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თავი III

მონიტორინგის სამიზნე ობიექტები

საქართველოს საჯარო დაწესებულებების 
საინფორმაციო რესურსების  
(ოფიციალური ვებ-გვერდების) მონიტორინგი
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წინამდებარეანგარიშიმოიცავსIDFI-ისმიერპროექტის–„საქართველოს სა-
ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის სა ინ ფორ მა ციო რე სურ სე ბის (ოფიციალური ვებ - გ ვერ-
დე ბის) მო ნი ტო რინ გის“ შედეგადგამოვლენილიმონაცემებისადატენდენციების
ანალიზს,რაცემსახურებავიწროგაგებით–საქართველოსსაჯაროდაწესებულებე-
ბისოფიციალურივებ-გვერდებისინფორმაციულიშიგთავსისგამჭვირვალობისადა
საზოგადოებისათვისხელმისაწვდომობისდონისამაღლებას,ხოლოფართოგაგე-
ბით – საქართველოში ელექტრონული მმართველობისადა ზოგადად ინფორმაცი-
ისთავისუფლებისგანვითარებას,საჯაროდაწესებულებებისგამჭვირვალობისადა
ანგარიშვალდებულებისხარისხისამაღლებისკუთხით.
ამასთან, წინამდებარე ანგარიშში მოყვანილი ინფორმაცია მიმართულია ფარ-

თომკითხველთაწრისათვის(პედაგოგები,სტუდენტები,ჟურნალისტები,იურისტები,
სხვა ნებისმიერიდაინტერესებული პირები),თუმცა სასურველი იქნებოდა მოცემუ-
ლიანგარიშისადმისაჯარომოსამსახურეთაინტერესისგაღვივებაც,რასაცერთობ
ართულებსისფაქტი,რომსამწუხაროდ,საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა, 
დღეის მდგომარეობით,არითვალისწინებსსამართლებრივიაქტისან/დაიმსამარ-
თლებრივნორმათაერთობლიობისარსებობას,რომელიცდაავალდებულებდაყვე-
ლასაჯაროდაწესებულებასიქონიოსოფიციალურივებ-გვერდისმისამართი,სადაც
განთავსდებოდა,კანონმდებლობითვეგაწერილისაჯაროინფორმაციისჩამონათვა-
ლი.

სა ნამ უშუ ა ლოდ მო ნი ტო რინ გის პრო ცე სის აღ წე რა სა და მი ღე ბულ შე დე გებ-
ზე ვი სა უბ რებ დეთ, მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია შე ვე ხოთ იმ გა რე მო ე ბას, თუ 
რა კრი ტე რი უ მით შე ვარ ჩი ეთ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბი და რა პა რა მეტ რე ბით 
შე ფას და მა თი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და ინ ფორ მა ცი უ ლო ბის ხა რის ხი.

საჯარო დაწესებულებები

როგორც ცნობილია, ტერმინი – „საჯარო დაწესებულება“, საქართველოს ზო-
გადიადმინისტრაციულიკოდექსის27-ემუხლისთანახმადგანიმარტებაროგორც:
„ადმინისტრაციულიორგანო,სახელმწიფოანადგილობრივიბიუჯეტისსახსრებიდან
დაფინანსებულიკერძოსამართლისიურიდიულიპირიასეთიდაფინანსებისფარგ-
ლებში.“აქვეუნდააღინიშნოს,რომზემოთხსენებულიტერმინიგამოიყენებაუშუა-
ლოდინფორმაციისთავისუფლებასთანმიმართებაშიდასაქართველოსზოგადიად-
მინისტრაციული კოდექსის ინფორმაციისთავისუფლების მარეგულირებელითავის
(თავიIII–ინფორმაციისთავისუფლება)მიზნებისათვის.
ამავე კოდექსის მე-2 მუხლის თანახმად, თავის მხრივ, ტერ მი ნი „ადმინის-

ტრაციული ორ გა ნო“განიმარტება,როგორცყვე ლა სა ხელ მ წი ფო ან ად გი ლობ-
რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ან და წე სე ბუ ლე ბა, სა ჯა რო სა მარ თ ლის 
იური დი უ ლი პი რი (გარდა პო ლი ტი კუ რი და რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი სა), 
აგ რეთ ვე ნე ბის მი ე რი სხვა პი რი, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბის 
სა ფუძ ველ ზე ას რუ ლებს სა ჯა რო სა მარ თ ლებ რივ უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს.
შესაბამისად,შეგვიძლიადავასკვნათრომ,საჯაროინფორმაციისღიაობისმიზნე-

ბისათვისსაჯაროდაწესებულებაარის:
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ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც 
საქართველოს კანონმდებლობის 
საფუძველზე ასრულებს საჯარო  

სამართლებრივ 
უფლებამოსილებებს

კერძო პირები (ფიზიკური და იურიდიული 
პირები), რომელთა საქმიანობა კანონით 

განსაზღვრულ და სახელმწიფოს მიერ 
აღიარებულ შემთხვევებში ადმინისტრაციულ 
ორგანთა ქმედებათა ტოლფას მოქმედებად 

მიიჩნევა. 

საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირები გარდა პოლიტიკური და 
რელიგიური გაერთიანებებისა

ადგილობრივი 
თვითმმართველობის

ორგანო / დაწესებულება

სახელმწიფო ორგანო / 
დაწესებულება

ფუნქციონალური გაგება

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ცნება

ადმინისტრაციული ორგანო

საჯარო დაწესებულება

კერძო სამართლის 
იურიდიული პირი 

დაფინანსებული სახელმწიფო 
ან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან

 მეწარმე სუბიექტი

არაკომერციული 
იურიდიული პირი

როგორც ზემოთ მოყვანილი სქემატური ნახატიდან ირკვევა, საჯარო
ინფორმაციისღიაობისმიზნებისათვისცნება„საჯაროდაწესებულება“
ყველაზეფართოადასხვადანარჩენებსშორისმოიცავსისეთცნებასაც,
როგორიცააადმინისტრაციულიორგანო,ხოლოუფროვიწროგაგებით
–სახელმწიფოორგანო.

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა თა სა ხე ო ბე ბის სიმ რავ ლის 
გა მო IDFIის სა მუ შაო გუნ დის წინ იდ გა ამო ცა ნა შე ერ ჩია მო ნი ტო რინ გის სა მიზ ნე 
ობი ექ ტე ბის ის კა ტე გო რი ა, რო მე ლიც გარ კ ვე უ ლი პრინ ცი პით გა ა ად ვი ლებ და სა ქარ
თ ვე ლოს რე ა ლო ბა ში საწყის ეტაპ ზე სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბის დო ნე ზე 
სა უ ბარს სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ოფი ცი ა ლურ ვებ  გ ვერ დებ ზე გან თავ სე ბუ ლი ინ
ფორ მა ცი ის კუთხით. მონიტორინგის მიზნებისათვის IDFI-ის სამუშაო გუნდის მიერ
უპირველესყოვლისაშეირჩასაჯაროდაწესებულებისისეთიკატეგორია,როგორი-
ცაასახელმწიფოორგანო.
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სახელმწიფო ორგანო

როგორცცნობილია,სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო იქ მ ნე ბა სა ხელ მ წი ფოს ძი რი თა დი 
ამო ცა ნე ბი სა და ფუნ ქ ცი ე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის 
ცხოვ რე ბა ში გა სა ტა რებ ლად.სახელმწიფოორგანოსახელმწიფოფუნქციისშესას-
რულებლადფლობსგანსაკუთრებულუფლებამოსილებას,გამოსცემსშესასრულებ-
ლადსავალდებულოაქტებს,რომელთაგანსახორციელებლადიყენებსდარწმუნები-
სადაიძულებისმეთოდებს.

სახელმწიფო ორგანო

სახელმწიფო მმართველობის 
ორგანოები

უმაღლესი ორგანოები

ცენტრალური ორგანოები

ადგილობრივი
ორგანოები

სამინისტროები 
სახელმწიფო საქვეუწყებო 
დაწესებულებები

საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირები
(საჯარო საქმიანობის 
განხორციელების 
თვალსაზრისით)
დამოუკიდებელი 
მარეგულირებელი
ორგანოები
(საჯარო საქმიანობის 
განხორციელების 
თვალსაზრისით)

გამგეობები (მერიები), გამგებლები (მერები) 
თვითმმართველ ერთეულზე გადაცემული  
(დელეგირებული) სახელმწიფო ორგანოს 

უფლებამოსილების შემთხვევაში.
სახელმწიფო რწმუნებულები - გუბერნატორები

ადგილობრივი 
წარმომადგენლობითი ორგანოები

საქართველოს პრეზიდენტი
საქართველოს მთავრობა
აფხაზეთის ა/რ მთავრობა

აჭარის ა/რ მთავრობა

საქართველოს პარლამენტი
აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი საბჭო

აჭარის ა/რ უმაღლესი საბჭო

თვითმმართველი ერთეულების 
საკრებულოები

თვითმმართველ ერთეულზე 
გადაცემული  (დელეგირებული) 

სახელმწიფო ორგანოს 
უფლებამოსილების შემთხვევაში.

უმაღლესი წარმომადგენლობითი 
ორგანოები

საკონსტიტუციო სასამართლო
საერთო სასამართლოების სიტემა

სახელმწიფო ხელისუფლების 
წარმომადგენლობითი ორგანოები

სასამართლო ორგანოები

IDFI-ისსამუშაოჯგუფმამონიტორინგისსამიზნეობიექტადშეარჩია
სახელმწიფომმართველობისშემდეგიცენტრალურიორგანოები–სამი-
ნისტროებიდამათსისტემაშიშემავალისაჯაროსამართლისიურიდი-
ულიპირები.აღნიშნულიარჩევანიუმეტესწილადგანაპირობარიგიფაქტორების
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ერთობლიობამ. უპირველეს ყოვლისა, მონიტორინგის ჩატარების მომენტისათვის
ინტერნეტსივრცეშიწარმოდგენილიქართულიელექტრონულიმმართველობისნიშ-
ნებიგანვითარებულიიყო,სწორედაცრომსაქართველოსსამინისტროებისადამათ
სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისოფიციალური ვებ-
გვერდების შემთხვევაში, ამასთან, ინტერნეტ სივრცეში არსებული ვებ-გვერდების
სიუხვითაც სახელმწიფო მმართველობის ცენტრალურიორგანოები გამოირჩეოდა.
მეორეფაქტორი,რისსაფუძველზეცშერიჩამონიტორინგისსამიზნეობიექტებადზე-
მოთხსენებულისახისსაჯაროდაწესებულებები,იყოისგარემოება,რომIDFI-სმიერ
შემუშავებულისაჯაროდაწესებულებებისვებ-გვერდებისინფორმაციულიგამჭვირვა-
ლობისშეფასებისცხრილისშიგნითმოყვანილიპარამეტრებიარსობრივადმისადა-
გებულიქნაკონკრეტულადსახელმწიფომმართველობისცენტრალურორგანოებზე.
აღნიშნულიგანხორციელდაიმსაერთოსამართლებრივიხასიათისორგანიზაციული
და ფუნქციონალური კრიტერიუმების შესწავლა-განსაზღვრით, რაც ზოგადად ახა-
სიათებთ სახელმწიფო მმართველობის ცენტრალურ ორგანოებს საქართველოში.
აღნიშნული კრი ტე რი უ მე ბის შე სა ხებ მკითხ ვე ლი სათ ვის უფ რო ნა თე ლი წარ-
მოდ გე ნის შექ მ ნის მიზ ნით გთა ვა ზობთ სა ხელ მ წი ფო მმარ თ ვე ლო ბის ცენ ტ რა-
ლურ ორ გა ნო თა სის ტე მის მა ხა სი ა თე ბე ლი ნიშ ნე ბის ზო გად გან ხილ ვას.
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სახელმწიფო მმართველობის ცენტრალური 
ორგანოები 

სამინისტროები

როდესაც საუბარია სახელმწიფო მმართველობის ცენტრალურორგანოთა სის-
ტემის ისეთ მნიშვნელოვან რგოლზე, როგორსაც სამინისტროები წარმოადგენენ
შეუძლებელია არ ვახსენოთ მთავრობა (სახელმწიფო მმართველობის უმაღლესი
ორგანო),აღნიშნულიგანპირობებულიაიმფაქტით,რომსა მი ნის ტ რო – აღ მას რუ-
ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის სამ თავ რო ბო და წე სე ბუ ლე ბა, თა ვი სი არ სით წარ მო-
ად გენს სამ თავ რო ბო დე პარ ტა მენტს. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის,
უფლებამოსილებისადა საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4
მუხლის პირველი პუნქტი პირდაპირ აყალიბებს, რომ: „მთავრობა აღმასრულებე-
ლი ხელისუფლების განხორციელებას უზრუნველყოფს სამინისტროებისა და მათი
მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების
მეშვეობით.“ ხოლო, ამავე კანონის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად:
„სამინისტრო იქმნება კანონის საფუძველზე, სახელმწიფოებრივიდა საზოგადოებ-
რივიცხოვრებისგანსაზღვრულსფეროშისახელმწიფომმართველობისუზრუნველ-
საყოფად.“ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად საქართველოს
ყველასამინისტროანგარიშვალდებულიასაქართველოსმთავრობისწინაშე,საქარ-
თველოს ყველა სამინისტროფინანსდება ბიუჯეტიდან. სამინისტროს ხელმძღვანე-
ლობსმინისტრი,მინისტრსჰყავსპირველიმოადგილედამოადგილეები,ხოლოსა-
მი ნის ტ როს ზო გა დი საქ მი ა ნო ბის მა რე გუ ლი რე ბელ ერ თ -ერთ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს 
დო კუ მენტს წარ მო ად გენს – სა მი ნის ტ როს დე ბუ ლე ბა.

სამინისტროს დებულება
საქართველოსმოქმედიკანონმდებლობისთანახმადუნდაშეიცავდეს:
• სამინისტროს სრულ დასახელებას და იურიდიულ მისამართს

– საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების პირველი მუხლის
თანახმად – სამინისტროს იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, 
0105, გორგასლის ქ. N16; სამინისტროს სრული სახელწოდებაა „სა-
ქართველოს ფინანსთა სამინისტრო“;

– საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების
პირველი მუხლის თანახმად – სამინისტროს ადგილსამყოფელია: ქ. 
თბილისი, 0146, უზნაძის ქ. N52; პირდაპირიმითითებასამინისტროსსრულ
სახელწოდებაზეარარისმოცემული,ინფორმაციაირიბადგამომდინარეობს
დებულებისკონტექსტიდან;

– საქართველოსგარემოსდაცვისადაბუნებრივირესურსებისსამინისტროს
დებულებისპირველიმუხლისთანახმად – სამინისტროს იურიდიული მისა-
მართია: ქ. თბი ლი სი, გუ ლუ ას ქ. N6; პირდაპირიმითითებასამინისტროს
სრულსახელწოდებაზეარარისმოცემული,ინფორმაციაირიბადგამომდი-
ნარეობსდებულებისკონტექსტიდან;

• სამინისტროს მმართველობის სფეროს, ამოცანებსა და ფუნქციებს
– აგროსასურსათო,ნიადაგისნაყოფიერებისგაზრდის,კომპეტენციისფარგ-
ლებშიმცენარეთადაცვის,მეცხოველეობის,აგროსაინჟინროდავეტერი-
ნარიის დარგები – სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს 
მმარ თ ვე ლო ბის სფე რო;



62 მონიტორინგის სამიზნე ობიექტები

– ეკონომიკურიპოლიტიკა,ვაჭრობადაინვესტიციები;ტურიზმი,სახელმწიფო
ქონების მართვა და განკარგვა, ურბანული განვითარება და სივრცით-
ტერიტორიული მოწყობა; მშენებლობა; ელექტრონული კომუნიკაციები;
საინფორმაციო ტექნოლოგიები; ფოსტა, ტრანსპორტის სფეროს
რეგულირება დამართვა – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს საქმიანობის ძირითადი სფეროები;

– სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო საქმიანობაში მონაწი-
ლეობა,სამხედრო-სამობილიზაციოგეგმებისშემუშავებაშიმონაწილეობა,
ტრანსპორტის სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, კოორდინაცია
და კონტროლი–სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფ-
რას ტ რუქ ტუ რის სა მი ნის ტ როს ამო ცა ნე ბი;

– სახელმწიფო ბიუჯეტისდაბალანსების უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუ-
ჯეტის ხარჯვითი ნაწილის აღსრულება, მის შემოსულობათაოპერატიული
მართვა,აღრიცხვადაანგარიშგება,საბიუჯეტოკლასიფიკაციისდამტკიცება
დამასშიცვლილებებისშეტანა– სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს 
ფუნ ქ ცი ე ბი;

• სამინისტროს ხელმძღვანელობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელთა უფლება-
მოვალეობებს
– სამინისტროსხელმძღვანელობსმინისტრი,რომელსაცსაქართველოსპრე-
ზიდენტისთანხმობითთანამდებობაზენიშნავსსაქართველოსპრემიერმი-
ნისტრი – სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის 
ორ გა ნი ზე ბა;

– მინისტროწარმოადგენსსამინისტროსინტერესებსიურიდიულდაფიზიკურ
პირებთანურთიერთობაში.ხელსაწერსხელშეკრულებებს,შეთანხმებებს,
კონტრაქტებს, პერსონალურად აგებს პასუხს საქართველოს მთავრობის
წინაშედაკისრებულამოცანებისადამოვალეობებისშესრულებისათვის–
სა ქარ თ ვე ლოს ენერ გე ტი კის სა მი ნის ტ როს ხელ მ ძღ ვა ნე ლის უფ ლე ბა- 
მო ვა ლე ო ბე ბი;

• სამინისტროს სისტემას, სტრუქტურას, სტრუქტურული ქვედანაყოფების 
ძირითად ამოცანებს და კომპეტენციას
– სამინისტროს სისტემას შეადგენენ სამინისტროს ცენტრალური აპარატი,
აფხაზეთისადა აჭარის ავტონომიურირესპუბლიკების შესაბამისი სტრუქ-
ტურები, ასევე სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები, სამინისტროს
გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებოდაწესებულებებიდა
სამინისტროსკონტროლსდაქვემდებარებულისაჯაროსამართლისიური-
დიულიპირები–სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე-
ბის სა მი ნის ტ როს სის ტე მა;

– სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების ამოცანები, ხელმძღვანე-
ლობა, მის შემადგენლობაში არსებულიშიდა სტრუქტურულიერთეულები
დამათიძირითადიამოცანები,თანამდებობათაჩამონათვალი,ქვემდება-
რეობადა შენაცვლების წესი, აგრეთვე საკუთარი ბლანკის არსებობადა
მისი გამოყენების წესი განისაზღვრება შესაბამისად სამინისტროს დებუ-
ლებითადასამინისტროსსტრუქტურულიქვედანაყოფებისდებულებებით,
რომლებსაცამტკიცებსმინისტრი.სამინისტროსსტრუქტურულიქვედანაყო-
ფებიარიან:
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ა) საფინანსოდეპარტამენტი;
ბ) იურიდიულიდეპარტამენტი;
გ) საერთაშორისოურთიერთობებისდეპარტამენტი;
დ) მიგრაციის,რეპატრიაციისადალტოლვილთასაკითხებისდეპარტამენტი;
ე) დევნილთასაკითხებისდეპარტამენტი;
ვ) ადმინისტრაციულიდეპარტამენტი;
ზ) შიდააუდიტისდეპარტამენტი;

სამინისტროსსტრუქტურულიქვედანაყოფიშეიძლებადაიყოსსამმართველო-
ებადდაგანყოფილებებად,რომელთახელმძღვანელებსთანამდებობაზენიშ-
ნავსდათანამდებობიდანათავისუფლებსმინისტრი.

– სამინისტროსტერიტორიულიორგანოებიარიან:ა)აჭარისადასამეგრელო-
ზემოსვანეთისსამმართველო;ბ)იმერეთის,გურიის,რაჭა-ლეჩხუმისადაქვემო
სვანეთისსამმართველო;გ)ქვემოქართლის,მცხეთა-მთიანეთისადაკახეთის
სამმართველო; დ) შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის სამმართველო –
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულე ბით გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს სტრუქტურა;

– საქართველოსშეიარაღებულიძალებისგაერთიანებულიშტაბიხელმძღ-
ვანელობს საბრძოლოდა სამობილიზაციო მომზადებას; ახორციელებს
საქართველოს სამხედრო ძალების მართვას საომარი მდგომარეობის
დროს;მისდაქვემდებარებაშიარსებულისამხედროპოლიციისდეპარ-
ტამენტიახორციელებს:საქართველოსსისხლისსამართლისსაპროცე-
სოკოდექსითგანსაზღვრულსაქართველოსსამინისტროსკომპეტენციას
განკუთვნილდანაშაულთა გამოძიებას, შეიარაღებული ძალების ტერი-
ტორიაზედამისფარგლებსგარეთსამხედრომოსამსახურეთამიერდის-
ციპლინისდაცვისკონტროლს,სამინისტროსსისტემაშიარსებულიადმი-
ნისტრაციული პატიმრობის ადგილების დაცვას, სამხედროობიექტების
უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და კანონმდებლობით გათვალისწი-
ნებულ სხვა საქმიანობას – სა ქარ თ ვე ლოს თავ დაც ვის სა მი ნის ტ როს 
 ერ თ -ერ თი სტრუქ ტუ რუ ლი ქვე და ნა ყო ფის ძი რი თა დი ამო ცა ნე ბი;

– მინისტრისაპარატისკომპეტენციაა:ა)მინისტრისბრძანებებისშესრულების
კონტროლი;ბ)სამინისტროსხელმძღვანელობისთათბირებისორგანიზება,
თათბირისოქმისშედგენა;გ)სამინისტროსხელმძღვანელობისშეხვედრე-
ბისგანრიგისდაგეგმვადამომზადება;დ)სამინისტროსხელმძღვანელო-
ბისმივლინებებისორგანიზება;ე)სამინისტროსხელმძღვანელობისმიერ
მოქალაქეთამიღებისსაკითხებისრეგულირება;ვ)მინისტრისმრჩეველთა
საქმიანობისათვის ხელშეწყობა – სა ქარ თ ვე ლოს გა რე მოს დაც ვი სა და 
ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ როს ერ თ -ერ თი სტრუქ ტუ რუ ლი ქვე-
და ნა ყო ფის კომ პე ტენ ცი ა;

• სხვა არსებითი საკითხებს სამინისტროს საქმიანობის ორგანიზების შესახებ
– სამინისტროსდაფინანსებისწყაროასახელმწიფობიუჯეტი,სამინისტროკა-
ნონმდებლობითდადგენილიწესითანგარიშვალდებულიასაბიუჯეტოსახს-
რებისმიზნობრივიგამოყენებისათვის–სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და 
მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს და ფი ნან სე ბა;

– სამინისტროს ქონებას შეადგენს მის მფლობელობაში გადაცემული ძირი-
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თადიდა საბრუნავი საშუალებები, საფინანსორესურსები, აგრეთვე სამი-
ნისტროსბალანსზერიცხულიქონება–სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კი სა და 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ როს ქო ნე ბა;

– მინისტრს სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებულცალკეულ საკითხთა
შესწავლისადამომზადებისმიზნითშეუძლიაშექმნასკომისიებიდასაბჭო-
ებისათათბიროუფლებებით(შემდეგში–სათათბიროორგანოები);სათათ-
ბიროორგანოიქმნებამინისტრისბრძანებით,რომლითაცგანისაზღვრება
მისიამოცანები,თავმჯდომარე(საჭიროებისშემთხვევაში–თავმჯდომარის
მოადგილე, მდივანი)და წევრები, ამოცანის შესრულების ვადა,დასკვნე-
ბისადაწინადადებებისმომზადებისწესიდასათათბიროორგანოსსაქმი-
ანობისუზრუნველმყოფისტრუქტურულიქვედანაყოფები–სა ქარ თ ვე ლოს 
იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს სა თათ ბი რო ორ გა ნო ე ბი;

– სამინისტროსსაქმიანობისსამართლებრივისაფუძვლებია:საქართველოს
კონსტიტუცია, საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები, „საქართველოს
მთავრობისსტრუქტურის,უფლებამოსილებისადასაქმიანობისწესისშესა-
ხებ“საქართველოსკანონი,„თავდაცვისშესახებ“საქართველოსკანონი,
საქართველოსპრეზიდენტისბრძანებულებებიდაგანკარგულებები,საქარ-
თველოსმთავრობისადაპრემიერ-მინისტრისსამართლებრივიაქტები,სა-
მინისტროსდებულებადათავდაცვისმინისტრისსამართლებრივიაქტები–
სა ქარ თ ვე ლოს თავ დაც ვის სა მი ნის ტ როს საქ მი ა ნო ბის სა მარ თ ლებ რი ვი 
სა ფუძ ვ ლე ბი; 

– სამინისტროს ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრეზიდენტისა და
მთავრობისწინაშედაასრულებსკანონითგათვალისწინებულანსაქართ-
ველოსპრეზიდენტის, მთავრობისადა პრემიერ-მინისტრის მიერკანონის
საფუძველზედაკისრებულამოცანებს–სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა 
სა მი ნის ტ როს ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა; 

– სამინისტრო გამოიყენებს სახელმწიფო დროშასა და სახელმწიფო
გერბს, სხვა სახელმწიფო სიმბოლიკას მოქმედი კანონმდებლობის შე-
საბამისად. სამინისტროს გერბი გამოისახება სამინისტროს ფასადზე,
ხოლომცირესახელმწიფოგერბისგამოსახულებაგამოიყენებასამინის-
ტროსადამისიტერიტორიულიორგანოებისსანებართვოდოკუმენტებ-
ში, თანამშრომლების პირადობისდამადასტურებელდოკუმენტებშიდა
ბლანკებზე;სამინისტროსაქვსემბლემა(ლოგო),რომელიცრეგისტრი-
რებულიამოქმედიკანონმდებლობისშესაბამისად.სამინისტროსემბლე-
მაშეიძლებაგამოყენებულიქნესმხოლოდსამინისტროსტერიტორიული
ორგანოების,აჭარისადააფხაზეთისავტონომიურირესპუბლიკებისშე-
საბამისი სამსახურებისა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებე-
ბის,სამინისტროსთანამშრომლებისსავიზიტობარათებზე,სხვაბეჭდვით
გამოცემებზე,აგრეთვესამინისტროსსუვენირებსადაკუთვნილსატრან-
სპორტო საშუალებებზე (ავტომანქანებსა და კატარღებზე) – სა ქარ თ-
ვე ლოს გა რე მოს დაც ვი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ როს 
სიმ ბო ლი კა.
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თ
ავ

ი 
III

როგორცწესი, სამინისტროსდებულებას, მინისტრის წარდგინებით, შესაბამისი
დადგენილებითამტკიცებსსაქართველოსმთავრობა,თუმცასაქართველოსშინაგან
საქმეთა,თავდაცვისადაიუსტიციისსამინისტროებისდებულებებს,მთავრობისწარ-
დგინებით,შესაბამისიბრძანებულებითამტკიცებსსაქართველოსპრეზიდენტი.
ზოგადად,სამინისტროებისკომპეტენციაზესაუბრისას,აღსანიშნავიასაქართვე-

ლოსმოქმედიკანონმდებლობითგანსაზღვრულიწესი,რომლისთანახმადაცსამი-
ნისტროსუფლებაარაქვსსხვასახელმწიფოანარასახელმწიფოდაწესებულებებს
გადასცესისუფლება-მოვალეობები,რომლებიცმისკომპეტენციასგანეკუთვნება,თუ
საქართველოსკანონმდებლობითსხვარამარარისდადგენილი.ხოლოსამინისტ-
როების მმართველობის სფეროებზე საუბრისას, აღსანიშნავია ის მოქმედი ნორმა,
რომლის თანახმადაც თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების გამგებლობაში კანო-
ნით გადაცემული საკითხი არ მიეკუთვნება არც ერთი სამინისტროს გამგებლობის
სფეროს, მასზე გადაწყვეტილებას იღებს მთავრობა. მთავრობა უფლებამოსილია
მიიღოს ასევე გადაწყვეტილება შესაბამისი სამინისტროს მმართველობის სფერო-
სათვისმიკუთვნებულსაკითხზეც,თუშესაბამისისამინისტროარიღებსგადაწყვეტი-
ლებასანაყოვნებსგადაწყვეტილებისმიღებასაღნიშნულსაკითხზე,გარდაქვეყნის
უშიშროების,თავდაცვის,საზოგადოებრივიუსაფრთხოებისუზრუნველყოფასთანდა
საქართველოსსისხლისსამართლისკანონმდებლობითგათვალისწინებულიუფლე-
ბამოსილებებისგანხორციელებასთანდაკავშირებულისაკითხებისა.დაბოლოს,თუ
საკითხიმიეკუთვნებარამდენიმესამინისტროსგამგებლობისსფეროსდაგანსაზღ-
ვრულიარარისმასზე გადაწყვეტილების მიმღები სამინისტრო,გადაწყვეტილებას
იღებსმთავრობა.

სა მი ნის ტ რო ე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის ორ გა ნი ზე ბა ზე სა უბ რი სას აღ სა ნიშ ნა-
ვია სა მი ნის ტ როს მე თა უ რის – მი ნის ტ რის რო ლი მთავ რო ბა ში, სა დაც იგი წარ-
მო ად გენს მთავ რო ბის შე მად გენ ლო ბის ბირთვს:

პრემიერ-
მინისტრი

საქართველოს მთავრობის შემადგენლობა

მინისტრები

სახელმწიფო
მინისტრები
შეიძლება იყვნენ

მთავრობის 
შემადგენლობაში
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აგრეთვე მნიშვნელოვანია მინისტრის, როგორც თანამდებობის პირის, როლი
საჯაროსამსახურისორგანიზაციისას:

საჯარო სამსახური

საჯარო ხელისუფლების ორგანოები

სახელმწიფო (სახაზინო) საბიუჯეტო  დაწესებულება) 
ამა თუ იმ დაწესებულებაში სამსახური 

საჯარო სამსახურად განიხილება 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ხსენებული 
დაწესებულება (სახაზინო დაწესებულება) 

არის სახელმწიფო ბიუჯეტის. 
ავტონომიური რესპუბლიკის 
რესპუბლიკური ბიუჯეტის ან 

ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულის ბიუჯეტის სახსრებით 

შექმნილი, ბიუჯეტის დაფინანსებაზე 
მყოფი დაწესებულება, რომლის 

ძირითადი ამოცანაა საჯარო 
ხელისუფლების განხორციელება

ადგილობრივი თვითმმართველობის (საბიუჯეტო) 
დაწესებულება

ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულებები 
რომლებშიც საქმიანობა ითვლება საჯარო სამსახურად:

 საკრებულო
 გამგეობა, მერია
 მუნიციპალიტეტი

საჯარო მოსამსახურეები

სახელმწიფო დაწესებულებები რომლებშიც
საქმიანობა ითვლება საჯარო სამსახურად:

საქართველოს პარლამენტი 
(გარდა ფრაქციათა, დროებითი საგამოძიებო კომისიისა 
და სხვა  დროებითი კომისიიის აპარატებისა)

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

საქართველოს მთავრობის კანცელარია, 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, 
საქართველოს სამინისტროები და 
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებები

საქართველოს იუსტიციის საბჭო

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო,
საერთო სასამართლოები, 
საქართველოს პროკურატურა

საქართველოს ეროვნული ბანკი

საქართველოს კონტროლის პალატა

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
და სააგენტოები

სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი და
მისი ადმინისტრაცია

აფხაზეთისა და აჭარის ა/რ სახელმწიფო 
დაწესებულებები
უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოები (ამ 
ორგანოთა ფრაქციათა აპარატების გარდა) და 
აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებები
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თ
ავ

ი 
III

მოხელე
დამხმარე 

მოსამსახურე
შტატგარეშე 
მოსამსახურე

სახელმწიფო
მოხელე

 სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობა არის 
საქართველოს კონსტიტუციით, აფხაზეთისა და 
აჭარის ა/რ კონსტიტუციებით გათვალისწინე-
ბული ის სახელმწიფო თანამდებობა, რომელიც 
პოლიტიკური ხასიათისაა და რომლის არჩევის 
ან დანიშვნის წესი განისაზღვრება შესაბამისი 
კონსტიტუციებით 

აფხაზეთისა და
აჭარის უმაღლესი
წარმომადგენლობითი 
ორგანოს წევრი 

საქართველოს
პრემიერ-მინისტრი
და საქართველოს

მთავრობის
სხვა წევრი

აფხაზეთისა და 
აჭარის ა/რ 
მთავრობათა 
ხელმძღვანელები

საქართველოს
პრეზიდენტი

საქართველოს
პარლამენტის
წევრი

საჯარო მოსამსახურის სახეები

სახელმწიფო-
პოლიტიკური
თანამდებობის

პირი

დამხმარე მოსამსახურე არის 
ტექნიკური მუშაკი, რომელიც 
შრომითი ხელშეკრულებით 
მიიღება დაწესებულების 
შტატით გათვალისწინებულ 
დამხმარე მოსამსახურის 
თანამდებობაზე

მოხელე არის პირი, 
რომელიც ინიშნება ან 
აირჩევა სახაზინო 
დაწესებულების საშტატო 
(შტატით გათვალისწინებულ) 
თანამდებობაზე

შტატგარე შემოსამსახურე 
არის პირი, რომელიც 
დანიშვნით ან შრომითი 
ხელშეკრულებით გარკვეული 
ვადით მიიღება სამსახურში 
არამუდმივ ამოცანათა 
შესასრულებლად

ადგილობრივი
თვითმმართველობის

მოხელე

მონიტორინგის ჩატარების პერიოდში (2010 წლის აგვისტო-დეკემბერი) საქარ-
თველოსმოქმედიკანონმდებლობაითვალისწინებდაშემდეგი16სამინისტროსარ-
სებობას:
1. საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო;
2. საქართველოსგარემოსდაცვისადაბუნებრივირესურსებისსამინისტრო;
3. საქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისსამინისტრო;
4. საქართველოსენერგეტიკისსამინისტრო;
5. საქართველოსთავდაცვისსამინისტრო;
6. საქართველოსიუსტიციისსამინისტრო;
7. საქართველოსკულტურისადაძეგლთადაცვისსამინისტრო;
8. საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანიძულებითგადაადგილებულ
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პირთა,განსახლებისადალტოლვილთასამინისტრო;
9. საქართველოსსაგარეოსაქმეთასამინისტრო;
10.საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტრო;
11.საქართველოსსოფლისმეურნეობისსამინისტრო;
12.საქართველოსფინანსთასამინისტრო;
13.საქართველოსშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტრო;
14.საქართველოსსასჯელაღსრულების,პრობაციისადაიურიდიულიდახმარების

საკითხთასამინისტრო;
15.საქართველოსრეგიონულიგანვითარებისადაინფრასტრუქტურისსამინისტრო;
16.საქართველოსსპორტისადაახალგაზრდობისსაქმეთასამინისტრო.

ამასთან, მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის პე რი ო დი სათ ვის სა ბო ლო ოდ არ იყო 
დას რუ ლე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რის, ძეგ ლ თა დაც ვი სა და სპორ ტის სა მი-
ნის ტ როს გა ყო ფის შე დე გად წარ მოქ მ ნი ლი შე სა ბა მი სი სა მი ნის ტ რო ე ბის სა ბო-
ლოო რე ორ გა ნი ზა ცი ის პრო ცე სი, რაც აისა ხე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს სპორ ტი სა და 
ახალ გაზ რ დო ბის საქ მე თა სა მი ნის ტ როს ოფი ცი ა ლუ რი ვებ - გ ვერ დის de facto 
არარ სე ბო ბა შიც, რის გა მოც IDFI-ის სა მუ შაო ჯგუ ფის მი ერ ვერ გან ხორ ცი ელ და 
ხსე ნე ბუ ლი სა მი ნის ტ როს ვებ - გ ვერ დის მო ნი ტო რინ გი.

ოფიციალური ვებ-გვერდების ინფორმაციული გამჭვირვალობის მიზნებისათვის
იმ ნიშნების ერთობლიობა, რომლებიც ახასიათებთ სახელმწიფო მმართველობის
ცენტრალურორგანოთასისტემისმთავარრგოლს–საქართველოსსამინისტროებს:

საქართველოს სამინისტრო

•არისსაქართველოსაღმასრულებელიხელისუფლებისსამთავრობოდაწესე-
ბულება;

•ორგანიზებულიადებულებისსაფუძველზე;
• უზრუნველყოფს სახელმწიფო პოლიტიკისა და მმართველობის განხორციე-
ლებასგანსაზღვრულსფეროში;

•ფინანსდებასახელმწიფობიუჯეტიდან,გააჩნიადასრულებულიბალანსი,ხარ-
ჯთაღრიცხვა, ანგარიში ხაზინაშიდა ბეჭედი სახელმწიფოგერბის გამოსახუ-
ლებით;

• ანგარიშვალდებულიასაბიუჯეტოსახსრებისმიზნობრივგამოყენებაზე;
• ეფუძნებაერთმმართველობისპრინციპს;
• იყოფასტრუქტურულქვედანაყოფებად;
• შეიძლებაგააჩნდესტერიტორიულიორგანოები;
• ანგარიშვალდებულიამთავრობისწინაშე;
• ხელმძღვანელობსმინისტრი,რომელიცგამოსცემსბრძანებებს,ჰყავსპირვე-
ლიმოადგილედამოადგილეები;

• უფლებამოსილიაგასწიოსსახელმწიფოსწარმომადგენლობამისთვისსაქარ-
თველოსკანონმდებლობითდაკისრებულმოვალეობათაშესრულებისას;

• სამინისტროსმეშვეობითმთავრობაუზრუნველყოფსაღმასრულებელიხელი-
სუფლებისგანხორციელებას.
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თ
ავ

ი 
III

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებები

სახელმწიფომმართველობისცენტრალურორგანოთასისტემაშისაქართველოს
სამინისტროებთანერთადმნიშვნელოვანრგოლსწარმოადგენენსახელმწიფოსაქვე-
უწყებოდაწესებულებები.საქვეუწყებოდაწესებულებებზესაუბრისასუპირველესყოვ-
ლისააღსანიშნავიაისგარემოება,რომისინიამათუიმსამინისტროსგამგებლობაში
არსებული, მმართველობის სფეროში შემავალიდაწესებულებაა. სხვაგვარადრომ
ვთქვათ, ისინი უშუალოდ „მიბმულია“ კონკრეტული სამინისტროს მმართველობის
სფეროს.საქართველოსმოქმედიკანონმდებლობისთანახმად,სახელმწიფოდეპარ-
ტამენტებირეორგანიზებულიასახელმწიფოსაქვეუწყებოდაწესებულებებადდაგან-
ხორციელდამათიშესაბამისისამინისტროებისათვისგადაცემა.ზემოხსენებულიდან
გამომდინარე, მკითხველისათვის არ იქნება გასაკვირი, იმ ფაქტის აღნიშვნა, რომ
ორგანიზაციულ-სამართლებრივიდაფუნქციონალურიგაგებითსაქვეუწყებოდაწესე-
ბულებები, სახელმწიფო მმართველობის ცენტრალურ ორგანოთა სისტემაში არსე-
ბულსხვარგოლებსშორისყველაზეახლოს,სწორედაცრომსამინისტროებთანდგა-
ნან.უფ რო მე ტიც, რიგ შემ თხ ვე ვებ ში სა ხელ მ წი ფო მმარ თ ვე ლო ბის ცენ ტ რა ლურ 
ორ გა ნო თა სის ტე მა ში მხო ლოდ მათ და სა მი ნის ტ რო ებს გა აჩ ნი ათ უნი კა ლუ რი 
სა ერ თო მა ხა სი ა თე ბე ლი ნიშ ნე ბი. მაგალითად, სამინისტროს მსგავსად, სახელმ-
წიფოსაქვეუწყებოდაწესებულებაცწარმოადგენსაღმასრულებელიხელისუფლების
დაწესებულებას,მთავრობააღმასრულებელიხელისუფლებისგანხორციელებასუზ-
რუნველყოფსროგორცსამინისტროების,ასევემათიმმართველობისსფეროშიშემა-
ვალისახელმწიფოსაქვეუწყებოდაწესებულებებისმეშვეობითაც.კიდევერთსაერთო
უნიკალურნიშანსსახელმწიფოსწარმომადგენლობაცწარმოადგენს:„საქართველოს
მთავრობისსტრუქტურის,უფლებამოსილებისადასაქმიანობისწესისშესახებ“საქარ-
თველოსკანონის27-ემუხლიპირდაპირაყალიბებს,რომ:„სამინისტროანსაქვე-
უწყებოდაწესებულებაუფლებამოსილიაგასწიოსსახელმწიფოსწარმომადგენლობა
მისთვისსაქართველოსკანონმდებლობითდაკისრებულმოვალეობათაშესრულები-
სას.“მოცემულსაკითხთანმიმართებაში,აღსანიშნავიანორმა,რომლისთანახმადაც
თუსაქართველოსკანონმდებლობითარარისგანსაზღვრული,აღმასრულებელიხე-
ლისუფლებისრომელიდაწესებულებაჩაითვლებასახელმწიფოსწარმომადგენლად
ამათუიმსამართლებრივურთიერთობაში,სახელმწიფოსწარმომადგენელსნიშნავს
მთავრობა. რაც შეეხება სახელმწიფო საქვეუწყებოდაწესებულებების როლს საჯა-
როსამსახურთანმიმართებაში,ამშემთხვევაშიცსახეზეასამინისტროებისერთ-ერთი
მახასიათებელი ანალოგიური ნიშანი – როგორც უკვე ზემოთ აღვნიშნეთ სამინისტ-
როები,ისევეროგორცსახელმწიფოსაქვეუწყებოდაწესებულებებიგამოკვეთილად
წარმოადგენენსაჯაროხელისუფლებისორგანოებს(სახელმწიფოდაწესებულებებს),
სადაცსაქმიანობაითვლებასაჯაროსამსახურად:

საქართველოსსამინისტროებისადასახელმწიფოსაქვეუწყებოდაწესებულებებისსაერთო
უნიკალურინიშნებისახელმწიფომმართველობისცენტრალურორგანოთასისტემაში

აღმასრულებელი
ხელისუფლების
დაწესებულება

მისიმეშვეობით
მთავრობა

უზრუნველყოფს
აღმასრულებელი
ხელისუფლების
განხორციელებას

სახელმწიფოსწარ-
მომადგენლობა

საჯაროხელისუფლების
ორგანო,რომელშიც
საქმიანობაითვლება
საჯაროსამსახურად
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საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად სახელმწიფო საქვეუწყე-
ბო დაწესებულება იქმნება, გარდაიქმნება და საქმიანობას წყვეტს კანონით ან
მთავრობისდადგენილებით.სა ხელ მ წი ფო საქ ვე უწყე ბო და წე სე ბუ ლე ბა იქ მ ნე ბა 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ, კულ ტუ რულ ან სხვა სფე რო ებ ში სა ხელ მ წი ფო ებ რი-
ვი ამო ცა ნე ბი სა და სა ჯა რო ფუნ ქ ცი ე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. სა ხელ მ წი ფო 
საქ ვე უწყე ბო და წე სე ბუ ლე ბა ფი ნან ს დე ბა სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან და ან გა-
რიშ ვალ დე ბუ ლია სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის მიზ ნობ რივ გა მო ყე ნე ბა ზე. რაცშეეხება
ზოგადანგარიშვალდებულებას,სახელმწიფოსაქვეუწყებოდაწესებულება,როგორც
წესი,ანგარიშვალდებულიაიმმინისტრისწინაშე,რომელიცკანონმდებლობითდად-
გენილი წესით მასზე ახორციელებს სამსახურებრივ ზედამხედველობას.თუმცა შე-
საძლებელია ანგარიშვალდებულება კურატორი მინისტრის მოადგილის წინაშეც,
რომელსაც კანონმდებლობის საფუძველზე გადაცემული აქვს ზემოთ ხსენებული
ზედამხედველობისფუნქცია. საინტერესოდ არისრეგულირებული ანგარიშვალდე-
ბულებისსაკითხისაქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისსამინის-
ტროსსახელმწიფოსაქვეუწყებოდაწესებულების–ერთიანისატრანსპორტოადმი-
ნისტრაციისშემთხვევაში, რომლისმოქმედიდებულებისთანახმადადმინისტრაცია
ანგარიშვალდებულია როგორც მინისტრის, ასევე საქართველოს მთავრობისა და
საქართველოსპრემიერ-მინისტრისწინაშე.
როგორც წესი, სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების ხელმძღვანელს მი-

ნისტრისწარდგინებითთანამდებობაზენიშნავსდათანამდებობიდანათავისუფლებს
პრემიერ-მინისტრი,თუმცასაქართველოსმოქმედიკანონმდებლობისთანახმადარ-
სებობსზემოხსენებულიწესისაგანგანსხვავებულისამიშემთხვევა:

სახელმწიფო საქვეუწყებო 
დაწესებულება

ხელმძღვანელი 
თანამდებობის 

პირი
თანამდებობაზე 

ნიშნავს
თანამდებობიდან 
ათავისუფლებს

საქართველოსშინაგან
საქმეთადათავდაცვის
სამინისტროების
მმართველობის
სფეროშიშემავალი
სახელმწიფოსაქვეუწყებო
დაწესებულებები

ყველა
ხელმძღვანელი

პრემიერ-მინისტრი
მინისტრის
წარდგინებითდა
საქართველოს
პრეზიდენტთან
შეთანხმებით

საქართველოს 
პრეზიდენტი საკუთარი
ინიციატივითანპრემიერ-
მინისტრიმინისტრის
წარდგინებით

საქართველოს
იუსტიციისსამინისტროს
მმართველობისსფეროში
შემავალისახელმწიფო
საქვეუწყებოდაწესებულება
–საქართველოს
პროკურატურა

მთავარი
პროკურორი

საქართველოს 
პრეზიდენტი
საქართველოს
იუსტიციისმინისტრის
წარდგინებით

საქართველოს 
პრეზიდენტი
საქართველოსიუსტიციის
მინისტრისწარდგინებით

საქართველოსფინანსთა
სამინისტროსსისტემაში
შემავალისახელმწიფო
საქვეუწყებოდაწესებულება
–საქართველოსფინანსთა
სამინისტროსსაგამოძიებო
სამსახური

სამსახურის
უფროსი

საქართველოს 
პრეზიდენტი 
საქართველოს
ფინანსთამინისტრის
პრემიერ-მინისტრთან
შეთანხმებული
წარდგინებით

საქართველოს 
პრეზიდენტი 
საქართველოსფინანსთა
მინისტრისპრემიერ-
მინისტრთანშეთანხმებული
წარდგინებით
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თ
ავ

ი 
III

საქ ვე უწყე ბო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ზო გა დი საქ მი ა ნო ბის მა რე გუ ლი რე ბელ 
 ერ თ -ერთ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს დო კუ მენტს წარ მო ად გენს – სა ხელ მ წი ფო საქ ვე უწყე-
ბო და წე სე ბუ ლე ბის დე ბუ ლე ბა. სამინისტროსდებულებისანალოგიურად,საქვეუწყე-
ბოდაწესებულებისდებულებით,როგორცწესი,განისაზღვრება:

• საქვეუწყებოდაწესებულებისსრულიდასახელებადაიურიდიულიმისამართი;
• საქვეუწყებო დაწესებულების საქმიანობის სფერო, ამოცანები, ფუნქციები და
კომპეტენცია;

• საქვეუწყებოდაწესებულების ხელმძღვანელობისორგანიზება, ხელმძღვანელ-
თაუფლება-მოვალეობები;

• საქვეუწყებოდაწესებულებისსისტემა,სტრუქტურა,სტრუქტურულიქვედანაყო-
ფებისძირითადიამოცანები,ფუნქციებიდაკომპეტენცია;

• სხვაარსებითისაკითხებისაქვეუწყებოდაწესებულებისსაქმიანობისორგანიზე-
ბისშესახებ(საქმიანობისსამართლებრივისაფუძვლები,დაფინანსება,ანგარიშ-
ვალდებულება,სიმბოლიკადა ა.შ.).

სახელმწიფოსაქვეუწყებოდაწესებულებებსშეიძლებაგააჩნდეთტერიტორიული
ორგანოები,რომლებიცწარმოადგენენამდაწესებულებებსშესაბამისადმინისტრა-
ციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისთა-
ნახმად,მინისტრი:

• იღებს გადაწყვეტილებას სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების ტერიტო-
რიულიორგანოსშექმნის,გარდაქმნისადასაქმიანობისშეწყვეტისშესახებ,თუ
კანონითსხვარამარარისდადგენილი;

• თანამდებობაზენიშნავსდათანამდებობიდანათავისუფლებსსახელმწიფოსაქ-
ვეუწყებოდაწესებულებისტერიტორიულიორგანოსხელმძღვანელსდამისმო-
ადგილესამდაწესებულებისხელმძღვანელისწარდგინებით;

• ამტკიცებსტერიტორიულიორგანოსდებულებას,რომლითაცგანისაზღვრებასა-
ხელმწიფოსაქვეუწყებოდაწესებულებისტერიტორიულიორგანოსმმართველო-
ბისსფერო,უფლება-მოვალეობანიდასაქმიანობისძირითადიმიმართულებები.

ლო გი კას ნამ დ ვი ლად არ იქ ნე ბო და მოკ ლე ბუ ლი IDFI-ის სა მუ შაო ჯგუ ფის 
მი ერ მო ნი ტო რინ გის სა მიზ ნე ობი ექ ტად სა ქარ თ ვე ლოს სა მი ნის ტ რო ე ბის ვებ - გ-
ვერ დებ თან ერ თად სწო რე დაც, რომ სა ხელ მ წი ფო საქ ვე უწყე ბო და წე სე ბუ ლე ბე-
ბის ვებ - გ ვერ დე ბის შერ ჩე ვა, თუმ ცა მო ნი ტო რინ გის მე ო რე სა მიზ ნე ობი ექ ტად, 
სა ბო ლო ოდ შე ირ ჩა სა ქარ თ ვე ლოს სა მი ნის ტ რო ე ბის სის ტე მა ში შე მა ვა ლი სა-
ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რე ბი, ერ თის მხრივ, მა თი კა ნონ მ დებ ლო ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სიმ რავ ლის და, მე ო რეს მხრივ, მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის 
მო მენ ტი სათ ვის მა თი ვებ - გ ვერ დე ბის ინ ტერ ნეტ სივ რ ცე ში სა ხელ მ წი ფო მმარ თ-
ვე ლო ბის სხვა ცენ ტ რა ლურ ორ გა ნო ებ თან შე და რე ბით უფ რო უხ ვად არ სე ბო ბის 
გა მო. მონიტორინგის სამიზნეობიექტების შერჩევის აღნიშნულიპრინციპი მიჩნეუ-
ლიაოპტიმალურვარიანტად,საქართველოსრეალობაშისაჯაროდაწესებულებების
ოფიციალურვებ-გვერდებზეგანთავსებულიინფორმაციისგამჭვირვალობისზოგადი
დონისგანსაზღვრისეტაპისსაწყისიხასიათისგამო,რაცარგამორიცხავსუკვეშემ-
დგომეტაპზეIDFI-ისმიერსაკითხისადმიუფროდეტალურჩაღრმავებასდა,შესაბა-
მისად,მონიტორინგისსამიზნეობიექტებისწრისგაზრდას.
ოფიციალური ვებ-გვერდების ინფორმაციული გამჭვირვალობის მონიტორინგის

მიზნებისათვისნიშნებისერთობლიობა,რაცახასიათებსსახელმწიფომმართველობის
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ცენტრალურორგანოთასისტემისერთ-ერთრგოლს–საქართველოსსამინისტროების
მმართველობისსფეროშიშემავალსახელმწიფოსაქვეუწყებოდაწესებულებებს:

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება

•არის საქართველოს სამინისტროს სისტემასა და მმართველობის სფეროში
შემავალისაქართველოსაღმასრულებელიხელისუფლებისდაწესებულება;

•ორგანიზებულიადებულებისსაფუძველზე;
• იქმნებასოციალურ-ეკონომიკურ,კულტურულანსხვასფეროებშისახელმწი-
ფოებრივიამოცანებისადასაჯაროფუნქციებისგანსახორციელებლად;

•ფინანსდებასახელმწიფობიუჯეტიდან,გააჩნიადასრულებულიბალანსი,ხარ-
ჯთაღრიცხვა,ანგარიშიხაზინაშიდაბეჭედისახელმწიფოგერბისგამოსახუ-
ლებით;

• ანგარიშვალდებულიასაბიუჯეტოსახსრებისმიზნობრივგამოყენებაზე;
• იყოფასტრუქტურულქვედანაყოფებად;
• შეიძლებაგააჩნდესტერიტორიულიორგანოები;
• ჩვეულებრივ,ანგარიშვალდებულიამინისტრის/კურატორიმინისტრისმოად-
გილისწინაშე(შესაძლებელიამთავრობისდაპრემიერ-მინისტრისწინაშეან-
გარიშვალდებულებაც);

• ჰყავსხელმძღვანელი(უფროსი,თავმჯდომარედაა.შ.),რომელიცგამოსცემს
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს, და რომელსაც
ჰყავსმოადგილე(ები);

• უფლებამოსილიაგასწიოსსახელმწიფოსწარმომადგენლობამისთვისსაქარ-
თველოსკანონმდებლობითდაკისრებულმოვალეობათაშესრულებისას;

• სახელმწიფოსაქვეუწყებოდაწესებულებისმეშვეობითმთავრობაუზრუნველ-
ყოფსაღმასრულებელიხელისუფლებისგანხორციელებას.
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თ
ავ

ი 
III

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

სახელმწიფო მმართველობის ცენტრალურ ორგანოთა სისტემაში და ზოგადად
სახელმწიფომმართველობის მექანიზმში განსაკუთრებულროლსთამაშობს ისეთი
რგოლი,როგორსაც წარმოადგენს საჯაროსამართლის იურიდიული პირი. „სსიპ“-
ების,როგორცმათხშირადმოიხსენიებენ,საჯაროსაქმიანობისგანხორციელებაუშუ-
ალოდარშედისსახელმწიფომმართველობისორგანოებისკომპეტენციაში.საჯარო
სამართლისიურიდიულიპირიკანონმდებლობისთანახმადარისსახელმწიფო
მმართველობის ორგანოებისაგან განცალკევებული ორგანიზაცია, რომელიც
დამოუკიდებლადახორციელებსპოლიტიკურ,სახელმწიფოებრივ,სოციალურ,
საგანმანათლებლო,კულტურულდასხვასაჯაროსაქმიანობას,თუმცაექვემ
დებარება სახელმწიფო კონტროლს. ამასთან, ჩვენს მიერ საჯარო სამართლის
იურიდიული პირების სახელმწიფომმართველობის ცენტრალურორგანოთა ჯგუფს
მიკუთვნება,გარკვეულწილად,პირობითიადახასიათდებასხვაცენტრალურორგა-
ნოებთანფუნქციონალურიანალოგიით.მართალია„სსიპ“-ისძირითადისაქმიანობა
გულისხმობსსაჯაროსაქმიანობისგანხორციელებას,თუმცააღნიშნულიცალსახად
ჯერარნიშნავსიმას,რომყველასაჯაროსამართლისიურიდიულიპირიზოგადად
ახორციელებსხელისუფლებითუფლებამოსილებებს. საქართველოში მოქმედიკა-
ნონმდებლობისთანახმად, სახელმწიფოკონტროლისადა ზედამხედველობისუფ-
ლებისსაჯაროსამართლისიურიდიულიპირისათვისგადაცემადაიშვებამხოლოდ
კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. კანონმდებლობის თანახმად, საჯარო
სამართლისიურიდიულიპირისდაფინანსებისწყაროშეიძლებაიყოს:
ა) საწევროებიდაშენატანები;
ბ) შესაბამისიბიუჯეტიდანგამოყოფილიმიზნობრივისახსრები;
გ) სახელმწიფოშეკვეთისშესრულებიდანმიღებულიშემოსავალი;
დ) ხელშეკრულებისსაფუძველზეშესრულებულისამუშაოდანმიღებულიშემო-

სავალი;
ე) საქართველოსკანონმდებლობითნებადართულისხვაშემოსავლები.
ზემოხსენებული სახსრები და შემოსავლები მთლიანად ხმარდება საჯარო სა-

მართლის იურიდიული პირის მიზნებისა და ფუნქციების განხორციელებას, ხოლო
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – სახელმწიფო
კონტროლის განმახორციელებელიორგანოს სისტემის განვითარებას –სხვა მიზ-
ნე ბით სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის სახ ს რე ბის გა მო ყე ნე ბა კა ნო ნით 
აკ რ ძა ლული ა.თუსაჯაროსამართლისიურიდიულიპირისდაფინანსებაგანხორცი-
ელდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ეს აუცილებლად უნდა აისახოს შესაბამის საბიუ-
ჯეტოდოკუმენტში.მართალიასაჯაროსამართლისიურიდიულპირსაქვსსამეწარ-
მეოსაქმიანობისუფლება,თუმცა,თუ სსიპ -ი არ სე ბი თად გა და ვი და სა მე წარ მეო 
საქ მი ა ნო ბა ზე, შე სა ბა მი სი სა ხელ მ წი ფო მმარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ვალ დე ბუ ლია 
და ა ყე ნოს ამ პი რის რე ორ გა ნი ზა ცი ის ან ლიკ ვი და ცი ის სა კითხი.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქმიანობის მარეგულირებელ უმნიშვ-

ნელოვანესდოკუმენტსწარმოადგენს–საჯაროსამართლისიურიდიულიპირისწეს-
დება(დებულება).კანონმდებლობისთანახმად„სსიპ“-ისწესდება(დებულება)უნდა
შეიცავდეს:

• სახელწოდებასმითითებით„საჯაროსამართლისიურიდიულიპირი“;
• მიზნებს,ფუნქციებსადასაქმიანობისსაგანს;
• მართვისორგანოებისშექმნისწესსადაკომპეტენციას;
• წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის დანიშვნის (არჩევის) წესსა და
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კომპეტენციას;
• სახელმწიფოკონტროლისფორმასადაფარგლებს;
• საფინანსო საქმიანობის საფუძვლებს, შესატანების, საწევროებისა და სხვა
მოქმედებებისმოთხოვნისუფლებებისჩათვლით;

• ლიკვიდაციისწესსადაპირობებს;
• წესდებაში(დებულებაში)ცვლილებებისშეტანისწესს.

ზემოაღნიშნული მოთხოვნები უმეტესწილად წევრობაზე დაფუძნებული საჯარო
სამართლის იურიდიული პირებისათვის (საჯარო კორპორაციები) არის გამიზნუ-
ლი. ამასთან, საქართველოსსამინისტროებისდებულებებითგანსაზღვრულისამი-
ნისტროსსისტემაშიუშუალოდშემავალისაჯაროსამართლისიურიდიულიპირების
(სახელმწიფო ქონების განკერძოების გზით შექმნილი „სსიპ“-ების) დებულებების
შესახებ საუბრისას აუცილებლად უნდა აღინიშნოს,რომ მათდებულებათა სტრუქ-
ტურათითქმისანალოგიურიასამინისტროებისადასაქვეუწყებოდაწესებულებების
დებულებათა სტრუქტურისა, რამაც ერთობ გაადვილა სამინისტროებზე მისადაგე-
ბული ვებ-გვერდების ინფორმაციული გამჭვირვალობის შეფასების პარამეტრების,
სამინისტროებისსისტემაშიშემავალსაჯაროსამართლისიურიდიულპირებზეცანა-
ლოგიურადმისადაგება.
საჯაროსამართლისიურიდიულპირთასტრუქტურისმიხედვითდაყოფა(„საჯარო

სამართლისიურიდიულიპირისშესახებ“საქართველოსკანონისმე-4მუხლისთა-
ნახმად):

საჯარო სამართლის კორპორაცია დაწესებულება

წევრობაზე დაფუძნებული საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი

საჯარო ან სახელმწიფოებრივი 
მიზნების განსახორციელებლად 

გარკვეული სახელმწიფო ქონების 
განკერძოების გზით შექმნილი „სსიპ”მართვის უმაღლესი ორგანოა – 

წევრების საერთო კრება
არ ჰყავს წევრები

დასახული მიზნებისა და დაკისრებული 
ფუნქციების განსახორციელებლად 

სახელმწიფოს (ავტონომიური რესპუბლიკის)  
მიერ გადაეცემა ქონება

ხელმძღვანელს თანამდებობაზე ნიშნავს და 
თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

საქართველოს პრეზიდენტი ან კანონით 
(პრეზიდენტის ბრძანებულებით) 

განსაზღვრული სახელმწიფო 
მმართველობის ორგანო 

ლიკვიდაციის შემთხვევაში, ლიკვიდაციის 
შედეგად დარჩენილი ქონება გადადის 

სახელმწიფოს (შესაბამისი ავტონომიური 
რესპუბლიკის) საკუთრებაში

წევრებს შეუძლიათ თვითონ 
განსაზღვრონ წესდების (დებულების) 

ძირითადი დებულებები

ხელმძღვანელს თანამდებობაზე 
ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს წევრთა საერთო კრება

ლიკვიდაციის შემთხვევაში, 
ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი 
ქონების განკარგვა ხორციელდება 

დამფუძნებელი დოკუმენტებით 
დადგენილი წესით
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თ
ავ

ი 
III

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთა ჯგუფების მიხედვით დაყოფა
(საქართველოსსამოქალაქოკოდექსის1509-ემუხლისთანახმად):

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
(მოქმედი კანონმდელობის თანახმად ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი)

1) საქართველოს სახელმწიფო

5) პოლიტიკური პარტიები 

6) საქართველოს სამოციქულო ავტოკე-
ფალური მართლმადიდებელი ეკლესია

2) თვითმმართველი ერთეული

3) სახელმწიფოს მიერ კანონმდებლობით 
ან ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე 
შექმნილი იურიდიული პირები

4) სახელმწიფო დაწესებულებები და 
სახელმწიფო ფონდი

(1)  სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო სა ჯა რო სა მარ თ ლის უპირ ვე ლე სი სუ ბი ექ-
ტი ა. სა მო ქა ლა ქო- სა მარ თ ლებ რივ ურ თი ერ თო ე ბებ ში სა ხელ მ წი ფო მო-
ნა წი ლე ობს ისე ვე, რო გორც კერ ძო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რი მი სი 
ორ გა ნო ე ბის (სამინისტროები, საქ ვე უწყე ბო და წე სე ბუ ლე ბე ბი და ა.შ.) 
მეშ ვე ო ბით, რომ ლე ბიც არ არი ან იური დი უ ლი პი რე ბი;

(2)  არის სა ჯა რო სა მარ თ ლის კორ პო რა ცი ა. სა მო ქა ლა ქო- სა მარ თ ლებ-
რივ ურ თი ერ თო ბებ ში თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლი მო ნა წი ლე ობს ისე-
ვე, რო გორც კერ ძო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რი მი სი ორ გა ნო ე ბის 
(სამმართველოები, სამ სა ხუ რე ბი და ა.შ.) მეშ ვე ო ბით, რომ ლე ბიც არ 
არი ან იური დი უ ლი პი რე ბი;

(3)  სპეციალური კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი ორგანიზაციები, 
რომლებიც ასრულებენ სახელმწიფო ფუნქციებს;

(4)  სა ჯა რო მიზ ნი სათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ქო ნე ბა, რო მე ლიც იმარ თე ბა 
სა ხელ მ წი ფოს მი ერ სპე ცი ა ლუ რად ამ მიზ ნი სათ ვის შექ მ ნილ ორ გა ნოს 
მი ერ; სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბის გან კერ ძო ე ბის გზით სა ჯა რო ან სა ხელ მ წი-
ფო ებ რი ვი მიზ ნე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად შექ მ ნი ლი იური დი უ ლი პი რი;

(5)  საჯარო მიზნების მისაღწევად კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი 
არასახელმწიფოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც განსხვავებით სხვა 
ჯგუფებისაგან, არ არის შექმნილი ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე;

(6)  კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბით აღი ა რე ბუ ლი სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური-
დი უ ლი პი რი.

იურიდიულპირთაკატეგორიებისსიმრავლიდანგამომდინარე, IDFI-ისსამუშაო
გუნდისმიერშეირჩა„სსიპ“-ებისსავსებითლოგიკურიკონკრეტულისამიზნეკატეგო-
რია–საქართველოსსამინისტროებისდებულებებითგანსაზღვრული,სამინისტროს
მმართველობისსფეროშიმოქმედიდასახელმწიფოკონტროლსდაქვემდებარებუ-
ლისაჯაროსამართლისიურიდიულიპირებისვებ-გვერდები.მონიტორინგისჩატა-
რების პერიოდში (2010 წლის აგვისტო-დეკემბერი) ინტერნეტ სივრცეში წარმოდ-
გენილიიყოსაქართველოსსამინისტროებისმოქმედიდებულებებისთანახმად,მათ
სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შემდეგი მოქმედი
ოფიციალურივებ-გვერდები:
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საქართველოს  
სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
(სამინისტროს დებულებით განსაზღვრული)

შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო

საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროსაკადემია
(www.policeacademy.ge)
დაცვისპოლიცია(www.spd.ge)
შინაგანსაქმეთასამინისტროსმომსახურებისსააგენტო
(http://saagento.security.gov.ge)

შრომის, 
ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის 
სამინისტრო

სოციალურიმომსახურებისსააგენტო(www.ssa.gov.ge)
ლ.საყვარელიძისსახელობისდაავადებათაკონტროლისადა
საზოგადოებრივიჯანმრთელობისეროვნულიცენტრი
(www.ncdc.ge)
ადამიანითვაჭრობის(ტრეფიკინგის)მსხვერპლთა,
დაზარალებულთადაცვისადადახმარებისსახელმწიფოფონდი
(www.atipfund.gov.ge)
ჯანმრთელობისდაზღვევისმედიაციისსამსახური(www.him.ge)

გარემოს დაცვისა 
და ბუნებრივი 
რესურსების 
სამინისტრო

გარემოსეროვნულისააგენტო(www.nea.gov.ge)
დაცულიტერიტორიებისსააგენტო(www.dpa.gov.ge)
სატყეოსააგენტო(www.forestry.gov.ge)

ფინანსთა 
სამინისტრო

საქართველოსფინანსთასამინისტროსსაფინანსოაკადემია
(www.mofacademy.ge)
საქართველოსფინანსთასამინისტროსმომსახურებისსააგენტო
(www.seragency.gov.ge)

სას ჯე ლაღ ს რუ ლე-
ბის, პრო ბა ცი ი სა და 
იური დი უ ლი დახ-
მა რე ბის სა კითხ თა 
სა მი ნის ტ რო

იურიდიულიდახმარებისსამსახური(www.legalaid.ge)
არასაპატიმროსასჯელთააღსრულებისადაპრობაციისეროვნული
სააგენტო(www.probation.ge)
სასჯელაღსრულებისადაპრობაციისსასწავლოცენტრი
(www.pptc.gov.ge)

რეგიონული 
განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო

საქართველოსმუნიციპალურიგანვითარებისფონდი
(www.mdf.ge)
ეფექტიანიმმართველობისსისტემისადატერიტორიულიმოწყობის
რეფორმისცენტრი(www.cegstar.ge)

ეკონომიკისა 
და მდგრადი 
განვითარების 
სამინისტრო

საწარმოთამართვისსააგენტო(www.ema.gov.ge)
საქართველოსტურიზმისეროვნულისააგენტო(www.dotr.gov.ge)
საქართველოსსავაჭრო-სამრეწველოპალატა(www.gcci.ge)
საქართველოსსტანდარტების,ტექნიკურირეგლამენტებისადა
მეტროლოგიისეროვნულისააგენტო(www.gnims.caucasus.net)

განათლებისა 
და მეცნიერების 
სამინისტრო

საგანმანათლებლოდასამეცნიეროინფრასტრუქტურის
განვითარებისსააგენტო(www.esida.ge)
გამოცდებისეროვნულიცენტრი(www.naec.ge)
ეროვნულისასწავლოგეგმებისადაშეფასებისცენტრი
(www.ncac.ge)
განათლებისხარისხისგანვითარებისეროვნულიცენტრი
(www.nea.ge)
შოთარუსთაველისეროვნულისამეცნიეროფონდი
(www.rustaveli.org.ge)
მასწავლებელთაპროფესიულიგანვითარებისეროვნულიცენტრი
(www.tpdc.ge)

იუსტიციის 
სამინისტრო

საქართველოსნოტარიუსთაპალატა(www.notary.ge)
საქართველოსეროვნულიარქივი(www.archives.gov.ge)
საჯარორეესტრისეროვნულისააგენტო(www.napr.gov.ge)
სამოქალაქორეესტრისსააგენტო(www.cra.gov.ge)
საქართველოსიუსტიციისსასწავლოცენტრი(www.tcj.gov.ge)
აღსრულებისეროვნულიბიურო(www.nbe.gov.ge)

http://www.forestry.gov.ge
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თ
ავ

ი 
III

თავდაცვის 
სამინისტრო

სამინისტროსდებულებითგანსაზღვრული3“სსიპ“-იდან
ოფიციალურივებ-გვერდიარგააჩნდაარცერთს.

კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო

სამინისტროსსისტემაიმყოფებოდარეორგანიზაციის
ასრულებისრეჟიმში.

ენერგეტიკის 
სამინისტრო

საქართველოსპრეზიდენტისშესაბამისიბრძანებულების
საფუძველზესამინისტროს„სსიპ“რეორგანიზებულ
იქნაკერძოსამართლისიურიდიულპირად.

საგარეო საქმეთა 
სამინისტრო

სამინისტროსდებულებითარიყოგანსაზღვრული
რომელიმეკონკრეტული„სსიპ“.

საქართველოს 
ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან 
იძულებით 
გადაადგილებულ 
პირთა, 
განსახლებისა 
დალტოლვილთა 
სამინისტრო

სამინისტროსდებულებითგანსაზღვრულერთადერთ
„სსიპ“-სარგააჩნდავებ-გვერდი.

სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო

სამინისტროსდებულებითგანსაზღვრული3“სსიპ“-იდან
ოფიციალურივებ-გვერდიარცერთსარგააჩნდა.

სპორტისა და 
ახალგაზრდობის 
საქმეთა

სამინისტროსსისტემაიმყოფებოდარეორგანიზაციის
დასრულებისრეჟიმში,ამასთანსამინისტროსარ
გააჩნდაოფიციალურივებ-გვერდი.

ზოგადად,საჯაროსამართლისიურიდიულიპირებისსხვადამახასიათებელნიშ-
ნებზე საუბრისას, უნდა აღინიშნოს,რომმოქმედი კანონმდებლობისთანახმადსა-
ჯაროსამართლისიურიდიულიპირიიქმნებადაიურიდიულიპირისსტატუსსიძენს
დებულების (წესდების)დამტკიცებისადაიურიდიულიპირისწარმომადგენლობაზე
უფლებამოსილიპირისდანიშვნიდან(არჩევიდან),ხოლოსაჯაროსამართლისიური-
დიულიპირიწყვეტსარსებობას:
ა) დასახულიმიზნისმიღწევისანმიზნისმიღწევისშეუძლებლობისშემთხვევაში;
ბ) დაფუძნებისაქტითგანსაზღვრულივადისგასვლისგამო;
გ) დაფუძნების აქტით ან დებულებით (წესდებით) გათვალისწინებულ სხვა
შემთხვევებში.

საჯაროსამართლისიურიდიულიპირებისფორმალურიდამოუკიდებლობისხა-
რისხის სახელმწიფოორგანოთა მხრიდან ერთგვარ შეზღუდვის მექანიზმს წარმო-
ადგენსსახელმწიფოკონტროლი.„საჯაროსამართლისიურიდიულიპირისშესახებ“
საქართველოსკანონისმე-11მუხლისთანახმად:„საჯარო სა მარ თ ლის იური დი უ-
ლი პი რი ექ ვემ დე ბა რე ბა სა ხელ მ წი ფო კონ ტ როლს, რაც გუ ლის ხ მობს მის მი ერ 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის კა ნო ნი ე რე ბის, მი ზან შე წო ნი ლო ბის, ეფექ ტი ა-
ნო ბი სა და სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ზე დამ ხედ ვე ლო ბას.“

მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის
სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს კანონით ან საქართველოს პრეზიდენტის
ბრძანებულებითგანსაზღვრულისახელმწიფომმართველობისორგანო ან სახელმ-
წიფო მინისტრი. სახელმწიფო კონტროლის ეფექტურად განხორციელების მიზნები-
სათვის,სახელმწიფოკონტროლისგანმახორციელებელორგანოსუფლებააქვსმო-
ითხოვოსკონტროლისგანსახორციელებლადსაჭირომასალებისადაინფორმაციის
წარმოდგენა,ზემოთხსენებულიორგანოუფლებამოსილიაშეაჩეროსანგააუქმოსსა-
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ჯაროსამართლისიურიდიულიპირისარამართლზომიერიგადაწყვეტილება.ქალაქ
თბილისისმთავრობისმიერდაავტონომიურირესპუბლიკისუმაღლესიაღმასრულე-
ბელიორგანოსმიერსაჯაროსამართლისიურიდიულიპირისდაფუძნებისშემთხვე-
ვაშიიურიდიულპირზეკონტროლს,შესაბამისად,ახორციელებენ–ქალაქთბილისის
მთავრობა და ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი აღმასრულებელი ორგანოს
სათანადონორმატიულიაქტითგანსაზღვრულიშესაბამისიავტონომიურირესპუბლი-
კისსამინისტრო.სახელმწიფოსმხრიდანსაჯაროსამართლისიურიდიულიპირების
დამოუკიდებლობისხარისხისშეზღუდვააგრეთვეაისახებაიმსაკანონმდებლოდათ-
ქმაშიც,რომლისთანახმადაც–სახელმწიფო(ავტონომიურირესპუბლიკის)ქონების
საფუძველზეშექმნილსაჯაროსამართლისიურიდიულიპირისმხრიდანსახელმწიფო
კონტროლისგანმახორციელებელორგანოსთანხმობისგარეშედაუშვებელია:
ა) უძრავიქონებისშეძენა,გასხვისებადადატვირთვა;
ბ) სესხისაღება;
გ) თავდებობა;
დ) საშტატოგანრიგისადახელფასისფონდისგანსაზღვრა;
ე) თანამშრომელთამატერიალურიწახალისებისათვისგამოსაყოფისახსრების,
აგრეთვესაჯაროსამართლისიურიდიულიპირისმიერშესაძენისაწვავისადა
გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯებისლიმიტების განსაზღვრა (გარდა საგანმა-
ნათლებლოდასამეცნიერო-კვლევითიდაწესებულებებისა);

ვ) სხვაგადაწყვეტილებებისაჯაროსამართლისიურიდიულიპირისქონებასთან
დაკავშირებით,თუისინისცილდებაყოველდღიური,ჩვეულებრივისაქმიანო-
ბისფარგლებს;

ზ) სესხისაღებადათავდებობაშეუძლებელიასაქართველოსფინანსთასამინის-
ტროსთანხმობისგარეშე.

ზემოთმოყვანილინორმებიემსახურებასახელმწიფოინტერესებისდაცვას,თუმ-
ცასაჯაროსამართლისიურიდიულპირს,მოქმედიკანონმდებლობისთანახმად,გა-
აჩნიასამართლებრივიდაცვისმექანიზმიც:სახელმწიფოკონტროლისგანმახორცი-
ელებელიორგანოს უარი ზემოთხსენებულქმედებათა განხორციელებისთაობაზე
უნდა იყოსდასაბუთებულიდა იგი შეიძლება გასაჩივრდეს ზემდგომორგანოში ან
სასამართლოში. სახელმწიფო კონტროლი აისახება საჯარო სამართლის იურიდი-
ული პირის საბუღალტრო ანგარიშგებაშიც: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობითდადგენილი წესით აწარმოოს სა-
ფინანსო-ეკონომიკურისაქმიანობისანგარიშგება,შეადგინოსბალანსიდადასამტ-
კიცებლადწარუდგინოსშესაბამისსახელმწიფოკონტროლისგანმახორციელებელ
ორგანოს.საჯაროსამართლისიურიდიულიპირისწლიურბალანსამოწმებსსახელმ-
წიფოკონტროლისგანმახორციელებელიორგანოსმიერდანიშნულიდამოუკიდებე-
ლიაუდიტორი.დაბოლოს,საჯაროსამართლისიურიდიულიპირისლიკვიდაციისას,
ზოგადადლიკვიდაციას ახორციელებენ ისლიკვიდატორები, რომლებსაც ნიშნავს
სახელმწიფოკონტროლისგანმახორციელებელიორგანო,ამასთან,ლიკვიდატორი
შეიძლებაიყოსსაჯაროსამართლისიურიდიულიპირისხელმძღვანელი.
როგორც ირკვევა, მიუხედავად სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებისაგან

განცალკევებულიორგანიზაციის სტატუსისა, სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმი,
გარკვეულწილად,ბოჭავსსახელმწიფოინტერესისფარგლებშისაჯაროსამართლის
იურიდიულპირებს.
ოფიციალური ვებ-გვერდების ინფორმაციული გამჭვირვალობის მონიტორინგის

მიზნებისათვისნიშნებისერთობლიობა,რაცახასიათებსსახელმწიფომმართველო-
ბისცენტრალურორგანოთასისტემასთანკავშირშიმყოფერთ-ერთქვე-რგოლს–სა-
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III

ქართველოსსამინისტროებისდებულებებითგანსაზღვრულ,სამინისტროსმმართვე-
ლობისსფეროშიმოქმედდასახელმწიფოკონტროლსდაქვემდებარებულისაჯარო
სამართლისიურიდიულიპირებს:

საქართველოს სამინისტროს სისტემაში შემავალი „სსიპ“

•არისსაქართველოსსამინისტროსმმართველობისსფეროშიშემავალი;
•ორგანიზებულიადებულების(წესდების)საფუძველზე;
• საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს,
საკუთარი სახელით გამოდის მესამე პირებთან ურთიერთობაში, ასევე
სასამართლოშიმოსარჩელედან/დამოპასუხედ;

•საჯაროსაქმიანობისმართვასადაგანვითარებასახორციელებსდამოუკიდებ-
ლად,თუმცასახელმწიფოკონტროლით;

•უმეტესშემთხვევებში,გააჩნიასახელმწიფოსმიერგადაცემულიგანცალკევე-
ბულიქონება;

• გააჩნიადამოუკიდებელი ბალანსი, საანგარიშსწორებო, სავალუტოდა სხვა
სახისსაბანკოანგარიშები,ბეჭედისახელმწიფოგერბისგამოსახულებითდა
საჯაროსამართლისიურიდიულიპირისსხვარეკვიზიტები;

• იყოფა სტრუქტურულ ერთეულებად; შეიძლება გააჩნდეს ტერიტორიული
ორგანოები;

• ანგარიშვალდებულიასაქართველოსსამინისტროსწინაშე;
• ჰყავს ხელმძღვანელი (გენერალური დირექტორი, უფროსი, თავმჯდომარე,
რექტორიდა ა.შ.),რომელიცგამოსცემს ინდივიდუალურადმინისტრაციულ-
სამართლებრივ აქტებს და რომელსაც შეიძლება ჰყავდეს მოადგილე ან
მოადგილეები;

• სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებლი ორგანოა საქართველოს
სამინისტრო.
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 დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი 
ორგანოები

სახელმწიფომმართველობისცენტრალურორგანოთასისტემაშიაუცილებელია
განვიხილოთისეთი მნიშვნელოვანირგოლი,როგორიცაადამოუკიდებელი ეროვ-
ნული მარეგულირებელი ორგანოები. თუ საჯარო სამართლის იურიდიული პირე-
ბის შემთხვევაში სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებისაგან განცალკევებული
ორგანოს სტატუსისა და საჯარო საქმიანობის დამოუკიდებლად განხორციელების
რეჟიმისა, გარკვეულწილად მაინც სახეზე იყო კანონმდებლობით განმტკიცებული
სა ხელ მ წი ფოინ ტე რეს თადაც ვისბოჭ ვა,სა ხელ მ წი ფოკონ ტ რო ლისსა ხით,ამ გ-
ვარრე გუ ლი რე ბასსა ერ თოდარაქვსად გი ლიდა მო უ კი დე ბე ლიმა რე გუ ლი რე-
ბე ლიორ გა ნო ე ბისმა გა ლით ზე. თვით ამ ორ გა ნო თა სა ხელ წო დე ბის ელე მენ ტი 
„დამოუკიდებელი“, პირ და პირ მი უ თი თებს სხვა ორ გა ნო თა გავ ლე ნი სა გან მა-
თი და მო უ კი დებ ლო ბის ხა რის ხის უმაღ ლეს დო ნე ზე.

მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად (2010 წლის დეკემბრის მდგომარეო-
ბით) საქართველოში სახეზე იყო შემდეგი დამოუკიდებელი მარეგულირებელი
ორგანოები:

საქართველოს კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისია

საქართველოში მოქმედი დამოუკიდებელი 
მარეგულირებელი ორგანოები

საქართველოს ენერგეტიკისა და 
წყალმომარაგების მარეგულირებელი 

ეროვნული კომისია

უნდააღინიშნოს,რომ„დამოუკიდებელიეროვნულიმარეგულირებელიორგანო-
ებისშესახებ“საქართველოსკანონისთანახმადდამოუკიდებელიმარეგულირებელი
ორგანოებიწარმოადგენენსაჯაროსამართლისიურიდიულპირებს.შესაბამისად,სა-
ქართველოს სამინისტროების სისტემაში შემავალსაჯარო სამართლის იურიდიულ
პირებთანორგანიზაციულ-სტრუქტურულიანალოგიისხარჯზე,საჯაროდაწესებულე-
ბისვებ-გვერდებისშეფასებისცხრილიესადაგებახსენებულორგანოთაინფორმაცი-
ულიგამჭვირვალობისმთელრიგპარამეტრებს.
მარეგულირებელორგანოთადამოუკიდებლობისგანმსაზღვრელიპრინციპებია:

დამოუკიდებელი
მარეგულირებელი
ორგანოს მიმართ 
ნებისმიერი სახის

კონტროლის
დაუშვებლობა

პასუხისმგებლობის 
განსაზღვრა 
მხოლოდ 

სასამართლოს 
მეშვეობით

დამოუკიდებელ 
მარეგულირებელ 
ორგანოს წევრთა
(კომისიონერთა)  
დანიშვნა მხოლოდ

შესაბამისი
კანონით 

დადგენილი წესით

საჯარო ფუნქციების 
სხვა ორგანოებისა 

და კერძო
სამართლის

პირებისათვის
გადაცემის

დაუშვებლობა
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თ
ავ

ი 
III

მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის თა ნახ მად, მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ე ბი და-
მო უ კი დე ბე ლი არი ან ყო ველ გ ვა რი პო ლი ტი კუ რი ზე წო ლი სა გან, სა ხელ მ წი ფო 
ორ გა ნო თა თუ სხვა პირ თა არა სა თა ნა დო ზე მოქ მე დე ბი სა და არა სა მარ თ ლებ-
რი ვი ჩა რე ვი სა გან, აგ რეთ ვე ნე ბის მი ე რი სხვა ქმე დე ბი სა გან, რო მელ მაც შე-
იძ ლე ბა ხელ ჰ ყოს მა თი და მო უ კი დებ ლო ბა. დამოუკიდებელი მარეგულირებელი
ორგანოწარმოადგენსსახელმწიფოსმიერგანსაზღვრულისფეროსრეგულირების
მიზნით შექმნილ, სპეციალური უფლებაუნარიანობის მქონე საჯარო სამართლის
იურიდიულპირს,რომელსაცარგააჩნიასახელმწიფომაკონტროლებელიორგანო,
დამოუკიდებელიასახელმწიფოორგანოებისაგანდამოქმედებსკანონმდებლობით
დადგენილი უფლებამოსილებისფარგლებში. კანონმდებლობითდაუშვებელია ნე-
ბისმიერისახელმწიფოორგანოსჩარევადამოუკიდებელიმარეგულირებელიორგა-
ნოსსაქმიანობაში,ამსაქმიანობისკონტროლიდააღნიშნულსაქმიანობასთანდა-
კავშირებით ანგარიშის მოთხოვნა,თუ ეს პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული
შესაბამისი კანონით. ამასთან, მარეგულირებელორგანოებს გააჩნიათფინანსური
დამოუკიდებლობა,რაცგულისხმობსრომისინიარფინანსდებიანბიუჯეტიდან,მათი
ბიუჯეტისძირითადიწყაროარეგულირებისსაფასურიდანმიღებულიდაფინანსება.
კანონმდებლობით, დამოუკიდებლობის გარანტიები შექმნილია მარეგულირებელი
ორგანოსსათანადოაქტისსაფუძველზედანიშნულიწევრის–კომისიონერისათვი-
საც. კომისიონერის მიერ პროფესიული მოვალეობების შესრულებისას დაუშვებე-
ლიამისმიმართარასათანადოზემოქმედებადაარასამართლებრივიჩარევა, მას
კანონმდებლობითმინიჭებულიაქვსსრულიდამოუკიდებლობაშესაბამისიკანონის
ფარგლებშიმისუფლებამოსილებასმიკუთვნებულსაკითხებზეგადაწყვეტილებათა
მიღებისასდაკანონიერიქმედებებისგანხორციელებისას.ამასთან,კომისიონერის
დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლება შესაძლებელია მხოლოდ კანონმ-
დებლობით განსაზღვრულ შემდეგ შემთხვევებში: სასამართლოს გამამტყუნებელი
განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა, ეთიკის ნორმების დარღვევა, პროფესიული
მოვალეობებისშეუსრულებლობაშესაბამისიკანონითდადგენილვადაში,სასამარ-
თლოსმიერგადაწყვეტილების გამოტანა კომისიონერის ქმედუუნაროდცნობის ან
უგზო-უკვლოდდაკარგულადაღიარებისანგარდაცვლილადგამოცხადებისთაობა-
ზე,საქართველოსმოქალაქეობისდაკარგვა,გადადგომადაგარდაცვალება.
დამოუკიდებლობისგარდა,მარეგულირებელორგანოებსგააჩნიათკანონმდებ-

ლობითგამყარებულინორმატიულიაქტებისმიღების,სალიცენზიოდასანებართვო,
სატარიფოდადავებისგადაწყვეტისუფლებამოსილებები:
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ნორმატიული 
აქტების მიღების 

უფლებამოსილება

დამოუკიდებელი  მარეგულირებელი ორგანო უფლებამოსილია 
მიიღოს სამართლებრივი ხასიათის ზოგადსავალდებულო ქცევის 
წესები (ნორმატიული აქტები);

დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოს ნორმატიული 
აქტია – ეროვნული კომისიის დადგენილება;

დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანო ნორმატიულ აქტებს 
იღებს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 
შესაბამისად.

სალიცენზიო და 
სანებართვო 

უფლებამოსილება

დამოუკიდებელ მარეგულირებელ ორგანოს აქვს სრული 
უფლებამოსილება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გასცეს 
ლიცენზიები და ნებართვები, შეაჩეროს მათი მოქმედება, 
გააგრძელოს მათი მოქმედების ვადა, მოახდინოს მათი 
მოდიფიცირება, გააუქმოს ისინი;
დაუშვებელია დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოს 
სალიცენზიო და სანებართვო უფლებამოსილებაში ჩარევა და ამ 
უფლებამოსილებაზე კონტროლის განხორციელება.

სატარიფო 
უფლებამოსილება

დამოუკიდებელ მარეგულირებელ ორგანოს აქვს სრული 
უფლებამოსილება დაადგინოს და არეგულიროს ტარიფები 
თავისი კომპეტენციის სფეროში, კანონით გათვალისწინებულ 
ფარგლებში; 
დაუშვებელია დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოს 
სატარიფო უფლებამოსილებაში ჩარევა და ამ 
უფლებამოსილებაზე კონტროლის განხორციელება.

დავების 
გადაწყვეტის 

უფლებამოსილება

დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანო უფლებამოსილია 
გადაწყვიტოს მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან 
დაკავშირებული დავები ამ მარეგულირებელი ორგანოს მიერ 
გაცემული ლიცენზიების ან/და ნებართვების მფლობელებს 
შორის ან ლიცენზიების ან/დანებართვების მფლობელებსა და 
მომხმარებლებს შორის; 
დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოს გადაწყვე-
ტილებები ზემოთხსენებულ დავების თაობაზე შეიძლება 
გასაჩივრდეს სასამართლოში.

მიუხედავად კანონმდებლობით განმტკიცებული დამოუკიდებელი სტატუსისა,
მაინც არსებობს სახელმწიფოორგანოთა მინიმალურიროლიდამოუკიდებელ მა-
რეგულირებელორგანოთა საქმიანობასთან მიმართებაში,რაც მოქმედი კანონმდ-
მებლობის თანახმად, გადანაწილებულია შემდეგნაირად: დამოუკიდებელი მარე-
გულირებელი ორგანოს გადაწყვეტილებების გადასინჯვის უფლება აქვს მხოლოდ
სა სა მარ თ ლოს; საქართველოს პარ ლა მენ ტი უფლებამოსილია გადაწყვიტოსდა-
მოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრუ-
ლების აუდიტს ჩატარება –დამოუკიდებელი მარეგულირებელიორგანოს აუდიტს,
მოქმედიკანონმდებლობისთანახმად,ახორციელებენდამოუკიდებელიაუდიტორე-
ბი,რომელთაცშეარჩევსსატენდეროკომისია,რომლისშემადგენლობასაცდარგობ-
რივიეკონომიკისადაეკონომიკურიპოლიტიკისკომიტეტისწარდგინებითამტკიცებს
პარ ლა მენტი. ხოლომარეგულირებელიორგანოსდამოუკიდებლობის განმსაზღვ-
რელიერთ-ერთიძირითადიპრინციპის–დამოუკიდებელიმარეგულირებელიორ-
განოსმიმართნებისმიერისახისკონტროლისდაუშვებლობა,არგამორიცხავსანგა-
რიშისმხოლოდსაქართველოსპრეზიდენტისადაპარლამენტისათვისწარდგენას,
შესაბამისიკანონითდადგენილიწესით.საქართველოსენერგეტიკისადაწყალმო-
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თ
ავ

ი 
III

მარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დებულების პირველი მუხლის
მე-5პუნქტისთანახმად,კომისიაყოველიწლის31მარტამდეადგენსთავისისაქმი-
ანობისშესახებგასულიწლისანგარიშს,რომელსაცუგზავნისსაქართველოსპრეზი-
დენტს,საქართველოსპარლამენტსდასაქართველოსენერგეტიკისსამინისტროს.
ამავედებულებისმე-4მუხლისთანახმადკომისიისწევრებსთანამდებობაზენიშნავს
დათანამდებობიდანათავისუფლებსსაქართველოსპრეზიდენტი,ხოლოკომისიის
ერთ-ერთწევრსსაქართველოსპრეზიდენტინიშნავსკომისიისთავმჯდომარედ.
მოქმედი კანონმდებლობისთანახმად, მარეგულირებელიორგანოს უმთავრესი

ფუნქციის–რეგულირებისგარდა(რაცგულისხმობსდადგენილიუფლებამოსილების
ფარგლებში მარეგულირებელიორგანოს მიერ სამართლებრივი აქტების მიღებას,
ლიცენზიების/ნებართვების გაცემას, მონიტორინგის, კოორდინაციის, ზედამხედვე-
ლობისა და სალიცენზიო/სანებართვო პირობების შესრულებაზე კონტროლის გან-
ხორციელებას),დამოუკიდებელი მარეგულირებელიორგანოს ერთ-ერთძირითად
ფუნქციას წარმოადგენს მომხმარებელთა საჯარო ინფორმაციით უზრუნველყოფა,
მათიგანცხადებებისადასაჩივრებისგანხილვადაგადაწყვეტა.მომხმარებელთაინ-
ტერესებისდაცვისდამატებითიგარანტიებისშესაქმნელადმარეგულირებელორგა-
ნოსთან, მარეგულირებელი კომისიის აპარატისაგანდამოუკიდებლად, ყალიბდება
მომხმარებელთაინტერესებისსაზოგადოებრივიდამცველისსამსახური.მომხმარე-
ბელთაინტერესებისსაზოგადოებრივიდამცველი(საზოგადოებრივიდამცველი)კა-
ნონმდებლობისთანახმად ინიშნებაღია კონკურსის წესით, საკონკურსო კომისიის
გადაწყვეტილება ფორმდება შესაბამისი მარეგულირებელი ორგანოს თავმჯდომა-
რისბრძანებით,ხოლოსაზოგადოებრივიდამცველისშესარჩევსაკონკურსოკომი-
სიასქმნისსაქართველოსსახალხოდამცველი.
ოფიციალური ვებ-გვერდების ინფორმაციული გამჭვირვალობის მონიტორინგის

მიზნებისათვისნიშნებისერთობლიობა,რაცახასიათებსსახელმწიფომმართველო-
ბის ცენტრალურორგანოთა სისტემასთან კავშირში მყოფერთ-ერთქვე-რგოლს–
დამოუკიდებელიეროვნულიმარეგულირებელიორგანოებს:

დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანო

•მუდმივმოქმედიორგანო,რომელიცარექვემდებარებაარცერთსახელმწიფო
უწყებას;

• შექმნილია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით და გააჩნია
სპეციალურიუფლებაუნარიანობა;

•ორგანიზებულიადებულებისსაფუძველზე;
•თავისსაქმიანობისფარგლებშიდამოუკიდებელიადაემორჩილებამხოლოდ
საქართველოსკანონმდებლობას;

•გააჩნიაფინანსურიდამოუკიდებლობა–არფინანსდებაბიუჯეტიდან;
•გააჩნიადამოუკიდებელიბალანსიდასათანადოანგარიშებიბანკებში,ბეჭედი
სახელმწიფოგერბისგამოსახულებითდასაკუთარისახელწოდების აღნიშვ-
ნით;

•ფუნქციების განსახორციელებლად ჰყავს აპარატი, რომელიც აერთიანებს
სტრუქტურულერთეულებს;

• მასთანმოქმედებსაპარატისაგანდამოუკიდებელიმომხმარებელთაინტერე-
სებისსაზოგადოებრივიდამცველისსამსახური;

• ჰყავსხელმძღვანელი–კომისიისთავმჯდომარე.
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სხვა საჯარო დაწესებულებები

ზო გა დად, სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ი სა და მი სი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის ხელ მი საწ-
ვ დო მო ბის, ინ ტერ ნეტ გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა თუ ელექ ტ რო ნულ მმარ თ ვე ლო ბა ზე 
სა უბ რი სას ნე ბის მი ერ შემ თხ ვე ვა ში აუცი ლე ბე ლია სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის ცნე-
ბის ცოდ ნა, ანუ სა ზო გა დო ე ბას უნ და შე ეძ ლოს ამო იც ნოს ის ორ გა ნო, რო მელ-
საც გა აჩ ნია სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია და, და ინ ტე რე სე ბის შემ თხ ვე ვა ში, კა ნო ნით 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვებ ში, აქვს ამ ინფორმაციის მოთხოვნის/მიღების 
უფლება.ჩვენსმიერმონიტორინგისსამიზნეობიექტებადშერჩეულისაჯაროსამარ-
თლის იურიდიული პირებისდა საქართველოს სამინისტროების გარდა, არსებობს
საჯაროდაწესებულებათასიმრავლე.რომელთაცგააჩნიათსაზოგადოებისათვისსა-
ჯაროინფორმაციისხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფისვალდებულება.ამდაწე-
სებულებათაშორისსაჯაროინფორმაციისღიაობისკუთხით,უპირველესყოვლისა,
გამოირჩევიან სახელმწიფო ორგანოები, რომლებიც ხელისუფლების სამივე შტოს
ორგანოებითარიანწარმოდგენილნი:

1. მთავრობისკანცელარია;
2. საქართველოსსახელმწიფომინისტრებისაპარატები;
3. სახელმწიფოსაქვეუწყებოდაწესებულებები,მათშორისსაქართველოსპროკუ-

რატურა;
4. აფხაზეთისადააჭარისავტონომიურირესპუბლიკებისაღმასრულებელიხელი-

სუფლებისდაწესებულებები;
5. სამხრეთოსეთისადმინისტრაცია;
6. სახელმწიფორწმუნებულის–გუბერნატორისადმინისტრაცია;
7. მთავრობისწინაშეანგარიშვალდებულისაჯაროფუნქციებისგანმახორციელე-

ბელისსიპ-ები–თავისუფალივაჭრობისადაკონკურენციისსააგენტო,სახელ-
მწიფოშესყიდვებისსააგენტო,საქართველოსინტელექტუალურისაკუთრების
ეროვნულიცენტრი–„საქპატენტი“და ა.შ.;

8. საქართველოს სახელმწიფო მეთაურის დაქვემდებარებაში მყოფი დაწესებუ-
ლებებიდასათათბიროორგანოები–პრეზიდენტისადმინისტრაცია,საქართვე-
ლოსდაზვერვისსამსახური,საქართველოსუშიშროებისსაბჭო,საქართველოს
სახელმწიფოდაცვისსპეციალურისამსახური,საჯაროსამსახურისსაბჭო;

9. სასამართლოხელისუფლებისდაწესებულებები–საქართველოსუზენაესისასა-
მართლო,სააპელაციოსასამართლოები,რაიონული(საქალაქო)სასამართლო-
ები,საქართველოსსაკონსტიტუციოსასამართლო;

10.საქართველოსიუსტიციისუმაღლესისაბჭო,იუსტიციისუმაღლესისკოლა;
11.საკანონმდებლოხელისუფლებისგანმახორციელებელიუმაღლესიწარმომად-

გენლობითიორგანოსაქართველოსპარლამენტიდამასთანარსებულიდაწე-
სებულებები,აფხაზეთისადააჭარისავტონომიურირესპუბლიკებისუმაღლესი
წარმომადგენლობითიორგანოები;

12.მრავალიდამოუკიდებელიორგანო–საქართველოშიმოქმედიდამოუკიდებე-
ლი მარეგულირებელიორგანოები, საქართველოს კონტროლის პალატა, სა-
ქართველოსეროვნულიბანკიდამასთანშექმნილისაჯაროსამართლისიური-
დიული პირი – ფინანსური მონიტორინგის სამსახური, სახალხო დამცველის
აპარატი,საქართველოსცენტრალურისარჩევნოკომისია,საჯაროსამართლის
იურიდიულიპირი–„საზოგადოებრივიმაუწყებელი“ და ა.შ.

აღნიშნულიწარმოადგენსსაჯაროდაწესებულებათაიმარასრულსიას,რომელ-
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თ
ავ

ი 
III

ზეც სრულად ვრცელდება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის III
თავითგანსაზღვრულიინფორმაციისთავისუფლებისნორმები.ამასთან,საჯაროდა-
წესებულებებად, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისთანახმად, მიიჩნევიან
ისკერძოსამართლისიურიდიულიპირებიც(შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზო-
გადოებები,სააქციოსაზოგადოებებიდაა.შ.),რომლებიცკონკრეტულშემთხვევებში
დაფინანსებულიქნენსაბიუჯეტოსახსრებიდან.
საჯაროდაწესებულებებს,უმეტესშემთხვევაში,გააჩნიამრავალიზოგადისაერ-

თონიშან-თვისება(ხელმძღვანელობისორგანიზაცია,სტრუქტურულიმოწყობა,საქ-
მიანობის საფუძვლების მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები, საქმიანობის
მიზნებიდაამოცანები,ფუნქციებიდაკომპეტენცია,სახელმწიფოკონტროლისმექა-
ნიზმი,ანგარიშვალდებულებასაბიუჯეტოსახსრებისმიზნობრივიგამოყენებისათვის,
სიმბოლიკადა ა.შ. ),რომელთაშორისყველაზემთავარიმაინცისგარემოებაა,რომ
ყველაამდაწესებულებაშიდაცულიოფიციალურიდოკუმენტი,აგრეთვეამდაწესე-
ბულებებისანმოსამსახურისმიერსამსახურეობრივსაქმიანობასთანდაკავშირებით
მიღებული,დამუშავებული,შექმნილიანგაგზავნილიინფორმაციაკანონმდებლო-
ბისთანახმადმიჩნეულიასაჯაროინფორმაციად,მისიმოთხოვნისუფლება
კიყველასგააჩნია.
სამწუხაროდ, ზემოხსენებულდაწესებულებებს არ გააჩნიათ კიდევ ერთი საერ-

თომნიშვნელოვანინიშან-თვისება–არარსებობსსაკანონმდებლომოთხოვნააღ-
ნიშნულდაწესებულებათა ოფიციალური ვებ-გვერდების არსებობის შესახებ და ის
სტანდარტი,რითაცგანისაზღვრებაიმინფორმაციისკატეგორია,რომელიცდაექვემ-
დებარებოდაზემოთჩამოთვლილიდაწესებულებებისვებ-გვერდებზეგანთავსებას.
აღნიშნულპრობლემატიკაზეინფორმაციისთავისუფლებისგანვითარებისინსტიტუ-
ტიამჟამადაქტიურადმუშაობს.


