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1. მფარველობის ნაირსახეობები
საფრანგეთში მფარველობის 3 სახე არსებობს : ლტოლვილის სტატუსი, შენაცვლებითი
(სუბსიდიალური) მფარველობა და მოქალაქეობის არმქონე პირის (აპატრიდის) სტატუსი.

1.1. ლტოლვილის სტატუსი
ლტოლვილის სტატუსი გაიცემა 3 საფუძველზე :
• 1951 წ. 28 ივლისის ჟენევის კონვენცია ლტოლვილის სტატუსის შესახებ. ლტოლვილის
სტატუსი მიენიჭება ნებისმიერ პირს, « რომელიც საფუძვლიანი შიშის გამო შეიძლება გახდეს
დევნის მსხვერპლი რასის, რელიგიის, აღმსარებლობის, ეროვნების, გარკვეული
სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური მრწამსის გამო, იმყოფება თავისი
მოქალაქეობის ქვეყნის გარეთ და არ შეუძლია ან არ სურს ამგვარი შიშის გამო
ისარგებლოს ამ ქვეყნის მფარველობით » ;
• კონსტიტუციური თავშესაფარი, 1946 წლის კონსტიტუციის პრეამბულის მე-4 პუნქტის
თანახმად, მიენიჭება ნებისმიერ პირს « რომელიც ხდება დევნის მსხვერპლი
თავისუფლებისთვის საქმიანობის საფუძველზე » ;
• გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის მანდატით, თუ თქვენ მან მოგანიჭათ
ლტოლვილის სტატუსი მისი დადგენილების მე-6 და მე-7 მუხლების საფუძველზე.

1.2. შენაცვლებითი ( სუბსიდიალური ) მფარველობა
შენაცვლებითი მფარველობა მიენიჭება ნებისმიერ პირს ვინც ვერ აკმაყოფილებს
ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების პირობებს და ვისთვისაც არსებობს სერიოზული
დამაჯერებელი მიზეზები, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემთხვევაში :
• მას ელის სიკვდილით დასჯა ;
• მას ელის ტანჯვა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობა ;
• მის სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე შიდა ან საერთაშორისო კონფლიქტის ფონზე.
საფრანგეთში ლტოლვილის სტატუსს და შენაცვლებით მფარველობას მიანიჭებს
საფრანგეთის ლტოლვილთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა მფარველობის ოფისი
(OFPRA), ან ლტოლვილთა ეროვნული სასამართლო (CNDA).

1.3. მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსი
1954 წლის 28 სექტემბრის ნიუ იორკის მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის კონვენციის
შესახებ თანახმად მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსი მიენიჭება ნებისმიერ პირს « ვისაც
არც ერთი სახელმწიფო არ ცნობს თავის მოქალაქედ ». ეს სტატუსი განსხვავდება წინა ორი,
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ზემოთაღნიშნული მფარველობისგან და ეხება მხოლოდ მოქალაქეობის არმქონე პირს. იგი
არ ითვალისწინებს დევნის არსებობას. სტატუსი გაიცემა ოფისის (OFPRA) მიერ. მისი
გასაჩივრება შესაძლებელია ადმინისტრაციულ სასამართლოში.

ზემოთაღნიშნული მფარველობისგან განსხვავებით მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის
მაძებარს მისი თხოვნის განხილვის პერიოდში საფრანგეთის ტერიტორიაზე ყოფნის
უფლებას არ აქვს.
მის მოსათხოვნად უნდა მიმართოთ არა პრეფექტურას არამედ მიწეროთ OFPRA-ს. თხოვნაში
თქვენი სახელი, გვარი, მისამართი და მოთხოვნის მიზეზები უნდა ასახოთ.
OFPRA გამოგიგზავნით სათანადო ფორმულარს, რომელსაც შეავსებთ ინფორმაციით თუ
რატომ მიგაჩნიათ, რომ არცერთი ქვეყნის მოქალაქეობა არ გეკუთვნით. ფორმულარს ხელს
მოაწერთ და 2 ფოტო-სურათს, სამგზავრო საბუთს, დაბადების მოწმობას და ვადიან
პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლს დაურთავთ. აუცილებელია საბუთები OFPRAს დაკვეთილი წერილით (lettre recommandée avec accusé de réception) გაუგზავნოთ.
OFPRA გასაუბრებაზე დაგიბარებთ. თავშესაფრის მაძიებლისგან განსხვავებით, თქვენ არ
გაქვთ ვექილის ან სხვა დამხმარე პირის თანხლებით გამოცხადების უფლება.
გასაუბრება თქვენთვის გასაგებ ენაზე ჩაგიტარდებათ.
OFPRA თავის გადაწყვეტილებას დაკვეთილი წერილის მეშვეობით გაცნობებთ.
ü თუ OFPRA-მ მოგანიჭათ მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსი, თქვენ მოგეცემათ სხვა
მფარველობიდან გამომდინარე ანალოგიური უფლებები (იხილეთ პუნქტი 7). მათ შორის
პირადობის და სამგზავრო საბუთების მიღება და ნორმალური ოჯახური ცხოვრების
წარმართვის უფლება.
ü თუ OPFRA უარყოფს თქვენს თხოვნას, თქვენ შეგეძლებათ გაასაჩივროთ უარი თქვენი
ადგილმდებარეობის ადმისტრაციულ სასამართლოში უარის მიღებიდან 2 თვის
განმავლობაში.
საჩივარს არ აქვს გადაწყვეტილების დროებითი შეჩერების ძალა. თქვენ შესაძლებელია
მოგეთხოვოთ საფრანგეთის ტერიტორიის დატოვება მიუხედავად საჩივრის განხილვისა.
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2. პროცედურაზე დაშვება და ტეროტორიაზე
დარჩენის უფლება
თუ გსურთ საფრანგეთში თავშესაფრის მოთხოვნა, თქვენ უნდა მიმართოთ OFPRA-ს.
თავშესაფრის მოთხოვნა შესაძლებელია საფრანგეთის ტერიტორიაზე კანონიერად და ასევე
უკანონოდ ყოფნისას.
ვიზის ფლობის შემთხვევაში სასურველია თავშესაფრის მოთხოვნა ვიზის მოქმედების ვადის
ამოწურვამდე.
OFPRA-ში მოთხოვნის გაგზავნამდე საჭიროა დარეგისტრირდეთ ერთიან მიმღებ პუნქტში,
რომელზეც დამოკიდებული ბრძანდებით (იხილეთ პუნქტი 4).
პრეფექტურის მიერ თქვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაციის შემოწმების შემდეგ თქვენს
პირად მდგომარეობას OFII განიხილავს. პირობების შესრულებისთანავე თქვენ
გადმოგეცემათ თავშესაფრის მოთხოვნის დამადასტურებელი 1 თვიანი საბუთი, რომელიც
ტერიტორიაზე დარჩენის ულებას მოგცემთ.

2.1. თავშესაფრის მოთხოვნის განხილვის პასუხისმგებელი
ქვეყნის დადგენა
იმის გასაგებად არის თუ არა საფრანგეთი თქვენს მიერ თავშესაფრის მოთხოვნის
განხილვაზე პასუხისმგებელი ქვეყანა, პრეფექტურა აგიღებთ თითის ანაბეჭდებს და
ჩაგიტარებთ გასაუბრებას, რათა გაირკვეს თქვენი სამშობლოდან საფრანგეთში ჩამოსვლის
მარშრუტი და დადგინდეს თუ გაგაჩნიათ ნათესავები ან სხვა ტიპის ურთიერთობა
ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან. ამ ინფორმაციის საფუძველზე დადგინება თქვენს მიერ
თავშესაფრის მოთხოვნის განხილვაზე პასუხისმგებელი ქვეყანა 2013 წლის 26 ივნისის
ევროპარლამენტის და საბჭოს რეგულაცია n°604/2013-ის თანახმად, რომელსაც სხვაგვარად
დუბლინ 3 რეგულაციას უწოდებენ.
ქვეყნები რომელთაც ეხებათ რეგულაცია დუბლინი 3

ევროკავშირის 28 ქვეყანა : გერმანია, ავსტრია, ბელგია, ბულგარეთი, ხორვატია, კვიპროსი,
დანია*, ესპანეთი, ესტონეთი, ფინეთი, საფრანგეთი, საბერძნეთი, უნგრეთი, ირლანდია,
იტალია, ლიტვა, ლატვია, ლუქსემბურგი, მალტა, ჰოლანდია, პოლონეთი, პორტუგალია,
ჩეხეთი, რუმინეთი, ინგლისი, სლოვაკეთი, სლოვენია და შვედეთი. ასევე ასოცირებული
ქვეყნები : ისლანდია, ნორვეგია, შვეიცარია და ლიხტენშტეინი.
* დანია 1990 წლის 15 ივნისის დუბლინის რეგულაციას ექვემდებარება
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საფრანგეთის გარდა თქვენი მოთხოვნის პასუხისმგებელი სხვა ქვეყანა შეიძლება იყოს თუ
მაგალითად:
• სხვა ქვეყანამ გასცა თქვენზე ან პირადობის საბუთი ან ვიზა ;
• თუ დადგინდა, რომ უკანონოდ გადმოკვეთეთ, ჰაერით, ზღვით, ხმელეთით, სხვა ქვეყნის
საზღვარი ;
• თუ თქვენ ევროკავშირის ტერიტორიაზე იმ ქვეყნის საზღვრის გადაკვეთით მოხვდით,
რომელთანაც თქვენ გაქვთ უვიზო მიმოსვლა ;
• თუ თქვენ მოთხოვნილი გაქვთ თავშესაფარი რომელიმე სხვა ევროკავშირის ქვეყანაში.
სხვა ქვეყნის პასუხისმგებლობის დადგენის შემთხვევაში, პრეფექტურა მასთან იწყებს თქვენი
გადამისამართების შესახებ მოლაპარაკებებს.

თქვენზე გაიცემა თავშესაფრის მოთხოვნის დამადასტურებელი საბუთი, რომელიც მოგცემთ
საფრანგეთის ტერიტორიაზე ყოფნის უფლებას სხვა ქვეყანაში გამგზავრებამდე.
გადამგზავრების ორაგანიზაციურ საკითხებს მოგვარება პრეფექტურის თანამშრომლებს
ეკისრებათ, რომლებიც გადმოგცემენ გადამგზავრების შესახებ გადაწყვეტილებას,
რომელშიც მითითებულლი იქნება თქვენი გადამგზავრების დეტალური ინფორმაცია. თქვენ
უფლება გაქვთ გაასაჩივროთ ეს გადაწყვეტილება ადმინისტრაციულ სასამართლოში 15
დღის განმავლობაში.
თუ თქვენი თავშესაფრის მოთხოვნის განხილვაზე პასუხისმგებლობას საფრანგეთი აიღებს,
პროცედურა ყვემოთ აღწერილი გზით წარიმართება (იხილეთ პუნქტი 2.2).

2.2. საფრანგეთის ტერიტორიაზე დარჩენის უფლება
როდესაც დადგინდება, რომ თქვენი მოთხოვნის განხილვაზე პასუხისმგებელი ქვეყანა
საფრანგეთია,
თქვენ
გადმოგეცემათ
ერთ
თვიანი
თავშესაფრის
მოთხოვნის
დამადასტურებელი საბუთი. პრეფექტურამ შესაძლებელია უარი განაცხადოს ამ საბუთის
გაცემაზე თუ :
• თქვენ ხელახლა ითხოვთ განმეორებით განხილვის (იხილეთ პუნქტი 3.4.) ;
• საბოლოოდ გადაწყდა თქვენი სამშობლოში ექსტრადიცია, თქვენი ევროპული მანდატის
ფარგლებში
გადაცემა,
ან
თქვენი
საერთაშორისო
სისხლის
სამართლის
სასამართლოსთვის გადაცემა.
ერთ თვიანი საბუთის გაცემის მერე 21 დღის განმავლობაში თქვენ უნდა გადასცეთ OFPRA-ს
თქვენი თქვშესაფრის მოთხოვნა (იხილეთ 3).
თუ თქვენს მიერ გაგზავნილი მოთხოვნა უნაკლოა, OFPRA ამას წერილობით გიდასტურებთ.
წერილი პრეფექტურას უნდა წარუდგინოთ, რათა გაგირძელდეთ ერთ თვიანი საბუთი.
ეს საბუთი გიგრძელდებათ მანამ სანამ OFPRA თქვენს თხოვნაზე უარს არ განაცხადებს, ან
სანამ, CNDA-ში საჩივრის შეტანის შემთხვევაში, სასამართლო თავის განაჩენს არ გაცნობებთ
(იხილეთ პუნქტი 3.2).
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საბუთის ყოველი გაგრძელებისას თქვენ მოგეთხოვებათ რიგი საბუთების წარდგენა, მათ
შორის საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი საბუთისა და თქვენი მიმღები
სტუქტურისა.
პირველად განახლებული საბუთის ვადაა 9 თვე ჩვეულებრივი პროცედურით, დაჩქარებული
პროცედურით კი 6 თვე.
შემდგომში, განახლებული საბუთის ვადაა 6 თვე ჩვეულებრივი პროცედურით, დაჩქარებული
პროცედურით კი 3 თვე.
სხვა ქვეყნის პასუხისმგებლობის დადგენის შემთხვევაში პირველი გაცემული საბუთის ვადაა 1
თვე, განახლებულის კი 4 თვე. (იხილეთ პუნქტი 2.1).
ყურადღება: თავშესაფრის მოთხოვნის დამადასტურებელი მოწმობა არ გაძლევთ სხვა
ევროკავშირის ქვეყნებში მოძრაობის უფლებას.
პრეფექტურას უფლება აქვს ჩამოგართვათ, ან არ გაგიგრძელოთ თავშესაფრის მოთხოვნის
საბუთი თუ :
• OFPRA-მ განაცხადა თქვენი მოთხოვნის მიუღებლობა (იხილეთ პუნქტი 3.3.) ;
• თქვენ აცნობეთ OFPRA-ს თქვენი მოთხოვნის შეჩერების სურვილი (იხილეთ პუნქტი 3.3.) ;
• OFPRA-მ დახურა თქვენი საქმე და თქვენ არ მოითხოვეთ მისი ხელახალი გახსნა (იხილეთ
პუნქტი 3.3.) ;
• თქვენ მოითხოვეთ მეორადი განხილვა, რომლის ერთადერთი მიზანი ტერიტორიაზე
დარჩენა იყო (იხილეთ პუნქტი 3.4.) ;
• თქვენ ითხოვთ ხელახალ მეორად განხილვას (იხილეთ პუნქტი 3.4.) ;
• საბოლოოდ გადაწყდა თქვენი სამშობლოში ექსტრადიცია, თქვენი ევროპული მანდატის
ფარგლებში
გადაცემა,
ან
თქვენი
საერთაშორისო
სისხლის
სამართლის
სასამართლოსთვის გადაცემა.
ამ შემთხვევაში თქვენ გევალებათ საფრანგეთის ტერიტორიის დატოვება.

!"#2015

8

თმგ2015_________________________________თავშესაფრის მაძიებლის გზამკვლევი

3. თავშესაფრის მოთხოვნის განხილვის
პირობები
3.1. საფრანგეთის ლტოლვილთა და მოქალაქეობის არმქონე
პირთა მფარველობის ოფისის (OFPRA) მიერ საქმის განხილვა
პრეფექტურამ თქვენ თავშესაფრის მოთხოვნის დამადასტურებელ საბუთთან ერთად
შესავსები და OFPRA-ში გასაგზავნი ფორმულარი გადმოგცათ.
მოთხოვნაში არ უთითებთ რა სახის მფარველობას ითხოვთ, ლტოლვილის სტატუსს თუ
შენაცვლებით მფარველობას. თქვენი მოთხოვნა შეისწავლება ლტოლვილის სტატუსის
კუთხით, შემდეგ კი, თუ თქვენი სიტუაცია მის პირობებს არ აკმაყოფილებს, იგი შეისწავლება
შენაცვლებითი მფარველობის კუთხით.

თუკი OFPRA არ განიჭებთ მფარველობას, უფლება გაქვთ გაასაჩივროთ ეს გადაწყვეტილება
ლტოლვილთა ეროვნულ სასამართლოში - CNDA (იხილეთ პუნქტი 3.2). თქვენ ასევე
შეგიძლიათ გაასაჩივროთ იმავე სასამართლოში OFPRA-ის გადაწყვეტილება შენაცვლებითი
მფარველობის მონიჭების შესახებ.
თქვენს განაცხადში არსებულლი ინფორმაცია არავითარ
გასაჯაროებული. იგი არ გადაეცემა თქვენს სამშობლოს.

შემთხვევაში

არ

იქნება

n ოფისის სათანადო ფორმულარის შევსება
ფორმულარი უნდა იყოს შევსებული ფრანგულ ენაზე. მას თან უნდა ერთოდეს თავშესაფრის
მოთხოვნის დამადასტურებელი საბუთის ასლი, 2 ფოტო-სურათი და სამგზავრო საბუთი. ამ
საბუთების წარდგენა აუცილებელია თქვენი მოთხოვნის რეგისტრაციისთვის.

n ოფისში საქმის გადაგზავნა
უნაკლოდ შეკრებილი საქმე უნდა გადაიგზავნოს ფოსტით ქვემოთ მითეთებულ მისამართზე
პირველი თავშესაფრის მოთხოვნის დამადასტურებელი საბუთის გაცემიდან 21 დღის
განმავლობაში.
OFPRA
201, rue Carnot
94136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX
თუ თქვენი საბუთის გაცემის თარიღი 10 იანვარია, OFPRA-ში გაგზავნის ვადა ამოიწურება 31
იანვარს. ფოსტის ბეჭედი დამამტკიცებელ საბუთად მიიჩნევა.
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გირჩევთ თქვენი წერილი დაკვეთით გააგზავნოთ და გარკვევით დააწეროთ თქვენი გვარი და
სახელი გამგზავნის გრაფაში.
თუკი თქვენი საქმეს საბუთი ან ინფორმაცია დააკლდა, OFPRA მას უკან გიგზავნით. გეძლევათ
მისი შევსებისთვის და გაგზავნისთვის დამატებითი 8 დღე. თუკი გაგზავნა არ მოხდა 8 დღეში,
OFPRA დახურავს თქვენს საქმეს და საბუთი აღარ გაგიგრძელდებათ.

თქვენ შეგიძლიათ OFPRA-ს პროცედურის ნებისმიერ მომენტში მიაწოდოთ დამატებითი
საბუთები. წერილში მიუთითეთ თქვენი რეგისტრაციის ნომერი. მისამართის შეცვლის
შემთხვევაში, გირჩევთ აცნობოთ OFPRA-ს უმოკლეს ვადებში. OFPRA გასაუბრებაზე
დაბარებას და თქვენს გადაწყვეტილებას მის მიერ ცნობილ მისამართზე გამოგიგზავნით.
შეინახეთ ოფისთან მიმოწერის ასლები და ფოსტით სარგებლობის მტკიცებულებანი.
n ოფისის მიერ საქმის მიღების შესახებ საბუთის გაცემა
თქვენი საქმე OFPRA-ს უნაკლოდ მიუვიდა. იგი გიგზავნით საქმის განხილვაში მიღების
წერილს და განიჭებთ საქმის მიღების ნომერს. ამ წერილის მეშვეობით შეგეძლებათ თქვენი
საბუთი პრეფექტურაში განაახლოთ.
n მოთხოვნის ჩვეულებრივი ან დაჩქარებული პროცედურით განხილვა
თქვენი მოთხოვნა განიხილება ან ჩვეულებრივი, ან დაჩქარებული პროცედურით.
დაჩქარებული პროცედურით განხილვის ვადა 15 დღეა. OFPRA-მ შეიძლება შეცვალოს
პროცედურა თუ ამას თქვენი საქმე ან პირადი მდგომარეობა მოითხოვს.
დაჩქარებული პროცედურით განხილვა იწყება ერთიანი მიმღები პუნქტიდან და OFPRA-ში
გრძელდება. (იხილეთ პუნქტი 4.1).
OFPRA მიმართავს დაჩქარებულ პროცედურას როდესაც :
• თქვენს მიერ წარდგენილი საბუთები ან ინფორმაცია ყალბია ;
• თქვენ თავშესაფარი უკვე გაქვთ მოთხოვნილი სხვა პირადობით ;
• თქვენს მოთხოვნაში არ არსებულია მფარველობის საჭიროებასთან კავშირის მქონე
ინფორმაცია ;
• თქვენს მიერ წარდგენილი ინფორმაცია არ არის თანმიმდევრული, მოდის
წინააღმდეგობაში თავის თავთან, ყალბია ან თქვენს სამშობლოში ცნობილ მდგომარეობას
არ შეესაბამება.
საქმის დაჩქარებული პროცედურით წარმოების გასაჩივრების შესაძლებლობა CNDA-ს
წინაშე მოგეცემათ.
n ოფისში გასაუბრება
თქვენი მოთხოვნის რეგისტრაციის შემდეგ თქვენ გასაუბრებაზე გამოძახება მოგივათ.
გასაუბრებიდან განთავისუფლებული ხართ თუ :
• თქვენს მიერ წარდგენილი ინფორმაცია აკმაყოფილებს OFPRA-ს და მან გადაწყვიტა
თქვენთვის მფარველობის მონიჭება ;
• თუ გამოცხადებაში თქვენი ჯანმრთელობა გიშლით ხელს.
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გასაუბრებაზე OFPRA-ს ოფისში, Fontenay-sous-Bois-ში უნდა გამოცხადდეთ. გასაუბრება
ჩაგიტარდებათ იმ ენაზე, რომელიც ფორმულარში მიუთითეთ.
გამოუცხადებლობის შემთხვევაში აუცილებელია ოფისს 48 საათის განმავლობაში
გააგებინოთ. წინაარმდეგ შემთხვევაში ამან შესაძლოა თქვენს საქმეზე უარყოფითად
იმოქმედოს.
გასაუბრებაზე თქვენ შეგიძლიათ დაისწროთ ან ვექილი, ან ასოციაციის წარმომადგენელი,
რომელიც გასაუბრების დამთავრების მერე წარადგენს შემჩნევებს. გასაუბრება არ გადაიდება
თუ თქვენი თანდამსწრე დაიგვიანებს ან არ მოვა.
თუ სხვა სქესის თარჯიმანთან უფრო ლაღად იგრძნობთ თავს, შეგიძლიათ იგი ოფისს
მოსთხოვოთ.
გასაუბრება კონფიდენციალურია. იგი ჩაიწერება ოქმად და ხმად. ოქმის მოთხოვნა
შესაძლებელია გადაწყვეტილების მიღებამდე, ჩვეულებრივი პროცედურის დროს და
გადაწყვეტილებასთან ერთად, დაჩქარებული პროცედურის დროს. ხმოვანი ჩანაწერი
შეიძლება გადმოგეცეთ OFPRA-ის მიერ უარის თქმის და უკანასკნელის გასაჩივრების
შემთხვევაში.
ü კონფერენც-გასაუბრება
შესაძლოა გეოგრაფიული სიშორის გამო გასაუბრება მანძილზე, ვიდეო კონფერენციით
ჩაგიტარდეთ. ამ შემთხვევაში ვექილი ან ასოციაციის წარმომადგენელი თქვენს გვერდით
იქნება, თარჯიმანი კი ოფისში. არსებობს გადამცემი პლატფორმა გუადალუპაში, საიდანაც
იქნება მოსმენილი თქვენი საქმე.

n ოფისის გადაწყვეტილება
ü ვადები ოფისის გადაწყვეტილების მიღების ვადები სხვადასხვაა (15 დღიდან დაჩქარებული
პროცედურისთვის, რემდენიმე კვირამდე ჩვეულებრივი პროცედურისთვის). ოფისის
მხრიდან ხანგრძლივი დუმილი არ ნიშნავს თვენი განცხადების უარყოფას. თუ ოფისმა 6
თვის განმავლობაში ვერ მიიღო გადაწყვეტილება თქვენს მოთხოვნაზე, იგი გაცნობებთ
ამის შესახებ ფოსტით. იყავით ყურადღებით და ხშირად შეამოწმეთ ფოსტა.

ü თუ თქვენი მოთხოვნა თავშესაფარზე თქვენს სასარგებლოდ გადაწყდა :
-

ოფისი ლტოლვილად გცნობთ და გადაწყვეტილებას დაკვეთილი წერილის
მეშვეობით გაცნობთ.
ან ისარგებლებთ შენაცვლებითი მფარველობით. ოფისი გადაწყვეტილებას
დაკვეთილი წერილის მეშვეობით გაცნობთ.
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ü თუ თქვენ მიიღეთ უარი თავშესაფრის მოთხოვნაზე
ოფოსი გამოგიგზავნით უარის გადაწყვეტილებას ფრანგულ ენაზე ან იმ ენაზე, რომელზეც
თქვენ ლაპარაკობთ. იქ მითითებული იქნება გადაწყვეტილების მიზეზები. უარის
გადაწყვეტილებას თან დაერთვის გასაუბრების ასლი. თქვენ შეგიძლიქთ გაასაჩივროთ უარი
სასამართლოში CNDA.

იურიდიული დახმარება გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ 15 დღის განმავლობაში
მოითხოვეთ.
სასამართლოში სარჩელის 1 თვეში არ შეტანის შემთხვევაში იძულებული იქნებით დატოვოთ
საფრანგეთი.

3.2. ოფისის მიერ უარის თქმის შემთხვევაში ლტოლვილთა
ეროვნული სასამართლოს მიერ (CNDA) საქმის განხილვა
n საჩივრის წარდგენის ვადები
OFPRA-დან უარის მიღების შემდეგ თქვენ გეძლევათ ზუსტად 1 თვე სარჩელის CNDA-ში
შესატანად. OFPRA-დან უარის თქმის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ გაასაჩივროთ იგი
მფარველობის მოსაპოვებლად, ან მოითხოვოთ ლტოლვილის სტატუსი თუკი OFPRA-მ
შენაცვლებითი მფარველობა მოგანიჭათ. ამ შემთხვევაში CNDA ვერ გაგიუქმებთ OFPRA-ის
მიერ მონიჭებულ სტატუსს.
საჩივრის შეტანა შეგიძლიათ ან ჩვეულებრივი, ან დაკვეთილი წერილით. თუკი 1 თვე
გადაგიცდათ და თქვენი სარჩელი სასამართლომ დაგვიანებით მიიღო, თქვენი საქმე
დახურული იქნება.

n საჩივარი
უნდა დაიცვათ შემდეგი პირობები :
• კარგად გაეცანით OFPRA-ის გადაწყვეტილების შინაარსს უკანა გვერდზე ;
• საჩივარი ფრანგულ ენაზე უნდა იყოს დაწერილი. მას თან თქვენი სახელი, გვარი,
პროფესია, პირადი ბიოგრაფია, მისამართი და OFPRA-ის საქმის ნომერი უნდა ერთვას ;
• საჩივარს OFPRA-ის გადაწყვეტილების ასლი დაართეთ ;
• ახსენით არსობრივად რა მიზეზით მიგაჩნიათ OFPRA-ის გადაწყვეტილება უსაფუძვლოდ ;
• თან დაურთეთ თქვენი პირადობის და მოქალაქეობის დამადასტურებელი მოწმობების
ასლები. დედნები დაიტოვეთ ;
• აგრეთვე მიუთითეთ რომელ ენაზე გსურთ ჩატარდეს თქვენი საქმის სმენა სასამართლოში.
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• თან დაურთეთ თქვენი მონაყოლის დამადასტურებელი საბუთების დედნები, ფრანგულ
ენაზე ნათარგმნი, რომლებიც უკან თქვენი მოთხოვნის შემთხვევაში დაგიბრუნდებათ.
ნოტარიულად სასამართლოს გადაწყვეტილებები და დაბადების მოწმობები თარგმნეთ.
უთარგმნელი საბუთები გამოყენებული არ იქნება.
• საჩივარი ხელმოწერილი უნდა იყოს. თუ არასრულწლოვანი ბრძანდებით, ხელმოწერა
კანონიერი წარმომადგენლის უნდა იყოს.
• დაიტოვეთ თვითონ საჩივარის ასლი და მისი გაგზავნის მტკიცებულება ;
• CNDA-ს აცნობეთ მისამართის შეცვლა ;

სმენამდე სასამართლოს შეგიძლიათ მას მიაწოდოთ ნებისმიერი დამატებითი საბუთი. სმენაზე
დაბარებული პირადად იქნებით.
თუ თქვენი საჩივარი წარმოადგენს OFPRA-ის გადაწყვეტილების სერიოზულ
კონტრარგუმენტს, CNDA-ს შეუძლია თქვენი დაბარების გარეშე უარყოს თქვენი საჩივრის
თხოვნა.

n საჩივრის მიღების შესახებ საბუთის გაცემა
CNDA, საჩივრის მიღების შემდეგ გიგზავნით საბუთს, რომელიც ადასტურებს მის მიერ თქვენი
საჩივრის რეგისტრაციას და რომელიც გაძლევთ თქვენი საბუთის განახლების უფლებას
სასამართლოს საბოლოო განაჩენის გამოტანამდე.

n ვექილის დახმარება
თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ უფასო ვექილს (ადვოკატს). სახელმწიფო მთლიანად
უზრუნველყოფს მის ხელფასს. მოთხოვნა OFPRA-ის გადაწყვეტილებიდან 15 დღეში, ან
საჩივართან ერთად უნდა გააგზავნოთ შემდეგ მისამართზე :
Cour nationale du droit d’asile
35, rue Cuvier
93558 MONTREUIL-SOUS-BOIS
თქვენ შეგიძლიათ თქვენს მიერ არჩეული ადვოკატის სახელი მიუთითოთ. მას მანამდე უნდა
შეუთანხმდეთ. ხელფასს მას სახელმწიფო გადაუხდის.

n სასამართლო მოსმენა
სმენაზე CNDA ერთი თვით ადრე, ხოლო დაჩქარებული პროცედურით 15 დღით ადრე
დაგიბარებთ. სმენას მოსამართლე თავჯდომარეობს. მას თან გაეროს ლტოლვილთა
კომისარიატის წარმომადგენელი ახლავს. თქვენ დაგისვამენ კითხვებს, მოისმენენ თქვენს
მონაყოლს, რის მერე ადვოკატის მიეცემა თქვენი დაცვის საშუალება. თუ ოფისმა
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დაჩქარებულ პროცედურას მიმართა ან თუ თქვენი მოთხოვნის მიუღებლობა გადაწყვიტა
CNDA-ში თქვენ საქმეს 1 მოსამართლე განიხალავს 5 კვირის განმავლობაში. თქვენი
მოთხოვნით სასამართლოს შეუძლია აღადგინოს კოლეგიალურობა თუ მიიჩნევს, რომ საქმე
არ უნდა იყოს წარმოებული დაჩქარებული პროცედურით, არ უნდა იყოს მიუღებელი ან
წარმოადგენს სერიოზულ პრობლემას.
სმენაზე თან გახლდებათ თარჯიმანი, რომელიც თქვენს ენაზე გადაგითარგმნით.
გამოუცხადებლობის შემთხვევაში წინასწარ აცნობეთ სასამართლოს. შეგიძლიათ სმენის
გადადება მოითხოვოთ საპატიო მიზეზის ახსნით, რაზეც თავჯდომარემ შეიძლება უარი
განაცხადოს.
სნენა საჯაროა, მაგრამ შეგიძლიათ მოითხოვოთ დარბაზის დახურვა.
n სასამართლოს გადაწყვეტილება
CNDA თქვენს ენაზე და დაკვეთილი წერილით გაცნობებთ თავისი გადაწყვეტილების შესახებ.
CNDA-ს შეუძლია :
• გააუქმოს OFPRA-ის გადაწყვეტილება და მოგანიჭოთ ლტოლვის სტატუსი ან შენაცვლებითი
მფარველობა ;
• გააუქმოს OFPRA-ის გადაწყვეტილება შენაცვლებითი მფარველობის მინიჭების შესახებ და
მოგანიწოთ ლტოლვილის სტატუსი,
• უარი განაცხადოს თქვენს საჩივარზე ;
• ზოგიერთ შემთხვევაში ბათილად ცნოს OFPRA-ს გადაწყვეტილება და თხოვოს მას
მეორადი განხილვა.
CNDA-ს გადაწყვეტილების გასაჩივრება საკასაციო ინსტანციაში შეიძლება (Conseil d’Etat),
რაც დიდ დროს მოითხოვს და მოლოდინში ვერ დაგიცავთ სამშობლოში თქვენი
გადაგზავნისგან. უფასო იურიდიული დახმარების მოთხოვნა შესაძლებელია. თხოვეთ რჩევა
ადვოკატს.

3.3 საჩივრის მიუღებლობა და თავშესაფრის მოთხოვნის
დასრულება
n საჩივრის მიუღებლობა
OFPRA-მ შესაძლოა მიუღებლობის გადაწყვეტილება მიიღოს თუ :
• თქვენ ევროკავშირის რომელიმე ქვეყანამ მოგანიჭათ მფარველობა ;
• თქვენ რომელიმე სხვა ქვეყანამ მოგანიჭათ მფარველობა.
თქვენ შეგიძლიათ გაასაჩივროთ ეს გადაწყვეტილება.

მიუღებლობის გადაწყვეტილება გართმევთ საფრანგეთის ტერიტორიაზე ყოფნის უფლებას
გასაჩივრების შემთხვევაშიც კი.
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n თავშესაფრის მოთხოვნის დასრულება
ü დახურვის შემთვევები
OFPRA შეუძლია თქვენი საქმე დახუროს თუ :
• თქვენ გამოთქვით საქმის წარმოების შეჩერების სურვილი ;
• მოთხოვნა 21 დღეში არ გაგზავნეთ ან არ გამოცხადდით გასაუბრებაზე ;
• უარს ამბობთ ინფორმაციის მიცემაზე როცა ამას თქვენი საქმის შესწავლა მოითხოვს ;
• ვერ გიკავშირდებიან იმის გამო, რომ თქვენი მისამართის შეცვლა OFPRA-ს დროულად არ
აცნობეთ.
საქმის დახურვის შემთხვევაში გერთმევათ საფრანგეთის ტერიტორიაზე ყოფნის უფლება.
ü ხელახალი გახსნა
საქმის დახურვიდან 9 თვის განმავლობაში შეგიძლია მისი ხელახალი გახსნა მოითხოვოთ,
რისთვისაც პრეფექტურაში ხელახალი რეგისტრაციის გასავლელად უნდა გამოცხადდეთ.
8 დღის განმავლობაში უნდა აცნობოთ OFPRA-ს საქმის ხელახალი გახსნის სურვილი.

თუ ხელახალ გახსნას 9 თვის განმავლობაში მოითხოვთ, მოგეცემათ საფრანგეთის
ტერიტორიაზე ყოფნის უფლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხელახალი გახსნის თხოვნა
განხილული იქნება როგორც მეორადი განხილვის თხოვნა (იხილეთ პუნქტი 3.4.).

3.4. მეორადი განხილვა
CNDA-ს მიერ უარის განაცხადის ან სასამართლოში საჩივარის არ შეტანის შემთხვევაში,
თქვენ გეძლევათ საქმის მეორადი განხილვის საშუალება თუ საქმეს ახალი ელემენტი
შეემატა, ანუ :
• თქვენს საქმესთან კავშირში არსებული ელემენტი, ანუ ამბავი მოხდა სასამართლოს
გადაწყვეტილების მერე, ან მანამდე, მაგრამ თქვენამდე ინფორმაცია ამ გადაწყვეტილების
მერე მოვიდა ;
• ეს ახალი ელემენტი სერიოზულ საფრთხეს უნდა გიქმნიდეთ სამშობლოში დაბრუნების
შემთხვევაში.
რჩევისთვის ადვოკატს ან ასოციაციას მიმართეთ. რეგისტრაციისთვის გამოცხადდით
პრეფექტურაში. 8 დღის განმავლობაში მეორადი განხილვის თხოვნით OFPRA-ს მიმართეთ.
თუ თქვენს თხოვნას აკლია ან საბუთი ან ინფორმაცია, მოგეცემათ მისი შევსებისთვის 4
დამატებითი დღე.
თუ OFPRA-მ მიიღო თქვენი თხოვნა, იგი აგრძელებს მის შესწავლას. თუ დადგინდა, რომ
თქვენს მიერ მეორადი განხილვის თხოვნას პირველი თავშესაფრის მოთხოვნის მოთხოვნაზე
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მეტი შანსი არ გააჩნია, OFPRA უარის გადაწყვეტილებას მიიღებს. თქვენი საქმე დაჩქარებული
პროცედურით წარიმართება.
თუ აღმოჩნდა, რომ მეორადი განხილვა მხოლოდ თქვენი სამშობლოში გადაგზავნის
თავიდან აცილების მიზნით მოითხოვეთ, OFPRA თქვენს თხოვნას მიუღებლად მიიჩნევს.
OFPRA-ის გადაწყვეტილება გართმევთ საფრანგეთის ტერიტორიაზე ყოფნის უფლებას,
გასაჩივრების შემთხვევაშიც კი.
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4. თავშესაფრის მაძიებლის მარშრუტი
4.1. თავშესაფრის მაძიებლის დაკვალიანება
n პირველი მიღება და დაკვალიანება
OFPRA-ში თავშესაფრის მოთხოვნის გაგზავნამდე თქვენ უნდა მიმართოთ ერთიან მიმღებ
პუნქტს, რომელშიც პრეფექტურის და იმიგრაციის და ინტეგრაციის ოფისის თანამშრომლები
მუშაობენ. საფრანგეთის ტერიტორიაზე სულ 34 ამგვარი ერთიანი მიმღები პუნქტია (იხილეთ
დანართი). ერთიან მიმღებ პუნქტში რომ მიგიღონ აუცილებელია მიმართოთ რომელიმე
მიღებამდე დამაკვალიანებელ ასოციაციას, რომლის მისამართს ერთიან მიმღებ პუნქტში
მოგცემენ. მიღებამდე დამაკვალიანებელი ასოციაციას თქვენი ადმინისტრაციულ საქმეებში
დახმარება აკისრია.
ü მიღებამდე დამაკვალიანებელი ასოციაციაციები
მათ აკისრიათ :
• ელექტრონული ფორმულარის შევსება სადაც მითითებულია თქვენი პირადობა და ოჯახის
შემადგენლობა ;
• ერთიან მიმღებ პუნქტში მისასვლეად შეხვედრის დანიშნვნა. შეხვედრა 3 დღეში
დაგენიშნებათ. თუ ბევრი მომთხოვნია შესაძლოა ვადა 10 დღემდე გაიზარდოს. შეხვედრაზე
დაგვიანებამ შესაძლოა შეხვედრა გააუქმოს, ამიტომ შეხვედრაზე დროულად
გამოცხადდით ;
• სასაბუთო სურათების გადაღება.
ეს ინფოარმაცია გადაეგზავნება ერთიან მიმღებ პუნკტს.
ყურადღება : შეხვედრაზე დაგვიანებამ შესაძლოა შეხვედრა გააუქმოს, ამიტომ შეხვედრაზე
დროულად გამოცხადდით.

ü ერთიანი მიმღები პუნქტი (guichet unique)
ერთიან მიმღებ პუნქტში თქვენი თავშესაფრის მოთხოვნის დარეგისტრირება 3 ეტაპად იყოფა.
პირველი ეტაპის დროს პრეფექტურის თანამშრომელი ამოწმებს თქვენს მიერ მიღებამდე
დამაკვალიანებელ ასოციაციას მიეცემულ ინფორმაციას.

ხდება ასევე თქვენი 10 თითის ანაბეჭდების აღება1 და პასუხისმგებელი ქვეყნის დადგენა.
გასაუბრების შემდეგ თქვენ გეცნობათ შემდგომი პროცედურა. თუ აღმოჩნდა, რომ თქვენზე
პასუხისმგებელი არა საფრანგეთი არამედ სხვა ქვეყანაა, პროცედურა დუბლინი 3-ის წესით
წარიმართება (იხილეთ პუნქტი 2.1). წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენს მოთხოვნას OFPRA

1

აუცილებელია 14 წლის ასაკიდან
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განიხილავს ჩვეულებრივი ან დაჩქარებული პროცედურით. უკანასკნელის ფარგლებში
განხილვის ვადები 15 დღე არის, მაგრამ ჩვეულებრივი პროცედურის გარანტიებით
ისარგებლებთ.
თქვენი საქმე განიხილება ავტომატურად დაჩქარებული პროცედურით 2 შემთხვევაში :
• თუ თქვენ ბრძანდებით უსაფრთხო ქვეყნის მოქალაქე. უსაფრთხო ქვეყნების სია იხილეთ
OFPRA-ის საიტზე ;
• თუ თქვენ მეორედ ითხოვთ საფრანგეთში თავშესაფარს.
თქვენი საქმე განიხილება დაჩქარებული პროცედურით იმ შემთხვევაში თუ :
• უარს ამბობთ ანაბეჭდების ჩაბარებაზე ;
• წარადგენთ ყალბ საბუთებს ;
• თქვენი მორიგე მოთხოვნაა პირადობის შეცვლით ;
• საფრანგეთში ჩამოსვლიდან 120 დღის მერე მოითხოვეთ თავშესაფარი ;
• ითხოვთ თავშესაფარს სამშობლოში ძალით დაბრუნების თავიდან ასაცილებლად ;
• თქვენი ქვეყნისთვის წარმოადგენთ საფრთხეს.

რეგისტრაციის შემდეგ თქვენ გეძლევათ საბუთი და OFPRA-ში გასაგზავნი ფორმულარი
(იხილეთ პუნქტი 3-1).
მეორე ეტაპის დროს იმიგრაციის და ინტეგრაციის აგენტი ადგენს თქვენს პირად
მდგომარეობას (იხილეთ პუნქტი 4.1.), გარდა თქვენი პრობლემისა, რომელმაც სამშობლოს
დატოვება გაიძულათ.

თუ ჯერ არ ხართ დაბინავებული, თანამშრომელი დაიწყებს თქვენთვის საცხოვრებლის ძებნას
(იხილეთ პუნქტი 4.2).
ასევე გენიშნებათ თავშესაფრის მაძიებლის ფულადი დახმარება (იხილეთ პუნქტი 5.1).
ü ერთიანი მიმღები პუნქტის შემდგომი დაკვალიანება
საცხოვრებელ ადგილზე თქვენ შემოგთავაზებენ შემდგომ დაკვალიანებას. ეს იქნება ან
ლტოლვილთა მიმღები ცენტრი (CADA) ან სხვა სტაბულური საცხოვრებელი.
თუ თქვენ სხვაგან ხართ დასახლებული, ი;იგრაციის და ინტეგრაციის ოფისი (OFII) მოგცემთ
დამაკვალიანებელი სტრუქტურის მისამართს. ასეთი სტრუქტურა გეხმარებათ თქვენი
მოთხოვნის ჩამოყალიბებაში და გაგზავნაში.
n მიღების მატერიალური პირობები
OFII თქვენ გთავაზობთ მიღების მატერიალურ პირობებს, რომლებიც მოიცავენ :
•
თქვენი და ოჯახის წევრების დაბინავებას ;
•
ადმინისტრაციულ დაკვალიანებას და დახმარებას ;
•
თავშესაფრის მაძიებლის ფულად დახმარებას,
შემადგენლობას იქნება მორგებული.

რომელიც
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თუ თქვენი სხვა ქვეყანაში გადაგზავნა გადაწყდა, მატერიალური პირობებით გადაგზავნის
დღემდე ისარგებლებთ. უარის თქმის შემთხვევაში თქვენ სამუდამოდ დაკარგავთ
მატერიალური პირობებით სარგებლობის საშუალებას.
n საჭიროებების შეფასება და გათვალისწინება
თავშესაფრის მოთხოვნის რეგისტრაციის შემდეგ OFII-ს მუშაკი მოგისმენთ და შეაფასებს
თქვენს საჭიროებებს. გასაუბრება კონფიდენციალურია. დაგესმებათ კითხვები რათა
გამოირკვეს თქვენი განსაკუთრებული საჭიროებები.
პასუხის გაცემის იძულებული
გაუთვალისწინებელი დარჩება.

არ

ხართ.

თქვენი

განსაკუთრებული

საჭიროება

თქვენი სამედიცინო ისტორია, თუკი თან გექნებათ, გადაეცემა OFII-ს ექიმს, რომელიც
დაასკვნის არის თუ არა საჭირო თქვენი სამედიცონო დაწესებულებაში განწესება. თუ ავად
ბრძანდებით უახლოეს სამედიცინო დაწესებულებაში იქნებით გადაყვანილი.
OFII OFPRA-ს თქვენ განსაკუთრებულ საჭიროებებს თქვენივე თანხმობით აცნობს, რათა მან
ისინი გაითვალისწინოს.
თქვენი
განსაკუთრებული
საჭიროება
თავშესაფრის
გათვალისწინებული იქნება სოციალური მუშაკების მიერ.

მოთხოვნის

მანძილზე

4.2. თავშესაფრის მაძიებლის საცხოვრებელი ადგილი
n საცხოვრებელი ადგილები
საფრანგეთში 50 000 მეტი თავშესაფრის მაძიებლისთვის განკუთვნილი საცხოვრებელი
ადგილია. მათ შორის სასტუმრო ოთახები, ლტოლვილთა მიმღები ცენტრები (CADA), ან
საერთო საცხოვრებლები.
CADA-ში ან სხვა სასწრაფო წესის დაწესებულებაში შესაძლოა ზოგიერთი ადგილი სხვა
მაცხოვრებლებთან საერთო იყოს (სამზარეულო, ვანნა-ტუალეტი).
CADA-ში და ზოგიერთ სასწრაფო წესის დაწესებულებაში თქვენ დაგენიშნებათ
ადმინისტრაციული და სოციალური დახმარება, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს.

n დასახლებისთვის დაკვალიანება
თუ თქვენ დათანხმდით მიღების მატერიალურ პირობებს, OFII თქვენ შემოგთავაზებთ
საცხოვრებელ ადგილს საფრანგეთში საცხოვრებელი ადგილების დაკავებულობის
გათვალისწინებით. ადგილის არარსებობის შემთხვევაში თქვენ შემოგთავაზებენ სასტუმრო
ოთახს.
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საცხოვრებელს საფრანგეთის მასშტაბით შემოგთავაზებენ. სხვა რეგიონში ან დეპარტამენტში
გადასვლაზე უარის თქმის შემთხვევაში ფულადი დახმარება მოგეხსნებათ.

დაუბინავებლობის შემთხვევაში აკრიფეთ სოციალური სამსახურის უფასო ნომერი 115.
ხშირად ნომერი დაკავებულია, ასე რომ გაიმეორეთ ზარი.

n საცხოვრებლის განთავისუფლება
თავშესაფრის მაძიებელთათვის განკუთვნილ საცხოვრებელ სტრუქტურაში ცხოვრების
უფლება გაქვთ CNDA-დან უარის მიღებამდე, რის შემდეგაც საცხოვრებელი დაუყონებლივ
უნდა დატოვოთ. თუკი თავშესაფრის მოთხოვნის პასუხი დადებითია, საცხოვრებელი 3 თვის
თავზე უნდა გაანთავისუფლოთ. თხოვნის შემთხვევაში საცხოვრებელში დარჩენის უფლება
დამატებითი 3 თვით გაგიგრძელდებათ.
თუ საცხოვრებელს ვადებში არ გაანთავისუფლებთ, პრეფექტურა სასამართლოს თქვენი
გაძევების უფლებას მოსთხოვს.
OFPRA-ის ან CNDA-ს უარყოფითი პაპსუხის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ სამშობლოში
დაბრუნება მოითხოვოთ. დაბრუნება დაგიფინანსდებათ.
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5. თავშესაფრის მაძიებლის უფლებები
5.1. თავშესაფრის მაძიებლის ფულადი დახმარება (ADA)
თავშესაფრის მაძიებლის ფულადი დახმარება 2015 წლის 29 ივლისის კანონით დაარსდა და
2015 წლის 1 ნოებრიდან ამოქმედდა. იგი დროებით ფულად დახმარებას (ATA) და თვიური
საჭიროების ფულად დახმარებას (AMS) ჩაენაცვლა.
ფულადი დახმარების მართვა OFII-ს ეკისრება, ხოლო თანხას მომსახურების და გადახდის
სააგენტო იხდის.
თანხა თავშესაფრის მოთხოვნის შესწავლის განმავლობაში ან თავშესაფრის მოთხოვნის
შესწავლის პასუხისმგებელ სხვა ქვეყანაში გადაგზავნამდე გერიცხებათ. იგი ასევე ერიცხება
დროებითი მფარველობის მქონე უცხოელებს და უცხოელთა და თავშესაფრის მაძიებელთა
კოდექსის 316-1 მუხლით გათვალისწინებული მფარველობით მსარგებელ პირებს
(პროქსენიტიზმის ან ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლი).
n დახმარების დანიშვნის პირობები
ფულადი დახმარების მისაღებად თქვენ უნდა აკმაყოფილებდეთ შემდეგ პირობებს :
1- თავშესაფრის მოთხოვნის დამადასტურებელი საბუთის მქონე როგორც :
ა) თავშესაფრის მაძიებელი საფრანგეთში (უცხოელთა და თავშესაფრის მაძიებელთა
კოდექსის 741-1 მუხლი),
ბ) დუბლინი 3-ის პროცედურაში მყოფი თავშესაფრის მაძიებელი (უცხოელთა და
თავშესაფრის მაძიებელთა კოდექსის 742-1 მუხლი),
გ) დროებითი მფარველობით მსარგებელი (უცხოელთა და თავშესაფრის მაძიებელთა
კოდექსის 743-1 მუხლი),
დ)
პროქსენიტიზმის ან ადამიანით ვაჭრობის უცხოელი მსხვერპლი (უცხოელთა
და თავშესაფრის მაძიებელთა კოდექსის 316-1 მუხლი) ;
2- უნდა იყოთ მინიმუმ 18 წლის ;
3- თუ ხართ თავშესაფრის მაძიებელი საფრანგეთში OFII-ს მიერ შემოთავაზებული მიღების
მატერიალური პირობებზე თანხმობა უნდა გქონდეთ განცხადებული.
n დახმარების მოთხოვნა
თუ ხართ თავშესაფრის მაძიებელი ფულადი დახმარება დაგიცხებათ ერთიან მიმღებ პუნქტში
თავშესაფრის მოთხოვნის რეგისტრაციის შემდეგ და თუ OFII-ს მიერ შემოთავაზებული
მიღების მატერიალური პირობებზე თანხმობას განაცხადებთ.
თანხის გადახდა დაიწყება იმის მერე რაც OFPRA თქვენს თავშესაფრის მოთხოვნას მიიღებს,
ანუ რეგისტრაციის მერე 21 დღის შემდეგ.
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თუ თქვენ 1- გ) და დ) კატეგორიას მიეკუთვნებით, თქვენი მოთხოვნა OFII-ის იმ
ტერიტორიალურ წარმომადგენლობაში უნდა გაკეთდეს სადაც თქვენ ცხოვრობთ (OFII-ის
ტერიტორიალურ წარმომადგენლობებს დანართში გაეცანით).
მოთხოვნის ფორმულარს იქვე მოგცემენ. შეავსეთ და დაურთეთ თქვენი პირადობის,
შემოსავლის, საცხოვრებლის დამადასტურებელი და ასევე ოჯახის შემადგენლობის
აღმსახველი საბუთები.

n დახმარების თანხა
თავშესაფრის მაძიებლის ფულადი დახმარების მისაღებად თქვენი შემოსავალი აქტიური
სოლიდარობის შემოსავლის, RSA-ს თანხას არ უნდა აღემატებოდეს.
თანხა ანგარიშდება ოჯახის შემადგენლობის, შემოსავლის და საცხოვრებლის ტიპის
გათვალისწინებით.

n დახმარების მიღება
ფულადი დახმარება პროცედურის დამთავრებამდე გერიცხებათ, ანუ ან OFPRA-ის მიერ ერთ
თვეში გაუსაჩივრებელი უარის, ან CNDA-ს უარის მიღებამდე.
იგი გერიცხებათ უარის შემდგომი თვის ამოწურვამდე, ან დუბლინი 3 პროცედურის
შემთხვევაში სხვა ქვეყანაში გადაგზავნამდე.
თუ თქვენ დროებითი მფარველობით
განმავლობაში გერიცხებათ.

სარეგბლობთ,

დახმარება

მფარველობის

თუ თქვენ პროქსენიტიზმის ან ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლი ხართ, დახმარება 12 ტვის
განმავლობაში გერიცხებათ. იგი განახლებადია თუ თქვენს საბუთს ვადა არ აქვს გასული.
დახმარება შეიძლება :
• შეგიჩერდეთ თუ საპატიო მიზეზის გარეშე დატოვეთ საცხოვრებელი, თუ უწყებაში
გამოცხადებაზე თქვით უარი, არ უპასუხეთ ინფორმაციის მოთხოვნასმ ან არ გამოცხადდით
პირად გასაუბერებზე ;
• ჩამოგერთვათ თუ თქვენ გააყალბეთ თქვენი შემოსავლები, ოჯახზე ცრუ ინფორმაცია
წარმოადგინეთ ან თქვენი ქცევა საცხოვრებელში არ შეესაბამება მის დებულებას ;
• არ დაგენიშნოთ თუ მოითხოვეთ საქმის მეორადი განხილვა, ან დახმარებისთვის
დაგვიანებით მიმართეთ.

n გასაჩივრება
აუცილებლად აცნობეთ OFII-ს ნებისმიერი მდგომარეობის, გინდ საცხოვრებელთან, გინდ
ოჯახთან და გინდ დასაქმებასთან დაკავშირებული ცვლილება.
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ფულადი დახმარების შესახებ ნებისმიერი გადაწყვეტილების გასასაჩივრებლად მიმართეთ
თვითონ OFII-ის იერარქიას, ან ადმინისტრაციულ სასამართლოს.

5.2. სწავლა-განათლება
განათლების სისტემა თავშესაფრის მაძიებელთათვის საფრანგეთის მოქალაქეებიისთვის
განკუთვნილი სისტემის იდენტურია. განათლებისა და მეცნიერების კოდექსის მუხლი 111-2-ს
შესაბამისად "ყველა ბავშვს აქვს საგანმანათებლო სისტემაში, ოჯახის როლის
პარალელურად, განათლების მიღების უფლება".
"განათლება სავალდებულოა ფრანგი და უცხოელი, ორივე სქესის ბავშვებისთვის, 6-დან 16
წლამდე" (მუხლი 131-1 ზემოთ აღნიშნული კოდექსი). სკოლაში ჩარიცხვა ქალაქის მერიაში
ხდება. თქვენ უნდა წარმოადგინოთ ბავშვის დაბადების მოწმობა, თქვენი საცხოვრებელი
ადგილის საბუთი და ბავშვის სავაქცინაციო წიგნაკი. რეგისტრაცია უშუალოდ თქვენ
საცხოვრებელთან უახლოვეს საშუალო განათლების დაწესებულებაში (კოლეჯი ან ლიცეუმი)
კეთდება. ამაში თქვენ საცხოვრებელში არსებული სოციალური სტრუქტურა ან OFII-თან
შეთანხმებული ასოციაცია დაგეხმარებათ.

5.3. ჯანდაცვა
n სასწრაფო დახმარება
ყოვლისმომცველ ჯანდაცვის პოლისის მოლოდინში, რომელიც თქვენ გეძლევათ როგორც
თავშესაფრის მაძიებელს, თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის
მორიგეობას (permanences d’accès aux soins de santé) ნებისმიერ საავადმყოფოში. აუცილებელი
დახმარება და წამლები უფასოდ გამოგეყოფათ.
ამავდროულად ზოგიერთი ასოციაცია გთავაწობთ ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის
მორიგეობას. მათ შეგიძლიათ მიმართოთ კბილის ექიმის, ოფტალმოლოგის ან
ფსიქოლოგიური დახმარებისთვის სოციალური დაზღვევის გარეშე.

ზოგიერთ დეპარტამენტში შეგიძლიათ მიმართოთ დედის და ბავშვის დაცვის სამსახურს
(protection maternelle et infantile), რომელიც უზრუნველყოფს ბავშვის ვაქცინაციას,
ინფორმაციულ სივრცეს კონტრაცეპციის მეთოდების შესახებ და ფეხმძიმობის დროს
სამედიცინო აღრიცხვას. ამ მომსახურეობით სარგებლობა ყოვლისმომცველი ჯანდაცვის
პოლისის გარეშეც შეიზლება.

n ყოვლისმომცველი ჯანდაცვის პოლისი (CMU)
ყოვლისმომცველი ჯანდაცვის პოლისის მოთხოვნა შეგიძლიათ თქვენი თავშესაფრის
რეგისტრსციის დასრულებისთანავე. ამისთვის უნდა წარადგინოთ ერთიან მიმღებ პუნქტში
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აღებული თავშესაფრის მოთხოვნის და საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი
საბუთები.
ყოვლისმომცველი ჯანდაცვის პოლისი სამედიცინო სამსახურით უფასოდ სარგებლობის
უფლებას გაძლევთ თქვენ და ასევე თქვენი ოჯახის წევრებს.
მის მოსათხოვნად მიმართეთ საცხოვრებელი ადგილის ჯანდაცვის მთავარ ხაზინას (Caisse
primaire d’assurance maladie). მოთხოვნაში თქვენს საცხოვრებელში არსებული სოციალური
სტრუქტურა, სპეციალიზირებული ასოციაცია, ან საავადმყოფოს სოციალური სამსახური
დაგეხმარებათ.

ყოვლისმომცველი ჯანდაცვის პოლისი იყოოფა ორ ნაწილად. მთავარი ნაწილი
მოთხოვნიდან დაუყოვნებლივ ეფექტურია. დამატებითი ნაწილი საჭიროებს წლიურ
განახლებას.
ჯანდაცვის მთავარმა ხაზინამ შესაძლებელია დამატებითი ინფორმაცია მოგთხოვოთ, რათა
ელექტრონული ჯანმრთელობის ბარათი « carte Vitale » მოგანიჭოთ.

5.4. დასაქმების ხელმისაწვდომობა
თქვენ მუშაობის უფლება გეძლევათ თუ ხართ თავშესაფრის მაძიებელი და თუ OFPRA-მ 9
თვის განმავლობაში პასუხი არ გაგცათ. პასუხის დაგვიანება თქვენი ბრალი არ უნდა იყოს.
(უცხოელთა და თავშესაფრის მაძიებელთა კოდექსის 744-11 მუხლი).
ამ შემთხვევაში, და პირობების გადამოწმების შემდეგ, თქვენ გეძლევათ უფლება მოითხოვოთ
მუშაობის ნებართვა თქვენი ადგილსამყოფელის პრეფექტურაში. მოგეთხოვებათ თქვენი
მომავალი დამსაქმებლის მიერ წარდგენილი საბუთი, რომელშიც თქვენი დასაქმების
პირობაა აღსახული. პრეფექტი იღებს გადაწყვეტილებას მუშაობის ნებართვის შესახებ და
გაცნობებთ როგორც თქვენ აესევე თქვენს მომავალ დამსაქმებელს.
შეთანხმების შემთხვევაში, პრეფექტი OFII-ს სამუშაოს ნებართვას უგზავნის. სამუშაო სამთვიანი
ან სეზონური დასაქმების კონტრაქტით უნდა იყოს გაფორმებული.
ეს ნებართვა შესაძლოა ძალაში არ შევიდეს ადგილზე შექმნილი სამუშაო სიტუაციის
გათვალისწინებით. ამ შემთხვევაში მოითხოვეთ ისეთი სამსახური, რომელიც მუშახელის
საჭიროებას განიცდის.
თუ თქვენ მიმდინქრე კონტრაქტი არა თქვენი ბრალით შეგიჩერდათ, თქვენ შეგიძლიათ
დასაქმების ბირჟაზე (Pôle emploi) ჩაეწეროთ.
თუ თქვენ მოეწყვეთ სამსახურში, თქვენ ასევე მოგეცემათ პროფესიული ამაღლების სტაჟებში
მონაწილეობის უფლება.
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6. თავშესაფრის მოთხოვნაზე უარის შედეგები
6.1. ოფისის ან სასამრთლოს უარი
თუ OFPRA-ის მიერ უარის თქმის შემდეგ თქვენ ამ გადაწყვეტილებას არ გაასაჩივრებთ CNDAში, თქვენ კარგავთ საფრანგეთში ყონის უფლებას. თქვენ მოგეთხოვებათ საფრანგეთის
დატოვება იმ შემთხვევაშიც კი თუ თქვენ CNDA-ს უარს საკასაციო სასამართლოში
გაასაჩივრებთ.

6.2. სამშობლოში ნებაყოფლობითი დაბრუნება
პრეფექტურა თქვენ გაცნობებთ საფრანგეთის ტერიტორიის დატოვების გადაწყვეტილებას
(OQTF). გადაწყვეტილებაში გაეცნობით ვადებს რომლებშიც უნდა დატოვოთ
ნებაყოფლობით საფრანგეთი (პრინციპში 1 თვე). ამ დროის განმავლობაში და ზოგიერთ
შემთხვევაში თქვენ შეგეძლებათ მოითხოვოთ სამშობლოში დაბრუნებისთვის განკუთვნილი
დახმარება. ამისთვის მიმართეთ OFII-ს.
ü სამშობლოში დაბრუნებისთვის განკუთვნილი დახმარება
ეს დახმარება მიზნად ისახავს საფრანგეთში არაკანონიერად მაცხოვრებელ უცხოელებს
სამშობლოში ღირსეული დაბრუნება გაუადვილოს. დახმარებაში შედის :
• ადმინისტრაციული დახმარება რომელიც ეხება დაინტერესებულის და მისი ოჯახის
გამგზავრებას :
- საჰაერო ტრანსპორტის ბილეთების დაჯავშნა ;
- სამგზავრო საბუთების შეძენა ;
- საცხოვრებელი ადგილიდან აეროპორტში მიყვანა ;
- აეროპორტში გამგზავრების პროცედურაში დახმარება.
• მგზავრობის საფასურის დაფარვა, ბარგის ჩათვლით ;
• ფულადი ერთჯერადი დახმარება გამგზავრების წინ.
ü რეინტეგრაციის დამხმარე მექანიზმი
დამატებით ზემოთაღნიშნულისა, სამშობლოში ჩასულ უცხოელებს ეთავაზებათ სოციოეკონომიური რეინტეგრაციის დახმარება.

ეს დახმარება განკუთვნილია თავშესაფრის მაძიებლისთვის და მისი ოჯახისთვის რიგი
პირობების გათვალისწინებით.
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დახმარების პირად სიტუაციაზე დამოკიდებული 3 ტიპი არსებობს :
• სოციალური რეინტეგრაციის დახმარება (ტიპი 1) ;
მატერიალური ან ფინანსური სასწრაფო დახმარების სახით, დახმარება შეიძლება ეხებოდეს
საცხოვრებლის კეთილმოწყობას, სამედიცინო საჭიროების ანაზღაურებას, ბავშვების
სკოლაში მოწყობას.
შესაძლებელია ოჯახის სოციალური დაკვალიანებისთვის გასაუბრებების გამართვა.
• დახმარება დასაქმების ძიებაში (ტიპი 2) ;
- სამუშაოს დაწყების დახმარება ;
- დახმარება სამუშაოს ძიებაში ;
- პრეოფესიული სტაჟების დახმარება.
• რეინტეგრაცია სამეწარმოს გახსნით (ტიპი 3).

6.3. სამშობლოში იძულებითი დაბრუნება
თუ თქვენ ნახსენებ ვადებში ნებაყოფლობითი დაბრუნება არ ისურვეთ, არც დაბრუნების
დახმარება არ მოითხოვეთ, არც OQTF-ის წინააღმდეგ არ შეიტანეთ სარჩელი, თქვენი
საფრანგეთში ყოფნა არაკანონიერია. ამ შემთხვევაში შესაძლოა თქვენი გაძევება პოლიციის
მიერ. გაძევებამდე შესაძლოა ადმინისტრაციული დაკავების ცენტრში მოხვდეთ სამშობლოში
გადაგზავნის მოლოდინში. საფრანგეთის უვადოდ დატოვების გადაწყვეტილების, OQTF-ის,
მიღების შემთხვევაში თქვენი საფრანგეთში ყოფნა არაკანონიერია და შესაძლოა თქვენი
დეპორტაცია.
OQTF-ის ადმინისტრაციულ სასამართლოში გასაჩივრების ვადაა 1 თვე მისი მიღებიდან. თუ
საფრანგეთის უვადოდ დატოვების გადაწყვეტილება მიიღეთ, მისი გასაჩივრების ვადა 48
საათია. სარჩელის შესატანად შეგიძლიათ იურიდიული დახმარება ადმინისტრაციულ
სასამართლოში მოითხოვოთ. სასამართლო 3 თვეში გაგცემთ პასუხს. თქვენი
ადმინისტრაციული დაკავების ცენტრში მოხვედრის შემთხვევაში სასამართლო ადგენს 72
საათში.
OQTF-ის წინააღმდეგ სარჩელი დამაყოვნებელია : საფრანგეთიდან ვერ გაგაძევებენ
სასამართლოს დადგენილების მიღებამდე.
თქვენს წინააღმდეგ ასევე შეიძლება პრეფექტურის გადაწყვეტილება გაძევების შესახებ
გაიცეს, რის შემთხვევაშიც თქვენ 48 საათის განმავლობაში გეძლევათ მისი გასაჩივრების
უფლება. სასამართლო ადგენს 72 საათში და ეს სარჩელი ასევე დამაყოვნებელია.
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7. თავშესაფრის სტატუსის მქონე პირის
უფლებები
თუ თქვენ გცნეს როგორც ლტოლვილი, ან მოგენიჭათ შენაცვლებითი მფარველობა ან
აპატრიდის სტატუსი, თქვენ იმყოფებით საფრანგეთის მფარველობის ქვეშ. ამ შემთხვევაში,
აპატრიდის სტატუსის მქონე პირებს გარდა, თქვენ არ გაქვთ უფლება მიმართოთ თქვენი
ქვეყნის ხელისუფლებას და არც გაქვთ იქ ჩასვლის უფლება თქვენი შიშის გამო.
OFPRA უზრუნველყოფს თქვენ იურიდიულ და ადმინისტრაციულ დაცვას, გასცემს საბუთებს
თქვენი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული მდგომარეობის შესახებ მას ემდეგ რაც აღადგენს
თქვენს სამოქალაქო მდგომარეობას.

7.1. საფრანგეთში ცხოვრება
ლტოლვად აღიარებას 10 წლიანი განახლებადი საბუთის გაცემა მოყვება, რომელიც
საფრანგეთის ტერიტორიაზე გადაადგილების უფლაბას გაძლევთ.

ლტოლვილად აღიარების გადაწყვეტილების მიღებისთანავე მიმართეთ თქვენი
საცხოვრებელი ადგილის პრეფექტურას. 8 დღის განმავლობაში პრეფექტურა გასცემს 6
თვიან განახლებად საბუთს, რომელზეც ეწერება « აღიარებულია ლტოლვილად ». ეს საბუთი
გაძლევთ მუშაობის უფლებას და გაგიახლდებათ 10 წლიანი საბუთის გაცემამდე.
თუ თქვენ სარგებლობთ შენაცვლებითი მფარველობით, თქვენ მოგენიჭებათ 1 წლიანი 2
წლით განახლებადი საბუთი, რომელიც საფრანგეთის ტერიტორიაზე გადაადგილების
უფლაბას გაძლევთ.

შენაცვლებითი მფარველობის გადაწყვეტილების მიღებისთანავე მიმართეთ თქვენი
საცხოვრებელი ადგილის პრეფექტურას. 8 დღის განმავლობაში პრეფექტურა გასცემს 6
თვიან განახლებად საბუთს, რომელზეც ეწერება « სარგებლობს შენაცვლებიტი
მფარველობით ». ეს საბუთი გაძლევთ მუშაობის უფლებას.
იგი გაგიახლდებათ 1 წლიანი საბუთის გაცემამდე. 1 წლიანი საბუთის გასაახლებლად
მიმართეთ პრეფექტურას.
ზოგიერთ შემთხვევაში 1 წლიანი საბუთი შესაძლოა ან OFPRA-მ ან CNDA-მ ჩამოგართვათ.
მფარველობას ძალა ერთმევა თუ თქვენ მასზე უარს განაცხადებთ.
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თუ თქვენ სარგებლობთ აპატრიდის სტატუსით, თქვენ მოგენიჭებათ 1 წლიანი განახლებადი
საბუთი, რომელიც საფრანგეთის ტერიტორიაზე გადაადგილების უფლაბას გაძლევთ.

აპატრიდის სტატუსის მონიჭების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისთანავე მიმართეთ თქვენი
საცხოვრებელი ადგილის პრეფექტურას. პრეფექტურა გასცემს 6 თვიან განახლებად საბუთს,
რომელზეც ეწერება « აპატრიდად აღიარებული ». ეს საბუთი გაძლევთ მუშაობის უფლებას.
იგი გაგიახლდებათ 1 წლიანი საბუთის გაცემამდე. 1 წლიანი საბუთის გასაახლებლად
მიმართეთ პრეფექტურას.
საფრანგეთში ცხოვრების 3 წლის თავზე თქვენ შეგეძლებათ მოითხოვოთ 10 წლიანი
განახლებადი საბუთი.
პრეფექტურას შეუძლია უარი გითხრათ საბუთის გაცემაზე თუ თქვენ საზოგადოებისთვის
საფრთხეს წარმოადგენთ.

7.2. ოჯახის ცხოვრება საფრანგეთში
n ოჯახის წევრების საფრანგეთში ცხოვრების უფლებები
თუ თქვენ ლტოლვილის სტატუსი მოგენიჭათ, 10 წლიანი საბუთის მიღება შეეძლებათ :
• თქვენს მეუღლეს ან პარტნიორს ვისთანაც სამოქალაქო კავშირში ხართ. იგი 18 წელზე
უფროსი უნდა იყოს. ხელი მოწერილი თქვშესაფრის მოთხოვნამდე უნდა გქონდეთ. თუ არა
ხელი 1 წლის მოწერილი უნდა გქონდეთ და თანაცხოვრობდეთ ;
• თქვენს თანამაცხოვრებს, რომელიც 18 წელზე უფროსი უნდა იყოს და ვისთანაც გაგაჩნდათ
თავშესაფრის მოთხოვნის დროს სტაბილური და უწყვეტი თანაცხოვრება ;
• თქვენს ბავშვებს 18 წლის შესრულებისას, ან 16 წლიდან თუ მატ უნდათ მუშაობა ;
• თქვენ მშობლებს (ვისი პირველი შთამომავალიც ბრძანდებით), თუ თქვენ
არასრულწლოვანი ან დასაოჯახებელი ბრძანდებით.

თქვენი ოჯახის წევრებმა საბუთისთვის პრეფექტურას უნდა მიმართონ.
თქვენმა მეუღლემ, პარტნიორმა ან ტანამაცხოვრებელმა ისევე როგორც თქვენმა
არასრულწლოვანმა ბავშვებმა შეუძლიათ მიმართონ
OFPRA-ს ლტოლვილად
აღიარებისთვის ოჯახის ერთობის პრინციპიდან გამომდინარე. ეს პრინციპი არ ეხება
სრულწლოვან ბავშვებს და მშობლებს.
თუ თქვენ სარგებლობთ შენაცვლებითი მფარველობით, 1 წლიანი საბუთის მიღება
შეეძლებათ:
• თქვენს მეუღლეს ან პარტნიორს ვისთანაც სამოქალაქო კავშირში ხართ. იგი 18 წელზე
უფროსი უნდა იყოს. ხელი მოწერილი თქვშესაფრის მოთხოვნამდე უნდა გქონდეთ. თუ არა
ხელი 1 წლის მოწერილი უნდა გქონდეთ და თანაცხოვრობდეთ ;
• თქვენს თანამაცხოვრებს, რომელიც 18 წელზე უფროსი უნდა იყოს და ვისთანაც გაგაჩნდათ
თავშესაფრის მოთხოვნის დროს სტაბილური და უწყვეტი თანაცხოვრება ;
• თქვენს ბავშვებს 18 წლის შესრულებისას, ან 16 წლიდან თუ მატ უნდათ მუშაობა ;
• თქვენ მშობლებს (ვისი პირველი შთამომავალიც ბრძანდებით), თუ თქვენ
არასრულწლოვანი ან დასაოჯახებელი ბრძანდებით.

!"#2015

28

თმგ2015_________________________________თავშესაფრის მაძიებლის გზამკვლევი

თქვენი ოჯახის წევრებმა საბუთისთვის პრეფექტურას უნდა მიმართონ. ოჯახის ერთობის
პრინციპი არ ეხებათ შენაცვლებითი მფარველობის მქონე პირის ოჯახის წევრებს.
თუ თქვენ სარგებლობთ აპატრიდის სტატუსით, თქვენნაირი საბუთის მიღება შეეძლებათ:
• თქვენს მეუღლეს ან პარტნიორს ვისთანაც სამოქალაქო კავშირში ხართ. იგი 18 წელზე
უფროსი უნდა იყოს. ხელი მოწერილი თქვშესაფრის მოთხოვნამდე უნდა გქონდეთ. თუ არა
ხელი 1 წლის მოწერილი უნდა გქონდეთ და თანაცხოვრობდეთ ;
• თქვენს თანამაცხოვრებს, რომელიც 18 წელზე უფროსი უნდა იყოს და ვისთანაც გაგაჩნდათ
თავშესაფრის მოთხოვნის დროს სტაბილური და უწყვეტი თანაცხოვრება ;
• თქვენს ბავშვებს 18 წლის შესრულებისას, ან 16 წლიდან თუ მატ უნდათ მუშაობა ;
• თქვენ მშობლებს (ვისი პირველი შთამომავალიც ბრძანდებით), თუ თქვენ
არასრულწლოვანი ან დასაოჯახებელი ბრძანდებით.

თქვენი ოჯახის წევრებმა საბუთისთვის პრეფექტურას უნდა მიმართონ. ოჯახის ერთობის
პრინციპი არ ეხებათ აპატრიდის სტატუსის მქონე პირის ოჯახის წევრებს.
n ოჯახის ერთობის პრინციპი
თუ თქვენი ოჯახის წევრი საზღვარგარეტ იმყოფება და თქვენი მოგენიჭათ მფარველობა
საფრანგეთში, თქვენ შეგიძლიათ ჩამოიყვანოთ იგი ოჯახის ერთობის პრინიპიდან
გამომდინარე. თქვენ არ მოგეთხოვებათ ამისთვის არც შემოსავლის არც ბინის ფართის
დადასტურება. ეს უფლება ეხება :
• თქვენს მეუღლეს ან პარტნიორს ვისთანაც სამოქალაქო კავშირში ხართ. იგი 18 წელზე
უფროსი უნდა იყოს. ხელი მოწერილი თქვშესაფრის მოთხოვნამდე უნდა გქონდეთ. თუ არა
ხელი 1 წლის მოწერილი უნდა გქონდეთ და თანაცხოვრობდეთ ;
• თქვენს თანამაცხოვრებს, რომელიც 18 წელზე უფროსი უნდა იყოს და ვისთანაც გაგაჩნდათ
თავშესაფრის მოთხოვნის დროს სტაბილური და უწყვეტი თანაცხოვრება ;
• თქვენს დასაოჯახებელ ბავშვებს 19 წლამდე ;
• თქვენ მშობლებს (ვისი პირველი შთამომავალიც ბრძანდებით), თუ თქვენ
არასრულწლოვანი და დასაოჯახებელი ბრძანდებით.
ოჯახის წევრებმა საფრანგეთის საკონსულო განყოფილებაში უნდა
გრძელვადიანი ვიზა (3 თვეზე მეტი). პასუხი უმოკლეს ვადებში გაეცემათ.

მოითხოვონ

ოჯახის გაერთიანებაზე უარს გეტყვიან თუ თქვენი ქცევა საფრანგეთის რესპუბლიკის ოჯახთან
მიმართებაში პრინციპებს არ შეესაბამება. არ დაიშვება ოჯახის ის წევრი საფრანგეთში ვინც
საზოგადოებას საფრთხეს შეუქმნის. თუ თქვენი ხელისმოწერა თავშესაფრის მოთხოვნის
შემდეგ მოხდა, ოჯახის გასაერთიანებლად OFII-ს მიმართეთ.

7.3. ინტეგრაცია
n იმიგრაციის და ინტეგრაციის ოფისთან (OFII) მიღების და ინტეგრაციის

ხელშეკრულების დადება
როგორც ლტოლვილი ან შენაცვლებითი მფარველობის სტატუსის მქონე პირი თქვენ
მოგეთხოვებათ მირების და ინტეგრაციის ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა. ქვეყნის და
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თქვენ შორის კონტრაქტი აადვილებს თქვენს ინტეგრაციას ფრანგულ საზოგადოებაში. იგი
გეხმარებათ სამუშაოს და ბინის მოძებნაში.
კონტრაქტი უზრუნველყოფს :
• საფრანგეთის ინსტიტუციებზე, ქვეყნის მოწყობაზე და მის ფუნქციონირებაზე
საინფორმაციო დღის გამართვას ;
• საინფორმაციო სესიას ყოველდღიური ცხოვრების შესახებ (სტაჟი, სამუშაო, ბინა,
ჯანმრთელობა, სკოლა …) ;
• ენის სწავლას თქვენი დონის შესაბიმისად. სწავლის მერე აიღებთ ფრანგული ენის
თავდაპირველ დიპლომს (DILF) ;
• გასაუბრებას რათა დადგინდეს თქვენი პროფესიული მისწრაფვები, პოტენციალი და
კომპეტენციები. ეს ყოველივე სამუშაოს მოძებნაში დაგეხმარებათ ;
• სოციალურ დაკვალიანებას OFII-ს ან სხვა ორგანიზმის მიერ.
მეტი
ინფორმაციისთვის
თქვენი
წარმომადგენლობას მიმართეთ.

ადგილსამყოფელის

OFII-ის

ტერიტორიულ

7.4. სოციალური უფლებები
n დაბინავების საკითხი
თუ თქვენ CADA-ში ან სხვა სახელმწიფო სტრუქტურაში მოხვდით, თავშესაფრის მინიჭების
შემდეგ გეძლევათ 3 თვით დარჩენის პრეფექტის მიერ ერთხელ განახლებადი უფლება.
თავშესაფრის მინიჭების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ OFII თხოვნით გამოგეყოთ
დროებითი 9 თვიანი საცხოვრებელი. დაგაკმაყოფილებენ ადგილის არსებობის შემთხვევაში.
შეგიძლიათ მოითხოვოთ 3 თვით მეტხანს დარჩენა.
ცენტრის თქნქმშრომლები
თვალსაზრისით.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ
სტრუქრურებში.

მასშტაბური
სოციალური

მიდგომით
ან

კერძო

დაგაკვალიანებენ
ბინის

მოთხოვნა

ინტეგრაციის
კომპეტენტურ

n დასაქმების საკითხი
თუ ლტოლვილის სტატუსი მოგენიჭათ თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ იმუშავოთ საბუთის
მიღებისთანავე.
თუ თქვენ შენაცვლებითი სტატუსის მქონე პირი ხართ, შეგიძლიათ მუშაობის დაწყება საბუთის
მიღებისთანავე. საბუთს ეწერება « მოითხოვა პირველი საბუთის გაცემა ».

თქვენთვის ხელმისაწვდომია ყველა ტიპის კონტრქატი, ვადიანი თუ უვადო. ასევე შეგიძლიათ
ჩაეწეროთ სამსახურის მაძიებელთა სიაში. ასევე შეგიძლიათ კომპეტენციის ასამაღლებელი
კურსების მოთხოვნა.
ზოგიერთი სამუშაო დიპლომის ან მოქალაქეობის პირობითობაზე არის დაყრდნობილი.
საფრანგეთის ტერიტორიის მიღმა გაცემული საბუთი არ ანიჭებს საფრანგეთში მუშაობის
უფლებას.
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n ჯანდაცვის საკითხი
თავშესაფრის მაძიებელს, თქვენ უკვე გაგაჩნიათ ყოვლისმომცველი ჯანდაცვის პოლისის
მთავარი ნაწილი.
აცნობეთ ჯანდაცვის მთავარ ხაზინას თქვენი მდგომარეობის შეცვლის შესახებ.
თუ ჯანდაცვა თავდაპირველად არ მითხოვეთ, შეგიძლიათ მოთხოვნა გააკეთოთ.
ლტოლვილის სტატუსის მონიჭება თქვენს მუდმივ რეგისტრაციას გამაპირობებს და
მოგენიჭებათ ჯანდაცვის ბარათი, რომელიც წინა ჯანდაცვის საბუთს შეცვლის.
სამუშაოს პოვნის შემთხვევაში აცნობეთ ჯანდაცვის მთავარ ხაზინას რათა მომუშავე რეჟიმს
მიგამამაგრონ.
n სოციალური და საოჯახო დახმარება
დაცულმა ადამიანმა, თქვენ შეგიძლიათ საოჯახო დახმარების სალაროს მიმართოთ
სხვადასხვა ტიპის ფულადი დახმარებისთვის.
პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში თქვენ მოგენიჭებათ სხვადასხვა დახმარება. მათ
შორის აქტიური სოლიდარობის შემოსავალი, ოჯახის დახმარება, ბინის დახმარება,
მარტოხელა მშობელის დახმარება, სრულწლოვანი ინვალიდის დახმარება...
დახმარების გაცემის უფლებას ანიჭებს საოჯახო დახმარების
საფრანგეთის ტერიტორიაზე თანაბრად არის წარმოდგენილი.

სალარო,

რომელიც

დახმარების მისაღებას მიმართეთ საოჯახო დახმარების სალაროს ან სოციალური ქმედების
ცენტრს და შეავსეთ შემოსავლის დეკლარაცია. ფორმულარს ასევე www.caf.fr საიტზე
იხილავთ.
ასევე საჭიროა საბანკო ანგარიშის ქონა.

7.5. საზღვარგარეთ მოგზაურობა
თუ თქვენ მფარველობის ქვეშ იმყოფებით პრეფექტურაში სამგზავრო საბუთის მოთხოვნა
შეგიძლიათ.
ლტოლვილს მოგენიჭებათ 2 წლიანი სამგზავრო საბუთი.
შენაცვლებიტი სტატუსის მქონეს მოგენიჭებათ 1 წლიანი სამგზავრო საბუთი

ყურადღება : ეს საბუთები არ გაძლევთ სამშობლოში დაბრუნების უფლებას. განსაკუთრებულ
მდგომარეობაში (ნათესავის ან ახლობელის გარდაცვალება ან ავადმყოფობა), შეგიძლიათ
მიმართოთ პრეფექტურას 3 თვიანი საბუთის ასაღებად, რომლითაც შეგეძლებათ
სამშობლოში ჩასვლა.
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აპატრიდის სტატუსის მქონეს, მოგენიჭებათ 1 წლიანი სამგზავრო საბუთი ნებისმიერ ქვეყანაში
ჩასასვლელად თუ დროებითი პირადობის საბუთი გაქვთ. მოგენიჭებათ 2 წლიანი სამგზავრო
საბუთი თუ 10 წლიანი პირადობის საბუთი გაქვთ. .

საკონსულოებს არ შეუძლიათ სამგზავრო საბუთის გაახლება. გამგზავრების წინ შეამოწმეთ
საბუთის მოქმედების ვადა.
თუ საზღვარგერეთ ყოფნის დროს თქვენ ან დაკარგეთ, ან თქვენს სამგზავრო საბუთს ვადა
გაუვიდა, მიმართეთ საფრანგეთის საკონსულო დეპარტამენტს, რომელიც პირადობის
დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენის შემდეგ საფრანგეთში დასაბრუნებელ საბუთს
მოგცემთ.
მფარველობის ქვეშ მყოფი, თქვენ ბავშვზე, რომელსაც თავშესაფარი არ აქვს, გაიცემა 1
წლიანი სამგზავრო საბუთი.

7.6. მოქალაქეობის მიღება
ლტოლვილად აღიარებულმა შეგიძლიათ გადაწყვეტილების მიღებისთანავე მოქლაქეობა
მოითხოვოთ.
აპატრიდის ან შენაცვლებითი სტატუსის მქონე პირმა 5 წლიანი კანონიერი ცხოვრება უნდა
დაასაბუთოთ მოქალაქეობის მოთხოვნისთვის.

მოქალაქეობის მინიჭება პირობითია და ეყრდნობა ენის ცოდნის და სხვა რიგირ პირობების
შესრულების აუცილებლობას.
მოსათხოვნად მიმართეთ მოქალაქეობის პლატფორმას.
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დანართი : საჭირო მისამართები
ეს ნუსხა არ არის ამომწურავი
n

1. მისამართები სახელმწიფო

მასშტაბით
Office français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA)
201, rue Carnot
94136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX
tél : 01 58 68 10 10
fax : 01 58 68 18 99
http://www.ofpra.gouv.fr/
Cour nationale du droit d’asile (CNDA)
35, rue Cuvier
93558 MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex
tél : 01 48 10 40 00
fax : 01 48 18 41 97
http://www.commission-refugies.fr/
Haut Commissariat des Nations-Unies
pour les Réfugiés (HCR)
9, rue Keppler
75116 PARIS
tél : 01 44 43 48 58
fax : 01 40 70 07 39
http://www.unhcr.org/
Office français de l’immigration
et de l’intégration (OFII)
44, rue Bargue
75015 PARIS
tél : 01 53 69 53 70
fax : 01 53 69 53 69
http://www.ofii.fr

ასოციაციები

Association des chrétiens pour l’abolition
de la torture (ACAT)
7, rue Georges Lardennois
75019 PARIS
tél : 01 40 40 42 43 / fax : 01 40 40 42 44
http://www.acatfrance.fr/
Act’up
45, rue Sedaine
75011 PARIS
tél : 01 48 06 13 89 / fax : 01 48 06 16 74
http://www.actupparis.org/
Amnesty International - section française
76, boulevard de la Villette
75019 PARIS
tél : 01 53 38 65 16 / fax : 01 53 38 55 00
http://www.amnesty.fr/
Association Primo Lévi
107, avenue Parmentier
75011 PARIS
tél : 01 43 14 08 50 / fax : 01 43 14 08 28
http://www.primolevi.asso.fr/
Association d’accueil aux médecins et
personnels de santé réfugiés en France
(APSR)
Hôpital Sainte Anne
1, rue Cabanis
75014 PARIS
tél : 01 45 65 87 50 / fax : 01 53 80 28 19
http://www.apsr.asso.fr
Comité d’aide exceptionnelle aux
intellectuels réfugiés (CAEIR)
43, rue Cambronne
75015 PARIS
tél : 01 43 06 93 02 / fax : 01 43 06 57 04
Centre d’action sociale protestant (CASP)
20, rue Santerre
75012 PARIS
tél : 01 53 33 87 50 / fax : 01 43 44 95 33
http://www.casp.asso.fr
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CIMADE - Service œcuménique d’entraide
64, rue Clisson
75013 PARIS
tél : 01 44 18 60 50 / fax : 01 45 56 08 59
http://www.cimade.org

Ligue des droits de l’homme (LDH)
138, rue Marcadet
75018 PARIS
tél : 01 56 55 51 00 / fax : 01 56 55 51 21
http://www.ldh-france.org

Comité médical pour les exilés (COMEDE)
Hôpital de Bicêtre
78, rue du Général Leclerc
BP 31
94272 LE KREMLIN BICÊTRE
tél : 01 45 21 38 40 / fax : 01 45 21 38 41
http://www.comede.org

Mouvement contre le racisme et pour
l’amitié entre les peuples (MRAP)
43, boulevard Magenta
75010 PARIS
tél : 01 53 38 99 99 / fax : 01 40 40 90 98
http://www.mrap.asso.fr

Croix rouge française
1, place Henry Dunant
75008 PARIS
tél : 01 44 43 11 00
fax : 01 44 43 11 69
http://www.croix-rouge.fr
Fédération des associations de soutien
aux travailleurs immigrés (FASTI)
58, rue des Amandiers
75020 PARIS
tél : 01 58 53 58 53 / fax : 01 58 53 58 43
http://www.fasti.org

Secours catholique
23, boulevard de la Commanderie
75019 PARIS
tél : 01 48 39 10 92 / fax : 01 48 33 79 70
http://www.secours-catholique.asso.fr
Service national de la pastorale des migrants
(SNPM)
269 bis, rue du Faubourg St Antoine
75011 PARIS
tél : 01 43 72 47 21 / fax : 01 46 59 04 89
http://www.eglisemigrations.org

Forum réfugiés
28, rue de la Baïsse - BP 1054
69612 VILLEURBANNE CEDEX
tél : 04 72 97 05 80 / fax : 04 72 97 05 81
http://www.forumrefugies.org
France Terre d’Asile (FTDA)
24, rue Marc Seguin
75018 PARIS
tél : 01 53 04 39 99 / fax : 01 53 04 02 40
http://www.france-terre-asile.org
Groupe accueil solidarité (GAS)
17, place Maurice Thorez
94800 VILLEJUIF
tél : 01 42 11 07 95 / fax : 01 42 11 09 91
http://pagesperso-orange.fr/gas.asso
Groupe d’information et de soutien
des immigrés (GISTI)
3, villa Marcès
75011 PARIS
tél : 01 43 14 60 66 / fax : 01 43 14 60 69
http://www.gisti.org
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2. მისამართები
ადგილობრივი მასშტაბით
n ერთიანი მიმღები პუნქტები
ALSACE
• Haut-Rhin : 7, rue Bruat, 68020 Colmar
• Bas-Rhin
5, place de la République, 67073 Strasbourg
AQUITAINE
• 2, esplanade Charles de Gaulle,

33000 Bordeaux
AUVERGNE
• 18, boulevard Desaix,
63000 Clermont-Ferrand
BOURGOGNE
• Saône-et-Loire
196, rue de Strasbourg, 71000 Mâcon
• Côte d’Or, Nièvre, Yonne
53, rue de la préfecture, 21041 Dijon
BRETAGNE
• 3, avenue de la préfecture, 35026 Rennes

CENTRE
• 181, rue de Bourgogne, 45042 Orléans
CHAMPAGNE-ARDENNE
• 38, rue Carnot,

51036 Châlons-en-Champagne
FRANCHE-COMTE
• 8 bis, rue Charles Nodier, 25035 Besançon
GUADELOUPE
• Palais d'Orléans, rue Lardenoy
97109Basse-Terre, Guadeloupe
ILE-DE-FRANCE
• Paris
92, boulevard Ney, 75018 Paris
• Seine-et-Marne
12, rue des Saints Pères, 77000 Melun
• Yvelines
1, rue Jean Houdon, 78000 Versailles

• Essonne

Boulevard de France, 91000 Évry
• Hauts-de-Seine

167-177 Av. Frédéric et Irène Joliot Curie,
92000 Nanterre
• Seine-Saint-Denis
13, rue Marguerite-Yourcenar,
93000 Bobigny
• Val-de-Marne
13/15 Rue Claude Nicolas Ledoux,
94000 Créteil
• Val d’Oise
5, avenue Bernard Hirsch,
95010 Cergy-Pontoise
LANGUEDOC-ROUSSILLON
• 34, place des Martyrs de la résistance,
34000 Montpellier
LIMOUSIN
• 19, rue Cruveilhier, 87000 Limoges

LORRAINE
• 9, place de la Préfecture, 57000 Metz
MIDI-PYRENEES
• 1, place Saint-Étienne, 31038 Toulouse

NORD-PAS-DE-CALAIS
• Nord
12/14, rue Jean Sans Peur, 59039 Lille
• Pas-de-Calais
9, esplanade Jacques Vendroux, 62100 Calais
BASSE-NORMANDIE
• rue Daniel Huet, 14038 Caen cedex 09
HAUTE-NORMANDIE
• 7, place de la Madeleine, 76000 Rouen

PAYS DE LOIRE
• Loire-Atlantique, Vendée
6, quai Ceineray, 44035 Nantes
• Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe
Place Michel Debré, 49934 Angers
PICARDIE
• 1, place de la Préfecture, 60000 Beauvais
POITOU-CHARENTES
• Bâtiment Haussmann - Impasse des Écossais,
86000 Poitiers
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PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
• Bouches-du-Rhône, Vaucluse
66, bis rue Saint-Sébastien, 13006 Marseille
• Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes,
Alpes-Maritimes, Var
147, boulevard du Mercantour, 06200 Nice

• Nièvre

RHONE-ALPES
• Isère, Savoie, Haute-Savoie
12, place de Verdun, 38000 Grenoble
• Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône
106, rue Pierre Corneille, 69003 Lyon

BRETAGNE
• Ille-et-Vilaine
3, avenue de la Préfecture, 35026 Rennes
• Côtes d’Armor
1, place Général de Gaulle, 22000 SaintBrieuc
• Finistère
42, boulevard Dupleix, 29000 Quimper
• Morbihan
24, place de la République, 56000 Vannes

n პრეფექტურები
ALSACE
• Haut-Rhin
7, rue Bruat, 68020 Colmar
• Bas-Rhin
5, place de la République, 67073 Strasbourg
AQUITAINE
• Gironde
2, esplanade Charles de Gaulle,
33000 Bordeaux
• Dordogne
2, rue Paul Louis Courier, 24000 Périgueux
• Landes
24, rue Victor Hugo, 40021 Mont-de-Marsan
• Lot-et-Garonne
Place de Verdun, 47920 Agen
• Pyrénées-Atlantiques
2, rue du maréchal Joffre, 64021 Pau
AUVERGNE
• Puy-de-Dôme
18, boulevard Desaix,
63000 Clermont-Ferrand
• Allier
2, rue Michel de l’Hospital, 03000 Moulins
• Cantal
2, cours Monthyon, 15000 Aurillac
• Haute-Loire
6, avenue du Général de Gaulle
43000 Le Puy-en-Velay
BOURGOGNE
• Saône-et-Loire
196, rue de Strasbourg, 71000 Mâcon

40, rue de la Préfecture, 58000 Nevers
• Yonne

Place de la Préfecture, 89000 Auxerre
• Côte d’Or
53, rue de la Préfecture, 21041 Dijon

CENTRE
• Loiret

181, rue de Bourgogne, 45042 Orléans

• Cher

Place Marcel Plaisant, 18000 Bourges
• Eure-et-Loir

Place de la République, 28000 Chartres

• Indre

Place de la Victoire et des Alliés,
36000 Châteauroux
• Indre-et-Loire
15, rue Bernard Palissy, 37925 Tours
• Loir-et-Cher
Place de la république, 41000 Blois
CHAMPAGNE-ARDENNE
• Ardennes

Esplanade du Palais de Justice,
08000 Charleville-Mézières
• Aube
2, rue Pierre Labonde, 10000 Troyes
• Haute-Marne
89, rue Victoire de la Marne,
52011 Chaumont
• Marne
38, rue Carnot,
51036 Châlons-en-Champagne
FRANCHE-COMTE
• Doubs
8, bis Rue Charles Nodier, 25035 Besançon
• Jura
8, rue de la Préfecture, 39000 Lons-le-Saunier
• Haute-Saône
1, rue de la Préfecture, 70013 Vesoul
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• Territoire de Belfort

Place de la République, 90000 Belfort
GUADELOUPE
• Palais d'Orléans, Rue Lardenoy,
97109 Basse-Terre 97109, Guadeloupe
ILE-DE-FRANCE
• Paris : 92, boulevard Ney, 75018 Paris
• Seine-et-Marne
12, rue des Saints Pères, 77000 Melun
• Yvelines
1, rue Jean Houdon, 78000 Versailles
• Essonne
Boulevard de France, 91000 Evry
• Hauts-de-Seine
167-177, avenue Frédéric et Irène Joliot
Curie, 92000 Nanterre
• Seine-Saint-Denis
1, esplanade Jean Moulin, 93007 Bobigny
• Val-de-Marne
21-29, avenue du Général De Gaulle,
94038 Créteil cedex
• Val d’Oise
5, avenue Bernard Hirsch, 95010 CergyPontoise
LANGUEDOC-ROUSSILLON
• Hérault : 34, place des Martyrs de la
résistance, 34000 Montpellier
• Aude : 52, rue Jean Bringer,
11000 Carcassonne
• Gard : 10, avenue Feuchères, 30000 Nîmes
• Lozère : rue du faubourg Montbel,
48005 Mende
• Pyrénées-Orientales : 120, avenue Emile
Roudayre, 66000 Perpignan
LIMOUSIN
• Corrèze : 1, rue Souham, 19000 Tulle
• Creuse : 4, place Louis Lacrocq, 23000
Guéret
• Haute-Vienne : 1, rue de la Préfecture,
87000 Limoges
LORRAINE
• Moselle : 9, place de la Préfecture
57000 Metz
• Meuse
40, rue du Bourg, 55000 Bar-le-Duc
• Meurthe-et-Moselle
1, rue Préfet Claude Erignac, 54000 Nancy
• Vosges : Place Foch, 88026 Epinal

MIDI-PYRENEES
• Haute-Garonne
1, place Saint-Étienne, 31038 Toulouse
• Ariège
2, rue de la préfecture Préfet Claude Erignac,
09000 Foix
• Aveyron
7, place Général de Gaulle, 12000 Rodez
• Gers
7, rue Arnaud de Moles, 32000 Auch
• Lot
Cité Bessières, Rue Pierre Mendes France,
46000 Cahors
• Hautes-Pyrénées
Place du Général de Gaulle, 65000 Tarbes
• Tarn
Place de la Préfecture, 81013 Albi
• Tarn-et-Garonne
2, allée de l’Empereur, 82013 Montauban
NORD-PAS-DE-CALAIS
• Nord
12/14, rue Jean sans Peur, 59039 Lille
• Pas-de-Calais
9, esplanade Jacques Vendroux, 62100 Calais
BASSE-NORMANDIE
• Calvados

Rue Daniel Huet, 14038 Caen cedex 09
• Manche

Place de la Préfecture, 50002 Saint-Lô

• Orne

39, rue Saint-Blaise, 61018 Alençon
HAUTE-NORMANDIE
• Seine-Maritime
7, place de la Madeleine, 76000 Rouen
• Eure
Boulevard Georges Chauvin, 27000 Evreux
PAYS DE LOIRE
• Loire-Atlantique
6, quai Ceineray, 44035 Nantes
• Vendée
29, rue Dellile, 85009 La Roche-sur-Yon
• Maine-et-Loire
Place Michel Debré, 49934 Angers
• Mayenne
46, rue Mazagran, 53015 Laval
• Sarthe
Place Aristide Briand, 72041 Le Mans
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PICARDIE
• Oise
1, place de la Préfecture, 60000 Beauvais
• Aisne
27, rue Paul Doumer, 02000 Laon
• Somme
51, rue de la République, 80000 Amiens
POITOU-CHARENTES
• Charente
7-9, rue de la Préfecture, 16023 Angoulême
• Charente-Maritime
38, rue Réaumur, 17000 La Rochelle
• Deux-Sèvres
4, rue Duguesclin, 79099 Niort
• Vienne
7, place Aristide Briand, 86000 Poitiers
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
• Bouches-du-Rhône
66 bis, rue Saint-Sébastien, 13006 Marseille
• Vaucluse :
28, boulevard Limbert, 84000 Avignon
• Alpes-Maritimes
147, boulevard du Mercantour, 06200 Nice
• Alpes-de-Haute-Provence
Avenue Demontzey, 04002 Digne les Bains
• Hautes-Alpes
28, rue Saint-Arey, 05000 Gap
• Var
Boulevard du 112e régiment d’infanterie,
83070 Toulon
RHONE-ALPES
• Isère
12, place de Verdun, 38000 Grenoble
• Savoie
Château des Ducs de Savoie,
73018 Chambéry
• Haute-Savoie
Rue Louis Revon, 74000 Annecy
• Rhône
106, rue Pierre Corneille, 69003 Lyon
• Ain
4,5 avenue Alsace Lorraine, 01012 Bourg en
Bresse
• Ardèche
5, rue pierre Filliat, 07000 Privas
• Drôme
3, boulevard Vauban, 26000 Valence
• Loire
2, rue Charles de Gaulle, 42022 Saint-Etienne

n იმიგრაციის და ინტეგრაციის

ოფისის (OFII) ტერიტორიალური
წარმომადგენლობები
Direction centrale
44, rue Bargue
75732 Paris Cedex 15
tél : 01 53 69 53 70
Amiens (02,60,80)
275, rue Jules Barni – Bât. D
80000 Amiens
tél : 03 22 91 28 99 / amiens@ofii.fr
Besançon (25,70,39,90)
3, avenue de la Gare d’Eau
25000 Besançon
tél : 03 81 25 14 39 / besancon@ofii.fr
Bobigny (93)
13, rue Marguerite Yourcenar
93000 Bobigny
tél : 01 49 72 54 00 / Seine-saint-denis@ofii.fr
Bordeaux (24,33,40,47,64)
55, rue Saint Sernin,
33002 Bordeaux Cedex
tél : 05 57 14 23 00 / bordeaux@ofii.fr
Caen (14,50,61)
Rue Daniel Huet
14038 Caen Cedex 9
tél : 02 31 86 57 98 / caen@ofii.fr
Cayenne (973
17/19, rue Lalouette BP 245
97325 Cayenne
tél : 05 94 37 87 00 / cayenne@ofii.fr
Cergy (95)
Immeuble « Ordinal » Rue des Chauffours,
95002 Cergy Pontoise Cedex
tél : 01 34 20 20 30 / cergy@ofii.fr
Clermont-Ferrand (03,15,63,43)
1, rue Assas
63033 Clermont Ferrand
tél : 04 73 98 61 34 / Clermont-ferrand@ofii.fr
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Créteil (91,94)
13/15, rue Claude Nicolas Ledoux
94000 Créteil
tél : 01 41 94 69 30 / creteil@ofii.fr

Montpellier (30,34,48, 66)
Le Régent - 4, rue Jules Ferry
34000 Montpellier
tél : 04 99 77 25 50 / montpellier@ofii.fr

Dijon (21,58,71,89)
Cité administrative Dampierre
6, rue du Chancelier de l’Hospital
21000 Dijon
tél : 03 80 30 32 30 / dijon@ofii.fr

Montrouge (92,78)
221, avenue Pierre Brossolette
92120 Montrouge
tél : 01 41 17 73 00 / montrouge@ofii.fr

Grenoble (74,38,73
Parc Alliance - 76, rue des Alliés
38100 Grenoble
tél : 04 76 40 95 45 / grenoble@ofii.fr

Nantes (44,53,49,72,85)
93 bis, rue de la Commune de 1871
44400 Rezé
tél : 02 51 72 79 39 / nantes@ofii.fr

Lille (59,62)
2, rue de Tenremonde
59000 Lille
tél : 03 20 99 98 60 / lille@ofii.fr

Nice (06)
Immeuble SPACE- Bât. B
11, rue des Grenouillères
06200 Nice
tél : 04 92 29 49 00 / nice@ofii.fr

Limoges (23,19,87)
19, rue Cruveihier
87000 Limoges
tél : 05 55 11 01 10 / limoges@ofii.fr

Orléans (18,28,36,37,45,41)
4, rue de Patay
45000 Orléans
tél : 02 38 52 00 34 / orleans@ofii.fr

Lyon (01,07,26,42,69)
7, rue Quivogne
69286 Lyon Cedex 02
Tél : 04 72 77 15 40 / Lyon@ofii.fr

Paris (75)
48, rue de la Roquette
7511 Paris
tél : 01 55 28 19 40 / paris@ofii.fr

Marseille (13, 20,04,05,83,84)
61, boulevard Rabatau
13295 Marseille Cedex 08
tél : 04 91 32 53 60 / Marseille@ofii.fr

Pointe-à-Pitre (971, 972)
Immeuble Plazza - Boulevard Chanzy
97110 Pointe à Pitre
tél : 05 90 90 01 83 / guadeloupe@ofii.fr

Antenne Mayotte OFII (976)
N15 Espace Coralium, RN1 – CS 80058
Kaweni, 97600 Mamoudzou
tél : 02 069 62 23 54 / mayotte@ofii.fr

Poitiers (16,17,79,86)
86, avenue du 8 Mai 1945
86000 POITIERS
tél : 05 49 62 65 70 / reims@ofii.fr

Melun (77)
2 bis, avenue Jean Jaurès
77000 Melun
tél : 01 78 49 20 00 / Melun@ofii.fr

Reims (08,10,51,52)
26/28, rue Buirette
51 100 Reims
tél : 03 26 36 97 29 / reims@ofii.fr

Metz (54,55,57,88)
2, rue Lafayette
57000 Metz
tél : 03 87 66 64 98 / metz@ofii.fr

Rennes (22,29,35,56)
8, rue Jean Julien Lemordant
35000 Rennes
tél : 02 99 22 98 60 / rennes@ofii.fr
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La Réunion (974)
Préfecture de la Réunion, Place du Barachois
97405 Saint Denis Cedex
tél : 02 62 40 75 69 / ofii-reunion@ofii.fr
Rouen (27,76)
ImmeubleMontmorency 1
15, place de la Verrerie
76100 Rouen
tél : 02 32 18 09 94 / rouen@ofii.fr
Strasbourg (67,68)
4, rue Gustave Doré - CS 80115
67069 Strasbourg Cedex
tél : 03 88 23 30 20 / strasbourg@ofii.fr
Toulouse (09,12,19,23,32,31,65,87,46,81,82)
7, rue Arthur Rimbaud, CS 40310
31203 Toulouse Cedex2
tél : 05 34 41 72 20 / toulouse@ofii.fr

ministère de l’intérieur
Direction générale des étrangers en France
Service de l’asile
http://www.immigration.interieur.gouv.fr

!"#2015

40

