიპოვოთ სა მედიცინო დაზღვევა, რათა უზრუნველყოთ თქვენი 
მკურნალობა?  

 თუ სა მედიცინო დაზღვევა ჯერ კიდევ ა რ გითხოვიათ სა მედიცინო 
დაზღვევის მთა ვა რ ფონდში (CPAM):  

იხილეთ პარა გრაფი 4.4 « ხელმისა წვდომობა  მკურნალობაზე / » «  როგორ 
მოიპოვოთ მკურნალობის დაფინა ნსება ? »  

სა მედიცინო დაზღვევა ს უნდა დაურთოთ შემდეგი დოკუმენტები: 

- პრეფექტურისგა ნ გა ცემული ბინადრობის სა ბუთი წარწერით « ა ღიარებულია  
ლტოლვილად » ა ნ « მოიპოვა  მეორადი მფა რველობით სარგებლობა » ;   

- თუ გყა ვთ ბა ვშვები, დროებითი მოწმობა ოჯა ხური შემადგენლობის 
შესა ხებ ; 

- ადმინისტრა ციული მისა მა რთის მოწმობა  ა ნ ცნობა სა ცხოვრებელი 
ადგილიდა ნ.  

 თუ თქვენ უკვე მოითხოვეთ სა მედიცინო დაზღვევა CPAM-ში:  

სადაზღვევო ფონდიდა ნ უკვე მიიღეთ სადაზღვევო მოწმობა . თქვენ 
უზრუნველყოფილი იქნებით სა მედიცინო დაზღვევით და  შეგიძლიათ და მატებითი 
დაზღვევითა ც ისარგებლოთ, თუ მა სზე მოთხოვნა უკვე გა ა კეთეთ. სა ნა მ 
და მატებითი დაზღვევის მოქმედების ვადა  ა მოიწურებოდეს, ა ხალი მოთხოვნის 
შესატა ნად სა სურველია იზრუნოთ ორი თვით ადრე (CMU-ს მოქმედების ვადა 
მოწმობაზე ფიგურირებს).  

სა ჭიროა რომ სადაზღვევო ფონდს გაუგზა ვნოთ თვენი დროებითი ბინადრობის 
სა ბუთი და OFPRA-ს მიერ გა ცემული სა მოქალა ქო მდგომარეობის ა მსა ხველი 
დოკუმენტები.  

შესა ბა მისად თქვენ მიიღებთ გა ნა ხლებულ მოწმობა ს ა ხალი სა იდენტიფიკ ა ციო 
ნომრით. 

ა მის შემდეგ სადაზღვევო ფონდში შეგიძლიათ ითხოვოთ დაზღვევის ბარათი 
« carte Vitale ». ეს ბარათი უფა სოა, მოწმობა ს ჩა ა ნა ცვლებს და  
მკორნალობის ნებისმიერ პროცესში უნდა წარადგინოთ.   

 

 
 სოცია ლური ს ა რგე ბელი და  ოჯა ხზე  გა თვლილი და ხმ ა რე ბ ა .  

 

თუ პირობებს ა კმა ყოფილებთ, შეიძლიათ სხვადა სხვა სოციალური დახმარებით 
სარგებლობა  (როგორიც ა რის ა ქტიური სოლიდარობის შემოსა ვალი, ა ქტივობის  
პრემია , ბინის ქირაზე დახმარება , სრულწლოვა ნი ინვალიდებისთვის 
დახმარება) და თუ ბა ვშვები გყა ვთ, ოჯა ხზე სა რგებელის მიღება.  

სოციალურ სარგებელში იგულისხმება  ფინა ნსური და ხმარება  რომელიც 
უზრუნველყოფს მინიმალურ შემოსა ვალს ა ნ და მატებითი შემოსა ვლის წყაროა 
თქვენს და სა ხმარებლად, რათა თა ვი გა ა რთვათ მა გალითად, სა ცხოვრებლის 
ხარჯების გადა ხდა ს. იგი ა გრეთვე გეხმარებათ სხვადა სხვა  ხარჯების 
უზრუნველსა ყოფად როგორიც ა რის : ბა ვშვის დაბადება, მისი შენა ხვა და 
ა ღზრდა , სა სწა ვლო წლის და წყება, ინვალიდობა და სხვა ხარჯები.  

სოციალური სა რგებელი და ოჯა ხზე გა მოყოფილი დახმარებები გა ნკუთვნილია 
მწირი შემოსა ვლის მქონე პირებზე. ა მ დახმარებებს გა სცემს ოჯა ხების 
დახმარების ფონდი რომელთა სა მსა ხურიც საფრა ნგეთის ტერიტორიაზე ა სობით 
ა რის წარმოდგენილი.  

ა მ და ხმარებებზე უფრო ვრცელი ინფორმა ციის მისა ღებად და მათი 
მოთხოვნისთვის, შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენი სა ცხოვრებელი ადგილის 
ოჯა ხების დახმა რების ფონდს (CAF-ს) ა ნ მოთხოვნა  ელექტრონულად 
გა ნა ხორციელოთ (www.caf.fr ; www.msa.fr). 

http://www.caf.fr/
http://www.msa.fr/


 თმგ2020  _____________თა ვშესაფრის მა ძიებლის გზა მკ ვლევი საფრა ნგეთში 

 

 

     

თმგ2020                     43 

 

 

ყურადღება: RSA-თი ა ნ ა ქტივობის პრემიით სარგებლობა შეგიძლიათ მოთხოვნის 
საფუძველზე. ა მ უფლებით სარგებლობის გა ნხილვა წარმოებს მხოლოდ ლტოლვილის 
სტატუსის ა ნ მეორადი მფარველობის მონიჭების შემთხვევა ში.  

 

6.5. ს ა ზღვ ა რგა რეთ მოგზა ურობა .  
 

თუ მფა რველობით სარგებლობთ და  გსურთ საფრა ნგეთის ფარგლებს გარეთ გა სვლა , 
შეგიძლიათ სა მგზა ვრო სა ბუთის მოთხოვნა  პრეფექტურა ში.  
 
ლტოლვილს, მოგენიჭებათ ხუთ წლია ნი სა მგზა ვრო სა ბუთი. გადა სა ხადის 
ოდენობა ა 45 ევრო.  
 
მეორადი მფა რველობით მოსარგებლეს, მოგენიჭებათ ოთხ წლია ნი პირადობის და 
სა მგზა ვრო სა ბუთი. გადა სა ხადის ოდენობა შეადგენს 40 ევროს. 
 
ეს სა მგზა ვრო სა ბუთები საფრა ნგეთის სა კონსულო ა ნ დიპლომატიურ 
სა მსა ხურებში ა რ გა ნა ხლდება. სა ნა მ სა მოგზაუროდ გა ემგზა ვრებოდეთ, 
იზრუნეთ სა მგზა ვრო სა ბუთის სათა ნადოდ გა ნა ხლებაზე, ისე რომ იგი მოქმედი 
იყოს თქვენი მოგზაურობის გა ნმა ვლობა ში.  
 
თუ თქვენი სა მგზა ვრო სა ბუთის მოქმედების ვადა  ა მოიწურა  (ა ნ იგი და კარგეთ, 
ა ნ მოგპარეს), და თქვენ საფრა ნგეთის საზღვრებს გარეთ იმყოფებით, უნდა  
მიმართოთ იმ ქვეყნის სა ფრა ნგეთის სა კონსულო ა ნ დიპლომატიურ სა მსა ხურებს 
სადა ც იმყოფებით, რათა მოიპოვოთ სა შვი რომელიც მოქმედი ბინადრობის 
სა ბუთის თა ნხლებით საფრა ნგეთში და ბრუნების სა შუალება ს მოგცემთ.  
 
თუ ხართ ლტოლვილის ა ნ მეორადი მფარველობის სტატუსით მოსარგებლე, 
საფრა ნგეთის ტერიტორიაზე მყოფ თქვენს ა რა სრულწლოვა ნ ბა ვშვზე გა იცემა  ერთ 
წლია ნი პირადობის და სა მგზა ვრო სა ბუთი. გადა სა ხადის ოდენობა შესადგენს 
15 ევროს.  

 

 

შეგიძლიათ თუ ა რა თქვენს ქვეყა ნა ში მოგზაურობა ? 

ეს სა მგზა ვრო სა ბუთები თქვენს ქვეყა ნა ში მიმოსვლის სა შუალება ს ა რ 
გა ძლევთ. თუ თქვენს ქ ვეყ ა ნა ში დაბრუნდებით, OFPRA-მ შესა ძლოა მიიჩნიოს 
რომ თქვენ იქ საფრთხე ა ღარ გემუქრებათ და თქვენი მფარველობა შეწყვიტოს 
(იხილეთ 6.7). 

თუმცა, გა ნსა კუთრებული გარემოებების (მა გალითად ა ხლობლის მძიმე 
ა ვადმყოფობა ა ნ გარდაცვალება) მიზეზით შეგიძლიათ პრეფექტურა ში ითხოვოთ 
მა ქსიმუმ სა მ თვია ნი ნებართვა რომელიც თქვენს ქ ვეყა ნა ში დაბრუნების 
უფლება ს მოგცემთ.  

 

6.6. მოქ ა ლა ქ ეობა .  
 

ლტოლვილად ა ღიარებულს, სტატუსის მიღებისთა ნა ვე შეგიძლიათ ითა ხოვოთ 
მოქალა ქეობა.  

თუ თქვენ მოიპოვეთ მეორადი მფარველობით სარგებლობა, მოქალა ქეობაზე 
გა ნა ცხადის შეტა ნა მდე უნდა და ა სა ბუთოთ საფრა ნგეთში 5 წლია ნი უწყვეტი 
ბინადრობა.  

მოქალა ქეობის მისა ღებად უნდა ა კმა ყოფილებდეთ სხვადა სხვა პირობებს, 
როგორიც ა რის მა გალითად, ფრა ნგული ენის ცოდნა.  
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გა ნა ცხადის შეტა ნა ხდება მოქალა ქეობის სა მსა ხურში.  

 

6.7. მფა რვ ელობის და ს ა სრული.  
 

 თაღლითობა: თუ ა ღმოჩნდა რომ მფარველობა თაღლითობის გზით მოიპოვეთ, 
OFPRA-მ შესა ძლოა მფარველობით სარგებლობა შეგიჩეროთ.  

 

 თქვენ მიიღეთ ა ხალი მოქალა ქ ეობა  რა ც სა შუალება ს გა ძლევთ რომ იყოთ 
დაცული და საფრა ნგეთის მიერ მონიჭებულ სა ერთა შორისო მფარველობა ს 
უსარგებლოს ხდის  

 

 სა შიშროება ა ღარ გელით თქვენს ქვეყ ა ნა ში: OFPRA-მ შესა ძლოა  
მიიჩნიოს რომ თქვენს სა მშობლოში სა შიშროება ა ღარ გა ქვთ და  
შესა ბა მისად, მფარველობა შეგიჩეროთ თუ:    

- თქვენი სურვილით ჩა ხვედით და იცხოვრეთ თქვენს ქვეყა ნა ში;  
- მიმართეთ თქვენი ქვეყნის ხელისუფლება ს;  
- შეინიშნა  იმ გა რემოებების მკ ვეთრი და ხა ნგრძლივი ცვლილება რა მა ც 

მფარველობის მონიჭება გა ნა პირობა.     

 

 გა მორიცხვის დებულებები : OFPRA მფარველობა ს გიჩერებთ თუ ა ღმოჩნდა 
რომ ჩა იდინეთ მშვიდობის წინა ა ღმდეგ და ნა შაული, სა მხედრო და ნა შა ული, 
ა ნ და ნა შა ული კ ა ცობრიობის წინა ა ღმდეგ, მძიმე და ნა შაული ა ნ ბრალი 
მიგიძღვით გა ერთია ნებული ერების ორგა ნიზა ციის მიზნებისა და  
პრინციპების სა წინა ა ღმდეგო ქმედება ში.  

 

 ქ ვეყნის ტერიტორიაზე თქვენი ყოფნა სერიოზულ სა ფრთხეს უქმნის 
საზოგადოებრივ წესრიგს, ქვეყნის და  საზოგადოების უსაფრთხოება ს :  

- თუ სარგებლობთ ლტოლვილის სტატუსით, მფარველობა გიჩერდებათ 
როდესა ც :  

o ა რსებობს სერიოზული მიზეზები იმის და სა შვებად რომ თქვენი 
საფრა ნგეთში ყოფნა ქვეყნის უსა ფრთხოებისთვის სერიოზულ 
საფრთხეს წარმოადგენს;    

o სა ბოლოო გადა წყვეტილებით თქვენ მსჯა ვრდებული ხართ სა ფრა ნგეთში, 
ევრო კ ა ვშირის წევრ ქვეყა ნა ში, ლიხტენშტეინში, შვეიცა რია ში, 
ნორვეგია ში ა ნ ისლა ნდია ში და ნა შაულის ჩადენისთვის, ა ნ 
ტერორისტული ა ქტის შემცველი და ნა შაულისთვის რომელიც 10 წლით 
თა ვისუფლების ა ღკეთა ს ითვალისწინებს და თქვენი ყოფნა სერიოზულ 
საფრთხეს უქმნის ფრა ნგულ საზოგადოება ს; 

- თუ სარგებლობთ მეორადი მფა რველობით, მფარველობის შეჩერება ხდება  
როდესა ც ქვეყნის ტერიტორიაზე თქვენი ყოფნა სერიოზულ საფრთხეს 
უქმნის საზოგადოებრივ წესრიგს, ქვეყნის და საზოგადოების 
უსაფრთხოება ს .  
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და ნა რთი: ს ა ჭირო მის ა მ ა რთე ბი  
 

ეს ნუსხა  ა მომწურა ვი ა რ ა რის  
 



თმგ2020  _____________თა ვშესაფრის მა ძიებლის გზა მკ ვლევი საფრა ნგეთში 

 

თმგ2020                     46 

 

1. მის ა მ ა რთე ბი ს ა ხელმწიფო მ ა ს შტა ბით 
 
 ინ სტიტუციე ბი  
 
Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) 
201, rue Carnot 
94 136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX 
tél : 01 58 68 10 10 
fax : 01 58 68 18 99 
http://www.ofpra.gouv.fr/ 
 
Cour nationale du droit d’asile (CNDA) 
35, rue Cuvier 
93 558 MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex 
tél : 01 48 10 40 00 
fax : 01 48 18 41 97 
http://www.commission-refugies.fr/ 
 
Office français de l’immigration  
et de l’intégration (OFII) 
44, rue Bargue 
75 015 PARIS 
tél : 01 53 69 53 70 
fax : 01 53 69 53 69 
http://www.ofii.fr 
 
 ს ა ე რთა შორისო ორგა ნ იზა ციე ბი  
 
Haut-Commissariat des Nations-Unies  
pour les Réfugiés (HCR) Représentation en France 
7, rue Henri Rochefort  
75017 PARIS 
Tél. : +33 (0)1 44 43 48 58 
Fax : +33(0)1 44 43 48 61 
www.unhcr.fr/fr-fr 
 
 ა სოცია ციე ბი  
 
Association des chrétiens pour l’abolition  
de la torture (ACAT) 
7, rue Georges Lardennois 
75 019 PARIS 
tél : 01 40 40 42 43 / fax : 01 40 40 42 44 
http://www.acatfrance.fr/ 
 
Act’up 
9, rue des Dunes 
75 019 PARIS 
tél : 01 75 42 81 25  
http://www.actupparis.org/ 

http://www.ofii.fr/
http://www.unhcr.fr/fr-fr
http://www.actupparis.org/
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ARDHIS 
Centre LGBT Paris-Île-de-France,  
63, rue Beaubourg, 75003 Paris  
tél : 01 43 57 21 47 
https://ardhis.org/WP3/ 
 
Amnesty International - section française 
72-76, boulevard de la Villette 
75 019 PARIS 
tél : 01 53 38 65 65 / fax : 01 53 38 55 00 
http://www.amnesty.fr/  
 
Association Primo Lévi 
107, avenue Parmentier 
75 011 PARIS 
tél : 01 43 14 88 50 / fax : 01 43 14 08 28 
http://www.primolevi.asso.fr/ 
 
Association d’accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France (APSR) 
Hôpital Sainte Anne 
1, rue Cabanis 
75 014 PARIS 
tél : 01 45 65 87 50 / fax : 01 53 80 28 19 
http://www.apsr.asso.fr 
 
Comité d’aide exceptionnelle aux intellectuels réfugiés (CAEIR) 
43, rue Cambronne 
75 015 PARIStél : 01 43 06 93 02 / fax : 01 43 06 57 04 
 
Centre d’action sociale protestant (CASP) 
20, rue Santerre 
75 012 PARIS 
tél : 01 53 33 87 50 / fax : 01 43 44 95 33 
http://www.casp.asso.fr 
 
CIMADE - Service œcuménique d’entraide 
91 rue Oberkampf 
75011 PARIS tél : 01 44 18 60 50 / fax : 01 45 56 08 59 
http://www.cimade.org 
 
Comité médical pour les exilés (COMEDE) 
Hôpital de Bicêtre 
78, rue du Général Leclerc 
BP 31 
94 272 LE KREMLIN BICÊTRE 
tél : 01 45 21 39 32 / fax : 01 45 21 38 41 
http://www.comede.org 
 
Croix rouge française 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=Amnesty+International+Paris&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecSYyS3w8sc9YamESWtOXmOM4uIKzsgvd80rySypFPLhYoOyFLj4pbj10_UNS1Ky06oMLTQYpHi5kAWkFJS4eJ_dUpQVbVLMYtQS4nyrtm3Bg9xn7oIHGk2L1QNOCfEsYpV2zM1LLS6pVPDMK0ktykssyczPS8xRCEgsyiwGAGAu0EWMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiKo9PahIrjAhWF4IUKHVaOAz4Q6RMwE3oECA0QBA&biw=1680&bih=910
http://www.amnesty.fr/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1680&bih=910&ei=2egUXZ3WOa-clwTn1ZGwAw&q=association+primo+levi+&oq=association+primo+levi+&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30j38.16768.20244..20396...0.0..0.126.2166.19j4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0i131.VF5E8K-4tP0
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98 rue Didot, 
75694 Paris Cedex 14 tél : 01 44 43 11 00 
fax : 01 44 43 11 01 
http://www.croix-rouge.fr 
 
Fédération des associations de soutien  
aux travailleurs immigrés (FASTI) 
58, rue des Amandiers 
75 020 PARIS 
tél : 01 58 53 58 53 / fax : 01 58 53 58 43 
http://www.fasti.org 
 
Forum réfugiés 
28, rue de la Baïsse - BP 1054 
69 612 VILLEURBANNE CEDEX 
tél : 04 78 03 74 45/ fax : 04 72 97 05 81 
http://www.forumrefugies.org 
 
France Terre d’Asile (FTDA) 
24, rue Marc Seguin 
75 018 PARIS 
tél : 01 53 04 39 99 / fax : 01 53 04 02 40 
http://www.france-terre-asile.org 
 
Groupe accueil solidarité (GAS) 
17, place Maurice Thorez 
94 800 VILLEJUIF 
tél : 01 42 11 07 95 / fax : 01 42 11 09 91 
http://www.gas.asso.fr/  
 
Groupe d’information et de soutien  
des immigrés (GISTI) 
3, villa Marcès 
75 011 PARIS 
tél  : 01 43 14 60 66 / fax : 01 43 14 60 69 
http://www.gisti.org 
 
Ligue des droits de l’homme (LDH) 
138, rue Marcadet 
75 018 PARIS 
tél : 01 56 55 50 10 / fax : 01 56 55 51 21 
http://www.ldh-france.org 
 
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) 
43, boulevard Magenta 
75 010 PARIS 
tél : 01 53 38 99 99 / fax : 01 40 40 90 98 
https://www.mrap.fr/  
 
Secours catholique CEDRE 
23, boulevard de la Commanderie 

http://www.gas.asso.fr/
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75 019 PARIS 
tél : 01 48 39 10 92 / fax : 01 48 33 79 70 
http://www.secours-catholique.asso.fr 
 
Service national de la pastorale des migrants (SNPM) 
58, avenue de Breteuil 
75007 PARIS tél : 01 73 36 69 47 
https://migrations.catholique.fr/ 
 

2. ა დგილობრივი მის ა მ ა რთე ბი  
 
 ე რთია ნ ი მ იმღე ბი პუნ ქ ტე ბი  
 
AUVERGE-RHONE-ALPES  

 Isère 
12 Place de Verdun, 38000 Grenoble 

 Puy-de-Dôme 
18 Boulevard Desaix, 63000 Clermont-Ferrand 

 Rhône 
106 rue Pierre Corneille, 69003 Lyon 
 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 Côte-d’Or 
51 rue de la Préfecture, 21041 Dijon 

 Doubs 
8 bis rue Charles Nodier, 25035 Besançon 

 Saône-et-Loire  
196 rue de Strasbourg, 71000 Mâcon 
 
 
 
BRETAGNE 

 Ille-et-Vilaine  
3 av. de la Préfecture, 35026 Rennes 
 
CENTRE 

 Loiret 
181 rue de Bourgogne, 45042 Orléans 
 
GRAND-EST 

 Marne 
38 rue Carnot, 51036 Châlons-en-Champagne 

 Moselle 
9 rue de la Préfecture, 57000 Metz 

 Bas-Rhin 
5 place de la République, 67073 Strasbourg  

 Haut-Rhin 
7 rue Bruat 68020 Colmar  
 
HAUTS DE FRANCE 
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 Nord 
12/14 rue Jean Sans Peur, 59039 Lille  

 Oise 
1 place de la Préfecture, 60000 Beauvais 
 
ILE-DE-FRANCE 

 Paris 
92 boulevard Ney, 75018 Paris 

 Seine-et-Marne 
12 rue des Saints Pères, 77000 Melun 

 Yvelines 
1 rue Jean Houdon, 78000 Versailles 

 Essonne 
Boulevard de France, 91000 Evry 

 Hauts-de-Seine 
167-177 avenue Joliot Curie, 92000 Nanterre 

 Seine-Saint-Denis 
13 rue Marguerite Yourcenar, 93000 Bobigny  

 Val-de-Marne 
13/15 rue Claude Nicolas Ledoux, 94000 Créteil 

 Val-d’Oise 
5 avenue Bernard Hirsch, 95010 Cergy-Pontoise 
 
NORMANDIE 

 Calvados 
Rue Daniel Huet, 14038 Caen  

 Seine-Maritime 
7 place de la Madeleine, 76000 Rouen  
 
NOUVELLE-AQUITAINE 

 Gironde 
2 esplanade Charles de Gaulle, 33000 Bordeaux 

 Vienne 
Bâtiment Haussmann, Impasse des Ecossais, 86000 Poitiers 

 Haute-Vienne 
19 rue Cruveilhier, 87000 Limoges 
 
OCCITANIE 

 Haute-Garonne 
1 place Saint-Etienne, 31038 Toulouse 

 Hérault 
34 place des Martyrs de la résistance, 34000 Montpellier 
 
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  

 Alpes-Maritimes  
17 bd du Mercantour 06200 Nice 

 Bouches-du-Rhône 
66 bis Rue Saint-Sébastien, 13006 
 
PAYS-DE-LA-LOIRE 
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 Loire-Atlantique 
6 quai Ceineray, 44035 Nantes 

 Maine-et-Loire 
Place Michel Debré, 49934 Angers 
 
OUTRE-MER (services « asile » des préfectures) 

 Martinique 
Rue Victor Sévère, 972000 Fort-de-France 

 Guadeloupe 
Grand camp, Immeuble situé à côté de la SIG, 97139 Abymes 

 Guyane 
23 rue Arago, 97300 Cayenne 

 La Réunion 
6 rue des Messageries, CS 51079 97404 Saint Denis Cedex 

 Mayotte  
BP 979 97600 Mamoudzou.  
 
 
 პრე ფე ქ ტურე ბი  
 
ALSACE  
 Haut-Rhin 

7, rue Bruat, 68 020 Colmar 
 Bas-Rhin  

5, place de la République, 67 073 Strasbourg 
 
AQUITAINE 
 Gironde 

2, esplanade Charles de Gaulle,  
33 000 Bordeaux 

 Dordogne  
2, rue Paul Louis Courier, 24 000 Périgueux 

 Landes 
24, rue Victor Hugo, 40 021 Mont-de-Marsan 

 Lot-et-Garonne 
Place de Verdun, 47 920 Agen 

 Pyrénées-Atlantiques  
2, rue du maréchal Joffre, 64 021 Pau 

 
 
AUVERGNE 
 Puy-de-Dôme 

18, boulevard Desaix,  
63 000 Clermont-Ferrand 

 Allier   
2, rue Michel de l’Hospital, 03 000 Moulins 

 Cantal 
2, cours Monthyon, 15 000 Aurillac 
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 Haute-Loire  
6, avenue du Général de Gaulle 
43 000 Le Puy-en-Velay 

 
BOURGOGNE 
 Saône-et-Loire 

196, rue de Strasbourg, 71 000 Mâcon 
 Nièvre  

40, rue de la Préfecture, 58 000 Nevers 
 Yonne  

Place de la Préfecture, 89 000 Auxerre 
 Côte d’Or  

53, rue de la Préfecture, 21 041 Dijon 
 
BRETAGNE 
 Ille-et-Vilaine   

3, avenue de la Préfecture, 35 026 Rennes 
 Côtes d’Armor  

1, place Général de Gaulle, 22 000 Saint-Brieuc 
 Finistère 

42, boulevard Dupleix, 29 000 Quimper 
 Morbihan 

24, place de la République, 56 000 Vannes 
 
CENTRE  
 Loiret 

181, rue de Bourgogne, 45 042 Orléans 
 Cher 

Place Marcel Plaisant, 18 000 Bourges 
 Eure-et-Loir  

Place de la République, 28 000 Chartres 
 Indre  

Place de la Victoire et des Alliés, 
36 000 Châteauroux 

 Indre-et-Loire  
15, rue Bernard Palissy, 37 925 Tours 

 Loir-et-Cher  
Place de la république, 41 000 Blois 

 
CHAMPAGNE-ARDENNE  
 Ardennes   

Esplanade du Palais de Justice, 
08 000 Charleville-Mézières 

 Aube 
2, rue Pierre Labonde, 10 000 Troyes 

 Haute-Marne 
89, rue Victoire de la Marne, 
52 011 Chaumont 
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 Marne  
38, rue Carnot,  
51 036 Châlons-en-Champagne 

 
FRANCHE-COMTE 
 Doubs  

8, bis Rue Charles Nodier, 2 5035 Besançon 
 Jura 

8, rue de la Préfecture, 3 9000 Lons-le-Saunier 
 Haute-Saône  

1, rue de la Préfecture, 70 013 Vesoul 
 Territoire de Belfort  

Place de la République, 90 000 Belfort 
 
GUADELOUPE 
 Palais d'Orléans, Rue Lardenoy,  

97 109 Basse-Terre 97109, Guadeloupe 
 
ILE-DE-FRANCE 
 Paris : 92, boulevard Ney, 75 018 Paris 
 Seine-et-Marne  

12, rue des Saints Pères, 77 000 Melun 
 Yvelines  

1, rue Jean Houdon, 78 000 Versailles 
 Essonne   

Boulevard de France, 91 000 Evry 
 Hauts-de-Seine  

167-177, avenue Frédéric et Irène Joliot Curie, 92 000 Nanterre 
 Seine-Saint-Denis  

1, esplanade Jean Moulin, 93 007 Bobigny 
 Val-de-Marne 

21-29, avenue du Général De Gaulle,  
94 038 Créteil cedex 

 Val d’Oise   
5, avenue Bernard Hirsch, 95 010 Cergy-Pontoise 

 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 Hérault : 34, place des Martyrs de la résistance, 34 000 Montpellier 
 Aude : 52, rue Jean Bringer,  

11 000 Carcassonne 
 Gard : 10, avenue Feuchères, 30 000 Nîmes 
 Lozère : rue du faubourg Montbel,  

48 005 Mende 
 Pyrénées-Orientales : 120, avenue Emile Roudayre, 66 000 Perpignan 
 
 
LIMOUSIN 
 Corrèze : 1, rue Souham, 19 000 Tulle 
 Creuse : 4, place Louis Lacrocq, 23 000 Guéret 
 Haute-Vienne : 1, rue de la Préfecture,  

87 000 Limoges 
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LORRAINE 
 Moselle : 9, place de la Préfecture 

570 00 Metz 
 Meuse  

40, rue du Bourg, 55 000 Bar-le-Duc 
 Meurthe-et-Moselle 

1, rue Préfet Claude Erignac, 54 000 Nancy 
 Vosges : Place Foch, 88 026 Epinal 
 
MIDI-PYRENEES 
 Haute-Garonne  

1, place Saint-Étienne, 31 038 Toulouse 
 Ariège 

2, rue de la préfecture Préfet Claude Erignac, 09 000 Foix 
 Aveyron 

7, place Général de Gaulle, 12 000 Rodez 
 Gers  

7, rue Arnaud de Moles, 32 000 Auch 
 Lot  

Cité Bessières, Rue Pierre Mendes France, 46000 Cahors 
 Hautes-Pyrénées  

Place du Général de Gaulle, 65 000 Tarbes 
 Tarn 

Place de la Préfecture, 81 013 Albi 
 Tarn-et-Garonne   

2, allée de l’Empereur, 82 013 Montauban 
 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
 Nord 

12/14, rue Jean sans Peur, 59 039 Lille 
 Pas-de-Calais  

9, esplanade Jacques Vendroux, 62 100 Calais 
 
BASSE-NORMANDIE 
 Calvados   

Rue Daniel Huet, 14 038 Caen cedex 09 
 Manche 

Place de la Préfecture, 50 002 Saint-Lô 
 Orne 

39, rue Saint-Blaise, 61 018 Alençon 
 
 
HAUTE-NORMANDIE 
 Seine-Maritime 

7, place de la Madeleine, 76 000 Rouen 
 Eure  

Boulevard Georges Chauvin, 27 000 Evreux 
 
PAYS DE LOIRE  
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 Loire-Atlantique 
6, quai Ceineray, 44 035 Nantes 

 Vendée   
29, rue Dellile, 85 009 La Roche-sur-Yon 

 Maine-et-Loire 
Place Michel Debré, 49 934 Angers 

 Mayenne  
46, rue Mazagran, 53 015 Laval 

 Sarthe  
Place Aristide Briand, 72 041 Le Mans 

 
PICARDIE 
 Oise  

1, place de la Préfecture, 60 000 Beauvais 
 Aisne 

27, rue Paul Doumer, 02 000 Laon 
 Somme  

51, rue de la République, 80 000 Amiens 
 
POITOU-CHARENTES 
 Charente  

7-9, rue de la Préfecture, 16 023 Angoulême 
 Charente-Maritime 

38, rue Réaumur, 17 000 La Rochelle 
 Deux-Sèvres 

4, rue Duguesclin, 79 099 Niort 
 Vienne   

7, place Aristide Briand, 86 000 Poitiers 
 
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 
 Bouches-du-Rhône 

66 bis, rue Saint-Sébastien, 13 006 Marseille 
 Vaucluse :  

28, boulevard Limbert, 84 000 Avignon  
 Alpes-Maritimes   

147, boulevard du Mercantour, 06 200 Nice 
 Alpes-de-Haute-Provence 

Avenue Demontzey, 04 002 Digne les Bains 
 Hautes-Alpes 

28, rue Saint-Arey, 05 000 Gap 
 Var 

Boulevard du 112e régiment d’infanterie, 
83 070 Toulon 

 
RHONE-ALPES 
 Isère   

12, place de Verdun, 38 000 Grenoble 
 Savoie  

Château des Ducs de Savoie, 
73 018 Chambéry 
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 Haute-Savoie  
Rue Louis Revon, 74 000 Annecy 

 Rhône  
106, rue Pierre Corneille, 69 003 Lyon 

 Ain  
4,5 avenue Alsace Lorraine, 01 012 Bourg en Bresse 

 Ardèche 
5, rue pierre Filliat, 07 000 Privas 

 Drôme  
3, boulevard Vauban, 26 000 Valence 

 Loire  
2, rue Charles de Gaulle, 42 022 Saint-Etienne 

 
 
 
 იმ იგრა ციის  და  ინტე გრა ციის  ფრა ნ გული ოფისის (OFII) 

ტერიტორია ლური წ ა რმომ ა დგე ნლობე ბი  
 
Direction centrale 
44, rue Bargue 
75 732 Paris Cedex 15 
tél : 01 53 69 53 70 
 
Amiens (02, 60, 80)   
275, rue Jules Barni – Bât. D 
80 000 Amiens 
tél : 03 22 91 28 99 / amiens@ofii.fr 
 
Besançon (25, 70, 39, 90)  
3, avenue de la Gare d’Eau 
25 000 Besançon 
tél : 03 81 25 14 39 / besancon@ofii.fr 
 
Bobigny (93)   
13, rue Marguerite Yourcenar 
93 000 Bobigny 
tél : 01 49 72 54 00 / Seine-saint-denis@ofii.fr 
 
Bordeaux (24, 33, 40, 47,6 4)  
55, rue Saint Sernin, 
33 002 Bordeaux Cedex 
tél : 05 57 14 23 00 / bordeaux@ofii.fr 
Caen (14, 50, 61) 
Rue Daniel Huet 
14 038 Caen Cedex 9 
tél : 02 31 86 57 98 / Caen@ofii.fr 
 
Cayenne (973 
17/19, rue Lalouette BP 245 
97 325 Cayenne 
tél : 05 94 37 87 00 / cayenne@ofii.fr 

mailto:amiens@ofii.fr
mailto:besancon@ofii.fr
mailto:Seine-saint-denis@ofii.fr
mailto:bordeaux@ofii.fr
mailto:Caen@ofii.fr
mailto:cayenne@ofii.fr
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Cergy (95)   
Immeuble « Ordinal » Rue des Chauffours,  
95 002 Cergy Pontoise Cedex 
tél : 01 34 20 20 30 / cergy@ofii.fr 
 
Clermont-Ferrand (03, 15, 63, 43)   
1, rue Assas 
63 033 Clermont Ferrand 
tél : 04 73 98 61 34 / Clermont-ferrand@ofii.fr 
 
 
Créteil (91, 94) 
13/15, rue Claude Nicolas Ledoux 
94 000 Créteil 
tél : 01 41 94 69 30 / creteil@ofii.fr 
 
Dijon (21, 58, 71, 89)  
Cité administrative Dampierre 
6, rue du Chancelier de l’Hospital 
21 000 Dijon 
tél : 03 80 30 32 30 / dijon@ofii.fr 
 
Grenoble (74, 38, 73  
Parc Alliance - 76, rue des Alliés 
38 100 Grenoble 
tél : 04 76 40 95 45 / grenoble@ofii.fr 
 
Lille (59, 62)  
2, rue de Tenremonde 
59 000 Lille  
tél : 03 20 99  98 60 / lille@ofii.fr 
 
Limoges (23, 19, 87)   
19, rue Cruveihier 
87 000 Limoges 
tél : 05 55 11 01 10 / limoges@ofii.fr 
 
Lyon (01, 07, 26, 42, 69)  
7, rue Quivogne 
69 286 Lyon Cedex 02 
Tél : 04 72 77 15 40 / Lyon@ofii.fr 
Marseille (13, 20, 04, 05, 83, 84)   
61, boulevard Rabatau 
13 295 Marseille Cedex 08 
tél : 04 91 32 53 60 / Marseille@ofii.fr 
 
Antenne Mayotte OFII (976)   
N15 Espace Coralium, RN1 – CS 80058 Kaweni, 97 600 Mamoudzou 
tél : 02 069 62 23 54 / mayotte@ofii.fr 

mailto:cergy@ofii.fr
mailto:creteil@ofii.fr
mailto:dijon@ofii.fr
mailto:grenoble@ofii.fr
mailto:lille@ofii.fr
mailto:limoges@ofii.fr
mailto:Lyon@ofii.fr
mailto:Marseille@ofii.fr
mailto:mayotte@ofii.fr
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Melun (77)   
2 bis, avenue Jean Jaurès 
77 000 Melun 
tél : 01 78 49 20 00 / Melun@ofii.fr 
 
Metz (54, 55, 57, 88)   
2, rue Lafayette 
57 000 Metz 
tél : 03 87 66 64 98 / metz@ofii.fr 
 
 
Montpellier (30, 34, 48, 66)  
Le Régent - 4, rue Jules Ferry 
34 000 Montpellier 
tél : 04 99 77 25 50 / montpellier@ofii.fr 
 
Montrouge (92, 78)   
221, avenue Pierre Brossolette 
92 120 Montrouge 
tél : 01 41 17 73 00 / montrouge@ofii.fr 
 
Nantes (44, 53, 49, 72, 85)   
93 bis, rue de la Commune de 1871 
44 400 Rezé 
tél : 02 51 72 79 39 / nantes@ofii.fr 
 
Nice (06)   
Immeuble SPACE- Bât. B 
11, rue des Grenouillères 
06 200 Nice 
tél : 04 92 29 49 00 / nice@ofii.fr 
 
Orléans (18, 28, 36, 37, 45, 41)   
4, rue de Patay 
45 000 Orléans 
tél : 02 38 52 00 34 / orleans@ofii.fr 
 
Paris (75)   
48, rue de la Roquette 
75 11 Paris 
tél : 01 55 28 19 40 / paris@ofii.fr 
 
Pointe-à-Pitre (971, 972) 
Immeuble Plazza - Boulevard Chanzy 
97 110 Pointe à Pitre 
tél : 05 90 90 01 83 / guadeloupe@ofii.fr 
 
Poitiers (16, 17, 79, 86) 
86, avenue du 8 Mai 1945 
86 000 POITIERS 
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tél : 05 49 62 65 70 / reims@ofii.fr 
 
Reims (08, 10, 51, 52)  
26/28, rue Buirette 
51 100 Reims 
tél : 03 26 36 97 29 / reims@ofii.fr 
 
Rennes (22, 29, 35, 56)   
8, rue Jean Julien Lemordant 
35 000 Rennes 
tél : 02 99 22 98 60 / rennes@ofii.fr 
 
La Réunion (974)   
Préfecture de la Réunion, Place du Barachois 
97 405 Saint Denis Cedex 
tél : 02 62 40 75 69 / ofii-reunion@ofii.fr  
 
Rouen (27,76)   
Immeuble Montmorency 1 
15, place de la Verrerie 
76 100 Rouen 
tél : 02 32 18 09 94 / rouen@ofii.fr 
 
Strasbourg (67,68)  
4, rue Gustave Doré - CS 80115 
67 069 Strasbourg Cedex 
tél : 03 88 23 30 20 / strasbourg@ofii.fr 
 
Toulouse (09, 12, 19, 23, 32, 31, 65, 87, 46, 81, 82) 
7, rue Arthur Rimbaud, CS 40310 
31 203 Toulouse Cedex2 
tél : 05 34 41 72 20 / toulouse@ofii.fr 
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