საერთაშორისოდაცვისრეგულ
არიზაციის
სქ ემა
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იკითხვები

საერთაშორისო დაცვის ოფისი
(სდო)
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ხშირადდასმულ
იკითხვები საერთაშორისოდაცვისრეგულ
არიზაციის
სქ ემასთან დაკ ავშირებით

ნაწილ
ი 1. ზოგადიდეტალ
ები
1.1 რასწარმოადგენს ეს სქ ემა?
1.2 რატომგამოაცხადა ხელ
ისუფლ
ებამ ეს სქ ემა?

ნაწილ
ი 2. ვინ აკ მაყოფილ
ებს ამ სქ ემის პირობებს?
2.1 როგორუნდადავაკ მაყოფილ
ოამ სქ ემაში ჩართვის პირობები?
2.2 საჭიროა თუარა რომჩემმა ოჯახისწევრებმა ცალ
კ ე შეავსონ განაცხადი?
2.3. მე ვაკ მაყოფილ
ებ რამდენიმეზემოთხსენებულკრიტერიუმს , მაგრამ არა ყველ
ას. ჩემს
განაცხადს მაინც დააკ მაყოფილ
ებენ
?
2.4. მე ვარსაერთაშორისოდაცვისაპლ
იკ ანტი, რომელ
იცაკ მაყოფილ
ებს ყველ
ა კრიტერიუმს ,
მაგრამ მყავს შვილ
ი (ან შვილ
ები), რომელ
საც საერთაშორისოდაცვისპროცესში
რეგისტრაციაარგაუვლ
ია. მას (ან მათ) შეუძლ
ია დააკ მაყოფილ
ოსამ სქ ემაში ჩართვის
პირობები?
2.5. მე ვარსაერთაშორისოდაცვისაპლ
იკ ანტი, რომელ
იცაკ მაყოფილ
ებს ყველ
ა კრიტერიუმს ,
მაგრამ მყავს მეუღლ
ე/პარტნიორი, რომელ
იცკრიტერიუმებს არაკ მაყოფილ
ებს. მას
შეუძლ
ია დააკ მაყოფილ
ისამ სქ ემაში ჩართვის პირობები?
2.6. ვაკ მაყოფილ
ებ თუარა სქ ემის პირობებს, თუდავტოვექვეყანა როდესაცვიყავი
საერთაშორისოდაცვისაპლ
იკ ანტი?
2.7 შემიძლ
ია თუარა განაცხადის შევსება იმ შემთხვევაში, თუმაქ ვს აქ ტიური
დეპორტაციისორდერი?
2.8 შემიძლ
ია თუარა განაცხადის შევსება იმ შემთხვევაში, თუმიღებულ
ი მაქ ვს
დეპორტაციისორდერი, 1999 წლ
ის იმიგრაციის აქ ტის მე-3(6) სექ ციის მიხედვით?
2.9 შემიძლ
ია თუარა განაცხადის შევსება იმ შემთხვევაში, თუმივიღე უარყოფითიპასუხი
საერთაშორისოდაცვისაპლ
იკ აციაზე დააგრეთვე მაქ ვს ძალ
აში მყოფი დეპორტაციის
ორდერი?
2.10. შემიძლ
ია თუარა განაცხადის შევსება გრძელ
ვადიანი არადოკ უმენტირებული
მიგრანტების რეგულ
არიზაციისსქ ემისა დაამ სქ ემის ქვეშ ერთდროულ
ად?
2.11 ჩემი IPAT-ის (საერთაშორისოდაცვისსაჩივრების ტრიბუნალ
ი) განაცხადი განხილ
ვის

პროცესშია დამაქ ვს მუშაობის უფლ
ებაშრომის ბაზარზე წვდომის უფლ
ების(LMAP)
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მიხედვით. მე აგრეთვე შევავსე განაცხადი არადოკ უმენტირებულ
ი მიგრანტების
საერთაშორისოდაცვისსქ ემაში, დარჩენისუფლ
ებისშეძენის მიზნით. იმ შემთხვევაში, თუ
ჩემს IPAT განაცხადთან დაკ ავშირებით
გადაწყვეტილ
ება მიიღეს დაიგი უარყოფითი
აღმოჩნდა საერთაშორისოდაცვისოფისიდანმიღებულ
ი რეკ ომენდაციისმსგავსად
,
დავკ არგავთუარა მუშაობის უფლ
ებასსანამ ველ
ოდები გადაწყვეტილ
ებას
არადოკ უმენტირებულ
ი მიგრანტების საერთაშორისოდაცვისსქ ემასთან დაკ ავშირებით
?

ნაწილ
ი 3. სააპლ
იკ აციოპროცესი
3.1 როდისშემიძლ
ია აპლ
იკ აციის/განაცხადის შევსება?
3.2 როგორუნდაშევავსოგანაცხადი?
3.3. არსებობს თუარა გადასახადი აპლ
იკ აციასთან დაკ ავშირებით
?
3.4 მივიღებ თუარა რაიმესახის შეტყობინებას როდესაცშევავსებ განაცხადს?
3.5 რამდენიხანია საჭიროგანაცხადის დასამუშავებლ
ად
?
3.6. როგორუნდადავუკ ავშირდესდო-ს, რათამივიღოინფორმაცია ჩემს
აპლ
იკ აციასთან/განაცხადთან დაკ ავშირებით
?
3.7. რატომუნდაგითხრათჩემი პირადი ი-მეილ
ი აპლ
იკ აციის/განაცხადის შევსების დროს?
3.8. შეიძლ
ება თუარა სხვა პიროვენბის ი-მეილ
ის გამოყენება განაცხადის შევსებისას?
3.9. რატომაასაჭიროeVetting-ის გავლ
ა?
3.10. რასწარმოადგენს eVetting?
3.11. შემიძლ
ია თუარა პოლ
იციისგან მიღებულ
ი ნებართვის მოწმობის წარდგენა eVettingის პროცესის მაგივრად
?
3.12. შემიძლ
ია თუარა ჩემი eVetting აპლ
იკ აციის სტატუსის ნახვა?
3.13. საჭიროა თუარა, მოგაწოდოთინფორმაცია ჩემი პატიმრობის (ან პატიმრობების)
შესახებ, განაცხადის კრიმინალ
ური დეკ ლ
არაციისნაწილ
ში?
3.14. ჩემი შვილ
ი არასრულ
წლ
ოვანია (18 წელ
ზე უმცროსი), მას შეუძლ
ია გასცეს თანხმობა
გადამოწმებაზე?
3.15. მე არვეთანხმები გადამოწმების ეროვნულ
ი ბიუროს მიერჩემთან დაკ ავშირებით
გაცემულ
ი გადამოწმების ცნობაში მოცემულდეტალ
ებს. რაშემიძლ
ია გავაკ ეთო?
3.16. რადოკ უმენტებიუნდაწარვადგინოგანაცხადის შევსებისას?
3.17. როგორუნდაშევაჯგუფოჩემი დოკ უმენტებიერთი PDF-ის სახით?
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3.18. საჭიროა თუარა, შევავსოჩემი განაცხადი საერთაშორისოდაცვისრეგულ
არიზაციის
სქ ემაში არა-სამთავრობოორგანიზაციისან ადვოკ ტის შუამავლ
ობით?

ნაწილ
ი 4. აპლ
იკ აცია დაკ მაყოფილ
და
4.1. რახდება იმ შემთხვევაში, თუჩემი განაცხადი დაკ მაყოფილ
და?
4.2. რისსაშუალ
ებას მაძლ
ევს ‘შტამპი 4’?
4.3. როგორმოვიქ ცე, როცაეს 2-წლ
იანი უფლ
ებავადის ამოწურვას უახლ
ოვდება?
4.4. როცავანახლ
ებ ამ უფლ
ებას, რამდენიხნითიქ ნება განახლ
ებულ
ი?
4.5. რაპირობებია დაკ ავშირებულ
იჩემს უფლ
ებასთან?
4.6. იმ შემთხვევაში, თუმომეცა უფლ
ებაამ სქ ემის ქვეშ, დაარვრეგისტრირდები ჩემს
ადგილ
ობრივ იმიგრაციის ოფიცერთან, მაინც შემეძლ
ება უფლ
ებისგანახლ
ება როდესაცმას
ვადა გაუვა?
4.7. იმ შემთხვევაში, თუმომეცა უფლ
ება‘შტამპი 4-ის’ პირობებით, შეუძლ
იათჩემი ოჯახის
წევრებსაც უფლ
ებისმოპოვება?
4.8. იმის მერე, რაცმომეცა უფლ
ებაამ სქ ემის ქვეშ, შემიძლ
ია თუარა ჩემი ოჯახის
წევრების ირლანდიაშიმოყვანა ჩემთან ერთადსაცხოვრებლ
ად?
4.9. მე მომეცა ქვეყანაში დარჩენისუფლ
ება. შეიძლ
ება მოხდეს ამ უფლ
ებისგაუქ მება?
4.10. რამოუვა ჩემს განაცხადს საერთაშორისოდაცვაზე, თუმომეცა ქვეყანაში დარჩენის
უფლ
ება?

ნაწილ
ი 5. აპლ
იკ აცია არდაკ მაყოფილ
და
5.1. რახდება იმ შემთხვევაში, თუჩემი განაცხადი არდაკ მაყოფილ
და?
5.2. თუმსურს ჩემს განაცხადთან დაკ ავშირებით
მიღებულ
ი უარყოფითიგადაწყვეტილ
ების
გასაჩივრება, რადოკ უმენტებისწარდგენაა საჭიროამ პროცესთან დაკ ავშირებით
?
5.3. რახდება იმ შემთხვევაში, თუჩემი საჩივარი არდაკ მაყოფილ
და?
5.4. რამოუვა ჩემს განაცხადს საერთაშორისოდაცვისთვისიმ შემთხვევაში თუჩემი
განაცხადი უარყოფილ
იიქ ნა?

ნაწილ
ი 6. დამატებითიკითხვები
6.1. მე ქვეყანაში ნასამართლ
ები ვარ, შემიძლ
ია განაცხადის შევსება რეგულ
არიზაციის
სქ ემისთვის?
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6.2. ჩემს მიმართბრალ
დება არის წაყენებულ
ი დაველ
ოდები სასამართლ
ოპროცესს. ექ ნება
თუარა ამას გავლ
ენა ჩემს განაცხადზე?

ნაწილი 1. ზოგადი დეტალები
1.1 რასწარმოადგენს ეს სქ ემა?
ეს დროებითისექ მაა, რომელ
იც შეიქ მნა რეზიდენციის უფლ
ების მისაცემადიმ ადამიანებისთვის,
რომლ
ებიც მონაწილ
ეობენ დაცვის სისტემაში 2 წელ
ი ან უფრო დიდი ხანი, უკ ვე დიდი ხნის
განმავლ
ობაში ცხოვრობენ ირლ
ანიდაში დროებითირეზიდენციით2015 წლ
ის საერთაშორისოდაცვის
აქ ტის მიხედვით, დაგააჩნიათდროებითირეზიდენციისსერტიფიკ ათი (TRC).
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1.2 რატომგამოაცხადა ხელ
ისუფლ
ებამ ეს სქ ემა?
სახელ
ისუფლ
ებო პროგრამა გულ
ისხმობს გრძელ
ვადიანი, არადოკ უმენტირებულ
ი მიგრანტებისა და
მათზე დამოკ იდებულ
ი პიროვნებების რეგულ
არიზაციის გეგმების შემუშავებას, რაც მიზნად
ისახავს:
„გრძელ
ვადიანი არადოკ უმენტირებულ
ი მიგრანტებისა დამათზე დამოკ იდებულ
იპიროვნებებისთვის
ახალ
ი გზების შექ მნა, რათა დააკ მაყოფილ
ონ რეგულ
არიზაციის სტატუსის კრიტერიუმები
ხელ
ისუფლ
ების ფორმირებიდან 18 თვეში, ევროკ ავშირისა და საერთო სამგზავრო ზონის
გათვალ
ისწინებით.“
შესაბამისად, გადაწყვეტილ
ება იქ ნა მიღებულ
ი, რომგავითვალ
ისწინებთCatherine Day Report-ის
რეკ ომენდაციას ‘პირდაპირ პროვიზიასთან’ დაკ ავშრებით
დაამ უფლ
ების შეძენის შესაძლ
ებლ
ობას
მივცემთ ისეთ პიროვნებებს, რომლ
ებიც Single Procedure-ით სარგებლ
ობენ 2 წელ
ი ან მეტი,
არადოკ უმენტირებულსქ ემაში დაცვისსქ ემის ჩართვით.

ნაწილი 2. ვინ აკმაყოფილებს ამ სქემის პირობებს?
ოამ სქ ემაში ჩართვის პირობები?
2.1 როგორუნდადავაკ მაყოფილ
იმისათვის, რომჩაერთოთამ სქ ემაში, უნდადააკ მაყოფილ
ოთ
შემდეგი პირობები:
•

უნდა იყოთ საერთაშორისო დაცვის აპლ
იკ ანტი. აპლ
იკ ანტად ითვლ
ება ის პიროვნება,
რომელ
იც გამოცხადდა საერთაშორისო დაცვისოფისში (2015 წლ
ის საერთაშორისო დაცვის
აქ ტის მე-15 ნაწილ
ის მიხედვით) დამიიღო ID ნომრის მქ ონე დროებითირეზიდენციის
ბარათი და ჯერ-ჯერობით არ მიუღია საბოლ
ოო გადაწყვეტილ
ება მომსახურების
განყოფილ
ებისგან (2015 წლ
ის საერთაშორისოდაცვისაქ ტის 47-ე ნაწილ
ის მიხედვით) მათ
აპლ
იკ აციასთან დაკ ავშირებით
.

•

უნდაიყოთსაერთაშორისოდაცვისპროცესში მინიმუმ 2 წელ
ი ამ სქ ემის დაწყებამდე.
საერთაშორისოდაცვისსააპლ
იკ აციოპროცესის დაწყებისთარიღად
ითვლ
ება ის დღე,
როდესაცაპლ
იკ ანტი გამოცხადდა საერთაშორისოდაცვისოფისში(2015 წლ
ის
საერთაშორისოდაცვისაქ ტის მე-15 ნაწილ
ის მიხედვით) დამიიღოID ნომრის მქ ონე
დროებითირეზიდენციისბარათი. თუთქ ვენმინიმუმ 2 წელ
ი არხართსაერთაშორისო
დაცვისპროცესში ამ სქ ემის დაწყებისას, თქ ვენიგანაცხადი არმიიღება.

•

უნდა გეცხოვრათქვეყანაში განუწყვეტლ
ივ, რაც მოითხოვება 2015 წლ
ის საერთაშორისო
დაცვის აქ ტის მე-16 ნაწილ
ის (3)(ა) სექ ციის მიხედვით, საერთაშორისო დაცვის
განაცხადის შევსების დროს. გათვალ
ისწინებულ
ია, რომ აპლ
იკ ანტს მინიჭებულ
ი აქ ვს
გარკ ვეულ
ი დროისპერიოდი (მაქ სიმუმ 60 დღე), რომლ
ის დროსაცაქ ვს უფლ
ება, რომ არ
იმყოფებოდეს ქვეყანაში.

•

უნდა იყოთკ ეთილ
შობილ
ურიხასიათისა და ქ ცევის.
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2.2 საჭიროა თუარა, რომჩემმა ოჯახისწევრებმა ცალ
კ ე შეავსონ განაცხადი?
დიახ. ნებისმიერი პიროვნება, რომელ
იცარის საერთაშორისოდაცვისაპლ
იკ ანტი დააკ მაყოფილ
ებს
ყველ
ა სხვა კრიტერიუმს , ცალ
კ ე უნდა შეავსოს განაცხადი ამ სქ ემის ქვეშ.

2.3 მე ვაკ მაყოფილ
ებ რამდენიმე ზემოთხსენებულკრიტერიუმს , მაგრამ არა ყველ
ას, ჩემს
განაცხადს მაინც დააკ მაყოფილ
ებენ
?
არა. იმისათვის, რომმონაწილ
ეობა მიიღოთამ სქ ემაში, ყველ
ა პირობა უნდადააკ მაყოფილ
ოთ
.

2.4 მე ვარ საერთაშორისო დაცვის აპლ
იკ ანტი, რომელ
იც აკ მაყოფილ
ებს ყველ
ა კრიტერიუმს ,
მაგრამ მყავს შვილ
ი (ან შვილ
ები), რომელ
საცსაერთაშორისოდაცვისპროცესში რეგისტრაცია
არგაუვლ
ია. მას (ან მათ) შეუძლ
ია დააკ მაყოფილ
ოსამ სქ ემაში ჩართვის პირობები?
არა. საერთაშორისო დაცვის აპლ
იკ აცია უნდა შეივსოს ნებისმიერი ბავშვისთვის (ან
ბავშვებისთვის), რომლ
ებსაც აქ ამდე არ აქ ვთ გაკ ეთებულ
ი აპლ
იკ აცია. ეს აპლ
იკ აციები
განხილ
ულ
ი იქ ნება 2015 წლ
ის საერთაშორისოდაცვისაქ ტის მიხედვით.

2.5 მე ვარ საერთაშორისო დაცვის აპლ
იკ ანტი, რომელ
იც აკ მაყოფილ
ებს ყველ
ა კრიტერიუმს ,
მაგრამ მყავს მეუღლ
ე/პარტნიორი, რომელ
იც კრიტერიუმებს არ აკ მაყოფილ
ებს. მას შეუძლ
ია
დააკ მაყოფილ
ოსამ სქ ემაში ჩართვის პირობები?
არა. ყველ
ა აპლ
იკ აცია კეთდება ინდივიდუალ
ურდონეზე. თუმეუღლ
ე/პარტნიორი არაკ მაყოფილ
ებს
ზემოთხსენებულკრიტერიუმებს , მათარშეუძლ
იათამ სქ ემაში მონაწილ
ეობის მიღება.

2.6 ვაკ მაყოფილ
ებ თუარა ამ სქ ემის პირობებს, თუდავტოვექვეყანა როდესაცვიყავი
საერთაშორისოდაცვისაპლ
იკ ანტი?
დიახ. თქ ვენშეგიძლ
იათდატოვოთ
ქვეყანა უფლ
ებისმიღების გარეშე, ერთხელ
, მაქ სიმუმ დღის
განმავლ
ობაში. თუთქ ვენდატოვეთ
ქვეყანა საერთაშორისოდაცვისოფისისნებართვით, ამას
გავლ
ენა არექ ნება თქ ვენსგანაცხადზე.

ია თუარა განაცხადის შევსება იმ შემთხვევაში, თუმაქ ვს აქ ტიური დეპორტაციის
2.7 შემიძლ
ორდერი?
არა. თქ ვენ არაკ მაყოფილ
ებთამ სქ ემის პირობებს, თუგაქ ვთძალ
აში მყოფი დეპორტაციის ორდერი.
შესაძლ
ოა, აკ მაყოფილ
ებდეთგრძელ
ვადიანი არადოკ უმენტირებულ
ი მიგრანტების რეგულ
არიზაციის
სქ ემის პირობებს. ამ სქ ემის პირობები მოცემულ
ია შემდეგ ბმულ
ზე:
https://www.irishimmigration.ie/regularisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/

2.8 შემიძლ
ია თუარა განაცხადის შევსება იმ შემთხვევაში, თუმიღებულ
ი მაქ ვს დეპორტაციის
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ორდერი, 1999 წლ
ის იმიგრაციის აქ ტის მე-3(6) სექ ციის მიხედვით?
არა. თქ ვენ არაკ მაყოფილ
ებთამ სქ ემის პირობებს, თუმიღებულ
ი გაქ ვთდეპორტაციის ორდერი 1999
წლ
ის იმიგრაციის აქ ტის მე-3(6) სექ ციის მიხედვით. შესაძლ
ოა, აკ მაყოფილ
ებდეთგრძელ
ვადიანი
არადოკ უმენტირებულ
ი მიგრანტების რეგულ
არიზაციის სქ ემის პირობებს. ამ სქ ემის პირობები
მოცემულ
ია შემდეგ ბმულ
ზე: https://www.irishimmigration.ie/regularisation-of-long-termundocumented-migrant-scheme/

2.9 შემიძლ
ია თუარა განაცხადის შევსება იმ შემთხვევაში, თუმივიღე უარყოფითიპასუხი
საერთაშორისოდაცვისაპლ
იკ აციაზე დააგრეთვე მაქ ვს ძალ
აში მყოფი დეპორტაციისორდერი?
აპლ
იკ ანტები, რომლ
ებმაცუარყოფითიპასუხი მიიღეს საერთაშორისოდაცვისგანაცხადზე დააქ ვთ
ძალ
აში მყოფი დეპორტაციისორდერი, არაკ მაყოფილ
ებენ საერთაშორისოდაცვისრეგულ
არიზაციის
სქ ემის პირობებს.
ამ აპლ
იკ ანტებს შეუძლ
იათგანაცხადის შევსება გრძელ
ვადიანი არადოკ უმენტირებულ
ი
მიგრანტების რეგულ
არიზაციისსქ ემაში, თუაკ მაყოფილ
ებენ ამ ბმულ
ზე მოცემულპირობებს:
https://www.irishimmigration.ie/regularisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/
საერთაშორისოდაცვისპროცესში გატარებულ
ი დროდოკ უმენტირებულ
ად
ითვლ
ება დაარჩაითვლ
ება
არადოკ უმენტირებულ
ი გრძელ
ვადიანი მიგრანტების რეგულ
არიზაციისსქ ემაში.
არადოკ უმენტირებულ
ი რეზიდენციის ათვლ
ა იწყება მომსახურების განყოფილ
ების მიერ
გადაწყვეტილ
ების შესახებ წერილ
ის გაცემისას, რომელ
იცაცნობებს აპლ
იკ ანტს უარყოფითი
პასუხის შესახებ საერთაშორისოდაცვისაპლ
იკ აციასთან დაკ ავშირებით
.
აპლ
იკ ანტები, რომლებიცარაკ მაყოფილ
ებენ არც ერთი სქ ემის პირობებს დააქ ვთძალ
აში მყოფი
დეპორტაციის ორდერი, შეუძლ
იათგანაცხადის შევსება საერთაშორისოდაცვისოფისის
რეპატრიაციისგანყოფილ
ებაში დეპორტაციისორდერისგაუქ მების/შეცვლ
ის მოთხოვით1999 წლ
ის
იმიგრაციის აქ ტის მე-3(11) ნაწილ
ის მიხედვით, განსაკ უთრებითიმ შემთხვევაში, თუგარკ ვეულ
ი
გარემოებები შეიცვალ
ა დეპორტაციისორდერისგაცემის დღიდან.
თუგაქ ვთდამატებითიკითხვები არადოკ უმენტირებულ
ი მიგრანტების ძირითადი სქ ემის შესახებ,
შეგიძლ
იათდაუკ ავშირდეთ
გრძელ
ვადიანი არადოკ უმენტირებულ
ი მიგრანტების სქ ემას ი-მეილ
ის
საშუალ
ებით: undocumentedhelp@justice.ie

2.10 შემიძლ
ია თუარა განაცხადის შევსება გრძელ
ვადიანი არადოკ უმენტირებულ
ი მიგრანტების
რეგულ
არიზაციისსქ ემისა დაამ სქ ემის ქვეშ ერთდროულ
ად?
არა. საერთაშორისოდაცვისაპლ
იკ ანტებმა განაცხადი უნდაშეავსონ მხოლ
ოდამ სქ ემის ქვეშ.
ნებისმიერი აპლ
იკ აცია, რომელ
საცშეავსებს საერთაშორისოდაცვისაპლ
იკ ანტი გრძელ
ვადიანი
არადოკ უმენტირებულ
ი მიგრანტების რეგულ
არიზაციისსქ ემაში, არიქ ნება დაკ მაყოფილ
ებულ
ი.
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2.11 ჩემი IPAT-ის (საერთაშორისოდაცვის საჩივრების ტრიბუნალ
ის) განაცხადი განხილ
ვის
პროცესშია დამაქ ვს მუშაობის უფლ
ებაშრომის ბაზარზე წვდომის უფლ
ების(LMAP) მიხედვით. მე
აგრეთვე შევავსე განაცხადი არადოკ უმენტირებულ
ი მიგრანტების საერთაშორისოდაცვისსქ ემაში,
დარჩენისუფლ
ებისშეძენის მიზნით. იმ შემთხვევაში, თუჩემს IPAT განაცხადთან დაკ ავშირებით
გადაწყვეილ
ება მიიღეს დაუარყოფითიაღმოჩნდა საერთაშორისოდაცვისოფისიდანმიღებულ
ი
რეკ ომენდაციისმსგავსად, დავკ არგავთუარა მუშაობის უფლ
ებასსანამ ველ
ოდები
გადაწყვეტილ
ებას არადოკ უმენტირებულ
ი მიგრანტების საერთაშორისოდაცვისსქ ემასთან
დაკ ავშირებით
?
სდო-ს გუნდი, რომელ
იცმუშაობს თქ ვენსგანაცხადზე დაცვისმოთხოვნით, კონსულ
ტაციებს გაივლ
ის
სდო-ს გუნდთან, რომელ
იცმუშაობს თქ ვენსგანაცხადზე დარჩენისუფლ
ებისთხოვნით
არადოკ უმენტირებულ
ი მიგრანტების საერთაშორისოდაცვისსქ ემის მიხედვით. ეს კეთდება
იმისთვის, რომყველ
ა გადაწყვეტილ
ება მიღებულიქ ნას უმოკ ლ
ესდროში. საერთაშორისოდაცვის
ოფისიიზრუნებს იმაზე, რომაპლ
იკ ანტებს არშეექ მნათარახელ
საყრელ
ი პირობები შრომის
ბაზარზე წვდომის მიხედვით, სადაცაა შესაძლ
ებელ
ი.

ნაწილი 3. სააპლიკაციო პროცესი
ია აპლ
იკ აციის/განაცხადის შევსება?
3.1 როდისშემიძლ
•

საერთაშორისოდაცვისრეგულ
არიზაციისსქ ემის სააპლ
იკ აციოპროცესი იწყენბა ორშაბათს,
2022 წლ
ის 7 თებერვალ
ს, დილ
ის10 საათზე.

•

სქ ემის დაწყებამდე, საერთაშორისოდაცვისოფისიშეატყობინებს იმ აპლ
იკ ანტებს, რომლ
ებსაც
აქ ვთსქ ემის პირობების დაკ მაყოფილ
ებისშესაძლ
ებლ
ობა.

•

თუთქ ვენარმიგიღიათშეტყობინება საერთაშორისოდაცვისოფისისგან, მაგრამ თვლ
ით
, რომ
პირობებს აკ მაყოფილ
ებთ, თქ ვენმაინც შეგიძლ
იათგანაცხადის შევსება.

•

თუთქ ვენაკ მაყოფილ
ებთამ სქ ემის საკ ვალ
იფიკ აციოპირობებს (იხილ
ეთ2.1 ზემოთ
), მაშინ
განაცხადი უნდაშეავსოთსანამ სქ ემა დაიხურა. ბოლ
ოვადა არის 2022 წლ
ის 7 აგვისტო,
საღამოს 11:59.

•

გაითვალ
ისწინეთ, რომსაერთაშორისოდაცვისოფისიგანაცხადებს მიიღებს მხოლ
ოდზემოთ
მითითებულ
ი თარიღებისგათვალ
ისწინებით.

3.2 როგორუნდაშევავსოგანაცხადი?
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•

განაცხადები უნდაგაიგზავნოს მხოლ
ოდი-მეილ
ის სახითამ მისამართზე: IPRSU@ipo.gov.ie.
ნებისმიერსხვა მისამართზე გაგზავნილ
ი განაცხადი არგანიხილ
ება.

•

სააპლ
იკ აციოანკ ეტა ხელ
მისაწვდომია PDF-ის სახითშემდებ ბმულ
ზე:
www.ipo.gov.ie/whatsnew. აპლ
იკ ანტებმა უნდაშეინახონ მათი შევსებულ
ი განაცხადები
კომპიუტერზე /ლეპტოპზ/ესხვა მოწყობილ
ობაზე, დაგააგზავნონ განაცხადი სხვა საჭირო
დოკ უმენტაციასთანერთადშემდეგ ბმულ
ზე: IPRSU@ipo.gov.ie

•

თქ ვენუნდაგააგზავნოთთქ ვენიშევსებულ
ი განაცხადი PDF-ის სახითყველ
ა სხვა საჭირო
დოკ უმენტაციასთანერთად.

•

განაცხადი უნდაშეავსოთ2022 წლ
ის 7 თებერვალ
სადა2022 წლ
ის 7 აგვისტოს შორის (ჩათვლ
ით).

•

საერთაშორისოდაცვისოფისიარმიიღებს განაცხადებს ფოსტით
.

•

საერთაშორისოდაცვისოფისიარგანიხილ
ავს არასრულაპლ
იკ აციებს, აგრეთვე ისეთ
აპლ
იკ აციებს, რომლ
ებიცგაიგზავნა სხვა მისამართებზე.

3.3 არსებობის თუარა გადასახადი აპლ
იკ აციასთან დაკ ავშირებით
?
საერთაშორისოდაცვისრეგულ
არიზაციისსქ ემაში განაცხადის შეტანა უფასოა.

3.4 მივიღებ თუარა რაიმესახის შეტყობინებას როდესაცშევავსებ განაცხადს?

დიახ, მიიღებთი-მეილ
ს, რომელ
იცდაადასტურებს, რომთქ ვენიგანაცხადი დაკ მაყოფილ
და.

ად
?
3.5 რამდენიხანია საჭიროგანაცხადის დასამუშავებლ

ეს დამოკ იდებულ
იასაერთშორისოდაცვისოფისშიმიღებულ
ი განაცხადების რიცხვსადა
სირთულ
ეზე.

3.6 როგორუნდადავუკ ავშირდესდო-ს, რათამივიღოინფორმაცია ჩემს
აპლ
იკ აციასთან/განაცხადთან დაკ ავშირებით
?
•

სასურველ
ია, რომთქ ვენსაერთაშორისოდაცვისოფისსდაუკ ავშირდეთ
მხოლ
ოდიმ შემთხვევაში,
თუეს აბსოლ
უტურადსაჭიროა. ეს სდო-ს საშუალ
ებას მისცემს, მაქ სიმალ
ურადდაუთმოსდრო
განაცხადების დამუშავებას.

•

თუგაქ ვთრაიმეკითხვები , მოგვმართეთაქ : IPRSU@ipo.gov.ie

•

გთხოთმიუთითოთთქ ვენისახელ
ი, რეფერენსისნომერი დასაკ ონტაქ ტოდეტალ
ები.
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•

თქ ვენუნდაშეატყობინოთსდორაიმეგარემოების ცვლ
ილ
ების შესახებ, მაგალ
ითად, ი-მეილ
ის
ან მისამართის ცვლ
ილ
ება დაა.შ. თუთქ ვენშეცვლ
ითთქ ვენსსაცოხვრებელმისამართს, ამის
შესახებ დაუყონებლ
ივუნდა შეატყობინოთსდო-ს, რადგანსაბოლ
ოოგადაწყვეტილ
ების წერილ
ი
ამ მისამართზე გაიგზავნება.

ი აპლ
იკ აციის/განაცხადის შევსების დროს?
3.7 რატომუნდაგითხრათჩემი პირადი ი-მეილ
პირადი ი-მეილ
ი ყველ
ა აპლ
იკ ანტს სჭირდება, რადგანშეტყობინებები ი-მეილ
ითიგზავნება.
აგრეთვე, იმისათვის, რომგაიაროთeVetting პროცესი, თქ ვენუნდა მიუთითოთთქ ვენიპირადი იმეილ
ი დასდოგამოაგზავნის eVetting-ის ფორმას.
მონაცემების დაცვისრეგულ
აციებისგამო, ჩვენ არშეგვიძლ
ია eVetting ფორმაგავუგზავნოთ
მესამე პირს.
თქ ვენშეგიძლ
იათი-მეილ
ის შეცვლ
ა ნებისმიერდროს. თუთქ ვენშეცვალ
ეთთქ ვენიი-მეილ
ი
განაცხადის შევსების შემდეგ, შეგვატყობინეთშემდეგ მისამართზე: IPRSU@gov.ie გთხოვთ,
მიუთითოთთქ ვენისახელ
ი, რეფერენსისნომერი დასაკ ონტაქ ტომონაცემები.
თქ ვენშეგიძლ
იათსააპლ
იკ აციოფორმაშიმითითებულ
ი ი-მეილ
ის შეცვლ
ა, სანამ გააგზავნითმას
სდო-ში.
განაცხადის გაგზავნის შემდეგ, თქ ვენვერშეცვლ
ითსააპლ
იკ აციოფორმაშიმითითებულ
ინფორმაციას.

ება თუარა სხვა პიროვნების ი-მეილ
ის გამოყენება განაცხადის შევსებისას?
3.8 შეიძლ
ყველ
ა აპლ
იკ ანტმა, რომელ
იც16 წელ
ს გადაცილ
ებულ
ია, უნდამიუთითოს საკ უთარი ი-მეილ
ი. ამ იმეილ
ითმიიღებთშეტყობინებებს თქ ვენსგანაცხადთან დაკ ავშირებით
. თუაპლ
იკ ანტი 16 წელ
ზე
ნაკ ლ
ებია, მას შეუძლ
ია მშობლ
ის/მეურვეს ი-მეილ
ის გამოყნება.
ყველ
ა აპლ
იკ ანტმა, რომელ
იც16 წელ
ს გადაცილ
ებულ
ია, უნდაგაიაროს eVetting, რომლ
ის
შესავსები ფორმაიგზავნება მხოლ
ოდპირადი-მეილ
ზე. თუთქ ვენარმიუთითებთთქ ვენსპირადიმეილ
ს, ჩვენ ვერგამოგიგზავნითeVetting-ის ფორმასდავერშევძლ
ებთგანაცხადის
დამუშავებას. შესაძლ
ოა, თქ ვენიგანაცხადი არდავაკ მაყოფილ
ოთ
.
მნიშვნელ
ოვანია, რომთქ ვენმუდმივი წვდომა გქ ონდეთამ ი-მეილ
ზე. გირჩევთ, ხშირად
შეამოწმოთთქ ვენიspam ფოლ
დერი.

ა?
3.9 რატომარის საჭიროeVetting-ის გავლ
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საერთაშორისოდაცვისრეგულ
არიზაციისსქ ემის ერთ-ერთი საკ ვალ
იფიკ აციომოთხოვნა არის ის,
რომთქ ვენუნდაიყოთკეთილ
შობილ
ური ხასიათისა დაქცევის, დაწარსულ
ში მონაწილ
ეობა არუნდა
მიგეღოთკრიმინალ
ურ აქ ტივობებში.
ყველ
ა აპლ
იკ ანტმა, რომელ
იც16 წელ
ს გადაცილ
ებულ
ია, უნდაგიაროს eVetting-ი. ეს სააპლ
იკ აციო
პროცესის ნაწილ
ია.
ამ პროცესით, ჩვენ ვამოწმებთ, ნასამართლ
ევი ყოფილ
ხართთუარა. ეს პროცესი კეთდება ‘ონლ
აინ’
ფორმით
, რომლ
ისდეტალ
ებსაცგამოგიგზავნით.
E-vetting-ის დასკ ვნადაამტკ იცებს, რომთქ ვენსნასამართლ
ეობასთან დაკ ავშირებით
არ
არსებობს ინფორმაცია ირლ
ანდიაში ან სხვა სახელ
მწიფოში, დარომარხართნასამარლ
ევი
ირლ
ანდიაში ან სხვა სახელ
მწიფოში.

ი 1:
3.10 რასწარმოადგენს eVetting? ნაწილ
იმისათვის, რომჩვენ დავამუშაოთ
თქ ვენიგანაცხადი, თქ ვენუნდა შეავსოთeVetting-ის ფორმა(თუ
ხართ16 წელ
ს გადაცილ
ებულ
ი), რომელ
საცსდოგამოგიგზავნით. ამის გავლ
ა სავალ
დებულ
ოა. ეს
იმიტომ არის საჭირო, რომსაერთაშორისოდაცვისრეგულ
არიზაციისსქ ემის ერთ-ერთი ძირითადი
მოთხოვნა არის ის, რომთქ ვენუნდაიყოთკეთილ
შობილ
ური ხასიათისა დაქცევის, და წარსულ
ში არ
გქ ონიათკავშირი კრიმინალ
ურ აქ ტივობებთან. გადამოწმების პროცესი ხორციელ
დება
საერთაშორისოდაცვისოფისისმიერ‘გარდა შიოხანას’ (ირლ
ანდიის ეროვნულ
ი პოლ
იციის) ეროვნულ
ი
გადამოწმების ბიუროს საშუალ
ებით. აპლ
იკ ანტი პირდაპირ არუნდადაუკ ავშირდეს‘გარდას’
გადამოწმების ბიუროს.
თქ ვენმოგეთხოვებათ, წარადგინოთ:
თქ ვენისახელ
ი
დაბადებისთარიღი
ი-მეილ
ი დასაკ ონტაქ ტოტელ
ეფონისნომერი
ამჟამინდელ
ი მისამართი
‘ან გარდა შიოხანას’ (ირლ
ანდიის ეროვნულ
ი პოლ
იციის) ეროვნულ
ი გადამოწმების ბიუროს
ავტორიზაცია, გადასცეს განაცხადი იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისოდაცვის
რეგულ
არიზაციისსქ ემის განყოფილ
ებას იმის შესახებ, რომთქ ვენსნასამართლ
ეობასთან
დაკ ავშირებით
არარსებობს ინფორმაცია ირლ
ანდიაში ან სხვა სახელ
მწიფოში, დარომარხართ
ნასამარლ
ევი ირლ
ანდიაში ან სხვა სახელ
მწიფოში.

ნაწილ
ი 2:
როდესაცსაერთაშორისოდაცვისრეგულ
არიზაციისსქ ემის განყოფილ
ება მიიღებს თქ ვენსფორმას
ი-მეილ
ის სახით(ნაბიჯი 1), თქ ვენ:
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•

მიიღებთი-მეილ
ს ეროვნულ
ი გადამოწმების ბიუროსგან, რომელ
შიცმითითებულ
ი იქ ნება
eVetting-ის ‘ონლ
აინ’ ფორმისბმულ
ს.

•

ამ ფორმისშესავსებადგექ ნებათ30 დღე.

•

გევალ
ებათ, მიუთითოთსრულ
ი პოსტ-კოდები (6-ნიშნიანი), თუცხოვრობდითჩრდილ
ოეთ
ირლ
ანდიაში.

თქ ვენუნდამიუთითოთ:
•

სახელ
ი დაგვარი

•

დაბადებისადგილ
ი

•

პასპორტის ნომერი

•

დედისქალ
იშვილ
ობის გვარი

•

ყველ
ა მისამართი, სადაც ცხოვრობდით

•

ნებისმიერი სხვა სახელ
ი, რომლ
ითაცგიცნობენ

•

ნასამართლ
ეობის დეტალ
ები(ირლ
ანდიაში ან სხვა ქვეყნებში).

თქ ვენსაშუალ
ება გექ ნებათ, გადაამოწმოთთქ ვენმიერშეყვანილ
ი მონაცემები. როდესაც
დარწმუნდებით
, რომყველ
ა მონაცემი სწორია, შეგიძლ
იათწარადგინოთშევსებულ
ი განაცხადი.

ნაწილ
ი 3:
ამ განაცხადს დაამუშავებსსაერთაშორისოდაცვისრეგულ
არიზაციისსქ ემის განყოფილ
ება. თუ
აპლ
იკ აციასთან დაკ ავშირებით
რაიმეპრობლ
ემა აღმოჩნდა, მას უკ ანგამოგიგზავნიან.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი გაიგზავნება ეროვნულ
ი გადამოწმების ბიუროში.
ეროვნულ
ი გადამოწმების ბიუროშეატყობინებს საერთაშორისოდაცვისრეგულ
არიზაციის
სქ ემის განყოფილ
ებას გადამოწმებულ
ი მონაცემების შესახებ. ეს მონაცემები გამოყენებულ
ი
იქ ნება თქ ვენსგანაცხადთან დაკ ავშირებით
საბოლ
ოოგადაწყვეტილ
ების მიღებისას.

E-vetting ხორციელ
დება ‘გარდა შიოხანას’ (ირლ
ანდიის ეროვნულ
ი პოლ
იციის) ეროვნულ
ი
გადამოწმების ბიუროს მიერ. ეროვნულ
ი გადამოწმების ბიურო‘გარდა შიოხანას’ ნაწილ
ია.

3.11

შემიძლ
ია თუარა პოლ
იციისგან მიღებულ
ი ნებართვის მოწმობის წარდგენა eVetting-ის
პროცესის მაგივრად
?
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არა. ამის მაგივრადთქ ვენპოლ
იციისგან მიღებულნებართვის მოწმობას ვერწარადგენთ. გარდა-ს
მიერწარმოებულ
ი გადამოწმების პროცესი პოლ
იციისგან მიღებულმოწმობის ეკ ვივალ
ენტი არ
არის. მოწმობა გაიცემა გარდა-ს მიერსხვადასხვა მიზეზების გამო.

3.12

შემიძლ
ია თუარა ჩემი eVetting აპლ
იკ აციის სტატუსის ნახვა?

თქ ვენშეგიძლ
იათeVetting აპლ
იკ აციის სტატუსის ნახვა იმ ლინკ ზ,ერომელ
საცგიგზავნითიმეილ
ის სახით. დააჭირეთ
„Track Application”, რათანახოთგანაცხადის სტატუსი.

საჭიროა თუარა, მოგაწოდოთინფორმაცია ჩემი პატიმრობის (ან პატიმრობების) შესახებ,
განაცხადის კრიმინალ
ური დეკ ლ
არაციისნაწილ
ში?
დიახ. 2016 წლ
ის სისხლ
ის სამართლ
ის აქ ტის მე-8 ნაწილ
ის მიხედვით, თქ ვენუნდა მოგვაწოდოთ
ინფორმაცია თქ ვენიპატიმრობების შესახებ სახელ
მწიფოში დარჩენისუფლ
ებისმოპოვებისთვის
განაცხადის შევსებისას. აქ ტის შესახებ შეგიძლ
იათწაიკ ითხოთშემდებ ბმულ
ზე:
www.irishstatutebook.ie/eli/2016/act/4/section/8/enacted/en/html

3.13

თქ ვენუნდამოგვაწოდოთნასამართლ
ეობის დეტალ
ებიროგორცარადოკ უმენტირებულ
ი სქ ემის
განაცხადში, ისე e-Vetting-ის განაცხადში. ჩვენ უნდა ვიცოდეთყველ
ა ჩადენილ
ი დანაშაულ
ის
შესახებ, განურჩევლ
ადიმისა, თუსადმოხდა ან როდის. აქ გათვალ
ისწინებულ
ია პატიმრობის
პერიოდებიც. თქ ვენუნდამოგვაწოდოთყველ
ა დეტალ
ითქ ვენსნასამართლ
ეობასთან დაკ ავშირებით
ამ განაცხადის შევსებისას.

3.14

ჩემი შვილ
ი არასრულ
წლ
ოვანია (18 წელ
ზე უმცროსი), მას შეუძლ
ია გასცეს თანხმობა
გადამოწმებაზე?

ნებისმიერმა აპლ
იკ ანტმა, რომელ
იც16 წელ
ს გადაცილ
ებულ
ია, უნდაგაიაროს eVetting პროცესი.
არასრულ
წლ
ოვნებისთვის, რომლ
ებიცასაკ ით16 და18 წელ
ს შორის არიან, დაშვებულ
იანებართვის
ფორმაზეხელ
მოწერა მშობლ
ის ან მერუვეს მიერ. ეს ფორმამიეცემა მშობელ
ს ან მერუვეს
არადოკ უმენტირებულ
ი სქ ემის განყოფილ
ების მიერ.

3.15

მე არვეთანხმები გადამოწმების ეროვნულ
ი ბიუროს მიერჩემთან დაკ ავშირებით
გაცემულ
ი გადამოწმების ცნობაში მოცემულდეტალ
ებს, რაშემიძლ
ია გავაკ ეთო?

თუთქ ვენარეთანხმებითგადამოწმების ცნობაში მოცეულმონაცემებს, თქ ვენშეგიძლ
იათ
გვითხრათ, თურატომარეთანხმებითდაჩვენ ამ მონაცემებს გადავამოწმებთ. დაგვიკ ავშირდით
იმეილ
ზე: IPRSU@ipo.gov.ie დადეტალ
ურად
გვითხარით, თურომელ
ნაწილ
ს (ნაწილ
ებს) არ
ეთანხმებით. ჩვენ გავაგზავნითთქ ვენსშეტყოვინებას ეროვნულ
ი გადამოწმების ბიუროში და
ვთხოვთ, თავიდანშეამოწმონ.
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3.16

რადოკ უმენტებიუნდაწარვადგინოგანაცხადის შევსებისას?

საერთაშორისო დაცვის რეგულ
არიზაციის სქ ემის პირობების დასაკ მაყოფილ
ებლ
ად, აპლ
იკ ანტებმა
უნდა წარადგინონ საკ ვანძო დეტალ
ები. აპლ
იკ ანტებმა უნდა წარადგინონ მათი TRC (დროებითი
რეზიდენციის სერტიფიკ ატის) ნომერი და დაადასტურონ განაცხადის თარიღი. აპლ
იკ ანტებმა უნდა
მიუთითონ მისამართი (მისამართები), სადაც ცხოვრობენ (ცხოვრობდნენ) საერთაშორისო დაცვის
განაცხადის განმავლ
ობაში.
თუაპლ
იკ ანტმა საცხოვრებელ
ი მოიპოვა ‘პირდაპირი პროვიზიის აკ ომოდაციის’ მეშევობით, მაშინ ამ
მისამართის (მისამართების) დადასტურება შესაძლ
ებელ
ია, გარკ ვეულ
წილ
ად, ბავშვთა,
თანასწორობის, ინვალ
იდობის, ინტეგრაციისა დაახალ
გაზრდობის სამინისტროს მიერაკ ომოდაციის
ცენტრების ყოველ
კ ვირეულ
ი რეგისტრაციების ჯვარედინი გადამოწმების გზით. აპლ
იკ ანტებს
აგრეთვე მოეთხოვებათ, წარადგინონ ქ ვემოთხსენებულ
ი დოკ უმენტები.
თუაპლ
იკ ანტმა საცხოვრებელ
ი არ მოიპოვა ‘პირდაპირი პროვიზიის’ მეშვეობით, მათევალ
ებათ,
დაამტკ ივონ, რომ აპლ
იკ აციის დამუშავების განმავლ
ობაში უწყვეტად ბინადრობდნენ
სახელ
მწიფოში.
ამ სიაში მოცემულ
ია დოკ უემნტები, რომლ
ებსაც მივიღებთ მტკ იცებულ
ების სახით, რომ თქ ვენ
უწყვეტადბინადრობდითსახელ
მწიფოში. ეს არარის სრულ
ი სია:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

თანასწორობის, ინვალ
იდობის, ინტეგრაციისა დაახალ
გაზრდობის სამინისტროს
საერთაშორისოდაცვისაკ ომოდაციის სერვისების მიერგაცემულ
ი დოკ უმენტაცია;
სოციალ
ური დაცვის დოკ უმენტაცია;
კომუნალ
ურების გადახდის ქვითრები (დენის, გაზის მომარაგების, ტელ
ეფონის,
ტელ
ევიზორის და ა.შ);
რეგისტრაცია სარეზიდენციომობინადრეობის საბჭოში;
დასაქ მების დოკ უმენტაცია,P60/P45/P21 ან ეკ ვივალ
ენტი;
მტკ იცებულ
ება, რომ აპლ
იკ ანტმა მონაწილ
ეობა მიიღოJunior Certificate დაLeaving
Certificate გამოცდებში ირლ
ანდიაში;
წერილ
ი სკ ოლ
ის დირექ ტორისგან, რომელ
იც ადასტურებს სკ ოლ
აში ჩარიცხვას, თუეს მოხდა
წინა 5 წლ
ის განმავლ
ობაში;
დოკ უმენტაცია ან სხვა სახის კ ორესპონდენცია ბანკ ისგან/ საკ რედიტო
კავშირისგან/ სამშენებლ
ოსაზოგადოებისგან, მათშ ორის ელ
ექ ტრონულ
ი დოკ უმენტაცია,
რომელ
იც ეხება აქ ტივობას სახელ
მწიფოში (საცალ
ომოვაჭრეებისგან და სხვა
მაღაზიებისგან მოპოვებულ
ი ბარათები არმიიღება).
აპლ
იკ ანტსა და მესამე პირს შორის განხორციელ
ებულ
ი ფინანსური ტრანზაქ ციის
მტკ იცებულ
ება, რომელ
იც განხორციელ
და სახელმწიფოში არსებულ
იდაწესებულ
ების მიერ,
მაგ. Western Union;
წერილ
ი ექ იმისგან/ საავადმყოფოსგან ირლ
ანდიაში
ბავშვების აცრების პასპორტი, ან ირლ
ანდიაში გაცემულ
ი კ ოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო
ვაქ ცინის ბარათი.
სხვა ოფიციალ
ური კ ორესპონდენცია ირლ
ანდიური სახელ
მწიფოსააგენტოსგან, მაგალ
ითად:
სახელ
ისუფლ
ებოდეპარტამენტები; ჯანდაცვის აღმასრულ
ებელ
ი სერვისი (HSE); საარჩევნო
ბარათი/საარჩევნორეგისტრაცია; აპლ
იკ აციების ცენტრალ
ური ოფისი (CAO); ‘ან გარდა
შიოხანა’; საჯარო/ კ ერძოსაავადმყოფო, საბინადრორეზიდენციის საბჭო(RTB) ან მესამე
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•

დონის კ ოლ
ეჯი,საშუალ
ოსკ ოლ
ა/ სატრენინგოსააგენტო, ავტომობილ
ების შემოწმების
ეროვნულ
ი სერვისის (NCT) განაცხადები ან შეტყობინებები, ‘ან პოსტა’ (ირლ
ანდიის
ეროვნულ
ი ფოსტა), სატელ
ევიზიოლ
იცენზია, ჯანმრთელ
ობის სკ რინინგის სახელ
მწიფო
პროგრამა (პროგრამები) და/ან;
კორესპონდენცია სადაზღვეოკ ომპანიისგან აქ ტიური დაზღვევის შესახებ (მხოლ
ოდ
ავტომობილ
ის/ სახლ
ის).

გაითვალ
ისწინეთ: მეგობრების/მეზობლ
ების წერილ
ები არმიიღება, როგორცერთად-ერთი
მტკ იცებულ
ება იმისა, რომთქ ვენსახელ
მწიფოში ბინადრობთ. ასეთდოკ უმენტებსმხოლ
ოდ
დამატებითიმხარდაჭერის ფუნქ ციაექ ნება.

3.17 როგორუნდაშევაჯგუფოჩემი დოკ უმენტებიერთი PDF-ის სახით?
ყველ
აზე მარტივი მეთოდია ეს: დააჭირეთ
File > New Document, დაშემდეგ დააჭირეთ
„Combine
Files into a Single PDF“
ფაილ
ებისსია გაიხსნება.
შეიტანეთის ფაილ
ები, რომელ
თაგაერთიანებაც გინდათერთი PDF-ის სახით.
თქ ვენშეგიძლ
იათდაამატოთ
PDF ფაილ
ებიტექ სტი, სურათები, Word, Excel დაPowerPoint ფაილ
ები
ამ სიაში.
იხილ
ეთლინკ :იhttps://www.adobe.com/ie/acrobat/online/merge-pdf.html

არიზაციის
3.18 საჭიროა თუარა, შევავსოჩემი განაცხადი საერთაშორისოდაცვისრეგულ
სქ ემაში არა-სამთავრობოორგანიზაციისან ადვოკ ატის შუამავლ
ობით?
საჭიროარარის განაცხადის შევსება ადვოკ ატის ან არა-სამთავრობოორგანიზაციის
შუამავლ
ობით.
ყველ
ა განაცხადი მუშავდება ქრონოლ
ოგიურადდამნიშვნელ
ობა არაქ ვს, თუვინ შეადგინა
განაცხადი - თქ ვენ, ადვოკ ატმა თუარა-სამთავრობოორგანიზაციამთქ ვენსმაგივრად.
თუთქ ვენგადაწყვეტთ, რომგსურთგანაცხადის შევსება ადვოკ ატის ან არა-სამთავრობო
ორგანიზაციისშუამავლ
ობით, კანონიერმა წარმოადგენელ
მა უნდადაამატოსუფლ
ებამოსილ
ების
წერილ
ი. ეს წერილ
ი ხელ
მოწერილ
ი უნდაიყოს აპლ
იკ ანტის მიერ, რაცკანონიერ წარმომადგენელ
ს
უფლ
ებასაძლ
ევს, განაცხადი შეიტანოს დასდო-თანკორესპონდენცია აწარმოოს თქ ვენს
მაგივრად. თუაპლ
იკ აცია ეხება არასრულ
წლ
ოვანს, მაშინ მშობლ
ებს/მეურვეს შეუძლ
ია
უფლ
ებამოსილ
ებისწერილ
ის ხელ
მოწერა არასრულ
წლ
ოვნის მაგივრად.
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ნაწილი 4. აპლიკაცია დაკმაყოფილდა
და?
4.1 რახდება იმ შემთხვევაში, თუჩემი განაცხადი დაკ მაყოფილ
•

იმ შემთხვევაში, თუთქ ვენიგანაცხადი დაკ მაყოფილ
და, ფოსტაშიმიიღებთწერილ
ს
საერთაშორისოდაცვისოფისიდან, რომელ
იც‘შტამპი 4-ის’ უფლ
ებებსმოგანიჭებთ2 წლ
ის
განმავლ
ობაში. (ეს წერილ
ი ძალ
იან მნიშვნელ
ოვანია - აუცილ
ებლ
ადშეინახეთუსაფრთხო
ადგილ
ას)

•

თუხართ16 წელ
ს გადაცილ
ებულ
ი, უნდამიმართოთადგილ
ობრივ საიმიგრაციოოფისს, რათა
დაარეგისტრიროთ
ეს უფლ
ებები. გაითვალ
ისწინეთ, რომკანონი მოითხოვს უფლ
ებების
რეგისტრაციას.

•

თუცხოვრობთდუბლ
ინში(Dublin City) ან დუბლ
ინისშემოგარენში (County Dublin), უფლ
ებების
რეგისტრაციისადაირლ
ანდიაში სარეზიდენციოუფლ
ებისმისაღებადუნდამიმართოთ‘ბურგ
ქვეის’ (Burgh Quay) სარეგისტრაიოოფისს.

•

‘ბურგ ქვეიში’ რეგისტრაციისგასავლ
ელ
ად, თქ ვენუნდა დაჯავშნოთ
ვიზიტი ‘ონლ
აინ’
სისტემაში.

•

თუთქ ვენარცხოვრობთდუბლ
ინშიან დუბლ
ინის შემოგარენში, მაშინ რეგისტრაციაუნდა
გაიაროთ‘გარდას’ ადგილ
ობრივ სარეგისტრაციოოფისში.

•

‘გარდას’ სარეგისტრაციოოფისებისსია მოცემულ
ია აქ :
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration

•

რეგისტრაციისას, თქ ვენ უნდა წარადგინოთგანაცხადის დაკ მაყოფილ
ების წერილ
ი, აგრეთვე
ვალ
იდური პასპორტი, ან სხვა ეკ ვივალ
ენტური დოკ უმენტი, რომელ
იც გაცემულ
ია ისეთი
ორგანიზაციის მიერ, რომელ
საც აღიარებს ირლ
ანდიის მთავრობა და ადასტურებს თქ ვენს
ვინაობასა და ეროვნებას, ან უნდა გქ ონდეთდამაკ მაყოფილ
ებელ
ი ახსნა-განმარტება, თურატომ
ვერახერხებთამას. თუთქ ვენი განაცხადი დაკ მაყოფილ
და, თქ ვენ მიიღებთიმიგრაციის
უფლ
ებებს ‘შტამპი 4-ის’ პირობებით. თუარწარადგენთამ დოკ უმენტებს, შესაძლ
ოა, იმიგრაციის
ოფიცერმა უარი თქ ვასრეგისტრაციაზე.

ებას მაძლ
ევს „შტამპი 4“?
4.2 რისსაშუალ
‘შტამპი 4’ უფლ
ებასგაძლ
ევთ:
•

იმუშაოთსამუშაოპერმიტის გარეშე, და პროფესიებში, პროფესიულ
ი ორგანიზაციების
მიერდადგენილ
ი პირობების გათვალ
ისწინებით;

•

დააარსოთდა მართოთბიზნესი; და

•

წვდომას მთავრობის დეპარტამენტებისა და სააგენტოების მიერგანსაზღვრულ
სახელ
მწიფოდაფინანსებებსა და სერვისებზე.
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‘შტამპი 4-ის’ ზოგადი პირობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, გადადითშემდეგ ბმულ
ზე:
https://www.irishimmigration.ie/registering-your-immigration-permission/information-onregistering/immigration-permission-stamps/

იანი უფლ
ებავადის ამოწურვას უახლ
ოვდება?
4.3 როგორმოვიქ ცე, როცაეს 2-წლ

თქ ვენუნდადაჯავშნოთ
ვიზიტი ადგილ
ობრივ საიმიგრაციოოფისში, სანამ ვადა ამოიწურა.
ინფორმაცია უფლ
ებისგანახლ
ებასთან დაკ ავშირებით
მოცემულ
ია აქ : www.irishimmigration.ie

4.4 რამდენიხნითიქ ნება განახლ
ებულ
ი ეს უფლ
ება?
როდესაცგეძლ
ევათგანაცხადის დაკ მაყოფილ
ებისწერილ
ი, მას გარკ ვეულ
ი პირობები აქ ვს. თუ
თქ ვენარდაარღვევთ
ამ პირობებს, მაშინ ეს უფლ
ებაგანახლ
დება 3 წლ
ით, ‘შტამპი 4-ის’
პირობებით.
უფლ
ებისგანახლ
ების დროსშესაძლ
ოა, მოგთხოვონ პირველ
ი წერილისასლ
ი, ამიტომ,
მნიშვნელ
ოვანია ამ წერილ
ის შენახვა უსაფრთხოადგილ
ას.

იამ უფლ
ებასთან?
4.5 რაპირობებია დაკ ავშირებულ
ამ სქ ემის ყველ
ა წარმატებულაპლ
იკ ანტს ეძლ
ევა ‘შტამპი 4-ის’ უფლ
ებებიშემდეგი პირობებით:
•

უარყოფითადარუნდამიიქ ციოთყურადღება ‘გარდაისგან’ (ირლ
ანიის პოლ
იციისგან) და
საიმიგრაციოდაწესებულ
ებებისგან.

•

გაუწყვეტლ
ივ უნდაიცხოვროთსახელ
მწიფოში.*

•

უნდაიცოდეთ, რომთქ ვენთვისმინიჭებულ
ი უფლ
ებაარაძლ
ევს არც ერთსხვა პიროვნებას,
განურჩევლ
ივ იმისა, თქ ვენინათესავია თუარა, შემოვიდეს ან დარჩესამ სახელ
მწიფოში.

* ‘განუწყვეტლ
ივ რეზიდენცია’ გულ
ისხმობს იმას, რომთქ ვენამ სახელ
მწიფოში უნდა
იმყოფებოდეთიმ პერიოდის განმავლ
ობაში, რომელ
იცგანსაზღვრულ
ია ამ დროებითიუფლ
ებისმიერ.
‘განუწყვეტლ
ივ რეზიდენცია’ უფელ
ბასგანიჭებთ, დატოვოთ
ეს სახელ
მწიფოგარკ ვეულ
ი პერიოდებით
გარკ ვეულ
ი მიზეზების გამო, მათშორის:
•

შვებულ
ება;

•

ოჯახშიგანვითარებულ
ი, განსაკ უთრებულ
ი პირობები, ან

•

გარკ ვეულ
ი ვალ
დებულ
ებები, რომლ
ებიცგაქ ვთსახელ
მწიფოს გარეთ, რაცდაგეკ ისრათ
სახელ
მწიფოში საქ მიანობის შედეგად.
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4.6 იმ შემთხვევაში, თუმომეცა უფლ
ებაამ სქ ემის ქვეშ, დაარვრეგისტრირდები ჩემს
ადგილ
ობრივ იმიგრაციის ოფიცერთან, მაინც შემეძლ
ება უფლ
ებისგანახლ
ება როდესაცმას ვადა
გაუვა?
არა. ირლ
ანდიის იმიგრაციის კანონების მიხედვით, ყველ
ა პიროვნებამ, რომელ
იცევროპის
ეკ ონომიკ ური ზონის(EEA) გარეთარსებულ
ი ქვეყნიდანაა და16 წელ
ს გადაცილ
ებულ
ია, უნდა
დაარეგისტრიროსმათი უფლ
ებებიადგილ
ობრივ საიმიგრაციოოფისში.
•

თუთქ ვენარდაარეგისტრირებთ
თქ ვენსუფლ
ებებს, ეს კანონდარღვევაა .

•

თქ ვენირეგისტრაციაიქ ნება ვალ
იდური 2 წლ
ის განმავლ
ობაში.

•

არასრულ
წლ
ოვნებს (16 წელ
ზე ახალ
გზარდა) ამჟამადარევალ
ებათრეგისტრაციაადგილ
ობრივ
საიმიგრაციოოფისში. როდესაცმიაღწევენ 16 წლ
ის ასაკ ს, უნდაგამოცხადნენ ადგილ
ობრივ
საიმიგრაციოოფისშირეგისტრაციისგასავლ
ელ
ად, თანუნდაიქ ონიონ განაცხადის
დაკ მაყოფილ
ებისწერილ
ი.

4.7 იმ შემთხვევაშ, თუმომეცა უფლ
ება‘შტამპი 4-ის’ პირობებით, შეუძლ
იათჩემი ოჯახის
წევრებსაც უფლ
ებისმოპოვება?
თუთქ ვენიოჯახისწევრები არ:
•

აკმაყოფილებენ ამ სქემის ზემოთ ხსენებულ პირობებს და

•

ცალკე შეავსებენ განაცხადს ამ სქემაში საკუთარი სახელით

მათამ სქ ემითარმიეცემათამ სახელ
მწიფოში დარჩენისუფლ
ება.
თუგყავთსხვა ოჯახისწევრები, რომლ
ებიცარაკ მაყოფილ
ებენ ამ სქ ემის პირობებს, შეგიძლ
იათ
მიმართოთიმიგრაციის სერვისებს (Immigration Services Delivery), რათამოითხოვოთ, რომმათ
თქ ვენთანერთადდარჩენისუფლ
ებამიეცეთ. საკ ონტაქ ტოინფორმაცია მოცემულ
ია აქ :
www.irishimmigration.ie .

4.8 იმის მერე, რაცმომეცა უფლ
ებაამ სქ ემის ქვეშ, შემიძლ
ია თუარა ჩემი ოჯახისწევრების
ირლ
ანდიაში მოყვანა ჩემთან ერთადსაცხოვრებლ
ად?
ეს სქ ემა არანიჭებს თქ ვენსოჯახისწევრებს ამ სახელ
მწიფოში დარჩენისუფლ
ებას, თუმცა, თუ
თქ ვენგსურთთქ ვენიოჯახისწევრების მოყვანა მას შემდეგ, რაცთქ ვენიგანაცხადი
დაკ მაყოფილ
და, შეგიძლ
იათშეავსოთგანაცხადი ‘ევროპის ეკ ონომიკ ური ზონისგარეთოჯახის
გაერთიანების აქ ტის’ (Policy on Non EEA Family Reunification) მიხედვით.
დეტალ
ურიინფორმაცია მოცემულ
ია აქ : https://www.irishimmigration.ie/wpcontent/uploads/2021/04/Non-EEA-De-Facto-Partners-of-Irish-Nationals.pdf

ება. შეიძლ
ა მოხდეს ამ უფლ
ებისგაუქ მება?
4.9 მე მომეცა ქვეყანაში დარჩენისუფლ
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გასათვალ
ისწინებელ
ია, რომსახელ
მწიფოში დარჩენისუფლ
ებაგეძლ
ევათმას შედეგ, რაც
დგინდება, თქ ვენპატივი ეცითთუარა ამ სახელ
მწიფოს ან სხვა იურისდიქ ციის კანონებს ,
ნასამართლ
ევი ხართთუარა დამონაწილ
ეობდითთუარა კრიმინალ
ურ აქ ტივობებში.
იმ შემთხვევაში, თუსახელ
მწიფოს წარმომადგენელ
მა მიიღოინფორმაცია, რომელ
იცეხება თქ ვენს
დარჩენისუფლ
ებას, მას შეუძლ
ია თქ ვენისტატუსის შეცვლ
ა ან უფლ
ებისგაუქ მება. ასეთ
შემთხვევაში, შესაძლ
ოა, სახელ
მწიფოწარმომადგენელ
მა რჩევაგასცეს თქ ვენიდეპორტაციის
შესახებ.
ამ სიაში მოცემულ
ია ისეთი ინფორმაცია, რომელ
იცსახელ
მწიფოწარმომადგნელ
ს საფუძველ
ს
აძლ
ევს, გააუქ მოს თქ ვენიუფლ
ება(ეს სია არარის ამომწურავი):
•

ინფორმაცია, რომელ
იცმიუთითებს იმაზე, რომთქ ვენარღვევთთქ ვენიუფლ
ებისპირობებს;

•

ინფორმაცია, რომელ
იცეხება თქ ვენსხასიათს ან ქცევას, მათშორის - ნასამართლ
ეობა
(უფლ
ებისგაცემამდე დაუფლ
ებისგაცემის შემდეგ);

•

ინფორმაცია, რომელ
იცმიუთითებს იმაზე, რომთქ ვენარასწორი ან უზუსტოინფორმაცია
მიაწოდეთსახელ
მწიფოწარმომადგენელ
ს.

4.10 რამოუვა ჩემს განაცხადს საერთაშორისოდაცვაზე, თუმომეცა ქვეყანაში დარჩენის
უფლ
ება?

საერთაშორისოდაცვისრეგულ
არიზაციისსქ ემის წარმატებულაპლ
იკ ანტებს შეუძლ
იათ, უარითქ ვან
საერთაშორისოდაცვისპროცესზე, თუამის სურვილ
ი აქ ვთ. თუწარმატებულაპლ
იკ ანტს არსურს
საერთაშორისოდაცვისპროცესზე უარისთქ მა, მისი განაცხადი დამუშავდებაჩვეულ
ებრივ.

ნაწილი 5. აპლიკაცია არ დაკმაყოფილდა
და?
5.1 რახდება იმ შემთხვევაში, თუჩემი განაცხადი არდაკ მაყოფილ
•

საერთაშორისოდაცვისოფისიგამოგიგზავნითწერილ
ს, რომელ
შიციქ ნება ახსნა იმისა, თუ
რატომარდააკ მაყოფილ
ესთქ ვენიგანაცხადი.

•

თქ ვენშეგიძლ
იათამ გადაწყვეტილ
ების გასაჩივრება უარყოფითიპასუხიდან 30 სამუშაო
დღეში.

•

გასაჩივრება შეგიძლ
იათი-მეილ
ის საშუალ
ებით, აქ : https://inisonline.jahs.ie/user/login

•

უნდამოიხსენიოთმხოლ
ოდის მიზეზები, რომელ
თასაფუძველ
ზეც მიიღეს უარყოფითი
გადაწყვეტილ
ება.

•

უნდაახსენოთ, თურატომარეთანხმებით
საერთაშორისოდაცვისოფისისგადაწყვეტილ
ებას.

•

გასაჩივრების პროცესში, თქ ვენშეგიძლ
იათდაამატოთ
მტკ იცებულ
ებები დოკ უმენტებისსახით.
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5.2 თუმსურს ჩემს განაცხადთან დაკ ავშირებით
მიღებულ
ი უარყოფითიგადაწყვეტილ
ების
გასაჩივრება, რადოკ უმენტებისწარდგენაა საჭიროამ პროცესთან დაკ ავშირებით
?
საერთაშორისოდაცვის ოფისისგან მიღებულ
ი წერილ
ი განმარტავს, თურატომ იყოთქ ვენი
განაცხადი უარყოფილ
ი. გასაჩივრების დროს, თქ ვენ მოგეთხოვებათ, წარადგინოთდოკ უმენტაცია,
რომელ
იც ეხება იმ მიზეზებს, რის გამოც განაცხადი იქ ნა უარყოფილ
ი.გასაჩივრების პროცესში,
თქ ვნ აგრეთვე შეგიძლ
იათმიაბათდამატებითი დოკ უმენტაცია, რომელ
იც ამტკ იცებს, რომ თქ ვენ
აკ მაყოფილ
ებთამ სქ ემის კ რიტერიუმებს.
გთხოვთ, ისევ არმიაბათისეთი დოკ უმენტაცია, რომელ
იც უკ ვე გამოგზავნილ
ი გაქ ვთ.

და?
5.3 რახდება იმ შემთხვევაში, თუჩემი საჩივარი არდაკ მაყოფილ
იმ შემთხვევაში, თუგასაჩივრების შემდეგ უარყოფითიგადაწყვეტილ
ება არიქ ნება შეცვლ
ილ
ი,
ეს განაცხადი აღარგანიხილ
ება.
5.4 რამოუვა ჩემს განაცხადს საერთაშორისოდაცვისთვისიმ შემთხვევაში თუჩემი განაცხადი
უარყოფილ
იიქ ნა?
თუაპლ
იკ ანტი უარყოფილ
იიქ ნა თავდაპირველ
ად
ან გასაჩივრების შემდეგ, მისი განაცხადი
საერთაშორისოდაცვაშიმაინც დამუშავდებაჩვეულ
ებრივ.

ნაწილი 6. დამატებითი კითხვები
6.1 მე სახელ
მწიფოში ნასამართლ
ევი ვარ, შემიძლ
ია განაცხადის შევსება რეგულ
არიზაციის
სქ ემაში?
იმისათვის, რომდააკ მაყოფილ
ოთ
ამ სქ ემის პირობები, უნდაიყოთკეთილ
შობილ
ური ხასიათისა და
ქცევის.

საერთაშორისოდაცვისოფისში, გადაწყვეტილ
ების მიღების პროცესში, გაითვალ
ისწინებს ყველ
ა
ინფორმაციას, რომელ
იცეხება კრიმინალ
ურ აქ ტივობებთან დაახლ
ოებულ
ქცევებს, რასაც
უარყოფითიზეგავლ
ენააქ ვს საზოგადოებაზე, დაშესაძლ
ოა, აპლ
იკ ანტს უარიუთხრასასეთი
ინფორმაციის საფუძველ
ზე.
ეს სქ ემა, რომელ
იცდამყარებულ
იახელ
ისუფლ
ების წარმომადგენლ
ის აღმასრულ
ებელუფლ
ებებს,
მიზნადისახავს, სარგებელ
ი მოუტანოს აპლ
იკ ანტებს. ეს სქ ემა არგულ
ისხმობს იმას, რომ
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საერთაშორისოდაცვისოფისი ითვალ
ისწინებს კონკ რეტული პიროვნებისთვის კანონითმინიჭებულ
სარეზიდენციოუფლ
ებებს.
საერთაშორისოდაცვისოფისიგანსაზღვრავს, აკ მაყოფილ
ებს თუარა კონკ რეტულ
ი აპლ
იკ ანტი ამ
პირობას, დაგაითვალ
ისწინებს აპლ
იკ ანტთან დაკავშირებულყველ
ა ინფორმაციას.
ყველ
ა შემთხვევა განხილ
ულ
ი იქ ნება ინდივიდუალ
ურად, თუმცა, გათვალ
ისწინებულ
ია, რომმცირე
დანაშაულ
იავტომატურადარნიშნავს განაცხადის უარყოფას.
ძალ
იან მნიშვნელ
ოვანია, რომთქ ვენუნდამოგვაწოდოთამომწურავი ინფორმაცია თქ ვენს
ნასამართლ
ეობასთან (ნასამართლ
ეობებთან) დასისხლ
ის სამართლ
ებრივი დევნისშესახებ
თქ ვენსგანაცხადში. თუთქ ვენამას არიზამთ, ამან შესაძლ
ოა განაპირობოს განაცხადის
უარყოფა, დაარსებულ
ი უფლ
ებებისგაუქ მება.

დება არის წაყენებულ
ი დაველ
ოდები სასამართლ
ოპროცესს. ექ ნება თუარა
6.2 ჩემს მიმართბრალ
ამას გავლ
ენა ჩემს განაცხადზე?
იმისათვის, რომდააკ მაყოფილ
ოთ
ამ სქ ემის პირობები, უნდაიყოთკეთილ
შობილ
ური ხასიათისა და
ქცევის.
საერთაშორისოდაცვისოფისში, გადაწყვეტილ
ების მიღების პროცესში, გაითვალ
ისწინებს ყველ
ა
ინფორმაციას, რომელ
იცეხება კრიმინალ
ურ აქ ტივობებთან დაახლ
ოებულ
ქცევებს, რასაც
უარყოფითიზეგავლ
ენააქ ვს საზოგადოებაზე, დაშესაძლ
ოა, აპლ
იკ ანტს უარიუთხრასასეთი
ინფორმაციის საფუძველ
ზე.
ეს სქ ემა, რომელ
იცდამყარებულ
იახელ
ისუფლ
ების წარმომადგენლ
ის აღმასრულ
ებელუფლ
ებებს,
მიზნადისახავს, სარგებელ
ი მოუტანოს აპლ
იკ ანტებს. ეს სქ ემა არგულ
ისხმობს იმას, რომ
საერთაშორისოდაცვისოფისიითვალ
ისწინებს კონკ რეტულ
ი პიროვნებისთვის კანონითმინიჭებულ
სარეზიდენციოუფლ
ებებს.
საერთაშორისოდაცვისოფისიგანსაზღვრავს, აკ მაყოფილ
ებს თუარა კონკ რეტულ
ი აპლ
იკ ანტი ამ
პირობას, დაგაითვალ
ისწინებს აპლ
იკ ანტთან დაკ ავშირებულ
ყველ
ა ინფორმაციას.
ჩვენ ვიცით, რომსისხლ
ის სამართლ
ის დევნისპროცესში, ბრალ
დებულ
ი ითვლ
ება უდანაშაულ
ოდ
,
სანამ არდამტკ იცდა, რომიგი დამნაშავეა, თუმცა, ამ სქ ემაში განაცხადის შეტანისას ჩვენ
ვითვალ
ისწინებთაპლ
იკ ანტის კეთილ
შობილ
ურ ხასიათსა დაქცევას, რაცარექ ვემდებარება
სისხლ
ის სამართლ
ის დევნისპროცესში არსებულპრინციპებს.
ყველ
ა შემთხვევა განხილ
ულ
ი იქ ნება ინდივიდუალ
ურად, თუმცა, გათვალ
ისწინებულ
ია, რომმცირე
დანაშაულ
იავტომატურადარნიშნავს განაცხადის უარყოფას.
მნიშვნელ
ოვანია, რომთქ ვენუნდამოგვაწოდოთამომწურავი ინფორმაცია თქ ვენთანმიმართებაში
აღძრულ
ი ნებისმიერი საქ მის შესახებ. თუთქ ვენამას არიზამთ, ამან შესაძლ
ოა განაპირობოს
განაცხადის უარყოფა, დაარსებულ
ი უფლ
ებებისგაუქ მება.
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