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ევროპული ინიციატივა – ლიბერალური აკადემია თბილისი
სექტემბერი, 2013

ფონდი «ლიბერალური აკადემია თბილისი» დაარსდა 2006 წლის დეკემბერში, როგორც არასამთავრობო,
არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოსა და მთლიანად სამხრეთ კავკასიაში
ლიბერალური დემოკრატიული ღირებულებების, მშვიდობისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის
მხარდაჭერას. ევროპული ინიციატივა - ლიბერალური აკადემია თბილისი არის ანალიტიკური პროგრამა,
რომელიც ორგანიზაციის ბაზაზე ჩამოყალიბდა 2010 წლის იანვარში და ახორციელებს კვლევას და ანალიზს,
რათა ხელი შეუწყოს პირველ რიგში საქართველოს, ხოლო მომდევნო ეტაპზე მთლიანად რეგიონის ევროპული
მომავლის შესახებ დისკუსიებს და დამოუკიდებელი ექსპერტიზით წვლილი შეიტანოს ამ მიმართულებით
პოლიტიკის ფორმირებაში.
ევროპული ინიციატივა – ლიბერალური აკადემია თბილისი იკვლევს საკითხებს, რომლებიც ევროკავშირში
მიმდინარე პროცესებს, საქართველოსა და რეგიონის ევროკავშირთან თანამშრომლობის ორმხრივ და
მრავალმხრივ ფორმატებს უკავშირდება. ძირითადი მიზანია, ერთი მხრივ, საქართველოში/რეგიონში
სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისა და ფართო საზოგადოების უკეთ გათვითცნობიერება და ჩართვა ევროპული
ინტეგრაციის პროცესებში; მეორე მხრივ, ბრიუსელსა და ევროპის სხვა დედაქალაქებში დაინტერესებული
პოლიტიკური, საექსპერტო, მედია თუ აკადემიური წრეებისა და პირების უკეთ ინფორმირება საქართველოსა
და რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე, მათი მხრიდან ევროპული მისწრაფებების მხარდაჭერის წახალისების
მიზნით. აქედან გამომდინარე, ევროპული ინიციატივა – ლიბერალური აკადემია თბილისი იკვლევს იმ
საკითხებსაც, რომლებიც პირდაპირ არ უკავშირდება საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის
არსებულ დღის წესრიგს, მაგრამ ეხმიანება ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ, სოციალურ,
ეკონომიკურ გამოწვევებს, ამ თემებზე ფართო საზოგადოებრივი დებატების ხელშეწყობის მიზნით.
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შესავალი
2012 წლის 4 ივნისს ოფიციალურად გაიხსნა საქართველო-ევროკავშირის დიალოგი უვიზო
მიმოსვლის, ანუ ლიბერალიზაციის შესახებ. 2013 წლის 25 თებერვალს ევროკომისარმა საშინაო
საკითხებში სესილია მალმსტრომმა საქართველოს ხელმძღვანელობას ვიზის ლიბერალიზაციის
სამოქმედო გეგმა გადასცა.
ვიზის ლიბერალიზაცია საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმდინარე ფორმატში ერთერთი უმთავრესი მიმართულებაა ასოცირების შეთანხმების, მათ შორის, თავისუფალი სავაჭრო
ურთიერთობების პერსპექტივასთან ერთად. ამასთან, სავიზო ურთიერთობების გაუქმება არა
მხოლოდ პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული და ა.შ. ინტეგრაციის წახალისების, არამედ
ღირებულებითი დაახლოების მნიშვნელოვანი მექანიზმია.
ამ პროცესის წარმატებით წარმართვის შემთხვევაში საქართველოს შესაძლებლობა ექნება,
2001 წლის 15 მარტის #539/2001 ევროპული საბჭოს რეგულაციით1 დადგენილი ე.წ. „შავ სიიდან“
„თეთრ სიაში,“ ანუ იმ ქვეყნების რიგში გადაინაცვლოს, რომელთა მოსახლეობასაც ევროკავშირის
ტერიტორიაზე უვიზო მიმოსვლის და ექვსი თვის განმავლობაში სამი თვით დარჩენისა თუ
თავისუფალი გადაადგილების საშუალება გააჩნია.
სავიზო შეზღუდვების ინდექსის მიხედვით (Henley & Partners Visa Restrictions 2011 and 2012
Index), რაც ქვეყნების რანჟირებას მათი მოქალაქეებისათვის გადაადგილების თავისუფლების
მიხედვით ახდენს, საქართველოს არცთუ ისე სახარბიელო პოზიცია უჭირავს. 2012 წელს, ამ
მონაცემების მიხედვით, საქართველო მცირედით უსწრებს ნუსხის ბოლოს მყოფ ისეთ ქვეყნებს,
როგორებიცაა ერაყი, სომალი და ავღანეთი2.

პოზიცია
1-198

ქვეყანა

ინდექსი*
2011

პოზიცია
1-103

ქვეყანა

ინდექსი*
2012

1

დანია, შვედეთი,
ფინეთი

173

1

დანია

169

5

დიდი ბრიტანეთი

171

3

დიდი ბრიტანეთი

167

77

რუსეთი

89

49

რუსეთი

94

97

უკრაინა

69

60

უკრაინა

76

118

განა

62

71

განა

62

122

მოლდავეთი,
საუდის არაბეთი

58

73

საქართველო

60

123

საქართველო

58

74

ბელარუსი

59

127

ბელარუსი

54

75-76

ერაყი, პაკისტანი,
ავღანეთი, სომალი,
სუდანი

32-24

194-198

101-103

მოლდოვა,
ზიმბაბვე,
აზერბაიჯანი

58-57

ერაყი, სომალი,
ავღანეთი

30-26

Council Regulation (EC) # 539/2001, მარტი, 2001, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:069:
0010:0010:EN:PDF
2
Henley and Partners Visa Restriction Index, Global Ranking, 2011; Henley and Partners Visa Restriction Index, Global
Ranking, 2012.
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შესაბამისად, საქართველოსთვის ევროკავშირის ე.წ. “თეთრ სიაში” გადანაცვლება მნიშვნელოვანი
პოლიტიკური და ეკონომიკური პრიორიტეტია, მით უფრო, რომ ქვეყანას ცალმხრივად
ლიბერალიზებული სავიზო პოლიტიკა გააჩნია მსოფლიოს 120-მდე სახელმწიფოსთან. უცხოელთა
სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონით, 2006 წლის 1 ივნისიდან
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს საქართველოში უვიზოდ შემოსვლისა და 90 დღის
განმავლობაში დარჩენის უფლება აქვთ. 2009 წლის 14 აგვისტოდან აღნიშნული ვადა გაიზარდა
360 დღემდე.
აღსანიშნავია, რომ სავიზო დიალოგის გახსნისათვის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა 2011
წლის 1 მარტს ამოქმედებული საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ვიზის გამარტივების
(ფასილიტაციის) და უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის ხელშეკრულებების
იმპლემენტაცია. ეს ხელშეკრულებები აწესრიგებს ევროკავშირთან მიმოსვლის მიმდინარე რეჟიმს.
ვიზის გამარტივების ხელშეკრულების პირობებით, საქართველოს მოქალაქეებისათვის ვიზის
მიღების პროცედურა გამარტივდა რამდენიმე მიმართულებით, რაც მოიცავს: მგზავრობის
მიზნის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის რაოდენობის შემცირებას (მგზავრობის მიზნის
დასადასტურებლად საკმარისია მხოლოდ ის ერთი დოკუმენტი, რომელიც ხელშეკრულებით
შესაბამისი კატეგორიისთვის არის გათვალისწინებული), მოკლევადიანი მრავალჯერადი
ვიზის მოქმედების ვადის გაზრდას, სავიზო მოსაკრებლის შემცირებას 60-დან 35 ევრომდე,
(კატეგორიების მიხედვით მის გაუქმებასაც), სავიზო განაცხადების განხილვის პერიოდის
შემცირებას 30-დან 10 სამუშაო დღემდე, დიპლომატიური პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო
გადაადგილებას. საქართველოს მხრიდან ევროკავშირის მოქალაქეებისათვის ცალმხრივი უვიზო
რეჟიმის პირობებში, ვიზის ფასილიტაციის შეთანხმებიდან გამომდინარე, სავიზო პროცედურების
გამარტივების ვალდებულება ევროკავშირის მხარეს ეკისრება.
საყურადღებოა, რომ ევროკავშირის საკონსულოების მიერ ვიზის გაცემის პროცედურების
გარკვეულ ნაწილს, რომელსაც ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულება არ არეგულირებს, მოიცავს
ე.წ. ევროკავშირის სავიზო კოდექსი (Community Code on Visas)3, რომელიც განსაზღვრავს
ევროკავშირის სავიზო პოლიტიკას. დოკუმენტი მიღებული იქნა 2009 წლის 13 ივლისს. კოდექსის
დებულებათა უმრავლესობა 2010 წელს ამოქმედდა, ხოლო ზოგიერთი პუნქტი – 2011 წელს.
შესაბამისად, საქართველოს, ისევე, როგორც ევროკავშირთან სხვა სავიზო ვალდებულების
მქონე ქვეყნების, მოქალაქეებზე ვრცელდება მთელი რიგი მნიშვნელოვანი რეგულაციები,
კერძოდ: სავიზო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, მომსახურების ხარისხი (ინფრასტრუქტურა,
ადმინისტრაციული პერსონალის თავაზიაობის ხარისხი), ენა (სავიზო განაცხადი ხელმისაწვდომი
უნდა იყოს მასპინძელი ქვეყნის სახელმწიფო ენაზე), უარის დასაბუთება, უარის გასაჩივრების
შესაძლებლობა და ა.შ.
სავიზო დიალოგის განხორციელების მთავარ ინსტრუმენტს წარმოადგენს ვიზის ლიბერალიზაციის
სამოქმედო გეგმა. დოკუმენტში გაწერილი ღონისძიებების წარმატებით შესრულების შემთხვევაში
საქართველო მიიღებს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობას. თუმცა, აღნიშნული
პროცესი საკმაოდ კომპლექსური და ხანგრძლივი იქნება იმის გათვალისწინებით, რომ დასავლეთ
ბალკანეთის ქვეყნების ”საგზაო რუკისგან” განსხვავებით, რომელთაც საქართველოს ვიზის
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა ორ ფაზად იყოფა და ორი რიგის კრიტერიუმებს მოიცავს,
რაც ითვალისწ ინებს: პირველ ეტაპზე – საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებას, დაგეგმარებას
და სტრატეგიის განსაზღვრას ოთხი თემატური ბლოკის მიხედვით, მეორე ეტაპზე – მათ
იმპლემენტაციას და საამისოდ კონკრეტული აქტივობების განხორციელებას. ამდენად, პირველი
რიგის კრიტერიუმების შესრულება ავტომატურად არ გამოიწვევს სავიზო შეზღუდვების
გაუქმებას. დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების შემთხვევაში იმპლემენტაცია განხილულია,
როგორც მუდმივი პროცესი. მათ 2 წლის განმავლობაში დაახლოებით 50-პუნქტიანი «საგზაო
რუკის» შესრულების შემდეგ მიიღეს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. აღმოსავლეთ
Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009, establishing a Community Code
on Visas, (Visa Code).
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პარტნიორობის ქვეყნებში კი სავიზო დიალოგის მეორე ფაზა უფრო შედეგზე ორიენტირებული
იქნება4.
იმის გათვალისწინებით, რომ სავიზო დიალოგი საკმაოდ ხანგრძლივი და რთული პროცესია,
უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია ვიზის ფასილიტაციისა
და რეადმისიის ხელშეკრულებების, ასევე ევროკავშირის სავიზო კოდექსის რეგულაციების
ჯეროვანი შესრულება. შესაბამისად, ხელშეკრულებების იმპლემენტაციის მონიტორინგი და
არსებულ გამოწვევებზე რეაგირება აუცილებელია იმისათვის, რომ მოხდეს საქართველოს
მოქალაქეებისათვის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან მიმოსვლის რეალური გამარტივება უკვე
შეთანხმებული პირობების დაცვით.
ქვემოთ წარმოდგენილი კვლევის მიზანია ვიზის ფასილიტაცის ხელშეკრულებებისა და
სავიზო კოდექსის იმპლემენტაციის მონიტორინგი და შედეგების შესახებ საზოგადოების
ინფორმირებულობის დონის გაზრდა, ამასთან დაკავშირებული პროცესების გამჭვირვალობის
უზრუნველყოფა, ვიზის ლიბერალიზაციისათვის სამოქალაქო თანამონაწილეობის უზრუნველყოფა,
ქსელური მუშაობა და ადვოკატირება.
პროექტის პირველი შუალედური კვლევა მთლიანად ეთმობა საქართველოში აკრედიტებული
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საკონსულოების მიერ ვიზის ფასილიტაციის შეთანხმებით
გათვალისწინებული და ევროპის სავიზო კოდექსით განსაზღვრული ვალდებულებების
შესრულების მონიტორინგს, მოცემულია საკონსულოებში არსებული მდგომარეობის შეფასება
სხვადასხვა მახასიათებლებით, ცალ-ცალკეა წარმოდგენილი წევრი ქვეყნების საკონსულოების
პროფილები, გამოკვეთილია ძირითადი ტენდენციები და, პროგრესთან ერთად, აღწერილია ის
კონკრეტული გამოწვევები, რაც კვლევის განხორციელების პერიოდში ვიზის ფასილიტაციის
შეთანხმების და ევროპის სავიზო კოდექსის იმპლემენტაციასთან მიმართებაში გამოიკვეთა.

4

6

Jelacic M. and Petronijevic V., Serbia towards white Schengen list – good example for Ukraine, გვ. 4.

შუალედური კვლევა

ვიზის ლიბერალიზაციის პერსპექტივები: სამოქალაქო ჩართულობა და ადვოკატირება

1. საქართველოში აკრედიტებული ევროკავშირის ქვეყნების
საელჩოებისა და საკონსულოების ზოგადი მიმოხილვა
2013 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით საქართველოში აკრედიტებულია ევროკავშირის 15
ქვეყნის საელჩო, ეს ქვეყნებია: გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, საბერძნეთი, ნიდერლანდები,
ჩეხეთი, პოლონეთი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, უნგრეთი, შვედეთი და
დიდი ბრიტანეთი.
საქართველოში პირდაპირი წესით წარმოდგენილია ევროკავშირის 13 ქვეყნის საკონსულო, ესენია:
ბულგარეთი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, ესტონეთი, იტალია, ლატვია, ლიტვა, ნიდერლანდები,
პოლონეთი, რუმინეთი, საბერძნეთი, საფრანგეთი და ჩეხეთი. თუმცა მათგან დიდი ბრიტანეთი არ
მონაწილეობს ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულებაში.
შესაბამისად, ხელშეკრულების მონაწილე ევროკავშირის 12 ქვეყნის საკონსულო არაპირდაპირი
წესით წარმოადგენს ევროკავშირის 10 სხვა ქვეყანას. ამასთან, 2012 წლიდან ავსტრიის ვიზებს
გასცემს შვეიცარიის საკონსულო საქართველოში. მანამდე ავსტრიის ვიზებს საქართველოს
მოქალაქეებისათვის გასცემდნენ სტამბულში და კიევში აკრედიტებული ავსტრიის საკონსულოები.
შვედეთის საელჩო საქართველოს მოქალაქეებისათვის ცხოვრების უფლებასა და სამუშაო ვიზას
გასცემს კიევში აკრედიტებული შვედეთის საელჩოს მეშვეობით. შვედეთში სასწავლებლად
წასვლის მსურველ ქართველ სტუდენტებს კი შეუძლიათ ელექტრონულად შეავსონ აპლიკაციები
შვედეთის საელჩოს ვებგვერდზე. ევროკავშირის სამი ქვეყნის ვიზის მიღება დღესაც მხოლოდ
საზღვარგარეთ არსებულ საკონსულოებშია შესაძლებელი, კერძოდ: ირლანდიის შემთხვევაში
შესაბამისი საკონსულო განთავსებულია სოფიაში, სლოვაკეთის საკონსულო – ანკარასა და კიევში,
ხოლო კვიპროსის საკონსულო – ათენსა და კიევში, რაც მნიშვნელოვნად ართულებს და აძვირებს
პროცედურებს ამ ქვეყნების ვიზის მიღების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისათვის.5

საქართველოში აკრედიტებული და არაპირდაპირი წესით საქართველოში წარმოდგენილი
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საკონსულოები
საქართველოში აკრედიტებული
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების
საკონსულოები

შუამავლობით წარმოდგენილი საკონსულოები

ბულგარეთი
გერმანია

პორტუგალია

ესტონეთი

დანია

ფინეთი

იტალია

მალტა

ლატვია

შვედეთი

უნგრეთი

ნიდერლანდები

ესპანეთი15

ბელგია

პოლონეთი

სლოვენია

ლიტვა
ლუქსემბურგი

რუმინეთი
საბერძნეთი
საფრანგეთი
ჩეხეთი
5

2012 წლის ნოემბრამდე ესპანეთის ვიზებს გასცემდა გერმანიის საკონსულო საქართველოში.
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არაევროკავშირის ქვეყნის მიერ წარმოდგენილი ევროკავშირის ქვეყნის საკონსულო
შვეიცარია

ავსტრია

საზღვარგარეთ არსებული ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საკონსულოები,
რომლებიც გასცემენ ვიზებს საქართველოს მოქალაქეებზე
ევროკავშირის წევრი ქვეყანა

აკრედიტებული საკონსულოები

ირლანდია

ბულგარეთი, სოფია

სლოვაკეთი

თურქეთი, ანკარა

უკრაინა, კიევი

კვიპროსი

საბერძნეთი, ათენი

უკრაინა, კიევი

კვლევის ფარგლებში სხვადასხვა მეთოდოლოგიის გამოყენებით რამდენიმე ეტაპად მოხდა
დაკვირვება საკონსულოების მიერ ვიზის ფასილიტაციის შეთანხმებით გათვალისწინებული
და ევროპის სავიზო კოდექსით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების პროგრესზე.
შესწავლილი იქნა მდგომარეობა ადგილზე (საკონსულოების მისამართებზე), ვებგვერდებზე,
სატელეფონო ხაზით. საკონსულოებში არსებული მდგომარეობა შეფასდა სხვადასხვა
მახასიათებლებით, რაც მოიცავს ინფრასტრუქტურას, მომსახურების ენას და ხარისხს,
ხელშეკრულებასა და ვიზის კატეგორიების მიხედვით საჭირო დოკუმენტაციაზე ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობას, სავიზო განაცხადის შეტანისა და განხილვის ვადებს, უარის დასაბუთებისა
და გასაჩივრების პრაქტიკას, განმცხადებლების გამოცდილებასა და შეფასებებს საკონსულოების
მიხედვით სავიზო მომსახურებაზე. ასევე ჩატარდა
გამოკითხვები და ფოკუსჯგუფების
შეხვედრები.
•

2013 წლის 18, 20 და 25 ივნისს ჩატარდა მცირე გამოკითხვა თბილისის მოსახლეობაში
ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულებების ამოქმედების, შინაარსისა და პირობების შესახებ
საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის დასადგენად. გამოკითხვაში მონაწილეობდა 187
მოქალაქე. მსგავსი გამოკითხვა ჩატარდა 5 და 11 ივნისს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გამოიკითხა
სულ 100 სტუდენტი.

•

2013 წლის აპრილში განხორციელდა საელჩოების ვებგვერდების მონიტორინგი ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულ რეგულაციებსა და სავიზო პროცედურებზე ინფორმაციის განთავსების
შესამოწმებლად. მონიტორინგის შედეგების რევიზია განხორციელდა 2013 წლის 22 აგვისტოს.

•

2013 წლის აპრილშივე ჩატარდა სატელეფონო მომსახურების მონიტორინგი ვიზაზე
განმცხადებლებისათვის ინფორმაციის მიწოდებისა და მომსახურების ხარისხის/თავაზიანობის
დასადგენად. შედეგების გადასამოწმებლად ანალოგიური დაკვირვება განხორციელდა 2013
წლის 21-23 აგვისტოს.

•

ადგილზე ვითარების შესწავლის მიზნით 2013 წლის ივლისში მიმდინარეობდა საკონსულოების
ყოველდღიურ სამუშაო პროცესზე დაკვირვება. ვითარების შესწავლა, საცნობარო დაფებზე
განთავსებული ინფორმაციის შემოწმების გარდა, მოიცავდა
ინტერვიუებს ვიზაზე
განმცხადებლებთან. გამოკითხვაში მონაწილეობდა 162 მოქალაქე.

•

თითოეულ საკონსულოში არსებული მდგომარეობის შეფასების მიზნით 30 ივლისს, 6 და
13 აგვისტოს ჩატარდა ფოკუსჯგუფების შეხვედრები. პირველ ჯგუფში იყო 5 მონაწილე
(ძირითადად, სტუდენტები), მეორეში - 9, ხოლო მესამეში - 5, სულ - 19 მოქალაქე. ფოკუსჯგუფებში
მონაწილეობდნენ ორი კატეგორიის ვიზაზე განმცხადებლები: ერთი, რომელმაც დადებითი
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პასუხი მიიღო ვიზაზე და მეორე, რომელსაც უარი ეთქვა მასზე. ფოკუსჯგუფების მუშაობის
დასრულების შემდეგ შეჯამდა და გაანალიზდა დისკუსიის დროს წამოჭრილი საკითხები, ასევე
იმ კითხვარების შედეგები, რომლებსაც მონაწილეები ავსებდნენ ფოკუსჯგუფში დისკუსიის
დაწყებამდე ( ფოკუსჯგუფის კითხვარები და მონაწილეთა პროფილები იხ. დანართში 3).
შედეგად, კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა გარკვეული ხარვეზები და პრობლემები, რაც
საკონსულოების მხრიდან ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულებითა და ევროპის სავიზო კოდექსით
განსაზღვრული ვალდებულებების არაჯეროვან შესრულებას უკავშირდება.

1.1. ვებგვერდების შეფასება
ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულების მონაწილე ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში
დიპლომატიური წარმომადგენლობა აქვს 14 ქვეყანას6. საკუთარი ვებგვერდი აქვს 12 საელჩოს,
საიდანაც მხოლოდ 5-ის მომსახურებაა ხელმისაწვდომი ქართულ ენაზეც, დანარჩენი 7 საელჩოს
ვებგვერდზე ინფორმაცია მხოლოდ უცხო ენაზეა განთავსებული. საბერძნეთისა და ნიდერლანდების
საელჩოების ვებგვერდების შემთხვევაში, რომლებიც ინგლისურ ენაზეა წარმოდგენილი, ვიზის
მისაღებად საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალი ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზეც.
აღნიშნული ვებგვერდებიდან 5-ზე სავიზო ანკეტა უცხო ენაზეა განთავსებული. საფრანგეთის,
ლიტვის, ესტონეთის, უნგრეთისა და შვედეთის საელჩოების ვებგვერდებზე ანკეტები მხოლოდ
ინგლისურ და ფრანგულ (საფრანგეთის საკონსულოს შემთხვევაში) ენებზეა ხელმისაწვდომი. 6
საელჩოს ვებგვერდი დაინტერესებულ პირებს სავიზო ანკეტებს ქართულ ენაზეც სთავაზობს,
თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ საკონსულოების უმრავლესობა ანკეტის შევსებას უცხო ენაზე
ითხოვს.
ინფორმაცია ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულების შესახებ წარმოდგენილია 7 საელჩოს
ვებგვერდზე, აქედან ამომწურავი ინფორმაცია, მათ შორის ინფორმაცია ახალი რეგულაციების
შესახებ, განთავსებულია 6 საელჩოს ვებგვერდზე. იტალიის, პოლონეთის, შვედეთისა და
საბერძნეთის საელჩოების ვებგვერდებზე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია
საერთოდ არ გვხვდება, თუმცა იტალიის, პოლონეთისა და საბერძნეთის საელჩოების ვებგვერდებზე
არის ინფორმაცია სავიზო მოსაკრებელთან დაკავშირებით.
აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ 2 საელჩოს ვებგვერდზეა განთავსებული ინფორმაცია ევროკავშირის
ვიზაზე უარის დასაბუთების ვალდებულებისა და უარის გასაჩივრების შესაძლებლობაზე.
დანარჩენი საკონსულოები მსგავს ინფორმაციას დაინტერესებულ პირებს არ სთავაზობენ.7

1.2. სატელეფონო მომსახურება
საკონსულოებში ვიზების გაცემის პროცედურების შესახებ ინფორმაციით უზრუნველყოფისა
და საკონსულოს თანამშრომელთა მომსახურების ხარისხის შემოწმების მიზნით საელჩოებსა
და საკონსულოებში განხორციელებული სატელეფონო ზარების შედეგად გაირკვა, რომ
საკონსულოების უმრავლესობა ვიზის გაცემის პროცედურების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას
ტელეფონით არ გასცემს. მხოლოდ ბულგარეთისა და რუმინეთის საკონსულოების შემთხვევაში
იყო შესაძლებელი ტელეფონის მეშვეობით ვიზების გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების
შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება. როგორც წესი, ოპერატორები დაინტერესებულ
წარმომადგენლობა აქვს დიდ ბრიტანეთსაც, მაგრამ იმდენად, რამდენადაც ის არ მონაწილეობს ხელშეკრულებაში, არ
არის განხილული ქვეთავში.
7
მოცემულ ქვეთავში არ არის განხილული რუმინეთის საელჩოს ვებგვერდი, რადგან ინფორმაცია ხელმისაწვდომია
მხოლოდ რუმინულ ენაზე.
6
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მოქალაქეებს ურჩევენ, ესტუმრონ საელჩოს ოფიციალურ ვებგვერდს, შვედეთისა და უნგრეთის
საკონსულოების შემთხვევაში ზარის გადამისამართება ხდება ლატვიის საკონსულოში.
სატელეფონო კომუნიკაციისას ადმინისტრაციული პერსონალის თავაზიანობის ხარისხი მეტწილად
მაღალია, რაც შეეხება კომუნიკაციის ენას, პოლონეთის საკონსულოში ეს არის რუსული, ხოლო
ლატვიის და რუმინეთის საკონსულოებში – ინგლისური. დანარჩენ საკონსულოებში კომუნიკაციის
ენა არის ქართული.

1.3. ინფრასტრუქტურა და საინფორმაციო დაფები ადგილებზე
საკონსულოების უმრავლესობაში ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური საკითხია რიგები
როგორც სავიზო განაცხადის შეტანისას, ისე პასპორტის გამოტანისას. მიუხედავად იმისა,
რომ 12 საკონსულოდან 10-ში მოქმედებს წინასწარი რეგისტრაციის სისტემა, ადგილზე მისულ
მოქალაქეებს მინიმუმ ერთი საათი მაინც უწევთ რიგში დგომა და ლოდინი. ვიზების გატანისას
ყველა საკონსულოში არის ცოცხალი რიგი. 2013 წლის ივლის-აგვისტოს პერიოდში ჩატარებული
დაკვირვების შედეგად გაირკვა, რომ სავიზო განაცხადის შეტანისათვის მოლოდინის პერიოდი
2-დან 9 კვირამდე მერყეობს.
მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა. საკონსულოების
უმრავლესობაში არ არის მოსაცდელები, არც სკამები. შესაბამისად, მოქალაქეებს ღია ცის ქვეშ
საათობით უწევთ ფეხზე დგომა და ლოდინი. ამ მხრივ გამონაკლისს წარმოადგენს იტალიის სავიზო
მომსახურების ცენტრი, სადაც შექმნილია ყველანაირი პირობა კომფორტული მომსახურებისთვის.
რაც შეეხება საინფორმაციო დაფებს ადგილზე, 12-დან მხოლოდ 2 საკონსულოს საინფორმაციო
დაფაზე არის მოცემული სრულყოფილია ინფორმაცია ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული ახალი რეგულაციების შესახებ. დანარჩენ საკონსულოებში წარმოდგენილია
მხოლოდ ვიზების გაცემასთან დაკავშირებული ზოგადი წესები. აღსანიშნავია ისიც, რომ
ბულგარეთის საკონსულოს საერთოდ არ აქვს საინფორმაციო დაფა.

გერმანიის საკონსულო
სავიზო განაცხადების მიღება - ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით, 09:00-დან 13:00 საათამდე,
პარასკევს 09:00-დან 12:00 საათამდე.
ვიზების გაცემა - ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით, 15:00-დან 16:00 საათამდე.
სატელეფონო კონსულტაციები ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 09:00-დან 13:00 საათამდე.
სავიზო განაცხადის შეტანა ხდება მხოლოდ წინასწარი სატელეფონო რეგისტრაციის გავლის
შემდეგ. ერთი ზარის ღირებულება შეადგენს 3 ლარს. ადგილზე მისულ მოქალაქეებს რეგისტრაციის
დროის შესაბამისად უკვე შედგენილი განრიგის მიხედვით იძახებს საკონსულოს თანამშრომელი.
ვიზების გაცემა ხდება წინასწარ დადგენილ დღეს. თარიღს ოპერატორი საბუთების შეტანის დროს
აცნობებს მოქალაქეებს. პასპორტების გატანისას არის ცოცხალი რიგი.
საინფორმაციო ვიტრინა ძალიან მოწესრიგებულია. დაფებზე განთავსებულია ინფორმაცია როგორც
ვიზის გაცემასთან დაკავშირებული ზოგადი წესების, ისე ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული ახალი რეგულაციების შესახებ (სავიზო მოსაკრებელი, კატეგორიები,
რომელთათვისაც გამარტივდა ვიზის მიღების პროცედურები, მოსაკრებლისგან გათავისუფლება,
განაცხადის განხილვის ვადა). საინფორმაციო ვიტრინაზე ცალ-ცალკე მოცემულია სხვადასხვა
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კატეგორიის ვიზის მისაღებად საჭირო დოკუმენტების სრული ჩამონათვალი. გარდა ამისა, დაფაზე
განთავსებულია ინფორმაცია სავიზო განაცხადზე უარის მიღების შემთხვევაში გასაჩივრების
წესებისა და პროცედურების შესახებ. მოცემულია ასევე ვიზაზე უარის ფორმის ნიმუში. დაფაზე
ყველანაირი ინფორმაცია განთავსებულია როგორც გერმანულ, ისე ქართულ ენებზე.
საკონსულოსთან არსებული ინფრასტრუქტურა მოუწესრიგებელია. საკონსულოს წინ არ
არის გადახურული მოსაცდელი. შესაბამისად, მოქალაქეებს გამოძახებამდე და საკონსულოს
შენობაში შესვლამდე ქუჩაში უწევთ ლოდინი. მომსახურების ენა ქართულია. სასწავლო ვიზის
მიღების მსურველებთან, ენის ცოდნის დონის შემოწმების მიზნით, გასაუბრება ხდება გერმანულ
ენაზე. საკონსულოს თანამშრომლების დამოკიდებულება ზოგადად არის თავაზიანი, თუმცა
ფოკუსჯგუფებზე ჩატარებული დისკუსიის შედეგად გაირკვა, რომ ცალკეულ შემთხვევებში
მოქალაქეები უკმაყოფილონი არიან ადმინისტრაციული პერსონალის მომსახურებით.
ფოკუსჯგუფებში ჩატარებული გამოკითხვების შედეგად გამოიკვეთა გარკვეული პრობლემები,
რაც რიგებთან, განაცხადების განხილვის ვადებთან, სავიზო განაცხადზე უარის შემთხვევებსა და
გასაჩივრების პროცედურებთან არის დაკავშირებული.
ერთ-ერთი რესპონდენტის თქმით, მან საკონსულოში სავიზო განაცხადის შეტანა დარეკვიდან
1 თვისა და 1 კვირის შემდეგ მოახერხა, რადგან მანამდე ადგილები მთლიანად შევსებული იყო.
საკონსულოს მომსახურებით უკმაყოფილო მეორე მოქალაქემ აღნიშნა, რომ მას პრობლემა შეექმნა
საბუთების ჩაბარების დროს. საკონსულოს თანამშრომლებისგან მიღებული კონსულტაციის
(როგორც ტელეფონით, ისე ადგილზე) საფუძველზე შეგროვებული საბუთები ოპერატორმა
არ ჩაიბარა და მოსთხოვა დამატებითი დოკუმენტის წარდგენა, თუმცა კონსულტაციის დროს
მოქალაქეს აუხსნეს, რომ მას ეს საბუთი არ სჭირდებოდა. შედეგად, აპლიკანტი იძულებული გახდა,
ხელმეორედ მისულიყო საბუთების შესატანად. მოქალაქემ, რომელსაც უარი უთხრეს ვიზაზე,
განაცხადა, რომ მან საკონსულოსგან მიიღო უარის სტანდარტული ფორმა, სადაც უარი მიზეზად
აღნიშნული იყო შემდეგი: ”მოგზაურობის მიზანი და პირობები არ არის ნათელი”. რესპონდენტმა
გაასაჩივრა მიღებული უარი. პასუხი საჩივარზე 3 კვირის შემდეგ მიიღო, თუმცა საკონსულოს
გადაწვეტილება ვიზის გაცემასთან დაკავშირებით არ შეცვლილა.
გერმანიის საკონსულოში მოკლევადიან ვიზებზე პასუხის გაცემა ხდება ძირითადად ერთი კვირის
ვადაში. გრძელვადიანი ვიზების მიღების მსურველთა განაცხადების განხილვა კი რამდენიმე კვირა
(ზოგ შემთხვევაში 2 თვეც) გრძელდება. ფოკუსჯგუფებში ჩატარებული გამოკითხვების შედეგად
გაირკვა, რომ ცალკეულ შემთხვევებში სასწავლო ვიზაზე მოლოდინის პერიოდი 2 თვეზე მეტია.
რესპონდენტის თქმით, საბუთების ჩაბარების დროს მას აცნობეს, რომ განაცხადის განხილვას 1
თვე დასჭირდებოდა, თუმცა მას შემდეგ უკვე ოთხი თვე გავიდა და პასუხი ჯერაც არ მიუღია.

საფრანგეთის საკონსულო
სავიზო განაცხადების მიღება - ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით, 09:00 -13:00, 14:00 - 18:00
საათები, პარასკევი: 09:00-13:00, 14:00-16:30 საათები.
ვიზების გაცემა - ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით 16:30 საათიდან, ხოლო პარასკევს 15:30
საათიდან.
კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია ხუთშაბათობით 14:30-დან 16:00 საათამდე სავიზო
განყოფილების მისაღებში წინასწარი ჩაწერის გარეშე.
სავიზო განაცხადის შეტანა ხდება წინასწარი სატელეფონო რეგისტრაციის გავლის შემდეგ. ერთი
ზარის ღირებულება შეადგენს 3 ლარს. გამოკითხვის შედეგად დადგინა, რომ სავიზო განაცხადის
შეტანისათვის მოლოდინის პერიოდი 1 თვე შეადგენს. ვიზების გაცემა იწყება წინასწარ დადგენილ
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დროს, თუმცა ყველა მოქალაქე დაბარებულია ერთსა და იმავე საათზე, რის გამოც არის ცოცხალი
რიგი. მოქალაქეების რიგითობა განისაზღვრება მისვლის დროის შესაბამისად.
საინფორმაციო დაფაზე განთავსებულია ინფორმაცია ვიზების გაცემასთან დაკავშირებული
ზოგადი წესების შესახებ (სავიზო მოსაკრებელი, განაცხადის განხილვის ვადა). ცალ-ცალკე
მოცემულია სხვადასხვა კატეგორიის ვიზის მისაღებად საჭირო დოკუმენტების სრული
ჩამონათვალი. აღნიშნულია ასევე, რომ ქართული დოკუმენტები ნათარგმნი უნდა იყოს
ფრანგულად ან ინგლისურად.
მოქალაქეები საფრანგეთის საკონსულოს თანამშრომლების მომსახურებას ძირითადად
დადებითად აფასებენ, თუმცა ფოკუსჯგუფებში ჩატარებული გამოკითხვისას დადგინდა, რომ
რიგ შემთხვევებში ადგილი აქვს ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
ვალდებულებების დარღვევას. კერძოდ, იყო შემთხვევა, როცა საკონსულოს თანამშრომელი
სტუდენტს, რომელიც გათავისუფლებულია სავიზო მოსაკრებლის გადახდისგან, სთხოვდა 35
ევროს გადახდას იმ მოტივით, რომ გაცვლითი პროგრამა მას ამ ხარჯებს მაინც აუნაზღაურებდა.
ამის მიუხედავად მოქალაქემ უარი განაცხადა გადასახადის გადახდაზე.
მომსახურების ენა არის ქართული. საკონსულოსთან არსებული ინფრასტრუქტურა მეტნაკლებად მოწესრიგებულია. საკონსულოს წინ არ არის გადახურული მოსაცდელი, თუმცა არის
სკამები და მოქალაქეებს ფეხზე არ უწევთ დგომა. ფოკუსჯგუფების მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ
საფრანგეთის საკონსულო ტერიტორიულად არ არის მარტივი მისადგომი.
გამოკითხულმა რესპონდენტებმა მოკლევადიან ვიზაზე პასუხი განაცხადის შეტანიდან ერთი
კვირის ვადაში მიიღეს. გრძელვადიან ვიზებზე განაცხადის განხილვის ვადა 3 კვირას შეადგენს.

იტალიის საკონსულო (იტალიის სავიზო მომსახურების ცენტრი)
სავიზო განაცხადების მიღება - ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 09:30-დან 16:30 საათამდე.
ვიზების გაცემა - ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 15:30-დან 18:30 საათამდე.
2013 წლის მაისიდან სავიზო განაცხადის მიღება წარმოებს აუთსორსინგის კომპანია “Visa
management service Georgia”-ს მეშვეობით, რომელიც იტალიის საელჩოს მიერ უფლებამოსილია,
ითანამშრომლოს მასთან სავიზო განაცხადების შეგროვების მიმართულებით. როგორც იტალიის
ელჩმა კომპანიის გახსნისას განმარტა, სავიზო პროცედურების შეცვლა იტალიაში წასვლის
მსურველთა რაოდენობის ყოველწლიურმა მატებამ განაპირობა. ელჩმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ
იტალიის სავიზო მომსახურების ცენტრის უფლებამოსილებაში შედის სავიზო განაცხადების
მიღება, ვიზის გაცემასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას იღებს მხოლოდ იტალიის
საკონსულო8.
იტალიის საელჩოს ოფიციალურ ვებგვერდზე აღნიშნულია, რომ დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ
ასევე ვიზა მოითხოვონ იტალიის საელჩოს საკონსულო განყოფილებაში და არ ისარგებლონ “Visa
management service Georgia”-ს მომსახურებით. ამისათვის დაინტერესებულმა პირებმა უნდა
დარეკონ მითითებულ ნომერზე და მოითხოვონ საკონსულოში ვიზიტის დანიშვნა.9 იტალიის
სავიზო მომსახურების ცენტრის ერთ-ერთ ოპერატორთან გასაუბრების შედეგად კი გაირკვა,
რომ იტალიის ვიზის მიღებით დაინტერესებული ყველა მოქალაქე ვალდებულია ისარგებლოს ამ
ცენტის მომსახურებით, რადგან საკონსულო ემსახურება მხოლოდ ევროკავშირის მოქალაქეების
პირველი ხაზის მემკვიდრეებს. როგორც ფოკუსჯგუფის ერთ-ერთმა მონაწილემ აღნიშნა, იტალიის
8
9

იხილეთ ვიდეო: http://info9.ge/?l=G&m=1000&id=19151
http://www.ambtbilisi.esteri.it/Ambasciata_Tbilisi/Menu/Informazioni_e_servizi/Visti/
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სავიზო მომსახურების ცენტრში მას განუცხადეს, რომ თუ არ სურდა ცენტრის მომსახურებით
სარგებლობა, შეეძლო მიემართა პირდაპირ საკონსულოსთვის, თუმცა ამ შემთხვევაში დიდი ხანი
მოუწევდა ლოდინი, რადგან, მათი თქმით, კონსული დღეში იღებს მხოლოდ 5 მოქალაქეს.
იტალიის სავიზო ცენტრის მომსახურება ფასიანია და შეადგენს 63 ლარს. საკონსულოს სავიზო
მოსაკრებლისა და სავიზო ცენტრის მომსახურების საფასურის გადახდა ხორციელდება საბუთების
ჩაბარებისას.
ცენტრში სავიზო განაცხადის შეტანა ხდება წინასწარი სატელეფონო რეგისტრაციით. შეხვედრის
დროის დანიშვნა შესაძლებელია ასევე ელექტრონულად. შეხვედრა დაინიშნება ცენტრთან
დაკავშირების მომდევნო დღისთვის. სავიზო მომსახურების ცენტრი პასპორტებს გასცემს
საბუთების შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში. ცენტრის ოპერატორის თქმით, მოქალაქეებს არ
აწუხებთ რიგების პრობლემა, რადგან ცენტრის 7 თანამშრომელი დღის განმავლობაში ემსახურება
დაახლოებით 150 მოქალაქეს. მიუხედავად ამისა, ცენტრი თავის ვებგვერდზე მოქალაქეებს
სთხოვს, ზაფხულის პერიოდში იტალიის ვიზის მიღების მსურველთა დიდი რაოდენობის გამო
დროულად იზრუნონ შეხვედრის დანიშვნაზე. ცენტრის ვებგვერდზე განთავსებულია ინფორმაცია
სხვადასხვა კატეგორიის ვიზის მისაღებად საჭირო აუცილებელი საბუთების შესახებ, მოცემულია
ასევე ანკეტების ტიპები.
იტალიის სავიზო მომსახურების ცენტრთან არსებული ინფრასტრუქტურა სრულად არის
მოწესრიგებული და შექმნილია ყველანაირი პირობა კომფორტული მომსახურებისთვის. თუმცა
ფოკუსჯგუფების დისკუსიაში მონაწილე მოქალაქეებმა აღნიშნეს, რომ ცენტრი მათ არაფერში
დახმარებია, ოპერატორმა ჩაიბარა უკვე გამზადებული საბუთები. შესაბამისად, მათთვის
გაუგებარია დამატებითი ხარჯების მიზნობრიობა.

საბერძნეთის საკონსულო
სავიზო განაცხადების მიღება - ორშაბათს და ხუთშაბათს, 10:00-დან 12:00 საათამდე.
ვიზების გაცემა - ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 15:00-დან 15:30 საათამდე.
სავიზო განაცხადის შეტანა ხდება მხოლოდ წინასწარი სატელეფონო რეგისტრაციის გავლის
შემდეგ. ერთი ზარის ღირებულება შეადგენს 3 ლარს. ფოკუსჯგუფებში ჩატარებული დისკუსიის
შედეგად გაირკვა, რომ, წინასწარი რეგისტრაციის მიუხედავად, მოქალაქეებს მაინც საათობით
უწევთ რიგში დგომა. ვიზების გაცემა ხდება წინასწარ დადგენილ დღეს. თარიღს ოპერატორი
საბუთების შეტანის დროს აცნობებს მოქალაქეებს. პასპორტების გატანისას არის ცოცხალი რიგი.
დაკვირვების დროს რიგში საკმაოდ ბევრი ადამიანი იყო, მათი ნაწილი საბუთების ლეგალიზაციის
მოთხოვნით შედიოდა საკონსულოში.
ინფორმაცია დაფაზე მწირია. გამოკრულია მხოლოდ საკონსულო განყოფილების საკონტაქტო
ტელეფონის ნომერი, ელფოსტა, საელჩოს ვებგვერდის მისამართი, მოქალაქეთა მიღების საათები
და ინფორმაცია საბუთების ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით. აღნიშნულია, ასევე, რომ სავიზო
განაცხადის შემოსატანად აუცილებელია ქოლცენტრის ნომერზე დარეკვა. ყველა ინფორმაცია
ვიტრინაზე განთავსებულია ბერძნულ და ქართულ ენებზე. საკონსულოს წინ არსებულ
საინფორმაციო დაფაზე გამოკრულია გაფრთხილება შემდეგი შინაარსით: “მხოლოდ საკონსულო
გასცემს კანონიერ ვიზებს და არანაირ კერძო ტურისტულ ოფისთან საკონსულოს კავშირი არ
აქვს“. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საბერძნეთის საელჩოს/საკონსულოს შენობის შესასვლელთან
მუდმივად დგანან ადამიანები, რომლებიც იქ მისულ მოქალაქეებს სთავაზობენ მათი ”ოფისის
მომსახურებას საბერძნეთის ვიზის მიღებასთან დაკავშირებით”.
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საკონსულოსთან არსებული ინფრასტრუქტურა მოუწესრიგებელია, არ არის სკამები, არის
პატარა გადახურული მოსაცდელი, სადაც მოქალაქეებს შეუძლიათ ცუდი კლიმატური პირობების
შემთხვევაში თავი შეაფარონ.
მომსახურების ენა არის ქართული, უზრუნველყოფილია თარჯიმნის მომსახურება. ადგილზე
გამოკითხული მოქალაქეები საკონსულოს თანამშრომლების მომსახურებით ძირითადად
კმაყოფილები არიან, თუმცა აღნიშნავენ, რომ მწვავედ დგას რიგების პრობლემა. როგორც
დაკვირვების შედეგად გაირკვა, სავიზო განაცხადის შეტანისათვის მოლოდინის პერიოდი 2 თვეს
აღწევს. ამასთან დაკავშირებით საელჩოს განახლებულ ვებგვერდზე (განახლდა აგვისტოს თვიდან,
ძველ ვებგვერდზე მსგავსი ინფორმაცია არ იყო) განთავსებულია განცხადება, სადაც საკონსულო
ივლისის, აგვისტოს და სექტემბრის თვეში საბერძნეთში გამგზავრების მსურველ საქართველოს
მოქალაქეებს სთხოვს, წინასწარ, 2 თვით ადრე ჩაეწერონ რიგში.
ფოკუსჯგუფის ერთ-ერთმა მონაწილემ აღნიშნა, რომ მას ივნისის თვეში მოულოდნელად მოუწია
საბერძნეთში საქმიან შეხვედრაზე წასვლა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ აგვისტოს ბოლომდე ადგილები
შევსებული იყო. მოქალაქეს დახმარება შესთავაზა საკონსულოსთან არსებული ერთ-ერთი
ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელმა და შეჰპირდა, რომ 200 ევროს სანაცვლოდ მისთვის
სასურველ დღეს ადრე ჩაწერდა რიგში. მოქალაქემ უარი განაცხადა მომსახურებაზე და დახმარება
სთხოვა შეხვედრის ორგანიზატორს. მომწვევი პირის სატელეფონო ზარის შემდეგ მოქალაქე
მეორე დღესვე დაიბარეს საკონსულოში და უპრობლემოდ მისცეს ვიზა. გარკვეული საფასურის
სანაცვლოდ რიგში ადრე ჩაწერის შესახებ ისაუბრა ასევე ადგილზე გამოკითხულმა ერთ-ერთმა
მოქალაქემ, რომელმაც აღნიშნა, რომ გადაიხადა 200 ევრო ე.წ. ”რიგის ყიდვაში”. ფოკუსჯგუფის
მონაწილემ აღნიშნა, რომ საელჩოს მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ტურისტულ კომპანიებში
სავიზო აპლიკაციის შევსება 50 ლარი ღირს.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ფოკუსჯგუფებში ჩატარებული გამოკითხვების
შედეგად გამოიკვეთა საბერძნეთის საკონსულოსთან მიმართებაში, დაკავშირებულია სატელეფონო
მომსახურებასთან და მის ხარისხთან. რესპონდენტები უკმაყოფილონი არიან საბერძნეთის
საელჩოს მიერ გაწეული სატელეფონო მომსახურებით და აღნიშნავენ, რომ პრაქტიკულად
შეუძლებელია საელჩოსთან ტელეფონით დაკავშირება.

ლიტვის საკონსულო
სავიზო განაცხადების მიღება - ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით, 9:00-დან 18:00 საათამდე,
პარასკევს 9:00-დან 16:45 საათამდე.
დამატებითი საბუთების მიღება და ვიზების გაცემა - ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით, 16:00–
დან 17:00 საათამდე, ხოლო პარასკევს 15:00–დან 16:00 საათამდე.
სავიზო განაცხადის შეტანა ხდება წინასწარი ონლაინ რეგისტრაციის გავლის შემდეგ. ადგილზე
მისულ მოქალაქეებს რეგისტრაციის დროის შესაბამისად იძახებს საკონსულოს თანამშრომელი.
ფოკუსჯგუფის ერთ-ერთმა მონაწილემ აღნიშნა, რომ სავიზო განაცხადის შეტანა რეგისტრაციიდან
ერთ თვის შემდეგ მოახერხა, რადგან მანამდე ადგილები შევსებული იყო. პასპორტების გატანისას
არის ცოცხალი რიგი, რიგითობის დაცვა ხდება მისვლის დროის შესაბამისად.
საინფორმაციო დაფაზე წარმოდგენილია სრულყოფილი ინფორმაცია ვიზის ფასილიტაციის
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რეგულაციების შესახებ: სავიზო გადასახადი,
გადასახადისგან გათავისუფლებული კატეგორიები, ვიზის მისაღებად საჭირო დოკუმენტების
ჩამონათვალი, განაცხადის განხილვის ვადა, მრავალჯერადი ვიზების გაცემის პროცედურები,
დიპლომატიური პასპორტებისთვის უვიზო რეჟიმი. აღნიშნული ინფორმაცია განთავსებულია
ქართულ ენაზე.
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საკონსულოსთან არსებული ინფრასტრუქტურა მოუწესრიგებელია, არ არის მოსაცდელი, არც
სკამები. შესაბამისად, მოქალაქეებს ქუჩაში, ღია ცის ქვეშ უწევთ ფეხზე დგომა და ლოდინი.
მომსახურების ენებია რუსული და ქართული. საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფილია
თარჯიმნის მომსახურება. ადგილზე გამოკითხული მოქალაქეები ადმინისტრაციული პერსონალის
მომსახურებით ძირითადად კმაყოფილები არიან, თუმცა დაკვირვების მიმდინარეობისას
თვალშისაცემი იყო საკონსულოს ერთ-ერთი თანამშრომლის (ადგილზე მისულ მოქალაქეებს
იძახებს საბუთების შესატანად) არათავაზიანი დამოკიდებულება.
მოკლევადიანი ვიზების გაცემა ძირითადად 1 კვირის ვადაში ხდება, გამონაკლის შემთხვევებში
ვიზები დაჩქარებული წესით რამდენიმე დღეშიც გაიცემა. როგორც ადგილზე დაკვირვების
შედეგად გაირკვა, ლიტვის საკონსულოში ყველაზე მოთხოვნადი ე.წ. „ავტოტურის“ ვიზებია.

ლატვიის საკონსულო
ლატვიის საკონსულო გასცემს შვედეთისა და უნგრეთის ვიზებსაც.
სავიზო განაცხადების მიღება - ორშაბათი, სამშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, 14:00-დან 12:00
საათამდე.
ვიზების გაცემა - ორშაბათი, სამშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, 14:00-დან 15:00 საათამდე.
ლატვიის საკონსულოში არ მოქმედებს წინასწარი რეგისტრაციის სისტემა, შესაბამისად, არის
ცოცხალი რიგები როგორც სავიზო განაცხადის შეტანისას, ისე პასპორტების გაცემისას.
ფოკუსჯგუფებში ჩატარებული გამოკითხვის დროს გაირკვა, რომ მოქალაქეებისათვის დიდ
დისკომფორტს წარმოადგენს წინასწარი რეგისტრაციის არარსებობა, რადგან ღია ცის ქვეშ
მინიმუმ ერთი საათი მაინც უწევთ ცოცხალ რიგში დგომა.
ლატვიის საკონსულოში მოკლევადიანი ვიზების გაცემა, ძირითადად, 1 კვირის, 10 დღის ვადაში
ხდება.
საინფორმაციო დაფა მოუწესრიგებელია, წარმოდგენილია მხოლოდ ვიზის მისაღებად საჭირო
დოკუმენტების მოკლე ჩამონათვალი, ინფორმაცია შემცირებული სავიზო მოსაკრებლისა და
სავიზო განაცხადის განხილვის ვადებზე.
მოუწესრიგებელია ასევე საელჩოსთან არსებული ინფრასტრუქტურა, არ არის მოსაცდელები,
არც სკამები. საელჩოსთან არ არსებობს ტერიტორია პარკინგისთვის.
მომსახურების ენა არის ქართული. ადგილზე გამოკითხული მოქალაქეები დადებითად აფასებენ
ადმინისტრაციული პერსონალის მოსახურების ხარისხს.
გამოკითხვების შედეგად გაირკვა, რომ რიგ შემთხვევებში ადგილი აქვს ვიზის ფასილიტაციის
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევას. კერძოდ, მოქალაქეებს,
რომლებიც აღნიშნული ხელშეკრულებით გათავისუფლებულები არიან სავიზო მოსაკრებლის
გადახდისგან, საკონსულოს თანამშრომლის მოთხოვნით მაინც უწევთ მოსაკრებლის გადახდა.
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პოლონეთის საკონსულო
სავიზო განაცხადების მიღება - ორშაბათს, 14:00-დან 17:00 საათამდე; სამშაბათიდან პარასკევის
ჩათვლით, 11:00-დან 14:00 საათამდე.
ვიზების გაცემა - ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 16:00 საათზე.
პოლონეთის საკონსულოში მოქმედებს წინასწარი ონლაინ რეგისტრაციის სისტემა, რომლის
დროსაც პროგრამა თავად ნიშნავს მიღების დღეს, თუმცა არ უთითებს კონკრეტულ საათს. ამიტომ
დანიშნულ დღეს საკონსულოში დილიდან ხდება ჩაწერილი ადამიანების სიის გამოკვრა შესვლის
დროის მითითებით. ვიზების გატანისას არის ცოცხალი რიგი და რიგითობის დარეგულირება
ხდება მისვლის დროის შესაბამისად.
ინფორმაცია დაფაზე მწირია, მოცემულია საელჩოს ოფიციალური ვებგვერდი, საკონტაქტო
მონაცემები და პოლონეთში მუშაობის პირობები (გამოკრულია ბროშურა შრომით მიგრაციაზე).
მითითებულია ონლაინ რეგისტრაციისთვის საჭირო ბმული და აღნიშნულია, რომ საბუთები
მიიღება მხოლოდ წინასწარი რეგისტრაციის გავლის შემდგომ. ხაზგასმულია, ასევე, რომ სავიზო
ანკეტა ივსება მხოლოდ პოლონურ ან ინგლისურ ენაზე.
საკონსულოსთან არსებული ინფრასტრუქტურა მოუწესრიგებელია. არ არის არც მოსაცდელი,
არც სკამები. მთავარი პრობლემა, რაც ფოკუსჯგუფებში დისკუსიის დროს გამოიკვეთა,
დაკავშირებულია სწორედ მოსაცდელების არარსებობასთან. მოქალაქეთა თქმით, საკონსულოს
დაცვა მათ არ აძლევდა შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჩერების უფლებას, რის გამოც
ქუჩის მოპირდაპირე მხარეს უწევდათ თავიანთი რიგის ლოდინი.
მომსახურების ენა არის ქართული. საკონსულოსთან გამოკითხული რესპონდენტების
უმრავლესობა კმაყოფილია ადმინისტრაციული პერსონალის მომსახურების ხარისხით, თუმცა
ფოკუსჯგუფის ერთ-ერთმა მონაწილემ აღნიშნა, რომ საკონსულოს თანამშრომლები რიგ
შემთხვევებში ზედმეტ სიმკაცრეს იჩენენ მოქალაქეებთან ურთიერთობისას.
პოლონეთის საკონსულოში მოკლევადიანი ვიზები გაცემა ძირითადად 10 დღის ვადაში, თუმცა
ფოკუსჯგუფების დისკუსიისას გაირკვა, რომ გამონაკლის შემთხვევებში სავიზო განაცხადის
განხილვა დაჩქარებული წესითაც ხდება.

ესტონეთის საკონსულო
ესტონეთის საკონსულო გასცემს დანიის ვიზებსაც.
სავიზო განაცხადების მიღება - სამშაბათი, ხუთშაბათი, 11:00-დან 14:00 საათამდე.
ვიზების გაცემა - სამშაბათი, 15:00 -დან 16:00 საათამდე.
2012 წლის დეკემბრიდან ესტონეთის საკონსულომ შეცვალა მანამდე არსებული ონლაინ
რეგისტრაციის სისტემა და შემოიღო წინასწარი რეგისტრაციის ახალი წესი, რომლის თანახმადაც
დაინტერესებულმა მოქალაქემ ელფოსტის ან სოციალური ქსელის (Facebook) მეშვეობით
საკონსულოს უნდა მისწეროს თავისი სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და მგზავრობის მიზანი.
ამ წერილის საპასუხოდ მოქალაქე მიიღებს საკონსულოში დანიშნული შეხვედრის თარიღს.
საელჩოს Facebook გვერდზე ახსნილია ამ ცვლილების მიზეზი და ნათქვამია, რომ საზოგადოების
ცალკეულმა წევრებმა ონლაინ რეგისტრაციის სისტემის გამოყენებით დაიწყეს ”ბიზნესის კეთება”,
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ხდებოდა ერთი და იგივე მოქალაქეების მიერ რამდენიმე ადგილის დაჯავშნა10. საელჩოს Facebookის გვერდზე დატოვებული კომენტარებიდან ირკვევა, რომ ხარვეზები აქვს რეგისტრაციის ახალ
წესსაც, მოქალაქეები დროულად ვერ იღებენ პასუხს საკონსულოში გაგზავნილ წერილებზე.
სავიზო განაცხადის შესატანად მისულ მოქალაქეებს რეგისტრაციის დროის შესაბამისად წინასწარ
შედგენილი სიის მიხედვით იძახებს საკონსულოს თანამშრომელი.
საბუთების გატანისას არის ცოცხალი რიგი, მოქალაქეები თავად განსაზღვრავენ რიგითობას
მისვლის დროის შესაბამისად.
საკონსულოსთან, ფაქტობრივად, არ არის საინფორმაციო დაფა, საკონსულოში შესასვლელ
კართან გამოკრულია მხოლოდ მიღების დღეები და ინფორმაცია წინასწარი რეგისტრაციის
აუცილებლობაზე. ადგილზე დაკვირვების დროს საელჩოს დაცვამ განგვიმარტა, რომ საკონსულო
სამშაბათსა და ხუთშაბათს გასცემს დანიის ე.წ. „ავტოტურის“ ვიზებს, ხოლო ორშაბათსა და
ოთხშაბათს - ესტონეთის ვიზებს.
მომსახურების ენებია ქართული, რუსული და ინგლისური. საჭიროების შემთხვევაში საკონსულო
უზრუნველყოფს თარჯიმნის მომსახურებას.
ადგილზე დაკვირვების შედეგად გაირკვა, რომ სავიზო განმცხადებელთა უმრავლესობა
დაინტერესებული იყო დანიის ე.წ. „ავტოტურის“ ვიზების მიღებით. როგორც მოქალაქეები
აღნიშნავენ, ბოლო პერიოდში ამ კატეგორიის ვიზებზე დადებითი პასუხი თითქმის არავის მიუღია.
სავიზო განაცხადების განხილვა 3-4 თვე გრძელდება, თუმცა ვიზაზე პასუხი მაინც უარყოფითია.
ამასთან დაკავშირებით საელჩოს Facebook-ის გვერდზე 1 ივლისს გავრცელდა განცხადება, სადაც
ნათქვამია, რომ დანიის საიმიგრაციო სამსახურის მოთხოვნით ესტონეთის საკონსულო დანიის
სავიზო აპლიკაციებს უსაფრთხოების მიზნით აგზავნის კოპენჰაგენში. აღნიშნული პროცედურა
მინიმუმ 1 თვე გრძელდება. საკონსულოს განმარტებით, ამის მიზეზია სავიზო პირობების
დარღვევა, თავშესაფრის მაძიებელთა განაცხადების ზრდა და სხვ.11. აქვე უნდა ითქვას, რომ
ესტონეთის ვიზების შემთხვევაში მსგავსი პრობლემები არ აღინიშნება.
ადგილზე დაკვირვების დრომ ერთ-ერთმა მოქალაქემ, რომელმაც უარი მიიღო დანიის ვიზაზე,
განაცხადა, რომ საკონსულოს თანამშრომელმა მას არ განუმარტა უარის მიზეზი და გადასცა
უარის სტანდარტული ფორმა, ისიც მხოლოდ ინგლისურ ენაზე. უცხო ენის არცოდნის გამო
მოქალაქემ ვერ გაარკვია, რა მიზეზით ეთქვა უარი ვიზაზე.

ნიდერლანდების საკონსულო
სავიზო განაცხადების მიღება - ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 09:30-13:00, 14:00–18:00
საათებში.
საბუთების გაცემა - ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით, 17:00-18:00
09:00 -14:00 საათებში.

საათებში, პარასკევი

სავიზო განაცხადის შეტანა ხდება წინასწარი ონლაინ რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, თუმცა
ადგილზე მისულ მოქალაქეებს მაინც უწევთ რიგში დგომა და ლოდინი. საკონსულოს თანამშრომელი
რეგისტრაციის დროის შესაბამისად წინასწარ შედგენილი სიის მიხედვით იძახებს მოქალაქეებს
და შეჰყავს საკონსულოს შენობაში.
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საბუთების გატანისას არის ცოცხალი რიგი. ყველა მოქალაქე დაბარებულია ერთსა და იმავე
დროს, ამიტომ 15-20 ადამიანს ერთდროულად უწევს რიგში დგომა.
საინფორმაციო დაფა მეტ-ნაკლებად მოწესრიგებულია. ქართულ ენაზე განთავსებულია
საკონსულოს საკონტაქტო მონაცემები, ინფორმაცია სავიზო მოსაკრებელზე, ონლაინ
რეგისტრაციის შესაძლებლობაზე, ცალ-ცალკე მოცემულია სხვადასხვა კატეგორიის ვიზის
მისაღებად საჭირო დოკუმენტების სრული ჩამონათვალი. აღნიშნულია, რომ ყველა ქართული
საბუთი უნდა ითარგმნოს ინგლისურად და დამოწმდეს ნოტარიულად.
საკონსულოსთან არსებული ინფრასტრუქტურა მოუწესრიგებელია, არ არის სკამები, რიგში
მდგარ ადამიანებს საკონსულოს შესასვლელთან არსებულ ვიწრო მოსაცდელში უწევთ ლოდინი.
მომსახურების ენა არის ქართული. ადგილზე გამოკითხული მოქალაქეები
კმაყოფილები არიან საკონსულოს თანამშრომლების მომსახურების ხარისხით.

ძირითადად

ნიდერლანდების საკონსულო მოკლევადიან ვიზებს ძირითადად 10 დღის ვადაში გასცემს, თუმცა
ფოკუსჯგუფის ერთ-ერთმა მონაწილემ აღნიშნა, რომ ვიზაზე პასუხი მას დათქმულ ვადაზე გვიან
შეატყობინეს.
როგორც ადგილზე დაკვირვების, ისე ფოკუსჯგუფებში ჩატარებული დისკუსიების შედეგად
გაირკვა, რომ მოქალაქეებისთვის ძალიან პრობლემურია ონლაინ რეგისტრაციის გავლა,
რადგან რეგისტრაციის ფანჯარა კვირაში მხოლოდ ერთი დღით იხსნება. ამ ინფორმაციის
მიღება შესაძლებელია მხოლოდ საკონსულოში მისვლით, რადგან ვებგვერდზე ნათლად არ
არის მითითებული რეგისტრაციის დრო და პირობები. მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ
ზაფხულის პერიოდში, გაზრდილი მოთხოვნიდან გამომდინარე, სავიზო განაცხადის შეტანისათვის
მოლოდინის პერიოდი ორ თვეს აღწევს.
ფოკუსჯგუფებში ჩატარებული გამოკითხვისას დადგინდა, რომ რიგ შემთხვევებში ადგილი აქვს ვიზის
ფასილიტაციის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევას. კერძოდ,
იყო შემთხვევა, როცა საკონსულოს თანამშრომელი სტუდენტს, რომელიც გათავისუფლებულია
სავიზო მოსაკრებლის გადახდისგან, სთხოვდა 35 ევროს გადახდას. რამდენადაც გაცვლითი
პროგრამა სტუდენტს უნაზღაურებდა ამ ხარჯებს, მას არ გაუპროტესტებია საკონსულოს
თანამშრომლის მოთხოვნა.

ჩეხეთის საკონსულო
სავიზო განაცხადები მიიღება ორშაბათს, სამშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს, 9:30-დან 12:00
საათამდე.
ვიზები გაიცემა ორშაბათს, სამშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს, 13:00-დან 14:00 საათამდე.
ჩეხეთის საკონსულოში მოქმედებს წინასწარი რეგისტრაციის სისტემა. მიუხედავად ამისა, არის
ცოცხალი რიგები და ერთდროულად რამდენიმე ადამიანს უწევს ლოდინი საკონსულოსთან.
ფოკუსჯგუფების მონაწილეთა განმარტებით, რეგისტრაციის დროს სისტემა ავტომატურ რეჟიმში
ყველა აპლიკანტს ერთსა და იმავე დროს არეგისტრირებს.
ვიზების გატანის დროს არის ცოცხალი რიგი, რიგითობის განსაზღვრა ხდება მისვლის დროის
შესაბამისად.
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საინფორმაციო დაფაზე ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე მოცემულია საკონსულოს
სამუშაო საათები, საკონტაქტო მონაცემები, ვიზის მიღებასთან დაკავშირებული ზოგადი წესები,
ინფორმაცია სავიზო მოსაკრებლის, განაცხადის შეტანისა და მოკლევადიანი ვიზების განხილვის
პროცედურების შესახებ. აღნიშნულია, რომ 2012 წლის 1 იანვრიდან სავიზო განაცხადის
ჩასაბარებლად საჭიროა რეგისტრაციის გავლა საიტზე www.visapoint.eu. ხაზგასმულია,
რომ სავიზო ანკეტა უნდა შეივსოს მხოლოდ ინგლისურ ან ჩეხურ ენაზე. გამოკრულია ასევე
გაფრთხილება იმის თაობაზე, რომ საკონსულო განყოფილებაში დამონტაჟებულია კამერები,
გამორიცხული არ არის სატელეფონო საუბრის მონიტორინგი.
საკონსულოსთან არსებული ინფრასტრუქტურა მოუწესრიგებელია. არ არის მოსაცდელი, არც
სკამები.
მომსახურების ენა არის ქართული, კონსულთან გასაუბრებისას – რუსული ან ინგლისური.
საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფილია თარჯიმნის მომსახურება. ადგილზე გამოკითხული
მოქალაქეები ძირითადად კმაყოფილები არიან საკონსულოს თანამშრომლების მომსახურების
ხარისხით, თუმცა ფოკუსჯგუფების დისკუსიის დროს გაირკვა, რომ რიგ შემთხვევებში
საკონსულოს ადმინისტრაციული პერსონალის თავაზიანობის ხარისხი ძალიან დაბალია.
ჩეხეთის საკონსულო მოკლევადიან ვიზებზე პასუხს ძირითადად 10 დღის ვადაში გასცემს, თუმცა
როგორც ფოკუსჯგუფების მონაწილეები აღნიშნავენ, არცთუ ისე იშვიათია სავიზო განაცხადების
განხილვის გაჭიანურებისა და დაუსაბუთებელი უარის შემთხვევები.
მოქალაქემ, რომელსაც უარი ეთქვა ვიზაზე, განაცხადა, რომ საკონსულოსგან მიიღო უარის
სტანდარტული ფორმა, სადაც გასაჩივრების პროცედურებისა და პირობების შესახებ არაფერი
იყო ნათქვამი. აღნიშნული იყო მხოლოდ ის, რომ 15 დღის ვადაში მას ჰქონდა უარის წერილობითი
გასაჩივრების უფლება. მოქალაქემ საკონსულოს თანამშრომელთან სატელეფონო კონსულტაციის
შემდეგ გაარკვია, რომ საჩივრის წერილი, რომელიც აუცილებლად ჩეხურ ენაზე უნდა ყოფილიყო
შედგენილი, საკონსულოში განხილვის შემდეგ გაიგზავნებოდა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა
სამინისტროში. საჩივრის განხილვის ვადად მას თავდაპირველად 40, მოგვიანებით კი 5 სამუშაო
დღე დაუსახელეს. მოქალაქემ უარი განაცხადა საჩივრის გაგზავნაზე და მოითხოვა სავიზო
განაცხადის თავიდან განხილვა. საბუთების ხელმეორედ შეტანის შემდეგ მოქალაქემ დადებითი
პასუხი მიიღო ვიზაზე.
ფოკუსჯგუფის მეორე მონაწილის თქმით, მას პრობლემები შეექმნა საბუთების ჩაბარების დროს.
საკონსულოს თანამშრომელმა საკმარისად არ ჩათვალა აპლიკანტის მიერ წარდგენილი ფინანსური
უზრუნველყოფის გარანტიები (წერილი მოქალაქის სამუშაო ადგილიდან, სადაც მითითებული
იყო, რომ თანამშრომლის მგზავრობის და ცხოვრების ხარჯებს მთლიანად დაფარავდა
დამსაქმებელი) და დამატებით მოსთხოვა სასტუმროს ბეჭედდასმული და ხელმოწერილი ჯავშანი.
საბუთების ჩაბარება და ვიზის მიღება შესაძლებელი გახდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც აპლიკანტის
დამსაქმებელი პირადად დაუკავშირდა კონსულს. მოქალაქის თქმით, აპლიკაციის ჩაბარების დროს
საკონსულოს თანამშრომელმა თვითნებურად შეამცირა მოთხოვნილი დღეების რაოდენობა.

რუმინეთის საკონსულო
სავიზო განაცხადების მიღება და ვიზების გაცემა ხდება მხოლოდ ორშაბათს და პარასკევს, 10:00დან 12:00 საათამდე.
რუმინეთის საკონსულოში არ მოქმედებს წინასწარი რეგისტრაციის სისტემა. შესაბამისად, არის
ცოცხალი რიგები როგორც საბუთების შეტანისას, ისე ვიზების გაცემის დროს. რიგითობის
დაცვა ხდება მოქალაქეების მისვლის დროის შესაბამისად. აღსანიშნავია, რომ მონიტორინგის
განხორციელების პერიოდში ორჯერ 20-25 წუთის დაგვიანებით დაიწყო მოქალაქეების მიღება.

შუალედური კვლევა

19

ვიზის ლიბერალიზაციის პერსპექტივები: სამოქალაქო ჩართულობა და ადვოკატირება

საინფორმაციო დაფა მოუწესრიგებელია. გამოკრულია მხოლოდ სავიზო ანკეტის ნიმუში იმის
მითითებით, რომ ანკეტა აუცილებლად უნდა შეივსოს ინგლისურ ენაზე. მოცემულია ვიზის
მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტების ზოგადი ჩამონათვალი. არ არის ინფორმაცია ვიზის
ფასილიტაციის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რეგულაციების შესახებ.
საკონსულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა მოუწესრიგებელია. არ
არის მოსაცდელი, არც სკამები. შესაბამისად, მოქალაქეებს ქუჩაში უწევთ ფეხზე დგომა და
ლოდინი.
მომსახურების ენა არის ინგლისური. საელჩოს თანამშრომელი საუბრობს რუსულ ენაზეც. არ
არის უზრუნველყოფილი თარჯიმნის მომსახურება. ადგილზე გამოკითხული მოქალაქეები
უკმაყოფილონი არიან საკონსულოს თანამშრომლების მომსახურების ხარისხით, რადგან სავიზო
მომსახურების გაწევის დროს აპლიკანტები არ შეჰყავთ საკონსულოს შენობაში, იქვე კარებთან
იბარებენ საბუთებს და გასცემენ ვიზებს.
ადგილზე ჩატარებული გამოკითხვების შედეგად გაირკვა, რომ რიგ შემთხვევებში ადგილი აქვს
ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევას.
კერძოდ, მოქალაქეებს, რომლებიც აღნიშნული ხელშეკრულებით გათავისუფლებულები არიან
სავიზო მოსაკრებლის გადახდისგან, თუმცა არ არიან ინფორმირებული ამის თაობაზე, საკონსულოს
თანამშრომლის მოთხოვნით მაინც უწევთ სავიზო მოსაკრებლის გადახდა. ამის საპირისპიროდ,
მოქალაქეებს, რომლებიც იცნობენ ახალ სავიზო რეგულაციებს და უარს აცხადებენ სავიზო
მოსაკრებლის გადახდაზე, არ უწევთ დამატებითი ხარჯის გაღება.

ბულგარეთის საკონსულო
სავიზო განაცხადების მიღება - ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 10:30-დან 13:00 საათამდე.
ვიზების გაცემა - ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 12:00 საათიდან.
სავიზო განაცხადების შეტანა ხდება წინასწარი სატელეფონო რეგისტრაციის გავლის შემდეგ.
ადგილზე მისულ მოქალაქეებს რეგისტრაციის დროის შესაბამისად იძახებს საკონსულოს
თანამშრომელი. ინდივიდუალურ ვიზებზე განაცხადები მიიღება სამშაბათსა და ხუთშაბათს,
ხოლო ჯგუფურ ვიზებზე - ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს.
სავიზო განაცხადის განხილვის შემდეგ საკონსულოს თანამშრომელი უკავშირდება ყველა
აპლიკანტს და ატყობინებს საბუთების გატანის ინდივიდუალურ დროს. ვიზების გაცემისას არის
ცოცხალი რიგი. ბულგარეთის საკონსულო მოკლევადიან ვიზებს ძირითადად 1 კვირის ვადაში
გასცემს, გრძელვადიან ვიზებზე განაცხადის განხილვის ვადა 1 თვეს შეადგენს.
საკონსულოსთან არსებული ინფრასტრუქტურა მოუწესრიგებელია, არ არის მოსაცდელი,
არც სკამები. საკონსულოსთან არ არის საინფორმაციო დაფა. კარებთან გამოკრულია ორი
განსხვავებული ინფორმაცია სამუშაო საათების შესახებ. საკონსულოს თანამშრომლის
განმარტებით, ერთ მათგანზე წარმოდგენილია საკონსულოს მუშაობის ძველი გრაფიკი, რომელიც
სამუშაო საათების შეცვლის მიუხედავად ჯერაც არ ჩამოუხსნიათ.
მომსახურების ენა არის ქართული, გამოკითხული მოქალაქეების უმრავლესობა დადებითად
აფასებს თანამშრომლების მომსახურების ხარისხს.
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ინგლისური

ინგლისური

ინგლისური

ქართული

ქართული

ინგლისური

ინგლისური

ინგლისური

4. საბერძნეთი

5. ნიდერლანდები

6. ჩეხეთი

7. პოლონეთი

8. ლიტვა

9. ესტონეთი

10. უნგრეთი

11. შვედეთი

არ არის
განთავსებული

ინგლისურ-ქართული/
ივსება ინგლისურად

ინგლისური

ინგლისური

ინგლისური

საერთოდ არ არის
მოცემული

არ არის
განთავსებული

არ აქვს

არ აქვს

არ აქვს

არ აქვს

აქვს

აქვს (სოციალური
ქსელისა და
ელფოსტის
მეშვეობით)
მხოლოდ სავიზო
მოსაკრებელი
სრულად არის მოცემული

აქვს

აქვს

არ აქვს

არ აქვს

არ აქვს

არ აქვს

აქვს

აქვს

აქვს

აქვს

არ აქვს

არ აქვს

არ აქვს

არ აქვს

სრულად არის მოცემული

მხოლოდ სავიზო
მოსაკრებელი

სრულად არის მოცემული

სრულად არის მოცემული

განთავსებულია

განთავსებულია

განთავსებულია

განთავსებულია

ინგლისური/
ინგლისურ-ქართული

ინგლისური

განთავსებულია

ინგლისურ-ქართული

არ არის
განთავსებული

ბერძნულ-ქართული/
ინგლისურ-ქართული

მხოლოდ სავიზო
მოსაკრებელი

მხოლოდ სავიზო
მოსაკრებელი

არ არის
განთავსებული

იტალიურ-ქართული

არ აქვს

არ აქვს

ონლაინ
ანკეტის
შევსება

არ არის

არ არის

არის

არ არის

არ არის

არ არის

არ არის

არ არის

არ არის

არ არის

არის

უარი/
გასაჩივრება

14. ლატვია

ოფიციალური ვებგვერდი არ აქვს; უთითებენ ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდს, სადაც ინგლისურ ენაზე განთავსებულია
სრული ინფორმაცია ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულებისა და ახალი რეგულაციების შესახებ

ოფიციალური ვებგვერდი არ აქვს; უთითებენ ბულგარეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდს, სადაც ინგლისურ ენაზე
განთავსებულია სრული ინფორმაცია ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულებისა და ახალი რეგულაციების შესახებ

ქართული

3. იტალია

სრულად არის მოცემული

განთავსებულია

ფრანგული/ინგლისური

სრულად არის მოცემული

ონლაინ
რეგისტრაცია

13. ბულგარეთი

ქართული

2. საფრანგეთი

განთავსებულია

ქართული/ივსება
ინგლისურ ან გერმანულ
ენაზე

ვიზის ფასილიტაციის
რეგულაციები

ოფიციალური ვებგვერდი აქვს, თუმცა ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ რუმინულ ენაზე

ქართული

1. გერმანია

ინფორმაცია
ხელშეკრულების
შესახებ

ანკეტის ენა

12. რუმინეთი

ვებგვერდის
ენა

საელჩო/საკონსულო

ვებგვერდები (2013 წლის 22 აგვისტოს მდგომარეობით)
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სატელეფონო მომსახურება 2013 წლის 22-23 აგვისტოს მდგომარეობით
საელჩო/
საკონსულო

ინფორმაცია
დოკუმენტებზე

მომსახურების
ენა

რიგები
ჩაწერისას

1. გერმანია

არ მოგვაწოდა

ქართული

2-3 კვირა

2. საფრანგეთი

არ მოგვაწოდა

ქართული

4 კვირა

3. იტალია

არ მოგვაწოდა

ქართული

ჩაწერა შესაძლებელია
ნებისმიერ დროს

4. საბერძნეთი

არ მოგვაწოდა

ქართული

9 კვირა

5. ნიდერლანდები

არ მოგვაწოდა

ქართული

4-5 კვირა

6. ჩეხეთი

არ მოგვაწოდა

ქართული

3 კვირა

7. პოლონეთი

არ მოგვაწოდა

რუსული

3 კვირა

8. ლატვია

არ მოგვაწოდა

ინგლისური

ცოცხალი რიგი

9. ლიტვა

არ მოგვაწოდა

ქართული

3 კვირა

10. ესტონეთი*

არ მოგვაწოდა

ქართული

-

11. უნგრეთი

არ მოგვაწოდა

ინგლისური

ცოცხალი რიგი

12. შვედეთი

არ მოგვაწოდა

ინგლისური

ცოცხალი რიგი

13. ბულგარეთი

მოგვაწოდა

ქართული

2 კვირა

14. რუმინეთი

მოგვაწოდა

რუსული /
ინგლისური

ცოცხალი რიგი

* წინასწარი რეგისტრაციის ახალი წესის თანახმად, დაინტერესებულმა მოქალაქემ ელ-ფოსტის ან
სოციალური ქსელის (Facebook) მეშვეობით საკონსულოს უნდა მისწეროს თავისი სახელი, გვარი,
დაბადების თარიღი და მგზავრობის მიზანი.
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ადგილზე დაკვირვების შედეგები 2013 წლის 30 აგვისტოს მდგომარეობით
საელჩო/
საკონსულო

ინფორმაცია
ახალი
რეგულაციების
შესახებ

მომსახურების ენა/
დამოკიდებულება

1. გერმანია

მოცემულია
სრულყოფილად

ქართული,
გერმანული/
ნორმალური

2. საფრანგეთი

3. იტალია

4. საბერძნეთი

5.ნიდერლანდები

6. ჩეხეთი

7. პოლონეთი

არ არის
მოცემული/
მხოლოდ
ზოგადი წესები
არ არის
მოცემული/
მხოლოდ
ზოგადი წესები
არ არის
მოცემული/
არც ზოგადი
წესები
არ არის
მოცემული/
მხოლოდ
ზოგადი წესები
არ არის
მოცემული/
მხოლოდ
ზოგადი წესები
არ არის
მოცემული/
არც ზოგადი
წესები

ქართული/
ნორმალური
ქართული/
ნორმალური
ქართული/
ნორმალური
ქართული,
ინგლისური/
ნორმალური
ქართული, რუსული,
ინგლისური/
ნაკლებად
თავაზიანი
ქართული/
ნორმალური

8. ლატვია

არ არის
მოცემული/
მხოლოდ
ზოგადი წესები

რუსული,
ინგლისური,
ქართული/
ნორმალური

9. ლიტვა

მოცემულია
სრულყოფილად

ქართული, რუსული/
ნორმალური

არ არის
მოცემული/
არც ზოგადი
წესები
საერთოდ
არ არის
საინფორმაციო
დაფები
არ არის
მოცემული/
მხოლოდ
ზოგადი წესები

ინგლისური,
რუსული/არის
თარჯიმანიც/
ნორმალური

10. ესტონეთი

11. ბულგარეთი

12. რუმინეთი

შუალედური კვლევა

ქართული/
ნორმალური

ინგლისური/
რუსული

ინფრასტრუქტურა/
მოსაცდელები
მოუწესრიგებელი/
არ არის
მოსაცდელები, არც
სკამები
მოუწესრიგებელი/
არ არის
მოსაცდელები,
თუმცა არის სკამები
მოწესრიგებულია/
კომფორტული
მოსაცდელი,
სკამებით
მოუწესრიგებელი/
გადახურულია,
თუმცა არ არის
სკამები
მოუწესრიგებელი/
გადახურულია,
თუმცა არ არის
სკამები
მოუწესრიგებელი/
არ არის
მოსაცდელები, არც
სკამები
მოუწესრიგებელი/
არ არის
მოსაცდელები, არც
სკამები
მოუწესრიგებელი/
არ არის
მოსაცდელები, არც
სკამები
მოუწესრიგებელი/
არ არის
მოსაცდელები, არც
სკამები
მოუწესრიგებელი/
არ არის
მოსაცდელები, არც
სკამები
მოუწესრიგებელი/
არ არის
მოსაცდელები, არც
სკამები
მოუწესრიგებელი/
არ არის
მოსაცდელები, არც
სკამები

რიგები
საბუთების
მიღებისას

რიგები
ვიზების
გატანისას

წინასწარი
სატელეფონი
რეგისტრაცია

ცოცხალი
რიგი

წინასწარი
სატელეფონი
რეგისტრაცია

ცოცხალი
რიგი

წინასწარი
სატელეფონი
რეგისტრაცია

ცოცხალი
რიგი

წინასწარი
სატელეფონი
რეგისტრაცია

ცოცხალი
რიგი

წინასწარი
ონლაინ
რეგისტრაცია

ცოცხალი
რიგი

წინასწარი
ონლაინ
რეგისტრაცია

ცოცხალი
რიგი

წინასწარი
ონლაინ
რეგისტრაცია

ცოცხალი
რიგი

ცოცხალი
რიგი

ცოცხალი
რიგი

წინასწარი
ონლაინ
რეგისტრაცია

ცოცხალი
რიგი

წინასწარი
რეგისტრაცია
(ელფოსტა,
Facebook)

ცოცხალი
რიგი

წინასწარი
სატელეფონი
რეგისტრაცია

ცოცხალი
რიგი

ცოცხალი
რიგი

ცოცხალი
რიგი
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2. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ 2011-2012 წლებში
საქართველოში გაცემული ვიზების სტატისტიკა
მოცემულ თავში წარმოდგენილია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ საქართველოში 20112012 წლებში გაცემული ვიზების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი. აღსანიშნავია,
რომ ევროკავშირის ქვეყნების ნაწილს საქართველოში არ აქვს პირდაპირი დიპლომატიური და
საკონსულო სამსახური და წარმოდგენილია არაპირდაპირი წესით, კერძოდ, სხვა ქვეყნების
დიპლომატიური სამსახურების მეშვეობით. ევროკავშირის სამი ქვეყანა (ირლანდია, კვიპროსი,
სლოვაკეთი) კი საქართველოს მოქალაქეებს მომსახურებას საზღვარგარეთ აკრედიტებული
წარმომადგენლობიდან უწევს (კერძოდ, თურქეთიდან, უკრაინიდან, ბულგარეთიდან და
საბერძნეთიდან). შესაბამისად, ქვეთავში მათი სავიზო სტატისტიკა არ არის ასახული და ამ
მონაცემებზე არც სხვა სახის ინფორმაციაა ხელმისაწვდომი.
ქვემოთ მოცემული ანალიზი ეყრდნობა ევროკომისიის ოფიციალურ მონაცემებს12, რომელიც
2012 წლის ჩათვლითაა ხელმისაწვდომი და ეხება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საქართველოში
წარმოდგენილი საკონსულოების მიერ A, B, C, D, D+C, VTL და ADS კატეგორიის ვიზების გაცემას.

ვიზის კატეგორიები - განმარტება
A კატეგორიის ვიზა წარმოადგენს აეროპორტის სატრანზიტო ვიზას ე.წ. მესამე სამყაროს
ქვეყნების მოქალაქეებისათვის.
B კატეგორიის ვიზა არის სატრანზიტო ვიზა, რომელიც მის მფლობელს შენგენის ზონის
გადაკვეთის უფლებას აძლევს.
C კატეგორიის ვიზა მოიცავს ტურისტულ და ბიზნეს ვიზებს და განსაზღვრულია შენგენის
ზონაში მოკლევადიანი ყოფნისათვის.
D კატეგორიის ვიზა ეროვნული ვიზაა და მფლობელს წევრ ქვეყნებში ხანგრძლივად ყოფნის
ნებართვას ანიჭებს.
D+C კატეგორიის ვიზა აერთიანებს C და D კატეგორიის ვიზების მახასიათებლებს და
მფლობელს წევრ ქვეყნებში ცხოვრებისა და მუშაობის უფლებას აძლევს.
VTL კატეგორიის ვიზა მხოლოდ დიპლომატიური მისიებისა და ჰუმანიტარული მიზნებისათვის
გაიცემა და კონკრეტული ქვეყნებით შემოიფარგლება.
ADS კატეგორიის ვიზა წარმოადგენს ჯგუფურ ტურისტულ ვიზას, რომელიც გაიცემა
ტურისტულ სააგენტოზე მინიმუმ 5 პირისა და ჯგუფის ხელმძღვანელისთვის.
*აეროპორტის სატრანზიტო ვიზა – აღნიშნული ტიპის ვიზა გაუთანაბრდა მოკლევადიანი ვიზის ტიპს და ამიერიდან
მოკლევადიანი ვიზები გაიცემა სატრანზიტო მიზნებისთვისაც.13

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია საზღვარგარეთ გამგზავრების მსურველ საქართველოს
მოქალაქეთა საყურადღებოდ, 14/05/2010: http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=95&info_id=12071
12
13
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ევროკავშირის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, A კატეგორიის მხოლოდ ერთი ვიზა გაიცა
2011 წელს, ხოლო 2012 წელს ამ კატეგორიის ვიზა საქართველოში არც ერთი წევრი ქვეყნის
საკონსულოს არ გაუცია.
უნდა აღინიშნოს, რომ 2011-2012 წლის მონაცემებში არც ერთი B კატეგორიის ვიზა არ ფიქსირდება.
რაც შეეხება C კატეგორიის ვიზას, 2011 წელს ასეთი 56 971 ვიზა გაიცა, აქედან 14 720 (25,8%)
ვიზა იყო მრავალჯერადი. 2012 წელს C კატეგორიის ვიზების რაოდენობამ იკლო და 55 584
შეადგინა, აქედან 17 491( 31.5%) ვიზა მრავალჯერადი იყო.
2011 წელს საქართველოს მოქალაქეებზე VTL კატეგორიის 64 ვიზა გაიცა, ხოლო 2012 წელს - ამ
კატეგორიის 131 ვიზა.
რაც შეეხება ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოკლევადიანი ვიზების,
ანუ A, B და C კატეგორიების საერთო ჯამს, 2011 წელს გაიცა 56 972 ვიზა, ხოლო 2012 წელს 55 584.
ქვეყნების მიხედვით აღნიშნულ პერიოდში ყველაზე მეტი ვიზა საქართველოს მოქალაქეებზე
გერმანიის საკონსულომ გასცა (2011 წელს - 17 363, ხოლო 2012 წელს - 16 587). ყველაზე ნაკლები
რაოდენობის ვიზა 2011 წელს ესტონეთის, ხოლო 2012 წელს - პოლონეთის საკონსულომ გასცა.
აღსანიშნავია, რომ ვიზაზე უარის მაჩვენებელმა 2011 წელთან შედარებით (14,8%) მცირედით
იკლო და 2012 წელს 13,3 პროცენტი შეადგინა.
2010, 2011 და 2012 წლებში ვიზებზე უარის თქმის სტატისტიკა (საქართველო)
წელი

განაცხადი
A, B, C ვიზებზე

გაცემული
A, B, C ვიზები

უარი ვიზაზე

პროცენტული
მაჩვენებელი

2010

59162

50224

8938

15,1%

2011*

66978

56972

9932

14,8%

2012*

64380

55584

8590

13,3%

* 2011 და 2012 წლების მონაცემები მოიცავს მხოლოდ A და C კატეგორიის ვიზებს; ამ პერიოდში B კატეგორიის
არც ერთი ვიზა არ გაცემულა.
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ვიზებზე უარის თქმის სტატისტიკა წევრი ქვეყნების საკონსულოების მიხედვით
2011-2012 წლებში (საქართველო)

#

საკონსულო

უარი ვიზაზე
2011

უარი ვიზაზე
2012

1

ნიდერლანდები*

26,6%

23,2%

2

საბერძნეთი

21,3%

21,2%

3

ესტონეთი*

20,9%

13,5%

4

ლიტვა

19,9%

23,3%

5

ჩეხეთი

19,9%

12,4%

6

ლატვია*

10,9%

10,8%

7

გერმანია*

10,9%

10,6%

8

პოლონეთი*

10,2%

8,6%

9

საფრანგეთი

7,9%

8,6%

10

იტალია*

5,0%

6,0%

*ეს საკონსულოები არაპირდაპირი გზით წარმოადგენენ ევროკავშირის სხვა ქვეყნების საკონსულოებსაც:
ესტონეთი – დანია; ნიდერლანდები – ბელგია, ესპანეთი, ლუქსემბურგი; იტალია – მალტა, ლატვია - შვედეთი,
უნგრეთი, პოლონეთი -სლოვენია, გერმანია - პორტუგალია, ფინეთი.
** ბულგარეთისა და რუმინეთის შესაბამისი მონაცემები არ არის ასახული 2011 და 2012 წლების მონაცემებში.

აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საქართველოს მთელ რეგიონში (იგულისხმება აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნები და რუსეთი) უარის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს და, ამასთან,
საგრძნობლად უსწრებს ყველა დანარჩენს.
ვიზებზე უარის სტატისტიკა 2011 და 2012 წლებში
(აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები და რუსეთი)
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ქვეყანა

უარი ვიზაზე 2011

უარი ვიზაზე 2012

საქართველო

14,8%

13,3%

სომხეთი

8,8%

8,0%

მოლდოვა

9,5%

6,5%

უკრაინა

3,3%

2,0%

აზერბაიჯანი

5,5%

4,0%

ბელარუსი

0,5%

რუსეთი

1,5%

0,5%
0,9%
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მოცემული სტატისტიკიდან კარგად ჩანს, რომ თითქმის ყველა ქვეყანაში შეინიშნება უარის
მაჩვენებლის კლების ტენდენცია, თუმცა საქართველოს კვლავ უარის ყველაზე მაღალი
მაჩვენებელი აქვს.
საინტერესოა 2011-2012 წლებში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების და რუსეთის
მოქალაქეებზე გაცემული ვიზების ხვედრითი წილი ევროკავშირის მიერ გაცემული ვიზების
საერთო სტატისტიკაში. 2011 წელს ევროკავშირმა სულ 12 647 747 ვიზა გასცა, აქედან რუსეთის
მოქალაქეებზე გაცემული ვიზების პროცენტულმა მაჩვენებელმა 40,7 შეადგინა. აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნების ხვედრითი წილი კი ასე გამოიყურება:

უკრაინა - 8,7% (1 103 391)
საქართველო - 0,5% (59 603)
ბელარუსი - 4,6% (579 924)
მოლდოვა - 0,4% (50 300)
აზერბაიჯანი - 0,35% (43 009)
სომხეთი - 0,3% (33 223)
2012 წელს ევროკავშირმა მსოფლიოს მასშტაბით 14 163 329 ვიზა გასცა, აქედან რუსეთის
მოქალაქეებზე 5 926 085 ვიზა გაიცა, რაც საერთო სტატისტიკის 41,84%-ს წარმოადგენს.
აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის ქვეყნების წილი კი ევროკავშირის მიერ გაცემული
ვიზების საერთო სტატისტიკაში ამგვარია:

უკრაინა - 9,0% (1 276 265)
ბელარუსი - 4,9% (693 429)
საქართველო - 0,4 % (59 363)
აზერბაიჯანი - 0,35% (49 867)
მოლდოვა - 0,34% (48 615)
სომხეთი - 0,25% (35 780)
ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით, საქართველოსათვის მნიშვნელოვანია ევროპულ
მხარესთან თანამშრომლობით პრობლემის ეფექტური გადაჭრა და უარის მაჩვენებლის
მნიშვნელოვანი შემცირება, რამდენადაც ევროკავშირი ქვეყანასთან სავიზო ურთიერთობებში
უსაფრთხო (ანუ დასაშვები რისკის) მარჟად 3%-ს განიხილავს. მაგ. ბალკანეთის ქვეყნების
”საგზაო რუკებში” მითითებული იყო, რომ ევროკომისია ქვეყნის უვიზო რეჟიმზე გადასვლელად
მზადყოფნის შეფასებისას გაითვალისწინებდა ვიზებზე უარის მაჩვენებელს, როგორც ერთგვარ
კრიტერიუმს. ამ კონტექსტში კლებადი ტენდენცია და მარჟის 3%-მდე დაყვანა (ასევე უარის
საერთო მაჩვენებლის 1000-მდე შემცირება წელიწადში) იქნებოდა მიჩნეული, როგორც
დამაკმაყოფილებელი მაჩვენებელი14.

14

ევროპის სტაბილურობის ინიციატივა http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=488#_Toc229907926

შუალედური კვლევა

27

ვიზის ლიბერალიზაციის პერსპექტივები: სამოქალაქო ჩართულობა და ადვოკატირება

3. საზოგადოების ინფორმირებულობა ევროკავშირთან ვიზების
გამარტივების საკითხებზე
ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულებების ამოქმედების, შინაარსისა და პირობების შესახებ
საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის დასადგენად ჩატარდა ორი მცირემასშტაბიანი
კვლევა ორ სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფთან:

1. ვიზის მიღებით უშუალოდ დაინტერესებულ პირებთან - გამოკითხვის ადგილი: ლიტვის,

გერმანიის, ჩეხეთის, ნიდერლანდების, რუმინეთის, პოლონეთის, საბერძნეთის, ლატვიის,
იტალიის, საფრანგეთის, ბულგარეთის და ესტონეთის საკონსულოების მიმდებარე
ტერიტორიები. რესპონდენტთა რაოდენობა: 162 მოქალაქე, გამოკითხვის პერიოდი: 2013
წლის 1-24 ივლისი.

2. შემთხვევით შერჩეულ მოქალაქეებთან - გამოკითხვის ადგილი: მეტროსადგურების

”ახმეტელის თეატრი” და ”სარაჯიშვილი” მიმდებარე ტერიტორია, რუსთაველის გამზირისა
და თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ტერიტორია, მეტროსადგურ ”რუსთაველის” და
ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 1-ლი, მე-2
კორპუსების და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორია. რესპონდენტთა
რაოდენობა: 287 მოქალაქე; გამოკითხვის თარიღი: 2013 წლის 5-25 ივნისი. გამოკითხულთა
52% მამაკაცია, ხოლო 48% - ქალი.

ევროკავშირის საკონსულოების წინ გამოკითხული მოქალაქეების მხოლოდ 36%-ს აქვს
ინფორმაცია ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულების ამოქმედების შესახებ, ამათგან 11%მა იცის იმ კონკრეტული გამარტივებული პროცედურების შესახებ, რომლებიც აღნიშნული
ხელშეკრულებითაა გათვალისწინებული. გამოკითხულთა უმრავლესობა არ არის ინფორმირებული
ვიზის გაცემაზე უარის შემთხვევაში უარის გასაჩივრების შესაძლებლობისა და პროცედურების
შესახებ.
შემთხვევით შერჩეულ მოქალაქეებთან ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ მოქალაქეთა
38%-ს აქვს ინფორმაცია ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულების ამოქმედების შესახებ,
აქედან 9%-სთვის ცნობილია ერთი ან რამდენიმე გამარტივებული პროცედურა. გამოკითხულ
მოქალაქეთაგან მხოლოდ 16%-ს ჰქონია პირდაპირი შეხება საკონსულოებთან.
უმაღლეს სასწავლებლებთან ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტთან შედარებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოკითხული
სტუდენტების უმრავლესობა ფლობს ინფორმაციას საქართველოსა და ევროკავშირს შორის
ვიზების გამარტივების თაობაზე დადებული ხელშეკრულების შესახებ, თუმცა ორივე შემთხვევაში
სტუდენტების უმრავლესობისთვის უცნობი ან ბუნდოვანია ხელშეკრულების შინაარსი,
კონკრეტული პირობები და პროცედურები. გამოკითხული სტუდენტების მხოლოდ 9%-ს ჰქონდა
პირდაპირი შეხება საელჩოებთან, ამათგან არც ერთ მათგანს არ გასჭირვებია ვიზის მისაღებად
საჭირო პროცედურების გავლა.
ამგვარად, გამოკითხვამ აჩვენა, რომ კვლავ მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება მოსახლეობის
ინფორმირებულობის დაბალი დონე. ორივე გამოკითხვის შემთხვევაში თვალშისაცემია დეტალური
ინფორმაციის დეფიციტი, ერთნაირად ცუდად არიან ინფორმირებული როგორც დაინტერესებული
მოქალაქეები (ევროკავშირის ვიზის მიღების მსურველები), ისე ისინი, რომელთაც პირდაპირი
ინტერესი არ გააჩნიათ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით.
რამდენადაც მოქალაქეები არ იცნობენ ვიზის ფასილიტიაციის ხელშეკრულების პირობებს,
საკონსულოს თანამშრომლების მხრიდან გარკვეული დარღვევების შემთხვევაში ვერ
ახერხებენ თავიანთი უფლებების დაცვას (მაგ. სავიზო მოსაკრებლის გადახდა იმ კატეგორიის
მოქალაქეებისთვის, რომლებიც აღნიშნული ხელშეკრულებით გათავისუფლებულნი არიან ამ
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ვალდებულებისგან). აღსანიშნავია ისიც, რომ მოქალაქეების უმეტესობა სწორედ გამოკითხვების
ჩატარების დროს იგებდა, რომ ვიზაზე უარის მიღების შემთხვევაში მათ აქვთ უარყოფითი პასუხის
გასაჩივრების უფლება, რასაც ევროპის სავიზო კოდექსი ითვალისწინებს.
ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულება ძალაშია უკვე ორი წლის მანძილზე, თუმცა კვლავ
თვალშისაცემია მოსახლეობის ინფორმირებულობის ძალიან დაბალი დონე. გამოკითხული
მოქალაქეების უმეტესობისთვის ევროკავშირთან თანამშრომლობაზე, მათ შორის, სავიზო
ურთიერთობებზე, ზოგადი ინფორმაციის ძირითად წყაროს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები,
ძირითადად ტელევიზია, წარმოადგენს. შესაბამისად, აუცილებელია მასშტაბური საინფორმაციო
კამპანია, რაც საშუალებას მისცემს მოქალაქეებს, უკეთ იყვნენ ინფორმირებულები,
ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და საქართველოს სავიზო ურთიერთობებიდან გამომდინარე,
საკუთარი უფლებების და ვალდებულებების შესახებ. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ვიზის მიღებით
დაინტერესებული მოქალაქეებისათვის შეთანხმებაზე და კონკრეტულ სავიზო რეგულაციებზე
ინფორმაციის ძირითად წყაროს უშუალოდ ევროკავშირის საელჩოები და საკონსულოები
წარმოადგენს. საკონსულოებში ამ მხრივ არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა ადასტურებს, რომ
არის გარკვეული ხარვეზები, რაც მოქალაქეებისთვის ინფორმაციის სრულყოფილ მიწოდებას
უკავშირდება, იქნება ეს საელჩოების ვებგვერდებზე, საინფორმაციო დაფებით თუ სატელეფონო
მომსახურებისას.
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4. ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულებისა და ევროპის სავიზო
კოდექსის იმპლემენტაცია
ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულება საქართველოს მოქალაქეებისათვის ვიზის მიღების
პროცედურას ამარტივებს რამდენიმე მიმართულებით, რაც მოიცავს: მგზავრობის მიზნის
დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, მოკლევადიანი მრავალჯერადი ვიზის მოქმედების ვადის
გაზრდას, სავიზო მოსაკრებლის შემცირებას (კატეგორიების მიხედვით მის გაუქმებასაც), სავიზო
განაცხადების განხილვის პერიოდის შემცირებას, დიპლომატიური პასპორტების მფლობელთათვის
უვიზო გადაადგილებას. საქართველოს მხრიდან ევროკავშირის მოქალაქეებისათვის ცალმხრივი
უვიზო რეჟიმის პირობებში, ვიზის ფასილიტაციის შეთანხმებიდან გამომდინარე, სავიზო
პროცედურების გამარტივების ვალდებულება ევროკავშირის მხარეს ეკისრება.
ევროკავშირის საკონსულოების მიერ ვიზის გაცემის პროცედურების გარკვეულ ნაწილს,
რომელსაც ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულება არ არეგულირებს, მოიცავს ე.წ. ევროკავშირის
სავიზო კოდექსი. შესაბამისად, საქართველოს, ისევე, როგორც ევროკავშირთან სხვა სავიზო
ვალდებულების მქონე ქვეყნების, მოქალაქეებზე ვრცელდება მთელი რიგი მნიშვნელოვანი
რეგულაციები, რაც მოიცავს სავიზო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას, მომსახურების ხარისხს,
ენას, ინფრასტრუქტურას და ა.შ.
რაც შეეხება ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულების იმპლემენტაციას, კვლევის ფარგლებში
ჩატარებულმა მონიტორინგმა ცხადყო, რომ საქართველოს ბევრი მოქალაქე სარგებლობს
გამარტივებული სავიზო რეჟიმით, რასაც ძალზე დიდი ღირებულებითი დატვირთვა აქვს ადამიანებს
შორის კონტაქტების განვითარების თვალსაზრისით. თუმცა არის გარკვეული გამოწვევები, რაც
ხელს უშლის ვიზის ფასილიტაციის შეთანხმების ეფექტურ იმპლემენტაციას. ქვემოთ მოცემულია
ის კონკრეტული ხარვეზები, რაც კვლევის განხორციელების პირველ ეტაპზე გამოიკვეთა.

-

სავიზო მოსაკრებლის 60-დან 35 ევრომდე შემცირება და 12 კატეგორიის
გათავისუფლება სავიზო მოსაკრებლის გადახდისგან.

აღნიშნული ცვლილება ხელშეკრულების ძალზე მნიშვნელოვანი პუნქტია, რომელიც საგულისხმოდ
ამცირებს მოქალაქეთა სავიზო დანახარჯებს. საკონსულოებთან ჩატარებული გამოკითხვების
შედეგად დადგინდა, რომ გამარტივებული სავიზო პროცედურების ერთ-ერთ მთავარ სიკეთედ
მოქალაქეები სწორედ სავიზო მოსაკრებლის შემცირებას/გაუქმებას მიიჩნევენ. თუმცა
ჩატარებულმა დაკვირვებამ ცხადყო, რომ ხშირ შემთხვევებში მოქალაქეებს უწევთ დამატებითი
ხარჯების გაწევა. რამდენადაც ზაფხულის პერიოდში სავიზო განაცხადის შეტანისათვის
მოლოდინის პერიოდი 2-დან 9 კვირამდე მერყეობს, მოქალაქეებს უწევთ შუამავალი ტურისტული
კომპანიების მომსახურებით სარგებლობა, რომლებიც გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ (150,
200 ან 300 ევრო, საფასურის ოდენობა განსხვავებულია საკონსულოების მიხედვით) ახერხებენ
მოქალაქეების სავიზო განმცხადებელთა სიაში ჩაწერას მათთვის სასურველ დროს.
რაც შეეხება სავიზო გადასახადისგან გათავისუფლებულ კატეგორიებს, დაკვირვებამ აჩვენა,
რომ რიგ შემთხვევებში საკონსულოს თანამშრომლები სავიზო მოსაკრებელს ახდევინებენ იმ
მოქალაქეებს, რომელთაც ხელშეკრულების ამოქმედების შემდეგ ეს ვალდებულება არ აქვთ.
აქვე უნდა აღინიშნოს იტალიის სავიზო მომსახურების ცენტრი, რომელიც იტალიის საელჩოს მიერ
უფლებამოსილია ითანამშრომლოს მასთან სავიზო განაცხადების შეგროვების მიმართულებით. ამ
ცენტრის მომსახურებით სარგებლობა სავალდებულოა ყველა მოქალაქისთვის, რადგან კონსული
პირადად ემსახურება მხოლოდ ევროკავშირის მოქალაქეების პირველი ხაზის მემკვიდრეებს.
ცენტრის მომსახურება ფასიანია და მოქალაქეებს უწევთ დამატებით 63 ლარის გადახდა, რაც
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მნიშვნელოვნად ზრდის მათ სავიზო ხარჯებს. აქვე გასათვალიწინებელია ის ფაქტიც, რომ ვიზის
გაცემაზე დადებითი გადაწყვეტილების არანაირი გარანტია არ არსებობს.

-

მოკლევადიანი სავიზო განაცხადების განხილვის ვადის შემცირება 30-დან 10 სამუშაო
დღემდე.

შეთანხმების ეს პუნქტი ცალსახად დადებითი მოვლენაა სავიზო პროცედურების გამარტივების
თვალსაზრისით. კვლევის ფარგლებში ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ საკონსულოების
უმეტესობა მოკლევადიან ვიზებზე პასუხს 1 კვირის/10 დღის ვადაში გასცემს. განსაკუთრებულ
შემთხვევებში შესაძლებელია სავიზო განაცხადის დაჩქარებული წესით, 2-3 დღეში, განხილვა.
ვადებთან დაკავშირებით ჩნდება სხვა სახის პრობლემა, რაც სავიზო განაცხადის შეტანისათვის
ხანგრძლივ რიგებს უკავშირდება. 2013 წლის ივლის-აგვისტოს თვეებში განხორციელებულმა
დაკვირვებამ აჩვენა, რომ სავიზო განაცხადის შეტანისათვის მოლოდინის პერიოდი 2-დან 9
კვირამდე მერყეობს, 2 საკონსულოში მოქალაქეებს ცოცხალ რიგში უწევთ დგომა. აღსანიშნავია,
რომ სავიზო კოდექსის მე-9 მუხლი ვიზის განაცხადის შეტანისათვის ლოდინის მაქსიმალურ ვადად
2 კვირას განსაზღვრავს.
საკონსულოებზე დაკვირვებისას ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად გამოიკვეთა სრულყოფილ
სავიზო ინფორმაციაზე წვდომა იქნება ეს საელჩოების ვებგვერდები, საინფორმაციო დაფები
თუ სატელეფონო მომსახურება.
აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის 12 საელჩოდან მხოლოდ 5-ის მომსახურებაა ხელმისაწვდომი
ქართულ ენაზეც, ამომწურავი ინფორმაცია ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულებით
გათვალიწინებული ახალი რეგულაციების შესახებ განთავსებულია მხოლოდ 6 საელჩოს
ვებგვერდზე. საელჩოებსა და საკონსულოებში განხორციელებული სატელეფონო ზარების შედეგად
გაირკვა, რომ საკონსულოების უმრავლესობა ვიზის გაცემის პროცედურების შესახებ დეტალურ
ინფორმაციას ტელეფონით არ გასცემს. რაც შეეხება საინფორმაციო დაფებს ადგილზე, 12-დან
მხოლოდ 2 საკონსულოს საინფორმაციო დაფაზე არის მოცემული სრულყოფილი ინფორმაცია
ვიზის ფასილიტაციის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ახალი რეგულაციების შესახებ.
პროცედურების გამარტივებისა და ევროკავშირის მხრიდან ვალდებულებების შესრულების
ანალიზისას გასათვალისწინებელია ევროპის სავიზო კოდექსით განსაზღვრული მუხლები,
რომლებიც არეგულირებს ევროკავშირის ქვეყნების სავიზო პოლიტიკას და, შესაბამისად,
ვრცელდება მათთან სავიზო ურთიერთობებში მყოფ ქვეყნებზე, მათ შორის, საქართველოზეც.
სავიზო კოდექსის მუხლებიდან მნიშვნელოვანია ის რეგულაციები, რაც ინფრასტრუქტურის
მოწესრიგებას (სავიზო კოდექსის 38-ე მუხლი), სავიზო მომსახურების ხარისხს (39-ე მუხლი) და
ენას უკავშირდება (კოდექსის მე-11 მუხლი განმარტავს, რომ სავიზო განაცხადი ხელმისაწვდომი
უნდა იყოს მასპინძელი ქვეყნის სახელმწიფო ენაზე).
წევრი ქვეყნების საკონსულოების მხოლოდ ნაწილი წარმოადგენს სავიზო ანკეტებს ქართულ
ენაზე, თუმცა მათი უმრავლესობა ანკეტის შევსებას მაინც უცხო ენაზე ითხოვს. საკონსულოების
ადმინისტრაციული პერსონალის მომსახურების ხარისხი მეტწილად მაღალია, მაგრამ არის
შემთხვევები, როცა ისინი არ საუბრობენ ქართულ ენაზე და არათავაზიანი დამოკიდებულებითაც
გამოირჩევიან. მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა.
საკონსულოების უმრავლესობაში არ არის მოსაცდელები, არც სკამები. შესაბამისად, მოქალაქეებს
ღია ცის ქვეშ საათობით უწევთ ფეხზე დგომა და ლოდინი.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სავიზო კოდექსის რეგულაცია უარის დასაბუთებაზე და უარის
გასაჩივრების შესაძლებლობაზე (სავიზო კოდექსი, მუხლი 34), განსაკუთრების იმ ფონზე, როდესაც
საქართველოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში უარის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს.
კვლევის ფარგლებში ჩატარებულმა დაკვირვებამ აჩვენა, რომ მოქალაქეები ხშირ შემთხვევაში არ
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არიან ინფორმირებული გასაჩივრების შესაძლებლობის, პროცედურებისა და ვადების შესახებ.
აქედან გამომდინარე, უარის შემთხვევაში სავალდებულოა საკონსულოების მხრიდან უფრო
მკაფიო ახსნა-განმარტება უარის მიზეზისა და უარის გასაჩივრების შესაძლებლობაზე (სავიზო
კოდექსის 47-ე მუხლის შესაბამისად), რაც ხშირ შემთხვევაში არ ხდება.
ამ და სხვა სახის პრობლემების არსებობა ადასტურებს იმას, რომ აუცილებელია მოხდეს პროცესის
განგრძობითი მონიტორინგი, ინფორმაციის შეგროვება, შესაბამისად, მხარეთა ინფორმირება და
პრობლემების გადაჭრის გზების ადვოკატირება.
ამასთან, სავიზო დიალოგის განხორციელების მთავარ ინსტრუმენტს წარმოადგენს ვიზის
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, რომელში გაწერილი ღონისძიებების წარმატებით
შესრულების შემთხვევაშიც შესაძლებელი იქნება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის
სავიზო რეჟიმის გაუქმება. აღნიშნული პროცესი საკმაოდ კომპლექსური და ხანგრძლივი
იქნება. პროცესების დაჩქარება შესაძლებელია, თუმცა, ექსპერტთა მოსაზრებით, პირველ
რიგში აუცილებელია პოლიტიკური ნება, რომელიც ამ თემას დღის წესრიგის უმნიშვნელოვანეს
საკითხად აქცევს (როგორც ეს ხდება მაგ. მოლდოვაში, განსხვავებით აზერბაიჯანისაგან,
სადაც ამგვარი პოლიტიკური ნება ნაკლებადაა გამოხატული); მეორე ფაქტორი უკავშირდება
შესაბამისი კომპეტენციის მქონე მთავრობის არსებობას, რომელიც შეძლებს ყველა საჭირო
რეფორმის წარმატებით გატარებას; მესამე მნიშვნელოვანი ფაქტორია კონსენსუსის მიღწევა
ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიზის ლიბერალიზაცია არის
უმთავრესი ეროვნული პრიორიტეტი15.
გარდა ამისა, ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობაა ამ პროცესებზე საზოგადოების
ინფორმირებულობის მაღალი დონის უზრუნველყოფა, რადგან თუ გადავხედავთ დასავლეთ
ბალკანური ქვეყნების გამოცდილებას, მედია და სამოქალაქო საზოგადოება, როგორც პარტნიორები
და მხარდამჭერები, აქტიურად მონაწილეობდნენ პროცესის შედეგიანად წარმართვაში. ამდენად,
აუცილებელია სამოქალაქო აქტორების ინფორმირებულობის დონისა და შესაძლებლობების
გაზრდა და ამით მიმდინარე პროცესებსა და რეფორმებზე მათი გავლენის უზრუნველყოფა. ამ
კუთხით გარკვეული პრობლემები არსებობს არა მარტო ბელარუსში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში,
არამედ მოლდოვაში, უკრაინასა და საქართველოშიც, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო სამ ქვეყანაში
პროცესები მეტ-ნაკლებად ეფექტურად მიმდინარეობს. მთავრობის მხრიდან კომუნიკაციის
ნაკლებობისა და მედიის მხრიდან არასაკმარისად რეგულარული და კვალიფიციური გაშუქება
კვლავ გამოწვევად რჩება ექვსივე ქვეყანაში16.
ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით, უმნიშვნელოვანესია ვიზის ფასილიტაციის
ხელშეკრულებისა და სავიზო კოდექსის მუხლების იმპლემენტაციის მონიტორინგის გაგრძელება,
რადგან ვიზის ლიბერალიზაციამდე სწორედ მათი ეფექტური განხორციელება წარმოადგენს
სავიზო პროცედურების გამარტივების მექანიზმს. ამასთანავე, საჭიროა ეფექტური საინფორმაციო
კამპანიის წარმოება, რადგან საზოგადოების დიდი ნაწილი, მათ შორის პოლიტიკური, საექსპერტო
თუ მედია წრეები, ნაკლებად ან საკმაოდ მწირად და ზედაპირულად არიან ინფორმირებული სავიზო
დიალოგთან დაკავშირებული პროცესების, შინაარსის, დინამიკის, მნიშვნელობის, მოსალოდნელი
შედეგებისა და შესაძლებლობების შესახებ. რაც მთავარია, აქედან გამომდინარე, საზოგადოების
მონაწილეობა ამ პროცესში და შესაბამის გადაწყვეტილებებში, გადაწყვეტილებების მონიტორინგსა
თუ ადვოკატირებაში საკმაოდ შეზღუდულია.

Risteska M., Visa liberalization in Eastern Partnership Countries, a Comparative study: Moldova, Ukraine, Georgia, Armenia,
Belarus, and Azerbaijan, 2 მარტი 2011, გვ. 3.
16
იგივე.
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დანართი 2
ევროკავშირის ქვეყნების მიერ საქართველოში ვიზების გაცემის სტატისტიკა
2011-2012 წლებში

ევროკავშირის ქვეყნების მიერ საქართველოში ვიზების გაცემის სტატისტიკა
1/01/ 2011 – 31/12/2011
#

ევროკავშირის A ვიზა C ვიზა C ვიზაზე
წევრი ქვეყნები გაიცა გაიცა განაცხადი

1

საფრანგეთი

2

1

A, C
ვიზა
გაიცა

A,C ვიზაზე
განაცხადი

უარი
A,C
ვიზაზე

LTV
ვიზა
გაიცა

A, C,
LTV ვიზა
გაიცა

7,490

8,133

643

5

7,495

7,489

8,132

პოლონეთი

2,740

3,051

2,740

3,051

311

2,740

3

საბერძნეთი

5,071

6,446

5,071

6,446

1,375

5,071

4

ნიდერლანდები

0

6,328

8,647

6,328

8,647

2,304

1

6,329

5

გერმანია

0

17,363

19,492

17,363

19,492

2,129

5

17,368

6

ლატვია

2,516

2,825

2,516

2,825

309

24

2,540

7

ესტონეთი

1,400

1,770

1,400

1,770

370

8

ლიტვა

2,718

3,467

2,718

3,467

690

6

2,724

9

იტალია

0

5,171

5,442

5,171

5,442

271

23

5,194

10

ჩეხეთი

0

6,175

7,705

6,175

7,705

1,530

0

6,175

1

56,971

66,977

56,972

66,978

9,932

64

57,036

სულ

1,400

European Commission, Visa statistics 2011:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm
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ევროკავშირის ქვეყნების მიერ საქართველოში ვიზების გაცემის სტატისტიკა
1/01/ 2012 – 31/12/2012
#

ევროკავშირის A ვიზა C ვიზა C ვიზაზე
წევრი ქვეყნები გაიცა გაიცა განაცხადი

1

ჩეხეთი

2

0

A, C
ვიზა
გაიცა

A,C ვიზაზე
განაცხადი

უარი
A,C
ვიზაზე

LTV
ვიზა
გაიცა

A, C, LTV
ვიზა გაიცა

5

4,750

4,745

5,414

4,745

5,414

669

ესტონეთი

1,882

2,176

1,882

2,176

294

3

საფრანგეთი

7,679

8,404

7,679

8,404

725

11

7,690

4

გერმანია

16,587

18,545

16,587

18,545

1,958

8

16,595

5

საბერძნეთი

4,348

5,515

4,348

5,515

1,167

6

იტალია

6,707

7,134

6,707

7,134

427

2

6,709

7

ლატვია

2,360

2,760

2,360

2,760

297

103

2,463

8

ლიტვა

3,430

4,608

3,430

4,608

1,075

2

3,432

9

ნიდერლანდები

5,974

7,775

5,974

7,775

1,801

5,974

10

პოლონეთი

0

1,872

2,049

1,872

2,049

177

1,872

სულ

0

55,584

64,380

55,584

64,380

8,590

0

1,882

4,348

131

55,715

European Commission, Visa statistics 2012:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm
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დანართი 3
ფოკუსჯგუფების კითხვარების შედეგები
(სულ 19 კითხვარი)

სექცია A
Q3. რესპონდენტმა ევროკავშირის ვიზა მიიღო: პირველად – 4, მეორედ – 8, სხვა (ორზე მეტი)
– 7.
Q4. 1. ადრე ჰქონია შემდეგი საკონსულოს ვიზა: გერმანია - 7, პოლონეთი - 3, ჩეხეთი - 5,
საფრანგეთი - 4, ნიდერლანდები - 4, იტალია - 3, ლიტვა - 5, ლატვია - 1, რუმინეთი - 1, ესტონეთი
- 1, საბერძნეთი - 1.
Q4. 2. ყველაზე ხანგრძლივად ვიზა ჰქონია შემდეგი ვადით: 1 თვე - 5, 65 დღე - 2, 3 თვე - 5, 6
თვე -1, 3 კვირა -1, 2 კვირა - 2, 20 დღე - 1.
Q5. რესპონდენტი მიეკუთვნება შემდეგ კატეგორიას: ახლო ნათესავები, რომლებიც სტუმრად
ჩადიან წევრ სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე კანონიერად მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებთან
– 2, მოსწავლეები, სტუდენტები და ასპირანტები, რომლებიც მიემგზავრებიან სასწავლო
პროგრამებში მონაწილეობის მიზნით – 10, იმ პროფესიების წარმომადგენლები, რომლებიც
მონაწილეობენ საერთაშორისო გამოფენებში, სიმპოზიუმებში, სემინარებში და სხვა მსგავს
ღონისძიებებში – 2, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც
მიემგზავრებიან სასწავლო ტრენინგებში, სემინარებში, კონფერენციებში მონაწილეობის
მისაღებად, მათ შორს გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში - 8, პირები, რომლებიც მონაწილეობენ
სამეცნიერო, კულტურულ, შემოქმედებით საქმიანობაში, მათ შორის საუნივერსიტეტო და სხვა
გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში - 5, ოფიციალური დელეგაციების წევრები, რომლებიც
მონაწილეობენ შეხვედრებში, კონსულტაციებში, მოლაპარაკებებში და სხვ.
Q6. ვიზა მიიღო: კი – 17, არა – 2.
Q7. 1. რესპონდენტმა მიიღო: ერთჯერადი ვიზა – 15, მრავალჯერადი – 4.
Q7. 2. რესპონდენტმა მიიღო ვიზა: ზუსტად მოთხოვნილი დღეების ხანგრძლივობით – 15, სხვა
– 4.
Q8. 1. რესპონდენტი ითხოვდა: ერთჯერად ვიზას – 14, მრავალჯერადს – 4.
Q8. 2. რესპონდენტი ითხოვდა ვიზას: ზუსტად განსაზღვრული დღეების ხანგრძლივობით – 13,
სხვა – 5.
Q9.1. ვიზაზე უარის დასაბუთება მიიღო: კი – 4, არა – 0.
Q9. 2. ვიზაზე უარის მიზეზი იყო: მოგზაურობის მიზანი და პირობები არ არის ნათელი – 2,
წარმოდგენილი დაგეგმილი მოგზაურობის მიზანი და პირობები არ არის ნათელი – 3.
Q9. 3. უარის გასაჩივრების უფლების შესახებ ინფორმაცია მიიღო: კი – 3, არა – 1.
Q9. 4. გაასაჩივრა/გასაჩივრებას აპირებს: კი – 2, არა – 2.
Q10. სავიზო მოსაკრებელი გადაიხადა: კი – 8, არა –10.
Q11. სავიზო მოსაკრებელი იყო: საკონსულოს მოსაკრებელი – 6 , შუამავლის თანხა –1.
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სექცია B
B1. სქესი: ქალი – 11, კაცი – 8.
B2. ასაკი: 20–დან 40 წლამდე – 17, 40–დან 60 წლამდე –1.
B3. ოჯახური მდგომარეობა: დაუქორწინებელი – 14, დაქორწინებული – 5.
B4. განათლება: სრული უმაღლესი – 8, არასრული უმაღლესი – 9, სრული საშუალო –1, მაძიებელი/
ასპირანტურა/სამეცნიერო ხარისხი – 1.
B5. ეროვნება: ქართველი – 18, სხვა – 1.
B6. სამუშაო სტატუსი: დაქირავებული მუშაკი – 5, სტუდენტი – 11, თვითდასაქმებული - 3.
B7.1. პირადი შემოსავალი: 101–დან 300 ლარამდე – 5 , 301–დან 600 ლარამდე – 4, 601–დან 900
ლარამდე – 3, 1300 ლარზე მეტი – 3, 100 ლარზე ნაკლები - 1, პირადი შემოსავალი არ აქვს – 3.
B7. 2. ოჯახის შემოსავალი: 1300 ლარზე მეტი – 9, 901–დან 1300 ლარამდე – 3, 601–დან 900
ლარამდე – 2, 301–დან 600 ლარამდე – 3.
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ევროპული ინიციატივა – ლიბერალური აკადემია თბილისი
სექტემბერი, 2013

ევროპული ინიციატივა – ლიბერალური აკადემია თბილისი
რუსთაველის გამზირი, 50/1, 0108, თბილისი, საქართველო
ტელ./ფაქსი: +(995 32) 293 11 28
ელფოსტა: info@ei-lat.ge, ვებგვერდი: http://ei-lat.ge

