ინფორმაციის
კონფიდენციალურობა
,, კონკურენციის შესახებ’’ კანონით რეგლამენტირებუ
ლია კონკურენციის სააგენტოს მიერ ეკონომიკური
აგენტის თაობაზე იმ ინფორმაციის კონფიდენცია
ლურობის დაცვის ვალდებულება, რომელიც შეიცავს
კომერციულ ან/და საგადასახადო საიდუმლოებას,
კერძოდ:
დაუშვებელია კონფიდენციალური ინფორმაციის
გა
ცემა და გავრცელება, გარდა საქართველოს
კანონმდებლობით
დადგენილი
გამონაკლისი
შემთხვევებისა;
დაუშვებელია სააგენტოში დასაქმებულთა მიერ
კონფიდენციალური
ინფორმაციის
გამოყენე
ბა და გავრცელება, მათ შორის, პირადი, აკადემიუ
რი, სამეცნიერო და სხვა საქმიანობის განსახორ
ციელებლად.

კონკურენციის სააგენტოს უფლებამოსილი
პირის ინტერესთა კონფლიქტი
სააგენტოს უფლებამოსილი პირი უნდა იყოს
დაინტერესებულ მხარეთაგან დამოუკიდებელი პრო
ფესიულ საქმიანობაში, შეფასებასა და გადაწყვეტი
ლების მიღებაში;
სააგენტოს უფლებამოსილმა პირმა დაუყოვნებლივ
უნდა განაცხადოს ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ
იმ საქმის მიმართ, რომლის მოკვლევასაც სააგენტო
ახორციელებს;
პირი, რომლის საქმეც იხილება, უფლებამოსილია
აცილება მისცეს სააგენტოს შესაბამის უფლებამოსილ
პირს, თუ ეს პირი დაინტერესებულია განსახილველი
საკითხით.

კონკურენციის სააგენტო
ბროშურა მომზადებულია ევროკავშირი–
საქართველოს ბიზნესსაბჭოს (EUGBC)
მიერ ევროკავშირის მხარდაჭერით.

ნათია კუტივაძე
ეკონომიკის დოქტორი

2014 წლიდან საქართველოში ამოქმედდა კონკურენ
ციის მარეგულირებელი ახალი კანონმდებლობა და
ბაზარზე თავისუფალი კონკურენციის მარეგულირე
ბელი წესები.
პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ
პუბლიკაციის შინაარსზე პასუხისმგებელია
ევროკავშირი–საქართველოს ბიზნესსაბჭო და მასში
გამოთქმული მოსაზრებები არ უნდა იქნეს მიჩნეული
ევროკავშირის პოზიციად.

ევროკავშირი–საქართველოს ბიზნესსაბჭო
ზანდუკელის ქ. 3, თბილისი 0108 საქართველო
Tel: (+995 32) 2.24.21.14 / 15 / 16
info@eugbc.net / www.eugbc.net

სსიპ ,,კონკურენციის სააგენტო’’ შეიქმნა კონკურენციის
პოლიტიკის განსახორციელებლად.
კონკურენციის სააგენტო არის ,,კონკურენციის შე
სახებ’’ კანონის მოთხოვნათა დაცვისა და შესრულების
უფლებამოსილების მქონე ორგანო:
სააგენტო ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრე
მიერ-მინისტრის წინაშე;
სააგენტოს დებულებასა და სტრუქტურას ამტკიცებს
საქართველოს მთავრობა;
სააგენტოს თავმჯდომარეს თანამდებობაზე ნიშნავს
და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს
პრემიერ-მინისტრი;

სააგენტოს თავმჯდომარე დამოუკიდებლად იღებს
გადაწყვეტილებებს სააგენტოს კომპეტენციისთვის
მიკუთვნებულ საკითხებზე, წარმოადგენს მას სხვა
ორგანოებთან და ორგანიზაციებთან ურთიერთო
ბაში, წყვეტს სააგენტოს ამოცანებით, ფუნქციებითა
და უფლებამოსილებებით განსაზღვრულ საკითხებს;
სააგენტოს დაფინანსების წყაროა საქართველოს
სახელმწიფო ბიუჯეტი და საქართველოს კანონმდე
ბლობით გათვალისწინებული სხვა შემოსავლები;
სააგენტო თავისი საქმიანობის განხორციელებისა
და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში
დამოუკიდებელია.

კონკურენციის სააგენტოს ფუნქციები
კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონ
მდებლობით განსაზღვრული პოლიტიკის განხორ
ციელება და ამ მიზნით შესაბამისი ნორმატიული
აქტების შემუშავებისა და გამოყენების სრულყოფი
სათვის წინადადებების მომზადება;
კონკურენციის შეზღუდვისა და არაკეთილსინდი-
სიერი კონკურენციის ფაქტების გამოსავლენად
სასაქონლო და მომსახურების ბაზრების მონიტო
რინგი და ანალიზი;
“კონკურენციის შესახებ’’ კანონით განსაზღვრული
კონცენტრაციის შემთხვევაში კონკურენციული
ეფექტის სავალდებულო შეფასება, დასკვნის მომზა
დება და გაცემა;
კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონმდებ
ლო
ბის დაცვის კონტროლი, ამ კანონმდებლობის
დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, განხილვა და
თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი გადაწ
ყვეტილების მიღება;
მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულების მონიტორინგი;

,,კონკურენციის შესახებ’’ საქართველოს კანონ
მდებლობისა და კონკურენციის პოლიტიკის მიზნებსა
და ამოცანებში საზოგადოების გათვითცნობიერება,
სააგენტოს საქმიანობის საჯაროობის უზრუნველყოფა;
სააგენტოს დებულებით გათვალისწინებული სხვა
ფუნქციების შესრულება.

კონკურენციის სააგენტო ეკონომიკურ
აგენტთან მიმართებით უფლებამოსილია:
აწარმოოს საქმის მოკვლევა წარდგენილი განცხა
დების ან/და საჩივრის საფუძველზე, ან საკუთარი
ინიციატივით;
საქმესთან დაკავშირებით შესაბამის ეკონომიკურ
აგენტს, სხვა დაინტერესებულ მხარეს მოსთხოვოს
ინფორმაცია, მათ შორის, მისი სამართლებრივი,
ორგანიზაციული და სამეურნეო ურთიერთობების
შესახებ, გაეცნოს ეკონომიკური აგენტის საქმიანობას
თან დაკავშირებულ შესაბამის დოკუმენტაციას;
საქმესთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მიუ
ღებ
ლო
ბის შემთხვევაში მოკვლევის მიზნით სასა
მართლოს წარუდგინოს შუამდგომლობა ეკონომი
კური აგენტის მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის
წარმოდგენის თაობაზე;
საჩივრის არსებობის შემთხვევაში მოიწვიოს მხარე
ები მათგან ზეპირი ახსნა-განმარტების მისაღებად
და, საჭიროების შემთხვევაში, მოაწყოს შეხვედრები
დაინტერესებულ მხარეებთან
მოკვლევის მიზნით, სასამართლოს თანხმობის
საფუძველზე, ადგილზე შეამოწმოს საქმეში ჩართული
ეკონომიკური აგენტი;
,,კონკურენციის შესახებ’’ კანონის მოთხოვნათა
დარღვევის შემთხვევაში დააკისროს შესაბამისი
ჯარიმა (,,კონკურენციის შესახებ’’ კანონის 33-ე მუხლის

შესაბამისად);

დომინირებული მდგომარეობის მქონე ეკონომიკური აგენტის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის
არაერთგზის დარღვევისას შესაბამისი ორგანოების
წინაშე დასვას მისი იძულებითი დაყოფის საკითხი,
თუ არსებობს საწარმოს ორგანიზაციული და ტერი
ტორიული განცალკევების შესაძლებლობა, ან განა
ხორ
ციელოს კონკურენციის პოლიტიკით გათვა
ლისწინებული სხვა ღონისძიებები;
შესაბამისი ორგანოების წინაშე დასვას საქართვე
ლოს კანონმდებლობის დამრღვევი ეკონომიკური
აგენტის ხელმძღვანელი პირის პასუხისმგებლობის
საკითხი;
სასამართლოს მიმართოს შუამდგომლობით ეკო
ნომიკური აგენტის გარკვეული ქმედების დროებით,
სააგენტოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღე
ბამდე შეჩერების თაობაზე, თუ არსებობს აშკარა
მტკიცებულება, რომ ეს ქმედება მნიშვნელოვნად
ზღუდავს “კონკურენციის შესახებ” კანონის მე-6 და
მე-7 მუხლებით გათვალისწინებულ კონკურენციას;
კონკურენციის სააგენტო უფლებამოსილია თავისი
კომპეტენციის ფარგლებში გასცეს სარეკომენდაციო
განმარტება კონკურენციის შესახებ საქართველოს
კანონმდებლობის გამოყენებასთან დაკავშირებით;
სააგენტო უფლებამოსილია განახორციელოს სა

აგენტოს დებულებითა და საქართველოს კანონ
მდებლობით მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებანი.

