
თავი 12 
 

გამჭვირვალობა 
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განმარტებები 
 
 

ამ თავის მიზნებისთვის: 
 
a) „ზოგადი გამოყენების ზომა” მოიცავს კანონებს, რეგულაციებს, სასამართლოს 

გადაწყვეტილებებს, პროცედურებს და ადმინისტრაციულ წესებს, რომლებსაც შეიძლება 
გავლენა ჰქონდეთ ამ შეთანხმების IV კარით (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული 
საკითხები) გათვალისწინებულ ნებისმიერ საკითხზე. ის არ მოიცავს ზომებს, რომლებიც 
ეხება კონკრეტულ პირს ან პირთა ჯგუფს. 
 

b) „დაინტერესებული პირი” ნიშნავს მხარის ტერიტორიაზე დაფუძნებულ ნებისმიერ 
ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელზეც პირდაპირი ზეგავლენა შეიძლება  ჰქონდეს 
ზოგადი გამოყენების ზომას. 
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მიზანი 
 

აღიარებენ რა, რომ მარეგულირებელმა გარემომ შეიძლება გავლენა იქონიოს მხარეთა შორის 
ვაჭრობასა და ინვესტიციებზე, მხარეები უზრუნველყოფენ პროგნოზირებადი 
მარეგულირებელი გარემოს შექმნასა და ეფექტიან პროცედურებს ეკონომიკური 
ოპერატორებისთვის, მცირე და საშუალო საწარმოების ჩათვლით, სამართლებრივი სიცხადის 
და პროპორციულობის   გათვალისწინებით.  
 

მუხლი 221 
 

გამოქვეყნება 
 

1. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ ზოგადი გამოყენების ზომები: 
 
(a) იყოს სწრაფად და ადვილად ხელმისაწვდომი ოფიციალური არხის მეშვეობით და 
სადაც შესაძლებელია, ელექტრონული საშუალებებით, რათა ნებისმიერმა პირმა შეძლოს 
ამ ზომების გაცნობა; 
(b) იძლევიან მიზნის განმარტებას და ამ ზომების დასაბუთებას; და 



(c) უზრუნველყოფენ საკმარისი დროის შუალედს ამ ზომების გამოქვეყნებასა და ძალაში 
შესვლას შორის, გარდა სათანადოდ დასაბუთებული შემთხვევებისა, უსაფრთხოების 
ზომებისა ან საგანგებო სიტუაციების ჩათვლით. 

 
2. თითოეული მხარე: 

 
(a) მიზნად ისახავს, ადრეულ საფეხურზე საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახადოს ზოგადი 
გამოყენების ზომის მიღებასა ან ცვლილებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი 
წინადადება ამ წინადადების მიზნისა და მისი  დასაბუთების ჩათვლით. 
(b) უზრუნველყოფს დაინტერესებული პირებისთვის ამგვარ წინადადებაზე კომენტარის 
გაკეთების გონივრულ შესაძლებლობებს, კერძოდ, იძლევა საკმარის დროს ამგვარი 
შესაძლებლობებისათვის; და   
(c) მიზნად ისახავს მხედველობაში მიიღოს ამგვარ წინადადებასთან დაკავშირებით 
დაინტერესებული პირების კომენტარები. 
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შეკითხვები და საკონტაქტო პირები 
 

1. ამ შეთანხმების IV კართან (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული ზომები) 
დაკავშირებით ნებისმიერ საკითხთან მიმართებაში მხარეებს შორის კომუნიკაციის 
გაადვილების მიზნით თითოეული მხარე განსაზღვრავს საკონტაქტო პირს, რომელიც 
იქნება კოორდინატორი.  
 

2. თითოეული მხარე დააფუძნებს ან შეინარჩუნებს შესაბამის მექნიზმებს, რათა პასუხი 
გასცეს ნებისმიერი პირის შეკითხვებს შეთავაზებულ ან ძალაში მყოფ ზოგადი 
გამოყენების ზომებთან და მათ მოქმედებასთან დაკავშირებით. შეკითხვებზე რეაგირება 
შეიძლება განხორციელდეს პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საკონტაქტო პირის 
მეშვეობით ან სხვა მექანიზმის გამოყენებით, საჭიროებიდან გამომდინარე. 
 

3. მხარეეები აღიარებენ, რომ მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ნებისმიერი პასუხი 
შეიძლება არ იყოს გადამწყვეტი ან იურიდიულად სავალდებულო, არამედ მხოლოდ 
საინფორმაციო მიზნებისთვის გამოსაყენებელი, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ სხვაგვარად 
არის მოცემული მათ შესაბამის კანონებსა და რეგულაციებში. 

 
4. მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, მეორე მხარე დაუყოვნებლივ უზრუნველყოფს 

ინფორმაციის მიწოდებას და პასუხის გაცემას იმ კითხვებზე, რომლებიც ეხება ზოგადი 
გამოყენების ზომას, ან ნებისმიერ წინადადებას ზოგადი გამოყენების ზომის მიღებასა ან 
ცვლილებაზე, რომელსაც მომთხოვნი მხარის მოსაზრებით შეიძლება რაიმე გავლენა 
ჰქონდეს ამ შეთანხმების IV კარის (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) 
მოქმედებაზე მიუხედავად იმისა, მომთხოვნ მხარეს შეატყობინეს თუ არა მანამდე ამ 
ზომის შესახებ. 
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ზოგადი გამოყენების ზომების ადმინისტრირება 

 
1. თითოეული მხარე ზოგადი გამოყენების ზომების ადმინისტრირებას ახორციელებს 

ობიექტურად, მიუკერძოებლად და გონივრულად. 
 
2. ამ მიზნით, თითოეული მხარე, ამგვარი ზომების მეორე მხარის ცალკეული პირების, 

საქონლის ან მომსახურების  მიმართ გამოყენებისას განსაკუთრებულ შემთხვევებში: 
 
(a) მიზნად ისახავს უზრუნველყოს იმ დაინტერესებული პირების გონივრული 
გაფრთხილება, რომლებზეც პირდაპირი გავლენა აქვს ადმინისტრაციულ პროცედურებს, 
იმის თაობაზე, თუ როდის არის ეს პროცედურა ინიცირებული, ამ პროცედურის 
შინაარსის აღწერის, ინიცირებაზე უფლებამოსილი ორგანოს განაცხადის და ნებისმიერი 
საკამათო საკითხის ზოგადი აღწერილობის ჩათვლით; 
(b) ამგვარ დიანტერესებულ პირებს აძლევს გონივრულ შესაძლებლობას, ნებისმიერ 
საბოლოო ადმინისტრაციულ ქმდებამდე თავიანთი პოზიციის მხარდასაჭერად 
წარმოადგინონ ფაქტები და არგუმენტები, რამდენადაც ამის საშუალებას იძლევა დრო, 
პროცედურის წარმოების ხასიათი და საზოგადოებრივი ინტერესი; და 
(c) უზრუნველყოფს, რომ მისი პროცედურები ეფუძნება კანონს და ხორციელდება 
კანონის შესაბამისად. 
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გადახედვა და გასაჩივრება 
 

1. თითოეული მხარე ჩამოაყალიბებს ან შეინარჩუნებს სასამართლო, საარბიტრაჟო ან 
ადმინისტრაციულ ტრიბუნალებს ან პროცედურებს ამ შეთანხმების IV კარით (ვაჭრობა 
და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 
ქმედების საკითხებთან დაკავშირებით სწრაფი გადახედვისა და საჭიროების შემთხვევაში 
შესწორებების შეტანის მიზნით. ამგვარი ტრიბუნალები ან პროცედურები იქნება 
მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი იმ უწყებებისა და უფლებამოსილი 
ორგანოებისაგან, რომელთაც დაკისრებული აქვთ ადმინისტრაციული აღსრულება და 
მათ, ვინც პასუხისმგებელნი არიან ამ საკითხზე არ უნდა ჰქონდეთ არსებითი ინტერესი 
მისაღებ შედეგთან დაკავშირებით. 
 

2. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ ამგვარი ტრიბუნალების და პროცედურების 
დროს სამართალწარმოების მხარეები აღჭურვილნი არიან შემდეგი უფლებით: 

 
(a) გონივრული შესაძლებლობა მხარი დაუჭირონ და დაიცვან მათი შესაბამისი 
პოზიციები; და 



(b) გადაწყვეტილება, რომელიც ეფუძნება მტკიცებულებას და წარმოდგენილ მონაცემებს 
ან სადაც კანონი ითხოვს, მონაცემებს, რომელიც შედგენილია ადმინისტრაციული 
ორგანოების მიერ. 

 
3. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ ასეთი გადაწყვეტილება, რომელიც 

ექვემდებარება კანონით გათვალისწინებულ გასაჩივრებას ან გადახედვას, უნდა 
განხორციელდეს და პრაქტიკაში დამკვიდრდეს იმ უწყების ან უფლებამოსილი ორგანოს 
მიერ, რომელიც პასუხისმგებელია ამ ადმინისტრაციულ ქმედებაზე. 
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რეგულირების ხარისხი, შესრულება და კარგი ადმინისტრაციული ქცევა 
 

1. მხარეები თანხმდებიან ითანამშროლონ  რეგულირების ხარისხისა და შესრულების 
ხელშესაწყობად, მათ შორის, რეგულირების პოლიტიკასა და რეგულირების გავლენის 
შეფასებაზე ინფორმაციის გაცვლისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების გზით.   
 

2. მხარეები აღიარებენ კარგი ადმინისტრაციული ქცევის1 პრინციპების მნიშვნელობას და 
თანხმდებიან ითანამშრომლონ ამგვარი პრინციპების ხელშესაწყობად, მათ შორის 
ინფორმაციის გაცვლის და საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით. 
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სპეციალური წესები 

 
ამ თავის დებულებები მოქმედებს ამ შეთანხმების IV კარის (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან 
დაკავშირებული საკითხები) სხვა თავებით განსაზღვრული გამჭვირვალობასთან 
დაკავშირებული სპეციალური წესებისათვის ზიანის მიყენების გარეშე. 
 

1  როგორც ასახულია ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 2007 წლის 20 ივნისის 
რეკომენდაციაში წევრი ქვეყნებისათვის კარგი ადმინისტრირების თაობაზე (CM/Rec(2007)7).  

                                                 


