
 

 

 

 

„ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების წესებისა და მომხმარებელთა 

უფლებების დაცვის შესახებ“ რეგლამენტში განხორციელებული ცვლილებების მიმოხილვა 

მომხმარებელთა ინფორმაციული უზრუნველყოფის ვალდებულებისა და მომსახურების პირობების 

ცვლილებების წესთან მიმართებაში 

 

 

 

 

 ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ერთ-ერთ 

მთავარ მარეგულირებელ დოკუმენტს, სხვა სამართლებრივ აქტებთან ერთად წარმოადგენს 

„ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების წესებისა და მომხმარებელთა 

უფლებების დაცვის შესახებ რეგლამენტი“ (შემდგომში „რეგლამენტი“), რომელიც დამტკიცებულია 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 17 მარტის N3 დადგენილებით.  

აღნიშნულ დოკუმენტში წლების განმავლობაში არაერთი ცვლილება იქნა განხორციელებული, 

თუმცა სატელეკომუნიკაციო სფეროს განვითარებასთან შესაბამისობაში მოყვანა, სატელეკომუნიკაციო 

დარგისთვის მუდმივ გამოწვევას წარმოადგენს. შესაბამისად, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 

კომისიის მიერ, საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის აქტიური ჩართულობით მომზადებულ იქნა, 

„რეგლამენტის“ ცვლილებების პროექტი, რომელიც დამტკიცდა საქართველოს კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისიის  2021 წლის 20 აპრილის N2 დადგენილებით და ამოქმედების ვადად განისაზღვრა 

2022 წლის 1 იანვარი.   

განხორციელებული ცვლილებები ითვალისწინებს არაერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხის 

ახლებულ რეგულირებას და მიზნად ისახავს მომხმარებელთა უფლებრივი მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას. კერძოდ, ცვლილებები შეეხო ისეთ საკითხებს, როგორიცაა მომხმარებელთა 

ინფორმაციული უზრუნველყოფა, როუმინგული მომსახურება, ხელშეკრულების დადების, შეწყვეტის 

წესები და ვადები, მომსახურების პირობების ცვლილება, საჩივრის განხილვის წესები, პირველადი 

ჩართვის მოთხოვნის დაკმაყოფილების ან/და დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის ვადები, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ახალი გარანტიების დაწესება  და ა.შ.   

მოცემული სტატიის ფარგლებში, მიმოვიხილავთ სატელეკომუნიკაციო სფეროს მომხმარებელთა 

უფლება/ვალდებულებებს, საინფორმაციო უზრუნველყოფისა და მომსახურების პირობების 

ცვლილების საკითხთან მიმართებაში. 

 „რეგლამენტის“ ახალი რედაქციის  II თავის მე-5 მუხლი ეხება მომხმარებლის საინფორმაციო 

უზრუნველყოფის საკითხს. მუხლში ფართოდ არის განმარტებული ის ვალდებულებები, რომელიც 

მომსახურების მიმწოდებელ კომპანიებს გააჩნიათ სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მიწოდებასთან 

დაკავშირებით მომხმარებელთა საინფორმაციო უზრუნველყოფის დაცვის ნაწილში, რითაც 

მომხმარებელთა ინფორმაციული  უზრუნველყოფის მაღალი სტანდარტი დგინდება.  

ცვლილების შედეგად, ახლებურად დარეგულირდა მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიის 

ვალდებულება, მკაფიოდ, ამომწურავად და ადვილად გასაგები ფორმით ვებ-გვერდზე გამოაქვეყნოს  

გამჭვირვალე, შედარებადი, ადეკვატური, უახლესი ინფორმაცია, რომელიც უნდა მოიცავდეს კომპანიის 

საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, შეთავაზებული/მიწოდებული მომსახურებებთან დაკავშირებულ 



 

 

პირობებს (გარდა მომხმარებელთან ინდივიდუალურად შეთანხმებული პირობებისა), მიუღებელი 

ან  დაბალი ხარისხის მომსახურების კომპენსაციის პირობებს, დაზიანების აღმოფხვრის პირობებს, 

მომსახურების ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებს, მათ შორის, მომსახურების ხელშეკრულების 

მოქმედების ვადის, მომსახურების ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურის პირობების, მომსახურების 

ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში დასარიცხი გადასახდელების თაობაზე. 

 ამასთან, კომპანიების ვალდებულებად განისაზღვრა მომსახურების ხელშეკრულების 

სტანდარტულ პირობებში შესული  ცვლილების ვებ-გვერდზე აღრიცხვა თარიღის მითითებით. 

კომპანიამ უნდა გამოაქვეყნოს ინფორმაცია, შეთავაზებული/მიწოდებული მომსახურებების 

გარანტირებული მინიმალური ხარისხის, მაუწყებლობის ტრანზიტით მომსახურების მიმწოდებლის 

მიერ შეთავაზებული არხების ჩამონათვალის, მომსახურებასთან დაკავშირებული საჩივრების 

წარდგენისა და დავის გადაწყვეტის პროცედურის თაობაზე. 

  ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებას ექვემდებარება, ინფორმაცია აბონენტების 

უფლება/ვალდებულებების და საგანგებო (ექსტრემალური) სამსახურების ნომრების 

ხელმისაწვდომობის შესახებ, მომსახურების მიწოდების შეზღუდვა/შეწყვეტის მიზეზებისა და 

ხანგრძლივობის თაობაზე, ასევე, ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რამ შეიძლება მოახდინოს რაიმე სახის 

ზეგავლენა  მომსახურების ხარისხსა ან/და მის პირობებზე და ა.შ.  

ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელთა უფლებების საინფორმაციო უზრუნველყოფის 

მიზნით, მომსახურების მიმწოდებელმა კომპანიებმა ვებ-გვერდის საშუალებით ხელმისაწვდომი 

გახადონ ინფორმაცია, მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის - 

როგორც ტელეკომუნიკაციების სფეროს მომხმარებელთა უფლებადამცველი სამსახურის არსებობის 

შესახებ.  

ასევე აღსანიშნავია, რომ ზემოთ მითითებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 

მომხმარებლისთვის ცხელი ხაზისა და ადგილზე მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრებში. 

ცვლილებებმა  ხაზი გაუსვა მომხმარებლის ინფორმირების საკითხის  მნიშვნელობას და კომპანიებს 

დაევალათ, უზრუნველყონ 24 საათიანი ცხელი ხაზის მუშაობა და აღნიშნულის მეშვეობით 

ხელმისაწვდომი  გახადონ ინფორმაცია საჩივრისა და საპრეტენზიო განცხადების წარდგენის პირობების 

შესახებ უფასო ნომრების მითითებით. კომპანიების მხრიდან მომხმარებლისთვის მიწოდებული 

ინფორმაცია უნდა იყოს ზუსტი, უტყუარი, ამომწურავი და გასაგები, რომელიც არ უნა იყოს 

დამაბნეველი ან შეცდომაში შემყვანი. 

„რეგლამენტში“ განხორციელებული ცვლილებებით ახლებურად დარეგულირდა  

მომხმარებლისთვის იმ კატეგორიის ინფორმაციის მიწოდების საკითხი, რომელიც ინდივიდუალურ 

ინფორმირებას მოითხოვს. ასეთი სახის ინფორმაციის მიწოდებისთვის, მომსახურების მიმწოდებელ 

კომპანიებს განესაზღვრათ  ნაცვლად 10 დღით ადრე მომხმარებლის ინფორმირებისა,  წინასწარ ერთი 

თვით ადრე ინფორმიერება. მომხმარებლის ინდივიდუალურად, ერთი თვით ადრე შეტყობინების 

ვალდებულება განისაზღვრა, ასევე იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება ავტორიზებული პირის შერწყმის ან 

საოპერაციო აქტივის შეძენა/გასხვისების გამო, მომხმარებლისთვის მომსახურების მიმწოდებლის 

შეცვლა ან/და მომსახურების შეწყვეტა. ამასთან, „რეგლამენტში“ შეტანილი ცვლილებების შედეგად, 

გაჩნდა ახალი დანაწესი, რომლითაც დარეგულირდა ინდივიდუალური შეტყობინების გაგზავნა, 

მიღება/ჩაბარების საკითხი და  წესი.  

 ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც განხორციელდა „რეგლამენტში“, ეხება  

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მომხმარებლებს. ცვლილების შედეგად, დადგინა, რომ შშმ პირების 



 

 

საინფორმაციო უზრუნველყოფის მიზნით, მომსახურების მიმწოდებლის მხრიდან გარკვეული 

ღონისძიებების გატარების ვალდებულება. კერძოდ, 2022 წლის 1 იანვრიდან შშმ პირებს შესაძლებლობა 

ექნებათ გაეცნონ მომსახურების პირობებს, მომსახურების მიმწოდებლის ვებ-გვერდზე მომსახურების 

პირობების ამსახველი ტექსტით, ცხელი ხაზით და მომსახურების მიმწოდებლის მიერ არჩეული სხვა 

ადეკვატური საშუალებით.  

 მაუწყებლობის ტრანზიტით მომსახურების მიწოდების ფარგლებში მომხმარებლის თანხმობის 

გარეშე მომსახურების დამატებითი სახეებისა და მომსახურების პაკეტების გააქტიურების  პრობლემურ 

საკითხთან დაკავშირებით, აღსანიშნავია, რომ „რეგლამენტში“ განხორციელებული ცვლილებების 

შედეგად,  განისაზღვრა ის დებულებები, რომლითაც, ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების 

მიმწოდებელი აღარ იქნება უფლებამოსილი მომხმარებლის თანხმობის გარეშე, დაამატოს ფასიანი 

მომსახურების ახალი სახე, მომსახურების იმ პაკეტში, რომლითაც სარგებლობს მომხმარებელი. ამასთან, 

მომხმარებლის თანხმობა არ მოითხოვება მომხმარებლისთვის ასეთი მომსახურების უფასოდ დამატების 

შემთხვევაში, თუმცა აღნიშნულის თაობაზე მომხმარებლის ინფორმირება კვლავ სავალდებულოდ 

რჩება. 

ამასთან, „რეგლამენტის“ ძველი რედაქციით გათვალისიწინებული იყო მომხმარებლის უფლება 

მომსახურების გაწევისას ან მომსახურების გაწევით დარღვეული უფლების აღდგენის და მიყენებული 

მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის შესახებ. აღნიშნული დანაწესი  

მომხმარებელში მუდმივ გაურკვევლობას იწვევდა განსჯადობის კუთხით. „რეგლამენტში“ 

განხორციელებული ცვლილებით აღნიშნული მუხლის დანაწესი დაიხვეწა და დადგინდა, რომ  

მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს მომსახურების გაწევისას ან მომსახურების გაწევით 

დარღვეული უფლების აღდგენა, ხოლო მომსახურების გაწევისას მიყენებული მატერიალური და 

მორალური  ზიანის ანაზღაურების უფლება დაექვემდებარა სამოქალაქო სამართალწარმოების წესით 

განსახილველ საკითხს. 

 „რეგლამენტში“ განხორციელებული ცვლილებებით, დგინდება მომხმარებლის საჩივრის 

განხილვის პროცედურების გამჭვირვალობის ახალი გარანტიები. კერძოდ, მომსახურების მიმწოდებელ 

კომპანიებს ახლებურად განესაზღვრათ ვალდებულება მომხმარებელთა საჩივრების აღრიცხვის,  

საჩივართან დაკავშირებული შესანახი ინფორმაციის, შენახვის ვადის და საჩივრის განხილვის წესის 

თაობაზე, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის მომსახურების მიმწოდებელთა ანგარიშვალდებულებას და 

პასუხისმგებლობას მომჩივანი მომხმარებლების წინაშე.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


