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1. ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორი 

 

ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორი (აეო) არის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი 

თანამედროვე ევროპული საბაჟო კონცეფცია, რომელიც კომპანიებს ახალისებს უფრო 

გამჭვირვალედ და კანონმორჩილად წარმართონ საკუთარი საქმიანობა, სანაცვლოდ 

კი ისარგებლონ მთელი რიგი საბაჟო შეღავათებით (უპირატესობებით). 

საქართველოში 2009 წლიდან მოქმედებს „ოქროს სია“-ს პროგრამა, რომელიც 

შემუშავებულ იქნა აეო-ს კონცეფციის საფუძველზე, თუმცა არსებითად განსხვავდება 

მისგან. DCFTA-ს ფარგლებში საქართველო იღებს ვალდებულებას, რომ დანერგავს 

აეო-ს კონცეფციას. 

 

აეო-ს არსი და მოკლე შედარებითი ანალიზი „ოქროს სია“-ს პროგრამასთან: 

 ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი 

კომპანია, რომელსაც აქვს რაიმე სახის პროცედურული შეხება საბაჟოსთან. ეს 

შეიძლება იყოს: პორტის ოპერატორი, საზღვაო გადამზიდავი ხაზი, 

სარკინიგზო ან საავტომობილო გადამზიდავი, ექსპედიტორი, სასაწყობე-

ლოგისტიკური, ან სხვა კომპანია. „ოქროს სია“ კი მხოლოდ იმპორტიორებს 

ან/და ექსპორტიორებს აერთიანებს და მხოლოდ მათ სთავაზობს 

პროცედურულ შეღავათებს.  

 ევროკავშირის ქვეყნების ავტორიზებული კომპანიები საქართველოსგან 

განსხვავებით საბაჟო პროცედურების განხორციელების ყველა ეტაპზე 

სარგებლობენ პროცედურული შეღავათებით, როგორიცაა: საქონლის ქვეყანაში 



შემოტანა; ლოგისტიკა და დასაწყობება; შიდა ტრანზიტი; სხვადასხვა საბაჟო 

რეჟიმში მოქცევა და ა.შ.  

 ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორი შეიძლება გახდეს როგორც 

მსხვილი ასევე საშუალო და წვრილი კომპანია, ვინაიდან შერჩევის 

კრიტერიუმებში ყურადღება არ ექცევა კომპანიის ბრუნვის მოცულობას. 

„ოქროს სია“-ში გაწევრიანება კი შეუძლია მხოლოდ მსხვილ კომპანიებს. 

 ავტორიზაციის პროცესში ევროკავშირის ქვეყნები ყურადღებით სწავლობენ 

აპლიკანტი კომპანიის საქმიანობას (პრე-აუდიტი). ტარდება კომპანიის 

შეფასება ორი ძირითადი მიმართულებით: 1) კანონმორჩილების ისტორია და 

კეთილსინდისიერება. 2) კომპანიის ორგანიზაციული და სტრუქტურული 

მოწყობის ფორმა, შიდა ბიზნეს პროცესების მართა და მენეჯმენტი, რომელიც 

გამორიცხავს შეცდომების დაშვების ალბათობას და ცალკეული რგოლების 

მიერ არაკეთილსინდისიერი გადაწყვეტილებების მიღების რისკს. 

 

საქართველოს მიერ შესასრულებელი სამუშაოები: 

 უნდა შემუშავდეს შესაბამისი საკანონდებლო ბაზა როგორც საბაჟო კოდექსით 

ასევე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით. 

 შემოსავლების სამსახურმა უნდა წარმართოს ცნობიერების ამაღლების კამპანია 

კერძო სექტორისთვის და გააცნოს აეო-ს მთელი რიგი უპირატესობები. 

 საჭიროა საბაჟო ინფრასტრუქტურის მოდენრიზება ისეთნაირად, რომ 

უზრუნველყოფილი იყოს აეო-ს უპირატესი მომსახურება ცალკე გამოყოფილ 

მომსახურების VIP სივრცეში.  

 აუცილებელია საბაჟო ინსპექტორების ცოდნის და გამოცდილების ამაღლება, 

აეო-ს საკითხებთან დაკავშირებული ტრენინგები, გამოცდილების გაზიარება 

ევროკავშირის წევრი ქვეყნის საბაჟოებისგან. 

 უნდა გაფორმდეს საქართველოს და ევროკავშირს შორის ავტორიზებული 

ეკონომიკური ოპერატორების ურთიერთაღიარების შეთანხმება. 

 

შედეგად მივიღებთ, რომ საქართველოს საბაჟოს მიერ აღიარებული ავტორიზებული 

ეკონომიკური ოპერატორები (გადამზიდავები, იმპორტიორები, ექსპორტიორები, 

ექსპედიტორები და ა.შ.) ისარგებლებენ მნიშვნელოვნად გამარტივებული საბაჟო 

კონტროლის პროცედურებით. გამარტივება ეხება არა მხოლოდ საქართველოში 

განსახორციელებელ საბაჟო პროცედურებს, არამედ გამარტივდება ასევე 

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საბაჟო პროცედურები იმ საქონლის მიმართ, 

რომელსაც ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორები შეიტანენ საქართველოდან 

ევროკავშირში. 

 

 

 

 



2. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებული სასაზღვრო 

ღონისძიებები 

საქონლის იმპორტ-ექსპორტის ოპერაციებში ინტელექტუალური საკუთრების 

უფლებებს არეგულირებს საქართველოს კანონი „ინტელექტუალურ საკუთრებასთან 

დაკავშირებული სასაზღვრო ღონისძიებების შესახებ“. 

ბოლო წლებში გაიზარდა კონტრაფაქციული საქონლის იმპორტის გამოვლინების 

შემთხვევები: 

 

წელი კონტრაფაქციული საქონლით 

ვაჭრობის გამოვლენილი 

შემთხვევების რაოდენობა 

2012 16 

2013 50 

2014 44 

2015 73 

 

შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული გეგმის 

თანახმად, ევროკავშირთან ამ კუთხით საკანონმდებლო ჰარმონიზაცია 

განხორციელდება 3 ეტაპად შემდეგი 2 წლის განმავლობაში. პარალელურად 

ჩატარდება სამუშაოები, რაც საჭიროა ცვლილებების პრაქტიკაში დასანერგად: 

თანამშრომლების გადამზადება, საინფორმაციო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა და 

ა.შ. 

 პირველ ეტაპზე მოხდება ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის 

ღონისძიებების გავრცელება ყველა საბაჟო ოპერაციაზე (რეჟიმებზე). დღეს 

არსებული მდგომარეობით მხოლოდ იმპორტირებული და ექსპორტირებული 

საქონელი კონტროლდება, თუმცა ისეთი ოპერაციები როგორიცაა 

რეექსპორტი, დროებით შემოტანა და ა.შ. კონტროლს მიღმა რჩება. უახლოესი 

ერთი წლის განმავლობაში შემუშავდება ცვლილებები, რომელიც საბაჟოს 

საშუალებას მისცემს ყველა სახის ოპერაციაში ებრძოლოს ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლებების დარღვევის ფაქტებს. 

 მეორე ეტაპზე განხორციელდება სასაზღვრო კონტროლს დაქვემდებარებული 

ინტელექტუალური საკუთრების ფორმების გამრავალფეროვნება. კერძოდ, 

დღეის მდგომარეობით საბაჟო კონტროლს ექვემდებარება მხოლოდ შემდეგი 4 

სახის ინტელექტუალური საკუთრება: საავტორო და მომიჯნავე უფლებები, 

სასაქონლო ნიშნები, გეოგრაფიული აღნიშვნა და ადგილწარმოშობის 

დასახელება და დიზაინი. საბაჟოს მიერ შემუშავებული გეგმის თანახმად 2 

წელში უკვე შესაძლებელი იქნება სასაზღვრო კონტროლი გავრცელდეს ასევე 

პატენტებზე და გამოგონებებზე, ინტეგრალური მიკროსქემების 

ტოპოლოგიაზე, მცენარეთა და ცხოველთა ახალ ჯიშებზე და ა.შ. 



 მესამე დასკვნით ეტაპზე ამოქმედდება ე.წ. ex officio პრინციით 

კონტროლი. ამ პრინციპის მთავარი აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ 

საბაჟოს აქვს უფლება (არა ვალდებულება) საქონელი შეაჩეროს საკუთარ 

მოსაზრებებზე და საფუძვლიან ეჭვზე დაყრდნობით. კონტრაფაქციულ 

საქონელზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში აუცილებელი აღარ იქნება 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლების მფლობელის მომართვა საქონლის 

შეჩერებაზე. თუ დღესდღეობით კონტროლი ხორციელდება საკუთრების 

უფლების მფლობელის ინიციატივით, რომელიც მიმართავს საბაჟოს უფლების 

დაცვის მოთხოვნით და ხშირად თვითონვე მიუთითებს კონკრეტულ 

სამართალდარღვევის ფაქტებზე, მომავალში ინიციატორი შეიძლება იყოს 

საბაჟო. თუმცა საქონლის სტატუსის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების 

მიღება უნდა მოხდეს მხოლოდ საკუთრების უფლების მფლობელის 

მონაწილეობით. 

ამ მიმართულებითაც მნიშვნელოვანი იქნება ადამიანური რესურსების 

განვითარება და გამოცდილების მიღება ევროკავშირის წევრი ქვეყნის 

საბაჟოებისგან. 

 

საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობაში 

მოყვანა უზრუნველყოფს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა 

მფლობელების ინტერესების დაცვას. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების 

დაცვისა და აღსრულების ეფექტური სისტემა ხელს შეუწყობს ინოვაციური და 

შემოქმედებითი პროდუქტების წარმოებას და კომერციალიზაციას. 

 

 

 

3. ტრანზიტის საერთო პროცედურების კონვენცია 

 

ტრანზიტის საერთო პროცედურა გულისხმობს ევროკავშირის ტერიტორიაზე 

ტრანზიტულად გადაადგილებული საქონლის ერთიან საინფორმაციო სისტემაში 

აღრიცხვას. აღრიცხული საქონლის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 

კონვენციის წევრი სხვა ქვეყნების საბაჟო ორგანოებისთვისაც. ინფორმაციის გაცვლის 

არსებული პრაქტიკა, ამარტივებს საზღვრის გადაკვეთი პროცედურებს და ამცირებს 

დახარჯულ დროს. ამასთან, ყველა ქვეყნის საბაჟო ორგანოს მეტი საშუალება ეძლევა 

რომ წინასწარ დაამუშაოს სხვა ქვეყნის საბაჟოების მიერ აღრიცხული ინფორმაცია, 

მოახდინოს რისკების გაანალიზება და მიიღოს შესაბამისი ზომები საქონელთან 

დაკავშირებით.  

საქართველო 2015 წლიდან აქტიურად მუშაობს ტრანზიტის საერთო პროცედურების 

შესახებ კონვენციასთან მიერთებაზე. ამ მიზნით შემოსავლების სამსახურში 

შექმნილია სამუშაო ჯგუფი რომელიც შედგება სხვადასხვა დეპარტამენტიდან 

გამოყოფილი სპეციალისტებისგან.  



ამჟამად მიმდინარეობს საქართველოს კანონმდებლობასა და კონვენციის 

მოთხოვნებს შორის შეუსაბამობების დადგენა. კონვენციასთან საკანონმდებლო 

დაახლოება იქნება პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი რის შემდეგაც უნდა გადაწყდეს 

ადმინისტრაციული და ორგანიზაციული საკითხები.  

ტექნიკური გადაწყვეტილებებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება საინფორმაციო 

ტექნოლოგიური სისტემების მორგება კონვენციის მოთხოვნებთან. მიმდინარეობს 

მუშაობა, რომ მოხდეს საქართველოს საბაჟო საინფორმაციო სისტემა ASYCUDA-ს 

ინტეგრირება ტრანზიტის საერთო სისტემა NCTS-თან.  

აღსანიშნავია, რომ შემოსავლების სამსახურს ტექნიკურ დახმარებას უწევს 

ევროკავშირი, როგორც საკანონმდებლო დაახლოების ნაწილში ასევე საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების (IT) სრულყოფის მიმართულებით.  

მოსალოდნელი სირთულეებიდან პირველ რიგში უნდა გამოვყოთ ტრანზიტული 

გადაზიდვების საგარანტიო უზრუნველყოფა. დღევანდელი მდგომარეობით 

საქართველოში ტრანზიტულად გადაადგილებული საქონელი არ არის გარანტიით 

უზრუნველყოფილი (თავისუფლად გადაადგილდება). კონვენცია კი მოითხოვს, რომ 

ქვეყნის ტერიტორიაზე ტრანზიტულად მოძრავი უცხოური საქონელი 

უზრუნველყოფილი იყოს გარანტიით, რომლითაც დაიფარება საბაჟო 

გადასახდელები საქონლის დაკარგვის ან უკანონოდ განკარგვის შემთხვევაში. 

საჭირო იქნება საქართველოში მომუშავე სარტანსპორტო-გადამზიდავი კომპანიების 

სათანადოდ შემზადება ცვლილებებისთვის. 

 

 

 

4. რისკების ანალიზზე დაფუძნებული საბაჟო კონტროლის განხორციელება 

 

საბაჟო ეტაპობრივად ნერგავს რისკების ანალიზზე დაფუძნებულ კონტროლის 

პროცედურებს. უკვე არსებობს განვითარებული საინფორმაციო ტექნოლოგიური 

სისტემები, რომელიც ხელს უწყობს ინფორმაციის დამუშავებას და სარისკო 

ტრანზაქციების გამოვლენას (ე.წ. წითელი დერეფანი).  

ამ მიმართულებით შემდგომი განვითარების მიზნით, მიზანშეწონილია ადამიანური 

რესურსების განვითარებაში ინვესტირება. კერძოდ, ეფექტი გაიზრდება საბაჟო 

მოხელეების ანალიტიკური უნარების (რისკის ანალიზი) ამაღლებით, ტრენინგების 

და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების გზით. 

 

 

5. საბაჟო პროცედურებისა და ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია 

 

საერთო შეფასებით აშკარად ითქმის, რომ საქართველოს საბაჟო როგორც 

ინფრასტრუქტურული ასევე პროცედურული კუთხით ძალიან თანამედროვეა.  



პროცედურული კუთხით მიმდინარეობს მუშაობა საბაჟო აუდიტის განვითარებაზე, 

რაც ხელს შეუწყობს საქონლის განბაჟებამდე შემოწმების შემცირებას, შესაბამისად 

განბაჟებისთვის საჭირო დროის შემცირებას. აუცილებელია, სრულფასოვნად 

დაინერგოს გასვლითი საბაჟო აუდიტის პრაქტიკა. 

საბაჟო ინფრასტრუქტურიდან შემდგომ გაუმჯობესებას ექვემდებარება 

ლაბორატორიული ექსპერტიზის შესაძლებლობები. ექსპერტიზა არის იშვიათი 

პრობლემა, რომელმაც ცალკეულ შემთხვევებში შეიძლება გამოიწვიოს საქონლის 

შეფერხება, საბაჟო პროცედურების დაყოვნება. როდესაც, სხვადასხვა ტიპის 

შეზღუდვების და აკრძალვების კონტროლის მიზნით საბაჟოს სჭირდება საქონლის 

თვისობრივი თუ ხარისხობრივი პარამეტრების დადგენა, იძულებულია საქონელი 

შეაჩეროს ექსპერტიზის დასრულებამდე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს 

მნიშვნელოვანი ზარალი საქონლის მფლობელისთვის.  

ლაბორატორიული ექსპერტიზა შეიძლება ორგანიზებული იყოს გარე რესურსითაც 

(outsourcing) თუმცა მნიშვნელოვანია რომ იყოს დროული, მაქსიმალურად 

შემჭიდროვებულ ვადებში. 

სხვა ინიციატივებიდან, აღსანიშნავია ახლად ჩამოყალიბებული საბაჟო 

კინოლოგიური სამსახური, რომელიც ახალ შესაძლებლობებს იძლევა 

კონტრაბანდასთან ბრძოლის მიმართულებით. საბაჟო დეპარტამენტი მუშაობს 

ძაღლების წვრთნის პროგრამაზე.  

         

 

 


