
 

 

 

 

 

სატელეკომუნიკაციო სფეროს მომხმარებელთა  

საინფორმაციო უზრუნველყოფა 

 

ელექტრონული სატელეკომუნიკაციო სფეროს მომხმარებელი სახელშეკრულებო 

სამართლებრივ ურთიერთობებში სპეციალური სამართლებრივი დაცვის ღირსი სუბიექტია და 

სწორედ ამ სპეციალური სამართლებრივი დაცვის ფარგლებში ექცევა, მომსახურების მიმწოდებელი 

კომპანიების მიერ, მომხმარებელთა საინფორმაციო უზრუნველყოფის ვალდებულების შესრულება. 

  ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება სახელშეკრულებო სამომხმარებლო სამართლის 

არსებითად ყველა სფეროში ფიგურირებს და ამ მხრივ არც სატელეკომუნიკაციო მომსახურების 

სახელშეკრულებო ურთიერთობებია გამონაკლისი. მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიების მიერ 

მომხმარებლის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ვალდებულების ზედმიწევნით შესრულება 

განაპირობებს მომხმარებლის ინფორმირების ხარისხს, ხოლო, აღნიშნული ვალდებულების 

შეუსრულებლობის შემთხვევაში, უზრუნველყოფილია სამართლებრივი დაცვის დამატებით 

მექანიზმი - მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის სახით.   

სატელეკომუნიკაციო სფეროში მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებით მომხმარებელთა 

უფლებებს და მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიების ვალდებულებების განმსაზღვრელ ერთ-

ერთ მთავარ მარეგულირებელ სამართლებრივ დოკუმენტს, სხვა საკანონმდებლო აქტებთან  ერთად, 

წარმოადგენს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის  2006 წლის 17 მარტის N3 

დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების 

მიწოდების წესებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“  რეგლამენტი. 

აღნიშნული რეგლამენტი ადგენს, მომხმარებლისთვის ელექტრონული საკომუნიკაციო 

მომსახურების, მათ შორის, ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით, 

საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო, მობილური სატელეფონო და ინტერნეტით 

მომსახურების მიწოდების წესებსა და პირობებს, განსაზღვრავს მომსახურების მიმწოდებლისა და 

მომხმარებლის უფლებებს და ვალდებულებებს და მისი მიზანია, უზრუნველყოს ელექტრონული 

საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებლის მიერ სფეროში მოქმედი სამართლებრივი აქტებით 

დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისი მომსახურების მიწოდება და მომხმარებელთა უფლებებისა და 

კანონიერი ინტერესების დაცვა.  

მოცემული რეგლამენტის თავი II ეხება, სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მიწოდების 

ფარგლებში ინფორმაციასთან დაკავშირებულ რეგულირებებს, სადაც, ფართოდ არის განმარტებული 

ის ვალდებულებები, რომელიც მომსახურების მიმწოდებელ კომპანიებს გააჩნიათ 



 

 

სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებით საინფორმაციო 

უზრუნველყოფის დაცვის ნაწილში.  

სატელეკომუნიკაციო სფეროში მომხმარებლის საინფორმაციო ვალდებულების შესრულების 

ერთ-ერთ მთავარ მოთხოვნას წარმოადგენს, მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიების მიერ 

ინტერნეტში საკუთარი ვებ-გვერდის შექმნა, სადაც კომპანიამ უნდა განათავსოს ინფორმაცია 

მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული მომსახურების პირობების, მომსახურების პაკეტების და  

ტარიფების თაობაზე, ასევე ინფორმაცია მომსახურების მიღების, შეზღუდვისა და შეწყვეტის 

პირობების და მომსახურების პაკეტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.   

საინფორმაციო უზრუნველყოფისთვის, ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საშუალებას 

წარმოადგენს საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელთა მიერ მუდმივმოქმედი 24 საათიანი 

ცხელი ხაზის შექმნისა და ფუნქციონირების ვალდებულება. ამასთანავე, მომხმარებელს უნდა 

მიეწოდებოდეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ სად შეუძლია მომსახურებასთან დაკავშირებით 

წარადგინოს საჩივარი/საპრეტენზიო განცხადება და თუ რა საიდენტიფიკაციო და საკონტაქტო 

მონაცემები გააჩნია კომპანიას. საჩივრისა და საპრეტენზიო განცხადების წარდგენასთან მიმართებაში 

უნდა აღინიშნოს, რომ ეს საკითხი გამომდინარეობს მომხმარებლის იმ უფლებიდან, რომლის 

მიხედვით, მას შეუძლია მომსახურებასთან დაკავშირებით ნებისმიერ შეუსაბამობაზე, წარადგინოს 

განცხადება მომსახურების მიმწოდებლის მომხმარებელთა საჩივრების განმხილველ სამსახურში. 

ასეთი სამსახურის შექმნის ვალდებულება კი ყველა ოპერატორს გააჩნია.  

მომხმარებელს უფლება აქვს მომსახურების მიმწოდებლისაგან შეუფერხებლად და უფასოდ 

მიიღოს ინფორმაცია, მომსახურების სახეობის, მისი მიწოდების, მოხმარების წესების, ღირებულების 

თაობაზე, ასევე, გადახდის ფორმების და საშეღავათო სისტემის შესახებ, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში.  

საინფორმაციო უზრუნველყოფის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს, 

მომხმარებლისთვის მომსახურების მიწოდების შეზღუდვის და შეწყვეტის მიზეზების, 

ხანგრძლივობის და აღნიშნულთან დაკავშირებული საკომპენსაციო პირობების თაობაზე 

ინფორმაციის მიწოდება.  ასევე, ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რამ შეიძლება მოახდინოს რაიმე 

სახის ზეგავლენა  მომსახურების ხარისხზე და მის პირობებზე, მომხმარებელთა უფლებების და 

ვალდებულებების, ასევე, იმ ღონისძიებების შესახებ, რომელსაც მომსახურების მიმწოდებელი 

მიმართავს მომხმარებლის მიერ მოხმარების წესების დარღვევის შემთხვევაში. 

რეგლამენტის მიხედვით, უმნიშვნელოვანეს საკითხს წარმოადგენს მომხმარებლის 

ინფორმირება ისეთ საკითხთან დაკავშირებით, რომელმაც შესაძლებელია გავლენა მოახდინოს 

მომხმარებლის გადაწყვეტილებაზე მომსახურების მიღების გაგრძელების თაობაზე. ასეთ 

საკითხებთან მიმართებაში, რეგლამენტი ითვალისწინებს მომხმარებლის ინდივიდუალური 

ინფორმირების ვალდებულებას. აღნიშნული გულისხმობს, მომსახურების მიმწოდებლის მიერ 

მომხმარებლის ინფორმირებას წერილობითი, ზეპირი სატელეფონო ხმოვანი შეტყობინების, ეკრანზე 

ამონათების ფორმით და ნებისმიერი სხვა ტექნიკური საშუალებით, როდესაც შეტყობინება 

საჭიროებს მომხმარებლის მხრიდან შეტყობინების მიღების ფაქტის დადასტურებას. მომსახურების 

წესისა და პირობების ნებისმიერი ცვლილების თაობაზე, მომხმარებლის ინფორმირება უნდა 

განხორციელდეს არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღით ადრე. 



 

 

მომხმარებლისთვის ინდივიდუალურად შეტყობინებას ექვემდებარება, ასევე ისეთი 

ინფორმაცია, რომელიც მომსახურების შეზღუდვას ან/და მომსახურების მიმწოდებლის ინიციატივით 

მომსახურების ვადაზე ადრე შეწყვეტას ეხება.  

აღსანიშნავია, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც მომსახურების მიმწოდებელი სთავაზობს 

მომხმარებელს მომსახურებას, რომლის საფასურიც არ არის გათვალისწინებული სამომხმარებლო 

პაკეტში, მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია მომხმარებელს მიაწოდოს ინფორმაცია  

დამატებითი საფასურის თაობაზე, ან შეზღუდოს მსგავსი მომსახურების თავისუფალი მიღება. 

მომხმარებლისათვის მიწოდებული ინფორმაცია უნდა იყოს ზუსტი, უტყუარი, ამომწურავი 

და გასაგები, რომელსაც არ ექნება დამაბნეველი ან მაცდური ხასიათი. 

მომხმარებელი სრულყოფილად უნდა იყოს ინფორმირებული გაწეული ან არჩეული 

ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების ტარიფების, ანგარიშსწორების პირობების და 

საანგარიშო პერიოდის დეტალური ბილინგის ინფორმაციის თაობაზე.  

რეგლამენტით გათვალისწინებულია ისეთი გარემოებები, როდესაც მომსახურების მიწოდება 

ვერ ხორციელდება ფორს-მაჟორული ვითარებიდან გამომდინარე, მაგალითად, ავარია ან სხვა 

გაუთვალისწინებელი გარემოება. ასეთ დროს, მომსახურების მიმწოდებელ კომპანიებს წარმოექმნება  

ვალდებულება, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით მოახდინონ მომხმარებელთა ინფორმირება 

შეწყვეტის მიზეზისა და ხანგრძლივობის თაობაზე. 

სტატიაში აღწერილი საინფორმაციო უზრუნველყოფის ვალდებულებათა შესრულების 

თითოეული კომპონენტის ზედმიწევნით დაცვა, ერთი მხრივ, მეტყველებს მომსახურების მიწოდების 

ხარისხზე და სტანდარტზე, მეორე მხრივ, კი მათი დაუცველობა შესაძლებელია გახდეს თავად 

მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიების ადმინისტრაციული-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის 

დადგომის საფუძველი. ამდენად უაღრესად მნიშვნელოვანია, როგორც მომსახურების 

მიმწოდებლების ისე მომხმარებლების სათანადო ცნობიერება, საინფორმაციო უზრუნველყოფის 

ვალდებულებასთან მიმართებაში არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების შესახებ. შესაბამისად, 

მოცემული სტატიაც სწორედ, ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროს მომხმარებელთა და 

დაინტერესებულ პირთა ინფორმირებას და ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება. 

 

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი  

დამცველის სამსახური 


