
საზღვაო ტრანსპორტი 

სამთავრობათაშორისო ორმხრივი ხელშეკრულებები 

N ქვეყანა შეთანხმება (დასახელება) 
გაფორმების 

თარიღი 

1 თურქეთის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის 

რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭრო ნაოსნობის 

შესახებ 

1992 

2 უკრაინა 
შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის 

მთავრობას შორის სავაჭრო ნაოსნობის შესახებ 
1993 

 

3 

ჩინეთის სახალხო 

რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა 

და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

საზღვაო ნაოსნობის სფეროში თანამშრომლობის 

შესახებ 

1993 

4 რუსეთის ფედერაცია 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის 

ფედერაციის მთავრობას შორის საქართველოს 

სანაპირო წყლებში ნავიგაციის უსაფრთხოების შესახებ 

1993 

5 
ბულგარეთის 

რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

ბულგარეთის მთავრობას შორის საზღვაო სავაჭრო 

ნაოსნობის შესახებ 

1995 

6 
აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

სავაჭრო ნაოსნობის შესახებ 

1996 

7 რუსეთის ფედერაცია 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის 

ფედერაციის მთავრობას შორის სავაჭრო ნაოსნობის 

შესახებ 

1996 

8 უკრაინა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის 

მთავრობას შორის თევზის მეურნეობის სფეროში 

თანამშრომლების შესახებ 

1996 

9 უკრაინა 

შეთანხმება საქართველოს ტრანსპორტის 

სამინისტროსა და უკრაინის ტრანსპორტის 

სამინისტროს შორის ფოთისა (საქართველო) და 

ილიჩოვსკის (უკრაინა) პორტებს შორის 

საავტომობილო-საბორანო გადაზიდვების 

ერთობლივი ექსპლუატაციისა და ორგანიზაციის 

შესახებ 

1996 

10 იტალიის რესპუბლიკა 
საზღვაო შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

იტალიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 
1997 

11 
აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოსა და აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკას  შორის სავაჭრო ნაოსნობის შესახებ 

სასაზღვრო საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ 

1997 

http://www.mfa.gov.ge/MainNav/EmbassiesRepresentations/GeorgianMissionsAbroad/China.aspx
http://www.mfa.gov.ge/MainNav/EmbassiesRepresentations/GeorgianMissionsAbroad/China.aspx


12 
საბერძნეთის 

რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

საბერძნეთის მთავრობას შორის სავაჭრო ნაოსნობის 

შესახებ 

1997 

13 

გერმანიის 

ფედერაციული 

რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის 

ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის შიდა 

ნაოსნობის შესახებ 

1997 

14 
ეგვიპტის არაბთა 

რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს აღმასრულებელ 

ხელისუფლებასა და ეგვიპტეს არაბთა მთავრობას 

შოროს საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში 

1999 

15 რუმინეთი 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და რუმინეთის 

მთავრობას შორის საერთაშორისო კომბინირებული 

გადაზიდვების შესახებ 

2000 

16 

ბელგიის სამეფო და 

ლუქსემბურგის დიდი 

საჰერცოგო 

შეთანხმება საქართველოს აღმასრულებელ 

ხელისუფლებასა და ბელგიის სამეფოსა და 

ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს მთავრობას შოროს 

საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში 

2002 

17 უკრაინა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის 

მინისტრთა შორის ფოთი/ბათუმი (საქართველო) და 

ქერჩის (უკრაინა) ნავსდგურებს შორის პირდაპირი 

საერთაშორისო სარკინგზო-საბორნე მიმოსვლის და 

ორგანიზაციის შესახებ 

2007 

18 კვიპროსის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და კვიპროსის 

რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭრო ნაოსნობის 

შესახებ 

2014 

19 პოლონეთის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის 

რესპუბლიკის მთავრობას შორის საზღვაო 

ტრანსპორტის შესახებ 

2014 

20 კორეის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და კორეის 

რესპუბლიკის მთავრობას შორის საზღვაო 

ტრანსპორტის შესახებ 

2014 

21 მალტის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობას და მალტის 

რესპუბლიკის მთავრობასა შორის საზღვაო სავაჭრო 

ნაოსნობის შესახებ 

2017 

22 უკრაინა 

უკრაინის მინისტრთა კაბინეტსა და საქართველოს 

მთავრობას შორის უკრაინისა და საქართველოს 

ნავსადგურების გავლით პირდაპირი საერთაშორისო 

სარკინიგზო-საბორნე მიმოსვლის ორგანიზების 

შესახებ“ 

 

2017 

 

 

http://www.mfa.gov.ge/MainNav/EmbassiesRepresentations/GeorgianMissionsAbroad/Egypt.aspx
http://www.mfa.gov.ge/MainNav/EmbassiesRepresentations/GeorgianMissionsAbroad/Egypt.aspx


კონვენციები 

N კონვენციის დასახელება გაფორმების  

თარიღი 

1 
„საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის შესახებ“  1948 წლის საერთაშორისო 

კონვენცია   
1993 

2 
„ზღვაზე ადამიანის სიცოცხლის დაცვის შესახებ“ 1974 წლის საერთაშორისო 

კონვენცია 1978 წლის ოქმით   
1993 

3 „სატვირთო მარკის შესახებ“ 1966 წლის საერთაშორისო კონვენცია   1993 

4 „ხომალდების გაზომვის შესახებ“ 1969 წლის საერთაშორისო კონვენცია -   1993 

5 
„ზღვაში ხომალდების შეჯახების გაფრთხილების წესების შესახებ“ 1972 წლის 

საერთაშორისო კონვენცია   
1993 

6 
„მეზღვაურების წვრთნა, სერტიფიცირებისა და ვახტის გაწევის შესახებ“ 1978 წლის 

საერთაშორისო კონვენცია  
1993 

7 
 ხომალდებიდან გაჭუჭყიანების აღკვეთის შესახებ 1973 წ. საერთაშორისო 

კონვენცია.  1978 წლის ოქმით  
1993 

8 
ნავთობით გაჭუჭყიანებისაგან მიყენებული ზარალისათვის სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობის შესახებ 1969 წლის  საერთაშორისო კონვენცია  
1993 

9 
„ზღვაზე გადარჩენის შესახებ“ საერთაშორისო კონვენცია 1989 წ.  

  
1994 

10 „კონტეინერების უსაფრთხოების შესახებ 1972 წლის საერთაშორისო კონვენცია  -   1994 

11 
„ზღვის ნავთობით გაჭუჭყიანების შემთხვევაში მზადყოფნისა და მასთან 

თანამშრომლობის შესახებ“ 1990 წლის საერთაშორისო კონვენცია    
1995 

12 
1969 წლის კონვენცია რომელიც ეხება ღია ზღვაში ავარიის შემთხვევაში ჩარევას, 

რომელიც არის ზღვის გარემოს დაჭუჭყიანების მიზეზი   
1995 

13 
ათენის 1974 წლის კონვენცია ზღვით მგზავრების გადაყვანისა და ბარგის 

გადაზიდვის შესახებ  
1995 

14 
„საერთაშორისო საზღვაო ნაოსნობის გაიოლების შესახებ“ 1965 წლის 

საერთაშორისო კონვენცია   
1995 



15 საზღვაო ძებნა-გადარჩენის შესახებ 1979 წლის საერთაშორისო კონვენცია   1995 

16 „საზღვაო სამართლის შესახებ“ 1982 წლის კონვენცია   1995 

17 
„საზღვაო სარჩელისათვის პასუხისმგებლობის ფარგლების განსაზღვრის შესახებ“ 

1976 წლის საერთაშორისო კონვენცია  
1996 

18 
„ნავთობით დაბინძურების შედეგად მიყენებული ზარალის კომპენსაციისათვის 

საერთაშორისო ფონდის შექმნის შესახებ“  1992 წლის საერთაშორისო კონვეცია 
2001 

19 
“ნარჩენების გადაყრის, ზღვის დაბინძურებისა და სხვა საკითხების შესახებ 1972 

წლის კონვენციის 1996 წლის ოქმი”  
2006 

20 
„საზღვაო ნაოსნობის უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული არაკანონიერი 

აქტების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“  1988 წლის საერთაშორისო კონვენცია  
2006 

21 „მოძრავი სატელიტური კავშირის საერთაშორისო ორგანიზაციის შესახებ“ 1976 წ.   2014 

22 
„გემების ბალასტური წყლის და დანალექების კონტროლისა და მართვის შესახებ“ 

2004 წლის საერთაშორისო კონვენცია  
2014 

23 „მეზღვაურების პირადობის მოწმობების შესახებ“ 2003 წლის კონვენცია   2014 

 

 

საავტომობილო ტრანსპორტი 

სამთავრობათაშორისო ორმხრივი ხელშეკრულებები 

N ქვეყანა შეთანხმება (დასახელება) 
გაფორმების  

თარიღი 

1 თურქეთის რესპუბლიკა 

ხელშეკრულება საქართველოს რესპუბლიკის 

მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის 

მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო 

მიმოსვლის შესახებ 

1992 

2 თურქმენეთი 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის 

მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის 

საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ 

1993   



3 
აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკა 

ხელშეკრულება  საქართველოს რესპუბლიკის 

მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 

მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო 

მიმოსვლის შესახებ 

1993   

4 უკრაინა 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის 

მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის 

საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ 

1993   

5 
ირანის ისლამური 

რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის 

მთავრობასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის 

მთავრობას შორის მგზავრთა და ტვირთების 

საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების 

შესახებ 

1993   

6 
გერმანიის ფედერაციული 

რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის 

მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული 

რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო 

საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ 

1993   

7 რუსეთის ფედერაცია 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის 

მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას 

შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის 

შესახებ 

1994   

8 უზბეკეთის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის 

მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის 

მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო 

მიმოსვლის შესახებ 

1995 

9 ბულგარეთის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის 

მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის 

მთავრობას შორის მგზავრთა და ტვირთების 

საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების 

შესახებ 

1995 

10 ლიტვის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ლიტვის 

რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო 

საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ 

1996   

11 რუმინეთი 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

რუმინეთის მთავრობას შორის საერთაშორისო 

საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ 

1996    

12 საბერძნეთის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ 

1997 

13 
აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

სამგზავრო საავტომობილო მიმოსვლის 

განვითარების შესახებ 

1997 



14 ყირგიზეთის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

ყირგიზეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ 

1997 

15 იტალიის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და იტალიის 

რესპუბლიკის მთავრობას შორის მგზავრთა და 

ტვირთის საერთაშორისო ტრანსპორტირების 

ერთობლივად მოწესრიგების შესახებ 

1997 

16 
ჩრდილოეთ ირლანდიის 

გაერთიანებული სამეფო 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და დიდი 

ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის 

გაერთიანებული სამეფოს მთავრობას შორის 

საერთაშორისო საგზაო გადაზიდვების შესახებ 

1997 

17 შვეიცარიის კონფედერაცია 

 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

შვეიცარიის ფედერალურ საბჭოს შორის 

საერთაშორისო სამგზავრო და სატვირთო 

საავტომობილო გადაზიდვების შესახებ 

2001 

18 ლატვიის რესპუბლიკა 

საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის 

რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო 

საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ 

2000 

19 ბელგიის სამეფო 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ბელგიის 

სამეფოს მთავრობას შორის საგზაო გადაზიდვების 

შესახებ 

2002 

20 ნიდერლანდების სამეფო 

შეთანხმება საქართველოსა და ნიდერნალდების 

სამეფოს  შორის საერთაშორისო საგზაო 

გადაზიდვების შესახებ 

2002 

21 ბელარუსის რესპუბლიკა 

 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

ბელორუსიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ 

2002 

22 სომხეთის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ 

2006 

23 ყაზახეთის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის 

მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის 

მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო 

მიმოსვლის შესახებ 

2007   

24 მოლდოვას რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ 

2012 

25 
იორდანიის ჰაშიმიტური 

სამეფო 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს მთავრობას 

შორის მგზავრებისა და ტვირთის საერთაშორისო 

საგზაო ტრანსპორტირების შესახებ 

2012 



26 უნგრეთის რესპუბლიკა 

 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

უნგრეთის მთავრობას შორის სახმელეთო გზებით 

მგზავრებისა და ტვირთის საერთაშორისო 

ტრანსპორტირების შესახებ 

2013 

27 პოლონეთის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ 

2013 

28 ესტონეთის რესპუბლიკა 

საქართველოს მთავრობასა და ესტონეთის 

რესპუბლიკის მთავრობას შორის მგზავრებისა და 

ტვირთების საერთაშორისო საავტომობილო 

ტრანსპორტირების შესახებ 

2015 

29 სლოვენიის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

სლოვენიის რესპუბლიკის მთავრობას  შორის 

მგზავრებისა და ტვირთების საერთაშორისო 

საავტომობილო ტრანსპორტირების  შესახებ 

2015 

30 სლოვაკეთის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოსა და სლოვაკეთის 

რესპუბლიკას შორის მგზავრებისა და ტვირთების 

საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტირების 

შესახებ 

2015 

31 ბოსნია და ჰერცეგოვინა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ბოსნია 

და ჰერცეგოვინას მინისტრთა საბჭოს შორის 

საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ 

2016 

 

 

კონვენციები 

N კონვენციის დასახელება გაფორმების  

თარიღი 

1 
“საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების მწარმოებელი სატრანსპორტო 

საშუალებების ეკიპაჟების მუშაობის შესახებ” ევროპის შეთანხმება (AETR) ჟენევა 1 

ივლისი, 1970წ.  

2011 

2 

„თვლიანი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის და იმ მოწყობილობების და 

ნაწილების საგნებისათვის, რომლებიც შესაძლებელია დაყენდეს ან/და 

გამოყენებულ იქნეს თვლიან სატრანსპორტო საშუალებებზე, ერთგვაროვანი 

ტექნიკური მიწერილობების მიღების და ამ მიწერილობების საფუძველზე 

გაცემული ოფიციალური დამტკიცების ურთიერთაღიარების პირობების შესახებ“ 

შეთანხმება,  ჟენევა, 20 მარტი 1958 წ. 

2015 

 

3 
სახიფათო ტვირთების საერთაშორისო საგზაო გადაზიდვების შესახებ ევროპულ 

შეთანხმება (ADR), ჟენევა 30 სექტემბერი, 1957წ.  2016 

 

 

 



სამოქალაქო ავიაცია 

სამთავრობათაშორისო ორმხრივი ხელშეკრულებები 

N ქვეყანა შეთანხმება (დასახელება) 
გაფორმების 

თარიღი 

1 
გერმანიის ფედერაციული 

რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკასა და 

გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის 

საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლის შესახებ 

1993 

2 
აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის 

მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 

მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ 

1993 

3 ყაზახეთის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის 

მთავრობასა და ყაზახეთის რესპუბლიკის 

მთავრობას შორის საერთაშორისო საჰაერო 

მიმოსვლის შესახებ 

1993 

4 თურქმენეთი 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის 

მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის 

საჰაერო მიმოსვლის შესახებ 

1993 

5 

ირანის ისლამური 

რესპუბლიკა 

შეთანხმება საჰაერო ტრანსპორტის დარგში ირანის 

ისლამურ რესპუბლიკასა და საქართველოს 

რესპუბლიკის მთავრობას და შორის 

1993 

6 რუსეთის ფედერაცია 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის 

მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას 

შორის საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლის შესახებ 

1993 

7 ირლანდია 

ხელშეკრულება საქართველოს რესპუბლიკის 

მთავრობასა და ირლანდიის მთავრობას შორის 

საჰაერო ტრანსპორტის სფეროში  

1995 

8 ნიდერლანდების სამეფო 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკასა და 

ნიდერლანდების სამეფოს შორის მათ შესაბამის 

ტერიტორიებსა და მის მიღმა საჰაერო მიმოსვლის 

შესახებ 

1995 

9 რუმინეთი 

შეთანხმება საქართვლოს მთავრობასა და 

რუმინეთის მთავრობას შორის საჰაერო 

მომსახურების შესახებ 

1996 

10 ლიტვის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ლიტვის 

რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო 

მიმოსვლის შესახებ 

1996 

11 უზბეკეთის რესპუბლიკა 

შეთანხმება    საქართველოს მთავრობასა და 

უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

საჰაერო მიმოსვლისა და საჰაერო ტრანსპორტის 

სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 

1996        



12 მოლდოვას რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

საჰაერო მიმოსვლის შესახებ 

1997 

13 კვიპროსის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

კვიპროსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

საჰაერო მიმოსვლის შესახებ 

1997 

14 საბერძნეთის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

საჰაერო ტრანსპორტის დარგში 

1997 

15 
ავსტრიის ფედერალურ 

მთავრობა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ავსტრიის 

ფედერალურ მთავრობას შორის საჰაერო 

ტრანსპორტის დარგში 

1997 

16 ყირგიზეთის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

ყირგიზეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

საჰაერო მიმოსვლის შესახებ 

1997    

17 

ეგვიპტის არაბთა 

რესპუბლიკა 

„საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა 

და ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის მთავრობას 

შორის საჰაერო ტრანსპორტის დარგში 

1999 

18 თურქეთის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის 

მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის 

მთავრობას შორის საჰაერო ტრანსპორტის დარგში 

2005                                                                                    

19 ლატვიის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის 

რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო 

მიმოსვლის შესახებ 

2005 

20 
ამერიკის შეერთებული 

შტატები 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის 

შეერთებული შტატების მთავრობას შორის საჰაერო 

ტრანსპორტის შესახებ  

2007 

21 შვეიცარიის კონფედერაცია 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

შვეიცარიის ფედერალურ საბჭოს შორის 

რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის შესახებ 

2008 

22 სომხეთის რესპუბლიკა 
შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო 

მიმოსვლის შესახებ 

2008     

23 ჩეხეთის რესპუბლიკა 
შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩეხეთის 

რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო 

მიმოსვლის შესახე 

2010 

24 

დიდი ბრიტანეთისა და 

ჩრდილოეთ ირლანდიის 

გაერთიანებული სამეფო 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და დიდი 

ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის 

გაერთიანებული სამეფოს მთავრობას შორის 

საჰაერო მომსახურების შესახებ 

2010 

25 
ევროგაერთიანება და მისი 

წევრი სახელმწიფოები 
შეთანხმება ევროგაერთიანებასა და მის წევრ 

სახელმწიფოებს და საქართველოს შორის ერთიანი 
2010 



საჰაერო სივრცის შესახებ 

26 პოლონეთის რესპუბლიკა 
შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

სამოქალაქო საჰაერო მიმოსვლის შესახებ 

2010 

27 უკრაინა 
შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის 

მინისტრთა კაბინეტს შორის საჰაერო მიმოსვლის 

შესახებ 

2010       

28 ბულგარეთის რესპუბლიკა 
შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

საჰაერო ტრანსპორტის სფეროში 

2011 

29 კატარის სახელმწიფო 
შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და კატარის 

სახელმწიფოს მთავრობას შორის საჰაერო 

მიმოსვლის შესახებ 

2011 

30 
იორდანიის ჰაშიმიტური 

სამეფო 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს მთავრობას 

შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ 

2011 

31 
ჩინეთის სახალხო 

რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის 

სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

სამოქალაქო საჰაერო ტრანსპორტის შესახებ 

 

2011 

32 ქუვეითის სახელმწიფო 
შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

ქუვეითის სახელმწიფოს მთავრობას შორის საჰაერო 

მიმოსვლის შესახებ 

2012 

33 ისრაელის სახელმწიფო 
შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის საჰაერო 

მიმოსვლის შესახებ 

2012 

34 
არაბთა გაერთიანებული 

საემიროები 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და არაბთა 

გაერთიანებული საამიროების მთავრობას შორის 

თავიანთ სახელმწიფო ტერიტორიებს შორის და 

მათი ტერიტორიების ფარგლების გარეთ საჰაერო 

მიმოსვლის შესახებ 

2012 

35 ბაჰრეინის სამეფო 
შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

ბაჰრეინის სამეფოს მთავრობას შორის საჰაერო 

მიმოსვლის შესახებ 

2016 

36 ბელარუსის რესპუბლიკა 
შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

ბელარუსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

საჰაერო მიმოსვლის შესახებ 

2017 

 

 

 

http://www.mfa.gov.ge/MainNav/EmbassiesRepresentations/GeorgianMissionsAbroad/kuwait.aspx
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კონვენციები 

N კონვენციის დასახელება 
გაფორმების 

თარიღი 

1 1944 წლის ჩიკაგოს კონვენცია საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის შესახებ 1993 

2 
1963 წლის ტოკიოს კონვენცია საჰაერო ხომალდზე ჩადენილ დანაშაულებათა და 

ზოგიერთ სხვა მოქმედებათა შესახებ 
1993 

3 
1970 წლის ჰააგის კონვენცია საჰაერო ხომალდის გატაცების წინააღმდეგ ბრძოლის 

შესახებ 
1993 

4 
1971 წლის მონრეალის კონვენცია სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების 

წინააღმდეგ მიმართულ უკანონო აქტებთან ბრძოლის შესახებ 
1993 

5 
„კონოსამენტის შესახებ ზოგიერთი წესების უნიფიკაციის თაობაზე“ კონვენციაში 

ცვლილების 1968 წლის 13 თებერვლის ოქმი  
1995 

6 1983 წლის სტრასბურგის კონვენცია მსჯავრდებული პირების გადაცემის შესახებ 1997 

7 

საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის მომსახურე აეროპორტებში ძალადობის 

უკანონო აქტებთან ბრძოლის თაობაზე 1988 წლის ოქმი, რომელიც ემატება 1971 

წლის 23 სექტემბერს, მონრეალში მიღებულ კონვენციას სამოქალაქო ავიაციის 

უშიშროების წინააღმდეგ მიმართული უკანონო აქტების შესახებ 

1998 

8 
1991 წლის მონრეალის კონვენცია პლასტიკური ფეთქებადი ნივთიერებების 

გამოვლენის მიზნით მათი ნიშანდების შესახებ 
2000 

9 

საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის შესახებ კონვენციის ცვლილება (მუხლი 83 

BIS) 1980 წლის 6 ოქტომბრის ოქმის სახით  (2010 წელში მიღებულია 

გადაწყვეტილება გამოყენების შეწყვეტის თაობაზე) 

2002 

10 
1999 წლის მონრეალის კონვენცია საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვების 

ზოგიერთი წესის უნიფიკაციის შესახებ 
2010 

11 

1960 წლის 13 დეკემბრის „ევროკონტროლის“ საერთაშორისო კონვენცია „საჰაერო 

ნავიგაციის უსაფრთხოების საკითხებზე“ (შესწორებული 1970 წლის 6 ივლისის 

დამატებითი ოქმით, 1978 წლის 21 ნოემბრის ოქმითა და 1981 წლის 12 თებერვლის 

ცვლილებების ოქმით), 1981 წლის 12 ტებერვლის მრავალმხრივი შეთანხმება 

„მარშრუტზე მოძრაობის საფასურის შესახებ“, „1960 წლის 13 დეკემბრის 

„ევროკონტროლის“ საჰაერო ნავიგაციის უსაფრთხოების თანამშრომლობის 

საკითხებზე საერთაშორისო კონვენციის შესაბამისობაში მოსაყვანად შეტანილი 

ცვლილებების ოქმი“ (1997 წლის 27 ივნისი) და „1960 წლის 13 დეკემბერს 

გაფორმებულ სხვადასხვაგვარად შესწორებულ და 1997 წლის 27 ივნისის ოქმით 

კონსოლიდირებულ საჰაერო ნავიგაციის უსაფრთხოების თანამშრომლობის 

2013 



საკითხებზე „ევროკონტროლის“ საერთაშორისო კონვენციაში ევროგაერთიანების 

შესვლის ოქმი“ (2002 წლის 8 ოქტომბერი) 

 

 

სარკინიგზო ტრანსპორტი 

სამთავრობათაშორისო ორმხრივი ხელშეკრულებები 

N ქვეყანა შეთანხმება (დასახელება) 
გაფორმების 

თარიღი 

1 უკრაინა 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა 

და უკრაინის მთავრობას შორის რკინიგზის 

ტრანსპორტის მოქმედების შესახებ 

 

1993 

2 თურქმენეთი 

შეთახმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა 

და თურქმენეთის მთავრობას შორის რკინიგზის 

ტრანსპორტის საქმიანობის კოორდინაციის შესახებ. 

ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს. 

1993 

3 ყაზახეთის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა 

და ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

რკინიგზის ტრანსპორტის საქმიანობის 

კოორდინაციის შესახებ 

1993 

4 რუსეთის ფედერაცია 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა 

და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის 

რკინიგზის ტრანსპორტის საქმიანობის 

კოორდინაციის შესახებ 

 

1995 

5 უზბეკეთის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა 

და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

რკინიგზის ტრანსპორტის სფეროში 

თანამშრომლობის შესახებ 

 

1995 

6 მოლდოვას რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკასა და 

მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

სარკინიგზო ტრანსპორტის სფეროში 

თანამშრომლობის შესახებ 

1997 

7 ყირგიზეთის რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

ყირგიზეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

სარკინიგზო ტრანსპორტის სფეროში 

თანამშრომლობის შესახებ 

1997 

8 
აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოსა და აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკის მთავრობებს შორის „ბაქო–თბილისი–

ყარსის“ ახალი სარკინიგზო ხაზის პროექტის 

რეალიზაციის ფარგლებში მარაბდა–თურქეთის 

2007 



რესპუბლიკის საზღვრამდე (კარწახი) სარკინიგზო 

მონაკვეთის ფინანსირების, პროექტირების, 

მშენებლობის, რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციისა და 

ექსპლუატაციის პირობებისა და პრინციპების 

შესახებ 

9 თურქეთის რესპუბლიკა 

საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის 

რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოში 

„ბაქო-თბილისი-ყარსის“ ახალი სარკინიგზო ხაზის 

„ახალქალაქი-ყარსის“ მონაკვეთზე დაგეგმილი 

სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობის ხელშეწყობის 

შესახებ 

2012 

10 
აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკა 

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

სარკინიგზო ტრანსპორტის საქმიანობის 

კოორდინაციის შესახებ 

2014 

11 თურქეთის რესპუბლიკა 

ჩარჩო შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და 

თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

სარკინიგზო სატვირთო გადაზიდვების და 

სამგზავრო გადაყვანების შესახებ 

2016 

 

 

საერთაშორისო მრავალმხრივი ხელშეკრულებები 

N პარტნიორი ქვეყანა შეთანხმება (დასახელება) 
გაფორმების 

თარიღი 

1 
СМГС-ის მონაწილე 

მხარეები 

შეთანხმება საერთაშორისო სარკინიგზო სატვირთო 

მიმოსვლის შესახებ (СМГС) 
1951 

2 

აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკა, 

თურქმენეთი, უზბეკეთის 

რესპუბლიკა 

ხელშეკრულება აზერბაიჯანის რესპუბლიკას, 

თურქმენეთს, საქართველოსა და უზბეკეთის 

რესპუბლიკას შორის რკინიგზის ტრანსპორტის 

საქმიანობის კოორდინაციის შესახებ 

1996 

3 
ბულგარეთის 

რესპუბლიკა, უკრაინა 

შეთანხმება ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას, 

საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და 

უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს შორის ვარნის 

(ბულგარეთის რესპუბლიკა), ფოთი\ბათუმის 

(საქართველო) და ილიჩევსკის (უკრაინა) 

ნავსადგურებს შორის სარკინიგზო-საბორნე 

გადასასვლელის ერთობლივი ექსპლუატაციის 

შესახებ 

1999 

4 
აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკა, თურქეთის 

რესპუბლიკა 

შეთანხმება ბაქო–თბილისი–ყარსის ახალი 

სარკინიგზო ხაზის შესახებ 
2007 

5 გაერთიანებული ერები 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია 

სამთავრობათშორისო შეთანხმება ტრანსაზიური 

რკინიგზის ქსელის შესახებ 

2009 

 



კონვენციები 

N კონვენციის დასახელება 
გაფორმების 

თარიღი 

1 

საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვის სამთავრობათაშორისო ორგანიზაცია 

(ოტიფი)1999 წლის 3 ივნისის ოქმი საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვის 

შესახებ 1980 წლის 9 მაისის კონვენციაში (კოტიფი) ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

(1999 წლის ოქმი) 

2011 

 

 

 

სატრანსპორტო დერეფანი  

N ქვეყანა შეთანხმება (დასახელება) 
გაფორმების 

თარიღი 

1 
TRACECA-ს წევრი 

ქვეყნები 

TRACECA-ს დერეფანში მულტიმოდალური 

გადაზიდვის განვითარების შესახებ“ 2009 

2 
TRACECA-ს წევრი 

ქვეყნები 

„ევროპა-კავკასია-აზიის დერეფნის განვითარების 

საერთაშორისო ტრანსპორტის შესახებ ძირითადი 

მრავალმხრივი შეთანხმება  

1998 

 


