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საქართველოს სახელით 

 
საქმე №3ბ/1076-15                                                                         07 დეკემბერი 2016 წელი 
                                                                                                                    თბილისი 

თბილისის სააპელაციო სასამართლო 
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა 

შემადგენლობა 
 

თავმჯდომარე:    ნინო ქადაგიძე 
მოსამართლე:       მანანა ჩოხელი 

გიორგი გოგიაშვილი 
  

 სხდომის მდივანი ლიანა გელაშვილი 
 
აპელანტები - ა. ნ., ფ. ნ.; 
წარმომადგენელი -  ნ. ფ.; 
მოწინააღმდეგე მხარე - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო; 
წარმომადგენელი - ე. მ.; 
დავის საგანი -  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 
ბათილად ცნობა, ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის  
გამოცემა; 
გასაჩივრებული გადაწყვეტილება – თბილისის საქალაქო  სასამართლოს 
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 1 აპრილის გადაწყვეტილება; 
აპელანტების სააპელაციო საჩივრის მოთხოვნა:  გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 
გაუქმება და ახალი გადაწყვეტილების მიღებით სარჩელის დაკმაყოფილება. 
 
2. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების დასკვნებზე მითითება: 
 
გასაჩივრებული გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი:  
 
თბილისის საქალაქო  სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 1 
აპრილის გადაწყვეტილებით ა. ნ.-ს და ფ. ნ.-ს სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 
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დასკვნები ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით:  
 
ა. ნ. (დაბადებული 1981 წლის 11 ივლისს, თურქეთის რესპუბლიკაში, ქ. თ.-ში) არის 
თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, აღმსარებლობით ათეისტი. აქვს უმაღლესი 
განათლება, ა. ნ. 20XX-20XX წლებში სწავლობდა ქ. ჰ.-ს უნივერსიტეტის ისტორიის 
ფაკულტეტზე. 
 
 
ა. ნ. 20XX-20XX წლებში პოლიტიკური საქმიანობით იყო დაკავებული. კერძოდ, 20XX-
20XX წლებში იყო ქ. ჰ.-ში ს. ა. ა.-ს (XXXX) ერთ-ერთი დამაარსებელი, ხოლო 
მოგვიანებით ხელმძღვანელი. 20XX-20XX წლებში ხელმძღვანელობდა ქ. ა.-ში 
აღნიშნული ასოციაციის წარმომადგენლობას. 2008 წლიდან 2011  წლის  ჩათვლით  
ითვლებოდა  ა.-ში  არსებული  წარმომადგენლობის  რიგით წევრად.   ა.   ნ.   
პოლიტიკური  საქმიანობის   პარალელურად,   წარმოშობის ქვეყნის დატოვებამდე - 
2014 წლამდე, ეწეოდა პედაგოგიურ საქმიანობას, კერძოდ სკოლაში ასწავლიდა 
ისტორიას. 
 
 
ა. ნ., პოლიტიკური მოღვაწეობის პერიოდში, დაკავებულ იქნა ორჯერ - 2007 და 2009 
წელს. თავშესაფრის მინიჭების თაობაზე თავშესაფრის მინიჭების საკითხთა 
სამმართველოს დასკვნით არ დასტურდება, (XXXX) - ორგანიზაციის დევნა. ამასთან, არ 
დასტურდება ის ფაქტი, რომ ა. ნ. 2007 და 2009 წლებში დაკავებულ იქნა მისი 
პოლიტიკური საქმიანობის - ს. ა. ა.-ს ხელმძღვანელობის გამო. 
 
ფ. ნ., თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, ეროვნებით არაბი, აღმსარებლობით 
მუსლიმი, დაიბადა 1983 წლის 21 დეკემბერს თურქეთის რესპუბლიკაში, ქ. ჰ.-ში. აქვს 
უმაღლესი განათლება, 2010-2014 წლებში სწავლობდა ქ. ე.-ს ა.-ს უნივერსიტეტში,   
დაწყებითი   კლასის   პედაგოგიურ   ფაკულტეტზე.   2004 წლიდან  2006  წლამდე  იყო  
ქ.  ჰ.-ში  ს.  ა.  ა.-ს (XXXX) წევრი. 2013 წელს ფ. ნ. დაქორწინდა ა. ნ.-ზე. 
 
 
ა.  ნ.-ს განმარტებით, წარმოშობის ქვეყანაში  საფრთხის  თავიდან აცილების მიზნით, 
დატოვა თურქეთის რესპუბლიკა და მეუღლესთან ფ. ნ.-სთან ერთად ჩამოვიდა 
საქართველოში. 2015 წლის 10 თებერვალს აღნიშნულმა პირებმა თავშესაფრის 
მისანიჭებლად განცხადებით მიმართეს საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტროს. 
 

 
თავშესაფრის მინიჭების თაობაზე თავშესაფრის საკითხთა სამმართველო გაეცნო ა. ნ.-სა  
და  ფ.  ნ.-ს  განცხადებას,  მოახდინა  ანკეტირება  და გასაუბრება. უფლებამოსილების 
ფარგლებში მოიკვლია წარმოდგენილი მასალები. თავშესაფრის მინიჭების თაობაზე 
თავშესაფრის საკითხთა სამმართველოს დასკვნის თანახმად, ა. ნ. და ფ. ნ. ვერ 
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აკმაყოფილებდნენ 1951 წლის ჟენევის კონვენციითა და ,,ლტოლვილთა და 
ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-2 თავის მე-2 მუხლით 
განსაზღვრულ კრიტერიუმებს ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. 
ასევე არ არსებობდა ამავე კანონის მე-2 თავის მე-4 მუხლის საფუძვლები 
ჰუმანიტარული სტატუსის მისანიჭებლად. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 
სამმართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია ა. ნ.-სთვის და ფ. ნ.-სთვის ლტოლვილის ან 
ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმა. 
 
საქართველოს  ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან  იძულებით  გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს 2015 წლის XX სექტემბრის   
№XX-XX/XX/XXXXX გადაწყვეტილებით,    ა. ნ.-სა    და     ფ. ნ.-ს 
,,ლტოლვილთა  და  ჰუმანიტარული  სტატუსების  შესახებ”  საქართველოს  კანონის  
მე-2 თავის მე-2 და მე-4 მუხლების საფუძველზე, უარი ეთქვათ ლტოლვილის და 
ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებაზე. 
 
დასკვნები სამართლებრივ გარემოებებთან დაკავშირებით:  
 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-2 მუხლის პირველი ნაწილის 
''დ'' ქვეპუნქტის თანახმად, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივ 
აქტად ჩაითვლება ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული 
კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული სამართლებრივი აქტი, რომელიც აწესებს, 
ცვლის, წყვეტს ან ადასტურებს პირის ან პირთა შეზღუდული წრის უფლებებსა და 
მოვალეობებს. ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ - სამართლებრივ აქტად ჩაითვლება 
აგრეთვე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მის 
უფლებამოსილებას მიკუთვნებული  საკითხის  დაკმაყოფილებაზე  
განმცხადებლისათვის  უარის  თქმის შესახებ, ასევე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ 
გამოცემული ან დადასტურებული დოკუმენტი, რომელსაც შეიძლება მოჰყვეს 
სამართლებრივი შედეგი. 
 
 
საქმის მასალებით დადგენილია, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს 
2015 წლის XX სექტემბრის   №XX-XX/XX/XXXXX გადაწყვეტილებით ა. ნ.-სა და ფ. ნ.-ს 
უარი ეთქვათ ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებაზე. მოცემულ 
შემთხვევაში დავის საგანია აღნიშნული გადაწყვეტილების კანონიერების საკითხი.  
სასამართლომ აღნიშნული ნორმის შინაარსიდან გამომდინარე მიიჩნია, რომ 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს 2015 წლის XX სექტემბრის №XX-
XX/XX/XXXXX გადაწყვეტილება წარმოადგენს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივ აქტს. ამდენად, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო 
კოდექსის მე-2 მუხლის პირველი ნაწილის ''ა'' ქვეპუნქტის შესაბამისად, დავის 
განხილვისას უნდა შემოწმდეს მისი შესაბამისობა საქართველოს ზოგადი 
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ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი აქტის გამოცემის მომწესრიგებელ 
შესაბამის ნორმებთან, ''ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ'' 
საქართველოს კანონის დებულებებთან. 
 
 
სასამართლომ აღნიშნა, რომ საქართველოში თავშესაფრის მაძიებლის, ლტოლვილის ან 
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირის სამართლებრივ სტატუსს, უფლება- 
მოვალეობებს, სამართლებრივ გარანტიებს, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის 
მქონე პირის სოციალურ-ეკონომიკურ გარანტიებს, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული 
სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტისა და გაუქმების საფუძვლებსა და პროცედურებს 
განსაზღვრავს ''ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ'' საქართველოს 
კანონი, რომელიც ემყარება საქართველოს კონსტიტუციას, საერთაშორისო სამართლის 
საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს, მათ შორის, ''ლტოლვილთა 
სტატუსის შესახებ'' გაეროს 1951 წლის კონვენციასა და ''ლტოლვილთა სტატუსის 
შესახებ'' 1967 წლის ოქმს, და ემსახურება საქართველოს მიერ ლტოლვილთა და 
ადამიანის უფლებათა სამართლის სფეროში ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების 
შესრულებას. 
 
 
მითითებული საკანონმდებლო აქტის პირველი მუხლის ''გ'' ქვეპუნქტით 
განსაზღვრულია თავშესაფრის მაძიებლის ცნება, კერძოდ, თავშესაფრის მაძიებელი 
არის პირი, რომელიც ამ კანონის საფუძველზე ითხოვს სამართლებრივ დაცვას 
ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების გზით. 
 
 
ამავე კანონის მე-2 მუხლის თანახმად, ლტოლვილის სტატუსი ენიჭება პირს, რომელიც 
არ არის საქართველოს მოქალაქე ან საქართველოში მუდმივად მცხოვრები 
მოქალაქეობის არმქონე პირი, იმყოფება საქართველოში, აქვს საფუძვლიანი შიში, რომ 
იგი შეიძლება გახდეს დევნის მსხვერპლი რასის, რელიგიის, აღმსარებლობის, 
ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური 
შეხედულებების გამო, და არ შეუძლია ან არ სურს, ამგვარი შიშიდან გამომდინარე, 
დაბრუნდეს თავისი წარმოშობის ქვეყანაში ან ისარგებლოს ამ ქვეყნის მფარველობით. 
ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმის საფუძველი რეგლამენტირებულია   
ამავე საკანონმდებლო აქტის მე-3 მუხლში. 
 
 
მითითებული კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ჰუმანიტარული 
სტატუსი ენიჭება პირს, რომელიც არ არის საქართველოს მოქალაქე ან საქართველოში 
მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირი, არ აკმაყოფილებს ამ კანონის მე-2 
მუხლით დადგენილ კრიტერიუმებს და: ა) რომელიც იძულებული იყო დაეტოვებინა 
თავისი წარმოშობის ქვეყანა ძალადობის, გარე აგრესიის, ოკუპაციის, შიგა 
კონფლიქტების, ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევის ან საზოგადოებრივი 
წესრიგის მნიშვნელოვანი დარღვევის გამო; ბ) რომელიც სამართლებრივი 
საფუძვლების, კერძოდ, საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების 
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(ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-3 
მუხლიდან (წამების, არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის ან დასჯის 
აკრძალვა) ან ადამიანის უფლებათა დაცვის  სხვა  საერთაშორისო  აქტებიდან  
გამომდინარე არგაძევების სხვა ვალდებულებების)  გამო  არ  შეიძლება  იძულებით  
დაბრუნებულ იქნეს თავისი წარმოშობის ქვეყანაში და რომელსაც არ შეუძლია 
გაემგზავროს სხვა ქვეყანაში; გ) რომლის წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნების 
შემთხვევაში  შეიძლება  სერიოზული  საფრთხე შეექმნას მის სიცოცხლეს ან დაირღვეს 
მისი უფლებები. 
 
 
''ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ'' 1951 წლის კონვენციის პირველი მუხლის 
თანახმად, ამ კონვენციის მიზნებისათვის ''ლტოლვილი'' ვრცელდება ნებისმიერ პირზე, 
რომელიც: (1) მიიჩნევა ლტოლვილად 1926 წლის 12 მაისისა და 1928 წლის 30 ივნისის ან 
1933 წლის 28 ოქტომბრისა და 1938 წლის 10 თებერვლის კონვენციებით, 1939 წლის 14 
სექტემბრის ოქმით ან ლტოლვილთა საერთაშორისო ორგანიზაციის წესდებით; 
ლტოლვილთა  საერთაშორისო  ორგანიზაციის  მიერ  მისი  საქმიანობის  პერიოდში 
მიღებული დადგენილებები სტატუსზე არაუფლებამოსილების შესახებ ხელს არ 
შეუშლის იმას, რომ ლტოლვილების სტატუსი მიენიჭოს იმ პირებს, რომლებიც 
აკმაყოფილებენ ამ ნაწილის მე-2 პუნქტით დადგენილ პირობებს; (2) 1951 წლის 1 
იანვრამდე მომხდარი მოვლენების შედეგად და საფუძვლიანი შიშის გამო, რომ იგი 
შეიძლება გახდეს დევნის მსხვერპლი რასის, რელიგიის, აღმსარებლობის, ეროვნების, 
გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური მრწამსის გამო, 
იმყოფება თავისი მოქალაქეობის ქვეყნის გარეთ და არ შეუძლია ან არ სურს ამგვარი 
შიშის გამო ისარგებლოს ამ ქვეყნის მფარველობით, ან არ გააჩნია რა გარკვეული   
მოქალაქეობა და მსგავს მოვლენათა შედეგად იმყოფება რა თავის ადრინდელი 
საცხოვრებელი ქვეყნის გარეთ, არ შეუძლია ან ამგვარი შიშის გამო არ სურს იქ 
დაბრუნება. 
 
 
სასამართლომ აღნიშნა, რომ ''ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ’’ 1951 წლის კონვენცია 
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციით გათვალისწინებულ ადამიანის 
ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზაციის ერთ-ერთ მექანიზმს 
წარმოადგენს. კონვენციის ზემოთ მოყვანილი ცნება შედგება დამდგენი პირობებისგან, 
რომლებიც აყალიბებს იმის განსაზღვრის კრიტერიუმებს, არის თუ არა თავშესაფრის 
მაძიებელი პირი ლტოლვილი, რომელზე დაყრდნობითაც განისაზღვრება 
ლტოლვილის სტატუსთან აღნიშნული პირის შესაბამისობა. ეს პირობები ადგენს 
შემდეგ საფუძვლებს: დევნის საფუძვლიანი შიში, დევნა რასის, რელიგიის, 
აღმსარებლობის, ეროვნების, გარკვეული  სოციალური  ჯგუფისადმი  კუთვნილების  ან  
პოლიტიკური  მრწამსის მიზეზით, მოქალაქეობის/ყოფილი საცხოვრებელი ქვეყნის 
ფარგლებს გარეთ ყოფნა. 
 
 
სასამართლომ აღნიშნა, რომ დევნა, ასევე დევნის საფუძვლიანი შიში უკავშირდება 
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პიროვნების  ისეთ  პირობებში  ყოფნას,  როდესაც  მის  მიმართ  სისტემატურად 
ხორციელდება ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციით აღიარებული 
უფლებების  დარღვევა,  ხოლო  პირი  ქვეყნის  ხელისუფლებისგან  ვერ  იცავს  თავს,  
ერთ შემთხვევაში იმის გამო, რომ თავად ხელისუფლებისგან მოდის აღნიშნული 
ქმედებები, ხოლო  მეორე შემთხვევაში,  ხელისუფლება ვერ,  ან  არ იცავს მას.  
პიროვნება, რომელიც უარს განაცხადებს წარმოშობის ან საცხოვრებელი ქვეყნის 
დაცვაზე, მხოლოდ მაშინ მიიჩნევა  ლტოლვილად,  თუ  სურვილის  არქონა  
უკავშირდება  დევნის  დასაბუთებულ შიშს. ამდენად, ლტოლვილის ცნების 
განსაზღვრებიდან გამომდინარე, ლტოლვილი არის პირი, რომელსაც არ აქვს არჩევანის 
შესაძლებლობა, დატოვოს თუ არა თავისი საცხოვრებელი  ქვეყანა,  არამედ,  იგი  
იძულებულია  მოიქცეს  ასე  დევნის  საფუძვლიანი შიშის გამო. დევნა უნდა მოიცავდეს 
ადამიანის უფლებათა ისეთ დარღვევას, როგორიც არის  წამება,  შეურაცხყოფა,  
ძალადობა  და  სხვა  ზიანის  მიყენება  და  წარმოადგენდეს ქვეყნის დატოვების - 
უკიდურესი ქმედების შედეგს. 
 
 
სასამართლომ აღნიშნა, რომ თავშესაფრის მინიჭების თაობაზე განცხადების არსებითად 
განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების წესს ადგენს ,,ლტოლვილისა და 
ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლი. ამავე 
მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, თავშესაფრის მიცემის ან თავშესაფრის მიცემაზე 
უარის თქმის შესახებ  დასკვნაზე  დაყრდნობით  სამინისტრო  წყვეტს,  აკმაყოფილებს  
თუ  არა თავშესაფრის მაძიებელი ამ კანონის მე-2 მუხლით დადგენილ კრიტერიუმებს. 
თუ თავშესაფრის მაძიებელი არ აკმაყოფილებს აღნიშნულ კრიტერიუმებს, სამინისტრო 
განიხილავს თავშესაფრის მაძიებლის ამ კანონის მე-4 მუხლით დადგენილ 
კრიტერიუმებთან შესატყვისობის საკითხს. თუ თავშესაფრის მაძიებელი არ 
აკმაყოფილებს ამ კანონის მე-2 და მე-4 მუხლების მოთხოვნებს, სამინისტრო უარს 
ამბობს მისთვის ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებაზე. 
 
 
განსახილველ  შემთხვევაში  საქმის  მასალებით  დასტურდება,  რომ  ანკეტირება- 
გასაუბრების მასალების, ''ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ'' 1951 ჟენევის კონვენციისა 
და ''ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ'' საქართველოს კანონის 
მე-2 თავის მე-2 და მე-4 მუხლების შესაბამისად, თავშესაფრის მინიჭების საკითხთან 
დაკავშირებით ლტოლვილთა და რეპატრიაციის საკითხთა სამმართველომ 
მიზანშეუწონლად მიიჩნია ა. ნ.-სთვის და ფ. ნ.-სთვის ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული 
სტატუსის მინიჭება. 
 
 
სასამართლომ მიიჩნია, რომ ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებისთვის აუცილებელია 
დადგინდეს, რომ მაძიებელს აქვს საფუძვლიანი შიში, რომ ის წარმოშობის ქვეყანაში 
დაბრუნების შემთხვევაში გახდება დევნის მსხვერპლი გარკვეული გარემოებების გამო 
(რასის, რელიგიის, აღმსარებლობის გამო და სხვა), ხოლო ჰუმანიტარული სტატუსის 
მინიჭებისთვის უნდა გამოვლინდეს, რომ პირი უკვე გახდა იძულებული დაეტოვებინა 
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ქვეყანა  ნორმაში  მითითებული  გარემოებების  გამო.  მოცემულ  შემთხვევაში 
ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებისთვის საჭირო გარემოებები არ დასტურდება. ასევე 
მოსარჩელეთა შიში ვერ იქნება შეფასებული ობიექტური საფუძვლის მქონედ. 
წარმოშობის ქვეყნის შესახებ მოპოვებული ინფორმაციით არ დასტურდება 
ორგანიზაცია (XXXX) - დევნის ფაქტი, რომლის ერთ-ერთი ფილიალის ხელმძღვანელიც 
იყო ა. ნ., ასევე,  XXX-ის  პარტია,  რომლის  ახალგაზრდულ ფრთას  წარმოადგენს  
ზემოაღნიშნული ორგანიზაცია, არ არის მოხსენიებული თურქეთში არსებულ 
არალეგალურ პარტიების სიაში, აღნიშნული არგუმენტი ორგანიზაცია (XXXX) - ის 
ხელმძღვანელობა ვერ იქნება მიჩნეული შიშის ობიექტურ საფუძვლად. 
 
 
როგორც საქმის   მასალებიდან   ირკვევა   ფ.   ნ.  არ   იყო   ორგანიზაციის აქტიური 
წევრი, არ ფლობს სათანადო ინფორმაციას ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ. 
ამასთან, არ დასტურდება ის ფაქტიც, რომ ქ. ს.-ს აფეთქება სახელმწიფოს მხრიდან 
მიზანმიმართულად განხორციელდა ს. ა. ა.-ს ორგანიზაცია (XXXX) წევრთა 
გასანადგურებლად. ვინაიდან, ქ. ს.-ს აფეთქების შესახებ არსებული ინფორმაციით, 
აფეთქების ორგანიზატორებად ტერორისტული დაჯგუფება ,,ისლამური სახელმწიფო” 
დაადანაშაულეს. 
 
 
აღნიშნული მსჯელობიდან გამომდინარე, სასამართლოს არ გააჩნია საკმარისი 
საფუძველი ვარაუდისათვის,  რომ  ა.  ნ.  და  ფ.  ნ.  თურქეთის რესპუბლიკაში 
დაბრუნებისას ძალადობის აქტების უშუალო რისკის ქვეშ დადგებიან და წარმოშობის 
ქვეყანა მათ სათანადო დაცვას ვერ უზრუნველყოფს. 
 
 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლომ მიიჩნია, რომ არსებული მასალების 
მიხედვით, მოსარჩელის ''ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ'' 
საქართველოს კანონით გათვალისწინებული დევნის რეალური ფაქტები არ იკვეთება. 
შესაბამისად, მოსარჩელეები ვერ აკმაყოფილებენ ''ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული 
სტატუსების შესახებ'' საქართველოს კანონის მე-2 თავის მე-2 და მე-4 მუხლებით 
განსაზღვრულ მოთხოვნებს ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის 
მისანიჭებლად. 
 
 
სასამართლომ მიუთითა ,,კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ” საქართველოს 
კანონის პირველ მუხლზე, რომლის თანახმად, კონტრდაზვერვითი საქმიანობა არის 
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სფეროში საქმიანობის სპეციალური 
სახე, რომლის მიზანია უცხო ქვეყნის   სპეციალური სამსახურების, ორგანიზაციების, 
პირთა ჯგუფისა და ცალკეულ პირთა საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების 
წინააღმდეგ მიმართული სადაზვერვო ან/და ტერორისტული საქმიანობიდან 
მომდინარე საფრთხეების გამოვლენა და თავიდან აცილება. აღნიშნული კანონის მეორე 
მუხლის ,,ა” ქვეპუნქტის თანახმად, კონტრდაზვერვითი საქმიანობა არის საქართველოს 
სპეციალური სამსახურების მიერ არასამართალდაცვითი მიზნებისათვის 
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განხორციელებული სპეციალური  (ოპერატიული,  ოპერატიულ-ტექნიკური)  
ღონისძიებების   სისტემა, რომელიც მიმართულია უცხო ქვეყნის   სპეციალური 
სამსახურების, ორგანიზაციების, პირთა ჯგუფისა და ცალკეულ პირთა სადაზვერვო 
ან/და ტერორისტული ქმედებების გამოსავლენად და  თავიდან  ასაცილებლად;  ამავე  
კანონის  მე-6  მუხლის  პირველი  და მეორე პუნქტების თანახმად, კონტრდაზვერვითი 
საქმიანობა გასაიდუმლოებულია. ამ საქმიანობის ამსახველი დოკუმენტები, მასალები 
და სხვა მონაცემები წარმოადგენს სახელმწიფო საიდუმლოებას. კონტრდაზვერვითი 
საქმიანობის  პროცესში ოპერატიული და  ოპერატიულ-ტექნიკური  ღონისძიებების  
შედეგად  მიღებული  დოკუმენტები, მასალები  და  სხვა  მონაცემები  არ  შეიძლება  
გამოყენებული იქნეს სამართალდაცვითი მიზნებისათვის, გარდა საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხოლო მე-7 მუხლის პირველი 
პუნქტის თანახმად, კონტრდაზვერვით საქმიანობას ახორციელებენ სპეციალური 
სამსახურები საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში. 
 

 
აღნიშნული ნორმების განმარტების შესაბამისად, კონტრდაზვერვითი საქმიანობა, 
საქართველოს სპეციალური   სამსახურების მიერ არასამართალდაცვითი 
მიზნებისათვის განხორციელებული  სპეციალური  (ოპერატიული,  ოპერატიულ-
ტექნიკური) ღონისძიებების სისტემა, რომელიც მიმართულია უცხო ქვეყნის     
სპეციალური სამსახურების, ორგანიზაციების, პირთა ჯგუფისა და ცალკეულ პირთა 
სადაზვერვო ან/და ტერორისტული ქმედებების გამოსავლენად და თავიდან 
ასაცილებლად განხორციელებული საქმიანობაა, რომელსაც სპეციალური სამსახურები 
ახორციელებენ საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული კომპეტენციის 
ფარგლებში და რომელიც გასაიდუმლოებულია, რაც გამორიცხავს აღნიშნული ორგანოს 
მიერ მოპოვებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას ადმინისტრაციული წარმოების 
პროცესში. 
 
 
სასამართლომ განმარტა, რომ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად 
ცნობის საფუძვლები რეგლამენტირებულია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსის მე-601  მუხლით, რომლის პირველი ნაწილი ადგენს, რომ ადმინისტრაციულ- 
სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდგება კანონს, ან არსებითად 
დარღვეულია მისი მომზადებისა ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა 
მოთხოვნები.  ამასთან,  კანონმდებელი მითითებული  მუხლის  მე-2  ნაწილში 
აზუსტებს, რომ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადების ან გამოცემის 
წესის არსებით დარღვევად ჩაითვლება ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 
გამოცემა ამ კოდექსის 32-ე ან 34-ე მუხლით გათვალისწინებული წესის დარღვევით 
ჩატარებულ სხდომაზე ან კანონით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული წარმოების 
სახის დარღვევით, ანდა კანონის ისეთი დარღვევა, რომლის არარსებობის შემთხვევაში 
მოცემულ საკითხზე მიღებული იქნებოდა სხვაგვარი გადაწყვეტილება. 
 
 
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 32-ე მუხლის პირველი 
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ნაწილის შესაბამისად,  ამ  კოდექსის  22-ე  მუხლში  აღნიშნულ  სარჩელთან  
დაკავშირებით სასამართლო უფლებამოსილია გამოიტანოს გადაწყვეტილება 
ადმინისტრაციული აქტის ბათილად ცნობის შესახებ თუ ადმინისტრაციული აქტი 
ეწინააღმდეგება კანონს და ის პირდაპირ და უშუალო (ინდივიდუალურ) ზიანს აყენებს 
მოსარჩელის კანონიერ უფლებას, ან ინტერესს ან უკანონოდ ზღუდავს მას. ამავე 
კოდექსის 33-ე მუხლი ადგენს, რომ თუ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 
გამოცემაზე უარი კანონს ეწინააღმდეგება ან დარღვეულია  მისი  გამოცემის  ვადა  და  
ეს  პირდაპირ  და  უშუალო  (ინდივიდუალურ) ზიანს აყენებს მოსარჩელის კანონიერ 
უფლებას ან ინტერესს, სასამართლო ამ კოდექსის 23- ე  მუხლში  აღნიშნულ  
სარჩელთან  დაკავშირებით  გამოიტანს  გადაწყვეტილებას, რომლითაც 
ადმინისტრაციულ ორგანოს ავალებს, გამოსცეს ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი 
აქტი. 
 
სასამართლომ  მიიჩნია,  რომ  მოცემულ  შემთხვევაში  ადგილი  არ  აქვს   საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-601  მუხლით გათვალისწინებულ კანონის 
დარღვევას. შესაბამისად, არ არსებობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს 
2015 წლის XX სექტემბრის   №XX-XX/XX/XXXXX გადაწყვეტილების ბათილად ცნობისა 
და ა. ნ.-სთვის და ფ. ნ.-სთვის თავშესაფრის მინიჭების თაობაზე მოპასუხისათვის 
ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის  
დავალების  სამართლებრივი  საფუძველი.  ამდენად,  ა.  ნ.-ს  და ფ. ნ.-ს უარი უნდა 
ეთქვათ სარჩელის დაკმაყოფილებაზე. 
 
სააპელაციო საჩივრის საფუძვლები: 
 
ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლები: 
 
აპელანტები მიიჩნევენ, რომ სასამართლო ვალდებული იყო თავად გამოეკვლია 
წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაცია, კერძოდ თურქეთის ხელისუფლების 
მხრიდან ოპოზიციური პარტიების დევნის ფაქტები და არ მოეხდინა სამინისტროს მიერ 
დასკვნაში მითითებული გარემოებების სასამართლო გადაწყვეტილებაში ასახვა. 
აპელანტები განმარტავენ, რომ თურქეთის რესპუბლიკაში სისტემური სახე აქვს 
ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების დევნასა და შევიწროებას, ამის შესახებ 
საუბარია არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშში. მათ შორისაა აშშ-ს 
სახელმწიფო დეპარტამენტი Human Rights Watch, Amnesty International და ა.შ. ამერიკის 
სახელმწიფო დეპარტამენტის 2015 წლის ანგარიშის მიხედვით, თურქეთში ასობით 
პოლიტიკური პატიმარია, მათ შორის არიან ჟურნალისტები, პოლიტიკური პარიის 
წევრები, მეცნიერები და სტუდენტები. ხელისუფლების განცხადებით, ეს ადამიანები 
არიან ტერორისტული დაჯგუფების წევრები. 2013-2014 წლებში დაწესებული 
შეზღუდვის მიუხედავად, სახელმწიფო ბრალმდებლები კვლავ იყენებენ ტერორიზმისა 
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და სახელმწიფოსათვის საფრთხის შემცველი ქმედების  ფართო განმარტებას. ადამიანის 
უფლებათა დამცველი საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების ანგარიშებზე 
დაყრდნობით 2015 წლის სექტემბრისათვის 7000-მდე პირი ტერორიზმის ბრალდებით 
იხდიდა სასჯელს, ამათგან 5000 ადამიანი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის წევრია. 
 
Amnesty International-ის 2015 წლის ანგარიშის თანახმად, ტერორიზმის ბრალდებით 
გრძელდება პოლიტიკური აქტივისტების, ჟურნალისტების, მეცნიერების და სხვა 
საზოგადო მოღვაწეების უკანონო სისხლისსამართლებრივი დევნა, არაერთი ადამიანი 
წარსდგა სასამართლოს წინაშე სოციალურ ქსლებში გამოქვეყნებული სტატუსების გამო. 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოხსენებით, 2 პირი დაიღუპა, 51 დაშავდა, 69 
პოლიტიკური პარტიის ოფისი და 30 სახლი გახდა თავდასხმის ობიექტი. 
 
აპელანტის მოსაზრებით, აღნიშნული ინფორმაცია და სხვა მრავალი ანგარიში 
მიუთითებს თურქეთის რესპუბლიკაში პოლიტიკური ანგარიშსწორების მახინჯი 
პრაქტიკის არსებობას. სწორედ ამ მიზეზით გახდა ა. ნ. თურქეთის რესპუბლიკაში 
სისხლის სამართლებრივი დევნის მსხვერპლი. იმ გარემოებას, რომ ა. ნ. ეწეოდა 
პოლიტიკურ საქმიანობას, არ უარყოფს არც სამინისტრო და არც სასამართლო, თუმცა 
მიუხედავად ამისა, მათ მიიჩნიეს, რომ კონკრეტულად ს. ა. ა. და მისი წევრები არ 
განიცდიან დევნას. როგორც სამინისტროში წარმოდგენილ და საჩივარზე დართული 
მასალებიდან ჩანს, აპელანტი დაკავებული იქნა ტერორიზმის ბრალდებით, თუმცა 
მოგვიანებით, კანონში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, ის 
პასუხიმგებლობიდან გათავისუფლდა. 
 
აპელანტი მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ მიმდინარე წლის აპრილში, თურქეთის 
რესპუბლიკის მოთხოვნის საფუძველზე, აპელანტი დააკავეს საქართველოში და ის 
დღემდე საექსტრადიციო პატიმრობაში იმყოფება. ეს გარემოება კიდევ ერთხელ 
მიუთითებს, რომ ა. ნ.-ს მიმართ ისევ მიმდინარეობს დევნა და თურქეთისათვის მისი 
გადაცემის შემთხვევაში ის დიდი ალბათობით გახდება პოლიტიკური 
ანგარიშსწორების მსხვერპლი. 
 
4. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების  შეცვლის დასაბუთება: 
 
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის პირველი მუხლის მე-2 
ნაწილის მიხედვით, თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი, 
ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო 
საპროცესო კოდექსის დებულებანი. 
 
საქართველოს სსკ-ის 377-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, სააპელაციო 
სასამართლო, ამოწმებს გადაწყვეტილებას სააპელაციო საჩივრის ფარგლებში, 
ფაქტობრივი და სამართლებრივი თვალსაზრისით. ამავე მუხლის მეორე ნაწილით 
სამართლებრივი თვალსაზრისით შემოწმებისას, სასამართლო ხელმძღვანელობს 
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საქართველოს სსკ-ის  393-ე  და 394-ე მუხლების მოთხოვნებით. 
 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 389-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის 
თანახმად, სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება აღწერილობითი და 
სამოტივაციო ნაწილების ნაცვლად უნდა შეიცავდეს საქმის გარემოებებთან 
დაკავშირებით გასაჩივრებული გადაწყვეტილების დასკვნებზე მითითებას, შესაძლო 
ცვლილებების ან დამატებების გათვალისწინებით.  
 
ფაქტობრივი და სამართლებრივი  დასაბუთება: 
 

სააპელაციო სასამართლო საქმის მასალების გაცნობის, მხარეთა ახსნა-განმარტებების 
მოსმენის, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების დასაბუთებულობა-კანონიერების 
შემოწმებისა და საქმის სასამართლო განხილვის შედეგად მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ  
სააპელაციო საჩივარი უნდა დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ, გაუქმდეს გასაჩივრებული 
გადაწყვეტილება და საქმეზე მიღებული იქნას ახალი გადაწყვეტილება, შემდეგ 
გარემოებათა გამო: 

სააპელაციო სასამართლო თვლის, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების გამოტანისას 
დარღვეულია მატერიალური და საპროცესო სამართლის ნორმები, სასამართლომ 
არასწორი შეფასება მისცა საქმის მასალებს, საქმეზე ფაქტობრივი გარემოებები 
დადგენილია არასრულყოფილად, რაც  იძლევა გადაწყვეტილების გაუქმებისა და 
სააპელაციო საჩივრის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების საფუძველს. 

1951 წლის კონვენციის პირველი მუხლის A(2) ნაწილის თანახმად, ტერმინი 
„ლტოლვილი“ ვრცელდება ნებისმიერ პირზე, რომელიც „საფუძვლიანი შიშის გამო, 
რომ იგი შეიძლება გახდეს რასის, რელიგიური  აღმსარებლობის,  ეროვნების,    
გარკვეული  სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური მრწამსის გამო 
დევნის მსხვერპლი, იმყოფება თავისი მოქალაქეობის ქვეყნის გარეთ და არ შეიძლება ან 
არ სურს ამგვარი შიშის გამო ისარგებლოს ამ ქვეყნის მფარველობით ან არ გააჩნია 
გარკვეული მოქალაქეობა, მსგავს მოვლენათა გამო იმყოფება თავისი ადრინდელი 
საცხოვრებელი ქვეყნის გარეთ და არ შეუძლია ან ამგვარი შიშის გამო არ სურს იქ 
დაბრუნება“, აღნიშნული კრიტერიუმები მიუთითებს იმაზე, რომ ლტოლვილ პირს  არ 
აქვს არჩევანის შესაძლებლობა, დატოვოს თუ არა თავისი საცხოვრებელი ქვეყანა,  იგი 
იძულებულია მოიქცეს ასე დევნის საფუძვლიანი შიშის გამო, დევნა კი უნდა 
მოიცავდეს ადამიანის უფლებათა ისეთ დარღვევას, როგორიც არის წამება, 
შეურაცხყოფა, ძალადობა და სხვა ზიანის მიყენება და წარმოადგენდეს ქვეყნის 
დატოვების - უკიდურესი ქმედების შედეგს. 
 
საგულისხმოა, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმები იმავე მნიშვნელობით აისახა 
ქვეყნის შიდა კანონმდებლობაში. კერძოდ ,,ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული 
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სტატუსების შესახებ” საქართველოს კანონის  მე-2 მუხლი ადგენს, ლტოლვილის 
სტატუსი ენიჭება პირს, რომელიც არ არის საქართველოს მოქალაქე ან საქართველოში 
მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირი, იმყოფება საქართველოში, აქვს 
საფუძვლიანი შიში, რომ იგი შეიძლება გახდეს დევნის მსხვერპლი რასის, რელიგიის, 
აღმსარებლობის, ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან 
პოლიტიკური შეხედულებების გამო და არ შეუძლია ან არ სურს, ამგვარი შიშიდან 
გამომდინარე, დაბრუნდეს თავისი წარმოშობის ქვეყანაში ან ისარგებლოს ამ ქვეყნის 
მფარველობით.  
 
მითითებული ნორმის პრინციპებიდან გამომდინარე და იმ გარემოების 
გათვალისწინებით, რომ ლტოლვილის დაცვა არ წარმოადგენს მარტოოდენ კეთილ 
ნებას  და  ემყარება ქვეყნის მიერ ნაკისრ ვალდებულებას - ის პირები, რომლებიც 
შესაბამის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ - უზრუნველყოს სამართლებრივი დაცვის 
მყარი მექანიზმებით, თითოეულ ამ პირთან მიმართებაში, საკითხი განხილული უნდა 
იყოს ინდივიდუალურად, საქმის გარემოებების სრულყოფილი შესწავლის 
საფუძველზე.  
  
განსახილველ შემთხვევაში სააპელაციო სასამართლო არ გამორიცხავს ა. ნ.-ს და ფ. ნ.-ს 
კონვენციური ნიშნით დევნის ფაქტს და თვლის, რომ საქმეში წარმოდგენილი 
მტკიცებულებები საფუძვლიანს ხდის მოთხოვნას გასაჩივრებული აქტის გაუქმების 
შესახებ, მისი კანონშეუსაბამობის, კერძოდ კი დაუსაბუთებლობის მოტივით. 
 
საქმეზე დადგენილადაა ცნობილი, რომ ა. ნ. (დაბადებული 1981 წლის 11 ივლისს, 
თურქეთის რესპუბლიკაში, ქ. თ.-ში) არის თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, 
აღმსარებლობით ათეისტი. აქვს უმაღლესი განათლება, ა. ნ. 2002-2006 წლებში 
სწავლობდა ქ. ჰ.-ს უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტზე. 
 
 
ა. ნ. 20XX-20XX წლებში დაკავებული იყო პოლიტიკური საქმიანობით. კერძოდ, 20XX-
20XX წლებში იყო ქ. ჰ.-ში ს. ა. ა.-ს (XXXX) ერთ-ერთი დამაარსებელი, ხოლო 
მოგვიანებით ხელმძღვანელი. 2007-2008 წლებში ხელმძღვანელობდა ქ. ა.-ში 
აღნიშნული ასოციაციის წარმომადგენლობას. 2008 წლიდან 2011  წლის  ჩათვლით  
ითვლებოდა  ა.-ში  არსებული  წარმომადგენლობის  რიგით წევრად.   ა. ნ.   
პოლიტიკური  საქმიანობის   პარალელურად,   წარმოშობის ქვეყნის დატოვებამდე - 
2014 წლამდე, ეწეოდა პედაგოგიურ საქმიანობას, კერძოდ სკოლაში ასწავლიდა 
ისტორიას. 
 
 
ფ. ნ., თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, ეროვნებით არაბი, აღმსარებლობით 
მუსლიმი, დაიბადა 1983 წლის 21 დეკემბერს თურქეთის რესპუბლიკაში, ქ. ჰ.-ში. აქვს 
უმაღლესი განათლება, 20XX-20XX წლებში სწავლობდა ქ. ე.-ს ანატოლიის   
უნივერსიტეტში,   დაწყებითი   კლასის   პედაგოგიურ   ფაკულტეტზე.   20XX წლიდან  
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20XX  წლამდე  იყო  ქ.  ჰ.-ში  ს.  ა.  ა.-ს (XXXX) წევრი. 2013 წელს ფ. ნ. დაქორწინდა ა. ნ.-
ზე. 
 
სააპელაციო სასამართლო ვერ გაიზიარებს ქვედა ინსტანციის სასამართლოსა და 
ადმინისტრაციული ორგანოს მტკიცებას იმის თაობაზე, რომ ორგანიზაცია XXXX-ის და 
პარტია XXX-ის ხელმძღვანელობა (წევრობა) ვერ იქნება მიჩნეული შიშის ობიექტურ 
ფაქტორად, რამდენადაც მითითებული ორგანიზაცია, ისევე როგორც აღნიშნული 
პარტია, თურქეთში რეგისტრირებულია ოფიციალურად და არ ითვლება არალეგალურ 
ორგანიზაციად (პარტიად). 
 
სააპელაციო სასამართლო თვლის, რომ საქმეზე დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები 
ქმნის სწორედ აღნიშნულის საწინააღმდეგო მოსაზრებების მტკიცების საფუძველს. 
 
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ დადგენილი და თურქეთის რესპუბლიკის ს.-ს 
მერიიდან მოწოდებული ინფორმაციის მიუხედავად, რომ ს.-ს ს. ა. ა. დაფუძნებულია 
,,ასოციაციათა შესახებ” 5253 კანონის მოთხოვნათა დაცვით და საქმიანობას 
ახორციელებს ოფიციალურად, ფაქტია და აღნიშნული დადასტურებულია თავად 
მოპასუხე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ, რომ ა. ნ. 2007-2009 წლებში დაკავებული 
იყო მისი პოლიტიკური საქმიანობის - ს. ა. ა.-ს ხელმძღვანელობის გამო.  
 
სააპელაციო სასამართლო მიიჩნევს, რომ ადმინისტრაციული ორგანოს შეფასებები და 
მის მიერ გამოკვლეული და დადგენილი გარემოებები ატარებს მკვეთრად 
წინააღმდეგობრივ შინაარსს. დასკვნის საფუძველზე ადმინისტრაციული ორგანო 
სანდოდ მიიჩნევს ფაქტს იმის თაობაზე, რომ განმცხადებელი იყო ს. ა. ა.-ს 
ხელმძღვანელი, 2007-2009 წლებში დაკავებული იყო სწორედ ასოციაციის წევრობის 
გამო, თუმცა დასკვნის შემაჯამებელ ნაწილში აღნიშნულია, რომ კონვენციური ნიშნით 
დევნა არ იკვეთება, რამდენადაც ორგანიზაცია XXXX-ის და პარტია XXX-ის აკრძალვისა 
და მათი წევრების დევნის ფაქტები არ დასტურდება. 
 
სააპელაციო სასამართლო საკითხის სრულყოფილი გამოკვლევის მიზნით 
პრინციპულად მიიჩნევს ადმინისტრაციულმა ორგანომ განმცხადებლებთან 
(მაძიებლებთან) მიმართებაში მოახდინოს ყველა გარემოების სრულყოფილი 
გამოკვლევა და წარმოადგინოს დასაბუთებული დასკვნა მოსარჩელეთა სამართლებრივ 
სტატუსთან დაკავშირებით. 
 
სააპელაციო სასამართლო ყურადღებას მიაქცევს წარმოშობის ქვეყნის შესახებ საქმეში 
დაცულ ინფორმაციაზე, რომელშიც აღნიშნულია, რომ მარქსიზმ-ლენინისტური 
კომუნისტური პარტია და მისი ახალგაზრდული ფრთა შედის ტერორისტულ 
ორგანიზაციათა რიცხვში. 
 
საკითხის გარკვევის პროცესში სააპელაციო სასამართლო ასევე პრინციპულად მიიჩნევს 
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გამოთხოვილი და შესწავლილი იქნას ინფორმაცია 
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იმის თაობაზე, როგორია იმ ორგანიზაციის რეალური სტატუსი, რომლის წევრებსაც 
მოსარჩელეები მიეკუთვნებიან, ცნობილია თუ არა ის ტერორისტულ ორგანიზაციად და 
ქვეყანაში ამ ორგანიზაციისათვის მინიჭებული სტატუსი ხომ არ ატარებს  ფართო და 
გადაჭარბებულ მნიშვნელობას. 
 
სააპელაციო სასამართლო კონვენციური ნიშნით დევნისა და წარმოშობის ქვეყნის 
ხელისუფლების მხრიდან მომდინარე საფრთხის გამორიცხვის მიზნით ასევე 
მნიშვნელოვნად მიიჩნევს დადგინდეს, რა მოტივითაა აღძრული სისხლის სამართლის 
საქმე ა. ნ.-ს მიმართ (ექსტრადიციის თაობაზე მოთხოვნის საფუძველი), ხომ არ ხდება 
პირის ბრალდება იმავე დანაშაულისათვის, რომლისთვისაც ის გამართლებულია და 
უკავშირდება თუ არა ეს მის პოლიტიკურ საქმიანობას. 
 
,,ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-3 
მუხლის საფუძველზე განსაზღვრულია ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე უარის 
თქმის საფუძვლები, აღნიშნული მუხლის თანახმად, ლტოლვილის სტატუსი არ ენიჭება 
პირს: ა) რომელმაც ჩაიდინა დანაშაული მშვიდობის წინააღმდეგ, სამხედრო 
დანაშაული ან დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ, როგორც ეს ქმედება 
განსაზღვრულია შესაბამის საერთაშორისო აქტებში; ბ) რომელმაც საქართველოს 
ფარგლების გარეთ ჩაიდინა არაპოლიტიკური ხასიათის მძიმე დანაშაული 
საქართველოს მიერ ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებამდე;  ვ) რომელიც კანონიერ 
ძალაში შესული განაჩენით მსჯავრდებულია განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის 
ჩადენისათვის;  
 
სააპელაციო სასამართლო მიიჩნევს, იმ პირობებში, თუ მოსარჩელეები წარმოადგენენ იმ 
ორგანიზაციის წევრებს, რომელიც სარგებლობს ტერორისტული ორგანიზაციის 
სტატუსით და არის საფრთხის შემცველი ან/და მათი მხრიდან ჩადენილია  
არაპოლიტიკური ხასიათის მძიმე დანაშაული, მოსარჩელეთა სტატუსიდან გამორიცხვა 
უნდა მოხდეს ზემოაღნიშნულ მუხლში მითითებული კონკრეტული საფუძვლით და 
არა იმ გარემოებებზე მითითებით, რაც აღნიშნულია სადავო აქტში და რაც ცალსახად 
ეწინააღმდეგება თავად ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ  გამოკვლეულ ფაქტებსა და 
მტკიცებულებებს.  
 
სააპელაციო სასამართლო მიიჩნევს, რომ ზემოაღნიშნული გარემოებების 
სრულყოფილი შესწავლისა და კონვენციური ნიშნით დევნის ყველა ფაქტორის 
გამორიცხვის გარეშე საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება ყველა შემთხვევაში 
ჩაითვლება კანონის დარღვევით მიღებულად, რის გამოც უნდა გაუქმდეს 
გასაჩივრებული ადმინისტრაციული აქტი და საქმე გარემოებების სრულყოფილი 
შესწავლის და ახალი აქტის გამოცემის მიზნით დაუბრუნდეს მოპასუხე 
ადმინისტრაციულ ორგანოს. 
 
საპროცესო ხარჯები: 

http://www.library.court.ge/


სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა (სები) 
  www.library.court.ge 
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”სახელმწიფო ბაჟის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის 
”პ” ქვეპუნქტის თანახმად, აპელანტები გათავისუფლებულები არიან  სახელმწიფო 
ბაჟის  გადახდისაგან. 
 

ს ა რ ე ზ ო ლ უ ც ი ო   ნ ა წ ი ლ ი: 
 

სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ 
 
იხელმძღვანელა საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 1-ლი, მე-12, 
32.4-ე მუხლებით, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 372-ე, 386-ე, 391-ე, 
395-ე, 397-ე მუხლებით და  
 

სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ 
 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა: 
 
1. ა. ნ.-სა და ფ. ნ.-ს სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ; 
2. გაუქმდეს თბილისის საქალაქო  სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 
2016 წლის 1 აპრილის გადაწყვეტილება და საქმეზე მიღებული იქნას ახალი 
გადაწყვეტილება;  
3. ა. ნ.-სა და ფ. ნ.-ს სარჩელი  დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ; 
ბათილად იქნას ცნობილი  საქართველოს  ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს 
2015 წლის XX სექტემბრის   №XX-XX/XX/XXXXX გადაწყვეტილება ა. ნ.-სა და ფ. ნ.-
სთვის ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ 
და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს საქმის გარემოებათა შესწავლის 
საფუძველზე დაევალოს ა. ნ.-სა და ფ. ნ.-ს  სტატუსთან დაკავშირებით გამოსცეს ახალი 
ინდივიდუალური   ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი  აქტი.  
 
4. გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ საჩივრდება. 
 
 

თავმჯდომარე:                                             ნინო ქადაგიძე 
 
 

 მოსამართლე:                                             მანანა ჩოხელი 
 
  

                                                                            გიორგი გოგიაშვილი 

http://www.library.court.ge/

