
რატომ მიიღეთ ეს ბროშურა?
თქვენ თავშესაფრს თხოულობთ ნიდერლანდებში. პირველ რიგში 
ამით გეწმებად სარეგისტრაციო ფაზა. სარეგისტრაციო ფაზაში 
პოლიციის მიერ ჩატარდება თქვენი რეგისტრირება და 
ინდენტიფიცირება. ასევე გაივლით სამედიცინო შემოწმებებს და 
ჩაგიტარდებად IND-ს თან პირთელი ინტერვიუ. შემდეგ გეძლევათ 
დრო, რომ მგზავრობის შემდეგ დაისვენოთ და მოემზადოთ 
თავშესაფრის მოთხოვნის ზოგადი პროცედურისათვის. ამის გარდა, 
კიდევ სხვა საკითხებიც გაქვთ მოსაგვარებელი, რისთვისაც 
გეძლევათ მინიმუმ ექვსი დღე. ამ დროს დასვენებისა და 
მოსამზადებელი პერიოდი ეწოდება (RVT). 

ამ ფოლდერში დაწვრილებით აგიხსნით, რა უძღვის წინ 
თავშესაფრის მოთხოვნის პროცედურას.
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თავშესაფრის 
მოთხოვნის 
პროცედურის 
დაწყებამდე



ნაბიჯი 1: აღნიშვნა და რეგისტრაცია

თქვენ აღინიშნეთ ტერ აპელის მიმღებ ცენტრში. საიმიგრაციო და 
ნატურალიზაციის სამსახურის (IND) მუშაკები არეგისტრირებენ 
თქვენს პირად მონაცემებს, როგორიცაა სახელი და გვარი, 
დაბადების თარიღი და მოქალაქეობა. თქვენ შეავსებთ ანკეტას, 
ფურცელზე ან კომპიუტერში. ამის შემდეგ თქვენ მიხვალთ 
უცხოელების საქმეთა პოლიციაში (AVIM), ტერ აპელში ან სხვა 
ადგილას.

უცხოელების საქმეთა პოლიციის თანამშრომელები დაადგენენ 
თქვენს პირადობის მონაცემებს, როგორიცაა თქვენი გვარი, 
დაბადების თარიღი და მოქალაქეობა. აგრეთვე ისინი 
შეგიმოწმებენ ტანსაცმელს, ბარგს, გადაგიღებენ ფოტოს და 
აგიღებენ თითის ანაბეჭდებს. თქვენ მიიღეთ საინფორმაციო 
ფურცელი, რომელშიც ახსნილია, თუ რატომ გიღებენ თითის 
ანაბეჭდებს. ასევე შეუძლიათ უცხოელთა პოლიციის 
თანამშრომლებს კითხვების დასმა როგორიცაა:
• თქვენი მოგხაურობის მარშრუტმს შესახებ;
• თუ თქვენ ადრე მოგითხოვნიათ თავშესაფარი ევროპაში;
• გყავთ თუ არა ნათესავები აქ ან სხვაგან ევროპაში;

საბუთებისაბუთები
თავშესაფრის მოთხოვნის დროს საბუთებს განსაკუთრებით დიდი 
მნიშვნელობა ენიჭება. გაქვთ საბუთები, რომლითაც ადასტურებთ 
თქვენს პირადობას, მაგალითად პასპორტი, პირადობის მოწმობა?
ან გაგაჩნიათ საბუთები, რომლითაც ადასტურებთ თქვენს 
მარშრუტს ან ნაამბობს, მაგალითად თვითმფრინავის ბილეთი, 
ჩასხდომის ბარათი, დიპლომები, სასამართლოს განაჩენი ან 
საგაზეთო სტატიები? წარმოადგინეთ ეს საბუთები რეგისტრაციის 
დროს ან მოიძიეთ ისინი თავშესაფრის პროცედურის დაწყებამდე. 
ლტოლვილთა სამსახურის (VluchtelingenWerk) თანამშრომელს 

შეუძლია დაგეხმაროთ ამაში. თქვენი საბუთების ნამდვილობის 
დასადგენად მათ სპეციალისტები ამოწმებენ. იმიგრაციის და 
ნატურალიზაციის სამსახური (IND) იყენებს ამ საბუთებს 
თავშესაფრის მოთხოვნის განხილვის დროს.

ნაბიჯი 2: ტუბერკულოზის გამოკვლევა

ტუბერკულოზი (TBC) სერიოზული დაავადებაა, რომელიც მთელს 
მსოფლიოში გვხვდება. შეიძლება იმ ქვეყანაშიც, საიდანაც თქვენ 
ჩამოხვედით. ღია ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულებმა 
შეიძლება ის სხვებს გადასდონ, მაგალითად, ხველით ან 
ცემინებით. ამიტომ ტერ აპელში შემოსვლისთანავე თქვენ 
ჩაგიტარდებათ გამოკვლევა ამ დაავადების დასადგენად. 
ტუბერკულოზი ინფექციური დაავადებაა, რომელიც უმრავლეს 
შემთხვევაში გვხდება ფილტვებში. ამიტომ გამოკვლევა 
გულისხმობს ფილტვების სურათის გადაღებას. თუ 
ტუბერკულოზი აღმოგაჩნდათ, ნიდერლანდებში ჩაგიტარდებათ 
მედიკამენტოზური მკურნალობა. ამ შემთხვევაში თავშესაფრის 
პროცედურა დაიწყება მკურნალობის დამთავრების შემდეგ.

ნაბიჯი 3: სარეგისტრაციო გასაუბრება

საიმიგრაციო სამსახურთან პირველ გასაუბრებას ჰქვია 
სარეგისტრაციო ინტერვიუ. ამ გასაუბრების დროს საიმიგრაციო 
სამსახურის თანამშრომელი დამატებითი ინფორმაციის 
მოსაძიებლად თქვენი პირადობის, წარმოშობის, და მოგხაურობის 
შესახებ. ამას აწარმოებს IND-მ მოთხოვნის ფორმის საფუძველზე, 
რომელიც თქვენ რეგისტრაციის დროს შეავსეთ. მოითხოვეთ თქვენ 
თავშესაფარი მეუღლესთან ან პარტნიორთან ერთად? ამ 
შემთხვევაში თითოეულ თქვენგანს ცალკე ინტერვიუ ჩაუტარდება 
IND-ს თანამშრომელთან. გყავთ შვილები 15 წლის ასაკის ან მეტის? 
მათ ინტერვიუ ცალ ცალკე ჩაუტარდებათ. 

სარეგისტრაციო გასაუბრების დროს იმიგრაციის და 
ნატურალიზაციის სამსახურის (IND) თანამშრომელი უმეტეს 
შემთხვევაში მხოლოდ თქვენს იდენტობას და წარმოშობას 
იკითხავს. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლებელია ის, რომ 
დამატებითი შეკითხვები დაგისვან. ეს იმაზეა დამოკიდებული თუ, 
რომელი ქვეყნიდან ხართ ჩამოსული. ამ გასაუბრების დროს 
მიზეზებს, რის გამოც ნიდერლანდებში გამოქცევა მოგიწიათ არ 
განიხილება. თქვენ დაგისმევენ შეკითხვებს თქვენი ოჯახის, 
რწმენის, ეროვნების, საქმიანობის და სამგაზავრო საბუთების 
შესახებ. პერსონალური მონაცემთა გაცემის დროს, აღნიშნეთ 
თქვენი ნამდვილი მონაცემები, და არა ის რაც თქვენ სამგზავრო 
საბუთებშია აღნიშნული. აღნიშნეთ ისიც თუ როდის მოიხმარეთ 
პსევდონიმი (=მეტსახელი) აწვდით საიმიგრაციო სამსახურს 
არასწორი ინფორმაციას და ან ყალბ მონაცემებს?
უარყოფით გავლენას მოახდენს საქმის განხილვის დროს. პირველი 
სარეგისტრაციო გასაუბრების დროს ნიდერლანდებში 
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უცხოელების საქმეთა პოლიცია (AVIM) არის ნიდერლანდების 
პოლიციის ნაწილი და მას ევალება უხცოელების 
ზედამხედველობა ნიდერლანდებში.

ნიდერლანდების ლტოლვილთა სამსახური (VluchtelingenWerk 
Nederland) ადამიანთა უფლებების დაცვის დამოუკიდებელი 
ორგანიზაციაა, რომელიც იცავს ლტოლვილების ინტერესებს. 
ლტოლვილთა სამსახური გაწვდით ინფორმაციას და 
ახსნა-განმარტებას თავშესაფრის პროცედურის შესახებ, მხარს 
გიჭერთ პირადად თქვენ მთელი პროცედურის განმავლობაში 
და პრობლემების შექმნის შემთხვევაში შუამდგომლობს სხვა 
ორგანიზაციებთან, რისთვისაც მჭიდროდ თანამშრომლობს 
თქვენს ადვოკატთან. ლტოლვილთა სამსახური არ იღებს 
გადაწყვეტილებას თქვენს საქმეზე. 
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახური (IND) 
ნიდერლანდების იუსტიციის და უსაფრთხოების 
სამინისტროს ნაწილია. IND-ს თანამშრომლები ატარებენ 
თქვენთან საუბრებს იდენტობის, მოქალაქეობის, მარშრუტის 
და იმ მიზეზების თაობაზე, რის გამოც დატოვეთ თქვენი 
ქვეყანა. ისინი იკვლევენ თქვენს ნაამბობს და სიტუაციას 
თქვენი წარმოშობის ქვეყანაში. ამის შემდეგ ისინი იღებენ 
გადაწყვეტილებას, შეგიძლიათ თუ არა დარჩეთ (დროებით) 
ნიდერლანდებში, უნდა დაბრუნდეთ თქვენს ქვეყანაში თუ 
უნდა გადაეცეთ ევროპის რომელიმე სხვა ქვეყანას.  
 www.ind.nl

ყურადღება! თქვენი მონაცემები და საბუთები მნიშველოვანია 
თავშესაფრის მოთხოვნის შესაფასებლად. სრულად მიაწოდეთ 
ეს ინფორმაცია და გადაამოწმეთ, რომ ეს მონაცემები სწორად 
იყოს დაფიქსირებული. არასოდეს არ გადააგდოთ პირადი 
საბუთები. ნიდერლანდების ხელისუფლება არასოდეს არ 
გადასცემს ინფორმაციას თქვენი ქვეყნის ხელისუფლებას, რომ 
ნიდერლანდებში მოითხოვეთ თავშესაფარი.



გამოქცევის მიზეზების შესახებ შეკითხვებს არ დაგისმევენ. 
გასაუბრების პატაკს ადვოკატი მოგაწვდით.

თარჯიმანითარჯიმანი
თარჯიმანი დაესწრება IND-ს თან ინტერვიუს დროს. IND-ს 
თანამშრომელი კითხვებს ნიდერლანდულ ენაზე დაგისყევთ. 
თარჯიმანი გადათარგმნის შეკითხვებს თქვენთვის გასაგებ ენაზე. 
თქვენ პასუხებს თარგმნის თარჯიმანი ნიდერლანდურ ენაზე. 
თარჯიმანი არის დამოუკიდებელი და არა აქვს არანაირი გავლენა 
თავშესაფრის მოთხოვნაზე გადაწყვეტილების მიღების დროს. თუ 
თქვენ თარჯიმნის გაგება გაგიჭირდებათ მაშინათვე თქვით. IND 
- მოაგვარებს სხვა თარჯიმანს. ძალიან მნიშნელოვანია რომ არ 
მოხდეს არანაირი გაუგებრობა გამომდინარე იქიდან რომ თქვენ 
შეკითხვებს ვერ გებულობთ. 

ნაბიჯი 4: მიღება/განსახლება 

უცხოელთა საქმეების პოლიციაში აღნიშვნის მომენტიდან თქვენ 
ნიდერლანდების ხელისუფლებისგან მიიღებთ საცხოვრებელ 
ადგილს, საკვებს და სამედიცინო დახმარებას. თქვენი აღნიშვნა, 
რეგისტრაცია და ტუბერკულოზის გამოკვლევა გრძელდება 
მაქსიმუმ 3 დღეს. უცხოელთა საქმეების პოლიციის ოფისთან ტერ 
აპელში განლაგებულია თავშესაფრის მაძიებელთა მიღების 
ცენტრალური ორგანო (COA). აქვე შეგიძლიათ ღამის გათევაც.
აღნიშვნის, რეგისტრაციის და იმიგრაციის და ნატურალიზაციის 
სამსახურთან (IND) სარეგისტრაციო გასაუბრების შემდეგ თქვენ 
გადაგიყვანენ თავშესაფრის მაძიებელთა მიღების ცენტრალური 
ორგანოს (COA) კუთვნილ სხვა მიმღებ ცენტრში. ეს ცენტრი 
განლაგებულია იმ ოფისთან ახლოს, სადაც იმიგრაციისა და 
ნატურალიზაციის სამსახური განიხილავს თქვენს თავშესაფრის 
მოთხოვნას. 

COA-ს მიმღებ ცენტრში თქვენ მიიღებთ მოწვევას ჯანმრთელობის 
ცენტრში სამედიცინო გასაუბრებაზე. ეს იქნება საუბარი თქვენ 
ჯანმრთელობაზე და სამედიცინო პრობლემებზე. ამის მეშვეობით 
COA-ს მიმღებ ცენტრში მიიღებთ სათანადო სამედიცინო 
დახმარებას.

ნაბიჯი 5: ინფორმაცია

თავშესაფრის მაძიებელთა მიღების ცენტრალურ ორგანოს (COA) 

კუთვნილ მიმღებ ცენტრში შეგიძლიათ დაისვენოთ მგზავრობის 
შემდეგ. აგრეთვე შეგიძლიათ მოემზადოთ თავშესაფრის 
მოთხოვნის პროცედურისათვის. ზოგიერთ შემთხვევაში აღარ 
მოქმედებს ან წყდება RVT-ს პერიოდი და თქვენი მოთხოვნა 
განიხილება ზოგადი თავშესაფარის მოთხოვნის პროცედურის 
ფარგლებში. ამ ცენტრში ლტოლვილთა სამსახური 
(VluchtelingenWerk) მოგაწოდებთ ინფორმაციას თავშესაფრის 
პროცედურისა და სამედიცინო რჩევის თაობაზე. ლტოლვილთა 
სამსახურის მუშაკთან საუბარში დაგეხმარებათ თარჯიმანი. 
აგრეთვე მიიღებთ ბროშურას, სადაც აღწერილია თავშესაფრის 
პროცედურის მსვლელობა. ლტოლვილთა სამსახურის 
(VluchtelingenWerk) თანამშრომლები მოგაწვდიან ინფორმაციას და 
მხარს დაგიჭერენ თავშესაფრის პროცედურის მსვლელობის დროს. 
ლტოლვილთა სამსახურის დახმარება უფასოა. თქვენ მიერ 
მიწოდებული ინფორმაცია კონფიდენციალურია.

ნაბიჯი 6: სამედიცინო რჩევა

გამოკვლევის დროს ექთანი დაგისვამთ შეკითხვებს. ამ გასაუბრების 
დროს დაგეხმარებათ თარჯიმანი ყოველივე იმის თარგმანში რასაც 
თქვენ ერთმანეთს ეტყვით. უმეტეს შემთხვევაში ეს ტელეფონით 
ხდება. ამიტომ, ამ გასაუბრებას თარჯიმანი პირადათ არ დაესწრება.  
საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი გამოკვლევისთვის ექთანი 
ექიმთან გაგაგზავნით. ამ გამოკვლევის შედეგებს ექთანი ან და 
ექიმი გადასცემს იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახურს 
(IND). ოღონდ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ თანახმა ხართ. 
იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახური (IND) 
გაითვალისწინებს ინფორმაციას თქვენს ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებით  თავშესაფრის მოთხოვნის პროცედურის გავლის 
დროს. მნიშვნელოვანია, რომ გულახდილი იყოთ რაიმე ფსიქიური ან 
ფიზიკური პრიბლემების არსებობისას და გაუზიაროთ ეს ექიმს ან 
ექთანს. თუ სხეულზე გაქვთ ნაიარევი, ესეც სჯობს შეატყობინოთ 
ექთანს. სამედიცინო გამოკვლევის ოქმი კონფიდენციალურია. 
სამედიცინო გამოკვლევა არ არის სავალდებულო და თქვენ ამ 
გამოკვლევაში არანაირი თანხა არ უნა გადაიხადოთ.
თუ თქვენ არ გსურთ ამ გამოკვლევასთან დაკავშირებით 
თანამშრომლობა, შეგიძლიათ აცნობოთ ექთანს. ამ შემთხვევაში 
იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახური (IND) ვერ 
გაითვალისწინებს თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას 
თავშესაფრის მოთხოვნის პროცედურის დროს. ეს სამედიცინო რჩევა 
არ არის კავშირში სამედიცინო დახმარებასთან, რომელიც საჭიროების 
შემთხვევაში შეგიძლიათ მიიღოთ თქვენი ყოფნის დროს COA-ს მიმღებ 
ცენტრში.

ნაბიჯი 7: ადვოკატის დახმარება

თავშესაფრის მოთხოვნის პროცედურის დროს თქვენ მიიღებთ 
ნიდერლანდების ხელისუფლებისაგან დამოუკიდებელი 
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თავშესფრის მაძიებელთა მიღების ცენტრალური ორგანო 
(COA) ზრუნავს თავშესაფრის მაძიებლების მიღებასა და 
განსახლებაზე  ნიდერლანდებში და ეხმარება მათ ამ 
საკითხების მოგვარებაში . COA უზრუნველგყოფთ 
საცხოვრებელი ადგილით, საკვებითა და სამედიცინო 
დაზღვევით. ასევე შეგიძლიათ მიმართოთ COA-ს, თუ 
დაგჭირდათ ექიმთან დაკავშირება. COA დამოუკიდებელი 
ორგანიზაციაა და არ იღებს გადაწყვეტილებას თავშესაფრის 
მოთხოვნის პროცედურაზე.  www.coa.nl

თავშესაფრის მაძიებელთა ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 
(GZA) არის ორგანიზაცია, რომელსაც უნდა მიმართოთ 
ავადმყოფობის შემთხვევაში, ან თუ გაგიჩნდათ სამედიცინო 
შეკითხვები. GZA-ს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 
არსებობს ყველა მიმღებ COA-ს ცენტრში ან მის მახლობლად. 
GZA დაგინიშნავთ შეხვედრას ექიმის ასისტენტთან, 
ექთანთან,  სულიერი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის 
კონსულანტთან ან ოჯახის ექიმთან.  www.gzasielzoekers.nl

მიმღებ ცენტრში თქვენ დაგენიშნებათ შეხვედრა ქ.უტრეხტის 
სასამართლო სამედიცინო საზოგადოების (FMMU) ექთანთან, 
რომელიც გაარკვევს, გსურთ თუ არა სამედიცინო 
გამოკვლევის დროს თანამშრომლობა. გამოკვლევა 
გამიზნულია იმ ფსიქიური ან/და ფიზიკური პრობლემების 
დასადგენად, რომლებმაც, შესაძლოა, გავლენა მოახდინონ 
თქვენს საუბარზე იმიგრაციის და ნატურალიზაციის 
სამსახურში (IND).



ეს პუბლიკაცია არის ერთობლივი გამოშვება შემდეგი ეს პუბლიკაცია არის ერთობლივი გამოშვება შემდეგი 
ორგანიზაციების: ორგანიზაციების: 
თავშესაფრის მაძიებელთა მიღების ცენტრი  (COA) 
უკან დაბრუნების და გამგზავრების სამსახური  (DT&V) 
იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახური (IND)
იურიდიული დახმარების საბჭო (RVR) 
ნიდერლანდების ლტოლვილთა სამსახური (VWN)
უცხოელთა საქმეთა პოლიციის, იდენტიფიკაციის და
ადამიანებით ვაჭრობის საქმეების განყოფილება (AVIM)
ნიდერლანდების სამეფო სამხედრო პოლიცია (KMar)
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM)

დამზადებულია იუსტიციის და უსაფრთხოების სამინისტროს 
დაკვეთით, მიგრაციის საქმეთა დირექცია
www.rijksoverheid.nl

ეს პუბლიკაცია არ შეიცავს რაიმე უფლებებს. განსხვავების 
არსებობის შემთხვევაში ორიგინალურ და თარგმნილ ვერსიებს 
შორის უპირატესობა ენიჭება ნიდერლანდურ ვერსიას.

ადვოკატის დახმარებას. იურიდიული დახმარების საბჭოს 
(Raad voor Rechtsbijstand) მეშვეობით მიგიწვევენ ადვოკატთან 
გასაუბრებაზე. თქვენ თვითონ არ მოგიწევთ ადვოკატის მოძებნა. 
რადგან თავშესაფრის მოთხოვნის პროცედურას მოკლე ვადა აქვს, 
იურიდიული დახმარების საბჭო (Raad voor Rechtsbijstand) 

იზრუნებს, რომ დროულად მიიღოთ ადვოკატის დახმარება. თუ 
თქვენ უკვე გყავთ ადვოკატი, განაცხადეთ ეს სარეგისტრაციო 
გასაუბრების დროს. ყოველდღე შეამოწმეთ, ხომ არ არის თქვენს 
სახელზე მოსული ფოსტა! პირველი საუბარი თქვენს ადვოკატთან 
ძალიან მნიშვნელოვანია თავშესაფრის მოთხოვნის 
პროცედურისათვის და ამიტომ, სჯობს არ გააცდინოთ. ამ 
შეხვედრის დროს ადვოკატი მოგამზადებთ გასაუბრებებისთვის 
იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახურთან (IND). ეს 
მოზამზადებელი საუბარი ჩატარდება თვითონ ადვოკატის ოფისში. 
თქვენ აგიხსნიან მარშრუტს და მოგცემენ მატარებლის ან 
ავტობუსის უფასო ბილეთს ადვოკატთან წასასვლელად. ამ 
საუბრის დროს დაგეხმარებათ თარჯიმანი, რომელიც თარგმნის 
ყველაფერს, რაზეც თქვენ და ადვოკატი ისაუბრებთ. ადვოკატის 
დახმარებისათვის არ მოგიწევთ რაიმე თანხის გადახდა. თქვენ 
მიერ მიწოდებული ინფორმაცია კონფიდენციალურია.

თავშესაფრის მოთხოვნის პროცედურა

უხცოელთა საქმეების პოლიციაში აღნიშვნიდან იმიგრაციისა და 
ნატურალიზაციის სამსახურთან (IND) პირველ ინტერვიუმდე 
(გასაუბრებამდე) მინიმუმ ექვსი დღე გავა, სანამ ყაგენმშნებათ 
ინტერვიუ იმიგრაციის სამსახურთან. ფაქტიურად შეიძლება უფრო 
მეტი ხნით გაგრძელდეს. COA-ს მიმღებ ცენტრში მოგივათ წერილი, 
რომლითაც იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახური გიწვევთ 
პირველ ინტერვიუზე. დამატებით ინფორმაციას თავშესაფრის 
მოთხოვნის პროცედურის შესახებ რამდენიმე დღეში მიიღებთ 
ლტოლვილთა სამსახურისაგან (VluchtelingenWerk) (იხილეთ  
ნაბიჯი 5).

განცხადების გატანა

შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს უკან გაიტანოთ თავშესაფრის 
მოთხოვნის შესახებ განცხადება. ამ შემთხვევაში გირჩევთ, 

დაუკავშირდეთ თქვენს ადვოკატს, ან პირდაპირ იმიგრაციის და 
ნატურალიზაციის სამსახურს (IND). როცა IND-დან გამოგაქვთ 
განცხადება, აღარ გაქვთ უფლება, დარჩეთ ნიდერლანდებში, გარდა 
იმ შემთხვევისა, თუ თქვენ ეს უფლება სხვა საფუძველზე მიიღეთ. 
ასევე, კარგავთ უფლებას იცხოვროთ მიმღებ ცენტრში. იმ 
შემთხვევაში, თუ უკან გაიტანთ  თავშესაფრის მოთხოვნის შესახებ 
განცხადებას, შესაძლოა აგეკრძალოთ ევროპის უმეტეს ქვეყანაში 
შემოსვლა, რის გამოც აღარ გაქვთ უფლება შემოხვიდეთ ან 
იმყოფებოდეთ ევროპის უმეტეს ქვეყანაში. განცხადების გატანის 
შემდეგ შეგიძლიათ თავიდან მოითხოვოთ თავშესაფარი იმ 
შემთხვევაშიც კი, თუ ევროპაში შემოსვლის უფლება აკრძალული 
გაქვთ.

პირადი მონაცებების დამუშავება

პირადი მონაცებემი არის სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია თქვენ 
შესახებ.  ამ ბროშურის შემდგენელი ორგანიზაციების დასახელებები 
ქვემოთ არის ჩამოთვლილი. ეს ორგანიზაციები ამუშავებენ პირად 
მონაცემებს თქვენი თავშესაფრის მოთხოვნის განცხადების 
განხილვის, აღნიშვნის ან თხოვნის პერიოდში. საჭიროების 
შემთხვევაში ისინი ჩამოგართმევენ მონაცემებს თქვენ ან სხვა 
ორგანიზაციებს და პირებს. ეს ორგანიზაციები იყენებენ,  ინახავენ 
და გადასცემენ თქვენს მონაცემებს სხვა ორგანიზაციებს, თუ  ამას 
კანონი მოითხოვს. კანონმდებლობაში პირადი მონაცებების შესახებ 
ჩამოთვლილია ვალდებულებები ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც 
ამუშავებენ თქვენს მონაცემებს. ისინი, მაგალითად, ვალდებულნი 
არიან ყურადღებით მოეპყრონ თქვენს მონაცემებს და დაიცვან მათი 
უსაფრთხოება. კანონმდებლობაში პირადი მონაცემების შესახებ 
ასევე, ჩამოთვლილია თქვენი უფლებები, მაგალითად:
• უფლება მოიკითხოთ საკუთარი მონაცემები ორგანიზაციებში.
• იცოდეთ, როგორ გამოიყენებენ ორგანიზაციები თქვენს  
 მონაცებემს და რისთვის.
• იცოდეთ, თუ რომელ ორგანიზაციებს გადაეცა თქვენი  
 მონაცებები.
გსურთ, რომ მეტი ინფორმაცია მიიღოთ თქვენი მონაცებემის 
დამუშავებაზე და თქვენს უფლებებზე? იხილეთ ორგანიზაციების 
ვებსაიტები. 

ხშირი კითხვები
გაგიჩნდათ შეკითხვები ამ საინფორმაციო ფურცელის წაკითხვის გაგიჩნდათ შეკითხვები ამ საინფორმაციო ფურცელის წაკითხვის 
შემდეგ?შემდეგ?
ამ კითხვებით შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენს ადვოკატს, COA-ს, ან 
ლტოლვილთა სამსახურის (VluchtelingenWerk) ერთერთ 
თანამშრომელს. 

გაქვთ საჩივარი?გაქვთ საჩივარი?
ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც დაკავშირებულია თავშესაფრის 
მოთხოვნის პროცედურასთან, მუშაობს პროფესიონალურად და 
გულმოდგინედ. თუ თქვენ მაინც ჩათვლით, რომ რომელიმე 
ორგანიზცია არ მოგექცათ ჯეროვნად, შეგიძლიათ შეიტანოთ 
საჩივარი. ამაში დაგეხმარებათ თქვენი ადვოკატი ან ლტოლვილთა 
სამსახურის (VluchtelingenWerk) თანამშრომელი. 
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იურიდიული დახმარების საბჭო (Raad voor Rechtsbijstand) 
იზრუნებს, რომ თქვენ მიიღოთ ადვოკატის დახმარება, თუ არ 
შეგიძლიათ ამ ხარჯის გაწევა. იურიდიული დახმარების 
საბჭო თვითონ იხდის ადვოკატის ხარჯებს. ადვოკატი არ 
მუშაობს იურიდიული დახმარების საბჭოში. იგი 
დამოუკიდებელი იურისტია, რომელიც აღმოგიჩენთ 
იურიდიულ დახმარებას თავშესაფრის მოთხოვნის 
პროცედურის დროს.  www.rvr.org


