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menejmenti

  

redaqciis misamarTi:
Tbilisi, Zmebi kakabaZeebis q. #22. 
 tel: 2-10-26-28; 2-98-71-25. 
 tel./faqsi: 2-98-39-30; 5(99) 79-00-34. 
 veb gverdi:  www.b-k.ge
 e-mail:  inovacia@caucasus.net

ekonomikur mecnierebaTa doqtorebi, profesorebi:

iaSa mes xia, no dar Wi Ta na va, 

el gu ja meq va biS vi li, nodar xaduri, paata koRuaSvili,  

la ma ra qo qi a u ri, an zor ab ra la va, 

nato kakaSvili, nana Sonia, daviT jalaRonia, 

Temur xomeriki, kote abulaZe, nikoloz CixlaZe, 

Tamaz aqubardia, larisa TakalanZe, giorgi WilaZe,

giorgi RavTaZe, lavrenti CiburdaniZe, merab vaniSvili. 

daviT WiotaSvili

saqarTvelos mecnierebaTa akademiis wevr-korespodenti 

avTandil silagaZe.

samarTlisa da politikis mecnierebaTa doqtori

jemal gaxokiZe.

iuridiul mecnierebaTa doqtori, profesori

guram naWyebia, 

pedagogikis mecnierebaTa doqtori, profesori

mamuka TavxeliZe.

bernard zigleri (berlinis universitetis profesori), 

iohan fiSeri (bonis universitetis profesori), 

adik geboiani (erevnis sax. universitetis profesori), 

ali alerzevi (baqos sax. universitetis profesori).

Jurnali xelmZRvanelobs Tavisu-
fali presis principebiT. redaqciis 
azri SesaZloa yovelTvis ar emTxve-
odes avtorisas. Semosuli statieb-
is Sinaarsze da monacemTa sizusteze 
pasuxismgebelia avtori.

sabanko rekvizitebi:
saqarTvelos bankis centraluri filiali; 
 a/a:  #GE43BG0000000878404100 ; 
 kodi:  B A G A G E 2 2 . 
registrirebulia sasamarTloSi; 
registraciis #06/4-1521a

 

     

za ur naWye bia

iuri pa pas qua, ekonomikis akademiuri doqtori

gamomcemeli:

sagamomcemlo saxli `inovacia~

gamomcemeli:

sagamomcemlo saxli `inovacia~

fasi 10 lari

konsultantebi:konsultantebi:
Tamaz iaSvili, suliko futkaraZe, anzor mesxiSvili, 

daviT ZamukaSvili, irine Rlonti

samecniero, 

analitikur-praqtikuli Jurnali

ivlisi 2012

referirebadia 2008 wlidan

www.B-k.GE

eka jimSelaZe

mTavari redaqtori:

samecniero redaqtori:

samecniero sabWo:

redaqtori:

PR da marketingis samsaxuri

maka araxamia, 

mzia naWyebia 
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kiTxva: situacia aseTia:

organizaciam konsignaci-

iT Seisyida cocxali saqoneli 

saqarTveloSi, Semdgom moxda 

maTi realizacia azerbai-

janSi.

magaliTisTvis, realizaci-

is Sedegad 50 000 lari Semovi-

da salaroSi.

aRniSnuli Tanxa (naRdi 

fuli) Semoitana erTma pirma, 

romlis deklarireba ar moxda 

sabaJoze.

Semosuli Tanxa im dResve 

daurigdaT pirebs, visga-

nac Sesyidva moxda cocxali 

saqonlis.

kiTxva mdgomareobs Sem-

degSi:

am momentisTvis ra ris-

ki SeiZleba hqondes orga-

nizacias, romelmac ar moax-

dena Tanxis deklarireba?

aris Tu ara raime adminis-

traciuli jarima aRniSnul 

faqtTan dakavSirebiT, an sxva 

raime saxis jarima?

CemTvis cnobilia, rom Tu 

sabaJom deklarirebis gareSe 

moaxdina 30 000 larze zemoT 

arsebuli Tanxis sabaJozeve 

amoReba, maSin eqvemdebareba 

konfiskacias.

am wuTisTvis mainteresebs 

zemoT xsenebul magaliTze 

ra riski SeiZleba hqondes 

organizacias “posfaqtum” 

Tu arsebobs aseTi SemTxvevis 

kiTxvebi  komentariT

dasjis meqanizmi gamyarebuli 

kanonmdeblobT?

pasuxi: „ukanono Semosav-

lis legalizaciis aRkveTis 

xelSewyobis Sesaxeb“ saqarT-

velos kanonis moTxovnebi-

dan gamomdinare, saqarTvelos 

finansTa ministris 2011 wlis 

8 Tebervlis #1 brZanebiT 

damtkicebul iqna „debuleba 

Semosavlis samsaxuris mier 

informaciis miRebis, sistem-

atizaciis, damuSavebisa da saqa-

rTvelos finansuri monitor-

ingis samsaxurisaTvis gadace-

mis wesis Sesaxeb“, romlis me-3 

muxlis 1-li nawilis Tanaxmad 

Semosavlebis samsaxuris moni-

torings eqvemdebareba naRdi 

fulis da ucxouri valutis, 

Cekebis da sxva fasiani qaRal-

debis saqarTveloSi Semotana 

da gatana, Tu jamuri nominal-

uri Rirebuleba aRemateba 30 

000 lars, an mis eqvivalents 

sxva valutaSi“. saqarTvelos 

finansTa ministris 2010 wlis 

31 dekembris #993 brZanebiT 

damtkicebuli „saqarTvelos 

ekonomikur teritoriaze 

saqonlis gadaadgilebisa da 

gaformebis Sesaxeb“ instruq-

ciis 38-e muxlSi moyvanilia 

fizikuri piris deklaracia, 

romlis me-2 gverdze fiqsird-

eba Semosavlebis samsaxuris 

gafrTxileba, rom 30 000 larze 

(an misi eqvivalenti) meti naRdi 

fuliT da/an fasiani qaRal-

debiT sazRvris gadakveTisas 

aucilebeli deklarirebis 

valdebulebaze, winaaRmdeg 

SemTxvevaSi kanonmdeblobiT 

gaTvaliswinebuli pasuxismge-

blobis dadgomis Sesaxeb.

gansaxilvel SemTxvevaSi 

valdebuli piris pasuxismge-

bloba ganisazRvreba saqa-

rTvelos sagadasaxado kod-

eqsis 289-e muxlis me-12 / me-13 

nawilebiT, kerZod:

„12. saqarTvelos sabaJo saz-

Rvarze 30 000 laridan (an sxva 

valutaSi misi ekvivalentidan) 

50 000 laramde odenobis naRdi 

fulisa da fasiani qaRaldebis 

gadatana an gadmotana sabaJo 

kontrolis gverdis avliT an 

misgan malulad - wvevs valde-

buli piris dajarimebas 1 000 

laris odenobiT, an am saqonlis 

CamorTmevas.

13. saqarTvelos sabaJo saz-

Rvarze 50 000 larze (an sxva 

valutaSi mis ekvivalentze) 

meti odenobis naRdi fulisa 

da fasiani qaRaldebis gadatana 

an gadmotana sabaJo kontro-

lis gverdis avliT an misgan 

malulad -  iwvevs valdebuli 

piris dajarimebas 3 000 laris 

odenobiT, an am saqonlis Cam-

redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxi momza-
debulia auditorTa, buRalterTa da finansur 
menejerTa federaciis wevri kompaniis Sps  ,,audi-
ti da finansuri konsaltingis~eqspertebis mier
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orTmevas“.

am muxlis garSemo gvaqvs 

Semdegi mosazrebebi:

1. valdebul pirad SesaZloa 

miCneul iqnas: 

- fizikuri piri, Tu is Tavisi 

saxeliT gadaadgilebs Tanxas, 

radgan deklarirebis aucile-

bloba ekisreba mas;

an

- iuridiuli piri, Tu fizi-

kuri piri moqmedebda am iuridi-

uli piris interesebidan gamom-

dinare. 

gaSvebis Semdgomi Semowmebis 

wesi regulirdeba sagadasaxado 

kodeqsis 266-e muxliT:

„1. saqonlis gaSvebis Sem-

dgomi Semowmeba gamoiyeneba 

deklarantis an/da sxva valde-

buli piris mimarT.

3. am muxlis miznebisaTvis 

sxva valdebuli piri aris saqa-

rTvelos sagadasaxado or-

ganoSi deklarirebuli saqon-

lis Semotanis an/da gatanis 

operaciebTan dakavSirebuli 

nebismieri piri (importioris an 

eqsportioris warmomadgeneli, 

gadamzidveli, sabaJo sawyobis 

saqmianobis nebarTvis mflo-

beli da sxva piri), romelic 

pirdapir an arapirdapiraa daka-

vSirebuli saqonlis Semotanis 

an/da gatanis operaciebTan 

(maT Soris, saqonlis trans-

portirebasTan, gadatvirTv-

asTan, SenaxvasTan, sasaqonlo 

operaciis gansazRvrasTan, 

sagadasaxado valdebulebis 

odenobis gansazRvrasTan, 

gansazRvruli sasaqonlo op-

eraciis dasrulebasTan da 

sagadasaxado valdebulebis 

SesrulebasTan) - gadasaxadis 

gadamxdeli“.

- gaSvebis Semdgomi Semow-

mebis Sedegebi fiqsirdeba saga-

dasaxado aqtiT (sagadasaxado 

kodeqsis 227-e muxli).

2. muxlSi gamoyenebuli ter-

mini - „am saqonlis“ - SesaZloa 

ganxilul iqnas fulis (fasiani 

qaRaldebis) mimarTac, radgan 

sagadasaxado kodeqsis me-13 

muxlis Sesabamisad

„1. saqoneli aris material-

uri an aramaterialuri qoneba, 

maT Soris, eleqtro- da Tboen-

ergia, gazi da wyali.

2. damatebuli Rirebulebis 

gadasaxadis miznebisaTvis saq-

onels ar miekuTvneba fuli“.

anu, fuli saqonlad ar iTv-

leba mxolod dRg-is miznebisT-

vis, Cven ki ganvixilavT sabaJo 

valdebulebebs.

3. sagadasaxado organoebis 

mier sagadasaxado Semowmebis 

vada ganisazRvreba faqtis dad-

gomis wlis dasasrulidan 6 

wliT, rameTu saqarTvelos 

sagadasaxado kodeqsis me-4 

muxlis Sesabamisad:

„1. gadasaxadis gadamxdel-

isTvis sagadasaxado moTxovni-

sa da sagadasaxado organosT-

vis gadasaxadis gadamxdelis 

moTxovnis wardgenis, agreTve 

gadasaxadis Tanxis damatebiT 

daricxvisa da sagadasaxado 

sanqciis (garda sauravisa) da-

kisrebis xandazmulobis vadaa 6 

weli, Tu am kodeqsiT sxva ram ar 

aris gaTvaliswinebuli. (exeba 

sxva SemTxvevebs)

2. am muxlis pirveli nawiliT 

gaTvaliswinebuli vada aiTv-

leba Sesabamisi valdebulebis 

warmoSobis/sagadasaxado 

samarTaldarRvevis Cadenis 

kalendaruli wlis dasrule-

bidan“.

Tu SevajamebT Cvens mier 

ganxiluli normatiuli aqtebis 

moTxovnebs, miviRebT Semdegs:

1. 30 000 larze meti TanxiT 

fizikuri piri sazRvris gada-

kveTisas eqvemdebareba deklar-

irebas;

2. zemoaRniSnulis darRveva 

gamoiwvevs fizikuri piris an 

misi marwmunebeli iuridiuli 

piris sanqcirebas;

3.  zemoaRniSnuli darRvevis 

gadamowmebis xandazmuloba 

aris am faqtis moxdenis wlis 

dasrulebidan Semdgomi 6 weli;

4. sanqciis odenoba SesaZloa 

iyos:

30 000 laridan 50 000 

laramde - 1 000 lari an Tanxis 

CamorTmeva;

   50 000 laridan zeviT - 3 000 

lari an Tanxis CamorTmeva;

(sanqciis odenoba ganisaz-

Rvreba administraciuli saqmis 

warmoebis procesSi, Semsav-

lebis samsaxuris mier)

5. Tu sanqcia konkretul 

faqtze ukve gamoyenebulia da 

es dokumenturad dasturdeba 

–  saqmis Semdgomi  warmoebis 

ganaxleba SesaZlebelia mx-

olod gadasaxadis gadamxdelis 

moTxovnis safuZvelze - kanon-

sawinaaRmdegod gadaxdevineb-

uli Tanxis ukan dabrunebis 

moTxovniT.

kiTxva:

 Sps ,,balansze~ arsebuli 

teqnika - dguSi (pompa) aR-

ricxvidan movxseniT eqspor-

tis reJimSi gayidvis mizniT, 

Sps ,,balansi~-s direqtoris 
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saxelze.

amJamad myidveli iranis 

islamuri respublikis moqa-

laqe, imyofeba saqarTveloSi. 

gvinda gavasxvisoT aRniSnuli 

teqnika eqsportis reJimiT 

(tranziti TurqeTis gavliT).

gTxovT gangvimartoT:

mogviwevs Tu ara dRg-s 

gadaxda.

ra dokumentebi unda 

warmoadginos direqtorma 

buRalteriaSi?

  pasuxi:  kiTxvis preambu-

lis Tanaxmad: Sps „balansze“ 

arsebuli teqnika - dguSi (pompa) 

aRricxvidan movxseniT eqspor-

tis reJimSi gayidvis mizniT, 

Sps „balansi“-s direqtoris 

saxelze“:

 1. Tu es fraza niSnavs, rom 

moxda dguSis direqtorisTvis 

miwodeba (aRricxvidan mox-

sna direqtoris saxelze) maSin 

es operacia dasrulebulia, 

ganxorcielda sagadasaxado 

kodeqsis me-16 muxlis 1-li 

nawiliT gansazRruli „saqon-

lis miwodeba“ (saqonelze sa-

kuTrebis uflebis meore pirze 

gadasvla) da unda daibegros 

saqarTvelos teritoriaze am 

operaciisTvis dadgenili re-

JimiT, maT Soris sagadasaxado 

kodeqsis 161-e muxlis 1-li 

nawilis „a“ punqtis Tanaxmad  

daibegreba dRg-iT, xolo eqs-

portis reJimSi moqceva unda 

awarmoos axalma mesakuTrem - 

„direqtorma“.

 2. Tu fraza gulisxmobs: 

dguSi amoRebulia jgufidan 

da moxda (moxdeba) misi miwodeba 

iranis islamuri respublikis 

moqalaqisTvis saqarTvelos 

teritoriaze, maSin miuxeda-

vad myidvelis rezidentobisa, 

pompis miwodeba ganxorcield-

eba saqarTvelos teritoriaze, 

eqsportis reJimSi mouqcevlad 

(amis Sesaxeb qvemoT), rac saga-

dasaxado kodeqsis igive me-16 

muxlis 1-li nawilis da 161-e 

muxlis 1-li nawilis „a“ punqtis 

Tanaxmad dasabegria dRg-iT.

 3.  magram, Tu adgili aqvs 

operacias: dguSi amoRebul 

iqna jgufidan da direqtors 

daevala misi eqsportis sabaJo 

reJimSi moqcevis proceduris 

organizeba, maSin sagadasaxa-

do kodeqsis 168-e muxlis me-4 

nawilis „a“ qvepunqtis safuZ-

velze, miwodeba CaTvlis ufle-

biT ganTavisuflebuli iqneba 

dRg-isagan, xolo operaciis 

am konteqstSi gansaxilvelad  

daculi unda iyos Semdegi pi-

robebi:

 radgan  sagadasaxado kod-

eqsis 229-e muxlis 1-li nawilSi 

(„eqsportis sasaqonlo opera-

cia saSualebas iZleva, saqarT-

velos saqoneli gatanil iqnes 

saqarTvelos sabaJo terito-

riis gareT“) aRweril ganz-

raxvas aqvs saqme, amitom gaT-

valiswinebul unda iqnes, rom 

sagadasaxado kodeqsis 215-e 

muxlis me-10 nawilis Sesabam-

isad  saqonlis sabaJo teri-

toraize „saqonlis wardgenisa 

da gaformebis valdebuleba 

ekisreba deklarants an/da 

saqonlis mflobels“. saga-

dasaxado kodeqsis 207-e muxlis 

„g“ punqtiT ganmartebulia 

„deklaranti - piri, romelic 

saqonlis deklarirebas ax-

orcielebs Tavisi saxeliT an 

romlis saxeliTac xorciel-

deba deklarireba am kariT 

dadgenili wesiT“, xolo „m“ 

punqtiT „saqonlis mflobeli 

- piri, romelic saqarTvelos 

sabaJo sazRvris gadakveTas-

Tan dakavSirebul operacieb-

Si aris saqonlis mesakuTre, 

an romelsac aqvs saqonlis 

gankargvis msgavsi ufleba, an 

romlis fizikuri kontrolis 

qveSac aris saqoneli“.

anu eqsportis sabaJo re-

JimSi saqonlis (dguSis) moqce-

vis valdebuleba ekisreba Sps 

„balanss“ (warmodgenils misi 

direqtoris saxiT), romel-

mac unda moaxdinos saqonlis 

deklarireba („qmedeba, rom-

liTac piri acxadebs saqonlis 

mimarT sasaqonlo operaciis 

gamoyenebis ganzraxvas“ , saga-

dasaxado kodeqsi, 207-e muxlis 
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„J“ punqti) da Seavsos sabaJo 

deklaracia  („dokumenti, rom-

liTac piri acxadebs saqonlis 

mimarT sasaqonlo operaciis 

gamoyenebis ganzraxvas“, saga-

dasaxado kodeqsi, 207-e muxlis 

„k“ punqti).

sagadasaxado kodeqsis 218-e 

muxlis me-2 nawilis Tanaxmad, 

„registraciis dRidan sabaJo 

deklaracia aris iuridiuli 

mniSvnelobis mqone faqtebis 

damadasturebeli dokumen-

ti“, xolo 222-e muxlis 1-li 

nawilis pirobis safuZvelze 

„sasaqonlo operaciis ganxor-

cielebisas sagadasaxado val-

debulebis warmoSobis drod 

iTvleba sabaJo deklaraciis 

registraciis dRe“.

anu, Sps „balansi“ valde-

bulia ganacxados dguSis eqs-

portis reJimSi moqcevis Ses-

axeb, Semosavlebis samsaxuris 

sabaJo organoebs warudgi-

nos saqoneli, Seavsos sabaJo 

deklaracia da miiRos das-

turi saqonlis gaSvebis Sesaxeb 

(„saqonlis gaSveba - deklaran-

tisTvis saqonlis gankargvis 

an/da saqonliT sargeblobis 

uflebis miniWeba saqonlis 

mimarT gamoyenebuli sasaqon-

lo operaciis pirobebis Se-

sabamisad“, sagadasaxado kod-

eqsi, muxli 207-e muxlis „o“ 

punqti), ris Semdeg CaiTvleba 

rom ganxorcielda eqsporti 

da gamoyenebul iqneba saga-

dasaxado kodeqsis 168 muxlis 

me-4 nawilis „a“ qvepunqtiT 

moniWebuli SeRavaTi: CaTvlis 

uflebiT dRg-isagan ganTavi-

sufleba.

 Sesabamisad, eqsportis op-

eraciis ganxorcielebis dros 

direqtorma buRalterias 

unda warudginos sabaJo pro-

cedurebis gavlis dros mesame 

pirTa mier Sedgenili yvela 

sabuTi, maT Soris  Sevsebuli 

sabaJo deklaracia (damRiT: 

„gaSveba nebadarTulia“).

 amasTan, saqarTvelos fi-

nansTa ministris 2010 wlis 

31 dekembris #993 brZanebiT 

damtkicebuli instruqciis 

24-e muxlis Sesabamisad, saqon-

lis eqsportis sabaJo reJimSi 

mosaqcevad aseve warsadgenia 

Semdegi dokumentacia:

1. piris mier sasaqonlo op-

eraciis gansazRvrisas, sasaqon-

lo deklaraciasTan erTad 

wardgenil unda iqnes:

a) saqonlis nasyidobis 

xelSekruleba an angariS-faq-

tura an sxva saangariSswore-

bo dokumenti an/da saqonlis 

daTvalierebis/eqspertizis 

dokumenti;

b) satransporto dokumenti:

b.a) saavtomobilo trans-

portiT gadazidvis dros - 

satransporto zednadebi an 

TIR-wignaki;

b.b) sazRvao transportiT 

gadazidvis dros - konosamenti;

b.g) sahaero transportiT 

gadazidvis dros - aviazeddeb-

uli;

b.d) sarkinigzo transpor-

tiT gadazidvis dros - sarki-

nigzo zednadebi.

2.  am punqtiT gaTval-

iswinebul SemTxvevebSi, am mux-

lis pirveli punqtiT gaTval-

iswinebul dokumentebTan er-

Tad, deklaracias Tan erTvis:

a) Tu deklarireba xorciel-

deba warmomadgenlis meSveobiT 

- warmomadgenlobis damadas-

turebeli dokumenti;

b) Tu deklarirebuli saqon-

lis satransporto saSualebis 

mimarT adgili hqonda saga-

dasaxado an administraciuli 

samarTaldarRvevis faqts - 

sagadasaxado samarTaldar-

Rvevis oqmi an administraciuli 

samarTaldarRvevis oqmi da 

Sesabamisi jarimis gadaxdis 

damadasturebeli dokumenti;

***

e) winmswrebi dokumenti (ar-

sebobis SemTxvevaSi) - deklara-

cia, mowmoba, ganacxadi“.

 rac Seexeba kiTxvaSi gamoy-

enebul termins „dguSi (pompa) aR-

ricxvidan movxseniT“ - saqonelze 

(dguSze) sakuTrebis uflebis 

gadasvla myidvelze unda dafiq-

sirdes saqonlis miwodebis mxare-
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Ta Soris SeTanxmebuli pirobis 

Sesrulebis Semdeg (inkotermsiT: 

FOB, CIF, FAS, DDU, DDP da a.S.), am 

momentamde saqoneli iTvleba 

Sps „balansis“ sakuTrebad (mag-

aliTad aRricxuli sabalanso 

muxliT „gzaSi myofi“).

 kiTxva: ararezidentma 

fizikurma pirma rom gvas-

esxos fuli, ramdeni unda 

iyos saprocento ganakveTi 

da gadaxdis momentSi, ra unda 

daukavdes misaRebi procen-

tidan? 

pasuxi:   1. saprocento ga-

nakveTi ararezidenti fizikuri 

pirisgan miRebul sesxze:

mxareTa SeTanxmebis safuZ-

velze sesxze sargeblis (pro-

centis) dadgenis odenobas 

saqarTvelos sagadasaxado 

kodeqsi ar zRudavs da iTval-

iswinebs dabegvris miznebisT-

vis sxvadasxva reJimis gamoy-

enebas:

a) Tu garigeba xdeba urT-

ierTdamoukidebel pirTa So-

ris, sesxis gamcemi mxaris re-

zidentobis qveyanaSi arsebuli 

Ria sabazro urTierTobis far-

glebSi, e.w. „gaSlili xelis“ 

wesiT, sargeblis procenti 

SeiZleba iyos nebismieri. saga-

dasaxado SezRudva dawesebu-

lia erToblivi Semosavlidan 

xarjis gamoqviTvis odenobaSi:

sagadasaxado kodeqsis 107-e 

muxlis 1-li nawili

„1. . . .  kreditisaTvis (ses-

xisaTvis) gadaxdili an/da ga-

dasaxdeli (daricxvis meTodis 

gamoyenebis mixedviT) procen-

tebi gamoiqviTeba ara umetes 

saqarTvelos finansTa minis-

tris mier dadgenili wliuri 

procentis farglebSi, Sesabam-

isi periodis proporciulad.

 saqarTvelos finansTa min-

istris 2011 wlis 28 ianvris 

brZaneba #34.

3. saqarTvelos sagadasaxado 

kodeqsis 107-e muxlis pirveli 

nawilis miznebisaTvis kredi-

tze (sesxze) gadaxdili an/da ga-

dasaxdeli (daricxvis meTodis 

gamoyenebis mixedviT) procen-

tebi erToblivi Semosavlidan 

gamoiqviTos:

b) sxva danarCen SemTxvevaSi 

ara umetes wliuri 24 procen-

tisa, Sesabamisi periodis pro-

porciulad“.

anu, garigeba SesaZloa 

daidos nebismieri odenobis 

sargeblis (procentis) gaT-

valiswinebiT, xolo erTo-

blivi Semosavlidan (e.w. xar-

jSi) gamoiqviTeba mxolod 24% 

(danarCeni e.w. „sakuTari moge-

bidan“). magram, Tu garigebis 

(xelSekrulebis) mxareebs war-

moadgenen sagadasaxado kod-

eqsis me-19 muxlSi aRwerili 

pirebi.

„2. gansakuTrebul urTier-

Tobebs miekuTvneba urTierTo-

bebi, romelTa drosac:

a) pirebi arian erTi sawarmos 

damfuZneblebi (monawileebi), 

Tu maTi jamuri wili aranakleb 

20 procentia;

b) erTi piri pirdapir an ara-

pirdapir monawileobs meore 

pir sawarmoSi, Tu aseTi monaw-

ileobis wili aranakleb 20 

procentia;

g) piri axorcielebs sawar-

mos kontrols; 

d) fizikuri piri Tanamde-

bobrivad eqvemdebareba sxva 

fizikur pirs;

e) erTi piri pirdapir an ara-

pirdapir akontrolebs meore 

pirs; 

v) pirebs pirdapir an arapir-

dapir akontrolebs mesame piri;

z) pirebi erTad, pirdapir 

an arapirdapir akontroleben 

mesame pirs;

T) pirebi naTesavebi arian;

i) pirebi amxanagobis wevrebi 

arian. 

3. saqarTvelos sagadasaxado 

kanonmdeblobis miznebisaTvis 

fizikuri piris naTesavebad 

iTvlebian:

a) naTesavebis pirveli Sto: 

meuRle, mSobeli, Svili, da, Zma;

b) naTesavebis meore Sto: 

pirveli Stos TiToeuli na-

Tesavis meuRle, mSobeli, Svi-

li, da, Zma, garda im fizikuri 

pirisa, romelic ukve miekuTvna 

pirvel Stos;

g) pirebi, romlebic xan-

grZlivi meurveobis Sedegad 

erTmaneTTan dakavSirebuli 

arian, rogorc mSoblebi da 

Svilebi“.

maSin, garigebis dros sarge-

blis (procentis) gansazRvri-

sas gaTvaliswinebul unda iqnes 

qvemore moyvanili normatiuli 

aqtebis moTxovnebi:

sagadasaxado kodeqsis me-18 

muxlis me-11 nawili:

„11. sagadasaxado organos 

ufleba aqvs, gadasaxadebiT 

dabegvris miznebisaTvis gamoi-

yenos sabazro fasi Semdeg Sem-

TxvevebSi:

 a) Tu garigeba ganxor-

cielda urTierTdamokidebul 

pirebs Soris, garda im SemTx-

vevisa, rodesac maTi urTierT-
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damokidebuleba gavlenas ar 

axdens aseTi garigebis Sedege-

bze“.

sagadasaxado kodeqsis 103-e 

muxlis me-2 nawili

2. piris mier sxva pirisagan 

qonebis an sargeblis miRebis 

SemTxvevaSi erTobliv Semo-

savalSi Sesatani qonebis an 

sargeblis Rirebuleba ganisaz-

Rvreba am kodeqsis 101-e muxlis 

me-2 nawiliT dadgenili wesiT

sagadasaxado kodeqsis 101-e 

muxlis me-2 nawilis „b“ punqti

b) damqiraveblis (anu piris) 

mier daqiravebulisaTvis (anu 

meore pirisaTvis) saqarTvelos 

finansTa ministris mier gansaz-

Rvrul saprocento ganakveTze 

dabali saprocento ganakveTiT 

sesxis gacemisas - saqarTvelos 

finansTa ministris mier gansaz-

Rvruli saprocento ganakve-

TiT gadasaxdeli procentis 

Sesabamisi Tanxa.

saqarTvelos finansTa min-

istris 2011 wlis 28 ianvris 

brZaneba #34

1. saqarTvelos sagadasaxa-

do kodeqsis 101-e muxlis me-2 

nawilis „b“ qvepunqtis miznebi-

saTvis wliuri saprocento 

ganakveTi damtkicdes 20 pro-

centis odenobiT.

anu, nominalurad, garigebis 

dadebisas upriania gamoyenebul 

iqnes sargeblis (procentis) 

20%-iani maCvenebeli, romlis 

gamoqviTva dasaSvebia srulad, 

xolo virtualuri sargebeli 

ar warmoiqmneba.

2. ararezidenti fizikuri 

piris sesxze daricxuli pro-

centis dabegvra gadaxdis 

momentSi saqarTvelos saga-

dasaxado kodeqsi adgens da-

begvris aucileblobas arare-

zidenti fizikuri pirisagan 

miRebul sesxze daricxuli 

procentis faqtobrivad gadax-

dis dros:

saqarTvelos sagadasaxado 

kodeqsis 137-e muxlis Sesabam-

isad,

1. ararezidentis mier saqarT-

veloSi arsebuli wyarodan miRe-

buli Semosavali, romelic ar 

miekuTvneba saqarTveloSi saga-

dasaxado aRricxvaze myof arare-

zidentis mudmiv dawesebulebas 

saqarTveloSi, ibegreba gadaxdis 

wyarosTan gamoqviTvebis gareSe, 

Semdegi ganakveTebiT: 

b) procentebi - am kodeqsis 

131-e muxlis mixedviT.

saqarTvelos sagadasaxado 

kodeqsis 131-e muxlis safuZ-

velze:

      1. ararezidentis mudmivi 

dawesebulebis an rezidentis 

mier an maTi saxeliT gadaxdili 

procentebi ibegreba gadaxdis 

wyarosTan gadasaxdeli Tanxis 

0-procentiani ganakveTiT.

xolo, 309-e muxlis

3. am muxlis 3’-3’’’ nawilebis 

(vrceldeba firmis partnio-

rebze: Tu warmoebs daricxuli 

procentis sawesdebo kapi-

talSi Setana) debulebebis 

gaTvaliswinebiT, am kodeqsis 

131-e muxlis pirveli nawiliT 

gansazRvruli ararezidentis 

mudmivi dawesebulebis an re-

zidentis mier an maTi saxeliT 

gadaxdili procentebi (maT 

Soris, amave kodeqsis 134-e 

muxlis pirveli nawilis “b” 

qvepunqtiT gaTvaliswinebul 

SemTxvevaSi), Tu Semosavlis 

wyaro saqarTveloSia, ibegreba 

gadaxdis wyarosTan gadasax-

deli Tanxis 5-procentiani ga-

nakveTiT 2011 wlis 1 ianvridan 

2014 wlis 1 ianvramde.

anu, dadgenilia, rom ara-

rezidenti fizikuri pirisgan 

miRebul sesxze gadaxdili 

sargebeli (procenti) saqa-

rTveloSi arsebuli wyaros 

(saqarTvelos rezidentis an 

ararezidentis mudmivi dawe-

sebulebis, mag.: filiali, war-

momadgenloba da a.S.) mier 2014 

wlis 1 ianvramde unda daibe-

gros 5%-iani saSemosavlo ga-

nakveTiT, rac gulisxmobs, rom 

gasacemi Tanxidan dakavebul 

da biujetSi gadaxdil unda 

iqnes 5%, xolo darCenili 95% 

ekuTvnis msesxebels.

amave dros, Tu arareziden-

ti fizikuri piri warmoadgens 

saqarTvelos monawileobiT 

dadebuli „ormagi dabegvris 

Tavidan acilebis Sesaxeb“ 

saerTaSoriso xelSekrulebis 

meore saxelmwifos rezidents 

da amis Sesaxeb gamsesxebeli 

warmoadgens  Sesabamisi or-

ganos mier gacemul cnobas, 

maSin  saqarTvelos finans-

Ta ministris #633 brZanebiT 

damtkicebuli wesis Tanax-

mad, saqarTvelos sawarmo gan-

Tavisufldeba saSemosavlo 

gadasaxadis (5%) dakavebis 

valdebulebisgan, amasTan  saa-

ngariSo wlis momdevno wlis 1 

aprilamde Semosavlebis sam-

saxurSi warsadgeni eqneba re-

zidentobis damadasturebeli 

cnobis notarialurad damt-

kicebuli Targmani da wesiT 

dadgenili e.w. forma 1. 
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siamovnebiT vasrulebT 
Jurnalis erTgul mkiTxvel-
Ta Txovnas da ganvmartavT, 
rom rogorc kanoniT, ise an-
derZiT memkvidres SeuZlia 
uari Tqvas samkvidros miRe-
baze sami Tvis ganmavlobaSi 
im dRidan, roca man Seityo an 
unda Seetyo Tavisi mowvevis 
Sesaxeb samkvidros misaRebad. 
sapatio mizezis arsebobisas, 
es vada SeiZleba gaagrZelos 
sasamarTlom, magram ara 
umetes ori Tvisa. uaris Tqma 
unda gaaformos notariusma, 
amitom bunebrivia kanonis 
moTxovna imis Sesaxeb, rom 
samkvidros miRebaze uar-
is Tqmis Sesaxeb memkvidrem 
aucileblad unda mimarTos 
gancxadebiT samkvidros gax-
snis adgilze sanotaro or-
ganos. 

memkvidrem mTlianad unda 
miiRos samkvidro an mTli-
anad unda Tqvas uari masze. ar 
SeiZleba samkvidros miReba 
an masze uaris Tqma nawilo-
briv, raime daTqmiT an vadiT. 
Tu memkvidre uars ityvis sam-
kvidros nawilze an daTqvams 
raime pirobas, iTvleba, rom 

rubrikas uZRveba `biznesi da kanonmdeblobis~ iuridiuli konsultanti, qal-
batoni irina Rlonti

uari samkvidros miRebaze, samkvidros 

gayofa, dacva da kreditorTa 

dakmayofileba memkvidreTa mier

Cveni Jurnalis 2011 wlis erT-erT nomerSi mem-
kvidreobasTan dakavSirebul samarTlebriv urT-
ierTobebze gvqonda saubari. statias mravali dain-
teresebuli mkiTxveli gamoexmaura. amjerad, maTi 
umravlesoba samkvidros miRebaze uaris TqmasTan, 
samkvidros gayofasa da dacvasTan, memkvidreTa mier 
kreditorTa dakmayofilebasa da samkvidro mowmo-
bis miRebasTan dakavSirebuli sakiTxebis ganmartebas 
gvTxovs. 

is uars ambobs samkvidroze. 
magaliTad, ar SeiZleba uaris 
Tqma samkvidros miRebaze 
im pirobiT, rom danarCenma 
memkvidreebma gadauxadon mas 
gansazRvruli Tanxa. aseve, 
ar daiSveba uari anderZiT 
memkvidreobaze da Tanxmoba 
imave qonebis miRebaze ka-
noniT. 

kanoniT gaTvaliswinebuli 
im miTiTebidan gamomdinare, 
rom ar daiSveba samkvidros 
nawilis miReba da nawilze 
uaris Tqma, dauSvebelia yvela 
SemTxvevaSi gakeTdes daskvna, 
rom gancxadeba samkvidros 
nawilis miRebaze baTilia. mag-
aliTad, Tu mamkvidrebels, 
romelsac anderZi ar Seud-
genia, gardacvalebis Semdeg 
ori pirveli rigis memkvidre 
darCa da erT-erTma Seitana 
gancxadeba samkvidros nax-
evris miRebaze, ar unda CaiT-
valos, TiTqos is uars ambobs 
samkvidros miRebaze.  

kiTxva: aris Tu ara ka-
noniT gaTvaliswinebuli 
raime gamonaklisi im saerTo 
wesidan, rom samkvidros 
miRebaze an mis nawilze uar-

is Tqma ar daiSveba? 
pasuxi: diax, aseTi SemTx-

vevaSi kanoni uSvebs zogierT 
gamonakliss: 

a) memkvidres, romelic ar 
misdevs soflis meurneobas, 
SeuZlia uari Tqvas sasoflo-
sameurneo miwis, mowyobi-
lobis, Sromis iaraRebisa da 
pirutyvis miRebaze, magram 
es ar CaiTvleba samkvidros 
miRebaze saerTod uaris Tq-
mad;  

b) Tu memkvidres sxvadasxva 
safuZvliT samkvidrodan 
ramdenime wili ekuTvnis, mas 
SeuZlia miiRos erTi wili da 
uari Tqvas meoreze, an uari 
Tqvas yvelaze. magaliTad, Tu 
anderZiT memkvidres anderZis 
gareT darCenili qonebidan 
ekuTvnis wili, rogorc ka-
noniT memkvidres, mas SeuZlia 
miiRos erTi da uari Tqvas 
meoreze, magram es uari ar 
CaiTvleba samkvidros miRe-
baze saerTod uaris Tqmad;  

g) memkvidres ufleba aqvs 
uari Tqvas samkvidros im 
nawilze, romelic ekuTv-
nis Sematebis uflebiT, sam-
kvidros danarCeni nawilis 
miuxedavad. 

 memkvidres SeuZlia uari 
Tqvas samkvidros miRebaze 
sxva pirTa sasargeblod ka-
noniT an anderZiT memkvidre-
Ta ricxvidan. maSasadame, mem-
kvidres ufleba ar aqvs uari 
Tqvas samkvidros miRebaze 
im pirTa sasargeblod, rom-
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lebic ar miekuTvnebian mem-
kvidreTa ricxvs. aseve mniS-
vnelovania, rom ar daiSveba 
samkvidros miRebaze uaris 
Tqma im pirTa sasargeblod, 
romlebic cnobili arian 
uRirs memkvidreebad an an-
derZis pirdapiri miTiTebiT 
CamoerTvaT memkvidreobis 
ufleba. Tu memkvidre uars 
ityvis samkvidros miRebaze 
aseT pirTa sasargeblod, ma-
Sin uari SeiZleba gasaCivrdes 
sasamarTloSi sxva memkvi-
dreebis mier. 

kiTxva: rogor gadawyde-
ba sakiTxi im SemTxvevaSi, 
Tu memkvidrem uari Tqva 
samkvidros miRebaze, magram 
ar ganucxadebia, Tu vis sa-
sargeblod ambobs uars? 

pasuxi: msgavs SemTxvevaSi 
misi wili Seemateba memkvi-
dreebad mowveul kanoniT 
memkvidreTa wils, xolo Tu 
mTeli samkvidro anderZiT 
iyo ganawilebuli, maSin an-
derZiT memkvidreTa wils da 
igi ganawildeba maT Soris, 
maTi wilis proporciulad, 
Tu anderZiT sxva ram ar aris 
gaTvaliswinebuli. 

SesaZlebelia, memkvidre, 
romelmac uari Tqva samkvi-
dros miRebaze, erTaderTi 
iyos mocemuli rigis memkvi-
dreTa Soris. aseT SemTxveva-
Si, samkvidro gadava momdevno 
rigis memkvidreebze. 

samkvidros miRebaze uaris 
Tqma dasaSvebia ara mxolod 
erT, aramed ramdenime mem-
kvidris sasargeblod. memkvi-
drem, romelic uars ambobs 
samkvidros miRebaze ramden-
ime memkvidris sasargeblod, 
SeuZlia miuTiTos TiToeu-
lis wilze. aseTi miTiTebis 
ararsebobisas, misi wili 
Tanabrad gadanawildeba im 
memkvidreebze, romelTa sa-

sargeblodac samkvidros 
miRebaze uari iyo naTqvami.  

rogorc aRvniSneT, mem-
kvidres SeuZlia uari Tq-
vas samkvidros miRebaze 
sxva pirebis sasargeblod 
kanoniT an anderZiT mem-
kvidreTa ricxvidan. ismis 
kiTxva – kanoni am SemTx-
vevaSi gulisxmobs uaris 
Tqmas im rigis memkvidreTa 
sasargeblod, romelTac es 
memkvidre ekuTvnis, romel-
mac uari ganacxada samkvi-
dros miRebaze, Tu saerTod 
yvela memkvidris sasarge-
blodi, miuxedavad imisa, Tu 
kanoniT memkvidreTa romel 
rigs miekuTvnebian isini. 
kanonis miTiTebidan gamom-
dinare, unda CavTvaloT, 
rom igulisxmeba yvela ka-
noniT memkvidre, miuxeda-
vad imisa, Tu romeli rigis 
memkvidreebs warmoadgenen 
isini. 

gamomdinare iqidan, rom 
memkvidres ar aqvs ufle-
ba uari Tqvas samkvidros 
miRebaze im pirTa sasarge-
blod, romlebic ar miekuT-
vnebian memkvidreTa ricxvs, 
ismeba sakiTxi samkvidros 
miRebaze uaris Tqmis 
Sesaxeb SviliSvilebis 
sasargeblod, rom-
lebic ar mie-
kuTvnebian 
k a n o n i T 
m e m k v i -
dreTa da-
moukideb-
el katego-
rias da samkvi-
dros iReben 
warmomadgen-
lobis ufle-
biT. samkvidros miRebaze 
uaris Tqma SviliSvilebis 
sasargeblod dasaSvebia, 
Tu isini warmoadgenen ka-

noniT an anderZiT memkvidree-
bs. SviliSvilebi ki kanoniT 
memkvidreebad mxolod maSin 
CaiTvlebian, roca samkvidros 
gaxsnis droisaTvis cocxali 
aRar aris misi mSobeli, ro-
melic mamkvidreblis memkvidre 
unda yofiliyo, an Tu SviliS-
vili anderZiT memkvidrea.  

rogorc cnobilia, Tu mem-
kvidreebi ar arian an maT uari 
Tqves samkvidros miRebaze, 
samkvidro xazinis sakuTrebaSi 
gadadis. xazinas ar aqvs ufleba 
uari Tqvas samkvidros miRe-
baze, romelic masze gadavida. 

kiTxva: SeuZlia Tu ara 
memkvidres uari Tqvas samkvi-
dros miRebaze mas Semdeg, rac 
man sanotaro organoSi Sei-
tana gancxadeba samkvidros 
miRebis Sesaxeb? 

pasuxi: ara, vinaidan kanonis 
Tanaxmad ar daiSveba uaris Tqma 
samkvidros miRebaze mas Semdeg, 
rac memkvidrem samkvidros gax-
s n i s 
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adgilis sanotaro organoSi 
Seitana gancxadeba samkvi-
dros miRebis an samkvidro 
mowmobis miRebis Sesaxeb. 

rac Seexeba memkvidres, 
romelic faqtobrivad Seud-
ga samkvidros flobas an mar-
Tvas, samkvidros misaRebad 
dadgenili drois ganmav-
lobaSi SeuZlia uari Tqvas 
samkvidros miRebaze, ris 
Sesaxebac gancxadebiT unda 
mimarTos sanotaro orga-
nos. magaliTad, roca memkvi-
dre mamkvidrebelTan erTad 
cxovrobda da ganagrZobs 
misi qonebiT sargeblobas 
mamkvidreblis gardacva-
lebis Semdeg, iTvleba, rom 
samkvidro miiRo, magram mas 
ufleba aqvs dadgenil vadaSi 
uari Tqvas samkvidros miRe-
baze, amis Sesaxeb sanotaro 
organoSi gancxadebis Se-
tanis gziT. aseT SemTxveva-
Si, adgili aqvs samkvidros 
miRebis prezumfcias, ro-
melic SeiZleba uaryofili 
iqnes samkvidroze uaris Tq-
mis Sesaxeb.  

 samkvidroze uaris Tqma 
warmomadgenlis meSveobiT 
SesaZlebelia, Tu davalebaSi 
(mindobilobaSi) specialu-
rad aris gaTvaliswinebuli 
uflebamosileba uaris Tqmis 
Sesaxeb. 

samkvidros miRebisa da 
uaris Tqmis samarTlebrivi 
Sedegebi dadgeba samkvidros 
gaxsnis momentidan. amdenad, 
samkvidros gaxsnis momen-
tidan memkvidre, romelic 
samkvidros miiRebs, iTvleba 
qonebis mesakuTred, mas war-
moeSoba ufleba qonebidan 
miRebul Semosavalze, aseve 
qonebaze xarjebis gawevis 
movaleoba da a.S., xolo mem-
kvidres, romelmac uari Tqva 
samkvidros miRebaze, aseTi 

uflebebi da movaleobebi ar 
aqvs samkvidros gaxsnis mo-
mentidanve.  

zemoT ganxiluli sakiTxe-
bidan gamomdinare, SeiZleba 
davaskvnaT, rom memkvidreo-
bis samarTals ara marto samo-
qalaqo samarTalSi, aramed 
Cvens yoveldRiur cxovre-
baSic uaRresad didi adgili 
ukavia. Sesabamisad, rogorc 
samkvidros miReba, ise uari 
mis miRebaze, samarTlis 
aRniSnuli dargis erT-erTi 
aucilebeli komponentia da 
erTnairad wydeba rogorc 

kanoniT, ise anderZiT memkvi-
dreobis dros. 

ramdenime memkvidris ar-
sebobisas, samkvidro unda 
gaiyos. samkvidros gayofa 
xdeba samkvidros mimRebi 
memkvidreebis SeTanxmebiT 
im wilis kvalobaze, rac 
TiToeul maTgans kanoniT 
an anderZiT ergebaT: Tu mem-
kvidreebs Soris samkvidros 
gayofis Taobaze SeTanxmeba 
miRweuli ver iqneba, maSin 
gayofa moxdeba sasamarTlo 
wesiT. sasamarTlom, qonebis 
gayofisas, mxedveloba-

Si unda miiRos gasayofi 
qonebis xasiaTi, TiToeuli 
Tanamemkvidris saqmianoba 
da sxva konkretuli gare-
moebani. magaliTad, Tu erT-
erTi memkvidre musikosia da 
samkvidroSi Sedis roiali, 
bunebrivi iqneba, es instru-
menti mas ergos. sasamarT-
loSi samkvidros gayofis 
saqmis ganxilvisas, procesis 
yvela stadiaze dasaSvebia 
mxareTa SeTanxmeba (morige-
ba), rac sasamarTlos mier 
unda dadasturdes.  

samkvidros gayofisas, 

qoneba, rogorc wesi, naturiT 
iyofa. TiToeul memkvidres 
SeuZlia moiTxovos Tavisi 
wilis gamoyofa naturiT, 
rogorc moZravi, ase uZravi 
qonebidan, Tu aseTi gamoyofa 
SesaZlebelia an akrZaluli 
ar aris kanoniT. magaliTad, 
roca samkvidro sagani gauyo-
fadi, e.i. iseTi nivTia, romlis 
naturis saxiT gayofa gamoi-
wvevs misi sameurneo daniS-
nulebis moSlas an Sesustebas, 
maSin, Tu samkvidros mimRebi 
yvela memkvidris SeTanxme-
biT sxva ram ar aris dadge-
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nili, aseTi qoneba gayofas ar 
eqvemdebareba da xdeba memkvi-
dreTa saerTo sakuTreba maTi 
wilis mixedviT.  

samkvidros gayofisas 
mxedvelobaSi miiReba qoneba, 
romelic mamkvidrebelma si-
cocxleSi aCuqa memkvidres. 
TiToeuli memkvidris wilSi 
CaiTvleba im qonebis Rireb-
uleba, romelic man saCuqrad 
miiRo mamkvidreblisgan sam-
kvidros gaxsnamde 5 wlis 
ganmavlobaSi. 

kiTxva: qonebis gayo-
fisas memkvidreebs ra Sem-
TxvevaSi aqvT upiratesi 
ufleba? 

pasuxi: memkvidreebs, 
romlebsac mamkvidrebelT-
an erTad aqvT saerTo sa-
kuTrebis ufleba qonebaze, 
upiratesi ufleba eniWebaT 
im qonebis memkvidreobaze, 
romelic saerTo sakuTre-
baSi Sedis. magaliTad, Tu 
mamkvidrebelsa da memkvi-
dres, davuSvaT, mamas da 
Svils, aqvT saerTo sakuTre-
ba raime qonebaze, maSin mamis 
gardacvalebis SemTxvevaSi, 
misi wili am saerTo qonebaSi 
Seva. swored am wilis memkvi-
dreobis upiratesi ufleba 
aqvs Svils, romelic Taname-
sakuTre iyo. 

aqve gasaTvaliswinebelia, 
rom sacxovrebeli saxlis, 
binis an sxva sacxovrebeli 
sadgomis, aseve saojaxo mox-
marebis sagnebis memkvidreo-
biT miRebis upiratesi ufleba 
aqvs memkvidres, romelic sam-
kvidros gaxsnamde aranakleb 
erTi wlis manZilze cxovrob-
da mamkvidrebelTan erTad. 

upiratesi uflebis ganx-
orcieleba ise unda mox-
des, rom gaTvaliswinebuli 
iqnes samkvidros gayofaSi 
monawile sxva memkvidree-

bis qonebrivi interesebi. 
upiratesi uflebis ganx-
orcielebisas, Tu danar-
Ceni qoneba sxva memkvidreebis 
wilis misaRebad sakmarisi ar 
iqneba, memkvidreebma, romle-
bic upirates uflebas axor-
cieleben, unda miscen maT Se-
sabamisi fuladi an qonebrivi 
kompensacia. sakompensacio 
Tanxa SeiZleba imdenad mniS-
vnelovani iyos, rom memkvi-
dres, romelmac isargebla 
upiratesi uflebiT, misi erT-
droulad gadaxda ar SeeZlos. 
aseT SemTxvevaSi, mas SeiZleba 
mieces saTanado dro, rasac 
sasamarTlo gansazRvravs, ma-
gram es dro ar SeiZleba iyos 
10 welze meti.  

memkvidre mamkvidrebelis 
ara mxolod uflebis, aramed 
movaleobis monacvlea. mem-
kvidreebi, romlebmac sam-
kvidro miiRes, valdebuli 
arian mTlianad daakmayo-
filon mamkvidreblis kredi-
torTa interesebi, magram 
miRebuli aqtivis farglebSi 
TiToeulis wilis proporci-
ulad. aseTive movaleoba ekis-
reba xazinasac, Tu umkvidro 
qoneba masze gadavida.  

rodesac ramdenime mem-
kvidrea, TiToeuli maTgani 
pasuxismgebelia mamkvidreb-
lis valebze miRebuli wilis 
proporciulad, miuxedavad 
imisa, kanoniT memkvidreebi 
arian, Tu anderZiT. SesaZle-
belia maTi solidaruli pa-
suxismgeblobac. 

kanoni gamonakliss ar 
uSvebs arc im memkvidreTa 
mimarT, romlebmac saval-
debulo wili miiRes. isini 
pasuxismgebelni arian mamkvi-
dreblis valebisaTvis.  

kiTxva: SeuZlia Tu ara 
moanderZes, mTeli valis an 
misi nawilis gadaxda daakis-

ros erT, an ramdenime memkvi-
dres? 

pasuxi: diax, SeuZlia. 
am SemTxvevaSi, danarCeni 
memkvidreebi, Sesabamisad, 
mTlianad an nawilobriv gaT-
avisufldebian valis gadax-
dis movaleobisagan. amasTan, 
cxadia, moanderZe ver daakis-
rebs memkvidres iseTi valis 
gadaxdas, romelic aRemateba 
samkvidros odenobas. Tu mam-
kvidrebelma valebis gadaxda 
erT-erT memkvidres daava-
la, magram aRmoCnda, rom am 
memkvidris mier miRebuli 
samkvidro sakmarisi ar aris 
valebis gasastumreblad, 
maSin, im principidan gamom-
dinare, rom memkvidreebi 
valdebuli arian mTlianad 
daakmayofilon kreditorTa 
moTxovnebi, valebis aunaz-
Raurebeli nawilis gadaxda 
sxva memkvidreebs unda dae-
kisroT. 

mamkvidreblis kredi-
torebma im dRidan, rac maTT-
vis cnobili gaxda samkvidros 
gaxsnis Sesaxeb, 6 Tvis ganma-
vlobaSi unda warudginon 
moTxovna memkvidreebs.

Tu mamkvidrebelma qoneba 
kreditors uanderZa, es ar 
SeiZleba CaiTvalos kredi-
toris moTxovnis uflebis 
gaqviTvad.  

kreditorTa moTxovnebi 
memkvidreebma unda daakmayo-
filon erTjeradi gadaxdis 
gziT, Tu maT Soris SeTanx-
mebiT sxva ram ar aris dadge-
nili. maSasadame, kreditorebi 
da memkvidreebi SeiZleba Se-
Tanxmdnen nawil-nawil gadax-
dazec. 

kreditorebs ar SeuZliaT 
moiTxovon dakmayofileba 
im qonebidan, romelic mam-
kvidrebels ar ekuTvnoda 
sicocxleSi. 
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samkvidros gaxsnis Sem-
deg, zogjer memkvidreebi 
adgilze ar arian an ar ician 
samkvidros gaxsnis Sesaxeb; 
zustad ar aris cnobili 
samkvidros Semadgenloba, 
memkvidreTa raodenoba da 
sxva. aseT SemTxvevaSi saWiro 
xdeba zomebis miReba sam-
kvidros dasacavad, raTa 
Tavidan iqnes acilebuli 
samkvidros daRupva, gafu-
Weba, dataceba da a.S. aRniS-
nulis gamo, kanoniT dadge-
nilia, rom adgilze armyofi 
memkvidreebis, saanderZo 
danakisris mimRebTa da sa-
jaro interesebis dasacavad 
samkvidros gaxsnis adgilis 
notariusi dainteresebuli 
pirebis, anderZis aRmsrule-
blis an Tavisi iniciati-
viT iRebs samkvidros dacvi-
saTvis aucilebel zomebs, 
rac gagrZeldeba yvela mem-
kvidris mier samkvidros 
miRebamde, an samkvidros 
misaRebad dadgenili vadis 
gasvlamde. 

kiTxva: aqvs Tu ara ufle-
ba gankargos samkvidro im 
memkvidrem, romelic sxva 
memkvidreebis gamocxade-
bamde Seudga samkvidros 
flobas da marTvas? 

pasuxi: samoqalaqo samar-
Tlis kodqsis 1427-e muxliT 
dadgenilia, rom memkvidres, 
romelic sxva memkvidreebis 
gamocxadebas ar daelodeba 
da samkvidros flobas an mar-
Tvas Seudgeba, ufleba ar 
aqvs gankargos samkvidro. 
samkvidros gaxsnidan 6 Tvis 
gasvlamde an samkvidro mow-
mobis miRebamde, memkvidres 
SeuZlia samkvidrodan gas-
wios is aucilebeli xarjebi, 
rac aRniSnuli muxliTaa gaT-
valiswinebuli. 

sanotaro organo, qonebis 

dacvis mizniT, aRwers samkvi-
dros da gadascems Sesanaxad 
memkvidres an sxva pirs, amas-
Tan, iRebs zomebs im memkvi-
dreTa mosaZebnad, romlebic 
samkvidros gaxsnis adgilze 
ar imyofebian. 

zogjer aucilebelia sam-
kvidros marTva. aseT SemTx-
vevaSi, sanotaro organo niS-
navs samkvidros mmarTvels. 
mmarTveli dainiSneba maSinac, 
roca mamkvidreblis kredi-
torebis mier wardgenilia 
sarCeli. mmarTveli ar dainiS-
neba, roca Tundac erT-erTma 
memkvidrem miiRo samkvidro, 
an Tu daniSnulia anderZis 
aRmasrulebeli. mmarTvels 
unda mieces ufleba, samkvi-
drodan gaswios xarjebi mx-
olod samkvidros dacvasa da 
marTvaze.  

memkvidred mowveul 
pirebs SeuZliaT samkvidros 
gaxsnis adgilis sanotaro 
organosgan moiTxovon sam-
kvidro mowmoba. samkvidroze 
uflebis mowmoba aris doku-
menti, romelic adgens masSi 
moxseniebuli piris mier sam-
kvidros miRebis faqts da 
samarTlebriv Zalas kargavs 
im SemTxvevaSi, Tu gauqmda 
sasamarTlos mier. 

kiTxva: rodis SeiZleba 
mieceT memkvidreebs sam-
kvidro mowmoba? 

pasuxi: samkvidro mowmoba 
eZlevaT memkvidreebs samkvi-
dros gaxsnidan 6 Tvis gasv-
lis Semdeg nebismier dros. 
kanoni adgens vadas (eqvs Tves), 
romlis ganmavlobaSic ar 
daiSveba mowmobis gacema, 
magram ar zRudavs mowmobis 
gacemis vadebs da mis gacemas 
SesaZleblad miiCnevs yovel 
dros. 

zogierTi SemTxvevisaTvis 
daSvebulia samkvidro mow-

mobis gacema eqvs Tveze adre. 
kerZod, es im SemTxvevaSia 
dasaSvebi, Tu sanotaro or-
ganos moepoveba cnoba, rom 
mowmobis mTxovnel pirTa 
garda, sxva memkvidreebi ar 
arian. 

samkvidro uflebis mow-
moba miecemaT memkvidreebs, 
romlemac miiRes samkvidro, 
e.i. memkvidreebs, romle-
bic faqtobrivad floben 
da marTaven samkvidros an 
Seitanes gancxadeba samkvi-
dros miRebis Sesaxeb. mowmo-
bis misaRebad memkvidreebma 
unda waradginon samkvidroze 
uflebis damadasturebeli 
mtkicebulebani.  

kanoniT memkvidreobis Sem-
TxvevaSi samkvidro mowmobis 
gacemisas, notariusi amowmebs 
mamkvidreblis gardacva-
lebis faqts, samkvidros 
gaxsnis drosa da adgils, 
mamkvidrebelTan im pirebis 
naTesaur an sxva urTierTo-
bebis arsebobas, romlebmac 
Seitanes gancxadeba mowmobis 
gacemis Taobaze, im qonebis 
Semadgenlobas, romelzec 
unda gaices mowmoba. anderZ-
iT memkvidreobisas samkvidro 
mowmobis gacemis dros, garda 
miTiTebulisa, notariusi 
amowmebs anderZis arsebobas, 
arkvevs im pirTa wres, rom-
lebsac ufleba aqvT savalde-
bulo wilze da sxva. 

a r a s r u l w l o v a n  d a 
qmeduunaro memkvidreTa sax-
elze samkvidro mowmobis ga-
cemis Sesaxeb notariusi atyo-
binebs (ugzavnis mowmobis 
asls) meurveobis da mzrunv-
elobis organos samkvidros 
gaxsnis adgilis mixedviT.  

samkvidro mowmobis gace-
maze uaris TqmasTan dakav-
Sirebul davebs ganixilavs 
sasamarTlo. 
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s a q a rTv e l oSi  m i mdi n -

are socialur-ekonomikuri 

gardaqmnebis pirobebSi sul 

ufro metad problematuri 

xdeba umuSevrobis zrda, 

dasaqmebis struqturuli da 

regionuli disproporciebis 

gaRrmaveba, kvalificiuri 

samuSao Zalis qveynis far-

glebs gareT gadineba, mo-

saxleobis realuri Se-

mosavlebis Semcireba. 

umuSevrobis uaryofiTi 

Sedegi gamoixateba war-

moebis masStabebis Sem-

cirebiT, umuSevrobis 

faqtobrivi donis erTi 

procentiT mateba iwvevs 

mSp-is 2.5%-iT Semcirebas. 

umuSevrobis pirobebSi 

Tavs iCens ekonomikuri 

arastabilurobis iseTi 

faqtorebi, rogoricaa er-

Toblivi moTxovnis, dan-

azogebis da investiciebze 

moTxovnis Semcireba, er-

Toblivi miwodebis kleba, 

warmoebis dacema da sxva. 

aseve qveyana kargavs Semo-

savals, gadasaxadis gadamx-

delTa ricxvis Semcirebis 

gamo. ganviTarebul qveynebSi 

xarji kidev ufro izrdeba, 

vinaidan xelisuflebas meti 

umuSevrobis kompensaciis 

gadaxda uwevs. umuSevrobis 

Sedegebis analizisas aranak-

leb mniSvnelovania misi so-

cialuri Sedegebi. umuSev-

roba sazogadoebaSi krimino-

genuli situaciis gamwvavebi-

saTvis noyier niadags qmnis. 

statistikuri monacemebiT, 

narkomaniis, sxvadasxva saxis 

kanondarRvevebis SemTx-

vevebi, umetesad, swored 

dausaqmebel mosaxleobaze 

modis. 

s o c i a l u r i  u z r u n v e -

lyofis problema saqarT-

veloSi ukve ori aTeuli we-

lia, rac erT-erTi yvelaze 

mniSvnlovani sakiTxia. wlebis 

ganmavlobaSi Catarebuli 

kvlevebis mixedviT es prob-

lema mudam Sedioda sazoga-

dobisaTvis umniSvnelovanes 

sakiTxTa sameulSi. NDI-is 

mier Catarebuli kvlevis 

SedegebiT, yvelaze mniS-

vnelovan erovnul proble-

mad, Cveni moqalaqeebis 61%-s 

dasaqmeba, 39%-s _ fasebis 

zrda, 36%-s _ siRaribe miaC-

nia. (www.ndi.org)

yoveli postsabWoTa qveyni-

sa da, maT Soris, saqarTvelosT-

vis, sabazro ekonomikaze 

gadasvlis sawyis etapze 

erT-erT umTavres amo-

canas warmoadgenda sa-

muSao Zalis central-

izebuli ganawilebis 

sistemis gauqmeba da misi 

Secvla samuSao Zalis 

Tavisufali gadaadg-

ilebiT, umuSevarTa 

daxmarebis efeqtiani 

sistemis formireba  da 

dasaqmebis aqtiuri politikis 

RonisZiebebis gatareba. sab-

WoTa kavSiris daSlis Semdeg 

axladformirebuli qveynis 

ekonomika, faqtobrivad paral-

izebuli aRmoCnda, radgan igi 

partniorebisa da gasaRebis 

umuSevrobisa da dasaqmebis 

problemebi saqarTveloSi
umuSevroba sabazro ekonomikis ganuyofeli mov-

lenaa, rac imiT aixsneba, rom dinamiur sazogadoe-
bas esaWiroeba sivrce Sromis bazarze. aseT sivrced, 
ekonomistebi samuSao Zalis siWarbes miiCnevdnen da 
miuTiTebdnen, rom misi garkveuli doniT arseboba 
sruliad dasaSvebia sruli dasaqmebis pirobebSi. 
umuSevroba globaluri xasiaTis problemaa da 
aqtualuri Temaa saqarTveloSic. umuSevroba da 
dasaqmebidan miRebuli mcire Semosavlebi qveyanaSi 
siRaribis ganmapirobebeli mTavari faqtorebia. 
Tanamedrove saqarTvelosTvis siRaribe yvelaze 
didi socialuri riski da mwvave problemaa.
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bazrebis gareSe darCa. Cveni 

warsuli mniSvnelovnad gansaz-

Rvravs awmyos da SesaZlebelia 

ganvixiloT mniSvnelovan ar-

gumentad _ Tu ratom gvaqvs 

SedarebiT maRali umuSevroba. 

mis ganmapirobebel mTavar 

mizezad SeiZleba miviCnioT, 

sabWoTa daxuruli sivrce, 

sadac arsebobda personalis 

Warbi dasaqmeba, sabazro eko-

nomikaze gadasvlam ki dasaqme-

bulTa didi nawili umuSevari 

datova.

saqstatis monacemebiT, 

qveyanaSi umuSevroba 2010 wels 

16.3%-s Seadgenda. sxvadasxva 

kvlevebis, maT Soris NDI-is 

da IRI-is mier organizebuli 

kvlevebis monacemebiT ki daax-

loebiT orjer metia. 

  am gansxvavebis mizezi 
aRricxvis meTodikaa. TviT-
dasaqmebulebad, iTvlebian 
pirebi, romlebic sakvlevi 
kviris ganmavlobaSi Tundac 
erTi saaTis ganmavlobaSi 
usasyidlod muSaobdnen sao-
jaxo  meurneobaSi.

umuSevroba TviTdasaqme-
biTaa SeniRbuli, xolo TviT-
dasaqmebuli adamianebis 
ricxvi izrdeba, daqirave-
bulebis ki mcirdeba. amis 
mizezi arasrulfasovani ga-
naTlebaa, es problema gansa-
kuTrebiT aqtualuria yofil 
sabWoTa respublikebSi, sadac 
faseulobebis gadasinjvis 
Sedegad sabWoTa ganaTlebis 

diagrama# 1
mqone samuSao Zalis unar-
Cvevebi “arasaTanado” aR-
moCnda. e.i umuSevrobis prob-
lema SeiZleba aixsnas imiTac, 
rom Cveni SromiTi resursebi 
arakonkurentunariania.

  saqarTveloSi mosaxleo-
bis ltolva zogadad gana-
Tlebisa da, kerZod, umaRlesi 
ganaTlebisaken tradiciulad 
maRalia da, rig SemTxvevebSi 
racionalurobis sazRvreb-
sac scildeba. Tumca mosaxle-
obis ltolvas umaRlesi sas-
wavleblebisaken safuZvlad 
udevs is garemoeba, rom saqa-
rTveloSi sazogadoeba kvlav 
rCeba socialur statusze 
orientirebulad. SeiZleba 

iTqvas, rom umaRlesi skola, 
faqtobrivad, `diplomian 
umuSevrebs~ amzadebda. stu-
dentebis 2/3 dauswrebeli da 
saRamos swavlebis formiT 
mzaddeboda, Sedegad miviReT 
ganaTlebis falsifikacia. 
saSualo profesiuli gana-
Tleba saqarTveloSi Zlier 
CamorCa, araprestiJulia da 
gadafarulia umaRlesi ga-
naTlebiT. 2010 wlis monace-
mebiT, saqarTvelo erT-erTi 
lideri qveyanaa samuSao Zalis 
ganaTlebis donis mixedviT. 
es niSnavs, rom ganaTlebuli 
samuSao Zala gamouyenebelia 
da wvlili ver Seaqvs mas qvey-
nis ekonomikaSi. 

diagrama# 2     
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umuSevrobis donem 2004-
2010 wlebSi 4,3 %-iT moima-
ta. amave dros, umuSevrobis 
donis mateba ZiriTadad 2008 
da 2010 wlebSi moxda. amis 
mizezi msoflio ekonomikuri 
krizisi da 2008 wlis agvistos 
omi iyo. amis gamo, pirdapiri 
ucxouri investiciebis mocu-
lobis maCvenebeli Tu 2004-2007 
wlebSi maRali iyo, 2008 wlidan 
aRniSnulma maCvenebelma rigi 
obieqturi Tu subieqturi 
faqtorebis gaTvaliswinebiT, 
mniSvnelovani kleba ganicada. 
investiciebis Semcireba ki iseT 

qveyanaSi rogoric saqarTve-
loa, sadac erovnuli danazogi 
TiTqmis ar arsebobs kapital-
dabandebaTa gansaxorciele-
blad, mniSvnelovan uaryofiT 
Sedegebs iwvevs. unda iTqvas, 
rom investiciebis Semodineba 
pirdapir kavSirSia umuSevro-
basTan. Tu gaviTvaliswinebT, 
rom saxelmwifo erT stabilur 
samuSao adgilis Seqmnaze mini-
mum 8772 lars xarjavs, advilad 
warmovidgenT umuSevrobis 
problemis mogvarebis sir-
Tules. 

umuSevroba mniSvnelovnad 

g a n s x v a v d e b a  a s a k o b r i v i 
jgufebis mixedviT,  rogorc 
wesi misi done axalgazrdebSi 
mniSvnelovnad maRalia, Tumca, 
saqarTvelos am mxriv Tavisi 
specifika aqvs: 2003 wlis Sem-
deg, xelmZRvanel Tanamdebobe-
bze axalgazrdebis masobrivma 
mosvlam gaaCina erTgvari ei-
jizmis sindromi _ mkafiod 
gamoxatuli diskriminaciuli 
damokidebuleba saSualo da 
ufrosi asakobrivi jgufebis 
mimarT. es kargad Cans daqirave-
biT dasaqmebulTa asakobriv 
dinamikaSi.

dRes, rodesac umuSev-
roba piks aRwevs, rodesac 
qveyanas Wirdeba ufro meti 
warmoebuli produqti da 
momsaxureba, rodesac qveynis 
krizisidan gamoyvana saerTo 
erovnul amocanad SeiZleba 
CaiTvalos – gansakuTrebiT 
mniSvnlovani xdeba mcire 
biznesis xelSewyoba da gan-
viTareba. mcire biznesi ada-
mianebis dasaqmebis saukeTeso 
saSualebaa.           

mcire biznesis wasaxal-
iseblad saWiroa, yvelasaT-
vis xelmisawvdomi sesxebis 
saxelmwifo programebis ar-
seboba. mcire da saSualo 
sawarmoebs unda SeeZlos 
dabalprocentiani sesxis 

miReba. mcire biznesisaTvis, 
(Tundac sabanko seqtor-
Si) saprocento ganakveTebi, 
romelTac patara moculo-
bis sesxi esaWiroebaT ufro 
Zviria, vidre msxvili sesxi. 
am da sxva faqtorebis gaTval-
iswinebiT, produqtis warmoe-
baze gaweuli xarjebi maTTvis 
ufro maRalia, vidre msx-
vili kompaniisaTvis, rac aZne-
lebs konkurentul bazarze 
poziciis SenarCunebas. dRes 
uamravi mcire mewarme ad-
vilad kotrdeba da konkuren-
cias ver uwevs msxvil bizness 
finansuri, teqnikuri Tu 
kvalificiuri adamianuri 
resursis deficitis gamo. 
ekonomistebi Tanxmdebian, 

rom sami mTavari sakiTxi Wris 
biznesis ganviTarebis amoca-
nas: mcire mewarmeobis waxal-
iseba, swavleba da daxmareba 
gayidvaSi. Tu xelisufleba 
SeimuSavebs mcire biznesis 
mxardaWeris erTian pro-
gramas da am sam komponentze 
aagebs, mas SeuZlia ukve 3-5 
weliwadSi miiRos 200 000-
mde mcire sawarmo, romle-
bic erToblivi produqtis 
minimum 25-30%-s Seqmnis. e.i 
saxelmwifom biznesis keTebis 
martivi garemo da pirobebi 
unda Seqmnas, rom adamian-
ebma sakuTar Semosavalze da-
moukideblad izrunon da gaz-
rdili maCveneblebi mxolod 
gaumjobesebul statistikur 

diagrama# 3
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socialuri sfero

monacemebad ar darCes. 
aRsaniSnavia, rom pirve-

lad, 2007 wlis Semdeg, soflis 
meurneobis, sferoSi mSp-s 
realurma zrdam 4,9% Sead-

gina. miuxedavad aRniSnuli 
zrdis tendenciisa qveyanaSi 
kvlav mwvaved dgas dasaqmebis 
problema. amitomac aris, 
rom saqarTvelos reitingebi 

saerTo ekonomikuri mdgo-
mareobis Sefasebisas erT sul 
mosaxleze mSp-s maCvenebliT 
sakmaod CamorCeba somxeTsa 
da azerbaijans.

rogorc vxedavT, soflis 
meurneobis wili qveynis mSp-
Si sakmaod mcirea arada, 
mosaxleobis 53% soflad 
cxovrobs, xolo saqstatis 
monacemebiT soflis meur-
neobaSi 48% dasaqmebulia. 
mosaxleobis 35%-is azriT, 
yvelaze mniSvnelovani re-
forma, romelic qveyanaSi 
unda gatardes _ soflis 
meurnobis reformaa. 

umuSevrobis daZlevis 
erT-erTi gza soflis meur-
neobis produqtiulobis gaz-
rdaa. am mizans emsaxureba 
axali jiSebis Semotana, meqa-
nizaciis da irigaciis pro-
gramebi da sxva. realurad, 
qarTuli soflis meurneobis 
produqtiulobis dabali do-
nis erT-erTi ganmapirobebe-
li faqtori mcire miwianobaa. 
dRevandeli mdgomareobiT, 
soflad mcxovreb erT ojaxze 
saSualod 1 heqtari miwa mo-
dis. aseT mcire farTobze 
miRebuli mosavlis TviT-
Rirebuleba bevrad ufro 
maRalia da konkurencias ver 
uZlebs ara mxolos sagareo, 

aramed Sida bazarzec. 
saqarTvelos ar aqvs saSu-

aleba konkurencia gauwios, 
mag: ukrainas xorblis an si-
mindis warmoebaSi, poloneTs 
– vaSlis warmoebaSi da a.S. 
radgan am qveynebs didi masS-
tabebi aZlevs saSualebas, 
produqtis TviTRirebuleba 
minimumamde daiyvanon. Tumca, 
saqarTvelos, misi unikal-
uri bunebrivi pirobebidan 
gamomdinare, aqvs perspeq-
tiva gaxdes bioproduqtis 
mwarmoebeli da konkurentu-
nariani eqsportiori. eko-
produqtis warmoeba Taname-
drove gamowvevaa, moTxovna 
aseT produqtze msofli-
os masStabiT swrafad iz-
rdeba. gansakuTrebiT aSS-sa 
da evrokavSiris qveynebSi, 
sadac mosaxleobis myidv-
lobiTunarianoba gacilebiT 
maRalia, bioproduqcia ki 
maRali TviTRirebulebiT 
da maRali sarealizacio fa-
siT gamoirCeva. eqspertebis 
azriT, mcire qveynebs, aseve 
saqarTvelos gansakuTreb-
u l i  S e s a Z l e b l o b a  a q v T 

biomeurneobebis ganviTa-
rebisa da konkurentunariani 
poziciebis dakavebisa.

s a g a n g a S o a ,  a s e v e ,  m i -
graciis problema, romlis 
ZiriTadi mizezi qveyanaSi 
Seqmnili mZime socialur-

diagrama# 4
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socialuri sfero

ekonomikuri mdgomareoba 
da politikuri arastabi-
luroba iyo. rac xels uwy-
obs umuSevarTa raodenobis 
zrdas da iwvevs SromiT mi-
gracias. migraciis gaaqti-
urebis fonze mniSvnelovania 
axalgazrdebis monawileo-
bis maRali maCvenebeli am 
procesSi, rac imas niSnavs, 
rom mimdinareobs ,,tvinebis 
gadineba“. ukanaskneli mona-
cemebiT, qveynidan gasulia 
mosaxleobis 20%. adamianuri 
kapitalis masobrivma gadine-
bam, grZelvadian perspeqti-
vaSi, SesaZloa savalalo so-
cialur-ekonomikuri Sedegi 
mogvitanos. mcire periodSi 
saqarTvelos moqalaqeebi 

TiTqmis yvela ganviTare-
buli qveynis Sromis bazarze 
gamoCndnen da iq iReben monaw-
ileobas erovnuli simdidris 
SeqmnaSi.

Tanamedrove msoflioSi 
dasaqmebis sferoSi mdgoma-
robis dasaregulireblad 
saxelmwifoebi garkveul 
politikas atareben, rom-
lis mizania iseTi sakiTxebis 
mogvareba,  rogorebicaa: 
vakansiebis Sesaxeb informa-
ciis gavrceleba da monacemTa 
bazis Seqmna; profesiuli gad-
amzadebis saxelmwifo progr-
amebis ganxorcieleba da sxva. 
am mxriv mniSvnelovani movle-
na iyo xelisuflebis mier 2008 
wels inicirebuli dasaqmebis 
programa. dasaqmebis progra-
mis farglebSi saxelmwifom 
unda uzrunvelyos mosaxleo-
bis gadamzadebis iseTi meqa-
nizmi, romelic maT grZelva-

diani dasaqmebis saSualebas 
miscems. aucilebelia swo-
rad SeirCes specialobebi, 
raTa kursdamTavrebulebi 
flobdnen Sromis bazris 
moTxovnis adekvatur unar-
Cvevebs. marTalia, sabazro 
ekonomikis pirobebSi SeuZle-
belia umaRlesi ganaTlebis 
mqone specialistebis pro-
fesiul-kvalificiuri Semad-
genlobis sruli Sesabamiso-
bis miRweva ekonomikis mudmi-
vad cvalebad moTxovnebTan, 
magram miRebuli ganaTleba 
SromiTi mowyobisa da srul-
fasovani cxovrebis garantias 
unda iZleodes. 

mariam matiaSvili
ivane javaxiSvilis sax-
elobis Tbilisis sax-

elmwifo universitetis 
ekonomikisa da biznesis 

fakultetis 
III kursis studenti

SummAry
matiashvili mariami
Students of the III  course of the Faculty of Economy 
and Business 
I.Javakhishvili Tbilisi State university    
Head: Professor manana Lobzhanidze
THE ProBLEmS oF EmPLoymEnT And 
unEmPoymEnT In GEorGIA
The article briefly discusses Unemployment . It’s  an 
integral event of a market economy and certain level of it 
may be exist in full employment . unemployment is widely 
regarded as a major social and economic  global problem. 
Unemployment and the low income are cause of poverty 
in the country it’s substantial social risk for the modern 
Georgia .
Nowadays unemployment reached its peak , we need more 
manufactured products and services and It’s especially 
important to support small business development. In a 
country where more than half of population lives in rural 
areas, the way to tackle unemployment is to Increase Agri-
cultural Productivity.

literatura:
Tsu-s Sromis ekonomikis 
kaTedra Sromis ekonomika 
Tbilisi. 2009 
makroekonomika leqciebis 
kursi Tbilisi. 2011
www.geostat.ge; www.ndi.org; 
www.economy.ge
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`qarTvelebis Zala Zvelis-Zvel dromde miwis SemuSaveba, 

meurneobaa, Cveni Zala imTaviTve sofeli iyo.~ 

ilia WavWavaZe

(gagrZeleba. dasawyisi ix. Jurn. `biznesi da kanonmdebloba~, Tebervali 2012w.)
ekonomikaSi saxelmwifos Careva ZiriTadad ori formiT xdeba. SevCerdebi mxolod erTze _ 

funqcionaluri Carevis formaze, romelic faqtobrivad gulisxmobs saxelmwifos mier ama Tu 
im problemis gadasawyvetad xelsayreli pirobebis Seqmnas.     

sasoflo-sameurneo politikis ZiriTadi ideaa glexkacis miwasTan maradiuli urTierTo-
ba,  qveynis sursaTiT  TviTuzrunvelyofa, sofelsa da qalaqs Soris socialur-kulturuli 
gansxvavebebis Semcireba. 

soflis meurneobisadmi didi yuradReba ganviTarebul qveynebSi ramdenime mosazrebiTaa 
ganpirobebuli: 

• sursaTiT TviTuzrunvelyofa usafrTxoebisa da mdgradobis garantiaa 
• mosaxleobis tradiciuli  saqmianoba soflad qveynis rekreaciuli da socialuri faseu-

lobebis SenarCunebas niSnavs 
• sasoflo-sameurneo warmoeba erovnuli identurobisa da kulturuli memkvidreobis 

mniSvnelovani elementia 
• ganviTarebuli soflis meurneobis  mniSvnelobas aZlierebs sursaTze fasebis zrdis per-

speqtiva. 
      garda amisa, unda aRiniSnos soflis meurneobasTan mWidrod dakavSirebuli soflis, ro-

gorc teritoriuli erTeulis ganviTarebis saWiroeba. amitom, erTian sasoflo-sameurneo 
politikasTan erTad dasavleTSi moqmedebs soflis ganviTarebis politika. soflis ganviTa-
reba ufro farTo cnebaa, vidre soflis meurneobis ganviTareba. misi mizania soflis mosaxle-
obis socialuri statusis gaTanabreba qalaqis mosaxleobasTan, rasac soflad mosaxleobis 
SenarCunebisTvis gadamwyveti mniSvneloba aqvs. 

     ekonomikurad dawinaurebuli qveynebis praqtika adasturebs, rom rTuli situaciis dasa-
Zlevad didi mniSvneloba aqvs mosaxleobis ideologiur (simarTlis Tqma) uzrunvelyofas, 
raSic saxelmwifosTan erTad aqtiuri monawileoba unda miiRon akademiurma da arasamTavro-
bo organizaciebma, sasuliero pirebma, sazogado moRvaweebma, informaciis masobrivma saSu-
alebebma (satelevizio proeqtebi “imedis gmirebi” da `Cveni ferma~, sakmarisi ar aris). saqarT-
velos mosaxleobas yoveldRiurad unda STavagonoT, rom mas sxvebis dauxmareblad, sakuTari 
SromiT SeuZlia maRalganviTarebuli soflis meurneobis aSeneba, Rirseulad cxovreba.     

    unda vaRiaroT, rom Tanamedrove etapze yvelaze didi deficiti, rac saqarTveloSi Sein-
iSneba, codnis deficitia. msoflio praqtika adasturebs, rom wvrilglexuri meurneobebis 
pirobebSi soflad swavleba _ konsultireba, danergvis sistemis organizeba upiratesad sax-
elmwifos xelewifeba da misi mTliani komercializacia didi Secdoma iqneba.    saqarTvelos kv-
leviT sistemas evropulisgan (da, saerTod, msofliosgan) ori garemoeba ansxvavebs: a)soflis 
meurneobis saministro ar monawileobs kvlevis dagegmvaSi, dafinansebaSi da Sedegebis gamoy-
enebaSi. mas ar gaaCnia arc erTi kvleviTi organizacia. evropuli standartebis Tanaxmad es 
srulyofili saministro araa – saministro kvlevaze unda iyos dafuZnebuli; b) kvleviTi 
sistema ar Sedgeba iuridiuli pirebisgan.  

    agraruli mecniereba misi arseboba-ararsebobis sakiTxi saqarTveloSi erTi universite-
tis reqtoris gadawyvetilebazea damokidebuli (agreTve, universitetis kerZo mflobelze). 
es ukanaskneli garemoeba mas Semdeg warmoiqmna, roca 2010 wlis bolos kvleviT organizaciebs 

ra emarTeba da ra 

hmarTebs qarTul sofels
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mTavrobam CamoarTva iuridiuli pirebis statusi da ganyofilebebis uflebebiT Seiyvana uni-
versitetebSi. sasoflo-sameurneo kvleviTi sistemis amgvari organizeba qveynis mimarT da-
naSaulis niSnebs Seicavs. evropuli (da msoflio) praqtika aseT viTarebas ar icnobs, radgan 
maTi azriT: `soflis meurneoba mecnierebaze damyarebuli industriaa.~ 

 kreditis xelmisawvdomobis aucilebloba soflis meurneobaSi arsebuli mdgomareo-
biTaa ganpirobebuli. misi miRweva SesaZlebelia agrosakredito (urTierTdaxmarebis, koop-
eraciuli tipis) specializebuli sistemis SeqmniT, romlis sawesdebo kapitalis formire-
baSi saxelmwifosTan erTad kerZo seqtoric miiRebs monawileobas. mizanSewonilia soflis 
meurneobis ganviTarebis, Temis samewarmeo mobilizaciis,  sagiravno da sagarantio fondebis 
Seqmna. efeqtiania saxelmwifo biujetSi kreditis procentis subsidirebisTvis Tanxis gaT-
valiswineba, romelic romelime saxeobis produqciis warmoebaze iqneba mimarTuli. aseve 
xelsayrelia mikrosafinanso organizaciebis resursebis gamoyeneba, romlis CamoyalibebaSi 
saxelmwifomac unda miiRos monawileoba. mikrokreditebis gacemisas mizanSewonilia giraos 
nacvlad koleqtiuri pasuxismgeblobis gamoyeneba.

saxelmwifom mniSvnelovani roli unda Seasrulos sasoflo_ sameurneo dazRvevis siste-
mis CamoyalibebaSi ara marto finansuri monawileobiT, aramed, sawyis etapze, dasazRvevi 
produqciis saxeobisa da raodenobis gansazRvraSi. am tipis dazRveva savaldebulo unda iyos.

  romelime saxeobis produqciis warmoebaze daspecializebis, Semosavlebis gazrdisa  da ko-
rporatiuli sakuTrebis ganviTarebis yvelaze karg formad miCneuli unda iqnes Tanamedrove 
teqnologiiT aRWurvili  mcire da saSualo zomis gadammuSavebeli agrowarmoebasTan integ-
rirebuli sawarmoebis Camoyalibeba. glexebze, maT gaerTianebebze danadgar-mowyobilobebis 
miwodeba unda moxdes saxelmwifos mxardaWeriT Camoyalibebuli salizingo kompaniebis mier.     

 saqarTvelos udavod SeuZlia, kooperaciul sawyisebze moaxdinos sasoflo mosaxleobis 
samewarmeo aqtivobis mobilizacia da ara marto soflis meurneobis, aramed masTan teqnikur-
teqnologiurad dakavSirebuli dargebis swrafi reabilitaciac da Semdgomi ganviTareba. 
socialur solidarobaze dafuZnebuli meurneobriobis axali formebis damkvidrebas,  avto-
maturad mosdevs soflis mosaxleobis masobrivi dasaqmeba, maTi Semosavlebis mkveTri zrda, 
agraruli Sromis avtoritetis amaRleba da soflis kompleqsuri da daCqarebuli ganviTare-
ba. esaa cnebis `jansaRi saSualo fena~ realuri Sinaarsi.     

soflad Semosavlebis zrdisa da qalaqTan gaTanabrebuli cxovrebis pirobebis Sesaqmne-
lad demokratiuli erovnuli mTavrobebi ramdenime debulebiT xelmZRvaneloben: 

• garemos dacva/SenarCuneba da masTan dakavSirebuli turizmis ganviTareba soflad 
dasaqmebisa da Semosavlis potencials Seicavs; 

• kulturuli da bunebrivi memkvidreobis dacva erovnuli identurobis SenarCunebasa da 
turizmis ganviTarebas uwyobs xels;

• soflad telekomunikaciis, transportis, energiiTa da wyliT momarageba aucilebelia 
soflad mosaxleobis SesanarCuneblad da turizmis gasaviTareblad 

• informaciisa da ganaTlebis xelmi-
sawvdomoba da, farTod, sainformacio 
sazogadoebis ganviTareba soflad, qa-
laqTan gaTanabrebis aucilebeli piro-
baa; 

• soflad produqciis samrewvelo 
gadamuSavebis gazrda da inovaciuri te-
qnologiebis aTviseba samuSao adgilebis 
zrdas uzrunvelyofs. 

      CamoTvlili debulebebi srulad pa-
suxoben “lisabonis strategiisa” da “ev-
ropa - 2020-s” 5 moTxovnas ekonomikuri 
“zrdisa da meti, ukeTesi, samuSao adgi-
lis Seqmnis Sesaxeb”.

 saxelmwifom unda Seasrulos wamyvani 
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roli Teslisa da nergis, sanaSene pirutyvis warmoebis saqmeSi. kerZo seqtori am segmentSi 
TandaTan, mkacri pirobebis dakmayofilebis kvalobaze unda CaerTos.

saqarTveloSi gamarTlebulad unda miviCnioT saxelmwifo (sajaro) agraruli serviscen-
trebis Camoyalibeba, sadac teqnikiT momsaxurebasTan erTad, glexebs saSualeba eqnebaT mi-
iRon informacia maTTvis saWiro sakiTxze. momsaxurebis dabali tarifebis SesanarCuneblad 
serviscentrebs unda gadaeceT saxelmwifo sakuTrebaSi darCenili miwis farTobebi produq-
ciis sawarmoeblad da saCvenebel meurneobaTa mosawyobad. gadasaxedia saxelmwifo strategia 
sarwyavi da damSrobi sistemebis gansaxelmwifoebriobasTan dakavSirebiT. 

gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs sabazro meqanizmebis gamoyenebiT soflis meurne-
obis produqciis Sesyidva, romelic warmoebisa da realizaciis  mTel jaWvSi integratoris 

rols Seasrulebs. garantirebuli Sesyidva 
uzrunvelyofs progresuli teqnologiebis 
gamoyenebas, agrarul warmoebaSi momsax-
urebis sferos srul CarTvas. aseve aucile-
belia saxelmwifo (naxevrad komerciuli) 
mare gulirebeli (Camrevi) samsaxurebis Se-
qmna, radgan isini awesrigeben sasursaTo 
bazarze produqciis moTxovna-miwodebis 
stabilurobas, raTa sabazro fase bi drois 
yvela momentSi wonasworo basTan axlos 
iyos. saqarTvelom unda Seqmnas erTi an 
ramdenime maregulirebeli samsaxuri _ am 
etapze marcvleu lisa da mecxoveleobis 
produqciis warmoebis sferoSi.1 

samrewvelo  warmoSobisa da soflis 
meurneobis produqciaze fasebis daregulirebis, sursaTze fasebis zrdis tendenciis Se-
Cerebis saukeTeso saSualebas sawvavisa da ZiriTadi sasursaTo produqtebis maragebis Seqmna 
warmoadgens, romlis sasargeblod mravali qveynis gamocdileba metyvelebs. 

miuxedavad sagadasaxado kanonmdeblobis srulyofisa, soflis meurneobisTvis damaxa-
siaTebeli specifikuri xarjebisa da riskebis gamo, gadasaxadebi mainc dargis ganviTarebis 
Semaferxebel faqtorad ganixileba. aqedan gamomdinare, axladSeqmnili mcire da saSualo 
sawarmoebi unda gaTavisuflden yvela saxeobis gadasaxadisagan, garda saSemosavlosi. 

ruseTis mier gamocxadebuli embargos pirobebSi didi mniSvneloba eniWeba evrokavSiris 
qveynebis bazarze produqciis gatanas, maT mier dadgenili  pirobebis gaTvaliswinebiT. ram-
denadac am pirobebis Sesruleba yvela mewarmes ar SeuZlia, saxelmwifom unda moaxdinos 
glexuri meurneobebis identifikacia da yvelaze sicocoxlisunarian jgufs aRmouCinos dax-
mareba produqciis warmoebis kontrolis sistemis CamoyalibebaSi. praqtikaSi TandaTanobiT 
unda dainergos sawarmoebisTvis xarisxis saerTaSoriso serTifikatis miniWebis wesi.

erovnuli bazris dacvis mizniT, saqaraTvelom unda gamoiyenos yvela is berketi da meqa-
nizmi, romelic mas rogorc vaWrobis msoflio organizaciis wevr qveyanas gaaCnia (upirve-
lesad mxedvelobaSi maqvs e.w. damcavi RonisZiebebi, romlebic gamoiyeneba iseTi swrafmzardi 
importis mimarT, romelic zarals ayenebs adgilobriv mwarmoebels an qmnis aseTi zaralis 
miyenebis safrTxes, sezonuri fasebi da sxva).2 aseve,  mTeli yuradReba gadatanili unda iqnes 
adgilze konkurentunariani produqciis warmoebaze, produqciis vargisianobis sistemur 
Semowmebasa da miRebuli Sedegebis sistematur gamoqveynebaze.    

1 ixileT p. koRuaSvilisa da T. kunWulias naSromi ̀ saxelmwifos maregulirebeli roli agr-sasursaTo 

seqtorSi,~ ssmma `moambe,~ t. 29, 2011

2 ixileT p. koRuaSvilisa da g. zibzibaZis naSromi _ vmo-s  `raundebi~  da  saqarTvelos satarifo 

politika. `biznesi da kanonmdebloba,~ #6, 2010, 33-38 gv. 
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vfiqrob, saqarTvelos mTav ro bam unda miiRos ag ra ru li po li ti kis axa li strategia  swo-
rad gan sazR v ru li pri o ri te te biT, ro mel Sic ara ub ra lod ag ra ru li, ara med uf ro far To, 
_ sof lis kompleqsuri gan vi Ta re bis  po li ti ka igu lis x me ba, anu Se a xa mos er T ma neT Tan ag ra-
ru li, so ci a lu ri da yo fi Ti prob le me bis kom p leq su rad ga daW ra. amasTan erTad,  SeimuSaos 
ag ro sa sur sa To seq to ris gan vi Ta re bis xel Sem wyo bi da ma re gu li re be li sa ka non m deb lo ba za, 
ro mel Sic praq ti ku lad mo i az re ba eko no mi ku ri me qa niz mis yve la ele men tis ga aq ti u re ba. 

soflis meurneobaSi da masTan dakavSirebul dargebSi saxelmwifo programebis meSveobiT 
unda gaaqtiurdes sainvesticio procesebi, inovaciuri da mecnierul-teqnologiuri miRw-
evebis danergva. 

arsebiTia, rom xe li  Se ewyos sa xel m wi fos ga daq ce vas  sof lis me ur ne o bis  produq ci is 
ara mar to mTa var dam k ve Tad, ara med mTa var myid ve lad da ga ma na wi leblad, im Sem Tx ve va Si, Tu    
saWiro iq ne ba ba zar ze mdgo ma re o bis sta bi li zacia. 

saqarTvelos winaSe  dRes ukve arsebuli globaluri gamowvevebi da maTi daZlevis obieq-
turi aucileblobis amocanebi, realurad moiTxovs, rogorc sasoflo-sameurneo warmoebis 
dargobrivi struqturis gadaxedvas  (prioritetuli dargebisa da kulturebis gansazRvra. 
soflis meurneobis iseTi dar gobrivi struqturis Camoyalibeba, romelSic wamyvani da pri-
oritetuli adgili daeTmoba sasursaTo balansis formirebisTvis saWiro produqtebis war-
moebas. mravalwlianma nargavebma ZiriTadad unda daikavos misTvis tradiciulad gankuT-
vnili SedarebiT maRlobi adgilebi (samxreTis daqanebis ferdobebi), xolo bari daeTmos 
marcvlovnebs da sxva erTwlian kulturebs). aseve TiToeuli dargis sawarmoo da saeqsporto 
potencialis dadgenas da gamoyenebis socialur-ekonomikuri mizanSewonilobis gansazRvras. 
gasagebia, rom dRes arsebuli soflis meurneobis dargobrivi struqturis modernizacia Se-
darebiTi upiratesobis principis gaTvaliswinebiT erTbaSad SeuZlebelia, magram am mimar-
TulebiT moZraobis dawyeba, metad saWiro da gardauvali aucileblobaa.  dRes saqarTvelos 
ara imdenad imis codna sWirdeba, romel raionsa Tu mxareSi sasoflo-sameurneo warmoebis 
rogori specializacia unda hqondes, aramed imisa, sad rogori unda iyos is mudmivad cvlad 
sabazro garemoSi. bunebaSi mudmivi araferia da erTxel dadgenili specializaciac ver iqneba 
mudmivi, miT ufro, Tu mas qveynis masStabiT sabWoTa periodSi miwaTmoqmedebisa da mecxove-
leobis dargebis saqonlianobis done udevs safuZvlad.   

rac Seexeba dargobriv prioritetebs, aq upirvelesad yuradReba unda  mieqces import-
Canacvlebadi da ZiriTadi sasursaTo produqtebis warmoebas (risTvisac SesamuSavebelia 
specialuri saxelmwifo programebi). maT Sorisaa: marcvleuli (xorbali, simindi, qeri, Svria, 
Wvavi. Sesabamisi agroteqnikisa (m.S. maRali reproduqciis Tesli) da teqnologiis  pirobebSi 
pirvel etapze (280000-300000 ha-ze) SeiZleba vawarmooT  1,0_1,1 mln tona marcvleuli, xolo 
meore etapze (370000-380000 ha-ze) 1,4_1,5 mln tona, m.S. xorbali  moTxovnilebis 65-70%-is 
farglebSi. miwaTmoqmedebis institutis teqnologiur rukebze dayrdnobiT Sesrulebulma 
gaangariSebam gviCvena, rom saqarTveloSi warmoebuli 1 tona xorbalis Rirebuleba 50 aSS 
dolariT naklebi iqneba dReisTvis qveyanaSi importirebul xorbalis fasTan SedarebiT,3 
mecxoveleoba  da misi produqcia, zeTovani kulturebi (mzesumzira _ 15000 ha, simindi, soia 
_ 14000 ha). aseve: xexili yvela saxeobis _ 60000 ha, citrusi _10000 ha, Txili da kakali _ 15000 
ha, vazi _ 60000 ha, Cai _ 15000 ha, bostneuli (TiTqmis yvela raionSi) _ 30000 ha, baRCeuli _ 4000 
ha, kartofili _ 20000 ha, Saqris Warxali _ 3000 ha, kenkrovnebi, eTerzeTebi, dafna _ 10000 ha, 
stevia (300 ha), tungo, evkalipti, abreSumis parki, Tafli (SeiZleba viyolioT 600000 ska) da 
maTi gadamuSavebis produqtebi.

saqarTvelos   Zi ri Ta dad eko lo gi u rad suf Ta ag rop ro duq ci iT Se uZ lia Se aR wi os da dam-
k vid r des ev ro pul ba zar ze. man mi si mci re mi wi a no bi dan gamom di na re, aq cen ti un da ga a ke Tos 
ara war mo e bis mas S tab sa da ra o de nob riv maC ve neb leb ze, ara med  pro duq ci is usaf r Txo e ba sa da 

3 ixileT p. koRuaSvilisa da  g. zibzibaZis naSromi _ `saqarTvelos qmedunariani agraruli politika 

esaWiroeba~. saqarTvelos ekonomika, #5, 2008. 44-49 gv. 



 24

i
v
l

i
s

i
 2

0
1

2

agraruli seqtori

xa ris xob riv maxa si a Teb leb ze risTvisac xeli unda Seewyos ekologiurad sufTa agroproduq-
ciis warmoebis ganviTarebas, romlis sawarmoo baza qveynis mTeli mTianeTia. 

saqarTvelos mTasa da  mTiswineTSi mecxoveleobis ganviTareba qveynis erT-erTi mTavari 
sasicocxlo arteriis _ mTianeTis aRorZinebisa da Tavdacvis upirvelesi piroba iqneba. 
mecxoveleobis sakvebi bazisa da jogis struqturis gaumjobesebisQgaTvaliswinebiT, qveyana-
Si SeiZleba viyolioT 1,5_1,6 mln suli mrp., cxvari da Txa _ zafxulSi 2,0 mln, xolo zamTarSi 
1 mln suli. aqve unda iTqvas, matyliis  damzadebisa da misi produqciis warmoebis (m.S.xalxuri 
rewvis) xelSewyobis Sesaxeb, romlis gareSe mecxva- reobis ganviTarebaze saubari metad rTu-
li iqneba. 

gansakuTrebul yuradRebas saWiroebs iseTi swrafmwifadi da maRali ukugebis dargebi, 
rogoricaa mefrinveleoba (SeiZleba viyolioT 20 mln frTa da vawarmooT 1,350 mln. cali 
kvercxi) da meTevzeoba (satbore meurneobaTa SesaZleblobis gaTvaliswinebiT, Tavisu-
flad SeiZleba vrewoT 75_80 aTasi tona nedli Tevzi). aq yvela rezervia sakuTari warmoebis 
produqciiT moTxovnilebis dakmayofilebisTvis.

 dasasrul, ufro metad vidre es aqamde iyo SesaZlebeli, aucilebelia saqarTvelos agra-
ruli meurneobis gaumjobeseba da ganTavi sufleba zedmeti xarjebisgan. Cven jer kidev Semo-
gvaqvs saWiro sakvebi  produqtebis TiTqmis 80%  da Tu saqarTvelos ekonomikas surs miaRwios 
gawonaswo re bul savaWro balanss, unda mniSvnelovnad gadiddes sasoflo-sameurneo warmoe-
ba, raTa, ramdenadac es SesaZ lebelia, Semcirdes sursaTisaTvis valutis zedmeti xarjva. am 
bolo xans saqarTveloSi  gamoi kveTa erTi metad SemaSfoTebeli tenden cia, radac unda dagvi-
jdes movipovoT, rac SeiZleba meti valuta. aseTi strategia imTaviTve mcdaria. valutis mop-
oveba yvela normaluri ekonomikis mqone qveynisTvis e.w. meoradi amocanaa da asec unda iyos. 
Tu gvsurs raime arsebiTs mivaRwioT.  yvelaze arsebiTi is aris, rom avtonomiur reJimSi fun-
qcionerebadi qveynis ekonomikac da maT Soris soflis meurneobac ise unda warimarTos, rom 
igi upir veles yovlisa, sakuTari mosaxleobis moTxovnebs unda akmayofilebdes. ekonomikisa 
da soflis meurneobis yve la rgoli movalea ganuxrelad asrulebdes mas.     

     dabolos, isev eris moZRvars ilia WavWavaZes movusminoT: `mTav ro bas imis Ta na wyo bi le ba 
un da hqon des, rom er Tis gziT Ta vi si xal xis me ur ne o bis nam d vils, utyu ars da auci le bel sa-
Wi ro e bas dRe mu dam hgrZnob des, da me o res gziT – mzad iyos fu liT, cod niT, rCe viT da u yov-
neb liv Sem we o ba  mi aS ve los iq ma inc, sa ca ker Zo pir Ta SeZ le ba ver gaw v de ba.~  

saqarTvelos agraruli seqtoris ganviTarebis konceptualuri xedvis  sistema
 I. agroseqtorSi Seqmnili Tanamedrove mdgomareobis analizi
1.1 arsebuli mdgomareobis situaciuri analizi da Sefaseba
1.2 1992-1997 wlebSi Catarebuli  agraruli reformis Sedegebi
1.3 agroseqtoris ganviTarebis ZiriTadi sawarmoo, teqnikuri da   ekonomikuri problemebi
1.4 vaWrobis msoflio organizaciis rekomendaciebis gamoyenebis mdgomareoba erovnuli 

bazris dacvis sferoSi 
II. agraruli politikis ZiriTadi miznebi da amocanebi
2.1 sasursaTo bazris maqsimaluri uzrunvelyofa  adgilobrivi  warmoebis, momxmareb-

lisTvis uvnebeli da xarisxiani produqciiT      
2.2 sursaTis saWiro  maragebis Seqmna msoflio bazarze  mosalodneli   krizisuli situa-

ciebis  gaTvaliswinebiT
2.3  miwis reformis drouli dasruleba da miwis srulyofili bazris formireba
2.4 soflad saqonelmwarmoebelTa Semosavlebis stabiluri zrda da cxovrebis normaluri  

pirobebis Seqmna
2.5 soflad saqonelmwarmoebelTa konsolidacia-kooperireba da gadammuSavebel sawar-

moebTan horizontaluri (I etapze) da vertikaluri (II etapze) integracia    
III. dargobrivi prioritetebi da mimarTulebebi
3.1 agraruli seqtoris  qvedargebSi ZiriTadi prioritetebis gansazRvra
3.2 sursaTiT TviTuzrunvelyofaze ( importCanacvlebaze) da  eqsportze orientirebuli 

miwaTmoqmedebis da mecxoveleobis dargebis ganviTarebisTvis xelSemwyobi pirobebis  Seqmna  
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(melioracia, materialur-teqnikuri saSu-
alebebiT momarageba, komunikaciebi da sxva 
sawarmoo Tu ara sawarmoo daniSnulebis 
infrastruqturis Seqmnis safuZvelze)

3.3 saxelmwifo xarjebis gadideba samec-
niero, saseleqcio, sanaSene, niadagis dac-
vis, veterinariis, mcenareTa dacvis da sxva 
saWiro sferoebSi 

IV agroseqtoris sabazro regulireba 
da marTvis sistema

4.1 agroseqtoris adgili da roli qvey-
nis erTian makroekonomikur politikaSi

4.2 bazris dacva vaWrobis msoflio or-
ganizaciis winaSe arebuli valdebulebebis 
gaTvaliswinebiT. bazris stabilurobis 
miRweva, konkurentuli garemos formireba 
da SenarCuneba

4.3 saqonlis mwarmoebelTa da momxmarebelTa interesebis dacvis mizniT  bazarze sax-
elmwifo Camrevi samsaxurebis formireba, am mimarTulebiT sxva qveynebSi dagrovili gamoc-
dilebis gaTvaliswinebiT

V. sainvesticio,   sakadro da  inovaciuri politika
5.1    regionebze da seqtorebze investiciebis ganawilebis  orientireba agrarul seqtorze,  

saerTo investiciebSi agraruli seqtorisaTvis Sesabamisi qvotis gansazRvriT
5.2 kvleva-ganaTlebisa da inovaciebis evropuli modelis danergva
5.3 fundamentur da gamoyenebiT kvlevebze orientirebuli agraruli sferos samecniero-

kvleviTi institutebis aRdgena optimizaciis moTxovnebis  gaTvaliswinebiT
5.4  umaRlesi da saSualo kvalifikaciis kadrebis momzadeba-gadamzadeba warmoebis, mec-

nierebisa da ganaTlebis racionaluri Serwymis safuZvelze
5.5  agroseqtorSi inovaciuri procesebis da produqtebis aTvisebis, aseve  mwarmoebluro-

bis amaRlebis mizniT adgilebze  klasterebis, teqnoparkebisa da warmoebis sxva integrire-
buli_ organizaciuli  formebis danergvisaTvis xelSewyoba   

VI. institucionaluri politika agrarul seqtorSi
6.1  axali   teqnologiebis kvleva-danergvis-swavlebisa da konsultirebis sistemis orga-

nizaciuli formebis SerCeva da  danergva
6.2  agroseqtoris ganviTarebisTvis adeqvaturi institutebis (struqturebis) formireba 
6.3  seqtoris ganviTarebisaTvis saWiro infrastruqtura (melioracia, lojistika, mar-

cvleulis da sxva produqtebis sacavebi, transporti, marketingi, SeRavaTiani sakredito, 
sagadasaxado da sadazRvevo garemos formireba, saxelmwifo SekveTebis, miwis dacvis, miwaze  
monitoringis Sesabamisi struqturis, prognozirebis(winaswari gafrTxilebis) da sasoflo-
sameurneo produqciis warmoebis  mastimulirebeli sxva samsaxurebis formireba)

6.4 marTvis TvalsazrisiT ekonomikurad yvelaze ufro misaRebi meurneobis (fermis) op-
timaluri zomis gansazRvra agroseqtoris dargebis mixedviT

6.5 soflis meurneobis saministros reorganizacia da axali struqturis  orientire-
ba ZiriTadad programul dafinansebaze.  adgilebze Sesabamisi struqturis ( 3-4StatiT) 
formireba agraruli politikiT dasaxuli amocanebis realizaciis mizniT

VII.   agroseqtoris ganviTarebis regionuli politika
7.1 qveynis mxareebis WrilSi calkeuli prioritetuli dargebis miznobrivi programebis 

SemuSaveba da ganxorcieleba
7.2 mTian, agreTve depresiul raionebSi agroseqtoris, agreTve warmoebisa da momsaxurebis 

sxvadasxva dargebis ganviTarebis mxardamWeri programebis ganxorcieleba       
7.3   globaluri daTbobisa da sxva mimdinare  gamowvevebis gaTvaliswinebiT agraruli seq-

toris ganviTarebaSi adeqvaturi  koreqtivebis Setana        
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7.4 klimatis cvlilebis zegavlenis analizi agroproduqciis warmoebaze  qveynis agrokli-
matur da mikroklimaturi zonebSi

7.5 Sesabamisi cvlilebebis Setana sasoflo-sameurneo warmoebis specializaciasa, dargTa 
da kulturaTa gaadgilebaSi

VIII  agroseqtoris ganviTarebis sakanonmdeblo uzrunvelyofa    
8.1 normatiuli aqtebis SemuSaveba: 
_ `sa qar T ve los sa sur sa To uSiS ro e bis Se sa xeb~; 
_ `soflis statusis Sesaxeb~;
_ `specializebuli  agrosakredito sistemis Sesaxeb~;
_ `mra val dar go va ni sof lis me ur ne o bis dac vi sa da mdgra di gan vi Ta re    bis Se sa xeb~; 
_ `miwaTmoqmedis statusis Sesaxeb;~
_`sa sof lo-sa me ur neo ko o pe raciis Se sa xeb~; 
_  `sasoflo-sameurneo miwis konsolidaciis Sesaxeb~; 
_ `ag ronedleulisa da mi si aR war mo e bi saT vis sa Wi ro saqonelze (mom sa xu re ba ze) fa se bis 

pa ri te tis dac vis Se sa xeb~;
_ `agroseqtorSi gamoyenebuli manqana–mowyobilobebis,  agreTve agraruli produqciis 

aRwarmoebisTvis saWiro saTesle da sanaSene saSualebaTa sabaJo gadasaxadisa da dRg-gan gaT-
avisuflebis Sesaxeb”  da sxva, rom leb mac un da Seq m nas sa ka non m deb lo ba za qve ya na Si ag ro war-
mo e bis aRor Zi ne bi sa da Sem d go mi gan vi Ta re bi saT vis. 

IX. sagareo ekonomikuri politika
9.1  sagareo ekonomikuri politika am konteqstSi ZiriTadad gulisxmobs agroseqtorSi 

sagareo vaWrobis politikas, romelic   ganxorcieldeba rogorc saxelmwifo, aseve calkeuli 
sawarmoTa da kerZo struqturebis doneze

9.2 sagareo ekonomikuri urTierTobebi daefuZneba saerTaSoriso organizaciebTan, aseve 
sxvadasxva qveynebTan dadebul SeTanxmebebs da   xelSekrulebebs

9.3 mWidro TanamSromloba gaeros sursaTisa da soflis meurneobis  organizaciasTan
9.4   sursaTis uvneblobis, veterinariisa da  mcenareTa dacvis sakanonmdeblo bazis  harmo-

nizacia  evrokavSiris  Sesabamis kanonmdeblobasTan 
X. mosalodneli socialuri da ekonomikuri Sedegebi
10.1  sinergiuli efeqti srulad aisaxeba  sasursaTo usafrTxoebis problemis dareguli-

rebaze da qveynis sasursaTo damoukideblobis donisa da xarisxis amaRlebaze 
    10.2 gaumjobesdeba savaWro da sagadamxdelo balansi da socialuri foni sazogadoebaSi

paata koRuaSvili, 
emd, profesori, saqarTvelos soflis meurneobis  

mecnierebaTa akademiis wevri

SUmmARy
WhAT IS hAPPeNINg WITh geORgIAN VIllAge AND WhAT ShOUlD IT DO
Paata Koguashvili,  gTU full Professor, eSD
Based on agricultural characteristics and anticipated global challenges, the article presents innovative views 

on agricultural development that implies correction of rural economic policy, identification of priorities, supply of 
ideology to population, eradiation of shortage of knowledge and credit resources, development of systems for in-
surance of agricultural crops and procurement of products. The article outlines importance of creation of integrated 
cooperatives and societies, development of production service organizations, regulation of prices using market 
mechanisms, improvement of tax system and export stimulation.

The first step in overcoming the crisis is considered to be the creation of cooperatives specialized in produc-
tion of one type of product that can be arranged with mutual endeavors of farmers, local self-governance bodies, 
eparchies and scientists.

The creation of highly productive rural economy must be recognized as the major task of government’s eco-
nomic policy and the subject of care of national welfare. This is the only way of saving georgian village as the 
perspective of development of georgia is impossible without its village. 
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samomxmareblo fasebis indeqsi  is erTaderTi maCvenebelia, romelic zomavs saqarTveloSi 
samomxmareblo fasebis saerTo donis cvlilebas.     

samomxmareblo fasebis indeqsi (sfi) saerTaSoriso klasifikatoris (COICOP) Sesabamisad 
moicavs 12 sasaqonlo jgufs. fasebis individualuri indeqsebis bazaze gaiangariSeba fasebis 
agregirebuli indeqsebi TiToeuli sasaqonlo jgufisTvis, rogorc TiToeuli qalaqisaTvis, 
aseve mTlianad qveynisaTvis. 1

samomxmareblo fasebis indeqsis gaangariSebis safuZvelia samomxmareblo kalaTa. es aris 
qveyanaSi yvelaze xSirad moxmarebadi saqonlisa da momsaxurebis CamonaTvali da asaxavs 
qveynis saSualo momxmareblis xarjebis struqturas.  samomxmareblo kalaTa Sedgenilia 
Sinameurneobebis integrirebuli gamokvlevidan miRebuli moxmarebis struqturis 
safuZvelze. moxmarebis proporciulad TiToeul saqonels da momsaxurebas miniWebuli aqvs 
Sesabamisi xvedriTi wona. 2012 wlis ianvridan ganaxlebuli samomxmareblo kalaTa erovnul 
angariSTa sistemiT gansazRvrul moxmarebis struqturas daefuZna. erovnuli angariSebidan 
miRebuli wonebis gamoyeneba samomxmareblo kalaTis formirebis procesSi erT-erT arsebiT 
rekomendacias warmoadgens, romelsac evrostati evrokavSiris wevr qveynebs sTavazobs.  

2012 wels ganxorcielda samomxmareblo kalaTis ganaxleba. 2010 wlis samomxmareblo 
kalaTasTan SedarebiT ganaxlebul samomxmareblo kalaTaSi CarTul iqna 42 dasaxelebis saqoneli 
( momsaxureba). maT Soris: gayinuli qaTmis xorci, pilmeni (naxevarfabrikati), Sebolili  Zexvi, 
pasterizebuli rZe,  iogurti, koniaki,  ZiZis momsaxurebis Rirebuleba, axali msubuqi avtomobili,  
gazis sawvavi, avtomobilis zeTisa da filtris Secvla da a.S. 2010 wlis  samomxmareblo kalaTidan  
amoRebul iqna 20 dasaxelebis saqoneli (momsaxureba). maT Soris: bali da alubali, xalaTi, binis 
gayidvis Rirebuleba, samSeneblo bloki, merqan-burbuSelis fila,  sawoli, xaliCa, a.S. amJamad 
samomxmareblo kalaTa Sedgeba 288 samomxmareblo saqonlisa da momsaxurebisgan. 

samomxmareblo fasebis indeqsis gaangariSebis meTodologia kvlav efuZneba laspeiresis indeqss, 
rac gulisxmobs mosaxleobis xarjebisa da samomxmareblo kalaTis  3 weliwadSi erTxel ganaxlebas. 

rogoria inflaciis oficialuri statistika saqarTveloSi?
2012 wlis martSi 2011 wlis martTan SedarebiT inflaciis donem saqarTveloSi -2,2 

procenti Seadgina. (ix. cxrili 1) indeqsis saSualowliurma maCvenebelma 108,5%(wina welTan 
SedarebiT gaizarda 1,4 procentuli punqtiT), xolo wina wlis dekembris donesTan SedarebiT 
Semcirebuli maCvenebeli 102,0% dafiqsirda.

cxrili #1

1. zogadi ganmartebebi inflaciis meTodologiiasa da samomxmareblo kalaTaze.  www.geostat.ge

samomxmareblo fasebis indeqsi 

saqarTveloSi: misi gaangariSeba 

da prognozireba
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samomxmareblo fasebis indeqsi (inflacia)2         samomxmareblo kalaTaSi Semavali saqonlisa 

da momsaxurebis jgufebis fasebis procentuli cvlilebisa da mTlian inflaciis maCvenebelSi 

Sesabamisi wvlilis analizma cxadyo, rom  12–Tvian periodSi aRniSnuli maCveneblis formirebaSi 

ZiriTadi gavlena iqonia fasebis   cvlilebam   Semdeg jgufebze:  sursaTi da ualkoholo 

sasmelebi: mocemul periodSi fasebi Semcirda 7,5 procentiT da jgufis wvlilma wliuri 

inflaciis saerTo maCvenebelSi -3,6 procentuli punqti Seadgina.    fasebis klebis maRali 

maCveneblebi dafiqsirda Semdeg qvejgufebze: xili da yurZeni (34,3 procenti), bostneuli, 

baRCeuli, kartofili da sxva bolqvovanebi (17,8 procenti), Saqari da  sxva tkbileuli 

(14,4 procenti). fasebi gaizarda xorci da xorcis produqtebis qvejgufze (10,9 procenti). 

transporti: fasebi gaizarda 11,9  procentiT. Sesabamisad, jgufis wvlilma wliuri inflaciis 

maCvenebelSi 1,2 procentuli punqti Seadgina. aRniSnul jgufSi fasebis    mniSvnelovani mateba 

dafiqsirda satransporto    qvejgufze (19,3 procenti) da piradi satransporto saSualebebis 

eqspluataciis qvejgufze (4,1 procenti).

zemoTTqmulidan pozitiuria wina wlis  Sesabamis  TvesTan samomxmareblo fasebis 

indeqsebis dinamika (2010-2012 w.w.)3                                      

diagrama 1

rogoria inflaciis prognozuli maCveneblebi?

inflaciis (samomxmareblo fasebis indeqsis cvlilebis bazaze) dinamikis maCveneblebi 1996 

-2011 wlebisaTvis warmovadginoT Semdegi cxrilis saxiT:4

cxrilSi 2 

inflaciis dinamika 1996 -2011  wlebisaTvis

1. 

2. www.geostat.ge
3  grafiki agebulia saqstatis monacemebis safuZvelze.

4 cxrili  Sedgenilia saqstatis monacemebis safuZvelze
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xolo misi grafikuli gamosaxuleba da histograma, gamovsaxoT Sesabamisad,  nax. 1-sa da nax. 2-ze.

nax. 1. inflaciis dinamika 1996 -20011  wlebisaTvis

nax. 2. inflaciis dinamikis histograma da statistikuri maxasiaTeblebi (1996 -20011  w.w.)

rogorc vxedavT, am wlebSi saqarTveloSi inflaciis saSualo wliuri done 7,4 % iyo, mediana 

7,2 xolo  standartuli gadaxra ki 3,4 %.

rac Seexeba inflaciis dinamikis modelirebisa da prognozirebis problemas, advilad 

SeiZleba davrwmundeT, rom am SemTxvevaSi wrfivi da kvadratuli trenduli modelebi Zalian 

cud miaxloebas iZleva (am modelTa determinaciis koeficienti Zalze dabali gamodis). aseve 

cud miaxloebas iZleva naxevrad logariTmuli modelic. 

am SemTxvevaSi yvelaze zust models warmoadgens e.w. ARImA-s tipis modeli, trenduli 

wevriT, romelsac aqvs saxe: 

D(DCPI)=0.009294308876*(@TReND)+[AR(1)=0.1207304532,mA(1)=-2.365658667,INITmA=1997]
sadac D(DCPI) aRniSnavs inflaciis nazrds wina welTan SedarebiT, AR(1) warmoadgens pirveli 

rigis avtoregresiul wevrs, xolo (1) pirveli rigis mcocavi saSualos sidides  (rogorc cnobilia, 

mA(1)=ut-1, sadac ut-1 mocemuli gantolebis cdomilebaa (naSTiT wevria wina periodisaTvis). 

am gantolebis parametrTa statistikuri maxasiaTeblebi moyvanilia cxrilSi 2, xolo misi 

sizustis Sesaxeb warmodgenas iZleva nax. 3-ze naCvenebi grafikebi.

rogorc cxrili 2-dan Cans, misi determinaciis koeficienti 0.87-s tolia, darbin-uotsonis statistika 
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2,45-s toli, t-statistikis mniSvnelobebic (pirvelis garda) sakmaod maRalia, rac imas niSnavs, rom modeli 

sakmaod zustia. Tumca, rogorc cnobilia, aseTi tipis modelebi sakmaod swrafad hkargaven prognozirebis 

sizustes, amitom maTi gamoyeneba grZelvadian periodSi prognozirebisTvis araa mizanSewonili.

cxrili 2. inflaciis ARImA-s tipis modelis parametrTa statistikuri maxasiaTeblebi 

nax. 3. inflaciis ARImA-s tipis modelis cdomilebis  grafikuli warmodgena

 

      dabolos, cxrilis saxiT  gamovsaxoT zemoT moyvanili modelidan miRebuli prognozuli 

Sefasebebi 2012-2016 wlebisaTvis. 

cxrili 3.  inflaciis prognozuli Sefasebebi 2012-2016 wlebisaTvis
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inflaciis dinamikisa da prognozuli Sefasebebis   grafiki naCvenebia nax. 4-ze

.

nax. 4. inflaciis dinamika da prognozuli Sefasebebi

        samomxmareblo fasebis indeqsis gaangariSebis  meTodologiis daxvewisa da Semdgomi 

srulyofisaTvis udavod seriozuli win 

gadadgmuli nabiji  iqneba statistikis 

erovnuli samsaxuris mier samomxmareblo 

kalaTis yovelwliurad ganaxleba,  rac 

2012 wlis Semdeg igegmeba saqarTveloSi. 

saqstatSi mimdinare zemoaRniSnuli 

pozitiuri cvlilebebi, cxadia, ganapirobebs   

saqarTveloSi inflaciis gaangariSebis 

meTodikis miaxloebas  evrostatis ZiriTad 

rekomendaciebTan. rogorc ikveTeba es, arc 

Tu Soreuli perspeqtivaa. 

nino abesaZe

ekonomikis akademiuri doqtori, asoc. 

profesori. iv. javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universiteti

anotacia

statiaSi ganxilulia inflaciis gaangariSebis meTodologiuri sakiTxebi, mimoxilulia 

ganaxlebuli samomxmareblo kalaTa da is pozitiuri Zvrebi, rac ganxorcielda saqarTveloSi 

inflaciis gaangariSebisas 2012 wlis ianvridan. . inflaciis dinamikis modelirebisa da 

prognozirebisaTvis gamoyenebulia ARImA-s tipis modeli da gaangariSebulia inflaciis 

prognozuli maCveneblebiG 2012-2016 wlebisaTvis. gakeTebulia dskvnebi.

 literatura

1. zogadi ganmartebebi inflaciis meTodologiasa da samomxmareblo kalaTaze

2. www.geostat.ge
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fulis masis zrdas eko-

nomikaSi erTjeradi efeqti 

marTlac aqvs – fulis msy-

idvelunarianoba ecema: Warbi 

fulis pirobebSi misi erTeuli 

ufasurdeba. fulis masis zr-

das, komerciul bankebze re-

finansirebis sesxebis gacema 

da Semdeg saxazino valdeb-

ulebebis gamoSveba iwvevs. es 

niSnavs, rom erovnuli 

banki komerciul banke-

bze dabal procentad 

gascems sesxebs – isini 

ki, Tavis mxriv, mTavro-

baze ufro sarfianad 

aprocenteben. Sedegad, 

xazinaSi grovdeba zed-

meti fuli, romelsac 

kerZo seqtorTan kav-

Siri ar aqvs. am fulze 

moTxovna ar arsebobs, 

radgan bazris yvela 

moTamaSes imdenive 

aqvs, rac adre hqonda. mxolod 

xazinas moepoveba meti. Se-

sabamisad, fuli ufasurd-

eba – inflacia izrdeba da es  

pirvel rigSi Rarib mosaxleo-

bas azaralebs: Semosavlis didi 

nawili sakvebis SeZenas xmarde-

ba, maT xelT arsebuli Tanxa ki 

sul ufro nakleb produqts 

fasebis zrda da inflacia

yidulobs.   

albaT ar moiZebneba qveyana, 

romelsac inflacia ar Sexe-

bodes. rasakvirvelia, am mxriv 

arc Cveni qveyanaa gamonaklisi. 

gadavxedoT inflaciis qar-

Tul gamocdilebas, kerZod, XX  

saukunis 90-ian wlebs. ssrk-s 

daSlisa da damoukideblobis 

aRdgenis Semdgom, rusuli 

maneTi erovnulma valutam _ 

kuponma Secvala. Tumca omis, 

warmoebis SeCerebisa da sxva 

sirTuleebis fonze maleve 

ganviTarda  hiperinflacia.

1990 wlidan saqarTveloSi 

ekonomikuri da politikuri 

sistemebis transformacia 

ganxorcielda. ris Sedegadac 

ekonomika sabazro principebze 

gadavida. daiwyo ekonomikuri 

da socialuri krizisi, ro-

melic ama Tu im formiT dResac 

grZeldeba.

1992_1993 wlebSi saqarT-

velos mZime socialur-eko-

nomikurma mdgomareobam dRis 

wesrigSi Caayena makroekonomi-

kuri stabilizaciisa da sistem-

uri cvlilebebis antikrizisu-

li programis SemuSavebis 

aucilebloba, romlis ZiriTa-

di mizani makroekonomikuri 

stabilurobis miRweva iyo. 

1994 wlidan saqarTvelos xe-

lisuflebam daiwyo aRniSnuli 

programis ganxorcieleba, 

romelic mxardaWerili iyo 

saerTaSoriso safinanso or-

ganizaciebis mier. re-

formis ZiriTad mimar-

Tulebad ganisazRvra 

fulad-sakredito da 

safinanso- sabiujeto 

sferoebis gardaqmna. 

mimoqcevaSi fu-

lis masis zrdis reg-

u l i r e b i s  m i z n i T , 

ganisazRvra sabanko 

sistemis mier mTav-

robisTvis gasacemi 

wminda kreditebis, 

agreTve erovnuli 

bankis wminda saSinao da saer-

TaSoriso aqtivebis zRvruli 

odenoba. gatarebuli fulad-

sakredito politikis Sedegad 

mniSvnelovnad gaumjobesda 

erovnuli bankis aqtivebis 

struqtura. fulis miwodebis 

kontrolis gansaxorciele-

statiis saTaurSi inflaciisa da fasebis zrdis erT-

maneTisgan gamijvna, SeiZleba, vinmes ucnaurad moeCvenos, 

radgan dRes inflacia da fasebis mateba sinonimebia. Tumca 

mecxramete saukunemde, termini inflacia mxolod fulis 

gaufasurebas aRniSnavda. misi xarisxiT izomeboda Tu ram-

denad iyo ekonomikaSi fulis masa gazrdili, ̀ gaberili~. am 

logikiT, fasebis mateba inflaciis mamoZravebeli Zala ar 

iyo. is inflacias asaxavda: fasebi izrdeboda ara produq-

ciaze gazrdili moTxovnis, aramed zedmeti fulis gamo.
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blad finansTa saministros 

sabiujeto angariSebi Setanil 

iqna erovnul bankSi, xolo 

saerTaSoriso rezervebi, ro-

melic manamade finansTa samin-

istroSi iyo, gadaeca erovnul 

banks. amiT qveynis centralur 

banks SesaZlebloba mieca gamo-

eyenebina mimoqcevaSi arsebuli 

fulis masis regulirebis moq-

medi RonisZiebebi.

reformebis gatarebis Sede-

gad gamoikveTa makroekonomi-

kuri stabilizaciis dadebiTi 

tendenciebi, ramac saqarT-

velos xelisuflebas saSu-

aleba misca SemoeRo erovnuli 

valuta da daeZlia hiperin-

flacia. makroekonomikur sta-

bilizacias mohyva ekonomikuri 

aqtivobis zrdac. mTliani Sida 

produqtis saSualo zrdis 

tempma 1995-1997 wlebSi Sead-

gina daaxloebiT 10 procenti. 

1995 wels wina wlebTan wlebTan 

SedarebiT biujetis defici-

tis xvedriTi wili mTlianad 

Sida produqtTan  mimarTebaSi 

Semcirda TiTqmis samjer.

postrevoluciur (2003 

wlis „vardebis revolucia“) 

saqarTveloSi pensia 14 lari-

dan 80 laramde gaizarda, aseve 

moimata xelfasebma sabiu-

jeto organizaciebSi, Tumca 

amis paralelurad gaZvirda 

yvelaferi, gansakuTrebiT 

ki sakvebi da pirveladi mox-

marebis sagnebi, rom araferi 

vTqvaT komunalur gadasaxade-

bze. oficialuri informaciiT, 

2003 welTan SedarebiT axla 

fasebi daaxloebiT 60-85%-

iTaa momatebuli, Tumca arao-

ficialuri monacemebiT, es ci-

fri ufro maRalia 

da 300-400%-s Sead-

gens. 2010 wels el-

ementaruli ariT-

metikuli gaTvle-

biT, aRmoCnda, rom 

zogierT produq-

tze fasi 100%-iT, 

zogze ki 400%-iTac 

ki aris momatebuli 

revoluciamdeli 

periodis Semdeg. 

magram oficial-

uri informaciiT es 

cifri daaxloebiT 

60%-s aRwevs. 

saqarTveloSi inflaciuri 

procesebis swraf dinamikas 

ukve yvela aRiarebs. faqtia, 

rom 2010  wlis dekemberis 

dasawyisSi 100 larad gacile-

biT didi moculobis CanTis 

Sevseba SeeZlo saqarTvelos 

moqalaqes, vidre mimdinare 

wlis ianvarSi, 1998 wels ki 

100 laris produqtebis Sesa-

Zenad Seudareblad didi CanTa 

dagvWirdeboda, rogorc 2010 

welTan, ise mimdinare period-

Tan SedarebiT.

100 laris SenaZenebisTvis 

„CanTebis“ zomebis dapatara-

veba wlebis matebasTan erTad 

sruliad logikuria, Tumca, 

logika zomierebaSi unda jde-

bodes. garkveuli, zomieri 

inflacia yovelTvis, yvela 

qveyanaSi arsebobs, Tumca, 

rodesac „zomiereba“ qreba,  

Cndeba terminebi – swrafad 

mzardi inflacia da  hiperin-

flacia. 

ZiriTadi ekonomikuri prob-

lemebi qveyanas ufro agvistos 

saomari moqmedebebisgan Se-

eqmna, vidre msoflio ekonomi-

kuri krizisisgan: saqarTvelos 

teritoriuli mTlianobis 

gadauWreli problema, Sida 

politikuri daZabuloba xan-

grZlivi drois ganmavlobaSi, 

kerZo sakuTrebis xelyofa, 

ruseTis savaWro embargo 

(alkoholur da mineralur 

sasmelebze), ganuviTarebeli 

safondo birJa, antimonopoli-

uri samsaxuris gauqmeba, susti 

biznes asociaciebi da sxva. 

es yvelaferi ki uaryofiT 

zegavlenas axdens sabazro 

procesebze da qveynis mosaxle-

obis socialur-ekonomikur 

mdgomareobaze. 

saqarTvelos mosaxleobam 

bolo oci wlis ganmavlobaSi 

yvela tipis inflacia gamosca-

da. sainteresoa, axla rasTan 

gvaqvs saqme?

arsebul realobas SeuZle-

belia, zomieri inflacia daar-

qva, Tumca, qveyanaSi arsebuli 

inflacia arc swrafad mzardia 

da, miT umetes, Sors varT hiper-

inflaciis situaciidan. sinamd-

vileSi, amJamad saqarTveloSi 

arsebul inflacias, realobi-
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dan gamomdinare, met-

naklebad zomieri, Tum-

ca swrafad mzardisken 

„midrekili“ eTqmis. 

saqarTveloSi arsebu-

li inflaciuri fonis 

Sesaxeb araerTi disku-

sia Sedga, Tumca infla-

ciis gamomwvevi bevri 

faqtori kvlav ganuxi-

lavi darCa. qveyanaSi 

arsebuli inflaciis 

mTavar mizezad mTav-

robisa da erovnuli 

bankis warmomadgenle-

bi, ZiriTadad, msoflio bazre-

bze arsebul viTarebas, anu gaz-

rdil fasebs asaxeleben, Tumca 

realurad inflaciis gamomwvevi 

sxva uamravi faqtori arsebobs. 

inflaciis mastimulirebeli 

erT-erTi umniSvnelovanesi 

faqtori dakavSirebulia ter-

minTan „inflaciuri molodini“. 

kerZod, inflaciuri molo-

dini aris situacia, romelic 

gviCvenebs adamianebis molodins 

fasebis saerTo donis mosalod-

nel cvlilebaze.

ekonomistebis nawili mi-

iCnevs, rom swored inflaci-

uri molodini aris erT-erTi 

mTavari faqtori, romelsac 

SeuZlia moklevadian periodSi 

produqciis moTxovna-miwo-

debaze mniSvnelovani gavlena 

moaxdinos.

ra Tqma unda, araseriozuli 

iqneba imis mtkiceba, rom saqa-

rTveloSi arsebul inflacias 

mxolod inflaciuri molodini 

ganapirobebs, Tumca arsebul 

viTarebaSi, rodesac mTel rig 

SemTxvevebSi qveyanaSi calkeul 

samomxmareblo produqtze 

deficiti dafiqsirda, mo-

saxleobaSi ki  fasebis zrdiT 

gamowveuli panika SeiniSneboda, 

gvafiqrebinebs, rom amoqmede-

bulia inflaciuri molodinis 

faqtori, romelic moklevadian 

periodSi saqarTveloSi arse-

buli inflaciis mastimuli-

rebel saSualebad iqca.

erT-erTi umTavresi mizezi, 

ris gamoc inflaciuri molo-

dini, rogorc inflaciis 

mastimulirebeli faqtori 

amoqmedda, aris mosaxleo-

bis arasaTanado informire-

ba ZiriTad samomxmareblo 

produqtebze fasebis mosa-

lodneli zrdis Sesaxeb.

inflaciuri procesebi 

gansakuTrebulad sagrZnobi 

gaxda saqarTvelos mosaxleo-

bisTvis. Tumca saxelmwifos 

oficialuri struqturebis 

warmomadgenlebi, erTis mxriv, 

arasakmarisad ganmartavdnen 

inflaciis mizezebs, xolo, 

meore mxriv, sakmaod bundovan 

samomavlo prognozebze sau-

brobdnen. cxadia, arsebuli 

viTareba rigiT moqalaqee-

bSi safuZvlian dabneulobas 

iwvevs da arastabiluro-

bis gancdas amkvidrebs. 

kidev ufro sainteresoa 

is, rom “saqarTvelos 

erovnuli bankis Ses-

axeb” organuli kanonis 

Sesabamisad,  `saqarT-

velos erovnuli bankis~ 

ZiriTadi amocana qveya-

naSi fasebis stabilu-

robis uzrunvelyofaa, 

saSualovadian periodSi 

ki fulad-sakredito 

da savaluto politi-

kis ZiriTad mimarTule-

bas samomxmareblo fasebis 

saerTo donis wliuri zrdis 

miznobrivi maCveneblis Senar-

Cuneba warmoadgens. gamomdi-

nare iqidan, rom saqarTvelos 

erovnuli banki damoukide-

blad adgens inflaciis mizno-

briv maCvenebels, momavali 

sami wlisaTvis miznobrivi 

inflaciis maCvenebeli aRin-

iSneba fulad-sakredito da 

savaluto politikis ZiriTad 

mimarTulebebSi, romelsac, 

Sesabamisad, saqarTvelos par-

lamenti amtkicebs saqarT-

velos saxelmwifo biujetis 

kanonTan erTad. gamomdinare 

aRniSnulidan, erovnuli bankis 

monacemebis Tanaxmad, 2011-2013 

wlebisaTvis inflaciis mizno-

brivi maCvenebeli saqarTvelo-

Si 6 procents Seadgens. Tumca 

mocemuli realoba inflaciis 

arsebul donesTan mimarTebaSi 

sruliad sxvagvaria. gamomdi-

nare arsebuli realobidan, 

garda im qmedebisa, romelic 

erovnulma bankma unda gan-

axorcielos fasebis stabi-

lurobis uzrunvelsayofad, 
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umniSvnelovanesia, rom samTav-

robo struqturebis mxridan 

gakeTdes Sesabamisi gonivru-

li ganmartebebi inflaciis 

saprognozo maCveneblebT-

an mimarTebaSi. aRniSnuli 

ganmartebebi, rogorc minimum, 

uzrunvelyofs mosaxleobaSi 

arsebuli erTgvari panikis, anu 

inflaciuri molodinis anuli-

rebas. inflaciuri molodinis 

ganeitralebam ki, Tavis mxriv, 

SesaZlebelia, moklevadian 

periodSi mosaxleobis mxridan 

samomxmareblo produqtebze 

Warbi moTxovnilebis dastabi-

lureba  uzrunvelyos.

2011 wlis aprilis mdgo-

mareobiT wliurma inflaciam 

gadaaWarba 13%-s, xolo maisis 

mdgomareobiT 14%-ze meti 

iyo. pirvel rigSi, mosaxleo-

bisaTvis yvelaze mZimea is, rom 

fasebi gaizarda sasursaTo 

produqciaze 28%-iT, purze 

fasma moimata daaxloebiT 

25.8%-iT, mcenareuli zeTi da 

cximebi - 34.5%, kartofilze – 

30-35%-iT, xaxvi TiTqmis 50%-

iT, rZis produqtebi - 15-20%-

iT, asevea navTobproduqcia, 

romlis fasic yoveldRiurad 

imatebs. transportze fasma 

moimata 8%-iT gasul welTan 

SedarebiT.

inflaciis gamomwvevi Sida 

faqtorebi, pirvel rigSi aRsan-

iSnavia, rom samomxmareblo baz-

ris 70-80% importzea damokide-

buli.  saqarTvelos aqvs iseTi 

uaryofiTi saldo da iseTi eko-

nomikuri damokidebuleba impor-

tze, rom vercerTi poziciiT mis 

sasargeblod ver ganviTardeba 

inflaciis Sedegebis gamoyeneba. 

Tu fasebi izrdeba imaze rasac 

yidulob, izrdeba imazec rasac 

yidi. magram qveyana Tu mxolod 

yidulobs, bunebrivia fasebis 

mateba masze mxolod uaryofi-

Tad moqmedebs da dadebiTi misT-

vis araferia. amitom mimaCnia, 

rom yvelaze mniSvnelovani unda 

iyos saxelmwifo biujetidan 

mxardaWera soflis meurneobis 

ganviTarebaze.

saqarTvelos statistikis 

erovnuli  samsaxuris ofi-

cialuri monacemebiT 2012  

wlis   TebervalSi   wina   Tves-

Tan  SedarebiT  saqarTveloSi   

inflaciis  donem  0,2  procenti   

Seadgina.  mocemul  period-

Si   inflaciis  maCveneblis   

formirebaSi  ZiriTadi   gavle-

na   iqonia  fasebis cvlilebam  

Semdeg  jgufebze:   

 •   sastumroebi,  kafeebi   da  

restornebis  jgufze   fasebi  

gaizarda  2,7  procentiT   da  

misma wvlilma  Tebervlis  Tvis  

inflaciaSi  0,12  procentuli  

punqti  Seadgina.  fasebis mniS-

vnelovani  zrda  dafiqsirda  

sazogadoebrivi  kvebis   qve-

jgufze (2,8 procenti). 

 •   transportis  jgufze   

fasebi  gaizarda  0,7  pro-

centiT.  Sesabamisad   jgu-

fis   wvlilma  Tvis inflaciis  

maCvenebelSi 0,09  procentuli  

punqti  Seadgina.  fasebis  mniS-

vnelovani  zrda dafiqsirda   

Semdeg  qvejgufebze:  sawvav 

-sapoxi  masalebi (1,9  procenti)  

da  samoqalaqo  sahaero  trans-

porti (1,3 procenti).

2012 wlis   TebervalSi  2011  

wlis   TebervalTan  SedarebiT  

inflaciis  donem  saqarTvelo-

Si  -2,1  procenti   Seadgina.

Tamar gogilaSvili

iv. javaxiSvilis saxelo-

bis    Tbilisis saxelmwifo 

universitetis ekonomikisa 

da biznesis fakultetis III 

kursis studenti      

SummAry
In my opinion it is necessary to continue strict monetary politic, the sup-

ply of money should be in accordance with the rate of economic growth.  
The government’s emissionary crediting needs to be limited maximally.  The 
state has to accomplish minimization of budget deficit. The national bank 
should be able to maintain a level of the reserve requirements. The monetary 
politic should be based on freely floating exchange rate regime. It would be 
better if it was much more interested in  declining of an interest rate in com-
mercial banks. In long run period it is important  to increase a lending rate in 
enterprises by these banks. The lack of credits is directly connected with the 
banks’ inability – to rise deposits. Though, it is a result of society’s distrust. 

literatura:

•	 http://www.radiotavisupleba.ge/ - “axali meTodiT gamoan-

gariSebuli inflacia”;                            

•	 http://www.presage.tv/  -  “Tanamedrove inflaciuri pro-

cesebi saqarTveloSi” ;

•	 http://www.nbg.gov.ge/ -  inflaciis mimoxilva (2011);

•	 http://24saati.ge/ - “inflacia – mTavari gamowveva”
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Tumca, momxmareblebs 
moswyindaT “msxverplis” 
rolSi yofna. ra Tqma unda 
marketinguli “terorizmi” 
saSiSi ar aris, magram mainc 
arasasimovnoa, rodesac 
marketologebi sxvadasxva 
xrikebiT cdiloben “tvini 
gagiburRon” an SokSi Cagag-
don. 

 amitom sul ufro aqtua-
luri xdeba naklebad gamRiz-
ianebeli axali mimarTuleba 
– partnioruli urTierTo-
bebis marketingi. 

es meTodi gulisxmobs ax-
ali Rirebulebebis Seqmnas 
momxmareblebTan erTad. 

partnioruli market-
ingi tradiciuli marketin-
gis principebidan gamomdin-
areobs, magram amavdroulad 
mniSvnelovnad gansxvavdeba 
misgan. mar ketingi zoga-
dad aris pro cesi, romelic 
miznad isa xavs momxmare-
blebis moTxovnebis dadge-

partnioruli urTierTobebis 

marketingis niuansebi
produqciis asortimentis zrdis kvalobaze sul ufro 

mravalferovani xdeba marketinguli strategiebi. 
ra saxis marketingi aRar arsebobs - konteqsturi, nei-

ro-, miqs- Tu ivent- marketingi, ...partizanuli da teror-
istulic ki. 

nas da dakmayofilebas ufro 
ukeTesad, vidre es konkuren-
tebs gamosdiT.

 magram am procesis orga-
nizeba mravali modeliT da 
xerxiT SeiZleba. 

 tradiciuli midgomebis-
gan gansxvavebiT partnioru-
li marketingi iTvaliswinebs 
kidev ramdenime parameters, 
romlebic marketingis 
strategias xarisxobrivad 
aumjobeseben. 

es parametrebi mniS-
vnelovnad cvlian kompaniis 
zogad midgomebs marketin-
guli strategiis mimarT. 

partnioruli marketingi 
cdilobs Seqmnas axali Rire-
buleba momxmareblisaTvis 
masTan erTad da Tan ise, rom 
iTvaliswinebs ara mxolod 
masobriv tendenciebs, ar-
amed komunikaciebs calkeul 
monawileebTan. 

es komunikaciebi gulisx-
moben ara mxolod kavSirs 

uSualo momxmareblebTan, 
aramed sando megobruli 
urTierTobebis Camoyali-
bebas yvela sxva Sualedur 
rgolebTan – rogorebicaa 
magaliTad distributorebi, 
momwodeblebi, auditoruli 
Tu sakonsultacio kompanie-
bi da a.S. 

partnioruli marketingis 
yvelaze martivi formaa e.w. 
qseluri marketingi, rode-
sac produqciis momxmarebe-
li imavdroulad gamyidvel-
ic xdeba da amrigad erTveba 
kompaniis saqmianobaSi. 

magram partnioruli urT-
ierTobebis marketingi ko-
munikaciebis ufro farTo 
speqtrs moicavs. 

magaliTad, calkeuli 
momxmareblebis moqmedebam 
SeiZleba modis tendenciebic 
ki Seqmnas. SeiZleba aseTma 
“modurma” klientma kompa-
niis produqcia uSualod 
ar gayidos, magram igi qmnis 
garkveul imijs, ganwyobas da 
amiT xdeba kompaniis part-
niori. droTa ganmavlobaSi 
misi mimdevrebic kompaniis 
partniorebi xdebian da xels 
uwyoben gayidvebs. amrigad 
axali Rirebuleba iqmneba 
momxmareblebTan erTad da 
ara winaswari ganzraxviT, 
rogorc es Cveulebriv xdeba. 
ase rom partnioruli mar-
ketingi ufro metad Sinagani 
dinamizmis nayofia, vidre 
winaswar dagegmili Seswav-
lebis Tu danergvebis. 

Sesabamisad kompania 
unda iyos orientirebuli 
im momxmareblebze, romle-
bic am dinamikas qmnian. aseTi 
klientebis ricxvs ara mx-
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olod ”varskvlavebi” da “se-
lebritebi” ganekuTvnebian. 
umetes SemTxvevaSi modas 
naklebad cnobili adamian-
ebi qmnian TavianT samegobro 
wreebSi. 

 aris klientebis meore 
kategoriac, romlebic sx-
vadasxva kompaniebis produq-
ciis gasinjvebiT da Sedar-
ebebiT arian dakavebulni. 
aseTi mravalferovnebis 
moyvarulebi partniorebad 
naklebad gamodgebian. 

 partniori momxmarebeli 
rogorc wesi erTi kompaniis 
erTgulia da cdilobs Tavisi 
favoritis upiratesobebSi 
darwmundes. 

 amitom kompaniam upirate-
sobebi unda mianiWos mudmi-
vi, erTguli momxmareblebis 
molodinebs, radgan aseTebi 
TavgamodebiT umtkiceben sx-
vebs TavianTi sayvareli 
markebis upiratesobebs. 

 partnioruli urTier-
Tobebis marketingi rva 
komponents moicavs: kul-
tura, lideroba, strate-
gia, struqtura, adamian-
ebi, teqnologia, codna da 
procesi. 

warmatebuli market-
ingisaTvis aucilebelia 
yvela am rva komponentis 
harmoniuli urTierTq-
medeba. 

1. kultura da 
Rirebulebebi 

partniorul urTier-
TobebSi rogorc wesi gan-
sxvavebuli kulturis da 
Rirebulebebis kompanie-
bi monawileoben. advili 
SesaZlebelia rom am gan-
sxvavebebma barierebi Se-
qmnan. amitom es faqtori 
Tavidanve unda iyos gaT-
valiswinebuli da yvela 
monawile unda ecados ro-

gorme Seaxamos es gansxvave-
bebi. 

Tu erTi kompania upi-
ratesobas aniWebs aTasgvar 
xrikebs, maqinaciebs da momx-
mareblebis ganwyobebiT ma-
nipulirebas, meore ki ori-
entirebulia klientebTan 
partnioruli urTierTobebis 
Camoyalibebaze – aseT kom-
paniebs Zalzed gauWirdebaT 
moqmedebebis koordinacia.

amitom partnioruli 
strategiis yvela monawile 
unda SeTanxmdes saerTo Ri-
rebulebaTa sistemaze.

  
2. xelmZRvaneloba.

partnioruli urTier-
Tobis marketingis sistemaSi 
yvela rgoli unda ecados 
wavides maqsimalur daTmo-
bebze urTierTis mimarT. 
yoveli rgoli ar unda cdi-

lobdes, rom sabani Tavisken 
gadaqaCos da mogebis umetesi 
wili miiTvisos. 

viTomda “moxerxebuli” 
xelmZRvanelebi cdiloben 
rom yovel calkeul klients 
is maqsimumi aarTvan, ramde-
nis gadaxdac mas SeuZlia. 

aseTi mZarcveluri mid-
goma namdvilad ar uwyobs 
xels partniorobis Camoyali-
bebas. piriqiT – igrZnobs ra 
mtaceblur damokidebule-
bas, klienti maSinve daiwyebs 
sxva partnioris Zebnas. ase 
rom erTjeradi zemogeba mra-
valjerad wagebebs gamoiwvevs 
momavalSi. 

 
3. strategia

gayidevbis strategia 
miznad unda isaxavdes myid-
velTan xangrZlivi urTier-
Tobebis Camoyalibebas. es 
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miT ufro aqtualuria dRes, 
rodesac gamobrZmedili kli-
enti umniSvnelo gansxvaveba-
sac ki aniWebs mniSvnelobas. 

es gansxvaveba SesaZle-
belia advilad gadawonos 
ubralod kargma damokideb-
ulebam myidvelebis mimarT. 

ase rom, strategia foku-
sirebuli unda iyos ara 
saqonlis umniSvnelo Tavise-
burebebze, aramed klientis 
ganwyobaze kompaniis mimarT. 

ufro zustad Tavisebure-
bebs unda hqondeT ara teqni-
kuri, aramed ufro mental-
uri daniSnuleba.

  
4.struqtura 

kompaniis struqtura unda 
emsaxurebodes misi strat-
egiebis ganxorcielebas. 

 Cveulebrivi struqtura 
awyobilia sabazro Tu sa-
saqonlo orientaciis prin-
cipiT, bazris segmentaciis 
safuZvelze. 

partnioruli urTier-
Tobis marketingis ganxor-
cielebas ki ufro dinamiuri 

da kombinirebuli struqtu-
ra sWirdeba. 

es ar unda niSnavdes mud-
miv reorganizaciebs an sx-
vadasxva gadajgufebebs. 
struqtura unda iyos moqni-
li Sinaganad.

  
5.adamianebi

adami anuri faqtori 
sul ufro wonadi da mniS-
vnelovani xdeba. 

ukve didi xania wavida is 
dro, rodesac adamianebi 
sistemis “WanWikebi” iyvnen. 

axla piriqiTaa – TviTon 
sistema warmoadgens damx-
mare komponents socialur 
urTierTobebSi. 

es cvlilebebi market-
ingul terminologiaSidac 
aisaxa: adrindeli gamyidev-
li dRes ukve konsultanti 
gaxda. da es siaxle namdvilad 
ar aris mxolod moda. 

adre gamyidvelis funqcia 
Semoifargleboda uSualod 
gayidvis operaciiT, kon-
sultantma ki saqoneli ara 
ubralod unda gayidos, ar-

amed SesTavazos kidec, aux-
snas misi upiratesobebi, Ta-
viseburebani da a.S. ase rom, 
wina planze gadmodis komu-
nikacia klientTan, rac ufro 
“humanitarul” midgomebs 
moiTxovs, vidre teqnokra-
tiuls. 

  
6. teqnologia 

teqnologias sakmaod bev-
ri funqciebi akisria klient-
sa da kompanias Soris urT-
ierTobebSi. 

sayovelTao kompiuter-
izaciam kidev ufro gaaf-
arTova komunikaciis Sesa-
Zleblobebi – socialuri 
qselebi, veb-gverdebi, in-
ternet-maRaziebi, CaTebi Tu 
forumebi saSualebas iZle-
vian, rom iyos mudmivi kon-
taqti klientebTan da part-
niorebTan. 

interaqtiuri gamokiTx-
vebi ki Zalzed operatiulad 
avlenen cvlilebebs klien-
tebis samomxmareblo ganwyo-
bebSi. forumebi saSualebas 
iZlevian moxdes dakvirveba 
momabezrebeli dialogebis 
Tu gamokiTxvebis gareSe: 
sakmarisia forumze rame 
Tema wamoWra, rom momxmare-
beli Tavisi nebiT da Tan 
xalisiT Seecdeba gamoTqvas 
sakuTari azri.

  
7. codna 

aRniSnuli teqnologiebi 
saSualebas iZlevian, rom 
kompaniaSi dagrovdes cod-
na, ara mxolod menejerTa 
mexsierebaSi, aramed umetes-
ad kompiuterebis monacemTa 
bazebSi, analizis progr-
amebSi da a.S. 

 Tanamedrove analitikur 
programebs calkeuli kli-
entebis moqmedebis prog-
nozirebac ki SeuZliaT. 

 magram amisTvis marke-
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tologma unda icodes am 
programebTan muSaoba – Tu 
ra informacia miawodos da 
ra saxiT. 

 
8. procesi. 

partnioruli urTierTo-
bebis marketingi moiTxovs 
Seicvalos momxmarebelTan 
urTierTobis mTeli proce-
si. 

Cveulebriv marketin-
gis dros kompania avlens 
garkveul moTxovnas da Sem-
deg cdilobs mis dakmayo-
filebas. 

partniorul market-
ingis procesSi ki kompa-
nia momxmarebelTan erTad 
akonkretebs moTxovnis ni-
uansebs da mis axal aspeqtebs 
qmnis. 

ase rom, partnioruli 
marketingis pirobebSi war-
moeba da moxmareba es aris er-
Tiani procesi – Sualeduri 
sabiTumo “wyvetebis” gareSe. 
am procesSi momxmarebeli 
da mwarmoebeli dinamiurad 
zemoqmedeben urTierTze. 
es gavlena ki unda xdebodes 
momxmareblebisaTvis sa-
surveli komunikaciis saSu-
alebebiT. 

rogorc Cans, aRniSnu-
li rva komponentis urT-
ierTSexameba arc ise advil-
ia, magram es im SemTxvevaSi, 
Tu moxdeba yvela niuansis 
winaswar dagegmva da analizi. 

magram Tu niuansebi da-
konkretdeba Tanmimdev-
robiT, problemebis aR-

literatura: 
http://modelmarketinga.ru/teoriya-marketinga/214-marketing-partner-

skikh-vzaimootnosheni.html
http://www.topmi.ru/?marketing_K-N:marketing_partnerskih_ot-

noshenii
http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/partner_relation.htm

РЕЗЮМЕ 
Нюансы маркетинга партнерских отношений
Еще одна концепция, автором которой является Ян X. Гордон 

называется маркетингом партнерских отношений. Важнейший тезис 
этой концепции заключается в том, что самым главным активом 
предприятия являются не основные фонды, не товары и товарные 
марки, патенты, ноу-хау, при безусловной важности каждого из них, 
а партнерские отношения, ибо в отличие от перечисленных выше, 
хорошие партнерские отношения гарантируют компании и долгий 
срок жизни, и низкий уровень риска, и возможность увеличения 
прибыли в долгосрочной перспективе. 

 В статье рассматриваються некоторые нюансы построения 
коммуникаций с потребителями и согласования корпоративных 
культур компаний-партнёров. 

mocenebis kvalobaze – maSin 
SeiZleba sakmaod mwyobri 
sistema aiwyos. 

partnioruli marketingis 
Tavisebureba – es aris Sina-
gani dinamiuroba winaswari 
xisti sqemebis gareSe. 

aseTi strategiis yvelaze 
warmatebul magaliTad 
SeiZleba CaiTvalos “uol-
marti” – supermarketebis 
yvelaze msxvili qseli 
msoflioSi. 

supermarketebi aravis uk-
virs, magram “uol-martma” 
zustad rom partnioruli 
marketingis strategiiT 
moipova yvelaze meti momx-
mareblis ndoba da simpatia. 

partnioruli urTierTo-
bebis marketingis strategias 
aseve warmatebiT iyeneben iseTi 
kompaniebi rogorebicaa general 
motors, IBm da Western Digital. 

 maia TeTruaSvili
ekonomikis akademiuri 

doqtori
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cenzuris Tema mraval-
ferovania, romelic SeiZle-
ba moicavdes politikur, 
eTnikur, SeiaraRebul kon-
fliqts, sxvadasxva mimdin-
areobebs, moralur mizezebs 
(rogorc amoraluri), mu-
sulmanur qveynebSi azartul 
TamaSebs, narkomanias, rwmenis 
sakiTxebis ganxilvas, qalTa 
uflebebis dacvas (iranSi), 
avtorTa uflebebis dac-
vas, diskriminacias da sxva 
sakiTxebs.

represiuli reJimebis mier 
momxmareblebisTvis inter-
netSi informaciasTan Tavi-
sufali wvdomis SemzRudavi 
teqnikuri da arateqnikuri 
RonisZiebebia: internet-
momxmareblis saqmianobis 
monitoringi, gansazRvrul 
veb-saitebTan momxmareblis 
daSvebis uaryofa (blokire-
ba), internet-momxmareblis 
Tvalyuris devneba da mona-
cemTa nakadis filtracia, 
saitis operatorebisTvis 
cenzuris wesebis dacviT 
kontentis adaptirebis swav-
leba, internet-blokireba da 
CaxSoba.

kibersivrceSi cenzurisa 
d a  i n t e r n e t - m o m x m a r e -
blebis kontrolirebisT-
vis saxelmwifoebi iyeneben 

internet-sivrcis  

regulireba da SezRudvebi

IP-misamarTebis blokire-
bas, virusebiT blokirebas, 
programebis infeqciiT da-
zianebas, DNS gataceba/gad-
amisamarTebas, TCP kontentur 
filtracias, personaluri 
informaciis Segrovebas, wv-
domis siCqaris Semcirebas, 
socialur zemoqmedebas, 
gansazRvruli gveb-gverdebis 
gadamisamarTebas samTavrobo 
propagandis translirebi-
saTvis, elfostaze SeRwevasa 
da gasufTavebas, yalbi inter-
net-saitebis Seqmnas da sxva 
meTodebs.

internet-cenzura zRu-
davs sazogadoebis fundamen-
talur uflebas. am uflebis 
srul ganxorcielebas gadam-

wyveti mniSvneloba aqvs piradi 
Tavisuflebisa da demokrati-
is ganviTarebisTvis. is ara 
mxolod gadamwyvet rols 
TamaSobs siRaribis mizeze-
bTan brZolaSi, aseve yvelaze 
mZlavri Zalaa mSvidobis gan-
mtkicebisa da konfliqtis 

gadaWrisTvis,ekonomikuri 
winsvlisa da zrdisTvis.

cenzuris idea SeniRbulia 
sami ZiriTadi socialuri in-
stitutis - ojaxis, eklesiisa 
da saxelmwifos dacvis saxiT.

c e n z u r i s  k o n t e q s t S i 
ZiriTadia politikuri mo-
tivi, romlis konteqstSic 
sxvadasxva qveynis reJimis 
mier mkacrad kontrolird-
eba, an iblokeba opoziciuri 
jgufebis, risk jgufebisa da 
kritikuli ideebis sazogado 
warmodgena, internet-trafi-
ki, qveynis sazRvrebs gareT 
momuSave `arasasurveli~ 
saitebis muSaoba.1 msoflios 
mraval qveyanaSi internetis 

cenzuris fenomeni iseTive Zvelia, rogorc civili-
zacia. igi diqtaturis damaxasiaTebeli movlenaa. interneti, 
rogorc yvelaze dinamiurad ganviTarebadi informaci-
ul-komunikaciuri teqnologia gaxda cenzuris impulsi da 
regulirebis xelSemwyobi, rogorc sazogadoebis ideebis 
gamoxatvis, generirebisa da informaciis kontrolis 
resursi.  internet-cenzuris motivi ar gansxvavdeba sxva 
masobrivi informaciis saSualebebis cenzuris motivisgan.
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saxelmwifo SezRudva gamoiy-
eneba yovlismomcveli da Seu-
Tavsebeli wesebiT, romelic 
xalxs iWers avtonomiur re-
JimSi da gaqrobiT aSinebs 
politikur opozicias. inter-
netis regulireba diqtatu-
ris msgavsia, romliTac re-
Jimi axSobs, gmobs an aSinebs 
Tavisufal sityvas.amitom 
internetis regulirebis 
politikasTan kavSirSi dRis 
wesrigSi ZiriTadad dgas si-
tyvis Tavisuflebis sakiTxi, 
roca sityvis Tavisufleba 
ikargeba, yvela danarCenis 
Tavisuflebac ecema.

saxelmwifos politika 
internet-cenzuris mimarT 
SeiZleba dajgufdes 4 kat-
egoriaSi:

i n t e r n e t - i n d u s t r i i s 
TviTregulaciasa da sab-
oloo momxmareblis mier 
filtraciis/blokirebis 
teqnologiis nebayoflo-
biTi gamoyenebis politikuri 
xelSewyoba (kanada, dasavleT 
evropis qveynebi);

sisxlis samarTlebrivi 
sasjelebi (jarimebi an patim-
roba), gamoyenebuli konten-
tis provaiderebis mimarT, 
romlebic onlainSi qmnian 
da generireben `arasrulw-
lovnebisaTvis Seuferebel~ 
kontents (aSS);

k o n t e n t T a n  w v d o m i s 
blokirebis samTavrobo man-
dati (singapuri);

internetTan sajaro wvdo-
mis saxelisuflebo akrZalva 
(an registracia/nebarTva). 
aseTi qveynebis raodenoba 
oficialurad sam aTeulze 
metia.

cenzura xels uSlis vaW-
robas, mniSvnelovan bariers 
warmoadgens interaqtiuli 
momsaxurebis wardgenisaT-
vis da Zlier zegavlenas ax-

dens biznesis ganviTarebaze 
(radgan SeiZleba monopoliur 
mdgomareobaSi aRmoCndes. 
magaliTad, Baidu). 

internet-eskalacia, in-
ternet-filtracia da san-
qciebi anelebs e-komerciis 
muSaobas, internet-momxmare-
belTa aqtivobasa da CarTu-
lobas, internet-momxmareb-
els ukargavs qselSi yofnis 
survils da ar qmnis xel-
sayrel biznes klimats. 

dReisaTvis sajaro faqts 
warmoadgens korporatiuli 
seqtoris mier saZiebo Sesa-
Zleblobebisa da informaciis 
marTva, momxmareblis piradi 
informaciis naxva da Seg-
roveba, daSvebis kontroli da 
monitoringi.  

google, yahoo, AOl, microsoft 
agrovebs konfidencialur 
informacias, axdens maT kla-
sificirebas, segmentirebas 
da am informacias iyenebs 
miznobrivi reklamis demon-
strirebisTvis. Tumca, ro-
gorc amerikeli profesori 
nisenbaumi (helen F. Nissenbaum) 
aRniSnavs, yvelaferi, rac 
keTdeba, SemTxvevebi romelic 
xdeba, operaciebi romelsac 
aqvs adgili, xdeba ara mxolod 
gansazRvrul konteqstSi, ar-
amed politikis, kulturisa 
da saerTo Tanxmobis molo-
dinisagan, xolo teqnolo-
giebis gamoyenebis sakvanZo 
princips warmoadgens so-
cialuri gagebis dinamika da 
SeTanwyobisTvis morgebuli 
politika.

internet-cenzura Sei-
Zleba ganvixiloT rogorc 
arasaWiro, xelisuflebis 
arakanonieri, iracionaluri 
mcdeloba akontrolos, samo-
qalaqo da kerZo seqtoris 
informaciis nakadi inter-
netSi. romelic moralurad 

dasaZraxisia, qmnis did Sesa-
Zleblobebs Sida samTavrobo 
korufciisTvis,10 iwvevs qvey-
nis hermetulobas, qselur 
vakuumsa da  `daxurul pro-
teqcionizms~. 

sazogadoeba aRar kon-
trolirdeba eqskluziurad 
centraluri dazvervis mier, 
aramed makontrolebeli mowy-
obilobebis gavrceleba da 
dazverva nawildeba mraval-
ferovan erTeul qmedebebSi 
(procesebSi). am qmedebebis 
koordinireba CarTulia in-
formaciis gacvlisa da sxva 
Sesabamisi resursebis para-
lelur moqmedebebSi.

informaciis nakadis regu-
lirebiTa da midgomebiT gamo-
yofen 4 tipis qveyanas: 

liberaluri qveynebi, rom-
lebic gamodian monacemebis 
TviTregulirebisa da ne-
bayoflobiTi filtraciiT. 
am jgufis qveynebSi sabavSvo 
ponografiis, masalebis, Za-
ladobis propagandis, na-
cizmis da a.S. publikacia, 
warmoadgens ukanonos, Tumca 
informaciasTan wvdoma nebay-
oflobiTi xasiaTis matarebe-
lia da cenzuriT ar izRude-
ba (kanada, didi britaneTi, 
dasavleT evropis qveynebi);

qveynebi, romlebic gamo-
dian onlain reJimSi informa-
ciasTan Tavisufali daSvebis 
winaaRmdeg `mxolod aras-
rulwlovnebisaTvis~ (axa-
li zelandia, aSS-i, iaponia, 
taivani, indonezia); 

qveynebi, romlebsac qselSi 
informaciasTan SezRuduli 
wvdoma aqvT. akrZalulia ux-
amsi xasiaTis, politikuri, 
axali ambebis, `safrTxis Sem-
cvlel~ informaciasTan da 
sxva sainformacio saitebTan 
wvdoma (malaizia, tailandi, 
TurqeTi, arabTa gaerTianeb-
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uli emiratebi, indoeTi, yaza-
xeTi, tunisi, avstralia, Sr-
ilanka, bahreini da sxva).

qveynebi, sadac informa-
ciasTan Tavisufali wvdoma 
akrZalulia. aseTi `inter-
netis mteri da represiuli 
reJimis qveynebia~:13 mianmari, 
CineTi, irani, kuba, CrdiloeT 
korea, saudis arabeTi, siria, 
TurqmeneTi, uzbekeTi, viet-
nami, belarusia, bahreini.

qveynebis umravlesoba 
aSkarad (magaliTad, vene-
suelas erovnuli kanonmde-
blobiT aqvT damtkicebuli) 
Tu farulad (informaciuli 
dablokviT) mizanSewonilad 
iyenebs internet-cenzuras, 
rogorc saxelmwifos marT-
vis Semadgenel komponents, 
sadac regulirebis saxeli da 
meqanizmi racionalizebulia.

saerTaSoriso organizaci-
is `Reporters Without Borders~-is 
angariSiT `internet-regu-
lirebis problemebis~ mqone 
qveynebis 44%-ze meti aziis 
regionidanaa, 22% - Sua aR-
mosavleTis regionis qvey-
nebia, afrikisa da evropis 
regonis qveynebis wili Sead-
gens 13%-s (TiToeuli), xolo 
laTinuri amerikis da okeani-
spira regionebis qveynebis 
wili 4%-s (TiToeuli).13 

The open net-is angariSiT 
garkveuli xarisxis inter-
net-filtracias awarmoebs 
59 qveyana.14 Tavisufali pre-
sis xelSemwyobi organiza-
ciis (CPJ-Committee to Protect 
Journalists) kvleviT cenzuris 
mqone qveynebis top aTeulSi 
liderobs eriTria, meore da 
mesame adgilebs inawilebs 
CrdiloeT korea da siria, 
xuTeulSi Sedis irani da ekva-
toruli gvinea, me-6 adgils 
ikavebs uzbekeTi, mas mosdevs 
birma, saudis arabeTi, kuba da 

aTeuls aboloebs belarusi. 
aRsaniSnavia, rom cenzori 

saxelmwifoebis saerTo ra-
odenoba araoficialurad 
gacilebiT metia, radgan in-
ternet-cenzura da konten-
tis filtracia ar afiSirdeba 
da gasaidumloebulia, ami-
tom cenzori saxelmwifoebis 
statistikis sruli suraTis 
asaxva rTulia.

noun 
передача
радиопередача
радиовещание
телепередача
verb 
вещать
распространять
передавать по радио
вести радиопередачу
передавать по телевидению
разбрасывать
adjective 
радиовещательный
посеянный вразброс
разбросанный
рассеянный
Tumca cenzuras uaryofi-

Ti konteqstis garda aqvs 
pozitiuri mxarec, kerZod: 
i n t e r n e t - r e g u l i r e b a s 
saWiroebs arasrulwlovnebis 
uflebebis dacva, eqstremiz-
mis, nacizmis, rasizmis, sion-
izims da religiis propaganda, 
aseve sxva formis Seuwynare-
bloba, Zaladoba, sisastike, 
antisemitizmisa da teroriz-
mis propaganda, `Crdilovani 
serveris ekonomikis~ stimu-
lireba da sxva.

internet-regulirebisa da 
kontrolis `jansaR~ sakanon-
mdeblo models iyenebs aSS, 
romlis `arasrulwlovan-
Ta kerZo cxovrebis dacvis 
aqti~ internetSi bavSvebis 
(13 wlamde) muSaobis regu-
lirebisa da efeqturi kon-
trolis uzrunvelyofisT-

vis axdens web-resursebis 
aucilebel klasifikaciasa da 
filtracias.

specialur filtrebs iy-
enebs evropis sazogadoeba 
mavne kontentis (sabavSo por-
nografiis, rasizmis, teror-
izmis, siZulvilis gaRvivebis 
mimarTulebiT) centralize-
buli gacxrilvis saxiT. fil-
tracia xdeba difamaciis kan-
onis safuZvelzec. ifiltre-
ba iseTi sferoebi, rogoricaa 
saavtoro uflebebis dacva, 
azartuli TamaSebi. internet-
momsaxurebis provaiderebis 
(ISP), saZiebo sistemebis da 
kontent-provaiderebis fil-
tracia, warmoadgens `nebayo-
flobiTs~ da xorcieldeba 
im SegnebiT, rom saxelmwifo 
organoebTan TanamSromlobis 
ugulebelyofa gamoiwvevs 
iZulebiT sakanonmdeblo reg-
ulirebis RonisZiebebs. 

evropaSi arsebuli inter-
net-regulirebis kanonmde-
bloba aregulirebs inter-
netis usafrTxo gamoyenebas 
skolebSi da stimulirebs 
momxmarebelTa informire-
basa da Tavdacvis swavlebis 
programebs.17 

Tumca, internetis struq-
tura ganapirobebs rogorc 
internet-cenzuris, kontro-
lisa da blokadis, ise misi 
Tavidan acilebis SesaZle-
blobas. internet-cenzuris 
gverdis avlis popularu-
li teqnologiebia: Freenet, 
Freegate, gPass,  FirePhoenix, Tri-
angle Boy, hotspot Shield Tor (The 
Onion Router), garden, UltraSurf, 
DynaWeb, Psiphon, UltraReach da 
sxva (ix. cxrili 1).

cxrili 1
internet-cenzuris gver-

dis avlis gavleniani teqnol-
ogiebi*
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*cxrili agebulia sx-
vadasxva wyaros safuZvelze

aseve cenzuris gverdis 
avla SesaZlebelia iseTi te-
qnologiuri inovaciebiT, 
rogoricaa: proqsi serverebi, 
virtualuri kerZo qsele-
bi (VPNs), iPhones, BlackBerry 
da sxva, romelic ar iZleva 
internet-kontrolis, mos-
menisa da eleqtronul re-
JimSi arsebuli informaciis, 

portfolios monitoringis, 
mimoweris gakontrolebis 
SesaZleblobas. 

d a b o l o s ,  i n t e r n e t -
sivrceSi arsebuli cenzuri-
dan gamomdinare SeiZleba 
davaskvnaT, rom:

calkeul qveynebSi adgili 
aqvs privatizebul cenzurasa 
da cifrul makartizms;19

internet-kontrolis uz-
runvelyofisTvis cenzo-

rebis samarTlebrivi varian-
tebi farToa;

dReisaTvis avtoritaru-
li reJimebi axorcieleben 
ambiciur, kargad dagegmil 
strategias sainformacio sa-
komunikacio teqnologiebis 
sferoSi, risTvisac iyeneben 
samarTlebriv, teqnikur da 
socialur RonisZiebebs in-
ternetis moxmarebis ganvi-
Tarebis modelSi (magaliTad, 
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singapuri);20; 21

calkeuli qveynis reJimi 
`stabilurobis SenarCunebi-
sTvis~ atarebs mkacr inter-
net-kontentis kontrolsa da 
prevencias ̀ gamanadgurebeli~ 
informaciis gavrcelebis wi-
naaRmdeg;   

internet-cenzuris Sede-
gad demokratizaciis procesi 
kargavs impulss, romelic 
negatiur zemoqmedebas axdens 
internetSi sakuTari Sexed-

ulebis Tavisufal gamoxat-
vaze;

zogadad cenzuris sruli 
suraTis asaxva da misi de-
talizebis monacemis mop-
oveba rTulia, radgan kvlevis 
nebismieri monacemi eyrdnoba 
administraciul, gafiltrul 
internet-monacems.

amrigad, internet sivrce-

Si arsebuli cenzuris tenden-
ciebis safuZvelze sazoga-
doebrivi xasiaTis gasatare-
beli RonisZiebebia:

internetis kulturu-
li gamoyenebis, internet-
sazogadoebis sifxizlisa 
da agresiuli internet-kon-
tentis problemis gaTvicno-
bierebis donis amaRlebisTvis 
unda gatardes saganmanaTle-
blo da socialuri aqtivoba;

filtracia unda moxdes 

difamaciis kanonis safuZvel-
ze. unda Seiqmnas internetis 
regulirebis kanonproeqtebi 
da moxdes misi saerTaSoriso 
eqspertiza;

erovnuli da saerTSor-
iso kanonmdeblobiT unda 
daregulirdes bundovani 
gansxvaveba nebayoflobiT da 
savaldebulo filtracias 

Soris;
saxelmwifosTvis erovnu-

li kanondeblobiT unda gan-
isazRvros internet-kon-
tentis regulirebis wesebi, 
Tviregulireba da erTo-
blivi regulireba, internet-
momxmareblis anonimuroba, 
internetis meSveobiT momsax-
urebis wardgenis Tavisufle-
ba, informaciuli kontentis 
servisis provaiderebisTvis 
pasuxismgebloba, saxelm-

wifo kontrolis  uqonloba, 
moqalaqeebis informaciul 
sazogadoebaSi CarTvisaT-
vis barierebis moSoreba da 
sxva;19

korporaciuli seqtoris 
mier internet-momxmare-
blebTan SeTanxmebis gar-
eSe dagrovili informaciis 
gamouyenebloba unda gakon-
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troldes kanonmdeblobiT;
internet-garemos cen-

zurisTvis unda Seiqmnas saer-
TaSoriso SezRudvis wesebi, 
arsebuli regulirebis dasaS-
vebi formebi, SesabamisobaSi 
unda iyos rogorc erovnul 
kanonebTan, ise saerTaSoriso 
samarTlis normebTan, rac 
sabolood unda gakontrol-
des saerTaSoriso monitor-
ingis sistemiT. is, rac erT 
qveyanaSi aralegalurs war-
moadgens da miiCneva araswo-
rad, meore qveyanaSi savsebiT 
kanonieria. rac winaaRmde-
gobaSi modis saxelmwifoebis 
kanonmdeblobasTan;

msoflio qseli ar unda 
ganicdides Zalian mkacr Sez-
Rudvas, sadac nebismieri in-
ternet-regulireba qselSi 
SeiZleba iyos mxolod ne-
bayoflobiTi, sazogadoebis 
mier SerCeuli kontentis 
filtraciis sistemis arCe-
viT. sazogadoeba informire-
buli unda iyos cenzoris cen-
tris/centrebisa da maT mier 
gansazRvruli regulirebis 
wesebis Sesaxeb, rac sazoga-
doebis ndobas ganamtkicebs 
da marTvelobis procesis 

efeqturobas zrdis;
saxelmwifo internet-wv-

domas unda udgebodes ro-
gorc mosaxleobis `funda-
mentalur uflebas~, xolo 
`interneti unda iyos ndobis 
sivrce. winaaRmdeg SemTxveva-
Si, interneti moqmedi ZaliT 
gaxdeba Sxamiani da saxifaTo 
vidre sasargeblo;

cenzuriT adamians ver 
gardaqmni, is mxolod gaCum-
deba. amitom cenzura unda 
efuZnebodes konsensus, in-
ternet-regulirebaSi samoqa-
laqo seqtoris CarTulobas, 
winaaRmdeg SemTxvevaSi inter-
net-momxmareblebi gabeduli  

TviTorganizebiT moaxdenen 
cenzuris gverdis avlas;

rasakvirvelia yvela saxis 
internet-saitis `kontro-
lireba~ SeuZlebelia igive 
gziT, rogorc tradiciuli 
mediis, radgan samoqalaqo 
da korporaciuli seqtoris 
SesaZleblobebi, resursebi 
da ganfeniloba cvlis urT-
ierTdamokidebulebas, kon-
trolsa da regulirebas.

rati abulaZe
ekonomikis akademiuri 

doqtori
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reziume
r. abulaZe
qveynebis umravlesoba aSkarad Tu farulad mizanSewonilad iyenebs internet-cenzuras da 

awarmoebs garkveuli xarisxis internet-filtracias, rogorc saxelmwifos marTvis Semadgenel 
komponents. 

statiaSi naCvenebia cenzuris idea, romlis mamoZravebelia interneti, rogorc cenzuris 
impulsi, regulirebis xelSemwyobi da kontrolis resursi, warmodgenili informaciis Semz-
Rudavi teqnikuri da arateqnikuri RonisZiebebiT da romelic SeiZleba SeniRbuli iyos sami 
ZiriTadi socialuri institutis - ojaxis, eklesiisa da saxelmwifos dacvis saxiT.

statiaSi gaanalizebuli cenzuris horizontebi, naklovanebebi da mimarTulebebi, ganxilu-
lia, rogorc arasaWiro, xelisuflebis arakanonieri, iracionaluri mcdeloba akontrolos, 
samoqalaqo da kerZo seqtoris informaciis nakadi internetSi. igi moralurad dasaZraxisia, 
qmnis did SesaZleblobebs Sida samTavrobo korufciisaTvis, iwvevs qveynis hermetulobas, 
qselur vakuumsa da  `daxurul proteqcionizms~. 

literaturuli masalebis ganzogadebis safuZvelze warmodgenilia teqnologiebi, sakvanZo 
faqtorebi da sazogadoebrivi xasiaTis gasatarebeli RonisZiebebi, romelic cenzuris gverdis 
avlisa da Tavidan acilebis SesaZleblobas iZleva.

rEGuLATIon And LImITATIonS oF InTErnET SPAcE
rati Abuladze
Majority of the countries, obviously or secretly, are using Internet-censorship and are producing internet-filtration 

of the certain quality, as a compounding component of state administration.
The idea of censorship is shown in the article, the internet of circulating of which, as an impulse of censorship, sup-

porting of regulation and  control resource presented by technical and non-technical actions limiting the information 
and which may be masked in face of three main social institutions-protecting the family, church and state.

In the article there are analyzed the horizons, lacks and trends of censorship, it’s reviewed as unnecessary, illegal 
from the party of authority, irrational attempt to control the flow of information in civil and private sector in internet. 
It’s unfair from the point of view of moral, it’s creating the great opportunity  for internal governmental corruption, is 
resulting the hermecity of the country, network vacuum and “closed protectionalism”.

The  technologies, knot factors and the actions of social character to be made presented on the basis of literary 
materials, is giving the opportunity for avoiding the censorship.
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inovaciaTa marketinguli marTva gulisxmobs marketinguli RonisZiebebis gamoyenebas 

produqtis mTeli sasicocxlo ciklis manZilze da orientirebulia am ukanasknelis gaxan-

grZlivebaze. misi ZiriTadi amocanebia: miznobrivi bazris axali segmentebisa da zogjer 

sruliad axali bazrebis dapyroba, gayidvaTa moculobis gazrda, dizainis SemuSaveba, 

reklamis gafarToeba. 

firmis marketingulma samsaxurma safuZvlianad 

unda Seiswavlos sabazro moTxovna mocemul saqon-

elze, Seafasos bazris  konkretuli segmentebisTvis 

produqtis momavali moTxovnis dinamika, gamoavlinos 

im bazrebis segmentebi (momxmarebelTa jgufebi), sa-

dac (visTvisac) mocemul produqtze SeiZleba arse-

bobdes moTxovna. 

Tanamedrove marketingi ara mxolod swavlobs da 

aanalizebs bazrebs, garemo pirobebis faqtorebsa da 

dRevandel momxmareblebs, aramed qmnis potenciur 

momxmareblebsac. 

cnobilia axali produqciis amTvisebelTa 5 jgufi: 

inovatorebi, adreuli amTviseblebi, adreuli umrav-

lesoba, gviani umravlesoba, CamorCenilebi. TiToeul 

maTgans gansxvavebuli faseuloba gaaCnia. inovatorebi (innovators) riskianebi arian – isini riskze 

midian da axal ideebs cdian. adreuli amTviseblebi (early adopters) arian azris gamavrceleblebi 

TavianT sazogadoebaSi da iTviseben axal ideebs advilad, magram frTxilad. adreuli umravlesoba 

(early majority) frTxilia – miuxedavad imisa, rom iSviaTad arian liderebi, isini metad iziareben 

axal ideebs, vidre saSualod sxva adamianebi. gvian umravlesobas (late majority) skeptikosebi Sead-

genen – isini iziareben inovaciebs mxolod mas Semdeg, rac mas xalxis umravlesoba gamocdis. 

bolos modian CamorCenilebi (laggards) (xatovnad rom vTqvaT – maCanCalebi, tradiciaTa moyvar-

ulni). isini eWvis TvaliT uyureben cvlilebebs da siaxleebs mxolod maSin iReben, rodesac is 

raRac tradiciis msgavsi xdeba. amTvisebelTa aseTi klasifikacia gulisxmobs, rom kompaniam 

inovatorTa da adreul amTvisebelTa damaxasiaTebeli Tvisebebi unda gamoikvlios da market-

inguli Zalisxmeva warmarTos maTken1. momxmareblis interesebis yovelmxrivi gaTvaliswinebiT 

unda ganxorcieldes inovaciuri saqonlis miwodeba Sesabamisi raodenobiT, gansazRvrul drosa 

da adgilze. 

       kompaniam aucileblad unda moaxdinos axali produqtis bazarze damkvidrebis warmatebisa 

da warumateblobis analizi. bevri kvleva imaze miuTiTebs, rom axali produqtis warmateba 

damokidebulia unikaluri produqtis (unique superior product) ganviTarebaze, romlis mTavari maxa-

siaTebelic aris maRali xarisxi, axali niSan-Tvisebebi da gamoyenebis ufro maRali faseuloba. 

1 armstrongi r., kotleri f. marketingis safuZvlebi. avtorizebuli Targmani inglisurenovani 

gamocemidan. Pearson Education Inc, 2005. gv. 192.

inovaciaTa marketinguli 

marTvis ZiriTadi mimarTulebebi
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warmatebis ganmapirobebeli faqtori ki produqtis kargad gansazRvruli koncefciaa (well-defined 
product concept), sadac kompania Zalian frTxilad da zustad gansazRvravs Tavis samizne bazars2. 

     cnobilia, rom inovaciuri saqmianoba dakavSirebulia didZal finansur saxsrebTan da 

arsebobs mosazreba, rom rac ufro uzarmazar xarjebs gaiRebs kompania inovaciebisTvis, miT 

ufro didi mogeba eqneba mas. sainteresoa, rom es koncefcia yovelTvis ar aris marTebuli. ase 

magaliTad,  Jurnal “Forbes”-is mier Catarebuli kvlevis Sedegad aRmoCnda, rom  top-inovator 

firmaTa aTeulSi ver moeqca top-mxarjveli firmebi. maSin ram ganapiroba APPle, google, 3m, ge, 

Toyota-sa da sxva yvelaze inovaciuri kompaniebis Semosavlebis zrda da brendebis cnobadoba? maT 

SeZles iseTi inovaciebis SemoReba, romelic kargad daakavSires biznesis strategiebTan da sxva 

SesaZleblobebTan. rodesac aRniSnuli kompaniebi ideis etapze idgnen, am kompaniebma SeaRwies 

momxmareblis moTxovnilebebis Sida arealSi da gaiges potenciuri drouli saWiroeba. produqtis 

ganviTarebis etapze maT Caabes momxmareblebi aqtivobebSi, raTa daemtkicebinaT axali inovaci-

uri produqtis Rirebuleba, is, rom Zvirfasia mocemuli 

inovaciuri produqti da Rirs misi SeZena, Seafases bazris 

potenciali da riski. komercializaciis etapze aCvenes 

SesaZlebloba, rom SeuZliaT imuSaon momxmareblebTan. 

Yyvela warmatebuli firma avlens gansakuTrebul unarsa 

da SesaZleblobas, romliTac igi  gamorCeulia da irCevs 

garkveul strategiebs, romelic SemdgomSi uzrunvelyofs 

sakuTari kompaniis warmatebas3.

      bevri kompaniisTvis grZelvadiani ganviTarebis pro-

gramis ZiriTadi mimarTuleba diferencirebaa. produqtebze 

gansakuTrebuli Tvisebebis (saimedoobis, ekologiurobis da 

sxv.) miniWebiT firma iqmnis garkveul dadebiT reputaciasa 

da imijs bazarze. Tvisebrivi diferenciaciis gzis SerCeviT, 

bevrma kompaniam SeZlo ara mxolod SeenarCunebina, aramed 

gaeumjobesebina kidevac Tavisi sabazro poziciebi. mag-

aliTad,  AVON-i,   kosmetikuri kompania, romelmac pirvelma 

moaxdina xilis eqstraqtebis gamoyeneba kanis movlis saSualebebSi (A new Perfecting Complex for Face), 

parfiumerul produqciasTan erTad qalbatonebs miawodebs samkaulebsa da aqsesuarebs, xolo 

bavSvebsa da mamakacebs ki maTTvis gankuTvnil sxvadasxva produqts.

produqciis aseTi diferenciacia kompanias  saSualebas aZlevs: 

miiRos meti Semosavali da mogeba;  

gaxdes popularuli; 

moizidos da daakmayofilos ufro meti momxmareblis moTxovnilebebi. 

    inovaciuri produqtis komercializaciis TvalsazrisiT mniSvnelovania pirdapiri gayidva, 

rac gulisxmobs produqtisa da/an momsaxurebis realizacias saboloo momxarebelze aRiarebuli 

sacalo savaWro obieqtebis miRma, produqtis da/an momsaxurebis momxmareblisTvis individu-

aluri wardgenis gziT.

pirdapiri gayidvebis ZiriTadi maxasiaTeblebia:

momxarebelTan uSualo kontaqti misTvis mosaxerxebel adgilze;

gamyidvelis mier demonstracia da amomwuravi konsultacia produqtTan dakavSirebiT;

2 igive, gv. 266.

3 http://www.forbes.com/2011/04/04/10-top-innovative-companies-apple-google-leadership-managing-how.html
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pirdapiri gayidvebis biznesis SesaZleblobebis SeTavazeba.

Suamavlis rols  mwarmoebel kompaniasa da saboloo momxmarebels Soris asruleben: damoukide-

beli gamyidvelebi, distributorebi, konsultantebi, warmomadgenlebi da a.S. produqciis SeZenis 

amgvari meTodi sul ufrodaufro popularuli xdeba, radganac gaaCnia arsebiTi upiratesobebi 

momxmareblisaTvis4: 

drois ekonomia  _ produqciis SeZena mosaxerxebel dros;

xelmisawvdomoba xarisxiani produqciis farTo speqtrTan;

gamyidvelTan uSualo kontaqtisa da urTierTobis SesaZlebloba;

momsaxurebis maRali done;

konsultaciis miReba individualuri moTxovnilebebis dakmayofilebiT; 

produqciis testirebis SesaZlebloba mis SeZenamde;

gaTvaliswinebuli drois ganmavlobaSi produqciis dabrunebis saSualeba;

personaluri miwodeba momxmareblisTvis mosaxerxebel adgilze;

garantia produqciaze da SeZenis Semdgomi momsaxureba- xarisxis 100%-iani garantia;

konsultantis samuSao mimzidvelia imiT, rom SesaZlebelia:

damatebiTi Semosavlis miReba da materialuri mdgomareobis gaumjobeseba;

mosaxerxebeli samuSao grafiki, ojaxTan meti drois gatareba;

sakuTari biznesis dawyebis SesaZlebloba;

adamianebTan urTierTobis gafarToeba.

AVON-i Tavis produqcias mxolod sakuTari maRaziebis Taroebze ganalagebs. momxmarebeli ver 

naxavs aRniSnuli markis produqts sxva sacalo movaWre maRaziebsa Tu afTiaqebSi. Cveulebriv, 

warmomadgenlebis, gayidvebis agentebis, sakuTari distributorebisa da konsultantebis  saSu-

alebiT momxmareblebs sakuTar saxlSi an ofisSi kardakar mitaniT awvdian produqcias.  garda 

amisa, isini sakmaod efeqtianad iyeneben internet-gayidvebs da aseve,  satelefono SeTavazebebiT 

cdiloben sakuTari produqciis realizacias. 

kompania AVON-i unikaluria Tavis konkurentebs Soris produqciis realizaciis mxriv.  is  

gaxlavT yvelaze didi kompania, romelic iyenebs pirdapir gayidvebs da amasTan, pirdapiri mar-

ketinguli arxebis saSualebiT axdens produqciis distribucias, rac gacilebiT Zviri jdeba, 

vidre Suamavlebis saSualebiT produqciis realizeba da gayidva. miuxedavad amisa, AVON-ma 

produqciis gayidva mainc pirdapiri marketinguli arxebis saSualebiT gadawyvita.  amiT man 

SeZlo momxmarebelTan daaxloeba da maqsimalurad morgeba sakuTari produqciisa momxmare-

blTa moTxovnebsa da saWiroebebze, ramac uzrunvelyo kompaniis warmateba da gayidvebis maRali 

maCveneblebi. garda amisa, zemoT aRniSnuli strategiiT, kompaniam daamyara grZelvadiani urT-

ierTobebi momxmarebelTan. 

kompania AVON-i momxmarebelTan komunikaciis dasamyareblad sxvadasxva saSualebas iyenebs. 

maT Sorisaa : 

personaluri gayidvebi _ kompania gayidvebis prezentaciebis, savaWro  Cvenebebisa  da sxvadasxva 

wamaxalisebeli programebis saxiT axerxebs produqciis gacnobas miznobrivi momxmareblisTvis, 

rac TavisTavad exmareba produqciis popularizaciaSi. 

pirdapiri marketingi _ AVON-i axdens produqciis fostiT SeTavazebas, katalogebis gayidvas, 

satelefono SeTavazebebs, arigebs sareklamo broSurebs.  

reklama media saSualebebSi _ AVON-is nawarmze informacias SexvdebiT televizorsa da 

4 www.avon.ge
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Jurnal-gazeTebSi. 

unda aRiniSnos, rom AVON-i yvelaze did Zalisxmevas personalur gayidvebs uTmobs, Tumca 

sakmaod mravlad aqvs sareklamo klipebi media saSualebebSi. 

momxmarebelTan axali urTierTobebis dasamyareblad kompania socialur qselebsac mimarTavs. 

es ukanaskneli biznes-seqtoris axali gamowvevaa, radgan bevri momxmarebeli hyavs da saukeTeso 

saSualebaa sakuTari produqciis reklamirebasa da momxmareblebTan komunikaciis dasamyareblad.  

kompania AVON-i  Facebook-isa da sxva socialuri qselebis saSualebiT,  momxmarebels veb-gverdze 

pirdapir sTavazobs axal produqcias, katalogebs, internet-SekveTebs saxlSi mitaniT, fasda-

klebis aqciebsa da uaxles SemoTavazebebsac acnobs, rac uzrunvelyofs swraf kavSirs momx-

marebelTan da Tanac, gacilebiT dabali danaxarjebiT axerxebs amas, vidre  media saSualebebSi 

sareklamo ganacxadebis daxmarebiT. garda amisa, socialuri qselebi mas momxmareblebTan  ukuka-

vSiris damyarebaSi exmareba, ufro efeqtians xdis mis saqmianobas da aisaxeba gayidvebis zrdaze. 

momxmareblebTan mWidro da xangrZlivi urTierTobebis damyarebiT, personaluri gayidvebis 

unikaluri meTodisa da pirdapiri marketinguli arxebis gamoyenebiT, kompania  AVON-i yovelw-

liurad 500 milion dolar Semosavals (romlis 95% pirdapir gayidvebze modis) iRebs da  dRes 

igi msoflios kosmetikuri kompaniebis saukeTeso oceulSi mexuTe adgils ikavebs. 

Tanamedrove pirobebSi yvelaze metad gamoirCeva arafasobrivi konkurenciis erT-erTi meTodi 

– kompaniebi iswrafvian daimkvidron sazogadoebaze mzrunveli firmis imiji. sazogadoebisa da 

biznesis urTierTdamokidebuleba ganapirobebs  firmebis obieqtur arCevans socialur proeqte-

bze orientirebuli ekonomikuri strategiis sasargeblod. dRes sayovelTaod miRebulia azri, 

rom yoveli kompania, romelic aRwevs maRal ekonomikur Sedegebs, valdebulia Seitanos pozi-

tiuri wvlili socialuri problemebis gadaWraSi. firmis miznebSi unda aisaxos sazogadoebrivi 

molodini. amitom aris, rom msoflios wamyvani organizaciebi aqtiurad iyeneben socialuri mar-

ketingis xerxebs, awarmoeben ekologiurad sufTa produqtebs, rac ganapirobebs maT mier bazarze 

upiratesobis mopovebas. sazogadoebis interesebze orientireba zrdis kompaniis samomxmareblo 

reitings da xdeba firmis grZelvadiani efeqtianobisa da konkurentunarianobis garantia.

    amrigad, inovaciaTa marketinguli marTvis efeqtianobisTvis aucilebelia safaso, sa-

saqonlo, sadistribucio da sakomunikacio strategiebis gonivruli SemuSaveba, kompaniis 

miznobrivi momxmareblis gansazRvra da segmentireba, arsebuli klientebis analizi, potenciuri 

momxmareblebis Seqmna, bazris gamokvleva, moTxovnis analizi, konkurentebis Seswavla. inovaci-

uri produqtis realizaciis TvalsazrisiT mniSvnelovania yuradRebis gamaxvileba pirdapir 

gayidvebze, internet-reklamis gansazRvrasa da ganTavsebaze, internet-Sopingis ganviTarebasa 

da media menejmentze.

olRa faCulia
                              soxumis saxelmwifo universitetis

                 asocirebuli profesori

    

     

SUmmARy
Olga Pachulia – In the article “Aspects of Innovative marketing management” the author discusses  matters of 

capturing  the  target markets or its segment, sales expansion and  advertisements broadening.  There is underlined, that 
modern marketing not only studies and analyses markets, factors of environmental conditions and consumers, but also 
it creates potential customers. Based on properly research, the author makes conclusion, that in oreder to sale innova-
tive produt  it is essential  to highlight attention to dorect selling, internet advertising, internet shopping developement 
and media management.
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saqarTvelos samSeneblo 

bazarze dReisaTvis moq-

medebs 40 developeruli, 

66 - arqiteqturuli, pro-

eqtireba da dizaini, 64 

- samSeneblo-samontaJo, 

53 - interieris dizai-

nis, 6 - xidebisa da gzebis 

proeqtireba mSnebelobis 

kompania da sxv. [1, gv. 130]. 

am kompaniebidan zogi 

msxvilia, zogi saSualo 

sididis da zogic - mcire. 

maTi saqmianobis finansuri 

regulireba saxelmwifos 

mxridan xdeba, finansuri 

marTva ki - uSualod Si-

dasafirmo struqturidan, 

romelsac safinanso sam-

saxuri ewodeba.

mocemul statiaSi vixi-

lavT finansuri regulirebis 

saxelmwifo meqanizms da va-

fasebT mis qmedunarianobas. 

istoriulad, saxelmwifos 

rolma Zlieri evolucia gani-

cada da igi saxelmwifo _ 

Jandarmidan saxelmwifo _ 

mfarvelad gadaiqca. Taname-

drove saxelmwifo wamyvan 

rols asrulebs ekonomikuri 

triadis samive problemis _ 

ra vawarmooT, rogor vawar-

mooT da visTvis vawarmooT 

_ efeqtian gadaWraSi.sabazo 

ekonomikas, upirveles yov-

lisa, marTavs sabazro Zalebi.

rac Seexeba saxelmwifo Zalas, 

saqarTvelos samSeneblo  

kompaniebis finansuri regulirebis 

zogierTi problema
igi maSin gamodis scenaze, 

roca bazari romelime ze-

moTaRniSnuli problemis an 

misi nawilis gadaWris dros 

fiaskos ganicdis [2, gv. 179].

ekonomikis finansuri reg-

ulirebis xarisxi gansxvavebu-

lia ara mxolod sazogadoebis 

ganviTarebis TiToeul safex-

urze, aramed calkeuli qvey-

nis mixedviTac. es imiT aixs-

neba, rom sabazro ekonomikis 

qveynebis ganviTarebis done 

sxvadasxvaa. gansxvavebulia 

maTi ekonomikis koncetra-

ciis da centralizaciis do-

nec, dargTa Soris Tanafar-

doba, kerZo da saxelmwifo 

seqtorebs Soris Tanafar-

doba da a. S.

sabazro ekonomikis qvey-

nebSi, romelTa Sorisaa saqa-

rTveloc, didi roli eniWeba 

antimonopoliur regulire-

bas. misi mTavari daniSnule-

baa konkurenciis dacva mo-

nopoliebisgan. amJamad saqa-

rTveloSi, faqtobrivad, ar 

arsebobs, an SezRudulia Ta-

visTavadi sabazro konkuren-

cia [3, gv. 81], radgan samomx-

mareblo bazris sxvadasxva 

segmenti monopolizebulia. 

es exeba samSeneblo biznessac. 

samSeneblo produqciis baz-

ris 70%-s akontrolebs ram-

denime firma _ `deqsusi~, yo-

fili `centr-pointi~, `arsi~, 

`aqsisi~, ̀ kid-arqtiteqtura~, 

`moduli~, `Tbilisi besko~, 

`iberia~ [4]. konkurenciis 

TvalsazrisiT es uaryofiTi 
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faqtia, radgan fasebze maTi 

urTierTSeTanxmeba advilad 

xdeba.

saqarTvelos mSenebloba-

Sic da sxva dargebSic aseT 

movlenebs xeli Seuwyo an-

timonopoliuri kanonmde-

blobisa da antimonopoliuri 

samsaxuris gauqmebam. marTa-

lia, mis nacvlad miiRes kanoni 

`Tavisufali vaWrobisa da 

konkurenciis Sesaxeb~ da Se-

qmnes vaWrobisa da konkuren-

ciis saagento, magram verc 

am kanonma Secvala antimo-

nopoliuri kanoni da verc am 

saagentom _ antimonopoli-

uri samsaxuri. es saagento 

aregulirebs saxelmwifo 

daxmarebisa da miznobrivi 

programebis sakiTxebs da 

naklebad exeba antimonopo-

liur regulirebas da ara-

keTilsindisier konkuren-

cias. mas ar gaaCnia realuri 

berketebi, rom bazarze Sez-

Rudos antimonopoliuri 

saqmianoba.am mdgomareobidan 

erT-erTi gamosavalia an-

timonopoliuri kanonmde-

blobis da adre arsebuli 

antimonopoliuri samsaxuris 

aRdgena, romelic SezRudavs 

monopoliur struqturebs da 

Seqmnis jansaRi konkurenciis 

pirobebs. es mniSvnelovnad 

Seamcirebs fasebs da mraval 

produqcias xelmisawvdoms 

gaxdis qarTveli momxmare-

blebisTvis.

antimonopoliuri regu-

lirebis Semdeg Tavisi mniSvn-

elobiT meore adgilzea bizne-

sis regulireba gadasaxadeb-

iT. saqarTvelos samSeneblo 

biznesSi moqmedi kompaniebi, 

ganurCevlad maTi sididisa, 

erTnairad ibegrebian. msx-

vili da saSualo sididis 

sawarmoebi ibegrebian mogebis 

15%-iT, mcire statusis mqone 

sawarmoebi ki, romelTac 2011 

wlis sagadasaxado kodeqsiT 

miekuTvnebian wliurad 100 

000 laramde brunvis mqone 

sawarmoebi _ brunvis 5%-iT. 

eseni arian individualuri me-

warmeebi, romelTac ara hyavT 

daqiravebuli muSakebi.

2011 wlis sagadasaxado 

kodeqsis miRebamde individu-

aluri mewarmeebi, rogorc 

fizikuri pirebi, ixdidnen 

saSemosavlo gadasaxads _ das-

abegri Semosavlis 20%-s. 100 

000 lari brunvis pirobebSi 

da 15%-iani saSualo Semosav-

lis pirobebSi isini ixdidnen  

2011 wlis kodeqsiT, roca 

viTom SeRavaTian ganakve-

Tad daudgindaT brunvis 5%, 

ukve gadaixdian  gadasaxads. 

maSasadame, savaraudod, in-

dividualur mewarmeebs mSene-

blobaSic da sxva dargebSic, 

axali kodeqsiT, ufro meti 

gadasaxadis gadaxda mouwevT, 

vidre adre ixdidnen!

ase rom, aseTi sagadasaxado 

kodeqsiT biznesis daregu-

lireba, efeqtianobis Tval-

sazrisiT, arafris momtania. 

am kodeqsiT mcire mewarmeebs 

ufro urTuldebaT saqmi-

anoba. es imaSic gamoixateba, 

rom am maregulirebel doku-

mentebSi mravladaa urTierT-

gamomricxavi winadadebebi. 

magaliTad, kodeqsis 91-e mux-

lis pirveli nawiliT, mewarme 

fizikur pirs ufleba aqvs, 

ar aRricxos Semosavlebi da 

xarjebi (garda am muxlis me-7 

nawilis gaTvaliswinebuli 

SemTxvevisa). amasTan, igive 

kodeqsi (muxli 90, punqti 

2-a) mcire mewarmes uflebas 

aZlevs, daibegros brunvis ara 

5, aramed 3%-iT, Tu daasab-

uTebs, rom mas erToblivi Se-

mosavlebis 60% aqvs xarjebi. 

ismis kiTxva: Tu mcire mewarme 

ar aRricxavs xarjebs, rogor 

SeZlebs imis dasabuTebas, rom 

mis erTobliv SemosavlebSi 

xarjebs 60% an meti ukavia?

yovelive aqedan gamomdin-

are, Cven aRniSnul kodeqss ar 

vTvliT efeqtian mareguli-

rebel dokumentad da migvaC-

nia, rom mas fundamentaluri 

srulyofa sWirdeba. metic, 

Cveni gamokvleviT davadgi-

neT, rom radikaluri gardaqm-

nis pirveli wlebis (1992-1996 

w.w.) sagadasaxado reJimebi 

regulirebis TvalsazrisiT 

ufro efeqtiani iyo, vidre 

igi dRes aris. magaliTad, 

1992 wels saqarTveloSi mo-

qmedi sagadasaxado kanonis 

mixedviT, mcire sawarmoebi 

muSaobis pirvel wels Tavisu-

fldebdnen gadasaxadebisgan, 

xolo meore wels ixdidnen mis 

50%-s [5, gv. 28-29].

2011 wlis axali sagadasaxa-

do kodeqsiT, mcire sawar-

moebs es SeRavaTebi mTlianad 

moespoT.

wina wlebis sagadasaxado 

reJimebi regulirebis efeq-

tianobiT sjobda mimdinares 

gadasaxadebis diferencia-

ciiTac. magaliTd, 1992 wlis 
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kanoniT, saSemosavlo ga-

dasaxadi diferencirebuli 

iyo 12-40%-mde Semosavlebis 

sididis mixedviT (12, 15, 20, 

30 da 40%). rac meti iyo Semo-

savlebi, meti iyo gadasaxadis 

ganakveTic. axla ki, 2011 wlis 

sagadasaxado kodeqsiT, yvela 

sididis Semosavlis mqone 

gadamxdeli ixdis 20%-s ga-

dasaxads.

igive mdgomareobaa mogebis 

gadasaxadis ganakveTSic. isic 

erTiania yvela sididis mo-

gebis mqone kompaniisTvis 

(15%). es maSin, roca sazR-

vargareT igi diferencire-

bulia.

ase rom, gadasaxadebi, ro-

gorc biznesis maregulire-

beli finansuri instrumenti, 

jer-jerobiT ver uwyobs xels 

saqarTveloSi samewarmeo 

saqmianobis ganviTarebas. igi 

asrulebs fiskalur, magram 

ver asrulebs mastimulireb-

el-maregulirebel funqcias.

gadasaxadebis raodenoba 

saqarTveloSi ar aris bevri, 

magram TviTon sagadasaxado 

politika aris mouqneli. igi 

ar aris srulyofili da misiT 

daregulirebul ekonomikas, 

m. S. samSeneblo bizness, Cveni 

azriT, perspeqtiva ara aqvs.

radgan gadasaxadi aris 

saxelmwifo mxridan bizne-

sis regulirebis instru-

menti, igi iyo da yovelT-

visac iqneba. problema mx-

olod imaSia,ramdeni ga-

dasaxadi unda iyos qveyanaSi 

da TiToeuli _ ra sididis? 

biujetis xarjviTi nawilis 

sidide iyos damokidebuli 

gadasaxadebis sidideze Tu 

piriqiT _ sagadasaxado ga-

nakveTebis sidide biujetis 

saWiroebaze? Cveni azriT, jer 

unda isazRvrebodes gadasaxa-

dis ganakveTebi, dgindebodes 

maTi optimaluri sidide da 

mxolod amis Semdeg, masze 

damokidebulebiT, igegme-

bodes biujetis xarjviTi 

nawili. saqarTveloSi es nam-

dvilad ase ar xdeba.

s a q a r T v e l o s  x e l i s u -

flebis interesebSia ga-

d a s a x a d e b i s  m a R a l i  g a -

nakveTebi. amJamad moqmedi 

gadasaxadebis ganakveTebi 

evropis qveynebTan Sedar-

ebiT maRali ar aris, magram 

qarTuli biznesis, maT Soris, 

samSeneblo biznesis efeq-

tian daregulirebas isini 

ver axdenen. amas gviCvenebs 

statistika. is garemoeba, rom 

samSeneblo biznesis xv. wili 

saqarTvelos mTlian Sida 

produqtSi 2005-2009 wlebSi 

9,1%-dan 6,1%-mde 3-iT Sem-

cirda [6] (zrdis nacvlad), 

swored imas niSnavs, rom regu-

lirebis es finansuri instru-

menti ar astimulebs am dargis 

ganviTarebas.

gadasaxadebis garda, bi-

znesis regulirebis finansur 

instrumentebs miekuTvnebian 

saxelmwifo sesxebi, subsidiebi 

da sakredito ganakveTebi. ar 

arsebobs maTi gamoyenebis da 

amoqmedebis saerTaSoriso, 

unificirebuli standarti. 

yvela qveyana maT sakuTari 

saWiroebebis da Sexedulebebis 

mixedviT iyenebs. saqarTvelos 

kerZo samSeneblo kompaniebze 

saxelmwifo kreditis gacemis 

erTi SemTxvevac ar aris aR-

ricxuli. asevea subsidiebic. 

52 mln lari, romelic `Zveli 

Tbilisis axali sicocxles~ 

proeqtze gamoeyoT konkures-

Si gamarjvebul firmebs, ko-

merciuli krediti iyo da ara 

_ saxelmwifo.
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ar SeiZleba yuradReba ar 

mivaqcioT da ar aRvniSnoT, 

rom samSeneblo seqtorSi am 

wlebSi saxelmwifos mxri-

dan adgili hqonda ramdenime 

fragmentuli RonisZiebebis 

gatarebas. magaliTad, tur-

istuli intensivobis zrdis 

gadasaxadis Semcireba (K2), 

demontaJis gadasaxadis Sem-

cireba da sxv. magram isic 

avRniSnoT, rom es RonisZie-

bebi mxolod q. TbilisSi ga-

tarda, anu maT lokaluri 

xasiaTi hqondaT da Tanac es 

iyo epizoduri xasiaTis. im-

isaTvis, rom am RonisZiebebs, 

marTlac, samSeneblo biznesis 

finansuri regulirebis sta-

tusi mieceT, isini unda Caidon 

samSeneblo kodeqsSi da gavr-

celdes mTeli saqarTvelos 

teritoriaze.

yovelive zemoTqmulidan 

keTdeba daskvna, rom saqarT-

velos samSeneblo seqtors 

ara aqvs efeqturi saxelm-

wifo finansuri regulirebis 

sistema.

Cveni azriT, samSeneblo 

biznesi epizoduri, fragmen-

tuli RonisZiebebiT ki ar 

unda imarTos, aramed winaswar 

unda iyos qveyanaSi SemuSaveb-

uli maTi marTva-regulirebis 

kompleqsuri gegma.samSene-

blo seqtorTan mimarTebaSi 

saqarTveloSi yuradReba 

unda mieqces prioritetuli 

dargebis _ energetikis, tur-

izmis, soflis meurneobis 

aRmSeneblobas, maTi uZravi 

qonebis Seqmnas. am politikis 

warmateba swor finansur reg-

ulirebazea damokidebuli.

samwuxarod, dReis mdgo-

mareobiT saqarTvelos mTav-

robas ekonomikis regulire-

bas arc sadReiso gegma aqvs da 

arc samomavlo.
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rESumE
Rusudan Papaskiri, Doctor in Technical Sciences, Professor
SEvErAL ProBLEmS oF FInAncIAL rEGuLATIon oF BuILdInG comPAnIES oF GEorGIA
In the article of Rusudan Papaskiri – “Several problems of financial regulation of building companies of Georgia” 
such instruments of state regulation of building sector are evaluated, such as taxes, state credit, subsidy and finan-
cial prawn.
The article denotes that when the market cannot regulate the business efficiently for the society, then this should 
be done by the government. Due to the fact that georgia has just started to move on to market economy and has no 
perfect market, that’s why the government should interfere more in the issues of developing the business.
The author has negative evaluation for the georgian Tax Policy, because the taxes are not differentiated according 
to the incomes of tax payers. She even does not consider it right the fact that in necessary cases government is not 
issuing not only subsidies but also the state credit to the businessmen.
The article gives the conclusion that state regulation of building business is inefficient and should be changed. 
Stimulus should be given to the establishment of main funds in advantageous fields – energy power, tourism, ag-
riculture. The government is able to do this ranging the tax portions.
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 Cveni qveyana bolo ramden-
ime welia cdilobs daimkvi-
dros adgili msoflio tur-
istul rukaze. saqarTvelos 
turizmis erovnuli saagento 
bolo sami welia qveyanaSi 
vizitorebis mkveTr zrdas 
acxadebs, xolo  2011 weli 
Sefasda,  rogorc yvelaze 
dinamikuri qveynis turiz-
mis ganviTarebaSi. am wels 
saqarTveloSi 2.8 milioni 
ucxoeli mogzauri Camovida, 
rac 39%-iT metia 2010 welT-
an SedarebiT. miuxedavad 
amisa, turizmis zogierTi 
eqsperti fiqrobs, rom dar-
gi arasworad, erTdroulad 
yvela mimarTulebiT,  qao-
turad viTardeba da rom ar 
aris gaTvaliswinebuli am 
sferoSi qveynis konkuren-
tuli upiratesoba. 

  dReisaTvis, rodesac  
turistuli produqtisa da 
bazrebis mkveTri gamijv-
nis Sedegad adgilobrivi 
turizmi Tavisi formiTa 
da SinaarsiT Seicvala da 
igi sabazro principebiT 
funqcionirebs, mosaZeb-
nia qarTuli turistuli 
produqtis realizaciis 
bazrebi. saqmes arTulebs 

isic, rom qveyanam sabWoTa 
saqarTvelodan miiRo ukve 
dangreuli sakurorto da 
turistuli infrastruq-
tura da zemoT naxsenebi 4 
milionidan 2,5 milioni af-
xazeTSi isvenebda. saqarT-
velos TiTqmis Tavidan  uwevs 
am dargis Seneba. magram, ra 
didic ar unda iyos survili 
swrafad mivaRwioT sasurvel 
Sedegs, yovlad dauSvebe-
lia araswori da naCqarevi 
gadawyvetilebebis miReba. 

turizmis qaoturma ganviTa-
rebam regioni SeiZleba did 
ekonomikur, ekologiur da 
socialur problemis winaSe 
daayenos. imisaTvis, rom qar-
Tuli turistuli produqti 
iyos konkurentunariani, 
saWiroa, msoflio turizmSi 
dRes mimdinare procesebis 
da tendenciebis gaTval-
iswinebiT moxdes turizmis 
grZelvadiani dagegmva da 
misi ganviTarebis politikis 
(koncefciis gansazRvra, ro-

saqarTvelo saerTaSoriso 

turistul bazarze
turizmi saqarTveloSi erovnuli 

ekonomikis ganviTarebis prioritetul 
mimarTulebadaa aRiarebuli da es, SemTx-
veviTi ar aris. is msoflioSi erT-erTi 
yvelaze dinamiurad ganviTarebadi da 
maRalSemosavliani dargia. msoflio  
turizmis organizaciis (UNWTO) statisti-
kuri monacemebiT 2011 wels saerTaSor-
iso turizmidan Semosavali trilions 
miuaxlovda da 919 mlrd. aSS dolarze 
(693 evro) meti Seadgina. 2009-2010 wlebSi 

dafiqsirda mogzaurTa  4,5-5% zrda, 
rac 2011 welsac SenarCunda.   turizmis 
sferoSi msoflioSi arsebuli samuSao 
Zalis 16%-ze metia dasaqmebuli. am dargSi 
iqmneba msoflio Sida produqtis 9,2%, 
xolo  saerTaSoriso eqsportis 4,3% da 
msoflio investiciebis 9,2% xorcielde-
ba, 2011 wlisTvis is miuaxlovda msoflio 
ekonomikur krizisamde arsebul dones, 
rac mianiSnebs imaze, rom dargis ganviTa-
reba kvlavac grZeldeba.
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melic unda Seesabamebodes 
qveynis ganviTarebis erTian 
politikas. 

  saqarTvelos mTavroba 
bolo periodSi cdilobs 
turizmis spontanuri gan-
v i T a r e b i s  m i m a r T u l e b a 
Secvalos da aqcenti kvl-
evaze aiRos. magram, saxelm-
wifo struqturebis mier 
kvlevis Catarebis araswori 
meTodologia da praqtika 
aris damkvidrebuli. aras-
woria vilaparakoT qveynis 
sazRvris gadamkveTi adamian-
ebis ricxvis zrdis mixedviT  
turizmis, rogorc dargis 
ganviTarebaze da qveynisaT-
vis mis sikeTeze. turistebis 
ricxovnobis zrda unda ga-
nixilebodes misgan miRebul 
ekonomikur sargebelTan 
erTad. turizmisa da saku-
rorto meurneobis gavlena 
qveynis ekonomikaze gamoix-
ateba konkretulad Semdeg 
maCveneblebSi: Semosuli, 
gasuli da adgilobrivi tur-
istebis ricxovnoba; erTi 
turistis mier gaweuli xar-
jebi; turizmidan da saku-
rorto meurneobidan miRebu-
li Semosavlebi; turizmidan 
da sakurorto meurneobidan 
miRebuli Semosavlebis xve-
driTi wili qveyanaSi Seqm-
nili saqonlisa da momsax-
urebis saerTo moculobaSi; 
turizmis xvedriTi wili 
qveynis eqsportSi da sagad-
amxdelo balansSi; qveynis 
biujetSi turizmidan da 
sakurorto meurneobidan 
miRebuli Semosavlebi; tur-
izmis ganviTarebiT Seqmnili 
samuSao adgilebis raodenoba 
da sxva.

msoflioSi  mogzaurobisa 
da turizmis (T&T) ganviTa-
rebis xelSewyobis mizniT 
msoflio ekonomikuri fo-

rumi 2007 wlidan aqveynebs 
mogzaurobisa da turiz-
mis konkurentunarianobis 
angariSs, sadac qveynebis 
gradacia efuZneba konkuren-
t u n a r i a n o b i s  i n d e q s s 
(Travel&Tourism Cometitiveness 
Index (TTCI)), indeqsi afasebs 
im faqtorebsa da politikas, 
romelic mimzidvels xdis 
mogzaurobisa da turizmis 
seqtoris ganviTarebas sx-
vadasxva qveyanaSi. 

vinaidan turizmi gadax-
l a r T u l i a  s a x e l m w i f o , 
e k o n o m i k u r ,  p o l i t i k u r 
da socialur sistemebTan 
konkurentunarianobis indeq-
sis gamoangariSeba efuZneba 
Semdeg faqtorebs:   1) poli-
tikis ganmsazRvreli kanone-
bi da regulireba; 2)garemos 
maregulirebeli wesebi; 3)
daculoba da usafrTxoeba; 
4)janmrTeloba da higiena; 5)
mogzaurobisa da turizmis 
prioritetuloba; 6)sahaero 
transportis infrastruq-
tura; 7)saxmeleTo trans-
portis infrastruqtura; 
8)turistuli infrastruq-

tura; 9)sainformacio da 
sakomunikacio teqnolo-
giebis infrastruqtura; 10)
fasis konkurentunarianoba; 
11)adamianuri resursebi; 
12)turizmisadmi erovnuli 
damokidebuleba; 13)bunebri-
vi resursebi; 14)kultureli 
resursebi. aseTi monacemebis 
analizis safuZvelze tur-
istuli qveynebis mTavro-
basa da turistul kompaniebs 
kargi SesaZlebloba uCndebaT 
daadginon dargis ganviTa-
rebis xelSemSleli mize-
zebi da ipovnon problemebis 
efeqturad gadaWris gzebi, 
indeqsiT aseve SesaZlebelia 
Sefasdes is faqtorebi da 
politika, romelic mimzid-
vels xdis mogzaurobisa da 
turizmis seqtors.

a R n i S n u l i  g r a d a c i i s 
mixedviT, saqarTvelo 2007 
wels 134 qveynidan 66-e pozi-
ciaze imyofeboda da uswreb-
da iseT qveynebs, rogoricaa 
quveiTi, ruseTis federacia, 
CineTi, ukraina, rumineTi da 
sxva. 2011 wels gamoqveynebu-
li konkurentunarianobis in-
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deqsiT (TTCI) qveynebis grada-
ciaSi saqarTvelo 139 qveyni-
dan 2009-2011 wlebSi ucvle-
lad 73-e pozicias ikavebs. 
amave gamokvleviT regionSi 
Cveni qveynis mniSvnelovan 
konkurents TurqeTs uWi-
ravs- 50-e pozicia, xolo iseT 
patara qveyanas, rogoricaa 
kviprosi 24-e pozicia. aseve 
sayuradReboa yofili sab-
WoTa qveynebis  estoneTis 
- 25-e pozicia; latvias 51-e; 
bulgareTis 48-e; poloneTs 
49-e, ungreTis 38-e adgilebi 
konkurentunarianobis in-
deqsiT da yuradsaRebia, ra 
udevs safuZvlad TiToeuli 
maTganis warmatebas.

am TvalsazrisiT zemoT 
naxsenebi konkurentunari-
anobis Sefasebis indeqsiT 
statistika calkeul kom-
ponentSi sainteresoa. masSi 
gamoyenebuli. 

14 faqtori moicavs 74 
komponents, romelTa anal-
iziT ikveTeba saqarTveloSi 
turizmis ganviTarebis xe-
lisSemSleli faqtorebi. maT 
Soris erT-erT umTavresi 

problema turistuli infra-
struqturis ararsebobaa. ase 
magaliTad, sahaero trans-
portis infrastruqturis 
mixedviT saqarTvelo  105-e 
poziciazea, masSi Sedis iseTi 
koeficientebi, rogoricaa 
sahaero transportis infra-
struqturis xarisxi (89-e 
pozicia), frenebis raode-
noba 1000 kacze (91-e), aero-
portebis simWidrove(89-
e), saerTaSoriso sahaero 
transportis qseli(103-e) da 
sxva. saqarTvelo turistuli 
infrastruqturis mixedviT 
87-e pozicia 139 qveyanas So-
ris.  turistuli produqtis 
fasis konkurentunarianobis 
mixedviT saqarTvelo 91-e 
poziciazea, sastumros fasis 
komponentiT 109-e, rac imaze 
mianiSnebs, rom sastumro 
momsaxurebis siZviriT saqa-
rTvelo safrangeTsac (97-e 
adgili) ki uswrebs. 

zamTris turizmis mimar-
TulebiT evropis qveynebs, 
magaliTad, italias sastum-
ros fasis komponentiT 89-e 
da sastumro oTaxebis raode-

nobis mixedviT me-10 pozi-
cia uWiravs, xilo avstrias 
igive sastumros fasis kom-
ponentiT 71-e da sastumro 
oTaxebis raodenobiT 26-e 
pozicia uWiravT. es ki imas 
niSnavs, rom iq  Casul tur-
ists ufro didi arCevanis 
saSualeba aqvs ufro dabal 
fasSi. amas emateba saqarT-
veloSi mgzavrobasTan daka-
vSirebuli maRali xarjebi 
(TviTmfrinavis bileTi, mo-
sakrebeli da sxva)  da dabali 
xarisxis momsaxureba. maSin 
Cndeba kiTxva: ratom unda 
isargeblon evropelma tur-
istebma, romelic miznobriv 
segments warmoadgens, Cvens 
mier SeTavazebuli zamTris 
turebiT, imitom, xom ara, 

rom Cven ,,gansakuTrebuli 
Tovli gvaqvs?”, es araserio-
zulia. 

q a r T u l i  t u r i s t u l i 
kompaniebis momsaxurebis 
dRiuri fasi 100-dan 180 aSS 
dolaramde meryeobs, maSin 
rodesac TurqeTis da eg-
viptis turistuli paketis 
dRiuri fasi SedarebiT ia-
fia (Sesabamisad dReebSi 100 
da 120 aSS dolari), amasTan 
es kurortebi  idealuri 
sezonurobiT gamoirCevian 
da momxmarebels sTavazoben 
Tvisobrivad da xarisxo-
brivad ufro maRali donis 
samogzauro turebs. 

yofil socialistur qvey-
nebs, rogoricaa: bulgar-
eTi (48-e), rumineTi(63-e), 
litva(55-e), latvia(51-e), 
estoneTi(25-e), poloneTi(49-
e), slovenia(33-e), TTCI -iT 
qveynebis gradaciaSi ukaviaT 
gacilebiT mowinave pozicie-
bi da amas ZiriTadad kargi 
infrastruqturis da mom-
saxurebis maRali xarisxiT 
aRweven. ase magaliTad: es-
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toneTi turistuli infra-
struqturis mixedviT me-11, 
xolo sastumroebis fasis 
me-14 poziciazea; bulgareTi 
sastumroebis fasis mixed-
viT 24-e, xolo sastumroTa 
raodenobis mixedviT me-13 
poziciaze da sxva.

q a r T u l i  t u r i s t u l i 
produqti  maRali fasisa da 
momsaxurebis dabali donis 
gamo, arakonkurentunariania 
mezobeli qveynebisa da zoga-
dad saerTaSoriso bazarze. 
momsaxurebis dabal xarisxs 
mniSvnelovnad gansazRvravs am 
sferoSi dasaqmebulTa arapro-
fesionalizmi. igive TTCI -is 
monacemebiT, Tu saqarTvelos 
dawyebiTi ganaTlebis regis-
traciis mixedviT me-6, saSua-
lo ganaTlebis registraciis 
mixedviT me-11 pozicia ukavia,  
ganaTlebis sistemis xarisx-
is mixedviT 119-e, kadrebis 
momzadebis donis mixedviT 
108-e pozicia. saqarTveloSi 
turizmSi dasaqmebulTa didi 
odenoba dabalkvalificiuria. 
amasTan, adgilobrivi mosaxle-
obis samenejero gamocdilebis 
uqonloba da finansuri Sez-
Rudvebi ganTavsebis adgilebSi 

Zalian arTulebs turistTa 
momsaxurebis donis amaRlebas.

saqarTvelos turistul 
bazarze SeiniSneba ucxouri 
investiciebis naklebobac  
(TTCI-is monacemebiT, saqa-
rTvelo 89-e poziciazea). 
arsebobs garkveuli faq-
torebisa, romlebic qveya-
naSi xels uSlis sasurveli 
sainvesticio garemos Seqmnas. 
upirveles yovlisa es aris 
biznesis araprognozire-
buloba da maRali riski; 
adgilobrivi da ucxouri 
investorebis uflebebis 
daculoba da sxva. (TTCI-is 
monacemebiT saqarTvelo 
sakuTrebis uflebis mixede-
viT 120-e, xolo ormxrivi 
sahaero xelSekrulebis Ri-
aobis mixedviT 121-e adg-
ilze). saerTaSoriso sahaero 
satransporto qselis 103-e 
adgilze, amasTan bortis 
datvirTvis saSualo maCvene-
beli ar aRemateba 56%-s.

miuxedavad imisa,  rom 
ukanasknel periodSi qveyana-
Si bevri maStaburi investicia 
ganxorcielda. saqarTveloSi 
Semovida msoflio sasatum-
roebis qselebis: ,,hiltonis“ 

,,haiatis“, ,,redisonis“, ,,in-
terkontinentalis“ inves-
ticiebi. magram, rogorc Cans 
es ar aris sakmarisi. amasTan 
saWiroa ara mxolod 5 da 4 
varskvlaviani, aramed 3 da 2 
varskvlaviani sastumroebi, 
motelebi, hostelebi, sast-
umro saxlebi da sxva, raTa 
moxdes sastumros fasebis 
Semcireba. 

yuradsaRebi da gasaTval-
iswinebelia aseve is faqti, 
rom turistuli biznesi 
msoflios bevr qveyanaSi da 
gansakuTrebiT patara qvey-
nebSi,  emyareba saSualo, mc-
ire da saojaxo bizness. saqa-
rTveloSi konkurentunari-
ani turizmis ganviTarebis 
strategiaSi warmodgenili 
unda iyos regionebSi tur-
izmis ganviTarebis mikros-
trstegiebi, sadac didi ad-
gili daeTmoba adgilobrivi 
mosaxleobis CarTvas turiz-
mis industriaSi da maTTvis 
xelSewyobas, rogorc materi-
aluri resursis ganviTarebis, 
aseve turistTa momsaxurebis 
profesuili donis amaRlebis 
mimarTulebiT. 

 rogorc zemoT avrniSneT, 
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turistTa ricxvis zrda maSin 
aris saxarbielo, Tu mas Tan 
sdevs misgan miRebuli eko-
nomikuri sargebeli. saqarT-
veloSi turistebis raode-
nobis zrdas mniSvnelovnad 
CamorCeba  saerTaSoriso 
turizmidan Semosavlebis 
zrda (ix. grafiki). amitom 
saWiroa turizmis ise ganvi-
Tareba, rom SesaZlebeli iyos 
turistebis naklebi  naka-
didan miviRoT meti Semosava-
li. am TvalsazrisiT Zalze 
momgebiania saqmiani turizmi, 
sakonferencio turizmi, eqs-
tremaluri turizmi, romlis 
ganviTarebis potenciali 
saqarTvelos aqvs. 

 angariSgasawevia agreTve 
is faqti, rom SezRuduli 
resursebis pirobebSi gaumar-
Tlebelia dargis mravali 
mimarTulebiT erTdrouli 
ganviTareba da etapobrivad 
dasaxuli unda iqnes dargis 
ganviTarebis prioritetebi.

  amasTan, saqarTvelos 
turizmis konkurentunari-

anobisTvis aucilebel piro-
bas warmoadgens turistuli 
produqtis dabali fasebi da 
momsaxurebis maRali xarisxi, 
rac aseve asaxuli unda iqnes 
qveynis turizmis ganviTa-
rebis strategiaSi.

 miuxedavad imisa, rom sax-
elmwifo Cinovnikebi tur-
istebis raodenobis zrdaze 
dayrdnobiT yovelwliurad, 
zar-zeimiT gvamcnoben saqa-
rTveloSi turizmis ganvi-
Tarebis zrdas, turizmis 
msoflio organizaciis ofi-
cialur monacemebis mixedviT, 
Tu vimsjelebT, saqarTvelo 
saerTaSoriso turistul ba-
zarze arc, Tu saxarbielod 
gamoiyureba (saqarTvelos 
TTCI-is mixedviT bolo sami 
weli 73-e pozicia ukavia). vi-
naidan, turizmi aris meurneo-
bis ganviTarebis erTob rTu-
li dargi, romelic moicavs 
sazogadoebisa da ekonomikis 
sxvadasxva seqtorebs, rasac 
TTCI-is faqtorTa simravle da 
mravalferovnebac gviCvenebs. 

aqedan gamomdinare dargis 
warmatebulad ganviTarebis 
safuZvels unda   warmoadgens 
misi winaswari dagegmva, ro-
gorc erovnul, aseve region-
alur da adgilobriv doneze. 
qveynis turizmis ganviTarebis 
politika (koncefcia) unda 
formirdebodes turizmis 
ganviTarebis arsebuli mod-
elebis, infrastruqturis, 
RirsSesaniSnaobebis, saqmi-
anobis saxeebis, turizmis 
bazris kvlevisa da analizis 
safuZvelze, aseve social-
ekonomikuri da ekologiuri 
faqtorebis gaTvaliswinebiT.

nana kacitaZe,
sdasu asocirebuli 

profesori

literatura:
marina metreveli. tur-

izmisa da stumarTmanspiZlo-
bis safuZvlebi

www.scribd.com/doc/.../Trav-
el-Tourism-Competitiveness-Re-
port-2011

www.turizm.gov.ge
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 sabazro ekonomika upirve-

lesad Tavisufali konkuren-

ciis urTierTobebis Camoya-

libebas da sazogadoebis de-

mokratizacias uwyobs xels. 

maSin, rodesac konkurenciis 

SesaZlebloba qreba bazarze, 

mas anacvlebs monopolia, rac 

aris socialuri dezintegra-

ciis safuZveli: monopolisti 

mdidrdeba, xolo yvela dan-

arCeni Raribdeba. 

saqarTveloSi es procesi 

zustad aseTi kanonzomiere-

biT warimarTa da mcire mdi-

dari fenis pirispir aRmoCnda 

uzarmazari RaribTa fena. 

aseT SemTxvevaSi Teoriulad 

qveynis ekonomikuri politi-

kis didi nawili  socialur 

politikas uWiravs, rac erTis 

mxriv, emsaxureba mosaxleo-

bis cxovrebis minimaluri 

standartebiT dakmayofile-

bas, xolo meores mxriv zRu-

davs qveynis ekonomikuri gan-

viTarebis SesaZleblobas. 

gardamavali periodidan 

dawyebuli saqarTveloSi mo-

saxleobis socialuri dacva 

saxelmwifo biujetSi mobili-

socialuri dazRvevis  

socialur - ekonomikuri  

efeqtianobis Sefaseba
sabazro ekonomikis principebze gadasvlam mosaxle-

obis socialur ekonomikuri mdgomareobis mkveTri 

diferenciacia gamoiwvia. saqarTveloSi socialuri 

standartebis Sesabamisi saSualo fena faqtiurad gaqra 

da socialuri dezintegraciis Sedegad  ori socialuri 

fena Camoyalibda: Raribi da mdidari.

zebuli finansebiT xdeboda, 

magram cxovrebis minimaluri 

standartebiT dakmayofileba 

verc erTi sabiujeto wlis 

ganmavlobaSi ver xerxdeba. 

qveyanaSi tardeba social-

uri programebi, moqmedebs 

socialuri daxmarebis sam-

saxuri, socialuri uzrun-

velyofis meqanizmi, magram 

saxelmwifos mier gaTvlil 

cxovrebis donis standarts, 

abaTilebs samomxmareblo 

saqonlis fasebis zrda. 

sabazro ekonomikis unari 

moemsaxuros sazogadoebis 

interesebs dafuZnebulia 

mis funqciaze - optimalu-

rad gadaanawilos SezRudu-

li resursebi. magram bazris 

subieqtebi socialuri funq-

ciis realizaciisas awydebi-

an iseT barierebs, romelTa 

gadalaxva scildeba sakuTar 

Zalas. bazris pirobebSi so-

cialuri efeqti albaTuri 

xasiaTisaa, misi Sedegi ga-

nusazRvrelobis niSniT xa-

siaTdeba, amitom misi daZl-

eva saxelmwifos socialur 

funqcias warmoadgens. so-

cialur-ekonomikuri siste-

ma mTlianobaSi gulisxmobs 

resursebis gadanawilebiT 

sazogadoebis yvela wevris 

socialuri moTxovnebis dak-

mayofilebas anu investirebas 

adamianur kapitalSi. am siste-

mis, rogorc erTi mTlianis 

gamarTulobas ganapirobebs 

swori ekonomikuri politikis 

gaatarebis Sedegad sameurneo 

subieqtebis mier miRebuli 

Semosavlebis samarTliani 

gadanawileba da cxovrebis 

donis maRali standartebiT 

uzrunvelyofa. sabazro eko-

nomikis pirobebSi msoflio 

praqtikam aCvena, rom arsebobs 

winaaRmdegoba ganviTarebis 

ekonomikur da socialur-

ekonomikur formebs Soris. 

ekonomikuri ganviTareba xa-

siaTdeba sameurneo subi-

eqtebis Semosavlebis zrdiT, 

aqtivebis kapitalizaciis 

amaRlebiT da saxelmwifo 

biujetis  proficitiT, xolo 

socialur-ekonomikuri ganvi-

Tareba gulisxmobs socialu-

rad orientirebul sabazro 

ekonomikis agebas. socialuri 

moTxovnebis dakmayofilebis 

Sesabamisi infrastruqturis 

ganviTarebiT. 

socialuri dazRvevis in-

stituti socialuri dacvis 

funqciis SesrulebiT ayali-
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bebs mosaxleobis 

„socialur saba-

zro“ mentalitets: 

calkeuli adamia-

nis personalur 

pasuxismgeblobas 

d a  a m a v e  d r o s , 

koleqtiuri urT-

ierTdaxmarebis 

principebs.  so-

cialuri dazRve-

vis meqanizmis gam-

oyenebiT miRebul 

k e T i l d R e o b i s 

efeqtianobis Se-

fasebaze arsebobs 

sxvadasxva mosaz-

rebebi. m. blaugis 

azriT “… arc erT 

sabazro kriteri-

ums ar SeuZlia ga-

moavlinos an gansazRvros 

aucilebeli sazogadoebrivi 

keTildReobis raodenoba“, 

iTvaliswinebs am mosazre-

bas. k. viqseli amtkicebs, 

rom “… mxolod politikur 

gadawyvetilebebs (kerZod 

arCevnebs) SeuZlia gansazRv-

ros sazogadoebrivi keTil-

dReobis is raodenoba, ro-

melic unda awarmoos qveya-

nam.”

Cveni azriT, orive gansaz-

Rvreba atarebs zogad xasiaTs 

da konkretuli sferoebis 

gansazRvris gareSe rTu-

lia dadgindes kriteriumi, 

romlis mixedviT gaTvlili 

keTildReobis norma misaRebi 

iqneba sazogadoebis yvela 

fenisTvis. Cven vTvliT, rom 

socialuri dacvis nebismieri 

meqanizmis, rogorc saxelm-

wifos xelSi arsebuli, aseve 

kerZo dazRvevis meqanizmis 

saqmianoba mimarTuli unda 

iyos adamianTa moTxovnebis 

dakmayofilebaze, magram es ar 

unda iwvevdes sxva adamianTa 

socialuri mdgomareobis 

gauaresebas, anu es pirdapiri 

miniSnebaa, rom is finansuri 

berketi, romliTac unda mox-

des socialuri dacvis uz-

runvelyofa, ar unda iyos 

mZime tvirTi sazogadoebis 

im fenisTvis, romelic saval-

debulo Tu nebayoflobiTi 

formiT CarTulia socialuri 

dacvis meqanizmSi.  

sabazro ekonomikis piro-

bebSi Tavisufali konkuren-

ciis arsebobisas efeqtiano-

bis pirobebis gansazRvra 

raime saxis kriteriumebis 

gansazRvra - gaangariSebas 

ar moiTxovs, radgan sazoga-

doebrivi keTildReobis mim-

wodebeli nebismieri mwar-

moebeli, romelsac eqneba 

maRali danaxarjebi, bazridan 

avtomaturad ganidevneba. 

magram Tavisufali konkuren-

ciis arseboba dRes mTel 

msoflioSi iSviaTobaa. ami-

tom saWiroa ganisazRvros 

ekonomikis efeqtianobis Ta-

viseburebebi calkeuli saxis 

momsaxurebis SefasebiT. so-

cialuri dazRvevis dargSi 

mosaxleobis efeqtianobis 

gaanalizeba unda daiwyos misi 

ekonomikuri safuZvlis sami 

saxis Sinaarsis mixedviT:

socialuri dazRveva, ro-

gorc ekonomikis finansuri 

seqtoris nawili;

s o c i a l u r i  d a z R v e v a 

rogorc sazogadoebrivi 

keTildReobis nawili;

socialuri dazRveva ro-

gorc gansakuTrebuli saxis 

momsaxurebis mimwodebeli.

Sesabamisad socialuri 

dazRvevis efeqtianoba Sei-

Zleba ganisazRvros sam gzis:
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socialuri dazRvevis 

efeqtianoba, rogorc eko-

nomikis finansuri seqtoris 

nawili, mocemul SemTxvevaSi 

sadazRvevo dacvis masStabs 

gansazRvravs: sadazRvevo 

Senatanis done, dazRvevis 

fondis moculoba, sadazRve-

vo gadasaxadelebis da miReb-

uli Semosavlebis zaraliano-

bis koeficenti. am dargSi 

gasaTvaliswinebelia iseTi 

uaryofiTi gare faqtorebi, 

rogoricaa: pensiaze naad-

revad gasvla, dazRveulTa 

SromiTi aqtiurobis dacema. 

e. i. socialuri dazRvevis gan-

viTarebaze aisaxeba saerTo 

ekonomikuri maCveneblebis 

cvlileba;

socialuri dazRvevis, 

rogorc gansakuTrebuli 

keTildReobis efeqtianoba: 

am SemTxvevaSi mxedvelobaSi 

miiReba optimaluri saga-

dasaxado ganakveTebi, pensiis 

sidide, daxmarebis sidide, 

maTi Sesabamisoba saarsebo 

minimumebis maCveneblebTan. 

wina gansazRvrebisagan gansx-

vavebiT aq efeqtianoba ganix-

ileba momxmareblis interesis 

poziciidan, romelic ganmsaz-

Rvreli maCvenebeli aris erT 

sul mosaxleze sadazRvevo 

gadasaxadis Tanxa. 

socialuri dazRvevis 

efeqtianoba, rogorc gan-

sakuTrebuli saxis samomx-

mareblo  keTildReobis war-

moeba,  rogorc nebismieri 

sxva sargebelis Cveni azriT, 

am kuTxiT socialuri daz-

Rvevis sferos efeqtianobis 

Sesafaseblad gamoyenebuli 

unda iqnas saerTod miRebuli 

maCveneblebi: rentabeloba, 

xarjebis done, mogebis done 

da sxva.

socialuri dazRvevis Teo-

riuli efeqtianobis Sesafase-

blad CavTvaloT, rom amgvari 

sistema ar arsebobs. aseT Sem-

TxvevaSi imisTvis, rom daqi-

ravebuli adamianebis mier 

damoukideblad iqnas Seqm-

nili rezervebi moulodneli 

arasasurveli SemTxvevebisgan 

miRebuli zaralis asanazRau-

reblad, maSin damqiraveblebs 

mouxdebodaT bevrad meti 

xelfasis gadaxda, winaaRmdeg 

SemTxvevaSi Semcirdeboda 

moTxovna samuSao Zalaze. 

gamosavali saxelmwifo so-

cialuri dazRvevaa, Tumca 

es ukavSirdeba gadasaxadebis 

gadidebas da isev mivyavarT 

samuSao Zalebze moTxovnis 

Semcirebamde, radgan ga-

dasaxadebis gadideba amci-

rebs investiciebs aqtivo-

bas da Sesabamisad mcirdeba 

moTxovna samuSao Zalaze. eko-

nomikis sxva danarCeni sferos 

efeqtianobis erT-erTi mid-

goma xarjebis racionalurad 

ganawileba. socialuri daz-

Rvevis SemTxvevaSi ki xarjebis 

Semcireba iwvevs piriqiT mov-

lenas - kerZod janmrTelobis 

dacvaze saWiroze naklebi 

kompensaciis gadaxda ver gaz-

rdis socialuri dazRvevis 

efeqtianobas, mxolod mx-

olod im martivi realobidan 

gamomdinare, rom sadazRvevo 

kompania dakargavs potenciur 

klientebs. socialuri daz-

Rvevis efeqtianoba  SeiZleba 

gaangariSdes erTi adamianis 

dazRvevis xarjebis  mixedviT, 

rac SesaZleblobas iZleva 

calkeulma adamianma miiRos 

gadawyvetileba dazRvevis 

Sesaxeb amaTu im riskebisagan.

 e r T i  a d a m i a n i s  m i e r 

m i R e b u l i  d a z R v e v i s 

gadawyvetilebis efeqtianoba 

adamianuri kapitalis Teori-

aze dayrdnobiT warmoadgens  

sadazRvevo kompaniis mier 

faqtiurad anazRaurebuli  

Tanxis fardobas  dazRvevi-

saTvis gaweul xarjebTan :

EF = Σ SK / Σ SX
sadac, SK - aris socialuri 

riskis dadgomisas miRebuli 

zaralis anazRaurebis Tanxa;  
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SX - damzRvevis mier  sadaz-

Rvevo kompaniaze gadaxdili 

dazRvevis premia.

saqarTvelos janmrTelo-

bis dazRvevis saSualo  Ri-

rebulebis samedicino paketi 

25 laris farglebSia, erTi 

wlis ganmavlobaSi gadax-

dili dazRvevis premia iqneba 

25*12=300 lari. efeqtianobis 

gamosaTvlelad CavTvaloT, 

rom  dazRveulma sul cota 

samjer miakiTxa samedicino 

dawesebulebas samedicino 

momsaxurebis misaRebad da 

sadazRvevo kompaniis mier 

anazRaurebulma  Tanxam Sead-

gina 1200 lari,  maSin efeq-

tianoba:

eF = 1200 / 300 =4*100= 400%,
sadazRvevo kompaniis efeq-

tianobis SefasebisTvis avi-

RoT samedicino dazRvevis  

jamuri premia da   anazRau-

rebis  jamuri  Tanxa: (ix. da-

narTi 1)

eF  = 174 617 513 / 200 590 584 
=0,87*100=87%

ubeduri SemTxvevis daz-

Rvevisas jamuri premia aris 

2 952 506 lari, xolo anazRau-

rebuli zarali 368 987 lari,  

sadazRvevo kompaniis efeq-

tianoba tolia (ix. danarTi 1)

eF  = 368 987 / 2952506 = 
0,12*100=12%

 calkeuli sadazRvevo 

produqtis efeqtianoba ga-

nixileba masze gadaxdili 

anazRaurebis moculobiT, 

amitom mocemul SemTxveva-

Si efeqtianoba ganixileba 

ara sadazRvevo kompaniis, 

rogorc ekonomikuri saqmi-

anobis efeqtianoba, aramed  

mosaxleobis riskebisagan 

dacvis  efeqtianoba, anu daz-

Rvevis efeqtianoba. 

d a z R v e v i s  e r T o b l i -

vi xarjebis efeqtianobis 

gansazRvrisTvis saWiroa  

gansxvavebuli midgoma im 

socialur-ekonomikur pi-

robebze dayrdnobiT, rogor 

pirobebSic uwevT adamian-

ebs cxovreba. saqarTveloSi 

Tundac socialuri riskebis 

ramdenime saxiT erToblivad 

mosaxleoba ver sargeblobs, 

amis mizezi dabal sadazRvevo 

kulturasTan erTad dabali 

Semosavlianobaa.

kvleva arasrulyofili 

iqneba Tu ar ganvixilavT 

sadazRvevo kompaniis  ko-

rporatiul efeqtianobas, 

romelic ekonomikuri efeq-

tianobis maCveneblebiT unda 

Sefasdes. sadazRvevo kompa-

niis ekonomikuri efeqtianoba 

ganisazRvreba miRebuli fi-

nansuri Sedegis (mogebis) Se-

fardebiT gaweul xarjebTan. 

e.i. sadazRvevo kompaniebis 

korporatiuli efeqtianoba 

SeiZleba gamoiTvalos for-

muliT:  KE = Σ M / Σ X,  sadac 

Ke- aris korporatiuli efeq-

tianoba, Σ M- kompaniis mogeba, 

romelic miiReba sadazRvevo 

kompaniis mier  i-uri saqmi-

anobis Sedegad,  Σ X-  kompa-

niis xarji. romelic gaiweva 

kompaniis mier i-uri  saqmi-

anobis ganxorcielebisaTvis.  

rogorc  komerciuli orga-

nizacia sadazRvevo kompaniac 

eweva sam  seqtorSi saqmiano-

bas: sadazRvevo operaciebis 

warmoeba, sainvesticio saqmi-

anobis warmoeba da sakonsul-

tacio saqmianobis warmoeba. 

Sesabamisad  miRebuli mogeba 

da  gaweuli xarjebic gadan-

awildeba samive seqtorze. 

mocemuli  formulis gamoy-

enebiT SeiZleba SevafasoT 

saqarTveloSi moqmedi sadaz-

Rvevo kompaniebis saqmianobis 

efeqtianoba.

2011 wlis mogeba-zara-

lis angariSis mixedviT, 

arasicocxlis dazRvevis 

saqmianobaSi  mTel bazarze 

miRebulma mogebam Seadgi-

na 33 847 131 lari, xolo am 

saqmianobisTvis gaweulma 

xarjebma ki  326 630 374 lari, 

(ix. danarTi 1) maSin  sadazRve-
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vo kompaniebis  ekonomikuri 

efeqtianoba toli iqneba:  KE  

=33 847 131 /326 630 374=0,10. 

kompaniis komerciuli efeq-

tianobs Teoriis Tanaxmad, 

korporatiuli efeqtianoba 

unda akmayofilebdes Semdeg 

pirobebs:

KE  ≥ 0,    KE “  MAX.

am pirobis Tanaxmad saqa-

rTvelos sadazRvevo bazari 

riskiani dazRvevis saxeebSi 

akmayofilebs  efeqtianobis 

pirobas.

amrigad,  socialuri daz-

Rvevis efeqtianobisa da sadaz-

Rvevo kompaniis korporati-

uli efeqtianobs gansazRvris 

safuZvelze sadazRvevo dac-

vis miRebis sxvadasxva subi-

eqtebs eZlevaT SesaZlebloba   

miRebuli maCveneblebis mixed-

viT miiRon gadawyvetileba  

arasasurveli SemTxvevebisagan 

dacvisaTvis gaiRon is xarjebi, 

romelic efeqtianobis momtani 

iqneba da aseve  zedamxedvelo-

bis organoebs  efeqtianobis 

analizis  safuZvelze SeeZle-

baT gansazRvron dazRvevis 

sistemis strategia da SeimuSa-

von regulirebis meqanizmebi, 

sadazRvevo urTierTobebis 

gaumjobesebisaTvis, riTac  uz-

runvelyofili iqneba sazoga-

doebrivi urTierTobebis yvela 

sameurneo subieqtebis  mdgradi 

ganviTareba.

asie cincaZe,

baTumis SoTa rusTavelis 

saxelmwifo universiteti

asocirebuli profesori.

liliT 

meloiani-futkaraZe, 

doqtoranti 

wyaro: saqarTvelos erovnuli banki, sadazRvevo bazris 

statistikuri maCveneblebi (2009, 2010, 2011 wlebi)

ReSUme
SOCIAl-eCONOmIC eFFICIeNCy eVAlUATION OF SOCIAl 
INSURANCe
Batumi Shota Rustaveli State University
Associate Professor: Asie Tsintsadze  
PhD Student: lilit meloyan-Phutkaradze 
Social-economic system is the destitution of resources for satisfaction of 
the needs of all community members or investment in human capital. This 
system as one whole functionality provides as a result of correct economic 
policy by the household subjects received income fair distribution and pro-
viding quality of life with high standards. This is achievable in case, when 
every unit of social security system works properly, perfectly. Special em-
phasis is given to the efficient operation of the institute of social insurance. 
Social insurance institution with the performance of population’s social 
security function forms “social market” mentality: personal responsibility of 
individuals and at the same time collective mutual assistance principles. For 
insurance joint costs effectiveness definition is required different approach 
based on such social-economic conditions, in which people have to live. 
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danarTi 1: sadazRvevo bazris struqtura dazRvevis saxe-

obebis mixedviT 2009 -2011 wlebis monacemebiT (pirdapiri 

dazRvevis saqmianoba)
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k o n k u r e n t u l  b a z a r s , 

r o m e l s a c  z o g j e r  s r u -

lyofilad konkurentul ba-

zarsac uwodeben, Semdegi 

ori Tviseba aqvs: bazarze mra-

vali myidveli da gamyidveli 

arsebobs; maT Tavisuflad 

SeuZliaT bazarze Sesvla-gas-

vla; sxvadasxva gamyidvelis 

mier SeTavazebuli saqone-

li ZiriTadad erTnairia. 

yovelTvis SeiZleba zustad 

gavigoT, Tu ra fasSi iyide-

ba saqoneli ama Tu im 

gamyidvelis mier; am 

pirobebidan gamomdi-

nare calkeuli subi-

eqtis qmedebebi umniS-

vnelod zemoqmedebs 

sabazro fasze. 

s r u l y o f i l i 

konkurenciis kargi 

magaliTia fasiani 

qaRaldebis bazari, 

soflis meurneobis 

produqtebi: xorbali, 

simindi, saqonlis xorci, 

lobio da a. S. xSirad sru-

lyofili konkurenciis ba-

zarze iyideba aseve iseTi 

wiaRiseuli, rogoricaa rki-

nis madani, spilenZi, navTobi 

da a. S.

firma monopoliaa, Tu Ta-

visi saqonlis erTaderTi 

gamyidvelia; am saqonels axlo 

Semcvlelebi ar aqvs; monop-

oliis ZiriTadi mizezia ba-

zarze Sesvlis barierebi: 

monopolia erTaderT gamy-

idvelad rCeba Tavis bazar-

ze, vinaidan sxva firmebs ar 

SeuZliaT bazarze Sesvla da 

misTvis konkurenciis gaweva. 

gamoyofen axali konkuren-

tebis SeRwevisagan Tavdacvis 

eqvs bariers: 1. dargSi muSao-

bis upiratesobaTa gamoyeneba 

konkurentTaTvis damatebiTi 

xarjebis dasakisreblad; 2. ga-

nawilebis arxebze kontroli; 

3. warmoebis masStabis zrdi-

sas ekonomiis miReba erTeul 

produqciaze danaxarjebis 

Semcirebis gziT; 4. produqci-

is diferenciacia, warmoebis 

specializaciis gaRrmaveba; 5. 

momxmarebelTa momsaxurebis 

specifikuri formebis gamoy-

enebiT konkurentebis iZuleba 

msgavs RonisZiebebSi daaban-

don damatebiTi Semosavlebi; 

6. konversiis danaxarjebi, 

raSic igulisxmeba momwodeb-

lis Secvlisas momxmareblis 

mier gaweuli danaxarjebi; 

aRniSnuli barierebis Seqmna 

mxolod maSin aris efeqtiani, 

rodesac isini realur wi-

naaRmdegobebs qmnian. 

amitom saWiroa jer 

ganisazRvros romeli 

firmisaTvis romeli 

barieria ufro xelis-

SemSleli da Semdeg 

gatardes esa Tu is 

RonisZieba. mraval 

SemTxvevaSi monopo-

lia imis Sedegad Cnde-

ba, rom mTavroba erT 

firmas an pirovnebas 

aZlevs eqskluziur 

sabazro struqturis tipebi
bazari ekonomikuri sivrcea, sadac yalibdeba urTier-

Toba saqonlisa da momsaxurebis mwarmoeblebs, mimwode-

blebs, momxmareblebsa da Suamavlebs Soris. 

sabazro ekonomikisTvis damaxasiaTebeli erT-erTi 

umniSvnelovanesi atributia - konkurencia. is mimdinareobs, 

rogorc brZola or an met metoqes Soris: bazarze adgi-

lis dasamkvidreblad, klienturis mosazidad, maRali 

mogebis misaRebad. konkurencia warmoiSoba mxolod iq, 

sadac dovlaTis raodenoba SezRudulia. aseT garemos 

ayalibebs: bazarze ukve damkvidrebul firmebs Soris 

konkurencia; momxmarebelTa SesaZleblobebi; axali 

konkurentebis da axali teqnologiiT damzadebuli Sem-

cvleli saqonlis gamoCena; bazarze firmebis raodenoba 

da produqciis mravalgvaroba gansazRvravs mis struqtu-

ras. bazris struqturis ZiriTadi tipebia: srulyofili 

konkurenciis, monopoliuri, monopolisturi konkuren-

ciis da oligopoliuri.
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uflebas romelime saqonlisa 

Tu momsaxurebis gayidvaze. 

zogjer es qmedeba sasarge-

bloa sazogadoebisaTvis. pat-

entisa da saavtoro uflebis 

kanonebi erT-erTi magaliTia 

imisa, rogor qmnis mTavroba 

monopolias sazogadoebis 

interesebidan gamomdinare. 

rodesac farmacevtuli kom-

pania axal wamals aRmoaCens, 

SeuZlia mTavrobas mimarTos 

patentis misaRebad. analo-

giurad, rodesac mwerali 

dawers wigns, masze saavtoro 

uflebis miRebiT am wignis da-

beWdvas da gayidvas avtoris 

nebarTvis gareSe veravin Se-

Zlebs. aseTi kanonebis Sedegi 

ki naTelia – fasebi ufro 

maRalia, vidre konkuren-

ciis pirobebSi iqneboda. am-

denad, isini xasiaTdebian 

rogorc danaxarjebiT, ise 

sargeblianobiT, romelic 

SemoqmedebiTi aqtiurobis 

stimulirebaSi gamoixateba.

dargi bunebrivi monopo-

liaa, rodesac erT firmas 

ufro mcire danaxarjebiT 

SeuZlia produqciis warmoeba. 

is Cndeba maSin, rodesac saqme 

gvaqvs masStabis ekonomiuro-

basTan. bunebriv monopoliaTa 

umniSvnelovanesi magaliTebi 

moicavs wyliT, gaziT, ele-

qtroenergiiT momsaxurebas 

da aseve adgilobriv komu-

nikaciebs.  qalaqis wyalmo-

maragebisa da eleqtroener-

giiT uzrunvelyofisTvis 

kompaniebi (Tbilisis SemTx-

vevaSi ,,georgian Water and Power” 

da ,,Telasi”) qmnian wyal da 

eleqtrogayvanilobis qsels. 

wylis (eleqtroenergiis) mi-

wodebas ori an meti firma rom 

emsaxurebodes, TiToeuli 

maTgani qselis agebis mud-

miv danaxarjs gadaixdida. 

amrigad, wylis (eleqtroen-

ergiis) saSualo mTliani dan-

axarji minimaluria, rodesac 

bazarze arsebobs erTi firma. 

komunaluri momsaxurebis 

am dargebSi masStabis eko-

nomiis arseboba ganapirobebs 

monopoliuri mimwodeblis 

survils, magram aseT SemTx-

vevaSi warmoiSoba saxelmwifo 

Carevis aucilebloba, monop-

oliuri Zalauflebis boro-

tad gamoyenebis aRsakveTad. 

amis gaTvaliswinebiT aSS-Si 

da sxva qveynebis umetesobaSi 

komunaluri momsaxurebis 

dargebi an regulirebadia an 

saxelmwifos sakuTrebaSi imy-

ofebian da saxelmwifos mier 

imarTeba. orive SemTxvevaSi 

fasebi xelisuflebis mier 

wesdeba da ara monopolisti  

mwarmoeblis neba-survilis 

mixedviT.

konkurentul firmasa da 

monopolias Soris umTavresi 

gansxvaveba am ukanasknelis 

mier sakuTari produqci-

is fasze zemoqmedebis un-

aria.  konkurentuli firma 

mcirea im bazarTan SedarebiT, 

romelSic moqmedebs, amitom 

fass iRebs rogorc moce-

muls. amis sapirispirod, mo-

nopolias, rogorc erTaderT 

mwarmoebels Tavis bazarze 

SeuZlia miwodebis raodeno-

bis regulirebis gziT Seu-

Zlia Secvalos saqonlis fasi. 

monopoliebis ekonomikuri 

potencialisa da gavlenis 

zrdis kvalobaze sul ufro 

metad iCens Tavs  maTTvis dam-

axasiaTebeli negatiuri mxa-

reebi. Sesabamisad Zlierdeba 

sazogadoebis interesebisad-

mi monopoliebis dapirispire-

ba. srulyofili konkurenciis 

mxardaWeris da monopoliebis 

Zalmomreobisagan misi dacvis 

mizniT saxelmwifo  iZule-

buli xdeba Caerios sameur-

neo saqmianobaSi sxvadasxva 

RonisZiebis gatarebis gziT. 

am RonisZiebaTa erToblio-

baSi vlindeba saxelmwifos 

maregulirebeli funqcia, ro-

melic Sesabamis samarTlebriv 

bazas, anu qveynis umaRlesi 

sakanonmdeblo instanciis 

mier SemuSavebul da damt-

kicebul kanonebs emyareba. 

maT Soris gansakuTrebuli 

mniSvneloba eniWeba e.w. anti-
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monopolias da antitrestul 

kanonebs, normatiul kanonebs, 

normatiul aqtebs da sxva 

samarTlebriv dokumentebs. 

saxelmwifo antimonopoli-

uri praqtikis ganviTareba 

didadaa damokidebuli an-

timonopoliuri samsaxuris 

saqmianobis efeqtianobaze. 

saqarTveloSi is reorganize-

bulia Tavisufali vaWrobisa 

da konkurenciis saagentod.  

antimonopoliuri politika 

ar niSnavs saerTod monopo-

lizmis winaaRmdeg brZolas. 

igi mimarTulia im monopoli-

is sapirispirod, romelic 

uaryofiT zegavlenas axdens 

sabazro struqturaze. ameri-

kasa da germaniaSi moqmedi 

sistema krZalavs monopo-

liur praqtikas. iaponiasa da 

evropis Tanamegobrobis um-

ravles qveyanaSi xorcield-

eba monopoliuri saqmianobis 

kontroli da regulireba. 

politikosebs monopoliis 

problemis gadaWra Semdegnai-

rad  SeuZliaT:

monopolizebuli dargebis 

ufro konkurentul dargebad 

gadaqceva;

monopoliis qcevis ganmsaz-

Rvreli kanonebis SemuSaveba;

zogierTi kerZo monop-

oliis gadaqceva sazogadoe-

briv sawarmod;

monopoliuri Zalebis 

Semcirebas emsaxureba anti-

trestuli kanonmdebloba 

– sakanonmdeblo aqtebis 

krebuli, romlis mizania 

Tavisufali da SeuzRudavi 

konkurenciis damkvidreba. 

is ewinaaRmdegeba giganti 

firmebis erTmaneTTan Ser-

wymas, Tumca zogjer kom-

paniebi erTiandebian imisaT-

vis, raTa ufro efeqtiani 

erToblivi warmoebis gziT 

Seamciron danaxarjebi. fir-

maTa Serwymis am sargeblobas 

sinergiebs uwodeben. 

rogorc aRiniSna, bunebri-

vi monopoliebis SemTxvevaSi, 

fasebs awesrigeben samTav-

robo samsaxurebi. bunebrivad 

ibadeba kiTxva – rogori fasi 

unda daawesos mTavrobam? 

SegviZlia vivaraudoT, rom es 

fasi monopolistis zRvruli 

danaxarjis toli unda iyos. 

am fasad saqonlis gayidvis 

nacvlad firma gava dargidan, 

rac ganpirobebulia Semdegi 

mizeziT. cnobilia, rom mo-

nopoliur firmas klebadi 

saSualo mTliani danaxar-

jebi axasiaTebs. rodesac es 

ukanaskneli klebadia, maSin 

masze naklebi iqneba zRvruli 

danaxarji da saqmianoba da-

kargavs momgebianobas. aseTi 

fasis dawesebasTan dakav-

Sirebuli meore problema 

aris is, rom firmas ar gaaC-

nia zRvruli danaxarjebis 

Semcirebis stimuli, radgan 

am SemTxvevaSi Semcirdeba 

produqciis fasi. 

rac Seexeba kerZo monop-

oliis sazogadoebriv sawar-

mod gardaqmnas, am dros mTav-

robas SeuZlia TviTon marTos 

firma.

bunebriv monopoliaTa 

regulirebis an saxelmwifo 

marTvis verc erTma midgomam 

ver aicdina seriozuli, sru-

liad damsaxurebuli kritika. 

monopoliur warmoebasTan 

dakavSirebuli problemebis 

gadawyveta metnaklebad ad-

vilia saleqcio swavlebisas, 

sadac cnobilia danaxarjebi-

sa da moTxovnis yvela mrudi, 

xolo mizani maqsimaluri 

efeqtianobis miRebaa. bevrad 

ufro rTulia maTi Seswavla 

dRevandel dinamiur gare-

moSi, romlisaTvisac damaxa-

siaTebelia ganusazRvreloba 

da mudmivi cvalebadoba. 

a r s e b o b s  a r a s r u l a d 

k o n k u r e n t u l i  b a z r e b i s 

ori tipi: monopolisturi 

konkurencia da oligopolia.  

monopolisturi konkurencia 

konkurenciisa da monopoliis 

ukidures SemTxvevebs Soris 

mdebareobs. misTvis damaxa-

siaTebelia: 

mravali gamyidveli: arse-

bobs mravali firma, romelic 
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orientirebulia momxmare-

belTa erTidaigive jgufebze;

T a v i s u f a l i  S e s v l a : 

firmebs yovelgvari SezRud-

vebis gareSe SeuZliaT bazar-

ze Sesvla (gasvla). bazarze 

firmebis raodenoba icvleba 

manam, sanam maTi ekonomikuri 

mogeba nuls gautoldeba;

produqciis diferencia-

cia: TiToeuli firma awar-

moebs produqcias, romelic 

aris ara identuri, aramed ms-

gavsi, odnav mainc gansxvavde-

ba erTmaneTisgan. amitom, imis 

nacvlad, rom firmebi fasis 

mimRebebi iyvnen, TiToeuli 

maTgani moTxovnis klebad 

mruds iyenebs. 

sabazro ekonomikaSi aRniS-

nuli Tvisebebi damaxasiaTe-

belia mravali saxis produq-

ciis bazrisTvis, mag.: wignebi, 

filmebi. kompaqt-diskebi, 

restornebi da a.S. rodesac 

aseT bazarze Sedis axali 

firma axali produqtiT, is 

mxolod sakuTar mogebaze 

fiqrobs, magram amas axlavs 

ori garegani efeqti:

p r o d u q c i i s  m r a v a l -

ferovnebis garegani efeqti: 

momxmareblebi bazarze axali 

produqtis gamoCeniT samo-

mxmareblo danazogs iReben  

– dadebiTi efeqti;

biznesis SezRudvis gare-

gani efeqti: axali firmis 

SesvliT sxva firmebi kargaven 

momxmareblebsa da mogebas _ 

uaryofiTi efeqti.

monopolistur konkuren-

cias ar axasiaTebs yvela is 

sasurveli Tviseba, romelic 

gaaCnia sruliad konkuren-

tul bazrebs.

oligopolia iseTi bazaria, 

romelzec mxolod ramdenime 

gamyidvelia da TiToeuli 

gamyidveli yidis sxvaTa ms-

gavs an identur saqonels.  

oligopolia, romelic mx-

olod ori wevrisagan Sedgeba 

duopolia ewodeba. funq-

cionirebis meqanizmi am da 

ufro didi oligopoliis 

SemTxvevaSi erTnairia. aris 

SemTxvevebi, rodesac oli-

gopolistebi Tanxmdebian Tu 

ra raodenobis produqcia 

awarmoon da ra fasad. aseT 

SeTanxmebas farul garigebas 

uwodeben, firmaTa jgufs ki 

_ kartels. sameurneo praq-

tikaSi karteli scildeba 

komerciuli saqmianobis saz-

Rvrebs da monawileebi Tanx-

mdebian  produqciis asor-

timentze, gavlenis sferoTa 

danawilebaze da sxva. karte-

lis monawileebi inarCuneben 

sameurneo, iuridiul da fi-

nansur damoukideblobas. misi 

dafuZneba SeiZleba gafor-

mdes sadamfuZneblo xelSek-

rulebiT an atarebdes jentl-

menuri SeTanxmebis formas. 

ekonomikur garemoze zemo-

qmedebis TvalsazrisiT kar-

teli SeiZleba xasiaTdebodes 

rogorc pozitiurad, ise 

negatiurad. aSS-Si kartelebi 

ikrZaleba kanoniT. maT fun-

qciebs asrulebs mewarmeTa 

kavSirebi da savaWro-sam-

rewvelo asociaciebi. am Sem-

TxvevaSi firmam damoukide-

blad unda gadawyvitos zemoT 

xsenebuli sakiTxebi. 

calkeul oligopoliebs 

SeuZliaT zegavlena TviTonve 

moaxdinon fasze ise, rogorc 

monopoliis pirobebSi, ma-

gram fasi ganisazRvreba yve-

la gamyidvelTa mier miRe-

buli qmedebiT ise, rogorc 

srulyofili konkurenciis 

dros. yovel firmas uwevs 

gadawyvetilebaTa gamo-

muSaveba ara mxolod imis Tao-

baze, Tu ra reagirebas moax-

denen myidvelebi mis qmedeba-

ze, aramed  imis Taobazec, Tu 
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rogor gamoexmaurebian amas 

dargis sxva firmebi. ramde-

nadac maTi sapasuxo reaqcia 

zegavlenas moaxdens firmis 

mogebaze. rac metia bazarze 

gamyidvelebis raodenoba, miT 

naklebad zrunavs TiToeu-

li maTgani mis mier sabazro 

fasze moxdenil gavlenaze. 

firmebi warmoebis moculobas 

zrdian manam, sanam fasi metia 

zRvrul danaxarjebze. 

SegviZlia vTqvaT, rom 

oligopoliebs surT mo-

nopoliebis msgavsad imo-

qmedon, magram sakuTar in-

teresebze zrunva maT ufro 

konkurentul bazarTan aax-

loebs. amgvarad, oligopo-

liam sabolood monopoli-

uri an konkurentuli bazris 

saxe SeiZleba miiRos. es ki 

damokidebulia oligopoliis 

wevrTa raodenobaze da imaze, 

SeuZliaT Tu ara am firmebs 

TanamSromloba. politikose-

bi maT qcevas antimonopoli-

uri kanonmdeblobiT aregu-

lireben.

oligopoliis dros, is-

eve rogorc monopolisturi 

konkurenciis pirobebSi, gamy-

idvelebi erTidaigive bazre-

bze xSirad uzrunvelyofen 

msgavsi produqtebis mraval-

ferovnebas da maT gaZliere-

bul reklamas uweven.

aqvs Tu ara reklamas faseu-

li mizani? ramdenad gonivru-

lia dResdReobiT firmebis 

mier reklamaze gaweuli dan-

axarjebi? reklamis social-

uri Rirebulebis sakiTxi eko-

nomistTa Soris cxare kamaTs 

iwvevs. erTni mxars uWeren mas, 

sxvebi ki uaryofen mis mniS-

vnelobs firmis saqmianobis 

efeqtianobis amaRlebaSi. 

kritikosebis azriT, ko-

merciuli reklamebi Seqm-

nilia adamianTa gemovnebiT 

manipulirebis mizniT. maTi 

didi nawili ufro fsiqolo-

giuria, vidre informaci-

uli, radgan momxmarebels 

arafers eubnebian produq-

ciis xarisxsa da fasze. rek-

lamis mizania masSi asaxulma 

pozitiurma ganwyobam analo-

giurad ganawyos mayurebe-

li produqciisadmi. maTi 

azriT, reklama abrkolebs 

konkurencias, vinaidan is 

saqonels misi analogiurisgan 

gansxvavebulad warmoaCens. 

sawinaaRmdegod, reklamis mx-

ardamWerebi xazs usvamen mis 

informaciul rols. is gvamc-

nobs gasayidi saqonlis fass, 

axali produqtis gamoCenas  

da sxv. aqedan gamomdinare 

momxmarebeli flobs srul in-

formacias bazarze arsebuli 

yvela firmis Sesaxeb da es sa-

Sualebas aZlevs mis Tavis sa-

sargeblod gamoiyenos fasebs 

Soris arsebuli gansxvavebebi. 

sainteresoa is motivic, 

romliTac firmebi iReben 

gadawyvetilebas gamoiyenon 

Tu ara reklama. momxmarebeli 

Taviseburad aRiqvams rekla-

maze fulis gaRebiT firmis 

mzadyofnas. adamianebi miiC-

neven, rom radgan reklama da-

kavSirebulia damatebiT dan-

axarjebTan (reklama Zviria), 

e. i. firma marTlac xarisx-

ian saqonels awarmoebs, raki 

surs misi farTo masebisaTvis 

wardgena. amis sawinaaRmde-

god, iafi reklama ver iqneba 

xarisxis efeqtiani signali.  

amdenad, arsebobs mosazreba, 

rom informacias Seicavs ara 

reklamis teqsti, aramed TviT 

am reklamis arseboba da Rire-

buleba. 

zemoT ganxiluli sakiTx-

is Semdeg SegviZlia vTqvaT, 

rom saboloo angariSiT saqme 

gvaqvs SejibrTan, romlis 

mizania mopovebuli iqnas 

saqonelsa da momsaxureba-

ze momxmarebelTa moTxov-

nis dakmayofilebis ufle-

ba. mis Sedegebs ki gansaz-

Rvravs momxmarebeli ama 

Tu im produqciis yidvaze 

gadawyvetilebis miRebiT. 

demokratiuli sazogadoebis 

arsebobis erT-erT  winapiro-

bas warmoadgens ekonomikur 

gadawyvetilebaTa miRebis de-

centralizacia. Tavisufali 

konkurencia – arCevanis Ta-

visuflebis, mewarmeobis Ta-

visuflebis, bazarze gasvlis 

Tavisuflebis, adamianis kon-

stituciurad ganmtkicebul 

ekonomikur TavisuflebaTa 

ganuyofeli nawilia. 

konkretul ekonomikur 

pirobebSi firmebi arsebobis 

SesanarCuneblad da momavali 

ganviTarebis uzrunvelsayo-

fad  eZeben momxmarebels da 

dainteresebulni arian maTi 

moTxovnilebebis konkuren-

tebTan SedarebiT ukeTesad 

dakmayofilebiT. konkurencia 

ubiZgebs mewarmeebs bazarze 

efeqturi moqmedebisaken, 

aiZulebs ra maT SesTavazon 

momxmareblebs saqonlis 
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momsaxurebaTa ufro farTo 

asortimenti, ufro dabali 

fasebiTa da maRali xarisxiT. 

sabazro ekonomikis pi-

robebSi axal bazrebze gasv-

lis barierebi umniSvneloa, 

swored es uwyobs xels eko-

nomikis progress: warmoe-

bis efeqtianoba matulobs, 

iqmneba pirobebi resursTa 

koncentraciisaTvis eko-

nomikis ufro Sedegian se-

qtorebSi. konkurentuli 

garemo ubiZgebs mewarmeebs 

aqtiurad danergon inova-

cia, srulyon teqnologia da 

racionalurad gamoiyenon 

gansazRvruli resursebi. 

Sedegad izrdeba momxmare-

belTa keTildReoba, klebu-

lobs fasebi produqciisa da 

momsaxurebaTa tradiciul 

saxeobebze, bazarze mudmi-

vad Cndeba axali saqoneli da 

axali mwarmoeblebi. aZlevs ra 

momxmarebels arCevanis saSu-

alebas, sabazro konkurencia 

uzrunvelyofs ekonomikis 

gajansaRebas, ar aZlevs moq-

medebis saSualebas araefeq-

tur sawarmoebs.

amave dros, nebismieri eko-

nomikuri agentisaTvis dam-

axasiaTebelia monopoliuri 

mdgomareobisaken, bazridan 

konkurentis gaZevebisadmi, 

Tavisi saqmianobis sferos 

gafarToebisadmi swrafva. 

iZenen ra sabazro Zalaufle-

bas, mewarmeebi miiswrafvian 

daamyaron sruli kontroli 

fasebze da gansazRvron ba-

zarze sawarmos saqmianoba. 

sabazro Zalauflebisa da ba-

zarze situaciis kontrolis 

SenarCunebisaTvis, SeiZleba 

xorcieldebodes moqmede-

bebi, romlebic zRudaven 

konkurencias, iqmnebodes 

xelovnuri barierebi bazarze 

gasvlisaTvis, moqmedebdes 

antikonkurentuli SeTanxme-

bani, mag: gayidvaTa moculo-

bis SezRudvis, fasTa fiqsa-

ciis, bazris gayofis Sesaxeb. 

Tavis mxriv, konkurenciis 

SezRudva mniSvnelovnad amax-

injebs sabazro ZalaTa moq-

medebas, iwvevs sazogadoebriv 

resursTa araracionalur 

gadanawilebas. yovelive es ki 

negatiurad vlindeba bazris 

yvela monawilis sameurneo 

saqmianobasa da sazogadoebis 

ekonomikur keTildReobaze. 

konkurenciis ganviTarebi-

sa da misi SenarCunebisaTvis 

80-ian wlebSi daaxloebiT 

ormocma saxelmwifom miiRo 

sakanonmdeblo aqtebi, rom-

lebic mimarTulia konkuren-

ciis dacvisa da monopoliuri 

saqmianobis SezRudvisaken. 

dRes saqarTvelos samo-

mxmareblo bazris sxvadasxva 

segmenti monopolizirebu-

lia maRalkontrolirebadi 

fasebiT erTi an erTmaneT-

Tan morigebuli ramdenime 

kompaniis mier. faqtobrivad 

ar arsebobs an SezRudulia 

Tavisufali konkurencia.

2005 wels saqarTvelos 

xelisuflebam gaauqma 1996 

wels SemuSavebuli  antimo-

nopoliuri kanonmdebloba. 

antimonopoliuri samsaxuris 

gauqmebis Sedegad kanonmde-

blobidan amoRebul iqna an-

timonopoliuri samsaxuris 

funqciebi, ris Sedegadac 

Tavisufali vaWrobisa da 

konkurenciis saagento faq-

tobrivad ufunqciod darCa. 

SegviZlia vTqvaT, rom sab-

oloo jamSi wagebulia mo-

saxleoba, romelsac uwevs 

ufro meti Tanxis gadaxda 

xelovnurad gaZvirebul 

saqonelSi. amis sailustra-

ciod moviyvan ekonomikis 

iseT dargebSi arsebul mdgo-

mareobas, rogoricaa komuni-

kaciebis sfero ( mobiluri, 

interneti ), farmacevtuli 

bazari da a. S.

evrokomisiisa da saerTa-

Soriso savaluto fondis 

moTxovna iyo saqarTveloSi 

antimonopoliuri samsaxuris 

aRdgena, romelsac mTavrobis 

gadawyvetilebiT Zvelisgan 

gansxvavebiT aRar eqneboda 

sagamomZieblo da sadamsjelo 

funqciebi. konkurenciis 

wesebis damrRvevs ganaCens 

gamoutans sasamarTlo. 

dResdReobiT Tavisuflad 

SeiZleba imis Tqma, rom Cvens 

qveyanaSi mravali faqti me-

tyvelebs Seqmnil arajan-

saR konkurenciaze. rogorc 

aRvniSne, erT-erTia farma-

cevtuli bazari, romelzec 

dominirebs ori ZiriTadi kom-

pania. maTi sabazro wili 70%-s 

aRwevs da amiTaa ganpirobe-

buli, rom bazari iZulebulia 

miiRos maT mier nakarnaxevi pi-

robebi.  problemas arTulebs 

is faqtic, rom maT mflob-

elobaSia, rogorc sacalo 

vaWrobis erTeulebi _ af-

Tiaqebi, ise saavadmyofoebi. 

Sedegad medikamentebis miwo-
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debis mTeli jaWvi kontrol-

deba maT mier. rogorc zemoT 

aRiniSna, monopolistebis 

upirvelesi survilia maqsi-

maluri mogebis miReba, rac 

SesaZlebelia fasebis gaber-

vis xarjze. bolo wlebSi sau-

broben samedicino sferoSi 

gamokveTil Semdeg tendenci-

aze _ eqimisTvis prioritetu-

li xdeba gasamrjelos miReba 

wamlis distributorisagan, 

rac SesaZlebelia pacienti-

saTvis mocemuli konkretuli 

momwodeblis preparatis Se-

TavazebiT. 

aranakleb sainteresoa 

satelefono bazarze Seqmnili 

viTareba. aRniSvnis Rirsia is 

faqti, rom bolo periodSi 

SeiniSneba situaciis mkve-

Tri gamosworeba ukanaskne-

li 10-15 wlis ganmavlobaSi. 

erT-erTi kvlevis Tanaxmad,  

ramdenime wlis win saqarT-

velo postsabWoTa qveynebs 

Soris pirvel, xolo msofli-

oSi 186 qveyanas Soris mesame 

adgils ikavebda mobilurze 

momsaxurebis siZviris mixed-

viT. dResdReobiT bazarze 

warmodgenilia sami mobi-

luri operatori. maT Soris 

konkurenciis gamZafrebaze 

dadebiTad imoqmeda komuni-

kaciis erovnuli komisiis ini-

ciativam portirebis servisis 

danergvaze. misi saSualebiT 

moqalaqes survilis SemTx-

vevaSi SeuZlia Seicvalos 

fiWuri kavSirgabmulobis 

kompania mobiluris nomris 

SenarCunebis pirobebSi.  

Teona gogilaSvili

iv. javaxiSvilis saxelo-

bis    Tbilisis saxelwifo 

universitetis ekonomikisa 

da biznesis fakultetis II 

kursis studenti 

                  

                                 
reziume

ganxiluli sabazro struqturis tipebs Soris yvelaze problematurad miCneulia 

monopoliuri bazari _ SemTxveva, romlis drosac momxmareblebs ar aqvT farTo arCevani  

da SezRuduli resursebis ganawileba araracionaluria. bazris naklovanebebi mudmivad 

vlindeba realur cxovrebaSi. amitom, saxelmwifos erT-erTi funqciaa maTi aRmofxvra 

maregulirebeli RonisZiebebiT. es tendencia vrceldeba Cvens qveyanaSic. jansaRi sabazro 

viTarebis Camosayalibeblad saxelmwifom unda  daareguliros qveyanaSi arsebuli sabazro 

urTierTobebi, kontrols  dauqvemdebaros is kompaniebi, romlebic TavianTi saqmianobiT 

safrTxes uqmnian an anadgureben normalur sabazro struqturas. mniSvnelovania is, Tu 

ra gziT axorcielebs saxelmwifo maregulirebel saqmianobas da ramdenad efeqtiania igi. 

saWiroa moiZebos oqros Sualedi  Warb saxelmwifoebriv regulirebasa da  damoukidebel 

samewarmeo saqmianobas Soris. 

monopolist market is considered to be the most problematic one between the  types of the market structures  _ 
It is a case when consumers do not have a wide range of choices and using of the limited resources is not rational. 
market defect always appear in real life. So,  government’s function is to eradicating them with the regulatory 
activities.  This tendency is fair even   in our country. The state should adjust internal market relations and control 
the companies which destroy or cause the damage for the normal market structures. It is important in which way 
does the government implement regulatory activities and how effective it is. It is necessary to find golden medium 
between the over regulatory  and independent entrepreneur activities. 

    

gamoyenebuli literatura:

g. menqius ,,ekonomikis principebi”

k. makoneli,  s. briu:  ,,ekonomiqsi” I-II tomebi

s. fiSeri,  r. dornbuSi,  r. Smalenzi:  ,,ekonomika” II tomi

http://www.nplg.gov.ge
http://24saati.ge/             
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საქართველოს კანონი
ბუღალტრული აღრიცხვისა დაფინანსური 

ანგარიშგების აუდიტის შესახებ
თავი I

ზოგადი დებულებანი
 მუხლი 1. კანონის მიზანი

1. ეს კანონი ადგენს საქართველოში 
ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების, ფინანსური 
ანგარიშგების მომზადების, წარდგენის და 
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარების 
სამართლებრივ საფუძვლებს.

2. ამ კანონის მიზანია:
ა) ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების, 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და 
წარდგენის სამართლებრივი საფუძვლების 
განსაზღვრა;

ბ) ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის 
ჩატარების პირობებისა და წესების განსაზღვრა.
 მუხლი 2. კანონში გამოყენებულ ტერმინთა 

განმარტება
ამ კანონის მიზნებისათვის მასში გამოყენებულ 

ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) ბუღალტრული აღრიცხვა – სუბიექტის 

სამეურნეო ოპერაციების ცვლილებათა 
შესახებ ინფორმაციის შეგროვების, გაზომვის, 
დაჯგუფებისა და გადაცემის სისტემა ფულად 
გამოსახულებაში;

ბ) ბუღალტერი− ფიზიკური პირი, რომელიც 
უშუალოდ აწარმოებს ბუღალტრულ აღრიცხვას 
ან/და ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას;

გ) ბუღალტრული აღრიცხვის დოკუმენტები 
− სამეურნეო მოვლენის დამადასტურებელი 
პირველადი დოკუმენტები, ბუღალტრული 
აღრიცხვის რეგისტრები და მათი გაგებისათვის 
აუცილებელი შიგა ინსტრუქციები;

დ) ფინანსური ანგარიშგება – სუბიექტის 
ფინანსური მდგომარეობის და მისი საქმიანობის 
ფინანსური შედეგების სტრუქტურირებული 
ასახვა;

ე) სუბიექტი− ფიზიკური პირი 
(ინდივიდუალური მეწარმე), კერძო სამართლის 
იურიდიული პირი, საბიუჯეტო ორგანიზაცია, 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი;

ვ) ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი (შემდგომ 

– აუდიტი)− აუდიტორის/აუდიტორული 
(აუდიტური) ფირმის მიერ ჩატარებული სამუშაო, 
რომელიც მიმართულია:

ვ.ა) ფინანსური ანგარიშგების (მათ შორის, 
სპეციალური დანიშნულების ანგარიშგების) 
უტყუარობისა და სისრულის შესახებ აუდიტორის/ 
აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის მოსაზრების 
გამოხატვისკენ;

ვ.ბ) ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვით 
აუდიტორის/ აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის 
რწმუნების გამოხატვისკენ;

ვ.გ) სხვა დასაბუთებული ან/და შეზღუდული 

მარწმუნებელი გარიგების შესაბამისი მოსაზრების 
გამოხატვისკენ;

ზ) აუდიტორი− სერტიფიცირებული 
პირი, რომელიც არის აკრედიტებული 
პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, 
რეგისტრირებულია აუდიტორთა რეესტრში და 

ახორციელებსპროფესიულ მომსახურებას;

თ) აუდიტორული(აუდიტური)ფირმა (შემდგომ 

− აუდიტორული ფირმა)− საქართველოში 
რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან 
უცხოეთში რეგისტრირებული იურიდიული 
პირის საქართველოში არსებული ფილიალი, 
რომელიც არის აკრედიტებული პროფესიული 
ორგანიზაციის წევრი, რეგისტრირებულია 
აუდიტორთა რეესტრში და ახორციელებს 
პროფესიულ მომსახურებას სერტიფიცირებული 
პირის (პირების) მეშვეობით;

ი) პროფესიული მომსახურება – მომსახურება, 
რომელიც მოითხოვს ბუღალტრულ და 
მასთან დაკავშირებულ უნარებს, როდესაც 
აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ახორციელებს 
მომსახურებას საბუღალტრო, აუდიტორული, 
საგადასახადო, ფინანსური მენეჯმენტის ან 
ბიზნესსაკონსულტაციო სფეროში;

კ) სერტიფიცირებული პირი− ფიზიკური 
პირი, რომელიც აკრედიტებული პროფესიული 
ორგანიზაციის მიერ აღიარებულია 
სერტიფიცირებულ პროფესიონალ ბუღალტრად 
ან სერტიფიცირებულ ბუღალტრად და 
რომელიც თავის კვალიფიკაციას ადასტურებს 
აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციის 
მიერ დადგენილი განგრძობითი განათლების 
სტანდარტის შესაბამისად;

ლ) სერტიფიცირებული პროფესიონალი 
ბუღალტერი – ფიზიკური პირი, რომელიც 
სერტიფიცირებულია პროფესიული 
სერტიფიცირების სტანდარტის შესაბამისად, 
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 
სტანდარტებში (IFRS);

მ) სერტიფიცირებული ბუღალტერი – 
ფიზიკური პირი, რომელიც სერტიფიცირებულია 
პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის 
შესაბამისად, მცირე და საშუალო საწარმოების 
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 
სტანდარტებში (IFRS for SMEs);

ნ) გარიგების პარტნიორი – აუდიტორი/
აუდიტორულ ფირმაში დასაქმებული 
სერტიფიცირებული პირი, რომელიც 
პასუხისმგებელია აუდიტის ჩატარებისათვის და 
გაცემულ აუდიტორულ დასკვნაზე;

ო) აუდიტორული დასკვნა – აუდიტორის/
აუდიტორული ფირმის მიერ გაცემული 
დოკუმენტი ჩატარებული აუდიტის შედეგების 
შესახებ, რომელშიც აუდიტორი/აუდიტორული 
ფირმა ადასტურებს, რომ სუბიექტის 
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ინდივიდუალური ან/და კონსოლიდირებული 
ფინანსური ანგარიშგება შეესაბამება/არ შეესაბამება 
ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებს და 
კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს;

პ) მარწმუნებელი გარიგება− გარიგება, როდესაც 
აუდიტორი/ აუდიტორული ფირმა გამოთქვამს 
მოსაზრებას განსახილველი საგნის შეფასების ან/
და გაზომვის შედეგის სათანადო კრიტერიუმებთან 
შესაბამისობის შესახებ, რომლის მიზანია, 
აამაღლოს მესამე პირების ნდობის ხარისხი;

ჟ) პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტი− 
აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციის 
მიერ სერტიფიცირებულ პირად აღიარებისათვის 
დადგენილი ნორმები, რომლებიც შეესაბამება 
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) 
მიერ დადგენილ განათლების საერთაშორისო 
სტანდარტებს (IES);

რ) განგრძობითი განათლების სტანდარტი− 
აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციის 
მიერ სერტიფიცირებული პირის კვალიფიკაციისა 
და სტატუსის შენარჩუნებისათვის დადგენილი 
ნორმები;

ს) აკრედიტებულიპროფესიული ორგანიზაცია− 
ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული 
ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოს 
კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებულია 
არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ 
პირად და არის ბუღალტერთა საერთაშორისო 
ფედერაციის (IFAC) ნამდვილი წევრი ან 
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) 
მიერ აღიარებული რეგიონალური ორგანიზაციის 
ნამდვილი წევრი ან ამ კანონის მოთხოვნების 
შესაბამისად აკრედიტებული პირი.

თავი II
ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური 

ანგარიშგება
 მუხლი 3. ბუღალტრული აღრიცხვისა 

და ფინანსური ანგარიშგების 
სამართლებრივი საფუძვლები

1. ბუღალტრული აღრიცხვა რეგულირდება ამ 
კანონითა და საქართველოს სხვა ნორმატიული 
აქტებით. ბუღალტრული აღრიცხვა უნდა 
შეესაბამებოდეს ბუღალტრული აღრიცხვის 
სტანდარტებს.

2. ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტები 
შედგება სახელმწიფო სექტორის ბუღალტრული 
აღრიცხვის სტანდარტებისა და კერძო სექტორის 
ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებისაგან.

3. სახელმწიფო სექტორის ბუღალტრული 
აღრიცხვის სტანდარტები არის საბიუჯეტო 
ორგანიზაციებისა და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირებისათვის დადგენილი 
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების 
წესები.

4. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია 

სახელმწიფო სექტორის ცალკეული კატეგორიების 
დაწესებულებებისთვის დაადგინოს კერძო 
სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის 
სტანდარტების გამოყენების ვალდებულება, მათი 
საქმიანობის გათვალისწინებით.

5. სახელმწიფო სექტორის ბუღალტრული 
აღრიცხვის სტანდარტებს ადგენს საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრი.

6. კერძო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის 
სტანდარტები შედგება ფინანსური ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტებისაგან (IFRS), მცირე 
და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტებისა (IFRS for SMEs) და 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 
პირების ფინანსური ანგარიშგების ადგილობრივი 
(ეროვნული) სტანდარტებისაგან.

7. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 
სტანდარტები (IFRS) არის ბუღალტრული 
აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 
საბჭოს (IASB) მიერ მიღებული სტანდარტები და 
ინტერპრეტაციები, რომლებიც მოიცავს:

ა) ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 
სტანდარტებს;

ბ) ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 
სტანდარტებს;

გ) ინტერპრეტაციებს, რომლებიც მიღებულია 
ფინანსური აღრიცხვის ინტერპრეტაციების 
საერთაშორისო საბჭოს (IFRIC) მიერ ან 
ინტერპრეტაციების მუდმივმოქმედი კომიტეტის 
(SIC) მიერ.

8. მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური 
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები 
(IFRS for SMEs) არის ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) 
მიერ დამტკიცებული ფინანსური ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS for SMEs) 
მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის.

9. არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების 
ადგილობრივი (ეროვნული) სტანდარტები არის 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 
პირებისათვის რეკომენდებული ფინანსური 
ანგარიშგების სტანდარტები, რომლებსაც ადგენს 
აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია 
საერთაშორისო პრაქტიკისა და გამოცდილების 
გათვალისწინებით.

10. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 
სტანდარტებისა (IFRS) და მცირე და საშუალო 
საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for 
SMEs) საქართველოს სახელმწიფო ენაზე 
ხელმისაწვდომობის მიზნით ისინი ქართულ ენაზე 
უნდა თარგმნოს და გამოსცეს იმ აკრედიტებულმა 
პროფესიულმა ორგანიზაციამ, რომელიც 
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) 
ნამდვილი წევრია.

11. აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია 
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ამ მუხლის მე-10 პუნქტში აღნიშნულ, ქართულ 
ენაზე თარგმნილ ფინანსური ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტებსა (IFRS) და 
მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური 
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს 
(IFRS for SMEs), აგრეთვე თავის მიერ დადგენილ 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 
პირების ფინანსური ანგარიშგების ადგილობრივ 
(ეროვნულ) სტანდარტებს რეგისტრაციაში 
გასატარებლად წარუდგენს საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირს – საქართველოს სტანდარტებისა 
და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოს, რომელიც 
ამ სტანდარტებს აქვეყნებს რეგისტრაციაში 
გატარების შემდეგ.

12. სავალდებულოა მხოლოდ შესაბამის 
პერიოდში მოქმედი ფინანსური ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტებისა (IFRS) და მცირე და 
საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SMEs) 
ქართული თარგმანის გამოყენება, რომლებიც 
რეგისტრირებულია ამ მუხლის მე-11 პუნქტის 
შესაბამისად. პირს უფლება აქვს, გამოიყენოს ამ 
სტანდარტების ინგლისური ტექსტი.
 მუხლი 4. ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება

1. სუბიექტი ბუღალტრულ აღრიცხვას 
აწარმოებს ამ მუხლის შესაბამისად.

2. კერძო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის 
სტანდარტების გამოყენების მიზნით მეწარმე 
სუბიექტი, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი 
პირობების გათვალისწინებით, შეიძლება 
ჩაითვალოს მცირე და საშუალო საწარმოდ ან 
მიკროსაწარმოდ.

3. მეწარმე სუბიექტი ითვლება:
ა) მიკროსაწარმოდ, თუ, საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, იგი არის 
მიკრო ბიზნესის, მცირე ბიზნესის ან ფიქსირებული 
გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე 
პირი. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი 
მიკროსაწარმოდ ითვლება მხოლოდ შესაბამისი 
საქმიანობის ნაწილში;

ბ) მცირე და საშუალო საწარმოდ, თუ იგი არ 
აკმაყოფილებს მიკროსაწარმოსათვის დადგენილ 
კრიტერიუმებს.

4. ამ კანონის მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ და „ბ“ 

ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული სუბიექტები 

ბუღალტრულ აღრიცხვას აწარმოებენ ფინანსური 

ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების 

(IFRS) შესაბამისად.
5. მცირე და საშუალო საწარმოები 

ბუღალტრულ აღრიცხვას აწარმოებენ მცირე და 
საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for 
SMEs) შესაბამისად. ამასთანავე, მათ უფლება 
აქვთ, გამოიყენონ ფინანსური ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS).

6. მიკროსაწარმოს ბუღალტრული აღრიცხვის 
წარმოება არ ევალება.

7. მეწარმესუბიექტისგარდა,კერძოსამართლის
სხვაიურიდიულიპირიბუღალტრულაღრიცხვასაწ

არმოებსარასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდ

იულიპირებისფინანსურიანგარიშგებისადგილობ

რივი(ეროვნული)სტანდარტების შესაბამისად,თუ

კანონმდებლობითსხვარამარარისგათვალისწინებ

ული.ამასთანავე,მასუფლებააქვს,გამოიყენოსფინა
ნსურიანგარიშგებისსაერთაშორისოსტანდარტები
(IFRS)ანმცირედასაშუალოსაწარმოებისფინანსური
ანგარიშგებისსაერთაშორისო სტანდარტები (IFRS 
for SMEs).

8. საბიუჯეტო ორგანიზაცია და საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი ბუღალტრულ 
აღრიცხვას აწარმოებენ სახელმწიფო სექტორის 
ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების 
შესაბამისად, გარდა ამ კანონის მე-3 მუხლის მე-4 
პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

9. სუბიექტმა ბუღალტრული აღრიცხვა 
შეიძლება აწარმოოს პირადად, დაქირავებული 
პირის ან ბუღალტრული მომსახურების მიღების 
მეშვეობით. ბუღალტრულ მომსახურებად 
ითვლება პირის მიერ სუბიექტისთვის 
ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურების გაწევა.

10. ბუღალტერი შეიძლება იყოს როგორც 
სერტიფიცირებული, ისე არასერტიფიცირებული 
პირი.

11. ბუღალტრული აღრიცხვის დოკუმენტი 
არ არის საჯარო დოკუმენტი. ეს დოკუმენტი, 
შესაბამისი სუბიექტის გარდა, ხელმისაწვდომია 
მ ა კ ო ნ ტ რ ო ლ ე ბ ე ლ ი / ზ ე დ ა მ ხ ე დ ვ ე ლ ი 
ორგანოსთვის საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებულ შემთხვევებში და ნებისმიერი 
სხვა პირისთვის – შესაბამისი სუბიექტის 
თანხმობით.

12. ბუღალტრული აღრიცხვის დოკუმენტი 
სუბიექტთან ინახება შესაბამისი საანგარიშო 
პერიოდის დასრულებიდან 6 წლის განმავლობაში, 
გარდა საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული შემთხვევისა.

თავი III
აუდიტი

 მუხლი 5. აუდიტის ჩატარების სამართლებრივი 
საფუძვლები

1. აუდიტის ჩატარების სამართლებრივი 
საფუძვლები განისაზღვრება ამ კანონით.

2. საქართველოში აუდიტი ტარდება აუდიტის 
საერთაშორისო სტანდარტების (ISA) შესაბამისად.

3. აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები (ISA) 
არის ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის 
(IFAC) მიერ დამტკიცებული აუდიტისა და 
მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო 
ოფიციალური დოკუმენტების ცნობარი, რომლებიც 
ამ კანონის მიღების დღისთვის მიღებული და 
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გამოცემულია ბუღალტერთა საერთაშორისო 
ფედერაციის (IFAC) მიერ და რომლებიც 
გადამუშავებული, შეცვლილი, დამტკიცებული და 
გამოცემული იქნება ბუღალტერთა საერთაშორისო 
ფედერაციის (IFAC) მიერ ან მისი უფლებამონაცვლე 
ორგანოს მიერ.

4. აუდიტისა და მარწმუნებელი 

მომსახურების საერთაშორისო ოფიციალური 

დოკუმენტების ცნობარიარის აუდიტისა 
და მასთან დაკავშირებული მომსახურების 
განსახორციელებლად ბუღალტერთა 
საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ 
სახელმძღვანელოდ გამოცემული დოკუმენტების 
კრებული.

5. აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების 
(ISA) საქართველოს სახელმწიფო ენაზე 
ხელმისაწვდომობის მიზნით ისინი ქართულ ენაზე 
უნდა თარგმნოს და გამოსცეს იმ აკრედიტებულმა 
პროფესიულმა ორგანიზაციამ, რომელიც 
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) 
ნამდვილი წევრია.

6. აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია 
ამ მუხლის მე-5 პუნქტში აღნიშნულ, ქართულ 
ენაზე თარგმნილ აუდიტის საერთაშორისო 
სტანდარტებს (ISA) რეგისტრაციაში გასატარებლად 
წარუდგენს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს 
– საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის 
ეროვნულ სააგენტოს, რომელიც ამ სტანდარტებს 
აქვეყნებს რეგისტრაციაში გატარების შემდეგ.

7. სავალდებულოა მხოლოდ შესაბამის 
პერიოდში მოქმედი აუდიტის საერთაშორისო 
სტანდარტების (ISA) ქართული თარგმანის 
გამოყენება, რომლებიც რეგისტრირებულია ამ 
მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად. პირს უფლება 
აქვს, გამოიყენოს ამ სტანდარტების ინგლისური 
ტექსტი.
 მუხლი 6. აუდიტის ჩატარების 

უფლებამოსილების მინიჭება
1. საქართველოში რეგისტრირებული 

იურიდიული პირი, უცხოეთში რეგისტრირებული 
პირის საქართველოში არსებული ფილიალი 
და ფიზიკური პირი საქართველოში აუდიტის 
ჩატარების უფლებამოსილებას იძენენ აუდიტორთა 
რეესტრში (შემდგომ − რეესტრი) რეგისტრაციის 
შემდეგ.

2. რეესტრს აწარმოებს (აწარმოებენ) 
აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია 
(ორგანიზაციები).

3. საქართველოში რეგისტრირებული 
იურიდიული პირი, უცხოეთში რეგისტრირებული 
პირის საქართველოში არსებული 
ფილიალი ან ფიზიკური პირი რეესტრში 
რეგისტრაციისათვის განცხადებით მიმართავს 
იმ აკრედიტებულპროფესიულ ორგანიზაციას, 
რომელშიც გაწევრებულია იგი.

4. საქართველოში რეგისტრირებული 

იურიდიული პირის, უცხოეთში 
რეგისტრირებული პირის საქართველოში 
არსებული ფილიალის ან ფიზიკური პირის მიერ 
ამ მუხლის მე-6–მე-9 პუნქტებში აღნიშნული 
შესაბამისი მოთხოვნების დაკმაყოფილების 
შემთხვევაში აკრედიტებულიპროფესიული 
ორგანიზაცია ვალდებულია დაარეგისტრიროს 
იგი შესაბამის რეესტრში.

5. რეესტრი არის 2 ტიპის:
ა) სავალდებულო აუდიტის ჩატარების 

უფლების მქონე პირთა რეესტრი, რომელშიც 
რეგისტრირებული არიან ის აუდიტორები/ 
აუდიტორული ფირმები, რომლებსაც აქვთ 
სავალდებულო აუდიტის ჩატარების უფლება;

ბ) სავალდებულო აუდიტის ჩატარების 
უფლების არმქონე პირთა რეესტრი, რომელშიც 
რეგისტრირებული არიან ის აუდიტორები/ 
აუდიტორული ფირმები, რომლებსაც არ აქვთ 
სავალდებულო აუდიტის ჩატარების უფლება.

6. სავალდებულო აუდიტის ჩატარების 
უფლების მქონე პირთა რეესტრში რეგისტრაციით 
დაინტერესებული საქართველოში 
რეგისტრირებული იურიდიული პირი 
ან უცხოეთში რეგისტრირებული პირის 
საქართველოში არსებული ფილიალი უნდა 
აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

ა) დასაქმებული ჰყავდეს სულ ცოტა 1 
სერტიფიცირებული პროფესიონალი ბუღალტერი;

ბ) იყოს აკრედიტებული პროფესიული 
ორგანიზაციის წევრი;

გ) ჰქონდეს ხარისხის კონტროლის სისტემა;
დ) ხარისხის კონტროლის 

სისტემისმონიტორინგის გავლის შემდეგ 
მიღებული ჰქონდეს პირველი ან მეორე 
კატეგორიის დასკვნა;

ე) ჰქონდეს აუდიტის ჩატარების 
მეთოდოლოგია, რომელიც შეესაბამება აუდიტის 
საერთაშორისო სტანდარტებს (ISA).

7. სავალდებულო აუდიტის ჩატარების 
უფლების მქონე პირთა რეესტრში რეგისტრაციით 
დაინტერესებული ფიზიკური პირი უნდა 
აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

ა) იყოს სერტიფიცირებული პროფესიონალი 
ბუღალტერი;

ბ) იყოს აკრედიტებული პროფესიული 
ორგანიზაციის წევრი;

გ) ჰქონდეს ხარისხის კონტროლის სისტემა;
დ) ხარისხის კონტროლის 

სისტემისმონიტორინგის გავლის შემდეგ 
მიღებული ჰქონდეს პირველი ან მეორე 
კატეგორიის დასკვნა;

ე) ჰქონდეს აუდიტის ჩატარების 
მეთოდოლოგია, რომელიც შეესაბამება აუდიტის 
საერთაშორისო სტანდარტებს (ISA).

8. სავალდებულო აუდიტის ჩატარების 
უფლების არმქონე პირთა რეესტრში 
რეგისტრაციით დაინტერესებული საქართველოში 
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რეგისტრირებული იურიდიული პირი 
ან უცხოეთში რეგისტრირებული პირის 
საქართველოში არსებული ფილიალი უნდა 
აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

ა) დასაქმებული ჰყავდეს სულ ცოტა 1 
სერტიფიცირებული ბუღალტერი;

ბ) იყოს აკრედიტებული პროფესიული 
ორგანიზაციის წევრი;

გ) ჰქონდეს ხარისხის კონტროლის სისტემა;
დ) ჰქონდეს აუდიტის ჩატარების 

მეთოდოლოგია, რომელიც შეესაბამება აუდიტის 
საერთაშორისო სტანდარტებს (ISA).

9. სავალდებულო აუდიტის ჩატარების 
უფლების არმქონე პირთა რეესტრში 
რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური 
პირი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

ა) იყოს სერტიფიცირებული ბუღალტერი;
ბ) იყოს აკრედიტებული პროფესიული 

ორგანიზაციის წევრი;
გ) ჰქონდეს ხარისხის კონტროლის სისტემა;
დ) ჰქონდეს აუდიტის ჩატარების 

მეთოდოლოგია, რომელიც შეესაბამება აუდიტის 
საერთაშორისო სტანდარტებს (ISA).

10. აკრედიტებულ პროფესიულ ორგანიზაციას 
ეკრძალება საქართველოში რეგისტრირებული 
იურიდიული პირისათვის, უცხოეთში 
რეგისტრირებული პირის საქართველოში 
არსებული ფილიალისათვის ან ფიზიკური 
პირისათვის გაწევრებაზე უარის თქმა, თუ იგი 
აკმაყოფილებს ამ მუხლის მე-6−მე-9 პუნქტებში 
აღნიშნულ შესაბამის მოთხოვნებს, გარდა 
აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციის 
წევრობისა.

11. აკრედიტებულ პროფესიულ 
ორგანიზაციას აქვს სავალდებულო აუდიტის 
ჩატარების უფლების მქონე პირთა რეესტრში 
საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული 
პირის, უცხოეთში რეგისტრირებული პირის 
საქართველოში არსებული ფილიალის ან 
ფიზიკური პირის რეგისტრაციის უფლება, თუ იგი 
არის ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის 
(IFAC) ნამდვილი წევრი ან ბუღალტერთა 
საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ 
აღიარებული რეგიონალური ორგანიზაციის 
ნამდვილი წევრი ან თუ აკრედიტაციიდან 1 წლის 
შემდეგ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 
− აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს − 
აკრედიტაციის ცენტრის მიერ განხორციელებულ 
კონტროლს შენიშვნების გარეშე გაივლის.

12. აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია 
ვალდებულია სერტიფიცირებულ პროფესიონალ 
ბუღალტრად აღიაროს ეკონომიკური 
განვითარებისა და თანამშრომლობის 
ორგანიზაციის (OECD) წევრ ქვეყანაში არსებული 
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის 
(IFAC) ნამდვილი წევრი პროფესიული 
ორგანიზაციის ნამდვილი წევრი ფიზიკური პირი. 
სხვა შემთხვევაში აკრედიტებულ პროფესიულ 

ორგანიზაციას უფლება აქვს, მოითხოვოს ცოდნის 
დადასტურება.

13. ამ მუხლის მე-12 პუნქტით 
გათვალისწინებული შემთხვევის გარდა, 
საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია 
დაადგინოს იმ სახელმწიფოთა ჩამონათვალი, 
რომელთა ბუღალტერთა საერთაშორისო 
ფედერაციის (IFAC) ნამდვილი წევრი პროფესიული 
ორგანიზაციის ნამდვილი წევრობის შემთხვევაშიც 
აკრედიტებულმა პროფესიულმა ორგანიზაციამ 
ფიზიკური პირი სერტიფიცირებულ პროფესიონალ 
ბუღალტრად უნდა აღიაროს.

14. თუ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 
– აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო 
–აკრედიტაციის ცენტრი დაადასტურებს, რომ 
აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციის 
მიერ დადგენილი პროფესიული სერტიფიცირების 
სტანდარტი იგივეა, რაც სერტიფიცირების 
სტანდარტი, რომლითაც ეს აკრედიტებული 
პროფესიული ორგანიზაცია ახორციელებდა 
პირთა სერტიფიცირებას აკრედიტაციამდე, 
აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია 
უფლებამოსილია თავის მიერ ამ სერტიფიცირების 
სტანდარტის შესაბამისად სერტიფიცირებული 
პირი სერტიფიცირებულ პროფესიონალ 
ბუღალტრად აღიაროს.

15. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა, 
რომელიც აღარ აკმაყოფილებს შესაბამის რეესტრში 
რეგისტრაციის პირობებს, ექვემდებარება ამ 
რეესტრიდან ამოღებას.

16. თუ აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა აღარ 
აკმაყოფილებს შესაბამის რეესტრში რეგისტრაციის 
პირობებს, ის ვალდებულია ამის შესახებ 
ინფორმაცია 5 სამუშაო დღის ვადაში მიაწოდოს 
იმ აკრედიტებულ პროფესიულ ორგანიზაციას, 
რომელშიც გაწევრებულია. ამ მოთხოვნის 
შეუსრულებლობის შემთხვევაში აუდიტორს/
აუდიტორულ ფირმას ეს აკრედიტებული 
პროფესიული ორგანიზაცია დააკისრებს 
დისციპლინურ პასუხისმგებლობას.

17. ამ მუხლის მე-16 პუნქტით 
გათვალისწინებული ინფორმაციის მიღების 
შემთხვევაში აკრედიტებული პროფესიული 
ორგანიზაცია ვალდებულია აუდიტორი/
აუდიტორული ფირმა 5 სამუშაო დღის ვადაში 
ამოიღოს შესაბამისი რეესტრიდან.

18. საქართველოში რეგისტრირებული 
იურიდიული პირის, უცხოეთში რეგისტრირებული 
პირის საქართველოში არსებული ფილიალის 
ან ფიზიკური პირის მიერ აუდიტის შესაბამის 
რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე ჩატარების 
შემთხვევაში აუდიტი ჩატარებულად არ 
ჩაითვლება.

19. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა 
უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მიმართოს 
აკრედიტებულ პროფესიულ ორგანიზაციას 
მისი შესაბამისი რეესტრიდან ამოღების 
მოთხოვნით, გარდა ამ მუხლის მე-16 პუნქტით 
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გათვალისწინებული შემთხვევისა.
 მუხლი 7. აუდიტის ჩატარება

1. სუბიექტის აუდიტი შეიძლება ჩაატაროს 
აუდიტორმა ან აუდიტორულმა ფირმამ.

2. აუდიტი შეიძლება ჩატარდეს სავალდებულო 
ან საინიციატივო წესით.

3. სავალდებულო აუდიტის ჩატარების 
ვალდებულება დადგენილია ამ კანონით ან 
საქართველოს სხვა ნორმატიული აქტით.

4. აუდიტის ჩატარება სავალდებულოა:
ა) საქართველოს ეროვნული ბანკის 

ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული 
სუბიექტებისათვის, რომლებსაც ევალებათ 
ყოველწლიური აუდიტის ჩატარება;

ბ) იმ საწარმოებისათვის, რომლებიც 
აკმაყოფილებენ საქართველოს მთავრობის მიერ 
განსაზღვრულ კრიტერიუმებს;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით 
განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში, გარდა 
ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით 
გათვალისწინებული სუბიექტებისა.

5. სავალდებულო აუდიტი ტარდება 
ყოველწლიურად, კალენდარული წლის 
მომდევნო წლის 31 ოქტომბრამდე, თუ 
საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის 
განსაზღვრული.

6. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ და „გ“ 
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული სუბიექტების 
მიერ ამავე მუხლის მე-5 პუნქტის მოთხოვნის 
შეუსრულებლობის შემთხვევაში საქართველოს 
მთავრობის მიერ განსაზღვრული პირი 
სუბიექტის ხარჯით დაიქირავებს აუდიტორს ამ 
სუბიექტისათვის აუდიტის ჩატარების მიზნით.

7. სავალდებულო აუდიტის ჩატარების უფლება 
აქვს მხოლოდ სავალდებულო აუდიტის ჩატარების 
უფლების მქონე პირთა რეესტრში რეგისტრირებულ 
აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას. ამასთანავე, 
იგი უნდა ჩაატაროს ამ აუდიტორმა/აუდიტორულ 
ფირმაში დასაქმებულმა სერტიფიცირებულმა 
პროფესიონალმა ბუღალტერმა.

8. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ და „გ“ 
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული სუბიექტები 
ვალდებული არიან, აუდიტირებული ფინანსური 
ანგარიშგება საქართველოს მთავრობის მიერ 
დადგენილი წესით, გამოსაქვეყნებლად 
წარუდგინონ საქართველოს მთავრობის 
მიერ განსაზღვრულ პირს, თუ საქართველოს 
კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის 
გათვალისწინებული.

9. საინიციატივო აუდიტი ტარდება 
უფლებამოსილი პირის (პირების) 
გადაწყვეტილებით ან საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა 
შემთხვევებში.

10. აუდიტორულ დასკვნას ხელმოწერით 
ადასტურებს შესაბამისად აუდიტორი, 
აუდიტორული ფირმა ან გარიგების პარტნიორი.

11. აუდიტორული ფირმის შიგა პროცედურით 
შესაძლებელი უნდა იყოს გარიგების 
პარტნიორის იდენტიფიცირება. ამ მოთხოვნის 
შეუსრულებლობის შემთხვევაში აუდიტორულ 
ფირმას დისციპლინურ პასუხისმგებლობას 
დააკისრებს ის აკრედიტებული პროფესიული 
ორგანიზაცია, რომელშიც გაწევრებულია იგი.

12. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა, 
რომელიც სუბიექტს უტარებს სავალდებულო 
აუდიტს, უნდა შეიცვალოს 7 წელიწადში ერთხელ 
მაინც.
 მუხლი 8. აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფა

1. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა 
პასუხისმგებელია ხარისხის კონტროლის სისტემის 
სათანადო პოლიტიკისა და პროცედურების 
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) 
მოთხოვნების შესაბამისად შემუშავებისა და 
გამოყენებისათვის.

2. ხარისხის კონტროლის სისტემა არის ხარისხის 
კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის (ISQC) 
შესაბამისად აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის 
მიერ დადგენილი წესებისა და პროცედურების 
ერთობლიობა, რომლის მიზანია აუდიტორის/
აუდიტორული ფირმის მიერ აუდიტის ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტის მიზნებისა და ზოგადი 
პრინციპების შესაბამისად ჩატარება.

3. ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო 
სტანდარტი (ISQC) არის აუდიტისა და 
მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო 
საბჭოს (IAASB) მიერ მიღებული სტანდარტები 
და მითითებები იმ პირთა ხარისხის კონტროლის 
სისტემის შესახებ, რომლებიც ახორციელებენ 
აუდიტს და ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვას, 
ასევე სხვა სახის მარწმუნებელ და მასთან 
დაკავშირებულ მომსახურებებს.

4. ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო 
სტანდარტის (ISQC) საქართველოს სახელმწიფო 
ენაზე ხელმისაწვდომობის მიზნით ის ქართულ 
ენაზე უნდა თარგმნოს და გამოსცეს იმ 
აკრედიტებულმა პროფესიულმა ორგანიზაციამ, 
რომელიც ბუღალტერთა საერთაშორისო 
ფედერაციის (IFAC) ნამდვილი წევრია.

5. აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია 
ამ მუხლის მე-4 პუნქტში აღნიშნულ, ქართულ ენაზე 
თარგმნილ ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო 
სტანდარტს (ISQC) რეგისტრაციაში გასატარებლად 
წარუდგენს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს 
– საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის 
ეროვნულ სააგენტოს, რომელიც ამ სტანდარტს 
აქვეყნებს რეგისტრაციაში გატარების შემდეგ.

6. აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის 
ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგს 
ახორციელებს ის აკრედიტებული პროფესიული 
ორგანიზაცია, რომელშიც გაწევრებულია ეს 
აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა. ხარისხის 
კონტროლის სისტემის მონიტორინგი უნდა 
განხორციელდეს 3 წელიწადში ერთხელ მაინც.
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7. ხარისხის კონტროლის სისტემის 
მონიტორინგი არის აუდიტორის/აუდიტორული 
ფირმის მიერ შემუშავებული ხარისხის 
კონტროლის სისტემის შეფასება აუდიტორული 
დასკვნებისა და ამ დასკვნების მომზადების 
პროცესის შემოწმებით.

8. ხარისხის კონტროლის სისტემის 
მონიტორინგი ხორციელდება საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს 
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული 
სააგენტოს მიერ რეგისტრირებული ხარისხის 
კონტროლის სისტემის მონიტორინგის 
დებულების შესაბამისად, რომელსაც საჯარო 
სამართლის იურიდიულ პირს – საქართველოს 
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ 
სააგენტოს რეგისტრაციისათვის წარუდგენს 
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) 
ნამდვილი წევრი − აკრედიტებული პროფესიული 
ორგანიზაცია.

9. აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია 
აუდიტორის/ აუდიტორული ფირმის ხარისხის 
კონტროლის სისტემის მონიტორინგს 
ახორციელებს ხარისხის კონტროლის 
შემმოწმებლის მეშვეობით.

10. ხარისხის კონტროლის სისტემის 
მონიტორინგის განხორციელებიდან 6 თვის ვადაში 
ხარისხის კონტროლის შემმოწმებელი ხარისხის 
კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის 
(ISQC) შესაბამისად ადგენს მონიტორინგის 
დასკვნას, რომლის თითო ეგზემპლარი 
გადაეცემა აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას და 
აკრედიტებულ პროფესიულ ორგანიზაციას.

11. აუდიტორული ფირმა ვალდებულია მასში 
დასაქმებულ ყველა სერტიფიცირებულ პირს 
გააცნოს მონიტორინგის დასკვნა. ამ მოთხოვნის 
შეუსრულებლობის შემთხვევაში აუდიტორულ 
ფირმას დისციპლინურ პასუხისმგებლობას 
დააკისრებს ის აკრედიტებული პროფესიული 
ორგანიზაცია, რომელშიც გაწევრებულია იგი.

12. მონიტორინგის დასკვნა შეიძლება იყოს 4 
კატეგორიის:

ა) პირველი კატეგორიის − როდესაც აუდიტორი/
აუდიტორული ფირმა ხარისხის კონტროლის 
სისტემის მონიტორინგს შენიშვნების გარეშე 
გაივლის;

ბ) მეორე კატეგორიის − როდესაც აუდიტორი/
აუდიტორული ფირმა ხარისხის კონტროლის 
სისტემის მონიტორინგს მცირე შენიშვნებით 
გაივლის;

გ) მესამე კატეგორიის − როდესაც აუდიტორი/
აუდიტორული ფირმა ხარისხის კონტროლის 
სისტემის მონიტორინგს მნიშვნელოვანი 
შენიშვნებით გაივლის;

დ) მეოთხე კატეგორიის − როდესაც აუდიტორი/
აუდიტორული ფირმა ხარისხის კონტროლის 
სისტემის მონიტორინგს ვერ გაივლის.

13. ხარისხის კონტროლის შემმოწმებელი 

ვალდებულია მონიტორინგის დასკვნაში 
შეიტანოს თავისი შენიშვნები ან/და მოსაზრებები 
როგორც აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის, 
ისე აუდიტორულ ფირმაში დასაქმებული ყველა 
სერტიფიცირებული პირის შესახებ.

14. აუდიტორის ხარისხის კონტროლის სისტემის 
მონიტორინგის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა 
ეკისრება აუდიტორს. აუდიტორული ფირმის 
ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის 
შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ეკისრება 
აუდიტორულ ფირმას ან/და ყოველ კონკრეტულ 
აუდიტორულ დასკვნაზე − შესაბამის გარიგების 
პარტნიორს.

15. მონიტორინგის დასკვნას იხილავს 
აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია 
და იღებს ამ მუხლით გათვალისწინებულ 
გადაწყვეტილებას როგორც აუდიტორის/
აუდიტორული ფირმის, ისე აუდიტორულ 
ფირმაში დასაქმებული ყველა სერტიფიცირებული 
პირის მიმართ.

16. როგორც აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა, 
ისე აუდიტორულ ფირმაში დასაქმებული ყველა 

სერტიფიცირებული პირიუფლებამოსილია 

პირადად ან/და წარმომადგენლის მეშვეობით 

მიიღოს მონაწილეობა მის მიმართ შედგენილი 

მონიტორინგის დასკვნის განხილვაში და 

წარადგინოს ახსნა-განმარტება.
17. თუ აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა 

ვერ გაივლის ხარისხის კონტროლის სისტემის 
მონიტორინგს, შესაბამისი აკრედიტებული 
პროფესიული ორგანიზაცია ვალდებულია 
ამოიღოს იგი შესაბამისი რეესტრიდან.

18. ხარისხის კონტროლის სისტემის 
მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე, 
შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას, 
აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია 
ვალდებულია აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა 
ერთი ტიპის რეესტრიდან მეორე ტიპის რეესტრში 
გადაიყვანოს.

19. მონიტორინგის დასკვნის შედეგებიდან 
გამომდინარე, აკრედიტებული პროფესიული 
ორგანიზაცია სერტიფიცირებული პირის მიმართ 
იღებს გადაწყვეტილებას:

ა) სერტიფიკატის მოქმედების შენარჩუნების 
თაობაზე;

ბ) შეცდომების გამოსასწორებლად ვადის 
განსაზღვრის თაობაზე;

გ)სერტიფიკატის მოქმედების შეჩერების 
თაობაზე.

20. აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია 
უფლებამოსილია სერტიფიცირებული 
პირის მიმართ მიიღოს ამ მუხლის მე-19 
პუნქტით გათვალისწინებული ერთი ან მეტი 
გადაწყვეტილება.

21. აკრედიტებული პროფესიული 
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ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრულ ვადაში 
სერტიფიცირებული პირის მიერ შეცდომების 
გამოუსწორებლობის შემთხვევაში სერტიფიკატის 
მოქმედება შეჩერდება. შეცდომების 
გამოუსწორებლობისას აკრედიტებული 
პროფესიული ორგანიზაცია ვალდებულია 
გამოაქვეყნოს სერტიფიცირებული პირის მიმართ 
არსებული შენიშვნები.

22. ამ მუხლით გათვალისწინებულ 
შემთხვევებში აკრედიტებული პროფესიული 
ორგანიზაციის მიერ სერტიფიკატის მოქმედების 
შეჩერებისას ფიზიკურ პირს სერტიფიკატის 
მოქმედების განახლების მოთხოვნით მიმართვა 
შეუძლია სერტიფიკატის მოქმედების შეჩერებიდან 
1 წლის შემდეგ.
 მუხლი 9. ეთიკის წესები

1. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა 
ვალდებულია პროფესიული მომსახურების 
განხორციელებისას დაიცვას ბუღალტერთა 
საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ 
დადგენილი, ქართულ ენაზე თარგმნილი 
და ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად 
რეგისტრირებული პროფესიონალი ბუღალტრების 
ეთიკის კოდექსი (IESBA Co de).

2. პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის 
კოდექსი (IESBA Co de) ქართულ ენაზე უნდა 
თარგმნოს და გამოსცეს იმ აკრედიტებულმა 
პროფესიულმა ორგანიზაციამ, რომელიც 
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) 
ნამდვილი წევრია.

3. აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია 
ამ მუხლის მე-2 პუნქტში აღნიშნულ, ქართულ 
ენაზე თარგმნილ პროფესიონალი ბუღალტრების 
ეთიკის კოდექსს (IESBA Co de) რეგისტრაციაში 
გასატარებლად წარუდგენს საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირს – საქართველოს სტანდარტებისა 
და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოს, რომელიც 
ამ კოდექსს აქვეყნებს რეგისტრაციაში გატარების 
შემდეგ.

4. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა იმ 
სუბიექტისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს, 
რომელსაც იგი აუდიტს უტარებს. ამასთანავე, 
იგი არ უნდა იყოს ჩართული ამ სუბიექტის 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.

5. აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას უფლება 
არ აქვს, ჩაატაროს აუდიტი იმ შემთხვევაში, თუ:

ა) სუბიექტსა და აუდიტორს/აუდიტორულ 
ფირმას შორის არსებობს ფინანსური ან/და სხვა 
ინტერესი, რომელმაც შესაძლებელია გავლენა 
მოახდინოს სუბიექტზე გაცემული აუდიტორული 
დასკვნის შინაარსზე;

ბ) სუბიექტი და აუდიტორი/აუდიტორული 
ფირმა არიან ურთიერთდამოკიდებული პირები 
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით;

გ) სუბიექტსა და აუდიტორს/აუდიტორულ 
ფირმას შორის არსებობს შრომითი ურთიერთობა.

6. ამ მუხლის მიზნებისათვის ფინანსურ 

ინტერესად ჩაითვლება ინტერესი აქციებსა 
და სხვა ფასიან ქაღალდებში, სესხებსა და სხვა 
სავალო ვალდებულებებში, ისეთი უფლებებისა 
და ვალდებულებების ჩათვლით, რომლებიც 
ითვალისწინებს ასეთი ინტერესის მოპოვებას, 
ასევე წარმოებულებს, პირდაპირ დაკავშირებულს 
ასეთი ინტერესის მოპოვებასთან.

7. ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებთან 
დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა არ შეიძლება 
გახდეს აუდიტორთან/აუდიტორულ ფირმასთან 
სახელშეკრულებო ურთიერთობის შეწყვეტის 
საფუძველი.

8. ამ მუხლის პირველი, მე-4 ან მე-5 
პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების 
შეუსრულებლობის შემთხვევაში:

ა) აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას 
დისციპლინურ პასუხისმგებლობას დააკისრებს 
ის აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია, 
რომელშიც გაწევრებულია იგი;

ბ) სავალდებულო აუდიტი ჩატარებულად არ 
ჩაითვლება.

9. ამ მუხლის მოქმედება აგრეთვე ვრცელდება 
ხარისხის კონტროლის შემმოწმებელსა 
და აუდიტორულ ფირმაში დასაქმებულ 
სერტიფიცირებულ პირზე, მათ მიერ შესაბამისი 
უფლებამოსილების განხორციელებისას.
 მუხლი 10. ინფორმაციის კონფიდენციალურობა

1. აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მიერ 
პროფესიული მომსახურების განხორციელებისას 
მიღებული ინფორმაცია პროფესიული 
საიდუმლოებაა.

2. საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, 
აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ვალდებულია:

ა) დაიცვას პროფესიული საიდუმლოება, 
დროის გასვლისა და საქმიანობის შეცვლის 
მიუხედავად;

ბ) სუბიექტის თანხმობის გარეშე არ გაამჟღავნოს 
პროფესიული საიდუმლოება.

3. აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის 
შეცვლის შემთხვევაში წინა აუდიტორს/
აუდიტორულ ფირმას უფლება აქვს, შემდეგ 
აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას გადასცეს 
შესაბამისი ინფორმაცია იმ სუბიექტის შესახებ, 
რომელსაც აუდიტი ჩაუტარა.

4. აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას უფლება 
აქვს, სუბიექტის თანხმობის შემთხვევაში 
პროფესიული მომსახურების განხორციელებისას 
მიღებული ინფორმაცია სხვა პირს გადასცეს.

5. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული 
მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში 
აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას დისციპლინურ 
პასუხისმგებლობას დააკისრებს ის 
აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია, 
რომელშიც გაწევრებულია იგი. დისციპლინური 
პასუხისმგებლობის სახით შესაძლებელია 
გამოყენებულ იქნეს აკრედიტებული პროფესიული 
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ორგანიზაციის წევრობის შეჩერებაც.
6. ამ მუხლის მოქმედება აგრეთვე ვრცელდება 

ხარისხის კონტროლის შემმოწმებელსა 
და აუდიტორულ ფირმაში დასაქმებულ 
სერტიფიცირებულ პირზე, მათ მიერ შესაბამისი 
უფლებამოსილების განხორციელებისას მიღებულ 
ინფორმაციასთან დაკავშირებით.

თავი IV
აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია

 მუხლი 11. პროფესიული ორგანიზაციის 
აკრედიტაცია

1. ამ კანონის მიზნებისათვის აკრედიტებული 
შეიძლება იყოს მხოლოდ საქართველოს 
კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი 
ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული 
ორგანიზაცია, რომელიც რეგისტრირებულია 
არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ 
პირად და აკმაყოფილებს ამ მუხლის მოთხოვნებს.

2. ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა 
პროფესიული ორგანიზაციის აკრედიტაციას 
ახორციელებს საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირი – აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული 
ორგანო –აკრედიტაციის ცენტრი.

3. ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა 
პროფესიული ორგანიზაცია, რომელიც არ არის 
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) 
ნამდვილი წევრი ან ბუღალტერთა საერთაშორისო 
ფედერაციის (IFAC) მიერ აღიარებული 
რეგიონალური ორგანიზაციის ნამდვილი წევრი, 
აკრედიტაციას იღებს იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს 
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) 
მოთხოვნების შესაბამისი შიგა პოლიტიკა და 
პროცედურები ქვემოთ ჩამოთვლილ საკითხებთან 
მიმართებით:

ა) თავისი წევრი აუდიტორების/აუდიტორული 
ფირმების ხარისხის კონტროლის სისტემის 
მონიტორინგის მექანიზმი;

ბ) მოთხოვნები სერტიფიცირებულ პირთა 
განათლების მიმართ და მათი სერტიფიცირების 
სისტემა;

გ) თავისი წევრების მიერ პროფესიონალი 
ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის (IESBA Co de) 
მოთხოვნების დაცვის უზრუნველყოფის სისტემა;

დ) დისციპლინური პასუხისმგებლობის 
დაკისრების სისტემა.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტში აღნიშნულ 
ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიულ 
ორგანიზაციას აკრედიტაცია ეძლევა 5 წლით. იგი 
უფლებამოსილია განმეორებითი აკრედიტაცია 
მოითხოვოს წინა აკრედიტაციის ვადის გასვლიდან 
3 წლის შემდეგ.

5. ამ მუხლის მე-3 პუნქტში აღნიშნულ 
ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიულ 
ორგანიზაციას აკრედიტაცია გაუხანგრძლივდება 
1 წლით, თუ ის მიიღებს ბუღალტერთა 
საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) ასოცირებული 
წევრის სტატუსს.

6. ამ მუხლის მე-3 პუნქტში აღნიშნული 
ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული 
ორგანიზაციის აკრედიტაციის პირობებთან 
შესაბამისობის მონიტორინგს ყოველწლიურად 
ახორციელებს საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირი – აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული 
ორგანო –აკრედიტაციის ცენტრი.

7. ამ კანონის მიზნებისათვისბუღალტერთა 
ან/და აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაცია, 
რომელიც არის ბუღალტერთა საერთაშორისო 
ფედერაციის (IFAC) ნამდვილი წევრი ან 
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) 
მიერ აღიარებული რეგიონალური ორგანიზაციის 
ნამდვილი წევრი, აკრედიტებულად ითვლება 
მისი წევრობის განმავლობაში.

8. ამ მუხლის მე-7 პუნქტში აღნიშნული 
ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული 
ორგანიზაცია ვალდებულია საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირს – აკრედიტაციის ერთიან 
ეროვნულ ორგანოს –აკრედიტაციის ცენტრს 
პირველ წელსდაუდასტუროს შესაბამისად 
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის 
(IFAC) წევრობა ან ბუღალტერთა საერთაშორისო 
ფედერაციის (IFAC) მიერ აღიარებული 
რეგიონალური ორგანიზაციის წევრობა.

9. ამ მუხლის მე-7 პუნქტში აღნიშნული 
ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული 
ორგანიზაცია ვალდებულია შესაბამისად 
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის 
(IFAC) წევრობის ან ბუღალტერთა საერთაშორისო 
ფედერაციის (IFAC) მიერ აღიარებული 
რეგიონალური ორგანიზაციის წევრობის 
შეჩერების შემთხვევაში მისი შეჩერებიდან 1 თვის 
განმავლობაში აცნობოს ეს საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირს – აკრედიტაციის ერთიან 
ეროვნულ ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრს.

10. ამ კანონის მიზნებისათვის, თუ 
ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული 
ორგანიზაციის წევრების 50%-ზე მეტს შეადგენენ 
იმ ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული 
ორგანიზაციის წევრები, რომლის აკრედიტაციის 
ვადაც გასულია, ითვლება, რომ ეს ბუღალტერთა 
ან/და აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაციები 
ერთი და იგივეა. შესაბამისად, აღნიშნულ 
ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიულ 
ორგანიზაციას საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირისთვის – აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული 
ორგანოსთვის – აკრედიტაციის ცენტრისთვის 
აკრედიტაციის მიღების მოთხოვნით მიმართვის 
უფლება აქვს რეგისტრაციიდან 3 წლის შემდეგ.

11. აკრედიტაციის წესს, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით 
განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად, 
ადგენსსაჯარო სამართლის იურიდიული პირი 
– აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრი.
 მუხლი 12. აკრედიტებული პროფესიული 
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ორგანიზაციის კომპეტენცია
1. აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია, 

რომელიც ბუღალტერთა საერთაშორისო 
ფედერაციის (IFAC) ნამდვილი წევრია, 
ვალდებულია:

ა) ქართულ ენაზე თარგმნოს, საჯარო 
სამართლის იურიდიულ პირს – საქართველოს 
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ 
სააგენტოს რეგისტრაციაში გასატარებლად 
წარუდგინოს და გამოსცეს:

ა.ა) ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 
სტანდარტები (IFRS);

ა.ბ) მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური 
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS 
for SMEs);

ა.გ) აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები 
(ISA);

ა.დ) ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო 
სტანდარტი (ISQC);

ა.ე) პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის 
კოდექსი (IESBA Co de);

ბ) დაადგინოს, საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირს – საქართველოს სტანდარტებისა 
და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოს 
რეგისტრაციაში გასატარებლად წარუდგინოს და 
გამოსცეს:

ბ.ა) ხარისხის კონტროლის სისტემის 
შემმოწმებელთა სერტიფიცირების წესები;

ბ.ბ) ხარისხის კონტროლის სისტემის 
მონიტორინგის დებულება, ბუღალტერთა 
საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მოთხოვნების 
შესაბამისად.

2. აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციის 
ფუნქციებია:

ა) არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების 
ადგილობრივი (ეროვნული) სტანდარტების 
შედგენა, გამოცემა და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირისთვის – საქართველოს 
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული 
სააგენტოსთვის სარეგისტრაციოდ წარდგენა;

ბ) ბუღალტრული აღრიცხვის სარეკომენდაციო 
(სანიმუშო) ანგარიშთა გეგმის შემუშავება და 
გამოცემა;

გ) ბუღალტერთა საკვალიფიკაციო სწავლებების 
(ტრენინგების) განხორციელება;

დ) ფიზიკურ პირთა სერტიფიცირება, კერძოდ:
დ.ა) ბუღალტერთა (სერტიფიცირებულ 

პროფესიონალ ბუღალტრად და სერტიფიცირებულ 
ბუღალტრად) სერტიფიცირება;

დ.ბ) ხარისხის კონტროლის სისტემის 
შემმოწმებელთა სერტიფიცირება ამ მუხლის 
პირველი პუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული 
სერტიფიცირების წესების შესაბამისად;

დ.გ) ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ან სხვა 
დაინტერესებულ პირთან შეთანხმებით სხვა სახის 
სერტიფიცირების განხორციელება;

ე) დისციპლინური საქმის წარმოება თავისი 
წევრი აუდიტორის/ აუდიტორული ფირმის 
და ამ აუდიტორულ ფირმაში დასაქმებული 
სერტიფიცირებული პირის მიმართ;

ვ) განგრძობითი განათლების სტანდარტის 
შემუშავება, დადგენა და გამოყენება;

ზ) თავისი წევრების მიერ ბუღალტერთა 
საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) ეთიკის 
წესების მოთხოვნების დაცვის უზრუნველყოფის 
კონტროლი;

თ) ხარისხის კონტროლის სისტემის 
მონიტორინგის განხორციელება ამ მუხლის 
პირველი პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტში აღნიშნული 
დებულების შესაბამისად;

ი) თავის მიერ სერტიფიცირებულ პირთა სიის 
საკუთარ ვებგვერდზე გამოქვეყნება;

კ) თავისი წევრი აუდიტორების/აუდიტორული 
ფირმების რეესტრის წარმოება და მისი საჯაროობის 
უზრუნველყოფა.

3. აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია 
უფლებამოსილია, ამ მუხლით განსაზღვრული 
საქმიანობის გარდა, განახორციელოს 
სადამფუძნებლო დოკუმენტებით 
გათვალისწინებული ან/და კანონით აუკრძალავი 
სხვა ნებისმიერი საქმიანობა.

4. აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია 
პირთა სერტიფიცირებულ პროფესიონალ 
ბუღალტრად და სერტიფიცირებულ ბუღალტრად 
სერტიფიცირებას ახორციელებს ბუღალტერთა 
საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) განათლების 
საერთაშორისო სტანდარტების (IES) მოთხოვნების 
დაცვით.

5. პირთა სერტიფიცირებულ პროფესიონალ 
ბუღალტრად და სერტიფიცირებულ ბუღალტრად 
სერტიფიცირების პროგრამები საჯარო უნდა იყოს. 
ამასთანავე, ამ პროგრამებში მითითებული უნდა 
იყოს სერტიფიცირებულ პირად აღიარებისათვის 
საჭირო ცოდნის სავალდებულო მინიმალური 
მოთხოვნები.

6. აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია 
ვალდებულია გამოაქვეყნოს ინფორმაცია 
აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების 
შემოსავლების მოცულობის შესახებ. ამასთანავე, 
იგი ვალდებულია აუდიტორების/ აუდიტორული 
ფირმების შემოსავლები დაყოს გაწეული 
მომსახურების სახეების მიხედვით.

7. აკრედიტებულმა პროფესიულმა 
ორგანიზაციამ ამ მუხლის მე-6 პუნქტში 
აღნიშნული შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია 
უნდა გამოაქვეყნოს ყოველწლიურად, შესაბამისი 
წლის მომდევნო წლის ბოლომდე.

8. აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაცია 
ვალდებულია თავისი საქმიანობის შესახებ 
ანგარიში გამოაქვეყნოს ყოველწლიურად, საკუთარ 
ვებგვერდზე ან/და პრესაში, შესაბამისი წლის 
მომდევნო წლის 1 ივლისამდე. თავისი საქმიანობის 
შესახებ ანგარიშის საკუთარ ვებგვერდზე 
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გამოქვეყნების შემთხვევაში აკრედიტებული 
პროფესიული ორგანიზაცია ვალდებულია ეს 
ანგარიში ვებგვერდზე ჰქონდეს გამოქვეყნებიდან 
სულ ცოტა 3 წლის განმავლობაში.

თავი V
პასუხისმგებლობა და დავის გადაწყვეტა

 მუხლი 13. პასუხისმგებლობა ამ კანონის 
დარღვევისათვის

1. ამ კანონის მოთხოვნათა დარღვევა გამოიწვევს 
ამ მუხლით განსაზღვრულ პასუხისმგებლობას, თუ 
შესაბამისი კანონმდებლობით ასეთი ქმედებისთვის 
(მოქმედებისთვის/უმოქმედობისთვის) სხვა 
პასუხისმგებლობა არ არის გათვალისწინებული.

2. ამ კანონის მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის 
„ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 
სუბიექტების მიერ იმავე მუხლის მე-5 პუნქტის 
მოთხოვნის შეუსრულებლობა გამოიწვევს 
შესაბამისი სუბიექტის დაჯარიმებას 10 000 ლარის 
ოდენობით, რაც მას არ ათავისუფლებს აუდიტის 
ჩატარების ვალდებულებისაგან.
 მუხლი 14. პასუხისმგებლობის დაკისრების წესი

1. სამართალდარღვევის საქმის წარმოების 
დაწყების საფუძველია ამ კანონის მე-13 მუხლით 
გათვალისწინებული სამართალდარღვევის 
გამოვლენა, რომლის შესახებაც დგება 
სამართალდარღვევის ოქმი. სამართალდარღვევის 
ოქმს ხელს აწერს მისი შედგენის უფლებამოსილების 
მქონე პირი.

2. ამ კანონის მე-13 მუხლით გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევის გამოვლენისას ამავე 
კანონის მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ და „გ“ 
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული სუბიექტების 
მიმართ სამართალდარღვევის ოქმს ადგენს 
საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული 
პირი, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა 
რამ არ არის გათვალისწინებული.

3. სამართალდარღვევის ოქმში აღინიშნება: 
ოქმის შედგენის თარიღი; შემდგენის თანამდებობა, 
სახელი და გვარი; მონაცემები დამრღვევი 
პირის შესახებ, მათ შორის, პირადი ნომერი ან 
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო 
ნომერი; სამართალდარღვევის შინაარსი; 
ნორმატიული აქტი, რომელიც ითვალისწინებს 
პასუხისმგებლობას ამ სამართალდარღვევისათვის.

4. სამართალდარღვევის საქმის წარმოების 
დაწყების თაობაზე ეცნობება იმ პირს, რომლის 
მიმართაც მიმდინარეობს აღნიშნული საქმის 
წარმოება, და მას გადაეცემა სამართალდარღვევის 
ოქმის 1 ეგზემპლარი.

5. პირი უფლებამოსილია პირადად ან/
და წარმომადგენლის მეშვეობით მიიღოს 
მონაწილეობა მის მიმართ დაწყებული 
სამართალდარღვევის საქმის წარმოების პროცესში 
და წარადგინოს ახსნა-განმარტება.

6. ამ კანონის მე-13 მუხლით გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევის გამოვლენისას ამავე კანონის 
მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით 

გათვალისწინებული სუბიექტების მიმართ 
დაჯარიმების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს 
საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული 
პირი, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა 
რამ არ არის გათვალისწინებული.

7. სამართალდარღვევის საქმეზე 
გადაწყვეტილება მიიღება ოქმის შედგენიდან 1 
თვის ვადაში. ამ გადაწყვეტილების 1 ეგზემპლარი 
გადაწყვეტილების მიღებიდან 5 დღის ვადაში 
გადაეცემა იმ პირს, რომლის მიმართაც 
მიმდინარეობდა აღნიშნული საქმის წარმოება.

8. სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებულ 
გადაწყვეტილებაში აღინიშნება: გადაწყვეტილების 
მიმღები ორგანოს/პირის დასახელება; საქმის 
განხილვის თარიღი; მონაცემები იმ პირის 
შესახებ, რომლის მიმართაც განიხილებოდა საქმე; 
საქმის განხილვისას დადგენილი გარემოებები; 
ნორმატიული აქტი, რომელიც ითვალისწინებს 
პასუხისმგებლობას ამ სამართალდარღვევისათვის; 
გადაწყვეტილების შინაარსი; გადაწყვეტილების 
გასაჩივრების ვადა და წესი.

9. ამ კანონის შესაბამისად დაკისრებულ 
ჯარიმას პირი იხდის დაჯარიმების შესახებ 
გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში.

10. ამ კანონით დაწესებული ჯარიმა ირიცხება 
ბიუჯეტში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით 
დადგენილი წესით.
 მუხლი 15. დავის გადაწყვეტა

1. ამ კანონიდან გამომდინარე დავა განიხილება 
და გადაწყდება საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, ამ მუხლის მოთხოვნათა 
გათვალისწინებით.

2. მონიტორინგის დასკვნა გასაჩივრდება 
აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციის 
გადაწყვეტილებასთან ერთად.

3. მონიტორინგის დასკვნის თაობაზე 
აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციის 
გადაწყვეტილება აუდიტორმა, აუდიტორულმა 
ფირმამ ან აუდიტორულ ფირმაში დასაქმებულმა 
სერტიფიცირებულმა პირმა შესაძლებელია 
გაასაჩივროს სასამართლოში, გადაწყვეტილების 
ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში.

4. სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული 
გადაწყვეტილება გასაჩივრდება სასამართლოში, 
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო 
კოდექსით დადგენილი წესით.

5. სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული 
გადაწყვეტილების გასაჩივრება არ აჩერებს ამ 
გადაწყვეტილების მოქმედებას.

თავი VI
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

 მუხლი 16. გარდამავალი დებულებანი
1. საქართველოს პარლამენტთან არსებული 

აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს კოლეგიის 
და საქართველოს პარლამენტთან არსებული 
ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების 
კომისიის დადგენილებებით მიღებული, აგრეთვე 
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ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის 
სფეროში 2013 წლის 1 იანვრისათვის მოქმედი 
ნორმატიული აქტები მოქმედებს ამ კანონით 
გათვალისწინებული შესაბამისი სტანდარტების 
გამოყენების ვალდებულების ძალაში შესვლამდე.

2. „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების 
რეგულირების შესახებ“ საქართველოს კანონში 
აღნიშნული ბუღალტრული აღრიცხვის დროებითი 
სტანდარტები მოქმედებს 2015 წლის 1 იანვრამდე.

3. საქართველოს პარლამენტთან არსებული 
აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ 
გაცემული აუდიტორის საკვალიფიკაციო 
სერტიფიკატები, რომლებიც ძალაშია 2013 წლის 1 
იანვრისათვის, მოქმედებს 2013 წლის 1 იანვრიდან 
5 წლის განმავლობაში.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტში აღნიშნულ 
სერტიფიცირებულ პირს და აუდიტორულ 
ფირმას, რომელსაც დაქირავებული ჰყავს 
ასეთი სერტიფიცირებული პირი, უფლება აქვს, 
რეგისტრირებული იყოს მხოლოდ სავალდებულო 
აუდიტის ჩატარების უფლების არმქონე პირთა 
რეესტრში.

5. აკრედიტებულმა პროფესიულმა 
ორგანიზაციამ 2013 წლის 1 ივლისამდე 
უზრუნველყოს ბუღალტერთა (სერტიფიცირებულ 
პროფესიონალ ბუღალტრად და სერტიფიცირებულ 
ბუღალტრად) სერტიფიცირების პროგრამების 
შემუშავება.

6. აკრედიტებულმა პროფესიულმა 
ორგანიზაციამ, რომელიც ბუღალტერთა 
საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) ნამდვილი 
წევრია, 2013 წლის 1 იანვრამდე უზრუნველყოს 
ხარისხის კონტროლის შემმოწმებლის 
სერტიფიცირების პროგრამისა და ხარისხის 
კონტროლის სისტემის მონიტორინგის 
დებულების შემუშავება.

7. ფინანსური ანგარიშგების ფინანსური 
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების 
(IFRS) შესაბამისად მომზადება სავალდებულოა 
2015 წლის 1 იანვრიდან, თუ საქართველოს 
კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის 
გათვალისწინებული. ამასთანავე, 2015 წლის 1 
იანვრამდე სუბიექტს უფლება აქვს, გამოიყენოს ეს 
სტანდარტები.

8. ფინანსური ანგარიშგების მცირე და 
საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SMEs) 
შესაბამისად მომზადება სავალდებულოა 2015 წლის 
1 იანვრიდან, თუ საქართველოს კანონმდებლობით 
სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ამასთანავე, 
2015 წლის 1 იანვრამდე სუბიექტს უფლება აქვს, 
გამოიყენოს ეს სტანდარტები.

9.2013 წლის 1 იანვრის შემდეგ 
სავალდებულო აუდიტის ჩატარების უფლების 
მქონე პირთა რეესტრში რეგისტრაციას 
ექვემდებარებიანსაქართველოს საგადასახადო 
კოდექსის 202-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე 

საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული 
აუდიტორები/ აუდიტორული ფირმები.

10. ამ მუხლის მე-9 პუნქტით 
გათვალისწინებული წესი მოქმედებს 2013 წლის 
1 იანვრიდან 4 წლის განმავლობაში. ამასთანავე, 
აღნიშნულ პუნქტში მითითებული აუდიტორების/
აუდიტორული ფირმების ხარისხის კონტროლის 
სისტემის მონიტორინგი არ ხორციელდება 2013 
წლის 1 იანვრიდან 3 წლის განმავლობაში.

11. 2013 წლის 1 იანვრიდან 3 წლის 
განმავლობაში ამავე კანონის მე-7 მუხლის მე-4 
პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
სუბიექტებისთვის აუდიტის ჩატარების უფლება 
აქვს ნებისმიერ აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას, 
მიუხედავად იმისა, თუ რომელი ტიპის რეესტრშია 
რეგისტრირებული.

12. აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას უფლება 
აქვს, ჩაატაროს ამ კანონის მე-7 მუხლის მე-4 
პუნქტით გათვალისწინებული სუბიექტების 
2012 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, 
მიუხედავად იმისა, თუ რომელი ტიპის რეესტრშია 
რეგისტრირებული.

13.საჯარო სამართლის იურიდიულმაპირმა– 
აკრედიტაციის ერთიანმაეროვნულმაორგანომ– 
აკრედიტაციის ცენტრმა ამ კანონის მე-11 მუხლის 
მე-11 პუნქტით განსაზღვრული აკრედიტაციის 
წესი 2012 წლის 1 ნოემბრამდე წარუდგინოს 
საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-
საბიუჯეტო კომიტეტს.

14. საქართველოს პარლამენტთან არსებული 
აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს საკუთრებაში 
მყოფი აქტივები 2013 წლის 1 იანვრამდე გადაეცეს 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს.
 მუხლი 17. დასკვნითი დებულებანი

1. 2013 წლის 1 იანვრიდან ძალადაკარგულად 
გამოცხადდეს:

ა) საქართველოს 1995 წლის 7 თებერვლის 
კანონი „აუდიტორული საქმიანობის შესახებ“ 
(საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1994−1995, 
№№23−26, მუხ. 496);

ბ)საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის 
კანონი„ბუღალტრული აღრიცხვისა და 
ანგარიშგების რეგულირების შესახებ“ 
(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №4(11), 
1999 წელი, მუხ. 18);

გ) საქართველოს პარლამენტის 1995 წლის 
30 ივნისის დადგენილება „საქართველოს 
პარლამენტთან არსებული აუდიტორული 
საქმიანობის საბჭოს შესახებ“ (საქართველოს 
პარლამენტის უწყებები, 1994−1995, №№27−30, მუხ. 
656);

დ) საქართველოს პარლამენტის 1999 წლის 
19 მარტის დადგენილება „საქართველოს 
პარლამენტთან არსებული ბუღალტრული 
აღრიცხვის სტანდარტების კომისიის შესახებ“ 
(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №16(23), 



14

o
f

i
c

i
a
l

u
r

i
 d

o
k
u
m
e
n
t

e
b
i

i
v
l
i
s
i
, 
 
2
0
12

1999 წელი, მუხ. 239).
2. ეს კანონი, გარდა ამ კანონის პირველი−

მე-15 მუხლებისა, მე-16 მუხლის პირველი−
მე-4 და მე-7−მე-12 პუნქტებისა, ამოქმედდეს 
გამოქვეყნებისთანავე.

3. ამ კანონის პირველი−მე-15 მუხლები, მე-16 
მუხლის პირველი−მე-4 და მე-7−მე–12 პუნქტები 
ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტიმ. სააკაშვილი
თბილისი,
2012 წლის 29 ივნისი.
№6598-რს

საქართველოს კანონი 
ადმინისტრაციული სახდელისაგან 

განთავისუფლების შესახებ
 მუხლი 1 

1. ამ კანონის მიზანია ერთჯერადი ხასიათის 
დროებითი და განსაკუთრებული ღონისძიების 
სახით იმ ფიზიკური პირების ადმინისტრაციული 
სახდელისაგან განთავისუფლება, რომელთაც 
საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის (საქართველოს 
სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №12, 
1984 წელი, მუხ. 421)  961 მუხლით და 130-ე 
მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები 
ჩაიდინეს 2012 წლის 1 იანვრამდე და რომელთა 
მიმართაც ადმინისტრაციული სახდელის დადების 
შესახებ დადგენილება ამ კანონის ამოქმედებამდე 
არ აღსრულებულა. 

2. ამ კანონით გათვალისწინებული 
ადმინისტრაციული სახდელისაგან 
თავისუფლდებიან:

ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების 
მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 
პირი, რომლის ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური 
მდგომარეობის მაჩვენებელი ტოლია ან ნაკლებია 
70 000 ქულაზე;

ბ) სახდელდადებული ასაკით პენსიონერი 
(ქალი 60 წლის ასაკიდან, მამაკაცი 65 წლის 
ასაკიდან) ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირი (მკვეთრად, მნიშვნელოვნად ან ზომიერად 
გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის 
სტატუსის მქონე პირი) ან შეზღუდული 
შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის 
მშობელი; 

გ) აბონენტი, რომლის მისამართზე 2012 წლის 
1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებულია 
ასაკით პენსიონერი (ქალი 60 წლის ასაკიდან, 
მამაკაცი 65 წლის ასაკიდან) ან შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირი (მათ შორის, 
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 

ბავშვი, მკვეთრად, მნიშვნელოვნად ან ზომიერად 
გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის 
სტატუსის მქონე პირი).  
 მუხლი 2  

1. ამ კანონით გათვალისწინებული 
ადმინისტრაციული სახდელისაგან 
განთავისუფლება გულისხმობს ფიზიკური პირის 
განთავისუფლებას როგორც ძირითადი, ისე 
დამატებითი ადმინისტრაციული სახდელისაგან, 
აგრეთვე საურავისაგან.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით 
გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 
სახდელისაგან განთავისუფლება ვრცელდება 
როგორც ძირითადი, ისე დამატებითი 
ადმინისტრაციული სახდელის, აგრეთვე საურავის 
აღუსრულებელ ნაწილზე. 
 მუხლი 3 

1. საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებულმა ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვის 
უფლებამოსილების მქონე ორგანოებმა და 
თანამდებობის პირებმა ამ კანონის  პირველი 
მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
საქმეებზე ადმინისტრაციული სახდელისაგან 
განთავისუფლების საკითხი გადაწყვიტონ ამ 
კანონის შესაბამისად.

2. ამ კანონის საფუძველზე საქართველოს 
სააღსრულებო  დაწესებულებებმა შეწყვიტონ მათ 
წარმოებაში არსებული, ამ კანონის რეგულირების 
სფეროსათვის მიკუთვნებული საქმეების 
აღსრულება.
 მუხლი 4

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                         მ. 
სააკაშვილი

თბილისი,
2012 წლის 5 ივნისი.
№6394-Iს

საქართველოს კანონი
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი 

მიმოქცევის კოდექსი
თავი I

ზოგადი დებულებანი
 მუხლი 1. კოდექსის მიზანი

ამ კოდექსის მიზანია:
ა) ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, 

საკუთრებისა და გარემოს დაცვა; 
ბ) უსაფრთხო პროდუქტის ბაზარზე განთავსება 

და თავისუფალი მიმოქცევა;
გ) პროდუქტის გადაადგილების და 

ბაზარზე განთავსების პროცესში კონკურენციის 
უზრუნველყოფა და ხელშეწყობა; 
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დ) მომეტებული ტექნიკური საფრთხის 
შემცველი ობიექტების ექსპლუატაციის წესებთან 
შესაბამისობის უზრუნველყოფა სახელმწიფო 
ზედამხედველობისა და კონტროლის გზით;

ე) რისკის ანალიზსა და შეფასებაზე 
დამყარებული ინსპექტირების სისტემის დანერგვა;

ვ) მომეტებული ტექნიკური საფრთხის 
შემცველი ობიექტების ტექნიკური ინსპექტირების 
სისტემის ჩამოყალიბება და ინსპექტირების 
ორგანოების საქმიანობისათვის სამართლებრივი 
ბაზის შექმნა;

ზ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტოს და ინსპექტირების ორგანოების 
უფლებამოსილებათა გამიჯვნა მომეტებული 
ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების 
ექსპლუატაციისა და კონტროლის სფეროებში; 

თ) სამშენებლო საქმიანობის განხორციელების 
უზრუნველყოფა სამშენებლო სფეროს 
ტექნიკური რეგლამენტებითა და საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების 
სრული დაცვით;

ი) სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიის, 
აკრედიტაციის და შესაბამისობის შეფასების 
სფეროებში საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა და 
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება.
 მუხლი 2. კოდექსის ზოგადი პრინციპები

1. ეს კოდექსი ეფუძნება შემდეგ ზოგად 
პრინციპებს:

ა) სახელმწიფოს მიერ დაწესებული 
უსაფრთხოების სავალდებულო მოთხოვნების 
მხოლოდ რეგულირებულ სფეროზე გავრცელებას. 
სხვა სფეროში მეწარმეს თავად აქვს უფლება, 
აირჩიოს და დააკმაყოფილოს უსაფრთხოების 
მოთხოვნები;

ბ) მინიმალურად საჭირო რეგულირებით 
უსაფრთხო პროდუქტის ბაზარზე განთავსების 
უზრუნველყოფას;

გ) მსგავსი მახასიათებლების მქონე 
პროდუქტებისათვის ბაზარზე განთავსებისას 
ერთგვაროვან და არადისკრიმინაციულ მიდგომას;

დ) სტანდარტიზაციის სფეროში საერთაშორისო 
სტანდარტების უპირატესობას;

ე) ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების მხოლოდ 
ადამიანის ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და 
გარემოს დასაცავად დაშვებას ამავე კოდექსით 
განსაზღვრულ შემთხვევებში;

ვ) შესაბამისობის შეფასების საერთაშორისო 
სისტემასთან ჰარმონიზებული პროცედურების 
დადგენას;

ზ) ხარისხის ინფრასტრუქტურისა და ბაზარზე 
ზედამხედველობის სისტემის განვითარების 
ხელშეწყობას.

2. ამ კოდექსის რეგულირების მექანიზმებია: 
პროდუქტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, 
ტექნიკური ნორმების ჰარმონიზაცია და ვაჭრობაში 
არასატარიფო ბარიერების შემცირება.

3. პროდუქტი, რომელიც წარმოებულია 
ევროკომისიის მიერ მიღებული/დამტკიცებული 
ახალი და გლობალური მიდგომის დირექტივების 
მოთხოვნების დაცვით, ამ კოდექსის შესაბამისად 
აკმაყოფილებს უსაფრთხოების ძირითად 
მოთხოვნებს.

4. ამ კოდექსის მოქმედება არ ვრცელდება 
იმ პროდუქტზე, რომელიც სპეციალურად არის 
წარმოებული საპოლიციო ან/და სამხედრო 
მიზნებისათვის.
 მუხლი 3. ბაზარზე პროდუქტის შეზღუდვის 

გარეშე დაშვება
1. რეგულირებული სფეროსთვის 

მიკუთვნებული პროდუქტი, რომელიც 
წარმოებულია პროდუქტის უსაფრთხოების 
სათანადო სტანდარტებისა და განვითარებული 
ხარისხის ინფრასტრუქტურის მქონე ქვეყანაში, 
მისი კანონმდებლობის შესაბამისად, ბაზარზე 
განთავსდება შეზღუდვის გარეშე. ასეთი ქვეყნების 
ნუსხას განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა. 

2. თუ ტექნიკური რეგლამენტით არ 
რეგულირდება ბაზარზე განთავსებისათვის 
განკუთვნილი რომელიმე პროდუქტის 
უსაფრთხოების სპეციფიკური მოთხოვნები, ამ 
პროდუქტზე ვრცელდება ამ კოდექსის II და III 
თავებით დადგენილი მოთხოვნები. 

3. რეგულირებულ სფეროში პროდუქტი, 
რომლის უსაფრთხოების მახასიათებლები 
არსებითად შეიცვლება, ჩაითვლება ახალ 
პროდუქტად და ის უნდა შეესაბამებოდეს 
ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს ამ 
კოდექსის შესაბამისად ბაზარზე განთავსებისას 
ან/და ექსპლუატაციაში გაშვებისას, თუ 
ტექნიკური რეგლამენტით სხვა რამ არ არის 
გათვალისწინებული.
 მუხლი 4. ტერმინთა განმარტება

1. პროდუქტი – ყველა მოძრავი ნივთი და ამ 
ნივთთან დაკავშირებული მომსახურება, თუნდაც 
ეს ნივთი იყოს სხვა მოძრავი ან უძრავი ნივთის 
შემადგენელი ნაწილი. ამ კოდექსის მიზნებისათვის 
„ნივთი“ არ მოიცავს სურსათის პირველად 
პროდუქტს და ნადირობის შედეგად მოპოვებულ 
პროდუქტს. „პროდუქტი“ ასევე მოიცავს ბაზარზე 
განთავსებულ საქონელს, მიუხედავად იმისა, 
განკუთვნილია თუ არა იგი უშუალოდ საბოლოო 
მომხმარებლისათვის, რომელიც მიწოდებულია ან 
სხვაგვარად არის ხელმისაწვდომი კომერციული ან 
არაკომერციული მიზნებისათვის. 

2. უსაფრთხო პროდუქტი – პროდუქტი, 
რომელიც დანიშნულებისამებრ, გონივრული 
გამოყენებისას და ვარგისობის ვადის დაცვისას 
არ შეიცავს რისკს, ან შეიცავს მხოლოდ ადამიანის 
უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის 
გათვალისწინებით დასაშვებად მიჩნეულ 
მინიმალურ რისკს. უსაფრთხოების უფრო მაღალი 
დონის უზრუნველყოფის შესაძლებლობა ან 
ნაკლები რისკის შემცველი სხვა პროდუქტის 
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ხელმისაწვდომობა არ არის პროდუქტის სახიფათო 
პროდუქტად მიჩნევის საფუძველი.

3. სახიფათო პროდუქტი – პროდუქტი, 
რომელიც არ შეესაბამება ამ მუხლის მე-2 ნაწილში 
მოცემულ „უსაფრთხო პროდუქტის“ განმარტებას.

4. მწარმოებელი: 
ა) დასრულებული პროდუქტის, ნედლი 

მასალის ან პროდუქტის შემადგენელი ნაწილის 
მწარმოებელი, პროდუქტის გადამკეთებელი, 
აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი, რომლის 
სახელი, სავაჭრო ან სხვა განმასხვავებელი ნიშანი 
განთავსებულია პროდუქტზე და რომელიც თავს 
ამ პროდუქტის მწარმოებლად წარმოადგენს; 

ბ) უცხოელი დამამზადებლის საქართველოს 
ტერიტორიაზე მოქმედი წარმომადგენელი, ან/
და პროდუქტის ბაზარზე განმათავსებელი, თუ 
უცხოელ დამამზადებელს საქართველოში არ ჰყავს 
წარმომადგენელი; 

გ) პირი, რომელიც თავისი საქმიანობის 
ფარგლებში პროდუქტით უზრუნველყოფს 
ბაზარს და რომლის საქმიანობას შეუძლია გავლენა 
მოახდინოს ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის 
უსაფრთხოების მახასიათებლებზე. 

5. დისტრიბუტორი – პირი, რომელიც 
თავისი საქმიანობის ფარგლებში პროდუქტით 
უზრუნველყოფს ბაზარს და რომელიც პროდუქტის 
მიმართ სათანადო პირობების დაცვის შემთხვევაში 
გავლენას არ ახდენს პროდუქტის უსაფრთხოების 
მახასიათებლებზე.

6. ავტორიზებული წარმომადგენელი − 
მწარმოებლის მიერ ავტორიზებული პირი, 
რომელსაც მწარმოებლის ნაცვლად შეიძლება 
მიმართოს უფლებამოსილმა პირმა ტექნიკური 
რეგლამენტის მოთხოვნებთან დაკავშირებით.

7. იმპორტიორი/პროდუქტის ბაზარზე 
განთავსებისათვის პასუხისმგებელი პირი 
− პირი, რომელიც პასუხისმგებელია სხვა 
ქვეყანაში წარმოებული პროდუქტის ბაზარზე 
განთავსებისათვის. 

8. ბაზარზე განთავსება – საქართველოს 
საბაჟო ტერიტორიაზე, გარდა თავისუფალი 
ინდუსტრიული ზონებისა, პროდუქტის ბაზარზე 
პირველადი მიწოდება წარმოების, იმპორტის, 
იჯარის, ლიზინგის ან სხვა გზით, კომერციული 
ან არაკომერციული მიზნებისათვის. პროდუქტის 
ყოველი მომდევნო მიწოდება არ ითვლება ბაზარზე 
განთავსებად. 

9. ექსპლუატაციაში გაშვება − საქართველოში 
პროდუქტის პირველად გამოყენება. თუ 
პროდუქტის ექსპლუატაციის დაწყება 
რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით, 
ექსპლუატაციაში გაშვება შეიძლება 
დაექვემდებაროს დამატებით ტექნიკურ 
მოთხოვნებს.

10. ბაზარზე განთავსებად არ ითვლება 
შემთხვევა, როდესაც:

ა) მწარმოებელმა პროდუქტი საკუთარ 

წარმომადგენლობას მიაწოდა; 
ბ) პროდუქტი მიწოდებულია შემდგომი 

დახვეწის (მაგალითად, აწყობის, შეფუთვის, 
გადამუშავების ან ეტიკეტირების) მიზნით;

გ) პროდუქტი არ არის საქართველოს საბაჟო 
ტერიტორიაზე;

დ) პროდუქტი წარმოებულია საქართველოში 
სხვა ქვეყანაში ექსპორტის მიზნით;

ე) პროდუქტი განკუთვნილია 
სადემონსტრაციოდ;

ვ) პროდუქტი განთავსებულია საქართველოს 
საბაჟო ტერიტორიაზე დასაწყობების მიზნით და 
არ არის ხელმისაწვდომი მომხმარებლისათვის, 
თუ შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტით 
დასაწყობებისათვის სხვა რამ არ არის 
გათვალისწინებული.

11. ტექნიკური დოკუმენტაცია − ტექნიკური 
რეგლამენტით გათვალისწინებული საჭირო 
ინფორმაცია პროდუქტის დაპროექტების, 
წარმოებისა და ექსპლუატაციის შესახებ.

12. შესაბამისობის შეფასება (შშ) – პროცედურები, 
რომლებითაც დგინდება, შესრულებულია თუ 
არა შესაბამისობის შეფასების ობიექტის მიმართ 
დადგენილი მოთხოვნები. 

13. შესაბამისობის შეფასების ობიექტი – მასალა, 
პროდუქტი, მომსახურება, პროცესი, სისტემა, პირი, 
რომლის მიმართაც გამოიყენება შესაბამისობის 
შეფასება. 

14. შესაბამისობის შემფასებელი პირი – პირი, 
რომელიც პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში 
ახორციელებს შესაბამისობის შეფასებას. 
რეგულირებულ სფეროში შესაბამისობის 
შეფასებას ახორციელებს აკრედიტებული ან 
კანონით პირდაპირ განსაზღვრული სხვა პირი. 

15. რეგულირებული სფერო – კანონით 
განსაზღვრული სფერო, რომელიც პირდაპირ 
ადგენს ობიექტებს, რომელთა შესაბამისობის 
შეფასება სავალდებულოა.

16. პროდუქტის გამოთხოვა – ქმედება, 
რომელიც მიმართულია სახიფათო პროდუქტის 
დაბრუნებისკენ, რომელიც მწარმოებლის ან 
დისტრიბუტორის მიერ უკვე მიწოდებულია 
ან სხვაგვარად არის ხელმისაწვდომი 
მომხმარებლისათვის.

17. პროდუქტის ამოღება – ქმედება, 
რომელიც მიმართულია სახიფათო პროდუქტის 
დისტრიბუციის, მომხმარებლისათვის 
შეთავაზების ან მიწოდების შეწყვეტისაკენ.

18. ახალი მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტი 
– ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც მიღებულია/
დამტკიცებულია ევროკომისიის ახალი და 
გლობალური მიდგომის შესაბამისი დირექტივის 
საფუძველზე და რომელსაც აქვეყნებს საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი − საქართველოს 
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული 
სააგენტო.

19. ერთეულთა საერთაშორისო სისტემა (SI) – 
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გაზომვის ერთეულთა საერთაშორისო სისტემა, 
რომელიც რეკომენდებული და მიღებულია 
მეტრული კონვენციის შესაბამისად ზომისა და 
წონის გენერალური კონფერენციის მიერ.

20. დაფასოებული საქონელი – შეფუთული 
საქონელი, რომლის შეფუთვაზე აღნიშნულია მისი 
რაოდენობა, რომელიც გარკვეული სიზუსტით 
შეესაბამება წინასწარ შერჩეულ ნომინალურ 
მნიშვნელობას და რომელიც არ შეიძლება 
შეიცვალოს შეფუთვის გახსნის ან ხილული 
დაზიანების გარეშე.

თავი II 
პასუხისმგებლობა წუნდებული პროდუქტის 

ბაზარზე განთავსებისათვის
 მუხლი 5. ტერმინთა განმარტება

ამ თავის მიზნებისათვის ტერმინებს აქვს 
შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) წუნდებული პროდუქტი – პროდუქტი, 
რომელიც არ აკმაყოფილებს უსაფრთხოების ისეთ 
მოთხოვნებს, რომლებსაც ელის მისგან პირი:

ა.ა) პროდუქტზე ზოგადი წარმოდგენის 
გათვალისწინებით;

ა.ბ) ჩვეულებრივი გამოყენების პირობებში;
ა.გ) იმ პერიოდისათვის არსებული 

მოთხოვნების გათვალისწინებით, როდესაც 
პროდუქტი ბაზარზე განთავსდა;

ბ) ზიანი − პროდუქტის უსაფრთხოების 
მოთხოვნებთან შეუსაბამობით დამდგარი შედეგი, 
რომელმაც გამოიწვია: 

ბ.ა) ფიზიკური პირის ჯანმრთელობის 
დაზიანება ან გარდაცვალება; 

ბ.ბ) ქონების ნებისმიერი ნაწილის დაზიანება 
ან განადგურება, გარდა თავად წუნდებული 
პროდუქტისა, რომლის ღირებულება 300 ლარზე 
მეტია. 
 მუხლი 6. მწარმოებლის პასუხისმგებლობა

1. მწარმოებელი პასუხს აგებს იმ ზიანისათვის, 
რომელიც გამოწვეულია მის მიერ ბაზარზე 
განთავსებული წუნდებული პროდუქტით.

2. თუ მწარმოებლის მიკვლევა შეუძლებელია, 
თუნდაც პროდუქტზე მითითებული იყოს მისი 
სახელი, პროდუქტის ბაზარზე ფაქტობრივად 
განმათავსებელი ითვლება ამ პროდუქტის 
მწარმოებლად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც იგი 
გონივრულ ვადაში ატყობინებს დაზარალებულს 
მწარმოებლის ან იმ პირის ადგილსამყოფელს, 
რომელმაც მას პროდუქტი მიაწოდა. 

3. ზიანის დადგენის მტკიცების ტვირთი 
დაზარალებულს ეკისრება. დაზარალებული 
ასევე ვალდებულია დაამტკიცოს წუნდებულ 
პროდუქტსა და მიყენებულ ზიანს შორის 
მიზეზშედეგობრივი კავშირი.

4. თუ ერთი და იმავე ზიანის მიყენებისათვის 
პასუხისმგებელია ორი ან მეტი პირი, ისინი 
პასუხს აგებენ სოლიდარულად, საქართველოს 
კანონმდებლობის შესაბამისად პასუხისმგებლობის 
წილობრივად დანაწილებით.

5. მწარმოებელი თავისუფლდება 
პასუხისმგებლობისგან, თუ ის დაამტკიცებს, რომ 
აკმაყოფილებს ამ კოდექსის მე-8 მუხლის მე-2 და 
მე-3 ნაწილების მოთხოვნებს.

6. წუნდებული პროდუქტი შეიძლება 
განთავსდეს ბაზარზე, თუ მიმწოდებელმა მკაფიოდ 
აცნობა მომხმარებელს, რომ იგი წუნდებულია.

7. მწარმოებელი პასუხისმგებელია იმ 
შემთხვევაშიც, როდესაც ზიანი ერთდროულად 
წუნდებული პროდუქტითა და მესამე პირის 
ქმედებით არის გამოწვეული. 

8. მწარმოებლის პასუხისმგებლობა შეიძლება 
შემცირდეს ან გამოირიცხოს, თუ გარკვეული 
გარემოების არსებობისას ზიანი გამოიწვია 
როგორც პროდუქტის წუნმა, ისე დაზარალებულის 
არასწორმა ქმედებამ, ან იმ პირმა, რომელზედაც 
პასუხისმგებელია დაზარალებული. 
 მუხლი 7. ხანდაზმულობის ვადა ზიანის 

ანაზღაურებისათვის 
1. ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის ვადაა 

3 წელი. ვადის ათვლა იწყება იმ მომენტიდან, 
როდესაც დაზარალებულმა გაიგო ან უნდა 
გაეგო, რომ მიადგა ზიანი, და, ამასთანავე, მან 
მოახდინა ზიანის, წუნისა და მწარმოებლის 
იდენტიფიცირება.

2. დაზარალებულს უფლება აქვს, მოითხოვოს 
ზიანის ანაზღაურება ზიანის გამომწვევი 
პროდუქტის ნებისმიერ ბაზარზე განთავსების 
მომენტიდან 10 წლის განმავლობაში, გარდა 
იმ შემთხვევისა, როდესაც დაზარალებულმა 
ამ პერიოდში მწარმოებლის წინააღმდეგ 
სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. 
 მუხლი 8. მწარმოებლის 

პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება 
1. მწარმოებლის პასუხისმგებლობა არ შეიძლება 

შეიზღუდოს ან გამოირიცხოს სხვა საკანონმდებლო 
აქტებით. 

2. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი 
ზიანის მიყენებისთვის, თუ ის დაამტკიცებს, რომ: 

ა) პროდუქტი ბაზარზე მას არ განუთავსებია; 
ბ) წუნი, რომელმაც ზიანი გამოიწვია, 

პროდუქტის ბაზარზე განთავსების მომენტისათვის 
არ არსებობდა; 

გ) პროდუქტი არ იყო გამიზნული ბაზარზე 
განთავსებისათვის, ან ნებისმიერი ფორმით 
დისტრიბუციისათვის, ან პროდუქტი არ ყოფილა 
წარმოებული/გავრცელებული მის მიერ მისი 
საწარმოო საქმიანობის პერიოდში; 

დ) წუნი პროდუქტის ტექნიკური რეგლამენტის 
მოთხოვნებთან შესაბამისობამ გამოიწვია; 

ე) მეცნიერული ან ტექნიკური ცოდნა 
პროდუქტის მიმოქცევაში გაშვების მომენტისათვის 
არ იყო იმგვარი, რომ მწარმოებელს წუნის 
აღმოჩენის საშუალება ჰქონოდა; 

ვ) პროდუქტის შემადგენელი ნაწილის 
მწარმოებლის შემთხვევაში, წუნი გამოწვეულია 
პროდუქტის დიზაინით, რომელშიც ეს ნაწილია 
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მოთავსებული, ან მითითების საფუძველზე, 
რომელიც გაცემულია იმ მწარმოებლის მიერ, 
რომელიც თავის პროდუქტში იყენებს ამ ნაწილს.

3. მწარმოებელს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა 
წუნდებული პროდუქტის ბაზარზე 
განთავსებისათვის, თუ ამ პროდუქტს ზიანი არ 
გამოუწვევია.

თავი III
პროდუქტის უსაფრთხოების ზოგადი 

მოთხოვნები
 მუხლი 9. ბაზარზე განთავსებული 

პროდუქტის უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფა

1. მწარმოებელი ვალდებულია ბაზარზე 
განათავსოს მხოლოდ უსაფრთხო პროდუქტი. 

2. მწარმოებელი ვალდებულია თავისი 
კომპეტენციის ფარგლებში გააფრთხილოს 
მომხმარებელი იმ თვალსაჩინო თუ არათვალსაჩინო 
რისკის შესახებ, რომელსაც შეიცავს პროდუქტი 
მისი დანიშნულებისამებრ გამოყენებისას და 
წინასწარგანსაზღვრული ვადის განმავლობაში. 
თუ მწარმოებელს შეუძლია ასეთი რისკის თავიდან 
აცილება, იგი ვალდებულია განახორციელოს 
ყველა ღონისძიება ამგვარი რისკის თავიდან 
ასაცილებლად. 

3. მწარმოებელი ვალდებულია იმოქმედოს 
სათანადო გულისხმიერებით, რათა 
უზრუნველყოფილ იქნეს პროდუქტის 
უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებთან 
შესაბამისობა. 

4. მწარმოებელმა არ უნდა გაავრცელოს ისეთი 
პროდუქტი, რომელიც, მის ხელთ არსებული 
ინფორმაციისა და ცოდნის საფუძველზე, არ 
შეესაბამება უსაფრთხოების სავალდებულო 
მოთხოვნებს.

5. დისტრიბუტორმა თავისი საქმიანობის 
ფარგლებში ხელი უნდა შეუწყოს ბაზარზე 
განთავსებული პროდუქტის უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფას.

6. მწარმოებელი და დისტრიბუტორი 
ვალდებული არიან თავიანთი კომპეტენციის 
ფარგლებში ითანამშრომლონ უფლებამოსილ 
ორგანოებთან იმ პროდუქტის უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებით, რომელიც განთავსდა ბაზარზე ან 
განკუთვნილია ბაზარზე განსათავსებლად. 

7. ამ თავის მიზნებისათვის პროდუქტი არ 
არის ის მეორეული გამოყენების პროდუქტი, 
რომელიც მიწოდებულია, როგორც ანტიკვარიატი, 
ან პროდუქტი, რომელიც გამოყენებამდე უნდა 
შეკეთდეს ან გადაკეთდეს, თუ ამის შესახებ 
მიმწოდებელმა მკაფიოდ აცნობა მომხმარებელს.
 მუხლი 10. პროდუქტის უსაფრთხოების 

შეფასება
1. პროდუქტის უსაფრთხოების შეფასებისას 

მხედველობაში მიიღება:
ა) პროდუქტის მახასიათებლები, კერძოდ, 

მისი შემადგენლობა, შეფუთვა, აწყობის და 

შესაბამის შემთხვევაში მონტაჟისა და შეკეთების 
ინსტრუქციები;

ბ) სხვა პროდუქტზე გავლენა, როდესაც 
გონივრული გამოყენების ფარგლებში სავარაუდოა 
მისი ამ პროდუქტთან ერთად გამოყენება;

გ) პროდუქტის პრეზენტირება, ეტიკეტირება, 
გაფრთხილება პროდუქტის შესახებ, ინსტრუქცია 
მისი გამოყენებისა და განადგურების შესახებ 
ან ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, რომელიც ამ 
პროდუქტს შეეხება;

დ) მომხმარებელთა ასაკობრივი კატეგორიები, 
რომელთაც ამ პროდუქტის გამოყენებით შეიძლება 
ზიანი მიადგეს.

2. უსაფრთხო პროდუქტი არ შეიძლება მიჩნეულ 
იქნეს სახიფათო პროდუქტად შესაბამის სფეროში 
უსაფრთხოების უფრო მაღალი დონის მიღწევის ან 
უფრო უსაფრთხო პროდუქტის არსებობის გამო.
 მუხლი 11. ბაზარზე უსაფრთხო პროდუქტის 

განთავსება
1. მწარმოებელი ვალდებულია თავისი 

კომპეტენციის ფარგლებში გააფრთხილოს 
მომხმარებელი იმ თვალსაჩინო თუ არათვალსაჩინო 
რისკის შესახებ, რომელსაც შეიცავს პროდუქტი 
მისი დანიშნულებისამებრ გამოყენებისას და 
წინასწარგანსაზღვრული ვადის განმავლობაში, 
აგრეთვე იმ რისკის შესახებ, რომელიც შეიძლება 
დაუყოვნებლივ არ გამოვლინდეს. 

2. გაფრთხილება არ ათავისუფლებს პირს 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
მოთხოვნების შესრულებისაგან.

3. მწარმოებელი თავისი კომპეტენციის 
ფარგლებში უნდა ითვალისწინებდეს პროდუქტის 
მიმართ ისეთი ღონისძიებების განხორციელებას, 
რომლებიც შესაძლებლობას მისცემს: 

ა) გააანალიზოს რისკი, რომელიც შეიძლება 
გამოიწვიოს პროდუქტმა;

ბ) მიიღოს შესაბამისი ზომები რისკის თავიდან 
ასაცილებლად, მათ შორის, გააფრთხილოს 
მომხმარებელი და გამოითხოვოს პროდუქტი 
მომხმარებლისაგან და ბაზრიდან.

4. მწარმოებელმა დისტრიბუტორს უნდა 
მიაწოდოს სრული ინფორმაცია პროდუქტთან 
დაკავშირებული რისკების შესახებ, რათა 
დისტრიბუტორმა შეძლოს ამ ინფორმაციის მესამე 
პირისათვის მიწოდება. 

5. თუ მწარმოებელმა და დისტრიბუტორმა 
იციან ან მათ ხელთ არსებული ინფორმაციისა 
და პროფესიული ცოდნის საფუძველზე 
უნდა სცოდნოდათ, რომ მათ მიერ ბაზარზე 
განთავსებული პროდუქტი შეიცავს რისკს, 
რომელიც არ შეესაბამება საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილ უსაფრთხოების 
მოთხოვნებს, მათ ამის შესახებ დაუყოვნებლივ 
უნდა აცნობონ შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოს 
და უნდა მიაწოდონ მას შემდეგი ინფორმაცია:

ა) მონაცემები პროდუქტის ან მისი პარტიის/
ჯგუფის ზუსტი იდენტიფიცირებისათვის;
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ბ) სრული ინფორმაცია იმ რისკების შესახებ, 
რომლებსაც შეიცავს პროდუქტი;

გ) სრული ინფორმაცია, რომელიც იძლევა 
პროდუქტის მიკვლევადობის საშუალებას;

დ) იმ ღონისძიებების აღწერა, რომლებიც 
საჭიროა რისკის თავიდან ასაცილებლად.

6. მწარმოებელი და დისტრიბუტორი 
ვალდებული არიან თავიანთი კომპეტენციის 
ფარგლებში ითანამშრომლონ შესაბამის 
უფლებამოსილ ორგანოსთან იმ ღონისძიებების 
განხორციელებაში, რომლებიც უზრუნველყოფს 
ბაზარზე მათ მიერ მიწოდებული პროდუქტით 
გამოწვეული რისკის თავიდან აცილებას.
 მუხლი 12. ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ

1. მწარმოებელი/დისტრიბუტორი 
ვალდებულია მომხმარებელს მიაწოდოს 
აუცილებელი, უტყუარი და სრული ინფორმაცია 
პროდუქტის შესახებ, რაც მას სწორი არჩევნის 
შესაძლებლობას მისცემს.

2. მომხმარებელს პროდუქტის შესახებ უნდა 
მიეწოდოს შემდეგი ინფორმაცია:

ა) პროდუქტის დასახელება და სახე;
ბ) პროდუქტის დამამზადებლის საფირმო 

სახელწოდება და მისამართი, იმ ქვეყნის 
დასახელება, სადაც დამზადებულია პროდუქტი;

გ) შესაბამის შემთხვევაში − იმ პროდუქტის 
ვარგისობის ვადა (პროდუქტის გამოყენების ბოლო 
თარიღი ან დამზადების თარიღი და შენახვის 
ვადა), რომლის სამომხმარებლო თვისებები 
დროთა განმავლობაში უარესდება;

დ) შესაბამის შემთხვევაში − პროდუქტის წონა 
ან/და მოცულობა;

ე) შესაბამის შემთხვევაში − პროდუქტის 
ძირითადი სამომხმარებლო თვისებების ნუსხა;

ვ) შესაბამის შემთხვევაში − პროდუქტის 
შედეგიანი და უსაფრთხო გამოყენების წესები 
და პირობები, აგრეთვე შენახვის სპეციალური 
პირობები;

ზ) მწარმოებლის/დისტრიბუტორის მიერ 
დათქმის შემთხვევაში − საგარანტიო ვადა ან/და 
სხვა ვალდებულებები;

თ) პროდუქტის ვარგისობის ვადის გასვლის 
შემდეგ მომხმარებლის მიერ განსახორციელებელი 
მოქმედებები და მათი განუხორციელებლობის 
შემთხვევაში მოსალოდნელი შედეგები.

3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“−„ვ“ ქვეპუნქტებით 
გათვალისწინებული ინფორმაცია უნდა იყოს 
ქართულ ენაზე.

4. თუ საქართველოს კანონმდებლობით 
მომხმარებლისათვის ინფორმაციის მიწოდების 
თაობაზე დადგენილია დამატებითი ან 
განსხვავებული მოთხოვნები, მოქმედებს 
შესაბამისი აქტის მოთხოვნები.

5.  მწარმოებელს/დისტრიბუტორს უფლება 
აქვს, თავისი სამეწარმეო მიზნებისათვის 
მომხმარებელს მიაწოდოს უფრო მეტი ინფორმაცია, 
ვიდრე ეს გათვალისწინებულია ამ მუხლით. 

6. თუ მწარმოებელი პროდუქტს გარანტიით 
ყიდის, იგი ვალდებულია დაიცვას გარანტიის 
პირობები, ხოლო მყიდველი უფლებამოსილია 
მოითხოვოს გარანტიის პირობების შესრულება. 
პროდუქტზე გარანტია არ ათავისუფლებს პირს 
ზიანის მიყენებისათვის ამ კოდექსით დადგენილი 
პასუხისმგებლობისაგან.

7. ამ მუხლის მოქმედება ვრცელდება აგრეთვე 
პროდუქტის შემადგენელ ნაწილებზე.
 მუხლი 13. ზოგადი მოთხოვნები 

დამსაქმებლის, დასაქმებულისა და 
მწარმოებლის მიმართ

1. დამსაქმებელმა უნდა მიიღოს ყველა 
აუცილებელი ზომა, რათა პროდუქტი, რომელიც 
სამუშაო ადგილას გამოიყენება, იყოს უსაფრთხო. 

2. დამსაქმებლის მიერ გაცემული შესაბამისი 
მითითებებისა და ინსტრუქციების საფუძველზე 
დასაქმებულმა სწორად უნდა გამოიყენოს 
დანადგარები, მოწყობილობები, წარმოების სხვა 
საშუალებები და პერსონალური უსაფრთხოების 
საშუალებები.

3. დასაქმებული ზოგადად პასუხისმგებელია, 
სამუშაოს შესრულების პერიოდში იზრუნოს 
საკუთარ და სხვა პირთა უსაფრთხოებასა და 
ჯანმრთელობაზე.

4. მწარმოებელი პასუხს აგებს საბოლოო 
პროდუქტის უსაფრთხოებისათვის იმ 
შემთხვევაშიც, თუ პროდუქტი ან მისი 
შემადგენელი ნაწილები წარმოებულია სხვა 
მწარმოებლის მიერ.

5. მწარმოებელი პასუხისმგებელია 
ავტორიზებული წარმომადგენლის მიერ 
პროდუქტის ბაზარზე განთავსებასთან 
დაკავშირებული ქმედებებისათვის.

6. მომხმარებლის მოთხოვნის შემთხვევაში 
გამყიდველი ვალდებულია მიაწოდოს მას 
პროდუქტის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 
ინფორმაცია. 

7. მომხმარებელს უფლება აქვს, დაიცვას 
თავისი უფლებები სასამართლოში ან შესაბამის 
სახელმწიფო ორგანოში საქართველოს 
კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი IV
ტექნიკური საფრთხის კონტროლი

 მუხლი 14. რეგულირების სფერო
1. ეს თავი არეგულირებს მომეტებული 

ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებს და 
მათთან დაკავშირებულ პროცესებს, რომელთა 
წარმოება, მშენებლობა, მონტაჟი, შენახვა, 
ტრანსპორტირება, ბრუნვა, გამოყენება და 
განადგურება შეიცავს ნგრევის, აფეთქების, 
ემისიისა და ინტოქსიკაციის შესაძლებლობას და 
არის მომეტებული რისკი ადამიანის სიცოცხლის, 
ჯანმრთელობის, საკუთრებისა და გარემოსთვის. 

2. სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის 
სფეროში ამ თავის მოქმედება ვრცელდება:

ა) პირების, აგრეთვე ამხანაგობების 
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საქმიანობაზე, რომლის დროსაც ხორციელდება 
შენობა-ნაგებობის, მისი ელემენტების, 
კონსტრუქციული სისტემების ან კვანძების 
მშენებლობა, მონტაჟი, დემონტაჟი და სხვა 
სამშენებლო სამუშაოები; 

ბ) დამკვეთზე, რომლის ქმედებამაც გამოიწვია 
დარღვევები სამშენებლო საქმიანობაში; 

გ) სამშენებლო მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეზე ან 
მოსარგებლეზე, თუ დაუდგენელია მშენებლობის 
მწარმოებელი პირი; 

დ) შენობა-ნაგებობის მესაკუთრეზე ან 
მოსარგებლეზე, თუ დაუდგენელია მრავალბინიანი 
სახლის მშენებლობის მწარმოებელი პირი;

ე) მესაკუთრეზე, რომლის სარეკონსტრუქციო 
ან სადემონტაჟო ავარიული შენობა-ნაგებობის 
ავარიულობის ხარისხი უშუალო საფრთხეს უქმნის 
ადამიანის სიცოცხლეს ან/და ჯანმრთელობას.

3. ამ თავის მოქმედება არ ვრცელდება 
სპეციალური კანონმდებლობებით რეგულირებულ 
შემდეგ სფეროებზე:

ა) „ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების 
შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 
სფერო;

ბ) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
კომპეტენციისათვის მიკუთვნებული საქმიანობის, 
მათ შორის, ხანძრის თავიდან აცილებისა და მისი 
შედეგების ლიკვიდაციის, აგრეთვე საგანგებო 
სიტუაციის მართვასთან დაკავშირებული 
ღონისძიებების სფერო;

გ) „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს 
კანონით განსაზღვრული ნავთობისა და 
გაზის ოპერაციების უსაფრთხო წარმოების, 
ზედამხედველობისა და კონტროლის სფეროები;

დ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 
კომპეტენციისათვის მიკუთვნებული სფერო. 

4. ამ თავით არ რეგულირდება:
ა) სამშენებლო საქმიანობა, რომელიც არ 

საჭიროებს მშენებლობის ნებართვას;
ბ) საშიშ ობიექტებთან დაკავშირებული ის 

ობიექტები და საქმიანობა, რომელთა კონტროლს 
არ ითვალისწინებს ეს თავი.
 მუხლი 15. ტერმინთა განმარტება

ამ თავის მიზნებისათვის ტერმინებს აქვს 
შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) მომეტებული ტექნიკური საფრთხის 
შემცველი ობიექტი (შემდგომ – ობიექტი) – 
ტექნიკური ნაკეთობა, დანადგარი, მოწყობილობა, 
მათი ნებისმიერი კომბინაცია, შენობა-ნაგებობა, 
მათ შორის, განსაკუთრებული მნიშვნელობის 
ობიექტი, შეზღუდულად ბრუნვადი ნივთიერება 
ან ისეთი საქმიანობის განმახორციელებელი 
ობიექტი და პროცესი, რომელიც შეიცავს 
პოტენციურ ტექნიკურ საფრთხეს და რომელსაც 
ავარიის ან არასწორი ექსპლუატაციის შემთხვევაში 
შეუძლია ზიანი მიაყენოს ადამიანის სიცოცხლეს, 
ჯანმრთელობას, საკუთრებასა და გარემოს; 

ბ) მომეტებული ტექნიკური საფრთხე – 

საფრთხე, რომელსაც შეიცავს სამოქალაქო 
ბრუნვაში არსებული ობიექტი, აგრეთვე მის 
შექმნასა და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული 
პროცესი, რომლის წარმოება, მშენებლობა, მონტაჟი, 
შენახვა, ტრანსპორტირება, ბრუნვა, გამოყენება 
და განადგურება შეიცავს ნგრევის, აფეთქების, 
ემისიისა და ინტოქსიკაციის საფრთხეს და არის 
მომეტებული რისკი ადამიანის სიცოცხლის, 
ჯანმრთელობის, საკუთრებისა და გარემოსთვის;

გ) ავარია – ობიექტის რღვევა, ნგრევა, 
აფეთქება ან ემისია, რომელიც იწვევს ადამიანის 
ინტოქსიკაციას ან სიკვდილს, ან ზიანს აყენებს 
ადამიანის ჯანმრთელობას, გარემოს და 
მატერიალურ ფასეულობებს; 

დ) შეუსაბამობა – ობიექტის დაზიანება, წუნი, 
სათანადო ტექნოლოგიური პროცესიდან გადახრა, 
რომელიც ზრდის საფრთხის რისკს, აგრეთვე 
უსაფრთხოების წესების დარღვევა, რომელიც 
შეიძლება განეკუთვნებოდეს არაარსებით, 
არსებით ან კრიტიკულ შეუსაბამობას:

დ.ა) არაარსებითი შეუსაბამობა – შეუსაბამობა, 
რომლის გამოსწორება შესაძლებელია 
ჩვეულებრივი საქმიანობის შეჩერების გარეშე, 
რომელიც არ უქმნის პირდაპირ საფრთხეს 
ადამიანის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, 
საკუთრებას ან გარემოს და რომელიც უნდა 
აღმოფხვრას ობიექტის მფლობელმა;

დ.ბ) I ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა 
– შეუსაბამობა, რომლის გამოსწორება 
სავალდებულოა, მაგრამ დაუყოვნებლივ 
შეუძლებელია და რომელიც მოცემული 
მომენტისათვის არ წარმოშობს სიცოცხლისათვის 
საშიშ საფრთხეს, თუმცა მომავალში მისი 
გამოუსწორებლობა მნიშვნელოვან საფრთხეს 
შეუქმნის დარღვევის მქონე ობიექტთან უშუალოდ 
დაკავშირებული ადამიანის სიცოცხლეს, 
ჯანმრთელობას, საკუთრებას ან გარემოს;

დ.გ) II ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა 
– შეუსაბამობა, რომლის გამოსწორება 
სავალდებულოა, მაგრამ დაუყოვნებლივ 
შეუძლებელია და რომელიც მოცემული 
მომენტისათვის არ წარმოშობს სიცოცხლისათვის 
საშიშ საფრთხეს, თუმცა მომავალში მისი 
გამოუსწორებლობა მნიშვნელოვან საფრთხეს 
შეუქმნის დარღვევის მქონე ობიექტთან უშუალოდ 
დაკავშირებული ადამიანისა და მესამე პირის 
სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, საკუთრებას ან 
გარემოს;

დ.დ) I ხარისხის კრიტიკული შეუსაბამობა – 
შეუსაბამობა, რომელიც მნიშვნელოვან საფრთხეს 
უქმნის დარღვევის მქონე ობიექტთან უშუალოდ 
დაკავშირებული ადამიანის სიცოცხლეს, 
ჯანმრთელობას, საკუთრებას ან გარემოს 
და რომლის დაუყოვნებლივ გამოსწორება 
სავალდებულოა;

დ.ე) II ხარისხის კრიტიკული შეუსაბამობა – 
შეუსაბამობა, რომელიც მნიშვნელოვან საფრთხეს 
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უქმნის დარღვევის მქონე ობიექტთან უშუალოდ 
დაკავშირებული ადამიანის და მესამე პირის 
სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, საკუთრებას ან 
გარემოს და რომლის დაუყოვნებლივ გამოსწორება 
სავალდებულოა;

ე) ინსპექტირება – ბაზარზე ზედამხედველობის 
მიზნით ობიექტის საქართველოს 
კანონმდებლობითა და ტექნიკური რეგლამენტით 
დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის 
შეფასების პროცესი, რომელიც ხორციელდება 
ტექნიკური ინსპექტირებისა და დოკუმენტური 
კონტროლის ფორმებით, პროფესიული შეფასების 
საფუძველზე. ინსპექტირების ფორმებია:

ე.ა) ტექნიკური ინსპექტირება – ინსპექტირების 
ორგანოს ან სხვა უფლებამოსილი ორგანოს მიერ 
ობიექტის ადგილზე შემოწმება, რომელიც მოიცავს 
ასევე ობიექტის ტექნიკურ დოკუმენტებთან 
შესაბამისობის დადგენას;

ე.ბ) დოკუმენტური კონტროლი – საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის − ტექნიკური და 
სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ 
ინსპექტირების ორგანოს მიერ განხორციელებული 
ტექნიკური ინსპექტირების მასალების ანალიზი, 
შეფასება და სათანადო რეაგირება;

ვ) ინსპექტირების ორგანო – ობიექტის 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ 
მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასების 
განმახორციელებელი დამოუკიდებელი პირი, 
რომელიც რეგისტრირებულია „მეწარმეთა 
შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად 
და აკრედიტებულია საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის − აკრედიტაციის ერთიანი 
ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის 
მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, 
აგრეთვე სხვა შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანო; 

ზ) ობიექტის ტექნიკური სპეციფიკაცია – 
ობიექტის ტექნიკური სპეციფიკაცია მოიცავს:

ზ.ა) ობიექტის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს;
ზ.ბ) ინფორმაციას ობიექტის მფლობელის 

შესახებ;
ზ.გ) ინფორმაციას ობიექტის მწარმოებლის/

მშენებლის შესახებ, ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში;

ზ.დ) ობიექტის ძირითად ტექნიკურ 
მახასიათებლებს;

ზ.ე) ინფორმაციას ობიექტის ადგილმდე-
ბარეობის შესახებ;

ზ.ვ) ინფორმაციას ობიექტზე განხორცი-
ელებული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ;

ზ.ზ) ინფორმაციას ობიექტზე მომხდარი 
ავარიის შესახებ;

ზ.თ) საქართველოს მთავრობის მიერ 
დადგენილ სხვა პარამეტრებს, ასეთების არსებობის 
შემთხვევაში;

ზ.ი) სანებართვო ობიექტის ნებართვის ნომერს 
ან შესაბამისი აქტის ნომერს, ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში;

თ) სამშენებლო საქმიანობა – ობიექტის 
მშენებლობის, მონტაჟის, რეკონსტრუქციისა და 
დემონტაჟის პროცესი;

ი) სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 
ზედამხედველობის ორგანოები – საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი – ტექნიკური 
და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო, 
აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკების აღმასრულებელი ხელისუფლების 
უფლებამოსილი დაწესებულებების 
სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 
ზედამხედველობის ორგანოები და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების სამშენებლო 
საქმიანობაზე ზედამხედველობის უფლებამოსილი 
ორგანოები;

კ) სიმტკიცე – სამშენებლო ნაკეთობისა და 
კონსტრუქციის, მათი შეერთების კვანძების, 
შენობა-ნაგებობის საძირკვლის, გრუნტის 
თვისება, რღვევის გარეშე აიტანოს დატვირთვების 
საანგარიშო მაჩვენებლები; 

ლ) მდგრადობა – შენობა-ნაგებობის უნარი, 
შეინარჩუნოს მდგრადი წონასწორობა საანგარიშო 
დატვირთვების ზეგავლენისას; 

მ) საიმედოობა – შენობა-ნაგებობის, მისი 
საინჟინრო სისტემების, მზიდი კონსტრუქციების 
ნორმებით გათვალისწინებული ფუნქციების 
შესრულება ექსპლუატაციის მთელ პერიოდში; 

ნ) დამკვეთი – ფიზიკური ან იურიდიული 
პირი, აგრეთვე კანონით განსაზღვრული სხვა 
ორგანიზაციული ფორმის მქონე პირი, რომელიც 
სამუშაოს სამშენებლო ორგანიზაციას უკვეთავს; 

ო) მენარდე – იურიდიული ან ფიზიკური პირი, 
რომელიც დაკვეთის საფუძველზე ასრულებს 
საპროექტო-საძიებო ან/და სამშენებლო-სამონტაჟო 
სამუშაოებს; 

პ) მოსარგებლე – ფიზიკური ან იურიდიული 
პირი (გარდა იმ ფიზიკური ან იურიდიული 
პირისა, რომელსაც სახელშეკრულებო 
ურთიერთობის საფუძველზე წარმოეშვა ნივთით 
დროებით სარგებლობის უფლება), რომელსაც 
„საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის შესაბამისად აქვს საკუთრების უფლების 
რეგისტრაციის საფუძველი და სამშენებლო 
სამართალდარღვევის ჩადენის მომენტისათვის ამ 
უფლების რეგისტრაცია არ განუხორციელებია; 

ჟ) მშენებლობის ნებართვა – უფლებამოსილი 
ორგანოს მიერ საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესითა და ფორმით, განსაზღვრული 
ვადით მინიჭებული უფლება, რომელიც 
მშენებლობის განხორციელების სამართლებრივი 
საფუძველია; 

რ) სამშენებლო სამართალდარღვევა – 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
შესაბამისი მოთხოვნების დარღვევა ან/და 
შეუსრულებლობა, რისთვისაც პასუხისმგებლობა 
განსაზღვრულია ამ თავით;

ს) სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის 
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წარმოება – სამშენებლო სამართალდარღვევის 
გამოსწორების ან/და დამრღვევისთვის ამ 
თავით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის 
დაკისრების მიზნით ჩატარებული საქმის 
წარმოება;

ტ) სამშენებლო სამართალდარღვევის 
გამოსწორება – სამშენებლო საქმიანობაზე 
სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს 
მითითების ან/და დადგენილების საფუძველზე 
დამრღვევის მიერ განხორციელებული 
მშენებლობის სამშენებლო დოკუმენტის ან/
და სამშენებლო რეგლამენტის მოთხოვნებთან 
შესაბამისობის უზრუნველყოფა, რომელიც არ 
საჭიროებს მშენებლობის ნებართვას;

უ) მშენებლობის განხორციელების 
სპეციალური რეჟიმის ზონა – საქართველოს 
კანონმდებლობით განსაზღვრული ტერიტორიები, 
ტყის ფონდისა და „წყლის შესახებ“ საქართველოს 
კანონით განსაზღვრული ტერიტორიები, აგრეთვე 
კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონები, 
საკურორტო-სარეკრეაციო და სხვა ზონები, 
სადაც მშენებლობის ნებართვის გაცემისათვის 
დადგენილია დამატებითი სპეციალური 
პირობები; 

ფ) სამშენებლო დოკუმენტი – დოკუმენტი, 
რომელიც შეიცავს ტექსტურ და გრაფიკულ 
ინფორმაციას და მშენებლობის ნებართვის გაცემისა 
და მშენებლობის განხორციელების საფუძველია;

ქ) განსაკუთრებული სამშენებლო რეგულირების 
ზონა – საქართველოს დედაქალაქის, აფხაზეთისა 
და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების 
დედაქალაქების, საკურორტო და სარეკრეაციო 
ზონების ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
არსებული ტერიტორიების ის ნაწილები, 
რომლებიც განისაზღვრება საქართველოს 
პრეზიდენტის ბრძანებულებით; 

ღ) მითითება – საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის − ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ სამშენებლო 
საქმიანობაზე დამრღვევის მიმართ გაცემული 
შენიშვნა შეუსაბამობაზე და მოთხოვნა, 
რომელიც განსაზღვრავს გონივრულ ვადას, 
რომელშიც დამრღვევმა უნდა შეასრულოს 
მითითებაში მოცემული პირობები სამშენებლო 
სამართალდარღვევის გამოსასწორებლად; 

ყ) ინსპექტირების ოქმი − საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი − ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოს ან სხვა 
ინსპექტირების ორგანოს მიერ განხორციელებული 
ტექნიკური ინსპექტირების შედეგების ამსახველი 
დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს შემოწმების 
შედეგებს და შესაბამისობის შეფასების მონაცემებს; 

შ) ტექნიკური სერტიფიკატი – ინსპექტირების 
ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელიც 
ადასტურებს ობიექტის დადგენილ მოთხოვნებთან 
შესაბამისობას;

ჩ) მონიტორინგის ნუსხა – კრიტიკული 

შეუსაბამობის მქონე ობიექტების ჩამონათვალი, 
რომელსაც ადგენს საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი − ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტო და რომელში 
შეტანილ ობიექტებზე მონიტორინგს ახორციელებს 
კრიტიკული შეუსაბამობის აღმოფხვრამდე;

ც) მსგავსი ტიპის შეუსაბამობა − ობიექტებზე 
არსებული მსგავსი ტიპის ელექტრულ და 
მექანიკურ მანქანა-დანადგარებზე, მექანიზმებსა 
და მოწყობილობებზე, აგრეთვე მსგავს 
ტექნოლოგიურ პროცესებთან დაკავშირებით 
არსებული დარღვევები.
 მუხლი 16. ტექნიკური და სამშენებლო 

ზედამხედველობის სააგენტოს 
ფუნქციები და უფლებამოსილებები

1. ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტო არის საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც 
სახელმწიფო მაკონტროლებელი ორგანოა და ამ 
კოდექსით დადგენილი წესით ახორციელებს 
ობიექტების სახელმწიფო კონტროლსა და 
ზედამხედველობას.

2. ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტო:

ა) საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გასცემს 
განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების 
(მათ შორის, რადიაციული და ბირთვული 
ობიექტების) მშენებლობის ნებართვას;

ბ) გასცემს სამრეწველო დანიშნულების 
ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვას;

გ) ახორციელებს ობიექტის რეგისტრაციას 
ობიექტების უწყებრივ რეესტრში;

დ) ახორციელებს ობიექტის სავალდებულო 
ინსპექტირებას აკრედიტებული ინსპექტირების 
ორგანოს მეშვეობით ამ კოდექსის მე-20 მუხლის 
მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

ე) დამრღვევს აკისრებს ადმინისტრაციულ 
პასუხისმგებლობას; 

ვ) ახორციელებს ობიექტის ტექნიკური 
რეგლამენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის 
შეფასების ოქმების დოკუმენტურ კონტროლს 
ტექნიკური ინსპექტირების ოქმებისა და 
ინსპექტირების ორგანოების ანგარიშების 
ანალიზის მეშვეობით;

ზ) გასცემს მითითებას ან/და განსაზღვრავს 
გონივრულ ვადას შეუსაბამობის 
გამოსწორებისათვის;

თ) ხელს უწყობს ამ თავით განსაზღვრულ 
სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის 
განხორციელებას; 

ი) ახორციელებს დასახლებათა და სხვა 
ტერიტორიულ ერთეულთა სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარების დოკუმენტების 
შემუშავების ხელშეწყობას, მათი 
განხილვის ორგანიზებას, მეთოდოლოგიურ 
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ხელმძღვანელობას თავისი კომპეტენციის 
ფარგლებში;

კ) აწარმოებს მშენებლობადამთავრებული 
ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღებას;

ლ) შეიმუშავებს სამშენებლო-საპროექტო 
ნორმებს, წესებს, ტექნიკურ რეგლამენტებსა 
და სტანდარტებს მისი კომპეტენციისთვის 
მიკუთვნებულ სფეროებში;

მ) ახორციელებს პერსონალის გადამზადებას, 
სწავლებას და ამ მიზნით ატარებს ტრენინგებსა და 
კურსებს.

3. სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი 
მასალების გამოყენების ნებართვის მისაღებად, 
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის 25-ე მუხლით 
გათვალისწინებული პირობების დაკმაყოფილების 
გარდა, ნებართვის მაძიებელი ტექნიკური და 
სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 
დამატებით წარუდგენს:

ა) სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი 
მასალების გამოყენებისას სამუშაოთა წარმოების 
სიტუაციურ გეგმას, პროექტს ან პასპორტს;

ბ) მხარეთა შორის გაფორმებულ 
ხელშეკრულებას სამრეწველო დანიშნულების 
ფეთქებადი მასალების გამოყენების შესახებ.

4. აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკების შესაბამისი დაწესებულებები 
ახორციელებენ ობიექტების ზედამხედველობას, 
გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის 
ობიექტების მშენებლობის ნებართვის გაცემისადმი 
დაქვემდებარებული ობიექტებისა.

5. განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების 
მშენებლობის ზედამხედველობის დროს 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტოს ფუნქციებია:

ა) საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 
განახორციელოს სახელმწიფო ზედამხედველობა 
განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტებზე, 
აგრეთვე საქართველოს პრეზიდენტის 
ბრძანებულებით განსაზღვრულ შემთხვევაში – 
განსაკუთრებული სამშენებლო რეგულირების 
ზონებში;

ბ) უზრუნველყოს მშენებლობის ნებართვის 
გაცემისა და მშენებლობადამთავრებული 
ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღების პროცესში 
სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს ჩართვა;

გ) განახორციელოს უფლებამოსილი 
ორგანოების მეთოდოლოგიური ხელმძღვანელობა; 

დ) ამ კოდექსის 25-ე და 26-ე მუხლებით 
დადგენილი წესით შეაჩეროს საქართველოს 
კანონმდებლობის დარღვევით მიმდინარე 
უნებართვო მშენებლობა ან უნებართვო 
დემონტაჟი. საქართველოს კანონმდებლობის 
დარღვევით მიმდინარე უნებართვო მშენებლობის 
ან უნებართვო დემონტაჟის შეჩერების საფუძველი 
შეიძლება იყოს სამშენებლო საქმიანობაზე 
სახელმწიფო ზედამხედველობა, მშენებლობის 

მონაწილეთა მიერ მშენებლობის უსაფრთხოებისა 
და შენობა-ნაგებობის საექსპლუატაციო 
საიმედოობის დაცვა; 

ე) გააკონტროლოს მშენებლობის მონაწილეთა 
მიერ მშენებარე შენობა-ნაგებობების საპროექტო და 
ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის 
მოთხოვნების დაცვა.

6. განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების 
მშენებლობის ზედამხედველობის დროს 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტო უფლებამოსილია:

ა) შეამოწმოს მისი კონტროლისადმი 
დაქვემდებარებული სამშენებლო ობიექტები;

ბ) მშენებლობის მონაწილეებს მოსთხოვოს 
ყველა აუცილებელი საპროექტო, ნორმატიული, 
საშემსრულებლო და სამშენებლო მასალის 
შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტები; 

გ) სამშენებლო საქმიანობაში დარღვევის 
არსებობის შემთხვევაში მშენებლობის მონაწილეთა 
მიმართ გასცეს მითითება მშენებლობის პროექტის, 
სამშენებლო ნორმებისა და წესების და სხვა 
ნორმატიული დოკუმენტაციის მოთხოვნების 
დარღვევათა გამოსწორების შესახებ. მითითება 
გაიცემა იმ შემთხვევაშიც, როდესაც სამშენებლო 
ობიექტზე არსებული (შემოტანილი) სამშენებლო 
მასალები, ნაკეთობები და კონსტრუქციები ვერ 
უპასუხებს დადგენილ მოთხოვნებს და მათი 
გამოყენება უნდა აიკრძალოს. მითითება გაიცემა 
აგრეთვე სამშენებლო საქმიანობაში დადგენილი 
საორგანიზაციო წესების დარღვევის შემთხვევაში; 

დ) ამ კოდექსის 25-ე და 26-ე მუხლებით 
დადგენილი წესით შეაჩეროს საქართველოს 
კანონმდებლობის დარღვევით მიმდინარე 
მშენებლობა ან უნებართვო დემონტაჟი. 
საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით 
მიმდინარე მშენებლობის ან უნებართვო 
დემონტაჟის შეჩერების საფუძველი შეიძლება 
იყოს: 

დ.ა) მშენებლობის ან დემონტაჟის სათანადო 
ნებართვის გარეშე განხორციელება;

დ.ბ) მშენებლობის პროექტის, სამშენებლო 
ნორმებისა და წესების და სხვა ნორმატიული 
აქტების მოთხოვნათა გაუთვალისწინებლობა, 
რომლის გამოსწორება მშენებლობის შეჩერების 
გარეშე შეუძლებელია;

დ.გ) სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 
ზედამხედველობის ორგანოს მითითების 
დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობა;

ე) დასაბუთებული ეჭვის შემთხვევაში 
დამკვეთს ან სამშენებლო ორგანიზაციას 
მოსთხოვოს დამატებითი ლაბორატორიული 
გამოცდებისა და გაზომვების ჩატარება. 
თუ დარღვევა დადასტურდა, ჩატარებული 
ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯებს 
გაიღებს დამრღვევი; წინააღმდეგ შემთხვევაში 
ხარჯებს გაიღებს სამშენებლო საქმიანობაზე 
სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანო;
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ვ) მიიღოს დადგენილება საქართველოს 
კანონმდებლობის დარღვევით აშენებული, 
აღდგენილი, რეკონსტრუირებული ან/და 
დამონტაჟებული შენობა-ნაგებობის მთლიანად ან 
ნაწილობრივ დემონტაჟის შესახებ. დადგენილების 
მიღების საფუძველი შეიძლება იყოს:

ვ.ა) უნებართვო მშენებლობის თაობაზე 
სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 
ზედამხედველობის ორგანოს მითითების 
შეუსრულებლობა;

ვ.ბ) მშენებლობის პროექტის მნიშვნელოვანი 
დარღვევით განხორციელება, რის გამოც არ 
არის უზრუნველყოფილი კონსტრუქციული 
ელემენტების სიმტკიცე, მდგრადობა და 
საიმედოობა;

ვ.გ) შენობა-ნაგებობის მდგომარეობა, თუ იგი 
ვერ აკმაყოფილებს უსაფრთხო ექსპლუატაციის 
პირობებს, არ არის უზრუნველყოფილი 
კონსტრუქციული ელემენტების სიმტკიცე, 
მდგრადობა და საიმედოობა და ამ დარღვევების 
გამოსწორება ტექნიკურად შეუძლებელია.

7. ამ მუხლით, ამ კოდექსის 25-ე, 26-ე და 
43-ე–54-ე მუხლებით გათვალისწინებულ 
ფუნქციებსა და უფლებამოსილებებს 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ 
საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად 
და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს მიერ დელეგირებულ 
უფლებამოსილებებს სხვა ობიექტების 
სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის 
სფეროში ახორციელებენ ადგილობრივი 
თვითმმართველობის უფლებამოსილი ორგანოები.

8. ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოს დაფინანსების 
წყაროებია:

 ა) საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი მიზნობრივი სახსრები;

 ბ) მიზნობრივი გრანტები;
 გ) ხელშეკრულების საფუძველზე 

შესრულებული (შესასრულებელი) სამუშაოდან 
მიღებული შემოსავალი;

დ) სააგენტოს მომსახურების საფასური;
ე) საქართველოს კანონმდებლობით 

ნებადართული სხვა შემოსავლები.
9. ამ მუხლის მე-8 ნაწილით გათვალისწინებული 

სახსრები და შემოსავლები სრულად ხმარდება 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტოს მიზნების განხორციელებასა და 
ფუნქციების შესრულებას.

10. ამ მუხლის მე-8 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებული მომსახურების სახეები 
და საფასური განისაზღვრება საქართველოს 
მთავრობის დადგენილებით.
 მუხლი 17. ობიექტების უწყებრივი რეესტრი

1. ობიექტების უწყებრივ რეესტრს აწარმოებს 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტო.

2. იმ ობიექტების ჩამონათვალს, რომლებიც 
შეიტანება ობიექტების უწყებრივ რეესტრში, 
და რეესტრის წარმოების წესს განსაზღვრავს 
საქართველოს მთავრობა.

3. ობიექტების უწყებრივ რეესტრში ინფორმაცია 
შეიტანება ობიექტის ტექნიკური სპეციფიკაციის 
მიხედვით.

4. აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიურ 
რესპუბლიკებში მომეტებული ტექნიკური 
საფრთხის შემცველი ობიექტების, გარდა 
განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების 
მშენებლობის ნებართვის გაცემისადმი 
დაქვემდებარებული ობიექტებისა, უწყებრივ 
რეესტრებს აწარმოებენ აფხაზეთისა და აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკების აღმასრულებელი 
ხელისუფლების უფლებამოსილი 
დაწესებულებების ორგანოები.
 მუხლი 18. ობიექტები და მათი 

ზედამხედველობა
1. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 

განისაზღვრება ამ მუხლის მე-4 და მე-5 
ნაწილებით გათვალისწინებული ობიექტების 
ზედამხედველობის წესი და მახასიათებლები/
პარამეტრები, რომელთა მიხედვითაც ისინი 
მიეკუთვნება ობიექტებს.

2. ობიექტები ექვემდებარება 
ზედამხედველობას. 

3. ობიექტების ზედამხედველობა 
ხორციელდება ორი სახით: 

ა) ნებართვის გაცემითა და სანებართვო 
პირობების შესრულების კონტროლით; 

ბ) პერიოდული ინსპექტირებით.
4. ნებართვის გაცემა და სანებართვო პირობების 

შესრულების კონტროლი ხორციელდება შემდეგ 
ობიექტებზე:

ა) სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი 
მასალების გამოყენება;

ბ) განსაკუთრებული მნიშვნელობის 
ობიექტების (მათ შორის, რადიაციული და 
ბირთვული ობიექტების) მშენებლობა.

5. ობიექტებია:
ა) კარიერი − სასარგებლო წიაღისეულის 

მოპოვების შემთხვევაში. კარიერი არის 
წიაღისეულის მოპოვების მიზნით ნიადაგის 
ზედაპირზე გაკეთებული თხრილი ან 
ჭრილი, რომლის ზედაპირი ღიაა კარიერის 
ექსპლუატაციის მთელ პერიოდში და რომელსაც 
აქვს დატერასებული მისადგომი გზები მომსახურე 
ტრანსპორტის გადაადგილებისათვის;

ბ) მაღარო − სასარგებლო წიაღისეულის 
მოპოვების შემთხვევაში. მაღარო არის სამთო 
საწარმო, სადაც მიწისქვეშა დამუშავების ხერხით 
მოიპოვება მადანი, სამთო-ქიმიური ნედლეული, 
საშენი მასალა;

გ) შახტი − სასარგებლო წიაღისეულის 
მოპოვების შემთხვევაში. შახტი არის სამთო 
საწარმო, სადაც მიწისქვეშა სამთო სამუშაოებით 
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მოიპოვება ფენოვანი სასარგებლო წიაღისეული;
დ) ბუნებრივი გამოქვაბული და მღვიმე, სადაც 

ხდება ადამიანთა ორგანიზებული დაშვება;
ე) საშიში ნარჩენების ნაგავსაყრელი ან/და 

ტერაკონი;
ვ) სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

ნაგავსაყრელი;
ზ) ჟანგბადის წარმოება და მასთან 

დაკავშირებული სხვა აფეთქებასაფრთხიანი 
პროცესი;

თ) თხევადი ჟანგბადის წარმოება;
ი) რეზერვუარში/ცილინდრში ჟანგბადის 

ჩაჭირხვნა;
კ) სამეწარმეო დანიშნულებით გამოყენებადი, 

ამიაკზე მომუშავე სამაცივრო დანადგარი;
ლ) ნავთობბაზა; 
მ) მაგისტრალური ნავთობსადენი;
ნ) მაგისტრალური გაზსადენი;
ო) ამწე მოწყობილობა; 
პ) ლიფტი;
ჟ) ესკალატორი;
რ) ფუნიკულიორი;
ს) საბაგირო გზა;
ტ) ატრაქციონი;
უ) საქვაბე დანადგარი; 
ფ) წნევაზე მომუშავე ჭურჭელი; 
ქ) ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობების 

(ხელოვნური წყალსატევები, კაშხლები, 
სარეგულაციო ნაგებობები, ჰიდროტექნიკური 
ნაგებობები) კონსტრუქციული მდგრადობა;

ღ) ახალი მიდგომის ტექნიკური 
რეგლამენტებით განსაზღვრული ობიექტები.

6. ამ თავის მიზნებისათვის ამ მუხლის მე-5 
ნაწილით გათვალისწინებული ობიექტები 
არის რეგულირებული სფერო და მათ 
ზედამხედველობას ახორციელებს ტექნიკური 
და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო, 
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ტექნიკური 
რეგლამენტი ზედამხედველად სხვა ორგანოს ან/
და პირს განსაზღვრავს.

7. ზღვრული ტექნიკური პარამეტრები, 
რომელთა მიხედვითაც ობიექტები ჩაითვლებიან 
მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველად, 
დგინდება ტექნიკური რეგლამენტით. 

8. ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტო ობიექტების 
ტექნიკურ ინსპექტირებას ახორციელებს იმ 
სფეროებში, სადაც არ არის ინსპექტირების 
ორგანო. ინსპექტირების ორგანოს აკრედიტებისა 
და ამოქმედებისთანავე ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტო წყვეტს შესაბამის 
სფეროში ობიექტების ტექნიკურ ინსპექტირებას. 
იკრძალება ერთი და იმავე ობიექტის პარალელური 
ინსპექტირება ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოს და ინსპექტირების 
ორგანოს მიერ. სამშენებლო საქმიანობაზე 
ტექნიკურ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული 

საკითხები განისაზღვრება საქართველოს 
მთავრობის დადგენილებით.
 მუხლი 19. ობიექტის სახელმწიფო 

კონტროლისა და ზედამხედველობის 
ფორმები

1. ობიექტის ადგილზე კონტროლი 
ხორციელდება ინსპექტირებით.

2. დოკუმენტურ კონტროლს ახორციელებს 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტო ინსპექტირების ორგანოს მიერ 
განხორციელებული ტექნიკური ინსპექტირების 
დოკუმენტირებული შედეგების ანალიზისა და 
შეფასების საფუძველზე.

3. ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტო: 

ა) არაარსებით შეუსაბამობას ინსპექტირების 
ორგანოს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 
საფუძველზე იღებს ცნობად და აკეთებს შესაბამის 
ჩანაწერს ობიექტების უწყებრივ რეესტრში; 

ბ) არსებითი შეუსაბამობის შემთხვევაში 
აჯარიმებს ობიექტის მფლობელს, აკეთებს 
შესაბამის ჩანაწერს ობიექტების უწყებრივ 
რეესტრში, განუსაზღვრავს მას გონივრულ ვადას 
დარღვევის გამოსწორებისათვის და აკონტროლებს 
შეუსაბამობის გამოსწორებისათვის დათქმული 
ვადის დაცვას. არსებითი შეუსაბამობის დადგენილ 
ვადაში გამოუსწორებლობის შემთხვევაში 
შეუსაბამობა იძენს კრიტიკული შეუსაბამობის 
სტატუსს;

გ) კრიტიკული შეუსაბამობის შემთხვევაში 
გამოსცემს ობიექტის ექსპლუატაციის სრული ან 
ნაწილობრივი შეჩერების (მათ შორის, ობიექტზე 
ტექნოლოგიური პროცესის, ტექნიკური ნაკეთობის, 
მექანიზმის, დანადგარის, მოწყობილობის, მათი 
ნებისმიერი კომბინაციის შეჩერების) შესახებ 
აქტს, აჯარიმებს ობიექტის მფლობელს და 
განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას დარღვევის 
გამოსწორებისათვის, აკეთებს შესაბამის ჩანაწერს 
ობიექტების უწყებრივ რეესტრში, ობიექტი შეაქვს 
მონიტორინგის ნუსხაში, აკონტროლებს, რომ 
დაცულ იქნეს შეუსაბამობის გამოსწორებისათვის 
დათქმული ვადა და არ მოხდეს გაჩერებული 
ობიექტის ექსპლუატაცია, ხოლო ობიექტის 
ფარულად ექსპლუატაციის შემთხვევაში 
აჯარიმებს მის მფლობელს და აჩერებს ობიექტის 
ექსპლუატაციას (მათ შორის, ტექნოლოგიური 
პროცესის, ტექნიკური ნაკეთობის, მექანიზმის, 
დანადგარის, მოწყობილობის, მათი ნებისმიერი 
კომბინაციის ექსპლუატაციას);

დ) ობიექტზე არსებითი ან კრიტიკული 
შეუსაბამობის შემთხვევაში ობიექტის მფლობელს 
აჯარიმებს ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით 
განსაზღვრული სრული საჯარიმო თანხით; 
ყველა დანარჩენი მსგავსი ტიპის კრიტიკული ან 
არსებითი შეუსაბამობის შემთხვევაში თითოეულ 
შეუსაბამობაზე ჯარიმის თანხა ამავე კოდექსის 
შესაბამისი მუხლით განსაზღვრული სრული 
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საჯარიმო თანხის ნახევარია.

4. შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტო გამოსცემს შესაბამის ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივ აქტს.

5. ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტო არ არის 
პასუხისმგებელი ობიექტზე მომხდარი დარღვევის 
ან/და უბედური შემთხვევის გამო, თუ დარღვევა 
ან/და უბედური შემთხვევა პირდაპირ არ 
არის გამოწვეული ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოს ქმედებით.

6. ობიექტის ინსპექტირება დასრულებულად 
ჩაითვლება მას შემდეგ, რაც ტექნიკური და 
სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 
უფროსი გამოსცემს შესაბამის ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივ აქტს.

7. ინსპექტირების ორგანოს მიერ ობიექტზე 
კრიტიკული შეუსაბამობის აღმოფხვრის 
დადასტურების საფუძველზე ტექნიკური და 
სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო იღებს 
გადაწყვეტილებას ობიექტის ექსპლუატაციის 
განახლების შესახებ და ამოიღებს მას 
მონიტორინგის ნუსხიდან. 

8. კრიტიკული შეუსაბამობის შემთხვევაში 
ობიექტის ექსპლუატაციის შეჩერების შესახებ 
გადაწყვეტილება არ მიიღება, თუ ობიექტის 
ექსპლუატაციის შეჩერებამ შეიძლება 
გაზარდოს საფრთხე, ან შეჩერება შეუძლებელია 
ტექნოლოგიური პროცესის ბუნებიდან 
გამომდინარე. 

9. შეუსაბამობის შემთხვევაში, თუ ობიექტის 
ექსპლუატაციის შეჩერება უზრუნველყოფს 
საფრთხის აღმოფხვრას, ობიექტის მფლობელს 
უფლება აქვს, განუსაზღვრელი ვადით შეაჩეროს 
ობიექტის ექსპლუატაცია შეუსაბამობის 
გამოსწორების გარეშე და ამის შესახებ აცნობოს 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტოს. ამ შემთხვევაში შეუსაბამობის 
გამოსწორების ვალდებულება უქმდება და 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტოს ობიექტი შეაქვს მონიტორინგის 
ნუსხაში და აკონტროლებს, რომ არ მოხდეს 
გაჩერებული ობიექტის ექსპლუატაცია, ხოლო 
ობიექტის ფარულად ექსპლუატაციის შემთხვევაში 
აჯარიმებს მის მფლობელს და აჩერებს ობიექტის 
ექსპლუატაციას.

10. დადგენილ ვადაში ჯარიმის გადაუხდელობა 
იწვევს დაკისრებული ჯარიმის გასამმაგებას.

11. დადგენილ ვადაში შეუსაბამობის 
გამოუსწორებლობის შემთხვევაში 
ობიექტის მფლობელს განესაზღვრება 
დამატებითი გონივრული ვადა შეუსაბამობის 
გამოსასწორებლად. 

12. თუ შეუსაბამობა არ გამოსწორდება 
გასამმაგებული ჯარიმის დაკისრებიდან 
დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ, 

დაკისრებული ჯარიმა გასამმაგდება. 
13. მითითება ფორმდება აქტის სახით, რომლის 

ერთი ასლი გადაეცემა ობიექტის მფლობელს, 
ხოლო მეორე ინახება ინსპექტირების ორგანოში. 

14. მითითების გაცნობად ჩაითვლება 
ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის მიერ 
ობიექტის უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი 
პირისათვის მითითების შინაარსის გაცნობა და 
მითითების გადაცემა, რომლის მიღებას პირი 
ხელმოწერით ადასტურებს, ხოლო აღნიშნულის 
შეუძლებლობის შემთხვევაში – მითითების 
ობიექტის თვალსაჩინო ადგილზე განთავსება. 

15. მითითება სამშენებლო სამართალდარღვევის 
საქმის წარმოების დაწყების საფუძველია და იგი 
გასაჩივრდება დადგენილებასთან ერთად.

16. მითითების დედანი და ერთი ასლი 
გადაეცემა ობიექტის მფლობელს (ან მის 
წარმომადგენელს) შემოწმების ჩატარებიდან 
1 დღის ვადაში. ინსპექტირების ოქმის ერთი 
ასლი რჩება ინსპექტირების ორგანოში, ხოლო 
თუ ტექნიკურ ინსპექტირებას ახორციელებს 
აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანო, ერთი 
ასლი წარედგინება ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოს.

17. ობიექტზე არსებული შეუსაბამობა შეიძლება 
განეკუთვნებოდეს არაარსებით, არსებით ან 
კრიტიკულ შეუსაბამობას, რაც აღინიშნება 
ინსპექტირების ოქმში.

18. ობიექტის ადგილზე კონტროლის უფლება 
ასევე აქვთ ეკონომიკური თანამშრომლობისა 
და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) და 
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში აკრედიტებულ 
ინსპექტირების ორგანოებს, რომლებიც ამ მიზნით 
რეგისტრირდებიან აკრედიტაციის ერთიან 
ეროვნულ ორგანოში – აკრედიტაციის ცენტრში.

19. ინსპექტირების ჩაუტარებლობის 
(გარდა ინსპექტირების ორგანოს მიზეზით 
გამოწვეული ჩაუტარებლობისა) შემთხვევაში 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტო აჯარიმებს ობიექტის მფლობელს და 
განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას ინსპექტირების 
ჩატარებისათვის.

20. ინსპექტირების გონივრულ ვადაში 
განმეორებითი ჩაუტარებლობის შემთხვევაში 
ჯარიმა ორმაგდება.

21. ინსპექტირების ოქმის დედანი და ერთი 
ასლი გადაეცემა ობიექტის მფლობელს (ან მის 
წარმომადგენელს) შემოწმების ჩატარებიდან 
1 დღის ვადაში. ინსპექტირების ოქმის ერთი 
ასლი რჩება ინსპექტირების ორგანოში, ხოლო 
თუ ტექნიკურ ინსპექტირებას ახორციელებს 
აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანო, ერთი 
ასლი წარედგინება ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოს.

22. ობიექტის მფლობელი ტექნიკური და 
სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 
წარუდგენს ობიექტის მიერ გავლილი 
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ინსპექტირებისა და მისი შედეგების შესახებ 
ინფორმაციას ინსპექტირების გავლიდან 5 სამუშაო 
დღის განმავლობაში.

23. ცალკეული ობიექტებისათვის 
შეუსაბამობების ხარისხი დგინდება შესაბამისი 
ნორმატიული აქტებით.
 მუხლი 20. ტექნიკური ინსპექტირების 

განხორციელების საფუძველი
1. ტექნიკური ინსპექტირება ეფუძნება რისკის 

ანალიზისა და შეფასების სისტემას.
2. ინსპექტირების შესახებ ტექნიკური 

რეგლამენტი ადგენს რისკის კატეგორიებს და 
განსაზღვრავს გეგმური ტექნიკური ინსპექტირების 
პერიოდულობას.

3. დადგენილი პერიოდულობის გარდა, 
ტექნიკური ინსპექტირება ხორციელდება: 

ა) საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში, შესაძლო 
საფრთხის შესახებ შეტყობინების საფუძველზე, 
ორგანოლეპტიკური შეგრძნებების საფუძველზე; 

ბ) ფორსმაჟორის შემთხვევაში;
გ) ავარიის შემთხვევაში;
დ) უბედური შემთხვევის დროს, რომელსაც 

მოჰყვა ადამიანის ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი 
დაზიანება ან სიკვდილი;

ე) სამშენებლო საქმიანობაზე სანებართვო 
პირობების შესრულების შემოწმებისას.
 მუხლი 21. ინსპექტირების ორგანო და მისი 

უფლება-მოვალეობები
1. ტექნიკურ ინსპექტირებას ახორციელებს 

ინსპექტირების ორგანო ობიექტის ადგილზე 
შემოწმების ფორმით.

2. ობიექტზე არსებითი ან კრიტიკული 
შეუსაბამობის არსებობის შესახებ ინსპექტირების 
ორგანო დაუყოვნებლივ ატყობინებს ტექნიკური 
და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს. 
ასეთი შეუსაბამობა ფიქსირდება ტექნიკური 
ინსპექტირების ოქმში, რომლის ასლი სპეციალური 
შენიშვნებით/მითითებით (ასეთების არსებობის 
შემთხვევაში) 24 საათის განმავლობაში ეგზავნება 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტოს.

3. ინსპექტირების ორგანომ საქმიანობის 
დაწყებისათვის ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოს უნდა გაუგზავნოს 
შეტყობინება აკრედიტაციის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის ასლთან ერთად.

4. ინსპექტირების ორგანო ტექნიკურ და 
სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის 
განმახორციელებელ შესაბამის ორგანოს წარუდგენს 
თავის მიერ ჩატარებული ინსპექტირებისა 
და მისი შედეგების შესახებ დოკუმენტებს 
ინსპექტირების ჩატარებიდან 5 სამუშაო დღის 
განმავლობაში, გარდა ამ მუხლის მე-2 ნაწილით 
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

5. ობიექტის უსაფრთხოების პერიოდული 
ინსპექტირების განმახორციელებელ 
აკრედიტებულ ინსპექტირების ორგანოს უნდა 

ჰქონდეს შესაბამისი პასუხისმგებლობის დაზღვევა, 
გარდა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 
განვითარების ორგანიზაციის (OECD) წევრი 
ქვეყნების ინსპექტირების ორგანოებისა, რომელთა 
პასუხისმგებლობის დაზღვევა საქართველოს 
ტერიტორიასაც ფარავს.

6. ტექნიკური ინსპექტირების განხორციელების 
დროს ინსპექტირების ორგანო შეუსაბამობის 
აღმოჩენის შემთხვევაში ადგენს ტექნიკური 
ინსპექტირების ოქმს, ხოლო დადგენილ 
მოთხოვნებთან ობიექტის სრული შესაბამისობის 
შემთხვევაში გასცემს ინსპექტირების 
სერტიფიკატს. 

7. ტექნიკურ მოთხოვნებთან ობიექტის 
შესაბამისობის შემთხვევაში ინსპექტირების 
სერტიფიკატის ასლს ინსპექტირების ორგანო 
ინსპექტირების სერტიფიკატის გაცემიდან 5 დღის 
ვადაში უგზავნის ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოს, რომელსაც მასში 
აღნიშნული ინფორმაცია შეაქვს ობიექტების 
უწყებრივ რეესტრში. 

8. არსებითი ან კრიტიკული შეუსაბამობის 
შემთხვევაში ინსპექტირების ორგანო და 
ობიექტის მფლობელი (ან მისი წარმომადგენელი) 
თანხმდებიან შეუსაბამობის გამოსწორების 
გონივრულ ვადაზე, რაც ფიქსირდება ტექნიკური 
ინსპექტირების ოქმში, რომელსაც ხელს აწერს 
ორივე მხარე. 

9. ამ მუხლის მე-8 ნაწილში აღნიშნულ საკითხზე 
შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ინსპექტირების 
ორგანოს მიერ შეუსაბამობის გამოსწორებისათვის 
რეკომენდებული ვადა აისახება ტექნიკური 
ინსპექტირების ოქმში. 

10. ტექნიკური ინსპექტირების ოქმისა და 
შენიშვნების/მითითების საფუძველზე ტექნიკური 
და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 
იღებს გადაწყვეტილებას მათი ძალაში შესვლის 
შესახებ, რაც დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს 
ობიექტის მფლობელს და ინსპექტირების 
ორგანოს, რის შემდეგაც მითითების შესრულება 
სავალდებულო ხდება. 

11. ობიექტის მფლობელი ვალდებულია 
დადგენილ ვადაში შეუსაბამობის გამოსწორების 
დადასტურების მიზნით განმეორებით მოიწვიოს 
ინსპექტირების ორგანო.

12. კრიტიკული შეუსაბამობის შემთხვევაში 
ინსპექტირების ორგანო უფლებამოსილია:

ა) განუმარტოს ობიექტის მფლობელს შესაძლო 
შედეგები და გასცეს რეკომენდაცია ობიექტის 
ან მისი ცალკეული ნაწილების ექსპლუატაციის 
შეჩერების შესახებ ტექნიკური ინსპექტირების 
ოქმში მითითებით;

ბ) დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ამის შესახებ 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტოს და გაუგზავნოს ტექნიკური 
ინსპექტირების ოქმის ასლი;

გ) თუ ობიექტის ექსპლუატაციის შეჩერება 
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გამოიწვევს მეტ ზიანს, ვიდრე მისი ექსპლუატაციის 
გაგრძელება, ან არსობრივად შეუძლებელია 
პროცესის შეჩერება, ინსპექტირების ორგანო 
ვალდებულია ამის შესახებ გააკეთოს შენიშვნა 
ტექნიკური ინსპექტირების ოქმში და 24 საათის 
განმავლობაში გაუგზავნოს იგი ტექნიკური და 
სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს.

13. ამ მუხლით განსაზღვრული ინფორმაციის/
დოკუმენტის გაგზავნა ასევე შესაძლებელია 
ელექტრონული ფორმით.
 მუხლი 22. ინტერესთა კონფლიქტის 

გამორიცხვა
1. ინსპექტირების ორგანო პროფესიულ 

საქმიანობაში, შეფასებასა და გადაწყვეტილების 
მიღებაში დამოუკიდებელია დაინტერესებული 
მხარეებისაგან. 

2. ინსპექტირების ორგანო და მისი პერსონალი, 
რომლებიც პასუხისმგებელი არიან ინსპექტირების 
ჩატარებისათვის, უშუალოდ არ უნდა 
მონაწილეობდნენ ობიექტის დაპროექტებაში, 
წარმოებაში, ექსპლუატაციაში, მიწოდებაში, 
მონტაჟსა და რემონტში და არ უნდა იყვნენ 
ზემოაღნიშნულ ფუნქციათა შემსრულებელი 
პირების უფლებამოსილი წარმომადგენლები. 

3. ინსპექტირების ორგანო და მისი პერსონალი 
უშუალოდ არ უნდა მონაწილეობდნენ 
ურთიერთჩანაცვლებადი ობიექტების 
დაპროექტებაში, წარმოებაში, მონტაჟსა და 
მომსახურებაში. ინსპექტირების ორგანო და მისი 
პერსონალი არ უნდა იყვნენ ზემოაღნიშნულ 
ფუნქციათა შემსრულებელი პირების 
უფლებამოსილი წარმომადგენლები.

4. ინსპექტირების ორგანო არ უნდა 
ახორციელებდეს სხვა ისეთ საქმიანობას, 
რომელმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს მის 
გადაწყვეტილებათა დამოუკიდებლობაზე და მის 
მიუკერძოებლობაზე. 

5. ინსპექტირების ორგანოს და ობიექტის 
მფლობელს არ შეიძლება ჰქონდეთ საერთო 
ეკონომიკური ინტერესი.
 მუხლი 23. ობიექტის მფლობელის 

მოვალეობები
1. ობიექტის მფლობელი ვალდებულია: 
ა) ობიექტების უწყებრივ რეესტრში 

რეგისტრაციის მიზნით წარადგინოს შესაბამისი 
ინფორმაცია; 

ბ) უზრუნველყოს ობიექტის უსაფრთხოების 
მოთხოვნებთან შესაბამისობა;

გ) უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხო 
პირობები;

დ) უზრუნველყოს ობიექტის საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი პერიოდული 
ტექნიკური ინსპექტირება;

ე) არ განახორციელოს შესაბამისობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტის არმქონე 
ობიექტის ექსპლუატაცია; 

ვ) ინსპექტირების დოკუმენტები შეინახოს 

6 წლის განმავლობაში, თუ ტექნიკური 
რეგლამენტით სხვა ვადა არ არის დადგენილი;

ზ) შეასრულოს ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოს მითითებები;

თ) განსაზღვროს ობიექტის 
უსაფრთხოებისათვის პასუხისმგებელი პირი/
ორგანო; 

ი) განახორციელოს ღონისძიებები ავარიის/
უბედური შემთხვევის თავიდან აცილების 
მიზნით; 

კ) დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ტექნიკური 
და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 
მომხდარი ავარიის შესახებ და მიიღოს ყველა ზომა 
ავარიის შედეგების აღმოსაფხვრელად. 

2. ობიექტის მფლობელი ვალდებულია ავარიის/
უბედური შემთხვევის შესახებ დაუყოვნებლივ 
შეატყობინოს ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოს. შეტყობინება 
დასაშვებია კომუნიკაციის ყველა საშუალებით.
 მუხლი 24. ობიექტზე შრომის უსაფრთხოების 

დაცვის უზრუნველყოფა
1. ობიექტზე შრომის უსაფრთხოების 

დაცვის წესები და პროცედურები, აგრეთვე 
მათი დაცვისათვის პასუხისმგებელ პირთა 
ვალდებულებები დგინდება შესაბამისი 
ტექნიკური რეგლამენტით, შემდეგ პრინციპებზე 
დაყრდნობით:

ა) დამსაქმებლის მიერ სამუშაო ადგილის 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;

ბ) შრომის უსაფრთხოების დაცვის წესების 
დაცვისათვის პასუხისმგებელი პირის/ორგანოს 
განსაზღვრა;

გ) დასაქმებულის გარდაცვალების, მისი 
ჯანმრთელობის დაზიანების ან დაავადების 
თავიდან აცილების მიზნით პირველადი 
სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა;

დ) დასაქმებულთა ინფორმირება 
ინსტრუქციების გამოკვრის, ობიექტების 
ნიშანდების, დასაქმებულთა ტრენინგის, რისკების 
შეფასებისა და მართვის მეშვეობით.

2. მშენებლობის პროცესში შრომის 
უსაფრთხოების პირობები განისაზღვრება 
საქართველოს კანონმდებლობით.

3. დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულებს 
მიაწოდოს მომეტებულ ტექნიკურ საფრთხესთან 
დაკავშირებული ინფორმაცია.

4. დასაქმებულს, რომელიც იმყოფება სამუშაო 
ადგილზე, უფლება აქვს, იცოდეს:

ა) რა სახის მომეტებული ტექნიკური საფრთხის 
შემცველ სამუშაოს ასრულებს; 

ბ) რა შედეგებს გამოიწვევს შრომის 
უსაფრთხოების დაცვის წესების დაუცველობა 
როგორც პირადად მისთვის, ისე 
გარშემომყოფთათვის;

გ) რა ღონისძიებებია განსახორციელებელი 
უსაფრთხო სამუშაო პირობების 
უზრუნველსაყოფად.
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 მუხლი 25. სამშენებლო სამართალდარღვევის 
საქმის წარმოება

1. სამშენებლო სამართალდარღვევის 
საქმის წარმოებისას სამშენებლო საქმიანობაზე 
სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანო 
ხელმძღვანელობს ამ კანონითა და საქართველოს 
სხვა საკანონმდებლო აქტებით. 

2. სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 
ზედამხედველობის ორგანო სამართალდარღვევის 
საქმის წარმოებას იწყებს დამრღვევის მიმართ 
მითითების გაცემით, გარდა ამ მუხლის 23-ე 
ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

3. თუ ვერ დგინდება უნებართვო 
მშენებლობის მწარმოებელი პირი და მიწის 
ნაკვეთი სახელმწიფო ან/და თვითმმართველი 
ერთეულის საკუთრებაა, უფლებამოსილი ორგანო 
მითითების გაცემის გარეშე იღებს დადგენილებას 
უნებართვო მშენებლობის დემონტაჟის შესახებ, 
რომლის გასაჩივრებაც არ აჩერებს აღნიშნული 
დადგენილების მოქმედებას.

4. თუ უნებართვო მშენებლობის მწარმოებელი 
პირი დადგენილია და მიწის ნაკვეთი სახელმწიფო 
ან/და თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაა, 
უფლებამოსილი ორგანო მითითების გაცემისა 
და შემოწმების აქტის შედგენის საფუძველზე 
იღებს დადგენილებას უნებართვო მშენებლობის 
დემონტაჟისა და დამრღვევისათვის საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ, 
რომლის გასაჩივრებაც არ აჩერებს აღნიშნული 
დადგენილების მოქმედებას დემონტაჟის ნაწილში.

5. მითითებით განსაზღვრული ვადის გასვლის 
შემდეგ სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 
ზედამხედველობის ორგანო ამოწმებს დამრღვევს, 
რაზედაც დგება შემოწმების აქტი. შემოწმების 
აქტში აისახება მშენებარე ობიექტის ფაქტობრივი 
მდგომარეობა მითითების პირობებთან 
მიმართებით, კერძოდ: 

ა) მითითება შესრულდა;
ბ) მითითება არ შესრულდა;
გ) მითითება არადროულად სრულდება.
6. სამშენებლო სამართალდარღვევისას 

დამრღვევის დასაბუთებული შუამდგომლობის 
საფუძველზე შემოწმების აქტი შესაძლოა შედგეს 
მითითებით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე. ეს 
უნდა აღინიშნოს შემოწმების აქტში.

7. თუ მითითება დროულად არ შესრულდა, 
მაგრამ სამართალდარღვევა გამოსწორდა 
დადგენილების მიღებამდე, დამრღვევი 
თავისუფლდება პასუხისმგებლობისაგან, ხოლო 
სამართალდარღვევის საქმის წარმოება წყდება.

8. მითითებით განსაზღვრული ვადის 
დინება ჩერდება უნებართვოდ ან/და პროექტის 
დარღვევით აშენებული ობიექტების ან მათი 
ნაწილების ლეგალიზების შესახებ წარმოების 
დაწყებიდან შესაბამისი გადაწყვეტილების 
მიღებამდე.

9. თუ შემოწმების აქტში დაფიქსირებულია 
დარღვევა, აქტის საფუძველზე სამშენებლო 
საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის 
ორგანო იღებს დადგენილებას:

ა) დამრღვევის დაჯარიმების შესახებ;
ბ) დამრღვევის დაჯარიმებისა და საქართველოს 

კანონმდებლობის დარღვევით მიმდინარე 
უნებართვო მშენებლობისა და უნებართვო 
დემონტაჟის შეჩერების შესახებ;

გ) დამრღვევის დაჯარიმებისა და საქართველოს 
კანონმდებლობის დარღვევით აშენებული 
შენობა-ნაგებობების მთლიანად ან ნაწილობრივ 
დემონტაჟის, მშენებარე შენობა-ნაგებობების 
მშენებლობის მთლიანად ან ნაწილობრივ 
შეჩერებისა და დემონტაჟის შესახებ.

10. დამრღვევის მიერ დაკისრებული ჯარიმის 
გადაუხდელობის შემთხვევაში სამშენებლო 
საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის 
ორგანო იღებს დადგენილებას საურავის 
დაკისრების შესახებ.

11. სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 
ზედამხედველობის ორგანო იღებს დადგენილებას 
სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის 
წარმოების შეწყვეტის შესახებ, თუ:

ა) დარღვევები გამოსწორებულია და მითითება 
შესრულდა;

ბ) საქმის განხილვისას გამოვლინდა სამშენებლო 
სამართალდარღვევის გამომრიცხავი გარემოებები;

გ) პროექტის შემთანხმებელმა და 
მშენებლობის ნებართვის გამცემმა ორგანომ 
მიიღო გადაწყვეტილება ობიექტის ლეგალიზების 
შესახებ;

დ) არ არსებობს ამ მუხლის მე-9 ნაწილით 
გათვალისწინებული დადგენილების მიღების 
საფუძველი.

12. თუ მშენებარე ობიექტზე არსებული 
დარღვევების გამოსწორება შეუძლებელია 
მშენებლობის შეჩერების გარეშე, სამშენებლო 
საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის 
ორგანო იღებს დადგენილებას მშენებლობის 
შეჩერების შესახებ. დადგენილების მიღების 
შემდეგ ეს ორგანო უფლებამოსილია გასცეს 
მითითება დარღვევების გამოსწორების შესახებ.

13. შემოწმების აქტის შედგენიდან 2 
თვის ვადაში სამშენებლო საქმიანობაზე 
ზედამხედველობის ორგანო ვალდებულია 
სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე 
მიიღოს დადგენილება. საქმის განმხილველი 
თანამდებობის პირი უფლებამოსილია 
მოტივირებული საფუძვლით გააგრძელოს მისი 
განხილვის ვადა. საქმის განხილვის ვადა შეიძლება 
გაგრძელდეს არა უმეტეს 2 თვით. დამრღვევს 
უწყებით უნდა ეცნობოს საქმის განხილვის 
ადგილი, თარიღი, დრო და საქმის განმხილველი 
თანამდებობის პირის ვინაობა.

14. ამ თავით გათვალისწინებულ ვადაში 
დადგენილების მიუღებლობის შემთხვევაში 
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დამრღვევი თავისუფლდება ამ კოდექსით 
გათვალისწინებული ჯარიმის გადახდის 
ვალდებულებისაგან. ასეთ შემთხვევაში 
სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 
ზედამხედველობის ორგანო უფლებამოსილია 
მიიღოს დადგენილება მხოლოდ საქართველოს 
კანონმდებლობის დარღვევით აშენებული 
შენობა-ნაგებობების მთლიანად ან ნაწილობრივ 
დემონტაჟის, მშენებარე შენობა-ნაგებობების 
მშენებლობის მთლიანად ან ნაწილობრივ 
შეჩერებისა და დემონტაჟის შესახებ.

15. ამ მუხლის მე-9 ნაწილით 
გათვალისწინებული დადგენილება არის 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, 
რომელიც აღსრულდება ამ კოდექსითა და 
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს 
კანონით დადგენილი წესით. სამშენებლო 
საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის 
ორგანოს დადგენილება დასაბუთებული უნდა 
იყოს და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 
აქტისათვის დადგენილ რეკვიზიტებთან ერთად 
უნდა შეიცავდეს იმ ორგანოს დასახელებასა 
და მისამართს, რომელშიც შეიძლება ამ 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 
გასაჩივრება, და გასაჩივრების ვადას.

16. ამ მუხლის მე-9 ნაწილით 
გათვალისწინებული დადგენილება 
აღსასრულებლად მიიქცევა მისი კანონიერ ძალაში 
შესვლის დღიდან არა უმეტეს 6 თვის ვადაში.

17. სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 
ზედამხედველობის ორგანოს მიერ მიღებული 
დადგენილება მიღებიდან 24 საათის განმავლობაში 
უნდა გაეცნოს დადგენილებაში მითითებულ 
მხარეს.

18. სამშენებლო სამართალდარღვევისათვის 
დაწესებული ჯარიმა ჩაირიცხება ბიუჯეტში 
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი 
წესით.

19. თუ დადგენილებაში მითითებული 
მხარისათვის მითითების, შემოწმების აქტის, 
უწყების ან დადგენილების გაცნობა (პირადად 
ჩაბარებით) ვერ ხერხდება, გაცნობად ჩაითვლება 
მისი განთავსება მითითებაში, შემოწმების 
აქტში, უწყებაში ან დადგენილებაში აღნიშნული 
ობიექტის თვალსაჩინო ადგილზე. თვალსაჩინო 
ადგილად ჩაითვლება:

ა) საინფორმაციო დაფა;
ბ) მშენებლობის ტერიტორიაზე სამუშაოთა 

მწარმოებლისათვის დროებით განთავსებული 
შენობა;

გ) მშენებლობის ტერიტორიის შემომფარგ-
ვლელი უსაფრთხოების ღობე.

20. ამ მუხლის მე-19 ნაწილით 
გათვალისწინებული თვალსაჩინო ადგილების 
არარსებობისას თვალსაჩინო ადგილად ჩაითვლება 
მშენებარე ობიექტის ფასადი, ხოლო თუ მშენებარე 
ობიექტი მრავალბინიანი სახლია – ბინის მთავარი 

შესასვლელი.
21. სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 

ზედამხედველობის ორგანოს მიერ სამშენებლო 
სამართალდარღვევის საქმის წარმოებისას 
მიღებული დადგენილების გასაჩივრების ვადა 
განისაზღვრება ამ კოდექსით.

22. სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 
ზედამხედველობის ორგანოს მიერ მიღებული 
დადგენილება (ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტი) შეიძლება გასაჩივრდეს 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
წესით, გაცნობიდან 15 დღის განმავლობაში. 
ამასთანავე, გასაჩივრება არ აჩერებს სამშენებლო 
საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის 
ორგანოს დადგენილების აღსრულებას 
მშენებლობის ან დემონტაჟის შეჩერების ნაწილში.

23. სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის 
წარმოება შემოწმების აქტის შედგენით იწყება 
შემდეგ შემთხვევებში: 

ა) მშენებლობის დემონტაჟის დაუყოვნებლივ 
შეჩერების შესახებ დადგენილების მიღებისას;

ბ) ამ კოდექსის 51-ე მუხლით 
გათვალისწინებული დარღვევის არსებობისას;

გ) დარღვევებისთვის საურავის დარიცხვის 
შესახებ დადგენილების მიღებისას;

დ) დამრღვევის საჯარიმო თანხის სამმაგი 
ოდენობის თანხით დაჯარიმებისას;

ე) საეტაპო ოქმის დადგენილი წესით 
წარუდგენლობისას;

ვ) შესაბამის ორგანოში საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში იმ ობიექტის 
ექსპლუატაციაში მისაღებად განცხადების 
წარუდგენლობისას, რომლის მშენებლობაც 
დამთავრებულია;

ზ) თუ დამრღვევი განცხადების საფუძველზე 
აღიარებს სამშენებლო ობიექტზე არსებულ 
დარღვევებს და ითხოვს კანონით დადგენილი 
ზომების მიღებას.
 მუხლი 26. პასუხისმგებლობა სამშენებლო 

სამართალდარღვევისათვის
1. სამშენებლო სამართალდარღვევისათვის 

დაკისრებული ჯარიმა დამრღვევმა უნდა 
გადაიხადოს დაჯარიმების შესახებ დადგენილების 
ჩაბარებიდან 30 დღეში. 

2. დაკისრებული ჯარიმის (გარდა ამ მუხლის მე-4 
ნაწილით გათვალისწინებული სამმაგი ოდენობის 
ჯარიმისა) გადაუხდელობის შემთხვევაში, ამავე 
მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 
ვადის გასვლის შემდეგ დამრღვევს დაერიცხება 
საურავი დაჯარიმების შესახებ დადგენილებით 
განსაზღვრული საჯარიმო თანხის ოდენობით. 

3. სამშენებლო საქმიანობაში მონაწილე 
სუბიექტები (მათი სამართლებრივი ფორმის 
მიუხედავად), რომლებიც ითვლებიან დამკვეთად 
ან რომლებსაც შეთავსებული აქვთ დამკვეთისა და 
მენარდის ფუნქციები, ჯარიმდებიან:

ა) სამშენებლო საქმიანობაში დარღვევისათვის;
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ბ) სამშენებლო საქმიანობაში დადგენილი 
საორგანიზაციო წესების დარღვევისათვის.

4. ჯარიმის დაკისრების სამართლებრივი 
საფუძვლების აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, 
მისი დაკისრებიდან ყოველი 3 თვის შემდეგ, 
ამ მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით 
გათვალისწინებული პირები ჯარიმდებიან 
დაკისრებული ჯარიმით გათვალისწინებული 
საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობის თანხით, 
რომელიც დამრღვევს შეიძლება დაეკისროს არა 
უმეტეს სამჯერ.

5. მიწის ნაკვეთის გასხვისების შემთხვევაში 
დაჯარიმების შესახებ დადგენილება აღსრულდება 
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს 
კანონით დადგენილი წესით, ხოლო დარღვევის 
გამოსწორების ვალდებულება ეკისრება ახალ 
მესაკუთრეს.

6. ამ მუხლის მე-4 ნაწილით 
გათვალისწინებული ჯარიმის ნებაყოფლობით 
გადაუხდელობის შემთხვევაში შესაბამისი 
თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილი 
ორგანო უფლებამოსილია განახორციელოს 
განსაკუთრებული სამშენებლო რეგულირების 
ზონაში საქართველოს კანონმდებლობის 
დარღვევით მშენებარე ობიექტის მიწის ნაკვეთის 
რეალიზაცია აუქციონის ჩატარების გზით.

7. თვითმმართველი ერთეულის 
უფლებამოსილი ორგანო აუქციონს ატარებს 
ამ კოდექსით, „სააღსრულებო წარმოებათა 
შესახებ“ საქართველოს კანონითა და 
შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულის 
წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დადგენილი 
წესის მოთხოვნათა დაცვით.

8. მშენებლობის ნებართვის გამცემი 
ორგანო უფლებამოსილია საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით 
განიხილოს და მიიღოს გადაწყვეტილება 2007 
წლის 1 იანვრამდე უნებართვოდ ან/და პროექტის 
დარღვევით აშენებული ობიექტების ან მათი 
ნაწილების ლეგალიზების შესახებ, თუ იგი არ 
ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობის 
მოთხოვნებს, გარდა მშენებლობის ნებართვის 
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების 
შესახებ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი 
დადგენილების მოთხოვნებისა. 
 მუხლი 27. კარიერის, მაღაროს, შახტის, 

ნავთობბაზის, მაგისტრალური 
ნავთობსადენის, მაგისტრალური 
გაზსადენის, ჰიდროენერგეტიკული 
ნაგებობის ექსპლუატაციისას 
უსაფრთხოების წესების დარღვევა

1. კარიერის, მაღაროს, შახტის, ნავთობბაზის, 
მაგისტრალური ნავთობსადენის, მაგისტრალური 
გაზსადენის, ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობის 
ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების წესების 
დარღვევა, რამაც გამოიწვია I ხარისხის არსებითი 
შეუსაბამობა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 150 ლარით.
2. კარიერის, მაღაროს, შახტის, ნავთობბაზის, 

მაგისტრალური ნავთობსადენის, მაგისტრალური 
გაზსადენის, ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობის 
ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების წესების 
დარღვევა, რამაც გამოიწვია II ხარისხის არსებითი 
შეუსაბამობა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარით.
3. კარიერის, მაღაროს, შახტის, ნავთობბაზის, 

მაგისტრალური ნავთობსადენის, მაგისტრალური 
გაზსადენის, ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობის 
ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების წესების 
დარღვევა, რამაც გამოიწვია I ხარისხის კრიტიკული 
შეუსაბამობა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1500 ლარით. 
4. კარიერის, მაღაროს, შახტის, ნავთობბაზის, 

მაგისტრალური ნავთობსადენის, მაგისტრალური 
გაზსადენის, ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობის 
ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების წესების 
დარღვევა, რამაც გამოიწვია II ხარისხის 
კრიტიკული შეუსაბამობა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 3000 ლარით.
 მუხლი 28. საშიში ნარჩენების ნაგავსაყრელის 

ან ტერაკონის, ჟანგბადის წარმოებისა 
და მასთან დაკავშირებული სხვა 
აფეთქებასაფრთხიანი პროცესის, 
თხევადი ჟანგბადის წარმოების, 
რეზერვუარში/ცილინდრში 
ჟანგბადის ჩაჭირხვნის, სამეწარმეო 
დანიშნულებით გამოყენებადი, 
ამიაკზე მომუშავე სამაცივრო 
დანადგარის, ფუნიკულიორის, 
საბაგირო გზის, ატრაქციონის, საქვაბე 
დანადგარის, წნევაზე მომუშავე 
ჭურჭლის, მარცვლეულის შესანახი 
და გადამამუშავებელი საწარმოს 
(წისქვილკომბინატის) ექსპლუატაციისას 
უსაფრთხოების წესების დარღვევა 

1. საშიში ნარჩენების ნაგავსაყრელის ან 
ტერაკონის, ჟანგბადის წარმოებისა და მასთან 
დაკავშირებული სხვა აფეთქებასაფრთხიანი 
პროცესის, თხევადი ჟანგბადის წარმოების, 
რეზერვუარში/ცილინდრში ჟანგბადის ჩაჭირხვნის, 
სამეწარმეო დანიშნულებით გამოყენებადი, 
ამიაკზე მომუშავე სამაცივრო დანადგარის, 
ფუნიკულიორის, საბაგირო გზის, ატრაქციონის, 
საქვაბე დანადგარის, წნევაზე მომუშავე ჭურჭლის, 
მარცვლეულის შესანახი და გადამამუშავებელი 
საწარმოს (წისქვილკომბინატის) ექსპლუატაციისას 
უსაფრთხოების წესების დარღვევა, რამაც 
გამოიწვია არსებითი შეუსაბამობა, − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარამდე.
2. საშიში ნარჩენების ნაგავსაყრელის ან 

ტერაკონის, ჟანგბადის წარმოებისა და მასთან 
დაკავშირებული სხვა აფეთქებასაფრთხიანი 
პროცესის, თხევადი ჟანგბადის წარმოების, 
რეზერვუარში/ცილინდრში ჟანგბადის ჩაჭირხვნის, 
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სამეწარმეო დანიშნულებით გამოყენებადი, 
ამიაკზე მომუშავე სამაცივრო დანადგარის, 
ფუნიკულიორის, საბაგირო გზის, ატრაქციონის, 
საქვაბე დანადგარის, წნევაზე მომუშავე ჭურჭლის, 
მარცვლეულის გადამამუშავებელი და შესანახი 
საწარმოს (წისქვილკომბინატის) ექსპლუატაციისას 
უსაფრთხოების წესების დარღვევა, რამაც 
გამოიწვია კრიტიკული შეუსაბამობა, −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1500 ლარამდე.
 მუხლი 29. ბუნებრივი გამოქვაბულის ან 

მღვიმის, სადაც ხდება ადამიანთა 
ორგანიზებული დაშვება, ამწე 
მოწყობილობის, ლიფტის, 
ესკალატორის, სამრეწველო და 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციისას 
უსაფრთხოების წესების დარღვევა

1. ბუნებრივი გამოქვაბულის ან მღვიმის, 
სადაც ხდება ადამიანთა ორგანიზებული დაშვება, 
ამწე მოწყობილობის, ლიფტის, ესკალატორის, 
სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების 
წესების დარღვევა, რამაც გამოიწვია I ხარისხის 
არსებითი შეუსაბამობა, −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 50 ლარით.
2. ბუნებრივი გამოქვაბულის ან მღვიმის, 

სადაც ხდება ადამიანთა ორგანიზებული დაშვება, 
ამწე მოწყობილობის, ლიფტის, ესკალატორის, 
სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების 
წესების დარღვევა, რამაც გამოიწვია II ხარისხის 
არსებითი შეუსაბამობა, − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 ლარით.
3. ბუნებრივი გამოქვაბულის ან მღვიმის, 

სადაც ხდება ადამიანთა ორგანიზებული დაშვება, 
ამწე მოწყობილობის, ლიფტის, ესკალატორის, 
სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების 
წესების დარღვევა, რამაც გამოიწვია I ხარისხის 
კრიტიკული შეუსაბამობა, − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარით.
4. ბუნებრივი გამოქვაბულის ან მღვიმის, 

სადაც ხდება ადამიანთა ორგანიზებული დაშვება, 
ამწე მოწყობილობის, ლიფტის, ესკალატორის, 
სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების 
წესების დარღვევა, რამაც გამოიწვია II ხარისხის 
კრიტიკული შეუსაბამობა, −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარით.

 მუხლი 30. კარიერის, მაღაროს, შახტის, 
ნავთობბაზის, მაგისტრალური 
ნავთობსადენის, მაგისტრალური 
გაზსადენის, ჰიდროენერგეტიკული 
ნაგებობის (მათ შორის, ტექნოლოგიური 
პროცესის, ტექნიკური ნაკეთობის, 
მექანიზმის, დანადგარის, 
მოწყობილობის, მათი ნებისმიერი 
კომბინაციის) ფარულად ექსპლუატაცია 

1. კარიერის, მაღაროს, შახტის, ნავთობბაზის, 
მაგისტრალური ნავთობსადენის, მაგისტრალური 
გაზსადენის, ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობის 
(მათ შორის, ტექნოლოგიური პროცესის, 
ტექნიკური ნაკეთობის, მექანიზმის, დანადგარის, 
მოწყობილობის, მათი ნებისმიერი კომბინაციის) 
ფარულად ექსპლუატაცია −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარით.
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 4000 ლარით.

 მუხლი 31. საშიში ნარჩენების ნაგავსაყრელის 
ან ტერაკონის, ჟანგბადის წარმოებისა 
და მასთან დაკავშირებული სხვა 
აფეთქებასაფრთხიანი პროცესის, 
თხევადი ჟანგბადის წარმოების, 
რეზერვუარში/ცილინდრში 
ჟანგბადის ჩაჭირხვნის, სამეწარმეო 
დანიშნულებით გამოყენებადი, 
ამიაკზე მომუშავე სამაცივრო 
დანადგარის, ფუნიკულიორის, 
საბაგირო გზის, ატრაქციონის, საქვაბე 
დანადგარის, წნევაზე მომუშავე 
ჭურჭლის, მარცვლეულის შესანახი 
და გადამამუშავებელი საწარმოს 
(წისქვილკომბინატის) ფარულად 
ექსპლუატაცია

1. საშიში ნარჩენების ნაგავსაყრელის ან 
ტერაკონის, ჟანგბადის წარმოებისა და მასთან 
დაკავშირებული სხვა აფეთქებასაფრთხიანი 
პროცესის, თხევადი ჟანგბადის წარმოების, 
რეზერვუარში/ცილინდრში ჟანგბადის ჩაჭირხვნის, 
სამეწარმეო დანიშნულებით გამოყენებადი, 
ამიაკზე მომუშავე სამაცივრო დანადგარის, 
ფუნიკულიორის, საბაგირო გზის, ატრაქციონის, 
საქვაბე დანადგარის, წნევაზე მომუშავე ჭურჭლის, 
მარცვლეულის შესანახი და გადამამუშავებელი 
საწარმოს (წისქვილკომბინატის) ფარულად 
ექსპლუატაცია −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარით.
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარით.
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 მუხლი 32. ბუნებრივი გამოქვაბულის ან 
მღვიმის, სადაც ხდება ადამიანთა 
ორგანიზებული დაშვება, ამწე 
მოწყობილობის, ლიფტის, 
ესკალატორის, სამრეწველო და 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
ნაგავსაყრელის ფარულად 
ექსპლუატაცია

1. ბუნებრივი გამოქვაბულის ან მღვიმის, 
სადაც ხდება ადამიანთა ორგანიზებული დაშვება, 
ამწე მოწყობილობის, ლიფტის, ესკალატორის, 
სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
ნაგავსაყრელის ფარულად ექსპლუატაცია −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარით.
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარით. 

 მუხლი 33. კარიერის, მაღაროს, შახტის, 
ნავთობბაზის, მაგისტრალური 
ნავთობსადენის, მაგისტრალური 
გაზსადენის, ჰიდროენერგეტიკული 
ნაგებობის პერიოდული ტექნიკური 
ინსპექტირების ჩაუტარებლობა 

1. კარიერის, მაღაროს, შახტის, ნავთობბაზის, 
მაგისტრალური ნავთობსადენის, მაგისტრალური 
გაზსადენის, ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობის 
მფლობელის მიერ ობიექტის პერიოდული 
ტექნიკური ინსპექტირების ჩაუტარებლობა (გარდა 
ინსპექტირების ორგანოს მიზეზით გამოწვეული 
ჩაუტარებლობისა) −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარით.
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 4000 ლარით.

 მუხლი 34. საშიში ნარჩენების ნაგავსაყრელის 
ან ტერაკონის, ჟანგბადის წარმოებისა 
და მასთან დაკავშირებული სხვა 
აფეთქებასაფრთხიანი პროცესის, 
თხევადი ჟანგბადის წარმოების, 
რეზერვუარში/ცილინდრში 
ჟანგბადის ჩაჭირხვნის, სამეწარმეო 
დანიშნულებით გამოყენებადი, 
ამიაკზე მომუშავე სამაცივრო 
დანადგარის, ფუნიკულიორის, 
საბაგირო გზის, ატრაქციონის, საქვაბე 
დანადგარის, წნევაზე მომუშავე 
ჭურჭლის, მარცვლეულის შესანახი 
და გადამამუშავებელი საწარმოს 
(წისქვილკომბინატის) პერიოდული 
ტექნიკური ინსპექტირების 
ჩაუტარებლობა 

1. საშიში ნარჩენების ნაგავსაყრელის ან 
ტერაკონის, ჟანგბადის წარმოებისა და მასთან 
დაკავშირებული სხვა აფეთქებასაფრთხიანი 
პროცესის, თხევადი ჟანგბადის წარმოების, 
რეზერვუარში/ცილინდრში ჟანგბადის ჩაჭირხვნის, 
სამეწარმეო დანიშნულებით გამოყენებადი, 
ამიაკზე მომუშავე სამაცივრო დანადგარის, 
ფუნიკულიორის, საბაგირო გზის, ატრაქციონის, 

საქვაბე დანადგარის, წნევაზე მომუშავე ჭურჭლის, 
მარცვლეულის შესანახი და გადამამუშავებელი 
საწარმოს (წისქვილკომბინატის) მფლობელის მიერ 
ობიექტის პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების 
ჩაუტარებლობა (გარდა ინსპექტირების ორგანოს 
მიზეზით გამოწვეული ჩაუტარებლობისა) −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 750 ლარით.
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1500 ლარით.

 მუხლი 35. ბუნებრივი გამოქვაბულის ან 
მღვიმის, სადაც ხდება ადამიანთა 
ორგანიზებული დაშვება, ამწე 
მოწყობილობის, ლიფტის, 
ესკალატორის, სამრეწველო და 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
ნაგავსაყრელის პერიოდული ტექნიკური 
ინსპექტირების ჩაუტარებლობა

1. ბუნებრივი გამოქვაბულის ან მღვიმის, 
სადაც ხდება ადამიანთა ორგანიზებული დაშვება, 
ამწე მოწყობილობის, ლიფტის, ესკალატორის, 
სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
ნაგავსაყრელის მფლობელის მიერ ობიექტის 
პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების 
ჩაუტარებლობა (გარდა ინსპექტირების ორგანოს 
მიზეზით გამოწვეული ჩაუტარებლობისა) −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარით.
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარით. 

 მუხლი 36. ობიექტის მფლობელის მიერ 
კარიერზე, მაღაროში, შახტაში, 
ნავთობბაზაზე, მაგისტრალურ 
ნავთობსადენზე, მაგისტრალურ 
გაზსადენზე, ჰიდროენერგეტიკულ 
ნაგებობაზე მომხდარი ავარიის/
უბედური შემთხვევის შესახებ 
ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოსთვის 
შეუტყობინებლობა 

1. ობიექტის მფლობელის მიერ კარიერზე, 
მაღაროში, შახტაში, ნავთობბაზაზე, მაგისტრალურ 
ნავთობსადენზე, მაგისტრალურ გაზსადენზე, 
ჰიდროენერგეტიკულ ნაგებობაზე მომხდარი 
ავარიის/უბედური შემთხვევის შესახებ 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტოსთვის დაუყოვნებლივ (24 საათის 
განმავლობაში) შეუტყობინებლობა −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარით.
2. ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული 

ობიექტის მფლობელის მიერ მომხდარი ავარიის/
უბედური შემთხვევის შესახებ ტექნიკური და 
სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსთვის 
72 საათის განმავლობაში შეუტყობინებლობა −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარით.
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 მუხლი 37. ობიექტის მფლობელის მიერ 
საშიში ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ან 
ტერაკონზე, ჟანგბადის წარმოებისას 
და მასთან დაკავშირებული სხვა 
აფეთქებასაფრთხიანი პროცესის დროს, 
თხევადი ჟანგბადის წარმოებისას, 
რეზერვუარში/ცილინდრში 
ჟანგბადის ჩაჭირხვნისას, სამეწარმეო 
დანიშნულებით გამოყენებად, 
ამიაკზე მომუშავე სამაცივრო 
დანადგარზე, ფუნიკულიორზე, 
საბაგირო გზაზე, ატრაქციონზე, საქვაბე 
დანადგარზე, წნევაზე მომუშავე 
ჭურჭელზე, მარცვლეულის შესანახ 
და გადამამუშავებელ საწარმოში 
(წისქვილკომბინატში) მომხდარი 
ავარიის/უბედური შემთხვევის 
შესახებ ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოსთვის 
შეუტყობინებლობა 

1. ობიექტის მფლობელის მიერ საშიში 
ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ან ტერაკონზე, 
ჟანგბადის წარმოებისას და მასთან დაკავშირებული 
სხვა აფეთქებასაფრთხიანი პროცესის დროს, 
თხევადი ჟანგბადის წარმოებისას, რეზერვუარში/
ცილინდრში ჟანგბადის ჩაჭირხვნისას, სამეწარმეო 
დანიშნულებით გამოყენებად, ამიაკზე მომუშავე 
სამაცივრო დანადგარზე, ფუნიკულიორზე, 
საბაგირო გზაზე, ატრაქციონზე, საქვაბე 
დანადგარზე, წნევაზე მომუშავე ჭურჭელზე, 
მარცვლეულის შესანახ და გადამამუშავებელ 
საწარმოში (წისქვილკომბინატში) მომხდარი 
ავარიის/უბედური შემთხვევის შესახებ 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტოსთვის დაუყოვნებლივ (24 საათის 
განმავლობაში) შეუტყობინებლობა −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარით.
2. ობიექტის მფლობელის მიერ საშიში 

ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ან ტერაკონზე, 
ჟანგბადის წარმოებისას და მასთან დაკავშირებული 
სხვა აფეთქებასაფრთხიანი პროცესის დროს, 
თხევადი ჟანგბადის წარმოებისას, რეზერვუარში/
ცილინდრში ჟანგბადის ჩაჭირხვნისას, სამეწარმეო 
დანიშნულებით გამოყენებად, ამიაკზე მომუშავე 
სამაცივრო დანადგარზე, ფუნიკულიორზე, 
საბაგირო გზაზე, ატრაქციონზე, საქვაბე 
დანადგარზე, წნევაზე მომუშავე ჭურჭელზე, 
მარცვლეულის შესანახ და გადამამუშავებელ 
საწარმოში (წისქვილკომბინატში) მომხდარი 
ავარიის/უბედური შემთხვევის შესახებ 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტოსთვის 72 საათის განმავლობაში 
შეუტყობინებლობა −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 750 ლარით.

 მუხლი 38. ობიექტის მფლობელის მიერ 
ბუნებრივ გამოქვაბულში ან მღვიმეში, 
სადაც ხდება ადამიანთა ორგანიზებული 
დაშვება, ამწე მოწყობილობაზე, 
ლიფტზე, ესკალატორზე, სამრეწველო 
და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
ნაგავსაყრელზე მომხდარი ავარიის/
უბედური შემთხვევის შესახებ 
ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოსთვის 
შეუტყობინებლობა 

1. ობიექტის მფლობელის მიერ ბუნებრივ 
გამოქვაბულში ან მღვიმეში, სადაც ხდება ადამიანთა 
ორგანიზებული დაშვება, ამწე მოწყობილობაზე, 
ლიფტზე, ესკალატორზე, სამრეწველო და 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე 
მომხდარი ავარიის/უბედური შემთხვევის შესახებ 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტოსთვის დაუყოვნებლივ (24 საათის 
განმავლობაში) შეუტყობინებლობა − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 50 ლარით.
2. ობიექტის მფლობელის მიერ ამწე 

მოწყობილობაზე, ლიფტზე, ესკალატორზე, 
სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
ნაგავსაყრელზე მომხდარი ავარიის/უბედური 
შემთხვევის შესახებ ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოსთვის 72 საათის 
განმავლობაში შეუტყობინებლობა − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 ლარით. 
 მუხლი 39. სამრეწველო დანიშნულების 

ფეთქებადი მასალების შესაბამისი 
ნებართვის გარეშე გამოყენება

სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი 
მასალების შესაბამისი ნებართვის გარეშე 
გამოყენება −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარით.
 მუხლი 40. სამრეწველო დანიშნულების 

ფეთქებადი მასალების გამოყენების 
სანებართვო პირობების დარღვევა

სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი 
მასალების გამოყენების სანებართვო პირობების 
დარღვევა − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარით.
 მუხლი 41. შეუსაბამობის გამოსწორების ვადის 

დარღვევა 
ობიექტის მფლობელის მიერ შეუსაბამობის 

გამოსწორების ვადის დარღვევა –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარით.

 მუხლი 42. დამოუკიდებელი ინსპექტირების 
ორგანოს მიერ ინსპექტირების 
აკრედიტაციის გარეშე განხორციელება 
და ინსპექტირების ორგანოს მიერ 
მიუკერძოებლობის პრინციპის 
დარღვევა

1. დამოუკიდებელი ინსპექტირების ორგანოს 
მიერ ინსპექტირების აკრედიტაციის გარეშე 
განხორციელება –
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გამოიწვევს დაჯარიმებას 3 000 ლარით.
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, – 
გამოიწვევს დაჯარიმებას 9 000 ლარით.
3. ინსპექტირების ორგანოს მიერ 

მიუკერძოებლობის პრინციპის დარღვევა –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 3 000 ლარით და 

აკრედიტაციის გაუქმებას.
 მუხლი 43. უნებართვო მშენებლობის, 

რეკონსტრუქციის ან/და დემონტაჟის 
წარმოება

უნებართვო მშენებლობის, რეკონსტრუქციის 
ან/და დემონტაჟის წარმოება:

ა) თვითმმართველ ქალაქში, გარდა ამ კოდექსის 
44-ე მუხლში აღნიშნული ტერიტორიისა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 3 000 ლარით;
ბ) მუნიციპალიტეტის დასახლებაში – ქალაქში, 

გარდა ამ კოდექსის 44-ე მუხლში აღნიშნული 
ტერიტორიისა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარით;
გ) მუნიციპალიტეტის დასახლებაში – დაბაში 

ან სოფელში, გარდა ამ კოდექსის 44-ე მუხლში 
აღნიშნული ტერიტორიისა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარით. 
 მუხლი 44. უნებართვო მშენებლობის, 

რეკონსტრუქციის ან/და 
დემონტაჟის წარმოება მშენებლობის 
განხორციელების სპეციალური 
რეჟიმის ზონაში, სადაც დადგენილია 
მშენებლობის განხორციელების 
განსაკუთრებული რეჟიმი, ტყის 
ფონდისა და „წყლის შესახებ“ 
საქართველოს კანონით განსაზღვრულ 
ტერიტორიებზე, კულტურული 
მემკვიდრეობის დამცავ ზონებსა და 
საკურორტო-სარეკრეაციო ზონებში და 
ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე 

1. უნებართვო მშენებლობის ან/და 
რეკონსტრუქციის წარმოება მშენებლობის 
განხორციელების სპეციალური რეჟიმის 
ზონაში, სადაც დადგენილია მშენებლობის 
განხორციელების განსაკუთრებული რეჟიმი, 
ტყის ფონდისა და „წყლის შესახებ“ საქართველოს 
კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე, 
კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებსა 
და საკურორტო-სარეკრეაციო ზონებში და ქალაქ 
თბილისის ტერიტორიაზე, რომელიც იწვევს 
შენობა-ნაგებობის გაბარიტების ცვლილებას, 
გამოიწვევს დაჯარიმებას:

ა) სახელმწიფოს ან თვითმმართველი 
ერთეულის საკუთრებაში არსებულ უძრავ 
ქონებაზე – 10 000 ლარით;

ბ) კერძო საკუთრებაში არსებულ უძრავ 
ქონებაზე – 8 000 ლარით.

2. უნებართვო მშენებლობის, რეკონსტრუქციის 
ან/და დემონტაჟის წარმოება შენობა-ნაგებობის 
გაბარიტების შეუცვლელად, ან საინჟინრო-
კომუნალური ქსელების უნებართვო 

რეკონსტრუქცია −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 4 000 ლარით.
შენიშვნა: 
1. უნებართვო მშენებლობის წარმოება უძრავ 

ქონებაზე, რომელიც კერძო, სახელმწიფო ან 
თვითმმართველი ერთეულის თანასაკუთრების 
ობიექტია, გამოიწვევს დაჯარიმებას ამ მუხლის 
პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

 2. გაბარიტების ცვლილებად განიხილება 
ისეთი სამშენებლო საქმიანობა, რომლის დროსაც 
იცვლება შენობა-ნაგებობის საძირკვლის, 
გარე შემომზღუდავი კონსტრუქციების ან/და 
სახურავის პარამეტრები (მიშენება, დაშენება, 
შენობა-ნაგებობის სიმაღლის გაზრდა და ა. შ.), 
ხოლო მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილი 
ობიექტი არის შენობა-ნაგებობის არსებითი 
შემადგენელი ნაწილი, რომლის გამოცალკევება 
შეუძლებელია მთლიანი შენობა-ნაგებობის ან ამ 
ნაწილის განადგურების ანდა მათი დანიშნულების 
მოსპობის გარეშე.
 მუხლი 45. სანებართვო პირობების დარღვევა 

ან/და შეუსრულებლობა
1. სამშენებლო დოკუმენტაციითა და 

სამშენებლო რეგლამენტებით განსაზღვრული 
სანებართვო პირობების დარღვევა ან/და 
შეუსრულებლობა გამოიწვევს დაჯარიმებას:

ა) მშენებლობის განხორციელების სპეციალური 
რეჟიმის ზონაში, სადაც დადგენილია მშენებლობის 
განხორციელების განსაკუთრებული რეჟიმი, 
ტყის ფონდისა და „წყლის შესახებ“ საქართველოს 
კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე, 
კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებსა 
და საკურორტო-სარეკრეაციო ზონებში და ქალაქ 
თბილისის ტერიტორიაზე: 

ა.ა) მეორე კლასის შენობა-ნაგებობისათვის – 2 
000 ლარით;

ა.ბ) მესამე კლასის შენობა-ნაგებობისათვის – 3 
000 ლარით;

ა.გ) მეოთხე კლასის შენობა-ნაგებობისათვის – 4 
000 ლარით;

ა.დ) მეხუთე კლასის (განსაკუთრებული 
მნიშვნელობის) შენობა-ნაგებობისათვის – 5 000 
ლარით;

ბ) თვითმმართველ ქალაქში, გარდა ამ ნაწილის 
„ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული ტერიტორიისა, – 1 000 
ლარით;

გ) მუნიციპალიტეტის დასახლებაში – ქალაქში, 
გარდა ამ ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული 
ტერიტორიისა, – 500 ლარით;

დ) მუნიციპალიტეტის დასახლებაში – დაბაში 
ან სოფელში, გარდა ამ ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტში 
აღნიშნული ტერიტორიისა, – 200 ლარით.

2. თუ II კლასის ინდივიდუალური 
საცხოვრებელი სახლის (გარდა კულტურული 
მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისა) მშენებლობისას 
ან რეკონსტრუქციისას სანებართვო პირობების 
დარღვევის ან/და შეუსრულებლობის შემთხვევაში 
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დამრღვევი სამშენებლო სამართალდარღვევის 
საქმის წარმოების დაწყებამდე შეიტანს საპროექტო 
დოკუმენტაციაში სათანადო ცვლილებებს, მას 
არ დაეკისრება ამ მუხლის პირველი ნაწილით 
განსაზღვრული პასუხისმგებლობა. 

3. II კლასის ინდივიდუალური საცხოვრებელი 
სახლის (გარდა კულტურული მემკვიდრეობის 
უძრავი ძეგლისა) მშენებლობისას ან 
რეკონსტრუქციისას არქიტექტურულ-სამშენებლო 
საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის 
განმახორციელებელი შესაბამისი ორგანო 
სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის 
წარმოების დაწყების შესახებ მითითების 
გაცემამდე 45 კალენდარული დღით ადრე 
ატყობინებს დამრღვევს.
 მუხლი 46. პასუხისმგებლობა 

თვითმმართველი ერთეულის მიერ 
განსაზღვრულ ზონაში (ზონებში) 
სამშენებლო სამუშაოების ან 
მშენებლობის ეტაპის მშენებლობის 
ნებართვით დადგენილ ვადაში 
დაუსრულებლობისთვის

1. თვითმმართველ ერთეულში საკრებულოს 
დადგენილებით კულტურული მემკვიდრეობის 
დაცვის, სარეკრეაციო ტერიტორიების 
განვითარებისა და დასახლებათა სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმვის ხელშეწყობის მიზნით 
განსაზღვრულ ზონაში (ზონებში), ხოლო ქალაქ 
თბილისში – ქალაქ თბილისის მთავრობის 
დადგენილებით განსაკუთრებული სამშენებლო 
რეგულირების ზონაში განსაზღვრულ ზონებში 
სამშენებლო სამუშაოების ან მშენებლობის 
ეტაპის მშენებლობის ნებართვით დადგენილ 
ვადაში დაუსრულებლობის შემთხვევაში 
სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 
ზედამხედველობის ორგანო დამრღვევის 
მიმართ გასცემს მითითებას, რომლითაც მას 
განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას დარღვევის 
გამოსასწორებლად. მითითებით განსაზღვრული 
ვადის გასვლის შემდეგ სამშენებლო საქმიანობაზე 
სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანო ადგენს 
შემოწმების აქტს. თუ დარღვევა არ გამოსწორდა, 
შემოწმების აქტის შედგენის დღიდან დარღვევის 
გამოსწორების დღემდე პირს დაეკისრება ჯარიმა 
ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შემოწმების 
აქტის შედგენის დღისთვის არსებული სამშენებლო 
პროექტით გათვალისწინებული ასაშენებელი 
(სადემონტაჟო) შენობა-ნაგებობის საერთო 
ფართობის თითოეულ კვადრატულ მეტრზე 0,1 
ლარიდან 0,5 ლარის ფარგლებში, შესაბამისი 
ზონის (ზონების) მიხედვით, რაც განისაზღვრება 
თვითმმართველი ერთეულის შესაბამისი ორგანოს 
ნორმატიული აქტით. აღნიშნული ჯარიმა პირს 
დაერიცხება მშენებარე ობიექტის კონსერვაციის 
ვადაშიც.

2. პირი ვალდებულია სამშენებლო 
საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის 

ორგანოს წერილობით შეატყობინოს დარღვევის 
გამოსწორების შესახებ. ამ მუხლის პირველი 
ნაწილით გათვალისწინებული ჯარიმის დარიცხვა 
წყდება აღნიშნული შეტყობინების სამშენებლო 
საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის 
ორგანოსთვის ჩაბარების დღეს, მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ დარღვევის გამოსწორება ამ 
ორგანომ შემოწმების აქტით დაადასტურა.

3. სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 
ზედამხედველობის ორგანოს მიერ დარღვევის 
გამოსწორების დადასტურების შემდეგ სამშენებლო 
საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის 
ორგანო იღებს დადგენილებას დარიცხული 
ჯარიმის ოდენობის შესახებ.

4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული 
დადგენილება აღსრულდება ამ კოდექსის 
შესაბამისად და ექვემდებარება იძულებით 
აღსრულებას „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ 
საქართველოს კანონის შესაბამისად.
 მუხლი 47. პასუხისმგებლობა 

თვითმმართველი ერთეულის მიერ 
განსაზღვრულ ზონაში (ზონებში) 
არსებული არაფუნქციონირებადი/
მიტოვებული შენობა-ნაგებობის 
განვითარების მიზნით მშენებლობის 
ნებართვის დადგენილ ვადაში 
აუღებლობისთვის

1. თვითმმართველ ერთეულში საკრებულოს 
დადგენილებით კულტურული მემკვიდრეობის 
დაცვის, საკურორტო-სარეკრეაციო ტერიტორიების 
განვითარებისა და დასახლებათა სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმვის ხელშეწყობის მიზნით 
განსაზღვრულ ზონაში (ზონებში), ხოლო ქალაქ 
თბილისში – ქალაქ თბილისის მთავრობის 
დადგენილებით განსაკუთრებული სამშენებლო 
რეგულირების ზონაში განსაზღვრულ ზონებში 
არსებული არაფუნქციონირებადი/მიტოვებული 
შენობა-ნაგებობების მესაკუთრე, რომლებიც აღარ 
გამოიყენება საცხოვრებელი, კომერციული ან 
სხვა საზოგადოებრივი ფუნქციით და საჭიროებს 
სამშენებლო განვითარებას, ვალდებულია მიიღოს 
მშენებლობის ნებართვა შენობა-ნაგებობაზე 
საკუთრების უფლების რეგისტრაციიდან ან/
და შენობის ფუნქციონირების შეწყვეტიდან 6 
თვის განმავლობაში. ეს ვალდებულება ასევე 
ვრცელდება იმ შემთხვევაზე, თუ პირი შეიძენს 
მიწის ნაკვეთს, რომელზე მდგომ შენობა-
ნაგებობასაც დაანგრევს. აღნიშნული შეზღუდვა 
ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი 
ორგანოს მოთხოვნით რეგისტრირდება საჯარო 
რეესტრში.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით 
გათვალისწინებული ვადის დინება არ შეწყდება 
და გაგრძელდება მიწის ნაკვეთის ან/და შენობა-
ნაგებობის გასხვისების შემთხვევაშიც და ქონების 
შემძენზე გადავა შესაბამისი ვალდებულებები.

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით 
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გათვალისწინებულ ვადაში მშენებლობის 
ნებართვის აუღებლობის შემთხვევაში სამშენებლო 
საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის 
ორგანო დამრღვევის მიმართ გასცემს მითითებას, 
რომლითაც მას განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას 
დარღვევის გამოსასწორებლად.

4. მითითებით განსაზღვრული ვადის გასვლის 
შემდეგ სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 
ზედამხედველობის ორგანო ადგენს შემოწმების 
აქტს. თუ დარღვევა არ გამოსწორდა, შემოწმების 
აქტის შედგენის დღიდან დარღვევის გამოსწორების 
დღემდე პირს დაეკისრება ჯარიმა ყოველ 
ვადაგადაცილებულ დღეზე მის საკუთრებაში 
არსებული შენობა-ნაგებობის საერთო ფართობის 
თითოეულ კვადრატულ მეტრზე 0,1 ლარიდან 
0,5 ლარის ფარგლებში, შესაბამისი ქვეზონის 
(ქვეზონების) მიხედვით, რაც განისაზღვრება 
თვითმმართველი ერთეულის შესაბამისი ორგანოს 
ნორმატიული აქტით.

5. ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული 
ჯარიმის დარიცხვა წყდება დამრღვევის მიერ 
მშენებლობის ნებართვის აღების დღეს, მაგრამ არა 
უგვიანეს მითითების გაცემიდან 6 თვისა.

6. სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 
ზედამხედველობის ორგანოს მიერ დარღვევის 
გამოსწორების დადასტურებიდან ან შემოწმების 
აქტის შედგენიდან 6 თვის გასვლის შემდეგ 
სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 
ზედამხედველობის ორგანო იღებს დადგენილებას 
დარიცხული ჯარიმის ოდენობის შესახებ, 
რომელიც აღსრულდება ამ კანონის შესაბამისად 
და ექვემდებარება იძულებით აღსრულებას 
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს 
კანონის შესაბამისად.

7. თუ შემოწმების აქტის შედგენიდან 6 
თვის გასვლის შემდეგ დამრღვევს არ ექნება 
მიღებული მშენებლობის ნებართვა ან/და იგი არ 
გადაიხდის დაკისრებულ ჯარიმას, შესაბამისი 
თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილი 
ორგანო უფლებამოსილია მიიღოს დადგენილება 
ამ ქონების იძულებით რეალიზაციის შესახებ. 
აღნიშნული დადგენილება აღსრულდება 
დაუყოვნებლივ და ექვემდებარება იძულებით 
აღსრულებას „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ 
საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

8. ამ მუხლის მე-7 ნაწილის შესაბამისად 
გასხვისებული უძრავი ქონების შემძენისთვის 
ამ მუხლით გათვალისწინებული ვადის ათვლა 
დაიწყება თავიდან, მის მიერ ქონების შეძენის 
დღიდან.

9. თუ ამ მუხლით გათვალისწინებულ ვადაში 
დამრღვევი მშენებლობის ნებართვის მიღების 
მიზნით მიმართავს მშენებლობის ნებართვის 
გამცემ ორგანოს, ეს ორგანო ვალდებულია მისთვის 
მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში 
მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი დამრღვევს ზონის 
შესაბამისი იერსახის არქიტექტურული პროექტის 

დამუშავებასა და მშენებლობის ნებართვის 
მიღებაში.
 მუხლი 48. ობიექტზე საინფორმაციო დაფის 

განუთავსებლობა ან საინფორმაციო 
დაფაზე არასრული ინფორმაციის 
განთავსება

ობიექტზე საინფორმაციო დაფის 
განუთავსებლობა ან საინფორმაციო დაფაზე 
არასრული ინფორმაციის განთავსება:

ა) მშენებლობის განხორციელების სპეციალური 
რეჟიმის ზონაში, სადაც დადგენილია მშენებლობის 
განხორციელების განსაკუთრებული რეჟიმი, 
ტყის ფონდისა და „წყლის შესახებ“ საქართველოს 
კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე, 
კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებსა 
და საკურორტო-სარეკრეაციო ზონებში და ქალაქ 
თბილისის ტერიტორიაზე –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარით;
ბ) თვითმმართველ ქალაქში, გარდა ამ მუხლის 

„ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული ტერიტორიისა, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარით;
გ) მუნიციპალიტეტის დასახლებაში – ქალაქში, 

გარდა ამ მუხლის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული 
ტერიტორიისა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარით; 
დ) მუნიციპალიტეტის დასახლებაში – დაბაში 

ან სოფელში, გარდა ამ მუხლის „ა“ ქვეპუნქტში 
აღნიშნული ტერიტორიისა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 50 ლარით. 
 მუხლი 49. მშენებლობის უსაფრთხოების 

წესების დარღვევა 
მშენებლობის უსაფრთხოების წესების 

დარღვევა: 
ა) მშენებლობის განხორციელების სპეციალური 

რეჟიმის ზონაში, სადაც დადგენილია მშენებლობის 
განხორციელების განსაკუთრებული რეჟიმი, 
ტყის ფონდისა და „წყლის შესახებ“ საქართველოს 
კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე, 
კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებსა 
და საკურორტო-სარეკრეაციო ზონებში და ქალაქ 
თბილისის ტერიტორიაზე – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 3 000 ლარით;
ბ) თვითმმართველ ქალაქში, გარდა ამ მუხლის 

„ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული ტერიტორიისა, – 
გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარით;
გ) მუნიციპალიტეტის დასახლებაში – ქალაქში, 

გარდა ამ მუხლის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული 
ტერიტორიისა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარით;
დ) მუნიციპალიტეტის დასახლებაში – დაბაში 

ან სოფელში, გარდა ამ მუხლის „ა“ ქვეპუნქტში 
აღნიშნული ტერიტორიისა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 50 ლარით.
 მუხლი 50. მშენებარე ობიექტის დადგენილი 

წესის დარღვევით მიტოვება 
მშენებარე ობიექტის დადგენილი წესის 

დარღვევით მიტოვება:
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ა) მშენებლობის განხორციელების სპეციალური 
რეჟიმის ზონაში, სადაც დადგენილია მშენებლობის 
განხორციელების განსაკუთრებული რეჟიმი, 
ტყის ფონდისა და „წყლის შესახებ“ საქართველოს 
კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე, 
კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებსა 
და საკურორტო-სარეკრეაციო ზონებში და ქალაქ 
თბილისის ტერიტორიაზე – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 10 000 ლარით;
ბ) თვითმმართველ ქალაქში, გარდა ამ მუხლის 

„ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული ტერიტორიისა, – 
გამოიწვევს დაჯარიმებას 5 000 ლარით;
გ) მუნიციპალიტეტის დასახლებაში – ქალაქში, 

გარდა ამ მუხლის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული 
ტერიტორიისა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარით; 
დ) მუნიციპალიტეტის დასახლებაში – დაბაში 

ან სოფელში, გარდა ამ მუხლის „ა“ ქვეპუნქტში 
აღნიშნული ტერიტორიისა, –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარით. 
 მუხლი 51. მშენებლობის შეჩერების შესახებ 

სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 
ზედამხედველობის ორგანოს 
დადგენილების შეუსრულებლობა 

მშენებლობის შეჩერების შესახებ სამშენებლო 
საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის 
ორგანოს დადგენილების შეუსრულებლობა:

ა) მშენებლობის განხორციელების სპეციალური 
რეჟიმის ზონაში, სადაც დადგენილია მშენებლობის 
განხორციელების განსაკუთრებული რეჟიმი, 
ტყის ფონდისა და „წყლის შესახებ“ საქართველოს 
კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე, 
კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებსა 
და საკურორტო-სარეკრეაციო ზონებში და ქალაქ 
თბილისის ტერიტორიაზე –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 5 000 ლარით;
ბ) თვითმმართველ ქალაქში, გარდა ამ მუხლის 

„ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული ტერიტორიისა, – 
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარით;
გ) მუნიციპალიტეტის დასახლებაში – ქალაქში, 

გარდა ამ მუხლის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული 
ტერიტორიისა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარით;
დ) მუნიციპალიტეტის დასახლებაში – დაბაში 

ან სოფელში, გარდა ამ მუხლის „ა“ ქვეპუნქტში 
აღნიშნული ტერიტორიისა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარით. 
 მუხლი 52. იმ ავარიული შენობა-ნაგებობის 

რეკონსტრუქციის ან დემონტაჟის 
განუხორციელებლობა, რომლის 
რეკონსტრუქციის ან დემონტაჟის 
გარეშე არსებობა უშუალო საფრთხეს 
უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს ან/და 
ჯანმრთელობას 

იმ ავარიული შენობა-ნაგებობის 
რეკონსტრუქციის ან დემონტაჟის 
განუხორციელებლობა, რომლის რეკონსტრუქციის 

ან დემონტაჟის გარეშე არსებობა უშუალო 
საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს ან/და 
ჯანმრთელობას:

ა) მშენებლობის განხორციელების სპეციალური 
რეჟიმის ზონაში, სადაც დადგენილია მშენებლობის 
განხორციელების განსაკუთრებული რეჟიმი, 
ტყის ფონდისა და „წყლის შესახებ“ საქართველოს 
კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე, 
კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებსა 
და საკურორტო-სარეკრეაციო ზონებში და ქალაქ 
თბილისის ტერიტორიაზე –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 5 000 ლარით;
ბ) თვითმმართველ ქალაქში, გარდა ამ მუხლის 

„ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული ტერიტორიისა, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარით;
გ) მუნიციპალიტეტის დასახლებაში – ქალაქში, 

გარდა ამ მუხლის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული 
ტერიტორიისა, –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარით; 
დ) მუნიციპალიტეტის დასახლებაში – დაბაში 

ან სოფელში, გარდა ამ მუხლის „ა“ ქვეპუნქტში 
აღნიშნული ტერიტორიისა, –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარით. 
შენიშვნა: თუ მესაკუთრისათვის ცნობილი 

გახდა, რომ მისი საკუთრება საფრთხეს უქმნის 
მესამე პირების სიცოცხლეს ან/და ჯანმრთელობას, 
იგი ვალდებულია მიმართოს შესაბამის 
ორგანოებს და აცნობოს ასეთი საფრთხის შესახებ. 
მესაკუთრე ვალდებულია თავისი შესაძლებლობის 
ფარგლებში მიიღოს უსაფრთხოების ზომები 
საფრთხის თავიდან ასაცილებლად. მესაკუთრეს ამ 
მუხლით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა 
დაეკისრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი 
არ განახორციელებს ამ შენიშვნით განსაზღვრულ 
ღონისძიებებს.
 მუხლი 53. ზიანისა და ხარჯების ანაზღაურება

1. დაჯარიმება დამრღვევს არ ათავისუფლებს 
დარღვევის გამოსწორებისა და დარღვევით 
მიყენებული ზიანის ანაზღაურების 
ვალდებულებისაგან.

2. სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 
ზედამხედველობის ორგანოს თანამდებობის 
პირი და სხვა მუშაკი მათ მიერ სამსახურებრივი 
მოვალეობის შესრულებისას ზიანის მიყენებისთვის 
პასუხს აგებენ საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით.

3. იმ პირებს, რომლებმაც ხარჯები გაიღეს 
მათ საკუთრებაში ან კანონიერ მფლობელობაში 
არსებული შენობა-ნაგებობის იერსახის 
შენარჩუნებისა და სამშენებლო მოედნის 
უსაფრთხოებისათვის, თუ ამ ხარჯების გაღება 
გამოწვეულია მომიჯნავე ნაკვეთში მშენებლობისას 
სამშენებლო ნორმებისა და კონსერვაციის რეჟიმის 
დაუცველობით, უფლება აქვთ, მოსთხოვონ 
დამრღვევს გაღებული ხარჯების ანაზღაურება. 
ხარჯების ანაზღაურებაზე შეთანხმების 
მიუღწევლობის შემთხვევაში დავას განიხილავს 
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სასამართლო.
4. დადგენილ ვადაში დარღვევის 

გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, თუ 
დარღვევის დაუყოვნებლივ გამოუსწორებლობამ 
შეიძლება ზიანი მიაყენოს სახელმწიფო ან 
საზოგადოებრივ ინტერესებს, სამშენებლო 
საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის 
ორგანოს შეუძლია მიიღოს დასაბუთებული 
გადაწყვეტილება მითითების პირობების 
თავის მიერ ან მესამე პირთა მეშვეობით ან/
და საკუთარი ხარჯით შესრულების თაობაზე. 
გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
წესით. გადაწყვეტილების გასაჩივრება არ აჩერებს 
მის აღსრულებას.

5. სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 
ზედამხედველობის ორგანო ვალდებულია 
მოსთხოვოს დამრღვევს ამ მუხლის მე-4 ნაწილის 
შესაბამისად გაღებული ხარჯების ანაზღაურება. 
დამრღვევის მიერ ხარჯების ნებაყოფლობით 
ანაზღაურებაზე უარის თქმის შემთხვევაში 
სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო 
ზედამხედველობის ორგანოს უფლება აქვს, 
მიმართოს სასამართლოს დამრღვევისათვის 
გაღებული ხარჯების დაკისრებისა და გადახდის 
მოთხოვნით.
 მუხლი 54. საქართველოს კანონმდებლობის 

დარღვევით მშენებარე ობიექტის მიწის 
ნაკვეთზე ყადაღის დადება და მისი 
რეალიზაცია

1. შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულის 
უფლებამოსილი ორგანო დამრღვევის მიერ 
ამ კოდექსის 26-ე მუხლის მე-2 ნაწილით 
გათვალისწინებულ შემთხვევაში უფლებამოსილია 
საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით 
მშენებარე ობიექტის მიწის ნაკვეთზე ყადაღის 
დადების მიზნით მიმართოს სასამართლოს.

2. შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულის 
უფლებამოსილი ორგანოს მიერ სასამართლოსთვის 
მიმართვის საფუძველზე მიწის ნაკვეთზე 
დადებული ყადაღა უქმდება ჯარიმის თანხის 
სრულად დაფარვისთანავე.

3. დამრღვევის ყადაღადადებული მიწის 
ნაკვეთის რეალიზაციას ახორციელებს შესაბამისი 
თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილი 
ორგანო აუქციონის ჩატარების გზით. 

4. აუქციონის ჩატარების დროსა და ადგილს 
განსაზღვრავს შესაბამისი თვითმმართველი 
ერთეულის უფლებამოსილი ორგანო, რისთვისაც 
იგი აუქციონის ჩატარებამდე 30 დღით ადრე 
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით 
ავრცელებს განცხადებას, რომელშიც უნდა 
აღინიშნოს:

ა) აუქციონის ჩატარების დრო და ადგილი;
ბ) მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის რეკვიზიტები 

(სახელი და გვარი/დასახელება, მისამართი);
გ) გასაყიდი მიწის ნაკვეთის დასახელება 

(ქონების მოკლე აღწერა);
დ) მიწის ნაკვეთის საწყისი ფასი, რომელიც 

ყადაღის დადების აქტში მითითებული 
ყადაღადადებული ნივთის საბაზრო ფასია;

ე) რომ მესამე პირები, რომელთაც აქვთ 
უფლებები ამ მიწის ნაკვეთზე, ვალდებული არიან, 
ამ უფლებათა დამადასტურებელი საბუთები 
წარადგინონ აუქციონის დაწყებამდე;

ვ) აუქციონის პირობები.
5. აუქციონის ჩატარების შესახებ განცხადების 

გავრცელების შემდეგ ყველა დაინტერესებულ 
ფიზიკურ და იურიდიულ პირს აქვს უფლება, 
წინასწარ გაეცნოს აუქციონზე გასაყიდად 
გამოტანილ მიწის ნაკვეთს.

6. მიწის ნაკვეთის გაყიდვის შედეგად მიღებული 
შემოსავლით პირველ რიგში დაიფარება: 

ა) ყადაღის დადებასა და რეალიზაციასთან 
დაკავშირებული ხარჯები; 

ბ) ჯარიმის თანხა. 
7. მიწის ნაკვეთის გაყიდვის შედეგად მიღებული 

შემოსავლით პირველ რიგში დაფარული 
ხარჯებისა და თანხის შემდეგ დარჩენილი 
სახსრები დამრღვევს უბრუნდება.

8. ყადაღადადებული მიწის ნაკვეთის 
რეალიზაცია შეწყდება, თუ დამრღვევი აუქციონის 
ჩატარებამდე უზრუნველყოფს ჯარიმის თანხის, 
ყადაღის დადებასა და რეალიზაციასთან 
დაკავშირებული ხარჯების დაფარვას.

9. ყადაღადადებული მიწის ნაკვეთის 
აუქციონის ჩატარების გზით რეალიზაციის წესს 
ადგენს შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულის 
წარმომადგენლობითი ორგანო.

თავი V
ტექნიკური რეგლამენტი

 მუხლი 55. ზოგადი დებულებები
1. ტექნიკური რეგლამენტი ხელს უნდა 

უწყობდეს ღია საბაზრო ეკონომიკას და თავისუფალ 
ვაჭრობას. ტექნიკური რეგლამენტის მიღება ან 
გამოყენება არ უნდა ქმნიდეს არაადეკვატურ 
ტექნიკურ ბარიერებს ვაჭრობაში/სამეწარმეო 
საქმიანობაში, მათ შორის, საერთაშორისო 
ვაჭრობაში, და ადამიანის სიცოცხლისა და 
ჯანმრთელობის უსაფრთხოებისა და გარემოს 
დაცვის საფრთხის პროპორციული უნდა იყოს.

2. პროდუქტი, რომლისთვისაც საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილია ტექნიკური 
რეგლამენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობა, უნდა 
შეესაბამებოდეს ამ მოთხოვნებს საქართველოს 
კანონმდებლობის შესაბამისად ბაზარზე 
განთავსებისას და ექსპლუატაციის პერიოდში. 

3. არ შეიძლება აიკრძალოს, შეიზღუდოს 
ან ხელი შეეშალოს იმ პროდუქტის ბაზარზე 
განთავსებას, რომელიც აკმაყოფილებს ტექნიკური 
რეგლამენტის მოთხოვნებს. 

4. მწარმოებელი ვალდებულია ტექნიკური 
რეგლამენტით რეგულირებული პროდუქტი 
დააპროექტოს და აწარმოოს ტექნიკური 
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რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
 მუხლი 56. ტექნიკური რეგლამენტი 

1. ტექნიკური ნორმის შემცველი, 
შესასრულებლად სავალდებულო ყველა აქტი 
მიღებული უნდა იქნეს ტექნიკური რეგლამენტის 
ფორმით.

2. ტექნიკური რეგლამენტი განსაზღვრავს 
ძირითად პრინციპებს, რომლებიც იცავს ადამიანის 
ჯანმრთელობას, სიცოცხლეს, საკუთრებასა და 
გარემოს.

3. ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნები 
შეიძლება გავრცელდეს პროდუქტზე ამ 
პროდუქტის ბაზარზე განთავსებისას, ასევე 
პროცესზე, მომსახურებაზე, პირსა და ობიექტებზე 
და შეიძლება მოიცავდეს მათი ექსპლუატაციის 
დაწყების და ექსპლუატაციის პერიოდს, თუ ამის 
თაობაზე მითითებულია ტექნიკურ რეგლამენტში. 

4. ტექნიკური რეგლამენტით 
გათვალისწინებული უსაფრთხოების ნორმები 
საფრთხის პროპორციული უნდა იყოს.

5. თუ მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტებიდან 
რამდენიმე ალტერნატიულად არეგულირებს 
ერთსა და იმავე პროდუქტს ან/და პროცესს, 
საკმარისია ნებისმიერ მათგანთან შესაბამისობა. 

6. თუ მიღებულ, აღიარებულ ან ეკვივალენტად 
ცნობილ ალტერნატიულ ტექნიკურ რეგლამენტებს 
შორის განსხვავებაა, ეს არ განიხილება მათ შორის 
წინააღმდეგობად და ყველა თანაბრად გამოიყენება.

7. თუ ერთი და იმავე პროდუქტის ან/და 
პროცესის მიმართ შესაძლებელია გამოყენებულ 
იქნეს რამდენიმე ალტერნატიული ტექნიკური 
რეგლამენტის უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი 
მახასიათებლები, გამოყენებული უნდა იქნეს 
მხოლოდ ერთ-ერთი, შერჩეული ტექნიკური 
რეგლამენტი. დაუშვებელია ერთი და იმავე 
პროდუქტის ან/და პროცესის მიმართ სხვადასხვა 
ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული 
მახასიათებლების აღრევა/კომბინაცია.

8. თუ ერთსა და იმავე პროდუქტზე 
ერთდროულად სავალდებულოდ ვრცელდება 
ერთზე მეტი ტექნიკური რეგლამენტის 
მოთხოვნები, პროდუქტი ერთდროულად 
უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ამ ტექნიკური 
რეგლამენტის მოთხოვნებს. 

9. ტექნიკური რეგლამენტი ძალადაკარგულად 
ითვლება, თუ აღარ არსებობს ის გარემოებები ან 
მიზნები, რომლებიც მისი მიღების საფუძველი იყო. 
ასეთ შემთხვევაში ნებისმიერი დაინტერესებული 
პირი უფლებამოსილია მიმართოს საქართველოს 
მთავრობას ტექნიკური რეგლამენტის გაუქმების 
მოთხოვნით.

10. ტექნიკური რეგლამენტის მიღების 
საფუძვლის ცვლილება განაპირობებს თავად 
ტექნიკური რეგლამენტის ცვლილებას ან 
გაუქმებას.

11. რეგულირებულ სფეროებში საქართველო 
აღიარებს ევროკავშირის ტექნიკურ რეგლამენტებს. 

12. თუ გაჩნდება ტექნიკური რეგლამენტის 
შემოღების აუცილებლობა და არსებობს 
საყოველთაოდ აღიარებული საერთაშორისო 
სტანდარტები ან მათი შემუშავება დასრულების 
სტადიაშია, საქართველო ვალდებულია 
საფუძვლად გამოიყენოს ისინი ან მათი შესაბამისი 
ნაწილები.

13. ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც 
ვაჭრობაში საფრთხის არაადეკვატურ ტექნიკურ 
ბარიერებს ქმნის, შეიძლება გასაჩივრდეს 
სასამართლოში.

14. დაინტერესებულ პირს შეუძლია 
მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტი გაასაჩივროს 
სასამართლოში, თუ იგი ადგენს საუკეთესო 
საერთაშორისო პრაქტიკაში არსებულ 
მოთხოვნებზე მკაცრ მოთხოვნებს.
 მუხლი 57. ტექნიკური რეგლამენტის არსი

1. ტექნიკური რეგლამენტი უნდა შეიცავდეს 
შემდეგ ძირითად დებულებებს: 

ა) მისი გამოყენების სფერო და ტექნიკური 
რეგულირების ობიექტი;

ბ) ძირითადი ცნებები და განმარტებები;
გ) პროდუქტის ბაზარზე განთავსების 

ძირითადი პირობები;
დ) მოთხოვნები ტექნიკური რეგულირების 

ობიექტის მიმართ;
ე) შესაბამისობის შეფასების პროცედურები.
2. ტექნიკური რეგლამენტი მოქმედებს 

ტექნიკური რეგლამენტების რეესტრში 
რეგისტრაციის მომენტიდან.

3. ტექნიკურმა რეგლამენტმა კონკრეტული 
სპეციფიკაციის გათვალისწინებით შეიძლება 
დაადგინოს პროდუქტის/პროცესის/ მომსახურების 
სავალდებულო: 

ა) მახასიათებლები/პარამეტრები; 
ბ) უსაფრთხოების/უვნებლობის კრიტერიუმები;
გ) შრომის ან/და მომხმარებლის უსაფრთხოების 

წესები;
დ) უსაფრთხოების/უვნებლობის მოთხოვნებთან 

დაკავშირებული ტერმინოლოგიის, სიმბოლოების, 
შეფუთვის, ნიშანდების, ეტიკეტირების, 
პროდუქტთან დაკავშირებული პროცესის ან 
წარმოების მეთოდი;

ე) შესაბამისობის შეფასების პროცედურები და 
პერიოდულობა;

ვ) ადმინისტრაციული პროცედურები;
ზ) შესაბამის შემთხვევებში, ინსპექტირების 

წესი და პერიოდულობა;
თ) ზედამხედველობის განმახორციელებელი 

უფლებამოსილი ორგანო;
ი) მითითებები სტანდარტების გამოყენების 

თაობაზე (შესაბამისობის პრეზუმფცია);
კ) ექსპლუატაციის პირობები;
ლ) გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები.

 მუხლი 58. ტექნიკური რეგლამენტის მიღება 
1. ტექნიკური რეგლამენტი მიიღება მხოლოდ 

კანონით პირდაპირ განსაზღვრულ შემთხვევაში, 
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რომელიც ადგენს ტექნიკური რეგლამენტის 
მიზანს და მოქმედების სფეროს.

2. ტექნიკური რეგლამენტი მიიღება/გამოიცემა 
მხოლოდ კანონით, საქართველოს პრეზიდენტის 
შესაბამისი ნორმატიული აქტით ან საქართველოს 
მთავრობის დადგენილებით.

3. დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს:
ა) მოითხოვოს იმ ტექნიკური რეგლამენტის 

ან სტანდარტის გაუქმება ან საქართველოში 
აღიარებულ პრინციპებთან შესაბამისობის 
უზრუნველყოფა, რომელიც არ შეესაბამება მათ;

ბ) მიმართოს საქართველოს მთავრობას 
ტექნიკური რეგლამენტის გაუქმების მოთხოვნით.

4. საქართველოს მთავრობა დაინტერესებული 
პირის მიმართვის საფუძველზე თავისი 
კომპეტენციის ფარგლებში შუამდგომლობით 
მიმართავს შესაბამის ორგანოს, საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეუსაბამოს 
ტექნიკური რეგლამენტი ან სტანდარტი 
საქართველოში აღიარებულ პრინციპებს 
ან გააუქმოს ტექნიკური რეგლამენტი ან 
დასაბუთებული უარი აცნობოს დაინტერესებულ 
პირს.

5. საქართველოს მთავრობის დასაბუთებული 
უარი ტექნიკური რეგლამენტის ან სტანდარტის 
გაუქმების ან საქართველოში აღიარებულ 
პრინციპებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის 
შესახებ შუამდგომლობაზე შეიძლება გასაჩივრდეს 
სასამართლოში. სასამართლოში მტკიცების 
ტვირთი გადადის მოსარჩელეზე.
 მუხლი 59. აღიარებული ტექნიკური 

რეგლამენტი 
1. ტექნიკური რეგლამენტის აღიარება 

ხორციელდება საქართველოს მთავრობის 
გადაწყვეტილებით ან საერთაშორისო 
ხელშეკრულების საფუძველზე და გულისხმობს 
საქართველოს მთავრობის მიერ გარკვეული 
ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების 
საქართველოს ტერიტორიაზე სამოქმედოდ 
დაშვებას.

2. უცხოური ტექნიკური რეგლამენტის 
ტექნიკური რეგლამენტების რეესტრში 
რეგისტრაცია სავალდებულოა მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ ამ ტექნიკური რეგლამენტის 
მიხედვით საქართველოში იწარმოება 
კონკრეტული პროდუქტი. 

3. საქართველოს მთავრობა აღიარებს უცხოური 
ტექნიკური რეგლამენტის მხოლოდ ტექნიკურ 
პარამეტრებს და შეიძლება აღიაროს მისი 
ადმინისტრაციული პროცედურები.

4. აღიარებული ტექნიკური რეგლამენტის ან 
მისი ნაწილის მოქმედება შეიძლება აიკრძალოს 
ან შეიზღუდოს კანონის საფუძველზე, შესაბამისი 
დასაბუთების შემთხვევაში.

5. აღიარებული ტექნიკური რეგლამენტი 
საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილია.

 მუხლი 60. ეკვივალენტად ცნობილი 
ტექნიკური რეგლამენტი 

საქართველოს მთავრობის ერთჯერადი აქტის 
საფუძველზე შესაძლებელია ეკვივალენტად 
ცნობილ იქნეს გარკვეული უცხოური ტექნიკური 
რეგლამენტები და ისინი დაშვებულ იქნეს 
სამოქმედოდ, რაც ადასტურებს, რომ აღნიშნული 
ტექნიკური რეგლამენტები მოცემული 
კონკრეტული შემთხვევისათვის ადეკვატურად 
ასრულებს საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილ უსაფრთხოების მიზნებს.
 მუხლი 61. ტექნიკური რეგლამენტების 

რეესტრი
1. მიღებული ტექნიკური რეგლამენტი 

რეგისტრირებული უნდა იქნეს ტექნიკური 
რეგლამენტების რეესტრში, რომელსაც აწარმოებს 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო.

2. ტექნიკური რეგლამენტების რეესტრში 
უნდა დარეგისტრირდეს საქართველოს ყველა 
ნორმატიული აქტი, რომლებიც შეიცავს ტექნიკურ 
ნორმას. აღნიშნული ნორმატიული აქტის 
მიმღები/გამომცემი ორგანო/ თანამდებობის პირი 
ვალდებულია დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს 
შესაბამისი ნორმატიული აქტის რეგისტრაცია 
ტექნიკური რეგლამენტების რეესტრში. 

3. ნებისმიერ პირს შეუძლია მოითხოვოს 
მიღებული ტექნიკური რეგლამენტის 
რეგისტრაცია.
 მუხლი 62. სავარაუდო საფრთხის შემცველი 

პროდუქტის ბაზარზე განთავსება
1. კანონით განისაზღვრება ის პროდუქტი/

პროცესი/მომსახურება (რეგულირებული სფერო), 
რომელსაც ბაზარზე განთავსებისას ესაჭიროება 
შესაბამისობის შეფასება.

2. მიღებული, აღიარებული ან ეკვივალენტად 
ცნობილი ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისი 
პროდუქტის ბაზარზე განთავსება შესაძლებელია 
პროდუქტის წარმოშობის ქვეყანაში 
უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული, 
შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტის 
საფუძველზე. აღნიშნული დოკუმენტი 
წარდგენილი უნდა იქნეს ქართულ ან ინგლისურ 
ენაზე.

3. აღიარებული ტექნიკური რეგლამენტის 
საფუძველზე წარმოებული ან იმპორტირებული 
პროდუქტის ბაზარზე განთავსებისას 
შესაბამისობის შეფასება ხორციელდება იმავე 
ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილი 
პროცედურების შესაბამისად.

4. სასამართლო დავის შემთხვევაში აღიარებულ 
ტექნიკურ რეგლამენტს დაინტერესებული მხარე 
თარგმნის ქართულ ენაზე.
 მუხლი 63. საქართველოს მთავრობის უფლება 

ნიშანდების ეკვივალენტად ცნობის 
შესახებ

1. საქართველოს მთავრობა ადგენს იმ ქვეყნებისა 
და იურისდიქციების ნუსხას, რომელთა შესაბამისი 
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ნიშანდების მქონე პროდუქტი საქართველოში 
დამატებითი შესაბამისობის შეფასების გარეშე 
დაიშვება.

2. საქართველოში მოქმედი ახალი მიდგომის 
ტექნიკური რეგლამენტების დაკმაყოფილებად 
ჩაითვლება სხვა ქვეყნის შესაბამისი ნიშანდება, 
რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამისი ქვეყნის 
კანონმდებლობით დადგენილ, ნიშანდებასთან 
დაკავშირებულ მოთხოვნებს.

თავი VI 
სტანდარტიზაცია

 მუხლი 64. ზოგადი დებულებები
1. სტანდარტი უნდა ემყარებოდეს 

პრაქტიკული გამოცდილების, მეცნიერებისა და 
ტექნიკის განზოგადებულ შედეგებს და მიზნად 
უნდა ისახავდეს წარმოების ეფექტიანობის და 
თავსებადობის ზრდას.

2. სტანდარტი არის ტექნიკური რეგლამენტის 
მოთხოვნების დაკმაყოფილების საშუალება. 
სტანდარტის გამოყენება ნებაყოფლობითია. 
მწარმოებელს შეუძლია შეიმუშაოს და გამოიყენოს 
სხვა ტექნიკური მიდგომები ტექნიკური 
რეგლამენტის მოთხოვნების დაკმაყოფილების 
მიზნით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 
ტექნიკურ რეგლამენტში კონკრეტული 
სტანდარტის გამოყენების შესახებ პირდაპირ არის 
მითითებული. 
 მუხლი 65. ტერმინთა განმარტება 

ამ თავის მიზნებისათვის ტერმინებს აქვს 
შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) სტანდარტი − კონსენსუსის საფუძველზე 
შემუშავებული და სტანდარტების ორგანოს 
მიერ რეგისტრირებული დოკუმენტი, რომელიც 
საყოველთაო და მრავალჯერადი გამოყენებისათვის 
ადგენს წესებს, ზოგად პრინციპებს ან 
მახასიათებლებს სხვადასხვა საქმიანობისათვის/ 
მოქმედებისათვის ან მისი შედეგებისათვის 
გარკვეულ სფეროში ოპტიმიზაციის მიზნით; 

ბ) საერთაშორისო სტანდარტი – 
სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის 
მიერ მიღებული სტანდარტი;

გ) რეგიონალური სტანდარტი − სტანდარტების 
საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაციის 
მიერ მიღებული სტანდარტი;

დ) საქართველოს სტანდარტი (სსტ) – საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს 
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული 
სააგენტოს მიერ რეგისტრირებული სტანდარტი, 
რომელიც შეიძლება მიღებულ იქნეს როგორც 
საერთაშორისო ან რეგიონალური სტანდარტის 
საფუძველზე, ისე შესაბამისი ტექნიკური 
კომიტეტის მიერ;

ე) საწარმოს შიდა სტანდარტი – მეწარმის 
მიერ შემუშავებული სტანდარტი, რომელშიც 
მოცემულია სპეციფიკური ტექნიკური 
მოთხოვნები, რომლებსაც აკმაყოფილებს 
პროდუქტი, პროცესი ან მომსახურება. საწარმოს 

შიდა სტანდარტი სხვა პირებისათვის სტანდარტად 
არ განიხილება, რეგისტრაციას არ საჭიროებს და 
მასზე არ ვრცელდება ამ კოდექსის მოქმედება;

ვ) დეკლარირებული სტანდარტი – სტანდარტი, 
რომელსაც მწარმოებელი იყენებს და რომლის 
გამოყენების შესახებაც მიუთითებს, მათ შორის, 
საწარმოს შიდა სტანდარტზე.
 მუხლი 66. სტანდარტიზაციის ძირითადი 

პრინციპები
1. სტანდარტიზაციის პროცესში ყველა 

დაინტერესებულ მხარეს (მწარმოებლები, 
მომსახურების მიმწოდებლები, სახელმწიფო და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, 
სასწავლო და კვლევითი დაწესებულებები, 
მომხმარებლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები 
და სხვა) შეუძლია ნებაყოფლობით და პარიტეტულ 
საფუძველზე მონაწილეობა. 

2. სტანდარტის შემუშავება და მიღება ხდება 
კონსენსუსის საფუძველზე.

3. სტანდარტის გამოყენება ნებაყოფლობითია.
4. შესაბამის სფეროში უპირატესობა ენიჭება 

საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებს.
5. სტანდარტის შემუშავებისას გამოიყენება 

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე 
შესაძლებლობები.
 მუხლი 67. სტანდარტის მიღების პრინციპები

1. საქართველოში სტანდარტი მიიღება 
საქართველოს სტანდარტის სახით და 
რეგისტრირდება ამ თავის შესაბამისად.

2. საქართველოში შეიძლება გამოყენებულ 
იქნეს სხვა სტანდარტები რეგისტრაციის გარეშე. 

3. სტანდარტი არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს 
საქართველოს კანონმდებლობას.

4. საქართველოს სტანდარტად შეიძლება 
მიღებულ იქნეს: 

ა) საქართველოში მოქმედი ტექნიკური 
რეგლამენტის მოთხოვნების შესრულებისათვის 
საჭირო სტანდარტი. მის მიღებას უზრუნველყოფს 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − 
საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის 
ეროვნული სააგენტო (შემდგომ − სააგენტო);

ბ) საერთაშორისო ან რეგიონალური 
სტანდარტი. აღნიშნული სტანდარტის ტექსტის 
ქართულ ვერსიას განიხილავს ტექნიკური 
კომიტეტი;

გ) სტანდარტი − ამ კოდექსის 68-ე მუხლით 
გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

5. საქართველოს სტანდარტად უნდა 
დარეგისტრირდეს ამ მუხლის მე-4 ნაწილით 
გათვალისწინებული სტანდარტი, რომელსაც 
მეწარმე გამოიყენებს ტექნიკური რეგლამენტის 
მოთხოვნათა დასაკმაყოფილებლად. ამასთანავე, 
დაინტერესებული მხარის მოთხოვნით, 
ნებაყოფლობით შეიძლება დარეგისტრირდეს სხვა 
ქვეყანაში რეგისტრირებული სტანდარტი.
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6. ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული 
სტანდარტების რეგისტრაციას ახორციელებს 
სააგენტო.

7. ტექნიკური კომიტეტი არ განიხილავს 
საქართველოში შემუშავებულ სტანდარტს:

ა) იმ სფეროში, სადაც არსებობს საერთაშორისო 
სტანდარტი;

ბ) იმ სფეროში, სადაც არ არის ფართო მოთხოვნა 
სტანდარტზე.

8. საქართველოს სტანდარტად საერთაშორისო 
ან უცხოური სტანდარტი მიიღება სტანდარტის 
„თავფურცლის“ თარგმნის მეთოდითაც. 
 მუხლი 68. სტანდარტის შემუშავება და მიღება

1. საქართველოში სტანდარტის 
პროექტი შეიძლება შეიმუშაოს ნებისმიერმა 
დაინტერესებულმა პირმა. თუ პირს სურს მის 
მიერ შემუშავებული სტანდარტის საქართველოს 
სტანდარტად რეგისტრაცია, მან უნდა მიმართოს 
სააგენტოს დასაბუთებით, რომ მის მიერ 
წარმოდგენილი პროექტით განსაზღვრულ 
სფეროში არის ფართო მოთხოვნა სტანდარტზე, 
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სტანდარტი 
გამიზნულია ტექნიკური რეგლამენტის 
მოთხოვნათა დასაკმაყოფილებლად.

2. სააგენტო იღებს გადაწყვეტილებას შესაბამისი 
ტექნიკური კომიტეტის მიერ საკითხის განხილვის 
მიზანშეწონილობის შესახებ.

3. სააგენტოს მიერ დადებითი გადაწყვეტილების 
მიღების შემთხვევაში სააგენტო საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს უთანხმებს შესაბამისი ტექნიკური 
კომიტეტის მიერ საკითხის განხილვას.

4. ტექნიკური კომიტეტი კონსენსუსით 
იღებს გადაწყვეტილებას სტანდარტის მიღების 
მიზანშეწონილობის შესახებ. საქართველოში 
შემუშავებული სტანდარტის მიღების შემთხვევაში 
მისი სამოქმედოდ დაშვების თაობაზე 
გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს მთავრობა 
ტექნიკური კომიტეტის შუამდგომლობის 
საფუძველზე.

5. სტანდარტს სამართლებრივი სტატუსი 
ენიჭება სააგენტოს მიერ ამ სტანდარტის 
სტანდარტების რეესტრში რეგისტრაციის 
შემდეგ. სტანდარტების რეესტრის წარმოებისა და 
სტანდარტის რეგისტრაციის წესს განსაზღვრავს 
სააგენტოს გენერალური დირექტორი. 

6. სტანდარტების რეესტრში სტანდარტის 
რეგისტრაციის ნომერი დგება საერთაშორისო 
კოდიფიკაციის შესაბამისად. რეგისტრაციის 
ნომრის პირველი სამი ასო (სსტ) აღნიშნავს 
საქართველოს სტანდარტს, მომდევნო ორი 
ან სამი ასო აღნიშნავს იმ საერთაშორისო ან 
რეგიონალური ორგანიზაციის დასახელებას, 
რომლის სტანდარტიც მიიღება საქართველოს 
სტანდარტად, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, 
ხოლო შემდეგ მითითებულია სტანდარტის 
რიგითი ნომერი სტანდარტების რეესტრის 

წარმოებისა და სტანდარტის რეგისტრაციის წესის 
შესაბამისად. 

7. სააგენტოს მიერ უარყოფითი 
გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში 
განმცხადებელს უფლება აქვს, გადაწყვეტილება 
გაასაჩივროს საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტროში.

8. სხვა ქვეყანაში ნიშანდების განმსაზღვრელი 
აქტები (სტანდარტები, რეგლამენტები და 
სხვა) საქართველოში უნდა დარეგისტრირდეს 
სტანდარტებად, თუ პროდუქტი იწარმოება 
საქართველოში საქართველოს ბაზრისათვის. 
 მუხლი 69. სტანდარტის ნებაყოფლობითობა 

და ხელმისაწვდომობა
1. ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების 

დასაკმაყოფილებლად სტანდარტის, მათ შორის, 
მეთოდის, შერჩევა ნებაყოფლობითია, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც ტექნიკურ რეგლამენტში 
მითითებულია კონკრეტული სტანდარტის 
შესრულების სავალდებულოობა. 

2. პირს შეუძლია გამოიყენოს საწარმოს 
შიდა სტანდარტი ან სხვა სტანდარტი, თუ ამით 
დაკმაყოფილდება ტექნიკური რეგლამენტის 
მოთხოვნები. ასეთ შემთხვევაში ტექნიკური 
რეგლამენტის მოთხოვნების დაკმაყოფილების 
მტკიცების ტვირთი გადადის მწარმოებელზე. 

3. დეკლარირებული სტანდარტის 
დარღვევისათვის პასუხისმგებლობა 
განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. რეგისტრირებული სტანდარტი შესაბამისი 
ანაზღაურების სანაცვლოდ ხელმისაწვდომია 
ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის. 
 მუხლი 70. ტექნიკური კომიტეტი

1. სააგენტო საქართველოს ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან 
შეთანხმებით ქმნის ტექნიკურ კომიტეტებს, 
სტანდარტიზაციის შესაბამისი სფეროების 
მიხედვით. ტექნიკური კომიტეტის მუშაობაში 
დაინტერესებული მხარეები მონაწილეობენ 
ნებაყოფლობით და პარიტეტულ საფუძველზე. 

2. ტექნიკური კომიტეტის ფუნქციაა 
საქართველოს სტანდარტების მიღება კონსენსუსის 
საფუძველზე. 

3. ტექნიკური კომიტეტის შექმნის პროცედურა 
დგინდება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების მინისტრის ბრძანებით, საუკეთესო 
საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით.
 მუხლი 71. სააგენტო

ამ თავით და ამავე კოდექსის VII თავით 
განსაზღვრულ საქმიანობას ახორციელებს 
სააგენტო, რომელიც თავის საქმიანობას 
წარმართავს საქართველოს კანონმდებლობით, მათ 
შორის, სააგენტოს დებულებით განსაზღვრული 
კომპეტენციის ფარგლებში. სააგენტოს დებულებას 
ამტკიცებს საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების მინისტრი.
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 მუხლი 72. სააგენტოს ძირითადი ფუნქციები
სააგენტოს ძირითადი ფუნქციებია:
ა) სტანდარტების რეესტრის წარმოება და მათი 

ნუსხის საჯაროობის უზრუნველყოფა;
ბ) დაკანონებული გაზომვის საშუალებების 

ტიპების რეესტრის წარმოება;
გ) დაკანონებული გაზომვის საშუალებების 

ტიპების დამტკიცება/ აღიარება და დამოწმება;
დ) რეგისტრირებული სტანდარტების 

შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა;

ე) საქართველოში რეგისტრირებული 
სტანდარტებისა და ტექნიკური რეგლამენტების 
თაობაზე ინფორმაციის შესაბამის საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან გაცვლის უზრუნველყოფა;

ვ) სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის 
სფეროში მოქმედ საერთაშორისო და რეგიონალურ 
ორგანიზაციებში საქართველოს წარმოდგენა – 
თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;

ზ) სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის 
სფეროში დადებული საქართველოს 
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი 
ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა;

თ) სახელმწიფო ეტალონების შენახვა, 
ფიზიკური სიდიდეების ერთეულების ზომების 
აღწარმოება, გადაცემა და მათი მიკვლევადობის 
უზრუნველყოფა დაკალიბრების მეშვეობით;

ი) სააგენტოს მომსახურებისათვის საფასურის 
გაანგარიშების მეთოდოლოგიის შემუშავება;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის 
დაკისრებული სხვა უფლებების განხორციელება 
და ვალდებულებების შესრულება.
 მუხლი 73. სააგენტოს ხელმძღვანელი და მისი 

სამართლებრივი აქტები
1. სააგენტოს ხელმძღვანელობს გენერალური 

დირექტორი, რომელსაც თანამდებობაზე 
ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების მინისტრი.

2. სააგენტოს გენერალური დირექტორი 
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, 
თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, კანონის 
მიზნების განსახორციელებლად გამოსცემს 
ნორმატიულ აქტებს − ბრძანებებს და 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს − 
განკარგულებებს.

3. სააგენტოს გენერალური დირექტორი 
წარმართავს სააგენტოს ყოველდღიურ საქმიანობას. 
 მუხლი 74. სააგენტოს ანგარიში

1. სააგენტო ვალდებულია თავის მიერ 
განხორციელებული უფლებამოსილებისა 
და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 
შესახებ ყოველწლიური ანგარიში წარუდგინოს 
სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ 
ორგანოს.

2. სააგენტოს ყოველწლიური ანგარიში 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ნებისმიერი 

პირისათვის.
 მუხლი 75. მეტროლოგიის ინსტიტუტი

1. სააგენტოში არსებობს სტრუქტურული 
ერთეული – მეტროლოგიის ინსტიტუტი, რომლის 
უფლებამოსილება განისაზღვრება ამ კოდექსით.

2. მეტროლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს 
სააგენტოს გენერალური დირექტორის 
წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს და 
თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
მინისტრი.
 მუხლი 76. სააგენტოს ქონება და დაფინანსება

1. დასახული მიზნების განსახორციელებლად 
და დაკისრებული ფუნქციების შესასრულებლად 
სააგენტოს საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით გადაეცემა შესაბამისი ქონება.

2. სააგენტოს დაფინანსების წყაროებია:
ა) საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი;
ბ) სტანდარტების რეგისტრაციიდან და 

სააგენტოში რეგისტრირებული სტანდარტების 
გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები;

გ) მეტროლოგიური საქმიანობიდან 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
წესით მიღებული შემოსავალი;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით 
დაშვებული სხვა შემოსავლები.

3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ და „გ“ 
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საქმიანობების 
საფასურების გაანგარიშების წესს ამტკიცებს 
საქართველოს მთავრობა.

4. ამ მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის 
შესაბამისად განხორციელებული საქმიანობის 
საფასური დგინდება მხარეებს შორის დადებული 
ხელშეკრულებით. 
 მუხლი 77. სააგენტოს სახელმწიფო კონტროლი

1. სააგენტოს სახელმწიფო კონტროლს 
ახორციელებს საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

2. სააგენტოს საფინანსო-ეკონომიკური 
საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგებას 
ყოველწლიურად ამოწმებს დამოუკიდებელი 
აუდიტორი, რომელსაც ნიშნავს საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო.

3. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო უფლებამოსილია 
შეამოწმოს სააგენტოს საფინანსო-ეკონომიკური 
საქმიანობა და მის მიერ განხორციელებული 
საქმიანობის კანონიერება, მიზანშეწონილობა და 
ეფექტიანობა.

4. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების მინისტრი უფლებამოსილია 
შეაჩეროს ან/და გააუქმოს სააგენტოს 
გენერალური დირექტორის არამართლზომიერი 
სამართლებრივი აქტი.

თავი VII
გაზომვათა ერთიანობის უზრუნველყოფა
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 მუხლი 78. ზოგადი დებულებები
ეს თავი ადგენს საქართველოში გაზომვათა 

ერთიანობის უზრუნველყოფის სამართლებრივ 
საფუძვლებს, აგრეთვე მოთხოვნებს იმ გაზომვის 
საშუალებებისადმი: 

ა) რომლებიც გამოიყენება საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსისა და სასამართლო 
ექსპერტიზის მიზნებისათვის;

ბ) რომელთა გაზომვის შედეგებიც გამოიყენება 
საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული 
ადმინისტრაციული დაჯარიმებისათვის.
 მუხლი 79. ტერმინთა განმარტება 

ამ თავის მიზნებისათვის ტერმინებს აქვს 
შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) გაზომვის ერთეული – ფიზიკური სიდიდის 
სპეციფიკური მნიშვნელობა, რომელიც მიღებულია 
მეტრული კონვენციის შესაბამისად და რომლითაც 
ერთგვაროვანი სხვა ერთეულების სიდიდეები 
შეედარება ერთმანეთს ამ სპეციფიკური სიდიდის 
მიმართ მათი მნიშვნელობის დამოკიდებულების 
გამოსახატავად;

ბ) გაზომვის საშუალება – ტექნიკური საშუალება, 
რომელიც გამოიყენება გაზომვისათვის და 
რომელსაც აქვს ნორმირებული მეტროლოგიური 
მახასიათებლები;

გ) დაკანონებული გაზომვის საშუალება – 
გაზომვის საშუალება, რომელიც ექვემდებარება 
სავალდებულო შესაბამისობის შეფასებას ან 
მეტროლოგიურ კონტროლს;

დ) გაზომვის საშუალების ტიპი – 
დოკუმენტაციის შესაბამისი კონკრეტული 
კონსტრუქციის გაზომვის საშუალების 
დასრულებული/ სრულფასოვანი მოდელი;

ე) გაზომვის ერთეულის ეტალონი – გაზომვის 
საშუალება, რომელიც განკუთვნილია ფიზიკური 
სიდიდის ერთეულის ზომის აღწარმოებისათვის, 
შენახვისა და გადაცემისათვის;

ვ) დაკალიბრება – განსაზღვრულ პირობებში 
შესრულებული პროცედურა, რომელიც პირველ 
ეტაპზე ადგენს დამოკიდებულებას გაზომვის 
ეტალონებით/სტანდარტებით უზრუნველყოფილ 
სიდიდეთა მნიშვნელობებსა (გაზომვის 
განუსაზღვრელობებით) და შესაბამის ჩვენებებს 
შორის (მათთან დაკავშირებული გაზომვის 
განუსაზღვრელობებით) და მეორე ეტაპზე იყენებს 
ამ ინფორმაციას დამოკიდებულების დადგენის 
საშუალებით ჩვენებიდან გაზომვის შედეგის 
მისაღებად. 

შენიშვნა: დაკალიბრება ნებაყოფლობითია 
და დაკალიბრების ხარჯები ეკისრება შემკვეთს. 
დაკალიბრებული ხელსაწყოთი ჩატარებული 
გაზომვები არ გამოიყენება ადმინისტრაციული 
პასუხისმგებლობის დასაკისრებლად;

ზ) გაზომვის საშუალების მიკვლევადობა 
– კონკრეტული გაზომვის საშუალების 
შესახებ ინფორმაცია, რომლითაც დგინდება 
ამ გაზომვის საშუალების კავშირი შესაბამის 

გაზომვის ერთეულის ეტალონთან შედარებების/
დაკალიბრების უწყვეტი ჯაჭვის მეშვეობით, 
რომელთაგან თითოეულს აქვს ცნობილი 
განუსაზღვრელობა;

თ) დაკანონებული გაზომვის საშუალების 
გამოსაყენებლად დაშვება – საქართველოს ბაზარზე 
გაზომვის საშუალების პირველადი განთავსება, 
მათ შორის, იმპორტი, გაზომვის საშუალების 
გავრცელების ან გამოყენების მიზნით;

ი) პირველადი დამოწმება – დაკანონებული 
გაზომვის საშუალების დამოწმება, რომელიც 
მანამდე არ ყოფილა დამოწმებული, მისი 
ექსპლუატაციაში პირველად გაშვებამდე, ასევე 
შეკეთებული გაზომვის საშუალების დამოწმება 
შეკეთების შემდეგ ექსპლუატაციაში გაშვებამდე; 

კ) დამოწმება – პროცედურა, რომელიც მოიცავს 
გაზომვის საშუალების გარეგან დათვალიერებას, 
დამოწმების ნიშნის დატანას ან/და დამოწმების 
მოწმობის გაცემას, რომელიც ადასტურებს, რომ 
გაზომვის საშუალება შეესაბამება დადგენილ 
მოთხოვნებს.
 მუხლი 80. დაკანონებული გაზომვის 

საშუალებები
1. დაკანონებული გაზომვის საშუალებებია 

ამ მუხლის მე-2 ნაწილით დადგენილი 
გაზომვის საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება 
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ან/და 
სასამართლო ექსპერტიზის მიზნებისათვის, 
აგრეთვე რომელთა გაზომვის შედეგებიც 
გამოიყენება საქართველოს კანონმდებლობით 
განსაზღვრული ადმინისტრაციული 
დაჯარიმებისათვის.

2. დაკანონებული გაზომვის საშუალებების 
სავალდებულო დამოწმებისათვის განისაზღვრება 
შემდეგი პერიოდულობა: 

ა) ალკომეტრებისათვის, რომლებიც გამოიყენება 
სუნთქვის დროს ალკოჰოლის ანალიზისთვის, – 6 
თვე;

ბ) წყლის ხარჯმზომებისათვის:
ბ.ა) ცივი წყლის – 6 წელი;
ბ.ბ) ცხელი წყლის – 4 წელი;
ბ.გ) ცივი და ცხელი წყლის – 4 წელი;
გ) ავტომატური სასწორებისათვის – 18 თვე;
დ) არაავტომატური სასწორებისა და მათთან 

გამოყენებული საწონებისათვის – 18 თვე;
ე) ხარჯის საზომი საშუალებებისათვის, 

რომლებიც გამოიყენება სითხეებისთვის (წყლის 
გარდა), – 1 წელი;

ვ) ხარჯის საზომი საშუალებებისათვის 
– ავტოგასამართ სადგურებში მარიგებელი 
სვეტების მადოზირებელი და მრიცხველი 
მექანიზმებისათვის, რომლებიც გამოიყენება 
გაზებისთვის, – 1 წელი;

ზ) გაზის მრიცხველებისათვის:
ზ.ა) მაქსიმალური ხარჯით QMAX≤10მ3/სთ – 10 

წელი;
ზ.ბ) მაქსიმალური ხარჯით QMAX>10მ3/სთ – 4 
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წელი;
თ) ჭურჭელში (ცისტერნა, ავზი და სხვა) სითხის 

დონის მზომებისათვის – 2 წელი;
ი) ხმაურმზომებისათვის – 18 თვე;
კ) სიჩქარის მზომებისათვის – 1 წელი;
ლ) ელექტროენერგიის მრიცხველებისათვის – 

12 წელი;
მ) მინის შუქგამტარობის განმსაზღვრელი 

ხელსაწყოებისათვის – 1 წელი.
3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით დადგენილი 

დაკანონებული გაზომვის საშუალების პირველადი 
დამოწმებისა და სავალდებულო პერიოდული 
დამოწმების ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება 
პირს, რომელიც გაზომვის საშუალებას იყენებს 
ადმინისტრაციული დაჯარიმების, საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსისა და სასამართლო 
ექსპერტიზის მიზნებისათვის. არაპერიოდული 
დამოწმების ჩატარება შეიძლება მოითხოვოს 
გაზომვის საშუალების მომხმარებელმა. ამ 
შემთხვევაში დამოწმების ხარჯების ანაზღაურება 
ეკისრება თავად მომხმარებელს.

4. ამ მუხლის პირველი ნაწილით 
გათვალისწინებულ სფეროში განხორციელებული 
გაზომვების შედეგების დაფიქსირებისას 
გამოყენებული უნდა იქნეს ერთეულთა 
საერთაშორისო სისტემის ერთეულები.

5. დაფასოებული საქონლის ნიშანდებისათვის 
ერთეულთა საერთაშორისო სისტემის 
ერთეულებთან ერთად შეიძლება გამოყენებულ 
იქნეს დამატებითი აღნიშვნები, გამოსახული 
ერთეულთა საერთაშორისო სისტემის 
ერთეულებისაგან განსხვავებულ ერთეულებში.

6. დაკანონებული გაზომვის საშუალებისადმი 
მოთხოვნები და მისი შენახვის წესი დგინდება 
ტექნიკური რეგლამენტით. ასევე ტექნიკური 
რეგლამენტით დგინდება დაკანონებულ გაზომვის 
საშუალებათა კლასიფიკაცია ცდომილებათა 
ხარისხის გათვალისწინებით.

7. საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით 
გამოყენებული დაკანონებული გაზომვის 
საშუალების დამოწმების ჩატარება არ უნდა 
იწვევდეს მისი მომხმარებლისათვის წყლის, 
ელექტროენერგიის ან გაზის მიწოდების 
შეფერხებას, თუ დამოწმების ჩატარება მას არ 
მოუთხოვია.

შენიშვნა: ამ მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ და „დ“ 
ქვეპუნქტების მოქმედება არ ვრცელდება საცალო 
და საბითუმო ვაჭრობაში გამოყენებულ სასწორებსა 
და საწონებზე.
 მუხლი 81. სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონი 

1. სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონი 
უმაღლესი სიზუსტით ახდენს გაზომვის 
ერთეულის მნიშვნელობის აღწარმოებას, ინახავს 
მას და არის გაზომვების ერთიანობისა და 
სისწორის საფუძველი საქართველოში. 

2. სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონი 
უნდა იყოს საერთაშორისო ან სხვა ქვეყნების 

სახელმწიფო ეტალონების მიმართ შედარებადი 
ან ერთგვაროვანი, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს 
საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში ჩატარებული 
გაზომვების თავსებადობა (შესაბამისობა).

3. სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონის 
შენახვას უზრუნველყოფს სააგენტო.

4. სააგენტო ვალდებულია გამოაქვეყნოს 
ინფორმაცია სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონის 
გაუქმების თაობაზე.
 მუხლი 82. გაზომვის საშუალების ტიპის 

დამტკიცება და დამოწმება
1. დაკანონებული გაზომვის საშუალება (გარდა 

ნიმუშის სახით წარმოებული ან/და ნიმუშის 
სახით იმპორტირებული გაზომვის საშუალებისა) 
საჭიროებს ტიპის დამტკიცებას და ექვემდებარება 
პირველად და პერიოდულ დამოწმებას.

2. განსაკუთრებული დანიშნულებით 
ერთეულ ეგზემპლარად შემოტანილი გაზომვის 
საშუალება არ საჭიროებს ტიპის დამტკიცებას 
და ექვემდებარება პირველად და პერიოდულ 
დამოწმებას.

3. დაკანონებული გაზომვის საშუალების ტიპს 
ამტკიცებს სააგენტო.

4. დაკანონებული გაზომვის საშუალების 
პირველად და პერიოდულ დამოწმებას 
ახორციელებს სააგენტო ან დაკანონებული 
გაზომვის საშუალებების დამამოწმებელი 
აკრედიტებული პირი. დამოწმება ხორციელდება 
ტექნიკური რეგლამენტის საფუძველზე, რომელიც 
უნდა შეიცავდეს შესაბამისი გადაწყვეტილების 
მიღების, შეცვლისა და გაუქმების მექანიზმებს.

5. სააგენტო ვალდებულია საქართველოს 
საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე 
აღიაროს სხვა ქვეყანაში დამტკიცებული ტიპი და 
პირველადი დამოწმება (შესაბამისობის შეფასება). 
ასეთი ქვეყნების ნუსხას ადგენს საქართველოს 
მთავრობა.

6. სააგენტო უფლებამოსილია ტიპის 
დამტკიცებისას ან განსაკუთრებული 
დანიშნულებით ერთეულ ეგზემპლარად 
დამზადებული გაზომვის საშუალების პირველადი 
დამოწმებისას მოითხოვოს გაზომვის საშუალების 
ტექნიკური დოკუმენტაცია ქართულ ენაზე.

7. დაკანონებული გაზომვის საშუალებების 
ტიპების რეესტრში რეგისტრირდება აგრეთვე 
ის გაზომვის საშუალებები, რომელთა 
ტიპის დამტკიცების დოკუმენტაციაში ან 
მწარმოებლის დოკუმენტაციაში მითითებული 
დამოწმებათაშორისი ინტერვალი ამ კოდექსის მე-
80 მუხლის მე-2 ნაწილით დადგენილ პერიოდზე 
ნაკლებია. ამ შემთხვევაში დამოწმებათაშორისი 
ინტერვალი ამ კოდექსის მე-80 მუხლის მე-2 
ნაწილით დადგენილი პერიოდია.
 მუხლი 83. ტიპის დამტკიცების ნიშანი

1. ტიპის დამტკიცების შემდეგ მწარმოებელი ან 
იმპორტიორი ვალდებულია ტიპის დამტკიცების 
ეროვნული ნიშანი დაიტანოს დაკანონებულ 
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გაზომვის საშუალებაზე ან თანდართულ 
დოკუმენტზე.

2. თუ გაზომვის საშუალება არ საჭიროებს 
ტიპის დამტკიცებას, მწარმოებელს ან 
იმპორტიორს, საკუთარი პასუხისმგებლობით, 
შეუძლია საკუთარი ნიშანი დაიტანოს გაზომვის 
საშუალებაზე. ამ შემთხვევაში ასეთი ნიშანი 
მკაფიოდ უნდა განსხვავდებოდეს ტიპის 
დამტკიცების ეროვნული ნიშნისაგან.

3. ტიპის დამტკიცების ეროვნული ნიშანი 
დატანილი უნდა იქნეს დაკანონებული გაზომვის 
საშუალების გამოსაჩენ ადგილას. ტიპის 
დამტკიცების ნიშანი მკაფიო უნდა იყოს და არ 
უნდა იშლებოდეს.

4. ტიპის დამტკიცების ეროვნული ნიშანი და 
მის დატანასთან დაკავშირებული მოთხოვნები 
დგინდება ტექნიკური რეგლამენტით.
 მუხლი 84. დაკანონებული გაზომვის 

საშუალების დამოწმება
1. დაკანონებული გაზომვის საშუალების 

დამოწმება მოიცავს გარეგან დათვალიერებას, 
მეტროლოგიური მახასიათებლების დადგენას, 
დამტკიცებულ ტიპთან მისი შესაბამისობის 
შეფასებასა და დადასტურებას.

2. დაკანონებული გაზომვის საშუალების 
პერიოდული დამოწმება ტარდება პირველადი 
დამოწმების შემდეგ, ამ კოდექსის მე-80 მუხლის 
მე-2 ნაწილით დადგენილი პერიოდულობით. 

3. თუ სააგენტო ან აკრედიტებული პირი 
დამოწმებას ატარებს თავისი სამუშაო ადგილის 
გარეთ, ის უფლებამოსილია განმცხადებელს 
მოსთხოვოს გაზომვის საშუალების დამოწმების 
ჩასატარებლად აუცილებელი პირობების 
უზრუნველყოფა. 

4. დამოწმების დადებითი შედეგების 
შემთხვევაში გაიცემა დამოწმების მოწმობა ან/და 
დაკანონებულ გაზომვის საშუალებაზე დაიტანება 
დამოწმების ნიშანი. დაკანონებულ გაზომვის 
საშუალებაზე დამოწმების ნიშნის დატანასთან 
დაკავშირებული მოთხოვნები დგინდება 
ტექნიკური რეგლამენტით. 

5. დაკანონებული გაზომვის საშუალების 
დამოწმების მოქმედების ვადის ათვლა იწყება 
დამოწმების თარიღიდან, რომელიც მითითებული 
უნდა იყოს დამოწმების მოწმობაში.

6. დაკანონებული გაზომვის საშუალების 
დამოწმება უქმდება, თუ:

ა) დამოწმების მოქმედების ვადა გავიდა;
ბ) გაზომვის საშუალებამ განიცადა ისეთი 

ცვლილება ან მოდიფიკაცია, რომელიც გავლენას 
ახდენს მის მეტროლოგიურ მახასიათებლებზე;

გ) გაზომვის საშუალება ისე დაზიანდა, რომ 
შესაძლებელი გახდა მისი მეტროლოგიური 
მახასიათებლის შეცვლა.

7. დაკანონებული გაზომვის საშუალების 
დამოწმების პროცედურები დგინდება ტექნიკური 
რეგლამენტით.

 მუხლი 85. საექსპერტო (ოფიციალური) 
გაზომვა

1. საექსპერტო (ოფიციალური) გაზომვა 
ტარდება გაზომვის შედეგების თაობაზე დავის 
წარმოშობის შემთხვევაში, დაინტერესებული 
მხარის ან სახელმწიფო ორგანოს მოთხოვნით.

2. საექსპერტო (ოფიციალური) გაზომვის 
ჩატარების წესი დგინდება ტექნიკური 
რეგლამენტით.

 მუხლი 86. სახელმწიფო რეესტრი
1. სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონები და 

დაკანონებული გაზომვის საშუალებების ტიპები 
რეგისტრირებული უნდა იქნეს სახელმწიფო 
რეესტრში, რომელსაც აწარმოებს სააგენტო.

2. ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული 
რეესტრის ფორმასა და წარმოების წესს ადგენს 
სააგენტო. 

3. სააგენტო ვალდებულია უზრუნველყოს 
სახელმწიფო რეესტრში არსებული ინფორმაციის 
მუდმივი განახლება და საჯაროობა.

თავი VIII
შესაბამისობის შეფასება

 მუხლი 87. მოქმედების სფერო
1. ეს კოდექსი ადგენს შესაბამისობის შეფასების 

ობიექტის – მასალის, პროდუქტის, მომსახურების, 
პროცესის, სისტემის, პირის − შესაბამისობის 
შეფასების სამართლებრივ საფუძვლებს.

2.  ამ კოდექსის შესაბამისად ხორციელდება 
შესაბამისობის შეფასების ობიექტის ტექნიკურ 
რეგლამენტებთან ან/და სტანდარტებთან 
შესაბამისობის შეფასება.

3. შესაბამისობის შეფასების სავალდებულოობა 
დგინდება კანონით პირდაპირ განსაზღვრულ 
შემთხვევაში ან შესაბამისი ტექნიკური 
რეგლამენტის საფუძველზე, რომლის მიზანია 
ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, 
საკუთრებისა და გარემოსათვის ზიანის მიყენების 
თავიდან აცილება.

4. დაუშვებელია პროდუქტის შესაბამისობის 
შეფასების მოთხოვნა ბაზარზე განთავსებამდე, 
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი მოთხოვნა 
უშუალოდ ტექნიკური რეგლამენტიდან 
გამომდინარეობს.

5. პროდუქტი, რომელიც შეკეთდა ბაზარზე 
განთავსების დროს, თავდაპირველი ფუნქციის, 
ტიპის და მიზნის ცვლილების გარეშე, არ 
ექვემდებარება ხელახალ შესაბამისობის შეფასებას, 
თუ ტექნიკური რეგლამენტით სხვა რამ არ არის 
გათვალისწინებული.

6. რეგულირებული სფეროს გარდა, სხვა სფეროში 
შესაბამისობის შეფასება ნებაყოფლობითია, მათ 
შორის, პროდუქტის ბაზარზე განთავსებისათვის, 
და ხორციელდება მხარეებს შორის დადებული 
ხელშეკრულების საფუძველზე.
 მუხლი 88. ტერმინთა განმარტება 

ამ თავის მიზნებისათვის ტერმინებს აქვს 
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შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) აღიარება – სხვა პირის მიერ დადგენილი 

შესაბამისობის შეფასების შედეგების აღიარება 
უფლებამოსილი პირის მიერ;

ბ) ცალმხრივი აღიარება − აღიარება, რომლის 
მიხედვით ერთი მხარე იღებს ან აღიარებს მეორე 
მხარის შესაბამისობის შეფასების შედეგებს;

გ) ორმხრივი აღიარება − აღიარება, რომლის 
მიხედვით თითოეული მხარე იღებს ან აღიარებს 
მეორე მხარის შესაბამისობის შეფასების შედეგებს;

დ) მრავალმხრივი აღიარება − აღიარება, 
რომლის მიხედვით ორზე მეტი მხარე აღიარებს 
ან იღებს თითოეული მხარის შესაბამისობის 
შეფასების შედეგებს;

ე) სერტიფიკაცია – სერტიფიკაციის ორგანოს 
მიერ ჩატარებული, განსაზღვრულ მოთხოვნებთან 
შესაბამისობის შეფასების ატესტაცია ობიექტის 
შესაბამისობის დადასტურების მიზნით; 

ვ) შესაბამისობის დეკლარაცია – დოკუმენტი, 
რომლითაც მწარმოებელი ადასტურებს 
წარმოებული ან/და ბაზარზე განთავსებული 
პროდუქტის დადგენილ მოთხოვნებთან 
შესაბამისობას;

ზ) ტესტირება (გამოცდა) – შესაბამისობის 
შეფასების ობიექტის ერთი ან მეტი მახასიათებლის 
განსაზღვრა პროცედურების შესაბამისად; 

თ) ინსპექტირება – პროდუქტის საპროექტო 
დოკუმენტაციის შემოწმება, პროდუქტის, 
პროცესის ან მონტაჟის დადგენილ მოთხოვნებთან 
ან, პროფესიული განსჯის საფუძველზე, ზოგად 
მოთხოვნებთან შესაბამისობის განსაზღვრა. 
პროცესის ინსპექტირება შეიძლება მოიცავდეს 
პირის, მოწყობილობის, ტექნოლოგიისა და 
მეთოდოლოგიის შემოწმებას. 
 მუხლი 89. რეგულირებულ სფეროში 

შესაბამისობის შეფასების მოდულები და 
ქვემოდულები 

1. რეგულირებულ სფეროში შესაბამისობის 
შეფასება შეიძლება განხორციელდეს მოდულებით 
(ქვემოდულებად).

2. რეგულირებულ სფეროში შესაბამისობის 
შეფასების მოდულებია:

ა) მოდული A − შიდა საწარმოო კონტროლი – 
შესაბამისობის შეფასება, რომელსაც ახორციელებს 
მწარმოებელი; 

ბ) მოდული B − პროდუქტის ნიმუშის 
(პროტოტიპის) შესაბამისობის შეფასება, რომელსაც 
ახორციელებს უფლებამოსილი ორგანო;

გ) მოდული C − ტიპთან შესაბამისობა, 
დაფუძნებული შიდა საწარმოო კონტროლზე 
− შესაბამისობის შეფასება, როდესაც 
უფლებამოსილი ორგანო გამოცდის პროდუქტის 
კონკრეტულ მახასიათებლებს და შერჩევით 
ამოწმებს დადგენილ მოთხოვნებთან პროდუქტის 
შესაბამისობას;

დ) მოდული D − ტიპთან შესაბამისობა, 
დაფუძნებული წარმოების პროცესის ხარისხის 

უზრუნველყოფაზე − შესაბამისობის შეფასება, 
როდესაც უფლებამოსილი ორგანო საწარმოში 
ამოწმებს წარმოების ხარისხის სისტემას ან 
მის ნაწილებს და ზედამხედველობს სისტემის 
სათანადო ფუნქციონირებას; 

ე) მოდული E − ტიპთან შესაბამისობა, 
დაფუძნებული პროდუქტის ხარისხის 
უზრუნველყოფაზე − შესაბამისობის შეფასება, 
როდესაც უფლებამოსილი ორგანო საწარმოში 
ამოწმებს პროდუქტის ხარისხის სისტემას ან 
მის ნაწილებს და ზედამხედველობს სისტემის 
სათანადო ფუნქციონირებას;

ვ) მოდული F – შესაბამისობა, დაფუძნებული 
პროდუქტის შემოწმებაზე − სერტიფიცირებულ 
ტიპთან ან დადგენილ მოთხოვნებთან პროდუქტის 
შესაბამისობის შემოწმება, რომელსაც ახორციელებს 
მწარმოებელი, იმპორტიორი, აკრედიტებული ან 
უფლებამოსილი ორგანო თითოეულ პროდუქტზე 
ან სტატისტიკურად შერჩეულ ნიმუშზე;

ზ) მოდული G  − შესაბამისობა, 
დაფუძნებული თითოეული პროდუქტის 
შემოწმებაზე − უფლებამოსილი ორგანოს მიერ 
თითოეული პროდუქტის ყველა დადგენილ 
მოთხოვნასთან შესაბამისობის შემოწმება;

თ) მოდული H – შესაბამისობა, დაფუძნებული 
ხარისხის სრულ უზრუნველყოფაზე − 
უფლებამოსილი ორგანოს მიერ საწარმოში 
ხარისხის სისტემის სათანადო ფუნქციონირების 
ზედამხედველობა და, საჭიროების შემთხვევაში, 
დაპროექტების ეტაპზე ტექნიკური რეგლამენტების 
მოთხოვნებთან პროდუქტის შესაბამისობის 
შეფასება.

3. შესაბამისობის შეფასების მოდულები და 
ქვემოდულები და მათთან დაკავშირებული 
პროცედურები განისაზღვრება საქართველოს 
მთავრობის დადგენილებით.

4. კონკრეტული ტექნიკური რეგლამენტით 
განისაზღვრება შესაბამისობის შეფასების ის 
მოდული (ქვემოდული) ან მათი კომბინაცია, 
რომელიც ადგენს მოქმედებათა თანამიმდევრობას 
შესაბამისობის შეფასებისას, რომლის შედეგები 
განიხილება, როგორც შესაბამისობის შეფასების 
ობიექტის დადგენილ მოთხოვნებთან 
შესაბამისობის მტკიცებულება, და რომლის 
საფუძველზედაც გაიცემა შესაბამისობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

5. რეგულირებულ სფეროში დაუშვებელია 
შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტის 
გარეშე შესაბამისობის შეფასების ობიექტის ბაზარზე 
განთავსება ან ფუნქციონირება, თუ ეს ტექნიკური 
რეგლამენტით არის გათვალისწინებული.

6. რეგულირებულ სფეროში შესაბამისობის 
შეფასების ობიექტის ბაზარზე განმათავსებელი 
ვალდებულია, მოთხოვნის შემთხვევაში, 
დაინტერესებულ პირს წარუდგინოს დადგენილ 
მოთხოვნებთან ობიექტის შესაბამისობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი.
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 მუხლი 90. შესაბამისობის შემფასებელი 
ორგანო

რეგულირებულ სფეროში შესაბამისობის 
შეფასების განხორციელების უფლება აქვს 
დადგენილი წესით აკრედიტებულ ან 
სახელმწიფოს მიერ უფლებამოსილ სხვა ორგანოს, 
ასევე საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 
განსაზღვრული ქვეყნების შესაბამისობის 
შემფასებელ ორგანოებს, საქართველოს მთავრობის 
მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. 
 მუხლი 91. შესაბამისობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტები
შესაბამისობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტებია:
ა) შესაბამისობის დეკლარაცია – დოკუმენტი, 

რომლითაც მწარმოებელი ადასტურებს 
შესაბამისობის შეფასების ობიექტის დადგენილ 
მოთხოვნებთან შესაბამისობას;

ბ) შესაბამისობის სერტიფიკატი – დოკუმენტი, 
რომლითაც სერტიფიკაციის ორგანო ადასტურებს 
შესაბამისობის შეფასების ობიექტის დადგენილ 
მოთხოვნებთან შესაბამისობას;

გ) ინსპექტირების სერტიფიკატი ან/და ოქმი – 
დოკუმენტი, რომლითაც ინსპექტირების ორგანო 
ადასტურებს ან არ ადასტურებს შესაბამისობის 
შეფასების ობიექტის დადგენილ მოთხოვნებთან 
შესაბამისობას.
 მუხლი 92. საზღვარგარეთ გაცემული 

შესაბამისობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

1. პროდუქტის უსაფრთხოების სათანადო 
სტანდარტებისა და განვითარებული ხარისხის 
ინფრასტრუქტურის მქონე ქვეყნებში 
დადგენილი წესით გაცემული შესაბამისობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტები აღიარებულად 
ითვლება დამატებითი პროცედურების 
გარეშე. ასეთ შემთხვევაში შესაბამისობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი წარმოდგენილი 
უნდა იქნეს ინგლისურ ენაზე ან ნოტარიულად 
დამოწმებული ქართული თარგმანით. ასეთი 
ქვეყნების ნუსხას განსაზღვრავს საქართველოს 
მთავრობა. 

2. საქართველოს კანონმდებლობით 
განსაზღვრულ შემთხვევაში შესაბამისობის 
შეფასებას ახორციელებს საქართველოში ან 
MRA-ის (ურთიერთაღიარების შეთანხმება)/
MLA-ის (მრავალმხრივი აღიარების შეთანხმება), 
ILAC-ის (საერთაშორისო თანამშრომლობა 
ლაბორატორიების აკრედიტაციაში), IAF 
(აკრედიტაციის საერთაშორისო ფორუმი), EA-ის 
(ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) 
ხელმომწერ სახელმწიფოში აკრედიტებული 
შესაბამისობის შემფასებელი პირი.
 მუხლი 93. შესაბამისობის ნიშანი 

1. შესაბამისობის ნიშანი მიუთითებს, 
რომ პროდუქტის შესაბამისობის შეფასება 
განხორციელებულია და პროდუქტი შეესაბამება 

მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს.
2. შესაბამისობის ნიშანი პროდუქტზე დაიტანება 

ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ 
შემთხვევაში და გათვალისწინებული სახით/
წესით.

3. შესაბამისობის ნიშანს პროდუქტზე მის 
ბაზარზე განთავსებამდე დაიტანს საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
უფლებამოსილი პირი.

4. პროდუქტზე შეიძლება დატანილ იქნეს სხვა 
ნიშანიც, თუ იგი არ გამოიწვევს შესაბამისობის 
ნიშანთან აღრევას და არ შეამცირებს მის 
აღქმადობას.
 მუხლი 94. პროდუქტის ნიშანდება

1. პროდუქტის ნიშანდება არის პასუხისმგებელი 
პირის მიერ იმის დეკლარირება, რომ:

ა) პროდუქტი შეესაბამება ახალი მიდგომის 
ტექნიკურ რეგლამენტებს და საფრთხეს არ უქმნის 
ადამიანის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან/და 
საკუთრებას;

ბ) პროდუქტს გავლილი აქვს შესაბამისობის 
შეფასების პროცედურები.

2. ნიშანი პროდუქტზე დატანილი უნდა იქნეს 
ნათლად, ადვილად უნდა იკითხებოდეს და 
მარტივად არ უნდა იშლებოდეს პროდუქტზე ან 
მის მონაცემების ნაწილზე. თუ პროდუქტი არ 
იძლევა ამის საშუალებას, ნიშანი დატანილი უნდა 
იქნეს პროდუქტის შეფუთვაზე და თანმხლებ 
დოკუმენტებზე, თუ ეს ტექნიკური რეგლამენტით 
არის მოთხოვნილი.

3. საქართველოში საქართველოს ბაზრისთვის 
წარმოებული პროდუქტი, რომელიც ახალი 
მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტებით 
რეგულირდება, წარმოებული უნდა იყოს ამ 
რეგლამენტების შესაბამისად. ასეთ პროდუქტზე 
დაიტანება GE ნიშანი.

4. პროდუქტის ნიშანდების წესი და ნიშნის 
ფორმა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 
დადგენილებით. 

5. ევროკავშირში მოქმედი მოთხოვნების 
დაკმაყოფილების დამადასტურებელი CE 
ნიშნის მქონე პროდუქტი საქართველოში 
დაიშვება დამატებითი შესაბამისობის შეფასების 
პროცედურების გარეშე.
 მუხლი 95. ხანდაზმულობის ვადა

შესაბამისობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტაცია ინახება პროდუქტის წარმოების 
ბოლო დღიდან 6 წლის განმავლობაში მაინც, 
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ტექნიკური 
რეგლამენტით ან კანონით სხვა ვადაა დადგენილი. 

თავი IX
აკრედიტაცია

 მუხლი 96. აკრედიტაციის ეროვნული სისტემა 
1. აკრედიტაცია არის ოფიციალური საექსპერტო 

შეფასება, რომლის საფუძველზედაც საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი − აკრედიტაციის 
ერთიანი ეროვნული ორგანო − აკრედიტაციის 
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ცენტრი (შემდგომ − აკრედიტაციის ცენტრი) 
აკრედიტაციის მოწმობის გაცემით ოფიციალურად 
აღიარებს შესაბამისობის შემფასებელი პირის 
კომპეტენტურობას შესაბამისობის შეფასების 
სფეროში განსაზღვრული (სპეციფიკური) 
საქმიანობის განხორციელებისათვის. 
აკრედიტაციის ცენტრი არ არის შესაბამისობის 
შემფასებელი ორგანო.

2. აკრედიტაცია ნებაყოფლობითია, 
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კანონით 
პირდაპირ არის განსაზღვრული აკრედიტაციის 
სავალდებულოობა.

3. აკრედიტაციის ეროვნული სისტემა ემყარება 
ერთიან წესებსა და პრინციპებს. 

4. აკრედიტაციის ცენტრი ახორციელებს 
სხვადასხვა ტიპის ლაბორატორიების, 
სერტიფიკაციის ორგანოების (მათ შორის, 
ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატის გამცემი 
პირების), ინსპექტირების ორგანოების (მათ 
შორის, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 
გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების ცენტრების, 
დაკანონებული გაზომვის საშუალებების 
დამამოწმებელი პირის) აკრედიტაციას 
როგორც საქართველოში, ისე მისი ფარგლების 
გარეთ, დაინტერესებული მხარის მოთხოვნის 
შემთხვევაში.
 მუხლი 97. აკრედიტაციის საფუძველი

1. სხვადასხვა ტიპის შესაბამისობის 
შემფასებელ პირთა აკრედიტაცია ხორციელდება 
აკრედიტაციის ცენტრის მიერ მიღებული იმ 
წესებისა და პროცედურების საფუძველზე, 
რომლებიც ეფუძნება შესაბამის, აკრედიტაციის 
სფეროში საერთაშორისოდ აღიარებული 
ორგანიზაციების მიერ მიღებულ სტანდარტებსა 
და სახელმძღვანელო დოკუმენტებს.

2. აკრედიტაციის წესები და პროცედურები 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ნებისმიერი 
დაინტერესებული პირისათვის.

3. აკრედიტაციის ცენტრი აკრედიტაციას 
ახორციელებს დაინტერესებულ პირთან 
გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. 

4. პირისათვის აკრედიტაციის მინიჭების 
შემთხვევაში გაიცემა აკრედიტაციის მოწმობა. 
 მუხლი 98. აკრედიტაციის მოწმობა და ვადა

1. აკრედიტაციის მოწმობა არის მკაცრი 
აღრიცხვის დოკუმენტი. იგი გაიცემა 
აკრედიტაციის ცენტრის მიერ განსაზღვრული 
ვადით, რომელიც საერთოა ერთი ტიპის 
აკრედიტებული პირებისათვის. აკრედიტაციის 
მოწმობა არის აკრედიტაციის დამადასტურებელი 
მტკიცებულება. 

2. აკრედიტაციის ვადის განმავლობაში 
აკრედიტებული პირი უნდა აკმაყოფილებდეს 
აკრედიტაციის პირობებს. 
 მუხლი 99. აკრედიტაციის ცენტრი

1. აკრედიტაციის ცენტრის დებულებას, 
სტრუქტურას და საშტატო ნუსხას ამტკიცებს 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო.

2. აკრედიტაციის ცენტრს ხელმძღვანელობს 
გენერალური დირექტორი, რომელსაც 
თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 
ათავისუფლებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების მინისტრის წარდგინებით.

3. აკრედიტაციის ცენტრის გენერალური 
დირექტორი საქართველოს კანონმდებლობის 
შესაბამისად, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, 
კანონის მიზნების განსახორციელებლად 
გამოსცემს ნორმატიულ აქტებს – ბრძანებებს 
და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს − 
განკარგულებებს.

4. აკრედიტაციის ცენტრი ახორციელებს 
შესაბამისობის შემფასებელ პირთა აკრედიტაციის, 
აკრედიტებული პირების მიერ აკრედიტაციის 
პირობების შესრულების მონიტორინგსა და 
ზედამხედველობას, აგრეთვე შეიმუშავებს 
აკრედიტაციის წესებსა და პროცედურებს.

5. აკრედიტაციის ცენტრი აკრედიტაციასა და 
მონიტორინგს ახორციელებს დაინტერესებულ 
პირთან გაფორმებული ხელშეკრულების 
საფუძველზე, დადგენილი საფასურის 
სანაცვლოდ, რომლის ოდენობასა და განსაზღვრის 
წესს ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა. 

6. აკრედიტაციის ცენტრი, საჭიროების 
შემთხვევაში, ქმნის სექტორულ ტექნიკურ 
კომიტეტებს, რომლებიც აკრედიტაციის ცენტრს 
უწევენ კონსულტაციას სპეციფიკური ტექნიკური 
საკითხების გადაწყვეტაში.

7. აკრედიტაციის ცენტრი დაინტერესებული 
პირის მიმართვის საფუძველზე განიხილავს 
აკრედიტებულ პირთან დაკავშირებულ საჩივარს 
და აკრედიტაციასთან დაკავშირებულ პრეტენზიას.

8. აკრედიტაციის ცენტრის სახელმწიფო 
კონტროლს ახორციელებს საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო, რომელსაც უფლება აქვს, მოითხოვოს 
ამისთვის საჭირო მასალები და ინფორმაცია.

9. აკრედიტაციის ცენტრი თავისი საქმიანობის 
შესახებ ადგენს ყოველწლიურ ანგარიშს, 
რომელსაც წარუდგენს აკრედიტაციის ეროვნულ 
საბჭოს და საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტროს. 
აკრედიტაციის ცენტრი უზრუნველყოფს ამ 
ანგარიშის დაინტერესებული პირისათვის 
ხელმისაწვდომობას.

10. აკრედიტაციის ცენტრი თავისი 
კომპეტენციის ფარგლებში:

ა) წარმოადგენს საქართველოს საერთაშორისო 
და რეგიონალურ ორგანიზაციებში;

ბ) ამყარებს ურთიერთობებს სხვადასხვა 
ორგანიზაციასთან, პირთან და სხვა ქვეყნის 
აკრედიტებულ ორგანოებთან.

11. დასახული მიზნების განსახორციელებლად 
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და დაკისრებული ფუნქციების შესასრულებლად 
აკრედიტაციის ცენტრს საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცემა 
შესაბამისი ქონება.

12. აკრედიტაციის ცენტრის დაფინანსების 
წყაროებია:

ა) საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი;
ბ) აკრედიტაციის ცენტრის მიერ გაწეული 

მომსახურების საფასურის სახით მიღებული 
შემოსავალი. ამ საფასურის განსაზღვრის წესს 
ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა, მათ შორის: 

ბ.ა) აკრედიტაციისა და მონიტორინგის 
განხორციელებით მიღებული შემოსავალი;

ბ.ბ) ხელშეკრულების საფუძველზე 
დაინტერესებული პირისთვის ჩატარებული 
სწავლებებიდან მიღებული შემოსავალი;

ბ.გ) კონფერენციების ორგანიზებიდან 
მიღებული შემოსავალი;

გ) ხელშეკრულების საფუძველზე მიღებული 
შემოსავალი;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით 
დაშვებული სხვა შემოსავლები.
 მუხლი 100. აკრედიტაციის ეროვნული საბჭო

1. აკრედიტაციის ეროვნული საბჭო არის 
სხვადასხვა დაინტერესებული მხარისაგან 
პარიტეტულ საწყისებზე შემდგარი, 
აკრედიტაციის ცენტრის საკონსულტაციო 
ორგანო, რომელიც მონაწილეობს აკრედიტაციის 
სფეროს პოლიტიკასთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციების განხილვასა და შემუშავებაში.

2. აკრედიტაციის ეროვნული საბჭოს შექმნისა 
და საქმიანობის წესს ამტკიცებს საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
მინისტრი.
 მუხლი 101. აკრედიტებულ პირთა რეესტრი

1. აკრედიტაციის ცენტრი აწარმოებს და 
მუდმივად აახლებს აკრედიტებულ პირთა 
რეესტრს და უზრუნველყოფს მის საჯაროობას.

2. აკრედიტებულ პირთა რეესტრის ფორმასა 
და წარმოების წესს ამტკიცებს აკრედიტაციის 
ცენტრის გენერალური დირექტორი. 
 მუხლი 102. აკრედიტაციის ეროვნული ნიშანი 

(ლოგო)
1. აკრედიტაციის ეროვნული ნიშანი (ლოგო) 

არის აკრედიტაციის ცენტრის საიდენტიფიკაციო 
ნიშანი, რომლის გამოყენების წესს ადგენს 
აკრედიტაციის ცენტრი. 

2. აკრედიტაციის ეროვნული ნიშნის (ლოგოს) 
გამოყენებით შესაბამისობის შემფასებელი 
ორგანო აცხადებს, რომ მისი კომპეტენტურობა 
დაადასტურა აკრედიტაციის ცენტრმა და იგი 
აკმაყოფილებს აკრედიტაციის ცენტრის მიერ 
დადგენილ მოთხოვნებს.

თავი X
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

 მუხლი 103. გარდამავალი დებულებები
1. შესაბამისმა უწყებებმა 2012 წლის 31 

დეკემბრამდე საქართველოს მთავრობას 
წარუდგინონ მისაღები ტექნიკური რეგლამენტების 
პროექტები მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტების 
(ნორმების, წესების, ინსტრუქციების, 
მოთხოვნების) რევიზიის შედეგად.

2. ამ კოდექსის ამოქმედებიდან 1 წლის ვადაში 
საქართველოს მთავრობამ დადგენილებით 
დაამტკიცოს და გამოაქვეყნოს საქართველოში 
მოქმედი/რეგისტრირებული ტექნიკური 
რეგლამენტების ნუსხა.

3. საქართველოს მთავრობამ წელიწადში 
ერთხელ გამოაქვეყნოს ტექნიკური რეგლამენტების 
რეესტრში რეგისტრირებული, მოქმედი 
ტექნიკური რეგლამენტების განახლებული სია.

4. ამ კოდექსის ამოქმედებიდან 6 თვის 
ვადაში საქართველოს მთავრობამ შეიმუშაოს 
და დაამტკიცოს იმ ქვეყნების ნუსხა, რომელთა 
ტექნიკური რეგლამენტები საქართველოში 
სამოქმედოდ არის დაშვებული.

5. ამ კოდექსის ამოქმედებამდე სახელმწიფო 
ორგანოს მიერ გამოცემული ნორმატიული 
აქტი, რომელიც შინაარსობრივად ტექნიკური 
რეგლამენტია, ექვემდებარება ამ კოდექსის 57-ე 
მუხლით დადგენილი შესაბამისი ფორმით 
გამოცემას და ტექნიკური რეგლამენტების 
რეესტრში რეგისტრაციას. 

6. ამ კოდექსის ამოქმედებიდან 6 თვის 
ვადაში საქართველოს მთავრობამ განსაზღვროს 
მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტების 
უწყებრივი რეესტრის წარმოების წესი. 

7. ამ კოდექსის ამოქმედებიდან 2 
თვის ვადაში საქართველოს მთავრობამ 
დაადგინოს ამავე კოდექსის 21-ე მუხლის მე-5 
ნაწილით გათვალისწინებული შესაბამისი 
პასუხისმგებლობის დაზღვევისათვის სადაზღვევო 
კომპანიების შერჩევის კრიტერიუმები და 
დაზღვევის წესი.

 8. ამ კოდექსის ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში 
საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა − 
აკრედიტაციის ერთიანმა ეროვნულმა ორგანომ 
– აკრედიტაციის ცენტრმა უზრუნველყოს ამავე 
კოდექსის მოთხოვნათა თავის ნორმატიულ 
აქტებში ასახვა.

9. 2013 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს 
მთავრობამ უზრუნველყოს ამ კოდექსის მე-18 
მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებული 
ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება და 
დადგენილი წესით მიღება.

10. ამ კოდექსის ამოქმედებიდან 4 თვის 
ვადაში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრომ უზრუნველყოს 
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების 
− ტექნიკური და სამშენებლო ინსპექციის 
სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
წესით.

11. ამ კოდექსის ამოქმედებიდან 4 თვის 
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ვადაში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრომ უზრუნველყოს 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტოს ჩამოყალიბების მიზნით შესაბამისი 
ღონისძიებების განხორციელება.

12. ამ კოდექსის ამოქმედებიდან 3 თვის 
ვადაში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების მინისტრმა დაამტკიცოს საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის − ტექნიკური 
და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 
დებულება და საშტატო ნუსხა.

13. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტო ჩაითვალოს საქართველოს ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების 
− ტექნიკური და სამშენებლო ინსპექციის 
უფლებამონაცვლედ, გარდა ამ მუხლის მე-14 
ნაწილით გათვალისწინებული გამონაკლისისა.

14. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო 
საქვეუწყებო დაწესებულების − ტექნიკური და 
სამშენებლო ინსპექციის უფლებამონაცვლედ 
1998−2003 წლებში წარმოშობილი ფინანსური 
ვალდებულებების (შრომის ანაზღაურების, 
სხვა საქონლისა და მომსახურების) ნაწილში 
ჩაითვალოს საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

15. ამ კოდექსის ამოქმედებიდან 4 თვის 
ვადაში შესაბამისმა უწყებებმა უზრუნველყონ 
ამავე კოდექსის 104-ე მუხლის შესაბამისად 
ძალადაკარგულად გამოცხადებული 
საკანონმდებლო აქტების საფუძველზე 
გამოცემული ნორმატიული აქტების კოდექსთან 
შესაბამისობა.

16. ამ მუხლის მე-15 ნაწილით 
გათვალისწინებული ღონისძიების 
განხორციელებამდე მოქმედებს ამ კოდექსის 104-
ე მუხლით გათვალისწინებული საკანონმდებლო 
აქტების საფუძველზე გამოცემული ნორმატიული 
აქტები.

17. ამ კოდექსის ამოქმედებიდან 2 თვის 
ვადაში შესაბამისმა უწყებებმა უზრუნველყონ 
მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი 
ობიექტების მარეგულირებელ ნორმატიულ 
აქტებში სათანადო ცვლილებების შეტანა 
არაარსებითი, არსებითი და კრიტიკული 
შეუსაბამობების განსაზღვრის მიზნით.

18. ამ კოდექსის ამოქმედებიდან 6 თვის 
ვადაში საქართველოს მთავრობამ შეიმუშაოს 
და დაამტკიცოს იმ ქვეყნების ნუსხა, რომელთა 
შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოების მიერ 
გაცემული შესაბამისობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტები აღიარებულია საქართველოში.

19. ამ კოდექსის ამოქმედებიდან 6 თვის 
ვადაში საქართველოს მთავრობამ შეიმუშაოს და 

დაამტკიცოს იმ ქვეყნებიდან იმპორტირებული, 
შესაბამისობის შეფასებისადმი დაქვემდებარებული 
ობიექტების მიერ შესაბამისობის შეფასების 
პროცედურის გავლის წესი, რომლებიც არ არის 
განსაზღვრული ამ მუხლის მე-18 ნაწილში 
აღნიშნულ დადგენილებაში.

20. ამ კოდექსის ამოქმედებიდან 6 თვის 
ვადაში საქართველოს მთავრობამ განსაზღვროს 
იმ ქვეყნების ნუსხა, რომლებშიც წარმოებულია 
რეგულირებული სფეროსთვის მიკუთვნებული 
პროდუქტი, რომელიც საქართველოს ბაზარზე 
განთავსდება შეზღუდვის გარეშე. 

21. ამ კოდექსის ამოქმედებიდან 1 თვის 
ვადაში საქართველოს მთავრობამ განსაზღვროს 
შესაბამისობის შეფასების მოდულები და 
ქვემოდულები და მათთან დაკავშირებული 
პროცედურები.

22. ამ კოდექსის 89-ე მუხლით დადგენილი 
მოდულების შესაბამისად ქვემოდულები 
განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 
დადგენილებით.

23. საქართველოს მთავრობა ადგენს იმ 
ქვეყნებისა და იურისდიქციების ნუსხას, რომელთა 
შესაბამისი ნიშანდების მქონე პროდუქტი 
საქართველოში დამატებითი შესაბამისობის 
შეფასების პროცედურების გარეშე დაიშვება.

24. ამ კოდექსთან საქართველოს 
კანონმდებლობის შესაბამისობის მიზნით 
საქართველოს მთავრობამ ამავე კოდექსის 
ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში უზრუნველყოს 
საქართველოს პარლამენტისთვის შესაბამისი 
საკანონმდებლო აქტების პროექტების წარდგენა.

25. განსაკუთრებული მნიშვნელობის 
ობიექტებზე 2012 წლამდე არ განხორციელდეს 
ამ კოდექსით გათვალისწინებული სანებართვო 
პირობების შესრულების კონტროლი.

26. ამ კოდექსის მოქმედება ვრცელდება ამავე 
კოდექსის ამოქმედებამდე არსებულ ყველა 
არაფუნქციონირებად/მიტოვებულ, დანგრეულ 
შენობა-ნაგებობაზე, რომლებიც მოექცევა ამავე 
კოდექსის 47-ე მუხლის შესაბამისად განსაზღვრულ 
ზონაში, ხოლო 6-თვიანი ვადის დინება დაიწყება 
შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულის მიერ 
იმავე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად 
ზონის განსაზღვრის შესახებ მიღებული აქტის 
ამოქმედების დღიდან.

27. ამ კოდექსის მოქმედება ვრცელდება 
ამავე კოდექსის 46-ე და 47-ე მუხლებით 
გათვალისწინებულ იმ სამშენებლო 
სამართალდარღვევათა საქმეების წარმოებაზედაც, 
რომლებიც მის ამოქმედებამდე დაიწყო.

28. ამ კოდექსის ამოქმედებამდე დაწყებული, 
„ტექნიკური საფრთხის კონტროლის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე 
მუხლით გათვალისწინებული სამშენებლო 
სამართალდარღვევის საქმის წარმოება, 
რომელზედაც გადაწყვეტილება არ არის 
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მიღებული, დასრულდეს ამავე კოდექსის 44-ე 
მუხლით დადგენილი წესის შესაბამისად.

29. საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირი − საქართველოს სტანდარტებისა და 
მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო არის საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს 
სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა 
და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს 
სამართალმემკვიდრე.

30. ამ კოდექსის ამოქმედებისთანავე მეწარმე 
სუბიექტის სტანდარტი (მსტ) ჩაითვალოს 
საწარმოს შიდა სტანდარტად. იგი რეგისტრაციას 
არ საჭიროებს.
 მუხლი 104. დასკვნითი დებულებები

1. ამ კოდექსის ამოქმედებისთანავე 
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს: 

ა) საქართველოს 1996 წლის 20 მარტის კანონი 
„მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ 
(პარლამენტის უწყებანი, №007, 30.04.96, გვ. 7); 

ბ) საქართველოს 1999 წლის 25 ივნისის კანონი 
„სტანდარტიზაციის შესახებ“ (საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნე, №30(37), 1999 წელი, მუხ. 
162); 

გ) საქართველოს 1996 წლის 6 სექტემბრის კანონი 
„პროდუქციის და მომსახურების სერტიფიკაციის 
შესახებ“ (პარლამენტის უწყებანი, №22-23, 17 
ოქტომბერი, 1996, გვ. 25);

დ) საქართველოს 1996 წლის 6 სექტემბრის 
კანონი „გაზომვათა ერთიანობის უზრუნველყოფის 
შესახებ“ (პარლამენტის უწყებანი, №22-23, 17 
ოქტომბერი, 1996, გვ. 36); 

ე) საქართველოს 2010 წლის 8 აპრილის კანონი 
„ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ“ 
(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №20, 
19.04.2010, მუხ. 112).

2. 2013 წლის 1 იანვრის შემდეგ ყველა ტექნიკური 
რეგლამენტი (ნორმები, წესები, ინსტრუქციები, 
მოთხოვნები), რომლებიც სათანადო წესით არ 
იქნება მიღებული, ძალადაკარგულად ჩაითვლება.

3. ეს კოდექსი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი    მ . 
სააკაშვილი

თბილისი, 
2012 წლის 8 მაისი.
№6157-Iს

საქართველოს კანონი
თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის 

შესახებ
თავი I

ზოგადი დებულებანი
 მუხლი 1. კანონის რეგულირების სფერო

1. ეს კანონი ადგენს თავისუფალი და 
სამართლიანი კონკურენციის არამართლზომიერი 

შეზღუდვისაგან დაცვის პრინციპებს, რაც 
თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენტუნარიანი 
ბაზრის განვითარების საფუძველია.

2. ამ კანონით განისაზღვრება თავისუფალი 
ვაჭრობისა და კონკურენციის არამართლზომიერად 
შემზღუდველი ქმედებები, თავისუფალი 
ვაჭრობისა და კონკურენციის დარღვევის თავიდან 
აცილებისა და აღკვეთის სამართლებრივი 
საფუძვლები და უფლებამოსილი ორგანოს 
კომპეტენცია. 

3. ეს კანონი ვრცელდება:
ა) ისეთ ქმედებაზე, რომელიც ხორციელდება 

შესაბამის ბაზარზე და არამართლზომიერად 
ზღუდავს საქართველოს საქონლისა და 
მომსახურების ბაზრებზე არსებულ თავისუფალ 
ვაჭრობასა და კონკურენციას;

ბ) სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის 
ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოს იმ ქმედებაზე ან/და 
გადაწყვეტილებაზე, ან იმ სამართლებრივ ნორმაზე, 
რომელიც მნიშვნელოვნად ზღუდავს ან შეუძლია 
მნიშვნელოვნად შეზღუდოს კონკურენტული 
გარემო და თავისუფალი ვაჭრობა.

4. ეს კანონი არ ვრცელდება: 
ა) ინტელექტუალური საკუთრების უფლებაზე;
ბ) „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ 
ურთიერთობაზე;

გ) თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში მოქმედი 
ეკონომიკური აგენტის საქმიანობაზე;

დ) ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის მნიშვნელოვან 
ობიექტზე;

ე) შრომით ურთიერთობაზე;
ვ) ბაზარზე, რომლის საბაზრო ბრუნვა არ 

აღემატება მთლიანი შიდა პროდუქტის 0,25 
პროცენტს;

ზ) თავდაცვისა და საზოგადოებრივი 
უსაფრთხოებისათვის საჭირო საქონელსა და 
მომსახურებაზე. 

5. ამ კანონის რეგულირების სფერო არ არის 
ფასწარმოქმნა. 
 მუხლი 2. კანონის მიზანი

ამ კანონის მიზანია საქართველოში ბაზრის 
ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და 
კონკურენციის ხელშეწყობა, კერძოდ:

ა) სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის 
ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე 
შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და 
დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა; 

ბ) ბაზარზე ეკონომიკური აგენტის თავისუფალი 
დაშვებისათვის სათანადო პირობების 
უზრუნველყოფა;

გ) ეკონომიკურ აგენტებს შორის კონკურენციის 
არამართლზომიერი შეზღუდვის დაუშვებლობა;

დ) ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში 
თანასწორუფლებიანობის პრინციპის დაცვა;
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ე) დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად 
გამოყენების დაუშვებლობა;

ვ) სახელმწიფო, ავტონომიური 
რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს 
მიერ ეკონომიკური აგენტისათვის ისეთი 
ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების 
დაუშვებლობა, რომელიც იწვევს კონკურენციის 
არამართლზომიერ შეზღუდვას;

ზ) უფლებამოსილი ორგანოს 
მიერ გადაწყვეტილების მიღებისას 
მაქსიმალური საჯაროობის, ობიექტურობის, 
არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის 
უზრუნველყოფა. 
 მუხლი 3. კანონში გამოყენებულ ტერმინთა 

განმარტება
ამ კანონში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს 

შემდეგი მნიშვნელობა: 
ა) ეკონომიკური აგენტი – პირი, რომელიც, 

განურჩევლად რეზიდენტობისა, საწარმოს 
სამართლებრივი ფორმისა, ახორციელებს 
სამეწარმეო საქმიანობას, ასევე არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირი და 
სხვა გაერთიანება, რომლებიც არიან ბაზრის 
მონაწილეები ან/და ახორციელებენ სამეწარმეო 
საქმიანობას;

ბ) კონკურენცია – შესაბამის ბაზარზე 
მოქმედ ან პოტენციურ ეკონომიკურ აგენტებს 
შორის მეტოქეობა ამ ბაზარზე უპირატესობის 
მოსაპოვებლად;

გ) კონკურენტი ეკონომიკური აგენტი – 
შესაბამის ბაზარზე მოქმედი ან პოტენციური 
ეკონომიკური აგენტი; 

დ) პოტენციური კონკურენტი ეკონომიკური 
აგენტი − დაინტერესებული ეკონომიკური აგენტი, 
რომელსაც აქვს დასაბუთებული განზრახვა 
შესაბამის ბაზარზე შესასვლელად; 

ე) არაკონკურენტი ეკონომიკური აგენტი 
− ეკონომიკური აგენტი, რომელიც არ არის 
კონკურენტი ეკონომიკური აგენტი; 

ვ) ურთიერთჩანაცვლებადი საქონელი 
და მომსახურება – საქონელი ან საქონელთა 
ჯგუფი ან/და მომსახურება ან მომსახურებათა 
ჯგუფი, რომელთაგან ერთ-ერთი ფუნქციური 
დანიშნულების, გამოყენების, მოთხოვნის 
არსებითად დაკმაყოფილების ან სხვა 
მახასიათებლების მიხედვით შეიძლება მეორით 
ჩანაცვლდეს მოხმარების ან/და საწარმოო 
პროცესში; 

ზ) შესაბამისი ბაზარი – არეალი, სადაც 
ხდება ურთიერთჩანაცვლებადი საქონლის ან/და 
მომსახურების მიმოქცევა და რომელიც მოიცავს 
საქართველოს საბაჟო საზღვარს, ხოლო ცალკეულ 
შემთხვევებში აღემატება კიდეც მას. შესაბამისი 
ბაზრის განსაზღვრისას გათვალისწინებული უნდა 
იქნეს დაუკვირვებადი ეკონომიკური საქმიანობა, 
ასეთის არსებობის შემთხვევაში. ელექტრონული 

კომუნიკაციების სფეროში შესაბამისი ბაზარი 
განისაზღვრება „ელექტრონული კომუნიკაციების 
შესახებ“ საქართველოს კანონით; 

თ) დაუკვირვებადი ეკონომიკური საქმიანობა 
– წარმოება, რომელიც არ ექვემდებარება 
სტატისტიკურ აღრიცხვას, მათ შორის: წარმოება 
საკუთარი მოხმარების მიზნით ან შინამეურნეობის 
არაორგანიზებული წარმოება გაყიდვის მიზნით, 
რომლის ერთობლივმა საბაზრო წილმა შესაძლოა 
გავლენა მოახდინოს შესაბამის ბაზარზე. 
დაუკვირვებადი ეკონომიკური საქმიანობა ასევე 
შეიძლება მოიცავდეს ორგანიზებულ წარმოებას, 
რომელიც არ ექვემდებარება სტატისტიკურ 
აღრიცხვას, თუ სექტორის სტრუქტურული 
მახასიათებლების გამო რთულია მისი 
სტატისტიკური კლასიფიკაცია შესაბამისი 
ბაზრისათვის მიკუთვნების მიზნით; 

ი) დომინირებული მდგომარეობა – შესაბამის 
ბაზარზე მოქმედი ეკონომიკური აგენტის/
აგენტების ისეთი მდგომარეობა, როდესაც მის/მათ 
მოქმედებასა და ეკონომიკურ გადაწყვეტილებაზე 
არსებით გავლენას ვერ ახდენენ კონკურენტი 
ეკონომიკური აგენტები (მათ შორის, პოტენციური 
კონკურენტი ეკონომიკური აგენტები), 
მიმწოდებლები და მყიდველები და იგი/ისინი 
ფლობს/ფლობენ მნიშვნელოვან საბაზრო წილს. 
ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში 
დომინირებული მდგომარეობა განისაზღვრება 
„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ 
საქართველოს კანონით, როგორც მნიშვნელოვანი 
საბაზრო ძალაუფლება;

კ) მნიშვნელოვანი საბაზრო წილი − 
შესაბამის ბაზარზე ეკონომიკური აგენტის 
ან ურთიერთდამოკიდებული ეკონომიკური 
აგენტების მიერ შესაბამისი ბაზრის (საბაზრო 
ბრუნვის) არანაკლებ 40 პროცენტის ფლობა; 

ლ) ურთიერთდამოკიდებული პირები – 
ურთიერთდამოკიდებული პირები განისაზღვრება, 
როგორც: 

ლ.ა) პირი, რომელიც არის ერთი ეკონომიკური 
აგენტის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ან 
ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე 
უფლებამოსილი პირი და ამავე დროს სხვა 
ეკონომიკური აგენტის სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრი ან ხელმძღვანელობასა და 
წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირია, 
რაც მას საშუალებას აძლევს, განახორციელოს 
ამ ეკონომიკური აგენტის პირდაპირი ან 
არაპირდაპირი კონტროლი;

ლ.ბ) პირი, რომელიც არის ერთი ეკონომიკური 
აგენტის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი და 
ამავე დროს ფლობს სხვა ეკონომიკური აგენტის 
ხმის უფლების მქონე აქციების/წილის ისეთ 
ოდენობას, რომელიც მას საშუალებას აძლევს, 
განახორციელოს ამ ეკონომიკური აგენტის 
პირდაპირი ან არაპირდაპირი კონტროლი; 

ლ.გ) პირი, რომელიც ფლობს მნიშვნელოვანი 
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ხმის უფლებას და ამავე დროს სხვა ეკონომიკური 
აგენტის მნიშვნელოვანი ხმის უფლებას, რაც 
მას საშუალებას აძლევს, განახორციელოს 
ამ ეკონომიკური აგენტის პირდაპირი ან 
არაპირდაპირი კონტროლი;

მ) კონტროლი – ისეთი მდგომარეობა, როდესაც 
პირს შეუძლია არსებითი გავლენა მოახდინოს 
ეკონომიკური აგენტის გადაწყვეტილებაზე და 
ამავე დროს:

მ.ა) პირი ფლობს ეკონომიკური აგენტის ხმის 
უფლების მქონე აქციების/წილის ისეთ ოდენობას, 
რომელიც მას საშუალებას აძლევს, დანიშნოს 
მმართველი ორგანოს წევრთა უმრავლესობა;

მ.ბ) პირი ფლობს საოპერაციო აქტივებს 
მთლიანად ან მათ მნიშვნელოვან ნაწილს; 

მ.გ) პირი არის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 
ან ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე 
უფლებამოსილი პირი;

მ.დ) პირს აქვს მნიშვნელოვანი ხმის უფლება 
გარიგებებზე; 

ნ) განმცხადებელი – პირი, რომელსაც აქვს 
ინფორმაცია ან მტკიცებულება, რომ ირღვევა 
კონკურენციის სფეროში საქართველოს 
კანონმდებლობა, თუმცა ამის შედეგად მას 
უშუალოდ არ ადგება ქონებრივი ზიანი, რაზედაც 
განცხადებით მიმართავს კონკურენციის და 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს;

ო) მომჩივანი – ეკონომიკური აგენტი, 
რომელსაც მიაჩნია, რომ კონკურენციის სფეროში 
საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის 
შედეგად მას უშუალოდ მიადგა ქონებრივი ზიანი, 
რაზედაც საჩივრით მიმართავს კონკურენციის და 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს; 

პ) ჰორიზონტალური შეთანხმება – კონკურენტ 
ეკონომიკურ აგენტებს შორის დადებული 
შეთანხმება, რომლის საგანია საქონლის ან/და 
მომსახურების მიწოდების პირობები;

ჟ) ვერტიკალური შეთანხმება – იმ არაკონკურენტ 
ეკონომიკურ აგენტებს შორის დადებული 
შეთანხმება, რომლებიც მონაწილეობენ საქონლის 
ან/და მომსახურების წარმოების ან/და მიწოდების 
მთლიანი ციკლის სხვადასხვა ეტაპზე, რომლის 
საგანია საქონლის ან/და მომსახურების მიწოდების 
პირობები და რომელიც გავლენას ახდენს საბოლოო 
პროდუქტის მიწოდებაზე; 

რ) სატარიფო რეგულირების მქონე 
ეკონომიკური სფეროები – „ელექტრონული 
კომუნიკაციების შესახებ“, „მაუწყებლობის 
შესახებ“ და „ელექტროენერგეტიკისა და 
ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს 
კანონებით დადგენილი სფეროები, რომლებშიც 
დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი 
ორგანო უფლებამოსილია განახორციელოს 
სატარიფო პოლიტიკა; 

ს) სახელმწიფო დახმარება (სუბსიდია) – 
ეკონომიკური აგენტის მიმართ მიღებული 
ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, რომელიც 

მოიცავს გადასახადისაგან განთავისუფლებას, 
გადასახადის შემცირებას ან გადავადებას, ვალის 
ჩამოწერას, რესტრუქტურიზაციას, სესხის 
ხელსაყრელი პირობებით გაცემას, საოპერაციო 
აქტივების გადაცემას, ფულადი დახმარების 
გაწევას, მოგების მიღების გარანტიას და 
სხვა ექსკლუზიური უფლებების მინიჭებას. 
სახელმწიფო დახმარება არ გულისხმობს 
პრივატიზებას, ლიცენზიების ან/და ნებართვების 
გაცემას, ასევე საქართველოს პრეზიდენტის, 
საქართველოს მთავრობისა და ქალაქ თბილისის 
მერიის სარეზერვო ფონდებიდან გამოყოფილი 
თანხების დახარჯვას; 

ტ) სახელმწიფო დახმარების გამცემი – 
სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის 
ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანო, არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირი, საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი, სახელმწიფოს 
50 პროცენტზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით 
შექმნილი საწარმო ან სახელმწიფოს სახელით 
მოქმედი შუამავალი ეკონომიკური აგენტი, 
რომელიც სახელმწიფო დახმარების გაცემის 
მიზნით პირდაპირ ან არაპირდაპირ იყენებს 
უფლებამოსილებას;

უ) ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის 
მნიშვნელოვანი ობიექტი – ობიექტი, რომლის 
მეშვეობითაც ხდება არათავისუფლად 
ბრუნვადი საქონლის წარმოება ან/და მიწოდება 
და რომელიც ფუნქციური თვალსაზრისით 
მნიშვნელოვანია ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის 
და აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების 
უზრუნველყოფისათვის; 

ფ) არათავისუფლად ბრუნვადი საქონელი – 
საქონელი, რომლის წარმოება, იმპორტი, მიწოდება 
და მოხმარება ხდება შეზღუდული (სპეციფიკური), 
განსაკუთრებული პირობებით, რაც შეიძლება 
განპირობებული იყოს, მათ შორის, ამოწურვადი 
რესურსებით ან/და მიწოდების საშუალებების 
შეზღუდვით. 
 მუხლი 4. უფლებამოსილი ორგანო 

1. ამ კანონის მოთხოვნათა შესასრულებლად 
უფლებამოსილი ორგანოა საქართველოს 
პრეზიდენტის ბრძანებულებით შექმნილი 
დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი – კონკურენციის და 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო (შემდგომ – 
სააგენტო).

2. სააგენტოს თავმჯდომარეს თანამდებობაზე 
ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. 

3. სააგენტოს სტრუქტურასა და დებულებას 
ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.

4. სააგენტო თავისი საქმიანობის 
განხორციელებისა და გადაწყვეტილების მიღების 
დროს დამოუკიდებელია.

5. სააგენტოს საქმიანობის სახელმწიფო 
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კონტროლს ახორციელებს საქართველოს 
მთავრობა.

თავი II
ეკონომიკურ აგენტებს შორის კონკურენციის 

შეზღუდვა და კონცენტრაცია
 მუხლი 5. დომინირებული მდგომარეობა 

1. ეკონომიკური აგენტის/აგენტების 
მიერ შესაბამის ბაზარზე დომინირებული 
მდგომარეობის ფლობა დასაშვებია, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც ეკონომიკური აგენტი/
აგენტები ბოროტად იყენებს/იყენებენ აღნიშნულ 
მდგომარეობას ამ კანონის მე-6 მუხლის მე-2 
პუნქტის შესაბამისად. 

2. ეკონომიკური აგენტის მიერ შესაბამის 
ბაზარზე დომინირებული მდგომარეობის 
ბოროტად გამოყენების განსაზღვრისას 
მნიშვნელოვანი საბაზრო წილის ფლობა 
აუცილებელი, მაგრამ არა საკმარისი წინაპირობაა. 

3. მნიშვნელოვანი საბაზრო წილი 
განისაზღვრება ეკონომიკური აგენტის მიერ 
შესაბამის ბაზარზე, როგორც წესი, წინა 3 
ფინანსური წლის განმავლობაში გაყიდვების 
რაოდენობის წილის მიხედვით, სააგენტოს მიერ 
შემუშავებული მნიშვნელოვანი საბაზრო წილის 
გამოთვლის მეთოდოლოგიის საფუძველზე. 

4. გარკვეულ შემთხვევებში სააგენტომ შესაბამის 
ბაზარზე დომინირებული მდგომარეობის 
განსაზღვრისას სათანადო დასაბუთების 
საფუძველზე, ამ ბაზრის ციკლურობის გამო 
შეიძლება გაითვალისწინოს 3 ფინანსურ წელზე 
მეტი ან 3 ფინანსურ წელზე ნაკლები პერიოდი. 

5. თუ მნიშვნელოვანი საბაზრო წილის 
განსაზღვრისათვის აღებული ფინანსური წლის 
შემდეგ, საქმის განხილვის პერიოდისათვის 
ეკონომიკური აგენტის საბაზრო მდგომარეობა 
შეიცვალა, სააგენტომ უნდა გაითვალისწინოს 
ეკონომიკური აგენტის საქმის განხილვის 
პერიოდისათვის არსებული საბაზრო 
მდგომარეობა. 

6. მნიშვნელოვანი საბაზრო წილის 
განსაზღვრისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს 
დაუკვირვებადი ეკონომიკური საქმიანობა, ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში. 

7. სააგენტოს უფლება აქვს, შესაბამის ბაზარზე 
დაუკვირვებადი ეკონომიკური საქმიანობის 
წილის განსაზღვრისათვის აწარმოოს კვლევა, ასევე 
გამოიყენოს არსებული კვლევა ან/და საექსპერტო 
შეფასება. 

8. დომინირებული მდგომარეობის 
განსაზღვრისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს 
პოტენციური კონკურენტი ეკონომიკური აგენტი. 
 მუხლი 6. დომინირებული მდგომარეობის 

ბოროტად გამოყენება 
1. ეკონომიკური აგენტის მიერ შესაბამის 

ბაზარზე დომინირებული მდგომარეობის 
ბოროტად გამოყენება დაუშვებელია. 

2. ეკონომიკური აგენტის მიერ დომინირებული 

მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება 
გულისხმობს:

ა) სავაჭრო პირობების არსებით და 
მიზანმიმართულ ცვლილებას, რაზედაც გავლენას 
ვერ ახდენენ კონკურენტი ეკონომიკური 
აგენტები და რაც მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს 
მომხმარებელს;

ბ) წარმოების, საქონლისა და მომსახურების 
ბაზრების ან ტექნოლოგიების განვითარების 
მიზანმიმართულ შეზღუდვას ან/და კონტროლს, 
რომლის მიზანია სხვა ეკონომიკური აგენტების 
კონკურენტუნარიანობის შეზღუდვა;

გ) გარკვეულ სავაჭრო პარტნიორებთან 
მიმართებით მიზანმიმართულად 
დისკრიმინაციული პირობების დაწესებას 
იდენტურ ტრანზაქციებზე, რითაც ხდება 
აღნიშნული სავაჭრო პარტნიორების 
არაკონკურენტულ მდგომარეობაში ჩაყენება; 

დ) მიზანმიმართულად გარიგების ისეთი 
პირობის დაწესებას, რომელიც გარიგების სხვა 
მხარეს დამატებით ისეთ ვალდებულებას აკისრებს, 
რომელიც დაკავშირებული არ არის გარიგების 
საგანთან. 

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებული სავაჭრო პირობების 
არსებით და მიზანმიმართულ ცვლილებად 
არ განიხილება ისეთი ცვლილება, რომელიც 
გამოწვეულია საბაზრო პირობებთან ადაპტაციით 
(შესაბამის ბაზარზე არსებული მოთხოვნით, 
ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით, წარმოების 
პირობების ცვლილებით ან სხვა გარემოებებით, 
რომლებიც დაკავშირებულია შესაბამისი ბაზრის 
ფუნქციონირებასთან). 
 მუხლი 7. კონკურენციის შემზღუდველი 

ხელშეკრულება, გადაწყვეტილება და 
შეთანხმებული ქმედება

აკრძალულია ეკონომიკურ აგენტებს შორის 
დაიდოს ისეთი ხელშეკრულება, მიღებულ იქნეს 
ისეთი გადაწყვეტილება ან განხორციელდეს 
ისეთი შეთანხმებული ქმედება (შემდგომ – 
ხელშეკრულება), რომელიც მიზანმიმართულად 
და არამართლზომიერად ზღუდავს კონკურენციას, 
კერძოდ: 

ა) მიზანმიმართულად აწესებს შეთანხმებულ 
ფასს, რაზედაც გავლენას ვერ ახდენენ კონკურენტი 
ეკონომიკური აგენტები და რაც მნიშვნელოვან 
ზიანს აყენებს მომხმარებელს; 

ბ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ 
პროცედურებში მონაწილეობისას წინასწარ, 
მიზანმიმართულად აწესებს სატენდერო 
წინადადების შეთანხმებულ პირობებს 
შესყიდვებში მონაწილე ურთიერთშეთანხმებული 
ეკონომიკური აგენტებისთვის ან სხვისთვის 
მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის 
მისაღებად, რამაც შემსყიდველი ორგანიზაციის 
კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა 
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გამოიწვია; 
გ) სხვა ეკონომიკური აგენტის 

კონკურენტუნარიანობის შესაზღუდავად 
მიზანმიმართულად ზღუდავს წარმოებას, 
საქონლისა და მომსახურების ბაზრებს ან 
ტექნოლოგიების განვითარებას; 

დ) გარკვეულ სავაჭრო პარტნიორებთან 
მიმართებით მიზანმიმართულად აწესებს 
დისკრიმინაციულ პირობებს იდენტურ 
ტრანზაქციებზე, რითაც ხდება აღნიშნული 
სავაჭრო პარტნიორების არაკონკურენტულ 
მდგომარეობაში ჩაყენება; 

ე) მიზანმიმართულად აწესებს გარიგების 
ისეთ პირობას, რომელიც გარიგების სხვა მხარეს 
დამატებით ისეთ ვალდებულებას აკისრებს, 
რომელიც დაკავშირებული არ არის გარიგების 
საგანთან. 
 მუხლი 8. კონკურენციის უმნიშვნელოდ 

შემზღუდველი ხელშეკრულება 
ამ კანონის მე-7 მუხლით გათვალისწინებული 

აკრძალვა არ ვრცელდება ეკონომიკურ აგენტებს 
შორის დადებულ ხელშეკრულებაზე, თუ:

ა) ჰორიზონტალური ხელშეკრულების მხარეთა 
ერთობლივი საბაზრო წილი შესაბამის ბაზარზე არ 
აღემატება 25 პროცენტს;

ბ) ვერტიკალური ხელშეკრულების თითოეული 
მხარის საბაზრო წილი შესაბამის ბაზარზე არ 
აღემატება 40 პროცენტს;

გ) ეკონომიკურ აგენტებს შორის 
დადებული ხელშეკრულება მოიცავს როგორც 
ჰორიზონტალური, ისე ვერტიკალური 
ხელშეკრულების მახასიათებლებს, რის გამოც 
რთულია მისი კლასიფიკაცია ჰორიზონტალურ 
ან ვერტიკალურ ხელშეკრულებად, და ამ 
ხელშეკრულების მხარეთა ერთობლივი საბაზრო 
წილი შესაბამის ბაზარზე არ აღემატება 40 
პროცენტს.
 მუხლი 9. კონკურენციის შემზღუდველი 

ხელშეკრულების აკრძალვიდან 
გამონაკლისები 

1. ამ კანონის მე-7 მუხლი არ ვრცელდება 
იმ კატეგორიის ხელშეკრულებაზე, რომელიც 
ზღუდავს შესაბამის ბაზარზე კონკურენციას, 
მაგრამ მომხმარებელი იღებს სარგებელს 
ასეთი ხელშეკრულების შედეგიდან, რადგან ეს 
ხელშეკრულება მიზნად ისახავს:

ა) წარმოების ან/და მიწოდების გაუმჯობესებას;
ბ) ტექნიკური და ეკონომიკური პროგრესის 

ხელშეწყობას. 
2. ამ კანონის მე-7 მუხლი არ ვრცელდება 

ინფრასტრუქტურის სფეროში არსებულ 
იმ კატეგორიის ხელშეკრულებასა და 
გადაწყვეტილებაზე, რომლებიც, შესაბამისი 
ბაზრის სპეციფიკის გათვალისწინებით, შეიძლება 
განიხილებოდეს კონკურენციის შემზღუდველ 
ხელშეკრულებად, მაგრამ რომელიც მიზნად 
ისახავს:

ა) წარმოების ან/და მიწოდების გაუმჯობესებას;
ბ) ტექნიკური და ეკონომიკური პროგრესის 

ხელშეწყობას.
3. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია ამ 

მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების საფუძველზე 
განსაზღვროს კონკურენციის შემზღუდველი 
ხელშეკრულების აკრძალვიდან გამონაკლისები. 

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული 
კონკურენციის შემზღუდველი ხელშეკრულების 
აკრძალვიდან გამონაკლისები შეიძლება 
განისაზღვროს გარკვეული ვადით და 
პერიოდულად გადაიხედოს. 
 მუხლი 10. სახელმწიფო, ავტონომიური 

რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოს მიერ კონკურენციის 
შეზღუდვის დაუშვებლობა

დაუშვებელია სახელმწიფო, ავტონომიური 
რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანომ:

ა) ეკონომიკური აგენტისათვის დააწესოს ისეთი 
საგადასახადო ან სხვა შეღავათები, რომლებიც 
კონკურენტებთან შედარებით უპირატესობას 
ანიჭებს მას და იწვევს კონკურენციის 
არამართლზომიერ შეზღუდვას, გარდა ამ კანონის 
მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული 
შემთხვევებისა;

ბ) აკრძალოს, შეაჩეროს ან სხვაგვარად 
შეაფერხოს ეკონომიკური აგენტის სამეწარმეო 
საქმიანობა და დამოუკიდებლობა, გარდა 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
გამონაკლისებისა;

გ) მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც 
იწვევს ეკონომიკური აგენტის დომინირებულ 
მდგომარეობაში ჩაყენებას, თუ ამით არსებითად 
იზღუდება კონკურენცია, გარდა საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი გამონაკლისებისა.
 მუხლი 11. კონცენტრაცია 

1. კონცენტრაცია გულისხმობს:
ა) ორი ან ორზე მეტი დამოუკიდებელი 

ეკონომიკური აგენტის შერწყმას, რომლის 
დროსაც ერთი ან რამდენიმე ეკონომიკური 
აგენტი უერთდება მეორეს ან ორი ან ორზე 
მეტი ეკონომიკური აგენტი ერთიანდება ერთ 
ეკონომიკურ აგენტად;

ბ) შემთხვევას, როდესაც პირი, რომელიც 
აკონტროლებს სულ მცირე ერთ ეკონომიკურ 
აგენტს, გარიგების საფუძველზე მოიპოვებს სხვა 
ეკონომიკურ აგენტზე პირდაპირ ან არაპირდაპირ 
კონტროლს. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით 
გათვალისწინებული კონცენტრაცია არის 
კონცენტრაცია, რომლის შედეგად იქმნება ან 
ძლიერდება დომინირებული მდგომარეობა. 

3. კონცენტრაცია არ იკრძალება, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც იგი იწვევს შესაბამის 
ბაზარზე კონკურენციის მნიშვნელოვნად 
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შეზღუდვას და ხდება დომინირებული 
მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება. 

4. კონცენტრაციად არ განიხილება 
შემთხვევა, როცა ამ მუხლის პირველი პუნქტით 
გათვალისწინებული ქმედებები ხორციელდება 
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების 
შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 
პროცედურების შესაბამისად და ლიკვიდაციის 
პროცესში, ასევე არასამეწარმეო და სამეწარმეო 
იურიდიული პირების შერწყმის ან ერთ-
ერთის მიერ მეორეზე კონტროლის მოპოვების 
შემთხვევაში. 

5. ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში 
ეკონომიკური აგენტების შერწყმასა და წილის 
შეძენასთან დაკავშირებული ურთიერთობები 
რეგულირდება „ელექტრონული კომუნიკაციების 
შესახებ“ საქართველოს კანონით. 

6. ეკონომიკურ აგენტს, რომელიც 
კონცენტრაციის შედეგად მოიპოვებს შესაბამის 
ბაზარზე დომინირებული მდგომარეობის 
განმსაზღვრელ საბაზრო წილს, ან კონცენტრაციის 
შედეგად შესაბამის ბაზარზე დომინირებული 
მდგომარეობის მქონე ეკონომიკურ აგენტს, თუ იგი 
მოიპოვებს სხვა ეკონომიკურ აგენტზე პირდაპირ 
ან არაპირდაპირ კონტროლს, შეუძლია სააგენტოს 
წარუდგინოს წერილობითი შეტყობინება 
დაგეგმილი ან არსებული კონცენტრაციის შესახებ. 

7. სააგენტო უფლებამოსილია ეკონომიკურ 
აგენტს, რომელიც კონცენტრაციის შედეგად 
მოიპოვებს დომინირებულ მდგომარეობას, 
მოსთხოვოს იმ გარიგების თაობაზე ინფორმაციის 
მიწოდება გარკვეული პერიოდულობით, 
რომელმაც შეიძლება მნიშვნელოვნად შეზღუდოს 
შესაბამის ბაზარზე არსებული კონკურენცია. 

თავი III
სახელმწიფო დახმარება

 მუხლი 12. სახელმწიფო დახმარება
1. სააგენტოსთან შეთანხმებით შეიძლება 

დაშვებულ იქნეს სახელმწიფო დახმარება, 
რომელიც მნიშვნელოვნად არ ზღუდავს 
კონკურენციას ან არ ქმნის მისი მნიშვნელოვნად 
შეზღუდვის საშიშროებას და რომელიც გაიცემა 
შემდეგი მიზნით: 

ა) გარკვეული ეკონომიკური საქმიანობის 
განვითარებისათვის;

ბ) გარკვეული ეკონომიკური სექტორის 
განვითარებისათვის.

2. დასაშვებია და სააგენტოსთან შეთანხმებას არ 
საჭიროებს:

ა) სახელმწიფო დახმარება, რომელიც გაიცემა 
ფორსმაჟორულ შემთხვევაში;

ბ) სოციალური დახმარება, რომელიც გაიცემა 
ინდივიდისათვის;

გ) ქვეყნის რეგიონულ განვითარებასთან 
დაკავშირებული სახელმწიფო დახმარება; 

დ) კულტურისა და კულტურული 
მემკვიდრეობის შენარჩუნების ხელშეწყობასთან 

დაკავშირებული სახელმწიფო დახმარება;
ე) ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის მნიშვნელოვან 

ობიექტთან დაკავშირებული სახელმწიფო 
დახმარება;

ვ) სამეცნიერო კვლევასთან დაკავშირებული 
სახელმწიფო დახმარება;

ზ) ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარება, 
რომელიც გაიცემა უმნიშვნელო ოდენობით. 
ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების 
უმნიშვნელო ოდენობა განისაზღვრება 
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით;

თ) გადასახადის შემცირებისა და 
რესტრუქტურიზაციის შემთხვევები, თუ 
აღნიშნულ საკითხებზე გადაწყვეტილებას იღებს 
საქართველოს მთავრობა; 

ი) საგადასახადო დავალიანების 
გადახდევინების, უზრუნველყოფის 
ღონისძიებების შეჩერებისა და საგადასახადო 
დავალიანების ჩამოწერის შემთხვევები. 
 მუხლი 13. სახელმწიფო დახმარების გაცემის 

პროცედურის ზოგადი წესი
1. სააგენტო შეიმუშავებს და საქართველოს 

მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგენს 
სახელმწიფო დახმარების გაცემის პროცედურის 
ზოგად წესს. 

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული წესის 
საფუძველზე სახელმწიფო დახმარების გამცემი 
სააგენტოს წარუდგენს განცხადებას, რომელიც 
უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას სახელმწიფო 
დახმარების გაცემის მიზნის, სახელმწიფო 
დახმარების ფორმისა და სახელმწიფო დახმარების 
მიმღების თაობაზე.

3. სახელმწიფო დახმარების გამცემმა ამ მუხლის 
მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ განცხადებასთან 
ერთად სააგენტოს უნდა წარუდგინოს შესაბამისი 
დასაბუთება, რომ გასაცემი სახელმწიფო დახმარება 
მნიშვნელოვნად არ ზღუდავს კონკურენციას.

4. სახელმწიფო დახმარების გამცემმა სააგენტოს 
უნდა აცნობოს სახელმწიფო დახმარების გაცემის 
პირობების არსებითი ცვლილების თაობაზე.
 მუხლი 14. სახელმწიფო დახმარების 

შეთანხმება
1. სააგენტო მისთვის წარდგენილი 

ინფორმაციის საფუძველზე ადგენს გასაცემი 
სახელმწიფო დახმარების შესაბამისობას ამ კანონის 
დებულებებთან და არა უგვიანეს 30 სამუშაო 
დღისა ამზადებს სამართლებრივ დასკვნას, თუ 
აღნიშნული სახელმწიფო დახმარება არ შეესაბამება 
ამ კანონის დებულებებს. სამართლებრივი 
დასკვნის გაუცემლობა ჩაითვლება თანხმობად. 

2. სახელმწიფო დახმარების გამცემის ქმედების 
ამ კანონის დებულებებთან წინააღმდეგობის 
გამოვლენის შემთხვევაში სააგენტო 
უფლებამოსილია სახელმწიფო დახმარების 
გამცემს მოსთხოვოს დამატებითი დასაბუთება ან/
და შეიმუშაოს შესაბამისი რეკომენდაცია.

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით 
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გათვალისწინებულ სამართლებრივ დასკვნას 
და რეკომენდაციას სააგენტო წარუდგენს 
საქართველოს მთავრობას და სახელმწიფო 
დახმარების გამცემს. 

4. საქართველოს მთავრობა, რომელსაც 
წარედგინა ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით 
გათვალისწინებული სამართლებრივი დასკვნა 
და რეკომენდაცია, იღებს გადაწყვეტილებას 
აღნიშნულ საკითხზე.
 მუხლი 15. გაცემული სახელმწიფო დახმარების 

გასაჩივრება
თუ გაცემული სახელმწიფო დახმარება 

მნიშვნელოვნად ზღუდავს შესაბამის ბაზარზე 
კონკურენციას ან/და დარღვეულია კონკურენციის 
სფეროში საქართველოს კანონმდებლობა 
სახელმწიფო დახმარების გაცემის პროცედურასთან 
დაკავშირებით, პირს, რომელსაც უშუალოდ მიადგა 
ზიანი, შეუძლია სასამართლოში გაასაჩივროს 
გაცემული სახელმწიფო დახმარება. 

თავი IV
სააგენტო

 მუხლი 16. სააგენტოს საქმიანობის ძირითადი 
მიმართულებები 

სააგენტოს საქმიანობის ძირითადი 
მიმართულებებია:

ა) ეკონომიკის ყველა სექტორში კონკურენციის 
განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების 
შექმნა;

ბ) ეკონომიკური აგენტის მიერ კონკურენციის 
დარღვევის ფაქტების გამოვლენა;

გ) სახელმწიფოს მიერ კონკურენციის 
შემზღუდველი ქმედებებისა და 
გადაწყვეტილებების გამოვლენის შემთხვევაში 
რეკომენდაციების შემუშავება;

დ) კონკურენციის შემზღუდველ სახელმწიფო 
დახმარებასთან დაკავშირებით შესაბამისი 
რეკომენდაციების შემუშავება; 

ე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონით მინიჭებული 
უფლებამოსილების განხორციელება;

ვ) სახელმწიფო ორგანოებთან და საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა 
საქართველოში თავისუფალი კონკურენციის 
ხელშეწყობის მიზნით.
 მუხლი 17. სააგენტოს საქმიანობის პრინციპები

1. სააგენტოს საქმიანობის პრინციპებია: 
დამოუკიდებლობა, არადისკრიმინაციულობა, 
მიუკერძოებლობა, გამჭვირვალობა და 
ანგარიშვალდებულება. 

2. სააგენტოს საქმიანობის გამჭვირვალობის 
უზრუნველსაყოფად მისი გადაწყვეტილება 
საჯარო უნდა იყოს.
 მუხლი 18. სააგენტოს უფლებამოსილებები 

1. სააგენტო ეკონომიკურ აგენტთან მიმართებით 
უფლებამოსილია:

ა) აწარმოოს საქმის მოკვლევა წარდგენილი 
განცხადების ან/და საჩივრის საფუძველზე;

ბ) კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით 
შესაბამის ეკონომიკურ აგენტს და სხვა 
დაინტერესებულ მხარეს მოსთხოვოს ინფორმაცია 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
წესით;

გ) საქმესთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის 
მიუღებლობის შემთხვევაში მოკვლევის მიზნით 
სასამართლოს წარუდგინოს შუამდგომლობა 
ეკონომიკური აგენტის მიერ შესაბამისი 
დოკუმენტაციის წარმოდგენის თაობაზე; 

დ) საჩივრის არსებობის შემთხვევაში მოიწვიოს 
მხარეები მათგან ზეპირი ახსნა-განმარტების 
მისაღებად და, საჭიროების შემთხვევაში, მოაწყოს 
შეხვედრები დაინტერესებულ მხარეებთან;

ე) მოკვლევის მიზნით, სასამართლოს 
თანხმობის საფუძველზე, ადგილზე შეამოწმოს 
საქმეში ჩართული ეკონომიკური აგენტი;

ვ) საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაციის 
მიუწოდებლობის შემთხვევაში ეკონომიკურ 
აგენტს დაუწესოს ადმინისტრაციული ჯარიმა;

ზ) ეკონომიკურ აგენტს მოსთხოვოს 
განხორციელებული ქმედების ამ კანონთან 
შესაბამისობის უზრუნველყოფა;

თ) მიმართოს სასამართლოს ეკონომიკური 
აგენტის მიერ ამ კანონის მოთხოვნათა 
დარღვევით განხორციელებული ქმედების 
ან მიღებული გადაწყვეტილების შეჩერების 
თაობაზე, ხოლო მიღებული გადაწყვეტილების ან 
დადებული ხელშეკრულების შემთხვევაში − მისი 
ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე;

ი) საჭიროების შემთხვევაში მოიწვიოს 
ექსპერტები საქმის მოკვლევის პროცესში;

კ) მიზანშეწონილობის შემთხვევაში აწარმოოს 
კვლევა დაუკვირვებადი ეკონომიკის მასშტაბების 
დასადგენად შესაბამის ბაზარზე დომინირებული 
მდგომარეობის განმსაზღვრელი საბაზრო წილის 
განსაზღვრის მიზნით. 

2. სააგენტო სახელმწიფო, ავტონომიური 
რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსთან 
მიმართებით უფლებამოსილია:

ა) მოსთხოვოს სახელმწიფო, ავტონომიური 
რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ამ 
კანონის დებულებათა შესაძლო დარღვევასთან 
დაკავშირებული დოკუმენტაცია საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

ბ) ამ კანონის დამრღვევ სახელმწიფო, 
ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების 
ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოს წარუდგინოს წერილობითი დასკვნა და 
შესაბამისი რეკომენდაცია მის მიერ მიღებული 
კანონსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილების თაობაზე;

გ) საქართველოს მთავრობას მიმართოს 
რეკომენდაციით შესაბამის ბაზარზე შესვლის 
საკანონმდებლო, ადმინისტრაციული და 
დისკრიმინაციული ბარიერების არსებობის და 
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მათი აღმოფხვრის საჭიროების თაობაზე; 
დ) საქართველოს მთავრობას მიმართოს 

რეკომენდაციით საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი ვაჭრობის ტექნიკური ბარიერების 
გაუქმების თაობაზე, თუ ისინი ზღუდავს 
კონკურენციას;

ე) საქართველოს მთავრობას მიმართოს 
სამართლებრივი დასკვნით და, საჭიროების 
შემთხვევაში, რეკომენდაციით, თუ გაცემული 
სახელმწიფო დახმარება მნიშვნელოვნად ზღუდავს 
კონკურენციას;

ვ) უზრუნველყოს „სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ“ საქართველოს კანონით მინიჭებული 
უფლებამოსილების განხორციელება;

ზ) უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად, 
საჭიროების შემთხვევაში, სახელმწიფო, 
ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების 
ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოსაგან გამოითხოვოს შესაბამისი 
ინფორმაცია; 

თ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 
საფუძველზე საგადასახადო ორგანოსაგან 
გამოითხოვოს და მიიღოს ცალკეულ გადასახადის 
გადამხდელთა თაობაზე იდენტიფიცირებული 
ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის მიერ 
დადგენილი წესით.
 მუხლი 19. სააგენტოს საქმიანობის 

პრიორიტეტული მიმართულებები
1. სააგენტოს საქმიანობის პრიორიტეტულ 

მიმართულებებს პერიოდულად ამტკიცებს 
საქართველოს მთავრობა.

2. სააგენტო განცხადებას ან/და საჩივარს 
განიხილავს საქართველოს მთავრობის მიერ 
დამტკიცებული სააგენტოს საქმიანობის 
პრიორიტეტული მიმართულებების შესაბამისად.

3. სააგენტო არ არის პასუხისმგებელი იმ 
შედეგზე, რომელიც შეიძლება დადგეს სააგენტოს 
მიერ განცხადების ან/და საჩივრის განხილვაზე 
უარის თქმის გამო, თუ განცხადება ან/და 
საჩივარი არ შეესაბამება სააგენტოს საქმიანობის 
პრიორიტეტულ მიმართულებებს, ან სხვა 
დასაბუთებული საფუძვლის გამო.

4. სააგენტო არ არის პასუხისმგებელი იმ 
შედეგზე, რომელიც შეიძლება დადგეს შესაბამის 
ბაზარზე, მიუხედავად იმისა, მიმართა თუ არა 
განმცხადებელმა ან/და მომჩივანმა აღნიშნულ 
საკითხზე სააგენტოს. 
 მუხლი 20. ინფორმაციის 

კონფიდენციალურობის დაცვა
1. სააგენტო ვალდებულია:
ა) დაიცვას ეკონომიკური აგენტის თაობაზე 

ინფორმაციის კონფიდენციალურობა, რომელიც 
შეიცავს კომერციულ ან/და საგადასახადო 
საიდუმლოებას;

ბ) დაიცვას იმ პირის პირადი მონაცემების 
კონფიდენციალურობა, რომელიც არის 
ინფორმაციის მიმწოდებელი და სააგენტოს 

მიმართავს მისი პირადი მონაცემების 
კონფიდენციალურობის დაცვის თხოვნით;

გ) უზრუნველყოს სახელმწიფო საიდუმლოების 
დაცვა და გაუვრცელებლობა.

2. დაუშვებელია კონფიდენციალური 
ინფორმაციის გაცემა და გავრცელება, გარდა 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
გამონაკლისი შემთხვევებისა. 

3. დაუშვებელია სააგენტოში დასაქმებულთა 
მიერ კონფიდენციალური ინფორმაციის 
გამოყენება და გავრცელება, მათ შორის, პირადი, 
აკადემიური, სამეცნიერო და სხვა საქმიანობის 
განსახორციელებლად.

4. სააგენტოში დასაქმებულთა მიერ ამ 
მუხლის დებულებათა დარღვევა გამოიწვევს 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით 
განსაზღვრულ პასუხისმგებლობას.

5. განზოგადებული ინფორმაცია შესაბამისი 
ბაზრის შესახებ, ასევე მონაცემები ეკონომიკური 
აგენტების რაოდენობის, მიღებული 
შემოსავლებისა და გაწეული ხარჯების თაობაზე 
არ შეიძლება კონფიდენციალური იყოს. 
 მუხლი 21. ინტერესთა კონფლიქტი

1. სააგენტოს უფლებამოსილი პირი უნდა იყოს 
დაინტერესებულ მხარეთაგან დამოუკიდებელი 
პროფესიულ საქმიანობაში, შეფასებასა და 
გადაწყვეტილების მიღებაში. 

2. თუ, ამ კანონის თავისებურებათა 
გათვალისწინებით, არსებობს საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსის მე-19 მუხლით 
განსაზღვრული ურთიერთობები სააგენტოს 
უფლებამოსილ პირსა და იმ ეკონომიკურ აგენტს 
შორის, რომლის მიმართაც სააგენტო ახორციელებს 
საქმის მოკვლევას, სააგენტოს უფლებამოსილმა 
პირმა დაუყოვნებლივ უნდა განაცხადოს 
ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ. 

3. სააგენტოს უფლებამოსილი პირი არ 
უნდა ახორციელებდეს სხვა ისეთ საქმიანობას, 
რომელმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს მის 
მიუკერძოებლობაზე და მის მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლობაზე.

4. სააგენტოს უფლებამოსილი პირის მიერ 
ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული 
ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით 
განსაზღვრულ პასუხისმგებლობას.

თავი V
აღსრულება

 მუხლი 22. განცხადების ან/და საჩივრის 
წარდგენის უფლების მქონე პირები

1. სააგენტოში განცხადების წარდგენის უფლება 
აქვს განმცხადებელს. განმცხადებელი მხარედ არ 
განიხილება.

2. სააგენტოში საჩივრის წარდგენის უფლება 
აქვს მომჩივანს. მან სააგენტოში საჩივართან ერთად 
უნდა წარადგინოს მტკიცებულებები. მომჩივანი 
მხარედ განიხილება და ეკისრება მტკიცების 
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ტვირთი. 
 მუხლი 23. განცხადების ან/და საჩივრის 

მიღების წესი და მოპასუხე  
ეკონომიკური აგენტის მიერ დაცვის 
უფლების განხორციელება

1. სააგენტო განცხადების ან/და საჩივრის 
მიღებიდან საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილ ვადაში სწავლობს განცხადების ან/და 
საჩივრის დასაშვებობის საკითხს. 

2. თუ განცხადება აკმაყოფილებს საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, 
სააგენტო უფლებამოსილია თავად განსაზღვროს 
განცხადების განხილვაში შესაბამისი 
ეკონომიკური აგენტის მონაწილეობა და მისცეს 
მას განცხადების თაობაზე საკუთარი შენიშვნებისა 
და მოსაზრებების წარმოდგენის შესაძლებლობა. 

3. თუ საჩივარი აკმაყოფილებს საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, 
სააგენტო ვალდებულია საჩივარი აცნობოს 
მოპასუხე ეკონომიკურ აგენტს. მოპასუხე 
ეკონომიკური აგენტი უფლებამოსილია სააგენტოს 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ 
ვადაში წარუდგინოს საჩივრის თაობაზე საკუთარი 
შენიშვნები და მოსაზრებები. 

4. თუ მოპასუხე ეკონომიკური აგენტი 
სააგენტოს წარუდგენს საჩივრის თაობაზე საკუთარ 
შენიშვნებსა და მოსაზრებებს, სააგენტო საქმის 
მოკვლევის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს 
საჩივრის და მოპასუხე ეკონომიკური აგენტის 
მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ 
ვადაში. 

5. სააგენტო განმცხადებელს ან/და მომჩივანს 
აცნობებს განცხადების ან/და საჩივრის 
საფუძველზე საქმის მოკვლევის დაწყების ან მის 
დაწყებაზე უარის თქმის თაობაზე.

6. სააგენტოს უფლება აქვს, მოსთხოვოს 
განმცხადებელს ან/და მომჩივანს დამატებითი 
ინფორმაციის ან/და მტკიცებულების წარდგენა 
და განუსაზღვროს მისი წარდგენის ვადა, რაც ამ 
მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 
ვადის შეჩერების საფუძველია.

7. განცხადებისა და საჩივრის ფორმებს, მათი 
წარდგენის წესს და განცხადებისა და საჩივრის 
დასაშვებობასთან დაკავშირებულ პროცედურებსა 
და ვადებს შეიმუშავებს და ამტკიცებს სააგენტო.

8. განმცხადებელი ან მომჩივანი იხდის 
სააგენტოს მიერ განცხადების ან საჩივრის 
განხილვასთან დაკავშირებული მომსახურების 
საფასურს (შემდგომ – საფასური) განცხადების 
ან საჩივრის წარდგენასთან ერთად. საფასური 
განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 
დადგენილებით.

9. საფასური გადაიხდება სააგენტოს საბანკო 
ანგარიშზე.

 მუხლი 24. საქმის მოკვლევის დაწყებაზე უარის 
თქმის საფუძვლები

1. განცხადება ან/და საჩივარი არ მიიღება, თუ 
წარმოდგენილი არ არის ამ კანონის 23-ე მუხლის 
მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული საფასურის 
გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

2. სააგენტო უარს ამბობს განცხადების ან/
და საჩივრის საფუძველზე საქმის მოკვლევის 
დაწყებაზე, თუ:

ა) საჩივარი არ წარმოუდგენია უფლებამოსილ 
პირს;

ბ) არ არსებობს ამ კანონით გათვალისწინებული 
სამართლებრივი საფუძველი;

გ) ამ კანონის 23-ე მუხლის მე-6 პუნქტის 
შესაბამისად, განსაზღვრულ ვადაში არ არის 
წარმოდგენილი გამოთხოვილი ინფორმაცია ან/და 
მტკიცებულება;

დ) წარმოდგენილი განცხადება ან/და საჩივარი 
არ შეესაბამება ამ კანონის მე-19 მუხლით 
გათვალისწინებულ სააგენტოს საქმიანობის 
პრიორიტეტულ მიმართულებებს;

ე) მოპასუხე ეკონომიკური აგენტის მიმართ 
დაწყებულია გადახდისუუნარობის საქმის 
წარმოება.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებული საფუძვლის არსებობისას 
მომჩივანს უფლება აქვს, კონკურენციის 
დარღვევასთან დაკავშირებით მიმართოს 
სასამართლოს. 

4. სააგენტოს მიერ საქმის მოკვლევის დაწყებაზე 
უარის თქმის შემთხვევაში ამ კანონის 23-ე მუხლის 
მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული საფასური არ 
ბრუნდება. 
 მუხლი 25. საქმის მოკვლევის წესი

1. სააგენტო მის მიერ საქმის მოკვლევის 
დაწყების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების 
შემდეგ იწყებს საქმის მოკვლევას და იღებს 
გადაწყვეტილებას არა უმეტეს 6 თვის ვადაში.

2. საქმის მოკვლევა, მისი მნიშვნელობისა და 
სირთულის გათვალისწინებით, შესაძლებელია 
გაგრძელდეს სააგენტოს მიერ განსაზღვრული 
ვადით, მაგრამ არა უმეტეს 15 თვისა.

3. სააგენტო განმცხადებელს ან/და მომჩივანს 
გადაწყვეტილების მიღებისათვის დადგენილი 
ვადის ამოწურვამდე არანაკლებ 10 სამუშაო დღით 
ადრე ატყობინებს საქმის მოკვლევის გაგრძელების 
თაობაზე.

4. სააგენტოს უფლება აქვს, საქმის 
მოკვლევის პროცესში, საჭიროების შემთხვევაში, 
დაინტერესებული მხარისაგან გამოითხოვოს 
ინფორმაცია და დოკუმენტები.

5. სააგენტოს უფლება აქვს, საქმის მოკვლევის 
პროცესში შესაბამისი ეკონომიკური აგენტისაგან 
გამოითხოვოს საქმესთან დაკავშირებული 
ინფორმაცია და დოკუმენტები.

6. საქმის მოკვლევის პროცესში სააგენტო 
იწვევს დაინტერესებულ მხარეებს მათგან ახსნა-
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განმარტების მისაღებად.
7. სააგენტოს უფლება აქვს, ადგილზე შეამოწმოს 

ეკონომიკური აგენტი, რომლის მიმართაც 
არსებობს განცხადება ან/და საჩივარი.

8. სააგენტო უფლებამოსილია მოტივირებული 
შუამდგომლობით მიმართოს სასამართლოს ამ 
მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული 
ეკონომიკური აგენტის ადგილზე შემოწმების 
მიზნით, თუ:

ა) ამ მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტებით 
გათვალისწინებული საშუალებით შეუძლებელია 
საქმის მოკვლევისათვის საჭირო ინფორმაციისა და 
დოკუმენტების მიღება;

ბ) არსებობს საქმესთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის განადგურების ან/და დამალვის 
საშიშროება;

გ) მხარეები არ ასრულებენ ინფორმაციისა და 
დოკუმენტების მიწოდების ვალდებულებას;

დ) საჭიროა მატერიალური აქტივების 
ვიზუალური დათვალიერება.

9. მხარის მიერ მიზანმიმართულად არასწორი 
ინფორმაციის მიწოდება ან მოთხოვნილი 
ინფორმაციის არასრულად მიწოდება ითვლება 
ინფორმაციის მიუწოდებლობად.

10. ამ მუხლის მე-7 პუნქტით 
გათვალისწინებული შემოწმება მოიცავს:

ა) ეკონომიკური აგენტის საქმიანობასთან 
დაკავშირებული დოკუმენტების, მათ შორის, 
ფინანსურ-ეკონომიკური დოკუმენტების, 
გაცნობას, მათი კონფიდენციალურობის 
მიუხედავად; 

ბ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებული დოკუმენტების ასლების 
გადაღებას;

გ) ადგილზე ახსნა-განმარტებების მიღებას;
დ) ეკონომიკური აგენტის იურიდიული და 

ფაქტობრივი საქმიანობის ადგილზე დაშვებას.
11. თუ საქმის მოკვლევის დაწყების შემდეგ 

მომჩივანმა უარი განაცხადა საჩივარზე, საქმის 
მოკვლევა წყდება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 
არსებობს დასაბუთებული მტკიცებულება, რომ 
კონკურენცია მნიშვნელოვნად იზღუდება. 

12. თუ მომჩივანი არ ეთანხმება სააგენტოს 
მიერ საქმის მოკვლევის შედეგად მიღებულ 
გადაწყვეტილებას, ეს გადაწყვეტილება მას 
შეუძლია გაასაჩივროს სასამართლოში. 

13. საქმის მოკვლევის წესსა და პროცედურას 
შეიმუშავებს სააგენტო და დასამტკიცებლად 
წარუდგენს საქართველოს მთავრობას. 
 მუხლი 26. კონკურენციის შეზღუდვის 

წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები
1. სააგენტო უფლებამოსილია:
ა) სასამართლოს მიმართოს მოთხოვნით 

ეკონომიკური აგენტის გარკვეული ქმედების 
დროებით, სასამართლოს მიერ საბოლოო 
გადაწყვეტილების მიღებამდე შეჩერების 
თაობაზე, თუ არსებობს აშკარა მტკიცებულება, 

რომ ეს ქმედება იწვევს ამ კანონის მე-6 და მე-7 
მუხლებით გათვალისწინებული კონკურენციის 
მნიშვნელოვნად შეზღუდვას; 

ბ) მოსთხოვოს ეკონომიკურ აგენტს საქმესთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის წარდგენა 
სააგენტოს მიერ დადგენილი პერიოდულობით.

2. სააგენტო არ მიმართავს სასამართლოს 
საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად, თუ 
შესაბამისი ეკონომიკური აგენტი აღიარებს საქმის 
მოკვლევის შედეგად გამოვლენილ კონკურენციის 
დარღვევას და სააგენტოს ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 
საფუძველზე წყვეტს კონკურენციის შემზღუდველ 
ქმედებას. ამ შემთხვევაში სააგენტოს 
გადაწყვეტილება საბოლოოა. 

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ 
შემთხვევაში სააგენტო, კონკურენციის 
მნიშვნელოვნად შემზღუდველი ქმედების 
აკრძალვასთან ერთად, შესაბამის ეკონომიკურ 
აგენტს აკისრებს ამ კანონის 33-ე მუხლით 
განსაზღვრულ ადმინისტრაციულ ჯარიმას. 
 მუხლი 27. დავის ხანდაზმულობის ვადა

ამ კანონის დარღვევის თაობაზე დავის 
ხანდაზმულობის ვადაა დარღვევის ჩადენიდან 
არა უმეტეს 3 წელი. 
 მუხლი 28. უფლებამოსილი სასამართლო 

1. პირს უფლება აქვს, მიმართოს სასამართლოს 
ამ კანონის დარღვევის თაობაზე სააგენტოსათვის 
მიმართვის გარეშე.

2. ამ კანონის დარღვევის თაობაზე დავას 
განიხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლო.

3. მოპასუხე ეკონომიკური აგენტის 
მიმართ სასამართლოში გადახდისუუნარობის 
საქმის წარმოების დაწყება არის ამ კანონის 
დარღვევისათვის ამ მუხლის მე-2 პუნქტში 
მითითებული სასამართლოს მიერ საქმის 
განხილვაზე უარის თქმის ან მისი შეწყვეტის 
საფუძველი.
 მუხლი 29. სასამართლოსათვის საქმის 

გადაცემა
1. თუ საქმის მოკვლევის შედეგად გამოვლინდა 

ამ კანონის დებულებების დარღვევა, სააგენტო 
საქმეს გადასცემს სასამართლოს შემდგომი 
განხილვისათვის და საბოლოო გადაწყვეტილების 
მისაღებად. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით 
გათვალისწინებულ შემთხვევაში სააგენტოს 
უფლება აქვს, სასამართლოს მიმართოს 
მოთხოვნით ეკონომიკური აგენტის მიმართ 
გამოსაყენებელი ჯარიმის თაობაზე. 

3. სააგენტო სასამართლოში საქმის განხილვისას 
გამოდის, როგორც მოსარჩელე. 

4. პირი, რომლის საჩივრის საფუძველზედაც 
სააგენტომ განახორციელა საქმის მოკვლევა, 
სასამართლოში გამოდის, როგორც მესამე პირი, 
დამოუკიდებელი სასარჩელო მოთხოვნის გარეშე. 

5. მესამე პირს უფლება აქვს, სასამართლოს 
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მიერ სარჩელის დაკმაყოფილების თაობაზე 
გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში იდავოს 
ზიანის ანაზღაურებაზე სამოქალაქო საქმის 
განხილვის წესის შესაბამისად.

6. ამ კანონის VII თავით გათვალისწინებული 
ჯარიმის დაკისრების უფლება აქვს 
მხოლოდ სასამართლოს, გარდა ამ კანონით 
გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

თავი VI
სააგენტოს და დამოუკიდებელი ეროვნული 

მარეგულირებელი ორგანოების თანამშრომლობა
 მუხლი 30. თანამშრომლობა სატარიფო 

რეგულირების მქონე ეკონომიკურ 
სფეროში კონკურენციის დარღვევის 
შემთხვევათა შესწავლისას

სააგენტო და შესაბამისი დამოუკიდებელი 
ეროვნული მარეგულირებელი ორგანო 
თანამშრომლობენ სატარიფო რეგულირების მქონე 
ეკონომიკურ სფეროში კონკურენციის დარღვევის 
შემთხვევათა შესწავლის პროცესში.
 მუხლი 31. თანამშრომლობის ფორმები

1. თუ სააგენტოში წარდგენილ იქნა საჩივარი 
სატარიფო რეგულირების მქონე ეკონომიკურ 
სფეროში კონკურენციის შესაძლო დარღვევის 
თაობაზე, ეს საჩივარი სააგენტომ უნდა 
გადაუგზავნოს შესაბამის დამოუკიდებელ 
ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოს. 

2. დამოუკიდებელმა ეროვნულმა 
მარეგულირებელმა ორგანომ სატარიფო 
რეგულირების მქონე ეკონომიკურ სფეროში 
კონკურენციის დარღვევის შემთხვევის 
შესწავლისათვის საქმის დაწყების თაობაზე 
დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს სააგენტოს. 

3. სააგენტო უფლებამოსილია დამოუკიდებელი 
ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოს 
მოთხოვნის საფუძველზე შეიმუშაოს საექსპერტო 
მოსაზრებები სატარიფო რეგულირების მქონე 
ეკონომიკურ სფეროში კონკურენციის დარღვევის 
შემთხვევების თაობაზე დამოუკიდებელი 
ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოსათვის 
წარსადგენად.

4. დამოუკიდებელ ეროვნულ მარეგულირებელ 
ორგანოს შეუძლია კონკურენციასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციისათვის 
მიმართოს სააგენტოს.

5. სატარიფო რეგულირების მქონე ეკონომიკურ 
სფეროში კონკურენციის დარღვევის შემთხვევათა 
შესწავლისათვის შესაძლებელია შეიქმნას 
სააგენტოს და შესაბამისი დამოუკიდებელი 
ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოს 
თანამშრომლებით დაკომპლექტებული 
ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი.

6. დამოუკიდებელმა ეროვნულმა 
მარეგულირებელმა ორგანომ შესაძლოა მიმართოს 
სააგენტოს სატარიფო რეგულირების მქონე 
ეკონომიკურ სფეროში კონკურენციის დარღვევის 
შემთხვევის შესწავლის პროცესში სააგენტოს მიერ 

მონაწილეობის მიღების მიზნით. 
7. სატარიფო რეგულირების მქონე ეკონომიკურ 

სფეროში მესამე მხარის ქსელში დაშვებასა 
და ურთიერთჩართვასთან დაკავშირებული 
ურთიერთობები რეგულირდება საქართველოს 
შესაბამისი კანონმდებლობით და არ არის ამ 
კანონის რეგულირების სფერო. 

8. ელექტრონული კომუნიკაციების 
სფეროშიწინასწარ რეგულირებას, ასევე 
ავტორიზებულ პირთამიერ მათთვის საქართველოს 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 
დაკისრებულ სპეციფიკურ ვალდებულებათა 
შესრულებაზე მონიტორინგს ახორციელებს 
და მათ აღსრულებას უზრუნველყოფს 
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისია „ელექტრონული კომუნიკაციების 
შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი 
წესით. კომისია „ელექტრონული კომუნიკაციების 
შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი 
წესით არეგულირებს, განიხილავს და წყვეტს 
ავტორიზებულ პირთა შორის წარმოშობილ, 
მათ შორის, ავტორიზებული პირებისათვის 
დაკისრებულ შესაბამის სპეციფიკურ 
ვალდებულებათა შესრულებასთან დაკავშირებულ 
დავებს.

თავი VII
სანქციები

 მუხლი 32. სააგენტოსათვის ინფორმაციის 
მიუწოდებლობა 

სააგენტოსათვის ამ კანონით განსაზღვრული 
ინფორმაციის მიუწოდებლობა გამოიწვევს 
დაჯარიმებას ათასიდან სამი ათას ლარამდე. 
 მუხლი 33. ჯარიმა

1. ამ კანონის მე-6 და მე-7 მუხლებით 
გათვალისწინებულ შემთხვევებში ეკონომიკურ 
აგენტს დაეკისრება ჯარიმა, რომლის ოდენობა 
არ უნდა აღემატებოდეს წინა ფინანსური წლის 
განმავლობაში ეკონომიკური აგენტის მიერ 
მიღებული მოგების 10 პროცენტს. 

2. ამ კანონის მე-6 და მე-7 მუხლებით 
გათვალისწინებულ შემთხვევებში ეკონომიკურ 
აგენტს დაეკისრება ჯარიმა, რომლის ოდენობა 
არ უნდა აღემატებოდეს წინა ფინანსური წლის 
განმავლობაში ეკონომიკური აგენტის ბრუნვის 
2 პროცენტს, იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულ 
ეკონომიკურ აგენტს იმავე ფინანსურ წელს მოგება 
არ მიუღია. 

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმის 
დადგენისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს 
დარღვევის შედეგად დამდგარი ზიანი, დარღვევის 
ხანგრძლივობა და მოცულობა. 

თავი VIII
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი 

 მუხლი 34. გარდამავალი და დასკვნითი 
დებულებანი

1. 2016 წლის 1 იანვრიდან ელექტრონული 
კომუნიკაციების სფეროში დომინირებული 
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მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებაზე 
(გარდა ამ კანონითა და „ელექტრონული 
კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონით 
განსაზღვრული საქართველოს კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისიის უფლებამოსილებებისა) და 
კონკურენციის შემზღუდველ ხელშეკრულებაზე, 
გადაწყვეტილებასა და შეთანხმებულ ქმედებაზე 
გავრცელდება „თავისუფალი ვაჭრობისა და 
კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი 
და მის აღსრულებაზე ზედამხედველობასა და 
კონტროლს განახორციელებს სააგენტო.

2. ეს კანონი არ ვრცელდება ელექტრონული 
კომუნიკაციების სფეროში არსებულ იმ 
ხელშეკრულებასა და გადაწყვეტილებაზე, 
ასევე ადმინისტრაციული ორგანოს იმ 
გადაწყვეტილებაზე, რომლებიც შესაბამისად 
დადებულია და მიღებულია 2016 წლის 1 
იანვრამდე. 

3. ეს კანონი არ ვრცელდება ენერგეტიკისა 
და ბუნებრივი გაზის სფეროში 2018 წლის 31 
დეკემბრამდე დადებულ ხელშეკრულებაზე 
და მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, ასევე 
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებულ 
გადაწყვეტილებაზე. 

4. ეს კანონი არ ვრცელდება ამ კანონის 
ამოქმედებამდე გაცემულ სახელმწიფო 
დახმარებაზე და აღნიშნული სახელმწიფო 
დახმარების პირობების ცვლილება არ საჭიროებს 
სააგენტოსთან შეთანხმებას. 

5. საქართველოს მთავრობამ შეიმუშაოს 
ამ კანონით გათვალისწინებული შემდეგი 
სამართლებრივი აქტები:

ა) ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების 
უმნიშვნელო ოდენობის განსაზღვრის შესახებ − 
2012 წლის 30 ივნისამდე;

ბ) სააგენტოს საქმიანობის პრიორიტეტული 
მიმართულებების შესახებ − 2012 წლის 1 
დეკემბრამდე. 

6. სააგენტომ შეიმუშაოს ამ კანონით 
გათვალისწინებული შემდეგი სამართლებრივი 
აქტები:

ა) სახელმწიფო დახმარების გაცემის 
პროცედურის ზოგადი წესის შესახებ − 2012 წლის 
30 ივნისამდე;

ბ) საქმის მოკვლევის წესისა და პროცედურის 
შესახებ − 2012 წლის 1 ნოემბრამდე;

გ) განცხადებისა და საჩივრის ფორმების, 
მათი წარდგენის წესისა და განცხადებისა და 
საჩივრის დასაშვებობასთან დაკავშირებული 
პროცედურებისა და ვადების შესახებ − 2012 წლის 
1 დეკემბრამდე. 

7. ამ კანონის ამოქმედებისთანავე 
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს 
2005 წლის 3 ივნისის კანონი „თავისუფალი 
ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ“ 
(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №31, 
27.06.2005, მუხ. 188). 

8. სააგენტოს ის უფლებამოსილება, რომლის 
აღსასრულებლადაც აუცილებელია ამ კანონით 
გათვალისწინებული კანონქვემდებარე 
სამართლებრივი აქტის მიღება, სრულად 
ამოქმედდეს შესაბამისი კანონქვემდებარე 
სამართლებრივი აქტის მიღებისთანავე. 

9. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-
60 დღეს. 

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი
თბილისი,
2012 წლის 8 მაისი.
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