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კოსოვოსა და საქართველოს მასშტაბით  
ვრცელდება 48 საათიანი პროცესი 
 
მიგრაციის ფედერალურმა სამსახურმა (BFM) 25.03.2013წ. ხელახლა განახორციელა 
კოსოვოდან და საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებელთა 48 საათიანი 
პროცედურა. ზემოხსენებულ ორივე ქვეყანას შეეძლო სწრაფი რეპატრიაციის 
განხორციელება. მიგრაციის ფედერალურმა სამსახურმა პირველად 2012 წლის 
აგვისტოში განახორციელა თავშესაფრით დაკმაყოფილების დაჩქარებული 
პროცესი ევროპის ქვეყნების იმ პირთათვის, რომლებიც არ საჭიროებენ ვიზას 
(48 საათიანი ოპერაცია). მას შემდეგ თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი 
ზემოხსენებული ქვეყნებიდან მკვეთრად შემცირდა.  
 
2012 წლის აგვისტოდან ხორციელდება 48 საათიანი პროცესი ევროპის ქვეყნების 
იმ წარმომადგენლებზე, რომლებიც არ საჭიროებენ ვიზას, კერძოდ: სერბეთი, 
ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონია, აგრეთვე ბოსნია და 
ჰერცოგოვინა, იმდენად, რამდენადაც არ მოითხოვება დამატებითი პროცედურები. 
გამოცდილებები პოზიტიურია. ამრიგად დაჩქარებული პროცესი 
თანმიმდევრულად ხორციელდება და ვრცელდება ორივე ქვეყანაზე – კოსოვოსა 
და საქართველოზე, რომელი ქვეყნებიც არ თავისუფლდებიან ვიზისაგან. 
 
გასულ წელს შვეიცარიაში თავშესაფრით დაკმაყოფილებაზე განაცხადი გააკეთა 
კოსოვოდან 579, ხოლო საქართველოდან 726 პიროვნებამ. ორივე ქვეყნის 
მომართვების დიდი ნაწილი დაუსაბუთებელია და შესაბამისად დაბალი დაცვის 
კოეფიციენტი გააჩნია. აღიარების კოეფიციენტმა გასულ წელს კოსოვოსათვის 
0.6%, ხოლო საქართველოსათვის 0.3% შეადგინა. გასულ წელს ორივე ქვეყნიდან 
მხოლოდ ექვსი პირი დაკმაყოფილდა თავშესაფარით.  
 
პირები, რომლებიც არ საჭიროებენ დაცვას - თავშესაფართა შესახებ კანონის 
თვალსაზრისით 
ფედერალურმა სამსახურმა 2009 წელს კოსოვო დევნის თვალსაზრისით 
უსაფრთხო ქვეყანად დაასახელა. საქმე ეხება ახალგაზრდა ქვეყანას, რომელიც ჯერ 
კიდევ განვითარების პროცესშია, თუმცაღა სიძნელეების გადალახვა უწევს, რათა 
მოახდინოს უმცირესობის ინტეგრირება. ამრიგად, შვეიცარიას რეგულარული 
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კონტაქტი აქვს კოსოვოს სამსახურებთან, რომლებიც მიგრაციის თანამშრომლობის 
ფარგლებში პროექტებით უზრუნველყოფილია (ბინათმშენებლობა, განათლების 
სფერო).  
 
ისევე როგორც კოსოვოდან, აგრეთვე საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებელი 
პირები თავშესაფრის შესახებ კანონის თანახმად, ყველა წესის დაცვით არ 
საჭიროებენ დაცვას დევნის თვალსაზრისით. ამავდროულად ისინი შვეიცარიის 
კომპეტენტურ სტრუქტურებში იღებენ ადგილებს, რომლებიც გამოიყენება 
ფაქტიურ ლტოლვილთათვის. ზემოხსენებული მდგომარეობა პერიოდულად 
მოსახლეთა სიჭარბეს იწვევს და ზიანს აყენებს შვეიცარიის თავშესაფართა 
სისტემის უტყუარობას, რაც იმას მოიაზრებს, რომ ნამდვილად დევნილი 
ადამიანები აქ თავშესაფარსა და დაცვას ჰპოვებენ და რომ მათ აქ ღირსეულად 
ეპყრობიან. 
 
48 საათიანი პროცესი  
48 საათიანი პროცესი ხორციელდება მიმღებ და საპროცესო ცენტრებში. 
დამკითხველი ჯგუფები პროცესს პიროვნების პირველადი დაკითხვიდან 48 
საათის განმავლობაში ახორციელებენ. ნეგატიური გადაწყვეტილების 
მიღებისთანავე უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი სამგზავრო დოკუმენტები 
და პიროვნების უკან დაბრუნება შეძლებისდაგვარად მოხდება უშუალოდ მიმღები 
და საპროცესო ცენტრიდან.  
 
იმ პირთა თხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში, რომლებიც უკან 
გამგზავრების ვადას უსაფუძვლოდ აჭიანურებენ, წესისამებრ მოჰყვება აღნიშნულ 
ქვეყანაში შესვლის აკრძალვა. იგივე ეხება იმ პირებს, რომლებიც არღვევენ საჯარო 
უსაფრთხოებას და რომელთაც არაერთხელ გააკეთეს დაუსაბუთებელი განაცხადი 
თავშესაფრის მირებაზე.  
 
ორმცრივ საუბრებში პარტნიორი ქვეყნები მიიღებენ ინფორმაციას დაგეგმილი 
ღონისძიებების შესახებ. დოკუმენტაციის უზრუნველყოფის საკითხი კარგად 
ფუნქციონირებს და პირის უკან დაბრუნება სწრაფად ხორციელდება. კოსოვოდან 
და საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებელ პირთა საკითხის განხილვა, რომელთა 
შემთხვევაშიც საჭიროა დამატებითი პროცედურების განხორციელება, ხდება 
უწინდებურად, 48 საათის განმავლობაში.  
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