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შემოკლებები  

 

CiDA - სამოქალაქო განვითარების სააგენოტო (Civil Development Agency) 

IOM - მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ( Internationa Organisation for Migraiton) 

GDI - საქართველოს დემოკრატიის ინიციატივა (Georgian Democracy Initiative) 

KIU – ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (Kutaisi International University)  

MIPEX - მიგრანტთა ინტეგრაციის პოლიტიკის ინდექსი (Migration Integration Policy Index)  

NDI - ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი (National Democratic Institute) 

PHDS - ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოება(People's Harmonious 

Development Society) 

TDI  - ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (Tolerance and Diversity Institute) 

TI -  საერთაშორისო გამჭვირვალობა( Transparency International) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ძირითადი მიგნებები  
 

ბოლო წლებში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო 

სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული ბინადრობის ნებართვების მზარდი 

სტატისტიკა ნათლად აჩვენებს, რომ საქართველო, რომელიც ტრადიციულად ემიგრაციის 
ქვეყანაა, თანდათან იმიგრაციის ქვეყანადაც ყალიბდება.  

კვლევის ძირითად მიზანს საქართველოში მცხოვრები უცხოელი მიგრანტების ინტეგრაციის 

პროცესში არსებული მიღწევების და გამოწვევების დადგენა წარმოადგენდა. კვლევა 

განხორციელდა IOM-ის შემდეგი პროექტების ფარგლებში: „მიგრანტთა ინტეგრაციის, 

რეინტეგრაციისა და შრომითი მიგრაციის ინტეგრირებული ოპერატიული ჩარჩოს  ხელშეწყობა“, 

დაფინანსებული IOM-ის განვითარების ფონდის (IDF) და „მიგრანტთა უფლებების დაცვა და 

დემოკრატიული მმართველობის გაძლიერება სომხეთსა და საქართველოში (EMERGE)“ 

ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით.  

იმიგრანტები საქართველოში ძირითადად მეზობელი ქვეყნებიდან, ასევე ჩრდილოეთ აფრიკისა 

და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის სახელმწიფოებიდან ჩამოდიან. იმიგრანტების უდიდეს ნაწილს 

შრომითი ბინადრობისა (44,000-ზე მეტი) და სასწავლო ბინადრობის ნებართვები (27,000-ზე 

მეტი) გააჩნიათ. დანარჩენი ნაწილი ფლობს ოჯახის გაერთიანების საფუძველზე მიღებულ, 

მუდმივ, საინვესტიციო, სპეციალურ თუ მოკლევადიან ბინადრობის ნებართვებს. 

მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვების მფლობელები ძირითადად მეზობელი ქვეყნებიდან - 

რუსეთი, თურქეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, ირანი - არიან და საქართველოში უძრავ ქონებას 

(საცხოვრებელ სახლებს ან არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებს) ფლობენ. 

მიგრანტების დიდ ჯგუფს ასევე შეადგენენ სასწავლო ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც საქართველოს მეტწილად ინდოეთიდან, ერაყიდან და 

ნიგერიიდან განათლების მისაღებად  სტუმრობენ.  

იმიგრანტების მზარდი ნაკადები,  ევროკავშირის (ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით 

და მისი გრძელვადიანი ამოცანებით, ასოცირების შეთანხმებით) და ასევე გაეროს (მაგ.: Universal 

Periodic Review - UPR და მდგრადი განვითარების მიზნები (SDG) წინაშე აღებული პოლიტიკური 

და სამართლებრივი ვალდებულებები, შეიძლება მიჩნეულ იქნას იმ ძირითად ფაქტორებად, 

რომელიც ხელს უწყობს და ხშირ შემთხვევაში განაპირობებს კიდეც უცხოელთა ინტეგრაციის 

სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებას.  

კვლევის პროცესში გამოიკვეთა, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, მიგრაციის 

სტრატეგიებით (2013-2015 წწ. სტრატეგია, 2016-2020 წწ. სტრატეგია) განსაზღვული მიზნებისა 

და ამოცანების ფარგლებში, გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა იმიგრანტთა ინტეგრაციის 

მიმართულებით. კერძოდ, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ფარგლებში შეიქმნა და 

ფუნქციონირებს ინტეგრაციის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი; განვითარდა და დაიხვეწა „ქართული 

- როგორც უცხო ენა“ შესწავლის პორტალი www.geofl.ge, რაც თავის თავში თანამედროვე 

სტანდარტების სახელმძღვანელოს შემოტანასაც გულისხმობს. აღსანიშნავია ასევე, რომ 

სახელწიფო სერვისების ნაწილი ხელმისაწვდომია საქართველოში მცხოვრები 

იმიგრანტებისათვის (დეტალურად იხ. ქვემოთ). ამასთან ერთად, დაიხვეწა საქართველოს 

http://www.geofl.ge/


 

 

კანონმდებლობა, რაც უცხო ქვეყნის შრომითი მიგრანტების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებასა 

და დამუშავებას შეეხება. კერძოდ, საქართველოს მთავრობის #417 დადგენილებით1 

ადგილობრივი დამსაქმებელი ვალდებულია შრომითი იმიგრანტის შრომითი მოწყობისა და 

მისი შრომითი გამოყენების შემთხვევაში, შრომითი ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 30 

კალენდარული დღის ვადაში, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გაუგზავნოს შეტყობინება 

საქართველოში კანონიერად მყოფი იმიგრანტის დასაქმებასთან დაკავშირებით. თუმცა, უნდა 

აღინიშნოს, რომ მსგავსი ნორმის აღსრულება გარკვეულ სირთულეებს უკავშირდება და მისი 

მოთხოვნები ხშირად იგნორირებულია დამსაქმებლის მიერ2.  

მიუხედავად გატარებული რეფორმებისა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ იმიგრანტთა 

ინტეგრაცია საქართველოში კვლავ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება, რაც 

სუბიექტური და ობიექტური ფაქტორებით არის განპირობებული. კერძოდ, იმიგრანტებთან 

ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუებისას გამოირკვა, რომ ხშირ შემთხვევაში 

იმიგრანტები საქართველოში ჩამოსვლას მოკლევადიანი პერსპექტივიდან უყურებენ და მათი 

მხრიდან დაბალია ინტერესი შეისწავლონ სახელმწიფო ენა და მოახდინონ სოციუმში 

ინტეგრაცია. მაგალითად, საქართველოში მცხოვრები სტუდენტების უდიდესი უმრავლესობა 

სწავლის დასრულების შემდეგ ქვეყნის დატოვებას გეგმავს3. ამას ემატება COVID-19 პანდემიის 

უარყოფითი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე, რამაც განსაკუთრებით დააზარალა ის სფეროები 

(ტრანსპორტი, ვაჭრობა ტურიზმი), სადაც დასაქმებული იმიგრანტების თითქმის ნახევარი (45%) 

მუშაობდა. ხელისუფლების მხრიდან  მეტი აქცენტი კეთდება საერთაშორისო დაცვის მქონე 

პირთა ინტეგრაციაზე, რაც შეიძლება გამართლებული იყოს იმ შეზღუდული ფინანსური და 

ადამიანური რესურსებით, ისევე როგორც უცხოელთა ამ ჯგუფის სპეციფიკური 

საჭიროებებიდან გამომდინარე, რაც განვითარების ამ ეტაპზე ქვეყანას გააჩნია.  

იმიგრანტთა ინტეგრაციის უმთავრეს შემაფერხებელ ფაქტორს ენის არასათანადო დონეზე 

ცოდნა წარმოადგენს, რაც მათ ხელს უშლის სახელმწიფო სერვისების შესახებ სრულყოფილი 

ინფორმაცია მიიღონ. მიგრანტების დიდი ნაწილი დადებითად აფასებს COVID-19 პანდემიის 

პირობებში ხელისუფლების მიერ მათთვის ინფორმაციის მიწოდების უწყვეტობას, თუმცა 

აღნიშნავენ, რომ მეტი ეფექტურობისათვის ამ საკითხზე მომუშავე სამთავრობო ვებგვერდი 

www.stopcov.ge ასევე უნდა ფუნქციონიერებდეს რუსულ, ჩინურ, ინდურ და სპარსულ ენებზეც4.   

მომავალი წლებისთვის საქართველოს ხელისუფლებამ უფრო მეტი აქცენტი უნდა გააკეთოს არა 

მხოლოდ საკანონმდებლო ჩარჩოს დახვეწაზე, არამედ მიღებული ნორმატიული აქტების 

ეფექტურ იმპლემენტაციაზე. საჭიროა  ამაღლდეს და გაუმჯობესდეს კოორდინაცია იმ 

სახელმწიფო უწყებებს შორის, რომლებიც ჩართულნი არიან მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო 

კომისიის მუშაობაში. ამასთან ერთად, მნიშვნელოვანია, რომ განხორციელდეს გარკვეული 

საპილოტე პროექტები, რომლებიც მიმართული იქნება იმიგრანტების უფრო ფართო 

 
1 საქართველოს მთავრობის # 417-ე დადგენილება; ხელმისწავდომია, https://bit.ly/3rATAJJ  
2 ავტორის ინტერვიუ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთან (ინტერვიუს ჩატარების თარიღი - 20.11.2020).   
3 მოკლე ფორმატის მიგრაციის პროფილი „უცხოელი სტუდენტები საქართველოში“ 2017 წელი. გვ. 11. ხელმისაწვდომია - 

https://bit.ly/3nER0PI.  
4 მოცემულ ეტაპზე აღნიშნული საიტი ქართულის გარდა კიდევ ხუთ ენაზე (აფხაზური, ოსური, სომხური, აზერბაიჯანული და 

ინგლისური) ფუნქციონირებს.  

http://www.stopcov.ge/
https://bit.ly/3rATAJJ
https://bit.ly/3nER0PI


 

 

კატეგორიების (გარდა საერთაშორისო დაცვის მქონე პირებისა) მდგრად ინტეგრაციაზე. 

დონორების შემთხვევაში მნიშნველოვანია, რომ მათ მხარი დაუჭირონ მსგავსი პროექტების 

განხორციელებას და ხელი შეუწყონ სახელმწიფო ინსტიტუტების შესაძლებლობების გაზრდას. 

ასევე მნიშვნელოვანია, რომ უცხოელი მიგრანტებისათვის საჭირო რიგი სერვისების 

სახელმწიფო სტრუქტურებიდან არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებზე 

დელიგირება (outsourcing), განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როცა მათი 

მიწოდება/განხორციელება სახელმწიფოსათვის რთულია და/ან კომპეტენციისა და 

მარეგულირებელ საკანონმდებლო ჩარჩოებს სცდება.  

მიგრანტთა ინტეგრაციის სფეროში მიღწევებისა და გამოწვევების გამოსავლენად, საქართველოს  

შეუძლია გამოიყენოს მიგრანტთა ინტეგრაციის პოლიტიკის ინდექსის (MIPEX) მეთოდოლოგია, 

რომლის ინტეგრაციის ინდიკატორებიც მოიცავს: დისკრიმინაციის დაუშვებლობას, შრომის 

ბაზარზე მობილობას, ოჯახის გაერთიანებას, განათლებას, პოლიტიკურ ჩართულობას, 

ჯანდაცვას, გრძელვადიან ბინადრობის უფლებას და ნატურალიზაციაზე ხელმისაწვდომობას. 

ან, როგორც ალტერნატივა, შესაძლებელია, MIPEX–ის პარტნიორებთან თანამშრომლობა, რათა 

საქართველო მოხვდეს მის მომავალ კვლევებში.5 

 

შესავალი  
 

იმიგრანტების სულ უფრო მზარდი რაოდენობა საქართველოს ხელისუფლებას უბიძგებს უფრო 

მეტი რესურსი გამოყოს იმიგრაციული პროცესების სამართავად და განსაკუთრებული აქცენტი 

გააკეთოს ქვეყანაში კანონიერი საფუძვლით მცხოვრები უცხოელების ინტეგრაციაზე. 2018 წელს 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროში მნიშვნელოვანი რეფორმები და სტრუქტურული 

ცვლილებები განხორციელდა. კერძოდ, აღნიშნულ უწყებას შეუერთდა ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტრო, რომელიც  იყო მიგრაციის პოლიტიკის ძირითადი მაკოორდინირებელი და 

განმახორციელებელი ორგანო  აღნიშნული გავლენას ახდენს ქვეყნაში მიგრაციის მართვის 

ინსტიტუციურ და ოპერაციულ ჩარჩოზე. რეფორმის შედეგად, ჯანდაცვის  სამინისტრომ ახალი 

ფუნქციები შეიძინა საქართველოში მცხოვრები იმიგრანტების ინტეგრაციასთან მიმართებაში6.  

მოცემული კვლევის მიზანია იმიგრანტთა ინტეგრაციის კუთხით საქართველოში არსებული 

კანონმდებლობისა და პრაქტიკის კონტექსტუალური ანალიზის, იმიგრანტთა ინტეგრაციის 

საჭიროებებისა და პრიორიტეტების შესწავლის საფუძველზე, ინტეგრაციის სახელმწიფო 

პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების იდენტიფიკაცია და შესაბამისი რეკომენდაციების 

შემუშავება. კვლევის ძირითადი მიგნებები დაეხმარება საქართველოს ხელისუფლებას უფრო 

 
5   ამჟამად MIPEX 52 ქვეყნის პოლიტიკის შედარებას და შეფასებას მიგრანტთა ინტეგრაციის სფეროში. იხ. https://www.mipex.eu/ 

(ნანახია: 23.06.2021   
6  მიგრანტთა ინტეგრაციის პოლიტიკისა და პროგრამების შემუშავება დევნილთა და ეკომიგრანტთა პოლიტიკის სამმართველოს, 

ხოლო მათი აღსრულება სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებულ სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის სააგენტოს დაევალა. 

 

https://www.mipex.eu/


 

 

ეფექტიანად დაგეგმოს იმიგრანტების ინტეგრაციასთან დაკავშირებული სახელმწიფო 

პოლიტიკა, პროგრამები და გააუმჯობესოს აღნიშნულ სფეროში მოქმედი კანონმდებლობა.  

კვლევის ამოცანები მოიცავს: საქართველოში იმიგრაციის მიზეზების შეფასებას და ანალიზს; 

სხვადასხვა კატეგორიის იმიგრანტების ინტეგრაციის საჭიროებების კვლევას; უცხოელ 

სტუდენტებზე, შრომითი და სხვა კატეგორიის იმიგრანტებზე გაცემული ბინადრობის 

ნებართვების სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებასა და ანალიზს; იმიგრანტების 

საქართველოში შემოსვლისა და ცხოვრების მარეგულირებელი კანონმდებლობის ანალიზს და 

იმიგრანტების ინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამებისა და სერვისების შეფასებას.  

აღნიშნული კვლევა განხორციელდა ორ ძირითად ეტაპად:  

• საწყის ეტაპზე ჩატარდა სამაგიდო კვლევა, რომლის ფარგლებშიც მოხდა ონლაინ 

ხელმისაწვდომი ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების მოძიება და საჯარო 

ინფორმაციის გამოთხოვის საფუძველზე დამატებითი ინფორმაციის მიღება; 

საქართველოში იმიგრაციის სფეროში ამ დრომდე განხორციელებული კვლევების 

დამუშავება; იმიგრანტთა ინტეგრაციის სფეროში ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის, 

სახელმწიფო პროგრამებისა და სერვისების შესწავლა, რამაც ერთობლიობაში საშუალება 

მოგვცა გვქონოდა  სიტუაციური ანალიზი;  

• კვლევის მეორე ეტაპზე, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად 

შემუშავებული კითხვარის გამოყენებით, ჩატარდა ნახევრად სტრუქტურირებული 

ინტერვიუები იმ საჯარო მოხელეებთან, რომლებიც მუშაობენ საქართველოში 

იმიგრნატთა ინტეგრაციის საკითხებზე; საქართველოში მცხოვრებ იმიგრანტებთან; 

საქართველოში აკრედიტირებული იმ უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლებთან, 

სადაც სწავლობენ უცხოელი სტუდენტები; იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებთან, რომლებიც მუშაობენ იმიგრანტთა ინტეგრაციის საჭიროებებზე.  

კვლევის ძირითად სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფი 

იმიგრანტები. ამასთან, კვლევა არ მოიცავს თავშესაფრის მაძიებლების, ლტოლვილის, 

ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისა  და დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფი პირების 

სამართლებრივი მდგომარეობის, უფლებების/გარანტიების და ინტეგრაციის შესწავლას, 

რამდენადაც იმიგრანტების ეს კატეგორია გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის 

(UNHCR) სამიზნე კატეგორიაა და მათი ინტეგრაციის ხელშეწყობა, შესაბამის სახელმწიფო 

სტრუქტურებთან ერთად, მათთან თანამშრომლობით ხორციელდება.  

კვლევის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენდა იმიგრანტებზე გაცემული 

ბინადრობის ნებართვების ანალიზი. კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, გაანალიზებული იქნა 

შრომითი, სასწავლო, ოჯახის გაერთიანების მიზნით, მუდმივი, საინვესტიციო, მოკლევადიანი 
და სპეციალური ნებართვები. კვლევის ანგარიშში გაანალიზებულია გაცემული ბინადრობის 

ნებართვების შესახებ სტატისტიკური მონაცემები 2014 წლიდან 2020 წლის 1 აგვისტოს 

ჩათვლით, თუმცა, რიგ შემთხვევებში, COVID-19 პანდემიის გათვალისწინებით შედარებითი 

ანალიზის დროს ცალკეა გამოყოფილი 2020 წლის სტატისტიკა. აღნიშნული პერიოდის 

გამოყოფის საფუძველია ის გარემოება, რომ 2014 წელს არსებითად შეიცვალა საქართველოს 

კანონმდებლობა ბინადრობის ნებართვებთან მიმართებაში. კერძოდ, თუ 2014 წლამდე 

კანონმდებლობა აღიარებდა 2 სახის ბინადრობის ნებართვას (დროებითი და მუდმივი), 2014 

წლის 5 მარტს მიღებული კანონით „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა 

სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ მათი რაოდენობა გაიზარდა და ამავე კანონში 

შემდგომი ცვლილებების გათვალისწინებით, დღეისათვის არსებობს 11 სახის ბინადრობის 



 

 

ნებართვა. შესაბამისად, შეიცვალა სტატისტიკური აღრიცხვის მაჩვენებლები და 2014 წლამდე 

არსებულ სტატისტიკა ახალ მაჩვენებლებთან ვერ შედარდება.   

აღნიშნული კვლევის მომზადების პროცესში წინასწარ შემუშავებული კითხვარის საფუძველზე 

ჩატარდა ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები (დისტანციურ ფორმატში) 

საქართველოში მცხოვრებ 13 იმიგრანტთან. ცხადია, რესპონდენტთა ეს რაოდენობა არ 

წარმოადგენს საქართველოში მცხოვრებ უცხოელ მიგრანტთა შერჩევითი კვლევისათვის საჭირო 

რაოდენობას, მაგრამ პანდემიის პირობებში, უაღრესად რთული აღმოჩნდა პოტენციური 

რესპონდენტების მოძიება და, რიგ შემთხვევებში, მათი ინტერვიუზე დათანხმება. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, მართალია ამ გამოკითხვას არ აქვს რეპრეზენტატულობაზე 

პრეტენზია, მაგრამ ინტერვიუს შედეგები მაინც საინტერესოა, მით უფრო, რომ იმიგრანტების 

შერჩევის პროცესში გათვალისწინებული იქნა მათი წარმოშობის ქვეყანა, ასაკი, ბინადრობის 

ნებართვის ტიპი და საქართველოში მათი ცხოვრების პერიოდი. ამასთან ერთად, წინასწარ 

შემუშავებული მეორე კითხვარის საფუძველზე, ასევე ჩატარდა ნახევრად სტრუქტურირებული 

ინტერვიუები იმიგრაციის საკითხებზე მომუშავე საჯარო მოხელეებთან, აკადემიური წრისა და 

სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგელებთან (კითხვარები იხ. დანართი 

1 და დანართი 2-ის სახით). ინტერვიუ ჩატარდა იმიგრაციის საკითხებზე მომუშავე 15 

სპეციალისტთან. აღნიშნული ორივე სახის ინტერვიუები (სულ 28 ინტერვიუ) 2020 წლის 

ნოემბერიდან 2021 წლის იანვრის პერიოდში ჩატარდა.     

 

 

1. სიტუაციური ანალიზი  
 

1.1. იმიგრაციის ტენდენციები საქართველოში 

 

2012-2019 წლებში საგრძნობლად გაიზარდა საქართველოში შემოსული იმ უცხოელების 

რაოდენობა, რომლებიც ქვეყანაში საცხოვრებლად ჩამოდიან. წარმოდგენილი კვლევისთვის 

გამოყენებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დეფინიცია, რომლის 

მიხედვითაც იმიგრანტად განისაზღვრება ნებისმიერი პირი მიუხედავად მოქალაქეობრივი 

კუთვნილებისა, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ ორ პირობას: პირველი, გადმოკვეთა საზღვარი 

და ბოლო 12 თვის განმავლობაში მინიმუმ 183 (კუმულაციურად) დღე გაატარა საქართველოს 

ტერიტორიაზე და მეორე, საქართველო არ იყო მისთვის მუდმივი საცხოვრებელი ქვეყანა, ანუ 

წინა 12 თვის მანძილზე სულ მცირე 183 დღე გატარებული აქვს საქართველოს საზღვრებს 

გარეთ.7   

2012 წლიდან 2019 წლის ჩათვლით საქათველოში იცვლებოდა იმიგრანტების რაოდენობა. 

აღნიშნულ პერიოდში საქართველოში ჯამში 694,722 იმიგრანტი შემოვიდა, თუმცა 

საგულისხმოა, რომ ამათგან ნახევარზე მეტი - 373,672 საქართველოს მოქალაქე იყო და 

შესაბამისად მოცემული კვლევის მიზნებისთვის ეს მონაცემები უნდა გამოირიცხოს. 

 
7 წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.  



 

 

აღნიშნულის გათვალისწინებით 2012-2019 წლებში საქართველოში სულ 321,024 არა 

საქართველოს მოქალაქე იმიგრანტი შემოვიდა. საგულისხმოა, რომ ყველა წლებში, გარდა 2014 

და 2017 წლისა, წინა წლებთან შედარებით იმიგრანტების რაოდენობა მზარდი იყო. წლებს 

შორის შედარებისას ყველაზე დიდი ზრდა 2014-2015 წლებში ფიქსირდება.  

ცხრილი No1: იმიგრანტების რაოდენობა 2012-2019 წლებში 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური https://bit.ly/39uLDyw  

აღნიშნული სტატისტიკა მოწმობს, რომ ბოლო ექვსი წლის მანძილზე საერთო ჯამში გაიზარდა 

საქართველოში შემოსული იმიგრანტების რაოდენობა, თუმცა შეიძლება აღნიშნული მონაკვეთი 

ორ ეტაპად დაიყოს, კერძოდ, პირველი პერიოდი 2012 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით და მეორე 

პერიოდი 2018 წლიდან 2019 წლის ჩათვლით. პირველ მონაკვეთში იზრდებოდა საქართველოში 

შემოსული იმიგრანტების რაოდენობა (გამონაკლისია მხოლოდ ირანისა და ჩინეთის 

მოქალაქეები), რაც გარკვეულწილად უკავშირდება აღნიშნული ქვეყნებიდან საქართველოში 

შემოსულ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდას და მასთან დაკავშირებულ მუშახელის 

შემოდინებას (რაც აისახება გაცემული შრომის ნებართვების რაოდენობაში), ისევე როგორც 

აღნიშნული ქვეყნების მოქალაქეების მხრიდან (განსაკუთრებით ირანი, რუსეთი, უკრაინა) 

უძრავი ქონების (საცხოვრებელი სახლები, მიწის ნაკვეთები) შეძენას და მათ მიერ 

საქართველოში კომპანიების რეგისტრირებას (დეტალურად იხ. ქვემოთ). უკრაინის შემთხვევაში 

ეს ასევე შეიძლება აიხსნას აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებებით, რამაც ამ 

ქვეყნის მოქალაქეების ნაწილი აიძულა საქართველოში წამოსულიყვნენ. ინდოეთის 

მოქალაქეობა 2012  2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019  ჯამი  

რუსეთი  7,475  10,427  9,692  10,552 11,185 9,723 10,323 11,515 62,990 

თურქეთი 6,959  10,007 4,672 5,810 6,294  4,365 3,934 3,419 28,494  

სომხეთი 10,724 7,043  3,856 4,143 6,241 2,042 2,174 2,274 20,730 

აზერბაიჯანი  1,883 3,211 2,163 2,839 3,420 3,501 3,761 3,669 19,353 

უკრაინა  1,853  1,610 1,552 2,886 2,922 2,275 2,175 2,303 14,113 

ირანი  675  1,080 825 1,766 418 1,335 3,798 5,664 13,806 

ინდოეთი 1,215 1,212 679 800 1,435 2,686 3,015 2,846 11,461 

აშშ 1,102 1,536 883 1,081 1,101 1,075 1,159 1,349 6,648 

ჩინეთი 626 1,143 584 1,267 873 904 974 944 5,546 

საბერძნეთი 582 996 997 974 627 569 644 543 4,354 

სხვა   6,521 7,946 6,437 9,370 8,409 6,340 8,217 7,791 46,564  

მოქალაქეობის 

არმქონე პირი  

250  168  115 145 217 81 94 69 721 

სულ  39,865  46,379  32,455 41,633 43,142 34,896 40,268 42,386 321,024  

https://bit.ly/39uLDyw


 

 

მოქალაქეების იმიგრაცია ძირითად უკავშირდება საქართველოში ჩამოსული სტუდენტების 

რაოდენობის ზრდას.  

მეორე პერიოდში (2018 წლიდან 2019 წლის ჩათვლით) საგრძნობი ზრდა მხოლოდ რუსეთისა და 

ირანის მოქალაქეების შემთხვევაში იყო, რაც უკავშირდება ამ ქვეყნის მოქალაქეების მიერ 

საქართველოში უძრავი ქონების შეძენისა და ბიზნეს-ოპერატორების რეგისტრაციის გაზრდილ 

შემთხვევებს. დანარჩენ კატეგორიებთან მიმართებით სახეზეა იმიგრანტების რაოდენობის 

შემცირება (თურქეთი). იმიგრანტების ჯამური რაოდენობით რუსეთის მოქალაქეები 

გამოირჩევიან. ისინი მიგრანტების საერთო რაოდენობის თითქმის 25%-ს წარმოადგენენ. მეორე 

მხრივ, ზრდის თვალსაზრისით გამოსარჩევია ირანის მოქალაქე იმიგრანტების რაოდენობა. 

აღნიშნული მონაცემები 2012 წლიდან (675 იმიგრანტი) 2020 წლამდე თითქმის 9-ჯერ გაიზარდა.    

ზემოთ აღნიშნული მონაცემების მიხედვით,  იმიგრანტების საერთო რაოდენობა ჯამში 

საქართველოს მოსახლეობის 6%-ს წარმოადგენს. იმიგრანტების ძირითადი ნაწილი 

საქართველოში სასწავლებლად ან სამუშაოდ ჩამოდის. დასაქმების მიმართულებით 

გამოსაყოფია თურქეთის, ინდოეთის, ჩინეთისა და ირანის მოქალაქეები. ისინი ძირითადად 

თბილისში და ბათუმში სატრანსპორტო, მშენებლობისა და საცალო ან საბითუმო ვაჭრობის 

სფეროებში საქმიანობენ. სასწავლებლად კი იმიგრანტები ძირითადად ინდოეთიდან და 

აზერბაიჯანიდან ჩამოდიან და ისინი სამედიცინო განხრით იღებენ უმაღლეს განათლებას.8     

 

1.2. იმიგრაციის მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში  

 

„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ 2014 

წლის საქართველოს კანონის წინამორბედი 2005 წლის კანონი „უცხოელთა და მოქალაქეობის 

არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“9 უაღრესად ლიბერალურ სავიზო 

რეჟიმს ითვალისწინებდა.  

ორდინალური ვიზა გაიცემოდა 360 დღის მოქმედების ვადით – საქართველოში მრავალჯერადი 

შემოსვლის უფლებით ან 90 დღემდე მოქმედების ვადით – საქართველოში მრავალჯერადი ან 

ერთჯერადი შემოსვლის უფლებით. გარდა ამისა, საქართველოში შემოსასვლელად და 360 

დღემდე ყოფნისათვის ვიზა არ ესაჭიროებოდათ 80-ზე მეტი ქვეყნის მოქალაქეებს. ამას 

ემატებოდა ის, რომ იმ ქვეყნებში მუდმივად მცხოვრები პირი, რომლებზედაც ზემოაღნიშნული 

ცალმხრივი უვიზო რეჟიმი ვრცელდებოდა, ასევე თავისუფლდებოდა ვიზის აღების 

ვალდებულებისგან. შესაბამისად, პრაქტიკაში უვიზო შემოსვლის დებულების მოსარგებლე 

პირთა წრე, მასში ჩამოთვლილი ქვეყნების მოქალაქეების ფარგლებს სცილდებოდა.  

2014 წელს „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის 

შესახებ“ ახალი კანონის მიღებით, დაწყებულ იქნა სავიზო პოლიტიკის შედარებით გამკაცრების 

 
8 წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.  
9 მიღებულ იქნა 2005 წლის 27 დეკემბერს, ძალადაკარგულია 2014 წლის 1 სექტემბრიდან. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 3, 

16/01/2006. 



 

 

პროცესი. ეს, უპირველეს ყოვლისა, განპირობებული იქნა ევროპის კავშირთან სამართლებრივი 

ურთიერთობების შემდგომი განვითარებით. კერძოდ, 2010 წლის 22 ნოემბერს ხელი მოეწერა 

შეთანხმებას „საქართველოსა და ევროპის კავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა 

რეადმისიის შესახებ“, რომელიც ძალაში შევიდა 2011 წლის 1 მარტს. რეადმისიის 

შეთანხმება ითვალისწინებს არა მხოლოდ ევროკავშირში უკანონოდ მყოფი საქართველოს 

მოქალაქეების, არამედ ასევე ევროკავშირში უკანონოდ მყოფი მესამე ქვეყნის იმ მოქალაქეებისა 

და მოქალაქეობის არმქონე პირთა რეადმისიას, რომლებიც რეადმისიის განაცხადის წარდგენის 

დროს ფლობდნენ საქართველოს მიერ გაცემულ მოქმედ ვიზას ან ბინადრობის უფლებას ან 

საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფნის ან მისი ტერიტორიის ტრანზიტის გავლის შემდეგ, 

უკანონოდ და პირდაპირ შევიდნენ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე 

(რეადმისიის შეთანხმების მე-3 მუხლი). საქართველოსა და ევროკავშირის ასოცირების 

შეთანხმებაც, რომელიც 2014 წლის 27 ივნისს დაიდო და 2016 წლის 1 ივლისს სრულად შევიდა 

ძალაში, მიუთითებს უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და რეადმისიის შეთანხმების 

ეფექტიანი იმპლემენტაციისკენ მიმართული თანამშრომლობის ვალდებულებაზე (ასოცირების 

შეთანხმების პრეამბულა) და ადგენს რეადმისიის შეთანხმების სრული იმპლემენტაციის 

ვალდებულებას10 (ასოცირების შეთანხმების მე-16 მუხლი). 

სავიზო და ბინადრობის ნებართვების სისტემის ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოება, 

პირველ რიგში, გამოიხატა ვიზის A, B, C, D კატეგორიების შემოღებაში. გარდა ამისა, 

მრავალჯერადი მოკლევადიანი ვიზის საფუძველზე უცხოელის საქართველოში შემოსვლისა და 

ყოფნის საერთო ვადად 180-დღიან პერიოდში მაქსიმუმ 90 კალენდარული დღე განისაზღვრა, 

ხოლო ბინადრობის ნებართვის ამა თუ იმ კატეგორიის მიღების შესაძლებლობა საქართველოში 

შემოსვლისას შესაბამისი ვიზის აღებით ფორმალიზებული ყოფნის მიზნით შემოიფარგლა. 

შესაბამისად, შემოსვლის შემდეგ სტატუსის (ვიზის ტიპის) ცვლილება აკრძალული იქნა.  

„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მიხედვით, განსაზღვრულია სავიზო ვალდებულებისგან 

გათავისუფლების საფუძვლები. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, „უცხოელი, რომელსაც 

საქართველოში შემოსვლისათვის არ ესაჭიროება მოკლევადიანი საქართველოს ვიზა, 

საქართველოში შემოდის და იმყოფება არაუმეტეს 90 კალენდარული დღის ვადით ნებისმიერ 

180-დღიან პერიოდში“. უვიზოდ საქართველოში ყოფნის ვადის შესახებ ამ ზოგადი ნორმის 

გარდა, კანონი მთავრობას აძლევს შესაძლებლობას, განსაზღვროს იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, 

რომელთა მოქალაქეებსაც შეუძლიათ საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა და საქართველოში 

სრული 1 წლის განმავლობაში ყოფნა. ამ უფლებამოსილების რეალიზაცია ხდება საქართველოს 

მთავრობის N255 დადგენილებით „იმ ქვეყნების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ, რომელთა 

მოქალაქეებსაც შეუძლიათ საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა“.11 ასეთი ქვეყნების  და 

ტერიტორიების12 რაოდენობა, ამჟამად არის 95. გარდა ამისა, ამავე დადგენილების საფუძველზე, 

 
10 რაც, სამართლებრივი თვალსაზრისით, რეადმისიის შეთანხმებიდან ისედაც გამომდინარეობს და შესაბამისად, ასოცირების 

შეთანხმების ფარგლებს გარეშე არსებული ვალდებულებების დუბლირებას წარმოადგენს.  
11 მიღებულია 2015 წლის 5 ივნისს (ბოლო ცვლილება შეტანილია 2019 წლის 28 ნოემბერს), საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 

08/06/2015. 
12 საქართველოს მთავრობის N255 დადგენილებით დამტკიცებულ ჩამონათვალში, სახელმწიფოების გარდა მოცემულია ასევე 

სახელწიფოს სტატუსის არმქონე ისეთი ტერიტორიები, როგორიცაა, მაგალითად, ფარერის კუნძულები და გრენლანდია (დანიის 

სამეფო) ან კიდევ  ბერმუდის კუნძულები და გიბრალტარი (დიდი ბრიტანეთი). 



 

 

ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოებისა და შვეიცარიის კონფედერაციის მოქალაქეებს 

საქართველოში შემოსვლა შეუძლიათ სამგზავრო დოკუმენტის, ასევე ევროპის კავშირის წევრი 

სახელმწიფოს მიერ გაცემული პირადობის მოწმობის საფუძველზე.13 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს 22 ქვეყანასთან აქვს დადებული ორმხრივი საერთაშორისო 

ხელშეკრულება ორდინალური პასპორტის მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ. ამ 22-

დან 15 ქვეყანა №255 დადგენილებით დამტკიცებულ ჩამონათვალშიც გვხვდება, ხოლო 

დარჩენილი 7 ქვეყნის მოქალაქეები საქართველოში უვიზოდ შემოსვლის უფლებას 

საერთაშორისო ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულების შესაბამისად მოიპოვებენ. იმის 

გათვალისწინებით, რომ ზემოაღნიშნული 7 საერთაშორისო ხელშეკრულებიდან ამ დროისთვის 

3-ია ძალაში შესული, მთლიანობაში საქართველოში უვიზოდ შემოსვლის უფლებით 98 ქვეყნის 

მოქალაქეები სარგებლობენ.14 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით 

დადგენილი ქვეყანაში უვიზოდ ყოფნის პერიოდი, საქართველოს მთავრობის N255 

დადგენილებით დადგენილ პერიოდზე გაცილებით ნაკლებია. ასე მაგალითად, ირანთან 

დადებული ხელშეკრულება ითვალისწინებს შემოსვლიდან 45 დღეს, ურუგვაისთან დადებული 

ხელშეკრულება - შემოსვლიდან 90 დღეს, ხოლო ჩილესთან დადებული ხელშეკრულება - 90 

დღეს 180-დღიან პერიოდში. 

სავიზო ვალდებულებისგან გათავისუფლების ბენეფიციართა წრე კიდევ უფრო ფართოვდება 

საქართველოს მთავრობის N256 დადგენილებით „იმ ქვეყნების ჩამონათვალის დამტკიცების 

შესახებ, რომელთა ვიზების ან/და ბინადრობის ნებართვების მქონე უცხოელებს შეუძლიათ 

საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა შესაბამისი ვადითა და პირობებით“15. აღნიშნულ 

ჩამონათვალში აქტუალური მდგომარეობით 50 ქვეყანაა, მათ შორის ევროკავშირის 27 წევრი 

ქვეყანა, დიდი ბრიტანეთი და აშშ. უცხოელებს, რომლებსაც აქვთ რომელიმე ამ ქვეყნის ვიზა 

ან/და ბინადრობის ნებართვა, შეუძლიათ საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა და ყოფნა 

ნებისმიერ 180-დღიან პერიოდში, 90 კალენდარული დღის ვადით. 

 „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მიხედვით, საქართველოში შემოსვლისა და ყოფნის 

საფუძვლებია: 

ა) საქართველოს ვიზა; 

ბ) საქართველოში ბინადრობის ნებართვა;  

გ) საქართველოში საერთაშორისო დაცვის მქონე პირის დროებითი ბინადრობის მოწმობა; 

დ) დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა; 

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები. 

 
13 აღსანიშნავია, რომ 2014 წლის 1 სექტემბრიდან 2015 წლის 8 ივნისამდე პერიოდში მოქმედებდა N255 დადგენილების წინამორბედი 

N522 დადგენილება იმ ქვეყნების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ, რომელთა მოქალაქეებსაც შეუძლიათ საქართველოში 

უვიზოდ შემოსვლა (მიღებულ იქნა 2014 წლის 1 სექტემბერს. ძალადაკარგულია 2015 წლის 8 ივნისიდან. საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე, 01/09/2014), რომელიც ამ ქვეყნების მოქალაქეებისათვის საქართველოში უვიზოდ ყოფნის უფლების ვადად 

180-დღიან პერიოდში 90 კალენდარულ დღეს ადგენდა. 
14 საქართველოს მთავრობის №255 დადგენილება. 
15 მიღებულია 2015 წლის 5 ივნისს. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 08/06/2015. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2867361?publication=0


 

 

კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, რელევანტურია ვიზისა და ბინადრობის ნებართვების 

გაცემის სამართლებრივი ჩარჩოს განხილვა.  

„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მიხედვით, დადგენილია საქართველოს ვიზის შემდეგი 

კატეგორიები: 

ა) დიპლომატიური (A კატეგორია); 

ბ) სპეციალური (B კატეგორია); 

გ) ორდინალური (C კატეგორია); 

დ) საიმიგრაციო (D კატეგორია); 

ე) ტრანზიტული (T კატეგორია). 

ინტეგრაციის კუთხით, განსაკუთრებით რელევანტურია შემდეგი კატეგორიები: ორდინალური 

ვიზა ( 4 ქვეკატეგორიით) და საიმიგრაციო ვიზა ( 5 ქვეკატეგორიით). 

 „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მიხედვით, უცხოელზე შეიძლება გაიცეს ერთჯერადი ან 

მრავალჯერადი ვიზა საქართველოში შემოსვლის უფლებით.  

მოკლევადიანი ვიზა შეიძლება იყოს როგორც ერთჯერადი, რომელიც გაიცემა უცხოელის მიერ 

სავიზო განაცხადში მითითებული დღეების რაოდენობის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 30 

დღისა, ასევე მრავალჯერადი, რომელიც გაიცემა არაუმეტეს 5 წლის მოქმედების ვადით. 

ამასთან, მრავალჯერადი ვიზის შემთხვევაში, 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. 

რაც შეეხება გრძელვადიან ვიზას, იგი ყოველთვის გაიცემა მრავალჯერადი შესვლის უფლებით, 

90 კალენდარული დღის ან 1 წლის მოქმედებისა და საქართველოში ყოფნის ვადით. ამასთან, 

გრძელვადიანი ვიზა 1 წლის მოქმედების ვადით გაიცემა მხოლოდ D5 კატეგორიის საიმიგრაციო 

ვიზის გაცემის შემთხვევაში.  

იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალჯერადი მოკლევადიანი ვიზა შეიძლება 5 წლამდე 

მოქმედების ვადით გაიცეს, ხოლო გრძელვადიანი ვიზა კი, რომელიც თავისთავად მხოლოდ 

მრავალჯერადია, 90 კალენდარული დღის ან 1 წლის მოქმედებისა და საქართველოში ყოფნის 

ვადით გაიცემა, ვიზების ამ ფორმით კლასიფიკაცია დამაბნეველია. რეალურად, ვიღებთ 

მოცემულობას, რომ „მოკლევადიანი“ ვიზა „გრძელვადიან“ ვიზაზე ხანგრძლივი ვადით 

შეიძლება გაიცეს. ეს მოცემულობა დაზუსტებულია „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე 

პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-8 

პუნქტში მოცემული დებულების საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც გრძელვადიანი ვიზა, თუ 



 

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, 

დიპლომატიური აკრედიტაციის ან საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მიღების 

წინაპირობაა. შესაბამისად, გრძელვადიანი ვიზისგან განსხვავებით, მოკლევადიანი ვიზის 

საფუძველზე საქართველოში მყოფი უცხოელი ბინადრობის ნებართვას ვერ მიიღებდა. 

მართლაც, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 სექტემბრის N520 დადგენილება 

„საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტის წესის 

დამტკიცების შესახებ“16 თავდაპირველ რედაქციაში ბინადრობის ნებართვის აღების ერთ-ერთ 

წინაპირობად სწორედ გრძელვადიან ვიზას ადგენდა. თუმცა, 2015 წლის 11 ნოემბერს შეტანილი 

ცვლილებით, მოცემული მოთხოვნა მოდიფიცირდა და ბინადრობის ნებართვის აღებისთვის 

საკმარისად მიიჩნევა საქართველოში კანონიერად ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

შესაბამისად, მოკლევადიანი ვიზის საფუძველზე საქართველოში მყოფ უცხოელს ასევე შეუძლია 

ბინადრობის ნებართვის მიღება. ამ მხრივ, ერთადერთ ფაქტობრივ შეზღუდვას წარმოადგენს 

აღნიშნული დადგენილების მე-3 მუხლის მეოთხე პუნქტი, რომლის მიხედვითაც უცხოელი 

ვალდებულია, საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის მოთხოვნით შესაბამის უწყებას 

საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერად ყოფნის ვადის ამოწურვამდე 40 კალენდარული 

დღით ადრე მიმართოს. შესაბამისად, ერთი მხრივ, შედარებით მოკლე ვადით გაცემული 

მოკლევადიანი ვიზა ბინადრობის ნებართვის მიღების მიზნისათვის არ გამოდგება. მეორე 

მხრივ, იმავე მუხლში ხდება აღნიშნული პროცედურული ნორმის მოქმედების ფარგლების 

შემცირება და აღინიშნება, რომ ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება უვადო, საინვესტიციო, 

სპეციალური, დროებითი და მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვის შემთხვევებზე.                    

როგორც აღინიშნა, საქართველოში უცხოელთა ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხებს 

არეგულირებს საქართველოს კანონი „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა 

სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 

სექტემბრის №520 დადგენილება „საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხის 

განხილვისა და გადაწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ“. 

„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის მიხედვით, საქართველოში გაიცემა შემდეგი სახის 

ბინადრობის ნებართვები: 

- შრომითი ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა საქართველოში სამეწარმეო ან შრომითი 

საქმიანობის განსახორციელებლად უცხოელზე, რომელიც სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტოს წარუდგენს საქართველოში სამეწარმეო ან შრომითი 

საქმიანობის განხორციელების დამადასტურებელ დოკუმენტს, აგრეთვე ცნობას, 

რომლითაც დასტურდება, რომ მის მიერ საქართველოში სამეწარმეო ან შრომითი 

საქმიანობიდან მიღებული ყოველთვიური შემოსავალი/შრომის ანაზღაურება არ არის 

საქართველოში განსაზღვრული საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმის ხუთმაგ 

ოდენობაზე ნაკლები, და რომლის დამსაქმებელი საწარმოს/დაფუძნებული საწარმოს 

(გარდა საგანმანათლებლო ან სამედიცინო დაწესებულებისა) წლიური ბრუნვა შრომითი 

ბინადრობის ნებართვის მსურველ თითოეულ უცხოელზე 50 000 ლარზე ნაკლები არ 

არის, თუ უცხოელის დამსაქმებელი ან მის მიერ დაფუძნებული საწარმო 

 
16 მიღებულია 2014 წლის 1 სექტემბერს (ბოლო ცვლილება შეტანილია 2020 წლის 6 აგვისტოს), საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 

01/09/2014. 



 

 

საგანმანათლებლო ან სამედიცინო დაწესებულებაა, წლიური ბრუნვა არის არანაკლებ 35 

000 ლარისა შრომითი ბინადრობის ნებართვის მსურველ თითოეულ უცხოელზე; 

- სასწავლო ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა საქართველოში ავტორიზებულ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის მიზნით; 

- ბინადრობის ნებართვა ოჯახის გაერთიანების მიზნით - გაიცემა ბინადრობის ნებართვის 

მქონე უცხოელის ოჯახის წევრებზე; 

- საქართველოს ყოფილი მოქალაქის ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა უცხოელზე, 

რომელსაც შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა; 

- მოქალაქეობის არმქონე პირის ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა პირზე, რომელსაც 

საქართველოში დაუდგინდა მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსი; 

- სპეციალური ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა უცხოელზე, 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, ასევე უცხოელზე, რომელზედაც საქართველოში დროებითი ბინადრობის 

ნებართვის გაცემის თაობაზე წერილობით ინიციატივას წარადგენს საქართველოს 

მთავრობის წევრი, გაძევებას დაქვემდებარებულ უცხოელზე, დროებითი ყოფნის 

უფლების მინიჭებიდან 5 წლის შემდეგ და უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის 

სტატუსის მქონე სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეზე; 

- მუდმივი ცხოვრების ნებართვა - გაიცემა საქართველოს მოქალაქის მეუღლეზე, 

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; 

- საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა იმ უცხოელზე და მისი ოჯახის 

წევრებზე, რომელმაც „საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განახორციელა არანაკლებ 300 000 აშშ 

დოლარის ლარში ეკვივალენტის ოდენობის ინვესტიცია ან  რომელსაც საქართველოს 

ტერიტორიაზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აქვს საკუთრების 

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

საბაზრო ღირებულება აღემატება 300 000 აშშ დოლარის ლარში ეკვივალენტს.  ამ 

შემთხვევაში უცხოელის ოჯახის წევრებად ითვლებიან: მეუღლე, არასრულწლოვანი 

შვილი და უცხოელის სრულ კმაყოფაზე მყოფი მხარდაჭერის მიმღები ან შრომისუუნარო 

პირი, აგრეთვე უცხოელის სრულ კმაყოფაზე მყოფი პირი, რომელიც შესაბამისი ქვეყნის 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით ქმედუუნაროდ არის ცნობილი; 

- დროებითი ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა უცხოელზე, რომელსაც „ქალთა მიმართ 

ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და 

დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მინიჭებული აქვს მსხვერპლის 

სტატუსი; 



 

 

- მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა უცხოელზე, რომელსაც საქართველოს 

ტერიტორიაზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აქვს საკუთრების 

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

საბაზრო ღირებულება აღემატება 100 000 აშშ დოლარის ლარში ეკვივალენტს, და მისი 

ოჯახის წევრებზე.  

- უვადო ბინადრობის ნებართვა, რომელიც გაიცემა 300 000 აშშ დოლარის ლარში 

ეკვივალენტის ოდენობის ინვესტიციის განხორციელების საფუძველზე გაცემული 

საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვის მქონე იმ უცხოელზე და მისი ოჯახის წევრებზე, 

რომელსაც უდასტურდება საქართველოში განხორციელებული სამეწარმეო 

საქმიანობიდან პირველი წლის განმავლობაში არანაკლებ 50 000 აშშ დოლარის ლარში 

ეკვივალენტის წლიური ბრუნვა, მეორე წლის განმავლობაში − არანაკლებ 100 000 აშშ 

დოლარის ლარში ეკვივალენტის წლიური ბრუნვა, ხოლო მესამე, მეოთხე და მეხუთე 

წლების განმავლობაში − არანაკლებ 120 000 აშშ დოლარის ლარში ეკვივალენტის 

წლიური ბრუნვა, ან 300 000 აშშ დოლარის ლარში ეკვივალენტზე მეტი ღირებულების 

უძრავი ნივთის საკუთრებაში ქონის საფუძველზე გაცემული საინვესტიციო ბინადრობის 

ნებართვის მქონე იმ უცხოელზე და მისი ოჯახის წევრებზე, რომელსაც საინვესტიციო 

ბინადრობის ნებართვის მიღებიდან 5 წლის განმავლობაში აქვს ამ უძრავ ნივთზე 

საკუთრების უფლება. ამ შემთხვევაშიც უცხოელის ოჯახის წევრებად ითვლებიან: 

მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი და უცხოელის სრულ კმაყოფაზე მყოფი 

მხარდაჭერის მიმღები ან შრომისუუნარო პირი, აგრეთვე უცხოელის სრულ კმაყოფაზე 

მყოფი პირი, რომელიც შესაბამისი ქვეყნის კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

ქმედუუნაროდ არის ცნობილი. 

მნიშვნელოვანი განვითარება ჰპოვა ნორმამ, რომელიც არეგულირებს საქართველოში მყოფი 

უცხოელის მიერ ბინადრობის ნებართვის სხვადასხვა სახეებს შორის არჩევანის გაკეთების 

შესაძლებლობას. „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი 

მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის მეორე პუნქტის თავდაპირველი 

რედაქციის მიხედვით, უცხოელს საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მიღება შეეძლო 

მხოლოდ იმავე მიზნით, რომლისთვისაც მან მიიღო საქართველოში შემოსვლის ნებართვა. 

შესაბამისად, D1 ვიზის საფუძველზე, შრომითი საქმიანობის განსახორციელებლად 

საქართველოში შემოსულ პირს მხოლოდ შრომითი ბინადრობის ნებართვის მიღების უფლება 

ჰქონდა და თუკი, მაგალითად, შრომითი ურთიერთობის დასრულების შემდეგ საქართველოში 

სწავლას მოისურვებდა, სასწავლო ბინადრობის ნებართვას ვერ მიიღებდა. 2015 წლის 8 მაისს 

აღნიშნულ ნორმაში შეტანილი ცვლილებით კი ასეთი შეზღუდვა მოიხსნა და უცხოელს, 

რომელიც კანონიერად იმყოფება საქართველოში, თავდაპირველ მიზანთან მიმართებაში 

შეზღუდვის გარეშე შეუძლია რომელიმე სახის ბინადრობის ნებართვის მიღება. გარდა ამისა, 

უცხოელს, თუკი მას აქვს რომელიმე სახის ბინადრობის ნებართვა, უფლება მიენიჭა მიიღოს სხვა 

სახის ბინადრობის ნებართვა, თუ იგი, რასაკვირველია, შესაბამისი სახის ბინადრობის 

ნებართვის გასაცემად დადგენილ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. 

ბინადრობის ნებართვის ვადებს არეგულირებს „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა 

სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლი. ვადებთან და 

ნებართვების გაცემასთან დაკავშირებული საკითხები დაზუსტებულია საქართველოს 

მთავრობის დადგენილებაში „საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხის 

განხილვისა და გადაწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ“, კერძოდ, დადგენილების მე-14 და მე-



 

 

15 მუხლებში. აღნიშნული ნორმატიული დოკუმენტების საფუძველზე დადგენილია ცალკეული 

სახის ბინადრობის ნებართვის ვადები. კერძოდ: 

➢ უცხოელზე არაუმეტეს 6 წლის ვადით შეიძლება გაიცეს შემდეგი სახის დროებითი 

ბინადრობის ნებართვები: 

- შრომითი ბინადრობის ნებართვა; 

- სასწავლო ბინადრობის ნებართვა; 

- ბინადრობის ნებართვა ოჯახის გაერთიანების მიზნით; 

- საქართველოს ყოფილი მოქალაქის ბინადრობის ნებართვა; 

- მოქალაქეობის არმქონე პირის ბინადრობის ნებართვა;  

- სპეციალური ბინადრობის ნებართვა. 

ამასთან, შრომითი ბინადრობის ნებართვა, სასწავლო ბინადრობის ნებართვა, ბინადრობის 

ნებართვა ოჯახის გაერთიანების მიზნით, მოქალაქეობის არმქონე პირის ბინადრობის ნებართვა 

და სპეციალური ბინადრობის ნებართვა გაიცემა უცხოელის საქართველოში სავარაუდო ყოფნის 

ვადით, მაგრამ არა უმეტეს 6 წლისა. ამასთან, დროებითი ბინადრობის ნებართვები პირველად 

გაიცემა არანაკლებ 6 თვით და არა უმეტეს 1 წლის ვადით (დადგენილება მიუთითებს, რომ 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში, საქართველოში დროებითი ბინადრობის ნებართვა პირველად 

შეიძლება გაიცეს 5 წლის ვადით17). მისი მოქმედების ვადის გაგრძელება შეიძლება დამატებით 5 

წლამდე ვადით იმ პირობით, რომ საქართველოში დროებითი ბინადრობის ნებართვის გაცემის 

საერთო ვადა არ აღემატებოდეს 6 წელს. შესაბამისად, ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ უცხოელს, 

საქართველოში დარჩენის სურვილის შემთხვევაში, მოუწევს ან ახალი დროებითი ბინადრობის 

ნებართვის  ან  მუდმივი ცხოვრების ნებართვის აღება. 

➢ საქართველოს ყოფილი მოქალაქის ბინადრობის ნებართვა თავიდანვე გაიცემა 6 წლის 

ვადით. 

➢ საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა უცხოელზე შეიძლება გაიცეს 5 წლის ვადით.  

➢ მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა შეიძლება გაიცეს 1 წლის ვადით. მისი 

მოქმედების ვადა წყდება შესაბამის უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების შეწყვეტის 

შემთხვევაში. 

➢ მუდმივი ცხოვრების ნებართვა და უვადო ბინადრობის ნებართვა გაიცემა მუდმივი 

ცხოვრების უფლებით. მუდმივი ცხოვრების უფლებით გაიცემა ასევე საქართველოში 

ბინადრობის ნებართვა 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. 

➢ პირზე, რომელსაც საქართველოში დაუდგინდება მოქალაქეობის არმქონე პირის 

სტატუსი, ბინადრობის ნებართვა გაიცემა 3 წლის ვადით, რომლის გაგრძელება 

შესაძლებელია იმავე ვადით და იმავე პირობით. 

 
17 „საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ“, კერძოდ, 

დადგენილების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტი. 



 

 

რაც შეეხება ნებართვების გაგრძელების და შეწყვეტის საკითხს, საქართველოში ბინადრობის 

ნებართვა ავტომატურად უქმდება მისი მოქმედების ვადის ამოწურვისას. სსიპ - სახელმწიფო 

სერვისების განვითარების სააგენტო უფლებამოსილია, შეუწყვიტოს უცხოელს საქართველოში 

ბინადრობის ნებართვის მოქმედების ვადა, თუ მისთვის ცნობილი გახდება კანონით 

დადგენილი საქართველოში ყოფნის ვადის შეწყვეტის საფუძვლების არსებობის შესახებ. 

უცხოელისთვის საქართველოში ბინადრობის ნებართვის ვადის შეწყვეტის შესახებ ინფორმაცია 

მიეწოდება შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს ელექტრონული ან წერილობითი ფორმით. 

საქართველოს მთავრობის №520 დადგენილება ავალდებულებს როგორც სახელმწიფო 

ორგანოებს, ასევე იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს, სააგენტოს აცნობონ უცხოელისთვის 

საქართველოში ყოფნის ვადის შეწყვეტის საფუძვლების შესახებ. 

რაც შეეხება ნებართვების გაგრძელების პირობებს, დროებითი, ასევე მოკლევადიანი 

ბინადრობის ნებართვის მოქმედების ვადის გაგრძელება ხორციელდება იმავე პირობების 

შესაბამისად, რა პირობებითაც მოხდა მისი გაცემა. ამასთან, თუ უცხოელი ინარჩუნებს 

საკუთრების უფლებას იმ უძრავ ნივთზე, რომლის საფუძველზეც იქნა გაცემული მოკლევადიანი 

ბინადრობის ნებართვა, იგი თავისუფლდება უძრავი ნივთის საბაზრო ღირებულების ხელახალი 

შეფასების წარდგენის ვალდებულებისგან.  

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო უცხოელზე, რომელმაც მიიღო საქართველოში 

ბინადრობის ნებართვა, გასცემს შესაბამის ბინადრობის მოწმობას. უცხოელი ვალდებულია 

საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მიღებიდან 1 თვის ვადაში აიღოს აღნიშნული მოწმობა. 

საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს, გარკვეული წინაპირობების შემთხვევაში, 

საქართველოში უკანონოდ მყოფი უცხოელების სტატუსის ლეგალიზების შესაძლებლობას. 

ასეთი პირები, „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, გაძევებას ექვემდებარებიან (51-ე მუხლის პირველი 

პუნქტი). თუმცა იმ უცხოელს, რომლის საქართველოდან გაძევებაც შეუძლებელია, მიეცემა 

საქართველოში დროებითი ყოფნის უფლება (მე-60 მუხლი). კერძოდ, საქართველოში 

დროებითი ყოფნის უფლება უცხოელს მიეცემა საქართველოდან გაძევების დამაბრკოლებელი 

ერთ-ერთი შემდეგი გარემოების არსებობისას: როდესაც მისი საქართველოდან გაძევება 

შეუძლებელია გარკვეული ჰუმანიტარული მოსაზრებებიდან გამომდინარე18 ან როდესაც 

უცხოელს გარკვეული ობიექტური საფუძვლით გადავადებული ჰქონდა საქართველოდან 

გაძევება 30 დღით19 და ეს საფუძველი არ აღმოიფხვრა ამ ვადის გასვლის შემდეგაც; ასევე იმ 

შემთხვევაში, როდესაც ვერ ხერხდება მისი იდენტიფიცირება ან კიდევ როდესაც გასაძევებელი 

 
18 „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 59-ე მუხლის 

მეორე პუნქტის მიხედვით, 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 შემოქმედებითი 

საქმიანობისათვის; გ) მის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრება. 
19 „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 55-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის მიხედვით, 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. 



 

 

უცხოელის მიღებაზე თანხმობას არცერთი სახელმწიფო არ აცხადებს. აღნიშნულ შემთხვევებში 

უცხოელი მიიღებს დროებითი ყოფნის უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტს – დროებით 

საიდენტიფიკაციო მოწმობას, რომლის მიღებიდან 5 წლის შემდეგ უცხოელი უფლებამოსილია 

შეიტანოს განცხადება სპეციალური ბინადრობის ნებართვის მისაღებად.  

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სავიზო და ბინადრობის რეჟიმი, აქტუალური 
მდგომარეობით, ლიბერალური ბუნებისაა. უპირველეს ყოვლისა, იგი გამოიხატება შემდეგი 

მნიშვნელოვანი გარემოებებით: 

✓ საქართველოში უვიზოდ შემოსვლისა და ყოფნის უფლებით სარგებლობა შეუძლია 

მსოფლიოს ასამდე ქვეყნის მოქალაქეს; 

✓ 95 ქვეყნის/ტერიტორიის მოქალაქეს შეუძლია საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა და 

საქართველოში სრული 1 წლის განმავლობაში ყოფნა; 

✓ 50 ქვეყნის ეროვნული ვიზის ან/და ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელს შეუძლია 

საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა და ყოფნა 180-დღიან პერიოდში, 90 კალენდარული 

დღის ვადით; 

✓ დაშვებულია საქართველოში ყოფნის სტატუსის ცვლილება: უცხოელს, რომელიც 

კანონიერად იმყოფება საქართველოში, შემოსვლის თავდაპირველი საფუძვლიდან 

განსხვავებული  საფუძვლით შეუძლია სხვა სახის ბინადრობის ნებართვის აღება. ასევე 

შესაძლებელია, შესაბამისი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, ერთი სახის ნებართვის 

სხვა სახის ნებართვით შეცვლა; 

✓ ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელის მიერ საქართველოს ხანგრძლივი ვადით20 

დატოვება, ბინადრობის ნებართვის შეწყვეტის საფუძველს არ წარმოადგენს;  

✓ გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს სწავლის 

დასრულების შემდეგ უცხოელისთვის გარკვეული პერიოდით, დასაქმების 

შესაძლებლობის მოძიების მიზნით დარჩენის შესაძლებობას, კანონმდებლობით 

საქართველოში ყოფნის სტატუსის ცვლილების დაშვება ფაქტობრივად აღნიშნული 

გარემოების რელევანტობას მინიმუმამდე ამცირებს; 

✓ საქართველოში უვიზოდ შემოსვლისა და სრული 1 წლის განმავლობაში ყოფნის 

შესაძლებლობა, აქტუალური მდგომარეობით, 95 ქვეყნის მოქალაქეებისათვის, 

წარმოადგენს ამ პირებისთვის ფაქტიურად შეუზღუდავი ვადით ქვეყანაში ცხოვრების 

პირობების შექმნას. კერძოდ, წელიწადში ერთხელ საქართველოს საზღვრების დატოვება, 

თუნდაც ერთი დღით და მეორე დღეს ქვეყანაში ხელახლა შემოსვლა, საქართველოში 

უვიზოდ ყოფნის ათვლის ახალ წერტილს წარმოადგენს. ეს, ბუნებრივია, ეწინააღმდეგება 

დროებითი ყოფნის არსს. გარდა ამისა, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს 
კანონმდებლობა სამუშაო ნებართვებს არ იცნობს,  საქართველოში უვიზოდ მცხოვრები 
პირი შეიძლება მრავალი წლის განმავლობაში შრომით საქმიანობას ეწეოდეს 
ბინადრობის ნებართვების სისტემასთან შეხების აუცილებლობის გარეშე. აღსანიშნავია, 

რომ ამ ტიპის გარემოებები უცხოელისთვის ქვეყანაში ინტეგრაციის მოტივატორად არ 

შეიძლება ჩაითვალოს. როგორც წესი, ასეთი პრაქტიკის განხორციელების 

შესაძლებლობას ამცირებს 180-დღიან პერიოდში, 90 კალენდარული დღის ვადით 

უვიზოდ ქვეყანაში ყოფნის შეზღუდვა, როგორც ეს საქართველოს მთავრობის N522 

 
20 მაგალითად, ევროპის კავშირის დირექტივა 2003/109/EC „მესამე ქვეყნების იმ მოქალაქეების სტატუსის შესახებ, რომლებიც 

გრძელვადიანი რეზიდენტები არიან“ გრძელვადიანი რეზიდენტის სტატუსის დაკარგვის ერთ-ერთ შემთხვევად განსაზღვრავს 

აღნიშნული პირის მიერ მიყოლებით 12 თვის განმავლობაში ევროპის კავშირის ტერიტორიაზე არყოფნას. 



 

 

დადგენილების თავდაპირველ რედაქციაში იყო დადგენილი (იხ. ზემოთ) და რომელიც 

შეიცვალა საქართველოს მთავრობის N255 დადგენილებით; 

✓ იმის გამო, რომ ქვეყანაში ყოფნის სტატუსის ცვლილება დაშვებულია და შესაძლებელია 

უვიზოდ ყოფნის დაშვებული პერიოდის საზღვრის თუნდაც ერთდღიანი კვეთის გზით 

„განახლება“, გართულებულია სრულფასოვანი ინფორმაციის შეგროვება და ქვეყანაში 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ამა თუ იმ კატეგორიის ყოფნის მიზნებისა და 

ხანგრძლივობის ანალიზი.   

სავიზო და ბინადრობის პოლიტიკის ცვლილება გავლენას ახდენს იმიგრაციულ ტენდენციებსა 
და ბინადრობის ნებართვების სტატისტიკაზეც. რეგულირების ეფექტის სადემონსტრაციოდ 

შეიძლება გამოდგეს კანონმდებლობის მოდიფიცირების კვალდაკვალ D კატეგორიის ვიზებისა 

და ბინადრობის ნებართვების გაცემის სტატისტიკური მაჩვენებლების ცვლილებები. ასე 

მაგალითად, 2014 წლის 1 სექტემბრიდან „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა 

სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ ახალი კანონის ძალაში შესვლის შედეგად ვიზის 

მოქმედების ვადისა და ასევე უვიზოდ საქართველოში ყოფნის პერიოდის რადიკალურად 

შემცირებამ გამოიწვია მოთხოვნის გაზრდა ბინადრობის ნებართვებზე. თუკი 2014 წლის 

განმავლობაში სულ 10,125 ბინადრობის ნებართვა გაიცა, 2015 წელს ეს რაოდენობა გასამმაგდა 

და 29,360 შეადგინა, ხოლო მას შემდეგ, რაც 2015 წლის ივნისში „უცხოელთა და მოქალაქეობის 

არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში შევიდა 

ცვლილებები და საქართველოს მთავრობის N255 დადგენილებით 95 ქვეყნის მოქალაქეს 

საქართველოში სრული 1 წლის განმავლობაში უვიზოდ ყოფნის უფლება მიენიჭა, გაცემული 

ბინადრობის ნებართვების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა, კერძოდ, 2016 წელს 

გაცემული ბინადრობის ნებართვების რაოდენობამ 17,283 შეადგინა, მომდევნო წლებში კი ეს 

ციფრი 20-22 ათასის ფარგლებში მერყეობს. რაც შეეხება D კატეგორიის ვიზების გაცემის 

სტატისტიკაზე რეგულირების ეფექტს, მასზე გავლენა იქონია, ერთის მხრივ, 2015 წლის ივნისში 

კანონმდებლობაში განხორციელებულმა ზემოაღნიშნულმა ცვლილებებმა, მეორეს მხრივ კი, 

საქართველოს მთავრობის N520 დადგენილებაში „საქართველოში ბინადრობის ნებართვის 

გაცემის საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ“ 2015 წლის 11 

ნოემბერს შეტანილმა ცვლილებამ, რომლის მიხედვითაც ბინადრობის ნებართვის ასაღებად 

შესაბამისი ტიპის საიმიგრაციო ვიზის ფლობა არ არის საჭირო. შესაბამისად, თუ 2015 წელს  D 

კატეგორიის 7,253 ვიზა იქნა გაცემული, 2016 წელს მათი რაოდენობა 4-ჯერ და უფრო მეტად 

შემცირდა და 1,741 შეადგინა, ხოლო მომდევნო წლებში აღნიშნული მონაცემი 2000-2500 

ფარგლებში მერყეობს (დეტალურად იხ. ქვემოთ).21 

 

1.3. საქართველოში უცხოელებზე გაცემული ბინადრობის ნებართვების 

ანალიზი  

ბინადრობის ნებართვა გაიცემა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ. გაცემული 

ნებართვების სტატისტიკას აწარმოებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო. უნდა აღინიშნოს, 

რომ 2015 წლიდან 2020 წლის აგვისტოს მდგომარეობით, ჯამურად გაცემული ბინადრობის 

 
21 წყარო: მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის მიერ მომზადებული საქართველოს 2019 წლის მიგრაციის პროფილი. 

მოცემული დოკუმენტის ნახვა შესაძლებელია ვებგვერდზე: http://migration.commission.ge/files/mp19_web3.pdf.  

http://migration.commission.ge/files/mp19_web3.pdf


 

 

ნებართვების რაოდენობა წლების მიხედვით კლებადი ტენდენციით ხასიათდება. თუკი 2015 

წელს ჯამში გაიცა 29,360 ბინადრობის ნებართვა, 2019 წელს აღნიშნული მონაცემი 20,735-ს 

შეადგენდა. სულ 2014 წლიდან 2020 წლის აგვისტომდე გაცემულია 127,489 ნებართვა. 

 

შრომითი ბინადრობის ნებართვა 

2014 წლიდან 2020 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით საქართველოში ჯამში გაცემულია 44,269 

შრომითი ბინადრობის ნებართვა, რაც გაცემული ნებართვების 28%-ს შეადგენს. ყველაზე მეტი - 

9,598 ნებართვა გაცემულია თურქეთის მოქალაქეებზე. მიღებული შრომითი ბინადრობის 

ნებართვების კუთხით მეორე ადგილზე არიან ჩინეთის მოქალაქეები. მათზე ჯამში გაცემულია 

8,179 ნებართვა. მესამე ადგილზე არიან ირანის მოქალაქეები - 7,463 შრომითი ნებართვით; 

მეოთხეზე ინდოეთის მოქალაქეები - 5,805 ნებართვა და მეხუთე ადგილზეა არიან უკრაინის 

მოქალაქეები, რომლებმაც საანგარიშო პერიოდში 2,519 ნებართვა მიიღეს. მეექვსე ადგილს 

იკავებენ რუსეთის მოქალაქეები ჯამში მიღებული 1,503 ბინადრობის ნებართვით. მეშვიდე 

ადგილას კი აზერბაიჯანის მოქალაქეები არიან 1,358 ნებართვით. სულ საქართველოში 

გაცემული შრომითი ბინადრობის ნებართვების 82% სწორედ ამ შვიდი ქვეყნის მოქალაქეებზე 

მოდის.  

ცხრილი # 2: უცხოელებზე გაცემული შრომითი ნებართვების გადანაწილება წლებისა და 

მოქალაქეობის მიხედვით, 2014-2020  

მოქალაქეობა 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020, 

01-08 

ჯამი  

თურქეთი 846 2,911 1,945 1,752 1,194 611 330 9,589 

ჩინეთი 321 1,447 1,553 1,593 1,302 1,328 635 8,179  

ირანი  81 524 1,028 2,718 2,446 519 147 7,463 

ინდოეთი 141 600 2,673 1,611 396 262 122 5,805  

უკრაინა  145 1,100 485 277 231 182 99 2,519 

რუსეთი  83 332 228 219 295 241 105 1,503 

აზერბაიჯანი  167 463 225 185 160 103 55 1,358 

სხვა  564 2,063 1,548 1,407 1,154 799 318 7,853 

სულ 2,348  9,440 9,685 9,762 7,178 4,045 1,811 44,269  

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო  

როგორც მოცემული ცხრილის მონაცემებიდან ჩანს, 2018-2019 წლებში კლებით ხასიათდება 

თითქმის ყველა ქვეყნის მოქალაქეებისათვის გაცემული შრომითი ბინდრობის ნებართვების 

რაოდენობა. სხვა საკითხებთან ერთად ეს შესაძლოა კორელაციაში იყოს საქართველოში 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემცირებასათან, რომელიც გაცემული შრომითი 



 

 

ბინადრობის ნებართვების მსგავსად, 2018 წლიდან საგრძნობლად შემცირდა22. თურქეთის 

მოქალაქეებზე გაცემული შრომითი ნებართვის კუთხით საგულისხმოა, რომ სახეზეა კლების 

ტენდენცია. კერძოდ, გაცემული შრომითი ნებართვების რაოდენობა 2015 წლიდან (2,911 

ნებართვა) 2020 წლის 1 აგვისტოს (330 ნებართვა) 88% არის შემცირებული. მასშტაბური კლება 

2018 წლიდან იწყება. კლებაა ასევე ჩინეთის მოქალაქეების მიერ აღებული შრომითი 

ნებართვების მხრივაც. 2015 წელს გაცემული 1,447 ნებართვიდან, რაოდენობა 2020 წლისთვის 

57%-ით შემცირდა და 635 ნებართვა შეადგინა. ჩინეთის მოქალაქეების მიერ აღებული შრომითი 

ნებართვების შემთხვევაშიც კლების ტენდენცია 2018 წლიდან იწყება. მეორეს მხრივ, 2015-დან 

2018 წლამდე საგრძნობლად მოიმატა ირანის მოქალაქეებზე გაცემული შრომითი ნებართვების 

რაოდენობამ. კერძოდ, 2015 წელს მათზე 524 ნებართვა გაიცა, რაც 2018 წლისთვის თითქმის 

გახუთმაგდა და 2,446 შეადგინა. ეს გარკვეულწილად უკავშირდება მოცემულ პერიოდში ირანის 

მოქალაქეების მიერ საქართველოში საწარმოო სუბიექტების (ძირითადად შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოება) რეგისტრაციის გაზრდილ მაჩვენებელს (იხ. ქვემოთ). უნდა 

აღინიშნოს, რომ 2014-2020 წლებში საერთო რაოდენობით ყველაზე მეტი შპს საქართველოში 

სწორედ ირანის მოქალაქეების მიერ არის დარეგისტრირებული. გაცემული შრომითი 

ბინადრობის  ნებართვების კლებაა ინდოეთის მოქალაქეების შემთხვევაშიც. მათ მიერ 

მიღებული შრომითი ბინადრობის ნებართვების რაოდენობა 2016 წლიდან მკვეთრად მცირდება. 

თუკი მაჩვენებელი 2016 წელს 2,673 ნებართვა იყო, 2020 წლისთვის ის უკვე 122 ნებართვამდე 

შემცირდა. იგივე შეიძლება ითქვას უკრაინის მოქალაქეებზე გაცემული შრომითი ბინადრობის 

ნებართვების შემთხვევაში. მაჩვენებელი 2015 - 2020 წლებში 91%-ით შემცირდა და 1,100 

გაცემული შრომითი ბინადრობის ნებართვიდან 99 ნებართვამდე დაეცა. 

დიაგრამა # 1 

 

 
22 საქართველოს სტატისტკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შესახებ (FDI): 2017 წელს - 

1.9 მლრდ; 2018 – 1.3 მლრდ; 2019 – 1.3 მლრდ; 2020 – 719 მლნ. 
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გადანაწილება 



 

 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო.  

საინტერესოა, რომ შრომითი ბინადრობის ნებართვების კლების მიუხედავად, საქართველოდან 

აღნიშნულ ქვეყნებში  ფულადი გზავნილები23 ან მზარდია (მაგ., თურქეთი) ან  სტაბილურობას 

ინარჩუნებს.   

 

ცხრილი # 3: საქართველოში მცხოვრები იმიგრანტების მიერ წარმოშობის ქვეყნებში 

განხორციელებული ფულადი გადარიცხვები და მათი შეფარდება შრომითი ბინადრობის 

ნებართვებთან, 2014-2019 

მოქ. ბინ. ნებ. 

2014 

გზავნ

ილი 

მლნ. $ 

ბინ. 

ნებ. 

2015 

გზავნი

ლი 

მლნ. $ 

ბინ. ნებ. 

2016 

გზავნი

ლი 

მლნ. $ 

 

ბინ. 

ნებ. 

2017 

გზავნი

ლი 

მლნ. $ 

ბინ. 

ნებ. 

2018 

გზავნი

ლი 

მლნ. $ 

ბინ. 

ნებ. 

2019 

გზავნ

ილი 

მლნ. 

$ 

თურქ. 846 5,3  2,911 6,4  1,945 9,9  1,752 18 1,194 24 330 34 

ჩინ. 321 1,2  1,447 0,9  1,553 1 1,593 1,4  1,302 1,3 1328 1,4  

ირან. 81 0 524 0 1,028 0 2,718 0 2,446  0 519 0 

ინდ. 141 0,2 600 0,4  2,673  0,8 1,611 0,8 396  0,7 262 0,6  

უკრ. 145 19  1,100 19  485 21 277 22 231 25 182  26  

რუს. 83 72  332 77 228 87  219 89  295  90 241 78  

აზერ. 167  7,5  463 7,3  225 8,8  185 9,8  160 12,2 103  14,4  

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი.  

შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ 2019 წლის სტატისტიკისა და არსებული ტენდენციის 

ანალიზისას ჩანს, რომ წარმოდგენილი ტოპ შვიდი ქვეყნის მოქალაქეებზე (გამონაკლისია 

მხოლოდ ჩინეთი)  გაცემული შრომითი ბინადრობის ნებართვები საგრძნობლად მცირდება. 

COVID-19 პანდემიისა და შემცირებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

გათვალისწინებით მოსალოდნელია, რომ შრომითი მიგრანტების ნაწილი დატოვებს ქვეყნას.  

 

სასწავლო ბინადრობის ნებართვა 

კვლევით განსაზღვრულ საანგარიშო პერიოდში (2014 წლიდან 2020 წლის 1 აგვისტო) ჯამურად 

გაცემულია 27,080 სასწავლო ბინადრობის ნებართვა. მათგან ნახევარზე მეტი 15,328 

 
23 „საქართველოში დასაშვებია მხოლოდ ფიზიკური პირის მომსახურება ფულადი გზავნილით. საქართველოში რეგისტრირებულ 

იურიდიულ პირებს, როგორც მომხმარებელს, ეკრძალება ფულადი გზავნილის მიღება ან/და გაგზავნა“; საქართველოს კანონი 

საგადასახადო სისტემისა და საგადასახადო მომსახურების შესახებ; მუხლი # 18 (12). იხ. https://bit.ly/2LojGiR   (ნანახია: 23.06.2021). 

ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ფულადი გზავნილების შესახებ მონაცემები ასახავს 

ელექტრონული გადარიცხვის სისტემებით განხორციელებულ ფულად გადარიცხვებს საქართველოდან და საქართველოში 

(„ვესტერნ იუნიონი“, „მანიგრამი“, „ანელიკი“, „იუნისტრიმი“ და ა.შ.). და არ მოიცავს არაფორმალური გზით განხორციელებულ 

გზავნილებს, დაქირავებულთა ხელფასებს, ან საქართველოს საბანკო ანგარიშებზე განხორციელებულ გადარიცხვებს.  

 

https://bit.ly/2LojGiR


 

 

საქართველოში ჩამოსული უმაღლესი სასწავლებლების ინდოეთის მოქალაქე სტუდენტებზე 

მოდის. მეორე ადგილზეა ერაყის მოქალაქეები, ჯამში 2,220 ნებართვით; მესამეზე ნიგერიის 

მოქალაქეები - 2,038 ნებართვა; სასწავლო ბინადრობის ნებართვების რაოდენობის კუთხით 

მეოთხე ადგილს ირანის მოქალაქეები იკავებენ 1,468 გაცემული ნებართვით, ხოლო მეხუთე 

ადგილზე თურქეთის მოქალაქეები არიან - 965 ნებართვით. მეექვსე და მეშვიდე ადგილს 

შესაბამისად შრი-ლანკიდან (714) და ეგვიპტე (119) ჩამოსული სტუდენტები იკავებენ. 

აუციელებლია აღინიშნოს, რომ უცხოელი სტუდენტები საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების კუთხით მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ, რამდენადაც ერთი უცხოელი 

სტუდენტის მიერ საქართველოში  სწავლასა და ცხოვრებაზე  გაწეული წლიური ხარჯი 

საშუალოდ 6,000 აშშ დოლარს შეადგენს24.                    

დიაგრამა # 2  

 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო. 

საქართველოში ჩამოსულ სტუდენტებს შორის ყველაზე მეტად პოპულარულია სამედიცინო  

განათლება და უცხოელი სტუდენტებით ძირითადად სტომატოლოგიას, ფარმაცევტიკას, 

ჯანდაცვის საბაკალავრო კურსზე არიან ჩარიცხულები. შედარებით ნაკლები პოპულარობით 

სარგებლობს ბიზნესის, ეკონომიკის და სამართლის ფაკულტეტები.  

ცხრილი # 4: სასწავლო ბინადრობის ნებართვების რაოდენობა 2014-2020 წლებში ტოპ შვიდი 

ქვეყნის მოქალაქეების მიხედვით 

მოქალაქეობა 2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020, 

01-08  

ჯამი  

ინდოეთი 356 1,062 1,455 2,585 4,611 3,926 1,333 15,328 

ერაყი 220 1209 388 328 74 0  1 2,220 

 
24 Study in Georgia: Prospects of Internationalization of Higher Education; Tbilisi 2016; Author Anna Zhvania; Policy Management Consulting 

Group (PMCG) ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე  https://bit.ly/2LtxV5Z  
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სასწავლო ბინადრობის ნებართვები, 
2014-2020

ინდოეთი ერაყი ნიგერია ირანი თურქეთი შრი-ლანკა ეგვიპტე სხვა 

https://bit.ly/2LtxV5Z


 

 

ნიგერია  35 547 410 253 268 320 205 2,038 

ირანი  15 46 48 145 325 606 283  1,468 

თურქეთი  111 505 169 81 49 37 13 965 

შრი-ლანკა  6 242 156 60 77 113 60 714 

ეგვიპტე  2 23 39 99 158 214 119 654 

სხვა  125 1029  246 616 616  668  393  3,693 

სულ 745 3634 2665 3551 5562 5216 2014  27,080  

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო. 

საქართველოში გაცემული სასწავლო ბინადრობის ნებართვების ტენდენცია ცვალებადი 

ხასიათისაა. კერძოდ, 2015 წელს მოსდევს გაცემული სასწავლო ბინადრობის ნებართვების 

საერთო რაოდებონის მკვეთრი ვარდნა 2016 წლისთვის, მომდევნო ორი წელი კი მზარდი 

ტენდენციით ხასიათდება. 2019 წელს კი გაცემული სასწავლო ნებართვების კლება ფიქსირდება.  

ზოგად ტენდენციებზე საუბრისას გამოსაყოფია ერაყის მოქალაქე სტუდენტებზე გაცემული 

ბინადრობის ნებართვების მკვეთრი შემცირება. კერძოდ, 1,209 ნებართვიდან - 2015 წელს, ნულ 

სტუდენტამდე 2019 წლისთვის. კლების ტენდენციით ხასიათდება ასევე ინდოეთიდან და 

თურქეთიდან საქართველოში ჩამოსულ სტუდენტებზე გაცემული ბინადრობის ნებართვები. 

მზარდია ირანიდან საქართველოში ჩამოსულ სტუდენტებზე გაცემული ბინადრობის 

ნებართვების რაოდენობა.   

დიაგრამა  # 3  

 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო 
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კვლევის ფარგლებში გამოკითხული საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენელთა 

ნაწილის აზრით, სასწავლო ბინადრობის ნებართვების რაოდენობის კლებაზე გავლენას ახდენს 

სუსტი კოორდინაცია შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს შორის. კერძოდ, იმის მიუხედავად, რომ 

გაცხადებულია ნება განათლების ინტერნაციონალიზაზე და განათლების სამინისტრო 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინაციით ცდილობს მოიზიდოს უცხოელი 

სტუდენტები, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 

მხრიდან ხშირია აღნიშნული პროცესის დაბრკოლება, რაც უკავშირდება საზღვრიდან 

წარმოშობის ქვეყნებში სტუდენტების გაბრუნებას და იმ უცხოელთათვისაც კი ვინც წლებია 

უკვე იმყოფება ქვეყანაში ბინადრობის ნებართვებზე უარის თქმას25. სამწუხაროდ, საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცალკე არ ამუშავებს D3 კატეგორიის ვიზის მქონე უცხოელების 

საქართველოში შემოსვლისა და შემოსვლაზე უარის თქმის სტატისტიკას26, თუმცა მზარდია 

საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე საქართველოში შემოსვლაზე უარის თქმის სტატისტიკა.  

ცხრილი # 5: გაცემული სასწავლო ბინადრობის ნებართვები ჯამურად წლების მიხედვით 

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

(01/08)  

870 4,663 2,911 4,167 6,178 5,884 2,407 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო  

 

ბინადრობის ნებართვა ოჯახის გაერთიანების მიზნით 

2014-2020 წლებში ჯამში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის 

იურიდიულმა პირმა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ 11,397 ნებართვა გასცა. 

ოჯახის გაერთიანების მიზნით გაცემული ნებართვების სტატისტიკა წლების მიხედვით 

შემდეგნაირად გამოიყურება: 2014 წელი - 415 ნებარვა; 2015 წელი - 2,636 ნებართვა; 2016 წელი - 

1,696 ნებართვა; 2017 წელი - 2,196 ნებართვა; 2018 წელი - 1,869 ნებართვა; 2019 წელი - 1,744 

ნებართვა და 2020 წელი (1 აგვისტოს მდგომარეობით) - 841 ნებართვა.27 2014-2019 წლებში 

მკვეთრად იმატებს ირანის მოქალაქეების მიერ ოჯახის გაერთიანების მიზნით მიღებული 

ბინადრობის ნებართვები, რაც, თავის მხრივ, ასახვას ჰპოვებს ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო 

დაწესებულებებში ირანის მოქალაქე სკოლის მოსწავლეების რაოდენობის ზრდაზე (იხ. ქვემოთ). 

2015 წლიდან პერმანენტულად მცირდება რუსეთის მოქალაქეების მიერ ოჯახის  გაერთიანების 

მიზნით მიღებული ბინადრობის ნებართვების რაოდენობა. ამასთან ერთად, ბოლო წლებში 

ძირითადად მცირდება თურქეთის, აზერბაიჯანის, ინდოეთის და უკრაინის მოქალაქეების მიერ 

ოჯახის გაერთიანების მიზნით აღებული ბინადრობის ნებართვები.  

 
25 ავტორის ინტერვიუები საქართველოს სამი უმაღლესი სასწავლებლის წარმომადგენლებთან.  
26 უცხოელ სტუდენტთან სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში; საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევა; 2019 

წლის ივნისი. ხელმისაწვდომია https://bit.ly/2Lwb0H7 (ნანახია:  

* წარმოდგენილია მხოლოდ პირველი სამი კვარტლის სტატისტიკა. 2019 წლიდან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

ვებგვერდზე აღარ აქვს განთავსებული 2014-2016 წწ. მაჩვენებლები, ხოლო 2019 და 2020 წლების მაჩვენებლები არ არის ჩაშლილი 

მოქალაქეობის მიხედვით; n/a - მონაცემების შეგროვება არ მოხერხდა. 
27 წყარო: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სერვისების განვითარების 

სააგენტო. 

https://bit.ly/2Lwb0H7


 

 

 

 

დიაგრამა # 4  

 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო 

ჯამურად გაცემული ნებართვების 29% (3,339 ნებართვა) ირანის მოქალაქეებზე მოდის. 15%-ს 

(1,735 ნებართვა) თურქეთის მოქალაქეები შეადგენენ; მესამე ადგილზე არიან რუსეთის 

მოქალაქეები 1,091 ნებართვით (ჯამურად 9%); მეოთხეზე - 7 %-ით (872 ნებართვა) ინდოეთის 

მოქალაქეები, მეხუთეზე - 7%-ით (813 ნებართვა) აზერბაიჯანის მოქალაქეები, მეექვსე და 

მეშვიდე ადგილებს კი უკრაინისა და ჩინეთის მოქალაქეები ინაწილებენ (შესაბამისად 771 და 

302 ნებართვებით).   

ცხრილი # 6: ოჯახის გაერთიანების მიზნით გაცემული ნებართვების სტატისტიკა 

მოქალაქეობა 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ჯამი  

ირანი  18 208 322 766 903 858 264 3,339 

თურქეთი 90 482 279 434 218 149 83 1,735 

რუსეთი 63 312 150 131 137 170 128 1,091 

ინდოეთი 16 77 210 247 126 124 72 872 

აზერბაიჯანი 48 370 105 94 85 79 32 813 

უკრაინა  31 305 134 80 68 80 73  771 

ჩინეთი 23 65 60 55 41 35 23 302  

სხვა  126  817 436 389  291  249  166 2,474 
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სულ 289 1,819 1260 1807  1578 1,495 675  11,397   

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო. 

 

ტენდენციების შეფასებისას გამოსაყოფია ირანის მოქალაქეები, რომლებზეც ოჯახის 

გაერთიანების მიზნით გაცემული ნებართვების რაოდენობა 2014 წლიდან 2018 წლამდე 

მზარდია. 2017-2019 წლების პერიოდში კი კლებით ხასიათდება თურქეთის, ინდოეთის, 

აზერბაიჯანისა და ჩინეთის მოქალაქეებზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა.  

დიაგრამა  # 5 

 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო 

 

მუდმივი ცხოვრების ნებართვა 

2014-2020 წლებში ჯამში გაცემულია 14,772 მუდმივი ცხოვრების ნებართვა. აქედან ყველაზე 

მეტი ნებართვა გაცემულია რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებზე - ჯამში 3,903 ნებართვა; 

რაოდენობის მხრივ მეორე ადგილზეა აზერბაიჯანის მოქალაქეები - 3,258 ნებართვა; შემდეგ 

მოდის სომხეთის მოქალაქეები - 2,058 ნებართვა; უკრაინისა და თურქეთის მოქალაქეები, 

შესაბამისად 1,560 და 901 ნებართვით.  

შეიძლება ითქვას რომ მუდმივი ბინადრობის ნებართვების გაცემის მხრივ პიკური წელიწადი 

2015 წელს იყო, რომლზეც მოდის საანგარიშო პერიოდში გაცემული ნებართვების თითქმის 50 

პროცენტი.  რუსეთის მოქალაქეების შემთხვევაში ყველაზე მეტი - 1,628 მუდმივი ბინადრობის 

ნებართვა გაცემულია 2015 წელს, რასაც მოსდევს მომდევნო წლებში მონაცემების საგრძნობი 

კლება, თუმცა სტაბილურად წელიწადში დაახლოებით 500 მოქალაქემდეა. ანალოგიური  

ტენდენცია ფიქსირდება აზერბაიჯანის, თურქეთის, სომხეთისა და უკრაინის მოქალაქეების 

შემთხვევაშიც. აზერბაიჯანის შემთხვევაში 2015 წელს გაცემული 2,277 მუდმივი ცხოვრების 
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გადანაწილება, 2014-2020 



 

 

ნებართვის შემდეგ მკვეთრი კლება ფიქსირდება და ყოველწლიური მონაცემი საშუალოდ 

დაახლოებით 200 ნებართვას შეადგენს.  

 

ცხრილი # 7: გაცემული მუდმივი ცხოვრების ნებართვები ტოპ შვიდი ქვეყნის მოქალაქეების 

მიხედვით  

მოქალაქეობა  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ჯამი 

რუსეთი 129 1,628 405 405 432 552 352 3,903  

აზერბაიჯანი 174 2,277 152 143 218 207 87 3,258 

სომხეთი 133 1,498 107 79 73 87 81 2,058 

უკრაინა  71 559 236 217 175 187 115 1,560 

თურქეთი 39 255 160 142 117 107 81 901 

ჩინეთი 14 108 114 102 79 55 18 490 

ინდოეთი 13 43 74 113 38 38 14 333 

სხვა  97  706  369 337 305  277 178 2,269 

სულ 670  7,074 1,617 1,538  1,437 1,510 926 14,772 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო.  

 

დიაგრამა # 6  
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წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო. 

მუდმივი და ოჯახის გაერთიანების მიზნით გაცემული ნებართვების ჭრილში საინტერესოა ის 

მონაცემები, რაც ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში (სკოლებში) მოსწავლეთა შორის 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეების რაოდენობასა და მათ მობილობას შეეხება. განსაკუთრებით 

მზარდია რუსეთის, ირანისა და უკრაინის მოქალაქე სკოლის მოსწავლეების რაოდენობა (იხ. 

ცხრილი #7). საქართველოს ქალაქების მიხედვით,  ყველაზე დიდი რაოდენობით უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეების შვილები ქ. თბილისში მდებარე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

არიან რეგისტრირებული.  საგულისხმოა, რომ საკმაოდ დიდი და მზარდია ქ. ბათუმში 

უკრაინისა და რუსეთის მოქალაქე სკოლის მოსწავლეების რაოდენობა. ქ. ბათუმის 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სკოლის მოსწავლეების 

რაოდენობა, რომელთა მშობლები უკრაინის მოქალაქეები არიან,  ბოლო  7 წლის მანძილზე 

გასამმაგდა, ხოლო რუსეთის მოქალაქე სკოლის მოსწავლეების რაოდენობა თითქმის 

გაოთხმაგდა. ეს შესაძლოა უკავშირდებოდეს აღნიშნული ქვეყნის მოქალაქეების მიერ ბათუმში 

უძრავი ქონების შეძენისა და საცხოვრებლად გადმოსვლის მზარდ ტენდენციებს. აღსანიშნავია, 

რომ ბოლო წლების სტატისტიკით, ქ. ბათუმში მნიშვნელოვნად შემცირებულია  თურქეთის 

მოქალაქე სკოლის მოსწავლეების რაოდენობა.  

 

ცხრილი # 8: ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი) მოსწავლეთა 

შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეების რაოდენობა მშობლების მოქალაქეობის მიხედვით 

მოქალაქე

ობა 

2014-2015 

სასწ. წელი  

2015-2016 

სასწ. 

წელი 

2016-2017 

სასწ. წწ. 

2017-2018 

სასწ. წწ. 

2018-2019 

სასწ. წწ. 

2019-

2020 

სასწ. წწ. 

2020-

2021 

სასწ. წწ. 

რუსეთი  712 770 831  938 1,147 1,305 1,314 

ირანი  33 40 101 216 575 519 479 

უკრაინა  211 264 308 352 439 501 521 

თურქეთ. 265 245 281 191 248 268 268 

აზერ. 158 173 200 215 254 296 308 

სომხეთი  70 92 93 111 136 157 156 

აშშ  160  148 169  163  186  209  240 

გერმანია  83 74 92  91  110  117 123  

ყაზახეთი 46 52 70 79 89 130 135 

სხვა  376 382 509 823 832 1,101 1,145 

სულ  2,114 2,240 2,654 2,964  4,016 4,603  4,689  



 

 

წყარო: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 

რაც შეეხება სკოლამდელ აღზრდას,იგი „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, უფასოა და უწყვეტად არის ხელმისაწვდომი უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეებისთვის.  

საგულისხმოა, რომ სსიპ თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციის მიხედვით, „2014-2020 წლებში, სააგენტოს მიერ დაფუძნებულ საბავშვო ბაგა-

ბაღებში, უცხო ქვეყნის მოქალაქე აღსაზრდელი რეგისტრირებული არ ყოფილა.“28  

იმიგრანტების მზარდი მონაცემების გათვალისწინებით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ შვიდი 

წლის მანძილზე ქვეყნის დედაქალაქში არ მომხდარიყო უცხო ქვეყნის მოქალაქე აღსაზრდელის 

რეგისტრაცია. შეიძლება გამოითქვას ვარაუდი, რომ თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის 

სააგენტოს მიერ ან არ ხდება მოქალაქეობისა და ბინადრობის ნებართვის კატეგორიის მიხედვით 

რეგისტირებული აღსაზრდებელის ინფორმაციის დამუშავება ან ასეთ ფაქტებს მართლაც არ 

ჰქონია ადგილი, ვინაიდან მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში იმიგრანტები მოკლებულნი არიან 

უცხო ენაზე სწავლის შესაძლებლობას და ენობრივი ბარიერის გამო ჭირს კომუნიკაცია საბავშვო 

ბაღების ადმინისტრაციას, აღმზრდელებსა და ბენეფიციარებს შორის.   

 

საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა  

2014-2020 წლებში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ ჯამურად გაცემულია 76 

ნებართვა. საგულისხმოა, რომ 2019 წლამდე საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვები არ 

გაცემულა. საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვების გაცემა დაიწყო 2019 წელს და გაცემული 

ნებართვების რაოდენობამ შეადგინა 49 ნებართვა, ხოლო 2020 წლის 1 აგვისტომდე გაიცა 27 

საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა. გაცემული საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვების 

50%-ზე მეტი ირანის მოქალაქეებზე მოდის. ჯამში მათ 2019-2020 წლებში 39 საინვესტიციო 

ბინადრობის ნებართვა მიიღეს. მეორე ადგილზე კი რუსეთის მოქალაქეები არიან ჯამში 

მიღებული 10 საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვით.    

 

უვადო ბინადრობის ნებართვა 

გაცემული უვადო ბინადრობის ნებათვების ანალიზი აჩვენებს, რომ მზარდია ირანის 

მოქალაქეების მიერ აღებული საინვესტიციო ნებართვების მონაცემები, რომლებიც 2015 წელს 

გაცემული 27 ნებართვიდან 2019 წლისთვის 70-მდე გაიზარდა.  კლებადია ერაყის მოქალაქეებზე 

გაცემული საინვესტიციო ნებართვები: 2015 წელს 62,  2019 წელს კი მხოლოდ ერთია გაცემული. 

კლებადია ასევე ეგვიპტის მოქალაქეებზე გაცემული საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვები 

(2015 წელს გაიცა 55 ნებართვა, ხოლო 2019 წელს 5 ნებართვა).  

 

 

 
28 პასუხი 2020 წლის 13 ნოემბრის წერილზე # N19/01203181548-01.  



 

 

 

 

 

დიაგრამა # 7  

 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო. 

 

და ეს იმ ფონზე, როცა მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, 2020 წლის მდგომარეობით,  საქართველო 

ბიზნესის წარმოების სიმარტივით (Easy Doing Business) მსოფლიოს 190 ქვეყანას შორის მეშვიდე 

ადგილზეა. საგულისხმოა, რომ ქვეყანა მოცემულ შედეგს 2015 წლიდან ყოველწლიურად 

აუმჯობესებს.29 უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო მსოფლიოში მეორეა ბიზნესის დაწყების, 

მეხუთე - უძრავი ქონების რეგისტრაციის სიმარტივისა და მეშვიდე - უცხოელი ინვესტორების 

მიერ განხორციელებული ინვესტიციების დაცვის კუთხით. აღნიშნული განაპირობებს უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეების დაინტერესებას ინვესტიციების ჩადების თვალსაზრისით და ამ ჭრილში 

უნდა განვიხილოთ გაცემული საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვებიც. საგულისხმოა, რომ 

მსგავსი ნებართვები გაიცემა ძირითადად ისეთი ქვეყნის წარმომადგენლებზე, რომლებსაც  

ავტორიტეტული ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია Freedom House პოლიტიკური და 

სამოქალაქო უფლებების დაცვის კუთხით არათავისუფალ სახელმწიფოებად (რუსეთი, სირია, 

თურქეთი, ირანი) მიიჩნევს30, სადაც ხშირია ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევები, 

 
29 მსოფლიო ბანკის Easy Doing Business რეიტინგი https://www.doingbusiness.org/en/rankings  
30 Freedom in the World Report 2020; Freedom House;  ანგარიში ხელმისაწვდომია https://freedomhouse.org/report/freedom-world  
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პრობლემებია მართლმსაჯულების და კანონის უზენაესობის კუთხით და ადგილი აქვს 

შეიარაღებულ კონფლიქტებს (ერაყი, ეგვიპტე, უკრაინა, სირია). აღნიშნული ქვეყნები 

გეოგრაფიულად ახლოს არიან საქართველოსთან და იმიგრანტებისთვის შედარებით მარტივია 

გადაადგილება. 

უვადო ბინადრობის ნებართვების ჭრილში მნიშნველოვანია გაანალიზდეს მონაცემები, 

რომელიც ასახავს საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ საქართველოში 

დარეგისტრირებული სამეწარმეო სუბიექტების რაოდენობას (უკავშირდება მხოლოდ 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას). საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ წერილობით მოწოდებული ინფორმაცია31 

ცხადყოფს, რომ საქართველოში ბოლო ორი წლის მანძილზე მკვეთრად შემცირდა უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეების მიერ დარეგისტრირებული სამეწარმეო სუბიექტები. ამის პარალელურად კი 

გაიზარდა სამეწარმეო სუბიექტების რეგისტრაციის გაუქმების შემთხვევები. ეს შეიძლება 

აიხსნას არასასოფლო სამეურნეო მიწების გაყიდვაზე მორატორიუმის გამოცხადებით, COVID-19 

პანდემიასთან დაკავშირებული გადაადგილების შეზღუდვით, მშენებლობის ნებართვების 

გაცემის სფეროში გარკვეული ბიუროკრატიული სირთულეებით.  

 ცხრილი #9: უცხოელების მიერ სამეწარმეო სუბიექტების (მხოლოდ შპს) რეგისტრაციისა და 

რეგისტრაციის გაუქმების სტატისტიკა 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ჯამი  

დარეგისტრირდა 3,814 4,289 6,670 9,881 11,902 7,024 2491 46,071 

დაიხურა/რეგისტრაცია 

გაუუქმდა 

34 53 53 159 88 110 75  572 

წყარო: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. 

აღნიშნული ანგარიშით გათვალისწინებულ საანგაროში პერიოდში საქართველოში ყველაზე 

მეტი სამეწარმეო სუბიექტი (შპს) დაარეგისტირეს ირანის მოქალაქეებმა; მეორე და მესამე 

ადგილს კი შესაბამისად თურქეთისა და რუსეთის მოქალაქეები იკავებენ.  

ცხრილი #10: სამეწარმეო სუბიექტების (შპს) რეგისტრაციისა და დახურვის/რეგისტრაციის 

გაუქმების სტატისტიკა მოქალაქეობის მიხედვით 2014-2020.  

მოქალაქეობა რეგისტრაცია გაუქმება 

ირანი  11,688 38 

თურქეთი 6,868 41 

რუსეთი 3,852  64  

უკრაინა  2,567 25 

აზერბაიჯანი 2,260 23 

 
31 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის 31 დეკემბრის  წერილი # 530692.  



 

 

ეგვიპტე  1,208 7  

აშშ 822 109  

ჩინეთი  820 5 

გერმანია  708 21 

წყარო: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. 

 

მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა  

2014 წლიდან 2020 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით საქართველოში ჯამში გაცემულია 14,784 

მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ნებართვების გაცემა 2019 

წლის მდგომარეობით ხასიათდება ზრდადი ტენდენციით. ყველაზე მეტი 6,599 მოკლევადიანი 

ნებართვა სწორედ 2019 წელს არის გაცემული.  

ცხრილი # 11: გაცემული მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვები ჯამურად წლების მიხედვით, 

2014-2020 

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020, 01-08 

0  35 306 973 5346 6,599 1,525 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო.  

მოკლევადიანი ნებართვების 81.2% (12,008 ნებართვა) საქართველოში ირანის მოქალაქეებზეა 

გაცემული და ეს მაჩვენებელი 2018 წლიდან მკვეთრად იმატებს. თუკი 2017 წელს ირანის 

მოქალაქეებზე გაცემული მოკლევადიანი ნებართვების რაოდენობა 595 იყო, 2018 წელს ამ 

მაჩვენებელმა 4,643 შეადგინა. გაცემული მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვების 

რაოდენობით მეორე ადგილზე რუსეთის მოქალაქეები არიან. საანგარიშო პერიოდში რუსეთის 

მოქალაქეებზე ჯამში 877 მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა გაიცა. ირანის მოქალაქეების 

მსგავსად, რუსეთის მოქალაქეების შემთხვევაშიც 2014-2019 წლებში სახეზეა ნებართვების 

რაოდენობის ყოველწლიური ზრდა, თუმცა არა ისეთივე მასშტაბის, როგორც ეს ირანის 

მოქალაქეების შემთხვევაშია. აღნიშნული მაჩვენებლით მესამე ადგილზე არიან უკრაინის 

მოქალაქეები, რომლებმაც 2014-2020 წლებში 274 მოკლევადიანი ნებართვა მიიღეს, ხოლო 

მეოთხე და მეხუთე ადგილებს ინდოეთისა და ეგვიპტის მოქალაქეები ინაწილებენ შესაბამისად 

200 და 155 ნებართვით. აღსანიშნავია, რომ ოთხ შემთხვევაში - უკრაინა, ინდოეთი, ეგვიპტე, 

ჩინეთის მოქალაქეები - ფიქსირდება გაცემული მოკლევადიანი ნებართვების მკვეთრი ზრდა 

ყოველწლიურად, ხოლო ორ შემთხვევაში - თურქეთი და ერაყი - გაცემული მოკლევადიანი 

ნებართვების კლების ტენდენცია შეიმჩნევა. 

ცხრილი #12: გაცემული მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვები მოქალაქეობისა და გაცემის 

წლის მიხედვით  

მოქალაქეობა  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020, 

01-08 

ჯამი 



 

 

ირანი  0 10 91 595 4,643 5,652 1,017 12,008 

რუსეთი 0 7 35 85 229 337 184  877 

უკრაინა  0 1 28 44 73 79 49 274 

ინდოეთი 0 1 8 24 50 68 49 200 

ეგვიპტე  0 4 8 25 33 64 21 155 

თურქეთი 0 0 6 30 41 40 26 143 

ერაყი  0 6 83 33 6 0 0 128 

ჩინეთი  0 0 0 2 38 45 19 104  

სხვა  0 6 47 135 233 314 160 895 

სულ 0  35 306 973 5,346 6,599 1,525 14,784 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო.  

დიაგრამა # 8 

 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო. 

მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვები უმეტესწილად კორელაციაშია საქართველოში 

აღნიშნული ქვეყნის მოქალაქეების მიერ უძრავი ქონების (საცხოვრებელი ფართებისა და 

არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების) შეძენის მზარდ ტენდენციასთან. საცხოვრებელი 

ფართების საკუთრების უფლებით რეგისტრაციის კუთხით გამოსარჩევია ასევე ისრაელის 

მოქალაქეების მზარდი ტენდენცია.  
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მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვები მოქალაქეობის 
მიხედვით 2014-2020 წწ. 

ირანი 

რუსეთი

უკრაინა 

ინდოეთი

ეგვიპტე 

თურქეთი 

ერაყი 

ჩინეთი 

სხვა 



 

 

ცხრილი # 13: საცხოვრებელი ფართების რეგისტრაცია საქართველოში წლებისა და 

მოქალაქეობის მიხედვით 

მოქალაქეობა  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020. 

01-08 

ჯამი 

რუსეთი 875 629 694 857 1,199 1,476 528 6,258 

ირანი  37  35 83 418 2,754 756 158 4,241 

უკრაინა  104 132 203 265 371 522 189 1,786 

ისრაელი  80 65 105 193 282 463 262 1,450 

თურქეთი 51 43 89 195 246 200 85  909 

ერაყი  31 36 49 27 43 25 5 216 

ეგვიპტე  9 6 15 32 46 59 19  186  

ინდოეთი 4 5 7 19 40 55 12 142 

ჩინეთი  1 2 6 9 39 62 8  127 

სხვა  500 445 551 866 1,248 1,670 675 5,955 

სულ  1,692  1,398  1,802  2,881  6,268  5,288 1,941 21,270 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო.  

 

ცხრილი # 14: არასასოფლო-სამეურნეო მიწების რეგისტრაცია საქართველოში წლებისა და 

მოქალაქეობის მიხედვით  

მოქალაქეობა  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020, 

01-08 

ჯამი 

რუსეთი 209 174 166 180 182 197 92  1,200 

ირანი  10 20 21 34 188 102 22 397 

უკრაინა  25 28 15 17 33 33 19 170 

ერაყი 68 26 25 15 11 10 3 158 

თურქეთი 13 19 20 27 16 26 10 131 

ეგვიპტე  8 14 12 11 15 18 9 87 

ინდოეთი 1 1 5 7 12 8 3 37 

ჩინეთი  0  6 1 4 3 7 7 28 



 

 

სხვა  180 150 218 168 251 311 169 1,447 

სულ  514 438 483  463 711 712  334 3655 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო.  

არასასოფლო-სამეურნეო მიწების საკუთრების კუთხით 2018 წლიდან სახეზეა მზარდი 

დინამიკა, რაც უკავშირდება გარკვეულ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რამაც უფრო ნათელი 

გახადა საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის 

ნაკვეთების ფლობისა და განკარგვის წესები. აღსანიშნავია, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების 

მფლობელობაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების 33% რუსეთის 

მოქალაქეებზე მოდის; მათ საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთების რაოდენობა 2019 წლამდე მზარდი დინამიკით ხისიათდებოდა.  

დიაგრამა # 9 

    

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო. 

  

სპეციალური ბინადრობის ნებართვა  

საანგარიშო პერიოდში საქართველოში გაცემულია 3,484 სპეციალური ბინადრობის ნებართვა. 

შეიძლება ითქვას, რომ წლების მიხედვით გაცემული სპეციალური ბინადრობის ნებართვების 

ტენდენცია დაღმავალ ხასიათს ატარებს და იგი ძირითადად კლებადია. ყველაზე მეტი - 1,044 

სპეციალური ნებართვა 2015 წელს გაიცა და შემდგომ წლებში, კერძოდ, 2019 წლამდე 

აღნიშნული მონაცემი მცირდებოდა. 2019 წელს კი წინა წლებთან შედარებით გარკვეული ზრდა 

დაფიქსირდა.  
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არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების ფლობა 
მოქალაქეობის მიხედვით 2014-2020 წწ. 

რუსეთი 

ირანი 

უკრაინა 

ერაყი 

თურქეთი

ეგვიპტე

ინდოეთი

ჩინეთი

სხვა 



 

 

ცხრილი # 15. გაცემული სპეციალური ბინადრობის ნებართვები მოქალაქეობისა და გაცემის 

წლების მიხედვით  

მოქალაქეობა  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020, 

01-08 

ჯამი 

აზერბაიჯანი  98 808 423 230 205 176 79 2019 

ირანი  12 37 62 93 207 346 99 856 

ესპანეთი  21 1 25 22 5 0 0 74  

აშშ  10 22 5 6 4 14 1 62 

რუსეთი 3 25 17 5 2 5 2 59 

ჩინეთი  0 9 6 1 0 17 10 43 

უკრაინა  5 6 10 5 4 0 0 30 

ფიჯი  0 6 6 3 6 3 0 24 

სხვა  32 130 33 50  24 46 12 327  

სულ  181  1,044  587  415 457 607  203  3,494 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო.  

 

გაცემული სპეციალური ნებართვების 57% აზერბაიჯანის მოქალაქეებზე მოდის. ამ 

მაჩვენებლით მეორე ადგილზე ირანის მოქალაქეები არიან 24 პროცენტით. აზერბაიჯანის 

მოქალაქეებზე გაცემული სპეციალური ნებართვების რაოდენობა ხასიათდება კლებადი 

ტენდენციით, კერძოდ, 2015 წელს აზერბაიჯანის მოქალაქეზე  გაიცა 808 ნებართვა, ხოლო, 2019 

წელს 176 სპეციალური ნებართვა. ირანის მოქალაქეებზე გაცემული სპეციალური ნებართვები 

ზრდადი დინამიკისაა. 2014 წლიდან 2019 წლამდე ირანის მოქალაქეებზე გაცემული 

ნებართვების რაოდენობა 28-ჯერ გაიზარდა. გაცემული სპეციალური ნებართვების მაჩვენებლით 

მესამე ადგილს ესპანეთის მოქალაქეები იკავებენ, ხოლო მეოთხე და მეხუთე ადგილას 

შესაბამისად აშშ-ს და რუსეთის მოქალაქეები არიან. კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ 

აღნიშნული სახის ნებართვა გაიცემა როგორც ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის 

ან დაზარალებულის სტატუსის ან მსგავსი ვარაუდის არსებობის შემთხვევაში, ასევე უცხოეთში 

მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მქონე სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეებზე და მათი ცალკე 

აღრიცხვა არ ხდება. სპეციალური ნებართვა ასევე გაიცემა, უცხოელზე, რომელზეც 

საქართველოში დროებითი ბინადრობის ნებართვის გაცემის თაობაზე წერილობით ინიციატივას 

წარადგენს საქართველოს მთავრობის წევრი. 

 

 

 



 

 

დიაგრამა # 10 

 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო.  

2. უცხოელთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პოლიტიკა 

საქართველოში   

2.1. ინტეგრაციის პოლიტიკა   

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო, პირველ რიგში, ემიგრაციულ ქვეყანად 

განიხილებოდა, იმიგრანტების ინტეგრაციის საკითხი დიდი ხნის განმავლობაში აქტუალურად 

არ მიიჩნეოდა. ზოგადად, მიგრაციის პოლიტიკის პირველი დოკუმენტი 1997 წელს 

საქართველოს პრეზიდენტის N673 ბრძანებულებით32 დამტკიცებული საქართველოს მიგრაციის 

პოლიტიკის კონცეფცია იყო, რომელიც ძირითადად დეკლარაციულ დებულებებს მოიცავდა 

კონკრეტიკის გარეშე.  

2010 წლის 13 ოქტომბერს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით33 შეიქმნა მიგრაციის 

საკითხთა სამთავრობო კომისია, რომლის მიერ შემუშავებული საქართველოს 2013-2015 წლების 

მიგრაციის სტრატეგია, საქართველოს მთავრობამ 2013 წლის მარტს N59 დადგენილებით34 

დაამტკიცა. აღნიშნულ სტრატეგიაში აქცენტი ძირითადად არალეგალურ იმიგრაციასთან 

დაკავშირებულ გამოწვევებზე იყო გაკეთებული. საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის 

 
32 გამოცემულია 1997 წლის 17 ნოემბერს. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებების და განკარგულებების კრებული, 22, 

28/11/1997. ძალადაკარგულად გამოცხადდა 2013 წლის 2 ივლისს. 
33 საქართველოს მთავრობის N314 დადგენილება „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ (ბოლო ცვლილება შეტანილია 2018 წლის 8 აგვისტოს). საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 134, 19/10/2010. 
34 საქართველოს მთავრობის N59 დადგენილება „საქართველოს მიგრაციის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ (ბოლო ცვლილება 

შეტანილია 2014 წლის 5 სექტემბერს). საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 21/03/2013. 
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სტრატეგიაში35 კი სტრატეგიის ძირითად პრინციპებს შორის უკვე ცალსახად სახელდება ქვეყნის 

სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში იმიგრანტების ჩართულობის ხელშეწყობა, ხოლო 

სტრატეგიის სამიზნე ჯგუფებს შორის - საქართველოში მყოფი იმიგრანტები. 

საქართველოს 2021-2030 წლების მიგრაციის სტატეგიაში36  ხაზი ესმება იმას, რომ, ერთი მხრივ, 

ლეგალური იმიგრაცია სახელმწიფოს ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთ შესაძლებლობას 

წარმოადგენს, მეორე მხრივ კი,  იმიგრაციის პოტენციალის სწორად გამოყენებისთვის 

ინტეგრაცია აუცილებელი წინაპირობაა; ამ კუთხით, მნიშვნელოვნად არის მიჩნეული 

საქართველოში სხვადასხვა სტატუსით მცხოვრებ უცხოელთა ინტეგრაციასთან დაკავშირებით 

სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე ერთიანი მიდგომის ჩამოყალიბება; ასევე აღნიშნულია, რომ 

აუცილებელია როგორც ინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამების განვითარება, ასევე 

ინტეგრაციის პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო სტრუქტურების 

შესაძლებლობების გაძლიერება და ინსტიტუციური განვითარება. სტრატეგიაში მითითებულია, 

რომ მიზნობრივი საინტეგრაციო პროგრამა საერთაშორისო დაცვის მქონე პირებთან 

მიმართებით საქართველოში 2017 წლიდან მოქმედებს. ქვეყანაში ასევე ფუნქციონირებს სსიპ 

სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების 

სააგენტო. სტრატეგიაში, ხაზი ესმება რა იმ გარემოებას, რომ ინტეგრაციის პროცესის 

წარმატებით განხორციელებისათვის მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს ქართული ენის 

ცოდნა, აღინიშნება, რომ იმ დროს, როდესაც თავშესაფრის მაძიებლებისა და საერთაშორისო 

დაცვის მქონე პირებისთვის ქართული ენის შესწავლა უზრუნველყოფილია სახელმწიფოს მიერ 

დაფინანსებული სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში, ყველა სხვა კატეგორიის უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებისათვის ქართული ენის შესწავლის მსგავსი შესაძლებლობები არ არსებობს. აქვე 

არის მითითებული ქართული ენის სწავლის ერთადერთ ოფიციალურ უფასო ონლაინ 

რესურსზე, რომელსაც წარმოადგენს ვებპორტალი - „ქართული, როგორც უცხო ენა“, თუმცა 

ამასთან აღინიშნება, რომ აღნიშნული რესურსი მხოლოდ ინგლისური ენის მცოდნე 

პირებისთვისაა ადაპტირებული. შესაბამისად საქართველოში მცხოვრები ის იმიგრანტები, 

რომლებიც ინგლისურ ენას არ ფლობენ მოკლებულნი არიან შესაძლებლობას აღნიშნული 

ონლაინ რესურსის გამოყენებით შეისწავლონ სახელმწიფო ენა.   

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ზოგადად, სტრატეგია ერთ-ერთ მიზნად 

განსაზღვრავს საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა ინტეგრაციასთან დაკავშირებული 

მიდგომების დახვეწას და ისეთი საინტეგრაციო პროგრამების განვითარებას, რომლებიც ხელს 

შეუწყობს მათი პოტენციალის გამოყენებას ქვეყნის განვითარებისთვის. ამ მიმართულებით 

სტრატეგიაში დასახულია შემდეგი ამოცანები:  

- საერთაშორისო დაცვის სტატუსის მქონე პირთა და თავშესაფრის მაძიებელთა 

ინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამის განვითარება;  

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა/დაზარალებულთა საზოგადოებაში 

რეინტეგრაციის ხელშეწყობა;  

 
35 დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 დეკემბრის N622 დადგენილებით „საქართველოს 2016-2020 წლების 

მიგრაციის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ (ბოლო ცვლილება შეტანილია 2018 წლის 6 აგვისტოს). საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე, 18/12/2015. 
36 დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 დეკემბრის N810 დადგენილებით „საქართველოს 2021-2030 წლების 

მიგრაციის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 31/12/2020. 



 

 

- იმიგრანტთა ინტეგრაციის შესახებ ერთიანი მიდგომების ჩამოყალიბება;  

- იმიგრანტთა პოტენციალის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება; 

- იმიგრანტებისთვის სახელმწიფო ენის შესწავლის ფართო შესაძლებლობების შექმნა. 

სტრატეგიით დაგეგმილი მიზნებისა და ამოცანების შესრულება ხდება ყოველწლიური 

სამოქმედო გეგმების საფუძველზე, რომელსაც ამტკიცებს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო 

კომისია და ხელმისაწვდომია კომისიის ვებგვერდზე. 

2014-2020წწ სამოქმედო გეგმების ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა, რომ აქცენტი კეთდება 

იმიგრანტთა ინტეგრაციის პოლიტიკის დახვეწისა და ინსტიტუციონალიზაციისკენ. ამასთან 

ერთად, იმიგრანტთა ინტეგრაციის კუთხით ფოკუსი კეთდება თავშესაფრის მაძიებელთა, 

ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე და მოქალაქეობის არმქონე პირების 

ინტეგრაციაზე, რაც დიდწილად განპირობებულია იმით, რომ საერთაშორისო დაცვის სტატუსის 

გარეშე მყოფ იმიგრანტებს (სასწავლო, სამუშაო მიზეზით ან ქონების ფლობის შემთხვევაში) 

ხშირ შემთხვევაში ნაკლებად აქვთ მოტივაცია გრძელვადიან პერსპექტივაში დარჩნენ 

საქართველოში. შესაბამისად, სახელმწიფო ნაკლებად ეფექტურად თვლის მათთვის 

სახელმწიფო სერვისებისა და მომსახურების ფართო სპექტრის შეთავაზებას და ძირითადად 

შემოიფარგლება იმ ნაწილებით, რაც საერთაშორისო ვალდებულებებით აქვს აღებული37. 

ამასთან ერთად, საჭიროა უფრო მეტი კვლევა რომლითაც განისაზღვრებოდა საქართველოში 

მცხოვრები მიგრანტების საჭიროებები და მათზე დაყრდნობით მოხდებოდა სახელმწიფო 

პოლიტიკის შემუშავება და შემდგომი განხორციელება.   

შეიძლება ითქვას, რომ პირველი სტრატეგიული დოკუმენტები, რომლებშიც სახელმწიფოს 

მხრიდან უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ინტეგრაციის ხელშეწყობაზე გაკეთდა აქცენტი, არის 2015 

წელს მიღებული „საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია“ და მისი 

რეალიზაციის წლიური სამოქმედო გეგმები. მოცემულ დოკუმენტებში დასახულია 

კონკრეტული ამოცანები იმიგრანტთა სამოქალაქო ჩართულობის, განათლების ნებისმიერი 

საფეხურის ხელმისაწვდომობის, აკულტურაციის, ინტეგრაციის შესაძლებლობების შექმნისა და 

გაუმჯობესებისათვის. ასევე განსაზღვრულია ის სახელმწიფო უწყება, რომელიც აიღებს 

პასუხისმგებლობას ინტეგრაციის პოლიტიკის ფორმირებაზე. თუმცა, აღნიშნული ღონისძიებები 

დღემდე მხოლოდ საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფ პირებთან მიმართებაში ხორციელდება. 

აღსანიშნავია, რომ 2021-2030 წლების მიგრაციის სტრატეგიაში ამ კუთხით მნიშვნელოვანი 

პროგრესი შეიმჩნევა.   

იმის მიუხედავად, რომ სახელმწიფოს მიერ განისაზღვრა ინტეგრაციის პოლიტიკის 

ფორმირებაზე და განხორციელებაზე პასუხისმგებელი უწყება, სირთულეს წარმოადგენს 

ადამიანური და ფინანსური რესურსების სიმწირე. ნაკლებია ინტეგრაციის სამიზნე ჯგუფებთან 

(ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები) ეფექტიანი კომუნიკაცია და მათი 

პოლიტიკის შემუშავების პროცესში ჩართვა. მიგრაციის პოლიტიკისა და შესაბამისად, 

ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ინტეგრაციის პოლიტიკის 

შემუშავება ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე ხდება და აღნიშნულ პროცესში 

მინიმალურად ან თითქმის არ მონაწილეობენ ადგილობრივი ხელისუფლების 

 
37 ავტორის ინტერვიუ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთან (ინტერვიუს ჩატარების თარიღი 18.11.2020). 



 

 

წარმომადგენლები. ეს დიდწილად განპირობებულია იმით, რომ საკანონმდებლო ბაზა არ არის 

მორგებული თვითმმართველობის ამ კუთხით მუშაობაზე და არ არსებობს სახელმწიფო 

პროექტები ინტეგრაციის თვითმმართველობის დონეზე რეალიზებისთვის.    

დღეისთვის სახელმწიფო უწყებების მხრიდან აღნიშნულ საკითხზე სტრუქტურირებული 

კომუნიკაციის მექანიზმი უცხოელებთან მიმართებით ან შეზღუდულია, ან საერთოდ არ 

არსებობს, არასამთავრობო ორგანიზაციების ბაზაზე კომუნიკაცია კი ფრაგმენტულია შესაბამისი 

პროექტების დაფინანსების ვადის შეზღუდვიდან  გამომდინარე.  

2.2. საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა ინტეგრაციის ხელშემწყობი 

სახელმწიფო ინსტიტუტები და პროგრამები  

მიგრაციის სფეროში საქართველოს მთავრობის ერთიან პოლიტიკას განსაზღვრავს და 

მიგრაციულ პროცესებს მართავს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია, რომელიც 2010 

წელს შეიქმნა. კომისიის ძირითად ფუნქციას წარმოადგენს შიდა და გარე მიგრაციის 

მიმართულებით საქართველოს მთავრობის ერთიანი პოლიტიკის განსაზღვრისა და 

მიგრაციული პროცესის მართვის სახელმწიფო სისტემის გაუმჯობესების მიზნით 

წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება. ამჟამად, კომისიის შემადგენლობაში შედიან 

ცხრა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები38. კომისიას თავმჯდომარეობს იუსტიციის 

მინისტრი და თანათავმჯდომარეა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. კომისიის 

ფარგლებში შექმნილია ხუთი სამუშაო ჯგუფი. ესენია:  

1. მიგრაციის ლაბორატორია;  

2. მოქალაქეობის არმქონეობის სამუშაო ჯგუფი;  

3. მიგრაციის მონაცემთა ერთიანი ანალიტიკური სისტემის სამუშაო ჯგუფი;  

4. მიგრაციის რისკების ანალიზის სამუშაო ჯგუფი;  

5. ინტეგრაციის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი.  

კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, ყურადღება გამახვილებულია ინტეგრაციის საკითხთა 

სამუშაო ჯგუფზე, რომელიც 2017 წელს ჩამოყალიბდა 2016 წელს შექმნილი უცხოელთა 

ინტეგრაციისა და 2011 წელს შექმნილი სარეინტეგრაციო საკითხების კონსოლიდაციის სამუშაო 

ჯგუფების შერწყმის შედეგად. ინტეგრაციის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის 

ძირითადი მიმართულებებია: უცხოელთა ინტეგრაციის პოლიტიკის განვითარება, ამ 

მიმართულებით ქვეყანაში არსებული საჭიროებების შესწავლა და შესაბამისი 

რეკომენდაციებისა და საკანონმდებლო წინადადებების მომზადება. აღნიშნული ჯგუფის 

მუშაობას ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო უძღვება. ჯგუფის მუშაობის შეფასებისას უნდა აღინიშნოს იმ 

სამართლებრივი ცვლილებების მომზადება, რაც უკავშირდებოდა მუდმივი ბინადრობის 

 
38 იუსტიციის სამინისტრო; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; განათლებისა 

და მეცნიერების  სამინისტრო; სტატისტიკის ეროვნული სამსახური; ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და 

ფინანსთა სამინისტრო. 



 

 

ნებართვის მქონე სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებას და 

კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ხელმისაწვდომობას, უცხოელთათვის 

ქართული ენის შესწავლის შესაძლებლობების გაზრდას და იმიგრანტების მიერ უცხოეთში 

მიღებული განათლების აღიარების პოლიტიკის დახვეწას.  

ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან კვლევის ფარგლებში ჩატარებული 

ინტერვიუების საფუძველზე ორი უმთავრესი გამოწვევა გამოიკვეთა: დასაქმება, რაც 

უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა საქართველოს მოქალაქეების შემთხვევაშიც (ეროვნულ 

დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) 2020 წლის კვლევით  დასაქმების საკითხი საქართველოს 

მოსახლეობის 46%-სთვის უმთავრესი პრობლემაა და 24% თავს უმუშევრად თვლის39) და 

სახელმწიფო ენის სათანადოდ არ ცოდნა, რაც თავის მხრივ, გარკვეულწილად დასაქმების 

პრობლემის ერთ-ერთ მიზეზს წარმოადგენს. ამ პრობლემების გადაჭრის პროცესში 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, შინაგან საქმეთა, იუსტიციის და განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროები და ის პროგრამები, რომლებსაც ეს უწყებები ახორციელებენ.  

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო 

უცხოელთა ინტეგრაციის, დასაქმების ხელშეწყობისა და სოციალური დახმარებისა სფეროში 

სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება 

აღნიშნული სამინისტროს კომპეტენციაა. პროგრამების პრაქტიკული განხორციელება კი ამ 

სამინისტროსთან არსებული სსიპ-ების „დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოსა“ და „სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს“ უფლებამოსილებაა. 

2019 წლის 1 დეკემბერს ჩამოყალიბდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი დევნილთა, 

ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო, რომელიც ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

დაქვემდებარებაში ფუნქციონირებს. აღნიშნული სააგენტო წარმოადგენს საარსებო წყაროებით 

უზრუნველყოფის სააგენტოს უფლებამონაცვლეს და სოციალური მომსახურების სააგენტოს 

უფლებამონაცვლეს დევნილთა და ეკომიგრანტთა საკითხების მიმართულებით. აღნიშნულ 

სააგენტოში შედის ინტეგრაცია-რეინტეგრაციის სამსახური, რომლის სტრუქტურული 

ერთეულია ინტეგრაცია-რეინტეგრაციის პროგრამების ადმინისტრირების სამმართველო. ამ 

სამსახურის ძირითად ფუნქციას საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფი პირების 

ინტეგრაციის ხელშეწყობა წარმოადგენს. სააგენტოს დებულების მიხედვით, მისი ერთ-ერთი 

მიზანია საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელთა და საქართველოში სტატუსის 

მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირთა ადგილობრივი ინტეგრაციის ხელშეწყობა40. აუცილებელია 

აღინიშნოს ისიც, რომ იმავე დებულებაში როდესაც საუბარია სააგენტოს მიერ ინტეგრაციის 

პროგრამების განხორციელებაზე, გრანტების გაცემაზე, ინტეგრაციის ცენტრის 

ფუნქციონირებაზე, ამ სერვისების პოტენციურ მიმღებთა შორის მხოლოდ საქართველოში 

 
39 “Public Attitudes in Georgia result of December, 2020 telephone survey”; ხელმისაწვდომია https://bit.ly/3rkBWJ9. 
40 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომოს, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2019 

წლის 31 ოქტომბრის ბრძანება # 01-109/ნ https://bit.ly/3cC5GNG  

https://bit.ly/3rkBWJ9
https://bit.ly/3cC5GNG


 

 

საერთაშორისო დაცვის მქონე, თავშესაფრის მაძიებლები და სტატუსის მქონე მოქალაქეობის 

არმქონე პირები არიან განსაზღვრულნი. შესაბამისად, ნაკლები აქცენტი კეთდება 

საქართველოში მცხოვრებ სხვა იმიგრანტებზე.  

დასაქმების კუთხით საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებისთვის სერიოზულ გამოწვევად რჩება COVID-19 პანდემიის გავლენა ქვეყნის 

ეკონომიკაზე, რომელმაც უაღრესად ნეგატიურად იმოქმედა ისეთ სფეროებზე, როგორებიც არის 

ტურიზმი და სტუმართ-მასპინძლობის ბიზნესი. აღნიშნულ გამოწვევაზე საპასუხოდ 

საქართველოს მთავრობამ 2020 წლის 4 მაისს დაამტკიცა „ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) 

გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი 

სახელმწიფო პროგრამა“ (რომელშიც მოგვიანებით დამატებითი ცვლილებები შევიდა და 

განისაზღვრა მოქალაქეებისა და კერძო სექტორის მხარდაჭერის ახალი პაკეტი)41, რომელიც 

სხვებთან ერთად ასევე ვრცელდება საქართველოში მუდმივი ბინადრობის  მქონე უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებზე. პროგრამა ითვალისწინებს კორონავირუსის ეპიდემიის/პანდემიის გავრცელების 

პერიოდში დაზარალებული პირებისთვის/ოჯახებისთვის კომპენსაციის გაცემას; 18 წლამდე 

ბავშვთა ერთჯერადი სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას (200 ლარის ოდენობით) და 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის 

სწავლის საფასურის დასაფინანსებლად სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას.  

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო  
 

2013 წლიდან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებს 

ქართულის, როგორც უცხო ენის პროგრამას, რომელიც ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე -

 www.geofl.ge. პროგრამა ექვსსაფეხურიანია და მოიცავს ქართული ენის ელემენტარულ, 

დამოუკიდებელ და თავისუფლად ფლობას. ენის შესწავლის კუთხით ასევე უნდა გამოიყოს 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირი - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტირების სკოლა, რომელიც დაარსების 

დღიდან ახორციელებს სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამას, რომელიც ხელმისაწვდომია 

ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. პროგრამით სწავლება ხორციელდება საქართველოს 

სამ რეგიონში: ქვემო-ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი და კახეთი. სწავლება მიმდინარეობს სკოლის 

ათ რეგიონულ სასწავლო ცენტრსა (ახალქალაქი, ახმეტა, ბოლნისი, გარდაბანი, დმანისი, 

ლაგოდეხი, ლამბალო, მარნეული, ნინოწმინდა, წალკა,) და სოფლებში არსებულ მობილურ 

ჯგუფებში. მიუხედავად იმისა, რომ აქცენტი უფრო მეტად ეთნიკური უმცირესობებით 

დასახლებულ საქართველოს რეგიონებზეა გაკეთებული, კურსი ასევე ხელმისაწვდომია 

საქართველოში მცხოვრები იმიგრანტების, მათ შორის ბინადრობის უფლების მქონე უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. პროგრამა შედგება A და B დონეებისგან. A დონე წარმოადგენს ენის 

შესავალ კურსს, ხოლო B დონეზე ხდება დიფერენციაცია შესაბამისი სფეროების მიხედვით (მაგ.: 

სამართალმცოდნეობა, ინფრასტრუქტურა, მენეჯმენტი, სამოქალაქო განათლება და ა.შ.). კურსის 

თითოეული დონის ხანგრძლივობა შეადგენს 120 აკადემიურ საათს და გადანაწილება ხდება 

მსმენელების სურვილის მიხედვით. სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო 

 
41 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 მაისის დადგენილება # 286 https://bit.ly/2KuVF8M  და მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის 

მე-4 ეტაპი - მოქალაქეებისა და კერძო სექტორის მხარდაჭერის ახალი პაკეტი https://bit.ly/3oQSeYG . 

http://www.geofl.ge/
http://www.geofl.ge/
https://bit.ly/2KuVF8M
https://bit.ly/3oQSeYG


 

 

ადმინისტრირების სკოლის მიერ მოწოდებული სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, 

აღნიშნული კურსი  2017-დან 2020 წლის ჩათვლით უფრო და უფრო ნაკლებ უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეს იზიდავს. სავარაუდოდ ეს გამოწვეულია იმით, რომ იმიგრანტები ნაკლებად 

ინფორმირებულნი არიან ამ შესაძლებლობის შესახებ და/ან ისინი გრძელვადიან პერსპექტივაში 

არ გეგმავენ საქართველოში დარჩენას და არ გააჩნიათ სამოქალაქო ინტეგრაციის სურვილი. 

ამასთან ერთად, პროცენტულად შემცირებულია კურსდამთავრებულების წილი.  

ცხრილი #16: ქართული ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის უცხოელ მსმენელთა 

სტატისტიკური მონაცემები 2017-2020 წლებში:  

მოქალაქეობა 2017 2018 2019 2020 ჯამი  

ეგვიპტე  3 11 21 6 41 

ერაყი  77 52 10 2 141 

ირანი 0 10 3 3 16 

იორდანია 0 0 0 1 1 

იემენი  2 1 1 2 6 

ლიბანი  2 0 0 0 2 

პაკისტანი  1 0 0 0 1 

საუდის არაბეთი 0 0 1 2 3 

სირია 5 3 1 1 10 

სომალი 0 1 1 0 2 

ტაჯიკეთი 2 0 0 0 2 

უკრაინა  8 2 0 0 10 

ჯამი  100 80 38 17 235 

წარმატებით 

დაასრულა  

44 23 8 შეჩერდა COVID-

19-ის გამო   

75  

      წყარო: სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა.  

  

უნდა აღინიშნოს, რომ სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტირების სკოლის, 

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ბენეფიციარები 2017-2019 წლებში იყვნენ მხოლოდ 

საერთაშორისო დაცვის სტატუსით მოსაგრებლე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ბინადრობის 

ნებართვის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ეს შესაძლებლობა მხოლოდ 2020 წლიდან მიეცათ, 



 

 

თუმცა სასწავლო კურსი შეჩერდა COVID-19-ის პანდემიის გამო42. აღნიშნული სკოლის 

მუშაობისა და სამომავლოდ მსმენელთა რაოდენობის გაზრის მიზნით საინტერესოა ის 

ფინანსური რესურსი, რასაც სკოლა მოიხმარს.   

ცხრილი # 17: სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის 

სახელმწიფო ენის სწავლების დაფინანსება წლების მიხედვით 

წელი თანხა (₾) 

2014 481,000 

2015 926,000 

2016 1,445,000 

2017 1,963,000 

2018 2,075,000 

2019 1,949,000  

წყარო: სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა.  

განათლების კუთხით ასევე უნდა გამოიყოს ის სერვისები და პროგრამები, რასაც საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სთავაზობს საქართველოში უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებს. ესენია: უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ბაკალავრიატის, 

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო, ვეტერინარიის 

ინტეგრირებული სამაგისტრო, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის აკრედიტებული 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო 

სასწავლო გრანტით დაფინანსება და უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების ან 

სწავლის პერიოდში მიღებული ზოგადი განათლების, პროფესიული განათლების, აკადემიური 

კვალიფიკაციის ან სწავლის პერიოდში უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 

მიღებული განათლების აღიარება (ხორციელდება განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ). ამასთან აღსანიშნავია სამინისტროს ის პროგრამა, რომელიც უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეებსა და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომლებმაც სრული ზოგადი ან მისი 

ეკვივალენტი განათლება უცხოეთში მიიღეს, საშუალებას აძლევს უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში სწავლა ერთიანი ეროვნული გამოცდების/ საერთო სამაგისტრო გამოცდების 

გავლის გარეშე განაგრძონ.  

სკოლამდელი განათლების კუთხით გამოსაყოფია ასევე მუნიციპალიტეტების დონეზე 

ფუნქციონირებადი ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო/გაერთიანება, რომელიც „ადრეული და 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 

უზრუნველყოფს ადრეულ აღზრდასა და განათლების სერვისზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების 

უწყვეტ წვდომას.  

 

 
42 ავტორის ინტერვიუ სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტირების სკოლის წარმომადგენელთან; ინტერვიუს 

ჩატარების თარიღი 19.11.2020. 



 

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო  

საქართველოს მიგრაციის პოლიტიკაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტრო, რომლის დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირი - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო საქართველოში მყოფ უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეზე, ასევე ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე გასცემს 

ბინადრობის ნებართვას და მოწმობას. აღნიშნული დოკუმენტები წარმოადგენს უცხო ქვეყნის 

მოქალაქისათვის საქართველოში შემოსვლისა და ლეგალურად ყოფნის ერთ-ერთ საფუძველს 

(სტატისტიკური მონაცემები იხილეთ ზემოთ (ცხრილი # 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8)).  

აღნიშნული სამინისტროს კიდევ ერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საჯარო 

რეესტრის ეროვნული სააგენტო უზრუნველყოფს იმიგრანტებისთვს საკუთრების 

რეგისტრაციასთან და საწარმოო სუბიექტების რეგისტრაცია-გაუქმებასთან დაკავშირებული 

სერვისების მიწოდებას (სტატისტიკური მონაცემები იხილეთ ზემოთ (ცხრილი # 2; 3; 4; 5; 6; 7; 

8)).  

ცხრილი #18: იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - იურიდიული 

დახმარების სამსახურის მიერ 2014-2020 წლებში საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მქონე 

უცხოელის, აგრეთვე საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე 

ბენეფიციარებისთვის გაწეული მომსახურების სტატისტიკა 

2014 2015 2016  2017  2018 2019 2020  

734 713 796 839 1,144 1,368 786  

წყარო: იურიდიული დახმარების სამსახური. 

 

  სსიპ იურიდული დახმარების სამსახური  

იურიდიული დახმარების სამსახური ფუნქციონირებს 2007 წლიდან და მისი მიზანია 

უზრუნველყოს უფასო იურიდიული დახმარების განხორციელება „იურიდიული დახმარების 

შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე. აღნიშნული უწყება მომსახურეობას უწევს მათ შორის უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებს43. მათ შორის ეს მომსახურება მოიცავს სისხლის სამართლის საქმეზე სახელმწიფო 

ხარჯზე თარჯიმნის მომსახურებას თუ შესაბამისმა პირმა არ იცის ან სათანადოდ არ იცის 

სახელმწიფო ენა.   

 

 

 

 

 
43 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 13 ივლისის ბრძანება # 204; ხელმისაწვდომია https://bit.ly/3jgM5nk .  

https://bit.ly/3jgM5nk


 

 

 2.3. საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის 

არასახელმწიფოებრივი პროგრამები და ორგანიზაციები  

მიგრაციის საკითხებზე საქართველოში რამოდენიმე სამოქალაქო საზოგადოებრივი 

ორგანიზაცია მუშაობს. აღნიშნული ორგანიზაციების დიდი ნაწილი საქართველოში მცხოვრებ 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეეებს უწევს უფასო იუდირიულ დახმარებას, იკვლევს საქართველოში 

მიმდინარე მიგრაციულ პროცესებს და ხელს უწყობს მიგრაციის შესახებ მოსახლეობის 

ინფორმირებულობის გაზრდას. ორგანიზაციების ნაწილი საკონსულტაციო სტატუსით 

ჩართულები არიან მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის მუშაობაში. აღნიშნული 

სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებია: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია; მიგრაციის ცენტრი; ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი; სამოქალაქო 

განვითარების სააგენტო). მიგრაციაზე და იმიგრანტების უფლებრივ საკითხებზე ასევე მუშაობენ 

ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი; საქართველოს დემოკრატიის ინიციატივა 

(; საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და ადამიანის ჰარმონიული განვითარების 

ხელშემწყობი საზოგადოება უფლებები საქართველო, ინტელექტი ბათუმი,  აფხაზინტერკონტი 

ქუთაისი თანადგომა და მწვანე კავკასია. სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივებთან 

დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ მწირი და საგრძნობლად შეზღუდულია საქართველოში 

მიგრაციასთან დაკავშირებული გამოწვევების წინააღმდეგ მიმართული პროექტებისთვის 

დონორებისგან ფინანსური რესურსის მოძიების შესაძლებლობები. დონორი ორგანიზაციის 

უდიდესი უმრავლესობისთვის ეს საკითხები ნაკლებად პრიორიტეტულია და შესაბამისად ვერ 

ხერხდება უცხოელთა საჭიროებების და პრობლემების სიღრმისეული კვლევა, შესაბამისად ვერ 

ხერხდება ანალიტიკური მასალის შექმნა, ანალიზი და იდენტიფიცირებული საჭიროებების 

მოგვარებაზე მუშაობა. ხშირ შემთხვევებში მიგრაციასთან დაკავშირებული პროექტების 

განხორციელება დონორებზე არის დამოკიდებული (donor driven) და გარკვეუწილად 

ფრაგმენტულია. გამოსაყოფია მიგრაციის ცენტრის საქმიანობა, რომელიც უკავშირდება 

იმიგრანტების ცნობიერების ამაღლებას მათ უფლებებზე და მოვალეობებზე; ასევე ადგილობრივ 

თვითმმართველობის ორგანოებთან იმიგრანტების ინტეგრაციის თემატიკაზე რეგულარული 

შეხვედრები და მედიის წარმომადგენლების შესაძლებლობების ზრდა, რათა უზრუნველყოფილ 

იქნას იმიგრანტთა თემატიკისა და პრობლემების გაშუქება.   

ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევები დიდწილად კონცენტრირდება დისკრიმინაციის 

საკითხებზე და იმიგრანტების უფლებრივ მდგომარეობაზე. განსაკუთრებული ფოკუსი კეთდება 

სიძულვილით ჩადენილი დანაშაულის კვლევაზე, სხვადასხვა ნიშნით დისკრიმინაციაზე და 

სტუდენტების ბინადრობის უფლებაზე (ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი 

და საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის კვლევები). მეორეს მხრივ, შეიძლება ითქვას, 

რომ ვიზა-ლიბერალიზაციის პროცესმა (იგულისხმება პერიოდი 2012 წელს ევროკავშირ-

საქართველოს შორის სავიზო დიალოგის დაწყებიდან ევროკავშირის მიერ საქართველოს 

მოქალაქეებისთვის მოკლევადიანი უვიზო მიმოსვლის ამოქმედებაზე გადაწყვეტილების 

მიღებამდე 2017 წელს), გაზარდა სამოქალაქო ორგანიზაციების ინტერესი მიგრაციის 

საკითხებზე, თუმცა ეს დიდწილად შეეხებოდა მხოლოდ უვიზო მიმოსვლას და ვიზა-



 

 

ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ აქტივობებს44. ამასთან, სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კვლევის ინტერესს წარმოადენს შრომითი ემიგრაციის 

საკითხები და ამ კუთხით გამოსაყოფია ანალიტიკური დოკუმენტები, რომელიც შეეხება 

ევროკავშირის „პარტნიორობა მობილობისთვის“ ინიციატივასა და ცირკულარული მიგრაციის 

პოტენციალისა და სქემების შესწავლას45. 

2.4. დასაქმება და სამეწარმეო საქმიანობა  

საქართველოს შრომის კოდექსი46 და საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“47 არ 

ითვალისწინებენ რაიმე სახის სანებართვო ხასიათის შეზღუდვას უცხოელების დასაქმებასთან ან 

მათ მიერ სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტების დაფუძნებასთან დაკავშირებით. „შრომითი 

მიგრაციის შესახებ“ კანონი კი განმარტავს „შრომითი იმიგრანტის“ ტერმინს და მთავრობას 

ავალდებულებს შრომის ბაზრის კვლევის საფუძველზე შრომითი იმიგრაციის პოლიტიკის 

განხორციელების შესაძლებლობის შეფასების მიზნით დაამტკიცოს შესაბამისი კანონქვემდებარე 

აქტი. სწორედ ამ მუხლის საფუძველზე შემუშავდა და საქართველოს მთავრობის N417 

დადგენილებით დამტკიცდა „შრომითი იმიგრანტის (საქართველოში მუდმივი ბინადრობის 

ნებართვის არმქონე უცხოელის) ადგილობრივ დამსაქმებელთან შრომითი მოწყობისა და 

ანაზღაურებადი შრომითი საქმიანობის განხორციელების წესი“.48  

აღნიშნული წესის მიხედვით დადგენილი მთავარი მოთხოვნა საქართველოში კანონიერად 

მყოფი იმიგრანტის დასაქმებასთან დაკავშირებით ადგილობრივი დამსაქმებლის მიერ 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის  სამინისტროს სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო 

სააგენტოსთვის49 ინფორმაციის მიწოდებაა. ამასთან, აღნიშნული მოთხოვნა არ ვრცელდება იმ 

პირების დასაქმებასთან მიმართებაში, რომლებსაც გააჩნიათ: 

• მუდმივი ცხოვრების ნებართვა50; 

• საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა;  

• უვადო ბინადრობის ნებართვა.  

 
44 საქართველოში ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესის ანალიზი: მოლდოვის გამოცდილება და რეკომენდაციები; საქართველოს 

სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტი; 2014 წ. ხელმისაწვდომია https://bit.ly/3azMU6P  
45 2009-2017 წლებში „პარტნიორობა მობილობისთვის“ ინიციატივის ფარგლებში მიგრაციის სფეროში საქართველოს მთავრობის 

მიერ განხორციელებული აქტივობების შეფასების ანგარიში; სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი; 2018 წ. ხელმისაწვდომია 

https://bit.ly/3rtwrrT  

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ცირკულარული მიგრაციის სქემების განვითარების შესაძლებლობა; საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიის ინსტიტუტი; 2013 წ. ხელმისაწვომია 

https://bit.ly/3oR4p7G  
46 მიღებულია 2010 წლის 17 დეკემბერს (ბოლო ცვლილება შეტანილია 2020 წლის 29 სექტემბერს), საქართველოს საკანონმდებლო 

მაცნე, 27/12/2010. 
47 მიღებულია 1994 წლის 28 ოქტომბერს (ბოლო ცვლილება შეტანილია 2020 წლის 29 სექტემბერს), საქართველოს პარლამენტის 

უწყებები, 21-22,  28/10/1994. 
48 მიღებულია 2015 წლის 7 აგვისტოს (ბოლო ცვლილება შეტანილია 2019 წლის 30 ივლისს), საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 

14/08/2015. 
49 საქართველოს მთავრობის N417 დადგენილება დასაქმების ხელშეწყობის  სახელმწიფო სააგენტოს ნაცვლად ახსენებს სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს, რაც იმით არის განპირობებული, რომ მას შემდეგ რაც დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 

შეიქმნა და გადაიბარა სოციალური მომსახურების სააგენტოს შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებით არსებული 

ფუნქციები და უფლებამოსილებები, აღნიშნულ დადგენილებაში შესაბამისი ცვლილება ჯერჯერობით არ შესულა. 
50 რაც, პრინციპში, თავისთავად გამომდინარეობს „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში მოცემულ „შრომითი 

იმიგრანტის“ ცნებისა და თვით მთავრობის დადგენილების რეგულირების სუბიექტთა წრიდან. 

https://bit.ly/3azMU6P
https://bit.ly/3rtwrrT
https://bit.ly/3oR4p7G


 

 

აღნიშნულ ნორმასთან დაკავშირებით აუციელებლია აღინიშნოს, რომ სერიოზულად დგას მისი 

აღსრულების გამოწვევა იმდენად, რამდენადაც დამსაქმებლების დიდი ნაწილის მიერ ის 

სრულად იგნორირებულია51. საქართველოს კანონმდებლობა არ იცნობს სამუშაო ნებართვებს და 

შესაბამისად საქართველოში მუშაობის მიზნით შემოსვლის და შრომითი საქმიანობის 

განხორციელებისათვის უცხოელი მოქალაქეები არ საჭიროებენ სპეციალური სამუშაო 

ნებართვის აღებას. მათი შრომითი ურთიერთობები არ არის სპეციალური ფორმით 

დარეგულირებული და ექვემდებარება იმ ზოგად სამართლებრივ ჩარჩოს, რომელიც მოქმედებს 

საქართველოს მოქალაქეებისათვის. კერძოდ, საქართველოს შრომის კოდექსის მე-2 მუხლის 

მიხედვით, „შრომითი ურთიერთობა არის შრომის ორგანიზაციული მოწესრიგების პირობებში 

დასაქმებულის მიერ დამსაქმებლისათვის სამუშაოს შესრულება ანაზღაურების სანაცვლოდ და 

წარმოიშობა მხარეთა თანასწორუფლებიანობის საფუძველზე ნების თავისუფალი გამოვლენის 

შედეგად მიღწეული შეთანხმებით“. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონიც არ განასხვავებს 

საქართველოს მოქალაქეებსა და უცხოელებს უფლებრივი თვალსაზრისით. ამასთან, 

დამსაქმებლის მიერ სააგენტოსთვის ინფორმაციის მიუწოდებლობისთვის, კანონმდებლობა არ 

ითვალისწინებს რაიმე სანქციას, რაც სამართლებრივი თვალსაზრისით, ხარვეზია. 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ 2020 წელს 

ჩატარებული კვლევის მიხედვით, საქართველოში მომუშავე საწარმოთა 8%-ს (რაც 3,989 

საწარმოს შეადგენს) უცხო ქვეყნის მოქალაქე ჰყავს დასაქმებული. ეს მონაცემი კი ჯამში 41,359 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეს შეადგენს და მთლიანი დასაქმების 5%-ია. ნიშანდობლივია, რომ 

დასაქმებულ უცხოელთა რაოდენობა 2019 წელს, 2018 წელთან შედარებით, 12%-ით არის 

შემცირებული. უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ძირითადი ნაწილი დასაქმებულია ქ. თბილისსა და 

აჭარის რეგიონში - შესაბამისად 19% და 76%. უცხო ქვეყნის მოქალაქეები დასაქმებულები არიან 

მსხვილ (დასაქმებულთა 38%) ან მცირე ზომის (დასაქმებულთა 58%) საწარმოებში52. უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეების დასაქმება, 63%-ის შემთხვევაში განპირობებულია იმით, რომ საწარმოს 

ჰყავს უცხოელი დამფუძნებელი/მენეჯმენტი; 21%-ის შემთხვევაში - საწარმო წარმოადგენს უცხო 

ქვეყნის საწარმოს ფილიალს ან წარმომადგენლობას საქართველოში; 7%-ის შემთხვევაში 

უცხოელთა დასაქმების მიზეზს წარმოადგენს ის, რომ შრომის ბაზარზე არ არის შესაბამისი 

კვალიფიკაციისა და უნარ-ჩვევების კადრები. აღნიშნული ადასტურებს იმას, რომ ხშირად 

პირდაპირი კავშირია უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ საქართველოში დარეგისტრირებულ 

ბიზნეს სუბიექტებისა და გაცემულ შრომითი ბინადრობის ნებართვებს შორის (მაგ.: ირანის 

მოქალაქეებზე გაცემული შრომითი ბინადრობის ნებართვების რაოდენობა და მათ მიერ 

საქართველოში დარეგისტრირებული საწარმოები). აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის 

მდგომარეობით, საქართველოში დასაქმებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა 38% მსხვილ 

საწარმოში მუშაობს, 4% საშუალო საწარმოში, დარჩენილი 58% კი მცირე საწარმოშია 

დასაქმებული.  

          

 

 
51 ავტორის 2020 წლის 20 ნოემბრის ინტერვიუ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამინისტროს სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს 

წარმომადგენელთან.   
52 „უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა“ 2020; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 

ხელმისაწვდომია https://bit.ly/36x1E5o  

https://bit.ly/36x1E5o


 

 

დიაგრამა #11 

 

წყარო: „უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა“ 2020; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო. 

აღნიშნული კვლევის თანახმად, დასაქმებული უცხოელების ძირითადი ნაწილი ქვეყნის 

ეკონომიკის შემდეგ ოთხ სექტორშია ჩართული: 1. ტრანსპორტირება და დასაწყობება; 2. 

დამამუშავებელი მრეწველობა; 3. მშენებლობა; 4. სასტუმროები და რესტორნები. COVID-19 

პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური ზარალის პირობებში, რაც გამორჩეულად შეეხო 

სასტუმროებისა და მშენებლობის სფეროს, დაზარალდნენ საქართველოში დასაქმებული 

შრომითი იმიგრანტებიც, რომელთა რაოდენობაც ჯამში 5,000 ადამიანს აჭარბებს და 

დასაქმებული იმიგრანტების 14 პროცენტია.  

დიაგრამა # 12 

 

წყარო: „უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა“ 2020; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო . 

მსხვილი 
38%

საშუალო 
4%

მცირე 
58%

საქართველოში დასაქმებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეების 
გადანაწილება საწარმოთა ზომების მიხედვით, 2020 

ტრანსპორტირება 
და დასაწყობება 

39%

დამამუშავებელი 
მრეწველობა 

34%

მშენებლობა 
7%

სასტუმროები &
რესტორნები

7%

სხვა 
13%

დასაქმებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეების გადანაწილება  
ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით , 2020 



 

 

 

საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დასაქმების კუთხით უაღრესად საინტერესოა ის 

მონაცემები, რაც უკავშირდება ზემოთ აღნიშნული ქვეყნების მოქალაქეების მიერ ქვეყანაში 

საწარმოო სუბიექტების რეგისტრაციას. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს წინა წელთან შედარებით 

ჩინეთის, ირანის, ინდოეთის, უკრაინის, რუსეთისა და აზერბაიჯანის მოქალაქეების მიერ 

დარეგისტირებული საწარმო სუბიექტები (მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

საწარმოები) კლებადი ტენდენციით ხასიათდება. განსაკუთრებით თვალშისაცემია ირანის 

მოქალაქეების მიერ საქართველოში დარეგისტრირებული საწარმო სუბიექტების კლება, 

რომელიც 2018 წელს რეგისტრირებული 4,886 სუბიექტიდან 2019 წელს 905 საწარმოო 

სუბიექტამდე შემცირდა. ამრიგად, გარკვეულწილად, საქართველო მიმზიდველი 

დანიშნულების ადგილი იყო, უცხოელებისთვის, განსაკუთრებით მეზობელი ქვეყნების 

მოქალაქეებისთვის, ხელსაყრელი კანონმდებლობისა და ბიზნესის დასაწყებად მინიმალური 

ბარიერების არსებობის გამო. ამას ადასტურებს ქვემოთ წარმოდგენილ ცხრილებში მოცემული 

მონაცემები. 

 

ცხრილი #19. უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ საქართველოში რეგისტირებული შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საწარმოების რაოდენობა წლებისა და მოქალაქეობის მიხედვით, 2014-2020 

 

მოქალაქეობა 

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  ჯამი  

ირანი  485  407 1,352 3,305 4,986  905 247  11,687 

თურქეთი 743  886 1,126 1,347 1,222 1,108 436 6,868  

რუსეთი 344 360 431 589 1,049 791 288 3,852 

უკრაინა  299 380 364 348 532 492 152 2,567 

ინდოეთი 89  286 692 670 414 321 89  2,561 

აზერბაიჯანი  203 277 340 436 481 389 134 2,260 

ჩინეთი 85 100 100 144 154 194  43 820 

სხვა  1,566 1,593 2,265 3,042 3,064 2,824 1,102 15,456  

სულ  3,814  4,289 6,670 9,881 11,902 7,024 2,491 46,071 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო.  

2014-2020 წლებში საქართველოში ყველაზე მეტი შპს ირანის მოქალაქეებმა53 დაარეგისტრირეს, 

მეორე და მესამე ადგილზე კი შესაბამისად თურქეთისა და რუსეთის მოქალაქეები არიან. 

აღსანიშნავია, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ დარეგისტრირებული საწარმოო 

 
53 მოცემულია მხოლოდ ის შპს, რომელიც დაფუძნებულია კონკრეტული ქვეყნის მოქალაქეების მიერ და 

არა შერეული შემადგენლობით მაგ: საქ. მოქალაქე და უცხო ქვეყნის მოქალაქე.  



 

 

სუბიექტების 83% ქ. თბილისზე, აჭარასა და იმერეთზე მოდის.  უცხო ქვეყნის მოქალაქეების 

მიერ ყველაზე ცოტა საწარმო სუბიექტების რეგისტრაცია კი გურიასა და რაჭაში ფიქსირდება. 

აჭარასთან და ქ. თბილისთან ერთად იმერეთში საწარმოო სუბიექტების მაღალი რაოდენობა 

განპირობებულია ქ. ქუთაისში მოქმედი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონებით, რაც ზრდის 

ინვესტორების მხრიდან რეგიონის მიმზიდველობას.   

დიაგრამა # 13 

 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო.  

ანალიზის კუთხით მნიშნვნელოვანია აღინიშნის, რომ ქ. თბილისში რეგისტირებული საწარმოო 

სუბიექტების სარეკორდო რაოდენობა 25% ირანის მოქალაქეებზე მოდის, მეორე ადგილზე კი 

რუსეთის მოქალაქეები არიან. აჭარაში აღრიცხული საწარმოო სუბიექტების 50%-ზე მეტი 

თურქეთის მოქალაქეების მიერ არის დარეგისტრირებული, მეორე ადგილზე საწარმოო 

სუბიექტების რეგისტრაციის კუთხით ქ. თბილისის მსგავსად აქაც რუსეთის მოქალაქეები არიან. 

რაც შეეხება იმერეთის რეგიონს - აქ ყველაზე მეტი საწარმოო სუბიექტი ასევე ირანის 

მოქალაქეების მიერ არის  დარეგისტრირებული, აღნიშნული მაჩვენებლით მეორე ადგილზე 

ინდოეთის მოქალაქეები არიან.      

 

დიაგრამა # 14 

თბილისი 
63%

აჭარა
13%

იმერეთი
6%

სამცხე
5%

ქვემო ქართ.
4%

კახეთი 
4% სამეგრ.-ზ.სვან. 

2%

შიდა ქართლი 
1%

მცხეთა-
მთ. 
1%

გურია 
1%

რაჭა-
ლეჩხუმი& 

ქ. სვან.
0%

უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ 2014-20 წლებში 
რეგისტრირებული საწარმოო სუბიექტების გადანაწილება 

საქართველოს რეგიონების მიხედვით 



 

 

 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო.  

 

დიაგრამა # 15 

 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო.  

 

დიაგრამა # 16 

სხვა 
39%

თურქეთი
7%

ირანი
27%

უკრაინა 
6%

ინდოეთი
5%

რუსეთი
9%

აზერ.
5%

ჩინეთი
2%

2014-20 წწ. თბილისში რეგისტრირებული საწარმოო სუბიექტების 
გადანაწილება მოქალაქეობის მიხედვით 

სხვა 
19%

თურქეთი
64%

ირანი
7% უკრაინა

10%

2014-20 წწ. აჭარაში რეგისტრირებული საწარმოო 
სუბიექტების გადანაწილება მოქალაქეობის მიხედვით 



 

 

 

წყარო: საქართველოს იუსტიიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო.  

რაც შეეხება სახელმწიფოს მხრიდან სამუშაოს მოძებნაში, ასევე პროფესიულ განვითარებაში და 

გადამზადებაში აქტიური დახმარების აღმოჩენას, ამ მხრივ მდგომარეობა არაერთგვაროვანია.  

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადების, პროფესიული გადამზადებისა და 

კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის54 სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ 16 წლიდან 

შრომითი ქმედუნარიანობის მქონე საქართველოს მოქალაქეები (გარდა 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით ჩარიცხული მოსწავლეებისა), საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე 

პირები და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები, რომლებიც 

რეგისტრირებულნი არიან სამუშაოს მაძიებლებად შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო 

სისტემა – www.worknet.gov.ge-ზე და თანახმა არიან, გაიარონ პროფესიული მომზადება, 

პროფესიული გადამზადება ან/და სტაჟირება. შესაბამისად, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები 

აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში  მონაწილეობას ვერ მიიღებენ. 

სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო, რომელიც საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 

№01-110/ნ ბრძანების55 საფუძველზე შეიქმნა და 2020 წლის 1 იანვრიდან სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებით არსებულ 

ფუნქციებსა და უფლებამოსილებებს ასრულებს, აგრძელებს არსებული დასაქმების 

 
54 დამტკიცებულია „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადების, პროფესიული გადამზადებისა და კვალიფიკაციის მაღლების 

სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 ივლისის N449 დადგენილებით (შეტანილია 

ცვლილება 2020 წლის 24 სექტემბერს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 21/07/2020). 
55 „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2019 

წლის 31 ოქტომბრის №01-110/ნ ბრძანება (შეტანილია ცვლილება 2019 წლის 19 ნოემბერს), საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 

31/10/2019. 
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ხელშეწყობის პროგრამებისა და სერვისების განხორციელებას. „დასაქმების ხელშეწყობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონი56 დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს 

ფუნქციონირების ახალ საფუძვლად გვევლინება57. „დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მიხედვით, პირი სამუშაოს მაძიებლად ვერ დარეგისტრირდება და 

შესაბამისად, ვერ იქნება დასაქმების ხელშემწყობი ღონისძიებების ბენეფიციარი, თუკი ის არ 

არის საქართველოს მოქალაქე (19-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი).  

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ზრდასრული 

მოსახლეობის პროფესიული უნარების განვითარების მიზნით, პროფესიული სწავლების 

გრძელვადიან და მოკლევადიან პროგრამებს ახორციელებს და ამ პროგრამებზე ჩარიცხვის წესი 

და პირობები58 არ აკეთებს არანაირ მითითებას მოქალაქეობრივი ნიშნით ან საქართველოში 

ყოფნის რაიმე სტატუსით შეზღუდვის შესახებ.  

2014 წლიდან საქართველოს მთავრობის #365-ე დადგენილებით ხორციელდება სახელმწიფო 

პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“. აღნიშნული პროგრამის მიზანს წარმოადგენს 

საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმე სუბიექტების მხარდაჭერა, ახალი 

საწარმოების შექმნის ხელშეწყობა და კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისა და 

საექსპერტო პოტენციალის ზრდა ფინანსებზე, უძრავ ქონებასა და ტექნიკურ დახმარებაზე 

ხელმისაწვდომობის საშუალებით59. პროგრამაზე წვდომა აქვთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ 

საქართველოში დარეგისტრირებულ საწარმოებს, მაგრამ პროგრამის მიერ არ ხდება 

ბენეფიციარების მენეჯმენტში შემავალი პირების ანალიზი მოქალაქეობის მიხედვით.   

2.5. განათლება 

საქართველოს განათლების სისტემა მოიცავს შემდეგ საფეხურებს: 

• ადრეული და სკოლამდელი აღზრდა და განათლება; 

• ზოგადი განათლება (მოიცავს დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურებს); 

• პროფესიული განათლება; 

• უმაღლესი განათლება (მოიცავს ბაკალაბრიატს, მაგისტრატურას, დოქტორანტურას). 

საქართველოს კანონი „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“60 

აწესრიგებს დაბადებიდან 2 წლამდე (ადრეული) ასაკის ბავშვისთვის და მისი 

მშობლისთვის/კანონიერი წარმომადგენლისთვის მიწოდებული მომსახურებისა და 2 წლის 

ასაკიდან ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის პირველ კლასში შესვლამდე ბავშვის 

 
56 მიღებულია 2020 წლის 14 ივლისს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 21/07/2020. 
57 „დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 57-ე მუხლის მიხედვით, ამ კანონის საფუძველზე დაფუძნებული 

დასაქმების ხელშემწყობი სახელმწიფო სააგენტო განისაზღვრება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − დასაქმების 

ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2019 წლის 31 ოქტომბრის №01-110/ნ ბრძანებით 

გათვალისწინებული იმავე დასახელების სააგენტოს უფლებამონაცვლედ. 
58 დამტკიცებულია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის N71/ნ 

ბრძანებით (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 11/04/2019). 
59 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის დადგენილება # 365. იხ https://bit.ly/36BFA9L (ნანახია: 
60 მიღებულია 2016 წლის 8 ივნისს (ბოლო ცვლილება შეტანილია 2020 წლის 21 მაისს), საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 

24/06/2020. 

https://bit.ly/36BFA9L


 

 

ყოველმხრივი განვითარების უზრუნველსაყოფად მისთვის მიწოდებული სააღმზრდელო და 

საგანმანათლებლო მომსახურების სამართლებრივ საფუძვლებს. აღნიშნული კანონი ტერმინს 

„ბავშვი“, კანონის მიზნებისთვის, განმარტავს, როგორც საქართველოს მოქალაქეს, უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეს, საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირს დაბადებიდან 

„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ზოგადი 

განათლების დაწყებითი საფეხურის პირველ კლასში სწავლის დაწყებამდე (მე-3 მუხლის „კ“ 

ქვეპუნქტი). შესაბამისად, იგი ვრცელდება პირებზე მათი მოქალაქეობის მიუხედავად. 

ზემოაღნიშნული მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებები შეიძლება დაფუძნდეს კერძო 

სამართლის სამეწარმეო (კომერციული) იურიდიული პირის ან არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმით. ამასთან, 

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო (სახელმწიფო) დაწესებულების იურიდიული 

ფორმა მხოლოდ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი შეიძლება იყოს (მე-13 

მუხლი). სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულება უზრუნველყოფს 

ბავშვთა უფასო აღზრდას და განათლებას (მე-4 მუხლის პირველი პუნქტი). 

ზოგადად, „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 33-ე მუხლის მიხედვით, საქართველოში მცხოვრებ უცხოელს 

აქვს განათლების მიღების უფლება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

საქართველოს კონსტიტუციის 27-ე მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, ზოგადი განათლების 

მიღებას სრულად აფინანსებს სახელმწიფო. ამასთან, „ზოგადი განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის61 22-ე მუხლის მე-7 პუნქტის მიხედვით, სახელმწიფოს მიერ ზოგადი 

განათლების სრულად დაფინანსება ეხება როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ასევე უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეებსა (მათ შორის, უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მქონე სხვა 

სახელმწიფოს მოქალაქეზე62) და მოქალაქეობის არმქონე პირებს.  

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 2014 წლამდე არსებული რედაქცია 

ითვალისწინებდა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირების ზოგადი 

განათლების დაფინანსებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მათი ზოგადი განათლების მიღების 

უფლება ხორციელდებოდა საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებისა და შეთანხმებების 

ან ნაცვალგების პრინციპის საფუძველზე. 

აღნიშნული ნორმა შეიცვალა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების 

საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც იგი ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს კონსტიტუციის 35-ე 

მუხლით განმტკიცებულ განათლების უფლებას და არაკონსტიტუციურია იმდენად, 

 
61 მიღებულია 2005 წლის 8 აპრილს (ბოლო ცვლილება შეტანილია 2020 წლის 15 ივლისს), საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 

04/05/2005. 
62 „უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 

უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულედ მიიჩნევა საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ხანგრძლივად ცხოვრობს სხვა სახელმწიფოში, 

ან სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს საქართველოდან წარმომავლობა ან/და რომლის მშობლიური ენა მიეკუთვნება 

ქართველურ- კავკასიურ ენებს. მოცემულ კონტექსტში საქართველოდან წარმომავლობად ჩაითვლება პირის ან მისი წინაპრის 

კუთვნილება საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები რომელიმე ეთნიკური ჯგუფისადმი და მის მიერ საქართველოს აღიარება 

თავის წარმომავლობის ქვეყნად. აღნიშნული კანონი მიღებულია 2011 წლის 24 ნოემბერს (ბოლო ცვლილება შეტანილია 2018 წლის 

27 ივნისს), საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 08/12/2011. 



 

 

რამდენადაც იგი არაპროპორციულად ზღუდავდა საქართველოში მცხოვრები უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეთა ზოგადი განათლების ძირითად უფლებას.63 

„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-7 პუნქტში, 2015 წლის 19 

თებერვალს შეტანილი ცვლილებები ითვალისწინებს საკონსტიტუტიო სასამართლოს პოზიციას 

და ზოგადი განათლების სახელმწიფოს მიერ დაფინანსების ვალდებულების ბენეფიციართა 

წრეს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზეც აფართოვებს. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს 

კანონმდებლობა არ განმარტავს, თუ რას ნიშნავს „საქართველოში ცხოვრება“ საკონსტიტუციო 

სასამართლოს მიერ განხილულ „საქართველოში მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქის“ 

კონტექსტში. იგულისხმება მხოლოდ მუდმივი ცხოვრების ნებართვის მქონე პირები, 

ნებისმიერი სახის ბინადრობის ნებართვის მქონე პირები თუ ნებისმიერი პირი, რომელიც 

საქართველოში იმყოფება. ამ საკითხის რელევანტობას განაპირობებს ასევე ის გარემოება, რომ, 

კანონმდებლობის მიხედვით, 95 ქვეყნის მოქალაქეებს შეუძლიათ საქართველოში უვიზოდ 

შემოსვლა და საქართველოში სრული 1 წლის განმავლობაში ყოფნა.64 შესაბამისად, არსებობს 

იმის ლეგალური შესაძლებლობა, რომ ამ გზის გამოყენებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეები 

საქართველოში იმყოფებოდნენ წლების მანძილზე, ისე რომ მათთვის არ არსებობდეს 

ბინადრობის ნებართვის მიღების აუცილებლობა. საქართველოში ყოფნის ხანგრძლივობის 

გაგრძელება შესაძლებელია წელიწადში ერთხელ ქვეყნის ტერიტორიის დატოვების გზით. 

„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-7 პუნქტით, ზოგადი 

განათლების სახელმწიფო დაფინანსების ბენეფიციართა წრეში ყველა უცხოელის 

გათვალისწინება, ერთი მხრივ, ხსნის დღის წესრიგიდან საქართველოში მცხოვრები უცხო 

ქვეყნის მოქალაქის შინაარსის განსაზღვრას, მეორე მხრივ კი, ხანგრძლივი ვადით 

საქართველოში მყოფი უცხოელების მიერ ბინადრობის ნებართვის მიღების სტიმულირების ამ 

ფორმაზე უარის თქმის საფუძველს წარმოადგენს. 

რაც შეეხება უმაღლეს განათლებას, იგი ნაწილობრივ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ 

სახელმწიფო სასწავლო გრანტების გაცემის სისტემის საშუალებით. „უმაღლესი განათლების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის65 მე-80 და 801 მუხლების მიხედვით, სახელმწიფო სასწავლო 

გრანტის მიღების უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ჩაირიცხა უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ხოლო 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, მათ შორის, უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მქონე 
უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემა შესაძლებელია სახელმწიფო 
სასწავლო გრანტების დაფინანსების წლიური მოცულობის არაუმეტეს 2%-ის ფარგლებში, 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ განსაზღვრული სახელმწიფო 

პროგრამით. 

მაგალითად, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 

99/ნ ბრძანებით66 დამტკიცებული 2020-2021 სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე 

 
63 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 12 სექტემბრის №2/3/540 გადაწყვეტილება საქმეზე „რუსეთის 

მოქალაქეები - ოგანეს დარბინიანი, რუდოლფ დარბინიანი, სუსანნა ჟამკოციანი და სომხეთის მოქალაქეები - მილენა ბარსეღიანი და 

ლენა ბარსეღიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ”. 
64 დეტალურად იხ. ქვემოთ, საქართველოში ყოფნის საფუძვლების განხილვის ნაწილში. 
65 მიღებულია 2004 წლის 21 დეკემბერს (ბოლო ცვლილება შეტანილია 2020 წლის 15 ივლისს), საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 

2, 10/01/2005. 
66 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 11 სექტემბრის 99/ნ ბრძანება „2020-2021 

სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“. 



 

 

სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამის მიხედვით, 2020-2021 

სასწავლო წელს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო 

გრანტით დაფინანსების წლიური მოცულობა შეადგენს 240,000 ლარს. 

აღსანიშნავია, რომ აბიტურიენტების ხელშეწყობისა და სტუდენტების მობილობის მიზნით, 

შესაძლებელია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების გავლის გარეშე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და მოქალაქეობის არმქონე 

პირებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი განათლება ან მისი 

ეკვივალენტური განათლება და ასევე უცხო ქვეყნის იმ მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ 

და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის 

შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში („ზოგადი განათლების 

შესახებ“ საქართველოს  კანონის 52-ე მუხლის მესამე პუნქტი).   

უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება, ბუნებრივია, მიგრანტების ინტეგრაციის 

მნიშვნელოვან ხელშემწყობ ფაქტორს წარმოადგენს. განათლების აღიარებას ახორციელებს სსიპ - 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი „საქართველოში გაცემული 

საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში მიღებული 

განათლების აღიარების წესის“67 შესაბამისად. აღიარების პროცესი მოიცავს უცხოეთში 

მიღებული სრული ზოგადი განათლების ან სწავლის პერიოდში მიღებული ზოგადი 

განათლების, პროფესიული განათლების, აკადემიური კვალიფიკაციის ან სწავლის პერიოდში 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული განათლების აღიარებას. 

რაც შეეხება ენის მიხედვით განათლების მიღების შესაძლებლობებს, ადრეული აღზრდისა და 

განათლების მომსახურების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების 

მიმწოდებელ დაწესებულებაში სწავლების ენა არის ქართული.68 თუმცა დაწესებულება 

უფლებამოსილია ენობრივი უმცირესობების წარმომადგენელ ბავშვებს, ენობრივი საჭიროებების 

გათვალისწინებით, შესთავაზოს სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტის შესაბამისი 

პროგრამები და რესურსები როგორც სახელმწიფო, ისე მათ მშობლიურ ენაზე. იგი ასევე 

უფლებამოსილია ზოგადად ბავშვებს მიაწოდოს სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო 

მომსახურება მათ მშობლიურ ან/და არასახელმწიფო ენაზე სახელმწიფო საგანმანათლებლო 

სტანდარტების შესაბამისად („ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-5 მუხლი). 

„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის მიხედვით, 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლების ენა არის ქართული.69 ამასთან, 

საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებისთვისაც ქართული ენა მშობლიური არ არის, უფლება 

 
67 დამტკიცებულია საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის 98/ნ ბრძანებით „საქართველოში 

გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების 

წესისა და საფასურების დამტკიცების შესახებ“. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 126, 01/10/2010. 
68 აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში − აგრეთვე აფხაზური. 
69 აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში – ქართული ან აფხაზური. 



 

 

აქვთ მიიღონ სრული ზოგადი განათლება მათ მშობლიურ ენაზე. ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში სწავლება შესაძლებელია განხორციელდეს უცხოურ ენაზე საქართველოს 

საერთაშორისო შეთანხმებებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ან იმ საზღვარგარეთ 

აღიარებული ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ფარგლებში, რომლის 

აღიარებისთვისაც განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს უცხო ქვეყნის 

უფლებამოსილ ინსტიტუტთან გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება. ამასთან, ამ 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაშიც სავალდებულოა სახელმწიფო ენის სწავლება. 

რაც შეეხება უმაღლეს განათლებას, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-

4 მუხლის მიხედვით, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლების ენა არის 

ქართული.70 თუმცა სხვა ენაზე სწავლება დაშვებულია, თუ ეს გათვალისწინებულია 
საერთაშორისო ხელშეკრულებით ან შეთანხმებულია საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროსთან. 

2017 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით, საქართველოში უმაღლესი განათლების მიღების 

სურვილი უცხოელი სტუდენტების შემთხვევაში განპირობებულია ქვეყანაში არსებული 

უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტებით, ხელმისაწვდომი სწავლის საფასურით, კვალიფიციური 

აკადემიური პერსონალითა და ინგლისურენოვანი სასწავლო პროგრამების 

ხელმისაწვდომობით71. ქვეყანაში უცხოელი სტუდენტების მოზიდვა სახელმწიფო პოლიტიკის 

დონეზე არის აყვანილი და ამ მიზნით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს პატრონაჟით შექმნილია და ფუნქციონირებს ვებგვერდი - www.studyinGeorgia.ge. 

აღნიშნული ვებგვერდი განკუთვნილია საქართველოში სწავლის მსურველი უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებისათვის და დაინტერესებულ პირებს აწვდის ინფორმაციას ქვეყანაში არსებული 

უცხოენოვანი სასწავლო პროგრამების, ქვეყანაში ცხოვრების, სწავლის დაფინანსებისა და 

აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლების შესახებ.  

როგორც აღინიშნა, საქართველო იზიდავს უცხოელ სტუდენტთა დიდ რაოდენობას. ეს აისახა 

საუნივერსიტეტო პროგრამებზე და ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, იმატებს 

ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამების რაოდენობა. ამჟამად საქართველოში არის 

ბაკალავრიატის 70 - ინგლისურენოვანი პროგრამა; მაგისტრატურის 43 - ინგლისურენოვანი 

პროგრამა; 29 - ერთსაფეხურიანი სამედიცინო ინგლისურენოვანი პროგრამა; 1 - მასწავლებლის 

მომზადების ინგლისურენოვანი პროგრამა; დოქტორანტურის 11 - ინგლისურენოვანი პროგრამა. 

ჯამში საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში 153 ინგლისურენოვანი პროგრამა 

ფუნქციონირებს.72 

აღსანიშნავია, რომ დოქტორანტურისა და მაგისტრატურის ინგლისურენოვანი პროგრამები 

მხოლოდ ქ. თბილისში მდებარე უმაღლეს სასწავლებლებშია ხელმისაწვდომი (ერთადერთ 

გამონაკლისს ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი წარმოადგენს, 

რომელიც უცხოელ სტუდენტებს უმაღლეს განათლებაში ლიდერობისა და მენეჯმენტის 

ინგლისურენოვან კურსს სთავაზობს). რაც შეეხება ბაკალავრიატის ინგლისურენოვან კურსებს, 

მათი უდიდესი უმრავლესობაც ქ. თბილისის უმაღლეს სასწავლებლებშია ხელმისაწვდომი. 

 
70 აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში – აგრეთვე აფხაზური. 
71 მოკლე ფორმატის მიგრაციის პროფილი „უცხოელი სტუდენტები საქართველოში“. ხელმისაწვდომია https://bit.ly/34hEq1S (ნანახია: 
72 https://emis.ge/Saganmanatleblo_dacesebulebebi_da_programebi/ucxoenovani_programebi/. 

http://www.studyingeorgia.ge/
https://bit.ly/34hEq1S
https://emis.ge/Saganmanatleblo_dacesebulebebi_da_programebi/ucxoenovani_programebi/


 

 

რეგიონებიდან მხოლოდ ქ. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს აქვს ერთი, ქ. 

ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს სამი,  ქ. ბათუმის სასწავლო უნივერსიტეტსა და ქ. 

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიას თითო ინგლისურენოვანი ბაკალავრის პროგრამა. რაც 

შეეხება ერთსაფეხურიან სამედიცინო პროგრამებს, მათი უდიდესი უმრავლესობაც მხოლოდ ქ. 

თბილისში მდებარე უმაღლეს სასწავლებლებშია ხელმისაწვდომი. გამონაკლისია ქ. ბათუმი და 

ქ. ქუთაისი, სადაც შესაბამისად სამი და ორი ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიან სამედიცინო 

პროგრამებია ხელმისაწვდომია. აღნიშნულის გათვალისწინებით ქვემოთ მოცემული 

ანალიზისას მოხდა მხოლოდ ქ. თბილისში, ქ. ქუთაისსა და ქ. ბათუმში ჩარიცხული უცხოელი 

სტუდენტების მონაცემების დამუშავება.  

 

ცხრილი #20: ინგლისურენოვანი სასწავო პროგრამების რაოდენობა საქართველოს 

აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში (სასწავლებლების მდებარეობის 

მიხედვით), 2020 წელი.  

ქალაქი დოქტორანტურა  მაგისტრატურა ბაკალავრიატი ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

მასწავლებელთა 

მომზადება 

თბილისი  11  42 64 24 1 

ბათუმი 0 0 2 3 0 

ქუთაისი 0 1 3 2 0 

გორი  0 0 1 0 0 

ჯამი  11 43 70 29  0 

წყარო: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ უცხოელი სტუდენტების ძირითადი ინტერესი მიმართულია 

სოციალური მეცნიერებების, ბიზნესისა და სამართალის, ასევე ჯანდაცვის ბაკალავრიატისა და 

მაგისტრატურის პროგრამებისკენ. ნაკლები პოპულარულობით სარგებლობს სოფლის 

მეურნეობისა და განათლების სასწავლო პროგრამები. უნდა აღინიშნოს, რომ წლების მიხედვით, 

ერთი მხრივ, სახეზეა  ბაკალავრიატისა და პროფესიულ სასწავლო პროგრამებზე ჩარიცხული 

სტუდენტების რაოდენობის კლება, მეორე მხრივ კი, იზრდება მაგისტრატურის სასწავლო 

პროგამებზე ჩარიცხული უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა.  

ცხრილი #21: უცხოელ სტუდენტთა რიცხოვნობა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში განათლების საფეხურების მიხედვით 

სასწავლო 

წელი  

ბაკალავრიატი  მაგისტრატურა  პროფესიული  ჯამი  

2015-16  3,822 2,805 16  6,643  

2016-17 3,611 4,401 0 8,012 



 

 

2017-18 3,115 6,946 13 10,074  

2018-19 2,681  9,550 3 12,234 

2019-2020 2,943 10,382 2 13,327  

სულ  16,172 34,084  34 50,290 

 წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური https://bit.ly/3oE9tfS  

კვლევის მიმდინარეობისას, უცხოელი სტუდენტების საქართველოში სწავლასა და მოზიდვაზე  

საუბრისას, უცხოელი სტუდენტებისა და საქართველოში აკრედიტებული უმაღლესი 

სასწავლების წარმომადგენლების მიერ ყურადღება გამახვილდა ორ ძირითად მიზეზე: 

პირველი, საზღვრიდან წარმოშობის ქვეყნებში სტუდენტების გაბრუნება და მეორე, 

საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში საქართველოში სასწავლებლად მომავალ პირებზე - D3 

კატეგორიის (რომელიც გაიცემა საქართველოში ავტორიზებულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში ან მის ბაზაზე სასწავლებლად ან კვლევის ჩასატარებლად მომავალ პირებზე) 

ვიზების გაცემაზე ხშირი უარი, რასაც შესაბამისი სტატისტიკაც ადასტურებს73. ვიზაზე უარის 

თქმის ორი ყველაზე გავცელებული მიზეზია: 1. არასრული ან ყალბი მონაცემების წარმოდგენა 

და 2. სახელმწიფო უსაფრთხოება. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით რთული გასაანალიზებელია. 

თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ რამდენიმე შემთხვევაში, მიგრანტებმა შეძლეს, არასამთავრობო 

ორგანიზაციების (მაგალითად, „უფლებები საქართველო“) დახმარებით, აღნიშნული 

გადაწყვეტილების სასამართლოშო გასაჩივრება და მათი საჩივრები დაკმაყოფილდა.    

ამ ორი მიზეზის გარდა, აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ წარმოშობის ქვეყნებში არსებულმა 

რეკრუტირების სააგენტოებმა, რომლებიც ახდენენ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში 

უცხოელი სტუდენტების უმრავლესობის მოზიდვას, ბოლო წლებში გაზარდეს მომსახურების 

საკომისიო თანხა და ხშირ შემთხვევაში ის ერთ მოზიდულ სტუდენტზე 1,000 აშშ დოლარსაც კი 

შეადგენს74.   

სამწუხაროდ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცალკე არ ამუშავებს D3 კატეგორიის 

ვიზის მქონე უცხოელი პირების საქართველოში შემოსვლისა და შემოსვლაზე უარის თქმის 

სტატისტიკას75, თუმცა  ხელმისაწვდომია საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე 

საქართველოში შემოსვლაზე უარის თქმის სტატისტიკა. ამ სტატისტიკის მიხედვით, 

შემოსვლაზე უარი ყველაზე ხშირად იმ ქვეყნის76 მოქალაქეებს შეეხება, რომლიდანაც 

საქართველოში სტუდენტები ჩამოდიან77.  

 
73 ავტორის ინტერვიუები საქართველოს სასწავლებლის წარმომადგენლებთან და უცხოელ სტუდენტებთან. ინტერვიუები ჩატარდა 

2020 წლის ნოემბერ-დეკემბერში.   
74 მოკლე ფორმატის მიგრაციის პროფილი „უცხოელი სტუდენტები საქართველოში“ 2016 წ.. ხელმისაწვდომია https://bit.ly/34hEq1S. 
75 უცხოელ სტუდენტთან სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში; საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევა; 2019 

წლის ივნისი. ხელმისაწვდომია https://bit.ly/2Lwb0H7. 

* წარმოდგენილია მხოლოდ პირველი სამი კვარდლის სტატისტიკა. 2019 წლიდან საქართველოს შინაგან სამინისტროს ვებგვერდზე 

აღარ აქვს განთავსებული 2014-2016 წწ მაჩვენებლები, ხოლო 2019 და 2020 წლების მაჩვენებლები არ არის ჩაშლილი მოქალაქეობის 

მიხედვით; n/a - მონაცემების შეგროვება არ მოხერხდა.  
 
77„ირანის მოქალაქეებს საზღვარზე შეთანხმებით გაუთვალისწინებელ მოთხოვნებს უყენებენ“ - ირანის ისლამური რესპუბლიკის 

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში 17.12.2018 ხელმისაწვდომია https://netgazeti.ge/news/329517/. 

https://bit.ly/3oE9tfS
https://bit.ly/34hEq1S
https://bit.ly/2Lwb0H7
https://netgazeti.ge/news/329517/


 

 

ცხრილი # 22: უარი საქართველოს საზღვრის კვეთაზე მოქალაქეობის მიხედვით78  

მოქალაქეობა 2014 2015 2016 2017 (სამი 

კვარტალი) 

2018 2019 2020  

ინდოეთი 153  306  1,109 914  2,254  4,936  395  

ერაყი 1,569  304 109 99 237  255 23 

ნიგერია  n/a  243 n/a  n/a  140 105  31 

ირანი  1,886  509 162 108 3,224 10,233 975  

თურქეთი  664 2,764 564 573 744 1,455 1,018 

შრი-ლანკა n/a n/a n/a n/a 47 129 9 

ეგვიპტე  n/a n/a n/a n/a 577 374 72  

სხვა  n/a n/a n/a n/a 8,803  8,062  1,774  

ჯამი  8,819 8,188 5,711 4,465 16,026  25,549 7,419  

წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი.  

საქართველოში ჩამოსული სტუდენტების უდიდესი ნაწილი საქართველოს დედაქალაქში და აქ 

აკრედიტირებულ სასწავლო დაწესებულებებში სწავლობს, თუმცა  მცირე რაოდენობით არიან 

ისეთებიც, ვინც  ქ. ბათუმსა და ქ. ქუთაისში არსებულ სასწავლო დაწესებულებებში ირიცხებიან. 

2014-2020 წლებში ქ. თბილისში მდებარე უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაირიცხა 24,771 უცხოელი 

სტუდენტი; ქ. ბათუმში 1004; ხოლო ქ. ქუთაისში 45279.  

ცხრილი #23: ქ. თბილისში, ქ. ბათუმში და ქ. ქუთაისში აკრედიტებული უმაღლეს 

სასწავლებლებში ჩარიცხულ უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტები წლებისა და მოქალაქეობის 

მიხედვით 

მოქალაქეობა 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ჯამი  

ინდოეთი 271 582 1,347 2,669 2,206 1,553 515 9,143 

აზერბაიჯანი  885 1,297 804 848 940 294 171 5,239 

ნიგერია 242 281 123 173 224 281 264 1,588 

ირანი  27 12 44 199 455 253 135 1,125 

ერაყი  603 153 94 97 69 30 23 1,069  

 
78 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის (ხელმისაწვდომია https://info.police.ge/page?id=94 და ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) კვლევის „საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე უცხოელებისთვის ქვეყანაში 

შემოსვლაზე უარის თქმის სტატისტიკის ანალიზი“ (ხელმისაწვდომია https://bit.ly/3igjaj2 ) მონაცემთა კომპილაცია. (ნანახია:      
79 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, სამინისტროს საჯარო სამართლის  იურიდიული პირის განათლების მართვის 

საინფორმაციო სისტემის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია.  

https://info.police.ge/page?id=94
https://bit.ly/3igjaj2


 

 

ეგვიპტე  11 15 39 154 159 231 282 891 

თურქეთი 253 103 87 114 67 62 34 720 

რუსეთი 100 72 104 95 133 131 80  715  

სხვა  249  261 459 1,093 1,090 1,455 1,130 5,737 

სულ  2,641  2,776 3,101 5,442 5,343 4,290 2,634 26,227 

წყარო: საქართველოს განათლებისა და  მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის  იურიდიული პირი 

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა. 

ქ. თბილისში აკრედიტებული უმაღლეს სასწავლებლებზე მოდის ზემოთ აღნიშნულ სამ ქალაქში 

ჩარიცხული სტუდენტების 94%. ქ. თბილისში ჩარიცხულ უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტებს 

შორის 25%-ს ინდოეთის მოქალაქეები წარმოადგენენ; მეორე და მესამე ადგილას კი შესაბამისად 

აზერბაიჯანისა და ნიგერიის მოქალაქე სტუდენტები იკავებენ. ჩარიცხვის ტენდენციებზე 

საუბრისას აღსანიშნავია ეგვიპტის მოქალაქე სტუდენტების რაოდენობის ზრდა, ხოლო კლების 

მიმართულებით - ერაყის, თურქეთისა და აზერბაიჯანის მოქალაქე სტუდენტების  რაოდენობის 

შემცირება. რაოდენობის კუთხით მეტ-ნაკლებად სტაბილურობას ინარჩუნებს რუსეთის 

მოქალაქე სტუდენტების ჩარიცხვის მაჩვენებელი.  

ცხრილი # 24: ქ. თბილისში აკრედიტებული უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხულ უცხო 

ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტები წლებისა და მოქალაქეობის მიხედვით 

მოქალაქეობა 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ჯამი  

ინდოეთი 271  546  1,174  2,283  2,020 1,458  515  8,267  

აზერბაიჯანი  882  1,288 793  828  913  290  148 5142  

ნიგერია 242  269  120  172  219  279  263  1,564 

ირანი 27  12 43 198  454 251 133 1,118 

ერაყი  563  138  90  95  66 30  23 1,005 

ეგვიპტე  11 15  39  149  148  226 275  863 

რუსეთი 97  68  97  87  129  130  74  682  

თურქეთი 219 80  72  102  59  55 27  614  

ჩინეთი  5 5  5  9  6  4  5 39  

სხვა  180  234 432 1,034  1,065  1,422  1,110 5,477 

სულ  2,497  2,655 2,865  4957 5,079  4,145 2,573  24,771  

წყარო: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის  იურიდიული პირი 

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა.  



 

 

უცხოელი სტუდენტების ჩარიცხვის მონაცემებით, ქ. თბილისის შემდეგ მეორე ადგილზე ქ. 

ბათუმში აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლები არიან, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 

ბოლო წლებში აღნიშნულ ქალაქში ფუნქციონირებულ სასწავლებლებში ჩარიცხული უცხოელი 

სტუდენტების რაოდენობა კლებადი ტენდენციით ხასიათდება. 2017 წელი შეიძლება პიკურ 

წლად მივიჩნიოთ, როდესაც ქ. ბათუმის უმაღლეს სასწავლებლებში ჯამში 369 სტუდენტი 

ჩაირიცხა, თუმცა მომდევნო წლებში კლება 80  პროცენტზე მეტს შეადგენს. ქ. თბილისის 

მსგავსად  ქ. ბათუმის უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხულ უცხოელ სტუდენტებს შორის 

ყველაზე მეტია ინდოეთისა და აზერბაიჯანის მოქალაქეები. მესამე ადგილს კი თურქეთის 

მოქალაქე სტუდენტები იკავებენ, რაც შესაძლოა გამოწვეული იყოს ქ. ბათუმის თურქეთთან 

გეოგრაფიული სიახლოვით. აღსანიშნავია 2019 წლისთვის ინდოეთის მოქალაქე სტუდენტების 

რაოდენობის (5 სტუდენტი) მკვეთრი კლება 2017 წელს ჩარიცხული პიკური მაჩვენებელთან (283 

სტუდენტი).  

ცხრილი # 25: ქ. ბათუმში აკრედიტებული უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხულ უცხო ქვეყნის 

მოქალაქე სტუდენტები წლებისა და მოქალაქეობის მიხედვით 

მოქალაქეობა 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ჯამი  

ინდოეთი 0 36 156 283 147 5 0 627 

აზერბაიჯანი  3 8 11 20 26 4 23 95  

თურქეთი 21 20 8 11 7 7 7 81 

ეგვიპტე  0 0 0 5 11 5 6 27 

რუსეთი 2 1 6 7 4 1 5 26 

ირანი 0 0 1 1 1 2 2 7 

ერაყი  0 1 0 2 3 0  6 

ნიგერია 0 1 0 0 0 2 1 4 

ჩინეთი  0 0 0 0 0 0 0 0 

სხვა  2 18 17 50 15 24 15 131 

სულ  28 85 199 369 214 50 59 1,004 

წყარო: საქართველოს განათლებისა და  მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის  იურიდიული პირი 

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა. 

ქ. ქუთაისში აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლების შემთხვევაში, ბოლო წლებში 

ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობამ იმატა, რაც დიდწილად განპირობებულია ინდოეთის 

მოქალაქე სტუდენტების რაოდენობის გაზრდით 2019 წლისათვის. ზოგადადაც, რაოდენობის 

თვალსაზრისით უცხოელ სტუდენტებს შორის ქ. ქუთაისის უმაღლეს სასწავლებლებში ყველაზე 

მეტი სტუდენტი ინდოეთიდან არის. მეორეს მხრივ გამოსაყოფია ის ტენდენცია, რაც ერაყის 

მოქალაქე სტუდენტებს უკავშირდება: 2014 წლიდან მათი რიცხვი ქ. ქუთაისის უმაღლეს 

სასწავლებლებში მკვეთრად შემცირდა და ბოლო ოთხი წლის მანძილზე არც ერთი ერაყის 



 

 

მოქალაქე სტუდენტი არ ჩარიცხულა. 2017-2020 წლებში კლება შეინიშნება ასევე თურქეთის 

მოქალაქე სტუდენტების შემთხვავშიც. იმის გათვალისწინებით, რომ 2020 წლის 21 ოქტომბერს ქ. 

ქუთაისში გაიხნას ქ. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (KIU), რომელმაც უკვე დაიწყო 

2021-2022 აკადემიური წლებისთვის სტუდენტების მიღება, შეიძლება გამოითქვას ვარაუდი, 

რომ ქ. ქუთაისში უახლოეს წლებში უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა გაიზრდება.  

ცხრილი #26: ქ. ქუთაისში აკრედიტებული უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხულ უცხო ქვეყნის 

მოქალაქე სტუდენტები წლებისა და მოქალაქეობის მიხედვით 

მოქალაქეობა 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ჯამი  

ინდოეთი 0 0 17 103 39 90 0 249 

ერაყი  40 14 4 0 0 0 0 58 

თურქეთი 13 3 7 1 1 0 0 25 

ნიგერია 0 11 3 1 5 0 0 20 

რუსეთი 1 3 1 1 0 0 1 7 

ჩინეთი  0 2 3 0 0 0 0 5 

აზერბაიჯანი  0 1 0 0 1 0 0 2 

ეგვიპტე  0 0 0 0 0 0 1 1 

ირანი 0 0 0 0 0 0 0 0 

სხვა  62 2 2 10 4 5 0 85  

სულ  116 36 37 116 50 95 2 452 

წყარო: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის  იურიდიული პირი 

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა. 

როგორც უკვე აღინიშნა. საანაგარიშო პერიოდისთვის ჯამურად ქ. თბილისში, ქ. ბათუმსა და ქ. 

ქუთაისში 26,227 უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტი ჩაირიცხა.  საინტერესოა იმ სტუდენტების 

რაოდენობა, ვინც ამ სამ ქალაქში სასწავლო კურსები დაასრულა. პიკურ წლად შეიძლება 2019 

წელი მივიჩნიოთ, რადგან ამ პერიოდში ქ. თბილისის, ქ. ბათუმისა და ქ. ქუთაისის უმაღლესი 

სასწავლებების სასწავლო კურსი 1,630 უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტმა დაასრულა.  

ცხრილი #27: საქართველოში აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხული და 

კურსდამთავრებული უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტების რაოდენობა, 2014–2020 წწ.  

 წელი  ჩაირიცხული სტუდენტების 

რაოდენობა 

კურსდამთავრებულთა 

რაოდენობა 

2014 2,641 230 

2015 2,776 423 



 

 

2016 3,101 701 

2017 5,447 835 

2018 5,343 1,092 

2019 4,290 1,630 

2020 2,634 1,004 

ჯამი  26,232 5,915 

წყარო: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის  იურიდიული პირი 

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა. 

შეჯამის სახით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო საგანმანათლებლო კუთხით მიმზიდველი 

ქვეყანაა უცხოელი სტუდენტებისთვის, რასაც საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქე 

სტუდენტების მზარდი რაოდენობა ადასტურებს. სახელმწიფოს გააჩნია განათლების 

ინტერნაციონალიზაციის გაცხადებული პრიორიტეტი და გარკვეულ ნაბიჯებს დგამს ამ 

მიმართულებით. აღნიშნულის მიუხდავად, უცხოელი სტუდენტებისთვის მნიშნველოვან 

გამოწვევას წარმოადგენს ვიზის გაცემაზე უარის თქმის მაღალი მაჩვენებელი და საზღვრის 

კვეთის დროს უარი სახელმწიფოში შემოშვებაზე. ამასთან გამოწვევად რჩება სტატისტიკური 

მონაცემების შეგროვება-დამუშავების ფაქტი, კერძოდ ის, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მიერ არ ხდება D3 კატეგორიის ვიზის მქონე უცხოელი პირების საქართველოში 

შემოსვლისა და შემოსვლაზე უარის თქმის სტატისტიკას დეტალური დამუშავება. 

ინტერვიუების თანახმად, სტუდენტებს აქვთ სწავლის პარალელურად საქართველოში მუშაობის 

უფლება, თუმცა არც ერთ ინტერვიუერს არ აღუნიშნავს, რომ იყენებს ამ უფლებას. ინტეგრაციის 

სერვისს, რომლითაც უცხოელი სტუდენტები სარგებლობენ, უმეტესწილად სასწავლო 

დაწესებულებები უზრუნველყოფენ, ისინი ძირითადად ეხმარებიან უცხოელ სტუდენტებს 

საცხოვრებლის პოვნაში, ასევე, გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენის შემთხვევაში 

(მაგალითად, დახმარება საავადმყოფოებში მკურნალობის შემთხვევაში). 

სკოლამდე აღზრდისა და ასევე ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემის უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომობა ქართული ენის დაუფლების კუთხით ინტეგრაციის 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია.  რაც შეეხება უმაღლეს განათლებას, აქ უცხო ქვეყნის მოქალაქეეების 

დაშვება ასევე არ არის ფორმალურ დონეზე შეზღუდული, მაგრამ მათ მიმართ სახელმწიფო 

გრანტების სისტემის გამოყენება, სახელმწიფოს შეზღუდული ფინანსური შესაძლებლობების 

გათვალისწინებით, დაბალი პროცენტული ნიშნულით (სახელმწიფო სასწავლო გრანტების 

დაფინანსების წლიური მოცულობის 2% ) არის შეზღუდული. 

ზოგადი განათლების სახელმწიფოს მიერ დაფინანსების საქართველოში მცხოვრები უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეებზე გავრცელების მსგავსად, მიზანშეწონილია უმაღლესი განათლების 

სახელმწიფო სასწავლო საგრანტო სისტემის უცხო ქვეყნის იმ მოქალაქეებზე გავრცელება, 

რომლებიც ფლობენ საქართველოში მუდმივი ცხოვრების ნებართვას. 

 

 



 

 

2.6. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა  

„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის მიხედვით, საქართველოში უცხოელს აქვს ჯანმრთელობის 

დაცვის უფლება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

მიუხედავად იმისა, რომ „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლი 

ექსპლიციტურად ასახელებს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქესა და საქართველოში სტატუსის 

მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირს, როგორც ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 

პროგრამებით გათვალისწინებული სამედიცინო დახმარებით სარგებლობის უფლების მქონეს, 

ბენეფიციარების ეს ზოგადი წრე ცალკეული სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ფართოვდება. 

ამასთან, აღნიშნული პროგრამები80 ბენეფიციარების წრის განსაზღვრის კუთხით 

განსხვავდებიან.  

ასე მაგალითად, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლეები 

არიან საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე 

პირები, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე და თავშესაფრის მაძიებელი პირები.  

ხოლო იშვიათი დაავადების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 

პაციენტთა მკურნალობის სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამის ბენეფიციარი, საქართველოს 

მოქალაქეებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირების გარდა, 

შეიძლება იყოს საქართველოში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქე. 

უფრო ფართოა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 

სტაციონარული მომსახურების იმ მოსარგებლეთა წრე, რომლებსაც ესაჭიროებათ 

არანებაყოფლობითი მომსახურება. იგი საქართველოს მოქალაქეებისა და საქართველოში 

სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირების გარდა, ვრცელდება საქართველოში მყოფ 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზეც. 

სოციალური უზრუნველყოფის უფლებასთან მიმართებაში, „უცხოელთა და მოქალაქეობის 

არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 31-ე მუხლი 

განასხვავებს საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ უცხოელსა და დროებით მყოფ უცხოელს. 

კერძოდ, საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ უცხოელს აქვს დახმარების, პენსიისა და 

სხვაგვარი სოციალური უზრუნველყოფის ისეთივე უფლება, როგორიც – საქართველოს 

მოქალაქეს, ხოლო საქართველოში დროებით მყოფი უცხოელის სოციალური უზრუნველყოფის 

საკითხი წყდება საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო 

ხელშეკრულების შესაბამისად. 

ზემოაღნიშნული ნორმა არაერთგვაროვანად არის ასახული შესაბამის სპეციალურ 

საკანონმდებლო აქტებში.  

 
80 დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N674 დადგენილებით. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 

31/12/2019. 



 

 

კერძოდ, „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონი81, რომელიც სოციალური 

დახმარების სახეებსა და მისი დანიშვნის პრინციპებს განსაზღვრავს, არ აკეთებს რაიმე სახის 

მითითებას მოქალაქეობაზე. კერძოდ, იგი ვრცელდება ზოგადად საქართველოში კანონიერ 

საფუძველზე მუდმივად მცხოვრებ, სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირებზე, 

ღატაკ ოჯახებსა და უსახლკარო პირებზე (მე-2 მუხლი). ამდენად, ეს ნორმა შესაბამისობაშია 

„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 31-ე მუხლთან. 

რაც შეეხება „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“  საქართველოს კანონს82, რომელიც არეგულირებს 

პენსიაზე უფლების წარმოშობის საფუძველს, გარდა საქართველოს მოქალაქეებისა და 

საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირებისა, იგი ვრცელდება ასევე 

პენსიის დანიშვნის თაობაზე განცხადების შეტანის მომენტისათვის ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერ საფუძველზე მუდმივად მცხოვრებ უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეებზე (პირველი მუხლის მე-2 პუნქტი). აქ ვხედავთ, რომ ხდება საქართველოს 

მოქალაქეებისა და საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ უცხოელთა „უცხოელთა და 

მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

31-ე მუხლით გათვალისწინებული უფლებრივი გათანაბრების დაზუსტება, რომელიც 

განსხვავდება მუდმივი ცხოვრების ნებართვის მიღების წინაპირობად დადგენილი ცხოვრების 

ცენზისგან, რომელიც 6 წელს შეადგენს („უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა 

სამართლებრივი მდგომარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტი). 

იმდენად, რამდენადაც საქართველოს კანონმდებლობა „საქართველოში მუდმივად მცხოვრები 

უცხოელის“ ცნებას არ განსაზღვრავს, „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

მოცემული მიდგომა ამ კანონის მიზნებისთვის ამ კატეგორიის უცხოელების სპეციფიკაციას 

წარმოადგენს. 

აღსანიშნავია, რომ დისკრიმინაციის აღმოფხვრისა და თანასწორობის უზრუნველყოფაზე 

ზედამხედველობის იმ მექანიზმის ფარგლებში, რომელიც  „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით არის განსაზღვრული, საქართველოს სახალხო 

დამცველს სოციალურ, ეკონომიკურ და ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებისა და სოციალური 

დახმარების ხელმისაწვდომობის კუთხით მოქალაქეობრივი ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტების 

შესწავლის და რეკომენდაციების გამოცემის აქტიური პრაქტიკა აქვს.  

ასე მაგალითად, სახალხო დამცველმა სხვადასხვა ფაქტთან დაკავშირებით რამდენჯერმე 

მიმართა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

მოქალაქეობის ნიშნით პირდაპირი დისკრიმინაციის დადგენის შესახებ რეკომენდაციებით83 და 

მოუწოდა, რომ არსებული სოციალური, ეკონომიკური თუ ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამები 

ხელმისაწვდომი გახადოს საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მქონე პირებისათვის 

საქართველოს მოქალაქეთა თანასწორად და მომავალში, სახელმწიფო პროგრამების დაგეგმვისა 

და შემუშავების პროცესში იხელმძღვანელოს თანასწორობის პრინციპის დაცვით. 

 
81 მიღებულია 2006 წლის 29 დეკემბერს (ბოლო ცვლილება შეტანილია 2020 წლის 15 ივლისს), საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 

51, 31/12/2006. 
82 მიღებულია 2005 წლის 23 დეკემბერს (ბოლო ცვლილება შეტანილია 2020 წლის 2 ივლისს), საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 

56, 28/12/2006. 
83 სახალხო დამცველის 2017 წლის 5 ოქტომბრის რეკომენდაცია; სახალხო დამცველის 2018 წლის 13 აპრილის რეკომენდაცია.  



 

 

რეკომენდაციებში სახალხო დამცველმა აღნიშნა, რომ სოციალური/ჯანდაცვის ბენეფიტების 

მიღების მიზნებისთვის, საქართველოს მოქალაქეები და მუდმივი ბინადრობის მოწმობის მქონე 

პირები არსებითად მსგავს მდგომარეობაში იმყოფებიან, ვინაიდან ბინადრობის ნებართვის 

მქონე პირი მოქალაქეთა თანასწორად იხდის კანონით დადგენილ გადასახადებს და თავისი 

წვლილი შეაქვს საზოგადოების კეთილდღეობაში, შესაბამისად, სახელმწიფო მათ დროებითი 

ვიზიტორების მსგავსად არ უნდა მოეპყრას. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში  მყოფი საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირი - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს 

სხვადასხვა სახის ჯანდაცვის პროგრამას, რომლებიც ძირითადად შეეხება საქართველოში 

საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფ პირებს. რაც შეეხება საქართველოში მუდმივად მცხოვრები 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, მათთვის ხელმისაწვდომობის კუთხით გამონაკლისია მხოლოდ: ა) 

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 

პაციენტთა სახელმწიფო პროგრამა, ბ)  სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის  გ) 

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამა და სხვ. (დეტალურად იხ. ცხრილი # 28).  

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში მცხოვრებ ყველა ქვეყნის მოქალაქეს პირადი 

დაფინანსებით შეუზღუდავი წვდომა აქვს ჯანდაცვის სფეროს ყველა სერვისზე, თუმცა COVID-

19 პანდემიის პირობებში კიდევ უფრო მეტად გამოიკვეთა და მწვავე ხასიათი მიიღო იმ 

პრობლემამ, რაც დაბალი შემოსავალის მქონე იმიგრანტთა ჯანდაცვის სერვისებზე წვდომას 

უკავშირდება. აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად „პაციენტთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მეცხრე მუხლისა, რომლის მიხედვითაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეს და მოქალაქეობის 

არმქონე პირს, რომლებიც იმყოფებიან საქართველოში, ჯანმრთელობის დაცვის უფლება 

გარანტირებული აქვთ, იმიგრანტებს ასევე  წვდომა აქვთ სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ 

ჯანდაცვის სერვისებზე (გარდა ძირითადი ჯანდაცვის სერვისებისა, რაც მოიცავს იმუნიზაციის 

სახელმწიფო პროგრამას, ეპიდზედამხედველობის პროგრამას, უსაფრთხო სისხლის 

სახელმწიფო პროგრამას, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფას, შაქრიანი დიაბეტის მართვის პროგრამას (პროგრამის მე-3 მუხლის „გ“ 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის 

სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფას).  „2020 წლის ჯანმრთელობის დაცვის 

სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 

დეკემბერის №674 დადგენილებითის შესაბამისად, სახელმწიფო პროგრამების მოსარგებლეები 

არიან საქართველოს მოქალაქეები, პირადობის ნეიტრალური მოწმობის, ნეიტრალური 

სამგზავრო დოკუმენტის მქონე პირები, საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე 

პირები, საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელი პირები, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული 

სტატუსის მქონე პირები. საინტერესოა, რომ 2015 წლიდან 2019 წლის ჩათვლით საყოველთაო 

ჯანდაცვის სერვისებით ისარგებლა საქართველოში ბინადრობის მქონე და მოქალაქეობის 

არმქონე 29 პირმა. მათზე სახელმწიფოს მიერ ანაზღაურებულმა თანხამ 203,719 ლარი 

შეადგინა84.  

 
84 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. სტატისტიკურად არ ხდება საქართველოში ბინადრობის მქონე და მოქალაქეობის არმქონე პირების 

მონაცემების ცალ-ცალკე დამუშავება.   



 

 

ცხრილი # 28: ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამები და მათი ხელმისაწვდომობა საქართველოში 

ბინადრობის მქონე იმიგრანტისთვის  

 

 

# 

 

 

ჯანდაცვის პროგრამის დასახელება  

წვდომა ბინადრობის ნებართვის 

მქონე იმიგრანტისთვის:  

(+) ხელმისაწვდომია;  

(-)  არ არის ხელმისაწვდომი;  

(+&)- ნაწილობრივ ხელმისაწვდომია)  

1.  საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა  (-) 

2.  სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო 

ტრანსპორტირების სახელმწიფო პროგრამა (112) 
(-) 

3.  იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამა  (+) 

4.  ეპიდზედამხედველობის პროგრამა  (+) 

5.  უსაფრთხო სისხლის სახელმწიფო პროგრამა  (+) 

6.  ტუბერკულიოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამა   

7.  „აივ-ინფექცია/შიდსის“ სახელმწიფო პროგრამა  -  

8.  ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 
(+) 

9.  დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სახელმწიფო 

პროგრამა 
                (+) 

10. დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის 

სახელმწიფო პროგრამა 
-  

 

11.  

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამა 

(გამონაკლისია სტაციონარული მომსახურების 

მოსარგებლეები, რომლებსაც ესაჭიროებათ 

არანებაყოფლობითი მომსახურება)  

(+&-) 

 

12.  

 

 

შაქრიანი დიაბეტის მართვის პროგრამა (პროგრამის 

მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული 

მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფა)   

 

 

(+&-) 
 

13. ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (-) 

 

 

14.  

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვთა ზრუნვის 

სახელმწიფო პროგრამა  

(ხელმისაწვდომია მხოლოდ: 1. „მინდობით აღზრდის“; 

2. „მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მომსახურებით 

უზრუნველყოფის“ და 3.  „მიუსაფარ ბავშვთა 

 

 

(+&-) 



 

 

თავშესაფრით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამები85  

წყარო: საქართველოში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო. 

ჯანმრთელობის და სოციალური უსაფრთხოების სისტემასთან საქართველოში მყოფი 

უცხოელის წვდომის საკითხი საქართველოს კანონმდებლობით არაერთგვაროვნად არის 

დარეგულირებული და ცალკეული აქტები, შესაბამისი უფლებით მოსარგებლე პირთა წრის 

განსაზღვრის კუთხით, ერთმანეთისგან განსხვავდება. 

გასაზიარებელია სახალხო დამცველის რეკომენდაციებში გამოხატული პოზიცია, რომლის 

მიხედვითაც საქართველოს მოქალაქეები და მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირები 

არსებითად მსგავს მდგომარეობაში იმყოფებიან და სასურველია სახელმწიფომ ამ 

უკანასკნელთათვის საქართველოს მოქალაქეთა თანასწორად გახადოს ხელმისაწვდომი 

სოციალური და ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამები. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ კანონმდებლობაში მუდმივად 

მცხოვრები უცხოელი არ არის განმარტებული, მისი განსაზღვრის ერთადერთ ლოგიკურ 

ამოსავალ წერტილად უცხოელის მიერ მუდმივად ცხოვრების ნებართვის ქონა შეიძლება 

ჩაითვალოს. შესაბამისად, სწორი იქნება, თუ საქართველოს კანონმდებლობაში ამ კუთხითაც 

ერთგვაროვანი მიდგომა იქნება და, მაგალითად, „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს 

კანონი უცხოელისათვის პენსიაზე უფლების წარმოშობის საფუძვლად საქართველოში 

ცხოვრების ცენზის სახით 10 წლის ნაცვლად 6 წელს დაადგენდა. 

2.7.  პოლიტიკური უფლებები  

საქართველოს კონსტიტუციის 33-ე მუხლის თანახმად, სახელმწიფო უფლებამოსილია კანონით 

დააწესოს სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა პოლიტიკური 

საქმიანობის შეზღუდვა. ეს დებულება წარმოადგენს იმ შეზღუდვების პირველად საფუძველს, 

რომლებიც მოცემულია ქართულ კანონმდებლობაში.  

კერძოდ, ეროვნულ და ადგილობრივ არჩევნებში და რეფერენდუმში მონაწილეობის უფლების 

მქონე პირთა დადგენისას, კონსტიტუციის 24-ე მუხლი ცალსახად აკეთებს მითითებას მხოლოდ 

საქართველოს მოქალაქეებზე. კონსტიტუციის სწორედ ამ ნორმაზე დაყრდნობით, საქართველოს 

 

85 საქართველოს მოქალაქეში იგულისხმება საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (მათ შორის, 18 წლამდე 

ასაკის ბავშვების შემთხვევაში – პირადი ნომერი ან დაბადების მოწმობა), დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობის მქონე 

მიუსაფარი/ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები, პირადობის ნეიტრალური მოწმობის, ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მქონე 

პირები, საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირები, საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელი პირები, 

ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები. „მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამის“, „მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში 
მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამისა“ და „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ 

მოსარგებლეები ასევე არიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. 

 



 

 

საარჩევნო კოდექსი86 ადგენს, რომ აქტიური და პასიური საარჩევნო უფლება გააჩნია 

საქართველოს მოქალაქეებს87 (მე-3 მუხლი). გარდა ამისა, საარჩევნო კოდექსი აწესებს 

წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციისთან) დაკავშირებულ შესაბამის შეზღუდვებს და ადგენს, 

რომ მასში მონაწილეობის უფლება არ აქვს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ან ორგანიზაციას (45-ე 

მუხლის მეოთხე პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი).  

ლოგიკურად, საქართველოს კონსტიტუციის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტი, „უცხოელთა და 

მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

35-ე მუხლის მეორე პუნქტი და „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის88 მე-8 მუხლი პოლიტიკური პარტიების შექმნისა და მის 

საქმიანობაში მონაწილეობის უფლებას მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეობას უკავშირებენ. 

გარდა ამისა, „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონის 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, პოლიტიკურ პარტიებს ეკრძალებათ 

შემოწირულობების მიღება უცხო ქვეყნის ფიზიკური და იურიდიული პირებისგან.  

პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობისგან განსხვავებით, კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს 

შეზღუდვებს არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფუძნებასა და საქმიანობაში 

მონაწილეობასთან მიმართებაში. „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა 

სამართლებრივი სტატუსის შესახებ“ საქართველოს  კანონის 35-ე მუხლის მეორე პუნქტის 

მიხედვით, 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. ზოგადად, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 

რეგისტრაციასა და ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს 

არეგულირებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი89, რომელიც არ აწესებს რაიმე სახის 

შეზღუდვას მოქალაქეობრივ კუთვნილებასთან დაკავშირებით.  

ევროპის საბჭოს ფარგლებში 1992 წელს შემუშავებული ევროპული კონვენცია „ადგილობრივ 

დონეზე საჯარო სფეროში უცხოელთა მონაწილეობის შესახებ“90 ერთადერთ ევროპულ 

სამართლებრივ სტანდარტს წარმოადგენს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ქვეყნის პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. კონვენციის მიხედვით, მაგალითად, უცხოელს 

ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობის პასიური უფლება უნდა მიენიჭოს იმ შემთხვევაში, 

თუკი ის ამ ქვეყანაში მინიმუმ 5 წელია ცხოვრობს. საქართველო აღნიშნული კონვენციის მხარე 

არ არის.  

 
86 მიღებულია 2011 წლის 27 დეკემბერს (ბოლო ცვლილება შეტანილია 2020 წლის 25 სექტემბერს), საქართველოს საკანონმდებლო 

მაცნე, 10/01/2012. 
87 მოქალაქეობასთან დაკავშირებით შეზღუდვა ცალკეული არჩევითი თანამდებობის კანდიდატებთან მიმართებაში მეორდება 

შესაბამის მუხლებში (საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 96-ე (საქართველოს პრეზიდენტი), 111-ე (პარლამენტის წევრი), 134-ე 

(ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრი) და 167-ე (მერი) მუხლები).  
88 მიღებულია 1997 წლის 31 ოქტომბერს (ბოლო ცვლილება შეტანილია 2020 წლის 15 ივლისს), პარლამენტის უწყებანი, 21/11/1997. 
89 მიღებულია 1997 წლის 26 ივნისს (ბოლო ცვლილება შეტანილია 2020 წლის 15 ივლისს), პარლამენტის უწყებანი, 31, 24/07/1997. 
90 European Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level. კონვენციის ტექსტი იხ.: 

https://rm.coe.int/168007bd26. 



 

 

შეჯამება: 

ქართული კანონმდებლობის აქტუალური მდგომარეობით, უცხოელის ქვეყნის პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში მონაწილეობა გამოირიცხება. ეს მოიცავს როგორც არჩევნებში მონაწილეობის 

უფლების არქონას, ასევე პოლიტიკური გაერთიანებების საქმიანობაში მონაწილეობის 

აკრძალვას.  

მეორე მხრივ, ინტეგრაციის თვალსაზრისით, პოზიტიურ როლს ასრულებს ის, რომ უცხოელს 

უფლება აქვს დააფუძნოს არასამთავრობო ორგანიზაცია და მიიღოს მის საქმიანობაში 

მონაწილეობა.  

მიზანშეწონილია ინტეგრაციის ფორუმის შექმნა, სადაც მიგრანტების ასოციაციები მიიღებენ 

მონაწილეობას. გარდა ამისა, შესაძლებელია მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის 

ფარგლებში ასეთ ასოციაციებთან საკონსულტაციო ფორმატის შექმნა, რომელიც ასევე 

ინფორმაციის მიწოდების და მხარდაჭერის ინსტრუმენტი იქნება. 

 

3. საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა ინტეგრაცია - დასკვნები 

და რეკომენდაციები  
 

ჩატარებული კვლევებისა და ანალიზის საფუძვლეზე შეიძლება შემდეგი შეფასებების გაკეთება:  

იმიგრაციული პოლიტიკა: 

✓ საქართველო როგორც დანიშნულების ქვეყანა მიმზიდველია თურქეთის, ირანის, 

რუსეთის, უკრაინის, აზერბაიჯანის ქვეყნების მოქალაქეებისთვის; 

 

✓ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები საქართველოში უმეტესწილად ეკონომიკური საქმიანობის 

(ძირითადად თურქეთისა და ირანის მოქალაქეები) განსახორციელებლად და უმაღლეს 

სასწავლებლებში განათლების (ძირითადად ინდოეთის მოქალაქეები) მისაღებად 

ჩამოდიან;  

✓ მზარდია საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ საცხოვრებელი ფართების 

საკუთრების სტატისტიკაც ძირითადი კონცენტრაციით ქ. თბილისსა და ქ. ბათუმში.  

✓ საქართველოს ხელისუფლებამ ბოლო წლებში მნიშნველოვანი ნაბიჯები გადადგა 

იმიგრანტთა ინტეგრაციის კუთხით, თუმცა ძირითადი ფოკუსი საერთაშორისო დაცვის 

ქვეშ მყოფ იმიგრანტებზეა გაკეთებული და გარკვეულწილად მხედველობის მიღმა რჩება 

ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სხვა კატეგორიების 

ინტეგრაციის საკითხი; 

✓ მიგრაციის საკითხები ცენტრალიზებულია და მინიმალურ დონეზე ან საერთოდ არ არის 

ამ პროცესში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლობის ჩართულობა, თუნდაც 

იმ რეგიონებისა, სადაც მაღალია იმიგრანტების რაოდენობა მაგ.: აჭარა და იმერეთი;  

თუმცა 2021-2030 წწ. მიგრაციის სტრატეგია ითვალისწინებს თვითმმართველობებში 

მუშაობის გააქტიურებას.  



 

 

✓ ხელისუფლების ორგანოები ნაკლებად აქტიურები არიან იმიგრანტთა საჭიროებების 

განსაზღვრაში. ამ კუთხით მნიშვნელოვანი იქნება უფრო ხშირად სოციალური კვლევის 

ჩატარება (შესაძლო outsourcing-ზე გატანით;  

✓ მნიშვნელოვანი იქნება ხელისუფლებამ განიხილოს MIPEX-ში ჩართვის 

მიზანშეწონილობა და შესაძლებლობა, მით უფრო რომ მასში უკვე ჩართულია 

ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მონაწილე ორი ქვეყანა უკრაინა 

და მოლდოვა.    

აღნიშნული სირთულეების მოსაგვარებლად მნიშვნელოვანია:  

• უცხოელთა იდენტიფიცირების და აღრიცხვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება;  

• უცხოელთა სათემო ორგანიზაციებთან მუდმივი კომუნიკაცია და მათი ჩართვა 

საკონსულტაციო ფორუმებში მათ შორის მიგრაციის სტრატეგიის ყოველწლიური 

სამოქმედო გეგმების იმიგრანტების ინტეგრაციის საკითხებთან დაკავშირებული 

აქტივობების შემუშავების პროცესში (მაგ: სლოვაკეთის შემთხვევაში ეს მიღებული 

პრაქტიკაა);   

• მიზანშეწონილია ინტეგრაციის ფორუმის შექმნა, სადაც იმიგრანტების ასოციაციები 

მიიღებენ მონაწილეობას. გარდა ამისა, შესაძლებელია მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო 

კომისიის ფარგლებში ასეთ ასოციაციებთან საკონსულტაციო ფორმატის შექმნა, 

რომელიც ასევე ინფორმაციის მიწოდების და მხარდაჭერის ინსტრუმენტი იქნება; 

• უწყებათაშორისი კოორდინაციის ხარისხის ზრდა და ინფორმაციის მიმოცვლის 

გაუმჯობესება;  

• აქტიური კომუნიკაციის დაწყება იმიგრანტებთან და იმიგრაციის დადებითი ეფექტების 

შესახებ საქართველოს მოსახლეობასთან;  

• ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართვა იმიგრაციის მართვის საკითხებში;  

• სახალხო დამცველის წარმომადგენლის ჩართვა მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო 

კომისიის მუშაობაში, როგორც სრულუფლებიანი წევრი;  

• დონორ ორგანიზაციებთან მუშაობა ინტეგრაციის სფეროში სამოქალაქო საზოგადოების 

ჩართულობის ზრდის ხელშეწყობისთვის.  

ცალკეული სფეროების მიხედვით საქართველოში უცხოელთა მდგომარეობის შეფასებები კი 

ასეთია: 

 დასაქმება და სამეწარმეო საქმიანობა  

✓ საქართველოში მუშაობის მიზნით შემოსვლის და შრომითი საქმიანობის 

განხორციელებისათვის უცხოელი მოქალაქეები არ საჭიროებენ სპეციალური სამუშაო 

ნებართვის აღებას. მათი შრომითი ურთიერთობები არ არის სპეციალური ფორმით 

დარეგულირებული და ექვემდებარება იმ ზოგად სამართლებრივ ჩარჩოს, რომელიც 

მოქმედებს საქართველოს მოქალაქეებისათვის. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს მიერ 2020 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით, 

საქართველოში მომუშავე საწარმოთა 8%-ს უცხო ქვეყნის მოქალაქე ჰყავს დასაქმებული. 

✓ მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს საქართველოში კანონიერად მყოფი 

იმიგრანტის დასაქმებასთან დაკავშირებით ადგილობრივი დამსაქმებლის მიერ 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 



 

 

და სოციალური დაცვის  სამინისტროს სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო 

სააგენტოსთვის   ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულებას. ამასთან, დამსაქმებლის 

მიერ სააგენტოსთვის ინფორმაციის მიუწოდებლობისთვის, კანონმდებლობა არ 

ითვალისწინებს რაიმე სანქციას, რაც სამართლებრივი თვალსაზრისით, ხარვეზია. 

✓ საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დასაქმება, ხშირად პირდაპირ კავშირშია 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ საქართველოში დარეგისტრირებულ ბიზნეს 

საქმიანობასთან: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

მიერ 2020 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით, უცხოელთა დასაქმება 63%-ის 

შემთხვევაში განპირობებულია იმით, რომ საწარმოს ჰყავს უცხოელი 

დამფუძნებელი/მენეჯმენტი; 21%-ის შემთხვევაში - საწარმო წარმოადგენს უცხო ქვეყნის 

საწარმოს ფილიალს ან წარმომადგენლობას საქართველოში და მხოლოდ 7%-ის 

შემთხვევაში - უცხოელთა დასაქმების მიზეზია ის, რომ შრომის ბაზარზე არ არის 

შესაბამისი კვალიფიკაციისა და უნარ-ჩვევების კადრები.  

✓ აღნიშნული კვლევის თანახმად, დასაქმებული უცხოელების ძირითადი ნაწილი ქვეყნის 

ეკონომიკის შემდეგ ოთხ სექტორშია ჩართული: 1. ტრანსპორტირება და დასაწყობება; 2. 

დამამუშავებელი მრეწველობა; 3. მშენებლობა; 4. სასტუმროები და რესტორნები. COVID-

19 პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური ზარალის პირობებში, რაც გამორჩეულად 

შეეხო სასტუმროებისა და მშენებლობის სფეროს, დაზარალდნენ საქართველოში 

დასაქმებული შრომითი იმიგრანტებიც, რომელთა რაოდენობაც ჯამში 5,000 ადამიანს 

აჭარბებს და დასაქმებული იმიგრანტების 14 პროცენტია. 

✓ საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ ასევე არ განასხვავებს საქართველოს 

მოქალაქეებსა და უცხოელებს უფლებრივი თვალსაზრისით, რაც გარკვეულწილად 

ასტიმულირებს საქართველოში უცხოელთა მიერ სამეწარმეო საქმიანობის 

დაწყება/განვითარებას: 2014-2020 წლებში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ 

საქართველოში რეგისტირებული საწარმოების რაოდენობამ 46 ათასს გადააჭარბა. მათგან 

უმეტესობა ირანის, თურქეთისა და რუსეთის მოქალაქეების მიერ არის 

რეგისტრირებული. უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ დარეგისტრირებული საწარმოო 

სუბიექტების 83% ქ. თბილისზე, აჭარასა და იმერეთზე მოდის.   

✓ აღსანიშნავია, რომ საქართველოში არსებულ სახელმწიფო პროგრამებზე, რომელთა 

მიზანია საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმე სუბიექტების მხარდაჭერა, 

ახალი საწარმოების შექმნის ხელშეწყობა და კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისა 

და საექსპერტო პოტენციალის ზრდა, ფინანსებზე, უძრავ ქონებასა და ტექნიკურ 

დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ 

საქართველოში დარეგისტრირებულ საწარმოებსაც აქვთ წვდომა. 

✓ პროფესიული სწავლების გრძელვადიანი და მოკლევადიანი პროგრამები, რომლებიც 

ხორციელდება საქართველოში დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, ასევე არ აკეთებს 

არანაირ მითითებას მოქალაქეობრივი ნიშნით ან საქართველოში ყოფნის რაიმე 

სტატუსით შეზღუდვის შესახებ, რაც ნიშნავს, რომ სამართლებრივად ამ პროგრამებზე 

ჩარიცხვისა და სწავლის უფლება აქვთ საქართველოში კანონიერად მცხოვრებ 

უცხოელებსაც, თუმცა სერიოზული ბარიერია უცხოელების მიერ ქართული ენის 

არცოდნა, ვინაიდან სწავლება ძირითადად ქართულ ენაზე მიმდინარეობს.   

✓ იმდენად, რამდენადაც პირისთვის მუდმივი ცხოვრების ნებართვის გაცემით, 

სახელმწიფო გამოხატავს თავის (დადებით) პოზიციას ამ პირის ქვეყანაში მუდმივად 



 

 

ცხოვრების (მუშაობის ჩათვლით) მიმართ, ლოგიკურია თუკი სამუშაოს მაძიებელთა 

პროფესიული მომზადების, პროფესიული გადამზადებისა და კვალიფიკაციის 

ამაღლების, ასევე დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამების მოქმედება 

გავრცელდება მუდმივი ცხოვრების ნებართვის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე. 

 

✓ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების რეგულირებასთან 

დაკავშირებული პერიპეტიები, რომელიც მოიცავდა საკანონმდებლო მორატორიუმებსა 

და საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტილებებს, საქართველოს კონსტიტუციაში 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შეზღუდვით ინტეგრირებით 

დასრულდა. კერძოდ, საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტის 

თანახმად, „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული 

მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი 

ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების 

საკუთრებაში. გამონაკლისი შემთხვევები შეიძლება დადგინდეს ორგანული კანონით, 

რომელიც მიიღება პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედის 

უმრავლესობით“.  შესაბამისად, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა 

ფაქტობრივად შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იყოს უცხოელის საკუთრებაში, თუ 

მან ეს მიწა მემკვიდრეობით მიიღო. „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

საკუთრების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში უცხოელთა გარკვეული 

კატეგორიის გათვალისწინება იმ სუბიექტთა შორის, რომლებსაც სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლება გააჩნიათ, პოზიტიური ნაბიჯი იქნებოდა 

უცხოელთა ინტეგრაციის მხარდაჭერის თვალსაზრისით. ეს, ერთი მხრივ, 

მნიშვნელოვანი იქნებოდა ინტეგრაციის კუთხით იმდენად, რამდენადაც საქართველოში 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენის მსურველი უცხოელები მიწის 

დამუშავებისა თუ ინვესტიციების განხორციელების გზით მონაწილეობას მიიღებდნენ 

ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში; მეორე მხრივ, ისეთი დამატებითი მოთხოვნების 

დაწესება, როგორიც არის, მაგალითად, ქვეყანაში ცხოვრების ცენზი (შესაძლებელია 

მუდმივი ცხოვრების ნებართვასთან დაკავშირება) და უცხოელის საკუთრებაში მყოფი 

მიწის მაქსიმალური ფართობი, ხელს შეუწყობდა საჯარო ინტერესის დაცვას და 

სახელმწიფოს ეკონომიკურ სტაბილურობაზე უარყოფითი ზეგავლენის თავიდან 

აცილებას.  

 

განათლება  

✓ საქართველოს  მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, საქართველოში მცხოვრებ 

უცხოელს აქვს განათლების მიღების უფლება საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად. 

 

✓ „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

თანახმად, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდა და განათლება ხელმისაწვდომია 

საქართველოში მცხოვრები ყველა პირისთვის, მათი მოქალაქეობის მიუხედავად. 

ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და 

განათლების მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებაში სწავლების ენა არის 



 

 

ქართული, თუმცა დაწესებულება უფლებამოსილია ენობრივი უმცირესობების 

წარმომადგენელ ბავშვებს, ენობრივი საჭიროებების გათვალისწინებით, შესთავაზოს 

სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტის შესაბამისი პროგრამები და რესურსები 

როგორც სახელმწიფო, ისე მათ მშობლიურ ენაზე. 

 

✓ „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მიხედვით, სახელმწიფოს მიერ 

ზოგადი განათლების სრულად დაფინანსება ეხება როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, 

ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებსა (მათ შორის, უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის 

სტატუსის მქონე სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეზე ) და მოქალაქეობის არმქონე პირებს. 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლება შესაძლებელია განხორციელდეს 

უცხოურ ენაზე საქართველოს საერთაშორისო შეთანხმებებით გათვალისწინებულ 

შემთხვევებში ან იმ საზღვარგარეთ აღიარებული ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელების ფარგლებში, რომლის აღიარებისთვისაც განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ ცენტრს უცხო ქვეყნის უფლებამოსილ ინსტიტუტთან 

გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება. ამასთან, ამ ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებაშიც სავალდებულოა სახელმწიფო ენის სწავლება. 

 

✓ „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს  კანონის  მიხედვით, სახელმწიფო 

სასწავლო გრანტის მიღების უფლება აქვთ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ჩაირიცხა 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკრედიტებულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე, ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, მათ შორის, უცხოეთში მცხოვრები 

თანამემამულის სტატუსის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, სახელმწიფო სასწავლო 

გრანტის გაცემა შესაძლებელია სახელმწიფო სასწავლო გრანტების დაფინანსების 

წლიური მოცულობის არაუმეტეს 2%-ის ფარგლებში, საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს მიერ განსაზღვრული სახელმწიფო პროგრამით. 2020-2021 

სასწავლო წელს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა 

სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების წლიური მოცულობა შეადგენს 240,000 

ლარს. 

 

✓ აღსანიშნავია, რომ აბიტურიენტების ხელშეწყობისა და სტუდენტების მობილობის 

მიზნით შესაძლებელია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და 

მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული 

ზოგადი განათლება ან მისი ეკვივალენტური განათლება და ასევე უცხო ქვეყნის იმ 

მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის 

მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე 

სტუდენტებისა), რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ 

კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად 

აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

 

✓ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლების ენა არის ქართული. თუმცა 

სხვა ენაზე სწავლება დაშვებულია, თუ ეს გათვალისწინებულია საერთაშორისო 

ხელშეკრულებით ან შეთანხმებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, 

სამინისტროსთან. 2020-2021 სასწავლო წლისთვის საქართველოში აკრდიტებულ 

უმაღლეს სასწავლებლებში 153 ინგლისურენოვანი პროგრამა ფუნქციონირებს. მათგან 70 



 

 

არის ბაკალავრიატის, 43 - მაგისტრატურის, 29 - ერთსაფეხურიანი სამედიცინო, 1 - 

მასწავლებლის მომზადების და 11 - დოქტორანტურის სასწავლო პროგრამა. 

ინგლისურენოვანი სასწავლო პროგრამების 93% ქ. თბილისში მდებარე სასწავლებლებში 

ხორციელდება, 5-5 პროგრამა ხორციელდება ქ. ბათუმსა და ქ. ქუთაისში და 1 - ქ. გორში. 

 

✓ იმიგრანტების ინტეგრაციის მნიშვნელოვან ხელშემწყობ ფაქტორს წარმოადგენს 

უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება. აღიარების პროცესი მოიცავს უცხოეთში 

მიღებული სრული ზოგადი განათლების ან სწავლის პერიოდში მიღებული ზოგადი 

განათლების, პროფესიული განათლების, აკადემიური კვალიფიკაციის ან სწავლის 

პერიოდში უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული 

განათლების აღიარებას. 

 

✓ საქართველოს სასწავლებლის წარმომადგენლებთან და უცხოელ სტუდენტებთან 2020 

წლის ნოემბერ-დეკემბერში ჩატარებული ინტერვიუების დროს ყურადღება გამახვილდა 

უცხოელი სტუდენტების საქართველოში სწავლასა და მოზიდვასთან  დაკავშირებულ ორ 

ძირითად გამოწვევაზე: პირველი, საზღვრიდან წარმოშობის ქვეყნებში სტუდენტების 

გაბრუნება და მეორე, საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში საქართველოში 

სასწავლებლად მომავალ პირებზე - D3 კატეგორიის (რომელიც გაიცემა საქართველოში 

ავტორიზებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ან მის ბაზაზე სასწავლებლად ან 

კვლევის ჩასატარებლად მომავალ პირებზე) ვიზების გაცემაზე ხშირი უარი. ამ 

უკანასკნელს შესაბამისი სტატისტიკაც ადასტურებს:  საქართველოს დემოკრატიული 

ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით,  2018 წელს D3 კატეგორიის ვიზის მიღების მსურველ 

უცხოელთა 40%-ს უარი ეთქვა ვიზის გაცემაზე. უარის თქმის საფუძველი კი ძირითადად 

ორი მიზეზით არის განპირობებული: 1. არასრული ან ყალბი მონაცემების წარმოდგენა 

და 2. სახელმწიფო უსაფრთხოება. 

 

✓ აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში არსებული 

რეკრუტირების სააგენტოებმა, რომლებიც ახდენენ საქართველოს უმაღლესი 

სასწავლებლებში უცხოელი სტუდენტების უმრავლესობის მოზიდვას, ბოლო წლებში 

გაზარდეს მომსახურების საკომისიო თანხა და ხშირ შემთხვევაში ის ერთ მოზიდულ 

სტუდენტზე 1,000 აშშ დოლარსაც კი შეადგენს. 

 

✓ მართალია უმაღლეს განათლებაზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეეების დაშვება ფორმალურ 

დონეზე არ არის შეზღუდული, მაგრამ მათ მიმართ სახელმწიფო გრანტების სისტემის 

გამოყენება, სახელმწიფოს შეზღუდული ფინანსური შესაძლებლობების 

გათვალისწინებით, დაბალი პროცენტული ნიშნულით არის შეზღუდვითშეზღუდული.  

მიზანშეწონილია უმაღლესი განათლების სახელმწიფო სასწავლო საგრანტო სისტემის 

უცხო ქვეყნის იმ მოქალაქეებზე გავრცელება, რომლებიც ფლობენ საქართველოში 

მუდმივი ცხოვრების ნებართვას.  

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა  

✓ ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სისტემასთან საქართველოში მყოფი უცხოელის 

წვდომის საკითხი საქართველოს კანონმდებლობა არაერთგვაროვნად არის 

დარეგულირებული და ცალკეული აქტების მიდგომა შესაბამისი უფლებით მოსარგებლე 

პირთა წრის განსაზღვრის კუთხით ერთმანეთისგან განსხვავდება. 



 

 

 

✓ „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოში უცხოელს აქვს ჯანმრთელობის დაცვის 

უფლება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

  

✓ „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოს 

მოქალაქესა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირს აქვს 

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით გათვალისწინებული სამედიცინო 

დახმარებით სარგებლობის უფლება. ამასთან, ბენეფიციარების ეს წრე ცალკეული 

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში კიდევ უფრო ფართოვდება. მაგალითად, 

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლეები არიან 

საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე 

პირები, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე და თავშესაფრის მაძიებელი 

პირები; იშვიათი დაავადების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას 

დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობის სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამის 

ბენეფიციარი, საქართველოს მოქალაქეებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე 

მოქალაქეობის არმქონე პირების გარდა, შეიძლება იყოს საქართველოში მუდმივად 

მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეები; ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო 

პროგრამის ფარგლებში სტაციონარული მომსახურების იმ მოსარგებლეთა წრე, 

რომლებსაც ესაჭიროებათ არანებაყოფლობითი მომსახურება, განისაზღვრება არა მარტო 

საქართველოს მოქალაქეებითა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის 

არმქონე პირებით, არამედ ვრცელდება საქართველოში მყოფ უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებზეც. 

 

✓ საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ უცხოელს აქვს დახმარების, პენსიისა და სხვაგვარი 

სოციალური უზრუნველყოფის ისეთივე უფლება, როგორიც - საქართველოს მოქალაქეს. 

ხოლო საქართველოში დროებით მყოფი უცხოელის სოციალური უზრუნველყოფის 

საკითხი წყდება საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო 

ხელშეკრულების შესაბამისად. 

 

✓ ზემოაღნიშნული ნორმა არაერთგვაროვანად არის ასახული გვხდება შესაბამის 

სპეციალურ საკანონმდებლო აქტებში. კერძოდ, „სოციალური დახმარების შესახებ“  

საქართველოს კანონი, რომელიც სოციალური დახმარების სახეებსა და მისი დანიშვნის 

პრინციპებს განსაზღვრავს, არ აკეთებს რაიმე სახის მითითებას მოქალაქეობაზე. კერძოდ, 

იგი ვრცელდება ზოგადად საქართველოში კანონიერ საფუძველზე მუდმივად მცხოვრებ, 

სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირებზე, ღატაკ ოჯახებსა და 

უსახლკარო პირებზე. „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ კანონის თანახმად, რომელიც 

არეგულირებს პენსიაზე უფლების წარმოშობის საფუძველს, გარდა საქართველოს 

მოქალაქეებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირებისა, 

იგი ვრცელდება ასევე პენსიის დანიშვნის თაობაზე განცხადების შეტანის 

მომენტისათვის ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერ 

საფუძველზე მუდმივად მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე.  

 



 

 

✓ სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამები ძირითადად ეხება საქართველოში საერთაშორისო 

დაცვის ქვეშ მყოფ პირებსაც. საქართველოში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეების დანარჩენი კატეგორიისთვის ხელმისაწვდომია: ა) იმუნიზაციის 

სახელმწიფო პროგრამა; ბ) ეპიდზედამხედველობის პროგრამა; გ) უსაფრთხო სისხლის 

სახელმწიფო პროგრამა; დ) იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით 

მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა სახელმწიფო პროგრამა, ე) ქრონიკული 

დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა, ვ) შაქრიანი 

დიაბეტის მართვის პროგრამა; ზ)დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამა და სხვ. 

 

✓ აღსანიშნავია, რომ საქართველოში მცხოვრებ ყველა უცხოელს პირადი დაფინანსებით 

შეუზღუდავი წვდომა აქვს ჯანდაცვის სფეროს ყველა სერვისზე, თუმცა COVID-19 

პანდემიის პირობებში კიდევ უფრო მეტად გამოიკვეთა და მწვავე ხასიათი მიიღო იმ 

პრობლემამ, რაც დაბალი შემოსავალის მქონე იმიგრანტთა ჯანდაცვის სერვისებზე 

წვდომას უკავშირდება.  

 

✓ გასაზიარებელია სახალხო დამცველის რეკომენდაციებში გამოხატული პოზიცია, 

რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოქალაქეები და მუდმივი ბინადრობის ნებართვის 

მქონე პირები არსებითად მსგავს მდგომარეობაში იმყოფებიან და სასურველია 

სახელმწიფომ ამ უკანასკნელთათვის საქართველოს მოქალაქეთა თანასწორად გახადოს 

ხელმისაწვდომი სოციალური და ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამები. 

 

✓ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ კანონმდებლობაში მუდმივად 

მცხოვრები უცხოელი არ არის განმარტებული, მისი განსაზღვრის ერთადერთ ლოგიკურ 

ამოსავალ წერტილად უცხოელის მიერ მუდმივად ცხოვრების ნებართვის ქონა შეიძლება 

ჩაითვალოს. შესაბამისად, სწორი იქნება, თუ საქართველოს კანონმდებლობაში ამ 

კუთხითაც ერთგვაროვანი მიდგომა იქნება და მაგალითად, „სახელმწიფო პენსიის 

შესახებ“ კანონი უცხოელისათვის პენსიაზე უფლების წარმოშობის საფუძვლად 

საქართველოში ცხოვრების ცენზის სახით 10 წლის ნაცვლად 6 წელს დაადგენდა.  

 

პოლიტიკური უფლებები  

✓ ქართული კანონმდებლობის აქტუალური მდგომარეობით, უცხოელის ქვეყნის 

პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა გამოირიცხება. ეს მოიცავს როგორც არჩევნების 

მონაწილეობის უფლების არქონას, ასევე პოლიტიკურ გაერთიანებების საქმიანობაში 

მონაწილეობის აკრძალვას. 

 

✓ ინტეგრაციის თვალსაზრისით, პოზიტიურ როლს ასრულებს ის, რომ უცხოელს უფლება 

აქვს დააფუძნოს არასამთავრობო ორგანიზაცია და მიიღოს მის საქმიანობაში 

მონაწილეობა.  

უცხოელთა ინფორმირება მათი უფლებებისა და არსებული სერვისების შესახებ 

✓ კვლევის მიმდინარეობისას საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მქონე 

იმიგრანტებთან ჩატარებულმა ინტერვიუებმა წარმოაჩინა სახელმწიფო სერვისებსა და 



 

 

პროგრამების შესახებ ინფორმირებულებასთან დაკავშირებული სირთულეები. 

გამოკითხულთა დიდ ნაწილს არ ჰქონდა სრულყოფილი ინფორმაცია იმ სახელმწიფო 

პროგრამებისა და სერვისების შესახებ, რომელიც მათთვის  ხელმისაწვდომია.  

 

✓ მიგრანტთა ინტეგრაციის უმთავრეს შემაფერხებელ ფაქტორს ენის არასათანადო დონეზე 

ცოდნა წარმოადგენს, რაც მათ ხელს უშლის სახელმწიფო სერვისების შესახებ 

სრულყოფილი ინფორმაცია მიიღონ. მიგრანტების დიდი ნაწილი დადებითად აფასებს 

COVID-19 პანდემიის პირობებში ხელისუფლების მიერ მათთვის ინფორმაციის 

მიწოდების უწყვეტობას (მოცემულ ეტაპზე აღნიშნული საიტი ქართულის გარდა კიდევ 

ხუთ ენაზე (აფხაზური, ოსური, სომხური, აზერბაიჯანული და ინგლისური) 

ფუნქციონირებს), თუმცა აღნიშნავენ, რომ მეტი ეფექტურობისათვის ამ საკითხზე 

მომუშავე სახელისუფლებო ვებგვერდი www.stopcov.ge ასევე უნდა ფუნქციონიერებდეს 

რუსულ, ჩინურ, ინდურ და სპარსულ ენებზეც.   

 

✓ იმის გათვალისწინებით, რომ იმიგრანტებისთვის ინტეგრაცის უმნიშვნელოვანს 

ფაქტორს წარმოადგენს ქართული ენის არცოდნა ან არასათანადოდ ცოდნა, 

მნიშნველოვანია მოხდეს „ქართული - როგორც უცხო ენა“ შესწავლის პორტალის 

www.geofl.ge  დახვეწა და პოპულარიაზაცია და ის ფუნქციონირებდეს არა მარტო 

ინგლისურ, არამედ ეტაპობრივად დაემატოს ის უცხო ენები, რომლებზეც საუბრობენ 

საქართველოში მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმიგრანტები, კერძოდ, რუსულ, 

ჩინურ, ინდურ და სპარსულ ენებზე. ამასთან ერთად საჭიროა იმიგრანტების უფრო მეტი 

ინფორმირება ონლაინ პლატფორმის www.worknet.gov.ge  შესახებ და ქართულის გარდა 

მის  უცხო ენაზე ფუნციონირება. 

  

✓ ამასთან, ბინადრობის ნებართვასა და ვიზაზე უარის თქმის შემთხვევაში საჭიროა მოხდეს 

იმიგრანტებისთვის უფრო მეტი და დეტალური და დასაბუთებული ინფორმაციის 

მიწოდება გადაწყვეტილების მიზეზების შესახებ. 

  

✓ ინტერვიუების პერიოდში გამოიკვეთა, რომ მიგრანტთა დიდი ნაწილი არ გეგმავს 

საქართველოში გრძელვადიანი პერიოდით დარჩენას და განიხილავენ სამშობლოში ან 

ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში გამგზავრების შესაძლებლობებს. საქართველოს 

დატოვების სურვილი ძირითადად განპირობებულია დასაქმების მწირი 

შესაძლებლობებით და იმით, რომ ვერ ახერხებენ ქართული ენის შესწავლას. 

  

✓ აღსანიშნავია, რომ იმიგრანტები პირდაპირ თითქმის არ მონაწილეობენ იმიგრანტთა 

ინტეგრაციის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების პროცესში, რაც ამცირებს 

სახელმწიფო პოლიტიკის ეფექტიან დაგეგმვასა და აღსრულებას.  

 

 

 

 

http://www.stopcov.ge/
http://www.geofl.ge/
http://www.worknet.gov.ge/


 

 

 ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ინტეგრაციის საკითხებზე      

✓ იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო წლებში მზარდია მიგრანტთა მიმართ ძალადობის, 

აგრესიის და ქსენოფობიის ტენდენცია, რასაც საქართველოში მომუშავე სამოქალაქო 

საზოგადოების წარმომადგენლების ანგარიშები91 და ბოლო წლებში ჩატარებული 

სოციოლოგიური კვლევები ცხადყოფს92, უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს 

საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირებულობის გაზრდას ზოგადად იმიგრაციასთან 

და იმიგრანტებთან დაკავშირებული ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული 

სარგებლის შესახებ. 

  

✓ იმის მიუხედავად, რომ წლებია იზრდება იმიგრანტთა რაოდენობა, არ ჩატარებულა 

ფართო მასშტაბიანი სახელმწიფო კამპანია იმიგრაციის საკითხებზე ადგილობრივი 

მოსახლეობის ცნობიერების ასამაღლებლად. აღნიშნულის გათვალისწინებით 

მნიშვნელოვანია, რომ მიგრაციის სტრატეგიის 2022 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავების 

პროცესში მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიამ უზრუნველყოს იმიგრაციისა და 

იმიგრანტთა შესახებ საინფორმაციო კამპანიის განხორციელების ასახვა და 

პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყებების განსაზღვრა.  

 

✓ ინტეგრაციის პროცესის ყოვლისმომცველი შეფასებისა და ამ მიმართულებით 

სახელმწიფო პოლიტიკის დაგეგმვის გაუმჯობესების კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ 

გამოყენებულ იქნას შეფასების საერთაშორისო სისტემები, მაგალითად, როგორიც არის 

MIPEX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 „რასობრივი შეუწყნარებლობა და ქსენოფობია - უცხოელთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში“; ტოლერანტობისა და 

მრავალფეროვნების ინსტიტუტი; 2019 წ. ხელმისაწვდომია https://bit.ly/3cJXviy (ნანახია: 
92 „სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, სიძულვილის ენა და დისკრიმინაცია საქართველოში: საზოგადოების განწყობა და 

ინფორმირებულობა“; ევროპის საბჭო; 2018 წ. ხელმისაწვდომია https://bit.ly/3cJUGho (ნანახია: 

https://bit.ly/3cJXviy
https://bit.ly/3cJUGho


 

 

დანართები 

დანართი # 1 

 კვლევის ფარგლებში უცხოელ მიგრანტებთან ჩასატარებელი ჩაღრმავებული ინტერვიუების 

კითხვარი  

 

Hello, I am Vano Chkhikvadze, researcher of International Organization for Migration (IOM). Together with 

IOM we are carrying out the survey to better understand existing framework for integration of foreign 

migrants in Georgia and assess opportunities and challenges that regular foreign migrants are facing during 

their stay in Georgia. As a consequence, the research paper would be developed that would help the 

Georgian state authorities to better understand integration needs of the regular migrants, shape the state 

policy and develop/improve relevant programs and services. With your permission I would like to ask you a 

couple of questions. The interview would last up to half an hour. The provided information would be used 

without direct quoting (without putting name/family name of the interviewee) for the report. Would you 

agree to be part of this survey? 

Information about the interviewee (please tick the box or add the relevant information)  

Male Female Age 

group 

18- 24 

Age 

group 

25-35 

Age 

group 

36-50 

Age 

group 

51-65 

Age 

group 

over 

65 

Citizenship Location 

in Georgia 

What is your 

status in 

Georgia 

(regular 

migrant; 

irregular 

migrant) 

What type 

of resident 

permit do 

you hold? 

           

 
 What is your highest level of education? 

No formal 

education 

Secondary 

Education 

Bachelor’s 

degree 

MA degree PhD Other (please 

specify) 

      

 

Questions:  

1. For how long you have been living in Georgia?  

Up to 1 year Up to 2 years Up to 3 years Up to 4 years Up to 5 years More than five 

years 

      



 

 

 

2. How good is your Georgian?  

Excellent Very good Good Fair Poor Do not know 

the language 

      

 

3. Do you rent/own a house in Georgia?  

Yes  No  

  

 

4.  Do you live here alone or with your family 

Alone  With Family Sharing Accomodation  

   

 

5. How strongly are you attached to Georgia?  

6. Do you have contact with the local population? 

No Yes, I have some 
Georgian friends  

 

Yes, I have Georgian 
colleagues at my 

work 

Yes, I have 
Georgian family 

members  
 

No. I am avoiding having 
contact with locals (please 

specify the reason)  
 

     

 

7. What was your main reason to come to Georgia? 

Being employed  
 

Starting 
business  

 

Personal 
relationship  

 

Medical 
treatment  

Studying  
 

Other (please 
specify)  

 

      

 

8. Would you say that your friends in Georgia are?  

Mostly your compatriots  

Mostly Georgians with whom you study  

Mostly Georgians with whom you work  



 

 

Representatives of other nationalities ( please specify)   

Have no friends here   

 

9. What do you do in Georgia?  

Own a 

business 

Studying at the 

university (please 

specify the field) 

Working in a 

construction 

field 

Working in 

tourism 

field 

Teacher/ 

professor 

Unemployed  Other 

(please 

specify)  

       

 

10. Is your employer Georgian national or migrants?  

Georgian national Migrant ( please specify the nationality) 

  

 

11. Do you plan to stay in Georgia in the future?  

Planning to 
stay. (please 
specify for 
how long?  
 

Thinking but 
not decided 
yet  
 

Want to stay but 
there are some 
obstacles (please 
specify)  
 

Do 
not 
know 
yet  
 

Not 
planning to 
stay  
 

Planning to 
leave soon  
 

Do not 
want 
to 
answer  
 

Other 
(please 
specify)  
 

        

 

12. Why do you plan to stay in Georgia (if the answer to Q. #11 is positive)? Because… 

It is a 
safe 

place 
 

Easy to 
do 

business 
 

Locals are 
friendly 

and 
hospitable 

 

Easy to 
travel to 

EU 
countries 

 

Cheap 
place to 

live 
 

Quality of 
education 

is good 
 

I earn 
well 

 

My 
family 
likes to 

live here 
 

Other 
(please 
specify) 

 

         

 

13. Why do you plan to leave the country (if the answer to Q. #11 is negative)? Because … 

I am a victim 
of regular 

discrimination 
 

I face hatred 
and hostility 

by locals 
 

Georgia is 
not a safe 

place to live 
 

I lost a job 
due to 

COVID19 
pandemic 

I got a job 
abroad 

 

I miss my 
home 

country and 
family 

Other 
(please 
specify) 

 



 

 

  

       

 

14. Have you ever sent money back to your friends and/or family members to your home country?  

I send it 
systematically  

 

I send it 
periodically  

 

I send it rarely  
 

I have sent it 
only once  

 

I have never 

sent it  

Do not want to 
answer  

 

      

 

15. If you send money systematically or periodically, what is the frequency? 

Every week Every month Every quarter Every six months Once a year 

     

 

16.  How much money in total have you sent back to your friends and relatives in last year  

Less than 200 $ Between 201 

and 500 $ 

Between 501-

1000 $ 

Between 

1000-2000 $ 

Between 

2001-3000 $ 

More than 3000 

$ 

      

 

17. Has your family member(s)/friend(s) sent back money to you?  

Yes  

 

No  

  

 

18. What was the reason that your family members sent money to you – please specify? 

19. How much money in total have your family members sent to you in Georgia in 2019 and 2020? 

Less than 200 $ Between 201 

and 500 $ 

Between 501-

1000 $ 

Between 

1000-2000 $ 

Between 

2001-3000 $ 

More than 3000 

$ 

      

 

20. How often do they send money (if the answer to Q#17 is positive)? 



 

 

Every week Every month In every quarters Every six months Once a year 

     

 

21. How often do you communicate back to your family members and friends who live in your home 

country?  

Several 

times a 

day 

Several 

times a 

week 

Several 

times a 

month 

Every 

three 

months 

Every six 

months 

Several 

times a 

year 

Once a 

year 

I do not 

know 

I do not 

want to 

answer 

         

 

22. Could you please list the public services that you applied during your entire stay in Georgia? 

23.  How often do you use the following public services?  

List of Public 

service 

Every 

time I 

need it   

I need it 

but not 

always 

able to 

receive it  

I need it 

but was 

never 

able to 

receive it  

There 

was no 

need of it 

I do not 

want to 

answer  

Once a 

year  

Never  

Medical treatment 

at the hospital  

       

Purchasing medical 
insurance  

       

Family doctor at 

the ambulatory  

       

Dentist         

Banking        

Registration of 

company  

       

Purchasing real 

estate 

       

Enrolling/bringing 

child to a public 

kindergarten  

       

Enrolling/bringing 

child to a public 

school 

       



 

 

Applying to the 
high education 

institution/vocation 
education school  

       

Obtaining 

residence permit 

       

Obtaining driving 

license  

       

Calling police         

Applying to free 
legal aid provided 

by the state 
authorities?  

       

 

 

 

 

 



 

 

24. What is the reason you have never used the following services  

 Medical 

treatment 

at the 

hospital 

Purchasing 

medical 

insurance 

Family 

doctor at 

the 

ambulatory 

Dentist Opening 

Bank 

account 

Company 

registration 

Purchase 

real 

estate 

Bringing 

child to a 

public 

kindergarten 

Bringing 

child to a 

public 

school 

Applying to 

the high 

education 
institution/ 

vocation 

education 

school 

Obtaining 

residence 

permit 

Obtaining 

driving 

license 

Calling 

Police 

Applying to 

free legal aid 

provided by 

the state 

authorities 

               

Cannot 

afford it 

              

Lack the 

knowledge 

of Georgian 

              

Not aware 

of such 

service 

              

No need of it               

Have no 

right to use 

it 

              

Was told 

you that 

service is of 

poor quality 

              

Have no 

trust to the 

service 

provider 

              

Do not know 

where to go 
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25. Do you have a bank account in any of the Georgian banks?  

Yes  No  

  

 

26. What type of activity do you do at least once a month?  

Eat out   

Go to the gym and/or play sports   

Attend religious service  

Go for sightseeing   

Visit a Georgian friend’s family   

Visit your countryman’s family   

Attend cultural/musical event   

 

27. Have you been subject of insults, discrimination and/or harassment because of being foreigner in 

Georgia? 

Yes  No  

 

28. Could you please describe the circumstances when you were subject of insult, discrimination and/or 
harassment?  
 
 
29. Do you know/have you ever applied to any state-run migrants integration programs 93in Georgia? If 

yes please specify when, to which agency you applied and what the reason was: 

 
30. How satisfied you are with the migration integration programs94 (if the answer to Q. # 30 is positive)? 

Fully met my 
expectations 

It was fine  
 

I was expecting more  
 

It was not helpful at all  
 

    

 

31. What is the main source of information for you? 

 
93 This question applies to regular migrants only   
94 This question applies to regular migrants only   
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Social networks 
(please specify 

which once) 

Own Community 
 

Georgian 
community 

 

Georgian media 
 

International media 
 

     

 

32. Could you please name the biggest challenge that you faced/have been facing to get integrated in 

Georgia? 

Lack of 
employment 
opportunity 

 

Impact of 
COVID19 
pandemic 

 

Lack of knowledge 
of Georgian 

language 
 

Hostile 
community 

 

Lack of free 
state 

programs 
 

Other 
(please 
specify) 

 

  

 

    

 

33. What would you recommend to Georgian authorities to make sure that migrants are better integrated 

in Georgia? 

 

Thank you  
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დანართი # 2  

კვლევის ფარგლებში საჯარო მოხელეებთან; სამოქალაქო ორგანიზაციებთან და აკადემიურ 

დაწესებულებებთან ჩასატარებელი ჩაღრმავებული ინტერვიუების კითხვარი  

 

მოგესალმებით,  

მე გახლავათ ვანო ჩხიკვაძე, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) მკვლევარი. IOM-ის 

დაკვეთით მზადდება კვლევა, რომელიც შეეხება საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მცხოვრები 

იმიგრანტების ინტეგრაციის პროცესს, ამ კუთხით ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკას, მიღწევებსა და 

გამოწვევებს. კვლევის ფარგლებში ტარდება ინტერვიუების სერია როგორც მიგრანტებთან, ასევე იმ 

საჯარო მოხელეებთან, რომლებიც პოლიტიკის შექმნასა და განხორციელებაზე მუშაობენ. წინააღმდეგი 

ხომ არ იქნებით, რომ მონაწილეობა მიიღოთ აღნიშნულ ინტერვიუში? თქვენს მიერ მოწოდებული 

ინფორმაცია კვლევაში გამოყენებული იქნება ყოველგვარი პირდაპირი ციტირების (სახელის, გვარის, 

თანამდებობის მითითება) გარეშე. გთხოვთ მოგვცეთ თანხმობა ინტერვიუში მონაწილეობაზე.  

სახელი:  

გვარი:  

პოზიცია:  

საკონტაქტო ინფორმაცია:  

 

1. რამდენად არის  განსაზღვრული და შესაბამისად გათვალისწინებული თქვენი უწყების მხრიდან 

იმიგრანტთა საჭიროებები? როგორ ხდება ამ საჭიროებების განსაზღვრა? რის შეცვლას ისურვებდი 

ამ პროცესის გაუმჯობესების კუთხით?  

 

2. რა სახის პროგრამებს (და რომელი წლიდან) სთავაზობს თქვენი უწყება ქვეყანაში კანონიერი 

საფუძვლით მცხოვრებ იმიგრანტებს?  

 
3. როგორ შეაფასებდით ამ დრომდე აღნიშნული პროგრამებით მიღებულ შედეგებს? რამდენად 

ეფექტურია ისინი და რისი დახვეწა არის საჭირო? რის დამატებას საჭიროებს, რომ სრულად 

დაფაროს არსებული საჭიროებები 

 

4. რამდენმა იმიგრანტმა ისარგებლა თქვენი უწყების მიერ შეთავაზებული  პროგრამით 2017 

წლიდან დღემდე? 

 

5. როგორ აწვდის ინფორმაციას ხელისუფლება ქვეყანაში მცხოვრებ რეგულარულ მიგრანტებს 

COVID-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებით შემოღებულ შეზღუდვებზე და რამდენად ეფექტურია 

კომუნიკაციის არსებული ფორმები?  

 

6. COVID-19-ის პანდემიამ უარყოფითი გავლენა მოახდინა ქვეყნის ეკონომიკაზე, რამაც თავის მხრივ 

ასახვა ჰპოვა მიგრანტთა დასაქმებაზე. რა ნაბიჯებს დგამს ხელისუფლება აღნიშნული შედეგების 

შესარბილებლად?  
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7. რა პოლიტიკა გაატარა საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყანაში კანონიერი საფუძვლით მცხოვრებ 

იმიგრანტებს დასახმარებლად COVID-19-ის პანდემიის პირობებში? როგორია ამ პოლიტიკის 

შედეგები?  

 

8. (კითხვის ადრესატია სსიპ „ზურაბ ჟვანიას საჯარო მმართველობის სკოლა) საქართველოს 2016-

2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიის ერთ-ერთ ამოცანას წარმოადგენდა „უცხო ქვეყნის მოქალაქე 

სკოლის მოსწავლეებისა და მათი მშობლებისთვის სპეციალიზებული ქართული ენისა და 

კულტურის პროგრამების დანერგავა“ - რომელი კატეგორიის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე 

ვრცელდება ეს პროგრამა? როგორ შეაფასებდით ამ პროცესს? სად იყო წარმატებები და რა რჩება ამ 

მიმართულებით გამოწვევად?  

 

 

9. (კითხვის ადრესატია სსიპ „ზურაბ ჟვანიას საჯარო მმართველობის სკოლა) როგორ შეაფასებდით 

ქართულის როგორც უცხო ენის შესასწავლი პლატფორმის მუშაობის ეფექტურობას? დამატებით 

რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას რათა მოხდეს ამ პლატფორმის დახვეწა და განვითარება?  

 

10. (კითხვის ადრესატია განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, 

განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების 

განყოფილება) როგორ ახდენს სახელმწიფო მიგრანტთა არაფორმალური განათლების აღიარებას? 

როგორია ამ კუთხით 2016-2020 წლების სტატისტიკური მონაცემები?  

 

11. (კითხვის ადრესატია განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, 

განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის პროფესიული განათლების პოლიტიკის 

განყოფილება) რამდენად არის პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის 

ამაღლების სახელმწიფო პროგრამები ხელმისწავდომი საქართველოში მცხოვრები მუდმივი 

ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოეთის მოქალაქეებისთვის? როგორი ამ მხრივ მათი 

ჩართულობის სტატისტიკა? როგორ ხდება მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეების არაფორმალური განათლება? როგორია მომართვიანობის და აღიარების 

სტატისტიკა 2017-2020 წლებში?    

 

12. (კითხვის ადრესატია განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, 

განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის პროფესიული განათლების პოლიტიკის 

განყოფილება) საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიის ერთ ერთ ამოცანას 

წარმოადგენდა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში იმიგრანტთა ჩართვის მხარდაჭერა. 

რა ნაბიჯები გადაიდგა ამ კუთხით? როგორ გაიზარდა/შემცირდა ჩართული იმიგრანტების 

რაოდენობა?  როგორია ბოლო 3 წლის სტატისტიკა?  

 

13. (კითხვის ადრესატია განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს,სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტის 

სკოლამდელი განათლების განვითარების განყოფილება) - მუნიციპალიტეტებისთვის 

სკოლამდელი აღზრდის მეთოდილოგიური მხარდაჭერის პროცესში თუ ხდება მიგრანტთა 

ინტერესებისა და საჭიროებებს  განსაზღვრა  და თუ კი როგორ?  
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14. (კითხვის ადრესატია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი „აწარმოე საქართველოში“) - რამდენად ვრცელდება პროგრამები უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებზე, რომლებიც ლეგალურად ცხოვრობენ საქართველოში? როგორია ბოლო წლების 

სტატისტიკა? რამდენმა უცხოელმა მიმართა სსიპ-ს და რამდენი საპროექტო განაცხადი იქნა 

დაფინანსებული?  

 

15. (კითხვის ადრესატია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 

დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო) - რამდენად ხელმისაწვდომია პროფესიული უნარების 

განვითარებისა და კარიერის დაგეგმვის სერვისი საქართველოში მცხოვრები უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებისთვის? რამდენმა უცხო ქვეყნის მოქალაქემ ისარგებლა ამ სერვისით 2020 წელს? 

 

16. (კითხვის ადრესატია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პოლიტიკის დეპარტამენტი) - რამდენად 

ხელმისაწვდომია ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის? რა 

პროცესის გადის უცხო ქვეყნის მოქალაქე აღნიშნულ პროგრამებში ჩასართავად? როგორია 

სტატისტიკა (ჩაშლილად მოქალაქეობის მიხედვით) 2017 წლიდან 2020 წლის ჩათვლით?  

 

 

17.  ხომ არ ისურვებდით რაიმე დამატებითი ინფორმაციის მოწოდებას?   

მადლობა,  
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გამოყენებული წყაროები 

 

სტატიები /ანგარიშები/ პუბლიკაციები 

 

საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევა (GDI) 

2019    უცხოელ სტუდენტთან სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში. GDI. 

 

მსოფლიო ბანკი 

2020   Easy of Doing Business rankings. მსოფლიო ბანკი. 

 

ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI) 

2020  Public Attitudes in Georgia , results of December, 2020 telephone survey. Carried out for NDI by 

CRRC Georgia. 

 

ევროპის საბჭო  

2018  სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, სიძულვილის ენა და დისკრიმინაცია 

საქართველოში: საზოგადოების განწყობა და ინფორმირებულობა. ევროპის საბჭო. 

 

ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) 

2019   რასობრივი შეუწყნარებლობა და ქსენოფობია - უცხოელთა უფლებრივი მდგომარეობა 

საქართველოში. TDI. 

  

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ( IDFI) 

2018   საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე უცხოელებისთვის ქვეყანაში შემოსვლაზე უარის 

თქმის სტატისტიკის ანალიზი. IDFI. 

 

International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)  

2015 The State of Migration in Georgia. ICMPD, Vienna 

2019  Roadmap for the Development of a Policy for Migrants’s Integration in Georgia. ICMPD, Vienna.  

 

Freedom House  

2020  Freedom in the World Report. Freedom House. 

 

ჟვანია, ა. 

2016  Study in Georgia: Prospects of Internationalization of Higher Education. PMCG, Tbilisi.  

 

ბუნტური, გ. 

2014   საქართველოს მიგრაციული პორტრეტი - 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის 

შედეგებით 

 

საქართველო, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია (მსსკ) 

2017    მოკლე ფორმატის მიგრაციის პროფილი უცხოელი სტუდენტები საქართველოში . მსსკ, 

თბილისი. 

2019      საქართველოს  მიგრაციის პროფილი. მსსკ, თბილისი. 

 

https://gdi.ge/uploads/other/1/1118.pdf
https://www.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score
https://civil.ge/wp-content/uploads/2021/01/NDI-Georgia_December-2020-poll_Eng_final.pdf
https://rm.coe.int/hate-crime-hate-speech-and-discrimination-in-attitudes-and-awareness-g/16808ef62b
https://rm.coe.int/hate-crime-hate-speech-and-discrimination-in-attitudes-and-awareness-g/16808ef62b
https://osgf.ge/wp-content/uploads/2019/04/Georgian.pdf
https://osgf.ge/wp-content/uploads/2019/04/Georgian.pdf
https://idfi.ge/public/upload/pdf/Refusal-to-enter-Georgia_article_final.pdf
https://idfi.ge/public/upload/pdf/Refusal-to-enter-Georgia_article_final.pdf
https://migration.commission.ge/files/enigmma-state-of-migration_e_version_1.pdf
https://migration.commission.ge/files/integration_roadmap_final.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-world
https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/9245/Study_in_Georgia_Prospects_of_Internationalization_of_Higher_Education.pdf?sequence=1
https://migration.commission.ge/files/migraciis_profili_a5_geo.pdf
https://migration.commission.ge/files/mp19_eng_web3.pdf
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საქართველო, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

2020    უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა . საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო, თბილისი. 

2013      Pilot survey of Labour Market Needs in Georgia – Tourism, Apparel, ICT, Food Processing. 
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საქართველო, სახალხო დამცველი 

2019    ანგარიში საქართველოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 

მდგომარეობის შესახებ . საქართველოს სახალხო დამცველი, თბილისი. 
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