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 ბროშურა მომზადებულია ევროკავშირი–
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რა შემთხვევაში შეიძლება
კონკურენციის 

შემზღუდველი ხელშეკრულების 
აკრძალვიდან ზოგადი გამონაკლისების 

გამოყენება?

კონკურენციის კანონმდებლობით გათვალისწინე
ბული შეზღუდვები შესაძლებელია არ იქნეს გამოყე
ნებული იმ ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა 
და შეთანხმებული ქმედებების მიმართ, რომლებიც 
ერთდროულად აკმაყოფილებს შემდეგ კრიტერი
უმებს:

  ხელს უწყობს წარმოების ან /და მიწოდე ბის გაუმ
ჯობესებას, ტექნიკურეკონომიკურ პროგრესს; 

    უზრუნველყოფს მომხმარებელთა კეთილ დღე   ო  ბის 
ზრდას.

ამასთანავე, ეს ხელშეკრულებები:  

  შეთანხმების  მონაწილე  ეკონომიკურ  აგენტებს 
არ უნდა უწესებდენ შეზღუდვებს, რომლებიც დაკა
ვშირებული არ არის ზემოაღნიშნული მიზნების 
მიღწევასთან;

  ეკონომიკურ აგენტებს საშუალებას არ აძლევენ,  
აღკვეთონ კონკურენცია შესაბამისი ბაზრის მნიშვნე
ლოვან ნაწილზე.
 

აღნიშნული გარემოებების არსებობის დასაბუთება 
შესაბამის ეკონომიკურ აგენტებს ევალებათ.
 

კონკურენციის კანონმდებლობა ითვალისწინებს ამ 
გამო  ნა კლისების დადგენას მხოლოდ განსაზღვრული 
ვადით, საქართველოს მთავრობის შესაბამისი 
ნორმატიული აქტით, რომელშიც მითითებული უნდა 
იყოს  აღნიშნული ვადა და ის გარემოებები, რომელთა 
გათვალისწინებითაც დგინდება ეს გამონაკლისები.

 



2014 წლიდან საქართველოში ამოქმედდა კონკურენ
ციის მარეგულირებელი ახალი კანონმდებლობა 
და ბაზარზე  თავისუფალი  კონკურენციის მარეგუ
ლირებე ლი წესები.

   რომელი კატეგორიის ხელშეკრულებების, 
გადაწყვეტილებებისან  შეთანხმებული 

ქმედებების დადება იკრძალება ეკონომიკურ 
აგენტებს შორის ,,კონკურენციის 

შესახებ’’კანონით?

ეკონომიკურ აგენტებს შორის იკრძალება ისეთი 
ხელშეკრულების დადება, გადაწყვეტილების მიღება 
თუ შეთანხმებული ქმედების (ფორმალური ან არა
ფორმალური, წერილობითი ან ზეპირი ფორმით)
განხორციელება, რომლის მიზანი ან შედეგი არის 
შესაბამის ბაზარზე კონკურენციის შეზღუდვა, დაუშვე
ბ  ლობა ან/და აკრძალვა.

კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის 
ყველაზე სერიოზულ დარღვევად (ე.წ. “hardcore’’ in-
fringements) მიიჩნევა ეკონომიკური აგენტების მიერ 
ისეთი ტიპის შეთანხმებების დადება, რომლითაც 
მოხდება:

 ბაზარზე პროდუქციის/მომსახურების შესყიდვის 
ან გაყიდვის ფასების ან სხვა სავაჭრო პირობების 
ფიქსირება;

    ასევე, მომხმარებლის, ტერიტორიული ან სხვა ნიშ
ნით ბაზრების ან მიწოდების წყაროების განაწილება.

ამ ტიპის დარღვევებზე კანონმდებლობით გათვა
ლისწინებული გამონაკლისები არ ვრცელდება და 
ყოველთვის იქნება კონკურენციის კანონმდებლო
ბით დასჯადი.

   წარმოების, ბაზრების, ტექნოლოგიური განვითარე
ბის ან ინვესტიციების შეზღუდვა;

 გარკვეული სავაჭრო პარტნიორების მიმართ 
იდენტურ ტრანზაქციებზე განსხვავებული/დისკრიმი
ნაციული პირობების გამოყენება, რითაც ხდება მა
თი კონკურენციულად წამგებიან მდგომარეობაში 
ჩაყენება;

   გარიგების მხარისთვის გარიგების პირობად ისეთი 
დამატებითი ვალდებულების დაკისრება, რომე
ლიც გარიგების საგანთანარც საგნობრივადაა 
დაკავშირებული და არც კომერციულად;

 მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის 
მისაღებად სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე 
ურთიერთშეთანხმებული ეკონომიკური აგენტებისთ
ვის ან სხვისთვის სატენდერო წინადადების შეთან
ხმებული პირობების დაწესება, რაც არსებითად ლახავს 
შემსყიდველი ორგანიზაციის კანონიერ ინტერესებს. 

კონკურენციის კანონმდებლობით აკრძალული ხელ  
შეკ  რუ  ლე ბა, გადაწყვეტილება ან შეთანხმებული 
ქმედება ბათილია, თუ მასზე არ ვრცელდება ამავე 
კანონით დადგენილი გამონაკლისები.

რა ტიპის გამონაკლისებს ითვალისწინებს 
კონკურენციის მარეგულირებელი 

კანონმდებლობა?

    კონკურენციის უმნიშვნელოდ შემზღუდველი ხელ
შეკრულება

ეს კატეგორია ეხება ე.წ. ,,მცირე   ბიზნესის’’ წარმო
მადგენელ მეწარმეებს. მოქმედი კანონმდებლობით, 
,,მცირე ბიზნესის’’ წარმომადგენლებზე  კონკურენციის 
ზოგადი მარეგულირებელი წესები არ ვრცელდება და 
კონკურენციის კანონმდებლობით გამონაკლისებია 
გათვალისწინებული (აღნიშნული გამონაკლისები 
რეგ  ლა  მენ ტირებულია ,,კონკურენციის შესახებ’’ კანო
ნის მე8 მუხლით);

• კონკურენციის  შემზღუდველი ხელშეკრულების 
აკრ ძალ ვიდან ზოგადიგამონაკლისები.

(აღნიშნული გამონაკლისები რეგლამენტირებულია 
,,კონკურენციის შესახებ’’ კანონის მე9 მუხლით).

ზემოაღნიშნულ ხელშეკრულებებთან ერთად, კონ
კურენ ცი  ის მარეგულირებელი კანონმდებლო ბით, 
ასევე, აკრძალულია ეკონომიკურ აგენტებს შორის 
ნებისმიერი ისეთი შეთანხმების დადება, როგორიცაა 
მაგალითად: 


