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მიგრანტთა და დიასპორის წარმომადგენელთა წვლილი თავიანთი ქვეყნის განვითარებაში
საყოველთაოდ აღიარებულია. აქედან გამომდინარე, მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების
საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD) საკუთარი პროექტების ფარგლებში განსაკუთრებულ
ყურადღებას ამახვილებს დიასპორასთან დაკავშირებულ აქტივობებზე. უკვე მრავალი წელია,
რაც ICMPD აქტიურად თანამშრომლობს როგორც ეროვნულ და უცხოურ ინსტიტუტებთან,
ისე დიასპორულ ორგანიზაციებსა და დიასპორის წარმომადგენლებთან, რომლებიც
ორიენტირებულნი არიან საქართველოსა და ქართველ მიგრანტთა ჯგუფებს შორის დიალოგის
მხარდაჭერასა და წახალისებაზე.
ძლიერ და ინფორმირებულ დიასპორას შეუძლია, დიდი წვლილი შეიტანოს როგორც
წარმოშობის, ისე ბინადრობის ქვეყნის განვითარებაში. ამის გათვალისწინებით, ევროკავშირის
მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში - „მიგრაციის მართვის მდგრადობის ხელშეწყობა
საქართველოში“ (ENIGMMA 2) - გადაწყდა გზამკვლევის შემუშავება ესპანეთის მიგრაციის
კანონმდებლობასა და რეგულაციებზე. მისი მიზანია ესპანეთში მცხოვრები ქართული
დიასპორის ინფორმირება ბინადრობის წესებისა და პროცედურების შესახებ. პროექტი 2017
წლის სექტემბრიდან ხორციელდება მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიასთან მჭიდრო
თანამშრომლობით და მისი ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია საზღვარგარეთ მცხოვრები
ქართული დიასპორის მხარდაჭერა.
გზამკვლევი ENIGMMA 2-ის გუნდმა შეიმუშავა ესპანეთში საქართველოს საელჩოს, ასევე,
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტთან
თანამშრომლობით. დოკუმენტი ქართველ მიგრანტებს აცნობს ესპანეთის მიგრაციის
კანონმდებლობის კომპლექსურ მხარეებს; ასევე, მკითხველს უმარტივებს მიგრაციასთან
დაკავშირებული კანონმდებლობის გაგებასა და კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების
გააზრებას. ლეგალური მიგრაციის საკანონმდებლო მექანიზმებზე ცოდნის გაღრმავება ძალზე
მნიშვნელოვანია ესპანეთში მცხოვრები ქართული დიასპორისათვის. გზამკვლევი ხელს
შეუწყობს არალეგალური მიგრაციის პრევენციასაც და წაახალისებს ლეგალურ მიგრაციასა
და მობილობას საქართველო-ევროკავშირს შორის, რაც უკვე დიდი ხანია მოექცა მიგრაციის
საკითხთა სამთავრობო კომისიისა და ICMPD-ს ყურადღების ქვეშ.
ENIGMMA 2-ის სახელით, მსურს, განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო ესპანეთში
საქართველოს საელჩოს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორასთან
ურთიერთობის დეპარტამენტს და იურისტს, ბატონ დავიდ მოიას, გზამკვლევის წარმატებულად
შემუშავებაში გამოჩენილი თავდადებისა და საქმისადმი ერთგულებისათვის.
ვიოლეტა ვაგნერი
მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის
პროექტის კოორდინატორი
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საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია საზღვარგარეთ
მყოფ საქართველოს მოქალაქეთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა, ასევე,
უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან კონტაქტების განმტკიცება. ქართული დიასპორა
უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაში.
შესაბამისად, მთავრობის მიზანია სახელმწიფოსა და დიასპორას შორის ურთიერთობის
გაძლიერება, სისტემატიზაცია და არსებული პრობლემების ერთიანი ძალისხმევით მოგვარება.
ჩვენი ქვეყნისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ქართული დიასპორის ეროვნული იდენტობისა
და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება. ეს ხელს შეუწყობს დიასპორის ჩართულობას
საქართველოს მსოფლიო მასშტაბით პოპულარიზაციაში, ასევე, ქვეყნის პოზიტიური იმიჯის
განმტკიცებაში. გამონაკლისი, ამ მხრივ, არც ესპანეთია, სადაც მრავალი დიასპორული
ორგანიზაცია არსებობს.
ამჟამად საქართველოს საელჩო ესპანეთის სამეფოში არაერთ პროექტს ახორციელებს
ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობით. მათ შორის არიან: ესპანეთში
მოღვაწე ქართული ეკლესიების წინამძღვრები; ბარსელონას „წმინდა ნინოს“ სახელობის
სამრევლოსთან არსებული „წმინდა ანთიმოზ ივერიელის“ სახელობის საკვირაო სკოლა;
მადრიდისა და ალკობენდას საკვირაო სკოლები; ალიკანტეს საკვირაო სკოლა, რომელიც
ჩამოყალიბდა ასოციაციასთან „საქართველოს რესპუბლიკა და ემიგრანტები“; კულტურული,
სოციალური და შემოქმედებითი ასოციაცია „საქართველო ბურგოსში“; ვიტორიისა და არნედოს
საკვირაო სკოლები; არნედოს ასოციაცია „საქართველოს შვილები რიოხაში“ და სხვა.
საქართველოს საელჩო ესპანეთის სამეფოში აქტიურად ჩაერთვება იმ კონკრეტული სოციალური
საკითხების გადაჭრაში, რომლებიც აწუხებს ქართულ დიასპორას. დიასპორის წარმომადგენლებს
შესთავაზებენ მაქსიმალურად ეფექტიან იურიდიულ და საკონსულტაციო მექანიზმებს, ადგილზე
დახმარებასთან ერთად. ამავდროულად, მთავრობის პოლიტიკის ერთ-ერთი ორიენტირი იქნება
როგორც უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების, ისე საქართველოში დარჩენილი
მათი ოჯახის წევრების ჩართულობა ქვეყნის განვითარების პროცესში. ასევე, იგი ხელს შეუწყობს
მიგრანტთა ღირსეულ დაბრუნებას სამშობლოში.

ილია გიორგაძე
საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ესპანეთის სამეფოში
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შესავალი

როგორ გამოვიყენოთ გზამკვლევი
ამ გზამკვლევის მიზანია უცხოელებისა და, განსაკუთრებით, საქართველოს მოქალაქეების
ინფორმირება ესპანეთში მოგზაურობის, შესვლის, ყოფნის, ბინადრობის, მუშაობისა და
ნატურალიზაციის შესახებ. ეს პრაქტიკული და სასარგებლო ინსტრუმენტი განმარტავს
გარკვეულ ცნებებს, ასევე, გვაცნობს, რა არის საჭირო ესპანეთში ცხოვრებისათვის და რომელ
უფლებებსა და მოვალეობებს უნდა ეყრდნობოდეს პირი ამ ქვეყანაში ყოფნისას. თუმცა,
საბოლოო ჯამში, გზამკვლევი მხოლოდ ზოგად რჩევებს იძლევა: სამართლებრივი სამყარო
ხომ სავსეა გამონაკლისებით, რომლებიც ყოველთვის ტოვებს სხვადასხვაგვარი განმარტების
შესაძლებლობას და ადმინისტრაციასა და სასამართლოებს ანიჭებს შეფასების ფართო
ფარგლებს. ამრიგად, წინამდებარე დოკუმენტი არ ანაცვლებს სათანადო სამართლებრივ
კონსულტაციას, განსაკუთრებით, ძალიან დელიკატურ საკითხებზე, როგორიცაა: ქვეყანაში
არალეგალურად შესვლა ან ვადის დარღვევით ყოფნა; განაცხადის წარდგენა თავშესაფრის ან
მოქალაქეობის მოპოვებაზე; სამსახურში კონფლიქტი; და პირის დაბრუნება. ასეთ შემთხვევებში,
აუცილებელია სათანადო სამართლებრივი კონსულტაციის გავლა. ამიტომაც, დოკუმენტს ერთვის
საჯარო სერვისებისა და უწყებების სია, რომლებიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს სთავაზობენ
ყველა ტიპის მომსახურებას, მათ შორის, სამართლებრივ დახმარებასაც.
გზამკვლევის გამოსაყენებლად, პირველ რიგში, უნდა განვიხილოთ ზოგიერთი ძირითადი
განსხვავება. ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოთა მსგავსად, ესპანეთში (რომელიც ამ
გაერთიანებას 1985 წელს შეუერთდა) განსხვავებული რეჟიმი მოქმედებს მესამე ქვეყნის
მოქალაქეებისა და ევროკავშირის მოქალაქეების მიმართ. ეს რეჟიმი მიჯნავს, ერთი მხრივ,
უშუალოდ ესპანეთის მოქალაქეთა უფლებებს და, მეორე მხრივ, იმ უფლებებს, რომლებიც
აღიარებულია უცხოელთა ორ განსხვავებულ ჯგუფთან — ევროკავშირის მოქალაქეებსა და
მესამე ქვეყნის მოქალაქეებთან მიმართებით.
ევროკავშირის მოქალაქედ მიიჩნევა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ნებისმიერი მოქალაქე
(მათ შორის, ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირიც, თუკი ერთ-ერთის მიხედვით ის ევროკავშირის
EEE) და
წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეა)1. გარდა ამისა, ევროპის ეკონომიკურ ზონასა (EEE
ევროკავშირს შორის გაფორმებული საერთაშორისო შეთანხმების საფუძველზე, EEE-ის წევრ
სახელმწიფოთა მოქალაქეებთან გამოიყენება ისეთივე მოპყრობა, როგორიც ევროკავშირის
მოქალაქის მიმართ.
თავისთავად ცხადია, რომ მესამე ქვეყნის მოქალაქე არის ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნის
მოქალაქე. მიუხედავად ამისა, მან შეიძლება ისარგებლოს ევროკავშირის მოქალაქის
უფლებებით, თუკი ჰყავს ევროკავშირის მოქალაქე ოჯახის წევრი (მაგ.: ეს ეხება ევროკავშირის
მოქალაქის მეუღლეს, ან ამ მოქალაქეზე დამოკიდებულ მცირეწლოვან პირს).
დეტალებს მე-2 და მე-4 თავებში ჩავუღრმავდებით, ოჯახის ცნებისა და ფარგლების განხილვისას.
ეს ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგან შესაძლებელია, სტატუსი შეიცვალოს, რეჟიმების
მიხედვით კი უფლებები არსებითად განსხვავდება.
1. ბრექსითის შედეგად, გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქეთა მომავალი სტატუსი ბუნდოვანია. თუ გაერთიანებული სამეფო
ევროკავშირს სათანადო შეთანხმების გარეშე დატოვებს (მყარი ბრექსითი), გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქეებს მოეპყრობიან,
როგორც მესამე ქვეყნის მოქალაქეებს. თუკი მოხერხდება შეთანხმების მიღწევა (რბილი ბრექსითი), გაერთიანებული სამეფოს
მოქალაქეთა სტატუსი ევროკავშირში დარეგულირდება შეთანხმების პირობების თანახმად. ორივე შემთხვევაში, გაერთიანებულმა
სამეფომ შეიძლება მოისურვოს EEE-ში გაწევრიანება და, ამ გზით, ისარგებლოს EEE-ის მოქალაქეთა თავისუფალი მიმოსვლით
ევროკავშირში. თუმცა, ეს შეთანხმებები ეფუძნება ორმხრივ უფლებებს, რაც ნიშნავს, რომ ევროკავშირის მოქალაქეებსაც შეეძლებათ
გაერთიანებულ სამეფოსა და მის ფარგლებში მიმოსვლა. თუ გაერთიანებული სამეფო, საბოლოოდ, არ დატოვებს ევროკავშირს, ის
გააგრძელებს სრულად სარგებლობას ევროკავშირის წევრი ქვეყნის უფლებებით, როგორც აღწერილია ამ გზამკვლევში (თავი 2).
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ამგვარად, საქართველოს მოქალაქეები, რომელთა ნათესავებიც ესპანეთის ან ევროკავშირის
მოქალაქეები არიან, დაუყოვნებლივ უნდა გაეცნონ მე-2 თავს და დაადგინონ, ნამდვილად
ექცევიან თუ არა ევროკავშირის ან ესპანეთის მოქალაქის ოჯახის წევრის ცნებაში, მოქმედი
კანონმდებლობის შესაბამისად. ასეთი სტატუსის მიღებისა და შენარჩუნების შემთხვევაში,
ისინი ისარგებლებენ უფრო ხელსაყრელი სამართლებრივი რეჟიმით, რომელიც დადგენილია
ევროკავშირის მოქალაქეებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის (régimen comunitario). რაკი
საქართველო არ არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, საქართველოს მოქალაქეებს,
რომლებიც არ არიან ევროკავშირის მოქალაქის ახლო ნათესავები, მოეპყრობიან
როგორც მესამე ქვეყნის მოქალაქეებს და მათი ლეგალური მიგრაციის რეჟიმი ესპანეთში
დარეგულირდება ზოგადი კანონმდებლობით (régimen general de extranjería). ეს საკითხები
მიმოხილულია გზამკვლევის მე-4, მე-5, მე-6 და მე-7 თავებში.
ამ ორ რეჟიმს ერთად მიმოიხილავს მე-3 თავი. მასში განხილულია ყველა უფლება, რომლებიც
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ენიჭებათ, როგორც ევროკავშირის რეჟიმითა თუ მიგრაციის ზოგადი
რეჟიმით მოსარგებლე პირებს, ან ლეგალურ თუ არარეგულარულ რეზიდენტებს. ვფიქრობთ,
მკითხველთათვის გამოსადეგი იქნებოდა ესპანური კანონმდებლობით გათვალისწინებული
ყველა უფლების თავმოყრა ერთ ქვეთავში, რომლებსაც დაერთვება შესაბამისი ცხრილები.
გზამკვლევი დაყოფილია 12 ნაწილად. თითოეულში განხილულია საქართველოს მოქალაქის
ესპანეთში ცხოვრების სამართლებრივი ასპექტები (გარდა პირველი თავისა, რომელსაც უფრო
შესავლის სახე აქვს). გზამკვლევის დანართი დამატებით ინფორმაციას გვაწვდის ესპანეთში
მიგრაციის, თავშესაფრის მოპოვებისა და ნატურალიზაციის შესახებ.
ამ ინფორმაციის მოპოვება მარტივად შეიძლება ინტერნეტშიც.
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თავი 1. მიგრაციისა და თავშესაფრის კანონმდებლობის
სამართლებრივი ჩარჩო ესპანეთში

ესპანეთი ერთ-ერთია ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოთა შორის, რომლებმაც ბოლო წლების
განმავლობაში ევროკავშირის მასშტაბით ყველაზე მეტი იმიგრანტი მიიღეს. საქართველოს
მოქალაქეები, რომლებსაც სურთ ესპანეთში მოგზაურობა, ვიზიტი, ყოფნა, მუშაობა, სწავლა ან
ოჯახთან გაერთიანება, გაემგზავრებიან ქვეყანაში, რომელმაც დემოკრატიული კონსტიტუცია
მიიღო ხანგრძლივი დიქტატორული რეჟიმის შემდეგ, 1978 წელს, კანონის უზენაესობასა და
ეკონომიკის სრულ ლიბერალიზაციას კი მიაღწია ევროპის ეკონომიკურ თანამეგობრობაში
(შემდგომში, „ევროკავშირი“) გაწევრიანების შემდეგ. ამ რეფორმების შედეგად, ესპანეთი ბოლო
30 წლის განმავლობაში ისე განვითარდა, რომ ამჟამად, მშპ-ის მიხედვით, მისი ეკონომიკა 15
საუკეთესოს შორისაა. თუმცა, 2008 წლის გლობალურმა ეკონომიკურმა კრიზისმა მასაც ძლიერი
დარტყმა მიაყენა და ნელა გადის რეაბილიტაციას.

1.1. საერთაშორისო და ევროკავშირის სამართალი
ჩვეულებრივ, საერთაშორისო ხელშეკრულებებს განსაკუთრებული სტატუსი ენიჭება ეროვნულ
კანონმდებლობაში, რაც აძლიერებს მათ მნიშვნელობასა და მოქმედებას. ესპანეთის
კონსტიტუციის მიხედვით, ასეთ ხელშეკრულებებს აქვს პირდაპირი მოქმედების ძალა და,
რატიფიცირებისა და გამოქვეყნების შემდეგ, მიიჩნევა სპეციალური მოქმედების ნორმატიულ
აქტებად. ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საერთაშორისო ხელშეკრულებები ითვლება
ესპანეთის კონსტიტუციით გათვალისწინებული ძირითადი უფლებების განმარტების წყაროდაც.

საერთაშორისო სამართალი გარკვეულ უფლებებს ანიჭებს მიგრანტებსა და
ლტოლვილებს
ესპანეთი რამდენიმე ძირითადი საერთაშორისო ინსტრუმენტის ხელმომწერია, რომლებითაც
დაცულია რიგი ადამიანის უფლებები. ამ უფლებათა უმეტესობა აღიარებულია უცხო ქვეყნის
მოქალაქეებთან მიმართებით, თუმცა ზოგიერთი ინსტრუმენტი კონკრეტულადაც იცავს
ხელმომწერი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მყოფ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. ესპანეთის
კონსტიტუცია
ამ
ხელშეკრულებებს
კონსტიტუციით
გათვალისწინებული
უფლებების
განმარტებისთვის იყენებს.

1.1.1. საერთაშორისო სამართალი და ადამიანის უფლებები, კერძოდ,
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია (ECHR)
ჩვეულებრივ, საერთაშორისო სამართლის ინსტრუმენტები სახელმწიფოებს საშუალებას აძლევს,
განასხვაონ საკუთარი მოქალაქეების, სახელმწიფოში ლეგალურად შემსვლელი ან მყოფი უცხო
ქვეყნის მოქალაქეებისა და არარეგულარული იმიგრანტების უფლებები. ქვეყანაში შესვლისა
და ყოფნის კონტროლი სუვერენულ სახელმწიფოთა ერთ-ერთი ძირითადი უფლებამოსილებაა.
შესაბამისად,
ისინი
ცდილობენ,
შეინარჩუნონ
ისეთი
პრეროგატივა,
როგორიცაა
გადაწყვეტილებების მიღება საკუთარ ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა შეშვებასა
და გაძევებაზე. ამრიგად, ადამიანის უფლებათა სამართალი პატივს სცემს სახელმწიფოს
სუვერენიტეტს ამ საკითხებთან მიმართებით, თუმცა გარკვეულ შეზღუდვებსაც აწესებს
(მაგ.: დისკრიმინაციის აკრძალვა მიგრაციის კანონმდებლობის შემუშავებისას; გაძევების
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დაუშვებლობის (non-refoulement) პრინციპის დაცვა2, რომლის მიხედვითაც აკრძალულია პირის
დაბრუნება იმ ქვეყანაში, სადაც შეიძლება დაემუქროს დევნის, სიცოცხლის ხელყოფის, ან
ადამიანის საბაზისო უფლებების დარღვევის საფრთხე)3. მსგავსად, არსებობს საერთაშორისო
ინსტრუმენტები, რომელთა მიზანია მოქალაქეობის არმქონე პირთა რაოდენობისა და მისი
ხელშემწყობი ქმედებების მინიმიზაცია4.
ამ მხრივ, ესპანეთი 1977 წლიდან სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო
პაქტის (ICCPR) მონაწილეა. ეს დოკუმენტი იზიარებს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო
სამართალის ზოგად ტენდენციას, დაცული იყოს ყველა ადამიანის — როგორც საკუთარი
მოქალაქეების, ისე უცხოელების უფლებები.
უფლებები

საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ
„წინამდებარე პაქტის მონაწილე თითოეული სახელმწიფო კისრულობს ვალდებულებას, პატივი
სცეს და მისი ტერიტორიის ფარგლებსა და იურისდიქციაში მყოფი ყველა პირი უზრუნველყოს ამ
პაქტით აღიარებული უფლებებით, რასის, კანის ფერის, სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან
სხვა მრწამსის, ეროვნული და სოციალური წარმოშობის, ქონებრივი მდგომარეობის, დაბადებისა
თუ სხვა გარემოებების მიხედვით, ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე.“

ICCPR პირდაპირ ავალდებულებს პაქტის მონაწილე სახელმწიფოებს, რომ დაიცვან მათ
ტერიტორიაზე მყოფი ყველა პირის უფლებები. სამი მუხლის გარდა, რომელთა მიზნებისთვისაც
მნიშვნელოვანია ქვეყანაში პირის სტატუსი, ICCPR ფორმულირებულია უნივერსალური
ტერმინებით და განსაზღვრავს უფლებებს, რომლებიც ყველა ადამიანს მიემართება5:

þ
þ

(1) მუხლი 25: არეგულირებს პოლიტიკური მონაწილეობის უფლებას;

þ

(3) მუხლი 13: არეგულირებს სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ლეგალურად მყოფ იმ
უცხოელთა პროცედურულ გარანტიებს, რომლებიც ექვემდებარებიან გაძევებას.

(2) მუხლი 12(4): კრძალავს „საკუთარ ქვეყანაში“ შესვლის უფლების თვითნებურ
ჩამორთმევას;

ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა საერთაშორისო პაქტი (ICESCR) ესპანეთში
რატიფიცირებულია 1977 წელს. სახელმწიფოთა ვალდებულება — უზრუნველყონ ამ დოკუმენტით
გათვალისწინებული უფლებები — არ არის ისეთივე მკაცრი6, როგორიც ICCPR-ის შემთხვევაში.
იგი არ შეიცავს ჩანაწერს, რომელიც გამორიცხავს უცხოელის წვდომას აქტით აღიარებულ რიგ
სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურულ უფლებებზე.

2. საერთაშორისო კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ (ICERD), მუხლი 1(3), ისრაელის მიერ
კონვენცია რატიფიცირებულია 1979 წელს, ხოლო ესპანეთის მიერ - 1983 წელს.
3. კონვენცია ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ (1951), მუხლი 33 (CSR). ისრაელის მიერ კონვენცია რატიფიცირებულია 1954 წელს, ხოლო
ესპანეთის მიერ - 1978 წელს, UNCAT, მუხლი 3.
4. მართალია, შედარებით ცოტა სახელმწიფო აწერს ხელს კონვენციას მოქალაქეობის არმქონე პირთა შემცირების შესახებ, თუმცა
მსგავს ტენდენციებს შეიცავს სხვა რატიფიცირებულ კონვენციათა (როგორიცაა ICCPR, კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ და
კონვენცია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ) შესაბამისი დებულებები; ამგვარად, აღნიშნული
ხელშეკრულებების საფუძველზე, მისი აღსრულება უფრო მარტივია.
5. ადამიანის უფლებათა კომიტეტი (HRC) ICCPR-ის საფუძველზე შექმნილი ორგანოა, რომელიც მონიტორინგს უწევს ამ პაქტის
შესრულებას სახელმწიფოების მიერ. მისი ბევრი გადაწყვეტილება განმარტავს პაქტის მოქმედებას და ამ დოკუმენტით გათვალისწინებულ
უფლებებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან მიმართებით. Winata-ის საქმეში კომიტეტმა ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლებაში
თვითნებურ ჩარევად მიიჩნია 14-წლიანი არალეგალური ბინადრობის შემდეგ იმ არასრულწლოვნის ერთ-ერთი ან ორივე მშობლის
დეპორტაცია, რომელმაც მოიპოვა ბინადრობის ქვეყნის მოქალაქეობა. სხვა საქმეები შეეხება შემდეგ საკითხებს:
დეპორტაციასთან დაკავშირებული წარმოებისას, მშობლების უფლება, არ იყვნენ განცალკევებულნი თავიანთი შვილებისგან; ოჯახური
ცხოვრების პატივისცემის უფლებაში თვითნებური ჩარევისგან დაცვა დეპორტაციისას; და კანონიერ რეზიდენტთა თანაბარი წვდომა
საპენსიო ბენეფიტებზე. Winata v. Australia, Communication N. 930/2000, CCPR/C/72/D/930/2000, 2001 წლის 26 ივლისი. Vital Maria Fernandez
v. Netherlands, CCPR/C/93/D/1513/2006, 2008 წლის 6 აგვისტო. Claudia and Daniel Agyeman Aduhene v. Germany, CCPR/C/93/D/1543/2007, 2008
წლის 6 აგვისტო. Singh v. Canada, CCPR/C/94/D/1506/2006, 2008 წლის 18 ნოემბერი.
6. ICESCR-ის მე-2 მუხლის მიხედვით: „1. წინამდებარე პაქტის თითოეული მონაწილე სახელმწიფო კისრულობს ვალდებულებას,
დამოუკიდებლად და საერთაშორისო დახმარებისა და თანამშრომლობის გზით, განსაკუთრებით, ეკონომიკურ დ ტექნიკურ სფეროში,
მისთვის ხელმისაწვდომი რესურსების მაქსიმალური გამოყენებით, მიიღოს ზომები ამ პაქტით აღიარებული უფლებების თანდათანობითი
სრული რეალიზაციისათვის, ყველა სათანადო საშუალებით, საკანონმდებლო ზომების მიღების ჩათვლით.“
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მსგავსად, ესპანეთი არის მხარე კონვენციისა წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური
ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა და დასჯის წინააღმდეგ (UNCAT),
რომელიც
რატიფიცირებული აქვს 1989 წელს. ამ დოკუმენტში სიცოცხლისა და არაადამიანური
მოპყრობისგან დაცვის უფლება უკავშირდება გაძევების დაუშვებლობის (non-refoulement)
პრინციპს, რომელიც ვრცელდება სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მყოფ ყველა ადამიანზე,
პრინციპს
სამართლებრივი სტატუსის მიუხედავად.
უფრო კონკრეტულ ხელშეკრულებებს შორისაა ჟენევის კონვენცია ლტოლვილთა სტატუსის
შესახებ (CSR) და მისი 1967 წლის ოქმი, რომელიც არეგულირებს ლტოლვილთა უფლებებს.
უფლებებს
მსგავსად, ესპანეთი არის შემდეგი საერთაშორისო დოკუმენტების ხელმომწერიც: შრომის
საერთაშორისო ორგანიზაციის 1949 წლის N. 97 კონვენცია დასაქმების მიზნით მიგრაციის
შესახებ (გადასინჯული ვერსია); კონვენცია ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის
წინააღმდეგ და მისი ორი ოქმი: (1) „ადამიანების, განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების
ტრეფიკინგის თავიდან აცილების, აღკვეთისა და სასჯელთა დადგენის შესახებ“ და (2)
„სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო საშუალებებით მიგრანტთა უკანონო გადაყვანის აღკვეთის
შესახებ (რომელიც უკავშირდება ფარულ მიგრაციასა და ტრეფიკინგს)“.
ტრეფიკინგს 7
საერთაშორისო კონვენცია ყველა შრომითი მიგრანტისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებების
დაცვის შესახებ (1990) კონკრეტული საერთაშორისო ინსტრუმენტია, რომელიც არეგულირებს
შრომით მიგრანტთა უფლებებს, თუმცა, ბევრი დასავლური სახელმწიფოს მსგავსად, ესპანეთი ამ
კონვენციის მხარე არ არის.
ევროპის საბჭო, რეგიონული ორგანიზაცია, რომელიც ხელს უწყობს დემოკრატიასა და
ადამიანის უფლებათა პატივისცემას, ევროპულ დონეზე მთავარ როლს ასრულებს იმიგრანტებისა
და თავშესაფრის მაძიებლების უფლებათა სტანდარტების დადგენაში. ევროპის საბჭოს
გენერალურმა ასამბლეამ რამდენიმე რეზოლუცია და რეკომენდაცია მიიღო იმიგრანტთა
უფლებებზე; მინისტრთა კომიტეტიც მუშაობს ამ და სხვა მიმართულებებით. თუმცა, ევროპის
საბჭოს წევრი სახელმწიფოების მიერ მიღებული ყველაზე რელევანტური ხელშეკრულება
გახლავთ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია. მისი საყრდენია სასამართლო, სადაც
პირებს შეუძლიათ საჩივრების შეტანა სახელმწიფოთა წინააღმდეგ. საქმეზე აბდულაზიზი,
კაბალესი და ბალკანდალი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილების
შემდეგ, ამ სასამართლომ მნიშვნელოვნად განავითარა სამართალი ევროპაში იმიგრანტთა
უფლებების შესახებ. აღნიშნულ საქმეში მან დაადასტურა, რომ სახელმწიფოთა სუვერენიტეტი
საკუთარ ტერიტორიაზე პირის შეშვებასა და ბინადრობის ნებართვასთან დაკავშირებით
იზღუდება ადამიანის უფლებათა პატივისცემის მოთხოვნებით, განსაკუთრებით, როცა საქმე ეხება
კონვენციის მე-3, მე-5, მე-8 და მე-13 მუხლებითა და მე-7 ოქმით გათვალისწინებულ უფლებებს.

þ

კონვენციის მე-3 მუხლი ფართოდ განმარტავს სიცოცხლის უფლებას წამებისა და
ღირსების შემლახველი მოპყრობისგან დაცვის კონტექსტში.
კონტექსტში კერძოდ, მას ადგენს
გაძევების დაუშვებლობის (non-refoulement) პრინციპის გამოყენების საფუძვლად,
როდესაც ექსტრადიციის ან დეპორტაციის შემთხვევაში საფრთხე ექმნება ადამიანის
სიცოცხლეს ან ხელშეუხებლობას. ამ უფლების მიხედვით, ასევე დაუშვებელია
პირის გაძევება სახელმწიფოდან, თუკი დანიშნულების ქვეყანას არ შეუძლია ისეთი
სამედიცინო მკურნალობით უზრუნველყოფა, რომელიც შეუნარჩუნებს სიცოცხლეს, ან
თუნდაც შეანელებს მძიმე დაავადებას;

þ

კონვენციის მე-5 მუხლი მიემართება დაკავების, თავისუფლების აღკვეთისა და
დეპორტაციის პირობებს.
პირობებს მე-3 მუხლის კონტექსტში, სასამართლომ ადამიანის უფლებათა
დარღვევად მიიჩნია სამართალდამცველთა ის ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავდა
თავშესაფრის ორი მაძიებლის დამცირებასა და ღირსების შელახვას აეროპორტის
ტრანზიტულ სივრცეში, ასევე ხელის შეეშლას ქვეყნის დატოვებაში. ევროპულმა
სასამართლომ სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა დაადგინა დაკავების
გარანტიების დაუცველობის შემთხვევებშიც (მაგ.: როცა პირს 76 საათის განმავლობაში
არ ეცნობა მისი დაკავების საფუძვლები, ანდა ეცნობა დაკავებულის წარმომადგენლის
მეშვეობით და ზეპირი ფორმით). ამის მიუხედავად, სასამართლომ დაკავებისა და
სასამართლო კონტროლზე წვდომის ვადები დარღვეულად არ მიიჩნია იმ სპეციალურ
ცენტრებში, რომელთა მიზანიც იყო თავშესაფრის მაძიებელთა განცხადებების
დამუშავება და შეფასება დაჩქარებული პროცედურით;

7. ესპანეთმა ყველა მათგანის რატიფიკაცია მოახდინა (ასევე ისრაელმაც), გარდა ოქმისა მიგრანტთა უკანონო გადაყვანის შესახებ.
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þ

კონვენციის მე-8 მუხლის საფუძველზე, შესაძლებელია სახელმწიფოში კარგად
დაფუძნებული უცხოელის დაცვა გაძევებისგან უკანონო ბინადრობის, ბინადრობის
ნებართვის დაკარგვის, ან თუნდაც სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენის
შემთხვევაში, თუკი გაძევება მძიმე გავლენას მოახდენს ოჯახურ ცხოვრებაზე.
სასამართლომ მსჯელობა შეაჯამა წამყვან საქმეში ბულტიფი შვეიცარიის წინააღმდეგ.
ამ გადაწყვეტილებაში მან დაადგინა კრიტერიუმები, რომელთა საფუძველზეც ოჯახური
ცხოვრების უფლება უნდა დაბალანსდეს საჯარო ინტერესებთან. ცხადია, სასამართლომ
სხვა გადაწყვეტილებებშიც იმსჯელა დაკავებისას პირადი და ოჯახური ცხოვრების
უფლების დაცვაზე, რომელიც განსაზღვრულია კონვენციის მე-8 მუხლით.

þ

კონვენციის მე-7 ოქმის 1-ლი მუხლი დეპორტაციასთან დაკავშირებული წარმოებისას
მოითხოვს
ისეთი
სამართლებრივი
პროცედურის
გამოყენებას,
რომელიც
ითვალისწინებს ზოგიერთ მინიმალურ გარანტიას. კანონმდებლობით დადგენილი
მინიმალური გარანტიების არსებობა კანონის უზენაესობის წინაპირობაა თვითნებური
გაძევების თავიდან ასაცილებლად, რასაც არაერთხელ გაესვა ხაზი ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლოს იურისპრუდენციაში. შესაბამისად, ეს მოთხოვნა
ვერ იქნება უგულებელყოფილი de facto გადაწყვეტილებებით. ევროპული სასამართლო
მოითხოვს, რომ დეპორტაციის პროცედურა ნათლად განისაზღვროს კანონით, რითაც
თავიდან აიცილებენ ხელისუფლების თვითნებურ ქმედებებს. ამ მხრივ, ევროპულმა
სასამართლომ ერთ-ერთ საქმეში არ გაიზიარა ერთი და იმავე ქმედებისთვის ორი
სხვადასხვა — (1) პირწმინდად ადმინისტრაციული და (2) მხოლოდ სასამართლო —
პროცედურის არსებობა, რომელთა გამოყენებაც ხელისუფლებას თანაბრად შეეძლო
დისკრეციის საფუძველზე.

როგორც ვნახეთ, ადამიანის უფლებათა სამართლის მიხედვით, სახელმწიფოები ვალდებულნი
არიან, დაიცვან თავიანთ ტერიტორიაზე მყოფი ყველა პირის ადამიანის უფლებები, პოლიტიკურ
უფლებებთან ერთად. თუმცა, ქვეყნების უმეტესობაში უცხოელთა de facto მდგომარეობა არ
შეესაბამება აღნიშნული ვალდებულების შესრულებას. ამ მხრივ, ყველაზე არახელსაყრელ
ვითარებაში არარეგულარული მიგრანტები არიან, რადგან უცხოელთა დეპორტაციის
შესაძლებლობა აადვილებს მათი უფლებების დარღვევას.

1.1.2. ევროკავშირის სამართალი; თავშესაფრის ერთიანი ევროპული ზონა
და ევროპის მიგრაციის დღის წესრიგი
1990-იანი წლებიდან ევროპის კავშირმა და მისმა ინსტიტუტებმა მზარდი როლი შეასრულეს
მიგრაციისა და თავშესაფრის სფეროში. თავდაპირველად ევროკავშირმა სპეციალური რეჟიმი
დაადგინა წევრ სახელმწიფოთა მოქალაქეებისთვის, რომელთაც შეეძლოთ, თავისუფლად
შესულიყვნენ და დარჩენილიყვნენ ევროკავშირის ქვეყანაში (მათ შორის, ესპანეთშიც)
დასაქმებულისა თუ თვითდასაქმებულის, ან მისი ოჯახის წევრის სტატუსით. ეს რეჟიმი ევროპული
მოქალაქეობის ნაწილად იქცა მას შემდეგ, რაც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებამ
მოიცვა პოლიტიკური ინტეგრაციაც (1992). ამგვარი პრივილეგირებული სტატუსი ევროკავშირის
მოქალაქეებს შესაძლებლობას აძლევს, ისარგებლონ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში
გადაადგილების, ბინადრობის, ან მუშაობის თავისუფლებით, ამ სახელმწიფოებს კი უკრძალავს
დისკრიმინაციული ზომების შემოღებას მოქალაქეობის ნიშნით (პოლიტიკურ მონაწილეობასთან
დაკავშირებული ზომების გარდა (იხ. თავი 2)). თუმცა, საბოლოო მიზნის გათვალისწინებით
(შიდა პოლიტიკურ-ეკონომიკური ზონის შექმნა), მნიშვნელოვნად ჩაითვალა საერთო საგარეო
საზღვრების გაძლიერებაც და, შესაბამისად, სავიზო რეჟიმის, სასაზღვრო მეთვალყურეობისა
თუ კონტროლის, ასევე, იმიგრაციასა და თავშესაფართან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის
ჰარმონიზება, რომლებიც, ტრადიციულად, წევრ სახელმწიფოთა რეგულირების სფეროს
განეკუთვნებოდა. ამრიგად, ევროკავშირმა მზარდი ინტერესი გამოავლინა მიგრაციის პოლიტიკის
კოორდინაციისა და ჰარმონიზების მიმართ. შედეგად, ნორმატიული და აღმასრულებელი
ძალაუფლებაც კი თანდათანობით ევროკავშირის ინსტიტუტებს გადაეცა, რითაც შენგენის კვაზი
გაერთიანების ექსპერიმენტი ევროპის კავშირის პროექტის ნაწილად იქცა. მისი მიზანი გახლდათ
თავისუფლების, უშიშროებისა და მართლმსაჯულების ერთიანი ზონის შექმნა, რაც დადგინდა
ამსტერდამის 1997 წლის ხელშეკრულებით (შეთანხმებას საკუთარი სურვილით ნაწილობრივ
გამოეყვნენ გაერთიანებული სამეფო, ირლანდია და დანია).
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ევროკავშირი
ევროკავშირი ფლობს საკანონმდებლო ძალაუფლებას და
პოლიტიკურ გადაწყვეტილებათა
მთავარი მიმღებია მიგრაციისა და თავშესაფრის საკითხებზე. მან უკვე შეიმუშავა უამრავი
რეგულაცია და დირექტივა, ასევე, შექმნა ძლიერი და მზარდი ადმინისტრაცია, მათ შორის,
რამდენიმე სააგენტო, რომლებიც ზედამხედველობასა და მხარდაჭერას უწევენ წევრ
სახელმწიფოთა ქმედებებს ამ საკითხებში.

მოგვიანებით, ლისაბონის ხელშეკრულებამ გააძლიერა ევროკავშირის ინსტიტუტთა როლი
მიგრაციისა და თავშესაფრის კანონმდებლობის ჰარმონიზებაში.
ჰარმონიზებაში შედეგად, მოკლე დროში
ევროკავშირის კანონმდებლობა, წევრ სახელმწიფოთა სამართალთან ერთად, ევროპის
მიგრაციისა და თავშესაფრის მართვის სისტემის მნიშვნელოვან აქტორად იქცა. ეს სისტემა,
ძირითადად, მოიცავს შესვლის, ბინადრობის, მუშაობისა და დაბრუნების კონტროლს და
უცხოელთა საერთაშორისო დაცვას.
ევროკავშირის დონეზე მიღებულ მრავალ ღონისძიებას შორის, რომლებიც მიემართება
მიგრაციისა და თავშესაფრის კანონმდებლობის ჰარმონიზებას, საგულისხმოა:

þ

რეგულაცია იმ მესამე სახელმწიფოთა სიაზე, რომელთა მოქალაქეებიც მოკლევადიანი
ვიზიტისას ვალდებულნი არიან, ფლობდნენ ვიზას, და ამ ვიზების ერთიანი ფორმატის
დადგენაზე;

þ

კანონმდებლობა ოჯახთან გაერთიანებისა და გრძელვადიანი ბინადრობის, ასევე,
შრომითი და დროებითი ბინადრობის ნებართვების შესახებ;

þ

საერთო საზღვარსა და საკონსულოსთან დაკავშირებული რეგულაციები, ასევე,
გზამკვლევები და მონაცემთა ბაზები ამ რეგულაციების მხარდასაჭერად, რაც მიზნად
ისახავს „ჭკვიანი საზღვრების“ სისტემის შექმნას;

þ
þ

ინტეგრაციასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, კრიტერიუმები და სტანდარტები;

þ

დირექტივები
თავშესაფრისა
და
დროებითი
დაცვის
შესახებ,
შესაბამის
კანონმდებლობასთან ერთად (დუბლინის რეგულაცია, EURODAC, ა.შ.), რომელიც
ვრცელდება ევროკავშირის სივრცეში თავშესაფრის მაძიებელთა შესვლაზე,
გადაადგილებაზე და ა.შ.

დირექტივა და ერთიანი გზამკვლევი დაბრუნების შესახებ, ასევე, მის აღსასრულებლად
საჭირო მონაცემთა ბაზა;

ამჟამად, ევროკავშირის ინსტიტუტები უამრავ საკანონმდებლო წინადადებას განიხილავენ
ამ საკითხზე, ევროპის 2015 წლის მიგრაციის დღის წესრიგისა და თავშესაფრის ერთიანი
ევროპული სისტემის შექმნის ფარგლებში. გაერთიანების ეს ფართომასშტაბიანი ინტერვენცია
ეყრდნობა სააგენტოებისა და ადმინისტრაციული განყოფილებების მზარდ ჯგუფს, რომელიც
ზედამხედველობასა და მხარდაჭერას უწევს წევრ სახელმწიფოთა საქმიანობას. ჯგუფი მიზნად
ისახავს მიგრაციის მართვის ახალი ინსტრუმენტების შემუშავებასაც, რომლებსაც მნიშვნელოვანი
გავლენის მოხდენა შეუძლია ეროვნულ კანონმდებლობაზე.

2000 წლის აქტი იმიგრაციის შესახებ
ეს დოკუმენტი და N. 557/2011 სამეფო დადგენილება მთავარი ნორმატიული აქტებია, რომლებიც
არეგულირებს მესამე ქვეყნის მოქალაქეთა სტატუსს ესპანეთში.
სხვა მნიშვნელოვან დოკუმენტებს შორის აღსანიშნავია 2009 წლის აქტი თავშესაფრის შესახებ
და ესპანეთის სამოქალაქო კოდექსი. არსებობს რეგიონული ნორმატიული აქტებიც.
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1.2. ესპანეთის კონსტიტუცია და კანონმდებლობა უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა
შესახებ
ესპანეთის 1978 წლის კონსტიტუცია აღიარებს რიგ ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს,
მაგრამ 13 (1) მუხლი ზოგიერთი მათგანის ცნობისა და გავრცობის საშუალებას უტოვებს
საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა და საკანონმდებლო რეგულაციებს. საგულისხმოა, რომ
ზოგიერთ კონსტიტუციურ უფლებაზე უცხოელთა წვდომის განხილვისას, საჭირო გახდა
საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტების მოშველიება N.115/1987 გადაწყვეტილებიდან. ეს
გადაწყვეტილება მიემართებოდა 1985 წლის აქტის დებულებებს (ორგანული კანონი N. 7/1985)
და მიუთითებდა, რომ ზოგიერთი ძირითადი უფლება, რომლებიც უკავშირდება ადამიანის
მდგომარეობასა და ღირსებას, არ შეიძლება გავრცელდეს მხოლოდ ესპანეთის მოქალაქეებზე,
ან კანონიერად მობინადრე უცხოელებზე. ამჟამად, 2000 წლის აქტი იმიგრაციის შესახებ
(ორგანული კანონი N. 4/2000 ესპანეთში უცხოელთა უფლებებისა და თავისუფლებების და მათი
სოციალური ინტეგრაციის შესახებ და ამ კანონის ცვლილებები შემდეგი ორგანული აქტების
საფუძველზე: N. 8/2000, N. 11/2003, N. 14/2003 და N. 12/2009) მთავარი მოქმედი საკანონმდებლო
ინსტრუმენტია, რომელიც არეგულირებს მიგრაციას ესპანეთში.
მოკლედ რომ შევაჯამოთ, 2000 წლის აქტმა იმიგრაციის შესახებ მნიშვნელოვანი ელემენტები
შეიტანა ესპანეთის მიგრაციის სისტემაში. ისინი დეტალურად გაწერილია N. 557/2011 სამეფო
დადგენილებით, ამ აქტის დანერგვის წესებთან ერთად. მაგალითად, აქტის მეშვეობით:

þ

განისაზღვრა უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა უფლებებისა და თავისუფლებების დეტალური
სია ესპანეთში სტატუსის მიხედვით (რეგულარული იქნება თუ არარეგულარული), მათ
შორის, ოჯახთან გაერთიანებული პირებისთვის;

þ

შემუშავდა ნორმატიული განმარტება სოციალური
ინსტრუმენტების უკეთესი კონცეპტუალიზაციისთვის;

þ

დადგინდა მეტი მოქნილობა უცხოელთა დასაქმების მხრივ, რომელიც
ითვალისწინებს მეწარმეთა და მცირე დამსაქმებელთა საჭიროებებს;

þ

შემოღებულია მუდმივი რეგულარიზაციის სქემა არალეგალი უცხოელებისთვის,
რომელთაც მიაღწიეს ტერიტორიაზე ცხოვრების კონკრეტულ დონეს და მიიღეს სამუშაო
შეთავაზება;

þ

გაფართოვდა უცხოელთა იმიგრაციის პროცედურული გარანტიები, განსაკუთრებით,
იმ ინსტრუმენტებთან მიმართებით, რომლებიც ზღუდავს უცხოელთა უფლებებს (მაგ.:
დაბრუნების პროცედურები (expulsión));

þ

შეიქმნა რიგი სათათბირო ორგანოები და ავტონომიურ
მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობის ახალი მექანიზმები;

þ

გამარტივდა ოჯახთან გაერთიანებული არასრულწლოვნებისა და მეუღლეების წვდომა
შრომის ბაზარზე;

þ
þ

ოჯახთან გაერთიანება გავრცელდა de facto წყვილებზე;

þ

განისაზღვრა
პასუხისმგებლობა
რეგისტრაციისას
მოტყუებისა
და
მცდარი
ინფორმაციის წარდგენისთვის (იმიგრაციის ბენეფიტების მისაღებად, ასევე, de facto
ოჯახთან გასაერთიანებლად);

þ

შემოღებულია ნებაყოფლობითი დაბრუნება, თუმცა დაკავების ცენტრებში დაკავების
ვადა გაიზარდა 60 დღემდე.

ინტეგრაციისა

და

მისი
მეტად

რეგიონებსა

და

შრომითი ბინადრობის ნებართვის ნამდვილობის წინაპირობად დადგინდა სოციალური
დაცვის სისტემაში რეგისტრაცია;

იმიგრაციის აქტისა და N. 557/2011 სამეფო დადგენილების გარდა, არსებობს სხვა რელევანტური
საკანონმდებლო დოკუმენტებიც, რომლებიც ვრცელდება ლტოლვილებზე (მაგ.: 2009 წლის
აქტი თავშესაფრის შესახებ და ესპანეთის სამოქალაქო კოდექსი, რომელიც არეგულირებს
ნატურალიზაციის პროცესს). ამასთანავე, რეგიონული ადმინისტრაცია (Comunidades Autónomas)
უფლებამოსილი ორგანოა სოციალური სერვისებისა თუ დაცვის, ასევე, მიგრანტთა სოციალური

15

ინტეგრაციის საკითხებში. შესაბამისად, მას სათანადო ამოცანები განესაზღვრება ისეთი
სამართლებრივი პროცედურების დროს, როგორიცაა ოჯახთან გაერთიანება, ან ზოგიერთი
ნებართვის ვადის გაგრძელება. ამ მხრივ, რეგიონული კანონმდებლობაც რელევანტურია:
მაგალითად, 2010 წლის კატალონიის აქტი მიგრანტთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის
შესახებ და მასთან დაკავშირებული 150/2014 დადგენილება არეგულირებს ინტეგრაციისა
და საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საკითხებს. ამ საკითხების მხარდასაჭერად შექმნილია
კატალონიის რეგიონული სერვისებიც.

თავი 2. ნათესაური კავშირი ევროკავშირის მოქალაქესთან;
ევროკავშირის ტერიტორიაზე თავისუფალი გადაადგილების,
მუშაობისა და ცხოვრების უფლების სხვა ბენეფიციარები

2.1. ევროკავშირის მოქალაქეებისა და მათი ოჯახის წევრების ესპანეთში
შესვლის, ბინადრობის, მუშაობისა და გადაადგილების თავისუფლება
ევროკავშირის სადამფუძნებლო ხელშეკრულებები აღიარებს გაერთიანების თითოეული
მოქალაქის თავისუფლებას, გადაადგილდეს და იცხოვროს წევრი სახელმწიფოების
ტერიტორიაზე, ხელშეკრულებით განსაზღვრული შეზღუდვებისა თუ პირობების, ასევე, მის
შესასრულებლად მიღებული აქტების შესაბამისად.
როგორც შესავალში აღინიშნა, საქართველოს მოქალაქეები არ სარგებლობენ ევროკავშირის
მოქალაქის უფლებით, თუკი არ აქვთ წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეობა, მაგრამ როცა
საქართველოს მოქალაქე ევროკავშირის მოქალაქის ოჯახის წევრია, მას შეუძლია სარგებლობა
ამ სტატუსით/რეჟიმით: გაერთიანების კანონმდებლობით, ევროკავშირის მოქალაქის უფლებები
ვრცელდება მისი ოჯახის წევრებზეც, თუკი ამ მოქალაქეს შეუძლია, თავისუფლად გადაადგილდეს
თავისი მოქალაქეობის ქვეყნიდან ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოში.
სახელმწიფოში ევროკავშირის
მოქალაქეს, რომელიც სარგებლობს გადაადგილების თავისუფლებით, დაქირავებული თუ
თვითდასაქმებული პირის სტატუსის მიუხედავად, აქვს უფლება, ახლდეს ოჯახის წევრი, მათ
შორის, საქმიანობის დასრულების შემდეგაც.

ევროკავშირის მოქალაქეები და მათი ოჯახის წევრები სარგებლობენ
ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში გადაადგილების თავისუფლებით
ევროკავშირის (ან EEE-ის) მოქალაქეს, რომელიც სარგებლობს თავისუფალი გადაადგილების
უფლებით, შეუძლია, თან ახლდეს ოჯახის წევრი, 2004/38/EC დირექტივისა და ესპანეთის 240/2007
სამეფო დადგენილების (რომლის საფუძველზეც ეს დირექტივა გადატანილია ესპანეთის
სამართლებრივ სისტემაში) მიხედვით.

ევროკავშირის სამართლის მიზნებისთვის, გადაადგილება და ოჯახის წევრებთან გაერთიანება
უნდა ეყრდნობოდეს თავისუფლებისა და თანასწორობის პრინციპებს, რომლებიც აუცილებელია
თავისუფალი გადაადგილების უფლებით ეფექტიანი სარგებლობისთვის. ეს მრავალგზის
აღუნიშნავს ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოსაც, მაგალითად, Carpenter-ის
8
გადაწყვეტილებაში, სადაც განმარტება გააკეთა მოქალაქის ოჯახის წევრთა სასარგებლოდ
და გაიზიარა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ ECHR-ის გამოყენებისას
დადგენილი სტანდარტები. მსგავსად, ევროკავშირთან დადებული საერთაშორისო შეთანხმებების
საფუძველზე, ზოგიერთი სახელმწიფოს, კერძოდ, ევროპის ეკონომიკური ზონის წევრი (EEA)
ქვეყნების მოქალაქეები, სარგებლობენ ევროკავშირის მოქალაქის მსგავსი უფლებებით.
8. 11 ივლისის გადაწყვეტილება, 2002, C-60/00.
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შესაბამისად, ამ მიზნებისთვის შესაძლებელია მათი განხილვა „ევროკავშირის მოქალაქის
თანასწორად“, ვისი ოჯახის წევრებიც ისარგებლებენ ევროკავშირის რეჟიმით. ევროკავშირში
გადაადგილების თავისუფლება ასევე ვრცელდება ისლანდიის, ლიხტენშტაინის, ნორვეგიისა და
შვეიცარიის მოქალაქეებზეც. მსგავსი რეჟიმი გამოიყენება შვეიცარიის მოქალაქეებისთვისაც,
რომელთაც უარი თქვეს EEA-ის წევრობაზე.9
ევროკავშირის სამართალი გადაადგილების თავისუფლებას აღიარებს იმ პირებთან
მიმართებითაც, რომლებსაც განსაზღვრავს ხელშეკრულება ევროკავშირის ფუნქციონირების
შესახებ (TFEU), კერძოდ, მისი 21-ე მუხლი (იგი კრძალავს ეროვნების ნიშნით დისკრიმინაციას).
თავისუფალი გადაადგილება იქცა ევროკავშირის მოქალაქეთა სტატუსის განმსაზღვრელ ერთერთ ფაქტორად, რაც აღიარებულია TFEU-ის მე-20 მუხლით. გადაადგილების თავისუფლება
განვითარდა ეკონომიკური თავისუფლებების სფეროში და ასევე მოიცვა მუშახელის
თავისუფალი გადაადგილება, დაფუძნების უფლება და მომსახურების თავისუფლება.
ევროკავშირის ხელშეკრულებები კრძალავს ეროვნების ნიშნით დისკრიმინაციას. შესაბამისად,
მართლმსაჯულების სასამართლომ თავიდანვე ცხადად დაადგინა, რომ ევროკავშირის
მოქალაქეებზე არ ვრცელდება წევრ სახელმწიფოთა იმიგრაციის წესები. ევროკავშირის
თავისუფალი გადაადგილების რეჟიმს არეგულირებს 2004 წლის 29 აპრილის 2004/38/
EC დირექტივა ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს შესახებ. ეს დოკუმენტი აწესებს წევრი
სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შესვლა-გამოსვლის უფლებას და უკავშირდება (EEC) 1612/68
რეგულაციას, ასევე, რამდენიმე სხვა დირექტივას, რომლებიც დეტალურად განსაზღვრავს ამ
უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებს. დირექტივა ესპანეთის სამართლებრივ სისტემაში
გადატანილია 240/2008 სამეფო დადგენილებით (16 თებერვალი), რომელიც შეეხება
ევროკავშირისა და ევროპის ეკონომიკური ზონის წევრ სხვა სახელმწიფოთა მოქალაქეების
შესვლას, თავისუფალ გადაადგილებასა და ბინადრობას ესპანეთში.10 ორივე აქტი აღიარებს
ევროკავშირის მოქალაქეებისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებებს: თავისუფლად იმოგზაურონ,
შევიდნენ და დარჩნენ ნებისმიერი წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, სამ თვემდე ვადით
(შესვლისა და ყოფნის უფლება); კონკრეტული პირობებით იმყოფებოდნენ 5 თვემდე ვადით
(ბინადრობის უფლება); ასევე, დამკვიდრდნენ და მუდმივად იცხოვრონ (მუდმივი ბინადრობის
უფლება). თუმცა, აღნიშნული აქტები განსაზღვრავს ამ უფლებებით სარგებლობის პირობებსა და
გარემოებებსაც, რომელთა საფუძველზეც წევრ სახელმწიფოებს შეუძლიათ, არ დააკმაყოფილონ
ბინადრობის მოთხოვნა და საერთოდაც დააბრუნონ ამ უფლებათა ბენეფიციარი ევროკავშირის
მოქალაქე ან მისი ოჯახის წევრი.
მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით, შესვლისა და ყოფნის უფლებით სარგებლობა შეუძლიათ
ევროკავშირის მოქალაქის შემდეგ ოჯახის წევრებს: მეუღლე, რეგისტრირებული პარტნიორი
(თუ ამ ინსტიტუტს მასპინძელი წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობა ქორწინების ტოლფასად
ეპყრობა); დამოკიდებული მცირეწლოვნები; ამ პირისა და მისი მეუღლის ან რეგისტრირებული
პარტნიორის აღმავალი ხაზის პირდაპირი ნათესავები. როგორც ვხედავთ, ეს მუხლი
ითვალისწინებს „ოჯახის წევრის“ კონცეფციის საკმაოდ ფართო განმარტებას, რომელიც მოიცავს
რეგისტრირებულ პარტნიორს, პირდაპირი ხაზის 21 წლამდე შთამომავლებს ან აღმავალი
ხაზის პირდაპირ ნათესავებს, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან მათზე. მართლმსაჯულების
სასამართლოს აზრით, „დამოკიდებული“ ოჯახის წევრის სტატუსი განისაზღვრება ფაქტობრივი
გარემოებების მიხედვით: კერძოდ, შეუძლია თუ არა გადაადგილების თავისუფლებით მოსარგებლე
ევროკავშირის მოქალაქეს ან მის მეუღლეს ოჯახის ამ წევრის უზრუნველყოფა აუცილებელი
საარსებო რესურსებით (იხ. Lebon-ის ან Zhu and Chen-ის გადაწყვეტილებები11). მეუღლის
აღმავალი ხაზის ნათესავების დამოკიდებულება ევროკავშირის მოქალაქეზე მასპინძელმა
წევრმა სახელმწიფომ უნდა შეაფასოს მათი ეკონომიკური და სოციალური გარემოებების
გათვალისწინებით — კერძოდ, შეუძლიათ თუ არა ამ პირებს თავიანთი საბაზისო საჭიროებების
დაკმაყოფილება. იმ დროისთვის, როცა ისინი ითხოვენ ევროკავშირის მოქალაქესთან
გაერთიანებას, მატერიალური მხარდაჭერის მოთხოვნა ვრცელდება პირის ან აღმავალი
ხაზის ნათესავების წარმოშობის ქვეყანაზე (Yunying Jia12 -ის გადაწყვეტილება). ევროკავშირის
9. თუ TFEU-ის 50-ე მუხლის პროცედურის („ბრექსითი“) შედეგად მიიღწევა შეთანხმება, გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქეებმაც
ისარგებლონ მსგავსი რეჟიმით. ამ გზამკვლევის მომზადების დროისათვის, გაერთიანებული სამეფოს მომავალი სტატუსი ევროკავშირში
კვლავ ბუნდოვანია.
მოგვიანებით შეიცვალა 1161/2009 (10 ივლისი) სამეფო დადგენილებით და უზენაესი სასამართლოს 2010 წლის 1 ივნისის
გადაწყვეტილებით, ასევე, 2011 წლის 18 ნოემბრის 1710/2011 სამეფო დადგენილებით.
10. მოგვიანებით შეიცვალა 1161/2009 (10 ივლისი) სამეფო დადგენილებით და უზენაესი სასამართლოს 2010 წლის 1 ივნისის
გადაწყვეტილებით, ასევე, 2011 წლის 18 ნოემბრის 1710/2011 სამეფო დადგენილებით.
11. სასამართლოს 1987 წლის 18 ივნისის გადაწყვეტილება, Lebon C-316/85; სასამართლოს 2004 წლის 19 ოქტომბრის გადაწყვეტილება
(დიდი პალატა), Zhu and Chen C-200/02.
12. სასამართლოს 2007 წლის 9 იანვრის გადაწყვეტილება (დიდი პალატა), Yunying Jia v Migrationsverket, C-1/05.
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მართლმსაჯულების სასამართლოს მიხედვით, არ არის აუცილებელი, დადგინდეს, რატომ აირჩია
დაინტერესებულმა პირმა საარსებო უზრუნველყოფის ეს გზა, ან დაისვას კითხვა, შეუძლია თუ
არა მას საკუთარი საჭიროებების დაკმაყოფილება ანაზღაურებადი საქმიანობის შედეგად. N.
557/2011 სამეფო დადგენილების 23-ე დამატებითი დებულება აფართოებს ბენეფიციართა წრეს
— კერძოდ, „4/2000 ორგანული კანონის (...) და მისი დებულებების შესაბამისად, განსაკუთრებული
გარემოებებისას, უფლებამოსილმა ორგანოებმა უნდა გაამარტივონ ბინადრობის ვიზის ან,
საჭიროებისამებრ, ნებართვის გაცემა იმ პირებზე, რომლებსაც არ ითვალისწინებს 240/2007
სამეფო დადგენილების მე-2 მუხლი (...). ამ მხრივ, საგულისხმოა, რომ არსებობს შესვლისა
და ყოფნის „გამარტივების“ ვალდებულება დამოკიდებულ ოჯახის წევრებსა და სტაბილურ
პარტნიორთან მიმართებით. ეს ზომა აფართოებს ევროკავშირის რეჟიმის პერსონალური
გავრცელების ფარგლებს, უმეტესწილად იმ პირთა მასპინძლობით, რომლებიც კვლავაც
ეკონომიკურ იმიგრანტებად მიიჩნევიან და არ აქვთ გამოკვეთილი ოჯახური კავშირები. საბჭოს
2001 წლის 15 მარტის 539/2001 (EC) რეგულაციის მიხედვით, წევრი სახელმწიფოს არამოქალაქე
პირის ოჯახის წევრებს, რომელთაც აქვთ სხვა წევრი სახელმწიფოს ბინადრობის ნებართვა, არ
მოეთხოვებათ შესვლისთვის საჭირო ვიზა.
თუ ბინადრობის ვადა სამ თვეს აჭარბებს, ევროკავშირის მოქალაქის ოჯახის წევრებზე,
რომლებიც არიან მესამე ქვეყნის მოქალაქეები, წევრი სახელმწიფოები გასცემენ ბინადრობის
მოწმობას. თუ პირი არ მიმართავს შესაბამის ორგანოს მოწმობის მისაღებად, მას შეიძლება
მოწმობას
დაეკისროს პროპორციული, არადისკრიმინაციული სანქციები. როცა ევროკავშირის მოქალაქის
ოჯახის წევრები არ არიან წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეები, ბინადრობის აღიარებისათვის,
მათზე გაიცემა „ევროკავშირის მოქალაქის ოჯახის წევრის ბინადრობის მოწმობა“, განაცხადის
შეტანიდან არაუგვიანეს სამ თვეში (240/2007 სამეფო დადგენილების 8(4) მუხლის მიხედვით,
„დაუყოვნებლივ გაიცემა ქვითარი მოწმობაზე განაცხადის წარდგენის დასადასტურებლად,
რომელიც, მოწმობის უფასოდ მიღებამდე, საკმარის მტკიცებულებად მიიჩნევა ქვეყანაში პირის
ლეგალურად ყოფნისათვის“; ამასთან, 12(2) მუხლის მიხედვით, ეს „გავლენას არ მოახდენს
დაინტერესებული პირის დროებით ყოფნაზე ესპანეთში, ან მისი საქმიანობის განვითარებაზე“).
დირექტივა განსაზღვრავს სახელმწიფოების მიერ მისაღებ კონკრეტულ ზომებს, რომ
უზრუნველყონ ევროკავშირის მოქალაქის ნათესავების ბინადრობის უფლება ევროკავშირის
მოქალაქის გარდაცვალების, მასთან განქორწინების, ან ქორწინების/რეგისტრირებული
პარტნიორობის გაუქმების შემთხვევაში (მეტი ინფორმაციისთვის იხ. 240/2007 სამეფო
დადგენილების მე-9 მუხლი). ამ მხრივ, წევრმა სახელმწიფომ არ უნდა დააწესოს არასათანადო
შეზღუდვები ევროკავშირის მოქალაქის ნათესავის ბინადრობის უფლებაზე (თავისუფალი
შესვლისა და ყოფნისთვის დადგენილი თავდაპირველი სამთვიანი ვადის გარდა). „არასათანადო“
გულისხმობს, რომ მოთხოვნები არაპროპორციულად არ ზღუდავდეს ევროკავშირის მოქალაქეს
ან მისი ოჯახის წევრს ბინადრობის უფლებით სარგებლობაში. თუმცა, დირექტივა ბინადრობის
უფლების ბენეფიციარებს არ აძლევს საშუალებას, რომ მასპინძელი წევრი სახელმწიფოსთვის
ზედმეტ ტვირთად იქცნენ სოციალური დახმარების თვალსაზრისით. ამ მიზეზით, ევროკავშირის
მოქალაქეებისა და მათი ოჯახის წევრების ბინადრობის უფლებაზე ვრცელდება გარკვეული
შეზღუდვები.

ევროკავშირის მოქალაქეთა შესვლის, ბინადრობისა და მუშაობის უფლება
წევრ სახელმწიფოში
ევროკავშირის მოქალაქეებისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებაა: თავისუფლად იმოგზაურონ,
შევიდნენ და დარჩნენ ნებისმიერი წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე სამ თვემდე ვადით
(შესვლისა და ყოფნის უფლება);
კონკრეტული პირობებით იმყოფებოდნენ 5 თვემდე ვადით (ბინადრობის უფლება);
ან იცხოვრონ მუდმივად (მუდმივი ბინადრობის უფლება).

2004/38/EC დირექტივის 7(2) მუხლით, სხვა წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე სამ თვეზე მეტხანს
ბინადრობის უფლება — აღიარებული ევროკავშირის ყველა მოქალაქისათვის — ვრცელდება
მესამე ქვეყნის მოქალაქე ოჯახის წევრზეც, რომელიც თან ახლავს ევროკავშირის მოქალაქეს
საზღვრის გადაკვეთისას, ან ხვდება მას წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. ამ მიზნებისთვის,
ევროკავშირის მოქალაქემ უნდა დააკმაყოფილოს 7(1) მუხლით განსაზღვრული რიგი პირობები.
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და ბოლოს, საჯარო წესრიგის, უსაფრთხოების ან ჯანდაცვის (თუმცა არა ეკონომიკური)
მიზნებიდან გამომდინარე, 27-ე მუხლი წევრ სახელმწიფოებს შესაძლებლობას აძლევს,
შეზღუდონ ევროკავშირის მოქალაქის ან მისი ოჯახის წევრის გადაადგილებისა და ბინადრობის
თავისუფლება. ამგვარი ზომები უნდა იცავდეს პროპორციულობის პრინციპს და ექსკლუზიურად
ეფუძნებოდეს დაინტერესებული პირის ქცევას. ნასამართლობა, თავისთავად, არ არის ამ
ზომების მიღების მიზეზი: დაინტერესებული პირის ქცევა უნდა ქმნიდეს რეალურ, იმწუთიერ და
საკმარისად სერიოზულ საფრთხეს, რომელიც გავლენას ახდენს საზოგადოების ფუნდამენტურ
ინტერესებზე. რაც შეეხება საჯარო ჯანდაცვას, ამ მხრივ შეზღუდვების დაწესება ევროკავშირის
მოქალაქეებისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებებზე შესაძლებელია მხოლოდ იმ ეპიდემიური,
ინფექციური ან პარაზიტული დაავადებების შემთხვევაში, რომლებსაც განსაზღვრავს ჯანდაცვის
მსოფლიო ორგანიზაცია. თუმცა, აღნიშნული ზომები უნდა ვრცელდებოდეს შესაბამისი ქვეყნის
მოქალაქეებზეც, რომლებსაც მსგავსი დაავადება აქვთ.
ესპანეთში 5-წლიანი უწყვეტი ბინადრობის შემდეგ, ევროკავშირის მოქალაქე — ასევე, მისი
ოჯახის წევრი — იძენს ქვეყანაში მუდმივი ბინადრობის უფლებას. ეს უფლება არ წარმოიშობა, თუ
5-წლის განმავლობაში მოქალაქე ან მისი ოჯახის წევრი 24 თვეს გაატარებენ შესაბამისი წევრი
სახელმწიფოს გარეთ. მუდმივი ბინადრობის ნებართვა ავტომატურად ახლდება 10 წელიწადში
ერთხელ. 5-წლიანი პერიოდები შეიძლება შემცირდეს პროფესიული უბედური შემთხვევის ან
ავადმყოფობის დროს, საპენსიო ასაკის მიღწევისას, პენსიაზე ნაადრევი გასვლის ცალკეული
პირობების არსებობისას და ა.შ.
საჯარო წესრიგის, უშიშროების ან ჯანდაცვის მიზნებიდან გამომდინარე (მაგრამ არავითარ
შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ეკონომიკური მიზეზებით), ევროკავშირის ნებისმიერ
მოქალაქეს ან მისი ოჯახის წევრს შეიძლება შეეხოს მასპინძელი სახელმწიფოს ტერიტორიიდან
დაბრუნების პროცედურა (expulsión). დაბრუნების ბრძანება უნდა გაიცეს ევროკავშირის
მოქალაქის ქცევის საფუძველზე, იმ პირობით, რომ საკმარისად რეალურ და სერიოზულ საფრთხეს
უქმნის მასპინძელი სახელმწიფოს ფუნდამენტურ ინტერესებს. გადაწყვეტილების მიღებისას,
ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ამგვარი ზომა მოითხოვს პროპორციულობის
გულმოდგინე შეფასებას და წინა ნასამართლობა ავტომატურად არ ამართლებს გაძევებას.
დაბრუნების დასასაბუთებლად ასევე არ კმარა: (ა) იმ დოკუმენტის ვადის ამოწურვა, რომლის
საფუძველზეც დაინტერესებულმა მხარემ ქვეყანაში შესვლა შეძლო; და (ბ) ფაქტი, რომ მოქალაქე
ან მისი ოჯახის წევრი დამოკიდებულია სოციალურ სერვისებზე. წევრმა სახელმწიფომ უნდა
შეაფასოს ისეთი საკითხები, როგორიცაა ბინადრობის პერიოდი, პირის ასაკი, ჯანმრთელობა,
სოციალური ინტეგრაციის დონე, ოჯახური მდგომარეობა მასპინძელ სახელმწიფოში და კავშირი
წარმოშობის ქვეყანასთან.
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თავი 3. იმიგრანტთა და თავშესაფრის მაძიებელთა
უფლებები და თავისუფლებები

3.1. იმიგრანტთა და თავშესაფრის მაძიებელთა უფლებები და
თავისუფლებები ესპანეთში
ესპანეთში უცხოელთა წვდომა კონსტიტუციურ უფლებებსა და თავისუფლებებზე საკმაოდ
ბუნდოვნად არის განსაზღვრული კონსტიტუციის მე-13 მუხლში. შესაბამისად, კანონმდებელმა
ეს უფლებები დააზუსტა და განავრცო საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან სათანადო
კონტროლით. 13
კონსტიტუცია უცხოელებისთვის გამორიცხავს ცალკეულ პოლიტიკურ უფლებებს,
უფლებებს როგორიცაა
ხმის მიცემა (ეს არ ვრცელდება მუნიციპალურ არჩევნებზე, თუ პირის წარმოშობის ქვეყანაში
არსებული სისტემა აღიარებს ესპანეთის მოქალაქეთა ხმებს), ასევე, საჯარო მოხელედ მუშაობა.
სხვა, განსაკუთრებით, ლათინოამერიკული ქვეყნებისგან განსხვავებით, საქართველოს
მოქალაქეებს არ აქვთ მუნიციპალურ არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება, ვინაიდან არ არსებობს
შესაბამისი საერთაშორისო შეთანხმება საქართველოსა და ესპანეთს შორის. რაც შეეხება
ზოგიერთ სხვა უფლებას, რომლებიც უკავშირდება პოლიტიკურ საქმიანობას (მაგ.: შეკრების,
გაერთიანებისა და დემონსტრაციის თავისუფლებები), საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნით,
სამივე მათგანი, ესპანელთა თანაბარი პირობებით, აღიარებული უნდა იყოს უცხოელთა
შემთხვევაშიც, რეგულარული/არარეგულარული მიგრანტის სტატუსის მიუხედავად. სამოქალაქო
და პოლიტიკურ უფლებებზე შეზღუდული წვდომის საპირწონედ, უცხოელებს შეუძლიათ
სარგებლობა ზოგიერთი სოციალური უფლებით და პროცედურულ უფლებათა ფართო სპექტრით.
უფლებაზე რომლებსაც ესპანეთის
ყველა უცხოელს აქვს წვდომა რამდენიმე სოციალურ უფლებაზე,
კონსტიტუცია ფუნდამენტურად მიიჩნევს. ესენია: გაფიცვის, პროფესიულ კავშირში გაერთიანებისა
და განათლების უფლებები, რომლებიც განიმარტა საკონსტიტუციო სასამართლოს N. 236/2007
გადაწყვეტილებით. ამ გადაწყვეტილებაში სასამართლომ დაადგინა, რომ არარეგულარულ
უცხოელებს ჰქონდათ გაფიცვისა და პროფესიულ კავშირში გაერთიანების კონსტიტუციური
უფლება, ვინაიდან ეს არსებითი მექანიზმია უკეთესი სამუშაო პირობების მოსაპოვებლად.
18 წლამდე უცხოელებს უნდა ჰქონდეთ წვდომა ყველა რეგულირებულ (დაწყებითი, ESO,
ბაკალავრიატი და FP) და არარეგულირებულ (პირველადი პროფესიული კვალიფიკაციის
პროგრამები და ა.შ.) საგანმანათლებლო დონეზე. 2000 წლის აქტი იმიგრაციის შესახებ ასევე
აღიარებს არასრულწლოვანთა უფლებას, ჰქონდეთ წვდომა ყველა სტიპენდიასა და სასკოლო
სერტიფიკატზე, ასევე, სოციალური დაცვისა თუ ჯანდაცვის სერვისებზე. სრულწლოვან პირებს
განათლებასა და სოციალურ ბენეფიტებზე წვდომა ესპანელთა თანაბარი პირობებით მიენიჭებათ
მხოლოდ რეგულარული რეზიდენტობის შემთხვევაში. ჯანდაცვის სერვისები — სასწრაფო
გადაუდებელი ინტერვენციების ან, ქალების შემთხვევაში, ორსულობასთან დაკავშირებული
სამედიცინო დახმარების გარდა — მოითხოვს წინასწარ რეგისტრაციას მუნიციპალურ ცენზში.
2012 წელს, მთავრობის საკანონმდებლო აქტით, ამ სფეროში შეზღუდვები დაწესდა, რაც
დასაბუთებული იყო ეკონომიკური კრიზისით; თუმცა, 2018 წლის ივლისში გატარებული სასწრაფო
საკანონმდებლო რეფორმით, ხელახლა დადგინდა არარეგულარულ იმიგრანტთა წვდომა
საჯარო ჯანდაცვის სისტემაზე. რაც შეეხება საჯარო დახმარებას საცხოვრებლით უზრუნველყოფის
სფეროში, იმიგრაციის აქტის მე-13 მუხლით, ეს უფლება აღიარებულია მხოლოდ რეზიდენტი
უცხოელებისთვის, რომლებიც 5 წელზე მეტია ესპანეთში ბინადრობენ. ადმინისტრაციებს
შეუძლიათ საცხოვრებლით უზრუნველყოფის შეზღუდვა დროებითი რეზიდენტებისთვის.

13. მოვიხმოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებათაგან ორი: N. 115/87 (7 ივლისი) და N. 236/2007
(7 ნოემბერი).
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კონსტიტუცია და 2000 წლის აქტი იმიგრაციის შესახებ ადგენს რიგ უმნიშვნელოვანეს
პროცედურულ უფლებებს.
უფლებებს
ეფექტიან სასამართლო დაცვაზე წვდომა საკონსტიტუციო
სასამართლომ დაადასტურა გადაწყვეტილებაში N. 115/1987. ყველა ადმინისტრაციული
საქმიანობა ექვემდებარება ადმინისტრაციულ ან/და სასამართლო გასაჩივრებას, თუმცა
ტურისტული და სამუშაო ვიზის შემთხვევაში, საჯარო ადმინისტრაცია სარგებლობს უფრო ფართო
პროცესუალური დისკრეციით. მეორე მხრივ, უცხოელებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული
გადაწყვეტილებები სათანადოდ უნდა იყოს დასაბუთებული. მათ შესაბამისი შეტყობინებაც
უნდა გაეგზავნოთ, განსაკუთრებით, თუ გადაწყვეტილება შემზღუდველი ან სადამსჯელოა.
იმიგრაციის აქტის მე-20 მუხლი მოიცავს სამართლებრივი დახმარების გარანტიებს, როგორც
ადმინისტრაციულ, ისე სასამართლო წარმოებაში. ისინი ვრცელდება ყველა (როგორც
ლეგალურად, ისე არალეგალურად მცხოვრებ) უცხოელზე, რომლებიც ჩართულნი არიან
დაბრუნების პროცედურაში (შესვლაზე უარის თქმა და სავალდებულო დეპორტაციის ბრძანება,
დაჩქარებული გაძევება ან დაბრუნება). ეს უფლება მოიცავს რჩევას ან მხარდაჭერას იურიდიული
კონსულტანტის ან ადვოკატისგან, რომელსაც შეუძლია, სარჩელი შეიტანოს უცხოელის
უფლებათა დასაცავად, უფასო სამართლებრივი დახმარების აქტის საფუძველზე.14

უცხოელთა პოლიტიკური, სოციალური და პროცედურული უფლებები
ტრადიციულ სამოქალაქო უფლებათა უმეტესობა აღიარებულია უცხოელთა შემთხვევაშიც.
სოციალური უფლებები უმეტესწილად აქვთ რეგულარულ რეზიდენტებსა და არასრულწლოვნებს,
თუმცა მინიმალური სოციალური დაცვა ენიჭებათ არარეგულარულ იმიგრანტებსაც. ფართოდ
აღიარებულია გასაჩივრებისა და სამართლებრივ დამცველზე წვდომის უფლება.
პოლიტიკური უფლებები შეზღუდულია. საქართველოს მოქალაქეებს არ აქვთ ხმის მიცემის ან
საჯარო სამსახურზე წვდომის უფლება ესპანეთში.

3.2. თანასწორობის პრინციპი, დისკრიმინაციის აკრძალვა და მისი
ფარგლები
2000 წლის აქტი იმიგრაციის შესახებ ითვალისწინებს დისკრიმინაციის საკონსტიტუციო
აკრძალვას და ჩამოთვლის დისკრიმინაციული ქცევის აკრძალულ და დასჯად მაგალითებს.
23-ე მუხლი დისკრიმინაციად განიხილავს ნებისმიერ ქმედებას, რომელიც: პირდაპირ თუ
ირიბად გულისხმობს უცხოელის განსხვავებას, გამორიცხვასა და შეზღუდვას; უპირატესობას
ანიჭებს პირს რასის, კანის ფერის, წარმომავლობის, ეროვნული თუ ეთნიკური წარმოშობის,
მოსაზრებებისა და რელიგიის ნიშნით; მიზნად ისახავს/იწვევს ადამიანის უფლებებისა და
ძირითადი თავისუფლებების თანასწორად აღიარება-გამოყენების გაუქმებას ან შეზღუდვას
პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ თუ კულტურულ სფეროში.
დისკრიმინაციად მიიჩნევა მსგავსი ქმედებები სხვა ქვეყნის მოქალაქეთა მიმართ, უცხოელობის,
ასევე, კონკრეტული რასის, რელიგიის, ეთნოსისა თუ ეროვნებისადმი კუთვნილების ნიშნით.
ესენია:

þ

საჯარო ხელისუფლების/მოხელის ან საჯარო სამსახურზე პასუხისმგებელი პირის ისეთი
ქმედება/უმოქმედობა საკუთარი მოვალეობების შესრულებისას, რომელსაც კანონი
კრძალავს და დისკრიმინაციულად მიიჩნევს;

þ

ქმედებები, რომლებიც უცხოელისთვის უფრო მძიმე პირობებს აწესებს (ესპანეთის
მოქალაქეებთან შედარებით), ან აბრკოლებს საჯაროდ შეთავაზებული საქონლისა და
მომსახურების მიწოდებას;

þ

ცალკეულ პირთა ქმედებები, რომლებიც უცხოელი რეზიდენტებისთვის უკანონოდ
აწესებს შედარებით მძიმე პირობებს, ან ზღუდავს წვდომას სამუშაოსა თუ

14. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება N. 95/2003, 22 მაისი.

21

საცხოვრებელზე, განათლებაზე, პროფესიულ ტრენინგსა და სოციალურ/დახმარების
სერვისებზე;

þ

ყველა ქმედება/უმოქმედობა, რომლებიც ხელს უშლის ესპანეთში
მობინადრე უცხოელის კანონიერ ეკონომიკურ საქმიანობას.

ლეგალურად

და ბოლოს, ეს მუხლი განმარტავს პირდაპირ/ირიბ დისკრიმინაციას სამუშაო ადგილას:
ეს არის ნებისმიერი შეუსაბამო მოპყრობა, გამოწვეული ისეთი კრიტერიუმების დადგენით,
რომლებიც ზიანს აყენებს მუშახელს უცხოელობის, ასევე, კონკრეტული რასის, რელიგიის,
ეთნოსის ან ეროვნებისადმი კუთვნილების ნიშნით.

თავი 4. შესვლა და ყოფნა ესპანეთში

ბოლო ორ ათწლეულში ევროკავშირის კანონმდებლობა მეტწილად ფოკუსირდებოდა ყველა
წევრ სახელმწიფოში შესვლის კონტროლის ჰარმონიზებაზე. ამჟამად ძალისხმევა მიემართება
მსგავსი სტანდარტების მიღწევას წევრ სახელმწიფოთა შორის, იმის გათვალისწინებით, რომ
დისკრეციის ფართო ფარგლები მათ სწორედ აღსრულების ეტაპზე ენიჭებათ.
ევროკავშირის კანონმდებლობის, კერძოდ, შენგენის acquis-ის შესაბამისად,
მიგრაციის სისტემა მუშაობს სამ განსხვავებულ და თანმიმდევრულ დონეზე:

ესპანეთის

þ

პირველ დონეზე კონტროლის ფუნქციას ასრულებენ საზღვარგარეთ არსებული
საელჩოები ან/და საკონსულოები — ვიზის გაცემის პროცედურით, ანუ მოგზაურთა
შემოწმების მთავარი მექანიზმით;

þ

კონტროლის მეორე ეტაპს ახორციელებენ საზღვაო/საჰაერო სატრანსპორტო
კომპანიები — სამოგზაურო ბილეთის გაცემისას, რაც გულისხმობს ვინაობისა და
დოკუმენტაციის შემოწმებას;

þ

მესამე ეტაპს კი იმიგრაციის ოფიცრები უძღვებიან საზღვართან, ვიდრე ესპანეთის
ტერიტორიაზე შესვლის ნებართვას გასცემენ.

4.1. ლეგალური შესვლა
ესპანეთის ტერიტორიაზე უცხოელთა ყოფნა დამოკიდებულია კონკრეტულ პირობებზე,
რომელთაგან უპირველესი და უმნიშვნელოვანესია ლეგალური შესვლა ტერიტორიაზე. ამ
პირობის დარღვევის გამო, შესაძლოა, პირს საზღვართან უარი ეთქვას ესპანეთში შესვლაზე;
ასევე, უცხოელი გააძევონ ესპანეთის ტერიტორიიდან, თუკი უარს განაცხადებს დაბრუნებაზე
(2000 წლის აქტი იმიგრაციის შესახებ, მუხლი 60), ანდა შეეცდება სასაზღვრო კონტროლის
განმახორციელებლ პირთა მოტყუებას (ამავე აქტის 58(2) მუხლი). თუ უცხოელი უკვე შევიდა
არალეგალურად ესპანეთში და რჩება მის ტერიტორიაზე, მასზე ვრცელდება ე.წ. დაბრუნების
პროცედურა ქვეყანაში არალეგალური ყოფნისთვის (გაძევება იმიგრაციის აქტის 53(ა) და 57
მუხლების მიხედვით). ეს პროცედურა გაანალიზებულია გზამკვლევის მე-8 თავში.
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4.1.1. ვიზის მოპოვება ესპანეთის საელჩოში/საკონსულოში
ევროკავშირის ინსტიტუტებმა მიიღეს რიგი რეგულაციები, რომელთა მიზანია ევროკავშირის
გარეთ ვიზის გაცემისა და ევროკავშირში შესვლაზე კონტროლის წესების ჰარმონიზება. ეს
რეგულაციები, იმიგრაციის აქტთან ერთად, ევროკავშირის არამოქალაქე პირებისთვის ადგენს
ორეტაპიანი კონტროლის სისტემას:

þ

ესპანეთში
დაგეგმილი
ვიზიტის
ხანგრძლივობის
მიხედვით,
საჭიროებისას,
საქართველოს მოქალაქეებმა ვიზის მისაღებად უნდა მიმართონ ესპანეთის საელჩოს/
საკონსულოს (საგარეო საქმეთა სამინისტრო);

þ

ესპანეთში შესვლისას მათ შეიძლება მოეთხოვოთ საიდენტიფიკაციო დოკუმენტებისა
და, მოთხოვნისამებრ, ვიზის წარდგენა სასაზღვრო პოლიციის ოფიცრებისთვის
(შინაგან საქმეთა სამინისტრო).

ვიზა არის ადმინისტრაციული ავტორიზაცია, რომელიც საჭიროა საზღვარზე დასაშვებად (პორტი,
აეროპორტი, ტერიტორიული სასაზღვრო კონტროლი), რათა უცხოელს შეეძლოს ესპანეთის
ტერიტორიაზე შესვლა. ამრიგად, ვიზა არსებითი მოთხოვნაა, თუმცა არ კმარა ტერიტორიაზე
ლეგალური დაშვებისათვის. ვიზის წარდგენა, პასპორტთან/სამგზავრო დოკუმენტებსა და
სხვა საბუთებთან/დამატებით ინფორმაციასთან ერთად (კონკრეტული შემთხვევის მიხედვით),
სავალდებულოა იმ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, რომლებიც მსგავსი მოთხოვნისგან არ არიან
გათავისუფლებულნი.

საქართველოს მოქალაქეებს არ მოეთხოვებათ შენგენის მოკლევადიანი
ვიზა (შენგენის ვიზა)
ესპანეთის ტერიტორიაზე 6 თვის განმავლობაში 3 თვემდე ვადით ყოფნისთვის (მრავალჯერადი
შესვლისა და გამოსვლის უფლებით), საქართველოს მოქალაქეები გათავისუფლებულნი არიან
შენგენის მოკლევადიანი ვიზის მოპოვების ზოგადი ვალდებულებისგან. ეს განსაკუთრებულად
ეხება მოკლევადიან ვიზიტებს მეგობრებსა და ოჯახებთან, ასევე, მოგზაურობას, ტურიზმს და ა.შ.
უფრო ხანგრძლივად დასარჩენად, განსაკუთრებით, მუშაობის, სწავლის, ოჯახთან გაერთიანების,
ბინადრობისა და ა.შ. მიზნებით, კვლავ საჭიროა ვიზის მოპოვება.

საქართველოს მოქალაქეებს არ მოეთხოვებათ მოკლევადიანი ვიზა, თუკი ესპანეთში ყოფნას
ან მისი გავლით მოგზაურობას გეგმავენ არაუმეტეს სამი თვის ვადით, 6-თვიან პერიოდში
(რეგულაცია CE/539/2001). იმიგრაციის აქტის მე-7 მუხლის მიხედვით, მსგავსი რეჟიმი ვრცელდება
უცხოელებზე, რომლებიც ცალკეული ტიპის ოფიციალურ პასპორტს ფლობენ. არსებობს
სხვადასხვა სახის მოკლევადიანი ვიზა:

þ

სატრანზიტო — დანიშნულების ქვეყანაში ესპანეთის სახმელეთო საზღვრების, პორტის
ან აეროპორტის გავლით მოგზაურობისთვის;

þ

მოკლევადიანი — რომელიც იძლევა ესპანეთის ტერიტორიაზე 90 დღემდე ყოფნის
შესაძლებლობას ტურიზმის, ოჯახური, პირადი ან ბიზნესვიზიტის საფუძვლით.

უფრო ხანგრძლივი ვიზა — ბინადრობის, მუშაობის, ოჯახთან გაერთიანების, სწავლის,
პროფესიული ტრენინგის და ა.შ. მიზნებისთვის — პირადად უნდა მოსთხოვონ საელჩოს/
საკონსულოს15 სერვისებს. ვიზის ტიპის მიხედვით, საჭიროა ზოგიერთი სხვა დოკუმენტის
15. ესპანეთის საელჩო ანკარაში (თურქეთი) პასუხისმგებელია საქართველოს მოქალაქეებზე, დოკუმენტების გაცემასა და მასთან
დაკავშირებულ ნებისმიერ სხვა საკითხზე, (http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ANKARA/es/VivirenTurqu%C3%ADa(informaci%C3%B3nparaespa%C3%B1oles)/Paginas/Demarcaciones.aspx) ვიზის გაცემის გარდა, რაზეც პირს განაცხადი შეაქვს სტამბოლში არსებულ ესპანეთის
საკონსულოში (თურქეთი). სრული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებსაიტზე:
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/ESTAMBUL/es/Paginas/inicio.aspx, ესპანეთში შესასვლელად საჭირო მოკლევადიანი ვიზისგან
გათავისუფლების საფუძვლებთან ერთად. ეს გავლენას არ ახდენს საქართველოში ესპანეთის საპატიო საკონსულოს არსებობაზე: (http://
www.exteriores.gob.es/Embajadas/ANKARA/es/Paginas/inicio.aspx).
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წარდგენაც, რომლებიც ადასტურებს მიზანს, ხანგრძლივობას და ესპანეთში შესვლისა თუ
ყოფნის პირობებს. პირის ვინაობის, დოკუმენტების ნამდვილობისა და მოთხოვნათა უტყუარობის
დასადგენად, ჩვეულებრივ, ჩატარდება პირადი ინტერვიუ საელჩოში ან საკონსულოში (N.
557/2011 სამეფო დადგენილების მე-7 მუხლი). ცხადია, თითოეული ვიზის გაცემის პროცედურა
განსხვავდება. ეს განსხვავებები მიემართება უცხოელთა მიმართ აღიარებულ პროცედურულ
გარანტიებს (მაგ.: ოჯახთან გაერთიანების შემთხვევაში, ვიზის გაცემის პერიოდი მცირდება, მასზე
უარი უნდა დასაბუთდეს, გაცემას კი პრიორიტეტი მიენიჭოს სხვა ტიპის ვიზებთან შედარებით).
აღსანიშნავია, რომ ოჯახის გაერთიანების მიზნით ვიზის გაცემისას, ადგილობრივი
ადმინისტრაცია აფასებს განმცხადებლის ან ოჯახთან გაერთიანების პროცედურის სპონსორის
პირობებს, კერძოდ, საცხოვრებლის ხელმისაწვდომობას (2004 წლის სამეფო დადგენილების
42(2)(ე) მუხლი). სპონსორის პროცედურის შემთხვევაში, ბინადრობის ნებართვის მფლობელი
უცხოელი, რომელიც მუნიციპალურ ცენზშია რეგისტრირებული, ადგილობრივ საბჭოს მიმართავს
პერსონალიზებული ანგარიშის მომზადების მოთხოვნით. ეს ანგარიში აფასებს უცხოელის
საცხოვრებლის ადეკვატურობას, კერძოდ, ოჯახის იმ წევრთა უზრუნველსაყოფად, რომლებთან
გაერთიანებასაც გეგმავს. ადგილობრივი სამსახური მოკლე ვადაში ამზადებს წერილობით
ანგარიშს და შეტყობინებას უგზავნის განმცხადებელს, ადმინისტრაციული ორგანო კი გასცემს
ოჯახთან გაერთიანების ავტორიზაციას. ის შეიძლება ჩანაცვლდეს უცხოელის განცხადებით
ნოტარიუსის წინაშე, მათ შორის, ქალაქის საბჭოს სახელზე წარდგენილი იმ წინა მოთხოვნის
ასლით, რომელზეც პასუხი არ გაცემულა. ადეკვატური საცხოვრებლის გარდა, მოქმედი
კანონმდებლობა ითვალისწინებს შემდეგ მოთხოვნებს:

þ
þ
þ

მინიმალური შემოსავლის ან სხვა ეკონომიკური საშუალებების ქონა;
ნათესაური კავშირის მტკიცებულება;
ესპანეთში, სულ მცირე, ერთწლიანი ბინადრობა; ასევე, ბინადრობის ნებართვა,
დამატებით, ერთი წლით (ან 5-ით, თუ პირი, რომელიც ოჯახთან უნდა გაერთიანდეს,
განმცხადებლის აღმავალი ხაზის ნათესავი, მეუღლე ან პარტნიორია).

გაერთიანების უფლება აქვთ განმცხადებლის ოჯახის მხოლოდ პირდაპირ წევრებს. ესენი არიან:
მეუღლე; დაღმავალი ხაზის არასრულწლოვანი ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილი;
აღმავალი ხაზის მოხუცი ნათესავები, რომლებიც განმცხადებელზე დამოკიდებულნი არიან (მეტი
ინფორმაციისთვის იხ. გზამკვლევის 4.1.3 თავი).
კომპანიების
იმიგრაციის მართვის ამჟამინდელი სისტემის მთავარი მახასიათებელია სამგზავრო კომპანიების,
განსაკუთრებით, ავიახაზების როლი მიგრაციასთან დაკავშირებულ შემოწმებებში, სანამ პირი
შევა შენგენის ტერიტორიაზე. კომპანიებმა უნდა შეამოწმონ ყველა იმ უცხოელის ვინაობა და
დოკუმენტები, რომლებიც მათ სერვისებს იყენებენ ესპანეთში შესასვლელად; გარდა ამისა,
ისინი პასუხისმგებელნი არიან იმ უცხოელთა დაბრუნებაზე, რომლებმაც დაარღვიეს შესვლის
პირობები. კომპანიებმა უნდა იტვირთონ საცხოვრებლისა და საარსებო უზრუნველყოფის
ხარჯებიც, თუკი უცხოელს უარს ეტყვიან ქვეყანაში შეშვებაზე. შესაბამისი ვალდებულებები,
სამართალდარღვევები და სანქციები გაწერილია ევროკავშირის რიგ აქტებში, რომლებსაც
ავსებს ეროვნული რეგულაციები (2000 წლის აქტი იმიგრაციის შესახებ, მუხლი 66).

4.1.2. საიდენტიფიკაციო და საიმიგრაციო კონტროლი საზღვარზე;
სასაზღვრო პუნქტებში თავისუფლებააღკვეთილი უცხოელები
საიმიგრაციო კონტროლის ბოლო ეტაპს (საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებიც მოკლე
ვადით მოგზაურობენ — პირველს, რადგან მათ არ მოეთხოვებათ შენგენის ვიზა) ეროვნული
პოლიცია ახორციელებს დანიშნულების ქვეყნის საზღვარზე. სასაზღვრო საიმიგრაციო
კონტროლი, ხარისხობრივადაც და რაოდენობრივადაც, მეტად მნიშვნელოვანია, ვინაიდან
კონტროლი
ის ასრულებს საჯარო უსაფრთხოების როლს და, რაც მთავარია, მიზნად ისახავს შესაძლო
არალეგალ იმიგრანტთა გამოვლენას, რომლებიც ტურისტული ან სავიზიტო ვიზით მოგზაურობენ.
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სასაზღვრო კონტროლი ტარდება, რათა: დადგინდეს უცხოელის ვინაობა, დოკუმენტაცია და
ვიზის გაცემის საფუძვლები (ოჯახთან გაერთიანება, ბიზნესვიზიტი, მუშობა და ა.შ.); ასევე,
განისაზღვროს, ხომ არ ექცევა უცხოელის მონაცემები შესვლაზე უარის თქმის საფუძვლებში
(დაავადება, შესვლის აკრძალვაზე ჩანაწერი შენგენის მონაცემთა ბაზაში (SIS); საკმარისი ან
სანდო დოკუმენტების არარსებობა; ფინანსური უზრუნველყოფისთვის საჭირო მინიმალური
თანხის არქონა და ა.შ.). შესვლაზე უარის თქმა საზღვართან გულისხმობს უცხო ქვეყნის მოქალაქის
ვალდებულებას, დაუყოვნებლივ დატოვოს სახელმწიფოს ტერიტორია, პორტი ან აეროპორტი.
უკან გამგზავრებაზე უარის თქმას შეიძლება მოჰყვეს დაუყოვნებლივი გაძევების პროცედურა
(2000 წლის აქტი იმიგრაციის შესახებ, მუხლი 60(1)) — პოლიციის მიერ თავისუფლებააღკვეთილი
უცხო ქვეყნის მოქალაქის იძულებით გადაყვანა წარმოშობის ან ბინადრობის ქვეყანაში. პორტსა
და აეროპორტებში დაუყოვნებლივი გაძევების მოლოდინისას, უცხოელებს აღეკვეთებათ
თავისუფლება. შესაბამისად, ამ პერიოდში ისინი სარგებლობენ კონკრეტული გარანტიებითა და
უფლებებით, როგორიცაა სამართლებრივი დახმარება, თარჯიმანზე წვდომა და თავისუფლების
აღკვეთის სასამართლო გასაჩივრება. საზღვრამდე არალეგალურად მიღწევისას ან ქვეყანაში
არადოკუმენტირებული შესვლისას, სანქციები არ გამოიყენება იმ უცხოელთა მიმართ, რომლებიც
დევნას ან დევნის შიშს გაექცნენ საკუთარ ქვეყანაში და თავშესაფარი მოსთხოვეს ესპანეთს (იმ
საფუძვლებით, რომლებსაც ითვალისწინებს ჟენევის კონვენცია ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ
და მისი ნიუ იორკის ოქმი).

4.1.3. ქვეყანაში შესვლა ოჯახური მიზეზებით (ოჯახთან გაერთიანების მიზნით)
და მუშახელის სტატუსით
ოჯახთან გაერთიანება სამართლებრივი ინსტიტუტია. მისი მიზანია, ესპანეთში რეგულარულად
და სტაბილურად მობინადრე უცხოელს (სპონსორს) მისცეს საზღვარგარეთ მცხოვრები ახლო
ნათესავების (ოჯახის წევრების) წაყვანის შესაძლებლობა.
2000 წლის აქტით იმიგრაციის შესახებ, ოჯახთან გაერთიანების მოთხოვნებს შორისაა:

þ
þ
þ

ესპანეთში ლეგალური ბინადრობა, სულ მცირე, ერთი წლის განმავლობაში;

þ

კონკრეტული შემოსავალი ან საკმარისი ფინანსური საშუალებები ოჯახის წევრთა
საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

ბინადრობის ნებართვა, სულ მცირე, შემდეგი ერთი წლით;
ადეკვატური საცხოვრებელი, რაც მუნიციპალიტეტმა უნდა დაადასტუროს წერილობით
ანგარიშში;

ბენეფიციარებს, კანონი გავრცელდა შემდეგ პირებზეც:
რაც შეეხება შესაძლო ბენეფიციარებს

þ
þ

ქორწინებაში მყოფი/განქორწინებული მეუღლე;

þ

სპონსორის ან მისი მეუღლის აღმავალი ხაზის ნათესავები (თუ მასზე დამოკიდებულნი
არიან).

სპონსორის ან მისი მეუღლის არასრულწლოვანი ან შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე შვილები (მათ შორის, ნაშვილებიც);

საკუთარი ან მეუღლის/პარტნიორის აღმავალი ხაზის ნათესავებთან გასაერთიანებლად,
სპონსორმა უნდა მოიპოვოს გრძელვადიანი ბინადრობის ნებართვა; გარდა ამისა, ასეთი
ნათესავების ასაკი უნდა აღემატებოდეს 65 წელს, სპონსორმა კი დაასაბუთოს ამ პირთა
დამოკიდებულება მასზე (და საკუთარი პასუხისმგებლობა მათზე), ასევე ესპანეთში გაერთიანების
მიზეზები.
კანონი
ითვალისწინებს
ზემოაღნიშნული
მოთხოვნებისგან
დისკრეციული
გათავისუფლების მექანიზმს, როცა საქმე ეხება ჰუმანიტარულ საფუძვლებს. 2000 წლის აქტი
იმიგრაციის შესახებ იძლევა სპონსორთან მეუღლის მსგავსი ემოციური კავშირის მქონე
პარტნიორის/მეწყვილის (de facto წყვილების) გაერთიანების შესაძლებლობას, თუმცა საჭიროა
ამის ჩვენება. ესპანეთის კანონმდებლობა ითვალისწინებს ერთი და იმავე სქესის პარტნიორთა
ქორწინებასაც. ამრიგად, ურთიერთობის საკმარისად დადასტურების შემთხვევაში, მათთვის
დაუშვებენ გაერთიანებას.

25

და ბოლოს, ესპანეთში შესვლის შემდეგ, სპონსორის მეუღლეს/პარტნიორს და ოჯახთან
გაერთიანებულ არასრულწლოვანს შეუძლიათ შრომის ბაზარზე შესვლა, თუკი უკვე შეუსრულდათ
16 წელი. ამ ზომის მიზანია, თავიდან აიცილოს გადაჭარბებული დამოკიდებულება სპონსორზე.
მოქმედი რეჟიმი ითვალისწინებს ცალკე სამუშაო ნებართვის მოპოვების შესაძლებლობას, როცა
ოჯახის წევრს აქვს სამუშაო შეთავაზება; თუმცა, რისკებმა, რომლებიც ახლავს ბინადრობის
დამოკიდებულებას სამუშაოზე, ბევრ ოჯახის წევრს გადააფიქრებინა საკუთარი სამუშაოსა და
შრომითი ბინადრობის ნებართვის მოპოვება. საგულისხმოა, რომ ძალადობის/გენდერული
ნიშნით ძალადობის შემთხვევაში, სასამართლოს დამცავი ორდერის გამოცემისთანავე,
მსხვერპლ პარტნიორზე გაიცემა დამოუკიდებელი სამუშაო და ბინადრობის ნებართვები.
იმიგრაციის აქტის მიდგომა შუალედურია: ოჯახის წევრზე გაცემული ბინადრობის ნებართვა
პირს მუშაობის შესაძლებლობას მისცემს დამატებითი ადმინისტრაციული პროცედურის გარეშე,
თუმცა ეს არ ნიშნავს მუშაობისა და ბინადრობის დამოუკიდებელი ნებართვის მიცემას, ვინაიდან
აღნიშნული პირი ბინადრობის ნებართვას ფლობს როგორც ოჯახთან გაერთიანებული წევრი. ეს
პირველადი სამუშაო ნებართვები შეიძლება შეიზღუდოს სექტორის ან ტერიტორიის მიხედვით,
თუმცა მათ გასაცემად არ ტარდება შრომის ბაზრის კვლევა (situación nacional de empleo).

4.2. არარეგულარული შესვლა და ყოფნა
მოქმედი კანონმდებლობით, „არალეგალურად“ მიიჩნევა ესპანეთში შესვლა სასაზღვრო
პუნქტებისა და კონტროლის მოტყუებით ან თავის არიდებით. ამრიგად, ქვეყანაში
არარეგულარულად შესულად მიიჩნევა უცხოელი, ვისაც პასპორტში არ აქვს შტამპი, რომელიც
ტერიტორიაზე შესვლის ნებართვას იძლევა. ესპანეთში არალეგალურად შესული პირის
დაკავებისას გაიცემა დაუყოვნებლივი გაძევების ორდერი, იმიგრაციის აქტის 58(2) მუხლის
შესაბამისად (devolución). ეს პროცედურა ითვალისწინებს გარკვეულ გარანტიებს (მათ შორის,
სამართლებრივ დამცველზე წვდომას), თუმცა კრძალავს ესპანეთსა და, საბოლოო ჯამში,
შენგენის ზონაში შესვლას 3-დან 5 წლამდე ვადით.
ამრიგად, არალეგალური შესვლა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევაა, ხოლო პირებს
რომლებიც მიგრანტებს ესპანეთში არალეგალურად შესვლაში ეხმარებიან, შეიძლება
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისროთ (სისხლის სამართლის კოდექსის
318-bis მუხლი). უფრო მძიმე დანაშაულია ადამიანით ვაჭრობა — ადამიანთა ნებაყოფლობითი
ან იძულებითი გადაყვანა სხვა ქვეყანაში შრომითი, სექსუალური ან ფიზიკური ექსპლუატაციის
მიზნით (სისხლის სამართლის კოდექსის 177-bis მუხლი). კანონი იცავს ამ დანაშაულის
მსხვერპლს, რაც დეტალურად განხილულია გზამკვლევის მე-10 თავში.
იმიგრაციის აქტის მიხედვით, ესპანეთში ყოფნის ვადის დარღვევა და არალეგალური
ყოფნა მძიმე დარღვევებად მიიჩნევა. 53(ა) და 57 მუხლების საფუძველზე, ასეთი დარღვევის
ჩამდენი უცხოელების მიმართ ამოქმედდება დაბრუნების პროცედურა, რაც განხილულია მე-8
თავში. ეს პროცედურა არ ხორციელდება, თუ უცხოელი შეძლებს საკუთარი მდგომარეობის
რეგულარიზაციას, რაც, ჩვეულებრივ, გულისხმობს დროებითი ბინადრობის ნებართვის
მოპოვებას განსაკუთრებულ გარემოებებში (იხ. გზამკვლევის მე-5 თავი).
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თავი 5. ავტორიზებული ყოფნა და ლეგალური ბინადრობა

უცხო
ქვეყნის
მოქალაქე
ესპანეთში
შეიძლება
სხვადასხვაგვარ
ადმინისტრაციულ
მდგომარეობაში აღმოჩნდეს, თუმცა, ზოგადად შეგვიძლია გავმიჯნოთ ყოფნა და ბინადრობა,
ხოლო ამ უკანასკნელის შემთხვევაში, განვასხვაოთ დროებითი ბინადრობა, გრძელვადიანი
ბინადრობა, ოჯახთან გაერთიანებისა თუ განსაკუთრებული გარემოებების საფუძვლით
ბინადრობა და ა.შ.

5.1. მოკლევადიანი ვიზისგან გათავისუფლება და სპეციალური რეჟიმი
სტუდენტებისთვის
იმიგრაციის აქტის 25-bis მუხლით დადგენილია ვიზა, რომელიც იძლევა ესპანეთში უწყვეტი/
თანმიმდევრული ყოფნის შესაძლებლობას პირველი შესვლის თარიღიდან 90 დღის ვადით ან,
ჯამში, 90 დღით. ასეთი ვიზა პირს აძლევს ქვეყანაში შესვლისა და განსაზღვრული ვადით ყოფნის
საშუალებას. სხვა ვიზებისგან განსხვავებით (ბინადრობის, სამუშაო, სეზონური სამუშაოსთვის
გაცემული და არა შემოსავალზე დაფუძნებული ვიზები (non-lucrative)), ეს ვიზა ვერ გადაიცვლება
ნებართვასა ან ავტორიზაციაზე. ამ შემთხვევაში, ვიზა გახლავთ დოკუმენტი, რომელიც იძლევა
ესპანეთში ყოფნის შესაძლებლობას და, ვინაიდან მოკლე ვადით გაიცემა, სხვა დოკუმენტი მისი
მფლობელის ყოფნისთვის არ მოითხოვება. საქართველოს მოქალაქეები გათავისუფლებულნი
არიან მოკლევადიანი ვიზის მოთხოვნისგან და შეუძლიათ, თავისუფლად იმოგზაურონ ესპანეთში
მოკლევადიანი ვიზიტით,
ვიზიტით თუმცა, მოგზაურობისას თან უნდა იქონიონ სამოგზაურო გეგმების,
ჯავშნების, დასაბრუნებელი ბილეთისა და ფინანსური უზრუნველყოფის დამადასტურებელი
წერილობითი მტკიცებულებები.

საქართველოს მოქალაქეები გათავისუფლებულნი არიან მოკლევადიანი
ვიზის მოთხოვნისგან (შენგენის ვიზა)
6-თვიან პერიოდში 3 თვემდე ვადით ყოფნისას, საქართველოს მოქალაქეები გათავისუფლებულნი
არიან მოკლევადიანი ვიზის (შენგენის ვიზა) მოპოვების ვალდებულებისგან. ეს განსაკუთრებულად
მიემართება მოკლევადიან ვიზიტებს, რომელთა მიზანია მეგობრების ან ოჯახის მონახულება,
მოგზაურობა, ტურიზმი და ა.შ.
რეკომენდებულია, თან იქონიოთ სამოგზაურო გეგმები, ჯავშნები, დასაბრუნებელი ბილეთი და
ფინანსური უზრუნველყოფის დამადასტურებელი წერილობითი მტკიცებულებები.

სტუდენტებზე სპეციალური რეჟიმი ვრცელდება: მათ შეიძლება არ დასჭირდეთ ვიზის აღება
ესპანეთში სამ თვემდე ყოფნისთვის, თუმცა ამ დროის გასვლის შემდეგ, აუცილებელია ვადის
გაგრძელება, ან ბინადრობის ნებართვის მოპოვება. უფრო ხანგრძლივად დასარჩენად, მათ
უნდა მოიპოვონ სტუდენტური ვიზა, თუკი ქვეყანაში ყოფნის ერთადერთი ან უმთავრესი მიზანია
ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელიმე არასამუშაო საქმიანობა:

þ

სწავლა ან სწავლის გაგრძელება ესპანეთში ავტორიზებულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში, სრულ პროგრამაზე, რომლის დასრულების შემდეგაც მოიპოვებს
ხარისხს ან სერტიფიკატს;

þ

კვლევითი ან სატრენინგო საქმიანობა;
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þ

სტუდენტურ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობა
საგანმანათლებლო/სამეცნიერო ცენტრში;

ოფიციალურად

აღიარებულ

þ
þ

არასამუშაო პრაქტიკის გავლა საჯარო/კერძო დაწესებულებასა ან ორგანოში;
მოხალისეობა იმ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც საზოგადოებრივ ინტერესს
ემსახურება.

აღნიშნული რეჟიმი ვრცელდება იმ უცხოელებზეც, რომლებიც გადიან სამედიცინო და საექთნო
(ჯანდაცვის) სასწავლო პროგრამას, თუკი სწავლების დაწყებამდე უკვე არ ჰქონდათ ბინადრობის
ნებართვა. ასეთ შემთხვევაში, ისინი შეძლებენ ესპანეთში ყოფნის გაგრძელებას იმავე სტატუსით.
ცხადია, აღნიშნული მუხლი მიემართება უცხოელებს, რომელთაც სურთ ესპანეთში შესვლა
სასწავლებლად, ან უკვე იმყოფებიან ქვეყანაში და გადაწყვეტენ ჯანდაცვის სპეციალიზებული
სასწავლო პროგრამის გავლას (პირველადი სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ).
ასეთ შემთხვევებში, ყოფნის ხანგრძლივობა უტოლდება სასწავლო პროგრამის ან საქმიანობის
ხანგრძლივობას, რაც არ უნდა აღემატებოდეს ერთ წელს. სასწავლო ვიზის მოპოვების სხვა
ზოგადი მოთხოვნები ასეთია:
არასრულწლოვნებმა უნდა წარადგინონ:

þ

მშობლების ნებართვა, თუკი მარტო აპირებენ სასწავლო პროგრამის გავლას, ასევე,
დეტალები ამ აქტივობაზე პასუხისმგებელი ცენტრის, ორგანიზაციისა თუ დაწესებულების
შესახებ;

þ

აუცილებელი ფინანსური გარანტიები ესპანეთში ყოფნისა და საკუთარ ქვეყანაში
დასაბრუნებელი ხარჯების დასაფარად (საჭიროებისამებრ, მათი ნათესავებისთვისაც);

þ
þ

სწავლის ხარჯების დაფარვის ცნობა;

þ

ბოლო 5 წლის განმავლობაში ნასამართლობის არქონა ესპანეთის კანონმდებლობით
განსაზღვრული დანაშაულისთვის.

საჯარო დაზღვევა ან ესპანეთში ავტორიზებული სადაზღვევო კომპანიის კერძო
სამედიცინო დაზღვევა;

გარდა ამისა, ვრცელდება კონკრეტული მოთხოვნებიც:
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þ

სასწავლო პროგრამა: უცხო ქვეყნის მოქალაქე ჩარიცხული იყოს ესპანეთში
ავტორიზებულ სასწავლო ცენტრში სრული პროგრამის გასავლელად, რომლის
შემდეგაც მოიპოვებს ხარისხს ან სერტიფიკატს;

þ

კვლევა ან სატრენინგო აქტივობა: უცხო ქვეყნის მოქალაქე დაშვებული იყოს ესპანეთში
არსებულ ცენტრში, რომელსაც ოფიციალურად აქვს ამ აქტივობების განხორციელების
უფლება. კვლევის შემთხვევაში, ეს უნდა იყოს უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კვლევის
ცენტრი, ან სხვა საჯარო თუ კერძო კვლევითი დაწესებულება;

þ

სტუდენტური მობილობის პროგრამა: უცხო ქვეყნის მოქალაქე ჩარიცხული იყოს
საშუალო სკოლაში ან/და ბაკალავრიატის პროგრამაზე, ოფიციალურად აღიარებულ
საგანმანათლებლო თუ სამეცნიერო დაწესებულებაში. ასეთ დროს, ესპანეთში
ყოფნისას სტუდენტზე პასუხისმგებელია მობილობის ორგანიზატორი დაწესებულება და
მას უნდა უმასპინძლოს ოჯახმა ან თავად დაწესებულებამ;

þ

არასამუშაო პრაქტიკის გავლა საჯარო ან კერძო დაწესებულებასთან დადებული
ხელშეკრულების ფარგლებში: უცხო ქვეყნის მოქალაქე მიღებული იყოს საჯარო/
კერძო კომპანიასა ან ოფიციალურად აღიარებულ პროფესიულ ტრენინგცენტრში
არაანაზღაურებადი
პრაქტიკის
გასავლელად,
რაც
უნდა
დასტურდებოდეს
ხელმოწერილი ხელშეკრულებით;

þ

მოხალისეობრივი სამუშაო: უცხო ქვეყნის მოქალაქემ წარმოადგინოს მოხალისეობრივ
პროგრამაზე პასუხისმგებელ ორგანოსთან დადებული ხელშეკრულება, რომელშიც
მითითებულია საქმიანობის მიზანი, განხორციელების პირობები, გრაფიკი, ასევე,
საარსებო და საცხოვრებელი ხარჯების დასაფარად საჭირო რესურსები მოგზაურობის/
ყოფნის პერიოდში.

მოქმედი კანონმდებლობა ხანგრძლივობის მიხედვით განასხვავებს ბინადრობის ორ ტიპს:

þ
þ

დროებითი ბინადრობა, რომელიც გრძელდება 90 დღიდან 5 წლამდე;
მუდმივი ანუ გრძელვადიანი ბინადრობა, რომლითაც სარგებლობენ მხოლოდ უვადო
ბინადრობის ნებართვის მქონე და ესპანეთის მოქალაქეთა მსგავს პირობებში მომუშავე
პირები.

ჩვეულებრივ, გრძელვადიანი ბინადრობის ნებართვა მოსდევს 5-წლიან დროებით ბინადრობას
ესპანეთში. დროებითია ბინადრობის ნებართვები, რომლებიც გაიცემა მუშახელსა და
თვითდასაქმებულებზე (თავი 7), ოჯახთან გაერთიანების მიზნით (თავი 4.1) და განსაკუთრებულ
გარემოებებში (თავები 5.2, 9 და 10).

5.2. განსაკუთრებულ გარემოებებში გაცემული დროებითი ბინადრობის
ნებართვა
იმიგრაციის აქტის მიხედვით, ესპანეთის ადმინისტრაციას დროებითი ბინადრობის ნებართვის
გაცემა შეუძლია: სოციალური ინტეგრაციის (arraigo) განსაკუთრებულ გარემოებებში;
ჰუმანიტარული მიზეზებით; მართლმსაჯულების სისტემასთან თანამშრომლობის საფუძვლით; ან
სხვა საგანგებო ვითარებებში, რომლებიც განსაზღვრულია იმიგრაციის წესებით (ამჟამად 577/2011
სამეფო დადგენილება). განსაკუთრებულ გარემოებებში გაცემული დროებითი ბინადრობის
ნებართვა ადამიანით ვაჭრობისა და გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლთათვის
განხილულია 10.1 თავში. ამ ნაწილში წარმოგიდგენთ და მოკლედ მიმოვიხილავთ arraigo და
ჰუმანიტარულ დროებითი ბინადრობის ნებართვებს. ყველა ასეთ შემთხვევაში, განმცხადებლებს
არ ევალებათ ქვეყნის დატოვება ვიზის მოსაპოვებლად და ზემოხსენებულ ნებართვებზე
განაცხადის წარსადგენად.

დროებითი ბინადრობის ნებართვა განსაკუთრებულ გარემოებებში (arraigo)
მესამე ქვეყნის არარეგულარულ მოქალაქეებს შეიძლება ჰქონდეთ წვდომა განსაკუთრებულ
გარემოებებში გასაცემ დროებით ბინადრობის ნებართვაზე, თუკი აჩვენებენ შრომის ბაზარზე
ინტეგრაციის გარკვეულ დონეს, ოჯახურ კავშირებს ან სოციალურ ინტეგრაციას, ანდა ესპანეთის
მოქალაქესთან აღმავალი თუ დაღმავალი ხაზის ნათესაობას.

5.2.1. ესპანეთში სოციალური ინტეგრაციის განსაკუთრებულ გარემოებებში
გაცემული ბინადრობის ნებართვა (arraigo)
სოციალური ინტეგრაციის განსაკუთრებულ გარემოებებში გაცემული დროებითი ბინადრობის
ნებართვა (arraigo) იმიგრაციის აქტის არსებითი მახასიათებელია. ეს ქმნის არარეგულარულ
იმიგრანტთა რეგულარიზაციის ინდივიდუალიზებულ სისტემას. საკითხს აზუსტებს 5557/20122
სამეფო დადგენილების 123-ე და 124-ე მუხლები, რომლებიც ასეთი ნებართვისთვის განსაზღვრავს
3 სახის საფუძველს: შრომის ბაზარზე ინტეგრაცია, უშუალოდ სოციალური ინტეგრაცია, და
ესპანეთის მოქალაქის დაბადებით აღმავალი/დაღმავალი ნათესავები (de origen).
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განსაკუთრებული დროებითი ბინადრობის ნებართვა შრომის ბაზარზე ინტეგრაციის საფუძვლით:
N. 557/2011 სამეფო დადგენილების 123(1) მუხლის მიხედვით, ამ ნებართვის მოსაპოვებლად (arraigo laboral) უცხოელმა უნდა აჩვენოს:

þ

სულ მცირე, 2-წლიანი უწყვეტი ბინადრობა ესპანეთში და რაიმე ტიპის ბინადრობის
ნებართვის ან ყოფნის ავტორიზაციის არქონა განცხადების წარდგენისას;

þ

სულ მცირე, 6-თვიანი მუშაობის გამოცდილება, ჩვეულებრივ, ფარულ ბაზარზე, ან
სამუშაო ნებართვის გარეშე. ეს უნდა დადასტურდეს სასამართლო გადაწყვეტილებით,
ან შრომის ინსპექციის ადმინისტრაციული რეზოლუციით. ასეთ შემთხვევებში,
დამსაქმებელს ეკისრება მძიმე სანქცია. კანონმდებლობის მიხედვით, უცხო ქვეყნის
მოქალაქეს არ მოეთხოვება სამუშაო შეთავაზების ან საკუთარი ფინანსური რესურსების
დადასტურება, ვინაიდან არარეგულარულად მუშაობა საკმარისია ნებართვის
გასაცემად;

þ

ნასამართლობის არქონა ესპანეთში, წარმოშობის ქვეყანაში, ან რომელიმე იმ
ქვეყანაში, სადაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე ცხოვრობდა ბოლო 5 წლის მანძილზე.

განსაკუთრებული დროებითი ბინადრობის ნებართვა სოციალური ინტეგრაციის საფუძვლით:
N. 557/2011 სამეფო დადგენილების 124(2) მუხლის მიხედვით, ამ ნებართვის მისაღებად (arraigo
social) უცხოელმა უნდა აჩვენოს, რომ ერთობლიობაში აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:

þ

სულ მცირე, 3-წლიანი უწყვეტი ბინადრობა ესპანეთში და რაიმე ტიპის ბინადრობის
ნებართვის ან ყოფნის ავტორიზაციის არქონა განცხადების წარდგენისას;

þ

ოჯახური კავშირი რეზიდენტ უცხო ქვეყნის მოქალაქესთან, ან ავტონომიური
საზოგადოებრივი სამსახურის მიერ გაცემული ანგარიში, რომელიც ადასტურებს
უცხოელის სოციალურ ინტეგრაციას. ოჯახური კავშირები მიემართება ექსკლუზიურად
მეუღლეებს ან რეგისტრირებულ პარტნიორებს, ასევე, აღმავალი ან დაღმავალი ხაზის
პირველი რიგის და პირდაპირ ნათესავებს. აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში
პრეცედენტული სამართალი ითვალისწინებს სხვა ოჯახურ კავშირებსაც, განსაკუთრებით,
როცა ისინი მჭიდროა და პირს აღარ აქვს კავშირები წარმოშობის ქვეყანასთან.
რეგულარული შემოსავლის დამადასტურებელი სხვა საშუალებების არსებობისას
(სავარაუდოდ, ადმინისტრაციის ფინანსური დახმარება ან ოჯახური გარემოებები,
ასევე, თვითდასაქმებითი სამუშაო და ა.შ.), ანგარიშის საფუძველზე განმცხადებელი
შეიძლება გათავისუფლდეს შრომითი ხელშეკრულების წარდგენის მოთხოვნისგან (იხ.
პუნქტი „გ“), თუ ქალაქის საბჭო წარდგინებას გააკეთებს ამის თაობაზე და სამთავრობო
ორგანიზაცია საკითხს სათანადოდ მიიჩნევს;

þ

þ
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დამსაქმებლის მიერ შეთავაზებული და
წარდგენა, რომლის ვადაც არ უნდა იყოს
ხელშეკრულება რომელიმე კონკრეტულ
საჭირო არ არის დასაქმების ეროვნული
de empleo). მოითხოვება მხოლოდ ერთი
ჩამოთვლილი შემთხვევებისა:

ხელმოწერილი შრომითი ხელშეკრულების
ერთ წელზე ნაკლები. არ არის აუცილებელი,
სექტორს მიემართებოდეს; ამ შემთხვევაში
მდგომარეობის შეფასებაც (situación nacional
ხელშეკრულების წარდგენა, გარდა ქვემოთ

L

სოფლის მეურნეობის სექტორში შესაძლებელია სხვადასხვა დამსაქმებელსა და
კავშირთან დადებული ორი ხელშეკრულების წარდგენა, თითოეულის ვადა არ
უნდა იყოს 6 თვეზე ნაკლები;

L

თუ პირი ერთი და იმავე პროფესიით მუშაობს ნახევარ განაკვეთზე და
ერთდროულად რამდენიმე დამსაქმებელთან, შესაძლებელია რამდენიმე
ხელშეკრულების წარდგენა (თითოეულის ვადა არ უნდა იყოს ერთ წელზე ნაკლები).
სავარაუდოდ, ეს მეორე დანაწესი მიემართება საშინაო მომსახურების სექტორში
დასაქმებულებს.

ნასამართლობის არქონა ესპანეთში, წარმოშობის ქვეყანაში, ან რომელიმე იმ
ქვეყანაში, სადაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე ცხოვრობდა ბოლო 5 წლის მანძილზე.

განსაკუთრებული დროებითი ბინადრობის ნებართვა ესპანეთის მოქალაქის დაბადებით
აღმავალი და დაღმავალი ხაზის ნათესავების ინტეგრაციის საფუძვლით (de origen):
REDILE-ს 124(3) მუხლის მიხედვით, ეს ნებართვა გაიცემა:

þ

ესპანეთის მოქალაქე არასრულწლოვნის მშობელზე, თუ იგი არასრულწლოვანზე
პასუხისმგებელი პირია, ზედამხედველობს მას, ან მის მიმართ ასრულებს მშობლის
ვალდებულებებს;

þ

პირზე, რომლის მშობელიც დაბადებით ესპანეთის მოქალაქეა (de origen).

თუ არ არსებობს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების განსაკუთრებული მიზეზები, ზემოთ
ჩამოთვლილ სამ შემთხვევაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე გაიცემა განსაკუთრებული დროებითი
ბინადრობის ნებართვა

5.2.2. დროებითი ბინადრობა ჰუმანიტარული მიზეზებით
ზემოხსენებული საფუძვლების გარდა, დროებითი ბინადრობის ნებართვა შეიძლება გაიცეს
იმ განმცხადებელზეც, რომელიც არის კონკრეტული დანაშაულის მსხვერპლი, მძიმედ
დაავადებული, ან არასრულწლოვანი, რომელიც ესპანეთში გადაყვანილია სამედიცინო
მკურნალობისთვის (გამომდინარე იქიდან, რომ შეუძლებელია მათი წარმოშობის ქვეყანაში
დაბრუნება ვიზის მოსათხოვად (557/2011 სამეფო დადგენილების 126-ე მუხლი)). ეს ბინადრობის
ნებართვები მოქმედებს ერთი წლის განმავლობაში და სამუშაო ნებართვაზე განაცხადის შეტანა
შესაძლებელია თანადროულად, ან მოგვიანებით.
ჰუმანიტარულ მიზეზებში მოიაზრება შემდეგი ოთხი შემთხვევა:

þ

თუ პირი კონკრეტული დანაშაულის მსხვერპლია, რაც, ძირითადად, მოიცავს:
დანაშაულებს დასაქმებულთა უფლებების წინააღმდეგ; ასევე, დისკრიმინაციას
ბენეფიტებით უზრუნველყოფისას, კერძოდ, შემდეგი ნიშნებით: იდეოლოგია, რელიგია
ან მრწამსი, ეთნიკური ან რასობრივი კუთვნილება, ეროვნება, სქესი, სექსუალური
ორიენტაცია, ოჯახური მდგომარეობა, დაავადება, ან შეზღუდული შესაძლებლობა;
დამამძიმებელი გარემოებაა რასისტული და ანტისემიტური დანაშაულებიც, ან სხვა
ტიპის დისკრიმინაცია;

þ

პირს აქვს მძიმე დაავადება: უცხო ქვეყნის მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს
მტკიცებულება, რომ აქვს მძიმე დაავადება, რომელიც მოითხოვს სპეციალიზებულ
სამედიცინო მზრუნველობას და ეს მზრუნველობა მიუწვდომელია წარმოშობის
ქვეყანაში; ანდა დაასაბუთოს, რომ წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება რისკს უქმნის
მის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. მტკიცებულება უნდა გამყარდეს ჯანდაცვის
კომპეტენტური ორგანოს მიერ გაცემული კლინიკური ანგარიშით, გარდა იმ
შემთხვევებისა, როცა უცხო ქვეყნის არასრულწლოვანი მოქალაქე დროებით იმყოფება
ესპანეთში სამედიცინო მკურნალობის მისაღებად;

þ

პირს არ შეუძლია სხვა ქვეყანაში გადასვლა ვიზის მოსათხოვად: ეს ვრცელდება
პირებზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ დროებითი ბინადრობის, ან ბინადრობისა
და მუშაობის ნებართვების მოპოვების მოთხოვნას; ასევე, დაადასტურებენ, რომ არ
შეუძლიათ დაბრუნება წარმოშობის ქვეყანაში, ან იმ სახელმწიფოში, სადაც უნდა
მოითხოვონ ვიზა, რადგან ეს საფრთხეს უქმნის მათ ან მათი ოჯახის წევრებს;

þ

ბინადრობის ნებართვა განსაკუთრებულ გარემოებებში შეიძლება გაიცეს იმ პირებზე,
რომლებიც თანამშრომლობენ ადმინისტრაციულ, პოლიციის, ფინანსურ ან სასამართლო
ორგანოებთან (ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის საკითხების გარდა), ასევე,
საჯარო ინტერესის ან ეროვნული უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე (გარდა
ადამიანებით ვაჭრობის შემთხვევისა, როცა სხვა რეჟიმი ვრცელდება (იხ. თავი 10.2)).
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REDILE-ს 128(5) მუხლის მიხედვით, ასეთ შემთხვევაში ბინადრობის ნებართვის
გასაცემად,
საჭიროა
რეგიონული/ეროვნული
პოლიციის,
პროკურორის
ან
სასამართლო ორგანოს ანგარიში, რომლითაც დასტურდება უცხო ქვეყნის მოქალაქის
თანამშრომლობა გამოძიებასთან. მსგავსად, თანამშრომლობა შეიძლება შედგეს
შრომისა და სოციალური უსაფრთხოების ინსპექციის სერვისებთან.
კანონმდებლობა ასევე ითვალისწინებს ადმინისტრაციის დისკრეციულ უფლებამოსილებას,
ბინადრობის ნებართვა განსაკუთრებულ გარემოებებში გასცეს 557/2011 სამეფო დადგენილების
დამატებითი მე-4 მუხლის მიხედვით.

5.3. გრძელვადიანი ბინადრობა
გრძელვადიანი ბინადრობა გულისხმობს სიტუაციას, როცა პირს განუსაზღვრელი ვადით
ენიჭება ესპანეთში ბინადრობისა და მუშაობის ნებართვა, ამ ქვეყნის მოქალაქეთა მსგავსი
პირობებით. გრძელვადიანი ბინადრობის მოპოვება შესაძლებელია მას შემდეგ, რაც პირი 5
წლის განმავლობაში უწყვეტად ფლობს დროებითი ბინადრობის ნებართვას. გრძელვადიანი
ბინადრობა აუმჯობესებს მფლობელის სამართლებრივ სტატუსს, ვინაიდან საჭირო აღარ
არის სამუშაო ნებართვის მოპოვება ბინადრობის ნებართვის გასაახლებლად. ამრიგად, ასეთ
შემთხვევაში მფლობელს შეუძლია, იმუშაოს (როგორც დასაქმებულმა ან თვითდასაქმებულმა),
ან არ იმუშაოს. ამასთანავე, ეს ნებართვა უფრო ძლიერად იცავს დაბრუნებისგან (იხ. თავი 8) და
მფლობელებს უფლებას აძლევს, ოჯახთან გასაერთიანებლად მოიწვიოს საკუთარი ან მეუღლის/
პარტნიორის აღმავალი ხაზის ნათესავები. ის ხსნის ევროკავშირის გრძელვადიანი ბინადრობის
მოწმობის მოპოვების შესაძლებლობასაც, რომელიც იძლევა სხვა წევრ სახელმწიფოში
მოგზაურობისა და სამუშაო შეთავაზებაზე დათანხმების საშუალებას.

გრძელვადიანი ბინადრობა
გრძელვადიანი ბინადრობის ნებართვის მოპოვება შესაძლებელია 5 თანმიმდევრული წლის
განმავლობაში დროებითი ბინადრობის შემდეგ. მის მფლობელს აღარ მოეთხოვება სამუშაო
ნებართვა და უკეთ იქნება დაცული დაბრუნების პროცედურებისგან. ასეთ პირს შეეძლება
აღმავალი ხაზის ნათესავების მოწვევაც ოჯახთან გაერთიანების მიზნით.

გრძელვადიანი ბინადრობის ნებართვა 5-წლიანი დროებითი ბინადრობის გარეშეც გაიცემა
უცხო ქვეყნის იმ მოქალაქეებზე, რომლებმაც დაასაბუთეს, რომ ექცევიან ქვემოთ ჩამოთვლილ
რომელიმე კატეგორიაში:
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þ

რეზიდენტები, რომლებიც არიან ესპანეთის
გათვალისწინებული პენსიის ბენეფიციარები;

სოციალური

დაცვის

სისტემით

þ

რეზიდენტები, რომლებიც არიან სრული მუდმივი ან მძიმე
შესაძლებლობებისთვის გათვალისწინებული პენსიის ბენეფიციარები;

þ

რეზიდენტები, რომლებიც დაიბადნენ ესპანეთში და სრულწლოვანების მიღწევის
შემდეგ ლეგალურად და უწყვეტად ბინადრობენ ამ ქვეყანაში, უშუალოდ განცხადების
წარდგენამდე, სულ მცირე, 3 თანმიმდევრული წლის განმავლობაში;

þ

უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც წარმოშობით ესპანელები იყვნენ და დაკარგეს
ესპანეთის მოქალაქეობა;

þ

რეზიდენტები, რომლებიც სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ იმყოფებოდნენ
ესპანეთის საჯარო დაწესებულების ზედამხედველობის ქვეშ, უშუალოდ განცხადების

შეზღუდული

წარდგენამდე 5 თანმიმდევრული წლის განმავლობაში;

þ

მოქალაქეობის არმქონე პირები, ლტოლვილები ან სუბსიდიარული
ბენეფიციარები, რომლებიც ესპანეთის ტერიტორიაზე იმყოფებიან;

დაცვის

þ

უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ესპანეთის
ეკონომიკურ, სამეცნიერო ან კულტურულ პროგრესში, ანდა ესპანეთის დაცვაში მის
გარეთ.

თავი 6. სპეციალური რეჟიმი თანმხლების გარეშე მყოფი
არასრულწლოვნებისთვის

თანმხლების გარეშე მყოფი არასრულწლოვანი არის 18 (თვრამეტ) წელს მიუღწეველი უცხო
ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც ესპანეთის ტერიტორიაზე მოგზაურობს მასზე კანონით ან სხვა
საფუძვლით პასუხისმგებელი სრულწლოვნის ზედამხედველობის გარეშე, ამასთანავე, არსებობს
ამ პირის დაუცველობის რისკი და არცერთ სრულწლოვანს არ აუღია მასზე პასუხისმგებლობა.
არასრულწლოვნის დოკუმენტებსა და გარეგნობაზე დაყრდნობით, მისი ასაკი სადავო არ
ხდება. თუმცა, ამგვარი დოკუმენტების არარსებობისას, ან საეჭვო გარეგნობის შემთხვევაში,
გათვალისწინებულია ასაკის დადგენის პროცედურა, რომლის მიხედვითაც პროკურორს
დაუყოვნებლივ ეცნობება არასრულწლოვნის მდგომარეობა. პროკურორის ბრძანების
საფუძველზე, ასაკის დასადგენად არასრულწლოვანი გარკვეულ შემოწმებებს გაივლის
სამედიცინო დაწესებულებაში.
გარდა ამისა, როდესაც არასრულწლოვნის ასაკი სადავოა და საიდენტიფიკაციო დოკუმენტებს
(პასპორტი იქნება ეს თუ სხვა ვალიდური საბუთი) ეტყობა ცვლილებების, გაყალბების ან
თაღლითობის ნიშნები, პროკურორს უფლება აქვს,
სამედიცინო შემოწმებები დანიშნოს
არასრულწლოვნის ასაკის დასადგენად.

თანმხლების გარეშე მყოფი არასრულწლოვანი სრულად უნდა იყოს დაცული
ყველა საჯარო დაწესებულების მხრიდან
ესპანეთში თანმხლების გარეშე მყოფი არასრულწლოვნის იდენტიფიცირების შემთხვევაში,
დადგინდება მისი ვინაობა და, საჭიროებისამებრ, ასაკი (იმის გასარკვევად, შესაძლებელია თუ
არა პირი იყოს 18 წლამდე ასაკის).
ყველა საჯარო ადმინისტრაცია ჩართულია თანმხლების გარეშე მყოფი არასრულწლოვნების
დაცვაში. როდესაც შეუძლებელია, ან არ არის რეკომენდებული წარმოშობის ქვეყანაში,
ოჯახთან რეპატრიაცია, არასრულწლოვანზე გაიცემა დროებითი ბინადრობის ნებართვა,
დაკმაყოფილდება მისი საბაზისო საჭიროებები და დაიფარება განათლებისა თუ პროფესიული
მომზადების ხარჯები, მისი უსწრაფესი სოციალური ინტეგრაციისათვის და შრომის ბაზარზე
ჩასართავად.

საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობის საფუძველზე, თანმხლების გარეშე მყოფი
არასრულწლოვანი უცხოელის მიმართ ინტერვენციისა და დაცვის ვალდებულება ეკისრება
ყველა საჯარო ადმინისტრაციას:
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არასრულწლოვანთა პირველადი იდენტიფიკაცია ადგილობრივი და რეგიონული სოციალური
სერვისების პასუხისმგებლობაა. ეს შეიძლება განახორციელოს პოლიციამაც, თუ პირი ქმნის
საჯარო წესრიგის დარღვევის რისკს, ან არსებობს ეჭვი დანაშაულის ჩადენაზე. პირველ
ეტაპზე შეიძლება ჩაერთოს ადგილობრივი ადმინისტრაციაც, რომელიც გამოავლენს
თანმხლების გარეშე მყოფ არასრულწლოვანს, და გადაუდებელ შემთხვევებში უზრუნველყოს
პირველადი დაცვით. თუ რეგიონული ხელისუფლება (Comunidades Autónomas), განსაკუთრებით,
არასრულწლოვნის დაცვაზე პასუხისმგებელი დეპარტამენტი, დაადგენს, რომ არასრულწლოვანი
რისკქვეშ არის, შეუძლია მიიღოს გადაუდებელი უსაფრთხოების ზომები. გარდა ამისა, იგი
დაუყოვნებლივ აიღებს მეურვეობას და გამოაცხადებს რისკის შემცველ სიტუაციას (desamparo),
რომელიც მოითხოვს ადმინისტრაციულ დაცვას. ამ გზით პირს ექნება სრული მზრუნველობა და
დაცვა — არასრულწლოვანთა საუკეთესო ინტერესების პრინციპის თანახმად, რაც მოიაზრებს
შემდეგ საკითხებს:
საარსებო საშუალებებითა და საცხოვრებლით უზრუნველყოფა; იმ რისკფაქტორების აღმოფხვრა,
რომლებიც საფრთხეს უქმნის არასრულწლოვნის ფსიქიკურ და ფიზიკურ ხელშეუხებლობას;
ინდივიდუალური თუ საგანმანათლებლო ზომების მიღება, რომლებიც აუცილებელია
არასრულწლოვნის ყველაზე სწრაფი და ეფექტიანი სოციალური ინტეგრაციისთვის, მისი
რელიგიური მრწამსისა და კულტურული იდენტობის პატივისცემით.
პრაქტიკაში კანონიერი მეურვეობა შეიძლება იკისროს დაწესებულებამ, არასამთავრობო
ორგანიზაციამ, საოჯახო სახლმა, ან ნებისმიერმა ადამიანმა/უწყებამ, რომელსაც ევალება
არასრულწლოვანზე მზრუნველობა. ადმინისტრაციული გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზეც
პირს ეკისრება არასრულწლოვნის დაცვა და მასზე მეურვეობა, არ გამორიცხავს შემდგომ
რეპატრიაციის პროცედურას — არასრულწლოვნის დაბრუნებას ოჯახთან, მისი საუკეთესო
ინტერესების გათვალისწინებით.
თუ 9 თვის განმავლობაში არ მოხდება არასრულწლოვნის რეპატრიაცია წარმოშობის ქვეყანაში
(იმ საფუძვლით, რომ გადაწყდა მისი ესპანეთში დარჩენა, ან გარკვეული მიზეზებით ვერ ხერხდება
ეფექტიანი რეპატრიაცია), სრულწლოვანებამდე ან ემანსიპაციამდე იგი რჩება არასრუწლოვანთა
დაცვის სერვისების პასუხისმგებლობის ქვეშ. ასეთ შემთხვევებში, საჯარო ორგანოებმა შეიძლება
დაიწყონ იდენტიფიკაციისა და დოკუმენტირების პროცედურები, არასრულწლოვანზე დროებითი
ბინადრობის ნებართვის გასაცემად. ბინადრობის ნებართვის გაცემა არ გამორიცხავს შემდგომ
რეპატრიაციის პროცედურას, თუ ეს შესაძლებლად ან აუცილებლად მიიჩნევა.
ბინადრობის ნებართვა მოქმედებს რეტროაქტიულად, რაც ნიშნავს, რომ გაცემის შემდეგ მისი
მოქმედების ვადა აითვლება პირის არასრულწლოვანთა დაცვის სერვისებში განთავსების
მომენტიდან. ეს ძალზე მნიშვნელოვანია, ვინაიდან, არასრულწლოვნის ბინადრობის ვადის
გათვალისწინებით, მან შეიძლება მიაღწიოს სრულწლოვანებას, რის შემდეგაც ექნება
გრძელვადიანი ბინადრობის ნებართვის, ან საერთოდაც ესპანეთის მოქალაქეობის მოთხოვნის
უფლება. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო მეურვეობის ქვეშ მყოფ უცხო ქვეყნის მოქალაქე
არასრულწლოვნებს პრივილეგირებული წვდომა აქვთ ესპანეთის მოქალაქეობაზე: მათ
განაცხადის შეტანა შეუძლიათ ერთწლიანი ლეგალური ბინადრობის შემდეგ, თუკი ამგვარი
მეურვეობის ქვეშ 2 წელი აქვთ გატარებული. ამრიგად, მუდმივი ბინადრობის ნებართვის
მიღებასთან შედარებით, რაც 5-წლიან უწყვეტ ბინადრობას მოითხოვს, არასრულწლოვნისთვის
ამ გზით უფრო მარტივი იქნება ესპანეთის მოქალაქეობის მოპოვება.
მეურვეობის ქვეშ მყოფ არასრულწლოვნებს უფლება აქვთ, მიიღონ კანონმდებლობით
გათვალისწინებული ყველა სოციალური სარგებელი: განათლება, სკოლასა და პროფესიულ
ტრენინგზე წვდომა ასაკისა თუ ცოდნის დონის შესაბამისად, კურიკულუმის აუცილებელი
ცვლილებები მათი საგანმანათლებლო ინტეგრაციისთვის, პროფესიულ ტრენინგებზე წვდომა
მათი სამომავლო შრომითი ინტეგრაციისთვის და ა.შ.
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თავი 7. ესპანეთში მუშაობა და სამუშაო ნებართვის მოპოვება

დასაქმების უკეთესი შესაძლებლობების ძიება, ცხადია, საერთაშორისო მობილობის მთავარი
მიზეზია (ოჯახთან გაერთიანებასა და სწავლასთან ერთად), მათ შორის, ესპანეთშიც. თუმცა,
ევროპის სხვა ქვეყნების მსგავსად, ესპანეთში შრომითი მიგრაცია ორგანიზებულია იმგვარად,
რომ მოერგოს მუშახელის ნაკლებობასა და ქვეყნის ეკონომიკურ საჭიროებებს. ამგვარად,
იმიგრაციის კანონმდებლობის ძირითადი წესი ის არის, რომ მესამე ქვეყნის მოქალაქეები (მათ
შორის, ქართველებიც) ესპანეთში ბინადრობისა და მუშაობისათვის ვალდებულნი არიან, მოიპოვონ
შესაბამისი სამუშაო და ბინადრობის ნებართვა.
ამ წესზე ვრცელდება გარკვეული გამონაკლისები და მოდულაციები, მაგრამ ზოგადად იგი
განასხვავებს რეგულარულ და არარეგულარულ მუშახელს. კანონმდებლობის მიხედვით,
იმიგრანტები, რომელთაც აქვთ შესაბამისი სამუშაო ნებართვა, სარგებლობენ ესპანელი მუშახელის
მსგავსი შრომითი უფლებებით.

უცხო ქვეყნის მოქალაქე მუშახელის დაცვა
იმიგრანტი მუშახელი დაცულია ესპანეთის მოქალაქეთა თანასწორად.
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე, რომლებიც სამუშაო ნებართვის გარეშე მუშაობენ, მაინც ვრცელდება
დაცვა — ისინი სარგებლობენ რიგი შრომითი და სოციალური დაცვის უფლებებითა და ბენეფიტებით.
თუმცა, ესპანეთში არარეგულარულად ყოფნის/მუშაობის შემთხვევაში, არ გამოირიცხება მათ მიმართ
დაბრუნების პროცედურის ამოქმედება (expulsión).

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე, რომლებიც სამუშაო ნებართვის გარეშე მუშაობენ, მაინც
ვრცელდება დაცვა:
დაცვა ისინი სარგებლობენ კანონით განსაზღვრული უფლებებითა და ბენეფიტებით
და სამუშაო ადგილზე დაცულნი უნდა იყვნენ უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული
დაავადებებისგან. იმიგრაციის აქტისა და სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით, აღიარებულია
მათი უფლება — შეეძლოთ სარჩელის წარდგენა აუნაზღაურებელი ხელფასის მისაღებად და
უკანონო გათავისუფლების შემთხვევაში. შრომით საქმიანობასთან დაკავშირებული უფლებების
ნაწილია: მუდმივი ან დროებითი შრომისუუნარობის ბენეფიტები, პენსია, ოჯახური ბენეფიტები,
გარდაცვალებასა თუ გადარჩენასთან დაკავშირებული დაცვა, და უმუშევრობისგან დაცვა.
უმუშევრობის ბენეფიტების მიღება აღიარებულია იმ პირების მიმართ, რომლებსაც აქვთ
ესპანეთში ბინადრობის ნებართვა, თუმცა არ ფლობენ სამუშაო ნებართვას. ეს უფლება არ
ვრცელდება ესპანეთში არარეგულარულად მყოფ პირებზე.
ქვეყანაში არარეგულარული ბინადრობისა და მუშაობისთვის გათვალისწინებულია მძიმე
სანქციები, დაბრუნებასა ან ტერიტორიიდან გაძევებასთან ერთად (იხ. თავი 8).

7.1. ესპანეთში სამუშაოს მაძიებელთა სამართლებრივი ჩარჩო
ბინადრობის
ან
სამუშაო
ნებართვის/ავტორიზაციის
მოსაპოვებლად,
საქართველოს
მოქალაქეებმა, რომლებიც არ იმყოფებიან ესპანეთში, შრომითი ვიზის მისაღებად განაცხადი უნდა
შეიტანონ ვიზის გაცემაზე პასუხისმგებელ ესპანეთის საელჩოში/საკონსულოში (საქართველოში
მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის ასეთი იქნება ესპანეთის საკონსულო თურქეთში,
ხოლო საზღვარგარეთ მცხოვრებთათვის — ესპანეთის საელჩო/საკონსულო იმ ქვეყანაში, სადაც
ისინი ბინადრობენ, ან რომელიც აკრედიტებულია ამ მიზნებისთვის). 16
16 . იხ.: http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
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ჩვეულებრივ, სამუშაო ვიზის გასაცემად, საელჩო ელის, რომ პირს ექნება სამუშაო შეთავაზება
ესპანეთში, ან, თვითდასაქმების შემთხვევაში, პროექტი, რომელიც მოიცავს გარკვეულ
ინვესტიციას ესპანეთში და ამართლებს სამუშაოდ დაშვებას. განაცხადის სერიოზულობის
შესაფასებლად, საელჩო, შინაგან საქმეთა და შრომის სამინისტროებთან თანამშრომლობით,
შეაფასებს სამუშაო შეთავაზებას (ან საინვესტიციო პროექტს), ასევე, განმცხადებლის
გამოცდილებასა და ექსპერტულ ცოდნას. პროცედურის მიზანია, დაადგინოს, რომ სამუშაო
შეთავაზება აკმაყოფილებს შესაბამის მოთხოვნებს, კერძოდ:

þ

არსებობს დამსაქმებლისა და დასაქმებულის მიერ ხელმოწერილი შრომითი
ხელშეკრულება, რომლითაც დასტურდება, რომ დასაქმებულის საქმიანობის ვადა
შეესაბამება ბინადრობისა და მუშაობის პირველად ავტორიზაციას;

þ

დამსაქმებელი რეგისტრირებულია სოციალური დაცვის სისტემაში და მას არ ერიცხება
რაიმე ვალი, ან არ აქვს გადასახდელი ანაზღაურება დასაქმებულთათვის;

þ

დაცულია მინიმალური სამუშაო პირობები, კონკრეტული საქმიანობის, პროფესიული
კატეგორიისა და ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით;

þ

დასაქმებულს აქვს ამ სამუშაოსთვის საჭირო ექსპერტული ცოდნა და პროფესიული
კვალიფიკაცია;

þ

ხელმისაწვდომია ეკონომიკური, მატერიალური და პირადი საშუალებები, რომლებიც
აუცილებელია დასაქმებულის მუშაობისთვის;

þ

სამუშაო შეთავაზება შეესაბამება შრომის ბაზრის რეალურ მოთხოვნას (situación nacional
de empleo).

ბოლო მოთხოვნა მნიშვნელოვანი პირობაა. ზოგადად, რამდენიმე ფორმულა არსებობს,
რომელთა საშუალებითაც დამსაქმებელს შეუძლია, შრომის მარეგულირებელი ორგანოებიდან
მიიღოს უცხო ქვეყნის მოქალაქის დასაქმების ნებართვა. ამ საკითხს დეტალურად შემდეგი თავი
განიხილავს, თუმცა ძირითადი დასაბუთება გახლავთ ის, რომ საზღვარგარეთ მცხოვრებ უცხო
ქვეყნის მოქალაქე მუშახელზე გაცემული ნებისმიერი სამუშაო ნებართვა უნდა ემსახურებოდეს
ესპანეთის შრომითი ბაზრის დაცვის ინტერესებს.
ეს ძირითადი პირობა ხშირად არის ხაზგასმული გარკვეულ სამართლებრივ აქტებში და
დამსაქმებლისგან მოითხოვს ინფორმაციის წარმოდგენას უკვე ესპანეთში მყოფი სამუშაო
ძალის (ევროკავშირის, ესპანეთის ან უცხოური) შესახებ, რომელიც შეიძლება დათანხმებოდა
ამ სამუშაოს. ასეთი მოთხოვნის მიზანია, თავიდან აიცილოს ესპანეთში არასაჭირო უცხოელი
მუშახელის შესვლა, ან მისი ბაზრის რეალური საჭიროებების გადაჭარბება. შედეგად, ნებისმიერი
სამუშაო შეთავაზება მოწმდება შრომის ბაზრის კონკრეტულ ეკონომიკურ სექტორსა და
პროვინციაში გამოვლენილ დეფიციტთან მიმართებით (examen de la situacion nacional de empleo).

7.2. სამუშაო ნებართვები: ტიპები და ძირითადი პროცედურები
სხვადასხვა ტიპის სამუშაო ნებართვის ნებისმიერი კლასიფიკაცია იწყება დასაქმებულისა
(კომპანიის ან ინდივიდუალური დამსაქმებლის მიერ) და თვითდასაქმებულის ნებართვების
გამიჯვნით.
თვითდასაქმებულის ნებართვა საზღვარგარეთ არ არის მარტივად მოსაპოვებელი. უცხოელმა
უნდა აჩვენოს, რომ ერთობლიობაში აკმაყოფილებს პირობებს, რომლებსაც არ შეესაბამებიან
ევროკავშირის ან ესპანეთის მოქალაქეები, კერძოდ:
არის 16 წლის ან მეტის; არ არის არარეგულარული იმიგრანტი და არ აქვს ნასამართლობა
ესპანეთის ან რომელიმე იმ ქვეყნის სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული
დანაშაულისთვის, სადაც ბოლო წლებში ცხოვრობდა; აქვს საკმარისი კვალიფიკაცია
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საქმიანობისთვის და არის ასოციაციის ან კავშირის წევრი (თუ ეს კანონით გათვალისწინებული
სავალდებულო მოთხოვნაა); და აკმაყოფილებს დაგეგმილი საქმიანობის ყველა დარჩენილ
მოთხოვნას.
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა ასევე უნდა აჩვენონ, რომ დაგეგმილი ინვესტიცია ადეკვატურია და
შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, ან ითვალისწინებს რაიმე ტიპის ძირეულ ინოვაციებს ესპანური
ბაზრისთვის.
ამასთანავე საჭიროა, ინვესტიციის გეგმა შეიცავდეს გარანტიებს, სულ მცირე, პირველი
წლისათვის; სრულად იყოს დაფარული განმცხადებლის საცხოვრებლისა და ცხოვრების ხარჯები;
და განისაზღვროს პროექტის/საქმიანობის წამოწყების სხვა ხარჯები.
იმიგრაციის აქტის ზემოაღნიშნული დებულებების გარდა, მოქმედებს ეკონომიკური კრიზისისას
მიღებული კანონმდებლობაც, რომელიც ბევრ ახალ შესაძლებლობას ხსნის მეწარმეების,
ინვესტორების, მაღალუნარიანი დასაქმებულებისა და თვითდასაქმებულებისთვის (2013 წლის
აქტი მეწარმეობისა და ინტერნაციონალიზაციის შესახებ) .17
საზღვარგარეთ პირთა დასაქმების სქემები და სამუშაო ნებართვაზე შეტანილ განცხადებათა
დამუშავების პროცედურები სხვადასხვაგვარია, თუმცა მათი მთავარი ამოცანაა ესპანეთის
შრომის ბაზრის დაცვა და სამუშაო ძალის დეფიციტის შევსება. ამ მიზნით, განსხვავდება ვიზისა
და ნებართვების გაცემის პირობები და პროცედურებიც:

þ

þ

ზოგადი სქემის მიხედვით, ესპანეთში სამუშაოს შეთავაზება გადაეგზავნება კონკრეტულ
უცხოელ მუშახელს, რომელიც თავის ქვეყანაში ცხოვრობს. ეს სქემა ითვალისწინებს
ორ შესაძლო პროცედურას, რომლებითაც დგინდება შემდეგი პირობა: უცხო ქვეყნის
მოქალაქე მუშახელისთვის სამუშაოს შესათავაზებლად, კონკრეტულ პროვინციაში არ
უნდა არსებობდნენ ამ პოზიციის შესაფერისი დაუსაქმებელი კანდიდატები (ესპანეთისა
და ევროკავშირის მოქალაქეები, ან სხვა ქვეყნის მოქალაქე რეზიდენტები, რომლებიც
ფლობენ სამუშაო ნებართვას):

L

პირველი პროცედურა ითვალისწინებს ესპანეთში კონკრეტული დამსაქმებლის
სამუშაო შეთავაზების ინდივიდუალურ ექსპერტიზას შიდა შრომის ბაზართან
მიმართებით. ეს ნიშნავს, რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ეკონომიკური
სექტორი და პროფესიის ტიპი უნდა გამოიკვლიოს შრომის ადგილობრივმა
სამსახურმა (კატალონიაში — შრომის რეგიონულმა დეპარტამენტმა). ეს
კვლევა უნდა ადასტურებდეს შესაფერისი კანდიდატების არარსებობას
ესპანეთის კონკრეტულ პროვინციაში. დასაქმების ნებართვა გაიცემა მხოლოდ
იმ შემთხვევაში, თუ ესპანეთში არ არის რეზიდენტი სამუშაო ძალა, რომელიც
შეძლებდა ამ სამუშაოს შესრულებას;

L

მეორე პროცედურა გულისხმობს „კვარტალურ კატალოგში“ შესული სამუშაოს
შეთავაზებას. ეს არის სპეციალური „მაღალმოთხოვნადი სამუშაოების“ სიაზე
დაფუძნებული ქვესქემა, რომელიც მოიაზრებს სამუშაო შეთავაზების შედარებით
ნელ, მაგრამ მეტად ინდივიდუალიზებულ კვლევას. თუ ხელშეკრულება მიემართება
ერთ-ერთ სამუშაო ადგილს ამ სიიდან, ის ავტომატურად მიიჩნევა დასაქმების
ეროვნული მდგომარეობის შესაფერისად და ადმინისტრაციული ექსპერტიზა
შემოიფარგლება დანარჩენი გარემოებების შემოწმებით. ეს გახლავთ თვალის
მიდევნების გამარტივებული პროცედურა იმ დამსაქმებელთათვის, რომელთა
სამუშაო შეთავაზებაც ექცევა „მაღალმოთხოვნადი სამუშაოების“ ოფიციალურ
სიაში, ან „კვარტალური კატალოგის“ რომელიმე სამუშაო კატეგორიაში. სიას
ამტკიცებს მთავრობა, შრომის ბაზრის წინასწარი კვლევის საფუძველზე,
რაც მას საშუალებას აძლევს, წინასწარვე განსაზღვროს სექტორები და
კატეგორიები, რომლებიც უფრო მეტად საჭიროებს სამუშაო ძალას. ამ გზით,
დამსაქმებლებისთვის პროცედურა უფრო მარტივდება, ხოლო მთავრობა იტოვებს
შრომის ბაზრის გაკონტროლებისა და გაუმჯობესების არსებით ინსტრუმენტს.

მეორე მხრივ, ე.წ. წლიური კვოტის სქემა ეფუძნება მთავრობის გადაწყვეტილებას
სამუშაო ნებართვების შეთავაზების შესახებ (წლიურად, საშუალოდ 30,000-მდე),
რაც ნაწილდება 52 პროვინციასა და ფართო ეკონომიკურ სექტორზე (საოჯახო
და საყოფაცხოვრებო მზრუნველობა, სოფლის მეურნეობა, მშენებლობა და სხვა).

17. ესპანეთის საერთაშორისო მობილობის სქემასთან დაკავშირებით, დეტალური ინფორმაცია სხვადასხვა ენაზე ხელმისაწვდომია
მისამართზე: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/UnidadGrandesEmpresas/ley14_2013/index.html
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„მაღალმოთხოვნადი სამუშაოების“ სიისგან განსხვავებით, კვოტის სქემის მიხედვით,
დამსაქმებლებს არ მოეთხოვებათ, იცნობდნენ დასაქმებულს, რომელიც ესპანეთის
საელჩოს საშუალებით გაივლის შემოწმებას და შეირჩევა წარმოშობის ქვეყანაში. ეს
ხორციელდება იმიგრაციის მართვის ორმხრივი თანამშრომლობის საერთაშორისო
ხელშეკრულებების
ფარგლებში,
წარმოშობის
ქვეყნის
შრომითი
სფეროს
ხელისუფლებასთან კომუნიკაციით. ყოველწლიური კვოტა (contingente de autorizaciones)
შეიძლება მოიცავდეს სამუშაოს მაძიებელთა ვიზების სპეციალურ კვოტასაც, რომელიც
ამ ვიზის მიმღებ უცხოელს საშუალებას აძლევს, სამი თვის განმავლობაში იმოგზაუროს
და ეძებოს სამუშაო ესპანეთში. წარმატების შემთხვევაში, მასზე გაიცემა სტანდარტული
ტიპის ბინადრობისა და სამუშაო ნებართვა. ეკონომიკური კრიზისის გამო, 2009 წლის
შემდეგ მთავრობის მიერ დამტკიცებული კვოტები თითქმის სიმბოლური იყო — ათას
მუშახელზე ნაკლები.
გამოყენებული სქემის ან ქვესქემის მიუხედავად, შრომითი სფეროს ხელისუფლების მხრიდან
სახელშეკრულებო შეთავაზების ვალიდაციის შემდეგ, დამსაქმებელს შეუძლია მისი გაგზავნა
მუშახელისათვის. ვიზაზე განაცხადის შეტანის შემდეგ, საელჩო შეისწავლის უცხო ქვეყნის ამ
მოქალაქის გარემოებებს (ის არ უნდა იყოს ნასამართლევი, წარსულში უკან დაბრუნებული,
შენგენის SIS-ის სიაში, რაც ასევე დაბრუნების საფუძველია და ა.შ.). თუ უსაფრთხოებისა და
ვინაობის შემოწმება არ გამოავლენს პრობლემას და მიიღება დადებითი გადაწყვეტილება,
საელჩო სამუშაოს მაძიებელზე გასცემს ვიზას ესპანეთში ლეგალურად შესვლისთვის, ასევე,
სამუშაო და ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად. ამის შემდეგ, უცხო ქვეყნის მოქალაქეს
შეუძლია ესპანეთის ტერიტორიაზე ლეგალურად შესვლა — ვიზის გაცემიდან 3 თვის
განმავლობაში. აღნიშნული თარიღიდან აითვლება ესპანეთში პირის სამუშაო და ბინადრობის
ავტორიზაციის ერთწლიანი ვადა. ქვეყანაში შესვლიდან პირველი თვის განმავლობაში,
დასაქმებული ვალდებულია, განაცხადი შეიტანოს უცხო ქვეყნის მოქალაქის სტანდარტული
საიდენტიფიკაციო მოწმობის ასაღებად (TIE, Tarjeta de Identidad de Extranjero), რომელიც ესპანეთის
ეროვნული საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის მსგავსია, თუმცა სამუშაო საქმიანობა უნდა დაიწყოს
დამსაქმებლის მიერ სოციალური დაცვის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციისთანავე.
რეგისტრაციისთანავე
სამუშაო ნებართვა უნდა განახლდეს ვადის ამოწურვამდე 2 თვით ადრე, ვინაიდან ეს ავტომატურად
არ ხდება. ამისათვის უცხო ქვეყნის მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს მტკიცებულება,
რომლითაც დასტურდება სამუშაოს გაგრძელება ან ახალ სამუშაოზე გადასვლა. ამასთან, უნდა
დაკმაყოფილდეს რიგი პირობები და შესრულებული იყოს საგადასახადო და სოციალური
დაცვის მოსაკრებლის ვალდებულებები. თუ განახლებაზე განაცხადს პირი წარადგენს
ნებართვის ვადის ამოწურვიდან არაუგვიანეს 3 თვეში, ეს არ დააბრკოლებს განახლების
პროცედურას, თუმცა შესაძლებელია, განმცხადებელს დაეკისროს ჯარიმა. სამუშაო ნებართვის
განახლების პროცედურაზე ვრცელდება „პოზიტიური დუმილის“ პრინციპი, რაც ნიშნავს, რომ
თუ ადმინისტრაცია არ გასცემს პასუხს, ნებართვა განახლებულად მიიჩნევა. აღსანიშნავია,
რომ თავდაპირველი ერთწლიანი სამუშაო ნებართვა ახლდება 2 წლის ვადით. სამუშაო და
ბინადრობის ნებართვა 5 თანმიმდევრული წლის განმავლობაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეს
უფლებას აძლევს, მოიპოვოს გრძელვადიანი ბინადრობის ნებართვა. ეს სტატუსი გულისხმობს
მეტ დაცვასა და სტაბილურობას უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის და მას ათავისუფლებს ზოგადი
სამუშაო შეზღუდვებისგან, როგორიცაა ნებართვის მოთხოვნა.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა დასაქმების სქემები
ესპანეთში მოქმედებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა დასაქმების რამდენიმე სქემა: სქემები,
რომელთა მიზანია მეწარმეებისა და მაღალკვალიფიციური მუშახელის მოზიდვა და მობილობის
ხელშეწყობა; წლიური სქემები კონკრეტულ ეკონომიკურ სექტორში მუშახელის მოსაზიდად; სქემები
საწარმოებისთვის, რომლებიც სთავაზობენ სამუშაოს; და სქემები, რომელთა საფუძველზეც სამუშაოს
სთავაზობენ კონკრეტულ პირს, რომელსაც იცნობს, ან რომლის დასაქმებასაც აპირებს დამსაქმებელი.
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/index.html
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როგორც აღვნიშნეთ, არსებობს რიგი გამონაკლისები ესპანეთში სამუშაო ნებართვის
მოთხოვნებიდან. ისინი ეფუძნება ძალზე სპეციფიკურ კვალიფიკაციებს (მენეჯერები,
მოთხოვნებიდან
მკვლევარები, რელიგიური მსახურები და ა.შ.), ან განსაკუთრებულ პირად კავშირებს ესპანეთსა
თუ მის მოქალაქეებთან (მაგ.: ესპანეთში კანონიერად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქის
მეუღლე და შვილები, ოჯახთან გაერთიანების ბენეფიციარები და ა.შ.). საგულისხმოა, რომ
ზოგიერთი კატეგორიის უცხო ქვეყნის მოქალაქეები გათავისუფლებულნი არიან შრომის
ბაზართან გადამოწმების (situación nacional de empleo) მოთხოვნისგან, თუკი სამუშაო შეთავაზება
ეფუძნება პირად კავშირებს ესპანეთსა ან მის მოქალაქეებთან (მაგ.: ესპანეთში კანონიერად
მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქის მეუღლე და შვილები, საჯარო დაწესებულების დაცვის ქვეშ
მყოფი თანმხლების გარეშე არასრულწლოვნები და ა.შ.).
აკრძალული არ არის ერთი ტიპის ნებართვიდან მეორეზე გადასვლა. მოქმედი
კანონმდებლობით, ეს ნებადართულია კონკრეტული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში,
რომლებიც დადგენილია თვითდასაქმებულობიდან შრომით ხელშეკრულებაზე (ან პირიქით)
გადასვლისთვის. თუმცა, ასეთი ცვლილება მოითხოვს ახალი განაცხადის წარდგენას სამუშაო
გადასვლისთვის
და ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად. ამიტომ, უმჯობესია, თუ პირი განაცხადს შეიტანს
ნებართვის განახლებისას, ან დაელოდება გრძელვადიან ბინადრობის ნებართვას, რომელიც
იძლევა ნებისმიერი სამუშაოს თავისუფლად არჩევის საშუალებას, ადმინისტრაციის წინასწარი
ნებართვის გარეშე.
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზოგიერთი სამუშაო რეჟიმი, რიგი თავისებურებების
გამო, განსხვავდება ზოგადი ნებართვისგან. ასეთი რეჟიმები დადგენილია, მაგალითად, შემდეგ
პირებთან მიმართებით: მკვლევარები და ტრენინგის მონაწილეები; სეზონური მუშახელი;
მაღალკვალიფიციური პროფესიონალები, რომლებიც ფლობენ ევროკავშირის ლურჯ ბარათს;
და კორპორაციის შიგნით გადაყვანილი მუშახელი. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია
სეზონური მუშახელისთვის განსაზღვრული სპეციალური სამუშაო ნებართვა. მისი მოქმედების
ვადა დადგენილია სეზონური კონტრაქტის შესაბამისად და არ შეიძლება აჭარბებდეს 9 თვეს
(12-თვიან პერიოდში). ამასთან, სამუშაოს დასრულებისთანავე, პირი ვალდებულია, დაბრუნდეს
წარმოშობის ქვეყანაში. დაბრუნების ვალდებულების შესრულება 5 წლის განმავლობაში
მუშახელს უფლებას ანიჭებს, მოიპოვოს ჩვეულებრივი ნებართვა ესპანეთში. ბოლო წლების
განმავლობაში, წლიური კვოტის სქემით, ასეთი ნებართვების მხოლოდ გარკვეული რაოდენობა
იყო განსაზღვრული, თუმცა ეს ხელს არ უშლის დამსაქმებლებს, რომ სეზონური მუშახელისთვის
განაცხადი შეიტანონ ზოგადი სქემის საფუძველზე.
მუნიციპალიტეტები და ავტონომიური თემები თავიანთ როლს ასრულებენ ისეთ მნიშვნელოვან
პროცესებში, როგორიცაა ინფორმაციის მიწოდება სეზონური ნებართვების კვლევისთვის,
ასევე, დამსაქმებელთა ზედამხედველობა, რომლებიც ვალდებულნი არიან, უზრუნველყონ
საცხოვრებელი, ცხოვრების პირობებთან ერთად.
და ბოლოს, გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, მესამე ქვეყნის მუშახელს,
რომელიც ფლობს სამუშაო ნებართვას, შეუძლია განცხადების შეტანა ოჯახთან გაერთიანების
მოთხოვნით (იხ. თავი 4).
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თავი 8. მოვალეობები, ვალდებულებები და სანქციები;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა დაკავება და დაბრუნება

ესპანეთში მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქის უპირველესი მოვალეობაა ესპანეთის
კანონმდებლობის ზოგადი დაცვა, განსაკუთრებით, სისხლის სამართლისა და იმიგრაციის
კუთხით. სხვა შემთხვევაში, მათ სტატუსზე შეიძლება გავლენა მოახდინოს დარღვევის შედეგად
დაკისრებულმა სანქციებმა. ნაკლებად მძიმე დარღვევებისთვის შეიძლება მხოლოდ ჯარიმა
განისაზღვროს, იმიგრაციის კანონმდებლობის მძიმე დარღვევებს მოჰყვეს გადაწყვეტილება
დაბრუნების შესახებ, სისხლის სამართლის კოდექსის დარღვევისთვის კი პირის შეეფარდოს
დეპორტაცია, ან აღეკვეთოს თავისუფლება (სასჯელის მოხდის შემდეგ დაბრუნებით). უცხოელის
მიერ კანონით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების ან საჯარო წესრიგის დარღვევის
შემთხვევაში, ასევე გათვალისწინებულია სპეციალური ადმინისტრაციული სასჯელი — გაძევება
(2000 წლის აქტი იმიგრაციის შესახებ, მუხლები 53, 54 და 57). გარდა ამისა, გაძევება შეიძლება
დადგინდეს, ერთი მხრივ, სისხლისსამართლებრივი მსჯავრდების შემდეგ — საპატიმრო
სასჯელის ალტერნატივად, რომელიც ცნობილია სასამართლო გაძევების სახელით (სისხლის
სამართლის კოდექსის 89-ე მუხლი), და მეორე მხრივ, საპატიმრო სასჯელის მოხდის მერე
— როგორც სისხლისსამართლებრივი მსჯავრდების დამატებითი შედეგი (2000 წლის აქტი
იმიგრაციის შესახებ, მუხლი 57(2)).

8.1. ესპანეთის საიმიგრაციო კანონმდებლობის დარღვევა: მოვალეობები,
ვალდებულებები და სანქციები
ესპანეთის კანონმდებლობა განსაზღვრავს ქმედებებს, რომელთათვისაც გათვალისწინებულია
გარკვეული რეაგირება. ესენია:
ინფორმაციის მიწოდების ან ნებართვის გაგრძელებაზე განაცხადის შეტანის დაგვიანება;
დროებითი რეზიდენტის თვითდასაქმებითი მუშაობა, შესაბამისი ნებართვის გარეშე; მუშაობა
პირველადი სამუშაო ნებართვისთვის დადგენილი შეზღუდვების დარღვევით, ან ასეთი
დამრღვევი პირის დასაქმება (2000 წლის აქტი იმიგრაციის შესახებ, მუხლი 52). იმიგრაციის
კანონმდებლობის მძიმე დარღვევად მიიჩნევა:

þ

ესპანეთში არარეგულარული ყოფნა ან მუშაობა; თაღლითობა ან მოტყუება საჯარო
ხელისუფლებისთვის ვინაობის, დოკუმენტაციის, ეროვნებისა და სხვა რელევანტური
ინფორმაციის გამჟღავნებისას; საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ან წესრიგის
საწინააღმდეგო საქმიანობაში მონაწილეობა; ან ამ საფუძვლებით გადაადგილებასა
თუ მიმოსვლაზე დაწესებული შეზღუდვების დარღვევა.

þ
საგულისხმოა შემდეგი ქმედებებიც:

þ

უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ სოციალური დაცვის სისტემაში რეგისტრაციაზე
უარის თქმა; ფიქციური ქორწინება ან პარტნიორობა; არასრულწლოვნის კანონიერი
წარმომადგენლობა სარგებლის მისაღებად ან ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მოწვევა და მათი ესპანეთში არაკანონიერი ყოფნის
ხელშეწყობა;
არასათანადო
თანხმობა
საცხოვრებელი
ადგილის
მიხედვით
განსაზღვრულ ადგილობრივ რეესტრში (padrón) უცხო ქვეყნის მოქალაქის
რეგისტრაციაზე (2000 წლის აქტი იმიგრაციის შესახებ, მუხლი 53).

იმიგრაციის აქტის 54-ე მუხლი განსაზღვრავს უფრო მძიმე დარღვევებს, როგორიცაა:

þ
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საჯარო წესრიგისა და ეროვნული უშიშროების საწინააღმდეგო საქმიანობა;
დისკრიმინაცია რასობრივი ან რელიგიური ნიშნით; ფარული მიგრაციის ხელშეწყობა;
და მცდარი ფაქტების წარდგენა შრომით ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით. ზოგადად

სანქციები ეკისრებათ სატრანსპორტო კომპანიებსაც, რომლებიც ვალდებულნი არიან,
შეამოწმონ სამგზავრო დოკუმენტები და გააკონტროლონ არარეგულარული იმიგრანტები,
თუმცა ამ ვალდებულებას ან არ ასრულებენ, ან სათანადოდ ვერ ართმევენ თავს.
მსუბუქი სამართალდარღვევებისთვის გათვალისწინებულია მცირე სანქცია — ჯარიმა
500 ევრომდე (2000 წლის აქტი იმიგრაციის შესახებ, მუხლი 52), მძიმე დარღვევებისთვის
— 501-დან 10,000 ევრომდე (მუხლი 53), უფრო მძიმე დარღვევებისთვის კი — 10,001-იდან
100,000 ევრომდე (მუხლი 54), თუკი სანქციად პირდაპირ დაბრუნება არ განისაზღვრება
(expulsión).

მსუბუქი დარღვევები ისჯება ჯარიმით
იმიგრაციის აქტის 53-ე მუხლი განსაზღვრავს მსუბუქი დარღვევების სიას, რომლებისთვისაც სასჯელის
სახით გათვალისწინებულია ჯარიმა.

8.2. გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული დაბრუნების (expulsión) თაობაზე;
პროცედურა, გარანტიები და გასაჩივრება.
2000 წლის აქტი იმიგრაციის შესახებ ადმინისტრაციულ სანქციად განსაზღვრავს ევროკავშირის
არამოქალაქე პირების გაძევებას, რაც ესპანეთის ტერიტორიიდან სავალდებულო დაბრუნების
ერთ-ერთი ფორმაა. იგი დარეგულირებულია შემდეგი ნორმებით:
იმიგრაციის აქტის 28-ე მუხლი; აქტის III თავი სანქცირების სისტემის შესახებ; და 57-ე მუხლი,
რომელიც ითვალისწინებს 1992 წლის ზოგადი ადმინისტრაციული პროცედურის აქტით
განსაზღვრულ ყველა გარანტიას (და, დამატებით, რამდენიმეს, ამ სანქციის განსაკუთრებული
ბუნებიდან გამომდინარე).
ადმინისტრაციული
გაძევების
გამოყენება
შესაძლებელია
სხვადასხვა
შემთხვევაში,
რეგულარული და დაუყოვნებელი პროცედურებით. ამ სამართლებრივ რეჟიმს ავსებს
აღსრულებასა და ადმინისტრაციულ რესურსებთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკანონმდებლო
ნორმა.

8.2.1. ადმინისტრაციული გაძევების დაკისრების მიზეზები
მძიმე ადმინისტრაციული დარღვევები,
დარღვევები რომლებმაც შეიძლება გაძევება გამოიწვიოს (2000 წლის
აქტი იმიგრაციის შესახებ, მუხლი 53):

þ

ესპანეთის ტერიტორიაზე ყოფნის ვადის გადაჭარბება არარეგულარული გზით — როცა
უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ მოუპოვებია ყოფნის ვადის გაგრძელების ნებართვა; მასზე
არ გაცემულა ბინადრობის ნებართვა, ან მის ნებართვას ვადა ამოეწურა სამი თვეზე
მეტი ხნის წინათ და კანონით გათვალისწინებულ ვადაში არ წარდგენილა განცხადება
განახლების მოთხოვნით;

þ

მუშაობა სამუშაო ნებართვის წინასწარ მოპოვების ან ადმინისტრაციული ავტორიზაციის
გარეშე — მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ აქვს ვალიდური
ბინადრობის ნებართვა;

þ

შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის შეტყობინების ვალდებულების დარღვევა ისეთი
გზებით, როგორიცაა ინფორმაციის დამალვა ბოროტი განზრახვით, ან მცდარი
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ინფორმაციის მიწოდება; ნებისმიერი ტიპის ცვლილება პირის
ქორწინების სტატუსსა ან საცხოვრებელ ადგილთან დაკავშირებით;

þ
þ

ეროვნებასთან,

საჯარო წესრიგის საფუძველზე დაკისრებული ზომების დარღვევა;
მონაწილეობა საჯარო წესრიგის საწინააღმდეგო საქმიანობაში, რომელიც შესაბამისი
კანონმდებლობით მიჩნეულია მძიმე სამართალდარღვევად.

უცხო ქვეყნის მოქალაქის გაძევება შეიძლება გამოიწვიოს სხვა საკმაოდ მძიმე დარღვევებმაც
(2000 წლის აქტი იმიგრაციის შესახებ, მუხლი 54(1)):

þ

მონაწილეობა ისეთ საქმიანობებში, რომლებიც:

L
L
L

მიმართულია ქვეყნის საგარეო უსაფრთხოების წინააღმდეგ;
შეიძლება აზიანებდეს ესპანეთის ურთიერთობებს სხვა სახელმწიფოებთან;
ან ეწინააღმდეგება საჯარო პოლიტიკას, საჯარო
ორგანული აქტის მიხედვით (21 თებერვალი);

წესრიგის

დაცვის

1/992

þ

არალეგალური იმიგრაციის (ესპანეთის ტერიტორიაზე უკანონო შესვლის/დარჩენის,
ანდა მისი გადაკვეთის) ხელმძღვანელობა, ხელშეწყობა, დახმარება ან წახალისება,
ინდივიდუალურად ან იმ ორგანიზაციის წევრის მიერ, რომელსაც კომერციული მიზნები
აქვს. ამასთან, ეს ქმედება არ უნდა იყოს სისხლის სამართლის დანაშაული;

þ

დისკრიმინაცია რასობრივი, ეთნიკური, ეროვნული ან რელიგიური ნიშნით, იმიგრაციის
აქტის 23-ე მუხლის შესაბამისად. ამასთან, ეს ქმედება არ უნდა იყოს სისხლის
სამართლის დანაშაული;

þ

უცხო ქვეყნის მოქალაქის დასაქმება წინასწარი სამუშაო ნებართვის გარეშე; თითოეული
ასეთი უცხოელი მუშახელის დასაქმება მიიჩნევა ცალკე დარღვევად;

þ

მესამე მძიმე დარღვევა ერთი წლის განმავლობაში.

და ბოლოს, იმიგრაციის აქტის შესაბამისად, დაბრუნება ვრცელდება უცხო ქვეყნის იმ
მოქალაქეებზეც, რომლებმაც მოიხადეს საპატიმრო სასჯელი ერთ წელზე მეტი ვადით.
კანონმდებლობის მოთხოვნით, ლეგალური რეზიდენტის მიმართ დაბრუნების პროცედურა
უნდა ჩატარდეს მატერიალური და პროცედურული გარანტიების განსაკუთრებული დაცვით
(საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება N. 116/1993, 29 მარტი). ამასთან,
გასათვალისწინებელია როგორც საჯარო ინტერესი, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქის უფლებები
და ინტერესები.
ამრიგად, არ შეიძლება გაძევების მექანიკურად გამოყენება ყველა ამ შემთხვევაში. ეს პროცედურა
მოითხოვს არსებული საჯარო ინტერესების დაბალანსებას უცხო ქვეყნის მოქალაქის უფლებებსა
და ინტერესებთან. ამ მხრივ, არსებობს სამართლებრივი კრიტერიუმები, რომელთა მეშვეობითაც
დგინდება უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ საჯარო ინტერესისთვის შექმნილი საფრთხე (მაგ.:
რისკისა და ზიანის ხარისხი), მისი პირადი დამოკიდებულება, ან ბრალეულობის დონე. ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლო კონკრეტულ სახელმძღვანელო პრინციპებს განსაზღვრავს
ამ ინტერესთა შესაფასებლად.
და ბოლოს, ზოგიერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქის გამორიცხვა გაძევების მოქმედების
ფარგლებიდან კარგი მაგალითია, თუ როგორ ითვალისწინებს ამ ბალანსს კანონმდებლობა.
გაძევება არ ვრცელდება შემდეგი კატეგორიის პირებზე (2000 წლის აქტი იმიგრაციის შესახებ,
მუხლი 57(5)):

þ
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ესპანეთში დაბადებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც ტერიტორიაზე
ლეგალურად ცხოვრობდნენ ბოლო 5 წლის განმავლობაში;

þ
þ

უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც მუდმივ რეზიდენტებად არიან აღიარებულნი;

þ

პირები, რომლებიც იღებენ:

უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც წარმოშობით ესპანელები არიან და დაკარგეს
ესპანეთის მოქალაქეობა;

L

მუდმივი შრომისუუნარობის ბენეფიტებს ესპანეთში
შემთხვევის ან პროფესიული დაავადების გამო;

L
L

უმუშევრობის ბენეფიტებს;

მომხდარი

უბედური

ან სოციალური დაცვის პენსიას.

გაძევებისგან დაცვა ასევე ვრცელდება უცხო ქვეყნის მოქალაქის მეუღლეზე, აღმავალი ხაზის
ნათესავებზე, არასრულწლოვან და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილებზე, თუ ეს პირები
2 წელზე მეტია ლეგალურად ბინადრობენ ესპანეთში.
ნებისმიერ შემთხვევაში, დაუშვებელია ორსული ქალის გაძევება, თუკი ეს გარკვეულ რისკებს
შეიცავს დედის ან ნაყოფისთვის.

8.2.2. ადმინისტრაციული გაძევების პროცედურა, მისი აღსრულება და
რესურსები
გაძევებაზე გადაწყვეტილების მისაღებად, უნდა დაიწყოს ადმინისტრაციული პროცედურა
და დადგინდეს დარღვევის ფაქტობრივი გარემოებები. ეს პროცესი ეფუძნება გარკვეული
პროცედურული უფლებებისა და პრინციპების აღიარებას, როგორიცაა ზეპირი მოსმენა, ასევე,
სანქციის კანონიერება და პროპორციულობა. პროცედურის დაცვა საჭიროა ზოგიერთ უფლებასა
და თავისუფლებაზე მძიმე გავლენის გამოც, განსაკუთრებით, როცა საქმე ეხება უცხო ქვეყნის
მოქალაქის დაკავებას ან მისთვის თავისუფლების აღკვეთას გაქცევის თავიდან ასაცილებლად.
გარდა ამისა, ბოლო ეტაპზე საჭირო იქნება გაძევების ღონისძიების აღსრულება, უცხო ქვეყნის
მოქალაქის სურვილისა და წინააღმდეგობის მიუხედავად.
ადმინისტრაციული
ხელმისაწვდომია.

და

სასამართლო

დაცვის

საშუალებები

ამ

პროცედურის

დროს

არსებობს დაბრუნების ორი პროცედურა:

þ

ჩვეულებრივი (2000 წლის აქტი იმიგრაციის შესახებ, მუხლი 57) — გამოიყენება უცხო
ქვეყნის იმ მოქალაქეთა მიმართ, რომლებმაც ჩაიდინეს იმიგრაციის აქტის 53-ე ან 54-ე
მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევები. პროცედურის ინიცირებაზე
გადაწყვეტილება მიიღება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მოხდება უცხო ქვეყნის
მოქალაქის იდენტიფიკაცია, დადგინდება ფაქტები და დაინიშნება ინსტრუქტორი. ამავე
გადაწყვეტილებით შეიძლება განისაზღვროს შუალედური ღონისძიებები. უცხო ქვეყნის
მოქალაქეს ეცნობება დასაბუთებული გადაწყვეტილება პროცედურის დაწყებაზე და
უფლება აქვს, 15 დღის განმავლობაში წარადგინოს ნებისმიერი შენიშვნა ან პრეტენზია.
ამის შემდეგ, ინსტრუქტორს შეუძლია პროცედურის წარმართვა ისე, როგორც საჭიროდ
მიიჩნევს. იგი 30 დღის განმავლობაში წარადგენს წინადადებას გადაწყვეტილებისა და
გამოსაყენებელი სანქციის შესახებ. ჩვეულებრივ, საქმე გადაწყვეტილების მისაღებად
გადაეგზავნება კომპეტენტურ ორგანოს (თუკი არ არსებობს რაიმე დამატებითი
ქმედების საჭიროებაც). გადაწყვეტილება მიიღება წინადადების წარდგენიდან 10 დღის
განმავლობაში და მოიცავს იმ მტკიცებულებათა შეფასებას, რომლებსაც ორგანო
დაეყრდნო მისი გამოტანისას;

þ

დაჩქარებული (იმიგრაციის აქტის 63-ე მუხლი) — გამოიყენება მძიმე და ძალიან
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მძიმე სამართალდარღვევების შემთხვევაში.18 ამ პროცედურის დროს უცხო ქვეყნის
მოქალაქეს უფლება აქვს, ისარგებლოს სამართლებრივი დამცველისა და თარჯიმნის
მომსახურებით. გაძევების ღონისძიებაზე წინადადების წარდგენის შემდეგ, უცხო
ქვეყნის მოქალაქეს 48 საათის განმავლობაში შეუძლია საჩივრის შეტანა. საჩივრის
შეტანის შემთხვევაში ინსტრუქტორი განსაზღვრავს 3-დღიან ვადას მტკიცებულებათა
წარსადგენად,
შემდგომ
კი
ადმინისტრაციული
ორგანოსთვის
მოამზადებს
წინადადებას გადაწყვეტილების შესახებ, რომლის გაბათილება ან/და რომელზე
შენიშვნების წარდგენაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეს 48 საათის განმავლობაში შეუძლია.
თუ მსგავსი შენიშვნები არ წარედგინება, ან მათ არ გაიზიარებენ (წერილობითი
ფორმით და დასაბუთებულად), საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად წინადადება
გადაეგზავნება სამთავრობო ორგანოს. აღსრულებამდე გადაწყვეტილება წერილობით
ეცნობება უცხო ქვეყნის მოქალაქეს. საკონსტიტუციო სასამართლოს N.236/2007 და
N.259/2007 გადაწყვეტილებებით, ასეთი დაჩქარებული პროცედურის კონსტიტუციურობა
დადასტურდა.
უცხო ქვეყნის მოქალაქის წარმატებით დაბრუნება ესპანეთიდან (ნებაყოფლობით ან იძულებით)
გულისხმობს მის გამგზავრებას სხვა ქვეყანაში, საიდანაც იგი დაუშვეს ესპანეთში წინა
მოთხოვნის საფუძველზე. ცხადია, გაძევება უფრო სწრაფად აღსრულდება, როცა ესპანეთსა
და დანიშნულების ქვეყანას შორის არსებობს რეპატრიაციის შეთანხმებები. ამ პროცედურის
ბოლო ამოცანაა უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ცენტრალური რეესტრის ინფორმირება გაძევების
აღსრულების, ქვეყანაში შესვლის აკრძალვისა და მისი ვადების შესახებ, რათა აღნიშნული
ინფორმაცია შევიდეს შენგენის საინფორმაციო სისტემაში (SIS) — მონაცემთა ბაზაში, რომელიც
საზიაროა EEA-ის წევრი შენგენის მონაწილე სახელმწიფოებისთვის.

დაბრუნების პროცედურები
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომელთა მიმართაც ამოქმედდა დაბრუნების პროცედურა, აქვთ
სამართლებრივი დამცველისა და თარჯიმნის მომსახურებით სარგებლობის უფლება.
მას შემდეგ, რაც პოლიცია უცხო ქვეყნის მოქალაქეს აცნობებს დაბრუნებაზე წარმოების დაწყებას,
არსებითია დაუყოვნებლივ დაკავშირება ადვოკატთან.
არსებობს დაბრუნების ორი პროცედურა: ჩვეულებრივი და დაჩქარებული. დაჩქარებული პროცედურა
ხასიათდება მინიმალური გარანტიებით და გაცილებით მცირე ხანგრძლივობით.

საბოლოო გადაწყვეტილებას დაბრუნებაზე იღებს სამთავრობო ორგანო (ცენტრალური
მთავრობის დელეგაცია ან ქვედელეგაცია, რომელსაც წარმოადგენს შინაგან საქმეთა
სამინისტრო).
მის
საწინააღმდეგოდ
არსებობს
მხოლოდ
ერთი
ნებაყოფლობითი
ადმინისტრაციული გასაჩივრება გადაწყვეტილების გადასასინჯად და სასამართლო გასაჩივრება
შუალედური ღონისძიების მოთხოვნით. ყველაზე ხშირად მოთხოვნადი და მნიშვნელოვანი
შუალედური ღონისძიებაა დაბრუნების გადაწყვეტილების აღსრულების შეჩერება სასამართლოს
მიერ.
უზენაესი სასამართლო ითხოვს, ცხადად დასაბუთდეს დაბრუნების გადაწყვეტილებები, რომლებიც
ეფუძნება მხოლოდ არარეგულარულ ბინადრობს.19 ზოგადად, დაბრუნებაზე გადაწყვეტილებათა
დასასაბუთებლად, საკმარისია ფაქტებისა და მათი სამართლებრივი კვალიფიკაციის ნათელი
მოტივირება: ამ გზით განისაზღვრება გადაწყვეტილების მთავარი მიზეზები, რაც არსებითია
უცხო ქვეყნის მოქალაქის სამართლებრივი დაცვისათვის, ასევე, გადაწყვეტილების შემდგომი
სასამართლო გადასინჯვისთვის. გადაწყვეტილებით უნდა დასაბუთდეს შესვლის აკრძალვის
ხანგრძლივობაც, თუკი აჭარბებს კანონით დადგენილ 3-წლიან პერიოდს.

18. 2000 წლის აქტი იმიგრაციის შესახებ, მუხლები 1(ა)(ბ) და 2 (ა)(დ)(ვ).
19
უზენაესი სასამართლოს 2006 წლის 29 სექტემბრის გადაწყვეტილება, სექცია 5 CA.
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8.3. სასამართლო დეპორტაციის ბრძანება
გადაწყვეტილება უცხო ქვეყნის მოქალაქის დეპორტაციაზე სისხლის სამართლის სასამართლომ
შეიძლება მიიღოს რამდენიმე სახით და საფუძვლით:

þ

სასამართლო ავტორიზაცია სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული
უცხო ქვეყნის მოქალაქის ადმინისტრაციული დაბრუნებისთვის, რომლისთვისაც
გათვალისწინებულია
საპატიმრო
სასჯელი
6
წელზე
ნაკლები
ვადით.
სასამართლოს შეუძლია სისხლის სამართალწარმოების შეწყვეტა და უცხო ქვეყნის
მოქალაქის ადმინისტრაციული დაბრუნების ავტორიზაცია, თუ ამ მოთხოვნით
სამთავრობო ორგანო მიმართავს. სასამართლო აფასებს საქმეში არსებულ
საპირისპირო ინტერესებს: ერთი მხრივ, უცხო ქვეყნის მოქალაქის საქმის განხილვა და
მისი საბოლოო მსჯავრდება, მსხვერპლთა ან მესამე პირთა დაცვასთან ერთად; მეორე
მხრივ, ადმინისტრაციული დაბრუნების პირდაპირი და დაუყოვნებელი აღსრულება. თუ
მსუბუქი დანაშაულის სისხლისსამართლებრივ დევნასთან მიმართებით მოსამართლე
საიმიგრაციო კონტროლის პოლიტიკას მიანიჭებს უპირატესობას, გაიცემა უცხო ქვეყნის
მოქალაქის ადმინისტრაციული დაბრუნების ავტორიზაცია;

þ

სასამართლო

დაბრუნება,

როგორც

საპატიმრო

სასჯელის

ალტერნატივა.

სისხლის სამართლის დანაშაულში მსჯავრდებული არალეგალი რეზიდენტების
შემთხვევაში, 6 წელზე ნაკლები ვადის საპატიმრო სასჯელი შეიძლება შეიცვალოს
ესპანეთის ტერიტორიიდან სასამართლო გაძევებით. ასეთ დროს, მოსამართლე
ატარებს სპეციალურ მოსმენას, რომელსაც ესწრებიან პროკურორი და ადვოკატის
მიერ წარმოდგენილი უცხო ქვეყნის მოქალაქე. იგი შეაფასებს დანაშაულის ბუნებას,
ასევე მიზეზებს, თუ რატომ უნდა მოიხადოს პირმა სასჯელი ესპანეთში (დეპორტაციის
ნაცვლად);

þ

დეპორტაცია,
დანაშაულისთვის

როგორც

სანქცია
სასჯელის

სისხლის
მოხდის

სამართლის
შემდეგ.

ადმინისტრაციული დაბრუნების სხვა ფორმაა უცხო ქვეყნის იმ მოქალაქეთა
დეპორტაცია, რომელთაც მოიხადეს ერთ წელზე მეტი ვადის საპატიმრო სასჯელი.
ასეთი გადაწყვეტილება შეიძლება სასჯელის მოხდის შემდეგ ნებისმიერ დროს მიიღონ
— მარტივი ადმინისტრაციული პროცედურით, თუკი ნასამართლობა გაქარწყლებული
არ არის. ადმინისტრაციული დაბრუნება არის ადმინისტრაციული სანქცია, რომელიც
პირს ეკისრება სისხლისსამართლებრივი მსჯავრდების ან სასჯელის მოხდის შემდეგ.
იგი არ ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებიც მსჯავრდებულნი არიან ადამიანით
ვაჭრობაში, უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ექსპლუატაციასა და სხვა დანაშაულებში
(სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლები 312, 318-bis, 515(6), 517 და 518).
მიუხედავად ამისა, დეპორტაციაზე გადაწყვეტილების მიღება სასამართლოს დისკრეციულ
უფლებამოსილებაში არ ექცევა. სხვადასხვა სასამართლო გადაწყვეტილებით ჩამოყალიბდა
კრიტერიუმები, რომლებმაც შეავსო ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
იურისპრუდენცია. დეპორტაციის გადაწყვეტილების გაუქმება, პირველ რიგში, შეიძლება
დასაბუთდეს დანაშაულის ბუნებით, საქმის არსით და მსჯავრდებულის გარემოებებით, ვინაიდან
სასამართლოს აზრით, უნდა გამოირიცხოს ზოგიერთი სახის დანაშაული (მაგ.: ნარკოტიკებით
ვაჭრობა). არაპროპორციულად და მართლმსაჯულების საბაზისო ელემენტების საწინააღმდეგოდ
მიიჩნევა 6-თვიანი საპატიმრო სასჯელის შეცვლა სასამართლო დაბრუნების ბრძანებითა
და შესვლის 10-წლიანი აკრძალვით იმ პირისათვის, რომელიც არ არის ნასამართლევი.
სასამართლო დეპორტაციისას გასათვალისწინებელია დეპორტაციის სოციალური, ოჯახური
და სამუშაოსთან დაკავშირებული შედეგები, თუმცა ესპანეთში ინტეგრაციის მტკიცების ტვირთი
ბრალდებულს ეკისრება. ზოგიერთ შემთხვევაში, მუნიციპალურ ცენზში რეგისტრაცია, ესპანეთის
მოქალაქესა ან სხვა ლეგალურ რეზიდენტთან თანაცხოვრება, ასევე, სოციალური დაცვის
მოსაკრებელთა გადახდა, სასამართლომ არ მიიჩნია გარკვეული სოციალური ინტეგრაციის
დამადასტურებელ კრიტერიუმებად.
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8.4. დაკავება და დაკავების ცენტრები
თუ ადმინისტრაციული პროცედურა პირის დაკავებას ან თავისუფლების აღკვეთას მოითხოვს
იმ ვადით, რომელიც აჭარბებს ადმინისტრაციული დაკავებისთვის ესპანეთის კონსტიტუციით
დადგენილ 72-საათიან ზღვარს, სისხლის სამართლის მოსამართლემ პროცედურის კანონიერება
უნდა შეამოწმოს სასამართლო გზით. შესაძლოა, პოლიციამ უფლებამოსილ მოსამართლეს
მოსთხოვოს უცხო ქვეყნის მოქალაქის განთავსება სპეციალურ პატიმრობაში (internamiento). ეს
უნდა გაკეთდეს წერილობით, სადაც დასაბუთდება აღსრულებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის
რისკები და სხვა საფრთხეები.
გაძევების ბრძანების ფორმალურ მიღებამდე, შეიძლება მოთხოვნილი იყოს უცხო ქვეყნის
მოქალაქეთა განთავსება დაკავების ცენტრებში (Centros de Internamiento, CIE), ან მათთვის
თავისუფლების აღკვეთა. თავისუფლების აღკვეთა დაუშვებელია 60 დღეზე მეტხანს. თუ
მოსამართლე პირს არ აღუკვეთს თავისუფლებას, ინსტრუქტორმა შეიძლება მიიღოს
ალტერნატიული შუალედური ზომა, როგორიცაა პასპორტის ჩამორთმევა, ან ბრძანების
გამოცემა სავალდებულო ბინადრობაზე (compulsory residence order). სასამართლომ შეიძლება
შეამციროს თავისუფლების აღკვეთის პერიოდი. თავისუფლებააღკვეთილ პირებს აქვთ habeas corpus-ის უფლება. ამასთანავე, თავისუფლების აღკვეთა არ უნდა აღსრულდეს პენიტენციურ
დაწესებულებაში.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა დაკავების ცენტრები (Centros de Interna-miento de
Extranjeros, CIE)
ეს არის დაკავების სპეციალური დაწესებულებები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, რომელთა
მიმართაც ამოქმედდა დაბრუნების პროცედურები, ან რომლებიც უკვე ელოდებიან დაბრუნების
ბრძანების აღსრულებას.
ცენტრი არ გახლავთ პენიტენციური დაწესებულება, ვინაიდან დაკავება არის არა სასჯელი, არამედ
დაბრუნების ბრძანების აღსასრულებლად მიღებული ზომა. ამ ცენტრებში უცხო ქვეყნის მოქალაქეები
განთავსებულნი არიან არა დანაშაულის ჩადენის, არამედ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის
გამო.
დაკავებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეები სარგებლობენ კანონმდებლობით აღიარებული რიგი
უფლებებით, როგორიცაა ადვოკატზე წვდომა და განცხადების შეტანა თავშესაფრის მოთხოვნით.

დაბრუნების ღონისძიებათა გატარებისას, ადმინისტრაცია ეყრდნობა სატრანსპორტო
კომპანიებთან თანამშრომლობას,
თანამშრომლობას რომლებიც ვალდებულნი არიან, პრიორიტეტად დაისახონ
სამგზავრო ბილეთების უზრუნველყოფა. როდესაც შეუძლებელია გაძევების ღონისძიების
ნებაყოფლობითი აღსრულება, ამას აკეთებს ადმინისტრაცია. პოლიციას შეუძლია პროპორციული
ძალის გამოყენება, თუმცა ამ საკითხზე ვრცელდება სასამართლო კონტროლი: მსგავსი ზომა
უნდა შეესაბამებოდეს ევროპის საბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტის რეკომენდაციებსა და
სახელმძღვანელო პრინციპებს.

46

თავი 9. თავშესაფარი ესპანეთში

ესპანეთი, როგორც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, თავშესაფრის ერთიანი ევროპული
სისტემის (ECAS) მონაწილეა. ECAS მინიმალურ საერთო სტანდარტებს ადგენს როგორც
განმარტების მხრივ, ისე თავშესაფართან დაკავშირებულ სხვა საკითხებში (მაგ.: პროცედურები,
სუბსიდიარული დაცვა, დროებითი დაცვა, ადგილსამყოფელისა თუ საცხოვრებლის შეცვლა,
დაცვის პირობები და ა.შ.). ამ მიზნებისთვის, შემუშავდა რიგი პროცედურები, შეიქმნა
მონაცემთა ბაზები და ევროკავშირის თავშესაფრის სააგენტო, რომელიც წევრ სახელმწიფოებს
კოორდინაციასა და მხარდაჭერას უწევს თავშესაფრის პროცედურების მართვაში. ECAS-ის
ნორმატიული საფუძველია ევროკავშირის ხელშეკრულებები, რომლებიც დაზუსტდა რამდენიმე
რეგულაციითა და დირექტივით. ეს დოკუმენტები ადგენს წესებს, რომელთა მიზანია წევრ
სახელმწიფოთა თავშესაფრის კანონმდებლობის ზოგადი ნაწილების ჰარმონიზება. მაგალითად,
დუბლინის რეგულაციის თანახმად, EURODAC-ის სისტემით შესაძლებელია ანაბეჭდების აღება
და გაცვლა, რათა დადგინდეს, რომ თავშესაფრის მაძიებელს წარსულში არ შეუტანია მსგავსი
განაცხადი ევროკავშირის სახელმწიფოში.
დუბლინის რეგულაცია ECAS-ის ბირთვია. ამ დოკუმენტის მიხედვით, მესამე ქვეყნის
მოქალაქეთა თავშესაფრის განცხადებებს, ჩვეულებრივ, განიხილავს ის წევრი სახელმწიფო,
სადაც პირველად შევიდა პირი და რომელიც დუბლინის სისტემის მონაწილეა, და არა ის
ქვეყანა, რომელსაც თავშესაფრის მაძიებელი ანიჭებს უპირატესობას (გარდა, იმ შემთხვევებისა,
როცა: (ა) განმცხადებელს ევროკავშირის სხვა წევრ სახელმწიფოში ჰყავს ძალიან ახლო
ნათესავები, რომლებიც ცნეს ლტოლვილებად, ან რომელთა განცხადებაც განხილვის
პროცესშია; (ბ) განმცხადებელი არის არასრულწლოვანი, რომელსაც ოჯახური კავშირები აქვს
სხვა სახელმწიფოსთან, ან წარსულში ჰქონდა სხვა წევრი სახელმწიფოს ბინადრობის ნებართვა/
ვიზა). თავშესაფრის განცხადებების წარდგენა შესაძლებელია ნებისმიერი წევრი სახელმწიფოს
საზღვარზე ან ტერიტორიაზე, თუმცა შესვლისთანავე.

თავშესაფრის ერთიანი ევროპული სისტემა (ECAS)
ესპანეთი ECAS-ის მონაწილეა. ამრიგად, იგი სამართლებრივად შებოჭილია ევროკავშირის
კანონმდებლობით, რომელიც უზრუნველყოფს თავშესაფრის განცხადების პროცედურათა
ჰარმონიზებას; ასევე, განსაზღვრავს განცხადებაზე გადაწყვეტილების მიმღებ ქვეყნებს, თავშესაფრის
მაძიებელთათვის მინიჭებულ დაცვას და საერთაშორისო დაცვის შუალედურ ზომებს, როგორიცაა
დროებითი ან სუბსიდიარული დაცვა.
საქართველოს მოქალაქეებს თავშესაფრის განცხადების შეტანა შეუძლიათ ესპანეთის საზღვარზე, ან
მის ტერიტორიაზე, თუმცა შესვლისთანავე. მათ უნდა გაითვალისწინონ, რომ დუბლინის რეგულაციის
მიხედვით, როგორც წესი, თავშესაფრის განცხადებებს განიხილავს ის წევრი სახელმწიფო, რომელშიც
პირველად შევიდა პირი და რომელიც დუბლინის სისტემის წევრია.

ECAS-ის, ასევე, ლტოლვილთა დაცვის შესახებ ჟენევის კონვენციისა და ნიუ იორკის ოქმის
სავალდებულო პრინციპების ფარგლებში, ესპანეთის კონსტიტუციის 13(4) მუხლი არეგულირებს
საერთაშორისო დაცვას. ამ ინსტრუმენტის თანახმად, კანონით განისაზღვრება პირობები,
რომელთა საფუძველზეც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებსა და მოქალაქეობის არმქონე პირებს
შეუძლიათ ისარგებლონ ესპანეთში თავშესაფრის მიღების უფლებით. მოქმედი N.12/2009 აქტი
თავშესაფრის შესახებ (30 ოქტომბერი) არეგულირებს თავშესაფრის უფლებას და სუბსიდიარულ
დაცვას, განსაზღვრავს სავალდებულო მოთხოვნებს, ასევე, თავშესაფრისა და სუბსიდიარული
დაცვის უფლებათა აღიარების პროცედურას. საერთაშორისო დაცვის ეს ორი სხვადასხვა
სამართლებრივი რეჟიმი იცავს განმცხადებლებს, რომლებიც წარმოშობის ქვეყანაში
დაუცველები არიან და მათ სიცოცხლეს, ფიზიკურ ხელშეუხებლობას ან თავისუფლებას საფრთხე
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ემუქრება. ამასთან, ორივე რეჟიმი პატივს სცემს იმ პირთა გაძევების დაუშვებლობას (non-refoulment), რომელთა მიმართაც აღიარებულია ზოგიერთი ჩამოთვლილი პირობა, დადგენილი
ჟენევის კონვენციითაც. დაცვის მინიჭების ელემენტები, ძირითადად, მსგავსია ორივე რეჟიმის
შემთხვევაში, თუმცა მაინც განსხვავდება ერთმანეთისგან.
საერთაშორისო რეგულაციების მიხედვით, თავშესაფრის უფლება გულისხმობს დაცვის მინიჭებას
მესამე ქვეყნის მოქალაქის ან მოქალაქეობის არმქონე პირისთვის, რომელიც აღიარებულია
ლტოლვილად შემდეგი ინსტრუმენტებით: N.12/2009 აქტის მე-3 მუხლი, ჟენევის 1951 წლის 28
ივლისის კონვენცია ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ და 1967 წლის 31 იანვრის ნიუ იორკის ოქმი.
ამ ოქმის განსაზღვრებით, ტერმინი „ლტოლვილი“ მიემართება ყველას, ვისაც:

þ

აქვს საფუძვლიანი შიში, რომ შეიძლება გახდეს დევნის მსხვერპლი რასის, რელიგიის,
აღმსარებლობის, ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან
პოლიტიკური მრწამსის ნიშნით, იმყოფება თავისი მოქალაქეობის ქვეყნის გარეთ და
არ შეუძლია ან ამგვარი შიში გამო არ სურს, ისარგებლოს ამ ქვეყნის მფარველობით;

þ

არ გააჩნია რა გარკვეული მოქალაქეობა და მსგავს მოვლენათა შედეგად იმყოფება
ადრინდელი საცხოვრებელი ქვეყნის გარეთ, არ შეუძლია ან ამგვარი შიშის გამო არ
სურს იქ დაბრუნება.

ამრიგად, ლტოლვილობის პირობა დაკმაყოფილდება და განმცხადებელს მიენიჭება
თავშესაფარი, თუ იგი პასუხობს ჩამოთვლილ მოთხოვნებს, განმარტებაში მოცემული სხვადასხვა
ელემენტის გათვალისწინებით. N.12/2009 აქტი ამ განმარტებას აფართოებს და განსაზღვრავს,
რომ „საფუძვლიანი შიში“ შეიძლება მიემართებოდეს გენდერს ან სექსუალურ ორიენტაციასაც.
სუბსიდიარული დაცვის უფლება განსხვავდება თავშესაფრის უფლებისგან, რომლითაც
ლტოლვილის სტატუსი ენიჭება: იგი იცავს პირებს, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ ლტოლვილის
სტატუსის ცნობისთვის დადგენილ მოთხოვნებს, თუმცა მათ მიმართ არსებობს სერიოზული ზიანის
რეალური რისკი (როგორც განმარტებულია კანონმდებლობით). შესაბამისად, ამ უფლებითაც
უზრუნველყოფილია დაბრუნების ან გაძევებისგან დაცვა.
N. 12/2009 აქტი ესპანეთში უკანონოდ ან საჭირო დოკუმენტაციის გარეშე შემსვლელ თავშესაფრის
მაძიებლებს საშუალებას აძლევს, განსაზღვრული კრიტერიუმების დაკმაყოფილებისას,
თავშესაფრის განაცხადი შეიტანონ ქვეყანაში შესვლიდან ერთი თვის განმავლობაში, გარდა იმ
შემთხვევისა, როცა პირის დევნის რისკი უკვე ესპანეთში ყოფნისას წარმოიშობა. ცხადია, მათ
განაცხადის შეტანა საზღვარზეც შეუძლიათ. ამ შემთხვევაში საზღვარზევე სწრაფად შეფასდება
დასაშვებობა, რისი ადმინისტრაციული გასაჩივრებაც შესაძლებელია დაჩქარებული წესით.
გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს მადრიდის ავტონომიური გაერთიანების უმაღლეს
სასამართლოში (უზენაესი რეგიონული სასამართლო).
საერთაშორისო დაცვაზე (თავშესაფრის ან სუბსიდიარული დაცვის მოსაპოვებლად) განაცხადის
პროცედურას. განაცხადის წარდგენა შეიძლება
შეტანისთვის აქტი განსაზღვრავს ერთიან პროცედურას
უშუალოდ საზღვარზე ან, თუ ეს ფიზიკურად/სამართლებრივად შეუძლებელია, წარმომადგენლის
მეშვეობით. ასეთ დროს, განმცხადებელს „გასაგებ ენაზე“ ეცნობება როგორც პროცედურის, ისე
მისი პროცედურული უფლებების/მოვალეობების შესახებ; ასევე, როგორც საერთაშორისო დაცვის
კანდიდატს, მიეწოდება (ჩვეულებრივ, წერილობით — ესპანურ, ინგლისურ, ფრანგულ და არაბულ
ენებზე) ინფორმაცია გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარსა და სხვა არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან დაკავშირებაზე. როგორც წესი, განაცხადების დამუშავებისას ტარდება
ინდივიდუალური ინტერვიუ და მისი განმახორციელებელი პირები განმცხადებელს მიაწვდიან
ინფორმაციას შემდეგ საკითხებზე: განაცხადის შევსების წესი; პოლიციის ყველა ქმედება
საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნებთან მიმართებით; ყველა ასპექტი, რომელთა საფუძველზეც
დგინდება თავშესაფრის ან სუბსიდიარული დაცვის უფლებათა წარმოშობისთვის საჭირო
გარემოებები.
როგორც აღინიშნა, ინტერვიუ ინდივიდუალურად ტარდება და მკაცრად უნდა იყოს დაცული
კონფიდენციალობა ყველა განაცხადთან, პროცედურასა თუ შეტყობინებასთან მიმართებით.
N. 12/2009 აქტის 30-ე და 31-ე მუხლები ნათლად განსაზღვრავს განმცხადებლის უფლებებსა და
მიღების პირობებს და ზოგად პრინციპად ადგენს ოჯახის ერთიანობის შენარჩუნებას, ასევე,
საზღვარზე დაკავებულ ან კონტროლქვეშ მყოფ განმცხადებელთა საჭიროებების შეფასებას.
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ეკონომიკური რესურსების არარსებობისას, საერთაშორისო დაცვაზე განმცხადებლებს
უზრუნველყოფენ შესაბამისი სოციალური და მიღების სერვისებით, რათა დაკმაყოფილდეს
ღირსებასთან დაკავშირებული საბაზისო საჭიროებები.
გარდა ამისა, განცხადების დამუშავების პროცესში განმცხადებელს აქვს სამუშაო ნებართვის
მოპოვების შესაძლებლობა, უცხოელთა მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესაბამისად
(ჩვეულებრივ, თავშესაფარზე განცხადების შეტანიდან და წარმოებაში მიღებიდან 6 თვის
შემდეგ).
და ბოლოს, ზემოაღნიშნულ ორ რეჟიმთან ერთად (თავშესაფრის მინიჭება და სუბისიდიარული
დაცვა), თავშესაფრის აქტის 37-ე მუხლი განსაზღვრავს შესაძლებლობას, რომ განსაკუთრებულ
შემთხვევებში გაიცეს ჰუმანიტარული მიზეზებით შესვლისა და დარჩენის ნებართვები. ასეთ
დროს უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, რომელიც არ აკმაყოფილებს ესპანეთში შესვლის პირობებს,
ან რომელსაც არ შეუტანია განაცხადი თავშესაფრის მოპოვებაზე, სახელმწიფო გასცემს
„ჰუმანიტარულ ავტორიზაციას“ (თუკი არსებობს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების
ან, უბრალოდ, საჯარო ინტერესების დაცვის მოთხოვნები). „ჰუმანიტარული ავტორიზაცია“
გამოიყენება იმ მიზნით, რომ ქვეყანაში შესვლისა და დროებითი ყოფნის შესაძლებლობა მიეცეთ
ორსულ ქალებს, ავადმყოფ პირებს, არასრულწლოვნებს, ასევე მათ, ვინც ვერ დაბრუნდება თავის
ქვეყანაში ომის, ეპიდემიის, ბუნებრივი კატასტროფის ან სხვა მსგავსი მიზეზების გამო.
ლტოლვილის ან სუბსიდიარული დაცვის სტატუსის აღიარება გულისხმობს სარგებლობას, სულ
უფლებებით:
მცირე, შემდეგი უფლებებით
დაბრუნებისგან დაცვა; მუდმივი ბინადრობისა და სამუშაო ნებართვის მიღება; საიდენტიფიკაციო
და სამგზავრო დოკუმენტების გაცემა; საჯარო დასაქმების სერვისებზე წვდომა; ესპანეთის
მოქალაქეთა მსგავსი პირობებით წვდომა განათლებაზე, ჯანდაცვაზე, საცხოვრებელზე,
სოციალურ დახმარებასა და სერვისებზე, ასევე, იმ უფლებებზე, რომლებიც კანონმდებლობით
აღიარებულია გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლთათვის (სოციალური დაცვისა
და ინტეგრაციის პროგრამები, კონკრეტული შემთხვევის გათვალისწინებით); ესპანეთის
მოქალაქეთა მსგავსი პირობებით წვდომა განგრძობით პროფესიულ სწავლებასა და სამუშაო
პრაქტიკაზე, ასევე, საზღვარგარეთ გაცემული დიპლომების, აკადემიური და პროფესიული
სერტიფიკატებისა და სხვა ოფიციალური საკვალიფიკაციო ტესტების აღიარების პროცედურებზე;
გადაადგილების თავისუფლება; წვდომა ზოგად ან სპეციალურ საინტეგრაციო პროგრამებსა
და ნებაყოფლობითი დაბრუნების ხელშემწყობ პროგრამებზე, რომელთა განხორციელებაც
შესაძლებელია; ოჯახური ერთიანობის შენარჩუნება თავშესაფრისა და სუბსიდიარული დაცვის
კანონმდებლობის შესაბამისად და წვდომა შესაძლო მხარდაჭერის პროგრამებზე.
N. 12/2009 აქტი მიზნად ისახავს ლტოლვილებისა და სუბსიდიარული დაცვის ბენეფიციართა
ოჯახის გაერთიანებას ე.წ. „ოჯახის“ ფარგლების გაფართოებით. შედეგად, ეს ცნება მოიცავს
პირველი რიგის აღმავალი/დაღმავალი ხაზის ნათესავებსაც, გარდა ისეთი შემთხვევებისა, როცა
საქმე ეხება ოჯახისგან დამოუკიდებლობას, სრულწლოვანებასა და სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას.
ოჯახის გაფართოების ფარგლებში, პირს შეუძლია თავშესაფრის ან სუბსიდიარული დაცვის
მოპოვება მეუღლის ან იმ პირისთვის, რომელთანაც დაკავშირებულია მსგავსი ტიპის ემოციური
ურთიერთობით/თანაცხოვრებით, გარდა ისეთი შემთხვევებისა, როგორიცაა განქორწინება,
სამართლებრივი ან de facto დაშორება, სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა, ან ლტოლვილის სტატუსის
მინიჭება. N. 12/2009 აქტის 40(2) მუხლის საფუძველზე, თავშესაფარი ან სუბსიდიარული დაცვა
ოჯახის გაფართოების მიზნით შეიძლება მიენიჭოს ლტოლვილის ან სუბსიდიარული დაცვის
ბენეფიციარის სხვა ოჯახის წევრებსაც, თუ საკმარისად დადგინდება მათი დამოკიდებულება
და წარსულში თანაცხოვრება წარმოშობის ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ესპანეთში
იმყოფებიან, ლტოვილებმა და სუბსიდიარული დაცვის ბენეფიციარებმა შეიძლება არჩიონ
ზემოაღნიშნულ პირებთან გაერთიანება, ნაცვლად იმ სტატუსის გაგრძელებისა, რომლითაც
სარგებლობენ. ამ ტიპის გაერთიანება გამოიყენება ყოველთვის, როდესაც ბენეფიციარებს
ლტოლვილის ან სუბსიდიარული დაცვის ბენეფიციარისგან განსხვავებული მოქალაქეობა აქვთ.
შეწყდება თუ პირი:
N. 12/2009 აქტის 42-ე მუხლის თანახმად, ლტოლვილის სტატუსი შეწყდება,
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þ
þ
þ
þ
þ

ამას ნათლად მოითხოვს;

þ
þ

დატოვებს ესპანეთის ტერიტორიას სხვა ქვეყანაში ბინადრობის მიზნით;

þ

მოქალაქეობის არმქონე პირია და დაბრუნდება იმ ქვეყანაში, სადაც ადრე ცხოვრობდა,
ვინაიდან აღარ არსებობს მისი ლტოლვილად აღიარების გარემოებები.

ნებაყოფლობით მიიღებს წარმოშობის ქვეყნის დაცვას;
ნებაყოფლობით ხელახლა მოიპოვებს თავისი წარმოშობის ქვეყნის მოქალაქეობას;
მიიღებს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას და ისარგებლებს მისი დაცვით;
ნებაყოფლობით დამკვიდრდება იმ ქვეყანაში, რომელიც დატოვა, ან რომლის
ფარგლებს გარეთაც იმყოფებოდა დევნის შიშის გამო;
ვეღარ უარყოფს წარმოშობის ქვეყნის დაცვას, რადგანაც აღარ არსებობს გარემოებები,
რომელთა გამოც მიენიჭა ლტოლვილის სტატუსი;

თავი 10. მიგრანტთა და ლტოლვილთა დაცვა ძალადობის,
დისკრიმინაციისა და რასიზმისგან

10.1. გენდერული ნიშნით ძალადობისა და ადამიანით ვაჭრობის
მსხვერპლთა დაცვა
10.1.1. გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა
იმიგრაციის მარეგულირებელი კანონმდებლობა გენდერული ნიშნით ძალადობაზე რეაგირების
გზებს განსაზღვრავს მსხვერპლის კონკრეტული ადმინისტრაციული გარემოებების მიხედვით.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დებულებები, რომლებიც მიემართება: ოჯახთან გაერთიანებულ
ქალებს (ასეთ დროს ბინადრობის ნებართვა დამოკიდებულია გაერთიანებაზე იმ პირთან,
რომელიც, ჩვეულებრივ, თავად არის აგრესორი); და არარეგულარული სტატუსის მქონე ქალებს
(არარეგულარული ადმინისტრაციული სიტუაციის გამო, მათ შეიძლება დაეკისროთ სანქცია და
გააძევონ ესპანეთიდან).
გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლი ქალი, რომელსაც აქვს დამოუკიდებელი
ბინადრობისა და სამუშაო ნებართვა,
ნებართვა არ სარგებლობს ამგვარი მსხვერპლის განსაკუთრებული
ბენეფიტებით და ეს ფაქტი გავლენას არ იქონიებს მის სტატუსზე. პირის ნებართვის მოქმედება
გაგრძელდება და მას ექნება წვდომა იმ უფლებებსა და სპეციალური დაცვის ღონისძიებებზე,
რომლებიც
გათვალისწინებულია
გენდერული
ნიშნით
ძალადობის
საწინააღმდეგო
კანონმდებლობით. ცხადია, შეიძლება შეიქმნას პრობლემები ბინადრობისა და სამუშაო
ნებართვის განახლების კუთხით, რომლებიც გამოწვეულია შრომითი ხელშეკრულების
შეჩერებით/შეწყვეტით. ეს მაშინ ხდება, როცა გენდერული ნიშნით ძალადობა გავლენას ახდენს
ქალის შესაძლებლობაზე, რომ მუშაობა გააგრძელოს იმავე სამსახურში. კანონმდებლობის
თანახმად, ბინადრობისა და სამუშაო ნებართვები გაგრძელდება ვადის ამოწურვისას, თუ
ხელშეკრულების შეწყვეტა გამოწვეულია იმით, რომ პირი გენდერული ნიშნით ძალადობის
მსხვერპლია. მსგავსად, კანონმდებლობა განსაზღვრავს თვითდასაქმებულ პირთა ნებართვის
გაგრძელების შესაძლებლობასაც. გარდა ამისა, პირის მიმართ შეიძლება 6 თვით შეჩერდეს
სოციალური დაცვის შენატანების ვალდებულება, სოციალური დაცვის, ასევე, ბენეფიტებით
სარგებლობის უფლებათა დაკარგვის გარეშე.
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აუცილებელია 240/2007 სამეფო დადგენილების 9(4)(ბ) მუხლის დაცვა, თუ გენდერული ნიშნით
ძალადობის სიტუაციაში აღმოჩნდება ოჯახის წევრი, რომელიც ევროკავშირის მოქალაქეა.
მოქალაქეა ისეთ
შემთხვევებში, როგორიცაა ევროკავშირის ან EEA-ს ზონის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქის მესამე
ქვეყნის მოქალაქესთან ქორწინების ბათილად ცნობა ან განქორწინება, ანდა პარტნიორთან
რეგისტრაციის გაუქმება, ეს მუხლი ადგენს შესაბამისი ორგანოებისთვის შეტყობინების
ვალდებულებას. ნებისმიერ შემთხვევაში, ბინადრობის უფლების შესანარჩუნებლად, უნდა
დაადასტუროთ, რომ გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლი აღმოჩნდით ქორწინების ან
რეგისტრირებული პარტნიორობის პერიოდში. ეს დროებით დადასტურებულად მიიჩნევა, თუ
თქვენ სასარგებლოდ გამოცემულია დაცვის ორდერი ან პროკურორის ანგარიში, რომელიც
მიუთითებს გენდერის ნიშნით ძალადობაზე, საბოლოოდ დადასტურებულად კი ჩაითვლება
სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომლითაც დადგინდება სადავო გარემოებები.

ოჯახური ძალადობისგან დაცვა
ესპანეთის კანონმდებლობა იცავს გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლს, იმ პრინციპზე
დაყრდნობით, რომ მსგავსმა მდგომარეობამ არ უნდა გააუარესოს პირის ადმინისტრაციული
სტატუსი, ან შრომის ბაზარზე წვდომა. რიგი ნორმატიული აქტები მიზნად ისახავს დამატებითი დაცვის
მინიჭებასაც (ნებართვის განახლება, სოციალური დაცვის შენატანების შეჩერება თვითდასაქმებული
პირებისთვის, ბინადრობის ნებართვის შეცვლა, ან შრომის ბაზრის საჭიროებების წინასწარი
შეფასებისგან გათავისუფლება დასაქმებისას).

უცხო ქვეყნის მოქალაქე გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლს შეუძლია:

þ

ადმინისტრაციული სტატუსის შეცვლა და დამოუკიდებელი ნებართვის მოპოვება, თუ
მისი ნებართვა დამოკიდებული იყო დამნაშავეზე/აგრესორზე (LODILE, მუხლი 19); ან

þ

ბინადრობისა და სამუშაო ნებართვაზე განაცხადის შეტანა განსაკუთრებული
გარემოებების საფუძვლით, თუ არარეგულარული ადმინისტრაციული სტატუსი ჰქონდა
(LODILE, 31-bis მუხლი).

და ბოლოს, უცხო ქვეყნის მოქალაქე გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლი, მას
შემდეგ, რაც მიიღებს სამუშაო შეთავაზებას და შეიტანს განაცხადს სამუშაო ნებართვაზე,
გათავისუფლდება ეროვნული შრომის ბაზრის საჭიროებათა წინასწარი შეფასებისგან (situación
nacional de empleo) (2000 წლის აქტი იმიგრაციის შესახებ, მუხლი 40 (1)(კ)).

10.1.2. ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაცვა
ადამიანით ვაჭრობას ევროკავშირის კანონმდებლობა განმარტავს, როგორც ადამიანის
დაკავებას, ტრანსპორტირებას, გადაყვანას, შეფარებას ან მიღებას ძალადობის მუქარით/
გამოყენებით, ან იძულების სხვა ფორმით, როგორიცაა: მოტაცება, თაღლითობა, მოტყუება,
ბოროტად სარგებლობა ძალაუფლებით ან პირის უმწეო მდგომარეობით, საზღაურის ანდა
სარგებლის მიცემა/მიღება იმ პირის თანხმობის მოსაპოვებლად, რომელსაც სხვაზე გავლენის
მოხდენა შეუძლია ექსპლუატაციის მიზნებით.
ექსპლუატაციად მიიჩნევა, სულ მცირე, უცხო ქვეყნის მოქალაქის პროსტიტუციაში ჩაბმა ან სხვა
ფორმის სექსუალური ექსპლუატაცია, იძულებითი შრომა, მონობა ან მსგავს მდგომარეობაში
ჩაყენება, მსახურება, და ორგანოების ამოღება.
უკანონო გადაყვანა არის პირის უკანონო შესვლის ხელშეწყობა (პირდაპირ ან არაპირდაპირ და
ეკონომიკური ან სხვა მატერიალური სარგებლის მისაღებად) იმ წევრ სახელმწიფოში, რომლის
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მოქალაქე ან მუდმივი ბინადარიც არ არის.
უკანონო შესვლა გულისხმობს საზღვრის გადაკვეთას წევრ სახელმწიფოში ლეგალურად
შესვლისთვის საჭირო მოთხოვნათა დარღვევით. ამ განმარტების გათვალისწინებით, სისხლის
სამართლის კოდექსის 177-bis მუხლი ადამიანით ვაჭრობის დანაშაულს არეგულირებს
საერთაშორისო და ევროკავშირის მოთხოვნათა შესაბამისად, კერძოდ: ადამიანით
ვაჭრობისთვის სასჯელად განსაზღვრავს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას,
აღკვეთას მიუხედავად
იმისა, სად მოხდა დანაშაული (ესპანეთში, ესპანეთიდან, თუ ესპანეთის გავლით სხვა ქვეყანაში),
რომლისთვისაც გამოყენებულია ძალადობა, მუქარა, მოტყუება, ბოროტად სარგებლობა
ძალაუფლებით ან პირის უმწეო მდგომარეობით/საჭიროებებით, დაკავება, ტრანსპორტირება,
გადაყვანა, მიღება ან შეფარება რომელიმე შემდეგი მიზნით:

þ

შრომის ან მომსახურების იძულება, მონობა ან მსგავს მდგომარეობაში ჩაყენება,
მსახურების ან მათხოვრობის იძულება;

þ
þ

სექსუალური ექსპლუატაცია, მათ შორის, პორნოგრაფიის გზით;
ორგანოების ამოღება.

უფრო მკაცრი სასჯელია გათვალისწინებული ისეთი შემთხვევებისთვის, როდესაც მსხვერპლი
სერიოზულ საფრთხეშია, არასრულწლოვანია, ან განსაკუთრებით მოწყვლადია ავადმყოფობის,
შეზღუდული შესაძლებლობის ან სხვა მდგომარეობის გამო.

ადამიანით ვაჭრობისგან დაცვა
ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლს ესპანეთის კანონმდებლობა იცავს სპეციალური სამუშაო და
ბინადრობის ნებართვით, რომელიც გარკვეულ პირობებში გაიცემა.
ასეთ მსხვერპლს უფლება აქვს, ადმინისტრაციული სტატუსისგან დამოუკიდებლად, ჰქონდეს
წვდომა ზოგად და სპეციალურ სოციალურ სერვისებზე, რომელთა მიზანია ფიზიკური და ფსიქიკური
რეაბილიტაცია. მათ შეუძლიათ სარგებლობა რეფლექსიის პერიოდით, რომელიც მიზნად
ისახავს გამოცალკევებას — როგორც ექსპლუატაციისგან, ისე პოლიციასა თუ სასამართლოსთან
თანამშრომლობის გარეგანი წნეხისგან — და იძლევა რეაბილიტაციის საშუალებას.

სისხლის სამართლის კოდექსი ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთათვის, სხვა მსხვერპლთა
მსგავსად, განსაზღვრავს არაპირდაპირ ან ზოგად დაცვას. დანარჩენ სამართლებრივ სისტემაში
ასეთ მსხვერპლთა დაცვა მეტწილად შემოიფარგლება ბინადრობისა და სამუშაო ნებართვის
მინიჭებით, თუ არ ჩავთვლით შესაძლო ეკონომიკურ კომპენსაციას (რომელიც ენიჭება
მინიჭებით
სამოქალაქო კანონმდებლობით). საბჭოს 29 აპრილის 2004/81/EC დირექტივა (მესამე ქვეყნის
მოქალაქეებისთვის ბინადრობის ნებართვის მინიჭების შესახებ, რომლებიც არიან ადამიანით
ვაჭრობის მსხვერპლნი ან უკანონო მიგრაციის ხელშემწყობ ქმედებათა სუბიექტები და
თანამშრომლობენ უფლებამოსილ ორგანოებთან) ესპანეთის კანონმდებლობაში გადატანილია
იმიგრაციის შესახებ 2000 წლის აქტის 59-bis მუხლის საფუძველზე. შესაბამისად, სრულად არის
გათვალისწინებული როგორც ამ დოკუმენტის, ისე ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ მიმართული
ევროპული კონვენციის მოთხოვნები. LODILE-ის 59¬-bis მუხლის მთავარი სიახლე და ყველაზე
მნიშვნელოვანი ზომაა რეფლექსიისა და რეაბილიტაციის ვადის დადგენა ადამიანით ვაჭრობის
მსხვერპლთათვის. ეს ვადა განისაზღვრება, სულ მცირე, 30 დღით, რათა მსხვერპლმა გადაწყვიტოს,
ითანამშრომლებს თუ არა ხელისუფლებასთან სისხლისსამართლებრივი გამოძიებისა და
სამართალწარმოების კუთხით. რეფლექსიის ვადის მთავარი უპირატესობა გახლავთ ის, რომ ამ
პერიოდში პირს მიეცემა დროებითი ყოფნის ნებართვა და უზრუნველყოფილი ექნება საარსებო
საშუალებები, ასევე, საჭიროებისამებრ, უსაფრთხოება და დაცვა, იდენტიფიკაციის დროისათვის
ესპანეთში მყოფ არასრულწლოვან ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილებთან
ერთად. ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაცვის ჩარჩო ოქმი განსაზღვრავს ამ სფეროში
უფლებამოსილ უწყებათა და ადმინისტრაციულ ორგანოთა თანამშრომლობის/საქმიანობის
საფუძვლებს; ასევე, ითვალისწინებს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების, ინსტიტუტებისა და
სხვა არაკომერციული გაერთიანებების ჩართულობას, რომლებიც სპეციალიზებულნი არიან

52

ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა მიღების ან/და დაცვის კუთხით და მონაწილეობენ საჯარო
ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებულ პროგრამებში. ჩარჩო ოქმი განსაზღვრავს ექსპლუატაციასა
ან ვაჭრობაზე გაფრთხილების ან მათი იდენტიფიკაციის რამდენიმე წყაროს (შრომის ინსპექცია;
ქვეყანაში შესვლა; წვდომა ჯანდაცვაზე, სოციალურ სერვისებზე, განათლებაზე და ა.შ.). ასეთ
დროს დაუყოვნებლივ ეცნობება პროკურორს, პოლიციასა და სასამართლოს. ნებისმიერ
შემთხვევაში, პოლიცია ვალდებულია, არარეგულარულ მდგომარეობაში მყოფ უცხო ქვეყნის
მოქალაქეს შეატყობინოს შესაძლო მსხვერპლის სტატუსი და უფლებები.
ჩარჩო ოქმი იძლევა რეფლექსიის ვადის ერთჯერადად გაგრძელების შესაძლებლობას, თუკი
პოლიციის დანაყოფის შეფასებით, ასეთი საჭიროება იკვეთება. მსგავსად, ადმინისტრაციამ
მსხვერპლი უნდა უზრუნველყოს საცხოვრებლით და საარსებო საშუალებებით, ასევე,
უსაფრთხოებითა და დაცვით, არასრულწლოვან ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
შვილებთან ერთად. უსაფრთხოება და დაცვა მოიცავს სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებას — იქნება
ეს თავდაცვის გზებზე ინფორმაციის მიწოდება, გამოძიებაზე პასუხისმგებელ თანამშრომლებთან
კომუნიკაციის საშუალებათა განსაზღვრა (ტელეფონი და ა.შ.), თუ უსაფრთხოების უფრო
სერიოზული ზომები, როგორიცაა დაცულ ცენტრებსა და უსაფრთხო სახლებში განთავსება.
ცენტრში შესაძლებელია მის გათავისუფლებაზე
გარდა ამისა, თუ მსხვერპლი იმყოფება დაკავების ცენტრში,
წინადადება წარედგინოს უფლებამოსილ სასამართლო ორგანოს (REDILE, მუხლი 142(5)).
იდენტიფიკაციის ეტაპზე და რეფლექსიის შემდგომ, LODILE-ის 53(1)(ა) მუხლის დარღვევისთვის
დაბრუნების პროცედურები არ დაიწყება, თუკი უკვე დაწყებული არ არის შესაბამისი ბრძანების
საფუძველზე. მეორე მხრივ, თუ არსებობს შესაბამისი შეთანხმება, დაუყოვნებლივ შეჩერდება
გაძევების ან დაბრუნების ბრძანების აღსრულება (LODILE, მუხლი 59-bis, პუნქტი 2). ამ გზით
უზრუნველყოფენ, რომ პროცესის განმავლობაში მსხვერპლს არ ეშინოდეს საკუთარი თავის
გამჟღავნება შესაძლო სანქციის დაკისრების გამო.
და ბოლოს, მიგრაციის კანონმდებლობა მსხვერპლს სთავაზობს შესაძლებლობას, რომ
ნებართვა
მოიპოვოს განსაკუთრებული გარემოებების საფუძვლით ბინადრობისა და სამუშაო ნებართვა,
თუკი არ დადგინდება მისი ბრალეულობა დანაშაულში. მოთხოვნის დაკმაყოფილების
შემთხვევაში, მსხვერპლს (შვილებთან ერთად) ბინადრობისა და სამუშაო ნებართვა მიენიჭება 5
წლის ვადით, რაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ესპანეთში ბინადრობისა და მუშაობის საშუალებას
მისცემს, რაიმე გეოგრაფიული ან პროფესიული შეზღუდვების გარეშე. ამგვარი ვადა მფლობელს
უქმნის გრძელვადიანი ნებართვის მოთხოვნის შესაძლებლობასაც. მეორე მხრივ, თუ მსხვერპლს
(და მის შვილებს) უარს ეტყვიან ნებართვაზე, ეს ხელს არ უშლის განმცხადებელს, რომ ახალი
მოთხოვნა წარადგინოს განსაკუთრებული გარემოებების საფუძვლით ბინადრობისა და სამუშაო
ნებართვის მოსაპოვებლად.
მსხვერპლს, რომელსაც არ ეკისრება რაიმე პასუხისმგებლობა ადამიანით ვაჭრობის
დანაშაულისთვის, შეუძლია განაცხადის შეტანა, რომ მხარდაჭერით დააბრუნონ წარმოშობის
ქვეყანაში. თუ ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლი არასრულწლოვანია, ის გააგრძელებს
არასრულწლოვანთა დაცვის კანონმდებლობით აღიარებული უფლებებით სარგებლობას. 20

10.2. დისკრიმინაციისგან, ქსენოფობიისა და რასიზმისგან დაცვა
ესპანეთის კონსტიტუციის მე-14 მუხლი კრძალავს დისკრიმინაციას რიგი საფუძვლებით,
როგორიცაა რასა, ეთნიკურობა, რელიგია, გენდერი, სექსუალური ორიენტაცია და სხვა.
ევროკავშირის კანონმდებლობის გადმოღების შედეგად, ესპანეთში გაძლიერდა დისკრიმინაციის
საწინააღმდეგო პოლიტიკა.
პოლიტიკა 21 ევროკავშირის დებულებები მოითხოვდა ცვლილებებს ესპანეთის
სისხლის სამართლის კოდექსში, მათ შორის, ისეთი საკითხების ასახვას, როგორიცაა რასიზმისა
და ქსენოფობიის დანაშაულები, საჯარო ბოდიში, გენოციდის ან ადამიანის წინააღმდეგ
20. 1999 წლის აქტი არასრულწლოვანთა სამართლებრივი დაცვის შესახებ, ორგანული კანონი N. 1/1996, 15 იანვარი.
21. იხ. ჩარჩო გადაწყვეტილება 2008/913 / JAI, 28 ნოემბერი, სისხლის სამართლის კანონმდებლობით რასიზმისა და ქსენოფობიის
ზოგიერთი ფორმასა და გამოვლინებასთან ბრძოლის შესახებ.
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მიმართული დანაშაულების
აღიარებულია:

უარყოფა.

საკანონმდებლო

რეფორმების

შედეგად,

ასევე

სამართლებრივი დაცვის უფლება; დაცვის საშუალებებზე წვდომა სასამართლო და
ადმინისტრაციული წარმოებისას; და მსგავსი ინტერესების ფართო დაცვა გაერთიანებების,
ორგანიზაციებისა და იურიდიული პირებისათვის.
მოკლედ მიმოვიხილოთ დისკრიმინაციასთან, ასევე, სხვადასხვა სფეროში რასიზმსა და
ქსენოფობიასთან ბრძოლის ღონისძიებები:

þ

ა) იმიგრაციის აქტის 2-bis მუხლის მიხედვით, საჯარო ადმინისტრაცია მიგრაციის
სფეროში
ნებისმიერი
ქმედებისას
ყოველთვის
უნდა
ხელმძღვანელობდეს
დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპით. თუმცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა
მდგომარეობა შეიძლება გულისხმობდეს განსხვავებულ უფლებებს, როგორც ერთმანეთს
შორის, ისე ესპანეთის მოქალაქეებთან მიმართებით, ასევე, პირის კონკრეტული
სამართლებრივი სტატუსის გათვალისწინებით. აქტის 23-ე მუხლი განმარტავს
დისკრიმინაციის ცნებასა და დისკრიმინაციულ ქმედებებს, ზოგიერთ შემთხვევაში კი
დისკრიმინაციის ერთ-ერთ საფუძვლად განსაზღვრავს უცხო ქვეყნის მოქალაქეობას
(რაც უკვე განხილულია ამ გზამკვლევის 2.3 თავში). გარდა ამისა, იმიგრაციის აქტის
54(1)(გ) მუხლი გარკვეულ პირობებში ძალიან მძიმე სამართალდარღვევად მიიჩნევს
დისკრიმინაციულ ქმედებას რასობრივი, ეთნიკური, ეროვნული ან რელიგიური ნიშნით.
კანონის 23-ე მუხლის თანახმად, ასეთი ქმედება არ არის სისხლის სამართლის
დანაშაული;

þ

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა განსაზღვრულია შემდეგი
დარღვევებისთვის:
მშრომელთა უფლებებზე მიმართული დანაშაულები (სისხლის სამართლის კოდექსის
312-ე და 314-ე მუხლები); დისკრიმინაციის, სიძულვილის ან ძალადობის პროვოცირება
(510-ე მუხლი); და პირისთვის უარის თქმა კონკრეტული სარგებლის მიღებაზე, რისი
უფლებაც აქვს (511-ე და 512-ე მუხლები).
და ბოლოს, სისხლის სამართლის კოდექსის 515-520 მუხლები განსაზღვრავს შესაბამის
დამამძიმებელ გარემოებებს;

þ

აქტი შრომით სფეროში სამართალდარღვევებისა და სანქციების შესახებ
(LISOS)
არეგულირებს
დამსაქმებლის
ერთპიროვნულ
გადაწყვეტილებას,
რომელიც: მოიცავს არასახარბიელო/უარყოფით მოპყრობას, ან პირდაპირ/ირიბ
დისკრიმინაციას ანაზღაურების, დღეების რაოდენობის, ტრენინგის, დაწინაურებისა
და სხვა სამუშაო პირობების მხრივ, ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სქესის,
წარმომავლობისა (რასობრივი თუ ეთნიკური) და სხვა ნიშნებით; ასევე, როცა ეს
გადაწყვეტილება საპასუხო რეაქციაა კომპანიის წინააღმდეგ სარჩელის წარდგენაზე
ან ადმინისტრაციული თუ სასამართლო წარმოების დაწყებაზე, რომლითაც პირი
ითხოვს თანასწორი მოპყრობისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპების დაცვას
დამსაქმებლის მიერ. სამართალდარღვევად მიიჩნევა სექსუალური შევიწროებაც,
ასევე, შევიწროება რასობრივი თუ ეთნიკური წარმომავლობის, რელიგიის,
რწმენის, შეზღუდული შესაძლებლობის, ასაკისა და სექსუალური ორიენტაციის
საფუძველზე, ხელმძღვანელის მიერ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებით.
ზემოაღნიშნული სამართალდარღვევებისთვის გათვალისწინებულია ჯარიმა 6,000იდან 150,000 ევრომდე. ამასთანავე, ბათილია ის ინდივიდუალური თუ კოლექტიური
ხელშეკრულების დებულებები და დამსაქმებლის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები,
რომლებიც მოიცავს:
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L

პირდაპირ ან ირიბ დისკრიმინაციას ანაზღაურების, სამუშაო საათებისა თუ სხვა
პირობების მხრივ;

L

არასახარბიელო მოპყრობას იმ დასაქმებულთა მიმართ, რომლებმაც კომპანიის
წინააღმდეგ წარადგინეს სარჩელი თანასწორი მოპყრობისა და დისკრიმინაციის
აკრძალვის პრინციპთან შესაბამისობის მოთხოვნით.

გარდა ამისა, მსგავს ქმედებებთან დაკავშირებული წარმოებისას, მოსარჩელეს ევალება
მხოლოდ დისკრიმინაციული ქმედების დამადასტურებელი საკმარისი მტკიცებულების წარდგენა.
ამრიგად, დისკრიმინაციის არსებობის პრეზუმფცია მოპასუხეს ავალდებულებს, დაამტკიცოს
დისკრიმინაციის არარსებობა, ან გაამართლოს თავისი ქმედება, რაც დისკრიმინაციასთან
ბრძოლის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად მიიჩნევა.

დისკრიმინაციისა და რასიზმისგან დაცვა
სხვადასხვა სფეროში, განსაკუთრებით, სისხლის სამართლის, მიგრაციისა და შრომის
კანონმდებლობაში, მიღებულია რიგი ზომები რასიზმის, ქსენოფობიისა და დისკრიმინაციის სხვა
ფორმებისგან დასაცავად.

აღნიშნული მიდგომა განსხვავდება სისხლის სამართლის საქმეებისგან, სადაც უდანაშაულობის
პრეზუმფცია უმთავრესია.
მსგავსად, დისკრიმინაციასა და რასიზმთან ბრძოლის მიზნით, სამთავრობო დონეზე აქტიურად
იქმნება სპეციალიზებული და დამოუკიდებელი უწყებები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან
თანასწორი მოპყრობისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის წახალისებაზე (მაგ.: თანასწორობის
ხელშეწყობის საბჭო), ასევე, ინფორმაციის გავრცელებაზე დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო
კანონმდებლობის შესახებ. თუმცა, ამ მხრივ კვლავ ბევრია გასაკეთებელი.

თავი 11. ესპანეთის მოქალაქეობა და ნატურალიზაცია

ნატურალიზაცია გახლავთ ესპანეთის მოქალაქეობის მოპოვების პროცედურა. მოქალაქეობის
მოპოვებით წყდება იმიგრანტის სტატუსი, რაც გულისხმობს უფრო ღრმა უფლებებსა და
მოვალეობებს პირსა და სახელმწიფოს შორის. ესპანეთსა და საქართველოს შორის არ
არის გაფორმებული შეთანხმება ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ. შესაბამისად, ესპანეთის
მოქალაქეობის მოპოვებამ შეიძლება პრობლემები შექმნას საქართველოს მოქალაქეობის
შენარჩუნების თვალსაზრისით. არცერთი ეს ქვეყანა არ აღიარებს პირის მიერ ერთდროულად
ესპანეთისა და საქართველოს მოქალაქეობის ფლობას: ესპანეთისთვის, საქართველოს
მოქალაქე, რომელიც ესპანეთის მოქალაქეობას იღებს, მიიჩნევა მხოლოდ ესპანეთის
მოქალაქედ, თუმცა კი საქართველოს გადმოსახედიდან შეიძლება ოფიციალურად არ ჰქონდეს
დაკარგული მოქალაქეობა.22
ეს ქმნის de facto ორმაგი მოქალაქეობის მდგომარეობას,
მდგომარეობას
მიუხედავად იმისა, რომ ესპანეთი და საქართველო პირს მხოლოდ საკუთარ მოქალაქეებად
მიიჩნევენ. ასეთი ვითარება გამომდინარეობს იქიდან, რომ ესპანეთის ნატურალიზაციის
პროცედურა მოითხოვს განცხადების გაკეთებას სხვა ქვეყნის მოქალაქეობაზე უარის თქმის
შესახებ, თუმცა ეს განცხადება საქართველოსთვის არსებითი არ არის, ვინაიდან მისი
კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურით არ ხორციელდება. 23
22. განსაკუთრებით, საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ კანონის მე-3 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების გათვალისწინებით:
„საქართველოში დადგენილია ერთიანი მოქალაქეობა [...] საქართველოს მოქალაქე იმავდროულად შეიძლება იყოს სხვა ქვეყნის
მოქალაქეც, მხოლოდ [კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში]“; იხ.: https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2342552?publication=4
23. „მოქალაქეობიდან გასასვლელად, მოქალაქემ უნდა მიმართოს საზოგადოებრივ ცენტრს, საჯარო რეესტრსა და სახელმწიფო
სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს. თუ მოქალაქე საქართველოს ფარგლებს გარეთ იმყოფება, მას შეუძლია,
მიმართოს საქართველოს შესაბამის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას ან, შესაბამის დოკუმენტებთან
ერთად, მოქალაქეობიდან გასვლის თაობაზე წერილობითი განცხადებით მიმართოს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას“;
იხ.: https://centri.gov.ge/en/services?s=33
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ნატურალიზაცია
საქართველოს მოქალაქის ნატურალიზაცია ესპანეთში მოითხოვს შემდეგი პირობების
დაკმაყოფილებას:
10-წლიანი განგრძობითი ბინადრობა ამ ქვეყანაში, კარგი და ცივილური ქცევა, სოციალური
ინტეგრაცია, ასევე, ესპანური ენის, კულტურისა და პოლიტიკურ-კონსტიტუციური ნორმების
მინიმალური ცოდნა.

ესპანეთის მოქალაქეობის მოპოვების პროცედურათა განხილვამდე, უნდა აღინიშნოს, რომ
მისი სამოქალაქო კოდექსი განსაზღვრავს მოქალაქეობის მინიჭებას დაბადებით (ius sanguinis). კოდექსის მიხედვით, ესპანეთის მოქალაქის შვილს ამ ქვეყნის მოქალაქეობაზე უფლება
აქვს დაბადების ადგილისგან დამოუკიდებლად, შერეული ქორწინებების ან დაუქორწინებელი
წყვილების შემთხვევაშიც — მაგალითად, საქართველოსა და ესპანეთის მოქალაქეს შორის
(ქვეყნის კანონმდებლობა აღიარებს ერთი და იმავე სქესის ადამიანთა დაქორწინებულ/
დაუქორწინებელ წყვილებსაც). ამრიგად, ბავშვი არ კარგავს ესპანეთის მოქალაქეობაზე
უფლებას მხოლოდ იმიტომ, რომ მას პირველად სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა მიენიჭა. ასეთ
შემთხვევაში, ბავშვის თავდაპირველ ან წარმოშობის მოქალაქეობად (nacionalidad de origen) მიიჩნევა ესპანეთის მოქალაქეობა, თუნდაც შეეძლოს, მაგალითად, საქართველოს
მოქალაქეობით სარგებლობა, ზემოაღნიშნული პირობების შესაბამისად.
ნატურალიზაციას, ესპანეთის მოქალაქეობის მოპოვების ყველაზე მნიშვნელოვანი
რაც შეეხება ნატურალიზაციას
გზებია: 24

þ

დაბადებით ნატურალიზაცია — როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე მშობლებს ესპანეთის
ტერიტორიაზე შეეძინებათ შვილი და მას ავტომატურად მიენიჭება რომელიმე მშობლის
მოქალაქეობა, ერთ-ერთი მათგანს, ესპანეთში ერთწლიანი კანონიერი ბინადრობის
შემდეგ, შეუძლია, ბავშვის სახელით შეიტანოს განაცხადი ესპანეთის მოქალაქეობაზე.
ასეთი მოთხოვნის წარდგენის უფლება აქვს თვითონ პირსაც, სრულწლოვანების (18
წელი) მიღწევის შემდეგ, როგორც განსაზღვრულია ესპანეთის სამოქალაქო კოდექსის
მე-17 მუხლით;

þ

ნატურალიზაცია განგრძობადი ბინადრობის საფუძველზე — მისი მოპოვება შეუძლია
ნებისმიერ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, 2, 5 ან 10-წლიანი კანონიერი და უწყვეტი
ბინადრობის შედეგად (სამოქალაქო კოდექსის 21(2) მუხლი). ეს ხანგრძლივობა
დამოკიდებულია განმცხადებლის მოქალაქეობაზე (ლათინური ამერიკის, ფილიპინების,
გვინეის, ანდორის, პორტუგალიის მოქალაქისა და სეფარდების შემთხვევაში,
ესპანეთთან განსაკუთრებული ისტორიული კავშირების გამო, პირს მოქალაქეობის
მოპოვება შეუძლია 2-წლიანი ბინადრობის შემდეგ), ან სტატუსზე (ესპანური
დაწესებულების ან ესპანეთის მოქალაქის მხრიდან მეურვეობის შემთხვევაში, ეს ვადა
3 წელია, ხოლო თავშესაფარმინიჭებული პირისთვის — 5); ზოგადი წესი კი ბინადრობის
10-წლიან პერიოდს მოიცავს. ჩვეულებრივ, განგრძობადი ბინადრობის საფუძვლით
ნატურალიზაციაზე განაცხადის შესატანად, საქართველოს მოქალაქეებისთვის
მოითხოვება ესპანეთში 10-წლიანი კანონიერი და განგრძობადი ბინადრობა (გარდა
იმ შემთხვევისა, როდესაც თავშესაფარი ენიჭებათ).25 შესაძლებელია, ესპანეთის
ტერიტორიის მოკლევადიანი დატოვება დასაშვებად ჩაითვალოს, თუმცა ამ ვადების
დასათვლელად და ადმინისტრაციისთვის წარსადგენად, სასურველია იურისტთან
კონსულტაცია;

þ

ნატურალიზაცია ქორწინებით — ეს შესაძლებელია, როდესაც მეუღლე (მათ შორის,
ერთი და იმავე სქესის ადამიანთა ქორწინების შემთხვევაში) ან ქვრივი შეიტანს
განაცხადს და, ამავდროულად, წყვილი არ არის განქორწინებული/გაშორებული
(სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 22(2)).

24. ესპანეთის მოქალაქეობის მიღების სხვა გზებია: განსაკუთრებულ შემთხვევებში, მთავრობის მიერ მოქალაქეობის მინიჭება სამეფო
დადგენილებით, საჯარო ინტერესების ან ჰუმანიტარული მიზეზებიდან გამომდინარე; სულ მცირე, 10 წლის განმავლობაში ესპანეთის
მოქალაქეობის ფლობა და მისით კეთილსინდისიერად სარგებლობა, სამოქალაქო რეესტრში რეგისტრაციით; თუ ბავშვი დაბადებულია
ესპანეთში და ჰყავს უცხო ქვეყნის მოქალაქე მშობლები, რომელთა წარმოშობის ქვეყნის კანონმდებლობა მას არ მიიჩნევს თავის
მოქალაქედ (ეს შესაძლებელია საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ კანონის მე-12 მუხლის საფუძველზეც).
25. აღსანიშნავია, რომ მოკლევადიანი პერიოდები გამოიყენება, როცა საქმე ეხება: ესპანეთში დაბადებულ ბავშვს, ერთწლიანი
ბინადრობის შემდეგ; 2 წლის განმავლობაში მზრუნველობის, მეურვეობის ან მიმღები ოჯახის/საოჯახო სახლის ზრუნვის ქვეშ მყოფ ბავშვს;
ესპანეთის მოქალაქის მეუღლეს, რომელიც კანონიერად გაშორებული/განქორწინებული არ არის; პირებს, რომელთაც არ უსარგებლიათ
მოქალაქეობის არჩევის უფლებით; ესპანეთის მოქალაქის ქვრივს, რომელიც არ არის განქორწინებული/გაშორებული; წარმოშობით
ესპანელი მამის, დედის, ბებიის ან პაპის პირდაპირ შთამომავლებს, რომლებიც საზღვარგარეთ დაიბადნენ.
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თითოეული პროცედურით განსაზღვრული პირობების დაკმაყოფილების გარდა, განმცხადებელმა
საკმარისად უნდა დაამტკიცოს „კარგი და ცივილური ქცევა“ (ანუ ესპანეთსა ან/და წარმოშობის
ქვეყანაში ნასამართლობის არქონა) და „ესპანეთის საზოგადოებაში ინტეგრაცია“ (ესპანეთის
სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 22(4)26). ეს გულისხმობს, რომ განმცხადებელმა, ერთი მხრივ,
უნდა ჩააბაროს ტესტი ესპანური სამართლისა და სოციალურ-პოლიტიკური საკითხების, ასევე,
ისტორიისა და კულტურის შესახებ (60%+40%), რომელსაც CCSE ეწოდება; მეორე მხრივ კი
აჩვენოს ესპანური ენის ცოდნა, სულ მცირე, DELE27 დიპლომის A2 დონეზე. ზოგიერთი პირი
გათავისუფლებულია DELE-ის ვალდებულებისგან (მაგ.: იმ ქვეყნის მოქალაქეები, რომელთა
ოფიციალური ენაც ესპანურია; წერა-კითხვის არმცოდნე პირები; პირები, რომლებმაც საშუალო
განათლება ესპანეთში მიიღეს და ა.შ.). ყველა ზემოაღნიშნული მოთხოვნა 2015 წლის რეფორმის
ნაწილია, რომლითაც დადგინდა ნატურალიზაციის ერთიანი სტანდარტები და პროცედურები.
მუხლი 13. არასრულწლოვანი პირისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩვეულებრივი წესით
მინიჭება
(ა) არასრულწლოვან პირს, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობა დაბადებით არ მოუპოვებია,
საქართველოს მოქალაქეობა ჩვეულებრივი წესით მიენიჭება, თუ მისი ერთ-ერთი მშობელი
საქართველოს მოქალაქეა.
(ბ) არასრულწლოვან პირს საქართველოს მოქალაქეობა ჩვეულებრივი წესით მიენიჭება, თუ იგი
საქართველოს მოქალაქემ შვილად აიყვანა.
(გ) საქართველოს ტერიტორიაზე დაბადებულ ლტოლვილის სტატუსის მქონე ან საქართველოში
სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე არასრულწლოვან პირს, რომელიც საქართველოში 5 წლის
განმავლობაში ცხოვრობს, საქართველოს მოქალაქეობა ჩვეულებრივი წესით მიენიჭება, ამ კანონის
მე-16 მუხლით გათვალისწინებული საფუძვლების შეუმოწმებლად.

მას შემდეგ, რაც პირს ოფიციალურად მიენიჭება ესპანეთის მოქალაქეობა და განმცხადებელს
გაეგზავნება შესაბამისი შეტყობინება, განისაზღვრება ბოლო ვადები ფორმალური თანხმობის
მოთხოვნათა შესასრულებლად. მათ შორისაა: სამოქალაქო რეესტრში წასვლა და საჯარო
მოხელის წინაშე ფიცის/პირობის დადება ესპანეთის კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის
დაცვაზე, ასევე, განცხადების შეტანა წინა მოქალაქეობაზე უარის თქმის შესახებ (სამოქალაქო
კოდექსი, მუხლები 21(3) და 23). როგორც ზემოთ აღინიშნა, ეს მოთხოვნა ვრცელდება
საქართველოს მოქალაქეებზეც (შესაბამისი შედეგებით). ფიცის დადების შემდეგ, ესპანეთის
სამოქალაქო რეესტრში აისახება პირის ნატურალიზაცია, რაც მნიშვნელოვანია ყველა საოჯახო
საკითხთან მიმართებით: მაგალითად, შემდგომში ქორწინება ან შვილის ყოლა გულისხმობს,
რომ მეუღლე დაქორწინებულია ესპანეთის მოქალაქეზე, შვილი კი ჩნდება ესპანეთის
მოქალაქისგან. ამრიგად, ბავშვი სარგებლობს დამატებითი უფლებებითა და განსხვავებული
სტატუსით — მაგალითად, ის მიიჩნევა დაბადებით ესპანეთის მოქალაქედ. გარდა ამისა,
ესპანეთის მოქალაქეობის მოპოვება მას, როგორც ევროკავშირის მოქალაქეს, ავტომატურად
ანიჭებს ევროკავშირის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სრულ დაცვას, რამაც შეიძლება
პირდაპირი გავლენა იქონიოს მისი ოჯახის წევრების სტატუსზე, მათ შორის, ნატურალიზაციამდე
არსებულ ნათესაურ კავშირებზე (იხ. თავი 2, „ევროკავშირის მოქალაქის ნათესაობა“).
პირს შეიძლება უარი ეთქვას ნატურალიზაციაზე საზოგადოებრივი წესრიგის ან ეროვნული
ინტერესების საფუძვლით. ესპანეთის მოქალაქეობის აღიარება ან მასზე უარის თქმა შეიძლება
გასაჩივრდეს სასამართლოში. ნატურალიზებულმა ესპანეთის მოქალაქემ (და არა იმ პირმა,
რომელიც სარგებლობს წარმოშობით ესპანეთის მოქალაქეობით), შეიძლება დაკარგოს
მოქალაქეობა, თუ:

þ

3 წლის განმავლობაში ისარგებლებს იმ მოქალაქეობით, რომელზეც უარი თქვა
ესპანეთის მოქალაქეობის მოსაპოვებლად;

þ
þ
þ

იმსახურებს უცხო ქვეყნის არმიაში;
დაინიშნება საჯარო პოზიციაზე ესპანეთის მთავრობის აკრძალვის მიუხედავად;
ესპანეთის მოქალაქეობას მოიპოვებს მოტყუებით ან თაღლითობით.

26. არასრულწლოვანი განმცხადებლის მშობლებმა უნდა წარადგინონ თავიანთი შვილების სოციალური ინტეგრაციის დამადასტურებელი
საბუთი (ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილება შესაძლებელია სკოლის ან პროფესიული მომზადების ცენტრის მიერ გაცემული სერტიფიკატის
საფუძველზე), ასევე, საზოგადოებაში ინტეგრაციის სხვა მტკიცებულებები, ბავშვის ასაკისა და გარემოებების გათვალისწინებით.
27. ამ ტესტების კოორდინაციაზე პასუხისმგებელია Instituto Cervantes. შესაბამისად, გარკვეული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მის
ვებსაიტზე: https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es. გამოცდასთან დაკავშირებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://
examenes.cervantes.es/es/dele/inscribirse.
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თავი 12. მიგრაციისა და თავშესაფრის მართვაზე პასუხისმგებელი
ადმინისტრაციული სამსახური

ესპანეთი დეცენტრალიზებული სახელმწიფოა. ამრიგად, უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სამართლებრივ
სტატუსთან დაკავშირებული საკითხების დიდ ნაწილზე ესპანეთში უფლებამოსილია არა მხოლოდ
ცენტრალური მთავრობა, არამედ რეგიონული და ადგილობრივი ადმინისტრაციაც, რომელიც
ინარჩუნებს უფლებამოსილებას მიგრაციასა და მიგრანტებისთვის საინტერესო სფეროებზე.
ცენტრალური მთავრობა, ძირითადად, პასუხისმგებელია მიგრაციის, თავშესაფრისა და მოქალაქეობის
საკითხებზე, განსაკუთრებით, კანონმდებლობის შემუშავების კუთხით, თუმცა მათი აღსრულება და
ადმინისტრაციული პროცედურების მართვაც ეხება. ტრადიციულად, მიგრაციასთან დაკავშირებული
პასუხისმგებლობები გადანაწილებულია რამდენიმე სამინისტროს შორის:

þ

შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხისმგებლობებში ექცევა: ბინადრობის ნებართვის
გაცემა, სასაზღვრო კონტროლი, არარეგულარული მიგრაციის კონტროლი და გაძევება,
ასევე, ყველა ის პროცედურა, რომლებითაც მოწმდება უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა
უსაფრთხოება. საპოლიციო პროცედურებზე, გადაწყვეტილებებსა და უცხო ქვეყნის
მოქალაქეთა შემოწმებებზე უმეტესწილად პასუხს აგებს ეროვნული პოლიცია (Policia
Nacional), თუმცა საზღვრის მეთვალყურეობა და უკანონო შესვლის კონტროლი Guardia
Civil-ის კომპეტენციაც არის (სამხედრო პოლიცია, რომელიც ფრანგული gendarmerie-ის
ან იტალიური carabinieri-ის მსგავსია);

þ

შრომის, სოციალური დაცვისა და მიგრაციის სამინისტრო პასუხისმგებელია სამუშაო
ნებართვების დიდი ნაწილის გაცემაზე, ქვეყნის სამუშაო ძალის დეფიციტისა და
საჭიროებების დადგენაზე, ასევე, ინტეგრაციის პოლიტიკისა და ღონისძიებების
გატარებაზე;

þ

საგარეო საქმეთა სამინისტრო პასუხს აგებს ყველა პროცედურაზე, რომლებსაც
საელჩოები
და
საკონსულოები
ახორციელებენ
სხვა
სამინისტროებთან
თანამშრომლობით, განსაკუთრებით, შესვლისა და სამოგზაურო ან ბინადრობის
ვიზების გაცემის მხრივ;

þ

იუსტიციის სამინისტრო პასუხისმგებელია ნატურალიზაციის პროცედურის დაგეგმვასა
და მხარდაჭერაზე, რომელიც აქამდე ნახევრად სასამართლო პროცედურა გახლდათ,
თუმცა ამჟამად ჰიბრიდული პროცესია.

საგულისხმოა, რომ პროცედურათა უმეტესობას, რომლებსაც გავლენა აქვს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე,
ადგილობრივ დონეზე ახორციელებენ ცენტრალური მთავრობის დეცენტრალიზებული სამსახურები (ე.წ.
Delegaciones del Gobierno and Subdelegaciones del Gobierno), განსაკუთრებული აპარატის, ე.წ. „უცხო ქვეყნის
მოქალაქეთა ოფისის“ (Oficinas de Extranjería) გავლით. სწორედ აქ წარედგინება განაცხადები ესპანეთში
ყოფნის, ბინადრობის, ასევე, სტუდენტური, სამუშაო, ოჯახთან გაერთიანებისა ან თანმხლების გარეშე
არასრულწლოვნის ნებართვაზე და მიიღება შესაბამისი გადაწყვეტილება.
რეგიონული ადმინისტრაციები (Comunidades Autónomas), თავის მხრივ, პასუხისმგებელნი არიან შემდეგ
საკითხებზე:
შესაბამისი ზოგადი სერვისების გაწევა, როგორიცაა ტრენინგი, განათლება, ჯანდაცვა,
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და ა.შ; საცხოვრებელთან დაკავშირებული ერთიანი სტანდარტების
დადგენა პირისთვის, რომელიც წარადგენს განაცხადს ოჯახთან გაერთიანებაზე; ადგილობრივი
საბჭოებისთვის ინდივიდუალური ინტეგრაციის სერტიფიკატების მიწოდება (arraigo); ინტეგრაციის
გეგმებისა და პროგრამების შემუშავება, ზოგიერთ რეგიონში კი (მაგ.: კატალონიასა და ანდალუსიაში)
კანონმდებლობის მიღებაც. კატალონიასა და ანდალუსიაში რეგიონული მთავრობა პასუხისმგებელია
პირველადი სამუშაო ნებართვების გაცემაზეც.
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თავის მხრივ, ადგილობრივი საბჭოები და ადგილობრივი ადმინისტრაცია ის ორგანოები არიან,
რომლებსაც ყველაზე ახლო შეხება აქვთ მოქალაქეთა ყოველდღიურ ცხოვრებასთან და ცდილობენ
მათ პრობლემებთან გამკლავებას. ამრიგად, ისინი კარგად იცნობენ სოციალურ მოთხოვნებს. სწორედ
ამ თვალსაზრისით, ჩვეული უფლებამოსილებების გარდა (იმიგრანტებისთვის სპეციალური სერვისების
მიწოდება), ისინი ახორციელებენ სხვა მომსახურებასაც, რომელიც სამართლებრივად არ ეკისრებათ.
იმიგრანტთა მუნიციპალური სერვისები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ქალაქის საბჭოების მიხედვით
(და დამოკიდებულია მათ შესაძლებლობებზე), თუმცა, ჩვეულებრივ, მოიცავს, სულ მცირე, სამი ჯგუფის
მომსახურებას:

þ

უშუალოდ მიგრანტებსა და მიგრანტის სტატუსთან მჭიდროდ დაკავშირებული სერვისები
(საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით განსაზღვრული ადგილობრივი რეესტრის —
ე.წ. padrón-ის წარმოება; ოჯახთან გაერთიანებისთვის საცხოვრებელი პირობების
შესაბამისობაზე სერტიფიკატების გაცემა; ინდივიდუალური ინტეგრაციის ე.წ. arraigo
სერტიფიკატების გაცემა);

þ

სერვისები სოციალური ინკლუზიისა და თანაცხოვრების პირობების ხელშესაწყობად
(ინფორმირება, კონსულტაცია და პირველადი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა;
მედიაცია, ენის კურსები, სოციალური ჩართულობა და რჩევები სამუშაოს მოძიების
კუთხით);

þ

საჯარო მოხელეთა მომზადება უშუალოდ მიგრანტთა თემებზე მუშაობის საკითხებში.
ცხადია, არსებობს სპეციალიზებული სერვისებიც კონკრეტულ შემთხვევასთან
გასამკლავებლად (მაგ.: მასწავლებლებისა და სოციალური მუშაკების გუნდი, როდესაც
თანმხლების გარეშე არასრულწლოვანს იპოვიან ქუჩაში).

ხშირად, მუნიციპალურ სერვისებს აწვდის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც საბჭოს
პარტნიორია, ან საბჭო აფინანსებს, და იმიგრანტებზე ზრუნავენ „მეგობრული მომსახურების“
მიმწოდებლები. ამის მაგალითია ბარსელონას საქალაქო საბჭო, რომელიც SAIER-ის საშუალებით
(Servei d’Atenció per a Immigrants Estrangers i Refugiats — აერთიანებს პროფკავშირებს, იმიგრანტთა
ასოციაციებსა და ადვოკატთა ადგილობრივ ასოციაციას) იმიგრანტებსა და თავშესაფრის მაძიებლებს
აწვდის მთავარ სერვისებს:

þ

ინფორმირება ქალაქში სოციალურ, საგანმანათლებლო, ჯანდაცვის, შრომით და კულტურულ
მომსახურებებზე წვდომის შესახებ;

þ

იურიდიული ინფორმაციის
პრობლემებზე;

þ
þ
þ

სპეციალური საჭიროებების მქონე ჯგუფებთან მუშაობა;

მიწოდება

და

კონსულტაციის

გაწევა

სამართლებრივ

სპეციალური შრომითი ინტეგრაციის სერვისებითა და ტრენინგებით უზრუნველყოფა;
შეზღუდულ ფარგლებში იმ პირთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, რომლებსაც ამის
საჭიროება აქვთ - ან რომლებიც გარიყვის საფრთხის წინაშე დგანან - და, ამავდროულად,
მათი დახმარება საცხოვრებლის საკუთარი ძალებით პოვნაში.
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დანართი

ესპანეთში გამგზავრებამდე

საელჩოები, საკონსულოები და ოფისები

þ

ესპანეთის საკონსულო საქართველოში, საპატიო კონსული — ბ-ნი მიხეილ
ახვლედიანი; მისამართი: ირაკლი აბაშიძის N. 29, სადარბაზო 1, ბინა 10, 0179,
თბილისი, საქართველო. ტელ: +995 32 235 5735/5835.
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ANKARA/es/Embajada/localizaci%C3%B3nycontacto/
Paginas/Consulado-Honorario-en-Georgia.aspx

þ

საქართველოს საელჩო ესპანეთში. ელჩი — ბ-ნი ილია გიორგაძე; მისამართი: Plaza de
las cortes 4, 5; საფოსტო კოდი: 28014, მადრიდი.
ტელ: (+34) 914 203 589, ელფოსტა: embassymadrid@mfa.gov.ge და consuladogeo.madrid@
mfa.gov.ge, ხელმისაწვდომია ვებსაიტზე:
http://spain.mfa.gov.ge;

þ

ესპანეთის საელჩო ანკარაში (თურქეთი) — პასუხისმგებელი და აკრედიტებულია
საქართველოს წარმოსადგენად ესპანეთში. გთხოვთ, შეამოწმოთ ვებსაიტი:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ANKARA/es/Embajada/Paginas/inicio.aspx;

þ

ესპანეთის საკონსულო თბილისში, საქართველო, კონსული — ქ-ნი მარიამ
ბაგრატიონი, ტელ: (+995) 32 25 26 06.

ესპანეთის სამინისტროები და დელეგაციები
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þ

ესპანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Inicio.aspx

þ

ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო:
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria

þ

ესპანეთის შრომისა და მიგრაციის სამინისტრო

L

პროცედურები:
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/tramites/index.html

L

ინფორმაცია:
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/

þ

იუსტიციის სამინისტრო
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio

þ

Delegaciones del Gobierno, რომელიც პასუხისმგებელია უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა
ოფისზე:
http://www.seat.mpr.gob.es/ca/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones.html

ესპანეთში (ან ევროპის გავლით) მოგზაურობისას:

þ

Solve-it არის ევროკავშირის სერვისი, რომლის მიზანია მოქალაქეთა და
მომხმარებელთა უფლებების დაცვა და განსაკუთრებულად გამოსადეგია სამგზავრო
კომპანიის ან სასაზღვრო კონტროლის წინააღმდეგ საჩივრის შესატანად, როცა სხვა
ქვეყანაში მოგზაურობთ: (http://ec.europa.eu/solvit/index_en.htm).

ესპანეთის ადვოკატთა ასოციაციის სერვისები

þ

უფასო იურიდიულ დახმარებაზე წვდომა (ოფიციალური ვებსაიტი: http://www.justiciagratuita.es/publico/). ვებსაიტზე განთავსებულია ინფორმაცია უფასო იურიდიული
კონსულტაციით სარგებლობის უფლებასა და ადვოკატთან დაკავშირებაზე, ასევე,
უფასო იურიდიული დახმარებით სარგებლობის შესაძლებლობაზე;

þ

იმიგრაციის კომისია, ბარსელონას ადვოკატთა ასოციაცია;
ტელ: 0034 936011212 და 0034 934871116 estrangeria@icab.cat და https://www.icab.es.

þ

საინფორმაციო სამსახური, მადრიდის ადვოკატთა ასოციაცია;
ტელ: 0034 900814815 http://web.icam.es.

საქალაქო საბჭოების ვებსაიტები

þ

მადრიდი: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Inmigrantes?vgnextfmt=default&vgnextchannel=de40b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

þ
þ

ბარსელონა: http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/assessorament/asilirefugi.html

þ

სევილია:
https://www.sevilla.org/servicios/empadronamiento/renovacion-extranjeros-no-comunitarios
https://www.sevilla.org/servicios/empadronamiento

þ

გრანადა: https://www.granada.org/inicio.nsf/71ac03247616c297c12579b90029ee4a/c7bbec75bc5b810bc125791a0041b254!OpenDocument

þ

ვალენსია: https://www.valencia.es/ayuntamiento/cooperacion.nsf/vDocumentosTituloAux/Presentaci%C3%B3n?opendocument&lang=1&nivel=1

þ

ბილბაო: http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000093952&language=es&pageid=3000093952&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_ListadoServicios

ალიკანტე:
http://www.ciudadanosextranjeros.es/
https://www.alicante.es/es/contenidos/concejalias/concejal%C3%ADa-de-inmigraci%C3%B3n

ზოგიერთი რეგიონული ვებსაიტი:

þ
þ

მადრიდი: http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/inmigracion

þ

ვალენსია:
http://www.inclusio.gva.es/es/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/integracion

კატალონია:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/informes-destrangeria/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/estrangeria/
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þ

ანდალუსია:
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1_2152_gestion_de_la_extranjeria.pdf

þ
þ

ლა-რიოხა: https://www.larioja.org/servicios-sociales/es/inmigracion
არაგონი:
http://www.aragon.es/Temas/Servicios_Sociales_e_Igualdad/AreasTematicas/04_Inmigracion

ესპანური არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ეხმარებიან მიგრანტებსა და ლტოლვილებს

þ
þ
þ
þ
þ

Red Acoge: https://acoge.org/
CEAR: http://www.cear.es/
ACCEM: https://www.accem.es/
Caritas: https://www.caritas.org/what-we-do/migration/ (ინგლისურად და ფრანგულად)
ესპანეთის წითელი ჯვარი: https://www.cruzroja.es/principal/web/intervencion-social/inmigrantes და http://www.migrar.org/migrar/index.htm

მეტი ინფორმაცია ესპანეთის საიმიგრაციო კანონმდებლობის საკითხებზე (ესპანურად)

þ
þ
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https://www.parainmigrantes.info/
http://legalteam.es/

გზამკვლევები და რესურსები
ზოგადი გზამკვლევები:

þ

http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_15/index.htm (ესპანეთის შრომის
სამინისტრო, რომელსაც გზამკვლევების ამომწურავი კოლექცია აქვს ესპანეთში
მობილობაზე)

þ
þ
þ
þ

http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/01-guia-practica-de-legislacion/
http://www.migrar.org/migrar/asesoria/guias.htm
http://segura-abogados.com/guia-practica-para-viajar-y-vivir-en-espana/
https://www.mrafundazioa.eus/es/centro-de-documentacion/inmigracion/guia-de-extranjeria/
at_download/file

კონკრეტული გზამკვლევები:
გზამკვლევი ბინადრობისა და სამუშაო ნებართვების შესახებ: http://legalteam.es/lt/guia-practica-paraquienes-quieren-obtener-un-permiso-para-residir-yo-trabajar-en-espana-en-el-2018/#
გზამკვლევი ადმინისტრაციული პროცედურების შესახებ: http://observatoridesc.org/sites/default/files/
guia_inmigracion_0_X_sp_0.pdf https://www.parainmigrantes.info/estado-de-tramitacion-de-expedientes-de-extranjeria/
გზამკვლევი
guia_15_36_1.htm
-

დასაქმებულთათვის:

http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_15/contenidos/

გზამკვლევი სტუდენტებისთვის: https://www.parainmigrantes.info/la-guia-del-estudiante/

გზამკვლევი მკვლევართათვის: https://www.fecyt.es/es/publicacion/guia-para-la-gestion-de-la-movlidad-del-personal-investigador-extranjero-en-espana-2017
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