
 

კომუნიკაციების ომბუდსმენის საქმიანობა - მომხმარებელთა  

               უფლებების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმი 

 

ელექტრონული სატელეკომუნიკაციო სფეროს მომხმარებელთა უფლებების და 

კანონიერი ინტერესების  დაცვის დამატებითი გარანტიების უზრუნველსაყოფად, „ეროვნული 

მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, მოქმედებს  

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური. 

 „დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 2003 წლის რედაქციით, პირველად განისაზღვრა დამცველის ინსტიტუტის 

სამართლებრივი სტატუსი, მისი დანიშნულება, დამცველის უფლებამოსილების ვადა, 

დამცველის  არჩევის,  სამსახურის ფორმირების წესი და ის  მნიშვნელოვანი როლი, რომელიც 

დღეის მდგომარეობით ელექტრონული კომუნიკაციის სფეროში მომხმარებელთა 

ინტერესების დაცვის რეალიზებას  ემსახურება. 

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის 

ფუნქციონირების მიზანია, ელექტრონული კომუნიკაციებისა და მაუწყებლობის სფეროში 

მომხმარებელთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა, რაც წარმოადგენს 

სამართლებრივ სახელმწიფოში თითოეული მოქალაქის კანონმდებლობით განმტკიცებული 

უფლებების რეალიზების  გარანტიას.  

ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომხმარებელთა ინტერსების დაცვა 

გულისხმობს, როგორც მომხმარებელთა მომართვიანობის საფუძველზე დაწყებული 

წარმოების ფარგლებში საკითხის შესწავლას, გადაწყვეტას, რეკომენდაციის გაცემას 

მომხმარებელთა დარღვეული უფლების აღდგენის მიზნით, ისე, მომხმარებელთა ინტერესების 

დაცვის უზრუნველსაყოფად, დამცველის მიერ უფლებამოსილების ფარგლებში 

განხორციელებულ სხვადასხვა აქტივობებს, ისეთებს როგორიცაა მომსახურების მიმწოდებელი 

კომპანიების მიერ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესრულების 

მონიტორინგი, დამცველის მონაწილეობა საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 

ხელისუფლების მიერ იმ საკანონმდებლო აქტების პროექტების მომზადებაში, რომლებმაც 

შესაძლებელია ზეგავლენა მოახდინოს მომხმარებელთა ინტერესებზე, მომხმარებლებზე 



 

სატარიფო და სხვა სახის სარეგულაციო ცვლილებების გავლენის შედეგების შეფასება, 

მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლება და ა.შ. 

მოცემული სტატიის ფარგლებში ყურადღება გამახვილდება, მომხმარებელთა 

მომართვიანობის საფუძველზე დაწყებული წარმოების ფარგლებში სამსახურის მიერ 

განხორციელებული აქტივობების შესახებ.  

დასაწყისში უნდა განიმარტოს, თუ რას გულისხმობს ელექტრონული საკომუნიკაციო 

მომსახურება. „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის 

„ღ“ პუნქტის მიხედვით, ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურება არის საერთო 

სარგებლობის ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით 

განხორციელებული მომსახურება, რომელსაც მომსახურების მიმწოდებელი ავტორიზებული 

პირი განსაზღვრული საფასურის სანაცვლოდ სთავაზობს მსურველ ოპერატორს ან 

მომხმარებელს. „ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების 

წესებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ რეგლამენტის მე-3 მუხლის 

პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ელექტრონული სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება არის ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებლის  მიერ 

მომხმარებლისათვის ადგილობრივი, საერთაშორისო, საქალაქთაშორისო, მობილური 

საკომუნიკაციო კავშირით, ინტერნეტით და მაუწყებლობის ტრანზიტით  მომსახურება, ასევე 

გაფართოებული ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურება.  

სატელეკომუნიკაციო სფეროს მომხმარებელსა და მომსახურების მიმწოდებელს შორის 

ურთიერთობა ეფუძნება მომსახურების მიწოდების შესახებ ხელშეკრულებას.   

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებებთან დაკავშირებული ურთიერთობები, ექცევა მაღალი 

სამართლებრივი დაცვის გარანტიების ქვეშ, რაც გულისხმობს, ერთი მხრივ, ამ 

სახელშეკრულებო ურთიერთობისთვის კანონმდებლობით  განსაზღვრულ სავალდებულო 

დებულებების არსებობას, ხოლო მეორე მხრივ, ამ ურთიერთობებში დარღვეული უფლებების 

დაცვის მაღალ სამართლებრივ სტანდარტს. სწორედ ამგვარ უფლებათა დაცვის ერთ-ერთ 

გარანტიას და საშუალებას წარმოადგენს დამცველის სამსახური, რომელსაც მომხმარებელი 

მიმართავს  ადგილობრივი, საერთაშორისო, საქალაქთაშორისო, მობილური საკომუნიკაციო 

კავშირით, ინტერნეტის და მაუწყებლობის ტრანზიტით მომსახურებებთან დაკავშირებით 

უფლების დარღვევის შემთხვევაში.  

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურს, 

მომხმარებელთა ინტერესების და უფლებების დარღვევის თაობაზე, განცხადება/საჩივარი 

წარედგინება ინფორმაციის მიღების ნებისმიერი გავრცელებული საკომუნიკაციო 

საშუალებით. იქნება ეს მომხმარებლის მატერიალური ფორმით წარმოდგენილი წერილობითი 



 

განცხადება/საჩივარი, მომხმარებლის სატელეფონო შეტყობინება, თუ ელექტრონული 

კომუნიკაციის საშუალება (ელ-ფოსტა: defender@comcom.ge; სამსახურის ვებ-გვერდი:  

http://momkhmarebeli.comcom.ge/; სოციალური ქსელი: მომხმარებელთა ინტერესების 

საზოგადოებრივი დამცველი/ Communications ombudsman). 

კანონით მინიჭებული უფლებამოსილებათა ფარგლებში, სამსახური უზრუნველყოფს 

სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიისგან საჩივართან დაკავშირებით 

სრულყოფილი ინფორმაციის/მტკიცებულების გამოთხოვას. გამოთხოვილი მონაცემების 

ანალიზის საფუძველზე, დარღვევის ფაქტის დადგენის შემთხვევაში, სამსახური  უპირატესად 

აწარმოებს მედიაციას მომხმარებელსა და მომსახურების მიმწოდებელ კომპანიას შორის, ასევე 

გასცემს შესაბამის რეკომენდაციებს მომხმარებელთა ინტერესების დაკმაყოფილების მიზნით.  

სამსახურის საქმიანობის მთავარ მიზანს წარმოადგენს, მომხმარებელთა ინტერესის 

დაკმაყოფილება. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში თუ ზემოაღნიშნული აქტივობის ფარგლებში, 

ვერ მოხდა მომხმარებლის საჩივართან დაკავშირებით საკითხის დადებითად გადაწყვეტა, 

მომხმარებელთან შეთანხმებით, სამსახური უზრუნველყოფს ინტერესების დაცვის 

გაგრძელებას, როგორც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში 

ადმინისტრაციული წარმოების გზით, ისე სასამართლოში, ადმინისტრაციული 

სამართალწარმოების წესით, სადაც სამსახური წარმოადგენს მომხმარებლის ინტერესების 

დამცველს და სრულიად უფასოდ ახორციელებს მომხმარებელთა სამართლებრივ 

მხარდაჭერას. 

კომუნიკაციების ომბუდსმენის საქმიანობა, როგორც  მომხმარებელთა  უფლებების 

დაცვის სამართლებრივი მექანიზმი, წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მოქნილ, 

ადვილად ხელმისაწვდომ და ნაკლებ ბიუროკრატიასთან დაკავშირებულ საშუალებას 

სატელეკომუნიკაციო სფეროში დარღვეული უფლებების აღსადგენად. შესაბამისად, 

აღნიშნული სტატია ემსახურება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის,  მომხმარებელთა 

ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის, როგორც უფლებათა დაცვის 

სამართლებრივი მექანიზმის  არსებობის თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება/გავრცელებას.  

 

 

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი 

 დამცველის სამსახური 

 

 

 


