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საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილების
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პროექტს („ცვლილება“), რომელიც

შეესაბამება მაღალსიჩქარიანი ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების განვითარების
შესახებ

ევროკავშირის

2014/610/EU

დირექტივას

(„დირექტივა“)

და

ამასთან

დაკავშირებულ კონკრეტულ საკითხებს. გამარტივების მიზნით, დოკუმენტი შეიცავს
ელექტრონული

კომუნიკაციების

შესახებ

კანონის

მხოლოდ

იმ

ნაწილების

ფორმულირებას, რომელზეც ვრცელდება აღნიშნული ცვლილება.
ცვლილება იკითხება შემდეგნაირად:
(i) ტექსტი, რომელიც არ არის ხაზგასმული და მსხვილი შრიფტით გამოყოფილი,
არის

ელექტრონული

კომუნიკაციების

შესახებ

საქართველოს

კანონის

ფაქტობრივი ფორმულირება.
(ii) ხაზგასმული და მსხვილი შრიფტით გამოყოფილი ტექსტი არის შეთავაზებული
ცვლილების ახალი ფორმულირება.
(iii) გადახაზული ტექსტი

არის ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ

საქართველოს მოქმედი კანონის წაშლილი ფორმულირება.
(iv)

წითელი მსხვილი შრიფტით გამოყოფილი ტექსტით

მითითებულია

ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონის მუხლების
სათაურები, იქნება ეს მოქმედი თუ ახლად შეთავაზებული.

ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
ბრიუსელის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ რეგისტრირებული ადვოკატების საერთაშორისო ალიანსი .
Analysys Mason Limited, Bush House, Aldwych, ლონდონი, ინგლისი, WC2B 4PJ, კომპანისი ნომერი 05177472.
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მუხლი 2 - კანონში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

65

ჰ ) ინფრასტრუქტურის ოპერატორი - მოიცავს

(ა)

ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორს

(ბ)

პირს, რომელიც ფლობს ფიზიკურ ინფრასტრუქტურას შემდეგი სისტემების
წარმოების,

ტრანსპორტირების

ან

სადისტრიბუციო

მომსახურებების

გაწევისთვის
(i) გაზი;
(ii) ელექტროენერგია, გარე განათების ჩათვლით;
(iii) გათბობა;
(iv)

წყალმომარაგება, მათ შორის ჩამდინარე და საკანალიზაციო წყლების
განკარგვა ან გადამუშავება, და სადრენაჟე სისტემები;

(გ)

პირს, რომელიც ფლობს ფიზიკურ ინფრასტრუქტურას სატრანსპორტო

მომსახურებების, მათ შორის სარკინიგზო, საგზაო, საპორტო და აეროპორტის
მომსახურებების გაწევისთვის.
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ჰ )

ფიზიკური ინფრასტრუქტურა - ინფრასტრუქტურის ოპერატორის ქსელის (მათ
შორის და არა მხოლოდ ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის) ნებისმიერი
ელემენტი, რომელიც განკუთვნილია ქსელის სხვა ელემენტების განსათავსებლად,
თუმცა იგი თავად არ არის ქსელის აქტიური ელემენტი; ასეთებია მილები, ანძები,
არხები, სათვალთვალო ჭები, საკანალიზაციო ლუკები, კაბინები, შენობები ან
შენობებში შესასვლელები (თანალოკაციის ადგილების ჩათვლით), ანტენის
მოწყობილობები, კოშკები და ბოძები; ამ კანონის მიზნებისთვის, , კაბელები, მათ
შორის ოპტიკური ღერო, ასევე სხვა ქსელის ელემენტები, რომლებიც გამოიყენება
ადამიანის მიერ წყლის მოხმარებისთვის არ არის ფიზიკური ინფრასტრუქტურა .
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ჰ )

სამშენებლო სამუშაოები - სამშენებლო ან საინჟნრო სამუშაოების ერთობლიობა,
რომელიც საკმარისია ეკონომიკური ან ტექნიკური ფუნქციის შესასრულებლად

ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
ბრიუსელის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ რეგისტრირებული ადვოკატების საერთაშორისო ალიანსი .
Analysys Mason Limited, Bush House, Aldwych, ლონდონი, ინგლისი, WC2B 4PJ, კომპანისი ნომერი 05177472.
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და მოიცავს ფიზიკური ინფრასტრუქტურის ერთ ან მეტ ელემენტს.
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ჰ )

სახელმწიფო (საჯარო სექტორის) დაწესებულება - სახელმწიფო, რეგიონული ან
ადგილობრივი ორგანო, საჯარო სამართლის რეგულირების სფეროში შემავალი
დაწესებულება ან ერთი ან რამდენიმე ასეთი ორგანოსგან ან საჯარო სამართლის
ერთი ან რამდენიმე ასეთი დაწესებულებისგან შემდგარი ასოციაცია.

69

ჰ )

საჯარო სამართლის რეგულირების სფეროში შემავალი დაწესებულებები

-

ორგანიზაციები, რომლებსაც აქვთ ყველა ქვემოთ მითითებული მახასიათებელი;

(ა)

ისინი

დაფუძნდა

საერთო

ინტერესებით

გათვალისწინებული

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების კონკრეტული მიზნით, არ აქვთ
სამრეწველო ან კომერციული ხასიათი;
(ბ) აქვთ სამართალსუბიექტურობა; და
(გ)

ისინი

სრულად

ან

უმეტესწილად

ფინანსდება

სახელმწიფო,

რეგიონული ან ადგილობრივი ორგანოების მიერ, ან საჯარო სამართლის
რეგულირების სფეროში შემავალი სხვა დაწესებულებების მიერ; ან
ექვემდებარებიან

ასეთი

ორგანოების

ან

ორგანიზაციების

ხელმძღვანელს; ან გააჩნიათ ადმინისტრაციული, მმართველობითი ან
სამეთვალყურეო საბჭო, რომლის წევრთა ნახევარზე მეტი დანიშნულია
სახელმწიფო, რეგიონული ან ადგილობრივი ორგანოების მიერ, ან
საჯარო

სამართლის

რეგულირების

სფეროში

შემავალი

სხვა

დაწესებულებების მიერ;
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ჰ )

შენობის შიდა ფიზიკური ინფრასტრუქტურა - ფიზიკურ ინფრასტრუქტურა ან
ბოლო მომხმარებელთან განხორციელებული ინსტალაციები, (მათ შორის საერთო
საკუთრებაში არსებული ელემენტები), რომელიც განკუთვნილია სადენიანი და/ან
უსადენო დაშვების ქსელების განსათავსებლად; სადაც ასეთ დაშვების ქსელებს
შეუძლიათ ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების მიწოდება და
შენობის დაშვების წერტილის ქსელის ტერმინაციის წერტილთან მიერთება.

ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
ბრიუსელის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ რეგისტრირებული ადვოკატების საერთაშორისო ალიანსი .
Analysys Mason Limited, Bush House, Aldwych, ლონდონი, ინგლისი, WC2B 4PJ, კომპანისი ნომერი 05177472.
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ჰ )

შენობის დაშვების წერტილი – ფიზიკურ წერტილი, რომელიც მდებარეობს
შენობის შიგნით ან გარეთ, ხელმისაწვდომია ელექტრონული საკომუნიკაციო
ქსელის ოპერატორებისათვის და სადაც შესაძლებელია შენობის შიდა ფიზიკურ
ინფრასტრუქტურასთან მიერთება.

მუხლი 11 - ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კომისიის ძირითადი ამოცანები და
ფუნქციები
1.

ელექტრონულ

კომუნიკაციებისთან

სფეროში

დაკავშირებით

კომისია

დამოუკიდებლად ახორციელებს ავტორიზებული პირების, ინფრასტრუქტურის
ოპერატორების და/ან შენობის დაშვების წერტილისა და შენობის შიდა ფიზკური
ინფრასტრუქტურის გამოყენების უფლების მქონე პირების საქმიანობისა და
ლიცენზიის ან/და ნებართვის მფლობელების მიერ რადიოსიხშირული სპექტრით
ან/და

ნუმერაციის

რესურსით

სარგებლობის

რეგულირებას,

მათ

შორის,

ნორმატიული და ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების მიღებას, მათი
შესრულების მონიტორინგსა და კონტროლს, გამოვლენილი დარღვევებისათვის ამ
კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებების ფარგლებში, ამავე კანონითა და
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი
სანქციების დაკისრებას.
3. კომისიის ძირითადი ფუნქციებია:

ვ)

(i) ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქმიანობის განმახორციელებელ
ავტორიზებულ პირთა შორის, (ii) ავტორიზებულ პირებსა და ინფრასტრუქტურის
ოპერატორებს შორის, და (iii) აგრეთვე ავტორიზებულ პირებსა და მომხმარებლებს
შორის

წარმოშობილი

დავების

გადაწყვეტა

თავისი

უფლებამოსილების

ფარგლებში;
რ) ითანამშრომლოს

საქართველოს

ეკონომიკისა

და

მდგრადი

განვითარების

სამინისტროსთან ან ამ სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ უფლებამოსილ პირთან,
რათა უზრუნველყოფილ იქნეს ერთიანი საჯარო საინფორმაციო ცენტრის არსებობა
ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
ბრიუსელის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ რეგისტრირებული ადვოკატების საერთაშორისო ალიანსი .
Analysys Mason Limited, Bush House, Aldwych, ლონდონი, ინგლისი, WC2B 4PJ, კომპანისი ნომერი 05177472.
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ამ კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში ინფორმაციის
რომელიც

სხვასთან

ერთად,

მოიცავს

ინფორმაციას

მიწოდების მიზნით,
არსებული

ფიზიკური

ინფრასტრუქტურის, სამშენებლო სამუშაოებისა და შენობის შიდა ფიზიკური
ინფრასტრუქტურის თაობაზე.

მუხლი 36 - დავის განხილვის დაწყება
1. კომისია ავტორიზებულ პირებს, ინფრასტრუქტურის

ოპერატორებს ან შენობის

დაშვების წერტილისა და შენობის შიდა ფიზკური ინფრასტრუქტურის გამოყენების
უფლების მქონე პირებს შორის წარმოშობილ დავებს წყვეტს საქართველოს
კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ხოლო ამ
კანონის ამოქმედებამდე წარმოშობილი დავების გადასაწყვეტად იყენებს ამ კანონის
ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულ ნორმატიულ აქტებს, გარდა იმ შემთხვევებისა,
როცა მხარეებს სურთ ურთიერთობა ამ კანონით მოაწესრიგონ.
2.

ავტორიზებულ

პირს,

ინფრასტრუქტურის

ოპერატორს,

სახელმწიფო

დაწესებულებას ან შენობის დაშვების წერტილისა და შენობის შიდა ფიზკური
ინფრასტრუქტურის გამოყენების უფლების მქონე პირს, უფლება აქვს მიმართოს
კომისიას დავის განხილვის და გადაწყვეტის მიზნით ამ კანონის შესაბამისად.
1

2 . მხარემ, რომელიც უფლებამოსილია მიმართოს კომისიას დავის გადასაწყვეტად 55
6

– 55 მუხლების შესაბამისად, არ უნდა გამოიყენოს ეს უფლება მანამ, სანამ
შესაძლებელია დავის გადაწყვეტა კომისიის ჩაურევლად. .

მუხლი 42 - დავის გადაწყვეტა
6.

დავა მხარეებს შორის უნდა გადაწყდეს უმოკლეს შესაძლო ვადაში; აღნიშნული არ
ეხება ამ კანონში მკაფიოდ განსაზღვრულ სხვა ვადებს

61.

ურთიერთჩართვასთან დაკავშირებული დავის განხილვის ვადაა 1 თვე. თუ
ურთიერთჩართვასთან
მიაღწევენ

დაკავშირებული

მორიგებას,

კომისია

დავის

განხილვისას

უფლებამოსილია

მხარეები

თვითონ

ვერ

დაადგინოს

ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
ბრიუსელის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ რეგისტრირებული ადვოკატების საერთაშორისო ალიანსი .
Analysys Mason Limited, Bush House, Aldwych, ლონდონი, ინგლისი, WC2B 4PJ, კომპანისი ნომერი 05177472.

5

ურთიერთჩართვის პირობები.
მუხლი 55 − სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ტერიტორიით სარგებლობა,
მიწათსარგებლობა, ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების დაცვა
1. ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორი უფლებამოსილია,
შესაბამისი
კანონით
განსაზღვრული
პირობების
გათვალისწინებით,
დაამონტაჟოს
(დააინსტალიროს)
ელექტრონული
საკომუნიკაციო
ინფრასტრუქტურა თავის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან მიწის იმ
ნაკვეთზე, რომელზეც საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორი, სხვა მიზნებიდან
გამომდინარე, ფლობს გამოყენების უფლებას, ამ მიწისათვის დანიშნულების
მიზნის შეცვლის გარეშე.
2. იმ შემთხვევაში თუ უნდა მოხდეს ელექტრონული საკომუნიკაციო
ინფრასტრუქტურის გადატანა ან მოშლა, ყველა ზომა უნდა იქნეს მიღებული, ამ
ინფრასტრუქტურის
გამოყენებით
უზრუნველყოფილ
ელექტრონულ
საკომუნიკაციო ქსელებზე ზეგავლენის მინიმუმამდე შესამცირებლად. ასეთი
ინფრასტრუქტურის მფლობელი ან მმართველი ელექტრონული საკომუნიკაციო
ქსელის ოპერატორი უფლებამოსილია აინაზაღაუროს ინფრასტრუქტურის
გადატანით ან მოშლით გამოწვეული ხარჯი. კომპენსაციის გადახდა უნდა
მოხდეს იმ საკუთრების მფლობელის მიერ, საიდანაც ხდება ელექტრონული
საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის გადატანა ან მოშლა.
3. ელექტრონული საკომუნიკაციო
ქსელების სახაზო საშუალებებისა და
ნაგებობების დაცვისა და მარკირების უზრუნველსაყოფად საქართველოს
მთავრობა ადგენს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების სახაზო ნაგებობების
დაცვის წესს და მათი დაცვის ზონებს. სახაზო ნაგებობების დაცვის ზონაში
ნებისმიერი მიწის სამუშაოების ჩატარება შეიძლება მხოლოდ სახაზო ნაგებობების
მფლობელთან შეთანხმებით.
4. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები სახელმწიფო დაწესებულებები
კომისიასთან კოორდინირებულად შეიმუშავებენ მათ საკუთრებაში არსებულ
ტერიტორიებზე და მიწის ნაკვეთებზე ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის
ოპერატორებისათვის
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის სისტემების,
ელემენტების, ტექნიკური საშუალებების, აღჭურვილობების და დამატებითი
რესურსების განთავსებისთვის უფლების მინიჭების გამჭვირვალე და
არადისკრიმინაციულ პროცედურებს, მათ შორის სათანადო მოსაკრებელის
გამოთვლის პროცედურებს,
41. აღნიშნული

კანონის

შესაბამისად,

ელექტრონული

საკომუნიკაციო

ქსელის

ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
ბრიუსელის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ რეგისტრირებული ადვოკატების საერთაშორისო ალიანსი .
Analysys Mason Limited, Bush House, Aldwych, ლონდონი, ინგლისი, WC2B 4PJ, კომპანისი ნომერი 05177472.
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ოპერატორების წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე, საერთო სარგებლობის
საკომუნიკაციო

ქსელების

მშენებლობის

დაწესებულება

ვალდებულია

მიზნით,

პროპორციული,

ნებისმიერი სახელმწიფო

არადისკრიმინაციული

და

გამჭვირვალე პირობებით დააკმაყოფილოს გონივრული მოთხოვნები სახელმწიფო
დაწესებულების საკუთრებაში არსებულ აქტივებზე დაშვებასთან დაკავშირებით, ეს
აქტივებია:
(ა)

სახელმწიფო მნიშვნელობის და ქალაქის გზები;

(ბ)

საერთო სარგებლობის ღია ტერიტორიები, მაგალითად სკვერები,
მოედნები, მიწის ნაკვეთები და ა.შ.;

(გ)

მილსადენები;

(დ)

წყალსატევები და მათი ნაპირები;

(ე)

ხიდები;

(ვ)

ვიადუკები;

(ზ)

გვირაბები და

(თ)

სხვა ნაგებობები.

ზემოთ

მითითებული

აქტივების

მოწყობის,

რეკონსტრუქციის

ან

სარემონტო

სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ავტორიზებული პირები ვალდებულნი არიან
გაზიარებული/გამოყენებული აქტივები ისეთივე მდგომარეობაში იქონიონ, როგორშიც
მოხდა მათი მიწოდება.
5. ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორებს უფლება აქვთ მიწისა და/ან
ობიექტების

მფლობელებთან

(მესაკუთრეებთან)

შეთანხმების

საფუძველზე

ელექტრონული კომუნიკაციები გაიყვანონ მიწის და/ან ობიექტების ნებისმიერ
მონაკვეთზე,

მაგალითად

ხიდებზე,

გვირაბებში,

ქუჩებში,

საინჟინრო

ნაგებობებში, კოლექტორებსა და დაცულ ზონებში.
6. ფიზიკური და იურიდიული პირები, რომლებიც ახორციელებენ სოციალური

ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოების დაპროექტებას, მშენებლობასა და
რეკონსტრუქციას, ვალდებული არიან კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში
გაითვალისწინონ

და

აწარმოონ

საინჟინრო

ნაგებობების

დაპროექტება,

ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
ბრიუსელის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ რეგისტრირებული ადვოკატების საერთაშორისო ალიანსი .
Analysys Mason Limited, Bush House, Aldwych, ლონდონი, ინგლისი, WC2B 4PJ, კომპანისი ნომერი 05177472.
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მშენებლობა ან რეკონსტრუქცია ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებისა და
საშუალებების განთავსების შესაძლებლობის გათვალისწინებით.
7.

ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებისა და საშუალებების დაპროექტების,
მშენებლობისა და მონტაჟის სამუშაოები სრულდება მშენებლობის დამკვეთის
ხარჯზე,

ელექტრონული

საკომუნიკაციო

ქსელებისა

და

საშუალებების

მშენებლობისათვის დადგენილი ტექნიკური სტანდარტების დაცვით.
8.

ფიზიკური ინფრასტრუქტურის მფლობელები პასუხისმგებელნი არიან ფიზიკური
ინფრასტრუქტურის ტექნიკურ მომსახურებაზე.

მუხლი 551 − არსებულ ფიზიკურ ინფრასტრუქტურაზე წვდომა
1.

ინფრასტრუქტურის ოპერატორები უფლებამოსლნი არიან, უსაფრთხოებისა და
საზოგადოების ჯანმრთელობის უზრუნველყოფისათვის საჭირო კონკრეტული
დაცვის ზომების დარღვევის გარეშე, ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის
ოპერატორებს

შესთავაზონ

თავის

ფიზიკურ

ინფრასტრუქტურაზე

დაშვება

ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების განთავსების მიზნით. ელექტრონული
საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორები უფლებამოსლნი არიან, შესთავაზონ თავის
ფიზიკურ ინფრასტრუქტურაზე დაშვება სხვა, არა ელექტრონული საკომუნიკაციო
ქსელების განათვსების მიზნით;

2.

ამ

კანონის

ოპერატორის

შესაბამისად,
წერილობითი

ინფრასტრუქტურის
გონივრული

ელექტრონული
მოთხოვნის

ოპერატორი

მოთხოვნა

თავის

საკომუნიკაციო
საფუძველზე,

ვალდებულია
ფიზიკურ

ქსელის

ნებისმიერი

დააკმაყოფილოს

ინფრასტრუქტურაზე

ყველა

დაშვების

თაობაზე, არადისკრიმინაციული, სამართლიანი და გონივრული პირობებით,
ფასის ჩთვლით, ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების განთავსების მიზნით.
ამგვარ წერილობით მოთხოვნაში დაკონკრეტებული უნდა იყოს პროექტის
ელემენტები, იმ ფიზიკური ინფრასტრუქტურის ჩათვლით, რისთვისაც დაშვებაა
მოთხოვნილი, დროის კონკრეტული ინტერვალის ჩათვლით.

3.

ინფრასტრუქტურის

ოპერატორებს

შეუძლიათ

უარი

განაცხადონ

დაშვების

ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
ბრიუსელის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ რეგისტრირებული ადვოკატების საერთაშორისო ალიანსი .
Analysys Mason Limited, Bush House, Aldwych, ლონდონი, ინგლისი, WC2B 4PJ, კომპანისი ნომერი 05177472.
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უზრუნველყოფაზე, მე-2 პარაგრაფის შესაბამისად, მხოლოდ იმ ობიექტური,
გამჭვირვალე და პროპროციული კრიტერიუმების საფუძველზე, როგორებიც არის:

(ა)

ფიზიკური
რომელზეც,

ინფრასტრუქტურის
მე-2

საკომუნიკაციო

პარაგრაფში

ქსელების

ტექნიკური

შესაბამისობა,

განსაზღვრული

ელექტრონული

ნებისმიერი

ელემენტის

განთავსების

მიზნით, დაშვებაა მოთხოვნილი;

(ბ)

ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ნებისმიერი ელემენტის
განთავსებისთვის საჭირო სივრცის ხელმისაწვდომობა, როგორც ეს
მე-2

პარაგრაფშია

ოპერატორის

განსაზღვრული,

შემდგომი

საჭიროებების

ინფრასტრუქტურის
ჩათვლით

სივრცესთან

დაკავშირებით, რაც სათანადოდ არის წარმოდგენილი ;

(გ) უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის საკითხები;
(დ)

ნებისმიერი ქსელის, განსაკუთრებით კი, კრიტიკული მნიშვნელობის
ეროვნული ინფრასტრუქტურის, ინტეგრაცია და უსაფრთხოება;

(ე)

რისკი იმისა, რომ დაგეგმილი ელექტრონული საკომუნიკაციო
მომსახურებები მნიშვნელოვნად შეუშლის ხელს სხვა მომსახურებების
უზრუნველყოფას იმავე ფიზიკურ ინფრასტრუქტურაზე;

(ვ)

ფიზიკური

ქსელის

ალტერნატიული

ინფრასტრუქტურაზე
საშუალებების

დაშვების

არსებობა,

რეალური
რომელიც

უზრუნველყოფილია ქსელის ოპერატორის მიერ და შესაფერისია
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების უზრუნველყოფისათვის, იმ
პირობით, რომ დაშვება შეთავაზებული იქნება

სამართლიანი და

გონივრული პირობებით.
4.

ინფრასტრუქტურის

ოპერატორმა

უნდა

გააფორმოს

წერილობითი

ხელშეკრულება დაშვების უფლების მინიჭების თაოაბზე ან წერილობით
ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
ბრიუსელის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ რეგისტრირებული ადვოკატების საერთაშორისო ალიანსი .
Analysys Mason Limited, Bush House, Aldwych, ლონდონი, ინგლისი, WC2B 4PJ, კომპანისი ნომერი 05177472.
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მიუთითოს

დაშვებაზე

საკომუნიკაციო

უარის

ქსელის

თქმის

მიზეზები,

ოპერატორისგან

ელექტრონული

დაშვებაზე

ოფიციალური

მოთხოვნის მიღების დღიდან ერთი თვის განმავლობაში.
5.

დაშვებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, ან თუ კონკრეტულ პირობებსა და
დებულებებზე,

მათ

შორის,

ფასზე,

შეთანხმება

არ

მიიღწევა

დაშვებაზე

მოთხოვნის მიღების დღიდან ორი თვის განმავლობაში, მომთხოვნი მხარე
უფლებამოსილი

იქნება,

აღნიშნულ

საკითხთან

დაკავშირებით,

მიმართოს

კომისიას ამ კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად.

6.

კომისიამ, პროპორციულობის პრინციპის გათვალისწინებით, უნდა მიიღოს
სავალდებულო

ძალის

მქონე

გადაწყვეტილება

დავის

გადასაწყვეტად,

სამართლიანი და გონივრული პირობების განსაზღვრისა და , ფასის დადგენის
(შესაბამის შემთხვევაში) ჩათვლით.

7.

კომისიამ, ამ კანონის 42 მუხლის შესაბამისად, დავა შეძლებისდაგვარად სწრაფად
და ნებისმიერ შემთხვევაში, ოფიციალური მოთხოვნის მიღების დღიდან სამი თვის
ვადაში უნდა გადაწყვიტოს, გამონაკლისი შემთხვევების გარდა, ნებისმიერი მხარის
მიერ საქმის სასამართლოში წარდგენის შესაძლებლობის შეუზღუდავად.

8.

როდესაც დავა ეხება ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორის
ფიზიკურ ინფრასტრუქტურაზე დაშვებას, კომისიამ უნდა გაითვალისწინოს
ამ კანონის მე-4 მუხლში განსაზღვრული მიზნები. კომისიის მიერ დადგენლი
ნებისმიერი ტარიფი უნდა ითვალისწინებდეს, დაშვების მიმწოდებლის მიერ
გაწეული

ხარჯების

ამოღების

სამართლიან

შესაძლებლობას.

ასევე,

მხედველობაში უნდა იღებდეს მოთხოვნილი დაშვების ზეგავლენას დაშვების
მიმწოდებლის
ოპერატორის
ელექტრონული

ბიზნეს-გეგმაზე,
მიერ

მათ

განხორციელებულ

საკომუნიკაციო

შორის

იმ

ინფრასტრუქტურის

ინვესტიციებზე,

მომსახურებების

კერძოდ

უზრუნველსაყოფად

გამოყენებულ ფიზიკურ ინფრასტრუქტურებში.

ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
ბრიუსელის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ რეგისტრირებული ადვოკატების საერთაშორისო ალიანსი .
Analysys Mason Limited, Bush House, Aldwych, ლონდონი, ინგლისი, WC2B 4PJ, კომპანისი ნომერი 05177472.
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9.

მოთხოვნები

(ა)

ინფრასტრუქტურის

ოპერატორთან

დაკავშირბეით,

ამ

მუხლის შესაბამისად, (ბ) სახელმწიფო ორგანოებთან დაკავშირებით, 55-ე
მუხლის შესაბამისად, ან (გ) შენობაში დაშვების წერტილისა და შიდა ფიზიკური
ინფრასტრუქტურის გამოყენების უფლების მფლობელთან დაკავშირებით, ამ კანონის
556
მუხლის შესაბამისად, არ უნდა იყოს დაკმაყოფილებული ფიზიკური
ინფრასტრუქტურის მფლობელის საკუთრების უფლებების დარღვევით იმ
შემთხვევაში, როდესაც ინფრასტრუქტურის ოპერატორი თავად არ არის
მფლობელი, ასევე, ნებისმიერი მესამე მხარის, (როგორებიც არიან მიწის
მფლობელები და კერძო საკუთრების მფლობელები) საკუთრების უფლების
დარღვევით.

მუხლი 552 − არსებული ფიზიკური ინფრასტრუქტურის შესახებ ინფორმაციის
უზრუნველყოფა
1.

ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოეპრატორებს აქვთ დაშვების უფლება
და ინფრასტრუქტურის ოპერატორები ვალდებულნი არიან, ელექტრონული
საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორის მოთხოვნის საფუძველზე, უზრუნველყონ
წვდომა ინფრასტრუქტურის ნებისმიერი ოპერატორის არსებული ფიზიკური
ინფრასტრუქტურის შესახებ, სულ მცირე, შემდეგ ინფორმაციაზე:

2.

(ა)

ადგილმდებარეობა და მარშრუტი;

(ბ)

ინფრასტრუქტურის ტიპი და გამოყენება; და

(გ)

საკონტაქტო პირი.

ინფრასტრუქტურის ოპერატორს შეუძლია უარი განაცხადოს ინფორმაციის
მიწოდებაზე ან შეზღუდოს მიწოდებული ინფორმაცია 1-ელი პარაგრაფის
შესაბამისად,რათა უზრუნველყოს:

(ა)

ქსელების უსაფრთხოება და ინტეგრაცია;

ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
ბრიუსელის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ რეგისტრირებული ადვოკატების საერთაშორისო ალიანსი .
Analysys Mason Limited, Bush House, Aldwych, ლონდონი, ინგლისი, WC2B 4PJ, კომპანისი ნომერი 05177472.
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(ბ)

ეროვნული უსაფრთხოება, ჯანდაცვა და დაცულობა;

3.

ყველა სახელმწიფო ორგანო და ინფრასტრუქტურის ოპერატორი, რომელიც
ელექტრონული ფორმატით ფლობს 1-ელ პარაგრაფში განსაზღვრულ მინიმალურ
ინფორმაციას ინფრასტრუეტურის ოპერატორის ფიზიკური ინფრასტრუქტურის
შესახებ, ვალდებულია:
(ა)

წარუდგინოს ასეთი ინფორმაცია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს ან სამინისტროს მიერ ერთიან საინფორმაციო
ცენტრად განსაზღვრულ უფლებამოსილ პირს. აღნიშნული ინფორმაცია და
ამ ინფორმაციის ნებისმიერი ცვლილება, ისევე როგორც ნებისმიერი ახალი
მონაცემი

საქართველოს

ეკონომიკისა

და

მდგრადი

განვითარების

სამინისტროს ან სამინისტროს მიერ ერთიან საინფორმაციო ცენტრად
განსაზღვრულ უფლებამოსილ პირს უნდა მიეწოდოს მისი მიღების დღიდან
ორი თვის ვადაში, და

(ბ)

მოთხოვნის

საფუძველზე

უზრუნველყოს

ასეთი

ინფორმაციის

ხელმისაწვდომობა
ელექტრონული
საკომუნიკაციო
ქსელის
ოპერატორისათვის, მე-2 პარაგრაფში განსაზღვრული შეზღუდვების
დაურღვევლად.

4.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ან
სამინისტროს
მიერ
ერთიან
საინფორმაციო
ცენტრად
განსაზღვრულმა
უფლებამოსილმა პირმა უნდა უზრუნველყოს მისთვის 3(ა) პარაგრაფის შესაბამისად
მიწოდებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა თავისი, ვებ-გვერდის მეშვეობით,
ელექტრონული
ფორმატით,
პროპორციული,
არადისკრიმინაციული
და
გამჭვირვალე პირობებით, მე-2 პარაგრაფში განსაზღვრული შეზღუდვების
დაურღვევლად.

5.

თუ 1-ელ პარაგრაფში მითითებული მინიმალური ინფორმაცია არ არის
ხელმისაწვდომი
საქართველოს
ეკონომიკისა
და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტროს
ან
სამინისტროს
მიერ
ერთიან

ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
ბრიუსელის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ რეგისტრირებული ადვოკატების საერთაშორისო ალიანსი .
Analysys Mason Limited, Bush House, Aldwych, ლონდონი, ინგლისი, WC2B 4PJ, კომპანისი ნომერი 05177472.
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საინფორმაციო ცენტრად განსაზღვრული უფლებამოსილი პირ ის ვებგვერდზე, ინფრასტრუქტურის ოპერატორმა უნდა უზრუნველყოს
ამგვარი
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა
ელექტრონული
საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორის კონკრეტული წერილობითი
მოთხოვნის
საფუძველზე.
მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ელემენტების განთავსებისათვის
გათვალისწინებული ზონა. ინფორმაციაზე წვდომა უზრუნველყოფილი უნდა
იყოს წერილობითი მოთხოვნის მიღების დღიდან ორი თვის ვადაში,
პროპორციული, არადისკრიმინაციული და გამჭვირვალე პირობებით, მე-2
პარაგრაფში განსაზღვრული შეზღუდვების დაურღვევლად.
6.

ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორის კონკრეტული წერილობითი
მოთხოვნის საფუძველზე, ინფრასტრუქტურის ოპერატორები ვალდებულნი არიან,
დააკმაყოფილონ

მოთხოვნაში დაკონკრეტებული ფიზიკური ინფრასტრუქტურის

ელემენტების, ადგილზე შესწავლასთან დაკავშირებული გონივრული მოთხოვნები.
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ელემენტების განთავსების მიზნით,
ამგვარ

მოთხოვნაში

ელემენტები.

დაკონკრეტებული

მითითებული

უნდა

ინფრასტრუქტურის

იყოს

ინფრასტრუქტურის

ელემენტების

ადგილზე

შესწავლის უფლება უნდა გაიცეს პროპორციული, არადისკრიმინაციული და
გამჭვირვალე პირობების საფუძველზე, წერილობითი მოთხოვნის მიღების დღიდან
ერთი თვის ვადაში,

მე-2

პარაგრაფში

განსაზღვრული

შეზღუდვების

დაურღვევლად.

7.

ამ მუხლში განსაზღვრულ უფლებებსა და ვალდებულებებთან დაკავშირებული
დავის წარმოშობის შემთხვევაში, ნებისმიერ მხარეს აქვს უფლება, დავა
წარადგინოს კომისიაში, ამ კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად; მხოლოდ
დაშვების მსურველ მხარეს აქვს უფლება, დავა წარადგინოს კომისიაში იმ
შემთხვევაში, თუ დადგენილ ვადებში მოთხოვნაზე პასუხი არ იქნება გაცემული.

8.

კომისიამ, ამ კანონის 42-ე მუხლის შესაბამისად, პროპორციულობის პრინციპის
გათვალისწინებით, შეძლებისდაგვარად სწრაფად და ნებისმიერ შემთხვევაში,
არაუმეტეს ორი თვის ვადისა, უნდა მიიღოს სავალდებულო ძალის მქონე
გადაწყვეტილება დავის გადაჭრის თაობაზე, გამონაკლისი შემთხვევების გარდა,

ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
ბრიუსელის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ რეგისტრირებული ადვოკატების საერთაშორისო ალიანსი .
Analysys Mason Limited, Bush House, Aldwych, ლონდონი, ინგლისი, WC2B 4PJ, კომპანისი ნომერი 05177472.
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ნებისმიერი მხარის მიერ საქმის სასამართლოში წარდგენის შესაძლებლობის
შეუზღუდავად.
9.

558-ე მუხლის შესაბამისად, საჯარო კონსულტაციების საუძველზე, კომისიას შეუძლია
მიიღოს გადაწყვეტილება იმ გამონაკლისი ინფრასტრუქტურის ჩამონათვალის
შესახებ, რომელზეც 1-9 პარაგრაფებში განსაზღვრული ვალდებულებები არ
ვრცელდება. ამავდროულად, კომისიამ უნდა განიხილოს ამგვარი გადაწყვეტილება
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყლის ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოსთან
ერთად, 558-ე მუხლში განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

მუხლი 553 − ინფორმაციის უზრუნველყოფა მშენებლობის შესახებ
1.

ინფრასტრუქტურის ოპერატორებმა, ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის
ოპერატორის კონკრეტული წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე, უნდა
უზრუნველყონ ქვემოთ მოყვანილი იმ მინიმალური ინფორმაციის მიწოდება,
რომელიც შეეხება ფიზიკურ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებულ მიმდინარე ან
დაგეგმილ სამშენებლო სამუშაოებს, რომლისთვისაც: (ა) უკვე გაიცა ნებართვა, (ბ)
ნებართვის გაცემის პროცედურა ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული, ან (გ)
შესაბამისი

ორგანოებისთვის

ნებართვის

გაცემის

თაობაზე

თავდაპირველი

წარდგენა გათვალისწინებულია მომდევნო ექვსი თვის განმავლობაში:
(ა)

სამუშაოების ადგილმდებარეობა და ტიპი;

(ბ) მონაწილე ქსელის ელემენტები;
(გ)

სამუშაოების დაწყების მიახლოებითი თარიღი და მათი ხანგრძლივობა; და

(დ) საკონტაქტო პირი.
2.

1-ელი პარაგრაფის შესაბამისად, ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის
ოპერატორის მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს ზონა, სადაც ის
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ელემენტების განთავსებას გეგმავს.

ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
ბრიუსელის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ რეგისტრირებული ადვოკატების საერთაშორისო ალიანსი .
Analysys Mason Limited, Bush House, Aldwych, ლონდონი, ინგლისი, WC2B 4PJ, კომპანისი ნომერი 05177472.
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წერილობითი
მოთხოვნის
მიღების
თარიღიდან
ორი
კვირის
ვადაში
ინფრასტრუქტურის ოპერატორებმა უნდა წარმოადგინონ მოთხოვნილი ინფორმაცია
პროპორციული, არადისკრიმინაციული და გამჭვირვალე პირობებით.

3.

ინფრასტრუქტურის

ოპერატორს

უფლება

აქვს

შეზღუდულად

მიაწოდოს

ინფორმაცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა, რომ უზრუნველოყოს:
(ა) ქსელების ინტეგრაცია და დაცულობა;
(ბ) ეროვნული უსაფრთხოება, ჯანდაცვა ან დაცულობა;
4.

5.

ინფრასტრუქტურის ოპერატორს უფლება აქვს, უარი განაცხადოს მოთხოვნილი
ინფორმაციის მიწოდებაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:
(ა)

ის
უზრუნველყოფს
მოთხოვნილი
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობას ელექტრონულ ფორმატში; ან

საყოველთაოდ

(ბ)

წვდომა ასეთ ინფორმაციაზე, პარაგრაფი 552(4)-ის შესაბამისად,
უზრუნველყოფილია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს ან სამინისტროს მიერ ერთიან
საინფორმაციო ცენტრად გ ანსაზღვრული უფლებამოსილი პირის
ვებ-გვერდის მეშვეობით.

ამ მუხლში განსაზღვრული უფლებებისა და ვალდებულებების თაობაზე დავის
წარმოშობის შემთხვევაში, ნებისმიერ მხარეს აქვს უფლება, დავა წარუდგინოს
კომისიას, ამ კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად; მხოლოდ დაშვების მსურველი
მხარეა უფლებამოსილი, დავა წარუდგინოს კომისიას, თუ მოთხოვნის თაოაბაზე,
დადგენილ ვადებში, პასუხი არ იქნება გაცემული.

6.

კომისიამ, ამ კანონის 42-ე მუხლის შესაბამისად, პროპორციულობის პრინციპის
გათვალისწინებით, შეძლებისდაგვარად სწრაფად და ნებისმიერ შემთხვევაში,
არაუმეტეს ორი თვის ვადისა, უნდა მიიღოს სავალდებულო ძალის მქონე
გადაწყვეტილება დავის გადაჭრის თაობაზე, გამონაკლისი შემთხვევების გარდა,

ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
ბრიუსელის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ რეგისტრირებული ადვოკატების საერთაშორისო ალიანსი .
Analysys Mason Limited, Bush House, Aldwych, ლონდონი, ინგლისი, WC2B 4PJ, კომპანისი ნომერი 05177472.
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ნებისმიერი მხარის მიერ საქმის სასამართლოში წარდგენის შესაძლებლობის
შეუზღუდავად.

7.

558-ე მუხლში განსაზღვრული საჯარო კონსულტაციების საუძველზე, კომისიას
შეუძლია

მიიღოს

ჩამონათვალის

გადაწყვეტილება

შესახებ,

რომელზეც

ვალდებულებები არ ვრცელდება.

იმ

გამონაკლისი
1-4

ინფრასტრუქტურის

პარაგრაფებში

მითითებული

ამავდროულად, კომისიამ უნდა განიხილოს

ამგვარი გადაწყვეტილება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყლის ეროვნულ
მარეგულირებელ ორგანოსთან ერთად, 558-ე მუხლში განსაზღვრული პირობების
შესაბამისად.

მუხლი 554 − სახელმწიფო ორგანიზაციების საკუთრებაში არსებულ აქტივებზე
წვდომასთან დაკავშირებული ინფორმაციის უზრუნველყოფა, გამჭვირვალობა.
1.

სახელმწიფო ორგანიზაციებმა, რომლებმაც უზრუნველყვეს ელექტრონული
საკომუნიკაციო ქსელების ოპერატორების აქტივებზე წვდომა, ამ კანონის 55-ე
მუხლის 41 პარაგრაფის შესაბამისად, თავის ვებ-გვერდებზე უნდა განათავსონ იმ
ხელშეკრულებების ასლები, რომლებიც გაფორმდა ამ სახელმწიფო ორგანოსა და
იმ მხარეს შორის, რომელთა აქტივებზე წვდომაც უზრუნველყვეს. ეს პარაგრაფი
არ ვრცელდება იმ სახელმწიფო ორგანიზაციებზე, რომლებსაც არ აქვთ საერთო
სარგებლობის ვებ-გვერდი.

2.

ა მა სთა ნ ა ვე, სა ხელ მ წი ფო ო რგა ნ ო ებ მა უ ნ და მი ა წო დო ნ ი ნ ფო რმა ცი ა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ან
სამინისტროს
მიერ
ერთიან
საინფორმაციო
ცენტრად
განსაზღვრულ
უფლებამოსილ პირს, 1 - ელ ი პა რა გრა ფი ს შე სა ბა მი სა დ ; სა მი ნ ი სტ რო მ ა ნ
სა მი ნ ი სტრო ს მი ერ გა ნ სა ზ ღვრუ ლ მა უ ფლ ე ბა მო სი ლ მა პი რ მა , თა ვი ს
მ ხრი ვ, ეს ი ნ ფო რ მა ცი ა უ ნ და გა ნ ა თავ სო ს თა ვი ს ვ ებ - გვ ერ დზ ე, რა თა
ი გი ხელ მი სა წვდო მი ი ყო ს სა ზ ო გა დო ები სა თვი ს.

3.

სახელმწიფო ორგანოს უფლება აქვს, შეზღუდულად წარმოადგინოს ინფორმაცია
მხოლოდ იმ შემთხევაში, თუ საჭიროა, რომ უზრუნველყოს:

ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
ბრიუსელის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ რეგისტრირებული ადვოკატების საერთაშორისო ალიანსი .
Analysys Mason Limited, Bush House, Aldwych, ლონდონი, ინგლისი, WC2B 4PJ, კომპანისი ნომერი 05177472.
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4.

(ა)

ქსელების ინტეგრაცია და დაცულობა;

(ბ)

ეროვნული უსაფრთხოება, ჯანდაცვა ან დაცულობა; ან

(გ)

კონფიდენციალობა ან მესამე მხარეს მიკუთვნებული საწარმოო და
კომერციული საიდუმლოებები.

ამ კანონის მე-3 პარაგრაფის შესაბამისად, კონფიდენციალურად ან საწარმოო
ან კომერციულ საიდუმლოებად არ ჩაითვლება ქვემოთ მოცემული
ინფორმაცია

და

1-ელი

პარაგრაფის

შესაბამისად,

ხელშეკრულების

გამოქვეყნებული ასლი უნდა მოიცავდეს, სულ მცირე, შემდეგ ინფორმაციას:
(ა)
(ბ)

აქტივის ტიპი და ადგილმდებარეობა და
მინიჭებული დაშვების პირობები, ფასის ჩათვლით.

5.

თუ ის მინიმალური ინფორმაცია, რომელიც განსაზღვრულია 1 -ელ
პარაგრაფში, ხელმისაწვდომი არ იქნება სახელმწიფო ორგანიზაციის ან
სამინისტროს ან სამინისტროს მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი
პირის ვებ-გვერდზე, სახელმწიფო ორგანიზაციამ უნდა უზრუნვ ელყოს
წვდომა ასეთ ინფორმაციაზე ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის
ოპერატორის კონკრეტული წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.
ინფორმაციაზე წვდომა დაშვებული უნდა იყოს წერილობითი მოთხოვნის
მიღების თარიღიდან ერთი თვის ვადაში, პროპორციული, არადისკრიმინაციული
და გამჭვირვალე პირობებით, მე-3 პარაგრაფში განსაზღვრული შეზღუდვების
დაურღვევლად.

6.

იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო ორგანიზაცია ან სამინისტრო ან
სამინისტროს
მიერ
განსაზღვრული
უფლებამოსილი
პირი
არ
უზრუნველყოფს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას თავისი ვებ-გვერდების
მეშვეობით, ამ კანონის 1-ელი პარაგრაფის შესაბამისად, და/ან მოთხოვნის
საფუძველზე არ წარმოადგენენ ასეთ ინფორმაციას მე-5 პარაგრაფის
შესაბამისად, ნებისმიერ უფლებამოსილ ორგანოს შეუძლია მიმართოს
სასამართლოს.

მუხლი 555 − შენობის შიდა ფიზიკური ინფრასტრუქტურა

ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
ბრიუსელის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ რეგისტრირებული ადვოკატების საერთაშორისო ალიანსი .
Analysys Mason Limited, Bush House, Aldwych, ლონდონი, ინგლისი, WC2B 4PJ, კომპანისი ნომერი 05177472.
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1. ბოლო მომხმარებლის ადგილზე ყველა ახლად აშენებული შენობა,

საერთო

მფლობელობაში მყოფი მათი ელემენტების ჩათვლით, აღჭურვილი უნდა იყოს
შენობის შიდა ფიზკური ინფრასტრუქტურით, ელექტრონული საკომუნიკაციო
ქსელის დასრულების წერტილების ჩათვლით. ყველა მრავალბინიანი შენობა,
დამატებით, აღჭურვილი უნდა იყოს შენობაში დაშვების წერტილებით, ამ
კანონის 1-ლი პარაგრაფის შესაბამისად. ამ პარაგრაფში განსაზღვრული
ვალდებულებები

უნდა

გავრცელდეს,

ასევე,

კაპიტალურ

სარემონტო

სამუშაოებზე.
2.

შენობის შიდა ფიზიკური ინფრასტრუქტურა და შენობის დაშვების წერტილი, 1-ლი
პარაგრაფის

შესაბამისად,

საკომუნიკაციო

ქსელის

სხვადასხვა

ოპერატორის

დამოუკიდებელი
სულ

მცირე,

ორი

ელექტრონული
დამოუკიდებელი

ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის დამონტაჟების საშუალებას უნდა იძლეოდეს;
3.

საქართველოს ეკონომიკისა და განვითარების სამინისტროს, წინამდებარე კანონით,
შეუძლია განსაზღვროს იმ შენობათა კატეგორიების ჩამონათვალი, რომელებსაც არ
ეხება ამ კანონის 1-ლ პარაგრაფში განსაზღვრული ვალდებულებები.

6

მუხლი 55 − დაშვება შენობის შიდა ფიზიკურ ინფრასტრუქტურაზე
1. ამ მუხლის მე-3 პარაგრაფში განსაზღვრული პირობების შესაბამისად, ელექტრონული
საკომუნიკაციო ქსელის ყველა ოპერატორს უფლება აქვს გაიყვანოს თავისი ქსელი,
საკუთარი ხარჯით, შენობის დაშვების წერტილამდე.
2.

ამ მუხლის მე-3 პარაგრაფში განსაზღვრული პირობების შესაბამისად, ელექტრონული
საკომუნიკაციო ქსელების განთავსების მიზნით, ელექტრონული საკომუნიკაციო
ქსელის ყველა ოპერატორს აქვს ნებისმიერ არსებულ შენობის შიდა ფიზიკურ
ინფრასტრუქტურაზე წვდომის უფლება, იმ შემთხვევაში, თუ ამ ინფრასტრუქტურის
დუბლირება ტექნიკურად შეუძლებელი ან ეკონომიკურად არაეფექტურია.

3.

შენობაში

დაშვების

წერტილის

და

შენობის

შიდა

ფიზიკური

ინფრასტრუქტურის გამოყენების უფლების მქონე ნებისმიერმა პირმა უნდა
დააკმაყოფილოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორების ყველა
ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
ბრიუსელის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ რეგისტრირებული ადვოკატების საერთაშორისო ალიანსი .
Analysys Mason Limited, Bush House, Aldwych, ლონდონი, ინგლისი, WC2B 4PJ, კომპანისი ნომერი 05177472.
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გონივრული მოთხოვნა დაშვებაზე სამართლიანი და არადისკრიმინაციული
პირობებით, მათ შორის ფასით,.

4.

იმ შემთხვევაში, თუ 1-ელ ან მე-2 პარაგრაფში მითითებულ დაშვებაზე შეთანხმება
არ მიიღწევა ოფიციალური მოთხოვნის მიღბიდან ორი თვის ვადაში, თითოეულ
მხარეს უფლება აქვს, მოცემული კანონის 36 მუხლის შესაბამისად, 1-ელ
პარაგრაფში წარმოდგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასების მიზნით,
აღნიშნული საკითხით მიმართოს კომისიას.

კომისიამ, აღნიშნული კანონის 42

მუხლის შესაბამისად, პროპორციულობის პრინციპის გათვალისწინებით, დავის
გადასაწყვეტად შეძლებისდაგვარად უმოკლეს ვადაში და ნებისმიერ შემთხვევაში
ორი თვის ვადაში, გამონაკლისი შემთხვევების გარდა, უნდა მიიღოს სავალდებულო
ძალის მქონე გადაწყვეტილება ნებისმიერი

მხარის მიერ

გადაწყვეტილების

სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობის შეზღუდვის გარეშე.
5.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, შესაბამისი
აქტის საფუძველზე, შეუძლია განსაზღვროს გამონაკლისი შენობების კატეგორიების
ჩამონათვალი

რომლებიც

გათვალისწინებული

გათავისუფლდება

ვალდებულებებისგან,

1-ელი
თუ

და

დაშვება

მე-2

პარაგრაფებით

არსებულ

ქსელზე,

რომელიც ბოლოვდება ბოლო მომხმარებლის ლოკაციაზე და რომელიც შესაფერისია
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების გასაწევად, უზრუნველყოფილია
ობიექტური, გამჭვირვალე, პროპორციული და არადისკრიმინაციული პირობებით.
6.

შენობის შიდა ინფრასტრუქტურის არარსებობის შემთხვევაში,
ელექტრონული
საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორს უფლება აქვს დააბოლოვოს თავისი ქსელი
აბონენტის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე, აბონენტთან შეთანხმების
საფუძველზე, იმ პირობით, რომ მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი მესამე მხარეების
კერძო საკუთრებაზე ზემოქმედება.
7

მუხლი 55 − კონფიდენციალური ინფორმაცია
1. ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორი, რომელიც კონფიდენციალობის
საფუძველზე მოიპოვებს ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის ოპერატორისგან ან შენობაში
დაშვების წერტილის და შენობის შიდა ფიზიკური ინფრასტრუქტურის გამოყენების
ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
ბრიუსელის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ რეგისტრირებული ადვოკატების საერთაშორისო ალიანსი .
Analysys Mason Limited, Bush House, Aldwych, ლონდონი, ინგლისი, WC2B 4PJ, კომპანისი ნომერი 05177472.
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6

უფლების მქონე პირისგან, 55 - 55
გამოყენების შედეგად, ვალდებულია:
(ა)

მუხლებით გათვალისწინებული უფლებების

გამოიყენოს ასეთი ინფორმაცია მხოლოდ იმ მიზნით, რისთვისაც ის იქნა
მიწოდებული,
შეზღუდოს
წვდომა
მხოლოდ
იმ
პირებისთვის,
რომელთათვის
მისაღწევად

ეს

და

ინფორმაცია

ყოველთვის

აუცილებელია

დაიცვას

აღნიშნული

წარმოდგენილი

მიზნის

ინფორმაციის

კონფიდენციალობა; და

(ბ)

არ გადასცეს ასეთი ინფორმაცია ნებისმიერ სხვა პირს ან არ დაუშვას მისი
გამოყენება ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორის სხვა პირის
მიერ.

2. ამ მუხლის არცერთი პირობა არ ახდენს გავლენას პირის ნებისმიერ სხვა
უფლებაზე,
რომელიც
შესაძლოა
მას
ჰქონდეს
კონფიდენციალური
ინფორმაციის დაცვის მიზნით მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

3. ეს მუხლი არ კრძალავს ინფორმაციის გამჟღავნებას:
(ა)

ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორის მიერ ამ მუხლით
გათვალისწინებული

უფლებებისა

და

ვალდებულებების

შესახებ

პროფესიული რჩევის მისაღებად.
(ბ)

კომისიისთვის, თუ ინფორმაციის გამჟღავნება სჭირდება კომისიას
კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესასრულებლად;

(გ)

თუ ინფორმაცია საჭიროა სასამართლოში საქმის წარსადგენად ამ
6

კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებთან, კერძოდ 55 - 55 მუხლების
შესაბამისად წარმოქმნილ საკითხებთან დაკავშირებით; ან
(დ) ნებისმიერი პირისთვის, თუ ინფორმაციის
საქართველოს სხვა ნებისმიერი კანონი .

გამჟღავნებას

მოითხოვს

ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
36739715.
PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 392/9 a 393/11, Praha 1, IČ: 27136710, rejstř. soud v Praze/ ქალაქის სასამართლო პრაღაში zn./reg. C 119770. PIERSTONE არის
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მუხლი 558 − საჯარო კონსულტაციები
1.
2

ა) ამ კანონის 55 მუხლის მე-9 პარაგრაფის, და
3

ბ) ამ კანონის 55 მუხლის მე-7 პარაგრაფის
შესაბამის გამონაკლისებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებამდე კომისია
ვალდებული გამოაქვეყნოს გადაწყვეტილების პროექტი საკუთარ ვებ-გვერდზე.
პროექტი გამოქვეყნებული უნდა იყოს იმგვარად, რომ ადვილად ხელმისაწვდომი იყოს
იმ პირებისთვის, ვიზეც, კომისიის აზრით, შესაძლოა გავლენა იქონიოს აღნიშნულმა
გადაწყვეტილებამ.
2. კომისიამ წინასწარ უნდა განსაზღვროს ამ პროექტზე კომენტარების, მოსაზრებების
და შენიშვნების წარმოდგენის ვადა. ეს ვადა არ უნდა იყოს პროექტის გამოქვეყნების
დღიდან 30 კალენდარულ დღეზე ნაკლები.
8

3. კომისია უფლებამოსილია, მუხლი 55 -ს შესაბამისად განხორციელებული საჯარო
კონსულტაციის დასრულების შემდეგ, ძალაში შეიყვანოს გადაწყვეტილება,
მოდიფიცირებით ან მოდიფიცირების გარეშე, მხოლოდ მას შემდეგ რაც განიხილავს
პროექტთან დაკავშირებით, ამ მუხლის მე-2 პარაგრაფის შესაბამისად განსაზღვრულ
ვადაში, წარმოდგენილ ყველა კომენტარს, მოსაზრებასა თუ შენიშვნას. კომისიამ
უნდა გამოაქვეყნოს ყველა მიღებული, კომენტარი, მოსაზრება და შენიშვა და ასევე
მათზე კომისიის შესაბამისი რეაგირება.
4. კომისია უფლებამოსილია გამოაქვეყნოს საჯარო კონსულტაციის წესები და
8
პროცედურები მუხლი 55 -ის შესაბამისად.
მუხლი 64 − გარდამავალი დებულება
20.

5

მუხლი 55 -ში (შენობის შიდა ფიზიკური ინფრასტრუქტურა და შენობის დაშვების
წერტილები) განსაზღვრული ვალდებულებები უნდა გავრცელდეს ახალ
შენობებზე ან იმ ძირითად სარემონტო სამუშაოებზე, რომელთა მშენებლობის
ნებართვაზე განცხადება წარდგენილი იქნება 2018 წლის 1 იანვრის შემდეგ.

ვერსია 1.4
წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტთან „საქართველო - საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიის სექტორის განვითარება“ დაკავშირებით. წინამდებარე დოკუმენტში მითითებული ნებისმიერი იურიდიული კონსულტაცია უზრუნველყოფილია ევროკავშირის
სამართლის საფუძველზე. საქართველოს კანონმდებლობა გათვალისწინებულია ჩვენთვის GNCC-ს მიერ მოწოდებული ინგლისურენოვანი თარგმანების საფუძველზე. ჩვენ არ
ვართ კვალიფიციურნი გავწიოთ იურიდიული კონსულტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
წინამდებარე დოკუმენტი მოამზადა შემდეგმა კონსულტანტებმა:
Grant Thornton Advisory s.r.o., ბრატისლავა, კრიზკოვა 9, 811 04, რეგისტრირებული კომპანიათა რეესტრში, რაიონულ სასამართლოში. ბრატისლავაში I, 44639/B, ID ნომერი
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