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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ლევან სამხარაულის სახელობის 
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 

www.forensics.ge  
 

გამოვლენილი ძირითადი ხარვეზები და რეკომენდაციები 
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9. საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და 
ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი)  

 

8. საჯარო დაწესებულების საკადრო 
უზრუნველყოფა 

7. ს-დ საქმიანობის ფარგლებში მიმდინარე 
სახელმწიფო შესყიდვების, სახელმწიფო ქონების 
პრივატიზების, ხელშეკრულებების გაფორმების 

შესახებ ცნობები 

6.  საჯარო დაწესებულების საქმიანობის წესი, 
რომელიც მიზნად ისახავს ფიზიკურ და იურიდიულ 

პირთა უფლებების, თავისუფლებებისა და 
კანონიერი ინტერესების უზრუნველყოფას   

5. სამართლებრივი აქტები და საჯარო 
დაწესებულების ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა    

4. ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო 
დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები 

3. მონაცემები საჯარო დაწესებულების 
საინფორმაციო რესურსების შესახებ 

 

2. საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა 
 

1. ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების 
შესახებ 

 

ინფორმაციის არსებობა ვებ-გვერდზე 
წარმოდგენილი ინფორმაციის ხარისხი 
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 
ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ვებ-გვერდზე არ მოიძიება: 

 

 ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ 
 

1. ვებ-გვერდზე არ მოიძება ბიუროს ხელმძღვანელობის შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაცია, 
კერძოდ: 

• არ მოიძიება ბიუროს უფროსის კომპეტენციის აღწერა და მისი არანაირი საკონტაქტო 
რეკვიზიტი - სამუშაო ელ.ფოსტა, მისაღების (თანაშემწის) ტელეფონისა და ფაქსის 
ნომრები: 

 
არ მოიძიება აგრეთვე იმ საჯარო თანამდებობის პირზე მითითება, რომელიც, მოქმედი 
კანონმდებლობის თანახმად თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 
ათავისუფლებს უფროსს - ბიუროს მოქმედი დებულების თანახმად, ბიუროს უფროსს 
თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს 
პრეზიდენტი. 
 

• არ მოიძიება ბიუროს უფროსის მოადგილეების კომპეტენციისა აღწერა და მათი 
საკონტაქტო რეკვიზიტები - სამუშაო ელ.ფოსტა, მისაღების (თანაშემწის) ტელეფონისა და 
ფაქსის ნომრები; განყოფილებაში სათაურად „ბიურო“ არსებულ ქვეგანყოფილებაში 
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„მოადგილეები“ მოცემულია მხოლოდ ერთი მოადგილის ელექტრონული ფოსტის 
მისამართი: 
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არ მოიძიება აგრეთვე იმ საჯარო თანამდებობის პირზე მითითება, რომელიც, მოქმედი 
კანონმდებლობის თანახმად თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 
მოადგილეებს;  

2. არ მოიძიება ვებ-გვერდის ოფიციალურობის დამადასტურებელი წერილობითი აღნიშვნა და 
ბიუროს ფაქსის ნომერი. 

3. ვებ-გვერდზე მოცემულია ბიუროს საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, თუმცა სასურველია, აქვე 
მითითებულიც იყოს, რომ მოცემული ნომერი წარმოადგენს საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
სამსახურის ტელეფონის ნომერს: 

 



7 
 

 

4. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება ბიუროს  სრული სარეკვიზიტო ცნობარი (სტრუქტურული 
დანაყოფებისა და ტერიტორიული ორგანოების სატელეფონო ცნობარი, ელ. ფოსტები და ფაქსის 
ნომრები), აგრეთვე, არ მოიძიება ბიუროს მიერ ფიზიკური და იურიდიული პირების მიღების და 
მათთან მუშაობის გრაფიკი. 

5. ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება სათაურად „ისტორია“, სადაც განთავსდებოდა 
სამსახურის დაფუძნების თარიღიდან მოყოლებული დეტალური საქმიანობის ისტორია.  

ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „ბიუროს შესახებ“ არსებულ ქვე-
განყოფილებაში „ჩვენს შესახებ“ მოცემულია ბიუროს ისტორიის შესახებ ძალზედ მწირი 
ინფორმაცია: 

 

6. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში, სათაურად „ბიურო“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში 
„სტრატეგიული გეგმა“ მოცემულია ბიუროს ფუნქციების აღწერა: 
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სასურველია, ვებ-გვერდზე შეიქმნას ცალკეული (ქვე-)განყოფილება სათაურად „ბიუროს 
ფუნქციები“ სადაც განთავსდება ბიუროს მოქმედი დებულების თანახმად განსაზღვრული 
ფუნქციების და უფლებამოსილებების აღწერა. 

 

 საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა 

 

7. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება ბიუროს სტრუქტურის შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაცია,  
კერძოდ: 

• არ მოიძიება ბიუროს სტრუქტურული დანაყოფების ხელმძღვანელების კომპეტენციის 
აღწერა, ხოლო, არასრული სახით არის წარმოდგენილი ბიუროს ხელმძღვანელების 
სახელები და გვარები, ფოტოსურათები, ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები, და აგრეთვე 
მათი საკონტაქტო რეკვიზიტები: სამუშაო ელ.ფოსტები, მისაღების (თანაშემწეების) 
ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები;  
კერძოდ, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში, სათაურად „ბიურო“ „არსებულ ქვე-
განყოფილებაში „დეპარტამენტები“ არ არის მოცემული  ეკონომიკური დეპარტამენტისა 
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და კირიაკ ზარაევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ცენტრის 
(დეპარატამენტის) ხელმძღვანელის შესახებ არანაირი სახის ინფორმაცია: 

 
 

• არ მოძიება სტრუქტურული ქვედანაყოფების ელექტრონული ფოსტის მისამართები და 
საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები. 

8. ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული ბიუროს ტერიტორიული ორგანოების შესახებ შემდეგი სახის 
ინფორმაცია. კერძოდ: 

• არასრული სახით არის წარმოდგენილი ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელების 
შესახებ ინფორმაცია, კერძოდ, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში „ბიურო“ არსებულ 
ქვე-განყოფილებაში „დეპარტამენტები“ არ არის მოცემული აჭარის რეგიონალური 
ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის კომპეტენციის აღწერა, მისაღების 
(თანაშემწეების) ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები: 

 



10 
 

 
 

• აგრეთვე, არ არის მოცემული დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური ექსპერტიზის 
დეპარტამენტის ხელმძღვანელის კომპეტენციის აღწერა, მისაღების (თანაშემწეების) 
ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები: 
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• არ მოიძება  ტერიტორიული ორგანოების საფოსტო მისამართები (საფოსტო ინდექსზე 
მითითება) და შენობათა მდებარეობის აღმნიშვნელი შესაბამისი რუკები; 
 

• არ მოიძება ტერიტორიული ორგანოების ელექტრონული ფოსტის მისამართები და 
საკონტაქტო ტელეფონის  ნომრები. 
 

ამასთან, განყოფილებაში (ბანერი) „ჩვენი ოფისები“ მოცემულ რუკაზე სასურველია, 
სრულყოფილი სახით მოიძებოდეს ბიუროს ტერიტორიული ორგანოების შესახებ ყველა სახის 
ზემოთ აღნიშნული ინფორმაცია: 

 

 

 მონაცემები საჯარო დაწესებულების საინფორმაციო რესურსების შესახებ 

9. ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული შემდეგი სახის მნიშვნელოვანი მონაცემთა ბაზები: არ 
არსებობს ტენდერების არქივი, საერთაშორისო და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებები, 
სამსახურის საქმიანობის ამსახველი მიმდინარე ანგარიშები, გეგმები და პროგნოზები, 
პროგრამები და პროექტები, ფინანსური ხასიათის მაჩვენებლები და ა.შ. 

ვებ-გვერდზე არ მოძიება აგრეთვე, ბიუროს მიერ მომზადებული ბეჭდვითი პროდუქციები 
სასამართლო ექსპერტიზის საკითხების შესახებ (ელექტრონული სახით); ადმინისტრაციის 
(დეპარტამენტის) მიერ წარმოებული ბიუროში მომზადებული ბრძანებების რეესტრი. 
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განყოფილებაში „მომსახურება“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „ექსპერტიზის სახეები“ მოცემულ 
ჩამოანთვალს შორის აკლია ბიუროს მოქმედი დებულების მიხედვით განსაზღვრული შემდეგი 
სახის ექსპერტიზების შესახებ ცნობები: 

• ვიდეო, ფონოსკოპიური და ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზა; 
 

• ბალისტიკური, ტრასოლოგიური და დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზა; 
 

• სატრანსპორტო ტექნიკურ-ტრასოლოგიური ექსპერტიზა; 
 

• რადიაციული და სახანძრო-ტექნიკური ექსპერტიზა; 
 

• დოკუმენტების ტექნიკური და ხელწე რის ექსპერტიზა; 
 

• ნავთობპროდუქტების ექსპერტიზა; 
 

• კვების პროდუქტების, თამბაქოს ნაწარმის, ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო 
 
სასმელების ექსპერტიზა; 
 

• ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზა; 
 

• ნარკოლოგიური შემოწმება და ექსპერტიზა; 
 

•  ნივთიერებათა, მასალათა და ნაკეთობათა, მცენარეთა ექსპერტიზა; 
 

• ჰისტოლოგიური ექსპერტიზა; 
 

• კომპიუტერული ექსპერტიზა. 
 

ამასთან, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „პრაქტიკა“ არსებული ქვე-
განყოფილებები სათაურად „მიმდინარე“ და „დასრულებული“ ცარიელია: 
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 ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები  

10. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება  ბიუროს ხელმძღვანელ პირთა მიმდინარე საქმიანობის შესახებ 
შემდეგი სახის ცნობები. კერძოდ: 

• არ მოიძიება ბიუროს უფროსის მოადგილეების გამოსვლების, განცხადებების, 
ბრიფინგების ტექსტები და აგრეთვე, ცნობები მათი ოფიციალური/სამუშაო ვიზიტების 
შესახებ: 
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11.  ვებ-გვერდზე განთავსებულია ბიუროს საქმიანობის მხოლოდ 2010 წლის ანგარიში: 

 

სასურველია ვებ-გვერდზე შეიქმნას ცალკეული (ქვე-)განყოფილება სათაურად „წლიური 
ანგარიში“ სადაც განთავსდება როგორც ხსენებული ანგარიში, აგრეთვე, ბიუროს დაფუძნების 
თარიღიდან მოყოლებული და მიმდინარე საქმიანობის ამსახველი ანგარიშები. 

12. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „ბიურო“ მართალია არსებობს ქვე-
განყოფილება „სტრატეგიული გეგმა“ , თუმცა მასში მოცემულია ბიუროს ფუნქციების აღწერა, 
სასურველია, აღნიშნულ ქვე-განყოფილებაში განთავსდეს ბიუროს საქმიანობას მიკუთვნებულ ამა 
თუ იმ დარგის განვითარების გეგმების აღწერა: 
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13. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „ბიურო“ არსებულ  ქვე-განყოფილებაში 
„სტატისტიკა“, მოცემულია მხოლოდ 2010 წლის სტატისტიკური მონაცემები, სასურველია, 
აგრეთვე განთავსდეს ბიუროს  მიერ შეგროვებული და დამუშავებული სხვადასხვა წლების 
ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაცია და მონაცემები იმ ძირითადი მაჩვენებლების შესახებ, 
რომლებიც ასახავენ ბიუროს საქმიანობის ძირითად სფეროებში არსებულ სიტუაციასა და მათ 
განვითარების დინამიკას. 

14. ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება „პროგრამები“, სადაც მოყვანილი იქნებოდა იმ 
პროგრამების ჩამონათვალი და მათ შესრულების შესახებ (წლიური) მოხსენებები, რომელთა 
დამკვეთს, შემსრულებელს ან რეალიზაციაში რაიმე სახით მონაწილე მხარეს წარმოადგენს 
ბიურო. აგრეთვე, ცნობები იმ პროგრამების ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ, 
რომელთა რეალიზაციაში მონაწილე მხარეს წარმოადგენს ბიურო.  

15. ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება „პროექტები“, სადაც მოყვანილი იქნებოდა იმ 
პროექტების ჩამონათვალი და მათ შესრულების შესახებ (წლიური) მოხსენებები, რომელთა 
დამკვეთს, შემსრულებელს ან რეალიზაციაში რაიმე სახით მონაწილე მხარეს წარმოადგენს 
ბიურო. აგრეთვე, ცნობები იმ პროგრამების ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ, 
რომელთა რეალიზაციაში მონაწილე მხარეს წარმოადგენს ბიურო. 

16. სასურველია, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „პარტნიორობა“ განთავსდეს 
აგრეთვე, ბიუროს საქართველოს ორგანიზაციებთან პარტნიორობის შესაბამისი ტექსტური 
ინფორმაციული აღწერა და აგრეთვე, ბიუროს პარტნიორ ორგანიზაციათა ვებ-გვერდების 
ბმულები: 
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 სამართლებრივი აქტები და საჯარო დაწესებულების ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა 
 

17. სასურველია ვებ-გვერდზე შეიქმნას (ქვე-)განყოფილება სათაურად „კანონმდებლობა“ ან 
„სამართლებრივი აქტები“, სადაც განთავსდება ბიუროს საქმიანობის (მმართველობის) 
სფეროსთან დაკავშირებული საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობისა და 
საქართველოს მინისტრის სამართლებრივი აქტები და სამართლებრივი აქტების პროექტები; 
აგრეთვე, ბიუროს უფროსის მიერ გამოცემული ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტები (მათ შორის უფროსის მიერ დამტკიცებული ბიუროს სტრუქტურული 
დანაყოფების/ტერიტორიული ორგანოების დებულებები და მათი სამოქმედო ტერიტორიების 
განმსაზღვრელი აქტები, ბიუროს შრომის შინაგანაწესი, თანამშრომელთა ფუნქციების 
განმსაზღვრელი ბრძანება, ბიუროში სტაჟირების გავლის წესი, ბიუროში კონკურსის ჩატარების 
წესი, ბიუროს ექსპერტების ტანსაცმლის ფორმის ნიმუში, ბიუროს უფროსის პირველი 
მოადგილისა და მოადგილეების უფლებამოსილებების განმსაზღვრელი ბრძანება); 

სასურველია, აგრეთვე, მოიძიებოდეს ადმინისტრაციის (დეპარტამენტის) მიერ მომზადებული 
ბიუროს თანამშრომელთა დანიშვნის, გათავისუფლების, წახალისებისა და დისციპლინური 
პასუხისმგებლობის ღონისძიების გამოყენების, შვებულების, მივლინების შესახებ, ასევე 
სხვადასხვა სახის ბრძანებების პროექტები და შემუშავებული შინაგანაწესი; 

სასურველია აღნიშნულ (ქვე-)განყოფილებაში, აგრეთვე, მოიძიებოდეს შემდეგი 
სამართლებრივი აქტებიც: 

• საქართველოს კონსტიტუცია; 
• საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; 
• საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“; 

 
• საქართველოს კანონი “საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამო სილებისა და 

საქმიანობის წესის შესახებ”; 
 

• საქართველოს კანონი  “ნორმატიული აქტების შესახებ” ; 
 

• საქართველოს კანონი  “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან სამხარაულის 
სახელობის სასა მართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შექმნის შესახებ” ; 
 

• საქართველოს შრომის კოდექსი; 
 

• საქართველოს კანონი   ”სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” ; 
 

• საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები. 
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 საჯარო დაწესებულების საქმიანობის წესი, რომელიც მიზნად ისახავს ფიზიკურ და 
იურიდიულ პირთა უფლებების, თავისუფლებებისა და კანონიერი ინტერესების 
უზრუნველყოფას 

18. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა მიმართვათა მიმოხილვა. არ 
მოძიება აგრეთვე, ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ზოგად საკითხებთან დაკავშირებულ 
ბიუროში მიღებულ მიმართვათა განხილვის წესისა და ვადების აღწერა; 

19. ვებ-გვერდზე არ არსებობს საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებული განცალკევებული 
განყოფილება. არ მოიძიება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე 
პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურის ვინაობის (სახელი და გვარი), თანამდებობისა და 
საკონტაქტო რეკვიზიტების შესახებ ინფორმაცია, საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის 
შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებათა გასაჩივრების შესახებ ცნობები და სამსახურში შესული 
საჯარო ინფორმაციის გაცემასა და გაცემის მოთხოვნაზე უარის თქმის თაობაზე მიღებულ 
გადაწყვეტილებათა რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია. აგრეთვე, ვებ-გვერდზე არ არის 
წარმოდგენილი ადმინისტრაციული საჩივრისა და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის 
ჩამოსატვირთი ფორმები/ნიმუშები. (პროექტ ,,საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის’’ 

ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 
ინსტიტუტი", ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული 
ბიუროსათვის მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის მეორე 
კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) გამოცემული იმ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტების ჩამონათვალს (რეკვიზიტებზე მითითებით), რომლებიც მოიცავენ 
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებასა ან მასზე უარის თქმის თაობაზე მიღებული 
გადაწყვეტილებები, რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის ბიუროს მიერ ამ 
ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ 
იქნეს შემდეგ ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/eqspertiza_sajaro.info.pdf 

აგრეთვე, მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე) გამოცემული იმ 
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ჩამონათვალს (რეკვიზიტებზე 
მითითებით), რომლებიც მოიცავენ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებასა ან მასზე 
უარის თქმის თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს, რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც 
შესაძლებელს ხდის ბიუროს მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული 
ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე: 
http://www.opendata.ge/pdf_files/expertiza_infostatistics.pdf). 

 
 საჯარო დაწესებულების საქმიანობის ფარგლებში მიმდინარე სახელმწიფო შესყიდვების, 

სახელმწიფო ქონების პრივატიზების, ხელშეკრულებების გაფორმების შესახებ ცნობები 
 

20.  ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „მემორანდუმები“ სასურველია, 
განთავსდეს აგრეთვე, ბიუროსა და ფიზიკურ/იურიდიულ პირებს შორის, აგრეთვე, ბიუროსა და 

http://www.opendata.ge/pdf_files/eqspertiza_sajaro.info.pdf
http://www.opendata.ge/pdf_files/expertiza_infostatistics.pdf
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სხვა საჯარო დაწესებულებას შორის გაფორმებულ ადმინისტრაციულ 
(სამოქალაქო/სამართლებრივ) ხელშეკრულებათა პირობები: 

 

21. ვებ-გვერდზე არსებობულ განყოფილებაში სათაურად „ტენდერები“, მოცემულია მხოლოდ 
ბიუროს მიერ გამოცხადებული ტენდერების განცხადებები: 
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სასურველია, აღნიშნულ განყოფილებაში განთავსდეს აგრეთვე, ბიუროს მიერ 
განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვებისა (გამოცხადებული ტენდერები, კონკურსები და 
სხვა სახის სახელმწიფო შესყიდვები) და განხორციელებული სახელმწიფო ქონების 
პრივატიზების (ელექტრონული/საჯარო აუქციონების, პირდაპირი მიყიდვის, სხვა გზით) 
ამომწურავი  ჩამონათვალი (სია); (პროექტ ,,საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის’’ ფარგლებში, 

რომელსაც ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", ლევან 
სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის მიმართული 
ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) 
განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (გამოცხადებული ტენდერები, კონკურსები და 
სხვა სახის სახელმწიფო შესყიდვები) ამომწურავი  ჩამონათვალი (სია) და თითოეულ მათგანზე 
გახარჯული თანხის ოდენობა, რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის ბიუროს 
მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია 
მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/eqspertiza_shesyidvebi.pdf 

აგრეთვე, მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე) განხორციელებული 
სახელმწიფო შესყიდვებისა (გამოცხადებული ტენდერები, კონკურსები და სხვა სახის 
სახელმწიფო შესყიდვები) და განხორციელებული სახელმწიფო ქონების პრივატიზების 
(ელექტრონული/საჯარო აუქციონების, პირდაპირი მიყიდვის, სხვა გზით) ამომწურავ  
ჩამონათვალს (სია), რომელიც ასევე, მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის ბიუროს მიერ ამ 
ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ 
იქნეს შემდეგ ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/expertiza_shesyidvebi.pdf). 

http://www.opendata.ge/pdf_files/eqspertiza_shesyidvebi.pdf
http://www.opendata.ge/pdf_files/expertiza_shesyidvebi.pdf
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 საჯარო დაწესებულების საკადრო უზრუნველყოფა 
 

22. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „ვაკანსიები“ სასურველია, აგრეთვე, 
განთავსდეს საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის შედეგები (სამსახურის მიერ 
კანდიდატთა პერსონალური მონაცემების ვებ-გვერდზე განთავსების საფუძვლებზე (თანხმობის 
მიღება) მითითებით, საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის პროცედურებისა და 
შედეგებთან დაკავშირებული პრეტენზიების წაყენების, მათი ადმინისტრაციული წარმოების 
გზით გასაჩივრების წესის აღწერა და ა.შ: 
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 საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი) 
 

23. ვებ-გვერდზე არ არის წარმოდგენილი ბიუროს  საქმიანობასთან დაკავშირებული ფინანსური 
ხასიათის არანაირი ინფორმაცია:  

• არ მოიძიება ბიუროსათვის გამოყოფილი სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
ყოველწლიური ასიგნებების შესახებ ინფორმაცია;  
 

• არ მოიძიება ბიუროს ბიუჯეტში ასახული შემოსავლებისა და გასავლების / ბიუჯეტის 
შესრულების ბალანსისა და ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯვის შესახებ ზოგადი 
ინფორმაცია; (პროექტ ,,საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის’’ ფარგლებში, რომელსაც 

ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", ლევან 
სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის 
მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის მეორე კვარტალში 
(აპრილი-მაისი-ივნისი) განხორციელებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების 
ხარჯვის შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტის 2011 წლის მეორე 
კვარტალის შესრულების ბალანსი/ანგარიში), რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც 
შესაძლებელს ხდის ბიუროს მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული 
ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე: 
http://www.opendata.ge/pdf_files/eqspertiza_biujeti.pdf 
 
აგრეთვე, მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე) განხორციელებული 
სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯვის შესახებ ინფორმაციას (სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შესრულების ბალანსი), რომელიც ასევე, მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს 
ხდის ბიუროს მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია 
შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე: 

http://www.opendata.ge/pdf_files/eqspertiza_biujeti.pdf
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http://www.opendata.ge/pdf_files/expertizisbiuro_budget.pdf); 
 

• არ მოიძიება საჯარო სამსახურებრივი უფლებამოსილების განმახორციელებელი 
თანამდებობის პირთა ჩამონათვალი და საშტატო ერთეულზე გათვალისწინებული 
ფინანსური განაკვეთების შესახებ ინფორმაცია;   
 

• არ მოიძიება ბიუროს სრული სისტემის თანამშრომლებზე გაცემული ხელფასების, 
დანამატების და დარიცხული პრემიების წლიური ოდენობების შესახებ ინფორმაცია; 
(პროექტ ,,საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის’’ ფარგლებში, რომელსაც 

ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", ლევან 
სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის 
მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა საჯარო სამსახურებრივი 
უფლებამოსილების განმახორციელებელ თანამდებობის პირებზე და სრული სისტემის 
(ყველა სტრუქტურული ერთეული, ტერიტორიული და სხვა სისტემაში შემავალი ორგანო 
თუ დანაყოფი) თანამშრომლებზე 2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) 
გაცემული ხელფასების, დანამატებისა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და პრემიების 
საერთო კვარტალური ოდენობების შესახებ ინფორმაცია (კონკრეტულ პირთა ვინაობაზე 
მითითების გარეშე), რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის ბიუროს მიერ ამ 
ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია 
მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე: 
http://www.opendata.ge/pdf_files/eqspertiza_xelfasebi.premiebi.pdf); 
 
აგრეთვე, მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე), ადმინისტრაციისა 
და სრული სისტემის თანამშრომლებზე გაცემული ხელფასებისა და პრემიების საერთო 
კვარტალური ოდენობების შესახებ ინფორმაციას (კონკრეტულ პირთა ვინაობაზე 
მითითების გარეშე), რომელიც ასევე, მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის ბიუროს 
მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია 
მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:  
http://www.opendata.ge/pdf_files/expertizisbiuro_xelfasipremia.pdf). 
 

• არ მოიძიება ბიუროს შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე ან/და საკუთარი 
ინიციატივით განხორციელებული იმ პროექტებისა და პროგრამების (სოციალური, 
მიზნობრივი, კვლევითი, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, ამა თუ იმ სფეროს 
განვითარებაზე მიმართული და მისთ.) სავარაუდო და ფაქტობრივი ხარჯთაღრიცხვა, 
რომელთა დამკვეთს, შემსრულებელს ან რეალიზაციაში რაიმე სახით მონაწილე მხარეს 
წარმოადგენს ბიურო; 

• არ მოიძიება უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,  საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა 
დონის სახელმწიფო ერთეულების  მიერ ბიუროსათვის გამოყოფილი ფინანსური 
დახმარების (გრანტები) ხარჯთაღრიცხვა. 

 

http://www.opendata.ge/pdf_files/expertizisbiuro_budget.pdf
http://www.opendata.ge/pdf_files/eqspertiza_xelfasebi.premiebi.pdf
http://www.opendata.ge/pdf_files/expertizisbiuro_xelfasipremia.pdf
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შეფასება ვებ-გვერდის ელექტრონული კომპონენტის მიხედვით: 

 

 

36.70% 

63.30% 

  ტექნიკური პარამეტრების გამართულობა და არსებობა 
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 

www.forensics.ge ელ-
მმართველობის ხარისხი 
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13. დამატებითი მნიშვნელოვანი პარამეტრები 

12. უსაფრთხოება 

  11. უნარშეზღუდული მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა  

10. ელექტრონული სერვისები 

9. ელექტრონული ჩართულობა 

8. ინტეგრაცია სოციალურ ქსელებთან 

7. სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი 

6. ადაპტაცია მობილურ კავშირგაბმულობასთან WAP 

5. ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა 

4. საკონტაქტო ფორმები და წესები 

3. მარტივად აღქმის კრიტერიუმები 

2. ძიება 
 

1. ნავიგაცია 
 

33.33% 

0.00% 

0.00% 

16.67% 

0.00% 

14.29% 

52.63% 

0.00% 

46.67% 

50.00% 

47.06% 

40.00% 

66.67% 

ვებ-გვერდის ელ-მმართველობის ხარისხი ტექნიკური პარამეტრის არსებობა ვებ-
გვერდზე 
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 ნავიგაცია 
 
ნავიგაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრია გვერდების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა. 
მომხმარებელი მარტივად ხვდება თუ რა გვერდზე იმყოფება და რა ინფორმაცია შეუძლია მიიღოს 
მან მიმდინარე გვერდიდან. ამჟამად ვებ-გვერდზე ეს პარამეტრი არ არის გათვალისწინებული. 
 
მაგალითად გაუგებარია თუ რომელი გვერდია გამოსახული სურათზე: 
 

 
 
 ძიება 

 
თუ ძიების მოდულმა ინფორმაცია ვერ იპოვნა ვებ-გვერდის ბაზაში, გვერდი ცარიელი რჩება და 
მასზე არ გამოდის შესაბამისი შეტყობინება. მაგ: 
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 მარტივად აღქმის კრიტერიუმები 
 
ვებ-გვერდში გამოყენებულია მცირე ზომის ფონტი, რომელიც რთული წასაკითხია. საკითხავი 
ტექსტის ფონტის ზომა უნდა იყოს მინიმუმ 12 პიქსელი. 
 
ამჟამად ვებ-გვერდზე ეს კრიტერიუმი არ არის დაკმაყოფილებული: 
 

 
 
 
 
ვებ-გვერდის ინგლისურენოვანი ვერსია სრულად არ არის შევსებული ინფორმაციით. ზოგიერთი 
კატეგორია ცარიელია. მაგ: 
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მსგავს კატეგორიებში სჯობს აღინიშნოს, რომ გვერდი ჯერ კიდევ მზადბის პროცესშია; 
 
 
ვებ-გვერდის ინგლისურენოვან ვერსიაში, ვებ-გვერდს სათაური ქართულად არის დაწერილი: 
 

 
 
ინგლისურენოვან ვერსიაში ვებ-გვერდის სათაური უნდა იყოს შესრულებული ინგლისურად; 
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 საკონტაქტო ფორმები და წესები 
 
საკონტაქტო ფორმაში, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი და განთავსებულია არასწორ 
ადგილას „ხშირად დასმულ კითხვებში,“ უნდა იყოს შესაძლებელი ქართული ფონტის 
(უნიკოდით) ავტომატურად გამოყენება. ამჟამად ეს ფუნქცია საკონტაქტო ფორმაში არ არის 
გათვალისწინებული. მაგ: 

 
 
 ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა 

 
ვებ-გვერდის კატეგორია „ხშირად დასმულ კითხვებში“ კითხვა-პასუხის ფორმატის ინფორმაცია 
არ მოიძიება. ამ გვერდზე მხოლოდ საკონტაქტო ფორმაა: 
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 სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი 

მარცხენა მხარეს მყოფ ბანერებზე დაჭერით გადავდივართ ცარიელ გვერდებზე. მაგ: 
 

 
 
 
 ონლაინ სერვისები 

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, ზოგიერთ შემთხვევაში ახორციელებს ისეთ 
ოპერაციებს, როდესაც საჭიროა მომხმარებლის მხრიდან თანხის გადახდა. თანხის გადახდის 
საშუალებები დღეს-დღებოით უამრავია, მათ შორის შესაძლებელია Visa/Master Card-ით თანხის 
დაფარვა ვებ-გვერდიდან. ეს ფუნქცია მეტად კომფორტულია და მარტივია მომხმარებლისთვის, 
რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული მსგავსი ტიპის საჯარო დაწესებულებების 
ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე. 
 
ამჟამად სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე თანხის 
დაფარვა შესაძლებელია ლიბერთი ბანკის ფილიალებსა და სწრაფი გადახდის აპარატებიდან. მაგ: 
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 დამატებითი პარამეტრები 

ვებ-გვერდში გამოყენებული სურათები, ვიზუალურად მცირეა თუმცა ზომაში საკმაოდ დიდი 
მოცულობისაა. მაგ: 
 

 
 
ეს სურათები სინამდვილეში საკმაოდ დიდი რეზოლუციის არის: 
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დიდი ზომის სურათები ხელს უშლის ვებ-გვერდის სწრაფ ჩატვირთვაა, ამიტომ ყველა სურათი 
უნდა იყოს შესაბამისად ზომაზე მოჭრილი; 
 
ვებ-გვერდის საქაღალდეები (“Folder”-ები) უნდა იყოს დაცული. ვებ-გვერდზე ამჟამად 
საქაღალდეები საჯაროდ ხელმისაწვდომია: 
 

 
 
 
ვებ-გვერდის მარჯვენა მხარეს მყოფი ბანერები არ არის წარმოდგენილი ბმულებად, სასურველია 
მათზე დაჭერით მომხმარებელი გადავიდეს წარმოდგენილი ორგანიზაციების ოფიციალურ ვებ-
გვერდებზე. ამგვარად, მომხმარებელი მეტ ინფორმაციას შეიტყობს ორგანიზაციის შესახებ. 
 
ვებ-გვერდზე აღნიშნული ბანერები  მხოლოდ სურათების სახით არის წარმოდგენილი. მაგ: 
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ვებ-გვერდის ზოგადი შეფასება 

ვებ-გვერდში შეიმჩნევა ხარვეზები, ძირითადად სტრუქტურულ კომპონენტში. ვებ-გვერდს მცირე 
ხარვეზები აქვს, ასევე პროგრამული კოდის უზრუნველყოფის კუთხითაც. უსაფრთხოების 
კუთხით, ვებ-გვერდს აქვს მცირე პრობლემები. მომხმარებლის მხრიდან რთული დასადგენია, 
იფილტრება თუ არა გადაცემული ცვლადების მნიშვნელობები. მათი ხელოვნურად შეცვლის 
შემდეგ, ვებ-გვერდზე არაფერი არ იტვირთება, შესაბამისად შეცდომები ან ხდება ან ფილტრი 
ბლოკავს ინფორმაციას. თუმცა, ყველა შემთხვევაში უსაფრთხოებას კიდევ ერთხელ სჭირდება 
გადახედვა. ზოგადად, საჯარო დაწესებულების საქმიანობიდან გამომდინარე, ვებ-გვერდზე 
შესაძლებელია სასარგებლო ონლაინ სერვისების მეტად დანერგვა. 


