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ცვლილებები შენგენის სავიზო განაცხადების შეტანის პროცესში 

 

მთელს მსოფლიოში ,,სავიზო ინფორმაციის სისტემის“ (VIS)1 შემოღების ფარგლებში, 2015 

წლის 23 ივნისს შენგენის ქვეყნები მას საქართველოში (და აღმოავლეთ პარტნიორობის სხვა 

ქვეყნებშიც)  აამოქმედებენ. 2011 წლის ოქტომბრიდან სავიზო ინფორმაციის სისტემა 

მსოფლიოს 23 რეგიონიდან 16–ში  უკვე მოქმედებს2. 2015 წლის ნოემბერში შენგენის ყველა 

საკონსულო მსოფლიო მასშტაბით სავიზო ინფორმაციის სისტემას შეუერთდება.   

მსოფლიოში სავიზო ინფორმაციის სისტემის შემოღების მიზანია ვიზის მსურველთა 

დაცვა პირადობის ,,ქურდობისგან,“ ასევე, დოკუმენტების გაყალბებისა  და ე.წ. ვიზებით 

ვაჭრობის თავიდან აცილება. თითის ანაბეჭდები, როგორც პირადობის დადაგენის 

უსაფრთხო საშუალება, ევროკავშირში ფართოდ გამოიყენება. სასაზღვრო პოლიციის მიერ 

ბიომეტრიული მონაცემების გამოყენება ვიზის მფლობელთა პირადობის დადგენის 

უფრო სწრაფი და ზუსტი გზაა.   

2015 წლის 23 ივნისიდან საქართველოს ის მოქალაქეები, რომელთაც  შენგენის ვიზის 

მიღება სურთ, პირადად უნდა გამოცხადდნენ ბიომეტრიული მონაცემების  (თითის 

ანაბეჭდების და ციფრული ფოტოს) ჩასაბარებლად. ეს ვალდებულება შეეხებათ შენგენის 

მოკლევადიანი (180 დღიდან მაქსიმუმ 90 დღე) ვიზის მისაღებად განაცხადების შემომტან 

პირებს. 5 წლის განმავლობაში ყველა შემდგომი განაცხადის შეტანის შემთხვევაში, 

მოხდება სავიზო ინფორმაციის სისტემაში დაცული თითის ანაბეჭდებით სარგებულობა. 

თითის ანაბეჭდების წარდგენა აუცილებელი გახდება მომდევნო 5–წლიანი 

პერიოდისთვის განაცხადის შეტანისას (მაგ. გრძელვადიანი, მრავალჯერადი ვიზის 

მოთხოვნის შემთხვევაში).3 

მოქმედი  სავიზო პროცედურების – მაგალითად ვიზების საფასური ან  სავიზო ფორმები – 

ცვლილება არ იგეგმება. თუმცა, განაცხადის შემომტანმა პირებმა უნდა გაითვალისწინონ, 

რომ თავდაპირველად, ბიომეტრიული მონაცემების მიწოდების პროცესმა, შესაძლოა,  

გარკვეული შეფერხებები გამოიწვიოს და ამიტომ, 2015 წლის 23 ივნისის შემდეგ შენგენის 

ქვეყნის საკონსულოში მათმა ვიზიტმა, შესაძლოა უფრო დიდი დრო გასტანოს.  

თითის ანაბეჭდის ჩაბარების ვალდებულებისგან თავისუფლდებიან შემდეგი პირები:   

 12 წლამდე ბავშვები; 

 ადამიანები, რომელთა თითის ანაბეჭდის აღება ფიზიკურად შეუძლებელია; 

 სახელმწიფოს მეთაურები და მთავრობების წარმომადგენლები (მათი 

დელეგაციები და მეუღლეები), თუკი ისინი ოფიციალური ვიზიტით 

მიემგზავრებიან.  

 

                                                            
1 სავიზო ინფორმაციის სისტემა (VIS) არის შენგენის ქვეყნებს შორის მოკლევადიანი ვიზების მსურველთა 

მონაცემების გაცვლის  სისტემა. მისი ძირითადი მიზანია სავიზო განაცხადების შეტანის პრცედურების 

გამარტივება და გარე საზღვარზე კონტროლის და უსაფრხოების განმტკიცება.   
2  ის უკვე მოქმედებს აფრიკაში, ახლო აღმოსავლეთში, ამერიკაში, ავსტრალიაში, სამხრეთ–აღმოსავლეთ 

აზიაში, ცენტრალურ აზიაში, დასავლეთ ბალკანეთსა და თურქეთში.  
3თუმცა, ზოგჯერ, განმცხადებლის პიროვნების შესახებ საფუძვლიანი ეჭვის არსებობის  შემთხვევაში, 

საკონსულოებმა თითის ანაბეჭდები  ამ პერიოდშიც  უნდა მოითხოვონ   
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ქვემოთ მოცემულია სავიზო ინფორმაციის სისტემასთან დაკავშირებული ყველაზე 

ხშირად დასმული კითხვები:   

კითხვა: 2015 წლის 23 ივნისამდე გაცემული ვიზები ძალაშია?  

პასუხი: დიახ, ძალაშია.  

კითხვა: თუკი მე უკვე მაქვს ბიომეტრიული პასპორტი, დამჭირდება თითის ანაბეჭდების 

აღება?   

პასუხი: დიახ, 23 ივნისიდან შენგენის მოკლევადიან ვიზაზე განაცხადის შეტანისას 

ბიომეტრიული პასპორტების მფლობელებიც პირადად უნდა გამოცხადდნენ.  

არსებობს ბიომეტრიული მონაცემების შენახვის ორი სხვადასხვა სისტემა, რომელიც 

ერთმანეთთან დაკავშირებული არ არის. თითის ანაბეჭდების შემცველი ბიომეტრიული 

პასპორტები საქართველოს ხელისუფლების მიერ არის გაცემული. სავიზო ინფრმაციის 

სისტემა კი შენგენის ქვეყნების სახელმწიფო სტრუქტურების მიერაა შემოღებული და მათ  

არ აქვთ წვდომა იმ მონაცემებზე, რომელიც ელექტრონული ჩიპის შემცველ ქართულ 

ბიომეტრიულ პასპორტშია დაცული.    

კითხვა: გამოიწვევს თუ არა სავიზო ინფორმაციის სისტემა ვიზის საფასურის გაზრდას?  

პასუხი: არა, ვიზების საფასური იგივე დარჩება.  

კითხვა: ეს ახალი მოთხოვნა განაცხადის შემომტანი საქართველოს მოქალაქისთვის 

დაწესებული ახალი ბარიერი ხომ არ არის? ის საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ 

ხომ არ არის მიმართული?  

პასუხი:  არა, ახალი ზომების მიზანი მთლიანი პროცესის უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფაა. საჭირო იქნება თითის ანაბეჭდების აღება მხოლოდ პირველ ჯერზე; 

ყოველი შემდგომი ვიზის მოთხოვნის შემთხვევაში მოხდება ამ მონაცემების გამოყენება 5 

წლის განმავლობაში.  

ეს მოთხოვნა სულ ცოტა ხანში მთელს მსოფლიოზე გავრცელდება. საქართველოს 

მოქალაქეებს ზუსტად იგივე მოთხოვნები შეეხებათ, რაც სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს.  

კითხვა: ნიშნავს თუ არა ეს, რომ საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის დაწესება 

გადაიდო? 

პასუხი: არა, სავიზო რეჟიმი და სავიზო ინფორმაციის სისტემა ორი სრულიად 

განსხვავებული პროცესია. ბიომეტრიის შემოღება მსოფლიოში მიმდინარე პროცესია, 

მაშინ, როცა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზება –ევროკავშირსა და საქართველოს ორმხრივ 

ურთიერობებში მიმდინარე საკითხია.  

ვიზების ლიბერალიზება საქართველოს მოქალაქეებს შენგენში უვიზოდ მოგზაურობის 

შესაძლებლობას მისცემს მას შემდეგ, რაც დაკმაყოფილდება ვიზა ლიბერალიზების 

სამოქმედო გეგმის მოთხოვნები.   

კითხვა: რა მოელით მათ, ვინც სხვადასხვა მიზეზით უარს იტყვის თითის ანაბეჭდების 

აღებაზე?  
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პასუხი: სამწუხაროდ, ბიომეტრიული მონაცემების მიწოდებაზე უარის შემთხვევაში,  

პირი შენგენის ვიზას ვერ მიიღებს. თუცმა, არის მოქალაქეთა გარკვეული კატეგორია, 

რომელსაც შეუძლია არ მიაწოდონ ბიომეტრიული ინფორმაცია, ესენი არიან:  

 12 წლამდე ბავშვები; 

 ადამიანები, რომელთა თითის ანაბეჭდის მიღება ფიზიკურად შეუძლებელია; 

 სახელმწიფოს მეთაურები და მთავრობების წარმომადგენლები (მათი 

დელეგაციები და მეუღლეები), თუკი ისინი ოფიციალური ვიზიტით 

მიემგზავრებიან.  

კითხვა: ხომ არ არის რაიმე დამატებითი რჩევა, რომელიც შენგენის ვიზის მისაღებად 

განაცხადის შემომტანმა სავიზო ინფორმაციის სისტემის შემოღებამდე უნდა 

გაითვალისწინოს ? 

პასუხი: მათ, ვინც ივნისში აპირებს განაცხადის შეტანას,  უნდა იცოდნენ, რომ 2015 წლის 

23 ივნისამდე რამდენიმე დღით ადრე, შენგენის ზოგიერთი ქვეყნის საკონსულო, 

რომელიც ვიზებს გასცემს შეიძლება დაიკეტოს ან/და შეიზღუდოს მასში საბუთების 

მიღება ახალი სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით.   

თუკი შენგენის ზონაში გამგზავრებას ივნისის ბოლოს ან ივლისის დასაწყისში აპირებთ, 

გაითვალისწინეთ, რომ დოკუმენტები რამდენიმე კვირით ადრე უნდა შეიტანოთ.   

საკონსულოებმა და სავიზო ცენტრებმა უნდა მოამზადონ თანამშრომლები ახალ სამუშაო 

პროცედურებთად დაკავშირებით და აითვისონ ახალი სამუშაო პრცედურები და ამას 

შესალოა მეტი დრო დასჭირდეს.   

კითხვა: რა როლს შეასრულებენ სავიზო ცენტრები? 

პასუხი: მათი როლი არ შეიცვლება და ისინი დახმარებას გაუწევენ შენგენის 

საკონსულოებს, რომლებიც განაცხადების შეტანის მოსამზადებელ პროცესზე ერთად 

მუშაობენ.    

ცენტრებში დამონტაჟდება ელექტრონული ხელსაწყოები ბიომეტრიული მონაცემების 

შესაგროვებლად. ეს მონაცემები უშუალდ შენგენის შესაბამისი ქვეყნის საკონსულოში 

გადაიგზავნება და შეინახება სავიზო ინფორმაციის სისტემის მონაცემთა ბანკში.    

კითხვა:  შესაძლებელი იქნება შენგენის ვიზების მისაღებად სერტიფიცირებული 

ტურისტული სააგენტოებისთვის მიმართვა, როგორც უწინ?  

პასუხი: 2015 წლის 23 ივნისის შემდეგ,  პირველ ჯერზე ყველა განმცხადებელმა პირადად 

უნდა მიაკითხოს საკონსულოს ან სავიზო ცენტრს ბიომეტრიული მონაცემების ასაღებად.  

შემდგომში, 5 წლის განმავლობაში, შესაძლებელი იქნება ვიზების მიღება ტურისტული 

სააგენტოების დახმარებით.  

სავიზო განაცხადების შემომტანთა ბიომეტრიული მონაცემების შეგროვება კომერციული 

შუამავლების – ტურისტული სააგენტოების – მიერ არ არის დაშვებული.  

კითხვა: როგორ იქნება დაცული სავიზო ინფორმაციის სისტემაში შეტანილი 

ბიომეტრიული ინფორმაცია ჩემს შესახებ?  
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პასუხი: სავიზო ინფორმაციის სისტემის შესახებ წესებში მკაცრადაა განსაზღვრული 

პირად მონაცემთა დაცვა და ეს წესები მონაცემთა დაცვის ეროვნული და ევროპული 

უწყებების მხრიდან კონტროლს ექვემდებარება. 

ვიზის შესახებ დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, მონაცემები სავიზო 

ინფორმაციის სისტემაში ვიზის ვადის ამოწურვიდან მაქსიმუმ 5 წლის განმავლობაში 

ინახება. თუ ვიზა გაგრძელებელია, მონაცემები  ვიზის ვადის გასვლამდე ინახება, ხოლო 

უარის შემთხვევაში–უარის მიღების თარიღამდე         . 

ნებისმიერ პირს უფლება აქვს, მიიღოს მისი პიროვნების შესახებ სავიზო ინფორმაციის 

სისტემაში შეტანილი მონაცემების შესახებ კომუნიკაცია შენგენის იმ ქვეყნიდან, 

რომელმაც ეს მონაცემები შეიტანა. ნებისმიერ პირს შეუძლია მოითხოვოს მის 

პიროვნებასთან დაკავშირებული არაზუსტი მონაცემების შესწორება ან სისტემაში 

არაკანონიერად შეტანილი ინფორმაციის წაშლა.   

შენგენის ყოველი ცელკეული ქვეყნის მიერ სავიზო ინფორმაციის სისტემაში შეტანილი 

პირადი მონაცემებით სარგებლობას მონიტორინგს უწევს, დამოუკიდებლად, ამავე 

ქვეყნის ეროვნული ზედამხედველობის ორგანო.   

მონაცემთა დაცვაზე ზედამხედველობის ევროპული ორგანო მონიტორინგს უწევს სავიზო 

ინფორმაციის სისტემის მართვის უწყების მიერ წარმოებულ მონაცემთა დამუშავების 

პროცესს.   

კითხვა:  ვის ექნება სავიზო ინფორმაციის სისტემაზე წვდომა?  

პასუხი: სავიზო ინფორმაციის სისტემაში დაცულ მონაცემებზე უშუალო წვდომა ექნებათ 

შენგენის ქვეყნების იმ სამსახურებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ვიზების 

გაცემაზე, საზღვრის და საიმიგრაციო შემლწმებასა და თავშესაფრის მიღების 

პროცედურებზე.  

როგორც წესი, სავიზო ინფორმაციის სისტემაზე წვდომის ნებართვის გაცემა მესამე 

ქვეყნისთვის ან საერთაშორისო ორგანიზაციისთვის არ არის ნებადართული   

2013 წლის 1 სექტემბრიდან შენგენის ქვეყნების სამართალდამცავ ორგანოებს უფლება 

მიენიჭათ, მოითხოვონ სავიზო ინფორმაციის სისტემაში დაცულ მონაცემებზე წვდომა 

ძალზე მკაცრი სამართლებრივი დასაბუთების არსებობის შემთხვევაში და მხოლოდ 

ტერორიზმის ან სხვა სისხლისსამართლებრივი დანაშაულის პრევენციის, აღმოჩენის ან 

გამოძიების შემთხვევებში. იგივე  მიზნით სავიზო ინფორმაციის სისტემაზე  წვდომის 

უფლება ენიჭება ,,ევროპოლსაც“ (EUROPOL). 

კითხვა:  სად შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივიღო სავიზო ინფორმაციის სისტემის 

შესახებ? 

პასუხი: შემდეგი ბმულზე - http://ec.europa.eu/vis 
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