„ოკუპირებულ აფხაზეთში გალის ქართული მოსახლეობისათვის ბინადრობის ნებართ ვის
გაცემის შესახებ“
ოკუპირებული აფხაზეთის ე.წ. პარლამენტმა „უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სამართლებრივი
მდგომარეობის შესახებ“ კანონში ცვლილებები შეიტანა. აღნიშნული კანონი არეგულირებს
არაღიარებული რესპუბლიკის აღმოსავლეთ რაიონის (გალის რაიონი) მოსახლეობის სამართლებრივ
მდგომარეობას.
აფხაზეთის ე.წ. პრეზიდენტის წარმომადგენელმა პარლამენტში, დიმიტრი შამბამ,
კანონპროექტის წარდგენისას აღნიშნა:
„კანონპროექტი ითვალისწინებს ცვლილებების შეტანას „უცხო ქვეყნის მოქალაქეების
სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ კანონის მე-10 მუხლში, რომელიც არეგულირებს უცხო
ქვეყნის მოქლაქეებისთვის და მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის ბინადრობის ნებართვის გაცემის
წესს“. დიმიტრი შამბას თქმით; „აქამდე არსებობდა ბინადრობის ნებართვის გაცემის მხოლოდ ორი
საფუძველი. პირველი-ბინადრობის ნებართვა გაიცემოდა უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, რომელიც
ქორწინებაში იმყოფება აფხაზეთის მოქალაქესთან. მეორე-ბინადრობის ნებართვა გაიცემოდა
მოქალაქეობის არმქონე პირზე, რომელიც დაბადებულია აფხაზეთის ასსრ-ში და მუდმივად
ცხოვრობდა აფხაზეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 1999 წლის 12 ოქტომბრის სახელმწიფოებრივი
დამოუკიდებლობის აქტის მიღების მომენტიდან. მოცემული ცვლილება ითვალისწინებს
ბინადრობის ნებართვის გაცემის მესამე საფუძველს და ეს არის ბინადრობის ნებართვის გაცემა არა
მოქალაქეობის არმქონე პირზე არამედ უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, რომელიც დაბადებულია
აფხაზეთის ასსრ-ს გალის რაიონში და მუდმივად ცხოვრობდა აფხაზეთის რესპუბლიკის
ტერიტორიაზე 1999 წლის 12 ოქტომბრიდან არა ნაკლებ 10 წლისა“.
შემოთავაზებული ცვლილებების წინააღმდეგ გამოვიდა ე.წ. დეპუტატი იური ზუხბა, რომლის
თქმითაც:
„გამოდის, რომ ჩვენ ვღებულობთ კანონს ცალკე აღებული რაიონისთვის. ჩემი აზრით ეს
საფრთხის შემცველია, რადგან საზღვართან ახლოს ჩვენ მივიღებთ დიდი რაოდენობით ხალხს,
რომელთაც ჩვენ ოფიციალურად ვაღიარებთ საქართველოს მოქალაქეებად“
ამის საპასუხოდ ე.წ. პრეზიდენტის წარმომადგენელმა განაცხადა:
„ის ფაქტი, რომ ჩვენ გავცემთ ბინადრობის ნებართვას უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე და ამით
ვაკანონებთ მათ სამართლებრივ სტატუსს, არ არის კარგი, მაგრამ უფრო დიდი პრობლემა
შეიქმნებოდა თუ ჩვენ აღნიშნულ პირებზე გავცემთ ბინადრობის ნებართვას, როგორც მოქალაქეობის
არმქონე პირზე. ამ შემთხვევაში მათთვის მაქალაქეობის მიღებისკენ გზა ხსნილი იქნება, რადგანაც
აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეობის არმქონე პირს, რომელსაც გააჩნია ბინადრობის
ნებართვა, მოქმედი კანონმდბლობის შესაბამისად, სამი წლის შემდეგ შეუძლია მოგვმართოს
მოქალაქეობის აღდგენის თაობაზე. იმ შემთხვევაში კი თუ ჩვენ ბინადრობის ნებართვას გავცემთ
უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე მას არ ექნება უფლება მიიღოს აფხაზეთის მოქალაქეობა მანამ, სანამ არ
გამოვა უცხო ქვეყნის მოქალაქეობიდან“.
„უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ ოკუპირებული
აფხაზეთის რესპუბლიკის კანონში ცვლილებები ე.წ. დეპუტატების ხმათა უმრავლესობით იქნა
მიღებული.(29.12.2016 НУЖНАЯ ГАЗЕТА https://abh-n.ru/pravovoe-polozhenie-zhitelej-vos tochnyxrajonov-abxaziibudet-uregulirovano /)
„აფხაზეთის რესპუბლიკაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სამართლებრივი მდგომარეობის
შესახებ“ ოკუპირებული აფხაზეთის რესპუბლიკის კანონის მე-10 მუხლის თანახმად (მიღებული 2016
წელს 26 იანვარი №4018-с-V), მინისტრთა კაბინეტის მიერ ერთხმად იქნა მიღებული დადგენილება ბინადრობის ნებართვის დოკუმენტის ბლანკის ფორმის, მისი აღწერილობის, გაცემის ან აფხაზეთის
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რესპუბლიკის ბინადრობის ნებართვის ვადის გაგრძელების და აფხაზეთის რესპუბლიკის
ბინადრობის ნებართვის მისაღებად ან ვადის გასაგრძელებლად განცხადების ფორმის შესახებ. ამავე
დადგენილებით, დე-ფაქტო შსს უფლებამოსილია განახორციელოს ოკუპირებული აფხაზეთის
რესპუბლიკის ბინადრობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული ყველა ფუნქცია. კერძოდ,
დაამტკიცოს აფხაზეთის რესპუბლიკის ბინადრობის ნებართვის გაცემის ან ვადის გაგრძელების
ინსტრუქცია და 2017 წლის 17 აპრილიდან შეუდგეს არაღიარებული აფხაზეთის რესპუბლიკის
ბინადრობის ნებართვის გაცემას.
აგრეთვე, დადგენილებაში ნათქვამია, რომ აფხაზეთის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტში
წარსადგენად, დაინტერესებულ ორგანოებთან ორთვიან ვადაში უნდა მომზადდეს და შეთანხმდეს
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების და მოქალაქეობის არმქონე პირების აფხაზეთის რესპუბლიკაში მუდმივი
ცხოვრების შესახებ დამადასტურებელი შეტყობინების მიწოდების პროცედურა და ფორმა.
დადგენილებით, აფხაზეთის რესპუბლიკის ბინადრობის ნებართვის მფლობელებს, აფხაზეთის
რესპუბლიკაში არანაკლებ 10 წლის სამუშაო სტაჟის არსებობის შემთხვევაში, აქვთ უფლება მიიღონ
შრომითი პენსია.
ამავე დადგენილებით ე.წ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაევალა, ,,აფხაზეთის რესპუბლიკის
ბინადრობის ნებართვის გამოყენებით რუსეთის ფედერაციაში შესვლის და რუსეთის ფედერაციიდან
გასვლის შესაძლებლობის თაობაზე“ დაიწყოს რუსულ მხარესთან კონსულტაციები.( 30.03.2017

КАБМИНРАhttp://www.km-ra.org/index.php/ru/news/item/941-proshlo-ocherednoe-zasedaniekabinetaministrov-respubliki-abkhaziya)
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04 07 17 „Аҧсуа телехәаҧшра“-ს ეთერში გავიდა სიუჟეტი, რომელიც ოკუპირებული
აფხაზეთის რესპუბლიკის პასპორტის, „ბინადრობის ნებართვვის“ გაცემას და ე.წ. ფორმა №9
მოქმედების ვადის გაგრძელებას ეხებოდა.
გადაცემაში არაღიარებული რესპუბლიკის შსს-ს გალის რაიონის საპასპორტო განყოფილების
უფროსი, თენურ მინაია, უხსნიდა მაყურებელს თუ როგორ მიმდინარეობს ქ.გალის საპასპორტო
განყოფილებაში აღნიშნული საბუთების გაცემის პროცედურა. მისი თქმით, მოქალაქე წარადგენს ე.წ.
„ბინადრობის ნებართვის“ მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციას. შემდეგ, მისგან იღებენ თითის
ანაბეჭდებს. ეს მონაცემები შეყავთ კომპიუტერში და მხოლოდ ამის შემდეგ მას უგრძელდება ფორმა
№9-ს მოქმედების ვადა ორი თვით (აღნიშნული ვადა საჭიროა „ბინადრობის ნ ებარ თ ვის “ მ იღ ების
მ ს ურ ველის ს პეციალურ ი შემ ოწმ ების ათ ვის ).
შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის იანვარში, გალის რაიონის ქართული მოსახლეობის თ ვის ,
ფ ორმა №9-ს მოქმედების ვადა ექვს ი თ ვით გაგრ ძ ელდა და ამ ის შემ დეგ მ ის ი გაცემ ა/ვადის
გაგრ ძ ელება შეწყდა.
საგულისხმოა, რომ ე.წ. „ბინადრობის ნებართვის“ მიღებაზე განაცხადის გარ ეშე ფორ მა №9-ს
ვადა არ გრ ძელდება.
გადაცემაში მონაწილეობა მიიღო ოკუპირებული აფხაზეთის შს სამინისტროს საპასპორტოსავიზო სამმართველოს ხელმძღვანელმა ედუარდ მანარგიამ. მისი განცხადებით, ე.წ. „ბინადრობის
ნებართვა“ ისეთი იურიდიული საკითხების განხორციელების საშუალებას იძლევა, როგორიც არის
აფხაზეთის ტერიტორიაზე გადაადგილება და საზღვრის გადაკვეთა. მისი თქმით, ე.წ. „ბინადრობის
ნებართვის“ ბლანკის ნიმუშები უკვე გადაგზავნილია სასაზღვრო სამმართველოში, რომელიც
საქართველო-აფხაზეთის ე.წ. საზღვარზე მდებარეობს და მოარული ჭორები იმის თაობაზე, რომ
თითქოს გადაადგილებისას რამე შეფერხებას ექნება ადგილი, უსაფუძვლოა.
აღსანიშნავია, რომ უცხო ქვენის მოქალაქეზე ე.წ. „ბინადრობის ნებართვა“ გაიცემა ხუთი წლის
ვადით და მისი მფლობელი ვალდებულია ყოველ წელიწადს, მიგრაციის სფეროში კონტროლის და
ზედამხედველობის ფუნქციების განმახორციელებელ
უფლებამოსილ
ცენტრალურ ან
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ტერიტორიულ ორგანოს შეატყობინოს ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ცხოვრების
შესახებ დასტური. (ЗАКОН Р Е СПУБЛИКИ АБХАЗИЯ „О право во м по ло жении ино странных граждан в
Р еспублике Абхазия“ стю1 0 )

რეპორტაჟის მსვლელობისას წამყვანმა აღნიშნა, რომ 2017 წლის იანვრიდან გალის რაიონში
გაცემული 36 ე.წ. „აფხაზური პასპორტი“ და არცერთი ე.წ. „ბინადრობის ნ ე ბა რთვ ა .(0 4 .0 7 .1 7 А ҧсуа
телех әа ҧшра https://www.youtube.com/watch?v=3EFCqeIAS3s )
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