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როდესაც საუბარია ამა თუ იმ სახელმწიფოს სამართლებრივ სისტემაში
ელ-მმართველობისმარეგულირებელისამართლებრივიბაზისარსებობისშესახებ,
უპირველეს ყოვლისა, იგულისხმება იმ ნორმათა ერთობლიობა,რომელიც არეგუ-
ლირებსსაჯაროდაწესებულებებისფუნქციონირებისგაზრდაზემიმართულღონისძი-
ებათაკომპლექსს,რაცმოიცავსსაჯაროდაწესებულებებისმხრიდანვებ-გვერდების
მეშვეობით მომსახურების გაწევას, მომხმარებელთან ინტერნეტით ურთიერთობის
სხვაფორმებს (სხვადასხვა სახისდოკუმენტაციის მიღება, ვაჭრობებში მონაწილე-
ობის საშუალებადა ა.შ.)და ინტერაქტივისდამკვიდრებასადა მისიდონის ამაღ-
ლებას; ხოლოროდესაც საუბარია ამა თუ იმ სახელმწიფოს სამართლებრივ სის-
ტემაშიელ-გამჭვირვალობისმარეგულირებელისამართლებრივიბაზისარსებობის
შესახებ,უპირველესყოვლისა,იგულისხმებაიმნორმათაერთობლიობა,რომელიც
არეგულირებს საჯაროდაწესებულებებისოფიციალური ვებ-გვერდების მეშვეობით
ამ დაწესებულებების მმართველობის სფეროში არსებული საჯარო ინფორმაციის
ელექტრონულისახითგამოქვეყნებასდაამინფორმაციაზეხელმისაწვდომობისუზ-
რუნველყოფას, აგრეთვე, ზოგადად, საზოგადოების მონაწილეობას საჯარო დაწე-
სებულებისმიერსაჯაროუფლებამოსილებათაგანხორციელებასმიკუთვნებულსა-
კითხთაგანხილვასადამათშესახებგადაწყვეტილებისმიღებაში.

წარ მო გიდ გენთ სა ქარ თ ვე ლოს მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ 
იმ სა მარ თ ლებ რი ვი ბა ზის მოკ ლე მი მო ხილ ვას, რო მე ლიც მო ი ცავს ზე მოთ ხსე ნე ბუ
ლი სა კითხე ბის რე გუ ლი რე ბას.

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი

2005 წლის 20 აპრილს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო „სახელმწიფო
შესყიდვებისშესახებ“საქართველოსკანონი.
მოცემულიკანონიადგენსსახელმწიფოშესყიდვებისგანხორციელებისზოგადსა-

მართლებრივ,ორგანიზაციულდაეკონომიკურპრინციპებს.უნდააღინიშნოს,რომიმ
სახელმწიფოშესყიდვათასია,რომელზეცმოცემულიკანონიარვრცელდებასაკმაოდ
გრძელია, მაგალითად, კანონი არ ვრცელდება: ელექტროენერგიის, გარანტირებუ-
ლი სიმძლავრის, ბუნებრივი გაზისადა წყალმომარაგების სახელმწიფო შესყიდვებ-
ზე;უძრავიქონებისსახელმწიფოშესყიდვასთან,ასევეუძრავიქონებისსარგებლობის
უფლებითმიღებასთანდაკავშირებულსახელმწიფოშესყიდვებზე;ტელე-რადიოეთე-
რისდროის შესყიდვასთან, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებითრეკლამის გავრ-
ცელებასთანდაშეხვედრებისჩასატარებლადშესაბამისიფართობისდაქირავებასან
დაკავშირებულსახელმწიფოშესყიდვებზედაა.შ.შესაბამისად,კანონითმოწესრიგე-
ბულისახელმწიფოშესყიდვებისელექტრონულიმმართველობისრეჟიმიდაინტერე-
სებულპირთათვისსაკმაოდარაინფორმატიულია,ვინაიდანგულისხმობსმხოლოდ
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შეზღუდული რაოდენობის სახელმწიფო შესყიდვების სახეობების ელექტრონული
მმართველობისადაგამჭვირვალობისმეშვეობითრეგულირებას.
2010 წლის აგვისტოში კანონის მე-2 მუხლში შეტანილი ცვლილების საფუძ-

ველზე,კა ნო ნი პირ და პირ ად გენს, რომ მი სი ერ თ -ერ თი მი ზა ნია სა ხელ მ წი ფო 
შეს ყიდ ვე ბის ერ თი ა ნი ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მის შექ მ ნა და მის მი მართ სა ზო-
გა დო ე ბის ნდო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. მოცემულცვლილებასთანმიმართებაშიაღსა-
ნიშნავია,ისფაქტირომშესაბამისიცვლილებამოიცავდატერმინსისტემისშეცვლას
ტერმინით–ელექტრონულისისტემა.2010წლისმარტშიკანონისმე-3მუხლშიშე-
ტანილიცვლილებისთანახმადშემოღებულიაცნება–შესყიდვებშიმონაწილეარა-
კეთილსინდისიერპირთარეესტრი,რომელიცგანმარტებულიაროგორცრეესტრი,
რომელსაცუფლებამოსილიორგანო(სახელმწიფოშესყიდვებისსააგენტო)ელექტ-
რონულადაწარმოებსდაგანათავსებსთავისოფიციალურვებ-გვერდზე.მოცემული
რეესტრი კანონისთანახმადხელმისაწვდომია ნებისმიერი პირისათვის.რეესტრში
აისახება შესყიდვებში მონაწილე იმ არაკეთილსინდისიერ პირთა, პრეტენდენტთა
დამიმწოდებელთამონაცემები,რომლებსაცრეესტრშიშეტანიდან1წლისგანმავ-
ლობაშიარააქვთუფლებამიიღონმონაწილეობასახელმწიფოშესყიდვებში,რაც
შეიძლება მოვიაზროთროგორც ელ-გამჭვირვალობის, კონკრეტული მიმართულე-
ბითდამკვიდრებისსამართლებრივრეგულირებად.ამასთან,კანონისძალითტერ-
მინი–სახელმწიფოშესყიდვა,აგრეთვეპირდაპირგულისხმობსელექტრონულისა-
შუალებებისგამოყენებითშემსყიდველიორგანიზაციისმიერნებისმიერისაქონლის,
მომსახურებისადასამშენებლოსამუშაოსშესყიდვასაც. სახელმწიფოშესყიდვების
სფეროშიელექტრონულიმმართველობისრეჟიმისდამკვიდრებისათვისასევემნიშ-
ვნელოვანია კანონითშემოღებულიდაგანსაზღვრულიისეთიცნებებიროგორები-
ცაა: შემსყიდველი ორგანიზაცია (ის საკანონმდებლო დაზუსტება, რომ შესყიდვის
განმახორციელებელი პირისრეგისტრაცია ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვე-
ბისერთიანელექტრონულსისტემაში);2010წლისპირველიმარტიდანამოქმედე-
ბულიცნება(ტერმინი)–ელექტრონულისაშუალებები(საშუალებები,რომლებითაც
შესაძლებელიაინფორმაციისდამუშავება,მათშორისციფრულიდამუშავება,მიღე-
ბა-გადაცემა, გავრცელება და შენახვა საკაბელო, ოპტიკური, სამაუწყებლო ან/და
სხვაელექტრონულისაშუალებებით);2010წლისპირველიაგვისტოდანამოქმედე-
ბული შემდეგი ცნებები (ტერმინები) – ელექტრონულიტენდერი (200 000ლარის
ანმეტიღირებულებისშესყიდვისერთგვაროვანიობიექტებისშესყიდვისსაშუალე-
ბა), გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (200 000ლარამდეღირებულების
შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტების შესყიდვის საშუალება) და ელექტრონული
ვაჭრობა (ელექტრონული ტენდერისა და გამარტივებული ელექტრონული ტენდე-
რისშემადგენელიპროცედურა,რომლისდროსაცპრეტენდენტსსახელმწიფოშეს-
ყიდვებისერთიანიელექტრონულისისტემისსაშუალებითშეუძლიაშეამციროსმის
მიერწარმოდგენილიფასი შესყიდვის პროცედურაში გამარჯვების მოპოვების მიზ-
ნით). ცალკე აღნიშვნის ღირსია, კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილიორგა-
ნოს (სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო) საქმიანობის განმსაზღვრელი მუხლის
კონკრეტულიდებულებები.მა გა ლი თად, სა ა გენ ტოს ერ თ -ერთ ფუნ ქ ცი ად კა ნო ნი 
პირ და პირ გან საზღ ვ რავს შეს ყიდ ვე ბის ერ თი ა ნი სა ინ ფორ მა ციო ბა ზის შექ მ ნას, 
სრულ ყო ფა სა და მას ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბას.ამასთან,სახელმწიფოშესყიდვების
ერთიანიელექტრონულისისტემისფუნქციონირებისმიზნითდაშესყიდვებისპრო-
ცესშიელექტრონულიდოკუმენტ-ბრუნვისუზრუნველსაყოფადსააგენტოუფლებამო-
სილიაელექტრონულიასლისსახითშეინახოსდაგასცესთავისმიერშექმნილიან
თავისთანდაცულინებისმიერიდოკუმენტი,აგრეთვემართვისერთიანიავტომატური
საშუალებებისგამოყენებითმიიღოს, გამოსცეს ან გასცესნებისმიერიინფორმაცია
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ანდადოკუმენტი,რომლებსაცაქვთსრულიიურიდიულიძალა.2010წლისპირველი
მარტიდან ამოქმედდა მუხლი,რომლისთანახმადაც ელექტრონული სახელმწიფო
შესყიდვახორციელდებაგამარტივებულიელექტრონულიტენდერისანელექტრო-
ნულიტენდერისსაშუალებით,ამასთანგამარტივებულიშესყიდვაცშესაძლებელია
განხორციელდესელექტრონულად,შემსყიდველიორგანიზაციისგადაწყვეტილების
საფუძველზე.მართალია,ელექტრონულიტენდერისჩატარებისშესახებგანცხადება
დასატენდეროდოკუმენტაციაპირველადთავსდებასახელმწიფოშესყიდვებისერ-
თიანელექტრონულსისტემაში,თუმცახსენებულგანცხადებასსატენდეროკომისია
მოქმედიკანონმდებლობისთანახმადაქვეყნებსგაზეთ„24საათში“.
ზოგადად, შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული

მმართველობის რეჟიმში მოქცევის მცდელობა უმეტესწილად აისახება კანონში
2010 წელს შეტანილ ცვლილებებსა და დამატებებში, შესაბამისად, აღნიშნული
საკანონმდებლოსიახლეებიპრაქტიკაშიჯერკიდევასათვისებელია.

„სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული საშუალებით 
განხორციელების შესახებ დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“ 
ბრძანება №9.

2010წლის22ოქტომბერსსახელმწიფოშესყიდვებისსააგენტოსთავმჯდომარის
მიერ გამოიცა „სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული საშუალებით განხორციე-
ლებისშესახებდროებითიწესისდამტკიცებისშესახებ“ბრძანება №9.ბრძანებისმი-
ზანია შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული
საშუალებითგანხორციელებისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებისშემთხვევაში,აღ-
ნიშნულისახელმწიფოშესყიდვისხელშეწყობა.ბრძანებაშიშემოღებულიაელექტრო-
ნული სახელმწიფო შესყიდვებისათვის ისეთი მნიშვნელოვანი ტერმინები, როგორე-
ბიცაა:შეს ყიდ ვე ბის ერ თი ა ნი ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მა, ელექ ტ რო ნუ ლი სა ხელ მ წი ფო 
შეს ყიდ ვა, სის ტე მა ში რე გის ტ რა ცი ა, სტუ მა რი, სის ტე მის რე გის ტ რი რე ბუ ლი მომ ხ მა რე
ბე ლიდა ა.შ.;შემდეგისახისსტატუსები:ტენ დე რი გა მოცხა დე ბუ ლი ა, წი ნა და დე ბის მი
ღე ბა დაწყე ბუ ლი ა, წი ნა და დე ბის მი ღე ბა დას რუ ლე ბუ ლი ა, გა მარ ჯ ვე ბუ ლი გა მოვ ლე
ნი ლი ა, მიმ დი ნა რე ობს ხელ შეკ რუ ლე ბის მომ ზა დე ბა, ხელ შეკ რუ ლე ბა და დე ბუ ლი ა, 
დას რუ ლე ბუ ლია უარ ყო ფი თი შე დე გით, ტენ დე რი არ შედ გა, ტენ დე რი შეწყ ვე ტი ლიადა 
ა.შ. ბრძანებაპირდაპირდაუშუალოდადგენსელექტრონულიმმართველობისრეჟიმს,
განსაზღვრავსრაისეთმუხლებს,როგორებიცაასისტემაშირეგისტრაცია,სატენდერო
განცხადების სისტემაში განთავსებადაგანცხადებაშიცვლილების შეტანა, სატენდე-
როდოკუმენტაციისგანთავსებადადოკუმენტაციაშიცვლილებისშეტანა,წინადადების
წარდგენა,საკვალიფიკაციომონაცემებისჩამოყალიბებისპრინციპები,შერჩევა/შეფა-
სება,სატენდეროკომისია,სახელმწიფოშესყიდვისშესახებხელშეკრულებისდადება
დასისტემაშიატვირთვა,ელექტრონულიგარანტიადასაფასურიდა მისთ.
ბრძანებაში პირდაპირ მოყვანილია განმარტება, რომ შესყიდვების ერთიანი

ელექტრონულისისტემაარისსახელმწიფოშესყიდვებისსააგენტოსმიერადმინის-
ტრირებადისახელმწიფოშესყიდვებისპორტალი(www.procurement.gov.ge),რო-
მელიცუზრუნველყოფსსახელმწიფოშესყიდვისგანხორციელებასგამარტივებული
ელექტრონულიტენდერისანელექტრონულიტენდერისმეშვეობითღია,გამჭვირვა-
ლედაკონკურენტულგარემოში.ბრძანებააგრეთვეადგენსსააგენტოსთანელექტ-
რონულიფოსტით(info@procurement.gov.ge)ურთიერთობისშემდეგშემთხვევებს:
შემსყიდველიორგანიზაციებისადამიმწოდებლისმიერტექნიკურიან/დაპროცედუ-
რული საკითხებისდაზუსტება, ელექტრონული გარანტიისდედნისადა საფასურის

http://www.procurement.gov.ge
mailto:info@procurement.gov.ge
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გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლების გაგზავნა სააგენტოში. დროე-
ბითწესთანერთადბრძანებითდანართებისსახითაგრეთვედამტკიცებულიამომ-
ხმარებლისრეგისტრაციისგანაცხადიდააფიდავიტისფორმა.ზოგადად,შეიძლება
აღინიშნოს,რომბრძანებაკარგადავსებსსახელმწიფოშესყიდვებისელექტრონუ-
ლიფორმითგანხორციელების„სახელმწიფოშესყიდვებისშესახებ“საქართველოს
კანონით განსაზღვრულ ზოგად ჩარჩო-დებულებებს, რაც აგრეთვე წარმოადგენს
„საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“
2010წლის3ივნისისსაქართველოსპრეზიდენტის№376ბრძანებულებაშიმოყვა-
ნილისახელმწიფოშესყიდვებისპროცესისადადახვეწისკონტროლისმიზნისერ-
თ-ერთსახელმძღვანელოპრინციპის(„ელექტრონულიმომსახურებისადაელექტ-
რონულსისტემაზედაყრდნობილიშესყიდვებისპრაქტიკისდანერგვა“)გამოძახილს.

„ელექტრონული ხელ მო წე რი სა და ელექ ტ რო ნუ ლი დოკუმენტის შე სა-
ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი

2008 წლის 14 მარტს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო „ელექტრონული
ხელმოწერისადაელექტრონულიდოკუმენტისშესახებ“საქართველოსკანონი.
მოცემული კანონი განსაზღვრავს ელექტრონული დოკუმენტ-ბრუნვის სისტემის

და მასში ელექტრონულიხელმოწერის გამოყენების სამართლებრივ საფუძვლებს.
ზემოთ დასახელებული კანონის ძალით საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველ-
ყოფსელექტრონულიხელმოწერის უსაფრთხოების პოლიტიკის განხორციელებას.
კანონშიშემოღებულიაისეთიცნებები,როგორებიცაა:ელექ ტ რო ნუ ლი დო კუ მენ ტი, 
ელექ ტ რო ნუ ლი ხელ მო წე რა, ციფ რუ ლი ხელ მო წე რა, ციფ რუ ლი ხელ მო წე რის სერ
ტი ფი კა ტი, ციფ რუ ლი ხელ მო წე რის სერ ტი ფი კა ტის გამ ცე მი, ელექ ტ რო ნუ ლი დო კუ
მენ ტ ბ რუნ ვის სის ტე მა და ა.შ. კანონის ძალით დადგენილია, რომ ელექტრონულ
დოკუმენტზე ციფრული ხელმოწერა ითვლება მატერიალურ დოკუმენტზე პირადი
ხელმოწერისთანაბარიიურიდიულიძალისმქონედ.საინტერესოფაქტსწარმოად-
გენსის,რომმართალიაელექტრონულიხელმოწერისუსაფრთხოებისპოლიტიკის
უზრუნველსაყოფადსახელმწიფოსპირდაპირევალებაშესაბამისიმექანიზმებისშე-
მუშავება,თუმცაკანონიარაკონკრეტებსთურომელმასაჯაროდაწესებულებებმადა
რავადებშიუნდაგანახორციელონხსენებულიმექანიზმებისშემუშავება.ზემოთაღ-
ნიშნულიპირობებისდადგომამდეკანონისმოქმედებაარვრცელდებასახელმწიფო
ორგანოების (ორგანიზაციები, დაწესებულებები, მათ შორის, საჯარო სამართლის
იურიდიული პირები) საქმიანობაზე საჯარო-სამართლებრივი უფლებამოსილების
განხორციელებისას,თუშესაბამისი კანონითსაჯარო-სამართლებრივი უფლებამო-
სილებისგანხორციელებისასელექტრონულიდოკუმენტისადაელექტრონულიხელ-
მოწერისგამოყენებისშესაძლებლობაპირდაპირარარისგათვალისწინებული,ან
თუარარსებობსსაქართველოსმთავრობისშესაბამისიგადაწყვეტილება.საწინააღ-
მდეგოდზემოთქმულისა, კანონი ადგენს,რომნებისმიერშემთხვევაში ნებისმიერი
საინფორმაციოსისტემიდანგამოთხოვილელექტრონულდოკუმენტსაქვსიურიდი-
ული ძალა,თუ სისტემა უზრუნველყოფს ელექტრონულიდოკუმენტისდადასტურე-
ბასავტომატურრეჟიმში.აღნიშნულიწარმოადგენსელექტრონულიმმართველობის
განვითარებისაკენგადადგმულერთ-ერთპირველსაკანონმდებლონაბიჯს,რაცარ-
სებულრეალობაშიუკვემეტ-ნაკლებადწარმოდგენილიასაჯარორეესტრისეროვნუ-
ლისააგენტოსადასამოქალაქორეესტრისსააგენტოსოფიციალურივებ-გვერდების
მეშვეობითშემოთავაზებულიმომსახურებისმაგალითზე.
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„საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონი

2008 წლის 19 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო „საჯარო
რეესტრისშესახებ“საქართველოსკანონი.
მოცემულიკანონიგანსაზღვრავსსაჯარორეესტრისწარმოებისორგანიზაციულ-

სამართლებრივსაფუძვლებს,საჯარორეესტრისმწარმოებელიორგანოს–საჯარო
რეესტრისეროვნულისააგენტოსუფლება-მოვალეობებს,მისმიერგაწეულიმომსა-
ხურებისვადებს,საფასურისგანაკვეთებს,საფასურისგადახდის,გადახდისაგანგა-
თავისუფლებისდაგადახდილისაფასურისდაბრუნებისწესსადაპირობებს.კანონში
განმარტებულიაისეთიცნებები,როგორებიცაა:რე გის ტ რა ცი ა, სა რე გის ტ რა ციო წარ
მო ე ბა, ამო ნა წე რი სა ჯა რო რე ეს ტ რი დან, ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბადა ა.შ. 
კანონიადგენს,რომსაჯარორეესტრისწარმოებისადაინფორმაციისხელმისაწვ-
დომობისმიზნითსააგენტოიყენებსპროგრამულუზრუნველყოფასდამართვისავ-
ტომატურსაშუალებებს.ამასთან,სააგენტოუფლებამოსილიაელექტრონულიასლის
სახითშეინახოსდაგასცესთავისმიერშექმნილიანთავისთანდაცულინებისმიერი
დოკუმენტი,რომელთაელექტრონულასლებსდამათამონაბეჭდებსაქვთისეთივე
იურიდიულიძალა,როგორიცამდოკუმენტებს.სააგენტოაგრეთვეუფლებამოსილია
ნებისმიერიინფორმაციაან/დადოკუმენტიმიიღოს,გამოსცესანგასცესმართვისერ-
თიანი ავტომატურისაშუალებებისგამოყენებით,დოკუმენტაციაშიცმონაცემებიშე-
იძლებაშეტანილიქნესროგორცმექანიკური,ისევეელექტრონულისაშუალებებით.
სამ წუ ხა როდ, კა ნო ნი პირ და პირ არ ავალ დე ბუ ლებს სა ჯა რო რე ეს ტ რის ეროვ-
ნულ სა ა გენ ტოს ოფი ცი ა ლურ ვებ - გ ვერ დ ზე მო ცე მუ ლი დო კუ მენ ტა ცი ის გან თავ-
სე ბას, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მხო ლოდ დო კუ მენ ტე ბის შე ნახ ვა და გა ცე მა, რაც 
არ გუ ლის ხ მობს ვებ - გ ვერ დ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბას. 
საინტერესოარეგისტრაციის ზოგადი პრინციპებისდანერგვაც,რაც მოიცავს იმ

ფაქტს,რომრეგისტრაციაწარმოებსროგორცსარეგისტრაციოდოკუმენტების, აგ-
რეთვე ამ დოკუმენტაციის ელექტრონული ასლების საფუძველზე. მართვის ავტო-
მატური საშუალების გამოყენებით წარმოდგენილი განცხადების რეგისტრაციაში
გატარებისწინაპირობაარეგისტრაციისსაფასურისგადახდა.კანონიაგრეთვეარე-
გულირებსსარეგისტრაციოწარმოებისშეჩერებისსაფუძვლებსდაიქვეგანმარტავს,
რომ,როგორცწესი,სარეგისტრაციოწარმოებისშეჩერებისვადაა30კალენდარული
დღე.ამასთან,ესვადააითვლებაშესაბამისიგადაწყვეტილებისდაინტერესებული
პირისმიერგაცნობიდან,ხოლოგადაწყვეტილებისსააგენტოსშესაბამისვებ-გვერ-
დზეგამოქვეყნებისშემთხვევაში–გამოქვეყნებიდან.ანუ ამ შემ თხ ვე ვა ში გარ კ ვე-
უ ლი სა ხის ინ ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი უ ლი გა მოქ ვეყ ნე ბის მხო ლოდ ალ ტერ ნა ტი ვა 
არის მო ცე მუ ლი.ანალოგიურშემთხვევასაგრეთვევაწყდებითსააგენტოსმიერრე-
გისტრაციისსაკითხზეგადაწყვეტილებისგამოცემისას,როდესაცხსენებულიგადაწყ-
ვეტილება გამოიცემა წერილობითიფორმით,რომელიც შეიძლება გამოიცეს მარ-
თვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებითაც. თვით გადაწყვეტილება ძალაში
შედის საქართველოს კანონმდებლობისდადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე,
ხოლოგამოქვეყნებადაგრეთვეჩაითვლებაგადაწყვეტილებისსააგენტოსოფიცია-
ლურვებ-გვერდზეგამოქვეყნებაც.
შესაბამისად,ელექტრონულიმმართველობისგარკვეულინიშნებისრეგულირების

პირობებში, ელექტრონული გამჭვირვალობის საფუძველს კანონი იმპერატიულად
პირდაპირარადგენს.თუმცა,ხსენებულიკანონისთანახმად,მართვისავტომატური
საშუალებების გამოყენების, ასევე დოკუმენტის დამოწმების წესი და პირობები
განისაზღვრება„საჯარორეესტრისშესახებ“ინსტრუქციით.
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„საჯარო რე ეს ტ რის შე სა ხებ ინ ს ტ რუქ ცი ის დამტკი ცე ბის თა ო ბა ზე“ 
ბრძა ნე ბა №4

2010 წლის 15 იანვარს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ გამოიცა
„საჯარორეესტრისშესახებინსტრუქციისდამტკიცებისთაობაზე“ბრძანება№4
ინსტრუქციაგანსაზღვრავსსაჯარორეესტრისეროვნულისააგენტოსმიერსაჯა-

რორეესტრისწარმოებისადაინფორმაციისგაცემისწესებსადაპირობებს,წარმო-
ებაშიმონაწილემხარეებს,მათუფლებებსადამოვალეობებს.იმნაწილში,სადაც
ბრძანებითმოწესრიგებულიადოკუმენტაციისადამათიასლისგაცემადადგენილია,
რომ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო უფლებამოსილია ნებისმიერი დო-
კუმენტი მიიღოს, გამოსცეს ან გასცეს როგორც ქაღალდის მატარებლებზე, ასევე
ელექტრონულიდამართვისერთიანიავტომატურისაშუალებებისგამოყენებით.აქ-
ვეარსებობსპირდაპირიმითითება,რომელექტრონულისახითდოკუმენტიგაიცე-
მასააგენტოსოფიციალურივებ-გვერდის–www.napr.gov.geშესაბამისიბმულების
მეშვეობით და მისი ამონაბეჭდის მიმართ დედანთან სისწორის დამოწმებისათვის
დადგენილი წესები არ გამოიყენება. ამასთან, ამ ამონაბეჭდს აქვს იგივე იურიდი-
ულიძალა,რაცთავადელექტრონულისახითგამოცემულდოკუმენტს.ელექტრო-
ნულიმმართველობისსპეციფიკურსამართლებრივრეგულირებასაგრეთვეიძლევა
განცხადებისადადოკუმენტებისწარდგენისშესახებმუხლიც,რომლისთანახმადაც
სააგენტოსკომპეტენციასმიკუთვნებულსაკითხზეგანცხადებადათანდართულიდო-
კუმენტაცია სააგენტოში შეიძლება წარდგენილ იქნეს ნებისმიერი ტერიტორიული
სამსახურისათვისანავტორიზებულიპირისათვისმიმართვით,პირადად,ელექტრო-
ნულადანფოსტისმეშვეობით.განცხადებისფოსტისმეშვეობითწარდგენისასგან-
ცხადებაზე ხელმოწერა უნდა დამოწმდეს მოქმედი კანონმდებლობითდადგენილი
წესით.შესაბამისად,შეგვიძლიადავასკვნათ,რომინსტრუქციააწესებსელექტრო-
ნულიმმართველობისზოგადრეჟიმსიმნაწილში,რაცგულისხმობსსააგენტოსმიერ
როგორცდოკუმენტაციისგაცემას,ასევემიღებასაც.

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის  
26-ე მუხ ლის ახ ლე ბუ რი რე დაქ ცი ა

2011წლისპირველიიანვრიდანძალაშიშევიდა„ნორმატიულიაქტებისშესახებ“
საქართველოსკანონის26-ემუხლისახლებურირედაქცია,რომელიცარეგულირებს
ნორმატიულიაქტებისგამოქვეყნებისსაკითხს.მო ცე მუ ლი მუხ ლის თა ნახ მად ნორ-
მა ტი უ ლი აქ ტის ოფი ცი ა ლურ ანუ იური დი ულ ძა ლის მქო ნე გა მოქ ვეყ ნე ბად ით-
ვ ლე ბა მი სი სრუ ლი ტექ ს ტის „საქართველოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნეს“ ვებ - გ-
ვერ დ ზე პირ ვე ლად გა მოქ ვეყ ნე ბა.ამასთან,კანონისთანახმად,ამავევებ-გვერდზე
ელექტრონულიფორმითგანთავსებულსისტემატიზებულნორმატიულაქტებსგააჩ-
ნიათაგრეთვეოფიციალურიიურიდიულიძალა.ამავეკანონითგანისაზღვრებანორ-
მატიულიაქტებისსახელმწიფოაღრიცხვისადასისტემატიზაციისსაკითხები.2010
წლის2ივლისსძალაშიშესულიშესაბამისიცვლილებისთანახმად„საქართველოს
საკანონმდებლომაცნეში“ნორმატიულიაქტებისსახელმწიფოაღრიცხვისადასის-
ტემატიზაციისდასამართლებრივისისტემისსაჯაროობისუზრუნველყოფისმიზნით
იქმნება ნორმატიული აქტების სახელმწიფო რეესტრი, რომელიც ასევე წარმოებს
ელექტრონული ფორმით „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებ-გვერდზე.
ელექტრონული გამჭვირვალობის რეგულირების რეჟიმის პარალელურად კანონი
განსაზღვრას მოცემულ სფეროსთან მიმართებაში ელექტრონული მმართველობის

http://www.napr.gov.ge
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რეჟიმსაც,რაცაისახებაუკვეხსენებულ26-ემუხლშიმოყვანილირიბიმითითებით,
იმისთაობაზერომ„საქართველოსსაკანონმდებლომაცნეში“ნორმატიულიაქტის
გამოქვეყნებისადამომსახურებისსაფასურისოდენობა,ასევეგადახდისწესიგანი-
საზღვრებასაქართველოსიუსტიციისმინისტრისბრძანებით.

„საქართველოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნე ში“ ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის გა-
მოქ ვეყ ნე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის და წე სე ბუ ლი სა ფა სუ რის ოდე ნო-
ბი სა და გა დახ დის წე სის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“ ბრძა ნე ბა №225

2010 წლის 6 დეკემბერს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ გამოიცა
„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ ნორმატიული აქტების გამოქვეყნები-
სადამომსახურებისათვისდაწესებულისაფასურისოდენობისადაგადახდისწესის
დამტკიცებისთაობაზე“ბრძანება№225.
ბრძანება მოქმედებს2011 წლის პირველი იანვრიდან. იგი ადგენს საფასურის

ორსახეს – გამოქვეყნების საფასურსდა მომსახურების საფასურს. ბრძანებით გა-
მოქვეყნებისსაფასურიდაწესებულია„მაცნეს“ვებ-გვერდზენორმატიულიაქტებისა
დასხვასაინფორმაციოდოკუმენტებისგამოქვეყნებისათვის,ხოლომომსახურების
საფასური დაწესებულია „მაცნეს“ ვებ-გვერდზე განთავსებული სისტემატიზებული
ნორმატიულიაქტებითსარგებლობისათვის,აგრეთვეთემატურადკლასიფიცირებუ-
ლინორმატიულიაქტებისელექტრონულადმიწოდებისათვის.

„ელექტრონული მმარ თ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი სამ თავ-
რო ბო კო მი სი ის შექ მ ნის შე სა ხებ“ დად გე ნი ლე ბა №280

2007 წლის 17 დეკემბერს საქართველოს მთავრობამ მიიღო „ელექტრონული
მმართველობის განვითარების ხელშემწყობი სამთავრობო კომისიის შექმნის შესა-
ხებ“დადგენილება№280.დადგენილებითგანსაზღვრულიაკომისიისშემადგენლო-
ბა და დამტკიცებულია ელექტრონული მმართველობის განვითარების ხელშემწყო-
ბი სამთავრობო კომისიის თანდართული დებულება. თვით კომისია წარმოადგენს
„საქართველოს ზოგიერთი სამთავრობო და სხვა სახელმწიფო დაწესებულებათა
ერთიანისამთავრობოქსელისშექმნისღონისძიებათაშესახებ“საქართველოსმთავ-
რობის2007 წლის3 ნოემბრის511 განკარგულებით შექმნილი კომისიის უფლება-
მონაცვლეს.დადგენილებისთანახმადკომისიისძირითადამოცანებსადაფუნქციებს
მიეკუთვნება: სახელმწიფოდაწესებულებების მიერ გაწეული მომსახურების ელექტ-
რონული კომუნიკაციების საშუალებებით მიწოდების ხელშეწყობა; სახელმწიფოდა-
წესებულებებისსაქმიანიპროცესებისოპტიმიზაციაინფორმაციულიტექნოლოგიების
გამოყენებისსაშუალებით;სახელმწიფოდაწესებულებებშიელექტრონულიხელმოწე-
რისდანერგვისკოორდინაცია;საქართველოსმთავრობისადასხვასახელისუფლებო
ორგანოებისერთიანისაინფორმაციორესურსებისშექმნისკოორდინაციადა ა.შ.
კომისიისძირითადუფლება-მოვალეობებსმიეკუთვნება:თემატურისამუშაოჯგუ-

ფებისშექმნა,შესაბამისგადაწყვეტილებათაპროექტებისმომზადებადასაქართვე-
ლოსმთავრობისათვისგანსახილველადწარდგენა,ბიზნესისსაკოორდინაციოჯგუ-
ფისშექმნადა ა.შ.

ზემოხსენებულიწარმოადგენსსახელმწიფოსმხრიდანელექტრონულიმმართვე-
ლობისგანვითარებისაკენგადადგმულსაკმაოდმნიშვნელოვანნაბიჯს,მიუხედავად
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დადგენილებაში მოყვანილდებულებათა ზოგადი ხასიათისა, აღნიშნული აშკარად
მიუთითებს სახელმწიფოს ნებაზე შეამზადოს ზოგადი ნიადაგი სამომავლო კონკ-
რეტული ელექტრონული მმართველობის ელემენტების დასანერგად, რაც, თავის
მხრივ,წარმოადგენსდადებითგარემოებას.აგრეთვეუნდააღინიშნოს,რომდად-
გენილებით განსაზღვრულია კომისიის სხდომების ოქმების წარმოება, კო მი სი ის 
სხდო მე ბის სა ოქ მო ჩა ნა წე რებ ში მოყ ვა ნი ლი ინ ფორ მა ცი ის ღი ა ო ბა ძალ ზედ 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ელექ ტ რო ნუ ლი მმარ თ ვე ლო ბის და-
ნერ გ ვი სა კენ მი მარ თუ ლი ნა ბი ჯე ბის სა ფუძ ვ ლე ბის ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის მი ერ 
გა საც ნო ბად.კომისიამოქმედიადამისიშემადგენლობაყოველწლიურადიცვლება,
მისშემადგენლობშიუკანასკნელიცვლილებასაქართველოსმთავრობის№33დად-
გენილებით2010წლის9თებერვალსგანხორციელდა.

უკანასკნელ წლებში შემოღებული ელექტრონული მმართველობისა და 
ელექტრონული გამჭვირვალობის სამართლებრივი რეგულირების სხვა 
კონკრეტული მაგალითები

ზო გა დად შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მოქ მედ სა კა ნონ მ დებ ლო 
სივ რ ცე ში ელექ ტ რო ნუ ლი მმარ თ ვე ლო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბი გა ცი ლე-
ბით უფ რო ხში რა დაა წარ მოდ გე ნი ლი, ვიდ რე ელექ ტ რო ნუ ლი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი ერ თე უ ლი ნორ მე ბი.გარდაზემოთმოყვანილისა,უკანასკნელ
წლებშიშემოღებულიელექტრონულიმმართველობისსამართლებრივირეგულირე-
ბისკონკრეტულმაგალითებსმიეკუთვნება:
2009წლის17ივლისსმიღებული„საჯაროსამართლისიურიდიულიპირის–მო-

ნაცემთაგაცვლისსააგენტოსშექმნისშესახებ“საქართველოსკანონიდა2009წლის
22დეკემბრისსაქართველოსიუსტიციისმინისტრისბრძანება№228„საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის
იურიდიულიპირის–მონაცემთაგაცვლისსააგენტოსდებულებისდამტკიცების“შე-
სახებ,მოცემულისამართლებრივიაქტებითსააგენტოსუშუალოფუნქციებადგანი-
საზღვრა სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელებისას ელექტრონული მმარ-
თველობის პრინციპებზედაფუძნებული ერთიანი სისტემის შექმნა, ინფორმაციული
ტექნოლოგიების გამოყენებით ახალი სახის მომსახურების დანერგვა, მონაცემთა
შენახვისა და მიწოდების სტანდარტის დანერგვა, ელექტრონული დოკუმენტების
გაცვლისერთიანისისტემისშექმნადაინფორმაციულიტექნოლოგიებისსაშუალე-
ბითმმართველობისეფექტიანობისგაზრდა,რამაცპრაქტიკულიასახვაჰპოვამო-
ნაცემთა გაცვლის სააგენტოს მიერ შექმნილი ვებ-გვერდის –www.e-government.
ge -ს სახით. აღნიშნული ვებ-გვერდი წარმოადგენს საქართველოს ელექტრონულ
სამთავრობორესურსებზე წვდომის გაადვილების მიზნით შექმნილ პორტალს, სა-
დაცშესაძლებელიაკატეგორიებისმიხედვითდახარისხებულიიმნებისმიერისახის
ელექტრონულიმომსახურებისმოძიება,რაცრეალურადგააჩნიასაქართველოსსამ-
თავრობოუწყებებს;
2009წლის28დეკემბრისსაქართველოსიუსტიციისმინისტრის„მოვალეთარე-

ესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“ №234 ბრძანებით განისაზღვრა,
რომმოვალეთარეესტრისწარმოებახორციელდებაელექტრონულისაშუალებებით
საქართველოსიუსტიციისსამინისტროსმმართველობისსფეროშიშემავალისაჯარო
სამართლისიურიდიულიპირის–აღსრულებისეროვნულიბიუროსმიერ.აღნიშნულ-
მაპრაქტიკულიასახვაჰპოვააღსრულებისეროვნულიბიუროსშესაბამისივებ-გვერ-
დისშექმნითhttps://public.reestri.gov.ge/DEBT,რომლისმეშვეობითაცშესაძლებე-

http://www.e-government.ge
http://www.e-government.ge
https://public.reestri.gov.ge/DEBT
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თ
ავ

ი 
II

ლიამოვალეთარეესტრშირეგისტრირებულპირთაშესახებინფორმაციისმოძიება.
ხსენებული ბრძანებით აგრეთვე განისაზღვრა, რომ რეესტრიდან ამონაწერის ან
შესაბამისიცნობისმიღებისშესახებგანცხადებისწარდგენაშესაძლებელიააღსრუ-
ლებისეროვნულიბიუროსტერიტორიულორგანოებში–აღსრულებისბიუროებშიან
აღსრულებისეროვნულიბიუროსვებ-გვერდისმეშვეობით(www.nbe.gov.ge);
2009წლისპირველიაგვისტოდან„საჯაროსამსახურშიინტერესთაშეუთავსებ-

ლობისადაკორუფციისშესახებ“საქართველოსკანონის18-ემუხლშიამოქმედე-
ბულიცვლილებისთანახმადთანამდებობისპირისქონებრივიმდგომარეობისდეკ-
ლარაციის მიღებას, შესაბამისი თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის
საჯაროობასადადეკლარაციისდროულადჩაბარებაზეკონტროლსუზრუნველყოფს
საჯაროსამართლისიურიდიულიპირი–საჯაროსამსახურისბიურო,ბიუროაგრეთ-
ვეუზრუნველყოფსთანამდებობისპირისქონებრივიმდგომარეობისდეკლარაციის
შინაარსისსაჯაროობას.აღნიშნულმაასახვაჰპოვაბიუროსვებ-გვერდზემოყვანილ
თანამდებობისპირთაქონებრივიდეკლარაციებისსაძიებოსისტემაში-http://www.
csb.gov.ge/content.php?id=3&lang=geo;
2010წლის5ივლისისსაქართველოსიუსტიციისმინისტრის„საქართველოსმო-

ქალაქის პირადობის ელექტრონული მოწმობისა და ბინადრობის (დროებითი და
მუდმივი)ელექტრონულიმოწმობისმახასიათებლებისდამტკიცებისშესახებ“№216
ბრძანებისძალითსაჯაროსამართლისიურიდიულპირს–სამოქალაქორეესტრის
სააგენტოსდაევალასაქართველოსმოქალაქისპირადობისელექტრონულიმოწმო-
ბისადაბინადრობის(დროებითიდამუდმივი)ელექტრონულიმოწმობისდამზადე-
ბისათვისსაჭიროორგანიზაციულიღონისძიებებისგანხორციელება,ბრძანებითაგ-
რეთვედამტკიცდაელექტრონულიპირადობისმოწმობისმახასიათებლებიც;
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის „საჯარო სამართლის იურიდიული პი-

რის–სამოქალაქორეესტრისსააგენტოსდებულებისდამტკიცებისშესახებ“№209
ბრძანებაში2010წლის31დეკემბერსდამატებულიმე-41მუხლისთანახმად,საა-
გენტოსერთ-ერთისტრუქტურულიქვედანაყოფის–დისტანციურიმომსახურებისსამ-
სახურისუფლებამოსილებებადგანისაზღვრა:ელექტრონულიფორმით,პირდაპირი
ვიზუალური კავშირისდამყარების შედეგადწარმოდგენილიგანცხადებებს მიღება,
ხსენებულიგანცხადებებისადამათზედართულიდოკუმენტებისდამუშავებადადა-
მუშავებული დოკუმენტაციის ელექტრონული ფორმით სააგენტოს ტერიტორიული
სამსახურისათვისგადაცემა;
საქართველოსფინანსთამინისტრის„საჯაროსამართლისიურიდიულიპირის–

საქართველოსფინანსთასამინისტროსმომსახურებისსააგენტოსდებულებისდამტ-
კიცებისშესახებ“№523ბრძანებისმე-2მუხლისმე-2პუნქტის2011წლის6იანვარს
დამატებულიგ)12ქვე-პუნქტითგანისაზღვრა,რომსააგენტომოქმედიკანონმდებ-
ლობისშესაბამისადახორციელებსდაინტერესებულიფიზიკურიდაიურიდიულიპი-
რებისქონებისრეალიზაციისხელშეწყობასაუქციონის(ინტერნეტ-აუქციონის,საჯა-
როაუქციონის),პირდაპირიმიყიდვის(ერთპირთანმოლაპარაკებისსაშუალებით,
სავაჭრო ობიექტების, მათ შორის ინტერნეტ მაღაზიის საშუალებით) ფორმებით,
მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე. ამავე ბრძანებაში2011 წლის6 იანვარს გან-
ხორციელებულიცვლილებებისთანახმადმარკეტინგისადაინოვაციებისსამსახურის
ერთ-ერთფუნქციადგანისაზღვრაქონებისელექტრონულიაუქციონისადაელექტ-
რონული მაღაზიის საშუალებით რეალიზაციის ორგანიზაციულ-ტექნიკური უზრუნ-
ველყოფის კოორდინაცია. აღნიშნულმა პრაქტიკული ასახვა ჰპოვა საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს განცალკევებული ვებ-გვერდის
–www.eauction.ge-სსახით.საქართველოსფინანსთამინისტრის„გადასახადების
ადმინისტრირებისშესახებ“2010წლის31დეკემბერსგამოცემული№996ბრძანე-
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ბის 11-ე მუხლით (ელექტრონულირეგისტრაცია) განისაზღვრა, რომ შემოსავლე-
ბისსამსახურსადაგადასახადისგადამხდელსშორისკომუნიკაციაშესაძლებელია
განხორციელდეს ელექტრონული ფორმით, ონლაინ რეჟიმში, შემოსავლების სამ-
სახურისოფიციალურივებ-გვერდისwww.rs.geგამოყენებით.ხსენებულივებ-გვერ-
დისმეშვეობითპირისმიერელექტრონულიფორმითშედგენილიდაწარდგენილი
დოკუმენტი/წერილი,ასევესაგადასახადოორგანოსმიერელექტრონულიფორმით
შექმნილიდა გაგზავნილიდოკუმენტი/წერილი არ საჭიროებს უფლებამოსილი პი-
რისხელმოწერასდამასაქვსისეთივეიურიდიულიძალა,როგორიცწერილობითი
ფორმითწარდგენილ/გაგზავნილ,პირადიხელმოწერითადაბეჭდითდამოწმებულ
წერილს/დოკუმენტს.ელექტრონულიფორმითკომუნიკაციაზეგადასვლახორციელ-
დებაგადასახადისგადამხდელისმიერვიდეოზარითმიმართვისანშესაბამისიწე-
რილობითიგანცხადებისსაფუძველზე.ამასთან,განცხადებისმიღებიდან3სამუშაო
დღის ვადაში საგადასახადოორგანო უზრუნველყოფს გადასახადის გადამხდელის
გადაყვანასკომუნიკაციისელექტრონულფორმაზედამოკლეტექსტურიშეტყობინე-
ბითაცნობებსმასავტორიზაციისშესახებ.გარდახსენებულისა,გადასახადისგადამ-
ხდელსუფლება აქვს ვიდეოზარითმიმართვის ან წერილობითი განცხადების წარ-
დგენის საფუძველზე მიმართოს საგადასახადოორგანოს ელექტრონულიფორმით
კომუნიკაციისას გამოსაყენებელიდაკარგული სახელწოდების/პაროლის აღდგენის
მიზნითდააგრეთვეშეწყვიტოსელექტრონულიფორმითკომუნიკაცია.ამავებრძანე-
ბისმე-13მუხლით(ელექტრონულისაჩივარი)განისაზღვრა,რომპირიუფლებამო-
სილიასაქართველოსფინანსთასამინისტროსსისტემაშიელექტრონულისაჩივარი
წარადგინოსშემოსავლებისსამსახურისანსამინისტროსვებ-გვერდისსაშუალებით,
რაცმასარართმევსუფლებასსაგადასახადოდავისგანმხილველორგანოსთანკო-
მუნიკაციააწარმოოსწერილობითიფორმით.ამასთან,სამსახურისვებ-გვერდისსა-
შუალებითწარდგენილიელექტრონულისაჩივარიდათანდართულიდოკუმენტები
ითვლება მომჩივნის მიერ ხელმოწერილად და დანომრილად. პირს ინფორმაცია
მისმიერწარდგენილისაჩივრისგანხილვებისეტაპებისადაგანხილვისშედეგების
შესახებმიეწოდებამოკლეტექსტურიშეტყობინებისსახით,რაცარათავისუფლებს
საგადასახადოდავისგანმხილველორგანოსვალდებულებისაგან,მომჩივანსწერი-
ლობითშეატყობინოსსაჩივრისთაობაზემიღებულიგადაწყვეტილებისშესახებ.93-ე
მუხლისთანახმად,სამორინეს,ტოტალიზატორის,სათამაშოაპარატებისსალონის,
ლოტოს,ბინგოს,წამახალისებელიგათამაშებისმოწყობისნებართვაშემოსავლების
სამსახურის მიერგაიცემა პოლიგრაფიულიშესრულებისფორმითან ელექტრონუ-
ლად,შემოსავლებისსამსახურისვებ-გვერდის(www.rs.ge)მეშვეობით,ხოლო63-ე
მუხლისთანახმადიმპორტისდღგ-ითდაბეგვრისსპეციალურიწესითმოსარგებლის
სტატუსისმინიჭებისთაობაზეშეტყობინებისმიზნით,საგადასახადოორგანოპირსუგ-
ზავნისმოკლეტექსტურშეტყობინებასშემოსავლებისსამსახურისოფიციალურივებ
-გვერდისwww.rs.ge-ისმეშვეობით.რო გორც ირ კ ვე ვა, ზე მოხ სე ნე ბუ ლი უახ ლე სი 
ბრძა ნე ბა იძ ლე ვა ელექ ტ რო ნუ ლი მმარ თ ვე ლო ბის ვრცელ და მნიშ ვ ნე ლო ვან 
რე გუ ლი რე ბას და გან საზღ ვ რავს ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სხვა დას ხ ვა 
ფორ მებს (მოკლე ტექ ს ტუ რი შეტყო ბი ნე ბა, ვი დე ო ზა რი, კო მუ ნი კა ცია ოფი ცი ა-
ლუ რი ვებ - გ ვერ დით).
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თ
ავ

ი 
II

კონ კ რე ტულ სფე რო ებ თან მი მარ თე ბა ში ელექ ტ რო ნუ ლი მმარ თ ვე ლო ბის 
ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი არ არის ამომ-
წუ რა ვი, სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ მოყ ვა ნი ლი მა გა ლი თე ბი ცხად ყოფს სა ხელ მ წი ფოს 
მხრი დან გარ კ ვე უ ლი ნა ბი ჯე ბის საწყის ეტაპ ზე იმ პ ლე მენ ტა ცი ის მცდე ლო ბებს.
გა ცი ლე ბით მწი რად და ქა ო ტუ რად არის წარ მოდ გე ნი ლი სა კითხ თან მი მარ-
თე ბა ში ელექ ტ რო ნუ ლი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა მარ თ ლებ რი ვი 
ნორ მე ბი.მდგო მა რე ო ბას ერ თობ ამ ძი მებს არა მარ ტო ის გა რე მო ე ბა, რომ სა-
ქარ თ ვე ლო ში არ არ სე ბობს სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მი ერ თა ვი ან თი ოფი ცი ა-
ლუ რი ვებ - გ ვერ დე ბის მეშ ვე ო ბით სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ელექ ტ რო ნუ ლი სა ხით 
გა მოქ ვეყ ნე ბის ერ თი ა ნი სტან დარ ტი, არა მედ აგ რეთ ვე ის ფაქტიც, რომ და ინ-
ტე რე სე ბულ პირ თა მხრი დან სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა თა საქ მი ა ნო ბის სფე როს-
თან და კავ ში რე ბით კონ კ რე ტულ ინ ფორ მა ცი ა ზე ინ ტერ ნეტ წვდო მა შეზღუ დუ ლია 
და შე მო ი ფარ გ ლე ბა თვით სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა თა ნე ბით, გა ნა თავ სოს თუ 
არა აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია ვებ - გ ვერ დ ზე, უფ რო მე ტიც, კონ კ რე ტუ ლი გა მო-
ნაკ ლი სი შემ თხ ვე ვე ბის გარ და, თვით სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა თა კე თილ ნე ბას 
წარ მო ად გენს მა თი ოფი ცი ა ლუ რი ვებ - გ ვერ დის ინ ტერ ნეტ სივ რ ცე ში არ სე ბო-
ბის სა კითხის გა დაწყ ვე ტა.შე სა ბა მი სად, უკა ნას კ ნელ წლებ ში სა ხელ მ წი ფოს მი ერ 
შე მო ღე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბი წარ
მო ად გენს ერ თ მა ნეთ თან და უ კავ ში რე ბელ, არას ტან დარ ტი ზე ბუ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი 
რე გუ ლი რე ბის მა გა ლი თებს, რომ ლე ბიც ტო ვე ბენ უფ რო კონ კ რე ტუ ლი სა ჭი რო ე ბით 
გან პი რო ბე ბუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი ვებ  გ ვერ დე ბის არ სე ბო ბი სა და სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის 
პრო აქ ტი უ ლი გა მოქ ვეყ ნე ბის მა გა ლი თებს, ვიდ რე ელექ ტ რო ნუ ლი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის 
პო ლი ტი კის სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან და ნერ გ ვის მცდე ლო ბებს.ზემოთაღწერილთან
მიმართებაშიწარმოგიდგენთრიგსაილუსტრაციომაგალითებს:

საქართველოს მთავრობის მოქმედიდადგენილებასა ქარ თ ვე ლოს ენერ გე ტი-
კის სა მი ნის ტ როს დებულებისდამტკიცებისშესახებ(სამინისტროსდებულება)პირ-
ველ მუხლში ასახელებს სამინისტროს ვებ-გვერდის მისამართს (www.minenergy.
gov.ge)დაიქვეაკონკრეტებს,რომაღნიშნულიმისამართიწარმოადგენსსაჯარო
ადგილს. ამავედებულების მე-3 მუხლის ერთ-ერთქვეპუნქტშიდადგენილია,რომ
სამინისტროს უფლება აქვს საჯაროდ გამოცხადების მიზნით, ინდივიდუალური ად-
მინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტიან/დასხვასახისსაჯაროინფორმაციაგანა-
თავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე ან/და სამინისტროსოფიციალური
ვებ-გვერდისმისამართზე,ხოლომე-6მუხლისმე-4პუნქტისთანახმადსამინისტროს
ადმინისტრაციულიდეპარტამენტისერთ-ერთძირითადფუნქციასწარ-
მოადგენსსამინისტროსელექტრონულივებ-გვერდისშედგენა,დამუშა-
ვებადამისიმუდმივიგანახლება.სამინისტროსნორმატიულიაქტების,
შესაბამისისაოქმოჩანაწერების,წლიურიანგარიშების,ენერგეტიკის
დარგის სხვადასხვა სტატისტიკურიტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებ-
ლისადა სამინისტროში არსებული სხვა სახის საჯარო ინფორმაციის
სამინისტროსელექტრონულვებ-გვერდზეგანთავსება.
დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოს – სა ქარ თ ვე ლოს 

ენერ გე ტი კი სა და წყალ მო მა რა გე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ეროვ ნუ ლი კო მი სი-
ის მოქმედიდებულების პირველიმუხლისმე-6 პუნქტში მოცემულიაკომისიის ელ
.ფოსტისადა ვებ-გვერდის მისამართები, ხოლო ამავედებულების მე-14 მუხლით
განსაზღვრულია, რომ კომისიის აპარატის ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეულის
(საზოგადოებასთან და საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტი) ერთ-ერთ
ძირითადფუნქციასწარმოადგენსკომისიისელექტრონულივებ-გვერდისშედგენა,
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დამუშავებადამისიმუდმივიგანახლება.კომისიისდადგენილებების,გადაწყვეტი-
ლებების, შესაბამისი საოქმო ჩანაწერების, წლიური ანგარიშების, ელექტროენერ-
გეტიკისადაბუნებრივიგაზისსექტორისსხვადასხვასახისტექნიკურ-ეკონომიკური
მაჩვენებლებისადაკომისიაშიარსებულისხვა სა ხის სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის კომისიის
ელექტრონულვებ-გვერდზეგანთავსება.რო გორც ირ კ ვე ვა, ზო გა დად ენერ გე ტი-
კის დარ გ თან, ხო ლო კონ კ რე ტუ ლად, შე სა ბა მი სი სა მი ნის ტ რო სა და მის გან და-
მო უ კი დე ბე ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს საქ მი ა ნო ბის სფე როს თან მი მარ თე-
ბა ში სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა ად გენს ელექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცი ის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ცალ სა ხა იმ პე რა ტი ულ რე ჟიმს;
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო და-

წესებულების –სა ქარ თ ვე ლოს სა საზღ ვ რო პო ლი ცი ისდებულების მე-2 პუნქტით
გათვალისწინებულიასასაზღვროპოლიციისოფიციალურივებ-გვერდისარსებობა,
ხოლოამავედებულებისმე-18პუნქტისთანახმად,სასაზღვროპოლიციისერთ-ერთი
სტრუქტურულიერთეული–პრესასთანდასაზოგადოებასთანურთიერთობისსამსა-
ხური უზრუნველყოფს სასაზღვროპოლიციის ვებ-გვერდის მუშაობას. სამწუხაროდ,
რეგულირებანაწილობრივიხასიათისაა,ვინაიდანარმოიპოვებამითითებათურა
სახისსაჯაროინფორმაციაექვემდებარებადაწესებულებისოფიციალურვებ-გვერ-
დზეგანთავსებას;
საქართველოსიუსტიციისსამინისტროსსაჯარომოსამსახურეთაკონკურსისჩა-

ტარების წესის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010
წლის18ივნისის№115ბრძანებისIIIთავის,მე-8მუხლის,მე-3პუნქტისთანახმად:
„შეტყობინება კონკურსის შესახებ ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენ-
ტის მიერშეიძლება განთავსებულიქნეს სამინისტროსკორპორაციულვებ-გვერ-
დზედასაამისოდგანკუთვნილსხვავებ-გვერდებზე.“ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი ნათ ლად 
ასა ხავს მიდ გო მას, რომ ლის თა ნახ მა დაც სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ბის 
მა ტა რე ბე ლი კონ კ რე ტუ ლი შეტყო ბი ნე ბის სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის მი ერ ინ ტერ-
ნეტ სივ რ ცე ში გან თავ სე ბა და მო კი დე ბუ ლია მხო ლოდ ამ და წე სე ბუ ლე ბის ნე ბის 
გა მოვ ლე ნა ზე და არ ატა რებს ცალ სა ხა, იმ პე რა ტი ულ ხა სი ათს;
საქართველოსსაარჩევნოკოდექსისმე-9მუხლისმე-4პუნქტში2008წლის15

ივლისსშეტანილიN231ცვლილებისთანახმადსა ქარ თ ვე ლოს ცენ ტ რა ლუ რი სა-
არ ჩევ ნო კო მი სიაპასუხისმგებელიაამომრჩეველთაერთიანისიისკომპიუტერულ
დამუშავებასადამისი საჯაროინფორმაციისთვის მიკუთვნებულინაწილის (გვარი,
სახელი,დაბადებისთარიღი,რეგისტრაციისადგილი,იძულებითგადაადგილებული
პირისათვის–აგრეთვეფაქტობრივისაცხოვრებელიადგილი)ცესკოსვებ-გვერდზე
(www.cec.gov.ge)განთავსებაზე;ხოლოამავეკოდექსის48-ემუხლისმე-11პუნქტში
2008წლის21მარტსშეტანილიN6013ცვლილებისთანახმად,ინფორმაციასაარ-
ჩევნოშემოწირულობებისშესახებარისღია,საჯაროდახელმისაწვდომი.„ცესკო“
ვალდებულია,საარჩევნოსუბიექტისსაარჩევნოკამპანიისფონდთანდაკავშირებუ-
ლიინფორმაციამიაწოდოსყველადაინტერესებულპირს,აგრეთვეუზრუნველყოს
აღნიშნული ინფორმაციის შესაბამის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნება მისი მიღებიდან
2 სამუშაოდღისვადაში;
„ელექტრონულიკომუნიკაციებისშესახებ“საქართველოსკანონის24-ემუხლში

2008წლის27ივნისსშეტანილიN67ცვლილებისთანახმადსა ქარ თ ვე ლოს კო მუ-
ნი კა ცი ე ბის ეროვ ნუ ლი კო მი სი ისგადაწყვეტილებები,რაცკონკურენციისწინასწა-
რირეგულირებისადამომსახურებისბაზრისანალიზისსაფუძველზემიიღება,ქვეყ-
ნდება ინტერნეტში – კომისიის ვებ-გვერდზე (www.gncc.ge), გარდა სახელმწიფო,
კომერციულიანპირადისაიდუმლოებისშემცველინაწილებისა.ამავეკანონის52-ე
მუხლში2006 წლის14 ივლისს შეტანილიN3453 ცვლილებისთანახმადრადიო-
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თ
ავ

ი 
II

სიხშირულისპექტრითან/დანუმერაციისრესურსითსარგებლობისლიცენზიისგასა-
ცემადაუქციონისგამართვისშესახებკომისიაიღებსგადაწყვეტილებას,რომელიც
სულცოტა1 თვითადრევრცელდებამასობრივიინფორმაციისსაშუალებებითდა
განთავსდებაინტერნეტისქსელშიკომისიისოფიციალურვებ-გვერდზე;
„მეწარმეთაშესახებ“საქართველოსკანონისმე-4მუხლში2009წლის25დე-

კემბერს შეტანილი N2457 ცვლილების თანახმად მარეგისტრირებელი ორგანოს
გადაწყვეტილებამეწარმესუბიექტისრეგისტრაციისშესახებძალაშიშედისმხარი-
სათვისოფიციალურად გაცნობისთანავე ან გამოქვეყნებისთანავე, გადაწყვეტილე-
ბისგამოქვეყნებადითვლებამისიმარეგისტრირებელიორგანოსვებ-გვერდზეგან-
თავსება;ამავეკანონისმე-7მუხლში2009წლის25დეკემბერსშეტანილიN2457
ცვლილებისთანახმადმეწარმეთადაარასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიუ-
ლიპირებისრეესტრშიარსებულიმონაცემებისსაფუძვლადგამოყენებულისარეგის-
ტრაციოდოკუმენტაციისელექტრონულიასლებიგანთავსებულიასაჯარორეესტრის
ეროვნულისააგენტოსშესაბამისვებგვერდზედახელმისაწვდომიანებისმიერიდაინ-
ტერესებულიპირისთვის,საფასურისგადახდისგარეშე;
პროქატიული გამოქვეყნების ვალდებულება აგრეთვე მოცემულია „დაზღვევის

შესახებ“საქართველოსკანონის333მუხლში,რომელიცეხებამზღვეველისლიკ-
ვიდაციისსაკითხს.მოცემულიმუხლისთანახმადლიკვიდატორმადანიშვნიდან15
დღის ვადაში უნდა გამოაქვეყნოს მზღვეველის ლიკვიდაციის თაობაზე გადაწყვე-
ტილება „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ და ეროვ ნუ ლი ბან კის ოფი-
ცი ა ლურ ვებ- გ ვერ დ ზე.ამავეკანონის334მუხლში,რომელიცეხებამზღვეველის
გაკოტრების საქმის წარმოებას, განსაზღვრულია რომ გაკოტრების მმართველი
ვალდებულია„საქართველოსსაკანონმდებლომაცნეში“დაეროვნულიბანკისოფი-
ციალურ ვებ-გვერდზე (www.nbg.gov.ge) გამოაქვეყნოს განცხადება მზღვეველის
გაკოტრების საქმის წარმოებისდაწყების შესახებ გადაწყვეტილებისთაობაზე, აღ-
ნიშნულიგადაწყვეტილებისმიღებიდან14დღისვადაში;საქართველოსსამოქალა-
ქოკოდექსის34-ემუხლისმე-2პუნქტისთანახმადმეწარმეთადაარასამეწარმეო
(არაკომერციული)იურიდიულიპირებისრეესტრისმონაცემებისაჯაროა.მარეგისტ-
რირებელიორგანოვალდებულიაუზრუნველყოსრეგისტრირებულიარასამეწარმეო
(არაკომერციული)იურიდიულიპირისრეგისტრაციისშესახებმონაცემებისსაკუთარ
ვებ-გვერდზეგანთავსება;
„უმაღლესიგანათლებისშესახებ“საქართველოსკანონის2010წლისპირველი

სექტემბრიდანამოქმედებული562მუხლისთანახმადგადაწყვეტილებაუმაღლესი
საგანმანათლებლოდაწესებულებისავტორიზაციისთაობაზემიღებიდან10დღისვა-
დაშიქვეყნდებაგა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გან ვი თა რე ბის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის ვებ - 
გ ვერ დ ზე(www.nea.ge);
„სახელმწიფოქონებისშესახებ“საქართველოსკანონის2011წლის1იანვრი-

დან მე-5 მუხლში ამოქმედებულიცვლილებისთანახმადსაჯაროაუქციონისფორ-
მით სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ ინფორმაცია განთავსდება სა-
ხელმწიფოქონებისგანმკარგავისუბიექტისინტერნეტგვერდზეან/დავებ-გვერდზე
www.eauction.ge, რაც ინფორმაციის ოფიციალურ გამოქვეყნებად ითვლება. ინ-
ფორმაციისსაჯაროობისადახელმისაწვდომობისუზრუნველსაყოფადსაჯაროაუქ-
ციონისფორმითსახელმწიფოქონებისპრივატიზებისშესახებინფორმაციაუნდაგა-
მოქვეყნდესასევეგაზეთ„24საათში“;
საქართველოსგანათლებისადამეცნიერების მინისტრის „ერთიანი ეროვნული

გამოცდებისჩატარებისდებულებისდამტკიცებისშესახებ“№127ბრძანებისმე-16
მუხლში2009წლის26ივნისსშეტანილიცვლილებითგანისაზღვრა,რომერთიანი
ეროვნულიგამოცდებისშედეგადმიღებულიქულებიქვეყნდებაგა მოც დე ბის ეროვ-

http://www.nbg.gov.ge
http://www.nea.ge
http://www.eauction.ge
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ნუ ლი ცენ ტ რის ოფიციალურვებ-გვერდზე(www.naec.ge);
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის

–სა ფი ნან სო -ა ნა ლი ტი კუ რი სამ სა ხუ რისდებულებისდამტკიცებისშესახებ“2010
წლის31მარტსგამოცემული№247ბრძანებისმე-2მუხლშიგანსაზღვრულია,რომ
სამსახურიკანონმდებლობისშესაბამისადუზრუნველყოფსსამინისტროსვებ-რესურ-
სების ადმინისტრირებას და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე
საჯარო ინფორმაციის განთავსების ხელშეწყობას; ანალოგიური სამართლებრივი
რეგულირებამოცემულიააფხაზეთისმთავრობის„აფხაზეთის ავ ტო ნო მი უ რი რეს-
პუბ ლი კის ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როსდებულებისდამტკიცებისშესახებ“№18დადგე-
ნილების12-ემუხლში2009წლის2სექტემბერსშეტანილცვლილებაშიც,რომლის
თანახმადაცფინანსურიპოლიტიკისადასაინფორმაციოტექნოლოგიებისდეპარტა-
მენტისერთ-ერთძირითადამოცანასმიეკუთვნებასამინისტროსვებ-გვერდისადმი-
ნისტრირებადამასზესაჯაროინფორმაციისგანთავსებისუზრუნველყოფა.
გარდაზემოთხსენებულისაარსებობსრიგიშემთხვევები,როდესაცკონკრეტულ

საჯაროდაწესებულებათახელმძღვანელითანამდებობისპირებისაკუთარიკომპეტენ-
ციის ფარგლებში გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტებით იძლევიან მითითებებს გარკვეული სახის საჯარო ინფორმაციის დაწესებუ-
ლებისვებ-გვერდზეგანთავსებისთაობაზე.თუმ ცა, რო გორც უკ ვე ზე მოთ აღი ნიშ ნა, 
ერ თე უ ლი შემ თხ ვე ვე ბი არ გვაძ ლევს სა შუ ა ლე ბას გა მოვ ყოთ ერ თი ა ნი სა კა ნონ მ-
დებ ლო ხა სი ა თის ტენ დენ ცია სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ოფი ცი ა ლურ ვებ - გ ვერ დებ ზე 
გან თავ სე ბის რე გუ ლა ცი ას თან ან სტან დარ ტი ზე ბას თან და კავ ში რე ბით. შე იძ ლე ბა 
ით ქ ვას, რომ დღეს დღე ო ბით, სა ქარ თ ვე ლო ში სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მომ ც ვე ლი 
სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ - გ ვერ დე ბის არ სე ბო ბა ინ ტერ ნეტ 
სივ რ ცე ში და მო კი დე ბუ ლია სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის კე თილ ნე ბა ზე...
საქართველოში ელექტრონულ მმართველობასა და ელექტრონულ გამჭვირვა-

ლობასთანდაკავშირებულისამართლებრივიბაზისზემოთმოყვანილიმოკლემიმო-
ხილვაცხადყოფსსამომავლოსამართლებრივირეგულირებისსაჭიროებას.უპირვე-
ლესყოვლისა,უნდააღინიშნოს,რომსახელმწიფომმართველობისელექტრონულ
ფორმაზე გადაყვანა საწყის სტადიაზე იმყოფება. არსებითია ის გარემოება, რომ
მოცემულეტაპზეარსებულისამართლებრივიბაზათანაბარწილადდაბალდონეზეა
წარმოდგენილიროგორცსახელმწიფოორგანოებისათვისდასაჯარომოხელეები-
სათვის,ასევემოქალაქეებისათვისდაბიზნესისათვისელ-მმართველობისშემთხვე-
ვებში.დაბალდონეზეა წარმოდგენილი ელ-ჩართულობისადა ელ-კონსულტაციის
ინსტიტუტები, და შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით არ არის დამკვიდრებული
ელ-კონტროლისმარეგულირებელისამართლებრივიბაზა.საქართველოსმოქმედი
კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორ-
მითმიღებაზედაკონკრეტებას,არარისგათვალისწინებულისაჯაროდაწესებულე-
ბათა ვებ-გვერდებზე არსებულიმიმართვის ელექტრონულიფორმებითგაგზავნილ
შეკითხვებზეიურიდიულიძალისმქონეპასუხებისმიღებისსაშუალება,რაცაგრეთვე
შეიძლება გათანაბრდეს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული საჯარო
ინფორმაციისმოთხოვნა-გაცემისუკვეარსებულფორმასთან.რაც შე ე ხე ბა ელ - გამ-
ჭ ვირ ვა ლო ბის მა რე გუ ლი რე ბელ ერ თი ან სა მარ თ ლებ რივ ბა ზას, შე იძ ლე ბა ით-
ქ ვას, რომ ის სა ერ თოდ არ არ სე ბობს. სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ოფი ცი ა ლურ 
ვებ - გ ვერ დებ ზე არ არის და ნერ გი ლი ინ ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი უ ლად გა მოქ ვეყ ნე-
ბის სტან დარ ტე ბი. ამა ვე დროს, არ არის სა ხე ზე სა მარ თ ლებ რი ვი ნორ მა, რო მე-
ლიც და ა ვალ დე ბუ ლებ და ყვე ლა სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბას – სა ზო გა დო ე ბას თან 
ურ თი ერ თო ბის, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის, სა ჯა რო ო ბი სა და ინ ფორ მა ცი უ ლო ბის 
ხა რის ხის გაზ რ დის მიზ ნით – იქო ნი ოს ოფი ცი ა ლუ რი ვებ - გ ვერ დი.

http://www.naec.ge
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IDFI-ისუპირველესპრიორიტეტსწარმოადგენსმოქალაქეებისათვისელ-მმართ-
ველობისმარეგულირებელისამართლებრივიბაზისდახვეწა-განვითარებაშიაქტიუ-
რიმონაწილეობისმიღება,იქნებაესკონსულტაციების,შესაბამისისაერთაშორისო
პრაქტიკისანალიზისათუსაზოგადოებისმხრიდანმოთხოვნილებათაგათვალისწი-
ნებით,საქართველოსრეალობასმორგებულიმოქნილისამართლებრივიხასიათის
წინადადებებისშემუშავებისგანხორციელება.აღნიშნულიშეუძლებელიასამოქალა-
ქოჩართულობისგანვითარებისადაინფორმაციისთავისუფლებისადმისაზოგადო-
ებისინტერესისგაღვივებისმიმართულებითგადადგმულიპარალელურინაბიჯების
გარეშე,რასაცემსახურებაროგორცწინამდებარესამართლებრივიანალიზი,ასევე
მთლიანადანგარიშიც.თვითტერმინი–„ელექტრონულიმმართველობა“გულისხ-
მობს სახელმწიფოს მხრიდან აქტიური მონაწილეობისრეჟიმს,რაც უნდა აისახოს
შესაბამისიდახვეწილი სამართლებრივი ბაზის არსებობაშიც. ამას თან ტერ მი ნი – 
„ელექტრონული გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა“, სა კუ თარ თავ ში მო ი აზ რებს ინ ფორ მა ცი ის 
ელექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით გა მოქ ვეყ ნე ბის არა ბუნ დო ვან, არა მედ სტან დარ ტი-
ზე ბულ რე გუ ლი რე ბას, პი რა დი, კო მერ ცი უ ლი თუ სა ხელ მ წი ფო სა ი დუმ ლო ე ბის 
დაც ვის რე ჟი მის გათ ვა ლის წი ნე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბულ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის 
პრო აქ ტი ულ გა მოქ ვეყ ნე ბას.
IDFI-სთვის არანაკლებ პრიორიტეტულია სახელმწიფოსთან თანამშრომლო-

ბა(იქნებაესპარლამენტი,საქართველოსიუსტიციისსამინისტროთუსხვასაჯარო
დაწესებულებები) სამართლებრივი ხასიათის პრობლემატიკის აღმოფხვრისა და
შესაბამისი კორექტივების შეტანის კუთხით. მისასალმებელია ის გარემოება, რომ
მიუხედავად იმ ერთიანი საკანონმდებლორეგულირების არარსებობის პირობისა,
რომელიც იმპერატიულად დაავალებდა საჯარო დაწესებულებებს ოფიციალური
ვებ-გვერდების არსებობას, თითქმის ყველა მნიშვნელოვან საჯარო დაწესებულე-
ბასგააჩნიაოფიციალურივებ-გვერდი.რიგისაჯაროდაწესებულებისმხრიდანსა-
ხეზეა ელ-მმართველობის მიმართულებით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯები
(მაგალითად,საქართველოსფინანსთასამინისტროსადასაქართველოსიუსტიციის
სამინისტროსსისტემა),აღსანიშნავიაელექტრონულიგამჭვირვალობისდანერგვი-
საკენმიმართულისაქართველოსენერგეტიკისსამინისტროსნაბიჯებიც.საქართვე-
ლოს კანონმდებლობაში გასულ წელს განხორციელებული ცვლილება-დამატებები
აშკარად მიუთითებს სახელმწიფოს მხრიდან გამართული ელექტრონული მმართ-
ველობისადაგამჭვირვალობისნიადაგისშემზადებისსურვილზე.IDFIმომავალშიც
განაგრძობსმუშაობასელ-მმართველობისადაელ-გამჭვირვალობისმარეგულირე-
ბელისამართლებრივიგარემოსშესწავლაზედაღიაათანამშრომლობისმოსურნე
როგორცკერძო,ისესაჯაროსექტორისნებისმიერწარმომადგენელთან.


