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მიგ რა ცი ული პრო ცე სე ბი მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს ქვეყ ნის სო ცი ალ ურ და ეკ ონ ომ იკ ურ 

გან ვი თა რე ბა ზე, მის უს აფ რთხო ებ ასა და სტა ბი ლუ რო ბა ზე. დღე ის ათ ვის სა ქარ თვე ლო მიგ რან-

ტე ბის, რო გორც წარ მო შო ბის, ისე და ნიშ ნუ ლე ბი სა და ტრან ზი ტის ქვე ყა ნაა. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე-

სე ბის სა მარ თლებ რივ ჩარ ჩო ში მოქ ცე ვა და შე სა ბა მი სი ინ სტი ტუ ცი ური მე ქა ნიზ მე ბის გან ვი თა რე ბა 

ქვეყ ნის თვის ერთ-ერ თი პრი ორ იტ ეტია. 

ევ რო კავ შირ თან ინ ტეგ რა ცი ის პა რა ლე ლუ რად, ლე გა ლუ რი მიგ რა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა-

ფარ თო ებ ისა და ხელ შეწყო ბის თვის ერთ-ერ თი აუც ილ ებ ელი პი რო ბაა მო სახ ლე ობ ის ჯე რო ვა ნი 

ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა, რო გორც ლე გა ლუ რი მიგ რა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის, ას ევე არ ალ ეგ ალ ურ 

მიგ რა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი საფ რთხე ებ ისა და რის კე ბის შე სა ხებ. 

უკ ან ას კნელ წლებ ში ევ რო კავ ში რის მხარ და ჭე რით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ღო ნის ძი ებ ები გან ხორ ცი-

ელ და მიგ რან ტთა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბის მიზ ნით. ამ მხრივ აღ სა-

ნიშ ნა ვია, რო გორც 2013-2015 წლე ბის სა ქარ თვე ლოს მიგ რა ცი ის სტრა ტე გი ის ფარ გლებ ში გან-

ხორ ცი ელ ებ ული აქ ტი ვო ბე ბი, ას ევე ახ ალი, 2016-2020 წლე ბის მიგ რა ცი ის სტრა ტე გია, რო მელ შიც 

მო სახ ლე ობ ის ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბა ერთ-ერ თი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბაა და წარ მოდ გე ნი-

ლია ყვე ლა ზე მრა ვალ რიცხო ვა ნი და კომ პლექ სუ რი ამ ოც ან ებ ის სა ხით. აღ ნიშ ნუ ლი ამ ოც ან ები 

კი, მიგ რა ცი ის სა კითხთა სამ თავ რო ბო კო მი სი ის წევ რი უწყე ბე ბის, სა ერ თა შო რი სო და არ ას ამ-

თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ჩარ თუ ლო ბით ხორ ცი ელ დე ბა.

2015 წელს კო მი სი ის სამ დივ ნოს მი ერ შე მუ შავ და ლე გა ლუ რი იმ იგ რა ცი ის გზამ კვლე ვი, რომ ლის 

მი ზა ნია, ლე გა ლუ რი იმ იგ რა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ პრაქ ტი კუ ლი და ად ვი ლად გა სა გე ბი 

ენ ით და წე რი ლი ინ ფორ მა ცია მი აწ ოდ ოს პო ტენ ცი ურ თუ უკ ვე არ სე ბულ მიგ რან ტებს. გზამ კვლე-

ვი სხვა დას ხვა სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბის და არ ას ამ თავ რო ბო თუ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი-

ებ ის ვებ-გვერ დებ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბი დან სულ მა ლე გახ და ერთ-ერ თი ძი რი თა დი სა ინ ფორ მა ციო 

რე სურ სი მიგ რან ტე ბის თვის და სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის თვის.

წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტი წარ მო ად გენს ამ გზამ კვლე ვის მე ორე (გა ნახ ლე ბულ) გა მო ცე მას, 

რო მელ შიც წარ მოდ გე ნი ლია საქართველოს შესახებ ძირითადი ფაქტები და სასარგებლო 

ინფორმაცია უცხოელებისთვის, კერძოდ, იმიგრანტებისთვის საჭირო დო კუ მენ ტე ბის მი ღე ბის, 

სხვა დას ხვა სა მარ თლებ რი ვი სტა ტუ სე ბის მო პო ვე ბის, სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის მიმ წო დე ბე ლი 

ორ გა ნი ზა ცი ებ ის და დიპ ლო მა ტი ური წარ მო მად გენ ლო ბე ბის სა კონ ტაქ ტო მო ნა ცე მე ბის შე სა ხებ. 

ვი მე დოვ ნებთ, რომ გზამ კვლე ვი მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უმ არ ტი ვებს მიგ რან ტებს და სხვა და ინ ტე რე-

სე ბულ პი რებს იმ იგ რა ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბის და შე სა ბა მი სი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ-

ფორ მა ცი ის მო ძი ებ ას, რაც ვფიქ რობთ, და დე ბი თად აის ახ ება ლე გა ლუ რი მიგ რა ცი ის დი ნა მი კა ზე.

გზამკვლევის შესახებ
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სასარგებლო რჩევები უცხოელებისთვის

 1ინფორმაციის წყარო: www.geostat.ge; www.government.gov.ge.

საქართველო: ძირითადი ფაქტები1

საქართველოს 

ტერიტორია

69,700 კვ. კმ 

სახმელეთო საზღვარი 1,839 კმ

მოსაზღვრე ქვეყნები

სომხეთი (224 კმ)

აზერბაიჯანი (446 კმ)

თურქეთი (275 კმ)

რუსეთი (894 კმ)

სანაპირო ზოლი 315 კმ 

მოსახლეობა
3,720,400 (2016 წლის 1 

იანვრის მონაცემებით)

მოსახლეობის ეთნიკური 

შემადგენლობა  

(2014 წლის აღწერის 

მონაცემებით)

ქართველები 86.8%

აზერბაიჯანელები 6.3%

სომხები 4.5%

რუსები 0.7%

სხვა 1.7%

დედაქალაქი თბილისი

დედაქალაქის 

მოსახლეობა

1,113,000 (2016 წლის 1 

იანვრის მონაცემებით)

სახელმწიფო ენები ქართული, ხოლო აფხაზეთის 
ა/რ ტერიტორიაზე 

აგრეთვე აფხაზური.

ურბანული მოსახლეობა 57,2 % (2016 წლის 1 იანვრის 

მონაცემებით)

 

საქართველო („Sakartvelo“) 
ტრანსკონტინენტური ქვეყანაა 

და აღმოსავლეთ ევროპისა 

და დასავლეთ აზიის გზაგასა-

ყარზე მდებარეობს. 

მნიშვნელოვანი გეოსტრა-

ტეგიული მდებარეობიდან 

გამომდინარე, საქართველო 

ხშირად ექცეოდა მსოფლი-

ოში მიმდინარე დრამატული 

ისტორიული მოვლენების 

ეპიცენტრში. შედეგად, საქარ-

თველოს ისტორიაში შეხვდე-

ბით უამრავ ფაქტს ბრძოლის, 

გამარჯვებისა და გადარჩენის 

შესახებ. საქართველო ერთ-

ერთი უძველესი სახელმწი-

ფოა რეგიონში და ჯერ კიდევ 

ძველი წელთაღრიცხვიდან 

იღებს დასაბამს, თუმცა გან-

საკუთრებით მნიშვნელოვანი 

რეგიონული მოთამაშე მე-11 

- მე-12 საუკუნეებში, მეფეების - 

დავით აღმაშენებლისა და თა-

მარის მმართველობის დროს 

იყო. მათ მოახერხეს საქართ-

ველოს გაერთიანება და წარმატებულ და ძლიერ სახელმწიფოდ გარდაქმნა. მოგვიანებით მონ-
ღოლთა, სპარსეთისა და ოსმალთა იმპერიების მიერ განხორციელებულმა დაპყრობითმა ომებ-
მა ძლიერ დაასუსტა ქართული სახელმწიფო და საფუძველი მოამზადა მე-19 საუკუნის ბოლოს 
რუსეთის იმპერიის მიერ სრული ანექსიისთვის. 1918 წელს საქართველომ მცირე ხნით მოახერ-
ხა დამოუკიდებლობის აღდგენა, მაგრამ 1921 წლიდან ისევ ბოლშევიკური რუსეთის ოკუპაციის 
ქვეშ მოექცა. საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფისა და დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ სა-
ქართველო, ისევე როგორც პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკების დიდი ნაწილი, ეკონომიკური სიძნე-

ლეებისა და სამოქალაქო კონფლიქტების წინაშე აღმოჩნდა. ეს პროცესები ორი ქართული რეგი-

ონის - აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის (ე.წ. სამხრეთ ოსეთის) საქართველოდან დე-ფაქტო 

ძირითადი ფაქტები საქართველოს შესახებ

http://www.geostat.ge
http://www.government.gov.ge


6

გამოყოფით დასრულდა. ქვეყნისთვის უკანასკნელი დარტყმა 2008 წლის რუსეთთან ომი იყო, 

რის შემდეგაც რუსეთმა უშუალოდ მოახდინა ამ ორი რეგიონის ოკუპაცია.

სახელმწიფო წყობა და მმართველობის სისტემა

საქართველოს სახელმწიფოს პოლიტიკური წყობილების ფორმა არის დემოკრატიული რესპუბ-

ლიკა. სახელმწიფოს მეთაური და სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდალია საქართვე-

ლოს პრეზიდენტი, რომელიც აირჩევა საყოველთაო არჩევნების გზით 5 წლის ვადით; ხოლო 

საქართველოს მთავრობა პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით უზრუნველყოფს აღმასრუ-

ლებელი ხელისუფლებისა და ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის განხორციელებას. სა-

კანონმდებლო ხელისუფლებას ახორციელებს საქართველოს პარლამენტი, რომელიც ქვეყნის 

უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოა და აირჩევა 4 წლის ვადით. ხელისუფლების მესამე 

შტოა დამოუკიდებელი სასამართლოები. მმართველობის სისტემაში განსაკუთრებული ადგილი 

უკავია ადგილობრივ თვითმმართველობებს, რომელთა უფლებამოსილებები უკანასკნელ წლებ-

ში საგრძნობლად გაიზარდა.

ეკონომიკა და გადასახადები 

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის მთა ვა რი მი ზა ნი მო სახ ლე ობ ის 

კე თილ დღე ობ ის დო ნის ამ აღ ლე ბაა, რო მე ლიც მი იღ წე ვა მდგრა დი და ინ კლუ ზი ური 

ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის პი რო ბებ ში, რო დე საც ყვე ლა მო ქა ლა ქე სარ გებ ლობს ეკ ონ ომ იკ ური 

ზრდით მო ტა ნი ლი სი კე თით და იმ ავ დრო ულ ად, ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში 

მო სახ ლე ობ ის სა ყო ველ თაო ჩარ თუ ლო ბაც უზ რუნ ველ ყო ფი ლია. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 

ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა თა ვი სუ ფა ლი სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის პრინ ცი პებ სა და ღი რე ბუ ლე ბებს 

ეფუძნება. სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის წინასწარი  მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, სა ქარ თვე ლოს 

მთლი ან მა ში და პრო დუქ ტმა (მშპ) 2016 წელს 14.3 მი ლი არდ აშშ დო ლარს გა და აჭ არ ბა, ხო-

ლო მშპ-მ ერთ სულ მო სახ ლე ზე 3 852  აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა. უკ ან ას კნე ლი ათ წლე ულ ის 

გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკა სტა ბი ლუ რად იზ რდე ბო და და მო მა ვალ წლებ შიც 

ზრდა არ ის ნა ვა რა უდ ები.

ზრდის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა, ას ევე, სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო-სა ვაჭ რო ბრუნ ვა, რო მელ საც 

ქვე ყა ნა ში მოქ მე დი შე ღა ვა თი ანი სა გა რეო-სა ვაჭ რო რე ჟი მე ბი და ქვეყ ნის ლი ბე რა ლუ რი 

სა ვაჭ რო პო ლი ტი კა უწყობს ხელს. სა ყუ რადღე ბოა, რომ 2014 წლის 27 ივ ნისს ხე ლი მო ეწ ერა 

სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის ას ოც ირ ებ ის შე თან ხმე ბას, რომ ლის შე მად გე ნელ და 

გა ნუ ყო ფელ ნა წილ საც წარ მო ად გენს ევ რო კავ შირ თან ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი 

სა ვაჭ რო სივ რცის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა (DCFTA), რო მე ლიც უკ ვე რა ტი ფი ცი რე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს 

პარ ლა მენ ტის მი ერ და ძა ლა შია 2014 წლის სექ ტემ ბრი დან. აღსანიშნავია ასევე, რომ საქართვე-

ლო გახდა პირველი ქვეყანა რეგიონში, რომელსაც აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთან-

ხმება ჩინეთთან. 
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სა ქარ თვე ლო ში ხელ საყ რე ლი ბიზ ნეს და სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს შექ მნის მიზ ნით გან ხორ ცი ელ და 

და მიმ დი ნა რე ობს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეკ ონ ომ იკ ური რე ფორ მე ბი, რო მელ თა და დე ბი თი 

შე დე გე ბი ას ახ ულია სა ერ თა შო რი სო კვლე ვებ სა და შე ფა სე ბებ ში. მა გა ლი თად, მსოფ ლიო ბან კის 

ან გა რი შის  „Doing Business 2017“ მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს რე იტ ინ გი 7 ად გი ლით გა უმ ჯო ბეს და 

და 2017 წელს სა ქარ თვე ლომ 190 ქვე ყა ნას შო რის 23-ე ად გი ლი დან მე-16 ად გილ ზე გა და ინ აც ვლა. 

მხო ლოდ ბო ლო ერთ წე ლი წად ში რე იტ ინ გის მიზ ნე ბის თვის აღი არ ებ ული 5 რე ფორ მით 

სა ქარ თვე ლო მსოფ ლი ოს ტოპ რე ფორ მა ტო რი ქვეყ ნე ბის ათე ულ ში შე დის. სა ქარ თვე ლო 

მსოფ ლიო მას შტა ბით 190 ქვე ყა ნას შო რის პირ ველ ათე ულ ში შე დის, შემ დე გი გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი 5 

ინ დი კა ტო რის მი ხედ ვით: ქო ნე ბის რე გის ტრა ცია (მე-3 ად გი ლი), კრე დი ტის მი ღე ბა (მე-7 ად გი ლი), 

მი ნო რი ტა რულ ინ ვეს ტორ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა (მე-7 ად გი ლი),  ბიზ ნე სის დაწყე ბა (მე-8 ად გი ლი) 

და მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თვა  (მე-8 ად გი ლი).  

და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია ქო ნე ბის და ბიზ ნე სის რე გის ტრა ცი ის წე სე ბი სა და მოთხოვ ნე ბის 

შე სა ხებ შე გიძ ლი ათ იხ ილ ოთ სა ჯა რო რე ეს ტრის ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტოს (www.napr.gov.ge), 

იუს ტი ცი ის სახ ლი სა (www.psh.gov.ge) და სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 

სა მი ნის ტროს (www.economy.ge) ვებ-გვერ დებ ზე.

სა ერ თა შო რი სო სა რე იტ ინ გო კომ პა ნი ის ფრე ზე რის ინ სტი ტუ ტის (Fraser Institute) მი ერ 

გა მოქ ვეყ ნე ბულ 2016 წლის ან გა რი შით სა ქარ თვე ლომ უპ რე ცე დენ ტოდ დიდ წარ მა ტე ბას მი აღ წია, 

მე-11 ად გი ლი დან ლი დერ პო ზი ცი აზე გად მო ინ აც ვლა და ეკ ონ ომ იკ ური თა ვი სუფ ლე ბის მხრივ 

მე-5 პო ზი ცია და იკ ავა მსოფ ლი ოს 159 ქვე ყა ნას შო რის. Heritage Foundation „ეკ ონ ომ იკ ური 

თა ვი სუფ ლე ბის ინ დექ სი 2017-ის" მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლომ  წი ნა წელ თან შე და რე ბით 10 

ად გი ლით გაიუმჯობესა პო ზი ცია და  მსოფ ლი ოს 180 ქვე ყა ნას შო რის  მე-13 პო ზი ცია და იკ ავა 

კვლავ „უმ ეტ ეს ად თა ვი სუ ფა ლი" სტა ტუ სით. სა ქარ თვე ლოს სა რე იტ ინ გო ქუ ლა გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლია 

შემ დეგ 3 კომ პო ნენ ტში: სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა, ბიზ ნე სის თა ვი სუფ ლე ბა და შრო მის თა ვი სუფ ლე ბა.

„Transparency International“-ის მი ერ  2017 წელს გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ან გა რი შის მი ხედ ვით, 2016 

წელს „კო რუფ ცი ის აღ ქმის ინ დექ სში“  („Corruption Perception Index“) სა ქარ თვე ლოს რე იტ ინ გი 4 

ად გი ლით გა უმ ჯო ბეს და და 176 ქვე ყა ნას შო რის 48-ე ად გი ლი დან 44-ე ად გილ ზე გად მო ინ აც ვლა,  

ხო ლო აღ მო სავ ლეთ ევ რო პი სა და ცენ ტრა ლუ რი აზი ის რე გი ონ ის (EECA) 19 ქვე ყა ნას შო რის 

სა ქარ თვე ლომ კვლავ პირ ვე ლი პო ზი ცია შე ინ არ ჩუ ნა. 

მნიშ ვნე ლოვ ნად გა მარ ტივ და სა გა და სა ხა დო სის ტე მა და შემ ცირ და გა და სა ხა დე ბის რა ოდ ენ ობა. 

გა დამ ხდე ლად რე გის ტრა ცი ის თვის და და კის რე ბუ ლი გა და სა ხა დე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 

მი სა ღე ბად ეწ ვი ეთ სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის ვებ-

გვერდს: www.rs.ge.

სა ქარ თვე ლო ში კარ გად გან ვი თა რე ბუ ლი სა ბან კო სის ტე მაა. ქვე ყა ნა ში მოქ მე დებს რამ დე ნი მე 

მსხვი ლი კერ ძო ბან კი, მცი რე მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცია და საკ რე დი ტო კავ ში რი. უცხო ური 

ვა ლუ ტის კონ ვერ ტა ცი ის თვის შე გიძ ლი ათ მი მარ თოთ მსხვი ლი ოპ ერ ატ ორ ებ ის ოფ იცი ალ ურ 

წარ მო მად გენ ლო ბებ სა და მცი რე ზო მის სა ვა ლუ ტო ჯი ხუ რებს ქუ ჩა ში.

სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტაა ქარ თუ ლი ლა რი (GEL).

http://www.rs.ge
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ტუ რიზ მი: სა ქარ თვე ლო მსოფ ლი ოში 

ერთ-ერ თი უნ იკ ალ ური ტუ რის ტუ ლი 

ქვე ყა ნა და  ვი ზი ტო რე ბის თვის ერ თგვა რი 

აღ მო ჩე ნაა, რო მე ლიც თა ვი სი 

პო ტენ ცი ალ ითა და მრა  ვალ ფე როვ ნე ბით 

ქვეყ ნის გან მე ორ ებ ით მო ნა ხუ ლე ბის 

სურ ვილს ყო ველ თვის აღ ძრავს. 2010 

წლი დან 2016 წლამ დე სა ქარ თვე ლო ში 

ვი ზი ტორ თა რა ოდ ენ ობ ის ზრდის 

ტემ პი ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე მა ღა ლი 

იყო მსოფ ლი ოში. სა ერ თა შო რი სო 

მოგ ზა ურ ებ ის მთლი ან რა ოდ ენ ობ ამ 

2016 წელს 6.3 მი ლი ონს გა და აჭ არ ბა. 

ხო ლო ამ ავე წელს, სა ერ თა შო რი სო 

ტუ რიზ მი დან შე მო სავ ლე ბი 11.9 

%-ით გა იზ არ და და და ახ ლო ებ ით 230 მი ლი ონი აშშ დო ლა რით მე ტი სა ვა ლუ ტო შე მო დი ნე ბა 

და ფიქ სირ და წი ნა წელ თან შე და რე ბით. 

ბო ლო 5 წლის გან მავ ლო ბა ში ტუ რიზ მი ეკ ონ ომ იკ ის ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან სექ ტო რად 

ჩა მო ყა ლიბ და. 2016 წლის მდგო მა რე ობ ით სა ქარ თვე ლოს ტუ რიზ მის ერ ოვ ნუ ლი 

ად მი ნის ტრა ცი ის ბა ზა ში და რე გის ტრი რე ბუ ლი იყო 1,765 გან თავ სე ბის ობი ექ ტი 57,049 სა წო ლი 

ად გი ლით. გან თავ სე ბის სა შუ ალ ებ ებ ის კა ტე გო რი ებ ის მი ხედ ვით კლა სი ფი კა ცი ის თა ნახ მად, 

კი სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა რე გი ონ ში რე გის ტრი რე ბუ ლია 640 სას ტუმ რო, 608 სა ოჯ ახო 

სას ტუმ რო, 393 სას ტუმ რო სახ ლი და 124 სხვა გან თავ სე ბის ობი ექ ტი. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ 

მო მა ვა ლი 2 წლის გან მავ ლო ბა ში კი დევ 130-მდე სას ტუმ როს გახ სნაა და გეგ მი ლი მთე ლი ქვეყ ნის 

მას შტა ბით2.

და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია სა ქარ თვე ლო ში ტუ რიზ მის შე სა ხებ შე გიძ ლი ათ იხ ილ ოთ 

ვებ-გვერ დებ ზე: www.georgia.travel/ge; www.gnta.ge.

შე მო სავ ლე ბი სა ერ თა შო რი სო ტუ რიზ მი დან (ათ ასი აშშ დო ლა რი)1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

659,245 954,908 1,410,902 1,719,700 1,787,140 1,935,915 2,166,334

1  წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
2  წყარო: იგივე

http://www.georgia.travel/ge
http://www.gnta.ge
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ხალხი და ენა

საქართველო ტრადიციულად 

მართლმადიდებელი ქრისტიანი 

ქვეყანაა. ქრისტიანობა ჯერ კიდევ 

მე-4 საუკუნეში გავრცელდა, თუმ-

ცა საქართველო საუკუნეების მან-

ძილზე იყო მუსლიმ, იუდეველ და 

სხვა  რელიგიურ უმცირესობათა 

სამშობლოც. რელიგიური თვით-

გამოხატვის თავისუფლება, ისევე 

როგორც ადამიანის სხვა ძირითა-

დი უფლებები, დაცულია საქართ-

ველოს კონსტიტუციით. 

საქართველოში სახელმწიფო ენებია ქართული, ხოლო აფხაზეთის ა/რ ტერიტორიაზე აგრეთვე 

აფხაზური. ქართული ენა დამწერლობისთვის ქართულ ანბანს იყენებს, რომელიც ერთ-ერთია 

მსოფლიოს 14 უნიკალურ ანბანს შორის.  საქართველოს ისტორიის, კულტურისა და კლიმატის 

შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ ვებ-გვერდს: www.government.gov.ge.

თუ თქვენს უსაფრთხოებას ან ჯანმრთელობას საფრთხე დაემუქრება, აკრიფეთ            და დაუკა-

ვშირდით გადაუდებელი დახმარების სამსახურს. იგი აერთიანებს სახანძრო-სამაშველო სამსა-

ხურს, სასწრაფო სამედიცინო დახმარებასა და საპატრულო პოლიციას. პოლიცია საქართველო-

ში გამორჩეულად მაღალი ნდობით სარგებლობს მოსახლეობის მხრიდან.

მოიძიეთ და ყოველთვის თან იქონიეთ თქვენი ქვეყ-

ნის დიპლომატიური ან/და საკონსულო წარმო-

მადგენლობის საკონტაქტო ინფორმაცია, მისამართი და ცხელი ხაზის 

ნომერი. რეკომენდებულია, რომ ქვეყანაში შემოსვლისთანავე დადგეთ 

თქვენი ქვეყნის საკონსულოს აღრიცხვაზე, რათა საჭიროების შემთხვე-

ვაში შეძლოთ დროული და ადეკვატური დახმარების მიღება  თქვენი 

ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლობის მხრიდან.

შენიშვნა:

უსაფრთხოება 

http://www.government.gov.ge


განათლების სისტემა

საქართველოში განათლების სისტემა იყოფა სკოლამდელ, ზოგად, უმაღლეს და პროფესიულ 

განათლებად. განათლების ყველა საფეხურზე მოქმედებს მთელი რიგი კერძო და საჯარო სა-

განმანათლებლო ინსტიტუტები. პროგრამების უმეტესობა ქართულ (სახელმწიფო) ენაზეა, თუმ-

ცა სხვადასხვა კერძო და საჯარო ინსტიტუტი  ინგლისურ, რუსულ და სხვა ენებზეც სთავაზობენ 

პროგრამებს სტუდენტებს.  

ზოგადი განათლება მოიცავს დაწყებით (1-დან მე-6 კლასის ჩათვლით), სავალდებულო საშუალო 

(მე-7 - მე-9 კლასები) და საშუალო სკოლას (მე-10 - მე-12 კლასები). დაწყებით კლასებში 6 წლის 

ასაკიდან ირიცხებიან. მოსწავლეებს აქვთ საშუალება, აიღონ არასრული საშუალო განათლების 

მოწმობა სავალდებულო საშუალო სკოლის დასრულების შემდეგ, ან გააგრძელონ სწავლა სა-

შუალო სკოლის დანარჩენ კლასებში, ან პროფესიულ სკოლაში. საშუალო სკოლის 12 კლასის 

დასრულების შემდეგ მოსწავლეები იღებენ საშუალო განათლების მოწმობას.  

პროფესიული სკოლები/კოლეჯები ასევე 2-3-წლიან სასწავლო პროგრამებს სთავაზობენ მოს-

წავლეებს. ამ სკოლებში მიღებული დიპლომი მათ საშუალებას აძლევს, დასაქმდნენ პროფესიით 

ან გააგრძელონ სწავლა უმაღლეს სასწავლებლებში. 

უმაღლესი განათლებაც სამი საფეხურისგან შედგება - ბაკალავრი (BA), მაგისტრატურა (MA) და 

დოქტორანტურა (PhD).

საჯარო სკოლამდელ და დაწყებით სკოლებში ჩარიცხვის სისტემა ცენტრალიზებულია და გვიან 

გაზაფხულსა და ადრე ზაფხულის თვეებში ხდება. თბილისის მასშტაბით ბაღებში დარეგისტრი-

რებისთვის მშობლებმა უნდა ისარგებლონ ვებ-გვერდით http://kids.org.ge/, ხოლო დაწყებით კლა-

სებში რეგისტრაციას განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ახორციელებს (www.emis.ge) 
მთელი ქვეყნის მასშტაბით. უცხოელებს აქვთ საშუალება, რომ ისარგებლონ მოსწავლეთა რეგისტრა-

ციის აღნიშნული სერვისით. კერძო საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში რეგისტრაცია ინდივიდუალუ-

რად ხდება. 

უმაღლეს საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში ჩარიცხვაც ცენტრალიზებულად ხდება შეფასებისა 

და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ (www.naec.ge), მაგრამ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რო-

გორც წესი, არ სჭირდებათ ეროვნული გამოცდების გავლა და მხოლოდ აპლიკაციისა და ინტერ-

ვიუს საფუძველზე ირიცხებიან. ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობაა, რომ ვიზა და/ან  ბინად-

რობის დამადასტურებელი  დოკუმენტები წესრიგში გქონდეთ. 

კერძო და საჯარო უნივერსიტეტებისა და პროფესიული სკოლების ჩამონათვალი და მათი ვებ - 

გვერდები შეგიძლიათ იხილოთ საგანმანათლებლო გზამკვლევის გვერდზე: www.edu-guide.ge. ანა-

10

http://kids.org.ge/
http://www.emis.ge
http://www.naec.ge
http://www.edu-guide.ge
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ლოგიური ინფორმაცია კერძო სკოლების შესახებ ხელმისაწვდომია მისამართზე:  www.edu-child.ge.

განათლების დამადასტურებელი უცხოური დოკუმენტების აღიარება. საქართველო „ბოლონიის 

პროცესს” 2005 წელს შეუერთდა და ევროპული უმაღლესი განათლების სივრცის სრული წევრი 

2010 წლიდან გახდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართული უნივერსიტეტების მიერ მინიჭებული ხა-

რისხი ევროპის მასშტაბით ყველგან მიიღება და პირიქით. 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი არის პასუხისმგებელი უცხოური საგან-

მანათლებლო ინსტიტუტების მიერ გაცემული დიპლომებისა და სხვა საბუთების აღიარებაზე. აღი-

არების ძირითადი წესები და მოთხოვნები, ისევე როგორც ცენტრის საკონტაქტო ინფორმაცია, 

შეგიძლიათ იხილოთ მისამართზე: www.eqe.ge.

ჯანდაცვა: ძირითადი ფაქტები 1

საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა
72,9 წელი (2015 წლის 

მონაცემებით)

საავადმყოფო საწოლების რაოდენობა 1000 კაცზე 12,8 (2015 წლის მონაცემებით)

ექიმების რაოდენობა 1000 კაცზე 24,3 (2015 წლის მონაცემებით)

ექიმთან მიმართვიანობა 1000 კაცზე
13243.9 (2015 წლის 

მონაცემებით)

1 ინფორმაციის წყარო: www.geostat.ge.

ჯანმრთელობის დაცვა

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა სრულად პრივატიზებულია. მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოქმე-

დებს კერძო საავადმყოფოები, ასე რომ, აუცილებელ სამედიცინო მომსახურებაზე ხელი მიუწვ-

დება მეტნაკლებად ყველა რეგიონის მოსახლეობას. ინფორმაცია სამედიცინო მომსახურეობის 

მომწოდებლებზე შეგიძლიათ იხილოთ საინფორმაციო პორტალზე: http://cloud.moh.gov.ge/. დამა-

ტებითი ინფორმაცია ექიმების, სისხლის მარაგის, აფთიაქების შესახებ ხელმისაწვდომია პორ-

ტალზე ავტორიზაციის გავლის შემდგომ. 

მომხმარებელს ჯანმრთელობის დაზღვევის სხვადასხვა პაკეტს სთავაზობს საქართველოში მოქ-

მედი რამდენიმე მსხვილი სადაზღვევო კომპანია, რომელთა შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ 

იხილოთ საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის ვებ-გვერდზე:  www.insurance.org.ge.

http://www.edu-child.ge
http://www.eqe.ge
http://www.geostat.ge
http://cloud.moh.gov.ge/
http://www.insurance.org.ge
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საქართველოს ვიზა დადგენილი ფორმის პირობითი ნებართვაა, რომელიც გაიცემა უცხოელის 

სამგზავრო დოკუმენტში ვიზის ბლანკის დატანით ან ელექტრონულად (ელექტრონული ვიზა) და 

ადასტურებს მის უფლებას, შემოვიდეს ან/და იმყოფებოდეს საქართველოში ან ტრანზიტით გაი-

აროს საქართველოს ტერიტორია.

საქართველოს ვიზის კატეგორიები და ტიპები

საქართველოს ვიზის გაცემის მიზნით, უცხო-

ელის საქართველოში მოწვევის უფლება აქვს სა-

ქართველოს მოქალაქეს, საქართველოში ბინად-

რობის ნებართვის მქონე პირს, საქართველოში 

რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს, საქართვე-

ლოს სამინისტროს, საქართველოს სახელმწი-

ფო მინისტრის აპარატს, საქართველოში აკრე-

დიტებულ დიპლომატიურ წარმომადგენლობას, 

საკონსულო დაწესებულებას და საერთაშორი-

სო ორგანიზაციას. მოწვევა წარმოადგენს წერი-

ლობითი შუამდგომლობის შემცველ ოფიციალურ დოკუმენტს, რომლითაც დასტურდება უცხო-

ელის საქართველოში ჩამოსვლის მიზანი.

საქართველოს ვიზის ტიპები

უცხოელზე, რომელიც აკმაყოფილებს საქართველოს ვიზის მიღებისთვის დადგენილ მოთხოვ-

ნებსა და პირობებს, შეიძლება გაიცეს საქართველოს ვიზა ერთჯერადი ან მრავალჯერადი შე-

მოსვლის უფლებით. 

ერთჯერადი მოკლევადიანი ვიზა გაიცემა უცხოელის მიერ სავიზო განაცხადში მითითებული 

დღეების რაოდენობის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 30 დღისა.

მრავალჯერადი მოკლევადიანი ვიზა შეიძლება გაიცეს არაუმეტეს 5 წლის მოქმედების ვადით. 

ამასთანავე, უცხოელის საქართველოში შემოსვლისა და ყოფნის საერთო ვადა არ უნდა აღემა-

ტებოდეს 90 კალენდარულ დღეს ნებისმიერ 180-დღიან პერიოდში. მრავალჯერადი მოკლევა-

დიანი ვიზა გაიცემა იმ უცხოელზე, რომელიც წინა წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც იმყოფე-

ბოდა საქართველოში და აქვს მრავალჯერადი მოკლევადიანი ვიზის მოთხოვნის საფუძველი. 

გრძელვადიანი ვიზა გაიცემა მრავალჯერადი შესვლის უფლებით, 90 კალენდარული დღის ან 1 
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წლის მოქმედებისა და საქართველოში ყოფნის ვადით. გრძელვადიანი ვიზა 1 წლის მოქმედების 

ვადით გაიცემა მხოლოდ D5 კატეგორიის საიმიგრაციო ვიზის გაცემის შემთხვევაში.

საქართველოს ვიზის კატეგორიებია:

 • დიპლომატიური ვიზა – A კატეგორია;

 • სპეციალური ვიზა – B კატეგორია;

 • ორდინალური ვიზა – C  კატეგორია;

 • საიმიგრაციო ვიზა – D კატეგორია;

 • ტრანზიტული ვიზა – T კატეგორია.

თითოეული კატეგორიის საქართველოს ვიზა იყოფა ქვეკატეგორიებად:

A –  დიპლომატიური ვიზა

A1 კატეგორიის  ვიზა გაიცემა სახელმწიფო, ოფიციალური, სამუშაო, მეგობრული ან არაოფი-

ციალური ვიზიტით საქართველოში მომავალ სხვა სახელმწიფოს საკანონმდებლო და აღმას-

რულებელი ხელისუფლებების პირველ პირებზე, უმაღლესი და მაღალი დონის დელეგაციების 

წევრებსა და მათ თანმხლებ ოჯახის წევრებზე. 

A2 კატეგორიის ვიზა გაიცემა საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური და მათთან გა-

თანაბრებული წარმომადგენლობების თანამშრომლებზე, საკონსულო დაწესებულებათა სა-

კონსულო თანამდებობის პირებსა და მათი ოჯახის წევრებზე; საქართველოს ტერიტორიაზე 

განლაგებული საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლობების იმ თანამშრომლებზე, 

რომლებსაც საქართველომ მიანიჭა დიპლომატიური სტატუსი და მათი ოჯახის წევრებზე.

A3 კატეგორიის ვიზა გაიცემა დიპლომატიურ კურიერებზე, სპეციალური დიპლომატიური მისიით 

საქართველოში მომავალ პირებზე.

A4 კატეგორიის ვიზა გაიცემა საქართველოს საპატიო კონსულებზე და მათი ოჯახის წევრებზე, თუ 

ისინი სხვა ქვეყნის მოქალაქეები არიან.

A5 კატეგორიის ვიზა გაიცემა საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, სხვა-

დასხვა მისიით საქართველოში მომავალ პირებზე, მათ შორის სამუშაო ვიზიტით საქართველო-

ში მომავალ დიპლომატიური პასპორტის მფლობელ პირებზე.

B  –  სპეციალური ვიზა

B1 კატეგორიის ვიზა  გაიცემა სხვა სახელმწიფოს დელეგაციის წევრებზე, სამუშაო ვიზიტით საქარ-

თველოში მომავალ სამსახურებრივი/ოფიციალური პასპორტის მფლობელ პირებზე, აგრეთვე 

აღნიშნულ პირთა თანმხლებ ოჯახის წევრებზე და სხვა თანმხლებ პირებზე;
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B2 კატეგორიის ვიზა გაიცემა სხვა სახელმწიფოს დიპლომატიური წარმომადგენლობის ადმი-

ნისტრაციულ-ტექნიკური და მომსახურე პერსონალის წევრებზე, საკონსულო დაწესებულების 

საკონსულო მოსამსახურეებსა და მომსახურე პერსონალზე, აგრეთვე მათი ოჯახის წევრებსა და 

კერძო შინამუშაკებზე; საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული საერთაშორისო და ჰუმანი-

ტარული ორგანიზაციების წარმომადგენლობების თანამშრომლებსა და მათი ოჯახის წევრებზე.

ასევე A2 კატეგორიის დიპლომატიური ვიზის მიმღებ პირთა თანმხლებ კერძო შინამუშაკებზე;

B3 კატეგორიის ვიზა გაიცემა საქართველოს საერთაშორისო ორმხრივი და მრავალმხრივი 

ხელშეკრულებების საფუძველზე საქართველოში მომავალ პირებზე; საერთაშორისო ხელშეკ-

რულების საფუძველზე საქართველოს ტერიტორიაზე დისლოცირებული სამშვიდობო ძალებისა 

და სხვა სამხედრო კონტინგენტის წევრებზე და მათი ოჯახის წევრებზე;

B4 კატეგორიის ვიზა გაიცემა საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, სხვა-

დასხვა მისიით საქართველოში მომავალ პირებზე.

C – ორდინალური ვიზა

C1 კატეგორიის  ვიზა გაიცემა საქართველოში ტურისტული მიზნით მომავალ პირებზე.

C2 კატეგორიის  ვიზა  გაიცემა ნათესავებისა და მეგობრების მოსანახულებლად საქართველოში 

მომავალ პირებზე;

C3 კატეგორიის ვიზა გაიცემა საქმიანი შეხვედრებისა და მოლაპარაკებების გასამართავად საქარ-

თველოში მომავალ პირებზე; სამეცნიერო სემინარის, კონფერენციის, სხვა სამეცნიერო-კვლე-

ვითი, პედაგოგიური, კულტურული ან სპორტული ღონისძიების მონაწილეებზე; ჟურნალისტური 

საქმიანობის განსახორციელებლად მომავალ პირებზე; საქართველოს ნავსადგურში მდგომი 

გემის ეკიპაჟის წევრებზე, თუ საერთაშორისო ხელშეკრულებით განსაზღვრული არ არის გემის 

ეკიპაჟის წევრთა უვიზო მიმოსვლა. საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის/სამგზავრო გადა-

ყვანის დროს სატვირთო/სამგზავრო ავტომანქანის ძირითად და დამატებით მძღოლებზე;

C4 კატეგორიის ვიზა გაიცემა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი მდგო-

მარეობის არსებობისას ჰუმანიტარული დახმარების მისაღებად ან გასაწევად, საქველმოქმედო 

საქმიანობის განსახორციელებლად საქართველოში მომავალ პირებზე; საქართველოს მოქალა-

ქის მეურვეზე ან მზრუნველზე, საქართველოს მოქალაქის მეურვეობის ან მზრუნველობის ქვეშ 

მყოფ პირზე; სამკურნალოდ, ნათესავებისა და ახლობლების საფლავების მოსანახულებლად, 

წმინდა ადგილების მოსალოცად და რელიგიური კონტაქტების დასამყარებლად მომავალ პი-

რებზე.
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D – საიმიგრაციო ვიზა 

D1 კატეგორიის ვიზა გაიცემა შრომითი საქმიანობის განსახორციელებლად საქართველოში მო-

მავალ პირებზე, კომპანიებისა და ფირმების წარმომადგენლებსა და კონსულტანტებზე, რომლე-

ბიც საქართველოში თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობის შესასრულებლად მოემგზავრებიან;  

უცხოელებზე, რომლებიც საქართველოში სამუშაოდ, გაფორმებული კონტრაქტის საფუძველზე 

შემოდიან; “მეწარმეთა შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად სამეწარმეო საქმიანობის 

განსახორციელებლად საქართველოში მომავალ პირებზე;

D2 კატეგორიის ვიზა გაიცემა სამეცნიერო, სპორტული, კულტურული ან საგანმანათლებლო მი-

სიით საქართველოში მომავალ პირებზე; თავისუფალი პროფესიის ადამიანებზე; უცხოელებზე, 

რომლებიც საქართველოში სტაჟირების გასავლელად ან მოხალისედ მოემგზავრებიან; მასობ-

რივი ინფორმაციის საშუალებათა მუშაკებზე, რომლებიც საქართველოში თავიანთი სამსახურებ-

რივი მოვალეობის შესასრულებლად მოემგზავრებიან;

D3 კატეგორიის ვიზა გაიცემა საქართველოში ავტორიზებულ საგანმანათლებლო დაწესებულება-

ში ან მის ბაზაზე სასწავლებლად ან კვლევის ჩასატარებლად მომავალ პირებზე; საერთაშორისო 

პროგრამების ფარგლებში საქართველოში სასწავლებლად მომავალ პირებზე;

D4 კატეგორიის  ვიზა  გაიცემა ოჯახის გაერთიანების მიზნით საქართველოში მომავალ პირებზე.

D5 კატეგორიის  ვიზა  გაიცემა პირზე, რომელსაც საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით აქვს საკუთრების უფლება უძრავ ნივთზე (გარდა სასოფ-

ლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა), რომლის საბაზრო ღირებულება აღემატება 35000 აშშ 

დოლარის ეკვივალენტს ლარში, და მისი ოჯახის წევრებზე.

T – ტრანზიტული ვიზა 

T ტრანზიტული ვიზა გაიცემა მესამე სახელმწიფოში მიმავალ უცხოელზე, რომელიც საქართვე-

ლოს ტერიტორიას ტრანზიტით გაივლის. ტრანზიტული ვიზის მაქსიმალური ხანგრძლივობაა 10 დღე.

საქართველოში უცხოელის დასაქმების შემთხვევაში, 

ადგილობრივი დამსაქმებელი ვალდებულია შრომი-

თი ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 30 კალენდარული დღის ვა-

დაში საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს, მატერიალური ან ელექტრონული ფორმით გაუგზავნოს 

შეტყობინება იმიგრანტის დასაქმების თაობაზე.

შენიშვნა:
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ვიზის მიღების პროცედურები

საქართველოს ვიზა გაიცემა საზღვარ-

გარეთ საქართველოს დიპლომატიურ 

წარმომადგენლობებსა და საკონსულო 

დაწესებულებებში1, ხოლო საქართველოს 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 

საზღვარგარეთ მყოფ უცხოელზე ელექტ-

რონული ვიზა გაიცემა, თუ შესაბამისი სა-

ვიზო განაცხადი წარდგენილია სამინისტ-

როს სპეციალური ვებ-გვერდის − www.evisa.
gov.ge-ის (E-VISA PORTAL) მეშვეობით. საგა-

რეო საქმეთა სამინისტრო ასევე უფლება-

მოსილია, საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელზე გასცეს საიმიგრაციო ვიზა.

იმ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომელშიც საქართველოს არ აქვს დიპლომატიური წარმომადგენლობა 

ან საკონსულო დაწესებულება, ვიზის მისაღებად შეუძლიათ, მიმართონ ახლომდებარე ქვეყნებში 

არსებულ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას. 

საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელზე საიმიგრაციო ვიზის გასაცემად საჭი-

რო დოკუმენტაციის მიღებას და სამგზავრო დოკუმენტში ვიზის დატანას ან საქართველოს ვიზის 

ელექტრონულად გაცემას საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად უზრუნველყოფენ  იუსტი-

ციის სახლის ფილიალები, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიული 

სამსახურები და საზოგადოებრივი ცენტრები. 

საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელზე საქართველოს საიმიგრაციო ვიზის 

გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

მოკლევადიანი ვიზის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება სავიზო განაცხადისა და საჭირო 

დოკუმენტაციის მიღებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში, ხოლო საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს სპეციალური ვებ-გვერდის − www.evisa.gov.ge-ის (E-VISA PORTAL) მეშვეობით სავიზო 

განაცხადის წარდგენისას  ელექტრონული ვიზა გაიცემა  არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა.

D კატეგორიის (გარდა D5 კატეგორიისა) საიმიგრაციო გრძელვადიანი ვიზის გაცემის შესახებ 

გადაწყვეტილება მიიღება სავიზო განაცხადის წარდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლო-

ბაში. D5 კატეგორიის საიმიგრაციო ვიზის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება შესაბამისი 

სავიზო განაცხადის წარდგენიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში.

1 საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომამდგენლობებისა და საკონსულო და წესე ბუ ლე-
ბე ბის სია იხილეთ 49-ე გვერდზე.

http://www.evisa.gov.ge
http://www.evisa.gov.ge
http://www.evisa.gov.ge
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შენიშვნა:
უცხოელს, რომელსაც წარდგენილი აქვს განაცხადი საქართ-

ველოს ვიზის მოქმედების ვადის გასაგრძელებლად, შესაბამი-

სი ადმინისტრაციული წარმოების განმავლობაში საქართველოში ყოფნის ვადა 

საპატიოდ ჩაეთვლება და იგი გათავისუფლდება საქართველოს კანონმდებლო-

ბით დადგენილი ჯარიმის გადახდის ვალდებულებისაგან. ასევე, საქართველოს 

ვიზის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების 

მიღებამდე უცხოელი არ შეიძლება გაძევებულ იქნეს საქართველოდან.

საქართველოში მყოფ უცხოელს უფლება აქვს მოითხოვოს საქართველოს მოკლევადიანი დიპ-

ლომატიური და სპეციალური ვიზების (A და B კატეგორიები), აგრეთვე D3 კატეგორიის და D5 

კატეგორიის საიმიგრაციო ვიზების მოქმედების ვადის გაგრძელება. 

საქართველოს დიპლომატიური და სპეციალური ვიზების მოქმედების ვადის გასაგრძელებლად 

საჭირო დოკუმენტაციის მიღებას უზრუნველყოფს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტ-

რო, ხოლო, D3 და D5 კატეგორიის საიმიგრაციო ვიზების მოქმედების ვადის გასაგრძელებლად 

საჭირო დოკუმენტაციის მიღებას საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად უზრუნველყოფენ 

იუსტიციის სახლის ფილიალები, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორი-

ული სამსახურები და საზოგადოებრივი ცენტრები.

ვიზის გაცემის პროცედურების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდებზე: www.mfa.gov.ge; www.geoconsul.gov.ge; www.evisa.gov.ge. 

ვიზის ვადის გაგრძელება

http://www.mfa.gov.ge
http://www.geoconsul.gov.ge
http://www.evisa.gov.ge


საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და საქართველოს სხვა სამართლებრივი აქტების საფუძ-

ველზე უცხოელებს შეუძლიათ უვიზოდ შემოვიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე.

საქართველოში უვიზოდ შემოსვლის და სრული 1 წლის ვადით უვიზოდ ყოფნის უფლება აქვთ 

შემდეგი ქვეყნების მოქალაქეებს:

საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა

1 ავსტრალია

2 ავსტრია

3 აზერბაიჯანი

4 ალბანეთი

5 ამერიკის შეერთებული შტატები

6 ანდორა

7 ანტიგუა და ბარბუდა

8 არაბთა გაერთიანებული საამიროები

9 არგენტინა

10 არუბის და ნიდერლანდის ანტილის 

კუნძულები

11 ახალი ზელანდია

12 ბარბადოსი

13 ბაჰრეინი

14 ბაჰამის თანამეგობრობა

15 ბელარუსი

16 ბელგია

17 ბელიზი

18 ბერმუდის კუნძულები, კაიმანის კუნძუ-
ლები, ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულე-
ბი, ფოლკლენდის კუნძულები, ტერკსის 
და კაიკოსის კუნძულები, გიბრალტარი

19 ბოსნია და ჰერცეგოვინა

20 ბოტსვანა

21 ბრაზილია

22 ბრუნეი-დარუსალამი

23 ბულგარეთი

24 გერმანია

25 დანია

26 დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ 

ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო

27 დომინიკის რესპუბლიკა

28 ელ-სალვადორი

29 ეკვადორი

30 ესპანეთი

31 ესტონეთი

32 თურქეთი

33 თურქმენეთი

34 იაპონია

35 ირლანდია

36 ისლანდია

37 ისრაელი

38 იტალია

39 კანადა

40 კატარი

41 კვიპროსი

42 კოლუმბია

18
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43 კორეა

44 კოსტა-რიკა

45 ლატვია

46 ლიტვა

47 ლიბანი

48 ლიხტენშტაინი

49 ლუქსემბურგი

50 მავრიკი

51 მალაიზია

52 მალტა

53 მექსიკისა

54 მონაკო

55 მოლდოვა

56 მონტენეგრო

57 ნიდერლანდები

58 ნორვეგია

59 ომანი

60 პანამა

61 პოლონეთი

62 პორტუგალია

63 რუმინეთი

64 რუსეთის ფედერაცია

65 საბერძნეთი

66 სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა

67 სან-მარინო

68 საუდის არაბეთი

69 საფრანგეთი

70 საფრანგეთის პოლინეზია და 

ახალი კალედონია

71 სეიშელის კუნძულები

72 სენტ-ვინსენტი და გრენადინები

73 სერბეთი

74 სინგაპური

75 სლოვაკეთი

76 სლოვენია

77 სომხეთი

78 ტაილანდი

79 ტაჯიკეთი

80 უზბეკეთი

81 უკრაინა

82 უნგრეთი

83 ფარერის კუნძულები და გრენლანდია

84 ფინეთი

85 ქუვეითი

86 ყირგიზეთი

87 ყაზახეთი

88 შვედეთი

89 შვეიცარია

90 ჩეხეთი

91 წმინდა საყდარი

92 ხორვატია

93 ჯერზი, გერნზი, კუნძული მენი

94 ჰონდურასი

95 იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფო
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შენიშვნა:
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მოქალა-

ქეებს საქართველოში შემოსვლა შეუძლიათ სამგზავ-

რო დოკუმენტის, ასევე ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მიერ გა-

ცემული პირადობის მოწმობის საფუძველზე, რომელშიც აღნიშნულია 

პირის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და დატანილია ფოტოსუ-

რათი.

საქართველოში უვიზოდ შემოსვლისა და სრული 1 წლის ვადით უვიზოდ ყოფნის უფლება აქვთ 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ან მისი სპეციალიზებული სააგენტოების მიერ გაცემული 

სამგზავრო დოკუმენტის - „ლესე-პასეს” (Laissez-passer) მფლობელ უცხოელებს.

უცხოელებს, რომლებსაც აქვთ ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელიმე ქვეყნის ვიზა ან/და ბინადრო-

ბის ნებართვა,  შეუძლიათ საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა და ყოფნა ნებისმიერ 180-დღიან 

პერიოდში, 90 კალენდარული დღის ვადით:

ქვეყნები, რომელთა ვიზების ან/და ბინადრობის ნებართვის 

მქონე უცხოელებს შეუძლიათ საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა

1 ავსტრალია 

2 ავსტრია 

3 ამერიკის შეერთებული შტატები

4 არაბთა გაერთიანებული საამიროები

5
არუბის და ნიდერლანდის ანტილის 
კუნძულები

6 ახალი ზელანდია

7 ბაჰრეინი 

8 ბელგია 

9 ბერმუდის კუნძულები, კაიმანის კუნძუ-
ლები, ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულე-
ბი, ფოლ კლენდის კუნძულები, ტერკსის 
და კა იკოსის კუნძულები, გიბრალტარი

10 ბულგარეთი 

11 გერმანია 

12 დანია 

13
დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ 
ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო

14 ესპანეთი 

15 ესტონეთი 

16 იაპონია

17 ირლანდია 

18 ისლანდია

19 ისრაელი 

20 იტალია 

21 კანადა

22 კატარი 

23 კვიპროსი 

24 კორეა 
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შენიშვნა:
საქართველოში უვიზოდ შემოსვლისა და ყოფნის 

მიზნით, შესაბამისი ქვეყნის ვიზა ან/და ბინადრობის 

ნებართვა მოქმედი უნდა იყოს საქართველოში შემოსვლის (საზღვრის 

გადაკვეთის) დღისთვის, რაც უნდა დასტურდებოდეს  სამგზავრო  ან/

და სხვა შესაბამისი დოკუმენტით.

25 ლატვია 

26 ლიტვა

27 ლიხტენშტაინი 

28 ლუქსემბურგი 

29 მალტა 

30 ნიდერლანდები 

31 ნორვეგია 

32 ომანი 

33 პოლონეთი 

34 პორტუგალია 

35 რუმინეთი

36 საბერძნეთი 

37 საფრანგეთი 

38
საფრანგეთის პოლინეზია და 
ახალი კალედონია

39 საუდის არაბეთი 

40 სლოვაკეთი 

41 სლოვენია 

42 უნგრეთი

43 ფარერის კუნძულები და გრენლანდია

44 ფინეთი 

45 ქუვეითი 

46 შვედეთი 

47 შვეიცარია 

48 ჩეხეთი 

49 ხორვატია 

50 ჯერზი, გერნზი, კუნძული მენი



ბინადრობის ნებართვა და მოწმობა

ბინადრობის ნებართვა ადასტურებს უცხოელის უფლებას, შემოვიდეს და იმყოფებოდეს საქარ-

თველოში ან ტრანზიტით გაიაროს საქართველოს ტერიტორია ბინადრობის ნებართვის მოქმე-

დების პერიოდში. იგი ასევე, უფლებას იძლევა, რომ ნებართვის მფლობელმა საქართველოში 

მოიწვიოს უცხო ქვეყნის სხვა მოქალაქე. 

ბინადრობის ნებართვის მისაღებად უცხოელმა 

პირადად ან უფლებამოსილი წარმომადგენლის 

მეშვეობით  განცხადებით უნდა მიმართოს სახელ-

მწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს1 ნების-

მიერ ტერიტორიულ სამსახურს, იუსტიციის სახლის2 

ფილიალს, საზოგადოებრივ ცენტრს3 ან სახლიდან 

გაუსვლელად ელექრონულად შეავსოს განაცხადი 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 

დისტანციური მომსახურების სამსახურის მეშვეობით, 

ვებ-გვერდიდან: http://sda.gov.ge/?page_id=5355 განცხადება და თანდართული დოკუმენტები უფლე-

ბამოსილ ორგანოებს წარედგინებათ საქართველოს სახელმწიფო ენაზე. განცხადების მიღება, 

ასევე შესაძლებელია ინგლისურ და რუსულ ენებზეც. ამასთან, უცხოელის პასპორტი სააგენტოს 

შეიძლება წარედგინოს ქართულენოვანი თარგმანის გარეშე, თუ იგი შეიცავს უცხოელის პერსო-

ნალურ მონაცემებს ლათინური ტრანსლიტერაციით.

საქართველოში გაიცემა შემდეგი სახის ბინადრობის ნებართვები:

 • შრომითი ბინადრობის ნებართვა გაიცემა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წე-

სით საქართველოში სამეწარმეო ან შრომითი საქმიანობის განსახორციელებლად, აგრეთვე 

თავისუფალი პროფესიის ადამიანზე;

 • სასწავლო ბინადრობის ნებართვა გაიცემა საქართველოში ავტორიზებულ საგანმანათლებ-

ლო დაწესებულებაში სწავლის მიზნით;

 • ბინადრობის ნებართვა ოჯახის გაერთიანების მიზნით გაიცემა ბინადრობის ნებართვის მქო-

1  სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართ-
ველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. სააგენტოს ტერიტორიული სამსახუ-
რების საკონტაქტო ინფორმაცია იხილეთ 48-ე გვერდზე.
2 იუსტიციის სახლი არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯა-
რო სამართლის იურიდიული პირი. იუსტიციის სახლის ფილიალების საკონტაქტო ინფორმაცია იხილეთ 
48-ე გვერდზე.
3 საზოგადოებრივი ცენტრების საკონტაქტო ინფორმაცია იხილეთ 48-ე გვერდზე.
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ნე უცხოელის და/ან იმ პირის ოჯახის წევრებზე, რომელსაც საქართველოში მიენიჭა მოქალა-

ქეობის არმქონე პირის სტატუსი. ოჯახის წევრებად ითვლებიან მეუღლე, შვილი და მშობელი; 

აგრეთვე, მათი მზრუნველობის (მეურვეობის) ქვეშ ან/და სრულ კმაყოფაზე მყოფი არასრულ-

წლოვანი, ქმედუუნარო ან შრომისუუნარო პირი;

 • საქართველოს ყოფილი მოქალაქის ბინადრობის ნებართვა გაიცემა უცხოელზე, რომელსაც 

შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა;

 • მოქალაქეობის არმქონე პირის ბინადრობის ნებართვა გაიცემა პირზე, რომელსაც საქართ-

ველოში დაუდგინდა მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსი;

 • სპეციალური ბინადრობის ნებართვა გაიცემა უცხოელზე, რომელსაც საქართველოში მინი-

ჭებული აქვს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის ან დაზარალებულის სტატუსი 

და ისეთ პირზე რომლის შესახებაც არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ იგი შეიძლება 

იყოს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის მსხვერპლი ან დაზარალებული. ასე-

თი შემთხვევები განსაზღვრულია „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძო-

ლის შესახებ” საქართველოს კანონით; სპეციალური ბინადრობის ნებართვა ასევე გაიცემა 

უცხოელზე, რომელზედაც საქართველოში დროებითი ბინადრობის ნებართვის გაცემის 

თაობაზე წერილობით ინიციატივას წარადგენს საქართველოს მთავრობის წევრი; გაძევებას 

დაქვემდებარებულ უცხოელზე, დროებითი ყოფნის უფლების მინიჭებიდან 5 წლის შემდეგ 

და უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მქონე სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეზე;

 • მუდმივი ცხოვრების ნებართვა გაიცემა საქართველოს მოქალაქის მეუღლეზე, მშობელსა და 

შვილზე. აგრეთვე უცხოელზე, რომელმაც საქართველოში, დროებითი ბინადრობის ნებარ-

თვის საფუძველზე, იცხოვრა ბოლო 6 წლის განმავლობაში. ამ ვადაში არ ითვლება საქართ-

ველოში სწავლის ან მკურნალობის მიზნით ცხოვრებისა და დიპლომატიურ და მათთან გათა-

ნაბრებულ წარმომადგენლობებში მუშაობის პერიოდი;

 • საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა გაიცემა უცხოელზე, რომელმაც საქართველოში განა-

ხორციელა არანაკლებ 300 000 ლარის ოდენობის ინვესტიცია „საინვესტიციო საქმიანობის 

ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად. ასეთ შემთხ-

ვევაში ბინადრობის ნებართვა ასევე გაიცემა მისი ოჯახის წევრებზეც. ოჯახის წევრებად ით-

ვლებიან უცხოელის მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი და მის სრულ კმაყოფაზე მყოფი 

ქმედუუნარო ან შრომისუუნარო პირი; 

 • დროებითი ბინადრობის ნებართვა გაიცემა უცხოელზე, რომელსაც „ოჯახში ძალადობის აღ-

კვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ” საქართველოს 

კანონის შესაბამისად მინიჭებული აქვს მსხვერპლის სტატუსი.



სასწავლო, შრომითი, ოჯახის გაერთიანების, საქართველოს ყოფილი მოქალაქის, მოქალაქე-

ობის არმქონე პირის, სპეციალური, დროებითი და მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა გა-

იცემა დროებითი ცხოვრების უფლებით, 6 წლამდე ვადით. ასეთი ტიპის ბინადრობის ნებართ-

ვები პირველად გაიცემა 1 წლამდე ვადით, ხოლო მისი გაგრძელება შესაძლებელია 5 წლამდე 

ვადით.

 • მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა გაიცემა უცხოელზე, რომელსაც საქართველოს ტერი-

ტორიაზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აქვს საკუთრების უფლება 

უძრავ ნივთზე (გარდა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა), რომლის საბაზრო ღი-

რებულება აღემატება 35 000 აშშ დოლარის ეკვივალენტს ლარში და მის ოჯახის წევრებზე. 

საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელს, რომელსაც აქვს ზემოაღნიშნული რო-

მელიმე სახის ბინადრობის ნებართვა, უფლება აქვს, მიიღოს სხვა სახის ბინადრობის ნებართვა თუ 

იგი შესაბამისი სახის ბინადრობის ნებართვის გასაცემად დადგენილ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს.

შენიშვნა:
უცხოელი ვალდებულია, საქართველოში ბინადრო-

ბის ნებართვის მიღებიდან 1 თვის ვადაში ბინადრო-

ბის მოწმობის ასაღებად მიმართოს სააგენტოს ტერიტორიულ სამსა-

ხურს, იუსტიციის სახლის ფილიალს ან საზოგადოებრივ ცენტრს.

ბინადრობის ნებართვას გასცემს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო საჭირო დო-

კუმენტაციის სრულად წარდგენიდან 30 დღის ვადაში. თუმცა, მომსახურების მიღება  დაჩქარე-

ბულ ვადებშიც შესაძლებელია, რომლის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ 

ვებ-გვერდებზე: www.sda.gov.ge; www.psh.gov.ge. 

უცხოელზე, რომელმაც საქართველოში მიიღო ბინადრობის ნებართვა, სახელმწიფო სერვისე-

ბის განვითარების სააგენტო გასცემს ბინადრობის ელექტრონულ მოწმობას. ბინადრობის მოწ-

მობა არის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს საქართველოში 

მცხოვრები უცხოელის ვინაობას, მის მოქალაქეობასა და საცხოვრებელ ადგილს საქართველოს 

ტერიტორიაზე.
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ბინადრობის ნებართვის მოქმედება შეწყდება, თუ უცხოელი ბინადრობის ნებართვის მიღებიდან 

6 თვის ვადაში ბინადრობის მოწმობის ასაღებად არ  მიმართავს უფლებამოსილ ორგანოს.

ბინადრობის ნებართვისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ 

იხილოთ ვებ-გვერდებზე:  www.sda.gov.ge;  www.psh.gov.ge;  www.centri.gov.ge.

http://www.sda.gov.ge
http://www.psh.gov.ge
http://www.sda.gov.ge
http://www.psh.gov.ge
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უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსი ენიჭება სა-

ქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ხანგრძლივად ცხოვ-

რობს სხვა სახელმწიფოში; ან სხვა სახელმწიფოს მოქალა-

ქეს, რომელსაც აქვს საქართველოდან წარმომავლობა ან/და 

რომლის მშობლიური ენა მიეკუთვნება ქართველურ-კავკა-

სიურ ენებს.

უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მიღების 

უფლება ვრცელდება აღნიშნული სტატუსის მაძიებელი პირის 

ახლო ნათესავებზე (მეუღლე და შვილი). ასეთ შემთხვევაში 

მათზე არ ვრცელდება საქართველოდან წარმომავლობის 

ან/და მათი მშობლიური ენის ქართველურ-კავკასიური ენები-

სადმი კუთვნილების დადასტურების ვალდებულება.

უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მაძიებელი 

პირი განცხადებას პირადად ან წარმომადგენლის მეშვე-

ობით წარადგენს სახელმწიფო სერვისების განვითარების 

სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურში ან იუსტიციის სახლის 

ფილიალში. უცხოეთში მყოფ პირს შეუძლია განცხადება წარუდგინოს საზღვარგარეთ საქართ-

ველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას ან სახელმწიფო 

სერვისების განვითარების სააგენტოს დისტანციური მომსახურების სამსახურის მეშვეობით, ვებ-

გვერდიდან: http://sda.gov.ge/?page_id=5370

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუ-

სის მიღების შესახებ განცხადებას განიხილავს და შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს განცხადების 

მიღებიდან 80 დღის ვადაში. სტატუსის მინიჭების შემდეგ, დაინტერესებული პირის მოთხოვნის 

შემთხვევაში, გაიცემა უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუ-

მენტი – უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის მოწმობა.

შენიშვნა:
უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის მოწმობა 20 წლამ-

დე ასაკის პირზე გაიცემა 3 წლის ვადით, 20-დან 65 წლამდე 

ასაკის პირზე – 10 წლის ვადით, ხოლო 65 წელზე მეტი ასაკის პირზე – უვა-

დოდ. უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის მოწმობის მოქმედების ვადის 

გასვლის შემთხვევაში მფლობელს უფლება აქვს, ახალი მოწმობის გაცემის 

მოთხოვნით მიმართოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს.

თანამემამულის სტატუსი და მოწმობა



თანამემამულის სტატუსის მქონე სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე სარგებლობს შემდეგი პრივილე-

გიებით:

 • სპორტის შესაბამის სახეობაში საერთაშორისო ფედერაციის თანხმობის შემთხვევაში უფლე-

ბა აქვს, მონაწილეობა მიიღოს სპორტულ შეჯიბრებაში საქართველოს სახელით, ეროვნული 

ნაკრები გუნდის შემადგენლობაში;

 • თუ ის არის იმ სახელმწიფოს მოქალაქე, რომლის მოქალაქეებსაც საქართველოში შემოსას-

ვლელად ვიზა ესაჭიროებათ, უფლებამოსილია ვიზის გარეშე გადმოკვეთოს საქართველოს 

სახელმწიფო საზღვარი და იმყოფებოდეს საქართველოს ტერიტორიაზე არაუმეტეს 30 დღისა;

 • საქართველოს მოქალაქეობის საკითხზე განცხადების შეტანისას მომსახურების საფასურს იხ-

დის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული შეღავათიანი პირობებით;

 • უფლებამოსილია, კანონით დადგენილი წესით, სახელმწიფოს დაფინანსებით საქართვე-

ლოში მიიღოს ზოგადი და უმაღლესი განათლება;

 • საჯარო სამსახურში შეიძლება მიღებულ იქნას მხოლოდ შრომითი ხელშეკრულების საფუძ-

ველზე, თუ აკმაყოფილებს კანონით დადგენილ მოთხოვნებს; 

 • შესაძლებლობა აქვს, მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსე-

ბულ დიასპორისთვის განკუთვნილ სხვადასხვა მიზნობრივ პროგრამაში.

უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მოპოვებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დამა-

ტებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდებზე: 
www.sda.gov.ge; www.psh.gov.ge.
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მოქალაქეობის არმქონე პირი არის პირი, რომელსაც არც ერთი სახელმწიფო არ მიიჩნევს თა-

ვის მოქალაქედ საკუთარი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსს ადგენს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენ-

ტო. სტატუსის დადგენის მიზნით დაინტერესებულმა პირმა განცხადებით უნდა მიმართოს სააგენ-

ტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს, იუსტიციის სახლის ფილიალს ან საზოგადოებრივ 

ცენტრს. 

სტატუსის დადგენის შესახებ განცხადების წარდგენის უფლება აქვს 18 წელს მიღწეულ ქმედუნა-

რიან პირს. 18 წლამდე პირთა საკითხი განიხილება მათი კანონიერი წარმომადგენლის განცხა-

დების საფუძველზე. განცხადებას უნდა დაერთოს 2 ფოტოსურათი, უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული 

პირადობის დამადასტურებელი ან სამგზავრო დოკუმენტი და სხვა ნებისმიერი საბუთი, რომლი-

თაც შესაძლოა დადასტურდეს სტატუსის მაძიებლის მოქალაქეობის არქონის ფაქტი და მომსახუ-

რების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი. წარსადგენი დოკუმენტების არქონის 

შემთხვევაში, განცხადებაში უნდა მიეთითოს დოკუმენტის არქონის მიზეზი.

განცხადებაში უნდა აღინიშნოს სტატუსის მაძიებლის შემდეგი ძირითადი მონაცემები:

საიდენტიფიკაციო მონაცემები (სახელი, გვარი, ხოლო შეცვლის შემთხვევაში – შეცვლამდე არ-

სებული სახელი და გვარიც, წინა მოქალაქეობა, სქესი, დაბადების ადგილი და თარიღი, დედის 

ქორწინებამდელი და ქორწინების შემდგომი გვარი);

 • უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული პირადობის დამადასტურებელი ან სამგზავრო დოკუმენტის 

რეკვიზიტები (დოკუმენტის სახე და ნომერი, მოქმედების ვადა, გაცემის ადგილი და თარიღი, 

გამცემი ორგანო);

 • ოჯახური მდგომარეობა, ქორწინების თარიღი, შვილების მოქალაქეობა და დაბადების ად-

გილი, მეუღლის (ყოფილი მეუღლის) სახელი, გვარი და მოქალაქეობა;

 • ბინადრობის ქვეყნები და ამ ქვეყნებში ბინადრობის პერიოდი;

 • განათლება; 

 • სამუშაო ადგილი;

 • ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი.

საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფ პირს მოქალაქეობის არმქონე პირის სტა-

ტუსის დადგენის თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების განმავლობაში საქართველოში ყოფ-

ნის ვადა საპატიოდ  ეთვლება.

მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის მაძიებელზე სააგენტო 1 წლის ვადით გასცემს დრო-

ებით საიდენტიფიკაციო მოწმობას, რომელიც ავტომატურად უქმდება სტატუსის დადგენის ან 

დადგენაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას.

სტატუსის დადგენის შესახებ განცხადება განიხილება და გადაწყვეტილება მიიღება 6 თვის ვადა-

ში. სააგენტო უფლებამოსილია, სტატუსის დადგენის შესახებ საკითხის განხილვისა და გადა-

წყვეტისთვის მნიშვნელოვანი გარემოების დადგენისა და საჭირო დოკუმენტის/ინფორმაციის 

მოპოვების მიზნით განცხადების განხილვის ვადა გააგრძელოს არა უმეტეს 3 თვით.

მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსი და შესაბამისი დოკუმენტები



სტატუსის დადგენის შესახებ დადებითი გადაწყვეტილება 

ავტომატურად გულისხმობს მოქალაქეობის არმქონე პი-

რისთვის ბინადრობის ნებართვის მინიჭებას. 

ბინადრობის მოწმობის მიღების შემდეგ მოქალაქეობის 

არმქონე პირს უფლება აქვს, საქართველოდან გასვლის, 

საზღვარგარეთ გადაადგილებისა და საქართველოში შე-

მოსვლის მიზნით აიღოს სამგზავრო პასპორტი.

სამგზავრო პასპორტის მიღების მიზნით მოქალაქეობის 

არმქონე პირმა უნდა მიმართოს სახელმწიფო სერვი-

სების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსა-

ხურს, იუსტიციის სახლის ფილიალს ან საზოგადოებრივ 

ცენტრს. 

მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენისა და 

შესაბამისი დოკუმენტების გაცემის შესახებ დამატებითი 

ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდებზე:  www.sda.gov.ge;   

www.psh.gov.ge; www.centri.gov.ge.

საქართველოში მყოფი უცხოელი ვალდებულია, დატოვოს საქართველოს ტერიტორია კანონი-

ერად ყოფნის ვადის ამოწურვამდე.

თუ უცხოელი დადგენილ ვადაში ვერ ტოვებს საქართველოს ტერიტორიას, კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში შესაძლებელია, მას გადაუვადდეს საქართველოდან გასვლის 

ვალდებულება. საქართველოდან გასვლის ვალდებულების გადავადების თაობაზე უცხოელმა გან-

ცხადებით უნდა მიმართოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ნებისმიერ ტერი-

ტორიულ სამსახურს, იუსტიციის სახლის ფილიალს ან სახლიდან გაუსვლელად შეავსოს განაცხა-

დი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დისტანციური მომსახურების სამსახურის 

მეშვეობით, ვებ-გვერდიდან: http://sda.gov.ge/?page_id=8674.

საქართველოდან გასვლის ვალდებულების გადავადება შესაძლებელია:

 • თუ უცხოელს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში შეტანილი აქვს განცხადება 

საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მისაღებად ან საქართველოს მოქალაქეობის მოსა-

პოვებლად; 

 • ავადმყოფობის ან ორსულობის შემთხვევაში, როდესაც ექიმის დასკვნის მიხედვით, პირის 

უცხოელისთვის საქართველოდან გასვლის ვალდებულების გადავადება

28

http://www.sda.gov.ge
http://www.psh.gov.ge
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მგზავრობა საფრთხეს შეუქმნის მის ჯანმრთელობას. ასეთ შემთხვევაში მასთან შეიძლება 

დარჩნენ მისი ოჯახის წევრები და თანმხლები პირები;

 • საქართველოს საერთო სასამართლოში მიმდინარეობს საქმისწარმოება უცხოელის მონა-

წილეობით და საქართველოში მის ყოფნას არსებითი მნიშვნელობა აქვს მისი ინტერესების 

დასაცავად;

 • საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტისას უცხოელი იძულებული ხდება, გაჩერდეს საქარ-

თველოს ტერიტორიაზე 10 დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში; ასეთ შემთხვევაში იძულებით 

გაჩერებად ჩაითვლება:

 • ბუნებრივი მოვლენა, რომელიც აფერხებს მატარებლის, ავტოტრანსპორტის, გემის ან 

თვითმფრინავის მოძრაობას;

 • სატრანსპორტო საშუალების აუცილებელი რემონტი ან საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა;

 • ერთი სატრანსპორტო საშუალებიდან მეორეში გადაჯდომის შეფერხება;

 • სხვა შემთხვევა, როდესაც შეუძლებელია ერთი ადგილიდან მეორეზე შეუფერხებლად 

გადაადგილება;

 • საქართველოს სამინისტროს ან სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების კომპეტენტური პი-

რის მიმართვის საფუძველზე.

განსაკუთრებულ შემთხვევაში, დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე, უცხოელს საქართვე-

ლოდან გასვლის ვალდებულება შესაძლებელია გადაუვადდეს ერთჯერადად, 3 თვემდე ვადით. 

მოთხოვნის დასაბუთებაში უნდა ფიგურირებდეს იგივე მიზანი, რის გამოც მას თავდაპირველად 

მიეცა საქართველოში ყოფნის ნებართვა.

შენიშვნა:
უცხოელს, რომელსაც სააგენტოში შეტანილი აქვს 

განცხადება საქართველოში ბინადრობის ნებართ-

ვის მისაღებად ან საქართველოს მოქალაქეობის მოსაპოვებლად, სა-

ქართველოდან გასვლის ვალდებულების გადავადების შესახებ სააგენ-

ტოს უნდა მიმართოს მისი ლეგალურად ყოფნის ვადის ამოწურვამდე 

7 კალენდარული დღით ადრე. ასეთ შემთხვევაში მას საქართველო-

დან გასვლის ვალდებულება შესაძლებელია გადაუვადდეს ერთჯერა-

დად,  3 თვემდე ვადით.

უცხოელისთვის საქართველოდან გასვლის ვალდებულების გადავადების შესახებ გადა-

წყვეტილებას იღებს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო შესაბამისი განცხადების 

წარდგენიდან 3 კალენდარული დღის ვადაში.
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უცხო ელ ის სა ქარ თვე ლო დან გა ძე ვე ბა

უცხო ელი შე იძ ლე ბა გა ძე ვე ბულ იქ ნეს სა ქარ თვე ლო დან, თუ:

1) იგი კა ნო ნი ერი სა ფუძ ვლის გა რე შე შე მო ვი და სა ქარ თვე ლო ში;

2) აღ არ არ სე ბობს სა ქარ თვე ლო ში მი სი შემ დგო მი ყოფ ნის კა ნო ნი ერი სა ფუძ ვე ლი;

3) სა ქარ თვე ლო ში მი სი ყოფ ნა ეწ ინა აღ მდე გე ბა სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო უს აფ რთხო ებ ას ან/

და სა ზო გა დო ებ რივ წეს რიგს;

4) მი სი სა ქარ თვე ლო დან გა ძე ვე ბა აუც ილ ებ ელია სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ისა და სა ქარ თვე ლო ში 

კა ნო ნი ერი სა ფუძ ვლით მყო ფი სხვა პი რე ბის ჯან მრთე ლო ბის, უფ ლე ბე ბი სა და კა ნო ნი ერი 

ინ ტე რე სე ბის დაც ვის მიზ ნით;

5)  იგი სის ტე მა ტუ რად არ ღვევს სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბას;

6) მან სა ქარ თვე ლო ში შე მოს ვლის ან ყოფ ნის კა ნო ნი ერი სა ფუძ ვე ლი ყალ ბი ან იურ იდი ული 

ძა ლის არ მქო ნე დო კუ მენ ტის წარ დგე ნით მო იპ ოვა;

7) მას გან ზრახ ჩა დე ნი ლი და ნა შა ულ ის ათ ვის მის ჯი ლი აქ ვს 1 წელ ზე მე ტი ვა დით თა ვი სუფ ლე ბის 

აღ კვე თა − სას ჯე ლის მოხ დის შემ დეგ;

8) მას შე ფარ დე ბუ ლი აქ ვს არ ას აპ ატ იმ რო სას ჯე ლი – სას ჯე ლის მოხ დამ დე, ან და ნიშ ნუ ლი აქ ვს 

პი რო ბი თი მსჯავ რი – გა მო საც დე ლი ვა დის გას ვლამ დე.

შენიშვნა:
1 და 2 პუნქტებით განსაზღვრული საფუძვლებით უცხოელის 

საქართველოდან გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილებებს 

იღებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი ორგა-

ნო, ხოლო 3–8 პუნქტებით განსაზღვრული საფუძვლებით – სასამართლო.

სა ქარ თვე ლო ში მყოფ უცხო ელს სა ქარ თვე ლო დან გა ძე ვე ბის თა ობ აზე გა დაწყვე ტი ლე ბით ეძ ლე ვა 

გო ნივ რუ ლი ვა და – 10-დან 30 კა ლენ და რულ დღემ დე, რომ ლის გან მავ ლო ბა შიც მან სა ქარ თვე ლოს 

სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ იდ ან ხარ ჯე ბის გა ღე ბის გა რე შე უნ და და ტო ვოს სა ქარ თვე ლო. ხო ლო 

თუ უცხო ელი აღ ნიშ ნულ ვა და ში არ და ტო ვებს ქვე ყა ნას, გა ძე ვე ბის თა ობ აზე გა დაწყვე ტი ლე ბა 

აღ სრულ დე ბა მის მი ერ სა ქარ თვე ლოს ნე ბა ყოფ ლო ბით და ტო ვე ბის ვა დის ამ ოწ ურ ვი დან 15 

სა მუ შაო დღის გან მავ ლო ბა ში.

უცხოელი, რომელსაც ამოეწურა საქართველოში კანონიერად ყოფნის ვადა და ნებაყოფლობით 

ტოვებს ქვეყანას, ვალდებულია, საქართველოდან გასვლამდე ან გასვლის შემდეგ გადაიხადოს სა-

ქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ჯარიმა (ჯარიმის ოდენობა კანონიერად ყოფნის 

ვადის ამოწურვიდან 3 თვის განმავლობაში არის 180 ლარი, ხოლო 3 თვეზე მეტხანს ყოფნისას 

– 360 ლარი). ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში უცხოელზე არ გაიცემა საქართველოს ვიზა 

და მას უარი ეთქმება საქართველოში შემოსვლაზე, ვიდრე იგი არ გადაიხდის აღნიშნულ ჯარი-

მას. უცხოელს, რომლის მიმართაც განხორციელდა გაძევების იძულებით აღსრულება, ჯარიმის 

დაკისრებათან ერთად, აეკრძალება საქართველოში შემოსვლა 2- დან 5 წლამდე ვადით.   
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საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვება

საქართველოს მოქალაქეობა არის პირის სამართლებრივი კავშირი საქართველოსთან. კონს-

ტიტუციით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევის გარდა, საქართველოს მოქალაქე არ 

შეიძლება იმავდროულად იყოს სხვა ქვეყნის მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვება 

ხდება დაბადებით ან ნატურალიზაციით. 

საქართველოს მოქალაქეობის დადგენა

საქართველოს მოქალაქედ ჩაითვლება:

 • პირი, რომლის დაბადების მომენტისათვის მისი ერთ-ერთი მშობელი საქართველოს მოქა-

ლაქეა;

 • საქართველოს ტერიტორიაზე ექსტრაკორპორული განაყოფიერების შედეგად (სუროგა-

ციით) დაბადებული პირი, თუ მისი არცერთი მშობლის მოქალაქეობის ქვეყანა მას საკუთარ 

მოქალაქედ არ მიიჩნევს;

 • საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირთა შვილი, რომელიც საქართ-

ველოს ტერიტორიაზე დაიბადა;

 • საქართველოს ტერიტორიაზე დაბადებული პირი, რომლის ერთ-ერთი მშობელი საქართ-

ველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირია, ხოლო მეორე მშობელი უცნობია.

არასრულწლოვანი პირი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს და რომლის ორივე მშობელი 

უცნობია, საქართველოს მოქალაქედ მიიჩნევა, ვიდრე საწინააღმდეგო არ დადგინდება.

გარდა ზემოაღნიშნული პირებისა, საქართველოს მოქალაქეებად მიიჩნევიან:

1. 1975 წლის 31 მარტამდე დაბადებული პირები, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობდნენ 

ჯამში არანაკლებ 5 წლის განმავლობაში, 1993 წლის 31 მარტისთვის იმყოფებოდნენ საქართ-

ველოს ტერიტორიაზე და რომლებსაც არ მიუღიათ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა;

2. 1975 წლის 31 მარტის შემდეგ დაბადებული პირები, რომლებიც 1993 წლის 31 მარტისთვის 

ცხოვრობდნენ საქართველოში და რომლებსაც არ მიუღიათ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა;

3. საქართველოს ტერიტორიაზე დაბადებული პირები, რომლებმაც 1991 წლის 21 დეკემბრის 

შემდეგ დატოვეს საქართველოს ტერიტორია და ამდენად, ვერ აკმაყოფილებენ 1-ელ და 2-ე 

პუნქტების მოთხოვნებს, თუ მათ არ მიუღიათ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა.

საქართველოს ტერიტორიაზე დაბადებულ პირს, რომელსაც ზემოაღნიშნული პირობებით არ 



უდგინდება საქართველოს მოქალაქეობა უფლება აქვს, საქართველოს მოქალაქეობა მიიღოს 

სპეციალური წესით, თუ მან დადგენილ ფარგლებში იცის სახელმწიფო ენა, საქართველოს ის-

ტორია და სამართლის ძირითადი საფუძვლები. 

დაინტერესებული პირი განცხადებას საქართველოს მოქალაქეობის დადგენის თაობაზე პირა-

დად ან  უფლებამოსილი წარმომადგენლის მეშვეობით წარადგენს სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურში, იუსტიციის სახლის ფილიალში ან საზოგა-

დოებრივ ცენტრში; ხოლო საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრები პირი – საზღვარგარეთ 

საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო დაწესებულებაში.

საქართველოს მოქალაქეობის დადგენაზე განცხადების გაკეთება ასევე შესაძლებელია სახლიდან 

გაუსვლელად, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დისტანციური მომსახურების 

სამსახურის მეშვეობით: http://sda.gov.ge/?page_id=8666

საქართველოს მოქალაქეობის დადგენა ხდება: 

 • საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემისას;

 • დაბადების რეგისტრაციისას;

 • საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით პირის რეგისტრაციისას;

 • საქართველოს მოქალაქეობის დადგენის შესახებ დასკვნის მოთხოვნისას.

დასკვნას საქართველოს მოქალაქეობის დადგენის შესახებ გასცემს სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო.

საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვება ნატურალიზაციით

ნატურალიზაციის გზით საქართველოს 

მოქალაქეობის მოპოვება ხორციელდება 

საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საქარ-

თველოს მოქალაქეობის მინიჭებით, რაც 

დასტურდება პრეზიდენტის შესაბამისი 

ბრძანებულებით.

საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების 

სახეებია: 

 • საქართველოს მოქალაქეობის ჩვეულებრივი წესით მინიჭება;

 • საქართველოს მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მინიჭება;
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 • საქართველოს მოქალაქეობის საგამონაკლისო წესით მინიჭება;

 • საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის წესით მინიჭება.

ჩვეულებრივი წესით საქართველოს მოქალაქეობა მიენიჭება სრულწლოვან პირს, თუ იგი აკმაყო-

ფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:

1. საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ განცხადების წარდგენის დღემდე ბოლო 5 

წლის განმავლობაში კანონიერად და უწყვეტად ცხოვრობდა საქართველოში (საქართველოს 

ტერიტორიაზე კანონიერ საფუძველზე უწყვეტად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტია 

საქართველოს ვიზა, ბინადრობის ნებართვა ან მოწმობა, საქართველოს სახელმწიფო საზღ-

ვრის გადმოკვეთის დამადასტურებელი თარიღ-დამღა);

2. დადგენილ ფარგლებში ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას (ცოდნის შემოწმება ხდე-

ბა სპეციალურ კომისიაზე ტესტირების მეშვეობით);

3. დადგენილ ფარგლებში იცის საქართველოს ისტორია და სამართლის ძირითადი საფუძვ-

ლები (ცოდნის შემოწმება ხდება სპეციალურ კომისიაზე ტესტირების მეშვეობით); 

4. საქართველოში მუშაობს, ან/და საქართველოში აქვს უძრავი ქონება, ან საქართველოს ტე-

რიტორიაზე ახორციელებს სამეწარმეო საქმიანობას, ან საქართველოს საწარმოში ფლობს 

წილს ან აქციებს.

საქართველოს მოქალაქეობის ჩვეულებრივი წესით მინიჭებისას მე-2 და მე-3 პუნქტის  მოთხოვ-

ნები არ ვრცელდება იმ პირებზე, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო შეუძლებე-

ლია შემოწმდეს, აკმაყოფილებს თუ არა იგი აღნიშნული პუნქტების მოთხოვნებს. მე-4 პუნქტის 

მოთხოვნა არ ვრცელდება ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირისთვის საქართველოს მოქალაქე-

ობის ჩვეულებრივი წესით მინიჭებისას.

საქართველოს ტერიტორიაზე დაბადებულ ლტოლვილის სტატუსის მქონე ან საქართველოში 

სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე არასრულწლოვან პირს, რომელიც საქართველოში 5 

წლის განმავლობაში ცხოვრობს, საქართველოს მოქალაქეობა ჩვეულებრივი წესით მიენიჭება.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეს უფლება აქვს, მიმართოს უფლებამოსილ ორგანოს საქართველოს მო-

ქალაქეობის ჩვეულებრივი წესით მინიჭების მოთხოვნით. უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის საქარ-

თველოს მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება ძალაში 

შედის საქართველოს კომპეტენტური ორგანოების მიერ ამ პირის სხვა ქვეყნის მოქალაქეობიდან 

გასვლის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიღებისთანავე.

გამარტივებული წესით საქართველოს მოქალაქეობა მიენიჭება საქართველოს მოქალაქეზე და-

ქორწინებულ  პირს, რომელიც საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ განცხადების 

წარდგენის დღემდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად ცხოვრობს საქართველოში. ზე-
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მოაღნიშნულ პირობასთან ერთად, მას მოეთხოვება საქართველოს სახელმწიფო ენის, საქარ-

თველოს ისტორიისა და სამართლის ძირითადი საფუძვლების დადგენილ ფარგლებში ცოდნა.

საგამონაკლისო წესით საქართველოს მოქალაქეობა საქართველოს კონსტიტუციით გათვალის-

წინებულ შემთხვევაში შეიძლება მიენიჭოს სხვა ქვეყნის მოქალაქეს, რომელსაც საქართველოს 

წინაშე განსაკუთრებული დამსახურება აქვს ან რომლისთვისაც საქართველოს მოქალაქეობის 

მინიჭება სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარეობს.

საგამონაკლისო წესით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭებისას საქართველოს კონსტიტუ-

ციით განსაზღვრულ პირობებს ადგენს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მოქა-

ლაქეობის საკითხთა კომისია. პირობების დადგენის მიზნით კომისია უფლებამოსილია, აღნიშ-

ნული პირი მოიწვიოს გასაუბრებაზე.

აღდგენის წესით საქართველოს მოქალაქეობა მიენიჭება პირს, რომელსაც საქართველოს მოქა-

ლაქეობა შეუწყდა:

1. არამართლზომიერად;

2. საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლით;

3. მშობლის/მშობლების არჩევნის შედეგად.

აღდგენის წესით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭებისთვის დაინტერესებული პირი დადგე-

ნილ ფარგლებში უნდა ფლობდეს საქართველოს სახელმწიფო ენას.

აღდგენის წესით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭებისას პირს არ მოეთხოვება დადგენილ 

ფარგლებში სახელმწიფო ენის ცოდნა, თუ მას საქართველოს მოქალაქეობა არამართლზომი-

ერად შეუწყდა. აღნიშნული მოთხოვნა, იმ პირის მიმართ, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარე-

ობის გამო შეუძლებელია შემოწმდეს, აკმაყოფილებს თუ არა იგი აღნიშნულ მოთხოვნას.

დაინტერესებული პირი განცხადებას საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე პირა-

დად ან  უფლებამოსილი წარმომადგენლის მეშვეობით წარადგენს სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურში, იუსტიციის სახლის ფილიალში ან საზო-

გადოებრივ ცენტრში, ხოლო საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრები პირი – საზღვარ-

გარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო დაწესებულებაში 

ან სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დისტანციური მომსახურების სამსახურის 

მეშვეობით, ვებ-გვერდიდან: http://sda.gov.ge/?page_id=5339

სხვა ქვეყნის მოქალაქისთვის აღდგენის წესით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ 

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება ძალაში შედის საქართველოს კომპეტენტური ორგა-

ნოების მიერ ამ პირის სხვა ქვეყნის მოქალაქეობიდან გასვლის დამადასტურებელი დოკუმენტის 

მიღებისთანავე.



35

საქართველოს მოქალაქეობის ნატურალიზაციით მოპოვებაზე განცხადების განხილვისა და გადა-

წყვეტილების მიღების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 3 თვეს.

საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ განცხადებაზე უარყოფითი გადაწყვეტილების 

მიღების შემთხვევაში პირს უფლება აქვს, 6 თვის შემდეგ იმავე საფუძვლით კიდევ ერთხელ მი-

მართოს უფლებამოსილ ორგანოს.

მოქალაქეობის მოპოვებისა და შესაბამისი დოკუმენტების გაცემის შესახებ დამატებითი ინფორ-

მაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდებზე: www.sda.gov.ge; www.psh.gov.ge; www.centri.gov.ge.



36

საქართველოში თავშესაფრის მიღების საკითხებს არეგუ-

ლირებს საქართველოს კანონი “საერთაშორისო დაცვის 

შესახებ”. კანონის მიხედვით საქართველოში არსებობს 

საერთაშორისო დაცვის შემდეგი ფორმები:

 • ლტოლვილის სტატუსი; 

 • ჰუმანიტარული სტატუსი; 

 • დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის სტატუსი.

ზემოაღნიშნული სტატუსების მინიჭების საკითხს განიხი-

ლავს და გადაწყვეტილებას იღებს  საქართველოს ოკუპირე-

ბული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირ-

თა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო1.

ლტოლვილის სტატუსი ენიჭება უცხოელს ან მოქალაქეობის 

არმქონე პირს, რომელიც იმყოფება წარმოშობის ქვეყნის 

გარეთ, აქვს საფუძვლიანი შიში, რომ იგი შეიძლება გახდეს დევნის მსხვერპლი რასის, რელიგიის, 

ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური შეხედულების 

გამო, და არ შეუძლია ან არ სურს, შიშიდან გამომდინარე, დაბრუნდეს თავის წარმოშობის ქვეყა-

ნაში ან ისარგებლოს ამ ქვეყნის მფარველობით.

ჰუმანიტარული სტატუსი ენიჭება უცხოელს ან მოქალაქეობის არმქონე პირს, რომელიც ვერ აკმა-

ყოფილებს ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებისთვის განსაზღვრულ ზემოთხსენებულ პირობებს, 

მაგრამ არსებობს რეალური რისკი, რომ წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნებისას იგი სერიოზუ-

ლი ზიანის საფრთხის წინაშე დადგება. საქართველოს კანონმდებლობით სერიოზულ ზიანად 

მიიჩნევა:

 • პირის მიმართ სასიკვდილო განაჩენი ან მისი სიკვდილით დასჯის საფრთხე; 

 • წარმოშობის ქვეყანაში პირის წამება, მის მიმართ არაადამიანური და ღირსების შემლახავი 

მოპყრობა ან სასჯელი; 

 • პირის სიცოცხლისთვის სერიოზული ინდივიდუალური საფრთხე განურჩეველი ძალადობის, 

საერთაშორისო ან შიდა შეიარაღებული კონფლიქტის ან ადამიანის უფლებების მასობრივი 

დარღვევის გამო.

დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის სტატუსის მინიჭება - საქართველოს ოკუპირებული ტერი-

ტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 

არეგისტრირებს მასობრივად შემოსულ პირებს და იღებს გადაწყვეტილებას, მიანიჭოს დროები-

1 სამინისტროს საკონტაქტო ინფორმაცია წარმოდგენილია მე-40 გვერდზე.

საერთაშორისო დაცვა საქართველოში
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თი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის სტატუსი ისეთ პირებს, რომლებიც საერთაშორისო დაცვას საჭი-

როებენ და არ შეუძლიათ საკუთარ წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება განურჩეველი ძალადო-

ბის, აგრესიის, საერთაშორისო ან შიდა შეიარაღებული კონფლიქტის ან ადამიანის უფლებების 

მასობრივი დარღვევის გამო.

საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნა არის უცხოელის ან მოქალაქეობის არმქონე პირის მიერ 

საქართველოში საერთაშორისო დაცვის მიღების ნების გამოხატვა პირდაპირ ან არაპირდაპირ, 

ზეპირად ან წერილობით.

უცხოელს ან მოქალაქეობის არმქონე პირს უფლება აქვს, მოითხოვოს საერთაშორისო დაცვა 

როგორც საქართველოში შემოსვლისას საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, ისე საქართ-

ველოს ტერიტორიაზე ყოფნისას.

საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონოდ შემოსვლის ან ყოფნის შემთხვევაში უცხოელმა ან მო-

ქალაქეობის არმქონე პირმა საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნით დაუყოვნებლივ უნდა მიმარ-

თოს ნებისმიერ სახელმწიფო უწყებას.

საერთაშორისო დაცვაზე განცხადება უნდა მომზადდეს წერილობით, საჭიროების შემთხვევაში – 

სათანადო თარჯიმნის დახმარებით. სამინისტროსთვის წარდგენილი საერთაშორისო დაცვაზე 

განცხადება დაუყოვნებლივ რეგისტრირდება და გაიცემა თავშესაფრის მაძიებლის ცნობა.

თავშესაფრის მაძიებელმა უნდა წარადგინოს საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნის დასაბუთე-

ბისათვის საჭირო ყველა ინფორმაცია (მათ შორის, წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაცია) 

და მტკიცებულება და მათი შეფასების პროცესში უნდა ითანამშრომლოს უფლებამოსილ თანამ-

დებობის პირთან. თავშესაფრის მაძიებელი აგრეთვე ვალდებულია სარწმუნოდ განმარტოს ინ-

ფორმაციისა და მტკიცებულების წარუდგენლობის ან არარსებობის მიზეზი.

საქართველოში საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნაზე განაცხადების განხილვა სათანადო პრო-

ცედურების და რეგულაციების დაცვით მიმდინარეობს. შესაბამისად, თუ ვერ დადგინდა „ლტოლ-

ვილთა სტატუსის შესახებ“ გაერო-ს 1951 წლის კონვენციით და „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ 

კანონით გათვალისწინებული საერთაშორისო დაცვის სტატუსის მიღების პირობები, განმცხადე-

ბელს უარი ეთქმევა ასეთი სტატუსზე. უარის თქმის საფუძველი ასევე შეიძლება იყოს, როდესაც 

პირის მიმართ არსებობს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ იგი საფრთხეს შეუქმნის 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებას, ტერიტორიულ მთლიანობას ან საზოგადოებრივ 

წესრიგს ან თუ იგი მსჯავრდებულია საქართველოში განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენი-

სათვის.

თავშესაფრის მაძიებლად რეგისტრირებულ პირზე გაიცემა დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწ-

მობა 1 წლის ვადით. ამ დოკუმენტის საფუძველზე თავშესაფრის მაძიებელი ისარგებლებს კანონ-

მდებლობით გათვალისწინებული სხვადასხვა უფლებებით.



38

შენიშვნა:
ლტოლვილი ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირი 

ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კონსტიტუცია და 

საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული 

აქტები, პატივი სცეს ადგილობრივ კულტურას, ტრადიციებსა და ჩვევებს; 

იგი ასევე ვალდებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სა-

მინისტროს აცნობოს ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამარ-

თის ან/და სხვა საკონტაქტო ინფორმაციის შეცვლის შესახებ;

საერთაშორისო დაცვაზე განცხადება ჩვეულებრივი წესით განიხილება მისი რეგისტრაციიდან 6 

თვის ვადაში. ეს ვადა შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 9 თვით.

საერთაშორისო დაცვის სტატუსის მინიჭების შემდეგ პირზე გაიცემა დროებითი ბინადრობის 

მოწმობა. ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირზე, ასევე გაიცემა „ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ” 
გაერო-ს 1951 წლის კონვენციით განსაზღვრული სამგზავრო დოკუმენტი, ხოლო ჰუმანიტარული 

სტატუსის მქონე პირზე სამგზავრო პასპორტი. დროებითი ბინადრობის მოწმობის ან სამგზავ-

რო დოკუმენტის/პასპორტის მიღების მოთხოვნით საერთაშორისო დაცვის მქონე პირმა უნდა 

მიმართოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურს, იუსტი-

ციის სახლის ფილიალს ან საზოგადოებრივ ცენტრს. 

ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე ბინადრობის მოწმობა უფასოდ გაიცემა ჰუმანიტარული 

სტატუსის მოქმედების ვადით, ხოლო ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირზე – 3 წლის ვადით.

ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე სამგზავრო დოკუმენტი/პასპორტი გა-

იცემა 10 სამუშაო დღის ვადაში უფასოდ. ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირზე დოკუმენტი გაიცე-

მა 2 წლის მოქმედების ვადით, ხოლო ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე 1 წლამდე ვადით.

შენიშვნა:
თავშესაფრის მაძიებელი ან საერთაშორისო დაცვის 

მქონე პირი არ უნდა იქნეს დაბრუნებული ან გაძევებუ-

ლი იმ ქვეყნის საზღვარზე, სადაც მის სიცოცხლეს ან თავისუფლებას მისი 

რასის, რელიგიის, ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი 

კუთვნილების ან პოლიტიკური შეხედულების გამო საფრთხე შეექმნება.
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2010 წლის 13 ოქ ტომ ბერს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ შე იქ მნა მიგ რა ცი ის სა კითხთა სამ-

თავ რო ბო კო მი სია. იგი არ ის მთავ რო ბის სა თათ ბი რო ორ გა ნო, რო მე ლიც მსჯე ლობს და გა-

დაწყვე ტი ლე ბებს იღ ებს მიგ რა ცი ის მარ თვას თან და კავ ში რე ბულ სხვა დას ხვა აქ ტუ ალ ურ სა კითხზე. 

კო მი სი ას, რო მე ლიც აერ თი ან ებს 12 სა ხელ მწი ფო უწყე ბას, თავ მჯდო მა რე ობს იუს ტი ცი ის სა მი-

ნის ტრო, ხო ლო თა ნა თავ მჯდო მა რეა ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრო.

თა ვი სი არ სე ბო ბის მან ძილ ზე კო მი სია იქ ცა მიგ რა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის გან ხილ-

ვის მთა ვარ პლატ ფორ მად და სხვა დას ხვა უწყე ბა ში გა და ნა წი ლე ბუ ლი კომ პე ტენ ცი ებ ის კო ორ-

დი ნი რე ბის ეფ ექ ტი ან ინ სტრუ მენ ტად. და მა ტე ბი თი ექ სპერ ტი ზით უზ რუნ ველ ყო ფი სა და თა ნამ-

შრომ ლო ბის ფორ მა ტის გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით, კო მი სი აში სა კონ სულ ტა ციო სტა ტუ სი 

მი ენ იჭა მიგ რა ცი ის სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე სა ერ თა შო რი სო და არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს, 

რომ ლე ბიც აქ ტი ურ ად თა ნამ შრომ ლო ბენ კო მი სი ასთან.

კო მი სი ას ან ალ იტ იკ ურ სა და ად მი ნის ტრა ცი ულ მხარ და ჭე რას უწ ევს სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის 

გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტო ში ევ რო კავ ში რის რე კო მენ და ცი ითა და მხარ და ჭე რით მოქ მე დი სამ დივ ნო.

მიგ რა ცი ის სა კითხთა სამ თავ რო ბო კო მი სი ისა და მი სი სამ დივ ნოს საქ მი ან ობ ის შე სა ხებ და მა-

ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია შე გიძ ლი ათ იხ ილ ოთ კო მი სი ის ვებ- გვერ დზე: www.migration.commission.ge.

ლტოლვილს ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირს უფლება აქვს:

 • აირჩიოს საცხოვრებელი ადგილი და საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილდეს თავი-

სუფლად;

 • მიიღოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყოველთვიური შემწეობა;

 • იმოგზაუროს სხვა ქვეყანაში, გარდა წარმოშობის ქვეყნისა და იმ ქვეყნისა, სადაც მისი და მისი 

ოჯახის წევრების ყოფნა უსაფრთხოდ არ ითვლება;

 • საქართველოს მოქალაქის მსგავსად ისარგებლოს სკოლამდელი და ზოგადი განათლების 

უფლებით, სახელმწიფო ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური პროგრამებით (გარდა 

გამონაკლისი შემთხვევებისა), აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წე-

სით ისარგებლოს პროფესიული და უმაღლესი განათლების უფლებით;

 • საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე განცხადებით მიმართოს უფლებამოსილ 

ორგანოს;

 • საქართველოს მოქალაქის მსგავსად ისარგებლოს შრომის უფლებით, კერძოდ, დასაქმდეს 

დამოუკიდებლად ან სხვა დამსაქმებლის მეშვეობით.

საერთაშორისო დაცვის მიღებისა და შესაბამისი დოკუმენტების გაცემის შესახებ დამატებითი ინ-

ფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდებზე: www.mra.gov.ge; www.sda.gov.ge; www.centri.gov.ge;  
www.psh.gov.ge.

მიგ რა ცი ის მარ თვა სა ქარ თვე ლო ში 

მიგ რა ცი ის სა კითხთა სამ თავ რო ბო კო მი სია

http://www.migration.commission.ge
http://www.mra.gov.ge
http://www.sda.gov.ge
http://www.centri.gov.ge
http://www.psh.gov.ge
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კო მი სი ის წევ რი სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბი (ან ბა ნის მი ხედ ვით)

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
მის: 0102 ქ. თბი ლი სი, დი მიტ რი უზ ნა ძის ქ. #52
ტე ლ: +995 322 200 220 
ელ-ფოსტა: pr@mes.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.mes.gov.ge

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 
ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი
მის: 0134 ქ. თბი ლი სი, ინ გო როყ ვას ქ. #7  
ტელ/ფაქ სი: +995 322 932 867
ელ-ფოსტა: office@eu-nato.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.eu-nato.gov.ge

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო
მის: 0108 ქ, თბილისი, ჭოველიძის ქ. –10ა 
ტე ლ:+995 322 991 111  
ელ-ფოსტა:  ministry@economy.ge
ვებ-გვერდი: www.economy.ge

იუსტიციის სამინისტრო
მის: 0114  ქ. თბი ლი სი, გორ გას ლის ქ. #24ა
ტე ლ:  +995 322 405 087
ელ-ფოსტა: press-center@justice.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.justice.gov.ge

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტრო
მის: 0177 ქ.თბი ლი სი, თა მა რაშ ვი ლის ქ. #15ა 
ტე ლ:+995 322 311 598
ელ-ფოსტა: info@mra.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.mra.gov.ge

რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
მის: 0160  ქ. თბი ლი სი, ალ.ყაზ ბე გის ქ. #12
ტე ლ: +995 322 510 710
ელ-ფოსტა: press@mrdi.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.mrdi.gov.ge

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
მის: 0186 ქ. თბილისი, ვ.ფშაველას გამზირი #72 
ტელ: +995 322 412 048
ფაქსი: +995 322 412 023
ელ-ფოსტა:info@ssg.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.ssg.gov.ge

საგარეო საქმეთა სამინისტრო
მის: 0118  ქ. თბი ლი სი, შ. ჩი ტა ძის ქ. #4
ტე ლ: +995 322 945 005
ელ-ფოსტა: inform@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.mfa.gov.ge

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
მის: 0180  ქ. თბი ლი სი, ცოტ ნე და დი ან ის ქ. #30
ტე ლ: +995 322 367 210, დამ. 110
ელ-ფოსტა: info@geostat.ge
ვებ-გვერდი: www.geostat.ge

ფინანსთა სამინისტრო
მის: 0114 ქ.თბი ლი სი. გორ გას ლის ქ. #16
ტე ლ: +995 322 261 330
ელ-ფოსტა: info@mof.ge
ვებ-გვერდი: www.mof.gov.ge

შინაგან საქმეთა სამინისტრო
მის: 0114  ქ.თბი ლი სი,  გ. გუ ლუ ას ქ. #10
ტე ლ:  +995 322 411 158 
ელ-ფოსტა: miapr@mia.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.police.ge

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტრო
მის: 0119 ქ. თბი ლი სი, აკ. წე რეთ ლის გამზ. #144
ტე ლ: +995 322 510 012 
ელ-ფოსტა: info@moh.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.moh.gov.ge

http://www.mes.gov.ge/
mailto:pr@mes.gov.ge
http://www.mes.gov.ge
http://www.eu-nato.gov.ge/
http://www.eu-nato.gov.ge/
http://www.eu-nato.gov.ge/
mailto:office@eu-nato.gov.ge
http://www.eu-nato.gov.ge
http://www.economy.gov.ge/
http://www.economy.gov.ge/
mailto:ministry@economy.ge
http://www.economy.ge
http://www.justice.gov.ge/
mailto:press-center@justice.gov.ge
http://www.justice.gov.ge
http://mra.gov.ge/main/GEO#index/1
http://mra.gov.ge/main/GEO#index/1
http://mra.gov.ge/main/GEO#index/1
mailto:info@mra.gov.ge
http://www.mra.gov.ge
http://www.mrdi.gov.ge/
http://www.mrdi.gov.ge/
http://www.mrdi.gov.ge
http://www.mfa.gov.ge/
mailto:inform@mfa.gov.ge
http://www.mfa.gov.ge
http://www.geostat.ge/
mailto:info@geostat.ge
http://www.geostat.ge
http://www.mof.ge/
mailto:info@mof.ge
http://www.mof.gov.ge
http://www.police.ge/index.php?m=2
mailto:miapr@mia.gov.ge
http://www.police.ge
http://www.moh.gov.ge/
http://www.moh.gov.ge/
mailto:info@moh.gov.ge
http://www.moh.gov.ge
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სა კონ სულ ტა ციო სტა ტუ სის მქო ნე  ორ გა ნი ზა ცი ები (ან ბა ნის მი ხედ ვით)

გაერო-ს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
მის: 0160 ქ. თბი ლი სი, ალ. ყაზ ბე გის გამ ზ. #2ა
ტელ: +995 322 386 202
ელ-ფოსტა: geotb@unhcr.org
ვებ-გვერდი: www.unhcr.org

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 
საზოგადოება
მის: 0105 ქ. თბი ლი სი, გრი ბო ედ ოვ ის ქ. #31
ტელ: +995 322 201 800
ელ-ფოსტა: migration-georgia@cimonline.de
ვებ-გვერდი: http://migration-georgia.alumniportal.com/
project-components/return-to-georgia.html

ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში
მის: 0102 ქ. თბი ლი სი, ნი ნო ჩხე იძ ის ქ. #38
ტელ: +995 322 943 763/ +995 322 943 769 
ელ-ფოსტა: Delegation-Georgia@eeas.europa.eu 
ვებ-გვერდი: http://eeas.europa.eu/delegations/georgia

ლტოლვილთა დანიის საბჭო
მის: 0179 ქ. თბილისი, ნ.რამიშვილის ქ. #5
ტელ: +995 322 232 437 
ელ-ფოსტა: drc@drc-sc.org 
ვებ-გვერდი: http://drc.dk/relief-work/where-we-work/cau-
casus/georgia/

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
მის: 0162 ქ. თბი ლი სი, თენ გიზ აბ ულ აძ ის ქ. #19
ტელ: +995 322 252 216 
ელ-ფოსტა: iomtbilisi@iom.int 
ვებ-გვერდი: 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 
ელ-ფოსტა: enigma@icmpd.org 
ვებ-გვერდი: www.enigmma.ge 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია
მის: Switzerland, CH-1211 Geneve 22, №4 route des 
Morillons
ტელ: +41 227 996 111 
ელ-ფოსტა: ilo@ilo.org 
ვებ-გვერდი: www.ilo.org 

ინოვაციების და რეფორმების ცენტრი
მის: 0160 ქ. თბი ლი სი, სა ბურ თა ლოს ქ. #32
ტელ: +995 322 552 001/+995 322 552 002 
ელ-ფოსტა: info@irc.ge 
ვებ-გვერდი: www.irc.ge 

მიგ რა ცი ის ცენ ტრი
მის: 0114 ქ. თბი ლი სი, ბერ ძნის ჩი ხი #25
ტელ: +995 599 961 606
ელ-ფოსტა: migration-center@hotmail.com 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 
ასოციაცია
მის: 0102 ქ. თბი ლი სი, ჯან სუღ კა ხი ძის ქ. #15
ტელ: +995 322 936 101/ +995 322 952 353
ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge 
ვებ-გვერდი: www.gyla.ge

იურ იდი ული კონ სულ ტა ცია
მის: 0102 ქ. თბი ლი სი, უზ ნა ძის ქ. #101
ტელ: +995 322 995 076 

საქართველოს გაერო-ს ასოციაცია
მის: 0171 ქ. თბი ლი სი, დო ლი ძის ქ. #2
ტელ: +995 322 332 516/+995 322 335 216
ელ-ფოსტა: una@una.ge 
ვებ-გვერდი: www.una.ge

სამოქალაქო განვითარების სააგენტო
მის: 3700 ქ. რუს თა ვი, ფი როს მა ნის ქ. #9/1
ტელ: +995 341 258 824/+995 551 125 051
ელ-ფოსტა: salome@cida.ge 
ვებ-გვერდი: www.migrant.ge

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
mailto:geotb@unhcr.org
http://www.unhcr.org
http://www.giz.de/en
http://www.giz.de/en
mailto:migration-georgia@cimonline.de
http://migration-georgia.alumniportal.com/project-components/return-to-georgia.html
http://migration-georgia.alumniportal.com/project-components/return-to-georgia.html
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_ka.htm
mailto:Delegation-Georgia@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia
http://www.drc.dk/home/
mailto:drc@drc-sc.org
http://drc.dk/relief-work/where-we-work/caucasus/georgia/
http://drc.dk/relief-work/where-we-work/caucasus/georgia/
http://www.iom.ge/ge/index.php?activities&reintegration&avr&photo
mailto:iomtbilisi@iom.int
http://www.iom.ge
http://www.informedmigration.ge
http://www.icmpd.org/
http://www.icmpd.org/
mailto:enigma@icmpd.org
http://www.enigmma.ge
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
mailto:ilo@ilo.org
http://www.ilo.org
http://www.irc.ge/
mailto:info@irc.ge
http://www.irc.ge
mailto:migration-center@hotmail.com
http://www.gyla.ge/
http://www.gyla.ge/
mailto:gyla@gyla.ge
http://www.gyla.ge
http://www.una.ge/
http://www.una.ge
http://www.cida.ge/
http://www.migrant.ge
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სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ები 

მიგ რან ტთა მხარ და სა ჭე რად სხვა დას ხვა ხან გრძლი ვო ბი სა და მას შტა ბე ბის პრო ექ ტებს ახ ორ ცი-

ელ ებ ენ. ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლია ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე რამ დე ნი მე პროგ რა მა. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე-

ლია, რომ პროგ რა მა თა ხან გრძლი ვო ბა გან სხვავ დე ბა, ზო გი ერ თი მათ გა ნი სრულ დე ბა, მაგ რამ 

პე რი ოდ ულ ად იწყე ბა ახ ალი ინ იცი ატ ივ ებ იც. რე კო მენ დე ბუ ლია, რომ და ინ ტე რე სე ბულ მა პი რებ-

მა მუდ მი ვად ად ევ ნონ თვა ლი შე სა ბა მი სი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ვებ გვერ დებს. 

1) გა ერო-ს ლტოლ ვილ თა უმ აღ ლე სი კო მი სა რი ატ ის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის ფარ გლებ-

ში, სა ქარ თვე ლო ში თავ შე საფ რის მა ძი ებ ელ თა და სა ერ თა შო რი სო დაც ვის სტა ტუ სის მქო ნე პირ-

თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის და ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბის კუთხით აქ ტი ურ საქ მი ან ობ ას ეწ ევა სა ხალ ხო 

დამ ცვე ლის აპ არ ატი. პრო ექ ტის და სა ხალ ხო დამ ცვე ლის საქ მი ან ობ ის შე სა ხებ და მა ტე ბი თი ინ-

ფორ მა ცია იხ ილ ეთ ვებ-გვერ დზე: www.ombudsman.ge;

მიგრანტთა მხარდამჭერი პროგრამები

სა ქარ თვე ლო ში მიგ რა ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ძი რი თა დი ნორ მა ტი ული აქ ტე ბია:

 • სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია;

 • სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი  „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ობ ის შე სა ხებ”;

 • სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი  „უცხო ელ თა და მო ქა ლა ქე ობ ის არ მქო ნე პირ თა სა მარ თლებ რი ვი 

მდგო მა რე ობ ის შე სა ხებ”;

 • სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი  „უცხო ეთ ში მცხოვ რე ბი თა ნა მე მა მუ ლე ებ ისა და დი ას პო რუ ლი ორ გა-

ნი ზა ცი ებ ის შე სა ხებ”; 

 • სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი  „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის სა ქარ თვე ლო დან გას ვლი სა და სა ქარ-

თვე ლო ში შე მოს ვლის წე სე ბის შე სა ხებ”;

 • სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი  „სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო საზღვრის შე სა ხებ”;

 • სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი  „საერთაშორისო დაცვის შესახებ”;

 • სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი  „ად ამი ან ით ვაჭ რო ბის (ტრე ფი კინ გის) წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის შე სა ხებ”;

 • საქართველოს კანონი „შრომითი მიგრაციის შესახებ”;

 • სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბა სა ქარ თვე ლოს 2016-2020 წლე ბის მიგ რა ცი ის სტრა-

ტე გი ის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ;

ჩა მოთ ვლილ თან ერ თად, მიგ რა ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სხვა ნორ მა ტი ული აქ ტე ბი შე გიძ ლი ათ 

იხ ილ ოთ მიგ რა ცი ის სა კითხთა სამ თავ რო ბო კო მი სი ის ვებ- გვერ დზე: www.migration.commission.ge. 

http://www.ombudsman.ge
http://www.migration.commission.ge
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2)  2017 წლი დან სა ქარ თვე ლოს ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ებ იდ ან იძ ულ ებ ით გა და ად გი ლე ბულ 

პირ თა, გან სახ ლე ბი სა და ლტოლ ვილ თა სა მი ნის ტრომ და იწყო სა ქარ თვე ლო ში თავ შე საფ რის 

მქო ნე პი რე ბის ინ ტეგ რა ცი ის ხელ შეწყო ბის პროგ რა მა. პროგ რა მის ფარ გლებ ში გათ ვა ლის წი ნე-

ბუ ლია ბე ნე ფი ცი არ თა სა ჭი რო ებ აზე მორ გე ბუ ლი და ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ-

ლი ის ეთი აქ ტი ვო ბე ბის გან ხორ ცი ელ ება რო გო რი ცაა: ქარ თუ ლი ენ ის კურ სი; სო ცი ალ ურ-კულ-

ტუ რუ ლი ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბის კურ სი;  სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის კურ სი და ა.შ. და მა ტე ბი თი 

ინ ფორ მა ცია იხ ილ ეთ ვებ-გვერ დზე: www.mra.gov.ge 

3) სა ქარ თვე ლო ში მყო ფი თავ შე საფ რის მა ძი ებ ელ ებ ის, ლტოლ ვი ლე ბი სა და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სტა-

ტუ სის მქო ნე პირ თა იურ იდი ული დახ მა რე ბას და ად ვო კა ტი რე ბას უკ ვე წლე ბია ეწ ევა სა ქარ თვე-

ლოს გა ერო-ს ას ოცი აცია. პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ ებს შე საძ ლებ ლო ბა აქ ვთ მი იღ ონ თავ შე საფ-

რის, გა ძე ვე ბი სა და ნა ტუ რა ლი ზა ცი ის სა კითხე ბის შე სა ხებ უფ ასო და კვა ლი ფი ცი ური იურ იდი ული 

მომ სა ხუ რე ბა. პროგ რა მის კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლია სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ-

მო ება რო გორც ერ ოვ ნულ, ისე ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში. და მა ტე ბი თი 

ინ ფორ მა ცია იხ ილ ეთ ვებ-გვერ დზე: http://una.ge/page/95/eng 

4) პრო ექ ტი „ღია სახ ლი“ თავ შე საფ რის მა ძი ებ ელ თა, ლტოლ ვი ლი სა და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სტა ტუ-

სის მქო ნე პირ თა ინ ტეგ რა ცი ის მხარ და ჭე რის ცენ ტრია, რო მელ საც ად მი ნის ტრი რე ბას უწ ევს სა-

ქარ თვე ლოს გა ერო-ს ას ოცი აცია. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ბე ნე ფი ცი არ თათ ვის შე საძ ლე ბე ლია 

გა მოც დი ლე ბის გა ზი არ ება, ინ ტე რაქ ცია, კულ ტუ რა თა შო რი სი დი ალ ოგი და სა ქარ თვე ლო ში სო-

ცი ალ ური, ეკ ონ ომ იკ ური და კულ ტუ რუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის თვის სა ჭი რო უნ არ-ჩვე ვე ბის შე ძე ნა. და-

მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია იხ ილ ეთ ვებ-გვერ დზე: http://una.ge/page/103/eng 

5) ინ ოვ აცი ებ ისა და რე ფორ მე ბის ცენ ტრი (IRC) სა მარ თლებ რივ დახ მა რე ბა სა და კონ სულ ტა ცი ებს 

უწ ევს ლტოლ ვი ლებს, მო ქა ლა ქე ობ ის არ მქო ნე და უდ ოკ უმ ენ ტო პი რებს მა თი უფ ლე ბე ბი სა და 

არ სე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის, ხელ მი საწ ვდო მი სა ხელ მწი ფო მომ სა ხუ რე ბე ბის, სა ქარ თვე ლოს 

მო ქა ლა ქე ობ ის მი ღე ბის სა შუ ალ ებ ებ ისა და პრო ცე დუ რე ბის შე სა ხებ. და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია 

იხ ილ ეთ ვებ-გვერ დზე: http://irc.ge/en/ 

6) მიგ რა ცი ის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია (IOM) წარ მო შო ბის ქვე ყა ნა ში დაბ რუ ნე ბის ხელ-

შეწყო ბის მიზ ნით უცხო ელ მიგ რან ტებს უწ ევს კვა ლი ფი ცი ურ კონ სულ ტა ცი ას და  ეხ მა რე ბა გამ-

გზავ რე ბას თან და კავ ში რე ბულ დო კუ მენ ტე ბის მი ღე ბა სა და სხვა   ლო ჯის ტი კუ რი სა კითხე ბის მოგ-

ვა რე ბა ში. და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია იხ ილ ეთ ვებ-გვერ დზე: http://iom.ge/1/migrant-assistance 

http://www.mra.gov.ge
http://una.ge/page/95/eng
http://una.ge/page/103/eng
http://irc.ge/en/
http://iom.ge/1/migrant-assistance
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უცხოელები საქართველოში შემოდიან და საქართველოდან გადიან საერთაშორისო მიმო-

სვლისათვის გახსნილი სასაზღვრო გამტარი პუნქტებიდან, მიმოსვლისათვის დადგენილ საათებში.

საქართველოს სასაზღვრო გამტარი პუნქტები

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

სადახლო
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 რუსეთის ფედერაცია საავტომობილო/საერთაშორისო

1 სახელმწიფოთაშორისი სასაზღვრო გამტარი პუნქტის გავლით მიმოსვლა შეუძლიათ მხოლოდ საქართ-
ველოსა და მოსაზღვრე სახელმწიფოს მოქალაქეებს. 
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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.

ვებ-გვერდი: 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

ვებ-გვერდი: www.batumiairport.com 

მისამართი:  ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი, ბათუმი.

ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი: +995 431 237 000.

ელფოსტა: infodesk@airports.ge
ვებ-გვერდი: www.kutaisiairport.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:

 • განთიადი (სარკინიგზო)

 • განთიადი (საავტომობილო)

 • როკი (საავტომობილო)

 • სოხუმი (საზღვაო პორტი)

 • ოჩამჩირე (საზღვაო პორტი)
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გაითვალისწინეთ! ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის შესა-

ბამისად, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის საქარ-

თველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლა დაშვებულია - აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ტერიტორიებზე მხოლოდ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიმართულებიდან, 

ხოლო ცხინვალის რეგიონში (ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტო-

რიაზე) მხოლოდ გორის მუნიციპალიტეტის მიმართულებიდან.

სხვა მიმართულებიდან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლა უცხოელებისთვის აკრძალუ-

ლია და ითვალისწინებს შესაბამის სანქციებს საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან.

განთიადი

სოხუმი

ოჩამჩირე

ყულევი
ფოთი

სუფსა

ბათუმი

სარფი ვალე

ნინოწმინდა

გუგუთი

ახკერპი

წითელი 
ხიდი

გარდაბანი

მტკვარი/
ვახტანგისი 

სადახლო

ქუთაისი

როკი

რუსეთის ფედერაცია

შავი ზღვა

აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკა

სომხეთის 
რესპუბლიკა

თურქეთის რესპუბლიკა

ყაზბეგი/
დარიალი       

თბილისი
ლაგოდეხი/

 ცოდნა 

სამთაწყარო

რუკაზე წარმოდგენილია საქართველოს სასაზღვრო გამტარი პუნქტები.

საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მონაკ-

ვეთზე არსებულ სასაზღვრო გამტარ პუნქტებს საქართველოს ხელისუფლება ამჟამად ვერ აკონ-

ტროლებს, თუმცა ამ მონაკვეთების საჰაერო და საზღვაო სივრცის მონიტორინგი რეგულარუ-

ლად ხორციელდება.
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ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ლეგალურად გადაადგილების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია 

შეგიძლიათ იხილოთ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მი-

ნისტრის აპარატის ვებ-გვერდზე: www.smr.gov.ge.

http://www.smr.gov.ge
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სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტოს ტე რი ტო რი ულ სამ სა ხუ რებ ში, იუს ტი ცი ის სახ-

ლის ფი ლი ალ ებ სა და სა ზო გა დო ებ რივ ცენ ტრებ ში შე საძ ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქის 

პას პორ ტის,  ბი ნად რო ბის ნე ბარ თვის (მოწ მო ბის) მი ღე ბა, თა ნა მე მა მუ ლის სტა ტუ სის მო პო ვე ბის, 

საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭებისა და დადგენის  შე სა ხებ გან ცხა დე ბით მი მარ თვა და სხვა 

მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბა. ხოლო, მიგრაციის რესურს  ცენ ტრე ბი კონ სულ ტა ცი ას უწ ევ ენ მიგ-

რან ტებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს მიგრაციის სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით.

სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტოს ტე რი ტო რი ული სამ სა ხუ რე ბის, იუს ტი ცი ის 

სახ ლის ფი ლი ალ ებ ისა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრე ბის სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია

მიგ რა ცი ის სფე რო ში სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის მიმ წო დე ბე ლი 
ად მი ნის ტრა ცი ული ორ გა ნო ებ ის ტე რი ტო რი ული წარ მო მად გენ ლო ბე ბი





თბი ლი სითბი ლი სი

თბი ლი სის იუს ტი ცი ის სახ ლითბი ლი სის იუს ტი ცი ის სახ ლი
სა ნა პი როს ქ. #2

სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის 
სა აგ ენ ტო (სსგს)სა აგ ენ ტო (სსგს)
წე რეთ ლის გამ ზი რი,  #67ა/ სა ნა პი როს ქ. #2

აჭ არ ის ავტ./რესპუბლიკააჭ არ ის ავტ./რესპუბლიკა

სსგს-ს ქე დისსსგს-ს ქე დის ფი ლი ალიფი ლი ალი
ქე და, 26 მა ის ის ქ. #2

სსგს-ს ქო ბუ ლე თისსსგს-ს ქო ბუ ლე თის ფი ლი ალიფი ლი ალი
ქო ბუ ლე თი, აღ მა შე ნებ ლის ქ. #143

სსგს-ს შუ ახ ევ ისსსგს-ს შუ ახ ევ ის ფი ლი ალიფი ლი ალი
შუ ახ ევი, ხიმ ში აშ ვი ლის ქ. #2

სსგს-ს ხუ ლოსსსგს-ს ხუ ლოს ფი ლი ალიფი ლი ალი
ხუ ლო, ტბელ აბ უს ერ ის ძის ქ. #5

ბა თუ მის იუს ტი ცი ის სახ ლიბა თუ მის იუს ტი ცი ის სახ ლი
ბა თუ მი, შე რიფ ხიმ ში აშ ვი ლის ქ. #7

მუ ხა ეს ტა ტეს სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრიმუ ხა ეს ტა ტეს სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრი
ქო ბუ ლე თის მუნიც. სო ფე ლი მუ ხა ეს ტა ტე

ჩაქვის საზოგადოებრივი ცენტრიჩაქვის საზოგადოებრივი ცენტრი
ქობულეთის მუნიც. სოფელი ჩაქვი

გუ რიაგუ რია

სსგს-ს ლან ჩხუ თისსსგს-ს ლან ჩხუ თის ფი ლი ალიფი ლი ალი
ლან ჩხუ თი, თბი ლი სის ქ. #6 

სსგს-ს ჩო ხა ტა ურ ისსსგს-ს ჩო ხა ტა ურ ის ფი ლი ალიფი ლი ალი
ჩო ხა ტა ური, გუ რი ის ქ. #1

ოზ ურ გე თის იუს ტი ცი ის სახ ლიოზ ურ გე თის იუს ტი ცი ის სახ ლი
ოზ ურ გე თი, პეტ რი წის ქ. #9 

ნი გო ეთ ის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრინი გო ეთ ის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრი
ლან ჩხუ თის მუნიც., სო ფე ლი ნი გო ეთი

ხიდისთავის საზოგადოებრივი ცენტრიხიდისთავის საზოგადოებრივი ცენტრი

ჩოხატაურის მუნიც. სოფელი ხიდისთავი

ქვემო ნატანების საზოგადოებრივი ცენტრი ქვემო ნატანების საზოგადოებრივი ცენტრი - 
ოზურგეთის მუნიც. სოფელი ქვემო ნატანები

კა ხე თიკა ხე თი

სსგს-ს ახ მე ტისსსგს-ს ახ მე ტის ფი ლი ალიფი ლი ალი
ახ მე ტა, ჩო ლო ყაშ ვი ლის ქ. #50 

სსგს-ს სა გა რე ჯოსსსგს-ს სა გა რე ჯოს ფი ლი ალიფი ლი ალი
სა გა რე ჯო, ჯა ფა რი ძის ქ. #2

გურ ჯა ან ის იუს ტი ცი ის სახ ლიგურ ჯა ან ის იუს ტი ცი ის სახ ლი
გურ ჯა ანი, თა მარ მე ფის ქ. #14

თე ლა ვისთე ლა ვის იუს ტი ცი ისიუს ტი ცი ის სახ ლისახ ლი
თე ლა ვი, ერ ეკ ლე II-ის მო ედ ანი #3

ყვარ ლისყვარ ლის იუს ტი ცი ისიუს ტი ცი ის სახ ლისახ ლი
ყვა რე ლი, კუ დი გო რის ქ. #3

ლაგოდეხის იუსტიციის სახლილაგოდეხის იუსტიციის სახლი
ლაგოდეხი, ზაქათლის ქუჩა

კაჭ რე თის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრიკაჭ რე თის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრი
გურ ჯა ან ის მუნიც. სო ფე ლი კაჭ რე თი

ნუკრიანის საზოგადოებრივი ცენტრინუკრიანის საზოგადოებრივი ცენტრი
სიღნაღის მუნიც. სოფელი ნუკრიანი

შა ში ან ის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრიშა ში ან ის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრი
გურ ჯა ან ის მუნიც. სო ფე ლი შა ში ანი

ყვა რელ წყლის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრიყვა რელ წყლის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრი
ახ მე ტის მუნიც., სო ფე ლი ყვა რელ წყა ლი

შილდის საზოგადოებრივი ცენტრიშილდის საზოგადოებრივი ცენტრი
ყვარლის მუნიც. სოფელი შილდა

კაბალის საზოგადოებრივი ცენტრიკაბალის საზოგადოებრივი ცენტრი
ლაგოდეხის მუნიც. სოფელი კაბალი

იორმუღანლოს საზოგადოებრივი ცენტრიიორმუღანლოს საზოგადოებრივი ცენტრი
საგარეჯოს მუნიც. სოფელი იორმუღანლო

არხილოსკალოს საზოგადოებრივი ცენტრი არხილოსკალოს საზოგადოებრივი ცენტრი 
დედოფლისწყაროს მუნიც. 
სოფელი არხილოსკალო

იმ ერ ეთიიმ ერ ეთი

სსგს-ს ბაღ და თისსსგს-ს ბაღ და თის ფი ლი ალიფი ლი ალი

ბაღ და თი, ვა ჟა-ფშა ვე ლას ქ. #5

სსგს-ს ვა ნისსსგს-ს ვა ნის ფი ლი ალიფი ლი ალი

ვა ნი, თა მარ მე ფის ქ. #8 

სსგს-ს ზეს ტა ფო ნისსსგს-ს ზეს ტა ფო ნის ფი ლი ალიფი ლი ალი

ზეს ტა ფო ნი, აღ მა შე ნებ ლის ქ. #4 

სსგს-ს თერ ჯო ლისსსგს-ს თერ ჯო ლის ფი ლი ალიფი ლი ალი

თერ ჯო ლა, რუს თა ვე ლის ქ. #95 

სსგს-ს სამ ტრე დი ისსსგს-ს სამ ტრე დი ის ფილიალიფილიალი

სამ ტრე დია, რუს თა ვე ლის ქ. #28

სსგს-ს საჩხე რისსსგს-ს საჩხე რის ფი ლი ალიფი ლი ალი

საჩხე რე, თა ვი სუფ ლე ბის ქ. #4 

სსგს-ს ტყი ბუ ლისსსგს-ს ტყი ბუ ლის ფი ლი ალიფი ლი ალი

ტყი ბუ ლი, ახ ობ აძ ის ქ. #12 

სსგს-ს წყალ ტუ ბოსსსგს-ს წყალ ტუ ბოს ფი ლი ალიფი ლი ალი

წყალ ტუ ბო, რუს თა ვე ლის ქ. #25 

სსგს-ს ჭი ათ ურ ისსსგს-ს ჭი ათ ურ ის ფი ლი ალიფი ლი ალი

ჭი ათ ურა, ნი ნოშ ვი ლის ქ. #7 

სსგს-ს ხა რა გა ულ ისსსგს-ს ხა რა გა ულ ის ფი ლი ალიფი ლი ალი

ხა რა გა ული, დე კა ნო სი ძის ქ. #5 

სსგს-ს ხო ნისსსგს-ს ხო ნის ფი ლი ალიფი ლი ალი

ხო ნი, თა ვი სუფ ლე ბის მო ედ ანი #6ა

ქუ თა ის ისქუ თა ის ის იუს ტი ცი ისიუს ტი ცი ის სახ ლისახ ლი

ქუ თა ისი, ირ. აბ აშ იძ ის ქ. #20

ხე ვისხე ვის სა ზო გა დო ებ რი ვისა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრიცენ ტრი

ხა რა გა ულ ის მუნიც. სო ფე ლი ხე ვი

შო რაპ ნისშო რაპ ნის სა ზო გა დო ებ რი ვისა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრიცენ ტრი

ზეს ტა ფო ნის მუნიც. სო ფე ლი შო რა პა ნი

გე გუ თისგე გუ თის სა ზო გა დო ებ რი ვისა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრიცენ ტრი

წყალ ტუ ბოს მუნიც. სო ფე ლი გე გუ თი

კორბოულის საზოგადოებრივი ცენტრიკორბოულის საზოგადოებრივი ცენტრი

საჩხერის მუნიც. სოფელი კორბოული

ღორეშას საზოგადოებრივი ცენტრიღორეშას საზოგადოებრივი ცენტრი

ხარაგაულის რ-ნი, სოფელი ღორეშა

ხრეითის საზოგადოებრივი ცენტრიხრეითის საზოგადოებრივი ცენტრი

ჭიათურის მუნიც. სოფელი ხრეითი

დიდი ჯიხაიშის საზოგადოებრივი ცენტრიდიდი ჯიხაიშის საზოგადოებრივი ცენტრი

სამტრედიის მუნიც. სოფელი დიდი ჯიხაიში

უსახელოს საზოგადოებრივი ცენტრიუსახელოს საზოგადოებრივი ცენტრი

ჭიათურის მუნიც. სოფელი უსახელო

კიცხის საზოგადოებრივი ცენტრიკიცხის საზოგადოებრივი ცენტრი

ხარაგაულის მუნიც. სოფელი კიცხი

მცხე თა-მთი ან ეთიმცხე თა-მთი ან ეთი

სსგს-ს დუ შე თისსსგს-ს დუ შე თის ფი ლი ალიფი ლი ალი
დუ შე თი, სტა ლი ნის ქ. #27 

სსგს-ს მცხე თისსსგს-ს მცხე თის ფი ლი ალიფი ლი ალი
მცხე თა, მუხ რა ნის ქ. #17 

თიანეთის იუსტიციის სახლითიანეთის იუსტიციის სახლი
თიანეთი, სანიკიძის ქუჩა.

ყაზ ბე გისყაზ ბე გის იუსტიციის სახლიიუსტიციის სახლი
სტეფანწმინდა, ალ. ყაზბეგის ქუჩა #49

რა ჭა-ლეჩხუ მი და ქვე მო სვა ნე თირა ჭა-ლეჩხუ მი და ქვე მო სვა ნე თი

სსგს-ს ამ ბრო ლა ურ ისსსგს-ს ამ ბრო ლა ურ ის ფი ლი ალიფი ლი ალი
ამ ბრო ლა ური, და ვით აღ მა შე ნებ ლის ქ. #24

სსგს-ს ცა გე რისსსგს-ს ცა გე რის ფი ლი ალიფი ლი ალი
ცა გე რი, რუს თა ვე ლის ქ. #69

ონის იუსტიციის სახლი;ონის იუსტიციის სახლი;
ონი, ვახტანგ - VI ქ. #10

ლენტეხის საზოგადოებრივი ცენტრი ლენტეხის საზოგადოებრივი ცენტრი 
ლენტეხის მუნიც. დაბა ლენტეხი

ლაჯანას საზოგადოებრივი ცენტრილაჯანას საზოგადოებრივი ცენტრი 
ცაგერის მუნიც. სოფელი ლაჯანა



სსგს-ს ბოლ ნი სისსსგს-ს ბოლ ნი სის ფი ლი ალიფი ლი ალი
ბოლ ნი სი, სულ ხან-სა ბას ქ. #106 

სსგს-ს გარ დაბ ნისსსგს-ს გარ დაბ ნის ფი ლი ალიფი ლი ალი
გარ და ბა ნი, ლე სე ლი ძის ქ. #1 

სსგს-ს დმა ნი სისსსგს-ს დმა ნი სის ფი ლი ალიფი ლი ალი
დმა ნი სი, წმინ და ნი ნოს ქ. #42 

სსგს-ს თეთ რიწყა როსსსგს-ს თეთ რიწყა როს ფი ლი ალიფი ლი ალი
თეთ რიწყა რო, თა მარ მე ფის ქ. #36

მარ ნე ულ ისმარ ნე ულ ის იუს ტი ცი ისიუს ტი ცი ის სახ ლისახ ლი
მარ ნე ული, რუს თა ვე ლის ქ. #1

რუს თა ვისრუს თა ვის იუს ტი ცი ისიუს ტი ცი ის სახ ლისახ ლი

რუს თა ვი, ხალ ხთა მე გობ რო ბის გამ ზ. #29

სარ თი ჭა ლის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრისარ თი ჭა ლის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრი
გარ დაბ ნის მუნიც. სო ფე ლი სარ თი ჭა ლა

მან გლი სის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრიმან გლი სის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრი

თეთ რიწყა როს მუნიც. სო ფე ლი მან გლი სი

კო დას სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრიკო დას სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრი

თეთ რიწყა როს მუნიც. სო ფე ლი კო და

კაზრეთის საზოგადოებრივი ცენტრი კაზრეთის საზოგადოებრივი ცენტრი 
ბოლნისის მუნიც. დაბა კაზრეთი

სადახლოს საზოგადოებრივი ცენტრისადახლოს საზოგადოებრივი ცენტრი 
მარნეულის მუნიც. სოფელი სადახლო

მარტყოფის საზოგადოებრივი ცენტრიმარტყოფის საზოგადოებრივი ცენტრი 
გარდაბნის მუნიც. დაბა გარდაბანი

წალკის საზოგადოებრივი ცენტრიწალკის საზოგადოებრივი ცენტრი  
წალკის მუნიც. დაბა წალკა

პო ტენ ცი ურ მიგ რან ტთა კონ სულ ტა ცი ისა და დაბ რუ ნე ბუ ლი მიგ რან ტე ბის რე ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხებ-
თან და კავ ში რე ბით შე გიძ ლი ათ მი მარ თოთ სა ქარ თვე ლოს ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ებ იდ ან იძ-
ულ ებ ით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა, გან სახ ლე ბი სა და ლტოლ ვილ თა სა მი ნის ტროს (მის: ქ. თბილისი, 
თამარაშვილის ქ. #15ა; ტელ.: +995 322 600 955) და მიგრაციის რესურს ცენტრებს:

მიგრაციის რესურს ცენტრი თბი ლის ში მიგრაციის რესურს ცენტრი თბი ლის ში 

მის: თბილისი, თ. აბულაძის ქ#19
ტელ.: + 995 322 252 216
ფაქსი: +995.322 252 217

მიგრაციის რესურს ცენტრი ქუ თა ის შიმიგრაციის რესურს ცენტრი ქუ თა ის ში

მის: ქუ თა ისი, ა. წერეთლის ქ#63
ტელ.: +995 431 244 443; 
           +995 431 234 416; +995 431 235 383

მიგრაციის რესურს ცენტრი თე ლავ შიმიგრაციის რესურს ცენტრი თე ლავ ში

მის: თე ლა ვი, ერ ეკ ლე II ქ. #8
ტელ.: +995 350 270 872

მიგრაციის რესურს ცენტრი ბა თუმ შიმიგრაციის რესურს ცენტრი ბა თუმ ში

მის: ბა თუ მი, ფარ ნა ვაზ მე ფის ქ. #63   
ტელ: +995 577 520 015

          +995 422 228 883

მიგრაციის რესურს ცენტრები ფუნ ქცი ონ ირ ებს ევ რო კავ ში რის მი ერ მხარ და ჭე რი ლი პრო ექ ტის – „– „სა-სა-
ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ერ ება საზღვრი სა და მიგ რა ცი ის მარ თვის მი მარ-ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ერ ება საზღვრი სა და მიგ რა ცი ის მარ თვის მი მარ-
თუ ლე ბით”თუ ლე ბით” – ფარ გლებ ში, რო მელ საც ახ ორ ცი ელ ებს მიგ რა ცი ის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია (IOM).

სსგს-ს აბ აშ ისსსგს-ს აბ აშ ის ფი ლი ალიფი ლი ალი
აბ აშა, უჩა კა ჭა რა ვას ქ. #1 

სსგს-ს მარ ტვი ლისსსგს-ს მარ ტვი ლის ფი ლი ალიფი ლი ალი
მარ ტვი ლი, თა ვი სუფ ლე ბის ქ. #14 

სსგს-ს სე ნა კისსსგს-ს სე ნა კის ფი ლი ალიფი ლი ალი
სე ნა კი, წმინ და ნი ნოს ქ. #11 

სსგს-ს წა ლენ ჯი ხისსსგს-ს წა ლენ ჯი ხის ფი ლი ალიფი ლი ალი
წა ლენ ჯი ხა, თა მარ მე ფის ქ. #49 

სსგს-ს ხო ბისსსგს-ს ხო ბის ფი ლი ალიფი ლი ალი
ხო ბი, ცოტ ნე და დი ან ის ქ. #92

ზუგ დი დის იუს ტი ცი ის სახ ლიზუგ დი დის იუს ტი ცი ის სახ ლი
ზუგ დი დი, თე ატ რის ქ. #2

მეს ტი ისმეს ტი ის იუს ტი ცი ისიუს ტი ცი ის სახ ლისახ ლი
მეს ტია, ი. გაბ ლი ან ის ქ. #1
ფოთის იუსტიციის სახლიფოთის იუსტიციის სახლი
ფოთი, რუსთაველის რკალი #26

ჯვრისჯვრის  სა ზო გა დო ებ რი ვისა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრიცენ ტრი
წა ლენ ჯი ხის მუნიც. სო ფე ლი ჯვა რი

ჭა ლა დი დისჭა ლა დი დის სა ზო გა დო ებ რი ვისა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრიცენ ტრი
ხო ბის მუნიც. სო ფე ლი ჭა ლა დი დი

ორსანტიის სა ზო გა დო ებ რი ვიორსანტიის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრიცენ ტრი
ზუგდიდის მუნიც. სოფელი ორსანტია

რუხის საზოგადოებრივი ცენტრი რუხის საზოგადოებრივი ცენტრი 
ზუგდიდის მუნიც. სოფელი რუხი

სა მეგ რე ლო-ზე მო სვა ნე თისა მეგ რე ლო-ზე მო სვა ნე თი

სამ ცხე-ჯა ვა ხე თისამ ცხე-ჯა ვა ხე თი

სსგს-ს ად იგ ენ ისსსგს-ს ად იგ ენ ის ფი ლი ალიფი ლი ალი
ად იგ ენი, ა. ბა ლა ხაშ ვი ლის ქ. #19 

სსგს-ს ას პინ ძისსსგს-ს ას პინ ძის ფი ლი ალიფი ლი ალი
ას პინ ძა, ვარ ძი ის ქ. #117 

სსგს-ს ახ ალ ქა ლა ქისსსგს-ს ახ ალ ქა ლა ქის ფი ლი ალიფი ლი ალი
ახ ალ ქა ლა ქი, თა მარ მე ფის ქ. #44

სსგს-ს ნი ნოწ მინ დისსსგს-ს ნი ნოწ მინ დის ფი ლი ალიფი ლი ალი
ნი ნოწ მინ და, პუშ კი ნის ქ. #43

ახ ალ ცი ხისახ ალ ცი ხის იუს ტი ცი ისიუს ტი ცი ის სახ ლისახ ლი
ახ ალ ცი ხე, თა მა რაშ ვი ლის ქუ ჩა, 
სკვე რის მიმ დე ბა რედ

ბორჯომის იუსტიციის სახლიბორჯომის იუსტიციის სახლი
ბორჯომი, კოსტავას ქუჩა

ფო კას სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრიფო კას სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრი
ნი ნოწ მინ დის მუნიც. სო ფე ლი ფო კა

ვალეს საზოგადოებრივი ცენტრივალეს საზოგადოებრივი ცენტრი 
ახალციხის მუნიც. სოფელი ვალე

ბარალეთის საზოგადოებრივი ცენტრი ბარალეთის საზოგადოებრივი ცენტრი 
ახალქალაქის მუნიც. სოფელი ბარალეთი

კუმურდოს საზოგადოებრივი ცენტრიკუმურდოს საზოგადოებრივი ცენტრი 
ახალქალაქის მუნიც. სოფელი კუმურდო

ქვე მო ქარ თლიქვე მო ქარ თლი

სსგსსსგს-ს კას პისკას პის ფი ლი ალიფი ლი ალი
კას პი, და ვით აღ მა შე ნებ ლის ქ. #80 

სსგსსსგს-ს ქა რე ლისქა რე ლის ფი ლი ალიფი ლი ალი
ქა რე ლი, სტა ლი ნის ქ. #24

სსგსსსგს-ს ხა შუ რისხა შუ რის ფი ლი ალიფი ლი ალი
ხა შუ რი, კოს ტა ვას ქ. #7 
გო რისგო რის იუს ტი ცი ისიუს ტი ცი ის სახ ლისახ ლი
გო რი, დ. გუ რა მიშ ვი ლის ქ. #5

გო მისგო მის სა ზო გა დო ებ რი ვისა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრიცენ ტრი
ხა შუ რის მუნიც. სო ფე ლი გო მი

ში და ქარ თლიში და ქარ თლი

რუ ის ის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრირუ ის ის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრი
ქა რე ლის მუნიც. სო ფე ლი რუ ისი

მეჯ ვრის ხე ვის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრიმეჯ ვრის ხე ვის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრი
გო რის მუნიც. სო ფე ლი მეჯ ვრის ხე ვი

ტყვიავის საზოგადოებრივი ცენტრიტყვიავის საზოგადოებრივი ცენტრი 

გორის მუნიც. სოფელი ტყვიავი

ბერძენაულის საზოგადოებრივი ცენტრიბერძენაულის საზოგადოებრივი ცენტრი
ქარელის მუნიც. სოფელი ბერძენაული
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საზღვარ გა რეთ სა ქარ თვე ლოს დიპ ლო მა ტი ური წარ მო მად გენ ლო ბე ბი და სა კონ სუ ლო და წე სე-

ბუ ლე ბე ბი თა ვი ან თი სა კონ სუ ლო ოლ ქე ბის ფარ გლებ ში ეწ ევი ან შემ დეგ საქ მი ან ობ ას: სა ქარ თვე-

ლოს ვი ზის გა ცე მა, კონ სულ ტა ცი ის გა წე ვა, სა მარ თლებ რი ვი დაც ვა, შუ ამ დგომ ლო ბა, სა კონ სუ-

ლო ლე გა ლი ზა ცია, სა ქარ თვე ლო ში და საბ რუ ნე ბე ლი მოწ მო ბის გა ცე მა, სა კონ სუ ლო აღ რიცხვის 

წარ მო ება, სა ნო ტა რო მოქ მე დე ბე ბის შეს რუ ლე ბა და სხვა. დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 

ფარ გლებ ში მათ ევ ალ ებ ათ სა მო ქა ლა ქო აქ ტე ბი სა და სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე თა რე გის ტრა ცია,  

ასევე პასპორტისა და  პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტე ბის გა ცე მა.

საზღვარ გა რეთ სა ქარ თვე ლოს დიპ ლო მა ტი ური 
წარ მო მად გენ ლო ბე ბი და სა კონ სუ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი

49

 ავსტრალიის თანამეგობრობაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ავსტრალიის 

თანამეგობრობა, ახალი ზელანდია, სამოას დამოუკი-

დებელი სახელმწიფო, ფიჯის რესპუბლიკა, სოლომო-

ნის კუნძულები, ვანუატუს რესპუბლიკა, ტუვალუ.

 
სავიზო განცხადების მიზნებისთვის: კირიბატის რესპუბ-

ლიკა, 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 
ელ-ფოსტა:  canberra.emb@mfa.gov.ge  
ვებ-გვერდი: www.australia.mfa.gov.ge 

 ავსტრიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ავსტრიის რეს-

პუბლიკა

მდებარეობა: ქ. ვენა, ავსტრია 
მისამართი:  Marokanergasse 18/1, A1030 
Vienna 

ფაქსი: +43 1 403 98 48 20 
ტელ: + 43 1 403 98 48 
ელ-ფოსტა:  vienna@geomission.at   
ვებ-გვერდი: www.austria.mfa.gov.ge 

საკონსულო 
ტელ: +43 1 710 36 11
ფაქსი: +43 1 710 36 10
ელ-ფოსტა: consulate@geomission.at 

mailto:canberra.emb@mfa.gov.ge
http://www.australia.mfa.gov.ge
mailto:vienna@geomission.at
http://www.austria.mfa.gov.ge
mailto:consulate@geomission.at
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 აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ბაქო, სუმგაითი, 

შირვანი, ლენქორანი, აბშერონი, ნაფტალანი, აღჯაბა-

დი, აღდამი, აღდაში, აღსუ, ასტარა, ბარდა, ბილესუვარი, 

ჯაბრაილი, ჯალილაბადი, დევეჩი, გოიჩაი, ჰაჯიგაბული, 

ხაჩმასი, ხიზი, ხოჯავანდი, იმიშლი, ისმაილი, კურდემი-

რი, გაბალა, გობუსტანი, გუბა, გუბადლი, გუსარი, ლერი-

ქი, ლენქორანი, მასალი, ნევჩალა, ოღუსი, საათლი, სა-

ბირაბადი, სალიანი, სიაზანი, შემახი, თერთერი, უჯარი, 

იარდიმლი, ზენგილანი, ზარდაბი, ნახიჩევანის ავტონო-

მიური რესპუბლიკა.

მდებარეობა: ქ. ბაქო, აზერბაიჯანი მი-
სამართი: AZ1069, Baku, Yashar Husey-
nov str. 13/15

ფაქსი: +994 12 497 4561 
ტელ: +994 12 497 4560 
ცხელ ხაზი: +994 50 250 0716
ელ-ფოსტა: bakuemb@mfa.gov.ge 
                    bakucon@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.azerbaijan.mfa.gov.ge

 ქ. განჯაში საქართველოს გენერალური საკონსულო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ქ. განჯა, ქ. მინ-

გეჩაური, აღსტაფის, ყაზახის, თოვუზის, შამქორის, გედა-

ბეის, დაშკესანის, გეიგელის, სამუხის, გორანბოის, ევლა-

ხის, შექის, კახის, ზაქათალისა და ბელაქანის რაიონები.

მდებარეობა: ქ. განჯა, აზერბაიჯანი
მისამართი: Nizami District, Hasan Ali-
yev Str. N60, Ganja, AZ2000. 
ტელ: +994 50 271 1205
ფაქსი: +994 22 256 2138
ცხელი ხაზი: +994 50 271 1205
ელ-ფოსტა: ganja.con@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: 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 თანამეგობ-

რობა, ჰაიტის რესპუბლიკა, გრენადა.

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
ელ-ფოსტა: embgeo.usa@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.usa.mfa.gov.ge

 ქ. ნიუ-იორკში საქართველოს გენერალური საკონსულო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ამერიკის შეერ-

თებული შტატების მთელი ტერიტორია, გარდა - ქ. ვაშინ-

გტონი-კოლუმბიის ოლქისა, ვირჯინიის, მერილენდის, 

დასავლეთ ვირჯინიის, ჩრდილოეთ და სამხრეთ კარო-

ლინის, ჯორჯიისა და ფლორიდის შტატებისა.

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
ელ-ფოსტა: newyork.con.@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.usa.mfa.gov.ge

mailto:bakuemb@mfa.gov.ge
mailto:bakucon@mfa.gov.ge
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 არგენტინაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: არგენტინა, ჩი-

ლეს რესპუბლიკა, პარაგვაის რესპუბლიკა, ურუგვაის 

აღმოსავლური რესპუბლიკა, ეკვადორის რესპუბლიკა, 

ბოლივიის მრავალეროვნული სახელმწიფო.

მდებარეობა: ქ. ბუენოს აირესი, არგენ-
ტინა
მისამართი: 14 de Julio 1656 (C.A.B.A) 
Buenos Aires.
 

ტელ: +54 911 4554 5176
ელ-ფოსტა: buenosaires.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.argentina.mfa.gov.ge

 ბელგიის სამეფოში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ბელგიის სამე-

ფო, ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო.

მდებარეობა: ქ. ბრიუსელი, ბელგია 

მისამართი: Rue Père Eudore Devroye 
245, 1150 Woluwe Saint Pierre 
ფაქსი: +32 2 761 1199 

ტელ: +32 2 761 1190 

ელ-ფოსტა: belgium.emb@mfa.gov.ge 
ვებ-გვერდი: http://belgium.mfa.gov.ge/  

საკონსულო

ფაქსი: +32 2 732 8547 

ტელ: +32 2 732 8550  

          +32 2 280 6686

ელ-ფოსტა: belgium.consulate@mfa.gov.ge 

 ბელარუსის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ბელარუსის 

რესპუბლიკა

მდებარეობა: ქ. მინსკი,  ბელარუსის 

რესპუბლიკა

მისამართი: № 4,  Liberty sq. 4, Minsk, 
220030
 
ტელ: +375 17 327 6219

ფაქსი: +375 17 327 6193

ელ-ფოსტა: minsk.emb@mfa.gov.ge
                    minsk.con@mfa.gov.ge  
ვებ-გვერდი: www.belarus.mfa.gov.ge

mailto:buenosaires.emb@mfa.gov.ge
http://www.argentina.mfa.gov.ge
mailto:belgium.emb@mfa.gov.ge
http://belgium.mfa.gov.ge/
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 ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ბრაზილიის ფე-

დერაციული რესპუბლიკა, პერუს რესპუბლიკა, სურინა-

მის რესპუბლიკა, კოლუმბიის რესპუბლიკა, კოოპერატი-

ული გაიანას რესპუბლიკა.

 
სავიზო განცხადების მიზნებისათვის: ტრინიდადისა და 

ტობაგოს რესპუბლიკა, ვენესუელის ბოლივარული რეს-

პუბლიკა.

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              
ელ-ფოსტა: brazil.emb@mfa.gov.ge 
ვებ-გვერდი: www.brazil.mfa.gov.ge

 ბულგარეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ბულგარეთის 

რესპუბლიკა

მდებარეობა: ქ. სოფია, ბულგარეთის 
რესპუბლიკა
მისამართი: Krichim street N 65, 
Lozenets.Sofia 1164

ფაქსი: +359 2 868 3427 
ტელეფონი: +359 2 868 5404
ცხელი ხაზი: +359 89 541 1657  
ელ-ფოსტა: bulgaria.emb@mfa.gov.ge 
                    emamrikishvili@mfa.gov.ge 
ვებ-გვერდი: www.bulgaria.mfa.gov.ge

 გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ბერლინის, 

შლეზვიგ-ჰოლშტაინის, ბადენ-ვიურტემბერგის, ბავა-

რიის, ბრანდენბურგის, ბრემენის, მეკლენბურგ-წინა პო-

მერანიის, საქსონიის, საქსონია-ანჰალტის, ქვემო საქსო-

ნიის და ჰამბურგის ფედერალური მხარეები.

მდებარეობა: ქ. ბერლინი, გერმანია
მისამართი: Rauchstraße 11, 10787 Berlin 

ტელ: +49 30 484 907 (19)
ფაქსი: +49 30 484 907 (20)
ელ-ფოსტა: berlin.konsulat@mfa.gov.ge
                    berlin.emb@mfa.gov.ge 
ვებ-გვერდი: www.germany.mfa.gov.ge

 ქ. მაინის ფრანკფურტში საქართველოს გენერალური საკონსულო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ჰესენის, ნორ-

დრაინ-ვესტფალიის, რაილანდ-პფალცის, ზაარლანდის 

და ტიურინგიის ფედერალური მხარეები.

მდებარეობა: ქ. მაინის ფრანკფურტი, 
გერმანია
მისამართი: Bockenheimer Landstraße 
97-99, 60325 Frankfurt am Main
 

ტელ: +49 699 767 1137
ფაქსი: +49 699 767 1138
ელ-ფოსტა: frankfurt.con@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.germany.mfa.gov.ge

mailto:brazil.emb@mfa.gov.ge
http://www.brazil.mfa.gov.ge
mailto:bulgaria.emb@mfa.gov.ge
mailto:emamrikishvili@mfa.gov.ge
http://www.bulgaria.mfa.gov.ge
mailto:berlin.konsulat@mfa.gov.ge
mailto:berlin.emb@mfa.gov.ge
http://www.germany.mfa.gov.ge
mailto:frankfurt.con@mfa.gov.ge
http://www.germany.mfa.gov.ge


53

 დანიის სამეფოში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: დანიის სამეფო, 

ისლანდიის რესპუბლიკა.

მდებარეობა: დანიის სამეფო, ქ. კოპენ-
ჰაგენი 
მისამართი: Nybrogade 10, 1st floor, 1203 
Copenhagen K
 

ტელ: +45 39 110 002 
მობ: +45 27 327 758
ფაქსი: +45 39 110 001
ელ-ფოსტა: copenhagen.emb@mfa.gov.ge
                      sotiashvili@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.denmark.mfa.gov.ge 

 დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის 

გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: დიდი ბრიტანე-

თისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სა-

მეფო.

მდებარეობა: ქ. ლონდონი, დიდი ბრი-
ტანეთი 
მისამართი: 4 Russell Gardens, London 
W14 8EZ, United Kingdom
 
ტელ: +44 207 348 1942
ფაქსი: +44 207 603 6682
ელ-ფოსტა: 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, ცენ-

ტრალური აფრიკის რესპუბლიკა, ჩადი, კომოროს კავ-

შირი, 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 ლე-

ონე, 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
ელ-ფოსტა: cairocon@mfa.gov.ge
                     cairoemb@mfa.gov.ge 
ვებ-გვერდი: www.egypt.mfa.gov.ge
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 ეთიოპიის ფედერაციულ დემოკრატიულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ეთიოპია, ჯიბუ-
ტი, სეიშელის რესპუბლიკა, სომალი, კენია.
 
სავიზო განცხადების მიზნებისათვის: ანგოლა, ბენინი, 
ბურკინა ფასო, ბურუნდი, კამერუნი, კაბო-ვერდე, ცენ-
ტრალური აფრიკის რესპუბლიკა, ჩადი, კომოროს კავ-
შირი, კონგო, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, 
კოტ-დივუარი, ეკვატორული გვინეა, ერითრეა, გაბონი, 
გამბია, განა, გვინეა, გვინეა-ბისაუ, ლესოთო, ლიბერია, 
მალავი, მალი, მავრიტანია, ნამიბია, ნიგერი, ნიგერია, 
რუანდა, სან ტომე და პრინსიპე, სენეგალი, სიერა ლე-
ონე, 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
ელ-ფოსტა: addisababa.emb@mfa.gov
ვებ-გვერდი: www.ethiopia.mfa.gov.ge
 
 

 ესპანეთის სამეფოში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ესპანეთის სა-

მეფო (ანდალუსია, გალისია, ექსტრემადურა, კასტილია 

ლამანჩა, კასტილია და ლეონი, კანარის კუნძულები, ლა 

რიოხა, მადრიდი, მურსია) ანდორის სამთავრო, მარო-

კოს სამეფო, ალჟირის სახალხო დემოკრატიული რეს-

პუბლიკა.

მდებარეობა: ქ. მადრიდი, ესპანეთი 

მისამართი: Plaza de las Cortes N4, piso 
5, derecha. 28015 Madrid
 
ტელ: +34 91 429 3329

ფაქსი: +34 91 420 3589

ცხელი ხაზი: +34 691 387 221

ელ-ფოსტა: consuladogeo.madrid@mfa.gov.ge
                  embassymadrid@mfa.gov.ge 
ვებ-გვერდი: www.spain.mfa.gov.ge

 ქ. ბარსელონაში საქართველოს საკონსულო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ასტურიას, კან-

ტაბრიას, ბასკეთის, ნავარას, არაგონის, კატალონიის, 

ვალენსიის ავტონომიური რეგიონები და ბალეარის კუნ-

ძულები.

მდებარეობა: ქ. ბარსელონა, ესპანეთი

მისამართი: Paseo de Gracia N 7, 3 dere-
cha, 08007, Barcelona
 
ტელ: +34 687 661 274

ფაქსი: +34 934 126 128

ელ-ფოსტა: barcelona.con@mfa.gov.ge   
ვებ-გვერდი: www.barcelona.con.mfa.gov.ge
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 ესტონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ესტონეთის 

რესპუბლიკა

მდებარეობა: ქ. ტალინი, ესტონეთი 

მისამართი: Viru-valjak 2 (Metro Plaza)

ფაქსი: +372 2 64 13 000 

ტელ: +372 2  69 88 590 

          +372 2 69 88 594 

საკონსულო: +372 2 69 88 593 

ელ-ფოსტა: tallinn.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.estonia.mfa.gov.ge 

 თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ანკარა, ესქიშე-

ჰირი, ბოლუ, დუზჯე, ზონგულდაქი, ქარაბუქი, ბართინი, 

ქასთამონუ, სინოპი, ჩორუმი, ამასია, თოქათი, სივასი, 

იოზგათი, ქირიქქალე, ჩანქირი, აფიონი, კონია, აქსარაი, 

ქირშეჰირი, ნევშეჰირი, ქაისერი, ქაჰრამან მარაში, ადი-

ამანი, დიარბაქირი, ბათმანი, სიირთი, შირნაქი, ჰაქქარი, 

მარდინი, შანლი ურფა, გაზიანთეფი, ქილისი, ჰათაი, 

ოსმანიე, ადანა, მერსინი, ნიღდე, ქარამანი, ანტალია, ის-

პარტა, 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
ელ-ფოსტა: ankara.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.turkey.mfa.gov.ge

 ქ. სტამბოლში საქართველოს გენერალური საკონსულო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ქ.სტამბოლი, 

ქ.ედირნე, ქ.თექირდაგი, ქ.ქირქლარელი, ქოჯაელის, 

იალოვას, ბურსას, ბალიქესირის, ჩანაქალეს, საქარიას, 

ბილეჯიკის, კუტახიას, მანისას და უშაკის ოლქები.

მდებარეობა: ქ. სტამბოლი, თურქეთი
მისამართი: Sumbul st. No:17, 34330, 
Levent, Besiktas, İstanbul
 
ტელ: +90 212 270 0261/31
მობ: +90 541 818 4400
ფაქსი: +90 212 270 0231
ელ-ფოსტა: istanbul.con@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: 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: 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
ელ-ფოსტა: trabzon.con@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.trabzon.con.mfa.gov.ge

 თურქმენეთში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: თურქმენეთი, 

ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა.

მდებარეობა: ქ. აშხაბადი, თურქმენეთი
მისამართი:  58, Telia Str., Ashghabat, 
744000, Turkmenistan 
ტელ: +993 12 936 282
ფაქსი: +993 12 936 014
ელ-ფოსტა: ashgabat.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.turkmenistan.mfa.gov.ge      

 იაპონიაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: იაპონია, მარშა-

ლის კუნძულების რესპუბლიკა.

მდებარეობა: ქ. ტოკიო, იაპონია
მისამართი: Residence Viscount-
ess N220, 1-11-36 Akasaka, Minato-ku, 
Tokyo 107-0052
  

ტელ: +81 3 557 56 091
ფაქსი: +81 3 557 59 133
ელ-ფოსტა: tokio.emb@mfa.gov.ge  
ვებ-გვერდი: www.japan.mfa.gov.ge 

 ინდოეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ინდოეთი, ტა-

ილანდი, ნეპალი, ბანგლადეში, შრი-ლანკა.

 

სავიზო განცხადების მიზნებისათვის: ბუტანი, მალდივის 

რესპუბლიკა, მიანმარის კავშირი.

მდებარეობა: ქ. დელი, ინდოეთი
მისამართი: B-38 Malcha Marg, Chanakya-
puri New Delhi 110021

ტელ: +91 11 4707 8602  

          +91 11 4949 6000 
ფაქსი: +91 11 4707 8603 
ცხელი ხაზი: +91 95 6071 1155
ელ-ფოსტა: delhi.emb@mfa.gov.ge 
ვებ-გვერდი: http://india.mfa.gov.ge 
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 ინდონეზიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ინდონეზიის 

რესპუბლიკა, სინგაპურის რესპუბლიკა, ტიმორ ლესტეს 

დემოკრატიული რესპუბლიკა, ფილიპინების რესპუბლი-

კა. 

 
სავიზო განცხადების მიზნებისთვის: მიკრონეზიის ფე-

დერაციული 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 81 317733163
ფაქსი: +62 21 294 10 842
ელ-ფოსტა: Jakarta.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.indonesia.mfa.gov.ge 

 იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: იორდანიის ჰა-

შიმიტური სამეფო, ერაყის რესპუბლიკა, ლიბანის რეს-

პუბლიკა.

მდებარეობა: ქ. ამანი, იორდანია
მისამართი: Abdoun, Al-Saraha street - 
VillaN2. Amman 11185, 

ტელ: +962 6 592 6433
ფაქსი: +962 6  592 3374 
ცხელი ხაზი:  +962 797 299 799 
ელ-ფოსტა:  amman.emb@mfa.gov.ge;                    
                     amman.con@mfa.gov.ge 
ვებ-გვერდი: www.jordan.mfa.gov.ge 

 ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ირანის ისლამუ-

რი რესპუბლიკა, პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა.

მდებარეობა: ქ. თეირანი, ირანის ის-
ლამური რესპუბლიკა
მისამართი: Tehran, №92, 2nd Golestan 
Str. Pasdaran Ave.
 

ტელ: +98 21 2278 2386 
          +98 21 2278 2389 
ფაქსი: +98 21 2254 2692
ელ-ფოსტა: tehran.con@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.iran.mfa.gov.ge

 ირლანდიაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ირლანდია

მდებარეობა: ქ. დუბლინი, ორლანდია
მისამართი: 17 Morehampton Road, Don-
nybrook, Dublin 4 

ტელ: +353 1 905 9191 
          +353 1 531 1190
ელ-ფოსტა: dublin.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.ireland.mfa.gov.ge 

mailto:Jakarta.emb@mfa.gov.ge
http://www.indonesia.mfa.gov.ge
mailto:amman.emb@mfa.gov.ge
mailto:amman.con@mfa.gov.ge
http://www.jordan.mfa.gov.ge
mailto:tehran.con@mfa.gov.ge
http://www.iran.mfa.gov.ge
mailto:dublin.emb@mfa.gov.ge
http://www.ireland.mfa.gov.ge


5858

 ისრაელის სახელმწიფოში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ისრაელის სა-

ხელმწიფო

მდებარეობა: ქ. თელ-ავივი, ისრაელი
მისამართი: 64731 / Daniel Frisch Street 
3, 64731
 

ტელ: + 972 3 609 3206
ფაქსი: + 972 3 609 3205
ელ-ფოსტა: israel.cons@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.Israel.mfa.gov.ge

 იტალიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: იტალიის რეს-

პუბლიკა, მალტის რესპუბლიკა, სან-მარინოს რესპუბლი-

კა.

მდებარეობა: ქ. რომი, იტალია
მისამართი: Corso Vittorio Emanuele II, 
21. Scala A, Int.4
 

ტელ: +39 6 699 41 972
          +39 6 455 40 280
ელ-ფოსტა: cons.rome@mfa.gov.ge
                    rome.emb@mfa.gov.ge 
ვებ-გვერდი: www.italy.mfa.gov.ge 

 კანადაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: კანადა

მდებარეობა: ქ. ოტავა, კანადა
მისამართი: 350 Albert street, suite 2010 
Ottawa, ON, Canada K1R1A4
 
ტელ: +1 613 421 0460 
ფაქსი: +1 613 680 0329
ცხელი ხაზი: +1 613 869 95 56
ელ-ფოსტა: ottawa.emb@mfa.gov 
                    kmarkozia@mfa.gov.ge   
ვებ-გვერდი: www.canada.mfa.gov.ge 

 კატარის სახელმწიფოში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: კატარის სახელ-

მწიფო

მდებარეობა: ქ. დოჰა, კატარი
მისამართი: Onaiza, Zone 63, Street 941, 
Building 19, Doha, State of Qatar, P.O. 
Box 24118
 

ტელ: +974 44 739 499
ცხელი ხაზი: +974 66 032 087
ფაქსი: +974 44 739 495
ელ-ფოსტა: doha.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.qatar.mfa.gov.ge 
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 კვიპროსის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: კვიპროსის რეს-

პუბლიკა

მდებარეობა: ქ. ნიქოზია, კვიპროსი
მისამართი: Themistocles Dervis 46, 
1066, Nicosia, Cyprus
 
ტელ: +357 22 357 327
ფაქსი: +357 22 357 307
ელ-ფოსტა: cyprus.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.cyprus.mfa.gov.ge

 კორეის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: კორეის რესპუბ-

ლიკა

მდებარეობა:  ქ. სეული, კორეა
მისამართი: N30, 27th Road, Itaewon-ro, 
Yongsan-gu Seoul 140-863
 
ტელ: +82 2 792 7118 / 7171
ფაქსი: +82 2 792 3118
ელ-ფოსტა: seoul.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: http://korea.mfa.gov.ge

 ლატვიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ლატვიის რეს-

პუბლიკა

მდებარეობა: ქ. რიგა, ლატვია
მისამართი: Raina bulvaris 3, Riga, Lat-
vija, LV – 1050
 
ტელ: +371 6 721 3136
მობ: +371 27067696
ელ-ფოსტა: riga.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.latvia.mfa.gov.ge 

 ლიტვის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ლიტვის რესპუბ-

ლიკა

მდებარეობა: ქ. ვილნიუსი, ლიტვა
მისამართი: 13 D. Poshkos Str, Vilnius 
08123
 
ტელ: +370 52 736 959
ფაქსი: +370 52 723 623
მობ: +370 68 774 797
ელ-ფოსტა: vilnius.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: http://lithuania.mfa.gov.ge/ 
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 მალაიზიაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: მალაიზია

 
სავიზო განცხადების მიზნებისთვის: ბრუნეი დარუსალა-

მი, კამბოჯის სამეფო.

მდებარეობა: ქ. კუალა ლუმპური, მალა-
იზია
მისამართი: Suite 6.03; The Ampwalk, 
The North Block, Ampang Street, Kuala 
Lumpur, 55 000 
ტელ: +60 3 218 145 62
ფაქსი: +60 3 218 145 63
ცხელი ხაზი: (+60) 16 63 77 398
ელ-ფოსტა: kualalumpur.emb@mfa.gov.ge

 მექსიკის გაერთიანებულ შტატებში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: მექსიკის გაერ-

თიანებული შტატები, გვატემალის რესპუბლიკა, ჰონდუ-

რასის რესპუბლიკა, კოსტა-რიკის რესპუბლიკა, პანამის 

რესპუბლიკა, კუბის რესპუბლიკა, დომინიკის რესპუბლი-

კა, იამაიკა, დომინიკის თანამეგობრობა, სენ-ვინსენტი 

და გრენადინები.
 
სავიზო განცხადების მიზნებისთვის: ანტიგუა და ბარბუ-

და, ბარბადოსი, ბელიზი, ელ სალვადორი, ნიკარაგუა, 

სენტ-კიტსის და ნევისი, სენტ ლუჩია.

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
ელ-ფოსტა: mexico.emb@mfa.gov.ge
                     mexico.con@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.mexico.mfa.gov.ge 

 მოლდოვას რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: მოლდოვის 

რესპუბლიკა

მდებარეობა: ქ. კიშინევი, მოლდოვა 
მისამართი: 31 of August 1989 st., № 57. 
Chisinau 
ტელ:+ 373 22 277 000
ფაქსი: +373 22 277 077
ელ-ფოსტა: moldova.con@mfa.gov.ge
                    moldova.emb@mfa.gov.ge 
ვებ-გვერდი: www.moldova.mfa.gov.ge 

 ნიდერლანდების სამეფოში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ნიდერლანდე-

ბის სამეფო

მდებარეობა: ქ. ჰააგა, ნიდერლანდები
მისამართი: Groot Hertoginnelaan 28, 
2517 EG The Hague
 
ფაქსი: +31 70 302 90 81
ტელ: +31 70 302 90 82
ელ-ფოსტა: thehague.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.netherlands.mfa.gov.ge
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 ნორვეგიის სამეფოში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ნორვეგიის სა-

მეფო

მდებარეობა: ქ. ოსლო, ნორვეგია
მისამართი: Pilestredet 15b   0164, Oslo

ტელ: +47 2 320 1699
ცხელი ხაზი: +47 46 891 673
ელ-ფოსტა: oslo.emb@mfa.gov.ge

 პოლონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: პოლონეთის 

რესპუბლიკა

მდებარეობა: ქ. ვარშავა, პოლონეთი
მისამართი: Berneńska Str. N6, Warsaw 
03-934, Poland 
ტელ: +48 22 616 6222
ფაქსი: +48 22 616 6226
ელ-ფოსტა: warsaw.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.poland.mfa.gov.ge

 პორტუგალიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: პორტუგალიის 

რესპუბლიკა

მდებარეობა: ქ. ლისაბონი, პორტუგა-
ლია 
მისამართი: Farnao Soares St, 6-A, 1400-
149, Lisabon
ტელ: +351 21 301 7270 / 72
ფაქსი: +351 21 301 7271
ელ-ფოსტა: lisbon.con@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.portugal.mfa.gov.ge

 რუმინეთში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: რუმინეთი

მდებარეობა: ქ. ბუქარესტი, რუმინეთი 
მისამართი: Herastrau Str. N16, Sector1, 
011983, Bucharest 
ტელ: +40 21 210 0602 
          +40 21 201 0604
ფაქსი: +40 21 211 3999
ცხელი ხაზი: +40 070 43 128 646
ელ-ფოსტა: romania.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.romania.mfa.gov.ge
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 რუსეთის ფედერაციაში შვეიცარიის საელჩო, საქართველოს ინტერესების სექცია

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: რუსეთის ფედე-

რაცია

მდებარეობა: ქ. მოსკოვი, რუსეთი 
მისამართი: 6 Maly Rzhevskiy lane, RU-
121069 Moscow
 

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

 საბერძნეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ატიკა, ცენტრა-

ლური საბერძნეთი, კრეტა, ეპირუსი, იონიის კუნძულები, 

სამხრეთ და ჩრდილოეთ ეგეოსი,  დასავლეთ საბერძნე-

თი, პელოპონისოსი, სერბეთის რესპუბლიკა.

მდებარეობა: ქ.ათენი, საბერძნეთი
მისამართი: Athens, Paleo Psychiko, 
Taigetu Str. N 27
 
ტელ: +30 210 748 9180 
          +30 210 771 1317 
ფაქსი: +30 210 671 6722
ელ-ფოსტა: athens.con@mfa.gov.ge
                      athens.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: http://greece.mfa.gov.ge 

 ქ. სალონიკში საქართველოს გენერალური საკონსულო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: აღმოსავლეთ 

მაკედონიისა და თრაკიის ცენტრალური მაკედონიის, 

დასავლეთ მაკედონიისა და თესალიის რაიონები.

მდებარეობა: ქ. სალონიკი, საბერძნეთი
მისამართი: 3 Themistokli Sofouli str.
Thessaloniki
 
ტელ: +30 2310  429 009
ფაქსი: +30 2310  424 630
ვებ-გვერდი: http://greece.mfa.gov.ge
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 სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: სამხრეთ აფრი-

კის რესპუბლიკა, ბოტსვანა, მადაგასკარი, მავრიკია, მო-

ზამბიკი, ზამბია, ზიმბაბვე.

სავიზო განცხადების მიზნებისათვის: ანგოლა, ბენინი, 

ბურკინა ფასო, ბურუნდი, კამერუნი, კაბო-ვერდე, ცენ-

ტრალური აფრიკის რესპუბლიკა, ჩადი, კომოროს კავ-

შირი, კონგო, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, 

კოტ-დივუარი, ეკვატორული გვინეა, ერითრეა, გაბონი, 

გამბია, განა, გვინეა, გვინეა-ბისაუ, ლესოთო, ლიბერია, 

მალავი, მალი, მავრიტანია, ნამიბია, ნიგერი, ნიგერია, 

რუანდა, სან ტომე და პრინსიპე, სენეგალი, სიერა ლე-

ონე, 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
ელ-ფოსტა: pretoria.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: http://rsa.mfa.gov.ge/ 

 საუდის არაბეთის სამეფოში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: საუდის არაბე-

თის სამეფო. 

 

სავიზო განცხადების მიზნებისთვის: იემენის რესპუბლიკა.

მდებარეობა: ქ. რაიდი, საუდის არაბე-
თის სამეფო

მობ: +966 557 136 346
ელ-ფოსტა: riyadh.emb@mfa.gov.ge 

 საფრანგეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: საფრანგეთის 

რესპუბლიკა, მონაკოს სამთავრო.

მდებარეობა: ქ. პარიზი, საფრანგეთი
მისამართი: 104, avenue Raymond Poin-
care, 75116 Paris, France
 
ტელ: +331 45 021 107
ფაქსი: + 331 45 021 601
ელ-ფოსტა: ambassade.georgie@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.france.mfa.gov.ge 

 სლოვაკეთის რესპუბლიკაში  საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: სლოვაკეთის 

რესპუბლიკა

მდებარეობა: ქ. ბრატისლავა, სლოვაკეთი
მისამართი: Michalska 9, 811 01 Bratislava
 
ტელ: +421 2 546 464 84 / 85
ფაქსი: +421 2 546 464 86
ელფოსტ: bratislava.con@mfa.gov.ge
                     bratislava.emb@mfa.gov.ge;
ვებ-გვერდი: www.slovakia.mfa.gov.ge 
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 სლოვენიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: სლოვენიის 

რესპუბლიკა

მდებარეობა: ქ. ლიუბლიანა, სლოვენია
მისამართი: Cankarjevacesta N 7, Lju-
bljana
 
ტელ: +38 6 8382 6598
ფაქსი: +38 6 8382 6599
ელ-ფოსტა: ljubljana.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.slovenia.mfa.gov.ge 

 სომხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: სომხეთის რეს-

პუბლიკა

მდებარეობა: ქ. ერევანი, სომხეთი
მისამართი: Babayan Str. 2/10, 0037 Ye-
revan
 
ტელ. +374 1 200 742 
          +374 1 200 738
ფაქსი: +374 1 200 738
მობ:  +374 77 163 377
ელ-ფოსტა: yerevan.emb@mfa.gov.ge 
                    erevancon@mfa.gov.ge 
ვებ-გვერდი: www.armenia.mfa.gov.ge 

 უზბეკეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: უზბეკეთის რეს-

პუბლიკა, ტაჯიკეთის რესპუბლიკა.

მდებარეობა: ქ.ტაშკენტი, უზბეკეთი
მისამართი: Yunusobod district, Firdavsi 
street №7, 100084, Tashkent
 
ტელ: +998 71 269 1939 
          +998 71 262 6243
ფაქსი: +998 71 262 9139
ელ-ფოსტა: tashkent.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.uzbekistan.mfa.gov.ge

  უკრაინაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: კიევის ოლქი, 

ჩერნიგოვის ოლქი, სუმის ოლქი, პოლტავის ოლქი, კი-

როვოგრადის ოლქი, ჩერკასის ოლქი, ვინნიცის ოლქი, 

ხმელნიცკის ოლქი, ჟიტომირის ოლქი, ჩერნივცის ოლქი, 

ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი, ზაკარპატის ოლქი, ლვოვის 

ოლქი, ტერნოპოლის ოლქი, როვნოს ოლქი, ვოლინის 

ოლქი.

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
ელ-ფოსტა: kyiv.con@mfa.gov.ge
                     kyiv.emb@mfa.gov.ge 
ვებ-გვერდი: http://ukraine.mfa.gov.ge/ 

mailto:ljubljana.emb@mfa.gov.ge
http://www.slovenia.mfa.gov.ge
mailto:yerevan.emb@mfa.gov.ge
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 ქ. დონეცკში საქართველოს საკონსულო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: დონეცკის, ზა-

პოროჟიეს, ხარკოვის, დნეპროპეტროვსკისა და ლუგან-

სკის ოლქი.

მდებარეობა: ქ. დონეცკი, უკრაინა
მისამართი: 83 B, Kotsyubinskogo st. 
83048, Donetsk
 

ტელ: +380631075657
ფაქსი: +380631075657
ელ-ფოსტა: donetsk.con@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.donetsk.mfa.gov.ge

  ქ. ოდესაში საქართველოს საკონსულო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ოდესის, ხერ-

სონის, ნიკოლაევის ოლქები, ყირიმის ავტონომიური 

რესპუბლიკა.

მდებარეობა: ქ. ოდესა, უკრაინა
მისამართი: 4 Mariinskaya Str., Odessa, 
65012
 
ტელ: +380 48 726 4727
ფაქსი: +380 48 726 1045
ელ-ფოსტა: Odessa.con@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: http://odessa.mfa.gov.ge/ 

 უნგრეთში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: უნგრეთი, 

ხორვატიის რესპუბლიკა, მონტენეგრო.

მდებარეობა: ქ. ბუდაპეშტი, უნგრეთი
მისამართი: Viranyos ut. 6B, Budapest 
1125
 
ტელ: + 36 1 202 33 90
          + 36 1 202 33 88
ფაქსი: + 36 1 214 3299
მობ: +36 30 348 6685
ელ-ფოსტა: budapest.emb@mfa.gov.ge 
ვებ-გვერდი: http://hungary.mfa.gov.ge/ 

 ფინეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ფინეთის რეს-

პუბლიკა

მდებარეობა: ქ. ჰელსინკი, ფინეთი
მისამართი: Itainen Teatterikuja 1 E 29
 
ტელ: +358 9 68 77 15 00
ფაქსი: +358 9 68 77 15 03
ელ-ფოსტა: helsinki.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.finland.mfa.gov.ge 

mailto:donetsk.con@mfa.gov.ge
http://www.donetsk.mfa.gov.ge
mailto:Odessa.con@mfa.gov.ge
http://odessa.mfa.gov.ge/
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 ქუვეითის სახელმწიფოში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ქუვეითის სა-

ხელმწიფო, ბაჰრეინის სამეფო, ომანის სასულთნო, 

არაბთა გაერთიანებული საამიროები.

მდებარეობა:  ქ. ალ-ქუვეითი, ქუვეითი
მისამართი: Qurtoba, Block 2, 1st Street
Avenue 3, Villa №6
 
ტელ: +965 253 529 09
ფაქსი: +965 253 547 07
ელ-ფოსტა: kuwait.con@mfa.gov.ge 
                     kuwait.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.kuwait.mfa.gov.ge

 ყაზახეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ყაზახეთის რეს-

პუბლიკა, ყირგიზეთის რესპუბლიკა.

მდებარეობა: ქ. ასტანა, ყაზახეთი
მისამართი: Astana, Dip gorodok C-4 
Sector
 
ტელ: +7 7172 243 258
ფაქსი: +7 7172 243 426
ელ-ფოსტა: astana.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: www.kazakhstan.mfa.gov.ge

 შვედეთის სამეფოში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: შვედეთის სამე-

ფო

მდებარეობა: ქ. სტოკჰოლმი, შვედეთი
მისამართი: Karlavägen 60, 2nd Floor, 
11449 Stockholm

ტელ: +46 8 678 0263
ცხელი ხაზი: +46 (0)709210709
ელ-ფოსტა: stockholm.cons@mfa.gov.ge
                    stockholm.emb@mfa.gov.ge 
ვებ-გვერდი: http://sweden.mfa.gov.ge

 შვეიცარიის კონფედერაციაში  საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: შვეიცარიის 

კონფედერაცია, ლიხტენშტაინის სამთავრო.

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

ტელ: +41 31 351 5855
ფაქსი: +41 31 351 5862
ელ-ფოსტა: geoconsulate.bern@bluewin.ch
                   bern.con@mfa.gov.ge 
ვებ-გვერდი:www.switzerland.mfa.gov.ge

mailto:kuwait.con@mfa.gov.ge
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 ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ჩეხეთის რეს-

პუბლიკა

მდებარეობა: ქ. პრაღა, ჩეხეთი
მისამართი:  Mlynska 22/4, 160 00 Prague 6 
ტელ: +420 233 931 299 
          +420 233 311 749
ფაქსი: +420 233 311 752
მობ: +420 777 222 053
ელ-ფოსტა: prague.emb@mfa.gov.ge
ვებ-გვერდი: http://czech.mfa.gov.ge 

 ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო

ფარავს შემდეგ ქვეყნებს/ტერიტორიებს: ჩინეთის სახალ-

ხო რესპუბლიკა, ვიეტნამის სოციალისტური რესპუბლი-

კა, მონღოლეთი.

 
სავიზო განცხადების მიზნებისთვის: კორეის სახალხო 

დემოკრატიული რესპუბლიკა, ლაოსის სახალხო დე-

მოკრატიული რესპუბლიკა.

მდებარეობა: ქ. პეკინი, ჩინეთი
მისამართი: Chaoyang District, Beijing, 
Xiao Yun Road 18, Kings Garden Villa, 
Block G38
 
ტელ: + 86 10 6468 1203
ფაქსი: + 86 10 6468 1202
ელ-ფოსტა: china.con@mfa.gov.ge
                         china.emb@mfa.gov.ge 
ვებ-გვერდი: www.china.mfa.gov.ge

mailto:prague.emb@mfa.gov.ge
http://czech.mfa.gov.ge
mailto:china.con@mfa.gov.ge
mailto:chinaemb@mfa.gov.ge
http://www.china.mfa.gov.ge
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 წმინ და საყ დრის (ვა ტი კა ნის) სა დეს პა ნო

ქ. თბი ლი სი, ჟღენ ტის ქ. #40, 

ნუ ცუ ბი ძის პლა ტო II მ/რაიონი

ტელ: +995 322 537 601 

ფაქ სი: +995 322 536 704
ელ-ფოსტა: nuntius@vaticange.org

 ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კის სალ ჩო

ქ. თბი ლი სი, ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #37, 

კორ პუ სი 6

ტელ:+995 322 916 740/41/43

ფაქ სი: +995 322 916 744
ელ-ფოსტა: tbilisi@embassy.mzv.cz
ვებ-გვერდი: www.mzv.cz/tbilisi

 პო ლო ნე თის რეს პუბ ლი კის სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, ძმე ბი ზუ ბა ლაშ ვი ლე ბის 

ქ. #19

ტელ: +995 322 920 398,

          +995 322 936 236

ფაქ სი: +995 322 920 397
ელ-ფოსტა: tbilisi.amb.sekretariat@msz.gov.pl 
                      Tbilisi.amb.rk@msz.gov.pl 
ვებ-გვერდი: www.tbilisi.msz.gov.pl 

 იაპ ონი ის სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, კრწა ნი სის ქ. #7დ

ტელ: +995 322 752 111/14

ფაქ სი: +995 322 752 112
ელ-ფოსტა: protocol@tb.mofa.go.jp; 
                        consular@tb.mofa.go.jp
ვებ-გვერდი: www.ge.emb-japan.go.jp

 მალ ტის სუ ვე რე ნუ ლი ორ დე ნის სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, გი ორ გი ლე ონ იძ ის ქ. 

#1, მე სა მე სარ თუ ლი, ბი ნა #9
ტელ: +995 322 986 508
ელ-ფოსტა: georgiaembassy@orderofmalta.int

 უკ რა ინ ის სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #76

ტელ: +995 322 311 161,  +995 32 231 14 54

ფაქ სი: +995 322 311 181
ელ-ფოსტა: emb_ge@mfa.gov.ua; 
ვებ-გვერდი: http://georgia.mfa.gov.ua/ka

სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე აკ რე დი ტე ბუ ლი 
უცხო ქვეყ ნის დიპ ლო მა ტი ური წარ მო მად გენ ლო ბე ბი

mailto:nuntius@vatican.ge
http://www.mzv.cz/tbilisi/en/index.html
mailto:tbilisi.amb.sekretariat@msz.gov.pl
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 ნი დერ ლან დე ბის სა მე ფოს სა ელ ჩო

ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. #34 

(პიქსელის ცენტრი)

ტელ: +995 322 276 200/22

ფაქ სი: +995 322 776 232
ელ-ფოსტა: tbi@minbuza.nl
ვებ-გვერდი: www.georgia.nlembassy.org

 თურქეთის რესპუბლიკის საელჩო 

 ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. #35

ტელ: +995 422 25 58 00

ფაქსი: +995 422 25 58 10

ელ-ფოსტა: embassy.tbilisi@mfa.gov.tr;   
ვებ-გვერდი:  www.mfa.gov.tr

 თურქეთის გენერალური საკონსულო (ბათუმი)

ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. #9

ელ-ფოსტა: Consulate.batumi@mfa.gov.tr
ტელ: +995 322 252 078 

          +995 422 276 638

 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩო 

 ქ. თბილისი, თელავის ქ. #20, „შერა-

ტონ მეტეხი პალასი"

ტელ: +995 322 447 300

ფაქსი:  +995 32 244 73 64

ელ-ფოსტა: info@tiflis.diplo.de
ვებ-გვერდი:www.tiflis.diplo.de 

 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სავიზო განყოფილება

ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის 

გამზ. #166

ტელ: +995 322 435 399

ელ-ფოსტა: visa@tifl.diplo.de

 ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩო

 ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. #80

ტელ: +995 322 913 656/57/59/60

ფაქსი: +995 322 913 628

ელ-ფოსტა: info@iran.ge
                        embassy@iran.ge

mailto:tbi@minbuza.nl
mailto:embassy.tbilisi@mfa.gov.tr
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http://www.tiflis.diplo.de
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 ირანის ისლამური რესპუბლიკის გენერალური საკონსულო (ბათუმი)

ქ. ბათუმი, ევროპის მოედანი, ნ. დუმ-

ბაძის ქ. #16, მეორე სართული

ტელ: +995 422 277 200/02 

ფაქსი: +995 422 225 030 

ელ-ფოსტა: cg.iri.batumi@gmail.com

 ლიტ ვის რეს პუბ ლი კის სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, კრწა ნი სის ქ. #29

ტელ: +995 322 912 933, 

ფაქ სი: +995 322 221 793
ელ-ფოსტა: amb.ge@urm.lt
ვებ-გვერდი:  http://ge.mfa.lt/

 შვე დე თის სა მე ფოს სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, ყიფ ში ძის ქ. #15

ტელ:+995 322 550 320

ფაქ სი: +995 322 224 890
ელ-ფოსტა: ambassaden.tbilisi@gov.se
ვებ-გვერდი:http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/
Tblisi/

დი დი ბრი ტა ნე თი სა და ჩრდი ლო ეთ ირ ლან დი ის გა ერ თი ან ებ ული სა მე ფოს სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, კრწა ნი სის ქ. #51

ტელ: +995 322 274 747 

ფაქ სი: +995 322 274 792
ელ-ფოსტა: british.embassy.tbilisi@fco.gov.uk
ვებ-გვერდი: https://www.gov.uk/government/world/georgia

 ერ აყ ის რეს პუბ ლი კის სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, ლვო ვის ქ. #77

ტელ: +995 322 234 501/02/03  

ფაქ სი:+995 322 294 503

სა კონ სუ ლო: +995 322 913 596
ელ-ფოსტა: tebemb@mofaml.gov.iq  iraqiageoemb@yahoo.com

 შვე იც არი ის კონ ფე დე რა ცი ის სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, კრწა ნი სის ქ. #11 

ტელ:  +995 322 753 001/02

ფაქ სი: +995 322 753 006
ელ-ფოსტა: tif.visatiflis@eda.admin.ch;  tif.vertretung@eda.admin.ch
ვებ-გვერდი: www.eda.admin.ch/tbilisi

mailto:cg.iri.batumi@gmail.com
mailto:amb.ge@urm.lt
http://ge.mfa.lt/
mailto:ambassaden.tbilisi@gov.se
http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Tblisi/
http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Tblisi/
mailto:british.embassy.tbilisi@fco.gov.uk
https://www.gov.uk/government/world/georgia
mailto:tebemb@mofaml.gov.iq
mailto:iraqiageoemb@yahoo.com
mailto:tif.vertretung@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/tbilisi
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 შვე იც არი ის კონ ფე დე რა ცი ის სა ელ ჩოს რუ სე თის ფე დე რა ცი ის ინ ტე რეს თა სექ ცია

ქ. თბი ლი სი, ჭავ ჭა ვა ძის გამზ. #51
ტელ: +995 322 912 406, +995 322 912 645, +995 322 252 803
ფაქ სი: +995 322 912 738
ელ-ფოსტა: RussianEmbassy@Caucasus.net

 ჩი ნე თის სა ხალ ხო რეს პუბ ლი კის სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, ბარ ნო ვის ქ. #52

ტელ: +995 322 252 670, +995 322 225 900 

ფაქ სი: +995 322 250 996
ელ-ფოსტა: chinaemb_ge@mfa.gov.cn
                        zhanglin@access.sanet.ge;
ვებ-გვერდი: http://ge.china-embassy.org/ 

 სომხეთის რესპუბლიკის საელჩო

 ქ. თბილისი, ტეტელაშვილის ქ. #4

ტელ: +995 322 951 723,+995 322 959 443

ფაქსი: +995 322 964 287

ელ-ფოსტა:  armgeorgiaembassy@mfa.am 
ვებ-გვერდი: http://georgia.mfa.am/en 

 სომხეთის რესპუბლიკის გენერალური საკონსულო (ბათუმი)

ქ. ბათუმი, გოგებაშვილის ქ. 32, 

ბინა #16
ტელ:+995 322 950 977

ვებ-გვერდი: http://georgia.mfa.am/en

 აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საელჩო

ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქ. #4

ტელ: +995 322 242 220

ფაქსი: +995 322 242 233

ელ-ფოსტა: tbilisi@mission.mfa.gov.az
ვებ-გვერდი: www.azembassy.ge

 აზერბაიჯანის რესპუბლიკის გენერალური საკონსულო (ბათუმი)

 ქ. ბათუმი, დუმბაძის ქ. #14

ტელ: +995 422 276 700, +995 322 243 004 

ფაქსი: +995 422 273 443

ელ-ფოსტა: batumi@mission.mfa.gov.az

mailto:RussianEmbassy@Caucasus.net
mailto:chinaemb_ge@mfa.gov.cn
http://ge.china-embassy.org/
mailto:armgeorgiaembassy@mfa.am
http://georgia.mfa.am/en
http://georgia.mfa.am/en
mailto:tbilisi@mission.mfa.gov.az
http://www.azembassy.ge
mailto:batumi@mission.mfa.gov.az
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 იტ ალი ის რეს პუბ ლი კის სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, ჩი ტა ძის ქ. #3ა

ტელ:  +995 322 996 418, +995 32 292 18 54 

ფაქ სი: +995 322 996 415
ელ-ფოსტა: embassy.tbilisi@esteri.it
ვებ-გვერდი:  www.ambtbilisi.esteri.it 

 უნ გრე თის სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, ლვო ვის ქ. #83

ტელ: +995 322 399 008

ფაქ სი: +995 322 399 004
ელ-ფოსტა: mission.tbs@mfa.gov.hu
ვებ-გვერდი: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/GE/en/   

 ლატ ვი ის რეს პუბ ლი კის სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, ახ მე ტის ქ. #16

ტელ: +995 322 244 858

ფაქ სი: +995 322 381 406
ელ-ფოსტა: embassy.georgia@mfa.gov.lv
ვებ-გვერდი: http://www.mfa.gov.lv/en/georgia

 ბრა ზი ლი ის ფე დე რა ცი ული რეს პუბ ლი კის სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, ჭან ტუ რი ას ქ. #6/2

ტელ: +995 32 293 24 19/18/17
ფაქ სი: +995 32 293 24 16
ელ-ფოსტა: brasemb.tbilisi@itamaraty.gov.br
ვებ-გვერდი: http://tbilisi.itamaraty.gov.br/pt-br/

 სა ბერ ძნე თის რეს პუბ ლი კის სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი,  ტ. ტა ბი ძის ქ. #37დ

ტელ: +995 322 914 970/74

ფაქ სი: +995 322 914 980
ელ-ფოსტა: gremb.tbi@mfa.gr
ვებ-გვერდი: http://www.mfa.gr/missi
onsabroad/en/georgia-en

 საფ რან გე თის რეს პუბ ლი კის სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, კრწა ნი სის ქ. #49

ტელ: +995 322 721 490

ფაქ სი: +995 322 721 355
ელ-ფოსტა: contact.tbilissi-amba@diplomatie.gouv.fr
ვებ-გვერდი: www.ambafrance-ge.org 

mailto:embassy.tbilisi@esteri.it
http://www.ambtbilisi.esteri.it
mailto:mission.tbs@mfa.gov.hu
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/GE/en/
mailto:embassy.georgia@mfa.gov.lv
http://www.mfa.gov.lv/en/georgia
mailto:grembgeo@access.sanet.ge
http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/georgia-en
http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/georgia-en
http://www.ambafrance-ge.org
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 რუ მი ნე თის სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, კუ ში ტაშ ვი ლის ქ. #7 

(ყო ფი ლი ლვო ვის ქუ ჩა)

ტელ: +995 322 385 310, +995 322 382 310

სა კონ სუ ლო: +995 322 234 315/16/17/18

ფაქ სი: +995 322 385 210
ელ-ფოსტა: tbilisi.consul@mae.ro; Tbilisi@mae.ro 
ვებ-გვერდი: http://tbilisi.mae.ro/en 

 ბულ გა რე თის რეს პუბ ლი კის სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, გორ გას ლის ქ. მე სა მე 

შე სახ ვე ვი, #15

ტელ: +995 322 910 194/95

ფაქ სი: +995 322 910 270
ელ-ფოსტა: embassy.tbilisi@mfa.bg
ვებ-გვერდი: http://www.mfa.bg/embassies/georgia/setlang/en

 ის რა ელ ის სა ხელ მწი ფოს სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, აღ მა შე ნებ ლის გამზ. 

#154

ტელ: +995 322 556 500

ფაქ სი: +995 322 556 533
ელ-ფოსტა: press@tbilisi.mfa.gov.il
ვებ-გვერდი: http://tbilisi.mfa.gov.il 

 ეს ტო ნე თის რეს პუბ ლი კის სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, ლი ხა ურ ის ქ. #4

ტელ: +995 322 365 122

ფაქ სი: +995 322 365 138
ელ-ფოსტა: tbilisisaatkond@mfa.ee
ტელ: +995 322 365 127                       
ელ-ფოსტა: Tbilisi.Consular@mfa.ee
ვებ-გვერდი: http://www.tbilisi.vm.ee/

 ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, დიღ მის მა სი ვი, 

ბა ლან ჩი ნის ქ. #11ა

ტელ:  +995 322 277 000, +995 322 532 334

ფაქ სი: +995 322 532 310
ელ-ფოსტა: tbilisivisa@state.gov askconsultbilisi@state.gov 
                      consulate-tbilisi@state.gov
ვებ-გვერდი: http://georgian.georgia.usembassy.gov/ 

 ყა ზა ხე თის რეს პუბ ლი კის სა ელ ჩო

ქ. თბი ლი სი, შატ ბე რაშ ვი ლის ქ. #23
ტელ: +995 322 997 684

ფაქ სი: +995 322 292 489/24
ელ-ფოსტა: kazembge@gmail.com;  tbilisi@mfa.kz 

mailto:tbilisi.consul@mae.ro
mailto:Tbilisi@mae.ro
http://tbilisi.mae.ro/en
mailto:embassy.tbilisi@mfa.bg
http://www.mfa.bg/embassies/georgia/setlang/en
mailto:press@tbilisi.mfa.gov.il
http://tbilisi.mfa.gov.il
mailto:tbilisisaatkond@mfa.ee
mailto:Tbilisi.Consular@mfa.ee
http://www.tbilisi.vm.ee/
mailto:tbilisivisa@state.gov
mailto:askconsultbilisi@state.gov
mailto:consulate-tbilisi@state.gov
http://georgian.georgia.usembassy.gov/
mailto:kazembge@gmail.com
mailto:tbilisi@mfa.kz


74

სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტ ორი აზე არ სე ბუ ლი უცხო ქვეყ ნის დიპ ლო მა ტი ური წარ მო მად გენ ლო ბე ბი-

სა და სა კონ სუ ლო დაწესებულებების სა კონ ტაქ ტო მო ნა ცე მე ბის შე სა ხებ და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა-

ცია შე გიძ ლი ათ იხ ილ ოთ სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტროს ვებ- გვერ დზე: www.mfa.gov.ge.

 კორეის რესპუბლიკის საელჩოს ოფისი

ქ. თბილისი, ტაბიძის ქ #12

ტელ: +995 322 970 318
          +995 322 970 320

ფაქ სი:  +995 322 427 440
ელ-ფოსტა: georgia@mofa.go.kr

 კატარის საელჩო

ქ. თბილისი, ლვოვის ქ #17

ტელ:+995 322 244 490

ფაქ სი: +995 322 244 470
ელ-ფოსტა: tbilisi@mofa.gov.qa
ვებ-გვერდი: http://tbilisi.embassy.qa/en/home

 ბელარუსის საელჩო

ქ. თბილისი, ავქსენტი მეგრელაძის ქ #5 ელ-ფოსტა: georgia@mfa.gov.by

 ავსტრიის საელჩო

ქ. თბილისი, გრიბოედოვის ქ #31
ტელ: +995 322 434 402
ელ-ფოსტა: tiflis-ob@bmeia.gv.at

74

http://www.mfa.gov.ge
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მიგრანტი – საერთაშორისო დონეზე ტერმინ “მიგრანტის” საყოველთაოდ მიღებული განსაზღ-

ვრება არ არსებობს. ჩვეულებრივ, ტერმინი “მიგრანტი” მოიაზრებს ყველა იმ შემთხვევას, რო-

დესაც პირი მიგრაციის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს თავისუფლად, ძალდაუტანებლად, რაც 

ნაკარნახევია “პირადი კეთილდღეობის” მიზეზით და ხდება გარე იძულებითი ფაქტორის ჩარე-

ვის გარეშე. ამდენად, ეს ტერმინი გამოიყენება იმ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა მიმართ, რომ-

ლებიც მიემგზავრებიან სხვა ქვეყანაში ან რეგიონში, როგორც  მატერიალური და სოციალური 

პირობების, ასევე პირადი და თავისი ოჯახის წევრების სამომავლო პერსპექტივების გაუმჯობესე-

ბის მიზნით.

არ ალ ეგ ალ ური მიგ რა ცია –  სა ხელ მწი ფო საზღვრის გა დაკ ვე თა, რო მე ლიც წარ მო შო ბის, სატ-

რან ზი ტო და მიმ ღე ბი ქვეყ ნე ბის კა ნო ნე ბის დარ ღვე ვით ხორ ცი ელ დე ბა. არ ალ ეგ ალ ური მიგ რა-

ცი ის სა ყო ველ თა ოდ აღი არ ებ ული გან საზღვრე ბა არ არ სე ბობს. და ნიშ ნუ ლე ბის ქვეყ ნის სა მარ-

თალ დამ ცა ვი უწყე ბე ბის თვის ეს ნიშ ნავს უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქის მი ერ შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტე ბი სა 

და ნე ბარ თვის გა რე შე დარ ჩე ნას ან მუ შა ობ ას.  წარ მო შო ბის ქვეყ ნის სა მარ თალ დამ ცა ვი უწყე ბე-

ბის თვის არ ალ ეგ ალ ურია გა და ად გი ლე ბა, თუ პი რი სა ერ თა შო რი სო საზღვარს კვეთს ნამ დვი ლი 

პას პორ ტის ან სამ გზავ რო დო კუ მენ ტის გა რე შე, ან არ ას რუ ლებს ქვეყ ნის და ტო ვე ბის თვის გან-

საზღვრულ ად მი ნის ტრა ცი ულ მოთხოვ ნებს.

არ ალ ეგ ალ ური / უკ ან ონო შეს ვლა –  უცხო ქვეყ ნის საზღვრის გა დაკ ვე თა მიმ ღებ ქვე ყა ნა ში ლე გა-

ლუ რი შეს ვლის თვის დად გე ნი ლი აუც ილ ებ ელი მოთხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბის გა რე შე.

გა ძე ვე ბა (დე პორ ტა ცია) –  სა ხელ მწი ფო უწყე ბის მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ული ქმე დე ბა პი რის ან პირ-

თა (უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე თა ან მო ქა ლა ქე ობ ის არ მქო ნე პირ თა) ქვეყ ნის ტე რი ტო რი იდ ან იძ-

ულ ებ ით გა საყ ვა ნად.

გა ძე ვე ბის და უშ ვებ ლო ბა –  “ლტოლ ვილ თა სტა ტუ სის შე სა ხებ” ჟე ნე ვის კონ ვენ ცი ით (1951 წ.) გან-

საზღვრუ ლი პრინ ცი პი, რომ ლის თა ნახ მად: „არცერ თი ხე ლის მომ წე რი სა ხელ მწი ფო არ გა ას-

ახ ლებს ან და აბ რუ ნებს ლტოლ ვილს იმ ქვეყ ნის საზღვარ ზე, სა დაც მის სი ცოცხლეს ან თა ვი სუფ-

ლე ბას საფ რთხე ემ უქ რე ბა რა სის, რე ლი გი ის, ერ ოვ ნე ბის, გარ კვე ული სო ცი ალ ური ჯგუ ფი სად მი 

კუთ ვნი ლე ბის ან პო ლი ტი კუ რი მრწამ სის გა მო.” ეს პრინ ცი პი არ გა მო იყ ენ ება „იმ ლტოლ ვილ თან 

მი მარ თე ბით, რო მე ლიც ან გა რიშ გა სა წე ვი მი ზე ზე ბის გა მო  საფ რთხეს წარ მო ად გენს მიმ ღე ბი 

მიგ რან ტის ლექ სი კო ნი 
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ქვეყ ნის სა ხელ მწი ფო უშ იშ რო ებ ის თვის, ან სა სა მარ თლოს სა ბო ლოო გა დაწყვე ტი ლე ბით ედ ება 

ბრა ლი გან სა კუთ რე ბით მძი მე და ნა შა ულ ის ჩა დე ნა ში და საფ რთხეს წარ მო ად გენს ამ ქვეყ ნის მო-

სახ ლე ობ ის თვის.”

და ნიშ ნუ ლე ბის ქვე ყა ნა – ქვე ყა ნა, რო მე ლიც წარ მო ად გენს და ნიშ ნუ ლე ბის ად გილს (ლე გა ლუ რი 

და არ ალ ეგ ალ ური) მიგ რან ტე ბის თვის.

წარმოშობის ქვეყანა – ქვეყანა, რომელიც წარმოადგენს მიგრაციული (ლეგალური და არალეგა-

ლური) ნაკადების წყაროს.

სატ რან ზი ტო ქვე ყა ნა – ქვე ყა ნა, რომ ლის გავ ლით მოძ რა ობ ენ ლე გა ლუ რი და არ ალ ეგ ალ ური მიგ-

რან ტე ბი.

ემ იგ რა ცია – ერ თი ქვეყ ნი დან მე ორ ეში გამ გზავ რე ბა საცხოვ რებ ლად. ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სა-

ერ თა შო რი სო ნორ მე ბის თა ნახ მად, ყვე ლა ად ამი ანს აქ ვს უფ ლე ბა, თა ვი სუფ ლად და ტო ვოს ნე-

ბის მი ერი ქვე ყა ნა, სა კუ თა რის ჩათ ვლით. სა ხელ მწი ფომ მხო ლოდ ძალ ზე იშ ვი ათ შემ თხვე ვებ ში 

შე იძ ლე ბა და აწ ეს ოს შეზღუდ ვე ბი პი რის უფ ლე ბა ზე, და ტო ვოს სა კუ თა რი ქვეყ ნის ტე რი ტო რია.

იმ იგ რა ცია – პრო ცე სი, რომ ლის შე დე გად უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ები ან მო ქა ლა ქე ობ ის არ მქო ნე 

პი რე ბი სხვა ქვე ყა ნა ში იქ და სახ ლე ბის მიზ ნით ჩა დი ან.

თავ შე საფ რის მა ძი ებ ელი – პი რი, რო მელ საც სურს ლტოლ ვი ლის სტა ტუ სის მი ღე ბა და ელ ოდ-

ება გა დაწყვე ტი ლე ბას გან ცხა დე ბა ზე ლტოლ ვი ლის სტა ტუ სის მი ღე ბის შე სა ხებ, სა ერ თა შო რი სო 

და ად გი ლობ რი ვი სა კა ნონ მდებ ლო ნორ მე ბის შე სა ბა მი სად. უარ ყო ფი თი გა დაწყვე ტი ლე ბის 

შემ თხვე ვა ში პირ მა უნ და და ტო ვოს ქვე ყა ნა, ან შე საძ ლოა, გა ძე ვე ბულ იქ ნას ქვეყ ნი დან ის ევე, რო-

გორც ქვე ყა ნა ში არ ალ ეგ ალ ურ ად მყო ფი ნე ბის მი ერი უცხო ელი. გა მო ნაკ ლის შემ თხვე ვებ ში დარ-

ჩე ნის ნე ბარ თვა შე იძ ლე ბა გა იც ეს ჰუ მა ნი ტა რულ ან სხვა მსგავს მო საზ რე ბა თა სა ფუძ ველ ზე.

მიმ ღე ბი / გან თავ სე ბის ცენ ტრი  – თავ შე საფ რის მა ძი ებ ელ თა და არ ალ ეგ ალ ურ ად შე მო სულ მიგ-

რან ტთა დრო ებ ითი გან თავ სე ბის ცენ ტრი, სა დაც მათ მიმ ღებ ქვე ყა ნა ში ჩას ვლის თა ნა ვე ათ ავ სე ბენ. 

ას ეთი პი რე ბის თვის სტა ტუ სის დად გე ნა ხდე ბა მა თ ლტოლ ვილ თა ბა ნა კებ ში გა დაყ ვა ნამ დე ან წარ-

მო შო ბის ქვე ყა ნა ში დაბ რუ ნე ბამ დე.
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მიმ ღე ბი (მას პინ ძე ლი) ქვე ყა ნა – და ნიშ ნუ ლე ბის ქვე ყა ნა ან მე სა მე ქვე ყა ნა. დაბ რუ ნე ბის ან რე პატ რი-

აცი ის შემ თხვე ვა ში, ას ევე წარ მო შო ბის ქვე ყა ნა.

მი ნი მა ლუ რი სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტი – თა ვის ტე რი ტო რი აზე მყოფ უცხო ელ ებ თან (ან 

მათ სა კუთ რე ბას თან) მოპყრო ბი სას სა ხელ მწი ფო ვალ დე ბუ ლია, და იც ვას სა ერ თა შო რი სო სა-

მარ თლით გან საზღვრუ ლი მი ნი მა ლუ რი ნორ მე ბი (მაგ., მარ თლმსა ჯუ ლე ბა ზე უარ ის თქმა, არ-

ას ან ქცი რე ბუ ლი და კა ვე ბა, ან სა სა მარ თლოს თვის მი მარ თვი სას დაბ რკო ლე ბის შექ მნა არ ღვევს 

სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლით გან საზღვრულ მი ნი მა ლურ სტან დარ ტებს). არ ის შემ თხვე ვე ბი, 

რო დე საც მი ნი მა ლუ რი სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტით მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბე ბი აღ ემ ატ ება მო ცე-

მუ ლი სა ხელ მწი ფოს მი ერ სა კუ თა რი მო ქა ლა ქე ებ ის თვის და წე სე ბულ ნორ მებს. 

რე ად მი სია – სა ხელ მწი ფოს მი ერ გა ცე მუ ლი ნე ბარ თვა იმ პი რის (ამ ქვეყ ნის მო ქა ლა ქის, მე სა მე 

ქვეყ ნის მო ქა ლა ქის, ან მო ქა ლა ქე ობ ის არ მქო ნე პი რის) ქვე ყა ნა ში გან მე ორ ებ ით შეს ვლა ზე, რო-

მე ლიც არ ალ ეგ ალ ურ ად შე ვი და ან იმ ყო ფე ბო და სხვა ქვე ყა ნა ში.

სა საზღვრო-გამ ტა რი პუნ ქტი – სა ერ თა შო რი სო მი მოს ვლის თვის ნე ბა დარ თუ ლი გზატ კე ცი ლი ან 

გზის მო ნაკ ვე თი, რკი ნიგ ზის სად გუ რის, ნავ სად გუ რის, აერ ოპ ორ ტის (აერ ოდ რო მის) ტე რი ტო-

რი ის ნა წი ლი, სა დაც ხორ ცი ელ დე ბა საზღვრის გა დაკ ვე თას თან და კავ ში რე ბუ ლი  კონ ტრო ლი.

სამ გზავ რო დო კუ მენ ტე ბი – ზო გა დი ტერ მი ნი, რო მე ლიც გა მო იყ ენ ება ყვე ლა იმ დო კუ მენ ტის აღ-

სა ნიშ ნა ვად, რომ ლე ბიც წარმოადგენენ პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბელ  აღი არ ებ ულ მტკი ცე ბუ-

ლე ბას. პას პორ ტე ბი და ვი ზე ბი სამ გზავ რო დო კუ მენ ტე ბის ყვე ლა ზე ხში რად გა მო ყე ნე ბუ ლი ფორ-

მაა. ზოგ ქვე ყა ნა ში სამ გზავ რო დო კუ მენ ტე ბად, ას ევე მი ღე ბუ ლია პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი 

ან სხვა დო კუ მენ ტე ბი.

სე ზო ნუ რი მუ შა კი – შრო მი თი მიგ რან ტი, რომ ლის შრო მა და მო კი დე ბუ ლია სე ზო ნურ პი რო ბებ-

ზე და სრულ დე ბა მხო ლოდ წლის კონ კრე ტულ პე რი ოდ ში.

ქვე ყა ნა ში დაშ ვე ბა – ნე ბარ თვა ქვე ყა ნა ში შეს ვლა ზე. უცხო ელს მი ეცა ნე ბარ თვა ქვე ყა ნა ში შეს ვლა-

ზე, თუ მან გა დაკ ვე თა (სა ჰა ერო, სახ მე ლე თო თუ საზღვაო) სა საზღვრო-გამ ტა რი პუნ ქტი  და სა-

საზღვრო კონ ტრო ლის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი უფ ლე ბა მო სი ლი პი რე ბის გან მი იღო ქვე ყა ნა ში 

შეს ვლის უფ ლე ბა. უცხო ელი, რო მელ მაც ფა რუ ლად გა დაკ ვე თა ქვეყ ნის საზღვა რი, არ ით ვლე ბა 

ქვე ყა ნა ში კა ნო ნი ერ ად მყო ფად.
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ქსე ნო ფო ბია – სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე ქსე ნო ფო ბი ის სა ყო ველ თა ოდ მი ღე ბუ ლი გან საზღვრე-

ბა არ არ სე ბობს; თუმ ცა ის შე იძ ლე ბა გა ნი მარ ტოს, რო გორც ად ამი ან ებ ის და მო კი დე ბუ ლე ბა, გან-

წყო ბა და/ან ქცე ვა, რო მე ლიც უარ ყოფს ან ნე გა ტი ურ ად იხ სე ნი ებს სხვა ად ამი ან ებს მხო ლოდ იმ-

იტ ომ, რომ ის ინი მა თი თე მის, სა ზო გა დო ებ ის ან ერ ოვ ნუ ლი იდ ენ ტო ბის თვის უცხო ელ ემ ენ ტებს 

წარ მო ად გე ნენ. არ სე ბობს მჭიდ რო კავ ში რი რა სიზ მსა და ქსე ნო ფო ბი ას შო რის და ამ ორი ტერ-

მი ნის მკა ფიო გა მიჯ ვნა რთუ ლია.   

ყალ ბი დო კუ მენ ტი – ნე ბის მი ერი სამ გზავ რო ან პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტი, რო-

მე ლიც გა ყალ ბე ბუ ლი ან რა იმე სა ხით შეც ვლილია პი რის ან ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ. მხო ლოდ კა-

ნო ნით უფ ლე ბა მო სილ სა ხელ მწი ფო უწყე ბებს აქ ვთ უფ ლე ბა, დაამზადონ ან გასცენ სამ გზავ რო 

ან პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტი სა ხელ მწი ფოს სა ხე ლით; ყალ ბია დო კუ მენ ტი, 

რო მე ლიც გა იცა და წე სე ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბის დარ ღვე ვით ან მო პო ვე ბულ იქ ნა არ ას წო რი მო ნა-

ცე მე ბის წარ დგე ნის, კო რუფ ცი ის, ძალ და ტა ნე ბის, ან სხვა არ აკ ან ონი ერი მე თო დის გა მო ყე ნე ბით; 

ას ევე დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც გა მო იყ ენ ება ნე ბის მი ერი პი რის მი ერ, კა ნო ნი ერი მფლო ბე ლის 

გარ და.

შრო მი თი მიგ რა ცია – და საქ მე ბის მიზ ნით ად ამი ან ებ ის გა და ად გი ლე ბა ერ თი ქვეყ ნი დან მე ორ-

ეში. შრო მი თი მიგ რა ცია ძი რი თა დად მიგ რა ცი ის სფე რო ში ერ ოვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბით რე-

გუ ლირ დე ბა. ზო გი ერ თი ქვე ყა ნა აქ ტი ურ ად მო ნა წი ლე ობს სა კუ თა რი მო ქა ლა ქე ებ ის შრო მი თი 

მიგ რა ცი ის რე გუ ლი რე ბა ში მათ თვის ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბის შექ მნის თვის.

ნებაყოფლობით დაბრუნებაში ხელშეწყობა – მიგრანტთა იმ კატეგორიისათვის გაწეული ორ-

განიზაციული ან ფინანსური დახმარება, ვისაც უარი ეთქვა თავშესაფრის მიღებაზე, უკანონოდ 

იქნა გადაყვანილი საზღვარზე ან არის ტრეფიკინგის მსხვერპლი/დაზარალებული, ასევე, უსახს-

როდ 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.



დიზაინი და დაკაბადონება 
შპს `ფავორიტი სტილი”




	გზამკვლევის შესახებ
	სასარგებლო რჩევები უცხოელებისთვის
	სახელმწიფო წყობა და მმართველობის სისტემა
	ეკონომიკა და გადასახადები 
	უსაფრთხოება 
	განათლების სისტემა
	ჯანმრთელობის დაცვა
	საქართველოს ვიზის კატეგორიები და ტიპები
	საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა
	ბინადრობის ნებართვა და მოწმობა
	თანამემამულის სტატუსი და მოწმობა
	მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსი და შესაბამისი დოკუმენტები
	უცხოელისთვის საქართველოდან გასვლის ვალდებულების გადავადება

	საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვება
	მიგრაციის მართვა საქართველოში 
	საერთაშორისო დაცვა საქართველოში
	მიგრანტის ლექსიკონი 
	უცხო ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლობები
	საქართველოს ტერიტორიაზე აკრედიტებული 
	წარმომადგენლობები და საკონსულო დაწესებულებები
	საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური 
	ადმინისტრაციული ორგანოების ტერიტორიული წარმომადგენლობები
	მიგრაციის სფეროში სახელმწიფო სერვისების მიმწოდებელი 
	საქართველოს სასაზღვრო გამტარი პუნქტები



