
 

 

 

VIII დანართის დამატება 5 

 

შვეიცარია - მუხლში 5.18 მოხსენიებული სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილი  

 
მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

 

- მომსახურების კონკრეტულ სექტორთან დაკავშირებულმა ვალდებულებების დონემ არ უნდა ჩაანაცვლოს ის ვალდებულებების დონე, რომელიც 

აღებულია ნებისმიერი სხვა მომსახურების სექტორის მიმართ, რომლის ნაწილსაც ასეთი მომსახურება წარმოადგენს, ან რომელთანაც ის 

სხვაგვარად არის დაკავშირებული.  

- პროდუქტების ცენტრალური კლასიფიკაციის (CPC) ნომრები, რომელიც მოცემულია ფრჩხილებში, წარმოადგენს მითითებას გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაციის პროდუქტების პირობითი ცენტრალურ კლასიფიკაციაზე (სტატისტიკური დოკუმენტები, Series M, n° 77, პროდუქტების 

პირობითი ცენტრალური კლასიფიკაცია, საერთაშორისო ეკონომიკისა და სოციალური საკითხების დეპარტამენტი, გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის სტატისტიკის სამსახური, ნიუ-იორკი, 1991). 

- თუ ვალდებულებით სხვა რამ არ არის დადგენილი, რეზიდენტობის, მუდმივი საცხოვრებლის, კომერციული წარმომადგენლობის და სხვა 

მოთხოვნები ვრცელდება მხოლოდ შვეიცარიის ტერიტორიაზე. 

- წინამდებარე გრაფიკის I და II დანართები წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს.  

 

 

ნაწილი I.  ჰორიზონტალური ვალდებულებები 

 

 

ეს ნაწილი განსაზღვრავს იმ ვალდებულებებს, რომელიც გამოიყენება მომსახურებით ვაჭრობასთან მიმართებაში გრაფიკით დადგენილ მომსახურების 

ყველა სექტორში, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული.  ვალდებულებები, რომელიც ვრცელდება სპეციალური  მომსახურებით ვაჭრობის 

სექტორებზე, მოცემულია II ნაწილში. 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

 ამ გრაფიკში შეყვანილი 

ყველა სექტორი 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

ვალდებულება არ არის აღებული 

სუბსიდიებისთვის, საგადასახადო 

შეღავათებისთვის და საგადასახადო 

კრედიტებისთვის 

2) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

ვალდებულება არ არის აღებული 

სუბსიდიებისთვის, საგადასახადო 

შეღავათებისთვის და საგადასახადო 

კრედიტებისთვის 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

 3) შეზღუდვა არ არის 3) შეზღუდვა არ არის, გარდა: 

 

 

   I. მმართველი საბჭოების შემადგენლობა 

 მუდმივი საცხოვრებლის მოთხოვნა 

გამოიყენება შემდეგი იურიდიული 

პირების მიმართ: 

 

- „სააქციო საზოგადოება“ (société anonyme/ 

Aktiengesellschaft) ან „სააქციო 

საზოგადოება პარტნიორთა შეუზღუდავი 

პასუხისმგებლობით“ (société en 

commandite par actions/ 

Kommanditaktiengesellschaft): 

დირექტორთა საბჭოს წევრთა 

უმრავლესობას უნდა გააჩნდეს მუდმივი 

საცხოვრებელი ადგილი შვეიცარიაში.  

თუმცა, აღნიშნული მუდმივი 

საცხოვრებლის მოთხოვნა შეიძლება 

განისაზრვროს შემდეგნაირადაც: 

- „შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოების" შემთხვევაში (société à 

responsabilité limitée/ Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung): სულ მცირე ერთ 

მენეჯერს მაინც უნდა გააჩნდეს მუდმივი 

საცხოვრებელი ადგილი შვეიცარიაში;  

- „კოოპერატიული საზოგადოებისთვის“ 

(société coopérative/ Genossenschaft): 

მმართველების უმრავლესობას უნდა 

გააჩნდეს მუდმივი საცხოვრებელი 

ადგილი შვეიცარიაში. 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

  II. აქციონერთა შემადგენლობა 

 „სააქციო საზოგადოებებს“ შეუძლიათ  

გაითვალისწინონ წესდებაში კომპანიის 

უფლება უარი უთხრას პირებს 

რეგისტრირებული აქციების შეძენაზე, 

თუ კომპანიის მიერ მათ აღიარებამ 

შეიძლება ხელი შეუშალოს კომპანიას 

აქციონერთა შემადგენლობის შესახებ 

მტკიცებულების წარდგენაში, რომელიც 

მოითხოვება ფედერალური კანონის 

თანახმად.  
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

  III. ფილიალების დაფუძნება 

 ფილიალის  წარმომადგენელს (ფიზიკურ 

პირს), რომელიც კომპანიის მიერ 

სათანადოდ არის უფლებამოსილი მის 

წარმომადგენლობაზე,  უნდა გააჩნდეს 

მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი 

შვეიცარიაში. 

 

 

   IV. კომერციული წარმომადგენლობა 

იურიდიული პირის სტატუსის გარეშე 

 ფიზიკური პირების მიერ, შვეიცარიის 

კანონმდებლობის შესაბამისად, 

კომერციული წარმომადგენლობის ან 

საწარმოს   იურიდიული პირის 

სტატუსის გარეშე დაარსების 

შემთხვევაში (ე.ი. ნებისმიერი ფორმით, 

გარდა „სააქციო საზოგადოების“, 

„შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოების“ ან „კოოპერატიული 

საზოგადოებისა“), კანტონალური 

კანონმდებლობით მოითხოვება 

თანამესაკუთრის (თანამესაკუთრეების) 

მიერ მუდმივი ბინადრობის ნებართვის 

ფლობა.  

 

 

   V. სუბსიდიების მიღების უფლება 

 სუბსიდიების მიღების, საგადასახადო 

შეღავათებისა და საგადასახადო 

კრედიტების უფლება შეიძლება 

მიენიჭოს მხოლოდ შვეიცარიის 

გარკვეულ რეგიონულ ერთეულებში 

დაფუძნებულ პირებს.  
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

   VI. უძრავი ქონების შეძენა 

 უძრავი ქონების შეძენა უცხო ქვეყნის იმ 

მოქალაქეების მიერ, რომლებიც არ არიან 

მუდმივად დაფუძნებული შვეიცარიაში 

და იმ საწარმოების მიერ, რომელთა 

სათაო ოფისიც საზღვარგარეთ 

მდებარეობს ან/დაუცხო ქვეყნის 

კონტროლის ქვეშ იმყოფება,  

ექვემდებარება ავტორიზაციას.  

საცხოვრებლად (აგარაკის შეძენის 

გარდა),  პროფესიული გამოყენებისა და 

ბიზნეს საქმიანობის მიზნით ქონების 

შესაძენად ავტორიზაცია გაიცემა 

შესაბამისი მიზნის შემოწმების შემდეგ.  

 

 

   იკრძალება წმინდა ფინანსური 

ინვესტიციები, უძრავ ქონებასთან 

დაკავშირებული ბიზნეს  ოპერაციები, 

პროფესიული მიზნებისთვის 

დასასვენებელი ბინებისა და ობიექტების, 

გარდა სასტუმროებისა (მაგ. 

მრავალბინიანი სახლები, ბანაკები, 

სპორტული მოედნები) და სასოფლო-

სამეურნეო უძრავი ქონების შეძენა.  
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

 4) ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა საქართველოს ფიზიკური 

პირების (შემდგომში „პირები“) 

ქვეყანაში შესვლასთან და დროებით 

ყოფნასთან დაკავშირებული ზომებისა; 

აღნიშნული ეხება იმ პირებს, 

რომლებიც მოქცეულნი არიან A, B, C და 

D  პუნქტებით  განსაზღვრულ 

კატეგორიებში და ექვემდებარებიან 

ეროვნული რეჟიმის სვეტით 

განსაზღვრულ შეზღუდვებსა და 

პირობებს, ასევე იმ პირობას, რომ 

საქართველოდან შვეიცარიაში 

მომსახურების მიმწოდებლების შესვლა 

და ყოფნა ექვემდებარება 

ავტორიზაციას (ბინადრობისა და 

მუშაობის ნებართვას).  ავტორიზაციის 

მინიჭება ხდება იმ ღონისძიებების 

შესაბამისად, რომლებიც ადგენენ 

სამუშაოს ნებართვების გაცემის საერთო 

რაოდენობას.  გამოიყენება II ნაწილში 

მოცემული ნებისმიერი შეზღუდვა.  

 

 ძირითადი პერსონალისთვის, რომელიც  

ქვემოთ A პუნქტითაა განსაზღვრული, 

ქვეყანაში ყოფნის ვადა სამ წლამდეა 

შეზღუდული,  რომელიც შეიძლება  

მაქსიმუმ ხუთ წლამდე გაგრძელდეს.  

სხვა ძირითადი პერსონალისთვის, 

რომელიც ქვემოთ B, C და D პუნქტებშია 

განსაზღვრული, ყოფნის ვადა ერთი 

წლის განმავლობაში 90 დღით 

შემოიფარგლება; ასეთი ყოფნის 

ვადასთან დაკავშირებული 

ავტორიზაციის მომდევნო წელს 

განახლების შემთხვევაში, 

განმცხადებელი უნდა დარჩეს 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ბაზარზე დაშვების სვეტში მოხსენიებულ 

ფიზიკური პირების კატეგორიებთან 

დაკავშირებული ღონისძიებებისა, 

შემდეგი შეზღუდვებისა და პირობების 

გათვალისწინებით:  

 

(a) სამუშაო პირობები, რომელიც 

დამკვიდრებულია ფილიალში და 

კანონით ან/და კოლექტიური 

შეთანხმებით განსაზღვრულ, 

საქმიანობის განხორციელების ადგილზე 

(ანაზღაურებასთან, სამუშაო საათებთან 

და სხვა პირობებთან დაკავშირებით);  

(b) ღონისძიებები, რომლებიც ზღუდავენ 

შვეიცარიაში პროფესიულ და 

გეოგრაფიულ  მობილურობას;  

(c) რეგულაციები, რომელიც 

დაკავშირებულია სოციალური დაცვის 

კანონით განსაზღვრულ სისტემებთან ან 

სახელმწიფო საპენსიო სქემასთან 

(საკვალიფიკაციო პერიოდთან, 

რეზიდენტობას და სხვა მოთხოვნებთან 

დაკავშირებით); და 

(d) კანონმდებლობის ყველა სხვა 

დებულებები, რომლებიც 

დაკავშირებულია იმიგრაციასთან, 

შესვლასთან, ყოფნასთან და 

მუშაობასთან.  

 

 მოთხოვნის შემთხვევაში, საწარმო, სადაც 

მუშაობენენ  ასეთი პირები, 

თანამშრომლობს  აღნიშნული 

ღონისძიებების განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელ ორგანოსთან.  

 

 სუბსიდიების, საგადასახადო 

 



- 8 - 

 
მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

 A.  კორპორაციის შიგნით 

გადაადგილებული პირები (ICT) 

 

 ქვემოთ მოცემულ (a) და (b) პუნქტებით 

განსაზღვრული  და საქართველოს 

რომელიმე ბიზნესის ან კომპანიის მიერ 

შვეიცარიაში მივლენილი  

კვალიფიცური პერსონალი, რომლებიც 

არიან იმ ბიზნესის ან კომპანიის 

(შემდგომში „საწარმო“) 

თანამშრომლები, რომელიც 

ახორციელებს შვეიცარიაში 

მომსახურების მიწოდებას შვეიცარიაში 

დაარსებული ფილიალის, შვილობილი 

კომპანიის ან აფილირებული კომპანიის 

მეშვეობით და რომლებიც 

საქართველოში იყვნენ აღნიშნული 

საწარმოს თანამშრომლები შვეიცარიაში 

ადმისიის შესახებ განაცხადის 

წარდგენამდე არანაკლებ 1 წლის 

განმავლობაში. 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

 (a) ხელმძღვანელი პირები და უფროსი 

მენეჯერები:  

 პირები, რომელთა ძირითად 

ფუნქციასაც საწარმოს ან მისი ერთ-

ერთი დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელობა წარმოადგენს და 

რომლებიც  მაღალი რანგის 

ხელმძღვანელი პირების, დირექტორთა 

საბჭოს ან საწარმოს აქციონერების 

მხრიდან მხოლოდ ზოგად 

ზედამხედველობას ან მართვას 

ექვემდებარებიან. ხელმძღვანელი 

პირები და უფროსი მენეჯერები, 

რომლებიც უშუალოდ არ ასრულებენ 

საწარმოს მომსახურების ფაქტობრივ 

მიწოდებასთან დაკავშირებულ 

ამოცანებს.  

 

  

 (b) სპეციალისტები: 

 მაღალკვალიფიციური პირები, 

რომლებიც შესაბამის საწარმოში 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ 

კონკრეტული მომსახურების 

მიწოდებაში, ვინაიდან გააჩნიათ 

მაღალი პროფესიული ცოდნა  

მომსახურების, კვლევის 

აღჭურვილობის, ტექნოლოგიების ან 

საწარმოს მართვის სფეროში. 

 

  



- 10 - 

 
მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

 B.  ბიზნეს ვიზიტორები (BV) და 

მომსახურების გაყიდვების აგენტები 

(SS) 

 

(a) ბიზნეს ვიზიტორები, რომლებიც 

პასუხს აგებენ კომერციული 

წარმომადგენლობის დაარსებაზე: 

 პირები, რომლებიც არიან შვეიცარიაში 

კომერციული წარმომადგენლობის 

არმქონე საწარმოს თანამშრომლები  და 

რომლებიც საქართველოში იყვნენ 

აღნიშნული საწარმოს თანამშრომლები 

ადმისიის შესახებ განაცხადის 

წარდგენამდე არანაკლებ 1 წლის 

განმავლობაში,  და რომლებიც 

აკმაყოფილებენ  ზემოთხსენებული 

A.(a) პუნქტის მოთხოვნებს და შედიან 

შვეიცარიაში აღნიშნული საწარმოს 

კომერციული წარმომადგენლობის 

დაარსების მიზნით. კომერციული 

წარმომადგენლობის დაარსებაზე 

პასუხისმგებელ პირებს არ აქვთ 

უფლება მიყიდონ  მომსახურება 

უშუალოდ ფართო საზოგადოებას ან 

თავად განახორციელონ მომსახურების 

მიწოდება. 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

 (b) მომსახურების გაყიდვის აგენტები: 

 საწარმოს მიერ დაქირავებული ან 

უფლებამოსილი პირები, რომლებიც 

დროებით იმყოფებიან შვეიცარიაში, 

რათა დადონ მომსახურების გაყიდვის 

შესახებ ხელშეკრულება იმ  საწარმოს 

სახელით, რომელმაც დაიქირავა ისინი 

ან მიანიჭა უფლებამოსილება. 

მომსახურების გაყიდვების აგენტებს არ 

აქვთ უფლება მიყიდონ მომსახურება 

უშუალოდ ფართო საზოგადოებას ან 

თავად განახორციელონ მომსახურების 

მიწოდება. 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

 C. საკონტრაქტო მომსახურების 

მიმწოდებლები (CSS) 

 

 პირები, რომლებიც არიან 

საქართველოში მდებარე ისეთი 

საწარმოს თანამშრომლები, რომელსაც 

არ აქვს კომერციული 

წარმომადგენლობა შვეიცარიაში (გარდა 

საწარმოებისა, რომლებიც 

ახორციელებენ მომსახურების 

მიწოდებას CPC 872-ს შესაბამისად) და 

რომელმაც დადო მომსახურების 

ხელშეკრულება შვეიცარიაში არსებითი 

ბიზნეს საქმიანობის 

განმახორციელებელ საწარმოსთან, და 

რომლებიც იყვნენ საქართველოში 

მდებარე საწარმოს თანამშრომლები 

ადმისიის შესახებ განაცხადის 

წარდგენამდე არანაკლებ 1 წლის 

განმავლობაში, და აკმაყოფილებენ 

ზემოაღნიშნული A.(a)  პუნქტის 

მოთხოვნებს და ახორციელებენ 

მომსახურების მიწოდებას შვეიცარიაში 

სპეციალისტის სახით ქვემოთ მოცემულ 

მომსახურების სექტორში 

საქართველოში მდებარე საწარმოს 

სახელით; დამატებით მოთხოვნას 

წარმოადგენს  სამწლიანი შესაბამისი 

გამოცდილება. 

 

 ხელშეკრულების შესაბამისად, 

მომსახურების მიმწოდებლების 

შეზღუდულ რაოდენობას  მიენიჭება 

დროებითი შესვლის უფლება 

ერთჯერადად სამი თვის ვადით, ხოლო 

მომსახურების მიმწოდებლების 

რაოდენობა დამოკიდებული იქნება 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

  მომსახურების სექტორები: 

- არქიტექტურული მომსახურება (CPC 

8671) 

- საინჟინრო მომსახურება (CPC 8672) 

- ურბანული დაგეგმარების მომსახურება 

(CPC 86741) 

- კომპიუტერული ტექნიკის 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული 

საკონსულტაციო მომსახურება (CPC 

841) 

- პროგრამული უზრუნველყოფის 

დანერგვის მომსახურება CPC 842) 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

 D.  სხვა 

 

 მემონტაჟეები და ტექმომსახურების 

პერსონალი (IM): 

კვალიფიციური სპეციალისტები, 

რომლებიც არიან საქართველოში 

მდებარე ისეთი საწარმოს 

თანამშრომლები, რომელსაც არ აქვს 

კომერციული წარმომადგენლობა 

შვეიცარიაში და რომელიც 

ახორციელებს მანქანა-დანადგარების ან 

საწარმოო აღჭურვილობის მონტაჟის ან 

ტექმომსახურების მომსახურებას.  

აღნიშნული მომსახურების მიწოდება 

უნდა განხორციელდეს ანაზღაურების 

ან კონტრაქტის საფუძველზე 

(მონტაჟის/ტექმომსახურების 

ხელშეკრულება) მანქანა-დანადგარების 

ან აღჭურვილობის მწარმოებელსა და 

აღნიშნული მანქანა-დანადგარების ან 

აღჭურვილობის მფლობელს შორის, იმ 

პირობით, რომ  ორივე უნდა იყოს 

საწარმო (გარდა მომსახურების 

ნებისმიერი მიწოდებისა, რომელიც 

დაკავშირებულია CPC 872-ში 

აღნიშნულ საწარმოებთან). 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

 

ნაწილი II. ვალდებულებები სექტორების მიხედვით 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

1. ბიზნეს მომსახურება 

 

   

A. პროფესიული 

მომსახურება 

 

   

(a) იურიდიული 

მომსახურება 

 

   

- საერთაშორისო 

კომერციული 

არბიტრაჟის 

მომსახურება  

 (CPC 861-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

- იურიდიული 

საკონსულტაციო 

მომსახურება 

 (CPC 861-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1), 2), 3) ყველა კანტონი ტიჩინოს გარდა: 

შეზღუდვა არ არის; 

ტიჩინო: შეზღუდვა არ არის, გარდა  

იმისა, რომ იურიდიული 

საკონსულტაციო მომსახურება 

შვეიცარულ ფისკალურ 

კანონმდებლობასთან დაკავშირებით 

შემოიფარგლება “fiduciario commercialista” 

-ით (კომერციული ფიდუციარი) 

4) ყველა კანტონი ტიჩინოს გარდა: 

ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; 

ტიჩინო: ვალდებულება არ არის აღებული 

გარდა იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; იურიდიული საკონსულტაციო 

მომსახურება შვეიცარულ ფისკალურ 

კანონმდებლობასთან დაკავშირებით 

შემოიფარგლება “fiduciario 

commercialista”-ით  (კომერციული 

ფიდუციარი) 

 

 

- მედიაცია და 

სასამართლოს გარეთ 

მორიგების 

მომსახურება 

 (CPC 861-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(b)  ბუღალტრული 

აღრიცხვის, 

აუდიტორული და 

ანგარიშწარმოების 

მომსახურება 

 

 

 

 

 

 

- ბუღალტრული 

აღრიცხვისა და 

ანგარიშწარმოების 

მომსახურება 

 (CPC 862 გარდა 86211) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

- ფინანსური 

აუდიტორული 

მომსახურება, გარდა 

ბანკების აუდიტისა 

 (CPC 86211-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

„სააქციო საზოგადოების“ (société 

anonyme/ Aktiengesellschaft) ან 

„შეუზღუდავი პასუხისმგებლობის მქონე 

პარტნიორთა სააქციო საზოგადოების“ 

(société en commandite par actions/ 

Kommanditaktiengesellschaft) სულ მცირე 

ერთ აუდიტორს მაინც უნდა გააჩნდეს 

მუდმივი საცხოვრებელი, სათაო  ოფისი 

ან რეგისტრირებული ფილიალი 

შვეიცარიაში.  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში;  „სააქციო საზოგადოების“  ან 

„შეუზღუდავი პასუხისმგებლობის მქონე 

პარტნიორთა სააქციო საზოგადოების“  

სულ მცირე ერთ აუდიტორს მაინც უნდა 

გააჩნდეს მუდმივი საცხოვრებელი, სათაო  

ოფისი ან რეგისტრირებული ფილიალი 

შვეიცარიაში. 

 

 

(c) საგადასახადო 

საკონსულტაციო 

მომსახურება 

 (CPC 863) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(d) არქიტექტორული 

მომსახურება 

 (CPC 8671) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(e) საინჟინრო მომსახურება 

 (CPC 8672) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

1) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

ოფიციალური საზოგადოებრივი 

მიზნებისთვის კვლევითი საქმიანობის 

განსახორციელებლად1 საჭიროა 

შვეიცარიის ლიცენზიის მოპოვება, 

რომელიც ენიჭება კვალიფიციურ 

მკვლევარებს გამოცდის ჩაბარების 

შემდეგ.  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

ოფიციალური საზოგადოებრივი 

მიზნებისთვის კვლევითი საქმიანობის 

განსახორციელებლად საჭიროა 

შვეიცარიის ლიცენზიის მოპოვება, 

რომელიც ენიჭება კვალიფიციურ 

მკვლევარებს გამოცდის ჩაბარების 

შემდეგ. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში;  ოფიციალური 

საზოგადოებრივი მიზნებისთვის 

კვლევითი საქმიანობის 

განსახორციელებლად საჭიროა 

შვეიცარიის ლიცენზიის მოპოვება, 

რომელიც ენიჭება კვალიფიციურ 

მკვლევარებს გამოცდის ჩაბარების 

შემდეგ. 

 

 

                                                           
1  ამ დანართის მიზნებისთვის,  „კვლევითი საქმიანობა ოფიციალური საზოგადოებრივი მიზნებისთვის“ გულისხმობს საკადასტრო სამუშაოებს  და დაკავშირებულ 

საქმიანობას.  
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(f) ინტეგრირებული 

საინჟინრო მომსახურება 

 (CPC 8673) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

(g) ურბანული 

დაგეგმარებისა და 

ლანდშაფტის 

არქიტექტურული 

მომსახურება 

 (CPC 8674) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

(h) სამედიცინო და 

სტომატოლოგიური 

მომსახურება 

 (CPC 9312) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ვალდებულება არ არის აღებული 

4) ვალდებულება არ არის აღებული 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

აუცილებელია შვეიცარიის მოქალაქე 

უნდა ეწეოდეს დამოუკიდებელ 

საქმიანობას 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; აუცილებელია შვეიცარიის 

მოქალაქეობა დამოუკიდებელი 

საქმიანობისთვის 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(i) ვეტერინარული 

მომსახურება 

 (CPC 932) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ვალდებულება არ არის აღებული 

4) ვალდებულება არ არის აღებული 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

აუცილებელია შვეიცარიის მოქალაქე 

უნდა ეწეოდეს დამოუკიდებელ 

საქმიანობას 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; აუცილებელია შვეიცარიის 

მოქალაქეობა დამოუკიდებელი 

საქმიანობისთვის 

 

 

 

B. კომპიუტერული და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურება 

 

   

(a) კომპიუტერული 

ტექნიკის 

დამონტაჟებასთან 

დაკავშირებული 

საკონსულტაციო 

მომსახურება 

 (CPC 841) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

(b)  პროგრამული 

უზრუნველყოფის 

დანერგვის მომსახურება 

 (CPC 842) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(c) მონაცემთა დამუშავების 

მომსახურება 

 (CPC 843) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

(d) მონაცემთა ბაზებთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

 (CPC 844) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

(e) სხვა 

 

   

- საოფისე დანადგარების 

და აღჭურვილობის, მათ 

შორის კომპიუტერების 

ტექმომსახურებისა და 

შეკეთების მომსახურება 

 (CPC 845) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

- მონაცემთა მომზადების 

მომსახურება 

 (CPC 8491) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 



- 25 - 

 
მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

- კლიენტების 

თანამშრომლების 

მომზადების 

მომსახურება; ვებ 

გვერდების დიზაინის 

მომსახურება; 

კომპიუტერული 

სისტემებისა და 

ქსელების 

ინტეგრირებული 

საკონსულტაციო 

მომსახურება  

 (CPC 8499-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

C. კვლევისა და 

განვითარების  

მომსახურება 

 

 საჯარო ფონდების მიერ 

მთლიანად ან 

ნაწილობრივ 

დაფინანსებული 

პროექტების გარდა 

 

   

(a) კვლევისა და 

განვითარების  

მომსახურება 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში 

 (CPC 851-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

(b) კვლევისა და 

განვითარების  

მომსახურება 

სოციალურ 

მეცნიერებებში 

 (CPC 852-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

  

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

(c) ინტერდისციპლინური 

კვლევისა და 

განვითარების 

მომსახურება  

 (CPC 853-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

D. მომსახურება უძრავი 

ქონების სფეროში 

 

  

 

 

(a) საკუთარებაში არსებულ 

ან იჯარით აღებულ 

ქონებაზე  

 

   

- საკუთარებაში არსებულ 

ან იჯარით აღებულ 

ქონებაზე, რომელიც 

მდებარეობს 

საქართველოს 

ტერიტორიაზე 

 (CPC 821-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

(b) ანაზღაურების ან 

კონტრაქტის 

საფუძველზე 

 (CPC 822) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1), 2), 3) ყველა კანტონი ტიჩინოს გარდა: 

შეზღუდვა არ არის; 

 ტიჩინო: შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, 

რომ უძრავი ქონების მომსახურება 

ანაზღაურების ან კონტრაქტის 

საფუძველზე შემოიფარგლება “fiduciario 

immobiliare”-ით 

4) ყველა კანტონი ტიჩინოს გარდა; 4)

 ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა,  რაც მითითებულია პირველ ნაწილში;  

 ტიჩინო: ვალდებულება არ არის აღებული 

გარდა იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; უძრავი ქონების მომსახურება 

ანაზღაურების ან კონტრაქტის 

საფუძველზე შემოიფარგლება “fiduciario 

immobiliare”-ით 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

E. გაქირავების/იჯარის 

მომსახურება 

ოპერატორის გარეშე 

 

   

(a) გემებთან დაკავშირებით 

 

   

- საზღვაო 

ტრანსპორტისთვის 

 (CPC 83103-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის გარდა იმისა, რომ 

ხომალდის მიერ  შვეიცარიის დროშის 

ქვეშ ცურვისთვის, იგი მლიანად უნდა 

ეკუთვნოდეს შვეიცარიის მოქალაქეებს 

და კონტროლირდებოდეს მათ მიერ, 

ხოლო ამ მოქალაქეების 3/4 უნდა იყოს  

შვეიცარიის რეზიდენტი 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის გარდა იმისა, რომ იმ 

კომპანიის დირექტორთა საბჭო და 

მენეჯერები, რომლებიც ფლობენ 

შვეიცარიის დროშის ქვეშ მცურავ გემებს, 

უნდა შედგებოდნენ შვეიცარიის 

მოქალაქეებისაგან, რომელთა უმეტესობა 

არის შვეიცარიის რეზიდენტი 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

- რაინზე შიდა 

საწყლოსნო 

ტრანსპორტისთვის 

 (CPC 83103-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის გარდა იმისა, რომ 

შვეიცარიის დროშის ქვეშ ცურვის 

მიზნით, ხომალდს უნდა ფლობდეს 

კომპანია, რომელზეც არსებით 

ზეგავლენას ახდენენ (კაპიტალის და 

ხმების არანაკლებ 66 პროცენტი) პირები, 

რომლებსაც აქვთ მუდმივი 

საცხოვრებელი ადგილი შვეიცარიაში ან 

მანჰაიმის კონვენციითა და მასთან 

დაკავშირებული ოქმებით 

განსაზღვრულ ქვეყანაში 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში  

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

მოძრაობის უფლებები, მათ შორის 

კაბოტაჟი, შეზღუდულია მანჰაიმის 

კონვენციისა და მასთან დაკავშირებული 

ოქმების საფუძველზე; ხომალდების 

მფლობელს უნდა გააჩნდეს სათანადო 

მართვის სააგენტო შვეიცარიაში 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში;  მოძრაობის უფლებები, მათ 

შორის კაბოტაჟი, შეზღუდულია 

მანჰაიმის კონვენციისა და მასთან 

დაკავშირებული ოქმების საფუძველზე 

 

 

(b) საჰაერო ხომალდებთან 

დაკავშირებით 

 

   

- საჰაერო ხომალდებთან 

დაკავშირებით, გარდა 

ისეთი 

კომპანიებისათვის 

მიქირავების/იჯარით 

გაცემისა, რომლებიც 

დაფრინავენ 

რეგულარული 

განრიგით ან ჩარტერით 

 (CPC 83104-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(c) სხვა სატრანსპორტო 

აღჭურვილობასთან 

დაკავშირებით 

 (CPC 83101 + 83102 + 

83105) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

(d)  სხვა დანადგარებთან 

და აღჭურვილობასთან 

დაკავშირებით  

 (CPC 83106-83109) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

(e) სხვა 

 

   

- იჯარისა და 

გაქირავების 

მომსახურება, რომელიც 

დაკავშირებულია 

პირადი და 

საყოფაცხოვრებო 

მოხმარების 

საქონელთან, გარდა 

საქონლისა, რომელიც  

შეიცავს ნებისმიერი 

სახის სექსუალურ ან 

ძალადობრივ შინაარს 

 (CPC 832-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

F. სხვა ბიზნეს 

მომსახურება 

 

   

(a) სარეკლამო 

მომსახურება 

 

   

- სარეკლამო 

მომსახურება, იმპორტის 

ნებართვას 

დაქვემდებარებული 

საქონლის, 

ფარმაცევტული 

პროდუქციის, 

ალკოჰოლური 

სასმელების, თამბაქოს 

პროდუქტებისა და 

ელექტრონული 

სიგარეტის/ნიკოტინის 

მიწოდების 

ელექტრონული  

სისტემების (ENDS)2, 

ტოქსიკური 

ნივთიერებების, 

ფეთქებადი 

ნივთიერებების, 

იარაღისა და საბრძოლო 

მასალების გარდა 

 (CPC 8711-ის ნაწილი + 

8712-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის  

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

                                                           
2  ამ დანართის მიზნებისთვის, ელექტრონული სიგარეტი ან ნიკოტინის მიწოდების ელექტრონული სისტემები (ENDS) ნიშნავს: ელემენტებზე მომუშავე პროდუქცია, 

რომელიც შექმნილია ნიკოტინის, არომატის ან სხვა ქიმიური ნივთიერებების  მიწოდების მიზნით. ქიმიური ნივთიერებები,  
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

- გარე რეკლამის 

მომსახურება, იმპორტის 

ნებართვას 

დაქვემდებარებული 

საქონლის, 

ფარმაცევტული 

პროდუქციის, 

ალკოჰოლური 

სასმელების, თამბაქოს 

პროდუქტებისა და 

ელექტრონული 

სიგარეტების/ნიკოტინი

ს მიწოდების 

ელექტრონული  

სისტემების3, 

ტოქსიკური 

ნივთიერებების, 

ფეთქებადი 

ნივთიერებების, 

იარაღისა და საბრძოლო 

მასალების გარდა 

 (CPC 8719-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის გარდა იმისა, რომ 

გარე რეკლამა საზოგადოებრივ 

ადგილებში ნებადართულია მხოლოდ 

კანტონებისა და მუნიციპალიტეტების 

მიერ გრძელვადიანი ექსკლუზიური 

მიმწოდებლის ხელშეკრულების 

საფუძველზე მათი იჯარით გაცემის 

შემთხვევაში 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

   

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

მათ შორის ნიკოტინი,  რომელიც ძლიერ შეჩვევას იწვევს, გადაიქცევა აეროზოლად, რომელსაც შეისუნთქავს მომხმარებელი. გამონაკლისი ამ შენიშვნის ფარგლებში 

ასევე მოიცავს ისეთ ელექტრონულ სიგარეტს/ნიკოტინის მიწოდების ელექტრონულ სისტემას, რომელიც იყიდება სამკურნალო მიზნებისთვის. 
3   იხილეთ სქოლიო 2. 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(b)  ბაზრის კვლევა და 

საზოგადოებრივი 

აზრის გამოკითხვა 

 (CPC 864) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 
 

(c)  მენეჯმენტის 

საკონსულტაციო 

მომსახურება 

 (CPC 865) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

(d) მენეჯმენტის 

კონსულტაციასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

 (CPC 866) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

(e) ტექნიკური 

ტესტირებისა და 

ანალიზის მომსახურება 

 (CPC 8676) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(f) სოფლის 

მეურნეობასთან, 

მონადირეობასა და 

მეტყევეობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება  

 

   

- სოფლის 

მეურნეობასთან, 

მონადირეობასა და 

მეტყევეობასთან 

დაკავშირებული 

საკონსულტაციო 

მომსახურება 

 (CPC 881-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(g) მეთევზეობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

 (CPC 882) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

(h) სამთომოპოვებით 

მრეწველობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

 

   

- სამთომოპოვებით 

მრეწველობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება, 

სადაზვერვო, 

გეოდეზიური, საძიებო 

და საექსპლუატაციო 

სამუშაოების გარდა 

 (CPC 883-ის ნაწილი + 

5115-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

(i) გადამამუშავებელ 

მრეწველობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

 (CPC 884 + 885 გარდა 

88442-ის) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(m)  სამეცნიერო და 

ტექნიკური 

საკონსულტაციო 

მომსახურება 

 (CPC 8675) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

(n) მოწყობილობის მოვლა 

და შეკეთება (საზღვაო 

ხომალდების,  საჰაერო 

ხომალდებისა და სხვა 

სატრანსპორტო 

აღჭურვილობის გარდა) 

 (CPC 633 + 8861-8866) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; კომერციული 

წარმომადგენლობა შვეიცარიაში 

მოეთხოვება CPC 633 ჯგუფს  

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; კომერციული 

წარმომადგენლობა შვეიცარიაში 

მოეთხოვება CPC 633 ჯგუფს  
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(o) შენობების გაწმენდის 

მომსახურება 

 

   

- შენობების გაწმენდის 

მომსახურება 

 (CPC 874 გარდა 87409) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; მოითხოვება კომერციული 

წარმომადგენლობა შვეიცარიაში  

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; მოითხოვება კომერციული 

წარმომადგენლობა შვეიცარიაში  

 

 

 

(p) ფოტოგრაფიული 

მომსახურება 

 (CPC 875) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

(q) შეფუთვასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

 (CPC 876) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; მოითხოვება კომერციული 

წარმომადგენლობა შვეიცარიაში  

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; მოითხოვება კომერციული 

წარმომადგენლობა შვეიცარიაში  
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(r) ბეჭდვასა და 

გამოცემასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

 (CPC 88442) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

(s) საკონფერენციო 

მომსახურება 

 (CPC 87909-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

(t) სხვა 

 

   

- სატელეფონო 

მოპასუხის მომსახურება 

 (CPC 87903) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

- ასლების დამზადების 

მომსახურება 

 (CPC 87904) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

- მთარგმნელობითი და 

ინტერპრეტაციის 

მომსახურება 

 (CPC 87905) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1), 2), 3) ყველა კანტონი ციურიხისა და 

ჟენევის გარდა: შეზღუდვა არ არის; 

 ციურიხი: შეზღუდვა არ არის, გარდა 

კანტონში რეზიდენტობის მოთხოვნისა 

ოფიციალური მიზნებისთვის  თარგმანის 

შესრულებისთვის;   

ჟენევა: შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, 

რომ ვალდებულება არ არის აღებული 

ოფიციალური მიზნებისთვის  თარგმანის 

შესრულებისთვის.  

4) ყველა კანტონი ციურიხისა და ჟენევის 

გარდა: ვალდებულება არ არის აღებული 

გარდა იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; 

 ციურიხი: ვალდებულება არ არის 

აღებული, გარადა იმისა, რაც 

მითითებულია პირველ  ნაწილში და 

კანტონში რეზიდენტობის მოთხოვნისა 

ოფიციალური მიზნებისთვის თარგმანის 

შესრულებისთვის;    

ჟენევა: ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარადა იმისა რაც მითითებულია პირველ  

ნაწილში და ვალდებულება არ არის 

აღებული ოფიციალური მიზნებისათვის  

თარგმანის შესრულებისთვის.   

 

 

- ადრესატების სიის 

შედგენა და წერილების 

გაგზავნის მომსახურება 

 (CPC 87906) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

- სპეციალიზებული 

პროექტირების სფეროში 

მომსახურება 

 (CPC 87907) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

- სხვა ბიზნეს 

მომსახურება, 

რომლებიც სხვაგან არ 

არის 

კლასიფიცირებული: 

- აგენტის 

მომსახურება 

 ინდივიდუალური 

შემსრულებლების 

სახელით4 

  (CPC 87909-ის 

ნაწილი) 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2)  შეზღუდვა არ არის 

3)  შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2)  შეზღუდვა არ არის 

3)  შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

- საპროექტო 

მომსახურება 

 სამუშაო ადგილის 

ერგონომიის 

 მიზნით  

  (CPC 87909-ის 

ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2)  შეზღუდვა არ არის 

3)  შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2)  შეზღუდვა არ არის 

3)  შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

                                                           
4  ეს არის მომსახურების სახეობა, რომელიც ნახსენებია CPC 96114 ჯგუფში  „გამონაკლისები“ და დაკავშირებულია ინდივიდუალური შემსრულებლების ან 

სპორტსმენების აგენტებთან, მაგრამ ისინი არ მოიცავენ რაიმე საქმიანობას, რომელიც აღწერილია CPC 872 ჯგუფში. 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

- სხვა ბიზნეს 

 საკონსულტაციო 

მომსახურება, რომელიც 

სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 

  (CPC 87909-ის 

ნაწილი) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2)  შეზღუდვა არ არის 

3)  შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2)  შეზღუდვა არ არის 

3)  შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

  



- 42 - 

 
მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

2. საკომუნიკაციო 

მომსახურება 

 

   

C. სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება 

 

   

 ქვემოთ მოცემული 

ვალდებულებების 

მიზნებისთვის, 

სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება არის 

ელექტრომაგნიტური 

სიგნალების - ხმის, 

მონაცემების, 

გამოსახულებისა და 

მათი კომბინაციების 

გადაცემა, გარდა 

მაუწყებლობისა.5 

 

   

 ძირითადი 

სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება 

 

   

(a) ხმოვანი სატელეფონო 

მომსახურება 

 (CPC 7521) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

                                                           
5  ამ დანართის მიზნებისთვის, „მაუწყებლობა“ ნიშნავს გადაცემის უწყვეტ ჯაჭვს, რომელიც აუცილებელია სატელევიზიო და რადიო პროგრამების სიგნალების 

საზოგადოებისთვის მისაწოდებლად; მაგრამ არ მოიცავს ოპერატორებს შორის ტექნოლოგიურ ხაზებს. 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(c)  პაკეტური კომუტაციის 

მონაცემთა გადაცემის 

მომსახურება  

 (CPC 7523-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(c)  საარხო კომუტაციის 

მონაცემთა გადაცემის 

მომსახურება 

 (CPC 7523-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

(d) სატელექსო 

მომსახურება  

 (CPC 7523-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

(e) სატელეგრაფო 

მომსახურება  

 (CPC 7522) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

(f) ფაქსიმილური 

მომსახურება 

 (CPC 7521-ის ნაწილი + 

7529) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(g) კერძო საიჯარო საარხო 

მომსახურება 

 (CPC 7522-ის ნაწილი + 

7523) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

 გაფართოებული/დამატ

ებითი 

სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება 

 

   

(h)  ელექტრონული ფოსტა 

 (CPC 7523-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

(i)  ხმოვანი ფოსტა 

 (CPC 7523-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

(j) ონლაინ ინფორმაცია და 

მონაცემთა ბაზაში ძიება 

 (CPC 7523-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 



- 46 - 

 
მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(k) ელექტრონული 

ინფორმაციის გაცვლა 

 (CPC 7523-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

(l)

 გაფართოებული/და

მატებითი 

ფაქსიმილური 

მომსახურება, შენახვის 

და გადამისამართების, 

შენახვისა და მოძიების 

ჩათვლით 

 (CPC 7523-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

(m)  კოდისა და 

პროტოკოლის 

გარდაქმნა 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

(n) ონლაინ ინფორმაცია 

ან/და მონაცემთა 

დამუშავება 

(ტრანზაქციის 

დამუშავების ჩათვლით) 

 (CPC 843-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

(o) სხვა 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

- ვიდეოტექსტი 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

-

 გაფართოებული/და

მატებითი მომსახურებ, 

ლიცენზირებული 

უსადენო ქსელებით, 

მათ შორის 

გაფართოებული/დამატ

ებითი პეიჯერული 

მომსახურება  

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

3. მშენებლობა და მასთან 

დაკავშირებული 

საინჟინრო მომსახურება 

 

 

 

 

 

 
 

A. შენობებთან 

დაკავშირებული 

საერთო სამშენებლო 

სამუშაოები  

 (CPC 512) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო2)

 შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო2)

 შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

B. სამოქალაქო 

მშენებლობასთან 

დაკავშირებული 

საერთო სამშენებლო 

სამუშაოები 

 

   

- სამოქალაქო 

მშენებლობასთან 

დაკავშირებული 

სამშენებლო სამუშაოები 

 (CPC 5131-5137) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 



- 49 - 

 
მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

C. აწყობისა და 

დამონტაჟების 

სამუშაოები 

 (CPC 514 + 516) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

ვალდებულება არ არის აღებული გაზის, 

წყლისა და ელექტროენერგიის 

მრიცხველებზე, გაზსადენებზე, 

ელექტროენერგიისა და წყლის ძირითადი 

ხაზებისთვის, რომელიც განკუთვნილია 

მხოლოდ კანტონებისთვის, 

მუნიციპალიტეტებისთვის ან 

კონკრეტული ოპერატორებისთვის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

D. შენობების 

მოპირკეთების/დასრულ

ების სამუშაოები  

 (CPC 517) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო2)

 შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

E. სხვა 

 

   

- მოსამზადებელი 

სამონტაჟო სამუშაოები 

სამშენებლო მოედანზე 

 (CPC 511) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

- სპეციალური 

სამშენებლო სამუშაო 

 (CPC 515) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

- გაქირავების 

მომსახურება, რომელიც 

დაკავშირებულია 

შენობების ან 

სამოქალაქო 

ნაგებობების 

მშენებლობისა და 

დემონტაჟის 

აღჭურვილობასთან, 

ოპერატორის 

მომსახურებასთან 

ერთად 

 (CPC 518)6 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

  

                                                           
6  გაქირავების მომსახურება, ოპერატორის მომსახურებასთან ერთად, არ მოიცავს CPC 872 ჯგუფში აღწერილი საქმიანობის სახეობებს. გაქირავების მომსახურების 

მიწოდების რეჟიმის სახეობის მიუხედავად, ინდივიდუალურ ოპერატორთან per se გამოყენებული რეჟიმი შეესაბამება ფიზიკური პირების გადაადგილებისას გამოყენებულ 

რეჟიმს. 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

4. სადისტრიბუციო 

მომსახურება 

 

   

A. საკომისიო აგენტების 

მომსახურება 

 

   

- საკომისიო აგენტების 

 მომსახურება, გარდა 

იმპორტის ნებართვას 

დაქვემდებარებულ 

საქონელთან, 

ფარმაცევტულ 

პროდუქციასთან, 

ტოქსიკურ 

ნივთიერებებთან, 

ფეთქებად 

ნივთიერებებთან, 

იარაღსა და საბრძოლო 

მასალებთან და ძვირფას 

ლითონებთან  

დაკავშირებული 

მომსახურებისა. 

 (CPC 621-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

B. საბითუმო ვაჭრობის 

მომსახურება 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

- საბითუმო ვაჭრობის 

მომსახურება, გარდა 

იმპორტის ნებართვას 

დაქვემდებარებულ 

საქონელთან, 

ფარმაცევტულ 

პროდუქციასთან, 

ტოქსიკურ 

ნივთიერებებთან, 

ფეთქებად 

ნივთიერებებთან, 

იარაღსა და საბრძოლო 

მასალებთან,  ძვირფას 

ლითონებთან   

დაკავშირებული 

მომსახურებისა.  

 (CPC 622-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გავრცელების  

მსხვილი  ობიექტების გარდა, 

რომლებმაც უნდა გაიარონ 

ავტორიზაციის პროცედურები 

კანტონურ ან/და მუნიციპალურ დონეზე, 

რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ნებართვის 

გაცემაზე უარის თქმა; არ გამოიყენება 

ეკონომიკური საჭიროებების ტესტები ან 

ბაზარზე შესვლის სხვა შეზღუდვები 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

C. საცალო ვაჭრობის 

მომსახურება 

 

   

- საცალო ვაჭრობის 

მომსახურება, გარდა 

იმპორტის ნებართვას 

დაქვემდებარებულ 

საქონელთან, 

ფარმაცევტულ 

პროდუქციასთან, 

ტოქსიკურ 

ნივთიერებებთან, 

ფეთქებად 

ნივთიერებებთან, 

იარაღსა და საბრძოლო 

მასალებთან,  ძვირფას 

ლითონებთან   

დაკავშირებული 

მომსახურების გარდა; 

ასევე, მობილური 

სავაჭრო ერთეულების 

მეშვეობით საცალო 

ვაჭრობის გარდა 

 (CPC 631-ის ნაწილი + 

632-ის ნაწილი + CPC 

6111 + 6113 + 6121)7 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გავრცელების  

მსხვილი  ობიექტების გარდა, 

რომლებმაც უნდა გაიარონ 

ავტორიზაციის პროცედურები 

კანტონურ ან/და მუნიციპალურ დონეზე, 

რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ნებართვის 

გაცემაზე უარის თქმა; არ გამოიყენება 

ეკონომიკური საჭიროებების ტესტები ან 

ბაზარზე შესვლის სხვა შეზღუდვები 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში;  მოითხოვება კომერციული 

წარმომადგენლობა შვეიცარიაში  

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; მოითხოვება კომერციული 

წარმომადგენლობა შვეიცარიაში  

 

 

 

                                                           
7  აღნიშნული ქვესექტორი მოიცავს საბითუმო გავრცელების მომსახურებას, რომელიც დაკავშირებულია ავტოსატრანსპორტო საშუალებებთან და მათ ნაწილებთან, 

რომელიც მოცემულია CPC 6111 + 6113 + 6121-ში. 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

D. ფრენჩაიზინგი 

 (CPC 8929) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

5.  მომსახურება 

განათლების სფეროში 

 

   

 კერძო განათლების 

სფეროში მომსახურება 

 

   

A. სავალდებულო 

განათლების სფეროში 

მომსახურება 

(დაწყებითი და 

საშუალო I) 

 (CPC 921-ის ნაწილი + 

922-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული 

 

 

 

B. არასავალდებულო 

საშუალო განათლების 

სფეროში მომსახურება 

(საშუალო II) 

 (CPC 922-ის ნაწილი) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

C. უმაღლესი განათლების 

სფეროში მომსახურება 

 (CPC 923-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

D. ზრდასრულთა 

განათლების სფეროში 

მომსახურება 

 (CPC 924-ის ნაწილი) 

 

 

 

E.    სხვა საგანმანათლებლო 

მომსახურება 

 

     შემდეგ დარგებში 

- საქართველოს 

სახელმწიფო ენები 

და საქართველოს 

მეზობელი 

ქვეყნების ენები. 

- სამზარეულო (CPC 

929-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული 

გარდა იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

6. გარემოს დაცვითი 

მომსახურება 

 

   

 კომუნალური 

მომსახურების გარდა, 

იქნება ეს  

მუნიციპალიტეტების, 

კანტონების ან 

ფედერალური 

მთავრობის 

მფლობელობაში და 

მართვაში, თუ  მათ მიერ 

იჯარით გაცემული 

 

   

A. საკანალიზაციო 

მომსახურება 

 (CPC 9401-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

B. ნარჩენების გატანის 

მომსახურება 

 (CPC 9402-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის  

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; მოითხოვება კომერციული 

წარმომადგენლობა შვეიცარიაში  

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო2)

 შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; მოითხოვება კომერციული 

წარმომადგენლობა შვეიცარიაში  
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

C. სანიტარული და 

მსგავსი მომსახურება 

 (CPC 9403-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

D. სხვა  

 

-  გამონაბოლქვი გაზების 

გაწმენდის მომსახურება 

 (CPC 9404-ის ნაწილი) 

-  ხმაურის შემცირების 

მომსახურება 

 (CPC 9405-ის ნაწილი) 

- გარემოსა და 

ლანდშაფტის დაცვის 

მომსახურება 

 (CPC 9406-ის ნაწილი) 

- სხვა გარემოს დაცვითი 

მომსახურება, გარდა 

გარემოზე 

ზემოქმედების 

შეფასებისა და 

ტოქსინებთან და 

რადიოაქტივობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებისა 

 (CPC 9409-ის ნაწილი) 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

7. ფინანსური მომსახურება 

 

ფინანსური მომსახურების ვალდებულებები (დაზღვევა, საბანკო და სხვა ფინანსური მომსახურება) შეესაბამება „ფინანსური მომსახურების 

ვალდებულებების შესახებ შეთანხმებას“, რომელიც მომზადებულია GATS-ის შესაბამისად (შემდგომში „შეთანხმება“),  ექვემდებარება პირველ ნაწილში 

(ჰორიზონტალური ვალდებულებები) და ქვემოთ მოცემულ შეზღუდვებსა და პირობებს. ვალდებულებები ამ სექტორში არ იწვევს რაიმე 

ვალდებულებას, რომ ფინანსური მომსახურების არარეზიდენტ მიმწოდებლებს საშუალება მიეცეთ თავიანთი მომსახურება შესთავაზონ კლიენტებს.  

 

 დაზღვევა და 

დაზღვევასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

 მონოპოლიის უფლებები, როგორც ეს 

მითითებულია „შეთანხმების“  B.1 

პუნქტში: სახელმწიფო მონოპოლია 

შენობების ხანძრისა და  ეკოლოგიური 

ზიანის რისკებისგან დაზღვევაზე  

მოქმედებს შემდეგ კანტონებში: 

ციურიხი, ბერნი, ლუცერნი, 

ნიდვალდენი, გლარუსი, ცუგი, 

ფრიბური, ზოლოტურნი, ბაზელ-

შტადტი, ბაზელ-ლანდი, შაფჰაუზენი, 

აარგაუ, სანქტ-გალენი, გრაუბუნდენი, 

აპენცელ აუსერჰოდენი, ტურგაუ, ვაუდი, 

ნევშატელი, იურა. ნიდვალდენისა და 

ვაუდის კანტონებში სახელმწიფო 

მოპოლია ხანძრისა  და ეკოლოგიური 

ზიანის რისკების დაზღვევაზე  მოიცავს 

აგრეთვე მოძრავ ქონებას, რომელიც 

განლაგებულია შენობებში. 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

 

 

3) წარმომადგენლობით ოფისებს არ აქვთ 

უფლება აწარმოონ ბიზნესი ან 

გამოვიდნენ აგენტების სახით; 

 სადაზღვევო კომპანიებისთვის, 

რომლებიც რეგისტრირებულია 

შვეიცარიაში, მოითხოვება „სააქციო 

საზოგადოების   (société anonyme/ 

Aktiengesellschaft) ან „კოოპერატიული 

საზოგადოების“ (société cooperative/ 

Genossenschaft) სამართლებლივი ფორმა; 

 უცხოური სადაზღვევო კომპანიების 

ფილიალებისთვის სადაზღვევო 

კომპანიის სამართლებლივი ფორმა 

სათაო ოფისის ქვეყანაში  უნდა იყოს 

შვეიცარიული „სააქციო საზოგადოების  

ან „კოოპერატიული საზოგადოების“ 

შესაბამისი; 

 ჯანრთელობის დაზღვევის საბაზისო 

სქემაში მონაწილეობისთვის 

ჯანმრთელობის დაზღვევის 

მიმწოდებლები ვალდებულნი არიან 

ჰქონდეთ შემდეგი ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ფორმა: “ასოციაცია” 

(association/ Verein), “კოოპერატიული 

საზოგადოება”, “ფონდი” (fondation/ 

Stiftung) ან  “სააქციო საზოგადოება”; 

 სახელმწიფო საპესიო ფონდების სქემაში 

მონაწილეობისთვის  (prévoyance 

professionnelle/ Berufliche Vorsorge)  

საპენსიო ფონდები ვალდებულები არიან 

ჰქონდეთ „ფონდის“ ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ფორმა 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) უცხოელების მიერ უძრავი ქონების შეძენა 

შეზღუდულია, როგორც ეს 

მითითებულია პირველ ნაწილში; თუმცა 

უცხოურ ან უცხოური კონტროლის ქვეშ 

მყოფ სადაზღვევო კომპანიებს უფლება 

ეძლევათ განახორციელონ ინვესტიციები 

უძრავ ქონებაში, იმ პირობით, რომ 

მყიდველის ქონების საერთო 

ღირებულება  არ აღემატება იმ ტექნიკურ 

რეზერვებს, რომელიც კომპანიას 

ესაჭიროება შვეიცარიაში 

საქმიანობისთვის, ასევე შეიძინონ ქონება, 

რომელიც წარმოადგენს იპოთეკური 

სესხების უზრუნველყოფას გაკოტრების 

ან ლიკვიდაციის შემთხვევაში.  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) მოითხოვება არანაკლებ სამწლიანი 

გამოცდილება პირდაპირი დაზღვევის 

საქმიანობაში სათაო ოფისის ქვეყანაში; 

უცხოელების მიერ უძრავი ქონების შეძენა 

შეზღუდულია, როგორც ეს 

მითითებულია პირველ ნაწილში; თუმცა 

უცხოურ ან უცხოური კონტროლის ქვეშ 

მყოფ სადაზღვევო კომპანიებს უფლება  

ეძლევათ განახორციელონ ინვესტიციები 

უძრავ ქონებაში, იმ პირობით, რომ 

მყიდველის ქონების საერთო 

ღირებულება  არ აღემატება იმ ტექნიკურ 

რეზერვებს, რომელიც კომპანიას 

ესაჭიროება შვეიცარიაში 

საქმიანობისთვის, ასევე შეიძინონ ქონება, 

რომელიც წარმოადგენს იპოთეკური 

სესხების უზრუნველყოფას გაკოტრების 

ან ლიკვიდაციის შემთხვევაში. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

 საბანკო და სხვა 

ფინანსური 

მომსახურება  

 (დაზღვევის გარდა) 

 

 მონოპოლიის უფლებები, როგორც ეს 

მითითებულია „შეთანხმების“ B.1 

პუნქტში:  იპოთეკური ობლიგაციების 

გამომშვებ ორ დაწესებულებას აქვს  

ექსკლუზიური უფლება სპეციალური 

იპოთეკური ობლიგაციების გამოშვებაზე 

(lettre de gage/ Pfandbrief); პირველ 

დაწესებულებაში წევრებად მიიღებიან 

მხოლოდ შვეიცარიის კანტონალური 

ბანკები; მეორე დაწესებულებაში 

გაწევრიანება შეუძლიათ შვეიცარიაში 

სათაო ოფისის მქონე ბანკებს,  რომელთა 

ეროვნული იპოთეკური სესხების 

ოპერაციები საბუღალტრო ბალანსის 

არანაკლებ 60 პროცენტს შეადგენს; ეს 

რეგულაცია არ მოქმედებს სხვა 

იპოთეკით უზრუნველყოფილი 

ობლიგაციების გამოშვებაზე.  
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1)8 უცხოური საინვესტიციო ფონდები 

შეიძლება გაიყიდოს ან განაწილდეს 

ლიცენზირებული წარმომადგენელი 

აგენტის მეშვეობით, რომელიც არის 

შვეიცარიის რეზიდენტი.   

3) კომერციულ წარმომადგენლობაზე უარი 

შეიძლება ეთქვათ ფინანსური 

მომსახურების ისეთ მიმწოდებლებს, 

რომელთა აქციების საბოლოო 

მფლობელები ან/და ბენეფიციარი 

მესაკუთრეები  არაწევრი ქვეყნის პირები 

არიან;  

 წარმომადგენლობით ოფისებს არ აქვთ 

უფლება დადონ ხელშეკრულება, 

აწარმოონ ბიზნესი ან გამოვიდნენ 

აგენტების სახით 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) უცხოელების მიერ უძრავი ქონების შეძენა 

შეზღუდულია, როგორც ეს 

მითითებულია პირველ ნაწილში; თუმცა 

უცხოურ ან უცხოური კონტროლის ქვეშ 

მყოფ ბანკებს უფლება აქვთ შეიძინონ 

ქონება, რომელიც წარმოადგენს 

იპოთეკური სესხების უზრუნველყოფას 

გაკოტრების ან ლიკვიდაციის 

შემთხვევაში; უცხოური საპაიო 

საინვესტიციო ფონდების მიერ პაის 

გაცემა ექვემდებარება საგერბო 

მოსაკრებელს 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) უცხოელების მიერ უძრავი ქონების შეძენა 

შეზღუდულია, როგორც ეს 

მითითებულია პირველ ნაწილში; თუმცა 

უცხოურ ან უცხოური კონტროლის ქვეშ 

მყოფ ბანკებს უფლება აქვთ შეიძინონ 

ქონება, რომელიც წარმოადგენს 

იპოთეკური სესხების უზრუნველყოფას 

გაკოტრების ან ლიკვიდაციის 

შემთხვევაში; ფინანსური მომსახურების 

უცხოური მიმწოდებლების კომერციული 

წარმომადგენლობა ვალდებულია 

დაიცვას კონკრეტული მოთხოვნები, 

რომელიც დაკავშირებულია ფირმის 

სახელწოდებასთან და ფინანსური 

დაწესებულებების რეგულაციებთან  

წარმოშობის ქვეყანაში 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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8  აღნიშნული ეხება არა მხოლოდ ტრანზაქციებს, რომლებიც მითითებულია „შეთანხმების“ B.3 პუნქტში, არამედ საბანკო და სხვა ფინანსური მომსახურების 

ტრანზაქციების მთელ რიგს (დაზღვევის გარდა). 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

9.  ტურიზმთან და 

მოგზაურობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

 

   

A. სასტუმროები და 

რესტორნები 

 (კატერინგის ჩათვლით) 

 (CPC 641-643) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო, 

გარდა იმისა, რომ შეზღუდვა არ არის 

კატერინგზე (CPC 6423) 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; კომერციული 

წარმომადგენლობა შვეიცარიაში 

მოითხოვება 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო, 

გარდა იმისა, რომ შეზღუდვა არ არის 

კატერინგზე (CPC 6423) 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; მოითხოვება კომერციული 

წარმომადგენლობა შვეიცარიაში  

 

 

B. სამოგზაურო 

სააგენტოებისა და ტურ-

ოპერატორების 

მომსახურება 

 (CPC 7471) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 



- 66 - 

 
მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

C. ტურისტული გიდების 

მომსახურება  

 (CPC 7472) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში  

  

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

სამთო გიდად მუშაობისთვის საჭიროა 

გამოცდის ჩაბარება, დაშვება რომელზეც 

შეიძლება იყოს შეზღუდული  

უცხოელებისთვის ზოგ კანტონში; რიგ 

კანტონებში   შეიძლება შეიზღუდოს 

უცხოელი სამთო გიდის დამოუკიდებელი 

საქმიანობა 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; სამთო გიდად მუშაობისთვის 

საჭიროა გამოცდის ჩაბარება,  

რომელზედაც დაშვება შეიძლება იყოს 

შეზღუდული  უცხოელებისთვის ზოგ 

კანტონში;  რიგ კანტონებში   შეიძლება 

შეიზღუდოს უცხოელი სამთო გიდის 

დამოუკიდებელი საქმიანობა 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

10. გამაჯანსაღებელი, 

კულტურული და 

სპორტული 

მომსახურება 

(აუდიოვიზუალურის 

გარდა) 

 

   

B. ახალი ამბების 

სააგენტოების 

მომსახურება 

 (CPC 962) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

D. სპორტული და სხვა 

გამაჯანსაღებელი 

მომსახურება  

 

   

 

- სპორტული 

მომსახურება 

 (CPC 9641) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

11.  სატრანსპორტო 

მომსახურება 

 

   

A. საზღვაო ტრანსპორტის 

მომსახურება 

 

  მომსახურება საზღვაო 

ნავსადგურებში: 

ვალდებულება არ არის 

აღებული ტექნიკური 

დასაბუთებულობის 

არარსებობის გამო 

(a/b) მგზავრების გადაყვანა 

და ტვირთის 

გადაზიდვა 

 (CPC 7211 + 7212) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

შვეიცარიის დროშის ქვეშ მცურავი 

ხომალდის დაფინანსებამ უცხოური 

სახსრებით საფრთხეში არ უნდა ჩააგდოს  

გადამზიდავ კომპანიასთან  და 

ხომალდის მუშაობასთან 

დაკავშირებული შვეიცარიის 

ინტერესები.    

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ  

- იურიდიული პირების ქვემოთ მოცემულ 

ფორმებს აქვთ უფლება იყვენენ 

ხომალდის მფლობელები ან 

განახორციელონ მისი  შვეიცარიის 

დროშის ქვეშ ექსპლუატაცია შემდეგი 

პირობების დაცვით (ხომალდის 

მფლობელი ან/და გადამზიდავი 

კომპანია): 

(a) სათაო ოფისი და საქმიანობის 

ფაქტობრივი ცენტრი უნდა 

მდებარეობდეს შვეიცარიაში;  

 (b) ხმის უფლების მქონე არანაკლებ ორი 

მესამედი, რომელიც წარმოადგენს 

„სააქციო საზოგადოების“ (société 

anonyme/ Aktiengesellschaft) ან 

„შეუზღუდავი პასუხისმგებლობის მქონე 

პარტნიორთა სააქციო საზოგადოების“ 

(société en commandite par actions/ 

Kommanditaktiengesellschaft) 

სააქციო -კაპიტალის უმეტეს ნაწილს, 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

უნდა ეკუთვნოდეს შვეიცარიაში მუდმივი 

საცხოვრებელი ადგილის მქონე 

შვეიცარიის მოქალაქეებს  ან/და 

არსებითად შვეიცარიის -საკუთრებაში 

მყოფ და ფაქტობრივად შვეიცარიის 

მიერ -კონტროლირებად შვეიცარიაში 

რეგისტრირებული ოფისის მქონე 

საწარმოებს;  

 (c) „სააქციო საზოგადოების“ ან 

„შეუზღუდავი პასუხისმგებლობის მქონე 

პარტნიორთა სააქციო საზოგადოების“ 

მთლიანი სააქციო- კაპიტალი უნდა იყოს 

გამოშვებული რეგისტრირებული 

აქციების ფორმით;  
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

  (d) თანამესაკუთრეების ან სხვა 

პარტიორების არანაკლებ სამი მეოთხედი, 

რომლებიც ფლობენ „სოლიდარული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოების“  

(société en nom collectif/ 

Kollektivgesellschaft),  “კომანდიტური 

საზოგადოების” (société en commandite/ 

Kommanditgesellschaft) ან  “შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოების” 

(société à responsabilité limitée/ Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung) კაპიტალის 

არანაკლებ სამ მეოთხედს, უნდა იყვნენ 

შვეიცარიაში მუდმივი საცხოვრებელი 

ადგილის მქონე შვეიცარიის მოქალაქეები 

ან/და არსებითად 

შვეიცარიის -საკუთრებაში მყოფი და 

ფაქტობრივად შვეიცარიის 

მიერ -კონტროლირებადი შვეიცარიაში 

რეგისტრირებული ოფისის მქონე 

საწარმოები;  

 (e) წევრთა არანაკლებ ორი მესამედი, 

რომლებიც ფლობენ   

“კოოპერატიული-საზოგადოების” (société 

coopérative/ Genossenschaft) კაპიტალის 

არანაკლებ ორ მესამედს, უნდა იყვნენ 

შვეიცარიაში მუდმივი საცხოვრებელი 

ადგილის მქონე შვეიცარიის მოქალაქეები  

ან/და არსებითად შვეიცარიის-და 

შვეიცარიის- საკუთრებაში მყოფი და 

ფაქტობრივად შვეიცარიის მიერ 

კონტროლირებადი შვეიცარიაში 

რეგისტრირებული ოფისის მქონე 

საწარმოები;  
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

 - ფლობდეს ან/და ექსპლუატაციას 

უწევდეს შვეიცარიის დროშის ქვეშ 

მცურავ ხომალდს;  

(a) ზემოთ აღნიშნული იურიდიული 

პირების ყველა ფორმებისთვის:   

(i) დირექტორთა საბჭოს და მენეჯერთა 

უმრავლესობას უნდა გააჩნდეს მუდმივი 

საცხოვრებელი ადგილი შვეიცარიაში; 

(ii) თუ დირექტორთა საბჭოს ან 

მენეჯმენტს წარმოადგენს მხოლოდ ერთი 

პირი, აღნიშნული პირი უნდა იყოს 

შვეიცარიის მოქალაქე და მას უნდა 

გააჩნდეს მუდმივი საცხოვრებელი 

ადგილი შვეიცარიაში;  
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

   (iii) შვეიცარიის საზღვაო ნაოსნობის 

ოფისმა შეიძლება მოითხოვოს, რომ 

საწარმოს სხვა  ხელმძღვანელი პირები 

ან/და უფროსი მენეჯერები იყვნენ 

შვეიცარიაში მუდმივი საცხოვრებელი 

ადგილის მქონე შვეიცარიის მოქალაქეები, 

რათა, საჭიროების შემთხვევაში, 

უზრუნველყოფილი იყოს საწარმოს 

არსებითი მფლობელობა- და ფაქტობრივი 

კონტროლი- შვეიცარიის მიერ;  

 (b) ინდივიდუალური საწარმოსთვის 

(entreprise individuelle/ Einzelfirma)  

მფლობელი უნდა იყოს შვეიცარიაში 

მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის მქონე 

შვეიცარიის მოქალაქე;  

 (c) დირექტორთა საბჭოს წევრთა და 

„სააქციო საზოგადოების“ „ შეუზღუდავი 

პასუხისმგებლობის მქონე პარტნიორთა 

სააქციო საზოგადოების“, „შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოების“ ან 

„კოოპერატიული- საზოგადოების“ 

ხელმძღვანელ პირთა  არანაკლებ ორი 

მესამედი უნდა იყოს შვეიცარიის 

მოქალაქე;  

 (d) აუდიტის ოფიციალური ანგარიშები 

უნდა შეადგინონ შვეიცარიაში 

რეგისტრირებული ოფისის მქონე 

აუდიტორიულმა კომპანიებმა ან ისეთმა 

აუდიტორიულმა კომპანიებმა, 

რომლებსაც აქვთ შვეიცარიის კომერციულ 

რეესტრში რეგისტრირებული ფილიალი.  

 - უფლება სესხების სახელმწიფო 

გარანტიაზე საზღვაო ხომალდების 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

დაფინანსების მიზნით ვრცელდება 

მხოლოდ იმ ხომალდებზე, რომლებიც 

დაცურავენ შვეიცარიის დროშის ქვეშ.  

 4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; 

 ვალდებულება არ არის აღებული 

ხომალდების ეკიპაჟებისთვის; 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; 

 ვალდებულება არ არის აღებული 

ხომალდების ეკიპაჟებისთვის; 

 ვალდებულება არ არის აღებული 

სუბსიდიების მიღების უფლებისთვის 

 

 

(d) საზღვაო ხომალდების 

მოვლა და შეკეთება 

 (CPC 8868-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

საზღვაო დამხმარე 

მომსახურება9 

 

   

- საზღვაო ტვირთის 

მომსახურება (I 

დანართის 

შესაბამისად - განმარტე

ბა n° 1) 

 (CPC 741-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ ნაწილში 

 

 

- დასაწყობებისა და 

შენახვის მომსახურება 

 (CPC 742-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

- საბაჟო გაფორმების 

მომსახურება (დანართი 

I-ს შესაბამისად - 

განმარტება n° 2) 

 (CPC 748-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

                                                           
9  კერძოდ: ქვემოთ მოცემული ქვესექტორები განსაზღვრულია CPC-ის შესაბამისად, რომლებსაც ემატება დანართში I მოცემული განმარტებები;  შეთანხმების 

დანართის XII განმარტებები  არ ვრცელდება წინამდებარე გრაფიკზე.  
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

- საკონტეინერო 

სადგური და სასაწყობო 

მომსახურება (დანართი 

I-ის შესაბამისად - 

განმარტება n° 3) 

 (CPC 742-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

- საზღვაო სააგენტო 

მომსახურება (დანართი 

I-ის შესაბამისად - 

განმარტება n° 4) 

 (CPC 748-ის ნაწილი + 

749) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

- საზღვაო ტვირთის 

გადაზიდვის 

მომსახურება (დანართი 

I-ის შესაბამისად - 

განმარტება n° 5) 

 (CPC 748-ის ნაწილი + 

749) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

B. შიდა სანაოსნო გზებზე 

ტრანსპორტირება 

 

   

 - შიდა საწყლოსნო 

ტრანსპორტი რაინზე 

 

   

(a) მგზავრთა გადაყვანა 

 (CPC 7221-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის გარდა იმისა, რომ 

შვეიცარიის დროშის ქვეშ ცურვის 

მიზნით, ხომალდს უნდა ფლობდეს 

კომპანია, რომელზეც არსებით 

ზეგავლენას ახდენენ (კაპიტალის და 

ხმების არანაკლებ 66 პროცენტი) პირები, 

რომლებსაც აქვთ მუდმივი 

საცხოვრებელი ადგილი შვეიცარიაში ან 

მანჰაიმის კონვენციითა და მასთან 

დაკავშირებული ოქმებით 

განსაზღვრულ ქვეყანაში 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში  

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

მოძრაობის უფლებები, მათ შორის 

კაბოტაჟი, შეზღუდულია მანჰაიმის 

კონვენციისა და მასთან დაკავშირებული 

ოქმების საფუძველზე; ხომალდების 

მფლობელს უნდა გააჩნდეს სათანადო 

მართვის სააგენტო შვეიცარიაში 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში;  მოძრაობის უფლებები, მათ 

შორის კაბოტაჟი, შეზღუდულია 

მანჰაიმის კონვენციისა და მასთან 

დაკავშირებული ოქმების საფუძველზე 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(b)   ტვირთის გადაზიდვა 

 (CPC 7222-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის გარდა იმისა, რომ 

შვეიცარიის დროშის ქვეშ ცურვის 

მიზნით, ხომალდს უნდა ფლობდეს 

კომპანია, რომელზეც არსებით 

ზეგავლენას ახდენენ (კაპიტალის და 

ხმების არანაკლებ 66 პროცენტი) პირები, 

რომლებსაც აქვთ მუდმივი 

საცხოვრებელი ადგილი შვეიცარიაში ან 

მანჰაიმის კონვენციითა და მასთან 

დაკავშირებული ოქმებით 

განსაზღვრულ ქვეყანაში 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში  

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

მოძრაობის უფლებები, მათ შორის 

კაბოტაჟი, შეზღუდულია მანჰაიმის 

კონვენციისა და მასთან დაკავშირებული 

ოქმების საფუძველზე; ხომალდების 

მფლობელს უნდა გააჩნდეს სათანადო 

მართვის სააგენტო შვეიცარიაში 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში;  მოძრაობის უფლებები, მათ 

შორის კაბოტაჟი, შეზღუდულია 

მანჰაიმის კონვენციისა და მასთან 

დაკავშირებული ოქმების საფუძველზე 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(c) ხომალდების ეკიპაჟით 

დაქირავება 

 (CPC 7223-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის გარდა იმისა, რომ 

შვეიცარიის დროშის ქვეშ ცურვის 

მიზნით, ხომალდს უნდა ფლობდეს 

კომპანია, რომელზეც არსებით 

ზეგავლენას ახდენენ (კაპიტალის და 

ხმების არანაკლებ 66 პროცენტი) პირები, 

რომლებსაც აქვთ მუდმივი 

საცხოვრებელი ადგილი შვეიცარიაში ან 

მანჰაიმის კონვენციითა და მასთან 

დაკავშირებული ოქმებით 

განსაზღვრულ ქვეყანაში 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში  

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

მოძრაობის უფლებები, მათ შორის 

კაბოტაჟი, შეზღუდულია მანჰაიმის 

კონვენციისა და მასთან დაკავშირებული 

ოქმების საფუძველზე; ხომალდების 

მფლობელს უნდა გააჩნდეს სათანადო 

მართვის სააგენტო შვეიცარიაში 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში;  მოძრაობის უფლებები, მათ 

შორის კაბოტაჟი, შეზღუდულია 

მანჰაიმის კონვენციისა და მასთან 

დაკავშირებული ოქმების საფუძველზე  

 

 
 

(d) გემების მოვლა და 

შეკეთება 

 (CPC 8868-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

(e) ჩაბმისა და ბუქსირების 

მომსახურება 

 (CPC 7224-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(f)  შიდა საწყლოსნო 

ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურება 

 (CPC 745-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

C. საჰაერო ტრანსპორტის 

მომსახურება 

 

   

(d) საჰაერო ხომალდების 

მოვლა და რემონტი 

 (CPC 8868-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; მოითხოვება კომერციული 

წარმომადგენლობა შვეიცარიაში  

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში; მოითხოვება კომერციული 

წარმომადგენლობა შვეიცარიაში  

 

 

 

D. კოსმოსური 

ტრანსპორტი 

 (CPC 733) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ვალდებულება არ არის აღებული 

4) ვალდებულება არ არის აღებული 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ვალდებულება არ არის აღებული 

4) ვალდებულება არ არის აღებული 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

E.  სარკინიგზო 

ტრანსპორტის  

მომსახურება 

 

   

(a) მგზავრთა გადაყვანა 

 (CPC 7111) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის გარდა იმისა, რომ 

მოითხოვება  კონცესია;  კონცესიის 

მინიჭების მიზნით უნდა იყოს ასეთი 

სარკინიგზო კომპანიის საჭიროება და არ 

უნდა იყოს  ტრანსპორტის სხვა 

საშუალება, რომელსაც შეეძლება  

აღნიშნული მომსახურების გაწევა 

ეკოლოგიურად და ეკონომიურად უფრო 

მიზანშეწონილი გზით 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(b)   ტვირთის გადაზიდვა 

 (CPC 7112) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის გარდა იმისა, რომ 

მოითხოვება  კონცესია;  კონცესიის 

მინიჭების მიზნით უნდა იყოს ასეთი 

სარკინიგზო კომპანიის საჭიროება და არ 

უნდა იყოს  ტრანსპორტის სხვა 

საშუალება, რომელსაც შეეძლება  

აღნიშნული მომსახურების გაწევა 

ეკოლოგიურად და ეკონომიურად უფრო 

მიზანშეწონილი გზით 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

(c) ჩაბმისა და ბუქსირების 

მომსახურება 

 (CPC 7113) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის გარდა იმისა, რომ 

მოითხოვება  კონცესია;  კონცესიის 

მინიჭების მიზნით უნდა იყოს ასეთი 

სარკინიგზო კომპანიის საჭიროება და არ 

უნდა იყოს  ტრანსპორტის სხვა 

საშუალება, რომელსაც შეეძლება  

აღნიშნული მომსახურების გაწევა 

ეკოლოგიურად და ეკონომიურად უფრო 

მიზანშეწონილი გზით 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 



- 83 - 

 
მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(d) სარკინიგზო 

ტრანსპორტის 

მოწყობილობების 

მოვლა და რემონტი 

 (CPC 8868-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

E.  საგზაო ტრანსპორტის  

მომსახურება  

 

   

(a) მგზავრთა გადაყვანა 

 

   

- მხოლოდ 

რეგულარული, 

„დახურული-კარის“ 

(ერთი სატრანსპორტო 

საშუალების 

გამოყენებით) ტურები 

 (CPC 7121-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

- არასისტემატური, 

კაბოტაჟისა და ტაქსის 

მომსახურების გარდა 

 (CPC 7122-ის ნაწილი) 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(b) ტვირთის გადაზიდვა, 

კაბოტაჟის გარდა 

 (CPC 7123-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(c)  კომერციული 

სატრანსპორტო 

საშუალების 

მძღოლიანად 

დაქირავება 

 (CPC 7124) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

(d) საგზაო ტრანსპორტის 

მოწყობილობების 

მოვლა და რემონტი 

 (CPC 6112 + 8867) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

(e) საგზაო ტრანსპორტის 

სხვა დამხმარე 

მომსახურება 

 (CPC 7449) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

H. ტრანსპორტის ყველა 

სახეობის დამხმარე 

მომსახურება 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(a) ტვირთის მომსახურება 

 (CPC 741) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

(b) დასაწყობებისა და 

შენახვის მომსახურება 

 (CPC 742) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

 

(c) ტვირთის გადაზიდვის 

სააგენტო მომსახურება 

 (CPC 748) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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მიწოდების რეჟიმები:               (1)   ტრანსსასაზღვრო მიწოდება               (2)  მოხმარება საზღვარგარეთ               (3)  კომერციული წარმომადგენლობა               

(4)  ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები ეროვნული რეჟიმის შეზღუდვები 
დამატებითი 

ვალდებულებები 

(d) ტრანსპორტის სხვა 

დამხმარე მომსახურება 

 (CPC 749-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

 

I. დამხმარე მომსახურება 

ტრანსპორტის ყველა 

სახეობისთვის 

 

   

I. ბარგის შენახვის 

მომსახურება 

ტრანსპორტის ყველა 

სახეობისთვის 

 (CPC 74-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

იმისა, რაც მითითებულია პირველ 

ნაწილში 
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დანართი I 

 

წინამდებარე გრაფიკის განმარტებები 

(საზღვაო დამხმარე მომსახურება) 

 

წინამდებარე შეთანხმების მიზნებისთვის: 

 

1. „საზღვაო სატვირთო მომსახურება”  გულისხმობს სტივიდორული კომპანიების, მათ შორის ტერმინალის ოპერატორების საქმიანობას, 

მაგრამ არ მოიცავს დოკერების უშუალო საქმიანობას, როდესაც ეს მუშახელი ორგანიზებულია სტივიდორული ან ტერმინალის 

ოპერატორი კომპანიებისაგან დამოუკიდებლად. მითითებული საქმიანობა მოიცავს შემდეგი ქმედებების ორგანიზებასა და 

ზედამხედველობას:  ტვირთის დატვირთვა/გადმოტვირთვა გემზე/გემიდან, ტვირთის დამაგრება/სამაგრების მოხსნა, ტვირთის 

მიღება/გადაცემა და შენახვა გადაზიდვამდე ან გადმოტვირთვის შემდეგ. 

 

2. "საბაჟო გაფორმების მომსახურება"  გულისხმობს მეორე მხარის სახელით განხორციელებულ საბაჟო პროცედურებს, რომლებიც 

უკავშირდება იმპორტს, ექსპორტს ან ტვირთის სატრანზიტო გადაზიდვას, მიუხედავად იმისა, აღნიშნული მომსახურება მომსახურების 

მიმწოდებლის ძირითად თუ დამატებით საქმიანობას წარმოადგენს. 

 

3. "საკონტეინერო სადგური და სასაწყობე მომსახურება" გულისხმობს საქმიანობას, რომელიც გულისხმობს კონტეინერების შენახვას, 

როგორც ნავსადგურის ტერიტორიაზე, ასევე ხმელეთზე მათი შევსების/დაცლის, შეკეთებისა და გადაზიდვისათვის მომზადების 

მიზნით. 

 

4. „საზღვაო სააგენტო მომსახურება" გულისხმობს საქმიანობას, რომელიც მოიცავს მოცემულ გეოგრაფიულ არეალში ერთი ან მეტი 

გადამზიდავი ხაზების ან გადამზიდავი კომპანიის ბიზნეს ინტერესების წარმოდგენას აგენტის სახით შემდეგი მიზნებისთვის: 

 

(a) საზღვაო სატრანსპორტო ან მასთან დაკავშირებული მომსახურების მარკეტინგი და გაყიდვა ფასების კოტირებიდან 

დაწყებული ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენით დამთავრებული, კონოსამენტის გაცემა კომპანიების სახელით, აუცილებელი 

დამხმარე მომსახურების შესყიდვა და შემდგომი გაყიდვა, დოკუმენტების მომზადება და ბიზნეს ინფორმაციის მიწოდება;  

 

(b) იმ კომპანიების სახელით მოქმედება, რომლებიც ორგანიზებას უკეთებენ გემების ნავსადგურში შესვლას ან, საჭიროების 

შემთხვევაში, ტვირთების მიღებას. 
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5. "საზღვაო საექსპედიტორო მომსახურება" გულისხმობს საქმიანობას, რომელიც მოიცავს გადამზიდავების სახელით გადაზიდვის 

ოპერაციების ორგანიზებასა და მონიტორინგს სატრასპორტო და მასთან დაკავშირებული მომსახურების შეძენის, დოკუმენტების 

მომზადების და ბიზნეს ინფორმაციის მიწოდების გზით. 
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დანართი II 

 

ამ გრაფიკში გამოყენებული ინგლისური თარგმანები 

(რეჟიმი 3 - იურიდიული პირების ფორმები) 

 

 

ქვემოთ მოცემულ ჩამონათვალში მოცემულია იურიდიული პირების ფორმების თარგმანი ინგლისურ ენაზე წინამდებარე გრაფიკში მათი 

გამოყენების მიხედვით: 10 

 

 

“Association”: association, Verein, associazione 

 

“Co-operative society”: société coopérative, Genossenschaft, società cooperativa 

 

“General partnership”: société en nom collectif, Kollektivgesellschaft, società in nome collettivo 

 

“Foundation”: fondation, Stiftung, fondazione 

 

“Joint-stock company”: société anonyme (SA), Aktiengesellschaft (AG), società anonima (SA) 

 

“Limited liability company”: société à responsabilité limitée (sàrl), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), società a 

garanzia limitata (Sagl) 

 

“Limited partnership”: société en commandite, Kommanditgesellschaft, società in accomandita 

 

“Sole proprietorship”: entreprise individuelle, Einzelunternehmen, ditta individuale 

 

“Stock company with unlimited partners”:                      société en commandite par actions, Kommanditaktiengesellschaft, società in accomandita per 

azioni 

 

_______________ 
 

                                                           
10  აღნიშნული არაოფიციალური თარგმანები მოცემულია ლიტერატურაში ფართოდ გამოყენებული თარგმანების საფუძველზე.  


