
დანართი III 

 

ევროკომისიის გადაწყვეტილებაზე 

საქართველოში 

ვიზაზე განაცხადის შეტანისას აუცილებელი დამატებითი საბუთების სია 

 
 

1. მოგზაურობა  ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე კანონიერად 

მაცხოვრებელი საქართველოს მოქალაქე ახლო ნათესავის - მეუღლის, შვილის (მათ 

შორის, შვილობილის), მშობლების (მათ შორის მეურვეების ), ბებიის, ბაბუის, 

შვილიშვილის - მონახულების მიზნით. 

 

 ავიაბილეთის ჯავშანი; 

 წერილობითი მოწვევა მასპინძელი პირისაგან; 

 წერილობით მოწვევაში მითითებული უნდა იყოს მისამართი, რომელზეც იცხოვრებს 

განმცხადებელი. იმ შემთხვევაში, თუ მომწვევი არ უზრუნველყოფს ბინას 

განმცხადებლისათვის: სასტუმროს ჯავშანი ან რაიმე სხვა საბუთი, რომელშიც 

მითითებულია მოსალოდნელი დაბინავების ადგილი;   

 იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი თავად ფარავს საკუთარ ხარჯებს: 

განმცხადებლის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი, ხოლო თუ ხარჯებს ვინმე სხვა 

ფარავს:  იმ პირის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი,  ვინც ფარავს სამგზავრო ხარჯებს 

ან  /და ოფიციალური წერილი, სადაც ის ვალდებულებას იღებს დაფაროს შესაბამისი 

ხარჯები (ვალდებულებას ოფიციალური წერილის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია 

იხილეთ ევროკავშრის შესაბამისი წევრი სახელმწიფოს საკონსულოს ვებგვერდზე ); 

 უახლესი დასაქმების დამადასტურებელი მოწმობა (კომპანიის მფლობელების 

შემთხვევაში  - კომპანიის  რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი, სადაც 

მითითებულია, რომ განმცხადებელი არის მფლობელი) ან / და საქართველოში 

არსებული საკუთრების დასახელება; 

 მომწვევთან ახლო ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი (ნოტარიულად 

დამოწმებული)  დოკუმენტი, დანიშნულების ქვეყანაში ამ უკანასკნელის კანონიერად 

ცხოვრების მტკიცებულებით.  

 

2. ოფიციალური დელეგაციის წევრის ვიზიტი, რომელიც, საქართველოს 

მთავრობისათვის გამოგზავნილი ოფიციალური მოწვევის საფუძველზე 

მონაწილეობას მიიღებს შეხვედრებში, კონსულტაციებში, 

მოლაპარაკებებში, გაცვლით პროგრამებში, ასევე ღონისძიებებში, რომლებიც 

ხორციელდება  ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე სამთავრობო 

ორგანიზაციების მიერ.  

 

 ავიაბილეთის ჯავშანი; 

 საქართველოს ხელისუფლების მიერ გაცემული წერილი, რომელიც ადასტურებს, რომ 

განმცხადებელი არის დელეგაციის წევრი, რომელიც  მიემგზავრება ევროკავშირის 

წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ხსენებულ ღონისძიებებში მონაწილეობის 

მისაღებად, რომელსაც თან ახლავს ოფიციალური მოწვევის ასლი; 

 ოფიციალურ მოწვევაში  განმარტებული უნდა იყოს ევროკავშირის წევრი 

სახელმწიფოს ტერიტორიაზე განმცხადებლის დაბინავების საკითხი. იმ შემთხვევაში, 

თუ ღონისძიების ორგანიზატორი არ უზრუნველყოფს დაბინავებას 



განმცხადებლისათვის: სასტუმროს ჯავშანი ან რაიმე სხვა საბუთი, რომელშიც 

მითითებულია მოსალოდნელი დაბინავების ადგილი;   

 ოფიციალური მოსაწვევში ან საქართველოს ხელისუფლების მიერ გაცემულ წერილში 

განმარტებული უნდა იყოს, თუ ვინ ფარავს ვიზიტის ხარჯებს.  
 

3. მოგზაურობა სწავლის ან სასწავლო ტრეინინგში მონაწილეობის მიზნით , მათ 

შორის გაცვლითი პროგრამების  და სკოლასთან დაკავშირებული სხვა საქმიანობის  

ფარგლებში. 

 

 ავიაბილეთის ჯავშანი; 

 წერილობითი მოსაწვევი ან ცნობა ჩარიცხვის შესახებ  მასპინძელი უნივერსიტეტიდან, 

კოლეჯიდან ან სკოლიდან ან სტუდბარათები ან  ცნობები კურსებიდან, რომლებსაც 

უნდა დაესწროს სტუდენტი; 

 ჩარიცხვის სერთიფიკატი, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს დაბინავების 

დეტალები.  იმ შემთხვევაში, თუ სასწავლებელი არ უზრუნველყოფს დაბინავებას 

განმცხადებლისათვის: სასტუმროს ჯავშანი ან რაიმე სხვა საბუთი, რომელშიც 

მითითებულია მოსალოდნელი დაბინავების ადგილი;   

 იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი თავად ფარავს საკუთარ ხარჯებს: 

განმცხადებლის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი, ხოლო თუ ხარჯებს ვინმე სხვა 

ფარავს:  იმ პირის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი,  ვინც ფარავს სამგზავრო ხარჯებს 

ან  ცნობა სტიპენდიის შესახებ, რომელშიც განმარტებულია თუ რა ხარჯები იქნება 

დაფარული; 

 უახლესი დასაქმების დამადასტურებელი მოწმობა (კომპანიის მფლობელების 

შემთხვევაში  - კომპანიის  რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი, სადაც 

მითითებულია, რომ განმცხადებელი არის მფლობელი) ან / და საქართველოში 

არსებული საკუთრების დასახელება. მოსწავლეების/სტუდენტების შემთხვევაში: 

ცნობა ქართულ სასწავლებელში სწავლის შესახებ. 

 

4. მოგზაურობა მკურნალობის მიზნით (აუცილებელი თანმხლები პირის ჩათვლით)  

 

 

 ავიაბილეთის ჯავშანი 

 ოფიციალური დოკუმენტი სამედიცინო დაწესებულებიდან, რომელიც ადასტურებს ამ 

დაწესებულებაში მკურნალობის აუცილებლობას, თანმხლები პირის აუცილებლობას 

და მკურნალობის ხარჯების დაფარვისათვის აუცილებელი საკმარისი ფინანსური 

საშუალებების არსებობის მტკიცებულებას.  

 სასტუმროს ჯავშანი ან რაიმე სხვა საბუთი, რომელშიც მითითებულია მოსალოდნელი 

დაბინავების ადგილი.   

 განმცხადებლის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი, ან წერილობითი განცხადება 

მიმწვევი დაწესებულებიდან, რომელიც ადასტურებს რომ  ყველა ხარჯი დაფარულია. 

დაგეგმილი სამედიცინო მომსახურების წინასწარი გადახდის მტკიცებულებები; 

 უახლესი დასაქმების დამადასტურებელი მოწმობა (კომპანიის მფლობელების 

შემთხვევაში  - კომპანიის  რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი, სადაც 

მითითებულია, რომ განმცხადებელი არის მფლობელი) ან / და საქართველოში 

არსებული საკუთრების დასახელება. 

 

 



5. მოგზაურობა ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელების მიზნით ან 

ჟურნალისტების პროფესიული ფუნქციით თანმხლები, აკრედიტებული   პირების 

მოგზაურობა 

 

 ავიაბილეთის ჯავშანი 

 ცნობა ან  დოკუმენტი სხვა დოკუმენტი, გაცემული პროფესიული ორგანიზაციის მიერ, 

რომელიც ადასტურებს, რომ განმცხადებელი პირი არის პროფესიული ჟურნალისტი 

ან ჟურნალისტის  პროფესიული ფუნქციით თანმხლები პირი და დოკუმენტი 

გაცემული მისი დამქირავებლის მიერ, რომელშიც განმარტებულია  რომ 

მოგზაურობის მიზანი ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელება ან ასეთი 

საქმიანობის განხორციელების პროფესიული ხელშეწყობაა.  

 მოსაწვევი  ღონისძიების ორგანიზატორებისაგან,  ჟურნალისტის აკრედიტაციასთან 

ერთად. 

 სასტუმროს ჯავშანი ან რაიმე სხვა საბუთი, რომელშიც მითითებულია მოსალოდნელი 

დაბინავების ადგილი.   

 დამქირავებლის მიერ გაცემული დოკუმენტში უნდა აღინიშნოს მოხდება თუ არა 

ხარჯების დაფარვა. იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებლის ხარჯებს  ფარავს 

დამქირავებელი: დამქირავებელის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი; იმ შემთხვევაში, 

თუ ჟურნალისტი თავად ფარავს საკუთარ ხარჯებს: განმცხადებლის ბოლო 3 თვის 

საბანკო ამონაწერი; 

 უახლესი დასაქმების დამადასტურებელი მოწმობა (კომპანიის მფლობელების 

შემთხვევაში  - კომპანიის  რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი, სადაც 

მითითებულია, რომ განმცხადებელი არის მფლობელი) ან / და საქართველოში 

არსებული საკუთრების დასახელება. 

 

 

6. მოგზაურობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში  მონაწილეობის მიზნით 

(პროფესიული ფუნქციით თანმხლები თანმხლები პირების ჩათვლით)  

 

 ავიაბილეთის ჯავშანი 

 წერილობითი მოსაწვევი მასპინძელი ორგანიზაციიდან, კომპეტენტური 

ორგანოებიდან, ეროვნული სპორტული ფედერაციისა ან ევროკავშირის წევრი 

სახელმწიფოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეიდან. 

 მოსაწვევში განმარტებული უნდა იყოს მოგზაურობის დროს განმცხადებლის 

დაბინავების საკითხი. 

 იმ შემთხვევაში, თუ ღონისძიების ორგანიზატორი არ უზრუნველყოფს დაბინავებას 

განმცხადებლისათვის: სასტუმროს ჯავშანი ან რაიმე სხვა საბუთი, რომელშიც 

მითითებულია მოსალოდნელი დაბინავების ადგილი.   

 მოსაწვევში განმარტებული უნდა იყოს, თუ ვინ ფარავს ვიზიტის ხარჯებს.  იმ 

შემთხვევაში, თუ განმცხადებლის ხარჯებს  ფარავს მასპინძელი ან ორგანიზაცია, 

რომელიც აგზავნის განმცხადებელს: მასპინძელი ან გამმგზავნი ორგანიზაციის ბოლო 

3 თვის საბანკო ამონაწერი; თუ სპორცმენი თავად ფარავს საკუთარ ხარჯებს: 

განმცხადებლის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი; 

 უახლესი დასაქმების დამადასტურებელი მოწმობა (კომპანიის მფლობელების 

შემთხვევაში  - კომპანიის  რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი, სადაც 

მითითებულია, რომ განმცხადებელი არის მფლობელი) ან / და საქართველოში 

არსებული საკუთრების დასახელება. 

 



 

7. საქმიანი ვიზიტი. 

 

 ავიაბილეთის ჯავშანი 

 წერილობითი მოსაწვევი მასპინძელი პირის ან კომპანიისაგან, ევროკავშირის წევრი 

სახელმწიფოს სახელმწიფო ან ადგილობრივი ხელისუფლებისაგან, ან ევროკავშირის 

წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე განხორციელებული სავაჭრო და სამრეწველო 

გამოფენების, კონფერენციებისა და 

სიმპოზიუმების საორგანიზაციო კომიტეტებისაგან, მოწონებული საქართველოს 

რეგისტრაციის სახელმწიფო პალატის მიერ.  

 მოსაწვევში განმარტებული უნდა იყოს მოგზაურობის დროს განმცხადებლის 

დაბინავების საკითხი. 

 იმ შემთხვევაში, თუ ღონისძიების ორგანიზატორი ან მასპინძელი კომპანია არ 

უზრუნველყოფს დაბინავებას განმცხადებლისათვის: სასტუმროს ჯავშანი ან რაიმე 

სხვა საბუთი, რომელშიც მითითებულია მოსალოდნელი დაბინავების ადგილი.   

 განმცხადებლის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი ან წერილობითი განცხადება 

ღონისძიების ორგანიზატორის ან მასპინძელი კომპანიისაგან რომ დაფარული იქნება 

ყველა ხარჯი; იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებლის ხარჯებს  ფარავს მასპინძელი 

კომპანია /ორგანიზაცია: მისი ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი; 

 უახლესი დასაქმების დამადასტურებელი მოწმობა (კომპანიის მფლობელების 

შემთხვევაში  - კომპანიის  რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი, სადაც 

მითითებულია, რომ განმცხადებელი არის მფლობელი) ან / და საქართველოში 

არსებული საკუთრების დასახელება. 
 
 

 

 

8. შესაბამისი პროფესიების წარმომადგენლების მოგზაურობა  ევროკავშირის წევრი 

სახელმწიფოს ტერიტორიაზე განხორციელებულ გამოფენებში, კონფერენციებში, 

სიმპოზიუმებში , სემინარებისა და სხვა მსგავს ღონისძიებებში ომაწილეობის მიზნით. 

 

 ავიაბილეთის ჯავშანი; 

 წერილობითი მოსაწვევი მასპინძელი ორგანიზაციისაგან, რომელიც ადასტურებს, რომ 

მიწვეული პირი მონაწილეობას მიიღებს შესაბამის ღონისძიებაში; 

 მოსაწვევში განმარტებული უნდა იყოს მოგზაურობის დროს განმცხადებლის 

დაბინავების საკითხი. 

 იმ შემთხვევაში, თუ ღონისძიების ორგანიზატორი არ უზრუნველყოფს დაბინავებას 

განმცხადებლისათვის: სასტუმროს ჯავშანი ან რაიმე სხვა საბუთი, რომელშიც 

მითითებულია მოსალოდნელი დაბინავების ადგილი.   

 განმცხადებლის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი ან წერილობითი განცხადება 

ღონისძიების მასპინძელი ორგანიზაციისაგან, რომ დაფარული იქნება ყველა ხარჯი 

და მასპინძელი ორგანიზაციის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი; 

 უახლესი დასაქმების დამადასტურებელი მოწმობა (კომპანიის მფლობელების 

შემთხვევაში  - კომპანიის  რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი, სადაც 

მითითებულია, რომ განმცხადებელი არის მფლობელი) ან / და საქართველოში 

არსებული საკუთრების დასახელება. 
 

 



 

9.  სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მოგზაურობა 

საგანმანათლებლო ტრენინგებზე, სემინარებზე, კონფერენციებზე დასწრების მიზნით, 

მათ შორის გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში.  

 ავიაბილეთის ჯავშანი; 

 წერილობითი მოსაწვევი მასპინძელი ორგანიზაციისაგან, მტკიცებულება რომ 

პიროვნება წარმოადგენს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციას და ამ 

ორგანიზაციის დაარსების ცნობა გაცემული შესაბამისი სახელმწიფო სარეგისტრაციო 

ორგანოს მიერ ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 მოსაწვევში განმარტებული უნდა იყოს მოგზაურობის დროს განმცხადებლის 

დაბინავების საკითხი. იმ შემთხვევაში, თუ ღონისძიების ორგანიზატორი არ 

უზრუნველყოფს დაბინავებას განმცხადებლისათვის: სასტუმროს ჯავშანი ან რაიმე 

სხვა საბუთი, რომელშიც მითითებულია მოსალოდნელი დაბინავების ადგილი.   

 განმცხადებლის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი ან წერილობითი განცხადება 

ღონისძიების მასპინძელი ორგანიზაციისაგან, რომ დაფარული იქნება ყველა ხარჯი 

და მასპინძელი ორგანიზაციის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი; 

 უახლესი დასაქმების დამადასტურებელი მოწმობა (კომპანიის მფლობელების 

შემთხვევაში  - კომპანიის  რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი, სადაც 

მითითებულია, რომ განმცხადებელი არის მფლობელი) ან / და საქართველოში 

არსებული საკუთრების დასახელება. 

 

 

 

 

10. მოგზაურობა მეცნიერების, კულტურის, ხელოვნების სფეროში საქმიანობის მიზნით,  

მათ შორის საუნივერსიტეტო და სხვა გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში. 

 ავიაბილეთის ჯავშანი; 

 წერილობითი მოსაწვევი მასპინძელი ორგანიზაციისაგან, ამ საქმიანობებში 

მონაწილეობის მისაღებად; 

 მოსაწვევში განმარტებული უნდა იყოს მოგზაურობის დროს განმცხადებლის 

დაბინავების საკითხი. იმ შემთხვევაში, თუ ღონისძიების ორგანიზატორი არ 

უზრუნველყოფს დაბინავებას განმცხადებლისათვის: სასტუმროს ჯავშანი ან რაიმე 

სხვა საბუთი, რომელშიც მითითებულია მოსალოდნელი დაბინავების ადგილი.   

 განმცხადებლის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი ან წერილობითი განცხადება 

ღონისძიების მასპინძელი ორგანიზაციისაგან, რომ დაფარული იქნება ყველა ხარჯი 

და მასპინძელი ორგანიზაციის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი; 

 უახლესი დასაქმების დამადასტურებელი მოწმობა (კომპანიის მფლობელების 

შემთხვევაში  - კომპანიის  რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი, სადაც 

მითითებულია, რომ განმცხადებელი არის მფლობელი) ან / და საქართველოში 

არსებული საკუთრების დასახელება. 

 

 

11. საქართველოში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით 

საერთაშორისო სამგზავრო და სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელი 

მძღოლების მოგზაურობა. 

 წერილობითი მოთხოვნა გადაზიდვების ეროვნული კომპანიისა ან ასოციაციისაგან, 

რომელიც უზრუნველკყოფს საერთაშორისო სატრანსპორტო გადაზიდვას, სადაც 

მითითებულია მოგზაურობის მიზანი, ხანგრძლივობა და სიხშირე.  მოწმობა იმისა, 



რომ კომპანია უფლებამოსილია განახორციელოს საერთაშორისო საგზაო 

სატრანსპორტო მომსახურება. 

 წერილი დანიშნულების ქვეყანაში პარტნიორისაგან; 

 სადაზღვევო მწვანე ბარათი, 6-თვიანი მოქმედების ვადით. 

 საერთაშორისო მართვის მოწმობა. 

o წერილობითი მოთხოვნაში  განმარტებული უნდა მოგზაურობის დროს 

განმცხადებლის დაბინავების საკითხი. იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებელი 

არ უზრუნველყოფს დაბინავებას განმცხადებლისათვის: სასტუმროს 

ჯავშანი ან რაიმე სხვა საბუთი, რომელშიც მითითებულია მოსალოდნელი 

დაბინავების ადგილი.   

o მოსაწვევში განმარტებული უნდა ხარჯების დაფარვის საკითხი. იმ 

შემთხვევაში, თუ განმცხადებლის ხარჯებს  ფარავს დამსაქმებელი 

დამსაქმებლის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი; იმ შემთხვევაში, თუ 

მძღოლი თავად ფარავს საკუთარ ხარჯებს: განმცხადებლის ბოლო 3 თვის 

საბანკო ამონაწერი; 

o უახლესი დასაქმების დამადასტურებელი მოწმობა (კომპანიის 

მფლობელების შემთხვევაში  - კომპანიის  რეგისტრაციის 

დამადასტურებელი საბუთი, სადაც მითითებულია, რომ განმცხადებელი 

არის მფლობელი) ან / და საქართველოში არსებული საკუთრების 

დასახელება. 
 
 

12.  მოგზაურობა დამეგობრებული ქალაქების    ოფიციალურ გაცვლით პროგრამებში 

მონაწილეობის მიზნით. 

 ავიაბილეთის ჯავშანი; 

 წერილობითი მოსაწვევი ამ ქალაქების ადმინისტრაციის უფროსის / მერის  ან 

მუნიციპალური ხელისუფლებისაგან; 

 მოსაწვევში განმარტებული უნდა იყოს მოგზაურობის დროს განმცხადებლის 

დაბინავების საკითხი. იმ შემთხვევაში, თუ ღონისძიების ორგანიზატორი არ 

უზრუნველყოფს დაბინავებას განმცხადებლისათვის: სასტუმროს ჯავშანი ან რაიმე 

სხვა საბუთი, რომელშიც მითითებულია მოსალოდნელი დაბინავების ადგილი.   

 წერილობითი მოსაწვევი ან საქართველოს ხელისუფლების წერილ=-098765„, 

რომელშიც განმარტებული უნდა მოგზაურობის დროს განმცხადებლის დაბინავების 

საკითხი. იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებელი არ უზრუნველყოფს დაბინავებას 

განმცხადებლისათვის: სასტუმროს ჯავშანი ან რაიმე სხვა საბუთი, რომელშიც 

მითითებულია მოსალოდნელი დაბინავების ადგილი.   

 წერილობით მოსაწვევში ან საქართველოს ხელისუფლების წერილში განმარტებული 

უნდა იყოს ხარჯების დაფარვის საკითხი. იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებლის 

ხარჯებს  ფარავს ღონისძიების ორგანიზატორი, ორგანიზატორის ბოლო 3 თვის 

საბანკო ამონაწერი; იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი თავად ფარავს საკუთარ 

ხარჯებს: განმცხადებლის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი; 

 

 

13. ვიზიტი სამხედრო და სამოქალაქო დაკრძალვის ადგილების მონახულების მიზნით. 

 ავიაბილეთის ჯავშანი; 

 (ნოტარიულად დამოწმებული)  დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს საფლავის 

არსებობასა და შენახულობას  და ოჯახურ ან სხვა კავშირს  განმცხადებელსა და 

დაკრძალულს შორის.  



 სასტუმროს ჯავშანი ან რაიმე სხვა საბუთი, რომელშიც მითითებულია მოსალოდნელი 

დაბინავების ადგილი.   

 განმცხადებლის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი; 

 უახლესი დასაქმების დამადასტურებელი მოწმობა (კომპანიის მფლობელების 

შემთხვევაში  - კომპანიის  რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი, სადაც 

მითითებულია, რომ განმცხადებელი არის მფლობელი) ან / და საქართველოში 

არსებული საკუთრების დასახელება. 

 

 
 

14. მოგზაურობა ტურიზმის მიზანით. 

 ავიაბილეთის ჯავშანი; 

 სასტუმროს ჯავშანი ან რაიმე სხვა საბუთი, რომელშიც მითითებულია მოსალოდნელი 

დაბინავების ადგილი.   

 განმცხადებლის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი; 

 უახლესი დასაქმების დამადასტურებელი მოწმობა (კომპანიის მფლობელების 

შემთხვევაში  - კომპანიის  რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი, სადაც 

მითითებულია, რომ განმცხადებელი არის მფლობელი) ან / და საქართველოში 

არსებული საკუთრების დასახელება. 

 

14. მოგზაურობა ნათესავების (გარდა 1 პუქნტში მოხსენიებული ახლო ნათესავებისა) ან 

მეგობრების მონახულების მიზანით. 

 ავიაბილეთის ჯავშანი; 

 წერილობითი მოსაწვევი მასპინძელისაგან. 

 მოსაწვევში  მითითებული უნდა იყოს მისამართი რომელზეც იცხოვრებს 

განმცხადებელი. იმ შემთხვევაში, თუ მომწვევი არ უზრუნველყოფს ბინას 

განმცხადებლისათვის: სასტუმროს ჯავშანი ან რაიმე სხვა საბუთი, რომელშიც 

მითითებულია მოსალოდნელი დაბინავების ადგილი.   

 იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი თავად ფარავს საკუთარ ხარჯებს: 

განმცხადებლის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი, ხოლო თუ ხარჯებს ვინმე სხვა 

ფარავს:  იმ პირის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი,  ვინც ფარავს სამგზავრო ხარჯებს 

ან  /და ოფიციალური წერილი სადაც ის ვალდებულებას იღებს დაფაროს შესაბამისი 

ხარჯები (ვალდებულებას ოფიციალური წერილის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია 

იხილეთ ევროკავშრის შესაბამისი წევრი სახელმწიფოს საკონსულოს ვებგვერდზე ). 

 უახლესი დასაქმების დამადასტურებელი მოწმობა (კომპანიის მფლობელების 

შემთხვევაში  - კომპანიის  რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი, სადაც 

მითითებულია, რომ განმცხადებელი არის მფლობელი) ან / და საქართველოში 

არსებული საკუთრების დასახელება. 

 

 

 

16. ავტო ტური (მოგზაურობა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე 

ავტომანქანის შეძენის მიზნით). 

 ავიაბილეთის ჯავშანი; 

 წერილი მანქანის შემძენის პარტნიორისაგან  ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოდან 

 ყოველი მომდევნო მოგზაურობისათვის:  დანიშნულების ქვეყანაში შეძენილი 

მანქანის საბუთები; 



 სასტუმროს ჯავშანი ან რაიმე სხვა საბუთი, რომელშიც მითითებულია მოსალოდნელი 

დაბინავების ადგილი.   

 განმცხადებლის ბოლო 3 თვის საბანკო ამონაწერი. 

 უახლესი დასაქმების დამადასტურებელი მოწმობა (კომპანიის მფლობელების 

შემთხვევაში  - კომპანიის  რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი, სადაც 

მითითებულია, რომ განმცხადებელი არის მფლობელი) ან / და საქართველოში 

არსებული საკუთრების დასახელება. 
 

17. განსაკუთრებული მოთხოვნები არასრულწლოვნების შემთხვევაში 

 

 მშობლის ან მეურვის თანხმობა აუცილებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

არასრულწლოვანი მოგზაურობს მარტო ან მხოლოდ ერთი მშობლის თანხლებით.  

ცხადია, გამონაკლისი უნდა იყოს დაშვებული იმ შემთხვევებისათვის , როდესაც 

არასრულწლოვანი მოგზაურობს  მარტოხელა მშობელთან ერთად, რომელიც მისი 

ერთადერთი მეურვეა.  

 საბუთი, რომელიც ადასტურებს, რომ მარტოხელა მშობელი ბავშვის ერთადერთი 

მეურვეა.  

 მშობლის (მშობლების) ან მეურვის (მეურვეების) პირადობის მოწმობის ასლი. 

 


