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The European Business Association unites over 100 Georgian and European companies. The organisation’s 

vision is that doing business in Georgia will be the same as doing business in Europe and the mission covers 

two main directions: 1. To advocate/lobby for European businesses in Georgia; 2. To facilitate the 

development of trade and investment between Georgia and Europe. 

E-commerce has become the main tool for effective operations for the majority of companies in Georgia 

and worldwide due to COVID-19 and this has accelerated the development of the industry. In such a 

situation it is important to focus on various E-commerce related challenges in Georgia that are delaying and 

in some cases even making impossible the development of the e-commerce field and its benefits.     

The general lack of a digital environment in the country and an absence of relevant E-commerce legislation 

and executive mechanisms has become more obvious during the economic crisis caused by COVID-19. A 

consequence is a sense of mistrust and feeling of unease regarding E-commerce in Georgian society. 

According to the Networking Readiness Index 2019, Georgia is in 89th position in terms of E-commerce 

development and is lagging behind not only EU member states, but other Eastern Partnership countries as 

well1. According to recent UN commerce and development conference data, Georgia has adopted only three 

directions related to E-commerce development and lags well behind Ukraine.2 

Although the “Association Agreement’’ between Georgia and EU, Georgia obliges the adoption of E-

commerce legislation, the sector is still functioning without special legislation and is regulated under 

separate provisions. In addition, local and international agreements, amendments and/or contract 

termination, and E-commerce online consumers’ rights protection are incompletely regulated by separate 

and fragmented Acts of local legislation. 

This lack of the relevant regulations for the E-commerce sector provides a challenge for business entities 

operating in both local and international markets. In addition, E-commerce online consumers are now 

frequently using E-commerce platforms but their rights are not adequately protected. It is worth mentioning 

                                                             
1 The Network Readiness Index 2019. pg.85.  
<https://networkreadinessindex.org/wp-content/uploads/2020/03/The-Network-Readiness-Index-2019-New-
version-March-2020.pdf>. 
2 UNCTAD Global Cyber Law Tracker 
<https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx>. 
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that the law “on Consumer’s Rights Protection’’ is considered as invalid from 2012 and it also has had a 

negative impact on the E-commerce environment and consumer’s rights protection in general. 

In order to respond to the growing demands of E-Commerce, to protect consumer rights and to enable the 

proper resolution of legal disputes, it is necessary to have a consolidated legislative Act to regulate E-

commerce contracts and other related legal aspects of importance including Amendment and termination, 

rights and obligations to provide intermediate services. This would both protect consumers from the unfair 

consequences of E-contracts and in addition promote the relevant development of the Georgian E-

commerce industry. 

The Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia in cooperation with USAID and G4D 

developed a draft bill “About E-commerce’’ in 2018. This is definitely a step ahead in the right direction. 

It is necessary to restart working on the draft in order to tailor it to the current reality and to initiate the bill 

at the parliament. 

 

Recommendation 

- Georgia should make the development of E-commerce and the adoption of the relevant regulation 

Acts, which comply with international practices one of the main priorities during the post-pandemic 

period. This complies with the action plan of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement 

(DCFTA) for 2020, which includes the acceptance of a national law on E-commerce. This is an 

opportunity to partly mitigate the crisis caused by COVID-19 in both the short and long term 

perspectives. 

 

- Taking into consideration that Georgia’s E-commerce data is noticeably low compared with other 

Eastern Partnership countries it is important to additionally create a digital societal and business 

support ecosystem, to train/retrain qualified staff and to adopt national E-commerce law. The above 

mentioned recommendations will assist Georgian businesses in obtaining benefits from 

digitalization and is additionally a good opportunity for the country to be better linked to the digital 

global economy.  

 

John Hugo Freddy Braeckeveldt 

Chairman of the European Business Association 

 
 

Contact person : Mariam Kuchuloria 

599 22 26 26, mariam.kuchuloria@eba.ge  
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ევროპული ბიზნეს ასოციაციის პოზიცია  
 

ელექტრონული კომერცია საქართველოში:  

შედეგები ბიზნეს კლიმატზე 

 

25 ივნისი, 2020 წელი 

 

ევროპული ბიზნეს ასოციაცია (EBA) 100-ზე მეტ ქართულ და ევროპულ კომპანიას აერთიანებს. 

ორგანიზაციის ხედვაა, რომ საქართველოში ბიზნესისთვის შეიქმნას ისეთივე გარემო, 

როგორიც ევროპაშია, ხოლო, მისი მისია შემდეგ ორ მიმართულებას მოიცავს: (1) 

საქართველოში ევროპული ბიზნესის ადვოკატირება/ლობირება; (2) საქართველოსა და 

ევროპას შორის ვაჭრობისა და ინვესტიციების ხელშეწყობა. 

ელექტრონული კომერცია როგორც საქართველოში, ასევე სხვა ქვეყნებში COVID-19-ის მიერ 

შექმნილი გამოწვევების ფონზე კომპანიების უმრავლესობისთვის ოპერირების უმთავრეს 

წინაპირობად იქცა და დაჩქარდა ამ დარგის განვითარება. ამ ვითარებაში, 

უმნიშვნელოვანესია, აქცენტირება საქართველოში ელექტრონულ კომერციასთან 

დაკავშირებულ რიგ სირთულეებზე, რომელიც მნიშვნელოვნად აფერხებს ან ფაქტობრივად 

შეუძლებელს ხდის ამ მიმართულების განვითარებას და მისგან შესაბამისი სარგებლის 

მიღებას. 

პანდემიისგან გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის ფონზე განსაკუთრებულად გამოიკვეთა 

ქვეყანაში ციფრული გარემოს, ელექტრონული კომერციის მარეგულირებელი 

კანონმდებლობისა და შესაბამისი აღმასრულებელი მექანიზმების არარსებობა, რაც, თავის 

მხრივ, ქმნის უნდობლობის და საფრთხის განცდას საზოგადოებაში. 2019 წლის ქსელური 

მზაობის ინდექსის თანახმად, საქართველო ინტერნეტ ვაჭრობის განვითარების მხრივ 89-ე 

ადგილს იკავებს და ჩამორჩება არა მხოლოდ ევროკავშირის წევრ, არამედ აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის წევრ სხვა ქვეყნებსაც.1 გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ გაეროს ვაჭრობისა და 

განვითარების კონფერენციის მონაცემებით, საქართველოს  ელექტრონულ კომერციასთან 

დაკავშირებული კანონმდებლობის მხოლოდ 3 მიმართულება აქვს მიღებული და ამ მხრივ 

                                                             
1 The Network Readiness Index 2019. გვ. 85. იხ. https://networkreadinessindex.org/wp-
content/uploads/2020/03/The-Network-Readiness-Index-2019-New-version-March-2020.pdf  
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ჩამორჩება რეგიონის ისეთ ქვეყანას, როგორიც უკრაინაა.2  

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ,,ასოცირების შესახებ შეთანხმების’’ 

საფუძველზე, საქართველოს სახელმწიფოს ნაკისრი აქვს ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს 

ელექტრონული კომერციის დარგში ეროვნული საკანონმდებლო რეგულირების მიღება, 

თუმცა, არსებული მდგომარეობით, საქართველოში ელექტრონული კომერციის სექტორი 

სპეციალური მარეგულირებელი კანონის გარეშე ფუნქციონირებს და აღნიშნული სფერო 

გარკვეულწილად სხვადასხვა კანონის ცალკეული დებულებებით არის მოწესრიგებული. 

ნიშანდობლივია, რომ როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ტიპის ელექტრონული 

ხელშეკრულების დადება, მასში ცვლილების შეტანა ან/და შეწყვეტა, აგრეთვე ელ. კომერციის 

ონლაინ მომხმარებლის დაცვა ქართული კანონმდებლობის ცალკეული აქტების მიერ 

ფრაგმენტულად და არასრულად არის რეგულირებული. 

აღნიშნული სფეროს არასათანადო რეგულირება შემაფერხებელი ფაქტორია როგორც ბიზნეს 

სუბიექტებისთვის ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ბაზარზე ოპერირებისას, ასევე 

უშუალოდ მომხმარებლისთვის, რომელიც სულ უფრო ხშირად სარგებლობს ელექტრონული 

კომერციით, თუმცა მისი უფლებები არ არის სათანადოდ დაცული.  მნიშვნელოვანია 

აღინიშნოს, რომ 2012 წლიდან „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ კანონი 

ძალადაკარგულად გამოცხადდა, რაც ასევე უარყოფითად აისახება ელექტრონული 

კომერციის ეფექტურ გარემოზე და ელექტრონული მომხმარებლის დაცვაზე.  

ელექტრონული კომერციის სწრაფად მზარდი მოთხოვნების და მომხმარებლის უფლებების 

დასაცავად, ასევე სამართლებრივი დავების სათანადოდ გადაჭრისთვის აუცილებელია 

არსებობდეს კონსოლიდირებული სამართლებრივი აქტი, რომელიც დაარეგულირებს 

ელექტრონული ხელშეკრულების დადების, შეცვლის, შეწყვეტის საკითხებს, შუალედური 

მომსახურების მიმწოდებლის უფლება-მოვალეობებს და  სხვა მნიშვნელოვან სამართლებრივ 

ასპექტებს. ეს, ერთი მხრივ, დაიცავს მომხმარებლებს  ელექტრონული ხელშეკრულებების 

არაკეთილსინდისიერი შედეგებისგან, მეორე მხრივ კი ხელს შეუწყობს დარგის სათანადოდ 

განვითარებას.  

ამ მხრივ, ცალსახად, წინგადადგმული ნაბიჯია 2018 წელს საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატების 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) „მმართველობა განვითარებისთვის’’ (G4G) 

პროექტის მხარდაჭერით, შემუშავებული „ელექტრონული კომერციის შესახებ’’ 

საქართველოს კანონის პროექტი; თუმცა, საჭიროა აღნიშნულ პროექტზე მუშაობის 

                                                             
2 UNCTAD Global Cyber law Tracker. ბოლო განახლება  20.04.2020. იხ. 
https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx  
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დაუყონებლივ განახლება, შეცვლილ რეალობასთან მორგება და საქართველოს პარლამენტში 

ინიცირება.  

რეკომენდაცია 

- მნიშვნელოვანია, საქართველომ პოსტ-პანდემიურ პერიოდში ერთ-ერთ მთავარ 

პრიორიტეტად დასახოს ელექტრონული კომერციის განვითარება, შესაბამისი 

მარეგულირებელი აქტის მიღება და საერთაშორისო ნორმებთან ჰარმონიზება. 

აღნიშნული, ერთი მხრივ, თანხვედრაშია ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 

ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) განხორციელების 2020 წლის სამოქმედო 

გეგმასთან, რომლითაც გათვალისწინებულია „ელექტრონული კომერციის შესახებ” 

საქართველოს კანონის მიღება, ხოლო, მეორე მხრივ, ქმნის ბიზნესისთვის COVID-19-ით 

შექმნილი კრიზისის შემსუბუქების შესაძლებლობას როგორც მოკლე, ასევე გრძელვადიან 

პერსპექტივაში.  

 

- იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ეტაპზე, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებთან 

შედარებით საქართველოს მაჩვენებელი ელექტრონული კომერციის კუთხით შესამჩნევად 

დაბალია, გარდა „ელექტრონული კომერციის შესახებ’’ საქართველოს კანონის მიღებისა, 

საჭიროა, ციფრული საზოგადოებისა და ბიზნესისთვის ხელშემწყობი ეკოსისტემის 

ჩამოყალიბება, ამ დარგში შესაბამისი კვალიფიციური კადრების 

მომზადება/გადამზადება. აღნიშნული დაეხმარება ბიზნესს ისარგებლოს 

დიჯიტალიზაციის ბენეფიტებით და შექმნის ქვეყნის მიერ ციფრულ გლობალურ 

ეკონომიკაში ადგილის დამკვიდრების შესაძლებლობას. 

 

ჯონ ბრაეკეველდტი 

ევროპული ბიზნეს ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე 

 
 

საკონტაქტო პირი: მარიამ ქუჩულორია 

599 22 26 26, mariam.kuchuloria@eba.ge  
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