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თავი  10   

კონკურენცია 

 

 

მუხლი 10.1: მიზანი 

თითოეული მხარე აცნობიერებს, რომ ანტიკონკურენციული ბიზნეს ქმედებების აკრძალვა, 

კონკურენციის პოლიტიკის განხორციელება და კონკურენციის საკითხებთან დაკავშირებით 

თანამშრომლობა ხელს უწყობს ვაჭრობის ლიბერალიზაციას, ეკონომიკური ეფექტიანობის 

წახალისებასა და  მომხმარებელთა კეთილდღეობას.    

 

მუხლი 10.2: განმარტებები  

წინამდებარე თავის მიზნებისთვის:  

1. ანტიკონკურენციული ბიზნეს ქმედებები ნიშნავს ისეთი ტიპის ბიზნეს აქტივობას ან 

ტრანზაქციას, რომელიც არ შეესაბამება წინამდებარე შეთანხმების ფუნქციონირებას, 

იმდენად, რამდენადაც მან შესაძლოა გავლენა იქონიოს მხარეებს შორის ვაჭრობაზე, 

კერძოდ: 

(a) საწარმოებს შორის შეთანხმებები, საწარმოთა ასოციაციების მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებები და შეთანხმებული ქმედებები, რომელთა მიზანი ან შედეგია 

რომელიმე მხარის ტერიტორიაზე ან მის მნიშვნელოვან ნაწილზე კონკურენციის 

შეზღუდვა, დაუშვებლობა ან აკრძალვა;  

(b) ერთი ან რამდენიმე საწარმოს მიერ დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად 

გამოყენება, რომელიმე მხარის ტერიტორიაზე ან მის მნიშვნელოვან ნაწილზე;  

(c) საწარმოებს შორის კონცენტრაცია, რომელიც იწვევს რომელიმე მხარის 

ტერიტორიაზე ან მის მნიშვნელოვან ნაწილზე დომინირებული მდგომარეობის 

მოპოვებას ან გამყარებას და მნიშვნელოვნად ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას; 

2.  კონკურენციის კანონმდებლობა გულისხმობს:  

(a) ჩინეთისთვის, ანტი-მონოპოლიურ კანონს, მის საფუძველზე მიღებულ 

რეგულაციებსა და ცვლილებებს; 

(b) საქართველოსთვის, „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონს, მის 

საფუძველზე მიღებულ რეგულაციებსა და ცვლილებებს, ასევე, ეკონომიკის 

რეგულირებადი სფეროების კანონმდებლობას.  

 

მუხლი 10.3: კონკურენციის კანონმდებლობა და აღმასრულებელი ორგანოები 
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1. თითოეული მხარე შეინარჩუნებს ან მიიღებს კონკურენციის კანონმდებლობას, რომელიც, 

ანტიკონკურენციული ბიზნეს ქმედებების აკრძალვის გზით, ხელს შეუწყობს და დაიცავს 

ბაზარზე კონკურენციას. 

2. თითოეულმა მხარემ უნდა უზრუნველყოს კონკურენციის შიდასახელმწიფოებრივი 

კანონმდებლობის აღსრულებაზე პასუხისმგებელი ორგანოს ან ორგანოების არსებობა.  

 

მუხლი 10.4: კანონის აღსრულების პრინციპები 

1. კონკურენციის კანონის აღსრულების პროცესში,  თითოეული მხარე უზრუნველყოფს 

გამჭვირვალობის, არადისკრიმინაციულობისა და პროცედურული სამართლიანობის 

პრინციპების დაცვას. 

2. კონკურენციის კანონის აღსრულების პროცესში, თითოეულმა მხარემ უნდა 

უზრუნველყოს როგორც ამ შეთანხმების მონაწილე, ისე არახელშემკვრელი მხარის მიმართ 

თანაბარი მოპყრობა მსგავს ვითარებაში. 

3. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს პირის უფლებას, თავის დაცვის მიზნით, 

წარმოადგინოს მოსაზრებები ან მტკიცებულებები, მანამ, სანამ მოკვლევის შედეგად 

დადგინდება, რომ ქმედება არღვევს კონკურენციის კანონმდებლობას, ან სანამ პირს 

დაეკისრება სანქცია ან სხვა ზომები კონკურენციის ეროვნული კანონმდებლობის 

დარღვევისათვის. 

4. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს იმ პირის შესაძლებლობას, რომელსაც, კონკურენციის 

კანონმდებლობის დარღვევისათვის დაეკისრა სანქცია ან სხვა ზომები, მოითხოვოს მათი 

გადახედვა, შესაბამისი მხარის შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობისა და 

რეგულაციების შესაბამისად. 

 

მუხლი 10.5: გამჭვირვალობა 

1. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს კონკურენციის შიდასახელმწიფოებრივი 

კანონმდებლობის, რეგულაციების, სახელმძღვანელო წესების, ასევე, შესაბამისი 

კანონებისა და რეგულაციების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა 

წესის საჯაროობას, გარდა შიდა ოპერაციული პროცედურებისა.   

2. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ მისი ყველა საბოლოო ადმინისტრაციული 

გადაწყვეტილება, რომლითაც დადგინდება კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევა,  

გამოცემული იქნება წერილობითი ფორმით და მოიცავს შესაბამის ფაქტებსა და 

სამართლებრივ საფუძველს, რომელსაც გადაწყვეტილება ეფუძნება. 

3. თითოეული მხარე ეცდება, შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობისა და 

რეგულაციების შესაბამისად, გაასაჯაროოს გადაწყვეტილებები და  მის აღსასრულებლად 

გამოცემული ბრძანებები, გარდა ნებისმიერი კომერციული საიდუმლოებისა ან სხვა 

ინფორმაციისა, რომელიც შესაბამისი კანონით დაცულია საჯარო გამჟღავნებისგან.  
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მუხლი 10.6: თანამშრომლობა   

1. მხარეები აღიარებენ, კონკურენციის სფეროში, სამართლიანი კონკურენციის ხელშეწყობის 

მიზნით, თანამშრომლობისა და კოორდინაციის მნიშვნელობას.  

2. მოთხოვნის შემთხვევაში, მხარეები ითანამშრომლებენ შეტყობინების, კონსულტაციებისა 

და ინფორმაციის გაცვლის გზით. 

3. მხარეები თანხმდებიან, რომ ითანამშრომლებენ თავიანთი შიდასახელმწიფოებრივი 

კანონმდებლობისა და რეგულაციების შესაბამისად, არსებული ადმინისტრაციული 

რესურსის ფარგლებში.    

 

მუხლი 10.7: ინფორმაციის კონფიდენციალურობა 

1. წინამდებარე თავი არ გულისხმობს მხარეთა კონკურენციის აღმასრულებელი ორგანოების 

მიერ, ისეთი ინფორმაციის გაზიარებას, თუ ეს ეწინააღმდეგება მხარის 

შიდასახელმწიფოებრივ კანონმდებლობას, რეგულაციებსა და მნიშვნელოვან ინტერესებს.  

2. მხარეები უზრუნველყოფენ ნებისმიერი ინფორმაციის კონფიდენციალურობას, რომელიც 

მეორე მხარის მიერ მიეწოდათ კონფიდენციალური ინფორმაციის სახით. მხარე, რომელიც 

მიიღებს ასეთ ინფორმაციას: 

(a) ვალდებულია გამოიყენოს იგი მხოლოდ მოთხოვნის დროს განსაზღვრული 

მიზნებისთვის, თუ ინფორმაციის გამცემი მხარისგან მიღებული ექნება შესაბამისი 

ნებართვა; 

(b) ვალდებულია, არ გაამჟღავნოს მიღებული ინფორმაცია ნებისმიერ სხვა ორგანოსთან, 

ერთეულთან ან პირთან, რომელიც არ არის უფლებამოსილი პირი, ინფორმაციის 

გამცემი მხარის კონკურენციის აღმასრულებელი ორგანოსგან;  

(c) ვალდებულია, შეასრულოს ინფორმაციის გამცემი მხარის კონკურენციის 

აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მოთხოვნილი ნებისმიერი სხვა პირობა.   

 

მუხლი 10.8: ტექნიკური თანამშრომლობა  

მხარეებმა შესაძლოა წაახალისონ ტექნიკური თანამშრომლობა, მათ შორის, 

გამოცდილების გაზიარება, სასწავლო პროგრამები, სამუშაო შეხვედრები და კვლევითი 

თანამშრომლობა, კონკურენციის პოლიტიკასა და კანონის აღსრულებასთან მიმართებით, 

კონკურენციის აღმასრულებელ ორგანოთა შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით.  

 

მუხლი 10.9: კონკურენციის აღმასრულებელი ორგანოების დამოუკიდებლობა 

წინამდებარე თავი არ ზღუდავს თითოეული მხარის დამოუკიდებლობას, კონკურენციის 

სფეროში საკუთარი შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის აღსრულების პროცესში.  
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მუხლი 10.10: დავების მოგვარება  

არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება, წინამდებარე შეთანხმებით განსაზღვრული დავების 

მოგვარების პროცედურა გამოიყენოს ამ თავით გათვალისწინებულ საკითხებთან 

მიმართებით. წინამდებარე თავის დებულებების ინტერპრეტაციასა თუ იმპლემენტაციასთან 

დაკავშირებული ნებისმიერი განსხვავება ან დავა გადაწყდება მხარეთა შორის მეგობრული 

კონსულტაციების გზით.  

 

მუხლი 10.11: კონსულტაციები 

მხარეთა შორის ურთიერთგაგების ხელშეწყობის, ან ამ თავით გათვალისწინებული 

კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტის მიზნით, თითოეული მხარე, მეორე მხარის 

მოთხოვნის საფუძველზე, გამართავს კონსულტაციებს მეორე მხარის მიერ წარმოდგენილ 

საკითხებთან დაკავშირებით. მხარე ვალდებულია, საჭიროების შემთხვევაში, აღნიშნულ 

მოთხოვნაში მიუთითოს, თუ რა გავლენას ახდენს დასმული საკითხი მხარეებს შორის 

ვაჭრობასა თუ ინვესტიციებზე.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


