
 

 

ინფორმაცია 

ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებული პირების მიერ ინტერნეტში ვებ-

გვერდის შექმნისა და ფუნქციონირების ვალდებულების შესრულების მონიტორინგის 

თაობაზე 

 

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური, კანონით 

განსაზღვრულ უფლებამოსილებათა ფარგლებში, ახორციელებს ელექტრონული 

კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიების მიერ, საქართველოს 

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 17 მარტის N3 დადგენილებით 

დამტკიცებული ,,ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების 

წესებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ რეგლამენტის (შემდგომში 

„რეგლამენტი“) მე-4 მუხლის მე-7 პუნქტის დანაწესის შესრულების მონიტორინგს, რომლის 

მიხედვით, დეკლარირებულ ვალდებულებას წარმოადგენს, მომსახურების მიმწოდებელი 

კომპანიის მიერ, ინტერნეტში ვებ-გვერდის შექმნა და მისი ფუნქციონირება კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით. 

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის მიერ, 

ზემოაღნიშნული სამონიტორინგო პროცესის წარმართვა დაიგეგმა სამ ფაზად, რომელიც 

მოიცავს სამსახურის მიერ შესასრულებელ  სხვადასხვა აქტივობას. 

მონიტორინგის  პირველ ფაზაში გათვალისწინებულია კომპანიების მიერ ვებ-გვერდის 

შექმნის (არსებობის) ვალდებულების შესრულების გადამოწმება. მონიტორინგის შემდეგი 

ფაზა მოიცავს კომპანიების მიერ ვებ-გვერდზე განსათავსებელი ინფორმაციის მონიტორინგს 

(რაც გულისხმობს, საწყის ეტაპზე კომპანიის საკონტაქტო მონაცემის, მომსახურების 

ტარიფების და ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების განთავსების შესწავლას). მესამე 

ფაზად კი განსაზღვრულია, კომპანიის ვებ-გვერდზე განთავსებული მომსახურების 

სტანდარტული ხელშეკრულების შინაარსობრივი მონიტორინგი. 

ზემოაღნიშნული აქტივობის პირველი ფაზის ფარგლებში, ელექტრონული 

კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებულ 304  პირს1, სამსახურის მიერ  წერილობით ეცნობა 

„რეგლამენტით“ გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების მონიტორინგის დაწყების 

 
1 სამსახურის სამონიტორინგო სამუშაოები ვრცელდება 2021 წლის 28 სექტემბრის მდგომარეობით  

ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებული პირებზე. 



 

 

თაობაზე და ეთხოვა, დადგენილ ვადაში წარმოედგინათ ვებ-გვერდების არსებობის 

შემთხვევაში შესაბამისი ინფორმაცია ელ-ბმულის სახით2.  

მოკვლევის შედეგად გამოვლინდა 126 კომპანია, რომლებსაც არ გააჩნდათ ინტერნეტში  

ვებ-გვერდი. მათ მიმართ სამსახურის მიერ თავდაპირველად გაიგზავნა წერილობითი 

ხასიათის მითითება, რომლითაც განესაზღვრათ დამატებითი დრო ვებ-გვერდის 

შესაქმნელად და სამსახურისთვის შესრულების დამადასტურებელი ინფორმაციის 

წარმოსადგენად.  

ვინაიდან, კომპანიების მხრიდან განსაზღვრულ ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი 

შესაბამისი უკუკავშირი, დამცველის სამსახურმა მიზანშეწონილად მიიჩნია, ყველა ასეთი 

კომპანიისთვის  სარეკომენდაციო წერილის გაგზავნა, რომლითაც დეტალურად განემარტათ, 

რომ „..მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიის ვებ-გვერდზე უნდა იყოს განთავსებული 

ინფორმაცია, შეთავაზებული მომსახურების სახეობების, მომსახურების პაკეტების და 

პაკეტებში ცვლილების შეტანის, შესაბამისი ტარიფების, მომსახურების მიწოდებისა და 

მოხმარების წესების, გადახდის ფორმების, მომსახურების შეზღუდვისა და შეწყვეტის 

პირობების შესახებ. ასევე, საკონტაქტო (ცხელი ხაზი) მონაცემების და მომსახურების 

შეფერხების პერიოდზე, მიუწოდებელი და უხარისხო მომსახურებისთვის 

გათვალისწინებული საკომპენსაციო მექანიზმის თაობაზე“. სარეკომენდაციო წერილი, ასევე 

მოიცავდა მითითებას, ავტორიზებული პირების მიერ მომხმარებელთა დაცვის მიზნიდან 

გამომდინარე, მომხმარებლის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ჭრილში „რეგლამენტით“ 

გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების თაობაზე. 

სამონიტორინგო სამუშაოების მეორე ფაზით გათვალისწინებული აქტივობის 

ფარგლებში, დადგენილ იქნა, რომ 178 კომპანიას ინტერნეტში შექმნილი აქვს ვებ-გვერდი, 

თუმცა 65 კომპანიის ვებ-გვერდი არ ფუნქციონირებს. შესაბამისად, სამსახურის მიერ 

გადამოწმდა 113 კომპანია და გამოკვლეულ იქნა ვებ-გვერდზე კომპანიების მიერ საკონტაქტო 

მონაცემების, მომსახურების ტარიფების და სტანდარტული ხელშეკრულების განთავსების 

საკითხი. 

 

 

 

 
2 სამსახურის წარმომადგენლების მიერ დამატებით სატელეფონო კომუნიკაციით, ყველა ავტორიზებულ პირთან 

გადამოწმებულ იქნა დამცველის სამსახურის  წერილის მიღების ფაქტი; 



 

 

შემოწმების შედეგები გამოიყურება შემდეგნაირად: 

 

 

ზემოაღნიშნული აქტივობების პარალელურად, სამონიტორინგო სამუშაოების 

ფარგლებში, მცირე და საშუალო ოპერატორების წარმომადგენლებთან, ონლაინ ფორმატში, 

გაიმართა საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები, სადაც კიდევ ერთხელ დეტალურად იქნა 

განმარტებული მომხმარებელთა საინფორმაციო უზრუნველყოფის მიზნით „რეგლამენტით“ 

გათვალისიწინებული უფლება-ვალდებულებები. მათი მხრიდან მოწოდებულ იქნა 

ინფორმაცია აღნიშნული ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებულ  აქტუალურ 

საკითხებზე.  შეხვედრის პროდუქტიულობიდან გამომდინარე, სამსახურის მიერ მიღებულ 

იქნა გადაწყვეტილება ოპერატორებთან საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრების 

პერმანენტულად ჩატარების თაობაზე.   

სატელეკომუნიკაციო სფეროს მომხმარებელთა უფლებრივი დაცვის უკეთესი 

გარანტიების არსებობისთვის, ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებული 

პირების მიერ, ინტერნეტში ვებ-გვერდის შექმნისა და ფუნქციონირების ვალდებულების 

შესრულება, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს.  

 შესაბამისად, აღნიშნული აქტივობის მესამე ფაზაში, სამსახურის მიერ დაგეგმილია, 

როგორც მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიების ვებ-გვერდზე განთავსებული 

სტანდარტული ხელშეკრულების შინაარსობრივი მონიტორინგი, ისე საკომუნიკაციო 

მომსახურების მიმწოდებელ კომპანიებთან სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება. 

 

 

 

 

კომპანიის საკონტაქტო 

მონაცემები 

მომსახურების ტარიფები სტანდარტული 

ხელშეკრულება 

აქვს არ აქვს აქვს არ აქვს აქვს არ აქვს 
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