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გზამკვლევის შესახებ
მიგრაციის პროცესები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაზე, მის

უსაფრთხოებასა და სტაბილურობაზე. დღეისათვის საქართველო მიგრანტე-

ბის როგორც წარმოშობის, ისე დანიშნულებისა და ტრანზიტის ქვეყანაა. აღნიშნული პროცესების სამართლებრივ ჩარჩოში მოქცევა და შესაბამისი ინსტიტუციური მექანიზმების განვითარება
ქვეყნისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ევროკავშირთან ინტეგრაციის პარალელურად, ლეგალური მიგრაციის შესაძლებლობების გაფართოებისა და ხელშეწყობისთვის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა მოსახლეობის ჯეროვანი ინფორმირებულობა, როგორც ლეგალური მიგრაციის შესაძლებლობების, ასევე არალეგალურ მიგრაციასთან დაკავშირებული საფრთხეებისა და
რისკების შესახებ.
უკანასკნელ წლებში ევროკავშირის მხარდაჭერით მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განხორციელდა მიგრანტთა ინფორმირებულობისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით. ამ მხრივ აქტიურ
საქმიანობას ეწევა მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია, რომელმაც შეიმუშავა საინფორმაციო კამპანიის კონცეფცია, სახელწოდებით „ლეგალური მიგრაცია - საუკეთესო არჩევანი.”
კონცეფცია მოიცავს სხვადასახვა ტიპის საინფორმაციო ხასიათის ღონისძიების ორგანიზებას,
რომლებიც კომისიის წევრი უწყებების, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების
ჩართულობით ხორციელდება. ამავე კამპანიის ფარგლებში დაიგეგმა გზამკვლევის შემუშავება,
რომლის მიზანია, პრაქტიკული ინფორმაცია მიაწოდოს პოტენციურ თუ უკვე არსებულ მიგრანტებს და მიგრაციის სფეროთი დაინტერესებულ სხვა პირებს.
დღემდე საქართველოში ლეგალური ემიგრაციის შესახებ ინფორმაციის ერთადერთ წყაროს
ცალკეული სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებგვერდებზე განთავსებული ინფორმაცია ან სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტში გაფანტული ემიგრაციის მარეგულირებელი ნორმები
წარმოადგენდა. ასეთი ტიპის ინფორმაცია კი იშვიათად არის ამომწურავი, მარტივად ხელმისაწვდომი ან ადვილად გასაგები ენით დაწერილი. წინამდებარე გზამკვლევი ამ ხარვეზის აღმოსაფხვრელად შემუშავდა. იგი აერთიანებს პრაქტიკული ხასიათის ინფორმაციას ემიგრანტებისთვის აუცილებელი დოკუმენტების, შესაბამისი სტატუსის მოპოვების, ქვეყნიდან დროებითი ან
მუდმივი გასვლის და უკან დაბრუნების სამართლებრივი გზების შესახებ.
ვფიქრობთ, გზამკვლევი მნიშვნელოვნად გაუმარტივებს ემიგრანტებს და სხვა დაინტერესებულ
პირებს ლეგალური ემიგრაციის მარეგულირებელი ნორმებისა და შესაბამისი სერვისების შესახებ ინფორმაციის მოძიებას. ვიმედოვნებთ, რომ ემიგრანტთა ინფორმირებულობის გაზრდა
დადებითად აისახება ლეგალური მიგრაციის დინამიკაზე.
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საქართველოს მოქალაქის პასპორტი
საზღვარგარეთ ლეგალურად გამგზავრებისთვის საქართველოს მოქალაქეს აუცილებლად უნდა
ჰქონდეს საქართველოს მოქალაქის მოქმედი პასპორტი.
საქართველოს მოქალაქის პასპორტი არის საქართველოს მოქალაქის პირადობის და მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ისე მის ფარგლებს გარეთ. პასპორტი საქართველოს კუთვნილებაა და გაიცემა ნებისმიერი ასაკის საქართველოს მოქალაქეზე მისი საქართველოდან გასვლის, საზღვარგარეთ გადაადგილებისა და
საქართველოში შემოსვლის მიზნით.
საქართველოს მოქალაქეები საქართველოდან გასვლისას და საზღვრის გადაკვეთისას გადიან
საპასპორტო კონტროლს და პასპორტში ან მის შემცვლელ დოკუმენტში აღინიშნება საზღვრის
გადაკვეთის თარიღი.

პასპორტის შენახვისა
შენიშვნა:
და დანიშნულებისამებრ
გამოყენებისათვის
პასუხისმგებლობა ეკისრება მის კანონიერ
მფლობელს.

2010 წლიდან საქართველოში გაიცემა
მეორე თაობის ბიომეტრიული პასპორტები, რომელსაც, ჩვეულებრივი პასპორტისგან განსხვავებით, დამატებული აქვს
ელექტრონული მატარებელი, რომელზეც
დატანილია მფლობელის პერსონალური
მონაცემები, ელექტრონული ფოტოსურათი და თითის ანაბეჭდი. ბიომეტრიული
პასპორტი მაღალტექნოლოგიური და გაყალბებისგან დაცული სამგზავრო დოკუმენტია. მისი გამოყენება მიზნად ისახავს
პიროვნების სრულყოფილ იდენტიფიკაციას და ოფიციალური დოკუმენტის გაყალბების ფაქტების აღმოფხვრას. ბიომეტრიული პასპორტების გაცემის სისტემაზე გადასვლამ მნიშვნელოვნად გაზარდა
საქართველოს მიერ გაცემული დოკუმენტების სანდოობის ხარისხი.
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საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტის მისაღებად დაინტერესებულმა პირმა უნდა მიმართოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ
სამსახურს,1 იუსტიციის სახლის ფილიალს2 ან საზოგადოებრივ ცენტრს.3

პასპორტის გაცემა
პასპორტის გაცემის მიზნით საქართველოს მოქალაქეებს ასაკის მიხედვით სხვადასხვა დოკუმენტის წარდგენა მოეთხოვებათ:
სრულწლოვანი პირი (მათ შო-

•

პირადობის მოწმობა;

რის 16-დან 18 წლამდე ასაკის

•

რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფმა

16-

რეგისტრირებულ ქორწინება-

დან 18 წლამდე ასაკის პირმა უნდა წარმოად

ში მყოფი პირი)

გინოს ქორწინების დამადასტურებელი დოკუ
მენტი;
•

ერთი ფერადი ბიომეტრიული ფოტო.

16-დან 18 წლამდე ასაკის პირი

•

დაბადების მოწმობა;

(რეგისტრირებულ ქორწინება-

•

პირადობის მოწმობა;

ში მყოფი პირის გარდა)

•

ერთ-ერთი მშობლის თანხმობა პასპორტის
აღების შესახებ;

•

ერთი ფერადი ბიომეტრიული ფოტო.

16 წლამდე არასრულწლოვა-

•

დაბადების მოწმობა;

ნი პირის (მშობელი ან სხვა კა-

•

პირადობის მოწმობა;

ნონიერი წარმომადგენელი)

•

ორივე მშობლის თანხმობა პასპორტის აღების შესახებ;

•

ორივე მშობლის პირადობის მოწმობა;

•

ერთი ფერადი ბიომეტრიული ფოტო.

სრულწლოვან პირზე საქართველოს მოქალაქის პასპორტი გაიცემა 10 წლის, ხოლო არასრულწლოვან პირზე 3 წლის მოქმედების ვადით.

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურების საკონტაქტო ინფორმაცია იხილეთ 36-ე გვერდზე.
2
იუსტიციის სახლი არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. იუსტიციის სახლის ფილიალების საკონტაქტო ინფორმაცია იხილეთ 36-ე გვერდზე.
3
საზოგადოებრივი ცენტრების საკონტაქტო ინფორმაცია იხილეთ 36-ე გვერდზე.
1
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უცხო სახელმწიფოს ნოტარიუსის ან სხვა კომპეტენტური ორგანოს მიერ დამოწმებული თანხმობა ან წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების
დამადასტურებელი დოკუმენტი (მინდობილობა) პასპორტის გაცემის თაობაზე საქართველოს უფლებამოსილმა ორგანოებმა შეიძლება მიიღონ ლეგალიზაციის ან აპოსტილით დამოწმების გარეშე.
შენიშვნა:

საქართველოს მოქალაქის პასპორტს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო განაცხადის შეტანიდან მე-10 სამუშაო დღეს გასცემს. სააგენტოში ასევე მოქმედებს პასპორტის დაჩქარებულ ვადებში გაცემის სერვისი. შესაბამისი მომსახურების საფასურის გადახდის შემთხვევაში პასპორტის გაცემა შესაძლებელია 1-დან 10 დღემდე ვადაში. მომსახურების საფასურების შესახებ
ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე: www.sda.gov.ge; www.psh.gov.ge.
საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის პროცედურების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდებზე: www.sda.gov.ge; www.psh.gov.ge; www.centri.gov.ge.

საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეზე პასპორტის გაცემა
საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეს საქართველოში ჩამოსვლის გარეშე შეუძლია
მიიღოს საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. ასეთ შემთხვევაში არსებობს პასპორტის მიღების
სამი გზა:
1. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან საკონსულო დაწესებულების1 საშუალებით - საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობა ან საკონსულო
დაწესებულება საქართველოს მოქალაქის პასპორტს გასცემს განაცხადის შეტანიდან 45 დღის ვადაში. საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც მანამდე აღებული აქვს საქართველოს მოქალაქის პასპორტი ან პირადობის მოწმობა, ან ერთხელ მაინც აქვს გავლილი
რეგისტრაცია სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში, უფლება აქვს, მიიღოს პასპორტი საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის წარდგენის გარეშე;

საქართველოს დიპლომატიური წარმომამდგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების სია იხილეთ
37-ე გვერდზე.
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2. საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქის მიერ გაცემული მინდობილობის საფუძველზე - რწმუნებულებით აღჭურვილი პირი შესაბამისი მინდობილობითა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის მიღებისთვის საჭირო სხვა დოკუმენტებით მიმართავს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს, საზოგადოებრივ ცენტრს
ან იუსტიციის სახლის ფილიალს. ასეთ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქის პასპორტი გაიცემა
მე-5 ან მე-10 სამუშაო დღეს, შესაბამისი საფასურის მიხედვით;
მინდობილობის საფუძველზე პასპორტის მიღება შეუძლია საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც ერთხელ
მაინც აქვს მიღებული ბიომეტრიული დოკუმენტი და ახალი ბიომეტრიული პასპორტის გაცემის მიზნებისათვის შესაძლებელია
დაინტერესებული პირის ბიომეტრიული მონაცემების ხელმეორედ გამოყენება.
შენიშვნა:

3. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დისტანციური სერვისით - საქართველოს
მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტის გაცემის თაობაზე განცხადების შევსება შესაძლებელია
მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან, სადაც ხელმისაწვდომია ინტერნეტი. ამისთვის განმცხადებელი უნდა შევიდეს სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტოს შესაბამის ვებგვერდზე:
http://intpass.cra.ge/Passport32Default.aspx და განაცხა-

დის შევსებასთან ერთად, განახორციელოს ვიდეოზარი სააგენტოს ოპერატორთან. Skype-ის
ქსელში სამსახურის სახელია: sda.ge. დისტანციური მომსახურების საშუალებით საქართველოს
მოქალაქის პასპორტი გაიცემა ყველა აუცილებელი დოკუმენტის წარმოდგენიდან 2 სამუშაო
დღის ვადაში.
დისტანციური მომსახურებით სარგებლობისას დაინტერესებულ პირს შეუძლია, აირჩიოს დამზადებული პასპორტის მიღების სასურველი ფორმა:
1. მიიღოს დამზადებული დოკუმენტი საფოსტო მომსახურების მეშვეობით;
2. განაცხადში დაასახელოს (მისი ნდობით აღჭურვილი) მესამე პირი, რომელიც საქართველოში
მიიღებს დამზადებულ დოკუმენტს.
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დისტანციური სერვისით საქართველოს მოქალაქის პასპორტის მიღების შესახებ დეტალური ინსტრუქცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე: http://intpass.cra.ge/VideoHelp.aspx.
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დისტანციური მომსახურების სამსახური 24
საათის განმავლობაში ყოველდღიურად მუშაობს. სამსახურთან დაკავშირება შესაძლებელია ინტერნეტით ან ტელეფონის ნომერზე: +995 322 401 010. დამატებითი ინფორმაცია საქართველოს
მოქალაქის პასპორტის დისტანციურად გაცემის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდებზე:
www.sda.gov.ge; www.psh.gov.ge.
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საქართველოს მოქალაქეთა საკონსულო აღრიცხვა
საკონსულო აღრიცხვა არის საქართველოს მოქალაქეთა საზღვარგარეთ დროებით ან მუდმივად ყოფნის ფაქტის დაფიქსირება, რომელსაც საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური
წარმომადგენლობა ან საკონსულო დაწესებულება და სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტო აწარმოებენ.

შენიშვნა:

სასურველია, საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქე, მისივე ინტერესებიდან გამომდი-

ნარე, დადგეს საკონსულო აღრიცხვაზე. თუ საქართველოს მოქალაქე 6 თვეზე მეტი ვადით იმყოფება საზღვარგარეთ, იგი ვალდებულია,
6 თვის გასვლიდან არაუგვიანეს 10 დღისა, დადგეს საკონსულო აღრიცხვაზე საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან
საკონსულო დაწესებულებაში ან განახორციელოს ეს პროცედურა
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დისტანციური
მომსახურების მეშვეობით.

საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენების თაობაზე შუამდგომლობის აღძვრის უფლება აქვს 14 წლის
ასაკს მიღწეულ საქართველოს მოქალაქეს, 14 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქის კანონიერ წარმომადგენელს, აგრეთვე საქართველოს მოქალაქის მზრუნველს ან მეურვეს.
საქართველოს მოქალაქის საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენება შესაძლებელია სახლიდან გაუსვლელად, მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. ამისთვის დაინტერესებულმა პირმა განაცხადი
უნდა გააკეთოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დისტანციური მომსახურების ვებგვერდზე, შესაბამისი ელექტრონული განცხადების შევსებით: http://intpass.cra.ge. განაცხადის
დასადასტურებლად პირმა უნდა განახორციელოს ვიდეოზარი სააგენტოს ოპერატორთან. Skypeის ქსელში სამსახურის სახელია: sda.ge.
საქართველოს მოქალაქის საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენება ასევე შესაძლებელია საგარეო
საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდის მეშვვეობით: www.geoconsul.gov.ge
დისტანციური სერვისით საკონსულო აღრიცხვის განხორციელების დეტალური ვიდეოინსტრუქცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ მისამართზე: http://intpass.cra.ge/VideoHelp.aspx.
საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფ პირზე გაიცემა შესაბამისი საკონსულო აღრიცხვის ბარათი, რომელიც ძალაშია მხოლოდ საქართველოს მოქალაქის პასპორტთან ერთად.
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საკონსულო აღრიცხვასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ, დაუკავშირდეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ტელეფონზე: +995 322 945 050 ან ელექტრონული
ფოსტის მისამართზე: consulinfo@mfa.gov.ge. ინფორმაცია ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდებზე: www.geoconsul.gov.ge; www.sda.gov.ge; www.psh.gov.ge.

საქართველოში დასაბრუნებელი მოწმობის გაცემა
საქართველოში დასაბრუნებელი მოწმობა არის უცხოეთიდან საქართველოში დასაბრუნებელი
(გამოსამგზავრებელი) ერთჯერადი სამგზავრო დოკუმენტი.
საქართველოში დასაბრუნებელი მოწმობა გაიცემა საქართველოს მოქალაქეებზე; პირებზე, რომელთაც უდგინდებათ საქართველოს მოქალაქეობა; საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირებზე; საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელებზე და გარკვეული გარემოებების გათვალისწინებით სხვა პირებზეც.
საქართველოში დასაბრუნებელი მოწმობა გაიცემა შემდეგ შემთხვევებში:
•

ვადაგასული, დაკარგული, ან სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისთვის უვარგისი (იგულისხმება გაცვეთა ან დაზიანება) სამგზავრო დოკუმენტის სანაცვლოდ ან ასეთი დოკუმენტის არარსებობის შემთხვევაში;

•

ნებაყოფლობით დაბრუნების, საქართველოში დეპორტაციის
ან რეადმისიის მიზნით;

•

საგანგებო სიტუაციის არსებობის დროს, საქართველოს მოქალაქის, საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის
არმქონე პირის, პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ან/და
ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მფლობელი პირის
ოჯახის წევრების ჰუმანიტარული მიზნით საქართველოში გამოსამგზავრებლად;

•

საქართველოში ექსტრადიციას დაქვემდებარებული პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების ან
მის მიმართ ძალაში შესული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით.

საქართველოში დასაბრუნებელი მოწმობის გაცემის თაობაზე დაინტერესებულმა პირმა უნდა მიმართოს საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო
დაწესებულებას.
საქართველოში დასაბრუნებელი მოწმობის გაცემის შესახებ შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღება განცხადების მიღებიდან 15 დღის ვადაში.
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საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობა საქართველოში დასაბრუნებელ მოწმობას გასცემს ერთ თვემდე მოქმედების ვადით. თუმცა, იგი შეიძლება გაიცეს სამ
თვემდე მოქმედების ვადითაც შემდეგ შემთხვევებში:
•

დასაბრუნებელი მოწმობის გაცემა უკავშირდება საქართველოში დასაბრუნებლად სატრანზიტო გავლის ან გასვლის უფლებით ვიზის მიღებას;

•

პირი იმყოფება პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში, რაც დასტურდება
ოფიციალური შეტყობინებით;

•

დასაბრუნებელი მოწმობის გაცემა ხდება რეადმისიის შესახებ ხელშეკრულების ფარგლებში.

საქართველოში დასაბრუნებელი მოწმობის გაცემასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ტელეფონზე:
+995 322 945 050 ან ელექტრონულ ფოსტაზე: consulinfo@mfa.gov.ge ან იხილოთ ვებგვერდზე:
www.geoconsul.gov.ge.
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საქართველოდან ემიგრაციის ნებართვის გაცემა
საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ საქართველოდან სხვა სახელმწიფოში დროებით ან მუდმივად
საცხოვრებლად გამგზავრების უფლება. თუ საქართველოს მოქალაქე დროებით მიემგზავრება
საქართველოდან, მას არ სჭირდება საქართველოდან ემიგრაციის ნებართვის აღება. საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც მუდმივად საცხოვრებლად მიდის საზღვარგარეთ, ესაჭიროება საქართველოს მოქალაქის პასპორტი და ემიგრაციის ნებართვა.
ემიგრაციის ნებართვის მისაღებად განცხადების
წარდგენის უფლება აქვს საქართველოს სრულწლოვან, ქმედუნარიან მოქალაქეს. 18 წლამდე
ასაკის არასრულწლოვანი ემიგრაციაში მიდის
თავის კანონიერ წარმომადგენელთან ერთად;
ხოლო თუ იგი მიემგზავრება უცხოეთში მყოფ
თავის კანონიერ წარმომადგენელთან და აქვს
ამ უკანასკნელის თანხმობა – იგი საზღვარგარეთ
მიდის სრულწლოვან ქმედუნარიან თანმხლებ
პირთან ერთად.
დაინტერესებული პირი ემიგრაციის ნებართვის მისაღებად განცხადებას წარადგენს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურში ან იუსტიციის
სახლის ფილიალში. ემიგრაციის ნებართვა ყველა საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენიდან ერთი
თვის ვადაში გაიცემა.
განცხადებას ემიგრაციის ნებართვის გაცემის თაობაზე უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
•

საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ასლი;

•

2 ფოტოსურათი, ზომით 3x4;

•

მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

•

18დან 27 წლამდე ასაკის პირებისთვის (მამაკაცებისთვის) – სამხედრო ბილეთის ასლი ან
ცნობა სამხედრო სამსახურში გაწვევის გადავადების, სამხედრო სამსახურში გაწვევის ან სამხედრო ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ;

•

არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – დაბადების მოწმობის ასლი და მისი კანონიერი
წარმომადგენლ(ებ)ის თანხმობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ემიგრაციის ნებართვის გაცემასთან ერთად
საქართველოს მოქალაქის პასპორტში სვამს შტამპს აღნიშვნით: „მუდმივი გასვლა.”
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საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა
საქართველოს მოქალაქეობა შეიძლება შეწყდეს საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის ან
დაკარგვის გზით.

საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლა
საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლა ნიშნავს პირის მიერ საქართველოს მოქალაქეობაზე
უარის თქმას.
საქართველოს ყველა მოქალაქეს აქვს მოქალაქეობიდან გასვლის უფლება. ამისთვის პირმა განცხადებით უნდა მიმართოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ
სამსახურს, იუსტიციის სახლის ფილიალს ან საზოგადოებრივ ცენტრს, ხოლო საქართველოს
ფარგლებს გარეთ მყოფმა პირმა – საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას.
საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის თაობაზე განაცხადის გაკეთება ასევე შესაძლებელია
დისტანციურად, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ვებგვერდის მეშვეობით:
http://intpass.cra.ge/
დაინტერესებულმა პირმა უფლებამოსილ ორგანოში განცხადებასთან ერთად უნდა წარადგინოს:
•

საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

•

18დან 27 წლამდე ასაკის პირის (მამაკაცის) შემთხვევაში - სამხედრო ბილეთის ასლი ან ცნობა სამხედრო სამსახურში გაწვევის გადავადების, სამხედრო სამსახურში გაწვევისაგან ან სამხედრო ვალდებულების მოხდისაგან გათავისუფლების შესახებ;

•

არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – პირის დაბადების მოწმობის ასლი, აგრეთვე მისი
კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი თანხმობა;

•

სახელის ან/და გვარის გამოცვლის შემთხვევაში განმცხადებელს შესაძლოა, მოეთხოვოს სახელის ან/და გვარის გამოცვლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლის წარდგენა.

საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის თაობაზე განცხადების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების ვადა 3 თვემდე პერიოდს მოიცავს.
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დასკვნის საფუძველზე, საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს პრეზიდენტი,
რაც დასტურდება პრეზიდენტის შესაბამისი ბრძანებულებით.
საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის შესახებ პრეზიდენტის ბრძანებულება ძალაში შედის:
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1. საქართველოს კომპეტენტური ორგანოების მიერ იმ დოკუმენტის მიღებისთანავე, რომელიც
ადასტურებს პირის მიერ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღებას;
2. ბრძანებულების ხელმოწერიდან მე-15 დღეს, თუ პირს წარდგენილი აქვს სხვა ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება, რომ საქართველოს
მოქალაქეობიდან გასვლის შემთხვევაში აუცილებლად მიენიჭება ამ ქვეყნის მოქალაქეობა.
საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის პროცედურებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდებზე: www.sda.gov.ge; www.psh.gov.ge; www.centri.gov.ge.

საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვა
საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვა ხდება შემდეგ შემთხვევებში:
•

თუ პირი საქართველოს კომპეტენტური ორგანოების ნებართვის გარეშე შევა სხვა ქვეყნის
სამხედრო, პოლიციის ან უშიშროების სამსახურში;

•

თუ საქართველოს მოქალაქეობას მოიპოვებს ყალბი დოკუმენტების წარდგენით;

•

თუ მოიპოვებს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საქართველოს
მოქალაქეს საქართველოს მოქალაქეობა მინიჭებული აქვს საგამონაკლისო წესით).

მოქალაქეობის დაკარგვის საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია, განცხადებით მიმართოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ნებისმიერ
ტერიტორიულ სამსახურს, იუსტიციის სახლის ფილიალს ან საზოგადოებრივ ცენტრს. განცხადებასთან ერთად პირმა უნდა წარადგინოს მოქალაქეობის დაკარგვის საფუძვლის დამადასტურე-

შენიშვნა:

ნებისმიერი სახელმწიფო ორგანო, რომელიც აღმოაჩენს საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის

საფუძველს, ამის შესახებ წარდგინებით მიმართავს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს. თუ სააგენტოსთვის სხვა სახელმწიფო ორგანოს წარდგინების გარეშე გახდება ცნობილი საქართველოს
მოქალაქეობის დაკარგვის საფუძვლების არსებობა, სააგენტო კანონმდებლობით დადგენილი წესით განიხილავს მოქალაქეობის დაკარგვის საკითხს და შესაბამის მასალებს წარუდგენს საქართველოს პრეზიდენტს.

ბელი დოკუმენტები. საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრები პირი განცხადებას წარადგენს
საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო დაწესებულებაში.
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საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას, სააგენტოს მიერ
წარდგენილი დასკვნის საფუძველზე, იღებს საქართველოს პრეზიდენტი.
მოქალაქეობიდან გასვლისა და დაკარგვის თაობაზე განცხადების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 3 თვეს.
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ქვეყნები, რომლებშიც საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ
უვიზოდ შესვლა
საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და ცალკეული ქვეყნების შიდა კანონმდებლობის საფუძველზე საქართველოს მოქალაქეებს უფლება აქვთ, უვიზოდ შევიდნენ შემდეგ ქვეყნებში*:

აზერბაიჯანი

მალაიზია

ანდორა

მოლდოვა

ანტიგუა და ბარბუდა

მონღოლეთი

ბარბადოსი

პანამა

ბაჰამის თანამეგობრობა

სამოა

ბელორუსი

სომხეთი

დომინიკის რესპუბლიკა

ტაჯიკეთი

ეკვადორი

უზბეკეთი

თურქეთი

უკრაინა

ისრაელი

ყაზახეთი

ირანი

ყირგიზეთი

კოლუმბია

ჰაიტი

სხვა ქვეყნებთან სავიზო რეჟიმის პირობებისა და ვიზის მოპოვების პროცედურების შესახებ
ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე: www.mfa.
gov.ge (დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია შემდეგ ბმულზე: http://mfa.gov.ge/MainNav/ConsularInformation/VisaInfoGeorgian.aspx).

* ინფორმაცია მოცემულია 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით.
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არალეგალური მიგრაციის საფრთხეები
თუ საზღვარგარეთ წასვლას აპირებთ, გამგზავრებამდე აუცილებლად შეამოწმეთ შემოთავაზებული სასწავლო პროგრამისა თუ სამუშაოს ნამდვილობა და მიიღეთ უსაფრთხოების ზომები. ასევე, გაითვალისწინეთ, რომ უცხო ქვეყანაში არალეგალურად გამგზავრება კანონსაწინააღმდეგო
ქმედებაა და სერიოზულ რისკებთან არის დაკავშირებული.

შენიშვნა:

•

ყოველთვის გადაამოწმეთ ორგანიზაციები, რომლებიც გთა-

ვაზობენ დახმარებას საზღვარგარეთ დასაქმებაში, სწავლაში,

სტაჟირებაში ან საცხოვრებლად გადასვლაში;
•

ვიზის მისაღებად პირადად მიმართეთ დანიშნულების ქვეყნის დიპლომატიურ
წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას;

•

ნუ გადასცემთ თქვენს პასპორტს ან პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს
სხვას;

•

წინასწარ გადაამოწმეთ დამსაქმებლის მიერ შემოთავაზებული სამუშაოს
პირობები. მოითხოვეთ თქვენი დამსაქმებლის ან სასწავლებლის საკონტაქტო
მონაცემები;

•

გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვას მხოლოდ კანონმდებლობის შესაბამისად გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე შეძლებთ. არ დათანხმდეთ მუშაობის დაწყებას შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებამდე.

არალეგალურ მიგრაციასთან დაკავშირებული რისკები
არალეგალური მიგრაციის ორი ძირითადი გზა არსებობს: ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი)
და ადამიანის საზღვარზე უკანონოდ გადაყვანა. როდესაც საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა მიგრანტთა თანხმობით ხდება, კრიმინალური დაჯგუფებები გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ უზრუნველყოფენ ადამიანების იმ ქვეყანაში გადაყვანას, რომლის მოქალაქეები არ არიან და არც
ლეგალურად შესვლისთვის საჭირო დოკუმენტაცია გააჩნიათ. ასეთ შემთხვევებში კრიმინალურ
დაჯგუფებასა და მიგრანტს შორის ურთიერთობა საზღვრის გადაკვეთის შემდეგ სრულდება.
თუმცა, უცხო ქვეყანაში არალეგალური სტატუსის გამო მიგრანტები შეიძლება გახდნენ დამოკი-
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დებულნი იმ ადამიანებზე, რომელთაც საზღვარზე უკანონოდ გადაიყვანეს. კრიმინალური დაჯგუფებები ხშირად ბოროტად სარგებლობენ ამით და წლების განმავლობაში აიძულებენ ასეთ
მიგრანტებს, ანაზღაურების გარეშე იმუშაონ და ასე დაფარონ მათი მგზავრობისთვის გაწეული
ხარჯი.
ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) მონობის თანამედროვე ფორმაა, რომელშიც
ადამიანების ჩათრევა მოტყუების, ძალადობის, მუქარის ან იძულების სხვა ფორმით ხდება. ტრეფიკინგის დროს ადამიანებს

ეზღუდებათ

დამოუკიდებლობა,

თავისუფალი გადაადგილებისა და არჩევნის უფლება და ხდებიან ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი.
ადამიანით ვაჭრობის ყველაზე გავრცელებული სახეებია:
•

ქალებითა და ბავშვებით ვაჭრობა სექსუალური ექსპლუატაციის მიზნით;

•

იძულებითი შრომა სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის, საოჯახო მეურნეობებსა და სხვა სექტორებში;

•
“მასალა დამზადებულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული
პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებენ საქართველოს
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) და მშვიდობის,
დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი”

ადამიანის

სხეულის

ორგანოებით

ვაჭრობა.

ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) და საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა მასშტაბებით მეორე დანაშაულებრივი ინდუსტრიაა მსოფლიოში და მსხვილი საერთაშორისო კრიმინალური ქსელების მიერ იმართება. დღეისათვის განვითარებულ ქვეყნებში გამკაცრებული საიმიგრაციო პოლიტიკისა და საზღვრის მონიტორინგის გაუმჯობესებული ტექნოლოგიების გამო, არალეგალური
მიგრანტების მზარდი ნაწილი ხდება მსგავსი კრიმინალური დაჯგუფებების მსხვერპლი.
იმ შემთხვევაშიც, თუ მიგრანტი ლეგალურად იმყოფება უცხო ქვეყანაში და გადაწყვეტილი აქვს
იქ ხანგრძლივად დარჩენა, უნდა გაითვალისწინოს, რომ მისი ვიზის ან ბინადრობის ნებართვის
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ვადის გასვლასთან ერთად მისი სამართლებრივი სტატუსი ლეგალურიდან არალეგალურზე იცვლება. არალეგალურ სტატუსს კი თან ახლავს ფიზიკურ უსაფრთხოებასა და პირად თავისუფლებასთან დაკავშირებული გაზრდილი რისკები; ამასთან ერთად, არალეგალურად მყოფნი ვერ
სარგებლობენ ჯანდაცვის, განათლებისა და იმ სხვა საზოგადოებრივი/სოციალური მომსახურებებით, რომელიც ხელმისაწვდომია ლეგალურად მყოფი პირებისთვის. აღნიშნულის თავიდან
აცილების ერთადერთი გზა ლეგალური სტატუსის შენარჩუნება და ლეგალური მიგრაციაა.

არალეგალური მიგრაცია ევროკავშირში
ევროკავშირის ქვეყნებში არალეგალურად ცხოვრება უამრავ სირთულესთანაა დაკავშირებული.
შესაბამისი საბუთების არქონის გამო რთულია სამსახურის მოძებნა, საცხოვრებელი ბინის დაქირავება, განათლების მიღება და ჯანდაცვის სერვისებით სარგებლობა. ადგილობრივი სამართალდამცავი ორგანოების მიერ დაკავების შემთხვევაში არალეგალურად მყოფ პირებს ეძლევათ
გარკვეული ვადა სამშობლოში დასაბრუნებლად. გარდა ამისა, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში
მიგრაციის საკითხებზე პასუხისმგებელი უწყებები არალეგალური ყოფნის ფაქტებზე გამოვლენილ ინფორმაციას ათავსებენ ე.წ. „შენგენის ზონის” ერთიან საინფორმაციო სისტემაში (EURODAC, ვიზების საინფორმაციო სისტემა (VIS), შენგენის საინფორმაციო სისტემა (SIS) და სხვა), რაც
მომავალში ევროკავშირის წევრ (და რიგ არაწევრ) სახელმწიფოებში არშეშვების მიზეზი შეიძლება გახდეს.
როგორც წესი, არალეგალური მიგრანტების საცხოვრებელი პირობები სავალალოა. ხშირად
მათთვის შეუძლებელია ნორმალური ბინის დაქირავება; ხოლო ისინი, ვინც მზად არიან უზრუნველყონ არალეგალი მიგრანტები საცხოვრებლით, ძირითადად სთავაზობენ საშიშ ადგილებს
არადამაკმაყოფილებელი პირობებითა და დაუცველობის დიდი რისკით.
•

თუ ვინმემ უკანონოდ შეზღუდა თქვენი თავისუფლება;

•

თუ დამსაქმებელმა ჩამოგართვათ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

•

თუ გახდით ძალადობის მსხვერპლი.

პირველ რიგში, დაუკავშირდით ადგილსამყოფელ სახელმწიფოში საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას, რომელიც ვალდებულია, დაიცვას
თქვენი უფლებები და კანონიერი ინტერესები. ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს, თქვენ ლეგალურად იმყოფებით უცხო ქვეყანაში თუ არალეგალურად. სურვილის შემთხვევაში, საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას შეუძლია უზრუნველყოს შესაბამისი დოკუმენტების გაცემა და თქვენი სამშობლოში დაბრუნება.
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თუ თქვენ იმყოფებით ქვეყანაში, რომელშიც არ არის საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობა, მიმართეთ ადგილსამყოფელი ქვეყნის სამართალდამცავ ორგანოებს, ადამიანის
უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებს, მიგრანტთა ასოციაციებს, სათვისტომოს წარმომადგენლობას და/ან პროფკავშირებს. ასევე, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სამუშაო საათებში: +995 322 945 050.
გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში 24 საათის განმავლობაში დარეკეთ: +995 577 984 020.
სამინისტროსთან დაკავშირება ელ. ფოსტითაც არის შესაძლებელი: consulinfo@mfa.gov.ge.
ტრეფიკინგის შემთხვევებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ, ასევე დაუკავშირდეთ შინაგან საქმეთა
სამინისტროს ცხელ ხაზს ნომერზე: +995 322 411 714.

შენიშვნა:

თუ დაკარგეთ, დაგიზიანდათ ან რაიმე სხვა მიზეზით
აღარ ფლობთ საქართველოს მოქალაქის მოქმედ

პასპორტს, ადგილსამყოფელ ქვეყანაში მიმართეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას და
მიიღეთ შესაბამისი სამგზავრო დოკუმენტი. აღნიშნული დოკუმენტის
მეშვეობით თქვენ შეძლებთ საქართველოში დაბრუნებას.

ტრეფიკინგის მსხვერპლად აღიარებული პირი სარგებლობს სახელმწიფოს განსაკუთრებული
მფარველობით - სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და სხვა სახის დახმარებით. საქართველოში
მოქმედებს ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების სახელმწიფო ფონდი - ATIP Fund. ფონდთან დაკავშირება შესაძლებელია ცხელ ხაზზე: +995 322 100 229.
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ლეგალური იმიგრაცია ევროკავშირში
ევროკავშირის ქვეყნებში კანონიერად
შესასვლელად

საქართველოს

მოქა-

ლაქეებს ესაჭიროებათ ვიზა, რომლის
მიღება შესაძლებელია დანიშნულების
ქვეყნის

დიპლომატიურ

გენლობაში ან

წარმომად-

საკონსულო დაწესე-

ბულებაში. თუ ამ ქვეყანას არ აქვს დიპლომატიური

წარმომადგენლობა

საქართველოში, დაინტერესებულ პირს
შეუძლია მიმართოს

ევროკავშირის

რომელიმე სხვა წევრი სახელმწიფოს
დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან
საკონსულო დაწესებულებას საქართველოში. ცალკეულ შემთხვევაში სავიზო
განაცხადის

რომელიმე მეზობელ ქვე-

ყანაში გაგზავნაც შეიძლება გახდეს საჭირო, თუ იქ ფუნქციონირებს დანიშნულების ქვეყნის საკონსულო დაწესებულება.
ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში კანონიერად შესვლა მხოლოდ ოფიციალური
“მასალა დამზადებულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული
პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებენ საქართველოს
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) და მშვიდობის,
დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი”

სასაზღვრო-გამშვები პუნქტების გავლით
არის შესაძლებელი. ამისათვის აუცილებლია, პირს ჰქონდეს:

•

მოქმედი სამგზავრო დოკუმენტი (პასპორტი), რომელიც ძალაშია ევროკავშირის ქვეყნის დატოვების სავარაუდო თარიღიდან კიდევ მინიმუმ 3 თვის მანძილზე;

•

ჯანმრთელობის დაზღვევა, რომელიც ფარავს თქვენს ევროკავშირში ყოფნის პერიოდს;

•

მოკლევადიანი ვიზა (თუ 3 თვეზე მოკლე დროით აპირებთ ევროკავშირში დარჩენას);

•

გრძელვადიანი ვიზა (თუ 3 თვეზე მეტ ხანს აპირებთ ევროკავშირში დარჩენას);

•

თქვენი ვიზიტის მიზნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (წერილი დამსაქმებლისგან, სასწავლებლიდან, ოჯახის ან მეგობრისგან, რომელმაც მიგიწვიათ ან სხვა);

•

მტკიცებულება, რომ გაქვთ საკმარისი ფინანსური სახსრები ამ მოგზაურობისთვის და სამშობლოში დასაბრუნებლად.
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ვიზის ტიპები და ბინადრობის ნებართვა
მოკლევადიანი (C კატეგორია) შენგენის ვიზა - მფლობელს უფლებას აძლევს 180 დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 90 დღით დარჩეს და თავისუფლად გადაადგილდეს შენგენის ზონის 26 ქვეყანაში. მოკლევადიანი ვიზა შეიძლება გაძლევდეთ შენგენის ზონაში მხოლოდ ერთხელ (single
entry) ან მრავალჯერ (multiple entry) შესვლის უფლებას. ვიზის განაცხადის ფორმა რამდენიმე ენაზეა ხელმისაწვდომი. განაცხადის ჩამოტვირთვა და დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ
ვებგვერდზე: www.schengenvisa.cc.
გრძელვადიანი ვიზა (D კატეგორია) - თუ 90 დღეზე მეტ ხანს აპირებთ ევროკავშირში დარჩენას,
თქვენ დაგჭირდებათ გრძელვადიანი ვიზა ან ბინადრობის ნებართვა. ევროკავშირის ზოგიერთ
ქვეყანაში ორივე დოკუმენტის აღება მოგეთხოვებათ. მოთხოვნები გრძელვადინი ვიზისთვის განსხვავდება წევრი სახელმწიფოების მიხედვით. ევროკავშირის საიმიგრაციო პორტალზე მოცემულია ინტერაქტიული რუკა: www.ec.europa.eu/immigration/tab2.do, სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ
თქვენთვის საინტერესო ქვეყანა და იხილოთ მოთხოვნების დეტალური ჩამონათვალი. შენგენის
ზონის წევრი სახელმწიფოს მიერ გაცემული გრძელვადიანი ვიზა უფლებას გაძლევთ, 6 თვის
მანძილზე მაქსიმუმ 90 დღე იმყოფებოდეთ შენგენის ზონის ქვეყანაში. გრძელვადიანი ვიზა წარმოადგენს ბინადრობის ნებართვის მოპოვების წინაპირობას. გაითვალისწინეთ, რომ გრძელვადიანი ვიზა ავტომატურად არ გაძლევთ მუშაობის უფლებას, მუშაობის ნებართვა დამატებით უნდა
მოიპოვოთ.
ტრანზიტული ვიზა (A და B კატეგორია) მხოლოდ ზოგიერთი ქვეყნის მოქალაქეს მოეთხოვება,
როდესაც შენგენის ზონის ქვეყნის გავლით მიემგზავრება სხვა ქვეყანაში. A კატეგორიის ვიზა აეროპორტის ტრანზიტული ზონის დატოვების უფლებას არ იძლევა. საქართველოს მოქალაქეებს
შენგენის ზონის ქვეყნების აეროპორტებში ტრანზიტული ვიზის აღება არ მოეთხოვებათ. B კატეგორიის ვიზა შენგენის ზონის ქვეყნებში 5 დღის განმავლობაში ავტომობილით, მატარებლით ან
სხვა სატრანსპორტო საშუალებით ტრანზიტის ნებართვას იძლევა.
ბინადრობის ნებართვა უნდა აიღოთ, თუ ევროკავშირის ქვეყანაში ხანგრძლივი ვადით ჩადიხართ, როგორც მაღალკვალიფიციური მუშაკი, ანუ ევროკავშირის ე.წ. ლურჯი ბარათის მფლობელი, ან როგორც სტუდენტი, მკვლევარი, ან ევროკავშირის მოქალაქის ოჯახის წევრი. ასეთ
შემთხვევებში, ბინადრობის მოწმობის აღება ხდება დანიშნულების ქვეყანაში შესვლის შემდეგ.
ევროკავშირის ლურჯი ბარათი ამერიკის შეერთებული შტატების ე.წ. მწვანე ბარათის ანალოგიურია. მისი მიზანია ევროკავშირში მაღალკვალიფიციური მუშაკების მოზიდვა. დამატებითი ინფორმაცია ლურჯი ბარათის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე: http://www.apply.eu/BlueCard/.
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შენგენის ზონა
შენგენის ზონა თავისუფალი მიმოსვლის საშუალებას იძლევა ევროპის 26 ქვეყანაში. შენგენის ზონის ვიზის ან ბინადრობის მოწმობის მფლობელებს საშუალება აქვთ, თავისუფლად გადაადგილდნენ შენგენის ზონის ქვეყნებში.

შენგენის ზონა და ევროკავშირი ერთი და იგივე არ

შენიშვნა:

არის. შენგენის ზონა მოიცავს ისეთ ქვეყნებს (ნორვე-

გია, ისლანდია და შვეიცარია), რომლებიც ევროკავშირის წევრები არ
არიან და არ მოიცავს ევროკავშირის რამდენიმე წევრ სახელმწიფოს
(იხ. ქვემოთ).

შენგენის ზონის 26 ქვეყანაა
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ევროკავშირის წევრობის მიუხედავად, შენგე-

ავსტრია

ნორვეგია

ბელგია

პოლონეთი

გერმანია

პორტუგალია

ხორვატია. თუ ამ ქვეყნების მიერ გაცემულ ვიზას

დანია

საფრანგეთი

ან ბინადრობის მოწმობას ფლობთ, შენგენის

ესპანეთი

საბერძნეთი

ზონაში სამოგზაუროდ დაგჭირდებათ შენგე-

ესტონეთი

სლოვაკეთი

ისლანდია

სლოვენია

იტალია

უნგრეთი

ლატვია

ფინეთი

გალური მიგრაციის შესახებ შეგიძლიათ იხილ-

ლიტვა

შვედეთი

ოთ ევროკავშირის საიმიგრაციო პორტალზე:

ლიხტენშტეინი

შვეიცარია

ლუქსემბურგი

ჩეხეთი

მალტა

ჰოლანდია

ნის ზონაში არ შედიან: დიდი ბრიტანეთი, ირლანდია, კვიპროსი, ბულგარეთი, რუმინეთი და

ნის ვიზის აღება. ანალოგიურად, შენგენის ვიზის მფლობელებს შეიძლება დასჭირდეთ ამ
ქვეყნების ეროვნული ვიზის აღება.
დამატებითი ინფორმაცია ევროკავშირში ლე-

www.ec.europa.eu/immigration/.

ევროკავშირის დასაქმების პორტალი
დასაქმებისა და მობილობის პორტალი ევროკომისიის, პარტნიორი ქვეყნებისა და ორგანიზაციების თანამშრომლობით 1993 წლიდან ფუნქციონირებს. პორტალის მთავარი მიზანია ერთიანი
ევროპული სამუშაო ბაზრის შექმნას შეუწყოს ხელი. დღეისთვის იგი აერთიანებს 61 ათასზე მეტ
სამუშაოს მაძიებლის რეზიუმესა და 1600-ზე მეტ კომპანიას, რომელიც ევროპის მასშტაბით ეძებს
პროფესიონალ თანამშრომლებს.
ევროპაში ემიგრირების ან სამუშაოდ წასვლის მსურველთათვის ძიების დასაწყებად პორტალი
ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. ამისთვის უნდა ეწვიოთ ვებგვერდს: https://ec.europa.eu/eures/
page/homepage.
პორტალზე შესაძლებელია როგორც საკუთარი რეზიუმეს ატვირთვა, ისე არსებული ვაკანსიების
გაცნობა. დამატებით, შესაძლებელია პორტალის 900-მდე მრჩევლის კონსულტაციით სარგებლობა. კონსულტანტები სამუშაოს (ასევე თანამშრომლების) მაძიებლებს აცნობენ დღეისათვის ევროპის სამუშაო ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს და ეხმარებიან მათი უნარების შესაბამისი სამუშაოს
მოძიებაში. პორტალის ”Living & Working” სექციაში შესაძლებელია თქვენთვის საინტერესო ევროპული ქვეყნის, რეგიონისა და ქალაქისთვის დამახასიათებელი სამუშაო ბაზრის სპეციფიკის, ლეგალურად გადაადგილებისა და ცხოვრების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მოძიებაც.

გამარტივებული მიმოსვლა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის
2011 წლის 1 მარტიდან ძალაშია საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ვიზების გაცემის პროცედურების გამარტივებისა და უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმებები.
შეთანხმებამ ვიზების გაცემის გამარტივების შესახებ საქართველოს მოქალაქეების გარკვეულ კატეგორიებს (პენსიონერებს, ბავშვებს, ავადმყოფებს, მოსწავლეებს, სტუდენტებს, სპორტსმენებს,
მეცნიერებს, კულტურის დარგის წარმომადგენლებსა და სხვა პირებს) შეუმცირა ან სრულად
გაუუქმა ვიზის საფასური, გაუმარტივა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ვიზის მიღების პროცედურა
და უვიზო მიმოსვლა დააწესა დიპლომატებისთვის.
უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შეთანხმება ითვალისწინებს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არალეგალური მიგრაციის სფეროში თანამშრომლობის განმტკიცებას და
განსაზღვრავს, თუ რა პროცედურების დაცვით უნდა დაბრუნდეს სამშობლოში ამა თუ იმ ქვეყნის
ტერიტორიაზე უნებართვოდ მცხოვრები პირი.
2012 წლის ივნისში ევროკავშირმა და საქართველომ დაიწყეს თანამშრომლობა ე.წ. „სავიზო
დიალოგის” სფეროში, რომლის საბოლოო მიზანია სავიზო პროცედურების ლიბერალიზაცია
და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა. „სავიზო დიალოგის” ფარგლებში საქართველო ახორციელებს ორეტაპიან სამოქმედო გეგმას (სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა). იგი გულისხმობს რეფორმების განხორციელებას ისეთი მიმართულებებით, როგორებიცაა:
დოკუმენტების უსაფრთხოება, საზღვრის მართვა, მიგრაცია, თავშესაფარი, ადამიანის უფლე25

ბები, საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება. 2013 წლის თებერვლიდან საქართველო აქტიურად
მუშაობს სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული რეკომენდაციების შესასრულებლად. აღსანიშნავია, რომ
საქართველოსთვის
ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივის გახსნა სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონეა. იგი ევროკავშირთან შემდგომი დაახლოების
ეფექტიან მექანიზმსა და ხალხთა შორის კონტაქტების გაძლიერების საფუძველს წარმოადგენს.
ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის დაწესების შემდეგ ბიომეტრიული პასპორტის მფლობელ
საქართველოს მოქალაქეებს შეეძლებათ, მოკლევადიანი მიზნით (ტურიზმი, საქმიანი ვიზიტი,
მეგობრების ან ნათესავების მონახულება), ვიზის გარეშე იმოგზაურონ ევროკავშირის წევრ
ქვეყნებში და ნებისმიერ 180 დღიან პერიოდში დარჩნენ 90 დღემდე ვადით.
ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა არ გულისხმობს
რაიმე სახის გამარტივებულ პროცედურებს თავშესაფრის მაძიებელთათვის. ევროკავშირის
ქვეყნების უმრავლესობას აქვს მკაცრი რეგულაციები, რომლებიც განსაზღვრავს თავშესაფრის
მოპოვების პროცედურებს და ეფუძნება გაერო–ს 1951 წლის კონვენციას „ლტოლვილთა
სტატუსის შესახებ”. აღნიშნული კონვენციის მიხედვით, ლტოლვილის სტატუსი შეიძლება
მიენიჭოს პირს, ვისაც „აქვს საფუძვლიანი შიში, რომ 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.”
თავშესაფრის სისტემით ბოროტად სარგებლობის შემთხვევათა შემცირებისათვის ევროკავშირის
ქვეყნები ცდილობენ, უფრო შემჭიდროვებულ ვადებში განიხილონ მიღებული განაცხადები,
რათა შეამცირონ სტატუსის მინიჭებისათვის საჭირო პროცედურების დრო. იმის გამო, რომ
საქართველოს მოქალაქეებს არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია თავშესაფრის სისტემის მიზანსა
და მოთხოვნებზე, მათი განაცხადები სტატუსის მინიჭების თაობაზე ხშირ შემთხვევებში არ
შეესაბამება რეგულაციებით დადგენილ ნორმებს. შესაბამისად, საქართველოს მოქალაქეების
მიერ ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფრის მოთხოვნაზე დადებითი გადაწყვეტილების წილი
საკმაოდ დაბალია და 2014 წელს მხოლოდ 4% შეადგინა.
2014 წლის 27 ივნისს ხელი მოეწერა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებას. ასოცირების შეთანხმების მიზანი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაა. ეს ურთიერთობა ემყარება საერთო
ღირებულებებს და გულისხმობს ისეთი სფეროების განვითარებასა და ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოებას, როგორებიცაა: მიგრაციის მართვა, თავშესაფარი, საზღვრის მართვა, თავისუფალი ვაჭრობა, გარემოს დაცვა, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი,
განათლება და სხვა.
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დანიშნულების ქვეყნების მიგრაციის სამსახურების ვებგვერდები

ავსტრალია

ირლანდია

პოლონეთი

www.immi.gov.au

www.inis.gov.ie

www.udsc.gov.pl

ავსტრია
www.bmi.gv.at

ისლანდია
www.utl.is

პორტუგალია
www.sef.pt

აზერბაიჯანი

ისრაელი

რუსეთი

www.migration.gov.az

www.moia.gov.il

www.fms.gov.ru

ამერიკის
შეერთებული შტატები

იტალია

სამხრეთ აფრიკა

www.uscis.gov

www.interno.it
www.portaleimmigrazione.it

www.home-affairs.gov.za
www.services.gov.za

ახალი ზელანდია
www.immigration.govt.nz

კანადა
www.cic.gc.ca

საფრანგეთი
www.immigration.interieur.gouv.fr
www.ofpra.gouv.fr

ბელგია

კვიპროსი

www.dofi.ibz.be

www.mfa.gov.cy

სლოვაკეთი
www.minv.sk

ბრაზილია

ლატვია

სლოვენია

www.portal.mj.gov.br

www.pmlp.gov.lv

www.mnz.gov.si

გერმანია
www.bamf.de

ლიტვა
www.migracija.lt

სომხეთი
www.smsmta.am

დანია
www.nyidanmark.dk

ლიხტენშტეინი
www.apa.llv.li

უნგრეთი
www.bmbah.hu
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დიდი ბრიტანეთი
https://www.gov.uk/browse/visasimmigration

ლუქსემბურგი
www.mae.lu

ფინეთი
www.migri.fi

ესპანეთი

მალტა
www.mjha.gov.mt

შვედეთი
www.migrationsverket.se

www.empleo.gob.es
www.interior.gob.es

ესტონეთი

ნიდერლანდები

შვეიცარია

www.politsei.ee

http://www.newtoholland.nl

www.bfm.admin.ch
www.ejpd.admin.ch

იაპონია

ნორვეგია

ჩეხეთი

www.moj.go.jp

www.udi.no

www.domavcr.cz

საბერძნეთი
www.ermis.gov.gr

მიგრაციის მართვა საქართველოში მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია
2010 წლის 13 ოქტომბერს საქართველოს მთავრობის მიერ შეიქმნა მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია. იგი არის მთავრობის სათათბირო ორგანო, რომელიც მსჯელობს და გადაწყვეტილებებს იღებს მიგრაციის მართვასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე.
კომისიას, რომელიც აერთიანებს 12 სახელმწიფო უწყებას, თავმჯდომარეობს იუსტიციის სამინისტრო, ხოლო თანათავმჯდომარეა შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
თავისი არსებობის მანძილზე კომისია იქცა მიგრაციასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვის მთავარ პლატფორმად და სხვადასხვა უწყებაში გადანაწილებული კომპეტენციების კოორდინირების ეფექტიან ინსტრუმენტად. დამატებითი ექსპერტიზით უზრუნველყოფისა და თანამშრომლობის ფორმატის განვითარების თვალსაზრისით, 2013 წელს კომისიაში საკონსულტაციო
სტატუსი მიენიჭა მიგრაციის საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც აქტიურად თანამშრომლობენ კომისიასთან.
კომისიას ანალიტიკურსა და ადმინისტრაციულ მხარდაჭერას უწევს სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტოში ევროკავშირის რეკომენდაციითა და მხარდაჭერით მოქმედი სამდივნო.
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიისა და მისი სამდივნოს საქმიანობის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ კომისიის ვებგვერდზე: www.migration.commission.ge.
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კომისიის წევრი სახელმწიფო უწყებები (ანბანური თანმიმდევრობით)
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
მის: 0102 ქ. თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქ. #52
ტელ: +995 322 200 220
ელფოსტა: pr@mes.gov.ge
ვებგვერდი: www.mes.gov.ge
დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
მის: 0134 ქ. თბილისი, ლეონიძის ქ. #3
ტელ: +995 322 181 370
ელფოსტა: info@diaspora.gov.ge
ვებგვერდი: www.diaspora.gov.ge
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
მის: 0134 ქ. თბილისი, ინგოროყვას ქ. #7
ტელ/ფაქსი: +995 322 932 867
ელფოსტა: office@eu-nato.gov.ge
ვებგვერდი: www.eu-nato.gov.ge
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
მის: 0108 ქ. თბილისი, ჭანტურიას ქ. #12
ტელ:+995 322 991 111
ელფოსტა: ministry@economy.ge
ვებგვერდი: www.economy.ge
იუსტიციის სამინისტრო
მის: 0114 ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქ. #24ა
ტელ: +995 322 405 087
ელფოსტა: press-center@justice.gov.ge
ვებგვერდი: www.justice.gov.ge
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო
მის: 0177 ქ.თბილისი, თამარაშვილის ქ. #15ა
ტელ:+995 322 311 598
ელფოსტა: info@mra.gov.ge
ვებგვერდი: www.mra.gov.ge

რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
მის: 0160 ქ. თბილისი, ალ.ყაზბეგის ქ. #12
ტელ: +995 322 510 710
ელფოსტა: press@mrdi.gov.ge
ვებგვერდი: www.mrdi.gov.ge
საგარეო საქმეთა სამინისტრო
მის: 0118 ქ. თბილისი, შ. ჩიტაძის ქ. #4
ტელ: +995 322 945 005
ელფოსტა: inform@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.mfa.gov.ge
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
მის: 0180 ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის ქ. #30
ტელ: +995 322 367 210, დამ. 110
ელფოსტა: info@geostat.ge
ვებგვერდი: www.geostat.ge
ფინანსთა სამინისტრო
მის: 0114 ქ.თბილისი. გორგასლის ქ. #16
ტელ: +995 322 261 330
ელფოსტა: info@mof.ge
ვებგვერდი: www.mof.gov.ge
შინაგან საქმეთა სამინისტრო
მის: 0114 ქ.თბილისი, გ. გულუას ქ. #10
ტელ: +995 322 411 158
ელფოსტა: miapr@mia.gov.ge
ვებგვერდი: www.police.ge
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
მის: 0119 ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. #144
ტელ: +995 322 510 012
ელფოსტა: info@moh.gov.ge
ვებგვერდი: www.moh.gov.ge
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საკონსულტაციო სტატუსის მქონე ორგანიზაციები (ანბანური თანმიმდევრობით)
გაერო-ს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
მის: 0160 ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #2ა
ტელ: +995 322 386 202
ელფოსტა: geotb@unhcr.org
ვებგვერდი: www.unhcr.org
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
საზოგადოება
მის: 0105 ქ. თბილისი, გრიბოედოვის ქ. #31
ტელ: +995 322 201 800
ელფოსტა: migration-georgia@cimonline.de
ვებგვერდი: http://migration-georgia.alumniportal.com/
project-components/return-to-georgia.html

ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში
მის: 0102 ქ. თბილისი, ნინო ჩხეიძის ქ. #38
ტელ: +995 322 943 763/ +995 322 943 769
ელფოსტა: Delegation-Georgia@eeas.europa.eu
ვებგვერდი: http://eeas.europa.eu/delegations/georgia
ლტოლვილთა დანიის საბჭო
მის: 0162 ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქ. #88
ტელ: +995 322 232 437
ელფოსტა: drc@drc-sc.org
ვებგვერდი: http://drc.dk/relief-work/where-we-work/caucasus/georgia/

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
მის: 0162 ქ. თბილისი, თენგიზ აბულაძის ქ. #19
ტელ: +995 322 252 216
ელფოსტა: iomtbilisi@iom.int
ვებგვერდი: www.iom.ge; www.informedmigration.ge
მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების
საერთაშორისო ცენტრი
მის: 0102 ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. #6,
პირველი სართული
ტელ: +995 322 904 098
ელფოსტა: enigma@icmpd.org
ვებგვერდი: www.enigmma.ge
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შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია
მის: Switzerland, CH-1211 Geneve 22, №4 route des
Morillons
ტელ: +41 227 996 111
ელფოსტა: ilo@ilo.org
ვებგვერდი: www.ilo.org
ინოვაციების და რეფორმების ცენტრი
მის: 0160 ქ. თბილისი, საბურთალოს ქ. #32
ტელ: +995 322 552 001/+995 322 552 002
ელფოსტა: info@irc.ge
ვებგვერდი: www.irc.ge
მიგრაციის ცენტრი
მის: 0114 ქ. თბილისი, ბერძნის ჩიხი #25
ტელ: +995 599 961 606/+995 591 110 007
ელფოსტა: migration-center@hotmail.com
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაცია
მის: 0102 ქ. თბილისი, ჯანსუღ კახიძის ქ. #15
ტელ: +995 322 936 101/ +995 322 952 353
ელფოსტა: gyla@gyla.ge
ვებგვერდი: www.gyla.ge
იურიდიული კონსულტაცია

მის: 0102 ქ. თბილისი, უზნაძის ქ. #101
ტელ: +995 322 995 076
საქართველოს გაერო-ს ასოციაცია
მის: 0171 ქ. თბილისი, დოლიძის ქ. #2
ტელ: +995 322 332 516/+995 322 335 216
ელფოსტა: alexandre@una.ge
ვებგვერდი: www.una.ge
სამოქალაქო განვითარების სააგენტო
მის: 3700 ქ. რუსთავი, ფიროსმანის ქ. #9/1
ტელ: +995 341 258 824/+995 571 258 822
ელფოსტა: migrant_ge@hotmail.com; maia@cida.ge
ვებგვერდი: www.migrant.ge

საქართველოში მიგრაციის მარეგულირებელი ძირითადი ნორმატიული აქტებია:
•

საქართველოს კონსტიტუცია;

•

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ”;

•

საქართველოს კანონი „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი
მდგომარეობის შესახებ”;

•

საქართველოს კანონი „უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ”;

•

საქართველოს კანონი „საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლისა და საქართველოში შემოსვლის წესების შესახებ”;

•

საქართველოს კანონი „საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ”;

•

საქართველოს კანონი „ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ”;

•

საქართველოს კანონი „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ”;

•

საქართველოს მთავრობის დადგენილება 2013-2015 წლების საქართველოს მიგრაციის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ;

ჩამოთვლილთან ერთად, მიგრაციის მარეგულირებელი სხვა ნორმატიული აქტები შეგიძლიათ
იხილოთ მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ვებგვერდზე: www.migration.commission.ge.

მიგრანტთა მხარდამჭერი პროგრამები
საქართველოში მოქმედი როგორც სამთავრობო, ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები მიგრანტთა მხარდასაჭერად სხვადასხვა ხანგრძლივობისა და
მასშტაბების პროექტებს ახორციელებენ. ქვემოთ მოყვანილია ამჟამად მიმდინარე რამდენიმე
პროგრამა. გაითვალისწინეთ, რომ პროგრამათა ხანგრძლივობა განსხვავდება, ზოგიერთი მათგანი სრულდება, მაგრამ პერიოდულად იწყება ახალი ინიციატივებიც. რეკომენდებულია, რომ
დაინტერესებულმა პირებმა მუდმივად ადევნონ თვალი შესაბამისი ორგანიზაციების ვებგვერდებს. აღნიშნული ორგანიზაციების საკონტაქტო ინფორმაცია მითითებულია 30-ე გვერდზე.
პროგრამები საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისა და მომავალი ემიგრანტებისთვის:
1)

ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან

იძულებით

გადაადგილებულ

პირთა,

განსახლებისა

და ლტოლვილთა სამინისტრომ 2015 წლიდან დაიწყო საგრანტო პროგრამა, რომელიც
ითვალისწინებს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის მცირე გრანტების
გაცემას დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის მხარდასაჭერად;
2) „აწარმოე საქართველოში” ინიციატივის ფარგლებში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
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სამინისტრო ახორციელებს მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამას, რომელიც
მოიცავს ქვეყნის მთელ ტერიტორიას (გარდა დედაქალაქისა) და ფოკუსირებულია რეგიონულ
განვითარებაზე;
3) დიასპორასთან მუშაობა ე.წ. „ინტელექტის დაბრუნების” ხელშეწყობის მიზნით - საქართველოს
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) ევროკავშირის დაახლოებით 10 ქვეყანაში მუშაობს
ქართულ დიასპორასთან, რათა ხელი შეუწყოს მათ სამშობლოსთან კონტაქტების აღდგენასა და
ქვეყნის განვითარებაში თავიანთი წვლილის შეტანაში; განსაკუთრებით ისეთ სექტორებში, როგორებიცაა ტურიზმი, სერვისის მიწოდების სფერო, განათლება და სხვა;
4) ინდივიდუალური დახმარება ქართველ მიგრანტებს - სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა) მიგრანტთა უფლებების დასაცავად და ლეგალური მიგრაციის ხელშესაწყობად ინდივიდუალურ კონსულტაციებს უწევს ქართველ მიგრანტებს საბერძნეთსა და თურქეთში;
5) ნებაყოფლობითი დაბრუნებისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა - მიგრაციის საერთაშორისო
ორგანიზაცია (IOM) ფინანსურ დახმარებას უწევს ემიგრაციიდან ნებაყოფლობით დაბრუნებულ
პირებს, რათა მათ წამოიწყონ შემოსავლის მომტანი საქმიანობა და წარმატებით შეძლონ სამშობლოში დამკვიდრება. 2003 წლიდან დღემდე 3700-მდე პირმა ისარგებლა აღნიშნული პროგრამით;
6) კვალიფიცირებულ თანამემამულეთა დროებითი დაბრუნების პროგრამა - მიგრაციის
საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) ახორციელებს ევროკავშირის ქვეყნებში მცხოვრებ
მაღალკვალიცირებულ თანამემამულეთა მოკლევადიან ვიზიტებს საქართველოს საჯარო,კერძო
და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, გამოცდილების გაზიარების მიზნით;
7) დაბრუნებული ექსპერტების პროგრამა - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მიერ ხორციელდება. იგი საქართველოში დაბრუნებასა და რეინტეგრაციაში
ეხმარება საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებმაც გერმანიაში მიიღეს პროფესიული განათლება/გამოცდილება ან/და სურთ საქართველოში საკუთარი ბიზნესის წამოწყება. პროგრამა დახმარებას სთავაზობს დასაქმებასა და ბიზნესის დაწყებასთან დაკავშირებულ საკონსულტაციო მომსახურებაში, რაც ხელს უწყობს მიგრაციას და განვითარებას შორის კავშირების გაძლიერებას;
8) დაბრუნებულ ემიგრანტთა უფლებების დაცვა - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) სამართლებრივ დახმარებასა და კონსულტაციას უწევს დაბრუნებულ მიგრანტებს ღირსეული დაბრუნებისა და რეინტეგრაციისათვის;
9) ცირკულარული მიგრაციის სქემა - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) საპილოტე პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოსა და გერმანიას შორის ცირკულარული მიგრაციის სქემის შემუშავებასა და ლეგალური შრომითი მიგრაციის ხელშეწყობას.
პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოდან 20 ექთნის კვალიფიკაციისა და 20 მიმტანის/სარესტორნო საქმის სპეციალისტის დროებით დასაქმებას გერმანიაში, მათი საქართველოში დაბრუნებისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობით.
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საქართველოს სასაზღვრო გამტარი პუნქტები
საქართველოს მოქალაქეები და უცხოელები საქართველოში შემოდიან და საქართველოდან გადიან საერთაშორისო მიმოსვლისათვის გახსნილი სასაზღვრო გამტარი პუნქტებიდან.

გამტარი პუნქტი

მოსაზღვრე ქვეყანა

კატეგორია/სტატუსი

სარფი

თურქეთი

საავტომობილო/საერთაშორისო

ვალე

თურქეთი

საავტომობილო/საერთაშორისო

ნინოწმინდა

სომხეთი

საავტომობილო/საერთაშორისო

გუგუთი

სომხეთი

საავტომობილო/საერთაშორისო

ახკერპი

სომხეთი

საავტომობილო/სახელმწიფოთაშორისი1

სომხეთი

საავტომობილო/საერთაშორისო

სომხეთი

სარკინიგზო/საერთაშორისო

წითელი ხიდი

აზერბაიჯანი

საავტომობილო/საერთაშორისო

მტკვარი/ვახტანგისი

აზერბაიჯანი

საავტომობილო/სახელმწიფოთაშორისი

სამთაწყარო

აზერბაიჯანი

საავტომობილო/სახელმწიფოთაშორისი

ლაგოდეხი/ცოდნა

აზერბაიჯანი

საავტომობილო/საერთაშორისო

გარდაბანი

აზერბაიჯანი

სარკინიგზო/საერთაშორისო

ყაზბეგი/დარიალი

რუსეთი

საავტომობილო/ საერთაშორისო

სადახლო

სახელმწიფოთაშორისი სასაზღვრო გამტარი პუნქტის გავლით მიმოსვლა შეუძლიათ მხოლოდ საქართველოსა და მოსაზღვრე სახელმწიფოს მოქალაქეებს.
1
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საქართველოს ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სამი საერთაშორისო აეროპორტი, რომლებშიც
განთავსებულია სასაზღვრო გამტარი პუნქტები.

თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი
საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელეფონი: +995 322 310 265; +995 322 310 341; +995 322 310 421.
ვებგვერდი: www.tbilisiairport.com
მისამართი: ქ. თბილისი 0158; სამგორის რ-ნი, აეროპორტის დასახლება, აეროპორტი.

ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი
საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელეფონი: +995 422 235 100; +995 422 235 102; +995 422 235 103.
ფაქსი: +995 422 235 101
ვებგვერდი: www.batumiairport.com
მისამართი: ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი, ბათუმი.

ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი
საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელეფონი: +995 431 237 000.
ელფოსტა: infodesk@airports.ge
მისამართი: ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი, ქუთაისის მე-100 კმ.

საქართველოში უცხოეთის გემებისათვის განკუთვნილი ღია ნავსადგურებია:
•

ბათუმის საზღვაო ნავსადგური

•

სუფსის საზღვაო ნავსადგური

•

ფოთის საზღვაო ნავსადგური

•

ყულევის საზღვაო ნავსადგური

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო
საზღვრის აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მონაკვეთზე არსებული სასაზღვრო
გამტარი პუნქტებია:
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•

განთიადი (სარკინიგზო)

•

განთიადი (საავტომობილო)

•

როკი (საავტომობილო)

•

სოხუმი (საზღვაო პორტი)

•

ოჩამჩირე (საზღვაო პორტი)

განთიადი

რუსეთის ფედერაცია

სოხუმი
ოჩამჩირე
ყულევი
ფოთი

შავი ზღვა

როკი

ყაზბეგი/
დარიალი

ქუთაისი

სუფსა
თბილისი

ბათუმი
სარფი

ვალე

თურქეთის რესპუბლიკა

ლაგოდეხი/
ცოდნა

გარდაბანი
წითელი
ხიდი
გუგუთი
მტკვარი/
ვახტანგისი
სადახლო
ახკერპი
ნინოწმინდა
სომხეთის
რესპუბლიკა

სამთაწყარო

აზერბაიჯანის
რესპუბლიკა

რუკაზე წარმოდგენილია საქართველოს სასაზღვრო გამტარი პუნქტები.

გაითვალისწინეთ! “ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლა დაშვებულია - აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის ტერიტორიებზე მხოლოდ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიმართულებიდან,
ხოლო ცხინვალის რეგიონში (ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე) მხოლოდ გორის მუნიციპალიტეტის მიმართულებიდან.
სხვა მიმართულებიდან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლა უცხოელებისთვის აკრძალულია და ითვალისწინებს შესაბამის სანქციებს საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან.
საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მონაკვეთზე არსებულ სასაზღვრო გამტარ პუნქტებს საქართველოს ხელისუფლება ამჟამად ვერ აკონტროლებს, თუმცა ამ მონაკვეთების საჰაერო და საზღვაო სივრცის მონიტორინგი რეგულარულად ხორციელდება.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ლეგალურად გადაადგილების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია
შეგიძლიათ იხილოთ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ვებგვერდზე: www.smr.gov.ge.
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მიგრაციის სფეროში სახელმწიფო სერვისების მიმწოდებელი
ადმინისტრაციული ორგანოების ტერიტორიული წარმომადგენლობები
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებში, იუსტიციის სახლის ფილიალებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებში შესაძლებელია საქართველოს მოქალაქის
პასპორტის, ბინადრობის ნებართვის (მოწმობის) მიღება, თანამემამულის სტატუსის მოპოვების,
მოქალაქეობის მინიჭებისა და შეწყვეტის შესახებ განცხადებით მიმართვა და სხვა მომსახურებით
სარგებლობა.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსთან არსებული მობილურობის ცენტრები კონსულტაციას უწევენ პოტენციურ და დაბრუნებულ მიგრანტებს რეინტეგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით.
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურების, იუსტიციის
სახლის ფილიალებისა და საზოგადოებრივი ცენტრების საკონტაქტო ინფორმაცია
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თბილისი

კახეთი

სსგს-ს თერჯოლის ფილიალი

სსგს-ს თიანეთის ფილიალი

თბილისის იუსტიციის სახლი

სსგს-ს ახმეტის ფილიალი

თერჯოლა, რუსთაველის ქ. #95

თიანეთი, რუსთაველის ქ. #8

სანაპიროს ქ. #2

ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. #50
სსგს-ს სამტრედიის სამსახური

სსგს-ს მცხეთის ფილიალი

სახელმწიფო სერვისების განვითარების

სსგს-ს ლაგოდეხის ფილიალი

სამტრედია, რუსთაველის ქ. #28

მცხეთა, მუხრანის ქ. #17

სააგენტო (სსგს)

ლაგოდეხი, თავისუფლების ქ. #14

სსგს-ს საჩხერის ფილიალი

სსგს-ს ყაზბეგის ფილიალი

საჩხერე, თავისუფლების ქ. #4

ყაზბეგი, დავით აღმაშენებლის ქ. #9

სსგს-ს ტყიბულის ფილიალი

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

ტყიბული, ახობაძის ქ. #12

სსგს-ს ამბროლაურის ფილიალი

წერეთლის გამზირი, #67ა/ სანაპიროს ქ. #2
აჭარის ავტ./რესპუბლიკა

სსგს-ს საგარეჯოს ფილიალი
საგარეჯო, ჯაფარიძის ქ. #2

სსგს-ს ქედის ფილიალი

გურჯაანის იუსტიციის სახლი

ქედა, 26 მაისის ქ. #2

გურჯაანი, თამარ მეფის ქ. #14

სსგს-ს ქობულეთის ფილიალი

თელავის იუსტიციის სახლი

ქობულეთი, აღმაშენებლის ქ. #143

თელავი, ერეკლე II-ის მოედანი #3

სსგს-ს წყალტუბოს ფილიალი
წყალტუბო, რუსთაველის ქ. # 25
სსგს-ს ჭიათურის ფილიალი

ამბროლაური, დავით აღმაშენებლის ქ. #24
სსგს-ს ლენტეხის ფილიალი
ლენტეხი, თამარ მეფის ქ. #24

სსგს-ს შუახევის ფილიალი

ყვარლის იუსტიციის სახლი

შუახევი, ხიმშიაშვილის ქ. #2

ყვარელი, კუდიგორის ქ. #3

სსგს-ს ხულოს ფილიალი

შაშიანის საზოგადოებრივი ცენტრი

ხულო, ტბელ აბუსერისძის ქ. #5

გურჯაანის მუნიც. სოფელი შაშიანი

ბათუმის იუსტიციის სახლი

ყვარელწყლის საზოგადოებრივი ცენტრი

სსგს-ს ხონის ფილიალი

ბათუმი, შერიფ ხიმშიაშვილის ქ. #7

ახმეტის მუნიც., სოფელი ყვარელწყალი

ხონი, თავისუფლების მოედანი #6ა

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

მუხაესტატეს საზოგადოებრივი ცენტრი

კაჭრეთის საზოგადოებრივი ცენტრი

ქუთაისის იუსტიციის სახლი

სსგს-ს აბაშის ფილიალი

ქობულეთის მუნიც. სოფელი მუხაესტატე

გურჯაანის მუნიც. სოფელი კაჭრეთი

ქუთაისი, ირ. აბაშიძის ქ. #20

აბაშა, უჩა კაჭარავას ქ. #1

გურია

ნუკრიანის საზოგადოებრივი ცენტრი

ხევის საზოგადოებრივი ცენტრი

ზუგდიდის იუსტიციის სახლი

სსგს-ს ლანჩხუთის ფილიალი

სიღნაღის მუნიც. სოფელი ნუკრიანი

ხარაგაულის მუნიც. სოფელი ხევი

ზუგდიდი, თეატრის ქ. #2

იმერეთი

შორაპნის საზოგადოებრივი ცენტრი

სსგს-ს მარტვილის ფილიალი

ოზურგეთის იუსტიციის სახლი

სსგს-ს ბაღდათის ფილიალი

ზესტაფონის მუნიც. სოფელი შორაპანი

მარტვილი, თავისუფლების ქ. #14

ოზურგეთი, პეტრიწის ქ. #9

ბაღდათი, ვაჟა-ფშაველას ქ. #5

ლანჩხუთი, თბილისის ქ. #6

ჭიათურა, ნინოშვილის ქ. #7
სსგს-ს ხარაგაულის ფილიალი
ხარაგაული, დეკანოსიძის ქ. #5

გეგუთის საზოგადოებრივი ცენტრი

სსგს-ს ჩოხატაურის ფილიალი

სსგს-ს ვანის ფილიალი

ჩოხატაური, გურიის ქ. #1

ვანი, თამარ მეფის ქ. #8

ნიგოეთის საზოგადოებრივი ცენტრი

სსგს-ს ზესტაფონის ფილიალი

მცხეთა-მთიანეთი

ლანჩხუთის მუნიც., სოფელი ნიგოეთი

ზესტაფონი, აღმაშენებლის ქ. #4

სსგს-ს დუშეთის ფილიალი

ხიდისთავის საზოგადოებრივი ცენტრი

კორბოულის საზოგადოებრივი ცენტრი

ჩოხატაურის მუნიც. სოფელი ხიდისთავი

საჩხერის მუნიც. სოფელი კორბოული

წყალტუბოს მუნიც. სოფელი გეგუთი

სსგს-ს ონის ფილიალი
ონი, აღმაშენებლის მოედანი #1
სსგს-ს ცაგერის ფილიალი
ცაგერი, რუსთაველის ქ. #69

სსგს-ს სენაკის ფილიალი
სენაკი, წმინდა ნინოს ქ. #11
სსგს-ს ფოთის ფილიალი

დუშეთი, სტალინის ქ. #27

ფოთი, 9 აპრილის ხეივანი #26
წალენჯიხის ფილიალი
წალენჯიხა, თამარ მეფის ქ. #49

სსგს-ს ხობის ფილიალი
ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. #92
მესტიის იუსტიციის სახლი
მესტია, ი. გაბლიანის ქ. #1
ჯვრის საზოგადოებრივი ცენტრი
წალენჯიხის მუნიც. სოფელი ჯვარი

სსგს-ს დმანისის ფილიალი

რუისის საზოგადოებრივი ცენტრი

დმანისი, წმინდა ნინოს ქ. #42

ქარელის მუნიც. სოფელი რუისი

სსგს-ს თეთრიწყაროს ფილიალი

მეჯვრისხევის საზოგადოებრივი ცენტრი

თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. #36

გორის მუნიც. სოფელი მეჯვრისხევი

სსგს-ს წალკის ფილიალი
წალკა, არისტოტელეს ქ. #13

ჭალადიდის საზოგადოებრივი ცენტრი

მარნეულის იუსტიციის სახლი

ხობის მუნიც. სოფელი ჭალადიდი

მარნეული, რუსთაველის ქ. #1

სამცხე-ჯავახეთი
სსგს-ს ადიგენის ფილიალი
ადიგენი, ა. ბალახაშვილის ქ. #19
სსგს-ს ასპინძის ფილიალი
ასპინძა, ვარძიის ქ. #117
სსგს-ს ახალქალაქის ფილიალი
ახალქალაქი, თამარ მეფის ქ. #44

რუსთავის იუსტიციის სახლი
რუსთავი, ხალხთა მეგობრობის გამზ. #29

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, გან

გარდაბნის მუნიც. სოფელი სართიჭალა

სახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
მის: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. #15ა

მანგლისის საზოგადოებრივი ცენტრი

V სართული, ოთახები: 543, 545, 547;

თეთრიწყაროს მუნიც. სოფელი მანგლისი

ტელ.: +995 322 600 955

თეთრიწყაროს მუნიც. სოფელი კოდა

ახალციხის იუსტიციის სახლი
ახალციხე, თამარაშვილის ქუჩა,
სკვერის მიმდებარედ
ფოკას საზოგადოებრივი ცენტრი
ნინოწმინდის მუნიც. სოფელი ფოკა
ქვემო ქართლი
სსგს-ს ბოლნისის ფილიალი
ბოლნისი, სულხან-საბას ქ. #106
სსგს-ს გარდაბნის ფილიალი
გარდაბანი, ლესელიძის ქ. #1

მობილურობის ცენტრი ქუთაისში
მის: ქუთაისი, ვიქტორ კუპრაძის ქ. #7;
ტელ.: +995 451 944 443

შიდა ქართლი
სსგს-ს ნინოწმინდის ფილიალი
ნინოწმინდა, პუშკინის ქ. #43

მობილურობის ცენტრი თბილისში

სართიჭალის საზოგადოებრივი ცენტრი

კოდას საზოგადოებრივი ცენტრი
სსგს-ს ბორჯომის ფილიალი
ბორჯომი, რუსთაველის მოედანი #1

პოტენციურ მიგრანტთა კონსულტაციისა და დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის სა
კითხებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიმართოთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტო
რიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინის
ტროს და მასთან არსებულ მობილურობის ცენტრებს:

მობილურობის ცენტრი თელავში

გორის იუსტიციის სახლი

მის: თელავი, ერეკლე II ქ. #16

გორი, დ. გურამიშვილის ქ. #5

თელავის მუნიციპალიტეტის შენობა, მეორე სართული

სსგს-ს კასპის ფილიალი
კასპი, დავით აღმაშენებლის ქ. #80
სსგს-ს ქარელის ფილიალი
ქარელი, სტალინის ქ. #24
სსგს-ს ხაშურის ფილიალი
ხაშური, კოსტავას ქ. #7
გომის საზოგადოებრივი ცენტრი
ხაშურის მუნიც. სოფელი გომი

ტელ.: +995 350 270 872
მობილურობის ცენტრი ბათუმში
მის: ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. #63
ტელ: +995 577 520 015

მობილურობის ცენტრი ფუნქციონირებს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის –
„საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერება საზღვრისა და მიგრაციის მარ
თვის მიმართულებით” – ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს მიგრაციის საერთაშორისო
ორგანიზაცია (IOM).

საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური
წარმომადგენლობები და საკონსულო დაწესებულებები
საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები და საკონსულო დაწესებულებები თავიანთი საკონსულო ოლქების ფარგლებში ეწევიან შემდეგ საქმიანობას: საქართველოს ვიზის გაცემა, კონსულტაციის გაწევა, სამართლებრივი დაცვა, შუამდგომლობა, საკონსულო ლეგალიზაცია, საქართველოში დასაბრუნებელი მოწმობის გაცემა, საკონსულო აღრიცხვის
წარმოება, სანოტარო მოქმედებების შესრულება და სხვა. დელეგირებული უფლებამოსილების
ფარგლებში მათ ევალებათ სამოქალაქო აქტებისა და საქართველოს მოქალაქეთა რეგისტრაცია,
ასევე პასპორტისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემა.



ავსტრალიის თანამეგობრობაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ავსტრალიის
თანამეგობრობა, ახალი ზელანდია, სამოას დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ფიჯის რესპუბლიკა, სოლომონის კუნძულები, ვანუატუს რესპუბლიკა, ტუვალუ.
სავიზო განცხადების მიზნებისთვის: კირიბატის რესპუბლიკა, ნაურუს რესპუბლიკა, ტონგას სამეფო.



მდებარეობა: ქ. კანბერა, ავსტრალია
მისამართი: 28 Kareelah Vista, O’Malley,

Canberra ACT 2606

ფაქსი: +61 2 616 201 25
ტელ: +61 2 616 201 26
ელფოსტა: canberra.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.australia.mfa.gov.ge

ავსტრიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ვენა, ავსტრია
მისამართი: Doblhoffgasse 5/5, A-1010

Wien.

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ავსტრიის რესპუბლიკა

ფაქსი: +43 1 403 98 48 20
ტელ: + 43 1 403 98 48
ელფოსტა: vienna@geomission.at
ვებგვერდი: www.austria.mfa.gov.ge
საკონსულო
ტელ: +43 1 710 36 11
ფაქსი: +43 1 710 36 10
ელფოსტა: consulate@geomission.at
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აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ბაქო, სუმგაითი,
შირვანი, ლენქორანი, აბშერონი, ნაფტალანი, აღჯაბადი, აღდამ, აღდაშ, აღსუ, ასტარა, ბარდა, ბილესუვარი,
ჯაბრაილი, ჯალილაბადი, დევეჩი, გოიჩაი, ჰაჯიგაბული,
ხაჩმასი, ხიზი, ხოჯავანდი, იმიშლი, ისმაილი, კურდემირი, გაბალა, გობუსტანი, გუბა, გუბადლი, გუსარი, ლერიქი, ლენქორანი, მასალი, ნევჩალა, ოღუსი, საათლი, საბირაბადი, სალიანი, სიაზანი, შემახი, თერთერი, უჯარი,
იარდიმლი, ზენგილანი, ზარდაბი, ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკა.



მდებარეობა: ქ. ბაქო, აზერბაიჯანი მისამართი: Baku City, Yashar Huseynov

Str. N15, Narimanov District, AZ1069
ფაქსი: +994 12 497 4561
ტელ: +994 12 497 4560
ცხელ ხაზი: +994 50 250 0716
ელფოსტა: bakuemb@mfa.gov.ge
bakucon@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.azerbaijan.mfa.gov.ge

ქ. განჯაში საქართველოს გენერალური საკონსულო
მდებარეობა: ქ. განჯა, აზერბაიჯანი
მისამართი: Nizami District, Hasan Ali-

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ქ. განჯა, ქ. მინგეჩაური, აღსტაფის, ყაზახის, თოვუზის, შამქორის, გედაბეის, დაშკესანის, გეიგელის, სამუხის, გორანბოის, ევლახის, შექის, კახის, ზაქათალისა და ბელაქანის რაიონები.



მდებარეობა: ქ. ვაშინგტონი, აშშ
მისამართი: 1824 R Street, NW, Wash-

ington DC, 20009

ტელ: +1 202 387 2390
საკონსულო: +1 202 387 9153;
+1 202 247 8498
ფაქსი: +1 202 387 0864
ელფოსტა: embgeo.usa@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.usa.mfa.gov.ge

ქ. ნიუ-იორკში საქართველოს გენერალური საკონსულო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ამერიკის შეერთებული შტატების მთელი ტერიტორია, გარდა - ქ. ვაშინგტონი-კოლუმბიის ოლქისა, ვირჯინიის, მერილენდის,
დასავლეთ ვირჯინიის, ჩრდილოეთ და სამხრეთ კაროლინის, ჯორჯიისა და ფლორიდის შტატებისა.
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ტელ: +994 50 271 1205
ფაქსი: +994 22 256 2138
ცხელი ხაზი: +994 50 271 1205
ელფოსტა: ganja.con@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.azerbaijan.mfa.gov.ge

ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ვაშინგტონი
(კოლუმბიის ოლქი) მერილენდი, ვირჯინიის შტატი,
სამხრეთ კაროლინას შტატი, ჩრდილოეთ კაროლინა,
ფლორიდის შტატი, ჯორჯიის შტატი, ბაჰამის თანამეგობრობა, ჰაიტის რესპუბლიკა, გრენადა.



yev Str. N60, Ganja, AZ2000.

მდებარეობა: ქ. ნიუ-იორკი, აშშ
მისამართი: 144 East 44th str. 4th floor,

New York, NY 10017

ტელ: +1 212 922 1722
ფაქსი: +1 212 922 1722
ელფოსტა: newyork.con.@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.usa.mfa.gov.ge



არგენტინაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: არგენტინა, ჩილეს რესპუბლიკა, პარაგვაის რესპუბლიკა, ურუგვაის
აღმოსავლური რესპუბლიკა, ეკვადორის რესპუბლიკა,
ბოლივიის მრავალეროვნული სახელმწიფო.



მდებარეობა: ქ. ბუენოს აირესი, არგენტინა
მისამართი: 14 de Julio 1656 (C.A.B.A)

Buenos Aires.

ტელ: +54 911 4554 5176
ელფოსტა: buenosaires.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.argentina.mfa.gov.ge

ბელგიის სამეფოში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ბრიუსელი, ბელგია
მისამართი: Rue Père Eudore Devroye

245, 1150 Woluwe Saint Pierre

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ბელგიის სამეფო, ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო.

ფაქსი: +32 2 761 1199
ტელ: +32 2 761 1190
ელფოსტა: belgium.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: http://belgium.mfa.gov.ge/
საკონსულო
ფაქსი: +32 2 732 8547
ტელ: +32 2 732 8550
+32 2 280 6686
ელფოსტა: belgium.consulate@mfa.gov.ge



ბელარუსის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. მინსკი, ბელარუსის
რესპუბლიკა
მისამართი: № 4, Liberty sq. 4, Minsk,

220030

ფარავს შემდეგ
რესპუბლიკა

ქვეყნებს/ტერიტორიებს:

ბელარუსის
ტელ: +375 17 327 6219
ფაქსი: +375 17 327 6193
ელფოსტა: minsk.emb@mfa.gov.ge
minsk.con@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.belarus.mfa.gov.ge
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ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკა, პერუს რესპუბლიკა, სურინამის რესპუბლიკა, კოლუმბიის რესპუბლიკა, კოოპერატიული გაიანას რესპუბლიკა.
სავიზო განცხადების მიზნებისათვის: ტრინიდადისა და
ტობაგოს რესპუბლიკა, ვენესუელის ბოლივარული რესპუბლიკა.



მდებარეობა: ქ. ბრაზილია ბრაზილიის
ფედერაციული რესპუბლიკა
მისამართი: QI 07 conj. 11 casa 01 Lago

Sul CEP 71.615-310

ფაქსი: +55 61 3366 1161
ტელეფონი: +55 61 3366 1101
ელფოსტა: brazil.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.brazil.mfa.gov.ge

ბულგარეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. სოფია, ბულგარეთის
რესპუბლიკა
მისამართი: Krichim street N 65,

Lozenets.Sofia 1164

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ბულგარეთის
რესპუბლიკა



გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ბერლინის,
შლეზვიგ-ჰოლშტაინის, ბადენ-ვიურტემბერგის, ბავარიის, ბრანდენბურგის, ბრემენის, მეკლენბურგ-წინა პომერანიის, საქსონიის, საქსონია-ანჰალტის, ქვემო საქსონიის და ჰამბურგის ფედერალური მხარეები.



მდებარეობა: ქ. ბერლინი, გერმანია
მისამართი: Drakerstr. 6, 10787. Berlin

ტელ: +49 30 484 907 (19)
ფაქსი: +49 30 484 907 (20)
ელფოსტა: berlin.konsulat@mfa.gov.ge
berlin.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.germany.mfa.gov.ge

ქ. მაინის ფრანკფურტში საქართველოს გენერალური საკონსულო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ჰესენის, ნორდრაინ-ვესტფალიის, რაილანდ-პფალცის, ზაარლანდის
და ტიურინგიის ფედერალური მხარეები.
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ფაქსი: +359 2 868 3427
ტელეფონი: +359 2 868 5404
ცხელი ხაზი: +359 89 541 1567
ელფოსტა: bulgaria.emb@mfa.gov.ge
emamrikishvili@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.bulgaria.mfa.gov.ge

მდებარეობა: ქ. მაინის ფრანკფურტი,
გერმანია
მისამართი: Bockenheimer Landstraße

97-99, 60325 Frankfurt am Main

ტელ: +49 699 767 1137
ფაქსი: +49 699 767 1138
ელფოსტა: frankfurt.con@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.germany.mfa.gov.ge



დანიის სამეფოში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: დანიის სამეფო, ქ. კოპენჰაგენი
მისამართი: Nybrogade 10, 1st floor, 1203

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: დანიის სამეფო,
ისლანდიის რესპუბლიკა.



Copenhagen K

ტელ: +45 39 110 002
მობ: +45 27 327 758
ფაქსი: +45 39 110 001
ელფოსტა: copenhagen.emb@mfa.gov.ge
sotiashvili@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.denmark.mfa.gov.ge

დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის
გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი
მისამართი: 4 Russell Gardens, London

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო.



W14 8EZ, United Kingdom

ტელ: +44 207 348 1942
ფაქსი: +44 207 603 6682
ელფოსტა: london.con@mfa.gov.ge
london.emb@mfa.gov.ge
ვებვერდი: http://uk.mfa.gov.ge/

ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ეგვიპტე, სირია,
ტუნისი, ლიბია.
სავიზო განცხადების მიზნებისათვის: ანგოლა, ბენინი,
ბურკინა ფასო, ბურუნდი, კამერუნი, კაბო-ვერდე, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა, ჩადი, კომოროს კავშირი, კონგო, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა,
კოტ-დივუარი, ეკვადორული გვინეა, ერითრეა, გაბონი,
გამბია, განა, გვინეა, გვინეა-ბისაუ, ლესოთო, ლიბერია,
მალავი, მალი, მავრიტანია, ნამიბია, ნიგერი, ნიგერია,
რუანდა, სან ტომე და პრინსიპე, სენეგალი, სიერა ლეონე, სამხრეთ სუდანი, სუდანი, სვაზილენდი, ტანზანია,
ტოგო, უგანდა.

მდებარეობა: ქ. კაირო, ეგვიპტე
მისამართი: 11 Tanta Street, Aswan

Square, Mohandessin, Giza, Cairo, Egypt

ტელ: +20 2 330 44 768 / 98
ფაქსი: +20 2 330 44 778
ცხელი ხაზი: +20 10 110 888 44
ელფოსტა: cairocon@mfa.gov.ge
cairoemb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.egypt.mfa.gov.ge
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ეთიოპიის ფედერაციულ დემოკრატიულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ეთიოპია, ჯიბუტი, სეიშელის რესპუბლიკა, სომალი, კენია.
სავიზო განცხადების მიზნებისათვის: ანგოლა, ბენინი,
ბურკინა ფასო, ბურუნდი, კამერუნი, კაბო-ვერდე, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა, ჩადი, კომოროს კავშირი, კონგო, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა,
კოტ-დივუარი, ეკვადორული გვინეა, ერითრეა, გაბონი,
გამბია, განა, გვინეა, გვინეა-ბისაუ, ლესოთო, ლიბერია,
მალავი, მალი, მავრიტანია, ნამიბია, ნიგერი, ნიგერია,
რუანდა, სან ტომე და პრინსიპე, სენეგალი, სიერა ლეონე, სამხრეთ სუდანი, სუდანი, სვაზილენდი, ტანზანია,
ტოგო, უგანდა.



მდებარეობა: ქ. ადის-აბება, ეთიოპია
მისამართი: Kirkos Sub city, Kebele:

02/03, H. No. 717 - P.O.

ტელ: +251 11 467 2280
+251 11 467 1999
ფაქსი: + 251 11 467 1805
ელფოსტა: addisababa.emb@mfa.gov
ვებგვერდი: www.ethiopia.mfa.gov.ge

ესპანეთის სამეფოში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. მადრიდი, ესპანეთი
მისამართი: Plaza de las Cortes N4, piso

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ესპანეთის სამეფო (ანდალუსია, გალისია, ექსტრემადურა, კასტილია
ლამანჩა, კასტილია და ლეონი, კანარის კუნძულები, ლა
რიოხა, მადრიდი, მურსია) ანდორის სამთავრო, მაროკოს სამეფო, ალჟირის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა.



5, derecha.
ტელ: +34 91 429 3329
ფაქსი: +34 91 420 3589
ცხელი ხაზი: +34 691 387 221
ელფოსტა: consuladogeo.madrid@mfa.gov.ge
embassymadrid@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.spain.mfa.gov.ge

ქ. ბარსელონაში საქართველოს საკონსულო
მდებარეობა: ქ. ბარსელონა, ესპანეთი
მისამართი: Paseo de Gracia N 7, 3 dere-

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ასტურიას, კანტაბრიას, ბასკეთის, ნავარას, არაგონის, კატალონიის,
ვალენსიის ავტონომიური რეგიონები და ბალეარის კუნძულები.

cha, 08007, Barcelona, España
ტელ: +34 687 661 274
ფაქსი: +34 934 126 128
ელფოსტა: barcelona.con@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.barcelona.con.mfa.gov.ge
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ესტონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ტალინი, ესტონეთი
მისამართი: Viru-valjak 2 (Metro Plaza)

ფარავს შემდეგ
რესპუბლიკა

ქვეყნებს/ტერიტორიებს:

ესტონეთის

ფაქსი: +372 2 64 13 000
ტელ: +372 2 69 88 590
+372 2 69 88 594
საკონსულო: +372 2 69 88 593
ელფოსტა: tallinn.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.estonia.mfa.gov.ge



თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ანკარა, ესქიშეჰირი, ბოლუ, დუზჯე, ზონგულდაქი, ქარაბუქი, ბართინი,
ქასთამონუ, სინოპი, ჩორუმი, ამასია, თოქათი, სივასი,
იოზგათი, ქირიქქალე, ჩანქირი, აფიონი, კონია, აქსარაი,
ქირშეჰირი, ნევშეჰირი, ქაისერი, ქაჰრამან მარაში, ადიამანი, დიარბაქირი, ბათმანი, სიირთი, შირნაქი, ჰაქქარი,
მარდინი, შანლი ურფა, გაზიანთეფი, ქილისი, ჰათაი,
ოსმანიე, ადანა, მერსინი, ნიღდე, ქარამანი, ანტალია, ისპარტა, ბურდური, დენიზლი, მუღლა, იზმირი, აიდინი,
ალბანეთის რესპუბლიკა, ბოსნია და ჰერცეგოვინა.



მდებარეობა: ქ. ანკარა, თურქეთი
მისამართი: Kilic ali st, N12 oran diplo-

matic area cankaia, Ankara

ტელ: +90 312 491 8030
+90 312 491 8034
+90 312 490 9945
ცხელი ხაზი: +90 533 690 30 40
ფაქსი: +90 312 491 80 32
ელფოსტა: ankara.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.turkey.mfa.gov.ge

ქ. სტამბოლში საქართველოს გენერალური საკონსულო
მდებარეობა: ქ. სტამბოლი, თურქეთი
მისამართი: Sumbul st. No:17, 34330,

Levent, Besiktas, İstanbul

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ქ.სტამბოლი,
ქ.ედირნე, ქ.თექირდაგი, ქ.ქირქლარელი, ქოჯაელის,
იალოვას, ბურსას, ბალიქესირის, ჩანაქალეს, საქარიას,
ბილეჯიკის, კუტახიას, მანისას და უშაკის ოლქები.

ტელ: +90 212 270 0261/31
მობ: +90 541 818 4400
ფაქსი: +90 212 270 0231
ელფოსტა: istanbul.con@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.istanbul.mfa.gov.ge
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ქ. ტრაპიზონში საქართველოს გენერალური საკონსულო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ქ.ტრაპიზონი,
ართვინის, არდაჰანის, ყარსის, ერზრუმის, ბაიბურთის,
გიუმუშანეს, სამსუნის, ორდუს, გირესუნის, ტრაპზონის,
რიზეს, ერზიჯანის, იღდირის, აღრის, ვანის, ბითლისის,
მუშის, ბინგოლის, ელაზიღის, მალათიას და თუნჯელის
ვილაიეთები.



მდებარეობა: ქ. ტრაპიზონი, თურქეთი
მისამართი: 10 / Pertevpahsa N: 10, 61000

Trabzon

ტელ: +90 462 326 2226
+90 462 323 1343
ფაქსი: +90 462 326 2296
ცხელი ხაზი: +90 541 326 2226
ელფოსტა: trabzon.con@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.trabzon.con.mfa.gov.ge

თურქმენეთში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. აშხაბადი, თურქმენეთი
მისამართი: 58, Telia Str., Ashghabat,

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: თურქმენეთი,
ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა.



744000, Turkmenistan

ტელ: +993 12 936 282
ფაქსი: +993 12 936 014
ელფოსტა: ashgabat.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.turkmenistan.mfa.gov.ge

იაპონიაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ტოკიო, იაპონია
მისამართი: Residence Viscount-

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: იაპონია, მარშალის კუნძულების რესპუბლიკა.



ტელ: +81 3 557 56 091
ფაქსი: +81 3 557 59 133
ელფოსტა: tokio.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.japan.mfa.gov.ge

ინდოეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ინდოეთი, ტაილანდი, ნეპალი, ბანგლადეში, შრი-ლანკა.
სავიზო განცხადების მიზნებისათვის: ბუტანი, მალდივის
რესპუბლიკა, მიანმარის კავშირი.
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ess N220, 1-11-36 Akasaka, Minato-ku,
Tokyo 107-0052

მდებარეობა: ქ. დელი, ინდოეთი
მისამართი: 115 Jorbagh, New Dehli

110003

ტელ: +91 11 4707 8602
+91 11 4949 6000
ფაქსი: +91 11 4707 8603
ცხელი ხაზი: +91 95 6071 1155
ელფოსტა: delhi.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: http://india.mfa.gov.ge



ინდონეზიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ინდონეზიის
რესპუბლიკა, სინგაპურის რესპუბლიკა, ტიმორ ლესტეს
დემოკრატიული რესპუბლიკა, ფილიპინების რესპუბლიკა.
სავიზო განცხადების მიზნებისთვის: მიკრონეზიის ფედერაციული შტატები, პალაუს რესპუბლიკა, პაპუა-ახალი
გვინეა.



მდებარეობა: ქ. ჯაკარტა, ინდონეზიის
რესპუბლიკა
მისამართი: Jakarta, Jalan Karang Asem,

Tengah Blok C5 No. 22 Kuningan, Jakarta
Selatan, 12950
ტელ: +62 21 294 10 699
ფაქსი: +62 21 294 10 842
ელფოსტა: Jakarta.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.indonesia.mfa.gov.ge

იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ამანი, იორდანია
მისამართი: Abdoun, Al-Saraha street -

VillaN2. Amman 11185,

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფო, ერაყის რესპუბლიკა, ლიბანის რესპუბლიკა.



ტელ: +962 6 592 6433
ფაქსი: +962 6 592 3374
ცხელი ხაზი: +962 797 299 799
ელფოსტა: amman.emb@mfa.gov.ge;
amman.con@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.jordan.mfa.gov.ge

ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. თეირანი, ირანის ისლამური რესპუბლიკა
მისამართი: Tehran, №92, 2nd Golestan

Str. Pasdaran Ave.

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ირანის ისლამური რესპუბლიკა, პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა.



ტელ: +98 21 2276 4129
+98 21 2278 2386
+98 21 2278 2389
ფაქსი: +98 21 2254 2692
ელფოსტა: tehran.con@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.iran.mfa.gov.ge

ირლანდიაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. დუბლინი, ორლანდია
მისამართი: 5 Marine Road, Dun

Laoghaire, Co.

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ირლანდია

ტელ: +353 1 905 9191
+353 1 531 1190
ელფოსტა: dublin.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.ireland.mfa.gov.ge
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ისრაელის სახელმწიფოში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. თელ-ავივი, ისრაელი
მისამართი: 64731 / Daniel Frisch Street

3, 64731

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ისრაელის სახელმწიფო



ტელ: + 972 3 609 3206
ფაქსი: + 972 3 609 3205
ელფოსტა: israel.cons@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.Israel.mfa.gov.ge

იტალიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. რომი, იტალია
მისამართი: Corso Vittorio Emanuele II,

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: იტალიის რესპუბლიკა, მალტის რესპუბლიკა, სან-მარინოს რესპუბლიკა.



21. Scala A, Int.4

ტელ: +39 6 699 41 972
+39 6 455 40 280
ელფოსტა: cons.rome@mfa.gov.ge
rome.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.italy.mfa.gov.ge

კანადაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ოტავა, კანადა
მისამართი: 350 Albert street, suite 2010

Ottawa, ON, Canada K1R1A4

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: კანადა



ტელ: +1 613 421 0460
ფაქსი: +1 613 680 0329
ცხელი ხაზი: +1 613 316 0429
ელფოსტა: ottawa.emb@mfa.gov
kmarkozia@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.canada.mfa.gov.ge

კატარის სახელმწიფოში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. დოჰა, კატარი
მისამართი: Onaiza, Zone 63, Street 941,

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: კატარის სახელმწიფო
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Building 19, Doha, State of Qatar, P.O.
Box 24118
ტელ: +974 44 739 499
მობ: +974 66 032 087
ფაქსი: +974 44 739 495
ელფოსტა: doha.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.qatar.mfa.gov.ge



კვიპროსის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ნიქოზია, კვიპროსი
მისამართი: Themistocles Dervis 46,

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: კვიპროსის რესპუბლიკა



1066, Nicosia, Cyprus

ტელ: +357 22 357 327
ფაქსი: +357 22 357 307
ელფოსტა: cyprus.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.cyprus.mfa.gov.ge

კორეის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. სეული, კორეა
მისამართი: N30, 27th Road, Itaewon-ro,

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: კორეის რესპუბლიკა



Yongsan-gu Seoul 140-863

ტელ: +82 2 792 7118 / 7171
ფაქსი: +82 2 792 3118
ელფოსტა: seoul.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: http://korea.mfa.gov.ge

ლატვიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. რიგა, ლატვია
მისამართი: Raina bulvaris 3, Riga, Lat-

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ლატვიის რესპუბლიკა



vija, LV – 1050

ტელ: +371 6 721 3136
ელფოსტა: riga.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.latvia.mfa.gov.ge

ლიტვის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ვილნიუსი, ლიტვა
მისამართი: 13 D. Poshkos Str, Vilnius

08123

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ლიტვის რესპუბლიკა

ტელ: +370 52 736 959
ფაქსი: +370 52 723 623
მობ: +370 68 774 797
ელფოსტა: vilnius.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: http://lithuania.mfa.gov.ge/
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მალაიზიაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: მალაიზია
სავიზო განცხადების მიზნებისთვის: ბრუნეი დარუსალამი, კამბოჯის სამეფო.



The North Block, Ampang Street, Kuala
Lumpur, 55 000

ტელ: +60 3 218 145 62
ფაქსი: +60 3 218 145 63
ცხელი ხაზი: +60 12 43 66 168
ელფოსტა: kualalumpur.emb@mfa.gov.ge

მექსიკის გაერთიანებულ შტატებში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: მექსიკის გაერთიანებული შტატები, გვატემალის რესპუბლიკა, ჰონდურასის რესპუბლიკა, კოსტა-რიკის რესპუბლიკა, პანამის
რესპუბლიკა, კუბის რესპუბლიკა, დომინიკის რესპუბლიკა, იამაიკა, დომინიკის თანამეგობრობა, სენ-ვინსენტი
და გრენადინები.
სავიზო განცხადების მიზნებისთვის: ანტიგუა და ბარბუდა, ბარბადოსი, ბელიზი, ელ სალვადორი, ნიკარაგუა,
სენტ-კიტსის და ნევისი, სენტ ლუჩია.



მდებარეობა: ქ. კუალა ლუმპური, მალაიზია
მისამართი: Suite 6.03; The Ampwalk,

მდებარეობა: ქ. მეხიკო, მექსიკა
მისამართი: Blvd. De Los Virreyes N610,

Colonia Lomas De Virreyes. Delegacion
Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal,
C.P. 11000, Estados Unidos Mexicanos

ტელ: +52 55 55 200 118
ფაქსი: +52 55 55 200 897
ცხელი ხაზი: +521 55 3511 9233
ელფოსტა: mexico.emb@mfa.gov.ge
mexico.con@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.mexico.mfa.gov.ge

მოლდოვას რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. კიშინევი, მოლდოვა
მისამართი: 31 of August 1989 st., № 57.

Chisinau

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: მოლდოვის
რესპუბლიკა



ტელ:+ 373 22 277 000
ფაქსი: +373 22 277 077
ელფოსტა: moldova.con@mfa.gov.ge
moldova.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.moldova.mfa.gov.ge

ნიდერლანდების სამეფოში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ჰააგა, ნიდერლანდები
მისამართი: Groot Hertoginnelaan 28,

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ნიდერლანდების სამეფო
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2517 EG The Hague

ფაქსი: +31 70 302 90 81
ტელ: +31 70 302 90 82
ელფოსტა: thehague.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.netherlands.mfa.gov.ge



ნორვეგიის სამეფოში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ნორვეგიის სამეფო



მდებარეობა: ქ. ოსლო, ნორვეგია
მისამართი: Pilestredet 15b 0164, Oslo
ტელ: +47 2 320 1699
ცხელი ხაზი: +47 46 891 673
ელფოსტა: oslo.emb@mfa.gov.ge

პოლონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ვარშავა, პოლონეთი
მისამართი: Berneńska Str. N6, Warsaw

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: პოლონეთის
რესპუბლიკა



03-976, Poland

ტელ: +48 22 616 6222
ფაქსი: +48 22 616 6226
ელფოსტა: warsaw.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.poland.mfa.gov.ge

პორტუგალიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ლისაბონი, პორტუგალია
მისამართი: Farnao Soares St, 6-A, 1400-

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: პორტუგალიის
რესპუბლიკა



149, Lisabon

ტელ: +351 21 301 7270 / 72
ფაქსი: +351 21 301 7271
ელფოსტა: lisbon.con@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.portugal.mfa.gov.ge

რუმინეთში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ბუქარესტი, რუმინეთი
მისამართი: Herastrau Str. N16, Sector1,

011983, Bucharest

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: რუმინეთი

ტელ: +40 21 210 0602
+40 21 201 0604
ფაქსი: +40 21 211 3999
ცხელი ხაზი: +40 070 43 128 646
ელფოსტა: romania.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.romania.mfa.gov.ge
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რუსეთის ფედერაციაში შვეიცარიის საელჩო, საქართველოს ინტერესების სექცია
მდებარეობა: ქ. მოსკოვი, რუსეთი
მისამართი: 6 Maly Rzhevskiy lane, RU-

121069 Moscow

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: რუსეთის ფედერაცია



ტელ: +7 495 690 4657
+7 495 691 1359
+7 926 851 6212
ფაქსი: +7 495 691 2136
ცხელი ხაზი: +7 926 926 2740
ელფოსტა: moscow.con@mfa.gov.ge
moscow.emb@mfa.gov.ge

საბერძნეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ.ათენი, საბერძნეთი
მისამართი: Athens, Paleo Psychiko,

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ატიკა, ცენტრალური საბერძნეთი, კრეტა, ეპირუსი, იონიის კუნძულები,
სამხრეთ და ჩრდილოეთ ეგეოსი, დასავლეთ საბერძნეთი, პელოპონისოსი, სერბეთის რესპუბლიკა.



ტელ: +30 210 748 9180
+30 210 771 1317
ფაქსი: +30 210 671 6722
ელფოსტა: athens.con@mfa.gov.ge
athens.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: http://greece.mfa.gov.ge

ქ. სალონიკში საქართველოს გენერალური საკონსულო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: აღმოსავლეთ
მაკედონიისა და თრაკის ცენტრალური მაკედონიის, დასავლეთ მაკედონიისა და თესალიის რაიონები.
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Taigetu Str. N 27

მდებარეობა: ქ. სალონიკი, საბერძნეთი
მისამართი: 3 Themistokli Sofouli str.

Thessaloniki

ტელ: +30 2310 429 009
ფაქსი: +30 2310 424 630
ვებგვერდი: http://greece.mfa.gov.ge



სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, ბოტსვანა, მადაგასკარი, მავრიკია, მოზამბიკი, ზამბია, ზიმბაბვე.
სავიზო განცხადების მიზნებისათვის: ანგოლა, ბენინი,
ბურკინა ფასო, ბურუნდი, კამერუნი, კაბო-ვერდე, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა, ჩადი, კომოროს კავშირი, კონგო, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა,
კოტ-დივუარი, ეკვადორული გვინეა, ერითრეა, გაბონი,
გამბია, განა, გვინეა, გვინეა-ბისაუ, ლესოთო, ლიბერია,
მალავი, მალი, მავრიტანია, ნამიბია, ნიგერი, ნიგერია,
რუანდა, სან ტომე და პრინსიპე, სენეგალი, სიერა ლეონე, სამხრეთ სუდანი, სუდანი, სვაზილენდი, ტანზანია,
ტოგო, უგანდა.



მდებარეობა: ქ. პრეტორია, სამხრეთ
აფრიკის რესპუბლიკა
მისამართი: 204 Carina Street, Waterk-

loof Ridge, Pretoria 0181

ტელ: +27 12 346 1831
ფაქსი: +27 12 346 1833
ცხელი ხაზი: +27 78 608 0466
ელფოსტა: pretoria.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: http://rsa.mfa.gov.ge/

საუდის არაბეთის სამეფოში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: საუდის არაბეთის სამეფო.

მდებარეობა: ქ. რაიდი, საუდის არაბეთის სამეფო

სავიზო განცხადების მიზნებისთვის: იემენის რესპუბლიკა.

მობ: +966 557 136 346
ელფოსტა: riyadh.emb@mfa.gov.ge



საფრანგეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. პარიზი, საფრანგეთი
მისამართი: 104, avenue Raymond Poin-

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: საფრანგეთის
რესპუბლიკა, მონაკოს სამთავრო.



care, 75116 Paris, France

ტელ: +331 45 021 107
ფაქსი: + 331 45 021 601
ელფოსტა: ambassade.georgie@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.france.mfa.gov.ge

სლოვაკეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ბრატისლავა, სლოვაკეთი
მისამართი: Michalska 9, 811 01 Bratislava

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: სლოვაკეთის
რესპუბლიკა

ტელ: +421 2 546 464 84 / 85
ფაქსი: +421 2 546 464 86
ელფოსტ: bratislava.con@mfa.gov.ge
bratislava.emb@mfa.gov.ge;
ვებგვერდი: www.slovakia.mfa.gov.ge
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სლოვენიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ლიუბლიანა, სლოვენია
მისამართი: Cankarjevacesta N 7, Lju-

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: სლოვენიის
რესპუბლიკა



bljana

ტელ: +38 6 8382 6598
ფაქსი: +38 6 8382 6599
ელფოსტა: ljubljana.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.slovenia.mfa.gov.ge

სომხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ერევანი, სომხეთი
მისამართი: Babayan Str. 2/10, 0037 Ye-

revan

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: სომხეთის რესპუბლიკა



ტელ. +374 1 200 742
+374 1 200 738
ფაქსი: +374 1 200 738
მობ: +374 77 163 377
ელფოსტა: yerevan.emb@mfa.gov.ge
erevancon@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.armenia.mfa.gov.ge

უზბეკეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ.ტაშკენტი, უზბეკეთი
მისამართი: Ziolilar str. 6, Mirzo-Ulug-

bek distr. 100170, Tashkent

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: უზბეკეთის რესპუბლიკა, ტაჯიკეთის რესპუბლიკა.



უკრაინაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: კიევის ოლქი,
ჩერნიგოვის ოლქი, სუმის ოლქი, პოლტავის ოლქი, კიროვოგრადის ოლქი, ჩერკასის ოლქი, ვინნიცის ოლქი,
ხმელნიცკის ოლქი, ჟიტომირის ოლქი, ჩერნივცის ოლქი,
ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი, ზაკარპატის ოლქი, ლვოვის
ოლქი, ტერნოპოლის ოლქი, როვნოს ოლქი, ვოლინის
ოლქი.
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ტელ: +998 71 269 1939
+998 71 262 6243
ფაქსი: +998 71 262 9139
ელფოსტა: tashkent.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.uzbekistan.mfa.gov.ge

მდებარეობა: ქ. კიევი, უკრაინა
მისამართი: 01032, 25, T.Shevchenko blv.,

01032, Kyiv

ტელ: +380 44 220 0341
+380 44 220 0340
ფაქსი: +380 44 220 0348
ელფოსტა: kyiv.con@mfa.gov.ge
kyiv.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: http://ukraine.mfa.gov.ge/



ქ. დონეცკში საქართველოს საკონსულო
მდებარეობა: ქ. დონეცკი, უკრაინა
მისამართი: 83 B, Kotsyubinskogo st.

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: დონეცკის, ზაპოროჟიეს, ხარკოვის, დნეპროპეტროვსკისა და ლუგანსკის ოლქი.



83048, Donetsk

ტელ: +380 62 311 0410
ფაქსი: +380 62 311 0104
ელფოსტა: donetsk.con@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.donetsk.mfa.gov.ge

ქ. ოდესაში საქართველოს საკონსულო
მდებარეობა: ქ. ოდესა, უკრაინა
მისამართი: 4 Mariinskaya Str., Odessa,

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ოდესის, ხერსონის, ნიკოლაევის ოლქები, ყირიმის ავტონომიური
რესპუბლიკა.



65012

ტელ: +380 48 726 4727
ფაქსი: +380 48 726 1045
ელფოსტა: Odessa.con@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: http://odessa.mfa.gov.ge/

უნგრეთში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ბუდაპეშტი, უნგრეთი
მისამართი: Viranyos ut. 6B, Budapest

1125

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: უნგრეთი,
ხორვატიის რესპუბლიკა, მონტენეგრო.



ტელ: + 36 1 202 33 90
+ 36 1 202 33 88
ფაქსი: + 36 1 214 3299
მობ: +36 30 348 6685
ელფოსტა: budapest.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: http://hungary.mfa.gov.ge/

ფინეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ჰელსინკი, ფინეთი
მისამართი: Itainen Teatterikuja 1 E 29

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ფინეთის რესპუბლიკა

ტელ: +358 9 278 3031
ელფოსტა: helsinki.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.finland.mfa.gov.ge

53



ქუვეითის სახელმწიფოში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ალ-ქუვეითი, ქუვეითი
მისამართი: Qurtoba, Block 2, 1st Street

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ქუვეითის სახელმწიფო, ბაჰრეინის სამეფო, ომანის სასულთნო,
არაბთა გაერთიანებული საამიროები.



Avenue 3, Villa №6

ტელ: +965 253 529 09
ფაქსი: +965 253 547 07
ელფოსტა: kuwait.con@mfa.gov.ge
kuwait.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.kuwait.mfa.gov.ge

ყაზახეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ასტანა, ყაზახეთი
მისამართი: Astana, Dip gorodok C-4

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ყაზახეთის რესპუბლიკა, ყირგიზეთის რესპუბლიკა.



Sector

ტელ: +7 7172 243 258
ფაქსი: +7 7172 243 426
ელფოსტა: astana.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.kazakhstan.mfa.gov.ge

შვედეთის სამეფოში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. სტოკჰოლმი, შვედეთი
მისამართი: Karlavägen 60, 11449 Stock-

holm

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: შვედეთის სამეფო



ტელ: +46 8 678 0263
ფაქსი: +46 8 678 0264
ელფოსტა: stockholm.cons@mfa.gov.ge
stockholm.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: http://sweden.mfa.gov.ge

შვეიცარიის კონფედერაციაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. ბერნი, შვეიცარიის
კონფედერაცია
მისამართი: Seftigenstrasse 7, 3007 Bern,

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: შვეიცარიის
კონფედერაცია, ლიხტენშტაინის სამთავრო.
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Swiss Confederation

ტელ: +41 31 351 5855
ფაქსი: +41 31 351 5862
ელფოსტა: geoconsulate.bern@bluewin.ch
bern.con@mfa.gov.ge
ვებგვერდი:www.switzerland.mfa.gov.ge



ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო
მდებარეობა: ქ. პრაღა, ჩეხეთი
მისამართი: Mlynska 22/4, 160 00 Prague 6

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ჩეხეთის რესპუბლიკა



ტელ: +420 233 931 299
+420 233 311 749
ფაქსი: +420 233 311 752
მობ: +420 777 222 053
ელფოსტა: prague.emb@mfa.gov.ge
t.purtseladze@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: http://czech.mfa.gov.ge

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, ვიეტნამის სოციალისტური რესპუბლიკა, მონღოლეთი.
სავიზო განცხადების მიზნებისთვის: კორეის სახალხო
დემოკრატიული რესპუბლიკა, ლაოსის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა.

მდებარეობა: ქ. პეკინი, ჩინეთი
მისამართი: G-38, Jing Run Garden Vil-

las, № 18 Xiaoyun Road, Chaoyang District, Beijing 100125

ტელ: + 86 10 6468 1203
ფაქსი: + 86 10 6468 1202
ელფოსტა: china.con@mfa.gov.ge
china.emb@mfa.gov.ge
ვებგვერდი: www.china.mfa.gov.ge
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საქართველოს ტერიტორიაზე აკრედიტებული
უცხო ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლობები



წმინდა საყდრის (ვატიკანის) სადესპანო
ტელ: +995 322 537 601
ფაქსი: +995 322 536 704
ელფოსტა: nuntius@vaticange.org

ქ. თბილისი, ჟღენტის ქ. #40,
ნუცუბიძის პლატო II მ/რაიონი



ჩეხეთის რესპუბლიკის სალჩო

ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. #37,
კორპუსი 6



პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩო

ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების
ქ. #19



ტელ: +995 322 752 111/14
ფაქსი: +995 322 752 112
ელფოსტა: protocol@tb.mofa.go.jp; consular@tb.mofa.go.jp
ვებგვერდი: www.ge.emb-japan.go.jp
მალტის სუვერენული ორდენის საელჩო

ქ. თბილისი, გიორგი ლეონიძის ქ.
#1, მესამე სართული, ბინა #9


ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. #76
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ტელ: +995 322 920 398,
+995 322 936 236
ფაქსი: +995 322 920 397
ელფოსტა: tbilisi.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Tbilisi.amb.rk@msz.gov.pl
ვებგვერდი: www.tbilisi.msz.gov.pl
იაპონიის საელჩო

ქ. თბილისი, კრწანისის ქ. #7დ



ტელ:+995 322 916 740/41/42
ფაქსი: +995 322 916 744
ელფოსტა: tbilisi@embassy.mzv.cz
ვებგვერდი: www.mzv.cz/tbilisi

ტელ: +995 322 986 508
ელფოსტა: celestinissp@libero.it
უკრაინის საელჩო
ტელ: +995 322 311 161, +995 322 231 102
ფაქსი: +995 322 311 181
ელფოსტა: emb_ge@mfa.gov.ua; ukraina_pu@wanex.net
ვებგვერდი: http://georgia.mfa.gov.ua/ka



ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო

ქ. თბილისი, თელავის ქ. #20,
სასტუმრო „შერატონ მეტეხი პალასი"



თურქეთის გენერალური საკონსულო (ბათუმი)
ელფოსტა: Consulate.batumi@mfa.gov.tr
ტელ: +995 322 252 078
+995 422 276 638

ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. #9



თურქეთის რესპუბლიკის საელჩო

ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. #35



ტელ: +995 322 435 399
ელფოსტა: visa@tifl.diplo.de

ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩო

ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. #80



ტელ: +995 322 447 300
ფაქსი: +995 322 911 651
ელფოსტა: info@tiflis.diplo.de
ვებგვერდი:www.tiflis.diplo.de

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სავიზო განყოფილება

ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის
გამზ. #166



ტელ: +995 322 252 072/73/74/76
ფაქსი: +995 322 220 666
ელფოსტა: embassy.tbilisi@mfa.gov.tr; tiflisbe@dsl.ge
ვებგვერდი: www.tbilisi.emb.mfa.gov.tr

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩო

ქ. თბილისი, თელავის ქ. #20, „შერატონ მეტეხი პალასი"



ტელ: +995 322 276 200/22
ფაქსი: +995 322 776 232
ელფოსტა: tbi@minbuza.nl
ვებგვერდი: www.dutchembassy.ge

ტელ: +995 322 913 656/57/59/60
ფაქსი: +995 322 913 628
ელფოსტა: iranemb@geo.net.ge

ირანის ისლამური რესპუბლიკის გენერალური საკონსულო (ბათუმი)

ქ. ბათუმი, ევროპის მოედანი, ნ. დუმბაძის ქ. #16, მეორე სართული

ტელ: +995 422 277 200/02
ფაქსი: +995 422 225 030
ელფოსტა: cg.iri.batumi@gmail.com
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ლიტვის რესპუბლიკის საელჩო
ტელ: +995 322 912 933, +995 599 082 800
ფაქსი: +995 322 221 793
ელფოსტა: amb.ge@urm.lt
ვებგვერდი: http://ge.mfa.lt/

ქ. თბილისი, კრწანისის ქ. #29



შვედეთის სამეფოს საელჩო
ტელ:+995 322 550 320
ფაქსი: +995 322 224 890
ელფოსტა: ambassaden.tbilisi@gov.se
ვებგვერდი:http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/
Tblisi/

ქ. თბილისი, ყიფშიძის ქ. #15

დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საელჩო
ტელ: +995 322 274 747
ფაქსი: +995 322 274 792
ელფოსტა: british.embassy.tbilisi@fco.gov.uk
ვებგვერდი: https://www.gov.uk/government/world/georgia

ქ. თბილისი, კრწანისის ქ. #51



ერაყის რესპუბლიკის საელჩო
ტელ: +995 322 234 501/02
ფაქსი:+995 322 294 503
საკონსულო: +995 322 913 596
ელფოსტა: tebemb@mofaml.gov.iq iraqiageoemb@yahoo.com

ქ. თბილისი, ლვოვის ქ. #77



შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩო

ქ. თბილისი, კრწანისის ქ. #11



შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს რუსეთის ფედერაციის ინტერესთა სექცია

ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. #51
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ტელ: +995 322 753 001/02
ფაქსი: +995 322 753 006
ელფოსტა: tif.visatiflis@eda.admin.ch; tif.vertretung@eda.admin.ch
ვებგვერდი: www.eda.admin.ch/tbilisi

ტელ: +995 322 912 406, +995 322 912 645, +995 322 252 803
ფაქსი: +995 322 912 738
ელფოსტა: RussianEmbassy@Caucasus.net



ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩო
ტელ: +995 322 252 670, +995 322 225 900
ფაქსი: +995 322 250 996
ელფოსტა: chinaemb_ge@mfa.gov.cn
ვებგვერდი: http://ge.china-embassy.org/

ქ. თბილისი, ბარნოვის ქ. #52



სომხეთის რესპუბლიკის საელჩო

ქ. თბილისი, ტეტელაშვილის ქ. #4



ტელ: +995 322 951 723,+995 322 959 443
ფაქსი: +995 322 964 287
ელფოსტა: armgeorgiaembassy@mfa.am
ვებგვერდი: http://georgia.mfa.am/en

სომხეთის რესპუბლიკის გენერალური საკონსულო (ბათუმი)

ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. 32,
ბინა #16



ტელ:+995 322 950 977
ვებგვერდი: http://georgia.mfa.am/en

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საელჩო

ტელ: +995 322 242 220
ფაქსი: +995 322 242 233
ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქ. #4
ელფოსტა: tbilisi@mission.mfa.gov.az
ვებგვერდი: www.azembassy.ge



აზერბაიჯანის რესპუბლიკის გენერალური საკონსულო (ბათუმი)

ქ. ბათუმი, დუმბაძის ქ. #14


ქ. თბილისი, ჩიტაძის ქ. #3ა

ტელ: +995 422 276 700, +995 322 243 004
ფაქსი: +995 422 273 443
ელფოსტა: batumi@mission.mfa.gov.az
იტალიის რესპუბლიკის საელჩო
ტელ: +995 322 996 418, +995 322 921 462
ფაქსი: +995 322 996 415
ელფოსტა: embassy.tbilisi@esteri.it
ვებგვერდი: www.ambtbilisi.esteri.it
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უნგრეთის საელჩო

ქ. თბილისი, ლვოვის ქ. #83



ლატვიის რესპუბლიკის საელჩო

ქ. თბილისი, ახმეტის ქ. #16



ტელ: +995 322 244 858
ფაქსი: +995 322 381 406
ელფოსტა: embassy.georgia@mfa.gov.lv
ვებგვერდი: http://www.mfa.gov.lv/en/georgia

ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩო

ქ. თბილისი, ჭანტურიას ქ. #6/2


ქ. თბილისი, ტაბიძის ქ. #37დ


ქ. თბილისი, კრწანისის ქ. #49


ქ. თბილისი, კუშიტაშვილის ქ. #7
(ყოფილი ლვოვის ქუჩა)
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ტელ: +995 322 399 008,+995 595 580 777
ფაქსი: +995 322 399 004
ელფოსტა: mission.tbs@mfa.gov.hu
ვებგვერდი: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/GE/en/

ტელ: +995 322 932 418/19
ელფოსტა: brasemb.tbilisi@itamaraty.gov.br
საბერძნეთის რესპუბლიკის საელჩო
ტელ: +995 322 914 970/74
ფაქსი: +995 322 914 980
ელფოსტა: gremb.tbi@mfa.gr
ვებგვერდი: http://www.mfa.gr/missi
onsabroad/en/georgia-en
საფრანგეთის რესპუბლიკის საელჩო
ტელ: +995 322 721 490
ფაქსი: +995 322 721 355
ელფოსტა: ambafrance@access.sanet.ge
ვებგვერდი: www.ambafrance-ge.org
რუმინეთის საელჩო
ტელ: +995 322 385 310, +995 322 382 310
საკონსულო: +995 322 234 315/16/17/18
ფაქსი: +995 322 385 210
ელფოსტა: tbilisi.consul@mae.ro; Tbilisi@mae.ro
ვებგვერდი: http://tbilisi.mae.ro/en



ბულგარეთის რესპუბლიკის საელჩო
ტელ: +995 322 910 194/95
ფაქსი: +995 322 910 270
ელფოსტა: embassy.tbilisi@mfa.bg
ვებგვერდი: http://www.mfa.bg/embassies/georgia/setlang/en

ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. მესამე
შესახვევი, #15



ისრაელის სახელმწიფოს საელჩო
ტელ: +995 322 556 500
ფაქსი: +995 322 556 533
ელფოსტა: press@tbilisi.mfa.gov.il
ვებგვერდი: http://tbilisi.mfa.gov.il

ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზ.
#154



ესტონეთის რესპუბლიკის საელჩო
ტელ: +995 322 365 122
ფაქსი: +995 322 365 138
ელფოსტა: tbilisisaatkond@mfa.ee
ტელ: +995 322 365 127
ელფოსტა: Tbilisi.Consular@mfa.ee
ვებგვერდი: http://www.tbilisi.vm.ee/

ქ. თბილისი, ლიხაურის ქ. #4



ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო
ტელ: +995 322 277 000, +995 322 532 334
ფაქსი: +995 322 532 322
ელფოსტა: tbilisivisa@state.gov askconsultbilisi@state.gov
consulate-tbilisi@state.gov
ვებგვერდი: http://georgian.georgia.usembassy.gov/

ქ. თბილისი, დიღმის მასივი,
ბალანჩინის ქ. #11ა



ყაზახეთის რესპუბლიკის საელჩო

ქ. თბილისი, შატბერაშვილის ქ. #23

ტელ: +995 322 997 684
ფაქსი: +995 322 292 489/24
ელფოსტა: kazembge@gmail.com; tbilisi@mfa.kz

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული უცხო ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულების საკონტაქტო მონაცემების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია
შეგიძლიათ იხილოთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე: www.mfa.gov.ge.
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მიგრანტის ლექსიკონი
მიგრანტი – საერთაშორისო დონეზე ტერმინ “მიგრანტის” საყოველთაოდ მიღებული განსაზღვრება არ არსებობს. ჩვეულებრივ, ტერმინი “მიგრანტი” მოიაზრებს ყველა იმ შემთხვევას, როდესაც პირი მიგრაციის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს თავისუფლად, ძალდაუტანებლად, რაც
ნაკარნახევია “პირადი კეთილდღეობის” მიზეზით და ხდება გარე იძულებითი ფაქტორის ჩარევის გარეშე. ამდენად, ეს ტერმინი გამოიყენება იმ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა მიმართ, რომლებიც მიემგზავრებიან სხვა ქვეყანაში ან რეგიონში, როგორც მატერიალური და სოციალური
პირობების, ასევე პირადი და თავისი ოჯახის წევრების სამომავლო პერსპექტივების გაუმჯობესების მიზნით.

არალეგალური მიგრაცია – სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა, რომელიც წარმოშობის, სატრანზიტო და მიმღები ქვეყნების კანონების დარღვევით ხორციელდება. არალეგალური მიგრაციის საყოველთაოდ აღიარებული განსაზღვრება არ არსებობს. დანიშნულების ქვეყნის სამართალდამცავი უწყებებისთვის ეს ნიშნავს უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ შესაბამისი დოკუმენტებისა
და ნებართვის გარეშე დარჩენას ან მუშაობას. წარმოშობის ქვეყნის სამართალდამცავი უწყებებისთვის არალეგალურია გადაადგილება, თუ პირი საერთაშორისო საზღვარს კვეთს ნამდვილი
პასპორტის ან სამგზავრო დოკუმენტის გარეშე, ან არ ასრულებს ქვეყნის დატოვებისთვის განსაზღვრულ ადმინისტრაციულ მოთხოვნებს.

არალეგალური / უკანონო შესვლა – უცხო ქვეყნის საზღვრის გადაკვეთა მიმღებ ქვეყანაში ლეგალური შესვლისთვის დადგენილი აუცილებელი მოთხოვნების შესრულების გარეშე.

გაძევება (დეპორტაცია) – სახელმწიფო უწყების მიერ განხორციელებული ქმედება პირის ან პირთა (უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ან მოქალაქეობის არმქონე პირთა) ქვეყნის ტერიტორიიდან იძულებით გასაყვანად.

გაძევების დაუშვებლობა – “ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ” ჟენევის კონვენციით (1951 წ.) განსაზღვრული პრინციპი, რომლის თანახმად: „არც ერთი ხელის მომწერი სახელმწიფო არ გაასახლებს ან დააბრუნებს ლტოლვილს იმ ქვეყნის საზღვარზე, სადაც მის სიცოცხლეს ან თავისუფლებას საფრთხე ემუქრება რასის, რელიგიის, ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი
კუთვნილების ან პოლიტიკური მრწამსის გამო.” ეს პრინციპი არ გამოიყენება „იმ ლტოლვილთან
მიმართებით, რომელიც ანგარიშგასაწევი მიზეზების გამო საფრთხეს წარმოადგენს მიმღები
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ქვეყნის სახელმწიფო უშიშროებისთვის, ან სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებით ედება
ბრალი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენაში და საფრთხეს წარმოადგენს ამ ქვეყნის მოსახლეობისთვის.”

დანიშნულების ქვეყანა – ქვეყანა, რომელიც წარმოადგენს დანიშნულების ადგილს (ლეგალური
და არალეგალური) მიგრანტებისთვის.

წარმოშობის ქვეყანა – ქვეყანა, რომელიც წარმოადგენს მიგრაციული (ლეგალური და არალეგალური) ნაკადების წყაროს.

სატრანზიტო ქვეყანა – ქვეყანა, რომლის გავლით მოძრაობენ ლეგალური და არალეგალური მიგრანტები.
ემიგრაცია – ერთი ქვეყნიდან მეორეში გამგზავრება საცხოვრებლად. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ნორმების თანახმად, ყველა ადამიანს აქვს უფლება, თავისუფლად დატოვოს ნებისმიერი ქვეყანა, საკუთარის ჩათვლით. სახელმწიფომ მხოლოდ ძალზე იშვიათ შემთხვევებში
შეიძლება დააწესოს შეზღუდვები პირის უფლებაზე, დატოვოს საკუთარი ქვეყნის ტერიტორია.

იმიგრაცია – პროცესი, რომლის შედეგად უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ან მოქალაქეობის არმქონე
პირები სხვა ქვეყანაში იქ დასახლების მიზნით ჩადიან.

თავშესაფრის მაძიებელი – პირი, რომელსაც სურს ლტოლვილის სტატუსის მიღება და ელოდება გადაწყვეტილებას განცხადებაზე ლტოლვილის სტატუსის მიღების შესახებ, საერთაშორისო
და ადგილობრივი საკანონმდებლო ნორმების შესაბამისად. უარყოფითი გადაწყვეტილების
შემთხვევაში პირმა უნდა დატოვოს ქვეყანა, ან შესაძლოა, გაძევებულ იქნას ქვეყნიდან ისევე, როგორც ქვეყანაში არალეგალურად მყოფი ნებისმიერი უცხოელი. გამონაკლის შემთხვევებში დარჩენის ნებართვა შეიძლება გაიცეს ჰუმანიტარულ ან სხვა მსგავს მოსაზრებათა საფუძველზე.
მიმღები / განთავსების ცენტრი – თავშესაფრის მაძიებელთა და არალეგალურად შემოსულ მიგრანტთა დროებითი განთავსების ცენტრი, სადაც მათ მიმღებ ქვეყანაში ჩასვლისთანავე ათავსებენ.
ასეთი პირებისთვის სტატუსის დადგენა ხდება მათ ლტოლვილთა ბანაკებში გადაყვანამდე ან წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნებამდე.
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მიმღები (მასპინძელი) ქვეყანა – დანიშნულების ქვეყანა ან მესამე ქვეყანა. დაბრუნების ან რეპატრიაციის შემთხვევაში, ასევე წარმოშობის ქვეყანა.

მინიმალური საერთაშორისო სტანდარტი – თავის ტერიტორიაზე მყოფ უცხოელებთან (ან
მათ საკუთრებასთან) მოპყრობისას სახელმწიფო ვალდებულია, დაიცვას საერთაშორისო სამართლით განსაზღვრული მინიმალური ნორმები (მაგ., მართლმსაჯულებაზე უარის თქმა, არასანქცირებული დაკავება, ან სასამართლოსთვის მიმართვისას დაბრკოლების შექმნა არღვევს
საერთაშორისო სამართლით განსაზღვრულ მინიმალურ სტანდარტებს). არის შემთხვევები,
როდესაც მინიმალური საერთაშორისო სტანდარტით მინიჭებული უფლებები აღემატება მოცემული სახელმწიფოს მიერ საკუთარი მოქალაქეებისთვის დაწესებულ ნორმებს.
რეადმისია – სახელმწიფოს მიერ გაცემული ნებართვა იმ პირის (ამ ქვეყნის მოქალაქის, მესამე
ქვეყნის მოქალაქის, ან მოქალაქეობის არმქონე პირის) ქვეყანაში განმეორებით შესვლაზე, რომელიც არალეგალურად შევიდა ან იმყოფებოდა სხვა ქვეყანაში.

სასაზღვრო გამტარი პუნქტი – საერთაშორისო მიმოსვლისთვის ნებადართული გზატკეცილი ან
გზის მონაკვეთი, რკინიგზის სადგურის, ნავსადგურის, აეროპორტის (აეროდრომის) ტერიტორიის ნაწილი, სადაც ხორციელდება საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებული კონტროლი.

სამგზავრო დოკუმენტები – ზოგადი ტერმინი, რომელიც გამოიყენება ყველა იმ დოკუმენტის აღსანიშნავად, რომლებიც წარმოადგენს პირადობის დამადასტურებელ აღიარებულ მტკიცებულებას. პასპორტები და ვიზები სამგზავრო დოკუმენტების ყველაზე ხშირად გამოყენებული ფორმაა.
ზოგ ქვეყანაში სამგზავრო დოკუმენტებად, ასევე მიღებულია პირადობის დამადასტურებელი ან
სხვა დოკუმენტები.

სეზონური მუშაკი – შრომითი მიგრანტი, რომლის შრომა დამოკიდებულია სეზონურ პირობებზე და სრულდება მხოლოდ წლის კონკრეტულ პერიოდში.

ქვეყანაში დაშვება – ნებართვა ქვეყანაში შესვლაზე. უცხოელს მიეცა ნებართვა ქვეყანაში შესვლაზე, თუ მან გადაკვეთა (საჰაერო, სახმელეთო თუ საზღვაო) სასაზღვრო გამტარი პუნქტი და სასაზღვრო კონტროლის განმახორციელებელი უფლებამოსილი პირებისგან მიიღო ქვეყანაში
შესვლის უფლება. უცხოელი, რომელმაც ფარულად გადაკვეთა ქვეყნის საზღვარი, არ ითვლება
ქვეყანაში კანონიერად მყოფად.
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ქსენოფობია – საერთაშორისო დონეზე ქსენოფობიის საყოველთაოდ მიღებული განსაზღვრება არ არსებობს; თუმცა ის შეიძლება განიმარტოს, როგორც ადამიანების დამოკიდებულება, განწყობა და/ან ქცევა, რომელიც უარყოფს ან ნეგატიურად იხსენიებს სხვა ადამიანებს მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი მათი თემის, საზოგადოების ან ეროვნული იდენტობისთვის უცხო ელემენტებს
წარმოადგენენ. არსებობს მჭიდრო კავშირი რასიზმსა და ქსენოფობიას შორის და ამ ორი ტერმინის მკაფიო გამიჯვნა რთულია.

ყალბი დოკუმენტი – ნებისმიერი სამგზავრო ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც გაყალბებული ან რაიმე სახით შეცვლილ იქნა პირის ან ორგანიზაციის მიერ. მხოლოდ კანონით უფლებამოსილ სახელმწიფო უწყებებს აქვს უფლება, დაამზადოს ან გასცეს სამგზავრო ან
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი სახელმწიფოს სახელით; ყალბია დოკუმენტი, რომელიც გაიცა დაწესებული პროცედურების დარღვევით ან მოპოვებულ იქნა არასწორი მონაცემების წარდგენის, კორუფციის, ძალდატანების, ან სხვა არაკანონიერი მეთოდის გამოყენებით;
ასევე დოკუმენტი, რომელიც გამოიყენება ნებისმიერი პირის მიერ, კანონიერი მფლობელის
გარდა.

შრომითი მიგრაცია – დასაქმების მიზნით ადამიანების გადაადგილება ერთი ქვეყნიდან მეორეში. შრომითი მიგრაცია ძირითადად მიგრაციის სფეროში ეროვნული კანონმდებლობით რეგულირდება. ზოგიერთი ქვეყანა აქტიურად მონაწილეობს საკუთარი მოქალაქეების შრომითი
მიგრაციის რეგულირებაში მათთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნისთვის.

ნებაყოფლობით დაბრუნებაში ხელშეწყობა – მიგრანტთა იმ კატეგორიისათვის გაწეული ორგანიზაციული ან ფინანსური დახმარება, ვისაც უარი ეთქვა თავშესაფრის მიღებაზე, უკანონოდ
იქნა გადაყვანილი საზღვარზე ან არის ტრეფიკინგის მსხვერპლი, ასევე, უსახსროდ და საცხოვრებლის გარეშე დარჩენილი სტუდენტებისთვის, კვალიფიციური მოქალაქეებისა ან სხვა მიგრანტებისთვის, რომელთაც არ შეუძლიათ ან არ სურთ მასპინძელ ქვეყანაში დარჩენა და საკუთარი
ნებით ბრუნდებიან წარმოშობის ქვეყნებში.
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