2015 թվականի դեկտեմբերի 18-ին Եվրոպական
հանձնաժողովը հրապարակել է Վրաստանի կողﬕց
վիզային ռեժիﬕ ազատականացման գործողությունների
ծրագրի իրականացման մասին վերջնական զեկույցը,
որի համաձայն Վրաստանի Կառավարության կողﬕց
կատարվել են Վրաստանի քաղաքացիների համար
առանց վիզայի ելք ու մուտքի ռեժիﬕ ներմուծման
համար անհրաժեշտ բոլոր պահանջները:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ
ՏԵՂԵԿՈՒ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒ
ԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՆՆԵՐ
ԵՎՐԱՄԻՈՒ
ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅՈՒ
ԹՅՈՒՆ
Ն
ԱՌԱՆՑ
ԱՌԱՆՑ ՎԻԶԱՅԻ
ՎԻԶԱՅԻ
(ՄՈՒ
(ՄՈՒՏՔԻ
ՏՔԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ)
ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ)
ԵԼՔ
ԵԼՔ ՈՒ
ՈՒ ՄՈՒ
ՄՈՒՏՔԻ
ՏՔԻ
ՄԱՍԻՆ
ՄԱՍԻՆ

Սա նշանակում է, որ, երբ
Եվրաﬕության
համապատասխան
ինստիտուտները կավարտեն
համապատասխան
իրավական ընթացակարգերը,
Վրաստանի քաղաքացին, ով ունի կենսաչափական
անձնագիր, կկարողանա Եվրաﬕություն / Շենգենի
անդամ երկրներում ճամփորդել առանց վիզայի:
Վրաստանի քաղաքացիները կկարողանան առանց
վիզայի ﬔկնել Շենգենյան գոտու տարածք,
որը
ներառում է Եվրաﬕության 22
անդամ երկրներ
(բացառությամբ Մեծ Բրիտանիայի և Իռլանդիայի ) և
Եվրաﬕության 4 ոչ-անդամ երկիր: Առանց վիզայի ելք
ու մուտքը կգործի նաև Շենգենի թեկնածու 4 երկրների
հետ:
ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐ :

Ավստրիա

Բելգիա

Գերմանիա

Իտալիա

Լատվիա

Լիտվա

Դանիա

Իսպանիա

Լյուքսեմբուրգ

Լեհաստան Պորտուգալիա Հունաստան Ֆրանսիա

Էստոնիա

Մալթա Նիդերլանդներ

Սլովակիա

Սլովենիա

Վրաստանի Արտաքին գործերի
նախարարության թեժ գիծ.
Հեռ.`
Էլ.փոստ`
Կայք-էջ`

(+995 32) 2 94 50 50
consulinfo@mfa.gov.ge
www.bit.ly/1Plerbm

Արտասահմանում Վրաստանի դեսպանությունները
և հյուպատոսությունները.
www.bit.ly/1QVFo5Y

Հունգարիա

Ֆինլանդիա

Չեխիա

Շվեդիա

ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐ:

Իսլանդիա

Լիխտենշտեյն Նորվեգիա

Շվեյցարիա

Շենգենի թեկնածու երկրներ:

Բուլղարիա

Կիպրոս

Ռուﬕնիա

Խորվաթիա

Առանց վիզայի ելք ու մուտքը չի վերաբերում:

Միացյալ
Թագավորություն

Իռլանդիա

Եվրաﬕության/Շենգենի անդամ երկրի տարածք
երկար ժամանակով ուղևորվելու ցանկության
դեպքում, կրկին կգործի վիզային ռեժիմը, և
Վրաստանի քաղաքացիները, վիզա ստանալու համար,
պետք է դիﬔն Վրաստանում հավատարմագրված
համապատաասխան երկրի հյուպատոսություն:

Շենգենի վիզայի տևողության վեբհաշվիչ.
www.bit.ly/1RpK3iq

Առանց
Առանցվիզայի
վիզայի ելք
ելք ու
ու մու
մուտքի
տքի պայմաններով
պայմաններով
նախատեսված
նախատեսված 90
90 օրվա
օրվա ընթացքու
ընթացքումմ կարճաժամկետ
կարճաժամկետ
այցի
այցինպատակը
նպատակը կարող
կարող էէ տարբեր
տարբեր լինել.
լինել.

ԱՌԱՆՑ
ԱՌԱՆՑՎԻԶԱՅԻ
ՎԻԶԱՅԻՃԱՄՓՈՐԴՈՒ
ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅԱՆ
ԹՅԱՆ
ՏևՈՂՈՒ
ՏևՈՂՈՒԹՅՈՒ
ԹՅՈՒՆԸ
ՆԸ
Եվրաﬕ
Եվրաﬕ
ուու
թյան
թյան հետ
հետ առանց
առանց վիզայի
վիզայի ռեժիﬕ
ռեժիﬕ
պայմաններու
պայմաններու
մ,մ,
Վրաստանի
Վրաստանի
քաղաքացիները
քաղաքացիները
Եվրաﬕ
Եվրաﬕ
ուու
թյան/Շենգենի
թյան/Շենգենի անդամ
անդամ երկրներ
երկրներ (տե՛ս`
(տե՛ս`
Երկրների
Երկրների ցանկ,
ցանկ, էջէջ 4)4) առանց
առանց վիզայի
վիզայի կարող
կարող են
են
ուու
ղևորվել
ղևորվել ﬕ
ﬕ
այն
այնկարճաժամկետ
կարճաժամկետվիզայով:
վիզայով:
Առանց
Առանցվիզայի
վիզայիռեժիմը
ռեժիմըչիչիվերաբերի
վերաբերիերկարաժամկետ
երկարաժամկետ
այցերին,
այցերին,օրինակ`
օրինակ`բարձրագու
բարձրագույնյնկրթու
կրթությու
թյուննստանալու
ստանալու
կամ
կամաշխատելու
աշխատելունպատակով
նպատակով: :1 1
Կարճաժամկետ
Կարճաժամկետայցելու
այցելությու
թյունը
նը ենթադրու
ենթադրումմ էէ 90
90 օր
օր
ցանկացած
ցանկացած180
180օրվա
օրվաընթացքու
ընթացքում,մ,այսինքն`
այսինքն`ցանկացած
ցանկացած
6 6ամսից
ամսիցընդաﬔ
ընդաﬔնը
նը33աﬕ
աﬕսը:
սը:
180
180 օրվանից
օրվանից 90
90 թու
թույլատրված
յլատրված օրերը
օրերը կարելի
կարելի էէ
օգտագործել
օգտագործել անընդﬔ
անընդﬔջջ կամ
կամ օրերի
օրերի բաշխմամբ,
բաշխմամբ,
օրինակ`
օրինակ`հետևյալ
հետևյալկերպ
կերպ. .

9090օր
օր
180
180օրօր

2020
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180
180օրօր

90-օրյա
90-օրյա շրջանու
շրջանումմ թու
թույլատրվու
յլատրվումմ էէ բազմանգամյա
բազմանգամյա
մու
մու
տք
տքԵվրաﬕ
Եվրաﬕ
ուության/Շենգենի
թյան/Շենգենիանդամ
անդամերկրի
երկրիտարածք,
տարածք,
սակայն
սակայնպետք
պետքէէհամոզվեք,
համոզվեք,որ
որՁեր
Ձերայցի
այցիտևողու
տևողությու
թյունը
նը
վերջին
վերջին180
180օրվա
օրվա ընթացքու
ընթացքումմ ընդհանու
ընդհանուրր առմամբ
առմամբ չի
չի
գերազանցու
գերազանցու
մմ9090օրը:
օրը:
օգտվելՇենգենի
Շենգենի գոտու
գոտումմ գտնվելու
գտնվելու
Երաշխավորված
Երաշխավորվածէէօգտվել
թու
թու
յլատրելի
յլատրելիժամանակաﬕ
ժամանակաﬕջոցի
ջոցիհատու
հատուկկհաշվիչից`
հաշվիչից`
www.bit.ly/1RpK3iq
www.bit.ly/1RpK3iq

Եվրաﬕ
Եվրաﬕ
ուու
թյան/Շենգենի
թյան/Շենգենի անդամ
անդամերկրի
երկրիտարածք
տարածք
երկար
երկարժամանակով
ժամանակովուուղևորվելու
ղևորվելուցանկու
ցանկության
թյան
դեպքու
դեպքու
մ,մ,կրկին
կրկինկգործի
կգործիվիզային
վիզայինռեժիմը,
ռեժիմը,ևև
Վրաստանի
Վրաստանիքաղաքացիները,
քաղաքացիները,վիզա
վիզաստանալու
ստանալուհամար,
համար,
պետք
պետքէ էդիﬔ
դիﬔննՎրաստանու
Վրաստանումմհավատարմագրված
հավատարմագրված
հյուպատոսու
պատոսությու
թյուն:ն:
համապատաասխան
համապատաասխաներկրի
երկրիհյու
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Մինչև Եվրաﬕության/Շենգենի
թյան/Շենգենի անդամ
անդամերկրներու
երկրներումմﬓ
ﬓալու
ալու90
90
օրվա (180 օրվա
օրվա ընթացքու
ընթացքում)
մ) ժամկետն
ժամկետն անցնելը,
անցնելը, Վրաստանի
Վրաստանի
քաղաքացին պետք
պետք էէ լքի
լքի երկրի
երկրի տարածքը:
տարածքը:
Այս երկրում 90 օր
օր անընդﬔ
անընդﬔջջ լինելու
լինելու դեպքու
դեպքումմ կրկին
կրկինկարելի
կարելիէէ
ուղևորվել 90 օր
օր անցնելու
անցնելուցց հետո:
հետո:

Առանց վիզայի ելք
ելք ու
ու մու
մուտքը
տքը չի
չի նշանակու
նշանակումմ Եվրաﬕ
Եվրաﬕու
ության
թյան
/Շենգենի անդամ
անդամ երկրու
երկրումմ աշխատելու
աշխատելու/երկարաժամկետ
/երկարաժամկետ
սովորելու իրավու
իրավունք:
նք:
Եվրաﬕության/Շենգենի
թյան/Շենգենիտարածք
տարածքմտնելու
մտնելուհամար
համար Վրաստանի
Վրաստանի
քաղաքացին.
չպետք է լինի այն
այն անձանց
անձանց ցու
ցուցակու
ցակում,
մ, որոնք
որոնք վտանգ
վտանգ են
են
ստեղծում հասարակական
հասարակական կարգին
կարգին ևև առողջու
առողջությանը
թյանը կամ
կամ
ներքին անվտանգու
անվտանգության,
թյան,
չպետք է դատված
դատված լինի
լինի Եվրաﬕ
Եվրաﬕու
ության/Շենգենի
թյան/Շենգենի անդամ
անդամ
ցանկացած երկրու
երկրումմ այնպիսի
այնպիսի քրեական
քրեական հանցագործու
հանցագործության
թյան
համար, որը նախատեսու
նախատեսումմ էէ ազատազրկու
ազատազրկումմ 11 տարվանից
տարվանից
ավել ժամկետով,
ժամկետով,
ինչպես նաև.
չպետք է գոյությու
թյունն ու
ունենա
նենա որոշու
որոշումմ Եվրաﬕ
Եվրաﬕու
ության
թյաներկրից
երկրից
նրա վտարման մասին,
մասին,
չպետք է գոյությու
թյունն ու
ունենան
նենան հանցավոր
հանցավոր գործու
գործունեու
նեության
թյանﬔ
ﬔջջ
նրա մասնակցու
մասնակցության
թյան կամ
կամ այսպիսի
այսպիսի մտադրու
մտադրության
թյանմասին
մասին
անհերքելի ապացու
ապացույցներ
յցներ
և
չպետք է լինի այն
այն անձանց
անձանց ցու
ցուցակու
ցակում,
մ, որոնց
որոնցարգելվու
արգելվումմէէ
մուտք գործել Եվրաﬕ
Եվրաﬕու
ության/Շենգենի
թյան/Շենգենի տարածք:
տարածք:

Ի՞նչ
Ի՞նչփաստաթղթեր
փաստաթղթեր են
են անհրաժեշտ
անհրաժեշտ առանց
առանց վիզայի
ճամփորդու
ճամփորդության
թյան համար.
համար.

Սահմանային
Սահմանային ստու
ստուգման
գման ժամանակ
ժամանակ ի՞նչ
ի՞նչ է
պահանջվու
պահանջվումմ Ձեզանից`
Ձեզանից` Եվրաﬕ
Եվրաﬕու
ության/Շենգենի
թյան/Շենգենի
անդամ
անդամերկրի
երկրի տարածք
տարածք մու
մուտք
տք գործելիս.
գործելիս.

Բաշխմամբ
Բաշխմամբ
3030

Զբոսաշրջու
Զբոսաշրջությու
թյուն.
ն.
Ընտանիքի
Ընտանիքիանդաﬓ
անդաﬓերի/բարեկաﬓ
երի/բարեկաﬓերի/ﬔ
երի/ﬔրձավորների
տեսակցու
տեսակցությու
թյուն.
ն.
Գործնական/գործարար
Գործնական/գործարար հանդիպու
հանդիպուﬓ
ﬓերի,
երի,
բանակցու
բանակցությու
թյունների
նների անցկացու
անցկացում.
մ.
Մասնակցու
Մասնակցությու
թյունն ﬕ
ﬕջազգային
ջազգային սեﬕ
սեﬕնարների,
նարների,
գիտաժողոﬖ
գիտաժողոﬖերի,
երի, սիմպոզիու
սիմպոզիուﬓ
ﬓերի
երի կամ
կամ
ցու
ցուցահանդեսների.
ցահանդեսների.
Մասնակցու
Մասնակցությու
թյունն կարճաժամկետ
կարճաժամկետ ու
ուսու
սուﬓական
դասընթացների
դասընթացների կամ
կամ վարժանքների,
վարժանքների, փոխանակման/
փոխանակման/
ստաժավորման
ստաժավորման ծրագրերի.
ծրագրերի.
Մասնակցու
Մասնակցությու
թյունն մշակու
մշակութային,
թային, գիտական
գիտական և
մարզական
մարզական ﬕ
ﬕջոցառու
ջոցառուﬓ
ﬓերի.
երի.
Բժշկական
Բժշկականծառայու
ծառայությու
թյուններից
ններից օգտվել`
օգտվել`
կարճաժամկետ
կարճաժամկետ բու
բուժման
ժման կու
կուրս/վիրահատու
րս/վիրահատություն:

Գործող
Գործողկենսաչափական
կենսաչափական անձնագիր,
անձնագիր, որի
որի
գործողու
գործողության
թյան ժամկետը
ժամկետը Վրաստան
Վրաստան վերադառնալու
վերադառնալու
օրվա
օրվապահին
պահին չպետք
չպետք էէ լինի
լինի 66 ամսից
ամսից պակաս:
պակաս:

90
90օր
օրանընդﬔ
անընդﬔջջ
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ՆԿԱՏԻ՛ ՈՒՆԵՑԵՔ
ՆԵՑԵՔ

Եվրաﬕ
Եվրաﬕու
ության/Շենգենի
թյան/Շենգենի անդամ
անդամ երկրի
երկրի տարածք
մու
մուտք
տքգործելիս`
գործելիս` սահմանային
սահմանային ծառայու
ծառայության
ներկայացու
ներկայացուցիչը
ցիչը հնարավոր
հնարավոր էէ հետաքրքրվի,
հետաքրքրվի, թե ի՞նչն
էէՁեր
Ձերճամփորդու
ճամփորդության
թյան կոնկրետ
կոնկրետ նպատակը
նպատակը (օր.`
գործնական
գործնական այց,
այց, զբոսաշրջու
զբոսաշրջությու
թյուն,
ն, բարեկաﬓ
բարեկաﬓերի
կամ
կամհարազատների
հարազատների տեսակցու
տեսակցությու
թյուն,
ն, ու
ուսուﬓական
դասընթաց
դասընթացﬕ
ﬕնչև
նչև 90
90 օր
օր ժամկետով):
ժամկետով):

Ճամփորդու
Ճամփորդության
թյան նպատակի
նպատակի հավաստման
հավաստման համար,
սահմանային
սահմանային ծառայու
ծառայության
թյան ներկայացու
ներկայացուցիչն իրավունք
ու
ունի
նիպահանջելու
պահանջելու հետևյալ
հետևյալ փաստաթղթերը.
փաստաթղթերը.

Վրաստանի քաղաքացիները
քաղաքացիները պարտավոր
պարտավոր են
են
պահպանել
պահպանել
գտնվելու երկիր մու
մուտք
տք գործելու
գործելու ևև այնտեղ
այնտեղ լինելու
լինելուկանոնները,
կանոնները,
ինչպես նաև այդ երկրու
երկրումմ գործող
գործող մյու
մյուսս Օրենսդրու
Օրենսդրությու
թյունը:
նը:
90-օրյա ժամկետը
ժամկետը խախտելու
խախտելու դեպքու
դեպքում,
մ, Եվրաﬕ
Եվրաﬕու
ության/
թյան/
Շենգենի տարածքու
տարածքումմ լինելը
լինելը կհամարվի
կհամարվի անօրինական:
անօրինական:
Նման անձը կվտարվի
կվտարվի երկրից
երկրից ևև նրան
նրան կարգելվի
կարգելվի
Եվրաﬕության/Շենգենի
թյան/Շենգենի անդամ
անդամ երկիր
երկիր մու
մուտք
տքգործել
գործել ﬕ
ﬕնչև
նչև 55
տարի ժամկետով:
ժամկետով:
Որպես այլընտրանք,
այլընտրանք, հնարավոր
հնարավոր է,
է, կիրառվի
կիրառվիվարչական
վարչական
տույժ` տուգանք
գանք ﬕ
ﬕնչև
նչև 3,000
3,000 եվրո
եվրո քանակու
քանակությամբ:
թյամբ:
Տուգանքը չմուծելու
ծելու դեպքու
դեպքում,
մ, օրինախախտին
օրինախախտին կարգելվի
կարգելվի
մուտք գործել համապատասխան
համապատասխան երկիր
երկիր (Եվրաﬕ
(Եվրաﬕու
ության/
թյան/
Շենգենի տարածքու
տարածքում):
մ):

Վրաստան
Վրաստանվերադառնալու
վերադառնալու տոմս,
տոմս, հյու
հյուրանոցի
րանոցի
ամրագրման
ամրագրման ապացու
ապացույց,
յց, ճամփորդական
ճամփորդական
ապահովագրու
ապահովագրությու
թյուն,
ն, ճամփորդու
ճամփորդության
թյան ֆինանսական
ֆինանսական
ապահովու
ապահովումը
մը հավաստող
հավաստող փաստաթու
փաստաթուղթ:
ղթ:
(Օր.`
(Օր.`կանխիկ
կանխիկ գու
գումար,
մար, ճամփորդական
ճամփորդական չեկ, գործող
բանկային
բանկայինէլեկտրոնային
էլեկտրոնային քարտեր)
քարտեր)

Երկրում թույլտվու
յլտվությամբ
թյամբ ﬓ
ﬓալու
ալու դեպքու
դեպքում,
մ, այլ
այլ
իրավախախտու
իրավախախտումմ կատարելու
կատարելու համար
համար Վրաստանի
Վրաստանի
քաղաքացին համապատասխան
համապատասխան պատասխանատվու
պատասխանատվության
թյան
կենթարկվի իր գտնվելու
գտնվելու երկրի
երկրի Օրենսդրու
Օրենսդրության
թյանհամաձայն,
համաձայն,
ինչից հետո կվտարվի
կվտարվի երկրից,
երկրից, ևև նրան
նրան կարգելվի
կարգելվի
Եվրաﬕության /Շենգենի
/Շենգենի անդամ
անդամ երկրի
երկրի տարածք
տարածքմու
մուտք
տք
գործել ﬕնչև 5 տարի
տարի ժամկետով:
ժամկետով:

Հյու
Հյուրանոցի
րանոցիամրագրման
ամրագրման առկայու
առկայության
թյան դեպքում,
ֆինանսական
ֆինանսական ապահովման
ապահովման համար
համար անհրաժեշտ
անհրաժեշտ
գու
գումարը,
մարը,որպես
որպես օրենք,
օրենք, չի
չի գերազանցու
գերազանցում ﬔկ օրվա
համար
համար 50
50եվրոն:
եվրոն:

Եվրաﬕության/Շենգենի
թյան/Շենգենի երկրներու
երկրներումմ աշխատելը,
աշխատելը,առանց
առանց
աշխատանքային
աշխատանքային թու
թույլտվու
յլտվության,
թյան, համարվու
համարվումմէէանօրինական,
անօրինական,
ինչին նույնպես կարող
կարող էէ հետևել
հետևել երկրից
երկրից վտարու
վտարումմկամ
կամերկրի
երկրի
տարածք մուտք գործելու
գործելու արգելու
արգելում:
մ:

2

33

