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ხშირად დასმული კითხვები  საერთაშორისო დაცვის რეგულარიზაციის 
სქემასთან დაკ ავშირებით 

ნაწილი 1. ზოგადი დეტალები 

1.1 რას წარმოადგენს ეს სქემა? 

1.2 რატომ გამოაცხადა ხელისუფლებამ ეს სქემა? 

 
ნაწილი 2. ვინ აკ მაყოფილებს ამ სქემის პირობებს? 

2.1 როგორ უნდა დავაკ მაყოფილო ამ სქემაში ჩართვის პირობები?  

2.2 საჭიროა თუ არა რომ ჩემმა ოჯახის წევრებმა ცალკ ე შეავსონ განაცხადი?  

2.3. მე ვაკ მაყოფილებ რამდენიმე ზემოთ ხსენებულ კრიტერიუმს , მაგრამ არა ყველას. ჩემს 
განაცხადს მაინც დააკ მაყოფილებენ?   

2.4. მე ვარ საერთაშორისო დაცვის აპლიკ ანტი, რომელიც აკ მაყოფილებს ყველა კრიტერიუმს , 
მაგრამ მყავს შვილი (ან შვილები), რომელსაც საერთაშორისო დაცვის პროცესში 
რეგისტრაცია არ გაუვლია. მას (ან მათ) შეუძლია დააკ მაყოფილოს ამ სქემაში ჩართვის 
პირობები? 

2.5. მე ვარ საერთაშორისო დაცვის აპლიკ ანტი, რომელიც აკ მაყოფილებს ყველა კრიტერიუმს , 
მაგრამ მყავს მეუღლე/პარტნიორი, რომელიც კრიტერიუმებს  არ აკ მაყოფილებს. მას 
შეუძლია დააკ მაყოფილის ამ სქემაში ჩართვის პირობები?  

2.6. ვაკ მაყოფილებ თუ არა სქემის პირობებს, თუ დავტოვე ქვეყანა  როდესაც ვიყავი 
საერთაშორისო დაცვის აპლიკ ანტი?  

2.7 შემიძლია თუ არა განაცხადის შევსება იმ შემთხვევაში, თუ მაქვს აქტიური 
დეპორტაციის ორდერი?  

2.8 შემიძლია თუ არა განაცხადის შევსება იმ შემთხვევაში, თუ მიღებული მაქვს 
დეპორტაციის ორდერი, 1999 წლის იმიგრაციის აქტის მე-3(6) სექციის მიხედვით?  

2.9 შემიძლია თუ არა განაცხადის შევსება იმ შემთხვევაში, თუ მივიღე უარყოფითი პასუხი 
საერთაშორისო დაცვის აპლიკ აციაზე და აგრეთვე მაქვს ძალაში მყოფი დეპორტაციის 
ორდერი? 

2.10. შემიძლია თუ არა განაცხადის შევსება გრძელვადიანი არადოკ უმენტირებული 
მიგრანტების რეგულარიზაციის სქემისა და ამ სქემის ქვეშ ერთდროულად?  

2.11 ჩემი IPAT-ის (საერთაშორისო დაცვის საჩივრების ტრიბუნალი) განაცხადი განხილვის 
პროცესშია  და მაქვს მუშაობის უფლება შრომის ბაზარზე წვდომის უფლების (LMAP) 
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მიხედვით. მე აგრეთვე შევავსე განაცხადი არადოკ უმენტირებული მიგრანტების 
საერთაშორისო დაცვის სქემაში, დარჩენის უფლების შეძენის მიზნით. იმ შემთხვევაში, თუ 
ჩემს IPAT განაცხადთან დაკ ავშირებით გადაწყვეტილება მიიღეს და იგი უარყოფითი 
აღმოჩნდა საერთაშორისო დაცვის ოფისიდან მიღებული რეკ ომენდაციის მსგავსად, 
დავკ არგავ თუ არა მუშაობის უფლებას სანამ ველოდები გადაწყვეტილებას 
არადოკ უმენტირებული მიგრანტების საერთაშორისო დაცვის სქემასთან დაკ ავშირებით?  

ნაწილი 3. სააპლიკ აციო პროცესი  

3.1 როდის შემიძლია აპლიკ აციის/განაცხადის შევსება?  

3.2 როგორ უნდა შევავსო განაცხადი?  

3.3. არსებობს თუ არა გადასახადი აპლიკ აციასთან დაკ ავშირებით?  

3.4  მივიღებ თუ არა რაიმე სახის შეტყობინებას როდესაც შევავსებ განაცხადს?  

3.5  რამდენი ხანია საჭირო განაცხადის დასამუშავებლად?  

3.6. როგორ უნდა დავუკ ავშირდე სდო-ს, რათა მივიღო ინფორმაცია ჩემს 
აპლიკ აციასთან/განაცხადთან დაკ ავშირებით?  

3.7. რატომ უნდა გითხრათ ჩემი პირადი ი-მეილი აპლიკ აციის/განაცხადის შევსების დროს?  

3.8. შეიძლება თუ არა სხვა პიროვენბის ი-მეილის გამოყენება განაცხადის შევსებისას?  

3.9. რატომაა საჭირო eVetting-ის გავლა?  

3.10. რას წარმოადგენს eVetting?  

3.11. შემიძლია თუ არა პოლიციისგან მიღებული ნებართვის მოწმობის წარდგენა  eVetting-
ის პროცესის მაგივრად? 

3.12. შემიძლია თუ არა ჩემი eVetting აპლიკ აციის სტატუსის ნახვა?  

3.13. საჭიროა თუ არა, მოგაწოდოთ ინფორმაცია ჩემი პატიმრობის (ან პატიმრობების) 
შესახებ, განაცხადის კრიმინალური  დეკ ლარაციის ნაწილში?  

3.14. ჩემი შვილი არასრულწლოვანია (18 წელზე უმცროსი), მას შეუძლია გასცეს თანხმობა 
გადამოწმებაზე? 

3.15. მე არ ვეთანხმები გადამოწმების ეროვნული ბიუროს მიერ ჩემთან დაკ ავშირებით 
გაცემული გადამოწმების ცნობაში მოცემულ დეტალებს. რა შემიძლია გავაკ ეთო?  

3.16. რა დოკ უმენტები უნდა წარვადგინო განაცხადის შევსებისას?  

3.17. როგორ უნდა შევაჯგუფო ჩემი დოკ უმენტები ერთი PDF-ის სახით?  
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3.18. საჭიროა თუ არა, შევავსო ჩემი განაცხადი საერთაშორისო დაცვის რეგულარიზაციის 
სქემაში არა-სამთავრობო ორგანიზაციის ან ადვოკ ტის შუამავლობით?  

ნაწილი 4. აპლიკ აცია დაკ მაყოფილდა 

4.1. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ჩემი განაცხადი დაკ მაყოფილდა?  

4.2. რის საშუალებას მაძლევს ‘შტამპი 4’?  

4.3. როგორ მოვიქცე, როცა ეს 2-წლიანი უფლება ვადის ამოწურვას უახლოვდება?  

4.4. როცა ვანახლებ ამ უფლებას, რამდენი ხნით იქნება განახლებული?  

4.5. რა პირობებია  დაკ ავშირებული ჩემს უფლებასთან?  

4.6. იმ შემთხვევაში, თუ მომეცა უფლება ამ სქემის ქვეშ, და არ ვრეგისტრირდები ჩემს 
ადგილობრივ იმიგრაციის ოფიცერთან, მაინც შემეძლება უფლების განახლება როდესაც მას 
ვადა გაუვა?  

4.7. იმ შემთხვევაში, თუ მომეცა უფლება ‘შტამპი 4-ის’ პირობებით, შეუძლიათ ჩემი ოჯახის 
წევრებსაც უფლების მოპოვება?  

4.8. იმის მერე, რაც მომეცა უფლება ამ სქემის ქვეშ, შემიძლია თუ არა ჩემი ოჯახის 
წევრების ირლანდიაში მოყვანა ჩემთან ერთად საცხოვრებლად?  

4.9. მე მომეცა ქვეყანაში დარჩენის უფლება. შეიძლება მოხდეს ამ უფლების გაუქმება?  

4.10. რა მოუვა ჩემს განაცხადს საერთაშორისო დაცვაზე, თუ მომეცა ქვეყანაში დარჩენის 
უფლება? 

ნაწილი 5. აპლიკ აცია არ დაკ მაყოფილდა    

5.1. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ჩემი განაცხადი არ დაკ მაყოფილდა?  

5.2. თუ მსურს ჩემს განაცხადთან დაკ ავშირებით მიღებული უარყოფითი გადაწყვეტილების 
გასაჩივრება, რა დოკ უმენტების წარდგენაა საჭირო ამ პროცესთან დაკ ავშირებით?  

5.3. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ჩემი საჩივარი არ დაკ მაყოფილდა?  

5.4. რა მოუვა ჩემს განაცხადს საერთაშორისო დაცვისთვის იმ შემთხვევაში თუ ჩემი 
განაცხადი უარყოფილი იქნა?  

ნაწილი 6. დამატებითი კითხვები  

 6.1. მე ქვეყანაში ნასამართლები ვარ, შემიძლია განაცხადის შევსება რეგულარიზაციის 
სქემისთვის?  
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6.2. ჩემს მიმართ ბრალდება არის წაყენებული და ველოდები სასამართლო პროცესს. ექნება 
თუ არა ამას გავლენა ჩემს განაცხადზე?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ნაწილი 1. ზოგადი დეტალები 

 

1.1 რას წარმოადგენს ეს სქემა? 

ეს დროებითი სექმაა, რომელიც შეიქმნა რეზიდენციის უფლების მისაცემად იმ ადამიანებისთვის, 
რომლებიც მონაწილეობენ დაცვის სისტემაში 2 წელი ან უფრო დიდი ხანი, უკ ვე დიდი ხნის 
განმავლობაში ცხოვრობენ ირლანიდაში დროებითი რეზიდენციით 2015 წლის საერთაშორისო დაცვის 
აქტის მიხედვით,  და გააჩნიათ დროებითი რეზიდენციის სერტიფიკ ათი (TRC). 
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1.2 რატომ გამოაცხადა ხელისუფლებამ ეს სქემა? 

სახელისუფლებო პროგრამა გულისხმობს გრძელვადიანი, არადოკ უმენტირებული მიგრანტებისა და 
მათზე დამოკ იდებული პიროვნებების რეგულარიზაციის გეგმების შემუშავებას, რაც მიზნად 
ისახავს: 
„გრძელვადიანი არადოკ უმენტირებული მიგრანტებისა და მათზე დამოკ იდებული პიროვნებებისთვის 
ახალი გზების შექმნა, რათა დააკ მაყოფილონ რეგულარიზაციის სტატუსის კრიტერიუმები  
ხელისუფლების ფორმირებიდან 18 თვეში, ევროკ ავშირისა და საერთო სამგზავრო ზონის 
გათვალისწინებით.“ 
 
შესაბამისად, გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ გავითვალისწინებთ Catherine Day Report-ის 
რეკ ომენდაციას  ‘პირდაპირ პროვიზიასთან’ დაკ ავშრებით და ამ უფლების შეძენის შესაძლებლობას 
მივცემთ ისეთ პიროვნებებს, რომლებიც Single Procedure-ით სარგებლობენ 2 წელი ან მეტი, 
არადოკ უმენტირებულ სქემაში დაცვის სქემის ჩართვით. 
 

 

ნაწილი 2. ვინ აკმაყოფილებს ამ სქემის პირობებს? 
 

2.1 როგორ უნდა დავაკ მაყოფილო ამ სქემაში ჩართვის პირობები? 

იმისათვის, რომ ჩაერთოთ ამ სქემაში, უნდა დააკ მაყოფილოთ შემდეგი პირობები:  

• უნდა იყოთ საერთაშორისო დაცვის აპლიკ ანტი. აპლიკ ანტად ითვლება ის პიროვნება, 
რომელიც გამოცხადდა საერთაშორისო დაცვის ოფისში (2015 წლის საერთაშორისო დაცვის 
აქტის მე-15 ნაწილის მიხედვით) და მიიღო ID ნომრის მქონე  დროებითი რეზიდენციის 
ბარათი და ჯერ-ჯერობით არ მიუღია საბოლოო გადაწყვეტილება მომსახურების 
განყოფილებისგან (2015 წლის საერთაშორისო დაცვის აქტის 47-ე ნაწილის მიხედვით) მათ 
აპლიკ აციასთან დაკ ავშირებით. 

• უნდა იყოთ საერთაშორისო დაცვის პროცესში მინიმუმ 2 წელი ამ სქემის დაწყებამდე. 
საერთაშორისო დაცვის სააპლიკ აციო პროცესის დაწყების თარიღად ითვლება ის დღე, 
როდესაც აპლიკ ანტი გამოცხადდა საერთაშორისო დაცვის ოფისში (2015 წლის 
საერთაშორისო დაცვის აქტის მე-15 ნაწილის მიხედვით) და მიიღო ID ნომრის მქონე 
დროებითი რეზიდენციის ბარათი. თუ თქვენ მინიმუმ 2 წელი არ ხართ საერთაშორისო 
დაცვის პროცესში ამ სქემის დაწყებისას, თქვენი განაცხადი არ მიიღება.  

• უნდა გეცხოვრათ ქვეყანაში განუწყვეტლივ, რაც მოითხოვება 2015 წლის საერთაშორისო 
დაცვის აქტის მე-16 ნაწილის (3)(ა) სექციის მიხედვით, საერთაშორისო დაცვის 
განაცხადის შევსების დროს.  გათვალისწინებულია, რომ აპლიკ ანტს მინიჭებული აქვს 
გარკ ვეული დროის პერიოდი (მაქსიმუმ 60 დღე), რომლის დროსაც აქვს უფლება, რომ არ 
იმყოფებოდეს ქვეყანაში.  

• უნდა იყოთ კ ეთილშობილური ხასიათისა და ქცევის. 
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2.2 საჭიროა თუ არა, რომ ჩემმა ოჯახის წევრებმა ცალკ ე შეავსონ განაცხადი? 

დიახ. ნებისმიერი პიროვნება, რომელიც არის საერთაშორისო დაცვის აპლიკ ანტი და აკ მაყოფილებს 
ყველა სხვა კრიტერიუმს , ცალკ ე უნდა შეავსოს განაცხადი ამ სქემის ქვეშ.  

 

2.3 მე ვაკ მაყოფილებ რამდენიმე ზემოთ ხსენებულ კრიტერიუმს , მაგრამ არა ყველას, ჩემს 
განაცხადს მაინც დააკ მაყოფილებენ? 

არა. იმისათვის, რომ მონაწილეობა მიიღოთ ამ სქემაში, ყველა პირობა  უნდა დააკ მაყოფილოთ.  

 

2.4 მე ვარ საერთაშორისო დაცვის აპლიკ ანტი, რომელიც აკ მაყოფილებს ყველა კრიტერიუმს , 
მაგრამ მყავს შვილი (ან შვილები), რომელსაც საერთაშორისო დაცვის პროცესში რეგისტრაცია 
არ გაუვლია. მას (ან მათ) შეუძლია დააკ მაყოფილოს ამ სქემაში ჩართვის პირობები? 

არა. საერთაშორისო დაცვის აპლიკ აცია უნდა შეივსოს ნებისმიერი ბავშვისთვის (ან 
ბავშვებისთვის), რომლებსაც აქამდე არ აქვთ გაკ ეთებული აპლიკ აცია. ეს აპლიკ აციები 
განხილული იქნება 2015 წლის საერთაშორისო დაცვის აქტის მიხედვით.  

 

2.5 მე ვარ საერთაშორისო დაცვის აპლიკ ანტი, რომელიც აკ მაყოფილებს ყველა კრიტერიუმს , 
მაგრამ მყავს მეუღლე/პარტნიორი, რომელიც კრიტერიუმებს  არ აკ მაყოფილებს. მას შეუძლია 
დააკ მაყოფილოს ამ სქემაში ჩართვის პირობები? 

არა. ყველა აპლიკ აცია კეთდება  ინდივიდუალურ დონეზე. თუ მეუღლე/პარტნიორი არ აკ მაყოფილებს 
ზემოთ ხსენებულ კრიტერიუმებს , მათ არ შეუძლიათ ამ სქემაში მონაწილეობის მიღება.  

 

2.6 ვაკ მაყოფილებ თუ არა ამ სქემის პირობებს, თუ დავტოვე ქვეყანა  როდესაც ვიყავი 
საერთაშორისო დაცვის აპლიკ ანტი? 

დიახ. თქვენ შეგიძლიათ დატოვოთ ქვეყანა  უფლების მიღების გარეშე, ერთხელ, მაქსიმუმ დღის 
განმავლობაში. თუ თქვენ დატოვეთ ქვეყანა  საერთაშორისო დაცვის ოფისის ნებართვით, ამას 
გავლენა არ ექნება თქვენს განაცხადზე.   

 

 

2.7 შემიძლია თუ არა განაცხადის შევსება იმ შემთხვევაში, თუ მაქვს აქტიური დეპორტაციის 
ორდერი? 

 
არა. თქვენ არ აკ მაყოფილებთ ამ სქემის პირობებს, თუ გაქვთ ძალაში მყოფი დეპორტაციის ორდერი.  
შესაძლოა, აკ მაყოფილებდეთ გრძელვადიანი არადოკ უმენტირებული მიგრანტების რეგულარიზაციის 
სქემის პირობებს.  ამ სქემის პირობები მოცემულია შემდეგ ბმულზე: 
https://www.irishimmigration.ie/regularisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/ 

 

2.8 შემიძლია თუ არა განაცხადის შევსება იმ შემთხვევაში, თუ მიღებული მაქვს დეპორტაციის 

https://www.irishimmigration.ie/regularisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/
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ორდერი, 1999 წლის იმიგრაციის აქტის მე-3(6) სექციის მიხედვით? 

 
არა. თქვენ არ აკ მაყოფილებთ ამ სქემის პირობებს, თუ მიღებული გაქვთ დეპორტაციის ორდერი 1999 
წლის იმიგრაციის აქტის მე-3(6) სექციის მიხედვით. შესაძლოა, აკ მაყოფილებდეთ გრძელვადიანი 
არადოკ უმენტირებული მიგრანტების რეგულარიზაციის სქემის პირობებს.  ამ სქემის პირობები 
მოცემულია შემდეგ ბმულზე: https://www.irishimmigration.ie/regularisation-of-long-term-
undocumented-migrant-scheme/ 

 

2.9 შემიძლია თუ არა განაცხადის შევსება იმ შემთხვევაში, თუ მივიღე უარყოფითი პასუხი 
საერთაშორისო დაცვის აპლიკ აციაზე და აგრეთვე მაქვს ძალაში მყოფი დეპორტაციის ორდერი? 

აპლიკ ანტები, რომლებმაც უარყოფითი პასუხი მიიღეს საერთაშორისო დაცვის განაცხადზე და აქვთ 
ძალაში მყოფი დეპორტაციის ორდერი, არ აკ მაყოფილებენ საერთაშორისო დაცვის რეგულარიზაციის 
სქემის პირობებს.  
 
ამ აპლიკ ანტებს შეუძლიათ განაცხადის შევსება გრძელვადიანი არადოკ უმენტირებული 
მიგრანტების რეგულარიზაციის სქემაში, თუ აკ მაყოფილებენ ამ ბმულზე მოცემულ პირობებს:  
https://www.irishimmigration.ie/regularisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/ 
 
საერთაშორისო დაცვის პროცესში გატარებული დრო დოკ უმენტირებულად ითვლება და არ ჩაითვლება 
არადოკ უმენტირებული გრძელვადიანი მიგრანტების რეგულარიზაციის სქემაში.  
 
არადოკ უმენტირებული რეზიდენციის ათვლა იწყება მომსახურების განყოფილების მიერ 
გადაწყვეტილების შესახებ წერილის გაცემისას, რომელიც აცნობებს აპლიკ ანტს უარყოფითი 
პასუხის შესახებ საერთაშორისო დაცვის აპლიკ აციასთან დაკ ავშირებით.  
 
აპლიკ ანტები, რომლებიც არ აკ მაყოფილებენ არც ერთი სქემის პირობებს და აქვთ ძალაში მყოფი 
დეპორტაციის ორდერი, შეუძლიათ განაცხადის შევსება საერთაშორისო დაცვის ოფისის 
რეპატრიაციის განყოფილებაში დეპორტაციის ორდერის გაუქმების/შეცვლის მოთხოვით 1999 წლის 
იმიგრაციის აქტის მე-3(11) ნაწილის მიხედვით, განსაკ უთრებით იმ შემთხვევაში, თუ გარკ ვეული 
გარემოებები შეიცვალა დეპორტაციის ორდერის გაცემის დღიდან.   
 
თუ გაქვთ დამატებითი კითხვები  არადოკ უმენტირებული მიგრანტების ძირითადი სქემის შესახებ, 
შეგიძლიათ დაუკ ავშირდეთ გრძელვადიანი არადოკ უმენტირებული მიგრანტების სქემას ი-მეილის 
საშუალებით: undocumentedhelp@justice.ie 
 

 

2.10 შემიძლია თუ არა განაცხადის შევსება გრძელვადიანი არადოკ უმენტირებული მიგრანტების 
რეგულარიზაციის სქემისა და ამ სქემის ქვეშ ერთდროულად? 

არა. საერთაშორისო დაცვის აპლიკ ანტებმა განაცხადი უნდა შეავსონ მხოლოდ ამ სქემის ქვეშ. 
ნებისმიერი აპლიკ აცია, რომელსაც შეავსებს საერთაშორისო დაცვის აპლიკ ანტი გრძელვადიანი 
არადოკ უმენტირებული მიგრანტების რეგულარიზაციის სქემაში, არ იქნება დაკ მაყოფილებული.  

https://www.irishimmigration.ie/regularisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/
https://www.irishimmigration.ie/regularisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/
https://www.irishimmigration.ie/regularisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/
mailto:undocumentedhelp@justice.ie
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2.11 ჩემი IPAT-ის (საერთაშორისო დაცვის საჩივრების ტრიბუნალის) განაცხადი განხილვის 
პროცესშია  და მაქვს მუშაობის უფლება შრომის ბაზარზე წვდომის უფლების (LMAP) მიხედვით. მე 
აგრეთვე შევავსე განაცხადი არადოკ უმენტირებული მიგრანტების საერთაშორისო დაცვის სქემაში, 
დარჩენის უფლების შეძენის მიზნით. იმ შემთხვევაში, თუ ჩემს IPAT განაცხადთან დაკ ავშირებით 
გადაწყვეილება მიიღეს და უარყოფითი აღმოჩნდა საერთაშორისო დაცვის ოფისიდან მიღებული 
რეკ ომენდაციის მსგავსად, დავკ არგავ თუ არა მუშაობის უფლებას სანამ ველოდები 
გადაწყვეტილებას არადოკ უმენტირებული მიგრანტების საერთაშორისო დაცვის სქემასთან 
დაკ ავშირებით? 

სდო-ს გუნდი, რომელიც მუშაობს თქვენს განაცხადზე დაცვის მოთხოვნით, კონსულტაციებს  გაივლის 
სდო-ს გუნდთან, რომელიც მუშაობს თქვენს განაცხადზე დარჩენის უფლების თხოვნით 
არადოკ უმენტირებული მიგრანტების საერთაშორისო დაცვის სქემის მიხედვით.  ეს კეთდება  
იმისთვის, რომ ყველა გადაწყვეტილება მიღებულ იქნას უმოკ ლეს დროში. საერთაშორისო დაცვის 
ოფისი იზრუნებს იმაზე, რომ აპლიკ ანტებს არ შეექმნათ არახელსაყრელი პირობები შრომის 
ბაზარზე წვდომის მიხედვით, სადაცაა შესაძლებელი.  

 

 

 

ნაწილი 3. სააპლიკაციო პროცესი 

 

3.1 როდის შემიძლია აპლიკ აციის/განაცხადის შევსება? 

 

• საერთაშორისო დაცვის რეგულარიზაციის სქემის სააპლიკ აციო პროცესი იწყენბა ორშაბათს, 
2022 წლის 7 თებერვალს, დილის 10 საათზე.  

• სქემის დაწყებამდე, საერთაშორისო დაცვის ოფისი შეატყობინებს იმ აპლიკ ანტებს, რომლებსაც 
აქვთ სქემის პირობების დაკ მაყოფილების შესაძლებლობა.  

• თუ თქვენ არ მიგიღიათ შეტყობინება საერთაშორისო დაცვის ოფისისგან, მაგრამ თვლით, რომ 
პირობებს აკ მაყოფილებთ, თქვენ მაინც შეგიძლიათ განაცხადის შევსება.  

• თუ თქვენ აკ მაყოფილებთ ამ სქემის საკ ვალიფიკ აციო პირობებს (იხილეთ 2.1 ზემოთ), მაშინ 
განაცხადი უნდა შეავსოთ სანამ სქემა დაიხურა. ბოლო ვადა არის 2022 წლის 7 აგვისტო, 
საღამოს 11:59.  

• გაითვალისწინეთ, რომ საერთაშორისო დაცვის ოფისი განაცხადებს მიიღებს მხოლოდ ზემოთ 
მითითებული თარიღების გათვალისწინებით.  

 

3.2 როგორ უნდა შევავსო განაცხადი? 
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• განაცხადები უნდა გაიგზავნოს მხოლოდ ი-მეილის სახით ამ მისამართზე: IPRSU@ipo.gov.ie. 
ნებისმიერ სხვა მისამართზე გაგზავნილი განაცხადი არ განიხილება.  

• სააპლიკ აციო ანკ ეტა ხელმისაწვდომია PDF-ის სახით შემდებ ბმულზე: 
www.ipo.gov.ie/whatsnew. აპლიკ ანტებმა უნდა შეინახონ მათი შევსებული განაცხადები 
კომპიუტერზე /ლეპტოპზე/სხვა მოწყობილობაზე, და გააგზავნონ განაცხადი სხვა საჭირო 
დოკ უმენტაციასთან ერთად შემდეგ ბმულზე: IPRSU@ipo.gov.ie   

• თქვენ უნდა გააგზავნოთ თქვენი შევსებული განაცხადი PDF-ის სახით ყველა სხვა საჭირო 
დოკ უმენტაციასთან ერთად.  

• განაცხადი უნდა შეავსოთ 2022 წლის 7 თებერვალსა და 2022 წლის 7 აგვისტოს შორის (ჩათვლით).  

• საერთაშორისო დაცვის ოფისი არ მიიღებს განაცხადებს ფოსტით.  

• საერთაშორისო დაცვის ოფისი არ განიხილავს არასრულ აპლიკ აციებს, აგრეთვე ისეთ 
აპლიკ აციებს, რომლებიც გაიგზავნა სხვა მისამართებზე. 

 

3.3 არსებობის თუ არა გადასახადი აპლიკ აციასთან დაკ ავშირებით? 
 

საერთაშორისო დაცვის რეგულარიზაციის სქემაში განაცხადის შეტანა უფასოა.  

 

3.4 მივიღებ თუ არა რაიმე სახის შეტყობინებას როდესაც შევავსებ განაცხადს? 

 

დიახ, მიიღებთ ი-მეილს, რომელიც დაადასტურებს, რომ თქვენი განაცხადი დაკ მაყოფილდა.  

 

3.5 რამდენი ხანია საჭირო განაცხადის დასამუშავებლად? 

 

ეს დამოკ იდებულია საერთშორისო დაცვის ოფისში მიღებული განაცხადების რიცხვსა და 
სირთულეზე.  

 

 

 

3.6 როგორ უნდა დავუკ ავშირდე სდო-ს, რათა მივიღო ინფორმაცია ჩემს 
აპლიკ აციასთან/განაცხადთან დაკ ავშირებით? 

 
• სასურველია, რომ თქვენ საერთაშორისო დაცვის ოფისს დაუკ ავშირდეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

თუ ეს აბსოლუტურად საჭიროა. ეს სდო-ს საშუალებას მისცემს, მაქსიმალურად დაუთმოს დრო 
განაცხადების დამუშავებას.  

• თუ გაქვთ რაიმე კითხვები , მოგვმართეთ აქ : IPRSU@ipo.gov.ie  

• გთხოთ მიუთითოთ თქვენი სახელი, რეფერენსის ნომერი და საკ ონტაქტო დეტალები.  

mailto:IPRSU@ipo.gov.ie
http://www.ipo.gov.ie/whatsnew
mailto:IPRSU@ipo.gov.ie
mailto:IPRSU@ipo.gov.ie
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• თქვენ უნდა შეატყობინოთ სდო რაიმე გარემოების ცვლილების შესახებ, მაგალითად, ი-მეილის 
ან მისამართის ცვლილება და ა.შ. თუ თქვენ შეცვლით თქვენს საცოხვრებელ მისამართს, ამის 
შესახებ დაუყონებლივ უნდა შეატყობინოთ სდო-ს, რადგან საბოლოო გადაწყვეტილების წერილი 
ამ მისამართზე გაიგზავნება.  

 

3.7 რატომ უნდა გითხრათ ჩემი პირადი ი-მეილი აპლიკ აციის/განაცხადის შევსების დროს? 

 
პირადი ი-მეილი ყველა აპლიკ ანტს სჭირდება, რადგან შეტყობინებები ი-მეილით იგზავნება.  

აგრეთვე, იმისათვის, რომ გაიაროთ eVetting პროცესი, თქვენ უნდა მიუთითოთ თქვენი პირადი ი-
მეილი და სდო გამოაგზავნის eVetting-ის ფორმას.  

მონაცემების დაცვის რეგულაციების გამო, ჩვენ არ შეგვიძლია eVetting ფორმა გავუგზავნოთ 
მესამე პირს.  

თქვენ შეგიძლიათ ი-მეილის შეცვლა ნებისმიერ დროს. თუ თქვენ შეცვალეთ თქვენი ი-მეილი 
განაცხადის შევსების შემდეგ, შეგვატყობინეთ შემდეგ მისამართზე: IPRSU@gov.ie  გთხოვთ, 
მიუთითოთ თქვენი სახელი, რეფერენსის ნომერი და საკ ონტაქტო მონაცემები. 

თქვენ შეგიძლიათ სააპლიკ აციო ფორმაში მითითებული ი-მეილის შეცვლა, სანამ გააგზავნით მას 
სდო-ში.  

განაცხადის გაგზავნის შემდეგ, თქვენ ვერ შეცვლით სააპლიკ აციო ფორმაში მითითებულ 
ინფორმაციას.  

 

3.8 შეიძლება თუ არა სხვა პიროვნების ი-მეილის გამოყენება განაცხადის შევსებისას? 

 
ყველა აპლიკ ანტმა, რომელიც 16 წელს გადაცილებულია, უნდა მიუთითოს საკ უთარი ი-მეილი. ამ ი-
მეილით მიიღებთ შეტყობინებებს თქვენს განაცხადთან დაკ ავშირებით. თუ აპლიკ ანტი 16 წელზე 
ნაკ ლებია, მას შეუძლია მშობლის/მეურვეს ი-მეილის გამოყნება.   

ყველა აპლიკ ანტმა, რომელიც 16 წელს გადაცილებულია, უნდა გაიაროს eVetting, რომლის 
შესავსები ფორმა იგზავნება მხოლოდ პირად ი-მეილზე.  თუ თქვენ არ მიუთითებთ თქვენს პირად ი-
მეილს, ჩვენ ვერ გამოგიგზავნით eVetting-ის ფორმას და ვერ შევძლებთ განაცხადის 
დამუშავებას. შესაძლოა, თქვენი განაცხადი არ დავაკ მაყოფილოთ.  

მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ მუდმივი წვდომა გქონდეთ ამ ი-მეილზე. გირჩევთ, ხშირად 
შეამოწმოთ თქვენი spam ფოლდერი.  

 

3.9 რატომ არის საჭირო eVetting-ის გავლა? 

 

mailto:IPRSU@gov.ie
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საერთაშორისო დაცვის რეგულარიზაციის სქემის ერთ-ერთი საკ ვალიფიკ აციო მოთხოვნა არის ის, 
რომ თქვენ უნდა იყოთ კეთილშობილური ხასიათისა და ქცევის , და წარსულში მონაწილეობა არ უნდა 
მიგეღოთ კრიმინალურ აქტივობებში.   

ყველა აპლიკ ანტმა, რომელიც 16 წელს გადაცილებულია, უნდა გიაროს eVetting-ი. ეს სააპლიკ აციო 
პროცესის ნაწილია. 

ამ პროცესით, ჩვენ ვამოწმებთ, ნასამართლევი ყოფილხართ თუ არა. ეს პროცესი კეთდება  ‘ონლაინ’ 
ფორმით, რომლის დეტალებსაც გამოგიგზავნით.  

E-vetting-ის დასკ ვნა დაამტკ იცებს, რომ თქვენს ნასამართლეობასთან დაკ ავშირებით არ 
არსებობს ინფორმაცია ირლანდიაში ან სხვა სახელმწიფოში, და რომ არ ხართ ნასამარლევი 
ირლანდიაში ან სხვა სახელმწიფოში.  

 

3.10 რას წარმოადგენს eVetting? ნაწილი 1: 

იმისათვის, რომ ჩვენ დავამუშაოთ თქვენი განაცხადი, თქვენ უნდა შეავსოთ eVetting-ის ფორმა (თუ 
ხართ 16 წელს გადაცილებული), რომელსაც სდო გამოგიგზავნით. ამის გავლა სავალდებულოა. ეს 
იმიტომ არის საჭირო, რომ საერთაშორისო დაცვის რეგულარიზაციის სქემის ერთ-ერთი ძირითადი 
მოთხოვნა არის ის, რომ თქვენ უნდა იყოთ კეთილშობილური  ხასიათისა და ქცევის, და წარსულში არ 
გქონიათ კავშირი  კრიმინალურ აქტივობებთან. გადამოწმების პროცესი ხორციელდება 
საერთაშორისო დაცვის ოფისის მიერ ‘გარდა შიოხანას’ (ირლანდიის ეროვნული პოლიციის) ეროვნული 
გადამოწმების ბიუროს საშუალებით. აპლიკ ანტი პირდაპირ არ უნდა დაუკ ავშირდეს ‘გარდას’ 
გადამოწმების ბიუროს. 

თქვენ მოგეთხოვებათ, წარადგინოთ: 

თქვენი სახელი 

დაბადების თარიღი 

ი-მეილი და საკ ონტაქტო ტელეფონის ნომერი  

ამჟამინდელი მისამართი  

‘ან გარდა შიოხანას’ (ირლანდიის ეროვნული პოლიციის) ეროვნული გადამოწმების ბიუროს 
ავტორიზაცია, გადასცეს განაცხადი იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო დაცვის 
რეგულარიზაციის სქემის განყოფილებას იმის შესახებ, რომ თქვენს ნასამართლეობასთან 
დაკ ავშირებით არ არსებობს ინფორმაცია ირლანდიაში ან სხვა სახელმწიფოში, და რომ არ ხართ 
ნასამარლევი ირლანდიაში ან სხვა სახელმწიფოში.   

 

ნაწილი 2:  

როდესაც საერთაშორისო დაცვის რეგულარიზაციის სქემის განყოფილება მიიღებს თქვენს ფორმას 
ი-მეილის სახით (ნაბიჯი 1), თქვენ:  
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• მიიღებთ ი-მეილს ეროვნული გადამოწმების ბიუროსგან, რომელშიც მითითებული იქნება 
eVetting-ის ‘ონლაინ’ ფორმის ბმულს.  

• ამ ფორმის შესავსებად გექნებათ 30 დღე.  

• გევალებათ, მიუთითოთ სრული პოსტ-კოდები  (6-ნიშნიანი), თუ ცხოვრობდით ჩრდილოეთ 
ირლანდიაში.  

 

თქვენ უნდა მიუთითოთ:  

• სახელი და გვარი 

• დაბადების ადგილი 

• პასპორტის ნომერი 

• დედის ქალიშვილობის გვარი 

• ყველა მისამართი, სადაც ცხოვრობდით 

• ნებისმიერი სხვა სახელი, რომლითაც გიცნობენ  

• ნასამართლეობის დეტალები (ირლანდიაში ან სხვა ქვეყნებში).  

თქვენ საშუალება გექნებათ, გადაამოწმოთ თქვენ მიერ შეყვანილი მონაცემები. როდესაც 
დარწმუნდებით, რომ ყველა მონაცემი სწორია, შეგიძლიათ წარადგინოთ შევსებული განაცხადი. 

 

ნაწილი 3:  

ამ განაცხადს დაამუშავებს საერთაშორისო დაცვის რეგულარიზაციის სქემის განყოფილება. თუ 
აპლიკ აციასთან დაკ ავშირებით რაიმე პრობლემა  აღმოჩნდა, მას უკ ან გამოგიგზავნიან. 
წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი გაიგზავნება ეროვნული გადამოწმების ბიუროში. 

ეროვნული გადამოწმების ბიურო შეატყობინებს საერთაშორისო დაცვის რეგულარიზაციის 
სქემის განყოფილებას გადამოწმებული მონაცემების შესახებ. ეს მონაცემები გამოყენებული 
იქნება თქვენს განაცხადთან დაკ ავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას.  

 

E-vetting ხორციელდება ‘გარდა შიოხანას’ (ირლანდიის ეროვნული პოლიციის) ეროვნული 
გადამოწმების ბიუროს მიერ. ეროვნული გადამოწმების ბიურო ‘გარდა შიოხანას’ ნაწილია.  

 

3.11 შემიძლია თუ არა პოლიციისგან მიღებული ნებართვის მოწმობის წარდგენა eVetting-ის 
პროცესის მაგივრად? 
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არა. ამის მაგივრად თქვენ პოლიციისგან მიღებულ ნებართვის მოწმობას ვერ წარადგენთ. გარდა-ს 
მიერ წარმოებული გადამოწმების პროცესი პოლიციისგან მიღებულ მოწმობის ეკ ვივალენტი არ 
არის. მოწმობა გაიცემა გარდა-ს მიერ სხვადასხვა მიზეზების გამო.  

 

3.12 შემიძლია თუ არა ჩემი eVetting აპლიკ აციის სტატუსის ნახვა? 

 
თქვენ შეგიძლიათ eVetting აპლიკ აციის სტატუსის ნახვა იმ ლინკ ზე, რომელსაც გიგზავნით ი-
მეილის სახით. დააჭირეთ „Track Application”, რათა ნახოთ განაცხადის სტატუსი.  

 

3.13 საჭიროა თუ არა, მოგაწოდოთ ინფორმაცია ჩემი პატიმრობის (ან პატიმრობების) შესახებ, 
განაცხადის კრიმინალური  დეკ ლარაციის ნაწილში? 

დიახ. 2016 წლის სისხლის სამართლის აქტის მე-8 ნაწილის მიხედვით, თქვენ უნდა მოგვაწოდოთ 
ინფორმაცია თქვენი პატიმრობების შესახებ სახელმწიფოში დარჩენის უფლების მოპოვებისთვის 
განაცხადის შევსებისას. აქტის შესახებ შეგიძლიათ წაიკ ითხოთ შემდებ ბმულზე: 
www.irishstatutebook.ie/eli/2016/act/4/section/8/enacted/en/html 

თქვენ უნდა მოგვაწოდოთ ნასამართლეობის დეტალები როგორც არადოკ უმენტირებული სქემის 
განაცხადში, ისე e-Vetting-ის განაცხადში. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ყველა ჩადენილი დანაშაულის 
შესახებ, განურჩევლად იმისა, თუ სად მოხდა ან როდის. აქ  გათვალისწინებულია პატიმრობის 
პერიოდებიც. თქვენ უნდა მოგვაწოდოთ ყველა დეტალი თქვენს ნასამართლეობასთან დაკ ავშირებით 
ამ განაცხადის შევსებისას. 

 

3.14 ჩემი შვილი არასრულწლოვანია (18 წელზე უმცროსი), მას შეუძლია გასცეს თანხმობა 
გადამოწმებაზე? 

 
ნებისმიერმა აპლიკ ანტმა, რომელიც 16 წელს გადაცილებულია, უნდა გაიაროს eVetting პროცესი. 
არასრულწლოვნებისთვის, რომლებიც ასაკ ით 16 და 18 წელს შორის არიან, დაშვებულია ნებართვის 
ფორმაზე ხელმოწერა მშობლის ან მერუვეს მიერ. ეს ფორმა მიეცემა მშობელს ან მერუვეს 
არადოკ უმენტირებული სქემის განყოფილების მიერ.  

 

3.15 მე არ ვეთანხმები გადამოწმების ეროვნული ბიუროს მიერ ჩემთან დაკ ავშირებით 
გაცემული გადამოწმების ცნობაში მოცემულ დეტალებს, რა შემიძლია გავაკ ეთო? 

 
თუ თქვენ არ ეთანხმებით გადამოწმების ცნობაში მოცეულ მონაცემებს, თქვენ შეგიძლიათ 
გვითხრათ, თუ რატომ არ ეთანხმებით და ჩვენ ამ მონაცემებს გადავამოწმებთ. დაგვიკ ავშირდით 
იმეილზე: IPRSU@ipo.gov.ie და დეტალურად გვითხარით, თუ რომელ ნაწილს (ნაწილებს) არ 
ეთანხმებით. ჩვენ გავაგზავნით თქვენს შეტყოვინებას ეროვნული გადამოწმების ბიუროში და 
ვთხოვთ, თავიდან შეამოწმონ. 

 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2016/act/4/section/8/enacted/en/html
mailto:IPRSU@ipo.gov.ie
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3.16 რა დოკ უმენტები უნდა წარვადგინო განაცხადის შევსებისას? 
 

საერთაშორისო დაცვის რეგულარიზაციის სქემის პირობების დასაკ მაყოფილებლად, აპლიკ ანტებმა 
უნდა წარადგინონ საკ ვანძო დეტალები. აპლიკ ანტებმა უნდა წარადგინონ მათი TRC (დროებითი 
რეზიდენციის სერტიფიკ ატის) ნომერი და დაადასტურონ განაცხადის თარიღი. აპლიკ ანტებმა უნდა 
მიუთითონ მისამართი (მისამართები), სადაც ცხოვრობენ (ცხოვრობდნენ) საერთაშორისო დაცვის 
განაცხადის განმავლობაში.  

 
თუ აპლიკ ანტმა საცხოვრებელი მოიპოვა ‘პირდაპირი პროვიზიის აკ ომოდაციის’ მეშევობით, მაშინ ამ 
მისამართის (მისამართების) დადასტურება შესაძლებელია, გარკ ვეულწილად, ბავშვთა, 
თანასწორობის, ინვალიდობის, ინტეგრაციისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ აკ ომოდაციის 
ცენტრების ყოველკ ვირეული რეგისტრაციების ჯვარედინი გადამოწმების გზით. აპლიკ ანტებს 
აგრეთვე მოეთხოვებათ, წარადგინონ ქვემოთ ხსენებული დოკ უმენტები. 
 
თუ აპლიკ ანტმა საცხოვრებელი არ მოიპოვა ‘პირდაპირი პროვიზიის’ მეშვეობით, მათ ევალებათ, 
დაამტკ ივონ, რომ აპლიკ აციის დამუშავების განმავლობაში უწყვეტად ბინადრობდნენ 
სახელმწიფოში.  

 
ამ სიაში მოცემულია დოკ უემნტები, რომლებსაც მივიღებთ მტკ იცებულების სახით, რომ თქვენ 
უწყვეტად ბინადრობდით სახელმწიფოში. ეს არ არის სრული სია:  

 
• თანასწორობის, ინვალიდობის, ინტეგრაციისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს 

საერთაშორისო დაცვის აკ ომოდაციის სერვისების მიერ გაცემული დოკ უმენტაცია;  
• სოციალური დაცვის დოკ უმენტაცია;  
• კომუნალურების გადახდის ქვითრები (დენის, გაზის მომარაგების, ტელეფონის, 

ტელევიზორის და ა.შ); 
• რეგისტრაცია სარეზიდენციო მობინადრეობის საბჭოში;  
• დასაქმების დოკ უმენტაცია, P60/P45/P21 ან ეკ ვივალენტი; 
• მტკ იცებულება, რომ აპლიკ ანტმა მონაწილეობა მიიღო Junior Certificate და Leaving 

Certificate გამოცდებში ირლანდიაში;  
• წერილი სკ ოლის დირექტორისგან, რომელიც ადასტურებს სკ ოლაში ჩარიცხვას, თუ ეს მოხდა 

წინა 5 წლის განმავლობაში; 
• დოკ უმენტაცია ან სხვა სახის კ ორესპონდენცია ბანკ ისგან/საკ რედიტო 

კავშირისგან/სამშენებლო საზოგადოებისგან, მათ შორის ელექტრონული დოკ უმენტაცია, 
რომელიც ეხება აქტივობას სახელმწიფოში (საცალო მოვაჭრეებისგან და სხვა 
მაღაზიებისგან მოპოვებული ბარათები არ მიიღება).  

• აპლიკ ანტსა და მესამე პირს შორის განხორციელებული ფინანსური ტრანზაქციის 
მტკ იცებულება, რომელიც განხორციელდა სახელმწიფოში არსებული დაწესებულების მიერ, 
მაგ. Western Union; 

• წერილი ექიმისგან/საავადმყოფოსგან ირლანდიაში 
• ბავშვების აცრების პასპორტი, ან ირლანდიაში გაცემული კ ოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო 

ვაქცინის ბარათი.  
• სხვა ოფიციალური კ ორესპონდენცია ირლანდიური სახელმწიფო სააგენტოსგან, მაგალითად: 

სახელისუფლებო დეპარტამენტები; ჯანდაცვის აღმასრულებელი სერვისი (HSE); საარჩევნო 
ბარათი/საარჩევნო რეგისტრაცია; აპლიკ აციების ცენტრალური ოფისი (CAO); ‘ან გარდა 
შიოხანა’; საჯარო/კ ერძო საავადმყოფო, საბინადრო რეზიდენციის საბჭო (RTB) ან მესამე 
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დონის კ ოლეჯი, საშუალო სკ ოლა/სატრენინგო სააგენტო, ავტომობილების შემოწმების 
ეროვნული სერვისის (NCT) განაცხადები ან შეტყობინებები, ‘ან პოსტა’ (ირლანდიის 
ეროვნული ფოსტა),  სატელევიზიო ლიცენზია, ჯანმრთელობის სკ რინინგის სახელმწიფო 
პროგრამა (პროგრამები) და/ან;  

• კორესპონდენცია სადაზღვეო კ ომპანიისგან აქტიური დაზღვევის შესახებ (მხოლოდ 
ავტომობილის/სახლის).  
 

გაითვალისწინეთ: მეგობრების/მეზობლების წერილები არ მიიღება, როგორც ერთად-ერთი 
მტკ იცებულება იმისა, რომ თქვენ სახელმწიფოში ბინადრობთ. ასეთ დოკ უმენტებს მხოლოდ 
დამატებითი მხარდაჭერის ფუნქცია ექნება.  

 

 

3.17 როგორ უნდა შევაჯგუფო ჩემი დოკ უმენტები ერთი PDF-ის სახით? 
 

ყველაზე მარტივი მეთოდია ეს: დააჭირეთ File > New Document, და შემდეგ დააჭირეთ „Combine 
Files into a Single PDF“ 

ფაილების სია გაიხსნება.  

შეიტანეთ ის ფაილები, რომელთა გაერთიანებაც გინდათ ერთი PDF-ის სახით.  

თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ PDF ფაილები ტექსტი, სურათები, Word, Excel და PowerPoint ფაილები 
ამ სიაში.  

იხილეთ ლინკ ი: https://www.adobe.com/ie/acrobat/online/merge-pdf.html  

 

3.18 საჭიროა თუ არა, შევავსო ჩემი განაცხადი საერთაშორისო დაცვის რეგულარიზაციის 
სქემაში არა-სამთავრობო ორგანიზაციის ან ადვოკ ატის შუამავლობით? 

 

საჭირო არ არის განაცხადის შევსება ადვოკ ატის ან არა-სამთავრობო ორგანიზაციის 
შუამავლობით.  

ყველა განაცხადი მუშავდება ქრონოლოგიურად და მნიშვნელობა არ აქვს, თუ ვინ შეადგინა 
განაცხადი - თქვენ, ადვოკ ატმა თუ არა-სამთავრობო ორგანიზაციამ თქვენს მაგივრად. 

 
თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ გსურთ განაცხადის შევსება ადვოკ ატის ან არა-სამთავრობო 
ორგანიზაციის შუამავლობით, კანონიერმა  წარმოადგენელმა უნდა დაამატოს უფლებამოსილების 
წერილი. ეს წერილი ხელმოწერილი უნდა იყოს აპლიკ ანტის მიერ, რაც კანონიერ წარმომადგენელს 
უფლებას აძლევს, განაცხადი შეიტანოს და სდო-თან კორესპონდენცია  აწარმოოს თქვენს 
მაგივრად. თუ აპლიკ აცია ეხება არასრულწლოვანს, მაშინ მშობლებს/მეურვეს შეუძლია 
უფლებამოსილების წერილის ხელმოწერა არასრულწლოვნის მაგივრად.  

 

 

https://www.adobe.com/ie/acrobat/online/merge-pdf.html
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ნაწილი 4. აპლიკაცია დაკმაყოფილდა 
 

4.1 რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ჩემი განაცხადი დაკ მაყოფილდა? 

• იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი განაცხადი დაკ მაყოფილდა, ფოსტაში მიიღებთ წერილს 
საერთაშორისო დაცვის ოფისიდან, რომელიც ‘შტამპი 4-ის’ უფლებებს მოგანიჭებთ 2 წლის 
განმავლობაში. (ეს წერილი ძალიან მნიშვნელოვანია - აუცილებლად შეინახეთ უსაფრთხო 
ადგილას)  

• თუ ხართ 16 წელს გადაცილებული, უნდა მიმართოთ ადგილობრივ საიმიგრაციო ოფისს, რათა 
დაარეგისტრიროთ ეს უფლებები. გაითვალისწინეთ, რომ კანონი  მოითხოვს უფლებების 
რეგისტრაციას.   

• თუ ცხოვრობთ დუბლინში (Dublin City) ან დუბლინის შემოგარენში (County Dublin), უფლებების 
რეგისტრაციისა და ირლანდიაში სარეზიდენციო უფლების მისაღებად უნდა მიმართოთ ‘ბურგ 
ქვეის ’ (Burgh Quay) სარეგისტრაიო ოფისს. 

• ‘ბურგ ქვეიში’ რეგისტრაციის გასავლელად, თქვენ უნდა დაჯავშნოთ ვიზიტი ‘ონლაინ’ 
სისტემაში.  

• თუ თქვენ არ ცხოვრობთ დუბლინში ან დუბლინის შემოგარენში, მაშინ რეგისტრაცია უნდა 
გაიაროთ ‘გარდას’ ადგილობრივ სარეგისტრაციო ოფისში.  

• ‘გარდას’ სარეგისტრაციო ოფისების სია მოცემულია აქ : 
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration 

• რეგისტრაციისას, თქვენ უნდა წარადგინოთ განაცხადის დაკ მაყოფილების წერილი, აგრეთვე 
ვალიდური პასპორტი, ან სხვა ეკ ვივალენტური დოკ უმენტი, რომელიც გაცემულია ისეთი 
ორგანიზაციის მიერ, რომელსაც აღიარებს ირლანდიის მთავრობა და ადასტურებს თქვენს 
ვინაობასა და ეროვნებას, ან უნდა გქონდეთ დამაკ მაყოფილებელი ახსნა-განმარტება, თუ რატომ 
ვერ ახერხებთ ამას. თუ თქვენი განაცხადი დაკ მაყოფილდა, თქვენ მიიღებთ იმიგრაციის 
უფლებებს ‘შტამპი 4-ის’ პირობებით. თუ არ წარადგენთ ამ დოკ უმენტებს, შესაძლოა, იმიგრაციის 
ოფიცერმა უარი თქვას რეგისტრაციაზე. 

 

4.2 რის საშუალებას მაძლევს „შტამპი 4“? 
  

‘შტამპი 4’ უფლებას გაძლევთ:  

• იმუშაოთ სამუშაო პერმიტის გარეშე, და პროფესიებში, პროფესიული ორგანიზაციების 

მიერ დადგენილი პირობების გათვალისწინებით; 

• დააარსოთ და მართოთ ბიზნესი; და  

• წვდომას მთავრობის დეპარტამენტებისა და სააგენტოების მიერ განსაზღვრულ 

სახელმწიფო დაფინანსებებსა და სერვისებზე. 

 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration
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‘შტამპი 4-ის’ ზოგადი პირობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გადადით შემდეგ ბმულზე: 
https://www.irishimmigration.ie/registering-your-immigration-permission/information-on-
registering/immigration-permission-stamps/ 

 

4.3 როგორ მოვიქცე, როცა ეს 2-წლიანი უფლება ვადის ამოწურვას უახლოვდება? 

 

თქვენ უნდა დაჯავშნოთ ვიზიტი ადგილობრივ საიმიგრაციო ოფისში, სანამ ვადა ამოიწურა. 
ინფორმაცია უფლების განახლებასთან დაკ ავშირებით მოცემულია აქ :  www.irishimmigration.ie 

  

4.4 რამდენი ხნით იქნება განახლებული ეს უფლება? 

 

როდესაც გეძლევათ განაცხადის დაკ მაყოფილების წერილი, მას გარკ ვეული პირობები აქვს. თუ 
თქვენ არ დაარღვევთ ამ პირობებს, მაშინ ეს უფლება განახლდება 3 წლით, ‘შტამპი 4-ის’ 
პირობებით.  

უფლების განახლების დროს შესაძლოა, მოგთხოვონ პირველი წერილის ასლი, ამიტომ, 
მნიშვნელოვანია ამ წერილის შენახვა უსაფრთხო ადგილას.  

 

4.5 რა პირობებია  დაკ ავშირებული ამ უფლებასთან? 

 

ამ სქემის ყველა წარმატებულ აპლიკ ანტს ეძლევა ‘შტამპი 4-ის’ უფლებები შემდეგი პირობებით:  

• უარყოფითად არ უნდა მიიქციოთ ყურადღება ‘გარდაისგან’ (ირლანიის პოლიციისგან) და 

საიმიგრაციო დაწესებულებებისგან.  

• გაუწყვეტლივ უნდა იცხოვროთ სახელმწიფოში.* 

• უნდა იცოდეთ, რომ თქვენთვის მინიჭებული უფლება არ აძლევს არც ერთ სხვა პიროვნებას, 

განურჩევლივ იმისა, თქვენი ნათესავია თუ არა, შემოვიდეს ან დარჩეს ამ სახელმწიფოში.  

  * ‘განუწყვეტლივ რეზიდენცია’ გულისხმობს იმას, რომ თქვენ ამ სახელმწიფოში უნდა 

იმყოფებოდეთ იმ პერიოდის განმავლობაში, რომელიც განსაზღვრულია ამ დროებითი უფლების მიერ. 

‘განუწყვეტლივ რეზიდენცია’ უფელბას განიჭებთ, დატოვოთ ეს სახელმწიფო გარკ ვეული პერიოდებით 

გარკ ვეული მიზეზების გამო, მათ შორის: 

• შვებულება; 

• ოჯახში განვითარებული, განსაკ უთრებული პირობები, ან  

• გარკ ვეული ვალდებულებები, რომლებიც გაქვთ სახელმწიფოს გარეთ, რაც დაგეკ ისრათ 

სახელმწიფოში საქმიანობის შედეგად.  

 

https://www.irishimmigration.ie/registering-your-immigration-permission/information-on-registering/immigration-permission-stamps/
https://www.irishimmigration.ie/registering-your-immigration-permission/information-on-registering/immigration-permission-stamps/
http://www.irishimmigration.ie/


19 
 

4.6 იმ შემთხვევაში, თუ მომეცა უფლება ამ სქემის ქვეშ, და არ ვრეგისტრირდები ჩემს 
ადგილობრივ იმიგრაციის ოფიცერთან, მაინც შემეძლება უფლების განახლება როდესაც მას ვადა 
გაუვა? 

 

არა. ირლანდიის იმიგრაციის კანონების  მიხედვით, ყველა პიროვნებამ, რომელიც ევროპის 
ეკ ონომიკ ური ზონის (EEA) გარეთ არსებული ქვეყნიდანაა  და 16 წელს გადაცილებულია, უნდა 
დაარეგისტრიროს მათი უფლებები ადგილობრივ საიმიგრაციო ოფისში.   

• თუ თქვენ არ დაარეგისტრირებთ თქვენს უფლებებს, ეს კანონდარღვევაა .  

• თქვენი რეგისტრაცია იქნება ვალიდური 2 წლის განმავლობაში.  

• არასრულწლოვნებს (16 წელზე ახალგზარდა) ამჟამად არ ევალებათ რეგისტრაცია ადგილობრივ 
საიმიგრაციო ოფისში. როდესაც მიაღწევენ 16 წლის ასაკ ს, უნდა გამოცხადნენ ადგილობრივ 
საიმიგრაციო ოფისში რეგისტრაციის გასავლელად, თან უნდა იქონიონ განაცხადის 
დაკ მაყოფილების წერილი.  

 

4.7 იმ შემთხვევაშ, თუ მომეცა უფლება ‘შტამპი 4-ის’ პირობებით, შეუძლიათ ჩემი ოჯახის 
წევრებსაც უფლების მოპოვება? 

 

თუ თქვენი ოჯახის წევრები არ: 

• აკმაყოფილებენ ამ სქემის ზემოთ ხსენებულ პირობებს და 

• ცალკე შეავსებენ განაცხადს ამ სქემაში საკუთარი სახელით  

მათ ამ სქემით არ მიეცემათ ამ სახელმწიფოში დარჩენის უფლება. 

თუ გყავთ სხვა ოჯახის წევრები, რომლებიც არ აკ მაყოფილებენ ამ სქემის პირობებს, შეგიძლიათ 
მიმართოთ იმიგრაციის სერვისებს (Immigration Services Delivery), რათა მოითხოვოთ, რომ მათ 
თქვენთან ერთად დარჩენის უფლება მიეცეთ. საკ ონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია აქ : 
www.irishimmigration.ie . 

 

4.8 იმის მერე, რაც მომეცა უფლება ამ სქემის ქვეშ, შემიძლია თუ არა ჩემი ოჯახის წევრების 
ირლანდიაში მოყვანა ჩემთან ერთად საცხოვრებლად? 

 
ეს სქემა არ ანიჭებს თქვენს ოჯახის წევრებს ამ სახელმწიფოში დარჩენის უფლებას, თუმცა, თუ 
თქვენ გსურთ თქვენი ოჯახის წევრების მოყვანა მას შემდეგ, რაც თქვენი განაცხადი 
დაკ მაყოფილდა, შეგიძლიათ შეავსოთ განაცხადი ‘ევროპის ეკ ონომიკ ური ზონის გარეთ ოჯახის 
გაერთიანების აქტის’ (Policy on Non EEA Family Reunification) მიხედვით.  

დეტალური ინფორმაცია მოცემულია აქ : https://www.irishimmigration.ie/wp-
content/uploads/2021/04/Non-EEA-De-Facto-Partners-of-Irish-Nationals.pdf  

 

4.9  მე მომეცა ქვეყანაში დარჩენის უფლება. შეიძლა მოხდეს ამ უფლების გაუქმება? 

http://www.irishimmigration.ie/
https://www.irishimmigration.ie/wp-content/uploads/2021/04/Non-EEA-De-Facto-Partners-of-Irish-Nationals.pdf
https://www.irishimmigration.ie/wp-content/uploads/2021/04/Non-EEA-De-Facto-Partners-of-Irish-Nationals.pdf
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გასათვალისწინებელია, რომ სახელმწიფოში დარჩენის უფლება გეძლევათ მას შედეგ, რაც 
დგინდება, თქვენ პატივი ეცით თუ არა ამ სახელმწიფოს ან სხვა იურისდიქციის კანონებს , 
ნასამართლევი ხართ თუ არა და მონაწილეობდით თუ არა კრიმინალურ აქტივობებში. 

იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოს წარმომადგენელმა მიიღო ინფორმაცია, რომელიც ეხება თქვენს 
დარჩენის უფლებას, მას შეუძლია თქვენი სტატუსის შეცვლა ან უფლების გაუქმება. ასეთ 
შემთხვევაში, შესაძლოა, სახელმწიფო წარმომადგენელმა რჩევა გასცეს თქვენი დეპორტაციის 
შესახებ. 

ამ სიაში მოცემულია ისეთი ინფორმაცია, რომელიც სახელმწიფო წარმომადგნელს საფუძველს 
აძლევს, გააუქმოს თქვენი უფლება (ეს სია არ არის ამომწურავი):  

• ინფორმაცია, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ თქვენ არღვევთ თქვენი უფლების პირობებს;  

• ინფორმაცია, რომელიც ეხება თქვენს ხასიათს ან ქცევას , მათ შორის - ნასამართლეობა 
(უფლების გაცემამდე და უფლების გაცემის შემდეგ);  

• ინფორმაცია, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ თქვენ არასწორი ან უზუსტო ინფორმაცია 
მიაწოდეთ სახელმწიფო წარმომადგენელს. 

 

4.10 რა მოუვა ჩემს განაცხადს საერთაშორისო დაცვაზე, თუ მომეცა ქვეყანაში დარჩენის 
უფლება? 

 

საერთაშორისო დაცვის რეგულარიზაციის სქემის წარმატებულ აპლიკ ანტებს შეუძლიათ, უარი თქვან 
საერთაშორისო დაცვის პროცესზე, თუ ამის სურვილი აქვთ. თუ წარმატებულ აპლიკ ანტს არ სურს 
საერთაშორისო დაცვის პროცესზე  უარის თქმა, მისი განაცხადი დამუშავდება ჩვეულებრივ. 

 

 

ნაწილი 5. აპლიკაცია არ დაკმაყოფილდა 
 

5.1 რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ჩემი განაცხადი არ დაკ მაყოფილდა? 

 

• საერთაშორისო დაცვის ოფისი გამოგიგზავნით წერილს, რომელშიც იქნება ახსნა იმისა, თუ 
რატომ არ დააკ მაყოფილეს თქვენი განაცხადი. 

• თქვენ შეგიძლიათ ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრება უარყოფითი პასუხიდან 30 სამუშაო 
დღეში. 

• გასაჩივრება შეგიძლიათ ი-მეილის საშუალებით, აქ : https://inisonline.jahs.ie/user/login 

• უნდა მოიხსენიოთ მხოლოდ ის მიზეზები, რომელთა საფუძველზეც მიიღეს უარყოფითი 
გადაწყვეტილება.  

• უნდა ახსენოთ, თუ რატომ არ ეთანხმებით საერთაშორისო დაცვის ოფისის გადაწყვეტილებას.  

• გასაჩივრების პროცესში, თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ მტკ იცებულებები დოკ უმენტების სახით.  

https://inisonline.jahs.ie/user/login


21 
 

 

5.2 თუ მსურს ჩემს განაცხადთან დაკ ავშირებით მიღებული უარყოფითი გადაწყვეტილების 
გასაჩივრება, რა დოკ უმენტების წარდგენაა საჭირო ამ პროცესთან დაკ ავშირებით? 

 
საერთაშორისო დაცვის ოფისისგან მიღებული წერილი განმარტავს, თუ რატომ იყო თქვენი 
განაცხადი უარყოფილი. გასაჩივრების დროს, თქვენ მოგეთხოვებათ, წარადგინოთ დოკ უმენტაცია, 
რომელიც ეხება იმ მიზეზებს, რის გამოც განაცხადი იქნა უარყოფილი. გასაჩივრების პროცესში, 
თქვნ აგრეთვე შეგიძლიათ მიაბათ დამატებითი დოკ უმენტაცია, რომელიც ამტკ იცებს, რომ თქვენ 
აკ მაყოფილებთ ამ სქემის კ რიტერიუმებს.  

გთხოვთ, ისევ არ მიაბათ ისეთი დოკ უმენტაცია, რომელიც უკ ვე გამოგზავნილი გაქვთ.  

 

5.3 რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ჩემი საჩივარი არ დაკ მაყოფილდა? 

 
იმ შემთხვევაში, თუ გასაჩივრების შემდეგ უარყოფითი გადაწყვეტილება არ იქნება შეცვლილი, 
ეს განაცხადი აღარ განიხილება.  

5.4 რა მოუვა ჩემს განაცხადს საერთაშორისო დაცვისთვის იმ შემთხვევაში თუ ჩემი განაცხადი 
უარყოფილი იქნა? 

თუ აპლიკ ანტი უარყოფილი იქნა თავდაპირველად ან გასაჩივრების შემდეგ, მისი განაცხადი 
საერთაშორისო დაცვაში მაინც დამუშავდება ჩვეულებრივ.  

 

ნაწილი 6. დამატებითი კითხვები 
 

 6.1 მე სახელმწიფოში ნასამართლევი ვარ, შემიძლია განაცხადის შევსება რეგულარიზაციის 
სქემაში? 

 

იმისათვის, რომ დააკ მაყოფილოთ ამ სქემის პირობები, უნდა იყოთ კეთილშობილური  ხასიათისა და 
ქცევის .  

 

 

საერთაშორისო დაცვის ოფისში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, გაითვალისწინებს ყველა 
ინფორმაციას, რომელიც ეხება კრიმინალურ აქტივობებთან დაახლოებულ ქცევებს, რასაც 
უარყოფითი ზეგავლენა აქვს საზოგადოებაზე, და შესაძლოა, აპლიკ ანტს უარი უთხრას ასეთი 
ინფორმაციის საფუძველზე. 

ეს სქემა, რომელიც დამყარებულია ხელისუფლების წარმომადგენლის აღმასრულებელ უფლებებს, 
მიზნად ისახავს, სარგებელი მოუტანოს აპლიკ ანტებს. ეს სქემა არ გულისხმობს იმას, რომ 
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საერთაშორისო დაცვის ოფისი ითვალისწინებს კონკ რეტული პიროვნებისთვის კანონით მინიჭებულ 
სარეზიდენციო უფლებებს.   

საერთაშორისო დაცვის ოფისი განსაზღვრავს, აკ მაყოფილებს თუ არა კონკ რეტული  აპლიკ ანტი ამ 
პირობას, და გაითვალისწინებს აპლიკ ანტთან დაკავშირებულ ყველა ინფორმაციას.  

ყველა შემთხვევა განხილული იქნება ინდივიდუალურად, თუმცა, გათვალისწინებულია, რომ მცირე 
დანაშაული ავტომატურად არ ნიშნავს განაცხადის უარყოფას.  

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ უნდა მოგვაწოდოთ ამომწურავი ინფორმაცია თქვენს 
ნასამართლეობასთან (ნასამართლეობებთან) და სისხლის სამართლებრივი დევნის შესახებ 
თქვენს განაცხადში. თუ თქვენ ამას არ იზამთ, ამან შესაძლოა განაპირობოს განაცხადის 
უარყოფა, და არსებული უფლებების გაუქმება.  

 

6.2 ჩემს მიმართ ბრალდება არის წაყენებული და ველოდები სასამართლო პროცესს. ექნება თუ არა 
ამას გავლენა ჩემს განაცხადზე? 

 

იმისათვის, რომ დააკ მაყოფილოთ ამ სქემის პირობები, უნდა იყოთ კეთილშობილური  ხასიათისა და 
ქცევის .  

საერთაშორისო დაცვის ოფისში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, გაითვალისწინებს ყველა 
ინფორმაციას, რომელიც ეხება კრიმინალურ აქტივობებთან დაახლოებულ ქცევებს, რასაც 
უარყოფითი ზეგავლენა აქვს საზოგადოებაზე, და შესაძლოა, აპლიკ ანტს უარი უთხრას ასეთი 
ინფორმაციის საფუძველზე. 

ეს სქემა, რომელიც დამყარებულია ხელისუფლების წარმომადგენლის აღმასრულებელ უფლებებს, 
მიზნად ისახავს, სარგებელი მოუტანოს აპლიკ ანტებს. ეს სქემა არ გულისხმობს იმას, რომ 
საერთაშორისო დაცვის ოფისი ითვალისწინებს კონკ რეტული  პიროვნებისთვის კანონით მინიჭებულ 
სარეზიდენციო უფლებებს.   

საერთაშორისო დაცვის ოფისი განსაზღვრავს, აკ მაყოფილებს თუ არა კონკ რეტული  აპლიკ ანტი ამ 
პირობას, და გაითვალისწინებს აპლიკ ანტთან დაკ ავშირებულ ყველა ინფორმაციას.  

ჩვენ ვიცით, რომ სისხლის სამართლის დევნის პროცესში, ბრალდებული ითვლება უდანაშაულოდ, 
სანამ არ დამტკ იცდა, რომ იგი დამნაშავეა, თუმცა, ამ სქემაში განაცხადის შეტანისას ჩვენ 
ვითვალისწინებთ აპლიკ ანტის კეთილშობილურ ხასიათსა და ქცევას, რაც არ ექვემდებარება 
სისხლის სამართლის დევნის პროცესში არსებულ პრინციპებს.  

ყველა შემთხვევა განხილული იქნება ინდივიდუალურად, თუმცა, გათვალისწინებულია, რომ მცირე 
დანაშაული ავტომატურად არ ნიშნავს განაცხადის უარყოფას.  

მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ უნდა მოგვაწოდოთ ამომწურავი ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში 
აღძრული ნებისმიერი საქმის შესახებ. თუ თქვენ ამას არ იზამთ, ამან შესაძლოა განაპირობოს 
განაცხადის უარყოფა, და არსებული უფლებების გაუქმება. 
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