
 

 

 

ინფორმაცია 

 

მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიების საჩივრების განმხილველი  

სამსახურის საქმიანობის შესახებ  

მომხმარებელთა კმაყოფილების  კვლევის თაობაზე 

 

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 17 მარტის N3 

დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების 

მიწოდებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ რეგლამენტის (შემდგომში 

„რეგლამენტი“) 28-ე მუხლი ითვალისწინებს, მომხმარებელთა საჩივრების მიღების, განხილვისა 

და დროულად გადაწყვეტის მიზნით, მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიების მიერ 

მომხმარებელთა საჩივრების განმხილველი სამსახურის შექმნას. 

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის 2020 წლის 

ანგარიშით, სამსახურის 2021 წლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, აღებულ იქნა ვალდებულება 

განგრძობადი ხასიათის მქონე პროექტის განხორციელების თაობაზე, რაც გულისხმობს 

სატელეკომუნიკაციო სფეროს მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევას, როგორც მომსახურების 

მიმწოდებელი კომპანიების საჩივრების განმხილველი სამსახურის საქმიანობის ჭრილში, ისე, 

მომხმარებელთა განცხადება/საჩივრებზე რეაგირების შედეგებთან მიმართებაში. აღნიშნული 

კვლევა მიზნად ისახავს, მომხმარებელთა ინტერესების დაცვისთვის დამატებითი გარანტიების 

უზრუნველყოფას, კომპანიების საჩივრების განმხილველი სამსახურის საქმიანობასთან 

დაკავშირებით, შესაძლო პრობლემური საკითხების გამოვლენას და მათი ეფექტურად 

გადაჭრისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას. 

მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიების საჩივრების განმხილველი სამსახურის 

საქმიანობის შესახებ მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევა მოიცავს სხვადასხვა ეტაპს, ისეთი 

როგორიცაა, მომხმარებელთა განცხადება/საჩივრებზე რეაგირების შედეგებთან მიმართებაში 

მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევა, მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიების საჩივრების 

განმხილველი სამსახურის მიერ მიღებული წერილობითი გადაწყვეტილებების შესწავლა 

„რეგლამენტით“ დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, კომპანიების მიერ 

საჩივრების განხილვის შიდა მექანიზმის საქმიანობის სამონიტორინგო ღონისძიებების 

ეფექტურობის შესწავლა და ა.შ. 

აღნიშნული აქტივობის ფარგლებში, სამსახურის მიერ საწყის ეტაპზე შემუშავდა 

მომხმარებელთან სასაუბრო თემატიკა/კითხვარი, რომელიც ემსახურებოდა მომხმარებლისთვის 

დასმული ღია და დახურული კითხვების საფუძველზე, მომხმარებელთა განცხადება/საჩივრებზე 

რეაგირების შედეგებთან მიმართებაში კმაყოფილების ხარისხის განსაზღვრას. 

კითხვარი ფოკუსირებული იყო საჩივრის განხილვის ვადებისა და კომპანიის მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილებისადმი მომხმარებლის დამოკიდებულების გამოვლენაზე, ასევე, 

აქცენტი გაკეთდა მომხმარებლის თვალით დანახულ მომსახურების მიწოდების პროცესში 

არსებულ პრობლემატიკაზე. გამოკითხვის ფარგლებში, ერთი მხრივ, დამცველის 



 

 

სამსახურისადმი მომხმარებელთა ცნობადობის ამაღლების და მეორე მხრივ, მიღებული 

ინფორმაციის შეფასება/ანალიზის საფუძველზე, დასაგეგმი აქტივობების განჭვრეტადობის 

უზრუნველსაყოფად, დაიგეგმა დამცველის სამსახურის საქმიანობის მიმართ მომხმარებელთა 

ცნობიერების გამოკვლევის საკითხი. 

როგორც აღინიშნა, მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის განსაზღვრის მიზნით, 

მონაცემთა მოკვლევა/დამუშავების პროცესი განგრძობადია და პერმანენტულ ხასიათს ატარებს. 

სამსახურმა პირველ ეტაპზე, გამოითხოვა ინფორმაცია სატელეკომუნიკაციო სფეროში 

ავტორიზებული ოთხი პირიდან - შპს „მაგთიკომი“, სს „სილქნეტი“, შპს „ვიონი საქართველო“ და 

შპს „ახალი ქსელები“. 

საკითხთან დაკავშირებით, მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის 

მოთხოვნის ფარგლებში, კომპანიების მიერ წარმოდგენილ იქნა მომხმარებელთა 

განცხადება/საჩივრებთან მიმართებაში 2021 წლის პირველი კვარტლის  მონაცემები - 

შემთხვევითობის პრინციპის საფუძველზე ყოველი მე-10 მომხმარებლის შესახებ. კერძოდ, სს 

„სილქნეტიდან“- 300 აბონენტის, შპს „მაგთიკომიდან“- 200 აბონენტის, შპს „ვიონი 

საქართველოდან“- 50 აბონენტის და შპს „ახალი ქსელებიდან“- 50 აბონენტის საკონტაქტო 

ინფორმაცია.1  

სამსახურის მიერ შემუშავებული კითხვარის მიხედვით, დამუშავებულ იქნა კომპანიების 

მიერ წარმოდგენილი მონაცემები, რაც გადანაწილდა შემდეგი თანაფარდობით: 

 
აღნიშნული მონაცემების საფუძველზე იკვეთება2, რომ აბონენტებს მიმართული ჰქონდათ 

მომსახურების მიმწოდებელი კომპანიებისთვის მომსახურების მიწოდების პროცესში შექმნილი 

შეფერხება/შეუსაბამობიდან გამომდინარე. შედეგად, განცხადება/საჩივრის განხილვის ვადისა და 

მიღებული შედეგის კომპონენტში, მომხმარებლის კმაყოფილების ხარისხი, სამივე კომპანიასთან 

მიმართებაში მსგავსია და მომხმარებლის მხრიდან დადებითად ფასდება. თუმცა, აღსანიშნავია 

 
1 შემთხვევითობის პრინციპის საფუძველზე, თითოეული კომპანიისგან გამოთხოვილი ინფორმაციის  საერთო 
რაოდენობა, გამომდინარეობს კომპანიებში რეგისტრირებული საჩივრების კვარტალური რაოდენობიდან; 
2 დამუშავებული მონაცემი  არ შეიცავს ინფორმაციას შპს „ახალი ქსელების“ თაობაზე. ვინაიდან, მათ მიერ 
წარმოდგენილი 6 აბონენტის მონაცემიდან, ხუთმა უარი განაცხადა მონაწილეობაზე, ხოლო ერთთან ვერ 
შედგა კომუნიკაცია.  
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მომხმარებელთა ცნობიერების მკვეთრად დაბალი დონე. გამოკითხულთა უმრავლესობა, 

სრულყოფილად არ ფლობს ინფორმაციას კანონმდებლობით განსაზღვრული გასაჩივრების 

მექანიზმების თაობაზე, ისეთი როგორიცაა მომხმარებლის უფლება საჩივარი წარადგინოს 

უშუალოდ მომსახურების მიმწოდებლის მომხმარებელთა საჩივრების განმხილველ სამსახურში, 

მომხმარებელთა უფლებების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში, საქართველოს 

კომუნიკაციების ეროვნულ  კომისიაში, ან სასამართლოში. 

ჩატარებული კვლევის შედეგად, მომხმარებლების მიერ დაფიქსირებულ იქნა არაერთი 

პრობლემური საკითხი, რაც სამსახურის მიერ იდენტიფიცირდა შემდეგნაირად: 

• ინტერნეტის ხარისხი და ინტერნეტ მომსახურების პირველადი ჩართვა;  

• მაუწყებლობის ტრანზიტით მომსახურების ფარგლებში, სატელევიზიო  არხების პაკეტების   

   ცვლილება მომხმარებლის სურვილის გარეშე;  

• საფასურის დარიცხვის სისწორე;  

• მომხმარებლის არასათანადო ინფორმირება;   

• მობილური სატელეფონო მომსახურების ხარისხი (მიღება/დაფარვა);   

• ცხელი ხაზის მოლოდინის რეჟიმი;  

• დაზიანების აღმოფხვრის ვადები.  

წინამდებარე კვლევის ფარგლებში, მიღებული შედეგების გაანალიზების საფუძველზე, 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ გამოვლენილი პრობლემური საკითხები თანხვედრაშია დამცველის 

სამსახურში ბოლო წლებში შემოსული საჩივრების  თემატიკასთან. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 

სამსახური მითითებულ საკითხებთან მიმართებაში, გაზრდილი მომართვიანობიდან 

გამომდინარე პერმანენტულად ახორციელებს პრევენციული ხასიათის ღონისძიებებს, მათ შორის 

გასცემს კომპანიებისადმი სარეკომენდაციო წერილებს, როგორც ზოგადი ხასიათის, ისე 

კონკრეტული-ინდივიდუალური საჩივრის ფარგლებში. ასევე, აქტიურად წარმართავს 

საინფორმაციო ხასიათის კამპანიებს მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით, რაც 

ამავდროულად მოიცავს მომხმარებლის ინფორმირებას გასაჩივრების მექანიზმის 

შესაძლებლობის შესახებ, როგორც მომსახურების მიმწოდებელ კომპანიაში, ისე მომხმარებელთა 

ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში - რომელიც წარმოადგენს 

მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის დამატებით გარანტიას, მათი უფლებებისა და ინტერესების 

დაცვის მიმართულებით.  

საკითხის აქტუალობიდან და გასაჩივრების მექანიზმის ეფექტურობის მნიშვნელობიდან 

გამომდინარე, დამცველის სამსახურისთვის პრიორიტეტად რჩება დაწყებული აქტივობა და 

აღნიშნული მიმართულებით განგრძობადი ხასიათის სამონიტორინგო საქმიანობის 

განხორციელება.  

 

 

 

 

  


