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წინასიტყვაობა

ამ დოკუმენტის მიზანია საფრანგეთში მყოფ მიგრანტებს მიაწოდოს იურიდიული და
პრაქტიკული ინფორმაცია იმის შესახებ თუ როგორ შეიძლება არარეგულარული სიტუაციის
შემთხვევაში, თავიდან ავიცილოთ დაკავება და ქვეყნიდან გაძევება. იგი დაიწერა
საკანონმდებლო ტექსტების შესწავლისა და სხვადასხვა პიროვნული გამოცდილების
გაზიარების შედეგად. გამომდინარე იქიდან, რომ კანონმდებლობა ყოველთვის არ იძლევა
მოქმედების საშუალებას წინააღმდეგობის გასაწევად, აქ მოცემული ზოგიერთი რჩევა
ლეგალურ კადრს სცდება. ეს მოკლე გიდი საკმაოდ თავს უყრის მაქსიმალურ ინფორმაციას,
მაგრამ აღწერილი პროცესები შეიძლება სხვაგვარად წარიმართოს
სიტუაციისა და
ადგილმდებარეობის მიხედვით. ამიტომაც, ის სრულყოფილად
ვერ აღწერს ყველა
მოსალოდნელ შემთხვევას.
ბევრი რამ დამოკიდებულია « გამართლებაზეც », იმაზე თუ რომელ პრეფექტურაში,
პოლიციელთან, ადვოკატთან თუ მოსამართლესთან მოხვდებით, და თქვენი გამოცდილება
შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვისი გამოცდილებისგან.
ეს ბროშურა არ არის უბრალოდ გიდი იმათ საყურადღებოდ, ვისაც ქვეყნიდან გაძევების
საფრთხე ემუქრება. ის ასევე წარმოადგენს საზღვრების წინააღმდეგ საბრძოლველ ერთ-ერთ
ინიციატივას. საქმე გვაქვს, ერთდროულად, სახელმწიფოსგან თავის დასაცავად საჭირო
ინსტრუმენტების გაზიარებასა და სახელმწიფოსადმი წინააღმდეგობის გაწევის, მისი
სადეპორტაციო მანქანის გაჩერების მცდელობასთან.
ბრძოლა, თვითმფრინავში ჩაჯდომაზე უარის თქმა, ციხეში მოხვედრა თუ ბევრი სხვა რამ, რაც
შეიძლება თავს გადაგხდეთ დაკავების ადმინისტრაციულ ცენტრში, არ ახდენს პირდაპირ
გავლენას, მოგვიანებით, ფრანგული ბინადრობის მოწმობის აღების შესაძლებლობაზე.

1 - ზოგადი რჩევები დაკავებამდე
ადგილები, სადაც დაკავების მეტი რისკია :

თუკი პრეფექტურაში ხართ დაბარებული:

თითქმის ყველგან არის დაკავების რისკი, მაგრამ
მიუხედავად
ამისა,
არის
ადგილები,
სადაც
პოლიციელების
რეიდები
უფრო
ხშირია.
ეს
ადგილებია : სადგურები ( მატარებლის და ავტობუსის),
მეტროს დიდი გაჩერებები La Chapelle, Barbès (
იმისათვის, რომ კონტროლიორებს არ შეხვდეთ :თავი
აარიდეთ ესკალატორებს, ნუ ივლით საპირისპირო
მიმართულებით და თუ გაქვთ საშუალება, თან იქონიეთ
თანხა, რათა მოახერხოთ ჯარიმის ადგილზევე
გადახდა),
ადგილები, სადაც მიგრანტთა კარვებია
გაშლილი და ტერიტორიები მის შემოგარენში,
ტურისტული სივრცეები.

თუკი პრეფექტურაში გამოგიძახეს, ფრთხილად იყავით.
ათარგმნინეთ გამოძახების წერილი. თუკი წერილში
წერია "en vue de votre éloignement" ("თქვენი
გადაადგილების მიზნით ") მაშინ :
თუკი თავშესაფრს ითხოვთ, შეიძლება გემუქრებოდეთ
ქვეყნიდან
დეპორტაცია
დუბლინის
პროცედურის
ფარგლებში.
თუკი უარყოფითი პასუხი მოგივიდათ ბინადრობის
მოწმობის ან თავშესაფრის მოთხვონაზე OFPRA1-გან ან
CNDA2-გან, ეს იმას
ნიშნავს იმას, რომ თქვენი
დეპორტირება დაგეგმილია. შეიძლება გქონდეთ OQTF
(საფრანგეთის ტერიტორიის დატოვების ვალდებულება)
ისე, რომ ამის შესახებ არც იცოდეთ, ამიტომ ნუ წახვალთ
პრეფქტურაში

კონტროლის ან დაკავების მომენტში ეცადეთ, რომ
სხვებისთვის
შესამჩნევად
მოქცეთ.
შეიძლება
გამვლელებმა ჩარევა სცადონ.

იმის მიხედვით თუ რა სტრატეგიას აირჩევთ დაკავების შემთხვევაში :
შეგიძლიათ

გადაწყვიტოთ

დამადასტურებელი

არასწორი

ინფორმაციები)

(პირადობის

იდენტობის

მიცემა

თქვენი

ნაციონალობის

დასამალად.

ფრთხილად!
ალჟირის კონსული გასცემს ლესე-პასეს

ამ შემთხვევაში, ზოგადად, მოერიდეთ პირადობის დამადასტურებელი

ნებისმიერი პირისთვის მიუხედავად მისი

საბუთების თან ქონას (მაგალითად, პასპორტი ან რესეპისე) . თუკი

ნაციონალობისა. ამიტომ, შეიძლება

პოლიციელები გიპოვნიან საბუთს, რომელიც ადასტურებს თქვენს ვინაობას,

ალჟირში გაგადეპორტონ მიუხედავად

მაშინ თქვენი ქვეყნიდან გაძევება მარტივდება, რადგან საკონსულოს არ
გაუჭირდება ლესე-პასე -ს გაცემა. იმ შემთხვევაში, თუკი მათ თქვენი
პასპორტი აქვთ, ლესე-პასე -ს გაცემა არც კი არის საჭირო. Gar de à vue-ს
დროს,

პოლიციელებს

შეუძლიათ

გაგჩხრიკონ,

შეამოწმონ

თქვენი

იმისა ალჟირელი ხართ თუ არა. გარდა
ამისა, შეიძლება მოხვდეთ ალჟირის
ციხეში ან საფრანგეთის ციხეში, უკან
დაბრუნების შემთხვევაში.

ტელეფონი და ნახონ თუ რომელი ქვეყნის მიმართულებით ახორციელებთ
სატელეფონო ზარებს და გამოიცნონ თქვენი ნაციონალობა : სატელეფონი
ზარების ისტორიის რეგულარულად წაშლა კარგი სტრატეგიაა.
OFPRA (ოფპრა) - ლტოლვილთა და აპატრიდთა დაცვის ფრანგული ოფისი. ერთადერთი სახელმწიფო ინსტანცია, რომელსაც ხელეწიფება
გადაწყვეტილების მიღება ლტოლვილის სტატუსის ან დროებითი დაცულობის მინიჭების შესახებ. თავშესაფრის მოთხოვნის შემთხვევაში, სწორედ
ოფპრა განიხილავს თქვენს დოსიეს, ხოლო მისი მხრიდან უარის მიღების შემთხვევაში, გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება გაქვთ
უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოში.
2CNDA

- თავშესაფრის მომთხოვნელთათვის განკუთვნილი უზენაესი სასამართლო, რომელსაც მიმართავთ OFPRA.ს მხრიდან უარის მიღების
შემთხვევაში გადაწყვეტილების გასაჩივრების მიზნით.
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ლესე-პასე - laissez-passer, გადაადგილების უფლების დამადასტურებელი საბუთი, რომელსაც გასცემს თქვენი ქვეყნის საკონსულო.

Garde à vue –(გაღდ ა ვუ) დაკავების შედეგად, თავისუფლების აღკვეთის პროცედურა, რომელიც გულისხმობს დაკავებულ პიროვნებაზე
ეჭვმიტანილის უფლებების გავრცელებას (დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ Garde à Vue .
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2 - დაკავება
ნებისმიერი, რამ რაც შეგემთხვევათ დაკავებისას შეიძლება გამოადგეს თქვენს ადვოკატს თქვენს გასათავისუფლებლად
მოსამართლის წინაშე წარდგენის დროს (უფლებების შელახვის საფუძველზე). ამიტომ, მნიშვნელოვანია, რომ
მოითხოვოთ ყველა თქვენი უფლება.პოლიციელები გეტყვიან, რომ თუკი თქვენი უფლებების აღსრულებას არ
მოითხოვთ, თქვენი გათავისუფლება მოხერხდება რაც შეიძლება მალე. ეს ტყუილია, რადგან გათავისუფლების შესახებ
გადაწყვეტილებას პოლიციელები არ იღებენ. ამიტომ, მაქსიმალურად გამოიყენეთ თქვენი უფლებები. ამგვარად, მეტი
შანსია იმისა რომ პოლიციელებმა შეცდომები დაუშვან ეს კი შეიძლება მოგვიანებით გამოგადგეთ

პოლიციის განყოფილებაში (კომისარიატი) მისვლისას:
არსებობს ორი ტიპის პროცედურა:




ადმინისტრაციული დაკავება
Gar de à vue

იდენტობის შემოწმება : მანამ სანამ მოხვდებით ადმინისტრაციული დაკავების თუ Gar de à vue-ს პროცედურაში, თქვენ
შეიძლება გაიაროთ იდენტობის შემოწმება, რომელიც გრძელდება მაქსიმუმ 4 საათი. ამ 4 საათის განმავლობაში არ
გაქვთ ის უფლებები, რომლებიც თქვენზე ვრცელდება ადმინისტრაციული დაკავებისა თუ Gar de à vue-ს დროს.
ზოგჯერ, პრეფექტურა და პოლიციელები რეიდის დროს ახერხებენ ამ 4 საათის განმავლობაში მიიღონ
გადაწყვეტილება თქვენი დაკავებისა და ადმინისტრაციული დაკავების ცენტრში (CRA)

გადაყვანის

შესახებ. ამ

შემთხვევაში, თქვენმა ადვოკატმა უნდა წამოაყენოს თქვენი დაკავების ლეგალურობის საკითხის თავისუფლებისა და

დაკავების მოსამართლის (JLD ) წინაშე.
როგორც ადმინისტრაციული დაკავების, ასევე garde à vue-ს დროს გაგაჩნიათ უფლებები. მოითხოვეთ
ყველა ამ უფლების აღსრულება. თუ თქვენი უფლებები შელახულ იქნა, ეს შეიძლება თქვენი
გათავისუფლებების საბაბად გამოდგეს მოგვიანებით. თქვენიუფლებებია:


თარჯიმნის უფლება თქვენს მშობლიურ ენაზე :

პოლიციელები, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება საუბრობდნენ თქვენს ენაზე არ ასრულებენ თარჯიმნის მოვალეობებს.



ადვოკატის უფლება. შეგიძლიათ მოითხოვოთ სახაზინო ადვოკატი ან სხვა ადვოკატი, რომელსაც
ენდობით :
უმჯობესია მოითხოვოთ უცხოელთა უფლებებში სპეციალიზირებული ადვოკატი. თუკი მოითხოვთ სახაზინო ადვოკატს,
ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იგივე ადვოკატი გეყოლებათ პროცედურის დასრულებამდე. გადაეცით ადვოკატს ყველა
საჭირო დოკუმენტი და სთხოვეთ, რომ ათარგმნინოს საბუთები. თუკი რაიმე გადაწყვეტილების გასაჩივრებაა საჭირო,
მოთხოვეთ მისი გასაჩივრება ( მაგალითად, საფრანგეთის ტერიტორიის დატოვების ვალდებულება OQTF ( დამატებითი
ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ)).
ფრთხილად : ადვოკატები ყოველთვის კარგ რჩევებს არ იძლევიან !



ექიმის ნახვის უფლება :

მოითხოვეთ ექიმის ნახვა. თუკი ძალადობის ნიშნები შემოგრჩათ სხეულზე, ექიმს ამის დადგენა შეუძლია (ეცადეთ
მოიპოვოთ სერთიფიკატები, ანუ დამადასტურებელი საბუთები ).
ფრთხილად : არც ექიმები არინ ყოველთვის თქვენი მოკავშირეები, ნუ მისცემთ მათ ზედმეტ ინფორმაციებს !



ახლობლის გაფრთხილების უფლება

მოითხოვეთ ახლობელთან დაკავშირება. ეს თქვენს დასაცავად ორგანიზების საშუალებას იძლევა. ფრთხილად : თუკი
თქვენს იდენტობას არ გაამხელთ და არასწორ იდენტობას მისცემთ პოლიციელებს, წინასწარ შეატყობინეთ ამის შესახებ
თქვენს ახლობელს რომელსაც დაუკავშირდებით დაკავების დროს, რადგან მასთან დაკავშირებას მხოლოდ
პოლიციელის მეშვეობით შეძლებთ. შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენს ახლობელთან დაუსწრებლად საუბარი, მაგრამ
პოლიციელებს უარის თქმის უფლება აქვთ.



სამსახურის გაფრთხილების უფლება :

უფლება გაქვთ დაუკავშირდეთ თქვენს უფროსს, მაგრამ ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუკი თქვენთვის ამას რაიმე
ინტერესი აქვს.

ნუ იტყვით, რომ თქვენს ქვეყანაში დაბრუნება არ გინდათ
(გარდა ადმინისტრაციულ სასამართლოში დანიშნული
სხდომის ა დროს (TA) დამატებითი ინფორმაცია ქვემოთ ).
თუკი გეკითხებიან " გინდათ თუ არა საფრანგეთის
დატოვება?", შეგიძლიათ უპასუხოთ " დიახ, მსურს
ქვეყნიდან წასვლა", ან," თუ სხვა გამოსავალი არ მაქვს,
წავალ ", ან " მსურს ქვეყნის დატოვება, მაგრამ საკუთარი
სახსრებით". რასაც პოლიციელებსა თუ მოსამართლეებს
ეტყვით, არაფერში არ გავალდებულთ.

ხელს ნუ მოაწერთ საბუთებს, რომლებსაც ვერ
იგებთ. ნუ დაუჯერებთ პოლიციელებს. შეგიძლიათ
დაწეროთ "je ne comprends pas" ("არ მესმის").
ზოგადად კი, არც ერთ საბუთს არ მოაწეროთ ხელი.
თუკი სხვა არალეგალურ სიტუაციაში მყოფ
ადამიანებთან ერთად ცხოვრობთ, ნუ მისცემთ
პოლიციელებს თქვენს ნამდვილ მისამართს, რათა
სხვებიც საფრთხეში არ ჩააგდოთ.

ადმინისტრაციული დაკავება :

Garde à vue :












პოლიციელები
ეძებენ
თქვენს
იდენტობას
პროცედურა გრძელდება 24 საათის განმავლობაში
უფლება გაქვთ თან იქონიოთ თქვენი ტელეფონი
 დამოკიდებულება თქვენდამი
არ გაქვთ დუმილის უფლება. ეცადეთ ილაპარაკოთ
მაქსიმალურად ცოტა, რათა შეძლოთ ადვოკატთან
ერთად თქვენი დაცვის კარგად მომზადება. კიდევ
ერთხელ, თუ გეკითხებიან გსურთ თუ არა ქვეყნიდან
წასვლა, მიზანშეწონილია უპასუხოთ " დიახ, მაგრამ
საკუთარი სახსრებით".
პოლიციელებს არ აქვთ უფლება ხელბორკილები
დაგადონ
თქვენ
უნდა
მოგათავსონ
Garde
à
vue -ს
პროცედურისგან განსხვავებულ საკანში
შეიძლება ნებისმიერ დროს გადაგიყვანონ Garde à
vue-ს პროცედურაში. დაკავების ხანგრძლივობა,
საერთო ჯამში, იგივე უნდა იყოს







თქვენ ეჭვმიტანილი ხართ დანაშაულის ჩადენაში.
პოლიციელებს შეუძლიათ ბრალი წაგიყენონ ნებისმიერი
დანაშაულის ჩადენაში
გრძელდება
24
საათის
განმავლობაში
და
შესაძლებელია ხელახლა განახლდეს 24 საათით ( 96
საათი მნიშვნელოვანი საქმის შემთხვევაში)
გარდა ზემოთ აღნიშნული უფლებებისა ( იხილეთ სექცია
" პოლიციის განყოფილებაში მისვლისას"), თქვენ ასევე
დუმილის უფლება გაქვთ. ასე რომ, გამოიყენეთ ეს
უფლება!
თუკი თქვენი ახლობლები, სხვადასხვა კოლექტივები თუ
სოლიდარულად განწყოილი ადამიანები საქმის კურსში
არიან, მათ შეუძლიათ თავიანთი მხარდაჭერისა და
სოლიდარობის

გამოხატვა

და

პოლიციის

განყოფილების წინ მოსვლა, მაგალითად. მხარდაჭერის
ჩვენებამ

შეიძლება

შეცვალოს

პოლიციელების

და

ზოგადად, პროცედურის დროს თქვენს გარშემო მყოფი
ადამიანების დამოკიდებულება თქვენდამი.

ელექტრონული თითის ანაბეჭდები :
თუკი საფრანგეთის ვიზა მოითხოვეთ თქვენს ქვეყანაში და ვიზის ასაღებად თქვენი თითის ანაბეჭდები დატოვეთ
(ბიომეტრიული ვიზა), ან თუკი იმყოფებით დუბნილის პროცედურაში (ეუროდაკის მონაცემთა ბაზა ), თქვენი თითის
ანაბეჭდები შეიძლება გამოყვეს თქვენს იდენტობასა და ნაციონალობას.
შეგიძლიათ უარი თქვათ თითის ანაბეჭდების მიცემაზე. ეს არალეგალურია, მაგრამ ძირითად შემთხვევებში,
პოლიციელები იძულებით არ იღებენ თითის ანაბეჭდებს. ფრთხილად : თუკი ამის გამო სასამართლოში გიბარებენ
დაუყოვნებლივ
გასამართლებაზე.

სხდომაზე

(comparution

მიუხედავად

immédiate),

ამისა,არსებობს

რისკი

შეგიძლიათ
იმისა,

რომ

უარი

თქვათ

თქვენს

გადაგაგზავნონ

დაუყოვნებლივ

წინასწარი

დაკავების

იზოლატორში სასამართლო პროცესის გამართვამდე. თუ თითის ანაბეჭდებს ციხეში მისცემთ, შეიძლება თქვენი
ანაბეჭდები პრეფექტურას გადაუგზავნონ. ანაბეჭდების გაცემაზე უარის თქმამ შეიძლება იმოქმოდოს თქვენი
დაკავების პირობებზე, მაგრამ ამგვარად, პრეფექტურას მათი მოპოვება გაუჭირდება.

თუკი განყოფილებიდან გამოსვლისას გადმოგცეს OQTF (საფრანგეთის ტერიტორიის დატოვების
ვალდებულება) :
განყოფილებაში შეიძლება გადმოგცენ სასამართლო სხდომაზე დაბარების აქტი, კანონის შეხსენება (r appel à
la loi) ან კიდევ, ქვეყნის დატოვების ვალდებულება (OQTF ). OQTF (საფრანგეთის ტერიტორიის დატოვების
ვალდებულება) არის ადინისტრაციული გადაწყვეტილება, რომელიც გავალდებულებთ საფრანგეთის
დატოვებას. უმრავლეს შემთხვევაში, OQTF-ს არ აქვს ‘ხანგრძლივობა’. 48 საათი გაქვთ იმისათვის, რომ
გაასაჩივროთ ეს გადაწყვეტილება. OQTF -ს ხშირად თან ახლავს IRTF (საფრანგეთის ტერიტორიაზე
დაბრუნების აკრძალვა), რომლის მოქმედების ვადაცაა ორი ან სამი წელი. ამ ვადის ათვლა იწყება იმ
მომენტიდან, როდესაც საფრანგეთის ადმინისტრაცია დაადასტურებს თქვენი ქვეყნიდან გასვლას. ანუ, მანამ
სანამ საფრანგეთში იმყოფებით, IRTF ძალაში რჩება და ვადა არ ეწურება. გარეთ გამოსვლისთანავე
დაუყოვნებლივ მიმართეთ ასოციაციას, რომელიც სპეციალიზირებულია უცხოელთა უფლებებში. სთხოვეთ
გადმოცემული საბუთების თარგმნა და საჭიროების შემთხვევაში, ქვეყნის დატოვების შესახებ მიღებული
გადაწყვეტილების ( OQTF, IRTF) გასაჩივრება სასამართლოში.

3- დაკავების ადმინისტრაციული ცენტრი (CRA)
დაკავების ადმინისტრაციული ცენტრი (CRA), არის არალეგალი უცხოელებისთვის განკუთვნილი ციხე, სადაც შეიძლება
მოგათავსონ 3 თვის მანძილზე, მანამ სანამ სახელმწიფო ცდილობს თქვენს დეპორტირებას. თქვენი დაკავების მიზეზია ეჭვი იმის
შესახებ, რომ თქვენ თავად, თქვენი ნება-სურვილით არ დატოვებთ ქვეყანას. თქვენს დაკავებამდე, პრეფექტურამ აუცილებლად
უნდა გადმოგცეთ ქვეყნის დატოვების ვალდებულება (OQTF) ან დუბნლინის პროცედურის ფარგლებში გადაწყვეტილება
თქვენი ტრანსფერის შესახებ..

დაკავების ადმინისტრაციულ ცენტრში მისვლისას (CRA):
OQTF (საფრანგეთის ტერიტორიის დატოვების ვალდებულება) :
თუკი პრეფექტურამ განყოფილებაში ყოფნისას გადმოგცათ OQTF (საფრანგეთის ტერიტორიის დატოვების
ვალდებულება), თქვენ გაქვთ 48 საათი გადაწყვეტილების გასასაჩივრებლად.

დაკავების ადმინისტრაციულ ცენტრში (CRA) მისვლისთანავე, გაეცანით იქ
მყოფ ასოციაციას. თუკი ვერ პოულობთ ასოციაციას, მაშინ მიმართეთ
ცენტრის სამდივნოს, რათა თავად გააგზავნოთ გასაჩივრების ოქმი. ოქმის
შესავსებად,შეგიძლიათ დაწეროთ: "je conteste toutes les décisions dont je fais
l’objet" ("ვასაჩივრებ ჩემს შესახებ გამოტანილ ყველა გადაწყვეტილებას").
მარტივად ნუ დანებდებით, დარწმუნდით, რომ გასაჩივრების ოქმი
გაგზავნილ იქნა ფაქსით ადმინისტრაციულ სასამართლოში (TA). იმ
შემთხვევაში თუკი ვერ ახერხებთ გაგზავნას, შესაძლებელია ახლობელს
სთხოვოთ დახმარება. მას შეუძლია თქვენს მაგივრად გააგზავნოს
გასაჩივრების ოქმი. ამისათვის, ზემოთ აღნიშნული ფრაზის გარდა (je
conteste toutes les décisions dont je fais l’objet" ), მან უნდა დაამატოს შემდეგი
ფრაზა - "la requête de
l’intéressé sera régularisée par la présence de l’intéressé à l’audience"
(დაინტერესებული პირი წარსდგება სასამართლო სხდომაზე ). გასაჩივრის
ოქმი უნდა გაიგზავნოს ადმინისტრაციულ სასამართლოში, რომელიც
შეესაბამება იმ პრეფექტურის მდებარეობას (დეპარტამენტი), რომელმაც
გადმოგცათ
OQTF
(საფრანგეთის
ტერიტორიის
დატოვების
ვალდებულება). თუკი თქვენი საჩივარი მიღებულ იქნა, დაგენიშნებათ
სხდომა ადმინისტრაციულ) სასამართლოში (TA) (იხილეთ ქვემოთ ,
ადმინისტრაციული სასამართლო (TA)).

კამერიანი

აკრძალულია,

ტელეფონების

მაგრამ

ტელეფონი იქონიოთ.

ქონა

შეგიძლიათ

ცენტრში

უკამერო

შესაძლებელია,
OQTF-ის

რომ

შესახებ

პრეფექტურამ

გადაწყვეტილება

რამდენიმე

თვის

წინ

მიიღო,

მიუხედავად

იმისა,

ამის

შესახებ

ინფორმირებული

იყავით

თუ

არა.

თუკი გასაჩივრებისთვის აუციელებელი
ვადა

ამოწურილია,

ადმინისტრაციულ

მაშინ

სასამართლოში

საჩივრის შეტანას ვერ შეძლებთ.

როგორც პოლიციის განყოფილებაში დაკავების დროს,
მნიშვნელოვანია ჩაინიშნოთ ნებისმიერი დეტალი, რომელიც
შეიძლება თქვენს ადვოკატს გამოადგეს..

დაკავების ცენტრში, ასოციაციის დახმარებით შეგიძლიათ გაიაროთ სხვადასხვა ადმინისტრაციული
პროცედურა და სწორედ მათ ევალებათ გასაჩივრებისთვის საჭირო პროცედურის ხელმძღვანელობა (
მაგალითად, თქვენი დოსიეს შესახებ ინფორმაციის გაცემა, ადვოკატის მოძიება, იურიდიული რჩევების
გაცემა).
სახელმწიფო მათ იყენებს და გვაჯერებს, რომ დაკავებულებს უფლება აქვთ თავი დაიცვან იურიდიულად და
რომ მათ მოკავშირეები ჰყავთ დაკავების ცენტრში. სინამდვილეში, ისინი მხოლოდ სადეპორტაციო სისტემის
მიერ შემოთავაზებულ ჰუმანიტარულ დახმარებას წარმოადგენენ.
ისინი კანონიერების გარანტორები არიან : უმრავლეს შემთხვევაში, არ მოგცემენ პრაქტიკულ ან ისეთ
რჩევებს, რომლებიც შეიძლება კანონთან წინააღმდეგობაში მოდიოდეს. სხვათაშორის, ისინი ბევრნი არ
არიან და არც იმის საშუალება აქვთ, რომ ყველა დოსიეს გაეცნონ და კარგად შეისწავლონ. გამომდინარე
აქედან, მათ უწევთ დოსიეების "კარგ " და "ცუდ " დოსიეებად დახარისხება. რაც არ უნდა თქვან, დაჟინებით
მოითხოვეთ სასამართლოში საჩივრის შეტანა, მიუხედავად იმისა დაცვისთვის აუციელებელი ელემენტები
გაქვთ თუ არა, რადგან ეს დროს მოგაგებინებთ. თუკი მარტო ვერ უმკლავდებით, გარეთ მყოფ ადამიანებსაც
შეუძლიათ დახმარება გასაჩივრების მოთხოვნით.

დაკავების

ცენტრში,

პოლიციელების

მთელი

ხელშია

დამოკიდებულია

ძალათა

გაესაუბრეთ

დაკავებულ

გაეცნოთ
მხოლოდ

სხვა
ცენტრის

წესების

ძალაუფლება

და

ყველაფერი

გადანაწილებაზე.
პირებს,

რათა
(არა

ფუნქციონიერებას
გასაცნობად,

არამედ

ინფორმაციის მისაღებად დეპორტაციის, ფარული
ფრენებისა თუ ყალბი

თქვენ ასევე შეხვდებით ექიმებსა და ექთნებს,
რომლებიც იქ მხოლოდ თქვენი ჯანმრთელობის
მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად როდი არიან.
მათ შეუძლიათ დაგამშვიდონ, ხელი შუეწყონ
პოლიციელების ზედამხედველობას და წამლებით
გაგაბრუონ თვითმფრინავის რეისზე ჩაჯდომამდე.
სიფრთხილე გამოიჩინეთ მათ მიერ მოცემულ
წამლებთან.

სასამართლო სხდომების

შესახებ) და შეძლოთ ერთობლივად ორგანიზება
მეტი სიძლიერისთვის.

CRA- ში ყოფნის მანძილზე, საფრანგეთის ადმინისტრაცია ცდილობს თქვენი ნაციონალობის გაგებას
(ან რაიმეს მინიჭებას ) :


თუკი ადმინისტრაციას თქვენი პასპორტი აქვს, მაშინ მას არ ესაჭიროება ლესე-პასე (laissez passer), და
თქვენს დეპორტირებას ეცდება უახლოეს ვადებში, თუნდაც თქვენი სასამართლო სხდომის
წარმართვამდე.



თუკი დუბლინის პროცედურაში
ვალდებულებასთან ერთად.



თუკი ადმინისტრაციას არ აქვს თქვენი პასპორტი, მაშინ მან უნდა მოპოვონ ლესე-პასე საკონსულოს
მხრიდან, მხოლოდ რის შემდეგადაც იქნება შესაძლებელი თქვენი დეპორტაცია.

.

იმყოფებით,

ლესე-პასე

გადმოგეცემათ

ქვეყნის

დატოვების

- იმ შემთხვევაში თუკი მათ თქვენი პირადობის

- იმ შემთხვევაში, თუკი მათ თქვენი

დამადასტურებელი სხვა საბუთი აქვთ ( თუკი

პირადობის დამადასტურებელი არც

თან გქონდათ და იპოვეს, ან თუკი

ერთი საბუთი არ გააჩნიათ, კონსული

პრეფექტურაში ყოფნისას რაიმე საბუთის

ვალდებულია შეგხვდეთ, რათა

ჩვენება მოგიწიათ), კონსული არ საჭიროებს
თქვენთან შეხვედრას ლესე-პასეს
გადმოსაცემად

გადაწყვეტილება მიიღოს ლესე-პასეს
გაცემის შესახებ.

კონსული :
თუკი პოლიციას არც ერთი თქვენი საბუთი არ გააჩნია, მათ უნდა
წარგადგინონ კონსულის წინაშე , რათა კონსულმა დაადასტუროს თქვენი
ნაციონალობა და გადმოგცეთ ლესე-პასე. თუკი კონსულმა თქვენი
ამოცნობა ვერ მოახერხა, პოლიციელებს შეუძლიათ წარგადგინონ სხვა
კონსულის წინაშე. თუკი ფიქრობთ, რომ კონსული თქვენს ამოცნობას
მარტივად შეძლებს, შეგიძლიათ კონსულს აუხსნათ, რომ საფრანგეთში
კავშირები გაქვთ რათა უარი თქვას ლესე-პასეს გადმოცემაზე. აქაც, ეცადეთ
წინასწარ გამოელაპარაკოთ სხვა დაკავებულებს, რათა გაიგოთ რა ტიპის,
მეტ-ნაკლებად სარისკო სტრატეგიები არსებობს იმისათვის, რომ კონსულმა
თქვენი ამოცნობა ვერ შეძლოს.
კონსულის ნახვით და გასაუბრებაზე უარის თქმით მას ვერ შეაცვლევინებთ
გადაწყვეტილებას ლესე-პასეს გაცემაზე. შესაძლებელია, რომ უარი თქვათ
კონსულთან შეხვედრაზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში რისკავთ garde à vue-ს (
დაკავებას ეჭვმიტანილის სახელით).

ზოგიერთი კონსული თავად
მოდის დაკავების ცენტრში.
მაგალითად,
ტუნისის

მაროკოს,
და

ალჟირის

კონსულები მოდიან ვინსენის
დაკავების ცენტრში.

მხოლოდ პრეფექტურამ იცის
ლესე-პასე გადმოცემულ იქნა თუ
არა. ამის შესახებ შეიძლება
გაიგოთ
მხოლოდ
თავისუფლებისა და დაკავების
მოსამართლის
წინაშე(JLD)
წარდგენისას.

თავისუფლებისა და დაკავების მოსამართლე (J LD) :
ცენტრში მისვლიდან 48 ან 72 საათის გასვლის შემდეგ, თქვენ წარგადგენენ უზენაეს სასამართლოში
თავისუფლებისა და დაკავების მოსამართლის (JLD) წინაშე , რომელიც მდებარეობს თქვენი დაკავების
ცენტრის დეპარტამენტში. მოსამართლეს იძახებს პრეფექტურა, რომლის მიხედვითაც თქვენ არ გსურთ
ქვეყნის დატოვება. სწორედ ამ მიზეზით, პრეფექტურა ითხოვს თქვენი დაკავების გადაწყვეტილების
შენარჩუნებას თქვენს დეპორტაციამდე (ამიტომ, ნუ იტყვით მოსამართლის წინაშე, რომ არ გინდათ ქვეყნის
დატოვება ).
ზოგიერთი სხდომები თავისუფლებისა და დაკავების მოსამართლის (JLD) წინაშე იმართება დაკავების
ცენტრთან ახლოს, უზენაესი სასამართლოს ფილიალებში. ასე ხდება მაგალითად, მენილ-ამლოში (Mesnil
Amelot) და კოკელში (Coquelle).
პარიზის სასამართლოში, შაბათ-კვირას, საჭიროა პირადობის დამადასტურებელი საბუთების
ქონა სასამართლო სხდომებზე დასასწრებად.

მოსამართლის მოვალეობაა შეამოწმოს თუ რამდენად კანონიერად ჩაირა პროცედურამ თქვენი დაკავების
დღიდან დღემდე. გამომდინარე აქედან, თქვენმა ადვოკატმა უნდა აჩვენოს, რომ პროცედურა კანონის
ფარგლებში არ წარმართულა და მოსამართლეს მოსთხოვოს თქვენი გათავისუფლება.

თუკი ისეთი ადვოკატი აიყვანეთ, რომელიც სპეციალიზირებულია
უცხოელთა უფლებებში, მეტი შანსია იმისა, რომ მოიძიოს
საპროცესო ხარვეზები.

ადვოკატმა

ფრთხილად, ძვირიანი ადვოკატის აყვანა არ ნიშნავს იმას, რომ ის
კარგად დაგიცავთ. "აქტივისტი" ადვოკატები ( ანუ ისინი, ვინც
პოლიტიკურად არ ეთანხმებიან ევროპის მკაცრ სასაზღვრო
პოლიტიკას და სოლიდარულად არიან განწყობილი
არალეგალურ სიტუაციაში მყოფი პირების მიმართ), ხშირად,
ყველაზე ნაკლებ თანხას ითხოვენ.

მოსამართლისთვის

გადაცემას,

თავის

მას

თუკი სახაზინო, უფასო ადვოკატი შეგხვდათ, იცოდეთ, რომ ეს
ლოტოს თამაშს ჰგავს. ზოგიერთს ნაკლებად ადარდებს თქვენი
სიტუაცია და თავს დიდად არ შეიწუხებს საპროცესო ხარვეზების
ძებნით, ზოგიერთი კი მეტი მონდომებით მიუდგება თქვენს საქმეს.

აღებას იმ შემთხვევაში აქვს აზრი, თუკი

მნიშვნელოვანია, რომ მას ყველაფერი დეტალურად მოუყვეთ
თქვენი დაკავების მომენტიდან ( მაგალითად, მოითხოვეთ
თარჯიმანი, მაგრამ არ მოგიყვანეს. მეტი მაგალითისთვის იხ. სექცია
“ უფლებები ’’, გვ. 5).

ატესტატი,

საშინაო

შეიძლება

პატიმრობის

გულისხმობს

შემოგთავაზოთ
მოთხოვნა.

თქვენი

მხრივ,

ეს

პასპორტის
ვინც,

გადასცემს

პრეფექტურას. ეს საკმაოდ სარისკოა,
რადგან

ამის

შემდეგ,

დეპორტაციისთვის

თქვენი
ლესე-პასეს

მოთხოვნა აღარაა საჭირო. ამ რისკის
პრეფექტურას

უკვე

აქვს

თქვენი

პასპორტი, ან თუკი ძლიერი დოსიე გაქვთ
შესაბამისი საბუთებით ( საცხოვრებლის
სამსახურში

აყვანის

ცნობა,

ცნობა სწავლის ან ქორწინების შესახებ ).

რაც შეეხება მოსამართლეებს, ესეც ლოტოს თამაშს ჰგავს. არიან ისეთი მოსამაართლები, ვინც თითქმის
არავის არ ათავისუფლებენ. წესით, მათ არ ეხებათ თქვენი პირადი სიტუაციის შემოწმება ან თქვენი
თავშესაფრის მოთხოვნის მიზეზების გაგება, მაგრამ ხშირად მაინც სვამენ შეკითხვებს ამ მიზნით.
მოსამართლემ შეიძლება დასვას ორი ტიპის, ურთერთგამომრიცხავი შეკითხვები :




ყველა ვარიანტში, მოსამართლე შეგეკითხებათ გსურთ თუ არა ქვეყნიდან აწასვლა. თქვენ შეგიძლიათ
უპასუხოთ, "დიახ, მსურს წასვლა", ან " თუ სხვა გამოსავალი არაა, წავალ ", ან " მსურს წასვლა, მაგრამ
საკუთარი სახსრებით " და ა.შ.

მოსამართლემ შეიძლება დაგისვათ შეკითხვები საფრანგეთში თქვენი ინტეგრაციის შესახებ. ფრთხილად,
ეს შეიძლება ხაფანგი იყოს. ზოგიერთი მოსამართლე მიიჩნევს, რომ საფრანგეთში ინტეგრირების
სურვილის შემთხვევაში შეიძლება მოახერხოთ ბინადრობის მოწმობის აღება, მაშინ როდესაც ზოგიერთი
თვლის, რომ პირიქით, ეს მიუთითებს არა საფრანგეთის დატოვების, არამედ საფრანგეთში დარჩენის
სურვილს.

სასამართლო სხდომის გამართვამდე, გაესაუბრეთ თქვენს ადვოკატს და კითხეთ იცნობს თუ არა
მოსამართლეს, რათა ერთად მიიღოთ გადაწყვეტილება უმჯობესი სტრატეგიის ასარჩევად.

თუკი მოსამართლე თქვენს გათავისუფლებას გადაწყვეტს, პროკურორს და პრეფექტურას 10 საათი
რჩება იმისათვის, რომ გაასაჩივროს ეს გადაწყვეტილება. მანამ სანამ გაიგებთ გადაწყვეტილება
გასაჩივრდა თუ არა, თქვენ რჩებით დაკავებული სასამართლოს შენობაში.
ძირითადად შემთხვევებში, სასამართლო სხდომები მალე მთავრდება და მოსამართლე წყვეტს თქვენი
დაკავების გაგრძელებას.

თუკი თქვენმა ადვოკატმა აჩვენა არა ერთი საპროცესო ხარვეზი და
მოსამართლემ მაინც მიიღო გადაწყვეტილება თქვენი დაკავების
გახანგრძლივების შესახებ, ამ შემთხვევაში, გასაჩივრება შეიძლება
სასარგებლო აღმოჩნდეს. გადაწყვეტილების გასასაჩივრებლად
გაქვთ 24 საათი და ამისათვის, უნდა მიმართოთ თქვენს ადვოკატს.
სხდომა დაინიშნება მეორე ან მესამე დღეს, იმავე სასამართლოს
სააპელაციო პალატაში ( სააპელაციო სასამართლო, როგორც წესი,
იმავე ადგილას არ მდებარეობს).

თუკი ადვოკატმა დიდი ვერაფერი
თქვა თქვენს დასაცავად, მაშინ
სააპელაციო სასამართლოს
გადაწყვეტილებაც იგივე იქნება,
მიუხედავად იმისა კარგი ადვოკატი
გყავთ თუ არა.

გასაჩივრება გულისხმობს კიდევ ერთი დღის გატარებას უზენაესი სასამართლოს საკანში.
თავისუფლებისა და დაკავების მოსამართლე (J LD) სხვა სიტუაციებში :
დაკავების ცენტრში თქვენი დაკავების გასაგრძელებლად, პრეფექტურამ ხელახლა უნდა მიმართოს
თავისუფლებისა და დაკავების მოსამართლეს (JLD) 30-ე, მე-60 და 75-ე დღეს. ამ შემთხვევაში, თქვენმა
ადვოკატმა უნდა აჩვენოს, რომ პრეფექტურამ ჯერ კიდევ ვერ მოახერხა თქვენი დეპორტაცია ( არ მიუმართავს
კონსულისთვის, არ დაუჯავშნია ფრენის ბილეთები და ა.შ.) , რის გამოც თქვენი დაკავებაში ყოფნა სრულიად
მიუღებელია. უმრავლეს შემთხვევაში, პრეფექტურა იგებს საქმეს და თქვენი დაკავების ვადა ხელახლა
ხანგრძლივდება.
თუკი მხარდამჭერები გყავთ, სთხოვეთ მათ თქვენი დოსიესთვის საჭირო საბუთების (garanties de représentation)
მოტანა და ადვოკატთან შეხვედრა. სასამართლო სხდომაზე მათი ყოფნა მნიშვნელოვანია, რადგან ეს
ადვოკატს, ისევე როგორც მოსამართლეს, დამატებითი წნეხის ქვეშ აყენებს და აიძულებთ მეტი
პასუხისმგებლობით მოეკიდონ საქმეს.
ფრთხილად : გათავისუფლების გადაწყვეტილება ავტომატურად არ აუქმებს თქვენი დეპორტაციის
გადაწყვეტილებას ( იხილეთ ქვემოთ ადმინისტრაციული სასამართლო ( TA)). არ გათავისუფლების
შემთხვევაში, თქვენ მოგიწევთ დაკავების ცენტრში დაბრუნება 28 დღის განმავლობაში.

ადმინისტრაციული სასამართლო ( TA) :
OQTF ( საფრანგეთის ტერიტორიის დატოვების ვალდებულება)-ის
გასაჩივრების შემდეგ, სხდომა გაიმართება ადმინისტრაციულ
სასამართლოში, რომელიც ექვემდებარება იმ დეპარტამენტს, სადაც
გადმოგეცათ OQTF. ამ დროის მანძილზე დეპორტაცია არ გემუქრებათ.
აქაც, ყველაფერი ლოტოს თამაშს ჰგავს... მოსამართლემ ან უნდა
გააუქმოს ან უნდა დაადასტუროს გადაწყვეტილება თქვენი
და
საფრანგეთის
ტერიტორიაზე
დაბრუნების
დეპორტაციისა
აკრძალვის შესახებ. სწორედ აქედან გამომდინარე, ადმინისტრაციული
სასამართლო გახლავთ ერთადერთი ადგილი, სადაც უნდა ახსნათ თუ
რატომ გინდათ საფრანგეთში დარჩენა ( პირადი და ოჯახური
ცხოვრება, კავშირები საფრანგეთთან, სამსახური, სასწავლებელი,
საფრთხეები თქვენს ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში, ავადმყოფობა
და ა.შ.)

უმჯობესია იყოლიოთ უცხოელთა
უფლებებში
სპეციალიზირებული,
კარგი ადვოკატი. უფასო ადვოკატის
ყოლის შესაძლებლობა არ გაქვთ.
აქაც,
სასამართლო
სხდომაზე
მხარდამჭერთა
ყოფნა
მნიშვნელოვანია.
ამით
თქვენ
აჩვენებთ,
რომ
საფრანგეთში
კავშირები გაქვთ.

თვითმფრინავის რეისები :
თვითმფრინავის რეისებს ხან წინასწარ აცხადებენ, ხან
მალავენ. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ დაკავების რომელ
ცენტრში იმყოფებით. ზოგადად, პირველი ფრენის დროს,
ინფორმაცია ფრენის შესახებ წინასწარ მოგდით. თქვენ
შეგიძლიათ გაფრენაზე უარი თქვათ. გამოელაპარაკეთ სხვა
დაკავებულ პირებს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება
ინდივიდუალური თუ კოლექტიური მოქმედებით, დეპორტაციის
თავიდან არიდება.
გაფრენაზე უარის თქმის შემდეგ, პოლიციის ყველა ესკორტი
ერთნაირად არ მოქმედებს. ზოგადად, უმჯობესია, რომ
გაფრენაზე უარი თქვათ რაც შეიძლება გვიან (საუკეთესო
ვარიანტში, თვითმფრინავში სხვა მგზავრების თანდასწრებით).
თუკი
სწორად
შეარჩევთ
მომენტს,
ერთის
მხრივ,
პოლიციელებს არ ექნებათ იმის დრო, რომ მოემზადონ თქვენს
აჯანყებაზე საპასუხოდ და მეორეს მხრივ, ნაკლებად გაბედავენ
თქვენზე ძალადობას სხვების თვალწინ. ამ ყველაფერთად
ერთად, ზოგიერთი მგზავრი შეიძლება საქმეში ჩაერიოს თქვენს
სასარგებლოდ.
~

თქვენს ახლობლებსაც შეუძლიათ აეროპროტში
მოსვლა და დანარჩენი მგზავრების ინფორმირება.
მათ
შეუძლიათ
მგზავრებს
სთხოვონ
თვითმფრინავის ბორდის კაპიტანთან (და არა
პოლიციელებთან ) დალაპარაკება, რათა მანდ უარი
განცხადოს ისეთი რეისის განხორციელებაზე,
რომლის ერთ-ერთ მგზავრსაც ქვეყნიდან აძევებენ.
ხშირად, პირველი ფრენის დროს, თუკი იგი 90
დღიანი
დაკავების
დასაწყისშია
დაგეგმილი,
პოლიციის ესკორტი თან არ მოგყვებათ. ამ
შემთხვევაში,
ფრენაზე
უარი
შეგიძლიათ
განაცხადოთ
ცენტრიდან
გამოსვლამდე
(
გადაამოწმეთ სხვა დაკავებულებთანაც ). ფრენაზე
დასათანხმებლად, პოლიციელები თქვენს დაშინებას
ეცდებიან მაგალითად, პოლიციის ესკორტის
გამოძახებით.

თავშესაფრის მოთხოვნის პროცედურა :
თქვენ შეგიძლიათ თავშესაფრის მოთხოვნის განაცხადი გააკეთოთ დაკავების ცენტრში. თუკი მოთხოვნას 5
დღის განმავლობაში შეიტანთ, იგი შესწავლილ იქნება ( დაჩქარებული პროცედურის ფარგლებში, 96 საათში
). ამ ვადის იქით, მოთხოვნის შეტანის მთავარი ინტერესი თვითმფრინავის რეისის თავიდან აცილებაა.
სანამ OFPRA შეისწავლის თქვენს მოთხოვნას, დეპორტაცია არ გემუქრებათ. იმისათვის, რომ დაკავებაში
გამყოფონ, პრეფექტურა იღებს დაკავების შენარჩუნების განკარგულებას (AMR). 48 საათი გაქვთ
იმისათვის,რომ ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივროთ ადმინისტრაციულ სასამართლოში (TA). გასაჩივრების
პროცედურას აღსრულების შემაჩერებელი ძალა აქვს, ანუ ამ დროის მანძილზე დეპორტაცია არ გემუქრებათ.
იმ შემთხვევაში, თუკი OQTF (საფრანგეთის ტერიტორიის დატოვების ვალდებულება)-ის გადაწყვეტილება
გაასაჩივრეთ, ორივე სხდომა ერთდროულად დაინიშნება ადმინისტრაციულ სასამართლოში. ეს სხდომა
გაიმართება OFPRA-ს პასუხის მიღებიდან 96 საათის შემდეგ ( ან უფრო გვიან, დამოკიდებულია
სასამართლოს ვადებზე ). OFPRA-ს მხრიდან უარის შემთხვევაში და CNDA -ში გასაჩივრების შემთხვევაში,
სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას თქვენი დაკავებაში შენარჩუნებისა თუ გათავისუფლების შესახებ.

5დღის განმავლობაში :

ხუთი დღის შემდეგ :









შეგიძლიათ
მოითხოვოთ
თავშესაფრის
მოთხოვნის დოსიე ნებისმიერ დროს
OFPRA გამოგიძახებთ გასაუბრებაზე 4-დან 10
დღეში, და გადაწყვეტილებას გაცნობებთ 3 ან
6 დღის შემდეგ ( ზოგჯერ ნაკლებ დროში )
OFPRA
ძალიან
იშვიათად
იძახებს
გასაუბრებაზე
იმ
ადამიანებს,
ვინც
თავშესაფრის
მოთხოვნის
ხელახალ
გადახედვას
(réexamen)
ითხოვს
და
გადაწყვეტილებას
იღებს
მხოლოდ
წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე





თავშესაფრის მოთხოვნის დოსიეს გამოტანა და დაბრუნება
შეგიძლიათ მხოლოდ 9დან 17 სთ.მდე ( დამოკიდებულია
დაკავების ცენტრებზე)
თუკი თქვენი მოთხოვნის ხელახალ გადახედვას ითხოვთ 5
დღის გასვლის შემდეგ, აუციელებელია თქვენი დოსიე
შეიცავდეს რეალურ ახალ ელემენტებს. წინააღმდეგ
შემთხვევაში, OFPRA უარს იტყვის თქვენი მოთხოვნის
შესწავლაზე ( თუკი თქვენი დოსიე შეიცავს ახალ
ელემენტებს, იხ. სექცია "5 დღის განმავლობაში")
თუკი თქვენი ნაციონალობა ფიგურირებს უსაფრთხო
ქვეყნების სიაში, თავშესაფრის მოთხოვნაზე ავტომატურად
მოგივათ უარყოფითი პასუხი (საქართველო შედის
უსაფრთხო ქვეყნების სიაში) პრეფექტურის მხრიდან იმავე
ან მეორე დღეს. ეს კი მიუხედავად იმისა, თქვენი დოსიე
შეიცავს თუ არა დამატებით ელემენტებს.ამ შემთხვევაში,
პრეფექტურა არ საჭიროებს დაკავების შენარჩუნების
განკარგულების (AMR) მიღებას. სამწუხაროდ, თქვენთვის
შეუძლებელია ამ მეთოდით დროის მოგება ან
თვითმფრინავის რეისის თავიდან აცილება.

ციხე :
დაკავების ადმინისტრაციული ცენტრი (CRA) და ციხე ფეხდაფეხ მიჰყვებიან ერთმანეთს. ხშირად, დაკავების
ცენტრიდან ციხეში გადაჰყავთ მიგრანტები და პირიქით. CRA- ში ყოფნის მანძილზე ან 90-ე დღის ბოლოს,
შეიძლება ბრალი წაგიყენონ " გაძევების თავიდან არიდების " მუხლით იმ შემთხვევაში, თუკი უარი
განაცხადეთ კონსულთან შეხვედრაზე, თვითმფრინავში ჩაჯდომაზე ან სცადეთ გაქცევა ... ამ დროს, სისხლის
სამართლის მოსამართლის (correctionel ) წინაშე წარგადგენენ და შეიძლება ციხეც მოგისაჯონ, რაც საკმაოდ
მოხშირდა ბოლო დროს.
ციხიდან გამოსვლის შემდეგ კი, დაკავებული პირები ხშირად პირდაპირ გადაჰყავთ დაკავების
ადმინისტრაციულ ცენტრში. ამიტომ, ციხესა და დაკავების ადმინისტრაციულ ცენტრს შორის წინ და უკან
სიარული შესაძლოა რეალური საფრთხე აღმოჩნდეს.

ბოლოსიტყვაობა

ეს ბროშურა ვრცლად განიხილავს ადმინისტრაციულ პროცედურებს. თუმცა, გამომდინარე იქიდან, რომ სულ
უფრო მეტად მკაცრდება კანონები უცხოელების წინააღმდეგ, ნაკლები იურიდიული მექანიზმი რჩება მისგან
თავის დასაღწევად. ამ კონტექსტში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კოლექტიური ორგანიზება. ინსტიტუცია
სხვაგვარად ექცევა მათ, ვინც იბრძვის. მეტად მოწყვლადნი არიან ისინი, ვინც მარტონი და იზოლირებულნი
რჩებიან : ეს გიგანტური, მსრესავი მანქანაა, მაგრამ იგი განსხეულდება სხვადასხვა პიროვნების სახით (
მოსამართლეები, პოლიციელები, თანამდებობის პირები, ადვოკატები და ა.შ.) , რომელთა წინაშეც შეიძლება
მეტი ძალა ჰქონდეს ორგანიზებულობასა და სოლიდარობას.

არალეგალთა კოლექტივებში გაერთიანება, შიგნით სხვა დაკავებულებთან ერთად ორგანიზება, ხოლო
გარეთ - სოლიდარულად განწყობილ ადამიანებთან ერთად, ხშირად, ამ მანქანისგან თავის დაღწევის გზაა.

