
თავი 15 
 

დაახლოების ზოგადი დებულებები IV კარის  შესაბამისად  
 

მუხლი 271 
 

პროგრესი დაახლოებაში ვაჭრობასთან დაკავშირებულ სფეროებში 
 

1. ამ შეთანხმების IV კარით (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) 
განსაზღვრულ ვაჭრობასთან დაკავშირებულ სფეროებში საქართველოს კანონმდებლობის 
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების შეფასების ხელშეწყობის მიზნით, ამ 
შეთანხმების 419-ე მუხლის შესაბამისად, მხარეებმა ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების 
კომიტეტში, რომელიც განსაზღვრულია ამ შეთანხმების 408-ე მუხლის მე-4 პუნქტით ან 
მის ერთ-ერთ ქვეკომიტეტში, რომელიც შექმნილია ამ შეთანხმების შესაბამისად, 
რეგულარულად და არანაკლებ წელიწადში ერთხელ უნდა განიხილონ დაახლოებაში 
მიღწეული პროგრესი წინასწარ განსაზღვრული ვადების მიხედვით, რომელიც 
მითითებულია ამ შეთანხმების IV კარის (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული 
საკითხები) მე-3, მე-4, მე-5, მე-6 და მე-8 თავებში. 

 
2. ევროკავშირის მოთხოვნის საფუძველზე და ამ განხილვის მიზნებისთვის, საქართველომ 

ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტს ან მის ერთ-ერთ ქვეკომიტეტს უნდა 
მიაწოდოს წერილობითი ინფორმაცია დაახლოებაში მიღწეულ პროგრესზე და 
დაახლოებული ეროვნული კანონმდებლობის ეფექტიან განხორციელებასა და 
აღსრულებაზე, ამ შეთანხმების IV კარის (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული 
საკითხები) შესაბამის თავებთან მიმართებით.  
 

3. საქართველომ უნდა აცნობოს ევროკავშირს, როცა ის მიიჩნევს, რომ დაასრულა 
დაახლოება პირველ პუნქტში დასახელებული ერთ-ერთი თავის შესაბამისად. 

 
 

მუხლი 272 
 

შეუსაბამო ეროვნული კანონმდებლობის გაუქმება 
 

დაახლოების პროცესის შემადგენელი ნაწილის სახით, საქართველომ უნდა გააუქმოს 
ეროვნული კანონმდებლობის დებულებები ან ადმინისტრაციული პრაქტიკა, რომელიც არ 
შეესაბამება ევროკავშირის იმ კანონმდებლობას, რომელთანაც ამ შეთანხმების IV კარის 
(ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) შესაბამისად განსაზღვრულია 
დაახლოება ან საქართველოს ადგილობრივ კანონმდებლობას, რომელიც შესაბამისად 
დაახლოებულია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან.  
  
 

 
მუხლი 273 

 



ვაჭრობასთან დაკავშირებულ სფეროებში დაახლოების შეფასება 
 

1. ამ შეთანხმების IV კარით (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) 
განსაზღვრული დაახლოების შეფასება ევროკავშირის მიერ უნდა დაიწყოს მას შემდეგ, 
რაც საქართველო აცნობებს ევროკავშირს ამ შეთანხმების 271-ე მუხლის მე-3 პუნქტის 
შესაბამისად, თუ სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული ამ შეთანხმების IV კარის (ვაჭრობა 
და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) მე-4 და მე-8 თავებით. 
 

2. ევროკავშირმა უნდა შეაფასოს, რამდენად მოხდა საქართველოს კანონმდებლობის 
დაახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და რამდენად ეფექტიანად ხდება 
ეროვნული კანონმდებლობის განხორციელება და აღსრულება. საქართველომ 
ევროკავშირს უნდა მიაწოდოს ყველა საჭირო ინფორმაცია ამ შეფასების 
განხორციელებისთვის, ორმხრივად შეთანხმებულ სამუშაო ენაზე. 

  
3. შეფასების პროცესში, ევროკავშირმა მხედველობაში უნდა მიიღოს საქართველოში 

შესაბამისი ინფრასტრუქტურის, უწყებების და პროცედურების არსებობა და 
ფუნქციონირება, რომელიც აუცილებელია საქართველოს კანონმდებლობის ეფექტიანი 
განხორციელებისა და აღსრულებისთვის. 

 
4. ევროკავშირის მიერ მე-2 პუნქტის შესაბამისად განხორციელებულმა შეფასებამ 

მხედველობაში უნდა მიიღოს ეროვნული კანონმდებლობის ყველა ის დებულება ან 
ადმინისტრაციული პრაქტიკა, რომელიც არ შეესაბამება ევროკავშირის იმ 
კანონმდებლობას, რომელთანაც ამ შეთანხმების IV კარის (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან 
დაკავშირებული საკითხები) შესაბამისად განსაზღვრულია დაახლოება ან საქართველოს 
ადგილობრივ კანონმდებლობას, რომელიც შესაბამისად დაახლოებულია ევროკავშირის 
კანონმდებლობასთან.  

 
5. ამ შეთანხმების 276-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრულ ვადებში, 

ევროკავშირმა უნდა აცნობოს საქართველოს მის მიერ განხორციელებული შეფასების 
შედეგები, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სხვაგვარად არის განსაზღვრული. მხარეებმა 
შეიძლება განიხილონ განხორციელებული შეფასება ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების 
კომიტეტში, რომელიც განსაზღვრულია ამ შეთანხმების 408-ე მუხლის მე-4 პუნქტში ან 
მის შესაბამის ქვეკომიტეტებში, ამ შეთანხმების 419-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, 
თუ სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული. 

 
 

მუხლი 274 
 

დაახლოებასთან დაკავშირებული პროცესები 
 

1. საქართველომ უნდა უზრუნველყოს ამ შეთანხმების IV კარის (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან 
დაკავშირებული საკითხები) შესაბამისად დაახლოებული ეროვნული კანონმდებლობის 
ეფექტიანი განხორციელება და მიიღოს ნებისმიერი ზომა, რომელიც საჭიროა 



ევროკავშირის კანონმდებლობაში მომხდარი ცვლილების ეროვნული კანონმდებლობაში 
ასახვისთვის, ამ შეთანხმების 418-ე მუხლის შესაბამისად. 

 
2. ევროკავშირმა უნდა აცნობოს საქართველოს კომისიის ყველა იმ საბოლოო 

საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ, რომელიც გულისხმობს ევროკავშირის იმ 
კანონმდებლობის მიღებას ან არსებულის ცვლილებას, რომელიც უკავშირდება ამ 
შეთანხმების IV კარის (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) 
შესაბამისად საქართველოზე დაკისრებულ დაახლოების ვალდებულებებს. 
 

3. საქართველომ ევროკავშირს უნდა აცნობოს ყველა იმ ქმედების, მათ შორის 
საკანონმდებლო ინიციატივის და ადმინისტრაციული პრაქტიკის შესახებ, რომელმაც 
შეიძლება გავლენა მოახდინოს ამ შეთანხმების IV კარის (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან 
დაკავშირებული საკითხები) შესაბამისად განსაზღვრულ საქართველოს დაახლოების 
ვალდებულებების შესრულებაზე. 

 
4. მოთხოვნის შემთხვევაში მხარეებმა უნდა განიხილონ მე-2 და მე-3 პუნქტებით 

განსაზღვრული ნებისმიერი ინიციატივის ან ქმედების ზეგავლენა ქართულ 
კანონმდებლობაზე ან ამ შეთანხმების IV კარის (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან 
დაკავშირებული საკითხები) შესაბამისად განსაზღვრულ ვალდებულებებთან 
შესაბამისობაზე.  

 
5. თუ ამ შეთანხმების 273-ე მუხლის შესაბამისად განხორციელებული შეფასების შემდეგ 

საქართველო შეცვლის საკუთარ კანონმდებლობას ამ შეთანხმების IV კარის (ვაჭრობა და 
ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) მე-3, მე-4, მე-5, მე-6 და მე-8 თავებით 
განსაზღვრული დაახლოების შესაბამისად მომხდარი ცვლილებების ასახვის მიზნით, 
ევროკავშირის მხარემ უნდა განახორციელოს ახალი შეფასება, ამ შეთანხმების 273-ე 
მუხლის შესაბამისად. თუ საქართველო განახორციელებს ნებისმიერ სხვა ქმედებას, 
რომელმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს დაახლოებული ქართული კანონმდებლობის 
განხორციელებასა და აღსრულებაზე, ევროკავშირს შეუძლია ახალი შეფასების 
განხორციელება ამ შეთანხმების 273-ე მუხლის შესაბამისად. 

 
6. აუცილებლობის შემთხვევაში, ევროკავშირის მიერ განხორციელებული შეფასების 

საფუძველზე, რომლის თანახმად საქართველოს კანონმდებლობა დაახლოებულია 
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და ხდება მისი ეფექტიანად განხორციელება და 
აღსრულება, ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის მინიჭებული შეღავათები შეიძლება 
დროებით შეჩერდეს, თუ საქართველო არ მოახდენს მისი კანონმდებლობის დაახლოებას, 
ამ შეთანხმების IV კარით (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) 
განსაზღვრული დაახლოების ცვლილების ასახვისთვის, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ 
მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებული შეფასება აჩვენებს, რომ საქართველოს 
კანონმდებლობა აღარ არის დაახლოებული ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ან 
ასოცირების საბჭო ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას ამ შეთანხმების IV კარის (ვაჭრობა და 
ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) განახლებაზე ევროკავშირის 
კანონმდებლობაში მომხდარი ცვლილებების შესაბამისად. 

 



7. თუ ევროკავშირი აპირებს შეღავათების შეჩერებას, მან ამის შესახებ დროულად უნდა 
აცნობოს საქართველოს. საქართველომ შეტყობინების მიღებიდან 3 თვის ვადაში 
შესაბამისი წერილობითი მიზეზების განმარტებით ამ საკითხით შეიძლება მიმართოს 
ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტს, რომელიც განსაზღვრულია ამ 
შეთანხმების 408-ე მუხლის მე-4 პუნქტით. მიმართვიდან 3 თვის ვადაში, ვაჭრობის 
საკითხებზე ასოცირების კომიტეტმა უნდა განიხილოს საკითხი. თუ საკითხი არ არის 
გადაცემული ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტისთვის ან თუ მისი 
გადაწყვეტა ვერ ხდება კომიტეტის მიერ მიმართვიდან 3 თვის ვადაში, ევროკავშირს 
შეუძლია განახორციელოს შეღავათების შეჩერება. შეჩერება დროულად უნდა გაუქმდეს, 
თუ ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტი გადაწყვეტს საკითხს. 

 
 

მუხლი 275 
 

ინფორმაციის გაცვლა 
 

ამ შეთანხმების IV კარით (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) 
გათვალისწინებულ დაახლოებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაცვლა უნდა მოხდეს ამ 
შეთანხმების 222-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული საკონტაქტო პირების 
მეშვეობით. 

 
 
 

მუხლი 276 
 

ზოგადი დებულება 
 

1. ამ შეთანხმების 408-ე მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრულმა ვაჭრობის საკითხებზე 
ასოცირების კომიტეტმა უნდა დაამტკიცოს შესაბამისი პროცედურები დაახლოების 
შეფასების ხელშეწყობისთვის და დაახლოებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის 
ეფექტური გაცვლის უზრუნველყოფისთვის, მათ შორის შეფასების ვადები და ფორმა, 
შინაარსი და გასაცვლელი ინფორმაციის სამუშაო ენა. 
 

2. ნებისმიერი მითითება ევროკავშირის სამართლებრივ აქტზე ამ შეთანხმების IV კარში 
(ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) მოიცავს ცვლილებების, 
დამატებების და ჩანაცვლებების ღონისძიებებს, რომლებიც გამოქვეყნებულია 
ევროკავშირის ოფიციალურ გაზეთში 2013 წლის 29 ნოემბრამდე. 

 
3. ამ შეთანხმების IV კარის (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) მე-3, მე-

4, მე-5, მე-6 და მე-8 თავების  დებულებებს კონფლიქტის შემთხვევაში ამ თავის 
დებულებებთან შედარებით უპირატესი ძალა აქვს. 

 



4. ამ თავის დებულებების დარღვევასთან დაკავშირებული პრეტენზიები არ განიხილება ამ 
შეთანხმების IV კარის (ვაჭრობა და ვაჭრობასთანდაკავშირებული საკითხები) მე-14 თავის 
(დავების მოგვარება) შესაბამისად. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


