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რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინაში შეიარაღე-
ბული თავდასხმის დაწყების შემდეგ უკრაინის მოქა-
ლაქეები იძულებულნი გახდნენ, სამშობლო დაეტო-
ვებინათ და სხვა ქვეყანაში უსაფრთხო თავშესაფარი 
მოეძებნათ. დღესდღეობით საქართველოში უკრაი-
ნის არაერთი მოქალაქე იმყოფება. არის ბევრი დე-
ტალი, რომლებიც მათთვის აქტუალურია. გარკვეულ 
თემებზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 
ასოციაციას მათ უკვე მიმართეს კონსულტაციისთვის. 
შესაბამისად, გთავაზობთ სამართლებრივ განმარტე-
ბებს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. 

ბროშურა მომზადებულია 

2022 წლის 30 ივნისის 

მდგომარეობით
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  ᲡᲐᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲚᲘᲗ ᲣᲖᲠᲣᲜᲕᲔᲚᲧᲝᲤᲐ

თბილისის მერიაში მოქმედებს ცხელი ხაზი, რომლის მეშვეო-
ბითაც დაინტერესებულ უკრაინის მოქალაქეებს შეუძლიათ და-
კავშირება დროებითი საცხოვრებლის მოთხოვნის მიზნით.

ცხელი ხაზი: 032 272 22 22

  ᲒᲐᲜᲐᲗᲚᲔᲑᲐ

მთელი საქართველოს მასშტაბით უკრაინის მოქალაქეე-
ბისთვის ხელმისაწვდომია ნებისმიერ საჯარო ბაგა-ბაღსა თუ 
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ყოველგვარი წინასწარი 
რეგისტრაციის გარეშე, სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო სე-
რვისის მიღება.

  ᲯᲐᲜᲓᲐᲪᲕᲐ

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტ-

ᲠᲐ ᲡᲔᲠᲕᲘᲡᲔᲑᲘᲗ 
ᲨᲔᲣᲫᲚᲘᲐᲗ ᲡᲐᲠᲒᲔᲑᲚᲝᲑᲐ 
ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲨᲘ ᲛᲧᲝᲤ 
ᲣᲙᲠᲐᲘᲜᲘᲡ ᲛᲝᲥᲐᲚᲐᲥᲔᲔᲑᲡ?
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როს დაქვემდებარებაში არსებული „ცენტრალური ონლაინ-
კლინიკის“ ფარგლებში მოქმედებს ცხელი ხაზი, რომლის მე-
შვეობითაც  უკრაინის მოქალაქეებს შეუძლიათ, მოითხოვონ 
სასურველი სამედიცინო მომსახურების მიღება. ჯანდაცვის 
სერვისებით სარგებლობა დამოკიდებულია საქართველოში 
მათი შემოსვლის თარიღზე.

ცხელი ხაზი: 15 22

  ᲢᲠᲐᲜᲡᲞᲝᲠᲢᲘᲠᲔᲑᲐ

უკრაინის მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოში იმყოფე-
ბიან და საომარი მოქმედებების გამო სამშობლოში დაბრუნე-
ბას ვერ ახერხებენ: 

 � სს „საქართველოს რკინიგზა“ შესაძლებლობას აძლევს, მთელი 
ქვეყნის მასშტაბით ნებისმიერ რეისზე იმგზავრონ უფასოდ. და-
ინტერესებული პირები ბილეთის მისაღებად უნდა  გამოცხად-
დნენ საქართველოს რკინიგზის რომელიმე სალაროში და  წარა-
დგინონ უკრაინის მოქალაქის  პასპორტი;

 � თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით, შეუძლიათ, უფასოდ გა-
დაადგილდნენ დედაქალაქის მუ ნი  ციპალური ტრანსპორტით. 
მგზავრობისთვის საჭიროა უკრაინის მოქალაქის პასპორტის წა-
რდგენა თბილისის მერიაში. 

თბილისის მერიის მისამართი:  
ქ. თბილისი, შარტავას ქ. #7
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ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲮᲓᲔᲑᲐ 
ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲨᲘ 
ᲡᲐᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲔᲚᲘ ᲤᲐᲠᲗᲘᲡ 
ᲓᲐᲥᲘᲠᲐᲕᲔᲑᲐ?

2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ საქართველოში შემოსული 
უკრაინის მოქალაქეებისთვის მოქმედებს უფასო სერვისები. 
მათ შორის ერთ-ერთია დროებითი საცხოვრებლით უზრუნ-
ველყოფა. იმ შემთხვევაში, თუ პირს თავად სურს საცხოვრე-
ბელი ფართის დაქირავება ან/და სახელმწიფო ვეღარ უზრუნ-
ველყოფს მას ამ დახმარებით, მნიშვნელოვანია, იცოდეს, რა 
უნდა გაითვალისწინოს ქირავნობის ხელშეკრულების დადე-
ბისას.

ᲠᲐᲡ ᲜᲘᲨᲜᲐᲕᲡ ᲥᲘᲠᲐᲕᲜᲝᲑᲐ?

ქირავნობის ხელშეკრულების მიხედვით, გამქირავებელი (ფა-
რთის მესაკუთრე) დამქირავებელს დროებით სარგებლობაში 
გადასცემს ფართს გარკვეული თანხის სანაცვლოდ. ამ ხელშე-
კრულების დასადებად სახელმწიფოსგან თანხმობის მიღება 
საჭირო არ არის. 

ᲠᲐ ᲤᲝᲠᲛᲘᲗ ᲨᲔᲘᲫᲚᲔᲑᲐ ᲓᲐᲘᲓᲝᲡ ᲥᲘᲠᲐᲕᲜᲝᲑᲘᲡ 
ᲮᲔᲚᲨᲔᲙᲠᲣᲚᲔᲑᲐ?

ქირავნობის ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს როგორც წე-
რილობით, ასევე ზეპირად. თუმცა, ორივე მხარის უფლებების 
უკეთ დაცვისთვის, უმჯობესია, ის წერილობით გაფორმდეს.

ᲠᲐ ᲕᲐᲓᲘᲗ ᲨᲔᲘᲫᲚᲔᲑᲐ ᲓᲐᲘᲓᲝᲡ ᲥᲘᲠᲐᲕᲜᲝᲑᲘᲡ 
ᲮᲔᲚᲨᲔᲙᲠᲣᲚᲔᲑᲐ?

ქირავნობის ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს განსა-
ზღვრული ან განუსაზღვრელი ვადით.
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ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲮᲓᲔᲑᲐ ᲥᲘᲠᲘᲡ ᲒᲐᲓᲐᲮᲓᲐ?

ქირის გადახდა ხდება ხელშეკრულების პირობების შესაბამი-
სად. მაგალითად, მისი გადახდა შეიძლება ხელშეკრულების 
ვადის დაწყებისას, დასრულებისას ან გარკვეული პერიოდუ-
ლობით, როგორც უნაღდო, ისე ნაღდი ანგარიშსწორებით. 
ორივე მხარის უფლებების უკეთ დაცვისთვის, უმჯობესია უნა-
ღდო ანგარიშსწორების ფორმის გამოყენება.

ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲮᲓᲔᲑᲐ ᲥᲘᲠᲐᲕᲜᲝᲑᲘᲡ ᲮᲔᲚᲨᲔᲙᲠᲣᲚᲔᲑᲘᲡ 
ᲨᲔᲬᲧᲕᲔᲢᲐ?

  თუ ხელშეკრულება დადებულია კონკრეტული ვადით, 
ვადის გასვლისას წყდება ხელშეკრულება;

  თუ ხელშეკრულება დადებულია განუსაზღვრელი ვა-
დით, იგი შეიძლება შეწყდეს მხარეთა მიერ 3 თვით 
ადრე შეტყობინების შემდეგ (საცხოვრებელი ფართის 
ქირავნობის შეწყვეტა წერილობით უნდა გაფორმდეს).

ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს იმ შემთხვევაშიც, როდე-
საც დამქირავებელი არ უხდის გამქირავებელს ქირის თანხას.

ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲨᲔᲘᲫᲚᲔᲑᲐ ᲛᲝᲮᲓᲔᲡ ᲓᲐᲛᲥᲘᲠᲐᲕᲔᲑᲚᲘᲡ 
ᲒᲐᲛᲝᲡᲐᲮᲚᲔᲑᲐ ᲤᲐᲠᲗᲘᲓᲐᲜ?

იმ მომენტიდან, როდესაც წყდება ხელშეკრულება, გამქირა-
ვებელს (ფართის მესაკუთრეს) აქვს უფლება, დაიბრუნოს ფა-
რთი. 

თუკი დამქირავებელი თავისი ნებით არ ტოვებს ფართს, მისი 
დაბრუნების ერთადერთი გზა სასამართლოსთვის სარჩე-
ლით მიმართვაა. მას შემდეგ, რაც სასამართლო მიიღებს ფა-
რთიდან დამქირავებლის გამოსახლების გადაწყვეტილებას, 
იწყება გამოსახლების პროცედურა.
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ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲮᲓᲔᲑᲐ 
ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲨᲘ 
ᲓᲠᲝᲔᲑᲘᲗ ᲨᲔᲛᲝᲧᲕᲐᲜᲘᲚᲘ 
ᲡᲐᲢᲠᲐᲜᲡᲞᲝᲠᲢᲝ 
ᲡᲐᲨᲣᲐᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ 
ᲠᲔᲒᲘᲡᲢᲠᲐᲪᲘᲐ? 

ბევრი პირი საკუთარი მანქანით შემოვიდა საქართველოში და 
აქ ამ დრომდე რჩება. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, ფლობ-
დნენ სათანადო ინფორმაციას ავტოსატრანსპორტო საშუა-
ლებების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით.

ᲠᲐᲛᲓᲔᲜᲘ ᲓᲦᲘᲡ ᲨᲔᲛᲓᲔᲒ ᲐᲠᲘᲡ ᲐᲣᲪᲘᲚᲔᲑᲔᲚᲘ 
ᲡᲐᲢᲠᲐᲜᲡᲞᲝᲠᲢᲝ ᲡᲐᲨᲣᲐᲚᲔᲑᲘᲡ ᲠᲔᲒᲘᲡᲢᲠᲐᲪᲘᲐ? 

ზოგადი წესის თანახმად, ავტოსატრანსპორტო საშუალების 
მესაკუთრე (ან მისი წარმომადგენელი, რომელიც ფაქტობრი-
ვად ფლობს და იყენებს ავტომობილს) ვალდებულია, განა-
ხორციელოს საქართველოს ტერიტორიაზე 90 კალენდარულ 
დღეზე მეტი ვადით შემოყვანილი სატრანსპორტო საშუალე-
ბის (მანქანის) დროებითი რეგისტრაცია. 

თუმცა, უკრაინაში შექმნილი საომარი მდგომარეობის გათვა-
ლისწინებით, 2022 წლის 1-ლი იანვრიდან 1-ელ ივლისამდე 
პერიოდში უკრაინის მოქალაქეების მიერ შემოყვანილ მანქა-
ნებზე სავალდებულო რეგისტრაციის ვალდებულება გადავა-
დებულია 2022 წლის 1-ელ სექტემბრამდე. 
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ᲠᲐᲡ ᲜᲘᲨᲜᲐᲕᲡ ᲓᲐ ᲡᲐᲓ ᲮᲝᲠᲪᲘᲔᲚᲓᲔᲑᲐ ᲓᲠᲝᲔᲑᲘᲗᲘ 
ᲠᲔᲒᲘᲡᲢᲠᲐᲪᲘᲐ? 

დროებითი რეგისტრაციის საფუძველზე, ავტომობილის 
მფლობელს გადაეცემა ტრანსპორტის სარეგისტრაციო მოწ-
მობა, ასევე, მანქანას მიენიჭება სპეციალური ნომერი (სახე-
ლმწიფო სანომრე ნიშანი). შედეგად, პირი უფლებამოსილი 
ხდება, თავისუფლად გადაადგილდეს ამ ავტომობილით საქა-
რთველოს ტერიტორიაზე.

ავტოსატრანსპორტო საშუალების დროებით რეგისტრაციას 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო ახო-
რციელებს. 

ᲠᲐ ᲓᲝᲙᲣᲛᲔᲜᲢᲐᲪᲘᲐᲐ ᲡᲐᲭᲘᲠᲝ ᲓᲠᲝᲔᲑᲘᲗᲘ 
ᲠᲔᲒᲘᲡᲢᲠᲐᲪᲘᲘᲡᲗᲕᲘᲡ? 

რეგისტრაციისთვის სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი 
ვალდებულია, წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: 

  განცხადება, რომელიც ივსება ადგილზე, შსს-ს მომსა-
ხურების სააგენტოში;

  ავტომობილის მფლობელის პირადობის დამადასტუ-
რებელი დოკუმენტი; 

  ავტომობილის საექსპერტო შემოწმების (რომელსაც 
მომსახურების სააგენტოში თავად სააგენტოს სპეცია-
ლისტები ატარებენ) შედეგად შედგენილი დათვალიე-
რების აქტი; 

  დროებით შემოტანის პროცედურაში მოქცევის დამა-
დასტურებელი დოკუმენტი; 
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  მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტუ-
რებელი დოკუმენტი (ავტომობილის რეგისტრაციის 
მოწმობის საფასური 35 ლარს შეადგენს, ხოლო ავტო-
მობილის წყვილი სარეგისტრაციო ნომრის გაცემის 
ღირებულება ასევე 35 ლარია. შესაბამისად, ჯამში 70 
ლარის გადახდაა საჭირო). 

ᲠᲐ ᲮᲓᲔᲑᲐ ᲘᲛ ᲨᲔᲛᲗᲮᲕᲔᲕᲐᲨᲘ, ᲗᲣ ᲠᲔᲒᲘᲡᲢᲠᲐᲪᲘᲘᲡ 
ᲛᲡᲣᲠᲕᲔᲚᲘ ᲞᲘᲠᲘ ᲓᲝᲙᲣᲛᲔᲜᲢᲐᲪᲘᲐᲡ ᲡᲠᲣᲚᲐᲓ ᲐᲠ 
ᲬᲐᲠᲐᲓᲒᲔᲜᲡ? 

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტების არასრულად წარ-
დგენის შემთხვევაში, სარეგისტრაციო სამსახურის თანამშრო-
მელს უფლება აქვს, დაზუსტების მიზნით დამატებითი დოკუ-
მენტაცია მოითხოვოს. 

ᲠᲐ ᲡᲐᲜᲥᲪᲘᲐ ᲨᲔᲘᲫᲚᲔᲑᲐ ᲓᲐᲔᲙᲘᲡᲠᲝᲡ ᲞᲘᲠᲡ, 
ᲠᲝᲛᲔᲚᲘᲪ ᲓᲐᲐᲠᲦᲕᲔᲕᲡ ᲓᲠᲝᲔᲑᲘᲗᲘ ᲠᲔᲒᲘᲡᲢᲠᲐᲪᲘᲘᲡ 
ᲕᲐᲚᲓᲔᲑᲣᲚᲔᲑᲐᲡ? 

დროებითი რეგისტრაციის ვადის დარღვევის შემთხვევაში, 
პირს ეკისრება ჯარიმა - ყოველ დაგვიანებულ დღეზე 50 ლა-
რის ოდენობით. თუმცა, დარღვევის დღეების მიუხედავად, ჯა-
რიმის მაქსიმალური ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 1000 
ლარს. 

უკრაინის მოქალაქეებს, რომლებიც 2022 წლის 1-ლი იანვრი-
დან 1-ელ ივლისამდე პერიოდში შემოვიდნენ საქართველოში 
თავიანთი ავტომანქანებით, 2022 წლის 1-ელ სექტემბრამდე 
მანქანის დროებითი რეგისტრაციის ვალდებულების შეუსრუ-
ლებლობისთვის ჯარიმა არ დაეკისრებათ. 
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ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲨᲔᲣᲫᲚᲘᲐᲗ 
ᲣᲙᲠᲐᲘᲜᲘᲡ ᲛᲝᲥᲐᲚᲐᲥᲔᲔᲑᲡ 
ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲡᲐᲖᲦᲕᲠᲘᲡ 
ᲒᲐᲓᲐᲙᲕᲔᲗᲐ?

სჭირდება თუ არა უკრაინის მოქალაქეს ვიზა საქართველოს 
ტერიტორიაზე შემოსასვლელად?

უკრაინის მოქალაქეს უფლება აქვს, საქართველოს ტერიტო-
რიაზე შემოვიდეს უვიზოდ და ქვეყანაში ვიზის გარეშე სრული 
ერთი წლის განმავლობაში იმყოფებოდეს. 

ᲠᲐ ᲓᲝᲙᲣᲛᲔᲜᲢᲔᲑᲘ ᲡᲭᲘᲠᲓᲔᲑᲐ ᲣᲙᲠᲐᲘᲜᲘᲡ 
ᲛᲝᲥᲐᲚᲐᲥᲔᲡ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲡᲐᲖᲦᲕᲠᲘᲡ 
ᲙᲕᲔᲗᲘᲡᲗᲕᲘᲡ?

  საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსასვლელად პირს 
თან უნდა ჰქონდეს მოქმედი პასპორტი;

  მოქმედი პასპორტის არქონის შემთხვევაში, სასურვე-
ლია, პირს თან ჰქონდეს ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, 
რომელიც ადასტურებს მის პირადობას;

  შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ 
განსაკუთრებულ შემთხვევებში, შესაძლებელია, უცხო-
ელს ნება მიეცეს, გადმოკვეთოს საქართველოს სახელ-
მწიფო საზღვარი სამგზავრო დოკუმენტის გარეშე;

  ასევე შესაძლებელია წინასწარი კონსულტაციის მი-
ღება საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ნომერზე 
- (032) 241-42-42.  
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ᲨᲔᲣᲫᲚᲘᲐ ᲗᲣ ᲐᲠᲐ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲨᲘ ᲛᲧᲝᲤ ᲣᲙᲠᲐᲘᲜᲘᲡ 
ᲛᲝᲥᲐᲚᲐᲥᲔᲡ ᲥᲕᲔᲧᲜᲘᲡ ᲓᲐᲢᲝᲕᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲠᲐ ᲞᲘᲠᲝᲑᲔᲑᲘᲗ?

  საქართველოში მყოფ უცხოელს შეუძლია, დატოვოს 
ქვეყანა;

  უცხოეთის მოქალაქე, რომლებიც საქართველოს ტერი-
ტორიიდან მიემგზავრება სხვა ქვეყანაში, სახელმწიფო 
საზღვარს კვეთს იმ საბუთებით, რომლებითაც ის საქა-
რთველოში შემოვიდა;

  უცხოელმა საქართველო უნდა დატოვოს საქართვე-
ლოში კანონიერი საფუძვლით ყოფნის ვადის ამოწუ-
რვამდე. 

ᲠᲐ ᲨᲔᲛᲗᲮᲕᲔᲕᲐᲨᲘ ᲨᲔᲘᲫᲚᲔᲑᲐ ᲣᲙᲠᲐᲘᲜᲘᲡ ᲛᲝᲥᲐᲚᲐᲥᲔᲡ 
ᲣᲐᲠᲘ ᲔᲗᲥᲕᲐᲡ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲓᲐᲢᲝᲕᲔᲑᲐᲖᲔ?

უკრაინის მოქალაქეს საქართველოდან გასვლაზე შეიძლება 
უარი ეთქვას:

  თუ სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე მას 
ეზღუდება საქართველოდან გასვლა;

  თუ იგი მსჯავრდებულია ჩადენილი დანაშაულისთვის 
– სასჯელის მოხდამდე ან სასჯელისგან გათავისუფლე-
ბამდე;

  საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 
შემთხვევაში, თუ იგი თავს არიდებს საქართველოს 
კომპეტენტური ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ 
მისთვის დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას – 
მოვალეობის შესრულებამდე;

  საქართველოს საკანონმდებლო აქტებით გათვალისწი-
ნებულ სხვა შემთხვევებში.
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ᲠᲐ ᲨᲔᲛᲗᲮᲕᲔᲕᲐᲨᲘ ᲨᲔᲣᲫᲚᲘᲐ 
ᲣᲪᲮᲝᲔᲚᲡ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ 
ᲡᲐᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲝᲨᲘ ᲓᲐᲕᲐ 
ᲡᲐᲝᲯᲐᲮᲝ ᲡᲐᲙᲘᲗᲮᲔᲑᲖᲔ 
ᲓᲐ ᲠᲝᲛᲔᲚᲘ ᲥᲕᲔᲧᲜᲘᲡ 
ᲙᲐᲜᲝᲜᲛᲓᲔᲑᲚᲝᲑᲐ 
ᲒᲐᲛᲝᲘᲧᲔᲜᲔᲑᲐ ᲡᲐᲥᲛᲘᲡ 
ᲒᲐᲜᲮᲘᲚᲕᲘᲡᲐᲡ?

საქართველოში დღესდღეობით უკრაინის ბევრი მოქალაქე 
იმყოფება. შესაბამისად, აქტუალურია საკითხი, შესაძლებე-
ლია თუ არა საქართველოში მყოფ მეუღლეებს შორის არსე-
ბული დავების განხილვა ქართულ სასამართლოებში. ასევე 
მნიშვნელოვანია, რომელი კანონმდებლობით უნდა გადა-
წყდეს ამ ტიპის დავები.

  მამობის დადგენის ან ალიმენტის გადახდის საქმეებზე 
საქართველოს სასამართლოში დავის დაწყება შესაძლე-
ბელია, თუ ბავშვის ან ალიმენტის მიმღების საცხოვრე-
ბელი ადგილი ან ჩვეულებრივი ადგილსამყოფელი საქა-
რთველოშია.

  მშობლებსა და შვილებს შორის პირადი ურთიერთო-
ბების, შვილების წარმოშობის, მამობის დადგენისა და 
მათთან დაკავშირებულ საქმეებზე საქართველოს სასა-
მართლოებს დავის განხილვის უფლება აქვთ, თუ პროცე-
სის ერთ-ერთი მხარე საქართველოს მოქალაქეა ან ჩვეუ-
ლებრივი ადგილსამყოფელი საქართველოში აქვს. 

  მშობლებსა და შვილებს შორის არსებული პირადი და 
ქონებრივი ურთიერთობები, მშობლის მზრუნველობის 
ჩათვლით, ექვემდებარება:

 � იმ ქვეყნის სამართალს, სადაც ბავშვს აქვს ჩვეულებ-
რივი ადგილსამყოფელი;
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 � ასევე, ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე, გამოი-
ყენება იმ ქვეყნის სამართალი, რომლის მოქალაქეც 
არის ბავშვი.

  განქორწინების, ქორწინების შეწყვეტის ან ბათილად 
ცნობის, ქორწინებისა ან მეუღლეთა თანაცხოვრების 
ფაქტის დადგენის თაობაზე დავების განხილვა საქა-
რთველოს სასამართლოებს შეუძლიათ, თუ:

 � ერთ-ერთი მეუღლე საქართველოს მოქალაქეა ან 
ქორწინებისას საქართველოს მოქალაქე იყო;

 � მეუღლეს, რომლის წინააღმდეგაც აღძრულია საქმე, 
ჩვეულებრივი ადგილსამყოფელი საქართველოში 
აქვს;

 � ერთ-ერთი მეუღლე მოქალაქეობის არმქონე პირია 
და ჩვეულებრივი ადგილსამყოფელი საქართველოში 
აქვს.

  ქორწინების შეწყვეტისა და მეუღლეთა ქონებრივი 
ურთიერთობების მიმართ გამოიყენება იმ ქვეყნის სა-
მართალი:

 � რომელსაც ორივე მეუღლე ცალ-ცალკე განეკუთვნება 
(მოქალაქეა) ან ქორწინების უკანასკნელ მომენტში გა-
ნეკუთვნებოდა;

 � სადაც ორივე მეუღლეს ცალ-ცალკე აქვს ან ქორწი-
ნების უკანასკნელ მომენტში ჰქონდა ჩვეულებრივი 
ადგილსამყოფელი;

 � რომელთანაც მეუღლეები ერთობლივად ყველაზე 
მჭიდროდ არიან დაკავშირებულნი.

  ქორწინების შეწყვეტასთან დაკავშირებულ საქმეებზე 
საქართველოს სამართალი გამოიყენება იმ შემთხვე-
ვაში, თუ უცხო ქვეყნის სამართლის მიხედვით განქორ-
წინება შეუძლებელია, ამავე დროს, განქორწინების 
მსურველი მეუღლე საქართველოს მოქალაქეა ან ქორწი-
ნებისას საქართველოს მოქალაქე იყო.
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საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მზა-
დაა, კონსულტაცია გაუწიოს საქართველოში მყოფ უკრა-
ინის მოქალაქეებს. იურისტთან პირადი შეხვედრის დასა-
გეგმად საჭიროა წინასწარ ჩაწერა. 

კონსულტაციაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით ორშაბათი-
დან ხუთშაბათის ჩათვლით, 10:30 საათიდან 11:00 საათა-
მდე, ნომრებზე: 

  სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის 
საკითხებზე - (032)-2-99-50-76

  სისხლის სამართლის საკითხებზე - (032)-2-30-72-36

ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ასევე შესაძლებე-
ლია სატელეფონო კონსულტაციის მიღება 11:00-14:00 და 
15:00-17:00 საათებში. სამოქალაქო/ადმინისტრაციული 
სამართლის მიმართულება - (032)-2-99-50-76, სისხლის 
სამართლის მიმართულება - (032)-2-30-72-36.

გარდა ამისა, შეგიძლიათ მიიღოთ ონლაინ კონსულტა-
ცია, რისთვისაც კონკრეტული შეკითხვა უნდა მოგვწეროთ 
მეილზე - legalaid@gyla.ge. პასუხს მიიღებთ რამდენიმე სა-
მუშაო დღის ვადაში.
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