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ძირითადი ცნებები 

რას ითვალისწინებს საერთაშორისო დაცვა 

საერთაშორისო დაცვის მიზანია შესთავაზოს დაცვა იმ პირებს, რომლებმაც დატოვეს 

წარმოშობის ქვეყანა, მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი აგრეთვე  საზღვარგარეთ ყოფნისას 

ვერ შეძლეს სამშობლოში დაბრუნება, ეს არ გულისხმობს ეკონომიკურ მიზეზებს.  

საერთაშორისო დაცვის აღიარება ხდება ლტოლვილის სტატუსით ან სუბსიდირული 

უფლებით, თუმცა შესაძლებელია არ მოხდეს აღიარება ზემოთ ნახსენები უფლებით, მაგრამ 

მოხდეს ქვეყანაში ცხოვრების უფლების აღიარება ჰუმანიტარული სტატუსით, ეს პროცესი 

განხორციელდება საერთაშორისო დაცვის პროცედურის გავლით.  
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რასა

ეროვნება

რელიგია 

პოლიტიკური შეხედულებები

ეკუთვნის სოციალურ ჯგუფს

გენდერი

სექსუალური ორიენტაცია

ლტოლვილის სტატუსი 

1951 წლის ჟენევის კონვენცია ადგენს, რომ ლტოლვილის სტატუსი ენიჭება პირს, 

რომელსაც აქვს ”საფუძვლიანი საშიშროება და მის მიმართ დევნის მიზეზები, ეს იქნება რასა, 

რელიგია, ეროვნება, ის ეკუთვნის კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფს თუ აქვს განსხვავებული 

პოლიტიკური შეხედულებები. აგრეთვე, როდესაც პირი იმყოფება წარმოშობის ქვეყნის 

გარეთ და გარკვეული საშიშროებიდან გამომდინარე არ სურს ან არ შეუძლია მოითხოვოს 

ამა თუ იმ ქვეყნის მფარველობა.„  

                                  

 

 

 

მოტივი 

იმისათვის, რომ პირი ჩაითვალოს ლტოლვილად, საფუძვლიანად უნდა იქნეს 

წარმოადგენილი მის მიმართ დევნის საფრთხე, ანუ ზემოთ მითითებული ჩამონათვალიდან 

ერთ-ერთი. 

მნიშვნელობა არ აქვს დევნა ხდება ამ ჩამონათვალიდან  ერთი, ორი ან მეტი მიზეზით. ხშირ 

შემთხვევაში განმცხადებელი თავად უგულებელყოფს დევნის მოტივებს, რადგანაც იგი 

გარკვეული საშიშროების მსხვერპლია, ვალდებული არ არის, თუმცა მისი მდგომარეობის 

გასაანალიზებლად ძალზედ მნიშვნელოვანია არსებული მიზეზების დეტალურად 

დასაბუთება.  
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საფრთხისგან გამოწვეული საფუძვლიანი საშიშროება.

რეალურად არსებული დევნა.

კანონთან დაკავშირებული გარკვეული მოტივი. 
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✓ მნიშვნელოვანი განმარტება1 

რასა: კონცეფცია რასა უნდა გვესმოდეს მისი ფართო გაგებით, რომელიც ეხება ყველა 

ეთნიკურ ჯგუფს, რომელსაც ჩვეულებრივ უწოდებენ "რასას". 

თუ რასობრივი დისკრიმინაციის გამო, ადამიანის პირადი ღირსება ირღვევა იმდენად, 

რამდენადაც იგი არ შეესაბამება ელემენტარულ და განუყოფელ ადამიანის უფლებებს, ეს 

უფლებას იძლევა მიენიჭოს ლტოლვილის სტატუსი. 

ესპანეთის თავშესაფარის კანონის 7.1. ა. პუნქტში) ნათქვამია, რომ "რასის კონცეფცია 

მოიცავს კერძოდ, ფერს, წარმოშობას ან გარკვეულ ეთნიკურ ჯგუფს". 

ეროვნება: ესპანეთის თავშესაფარის კანონის 7.1. ც. პუნქტით) ნათქვამია, რომ ”ეროვნების 

კონცეფცია არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამა თუ იმ სახელმწიფოს მოქალაქეობით", არამედ 

მათი კულტურული, ეთნიკური, ლინგვისტური, ასევე მისი საერთო გეოგრაფიული ან 

პოლიკური დამოკიდებულებით სხვა სახელმწიფოს მოსახლეობასან. 

რელიგია: ესპანეთის თავშესაფარის კანონის 7.1. ბ. პუნქტით) ნათქვამია, რომ ”რელიგიის 

კონცეფცია მოიცავს, კერძოდ, თეისტური, არა თეისტური და ათეისტური რწმენას, მოქმედს 

თუ აკრძალულს, იქნება ეს ინდივიდუალური თუ საზოგადოებრივი ფორმით, ასევე 

რელიგიური ხასიათის გამომხატველი მოქმედება, რომელიც ნებისმიერ რელიგიურ 

რწმენაზეა დაფუძნებული. 

პოლიტიკური შეხედულებები: განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები 

საზოგადოებრივ ძალაუფლებასთან, თავისთავად არ ამართლებს ლტოლვილის სტატუსის 

მოთხოვნას, თავშესაფარის მოთხოვნის განაცხადი შეუძლია წარმოადგინოს პირმა, 

რომელსაც პოლიტიკური შეხედულებების გამო აქვს დევნის საშიშროება, რაც გულისხმობს, 

რომ განმცხადებელ პირს აქვს განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრებები, კრიტიკულია 

ხელისუფლების პოლიტიკური მეთოდების მიმართ, რამაც ხელისუფლების მხრიდან პირის 

მიმართ დევნის საშიშროება გამოიწვია. 

(ესპანეთის  თავშესაფარის კანონის 7.1. დ. პუნქტით) ნათქვამია, რომ ”პოლიტიკური 

მოსაზრებების კონცეფცია მოიცავს, კერძოდ, მოსაზრებებს, იდეებს ან რწმენას იმ ასპექტში, 

რომელიც უკავშირდება დევნას ძალაუფლების მქონე პირების მხრიდან სხვადასხვა 

პოლიტიკური მეთოდების გამოყენებით, იმის და მიუხედავად განმცხადებელმა იმოქმედა, 

თუ არა მათი მოსაზრებების და იდეების გათვალისწინებით. 

სოციალურ ჯგუფს მიკუთვნება: “გარკვეული სოციალური ჯგუფი"  მოიცავს, საერთო 

ჩვევების ან სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანებს. დევნილი პირი ხშირ შემთხვევაში 

 
1 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7575.pdf 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7575.pdf
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სავარაუდო  შიშს განიცდის სხვა ადამიანების მხრიდან, მაგალითად მისი რასა, ეროვნების 

ან რელიგიის გამო. 

ესპანეთის თავშესაფრის კანონი თავის 7.1.ე მუხლში) აღიარებს ამ მოტივის არსებობას 

შემდეგი ტერმინებით: ა) როდესაც ინტეგრირებულ პირებს საერთო თანდაყოლილი წესები 

ან  მათთვის დამახასიათებელი რწმენა აქვთ, რომლის, რაც იმდენად ფუნდამენტურია მათი 

იდენტურობის ან ცნობიერებისათვის, რომ მათთვის ამის უარყოფა შეუძლებელია. ბ) 

როდესაც ჯგუფს ახასიათებს განსხვავებული იდენტურობა ქვეყანაში და იმ ქვეყნისთვის, 

რომელშიც იმყოფებიან ისინი განსხვავებულნი არიან გარშემო მყოფი საზოგადოებისთვის, 

ან ძალაუფლების მქონე  პირის ან პირებისათვის,  

გენდერი: უპირველესად, დევნილის კონცეფცია საერთაშორისო დაცვის (აზულის) 

მოთხოვნის უფლებით იმ ასპექტში, როგორიცაა გაუპატიურების მძიმე შემთხვევა 

შეკავებული ან სისტემატიური სახით, დევნა ეხება ადამიანის სქესობრიობას რაც ადამიანის 

უფლებების სერიოზული დარღვევაა, აქ სოციალური როლი განსაკუთრებულია, აგრეთვე 

შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს ლტოლვილის სტატუსის აღიარებას.  

გენდერული იდენტობა და სექსუალური ორიენტაცია: ანალოგიურად, როდესაც დევნა 

გამოწვეულია ადამიანის სექსუალური ორიენტაციის ან გენდერული იდენტობის ფონზე, ეს 

არის მახასიათებელი, რომელიც "განსაკუთრებულ სოციალურ ჯგუფს განეკუთვნება".  

✓ მნიშვნელოვანი განმარტება2 

დაფუძნებული შიში: რადგან შიშის კონცეფცია სუბიექტურია, მოცემული განმარტება 

გულისხმობს სუბიექტურობას პიროვნებაში, რომელიც ითხოვს ლტოლვილად ცნობის 

სტატუსს, ამრიგად ლტოლვილის სტატუსის დადგენა პირველ რიგში მოითხოვს 

პიროვნების განაცხადის შეფასებას, ამასთან პირის განაცხადი არ შეიძლება განიხილოს 

აბსტრაქტულად, არამედ უნდა იქნეს განხილული სიტუაციის შესაბამისობის კონტექსტში. 

პირის წარმოშობის ქვეყანაში არსებული ვითარება მნიშვნელოვანი ელემენტია სანდოობის 

შეფასების მიზნით.  

დევნა: ნებისმიერი მიზეზი რაც პიროვნებისთვის საფრთხეს წარმოადგენს, ეს იქნება 

სიცოცხლე, თავისუფლება, რასა, რელიგია, ეროვნება, გარკვეული სოციალური დაჯგუფება 

ან პოლიტიკური შეხედულება, ეს ყოველთვის ნიშნავს დევნას. ადამიანის უფლებების სხვა 

სერიოზული დარღვევები, აღნიშნული მიზეზის გამო, აგრეთვე წარმოადგენს დევნას. 

ადამიანებს, რომლებსაც არ განუცდიათ ზემოთ აღნიშნული ხასიათის საფრთხე, ამ 

განსხვავებიდან გამომდინარე ისინი არ ითვლებიან დევნილებად. მხოლოდ 

განსაკუთრებულ გარემოებებში ჩაითვლება დისკრიმინაცია დევნად, ეს ის შემთხვევებია 

როცა დისკრიმინაციამ განსაკუთრებული ხასიათის ზიანი მიაყენა პიროვნებას.  

 

2 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7575.pdf  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7575.pdf
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პირის მიმართ სამუდამო პატიმრობა ან სასიკვდილო 
განაჩენი.

წარმოშობის ქვეყანაში პირის წამება და მის მიმართ 
არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობა.

საერთაშორისო ან შიდა კონფლიქტის მდგომარეობიდან 
გამოწვეული მუქარა “სიცოცხლე ან ინტეგრაცია„, არსებული 
სერიოზული საფრთხე იმ მოქალაქეების მხრიდან, რომლებიც 
ადამიანების მიმართ განურჩეველი ძალადობით მოქმედებენ.

სუბსიდირული დაცვა 

სუბსიდირული დაცვა ენიჭებათ იმ პირებს, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებს ლტოლვილობის 

სტატუსის მინიჭებისათვის განსაზღვრულ კრიტერიუმებს, მაგრამ რეალურ რისკს 

წარმოადგენს მათი წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება.  

მაგალითად:  

 

 

 

 

ჰუმანიტარული მიზეზები 

საერთაშორისო დაცვის კანონის გათვალისწინებით, პირს ენიჭება ქვეყანაში ცხოვრების 

უფლება ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების გზით, რაც ზემოთ აღნიშნული 

სუბსიდირების სტატუსისაგან განსხვავებულია:   

 

 

ჰუმანიტარულ 
მიზეზებს 
წარმოადგენს:

არსებობს მძიმე დაავადება, რომელიც მოითხოვს 
სპეციალიზებულ სამედიცინო მომსახურებას, რაც არ 
არის ხელმისაწვდომი პირის წარმოშობის ქვეყანაში.

როდესაც, განმცხადებელი პირის წარმოშობის 
ქვეყანაში გადაყვანა საშიშროებას წარმოადგენს 
მისთვის, ან მისი ოჯახის წევრებისათვის.
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საერთაშორისო დაცვის პროცედურა 

საერთაშორისო დაცვის განაცხადი 

 

 

იმისათვის რომ განაცხადი შეიტანოთ 

საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნით 

ბარსელონაში, ვიზიტი უნდა დაინიშნოს 

ინტერნეტით. 

https://sede.administracionespublicas.gob.es  

 

ამ ფორმით, განმცხადებელი პირი დანიშნავს 

ვიზიტს, რომლის მეშვეობით შეძლებს 

გამოხატოს საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნის 

სურვილი. 

 

იმ შემთხვევაში, თუ პირს არ შეუძლია ან არ 

სურს დაესწროს მის მიერ დანიშნულ ვიზიტს, 

მან ეს ვიზიტი უნდა გააუქმოს უახლოეს 

დღეებში, ვებ გვერდის ან ტელეფონის 

საშუალებით. 

93.520.30.85 

93.290.29.85 

barcelona.bped@policia.es 

 

 დანიშნული ვიზიტის დღეს, პირს მიეცემა 

საერთაშორისო დაცვის სურვილის გამოთქმა და 

განაცხადის წარდგენის საშუალება.  

ამ დოკუმენტზე, უკვე ჩანიშნულია ინტერვიუს   

(ანუ განაცხადის ოფიციალიზაცია) დღე, 

ადგილი, თქვენი პირადი მონაცემები, თქვენი 

ფოტოსურათი და ის დოკუმენტები, რომლებიც 

უნდა წარადგინოთ დანიშნული ინტერვიუს 

დღეს.  

ეს დოკუმენტი ახდენს ყველა სახის უკან 

გაბრუნების ნებისმიერი პროცედურის 

პარალიზებას.  

https://sede.administracionespublicas.gob.es/
mailto:barcelona.bped@policia.es
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განაცხადის ფორმალიზაცია 

საერთაშორისო დაცვაზე განაცხადის განხორციელება ხდება ინტერვიუს სახით, რომელშიც 

(მონათხრობი) ქრონოლოგიის დაცვით, დეტალურად იქნება წარმოდგენილი წარმოშობის 

ქვეყნის დატოვების მიზეზები, უნდა წარმოადგინოთ პირადობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტები, სხვა სახის დოკუმენტები და განაცხადთან ერთად იქონიოთ დასაბუთებული 

მტკიცებულებები. 

 

 

ინტერვიუს ჩაბარებაზე პასუხისმგებელი პირები გაცნობებენ: 

✓ იმის შესახებ, თუ როგორ შეადგინოთ მიმართვა, რა არის თქვენი უფლებები და 

ვალდებულებები. 

✓ ACNUR– ს და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან (ONG) დაკავშირების 

შესაძლებლობა. 

✓ თანამშრომლობა დაინტერესებულ მხარეებთან, რათა ჩამოყალიბებული იქნეს 

ფაქტები, თქვენს მიერ წარმოდგენილ განაცხადში.    

განაცხადი

საიდენტი

ფიკაციო 
დოკუმენტი

ინტერვიუ

მონათხრობი 

საცდელი 
დოკუმენტი
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ინტერვიუ

 

 

პირადი ინფორმაცია

• განათლების დონე, პროფესია და განმცხადებლის ბოლო საცხოვრებელი ადგილი 
წარმოშობის ქვეყანაში.

• ასევე უნდა იყოს წარმოდგენილი განმცხადებლის პირადი დოკუმენტაცია (თუ მას 
ეს აქვს ) პასპორტი, ვიზა, პირადობის მოწმობა ან სხვა ტიპის პერსონალური ან / და 
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

• წარმოადგინოს შეტყობინებების მისამართი ესპანეთში.

ოჯახის შესახებ ინფორმაცია

• უნდა წარმოადგინოს ქორწინების ან განქორწინების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი.

• მონაცემები უნდა იყოს მიწოდებული, აგრეთვე უახლოესი ნათესავების (მამის, 
დედის, ძმის, მეუღლის და შვილების)  მათ შორის იმ ნათესავების ჩათვლით, 
რომლებიც ცხოვრობენ ესპანეთში ან ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში.

სამგზავრო მარშრუტი

• აუცილებელია მიუთითოთ წარმოშობის ქვეყნიდან გამგზავრების დღე და 

ადგილი, სატრანზიტო ქვეყნები, ესპანეთში შესვლის დღე, დრო და გამოყენებული 

სატრანსპორტო საშუალებები.

• მიუთითეთ, აქამდე მოითხოვეთ თუ არა საერთაშორისო დაცვა ესპანეთში ან სხვა 
ქვეყანაში.

საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნის მიზეზები

• მნიშვნელოვანია მომხდარის დეტალურად ახსნა და ქრონოლოგიურად დალაგება.

• შეგიძლიათ წარმოადგინოთ საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნის მიზეზების 
დამამტკიცებელი დოკუმენტაცია.

საერთაშორისო დაცვაზე განაცხადის შეტანის დოკუმენტის გაცემა და თითის 
ანაბეჭდები.
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საერთაშორისო დაცვის პროცედურა, ეტაპები   

 

✓ პროცედურა: პირველი ეტაპი - პროცედურის დაშვება. 

განაცხადის წარდგენიდან ერთი თვის განმავლობაში, განმცხადებელ პირს ეცნობება 

მიღებულია თუ არა მისი მოთხოვნა, ერთი თვის შემდეგ თუ განმცხადებელ პირს არ 

დაუკავშირდა თავშესაფრისა და ლტოლვილთა ოფისი, გასაგებად ჩაითვლება, რომ იგი 

მიღებულია განსახილველად. 

განაცხადის მიღებიდან 5 თვის შემდეგ (ანუ მთლიანად ექვსი თვის შემდეგ), პირი 

ავტომატურად მიიღებს ესპანეთში მუშაობის ნებართვას რაც გაგრძელდება  3 თვის 

განმავლობაში (მთლიანად ცხრა თვე), ამის შემდეგ ბარათი უნდა განახლდეს. 

განაცხადის არ მიღების შემთხვევაში შესაძლებელია მისი აპელაცია (გასაჩივრება), ამიტომ 

გირჩევთ მიმართოთ SAIER– ის იურიდიულ კონსულტაციას რაც შეიძლება მოკლე დროში.  

✓ პროცედურა: მეორე ეტაპი - ინსტრუქცია.  

განაცხადის მიღების  შემთხვევაში, მოხდება მისი სიღრმისეული განხილვა. 

საერთაშორისო უფლებათა მოთხოვნის შესახებ, განაცხადების განმხილველ ორგანოს 

წარმოადგენს მადრიდის თავშესაფრისა და ლტოლვილთა (OAR). ოფისი.  

 

✓ პროცედურა: მესამე ეტაპი - რეზოლუციის ეტაპი.  

განაცხადის მიღების შემდეგ, ინსტრუქტორის მიერ შედგენილი ინფორმაცია გადაეგზავნება 

თავშესაფრისა და ლტოლვილთა (CIAR) უწყებათაშორისი კომისიის წარმომადგენლებს მისი 

რეზოლუციისთვის. 

ბოლო გადაწყვეტილებას ხელს აწერს შინაგან საქმეთა მინისტრი.  

პირველი
ეტაპი    

• აღიარება.

მეორე 
ეტაპი

• ინსტრუქცია.

მესამე 
ეტაპი

• რეზოლუცია.
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პროცედურა: რეზოლუციის ეტაპი. 

 

უფლებები, დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში: 

✓ გრძელვადიანი ცხოვრების და მუშაობის უფლება. 

✓ სამგზავრო და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემა. 

✓ თავისუფალი გადაადგილება. 

✓ საერთაშორისო დაცვაზე უარყოფითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, მაგრამ 

ჰუმანიტარული მიზეზით ბინადრობის ნებართვის მინიჭებით, 

გაიცემა ბინადრობის და მუშაობის უფლება ერთი წლის ვადით. 

 

დადებითი
გადაწყვეტილება

ლტოლვილის
სტატუსი

სუბსიდირება

უფლებები

უარყოფითი
გადაწყვეტილება

რესურსი.

შანსი იმიგრაციის გავლით

საერთაშორისო დაცვის უარყოფითი  
პასუხი. ბინადრობის უფლება 

ჰუმანიტარული სტატუსის გზით. 

სავალდებულო 
ქვეყნის

ტერიტორიის 
დატოვება.

დაზარალებულ პირს 

შეუძლია მიმართოს 

იურიდიულ 

კონსულტაციას SAIER- ში 

უახლოეს პერიოდში. 
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განმცხადებელი პირის დოკუმენტი  

 

 

საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნის 

სურვილის გამოხატვა განაცხადის 

წარდგენის სახით 

 

ამ დოკუმენტში უკვე დანიშნულია დღე და ადგილი, 

სადაც ჩატარდება ინტერვიუ (განაცხადის 

ფორმალიზება), აგრეთვე დაინტერესებული პირის 

პირადი მონაცემები, ფოტოსურათი და ის 

დოკუმენტები, რომლებიც ინტერვიუს დღეს უნდა 

იყოს წარმოდგნილი. 

 

საერთაშორისო დაცვაზე შეტანილი 

განაცხადის საპრეზენტაციო დოკუმენტი 

ინტერვიუს დასრულების შემდეგ, გაიცემა 

დოკუმენტი ეს არის დოკუმენტი, რომელიც პირს  

განსაზღვრავს როგორც საერთაშორისო დაცვის 

განმცხადებელს.  დოკუმენტის ხანგრძლივობაა ერთი 

თვე, რაც გაგრძელებადია შემდეგი 8 თვის 

განმავლობაში. 

ეს არის დროებითი დოკუმენტი, ამასთან 

პარალელურად მიმდინარეობს პირის მიერ 

წარმოდგენილი განაცხადის შესწავლა. განაცხადის 

მიღებიდან ექვსი თვის შემდეგ, ეს დოკუმენტი 

იძლევა მუშაობის ნებართვას. 

 

წითელი ბარათი 

ეს არის დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს, რომ 

საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნაზე განმცხადებელ 

პირს ენიჭება სახელმწიფო ტერიტორიაზე 

ცხოვრების და მუშაობის უფლება, რაც 

განისაზღვრება ექვსი თვის ვადით. 

ეს გახლავთ დროებითი დოკუმენტი. ამავდროულად 

ხდება პირის მიერ წარდგენილი განაცხადის 

შესწავლა. 
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განმცხადებლის 
უფლებები პროცედურის
დამუშავების პროცესში

განმცხადებლის
ვალდებულებები

პროცედურის
დამუშავების პროცესში

შეატყობინოთ თქვენი მისამართი
ესპანეთში.

საჭიროების შემთხვევაში 
გამოცხადდეთ ხელისუფლების

წარმომადგენლებთან.

ითანამშრომლოთ ესპანეთის
ხელისუფლების 

წარმომადგენლებთან. რაც 
შეიძლება მოკლე  დროში,
დეკლარაციასთან ერთად 

წარმოადგინოთ ის ელემენტები, 
რაც თქვენი მოთხოვნის 

განსახილველად  
ფუნდამენტურია.

მისცეთ ბიომეტრიული
მონაცემების (თითის ანაბეჭდების)

აღების, ფოტოგრაფირების
საშუალება და თქვენს მიერ 

მიცემული დეკლარაციის ჩაწერის 
(ვიდეო, აუდიო) უფლება.

ესპანეთში ყოფნის უფლება.

უფასო იურიდიული მომსახურება 
და თარჯიმანი, აგრეთვე  

სანიტარული და სოციალური 
მომსახურეობა.

დაუკავშირდეს ACNUR-ს.

დოკუმენტის მქონე
საერთაშორისო დაცვის

განმცხადებელ პირს, ნებისმიერ 
დროს აქვს უფლება გაეცნოს

ფაილის შინაარსს.

მოვალეობები და ვალდებულებები 
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სინთეზი 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCEM– ის მიერ 

მომზადებული 

სქემა გადაეცა 

ბარსელონას 

საკრებულოს 

მომსახურებას, 

საერთაშორისო 

დაცვის 

იურიდიული 

კონსულტაცი 

ისთვის. 
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დაცვის 
მფლობელის 

მხრიდან 
განაცხადი 
OAR-ში.

მითითება, 
ინსტრუქცია 

OAR-ის 
მხრიდან.

ოჯახის წევრის 
მიერ 

ოფიციალური 
განაცხადი 
ესპანეთის 
საელჩოში.

სავიზო 
განაცხადი 
ესპანეთის 
საელჩოს 
მიმართ.

პასუხისმგებელი
პირი

დაცვის 
მფლობელი  

არასრულწლოვანი 
18 წლამდე

სრულწლოვანი 18 
წლის ზევით

მეუღლის (ცოლი ან 
ქმარი) ანალოგიური 
ურთიერთობის პირი

ოჯახის სხვა 
წევრები

ოჯახური მთლიანობის შენარჩუნება 

კანონმდებლობა ადგენს პროცედურას ოჯახური მთლიანობის, მისი აღდგენის და 

შენარჩუნების მიზნით, ლტოლვილებისა და სუბსიდირული უფლების ბენეფიციართა 

ოჯახის წევრების მიმართ, რომლებიც დარჩნენ წარმოშობის 

ქვეყანაში, კანონმდებლობა მათი ოჯახური თანაცხოვრების 

უფლების გარანტიას იძლევა.  (ოჯახის შემოერთების უფლება). 

 

 

 

 

 

ბენეფიციარ პირს შეუძლია 

შემოერთება:  

✓ მტკიცებულება, რომ არასრულწოვნები დამოკიდებულნი არიან ოჯახის 

პასუხისმგებელ პირზე. 

✓ მტკიცებულება, მეუღლის (ცოლი ან ქმარი) ან ანალოგიური პირი, რომელიც 

დაკავშირებულია ემოციური და თანაცხოვრების ურთიერთობით. 

✓ ლტოლვილებისა და სუბსიდირული უფლების ბენეფიციარის ოჯახის 

თანამცხოვრები სხვა წევრები მათი წარმოშობის ქვეყანაში, რომლებიც მათზე 

არიან დამოკიდებულნი. მტკიცებულება წარმოშობის ქვეყანაში ბოლო უახლოესი 

თანაცხოვრების არსებობით.   

 

პროცედურა 

 


