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მონაცემთა დაცვა
სავიზო ინფორმაციის სისტემაში დაცულ 
მონაცემებზე  წვდომა მხოლოდ იმ 
უფლებამოსილ თანამშრომელს აქვს, 
ვინც სავიზო, საზღვრის, მიგრაციის და 
თავშესაფრის უწყებებში მუშაობს და თავის 
სამუშაოს ასრულებს. 

სავიზო ინფორმაციის სისტემაში მონაცემები 
5 წელი ინახება. 

ნებისმიერ პირს აქვს უფლება მიიღოს 
ინფორმაცია სისტემაში დაცული თავისი 
მონაცემების შესახებ. ნებისმიერ პირს 
შეუძლია მოითხოვოს მის შესახებ არაზუსტი 
ინფორმაციის გასწორება და უკანონო გზით 
მოპოვებული მონაცემების წაშლა. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის 
და ხშირად დასმული 
კითხვებისთვის იხილეთ: 

ევროკომისია

ევროკავშირი



სავიზო ინფორმაციის სისტემა არის შენგენის 
სახელმწიფოებს შორის  მოქმედი სავიზო 
მონაცემების გაცვლის სისტემა. შენგენის 
ქვეყნებს შორის გადაადგილება თავისუფალია, 
შიდა საზღვრების კონტროლი არ ხორციელდება.  
ქვეყნებს საერთო სავიზო პოლიტიკა აქვთ, რაც 
სავიზო განაცხადების შემომტან პირთა შესახებ 
ინფორმაციის გაცვლასაც მოიცავს. 

სავიზო ინფორმაციის სისტემის კონკრეტული  
მიზანია: სავიზო პროცედურების გამარტივება, 
სავიზო განაცხადების დამუშავების პროცესის 
მეტი უსაფრთხოება და შენგენის ზონის გარე 
საზღვარზე სავიზო შემოწმებების გამარტივება. 

 

*ეს დოკუმენტი მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათისაა და 

ევროკომისია არ იღებს რაიმე სახის პასუხისმგებლობას მის 

შინაარსზე

რა არის სავიზო 
ინფორმაციის სისტემა (VIS)*

სავიზო პროცედურების გამარტივება

სავიზო ინფორმაციის სისტემა შესაძლებლობას 
აძლევს შენგენის ქვეყნებს უფრო ადვილად 
განსაზღვროს ის, თუ რამდენად სანდოა სავიზო 
განაცხადის შემომტანი. ის შესაძლებლობას 
აძლევს შენგენის სახელმწიფოებს, შეამოწმოს 
რამდენად კანონიერად ისარგებლა პირმა 
ადრე გაცემული ვიზით.  ამგვარი შემოწმებები 
აადვილებს ვიზების გაცემის პროცესს, 
განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ხშირად 
მოგზაურობს. 

პირადობის დაცვა

ბიომეტრიული მონაცემების წყალობით 
იოლად დგინდება, რომ ეს სწორედ ის პირია, 
ვინც განაცხადი შემოიტანა. ბიომეტრიული 
ტექნოლოგია ამარტივებს იმ პირთა გამოვლენას, 
ვინც სხვისი სამგზავრო დოკუმენტებით 
სარგებლობს და პირადობის ქურდობისგან 
გვიცავს. 

სასაზღვრო კონტროლის დახვეწა  

შენგენის ზონის გარე საზღვარზე  ვიზის 
მფლობელის ბიომეტრიული მონაცემები 
მოწმდება და ხდება მისი პიროვნების 
დადასტურება. ეს ხელს უწყობს მეტი 
სიზუსტის დაცვასა და მეტი უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფას. 

სავიზო ინფორმაციის 
სისტემის უპირატესობანი

სავიზო განაცხადის შემოტანისას ბარდება 
განმცხადებლის ბიომეტრიული მონაცემები 
(სკანირებული10–ციფრიანი თითის ანაბეჭდი 
და ციფრული ფოტო). ეს მარტივი და დაცული 
პროცედურაა,  რომელსაც მხოლოდ რამდენიმე 
წუთი სჭირდება. ბიომეტრიული მონაცემები, 
სავიზო განაცხადის ფორმაში მოცემულ 
მონაცემებთან ერთად, უსაფრთხოდ ინახება 
მონაცემთა მთავარ ბანკში. 

12 წლამდე ბავშვებს და იმ პირებს, ვისაც 
ფიზიკურად არ შეუძლია თითის ანაბეჭდის 
10–ციფრიანი სკანირება, ეს მონაცემები არ 
მოეთხოვებათ. 

მას, ვინც შენგენის ზონაში ხშირად მოგზურობს,  
ყოველი ახალი სავიზო განაცხადისას თითის 
ანაბეჭდის აღება არ  მოეთხოვება.  მას შემდეგ, 
რაც სკანირებული თითის ანაბეჭდები სავიზო 
ინფორმაციის სისტემაში შეინახება, მათი 
გამოყენება შეიძლება მომდევნო სავიზო 
განაცხადებისთვის 5 წლის განმავლობაში. 

შენგენის ზონის გარე საზღვრებზე ხდება ვიზის 
მფლობელის სკანირებული თითის ანაბეჭდების 
შედარება მონაცემთა ბანკში დაცულ თითის 
ანაბეჭდებთან. შეუსაბამობა არ ნიშნავს 
ავტომატურ უარს შენგენის ზონაში შესვლაზე. 
ეს ნიშნავს, რომ საჭიროა პირის მონაცემების 
შემდგომი შემოწმება. 

სავიზო ინორმაციის 
სისტემის პრაქტიკული 
გამოყენება


