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წინასიტყვაობა

Migration – ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს ქვეყნის შიგნით ან  
ქვეყნებს შორის მოსახლეობის გადაადგილებას საცხოვრებელი 
ადგილის შეცვლის მიზნით. მიგრაციის გამომწვევი მიზეზები 
შეიძლება იყოს როგორც რელიგიური, სოციალურ-კულტურული, 
ბუნებრივ-ეკოლოგიური მდგომარეობა, ისე საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება, უკეთესი ეკონომიკური პერსპექტივები და პოლიტიკური 
დაცულობა. მასიური მიგრაცია საგრძნობლად ცვლის მოსახლეობის 
დემოგრაფიულ, სოციალურ და რასობრივ-ეთნიკურ სტრუქტურას. 
საერთაშორისო მიგრაცია მასობრივ მოვლენად იქცა, ვინაიდან  
მიგრაციისა და თავისუფლად გადაადგილების უფლება დასავლური 
ლიბერალურ-დემოკრატიული ღირებულებაა და ადამიანის უფლებების 
უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. მიგრაცია წარმოადგენს გლობალურ 
ფენომენსა და თანამედროვეობის გამოწვევას, რომელიც გავლენას ახდენს 
ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე, მის უსაფრთხოებასა 
და სტაბილურობაზე. საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობის 
გათვალისწინებით, მიგრაციული პროცესების მართვა არის ქვეყნის 
ერთ-ერთი პრიორიტეტი. ბოლო დროს განხორციელებული ძირეული 
რეფორმებიდან გამომდინარე, საქართველო ცალკეული ქვეყნების 
მოქალაქეებისთვის გახდა მიმზიდველი ქვეყანა, როგორც ლეგალური, 
ისე არალეგალური მიგრაციისთვის. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია 
ლეგალური მიგრაციის ხელშეწყობა, ტურიზმის განვითარება და ქვეყნის 
პოპულარიზაცია, თუმცა ამ პროცესებს ყოველთვის თან ახლავს 
არალეგალური მხარე, რომელიც საბოლოო ჯამში იწვევს უარყოფით 
შედეგებს ქვეყნისთვის. საქართველოს მთავრობის მიზანია წარმართოს 
მიგრაციასთან დაკავშირებული ყველა პროცესი საქართველოს 
მოქალაქეებისა და საერთაშორისო საზოგადოების ინტერესების 
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გათვალისწინებით. საჭიროა განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს ამ 
პროცესს, რათა იგი სოციალური და ეკონომიკური განვითარებისათვის 
სასარგებლო ფაქტორად იქცეს და ამავდროულად  აცილებულ იქნას 
უკონტროლო მიგრაციის უარყოფითი შედეგები. სწორედ ამ მიზნის 
მისაღწევად სახელმწიფომ გადადგა ქმედითი ნაბიჯები, მათ შორის: 
თანამედროვე ინფრასტრუქტურის დანერგვით მოხდა საზღვრის 
ეფექტიანი მართვის გაუმჯობესება,  შემოღებულ იქნა დაცული 
პირადობის დამადასტურებელი და სამგზავრო დოკუმენტები (ახალი 
თაობის ბიომეტრიული ტიპის პასპორტი და დაცული ელექტრონული 
პირადობის მოწმობა), შემუშავდა და დაინერგა ადამიანით ვაჭრობის/
ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მოქნილი სისტემა.  2014 წლის 1 
სექტემბერს ძალაში შევიდა „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე 
პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 
ახალი რედაქცია, რომელმაც მოიცვა უცხოელის საქართველოში 
შემოსვლის, ყოფნის, ტრანზიტით გავლის, საქართველოდან გასვლის, 
უცხოელის დაკავების, დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების 
და საქართველოდან გაძევების სამართლებრივი მექანიზმები; 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში შეიქმნა ქვეყანაში 
უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე პასუხისმგებელი 
დანაყოფი (მიგრაციის დეპარტამენტი), რომელიც უფლებამოსილია 
გამოავლინოს საქართველოში სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე 
მყოფი უცხოელები და საქართველოს კანონმდებლობითა და 
საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპების 
დაცვით განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიებები. მნიშვნელოვანია 
აღინიშნოს, რომ საქართველოში მიგრაციული პროცესების ეფექტური 
მართვისა და სწორი ერთიანი პოლიტიკის დაგეგმვის მიზნით, შეიქმნა 
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია, რომელშიც გაერთიანდნენ 
საქართველოში მიგრაციის საკითხებზე პასუხისმგებელი შემდეგი 
უწყებები: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, საგარეო საქმეთა 
სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო, განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო, ეკონომიკისა  და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 
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ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, რეგიონული განვითარებისა 
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ევროპულ და ევროატლანტიკურ 
სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი, დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.  
აღნიშნულმა კომისიამ დიდი როლი ითამაშა ქვეყანაში მიგრაციის 
პოლიტიკის განსაზღვრის კუთხით და სწორედ კომისიის ფარგლებში 
შემუშავდა 2013-2015 წლებისა და 2016-2020 წლების მიგრაციის 
სტრატეგია.  

ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისა და შემდგომში 
უფრო ღრმა ინტეგრაციისათვის, მიგრაციის სფეროში სწორი 
პოლიტიკის განსაზღვრა და მიგრაციული პროცესების ეფექტური 
მართვა საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს 
წარმოადგენს. მსოფლიოში განვითარებულ საომარ და  ტერორიზმით 
გამოწვეულ მოვლენებს, აგრეთვე  ეკონომიკურ-სოციალურ ფონს  
თან ახლავს მიგრაციული ნაკადების ტალღა, რომელიც უპირველეს 
ყოვლისა, თავს იყრის ევროკავშირის წამყვან ქვეყნებში. შესაბამისად 
21-ე სუკუნეში, განვითარებული და ეკონომიკურად მიმზიდველი 
ქვეყნებისთვის, ძალზედ მაღალია უკანონო მიგრაციის საფრთხე. ამ 
ფონზე  ხელისუფლება დგამს ყველა ქმედით ნაბიჯს საქართველოს 
და მისი პარტნიორი ქვეყნების ინტერესების დასაცავად და უკანონო 
მიგრაციის თავიდან ასაცილებლად. საქართველოს მიერ წარმოებული 
სწორი პოლიტიკა, ლეგალური მიგრაციის ხელშეწყობა, მიგრაციის 
სფეროში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და უკანონო 
მიგრაციის წინააღმდეგ განხორციელებული საქმიანობა საშუალებას 
მოგვცემს უზრუნველვყოთ საქართველოს ტერიტორიაზე მიგრაციული 
პროცესების მართვა და ამით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი 
გადავდგათ ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით. 



აღწერილობა

7

აღწერილობა

უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის, უმეტეს შემთხვევაში, უცნობია 
საქართველოში არსებული საიმიგრაციო წესები და  რეგულაციები 
უცხოელის საქართველოში შემოსვლის, ყოფნის, ტრანზიტით გავლისა 
და საქართველოდან გასვლის შესახებ. ხშირია შემთხვევები, როდესაც 
უცხოელი არ ფლობს ზუსტ ინფორმაციას მიგრაციის სფეროში 
არსებული კანონმდებლობის შესახებ და აქედან გამომდინარე მიიჩნევს, 
რომ  შეძლებს საქართველოს ტერიტორიის ტრანზიტულად გამოყენებას 
ცენტრალური ევროპის მოწინავე ქვეყნებში მოსახვედრად ან ქვეყანაში 
უკანონოდ ცხოვრების, დასაქმების და სხვა მიზნების შესრულებას. 

საქართველოს მიგრაციის პოლიტიკის განმსაზღვრელი უპირ ვე-
ლესი პრინციპია უკანონო მიგრაციის პრევენცია. უკანონო მიგრაცია 
წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიაზე ჩადენილ სამარ თალ-
დარღვევას, ხოლო საქართველოს კანონმდებლობა და პოლიციის 
საქმიანობა, ძირითად შემთხვევებში, ემყარება პრევენციულ მექანიზმებს, 
რომელიც ყველაზე ეფექტური მეთოდია სახელმწიფოს წინაშე მდგარი 
ამოცანების შესასრულებლად.   წარმოდგენილი დოკუმენტის მიზანია, რომ 
მოხდეს საქართველოში მომავალი და მყოფი უცხოელების ცნობიერების 
ამაღლება ქვეყანაში არსებული სამიგრაციო წესების შესახებ. ცნობარის 
ამოცანაა, რომ მოხდეს ქვეყანაში უკანონო მიგრაციის პრევენცია. 
უცხოელმა, რომელიც მოემგზავრება ან იმყოფება საქართველოში უნდა 
გაითავისოს, რომ საქართველო არის დემოკრატიული სახელმწიფო 
და ქვეყნის კონსტიტუცია მკაფიოდ განსაზღვრავს უცხოელების 
საყოველთაოდ აღიარებული ძირითადი და ფუნდამენტალური უფ-
ლებებისა და თავისუფლებების დაცვის სავალდებულოობას.  კერძოდ:  
საცხოვრებელი ადგილის თავისუფალი არჩევის, სიტყვის თავისუფლების, 
პატივისა და ღირსების ხელშეუხებლობის, დისკრიმინაციის დაუშ-
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ვებლობის უფლება განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, 
რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, 
ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი 
და წოდებრივი მდგომარეობისა.  ამასთან, კანონმდებლობა აწესებს 
მკაცრ რეგულაციებს იმ პირების მიმართ, რომლებიც საქართველოს 
ტერიტორიაზე შემოვიდნენ უკანონოდ, არ ან აღარ აქვთ საქართველოში 
ყოფნის სამართლებრივი საფუძველი, საფრთხეს უქმნიან საზოგადოებრივ 
წესრიგს და სახელმწიფო უსაფრთხოებას და სისტემატურად არღვევენ 
საქართველოს კანონმდებლობას.  

წარმოდგენილი ცნობარი ხელს შეუწყობს სამართალდარღვევის 
პრევენციას და უცხოელის ცნოებიერების ამაღლებას, რომ იგი 
მოემგზავრება ან იმყოფება სახელმწიფოში, სადაც ერთის მხრივ, დაცული 
იქნება მისი უფლებები, ხოლო მეორეს მხრივ, მყარი და ეფექტური 
კანონმდებლობისა და მისი აღმასრულებელი ორგანოების არსებობა 
არ მისცემს უცხოელს საშუალებას, შემოვიდეს და იმყოფებოდეს 
საქართველოს ტერიტორიაზე სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე. 
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უცხოელი – პირი, რომელიც არ არის საქართველოს მოქალაქე და 
საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირი;

მოქალაქეობის არმქონე პირი – პირი, რომელსაც არცერთი სახელმწიფო 
არ მიიჩნევს თავის მოქალაქედ საკუთარი კანონმდებლობის შესაბამისად;

ვიზა – დადგენილი ფორმის პირობითი ნებართვა, რომელიც გაიცემა 
სამგზავრო დოკუმენტში ვიზის ბლანკის დატანით ან ელექტრონულად 
(ელექტრონული ვიზა) და რომელიც საქართველოში შემოსვლაზე 
უარის თქმის საფუძვლის ან საქართველოში ყოფნის ვადის შეწყვეტის 
ფაქტის არარსებობის შემთხვევაში ადასტურებს უცხოელის უფლებას, 
შემოვიდეს ან/და იმყოფებოდეს საქართველოში ან ტრანზიტით გაიაროს 
საქართველოს ტერიტორია;

ვიზის მოქმედების ვადა – პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც უცხოელს 
აქვს საქართველოში შემოსვლის ან/და ყოფნის უფლება;

მოწვევა – საქართველოს მოქალაქის, საქართველოში ბინადრობის 
ნებართვის მქონე პირის, საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული 
პირის, საქართველოს სამინისტროს, საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატის, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური 
წარმომადგენლობის, საკონსულო დაწესებულების, საერთაშორისო 
ორგანიზაციის წერილობითი შუამდგომლობის შემცველი ოფიციალური 
დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება უცხოელის საქართველოში 
ჩამოსვლის მიზანი;

სამგზავრო დოკუმენტი – პასპორტი ან მისი შემცვლელი სხვა სამგზავრო 
დოკუმენტი, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობით ან საქართველოს 
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საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე აღიარებული პირადობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც ვარგისია მგზავრობისათვის;

სასაზღვრო გამტარ პუნქტში ინსპექტირება – საქართველოში 
უცხოელის შემოსვლისას და საქართველოდან მისი გასვლისას 
სასაზღვრო-მიგრაციული კონტროლის განხორციელება;

ოჯახის წევრი – უცხოელის ან საქართველოში სტატუსის მქონე 
მოქალაქეობის არმქონე პირის მეუღლე, შვილი, მშობელი, აგრეთვე 
უცხოელის ან საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე 
პირის მეურვეობის ან მზრუნველობის ქვეშ ან/და სრულ კმაყოფაზე 
მყოფი არასრულწლოვანი, მხარდაჭერის მიმღები ან შრომისუუნარო 
პირი;

ნათესავი – უცხოელის ან საქართველოში სტატუსის მქონე 
მოქალაქეობის არმქონე პირის მეუღლე, შვილი, მშობელი, და, ძმა, პაპა, 
ბებია, შვილიშვილი;

სასაზღვრო გამტარი პუნქტი – საერთაშორისო მიმოსვლისათვის 
ნებადართული გზატკეცილი ან გზის მონაკვეთი, რკინიგზის სადგურის, 
პორტის, ნავსადგურის, აეროპორტის (აეროდრომის) ტერიტორიის 
ნაწილი, სადაც ხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის 
გადაკვეთასთან დაკავშირებული სასაზღვრო კონტროლი და 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა სახის კონტროლი;

სასაზღვრო ზონა – საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ხაზიდან ან 
სანაპირო ზოლიდან საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში შემავალი 
არაუმეტეს 5 კილომეტრის სიგანის სახმელეთო ზოლი, აგრეთვე 
საერთაშორისო აეროპორტის (აეროდრომის), რკინიგზის სადგურის, 
საზღვაო პორტის ტერიტორიის ნაწილი, სადაც ხორციელდება 
საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებული 
სასაზღვრო კონტროლი;

თავისუფალი პროფესიის ადამიანი – გარკვეული პროფესიის პირი, 
რომელიც პირთა ან საზოგადოებრივი ინტერესების სასარგებლოდ 
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დამოუკიდებლად, საკუთარი პასუხისმგებლობით ახორციელებს პრო-
ფესიულ საქმიანობას;

შრომითი საქმიანობა – ნებისმიერი საქმიანობა, რომლისთვისაც პირი 
იღებს ანაზღაურებას; 

ტრანზიტით გავლა – საქართველოს ტერიტორიის გადაკვეთა მესამე 
სახელმწიფოში შესვლის მიზნით;

გადამყვანი კომპანია – ტრანსპორტის სფეროში მომუშავე იურიდიული 
პირი, რომელიც დაკავებულია საქართველოში მგზავრთა ჩამოყვანით და 
საქართველოდან მათი გაყვანით;

საქართველოში ყოფნის ვადა – საქართველოს ვიზაში ან საქართველოში 
ბინადრობის ნებართვაში აღნიშნული, აგრეთვე საქართველოს 
კანონმდებლობით განსაზღვრული ვადა, რომლის განმავლობაშიც 
უცხოელს აქვს საქართველოში ყოფნის უფლება. საქართველოში ყოფნის 
ვადა აითვლება უცხოელის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის 
პირველად გადმოკვეთის დღიდან;

თავშესაფრის მაძიებელი, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის 
მქონე პირი – „ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ“ 
საქართველოს კანონით განსაზღვრული პირები;

დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა – პირადობის დამადას-
ტურებელი დოკუმენტი, რომელიც გაიცემა თავშესაფრის მაძიებელ, 
საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის მაძიებელ, 
აგრეთვე ამ კანონის მე-60 მუხლით გათვალისწინებულ პირებზე. 
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრულ 
შემთხვევებში და დადგენილი წესით დროებითი საიდენტიფიკაციო 
მოწმობა შეიძლება გაიცეს აგრეთვე პირებზე, რომელთა მიმართაც 
საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს პირადობის 
დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტის გაცემას;

გაძევება – სახელმწიფოს უფლებამოსილი ორგანოს ქმედება, რომლის 
მიზანია ამ კანონით განსაზღვრული საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში 
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უცხოელის ან საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე 
პირის მიერ მისი სურვილის საწინააღმდეგოდ საქართველოს დატოვების 
უზრუნველყოფა.

კომერციული შუამავალი – იურიდიული პირი, რომელსაც საზღ-
ვარგარეთ საქართველოს ვიზის გაცემისათვის საჭირო ცალკეული 
მოქმედებების განხორციელება აქვს მინდობილი.

ტრეფიკინგი  – ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) – ადამიანთა 
გადაბირება, ტრანსპორტირება, შეფარება ან მიღება მუქარის, 
ძალის გამოყენების ან იძულების სხვა საშუალებებით: მოტაცებით, 
თაღლითობით, მოტყუებით, ძალაუფლების ან პირის უმწეობის ბოროტად 
გამოყენებით, ან იმ პირის თანხმობის მისაღწევად თანხის ან სხვა 
სარგებლის მიღების ან გაცემის გზით, ვისი დამოკიდებულების ქვეშაც 
იმყოფება მეორე პირი, ამ უკანასკნელის ექსპლუატაციის მიზნით.

მონობა – მონობა არის ადამიანის მდგომარეობა, რომლის მიმართ 
ხორციელდება საკუთრების უფლების გამომხატველი რომელიმე 
ან ყველა ნიშანი. მონობის ძირითადი დამახასიათებელი ელემენტია 
ადამიანის საკუთრებაში ყოლის ან მასზე კონტროლის განხორციელება, 
მისი იძულება და გადაადგილების შეზღუდვა; ისევე, როგორც წასვლის ან 
დამქირავებლის შეცვლის შესაძლებლობის არქონა (მაგ., ტრადიციული 
მონური შრომის სისტემა, იძულებითი შრომა, ბატონყმური მდგომარეობა, 
იძულებითი შრომა და მონობა წესჩვეულებითი ან რელიგიური მიზნებით).
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კითხვარი

1. რა ზომები იქნება გატარებული ჩემს მიმართ იმ შემთხვევაში, თუ 
სახელმწიფო საზღვარს გადავკვეთ უკანონოდ?

საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთა ხორციელდება ამი-
სათვის დადგენილი/გამოყოფილი სასაზღვრო გამტარი პუნქტების 
მეშვეობით. ნებისმიერი სხვა გზით თქვენი საქართველოს 
ტერიტორიაზე შემოსვლა წარმოადგენს საქართველოს საზღვრის 
უკანონო გადაკვეთას.

დაუშვებელია თქვენ მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, კერძოდ, აფხაზეთის 
ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიებიდან და ცხინვალის რეგიო-
ნიდან (ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორია).

საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთა, მიგრან-
ტის უკანონო გადაყვანა და მისთვის საქართველოში უკანონოდ 
ყოფნისთვის პირობების შექმნა (ხელის შეწყობა), ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე შესვლა „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ 
საქართველოს კანონით დადგენილი წესის დარღვევით -  წარმოადგენს 
სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულს და 
ამ ქმედების განხორციელებისთვის მიეცემით სისხლის სამართლის 
პასუხისგებაში.   

2. ვის აქვს ჩემი ქვეყანაში ყოფნის კანონიერი საფუძვლის დადგენის 
მიზნით შეჩერებისა და დოკუმენტების შემოწმების უფლება?

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტა-
მენტის, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის და 
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ადგი ლობ რივი და რეგიონული პოლიციის თანამშრომლებს, თქვენი 
იდენტიფიცირებისა და ქვეყანაში ყოფნის საფუძვლების დადგენის 
მიზნით უფლება აქვთ შეგაჩეროთ და მოგთხოვოთ პირადობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენა. 

თქვენ ვალდებული ხართ ითანამშრომლოთ აღნიშნულ ორგანოებთან.  
წარადგინოთ თქვენი ვინაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან/და 
მიუთითოთ მისი ადგილმდებარეობა, იმისათვის, რომ მოხდეს თქვენი 
იდენტიფიცირება და ქვეყნაში ყოფნის საფუძვლების დადგენა.

3. რა შემთხვევაში ჩავითვლები ქვეყანაში არალეგალად?

თქვენი საქართველოში ყოფნა უკანონოა იმ მომენტიდან, როდესაც 
აღარ გაქვთ საქართველოში ყოფნის სამართლებრივი საფუძველი, 
კერძოდ:

- საქართველოს ვიზის გაუქმების ან ვადის გასვლის შემთხვევაში;

- ბინადრობის ნებართვის გაუქმების ან ვადის გასვლის 
შემთხვევაში;

- საქართველოში ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის 
მქონე პირის სტატუსის   შეწყვეტის შემთხვევაში;

- დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობის გაუქმების ან ვადის 
გასვლის შემთხვევაში.

4. დამეკისრება თუ არა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ქვეყანაში 
უკანონოდ ყოფნის გამო?

საქართველოში  უკანონოდ ყოფნის შემთხვევაში თქვენ დაგეკისრებათ 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით 
გათვალისწინებული ჯარიმა, რომელიც  შეადგენს 180 ლარს, თუ 
თქვენი  საქართველოში კანონიერად ყოფნის საფუძვლის ამოწურვის 
დღიდან 3 თვემდე  ვადაა  გასული, ხოლო თუ 3 თვეზე მეტია, მაშინ 
დაგეკისრებათ 360 ლარი.
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5. რა შეიძლება გახდეს ჩემი ქვეყნიდან გაძევების საფუძველი? 

თქვენ გაძევებული იქნებით საქართველოდან თუ: 

- კანონიერი საფუძვლის გარეშე შემოხვედით  საქართველოში. 
(მაგალითად: თუ თქვენ საქართველოს ტერიტორიაზე 
შემოხვედით სასაზღვრო გამტარი პუნქტის გვერდის ავლით. 
აღნიშნული ქმედება წარმოადგენს სისხლის სამართლის 
დანაშაულს, შესაბამისად გაძევება მოხდება საპატიმრო 
სასჯელის მოხდის შემდეგ);

- აღარ არსებობს თქვენი საქართველოში ყოფნის კანონიერი 
საფუძველი (გასულია ვიზის ან ბინადრობის მოქმედების ვადა 
და ა.შ.);

- თქვენი საქართველოში ყოფნა ეწინააღმდეგება სახელმწიფო 
უსაფრთხოებას ან საზოგადოებრივ წესრიგს;

- თქვენი საქართველოდან გაძევება აუცილებელია საქართველოს 
მოქალაქეებისა და საქართველოში კანონიერი საფუძვლით 
მყოფი  სხვა  პირების  ჯანმრთელობის, უფლებებისა და კანო-
ნიერი ინტერესების დასაცავად; 

მაგალითად: თუ თქვენ, თქვენი ქმედებით, ზიანს აყენებთ სხვა 
პირის ჯანმრთელობას, რაც შეიძლება გამოიხატოს ასევე ფიზიკურ 
შეურაცხყოფაში. აღნიშნული ქმედება შეიძლება გახდეს თქვენი 
საქართველოდან გაძევების საფუძველი, იმ შემთხვევაში, თუ არ შეიცავს 
სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს.

- თუ თქვენ სისტემატიურად არღვევთ  საქართველოს  კანონ-
მდებლობას (იგულისხმება საქართველოს კანონმდებლობის 
უხეში დარღვევა, კერძოდ: სისხლის სამართლის კოდექსით 
გათვალისწინებული დანაშაულის 2-ჯერ ან მეტჯერ ჩადენა 
ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით 
გათვალისწინებული ის  სამართალდარღვევები, რომლებიცაა 
პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა, 
წვრილმანი ხულიგნობა და სხვ.);
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- თქვენ საქართველოში შემოსვლის ან ყოფნის კანონიერი 
საფუძველი ყალბი ან იურიდიული ძალის არმქონე დოკუმენტის 
წარდგენით მოიპოვეთ (აღნიშნული ქმედება წარმოადგენს 
სისხლის სამართლის დანაშაულს. შესაბამისად, გაძევება 
მოხდება საპატიმრო სასჯელის მოხდის შემდეგ);

- თქვენ საქართველოს ტერიტორიაზე განზრახ ჩადენილი 
დანაშაულისათვის სასამართლოს მიერ მოგესაჯათ 1 წელზე მეტი 
ვადით თავისუფლების აღკვეთა (გაძევება განხორციელდება 
სასჯელის მოხდის შემდეგ);

- თქვენ საქართველოს ტერიტორიაზე შეფარდებული გაქვთ 
არასაპატიმრო სასჯელი (გაძევება განხორციელდება სასჯელის 
მოხდამდე);

მაგალითად: თუ თქვენ ჩაიდინეთ საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაული და მოსამართლემ სას-
ჯელის ზომად გამოიყენა საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, 
რომლის შესრულებაც დაგევალათ თქვენ გარკვეული ვადით, ამ ვადის 
ამოწურვამდე შესაძლებელია მოხდეს თქვენი გაძევება.

- თქვენ დანიშნული გაქვთ პირობითი მსჯავრი (გაძევება 
განხორციელდება გამოსაცდელი ვადის გასვლამდე.);

მაგალითად: თუ თქვენ ჩაიდინეთ საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაული და მოსამართლემ სასჯელის 
ზომად გამოიყენა პირობითი მსჯავრი, რომელიც გულისხმობს პოლიციის 
ორგანოში რეგულარულ გამოცხადებას გარკვეული ვადით, აღნიშნული 
ვადის გასვლამდე შესაძლებელია თქვენი საქართველოდან გაძევება. 

6. კანონიერი საფუძვლის გარეშე ყოფნის შემთხვევაში, ქვეყნის 
დატოვებამდე სად მოხდება ჩემი განთავსება? 

თუ  საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერი საფუძვლის გარეშე 
იმყოფებით და არსებობს თქვენი დაკავების საფუძველი, მოხდება 
უფლებამოსილი ორგანოს მიერ თქვენი დაკავება და გადაყვანა 
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საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარ-
ტამენტის დროებით განთავსების ცენტრში, თქვენი დაკავების საერთო 
ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 72 საათს, დროებითი განთავსების 
ცენტრში მოთავსება კი 3 თვეს.

7. რა პროცედურები ხორციელდება ჩემი დაკავებისა და დროებითი 
განთავსების ცენტრში გადაყვანის შემდგომ? 

თქვენი დაკავებისა და დროებითი განთავსების ცენტრში გადაყვანის 
შემდგომ, თუ არსებობს გაძევების მიზნით თქვენი დროებით გან-
თავსების ცენტრში მოთავსების საფუძველი, შინაგან საქმეთა სა-
მინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის სამართლებრივი უზ-
რუნ  ველყოფის სამმართველო თქვენი დაკავებიდან 48 საათის 
გან მავლობაში მიმართავს სასამართლოს შუამდგომლობით, დროე-
ბი თი განთავსების ცენტრში თქვენი არაუმეტეს 3 თვის ვადით 
მოთავსების მოთხოვნით. სასამართლო ვალდებულია მიმართვიდან 
24 საათის განმავლობაში მიიღოს გადაწყვეტილება თქვენი ცენტრში 
მოთავსების შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, დაუყონებლივ 
სასამართლო დარბაზიდანვე მოხდება თქვენი  გათავისუფლება. 

8. რის საფუძველზე შეიძლება მოხდეს ჩემი დაკავება და დროებითი 
განთავსების ცენტრში მოთავსება და გადაყვანა?

დაკავება ან/და განთავსება შეიძლება განხორციელდეს:

- თუ ვერ ხერხდება თქვენი იდენტიფიცირება. (იდენტიფიცირება 
ნიშნავს თქვენი პიროვნების/ვინაობის დადგენას. ამ შემთხვევაში 
დამკავებელი ვალდებულია თქვენი იდენტიფიცირებისთვის 
გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა საშუალება) თქვენ 
ვალდებული ხართ ითანამშრომლოთ და ხელი შეუწყოთ 
უფლებამოსილ ორგანოს თქვენს იდენტიფიცირებაში. 

- თუ არსებობს თქვენი მიმალვის საფრთხე (დაკავება განხორ-
ციელდება, თუ არსებობს თქვენი გაძევების საფუძველი და 
უარს აცხადებთ მიგრაციის დეპარტამენტში გამოცხადებაზე  
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ან   ფაქტობრივი მონაცემები მიუთითებს და ქმნის საფუძვლიან 
ეჭვს, რომ არ ითანამშრომლებთ მიგრაციის დეპარტამენტთან 
თქვენი გაძევების პროცედურების განსახორციელებლად);

- თუ არ შეასრულებთ მოსამართლის მიერ განსაზღვრულ დაკა-
ვების ალტერნატიული ზომით გათვალისწინებულ ვალდე ბუ-
ლებებს;

მაგალითად: მოსამართლემ დაკავების ალტერნატიულ ზომად შეგი-
ფარ დათ პოლიციის ორგანოში რეგულარული გამოცხადება გარკვეული 
დროის განმავლობაში და თქვენ არ ასრულებთ მას.

- თუ საფრთხეს უქმნით საქართველოს სახელმწიფო უსაფრ-
თხოებას ან/და საზოგადოებრივ წესრიგს;

- თუ საფრთხეს უქმნით საკუთარ სიცოცხლესა და ჯანმრთელო-
ბას (მაგალითად, თუ არ გაქვთ საცხოვრებელი ადგილი და 
ცხოვრობთ  ქუჩაში და,  აგრეთვე, არ გაგაჩნიათ შემოსავალი 
ყოველდღიური საკვების მისაღებად, რამაც შეიძლება საფრთხე 
შეუქმნას თქვენს სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას.);

- თქვენი საქართველოდან გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილების 
იძულებითი აღსრულების უზრუნველსაყოფად (თუ არსებობს 
თქვენი საქართველოდან გაძევების საფუძველი, მიღებულია 
შესაბამისი გადაწყვეტილება და ნებაყოფლობით არ დატოვებთ 
ქვეყნის ტერიტორიას, მოხდება თქვენი დაკავება, გაძევების 
შესახებ გადაწყვეტილების იძულებით აღსასრულებლად.);

- თქვენი სასამართლოში წარდგენის უზრუნველსაყოფად. 

9. რა მაქსიმალური ვადით არის შესაძლებელი ჩემი დროებითი 
განთავსების ცენტრში მოთავსება?

თქვენ შეიძლება მოთავსდეთ მიგრაციის დეპარტამენტის დროებით 
განთავსების ცენტრში არაუმეტეს 3 თვის ვადით. განთავსების ვადა 
აითვლება დაკავების მომენტიდან. 
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10. ვის შემიძლია მივმართო საიმიგრაციო წესებთან დაკავშირებით 
სამართლებრივი კონსულტაციის მისაღებად?

საიმიგრაციო წესებთან დაკავშირებით სამართლებრივი კონ სულ-
ტაციის მისაღებად შეგიძლიათ მიმართოთ მიგრაციის დეპარ-
ტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს, რო-
მელიც ვალდებულია გაგიწიოთ სრულყოფილი სამართლებრივი 
კონ სულტაცია. (მისამართი: ქ. თბილისი, მიხეილ გახოკიძის № 16, 
მიგ რაციის დეპარტამენტის ცხელი ხაზი ტელ: 2 41 96 07; 2 41 96 34). 

11. ვინ იღებს გადაწყვეტილებას ჩემი ქვეყნიდან გაძევების თაობაზე?

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ საქართველოში კანონიერი საფუძვლის 
გარეშე შემოხვედით ან/და აღარ არსებობს თქვენი საქართველოში 
ყოფნის კანონიერი საფუძველი, გადაწყვეტილებას საქართველოდან 
თქვენი გაძევების შესახებ იღებს საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტი.

თქვენი საქართველოდან გაძევების შესახებ გადაწყვეტილებას 
სასასამართლო იღებს იმ შემთხვევაში:

- თუ საქართველოში  თქვენი ყოფნა ეწინააღმდეგება საქართვე-
ლოს სახელმწიფო უსაფრთხოებას ან/და საზოგადოებრივ 
წესრიგს;

- თუ თქვენი  საქართველოდან გაძევება აუცილებელია საქარ-
თველოს მოქალაქეებისა და საქართველოში კანონიერი 
საფუძვლით მყოფი სხვა პირების ჯანმრთელობის, უფლებებისა 
და კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით;

- თუ  სისტემატურად არღვევთ საქართველოს კანონმდებლობას;

- თუ საქართველოში შემოსვლის ან ყოფნის კანონიერი საფუძ-
ველი ყალბი ან იურიდიული ძალის არმქონე დოკუმენტის 
წარდგენით მოიპოვეთ;

- თუ საქართველოს ტერიტორიაზე განზრახ ჩადენილი 
დანაშაულისათვის მისჯილი გაქვთ 1 წელზე მეტი ვადით 
თავისუფლების აღკვეთა − სასჯელის მოხდის შემდეგ;



ცნობარი არალეგალური მიგრაციის შესახებ

20

- თუ საქართველოში შეფარდებული გაქვთ არასაპატიმრო 
სასჯელი – სასჯელის მოხდამდე, ან დანიშნული გაქვთ 
პირობითი მსჯავრი – გამოსაცდელი ვადის გასვლამდე.

12. რა ვადაში და სად შემიძლია გავასაჩივრო გაძევების თაობაზე 
გამოტანილი გადაწყვეტილება?

- მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება 
შეიძლება გაასაჩივროთ სასამართლოში, გადაწყვეტილების 
ოფიციალური გაცნობიდან 10 დღის ვადაში. 

- სასამართლოს მიერ მიღებული ბრძანება თქვენი ქვეყნიდან 
გაძევების შესახებ შეგიძლიათ გაასაჩივროთ სააპელაციო 
სასამართლოში, დასაბუთებული გადაწყვეტილების გაცნო-
ბიდან 5 დღის ვადაში. 

13. მაქვს თუ არა უფლება გაძევების საკითხებთან დაკავშირებით 
ადმინისტრაციულ წარმოებაზე წარმოვადგინო კანონიერი 
წარმომადგენელი?

თქვენ უფლება გაქვთ ადმინისტრაციულ წარმოებაზე წარმოადგინოთ 
თქვენი კანონიერი წარმომადგენელი (ნებისმიერი სრულწლოვანი 
პირი, შესაბამისად გაფორმებული რწმუნებულების საფუძველზე), 
მათ  შორის, ადვოკატი და ისარგებლოთ მისი მომსახურებით. 

14. ვინ იღებს  ჩემი დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების 
თაობაზე გადაწყვეტილებას?

მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში თქვენი 
მოთავსების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს  მხოლოდ სასამართლო 
მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ შუამდგომლობის წარდგენიდან  24 
საათის განმავლობაში. 

სასამართლო უფლებამოსილია შუამდგომლობა თქვენი დროებითი 
განთავსების ცენტრში მოთავსების თაობაზე დააკმაყოფილოს ან 
და უარი თქვას მის დაკმაყოფილებაზე, ან შეგიფარდოთ დაკავების 
ალტერნატიული ზომები.
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15. რა ვადაში და სად შემიძლია გავასაჩივრო დროებითი განთავსების 
ცენტრში მოთავსების თაობაზე გამოტანილი გადაწყვეტილება?

მიგრაციის დეპარტამენტის დროებით განთავსების ცენტრში 
მოთავსების შესახებ სასამართლოს ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს 
სააპელაციო სასამართლოში, სასამართლოს დასაბუთებული გადა-
წყვე ტილების გაცნობიდან  5  დღის ვადაში, რომელიც განიხილება 
14  დღის ვადაში. აღნიშნულის შესახებ სააპელაციო სასამართლოს 
გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ საჩივრდება.

16. მაქვს თუ არა უფლება მოვითხოვო გაძევებასთან დაკავში რე ბული 
მასალები?

თქვენი გაძევებისათვის საჭირო პროცედურების განხორციელების 
მთელი პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობს ადმინისტრაციული 
წარმოება, რა დროსაც უფლება გაქვთ  თქვენ და თქვენ კანონიერ წარ-
მომადგენელს მოითხოვოთ ადმინისტრაციული წარმოების მასალები. 

17. რა ენაზე მეცნობება გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილება, თუ მე 
არ ვფლობ ქართულ  ენას?

საქართველოში სამართალწარმოების ენა არის ქართული, მაგრამ 
იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ ფლობთ სამართალწარმოების ენას, 
გაძევების შესახებ გადაწყვეტილების ძირითადი უფლებრივი 
ნაწილი ნათარგმნი იქნება თქვენთვის გასაგებ ენაზე, რომელიც 
გადმოგეცემათ კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

18. მეძლევა თუ არა ქვეყნის ნებაყოფლობით დატოვების უფლება? 
როდიდან აითვლება აღნიშნული ვადა? 

გაძევების შესახებ გადაწყვეტილების გაცნობიდან თქვენ ქვეყნის 
ნებაყოფლობით დატოვებისათვის გენიჭებათ ვადა 10-30 დღემდე, 
რომლის განმავლობაშიც ვალდებული ხართ ნებაყოფლობით 
დატოვოთ საქართველოს ტერიტორია. ვადის ათვლა იწყება ამ 
გადაწყვეტილების ოფიციალური გაცნობის დღიდან. 
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19. არსებობს თუ არა რაიმე სახის პროგრამა, რომელიც დამეხმარება 
ქვეყნის ნებაყოფლობით დატოვებაში?

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ ნებაყოფლობით სამშობლოში 
დაბრუნების სურვილი და გჭირდებათ დახმარება (მაგ: სამგზავრო 
დოკუმენტის მოსაპოვებლად და სხვა) შეგიძლიათ მიმართოთ 
საქართველოში არსებულ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას 
(IOM) მისამართი: ქ. თბილისი თენგიზ აბულაძის №19; ტელ: 2 25 22 
16; ფაქსი: 2 25 22 17; ინტერნეტ გვერდი: www.informedmigration.ge).

20. რა უპირატესობა მაქვს ქვეყნის ნებაყოფლობით დატოვების 
შემთხვევაში?

თქვენი საქართველოდან გაძევების შესახებ, მიგრაციის დეპარტა-
მენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით მოგენიჭებათ ვადა, რომ 
ნებაყოფლობით დატოვოთ საქართველოს ტერიტორია. ამ ვადაში 
ქვეყნის დატოვების შემთხვევაში, არ დაგიწესდებათ საქართველოში 
შემოსვლის აკრძალვა. თუ თქვენ ნებაყოფლობით არ დატოვებთ 
საქართველოს ტერიტორიას, დაგიწესდებათ კანონით დადგენილი 
საქართველოში შემოსვლის აკრძალვა 2-5 წლამდე.

21. რა ღონისძიებები განხორციელდება, თუ მე არ დავტოვებ ქვეყანას 
გაძევების გადაწყვეტილების ფარგლებში ქვეყნის ნებაყოფლობითი 
დატოვების ვადაში?

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ნებაყოფლობით არ დატოვებთ 
საქართველოს ტერიტორიას, მოხდება თქვენი დაკავება, ცენტრში 
განთავსება და გაძევების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების 
იძულებით აღსრულება. 

22. პასპორტის უქონლობის შემთხვევაში, რა საბუთით მოხდება 
ქვეყნიდან ჩემი გაძევება? 

თუ თქვენ არ გაქვთ მოქმედი   სამგზავრო დოკუმენტი (მაგალითად, 
პასპორტი ან სხვა), თქვენი საქართველოდან გაძევება მოხდება 
თქვენი ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლობის მიერ გაცემული 
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დაბრუნების მოწმობით, რომელიც წარმოადგენს თქვენი  მოქალა-
ქეობის ქვეყნის საკონსულო/დიპლომატიურ წარმომადგენლობის 
მიერ გა ცე მულ ერთჯერად დოკუმენტს, რომლითაც თქვენ შეგიძ-
ლიათ იმგზავროთ მხოლოდ თქვენი მოქალაქეობის ქვეყანაში.

23. შესაძლებელია თუ არა გადამივადდეს გაძევების გადაწყვეტილების 
აღსრულება და რა შემთხვევაში?

თქვენ შეიძლება გადაგივადდეთ საქართველოდან გაძევება 30 დღის 
ვადით: 

- დაუძლეველი ძალის (ფორსმაჟორის) შემთხვევაში (თუ ამ 
პირობებში შეუძლებელია თქვენი გაძევება);

- თქვენი ფიზიკური ან/და ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
გაუარესების შემთხვევაში (ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი 
უნდა იქნას შესაბამისი სამედიცინო დასკვნა);

- თუ თქვენ ხართ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და 
იმყოფებით უმეთვალყურეოდ;

- ფეხმძიმობის შემთხვევაში, როდესაც, ექიმის დასკვნით, 
თქვენი შემდგომი მგზავრობა საფრთხეს შეუქმნის თქვენს 
ჯანმრთელობას;

- თუ ფერხდება მიმღები სახელმწიფოს მიერ თქვენი გაძევების-
თვის საჭირო დოკუმენტაციის მოწოდება; (მაგალითად: თუ 
ფერხდება დიპლომატიური/საკონსულო დაწესებულებების 
მიერ  დაბრუნების მოწმობის გაცემა);

- თუ იქმნება არასრულწლოვნის უმეთვალყურეოდ დარჩენის ან/
და განათლების მიღების შეფერხების საშიშროება.

მაგალითად: თუ თქვენ ხართ უმეთვალყურეოდ დარჩენილი არასრულ-
წლოვანი და სწავლობთ რომელიმე სასწავლო დაწესებულებაში, გაძევება 
გადაგივადდებათ სემესტრის დამთავრებამდე.

- თუ აღნიშნული გარემოებები არ შეიცვალა, საქართველოდან 
გაძევების გადავადება შეიძლება მოხდეს კიდევ 30 დღით. 
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24. რა შემთხვევაში არის დაუშვებელი ჩემი საქართველოდან გაძევება?

დაუშვებელია თქვენი საქართველოდან გაძევება:

- თუ იმყოფებით საქართველოს მოქალაქის მეურვეობის ან 
მზრუნველობის ქვეშ;

- თუ არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ თქვენ შეიძლება იყოთ 
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის მსხვერპლი 
ან დაზარალებული, „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 
წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებული მოსაფიქრებელი ვადის განმავლობაში;

- თუ თქვენ ხართ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, შესაბამისი 
სამართალწარმოების დასრულებამდე ან/და „ოჯახში ძალადო-
ბის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და 
დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად 
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დროებით საცხოვრებელში 
(თავშესაფარში) ყოფნის პერიოდის განმავლობაში;

- თუ თქვენ დანიშნული გაქვთ პირობითი მსჯავრი ან 
შეფარდებული გაქვთ არასაპატიმრო სასჯელი, გარდა თქვენი 
საქართველოდან გაძევების შესახებ სასამართლოს მიერ 
მიღებული გადაწყვეტილებისა; 

აგრეთვე, დაუშვებელია თქვენი გაძევება იმ სახელმწიფოში 
რომელშიც:

- თქვენ იდევნებით პოლიტიკური მრწამსისათვის ან იმ 
ქმედებისათვის, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით 
დანაშაულად არ ითვლება; 

- თქვენ  გდევნიან ადამიანის უფლებათა და მშვიდობის 
დაცვისათვის, პროგრესული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, 
სამეცნიერო და შემოქმედებითი საქმიანობისათვის;

- საფრთხე ემუქრება თქვენს  სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. 
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25. შესაძლებელია თუ არა შემეფარდოს დროებითი განთავსების 
ცენტრში მოთავსების ალტერნატიული ზომები? 

სასამართლო უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება თქვენი 
განთავსების ცენტრში მოთავსების ალტერნატიული ზომის 
შეფარდების შესახებ. ეს შეიძლება იყოს: 

- პოლიციის შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოში რეგულარული, 
არაუმეტეს კვირაში ორჯერ გამოცხადება;

- თქვენთან დაკავშირებული საქართველოს მოქალაქის თავ-
დებობა;

- მინიმუმ 1000 ლარის ოდენობის საბანკო გარანტია;

- რეგულარული შემოსავლების დამადასტურებელი ცნობა;

- არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობის გირაო.

26. დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებისას მაქვს თუ არა  
უფლება დავუკავშირდე ჩემთვის სასურველ პირს?

თქვენ უფლება გაქვთ დროებითი განთავსების ცენტრის დღის 
წესრიგით გათვალისწინებულ დროს დაუკავშირდეთ თქვენთვის 
სასურველ პირს.   

თქვენს კანონიერ წარმომადგენელთან, საერთაშრისო და არა-
სამთავრობო ორგანიზაციასთან, სახალხო დამცველის აპარატთან  
და დიპლომატიურ წარმომადგენლობასთან დაკავშირების უფლება 
გაქვთ თქვენთვის სასურველ დროს შეუზღუდავად, კვირის ნებისმიერ 
დღეს.

27. დროებითი განთავსების ცენტრში მაქვს თუ არა ვიზიტორების 
მიღების უფლება?

თქვენ უფლება გაქვთ, დროებითი განთავსების ცენტრის დღის 
წესრიგით გათვალისწინებულ დროს, მიიღოთ ვიზიტორები ცენტრში 
სპეციალურად განკუთვნილ ოთახში.
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თქვენს კანონიერ წარმომადგენელთან, საერთაშორისო და არა-
სამთავრობო ორგანიზაციასთან, სახალხო დამცველის აპარატთან და 
დიპლომატიურ წარმომადგენლობასთან შეხვედრის უფლება გაქვთ 
ნებისმიერ,  თქვენთვის სასურველ დროს შეუზღუდავად.

28. დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებისას, მაქვს თუ არა 
ამანათების და კორესპონდენციის მიღების/ გაგზავნის  უფლება? 

თქვენ უფლება გაქვთ, დროებითი განთავსების ცენტრის დღის 
წესრიგით გათვალისწინებულ დროს, (ყოველდღიურად) მიიღოთ 
და გააგზავნოთ კორესპონდენციები და ამანათები. ამანათის სახით 
შეიძლება მიიღოთ ნებისმიერი ნივთი, გარდა კანონმდებლობითა და 
ცენტრის შინაგანაწესით აკრძალული ნივთებისა.

მაგალითად, აკრძალულია: ცეცხლსასროლი და ცივი იარაღი, ალკო-
ჰოლური სასმელი, სასმელის ყველა სახეობა, რომელიც მოთავსებულია 
შუშის ჭურჭელში, ფეთქებადი და მომწამლავი ნივთიერებები, ფული, 
ძვირფასეულობა და სხვა. 

29. დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებისას, მაქვს თუ არა 
სატელეფონო საუბრის მოთხოვნის უფლება?

თქვენ უფლება გაქვთ, დროებითი განთავსების ცენტრის დღის 
წესრიგით გათვალისწინებულ დროს, ისარგებლოთ ცენტრში 
არსებული ტელეფონით. ტელეფონი უფასოა და თქვენ შეგიძლიათ 
დარეკოთ როგორც საქართველოს ფარგლებს შიგნით, ასევე 
საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. 

30. დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებისას, შემეძლება თუ 
არა სამედიცინო მომსახურების მიღება? 

თქვენ უფლება გაქვთ, ცენტრში ყოფნის პერიოდის განმავლობაში 
მიიღოთ სამედიცინო მომსახურება

თქვენი დაკავებისა და ცენტრში მოთავსებისთანავე. მიგრა-
ციის დე პარ ტამენტის სამედიცინო პერსონალი უზრუნველყოფს 
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თქვენს შესახებ ანამნეზის შეკრებას (სამედიცინო ისტორია 
გადა  ტანილი დაავადებების, ქრონიკული დაავადებებისა და გა-
სინ ჯვის მომენტისათვის არსებული ჩივილებით) და ადგენს 
შესაბამის სამედიცინო ცნობას. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი 
ჯანმრთელობის მდგომარეობა მოითხოვს დამატებით გამოკვლევას, 
უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი სამედიცინო პერსონალის, 
სამედიცინო დახმარების, ან ჯანდაცვის უახლოესი სამკურნალო 
დაწესებულების ექიმის გამოძახება. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე 
შესაძლებელია თქვენი გადაყვანა მოხდეს შესაბამის სამკურნალო 
დაწესებულებაში. 

31. დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებისას შემეძლება თუ არა 
მივიღო ფსიქოლოგის კონსულტაცია?  

თქვენ უფლება გაქვთ, ცენტრში ყოფნის პერიოდის განმავლობაში, 
მიიღოთ ფსიქოლოგის დახმარება. ცენტრის ფსიქოლოგი, გასაუბრების 
და სათანადო ფსიქოლოგიური ტესტების საფუძველზე, ადგენს თქვენს 
ფსიქო-ემოციურ მდგომარეობას და აღრიცხავს მას.

32. რით შეიძლება დავკავდე დროებითი განთავსების ცენტრში 
განსაზღვრულ თავისუფალ დროს? 

ცენტრში ყოფნის პერიოდში, თავისუფალ დროს, შეგიძლიათ 
ისარგებლოთ ცენტრის ტერიტორიაზე სუფთა ჰაერზე გასეირნების 
უფლებით, შეგიძლიათ ისარგებლოთ სარეკრეაციო ზონით, კერძოდ: 
ბიბლიოთეკით, კომპიუტერით და ტელევიზორით. 

33. არსებობს თუ არა დანაყოფი, რომელიც დროებითი განთავსების 
ცენტრში მოთავსებისას  იზრუნებს ჩემი უფლებების დაცვასა და 
რეალიზებაზე? 

მიგრაციის დეპარტამენტში ფუნქციონირებს უცხოელთა უფლებების 
დაცვისა და მონიტორინგის განყოფილება, რომელსაც შეგიძლიათ 
მიმართოთ, როგორც თქვენი უფლებებისა და მოთხოვნების 
რეალიზების მიზნით, აგრეთვე იმ შემთხვევაში, თუ დაირღვა თქვენი 
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უფლებები ცენტრის ტერიტორიაზე ან დაკავების პროცესში.  ცენტრში 
თქვენი განთავსების მომენტიდან, აღნიშნული განყოფილება 
სისტემატიურად  მოახდენს გასაუბრებას, იმის თაობაზე:

- თუ რამდენად კმაყოფილი ხართ ცენტრში არსებული პირობებით,

- ადგილი ხომ არ ჰქონია თქვენ მიმართ ღირსების შემლახველ 
მოპყრობას, 

- ხომ არ დარღვეულა თქვენი უფლებები და ა.შ. 

თქვენ შეგიძლიათ უცხოელთა უფლებების დაცვისა და 
მონოტორინგის განყოფილებას მიმართოთ თქვენთვის სასურველ 
დროს, შეუზღუდავად.

34. ვინ დაფარავს ჩემი ქვეყნიდან გაძევების ხარჯებს?

თქვენ ან/და თქვენი მომწვევი პირი ვალდებული ხართ დაფაროთ 
გაძევებასთან დაკავშირებული ხარჯები.

35. იმ შემთხვევაში, თუ ჩემს მიმართ განხორციელდა გაძევების 
აღსრულების პროცედურები, დამეკისრება თუ არა რაიმე სახის 
შეზღუდვა?

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილების ფარგლებში, მინიჭებულ ვადაში არ დატოვებთ 
საქართველოს ნებაყოფლობით - აგეკრძალებათ საქართველოში 
შემოსვლა 2-5 წლამდე.  ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვის ვადა  
თითოეული უცხოელისათვის ინდივიდუალურია და აკრძალვის 
დაწესებისას მხედველობაში მიიღება თქვენი ქვეყანაში ყოფნის 
ხანგრძლივობა, საქართველოსთან თქვენი ოჯახური, სოციალური, 
ეკონომიკური კავშირები (ასევე, გათვალისწინებული იქნება, 
ითანამშრომლებთ თუ არა მიგრაციის დეპარტამენტთან). 

36. როდის შემიძლია გადავიხადო საქართველოში კანონიერი 
საფუძვლის გარეშე ყოფნისთვის დაკისრებული ჯარიმა?
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საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე ყოფნისთვის და კის-
რებული ჯარიმა თქვენ შეგიძლიათ გადაიხადოთ, როგორც საქარ-
თველოდან გასვლამდე, ისე გასვლის შემდეგ.

37. რა სახის შეზღუდვები დაწესდება ჩემს მიმართ ჯარიმის 
გადაუხდელობის შემთხვევაში?

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ გადაიხდით საქართველოში კანონიერი 
საფუძვლის გარეშე ყოფნისთვის დაკისრებულ ჯარიმას, თქვენზე 
არ გაიცემა საქართველოს ვიზა და ვერ შეძლებთ საქართველოში 
შემოსვლას ჯარიმის გადახდამდე. 

38. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხერხდა ჩემი ქვეყნიდან 
გაძევება?

იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხერხდა თქვენი საქართველოდან 
გაძევება კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამაბრკოლებელი 
გარემოებების გამო – თქვენ მოგენიჭებათ საქართველოში დროებითი 
ყოფნის უფლება და გადმოგეცემათ დროებითი საიდენტიფიკაციო 
მოწმობა. 

39. რა უფლებებით ვისარგებლებ დროებითი საიდენტიფიკაციო 
მოწმობის მიღების შემთხვევაში?

დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობის მიღება გულისხმობს იმ 
სტატუსის მინიჭებას, რომლის საფუძველზეც თქვენი საქართველოში 
ყოფნა იქნება კანონიერი საიდენტიფიკაციო მოწმობის მოქმედების 
ვადის პერიოდში.  აღნიშნული მოწმობა გაიცემა 1 წლის ვადით. თუ 
არ აღმოიფხვრა ის გარემოება, რომლის საფუძველზეც ვერ ხერხდება 
თქვენი საქართველოდან გაძევება - საიდენტიფიკაციო მოწმობის 
ვადა გაგრძელდება, ხოლო 5 წლის შემდეგ შეგეძლებათ მიიღოთ 
საქართველოში ბინადრობის ნებართვა. 

იმ შემთხვევაში, თუ აღმოიფხვრა საფუძველი, რომლითაც გაიცა 
მოწმობა, თქვენ მიმართ გაგრძელდება ადმინისტრაციული წარმოება 
და გაძევების პროცედურები.
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40. ვარ ვეგეტარიანელი,  ცენტრში მოთავსების შემთხვევაში, როგორ 
მოწესრიგდება ჩემი კვების საკითხი?

ცენტრში მოქმედებს ბრძანება, რომლითაც დადგენილია განთავსებუ-
ლთა კვებითი რაციონი, დათვლილია კალორიები და თქვენ თუ ხართ 
ვეგეტარიანელი, შედგება თქვენთვის სპეციალური კვებითი რაციონი.

41. მაქვს ფული, ცენტრში ყოფნის პერიოდში მსურს  შევიძინო 
პირადი მოხმარების ნივთები და საკვები, არის თუ არა აღნიშნული 
შესაძლებელი და როგორ? 

თქვენ ცენტრში განთავსებისთანავე ჩამოგერთმევათ ყველა ის ნივთი, 
რაც ნებადართული არ არის ცენტრის ტერიტორიაზე და დაილუქება 
თქვენივე თანდასწრებით, მათ შორის ფული და ფასიანი ქაღალდი. 

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გამოთქვამთ რაიმე ნივთის ან/და საკვების 
შეძენის სურვილს, უნდა დაწეროთ  განცხადება, რის შემდგომაც, 
თქვენივე თანდასწრებით, მოხდება დალუქული კონვერტის გახსნა, 
უფლებამოსილი პირის მიერ თქვენთვის სასურველი ნივთის შეძენა 
და შემდგომ ისევ დაილუქება კონვერტი თქვენი თანდასწრებით.

42. რელიგიურ დღესასწაულებსა და მარხვის დღეებში როგორი იქნება 
ჩემი კვება?

რელიგიურ დღესასწაულებსა და მარხვის დღეებში  ცენტრში 
შესაძლებელია თქვენი კვებისთვის დაწესდეს განსხვავებული რეჟიმი; 

43. იმ შემთხვევაში, თუ ცენტრში არის ეპიდემიური დაავადებით 
განთავსებული პირი, დანარჩენები ვიმყოფებით თუ არა რისკის 
ქვეშ და ემუქრება თუ არა ჩვენს ჯანმრთელობას საფრთხე?

ცენტრის  სამედიცინო  პერსონალი ახორციელებს ზედამხედველობას 
და პასუხისმგებელია სამედიცინო-პროფილაქტიკური, სანი ტა-
რიულ-ჰიგიენური, სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური, სამკურ ნა-
ლო-დიაგნოსტიკური და  ამბულატორიული მომსახურების მიმდი-
ნარეობაზე.
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გადამდები დაავადებების არსებობის შემთხვევაში, ცენტრის სამე-
დიცინო პერსონალი უზრუნველყოფს ინფექციის გავრცელების 
პრევენციას (დაკავებულის იზოლაცია, სანიტარულ-ჰიგიენური 
ნორმების გამკაცრება; გართულებების თავიდან ასაცილებლად,  
უცხოელის შესაბამის დაწესებულებაში გადაყვანის ორგანიზება);

44. ჩემი საქართველოდან გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილების 
იძულებით აღსრულებისას დანიშნულების ადგილას მოხდება თუ 
არა ჩემი ესკორტირება?

საქართველოდან თქვენი გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილების 
აღსრულება ხორციელდება საქართველოს ნებაყოფლობით დატოვების 
ვადის ამოწურვის შემდეგ, რომელიც შესაძლებელია განხორციელდეს 
ესკორტით ან ესკორტის გარეშე.

ესკორტით გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილების აღსრულების 
შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას გათვალისწინებულია შემდეგი 
გარემოებები:

- გაქვთ თუ არა ჩადენილი ძალადობრივი ქმედებები, გაგი-
წევიათ  თუ არა წინააღმდეგობა სახელმწიფო ორგანოების 
წარმომადგენლებისათვის;

- არსებობს თუ არა ვარაუდი, რომ თქვენ წინააღმდეგობას 
გაუწევთ გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილების აღსრულებას;

- არსებობს თუ არა ინფორმაცია თქვენ მიერ თვითდაზიანების ან 
თვითმკვლელობის მცდელობის ფაქტებთან დაკავშირებით;

- გაქვთ თუ არა ჯანმრთელობის პრობლემა, ან გადამდები 
ინფექციური დაავადება, რომელიც მოითხოვს სამედიცინო 
პერსონალის თანხლებას.
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საქართველოს კანონი

უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა 
სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ

კარი I
ზოგადი დებულებანი

თავი I

ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1. კანონის მიზნები და რეგულირების სფერო

1. საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებებისა და თავისუფ-

ლებების, აგრეთვე საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული 

პრინციპებისა და ნორმების შესაბამისად, ამ კანონის მიზანია:

ა) ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებებისა და თავი-

სუფ ლებების, აგრეთვე სახელმწიფო ინტერესების შესაბამი სად, 

საქართველოში მყოფ უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის 

შექმნას სამართლებრივი გარანტიები;

ბ) დაიცვას უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა საყოველთაოდ 

აღიარებული უფლებები, განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, 

სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, 

ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და 

წოდებრივი მდგომარეობისა;

გ) ხელი შეუწყოს საქართველოსა და სხვა სახელმწიფოებს შორის 

ეკონომიკის, კულტურის, განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში 

ურთიერთობების განვითარებას;
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დ) განამტკიცოს საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული თავი-

სუფალი მიმოსვლისა და საცხოვრებელი ადგილის თავისუფალი არჩევის, 

აგრეთვე საქმიანობისა და პროფესიის თავისუფალი არჩევის უფლებები;

ე) განამტკიცოს უცხოელთა და საქართველოში სტატუსის მქო-

ნე მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომა რეობის 

მარეგულირებელი საქართველოს კანონმდებლობის საერ თა შო რისო 

სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ ნორმებთან და საქართველოს 

საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან შესაბა მისობა;

ვ) ხელი შეუწყოს უკანონო მიგრაციის პრევენციის სფეროში საერთაშორისო 

თანამშრომლობას, თავიდან აიცილოს სტიქიური და მოუწესრიგებელი 

მიგრაცია, უზრუნველყოს მიზანმიმართული მიგრაციული პოლიტიკის 

განხორციელება.

2. ეს კანონი არეგულირებს უცხოელთა საქართველოში შემოსვლის, ყოფნის, ტრან-

ზიტით გავლისა და საქართველოდან გასვლის სამარ თლებრივ საფუძვ ლებსა და 

მექანიზმებს, აგრეთვე განსაზღვრავს უც ხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა 

უფლებებსა და მოვალეობებს, საქართველოში მყოფ უცხოელთა საქართველოდან გა-

ძევების ფორმებსა და პროცედურებს, გაძევების პროცესში მონაწილე სახელმ წიფო 

დაწესებულებათა კომპეტენციის ფარგლებსა და პასუხისმგებლობას.

3. ამ კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის, მე-10 მუხლის მე-4 პუნქტის, 47-ე 

მუხლისა და VI თავის მოქმედება ვრცელდება თავშესაფრის მაძიებლებზე, 

ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებზე, გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც „ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ“ 

საქართველოს კანონი და „ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ“ გაეროს 1951 წლის 

კონვენცია მათ უკეთეს სამართლებრივ მდგომარეობაში აყენებს.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება

ამ კანონში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) უცხოელი – პირი, რომელიც არ არის საქართველოს მოქალაქე და 

საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირი;

ბ) მოქალაქეობის არმქონე პირი – პირი, რომელსაც არცერთი სახელმწიფო 

არ მიიჩნევს თავის მოქალაქედ საკუთარი კანონმდებლობის შესაბამისად;



ცნობარი არალეგალური მიგრაციის შესახებ

34

გ) ვიზა – დადგენილი ფორმის პირობითი ნებართვა, რომელიც გაიცემა 

სამგზავრო დოკუმენტში ვიზის ბლანკის დატანით ან ელექტრონულად 

(ელექტრონული ვიზა) და რომელიც საქართველოში შემოსვლაზე 

უარის თქმის საფუძვლის ან საქართველოში ყოფნის ვადის შეწყვეტის 

ფაქტის არარსებობის შემთხვევაში ადასტურებს უცხოელის უფლებას, 

შემოვიდეს ან/და იმყოფებოდეს საქართველოში ან ტრანზიტით გაიაროს 

საქართველოს ტერიტორია; 

დ) ვიზის მოქმედების ვადა – პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც უცხოელს 

აქვს საქართველოში შემოსვლის ან/და ყოფნის უფლება;

ე) მოწვევა – საქართველოს მოქალაქის, საქართველოში ბინადრო ბის ნებართვის 

მქონე პირის, საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირის, 

საქართველოს სამინისტროს, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის, 

საქართველოში აკრედიტე ბული დიპლომატიური წარმომადგენლობის, 

საკონსულო დაწე სე  ბულების, საერთაშორისო ორგანიზაციის  წერილობითი 

შუამ დგომლობის შემცველი ოფიციალური დოკუმენტი, რომლითაც 

დასტურდება უცხოელის საქართველოში ჩამოსვლის მიზანი; 

ვ) სამგზავრო დოკუმენტი – პასპორტი ან მისი შემცვლელი სხვა სამგზავრო 

დოკუმენტი, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობით ან საქართველოს 

საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე აღიარებული პირადობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც ვარგისია მგზავრობისათვის;

ზ) სასაზღვრო გამტარ პუნქტში ინსპექტირება – საქართველოში უცხოელის 

შემოსვლისას და საქართველოდან მისი გასვლისას სასაზღვრო-

მიგრაციული კონტროლის განხორციელება;

თ) ოჯახის წევრი – უცხოელის ან საქართველოში სტატუსის მქონე 

მოქალაქეობის არმქონე პირის მეუღლე, შვილი, მშობელი, აგრეთვე 

უცხოელის ან საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე 

პირის მეურვეობის ან მზრუნველობის ქვეშ ან/და სრულ კმაყოფაზე მყოფი 

არასრულწლოვანი, მხარდაჭერის მიმღები ან შრომისუუნარო პირი; 

ი) ნათესავი – უცხოელის ან საქართველოში სტატუსის მქონე 

მოქალაქეობის არმქონე პირის მეუღლე, შვილი, მშობელი, და, ძმა, პაპა, 

ბებია, შვილიშვილი;
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კ) სასაზღვრო გამტარი პუნქტი – საერთაშორისო მიმოსვლისათვის 

ნებადართული გზატკეცილი ან გზის მონაკვეთი, რკინიგზის სადგურის, 

პორტის, ნავსადგურის, აეროპორტის (აეროდრომის) ტერიტორიის 

ნაწილი, სადაც ხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის 

გადაკვეთასთან დაკავშირებული სასაზღვრო კონტროლი და 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა სახის კონტროლი;

ლ) სასაზღვრო ზონა – საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ხაზიდან ან 

სანაპირო ზოლიდან საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში შემავალი 

არაუმეტეს 5 კილომეტრის სიგანის სახმელეთო ზოლი, აგრეთვე 

საერთაშორისო აეროპორტის (აეროდრომის), რკინიგზის სადგურის, 

საზღვაო პორტის ტერიტორიის ნაწილი, სადაც ხორციელდება 

საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებული 

სასაზღვრო კონტროლი;

მ) თავისუფალი პროფესიის ადამიანი – გარკვეული პროფესიის პირი, 

რომელიც პირთა ან საზოგადოებრივი ინტერესების სასარგებლოდ 

დამოუკიდებლად, საკუთარი პასუხისმგებლობით ახორციელებს 

პროფესიულ საქმიანობას;

ნ) შრომითი საქმიანობა – ნებისმიერი საქმიანობა, რომლისთვისაც პირი 

იღებს ანაზღაურებას; 

ო) ტრანზიტით გავლა – საქართველოს ტერიტორიის გადაკვეთა მესამე 

სახელმწიფოში შესვლის მიზნით;

პ) გადამყვანი კომპანია – ტრანსპორტის სფეროში მომუშავე იურიდიული 

პირი, რომელიც დაკავებულია საქართველოში მგზავრთა ჩამოყვანით და 

საქართველოდან მათი გაყვანით;

ჟ) საქართველოში ყოფნის ვადა – საქართველოს ვიზაში ან საქარ-

თველოში ბინადრობის ნებართვაში აღნიშნული, აგრეთვე საქარ თველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრული ვადა, რომლის გან მავ ლობაშიც 

უცხოელს აქვს საქართველოში ყოფნის უფლება. სა ქართველოში ყოფნის 

ვადა აითვლება უცხოელის მიერ საქარ თველოს სახელმწიფო საზღვრის 

პირველად გადმოკვეთის დღიდან;
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რ) თავშესაფრის მაძიებელი, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტა ტუსის 

მქონე პირი – „ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსე ბის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით განსაზღვრული პირები;

ს) დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა – პირადობის დამადას ტურებელი 

დოკუმენტი, რომელიც გაიცემა თავშესაფრის მაძიებელ, საქართველოში 

მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის მაძიებელ, აგრეთვე ამ კანონის 

მე-60 მუხლით გათვალისწინებულ პირებზე. საქართველოს იუსტიციის მი-

ნის ტრის ბრძანებით განსაზღვრულ შემთხვევებში და დად გენილი წესით 

დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა შეიძ ლება გაიცეს აგრეთვე პირებზე, 

რომელთა მიმართაც საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს 

პირადობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტის გაცემას;

ტ) გაძევება – სახელმწიფოს უფლებამოსილი ორგანოს ქმედება, რომლის 

მიზანია ამ კანონით განსაზღვრული საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში 

უცხოელის ან საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე 

პირის მიერ მისი სურვილის საწინააღმდეგოდ საქართველოს დატოვების 

უზრუნველყოფა.

უ) კომერციული შუამავალი – იურიდიული პირი, რომელსაც  საზღვარგარეთ 

საქართველოს ვიზის გაცემისათვის საჭირო ცალკეული მოქმედებების 

განხორციელება აქვს მინდობილი. 

კარი II

უცხოელის საქართველოში შემოსვლა, ყოფნა, ტრანზიტით 
გავლა და საქართველოდან გასვლა

თავი II

უცხოელის საქართველოში შემოსვლის, ყოფნის, ტრანზიტით 
გავლისა და საქართველოდან გასვლის ზოგადი პრინციპები

მუხლი 3. ზოგადი პრინციპები

უცხოელის საქართველოში შემოსვლა, ყოფნა, ტრანზიტით გავლა და 

საქართველოდან გასვლა რეგულირდება შემდეგი პრინციპებით:
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ა) ნაცვალგების პრინციპი;

ბ) ოჯახის ერთიანობის პრინციპი;

გ) დისკრიმინაციის დაუშვებლობის პრინციპი;

დ) არგაძევების პრინციპი;

ე) ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვის პრინციპი;

ვ) უცხოელის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადა კვეთა 

რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით;

ზ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სახელმწიფო ორგა-

ნოები უფლებამოსილი არიან, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის 

გადამკვეთი უცხოელის მიმართ, მისი გადაკვეთის მიზეზისა და მიზნის 

გათვალისწინებით, გამოიყენონ შესაბამისი კანონები და წესები;

თ) საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადამკვეთი უცხოელის მიმართ 

შესაძლებელია მხოლოდ იმ შეზღუდვათა გამოყენება, რომლებიც 

დადგენილია საქართველოს კანონმდებლობით;

ი) უცხოელს, რომელსაც უარი ეთქვა ვიზის გაცემაზე ან საქართველოს 

სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთაზე, უფლება აქვს, გაასაჩივროს ეს 

გადაწყვეტილება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

კ) უცხოელის საქართველოში შემოსვლა შესაძლებელია საქართველოს 

კანონ მდებლობის შესაბამისად, საერთაშორისო სამართლის საყოველ-

თაოდ აღიარებული პრინციპებისა და საქართველოს საერთა შორისო 

ხელშეკრულებების დაცვით;

ლ) საქართველოში შემოსვლაზე შეიძლება უარი ეთქვას უცხოელს, 

რომლის მიმართაც მიმდინარეობს სისხლისსამართლებრივი დევ ნა 

ისეთ საერთაშორისო დანაშაულებთან დაკავშირებით, როგორებიცაა: 

ტერორიზმი, ნარკოტიკების კონტრაბანდა, ადა მიანით ვაჭრობა 

(ტრეფიკინგი);

მ) საქართველოში მყოფ უცხოელს შეუძლია თავისუფლად გავიდეს 

საქართველოდან. ამ უფლების შეზღუდვა შეიძ ლება მხოლოდ კანონის 

შე საბამისად, დემოკრატიული საზო გადოების არსებობისათვის 
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აუცი  ლე ბელი სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის, ჯან მრ თელობის დაცვის, დანაშაულის თავიდან 

აცილების ან მართლმსაჯულების განხორციელების მიზნით;

ნ) უცხოელის საქართველოდან გაძევება შესაძლებელია საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად, საერთაშორისო სამართლის საყოველ-

თაოდ აღიარებული პრინციპების დაცვით;

ო) სხვა სახელმწიფოში მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეობის არმქონე პირზე 

ვრცელდება ის სამართლებრივი რეჟიმი, რომელიც დადგენილია ამ 

სახელმწიფოს მოქალაქეების მიმართ.

მუხლი 4. საქართველოში შემოსვლა

1. თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, 

უცხოელი საქართველოში შემოდის და საქარ თველოდან გადის საერთაშორისო 

მიმოსვლისათვის გახსნილი სასაზ ღვრო გამტარი პუნქტიდან მიმოსვლისათვის 

დადგენილ საათებში, თუ მას აქვს მოქმედი სამგზავრო დოკუმენტი და მიიღებს 

საქართველოში შემოსვლის ნებართვას.

2. ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი და 

„პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე ქვეყნების 

შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებმა სამსახურებრივი მოვა ლეობის 

შესასრულებლად ამ მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებით დად გენილი წესით 

საქართველოში შემოსვლისას, ტრანზიტით გავლისას და საქართველოდან 

გასვლისას, თუ არ აქვთ მოქმედი სამგზავრო დოკუმენტი, თან უნდა იქონიონ 

მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილი სამგზავრო დოკუმენტები:

ა) გამგზავნი ქვეყნის მიერ გაცემული პირადობის მოწმობა, რომელშიც 

აღნიშნულია პირის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, წოდება, 

ნომერი (თუ აქვს), შეიარაღებული ძალების სახეობა და დატანილია 

ფოტოსურათი;

ბ) ინდივიდუალური ან კოლექტიური გადაადგილების ბრძანება.

3. საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური წარმომადგენ ლო ბების, 

საკონსულო დაწესებულებების, საერთაშორისო ორგანი ზაციების წარმო-
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მადგენლობების, აგრეთვე მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობების 

უცხოელი თანამშრომლები, მათ შორის, იმ ქვეყნების მოქალაქეები, რომლებსაც 

საქართველოში შემოსვლისათვის ვიზა არ ესაჭიროებათ, საქართველოში სამუშაოდ 

პირველად შემოსვლისათვის საჭიროებენ ვიზას, თუ საქართველოს საერთაშორისო 

ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. აკრედიტაციის პერიოდში 

ისინი საქართველოში იმყოფებიან და საქართველოს სახელმწიფო საზღვარს 

კვეთენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის 

შესაბამისად გაცემული სააკრედიტაციო ბარათის საფუძველზე.

4. საქართველოს კანონმდებლობით შესაძლებელია გათვალისწინებულ იქნეს 

საქართველოში შემოსვლისა და ყოფნის განსხვავებული რეჟიმი.

5. ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი და 

„პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე ქვეყნების შეიარა-

ღებული ძალების წარმომადგენლებს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების 

ორგანიზაციისა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამის ფარგლებში 

წვრთნებისა და ოპერაციების ჩატარებასთან დაკავშირებული სამსახურებრივი 

მოვალეობის შესრულებისას საქართველოში შემოსვლისათვის, ტრანზიტით 

გავლისა და საქარ თველოდან გასვლისათვის ვიზა არ ესაჭიროებათ.

6. ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი და „პარტნიორობა 

მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე ქვეყნების შეიარაღებული ძალების 

წარმომადგენლები სამსახურებრივი მოვა ლეობის შესრულებისას, რომელიც 

დაკავშირებული არ არის ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციისა 

და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამის ფარგლებში წვრთნებისა და 

ოპერაციების ჩატარებასთან, საქართველოში შემოსვლისას, ტრანზიტით გავლისას 

და საქართველოდან გასვლისას უვიზო მიმოსვლით ისარგებლებენ საქართველოს 

თავდაცვისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროების წინასწარი 

წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში.

7. ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი და 

„პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე ქვეყნების 

შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები სამსახურებრივი მოვალეობის 

შესრულებისას აგრეთვე სარგებლობენ ამ კანონის მე-12 მუხლის მე-3 პუნქტითა 

და მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი შეღავათებით.
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8. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილ ორგანოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ განსაკუთრებულ შემთხვევებში შეუძლია 

ნება დართოს უცხოელს, გადმოკვეთოს საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი სამ-

გზავრო დოკუმენტის გარეშე და იმყოფებოდეს საქართველოში 3 თვემდე ვადით.

მუხლი 5. საქართველოში შემოსვლისა და ყოფნის საფუძვლები

საქართველოში შემოსვლისა და ყოფნის საფუძვლებია:

ა) საქართველოს ვიზა;

ბ) საქართველოში ბინადრობის ნებართვა; 

გ) საქართველოში ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირის 

დროებითი ბინადრობის მოწმობა; 

დ) დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები.

თავი III

საქართველოს ვიზა

მუხლი 6. საქართველოს ვიზის გაცემის ზოგადი პირობები

1. საქართველოს ვიზას გასცემენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, 

აგრეთვე საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობა 

და საკონსულო დაწესებულება. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 

განსაზღვრულ განსაკუთრებულ შემთხვევებში საქართველოს ვიზა შეიძლება 

გაიცეს საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე. 

11. საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელზე საიმიგრაციო ვიზას 

გასცემს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ კანონის მე-8 მუხლით 

დადგენილი წესით. ამისათვის უცხოელი შესაბამისი განაცხადით მიმართავს 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქართველოში კანონიერი 

საფუძ ვლით ყოფნის ვადის ამოწურვამდე არაუგვიანეს 45 დღისა. 

12. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საზღვარგარეთ მყოფ 

უცხოელზე გასცემს ელექტრონულ ვიზას, თუ შესაბამისი სავიზო განაცხადი 
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წარდგენილ იქნა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპეციალური 

ვებგვერდის − e-VISA PORTAL-ის − მეშვეობით.  

2. უცხოელს, რომლის მოქალაქეობის ქვეყანაშიც საქართველოს არ აქვს 

დიპლომატიური წარმომადგენლობა ან საკონსულო დაწესებულება, შეუძლია 

საქართველოს ვიზის მისაღებად მიმართოს ახლომდებარე საქართველოს 

დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას.

21. იმ უცხოელზე, რომლის მოქალაქეობის ქვეყანაში საქართველოს  დიპ-

ლომატიური წარმომადგენლობა ან საკონსულო დაწესებულება არ აქვს, საქარ-

თველოს ვიზის გაცემა ან საქართველოს ვიზის გაცემისათვის საჭირო ცალკეული 

მოქმედებების განხორციელება შესაძლებელია მესამე სახელმწიფოს მიენდოს. 

საქართველოს ვიზის გაცემის ან საქართველოს ვიზის გაცემისათვის საჭირო 

ცალკეული მოქმედებების განხორციელების პირობები განისაზღვრება შესაბამისი 

საერთაშორისო ხელშეკრულებით და შეთანხმებით.  

3. უცხოელს, რომელიც მესამე სახელმწიფოში იმყოფება, საქართველოს 

ვიზის მისაღებად შეუძლია მიმართოს ადგილსამყოფელ ქვეყანაში მდებარე 

საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესე-

ბულებას, თუ მას ადგილსამყოფელი ქვეყნის მრავალჯერადი შესვლა-გასვლის 

მოქმედი ვიზა ან მოქმედი ბინადრობის ნებართვა აქვს. ამ კატეგორიის 

უცხოელზე საქართველოს ვიზის გაცემის შემთხვევაში ადგილსამყოფელი 

ქვეყნის ზემოაღნიშნული ვიზის ან ბინადრობის ნებართვის მოქმედების ვადა 3 

თვით უნდა აღემატებოდეს საქართველოს ვიზის მოქმედების ვადას. 

31. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო უფლებამოსილია საქართველოს 

ვიზის გაცემისათვის საჭირო ცალკეული მოქმედებების განხორციელება კო-

მერციულ შუამავალს მიანდოს. კომერციული შუამავლის მიერ საქართველოს 

ვიზის გაცემისათვის საჭირო ცალკეული მოქმედებების განხორციელების 

პირობები განისაზღვრება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და 

კომერციულ შუამავალს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით. 

4. გამონაკლის შემთხვევაში საქართველოს ვიზა შეიძლება გაიცეს საერთაშორისო 

სამართლებრივი ან ჰუმანიტარული საფუძვლებიდან ან საქართველოს სახელ-

მწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, თუ უცხოელი ვერ აკმაყოფილებს 

საქართველოს ვიზის მიღებისათვის დადგენილ მოთხოვნებსა და პირობებს. 
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ასეთ შემთხვევაში მასზე გაიცემა ერთჯერადი ვიზა 30 კალენდარული დღის 

მოქმედების ვადით, ხოლო უცხოელის საქართველოში შემოსვლის შემდეგ – 

დროებითი ბინადრობის მოწმობა.

5. უცხოელზე შეიძლება გაიცეს ერთჯერადი ან მრავალჯერადი ვიზა 

საქართველოში შემოსვლის უფლებით, თუ იგი აკმაყოფილებს საქართველოს 

ვიზის მიღებისათვის დადგენილ მოთხოვნებსა და პირობებს.

6. ერთჯერადი მოკლევადიანი ვიზა შეიძლება გაიცეს უცხოელის მიერ სავიზო 

განაცხადში მითითებული დღეების რაოდენობის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 

30 დღისა.

7. მრავალჯერადი მოკლევადიანი ვიზა შეიძლება გაიცეს არაუმეტეს 5 წლის 

მოქმედების ვადით. ამასთანავე, უცხოელის საქართველოში შემოსვლისა და 

ყოფნის საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 90 კალენდარულ დღეს ნებისმიერ 

180-დღიან პერიოდში. მრავალჯერადი მოკლევადიანი ვიზა გაიცემა იმ 

უცხოელზე, რომელიც წინა წლის განმავლობაში, საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით ერთხელ მაინც იმყოფებოდა საქართველოში და რომლის მიერ 

მრავალჯერადი მოკლევადიანი ვიზის მოთხოვნის საფუძველი არსებობს, თუ 

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

8. გრძელვადიანი ვიზა გაიცემა მრავალჯერადი შესვლის უფლებით, 90 

კალენდარული დღის ან 1 წლის მოქმედებისა და საქართველოში ყოფნის 

ვადით. გრძელვადიანი ვიზა 1 წლის მოქმედების ვადით გაიცემა მხოლოდ D5 

კატეგორიის საიმიგრაციო ვიზის გაცემის შემთხვევაში. გრძელვადიანი ვიზა 

დიპლომატიური აკრედიტაციის ან საქართველოში ბინადრობის ნებართვის 

მიღების წინაპირობაა, თუ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით სხვა რამ 

არ არის გათვალისწინებული. 

9. საქართველოს ვიზის გაცემის, მისი მოქმედების ვადის გაგრძელებისა და 

მოქმედების შეწყვეტის წესს ადგენს საქართველოს მთავრობა. საქართველოს 

მთავრობა უფლებამოსილია საქართველოს ვიზის გაცემასთან, მისი მოქმედების 

ვადის გაგრძელებასთან და მოქმედების შეწყვეტასთან დაკავშირებით დაადგინოს 

ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენისა და განხილვის საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსით გათვალისწინებულისაგან განსხვავებული  ვადები 

და წესი. 
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მუხლი 7. საქართველოს ვიზის კატეგორიები

1. საქართველოს ვიზა იყოფა შემდეგ კატეგორიებად:

ა) დიპლომატიური (A კატეგორია);

ბ) სპეციალური (B კატეგორია);

გ) ორდინალური (C კატეგორია);

დ) საიმიგრაციო (D კატეგორია);

ე) ტრანზიტული (T კატეგორია).

2. საქართველოს ვიზა შეიძლება იყოს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი.

3. საქართველოს ვიზა გაიცემა:

ა) დიპლომატიური ვიზა:

ა.ა) A1 კატეგორიის – სახელმწიფო, ოფიციალური, სამუშაო, მეგობ-

რული ან არაოფიციალური ვიზიტით საქართველოში მომავალ 

სხვა სახელმწიფოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 

ხელისუფლებების პირველ პირებზე, უმაღლესი და მაღალი დონის 

დელეგაციების წევრებზე და მათ თანმხლებ ოჯახის წევრებზე;

ა.ბ) A2 კატეგორიის – საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიუ-

რი და მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლო ბების თანა-

მშრომლებზე, საკონსულო დაწესებულებათა საკონ სულო თანამ-

დებობის პირებზე და მათი ოჯახის წევრებზე; საქართველოს 

ტე რი ტორიაზე განლაგებული საერთაშორისო ორგანიზაციების 

წარმო მადგენლობების იმ თანამშრომლებზე, რომლებსაც საქარ-

თველომ მიანიჭა დიპლომატიური სტატუსი, და მათი ოჯახის 

წევრებზე;

ა.გ) A3 კატეგორიის – დიპლომატიურ კურიერებზე, სპეციალური 

დიპლომატიური მისიით საქართველოში მომავალ პირებზე;

ა.დ) A4 კატეგორიის – საქართველოს საპატიო კონსულებზე და მათი 

ოჯახის წევრებზე, თუ ისინი სხვა ქვეყნის მოქალაქეები არიან; 

ა.ე) A5 კატეგორიის – საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებიდან 
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გამომდინარე, სხვადასხვა მისიით საქართველოში მომავალ 

პირებზე, სამუშაო ვიზიტით საქართველოში მომავალ დიპლო-

მატიური პასპორტის მფლობელ პირებზე; 

ბ) სპეციალური ვიზა:

ბ.ა) B1 კატეგორიის – სხვა სახელმწიფოს დელეგაციის წევრებზე, 

სამუშაო ვიზიტით საქართველოში მომავალ სამსახურებრივი/

ოფიციალური პასპორტის მფლობელ პირებზე, აგრეთვე აღნიშნულ 

პირთა თანმხლებ ოჯახის წევრებზე და სხვა თანმხლებ პირებზე;

ბ.ბ) B2 კატეგორიის – სხვა სახელმწიფოს დიპლომატიური წარ-

მომადგენლობის ადმინისტრაციულ-ტექნიკური და მომსახურე 

პერსონალის წევრებზე, საკონსულო დაწესებულების საკონსულო 

მოსამსახურეებსა და მომსახურე პერსონალზე, აგრეთვე მათი 

ოჯახის წევრებსა და კერძო შინამუშაკებზე; საქართველოს 

ტერიტორიაზე განლაგებული საერთაშორისო და ჰუმანიტარული 

ორგანიზაციების წარმომადგენლობების თანამშრომლებზე და 

მათი ოჯახის წევრებზე; A2 კატეგორიის დიპლომატიური ვიზის 

მიმღებ პირთა თანმხლებ კერძო შინამუშაკებზე; 

ბ.გ) B3 კატეგორიის – საქართველოს საერთაშორისო ორმხრივი და 

მრავალმხრივი ხელშეკრულებების საფუძველზე საქართველოში 

მომავალ პირებზე, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების 

საფუძველზე საქართველოს ტერიტორიაზე დისლოცირებული 

სამშვიდობო ძალებისა და სხვა სამხედრო კონტინგენტის წევრებზე 

და მათი ოჯახის წევრებზე;

ბ.დ) B4 კატეგორიის – საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებიდან გა-

მომდინარე, სხვადასხვა მისიით საქართველოში მომავალ  პირებზე; 

გ) ორდინალური ვიზა:

გ.ა) C1 კატეგორიის – ტურისტული მიზნით საქართველოში მომავალ 

პირებზე;

გ.ბ) C2 კატეგორიის – ნათესავებისა და მეგობრების მოსანახულებლად 

საქართველოში მომავალ პირებზე; 
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გ.გ) C3 კატეგორიის – საქმიანი შეხვედრებისა და მოლაპარაკებების 

გასამართავად საქართველოში მომავალ პირებზე, სამეცნიე-

რო სემინარის, კონფერენციის, სხვა სამეცნიერო-კვლევითი, 

პედაგოგიური, კულტურული ან სპორტული ღონისძიების მონა-

წილეებზე, ჟურნალისტური საქმიანობის განსახორციელებლად 

საქართველოში მომავალ პირებზე, საქართველოს ნავსადგურში 

მდგომი გემის ეკიპაჟის წევრებზე, თუ საქართველოს საერ-

თაშორისო ხელშეკრულებით განსაზღვრული არ არის გემის 

ეკიპაჟის წევრთა უვიზო მიმოსვლა; საერთაშორისო სატვირთო 

გადაზიდვის/სამგზავრო გადაყვანის დროს სატვირთო/სამგზავრო 

ავტომანქანის ძირითად და დამატებით მძღოლებზე; 

გ.დ) C4 კატეგორიის – სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრ-

თხის შემცველი მდგომარეობის არსებობისას ჰუმანიტარული 

დახმარების მისაღებად ან გასაწევად, საქველმოქმედო საქმიანობის 

განსახორციელებლად საქართველოში მომავალ პირებზე, სა-

ქართველოს მოქალაქის მეურვეზე ან მზრუნველზე, საქართველოს 

მოქალაქის მეურვეობის ან მზრუნველობის ქვეშ მყოფ პირზე, 

სამკურნალოდ, ნათესავებისა და ახლობლების საფლავების მო-

სანახულებლად, წმინდა ადგილების მოსალოცავად და რელიგიური 

კონტაქტების დასამყარებლად საქართველოში მომავალ პირებზე; 

დ) საიმიგრაციო ვიზა:

დ.ა) D1 კატეგორიის – შრომითი საქმიანობის განსახორციელებლად 

საქართველოში მომავალ პირებზე; კომპანიებისა და ფირმების წარ-

მომადგენლებსა და კონსულტანტებზე, რომლებიც საქარ თვე ლოში 

თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობის შესასრულებლად მოემ-

გზავრებიან; უცხოელებზე, რომლებიც საქართველოში სამუშაოდ, 

გაფორმებული კონტრაქტის საფუძველზე შემოდიან; „მეწარმეთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად სამეწარმეო საქმიანობის 

განსახორციელებლად საქართველოში მომავალ პირებზე; 

დ.ბ) D2 კატეგორიის – სამეცნიერო, სპორტული, კულტურული ან 

საგანმანათლებლო მისიით საქართველოში მომავალ პირებზე; 
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თავისუფალი პროფესიის ადამიანებზე; უცხოელებზე, რომლებიც 

საქართველოში სტაჟირების გასავლელად ან მოხალისედ 

მოემგზავრებიან; მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა მუშა-

კებზე, რომლებიც საქართველოში თავიანთი სამსახურებრივი 

მოვალეობის შესასრულებლად მოემგზავრებიან;

დ.გ) D3 კატეგორიის – საქართველოში ავტორიზებულ საგან მანათ-

ლებლო დაწესებულებაში ან მის ბაზაზე სასწავლებლად ან კვლევის 

ჩასატარებლად მომავალ პირებზე; საერ თა შორისო პროგრამების 

ფარგლებში საქართველოში სასწავლებლად მომავალ პირებზე; 

დ.დ) D4 კატეგორიის – ოჯახის გაერთიანების მიზნით საქართველოში 

მომავალ პირებზე;

დ.ე) D5 კატეგორიის − პირზე, რომელსაც საქართველოს ტერი-

ტორიაზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგე ნილი წესით აქვს 

საკუთრების უფლება უძრავ ნივთზე (გარდა სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწისა), რომ ლის საბაზრო ღირებულება აღემატება 

35000 აშშ დოლარის ეკვივალენტს ლარში, და მისი ოჯახის 

წევრებზე. D5 კატეგორიის საიმიგრაციო ვიზის გასაცემად უძრავი 

ნივთის საბაზრო ღირებულებას ადგენს საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის − აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს 

− აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული ორგანოს 

სერტიფიცირებული შემფასებელი. 

ე) ტრანზიტული ვიზა – მესამე სახელმწიფოში შესვლის მიზნით 

საქართველოს ტერიტორიის ტრანზიტით გავლის (10 დღე) შემთხვევაში. 

4. A1 კატეგორიის ვიზის მფლობელი პირები ვიზის მოქმედების პერიოდში 

საქართველოში დიპლომატიური იმუნიტეტით სარგებლობენ.

მუხლი 8. საქართველოს ვიზის მიღებისათვის საჭირო პროცედურები

1. საქართველოს ვიზის მისაღებად უცხოელი ავსებს საქართველოს საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს ნორმატიული აქტით დადგენილი ფორმის სავიზო 

განაცხადს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ელექტრონული 

ვიზის გასაცემად, გარდა საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელზე 
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D კატეგორიის საიმიგრაციო ელექტრონული ვიზის გაცემის შემთხვევისა, 

უცხოელი ავსებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპეციალურ 

ვებგვერდზე − e-VISA PORTAL-ზე − განთავსებულ სავიზო განაცხადს. 

11. საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელზე საქართველოს 

საიმიგრაციო ვიზის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს საგა-

რეო საქმეთა სამინისტრო. საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელზე 

საიმიგრაციო ვიზის გასაცემად საჭირო დოკუმენტაციის მიღებას და სამგზავრო 

დოკუმენტში ვიზის დატანას ან საქართველოს ვიზის ელექტრონულად გაცემას 

უზრუნველყოფენ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართვე ლობის სფეროში 

მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები – იუსტიციის სახლი (შემდგომ − 

იუსტიციის სახლი) და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო (შემდგომ 

− სააგენტო) ან უზრუნველყოფს საქართველოს საგა რეო საქმეთა სამინისტრო. 

სააგენტოს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება  შესაძლებელია 

გადაეცეს მუნიციპალიტეტს დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე. 

12. ამ მუხლის 11 პუნქტითა და ამ კანონის მე-9 მუხლის 41 პუნქტით გათვალისწი-

ნე ბულ შემთხვევაში დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებას 

სახელმწიფო დარგობრივ ზედამხედველობას უწევს საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“ დადგენილი წესით. 

13. ამ მუხლის 11 პუნქტით გათვალისწინებული ორგანოების უფლებამოსილებათა 

განსაზღვრის მიზნით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო გამოსცემენ ერთობლივ ბრძანებას.  

(11−13 პუნქტები  საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელ-
ზე საქართველოს ვიზის გასაცემად და ვიზის მოქმედების ვადის 
გასაგრძელებლად საჭირო დოკუმენტაციის მიღებისა და სამგზავრო 
დოკუმენტში ვიზის დატანის საჯარო სამართლის იურიდიული პირების − 
იუსტიციის სახლისა და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 
მიერ უზრუნველყოფის ან სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 
იმავე პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილების დელეგირების 
ხელშეკრულების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელების 
ნაწილში ამოქმედდეს 2015 წლის 13 ივნისიდან)



ცნობარი არალეგალური მიგრაციის შესახებ

48

2. გარემოებები, რომელთა დადასტურება აუცილებელია საქართველოს ვიზის 

მისაღებად, ან/და დოკუმენტები, რომლებიც სავიზო განაცხადს უნდა დაერთოს, 

განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგე ნილებით. 

3. საქართველოს ვიზის გამცემმა ორგანომ ვიზის მიღების მსურველი ან/და მისი 

წარმომადგენელი საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია გასაუბრებაზე მიიწვიოს. 

4. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში უცხოელს 

მოეთხოვება მოწვევის წარდგენა.

5. ამოღებულია

6. ამოღებულია

7. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საზღვარგარეთ საქართველოს 

დიპლომატიური წარმომადგენლობა და საკონსულო დაწესებულება მოკლევადიანი 

საქართველოს ვიზის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებენ შესაბამისი 

სავიზო განაცხადის წარდგენიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში. 

მოკლევადიანი საქართველოს ელექტრონული ვიზა გაიცემა საქართველოს 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ვებგვერდის - e-VISA PORTAL-

ის - მეშვეობით სავიზო განაცხადის წარდგენიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო 

დღისა. მოკლევადიანი საქართველოს ვიზის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების 

მიღების ვადა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოკლევადიანი საქართველოს 

ელექტრონული ვიზა გაიცემა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს 

სპეციალური ვებგვერდის - e-VISA PORTAL-ის − მეშვეობით წარდგენილი 

სავიზო განაცხადის საფუძველზე, შეიძლება გახანგრძლივდეს 30 კალენდარული 

დღით, თუ საჭიროა სავიზო განაცხადის შემდგომი შემოწმება. მოკლევადიანი 

საქართველოს ვიზის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების ვადა, გარდა 

იმ შემთხვევისა, როდესაც მოკლევადიანი საქართველოს ელექტრონული ვიზა 

გაიცემა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ვებგვერდის 

- e-VISA PORTAL-ის − მეშვეობით წარდგენილი სავიზო განაცხადის სა ფუძ ველზე, 

საქართველოს მთავრობის დადგე ნილებით განსაზღვრულ  შემ თხვევებში შეიძლება 

შემცირდეს 5 სამუშაო დღემდე ან უფრო მოკლე პერიოდამდე. მოკლევადიანი 

ელექტრონული ვიზის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპეციალური 

ვებგვერდის − e-VISA PORTAL-ის − მეშვეობით წარდგენილი სავიზო განაცხადის 

საფუძველზე გაცემის ვადა 5 დღეზე მოკლე პერიოდამდე შეიძლება შემცირდეს 
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ასევე საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ გადაუდებელ 

შემთხვევებში.

8. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საზღვარგარეთ საქართველოს 

დიპლომატიური წარმომადგენლობა და საკონსულო დაწესებულება D კატეგორიის 

(გარდა D5 კატეგორიისა) საიმიგრაციო გრძელვადიანი საქართველოს ვიზის 

გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებენ შესაბამისი სავიზო განაცხადის 

წარდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. D5 კატეგორიის 

საიმიგრაციო ვიზის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება შესაბამისი 

სავიზო განაცხადის წარდგენიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში. 

მუხლი 9. საქართველოს ვიზის მოქმედების ვადის გაგრძელება

1. საქართველოში მყოფი უცხოელი უფლებამოსილია მოითხოვოს  საქართველოს 

მოკლევადიანი დიპლომატიური და სპეციალური ვიზების, აგრეთვე D3 

კატეგორიის და D5 კატეგორიის საიმიგრაციო ვიზების მოქმედების ვადის 

გაგრძელება, თუ იგი შესაბამისი ვიზის გაცემის პირობებს აკმაყოფილებს. D5 

კატეგორიის საიმიგრაციო ვიზის მოქმედების ვადის გაგრძელებისას უცხოელი 

თავისუფლდება უძრავი ნივთის საბაზრო ღირებულების ხელახალი შეფასების 

წარდგენის ვალდებულებისგან. 

2. D3 კატეგორიის საიმიგრაციო ვიზის მოქმედების ვადის გაგრძელების უფლება 

აქვთ საქართველოში ავტორიზებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში კვლევის 

ჩასატარებლად მომავალ პირებს და საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში 

საქართველოში სასწავლებლად მომავალ პირებს, თუ ვიზის მოქმედების ვადის 

გაგრძელების საფუძველი არ ითვალისწინებს ამ პირების საქართველოში 3 თვეზე 

მეტი ვადით დარჩენის შესაძლებლობას. 

3. საქართველოს დიპლომატიური და სპეციალური ვიზების, აგრეთვე D3 

კატეგორიის და D5 კატეგორიის საიმიგრაციო ვიზების მოქმედების ვადის 

გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილებებს იღებს საქართველოს საგარეო 

საქმეთა სამინისტრო.

4. საქართველოს დიპლომატიური და სპეციალური ვიზების მოქმე დების 

ვადის გასაგრძელებლად საჭირო დოკუმენტაციის მიღებას უზრუნველყოფს 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. 
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5. საქართველოს ვიზის მოქმედების ვადის გაგრძელების საკითხის განხილვისას 

გამოიყენება ამ კანონის II და III თავების დებულებები.

41. D3 კატეგორიის და D5 კატეგორიის საიმიგრაციო ვიზების მოქ მედების 

ვადის გასაგრძელებლად საჭირო დოკუმენტაციის მიღებას უზ რუნველყოფენ 

იუსტიციის სახლი და სააგენტო. სააგენტოს ამ პუნქტით გათვალისწინებული 

უფლებამოსილება შესაძლებელია გადაეცეს მუნი ცი პალიტეტს დელეგირების 

ხელშეკრულების საფუძველზე. (41 პუნქტი საქართველოში კანონიერი სა-
ფუძვლით მყოფ უცხოელზე საქართველოს ვიზის გასაცემად და ვიზის 
მოქმედების ვადის გასაგრძელებლად საჭირო დოკუმენტაციის მიღებისა და 
სამგზავრო დოკუმენტში ვიზის დატანის საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირების − იუსტიციის სახლისა და სახელმწიფო სერვისების განვითარების 
სააგენტოს მიერ უზრუნველყოფის ან სახელმწიფო სერვისების განვითარების 
სააგენტოს იმავე პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილების 
დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მიერ 
განხორციელების ნაწილში ამოქმედდეს 2015 წლის 13 ივნისიდან)

42. უცხოელს, რომელმაც ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული 

საქართველოს ვიზის მოქმედების ვადის გასაგრძელებლად სავიზო განაცხადი 

წარადგინა, შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების განმავლობაში 

საქართველოში ყოფნის ვადა საპატიოდ ჩაეთვლება და იგი გათავისუფლდება 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ჯარიმის გადახდის ვალდებუ-

ლებისაგან. აღნიშნული საქართველოს ვიზის მოქმედების ვადის გაგრძელების 

შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე უცხოელი არ შეიძლება 

გაძევებულ იქნეს საქართველოდან. 

მუხლი 10. საქართველოს სავიზო ვალდებულებებისაგან გათავისუფლება

1. უცხოელი შესაძლებელია გათავისუფლდეს საქართველოს სავიზო ვალდე-

ბულებებისაგან საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე.

2. უცხოელი, რომელსაც საქართველოში შემოსვლისათვის არ ესაჭი როება 

მოკლევადიანი საქართველოს ვიზა, საქართველოში შემოდის და იმყოფება 

არაუმეტეს 90 კალენდარული დღის ვადით ნებისმიერ 180-დღიან პერიოდში. 

3. იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, რომელთა მოქალაქეებსაც შეუძლიათ საქარ თვე-
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ლოში უვიზოდ შემოსვლა და საქართველოში ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვა-

ლისწინებულისაგან განსხვავებული ვადით − სრული 1 წლის განმავლობაში 

ყოფნა, განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. 

31. უცხოელს, რომელსაც აქვს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 

განსაზღვრული ქვეყნის ვიზა ან/და ბინადრობის ნებართვა, შეუძლია 

საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა იმავე დადგენილებით გათვალისწინებული 

ვადითა და პირობებით.

4. საქართველოში ბინადრობის ნებართვის ან საქართველოში ლტოლვილის 

ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირის დროებითი ბინადრობის მოწმობის 

მფლობელი უცხოელი საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მოქმედების 

მთელ პერიოდში საქართველოში უვიზოდ შემოდის.

5. საქართველოს ტერიტორიის ტრანზიტით გავლისათვის ვიზა არ ესაჭიროებათ:

ა) იმ საჰაერო ტრანსპორტის მგზავრებს, რომლებიც საქართველოს 

ტერიტორიას გადაკვეთენ საქართველოს აეროპორტებში შუალედური 

დაჯდომის გარეშე, თუ არსებობს საქართველოს საჰაერო სივრცის 

გადაკვეთის წინასწარი ნებართვა;

ბ) საერთაშორისო ავიახაზების, სარკინიგზო ან საზღვაო ტრანსპორტის 

ეკიპაჟის წევრებსა და მგზავრებს შუალედური გადასხდომით, 

თუ მგზავრებს აქვთ დანიშნულების ქვეყანაში შესვლის უფლების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი და საქართველოში მათი ყოფნის ვადა არ 

აღემატება 10 დღეს. ამასთანავე, მგზავრებს უფლება არ აქვთ, დატოვონ 

აეროპორტში, სადგურსა და ნავსადგურში მათთვის სპეციალურად 

გამოყოფილი სატრანზიტო ტერიტორიის ფარგლები. 

მუხლი 11. საქართველოს ვიზის გაცემაზე ან საქართველოში შემოსვლაზე 
უარის თქმის საფუძვლები

1. უცხოელს საქართველოს ვიზის გაცემაზე ან საქართველოში შემოსვლაზე 

შეიძლება უარი ეთქვას:

ა) თუ მას არ აქვს საქართველოში შემოსვლისათვის აუცილებელი, სა ქარ-

თველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუ მენტები;
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ბ) თუ მას აკრძალული აქვს საქართველოში შემოსვლა ან არ გადაუხდია 

ჯარიმა, რომელიც დაწესებულია საქართველოში კანონიერი საფუძვლის 

გარეშე ყოფნისათვის;

გ) თუ მან საქართველოს ვიზის მისაღებად ან მისი მოქმედების ვადის 

გასაგრძელებლად არასრული ან ყალბი მონაცემები ან დოკუმენტები 

წარადგინა;

დ) თუ მას არ აქვს ჯანმრთელობისა და უბედური შემთხვევის დაზღვევა ან 

საქართველოში ცხოვრებისათვის და უკან დასა ბრუნებლად საკმარისი 

ფინანსური სახსრები;

ე) თუ საქართველოში მისი ყოფნა საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს 

სახელმწიფო უსაფრთხოებას ან/და საზოგადოებრივ წესრიგს, საქარ-

თველოს მოქალაქეებისა და საქართველოში მცხოვრები სხვა პირების 

ჯანმრთელობის, უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვას;

ვ) თუ, საგარეო-პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, 

მიუღებელია მისი საქართველოში ყოფნა;

ზ) თუ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ იგი ვიზის მოქმედების ვადის 

გასვლის შემდეგ კანონიერი საფუძვლის გარეშე დარჩება საქართველოში;

თ) თუ იგი არ იძლევა ინფორმაციას ან იძლევა ყალბ ინფორმაციას თავისი 

პიროვნებისა და მგზავრობის მიზნის შესახებ;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

2. უცხოელს საქართველოს ვიზის გაცემაზე ან საქართველოში შემოსვლაზე 

უარი ეთქმება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

21. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“, „ე“ ან „ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

საფუძვლით საქართველოს ვიზის გაცემაზე ან საქართველოში შემოსვლაზე 

უარის თქმის შემთხვევაში უნდა არსებობდეს უფლებამოსილი ორგანოს დასკვნა 

საქართველოს ვიზის გაცემის  მიზანშეუწონლობის შესახებ.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“, „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ 

შემთხვევებში საქართველოს ვიზის გაცემის ან საქართველოში შემოსვლის 

მიზანშეუწონლობის შესახებ დასკვნა არ საბუთდება. 
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4. უცხოელი, რომელსაც სასაზღვრო გამტარ პუნქტში ინსპექტირების შედეგად 

უარი ეთქვა საქართველოში შემოსვლაზე, უკან ბრუნდება.

5. თუ ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში უცხოელს 

სამართლებრივი ან ფაქტობრივი მიზეზის გამო არ შეუძლია დაუყოვნებლივ 

დატოვოს სასაზღვრო კონტროლის ზონა, იგი დროებით განთავსდება სასაზღვრო 

კონტროლის ზონაში, მეთვალყურეობის ქვეშ, ამისათვის სპეციალურად გამო-

ყოფილ ადგილზე.

მუხლი 12. სასაზღვრო გამტარ პუნქტში ინსპექტირება

1. საქართველოში შემოსვლისას უცხოელი გადის ინსპექტირებას სასაზღვრო 

გამტარ პუნქტში.

2. სასაზღვრო გამტარ პუნქტში უცხოელის ინსპექტირებას ახორციე ლებს 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი ორგანო 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ინსპექტირების შედეგად იგი:

ა) უცხოელს აძლევს თანხმობას საქართველოში შემოსვლაზე;

ბ) უცხოელს უარს ეუბნება საქართველოში შემოსვლაზე და უკან აბრუნებს.

3. სასაზღვრო გამტარ პუნქტში ინსპექტირების გავლისგან თავი სუფლდებიან 

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი და „პარტნიორობა 

მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე ქვეყნების შეიარაღებული ძალების 

წარმომადგენლები სამსახურებრივი მოვალეობის შესასრულებლად ამ კანონის 

მე-4 მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებით დადგენილი წესით საქართველოში 

შემოსვლისას, ტრანზიტით გავლისას და საქართველოდან გასვლისას.

მუხლი 13. გადამყვანი კომპანიის ვალდებულება

1. გადამყვანი კომპანია ვალდებულია:

ა) შეამოწმოს უცხოელის დოკუმენტები, რათა დადგინდეს, აქვს თუ არა 

მას საქართველოში შემოსვლისათვის ამ კანონით გათვალისწინებული 

მოქმედი საქართველოს ვიზა და სამგზავრო დოკუმენტები;

ბ) ჩამოსვლისთანავე წარადგინოს უცხოელი ინსპექტირებისათვის სასაზ-

ღვრო გამტარ პუნქტში;
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გ) უკან დააბრუნოს ის უცხოელი, რომელსაც უარი ეთქვა საქართველოში 

შემოსვლაზე.

2. გადამყვანი კომპანია ვალდებულია გაიღოს იმ უცხოელის უკან დაბრუნებისას 

ტრანსპორტირების და უკან დაბრუნებამდე წარმოქმნილი გაჩერების ხარჯები, 

რომელსაც სასაზღვრო გამტარ პუნქტში ინსპექტირების შედეგად უარი ეთქვა 

საქართველოში შემოსვლაზე იმ საფუძვლით, რომ მას არ ჰქონდა საქართველოში 

შემოსვლისათვის ამ კანონით გათვალისწინებული საქართველოში შემოსვლის 

ან/და ყოფნის საფუძველი და სამგზავრო დოკუმენტები. 

3. თუ სასაზღვრო გამტარ პუნქტში ინსპექტირების შედეგად უცხოელს 

უარი ეთქვა საქართველოში შემოსვლაზე, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით 

გათვალისწინებული შემთხვევისა, სახელმწიფო ვალდებულია გაიღოს უცხოელის 

უკან დაბრუნებამდე წარმოქმნილი გაჩერების ხარჯები, ხოლო უცხოელის უკან 

დაბრუნებისას ტრანსპორტირების ხარჯებს გაიღებს გადამყვანი კომპანია. 

4. გადამყვანი კომპანია უფლებამოსილია მის მიერ უკან დაბრუნებულ უცხოელს 

მოთხოვოს იმ ხარჯების ანაზღაურება, რომლებიც მან გაიღო უცხოელისთვის 

საქართველოში შემოსვლაზე უარის თქმის გამო.

5. ამ მუხლით (გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა) დადგენილი 

ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გადამყვან კომპანიას ეკისრება 

პასუხისმგებლობა საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით დად-

გენილი წესით.

თავი IV

საქართველოში ბინადრობის ნებართვა

მუხლი 14. საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გამცემი ორგანო და 
ბინადრობის ნებართვის გაცემის ზოგადი პირობები

1. საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელზე საქარ თველოში 

ბინადრობის ნებართვას გასცემს სააგენტო. 

2. საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელს, რომელსაც აქვს 

ამ კანონის მე-15 მუხლით გათვალისწინებული რომელიმე სახის ბინადრობის 

ნებართვა, უფლება აქვს, სხვა სახის ბინადრობის ნებართვის მისაღებად 
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სააგენტოს მიმართოს, თუ იგი შესაბამისი სახის ბინადრობის ნებართვის 

გასაცემად დადგენილ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. 

3. ამოღებულია.

მუხლი 15. ბინადრობის ნებართვის სახეები

საქართველოში გაიცემა შემდეგი სახის ბინადრობის ნებართვები:

ა) შრომითი ბინადრობის ნებართვა, რომელიც გაიცემა საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით საქართველოში სამეწარმეო ან 

შრომითი საქმიანობის განსახორციელებლად, აგრეთვე თავი სუფალი 

პროფესიის ადამიანზე;

ბ) სასწავლო ბინადრობის ნებართვა, რომელიც გაიცემა საქარ თველოში 

ავტორიზებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის მიზნით;

გ) ბინადრობის ნებართვა ოჯახის გაერთიანების მიზნით, რომელიც გაიცემა 

ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელის ოჯახის წევრებზე;

დ) საქართველოს ყოფილი მოქალაქის ბინადრობის ნებართვა, რომელიც 

გაიცემა უცხოელზე, რომელსაც შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა;

ე) მოქალაქეობის არმქონე პირის ბინადრობის ნებართვა, რომელიც 

გაიცემა პირზე, რომელსაც საქართველოში დაუდგინდა მოქა ლაქეობის 

არმქონე პირის სტატუსი;

ვ) სპეციალური ბინადრობის ნებართვა, რომელიც გაიცემა უც ხოელზე, 

რომლის შესახებაც არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ იგი შეიძლება 

იყოს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის მსხვერპლი 

ან დაზარალებული „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ 

ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ 

შემთხვევებში, უცხოელზე, რომელზედაც საქართველოში დროებითი 

ბინადრობის ნებართვის გაცემის თაობაზე წერილობით ინიციატივას 

წარადგენს საქართველოს მთავრობის წევრი, ამ კანონის მე-60 მუხლით 

გათვალისწინებულ პირებზე და უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის 

სტატუსის მქონე სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეზე; 
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ზ) მუდმივი ცხოვრების ნებართვა, რომელიც გაიცემა საქართველოს 

მოქალაქის მეუღლეზე, მშობელზე, შვილზე. მუდმივი ცხოვრების 

ნებართვა გაიცემა აგრეთვე უცხოელზე, რომელმაც საქართველოში 

დროებითი ბინადრობის ნებართვის საფუძველზე იცხოვრა ბოლო 6 

წლის განმავლობაში. ამ ვადაში არ ითვლება საქართველოში სწავლის 

ან მკურნალობის მიზნით ცხოვრებისა და დიპლომატიურ და მათთან 

გათანაბრებულ წარმომადგენლობებში მუშაობის პერიოდი;

თ) საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა, რომელიც გაიცემა უცხოელზე, 

რომელმაც საქართველოში განახორციელა არა ნაკლებ 300 000 ლარის 

ოდენობის ინვესტიცია „საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და 

გარანტიების შესახებ“ საქარ თველოს კანონის შესაბამისად, და მისი 

ოჯახის წევრებზე. ამ ქვეპუნქტის მიზნებისათვის უცხოელის ოჯახის 

წევრებად ითვლებიან მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი და მის სრულ 

კმაყოფაზე მყოფი მხარდაჭერის მიმღები ან შრომისუუნარო პირი, 

აგრეთვე მის სრულ კმაყოფაზე მყოფი პირი, რომელიც შესაბამისი 

ქვეყნის კანონმდებლობით დადგენილი წესით ქმედუუნაროდ არის 

ცნობილი; 

ი) დროებითი ბინადრობის ნებართვა, რომელიც გაიცემა უცხოელ-

ზე, რომელსაც „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადო ბის 

მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართვე ლოს კანონის 

შესაბამისად მინიჭებული აქვს მსხვერპლის სტატუსი. 

კ) მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა, რომელიც გაიცემა უც-

ხოელზე, რომელსაც საქართველოს ტერიტორიაზე, საქარ თველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით აქვს საკუთრების უფლება უძრავ 

ნივთზე (გარდა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა), რომლის 

საბაზრო ღირებულება აღე მატება 35000 აშშ დოლარის ეკვივალენტს 

ლარში, და მისი ოჯახის წევრებზე. მოკლევადიანი ბინადრობის 

ნებართვის გასაცემად უძრავი ნივთის საბაზრო ღირებულებას ადგენს 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − აკრედიტაციის ერთიანი 

ეროვნული ორგანოს − აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული 

ორგანოს სერტიფიცირებული შემფასებელი. 
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მუხლი 16. ბინადრობის ნებართვის მოქმედების ვადა

1. ამ კანონის მე-15 მუხლის „ა“–„ვ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული საქართველოში 

დროებითი ბინადრობის ნებართვები უცხოელზე შეიძლება გაიცეს არაუმეტეს 6 

წლის ვადით.

2. მოქალაქეობის არმქონე პირის ბინადრობის ნებართვა გაიცემა 3 წლის 

ვადით. მოქალაქეობის არმქონე პირზე, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობა 

შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლით ან რომელიც 1993 წლის 31 

მარტისათვის მუდმივად ცხოვრობდა საქართველოში, საქართველოს მოქალაქედ არ 

ჩაითვალა და 1993 წლის 31 მარტის შემდეგ არ მოხსნილა საქართველოში მუდმივი 

რეგისტრაციიდან, ბინადრობის ნებართვა გაიცემა მუდმივი ცხოვრების უფლებით.

3. ამ კანონის მე-15 მუხლის „ზ“ და „თ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული საქართვე-

ლოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვები გაიცემა მუდმივი ცხოვრების უფლებით.

31. ამ კანონის მე-15 მუხლის „კ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მოკლევადიანი 

ბინადრობის ნებართვა უცხოელზე შეიძლება გაიცეს 1 წლის ვადით. აღნიშნული 

მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვის მოქმედების ვადა წყდება, თუ უცხოელს 

შეუწყდება შესაბამის უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლება. 

4. დროებითი ბინადრობის ნებართვისა და მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვის 

მოქმედების ვადა გრძელდება იმავე პირობებით, რომლებითაც ეს ნებართვები 

გაიცა. ამასთანავე, თუ უცხოელი ინარჩუნებს საკუთრების უფლებას იმ უძრავ 

ნივთზე, რომლის საფუძველზედაც მასზე გაიცა ამ კანონის მე-15 მუხლის „კ“ 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა, იგი 

თავისუფლდება უძრავი ნივთის საბაზრო ღირებულების ხელახალი შეფასების 

წარდგენის ვალდებულებისგან. 

მუხლი 17. საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხის 
განხილვა და გადაწყვეტა

1. საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მისაღებად უცხოელი განცხადებით 

მიმართავს სააგენტოს პირადად ან უფლებამოსილი წარმომადგენლის მეშვეობით.

2. საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მისაღებად არასრულწლოვნის 

განცხადებას წარადგენს მისი კანონიერი წარმომადგენელი, მხარდაჭერის 

მიმღების განცხადება შეიძლება წარდგენილ იქნეს მხოლოდ მხარდამჭერის 
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დახმარებით, თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის 

განსაზღვრული, ხოლო შესაბამისი ქვეყნის კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით ქმედუუნაროდ ცნობილი პირის განცხადებას წარადგენს მისი კანონიერი 

წარმომადგენელი, თუ ამ ქვეყნის კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დად-

გენილი. 

3. საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მისაღებად განცხადება და თან-

დართული დოკუმენტები სააგენტოს შეიძლება წარედგინოს ელექ ტრონული 

ფორმით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. საქართველოს მთავრობის წევრის წერილობითი ინიციატივის საფუძველზე 

სპეციალური ბინადრობის ნებართვის გაცემისას ამ კანონის მე-18 მუხლით 

გათვალისწინებული საფუძვლები არ მოწმდება. დაინტერესებული პირის მიერ 

წარსადგენი დამატებითი დოკუმენტები და მათი წარდგენის წესი განისაზღვრება 

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

5. უცხოელზე, რომლის შესახებაც არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ იგი 

შეიძლება იყოს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის მსხვერპლი ან 

დაზარალებული, სპეციალური ბინადრობის ნებართვა გაიცემა (ამ ნებართვის 

მოქმედების ვადა გრძელდება) ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა 

მომსახურების დაწესებულების ან პროცესის მწარმოებელი ორგანოს 

შუამდგომლობის საფუძველზე.

6. საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მისაღებად განცხადება და თან-

დართული დოკუმენტები სააგენტოს წარედგინება საქართველოს სახელმწიფო 

ენაზე. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში 

საა გენ ტო უფლებამოსილია განცხადება არასახელმწიფო ენაზედაც მიიღოს. 

უც ხოელის პასპორტი სააგენტოს შეიძლება წარედგინოს ქართულენოვანი 

თარგმანის გარეშე, თუ იგი შეიცავს უცხოელის პერსონალურ მონაცემებს 

ლათინური ტრანსლიტერაციით.

61. უცხოელზე, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია, დროებითი ბი-

ნადრობის ნებართვას გასცემს და ამ ნებართვის მოქმედების ვადას აგრძელებს 

სააგენტო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწე სებულების ან 

პროცესის მწარმოებელი ორგანოს შუამდგომლობის საფუძველზე. 

7. საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მისაღებად და ამ ნებართვის მოქმე დების 
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ვადის გასაგრძელებლად განცხადებების განხილვის ვადა არ უნდა აღემა ტებოდეს 

სააგენტოსთვის საჭირო დოკუმენტაციის სრულად წარდგენიდან 30 დღეს.

8. სააგენტო ვალდებულია აცნობოს უცხოელს განცხადების განხილვის შედეგები 

ელექტრონული ფორმით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტი ლება 

შესაძლებელია გასაჩივრდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10. საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხი განი ხილება და 

წყდება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

მუხლი 18. საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის 
საფუძვლები

1. უცხოელს საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემაზე შეიძლება უარი 

ეთქვას, თუ:

ა) არსებობს უფლებამოსილი ორგანოს დასკვნა სახელმწიფო ან/და 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესების დაცვის უზრუნველ-

საყოფად მისი საქართველოში ცხოვრების მიზან შეუწონლობის შესახებ;

ბ) აღარ არსებობს ის საფუძველი, რომლის გამოც მან მოიპოვა 

საქართველოში ყოფნის ნებართვა;

გ) იგი ახორციელებს საქმიანობას, რომელიც საფრთხეს უქმ ნის საქარ-

თველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებას ან/და საზო გადოებრივ წესრიგს;

დ) მას ჩადენილი აქვს დანაშაული მშვიდობისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ;

ე) იგი იძებნება სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენისათვის ან 

მსჯავრდებულია შესაბამისი განცხადების წარდგენამდე ბოლო 5 წლის 

განმავლობაში ჩადენილი მძიმე სისხლის სამართლის დანაშაულისათვის 

(თუ ნასამართლობა მოხსნილი ან გაქარწყლებული არ არის) ან მის 

მიმართ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე – სისხლის სამართლის 

საქმის წარმოების დასრულებამდე;

ვ) იგი დაავადებულია ისეთი ინფექციური ან სხვა დაავადებით, რომლის 

ხასიათმა, სიმძიმემ და ხანგრძლივობამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას 

საქართველოს მოსახლეობას. ამგვარ დაავადებათა ჩამონათვალს 
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ადგენს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო;

ზ) მან საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მისაღებად ყალბი ან 

იურიდიული ძალის არმქონე დოკუმენტები წარადგინა;

თ) მან შესაბამის განცხადებაში არასწორი მონაცემი მიუთითა ან დამალა 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იმ გარემოებების შესახებ, რომლებსაც 

არსებითი მნიშვნელობა აქვს საქართველოში ბინადრობის ნებართვის 

გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების ან/და საზოგადოებრივი უსაფრ-

თხოების (წესრიგის) დაცვის ინტერესები მოიცავს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც:

ა) პირის საქართველოში ყოფნა საფრთხეს უქმნის საქართველოს სხვა 

სახელმწიფოებთან ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერ-

თობას;

ბ) არსებობს ინფორმაცია, რომელიც ალბათობის მაღალი ხარისხით 

მიუთითებს პირის კავშირზე:

ბ.ა) საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოებისადმი მტრუ ლად 

განწყობილი ქვეყნის/ორგანიზაციის შეიარაღებულ ძალებთან;

ბ.ბ) სხვა სახელმწიფოს სადაზვერვო სამსახურებთან;

ბ.გ) ტერორისტულ ან/და ექსტრემისტულ ორგანიზაციებთან;

ბ.დ) ნარკოტიკების, შეიარაღების, მასობრივი განადგურების იარაღის 

ან მათი კომპონენტების უკანონო ბრუნვასთან, ადამიანით 

ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) ან/და სხვა სახის დანაშაულებრივ 

ორგანიზაციებთან (მათ შორის, ტრანს ნაციონალურ დანაშაულებ-

რივ ორგანიზაციებთან).

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გარემოე  ბის 

შესახებ ინფორმაცია საქმის განმხილველ ორგანოს ისეთი ფორმით უნდა მიე წო  -

დოს, რომ ზიანი არ მიადგეს სახელმწიფო საიდუმლოების, საქართველოს სახელ-

მწი ფო უსაფრთხოების ან/და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ინტერესებს.
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მუხლი 19. საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მისაღებად განცხადების 
განმეორებით წარდგენა

უცხოელს, რომელსაც უარი ეთქვა საქართველოში ბინადრობის ნებართვის 

გაცემაზე, უფლება აქვს, იმავე საფუძვლით განმეორებით წარადგინოს 

განცხადება პირველ განცხადებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების 

მიღებიდან არანაკლებ 1 თვის შემდეგ.

მუხლი 20. ბინადრობის მოწმობა

1. უცხოელზე, რომელმაც მიიღო საქართველოში ბინადრობის ნებართვა, 

სააგენტო გასცემს შესაბამის ბინადრობის მოწმობას.

2. უცხოელი ვალდებულია საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მიღებიდან 1 

თვის ვადაში აიღოს ბინადრობის მოწმობა.

3. საქართველოში ბინადრობის მოწმობის აღების ვალდებულებისაგან თავი-

სუფლდებიან:

ა) საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური და მათთან გათა-

ნაბრებული წარმომადგენლობების თანამშრომლები, საკონსულო დაწე-

სებულებათა თანამშრომლები და მათი ოჯახის წევრები, აგრეთვე სხვა 

პირები, რომლებიც, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების შესა-

ბამისად, სათანადო პრივილეგიებითა და იმუნიტეტებით სარგებ ლობენ;

ბ) დიპლომატიური და სამსახურებრივი/ოფიციალური პასპორტების მფლო-

ბელი უცხოელები;

გ) ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი და 

„პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე ქვეყნების 

შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები ამ კანონის მე-4 მუხლის მე-5 

და მე-6 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

დ) უცხოელები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა 

შემთხვევებში.

4. უცხოელი, რომელიც დაკავებულია ან სასჯელს იხდის თავისუფლების აღკვეთის 

სახით, თავისუფლების აღკვეთის პერიოდში თავისუფლდება საქართველოში 

ბინადრობის ნებართვის მიღების ვალდებულებისაგან.
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მუხლი 21. საქართველოში ყოფნის ვადის შეწყვეტა

1. უცხოელს საქართველოში ყოფნის ვადა შეიძლება შეუწყდეს:

ა) თუ მან საქართველოში ბინადრობის ნებართვის ან საქართველოს 

ვიზის მი საღებად ყალბი ან იურიდიული ძალის არმქონე დოკუმენტები 

წარადგინა;

ბ) თუ იგი ახორციელებს საქმიანობას, რომელიც საფრთხეს უქმნის 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებას;

გ) თუ მან საქართველოში ყოფნის ვადის გასვლამდე შეწყვიტა ან 

დაასრულა სწავლა საქართველოში ავტორიზებულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში, თუკი საქართველოში ბინადრობის ნებართვა ამ 

საფუძველზე ჰქონდა მიღებული;

დ) თუ მან შეწყვიტა ის საქმიანობა ან ურთიერთობა, რომლის სა ფუძ-

ველზედაც მიღებული ჰქონდა საქართველოში ბინადრობის ნებართვა;

ე) თუ აღარ არსებობს ან არ შესრულდა ის მიზანი, რომლის უზრუნველ-

საყოფადაც გაიცა საქართველოს ვიზა;

ვ) თუ იგი აღარ არის საქართველოს მოქალაქის მეურვე ან მზრუნველი 

ან აღარ იმყოფება საქართველოს მოქალაქის მეურვეობის ან 

მზრუნველობის ქვეშ, თუკი საქართველოში ბინადრობის ნებართვა ამ 

საფუძველზე ჰქონდა მიღებული;

ზ) თუ საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მისაღებად იგი ფიქციურად 

დაქორწინდა;

თ) თუ იგი გააძევეს საქართველოდან;

ი) თუ მან შესაბამის განცხადებაში არასწორი მონაცემი მიუთითა ან დამალა 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იმ გარემოებების შესახებ, რომლებსაც 

არსებითი მნიშვნელობა ჰქონდა საქართველოში ბინადრობის ნებართვის 

გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად;

კ) მოქალაქეობრივი კუთვნილების ცვლილების შემთხვევაში, თუ მას 

საქართველოში მუდმივი ბინადრობის მოწმობა ბინადრობის ნებართვის 

მიღების გარეშე ჰქონდა აღებული;
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ლ) თუ მან საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მიღებიდან 6 თვის 

ვადაში არ მიმართა სააგენტოს ბინადრობის მოწმობის ასაღებად.

11. D5 კატეგორიის საიმიგრაციო ვიზის, აგრეთვე მოკლევადიანი ბინადრობის 

ნებართვის მოქმედების ვადა წყდება შესაბამის უძრავ ნივთზე საკუთრების 

უფლების შეწყვეტის შემთხვევაში.

2. პირს საქართველოში ყოფნის ვადა შეუწყდება, თუ მიღებული იქნება 

გადაწყვეტილება მისთვის მოქალაქეობის არმქონე პირის ან უცხოეთში 

მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ. 

3. საქართველოს მთავრობის წევრის წერილობითი ინიციატივის საფუძველზე გაცე-

მული სპეციალური ბინადრობის ნებართვის მოქმედების ვადა აგრეთვე შეწყდება სა-

ქართველოს მთავრობის შესაბამისი წევრის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.

4. საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე გაცემული საქართველოს ვიზის 

მოქმედების ვადის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო. სხვა შემთხვევებში გაცემული საქართველოს 

ვიზების მოქმედების ვადის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საზღვარგარეთ საქართველოს 

დიპლომატიური წარმომადგენლობა, საკონსულო დაწესებულება ან 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იმის გათვალისწინებით, თუ 

რომელი ორგანოსთვის გახდა ცნობილი საქართველოს ვიზის მოქმედების ვადის 

შეწყვეტის საფუძველი. 

5. უცხოელის საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მოქმედების ვადის 

შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სააგენტო საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

6. საქართველოს ვიზა და საქართველოში ბინადრობის ნებართვა ძალას კარგავს, თუ:

ა) უცხოელზე გაიცემა ახალი საქართველოს ვიზა ან საქართველოში 

ბინადრობის ნებართვა, რომლის მოქმედების ვადა მოიცავს ადრე 

გაცემული საქართველოს ვიზის ან საქართველოში ბინადრობის ნებარ-

თვის მოქმედების ვადას;

ბ) უცხოელმა, რომელზედაც გაიცა საქართველოს ვიზა ან საქართველოში 

ბინადრობის ნებართვა, მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა.
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თავი V

მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენის წესი და 
საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირის 

უფლებრივი მდგომარეობა

მუხლი 22. მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენის წესი

1. მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენის მიზნით დაინტერესებული 

პირი განცხადებას წარუდგენს სააგენტოს.

2. სააგენტოს უფლება აქვს, გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო გარემოებების 

დასადგენად განმცხადებელი მიიწვიოს გასაუბრებაზე.

3. სააგენტო უფლებამოსილია საქმის განსახილველად საჭირო ინფორმაციის 

მოსაპოვებლად გამოიყენოს საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური 

წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების, აგრეთვე საერთა-

შორისო ორგანიზაციების დახმარება.

4. საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფ პირს მოქალაქეობის 

არმქონე პირის სტატუსის დადგენის შესახებ ადმინისტრაციული წარმოების 

განმავლობაში საქართველოში ყოფნის ვადა საპატიოდ ჩაეთვლება.

5. პირზე, რომელმაც წარადგინა განცხადება მოქალაქეობის არმქონე პირის 

სტა ტუსის დადგენის მიზნით, სააგენტო გასცემს დროებით საიდენტიფიკაციო 

მოწ მობას. დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა გაიცემა 1 წლის ვადით. მოქა-

ლაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენის ან დადგენაზე უარის თქმის შე-

სა ხებ გადაწყვეტილების მიღება იწვევს დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობის 

გაუქმებას.

6. სააგენტოს მიერ მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენის ან 

დადგენაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების საერთო ვადა არ 

უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს.

7. საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენის საკითხი 

განიხილება და წყდება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესის 

შესაბამისად.
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მუხლი 23. საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის 
დადგენაზე უარის თქმისა და მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის 
შეწყვეტის საფუძვლები

1. განმცხადებელს შეიძლება უარი ეთქვას საქართველოში მოქალაქეობის 

არმქონე პირის სტატუსის დადგენაზე ერთ-ერთი შემდეგი საფუძვლით:

ა) თუ მას დაუდგინდა საქართველოს ან სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა;

ბ) თუ მან მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დასადგენად 

წარადგინა ყალბი დოკუმენტები ან არასწორი ინფორმაცია სტატუსის 

დადგენისათვის მნიშვნელოვანი გარემოებების შესახებ;

გ) თუ არსებობს უფლებამოსილი ორგანოს დასკვნა სახელმწიფო 

ან/და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესების დაცვის 

უზრუნველსაყოფად მისი საქართველოში ცხოვრების მიზანშეუწონლობის 

შესახებ;

დ) თუ შეუძლებელია მისი იდენტიფიცირება;

ე) თუ მის მიმართ არსებობს „მოქალაქეობის არმქონე პირთა სტატუსის 

შესახებ“ გაეროს 1954 წლის კონვენციის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით 

განსაზღვრული გარემოებები.

2. პირს შეუწყდება საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსი, თუ:

ა) მან მიიღო ან მას დაუდგინდა საქართველოს ან სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა;

ბ) გამოვლინდა ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“, „გ“ ან „ე“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული საფუძველი;

გ) მასზე პასუხისმგებლობა აიღო „მოქალაქეობის არმქონე პირთა 

სტატუსის შესახებ“ გაეროს 1954 წლის კონვენციის ხელშემკვრელმა 

რომელიმე სახელმწიფომ ამავე კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად.

3. საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ 

გადაწყვეტილება ძალაში შედის მიღებიდან 1 თვის შემდეგ.
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მუხლი 24. საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირის 
უფლებრივი მდგომარეობა

საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირი სარგებლობს ამ 

კანონის VI თავით დადგენილი უფლებებით და აკისრია იმავე თავით დადგენილი 

მოვალეობები.

თავი VI

უცხოელის უფლებები და მოვალეობები

მუხლი 25. უცხოელის საქართველოს მოქალაქესთან თანასწორობა 
უფლებებსა და მოვალეობებში. უცხოელის უფლებებისა და 
თავისუფლებების დაცვის გარანტიები

1. საქართველოში უცხოელს აქვს ისეთივე უფლებები და თავისუფლებები, 

როგორებიც – საქართველოს მოქალაქეს და აკისრია ისეთივე მოვალეობები, 

როგორებიც – საქართველოს მოქალაქეს, თუ საქართველოს კანონმდებლობით 

სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

2. საქართველოში ყველა უცხოელი თანასწორია კანონის წინაშე, წარმოშობის, 

სოციალური და ქონებრივი მდგომარეობის, რასის, ეროვნული კუთვნილების, 

სქესის, განათლების, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების, 

საქმიანობის სფეროს და სხვა გარემოებების მიუხედავად.

3. საქართველო იცავს თავის ტერიტორიაზე მყოფი უცხოელის სიცოცხლეს, 

პირად ხელშეუხებლობას, უფლებებსა და თავისუფლებებს.

4. საქართველოში უცხოელის უფლებების განხორციელება და მოვალეობების 

შესრულება არ უნდა ლახავდეს საქართველოს ინტერესებს, არ უნდა ზღუდავდეს 

საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ სხვა პირთა უფლებებს 

და არ უნდა უგულებელყოფდეს მათ კანონიერ ინტერესებს.

მუხლი 26. საქართველოს კანონმდებლობის დაცვის ვალდებულება

საქართველოში უცხოელი ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კონსტიტუცია და 

საქართველოს სხვა ნორმატიული აქტები, პატივი სცეს ადგილობრივ კულტურას, 

ტრადიციებსა და წეს-ჩვეულებებს, საქართველოს მოქალაქეთა უფლებებსა და 

თავისუფლებებს.
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მუხლი 27. საქართველოს მოქალაქეობის მიღება

უცხოელს, საქართველოს კონსტიტუციისა და „საქართველოს მოქალაქეობის 

შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, უფლება აქვს, მიიღოს 

საქართველოს მოქალაქეობა.

მუხლი 28. საინვესტიციო და სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების 
უფლება

საქართველოში უცხოელს შეუძლია განახორციელოს საინვესტიციო და 

სამეწარმეო საქმიანობა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ 

შემთხვევაში მას აქვს ისეთივე უფლებები და აკისრია ისეთივე მოვალეობები, 

როგორებიც – საქართველოს მოქალაქეს, თუ საქართველოს კანონმდებლობით 

სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

მუხლი 29. შრომითი საქმიანობის უფლება

საქართველოში უცხოელის შრომითი საქმიანობა რეგულირდება საქართველოს 

კანონმდებლობით.

მუხლი 30. ჯანმრთელობის დაცვის უფლება

საქართველოში უცხოელს აქვს ჯანმრთელობის დაცვის უფლება საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 31. სოციალური უზრუნველყოფის უფლება

1. საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ უცხოელს აქვს დახმარების, პენსიისა 

და სხვაგვარი სოციალური უზრუნველყოფის ისეთივე უფლება, როგორიც – 

საქართველოს მოქალაქეს.

2. საქართველოში დროებით მყოფი უცხოელის სოციალური უზრუნველყოფის 

საკითხი წყდება საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთა-

შორისო ხელშეკრულების შესაბამისად.
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მუხლი 32. ქონებრივი და არაქონებრივი უფლებები

1. საქართველოში უცხოელს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 

შეუძლია საკუთრებაში ჰქონდეს, მემკვიდრეობით მიიღოს ან ანდერძით დატოვოს 

ნებისმიერი ქონება, აგრეთვე შეუძლია ჰქონდეს არაქონებრივი უფლებები.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული უფლებების შეზღუდვა შეიძლება 

მხოლოდ საქართველოს საკანონმდებლო აქტით.

მუხლი 33. განათლების მიღების უფლება

საქართველოში მცხოვრებ უცხოელს აქვს განათლების მიღების უფლება 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 34. კულტურული ღირებულებებით სარგებლობის უფლება

1. საქართველოში უცხოელს აქვს კულტურული ღირებულებებით სარგებლობის 

ისეთივე უფლება, როგორიც – საქართველოს მოქალაქეს.

2. საქართველოში უცხოელს გარანტირებული აქვს მშობლიური ენით სარგებლობის, 

ეროვნული კულტურისა და ტრადიციების დაცვის უფლება, თუ ეს ზიანს არ აყენებს 

საქართველოს სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას.

3. უცხოელი ვალდებულია გაუფრთხილდეს საქართველოს ისტორიისა და 

კულტურის ძეგლებს და სხვა კულტურულ ღირებულებებს.

მუხლი 35. პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ გაერთიანებებში მონაწილეობის 
უფლება

1. საქართველოში უცხოელს უფლება არ აქვს, გახდეს საქართველოში მოქმედი 

პოლიტიკური გაერთიანებების წევრი, მონაწილეობა მიიღოს მათ საქმიანობაში 

ან დააფუძნოს ისინი.

2. საქართველოში უცხოელს აქვს ისეთივე უფლება, დააფუძნოს საზოგადოებრივი 

გაერთიანებები, გახდეს პროფესიული კავშირების, სამეცნიერო, კულტურული, 

სპორტული საზოგადოებებისა და სხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

წევრი, როგორიც – საქართველოს მოქალაქეს, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება ამ 

ორგანიზაციების წესდებებსა და საქართველოს კანონმდებლობას.
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მუხლი 36. საქორწინო და საოჯახო ურთიერთობები

1. საქართველოში უცხოელს შეუძლია დაქორწინდეს და განქორწინდეს 

საქართველოს მოქალაქესა და სხვა პირზე საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად.

2. საქართველოში მყოფი უცხოელი საქორწინო და საოჯახო ურთიერთობებში 

სარგებლობს ისეთივე უფლებებით, როგორებითაც – საქართველოს მოქალაქე 

და აკისრია ისეთივე მოვალეობები, როგორებიც – საქართველოს მოქალაქეს.

მუხლი 37. სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღმსარებლობისა და რწმენის 
თავისუფლება

საქართველოში უცხოელს, ისევე, როგორც საქართველოს მოქალაქეს, აქვს 

სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღმსარებლობისა და რწმენის თავისუფლება. 

დაუშვებელია უცხოელის დევნა სიტყვის, აზრის, აღმსარებლობისა და რწმენის 

გამო, აგრეთვე მისი იძულება, გამოთქვას თავისი შეხედულება მათ შესახებ.

მუხლი 38. მიმოსვლისა და საცხოვრებელი ადგილის არჩევის თავისუფლება

1. საქართველოში უცხოელს აქვს თავისუფალი მიმოსვლისა და საცხოვრებელი 

ადგილის თავისუფალი არჩევის უფლებები.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული უფლებების შეზღუდვა შეიძლება 

მხოლოდ კანონის შესაბამისად, დემოკრატიული საზოგადოების არსებობისათვის 

აუცილებელი სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნ-

ველყოფის, ჯანმრთელობის დაცვის, დანაშაულის თავიდან აცილების, მართლ-

მსაჯულების განხორციელების ან საქართველოში მცხოვრებ პირთა უფლებებისა 

და კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით.

მუხლი 39. უცხოელის დაბეგვრა

საქართველოში მცხოვრები უცხოელი იბეგრება ისევე, როგორც საქართველოს 

მოქალაქე, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვა-

ლისწინებული.
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მუხლი 40. უცხოელის პირადი უფლებების გარანტირება

საქართველოში უცხოელს საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული 

აქვს პიროვნებისა და საცხოვრებელი ადგილის ხელშეუხებლობა, პირად და 

ოჯახურ ცხოვრებაში ჩაურევლობა, ღირსებისა და რეპუტაციის პატივისცემა, 

კორესპონდენციის საიდუმლოების დაცვის უფლება, ეკონომიკურ, სოციალურ 

და კულტურულ სფეროებში პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება.

მუხლი 41. უცხოელის უფლებების დაცვა

1. საქართველოში უცხოელს უფლება აქვს, პირადი, ქონებრივი და სხვა 

უფლებების დასაცავად მიმართოს სასამართლოებსა და სხვა სახელმწიფო 

ორგანოებს, მიუხედავად თავისი სამართლებრივი მდგომარეობისა.

2. სამართალწარმოების დროს უცხოელი სარგებლობს ისეთივე საპროცესო 

უფლებებით, როგორებითაც – საქართველოს მოქალაქე.

3. უცხოელს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს მიმართოს იმ ქვეყნის დიპლომატიურ 

წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას, რომლის მოქალაქეც 

არის იგი ან რომელშიც ის მუდმივად ცხოვრობს ან რომელიც უფლებამოსილია 

დაიცვას მისი უფლებები და კანონიერი ინტერესები.

4. უცხოელის მოთხოვნის შემთხვევაში საქართველოს სამართალდამცავი 

ორგანოები ვალდებული არიან, უცხოელის დაკავების, დაპატიმრების ან 

თავისუფლების აღკვეთის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობონ შესაბამისი ქვეყნის 

დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას. ამ პუნქტის 

მოქმედება არ ვრცელდება თავშესაფრის მაძიებლებზე, ლტოლვილის ან 

ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებზე.

მუხლი 42. არჩევნებსა და რეფერენდუმში მონაწილეობის უფლება

საქართველოში უცხოელს უფლება არ აქვს, მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში 

და არჩეულ იქნეს ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სახელმწიფო 

ხელისუფლების ორგანოებში, აგრეთვე მონაწილეობა მიიღოს რეფერენდუმში.

მუხლი 43. შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება

საქართველოში უცხოელს აქვს შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
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მუხლი 44. სამხედრო ვალდებულება

უცხოელი ვალდებული არ არის, იმსახუროს საქართველოს სამხედრო ძალებში.

მუხლი 45. ამოღებულია

მუხლი 46. თავშესაფრის მიღების უფლება

საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებისა 

და საქართველოს სხვა ნორმატიული აქტების შესაბამისად საქართველოში 

უცხოელს აქვს უფლება, ეძიოს და მიიღოს თავშესაფარი.

თავი VII

უცხოელის საქართველოდან გასვლა

მუხლი 47. უცხოელის საქართველოდან გასვლის ზოგადი მოთხოვნები

1. თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, 

უცხოელი საქართველოდან გადის საერთაშორისო მიმოსვლისათვის გახსნილი 

სასაზღვრო გამტარი პუნქტიდან, თუკი მას აქვს მოქმედი სამგზავრო დოკუმენტი 

და აქვს ან ჰქონდა საქართველოში ყოფნის ნებართვა.

2. საქართველოდან გასვლისას უცხოელი სასაზღვრო გამტარ პუნქტში გადის 

ინსპექტირებას, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს უფლებამოსილი ორგანო.

3. უცხოელი ვალდებულია დატოვოს საქართველო საქართველოში კანონიერი 

საფუძვლით ყოფნის ვადის ამოწურვამდე.

4. უცხოელი, რომელსაც ამოეწურა საქართველოში კანონიერად ყოფნის ვადა, 

ვალდებულია საქართველოდან გასვლამდე ან გასვლის შემდეგ გადაიხადოს 

საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე ყოფნისათვის საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი ჯარიმა. ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში 

უცხოელზე არ გაიცემა საქართველოს ვიზა და მას უარი ეთქმება საქართველოში 

შემოსვლაზე, ვიდრე იგი არ გადაიხდის აღნიშნულ ჯარიმას.

5. უფლებამოსილი ორგანოს შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებიდან 30 
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კალენდარული დღის განმავლობაში საქართველოს დატოვების შემთხვევაში 

უცხოელს არ დაეკისრება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ჯარიმის სახით, 

თუ მას:

ა) შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა;

ბ) უარი ეთქვა საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის 

დადგენაზე ან ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებაზე;

გ) შეუწყდა საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მოქმედების ვადა 

ამ კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“–„დ“ ქვეპუნქტებით 

განსაზღვრული რომელიმე საფუძვლით;

დ) პირობითი მსჯავრის დანიშვნის შემთხვევაში გაუვიდა გამოსაცდელი 

ვადა ან თავისუფლების აღკვეთის/ადმინისტრაციული პატიმრობის 

შემთხვევაში მოიხადა სასჯელი/სახდელი. 

მუხლი 48. საქართველოდან გასვლის ვალდებულების გადავადება

1. უცხოელს, რომელიც ვერ ასრულებს ამ კანონის 47-ე მუხლის მე-3 პუნქტით 

მისთვის დაკისრებულ ვალდებულებას, შესაძლებელია გადაუვადდეს საქარ-

თველოდან გასვლის ვალდებულება:

ა) თუ მას სააგენტოსთვის წარდგენილი აქვს განცხადება საქართველოში 

ბინადრობის ნებართვის ან საქართველოს მოქალაქეობის მისაღებად;

ბ) ავადმყოფობის ან ფეხმძიმობის შემთხვევაში, როდესაც, ექიმის დასკვნით, 

მისი შემდგომი მგზავრობა საფრთხეს შეუქმნის მის ჯანმრთელობას. 

ამ შემთხვევაში მასთან შეიძლება დარჩნენ მისი ოჯახის წევრები და 

თანმხლები პირები;

გ) თუ საქართველოს საერთო სასამართლოში მიმდინარეობს წარმოება მისი 

მონაწილეობით და საქართველოში მის ყოფნას არსებითი მნიშვნელობა 

აქვს მისი ინტერესების დასაცავად;

დ) თუ საქართველოს ტერიტორიის ტრანზიტით გავლისას იგი იძულებული 

ხდება, გაჩერდეს საქართველოს ტერიტორიაზე 10 დღეზე მეტი ხნით. ამ 

შემთხვევაში იძულებით გაჩერებად ჩაითვლება: 
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დ.ა) ბუნებრივი მოვლენა, რომელიც აფერხებს მატარებლის, ავტო-

ტრანსპორტის, გემის ან თვითმფრინავის მოძრაობას;

დ.ბ) სატრანსპორტო საშუალების აუცილებელი რემონტი ან საგზაო-

სატრანს პორტო შემთხვევა;

დ.გ) ერთი სატრანსპორტო საშუალებიდან მეორეში გადაჯდომის 

შეფერხება;

დ.დ) სხვა შემთხვევა, როდესაც შეუძლებელია ერთი ადგილიდან მეორეზე 

შეუფერხებლად გადაადგილება; 

ე) საქართველოს სამინისტროს ან სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულების კომპეტენტური პირის მიმართვის საფუძველზე.

2. უცხოელის საქართველოდან გასვლის ვალდებულების გადავადების შესახებ 

გადაწყვეტილებას იღებს სააგენტო შესაბამისი განცხადების წარდგენიდან 3 

კალენდარული დღის ვადაში.

3. უცხოელი ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით 

განსაზღვრული საფუძვლით საქართველოდან გასვლის ვალდებულების 

გადავადების შესახებ განცხადება სააგენტოს წარუდგინოს საქართველოში 

კანონიერი საფუძვლით ყოფნის ვადის ამოწურვამდე 7 კალენდარული დღით ადრე.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული საფუძვლით 

უცხოელს საქართველოდან გასვლის ვალდებულება შესაძლებელია გადაუვადდეს 

ერთჯერადად, 3 თვემდე ვადით.

5. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე 

უცხოელს საქართველოდან გასვლის ვალდებულება შესაძლებელია გადაუ-

ვადდეს ერთჯერადად, 3 თვემდე ვადით, იმავე მიზნით, რომლითაც მას მიეცა 

საქართველოში ყოფნის ნებართვა.

6. საქართველოდან გასვლის ვალდებულების გადავადების შესახებ განცხადება 

და თანდართული დოკუმენტები სააგენტოს წარედგინება საქართველოში ბინად-

რობის ნებართვის მისაღებად განცხადების წარდგენისათვის დადგენილი წესით. 

თუ უცხოელი განმცხადებელი დაინტერესებული აღარ არის საქართველოდან 

გასვლის ვალდებულების გადავადებით, იგი უფლებამოსილია ადმინისტრაციუ-

ლი წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე მიმართოს სააგენტოს და მოითხოვოს 
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ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა. საკითხის განხილვისას/გადაწყვეტისას 

უცხოელ განმცხადებელთან კომუნიკაცია ხორციელდება საქართველოში 

ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხის განხილვისას/გადაწყვეტისას 

დაინტერესებულ პირთან კომუნიკაციისათვის დადგენილი წესით.

მუხლი 49. საქართველოდან გასვლაზე უარის თქმა

უცხოელს საქართველოდან გასვლაზე შეიძლება უარი ეთქვას:

ა) თუ სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე მას ეზღუდება 

საქართველოდან გასვლა;

ბ) თუ იგი მსჯავრდებულია ჩადენილი დანაშაულისათვის – სასჯელის 

მოხდამდე ან სასჯელისაგან გათავისუფლებამდე;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თუ 

იგი თავს არიდებს საქართველოს კომპეტენტური ადმინისტრაციული 

ორგანოს მიერ მისთვის დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას – 

მოვალეობის შესრულებამდე;

დ) საქართველოს საკანონმდებლო აქტებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხ-

ვევებში.

კარი III

უცხოელის საქართველოდან გაძევება, პერსონალურ  
მონაცემთა დამუშავება და პასუხისმგებლობა

თავი VIII

ზოგადი დებულებები უცხოელის საქართველოდან გაძევების 
შესახებ

მუხლი 50. უცხოელის საქართველოდან გაძევების სამართლებრივი საფუძველი

უცხოელის საქართველოდან გაძევების სამართლებრივი საფუძველია ეს კანონი, 

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები, საქართველოს ადმინისტრა-

ციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი და სხვა შესაბამისი ნორმატიული აქტები.
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თავი IX

უცხოელის საქართველოდან გაძევების საკითხის  
განხილვისა და გადაწყვეტის წესი

მუხლი 51. უცხოელის საქართველოდან გაძევება

1. უცხოელი შეიძლება გაძევებულ იქნეს საქართველოდან, თუ:

ა) იგი კანონიერი საფუძვლის გარეშე შემოვიდა საქართველოში;

ბ) აღარ არსებობს საქართველოში მისი შემდგომი ყოფნის კანონიერი 

საფუძველი;

გ) საქართველოში მისი ყოფნა ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოებას ან/და საზოგადოებრივ წესრიგს;

დ) მისი საქართველოდან გაძევება აუცილებელია საქართველოს 

მოქალაქეებისა და საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფი სხვა 

პირების ჯანმრთელობის, უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების 

დაცვის მიზნით;

ე) იგი სისტემატურად არღვევს საქართველოს კანონმდებლობას;

ვ) მან საქართველოში შემოსვლის ან ყოფნის კანონიერი საფუძველი ყალბი 

ან იურიდიული ძალის არმქონე დოკუმენტის წარდგენით მოიპოვა;

ზ) მას განზრახ ჩადენილი დანაშაულისათვის მისჯილი აქვს 1 წელზე მეტი 

ვადით თავისუფლების აღკვეთა − სასჯელის მოხდის შემდეგ;

თ) მას შეფარდებული აქვს არასაპატიმრო სასჯელი – სასჯელის მოხდამდე, ან 

დანიშნული აქვს პირობითი მსჯავრი – გამოსაცდელი ვადის გას ვ ლამდე.

2. თუ ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს უცხოელისათვის მოქალა-

ქეობის არმქონე პირის სტატუსის დასადგენად, ამ მუხლის პირველი პუნქტის 

„ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების მოქმედება მასზე არ ვრცელდება ადმინისტრაციული 

წარმოების განმავლობაში. ამასთანავე, თუ ადმინისტრაციული წარმოება 

მიმდინარეობს უცხოელისათვის საქართველოს ვიზის მოქმედების ვადის გასა-

გრძელებლად, ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მოქმედება მასზე არ 

ვრცელდება ადმინისტრაციული წარმოების განმავლობაში.
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3. საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირის საქარ თველოდან 

გაძევება შეიძლება მხოლოდ ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული საფუძვლის არსებობისას, ამ კანონით დადგენილი წესით.

მუხლი 52. უცხოელის საქართველოდან გაძევების საკითხის განხილვის 
დაწყება

1. ამ კანონის 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით 

განსაზღვრული საფუძვლებით უცხოელის საქართველოდან გაძევების თაობაზე 

გადაწყვეტილებებს იღებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

უფლებამოსილი ორგანო, ხოლო იმავე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“–„თ“ 

ქვეპუნქტებით განსაზღვრული საფუძვლებით უცხოელის საქართველოდან 

გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილებებს – სასამართლო.

2. ამ კანონის 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“–„თ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული 

რომელიმე საფუძვლით უცხოელის საქართველოდან გაძევების საკითხის გან-

ხილვის დაწყების საფუძველია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფ-

ლებამოსილი ორგანოს მიერ სასამართლოსთვის წარდგენილი შუამდგომლობა.

3. სახელმწიფო დაწესებულებები ვალდებული არიან, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს უფლებამოსილ ორგანოს მიაწოდონ მათ ხელთ არსებული ინფორმაცია 

უცხოელის საქართველოდან გაძევების საფუძვლის არსებობის შესახებ.

4. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი ორგანო 

დაიწყებს უცხოელის საქართველოდან გაძევების საკითხის განხილვას, თუ 

ცნობილი გახდა უცხოელის საქართველოდან გაძევების ამ კანონის 51-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული რომელიმე საფუძვლის 

არსებობა და ამ ორგანოს ექნება შესაბამისი ფაქტის დამადასტურებელი 

მტკიცებულებები.

მუხლი 53. უცხოელის საქართველოდან გაძევების საკითხზე 
გადაწყვეტილების მიღების წესი

1. უცხოელის საქართველოდან გაძევების საკითხზე გადაწყვეტილებას 

სასამართლო იღებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

2. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი ორგანო უც-
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ხოელის საქართველოდან გაძევების საფუძვლის აღმოჩენიდან 10 სამუშაო დღის 

ვა დაში განიხილავს მისი საქართველოდან გაძევების საკითხს და საქართველოს 

კა ნონმდებლობით დადგენილი წესით იღებს ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას:

ა) უცხოელის საქართველოდან გაძევების თაობაზე;

ბ) უცხოელის საქართველოდან გაძევებაზე უარის თქმის თაობაზე;

გ) უცხოელის საქართველოდან გაძევების გადავადების თაობაზე.

3. გადაწყვეტილების მიმღები შესაბამისი ორგანო ვალდებულია საქართველოდან 

გასაძევებელ უცხოელს წარუდგინოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება მისი 

საქართველოდან გაძევების თაობაზე.

4. გადაწყვეტილების მიმღები შესაბამისი ორგანო უცხოელის საქართველოდან 

გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისას ითვალისწინებს:

ა) უცხოელის საქართველოში კანონიერად ცხოვრების ხანგრძლივობას, სა-

ქართველოსთან მის პირად, სოციალურ, ეკონომიკურ და სხვა კავშირებს;

ბ) ოჯახის ერთიანობის პრინციპს, უცხოელის ოჯახისათვის ან მასთან 

მუდმივად მცხოვრებ სხვა პირთათვის მოსალოდნელ შედეგებს;

გ) მიმღებ სახელმწიფოსთან უცხოელის სოციალურ-ეკონომიკურ და სხვა 

კავშირებს.

მუხლი 54. საქართველოს ნებაყოფლობით დატოვება უცხოელის 
საქართველოდან გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილების საფუძველზე

1. საქართველოში მყოფ უცხოელს საქართველოდან გაძევების თაობაზე 

გადაწყვეტილებით ეძლევა უცხოელის საქართველოდან გაძევების საკითხის 

განხილვის უფლებამოსილების მქონე ორგანოს მიერ განსაზღვრული 

გონივრული ვადა – 10-დან 30 კალენდარულ დღემდე, რომლის განმავლობაშიც 

მან საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხარჯების გაღების გარეშე უნდა 

დატოვოს საქართველო.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად საქართველოს ნებაყოფლობით 

დატოვების შემთხვევაში უცხოელს დაეკისრება ადმინისტრაციული ჯარიმა.

3. ამ კანონის 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“–„თ“ ქვეპუნქტებით 



ცნობარი არალეგალური მიგრაციის შესახებ

78

განსაზღვრული რომელიმე საფუძვლით უცხოელის საქართველოდან გაძევე-

ბისას იგი საქართველოს ნებაყოფლობით დატოვების დასადასტურებლად 

სასამართლოს წარუდგენს შესაბამის მტკიცებულებებს.

მუხლი 55. უცხოელის საქართველოდან გაძევების გადავადება

1. უცხოელს შეიძლება გადაუვადდეს საქართველოდან გაძევება 30 დღემდე 

ვადით:

ა) დაუძლეველი ძალის (ფორსმაჟორის) შემთხვევაში;

ბ) მისი ფიზიკური ან/და ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუარესების 

შემთხვევაში;

გ) თუ იგი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია და უმეთვალყურეოდ 

იმყოფება;

დ) ფეხმძიმობის შემთხვევაში, როდესაც, ექიმის დასკვნით, მისი შემდგომი 

მგზავრობა საფრთხეს შეუქმნის მის ჯანმრთელობას;

ე) თუ ფერხდება მიმღები სახელმწიფოს მიერ მისი გაძევებისთვის საჭირო 

დოკუმენტაციის მოწოდება;

ვ) თუ იქმნება არასრულწლოვნის უმეთვალყურეოდ დარჩენის ან/და 

განათლების მიღების შეფერხების საშიშროება.

2. თუ ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული შესაბამისი გარემოება 

არ შეიცვალა, უცხოელს საქართველოდან გაძევება შეიძლება გადაუვადდეს 

ერთჯერადად, 30 დღის ვადით.

3. უცხოელის საქართველოდან გაძევების გადავადების თაობაზე გადა-

წყვეტილებას იღებს უცხოელის საქართველოდან გაძევების თაობაზე 

გადაწყვეტილების მიმღები შესაბამისი ორგანო.

4. უცხოელს საქართველოდან გაძევება არ გადაუვადდება ამ მუხლის პირველი 

პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თუ მიმღები 

სახელმწიფო აღიარებს საქართველოს სტანდარტულ სამგზავრო დოკუმენტს, 

რომელიც გამოიყენება გაძევების მიზნით.
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მუხლი 56. უცხოელის საქართველოდან გაძევების თაობაზე 
გადაწყვეტილების გასაჩივრება

უცხოელის საქართველოდან გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილება შეიძლება 

გასაჩივრდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისთვის 

საქარ თველოდან გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილების გაცნობიდან 10 დღის 

ვადაში.

თავი X

უცხოელის საქართველოდან გაძევების თაობაზე  
გადაწყვეტილების აღსრულება

მუხლი 57. უცხოელის საქართველოდან გაძევების თაობაზე 
გადაწყვეტილების აღსრულების ვადა

1. თუ უცხოელი არ დატოვებს საქართველოს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ 

ამ კანონის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, მიღებული 

გა დაწყვეტილება მისი საქართველოდან გაძევების თაობაზე იძულებით 

აღსრულდება.

2. უცხოელის საქართველოდან გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილება 

აღსრულდება ამ კანონის 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით 

განსაზღვრული გაძევების შესაბამისი საფუძვლით საქართველოს ნებაყოფლო-

ბით დატოვების ვადის ამოწურვიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში, 

ხოლო იმავე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“–„თ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული 

რომელიმე საფუძვლით გაძევებისას – საქართველოს ნებაყოფლობით დატოვების 

ვადის ამოწურვის შემდეგ, დაუყოვნებლივ.

3. თუ უფლებამოსილი ორგანო ვერ აღასრულებს უცხოელის საქართველოდან 

გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილებას იმის გამო, რომ გასაძევებელი პირი 

მიმალულია, ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ვადის ათვლა ჩერდება 

აღნიშნული საფუძვლის აღმოფხვრამდე.



ცნობარი არალეგალური მიგრაციის შესახებ

80

მუხლი 58. უცხოელის საქართველოდან გაძევების თაობაზე 
გადაწყვეტილების აღსრულების უფლებამოსილების მქონე ორგანო

1. უცხოელის საქართველოდან გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილებას 

აღასრულებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი 

ორგანო საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წესით.

2. სახელმწიფო დაწესებულებები ვალდებული არიან, საკუთარი კომპეტენციის 

ფარგლებში ხელი შეუწყონ უცხოელის საქართველოდან გაძევების თაობაზე 

გადაწყვეტილების აღსრულებას.

3. უცხოელის საქართველოდან გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილება 24 საათის 

განმავლობაში ეგზავნება საქართველოს იუსტიციისა და საგარეო საქმეთა 

სამინისტროებს.

მუხლი 59. სახელმწიფოები, რომლებშიც შეიძლება უცხოელის გაძევება

1. უცხოელი შეიძლება გაძევებულ იქნეს: 

ა) მისი მოქალაქეობის ქვეყანაში ან იმ სახელმწიფოში, რომელშიც მას აქვს 

კანონიერი ცხოვრების უფლება;

ბ) იმ სახელმწიფოში, საიდანაც იგი შემოვიდა საქართველოში;

გ) ნებისმიერ სახელმწიფოში, რომელთანაც საქართველოს დადებული აქვს 

რეადმისიის ან სხვა შესაბამისი ორმხრივი ხელშეკრულება;

დ) ნებისმიერ სახელმწიფოში, რომელიც თანხმობას აცხადებს მის მიღებაზე.

2. დაუშვებელია უცხოელის იმ სახელმწიფოში გაძევება, რომელშიც:

ა) მას დევნიან პოლიტიკური მრწამსისათვის ან იმ ქმედებისათვის, 

რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დანაშაულად არ ითვლება;

ბ) მას დევნიან ადამიანის უფლებათა და მშვიდობის დაცვისათვის, 

პროგრესული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, სამეცნიერო და შემოქ-

მედებითი საქმიანობისათვის;

გ) მის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრება.
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მუხლი 60. საქართველოში დროებითი ყოფნის უფლება

1. იმ უცხოელს, რომლის საქართველოდან გაძევებაც შეუძლებელია ამ მუხლის 

მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, მიეცემა საქართველოში 

დროებითი ყოფნის უფლება.

2. საქართველოში დროებითი ყოფნის უფლება უცხოელს მიეცემა საქართველოდან 

გაძევების დამაბრკოლებელი ერთ-ერთი შემდეგი გარემოების არსებობისას:

ა) როდესაც მისი საქართველოდან გაძევება შეუძლებელია ამ კანონის 59-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

ბ) როდესაც ამ კანონის 55-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული 

შესაბამისი საფუძველი არ აღმოიფხვრა იმავე მუხლის მე-2 პუნქტით 

გათვალისწინებული ვადის გასვლის შემდეგ;

გ) როდესაც ვერ ხერხდება მისი იდენტიფიცირება;

დ) როდესაც გასაძევებელი უცხოელის მიღებაზე თანხმობას არცერთი 

სახელმწიფო არ აცხადებს.

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით განსაზღვრული საქართველოში 

დროებითი ყოფნის უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტს – დროებით 

საიდენტიფიკაციო მოწმობას – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მიმართვის საფუძველზე გასცემს სააგენტო.

4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული შესაბამისი გარემოების აღმოფხვრის 

შემთხვევაში სააგენტო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართვის 

საფუძველზე აუქმებს დროებით საიდენტიფიკაციო მოწმობას.

5. დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა გაიცემა 1 წლის ვადით. საქართველოში 

დროებითი ყოფნის ვადის გაგრძელების შემთხვევაში დროებით საიდენტიფიკაციო 

მოწმობას სააგენტო გასცემს განმეორებით, იმავე ვადით, საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს მიმართვის საფუძველზე.

6. უცხოელისთვის საქართველოში დროებითი ყოფნის უფლების მიცემის და 

დროებითი ყოფნის ვადის გაგრძელების თაობაზე გადაწყვეტილებებს იღებს 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი ორგანო. 

დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობის მიღებიდან 5 წლის შემდეგ უცხოელი 
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უფლებამოსი ლია მიმართოს სააგენტოს სპეციალური ბინადრობის ნებართვის 

მისაღებად.

7. უცხოელი, რომელზედაც გაიცემა დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა, 

სარგებლობს ამ კანონის 25-ე, 29-ე, 30-ე, 33-ე, 37-ე და 41-ე მუხლებით 

გათვალისწინებული უფლებებითა და თავისუფლებებით, აგრეთვე არაქონებრივი 

უფლებებით, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 61. საქართველოდან გაძევების დაუშვებლობა

1. დაუშვებელია საქართველოდან გაძევებულ იქნეს:

ა) უცხოელი, რომელიც იმყოფება საქართველოს მოქალაქის მეურვეობის 

ან მზრუნველობის ქვეშ;

ბ) უცხოელი, რომლის შესახებაც არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, 

რომ იგი შეიძლება იყოს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 

დანაშაულის მსხვერპლი ან დაზარალებული, „ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

გათვალისწინებული მოსაფიქრებელი ვადის განმავლობაში; 

ბ1) უცხოელი, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია, შესაბამისი 

სამართალწარმოების დასრულებამდე ან/და „ოჯახში ძალადობის 

აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ოჯახში ძალადობის 

მსხვერპლთა დროებით საცხოვრებელში (თავშესაფარში) ყოფნის 

პერიოდის განმავლობაში; 

გ) უცხოელი, რომელსაც დანიშნული აქვს პირობითი მსჯავრი ან შეფარდე-

ბული აქვს არასაპატიმრო სასჯელი, გარდა უცხოელის საქართველოდან 

გაძევების შესახებ სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისა;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა პირი.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული პირების საქართველოდან 

გაძევება შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების ან/და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ინტერესებს 

განსაკუთრებული ზიანი ადგება.
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მუხლი 62. უცხოელის საქართველოდან გაძევების თაობაზე 
გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

1. უცხოელის საქართველოდან გაძევებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს 

გაიღებს გასაძევებელი პირი ან მისი მომწვევი პირი.

2. უცხოელის საქართველოდან გაძევებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს 

ნაწილობრივ ან მთლიანად გაიღებს საქართველოს სახელმწიფო, თუ ხარჯების 

ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად ანაზღაურება შეუძლებელია.

მუხლი 63. საქართველოდან გაძევებული უცხოელის საქართველოში 
შემოსვლის აკრძალვა

1. საქართველოდან გაძევებულ უცხოელს ეკრძალება საქართველოში შე-

მოსვლა 2-დან 5 წლამდე ვადით. საქართველოში შემოსვლის აკრძალვის 

ვადას განსაზღვრავს უცხოელის საქართველოდან გაძევების თაობაზე 

გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო.

2. საქართველოში შემოსვლის აკრძალვა არ ვრცელდება იმ უცხოელზე, 

რომელიც, ამ კანონის 54-ე მუხლის შესაბამისად, საქართველოს ნებაყოფლობით 

დატოვებს. ეს წესი არ ვრცელდება ამავე კანონის 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

„გ“–„თ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული რომელიმე საფუძვლით უცხოელის 

საქართველოდან გაძევების შემთხვევაზე.

3. საქართველოდან გაძევებული უცხოელი ვალდებულია საქართველოდან 

გასვლამდე ან გასვლის შემდეგ გადაიხადოს საქართველოში ყოფნის წესების 

დარღვევისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ჯარიმა. 

ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში მასზე არ გაიცემა საქართველოს ვიზა 

დაკისრებული სახდელის აღსრულებამდე.
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თავი XI

საქართველოდან გაძევების მიზნით უცხოელის დაკავება და 
დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსება

მუხლი 64. საქართველოდან გაძევების მიზნით უცხოელის დაკავებისა და 
დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების საფუძვლები

1. საქართველოდან გაძევების მიზნით უცხოელი შეიძლება დაკავებულ იქნეს და 

მოთავსდეს დროებითი მოთავსების იზოლატორში ან დროებითი განთავსების 

ცენტრში. დროებითი მოთავსების იზოლატორში მოთავსებული უცხოელი 

საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული გადაწყვეტილების მიღების 

შემდეგ გადაყვანილი უნდა იქნეს დროებითი განთავსების ცენტრში.

2. უცხოელის დაკავება ან/და დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსება 

შეიძლება განხორციელდეს:

ა) თუ ვერ ხერხდება საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი 

უცხოელის იდენტიფიცირება;

ბ) თუ არსებობს საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი 

უცხოელის მიმალვის საფრთხე;

გ) თუ უცხოელმა არ შეასრულა მოსამართლის მიერ განსაზღვრული 

დაკავების ალტერნატიული ზომით გათვალისწინებული ვალდებულებები;

დ) თუ საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხოელი 

საფრთხეს უქმნის საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებას ან/და 

საზოგადოებრივ წესრიგს;

ე) თუ საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხოელი 

საფრთხეს უქმნის საკუთარ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას;

ვ) უცხოელის საქართველოდან გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილების 

იძულებითი აღსრულების უზრუნველსაყოფად;

ზ) უცხოელის სასამართლოში წარდგენის უზრუნველსაყოფად.

3. დაკავებიდან არაუგვიანეს 48 საათისა უცხოელი წარედგინება სასამართლოს 

დროებითი განთავსების ცენტრში მისი მოთავსების შესახებ გადაწყვეტილების 
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მისაღებად. თუ მომდევნო 24 საათის განმავლობაში სასამართლო არ მიიღებს 

გადაწყვეტილებას უცხოელის დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების 

შესახებ, უცხოელი დაუყოვნებლივ თავისუფლდება.

4. თუ არსებობს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ერთ-ერთი 

საფუძველი, დაკავებული უცხოელი შეიძლება მოთავსდეს დროებითი 

განთავსების ცენტრში როგორც მისი საქართველოდან გაძევების თაობაზე 

გადაწყვეტილების მიღებამდე, ისე ამ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

5. დაკავებული უცხოელი დროებითი განთავსების ცენტრში შეიძლება მოთავსდეს 

3 თვემდე ვადით. ამ ვადის გასვლის შემდეგ იგი ტოვებს დროებითი განთავსების 

ცენტრს.

6. უმეთვალყურეოდ მყოფი არასრულწლოვნის ან ოჯახის დროებითი 

განთავსების ცენტრში მოთავსება შეიძლება მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში და 

მაქსიმალურად მოკლე ვადით, მათი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.

7. უცხოელს დაკავებისთანავე მისთვის გასაგებ ენაზე, გასაგები ფორმით 

განემარტება:

ა) დაკავების საფუძველი;

ბ) ადვოკატის აყვანის უფლება;

გ) დაკავების შესახებ მისთვის სასურველი პირისთვის/ახლობლისთვის 

შეტყობინების უფლება;

დ) დიპლომატიური წარმომადგენლობისათვის/საკონსულო დაწესებულები-

სათვის მიმართვის უფლება;

ე) სამედიცინო შემოწმების მოთხოვნის უფლება;

ვ) დაკავების გასაჩივრების უფლება.

8. დაკავებულ უცხოელს საშუალება უნდა მიეცეს, დაკავების შესახებ 

დაუყოვნებლივ აცნობოს მისთვის სასურველ პირს/ახლობელს, საჭიროების 

შემთხვევაში – უფლებამოსილი ორგანოს რესურსის გამოყენებით. თუ 

დაკავებული უცხოელი არასრულწლოვანია ან უმწეო მდგომარეობაში იმყოფება, 

მისი დაკავების შესახებ შეტყობინების ვალდებულება ეკისრება უფლებამოსილ 

ორგანოს. არასრულწლოვანი უცხოელის დაკავების შესახებ ეცნობება მის 
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კანონიერ წარმომადგენელს. უცხოელის დაკავების შესახებ დაუყოვნებლივ 

ეცნობება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და შესაბამისი 

სახელმწიფოს საკონსულოს.

9. უცხოელის დაკავებისა და დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების წესს 

ადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი.

მუხლი 65. დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების ალტერნატიული 
ზომა

1. სასამართლო უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება უცხოელისათვის 

დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების ალტერნატიული ზომის შეფარ-

დების შესახებ.

2. დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების ალტერნატიულ ზომად 

შეიძლება განისაზღვროს:

ა) პოლიციის შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოში რეგულარული, 

არაუმეტეს კვირაში ორჯერ გამოცხადება;

ბ) უცხოელთან დაკავშირებული საქართველოს მოქალაქის თავდებობა, 

ან მინიმუმ 1000 ლარის ოდენობის საბანკო გარანტია ან რეგულარული 

შემოსავლების დამადასტურებელი ცნობა;

გ) არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობის გირაო.

3. დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების ალტერნატიული ზომის 

მოქმედების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 3 თვეს. დროებითი განთავსების 

ცენტრში მოთავსების ალტერნატიული ზომის მოქმედების ვადას განსაზღვრავს 

სასამართლო.

მუხლი 66. დაკავებული უცხოელის განთავსების ადგილი და პირობები

1. დაკავებული უცხოელი განთავსდება საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროსადმი დაქვემდებარებულ დროებითი განთავსების ცენტრში.

2. დროებითი განთავსების ცენტრში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს:

ა) უცხოელის მიმართ დისკრიმინაციული, ღირსების შემლახველი და 

დამამცირებელი მოპყრობის დაუშვებლობა;
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ბ) უცხოელის მიმართ მისი სქესის, ასაკის და კულტურული თავისებურებების 

გათვალისწინებით მოპყრობა;

გ) დროებითი განთავსების ცენტრში ოჯახის მოთავსების შემთხვევაში 

ოჯახის ერთიანობის პრინციპის დაცვა;

დ) არასრულწლოვნის უფლებების დაცვა;

ე) ქალებისა და მამაკაცების ცალ-ცალკე განთავსება.

თავი XII

უცხოელის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება

მუხლი 67. უცხოელის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება

1. უცხოელის პერსონალური მონაცემები მუშავდება საქართველოს კანონ-

მდებლობის შესაბამისად.

2. უცხოელის პერსონალურ მონაცემთა გამოყენების და მათში დაცული 

ინფორმაციის ოპერატიული გაცვლის წესები, ვადები და პირობები 

განისაზღვრება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს 

კანონითა და „სამართალდაცვით სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის IV თავით.

თავი XIII

უცხოელის პასუხისმგებლობა

მუხლი 68. უცხოელის პასუხისმგებლობა საქართველოს კანონმდებლობის 
დარღვევისათვის

საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევისათვის უცხოელს დადგენილი 

წესით ეკისრება სისხლის სამართლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული 

პასუხისმგებლობა.

მუხლი 69. პასუხისმგებლობა კანონის დარღვევისათვის

ამ კანონის დარღვევა იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად.
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თავი XIV

საქართველოს ვიზისა და საქართველოში ბინადრობის ნებართვის 
მოსაკრებელი და საფასური

მუხლი 70. საქართველოს ვიზისა და საქართველოში ბინადრობის ნებართვის 
მოსაკრებელი და საფასური

1. უცხოელი საქართველოს ვიზის გაცემისათვის იხდის საკონსულო მოსაკრებელს 

„საკონსულო მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხოლო 

უცხოელი სასაზღვრო გამტარ პუნქტში მოკლევადიანი ორდინალური ვიზის 

გაცემისათვის, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ საქართველოს 

ვიზის გაცემისათვის და მისი მოქმედების ვადის გაგრძელებისათვის იხდის 

სახელმწიფო ბაჟს „სახელმწიფო ბაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად.

2. უცხოელი მომსახურების საფასურს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 

გათვალისწინებული ოდენობითა და წესით იხდის:

ა) ამ კანონის მე-8 მუხლის 11 და 12 პუნქტებითა და მე-9 მუხლის 41 პუნქტით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში, თუ საქართველოში კანონიერი 

საფუძვლით მყოფ უცხოელზე საქართველოს საიმიგრაციო ვიზის 

გასაცემად, აგრეთვე D3 კატეგორიის და D5 კატეგორიის საიმიგრაციო 

ვიზების მოქმედების ვადის გასაგრძელებლად საჭირო დოკუმენტაციის 

მიღებას და სამგზავრო დოკუმენტში ვიზის დატანას ან საქართველოს 

ვიზის ელექტრონულად გაცემას უზრუნველყოფენ იუსტიციის 

სახლი და სააგენტო, ან სააგენტოს ამ პუნქტით გათვალისწინებულ 

უფლებამოსილებას ახორციელებს მუნიციპალიტეტი დელეგირების 

ხელშეკრულების საფუძველზე;

ბ) საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მიღების საკითხის განხილვისა 

და გადაწყვეტისათვის.
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კარი IV
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

თავი XV

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 71. კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი 
ღონისძიებანი

1. საქართველოს მთავრობამ ამ კანონის ამოქმედებიდან 3 თვის ვადაში უზრუნველყოს:

ა) საქართველოს ვიზის გაცემის, მისი მოქმედების ვადის გაგრძელებისა და 

მოქმედების შეწყვეტის წესის დამტკიცება;

ბ) იმ ქვეყნების ჩამონათვალის დამტკიცება, რომელთა მოქალაქეებსაც 

შეუძლიათ საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა;

გ) საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხის განხილვისა 

და გადაწყვეტის წესის დამტკიცება;

დ) უცხოელის საქართველოდან გაძევების წესის დამტკიცება;

ე) საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენის 

წესის დამტკიცება;

ვ) სათანადო კანონქვემდებარე აქტების ამ კანონთან შესაბამისობა.

2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ამ კანონის ამოქმედებიდან 3 თვის 

ვადაში უზრუნველყოს დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობის ფორმისა და 

გაცემის წესის დამტკიცება.

3. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ კანონის ამოქმედებიდან 3 

თვის ვადაში უზრუნველყოს უცხოელის დაკავებისა და დროებითი განთავსების 

ცენტრში მოთავსების წესის დამტკიცება.

4. საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისმა დაწესებულებებმა 

უზრუნველყონ სათანადო სამართლებრივი აქტების ამ კანონთან შესაბამისობა.

მუხლი 72. გარდამავალი დებულებანი

1. იმ უცხოელზე, რომელმაც საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი ამ კანონის 
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ამოქმედებამდე გადმოკვეთა, ამავე კანონის III თავის მოქმედება არ ვრცელდება მის 

მიერ საქართველოს დატოვებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს 2015 წლის 1 ივლისისა. 

2. საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირები, რომლებმაც 

სტატუსი მოიპოვეს ამ კანონის ამოქმედებამდე, უცხოელთა სამართლებრივი 

მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, 

შესაბამისი წარმოების განხორციელების გარეშე და რომელთა ბინადრობის 

მოწმობებს ვადა გაუვიდათ, ვალდებული არიან, 2015 წლის 1 სექტემბრამდე 

მიმართონ სააგენტოს ახალი ბინადრობის მოწმობების ასაღებად. მითითებულ 

ვადაში აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ამ პირებს 

შეუწყდებათ მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსი.

3. საქართველოში შესაბამისი სახის ბინადრობის ნებართვის მისაღებად 

განცხადების წარდგენის შემთხვევაში უცხოელი, რომელზედაც ამ პუნქტის 

ამოქმედებამდე გაცემული იყო საქართველოში ბინადრობის ნებართვა ან რომელიც 

2014 წლის 17 მარტის შემდეგ შემოვიდა და ამ პუნქტის ამოქმედების დროისათვის 

იმყოფებოდა საქართველოში, 2015 წლის 1 ივლისამდე თავისუფლდება ამ კანონის 

მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი პირობის დაცვისა და საქართველოში 

კანონიერი საფუძვლით ყოფნის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის 

წარდგენის ვალდებულებისაგან. აღნიშნულ შემთხვევაში საქართველოში 

ბინადრობის ნებართვის გაცემის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე 

უცხოელი არ შეიძლება გაძევებულ იქნეს საქართველოდან.

4. უცხოელს, რომელიც საქართველოში კანონიერი საფუძვლით ყოფნის ვადის 

ამოწურვის შემდეგ საქართველოში ბინადრობის ნებართვას ამ მუხლის მე-3 

პუნქტით დადგენილი წესით მიიღებს, საქართველოში კანონიერი საფუძვლის 

გარეშე ყოფნის ვადა საპატიოდ ჩაეთვლება და იგი გათავისუფლდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი ჯარიმის გადახდის ვალდებულებისაგან.

5. უცხოელს, რომელიც 2014 წლის 17 მარტამდე შემოვიდა და ამ პუნქტის ამოქმედების 

დროისათვის იმყოფებოდა საქართველოში, უფლება აქვს, საქართველოში კანონიერი 

საფუძვლით ყოფნის ვადის ამოწურვის შემდეგ, 2015 წლის 1 ივლისამდე, ამ კანონის 

მე-6 მუხლის 11 პუნქტის შესაბამისად საქართველოში წარადგინოს განაცხადი 

საიმიგრაციო ვიზის მისაღებად, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მას უარი ეთქვა 

საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემაზე. უცხოელს, რომელიც აღნიშნულ 

შემთხვევაში მიიღებს საიმიგრაციო ვიზას, საქართველოში კანონიერი საფუძვლის 
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გარეშე ყოფნის ვადა საპატიოდ ჩაეთვლება და იგი გათავისუფლდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი ჯარიმის გადახდის ვალდებულებისაგან. 

საიმიგრაციო ვიზის გაცემის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე 

უცხოელი არ შეიძლება გაძევებულ იქნეს საქართველოდან.

მუხლი 73. ძალადაკარგული ნორმატიული აქტები

ამ კანონის 71-ე მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული სამართლებრივი აქტების 

ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

ა) „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი 

მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს 2005 წლის 27 დეკემბრის კანონი 

(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №3, 16.01.2006, მუხ. 16);

ბ) საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 28 ივნისის №400 ბრძანებულება 

„საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მინიჭების საკითხთა განხილვა-

გადაწყვეტის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

გ) საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 28 ივნისის №401 ბრძანებულება 

„უცხოელთა საქართველოდან გაძევების წესის შესახებ“ დებულების 

დამტკიცების თაობაზე“;

დ) საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 28 ივნისის №399 ბრძანებულება 

„ვიზის გაცემის, გაგრძელებისა და მოქმედების ვადის შეწყვეტის წესის 

შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ე) საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 27 ივნისის №515 ბრძანებულება 

„მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენის წესის დამტკიცების 

შესახებ“.

მუხლი 74. კანონის ამოქმედება

ეს კანონი ამოქმედდეს 2014 წლის 1 სექტემბრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი                                           გიორგი მარგველაშვილი 

ქუთაისი,

5 მარტი 2014 წ.

N2045-IIს



HANDBOOK ON IRREGULAR MIGRATION

92

Introduction

Migration – is a Latin word, which means the movement of population within 
the country or between countries in order to change the place of residence. 
The causes of migration may be as religious, socio-cultural, natural and en-
vironmental conditions, as well as the improvement of living conditions, bet-
ter economic prospects and political security. Massive migration significantly 
alters the demographic, social, and racial-ethnic structure of the population. 
International migration has become a mass phenomenon as the migration 
and freedom of movement are the basic Western liberal democratic values 
and crucial elements of the human rights.  Migration is a global phenom-
enon and a today’s challenge, which affects the country’s socio-economic 
development, its security and stability. Considering Georgia’s geo-political 
location, migration management is one of the priorities of the country. Due 
to the recent fundamental reforms Georgia has become an attractive coun-
try for citizens of certain countries, for both regular and irregular migration. 
Promotion of legal migration, tourism development and popularization of the 
country are very important issues for Georgia, however these processes 
are always accompanied by some illegal elements, which ultimately lead 
to negative consequences for the country. The goal of the Government is 
to lead all migration related processes taking in consideration the interests 
of all its citizens and the international community. This process should be 
managed with special attention to make it a positive factor for social and eco-
nomic development and at the same time avoid negative consequences of 
uncontrolled migration. For this purpose the Government has taken effective 
steps, including: introduction of the modern infrastructure for effective border 
management improvement, introduction of well protected identity and travel 
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documents (biometric passports of a new generation and secure electronic 
identity cards), development of the flexible fighting system against traffick-
ing in human beings. A new edition of the Georgian law on “Legal status of 
aliens and stateless persons” came into force on 1 September, 2014. This 
law regulates the legal mechanisms for entry, stay, transit, and departure 
of aliens into/in/through/from Georgia, detention of aliens, holding them in 
reception centers and expulsion from Georgia.

The body responsible for the struggle against irregular migration (Migration 
Department) has been created at the Ministry of Internal Affairs. This depart-
ment is authorized to identify aliens staying in Georgia without legitimate 
grounds and take appropriate measures according to the Georgian legisla-
tion and the globally recognized principles of international law.

It is important to note that for effective management of migration processes 
and for proper unified policy planning the State Commission on Migration 
Issues was established, uniting the following bodies responsible for migra-
tion in Georgia: Ministry of Justice, Ministry of Internal Affairs, the State Se-
curity Service, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance, Ministry of 
Labor, Health and Social Affairs, Ministry of Education and Science, Ministry 
of Economy and Sustainable Development of Georgia, Ministry of Internally 
Displaced Persons, Refugees and Accommodation of Georgia, Ministry of 
Regional Development and Infrastructure of Georgia, the Office of the State 
Minister of Georgia on European and Euro-Atlantic Integration, the Office 
of the State Minister of Georgia for Diaspora Issues and the National Sta-
tistics Office of Georgia. The Commission has played a significant role in 
preparation of migration policy for the country as migration strategies for the 
years 2013-2015 and 2016-2020 were developed within the framework of 
this Commission.

Proper migration policy and the effective management of migration are very 
significant issues for Georgia in the process of visa liberalization and deeper 
integration with the EU.  Wars and terrorism in the world and existing eco-
nomic and social conditions are accompanied by a wave of migration flows, 
which first of all, are evident in the leading countries of the European Union. 
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Consequently, in the 21st century the threat of irregular migration is very high 
for developed and economically attractive countries.  Against this backdrop, 
the government is taking all steps to protect the interests of Georgia and its 
partner countries and to prevent irregular migration. Initiation of appropriate 
policies, promotion of legal migration, raising the public awareness about mi-
gration and measures taken against irregular migration will allow us to ensure 
the management of migration processes and thereby make another important 
step towards European integration.
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Description

In most cases foreigners are not familiar with migration rules and regulations 
in Georgia for entry, stay, transit, and departure of aliens into/in/through/from 
Georgia. Very often foreigners do not possess accurate information about 
the existing migration legislation and may assume that they can use Geor-
gian territory for transit to developed European countries or for irregular stay 
and employment in the country, or for other purposes.

The primary principle of migration policy is the prevention of irregular migra-
tion.  Irregular migration is a misdemeanour committed on the territory of 
Georgia, while the Georgian legislation and law enforcement activities are 
based on the principles of preventive mechanisms, which is the most effec-
tive method for state agencies to perform the tasks assigned to them. The 
aim of this document is to raise the awareness of aliens coming or staying in 
Georgia about existing migration rules of the country. The task of this guide 
is to prevent irregular migration in the country. An alien who is coming to or 
staying in Georgia should understand that Georgia is a democratic state and 
the country’s constitution clearly defines the obligations to protect fundamen-
tal and universally recognized rights and freedoms of aliens - in particular, 
the freedom to choose the place of residence, freedom of speech, respect 
of dignity and reputation, the right to non-discrimination irrespective of race, 
color, language, gender, religion, political, and other views, nationality, eth-
nic and social belonging, origin, property status and rank. In addition, the 
legislation imposes strict regulations to persons who have entered the terri-
tory of Georgia in an irregular manner, or no longer have a legitimate ground 
to stay in Georgia, poses a threat to the public order and national security or 
regularly violates the laws of Georgia.
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The guide will contribute to prevention of offences and raise the awareness 
among foreigners about traveling to and residing in the country, emphasizing 
that, on the one hand, their rights will be protected and, on the other hand, 
strong and effective legislation and its executive bodies will not allow an alien 
to enter and stay in the territory of Georgia without legitimate grounds.
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Definition of Terms

Alien – a person who is not a citizen of Georgia, as well as a person having 
a status of stateless person in Georgia;

Stateless person – a person who is not considered a citizen by any state 
under its legislation;

Visa – an established conditional permit granted by placing a visa form into a 
travel document or electronically (electronic visa), and which, provided there 
is no ground to deny entry to Georgia, or no fact of termination of the period 
of stay, confirms the right of an alien to enter and/or stay in Georgia or transit 
the territory of Georgia;

Visa validity – the period during which an alien is entitled to enter and/or 
stay in Georgia;

Invitation – an official document containing the written request of a citizen 
of Georgia, a person holding a Georgian residence permit, a legal person 
registered in Georgia, or of a Ministry of Georgia, the Office of the State 
Minister of Georgia, a diplomatic mission accredited in Georgia, a consular 
office, or an international organisation to confirm the purpose of arrival of an 
alien to Georgia;

Travel document – a passport or other travel document serving as a pass-
port substitute, as well as an ID recognised by the legislation or international 
agreements of Georgia that is valid for travelling;

Inspection at a border checkpoint – border migration control at the time of 
entry and departure of an alien into/from Georgia;

Family member – a spouse, child, parent of an alien or of a person having 
a status of stateless person in Georgia, as well as a person under guardian-
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ship or custody of an alien or of a person having a status of stateless person 
in Georgia, and/or a fully dependent minor, and a beneficiary of support or a 
disabled person;

Relative – a spouse, child, parent, sister, brother, grandfather, grandmother, 
grandchild of an alien or of a person having a status of stateless person in 
Georgia;

Border checkpoint – a highway or section of a road, part of railway station, 
port, harbour, airport (airfield) reserved for cross-border movement, where 
border and other types of control under the legislation of Georgia in terms of 
border crossing is carried out;

Border zone – maximum 5-km-wide terrestrial line within the territory of 
Georgia from the state borderline or coastal line, as well as the part of the 
territory of an international airport (airfield), railway station and sea port 
where the crossing of the state border of Georgia is controlled;

Freelancer – a person of a certain profession who carries out his/her pro-
fessional duties independently, at his/her responsibility, in favour of other 
persons or the public interest;

Labour activity – any activity for which a person receives labour remuneration;

Transit – crossing of the territory of Georgia with the aim to enter a third 
state;

Carrier company – a legal person operating in the field of transport and 
engaged in bringing passengers to Georgia and taking them out of Georgia;

Period of stay in Georgia – the period indicated in a Georgian visa or a 
Georgian residence permit, as well as the period provided for by the legis-
lation of Georgia during which an alien is authorised to stay in the territory 
of Georgia. The period of stay shall be calculated from the date an alien 
crosses the state border for the first time;

An asylum seeker, a person having a refugee or humanitarian status – 
persons within the meaning of the Law of Georgia on Refugee and Humani-
tarian Statuses;
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Temporary identity card – an identity document issued to asylum seekers 
and persons seeking a status of stateless person in Georgia, and persons 
under Article 60 of this Law. In the cases defined by an order of the Minister 
of Justice of Georgia and under established procedures, a temporary identity 
card may also be issued to persons to whom other identification documents 
may not be issued under the legislation of Georgia;

Removal/Expulsion – an action by an authorised government body, when 
there are grounds under this Law, to remove an alien or a person having a 
status of stateless person in Georgia against his/her will.

Commercial agent – a legal person entrusted with the performance of cer-
tain activities necessary to issue a Georgian visa abroad.

Trafficking in persons - shall mean the recruitment, transportation, trans-
fer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force 
or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse 
of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of pay-
ments or benefits to achieve the consent of a person having control over 
another person, for the purpose of exploitation.

Slavery - The status or condition of a person over whom any or all the pow-
ers attaching to the right of ownership are exercised. Slavery is identified by 
an element of ownership or control over another’s life, coercion and the re-
striction of movement and by the fact that someone is not free to leave or to 
change employer (e.g., traditional chattel slavery, bonded labour, serfdom, 
forced labour and slavery for ritual or religious purposes).
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Questions and Answers

1. What measures will be taken against me if I cross the state border il-
legally?

Crossing the state border needs to take place through the official bor-
der checkpoints. Any other way of entering the territory of Georgia is 
considered to be an illegal crossing of the state border. It is unaccep-
table to enter the territory of the Georgia from the occupied territories, 
namely from the territory of the Autonomous Republic of Abkhazia and 
the Tskhinvali region (the former South Ossetian Autonomous District).

Illegal border crossing, smuggling of migrants and facilitating irregular 
stay in Georgia, entering the occupied territories through violation of 
the law “On the Occupied Territories” –are offences under the Criminal 
Code and offenders will face criminal responsibility.

2. Who has the right to stop me and inspect my documents in order to 
check the legitimate ground for my stay in the country?

The officers of the Patrol Police Department, the Central Criminal Po-
lice Department of the Ministry of Internal Affairs of Georgia and the 
local and regional police have the right to check your identity, stop and 
request to present your identity documents in order to examine the 
legitimate grounds of your stay in the country.

You are obliged to cooperate with these authorities - present your iden-
tity document and / or to specify its location, in order to allow checking 
your identity and examining the legitimate grounds of your stay in the 
country.
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3. When will I be considered an irregular migrant?

Your stay in the country will be considered irregular as soon as you 
have no legitimate grounds for staying in Georgia, in particular in the 
following cases: 

- cancellation of the visa or expiration of the validity of the Geor-
gian visa;

- cancellation or expiration of the residence permit;

- cancellation of person’s refugee status or humanitarian status;

- cancellation or expiration of the validity of the identification card.

4. Shall an administrative responsibility be imposed upon me for irregular 
stay in the country?  

In case of irregular stay in Georgia not exceeding 3 months you will be 
charged a fine of 180 GEL, in line with the Administrative Code. If the 
duration of the irregular stay exceeds 3 months, you’ll be charged a 
fine of 360 GEL. 

5. What may be the reason for my expulsion from the country?

You will be expelled from Georgia if:

- You entered Georgia without the legitimate ground (for example: If you 
entered the Georgian territory without going through the border check-
points. That act constitutes a criminal offense, consequently the expul-
sion will be performed after the person serves his/her sentence;

- There are no legitimate grounds to stay in Georgia (visa or residence 
permit validity period has expired, etc.);

- Your presence in Georgia poses a threat to national security and 
public order;

- Your expulsion is necessary for the protection of the health, rights, 
and legitimate interests of citizens of Georgia and other persons re-
siding in Georgia; 
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For example: If your action is detrimental to the health of another person, which 
can be expressed also as a physical abuse, then this act can become the basis 
for your expulsion from Georgia, provided the act is not a criminal offense.

- You regularly violate the law (that is, a gross violation of the law, 
namely: criminal offences committed twice and more, or offenses 
as set in the Administrative Code, including disobedience of police 
orders, disorderly conduct and other);

- You obtained legitimate grounds to enter or stay in Georgia by use of 
false or invalid documents. That act constitutes a criminal offense. Ac-
cordingly, expulsion will be performed after serving a prison sentence;

- For intentional crimes committed on the territory of Georgia you 
were sentenced to more than 1 year imprisonment (expulsion will be 
performed after serving the sentence);

- You have a non-custodial sentence imposed on the territory of Geor-
gia (expulsion will be performed before serving the sentence).

For example: If you committed a crime under the Criminal Code and the 
judge sentenced you to a community service to be done in a certain period of 
time, your expulsion may happen before the expiration of this period.

- You have a suspended sentence (expulsion will be performed before 
the expiration of the probation period);

For example: if you committed a criminal offence under the Criminal Code 
and the judge sentenced you to a suspended sentence, which means you 
need to report regularly in the police station for a certain period, you may be 
expelled from Georgia before the expiration of this period.

6. In case of staying in Georgia without a legitimate ground, where shall I 
be placed before leaving the country? 

If you are staying in Georgia without legitimate ground and there is 
a reason for your detention, law enforcement bodies shall arrest you 
and transfer you to the reception center of the Migration Department at 
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the Ministry of Internal Affairs. The entire period of detention shall not 
exceed 72 hours, while the period of holding in the Temporary Accom-
modation Centre shall not exceed 3 months.

7. What procedures are carried out after my detention and subsequent 
transfer to the Temporary Accommodation Center?

After your detention and transfer to the Temporary Accommodation 
Center, if there is a ground for your placement in the Temporary Ac-
commodation Center for the purpose of your expulsion the Legal Divi-
sion of the Migration Department at the Ministry of Internal Affairs shall 
apply to the court within 48 hours after your detention and request your 
placement in the Temporary Accommodation Center for a period not 
exceeding 3 months. The court must take a decision about your place-
ment in the Temporary Accommodation Center within 24 hours; other-
wise you will be immediately released from the court-room.

8. What can be the ground for my detention or transfer and placement at 
the Temporary Accommodation Centre?

Detention and/or placement can be made:

- If it is impossible to confirm you identity, then the detaining pow-
er shall use all available means for your identification. You are 
obliged to cooperate with and support the authorized bodies in 
the identification process.

- - If there is a risk of your absconding (detention will be carried 
out if there are grounds for your expulsion and you refuse to ap-
pear in the Migration Department or the actual data indicates and 
creates a reasonable doubt that you will not cooperate with the 
Migration Department in order to perform procedures for your 
expulsion);

- If you do not comply with the requirements for the eligibility of 
alternative to detention, as determined by the judge.
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For example: The judge has sentenced you to appear regularly in the police 
department for a certain period as an alternative measure of detention, but 
you do not comply with that demand.

- If you pose a threat to the national security and / or public order;

- If you pose a threat to your own life and health (for example, if 
you do not have a place to live and you live on the street or you 
do not have the income to get daily food, which can endanger 
your life and health);

- To ensure the enforcement of a decision on your expulsion from 
Georgia (If there are grounds for your expulsion from Georgia, 
the relevant decision is already taken, but if you are not leaving 
the territory of the country voluntarily, you will be detained, to 
carry out the forced decision on your expulsion);

- To ensure your appearance in the court.

9. What is the maximum term of my placement in the Temporary Accom-
modation Center?

You can be placed in the Temporary Accommodation Centre of the Mi-
gration Department for not more than 3 months. The time will be meas-
ured since the moment of detention.

10. To whom can I address to get the legal consultation about migration rules?

To get the legal consultation on migration rules you may address the Le-
gal Division of the Migration Department, which is responsible to provide 
comprehensive legal advice (Address: 16, Mikheil Gakhokidze Str., Tbilisi, 
the Migration Department Hotline. Tel: 2 41 96 07; 2 41 96 34).

11. Who takes the decision on my expulsion from the country? 

If you enter Georgia without legitimate grounds and / or if there are no 
more legitimate grounds to stay in Georgia, the decision about your expul-
sion is taken by the Migration Department of the Ministry of Internal Affairs.
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The decision on your expulsion from Georgia is taken by the Court if:

- Your presence in Georgia poses a threat to the national security 
and / or public order;

- Your expulsion from Georgia is necessary for the protection of 
the health, rights, and legitimate interests of the citizens of Geor-
gia and other persons residing in Georgia;

- You regularly violate the law;

- You obtained a legitimate ground to enter or stay in Georgia by 
use of false or invalid documents;

- For intentional crime committed on the territory of Georgia you 
were sentenced to more than 1 year of imprisonment (expulsion 
will be performed after serving the sentence);

- You have a non-custodial sentence – before the sentence, or if 
you have been designated a suspended sentence imposed in 
Georgia –until the probation period expires.

12. In what time period and where can I appeal the decision about my ex-
pulsion?

The decision made by the Migration Department may be appealed to 
the court, within 10 days after the formal notification of the decision. 
The Court’s decision on your expulsion from the Country can be ap-
pealed to the Court of Appeal, within 5 days after the notification of the 
motivated decision.

13. Do I have the right to present a legal representative on administrative 
hearing regarding the expulsion ? 

You have the right to present a legal representative on administrative 
hearing (any adult person, according to the power of attorney), includ-
ing a lawyer, and use his/her services. 
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14. Who takes a decision on my placement in the Temporary Accommoda-
tion Centre?

Only a Court is authorized to take a decision on your placement in the 
Temporary Accommodation Centre under the Migration Department af-
ter submitting a petition by the Migration Department within 24 hours.

The Court is entitled to satisfy a petition for your placement in a Tempo-
rary Accommodation Centre or to reject such request, or to prescribe 
the alternative measures to detention.

15. What is the time frame, and where can I appeal against the decision on 
my placement in the Temporary Accommodation Centre?

The Court Order regarding your placement in the Temporary Accom-
modation Centre under the Migration Department may be appealed to 
the Court of Appeal, within 5 calendar days after the day of notifying on 
the motivated decision, which must be considered by the Court within 
a period of 14 calendar days. The decision of the Court of Appeal re-
garding the issue mentioned above is final, without the right to appeal.

16. Do I have the right to request the materials concerning my expulsion?

The administrative proceedings are in process during the whole period 
of the implementation of your expulsion procedures, during of which 
you and your legal representative have the right to request the admin-
istrative materials.

17. In what language will I be notified regarding the decision on my expul-
sion, if I do not speak the Georgian language?

The legal language in Georgia is Georgian, but in case you do not 
speak the language of the proceedings, the basic part of rights of the 
decision on your expulsion will be translated into a language you can 
understand, that will be delivered to you under the legislatively man-
dated regulation.
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18. Do I have the right to leave the country voluntarily or not? When is the 
mentioned period calculated from?

After the notification of the decision on  your expulsion you are given 
a reasonable period up to 10-30 calendar days to leave the country vol-
untarily,  during which you are obliged to leave the territory of Georgia 
voluntarily. The calculation of the terms begins from the date of the 
official notification of this decision.

19. Is there any kind of program that will help me to leave the country voluntarily?

In case, if you have a desire to return home voluntarily and need help (e.g. 
to obtain a travel document, etc.), please refer to the International Organi-
zation for Migration (IOM) in Georgia. Address: №19 Tengiz Abuladze Str. 
Tbilisi; Tel: 2 25 22 16; 291 34 61; Website: www.informedmigration.ge.

20. What advantages do I have in case of leaving the country voluntarily?

Based on your decision of the Migration Department on your expulsion 
from Georgia, you will be given a reasonable period to voluntarily leave 
the territory of Georgia. In case of leaving the country within the men-
tioned time limit, you will not be prescribed a re-entry ban to Georgia. If 
you do not voluntarily leave the territory of Georgia, you will be prescribed 
a statutory prohibition on re-entry to Georgia ranging from 2 to 5 years.

21. What measures will be implemented, if I do not leave the country under the 
decision on my expulsion within the time frame of voluntarily leave?

In case of not leaving the territory of Georgia voluntarily, you will be de-
tained, placed in the Temporary Accommodation Centre and subjected 
to forced expulsion.  

22. In case of absence of a passport, which documents will be used for my 
expulsion?

If you do not have a valid travel documents (e.g. passport, etc.), your 
expulsion from Georgia will be implemented based on an emergen-
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cy travel document issued by the Diplomatic Representation of your 
country. This is a document for single use issued by the Consular / 
Diplomatic mission of the country of your citizenship, with which you 
can travel only to your country of citizenship.

23. Is it possible to defer the execution of the decision of my expulsion and 
under which circumstances?

Your expulsion from Georgia may be deferred for up to 30 days: 

- In case of force-majeure (if your expulsion is impossible in these 
circumstances);

- In case of deterioration  of your  physical and mental health (in 
this case the relevant medical repost should be submitted);

- If you are a disabled person and are left without supervision;

- If you are pregnant and, based on a doctor’s advice, your further 
travel would endanger your health;

- If the recipient country delays the provision of documents re-
quired for your expulsion (e.g. if the Consular /Diplomatic mis-
sion does not issue the emergency travel document);

- If there is a danger that a minor may be left without supervision 
and/or his/her education may be interrupted.

E.g. : If you are a minor left without supervision and study at any educational 
institution, your expulsion will be deferred until the end of the term.

If the mentioned circumstances are not changed the expulsion from 
Georgia may be deferred for another 30 days.

24. Under what circumstances is my expulsion prohibited from Georgia?

Your expulsion from Georgia is prohibited if:

- You are under custody or guardianship of a citizen of Georgia;

- There is a reasonable assumption that you are a victim of, or af-
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fected by, the crime of trafficking, – during the reflection period pre-
scribed by the Law of Georgia on Combating Human Trafficking;

- You are  the victim of domestic violence - until the relevant pro-
ceedings are ended and/or during the period of staying at a place 
for temporary accommodation of domestic violence victims 
(shelters) under the Law of Georgia on Elimination of Domes-
tic Violence, Protection and Support of Victims of Domestic Vio-
lence;

- You have been given a conditional sentence or a non-custodial 
sentence, except where there is a court decision on your expul-
sion 

Also your expulsion is inadmissible to a State in which:

- You are being persecuted for your political opinions or for an act 
which the law of Georgia does not consider as crime;

- You are being persecuted for protection of human rights and peace, 
progressive social-political, scientific and artistic activities;

- Your life or health will be in danger.

25. Is it possible to be assigned alternative measures to placement in the 
Temporary Accommodation Centre? 

The Court is entitled to prescribe alternative measures to your place-
ment at a Temporary Accommodation Center. It can be:

- regular reporting to (appearing before) a relevant territorial de-
partment of the police, not more than twice a week;

- a citizen of Georgia connected to you and acting as surety for you, 

- a bank guarantee of at least GEL 1,000; 

- a certificate of regular income;

- a maximum bail of GEL 2,000.
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26. Do I have the right to contact a person of my choice during my detention 
and placement in the Temporary Accommodation Center?

You have the right to contact and notify a person of your choice within 
the time period provided by the regulations of the Temporary Accom-
modation Centre.

You have the right to contact your legal representative, international 
and non-governmental Organizations, the Public Defender’s Office and 
diplomatic mission at any time, without time limitation and any day of 
the week.

27. Do I have the right to receive the visitors at the Temporary Accommoda-
tion Centre?

You have the right to receive the visitors at the special room intended 
for visitors during the time provided by the regulations of the Tempo-
rary Accommodation Centre.

You have the right to meet your legal representative, international and 
non-governmental Organizations, the Public Defender’s Office and dip-
lomatic mission at any time, without time limitation. 

28. Do I have the right of receiving/sending the parcels or correspondences 
during my staying at the Temporary Accommodation Centre? 

You have right to receive and send parcels or correspondences during 
the time (every day) provided by the regulations of the Temporary Ac-
commodation Centre.

You may receive any item in a form of parcel, except the items prohib-
ited by the legislation and the regulations of the Centre.

E.g. The following items are prohibited: firearms and knives, alcoholic bever-
ages, any beverages contained in glass vessels, explosives and poisonous 
substances, money, jewelry and other.
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29. Do I have the right to request a telephone conversation during my stay 
in the Temporary Accommodation Center?

You have the right to use the telephone present in the Centre during 
the time provided by the regulations of the Temporary Accommodation 
Centre. Use of the telephone is free and you can call both within the 
country and abroad.

30. Will I be able to use medical care services during my placement at the 
Temporary Accommodation Centre?

You have the right to medical care immediately after you detention and 
placement at the Temporary Accommodation Centre. The medical staff 
of the Migration Department will ensure gathering your medical history 
(the history of the transferred diseases, chronic diseases and exist-
ing complaints at the time of the examination) and set an appropriate 
medical certificate. In case your health condition requires additional 
investigations, the appropriate medical staff, or medical care, or a call 
for a medical specialist from the nearest health care facility will be pro-
vided. If necessary, it is also possible to transfer you to an appropriate 
medical facility.

31. Can I get a psychologist’s consultation while placement at a Temporary 
Accommodation Centre?  

You have a right to get a psychologist’s consultation during the period 
of stay in the Temporary Accommodation Centre. The Center‘s psy-
chologist establishes your psycho-emotional state and registers it, 
through interviews and on the basis of appropriate psychological tests.

32. What can I do at the Temporary Accommodation Centre during my 
spare time?

While staying at the Temporary Accommodation Center, during free time, 
you have the right to walk outside on the territory of the Centre and you 
can use the recreation zone, namely: libraries, computers and TV.
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33. Is there any institution that protects my rights during my stay in the Tem-
porary Accommodation Centre?

You may apply to Aliens Rights Protection and Monitoring Unit in the 
Migration Department, both for protection and securing of your rights 
and requirements as well as to address cases of violation of your rights 
at the territory of the Centre or during your detention. From the very 
time of your placement at the Temporary Accommodation Centre the 
mentioned Department will systematically conduct interviews on:

- How satisfied you are with the conditions at the Center;

- If there was a case of degrading treatment to you;

- Whether your rights were violated or not, etc.

You can address the Department of Protection and Monitoring of Right 
of Aliens at your convenience, without restrictions.

34. Who will cover the expenses of my expulsion from the Country?

All the costs related to your expulsion shall be covered by you or/and 
by the person who invited you.  

35. In the case of my forced expulsion, will any restriction be imposed on me?

If you will not leave Georgia voluntarily, within the terms decided by the 
Authorized Body you will be subjected to a re-entry ban into Georgia 
for a period of two to five years. The period of this re-entry ban is indi-
vidual for each of an alien and will be defined by considering the length 
of your stay in the Country, of your family, social and economic ties to 
Georgia, as well as your cooperation with the Migration Department.

36. When can I pay the fine for unlawful stay in Georgia?

You can pay the fine for violating the rules of lawful stay in Georgia 
either before or after leaving the country.
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37. What kind of restrictions will be imposed on me if I do not pay a fine?

In case, if you do not pay the fine imposed for unlawful stay in Georgia, 
you will be refused a visa or allowed entry into Georgia up until the mo-
ment that you settle the fine.

38. What happens if my expulsion from the country fails to be implemented?

In case of failure of your expulsion from Georgia because of the im-
pediments under the legislation - you will be given a right of temporary 
stay in Georgia and a Temporary Identity Card will be issued to you.

39. What are the rights that I may have after getting a Temporary Identity 
Card? 

Receiving the Temporary Identity Card considers getting the status un-
der which your stay in Georgia will be lawful during the validity of the 
Identity Card. The mentioned Card will be issued for a period of 1 year.

If the circumstances grounding the restrictions of your expulsion from 
Georgia are not eliminated– the period of validity of your Identification 
Card will be extended, and 5 years later you will be able to get a resi-
dence permit in Georgia.

In case of eliminating the ground, under which the certificate has been 
issued, the administrative proceedings and expulsion procedures 
against you will be continued.

40. I am a vegetarian, if placed in the Temporary Accommodation Center, 
how will my diet be regulated?

According to the Order acting in the Centre the food ration is defined 
for the persons placed in the Centre, calories are counted and if you 
are a vegetarian, a special food ration will be made available for you.

41. I have got money, during my stay in the Centre I want to buy personal 
goods and food. Is this possible and how can I do it? 
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Immediately after your placement in the Temporary Accommodation 
Centre, you will be deprived of all the property, which is not allowed in 
the area of the Centre and sealed in your presence, including money 
and securities.

If you wish to purchase any goods or/and food, you have to submit 
a written application, after which the sealed envelope will be opened 
in your presence, an item desired by your will be purchased by the 
authorized person and then the envelope will be sealed back again in 
your presence.

42. What kind of meal will I be given during religious holidays and fasting 
periods?

During religious holidays and fasting periods the Centre may set a dif-
ferent kind of diet for you.

43. If there is a person with epidemic disease placed in the Centre, is the 
health of the rest of us endangered or not?  

The Medical Personnel of the Center oversees and is responsible for the 
implementation of the medical-preventive, sanitary-hygienic and sanitary-
epidemiological, clinical diagnostic and outpatient services in the Center.

In case of existence of infectious and transmissible diseases, the Medi-
cal Personnel of the Center will ensure the prevention of spreading 
the infection (isolation of the detainee, ensure sanitary-hygiene norms; 
transfer the alien to an appropriate medical facility to avoid any com-
plications).

44. Will I be escorted during my forced expulsion from Georgia to the coun-
try of destination? 

The decision on your expulsion from Georgia shall be executed after 
expiry of the terms for voluntary departure from the country, which may 
implemented either by escorting or without.
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The following circumstances are considered while making a decision 
on execution of the decision on the escorting expulsion 

- Whether you have committed acts of violence, whether you put 
up resistance against representatives of state bodies;

- Whether there is any doubt that you will resist the execution of 
the decision on your expulsion;

- Whether there is any information about your self-injury and the 
facts of your attempts of suicide;

- Whether you have health problems, or any communicable infec-
tious diseases which requires escort by medical personnel.
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Law of Georgia 

on the Legal Status of Aliens and  
Stateless Persons

Annex I

Section I

General Provisions

Chapter I

General Provisions

Article 1 - Aims, objectives, and scope of the Law

1. Under the rights and freedoms guaranteed by the Constitution of Georgia, as well 

as universally recognised principles and norms of international law, this Law is in-

tended to:

a) establish legal guarantees for aliens and stateless persons in Georgia ac-

cording to universally recognised human rights and freedoms, and in line with 

state interests;

b) protect universally recognised rights of aliens and stateless persons irrespec-

tive of race, colour, language, gender, religion, political, and other views, na-

tionality, ethnic and social belonging, origin, property status and rank;
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c) promote the development of relations between Georgia and foreign states in 

economy, culture, education, and science;

d) strengthen the rights of free movement and free choice of residence, as well 

as the free choice of activity and profession as guaranteed by the Constitution 

of Georgia;

e) strengthen the conformity of Georgian legislation governing the legal status of 

aliens and of persons having the status of stateless person in Georgia, with uni-

versally recognised standards of international law and international agreements 

of Georgia;

f) support international cooperation in preventing illegal migration; avoid spon-

taneous and unorganised migration; ensure the implementation of a targeted 

migration policy.

2. This Law regulates the legal basis and mechanisms for entry, stay, transit, and 

departure of aliens into/in/through/from Georgia; defines the rights and obligations 

of aliens and stateless persons, the types and procedures for removal of aliens stay-

ing in Georgia, and the scope of competence and responsibility of state institutions 

involved in the process of removal.

3. Article 5(c), Article 10(4), Article 47 and Chapter VI of this Law applies to persons 

seeking asylum or having refugee or humanitarian status, except when the Law of 

Georgia on Refugee and Humanitarian Statuses and the 1951 United Nations Con-

vention Relating to the Status of Refugees offer such persons a better legal position.

Article 2 - Definition of terms

The terms used in this Law shall have the following meanings:

a) alien – a person who is not a citizen of Georgia, as well as a person having a 

status of stateless person in Georgia;

b) stateless person – a person who is not considered a citizen by any state under 

its legislation;

c) visa – an established conditional permit granted by placing a visa form into a 

travel document or electronically (electronic visa), and which, provided there 
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is no ground to deny entry to Georgia, or no fact of termination of the period 

of stay, confirms the right of an alien to enter and/or stay in Georgia or transit 

the territory of Georgia;

d) visa validity – the period during which an alien is entitled to enter and/or stay 

in Georgia;

e) invitation – an official document containing the written request of a citizen of 

Georgia, a person holding a Georgian residence permit, a legal person reg-

istered in Georgia, or of a Ministry of Georgia, the Office of the State Minister 

of Georgia, a diplomatic mission accredited in Georgia, a consular office, or 

an international organisation to confirm the purpose of arrival of an alien to 

Georgia;

f) travel document – a passport or other travel document serving as a pass-

port substitute, as well as an ID recognised by the legislation or international 

agreements of Georgia that is valid for travelling;

g) inspection at a border checkpoint – border migration control at the time of 

entry and departure of an alien into/from Georgia;

h) family member – a spouse, child, parent of an alien or of a person having a 

status of stateless person in Georgia, as well as a person under guardian-

ship or custody of an alien or of a person having a status of stateless person 

in Georgia, and/or a fully dependent minor, and a beneficiary of support or a 

disabled person;

i) relative – a spouse, child, parent, sister, brother, grandfather, grandmother, 

grandchild of an alien or of a person having a status of stateless person in 

Georgia;

j) border checkpoint – a highway or section of a road, part of railway station, 

port, harbour, airport (airfield) reserved for cross-border movement, where 

border and other types of control under the legislation of Georgia in terms of 

border crossing is carried out;

k) border zone – maximum 5-km-wide terrestrial line within the territory of Geor-

gia from the state borderline or coastal line, as well as the part of the territory 
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of an international airport (airfield), railway station and sea port where the 

crossing of the state border of Georgia is controlled;

l) freelancer – a person of a certain profession who carries out his/her profes-

sional duties independently, at his/her responsibility, in favour of other persons 

or the public interest;

m) labour activity – any activity for which a person receives labour remuneration;

n) transit – crossing of the territory of Georgia with the aim to enter a third state;

o) carrier company – a legal person operating in the field of transport and en-

gaged in bringing passengers to Georgia and taking them out of Georgia;

p) period of stay in Georgia – the period indicated in a Georgian visa or a Georgian 

residence permit, as well as the period provided for by the legislation of Georgia 

during which an alien is authorised to stay in the territory of Georgia. The period 

of stay shall be calculated from the date an alien crosses the state border for the 

first time;

q) an asylum seeker, a person having a refugee or humanitarian status – per-

sons within the meaning of the Law of Georgia on Refugee and Humanitarian 

Statuses;

r) temporary identity card – an identity document issued to asylum seekers and 

persons seeking a status of stateless person in Georgia, and persons under 

Article 60 of this Law. In the cases defined by an order of the Minister of Jus-

tice of Georgia and under established procedures, a temporary identity card 

may also be issued to persons to whom other identification documents may 

not be issued under the legislation of Georgia;

s) removal – an action by an authorised government body, when there are 

grounds under this Law, to remove an alien or a person having a status of 

stateless person in Georgia against his/her will.

t) commercial agent – a legal person entrusted with the performance of certain 

activities necessary to issue a Georgian visa abroad.
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Section II

Entry, Stay, Transit, and Departure of Aliens  
into/in/through/from Georgia

Chapter II

General Principles of Entry, Stay, Transit, and Departure of Aliens  
into/in/through/from Georgia

Article 3 – General principles

The entry, stay, transit, and departure of aliens into/in/through/from Georgia shall be 

regulated based on the following principles:

a) reciprocity;

b) family unity;

c) non-discrimination;

d) non-removal;

e) the best interests of children;

f) crossing the state border of Georgia by an alien shall be regulated by the 

legislation of Georgia;

g) government bodies, as provided for by the legislation of Georgia, may apply 

relevant laws and rules to an alien crossing the state border of Georgia, taking 

into account the reason and purpose for crossing the border;

h) only the restrictions under the legislation of Georgia may be applied against 

an alien crossing the state border of Georgia;

i) an alien who has been refused a visa or permission to cross the state border of 

Georgia may appeal such a decision, as provided for by the legislation of Georgia; 

http://www.matsne.gov.ge 01012000005001017356

j) an alien may enter Georgia under the legislation of Georgia, in observance of 

universally recognised principles of international law and international agree-

ments of Georgia;
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k) an alien against whom criminal proceedings are pending for international 

crimes of terrorism, drug trafficking, or human trafficking may be denied entry 

into Georgia;

l) an alien staying in Georgia shall be free to leave Georgia. This right may be 

restricted only according to law to ensure state and/or public safety necessary 

to maintain a democratic society to provide healthcare, to prevent crime, or to 

administer justice;

m) an alien may be removed from Georgia only under the legislation of Georgia, 

in accordance with universally recognised principles of international law;

n) stateless persons permanently residing in a foreign state are subject to the 

same legal regime as established for citizens of that foreign state;

Article 4 - Entry into Georgia

1. Unless otherwise provided for by the legislation of Georgia, aliens shall enter and 

depart from Georgia during the hours established for cross-border movement via border 

checkpoints if they hold a valid travel document and will obtain a permit to stay in Georgia.

2. If representatives of the armed forces of NATO and representatives of the coun-

tries participating in the Partnership for Peace Program enter, depart from, or transit 

through Georgia on official business in the manner provided for by the fifth and sixth 

paragraphs of this article without a valid travel document, they shall have only the 

following travel documents:

a) an identification certificate issued by the dispatching country specifying their 

first name, surname, date of birth, position, number (if any), branch of the 

armed forces and a photo;

b) an individual or collective movement order.

3. Foreign employees of diplomatic missions accredited in Georgia, consular offices, 

representation offices of international organisations, and other equivalent represen-

tations, including citizens of the countries that do not need a visa to enter Georgia, 

need a visa for the first entry into Georgia to work, unless otherwise provided for 

by an international agreement of Georgia. During accreditation, they shall stay in 



HANDBOOK ON IRREGULAR MIGRATION

122

Georgia and shall cross the state border on the basis of an accreditation card issued 

according to procedures defined by the Ministry of Foreign Affairs (MFA) of Georgia.

4. A different regime for entry and stay in Georgia may be provided by the legislation 

of Georgia.

5. Representatives of the armed forces of NATO and representatives of countries par-

ticipating in the Partnership for Peace Program do not need a visa for the entry into, 

departure from, and transit through Georgia when performing official duties related to 

training and operations associated with NATO and the Partnership for Peace Program.

6. When performing official duties that are not related to training and operations un-

der NATO and the Partnership for Peace Program, in case of entry into, departure 

from, and transit through Georgia of representatives of the armed forces of NATO 

and representatives of countries participating in the Partnership for Peace Program, 

they will enjoy visa-free movement under prior written consent by the Ministry of De-

fence and the Ministry of Foreign Affairs of Georgia.

7. When performing official duties, representatives of the armed forces of NATO and 

representatives of countries participating in the Partnership for Peace Program may 

also enjoy the benefits defined in Article 12(3) and Article 20(3) of this Law.

8. An authorised body of the Ministry of Internal Affairs (MIA) of Georgia may, in special 

cases defined by the Ministry of Internal Affairs, permit an alien to cross the state bor-

der of Georgia without a travel document and stay in Georgia for up to three months.

Article 5 - Grounds for entry and stay in Georgia

The following shall be the grounds for entry into and stay in Georgia:

a) a Georgian visa

b) a Georgian residence permit

c) a temporary residence card of a person having a refugee or humanitarian 

status in Georgia

d) a temporary identity card

e) other cases as provided by the legislation of Georgia.
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Chapter III

Georgian Visa

Article 6 - General conditions for granting a Georgian visa

1. A Georgian visa shall be granted by the Ministry of Foreign Affair of Georgia, and 

diplomatic missions and consular offices of Georgia abroad. In exceptional cases 

defined by an ordinance of the Government of Georgia, a visa may be issued at the 

Georgian state border.

11. The Ministry of Foreign Affairs of Georgia shall issue a Georgian immigration visa 

to an alien who is lawfully staying in Georgia according to the procedure specified in 

Article 8 of this Law. For this purpose, an alien shall apply to the Ministry of Foreign 

Affairs of Georgia with an appropriate application not later than 45 days before his/

her lawful stay in Georgia expires.

12. The Ministry of Foreign Affairs of Georgia shall issue an electronic visa to an alien 

staying abroad if an appropriate visa application has been submitted through e-VISA 

PORTAL – a special webpage of the Ministry of Foreign Affairs of Georgia.

2. An alien, in whose country of citizenship Georgia does not have a diplomatic mis-

sion or a consular office, may apply for a visa to a nearby diplomatic mission or con-

sular office of Georgia.

21. The issuance of a Georgian visa, or the performance of certain activities neces-

sary to issue a Georgian visa to an alien in whose country of citizenship Georgia 

has no diplomatic mission or consular office may be entrusted to a third country. 

Conditions for the issuance of a Georgian visa or the performance of certain activities 

necessary to issue a Georgian visa shall be determined under an appropriate treaty 

or agreement.

3. An alien who is in a third country may apply for a Georgian visa to the diplomatic 

mission or the consular office of Georgia in the host country provided he/she has a 

valid multiple entry and exit visa or a valid residence permit of the host country. If a 

Georgian visa is granted to an alien of this category, the validity period of the above 

visa or residence permit of the host country must be three months longer than the 

validity period of the Georgian visa.
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31. The Ministry of Foreign Affairs of Georgia has the power to entrust the perfor-

mance of certain activities necessary to issue a Georgian visa to a commercial agent. 

Conditions for the commercial agent to perform certain activities necessary to issue 

a Georgian visa shall be determined under the agreement concluded between the 

Ministry of Foreign Affairs of Georgia and the commercial agent.

4. In exceptional cases, a visa may be issued on the basis of international legal or hu-

manitarian grounds or the state interests of Georgia, in the cases where an alien does 

not meet the requirements and conditions established for obtaining a visa. In that case 

a single entry visa with 30-calendar-days validity period shall be issued to the alien, and 

a temporary residence permit shall be issued after the entry of the alien into Georgia.

5. A single or multiple entry Georgian visa may be issued to an alien, provided he/

she meets the requirements and conditions established for receiving a Georgian visa.

6. A single entry short-term visa may be issued in accordance with the number of days 

indicated in a visa application submitted by an alien, but for not more than 30 days.

7. A multiple entry short-term visa may be issued for a maximum of a five-year validity 

period. At the same time, the overall duration of an alien’s entry and stay in Georgia 

shall not exceed 90 calendar days in any 180-day period. A multiple entry short-term 

visa shall be issued to an alien who, under the procedure established by the legisla-

tion of Georgia, stayed in Georgia at least once during the previous year and there 

are grounds for him/her to request a multiple entry short-term visa.

8. A long-term visa shall be issued with the right of multiple entries and with 90 cal-

endar days or one year validity period and duration of stay in Georgia. A long-term 

visa with one year validity period shall be issued only when a D5 immigration visa is 

granted. A long-term visa shall be a precondition for obtaining diplomatic accredita-

tion or a Georgian residence permit, unless otherwise provided for by an ordinance 

of the Government of Georgia.

9. The Government of Georgia shall establish the procedure for issuance, extension, 

and termination of a Georgian visa. The Government of Georgia has the power to 

establish the terms and the procedure, different from those provided for under the 

General Administrative Code of Georgia, for filing and reviewing an administrative 

complaint regarding the issuance, extension, and termination of the Georgian visa.
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Article 7 - Georgian visa categories

1. A Georgian visa shall be divided into the following categories:

a) diplomatic (A)

b) special (B)

c) ordinary(C)

d) immigration (D)

e) transit (T).

2. A Georgian visa may be short-term or long-term.

3. A Georgian visa shall be issued:

a) Diplomatic visa:

a.a) A1 - to top officials of foreign legislative and executive authorities, members 

of top- and high-level delegations, and their accompanying family members, 

arriving in Georgia on state, official, business, friendly or unofficial visits;

a.b) A2 - to employees of diplomatic and equivalent missions accredited 

to Georgia, as well as to consular officials and their family members; 

to employees of representation offices of international organisations 

located in Georgia, who have been granted diplomatic status by Geor-

gia, and to their family members;

a.c) A3 - to diplomatic couriers and individuals arriving in Georgia on a 

special diplomatic mission;

a.d) A4 - to honorary consuls of Georgia and their family members, if they 

are citizens of a foreign country;

a.e) A5 – in the national interests of Georgia, to individuals arriving in Geor-

gia on various missions, or individuals holding diplomatic passports 

and arriving in Georgia on a working visit;

b) Special visa:

b.a) B1 – to members of foreign delegations, or to individuals holding busi-

ness/official passports and arriving in Georgia on a working visit, as 
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well as to family members and other persons that accompany the 

above mentioned individuals;

b.b) B2 – to administrative, technical and service personnel of foreign dip-

lomatic missions, consular employees and service staff of consular of-

fices, also to their family members and private domestic servants; to 

employees of representative offices of international and humanitarian 

organisations located in Georgia and their family members; to private 

domestic servants that accompany the A2 diplomatic visa beneficiaries.

b.c) B3 – to individuals arriving in Georgia under international bilateral and 

multilateral treaties of Georgia; members of peacekeeping forces and 

other military contingents deployed in Georgia under an international 

agreement of Georgia, and their family members;

b.d) B4 – in the national interests of Georgia, to individuals arriving in Geor-

gia on various missions;

c) Ordinary visa:

c.a) C1 – to individuals arriving in Georgia for tourism purposes;

c.b) C2 - to individuals arriving in Georgia to visit relatives and friends;

c.c) C3 - to individuals arriving in Georgia to hold business meetings and 

negotiations; participants of scientific workshops, conferences or other 

research, pedagogical, cultural or sports events; persons arriving in 

Georgia to engage in journalistic activity; crew members of the ships 

standing in Georgian harbours, unless visa-free movement of the crew 

members is provided for by an international treaty of Georgia; principal 

drivers and codrivers of cargo/passenger vehicles during international 

cargo/passenger transportation;

c.d) C4 - to individuals arriving in Georgia to receive or provide humanitar-

ian assistance during life-threatening situations and situations hazard-

ous to health, to carry out charity activities; a guardian or custodian 

of a citizen of Georgia; individuals under guardianship or custody of 

a citizen of Georgia; individuals arriving in Georgia for treatment; indi-
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viduals visiting graves of relatives and friends; individuals arriving with 

the purpose of pilgrimage and establishing religious contacts;

d) Immigration visa;

d.a) D1 - to individuals arriving in Georgia to conduct labour activities; rep-

resentatives and consultants of companies and firms who travel to 

Georgia to perform their official duties; aliens entering Georgia to work 

under concluded contracts; individuals arriving in Georgia to carry out 

entrepreneurial activity under the Law of Georgia on Entrepreneurs;

d.b) D2 – individuals arriving in Georgia on scientific, sports, cultural or 

educational mission; freelancers; aliens visiting Georgia to take an 

internship, or as volunteers; mass media workers visiting Georgia to 

perform their official duties;

d.c) D3 – to individuals arriving in Georgia to study or conduct research 

in or at the premises of an authorised educational institution in Geor-

gia; individuals arriving in Georgia to study within international pro-

grammes;

d.d) D4 – to individuals arriving in Georgia for family reunification;

d.e) D5 – to individuals who, under the procedure established by the legis-

lation of Georgia, have the right of ownership of real property within the 

territory of Georgia (other than agricultural land) with its market value 

exceeding USD 35 000 equivalent in laris, and their family members. 

To grant D5 immigration visa, the market value of the real property 

shall be established by a certified assessor of a body accredited by 

the Legal Entity under Public Law – the Georgian Unified National Ac-

creditation Body - Georgian Accreditation Centre.

e) transit visa – for transiting the territory of Georgia (10 days) in order to enter a 

third country.

4. Individuals holding an A1 visa shall enjoy diplomatic immunity in Georgia through-

out the period of the visa validity.
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Article 8 - Procedures for obtaining a Georgian visa

1. To obtain a Georgian visa, an alien shall fill out a visa application the form of which 

is established by a normative act of the Ministry of Foreign Affairs of Georgia. For 

the Ministry of Foreign Affairs of Georgia to issue an electronic visa, except when a 

D immigration electronic visa is granted to an alien staying in Georgia on legitimate 

grounds, an alien fills out a visa application on a special webpage of the Ministry of 

Foreign Affairs of Georgia – e-VISA PORTAL. 

11. The decision to issue a Georgian immigration visa to an alien staying in Georgia 

on legitimate grounds is made by the Ministry of Foreign Affairs of Georgia. The 

reception of the documentation necessary to issue an immigration visa to an alien 

staying in Georgia on legitimate grounds, and the placement of a visa in a travel 

document, or the electronic issuance of a Georgian visa shall be ensured by the Le-

gal Entities under Public Law (LEPL) within the Ministry of Justice of Georgia – LEPL 

Public Service Hall (the ‘Public Service Hall’) and LEPL Public Service Development 

Agency (the ‘Agency’), or by the Ministry of Foreign Affairs of Georgia. The power of 

the Agency under this paragraph maybe delegated to a municipality under a delega-

tion agreement.

12. In the case provided for in paragraph 11 of this article and Article 9(41) of this 

Law, the appropriate state monitoring of exercising the delegated power shall be 

performed by the Ministry of Justice of Georgia under the procedure established by 

the Organic law of Georgia Local Self-Government Code.

13. To define the powers of the authorities under paragraph 11 of this article, the Ministry 

of Foreign Affairs of Georgia and the Ministry of Justice of Georgia shall issue a joint order.

(Paragraphs 11-13 with regard to ensuring the reception of the documentation neces-

sary to issue a Georgian immigration visa to an alien staying in Georgia on legitimate 

grounds, and to extend the validity of the visa, and the placement of a visa in a travel 

document by the Legal Entities under Public Law – the Public Service Hall and the 

Public Service Development Agency, or with regard to exercising the power of the 

Public Service Development Agency under the same paragraph by a municipality 

under a delegation agreement shall become effective as from 13 June 2015)
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2. The circumstances that must be confirmed in order to obtain a Georgian visa, and/

or the documents to be attached to a visa application shall be determined by an ordi-

nance of the Government of Georgia.

3. If required, a visa issuing authority may invite a Georgian visa applicant and/or his/

her representative for an interview.

4. In the cases provided for by the legislation of Georgia, an alien shall be required 

to present an invitation.

5. (deleted).

6. (deleted).

7. The Ministry of Foreign Affairs of Georgia, diplomatic missions and consular offices of 

Georgia abroad shall make the decision regarding the issuance of a short-term Georgian 

visa within 10 calendar days after an appropriate visa application is submitted. A short-

term Georgian electronic visa shall be issued no later than 5 working days after a visa 

application is submitted through a special webpage of the Ministry of Foreign Affairs of 

Georgia – e-VISA PORTAL. The period for making the decision to issue a short-term 

Georgian visa, except when a short-term Georgian electronic visa is issued on the basis 

of a visa application submitted through a special webpage of the Ministry of Foreign Affairs 

of Georgia – e-VISA PORTAL, may be extended by 30 calendar days, if further examina-

tion of an application is required. The period for making the decision to issue a short-term 

Georgian visa, except when a short-term Georgian electronic visa is issued on the basis 

of a visa application submitted through a special webpage of the Ministry of Foreign Af-

fairs of Georgia – e-VISA PORTAL, in cases defined by an ordinance of the Government 

of Georgia, may be shortened to 5 working days or shorter period. The period for issuing 

a short-term electronic visa on the basis of a visa application submitted through a special 

webpage of the Ministry of Foreign Affairs of Georgia – e-VISA PORTAL may be short-

ened to less than 5 days in urgent cases defined also by an ordinance of the Government.

8. The Ministry of Foreign Affairs of Georgia, diplomatic missions and consular offices 

of Georgia abroad shall make the decision to issue a D category (except for D5) long-

term Georgian immigration visa within 30 calendar days after an appropriate visa 

application is submitted. The decision to issue a D5 immigration visa shall be made 

within 10 calendar days after an appropriate visa application is submitted.
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Article 9 - Extending a Georgian visa

1. An alien staying in Georgia is entitled to request an extension of short-term Geor-

gian diplomatic and special visas, and D3 and D5 immigration visas if he/she meets 

conditions for a respective visa issuance. When extending a D5 immigration visa, 

an alien shall be exempt from the obligation to submit a reassessment of the market 

value of the real property.

2. Individuals arriving in Georgia to conduct research at an authorised educational 

institution in Georgia, and individuals arriving in Georgia to study within international 

programmes shall be entitled to an extension of a D3 immigration visa if the grounds 

for the visa extension do not allow for the possibility that these individuals stay in 

Georgia for more than 3 months.

3. The Ministry of Foreign Affairs of Georgia shall make the decision to extend Geor-

gian diplomatic and special visas, and D3 and D5 immigration visas.

4. The reception of the documentation necessary to extend Georgian diplomatic and 

special visas shall be ensured by the Ministry of Foreign Affairs of Georgia.

41. The reception of the documentation necessary to extend D3 and D5 immigration 

visas shall be ensured by the Public Service Hall and the Agency. The power of the 

Agency under this paragraph maybe delegated to a municipality under a delegation 

agreement. (Paragraph 41 with regard to ensuring the reception of the documenta-

tion necessary to issue a Georgian immigration visa to an alien staying in Georgia on 

legitimate grounds, and to extend the validity of the visa, and the placement of a visa 

in a travel document by the Legal Entities under Public Law – the Public Service Hall 

and the Public Service Development Agency, or with regard to exercising the power 

of the Public Service Development Agency under the same paragraph by a munici-

pality under a delegation agreement shall become effective as from 13 June 2015) 

42. For an alien, who has submitted a visa application to extend a Georgian visa under 

paragraph 2 of this article, the period of his/her stay in Georgia during the appropri-

ate administrative procedure shall be deemed excusable, and he/she shall be exempt 

from the obligation to pay a fine as determined under the legislation of Georgia. The 

alien may not be removed from Georgia until the final decision on the extension of the 

Georgian visa is made.
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5. Provisions of Chapters II and III of this Law shall be applicable when reviewing the 

issue of extending a Georgian visa validity period.

Article 10 - Exemption from Georgian visa obligations

1. An alien may be exempted from Georgian visa obligations under the legislation of 

Georgia.

2. An alien who does not need a short-term visa for entry into Georgia shall enter and 

stay in Georgia for a maximum of 90 calendar days in any 180-day period.

3. The list of countries citizens of which can enter Georgia without a visa, and stay in 

Georgia for the period different from that provided for in paragraph 2 of this article, 

namely, for one full year, shall be determined by an ordinance of the Government of 

Georgia.

31. An alien holding a country visa and/or residence permit as determined by an ordi-

nance of the Government of Georgia can enter Georgia without a visa for the period 

and with the conditions provided for by the same ordinance.

4. Aliens holding a Georgian residence permit or a temporary residence permit of a 

refugee or a person with humanitarian status shall enter Georgia without a visa for 

the entire permit validity period.

5. The following individuals do not require a visa for transit movement in Georgia:

a) passengers of an aircraft crossing Georgia without interim landing at a Geor-

gian airport; provided a permit for crossing Georgia’s air space has been ob-

tained in advance;

b) members of a crew of an international airline, railway, or marine transport and 

stopover passengers, provided the passengers have a document evidencing 

the right to enter their country of destination and their period of stay in Geor-

gia does not exceed 10 days. At the same time, passengers may not leave a 

designated transit area at an airport, a railway station or a seaport.
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Article 11 - Grounds for refusing a Georgian visa or entry into Georgia

1. An alien may be refused a Georgian visa or entry into Georgia:

a) if he/she does not have documents necessary for entering Georgia as pro-

vided for by the legislation of Georgia;

b) if he/she has been banned from entering Georgia or has not paid a fine im-

posed for an unlawful stay in Georgia;

c) if he/she has submitted incomplete or false data or documents for obtaining a 

visa or for extending a visa validity period;

d) if he/she does not have health and accident insurance or sufficient funds to 

reside in Georgia and to return to his/her point of origin;

e) if his/her stay in Georgia poses a threat to the state security and/or public 

order of Georgia, or to the protection of the health, rights, and legitimate inter-

ests of citizens of Georgia and other persons residing in Georgia;

f) if his/her stay in Georgia is unacceptable because of foreign policy considera-

tions;

g) if there is a reasonable doubt that he/she will unlawfully stay in Georgia after 

the visa validity expires;

h) if he/she does not provide, or provides false information about his/her identity 

and purpose of travel;

i) in other cases provided for by the legislation of Georgia.

2. An alien shall be refused a visa or entry into Georgia under the procedure estab-

lished by the legislation of Georgia.

21. When a Georgian visa or entry into Georgia is refused on the grounds provided 

for in paragraphs (b), (e) or (f) of this article, there must be a report of an authorised 

body on the inappropriateness of issuance of the Georgian visa.

3. In the cases provided for in paragraph 1(b), (e), and (f) of this article, the report on 

the inappropriateness of issuance of the Georgian visa or entry into Georgia shall not 

be substantiated.



LAW OF GEORGIA

133

4. An alien who, as a result of inspection at a border checkpoint, has been refused 

entry into Georgia shall return to his/her point of origin.

5. In the case provided for in the fourth paragraph of this article if an alien cannot leave a 

border control zone immediately due to legal or factual reasons, he/she shall be placed 

temporarily at the border control zone, under observation, in a specifically designated place.

Article 12 – Inspection at a border checkpoint

1. For entry into Georgia an alien shall undergo inspection at a border checkpoint.

2. An authorised body of the Ministry of Internal Affairs of Georgia shall inspect aliens 

at border checkpoints in accordance with the legislation of Georgia. As a result of the 

inspection, the authorised body shall:

a) grant consent to enter Georgia;

b) deny entry into Georgia and return him/her to the point of origin.

3. Representatives of the armed forces of NATO member states and of the states 

participating in the Partnership for Peace Programme shall be exempt from inspec-

tion at border checkpoints at entry into, transit through, and exit from Georgia while 

performing their official duties, according to the procedures provided for by Article 4 

(5) and (6) of this Law.

Article 13 - Obligations of carrier companies

1. A carrier company shall be obliged to:

a) check an alien’s documents to ascertain whether he/she has a valid visa and 

travel documents required for entry into Georgia under this Law;

b) have aliens present for inspection at border checkpoints immediately upon 

arrival;

c) return aliens who have been denied entry into Georgia to the point of origin.

2. A carrier company shall be obliged to bear the costs of the return transportation of an 

alien and the expenses of his/her stay incurred before his/her return if an alien has been 

denied entry into Georgia because the inspection revealed the absence of the grounds 

and travel documents required by this Law for entering and/or staying in Georgia.
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3. If upon inspection at a border checkpoint an alien has been denied entry into Georgia, 

except for the cases provided for in the second paragraph of this article, the state shall be 

obliged to bear the expenses of stay incurred before the return of an alien, while the carrier 

company shall cover the return transportation when the alien returns to the point of origin.

4. A carrier company that covered the expenses of the return transportation of an 

alien may request the alien to reimburse any expenses the company incurred due the 

alien’s denial of entry into Georgia.

5. If the carrier company fails to fulfil the obligations under this article (except for 

subparagraph (a) of this article), it shall be held liable under the procedure provided 

for by the administrative legislation of Georgia.

Chapter IV

Georgian Residence Permits

Article 14 – Body issuing Georgian residence permits and general conditions 
for issuing a residence permit

1. The Agency shall issue a Georgian residence permit to an alien staying in Georgia 

on legitimate grounds.

2. An alien staying in Georgia on legitimate grounds, and holding any type of resi-

dence permit provided for in Article 15 of this Law may apply to the Agency for an-

other type of residence permit if he/she meets the established requirements for the 

issuance of a respective residence permit.

3. (deleted).

Article 15 - Types of residence permits

The following types of residence permits shall be issued in Georgia:

a) A work residence permit shall be issued, under the legislation of Georgia, for 

carrying out entrepreneurial or labour activity in Georgia; the above permit 

shall also be issued to freelance professionals.
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b) A study residence permit shall be issued for the purpose of study at an author-

ised educational institution in Georgia.

c) A residence permit for the purpose of family reunification shall be issued to 

family members of an alien holding a residence permit.

d) A residence permit of a former citizen of Georgia shall be issued to an alien 

whose citizenship of Georgia has been terminated.

e) A residence permit of a stateless person shall be issued to an individual 

whose status of statelessness has been determined in Georgia.

f) A special residence permit shall be issued to an alien who is reasonably as-

sumed to be a victim of or affected by the crime of trading in persons (human 

trafficking) in the cases provided for by the Law of Georgia on Combating 

Trading in Persons (Human Trafficking); to an alien in respect of whom a 

member of the Government of Georgia submits a written initiative on the is-

suance of a temporary Georgian residence permit; to persons provided for in 

Article 60 of this Law; and to a foreign citizen who has a status of compatriot 

living abroad.

g) A permanent residence permit shall be issued to a spouse, parent, and child 

of a citizen of Georgia. A permanent residence permit shall also be issued to 

an alien who has lived in Georgia for the last 6 years on the basis of a tempo-

rary residence permit. This period shall not include the period of residence in 

Georgia for study or medical treatment, and the period of work at diplomatic 

missions and equivalent missions.

h) An investment residence permit shall be issued to an alien who has made at 

least GEL 300,000 worth of investment in Georgia, in accordance with the 

Law of Georgia on Investment Activity Promotion and Guarantees, and to 

his/her family members. For the purposes of this paragraph, family members 

of an alien shall mean his/her spouse, minor children, and fully dependent 

beneficiaries of support or disabled persons, and fully dependent persons 

recognised as legally incompetent under the procedure established by the 

legislation of a respective country;
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i) A temporary residence permit shall be issued to an alien who has been as-

signed the status of a victim under the Law of Georgia on Elimination of Do-

mestic Violence, Protection and Support of Victims of Domestic Violence.

j) A short-term residence permit shall be issued to an alien who, under the pro-

cedure established by the legislation of Georgia, has the right of ownership of 

real property within the territory of Georgia (other than agricultural land) with 

its market value exceeding USD 35 000 equivalent in laris, and their family 

members. To grant a short-term residence permit, the market value of the real 

property shall be established by a certified assessor of a body accredited by 

the Legal Entity under Public Law – the Georgian Unified National 

Accreditation Body - Georgian Accreditation Centre.

Article 16 - A residence permit validity period

1. A temporary residence permit defined by Article 15(a-f) of this Law may be issued 

to an alien for not more than six years.

2. A residence permit to a stateless person shall be issued for a three-year period. A 

residence permit with the right of permanent residence shall be granted to a stateless 

person whose citizenship of Georgia has been terminated by reason of renunciation 

of the Georgian citizenship, or who has permanently lived in Georgia as of 31 March 

1993, has not been considered a citizen of Georgia and has not been removed from 

permanent registration in Georgia after 31 March 1993.

3. A permanent residence permit in Georgia defined in Article 15(g) and (h) of this 

Law shall be granted with the right of permanent residence.

31. A short-term residence permit provided for in Article 15(j) of this Law may be is-

sued to an alien for one year period. The validity of the permit shall be terminated if 

the alien’s right of ownership of the appropriate real property is terminated.

4. The validity of a temporary residence permit and a short-term residence permit 

shall be extended with the same conditions as those that applied when issuing the 

permits. Furthermore, if an alien maintains the right of ownership of the real property 

which was the basis for issuing a short-term residence permit provided for in Article 
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15(j) of this Law, he/she shall be exempt from the obligation to submit a reassess-

ment of the market value of the real property.

Article 17 – Considering and making a decision on the matter of granting a 
Georgian residence permit

1. To obtain a Georgian residence permit, an alien shall apply to the Agency in per-

son or through an authorised representative.

2. To obtain a Georgian residence permit, an application for a minor shall be submit-

ted by his/her legal representative. An application for a beneficiary of support may 

only be submitted through his/her supporter, unless otherwise determined under court 

decision; and an application for a person recognised as legally incompetent under the 

procedure established by the legislation of a respective country shall be submitted his/

her legal representative, unless otherwise determined by the legislation of this country.

3. An application and accompanying documents for a Georgia residence permit may 

be submitted to the Agency electronically, according to the procedure established by 

the legislation of Georgia.

4. When a special residence permit is issued based on the written initiative of a mem-

ber of the Government of Georgia, grounds specified in Article 18 of this Law shall 

not be verified. Additional documents to be submitted by the interested person and 

the procedure for their submission shall be defined by an ordinance of the Govern-

ment of Georgia.

5. An alien about who is reasonably assumed to a victim of or affected by the crime 

of human trafficking shall be granted a special residence permit (or the validity period 

of his/her permit shall be extended) at the request of an institution providing services 

to victims of human trafficking or a body handling the proceedings.

6. An application and accompanying documents for obtaining a Georgian residence 

permit shall be submitted to the Agency in the official language of Georgia. In the cases 

provided for by the legislation of Georgia, the Agency shall be authorised to accept an 

application in a language other than the official language as well. An alien’s passport 

may be submitted to the Agency without a Georgian translation, provided it contains the 

alien’s personal data in Latin transliteration.
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61. The Agency shall issue a temporary residence permit to an alien who is the victim 

of domestic violence and shall prolong such permit based on application of the institu-

tion providing services to victims of domestic violence or the agency responsible for 

the proceedings.

7. The period for considering an application for obtaining a residence permit and for 

extending its validity period shall not exceed 30 days from the submission of all the 

required documents to the Agency.

8. The Agency shall be obliged to notify an alien electronically of the outcome of 

considering the application, in accordance with the procedure provided for by the 

legislation of Georgia.

9. A decision on the issuance of a residence permit may be appealed under the pro-

cedure provided for by the legislation of Georgia.

10. The issuance of a Georgian residence permit shall be considered and a decision 

shall be made under the procedure established by the Government of Georgia.

Article 18 - Grounds for denying the issuance of Georgian residence permits

1. An alien may be denied a residence permit in Georgia if:

a) there is a decision of an authorised body on the advisability of his/her res-

idence in Georgia with regard to safeguarding state security and/or public 

safety interests.

b) the grounds for which an alien obtained the right to stay in Georgia no longer exist.

c) he/she is engaged in an activity that poses a danger to state security and/or 

public safety of Georgia.

d) he/she has committed a crime against peace and humanity.

e) he/she is wanted for a criminal offence or is convicted of a grave crime com-

mitted within the last five years before submitting the application (if the convic-

tion has not been overturned or spent) or if criminal proceedings have been 

instituted against him/her - until the completion of the criminal proceedings.

f) he/she has such infectious or other diseases, the nature, severity, or duration 

of which may pose a threat to the population of Georgia. The list of such dis-
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eases shall be established by the Ministry of Labour, Health and Social Affairs 

of Georgia.

g) he/she has submitted forged or invalid documents for obtaining a Georgian 

residence permit.

h) he/she has indicated incorrect data in the application or concealed significant 

information about circumstances that are of critical importance for making a 

decision on granting a residency permit in Georgia.

2. The protection of state and/or public security (order) interests specified in subpara-

graphs (a) and (c) of the first paragraph of this article shall include the cases where:

a) the presence of the person in Georgia poses a threat to the relations with 

other states and/or international organisations;

b) there is information indicating a high degree of probability of the person’s con-

nection with:

b.a) the armed forces of the country/organisation with hostile attitude to the 

defence and security of Georgia;

b.b) the intelligence services of another state;

b.c) terrorist and/or extremist organisations;

b.d) the illegal circulation of drugs, arms, weapons of mass destruction or 

their components, human trafficking and/or other criminal organisa-

tions (including transnational criminal organisations).

3. The information on the circumstances specified in paragraph (1)(c) of this article 

shall be presented to the body reviewing the case in such a way as not to prejudice 

the interests of state security and/or public order.

Article 19 - Reapplication for a Georgian residence permit

An alien who has been denied a Georgian residence permit may re-apply for a resi-

dence permit on the same basis after at least one month after the decision on the 

denial of the first application was made.
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Article 20 - Residence card

1. The Agency shall grant a relevant residence card to an alien who has been granted 
a residence permit.

2. An alien shall be obliged to obtain a residence card within one month after obtain-
ing a Georgian residence permit.

3. The following individuals shall be exempt from the obligation to obtain a residency 
card in Georgia:

a) employees of diplomatic missions accredited to Georgia and equivalent rep-
resentation offices, consular officers and family members of the abovemen-
tioned persons, as well as other individuals who enjoy the relevant privileges 
and immunity under an international agreement of Georgia;

b) aliens with diplomatic and service/official passports;

c) representatives of the armed forces of NATO member states and of the states 
participating in the Partnership for Peace Programme, in the cases provided 
for in Article 4(5) and (6) of this Law;

d) aliens, in other cases as provided for by the legislation of Georgia.

4. Aliens that have been detained or are serving sentences of imprisonment shall be 
exempt from the obligation to obtain a Georgian residence permit during the period 
of imprisonment.

Article 21 - Termination of the period of stay in Georgia

1. The period of stay of an alien in Georgia may be terminated if:

a) he/she has submitted forged or invalid documents for obtaining a Georgian 
residence permit or a Georgian visa;

b) he/she performs an activity that poses a threat to the state security of Georgia;

c) he/she terminated or completed studies at an authorised educational institu-
tion in Georgia before the expiration of the period of stay in Georgia, provided 
that he/she obtained the Georgian residence permit on that basis;

d) he/she terminated the activity or relations based on which he/she obtained a 
residency permit in Georgia;
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e) the purpose for which a Georgian visa was issued no longer exists or has not 

been completed;

f) he/she is no longer a custodian or guardian of a citizen of Georgia or is no 

longer under the custody or guardianship of a citizen of Georgia, provided that 

he/she obtained the Georgian residency permit on that basis;

g) he/she entered into a fraudulent marriage in order to obtain a residence permit;

h) he/she has been removed from Georgia;

i) he/she has indicated incorrect data in the application or concealed significant 

information about circumstances that are of critical importance for making a 

decision on granting a Georgian residence permit;

j) a change of citizenship, provided he/she obtained a permanent residence cer-

tificate in Georgia without obtaining a residence permit;

k) he/she has not applied to the Agency for a residence card within six months 

after obtaining a Georgian residence permit.

11. The validity of a D5 immigration visa, and a short-term residence permit shall be 

terminated when the right of ownership of an appropriate real property is terminated.

2. A person shall have his/her period of stay in Georgia terminated if a decision is made 

to terminate his/her status of statelessness or his/her status of compatriot living abroad.

3. The validity of a special residence permit issued on the basis of a written initiative 

of a member of the Government of Georgia shall be terminated on the basis of a writ-

ten request of the relevant member of the Government of Georgia.

4. The decision to terminate the validity of a Georgian visa issued at the state border 

of Georgia shall be made by the Ministry of Foreign Affairs of Georgia. The decision to 

terminate the validity of Georgian visas issued in other cases shall be made by the Min-

istry of Foreign Affairs of Georgia, a diplomatic mission or a consular office of Georgia 

abroad, or by the Ministry of Internal Affairs of Georgia depending on which authority 

becomes aware of the grounds for termination of the validity of a Georgian visa.

5. The Agency shall make a decision on the termination of the validity period of an 

alien’s residency permit in Georgia, in accordance with the procedure provided for by 

the legislation of Georgia.
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6. A Georgian visa and a Georgian residence permit shall become invalid if:

a) a new Georgian visa or Georgian residence permit is issued to an alien, and 

the validity period of the above visa and residence permit comprises the valid-

ity period of a previously issued Georgian visa or Georgian residence permit;

b) an alien for whom a Georgian visa or a Georgian residence permit has been 

issued, has acquired Georgian citizenship.

Chapter V

Procedure for Determining the Status of Stateless Persons and  
the Legal Status of Stateless Persons in Georgia

Article 22 - Procedure for determining the status of stateless persons

1. An individual interested in determining the status of stateless person shall submit 

an application to the Agency.

2. The Agency may invite an applicant for an interview to determine the circumstanc-

es necessary for making a decision.

3. The Agency may request the assistance of diplomatic missions and consular of-

fices of Georgia abroad, and of international organisations, to obtain information nec-

essary for considering a case.

4. The period of stay in Georgia of an individual staying in Georgia without legal 

grounds shall be considered as justified during the process of administrative pro-

ceedings for determining the status of stateless person.

5. The Agency shall issue a temporary identity card to an individual who has submit-

ted an application for determining the status of stateless person. A temporary identity 

card shall be issued for a period of one year. A decision on determining the status of 

stateless person, or on denial to determine such status, shall invalidate a temporary 

identity card.

6. The overall timeframe for making a decision on determining the status of stateless 

person or on denial to determine such status shall not exceed nine months.
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7. The issue of determining the status of stateless person in Georgia shall be consid-

ered and a decision shall be made in accordance with the procedure established by 

the Government of Georgia.

Article 23 - Grounds for refusing to determine the status of stateless persons 
and for termination of statelessness status

1. An applicant may be denied the determination of the status of stateless person in 

Georgia if:

a) it is determined that he/she is a citizen of Georgia or of a foreign state;

b) he/she has submitted, for the determination of the status of stateless person, 

false documents or incorrect information about circumstances significant for 

determining the status;

c) there is a decision of an authorised body on the advisability of his/her residence 

in Georgia with regard to safeguarding state security and/or public safety;

d) he/she cannot be identified;

e) there are circumstances specified in Article 1(2) of the 1954 UN Convention 

Relating to the Status of Stateless Persons applying to him/her.

2. The status of stateless persons in Georgia shall be terminated if:

a) he/she has acquired a citizenship of Georgia or of another country or it has 

been determined that he is a citizen of Georgia or of a foreign state;

b) the grounds specified in subparagraphs(b), (c) or (e) of the first paragraph of 

this article have been revealed;

c) a contracting state to the 1954 UN Convention Relating to the Status of State-

less Persons of has assumed responsibility for him/her in accordance with the 

requirements of that Convention.

3. A decision on terminating the legal status of stateless person in Georgia shall enter 

into force after one month of making the decision. Article 24 - Legal status of persons 

having the status of stateless person in Georgia

A person having the status of stateless person in Georgia shall have the rights and 

obligations laid down in Chapter VI of this Law.
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Chapter VI

Rights and Duties of Aliens

Article 25 - Equality of aliens with citizens of Georgia in rights and duties, guar-
antees of protection of their rights and freedoms

1. Aliens in Georgia shall enjoy equality of treatment with citizens of Georgia in rela-

tion to rights, freedoms and obligations, unless otherwise provided for by the legisla-

tion of Georgia.

2. Aliens in Georgia shall be equal before the law irrespective of origin, social and 

property status, race, nationality, gender, education, language, religion, political, or 

other views, activity, and other circumstances.

3. Georgia shall protect the life, personal inviolability, rights and freedoms of aliens 

in its territory.

4. The exercise of the rights and duties of aliens in Georgia shall not infringe on the 

interests of Georgia, and shall not limit the rights or disregard the legitimate interests 

of citizens of Georgia and other persons residing in Georgia.

Article 26 - Obligation to comply with the legislation of Georgia Aliens in Geor-
gia shall be obliged to comply with the Constitution of Georgia and other nor-
mative acts of Georgia, respect local culture, traditions and customs, and the 
rights and freedoms of citizens of Georgia.

Article 27 - Acquisition of Georgian citizenship 

Aliens may acquire the citizenship of Georgia under the Constitution of Georgia and 

the Organic Law of Georgia on Georgian Citizenship.

Article 28 - Right to investment and business activity

Aliens in Georgia may carry out investment and business activity under the legislation 

of Georgia. In that case they shall have the same rights and duties as the citizens of 

Georgia, unless otherwise provided for by the legislation of Georgia.
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Article 29 - Right to work

Labour activities of aliens shall be governed by the legislation of Georgia.

Article 30 - Right to healthcare

Aliens in Georgia shall be entitled to healthcare under the legislation of Georgia.

Article 31 - Right to social security

1. Aliens permanently residing in Georgia shall enjoy the same rights to assistance, 

pension, and other forms of social security as the citizens of Georgia.

2. Social security benefits of foreign citizens temporarily staying in Georgia shall be 

determined under the legislation of Georgia and international agreements.

Article 32 - Property and non-property rights

1. Aliens in Georgia may own, inherit, or bequeath any property, as well as enjoy non-

property rights under the legislation of Georgia.

2. The rights stipulated in the first paragraph of this article may be limited only by a 

legislative act of Georgia.

Article 33 - Right to education

Aliens residing in Georgia are entitled to education under the legislation of Georgia.

Article 34 - Right to use cultural values

1. Aliens in Georgia shall have the same right to use cultural values as the citizens 

of Georgia.

2. Aliens in Georgia shall be guaranteed the right to use their mother tongue, observe 

their national culture and traditions, provided it is not prejudicial to the state or public 

security of Georgia.

3. Aliens shall be obliged to respect the historical and cultural monuments of Georgia 

and other cultural values.
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Article 35 - Right to participate in political and public associations

1. Aliens in Georgia may not establish or become members of and participate in the 

activities of any political associations in Georgia.

2. Aliens in Georgia shall have the same right to establish public associations, be-

come members of trade unions, scientific, cultural, sports associations, and other 

public organisations as the citizens of Georgia, unless this contradicts the bylaws of 

such organisations and the legislation of Georgia.

Article 36 - Marital and family relations

1. Aliens in Georgia may marry and divorce citizens of Georgia and other individuals 

under the legislation of Georgia.

2. In marital and family relations, aliens in Georgia shall enjoy similar rights and have 

similar duties as citizens of Georgia.

Article 37 - Freedom of speech, opinion, conscience, religion, and belief

Aliens, as well as citizens of Georgia, shall enjoy freedom of speech, opinion, con-

science, religion, and belief. Aliens may not be persecuted on the grounds of speech, 

opinion, religion, or belief, or forced to express their opinions on the above.

Article 38 - Freedom of movement and residence

1. Aliens in Georgia shall have the right to freedom of movement and residence.

2. The rights provided for in the first paragraph of this article may be limited only 

under the law for the purpose of ensuring state and/or public security necessary for 

the existence of a democratic society, health care, prevention of crime, execution of 

justice, or for the protection of the rights and legitimate interests of individuals living 

in Georgia.

Article 39 - Taxation of aliens

Aliens residing in Georgia shall be taxed in the same manner as citizens of Georgia, 

unless otherwise prescribed by the legislation of Georgia.
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Article 40 - Guaranteeing personal rights of aliens

Aliens in Georgia, under the legislation of Georgia shall be guaranteed the inviolabil-

ity of person and residence, privacy of personal and family life, respect of dignity and 

reputation, right to confidentiality of correspondence, and the right of free develop-

ment of personality in economic, social, and cultural fields.

Article 41 - Protecting the rights of aliens

1. Aliens in Georgia, regardless of their legal status, may apply to the courts and 

other state agencies to protect their personal, property, and other rights.

2. In legal proceedings aliens shall have the same procedural rights as citizens of 

Georgia.

3. Aliens may apply to a diplomatic mission or a consular office of the state of their 

citizenship or permanent residence or of the state that is authorised to protect their 

rights and legitimate interests.

4. If so requested by an alien, law enforcement authorities of Georgia shall be obliged 

to immediately notify the relevant diplomatic mission or consular office of the alien’s 

arrest, detention or imprisonment. This paragraph shall not apply to asylum seekers 

or persons having refugee or humanitarian status.

Article 42 - Right to participate in elections and referenda Aliens may not vote 
in elections or be elected to local self-government and to central government 
bodies, or participate in referenda.

Article 43 - Right to assembly and manifestation

Aliens shall have the right to assembly and manifestation under the legislation of 

Georgia.

Article 44 - Military service obligation

Aliens shall not be obliged to serve in the military forces of Georgia.

Article 45 – (Deleted)
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Article 46 - Granting asylum

Aliens in Georgia may seek and obtain asylum under the Constitution of Georgia, 

international agreements, and other normative acts.

Chapter VII

Departure of Aliens from Georgia

Article 47 - General requirements for the departure of aliens from Georgia

1. Aliens may leave Georgia through border checkpoints open for cross-border move-

ment, provided that they have a valid travel document and have or had a permit to 

stay in Georgia, unless otherwise provided for by the legislation of Georgia.

2. When leaving Georgia, aliens shall be inspected at border checkpoints; the inspection 

shall be carried out by an authorised body of the Ministry of Internal Affairs of Georgia (MIA).

3. Aliens shall be obliged to leave Georgia before the expiry of their lawful stay in Georgia.

4. Aliens, whose lawful stay in Georgia has expired, shall be obliged to pay the pen-

alty prescribed by the legislation of Georgia for unlawful stay in Georgia before or 

after leaving the country. The aliens who fail to pay the penalty shall be denied a visa 

and entry into Georgia until they pay the penalty.

5. If aliens leave Georgia within 30 calendar days after a relevant decision has been 

made by an authorised body, they shall not be charged with an administrative penalty, 

provided that:

a) their Georgian citizenship has been terminated;

b) their application for the determination of the status of stateless persons, or for 

the granting of refugee or humanitarian status has been denied;

c) their residence permit has been terminated on the grounds provided in Article 

21(1)(b - d), of this Law;

d) their probation period has expired in case of a conditional sentence, or they 

served a sentence/punishment in case of deprivation of their liberty or admin-

istrative imprisonment.
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Article 48 - Deferring the obligation to leave Georgia

1. Aliens who fail to fulfil the obligation of Article 47(3) of this Law may have their 

obligation to leave Georgia deferred in the following cases:

a) if they have applied to the Agency for a Georgian residence permit or the citi-

zenship of Georgia;

b) if they are sick or pregnant, if according to a doctor’s opinion further travel will 

pose a threat to their health. In that case, their family members and accompa-

nying persons may stay with them;

c) if proceedings are pending in Georgia’s court of general jurisdiction with their 

participation and if their stay in Georgia is essential for protecting their interests;

d) if they are involuntarily staying in Georgia for more than 10 days during their 

transit through Georgia; in that case, the following shall be regarded as invol-

untary stay:

d.a) natural phenomenon impeding the movement of trains, vehicles, ships, 

or airplanes;

d.b) necessary repairs of means of transport or a traffic accident;

d.c) delays in changing means of transport;

d.d) other cases where it is impossible to move from one place to another 

without impediment;

e) on the basis of an application by a competent person of a ministry of Georgia 

or a state sub-agency.

2. The Agency shall decide to defer an alien’s obligation to leave Georgia within three 

days from the submission of the relevant application.

3. Seven calendar days before the expiry of his/her lawful stay in Georgia, an alien 

shall be obliged to apply to the Agency for deferring the obligation to leave Georgia 

on the grounds laid down in paragraph 1(a) of this article.

4. An alien’s obligation to leave Georgia may be deferred on the grounds laid down in 

paragraph 1(a) of this article only once and up to three months.
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5. In special circumstances, upon reasonable request, an alien’s obligation to leave 

Georgia may be deferred once, up to three months, for the same purpose for which 

the permission to stay in Georgia was granted.

6. Application for deferring the obligation to leave Georgia and accompanying docu-

ments shall be submitted to the Agency in the same manner as prescribed for the 

submission of an application for a Georgian residence permit. If a foreign applicant 

is no longer interested in deferring the obligation to leave Georgia, he/she may, at 

any stage of administrative proceedings, apply to the Agency for the termination of 

proceedings. In the process of considering or deciding the issue, communication with 

the foreign applicant shall be carried out in the same manner as prescribed for com-

munication with an interested party at the time of considering/deciding the issuance 

of a Georgian residence permit.

Article 49 - Denying exit to aliens

An alien may not be allowed to leave Georgia:

a) if an alien’s right to leave Georgia has been restricted under a court decision;

b) if an alien has been convicted of a crime, until completion of the sentence or 

release from punishment;

c) in the cases provided for by the legislation of Georgia, when he/she avoids 

fulfilment of duties imposed by a competent administrative body of Georgia, 

until such duty is fulfilled;

d) in other cases stipulated by the legislative acts of Georgia.
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Section III

Personal Data Processing, Liability and Removal  
of Aliens from Georgia

Chapter VIII

General Provisions for the Removal of Aliens from Georgia

Article 50 - Legal grounds for the removal of aliens from Georgia

The basis for removing aliens from Georgia shall be this Law, international agree-

ments of Georgia, the Code of Administrative Offences of Georgia and other relevant 

normative acts.

Chapter IX

The Procedure for Considering and Deciding  
the Removal of Aliens from Georgia

Article 51 – Removing aliens from Georgia

1. An alien may be removed from Georgia:

a) if he/she has illegally entered Georgia;

b) there are no legal grounds for his/her further stay in Georgia;

c) his/her stay in Georgia is contrary to the state security and/or public order;

d) his/her removal is necessary for protecting the health, rights, and legitimate in-

terests of citizens of Georgia and of other individuals lawfully staying in Georgia;

e) he/she repeatedly breaches the legislation of Georgia;

f) he/she has obtained legal grounds for entry or stay in Georgia through forged 

or invalid documents;

g) after he/she completes serving the sentence, if he/she has committed a pre-

meditated crime for which he/she was sentenced to more than one year of 

imprisonment;
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h) before he/she completes serving the sentence, if he/she has been given a 

non-custodial sentence, or before the expiry of the probation period, if he/she 

has been given a conditional sentence.

2. If there is an administrative procedure in progress to determine the status of state-

less person for an alien, paragraph 1(a) and (b) of this article shall not apply to him/

her during the administrative procedure. Furthermore, if an administrative procedure 

is in progress to extend a Georgian visa for an alien, paragraph 1(b) of this article 

shall not apply to him/her during the administrative procedure.

3. Any stateless person may be removed from Georgia only in the circumstances 

prescribed by paragraph 1(c) of this article, as provided for by this Law.

Article 52 - Commencing the proceedings on the removal of aliens from Geor-
gia

1. An authorised body of the MIA shall make a decision regarding the removal of aliens 

from Georgia on the grounds laid down in Article 51(1) (a) and (b) of this Law; the court 

shall make a decision on the removal of aliens on the grounds laid down in Article 51 

(1)(c-h).

2. The basis for commencing proceedings on removal of aliens from Georgia on the 

grounds in Article 51(1) (c)-(h) of this Law shall be a petition filed with the court by an 

authorised body of the MIA.

3. State institutions shall provide an authorised body of the MIA with all available 

information on the grounds for the removal of aliens from Georgia.

4. An authorised body within the MIA of Georgia shall commence proceedings on 

removal of aliens from Georgia if any of the grounds for the alien’s removal under 

Article 51(1)(a,b) of this Law have become known, and if the authorised body has 

substantiating evidence.

Article 53 - Procedure for making decisions on removing aliens from Georgia

1. The court shall make a decision on removing aliens from Georgia as prescribed by 

the legislation of Georgia.
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2. An authorised body of the MIA shall consider the issue of removing an alien from 

Georgia within 10 business days after detecting the grounds for removal and shall 

decide on one of the following in compliance with the legislation of Georgia:

a) removal of an alien from Georgia;

b) refusal to deport an alien from Georgia;

c) deferral of the removal of an alien.

3. The relevant decision-making body shall be obliged to present the alien to be re-

moved a substantiated decision on his/her removal.

4. When making a decision on removing aliens from Georgia, the relevant decision-

making body shall take into account:

a) the duration of an alien’s lawful residence in Georgia, his/her personal, social, 

economic and other ties with Georgia;

b) the principle of family unity, implications for an alien’s family or for individuals 

permanently residing with him/her.

c) an alien’s social, economic and other links with the receiving country.

Article 54 - Leaving Georgia voluntarily under a decision on removal

1. Under a decision on removal, an alien residing in Georgia shall be given a reason-

able period up to 10-30 calendar days prescribed by a competent body authorised to 

consider the matter of removal of aliens; during that period the individual must depart 

from Georgia and the departure expenses shall not be covered by the State Budget 

of Georgia.

2. If an alien unlawfully residing in Georgia leaves the country voluntarily in accord-

ance with the first paragraph of this article, an administrative fine shall be imposed 

on the alien.

3. If an alien is removed from Georgia on any of the grounds set forth in Article 51(1)

(c-h) of this Law, the alien shall provide the court with relevant evidence to confirm 

his/her voluntary departure from the country.
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Article 55 - Deferring the removal of aliens from Georgia

1. An alien’s removal from Georgia may be deferred for up to a 30 days:

a) in case of force-majeure;

b) if his/her physical and mental health has deteriorated;

c) if he/she is a disabled person and is left without supervision;

d) if an alien is pregnant, if under a doctor’s opinion, further travel would endan-

ger the person’s health;

e) if the recipient country delays the provision of documents required for the 

removal of an alien;

f) if there is a danger that a minor may be left without supervision and/or his/her 

education may be interrupted.

2. If the relevant circumstance under the first paragraph of this article remains un-

changed, a person’s removal from Georgia may be deferred only once, for a period 

of 30 days.

3. The decision on deferring the removal of aliens from Georgia shall be made by the 

relevant body authorised to decide on the removal of aliens from Georgia.

4. An alien’s removal from Georgia shall not be deferred in the circumstances provid-

ed for in paragraph (1)( e) of this article if the receiving State recognises the standard 

travel document of Georgia that is used for the removal.

Article 56 - Appealing the decision on aliens’ removal from Georgia

The decision on removing aliens from Georgia may be appealed in the manner pre-

scribed by the legislation of Georgia within 10 days after the alien has been notified 

of the decision on removal.
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Chapter X

Executing the Decision on Removal of Aliens from Georgia

Article 57 - Time frames for executing decisions on removal

1. If an alien does not leave the territory of Georgia within the time frame defined by 

an authorised body under Article 54(1) of this Law, the decision on removing the alien 

from Georgia shall be subject to compulsory execution.

2. The decision on removing an alien from Georgia shall be executed within 10 cal-

endar days after expiry of the term for voluntary departure from the country on the 

grounds for removal set forth in Article 51(1)(a) and (b). The decision on removing an 

alien from Georgia shall be executed immediately after expiry of the term of voluntary 

departure on any of the grounds for removal set forth in Article 51(1)(c-h).

3. If an authorised body fails to execute the decision on removing an alien from Geor-

gia due to the fact that the person to be removed is in hiding, the time frame defined 

in the second paragraph of this article shall be suspended until these grounds are 

eliminated.

Article 58 – The agency authorised to execute decisions on removal

1. The decision on removing an alien from Georgia shall be executed by an author-

ised body of the MIA in the manner prescribed by the Government decree.

2. State agencies shall be obliged to facilitate the execution of the decision on re-

moval of an alien from Georgia within their competence.

3. The decision on removing an alien from Georgia shall be forwarded to the Ministry 

of Justice and the Ministry of Foreign Affairs of Georgia within twenty-four hours.

Article 59 - Countries to which aliens may be removed

1. Aliens may be removed to:

a) the country of citizenship or the country where they have the right of lawful resi-

dence;

b) the country from which the alien entered Georgia;
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c) any country with whom Georgia has signed a readmission or other relevant 

bilateral agreement;

d) any country giving its consent to accept the alien.

2. Aliens shall not be removed to a country:

a) where he/she is persecuted for political opinions or for activities not regarded 

as a crime under the legislation of Georgia;

b) where he/she is persecuted for protecting peace and human rights, for engag-

ing in progressive social, political, scientific, and  creative activities;

c) where his/her life or health is threatened.

Article 60 – Right of temporary stay in Georgia

1. An alien who cannot be removed from Georgia under the second paragraph of this 

article shall be granted the right of temporary stay in Georgia.

2. The right of temporary stay shall be granted to aliens if there are one of the follow-

ing circumstances impedes removal:

a) a person cannot be removed under the circumstances provided for in Article 

59(2) of this Law;

b) the grounds specified in Article 55(1) of this Law have not been eliminated 

after the term set out in the second paragraph of that article expires;

c) a person cannot be identified;

d) no state agrees to accept an alien subject to removal.

3. The right of temporary stay in Georgia specified in the first and second paragraphs 

of this article – a temporary identity card – shall be issued by the Agency on the basis 

of an application of the MIA.

4. If the grounds specified in the second paragraph of this article are eliminated, the 

Agency shall revoke the temporary identity card on the basis of an application of the MIA.

5. The temporary identity card shall be issued for one year. If the period of temporary 

stay in Georgia is extended, the Agency shall issue another temporary identity card 

for the same period on the basis of an application of the MIA.
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6. An authorised body of MIA shall make decisions on granting the right of temporary 

stay to aliens in Georgia and on extending the period of such stay. Aliens may apply 

to the Agency for a special residence permit after five years of receiving a temporary 

identity card.

7. Aliens who have received temporary identity card shall enjoy the rights and free-

doms provided for in Articles 25, 29, 30, 33, 37 and 41 of this Law. They shall also 

have non-property rights under the legislation of Georgia.

Article 61 - Prohibition of removal

1. The following individuals may not be removed from Georgia:

a) an alien under custody or guardianship of a citizen of Georgia;

b) an alien reasonably assumed to be a victim of, or affected by, the crime of 

trafficking, – during the period of reflection prescribed by the Law of Georgia 

on Combating Human Trafficking;

b1) an alien who is the victim of domestic violence - until the relevant proceedings 

are ended and/or during the period of staying at a place for temporary accom-

modation of domestic violence victims (shelters) under the Law of Georgia 

on Elimination of Domestic Violence, Protection and Support of Victims of 

Domestic Violence;

c) an alien who has been given a conditional sentence or a non-custodial sen-

tence, except where there is a court decision on removal;

d) other persons as prescribed by the legislation of Georgia.

2. Individuals referred to in the first paragraph of this article may be removed only if 

they are a danger to state security and public order of Georgia.

Article 62 - Funding the execution of a decision on removing aliens from Georgia

1. All costs related to removal shall be borne by the alien concerned, or by a person 

having invited the alien.

2. Costs related to removal shall be covered partly or fully by Georgia if the costs 

cannot be covered under the first paragraph of this article.
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Article 63 - Banning re-entry into Georgia of aliens removed from Georgia

1. Aliens removed from Georgia may not re-enter Georgia for a period of two to five 

years. The period shall be defined by the body authorised to make decisions on the 

removal of aliens from Georgia.

2. The ban on re-entry into Georgia shall not apply to the aliens voluntarily depart-

ing from Georgia under Article 54 of this Law. This procedure shall not apply to the 

removal of aliens from Georgia on any of the grounds specified in Article 51(1)(c-h).

3. Aliens removed from Georgia shall be obliged to pay the fine for violating the rules 

of lawful stay in Georgia either before or after leaving the country.

Chapter XI

Detention of Aliens and Their Placement in Temporary  
Accommodation Centres with the Purpose of Removal from Georgia

Article 64 - Grounds for detention of aliens and their placement in  
temporary accommodation centres with the purpose of removal from Georgia

1. Aliens may be detained and placed in temporary holding facilities or temporary ac-

commodation centres for the purpose of their removal. Aliens placed in a temporary 

holding facility shall be transferred to a temporary accommodation centre after the 

decision provided for in the legislation of Georgia has been adopted.

2. An alien unlawfully staying in Georgia may be detained and/or transferred to a 

temporary accommodation centre:

a) if the alien cannot be identified;

b) if there is a threat that the alien may go into hiding;

c) if the alien failed to fulfil the obligations prescribed by alternative means to 

detention determined by the judge;

d) if the alien prejudices the national security and/or public order of Georgia;

e) if the alien endangers his/her own life and health;
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f) to ensure the enforcement of a decision on removal from Georgia;

g) to ensure bringing the alien before the court.

3. Within not later than 48 hours after detention, an alien shall be brought before the 

court for making a decision on his/her transfer to a temporary accommodation centre. 

Unless the court makes the decision, within the next 24 hours, on placing the alien in 

a temporary accommodation centre, he/she shall immediately be released.

4. If there is one of the grounds set forth in the third paragraph of this article, a de-

tained alien may be placed in the temporary accommodation centre either before or 

after the decision on his/her removal from Georgia is made.

5. A detained alien may be placed at the temporary accommodation centre for up to 

three months. After expiry of that term, the person shall leave the temporary accom-

modation centre.

6. Minors left without supervision or a family may be placed at a temporary accom-

modation centre only in extreme cases and for as short a period of time as possible, 

bearing their best interests in mind.

7. Upon detention, an alien shall be informed in the language and in the manner he/

she understands of:

a) the grounds for detention

b) the right to attorney

c) the right to notify any desired person/close relative of his/her detention

d) the right to apply to a diplomatic mission/consular office

e) the right to request medical examination

f) the right to appeal his/her detention.

8. A detained alien must be allowed to immediately notify the desired/close person 

of his/her detention, if necessary, by using the resource of an authorised body. If a 

detained alien is a minor or is helpless, the obligation to give notice of his/her deten-

tion shall rest with an authorised body. The legal representative of a minor alien and/
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or an authorised body shall be notified of his/her detention. The MFA of Georgia and 

the consular office of the relevant state shall immediately be notified of the detention 

of an alien.

9. The MIA shall prescribe the procedure for detaining and transferring aliens to a 

temporary accommodation centre.

Article 65 - Alternative measures to the placement of aliens at a temporary ac-
commodation centre

1. The court may decide to impose alternative measures to the placement of aliens at 

a temporary accommodation centre.

2. Alternative measures to accommodation at a temporary accommodation centre 

may be:

a) regular reporting to (appearing before) a relevant territorial department of the 

police, not more than twice a week;

b) a citizen of Georgia connected to the alien and acting as surety for the alien, 

or a bank guarantee of at least GEL 1,000 or a certificate of regular income;

c) a maximum bail of GEL 2,000.

3. The term for an alternative measure to accommodation at a temporary accom-

modation centre shall not exceed three months. The term for the alternative measure 

shall be determined by the court.

Article 66 – Placement conditions for detained aliens

1. A detained alien shall be placed at a temporary accommodation centre under the 

MIA of Georgia.

2. The temporary accommodation centre shall ensure:

a) prohibition of discriminatory, degrading, and humiliating treatment of aliens;

b) aliens are treated with consideration of their gender, age, and cultural specifi-

cities;
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c) if a family is placed at a temporary accommodation centre, respect for the 

principle of family unity;

d) protection of the rights of minors;

e) placement of women and men separately.

Chapter XII

Personal Data Processing

Article 67 - Processing personal data of aliens

1. Personal data of aliens shall be processed under the legislation of Georgia.

2. The rules, time frames, and conditions for the prompt exchange and use of aliens’ 

personal data and information contained in the data shall be established by the Law 

of Georgia on Personal Data Protection and in Chapter IV of the Law of Georgia on 

International Law Enforcement Cooperation.

Chapter XIII

Liability of Aliens

Article 68 - Liability for violating the legislation of Georgia

Aliens shall be subjected to criminal, civil, or administrative liability for violating the 

legislation of Georgia.

Article 69 - Liability for violating this Law

The violation of the provisions of this Law shall give rise to liability under the legisla-

tion of Georgia.
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Chapter XIV

Georgian Visa and Georgian Residence Permit Fees and Charges

Article 70 - Georgian Visa and Georgian residence permit fees and charges

1. An alien shall pay a consular fee for the issuance of a Georgian visa according to 

the Law of Georgia on Consular Fees. An alien shall pay a state duty for the issuance 

of a short-term ordinary visa at a border checkpoint, and for the issuance of a Geor-

gian visa and the extension of its validity by the Ministry of Foreign Affairs of Georgia 

according to the Law of Georgia on State Dues.

2. An alien shall pay the service fee in the amount and under the procedure deter-

mined by an ordinance of the Government of Georgia:

a) in cases provided for in Article 8(11-12) and Article 9(41) of this Law, when the 

reception of the documentation necessary to issue a Georgian immigration visa to 

an alien staying in Georgia on legitimate grounds, and to extend the validity of D3 

and D5 immigration visas, and the placement of a visa in a travel document or the 

electronic issuance of a Georgian visa is ensured by the Public Service Hall and the 

Agency, or if the power of the Agency under this paragraph is exercised by a munici-

pality under a delegation agreement;

b) for considering and making decision on the issue of obtaining a residence permit.

Section IV

Transitional and Final Provisions

Chapter XV

Transitional and Final Provisions

Article 71 – Measures related to the enactment of this Law

1. The government of Georgia, within three months of the enactment of this Law, 

shall ensure:
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a) approval of the procedures for issuing a Georgian visa, its extension and ter-

mination

b) approval of the list of the countries whose citizens may enter Georgia without 

a visa

c) approval of the procedures for considering and deciding on the issuance of 

residence permit of Georgia

d) approval of the procedures for removing aliens from Georgia

e) approval of the procedures for determining the status of stateless persons in 

Georgia

f) conformity of appropriate subordinate acts with this Law.

2. The Ministry of Justice of Georgia shall approve the form and issuance procedures 

of temporary identity card.

3. The MIA shall approve the procedure for detaining and placing aliens in a tempo-

rary accommodation centre.

4. The relevant government institutions shall ensure the conformity of relevant legal 

acts with this Law.

Article 72 – Transitional provisions

1. The provisions of Chapter III of this Law shall not apply to aliens who crossed the 

state border of Georgia before this Law entered into force up to the time when they 

leave the territory of Georgia, but not later than until 1 July 2015.

2. Persons with the status of stateless person in Georgia who acquired the status 

before enactment of this Law under the legislation of Georgia on the legal status of 

aliens without relevant procedure and whose residence cards have expired, shall be 

obliged to apply to the Agency for new residence cards before 1 September 2015. In 

case of the failure to fulfil this obligation within the specified time frame the stateless 

status of these persons shall be terminated.

3. When applying for an appropriate residence permit in Georgia, an alien, who had 

been issued a Georgian residence permit before the entry into force of this para-
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graph, or an alien, who entered Georgia after 17 March 2014 and was staying in 

Georgia at the time of entry into force of this paragraph, shall be exempted, until 1 

July 2015, from the requirement of Article 14(2) of this Law and from the obligation to 

submit a document evidencing his/her lawful stay in Georgia. In that case, an alien 

shall not be subject to removal from Georgia until the final decision on the issuance 

of a residence permit has been made.

4. If an alien obtains a Georgian residence permit according to the third paragraph of 

this article after his/her lawful stay in Georgia expires, the period of his/her unlawful 

stay in Georgia shall be deemed valid and he/she shall be exempted from the penalty 

prescribed by the legislation of Georgia.

5. An alien, who entered Georgia before 17 March 2014 and was staying in Georgia 

at the time when this paragraph entered into force, may obtain a Georgian immigra-

tion visa after his/her lawful stay in Georgia expires, until 1 July 2015, according to 

Article 6(11) of this Law, except when he/she was refused a Georgian residence per-

mit. If an alien obtains an immigration visa under this paragraph, the period of his/her 

unlawful stay in Georgia shall be deemed valid and he/she shall be exempted from 

the penalty prescribed by the legislation of Georgia. An alien shall not be subject to 

removal from Georgia until the final decision on the issuance of an immigration visa 

has been made.

Article 73 - Normative acts declared null and void

The following shall be declared void immediately upon the enactment of the legal acts 

specified in Article 71(1) of this Law:

a) Law of Georgia on Legal Status of Aliens and Stateless Persons of 27 Decem-

ber 2005 (Legislative Herald of Georgia, No 3, 16.1.2006, Art. 16)

b) Decree No 400 of 28 June 2006 of the President of Georgia on the Approval 

of the Statute on the Procedure for Consideration and Resolution of Issues 

Related to Granting Residence Permits in Georgia

c) Decree No 401 of 28 June 2006 of the President of Georgia on the Approval 

of the Statute on the Procedure for the Removal of Aliens from Georgia
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d) Decree No 399 of 28 June 2006 of the President of Georgia on the Approval 

of the Statute on the Procedure for the Issuance, Extension, and Termination 

of Visas

e) Decree No 515 of 27 June 2012 of the President of Georgia on the Approval 

of the Procedure for determining the Status of Stateless Persons

Article 74 - Enactment

1. This Law shall enter into force on 1 January 2014.

President of Georgia                 Giorgi Margvelashvili

Kutaisi

5 March 2014

N2045-IIs
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Предисловие

Migration - латинское слово, которое означает перемещение насе-
ления внутри страны или между странами с целью изменения места 
жительства. Причинами, вызвавшими  миграцию, могут быть как рели-
гиозные, социально-культурные, природно-экологические обстоятель-
ства, так и улучшение условий проживания, лучшие экономические 
перспективы и политическая безопасность. Массовая миграция суще-
ственно  изменяет  демографическую, социальную, расовую и этниче-
скую структуру населения. Международная миграция стала массовым 
явлением, так как право на миграцию и свободное передвижение явля-
ется западной либерально-демократической ценностью и важнейшим 
элементом прав человека. Миграция является глобальным явлением и 
вызовом современности, которая влияет на социально-экономическое 
развитие страны, её безопасность и стабильность. С учётом геополи-
тического положения Грузии, управление  миграционными процессами 
является одним из приоритетов страны. Исходя из фундаментальных 
реформ, осуществлённых в последнее время, Грузия стала привлека-
тельной страной для граждан отдельных стран как для легальной, так 
и для нелегальной миграции. Для Грузии является важной поддержка 
легальной миграции, развитие туризма и популяризация страны, хотя 
этим процессам всегда сопутствует нелегальная сторона, которая в ко-
нечном итоге приводит к негативным последствиям для страны. Цель 
правительства Грузии– направить все связанные с миграцией процес-
сы с учётом интересов граждан Грузии и международного сообщества. 
Этому процессу необходимо уделять особое внимание для того,чтобы 
он стал полезным фактором для социального и экономического раз-
вития и в то же время были предотвращены негативные последствия 
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неконтролируемой миграции. Для достижения этой цели государство 
предприняло действенные шаги, в том числе с помощью внедрения 
современной инфраструктуры было осуществлено улучшение эффек-
тивного управления границей, были введены защищённые документы, 
удостоверяющие личность, и проездные документы (паспорт биоме-
трического типа и защищённое электронное удостоверение нового по-
коления), была разработана и внедрена гибкая система борьбы против 
торговли людьми/треффикинга. 1 сентября 2014 года вступила в силу 
новая редакция Закона Грузии «О правовом положении иностранцев и 
лиц без гражданства», в которую вошли правовые механизмы въезда 
иностранца в Грузию, его пребывания в Грузии, проезда транзитом, 
выезда из Грузии,задержки иностранца, его помещения в Центр вре-
менного размещения и выдворения из Грузии; в системе Министерства 
внутренних дел было создано подразделение, ответственное за борь-
бу против незаконной миграции в стране (Департамент миграции), ко-
торое правомочно выявлять иностранцев, находящихся в Грузии без 
правового основания, и с соблюдением законодательства Грузии и 
всеобще признанных принципов международного права осуществлять 
соответствующие мероприятия. Важно отметить, что с целью эффек-
тивного управления миграционных процессов и планирования пра-
вильной единой политики в Грузии была создана Правительственная  
комиссия по вопросам миграции, в которой объединились ведомства, 
ответственные за вопросы миграции в Грузии: Министерство юстиции 
Грузии, Министерство внутренних дел Грузии, Государственная служ-
ба безопасности Грузии, Министерство иностранных дел Грузии, Ми-
нистерство финансов Грузии, Министерство труда, здравоохранения и 
социальной защиты Грузии, Министерство образования и науки Грузии, 
Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, Министерство 
по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий 
лиц, беженцев и расселению, Министерство регионального развития 
и инфраструктуры Грузии, Аппарат государственного министра Грузии 
по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Аппарат 
государственного министра Грузии по вопросам диаспоры. Указанная 



СПРАВОЧНИК ПО НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

168

Комиссия сыграла важную роль в стране с точки зрения определения 
миграционной политики, и именно в рамках Комиссии была разработа-
на стратегия миграции на 2013-2015 и 2016-2020 годы.

Правильное определение миграционной политики и эффективное 
управление миграционными процессами для либерализации визового 
режима и в дальнейшем  для более глубокой интеграции в Евросоюз, 
является одним из самых важных вопросов, стоящих перед Грузией. 
События, вызванные происходящими в мире военными действиями и 
терроризмом, а также экономическо-социальный фон сопровождаются 
волной миграционных потоков, которая в первую очередь сосредоточи-
вается в ведущих странах Евросоюза. Соответственно, в 21 веке для 
развитых и экономически привлекательных стран очень высока опас-
ность незаконной миграции. На этом фоне власти принимают все меры 
для защиты интересов Грузии и её стран-партнёров, и предупреждения 
нелегальной миграции. Правильная политика, проводимая Грузией, 
поддержка легальной миграции, повышение сознания общественности 
в сфере миграции и деятельность, осуществляемая против незаконной 
миграции позволит обеспечить управление миграционными процесса-
ми на территории Грузии и тем самым сделать еще один важный шаг на 
пути к интеграции в  Евросоюз.
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Описание

Для иностранных граждан, в большинстве случаев, незнакомы су-
ществующие в Грузии иммиграционные правила и регуляции въезда 
иностранца в Грузию, его пребывания в Грузии, проезда транзитом и 
выезда из Грузии. Часты случаи, когда иностранец не владеет точной 
информацией о законодательстве, существующего в сфере миграции 
и, исходя из этого, полагает, что сможет использовать территорию Гру-
зии в качестве транзита для того, чтобы попасть в передовые страны 
Центральной Европы, или осуществить незаконное проживание, заня-
тость и другие цели в стране.

Первейшим принципом миграционной политики Грузии является пре-
венция незаконной миграции. Нелегальная миграция является пре-
ступлением, совершённым на территории Грузии, а законодательство 
Грузии и деятельность полиции, в большинстве случаев, основывает-
ся на превентивных механизмах, которые являются наиболее эффек-
тивным методом для выполнения задач, стоящих перед государством. 
Цель представленного документа – повышение сознания приезжающих 
в Грузию и находящихся в Грузии иностранцев в отношении миграци-
онных правил. Задача справочника – превенция незаконной миграции в 
стране. Иностранец, который приезжает в Грузию или находится в Гру-
зии, должен усвоить, что Грузия является демократическим государ-
ством, и Конституция страны четко определяет обязательность соблю-
дения общепризнанных основных и фундаментальных прав и свобод 
иностранцев. В частности: право на свободный выбор места житель-
ства, свободу слова, неприкосновенность чести и достоинства, недопу-
стимость дискриминации независимо от расы, цвета кожи, языка, пола, 
религии, политических или иных убеждений, национальной, этнической 
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или социальной принадлежности, происхождения, имущественного и 
должностного положения. Кроме того, законодательство устанавлива-
ет строгие регуляции в отношении лиц, которые незаконно вошли на 
территорию Грузии, или больше не имеют правового основания нахо-
диться в Грузии, создают угрозу общественному порядку и системати-
чески нарушают законодательство Грузии.

Представленный справочник будет способствовать превенции нару-
шений и повышения сознания иностранца, что он приезжает или на-
ходится в стране, где, с одной стороны, будут защищены его права, а 
с другой стороны, крепкое и эффективное законодательство и наличие 
исполняющих его органов не позволят иностранцу въехать и находить-
ся на территории Грузии без правовых оснований.
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Разъяснение терминов

Иностранцы – лица, не являющиеся гражданами Грузии и лицами без 
гражданства, имеющими статус в Грузии;

Лица без гражданства – лица, которых ни одно государство в соответ-
ствии с собственным законодательством не признает своими гражданами;

Виза – условное разрешение установленной формы, выдаваемое пу-
тем проставления в проездном документе бланка визы или в электрон-
ной форме (электронная виза) и в случае отсутствия основания для 
отказа иностранцам во въезде в Грузию или факта прекращения срока 
их пребывания в Грузии подтверждающее право иностранцев на въезд 
в Грузию или (и) пребывание в Грузии или транзитный проезд через 
территорию Грузии;

Срок действия визы – период, в течение которого иностранцы вправе 
въезжать в Грузию или (и) находиться в Грузии;

Приглашение – официальный документ с письменным ходатайством 
граждан Грузии, лиц, имеющих разрешение на проживание в Грузии, 
зарегистрированных в Грузии юридических лиц, министерств Грузии, 
аппаратов государственных министров Грузии, аккредитованных в 
Грузии дипломатических представительств, консульских учреждений, 
международных организаций, подтверждающий цели прибытия ино-
странцев в Грузию; 

Проездной документ – паспорт или заменяющий его другой проезд-
ной документ, а также признанный законодательством Грузии или на 
основании международного договора Грузии документ, удостоверяю-
щий личность, пригодный для проезда;
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Инспектирование в погранично-пропускных пунктах – осущест-
вление погранично-миграционного контроля при въезде иностранцев в 
Грузию и их выезде из Грузии;

Члены семьи – супруги, дети, родители иностранцев или лиц без граж-
данства, имеющих статус в Грузии, а также несовершеннолетние, под-
держиваемые лица или нетрудоспособные лица, находящиеся под опе-
кой и попечительством или (и) на полном иждивении иностранцев или 
лиц без гражданства, имеющих статус в Грузии; 

Родственники – супруги, дети, родители, сестры, братья, дедушки, ба-
бушки, внуки иностранцев или лиц без гражданства, имеющих статус в 
Грузии;

Пограничный пропускной пункт – отпущенное под международ-
ное сообщение шоссе или отрезок дороги, часть территории желез-
нодорожного вокзала, порта, причала, аэропорта (аэродрома), где 
осуществляется пограничный контроль, связанный с пересечением 
Государственной границы Грузии, и иной контроль, определенный за-
конодательством Грузии;

Пограничная зона – полоса суши шириной не более 5 километров от 
линии Государственной границы Грузии или береговой полосы вглубь 
территории Грузии, а также часть территории международного аэро-
порта (аэродрома), железнодорожного вокзала, морского порта, где 
осуществляется пограничный контроль, связанный с пересечением Го-
сударственной границы Грузии;

Лица свободной профессии – лица определенных профессий, осущест-
вляющие профессиональную деятельность в пользу интересов лиц или 
общественных интересов, самостоятельно, под личную ответственность;

Трудовая деятельность – любая деятельность, за которую лица полу-
чают вознаграждение;

Транзитный проезд – пересечение территории Грузии с целью въезда 
в третье государство;
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Компания, осуществляющая перевозки – юридическое лицо, работа-
ющее в транспортной сфере, занимающееся пассажирскими перевоз-
ками в Грузию и из Грузии;

Срок пребывания в Грузии – указанный в визе Грузии или в разре-
шении на проживание в Грузии, а также определенный законодатель-
ством Грузии срок, в течение которого иностранцы вправе находиться 
в Грузии. Срок пребывания в Грузии исчисляется со дня пересечения 
иностранцем Государственной границы Грузии впервые;

Лица, ищущие убежище, лица со статусом беженца или гуманитар-
ным статусом – лица, определенные Законом Грузии «О статусе бе-
женца и гуманитарном статусе»;

Временное идентификационное свидетельство – документ, удосто-
веряющий личность, выдаваемый лицам, ищущим убежище, лицам – 
соискателям статуса лица без гражданства в Грузии, а также лицам, 
предусмотренным статьей 60 настоящего Закона. В случаях, опреде-
ленных, и в порядке, установленном приказом Министра юстиции Гру-
зии, временное идентификационное свидетельство может выдаваться 
также лицам, выдача которым других документов, удостоверяющих 
личность, законодательством Грузии не предусматривается;

Выдворение – действие уполномоченного органа государства, целью 
которого является при наличии определенного настоящим Законом 
основания обеспечение оставления Грузии иностранцами или лицами 
без гражданства, имеющими в Грузии статус, против их желания.

Коммерческий посредник – юридическое лицо, которому доверено 
осуществление отдельных действий, необходимых для выдачи визы 
Грузии за рубежом.

Торговля людьми – треффикинг это вербовка, перевозка ,передача 
людей укрывательством или получением путём угрозы силой ,или её 
применением, или другими формами принуждения; похищения, мошен-
ничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положе-
ния, либо путём подкупа, в виде платежей или выгод  для получения 
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согласия лица, контролирующего другое лицо в целях эксплуатации 
этого последнего.

Рабство – это состояние человека, в отношении которого осуществ-
ляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственно-
сти. Основным характеризующим элементом рабства является осу-
ществление владения или контроля над чей-то жизнью. Принуждение 
и ограничение передвижения а также отсутствие возможности уйти или 
поменять работодателя (напр: система традиционного рабского труда 
подневольный труд, крепостное состояние, принудительный труд и раб-
ство для обрядовых и религиозных целей). 
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Вопросник

1. Какие меры будут приняты в отношении меня в случае, если я 
незаконно пересеку государственную границу?

Пересечение государственной границы осуществляется посредст-
вом погранично-пропускных пунктов, установленных/выделенных 
для этого. Ваш въезд на территорию Грузии любым другим путём 
является незаконным пересечением границы Грузии.

Недопустим ваш въезд на территорию Грузии из оккупированных 
территорий Грузии, в частности, из территорий Абхазской 
Автономной Республики и Цхинвальского региона (территория 
бывшего Южно-осетинского автономного округа).

Незаконное пересечение государственной границы Грузии, 
неза конная перевозка мигранта и создание для него условий 
(содействие) для незаконного пребывания в Грузии с нарушением 
закона Грузии «Об оккупированных территориях» – является 
преступлением, предусмотренным Уголовным Кодексом, и за 
осуществление такого действия вы будете привлечены к уголовной 
ответственности.

2. Кто имеет право остановить меня и проверить мои документы с 
целью установления законного основания пребывания в стране?

Сотрудники Департамента патрульной полиции, Департамента 
Центральной криминальной полиции, и местной, и региональ-
ной по лиции Министерства внутренних дел имеют право с 
целью ва шей идентификации и установления оснований вашего 
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пребывания в стране остановить вас и требовать предъявления 
документов, удостоверяющих личность.

Вы обязаны сотрудничать с указанными органами, предъявить 
документ, удостоверяющий вашу личность или/и указать его 
местонахождение для того, чтобы идентифицировать вас и 
установить основания вашего пребывания в стране.

3. В каком случае я буду считаться нелегалом в стране?

Ваше пребывание в Грузии является незаконным с того момента, 
когда у вас больше нет правового основания находиться в Грузии, 
в частности:

- в случае аннулирования или истечения срока визы Грузии;

- в случае аннулирования или истечения срока вида на 
жительство;

- в случае прекращения статуса беженца или лица, имеющего 
гуманитарный статус в Грузии;

- в случае аннулирования или истечения срока временного 
идентификационного удостоверения.

4. Будет ли наложена на меня административная ответственность за 
незаконное пребывание в стране? 

В случае незаконного пребывания в Грузии на вас будет наложен 
штраф, предусмотренный Кодексом об административных 
правонарушениях Грузии, в размере 180 лари, если со дня 
истечения основания вашего законного пребывания прошёл срок 
до 3-х месяцев, а если более 3-х месяцев, то на вас будет наложен 
штраф в размере 360 лари.

5. Что может стать причиной моего выдворения из страны?

Вы будете выдворены из Грузии, если:



ВОПРОСНИК

177

- вы въехали в Грузию без законных оснований (например: 
если вы въехали на территорию Грузии в обход погранично-
пропускного пункта. Указанное действие является уголов-
ным преступлением, соответственно, выдворение будет 
осущест влено после отбытия тюремного наказания);

- для вашего пребывания в Грузии больше нет законного ос-
нования (истёк срок действия визы или вида на жительство 
и т. д.);

- ваше присутствие в Грузии противоречит государственной 
безопасности Грузии или/и общественному порядку;

- ваше выдворение из Грузии необходимо для защиты здо-
ровья, прав и законных интересов граждан Грузии и других 
лиц, находящихся в Грузии на законном основании;

Например: если вы своим действием наносите ущерб здоровью другого 
лица, что может быть выражено также в физическом оскорблении. 
Указанное действие может стать основанием для вашего выдворения из 
Грузии в случае, если не содержит признаков уголовного преступления.

- вы систематически нарушаете законодательство Грузии 
(подразумевается грубое нарушение законодательства Грузии, 
в частности: совершение дважды или более раз  преступления, 
предусмотренного Уголовным Кодексом, или правонарушения, 
предусмотренные Кодексом об административных правона-
рушениях, каковыми являются невыполнение законного требо-
вания  полицейского, мелкое хулиганство и др.);

- вы добыли законное основание въезда в Грузию или 
пребывания в Грузии представлением поддельного или не 
имеющего юридическую силу документа (указанное действие 
является уголовным преступлением. Соответственно, выд-
во рение будет осуществлено после отбытия тюремного 
наказания);
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- за намеренно совершенное преступление на территории 
Грузии суд приговорил вас к лишению свободы на срок более 
1-го года (выдворение будет осуществлено после отбытия 
наказания);

- вам на территории Грузии определено нетюремное наказание 
(выдворение будет осуществлено до отбытия наказания);

Например: если вы совершили преступление, предусмотренное 
Уголовным Кодексом Грузии, и судья в качестве меры наказания 
применил общественно полезный труд, выполнение которого поручено 
вам на определенный срок, то до истечения этого срока может быть 
осуществлено ваше выдворение.

- вам назначено условное наказание (выдворение будет 
осуществлено до истечения испытательного срока).

Например: если вы совершили преступление, предусмотренное 
Уголовным Кодексом Грузии, и судья в качестве меры наказания 
применил условное наказание, которое подразумевает регулярную явку 
в орган полиции на определённый срок, то до истечения этого срока 
может быть осуществлено ваше выдворение из Грузии.

6. В случае моего пребывания без законного основания, где будет 
осуществлено моё размещение до убытия из страны?

- если вы находитесь на территории Грузии без законного 
основания и существует основание для вашего задержания, то 
правомочным органом будет осуществлено ваше задержание 
и перевод в Центр временного размещения Департамента 
миграции Министерства внутренних дел Грузии, общий 
срок вашего задержания не должен превышать 72-х часов, а 
помещение в Центр временного размещения – 3-х месяцев.

7. Какие процедуры осуществляются после моего задержания и 
перевода в Центр временного размещения?



ВОПРОСНИК

179

- после вашего задержания и перевода в Центр временного 
размещения, при наличии основания вашего помещения 
в Центр временного размещения с целью выдворения, 
Управление правового обеспечения Департамента миграции 
Министерства внутренних дел в течение 48 часов с вашего 
задержания обратится в суд с ходатайством с требованием 
вашего помещения в Центр временного размещения на 
срок не более 3-х месяцев. Суд обязан в течение 24 часов с 
обращения принять решение о вашем помещении в Центр, 
в противном случае вы будете освобождены немедленно, 
прямо из зала суда.

8. На каком основании может быть осуществлено моё задержание и 
помещение в Центр временного размещения?

Задержание или/и помещение может быть осуществлено:

- если не удаётся вас идентифицировать (идентификация 
означает установление  вашей личности. В этом случае 
задерживающий обязан использовать все имеющие у 
него средства).  Вы обязаны сотрудничать с правомочным 
органом и помогать ему в вашей идентификации.

- если существует опасность, что вы скроетесь (задержание 
будет осуществлено, если есть основание для выдворения, 
и вы отказываетесь от явки в Департамент миграции, или 
фактические данные указывают и создают основательное 
сомнение, что вы не будете сотрудничать с Департаментом 
миграции для осуществления процедур вашего выдворения);

- если вы не выполните обязательства, которые предусмотре-
ны альтернативной мерой задержания, определённой судьёй;

Например: судья определил вам в качестве альтернативной 
меры задержания регулярную явку в полицейский орган в течение 
определённого времени, а вы не выполняете это.



СПРАВОЧНИК ПО НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

180

- если вы угрожаете государственной безопасности Грузии 
или/и общественному порядку;

- если вы угрожаете собственной жизни и здоровью (например, 
если у вас нет места проживания и вы живёте на улице, 
а также вы не имеете доход для того, чтобы принимать 
ежедневную пищу, что может поставить под угрозу вашу 
жизнь и здоровье);

- для обеспечения принудительного исполнения решения о 
вашем выдворении из Грузии(если существует основание 
для вашего выдворения из Грузии, принято соответствующее 
решение, а вы добровольно не покинете территорию страны, 
то будет осуществлено ваше задержание принудительного 
исполнения решения о выдворении);

- для обеспечения вашего представления в суд.

9. На какой максимальный срок возможно моё помещение в Центр 
временного размещения?

- вы можете быть помещены в Центр временного размещения 
Департамента миграции на срок не более 3-х месяцев. Срок 
помещения исчисляется с момента задержания.

10. К кому я могу обратиться для получения правовой консультации в 
связи с иммиграционными правилами?

- для получения правовой консультации в связи с имми гра-
ционными правилами вы можете обратиться в Управ ление 
правового обеспечения Департамента миграции, кото рое 
обязано оказать вам полноценную правовую кон сультацию 
(адрес: г. Тбилиси, ул. Михаила Гахокидзе № 16, го ря чая ли-
ния Департамента миграции тел: 2 41 96 07; 2 41 96 34).
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11. Кто принимает решение о моём выдворении из Грузии?

- в случае если вы въехали в Грузию без законного основания 
или/и для вашего пребывания в Грузии больше нет законного 
основания, решение о вашем выдворении из Грузии принимает 
Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии.

Решение о вашем выдворении из Грузии суд принимает в случае если: 

- ваше присутствие в Грузии противоречит государственной 
безопасности Грузии и/или общественному порядку;

- ваше выдворение из Грузии необходимо с целью защиты 
здоровья, прав и законных интересов граждан Грузии и 
других лиц, находящихся в Грузии на законном основании;

- вы систематически нарушаете законодательство Грузии;

- вы добыли законное основание въезда в Грузию или 
пребывания в Грузии представлением поддельного или не 
имеющего юридическую силу документа;

- за намеренно совершенное преступление на территории 
Грузии суд приговорил вас к лишению свободы на срок 
более 1-го года -после отбытия наказания;

- вам на территории Грузии определено нетюремное наказание 
– до отбытия наказания, или вам назначено условное 
наказание – до истечения испытательного срока.

12. В какой срок и где я могу обжаловать решение, вынесенное о 
выдворении?

- принятое Департаментом миграции решение вы можете 
обжаловать в суде, в 10-дневный срок с официального 
ознакомления с решением.

- принятый судом приказ о вашем выдворении вы можете 
обжаловать в Апелляционном суде, в 5-дневный срок со дня 
ознакомления с мотивированным решением.
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13. Имею ли я право представить законного представителя на 
административном производстве в связи с вопросами выдворения?

- вы имеете право представить законного представителя на 
административном производстве (любое совершеннолетнее 
лицо, на основании соответственно оформленной доверен-
ности), в том числе адвоката, и воспользоваться его услугами.

14. Кто принимает решение о моём помещении в Центр временного 
размещения?

- решение о вашем помещении в Центр временного раз-
мещения Департамента миграции принимает только суд в 
течение 24 часов с представления Департаментом миграции 
ходатайства.

Суд правомочен удовлетворить или отклонить ходатайство о ва-
шем помещении в Центр временного размещения, или определить 
вам альтернативные меры задержания.

15. В какой срок и где я могу обжаловать решение, вынесенное о 
помещении в Центр временного размещения?

- судебный приказ о помещении в Центр временного 
размещения может быть обжалован в Апелляционном суде, 
в 5-дневный срок со дня ознакомления с обоснованным 
решением суда, который будет рассмотрен в течение 14 дней. 
Решение Апелляционного суда является окончательным и 
обжалованию не подлежит.

16. Имею ли я право требовать материалы, связанные с выдворением?

- в течение всего периода осуществления процедур ведётся 
административное производство, в ходе которого вы и 
ваш законный представитель имеете право требовать 
административные материалы.
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17. На каком языке будет мне сообщено решение о выдворении, если 
я не владею грузинским языком?

- в Грузии языком судопроизводства является грузинский, но 
в случае, если вы не владеете языком судопроизводства, 
то основная правовая часть решения о выдворении будет 
переведена на понятный вам язык, которая будет передана 
вам в установленном законодательством порядке.

18. Даётся ли мне право добровольно покинуть страну? Откуда 
начнётся отсчёт указанного срока?

- для того, чтобы добровольного покинуть страну, вам с 
ознакомления решения о выдворении предоставляется от 
10 до 30 дней, в течение которых вы обязаны добровольно 
покинуть территорию страны. Отсчёт срока начинается со 
дня официального ознакомления с этим решением.

19. Существует ли какая-нибудь программа, которая поможет мне 
добровольно покинуть страну?

- в случае если у вас есть желание добровольно вернуться 
на родину и вы нуждаетесь в помощи (например, для 
получения проездного документа и др.), то можете 
обратиться в Международную организацию по миграции 
(IOM), находящуюся в Грузии. Адрес: г. Тбилиси, ул. Тенгиза 
Абуладзе №19; Тел: 225 22 16; 291 34 61; Вэб-страница: www.
informedmigration.ge).

20. Каким преимуществом пользуюсь я в случае, если добровольно 
покину страну?

- решением о вашем выдворении из Грузии, принятым  
Департаментом миграции, вам будет предоставлен срок, 
чтобы добровольно покинуть территорию Грузии. В случае 
если вы покинете страну в этот срок, на вас не будет наложен 
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запрет на въезд в Грузию. Если вы добровольно не покинете 
территорию Грузии, то на вас будет наложен установленный 
законом запрет въезда в Грузию  от 2 до 5 лет.

21. Какие меры будут осуществлены, если я не покину страну в рамках 
решения о выдворении в срок добровольного покидания страны?

- если вы добровольно не покинете территорию Грузии, 
будет осуществлено ваше задержание, помещение в Центр 
и принудительное исполнение решения, принятого о 
выдворении.

22. В случае отсутствие паспорта, по какому документу будет 
осуществлено моё выдворение?

- если у вас нет действительного проездного документа 
(например, паспорт или др.), ваше выдворение из Грузии будет 
осуществлено по свидетельству о возвращении, выданному 
дипломатическим представительством вашей страны, 
которое является одноразовым документом, выданным 
консульским/дипломатическим представительством вашей 
страны, по которому вы можете уехать только в страну 
вашего гражданства.

23. Можно ли отсрочить исполнение решения о моём выдворении и в 
каком случае?

Вам может быть отсрочено выдворение из Грузии на 30-дневный 
срок:

- в случае непреодолимой силы (форс-мажора) (если в таких 
условиях ваше выдворение невозможно);

- в случае ухудшения вашего физического или/и психического 
здоровья (в данном случае должно быть представлено 
соответствующее медицинское заключение);
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- если вы являетесь лицом с ограниченными возможностями 
и находитесь без присмотра;

- в случае беременности, когда, по заключению врача, ваш 
дальнейший проезд создаст угрозу вашему здоровью;

- если страна-получатель задерживает предоставление 
документации, необходимой для вашего выдворения 
(например: если дипломатические/консульские учреждения 
задерживают выдачу свидетельства о возвращении);

- если создаётся опасность, что несовершеннолетний 
останется без присмотра и будет испытывать затруднения в 
связи получением образования .

Например: если вы являетесь несовершеннолетним, оставшимся 
без присмотра, и учитесь в какой-либо учебном заведении, то ваше 
выдворение будет отсрочено до окончания семестра.

Если обстоятельства не изменятся, выдворение из Грузии может 
быть отсрочено ещё на 30 дней.

24. В каких случаях недопустимо моё выдворение из Грузии?

Ваше выдворение из Грузии недопустимо:

- если вы находитесь под попечительством или опекой 
гражданина Грузии;

- если существует обоснованное предположение, что вы, 
возможно, являетесь жертвой преступления – торговли 
людьми (треффикинга) или пострадавшим от него, в течение 
срока на обдумывание, предусмотренного законом Грузии 
«О борьбе против торговли людьми (треффикинга)»;

- если вы являетесь жертвой насилия в семье, до завершения 
соответствующего судопроизводства или/и в течение 
периода нахождения во временном жилище (приюте) 
жертв насилия в семье в соответствии с законом Грузии 
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«О пресечении насилия в семье, защите и помощи жертвам 
семейного насилия»;

- если вам назначено условное наказание или определено 
нетюремное наказание, за исключением принятого судом 
решения о вашем выдворении из Грузии;

Кроме того, недопустимо ваше выдворение в государство, в 
котором:

- вас преследуют за политические убеждения или за 
действие, которое по законодательству Грузии не считается 
преступлением;

- вас преследуют за защиту прав человека и мира, за прог-
рессивную общественно-политическую, научную и худо-
жественную деятельность;

- ваша жизнь или здоровье находятся под угрозой.

25. Можно ли мне определить альтернативные меры помещения в 
Центр временного размещения?

Суд правомочен принять решение об определении альтерна-
тивной меры помещения в Центр временного размещения. Это 
может быть:

- регулярная, не более чем два раза в неделю явка в соот-
ветствующий территориальный орган полиции;

- поручительство связанного с вами гражданина Грузии;

- банковская гарантия в размере минимум 1000 ларов;

- справка, подтверждающая регулярные доходы;

- залог размером не более 2000 ларов.

26. Имею ли я право при помещении в Центр временного размещения 
связаться с желаемым для меня лицом?
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- вы имеете право в предусмотренное распорядком дня Центра 
временного размещения время связаться с желаемым для 
вас лицом;

- с вашим законным представителем, международной и 
неправительственной организацией, аппаратом Народного 
защитника и дипломатическим представительством вы 
имеете право связаться в желаемое для вас время без 
ограничения, в любой день недели.

27. Имею ли я право принимать визитёров в Центре временного 
размещения?

- вы имеете право в предусмотренное распорядком дня 
Центра временного размещения время принимать визитёров 
в Центре в специально отведённой комнате.

- с вашим законным представителем, международной и 
неправительственной организацией, аппаратом Народного 
защитника и дипломатическим представительством вы 
имеете право встретиться в желаемое для вас время без 
ограничения.

28. Имею ли я право при помещении в Центр временного размещения 
получать/отправлять посылки и корреспонденцию?

- вы имеете право в предусмотренное распорядком дня 
Центра временного размещения время (ежедневно) получать 
и отправлять корреспонденцию и посылки. В виде посылки 
вы можете получить вещь, за исключением предметов, 
запрещенных законодательством и внутренним распорядком 
Центра;

Например, запрещены: огнестрельное и холодное оружие, 
алкогольный напиток, напитки всех видов, помещённые в стеклянной 
посуде, взрывчатые и ядовитые вещества, деньги, драгоценности и др.
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29. Имею ли я право при помещении в Центр временного размещения 
требовать телефонный разговор?

- вы имеете право в предусмотренное распорядком дня 
Центра временного размещения время воспользоваться 
находящимся в Центре телефоном. Телефон бесплатный, и 
вы можете позвонить как внутри Грузии, так и  за рубежом.

30. Смогу ли я при помещении в Центр временного размещения 
получить медицинское обслуживание?

- вы имеете право получить медицинское обслуживание в 
течение периода вашего нахождения в Центре; 

- сразу при вашем задержании и помещении в Центр 
медицинский персонал Департамента миграции обеспечит 
сбор анамнеза о вас (медицинская история предыдущих 
болезней, хронические заболевания и жалобы на момент 
осмотра) и составляет соответствующую медицинскую 
справку. В случае если состояние вашего здоровья требует 
дополнительного исследования, будет обеспечен вызов 
соответствующего медицинского персонала, медицинской 
помощи или врача ближайшего лечебного учреждения 
здравоохранения. При необходимости вас могут перевести 
в соответствующее медицинское учреждение.

31. Смогу ли я при помещении в Центр временного размещения 
получить консультацию психолога?

- вы имеете право получить помощь психолога в течение 
периода вашего нахождения в Центре. Психолог Центра на 
основании беседы с вами и соответствующих  психологических 
тестов определяет ваше психоэмоциональное состояние и 
регистрирует его.
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32. Чем я могу заняться в предусмотренное в Центре свободное время? 

- в период своего пребывания в центре в свободное время вы 
можете пользоваться правом прогулки на свежем воздухе 
на территории Центра, можете пользоваться рекреационной 
зоной, а именно: библиотекой, компьютером и телевизором.

33. Существует ли подразделение, которое при помещении в Центр 
временного размещения будет заботиться о защите и реализации 
моих прав?

- в Департаменте миграции функционирует отдел защиты 
и мониторинга прав иностранцев, в который вы можете 
обратиться как в целях реализации ваших прав и требований, 
так и в случае нарушения ваших прав на территории Центра 
или в процессе задержания. С момента вашего помещения в 
Центр указанный отдел будет систематически беседовать с 
вами о следующем:

- насколько вы довольны существующими в Центре условиями,

- не имело ли место в отношении вас ущемляющее достоинство 
обращение,

- были ли нарушены ваши права, и т. д.

- вы можете обратиться в отдел защиты и мониторинга прав 
иностранцев в желаемое для вас время, без ограничения.

34. Кто покроет расходы моего выдворения из страны?

- вы или/и пригласившее вас лицо обязаны покрыть расходы, 
связанные с выдворением. 

35. В случае если в отношении меня будут осуществлены процедуры 
выдворения, будет ли наложено на меня какое-либо ограничение?

- в случае если вы в рамках решения компетентного 
органа добровольно не покинете территорию Грузии 
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в предоставленный срок – вам будет запрещён въезд 
в Грузию на 2-5 лет. Срок запрета въезда в страну для 
каждого иностранца индивидуальный, и при  установлении 
запрета  принимается во внимание продолжительность 
вашего пребывания в стране, ваши семейные, социальные, 
экономические связи с Грузией (будет учтено также и то, 
будете ли вы сотрудничать с Департаментом миграции).

36. Когда я могу заплатить штраф, наложенный на меня за пребывание 
в Грузии без законного основания?

- штраф, наложенный за пребывание в Грузии без законного 
основания, вы можете заплатить как до, так и после выезда 
из Грузии.

37. Какие ограничения будут установлены в отношении меня в случае 
невыплаты штрафа?

- в случае если вы не заплатите штраф, наложенный за 
пребывание в Грузии без законного основания, на вас не 
будет выдана виза Грузии, и вы не сможете въехать в Грузию 
до выплаты штрафа.

38. Что  случится в тех случаях, если не удастся выдворить меня из 
страны?

- в случае, если не удастся выдворить вас из Грузии из-
за препятствующих обстоятельств, предусмотренных 
зако нодательством – вам будет предоставлено право 
временного пребывания в Грузии и выдано временное 
идентификационное удостоверение.

39. Какими правами буду пользоваться я в случае получения 
временного идентификационного удостоверения?

- получение временного идентификационного удостоверения 
подразумевает присвоение такого статуса, на основании 
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которого ваше пребывание в Грузии будет законным в 
период срока действия законного идентификационного удос-
товерения. Указанное удостоверение выдаётся сроком на 1 
год. Если обстоятельство, на основании которого не удаётся 
ваше выдворение из Грузии, не будет устранено – срок 
идентификационного удостоверения будет продлён, а через 5 
лет вы сможете получить разрешение на проживание в Грузии.

- в случае если основание, по которому было выдано удос-
товерение, будет устранено, в отношении вас продолжатся 
ад министративное производство и процедуры выдворения.

40. Я вегетарианец, как в случае помещения в Центр будет решаться 
вопрос о моём питании?

- в Центре действует приказ, которым установлен рацион 
питания помещённых в Центр лиц, и если вы вегетарианец, 
для вас будет составлен специальный рацион питания.

41. У меня есть деньги, я хочу в период нахождения в Центре 
приобрести  предметы личного пользования и еду. Возможно ли 
осуществление указанного и как?

- у вас сразу при помещении в Центр отберут все предметы, которые 
не дозволены на территории Центра, и они будут опечатаны в 
вашем же присутствии, в том числе деньги и ценные бумаги.

- в случае если вы выразите желание приобрести какой-
нибудь предмет или/и еду,  вы должны написать заявление, 
после чего в вашем присутствии осуществится открытие 
запечатанного конверта, приобретение уполномоченным 
лицом желаемого для вас предмета, а потом конверт вновь 
будет запечатан в вашем присутствии.

42. Какое будет моё питание в дни религиозных праздников и поста?

- в дни религиозных праздников и поста в Центре может быть 
отличный режим для вашего питания.
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43. В случае если в Центре помещено лицо с эпидемическим 
заболеванием, находимся ли другие под риском и угрожает ли 
опасность нашему здоровью?

- медицинский персонал Центра осуществляет надзор и 
отвечает за течение медико-профилактического, санитарно-
гигиенического и санитарно-эпидемиологического, лечебно-
диагностического и амбулаторного обслуживания.

- в случае наличия заразных заболеваний медицинский 
персонал Центра обеспечивает превенцию распространения 
инфекции (изоляция задержанного, ужесточение санитарно-
гигиенических норм; организация перевода иностранца для 
избежания осложнений).

44. Осуществится ли моё эскортирование в место назначения при 
принудительном исполнении решения о моём выдворении?

- исполнение решения о вашем выдворении из Грузии 
осуществляется после истечения срока добровольного 
выезда из Грузии, что может быть осушествлено с эскортом 
или без эскорта. 

При принятии решения о выдворении с эскортом принимаются во 
внимание следующие обстоятельства: 

- совершали ли вы насильственные действия, оказывали ли 
вы сопротивление представителям государственных органов;

- существует ли предположение, что вы окажете сопротивление 
выполнению решения о выдворении; 

- существует ли информация в связи с фактами вашей попытки 
самоувечья или самоубийства;

- Есть ли у вас проблемы со здоровьем или заразная 
инфекционная болезнь, которая требует сопровождения 
медицинского персонала.
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Закон Грузии

О правовом положении иностранцев  
и лиц без гражданства

Раздел I

Общие положения

Глава I

Общие положения

Статья 1. Цели и сфера регулирования Закона

1. В соответствии с гарантированными Конституцией Грузии правами и свобо-

дами, а также общепризнанными принципами и нормами международного пра-

ва целями настоящего Закона являются:

а) создание правовых гарантий для находящихся в Грузии иностранцев 

и лиц без гражданства в соответствии с общепризнанными правами и 

свободами человека, а также государственными интересами;

б) защита общепризнанных прав иностранцев и лиц без гражданства 

независимо от расы, цвета кожи, языка, пола, религии, политических и 

иных взглядов, национальной, этнической и социальной принадлежности, 

происхождения, имущественного и сословного положения;

в) содействие развитию отношений Грузии и других государств в сферах 

экономики, культуры, образования и науки;
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г) утверждение гарантированных Конституцией Грузии прав на свободное 

передвижение и свободный выбор места жительства, а также на 

свободный выбор рода деятельности и профессии;

д) утверждение соответствия законодательства Грузии, регулирующего 

правовое положение иностранцев и лиц без гражданства, имеющих 

статус в Грузии, общепризнанным нормам международного права и 

международным договорам Грузии;

е) содействие международному сотрудничеству в сфере превенции незаконной 

миграции, предотвращение стихийной и беспорядочной миграции, 

обеспечение осуществления целенаправленной миграционной политики.

2. Настоящий Закон регулирует правовые основания и механизмы въезда ино-

странцев в Грузию, пребывания в Грузии, транзитного проезда через Грузию и 

выезда из Грузии, а также определяет права и обязанности иностранцев и лиц 

без гражданства, формы и процедуры выдворения из Грузии иностранцев, на-

ходящихся в Грузии, пределы компетенции и ответственность государственных 

учреждений, участвующих в процессе выдворения.

3. Действие подпункта «в» статьи 5, пункта 4 статьи10, статьи 47 и главы VI на-

стоящего Закона распространяется на лиц, ищущих убежище, лиц со статусом 

беженца или гуманитарным статусом, кроме случаев, когда Закон Грузии «О 

статусе беженца и гуманитарном статусе» и Конвенция ООН «О статусе бежен-

цев» 1951 года ставят их в более выгодное правовое положение.

Статья 2. Разъяснение терминов

Термины, использованные в настоящем Законе, имеют следующие значения:

а) иностранцы – лица, не являющиеся гражданами Грузии и лицами без 

гражданства, имеющими статус в Грузии;

б) лица без гражданства – лица, которых ни одно государство в соответствии 

с собственным законодательством не признает своими гражданами;

в) виза – условное разрешение установленной формы, выдаваемое путем 

проставления в проездном документе бланка визы или в электронной форме 
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(электронная виза) и в случае отсутствия основания для отказа иностранцам 

во въезде в Грузию или факта прекращения срока их пребывания в Грузии 

подтверждающее право иностранцев на въезд в Грузию или (и) пребывание 

в Грузии или транзитный проезд через территорию Грузии;

г) срок действия визы – период, в течение которого иностранцы вправе 

въезжать в Грузию или (и) находиться в Грузии;

д) приглашение – официальный документ с письменным ходатайством 

граждан Грузии, лиц, имеющих разрешение на проживание в Грузии, 

зарегистрированных в Грузии юридических лиц, министерств Грузии, 

аппаратов государственных министров Грузии, аккредитованных в 

Грузии дипломатических представительств, консульских учреждений, 

международных организаций, подтверждающий цели прибытия 

иностранцев в Грузию; 

е) проездной документ – паспорт или заменяющий его другой проездной 

документ, а также признанный законодательством Грузии или на 

основании международного договора Грузии документ, удостоверяющий 

личность, пригодный для проезда;

ж) инспектирование в погранично-пропускных пунктах – осуществление 

погранично-миграционного контроля при въезде иностранцев в Грузию 

и их выезде из Грузии;

з) члены семьи – супруги, дети, родители иностранцев или лиц без 

гражданства, имеющих статус в Грузии, а также несовершеннолетние, 

поддерживаемые лица или нетрудоспособные лица, находящиеся под 

опекой и попечительством или (и) на полном иждивении иностранцев 

или лиц без гражданства, имеющих статус в Грузии; 

и) родственники – супруги, дети, родители, сестры, братья, дедушки, 

бабушки, внуки иностранцев или лиц без гражданства, имеющих статус 

в Грузии;

к) пограничный пропускной пункт – отпущенное под международное 

сообщение шоссе или отрезок дороги, часть территории желез-

нодорожного вокзала, порта, причала, аэропорта (аэродрома), где 
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осуществляется пограничный контроль, связанный с пересечением 

Государственной границы Грузии, и иной контроль, определенный 

законодательством Грузии;

л) пограничная зона – полоса суши шириной не более 5 километров 

от линии Государственной границы Грузии или береговой полосы 

вглубь территории Грузии, а также часть территории международного 

аэропорта (аэродрома), железнодорожного вокзала, морского порта, 

где осуществляется пограничный контроль, связанный с пересечением 

Государственной границы Грузии;

м) лица свободной профессии – лица определенных профессий, осуществ-

ляющие профессиональную деятельность в пользу интересов лиц или об-

щественных интересов, самостоятельно, под личную ответственность;

н) трудовая деятельность – любая деятельность, за которую лица получают 

вознаграждение;

о) транзитный проезд – пересечение территории Грузии с целью въезда в 

третье государство;

п) компания, осуществляющая перевозки, – юридическое лицо, работающее 

в транспортной сфере, занимающееся пассажирскими перевозками в 

Грузию и из Грузии;

р) срок пребывания в Грузии – указанный в визе Грузии или в разрешении 

на проживание в Грузии, а также определенный законодательством 

Грузии срок, в течение которого иностранцы вправе находиться в Грузии. 

Срок пребывания в Грузии исчисляется со дня пересечения иностранцем 

Государственной границы Грузии впервые;

с) лица, ищущие убежище, лица со статусом беженца или гуманитарным 

статусом – лица, определенные Законом Грузии «О статусе беженца и 

гуманитарном статусе»;

т) временное идентификационное свидетельство – документ, удостове-

ряю щий личность, выдаваемый лицам, ищущим убежище, лицам 

– соис кателям статуса лица без гражданства в Грузии, а также ли-
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цам, предусмотренным статьей 60 настоящего Закона. В случаях, оп-

ределенных, и в порядке, установленном приказом Министра юстиции 

Грузии, временное идентификационное свидетельство может выдаваться 

также лицам, выдача которым других документов, удостоверяющих 

личность, законодательством Грузии не предусматривается;

у) выдворение – действие уполномоченного органа государства, целью 

которого является при наличии определенного настоящим Законом 

основания обеспечение оставления Грузии иностранцами или лицами 

без гражданства, имеющими в Грузии статус, против их желания.

ф) коммерческий посредник – юридическое лицо, которому доверено 

осуществление отдельных действий, необходимых для выдачи визы 

Грузии за рубежом.

Раздел II

Въезд иностранцев в Грузию, пребывание в Грузии,  
транзитный проезд через Грузию и выезд из Грузии

Глава II

Общие принципы въезда иностранцев в Грузию, пребывания  
в Грузии, транзитного проезда через Грузию и выезда из Грузии

Статья 3. Общие принципы

Въезд в Грузию, пребывание в Грузии, транзитный проезд через Грузию и вы-

езд иностранцев из Грузии регулируются на основании следующих принципов:

а) принципа взаимности;

б) принципа единства семьи;

в) принципа недопущения дискриминации;

г) принципа невыдворения;

д) принципа наилучшего соблюдения интересов ребенка;
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е) пересечение иностранцами Государственной границы Грузии регули-

руется законодательством Грузией;

ж) государственные органы, определенные законодательством Грузии, 

правомочны применять к иностранцам, пересекающим Государственную 

границу Грузии, соответствующие законы и правила с учетом причин и 

целей пересечения ими границы;

з) в отношении иностранцев, пересекающих Государственную границу 

Грузии, могут применяться только ограничения, установленные законо-

дательством Грузии;

и) иностранцы, которым было отказано в выдаче визы или пересечении 

Государственной границы Грузии, вправе обжаловать данное решение 

в порядке, установленном законодательством Грузии;

к) въезд иностранцев в Грузию допускается в соответствии с 

законодательством Грузии, с соблюдением общепризнанных принципов 

международного права и международных договоров Грузии;

л) во въезде в Грузию может быть отказано иностранцам, в отношении 

которых ведется уголовное преследование в связи с такими 

международными преступлениями, как терроризм, контрабанда 

наркотиков, торговля людьми (трефикинг);

м) иностранцы, находящиеся в Грузии, могут свободно выезжать из Грузии. 

Ограничивать в этом праве можно только в соответствии с законом, в 

целях обеспечения необходимых для существования демократического 

общества государственной или (и) общественной безопасности, охраны 

здоровья, предупреждения преступности или отправления правосудия;

н) иностранцы могут быть выдворены из Грузии в соответствии с 

законодательством Грузии, с соблюдением общепризнанных принципов 

международного права;

о) на постоянно проживающих в иностранном государстве лиц без 

гражданства распространяется правовой режим, установленный для 

граждан этого государства.
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Статья 4. Въезд в Грузию

1. Если законодательством Грузии не установлено иное, иностранцы въезжают в 

Грузию и выезжают из Грузии через открытые для международного сообщения по-

граничные пропускные пункты в установленные для сообщения часы при наличии 

у них действительных проездных документов и разрешения на въезд в Грузию.

2.Представители вооруженных сил стран – членов Организации Североатлан-

тического договора и участников программы «Партнерство во имя мира» при 

въезде в Грузию, транзитном проезде через Грузию и выезде из Грузии для ис-

полнения служебных обязанностей в порядке, установленном пунктами 5 и 6 на-

стоящей статьи, в случае отсутствия у них действительного проездного докумен-

та должны иметь при себе лишь перечисленные ниже проездные документы:

а) удостоверение личности, выданное страной – отправителем, с указанием 

имени, фамилии, даты рождения, звания, номера (при наличии такового) 

лица, рода вооруженных сил и фотокарточкой;

б) приказ об индивидуальном или коллективном передвижении.

3. Иностранным сотрудникам аккредитованных в Грузии дипломатических 

представительств, консульских учреждений, представительств международ-

ных организаций, а также приравненных к ним представительств, в том числе 

гражданам стран, для которых не требуется виза для въезда в Грузию, для 

первичного въезда в Грузию на работу требуется виза, если международным 

договором Грузии не предусмотрено иное. В течение периода аккредитации 

они находятся в Грузии и пересекают Государственную границу Грузии на осно-

вании аккредитационной карточки, выданной в соответствии с порядком, уста-

новленным Министерством внутренних дел Грузии.

4. Законодательством Грузии может быть предусмотрен особый режим въезда 

в Грузию и пребывания в Грузии.

5. Представителям вооруженных сил стран – членов Организации Североат-

лантического договора и участников программы «Партнерство во имя мира» 

при въезде в Грузию, транзитном проезде через Грузию и выезде из Грузии 

для исполнения служебных обязанностей, связанных с проведением учений и 
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операций в рамках Организации Североатлантического договора и программы 

«Партнерство во имя мира», виза не требуется.

6. Представители вооруженных сил стран – членов Организации Североатлан-

тического договора и участников программы «Партнерство во имя мира» для 

исполнения служебных обязанностей, не связанных с проведением учений и 

операций в рамках Организации Североатлантического договора и программы 

«Партнерство во имя мира», будут пользоваться безвизовым сообщением при 

въезде в Грузию, транзитном проезде через Грузию и выезде из Грузии в слу-

чае предварительного письменного согласия Министерства обороны Грузии и 

Министерства иностранных дел Грузии.

7. Представители вооруженных сил стран – членов Организации Североатлан-

тического договора и участников программы «Партнерство во имя мира» при 

исполнении служебных обязанностей также пользуются льготами, установлен-

ными пунктом 3 статьи 12 и пунктом 3 статьи 20 настоящего Закона.

8. Уполномоченный орган Министерства внутренних дел Грузии в особых слу-

чаях, определенных Министерством внутренних дел, вправе разрешать ино-

странцам пересекать Государственную границу Грузии без проездного доку-

мента и находиться в Грузии в течение срока до 3 месяцев.

 Статья 5. Основания для въезда в Грузию и пребывания в Грузии

Основаниями для въезда в Грузию и пребывания в Грузии являются:

а) виза Грузии;

б) разрешение на проживание в Грузии;

в) временный вид на жительство лиц со статусом беженца или гуманитарным 

статусом в Грузии;

г) временное идентификационное свидетельство;

д) другие случаи, предусмотренные законодательством Грузии.
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Глава III

Виза Грузии

Статья 6. Общие условия выдачи визы Грузии

1. Виза Грузии выдается Министерством иностранных дел Грузии, а также ди-

пломатическими представительствами и консульскими учреждениями Грузии 

за рубежом. В особых случаях, определенных постановлением Правительства 

Грузии, виза Грузии может выдаваться на Государственной границе Грузии. 

11. Иностранцам, находящимся в Грузии на законном основании, иммиграцион-

ные визы выдает Министерство иностранных дел Грузии в порядке, установ-

ленном статьей 8 настоящего Закона. Для этого иностранцы с соответствую-

щей заявкой обращаются в Министерство иностранных дел Грузии не позднее 

45 дней до истечения срока пребывания в Грузии.

12. Министерство иностранных дел Грузии выдает иностранцам, находящимся 

за рубежом, электронную визу, если соответствующая визовая заявка подана 

при помощи специальной веб-страницы Министерства иностранных дел Грузии 

– e-VISA PORTAL. 

2. Иностранцы, в стране гражданства которых у Грузии нет дипломатического 

представительства или консульского учреждения, могут за получением визы 

Грузии обращаться в близлежащее дипломатическое представительство или 

консульское учреждение Грузии.

21. Выдача виз Грузии иностранцам, в стране гражданства которых нет дипло-

матического представительства или консульского учреждения Грузии, или осу-

ществление отдельных действий, необходимых для выдачи виз Грузии, могут 

быть доверены третьему государству. Условия выдачи виз Грузии или осущест-

вления отдельных действий, необходимых для выдачи виз Грузии, определя-

ются соответствующим международным договором и соглашением. 

3. Иностранцы, находящиеся в третьем государстве, могут обращаться за по-

лучением визы Грузии в дипломатическое представительство или консульское 

учреждение Грузии в государстве местопребывания при наличии у них действи-
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тельной визы государства местопребывания на многократный въезд-выезд или 

действительного разрешения на проживание. В случае выдачи визы Грузии 

иностранцам указанной категории срок действия вышеуказанной визы государ-

ства местопребывания или разрешения на проживание должен на 3 месяца 

превышать срок действия визы Грузии. 

31. Министерство иностранных дел Грузии правомочно доверить осуществление 

отдельных действий, необходимых для выдачи визы Грузии, коммерческому по-

среднику. Условия осуществления коммерческим посредником отдельных дей-

ствий, необходимых для выдачи визы Грузии, определяются договором, оформ-

ляемым Министерством иностранных дел Грузии с коммерческим посредником. 

4. В исключительных случаях виза Грузии может выдаваться исходя из между-

народных правовых или гуманитарных оснований или государственных интере-

сов Грузии, если иностранцы не удовлетворяют требованиям и условиям, уста-

новленным для получения визы Грузии. В таком случае им выдается разовая 

виза сроком действия на 30 календарных дней, а после въезда иностранцев в 

Грузию – временный вид на жительство.

5. Иностранцам может выдаваться разовая или многоразовая виза с правом 

въезда в Грузию, если они удовлетворяют требованиям и условиям, установ-

ленным для получения визы Грузии.

6. Разовая краткосрочная виза может выдаваться в соответствии с количеством 

дней, указанных иностранцем в визовой заявке, но не более 30 дней.

7. Многоразовая краткосрочная виза может выдаваться сроком действия не бо-

лее 5 лет. При этом общий срок въезда в Грузию и пребывания иностранцев в 

Грузии не должен превышать 90 календарных дней в течение любого 180-днев-

ного периода. Многоразовая краткосрочная виза выдается иностранцам, в те-

чение предыдущего года хотя бы один раз побывавшим в Грузии в порядке, 

установленном законодательством Грузии, и имеющим основание требовать 

предоставления многоразовой краткосрочной визы, если постановлением Пра-

вительства Грузии не предусмотрено иное. 

8. Долгосрочная виза выдается с правом на многоразовый въезд, сроком дей-

ствия и пребывания в Грузии в течение 90 календарных дней или одного года. 
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Долгосрочная виза сроком действия на 1 год выдается только в случае выдачи 

иммиграционной визы категории D5. Долгосрочная виза является предпосылкой 

для получения дипломатической аккредитации или разрешения на проживание 

в Грузии, если постановлением Правительства Грузии не предусмотрено иное. 

9. Порядок выдачи визы Грузии, продления срока ее действия и прекращения 

действия устанавливает Правительство Грузии. Правительство Грузии право-

мочно устанавливать сроки и порядок подачи и рассмотрения административ-

ной жалобы по поводу выдачи визы Грузии, продления срока ее действия и 

прекращения действия, отличающиеся от предусмотренных Общим админи-

стративным кодексом Грузии.

Статья 7. Категории визы Грузии

1. Визы Грузии подразделяются на следующие категории:

а) дипломатическая (категория A);

б) специальная (категория B);

в) ординарная (категория C);

г) иммиграционная (категория D);

д) транзитная (категория T).

2. Виза Грузии может быть краткосрочной и долгосрочной.

3. Виза Грузии выдается:

а) дипломатическая виза:

а.а) категории A1 – направляющимся в Грузию с государственным, 

официальным, рабочим, дружеским или неофициальным визитом 

первым лицам законодательной и исполнительной власти 

иностранных государств, членам делегаций высшего и высокого 

уровня и сопровождающим их членам семей;

а.б) категории A2 – сотрудникам аккредитованных в Грузии дипло-

матических и приравненных к ним представительств, консульским 
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должностным лицам консульских учреждений и членам их 

семей; сотрудникам находящихся на территории Грузии 

представительств международных организаций, которым Грузия 

предоставила дипломатический статус, и членам их семей;

а.в) категории A3 – дипломатическим курьерам, лицам, направ-

ляющимся в Грузию со специальной дипломатической миссией;

а.г) категории A4 – почетным консулам Грузии и членам их семей, 

если они являются гражданами иностранного государства; 

а.д) категории A5 – исходя из государственных интересов Грузии, 

лицам, направляющимся в Грузию с различными миссиями, 

лицам, направляющимся в Грузию с рабочим визитом, имеющим 

дипломатический паспорт; 

б) специальная виза:

б.а) категории B1 – членам иностранных делегаций, направляющимся 

в Грузию с рабочим визитом лицам, имеющим служебный/

официальный паспорт, а также сопровождающим их членам 

семей этих лиц и другим сопровождающим лицам; 

б.б) категории B2 – членам административно-технического и 

обслуживающего персонала дипломатических представительств 

иностранных государств, консульским служащим и обслу-

живающему персоналу консульских учреждений, а также членам 

их семей и частным домашним работникам; сотрудникам 

расположенных на территории Грузии представительств 

международных и гуманитарных организаций и членам их 

семей; частным домашним работникам, сопровождающим 

лиц, получающих дипломатическую визу категории A2; б.в) 

категории B3 – лицам, направляющимся в Грузию на основании 

двусторонних и многосторонних международных договоров 

Грузии, членам дислоцированных на территории Грузии на 

основании международного договора Грузии миротворческих сил 

и другого воинского контингента и членам их семей; 
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б.г) категории B4 – исходя из государственных интересов Грузии, 

лицам, направляющимся в Грузию с различными миссиями; 

в) ординарная виза:

в.а) категории С1 – лицам, направляющимся в Грузию в туристических 

целях;

в.б) категории С2 – лицам, направляющимся в Грузию с целью 

навестить родственников и друзей, лицам свободной профессии; 

в.в) категории С3 – лицам, направляющимся в Грузию для проведения 

деловых встреч и переговоров, участникам научных семинаров, 

конференций, других научно-исследовательских, педагогических, 

культурных либо спортивных мероприятий, лицам, направляю-

щимся в Грузию для осуществления журналистской деятельности, 

членам экипажей судов, находящихся в портах Грузии, если 

международным договором Грузии не определено безвизовое 

передвижение членов экипажей судов; 

в.г) категории С4 – лицам, направляющимся в Грузию для оказания 

гуманитарной помощи, осуществления благотворительной 

деятельности при наличии обстоятельств, содержащих угрозу 

жизни и здоровью, опекунам или попечителям граждан Грузии, 

лицам, находящимся под опекой и попечительством граждан 

Грузии, лицам, направляющимся в Грузию для лечения, посещения 

мест погребения и близких, святых мест и для установления 

религиозных контактов, с научной, спортивной, культурной или 

просветительной миссией; 

г) иммиграционная виза:

г.а) категории D1 – лицам, направляющимся в Грузию для осу щес-

твления трудовой деятельности; представителям и консуль-

тантам кампаний и фирм, направляющимся в Грузию для 

исполнения своих служебных обязанностей; иностранцам, въез-

жающим в Грузию для работы на основании оформленного 
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контракта; лицам, направляющимся в Грузию для осуществления 

предпринимательской деятельности в соответствии с Законом 

Грузии «О предпринимателях»; 

г.б) категории D2 – лицам, направляющимся в Грузию с научной, 

спортивной, культурной или образовательной миссией; лицам 

свободных профессий; иностранцам, направляющимся в Грузию 

для прохождения стажировки или в качестве добровольцев; 

работникам средств массовой информации, направляющимся в 

Грузию для исполнения своих служебных обязанностей; 

г.в) категории D3 – лицам, направляющимся в Грузию на учебу или для 

проведения исследований в авторизованном образовательном 

учреждении Грузии или на его базе; лицам, направляющимся в 

Грузию на учебу в рамках международных программ; 

г.г) категории D4 – лицам, направляющимся в Грузию для воссое-

динения семьи;

г.д) категории D5 – лицам, имеющим на территории Грузии в порядке, 

установленном законодательством Грузии, право собственности 

на недвижимую вещь (кроме земель сельскохозяйственного 

назначения), рыночная стоимость которой превышает эквивалент 

35000 долларов США в лари, и членам семей указанных лиц. С 

целью выдачи иммиграционной визы категории D5 рыночную 

стоимость недвижимой вещи устанавливает сертифицированный 

оценщик органа, аккредитованного юридическим лицом пуб-

личного права – Единым национальным органом аккредитации – 

Центром аккредитации. 

д) транзитная виза – в случае транзитного проезда (10 дней) через тер-

риторию Грузии с целью въезда в третье государство. 

4. Лица, имеющие визу категории A1, в период действия визы пользуются в 

Грузии дипломатическим иммунитетом.
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Статья 8. Процедуры, необходимые для получения визы Грузии

1. Для получения визы Грузии иностранцы заполняют визовую заявку по фор-

ме, установленной нормативным актом Министерства иностранных дел Грузии. 

Для выдачи Министерством иностранных дел Грузии электронной визы, кроме 

случая выдачи электронной иммиграционной визы категории D иностранцам, 

находящимся в Грузии на законном основании, иностранцы заполняют визовую 

заявку, размещенную на специальной веб-странице Министерства иностран-

ных дел Грузии – e-VISA PORTAL.

11. Решение о выдаче иммиграционной визы Грузии иностранцам, находящимся в 

Грузии на законном основании, принимает Министерство иностранных дел Грузии. 

Прием документации, необходимой для выдачи иммиграционной визы иностран-

цам, находящимся в Грузии на законном основании, проставление визы в проезд-

ном документе или выдачу визы Грузии в электронной форме обеспечивают юри-

дические лица, действующие в сфере управления Министерства юстиции Грузии, 

– Дом юстиции (далее Дом юстиции) и Агентство по развитию государственных 

сервисов (далее – Агентство) или обеспечивает Министерство иностранных дел 

Грузии. Полномочие Агентства, предусмотренное настоящим пунктом, может быть 

передано муниципалитету на основании договора о делегировании. 

12. Государственный ведомственный надзор за исполнением делегированных 

полномочий в случае, предусмотренном пунктом 11настоящей статьи и пунктом 

41 статьи 9 настоящего Закона, осуществляет Министерство юстиции Грузии 

в порядке, установленном Органическим законом Грузии «Кодекс о местном 

самоуправлении». 

13. С целью определения полномочий органов, предусмотренных пунктом 11 

настоящей статьи, Министерство иностранных дел Грузии и Министерство 

юстиции Грузии издают совместный приказ. 

2. Обстоятельства, которые необходимо подтвердить для получения визы Гру-

зии, или (и) документы, которые должны прилагаться к визовой заявке, опреде-

ляются постановлением Правительства Грузии. 

3. Орган, выдающий визы Грузии, в случае необходимости может пригласить 

лиц, желающих получить визу или (и) их представителей на собеседование. 
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4. В случаях, предусмотренных законодательством Грузии, от иностранцев тре-

буется предъявление приглашения.

5. иск  

6. иск 

7. Министерство иностранных дел Грузии, дипломатические представитель-

ства и консульские учреждения Грузии за рубежом принимают решение о вы-

даче краткосрочной визы Грузии в течение 10 календарных дней после подачи 

соответствующей визовой заявки. Краткосрочная электронная виза Грузии вы-

дается не позднее 5 рабочих дней после подачи визовой заявки при помощи 

специальной веб-страницы Министерства иностранных дел Грузии – e-VISA 

PORTAL. Срок, необходимый для принятия решения о выдаче краткосрочной 

визы Грузии, кроме случая, когда краткосрочная электронная виза Грузии вы-

дается при помощи специальной веб-страницы Министерства иностранных 

дел Грузии – e-VISA PORTAL, может быть продлен на 30 календарных дней, 

если требуется дальнейшая проверка визовой заявки. Срок, необходимый для 

принятия решения о выдаче краткосрочной визы Грузии, кроме случая, когда 

краткосрочная электронная виза Грузии выдается на основании визовой заяв-

ки, поданной при помощи специальной веб-страницы Министерства иностран-

ных дел Грузии – e-VISA PORTAL, в случаях, определенных постановлением 

Правительства Грузии, может быть сокращен до 5 рабочих дней или на бо-

лее краткий период. Срок выдачи краткосрочной электронной визы Грузии, на 

основании визовой заявки, поданной при помощи специальной веб-страницы 

Министерства иностранных дел Грузии - е-VISA PORTAL, может быть также со-

кращен на срок менее 5 дней в определенных постановлением Правительства 

Грузии случаях, не терпящих отлагательства. 

8. Министерство иностранных дел Грузии, дипломатические представитель-

ства и консульские учреждения Грузии за рубежом принимают решение о вы-

даче долгосрочной иммиграционной визы Грузии категории D (кроме категории 

D5) в течение 30 календарных дней после подачи соответствующей визовой 

заявки. Решение о выдаче иммиграционной визы категории D5 принимается в 

течение 10 календарных дней после подачи соответствующей визовой заявки. 
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Статья 9. Продление срока действия визы Грузии

1. Иностранцы, находящиеся в Грузии, правомочны требовать продления срока 

действия краткосрочных дипломатических и специальных виз Грузии, а также 

иммиграционных виз категории D3 и категории D5, если они удовлетворяют ус-

ловиям выдачи соответствующей визы. При продлении срока действия имми-

грационной визы категории D5 иностранцы освобождаются от обязательства 

по представлению повторной оценки рыночной стоимости недвижимой вещи. 

2. Право на продление срока действия иммиграционной визы категории D3 

имеют лица, направляющиеся в Грузию для проведения исследований в авто-

ризованном образовательном учреждении Грузии, и лицам, направляющимся в 

Грузию на учебу в рамках международных программ, если основание для прод-

ления срока действия визы не предусматривает возможности указанных лиц 

остаться в Грузии втечениеболеечем 3- месячного срока. 

3. Решение о продлении срока действия дипломатических и специальных виз 

Грузии, а также иммиграционных виз категории D3 и категории D5 принимает 

Министерство иностранных дел Грузии. 

4. Прием документации, необходимой для продления срока действия диплома-

тических и специальных виз Грузии, обеспечивает Министерство иностранных 

дел Грузии. 

5.При рассмотрении вопроса о продлении срока действия визы Грузии приме-

няются положения глав II и III настоящего Закона.

41. Прием документации, необходимой для продления срока действия иммигра-

ционных виз Грузии категории D3 и категории D5, обеспечивают Дом юстиции 

и Агентство. Полномочие Агентства, предусмотренное настоящим пунктом, мо-

жет быть передано муниципалитету на основании договора о делегировании. 

42. Для иностранцев, подавших визовую заявку на продление срока действия визы 

Грузии, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, срок пребывания в Грузии в 

течение соответствующего административного производства считается уважитель-

ным, и они освобождаются от обязательства по уплате штрафа, установленного за-

конодательством Грузии. До принятия окончательного решения о продлении срока 

действия указанной визы Грузии иностранцы не могут быть выдворены из Грузии. 
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Статья 10. Освобождение от визовых обязательств Грузии

1. Иностранцы могут освобождаться от визовых обязательств Грузии на осно-

вании законодательства Грузии.

2. Иностранцы, которым для въезда в Грузию не требуется краткосрочная виза 

Грузии, въезжают в Грузию и находятся в Грузии в течение срока не более 90 

календарных дней в течение любого 180-дневного периода.

3. Перечень стран, граждане которых могут въезжать в Грузию без визы и на-

ходиться в Грузии в течение срока, отличающегося от срока, предусмотренного 

пунктом 2 настоящей статьи, – в течение одного полного года, определяется 

постановлением Правительства Грузии. 31. Иностранцы, имеющие визы стран, 

определенных постановлением Правительства Грузии или (и) разрешение на 

проживание, имеют право на безвизовый въезд в Грузию на сроки и на услови-

ях, предусмотренных тем же постановлением. 

4. Иностранцы, имеющие разрешения на проживание в Грузии или временный 

вид на жительство лиц со статусом беженца или гуманитарным статусом в Гру-

зии въезжают в Грузию без визы в течение всего периода действия разрешения 

на проживание в Грузии.

5. Для транзитного проезда через территорию Грузии виза не требуется:

а) пассажирам воздушного транспорта, пересекающего территорию 

Грузии без промежуточной пересадки в аэропортах Грузии при наличии 

предварительного разрешения на пересечение воздушного пространства 

Грузии;

б) членам экипажей и пассажирам международных авиалиний, 

железнодорожного или морского транспорта при промежуточной 

пересадке, если у пассажиров имеется документ, подтверждающий 

право на въезд в страну назначения, и срок их пребывания в Грузии не 

превышает 10 дней. При этом пассажиры не вправе покидать пределы 

специально выделенной для них транзитной территории в аэропортах, 

вокзалах или причалах. 
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Статья 11. Основания для отказа в выдаче визы Грузии или въезде в Грузию

1. Иностранцам может быть отказано в выдаче визы Грузии или въезде в Грузию:

а) при отсутствии у них необходимых для въезда в Грузию документов, 

предусмотренных законодательством Грузии;

б) если им запрещен въезд в Грузию или ими не уплачен штраф, 

установленный за пребывание в Грузии без законного основания;

в) если ими для получения визы Грузии или продления срока ее действия 

представлены неполные или недостоверные данные или документы;

г) при отсутствии у них страхования здоровья и страхования от несчастных 

случаев и финансовых средств, достаточных для проживания в Грузии и 

возвращения обратно;

д) если их пребывание в Грузии создаст угрозу государственной 

безопасности или (и) общественному порядку в Грузии, охране здоровья, 

прав и законных интересов граждан Грузии и проживающих в Грузии 

других лиц;

е) если их нахождение в Грузии неприемлемо исходя из внешнеполитической 

целесообразности;

ж) при наличии обоснованных сомнений, что они по истечении срока 

действия визы останутся в Грузии без законного основания;

з) если они не предоставляют или предоставляют недостоверную 

информацию о себе и цели своей поездки;

и) в других случаях, предусмотренных законодательством Грузии.

2. Иностранцам отказывается в выдаче визы Грузии или въезде в Грузию в по-

рядке, установленном законодательством Грузии.

21. В случае отказа в выдаче визы Грузии или во въезде в Грузию на основа-

нии, предусмотренном подпунктами «б», «д» или «е» пункта первого настоящей 

статьи, необходимо наличие заключения уполномоченного органа о нецелесо-

образности выдачи визы Грузии.
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3. Заключение о нецелесообразности выдачи визы Грузии или въезда в Грузию 

в случаях, предусмотренных подпунктами «б», «д» или «е» пункта первого на-

стоящей статьи, не обосновывается. 

4. Иностранцы, которым в результате инспектирования в погранично-пропуск-

ном пункте было отказано во въезде в Грузию, возвращаются обратно.

5. Если в случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи, иностранцы 

ввиду правовых или фактических причин не могут покинуть зону пограничного 

контроля незамедлительно, они временно помещаются в специально выделен-

ное для этих целей место в зоне пограничного контроля, под наблюдением.

Статья 12. Инспектирование в пограничном-пропускном пункте

1. При въезде в Грузию иностранцы проходят инспектирование в пограничном 

пропускном пункте.

2. Инспектирование иностранцев в пограничном пропускном пункте осуществля-

ет уполномоченный орган Министерства внутренних дел Грузии в соответствии с 

законодательством Грузии. В результате инспектирования указанный орган:

а) дает иностранцам согласие на въезд в Грузию;

б) отказывает иностранцам во въезде в Грузию и возвращает их обратно.

3. От прохождения инспектирования в пограничном пропускном пункте осво-

бождаются представители вооруженных сил стран – членов Организации Се-

вероатлантического договора и участников программы «Партнерство во имя 

мира» при въезде в Грузию, транзитном проезде через Грузию и выезде из Гру-

зии в порядке, установленном пунктами 5 и 6 статьи 4 настоящего Закона, для 

исполнения служебных обязанностей.

Статья 13. Обязательства компании, осуществляющей перевозки

1. Компания, осуществляющая перевозки, обязана:

а) проверять документы иностранцев для установления наличия у 

них предусмотренных настоящим Законом для въезда в Грузию 

действительных виз Грузии и проездных документов;
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б) сразу по приезде представлять иностранцев в пограничные пропускные 

пункты для инспектирования;

в) возвращать обратно иностранцев, отказавшихся от въезда в Грузию.

2. Компания, осуществляющая перевозки, обязана понести расходы на транс-

портировку иностранцев при отправлении обратно и возникшую до возвраще-

ния задержку иностранцев, которым в результате инспектирования в погра-

ничном пропускном пункте было отказано во въезде в Грузию на основании 

отсутствия у них предусмотренных настоящим Законом оснований и проездных 

документов для въезда или (и) пребывания в Грузии.

3. Если в результате инспектирования в пограничном пропускном пункте ино-

странцам было отказано во въезде в Грузию, кроме случаев, предусмотренных 

пунктом 2 настоящей статьи, государство обязано понести расходы по возник-

шей до возвращения задержке иностранцев, а расходы по транспортировке при 

отправлении иностранцев обратно несет компания, осуществляющая перевозки.

4. Компания, осуществляющая перевозки, правомочна требовать от иностран-

цев, отправляемых ею обратно, возмещения расходов, понесенных компанией 

ввиду отказа иностранцам во въезде в Грузию.

5. В случае невыполнения обязательства, установленного настоящей статьей 

(кроме подпункта «а» пункта первого настоящей статьи) на компанию, осущест-

вляющую перевозки, возлагается ответственность в порядке, установленном 

административным законодательством Грузии.

Глава IV

Разрешение на проживание в Грузии

Статья 14. Орган, выдающий разрешение на проживание в Грузии, и общие 
принципы выдачи разрешения на проживание

1. Иностранцам, находящимся в Грузии на законном основании, разрешение на 

проживание в Грузии выдает Агентство.
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2. Иностранцы, находящиеся в Грузии на законном основании и имеющие раз-

решение на проживание какого-либо из видов, предусмотренных статьей 15 на-

стоящего Закона, вправе обращаться в Агентство за получением разрешения 

на проживание другого вида, если они удовлетворяют требованиям, установ-

ленным для выдачи разрешения на проживание соответствующего вида. 

3. иск. 

Статья 15. Разновидности разрешения на проживание

В Грузии выдается разрешение на проживание в Грузии следующих видов:

а) разрешение на проживание с целью трудовой деятельности, выдаваемое 

для осуществления в порядке, установленном законодательством 

Грузии, предпринимательской или трудовой деятельности, а также 

людям свободных профессий;

б) разрешение на проживание с целью обучения, выдаваемое для обучения 

в авторизованном образовательном учреждении Грузии;

в) разрешение на проживание с целью воссоединения семьи, выдаваемое 

членам семей иностранцев, имеющих разрешение на проживание;

г) разрешение на проживание бывших граждан Грузии, выдаваемое 

иностранцам, гражданство Грузии которых было прекращено;

д) разрешение на проживание лиц без гражданства, выдаваемое лицам, 

которым в Грузии был установлен статус лиц без гражданства;

е) специальное разрешение на проживание, выдаваемое иностранцам, в 

отношении которых имеется обоснованное предположение, что они могут 

быть жертвами или потерпевшими в результате совершения преступления 

– торговли людьми (трефикинга) в случаях, предусмотренных Законом 

Грузии «О борьбе против торговли людьми (трефикинга)», иностранцам, 

письменную инициативу о выдаче которым временного разрешения на 

проживание в Грузии представит член Правительства Грузии, лицам, 

предусмотренным статьей 60 настоящего Закона, и гражданам иностранных 

государств со статусом соотечественников, проживающих за рубежом.
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ж) разрешение на постоянное проживание, выдаваемое супругам, роди-

телям, детям граждан Грузии. Разрешение на постоянное проживание 

выдается также иностранцам, прожившим в Грузии на основании 

разрешения на временное проживание в течение последних 6 лет. В 

указанный срок не засчитывается период проживания в Грузии в целях 

учебы или лечения и работы в дипломатических и приравненных к ним 

представительствах;

з) разрешение на проживание с целью инвестиционной деятельности, 

выдаваемое иностранцам, осуществившим в Грузии инвестицию в 

размере не менее 300 000 лари в соответствии с Законом Грузии «О 

поддержке и гарантиях инвестиционной деятельности», и членам их 

семей. Для целей настоящего подпункта членами семьи иностранцев 

считаются супруги, несовершеннолетние дети иностранцев и 

поддерживаемые или нетрудоспособные лица, находящиеся на их 

полном иждивении, а также находящиеся на их полном иждивении 

лица, признанные недееспособными в порядке, установленном 

законодательством соответствующей страны; 

и) разрешение на временное проживание, выдаваемое иностранцам, 

которым в соответствии с Законом Грузии «О пресечении насилия в 

семье, защите и оказании помощи жертвам насилия в семье» присвоен 

статус жертвы.

к) краткосрочное разрешение на проживание, выдаваемое иностранцам, 

имеющим на территории Грузии в порядке, установленном 

законодательством Грузии, право собственности на недвижимую вещь 

(кроме земель сельскохозяйственного назначения), рыночная стоимость 

которой превышает эквивалент 35000 долларов США в лари, и членам 

семей указанных лиц. С целью выдачи краткосрочного разрешения на 

проживание рыночную стоимость недвижимой вещи устанавливает 

сертифицированный оценщик органа, аккредитованного юридическим 

лицом публичного права – Единым национальным органом аккредитации, 

– Центром аккредитации.
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Статья 16. Срок действия разрешения на проживание

1. Разрешение на временное проживание, видов, определенных подпунктами 

«а»-«е» статьи 15 настоящего Закона, может выдаваться иностранцам на срок 

не более 6 лет.

2. Разрешение на проживание лиц без гражданства выдается сроком на 3 года. 

Лицам без гражданства, гражданство Грузии которых было прекращено с вы-

ходом из гражданства Грузии или которые по состоянию на 31 марта 1993 года 

постоянно проживали в Грузии, не были признаны гражданами Грузии и после 

31 марта 1993 года не снимались с постоянной регистрации в Грузии, разреше-

ние на проживание выдается с правом постоянного проживания.

3. Разрешения на проживание, видов, определенных подпунктами «ж» и «з» 

статьи 15 настоящего Закона, выдаются с правом на постоянное проживание.

31. Краткосрочное разрешение на проживание, предусмотренное подпунктом 

«к» статьи 15 настоящего Закона, может выдаваться иностранцам сроком на 1 

год. Срок действия указанного краткосрочного разрешения на проживание пре-

кращается с прекращением права собственности иностранца на соответствую-

щую недвижимую вещь.

4. Срок действия разрешения на временное проживание и краткосрочного раз-

решения на проживание продлевается на тех же условиях, на которых они 

были выданы. При этом, если иностранец сохраняет право собственности на 

недвижимую вещь, на основании которого ему было выдано предусмотренное 

подпунктом «к» статьи 15 настоящего Закона краткосрочное разрешение на 

проживание, они освобождаются от обязательства по представлению повтор-

ной оценки рыночной стоимости недвижимой вещи. 

Статья 17. Рассмотрение и решение вопроса о выдаче разрешения на 
проживание в Грузии

1. Иностранцы обращаются с заявлением о получении разрешения на прожива-

ние в Грузии в Агентство лично или через полномочного представителя.

2. Заявления несовершеннолетних лиц о получении разрешения на прожива-

ние в Грузии подают их законные представители, заявления поддерживаемых 
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лиц могут быть поданы только при помощи лица, оказывающего поддержку, 

если решением суда не определено иное, а заявление лица, признанного не-

дееспособным в порядке, установленном законодательством соответствующей 

страны, представляет его законный представитель, если законодательством 

этой страны не установлено иное. (20.03.2015 N3344)

3. Заявление о получении разрешения на проживание в Грузии и прилагаемые 

документы могут представляться в Агентство в электронной форме, в порядке, 

установленном законодательством Грузии.

4. При выдаче специального разрешения на проживание на основании пись-

менной инициативы члена Правительства Грузии основания, предусмотренные 

статьей 18 настоящего Закона, не проверяются. Дополнительные документы, 

подлежащие представлению заинтересованными лицами, и порядок их пред-

ставления определяются постановлением Правительства Грузии.

5. Иностранцам, в отношении которых есть обоснованное предположение о 

том, что они могут быть жертвами или потерпевшими в результате совершения 

преступления – торговли людьми (трефикинга), специальное разрешение на 

проживание выдается (или срок действия разрешения на проживание продле-

вается) на основании ходатайства учреждения по обслуживанию жертв торгов-

ли людьми (трефикинга) или органа, ведущего процесс.

6. Заявление о получении разрешения на проживание в Грузии и прилагаемые 

документы подаются в Агентство на государственном языке Грузии. В случа-

ях, предусмотренных законодательством Грузии, Агентство правомочно при-

нимать заявление и на негосударственном языке. Паспорта иностранцев могут 

представляться Агентству без перевода на грузинский язык, если они содержат 

персональные данные иностранцев в латинской транслитерации.

61. Временное разрешение на проживание иностранцам, являющимся жертва-

ми насилия в семье, выдает и срок указанного разрешения продлевает Агент-

ство на основании ходатайства учреждения, обслуживающего жертв насилия в 

семье, или органа, ведущего процесс.

7. Срок рассмотрения заявлений о получении разрешения на проживание в Гру-

зии и продлении срока указанного разрешения на проживание не должен пре-
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вышать 30 дней со дня представления Агентству необходимой документации в 

полном объеме.

8. Агентство обязано в электронной форме извещать иностранцев о результатах 

рассмотрения заявлений в порядке, установленном законодательством Грузии.

9. Решение о выдаче разрешения на проживание в Грузии может быть обжало-

вано в порядке, установленном законодательством Грузии.

10. Вопрос о выдаче разрешения на проживание в Грузии рассматривается и 

решается в порядке, установленном Правительством Грузии.

Статья 18. Основания для отказа в выдаче разрешения на проживание  
в Грузии

1. Иностранцам может быть отказано в выдаче разрешения на проживание:

а) при наличии заключения уполномоченного органа о нецелесообразности 

их проживания в Грузии из соображений обеспечения защиты госу-

дарственных интересов или (и) интересов общественной безопасности;

б) при отпадении основания, по которому ими получено разрешение на 

проживание в Грузии;

в) при осуществлении ими деятельности, создающей угрозу госу дар-

ственной безопасности или (и) общественному порядку в Грузии;

г) если ими совершено преступление против мира и человечества;

д) если они разыскиваются за совершение уголовного преступления 

или осуждены за совершенное в течение последних 5 лет до подачи 

соответствующего заявления тяжкого уголовного преступления (и 

судимость не снята или не погашена) либо в отношении них возбуждено 

уголовное дело – до завершения производства по уголовному делу;

е) если они страдают инфекционным или иным заболеванием, характер, 

тяжесть и продолжительность которого могут создать угрозу населению 

Грузии. Перечень подобных заболеваний устанавливает Министерство 

труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии;
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ж) если для получения разрешения на проживание в Грузии ими были 

представлены поддельные или не имеющие юридической силы 

документы;

з) в случае указания ими в соответствующем заявлении недостоверных 

данных или утаивания важной информации об обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для принятия решения о выдаче 

разрешения на проживание в Грузии.

2. Предусмотренные подпунктами «а» и «в» пункта первого настоящей статьи 

интересы защиты государственной безопасности или (и) общественной без-

опасности (порядка) включают случаи, когда:

а) пребывание лиц в Грузии создает угрозу отношениям Грузии с другими 

государствами или (и) международными организациями;

б) имеется информация, с высокой долей вероятности указывающая на 

наличие связи лиц:

б.а) с вооруженными силами стран/организаций, враждебно наст-

роенных к обороне и безопасности Грузии;

б.б) с разведывательными службами иностранных государств;

б.в) с террористическими или (и) экстремистскими организациями;

б.г) с незаконным оборотом наркотиков, вооружений, оружия мас-

сового уничтожения или их компонентов, организациями, 

занимающимися торговлей людьми (трефикингом) или (и) иными 

преступными организациями (в том числе – транснациональными 

преступными организациями).

3. Информация об обстоятельствах, предусмотренных подпунктом «в» пункта 

первого настоящей статьи, должна предоставляться органу, рассматривающе-

му дело, в форме, не причиняющей вред интересам защиты государственной 

тайны, государственной безопасности Грузии или (и) общественного порядка.
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Статья 19. Повторная подача заявления о получении разрешения  
на проживание

Иностранцы, которым было отказано в выдаче вида на жительство в Грузии, 

вправе на том же основании повторно подать заявление не раньше чем через 

месяц после принятия решения об отказе в удовлетворении первого заявления.

Статья 20. Вид на жительство

1. Иностранцам, получившим разрешение на проживание в Грузии, Агентство 

выдает соответствующий вид на жительство.

2. Иностранцы обязаны в месячный срок после получения разрешения на про-

живание взять вид на жительство.

3. От обязательства по получению вида на жительство в Грузии освобождаются:

а) сотрудники аккредитованных в Грузии дипломатических и приравненных 

к ним представительств, сотрудники консульских учреждений и члены 

их семей, а также другие лица, пользующиеся в соответствии с 

международными договорами Грузии надлежащими привилегиями и 

иммунитетом;

б) иностранцы – владельцы дипломатических и служебных/официальных 

паспортов;

в) представители вооруженных сил стран – членов Организации 

Североатлантического договора и участников программы «Партнерство 

во имя мира» в случаях, предусмотренных пунктами 5 и 6 статьи 4 

настоящего Закона;

г) иностранцы, в других случаях, предусмотренных законодательством 

Грузии.

4. Иностранцы, задержанные или отбывающее наказание в виде лишения сво-

боды, освобождаются в период лишения свободы от обязательства по получе-

нию разрешения на проживание в Грузии.



ЗАКОН ГРУЗИИ

221

Статья 21. Прекращение срока пребывания в Грузии

1. Срок пребывания в Грузии иностранцев может быть прекращен:

а) в случае представления ими для получения разрешения на проживание 

в Грузии или визы Грузии поддельных или не имеющих юридической 

силы документов;

б) в случае осуществления ими деятельности, создающей угрозу госу-

дарственной безопасности Грузии;

в) в случае прекращения или завершения ими до истечения срока 

пребывания в Грузии учебы в авторизованном образовательном 

учреждении в Грузии, если разрешение на проживание в Грузии было 

получено на этом основании;

г) в случае прекращения ими деятельности или отношений, на основании 

которых ими был получено разрешения на проживание в Грузии;

д) при отпадении или недостижении цели, для обеспечения которой была 

выдана виза Грузии;

е) если они более не являются опекунами или попечителями граждан 

Грузии или не находятся под опекой и попечительством граждан Грузии, 

если разрешение на проживание в Грузии было ими получено на этом 

основании;

ж) если для получения разрешения на проживание в Грузии они вступили в 

фиктивный брак;

з) если они были выдворены из Грузии;

и) в случае указания ими в соответствующем заявлении недостоверных 

данных или утаивания важной информации об обстоятельствах, имевших 

существенное значение для принятия решения о выдаче разрешения на 

проживание в Грузии;

к) в случае изменения гражданской принадлежности, если постоянный 

вид на жительство в Грузии был взят ими без получения разрешения на 

проживание в Грузии;



СПРАВОЧНИК ПО НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

222

л) если они в течение 6-месячного срока после получения разрешения на 

проживание в Грузии не обратились в Агентство за получением вида на 

жительство.

11. Срок действия иммиграционной визы категории D5, а также краткосрочного 

разрешения на проживание прекращается в случае прекращения права соб-

ственности на соответствующую недвижимую вещь.

2. Срок пребывания лиц в Грузии прекращается в случае принятия решения 

о прекращении статуса лиц без гражданства или статуса соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

3. Срок действия специального разрешения на проживание, выданного на ос-

новании письменной инициативы члена Правительства Грузии, прекращается 

также на основании письменного требования соответствующего члена Прави-

тельства Грузии.

 4. Решение о прекращении срока действия визы Грузии, выданной на Государ-

ственной границе Грузии, принимает Министерство внутренних дел Грузии. В 

других случаях решение о прекращении срока действия выданных виз Грузии 

принимают Министерство иностранных дел Грузии, дипломатическое предста-

вительство или консульское учреждение Грузии за рубежом или Министерство 

внутренних дел Грузии с учетом того, какому органу стало известно об основа-

нии прекращения срока действия визы Грузии.

 5. Решение о прекращении срока действия разрешения на проживание в Гру-

зии иностранцев принимает Агентство в порядке, установленном законода-

тельством Грузии.

6. Виза Грузии и разрешения на проживание в Грузии утрачивают силу:

а) в случае выдачи иностранцам новых визы Грузии или разрешения на 

проживание в Грузии, срок действия которых включает срок действия 

ранее выданных визы Грузии или разрешения на проживание в Грузии;

б) в случае приобретения гражданства Грузии иностранцами, которым 

были выданы виза Грузии или разрешение на проживание в Грузии.
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Глава V

Порядок установления статуса лица без гражданства и правовое 
положение лиц без гражданства, имеющих статус в Грузии

Статья 22. Порядок установления статуса лица без гражданства

1. С целью установления статуса лица без гражданства заинтересованные 

лица подают заявление в Агентство.

2. Агентство вправе пригласить заявителя на собеседование с целью установ-

ления обстоятельств, необходимых для принятия решения.

3. Агентство правомочно прибегать к помощи дипломатических представительств 

и консульских учреждений Грузии за рубежом, а также международных органи-

заций с целью получения информации, необходимой для рассмотрения дела.

4. Лицам, находящимся в Грузии без законного основания, срок пребывания в 

Грузии в течение срока административного производства по поводу установ-

ления им статуса лиц без гражданства засчитывается в срок пребывания по 

уважительной причине.

5. Лицам, подавшим заявление с целью установления им статуса лиц без граж-

данства, Агентство выдает временное идентификационное удостоверение. 

Временное идентификационное удостоверение выдается сроком на 1 год. При-

нятие решения об установлении или отказе в установлении статуса лица без 

гражданства влечет отмену временного идентификационного удостоверения.

6. Общий срок принятия Агентством решения об установлении или отказе в 

установлении статуса лица без гражданства не должен превышать 9 месяцев.

7. Вопрос об установлении статуса лица без гражданства в Грузии рассматри-

вается и решается в порядке, установленном Правительством Грузии.

Статья 23. Основания для отказа в Грузии в установлении статуса лица 
без гражданства и прекращения статуса лица без гражданства

1. Заявителям может быть отказано в Грузии в установлении статуса лица без 

гражданства по одному из следующих оснований:
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а) в случае установления гражданства Грузии или другого государства;

б) в случае представления ими для установления статуса лица без 

гражданства поддельных документов или недостоверной информации 

об обстоятельствах, имеющих значение для установления статуса;

в) при наличии заключения уполномоченного органа о нецелесообразности 

их проживания в Грузии для обеспечения защиты интересов 

государственной или (и) общественной безопасности;

г) при невозможности их идентификации;

д) при наличии в отношении них обстоятельств, определенных пунктом 2 

статьи первой Конвенции ООН «О статусе лиц без гражданства» 1954 года.

2. Статус лица без гражданства прекращается:

а) в случае получения ими или установления гражданства Грузии или 

другого государства;

б) в случае выявления основания, предусмотренного подпунктами «б», «в» 

или «д» пункта первого настоящей статьи;

в) если ответственность за них взяло на себя одно из государств – 

участников Конвенции ООН «О статусе лиц без гражданства» 1954 года 

в соответствии с требованиями этой же Конвенции.

3. Решение о прекращении статуса лица без гражданства в Грузии вступает в 

силу через месяц после принятия.

Статья 24. Правовое положение лиц без гражданства, имеющих статус  
в Грузии

Лица без гражданства, имеющие статус в Грузии, пользуются правами, уста-

новленными главой VI настоящего Закона, и на них возлагаются обязанности, 

установленные этой же главой.
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Глава VI

Права и обязанности иностранцев

Статья 25. Равенство иностранцев с гражданами Грузии в правах  
и обя занностях. Гарантии защиты прав и свобод иностранцев

1. Иностранцы в Грузии имеют те же права и свободы, что и граждане Грузии, и 

на них возложены те же обязанности, что и на граждан Грузии, если законода-

тельством Грузии не предусмотрено иное.

2. В Грузии все иностранцы равны перед законом, независимо от происхожде-

ния, социального и имущественного положения, расы, национальной принад-

лежности, пола, образования, языка, религии, политических и иных взглядов, 

сферы деятельности и других обстоятельств.

3. Грузия защищает жизнь, личную неприкосновенность, права и свободы на-

ходящихся на ее территории иностранцев.

4. Осуществление прав и исполнение обязанностей иностранцев в Грузии не 

должно ущемлять интересы Грузии, ограничивать права граждан Грузии и дру-

гих, проживающих в Грузии лиц, и игнорировать их законные интересы.

Статья 26. Обязательство по соблюдению законодательства Грузии

Иностранцы в Грузии обязаны соблюдать Конституцию Грузии и другие нор-

мативные акты Грузии, уважать местные культуру, традиции, обычаи, права и 

свободы граждан Грузии.

Статья 27. Приобретение гражданства Грузии

Иностранцы в соответствии с Конституцией Грузии и Органическим законом 

Грузии «О гражданстве Грузии» вправе получить гражданство Грузии.

Статья 28. Право на осуществление инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности

Иностранцы в Грузии могут осуществлять инвестиционную и предприниматель-

скую деятельность в соответствии с законодательством Грузии. В этом случае 



СПРАВОЧНИК ПО НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

226

у них – такие же права и обязанности, что и у граждан Грузии, если законода-

тельством Грузии не предусмотрено иное.

Статья 29. Право на трудовую деятельность

Трудовая деятельность иностранцев в Грузии регулируется законодательством 

Грузии.

Статья 30. Право на здравоохранение

Иностранцы в Грузии имеют право на здравоохранение в соответствии с за-

конодательством Грузии.

Статья 31. Право на социальное обеспечение

1. Постоянно проживающие в Грузии иностранцы имеют такое же право на по-

собие, пенсию и иное социальное обеспечение, что и граждане Грузии.

2. Вопрос о социальном обеспечении иностранцев, находящихся в Грузии вре-

менно, решается в соответствии с законодательством Грузии и международны-

ми договорами Грузии.

Статья 32. Имущественные и неимущественные права

1. Иностранцы в Грузии в соответствии с законодательством Грузии могут 

иметь в собственности, получать в наследство или оставлять по завещанию 

любое имущество, а также иметь неимущественные права.

2. Ограничение прав, указанных в пункте первом настоящей статьи, допускает-

ся только законодательным актом Грузии.

Статья 33. Право на образование

Иностранцы, проживающие в Грузии, имеют право получать образование в со-

ответствии с законодательством Грузии.
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Статья 34. Право на пользование культурными ценностями

1. Иностранцы в Грузии имеют такое же право пользоваться культурными цен-

ностями, что и граждане Грузии.

2. Иностранцам в Грузии гарантировано право пользоваться родным языком, 

следовать национальной культуре и традициям, если это не причиняет вреда 

государственной или (и) общественной безопасности Грузии.

3. Иностранцы обязаны беречь памятники истории и культуры и другие культур-

ные ценности Грузии.

Статья 35. Право на участие в политических и общественных объединениях

1. Иностранцы в Грузии не вправе быть членами действующих политических 

объединений, участвовать в их деятельности или учреждать их.

2. Иностранцы в Грузии имеют такое же право на учреждение общественных 

объединений, быть членами профессиональных союзов, научных, культурных, 

спортивных обществ и других общественных организаций, что и граждане Гру-

зии, если это не противоречит уставам указанных организаций и законодатель-

ству Грузии.

Статья 36. Брачные и семейные отношения

1. Иностранцы в Грузии могут вступать в брак и расторгать брак с гражданами 

Грузии и другими лицами в соответствии с законодательством Грузии.

2. Иностранцы, находящиеся в Грузии, в брачных и семейных отношениях поль-

зуются теми же правами, что и граждане Грузии, и на них возлагаются такие же 

обязанности, что и на граждан Грузии.

Статья 37. Свобода слова, мнения, совести, исповедания и веры

Иностранцы в Грузии, как и граждане Грузии, имеют свободу слова, мнения, 

совести, вероисповедания и убеждений. Не допускается преследование ино-

странцев ввиду слова, мнения, исповедания и веры, равно как и их принужде-

ние высказывать свои взгляды о них.
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Статья 38. Свобода передвижения и выбора места жительства

1. Иностранцы в Грузии имеют право на свободное передвижение и свободный 

выбор места жительства.

2. Ограничение прав, указанных в пункте первом настоящей статьи, допускается 

лишь в соответствии с законом, в целях обеспечения необходимых для суще-

ствования демократического общества государственной или (и) общественной 

безопасности, здравоохранения, предотвращения преступлений, отправления 

правосудия или защиты прав и законных интересов лиц, проживающих в Грузии.

Статья 39. Налогообложение иностранцев

Иностранцы, проживающие в Грузии, облагаются налогами так же, как и граж-

дане Грузии, если законодательством Грузии не предусмотрено иное.

Статья 40. Гарантирование личных прав иностранцев

Иностранцам в Грузии законодательство Грузии гарантирует неприкосновен-

ность личности и места жительства, невмешательство в личную и семейную 

жизнь, уважение достоинства и репутации, право защиты тайны корреспонден-

ции, право на свободное развитие личности в экономической, социальной и 

культурной сферах.

Статья 41. Защита прав иностранцев

1. Иностранцы в Грузии вправе за защитой личных, имущественных и других 

прав обращаться в суды и иные государственные органы, независимо от своего 

правового положения.

2. В процессе судопроизводства иностранцы пользуются теми же процессуаль-

ными правами, что и граждане Грузии.

3. Иностранцы вправе в любое время обращаться в дипломатическое пред-

ставительство или консульское учреждение страны, гражданами которой они 

являются, или в которой постоянно проживают, или которая уполномочена за-

щищать их права и законные интересы.



ЗАКОН ГРУЗИИ

229

4. В случае требования, исходящего от иностранцев, правоохранительные ор-

ганы Грузии обязаны незамедлительно извещать дипломатическое представи-

тельство или консульское учреждение соответствующей страны о задержании, 

аресте или лишении свободы иностранцев. Действие настоящего пункта не 

распространяется на лиц, ищущих убежище, лиц со статусом беженца или гу-

манитарным статусом.

Статья 42. Право на участие в выборах и референдуме

Иностранцы в Грузии не вправе участвовать в выборах и быть избранными в 

органы местного самоуправления и органы государственной власти, а также – 

участвовать в референдуме.

Статья 43. Право на собрания и манифестации

Иностранцы в Грузии имеют право на собрания и манифестации в соответствии 

с законодательством Грузии.

Статья 44. Воинская обязанность

Иностранцы не обязаны служить в Военных Силах Грузии.

Статья 45. Иск.

Статья 46. Право на получение убежища

В соответствии с Конституцией Грузии, международными договорами Грузии 

и другими нормативными актами Грузии иностранцы в Грузии имеют право ис-

кать и получать убежище.
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Глава VII

Выезд иностранцев из Грузии

Статья 47. Общие требования к выезду иностранцев из Грузии

1. Если законодательством Грузии не предусмотрено иное, иностранцы выез-

жают из Грузии через открытые для международного сообщения пограничные 

пропускные пункты, при наличии у них действительного проездного документа 

или если у них имеется или имелось разрешение на пребывание Грузии.

2. При выезде из Грузии иностранцы проходят инспектирование в пограничных 

пропускных пунктах, которое осуществляет уполномоченный орган Министер-

ства внутренних дел Грузии.

3. Иностранцы обязаны покинуть Грузию до истечения срока пребывания в Гру-

зии на законном основании.

4. Иностранцы, срок законного пребывания в Грузии которых истек, обязаны 

до выезда или после выезда из Грузии уплатить установленный законодатель-

ством Грузии штраф за нахождение в Грузии без законного основания. В случае 

неуплаты штрафа иностранцам не выдается виза Грузии, и им отказывается во 

въезде в Грузию до уплаты ими указанного штрафа.

5. В случае выезда иностранцев из Грузии в течение 30 календарных дней

после принятия уполномоченным органом соответствующего решения на них 

не возлагается административная ответственность в виде штрафа:

а) в случае прекращения гражданства Грузии;

б) в случае отказа в установлении в Грузии статуса лица без гражданства 

или присвоении статуса беженца или гуманитарного статуса;

в) в случае прекращения срока действия разрешения на проживание в 

Грузии по какому-либо из оснований, определенных подпунктами «б»-

«г» пункта первого статьи 21 настоящего Закона;

в) если в случае назначения им условного осуждения истек испытательный 

срок или в случае лишения свободы/административного ареста – ими 

отбыто наказание/взыскание.



ЗАКОН ГРУЗИИ

231

Статья 48. Отсрочка обязательства выезда из Грузии

1. Для иностранцев, которые не могут исполнить обязательство, возлагаемое 

на них пунктом 3 статьи 47 настоящего Закона, может быть отсрочено обяза-

тельство по выезду из Грузии:

а) если ими в Агентство подано заявление на получение разрешения на 

проживание в Грузии или гражданства Грузии;

б) в случае болезни или беременности, когда по заключению врача 

дальнейший проезд создаст угрозу их здоровью. В таком случае с ними 

могут оставаться члены их семей и сопровождающие лица;

в) если в общем суде Грузии ведется производство с их участием и их нахожде-

ние в Грузии имеет существенное значение для защиты их интересов;

г) если при транзитном проезде через территорию Грузии они были 

вынуждены задержаться на территории Грузии более чем на 10 дней. В 

таком случае вынужденной признается остановка по причине: 

г.а) природного явления, препятствующего движению поездов, авто-

транспорта, судов или самолетов;

г.б) обязательного ремонта транспортного средства или дорожно-

транспортного происшествия;

г.в) задержки при пересадке из одного транспортного средства в другое;

г.г) иных случаев, когда беспрепятственное передвижение из одного 

места в другое невозможно;

д) на основании обращения компетентного лица министерства или 

государственного подведомственного учреждения Грузии.

2. Решение об отсрочке обязательства иностранцев по выезду из Грузии при-

нимает Агентство в течение 3 календарных дней после представления соот-

ветствующего заявления.

3. Иностранцы обязаны представлять Агентству заявление об отсрочке обя-

зательства по выезду из Грузии на основании, определенном подпунктом «а» 

пункта первого настоящей статьи, за 7 календарных дней до истечения срока 

нахождения в Грузии на законном основании.
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4. Обязательство иностранцев по выезду из Грузии может быть отсрочено на 

основании, определенном подпунктом «а» пункта первого настоящей статьи, 

однократно, сроком до 3 месяцев.

5. В особых случаях на основании аргументированного требования обязатель-

ство иностранцев по выезду из Грузии может быть отсрочено однократно, сро-

ком до 3 месяцев, по тому же основанию, по которому им было предоставлено 

разрешение на пребывание в Грузии.

6. Заявление об отсрочке обязательства по выезду из Грузии и прилагаемые 

документы представляются Агентству в порядке, установленном для пред-

ставления заявления на получение разрешения на проживание в Грузии. Если 

иностранный заявитель более не заинтересован в отсрочке обязательства по 

выезду из Грузии, он вправе на любой стадии административного производства 

обращаться в Агентство и требовать прекращения административного произ-

водства. Коммуникация с иностранным заявителем в ходе рассмотрения/реше-

ния вопроса осуществляется в порядке, установленном для коммуникации с 

заинтересованными лицами при рассмотрении/решении вопроса о выдаче раз-

решения на проживание в Грузии.

Статья 49. Отказ в выезде из Грузии

Иностранцам может быть отказано в выезде из Грузии:

а) если они ограничиваются в выезде из Грузии на основании судебного 

решения;

б) если они осуждены за совершенное преступление – до отбытия 

наказания или освобождения от наказания;

в) в случае, предусмотренном законодательством Грузии, если они 

уклоняются от исполнения обязательства, возложенного на них 

компетентным административным органом Грузии, – до исполнения 

обязательства;

г) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Грузии.



ЗАКОН ГРУЗИИ

233

Раздел III

Выдворение иностранцев из Грузии, обработка персональных 
данных и ответственность

Глава VIII

Общие положения о выдворении иностранцев из Грузии

Статья 50. Правовые основания выдворения иностранцев из Грузии

Правовым основанием для выдворения иностранцев из Грузии являются на-

стоящий Закон, международные договоры Грузии, Кодекс об административ-

ных правонарушениях Грузии и другие соответствующие нормативные акты.

Глава IX

Порядок рассмотрения и решения вопроса о выдворении  
иностранцев из Грузии

Статья 51. Выдворение иностранцев из Грузии

1. Иностранцы могут быть выдворены из Грузии:

а) в случае въезда в Грузию без законного основания;

б) если отпало законное основание для их дальнейшего пребывания в Грузии;

в) если их пребывание в Грузии противоречит государственной безо-

пасности или (и) общественному порядку в Грузии;

г) если их выдворение из Грузии необходимо в целях защиты здоровья, 

прав и законных интересов граждан Грузии и других лиц, находящихся в 

Грузии на законном основании;

д) в случае систематического нарушения ими законодательства Грузии;

е) в случае получения ими законного основания для въезда или пребывания 

в Грузии путем представления поддельного или не имеющего 

юридической силы документа;
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ж) если им за совершение умышленного преступления назначено лишение 

свободы на срок более 1 года, – по отбытии наказания;

з) если им назначено наказание, не связанное с заключением под стражу, 

– до отбытия наказания, или условное осуждение – до истечения 

испытательного срока.

2. Если административное производство ведется с целью установления ино-

странцам статуса лица без гражданства, действие подпунктов «а» и «б» пун-

кта первого настоящей статьи на них не распространяется в течение админи-

стративного производства. При том, в случае, если ведется административное 

производство по продлению для иностранцев срока действия визы Грузии, 

действие подпункта «б» пункта первого настоящей статьи на них не распро-

страняется в течение административного производства.

3. Выдворение из Грузии лиц без гражданства, имеющих статус в Грузии, допу-

скается только при наличии основания, предусмотренного подпунктом «в» пун-

кта первого настоящей статьи, в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 52. Начало рассмотрения вопроса о выдворении иностранцев из 
Грузии

1. Решения о выдворении из Грузии иностранцев по основаниям, определенным 

подпунктами «а» и «б» пункта первого статьи 51 настоящего Закона, принимает 

уполномоченный орган Министерства внутренних дел Грузии, а решения о вы-

дворении из Грузии иностранцев по основаниям, определенным подпунктами 

«в»-«з» пункта первого той же статьи, – суд.

2. Основанием для начала рассмотрения вопроса о выдворении из Грузии ино-

странцев по какому-либо из оснований, определенных подпунктами «в»-«з» 

пункта первого статьи 51 настоящего Закона, является ходатайство, поданное 

в суд уполномоченным органом Министерства внутренних дел Грузии.

3. Государственные учреждения обязаны предоставлять уполномоченному ор-

гану Министерства внутренних дел Грузии имеющуюся у них информацию о 

наличии основания для выдворения иностранцев из Грузии.



ЗАКОН ГРУЗИИ

235

4.Уполномоченный орган Министерства внутренних дел Грузии приступит к 

рассмотрению вопроса о выдворении иностранцев из Грузии, если станет из-

вестно о наличии какого-либо из оснований для выдворения иностранцев из 

Грузии, определенных подпунктами «а» и «б» пункта первого статьи 51 насто-

ящего Закона, и у указанного органа будут доказательства, подтверждающие 

соответствующий факт.

Статья 53. Порядок принятия решения по вопросу о выдворении 
иностранцев из Грузии

1. Решение о выдворении иностранцев из Грузии суд принимает в порядке, 

установленном законодательством Грузии.

2. Уполномоченный орган Министерства внутренних дел Грузии в течение 10 

рабочих дней после выявления основания для выдворения иностранцев из Гру-

зии рассматривает вопрос об их выдворении из Грузии и в порядке, установ-

ленном законодательством Грузии, принимает одно из следующих решений:

а) о выдворении иностранцев из Грузии;

б) об отказе в выдворении иностранцев из Грузии;

в) об отсрочке выдворения иностранцев из Грузии.

3. Соответствующий орган, принявший решение, обязан представить выдво-

ряемым из Грузии иностранцам обоснованное решение об их выдворении из 

Грузии.

4. Соответствующий орган, принимающий решение, при принятии решения о 

выдворении иностранцев из Грузии учитывает:

а) продолжительность законного проживания иностранцев в Грузии, их 

личные, социальные, экономические и другие связи с Грузией;

б) принцип единства семьи, ожидаемые последствия для семей инос-

транцев или постоянно проживающих с нимидругих лиц;

в) социально-экономические и другие связи иностранцев с принимающим 

государством.
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Статья 54. Добровольный выезд из Грузии на основании решения о 
выдворении иностранцев из Грузии

1. Иностранцам, находящимся в Грузии, решением о выдворении из Грузии 

предоставляется разумный срок, определенный органом, уполномоченным на 

рассмотрение вопроса о выдворении иностранцев из Грузии, – от 10 до 30 ка-

лендарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию не за счет 

расходов Государственного бюджета Грузии.

2. В случае добровольного выезда из Грузии в соответствии с пунктом первым 

настоящей статьи на иностранцев налагается административный штраф.

3. В случае выдворения иностранцев из Грузии по какому-либо из оснований, 

определенных подпунктами «в»-«з» пункта первого статьи 51 настоящего Зако-

на, они в подтверждение добровольного выезда из Грузии представляют в суд 

соответствующие доказательства.

Статья 55. Отсрочка выдворения иностранцев из Грузии

1. Выдворение иностранцев из Грузии может быть отсрочено на срок до 30 дней:

а) в случае действия непреодолимой силы (форс-мажора);

б) в случае ухудшения их физического или (и) психического здоровья;

в) если они, будучи лицами с ограниченными возможностями, находятся 

без присмотра;

г) в случае беременности, когда по заключению врача, дальнейший проезд 

создаст угрозу их здоровью;

д) при задержке предоставления принимающим государством доку мен-

тации, требующейся для их выдворения;

е) если существует опасность, что несовершеннолетние останутся без присмотра 

или (и) будут испытывать затруднения в связи с получением образования.

 2. Если определенное пунктом первым настоящей статьи соответствующее об-

стоятельство не измениться, выдворение иностранцев из Грузии может быть 

отсрочено в разовом порядке сроком на 30 дней.
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3. Решение об отсрочке выдворения иностранцев из Грузии принимает соответ-

ствующий орган, принимающий решение о выдворении иностранцев из Грузии.

4. Выдворение иностранцев из Грузии не будет отсрочено в случае, предусмо-

тренном подпунктом «д» пункта первого настоящей статьи, если принимающее 

государство признает стандартный проездной документ Грузии, который ис-

пользуется с целью выдворения.

Статья 56. Обжалование решения о выдворении иностранцев из Грузии

Решение о выдворении иностранцев из Грузии может быть обжаловано в по-

рядке, установленном законодательством Грузии, в 10-дневный срок после их 

ознакомления с решением о выдворении из Грузии.

Глава X

Исполнение решения о выдворении иностранцев из Грузии

Статья 57. Срок исполнения решения о выдворении иностранцев из Грузии

1. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным орга-

ном Грузии срок, определенный пунктом первым статьи 54 настоящего Закона, 

принятое решение об их выдворении из Грузии подлежит принудительному ис-

полнению.

2. Решение о выдворении иностранцев из Грузии исполняется в течение 10 ка-

лендарных дней по истечении срока добровольного выезда из Грузии по соответ-

ствующему основанию для выдворения, определенному подпунктами «а» и «б» 

пункта первого статьи 51 настоящего Закона, а в случае выдворения по какому-

либо из оснований, определенных подпунктами «в»-«з» пункта первого той же 

статьи, – по истечении срока добровольного выезда из Грузии, незамедлительно.

3.Если уполномоченный орган не сможет исполнить решение о выдворении 

иностранцев из Грузии по причине того, что выдворяемые лица скрываются, в 

течение срока, определенного пунктом 2 настоящей статьи, приостанавливает-

ся до устранения указанного основания.
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Статья 58. Орган, уполномоченный на исполнение решения о выдворении 
иностранцев из Грузии

1. Решение о выдворении иностранцев из Грузии исполняет уполномоченный 

орган Министерства внутренних дел Грузии в порядке, определенном поста-

новлением Правительства Грузии.

2. Государственные учреждения обязаны в пределах своей компетенции содей-

ствовать исполнению решения о выдворении иностранцев из Грузии.

3. Решение о выдворении иностранцев из Грузии в течение 24 часов направля-

ется Министерству юстиции Грузии и Министерству иностранных дел Грузии.

Статья 59. Государства, в которые могут быть выдворены иностранцы

1. Иностранцы могут быть выдворены:

а) в страну их гражданства или в государство, на проживание в котором у 

них есть законное право;

б) в государство, из которого они въехали в Грузию;

в) в любое государство, с которым Грузией заключен договор о реадмиссии, 

или другой соответствующий двусторонний договор;

г) в любое государство, изъявившее согласие принять их.

2. Не допускается выдворение иностранцев в государство:

а) в котором они преследуются за политические убеждения или деяние, 

которое по законодательству Грузии преступлением не признается;

б) в котором они преследуются за защиту прав человека и мира, прогрессивную 

общественно-политическую, научную и творческую деятельность.

в) в котором создается угроза их жизни или здоровью.

Статья 60. Право на временное пребывание в Грузии

1. Иностранцам, выдворение которых из Грузии невозможно в случаях, предус-

мотренных пунктом 2 настоящей статьи, предоставляется право на временное 

пребывание в Грузии.
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2. Право на временное пребывание в Грузии предоставляется иностранцам при на-

личии одного из следующих обстоятельств, препятствующих выдворению из Грузии:

а) когда их выдворение из Грузии невозможно в случаях, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 59 настоящего Закона;

б) когда соответствующее основание, определенное пунктом первым 

статьи 55 настоящего Закона, не было устранено по истечении срока, 

предусмотренного пунктом 2 той же статьи;

в) когда не удается идентифицировать их;

г) когда согласие принять выдворяемых иностранцев не изъявляет ни одно 

государство.

3. Документ, подтверждающий право на временное пребывание в Грузии, опре-

деленный пунктами первым и 2 настоящей статьи, – временное идентификаци-

онное свидетельство – выдает Агентство на основании обращения Министер-

ства внутренних дел Грузии.

4. В случае устранения соответствующих обстоятельств, определенных пунктом 

2 настоящей статьи, Агентство на основании обращения Министерства вну-

тренних дел Грузии отменяет временное идентификационное свидетельство.

5. Временное идентификационное свидетельство выдается сроком на 1 год. В 

случае продления срока временного пребывания в Грузии временное иденти-

фикационное свидетельство выдается Агентством повторно, на тот же срок, на 

основании обращения Министерства внутренних дел Грузии.

6. Решения о предоставлении иностранцам права на временное пребывание в 

Грузии и продление срока временного пребывания принимает уполномоченный 

орган Министерства внутренних дел Грузии. Через 5 лет после получения вре-

менного идентификационного свидетельства иностранцы правомочны обра-

щаться в Агентство за получением специального разрешения на проживание.

7. Иностранцы, которым выдается временное идентификационное свидетель-

ство, пользуются правами и свободами, а также неимущественными правами, 

предусмотренными статьями 25, 29, 30, 33, 37 и 41 настоящего Закона, в соот-

ветствии с законодательством Грузии.
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Статья 61. Недопустимость выдворения из Грузии

1. Не допускается выдворение из Грузии:

а) иностранцев, находящихся под опекой и попечительством граждан Грузии;

б) иностранцев, в отношении которых существует обоснованное 

предположение о том, что они могут быть жертвами или потерпевшими 

от преступления – торговли людьми (трефикинга), в течение срока, на 

обдумывание, предусмотренного Законом Грузии «О борьбе против 

торговли людьми (трефикинга)»;

б1) иностранцы, являющиеся жертвами насилия в семье, до 

завершения соответствующего судопроизводства или (и) в 

течение периода нахождения во временном жилье (убежище) 

для жертв насилия в семье в соответствии с Законом Грузии «О 

пресечении насилия в семье, защите и оказании помощи жертвам 

насилия в семье»; 

в) иностранцев, которым назначено условное осуждение или наказание, не 

связанное с заключением под стражу, кроме принятого судом решения о 

выдворении иностранцев из Грузии;

г) других лиц, предусмотренных законодательством Грузии.

2. Выдворение из Грузии лиц, указанных в пункте первом настоящей статьи, до-

пускается только в случае, если причиняется особый вред интересам защиты 

государственной безопасности или (и) общественного порядка в Грузии.

Статья 62. Финансовое обеспечение исполнения решения о выдворении 
иностранцев из Грузии

1. Все расходы, связанные с выдворением иностранцев из Грузии, несут вы-

дворяемые лица или пригласившие их лица.

2. Расходы, связанные с выдворением иностранцев из Грузии, частично или 

полностью несет Грузинское государство, если возмещение расходов в соот-

ветствии с пунктом первым настоящей статьи невозможно.
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Статья 63. Запрет на въезд в Грузию иностранцев, выдворенных из Грузии

1. Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию сро-

ком от 2 до 5 лет. Срок запрета на въезд в Грузию определяет орган, принимаю-

щий решение о выдворении иностранцев из Грузии.

2. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые до-

бровольно покинут Грузию в соответствии со статьей 54 настоящего Закона. 

Указанный порядок не распространяется на случай выдворения из Грузии ино-

странцев по какому-либо из оснований, определенных подпунктами «в»-«з» 

пункта первого статьи 51 настоящего Закона.

3. Иностранцы, выдворенные из Грузии, обязаны до или после выезда из Гру-

зии уплатить штраф, установленный законодательством Грузии за нарушение 

правил пребывания в Грузии. В случае неуплаты штрафа им не выдается виза 

Грузии до исполнения наложенного взыскания.

Глава XI

Задержание и помещение иностранцев в Центр временного  
размещения с целью их выдворения из Грузии

Статья 64. Основания для задержания и помещения иностранцев в Центр 
временного размещения с целью ихвыдворения из Грузии

1. С целью выдворения из Грузии иностранцы могут быть задержаны и поме-

щены в изолятор временного содержания или Центр временного размещения. 

Иностранцы, помещенные в изолятор временного содержания, после принятия 

решения, определенного законодательством Грузии, должны быть переведены 

в Центр временного размещения.

2. Задержание или (и) помещение иностранцев в Центр временного размеще-

ния может осуществляться:

а) если не удается идентифицировать иностранцев, находящихся в Грузии 

без законного основания;

б) если есть опасность, что иностранцы, находящиеся в Грузии беззаконного 

основания, могут скрыться;
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в) в случае невыполнения иностранцами обязательств, предусмотренных 

определенной судьей мерой, альтернативной задержанию;

г) если находящиеся в Грузии без законного основания иностранцы 

создают угрозу государственной безопасности или (и) общественному 

порядку в Грузии;

д) если находящиеся в Грузии без законного основания иностранцы 

создают угрозу собственной жизни и здоровью;

е) для обеспечения принудительного исполнения решения о выдворении 

иностранцев из Грузии;

ж) для обеспечения доставки иностранцев в суд.

3. Не позднее 48 часов после задержания иностранцы доставляются в суд для 

принятия решения об их помещении в Центр временного размещения. Если в 

течение следующих 24 часов судом не будет принято решение о помещении 

иностранцев в Центр временного размещения, иностранцы незамедлительно 

освобождаются.

4. При наличии одного из оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящей 

статьи, задержанные иностранцы могут быть помещены в Центр временного 

размещения как до принятия решения об их выдворении из Грузии, так и после 

принятия указанного решения.

5. Задержанные иностранцы могут помещаться в Центр временного размеще-

ния сроком до 3 месяцев. По истечении указанного срока они покидают Центр 

временного размещения.

6. Помещение в Центр временного размещения несовершеннолетних, находя-

щихся без присмотра, или семей допускается только в крайних случаях и на 

максимально краткий срок, с учетом их наилучших интересов.

7. Иностранцам сразу по задержании на понятном им языке в доступной форме 

разъясняются:

а) основания задержания;

б) право нанять адвоката;
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в) право на уведомление о своем задержании указываемых ими/близких 

им лиц;

г) право на обращение в дипломатическое представительство/консульское 

учреждение;

д) право требовать медицинского освидетельствования;

е) право обжалования задержания.

8. Задержанным иностранцам должна быть предоставлена возможность уведо-

мить о своем задержании указываемых ими/близких им лиц, при необходимо-

сти – с использованием ресурса уполномоченного органа. Если задержанные 

иностранцы являются несовершеннолетними или находятся в беспомощном 

состоянии, обязательство по уведомлению об их задержании возлагается на 

уполномоченный орган. О задержании несовершеннолетних иностранцев уве-

домляются их законные представители. О задержании иностранцев незамед-

лительно извещаются Министерство иностранных дел Грузии и консульство 

соответствующего государства.

9. Порядок задержания и помещения иностранцев в Центр временного разме-

щения устанавливает Министр внутренних дел Грузии.

Статья 65. Мера, альтернативная помещению в Центр временного раз-
мещения

1. Суд правомочен принимать решение о применении в отношении иностранцев 

меры, альтернативной помещению в Центр временного размещения.

2. В качестве меры, альтернативной помещению в Центр временного размеще-

ния, могут быть определены:

а) регулярная, не чаще чем дважды в неделю явка в соответствующий 

территориальный орган полиции;

б) поручительство граждан Грузии, связанных с иностранцами, или 

банковская гарантия на сумму минимум 1000 лари либо справка о 

наличии постоянного дохода;

в) залог в размере не более 2000 лари.
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3. Срок действия меры, альтернативной помещению в Центр временного раз-

мещения, не должен превышать 3 месяцев. Срок действия меры, альтернатив-

ной помещению в Центр временного размещения, определяет суд.

Статья 66. Место и условия размещения задержанных иностранцев

1. Задержанные иностранцы помещаются в Центр временного размещения, на-

ходящийся в подчинении Министерства внутренних дел Грузии.

2. В Центре временного размещения должны обеспечиваться:

а) недопустимость дискриминационного, оскорбляющего достоинство и 

унижающего обращения с иностранцами;

б) обращение с иностранцами с учетом их пола, возраста и культурных 

особенностей;

в) соблюдение принципа единства семьи в случае помещения семей в 

Центр временного размещения;

г) защита прав несовершеннолетних;

д) раздельное содержание женщин и мужчин.

Глава XII

Обработка персональных данных иностранцев

 

Статья 67. Обработка персональных данных иностранцев

1. Персональные данные иностранцев обрабатываются в соответствии с зако-

нодательством Грузии.

2. Правила, сроки и условия использования персональных данных иностранцев 

и оперативного обмена содержащейся в них информацией определяются За-

коном Грузии «О защите персональных данных» и главой IV Закона Грузии «О 

международном сотрудничестве в правоохранительной сфере».
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Глава XIII

Ответственность иностранцев

Статья 68. Ответственность иностранцев за нарушение законодательства 
Грузии

За нарушение законодательства Грузии на иностранцев в установленном 

порядке возлагается уголовная, гражданская или административная ответ-

ственность.

Статья 69. Ответственность за нарушение Закона

Нарушение настоящего Закона влечет ответственность в соответствии с за-

конодательством Грузии.

Глава XIV

Сбор и плата за выдачу визы Грузии и разрешения  
на проживание в Грузии

Статья 70. Сбор и плата за выдачу визы Грузии иразрешения на проживание 
в Грузии 

1. Иностранцы за выдачу им визы Грузии уплачивают консульский сбор в со-

ответствии с Законом Грузии «О консульском сборе», а иностранцы на погра-

нично-пропускных пунктах за выдачу краткосрочной ординарной визы, а также 

иностранцы за выдачу Министерством иностранных дел Грузии визы Грузии и 

продление срока ее действия уплачивают государственную пошлину в соответ-

ствии с Законом Грузии «О государственной пошлине».

2. Иностранцы уплачивают стоимость услуг в размере и порядке, предусмо-

тренных постановлением Правительства Грузии:

а) в случаях, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 8 и пунктом 41 

статьи 9 настоящего Закона, если прием необходимой документации 

для выдачи иммиграционной визы Грузии иностранцам, находящимся в 
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Грузии на законном основании, а также для продления срока действия 

иммиграционных виз категории D3 и категории D5 и проставление в 

проездном документе визы или выдачу визы Грузии в электронной форме 

обеспечивают Дом юстиции и Агентство, или полномочия Агентства, 

предусмотренные настоящим пунктом, исполняет муниципалитет на 

основании договора о делегировании;

б) для рассмотрения и решения вопроса о получении разрешения на 

проживание в Грузии.

Раздел IV

Переходные и заключительное положения

Глава XV

Переходные и заключительное положения

Статья 71. Мероприятия, подлежащие осуществлению в связи с введением 
в действие Закона

1. Правительству Грузии в 3-месячный срок после введения в действие насто-

ящего Закона обеспечить:

а) утверждение порядка выдачи визы Грузии, продления и прекращения 

срока ее действия;

б) утверждение перечня стран, гражданам которых разрешается въезжать 

в Грузию без визы;

в) утверждение порядка рассмотрения и решения вопроса о выдачи 

разрешения на проживание в Грузии;

г) утверждение порядка выдворения иностранцев из Грузии;

д) утверждение порядка установления статуса лица без гражданства в 

Грузии;

е) соответствие надлежащих подзаконных актов настоящему Закону.
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2. Министерству юстиции Грузии в 3-месячный срок после введения в действие 

настоящего Закона обеспечить утверждение формы и порядка выдачи времен-

ного идентификационного свидетельства.

3. Министерству внутренних дел Грузии в 3-месячный срок после введения в 

действие настоящего Закона обеспечить утверждение порядка задержания и 

помещения иностранцев в Центр временного размещения.

4. Соответствующим учреждениям исполнительной власти Грузии обеспечить 

соответствие надлежащих правовых актов настоящему Закону.

Статья 72. Переходные положения

1. На лиц, которые пересекли Государственную границу Грузии до введения в 

действие настоящего Закона, действие главы III этого же Закона не распростра-

няется до их отбытия с территории Грузии, но не позднее 1 июля 2015 года.

2. Лица без гражданства, имеющие статус в Грузии, которые приобрели статус 

до введения в действие настоящего Закона, на основании законодательства 

Грузии о правовом положении иностранцев, без осуществления соответствую-

щего производства, и срок действия вида на жительство которых истек, обяза-

ны до 1 сентября 2015 года обратиться в Агентство за получением нового вида 

на жительство. В случае невыполнения этого обязательства в указанный срок 

статус лиц без гражданства прекращается.

3. В случае подачи заявления о получении соответствующего вида разреше-

ния на проживание в Грузии иностранцы, которым разрешение на прожива-

ние в Грузии было выдано до введения в действие настоящего пункта или 

которые въехали в Грузию после 17 марта 2014 года и на момент введения 

в действие настоящего пункта находились в Грузии, до 1 июля 2015 года 

освобождаются от соблюдения условия, установленного пунктом 2 статьи 14 

настоящего Закона, и обязательства по представлению документа, удосто-

веряющего право пребывания в Грузии на законном основании. В указанном 

случае до принятия окончательного решения о выдаче разрешения на про-

живание в Грузии иностранцы не подлежат выдворению из Грузии. 
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4. Для иностранцев, которые в порядке, установленном пунктом 3 настоящей 

статьи, получат разрешение на проживание в Грузии по истечении срока пре-

бывания в Грузии на законном основании, срок пребывания в Грузии без за-

конного основания будет считаться уважительным, и они освобождаются от 

обязательства по уплате штрафа, установленного законодательством Грузии. 

5. Иностранцы, въехавшие в Грузию до 17 марта 2014 года и находившиеся в 

Грузии на момент введения в действие настоящего пункта, вправе по истече-

нии срока пребывания в Грузии на законном основании до 1 июля 2015 года в 

соответствии с пунктом 11 статьи 6 настоящего Закона подать в Грузии заявку 

на получение иммиграционной визы, кроме случая, когда им было отказано в 

выдаче разрешения на проживание в Грузии. Срок пребывания в Грузии без 

законного основания иностранцев, получивших иммиграционную визу в ука-

занном случае, будет считаться уважительным, и они освобождаются от обя-

зательства по уплате штрафа, установленного законодательством Грузии. До 

принятия окончательного решения о выдаче иммиграционной визы иностранцы 

не подлежат выдворению из Грузии. 

Статья 73. Нормативные акты, утратившие силу

С введением в действие правовых актов, указанных в пункте первом статьи 71 

настоящего Закона, объявить утратившими силу:

а) Закон Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без 

гражданства» от 27 декабря 2005 года 

б) Указ Президента Грузии «Об утверждении Положения о порядке 

рассмотрения и решения вопросов о предоставлении разрешения на 

проживание в Грузии»от 28 июня 2006 года № 400;

в) Указ Президента Грузии «Об утверждении Положения о порядке 

выдворения иностранцев из Грузии» от 28 июня 2006 года № 401;

г) Указ Президента Грузии «Об утверждении Положения о выдаче, 

продлении и прекращении срока действия визы» от 28 июня 2006 года 

№ 399;
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д) Указ Президента Грузии «Об утверждении порядка установления статуса 

лица без гражданства» от 27 июня 2012 года № 515.

Статья 74. Введение Закона в действие

Настоящий Закон ввести в действие с 1 сентября 2014 года

Президент Грузии                    Георгий Маргвелашвили

Кутаиси

5 марта 2014 года
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