
დანართი №2/Annex №2 

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა / D e c i s i o n  
საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე გაცემული ვიზის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ/On 

termination of Georgian Visa issued at Georgian State Border 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადგინა, რომ არსებობს საქართველოს ვიზის 

მფლობელი უცხოელისათვის ვიზის მოქმედების ვადის შეწყვეტის საფუძველი და მიიღო 

გადაწყვეტილება მისთვის საქართველოს ვიზის მოქმედების ვადის შეწყვეტის შესახებ: Ministry of 

Internal Affairs of Georgia have identified the ground(s) for termination of Georgian visa issued in the 

name of  

            

სახელი, გვარი  __________________________________________________________________________ 

First Name, Last Name (Latin Alphabet to be used) 

 

სამგზავრო დოკუმენტის №________________________________________________________________ 

Travel document №  

მისამართი ______________________________________________________________________________ 

Address  

საქართველოს ვიზის  №___________________________________________________________________ 

Georgian Visa №   

 

შემდეგი საფუძვლით:/On following ground(s): 

 

 

 

გამოვლინდა საქართველოს ვიზის 

მისაღებად ყალბი ან იურიდიული ძალის 

არმქონე დოკუმენტების წარდგენის ფაქტი 

 

 

It is revealed that a false or invalid 

document(s) has been submitted to obtain the 

visa 

 

 

 

საქართველოს ვიზის მფლობელი უცხოელი 

ახორციელებს საქმიანობას, რომელიც 

საფრთხეს უქმნის საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოებას 

 

The person holding the visa carries out an activity 

that endangers the national security of Georgia 

 

 

 

აღარ არსებობს ან არ შესრულდა ის 

მიზანი, რომლის უზრუნველსაყოფადაც გაიცა  

საქართველოს ვიზა 

 

The purpose for which the visa was issued no 

longer exists or has not been achieved 

 

საქართველოს ვიზის მფლობელი უცხოელი 

გააძევეს საქართველოდან 

 

 

The visa holder has been expulsed from Georgia; 

 

  

  



 

 

საქართველოს ვიზის მფლობელ 

უცხოელზე გაიცა საქართველოს ვიზა, 

რომელიც მოიცავს უკვე გაცემული 

საქართველოს ვიზის მოქმედების ვადას 

 

 

A visa issued to an alien overlaps the validity 

period of the already issued visa 

 

 

        საქართველოს ვიზის მფლობელი უცხოელის ის        

სამგზავრო დოკუმენტი, რომელშიც დატანილი იყო 

საქართველოს ვიზა, დაიკარგა ან გახდა 

გამოყენებისთვის უვარგისი (გაცვეთა, დაზიანება და 

ა.შ.) 

 

The travel document where the visa was affixed has been   

lost or became unfit for use (wear, damage, etc.) 

 

D5 კატეგორიის ვიზის მფლობელ 

უცხოელს ან/და მისი ოჯახის წევრს შეუწყდა 

საკუთრების უფლება იმ უძრავ ქონებაზე, 

რომლის საფუძველზეც მან მოიპოვა D5 

კატეგორიის ვიზა 

 

D5 category visas holders’ and/or his/her 

family member’s right to ownership has been 

terminated on the real estate, on the ground of 

which he/she had obtained the D5 category of visa 

 

წინამდებარე გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული პირის მიერ მისი 

გაცნობიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში 

(მისამართი: ქ.თბილისი, გენერალ გ. გულუას ქ.№10)/The present decision may be appealed in the 

Ministry of Internal Affairs of Georgia (Address: Tbilisi, G. Gulua street №10) within 10 (ten) working 

days after submitting the decision to the relevant interested party. 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის წარსადგენი საჩივრის ფორმა განთავსებულია 

ამავე სამინისტროს ვებგვერდზე: www.police.ge. საჩივარი განიხილება საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროსთვის მისი წარდგენიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში, რომელიც სამინისტროს 

გადაწყვეტილებით შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 2 (ორი) თვით/The form of appeal to be 

submitted to the Ministry of Internal Affairs of Georgia, may be retrieved from the Ministry’s website: 

www.police.ge. The appeal shall be heard within 1 (one) month after its submission to the Ministry. The 

term may be extended with no more than 2 (two) months according to the decision of the Ministry. 

 

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის/საპატრულო პოლიციის 

დეპარტამენტის უფლებამოსილი თანამდებობის პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა/First name, 

last name and position of an official of the Migration Department/Patrol Police Department of the 

Ministry of Internal Affairs: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

თანამდებობის პირის ხელმოწერა/Signature of an official: _____________________________________ 

 

თარიღი/Date: 

დამღა/Stamp: 

  

 


