საქართველოს კანონი
საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ
უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა
და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ
(2004 წლის 15 ნოემბრიდან 24.06.2004 N181)

თავი 1. ზოგადი დებულებანი
მუხლი 1.
1. საქართველოს კონსტიტუციისა და ადამიანისა და მოქალაქის უფლებების შესახებ
საერთაშორისო აქტების შესაბამისად ყველას, ვინც კანონიერად იმყოფება საქართველოში,
გარანტირებული აქვს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე თავისუფალი მიმოსვლისა და
საცხოვრებელი ადგილის თავისუფალი არჩევის უფლება.
2. ამ უფლებათა შეზღუდვა შეიძლება მხოლოდ კანონის შესაბამისად,
დემოკრატიული საზოგადოების არსებობისათვის აუცილებელი სახელმწიფო უშიშროების ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, ჯანმრთელობის
დაცვის, დანაშაულის თავიდან აცილების ან მართლმსაჯულების განხორციელების
მიზნით.
1
მუხლი 1 (20.12.2011. N5563 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 თებერვლიდან.)

1. პირადი ნომერი არის პირის უნიკალური საიდენტიფიკაციო მონაცემი, რომლის
შეცვლა დაუშვებელია, საქართველოს კანონმდებლობით პირდაპირ გათვალისწინებული
შემთხვევების გარდა.
2. პირს პირადი ნომერი ენიჭება საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით
რეგისტრაციისას (მათ შორის, მისამართის მითითების გარეშე რეგისტრაციისას) ან
საქართველოს მოქალაქეობის ან/და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის –
საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის, საქართველოში მცხოვრები უცხოელის
ბინადრობის მოწმობის, დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობის, პირადობის
ნეიტრალური მოწმობის, ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის, საქართველოს
მოქალაქის პასპორტის – გაცემისას და კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ სხვა
შემთხვევებში. (05.03.2014. N2051 ამოქმედდეს 2014 წლის 1 სექტემბრიდან)
3. პირადი ნომრის მინიჭების წესი განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის
მინისტრის ბრძანებით.
თავი II
რეგისტრაცია და რეგისტრაციის მოხსნა
მუხლი 2.
1. საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა შესახებ
მონაცემების დადგენის, აგრეთვე მოქალაქეთა უფლებების და მოვალეობების

განხორციელების მიზნით დაწესებულია საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში
მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაცია.
2. საქართველოში მცხოვრებ უცხოელად, ამ კანონის თანახმად, ჩაითვლება
საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელი, აგრეთვე საქართველოში
სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირი. (05.03.2014. N2051 ამოქმედდეს 2014 წლის 1
სექტემბრიდან)

3. რეგისტრაცია ან რეგისტრაციის არქონა არ შეიძლება გახდეს საქართველოს
მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა კონსტიტუციური უფლებებისა და
თავისუფლებების შეზღუდვის, მათ შორის საკუთრების განკარგვის უფლების შეზღუდვის
საფუძველი ან მათი განხორციელების პირობა, გარდა საარჩევნო კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
4. სახელმწიფო, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, ნებისმიერი სხვა
დაწესებულება ან იურიდიული პირი უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში პირის საცხოვრებელი ადგილის დადასტურების
მიზნით მოითხოვოს პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის ან მისი ასლის წარდგენა,
რომელიც სანოტარო წესით დამოწმებას არ საჭიროებს. თუ პირადობის (ბინადრობის)
მოწმობაში გრაფა „მისამართი“ შეუვსებელია, მასთან ერთად შეიძლება მოთხოვნილ იქნეს
რეგისტრაციის მოწმობის ან მისი ასლის წარდგენა, რომელიც ასევე არ საჭიროებს
სანოტარო წესით დამოწმებას. პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობის
შემთხვევაში საცხოვრებელი ადგილის დადასტურება ხდება პირადობის (ბინადრობის)
ელექტრონული მოწმობის გამოყენებით, შესაბამისი ინფორმაციის საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის − სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს (შემდგომ –
სააგენტო) ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში გადამოწმების გზით. (25.05.2012 N 6317)
5. სახელმწიფო, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, ნებისმიერი სხვა
დაწესებულების ან იურიდიული პირის მიერ სამსახურში მიღებისას, იურიდიული
მნიშვნელობის მოქმედების განხორციელებისას ან სხვა მიზნით პირისთვის საცხოვრებელი
ადგილიდან ცნობის მოთხოვნა დაუშვებელია. (24.06.2011. N4937)
მუხლი 3 (21.03.2008 N 5973)
1. საქართველოს მოქალაქე და საქართველოში მცხოვრები უცხოელი ვალდებული
არიან, გაიარონ რეგისტრაცია საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ხოლო თუ მათ
რამდენიმე საცხოვრებელი ადგილი აქვთ – ერთ-ერთი საცხოვრებელი ადგილის
მიხედვით. 14-დან 18 წლამდე პირის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაცია
ხორციელდება, აგრეთვე მასზე პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა გაიცემა ამ პირის ან
მისი კანონიერი წარმომადგენლის განცხადების საფუძველზე. „სოციალური დახმარების
შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მიუსაფარი ბავშვის, რომელიც არის
14-დან 18 წლამდე ასაკის (შემდგომ − მიუსაფარი ბავშვი), ან/და „ქალთა მიმართ
ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მსხვერპლის, რომელიც
არასრულწლოვანია (შემდგომ − ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი), საცხოვრებელი ადგილის
მიხედვით რეგისტრაცია ხორციელდება ან/და მასზე პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა

გაიცემა ასევე მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს განცხადების საფუძველზე.
(04.05.2017 N778 ამოქმედდეს 2017 წლის 1 ივნისიდან)

2. საქართველოს მოქალაქე ვალდებულია 14 წლის მიღწევიდან 6 თვის ვადაში
მიიღოს პირადობის მოწმობა. პირადობის მოწმობის აღება სურვილის შემთხვევაში ასევე
შეუძლია 14 წლამდე საქართველოს მოქალაქეს. (24.06.2011. N4937)
1
2 .
საქართველოში
მცხოვრები
უცხოელი
ვალდებულია
საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიიღოს ბინადრობის მოწმობა. (24.06.2011. N4937)
2
2 . საქართველოს მოქალაქის და საქართველოში მცხოვრები უცხოელის მიერ
პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის მისაღებად აუცილებელია მათი რეგისტრაცია ამ
კანონით დადგენილი წესით. საქართველოში პირადობის ელექტრონული მოწმობის
მისაღებად რეგისტრაციის ვალდებულება არ ვრცელდება საქართველოს იმ მოქალაქეზე,
რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული ემიგრაციის
ნებართვის საფუძველზე მუდმივად საცხოვრებლად გაემგზავრა სხვა სახელმწიფოში.
(20.12.2011. N5563 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.)

3. 14 წლამდე პირის, მათ შორის, ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის ან/და მიუსაფარი
ბავშვის, აგრეთვე მეურვეობისა და მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პირის საცხოვრებელი
ადგილის მიხედვით რეგისტრაცია ხორციელდება ამ პირთა კანონიერი წარმომადგენლის,
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს, სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების
ხელმძღვანელის, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელის, ყოფილი
სამხრეთ
ოსეთის
ავტონომიური
ოლქის
ტერიტორიაზე
დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის ან აფხაზეთის
ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადების
საფუძველზე. (22.06.2016. N5448 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს.)

(3. 14

წლამდე პირის, აგრეთვე მეურვეობისა და მზრუნველობის ქვეშ მყოფი

პირის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაცია ხორციელდება ამ პირთა
კანონიერი წარმომადგენლის, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს, ადრეული და
სკოლამდელი
აღზრდისა
და
განათლების
დაწესებულების
ხელმძღვანელის, ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულების
ხელმძღვანელის,
თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებულის, ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური
ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის
ადმინისტრაციის ან აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის უფლებამოსილი
წარმომადგენლის განცხადების საფუძველზე. (08.06.2016. N5378 )(23.03.2017 N 505 ამოქმედდეს 2017
წლის 1 ოქტომბრიდან.)

)

31. 14 წლამდე პირზე, აგრეთვე მეურვეობისა და მზრუნველობის ქვეშ მყოფ პირზე
პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა გაიცემა ამ პირთა კანონიერი წარმომადგენლის
განცხადების საფუძველზე. 14 წლამდე ძალადობის მსხვერპლ ბავშვზე ან/და მიუსაფარ
ბავშვზე პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა გაიცემა ასევე მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანოს განცხადების საფუძველზე. (22.06.2016. N5448 ამოქმედდეს
გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს.)

4.

დაბადების

რეგისტრაციისას

ხორციელდება

არასრულწლოვანი

პირის

რეგისტრაცია მისი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. პირი საცხოვრებელი ადგილის
მიხედვით რეგისტრირებულად ითვლება დაბადების რეგისტრაციის მომენტიდან. თუ
არასრულწლოვანი პირის დაბადების რეგისტრაციისას მისი ორივე მშობელი ან სხვა
კანონიერი წარმომადგენელი რეგისტრირებულია მისამართის მითითების გარეშე,
არასრულწლოვანი პირის რეგისტრაცია ხორციელდება მშობლის ან სხვა კანონიერი
წარმომადგენლის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით. (20.12.2011. N5563 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.)
5. პირის საცხოვრებელ ადგილად, ამ კანონის თანახმად, მიიჩნევა ადგილი,
რომელსაც იგი საცხოვრებლად ირჩევს.
6. 16 წლამდე პირი, მათ შორის, მიუსაფარი ბავშვი ან/და ძალადობის მსხვერპლი
ბავშვი, აგრეთვე მეურვეობისა და მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პირი რეგისტრაციას
გაივლიან მშობლებთან, მეურვესთან, მზრუნველთან ან სხვა კანონიერ წარმომადგენელთან
ერთად. მათი სხვა მისამართზე რეგისტრაცია დასაშვებია მხოლოდ მშობლის, მეურვის,
მზრუნველის ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი თანხმობით. თანხმობა
სააგენტოს უფლებამოსილი პირის წინაშე შეიძლება ასევე გამოიხატოს ელექტრონული
კომუნიკაციის საშუალებით, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით
დადგენილი წესით. მიუსაფარი ბავშვის ან/და ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის სხვა
მისამართზე რეგისტრაცია დასაშვებია ასევე მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს
თანხმობით. (22.06.2016. N5448 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს.)
7. საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქე
უფლებამოსილია დადგეს
საკონსულო აღრიცხვაზე საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან
საკონსულო დაწესებულებაში.
8. საზღვარგარეთ 6 თვეზე მეტი ვადით მყოფი საქართველოს მოქალაქე
ვალდებულია 6 თვის გასვლიდან არა უგვიანეს 10 დღისა დადგეს საკონსულო აღრიცხვაზე
საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო დაწესებულებაში.
9. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას, მესამე
სახელმწიფოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში შექმნილ საქართველოს ინტერესთა
სექციას ან საკონსულო დაწესებულებას (შემდგომ − საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური წარმომადგენლობა ან საკონსულო დაწესებულება) რეგისტრაციის
მოთხოვნით განცხადება შეიძლება წარუდგინოს მხოლოდ საზღვარგარეთ მყოფმა
საქართველოს მოქალაქემ, რომელიც არ არის რეგისტრირებული საქართველოში. (29.05.2014.
N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)

10. საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეზე პირადობის ელექტრონული
მოწმობა გაიცემა მხოლოდ მისი მოთხოვნის შემთხვევაში. (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს
გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)

11. ამ მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საზღვარგარეთ
მისამართზე რეგისტრაციისათვის მესაკუთრის თანხმობა სავალდებულო არ არის.
12. საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფ პირზე გაიცემა შესაბამისი საკონსულო
აღრიცხვის ბარათი, რომელიც ძალაშია მხოლოდ საქართველოს მოქალაქის პასპორტთან
ერთად.
13. საკონსულო აღრიცხვისა და საკონსულო აღრიცხვიდან მოხსნის წესი და
პირობები განისაზღვრება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანებით.
14. ამოღებულია (24.06.2011. N4937)

15. პირის რეგისტრაციის, საკონსულო აღრიცხვის, საიდენტიფიკაციო მონაცემებისა
და გაცემული დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია აისახება სააგენტოს ელექტრონულ
მონაცემთა ბაზაში.
16. რეგისტრაციასთან და პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის გაცემასთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
მიღებული
გადაწყვეტილებების
დაინტერესებული
მხარისთვის გაცნობის, აგრეთვე პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის დაინტერესებული
მხარისთვის გადაცემის წესი განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანებით, ხოლო ამ უფლებამოსილებათა საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური
წარმომადგენლობის ან საკონსულო დაწესებულების მიერ განხორციელების წესი − ასევე
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ერთობლივი ბრძანებით. (20.12.2011. N5563 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.)
მუხლი 4 (21.03.2008 N 5973)
1. საცხოვრებელი ადგილის 6 თვეზე მეტი ვადით შეცვლისას პირი ვალდებულია 6
თვის გასვლიდან არა უგვიანეს 10 დღისა ამ კანონის მოთხოვნათა დაცვით რეგისტრაციის
გასავლელად მიმართოს სააგენტოს უფლებამოსილ ტერიტორიულ სამსახურს, რომელიც
მას რეგისტრაციაში გაატარებს. აღნიშნული წესი არ ვრცელდება საზღვარგარეთ მყოფ
საქართველოს მოქალაქეზე. (24.06.2011. N4937)
2. საქართველოს ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შემთხვევაში
პირის რეგისტრაციიდან მოხსნის თარიღად ითვლება ახალ მისამართზე მისი
რეგისტრაციის თარიღი. (1.12.2009. N2213)
3. პატიმრობის ან სასჯელის მოხდის გამო პირის მიერ საცხოვრებელი ადგილის 3
თვეზე მეტი ვადით შეცვლისას შესაბამისი დაწესებულება, სადაც ეს პირი იმყოფება,
ვალდებულია 3 თვის გასვლიდან არაუგვიანეს 10 დღისა მიმართოს სააგენტოს
ტერიტორიულ სამსახურს პირის რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით და აცნობოს ამ პირის
ადგილსამყოფელი, რაზედაც სათანადო აღნიშვნა კეთდება სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში.
(1.06.2017 N957)

4. სამხედრო სავალდებულო ან საკონტრაქტო სამსახურში ყოფნის გამო პირის მიერ
საცხოვრებელი ადგილის 3 თვეზე მეტი ვადით შეცვლისას შესაბამისი დაწესებულების
ადმინისტრაცია, სადაც პირი იმყოფება, ვალდებულია 3 თვის გასვლიდან არა უგვიანეს 10
დღისა მიმართოს სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურს პირის რეგისტრაციის ადგილის
მიხედვით და აცნობოს პირის ადგილსამყოფლის შესახებ, რაზედაც შესაბამისი აღნიშვნა
კეთდება სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში.
5. თუ ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში პირს,
აგრეთვე მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სააღმზრდელო ან
საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებაში მყოფ პირს არ აქვს რეგისტრაციის
ადგილი, შესაბამისი დაწესებულება ვალდებულია კანონით დადგენილი წესით, ამ პირის
რეგისტრაციაში გატარების მიზნით მიმართოს სააგენტოს უფლებამოსილ ტერიტორიულ
სამსახურს. პირის რეგისტრაციის ადგილად მიეთითება აღნიშნული დაწესებულების
მისამართი. ამ შემთხვევაში პირის რეგისტრაციაში გატარებისას პირადობის (ბინადრობის)
მოწმობის აღება სავალდებულო არ არის. (1.06.2017 N957)
მუხლი 5.

1. ამოღებულია (1.12.2009. N2213)
11. პირის რეგისტრაციისათვის ამ კანონით გათვალისწინებული დოკუმენტების
წარდგენა სავალდებულო არ არის, თუ სააგენტოს ელექტრონულ მონაცემთა ბაზა შეიცავს
შესაბამის დოკუმენტში არსებულ ინფორმაციას. (11.07.2009 N 1391)
12. ამ მუხლის 11 პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება დოკუმენტების საქართველოს
იმ დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებებისათვის
წარდგენაზე, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული სააგენტოს ელექტრონულ მონაცემთა
ბაზასთან. (1.12.2009. N2213)
2. პირი, რომელიც არ ცხოვრობს მიწასთან მყარად დაკავშირებულ, ადამიანთა
ხანგრძლივი დროით სამყოფად გამიზნულ შენობაში ან ცხოვრობს შენობაში, რომლის
მისამართის იდენტიფიცირება შეუძლებელია, მისამართის მითითების გარეშე
რეგისტრაციას გაივლის იმ დასახლებული პუნქტის მიხედვით, სადაც იგი იმყოფება. თუ
დაბადების რეგისტრაციის დროს არასრულწლოვანი პირის საცხოვრებელი ადგილის
მიხედვით რეგისტრაციისას მას არ ჰყავს კანონიერი წარმომადგენელი ან მისი კანონიერი
წარმომადგენელი არ არის რეგისტრირებული, არასრულწლოვანი პირის რეგისტრაცია
ხორციელდება მისამართის მითითების გარეშე. განცხადება-ანკეტასა და სააგენტოს
ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში მიეთითება პირის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი
(ასეთი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში). (24.06.2011. N4937)
3. მისამართის მითითების გარეშე პირის რეგისტრაცია ძალაშია რეგისტრაციის
თარიღიდან 6 თვის ვადაში. ამ ვადის გასვლის შემდეგ პირი ითვლება რეგისტრაციიდან
მოხსნილად, რაც პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობის მოქმედების
შეჩერების საფუძველია. პირი ვალდებულია რეგისტრაციის ვადის გასვლის შემდეგ
ხელახლა გაიაროს რეგისტრაცია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
(24.06.2011. N4937)

მუხლი 6 (19.12.2008 N 806 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 თებერვლიდან)
პირისათვის,
რომელიც
წარადგენს
საქართველოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ დოკუმენტებს, დაუშვებელია რეგისტრაციაზე უარის თქმა, თუ
კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი. რეგისტრაციის გავლისას აგრეთვე დაუშვებელია
საქართველოს კანონმდებლობით გაუთვალისწინებელი დოკუმენტის მოთხოვნა.
მუხლი 7.
1. რეგისტრაციას და რეგისტრაციიდან მოხსნას ახორციელებენ სააგენტოს
ტერიტორიული სამსახურები. (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)
2. საზღვარგარეთ მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეს უფლება აქვს, რეგისტრაციის
მოთხოვნით განცხადება წარუდგინოს საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ
წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას. (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს
გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)

21. საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქის საკონსულო აღრიცხვიდან
მოხსნას ახორციელებს საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობა ან საკონსულო
დაწესებულება, ხოლო საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენებას – სააგენტო, საქართველოს
დიპლომატიური წარმომადგენლობა ან საკონსულო დაწესებულება. (15.12.2010. N4049
ამოქმედდეს 2011 წლის 3 იანვრიდან)

3. საქართველოში მყოფი მოქალაქის საკონსულო აღრიცხვიდან მოხსნას
ახორციელებს სააგენტო მოქალაქის განცხადების საფუძველზე. (1.10.2010. N3653 ამოქმედდეს
2010 წლის 15 ოქტომბრიდან.)

მუხლი 8. ამოღებულია (24.06.2011. N4937)
მუხლი 9 (29.07.2014. N2560)
რეგისტრაციის ორგანო ვალდებულია 14-დან 65 წლამდე მამაკაცის რეგისტრაციაში
გატარებიდან
ან
რეგისტრაციიდან
მოხსნიდან
10
დღის
ვადაში
აცნობოს
მუნიციპალიტეტის გამგეობას/მერიას, ხოლო ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში −
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობას მისი რეგისტრაციაში გატარების
ან რეგისტრაციიდან მოხსნის თარიღი და ახალი მისამართი.

(მუხლი

9 (26.07.2017 N 1264 ამოქმედდეს 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის

ორგანოების მორიგი არჩევნების შედეგების ოფიციალურად გამოცხადების დღიდან)

რეგისტრაციის ორგანო ვალდებულია 14-დან 65 წლამდე მამაკაცის რეგისტრაციაში
გატარებიდან
ან
რეგისტრაციიდან
მოხსნიდან
10
დღის
ვადაში
აცნობოს
მუნიციპალიტეტის მერიას, ხოლო ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში − ქალაქ
თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობას მისი რეგისტრაციაში გატარების ან
რეგისტრაციიდან მოხსნის თარიღი და ახალი მისამართი.)
მუხლი 10 (24.06.2011. N4937)
გარდაცვლილი პირი რეგისტრაციიდან მოიხსნება სააგენტოს ტერიტორიული
სამსახურის ან საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან
საკონსულო დაწესებულების მიერ გარდაცვალების რეგისტრაციისას ან საქართველოს
მოქალაქის გარდაცვალების რეგისტრაციის ან გარდაცვალების თაობაზე უცხო ქვეყნის
კომპეტენტური ორგანოებიდან დიპლომატიური არხების მეშვეობით შეტყობინების
მიღების შემთხვევაში.
მუხლი 101 (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)
რეგისტრაციისა და რეგისტრაციიდან მოხსნის პირობები და წესი განისაზღვრება
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით, ხოლო ამ უფლებამოსილებათა ან/და
მათ განსახორციელებლად საჭირო ცალკეულ მოქმედებათა საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური
წარმომადგენლობის
ან
საკონსულო
დაწესებულების
მიერ
განხორციელების წესი, ვადები და ფარგლები − ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა
მინისტრისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.
მუხლი 102 (24.06.2011. N4937)
რეგისტრაციისა
და
რეგისტრაციიდან
მოხსნის
მიზნით
ჩატარებულ
ადმინისტრაციულ წარმოებაში მოწმის სტატუსით გამოცხადებული პირი ვალდებულია
ჩვენება მისცეს რეგისტრაციასთან და რეგისტრაციიდან მოხსნასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე. სააგენტოსთვის ან სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურისთვის ცრუ ჩვენების

მიცემისათვის ან მათი შეცდომაში შეყვანისათვის პასუხისმგებლობა საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსით დადგენილი წესით დაეკისრება ჩვენების მიმცემ მოწმეს.
თავი III.
საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ
უცხოელთა პირადობის დადასტურების წესი
მუხლი 11 (21.03.2008 N 5973)
1. საქართველოს მოქალაქისა და საქართველოში მცხოვრები უცხოელის პირადობის
დამადასტურებელი ძირითადი დოკუმენტებია:
ა) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა;
ბ) ბინადრობის მოწმობა.
2. ბინადრობის მოწმობა არის მუდმივი და დროებითი.
3. დროებითი ბინადრობის მოწმობა გაიცემა აგრეთვე საერთაშორისო დაცვის მქონე
პირზე „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.
(01.12.2016. N51 ამოქმედდეს 2017 წლის 1 თებერვლიდან)

4. უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის მოწმობა არის მისი მფლობელის
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. (25.05.2012 N 6301 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15
დღეს)

5. უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის მოწმობის გაცემასთან დაკავშირებული
საკითხები რეგულირდება „უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და დიასპორული
ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს კანონით. (25.05.2012 N 6301 ამოქმედდეს
გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

6. დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა არის მისი მფლობელის პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც გაიცემა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანებით განსაზღვრულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით. (05.03.2014. N2051 ამოქმედდეს
2014 წლის 1 სექტემბრიდან)

მუხლი 111 (16.03.2012 N 5852)
1. თუ სამართლებრივი ურთიერთობა მოითხოვს საქართველოს მოქალაქისა და
საქართველოში
მცხოვრები
უცხოელის
იდენტიფიცირებასა
და
პირადობის
დადასტურებას, ამ ურთიერთობის მონაწილე ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც
აქვს სააგენტოს ელექტრონულ მონაცემთა ბაზიდან კანონით დადგენილი წესით
მოპოვებული შესაბამისი პირის პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის მონაცემები,
უფლებამოსილია გამოიყენოს ეს მონაცემები პირის იდენტიფიცირებისათვის, როგორც
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
2. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტი, რომელშიც
მითითებულია საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოში მცხოვრები უცხოელის
სახელი, გვარი და პირადი ნომერი, შეიძლება გამოყენებული იქნეს პირის
იდენტიფიცირებისათვის, როგორც პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუ
პირადობის დადასტურებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია კანონით დადგენილი წესით
გადამოწმდება სააგენტოს ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში.

მუხლი 12. (28.12.2005 N 2629)
1. საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ადასტურებს პირის საქართველოს
მოქალაქეობას, მის ვინაობას და საცხოვრებელ ადგილს.
2. ბინადრობის მოწმობა ადასტურებს საქართველოში მცხოვრები უცხოელის
მოქალაქეობას, მის ვინაობას და საცხოვრებელ ადგილს საქართველოს ტერიტორიაზე.
3. საერთაშორისო დაცვის მქონე პირზე გაცემული დროებითი ბინადრობის მოწმობა
შეიძლება ადასტურებდეს მის მოქალაქეობას, ვინაობას, საქართველოს ტერიტორიაზე
საცხოვრებელ ადგილს და სტატუსს. (01.12.2016. N51 ამოქმედდეს 2017 წლის 1 თებერვლიდან)
4. დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა ადასტურებს საქართველოში მყოფი
პირის მოქალაქეობას, ვინაობასა და სტატუსს. (05.03.2014. N2051 ამოქმედდეს 2014 წლის 1
სექტემბრიდან)

მუხლი 13 (21.03.2008 N 5973)
1. პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის გაცემასა და შეცვლას ახორციელებს სააგენტო
ტერიტორიული სამსახურების მეშვეობით. საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეს
უფლება აქვს, პირადობის ელექტრონული მოწმობის გაცემისა და შეცვლის მოთხოვნით
განცხადება
წარუდგინოს
საზღვარგარეთ
საქართველოს
დიპლომატიურ
წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას. (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს
გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)

2. ამოღებულ იქნეს (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)
3. სააგენტოს ტერიტორიული სამსახური პირადობის მოწმობას, აგრეთვე ბინადრობის
მოწმობას (გარდა დროებითი ბინადრობის მოწმობისა) გასცემს ამ კანონით
გათვალისწინებული დოკუმენტების წარდგენიდან მე-10 სამუშაო დღეს ან დაჩქარებული
წესით, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ ვადებში. საზღვარგარეთ
საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო დაწესებულებაში
წარდგენილი განცხადების საფუძველზე პირადობის ელექტრონული მოწმობა გაიცემა
მისი წარდგენიდან 45 დღის ვადაში. (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)
4.
გაცემულ
დოკუმენტებში
შეუსაბამობის
არსებობისას,
საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი გამონაკლისების გარდა, ზუსტ მონაცემებად მიიჩნევა
დაბადების აქტის ჩანაწერში მითითებული მონაცემები, ხოლო იმ პირის მიმართ, რომლის
დაბადებაც რეგისტრირებულია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, ყოფილი
სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე ან საზღვარგარეთ და რომლის
დაბადების აქტის ჩანაწერი არ არსებობს, – დაბადების მოწმობაში მითითებული
მონაცემები. (20.12.2011. N5563 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.)
მუხლი 14.
1. საქართველოს მოქალაქის პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა ორგვერდიანია,
იბეჭდება და ივსება ქართულ ენაზე, ხოლო აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში
აგრთვე აფხაზურ ენაზე.
2. საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა 18 წლამდე პირზე გაიცემა 4 წლის
ვადით, 18 წელს მიღწეულ პირზე – 10 წლის ვადით, ხოლო სააგენტოს ტერიტორიული

სამსახურების მიერ გასაცემი, ამ მუხლის მე-10 პუნქტით გათვალისწინებული პირადობის
მოწმობა, გარდა პირადობის ელექტრონული მოწმობისა, საქართველოს იუსტიციის
მინისტრის ბრძანებით დადგენილი წესით გაიცემა 6 თვემდე ვადით. (20.12.2011. N5563
ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.)

3. პირადობის მოწმობის რეკვიზიტებია:
ა) სახელი;
ბ) გვარი;
გ) დაბადების თარიღი;
(24.06.2011. N4937)
დ) დაბადების ადგილი;
ე) პირადი ნომერი;
ვ) ფოტოსურათი, რომელსაც უნდა დაესვას სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურის
გერბიანი ბეჭედი; (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)
ზ) პირადი ხელმოწერა;
თ) მოწმობის გამცემი ორგანოს დასახელება;
ი) სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა;
(29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)

კ) რელიეფური ბეჭედი;
ლ) მოწმობის გაცემის თარიღი;
მ) მოწმობის მოქმედების ვადა.
ნ) მისამართი. (21.06.2002 N 1569)
ო) რეგისტრაციის თარიღი. (28.12.2005 N 2629)
31. ამოღებულა (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)
4. საქართველოს მოქალაქის პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა შეიძლება
შეიცავდეს ინფორმაციის ელექტრონულ მატარებელს, რომელზედაც ელექტრონული
ფორმით დაიტანება (ჩაიწერება) პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის მონაცემები
(პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობა). (6.07.2010. N3355)
41. პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობა შეიძლება შეიცავდეს
კვალიფიციური
ელექტრონული
ხელმოწერის
სერტიფიკატს,
მის
შესაბამის
ელექტრონული ხელმოწერის შექმნის მონაცემებს და ამ ელექტრონული ხელმოწერის
შექმნის მონაცემების არასანქციონირებული გამოყენებისაგან დამცავ აქტივაციის
მონაცემებს. იგი ასევე შეიძლება შეიცავდეს სერტიფიკატებს ან/და გასაღებებს, რომლებიც
განკუთვნილია პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობის ან/და მასზე
დატანილი
(ჩაწერილი)
მონაცემების
ერთიანობის,
ავთენტიკურობისა
და
კონფიდენციალურობის დაცვისათვის. (21.04.2017 N648)
5. ინფორმაციის ელექტრონულ მატარებელს უნდა ჰქონდეს საკმარისი ტევადობა და
თვისებები, რათა გარანტირებული იყოს მონაცემთა ერთიანობა, ავთენტიკურობა და
კონფიდენციალურობა. (6.07.2010. N3355)
6.
ტექნიკური
მახასიათებლები
და
სტანდარტები,
რომლებსაც
უნდა
აკმაყოფილებდეს პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობა, აგრეთვე ამ მუხლის
მე-7 და მე-9 პუნქტებით გათვალისწინებული მონაცემების პირადობის (ბინადრობის)
ელექტრონულ მოწმობაზე დატანის (ჩაწერის) წესი განისაზღვრება საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით. (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)

1
6 . პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობა 2-გვერდიანია. იგი იბეჭდება
და ივსება ქართულ და ინგლისურ ენებზე. (24.06.2011. N4937)
7. პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობა უნდა შეიცავდეს შემდეგ
მონაცემებს:
ა) სახელს;
ბ) გვარს;
გ) დაბადების თარიღს; (24.06.2011. N4937)
დ) დაბადების ადგილს;
დ1) მოქალაქეობას; (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)
დ2) სქესს; (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)
ე) პირად ნომერს;
ვ) ფოტოსურათს;
ზ) პირად ხელმოწერას;
თ) ამოღებულია (24.06.2011. N4937)
ი) ამოღებულია (24.06.2011. N4937)
კ) მოწმობის გამცემი ორგანოს დასახელებას;
ლ) მოწმობის გაცემის თარიღს;
მ) მოწმობის მოქმედების ვადას;
ნ) კრიპტოგრაფიული გასაღებების სერტიფიკატს − ავთენტიფიკაციის სერტიფიკატს,
მის შესაბამის დახურულ გასაღებს და ამ გასაღების არასანქციონირებული გამოყენებისაგან
დამცავ აქტივაციის მონაცემებს; (21.04.2017 N648)
ო) ამოღებულია (24.06.2011. N4937)
8. ამოღებულა (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)
9. პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონულ მოწმობაზე და შესაბამის ინფორმაციის
ელექტრონულ მატარებელზე პირის შესახებ ამ მუხლით გაუთვალისწინებელი
ინფორმაციის დატანა (ჩაწერა) შესაძლებელია მხოლოდ ამ პირის თანხმობით,
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით დადგენილი დამატებითი მონაცემების
ფარგლებში. (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)
10. სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურები, რომლებიც უფლებამოსილი იქნებიან
გასცენ პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობა, განისაზღვრება საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით. აღნიშნული ტერიტორიული სამსახურების მიერ ამ
მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის
გაცემა შესაძლებელი იქნება, თუ ობიექტურ მიზეზთა გამო შეუძლებელია პირადობის
(ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობის გაცემა. (24.06.2011. N4937)
101. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან
საკონსულო დაწესებულებაში შესაძლებელია მიღებულ იქნეს განცხადება მხოლოდ
პირადობის ელექტრონული მოწმობის გაცემის თაობაზე. ასეთი განცხადების მიღება
შეიძლება მხოლოდ იმ დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო
დაწესებულებაში, რომელიც სააგენტოს ელექტრონულ მონაცემთა ბაზასთან არის
დაკავშირებული. (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)
11. დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა გაიცემა 1 წლის ვადით. დროებითი

საიდენტიფიკაციო მოწმობის ფორმა მტკიცდება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანებით. (05.03.2014. N2051 ამოქმედდეს 2014 წლის 1 სექტემბრიდან)
მუხლი 15 (21.03.2008 N 5973)
1. ბინადრობის მოწმობის რეკვიზიტებია:
ა) სახელი;
ბ) გვარი;
გ) დაბადების თარიღი; (24.06.2011. N4937)
დ) დაბადების ადგილი;
ე) პირადი ნომერი;
ვ) ფოტოსურათი, რომელსაც უნდა დაესვას სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურის
გერბიანი ბეჭედი;
ზ) მოქალაქეობა;
თ) მოწმობის გამცემი ორგანოს დასახელება;
ი) პირადი ხელმოწერა;
კ) სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა;
ლ) რელიეფური ბეჭედი;
მ) მოწმობის გაცემის თარიღი;
ნ) მისამართი;
ო) რეგისტრაციის თარიღი;
პ) მოწმობის მოქმედების ვადა.
2. დროებითი ბინადრობის მოწმობის მოქმედების ვადა განისაზღვრება ბინადრობის
ნებართვის ვადით, ხოლო მუდმივი ბინადრობის მოწმობისა – 5 წლით.
3. ლტოლვილზე გაცემული დროებითი ბინადრობის მოწმობის მოქმედების ვადაა 3
წელი. ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე ან დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფ პირზე
დროებითი ბინადრობის მოწმობა გაიცემა შესაბამისად ჰუმანიტარული სტატუსის ან
დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის სტატუსის მოქმედების ვადით. (01.12.2016. N51
ამოქმედდეს 2017 წლის 1 თებერვლიდან)

მუხლი 16 (11.07.2009 N 1391)
1. საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის მისაღებად პირი ვალდებულია
წარადგინოს შესაბამისი მოთხოვნა, დაბადების მოწმობა ან პირადობის დამადასტურებელი
სხვა დოკუმენტი, ფოტოსურათი, ხოლო თუ წარდგენილი ან სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში
არსებული დოკუმენტი არ ადასტურებს პირის საქართველოს მოქალაქეობას და საჭიროა
მისი მოქალაქეობრივი კუთვნილების გადამოწმება
– აგრეთვე საქართველოს
მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. პირადობის დამადასტურებელი
დოკუმენტები, რომლებიც შეიძლება წარდგენილი და გამოყენებული იქნეს დაბადების
მოწმობის ნაცვლად, განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.
(24.06.2011. N4937)

2. პირადობის მოწმობის მისაღებად ამ კანონით გათვალისწინებული
დოკუმენტების წარდგენა სავალდებულო არ არის, თუ სააგენტოს ელექტრონულ
მონაცემთა ბაზა შეიცავს შესაბამის დოკუმენტში არსებულ ინფორმაციას.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება ამ კანონით
გათვალისწინებული
დოკუმენტების
საქართველოს
დიპლომატიური
წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებებისათვის წარდგენაზე, რომლებიც
არ არიან დაკავშირებული სააგენტოს ელექტრონულ მონაცემთა ბაზასთან.
მუხლი 17 (21.03.2008 N 5973)
1. ბინადრობის მოწმობის მისაღებად პირი ვალდებულია წარადგინოს სხვა
სახელმწიფოს მოქალაქეობის ან მოქალაქეობის არქონის დამადასტურებელი დოკუმენტი,
ფოტოსურათები და საქართველოში კანონიერად ცხოვრების დამადასტურებელი
დოკუმენტი.
11. დოკუმენტები წარდგენილი უნდა იქნეს ქართულად ნათარგმნი, საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით დამოწმებული ასლების სახით. სააგენტო
უფლებამოსილია მიიღოს უცხო ქვეყნის მოქალაქის პასპორტი ქართულენოვანი
თარგმანის გარეშე, თუ იგი შეიცავს უცხოელის პერსონალურ მონაცემებს ლათინური
ტრანსლიტერაციით. (6.07.2010. N3355)
2.

საერთაშორისო

დაცვის

მქონე

პირი

ბინადრობის

მოწმობის

მისაღებად

ვალდებულია წარადგინოს მხოლოდ საერთაშორისო დაცვის ფარგლებში მისთვის
მინიჭებული სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ფოტოსურათები. (01.12.2016.
N51 ამოქმედდეს 2017 წლის 1 თებერვლიდან)

3. ბინადრობის მოწმობის მისაღებად ამ კანონით გათვალისწინებული
დოკუმენტების წარდგენა სავალდებულო არ არის, თუ სააგენტოს ელექტრონულ
მონაცემთა ბაზა შეიცავს შესაბამის დოკუმენტში არსებულ ინფორმაციას. (11.07.2009 N 1391)
მუხლი 18 (24.06.2011. N4937)
1. პირი ვალდებულია შეცვალოს პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა შემდეგ
შემთხვევებში:
ა) მოწმობის მოქმედების ვადის გასვლისას;
ბ) საცხოვრებელი ადგილის შეცვლისას;
გ) სახელის ან გვარის შეცვლისას;
დ) ჩანაწერში უზუსტობის დადგენისას;
ე) გამოყენებისთვის უვარგისობისას (გაცვეთა, დაზიანება) ან დაკარგვისას.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი არ ვრცელდება პირადობის
(ბინადრობის) ელექტრონულ მოწმობაზე.
3. პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობის მოქმედება შეჩერდება:
ა) ამ კანონის მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში;
ბ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და
დადგენილი წესით პირის რეგისტრაციიდან მოხსნისას.
4. პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა უქმდება:
ა) თუ დაინტერესებულმა პირმა პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის გაცემისათვის
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ვადის გასვლიდან 1 წლის განმავლობაში არ
ჩაიბარა დამზადებული პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა;

ბ) თუ დაინტერესებულმა პირმა შეცვალა პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა;
გ) თუ პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის გაცემის შემდეგ გამოვლინდა ამ მუხლის
პირველი პუნქტის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საფუძვლები;
დ) თუ პირმა პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის მისაღებად ყალბი დოკუმენტები
წარადგინა, რაც პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის გაცემის შემდეგ გამოვლინდა;
ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და
დადგენილი წესით პირის რეგისტრაციიდან მოხსნისას.
5. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით შეიძლება დადგინდეს
პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის შეცვლის, მათი მოქმედების შეჩერებისა და გაუქმების
დამატებითი საფუძვლები. (20.12.2011. N5563 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.)
მუხლი 19. (28.12.2005 N 2629)
1. პირი, რომელსაც შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა, ვალდებულია ჩააბაროს
პირადობის მოწმობა სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურს, საქართველოს დიპლომატიურ
წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას. (21.03.2008 N 5973)
11. ამოღებულია (1.12.2009. N2213)
2. უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან მოქალაქეობის არმქონე პირი, რომელიც აღარ
ცხოვრობს საქართველოში, ვალდებულია ჩააბაროს ბინადრობის მოწმობა სააგენტოს
ტერიტორიულ სამსახურს.
3. გარდაცვლილი პირის, აგრეთვე ნაპოვნი პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა უნდა
ჩაბარდეს სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურს. გარდაცვლილი პირის პირადობის
(ბინადრობის) მოწმობა ანულირების შემდეგ უბრუნდება მის წარმდგენ პირს. (24.06.2011.
N4937)
მუხლი 20.
1.
აკრძალულია
პირადობის
(ბინადრობის)
მოწმობის
ჩამორთმევა
კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, აგრეთვე მოწმობის
დატოვება გირაოდ.
2. პირადობისა და საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტების
გაფორმებისა და გაცემის, უცხოელთა რეგისტრაციისა და პირადობის დადასტურების წესი
განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით, ხოლო ამ
უფლებამოსილებათა ან/და მათ განსახორციელებლად საჭირო ცალკეულ მოქმედებათა
საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან საკონსულო
დაწესებულების მიერ განხორციელების წესი, ვადები და ფარგლები − ასევე საქართველოს
საგარეო საქმეთა მინისტრისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ერთობლივი
ბრძანებით. (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)
2.1 სააგენტოს კომპეტენციისთვის მიკუთვნებული მომსახურების მისაღებად მესამე
პირისათვის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ელექტრონული კომუნიკაციის
საშუალებების გამოყენებით მინიჭების წესი და პირობები განისაზღვრება საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით. (15.12.2010. N4049 ამოქმედდეს 2011 წლის 3 იანვრიდან)
3. ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ სააგენტოსა და საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტში არსებული მონაცემებით სარგებლობის
წესი, აგრეთვე სისხლისსამართლებრივი დევნის და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის

განხორციელების მიზნით აღნიშნული მონაცემების გაცემისა და გაცვლის წესი
განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. (08.07.2015. N3938 ამოქმედდეს 2015
წლის 1 აგვისტოდან)

4. სააგენტო უფლებამოსილია „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით
განსაზღვრულ მეწარმე სუბიექტთან ან კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციულ)
იურიდიულ პირთან დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად გასცეს პირის
საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაციასა და საკონსულო აღრიცხვასთან
დაკავშირებული, ასევე პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში ასახული
პერსონალური მონაცემები, თუ არსებობს იმ პირის თანხმობა, რომელსაც ეხება ეს
ინფორმაცია. აღნიშნული თანხმობა გაცემულად ითვლება, თუ ინფორმაციის გამომთხოვი
დაწესებულების მიერ შესაბამისი პირის მიმართ განხორციელებული/განსახორციელებელი
მოქმედების არსიდან ან სხვა გარემოებიდან ივარაუდება, რომ პირი თანახმაა თავისი
პერსონალური მონაცემების გაცემაზე. (20.12.2011. N5563 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.)
თავი IIII
საქართველოს მოქალაქის პასპორტის, სამსახურებრივი სარგებლობის პასპორტის,
საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირის ან ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე პირის სამგზავრო პასპორტისა და ლტოლვილის სამგზავრო
დოკუმენტის გაცემის წესი (სათაური 01.12.2016. N51 ამოქმედდეს 2017 წლის 1 თებერვლიდან)
მუხლი 201
1. საქართველოს მოქალაქის პასპორტი (შემდგომში – პასპორტი) არის
საქართველოს მოქალაქის პირადობის და მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ისე მის ფარგლებს გარეთ.
11. საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირის ან
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირის სამგზავრო პასპორტი (შემდგომ − სამგზავრო
პასპორტი), ლტოლვილის სამგზავრო დოკუმენტი (შემდგომ − სამგზავრო დოკუმენტი)
არის
შესაბამისი
პირის
პირადობისა
და
მოქალაქეობრივი
მდგომარეობის
დამადასტურებელი დოკუმენტი როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ისე მისი
ფარგლების გარეთ. სამგზავრო პასპორტის ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე
გაცემის შემთხვევაში ამ დოკუმენტზე აღინიშნება მისი მფლობელის სტატუსი. (01.12.2016.
N51 ამოქმედდეს 2017 წლის 1 თებერვლიდან)
12. საქართველოს მოქალაქის სამსახურებრივი სარგებლობის პასპორტი არის
საქართველოს მოქალაქის პირადობის, მოქალაქეობისა და სტატუსის დამადასტურებელი
დოკუმენტი როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ისე მის ფარგლებს გარეთ.
საქართველოს სამსახურებრივი სარგებლობის პასპორტებია: დიპლომატიური პასპორტი
და სამსახურებრივი პასპორტი. (21.03.2008 N 5973)
2. პასპორტი საქართველოს კუთვნილებაა და გაიცემა საქართველოს მოქალაქეებზე
მათი საქართველოდან გასვლის, საზღვარგარეთ გადაადგილების და საქართველოში
შემოსვლის მიზნით.
21. სამგზავრო დოკუმენტი გაიცემა ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირზე მისი
საქართველოდან გასვლის, საზღვარგარეთ გადაადგილების და საქართველოში შემოსვლის

მიზნით. (01.12.2016. N51 ამოქმედდეს 2017 წლის 1 თებერვლიდან)
22. სამგზავრო დოკუმენტი ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირის სამგზავრო
პასპორტი ვარგისია შესაბამისად ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირის
საქართველოდან საზღვარგარეთის სახელმწიფოებში (გარდა მისი მოქალაქეობის ქვეყნისა
ან ადრინდელი მუდმივი საცხოვრებელი ქვეყნისა, აგრეთვე იმ სახელმწიფოებისა,
რომლებშიც მისი და მისი ოჯახის წევრების მდგომარეობა უსაფრთხოდ არ მიიჩნევა)
გასასვლელად. (01.12.2016. N51 ამოქმედდეს 2017 წლის 1 თებერვლიდან)
23. სამგზავრო პასპორტი გაიცემა საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის
არმქონე პირზე ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე მისი საქართველოდან
გასვლის, საზღვარგარეთ გადაადგილების და საქართველოში შემოსვლის მიზნით.
(01.12.2016. N51 ამოქმედდეს 2017 წლის 1 თებერვლიდან)
3. საქართველოში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეზე პასპორტს, საქართველოში
სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირზე ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე
სამგზავრო პასპორტს და ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირზე სამგზავრო დოკუმენტს
გასცემს სააგენტო ტერიტორიული სამსახურების მეშვეობით. (01.12.2016. N51 ამოქმედდეს 2017
წლის 1 თებერვლიდან)

31. საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეზე პასპორტს გასცემს სააგენტოს
ტერიტორიული სამსახური. საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეს უფლება აქვს,
პასპორტის მიღების მოთხოვნით განცხადება წარუდგინოს საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას. (29.05.2014. N2480
ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)
4. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი პასპორტის ბლანკებით
უზრუნველყოფს სააგენტო. (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)
5. საქართველოს მოქალაქის სამსახურებრივი სარგებლობის პასპორტს გასცემს
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ბიომეტრიული მონაცემების შემცველობით
საქართველოს მოქალაქის სამსახურებრივი სარგებლობის პასპორტს გასცემს საქართველოს
საგარეო საქმეთა სამინისტრო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ
დამუშავებული მონაცემების საფუძველზე ბიომეტრიული მონაცემების შემცველობით
საქართველოს მოქალაქის სამსახურებრივი სარგებლობის პასპორტის დამზადებას
უზრუნველყოფს სააგენტო, ხოლო მფლობელისთვის მის გადაცემას − სააგენტო ან
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60
დღეს)

51. სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურების მიერ სააგენტოსგან მიღებული, ამ
კანონით გათვალისწინებული, მკაცრი აღრიცხვის ბლანკების შენახვისა და აღრიცხვის
წესი განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით. (1.10.2010. N3653
ამოქმედდეს 2010 წლის 15 ოქტომბრიდან.)

52. ამოღებულია (1.10.2010. N3653 ამოქმედდეს 2010 წლის 15 ოქტომბრიდან.)
6. სამგზავრო პასპორტი და სამგზავრო დოკუმენტი გაიცემა პასპორტის
გაცემისათვის ამ კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად (სამგზავრო პასპორტისა და

სამგზავრო დოკუმენტის გაცემისას არ გამოიყენება ამ კანონის 202 მუხლის 78 პუნქტით
გათვალისწინებული დოკუმენტების ელექტრონული ფორმით წარდგენის წესი). (15.12.2010.
N4049 ამოქმედდეს 2011 წლის 3 იანვრიდან)

მუხლი 202
1. საქართველოს მოქალაქეს უფლება აქვს მიიღოს პასპორტი. (21.03.2008 N 5973)
1
1 . სამსახურებრივი სარგებლობის პასპორტის მიღების უფლების მქონე პირთა წრე
და მისი გაცემის წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. (20.09.2013.
N1265 ამოქმედდეს 2013 წლის ოქტომბრის მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად არჩეული
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების მომენტიდან)

2. სააგენტოს ტერიტორიული სამსახური პასპორტს გასცემს დაინტერესებული
პირის მიერ ამ კანონით გათვალისწინებული დოკუმენტების წარდგენიდან მე-10 სამუშაო
დღეს ან დაჩქარებული წესით, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ
ვადებში. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან
საკონსულო დაწესებულებაში წარდგენილი განცხადების საფუძველზე ბიომეტრიული
მონაცემების შემცველობის გარეშე პასპორტი გაიცემა მისი წარდგენიდან 1 თვის ვადაში,
ხოლო ბიომეტრიული მონაცემების შემცველობით პასპორტი − მისი წარდგენიდან 45 დღის
ვადაში. (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)
21. ამ მუხლის 81 პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში
სააგენტო გადაწყვეტილებას იღებს განცხადების წარდგენიდან 1 თვის ვადაში, ხოლო იმავე
პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – 3 დღის ვადაში. (04.03.2016.
N4845 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

3. პასპორტის გაცემისას დაუშვებელია ამ კანონით გაუთვალისწინებელი
დამატებითი დოკუმენტების მოთხოვნა.
4. პასპორტის გაცემის თაობაზე შუამდგომლობის აღძვრის უფლება აქვთ
სრულწლოვან და ქმედუნარიან საქართველოს მოქალაქეს, აგრეთვე არასრულწლოვნის
წარმომადგენელს. მიუსაფარ ბავშვზე ან/და ძალადობის მსხვერპლ ბავშვზე პასპორტის
გაცემის თაობაზე შუამდგომლობის აღძვრის უფლება აქვს ასევე მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანოს. (22.06.2016. N5448 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს.)
41. პასპორტის გაცემის თაობაზე შუამდგომლობის აღძვრის უფლება აგრეთვე აქვს
14 წლის ასაკს მიღწეულ არასრულწლოვან პირს, თუ მას მიღებული აქვს საქართველოს
მოქალაქის პირადობის მოწმობა. (15.12.2010. N4049 ამოქმედდეს 2011 წლის 3 იანვრიდან)
5. ამოღებულია (28.12.2005 N 2629)
6. ამოღებულია (21.03.2008 N 5973)
7. დაინტერესებული პირი პასპორტის მისაღებად განცხადება-ანკეტასთან ერთად
წარადგენს საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობას, ფოტოსურათს და
მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელ ქვითარს.
(1.12.2009. N2213
ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან)

71. საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეს, რომელმაც მიიღო საქართველოს
მოქალაქის პასპორტი ან პირადობის მოწმობა, ან რომელსაც ამ კანონის შესაბამისად
ერთხელ მაინც აქვს გავლილი რეგისტრაცია, უფლება აქვს, მიიღოს საქართველოს
მოქალაქის პასპორტი საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის წარდგენის გარეშე.
(29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)

72. საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირი ან
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირი სამგზავრო პასპორტის მისაღებად, აგრეთვე
ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირი სამგზავრო დოკუმენტის მისაღებად პირადობის
მოწმობის ნაცვლად ბინადრობის მოწმობას წარადგენს. (01.12.2016. N51 ამოქმედდეს 2017 წლის 1
თებერვლიდან)

73. სამსახურებრივი პასპორტის ან სამგზავრო დოკუმენტის მისაღებად შესაბამის
პირს, ხოლო სამგზავრო პასპორტის მისაღებად − ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირს
მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის წარდგენა არ
მოეთხოვება. (01.12.2016. N51 ამოქმედდეს 2017 წლის 1 თებერვლიდან)
74. საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეს (მათ შორის, არასრულწლოვან
საქართველოს მოქალაქეს, რომლის კანონიერი წარმომადგენელი ასევე საზღვარგარეთ
იმყოფება) უფლება აქვს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით ან საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანებით განსაზღვრულ შემთხვევაში წარმომადგენლის მეშვეობით მიმართოს სააგენტოს
ტერიტორიულ სამსახურს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საზღვარგარეთ
საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას
პასპორტის მიღების მოთხოვნით. აღნიშნული წარმომადგენლობა უნდა დადასტურდეს
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს
გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)

75. საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეს უფლება აქვს, საქართველოს
საგარეო საქმეთა მინისტრისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ერთობლივი
ბრძანებით განსაზღვრულ შემთხვევაში ფოსტის მეშვეობით მიმართოს საქართველოს
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ან საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ
წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას პასპორტის მიღების მოთხოვნით.
(29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)

76. ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების წარდგენა
სავალდებულო არ არის, თუ სააგენტოს ელექტრონულ მონაცემთა ბაზა შეიცავს შესაბამის
დოკუმენტში არსებულ ინფორმაციას. (11.07.2009 N 1391)
77. ამ მუხლის 76 პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება განცხადება-ანკეტასთან
ერთად
წარსადგენი
დოკუმენტების
საქართველოს
დიპლომატიური
წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებებისათვის წარდგენაზე, რომლებიც
არ არიან დაკავშირებული სააგენტოს ელექტრონულ მონაცემთა ბაზასთან. (11.07.2009 N 1391)
8
7 . საზღვარგარეთ მყოფმა საქართველოს მოქალაქემ, რომელსაც მიღებული აქვს

საქართველოს მოქალაქის პასპორტი ან პირადობის მოწმობა ან რომელიც
რეგისტრირებულია ამ კანონით დადგენილი წესით, ასევე 14 წელს მიღწეულმა
საზღვარგარეთ მყოფმა საქართველოს არასრულწლოვანმა მოქალაქემ, რომელსაც
მიღებული აქვს საქართველოს მოქალაქის პასპორტი ან პირადობის მოწმობა და რომელთა
იდენტიფიცირებაც შესაძლებელია სააგენტოს ელექტრონულ მონაცემთა ბაზის
საშუალებით,
პასპორტის
მისაღებად
განცხადება-ანკეტა
და
საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტები შეიძლება წარადგინონ
ელექტრონული ფორმით, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით დადგენილი
წესით. (24.06.2011. N4937)
8. არასრულწლოვანზე ან მხარდაჭერის მიმღებზე პასპორტი გაიცემა მისი
კანონიერი წარმომადგენლების ან მხარდამჭერის მიერ სააგენტოს უფლებამოსილი პირის
ან საკონსულო თანამდებობის პირის თანდასწრებით გამოხატული თანხმობის
საფუძველზე. თანხმობა შეიძლება გამოიხატოს წერილობით, რომელიც დამოწმებული
უნდა იქნეს სანოტარო წესით. თანხმობა შეიძლება ასევე გამოიხატოს სააგენტოს
უფლებამოსილი პირის წინაშე ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით. მიუსაფარ
ბავშვზე ან/და ძალადობის მსხვერპლ ბავშვზე პასპორტი გაიცემა ასევე მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანოს თანხმობის საფუძველზე. (22.06.2016. N5448 ამოქმედდეს
გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს.)

81. პასპორტის გაცემისათვის ერთ-ერთი კანონიერი წარმომადგენლის მიერ ამ
მუხლის მე-8 პუნქტით განსაზღვრული წესით გამოხატული თანხმობა საკმარისია
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ: (04.03.2016. N4845 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)
ა) არასრულწლოვანი 16 წელს მიღწეულია;
ბ) არასრულწლოვანს არ ჰყავს მეორე კანონიერი წარმომადგენელი;
გ) მეორე კანონიერი წარმომადგენელი სასამართლოს მიერ ცნობილია მხარდაჭერის
მიმღებად;
დ) მეორე კანონიერი წარმომადგენელი სასამართლოს მიერ აღიარებულია
უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან გამოცხადებულია გარდაცვლილად;
ე) არსებობს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება მეორე
კანონიერი წარმომადგენლისთვის მშობლის უფლების ჩამორთმევის, შეჩერების ან
შეზღუდვის თაობაზე;
ვ) მეორე კანონიერი წარმომადგენელი იძებნება საქართველოს სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით;
ზ) მეორე კანონიერ წარმომადგენელს მძიმე ავადმყოფობის გამო არ შეუძლია ნების
გამოხატვა, რაც დასტურდება შესაბამისი ცნობით;
თ) მეორე კანონიერი წარმომადგენლის ადგილსამყოფელი უცნობია და
ამოწურულია მისი ადგილსამყოფლის დადგენის ყველა გონივრული შესაძლებლობა;
ი) არასრულწლოვნის საქართველოდან დროებით გასვლა საჭიროა მისი მკურნალობის
მიზნით ან აუცილებელია მისი უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზაციისათვის და
მეორე კანონიერი წარმომადგენლის ადგილსამყოფელი უცნობია ან იგი არასრულწლოვნის
საუკეთესო ინტერესების საწინააღმდეგოდ არ იძლევა პასპორტის გაცემაზე ნებართვას.
82. 16-დან 18-წლამდე არასრულწლოვანს, თუ იგი იმყოფება რეგისტრირებულ
ქორწინებაში,

პასპორტის მისაღებად არ ესაჭიროება

კანონიერი

წარმომადგენლის

თანხმობა. (21.03.2008 N 5973)
83. თუ ლტოლვილის სტატუსის მქონე ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე
არასრულწლოვანზე შესაბამისად სამგზავრო დოკუმენტის ან სამგზავრო პასპორტის
გასაცემად ვერ ხერხდება ორივე კანონიერი წარმომადგენლის სანოტარო წესით
დამოწმებული თანხმობის წარდგენა იმის გამო, რომ
ერთ-ერთი კანონიერი
წარმომადგენელი არასრულწლოვნის დევნის ქვეყანაში იმყოფება, ან არასრულწლოვანი
მარტოხელა მშობლის შვილია, ან მეორე კანონიერი წარმომადგენელი გარდაცვლილია,
მხარდაჭერის მიმღებია ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულია და შესაბამისი გარემოების
სათანადო დოკუმენტით/დოკუმენტებით დადასტურება ვერ ხერხდება, მის/მათ ნაცვლად
შეიძლება წარდგენილ იქნეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ გაცემული
შესაბამისი ცნობა. (01.12.2016. N51 ამოქმედდეს 2017 წლის 1 თებერვლიდან)
84. საზღვარგარეთ მყოფი არასრულწლოვნისათვის (14 წლის ასაკს მიღწეული
პირისათვის) პასპორტის მისაღებად პირადობის მოწმობის წარდგენა სავალდებულო არ
არის. (21.03.2008 N 5973)
85. ამ მუხლის 81 პუნქტის „თ“ და „ი“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ
შემთხვევებში არასრულწლოვანზე პასპორტი გაიცემა სააგენტოს სამოქალაქო აქტებისა და
მოსახლეობის რეგისტრაციის სამსახურის უფლებამოსილი თანამდებობის პირის
დასაბუთებული წერილობითი გადაწყვეტილების საფუძველზე. (04.03.2016. N4845
ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)
86. სხვა სახელმწიფოს ნოტარიუსის ან სხვა კომპეტენტური ორგანოს მიერ
დამოწმებული
თანხმობა
ან
წარმომადგენლობითი
უფლებამოსილების
დამადასტურებელი დოკუმენტი პასპორტის გაცემაზე საქართველოს უფლებამოსილმა
ორგანოებმა შეიძლება მიიღონ ლეგალიზებისა და აპოსტილით დამოწმების გარეშე.
(24.06.2011. N4937)

9. პასპორტის, სამგზავრო პასპორტისა და სამგზავრო დოკუმენტის გაცემისა და
გაფორმების, მათ გაცემასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მიღებული გადაწყვეტილებების
დაინტერესებული მხარისთვის გაცნობის, აგრეთვე პასპორტის, სამგზავრო პასპორტისა და
სამგზავრო დოკუმენტის დაინტერესებული მხარისთვის გადაცემის წესი განისაზღვრება
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით, ხოლო ამ უფლებამოსილებათა ან/და
მათ განსახორციელებლად საჭირო ცალკეულ მოქმედებათა საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური
წარმომადგენლობის
ან
საკონსულო
დაწესებულების
მიერ
განხორციელების წესი, ვადები და ფარგლები − ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა
მინისტრისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. (29.05.2014.
N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)
91. არასრულწლოვანზე ან მხარდაჭერის მიმღებზე პასპორტის გაცემაზე მისი
კანონიერი წარმომადგენლების ან მხარდამჭერის მიერ სააგენტოს უფლებამოსილი პირის
ან საკონსულო თანამდებობის პირის თანდასწრებით გამოხატული წერილობითი
თანხმობის ან სააგენტოს უფლებამოსილი პირის წინაშე ელექტრონული კომუნიკაციის

საშუალებით გამოხატული თანხმობის ფორმას ამტკიცებს საქართველოს იუსტიციის
მინისტრი. (04.03.2016. N4845 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)
10. ამოღებულია (20.09.2013. N1265 ამოქმედდეს 2013 წლის ოქტომბრის მორიგი საპრეზიდენტო
არჩევნების შედეგად არჩეული საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების მომენტიდან)

მუხლი 203
1. ამოღებულია (24.06.2011. N4937)
2. პასპორტი, სამგზავრო პასპორტი, სამსახურებრივი სარგებლობის პასპორტი და
სამგზავრო დოკუმენტი შეიძლება გაიცეს ბიომეტრიული მონაცემების შემცველობით
(ბიომეტრიული პასპორტი). (6.12.2011. N5371 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 90-ე დღეს.)
21. ბიომეტრიული პასპორტი უნდა შეიცავდეს შემდეგ რეკვიზიტებს: (1.12.2009. N2213)
ა) პასპორტის მფლობელის სახელს;
ბ) პასპორტის მფლობელის გვარს;
გ) პასპორტის მფლობელის მოქალაქეობას;
დ) პასპორტის მფლობელის დაბადების თარიღს;
ე) პასპორტის მფლობელის პირად ნომერს;
ვ) პასპორტის მფლობელის ფოტოსურათს;
ზ) პასპორტის მფლობელის სქესს;
თ) პასპორტის მფლობელის დაბადების ადგილს;
ი) პასპორტის გაცემის თარიღს;
კ) პასპორტის მოქმედების ვადას;
ლ) პასპორტის გამცემი ორგანოს დასახელებას;
მ) პასპორტის ტიპის შესახებ მითითებას;
ნ) ქვეყნის კოდს;
ო) პასპორტის ნომერს;
პ) პასპორტის მფლობელის ხელმოწერას;
ჟ) შენიშვნებს (პასპორტში შესატანი განსაკუთრებული აღნიშვნებისათვის).
3. ბიომეტრიულ პასპორტს უნდა ჰქონდეს მონაცემთა მატარებელი (ჩიპი), რომელიც
სხვა მონაცემებთან ერთად შეიცავს პასპორტის მფლობელის სახის გამოსახულებას, თითის
ანაბეჭდებსა და ხელმოწერის ნიმუშს. ბიომეტრიული პასპორტის ტექნიკური
მახასიათებლები განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.
(19.12.2008 N 806 ამოქმედდეს 2009 წლის 1დეკემბრიდან)

4. მონაცემთა მატარებელს უნდა ჰქონდეს საკმარისი ტევადობა და თვისებები, რათა
გარანტირებული იყოს მონაცემთა ერთიანობა, ავთენტიკურობა და კონფიდენციალობა.
(19.12.2008 N 806 ამოქმედდეს 2009 წლის 1დეკემბრიდან)

1
5. ამ მუხლის 2 და მე-7 პუნქტებით გათვალისწინებული რეკვიზიტების გარდა,
დამატებითი რეკვიზიტები შეიძლება დადგინდეს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანებით. (24.06.2011. N4937)
6. ბიომეტრიული მონაცემების შემცველობის გარეშე პასპორტი შეიძლება გაიცეს,
როდესაც ჯანმრთელობის, ფიზიკური მდგომარეობის ან სააგენტოს თავმჯდომარის
ბრძანებით განსაზღვრული სხვა მიზეზის გამო შეუძლებელია პირისგან ბიომეტრიული

მონაცემების მიღება. (29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-60 დღეს)
7. პასპორტი უნდა შეიცავდეს შემდეგ რეკვიზიტებს: (24.06.2011. N4937)
ა) პასპორტის მფლობელის სახელი;
ბ) პასპორტის მფლობელის გვარი;
გ) პასპორტის მფლობელის მოქალაქეობა;
დ) პასპორტის მფლობელის დაბადების თარიღი;
ე) პასპორტის მფლობელის პირადი ნომერი;
ვ) პასპორტის მფლობელის ფოტოსურათი;
ზ) პასპორტის მფლობელის სქესი;
თ) პასპორტის მფლობელის დაბადების ადგილი;
ი) პასპორტის გაცემის თარიღი;
კ) პასპორტის მოქმედების ვადა;
ლ) სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურის, საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან საკონსულო დაწესებულების უფლებამოსილი
პირის ხელმოწერა;
მ) პასპორტის მფლობელის ხელმოწერა;
ნ) ბეჭედი;
ო) ქვეყნის კოდი;
პ) პასპორტის ნომერი;
ჟ) პასპორტის ტიპი.
მუხლი 204
1. ბიომეტრიული პასპორტის მოქმედების ვადაა 10 წელი, ხოლო 18 წლამდე პირზე
გაცემული ბიომეტრიული პასპორტისა – 3 წელი. ერთდროულად ერთზე მეტი პასპორტის
ფლობის შემთხვევაში მეორე და ყოველი მომდევნო პასპორტის, აგრეთვე ბიომეტრიული
მონაცემების შემცველობის გარეშე გაცემული პასპორტის მოქმედების ვადაა 1 წელი.
(29.05.2014. N2480 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან) (ან ნორმის ამოქმედებამდე გაცემული პასპორტები
ინარჩუნებს ძალას მათი მოქმედების ვადის ამოწურვამდე)

1
1 . სამგზავრო დოკუმენტის მოქმედების ვადაა 2 წელი. (6.12.2011. N5371 ამოქმედდეს
გამოქვეყნებიდან 90-ე დღეს.)

12. სამგზავრო პასპორტი საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე
პირზე გაიცემა 2 წლის ვადით, ხოლო ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე − 1 წლის
ვადით. თუ პირზე გაცემული ბინადრობის ნებართვის ვადის ამოწურვამდე დარჩენილია
ამ პუნქტით განსაზღვრულ შესაბამის ვადაზე ნაკლები ვადა, სამგზავრო პასპორტი გაიცემა
ბინადრობის ნებართვის მოქმედების ვადით. (01.12.2016. N51 ამოქმედდეს 2017 წლის 1
თებერვლიდან)

3
1 . საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირისათვის, რომელიც
ფლობდა მუდმივი ბინადრობის მოწმობას „მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის
დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების
ძალაში შესვლამდე, სამგზავრო პასპორტის მოქმედების ვადაა 5 წელი. (25.05.2012 N 6301
ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

2. ამოღებულია (06.04.2005 N 1231)
3. ამოღებულია(06.04.2005 N 1231)
4. ამოღებულია (06.04.2005 N 1231)
5. პასპორტისა და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მოქმედება შეიძლება
შეჩერდეს სასამართლოს განჩინებით, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო
კოდექსით დადგენილი წესით. პასპორტისა და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის
მოქმედების შეჩერების შესახებ, აგრეთვე პასპორტისა და ნეიტრალური სამგზავრო
დოკუმენტის მოქმედების შეჩერების ღონისძიების გაუქმების თაობაზე შესაბამისი
შეტყობინების საფუძველზე აღნიშვნა კეთდება სააგენტოს ელექტრონულ მონაცემთა
ბაზაში. (1.07.2011. N4986)
6. საქართველოს მოქალაქის პასპორტის მოქმედების შეჩერება გულისხმობს პირის
საქართველოდან გასვლის ან საზღვარგარეთ გადაადგილების უფლების შეზღუდვას.
(21.03.2008 N 5973)

7.

თუ

ვერ

მოხერხდა

პასპორტის,

სამგზავრო

პასპორტის

(მათ

შორის,

ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირის სამგზავრო პასპორტის) და სამგზავრო
დოკუმენტის შესაბამისი დაინტერესებული პირისთვის საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით გადაცემა, ეს დოკუმენტები სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ
სამსახურში ინახება 1 წლის განმავლობაში. ამ ვადის გასვლის შემდეგ პასპორტი,
სამგზავრო პასპორტი (მათ შორის, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირის სამგზავრო
პასპორტი) და სამგზავრო დოკუმენტი უქმდება და ნადგურდება საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად. (01.12.2016. N51 ამოქმედდეს 2017 წლის 1 თებერვლიდან)
მუხლი 205
1. პასპორტისა და სამგზავრო დოკუმენტის შეცვლა ხდება პირის შუამდგომლობის
საფუძველზე, ამ კანონით დადგენილი წესით, შემდეგ შემთხვევებში: (21.03.2008 N 5973)
ა) სახელის, გვარის შეცვლისას;
ბ) ჩანაწერებში უზუსტობათა დადგენისას;
გ) ვიზებისათვის განსაზღვრული ფურცლების გახარჯვისას; (24.06.2011. N4937)
დ) გამოყენებისთვის უვარგისობისას (გაცვეთა, დაზიანება) ან დაკარგვისას.
(24.06.2011. N4937)

2. სახელის, გვარის შეცვლისას, აგრეთვე ჩანაწერში უზუსტობის დადგენისას
პასპორტის შეცვლის დროს, როცა პასპორტი გაიცემა ამ კანონით დადგენილ შემთხვევებში
პირადობის მოწმობის გაცემის გარეშე, შუამდგომლობას დაერთვის ამ გარემოებათა
დამადასტურებელი საბუთები (სახელის, გვარის შეცვლის მოწმობის პირი, დაბადების,
ქორწინების მოწმობის პირი და სხვა). (24.06.2011. N4937)
21. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული საბუთების წარდგენა
სავალდებულო არ არის, თუ სააგენტოს ელექტრონულ მონაცემთა ბაზა შეიცავს შესაბამის
დოკუმენტში არსებულ ინფორმაციას. (11.07.2009 N 1391)
22. ამ მუხლის 21 პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება შუამდგომლობისთვის
დასართავი საბუთების საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და
საკონსულო დაწესებულებებისათვის წარდგენაზე, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული

სააგენტოს ელექტრონულ მონაცემთა ბაზასთან. (11.07.2009 N 1391)
3. გამოსაცვლელი პასპორტი, რომელიც შეიცავს მოქმედ საკონსულო ვიზას, ახალ
პასპორტთან ერთად უბრუნდება მფლობელს. (28.12.2005 N 2629)
4. ამოღებულია (28.12.2005 N 2629)
5. ახალი პასპორტის გაცემის დღიდან დაკარგული პასპორტი ძალადაკარგულად
ითვლება.
6. პასპორტი, რომელშიც თვითნებურად არის შეტანილი შესწორებები ან შეიმჩნევა
გაყალბება, დაშლა და სხვა, უნდა ჩამოერთვას მფლობელს.
7. პირები, რომლებიც თვითნებურად შეიტანენ შესწორებებს, გააყალბებენ პასპორტს
ან სხვაგვარად დაარღვევენ ამ კანონით დადგენილ წესს, პასუხს აგებენ კანონმდებლობის
შესაბამისად.
8. არასრულწლოვანზე ან მხარდაჭერის მიმღებზე პასპორტის გაცემაზე ამ კანონის
202 მუხლის მე-8 და 91 პუნქტების შესაბამისად გამოხატული თანხმობის ერთ-ერთი
კანონიერი წარმომადგენლის ან მხარდამჭერის მიერ გახმობის შემთხვევაში
საქართველოში მყოფ არასრულწლოვანზე ან მხარდაჭერის მიმღებზე გაცემული პასპორტი
უქმდება. (04.03.2016. N4845 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)
9. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით შეიძლება დადგინდეს
პასპორტის, სამგზავრო პასპორტისა და სამგზავრო დოკუმენტის შეცვლის, მათი
მოქმედების შეჩერებისა და მათი გაუქმების დამატებითი საფუძვლები. (01.12.2016. N51)
მუხლი 206
1. პირი, რომელსაც კანონმდებლობის შესაბამისად შეუწყდა საქართველოს
მოქალაქეობა, ვალდებულია ჩააბაროს პასპორტი სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურს,
საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას.
2.
პასპორტის
გაცემასთან
დაკავშირებული
საბუთები
ნადგურდება
კანონმდებლობით დადგენილი წესით. გამოცვლილი პასპორტი ანულირების შემდეგ ახალ
პასპორტთან ერთად უბრუნდება მფლობელს.(28.12.2005 N 2629)
3. პასპორტს, რომელიც ამ კანონით დადგენილი წესით არ არის გაფორმებული,
ძალა არ გააჩნია.
მუხლი 207 ამოღებულია (6.07.2010. N3355)
მუხლი 208 ამოღებულია (19.12.2008 N 806 ამოქმედდეს 2009 წლის 1 თებერვლიდან)
III2. გარდამავალი დებულება (21.03.2008 N 5973)
მუხლი 209 (24.06.2011. N4937)
საქართველოს მოქალაქე და საქართველოში მცხოვრები უცხოელი, რომლებიც არ
არიან რეგისტრირებული კანონით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, ვალდებული
არიან გაიარონ რეგისტრაცია არა უგვიანეს 2012 წლის 1 ივლისისა.
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მუხლი 20 (24.06.2011. N4937)
1. სააგენტომ უზრუნველყოს პასპორტის, სამგზავრო პასპორტის, სამსახურებრივი
სარგებლობის პასპორტისა და სამგზავრო დოკუმენტის ბიომეტრიული მონაცემების
შემცველობით გაცემისათვის საჭირო ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიებების
განხორციელება. (6.12.2011. N5371 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 90-ე დღეს.)
2. სააგენტომ უზრუნველყოს პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობის
გაცემისათვის საჭირო ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიებების განხორციელება.
მუხლი 2011 (6.07.2010. N3355)
1. 2011 წლის 1 იანვრიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს
მოქალაქის პასპორტის ბლანკის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის
მინისტრის 2005 წლის 16 აპრილის N652 ბრძანების N2 დანართის შესაბამისად გაცემული
საქართველოს მოქალაქის მოქმედი პასპორტი.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პასპორტი ძალას ინარჩუნებს,
თუ:
ა) მისი მფლობელი იმყოფება საზღვარგარეთ – მფლობელის საქართველოში
დაბრუნებამდე ან მის მიერ საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქის ახალი პასპორტის
აღებამდე;
ბ) პასპორტში საზღვარგარეთის მოქმედი ვიზაა – ვიზის მოქმედების ვადის
ამოწურვამდე. აღნიშნული პასპორტით მის მფლობელს საქართველოს საზღვრის
გადაკვეთის უფლება აქვს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიულ პასპორტთან
ერთად.
მუხლი 2012 (1.10.2010. N3653)
2010 წლის 15 ოქტომბრამდე საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა და საქართველოს
საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერთობლივი ბრძანებით განსაზღვრონ სააგენტოს მიერ
საკონსულო თანამდებობის პირებისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების
განხორციელების წესი.
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მუხლი 20 (1.07.2011. N4986)
1. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ცხინვალის რეგიონის (ყოფილი
სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის) ტერიტორიებზე საქართველოს იურისდიქციის
სრულად აღდგენამდე, აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ცხინვალის რეგიონში
(ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში) ლეგიტიმურად მცხოვრებ პირებზე, მათი
სურვილის შესაბამისად, გაიცემა პირადობის ნეიტრალური მოწმობა ან/და ნეიტრალური
სამგზავრო დოკუმენტი.
2. პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ან/და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის
მიღების უფლება არა აქვს პირს, რომელზედაც გაცემულია საქართველოს მოქალაქის
პირადობის მოწმობა ან/და საქართველოს მოქალაქის პასპორტი.

3. პირადობის ნეიტრალურ მოწმობასა და ნეიტრალურ სამგზავრო დოკუმენტს
გასცემს სააგენტო, რომელიც თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს უფლებამოსილი
ტერიტორიული სამსახურების მეშვეობით.
4. პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ან/და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის
გაცემის საკითხის განხილვისას სახელმწიფო და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების
თვალსაზრისით საქმისათვის მნიშვნელოვანი და შესაბამისი დოკუმენტის გაცემისათვის
დამაბრკოლებელი გარემოებების არსებობის დასადგენად სააგენტოს უფლებამოსილი
ტერიტორიული სამსახურის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან ურთიერთობის წესი
განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. (08.07.2015. N3938 ამოქმედდეს 2015
წლის 1 აგვისტოდან)

5. პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ან/და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის
გაცემის საკითხზე სახელმწიფო და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თვალსაზრისით
დამატებითი შეზღუდვები შეიძლება დაწესდეს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანებით.
6. პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის
ბლანკები და მათი აღწერილობები, ასევე პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა და
ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის გაფორმების, გაცემისა და გაუქმების წესი
განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.
7. პირადობის ნეიტრალური მოწმობის მიმართ ვრცელდება ამ კანონის მე-2 მუხლის
1
მე-4–მე-5 პუნქტები და 11 მუხლი.
მუხლი 2014 (20.04.2015 N3390 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან)
1. იმ პირზე, რომელიც 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლომ ქმედუუნაროდ ცნო
და რომლის ინდივიდუალური შეფასებაც არ მომხდარა, პასპორტი გაიცემა მისი კანონიერი
წარმომადგენლის სანოტარო წესით დამოწმებული, სააგენტოს უფლებამოსილი პირის ან
საკონსულო თანამდებობის პირის თანდასწრებით გამოხატული, წერილობითი თანხმობის
ან საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით დადგენილი წესით სააგენტოს
უფლებამოსილი პირის წინაშე ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით გამოხატული
თანხმობის საფუძველზე.
2. ერთ-ერთი მშობლის ამ კანონის 202 მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული
წესით გამოხატული თანხმობა, იმავე მუხლის 81 პუნქტში მითითებული შემთხვევების
გარდა, საკმარისია, თუ მეორე მშობელი 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლომ
ქმედუუნაროდ ცნო და მისი ინდივიდუალური შეფასება არ მომხდარა.
3. თუ ლტოლვილის სტატუსის მქონე ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე
არასრულწლოვანზე შესაბამისად სამგზავრო დოკუმენტის ან სამგზავრო პასპორტის
გასაცემად ვერ ხერხდება ორივე კანონიერი წარმომადგენლის სანოტარო წესით
დამოწმებული თანხმობის წარდგენა იმის გამო, რომ მეორე კანონიერი წარმომადგენელი
არასრულწლოვნის დევნის ქვეყანაში ან მისთვის სერიოზული ზიანის მიყენების
საფრთხის შემცველ ქვეყანაში იმყოფება, ან არასრულწლოვანს არ ჰყავს მეორე კანონიერი
წარმომადგენელი, ან მეორე კანონიერი წარმომადგენელი გარდაცვლილია ან

უგზო-უკვლოდ დაკარგულია ან იგი 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლომ
ქმედუუნაროდ ცნო და მისი ინდივიდუალური შეფასება არ მომხდარა და შესაბამისი
გარემოების სათანადო დოკუმენტით დადასტურება ვერ ხერხდება, მის ნაცვლად შეიძლება
წარდგენილ იქნეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ გაცემული
შესაბამისი ცნობა. (01.12.2016. N51 ამოქმედდეს 2017 წლის 1 თებერვლიდან)
თავი IV
დასკვნითი დებულებანი
მუხლი 21. ამოღებულია (24.06.2005 N 1772)
მუხლი 22.
1. ამ კანონების მოთხოვნების დარღვევა იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად.
2. რეგისტრაციის არქონისათვის არ შეიძლება პასუხისმგებლობა დაეკისროს პირს,
რომელიც აცნობებს რეგისტრაციისათვის პასუხისმგებელ ორგანოს საცხოვრებელი
ადგილის შეცვლის შესახებ და შეასრულებს ამ კანონით გათვალისწინებულ სხვა
მოთხოვნებს.
მუხლი 221 (28.12.2005 N 2629)
ამ კანონის მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტის „ო“ ქვეპუნქტი და მე-15 მუხლის „ო“
ქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2006 წლის 1 მაისიდან.
საქართველოს პრეზიდენტი
თბილისი,
1996 წლის 27 ივნისი.
N 323 - IIს

ედუარდ შევარდნაძე

