
 

GE/EU/ PII/ge 1 

II ოქმი  

საბაჟო საკითხებში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ 

მუხლი 1 

განსაზღვრებები 

 

ამ ოქმის მიზნებისათვის: 

(a) „საბაჟო კანონმდებლობა“ ნიშნავს, მხარის ტერიტორიაზე მოქმედ, ნებისმიერ 

სამართლებრივ ან ნორმატიულ აქტებს რომელიც არეგულირებს საქონლის 

იმპორტს, ექსპორტს, ტრანზიტს და ნებისმიერ სხვა საბაჟო რეჟიმში ან 

პროცედურაში მოქცევას, მათ შორის აკრძალვის, შეზღუდვის და კონტროლის 

ზომებს; 

(b) “თხოვნის წარმდგენი უწყება“ ნიშნავს, მხარის მიერ ამ მიზნებისათვის 

განსაზღვრულ, კომპეტენტურ ადმინისტრაციულ უწყებას რომელიც, ამ ოქმის 

საფუძველზე, წარადგენს თხოვნას დახმარების თაობაზე; 

(c) “თხოვნის მიმღები საბაჟო ადმინისტრაცია“ ნიშნავს, მხარის მიერ ამ 

მიზნებისათვის განსაზღვრულ, კომპეტენტურ ადმინისტრაციულ უწყებას 

რომელიც, ღებულობს, ამ ოქმის საფუძველზე, წარმოდგენილ თხოვნას 

დახმარების თაობაზე; 

(d) “პირადი მონაცემები“ ნიშნავს ნებისმიერ მონაცემს იდენტიფიცირებული ან 

იდენტიფიცირებადი პირების შესახებ; 

(e) “ოპერაცია რომელიც არღვევს საბაჟო კანონმდებლობას“ ნიშნავს საბაჟო 

კანონმდებლობის ნებისმიერ დარღვევას ან დარღვევის მცდელობას; 

 

 

მუხლი 2 

მოქმედების სფერო 

1. მხარეები ერთმანეთს გაუწევენ დახმარებას, თავიანთი კომპეტენციის სფეროში, 

ამ ოქმში განსაზღვრული პირობების შესაბამისად საბაჟო კანონმდებლობის, 

განსაკუთრებით კი საბაჟო სამართალდარღვევების პრევენციის, გამოძიების და 

მათთან ბრძოლის ქმედებების უზრუნველყოფის მიზნით. 

 

2. საბაჟო საკითხებში, ამ ოქმით გათვალისწინებული დახმარება, გავრცელდება 

მხარეების ნებისმიერ ადმინისტრაციულ უწყებაზე, რომელიც პასუხისმგებელია ამ 

ოქმის გამოყენებაზე. ის გავლენას ვერ მოახდენს ორმხრივი სამართლებრივი 

დახმარების გაწევის შესახებ შეთანხმებებზე. ასევე ის არ გავრცელდება სასამართლო 

ორგანოების მიერ თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელების საფუძველზე 

გაცვლილ ინფორმაციაზე გარდა იმ შემთხვევებისა როცა ასეთი ინფორმაციის 

გადაცემა ნებადართულია ამ უწყების მიერ. 
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3. ეს ოქმი არ ითვალისწინებს დახმარებას ტარიფების, გადასახადების ან ჯარიმების 

დაბრუნებაში 

 

მუხლი 3 

 დახმარება მოთხოვნის საფუძველზე 

1. თხოვნის წარმდგენი უწყების თხოვნის საფუძველზე, თხოვნის მიმღები უწყება 

უზრუნველყოფს, თხოვნის წარმდგენ უწყებას, შესაბამისი ინფორმაციით რომელიც 

შეიძლება გამოყენებული იყოს თხოვნის წარმდგენი უწყების მიერ საბაჟო 

კანონმდებლობის სათანადო აღსრულების უზრუნველყოფისთვის, მათ შორის იმ 

ინფორმაციით რომელიც შეეხება ჩანიშნულ ან დაგეგმილ ქმედებებს, რომლებიც არის 

ან შეიძლება იყოს საბაჟო წესების დარღვევა 

 

2. თხოვნის წარმდგენი უწყების თხოვნის შემთხვევაში, თხოვნის მიმღები საბაჟო 

ადმინისტრაცია თხოვნის წარმდგენ საბაჟო ადმინისტრაციას მიაწვდის 

ინფორმაციას: 

(a) არის თუ არა ერთი მხარიდან ექსპორტირებული საქონელი სათანადოდ 

იმპორტირებული მეორე მხარის ტერიტორიაზე, შესაბამის შემთხვევებში 

საქონლის მიმართ ჩატარებული საბაჟო პროცედურის დაკონკრეტებით; 

(b) არის თუ არა ერთ მხარის ტერიტორიაზე იმპორტირებული საქონელი 

სათანადოდ ექსპორტირებული მეორე მხარის ტერიტორიიდან, შესაბამის 

შემთხვევებში საქონლის მიმართ ჩატარებული საბაჟო პროცედურის 

დაკონკრეტებით 

3. თხოვნის წარმდგენი უწყების თხოვნის საფუძველზე, თხოვნის მიმღები უწყება, 

სამართლებრივი და ნორმატიული უფლებამოსილებების ფარგლებში, გადადგამს 

სათანადო ნაბიჯებს რათა უზრუნველყოს ზედამხედველობა: 

(a) ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე რომლების მიმართაც წარმოიშობა 

საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ისინი მონაწილეობენ ან მონაწილეობდნენ საბაჟო 

წესების დარღვევის ოპერაციებში; 

(b) იმ ადგილებზე, სადაც საქონელი დასაწყობებულია ან შეიძლება დასაწყობდეს 

ისეთ ვითარებაში, რომელიც წარმოშობს საფუძვლიან ეჭვს, რომ საქონელი 

გამიზნულია საბაჟო წესების დარღვევის ოპერაციაში გამოსაყენებლად; 

(c) იმ საქონლის შესახებ, რომელის გადაზიდვა ხორციელდება ან შეიძლება 

განხორციელდეს ისეთი მეთოდით, რომელიც წარმოშობს საფუძვლიან ეჭვს, 

რომ საქონელი გამიზნულია საბაჟო წესების დარღვევის ოპერაციაში 

გამოსაყენებლად; 

(d) სატრანსპორტო საშუალებების შესახებ, რომლებიც შესაძლებელია 

გამოყენებული იყოს ისე, რომ წარმოიქმნება საფუძვლიანი ეჭვი იმის შესახებ, 

რომ ისინი განკუთვნილია საბაჟო წესების დარღვევის ოპერაციაში 

გამოსაყენებლად 
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მუხლი 4 

ნებაყოფლობითი დახმარება 

მხარეები ერთმანეთს გაუწევენ ურთიერთდახმარებას, საკუთარი ინიციატივით, მათი 

სამართლებრივი და ნორმატიული უფლებამოსილების ფარგლებში, თუ ისინი 

მიიჩნევენ რომ ეს აუცილებელია საბაჟო კანონმდებლობის სათანადო 

გამოყენებისათვის, აღნიშნული განხორციელდება იმ ინფორმაციის გაცვლით, 

რომელიც შეეხება: 

(a) ქმედებებს, რომლებიც წარმოადგენენ საბაჟო წესების დარღვევის ოპერაციას და 

რომელიც შეიძლება საინტერესო იყოს მეორე მხარისათვის; 

(b) საბაჟო კანონმდებლობის დარღვევის ოპერაციებში გამოყენებულ ახალი 

საშუალებებს ან მეთოდებს; 

(c) იმ საქონელს, რომელის შესახებაც ცნობილია, რომ ის არის საბაჟო წესების 

დარღვევის სუბიექტი; 

(d) ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს რომელთა მიმართაც არსებობს საფუძვლიანი 

ეჭვი, რომ ისინი მონაწილეობენ ან მონაწილეობდნენ საბაჟო წესების დარღვევის 

ოპერაციებში; 

(e) სატრანსპორტო საშუალებებს შესახებ, რომელთა მიმართაც არსებობს 

საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ისინი გამოიყენება ან შეიძლება გამოყენებული იქნას 

საბაჟო წესების დარღვევის ოპერაციებში გამოსაყენებლად. 

 

მუხლი 5 

მიწოდება და ნოტიფიკაცია 

1. თხოვნის წარმდგენი უწყების თხოვნის საფუძველზე, თხოვნის მიმღები უწყება, 

შესაბამისი სამართლებრივი და ნორმატიული უფლებამოსილების ფარგლებში, 

განახორციელებს ყველა შესაბამის ზომებს, რათა ამ ოქმის ფარგლებში უზრუნველყოს 

თხოვნის წარმდგენი უწყების ნებისმიერი საბუთის მიწოდება ან ნებისმიერი 

გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება იმ პირისათვის, რომელიც 

ცხოვრობს თხოვნის მიმღები უწყების ტერიტორიაზე. 

2. თხოვნა დოკუმენტებისა და გადაწყვეტილებების შესახებ ინფორმაციის 

მიწოდების შესახებ გაკეთდება წერილობით თხოვნის მიმღები უწყების ოფიციალურ 

ენაზე ან ნებისმიერ სხვა ენაზე რომელიც მისაღებია ამ უწყებისთვის. 
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მუხლი 6 

დახმარების თხოვნის ფორმა და შინაარსი 

1. ამ ოქმის თანახმად გაკეთებული თხოვნა გაკეთდება წერილობით. მას დაერთვის 

თხოვნის შესასრულებლად აუცილებელი დოკუმენტები. გადაუდებელი სიტუაციის 

შემთხვევაში, შესაძლებელია ზეპირი თხოვნის გაკეთება, რომელიც დაუყოვნებლივ 

უნდა დამოწმდეს წერილობით. 

 

2. პირველი პუნქტის შესაბამისად გაკეთებული მოთხოვნა უნდა მოიცავდეს შემდეგ 

ინფორმაციას: 

(a) მოთხოვნის გამგზავნი უწყება; 

(b) მოთხოვნილი ღონისძიება; 

(c) მოთხოვნის ობიექტი და მიზეზი; 

(d) სამართლებრივი და ნორმატიული დებულებები და სხვა დაკავშირებული 

საკანონმდებლო ელემენტები; 

(e) მაქსიმალურად ზუსტი და ყოვლისმომცველი მონაცემები იმ ფიზიკურ და 

იურიდიულ პირთა შესახებ, რომლებიც არიან შესწავლის ობიექტები, და 

(f) შესაბამისი ფაქტებისა და განხორციელებული მოკვლევის რეზიუმე. 

3. თხოვნის წარმოდგენა ხდება თხოვნის მიმღები უწყების ოფიციალურ ენაზე ან იმ 

ენაზე რომელიც მისაღებია ასეთი უწყებისათვის. ეს მოთხოვნა არ გავრცელდება 

ნებისმიერ დოკუმენტზე რომელიც თან დაერთვის თხოვნას 1-ლი პუნქტის 

შესაბამისად. 

4. თუ თხოვნა არ აკმაყოფილებს, ამ მუხლით განსაზღვრულ ოფიციალურ 

მოთხოვნებს, შესაძლებელია მოთხოვნილი იქნას მისი შესწორება ან სრულყოფა, 

მიმდინარე პერიოდში შესაძლებელია მიღებული იქნას პრევენციული ზომები. 

 

მუხლი 7 

თხოვნის შესრულება 

1. დახმარების მოთხოვნის შესრულების მიზნით, მოთხოვნის მიმღები უწყება, 

თავისი კომპეტენციისა და შესაძლებლობების ფარგლებში ისე, თითქოს მოქმედებდეს 

დამოუკიდებლად ან მისი მხარის სხვა უწყების თხოვნით, მიაწვდის თხოვნის 

წარმდგენ უწყებას მის განკარგულებაში არსებულ ინფორმაციას, ჩაატარებს შესაბამის 

მოკვლევას ან უზრუნველყოფს მის ჩატარებას. ეს წესი ასევე ვრცელდება ნებისმიერ 

სხვა უწყებაზე, რომელსაც მიმართა თხოვნის მიმღებმა უწყებამ თუ ამ უკანასკნელს არ 

შეუძლია დამოუკიდებლად მოქმედება. 

2. თხოვნა დახმარების შესახებ განხორციელდება თხოვნის მიმღები მხარის 

სამართლებრივი და ნორმატიული აქტების თანახმად. 

3. ერთი მხარის მიერ შესაბამისი უფლებამოსილებით აღჭურვილი 

წარმომადგენლებს, მეორე მხარის თანხმობით და უკანასკნელის მიერ განსაზღვრული 



 

GE/EU/ PII/ge 5 

პირობების ფარგლებში, პირველი პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად, შეუძლიათ 

მიიღონ თხოვნის მიმღები უწყების ან ნებისმიერი სხვა შესაბამისი უწყების ოფისებში, 

ინფორმაცია იმ ქმედებების შესახებ რომლებიც არის ან შესაძლებელია იყოს საბაჟო 

კანონმდებლობის დარღვევა, რომელიც სჭირდება თხოვნის წარმდგენ უფლებამოსილ 

ორგანოს ამ ოქმის მიზნებისთვის. 

4. ერთი მხარის მიერ შესაბამისი უფლებამოსილებით აღჭურვილ პირებს შეუძლიათ, 

მეორე მხარის თანხმობით და უკანასკნელის მიერ განსაზღვრული პირობების 

ფარგლებში, დაესწრონ უკანასკნელის ტერიტორიაზე განხორციელებულ მოკვლევას. 

 

მუხლი 8 

ინფორმაციის მიწოდების ფორმა 

1. თხოვნის მიმღები უწყება მიაწვდის მოკვლევის შედეგებს თხოვნის წარმდგენ 

უწყებას წერილობით, შესაბამისი დოკუმენტების დამოწმებულ ასლებთან ან სხვა 

მასალებთან ერთად. 

2. ეს ინფორმაცია შეიძლება წარმოდგენილი იყოს კომპიუტერიზებული ფორმით. 

3. საბუთების დედნების გადაცემა მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში როდესაც 

დამოწმებული ასლები არასაკმარისია. ეს დედნები უნდა დაბრუნდეს პირველივე  

შესაძლებლობისას. 

 

მუხლი 9 

გამონაკლისები დახმარების გაწევის ვალდებულებაში 

1. დახმარება შეიძლება უარყოფილი იყოს ან დაექვემდებაროს გარკვეულ პირობებს 

ან მოთხოვნებს, თუ მხარე მიიჩნეს რომ ოქმით გათვალისწინებულმა დახმარებამ: 

(a) შესაძლებელია ზიანი მიაყენოს საქართველოს ან  იმ წევრ სახელმწიფოს, 

რომელსაც ამ ოქმის შესაბამისად ეთხოვა დახმარება;  

(b) (b) შესაძლებელია ზიანი მიაყენოს სახელმწიფო პოლიტიკას, უშიშროებას ან 

სხვა სასიცოცხლო ინტერესებს, კერძოდ კი, ამ ოქმის მუხლი 10(2)-ით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში; ან 

(c) შესაძლებელია გასცეს სამრეწველო, კომერციული ან პროფესიული 

საიდუმლოება.  

2. თხოვნის მიმღებ უწყებას შეუძლია მოახდინოს თხოვნის გადავადება, იმ 

საფუძველით რომ ის ხელს შეუშლის მიმდინარე გამოძიებას, სასამართლო წესით 

დევნას ან სამართალწარმოებას. ასეთ შემთხვევაში, თხოვნის მიმღები უწყება 

კონსულტაციებს ატარებს თხოვნის წარმდგენ უწყებასთან იმისათვის რომ დაადგინოს 

დახმარების გაწევა შესაძლებელია თუ არა თხოვნის მიმღები უწყების მიერ 

განსაზღვრული წესებისა და პირობების დაცვით. 

3. თუ თხოვნის წარმდგენი უწყება ითხოვს ისეთ დახმარებას, რომლის გაწევაც 

ამგვარი თხოვნის შემთხვევაში თვითონ არ ძალუძს, იგი ამ გარემოებაზე გააკეთებს 



 

GE/EU/ PII/ge 6 

მინიშნებას თავის თხოვნაში. ასეთ თხოვნაზე რეაგირების გადაწყვეტილებას იღებს 

თხოვნის მიმღები უწყება. 

4. პირველი და მეორე პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევების შესახებ, 

თხოვნის მიმღები უწყების, გადაწყვეტილების თაობაზე დაუყოვნებლივ უნდა 

ეცნობოს თხოვნის წარმდგენ უწყებას. 

 

მუხლი 10 

ინფორმაციის გაცვლა და კონფიდენციალობა 

1. ამ ოქმის საფუძველზე რაიმე ფორმით გაცვლილი ნებისმიერი ინფორმაცია 

შეიძლება ატარებდეს კონფიდენციალურ და შეზღუდულ ხასიათს, მხარეების 

შესაბამისი წესების თანახმად. ამ ინფორმაციაზე გავრცელდება ოფიციალური 

საიდუმლოების ვალდებულება იმავე ფარგლებში როგორითაც სარგებლობს მსგავსი 

ინფორმაცია მიმღები მხარის ტერიტორიაზე, შესაბამისი კანონმდებლობის და 

კავშირის ორგანოების მიმართ მოქმედი სათანადო ნორმების თანახმად. 

2. 2. პირადი ინფორმაციის გაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში 

როდესაც მიმღები მხარე კისრულობს ვალდებულებას დაიცვას ეს  ინფორმაცია იმ 

დონეზე რომელიც მიჩნეულია ადექვატურად მიმწოდებელი მხარის მიერ.   

3. ამ ოქმის შესაბამისად მოპოვებული, ინფორმაციის გამოყენება, იმ 

ადმინისტრაციულ ან სამართლებრივ წარმოებაში, რომელიც დაწყებულია საბაჟო 

წესების დარღვევის საფუძველზე, მიჩნეულია ოქმის მიზნების განხორციელებად. 

შესაბამისად მხარეებს შეუძლია თავის მტკიცებულებების რეესტრში, ჩვენებებში და 

სასამართლოში წარმოდგენილ საქმეებსა და ბრალდებებში გამოიყენოს 

მტკიცებულებების ინფორმაცია და დოკუმენტები, რომლების გაცვლაც მოხდა ამ 

ოქმის საფუძველზე. უწყებას, რომელმაც გასცა ინფორმაცია ან დაუშვა წვდომა ასეთ 

დოკუმენტებთან, უნდა ეცნობოს ასეთი მოხმარების შესახებ. 

4. ამ ოქმის შესაბამისად მოპოვებულ ინფორმაცია გამოყენებული უნდა იყოს 

მხოლოდ ამ ოქმის მიზნებისათვის. იმ შემთხვევებში როდესაც მხარეს სურს 

გამოიყენოს ასეთი ინფორმაცია სხვა მიზნებისთვის, ის წინასწარ მიიღებს თხოვნის 

მიმღები უწყების წერილობით თანხმობას. ასეთი მოხმარება ექვემდებარება იმ 

შეზღუდვებს, რომლებიც დააწესა თხოვნის მიმღებმა უწყებამ. 

 

მუხლი 11 

ექსპერტები და მოწმეები 

თხოვნის მიმღები უწყების წარმომადგენელი შეიძლება აღჭურვილი იყოს უფლებით, 

მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში წარდგეს როგორც ექპერტი ან მოწმე 

ადმინისტრაციულ ან სამართლებრივ სამართალწარმოებაში იმ საკითხებთან 

დაკავშირებით, რომელიც გათვალისწინებულია ამ ოქმით, და წარმოადგინოს 

წარმოებისათვის აუცილებელი ობიექტი, დოკუმენტი ან მითი დამოწმებული ასლები. 

თხოვნა წარმომადგენლის მონაწილეობის შესახებ კეთდება თხოვნის წარმდგენი 



 

GE/EU/ PII/ge 7 

უწყების მიერ და მასში მითითებული უნდა იყოს, თუ რომელი ადმინისტრაციული თუ 

სამართლებრივი ორგანოს წინაშე მოუწებს მას წარდგომა, რა საკითხთან დაკავშირებით 

და რა როლში (თანამდებობა და კვალიფიკაცია). 

 

 

მუხლი 12 

დახმარების ხარჯები 

მხარეები უარს აცხადებენ ამ ოქმის თანახმად გაწეული ხარჯების ანაზღაურების 

მოთხოვნაზე, გარდა როგორც წესი, იმ ხარჯებისა, რომლებიც გაწეული იქნა 

სახელმწიფო სამსახურში არმყოფ ექსპერტებზე, მოწმეებზე, თარჯიმნებზე და 

მთარგმნელებზე 

 

მუხლი 13 

იმპლემენტაცია 

1. ამ ოქმის იმპლემენტაცია ევალება, ერთის მხრივ, საქართველოს საბაჟო უწყებას და, 

მეორეს მხრივ ევროკომისიის კომპეტენტურ სამსახურებს და შესაბამის შემთხვევებში 

წევრი სახელმწიფოების საბაჟო უწყებებს. ისინი მიიღებენ გადაწყვეტილებებს ოქმის 

იმპლემენტაციისათვის აუცილებელი ყველა ზომის და ღონისძიების შესახებ, 

მონაცემთა დაცვის სფეროში მოქმედი წესების გათვალისწინებით. 

2. მხარეები გამართავენ კონსულტაციებს და მიაწვდიან ერთმანეთს ინფორმაციას, 

იმპლემენტაციის იმ კონკრეტული წესების შესახებ, რომლებიც მიღებულია ოქმის 

დებულებების შესაბამისად. 

 

მუხლი 14 

სხვა შეთანხმებები 

1. ევროკავშირის და წევრი ქვეყნების შესაბამისი კომპეტენციის გათვალისწინებით, 

ეს ოქმი: 

(a) გავლენას არ იქონიებს მხარეების ვალდებულებებზე რომლებიც აღებულია 

ნებისმიერი სხვა საერთაშორისო შეთანხმების თუ კონვენციის საფუძველზე; 

(b) ავსებს ურთიერთდახმარების შეთანხმებებს, რომლებიც დადებულია ან 

შეიძლება დაიდოს თითოეულ წევრ სახელმწიფოს და საქართველოს შორის; 

და   

(c) გავლენას არ იქონიებს კავშირის იმ ნორმებზე, რომლებიც აწესრიგებს 

კომუნიკაციას ევროკომისიის კომპეტენტურ სამსახურებსა და წევრი 

სახელმწიფოების საბაჟო უწყებების შორის, ამ ოქმის საფუძველზე 

მოპოვებული ისეთი ინფორმაციის გაცვლაზე, რომლითაც შეიძლება 

დაინტერესებული იყოს კავშირი. 
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2. პირველი პუნქტის დებულებების მიუხედავად, ამ ოქმის დებულებებს ენიჭება 

უპირატესი ძალა ნებისმიერ ორმხრივი ურთიერთდახმარების შეთანხმებებთან 

მიმართებაში, რომელიც დადებულია ან შეიძლება დაიდოს წევრ ქვეყნებს და 

საქართველოს შორის, თუ ამ ორმხრივი შეთანხმების დებულებები არ შეესაბამება 

ოქმის დებულებებს. 

 

 

მუხლი 15 

კონსულტაციები 

ამ ოქმის გამოყენების საკითხი დასაშვებობის გადაწყდება, შეთანხმების 74-ე მუხლის 

თანახმად შექმნილი საბაჟო ქვე-კომიტეტის ფარგლებში კონსულტაციების 

საშუალებით. 

 


