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პროგრამა G-MEDIA ხორციელდება ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით, ამერიკის
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მეშვეობით.
წინამდებარე დოკუმენტის შინაარსი და მასში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ და არ ასახავს აშშ-ს მთავრობის,
USAID-ის ან IREX-ის შეხედულებებს.
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მთავარი მიგნებები


რამდენიმე

მსხვილი

ქართული

სატელეკომუნიკაციო

კომპანიის

მფლობელობის სტრუქტურა კვლავ ბნელითაა მოცული, რადგან ბენეფიციარი
მფლობელების დასაფარად ფიქტიური კომპანიები გამოიყენება. წინამდებარე
ანგარიშში წარმოდგენილია ინფორმაცია მსხვილი მობილური და ინტერნეტ
პროვაიდერი

კომპანიების

მფლობელების

შესახებ.

„საერთაშორისო

გამჭვირვალობა საქართველოს“ საფუძვლიანი ეჭვი გააჩნია ივარაუდოს, რომ
„კავკასუს ონლაინის“ 50% და „ბილაინის“ 49% ერთსა და იმავე ბურუსით
მოცულ პირ(ებ)ს ეკუთვნით, რომლებიც ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე
რეგისტრირებული კომპანიების უკან იმალებიან. ამ პირ(ებ)მა საკუთარ
წარმომადგენლად ლევან ყარამანიშვილი დანიშნეს, რომელიც ამავე დროს
„რუსთავი 2-ის“ და „მზის“ აქციონერია. იგი ასევე დაკავშირებულია
რესტორნების ჯგუფ „GMC“-თან და სხვა ბიზნესებთან.


სატელეკომუნიკაციო კომპანიები სრულად არ ახდენენ მომხმარებლების
ინფორმირებას იმის შესახებ, თუ როგორ ინახება და იმართება მათი
მონაცემები,

რამდენადაა

ისინი

დაცული

და

რა

შემთხვევაში

ხდება

მონაცემების მესამე მხარეებთან გაზიარება. რამდენიმე სატელეკომუნიკაციო
კომპანიამ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ თავიანთი
პოლიტიკის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა.


საქართველოს

ხელისუფლების

მხრიდან

არ

შეინიშნება

ინტერნეტ

პროვაიდერი კომპანიებისთვის ცენზურის დაწესების ან მათი დაბლოკვის
მცდელობა. ბოლო პერიოდში არ დაუპატიმრებიათ აქტივისტები ან
ჟურნალისტები მათ მიერ ინტერნეტში განხორციელებული აქტივობების გამო.


გადაწყვეტილებების მიღებაზე უფლებამოსილ პირებს ჯერ კიდევ სამუშაო
აქვთ

ელექტრონული

კომუნიკაციის

თვითნებური

და

სისტემატური

მონიტორინგის პრობლემაზე. როგორც ჩანს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს
კვლავ

აქვს

წვდომა

სატელეკომუნიკაციო

კომპანიების

ტექნოლოგიურ

ინფრასტრუქტურაზე, რაც სამინისტროს საშუალებას აძლევს თვალყური
ადევნოს ელექტრონულ კომუნიკაციას. ეს აბრკოლებს
მოქალაქეთა
ელექტრონული

კომუნიკაციის

ნებისმიერი

სახით

მეთვალყურეობაზე

კანონით გათვალისწინებული სასამართლო ზედამხედველობის

პრაქტიკის

დანერგვას.


საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობის დაახლოებით მეოთხედი (24%)
ყოველდღიურადაა ჩართული ინტერნეტში. მოსახლეობის 8% ინტერნეტს სულ
მცირე კვირაში ერთხელ მოიხმარს. ყოველი ათი მოქალაქიდან დაახლოებით
ხუთი, ანუ მოსახლეობის 58% არასდროს ყოფილა ინტერნეტის მომხმარებელი.
კომპიუტერული ცოდნა და ინტერნეტზე წვდომა ძალიან დაბალია სოფლად
მცხოვრებ მოსახლეობასა და 56 წელზე უფროს მოქალაქეებს შორის. ეს
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ფაქტები ცხადყოფს, რომ ცენტრალურმა და ადგილობრივმა მთავრობამ მეტად
უნდა

შეუწყონ

ხელი

მოქალაქეთა

ამ

მიმართულებით

ხელისუფლებამ

უნდა

წაახალისოს

მოსახლეობის

განათლებას.

ინტერესი

ახალი

ტექნოლოგიებისადმი, რაც ინტერნეტის მომხმარებელთა რიცხვის ზრდას
უზრუნველყოფს.



ინტერნეტი
საქართველოში
საკმარისად
ჩქარია
იმისათვის,
რომ
მომხმარებლებმა აუდიო და ვიდეო მომსახურებით სარგებლობა შესძლონ.
სწრაფი კავშირები, მათ შორის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგია, საკმაოდ
ეფექტურად ვითარდება. კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 700 000
ლარის ღირებულების ხელშეკრულება დადო ბრიტანულ კომპანიასთან,
რომელმაც ინტერნეტის სიჩქარის მონიტორინგი უნდა განახორციელოს,
თუმცა

აღნიშნული

კომპანია

არ

ფლობს

ტენდერის

პირობებით

გათვალისწინებულ ხუთწლიან გამოცდილებას.
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რეკომენდაციები


ინტერნეტ პროვაიდერებმა გამჭვირვალობისა და მომხმარებლების წინაშე
ანგარიშვალდებულების გაზრდისთვის მეტი ძალისხმევა უნდა გამოიჩინონ.
მნიშნელოვანია,

რომ

კომპანიებმა

კორპორატიული

პასუხისმგებლობის
ძირითადი
პრინციპებით
შესაბამისად, ინტერნეტ პროვაიდერებმა უნდა:
○

სოციალური

იხელმძღვანელონ.

გაამჟღავნონ ბენეფიციარი აქციონერების ვინაობა და მფლობელობის
სტრუქტურა საკუთარ ვებ-გვერდებზე;

○

ნებაყოფლობით აცნობონ მომხმარებლებს იმის შესახებ, თუ რა
შემთხვევაში და როგორ აგროვებს, მართავს, ინახავს, იცავს და
აზიარებს კომპანია მონაცემებს მომხმარებლების შესახებ ან როდის და
რა შემთხვევაში უმჟღავნებს მონაცემებს სხვა კომპანიებს და
ხელისუფლებას;

○

დაიცვან

მომხმარებლების

ინტერესები,

პატივი

სცენ

მათ

ხელშეუხებლობას და თავი შეიკავონ საქართველოს საკანონმდებლო
ბაზის

გარეთ

მოქმედი

დაზვერვისგან

და

აღმასრულებელი

ხელისუფლების ორგანოებთან თანამშრომლობისგან.
●

ახალმა მთავრობამ უნდა:
○

გადადგას

შესაბამისი

ნაბიჯები

მოქალაქეთა

ელექტრონული

კომუნიკაციის არალეგალური მონიტორინგის თავიდან აცილების
მიზნით; რეგულარულად გამოაქვეყნოს ინფორმაცია იმ საქმეების
შესახებ, რომლებიც მოიცავს სასამართლოს შესაბამისი თანხმობის
საფუძველზე მომხმარებელთა მონაცემების გამჟღავნებას და მათი
ელექტრონული კომუნიკაციის კონტროლს;
○

მიმართოს

უფრო

მეტი

ძალისხმევა

კომპიუტერული

ცოდნის

გავრცელებისკენ და ხელი შუწყოს ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის
ზრდას. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს სოფლად
მცხოვრებ მოსახლეობაში ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობის
ზრდას

და

უფროსი

წახალისებას,

ასევე

თაობის

მიერ

ახალგაზრდების

ინტერნეტის

გამოყენების

უზრუნველყოფას

ახალი

ტექნოლოგიების გამოყენებისთვის საჭირო უნარებით.
●

პარლამენტმა უნდა:
○

მეთვალყურეობა გაუწიოს აღმასრულებელ ორგანოებსა და დაზვერვის
სააგენტოებს,

რათა

ელექტრონული

დარწმუნდეს,

კომუნიკაციის

რომ

არ

სისტემატური,

ხდება

მოქალაქეთა

არალეგალური

და

თვთნებური კონტროლი და რომ მომხმარებელთა ხელშეუხებლობა
(მათ

შორის

იმ

პროფესიონალთა,

რომელთაც

სამსახურებრივი
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საიდუმლოს დაცვის ვალდებულება აქვთ - ჟურნალისტთა, იურისტთა,
ექიმთა და ბიზნესმენთა) სათანადოდაა დაცული;
○

იმუშაოს პროფესიული საინფორმაციო მედიის, ასევე კომერციული
ვებ-საიტების

გამჭვირვალობისა

და

ანგარიშვალდებულების

გაზრდისკენ მიმართული კანონმდებლობის შექმნაზე. კანონის ძალით
დაავალდებულოს
ვებ-საიტების
ოპერატორები
განათავსონ
კორპორატიული ინფორმაცია იმ საიტებზე, რომლებსაც ეს კომპანიები
თავად ამუშავებენ1;
○

დაავალდებულოს

კომუნიკაციების

ეროვნულ

კომისიას

დაქვემდებარებული სატელეკომუნიკაციო კომპანიები გაამჟღავნონ
ბენეფიციარი მფლობელების ვინაობა, ისევე როგორც ეს მოეთხოვება
მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელებსა და ბანკებს. ბენეფიციარი
მფლობელების

შესახებ

ინფორმაციის

გარეშე

კომუნიკაციების

ეროვნულმა კომისიამ შესაძლოა ვერ მოახერხოს ბაზრის ეფექტურად
რეგულირება, რადგან არ ეცოდინება თუ რომელი მოთამაშეები არიან
ურთიერთდაკავშირებულნი მათი აქციონერების მეშვეობით;
○

იმუშაოს ქსელის ნეიტრალობის შესახებ რეგულაციის შემოღებაზე.
ინტერნეტ პროვაიდერები ნებისმიერი ინფორმაციის წყაროს თანაბრად
უნდა ეპყრობოდნენ განურჩევლად მფლობელობის, შინაარსისა თუ
აპლიკაციების ხელმისაწვდომობისა. კომპანიებს არ უნდა ჰქონდეთ
უფლება

სურვილისამებრ

შეუზღუდონ

მომხმარებლებს

წვდომა

ინფორმაციაზე.
●

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა უზრუნველყოს მოსამართლეთათვის
კიბერ-კანონებისა და ინტერნეტკონტროლის სფეროში კომპეტენციის
ამღლება,

იმისათვის,

ინფორმირებული

რომ

მოსამართლეებმა

გადაწყვეტილებების

შეძლონ
მიღება.

ამ

დარგში

საჭიროებისას,

დაინტერესებულ მოსამართლეებს უნდა ჩაუტარდეთ ტრენინგები, რათა მათ
●

გაიღრმავონ ცოდნა ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ საკითხებში.
Registration.ge, ერთადერთმა „.ge“დომენის სარეგისტრაციო სამსახურმა,
რომელსაც „კავკასუს ონლაინი“ ამუშავებს:
○

უნდა

გამოაქვეყნოს

იმ

კერძო

პირების

და

კორპორაციების

საიდენტიფიკაციო ნომრები, რომლებიც თავიანთ დომენურ სახელებს
არეგისტრირებენ. ამით „.ge“ დომენის ვებსაიტების მფლობელთა
გამჭვირვალობა გაიზრდება.

1

„გერმანიის ტელემედიის აქტის“ დებულებები (2007) შეიძლება გამოდგეს ამ მოთხოვნაზე

დისკუსიის ბაზისად. იხ: გერმანიის იურიდიული ინფორმაციის ცენტრი, „გერმანიის
ტელემედიის აქტი,“ თარგმანი
http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Legislation/Telemedia_Act__TM
A_.pdf (ბოლო წვდომა: 2012 წლის 3 დეკემბერს).
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შესავალი
საქართველოში, როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში, ინტერნეტისა და მობილური
ტელეფონების მოხმარება მოქალაქეებისთვის ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილად
იქცა. მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის, განსაკუთრებით კი თბილისსა და მსხვილ
ქალაქებში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის, ინტერნეტი ინფორმაციის მიღებისა და
კომუნიკაციის გავრცელებული საშუალებაა.
ინტერნეტი საქართველოში ფაქტობრივად თავისუფალია მთავრობის ცენზურისაგან.
არ გვხვდება ონლაინ სერვისებისა და აპლიკაციების დაბლოკვის ფაქტები. Google-ის
მონიტორინგი საქართველოდან მისი მომსახურების ტრაფიკზე აჩვენებს, რომ
წვდომაზე შეზღუდვები არ არსებობს. Freedom House-ის 2012 წლის მონაცემებით
საქართველოში ინტერნეტი „თავისუფალია,“ მაშინ, როცა 2011 წელს ორგანიზაციამ
ინტერნეტი „ნაწილობრივ თავისუფლად“ შეაფასა.2
ამჟამად
მსჯავრდებულებს
შორის
არ
არიან
ბლოგერები
ან
ონლაინ
3
აქტივისტები. ინტერნეტში რაიმეს გამოქვეყნების გამო მომხდარ ბოლო ინციდენტს
ადგილი 2009 წელს ჰქონდა, როცა YouTube-ზე პატრიარქისადმი დამცინავი
ვიდეოების გამოქვეყნებისთვის რამდენიმე ადამიანი დაიკითხა.

4

შეზღუდული

წვდომა ინტერნეტზე ერთადერთხელ დაფიქსირდა: ადგილობრივმა ქალბატონმა 2011
წლის მაისში მიწაში ჯართის ძებნისას საქართველოსა და სომხეთს შორის გამავალი
სატელეკომუნიკაციო კაბელი დააზიანა, რის გამოც საქართველოს დიდ
ტერიტორიაზე ინტერნეტზე წვდომა დროებით შეიზღუდა.
ერთი შეხედვით, პრობლემები არ არსებობს. თუმცა, ინტერნეტი თანდათანობით
ინფორმაციის სულ უფრო მნიშვნელოვანი წყარო და კომუნიკაციისა და ეკონომიკური
ზრდის პლატფორმა ხდება. შესაბამისად ინტერნეტი და ის პირები, ვინც ინტერნეტს
ხელმისაწვდომს ხდიან, ანუ სატელეკომუნიკაციო კომპანიები, უფრო დაკვირვებით
შესწავლას

საჭიროებენ.

ამგვარი

შესწავლის

შედეგად

თავი

იჩინა

მსხვილი

კომპანიების ბურუსით მოცული მფლობელების საკითხმა და ხელისუფლების მიერ
მომხმარებელთა კომუნიკაციის სისტემატურმა და თვითნებურმა კონტროლმა.

2

Freedom
House,
‘ინტერნეტის
თავისუფლება
2012’,
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/2012/georgia#_ftn4http://en.rsf.org/reportgeorgia,105.html (ბოლო წვდომა 2012 წლის 1 დეკემბერს).
3

ვებ-საიტი Reporters Without Borders http://en.rsf.org/report-georgia,105.html(ბოლო წვდომა

2012 წლის 1 დეკემბერს).
4

Civil.ge, 'პოლიცია აცხადებს, რომ პატრიარქის დაცინვის ამსახველი ვიდეოს შემქმნელებს

მიაკვლია’, 1 ნოემბერი, 2009, http://civil.ge/eng/article.php?id=21629&search=buasili (ბოლო
წვდომა 2012 წლის 1 დეკემბერს).
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ინტერნეტის მოხმარება საქართველოში
რამდენი ადამიანია ინტერნეტში?
საქართველოს

ზრდასრული

მოსახლეობის

დაახლოებით

მეოთხედი

(24%)

ყოველდღიურად მოიხმარს ინტერნეტს. მოსახლეობის 8% ინტერნეტში შედის სულ
მცირე კვირაში ერთხელ. ეს ნიშნავს, რომ 1.1-1.2 მილიონი ზრდასრული მოქალაქე
ინტერნეტს კვირაში ერთხელ მაინც იყენებს;5 გამოკითხულთა 2%, ანუ დაახლოებით
100 000 რესპონდენტი ამბობს, რომ ინტერნეტში, სულ მცირე, თვეში ერთხელ შედის.
მონაცემები აღებულია „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის“

კვლევიდან

6

„კავკასიის ბარომეტრი“, რომელიც 2012 წლის ბოლოს ჩატარდა.

გრაფიკი: ინტერნეტის მომხმარებლების პროცენტული მაჩვენებლები თბილისში,
სხვა ქალაქებსა და სოფლებში7

წყარო: „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი,“ „კავკასიის ბარომეტრი 2012 საქართველო“
5

2012 წლის იანვრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის სავარაუდო მაჩვენებელი

4.497 მილიონი ადამიანია, აქედან, დაახლოებით 3.5 მილიონი 18 წლის ან მასზე უფროსია.
საქსტატის ვებ-გვერდი, http://geostat.ge/cms/site_images/_files/english/population/03%20Midyear%20Population%20by%20municipalities.xls (ბოლო წვდომა 2012 წლის 1 აგვისტოს).
6

გაითვალისწინეთ, რომ „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის“ „კავკასიის ბარომეტრი

2012 საქართველოს“ მონაცემები არაა შეწონილი, ამიტომ ცდომილების ზღვარი ოდნავ მეტია,
ვიდრე CRRC-ს მიერ საჯაროდ გამოქვეყნებული მონაცემთა ბაზების საბოლოო ვერსიის
შემთხვევაში. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო“ მადლობას უხდის CRRC-ს
ინტერნეტის მოხმარების შესახებ უახლესი ინფორმაციის მოწოდებისათვის. მონაცემები
CRRC-ს თანამშრომლებმა 2012 წლის 17 დეკემბერს მოგვაწოდეს.
7

Ibid.

9

როგორც ჩანს, ინტერნეტს ყველაზე ხშირად 18–დან 35 წლამდე ასაკის ადამიანები
იყენებენ.8ამ ასაკობრივი ჯგუფის 50% ინტერნეტს ყოველდღიურად მოიხმარს (14% კი
კვირაში ერთხელ მაინც). 36–დან 56 წლამდე ასაკის ადამიანებს შორის ყოველდღიურ
მომხმარებელთა რაოდენობა 24%–ია (8% ინტერნეტში სულ მცირე კვირაში ერთხელ
შედის). 56 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანები კი ფაქტობრივად არ სარგებლობენ
ინტერნეტით:

ამ

ასაკობრივი

ჯგუფიდან

მოქალაქეთა

მხოლოდ

3%

შედის

ინტერნეტში ყოველდღიურად, 3% კი ინტერნეტით კვირაში ერთხელ მაინც
სარგებლობს. ამ ასაკის მოსახლეობის დაახლოებით 58% არასდროს ყოფილა
ინტერნეტში.
ინტერნეტის გავრცელების თვალსაზრისით, თვალშისაცემი შეუსაბამობაა დიდ
ქალაქებსა და სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას შორის. სოფლად მცხოვრებთა
მხოლოდ 7% ამბობს, რომ ყოველდღიურად იყენებს ინტერნეტს (6% კი ინტერნეტში
სულ მცირე კვირაში ერთხელ შედის).
ინტერნეტის მომხმარებლების რაოდენობა გასულ წლებში მკვეთრად იზრდებოდა.
2009 წელს ინტერნეტით ყოველდღიურად ზრდასრული ადამიანების მხოლოდ 13%
სარგებლობდა. 9 თუმცა „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის“ მონაცემებით
დგინდება, რომ ეს ზრდა შეჩერდა. ინტერნეტის რეგულარული მომხმარებლების
რაოდენობა

2011

წლის

ბოლოდან

2012

წლის

ბოლომდე

მცირედით

არის

10

გაზრდილი.

თუ დავაკვირდებით სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების მიერ ინტერნეტის მოხმარების
ტენდენციებს,

ვნახავთ,

რომ

საქართველოში

მცხოვრები

ეთნიკური

სომხები

დანარჩენი მოსახლეობისგან ამ კუთხით არ განსხვავდებიან. რაც შეეხება ეთნიკურ
აზერბაიჯანელებს, რომელთა უმეტესობაც სოფლად ცხოვრობს, ისინი, როგორც ჩანს,
ინტერნეტს მეტწილად მოწყვეტილნი არიან.11

8

მონაცემები ეხება ზრდასრულ მოსახლეობას და არა მოზარდებს. ამიტომ, შესაძლებელია,

რომ ინტერნეტის გამოყენების მაჩვენებელი თინეიჯერებს შორის უფრო მაღალი იყოს.
9

„კავკასიის

კვლევითი

რესურსების

ცენტრი,“

‘მედიის

კვლევა

2009’,

http://www.crrc.ge/oda/?dataset=8&row=343 (ბოლო წვდომა 2012 წლის 23 ივლისს).
10

„კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი,“ ‘კავკასიის ბარომეტრი2011 – საქართველო’ და

‘კავკასიის

ბარომეტრი

2012

–საქართველო’,

2011

წლის

მონაცემები

მოვიძიეთ

აქ:

http://www.crrc.ge/oda (ბოლო წვდომა 2012 წლის 23 ივლისს), 2012 წლის მონაცემები
მოგვაწოდა „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა“ (17 დეკემბერი, 2012).
11

„კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი,“ ‘კავკასიის ბარომეტრი 2011 – საქართველო’,

http://www.crrc.ge/oda/?dataset=16&row=165&column=161 (ბოლო წვდომა 2012 წლის 23
ივლისს).

10

რატომ არ არიან ჩართული ინტერნეტში?
სოფლებში

ინტერნეტის

გავრცელების

დაბალ

მაჩვენებელს

ინტერნეტ

პროვაიდერებზე გაძნელებული წვდომა, მომსახურების ფასი და კავშირის სიჩქარე
განაპირობებს. თუმცა, რადგან UMTS/3G დაფარვა იზრდება და მისი საშუალებით
ინტერნეტში მობილური ტელეფონით შესვლა უკვე შესაძლებელი ხდება, ამიტომ
ტექნიკური მისაწვდომობა დამაბრკოლებელ ფაქტორად აღარ ჩაითვლება.
ინტერნეტის

იშვიათად

სარგებლიანობის

და

მოხმარების

ძირითადი

შესაძლებლობების

მიზეზი

შესახებ

კვლავ

ცოდნის

ინტერნეტის
ნაკლებობაა.

გამოკითხულთა უმეტესობა აღნიშნავს, რომ არ სჭირდებათ ინტერნეტი.
რესპონდენტები ამბობენ, რომ არ იციან როგორ გამოიყენონ ინტერნეტი ან არ
აინტერესებთ ქსელში შესვლა. იმ რესპონდენტთა დაახლოებით ერთი მესამედი,
რომლებიც ინტერნეტს არ იყენებენ, ამბობენ, რომ ამის მიზეზი კომპიუტერის
ხელმიუწვდომლობაა.12
გრაფიკი: ძირითადი მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ იყენებენ ინტერნეტს:

წყარო: „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი,“ „კავკასიის ბარომეტრი 2012 საქართველო“
ინტერნეტის ღირებულება
როგორც ჩანს, მომსახურების ფასი არ არის ინტერნეტის გამოყენების ძირითადი
დამაბრკოლებელი ფაქტორი. 2011 წელს იმ რესპონდენტთაგან, რომლებიც ინტერნეტს

12

„კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი,“ კავკასიის ბარომეტრი 2012 – საქართველო’.

მონაცემები მოგვაწოდა „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა,“ 17 დეკემბერი, 2012;

11

არ იყენებდნენ, მხოლოდ 1%–მა, განაცხადა, რომ ამის მიზეზი მომსახურების
საფასურის გადახდის უუნარობა იყო.13
DSL კავშირი 1მბ/წმ-ში სიჩქარით ბევრ ქალაქშია ხელმისაწვდომი და 17–18 ლარი
ღირს. სწრაფი DSL კავშირი 8 მბ/წმ-ში სიჩქარით გაცილებით უფრო ძვირია და ფასი
65-70

ლარს

აღწევს.

ზოგიერთი

პროვაიდერის

ფასები

ცვალებადია

და

14

ადგილმდებარეობაზეა დამოკიდებული.
მაღალსიჩქარიანი

ოპტიკურ–ბოჭკოვანი

ინტერნეტი

ძირითადად

თბილისის

მოსახლეობას აქვს. რამდენიმე ოპერატორი ოპტიკურ–ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის
ქუთაისსა და სხვა ქალაქებში გავრცელებასაც გეგმავს. ფართოხაზოვანი კავშირის
ღირებულება

თვეში

17-20

ლარიდან

იწყება

4მბ/წმ

ან

5

მბ/წმ

სიჩქარის

მომსახურებისთვის. 40 მბ/წმ სიჩქარის კავშირი 40 ლარი ღირს, 100 მბ/წმ კი – 100
ლარი.15
ყველაზე სწრაფი მობილური ინტერნეტის ფასი 1GB ტრაფიკზე (მობილური
ტელეფონით ან USB მოდემით)

15 ლარიდან („მაგთი,“ „ჯეოსელი“) 20 ლარამდე

(„სილქნეტი“) მერყეობს, ხოლო 15GB-ის ფასი 30 ლარით განისაზღვრება.16„ბილაინი“
1Gb-ს შედარებით ნელი GPRS მობილური კავშირით 7 ლარს აფასებს, ულიმიტო
კავშირს კი – თვეში 25 ლარს.17
2011 წელს ქალაქში ერთ სულ მოსახლეზე საშუალო შემოსავალი თვეში 217 ლარი იყო,
სოფლებში კი – 174 ლარი. საქსტატის მიხედვით, ქალაქებში ოჯახის საშუალო

13

„კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი,“ კავკასიის ბარომეტრი 2011 – საქართველო;

14

მაგალითად,

„ახალი

ქსელების“

და

„კავკასუს

ონლაინის“

შეთავაზებები.http://www.akhalikselebi.ge/interneti.php?link=tarifebi&lang=en,
http://www.silknet.com/index.php?lang=en&mid=41&s=packages&id=6

(ბოლო

წვდომა

2012

წლის 10 დეკემბერს).
15

იხ. შეთავაზებები „ახალი ქსელებისგან“, „კავკასუს ონლაინისგან“ და „სილქნეტისგან.“
http://co.ge/CaucasusLink.aspx,
http://www.silknet.com/index.php?lang=en&mid=47&s=packages&id=25,
http://www.akhalikselebi.ge/interneti.php?link=tarifebi&lang=en (ბოლო წვდომა 2012 წლის 15
დეკემბერს).
16

„მაგთიკომის“ ვებ-გვერდი, http://magticom.ge/index.php?section=67&lang=eng; „ჯეოსელის“

ვებ-გვერდი http://www.geocell.ge/en/private/service/2/62-Mobile-Internet-bundles; „სილქნეტის“
ვებ-გვერდი
http://www.silknet.com/index.php?lang=en&mid=218&s=content&id=119 (ბოლო წვდომა 2012
წლის 15 დეკემბერს).
17

„ბილაინის“ ვებგვერდი, http://mobile.beeline.ge/en/main/services/service.wbp?id=28d15bf4-

9ef7-4e97-977e-a750b08892f5 (ბოლო წვდომა 2012 წლის 15 დეკემბერს).

12

შემოსავალი 762 ლარი იყო, სოფლებში – 650 ლარი. 18 ბაზისური DSL კავშირის
ღირებულება

ქალაქში

მცხოვრები

ოჯახების

შემოსავლის

2.5%–ია,

სოფლად

19

მცხოვრებისა კი – 2.7%.

როგორ და სად ერთვება ხალხი ინტერნეტში ?
2011 წელს სახლში ინტერნეტი ოჯახების დაახლოებით მესამედს ჰქონდა.

20

მობილური ინტერნეტ კავშირი სწრაფად ვითარდება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმ
მომხმარებელთა

რაოდენობა,

რომლებსაც ინტერნეტ კავშირი პირველ რიგში

მობილურის საშუალებით აქვთ, მაინც შედარებით მცირეა.

„კავკასიის კვლევითი

რესურსების ცენტრის“ 2011 წლის კვლევაში 18–35 წლის რესპონდენტთა 7%
აცხადებდა,

რომ

ინტერნეტში

ყველაზე

ხშირად

მობილური

ტელეფონით

21

შედიოდნენ.

გრაფიკი: ინტერნეტში ყველაზე ხშირი ჩართვის ადგილები ბოლო 30 დღის
განმავლობაში22

წყარო: „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი,“ „კავკასიის ბარომეტრი 2011 –
საქართველო“
ინტერნეტში შესასვლელად ტელეფონს სოფლად უფრო მეტი ადამიანი იყენებს,
ვიდრე ქალაქში. შედარებით მცირე დასახლებებში ინტერნეტ კაფეები ფართოდ არ

18

საქსტატის ვებგვერდი, http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=182&lang=eng

(ბოლო წვდომა 2012 წლის 15 დეკემბერს).
19

ოჯახების საშუალო შემოსავლები შესაძლოა ბევრად ნაკლები იყოს, ვიდრე ამას მონაცემები

გვიჩვენებს, განსაკუთრებით სოფლად, სადაც ოჯახები თავიანთ მეურნეობაში მოწეული
პროდუქტებით ცხოვრობენ.
20

„კავკასიის
კვლევითი
რესურსების
ცენტრი,“
http://www.crrc.ge/oda/?dataset=7&row=404
21
http://www.crrc.ge/oda/?dataset=16&row=167&column=3
22
http://www.crrc.ge/oda/?dataset=16&row=167&column=1

‘მედიის

კვლევა

2011’,

13

არის გავრცელებული. ბევრი ადამიანი, ვისაც სახლში ან სამსახურში არ აქვს
ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერი, მეგობრის ან ნათესავის კომპიუტერს იყენებს.23
Facebook და სხვა აქტივობები ინტერნეტში
მომხმარებელთა დიდი ნაწილი ინტერნეტში ყოფნისას ინფორმაციას ეცნობა და
სოციალურ ქსელებს იყენებს.

„კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის“ მიერ

ჩატარებული კვლევის თანახმად, 2012 წლის ბოლოს ინტერნეტის მომხმარებელ
რესპონდენტთა 68% სოციალური ქსელების ვებ-გვერდებით სარგებლობდა.
Facebook

ყველაზე

საქართველოში

პოპულარული

დაახლოებით

900

სოციალური
000

მედია–პლატფორმაა.

მომხმარებელი

ჰყავს.

Social

მას

Baker-ის

მონაცემებით, საქართველოში ინტერნეტ მომხმარებლების 75%–ზე მეტი და ქვეყნის
მთლიანი

მოსახლეობის

დაახლოებით

20%

Facebook-ის

მომხმარებელია.

24

საქართველოში „Facebook“-ის მომხმარებელთა 55% ქალია. ცოტა ადამიანი იყენებს
Tweeter-ს, თუმცა მათ შორის ბევრი სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტია.
ასევე პოპულარული საიტია Forum.ge, სადაც Facebook-ის მსგავსად ხშირად
გაცხარებული მსჯელობა მიმდინარეობს პოლიტიკასა და სხვა საკითხებზე. მაგრამ ამ
ვებ-გვერდზე საიტის მომხმარებელთათვის რეგისტრაცია აუცილებელია.
ბევრი ახალგაზრდა განახლებული სტატუსებისა და ნაცნობ–მეგობრების მიერ
გაზიარებული ახალი ამბების გასაცნობად Facebook-ს მიმართავს, ინტერნეტის
შედარებით
უფროსი
მომხმარებლები
კი
საინფორმაციო
ვებ-გვერდებით
სარგებლობენ. „კავკასიის ბარომეტრი 2012-ის“ მიხედვით, 18-35 წლის რესპონდენტთა
მხოლოდ 20%-მა აღნიშნა, რომ ინტერნეტში ყოფნისას ახალი ამბების გაცნობა მათი
ყველაზე ხშირი საქმიანობაა. 36-55 ასაკობრივ კატეგორიაში ეს მაჩვენებელი 30%-ია,
56 წელზე უფროს მომხმარებლებში - 25%.
Facebook საქართველოში ახალი ამბების გავრცელების კუთხითაც მნიშვნელოვან
როლს ასრულებს. თუმცა როგორც IREX-ის 2012 წლის „მედიის მდგრადობის
ინდექსმა“ აჩვენა, ამ რესურსს კარგად მხოლოდ რამდენიმე მედია საშუალება
იყენებს.25
გრაფიკი:

ჩამოთვლილიდან რომელს იყენებთ ყველაზე ხშირად ინტერნეტში

ყოფნისას?

23

http://www.crrc.ge/oda/?dataset=16&row=167&column=1
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/georgia-2m (ბოლო წვდომა 2012 წლის 9

24

დეკემბერს).
25
http://www.irex.org/system/files/u105/EE_MSI_2012_Georgia.pdf.

14

წყარო: „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი,“ „კავკასიის ბარომეტრი 2012საქართველო“

კომპიუტერის ცოდნა
კომუნიკაციისთვის ინტერნეტის გამოყენება და ინფორმაციის მიღება კომპიუტერის
(ან მობილურის) მოხმარების გარკვეული საფუძვლების ცოდნას მოითხოვს. როგორც
ჩანს, საქართველოში ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდის მთავარი
დამაბრკოლებელი

ფაქტორი

სწორედ

კომპიუტერის

გამოყენების

უნარების

ნაკლებობაა. საქართველოს მოსახლეობის ნახევარზე მეტს, რომელიც 18 წელზე მეტი
ასაკისაა (57%–ს), საერთოდ არ აქვს კომპიუტერის გამოყენებისთვის საჭირო
ბაზისური ცოდნა. „კავკასიის ბარომეტრის“ კვლევაში მონაწილე რესპონდენტთა 27%ის (მოსახლეობის დაახლოებით მეოთხედი) თანახმად, მათ კომპიუტერის საშუალო
ან კარგი ცოდნა აქვთ.26
18-35 წლის ასაკობრივ ჯგუფში მოსახლეობის 56% ამბობს, რომ კომპიუტერს როგორც
მინიმუმ საშუალო დონეზე მაინც ფლობენ.თუმცა ამ ასაკობრივ ჯგუფშიც კი, ათიდან
დაახლოებით სამი (28%) მოქალაქე ამბობს, რომ არ იცის კომპიუტერის მოხმარება.
კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ სოფლად მცხოვრები ზრდასრული მოსახლეობის
დაახლოებით სამი მეოთხედი საერთოდ არ ფლობს კომპიუტერის გამოყენების
უნარებს. ეს მაჩვენებელი თბილისში გაცილებით დაბალია - 36%.

26

„კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი,“ „კავკასიის ბარომეტრი 2012 - საქართველო“;

15

გრაფიკი: კომპიუტერული უნარები, საკუთარი აღწერით27

კომპიუტერული ცოდნა ძალიან დაბალია 56 წელზე მეტი ასაკის ადამიანებს შორის. ამ
ასაკობრივი ჯგუფის მხოლოდ 5%-ს აქვს საშუალო ან კარგი ცოდნა, 81% კი ამბობს,
რომ არ აქვს კომპიუტერის ბაზისური ცოდნა. ამასთან უნარების თვალსაზრისით
გენდერული შეუსაბამობა არ არსებობს: კომპიუტერის ცოდნის დონე პრაქტიკულად
თანაბარია ქალებსა და მამაკაცებს შორის.28
მთავრობის როლი კომპიუტერული ცოდნის ამაღლებაში
პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობის წევრებით
დაკომპლექტებული მისი მთავრობა ხშირად საუბრობდნენ კომპიუტერული ცოდნის
ამაღლების მნიშვნელობაზე. მათ გაატარეს ახალი ტექნოლოგიების პოპულარიზაციის
ღონისძიებები, განახორციელეს ელექტრონული მმართველობის პროექტები და
კომპიუტერები ხელმისაწვდომი გახადეს სკოლის ბავშვებისათვის.

29

მთავრობის

რამდენიმე ინიციატივა, რომელიც ინტერნეტზე წვდომის პოპულარიზაციისკენ იყო
მიმართული, 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინა თვეებში განხორციელდა.

27

„კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა“ რესპონდენტებს საკუთარი კომპიუტერული

უნარების

(მაგალითად

Microsoft

Office,

თამაშების

გამოკლებით)

შეფასება

თხოვა.

(ცნობისათვის, Microsoft-მა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ უფასოდ გადასცა
საკუთარ კომპიუტერული პროგრამის ლიცენზია). „კავკასიის კვლევითი რესურსების
ცენტრი,“ „კავკასიის ბარომეტრი 2012 - საქართველო;“
28

მამაკაცებისა და ქალების 9% ამბობს, რომ „მაიკროსოფტ ოფისის“ ღრმა ცოდნა აქვთ,

მამაკაცების 18%, ხოლო ქალების 19% ამბობს, რომ საშუალო ცოდნა აქვთ, მამაკაცების 12%,
ხოლო ქალების 11% თავიანთ თავს დამწყებებს უწოდებენ. ორივე სქესის წარმომადგენელთა
57% კი ამბობს, რომ არ იციან კომპიუტერის გამოყენება. „კავკასიის კვლევითი რესურსების
ცენტრი,“ „კავკასიის ბარომეტრი 2012 - საქართველო;“
29

პრეზიდენტის ადმინისტრაცია: „მიხეილ სააკაშვილი დაესწრო კომპიუტერის ცოდნის

გამავრცელებელი

საზოგადოების

პრეზენტაციას,“

10

მაისი,

2012

www.president.gov.ge/print.aspx?t=1&i=7528; Civil.ge: „სააკაშვილი საუბრობს „ლინგვისტურ,
კომპიუტერულ რევოლუციაზე“ 6 აპრილი, 2010, www.civil.ge/eng/article.php?id=22153.

16

მაისში, სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობაში ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების
პოპულარიზაციის მიზნით, პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა „კომპიუტერის
ცოდნის გამავრცელებელი

საზოგადოება“ შექმნა, რომელიც ყვარელში, ილია

ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში განთავსდა. 30 რამდენიმე დღეში, იუსტიციის მინისტრმა
ახალი ინიციატივის შესახებ გამოაცხადა, რომლის ფარგლებშიც 300 სოფლის 600
ადამიანს კომპიუტერულ უნარებში ტრენინგი უნდა ჩატარებოდა, რის შედეგად
დაგროვებული ცოდნაც მათ შემდეგ თავიანთი თანასოფლელებისთვის უნდა
გაეზიარებინათ.
ღონისძიებას.

31

ჯერჯერობით ცნობილი არაა, თუ რა შედეგი მოჰყვა ამ

მეტიც,

როგორც

ჩანს

ეს

პროექტი

არჩევნების

შემდეგ

არც

გაგრძელებულა.
ივნისში თბილისის მერმა გიგი უგულავამ

პირობა დადო, რომ 2012 წლის

ბოლოსათვის დედაქალაქში უფასო უსადენო ინტერნეტით სარგებლობა იქნებოდა
შესაძლებელი. დღეს თბილისის სხვადასხვა უბნებში მოქალაქეებს უფასო
ინტერნეტით სარგებლობა მართლაც შეუძლიათ, თუმცა ეს უსადენო ქსელი როგორც
წესი ძალიან ნელი სიჩქარით მუშაობს.32
ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისა და მთავრობის ცვლილების შემდეგი
პერიოდი ცხადყოფს გააგრძელებს თუ არა კოალიცია „ქართული ოცნება“ აღნიშნულ
კურსს და გააძლიერებს თუ არა ძალისხმევას კომპიუტერული ცოდნის გავრცელების
და ინტერნეტის წვდომის ხელშეწყობის კუთხით, განსაკუთრებით ასაკოვანი
მოქალაქეების და სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის კატეგორიებთან მიმართებაში.

30

საქართველოს სამოქალაქო რეესტრი: „დაარსდა “კომპიუტერის ცოდნის გამავრცელებელი

საზოგადოება”,

10

მაისი,

2012www.cra.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=49&info_id=2073.
31

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, „გამოცხადდა კონკურსი მოხალისეებისთვის

კომპიუტერის
მისაღებად,“

ცოდნის

გამავრცელებელი
15

საზოგადოების

პროგრამაში

მონაწილეობის

მაისი,

www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=23&info_id=4867;

2012,
საქართველოს

პრეზიდენტის ადმინისტრაცია: „საქართველოს პრეზიდენტმა გახსნა ახალი კომპიუტერული
ქარხანა ამიერკავკასიაში,“ 25 ივნისი, 2011, www.president.gov.ge/print.aspx?t=1&i=6707;
32

თბილისის მერია: „უფასო უსადენო ინტერნეტი(WiFi) თბილისს 2012 წლის ბოლოსათვის

დაფარავს,“ 4 ივნისი, 2012 http://new.tbilisi.gov.ge/news/751?lang=eng; Civil.ge: „მერი დებს
პირობას, რომ თბილისში უფასო უსადენო ინტერნეტი ამოქმედდება,“ 4 ივნისი, 2012,
www.civil.ge/eng/article.php?id=24848.
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ონლაინ მედია
საქართველოს მოქალაქეებისთვის ინტერნეტი მიმდინარე მოვლენების შესახებ
ინფორმაციის მიღების მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი წყაროა. NDI-ისა და „კავკასიის
კვლევითი რესურსების ცენტრის“ 2012 წლის ნოემბრის გამოკითხვაში რესპონდენტთა
6%-მა აღნიშნა, რომ პოლიტიკური მოვლენების შესახებ ინფორმაციას ინტერნეტიდან
იღებდა, 12%-მა კი თქვა, რომ ინტერნეტი მათთვის ინფორმაციის მიღების მეორე
უმნიშვნელოვანესი წყაროა.33
სატელევიზიო

სადგურებთან

შედარებით,

რომელთაგან

ბევრი

პოლიტიკურ

ფიგურებთან არის დაკავშირებული ან მათ მიერ ფინანსდება, ონლაინ მედია
პოლიტიკური კავშირებით არ ხასიათდება. ამ ფაქტს რამდენიმე ახსნა აქვს: პირველ
რიგში ის, რომ ონლაინ მედია თავისუფალია სალიცენზიო მოთხოვნებისგან, რაც იმას
ნიშნავს, რომ ახალ მოთამაშეებს ბაზარზე შესასვლელად დაბალი ბარიერები აქვთ.
ამასთან, სამაუწყებლო და ბეჭდურ მედიასთან შედარებით, ონლაინ მედიაში
წარმოების ხარჯები ნაკლებია, რაც გარე დამფინანსებლებზე

დამოკიდებულებას

ამცირებს. შედეგად, საქართველოს ონლაინ მედია პლურალიზმის საკმაოდ მაღალი
დონით გამოირჩევა. ონლაინ ბაზარზე არსებობს რიგი გამოცემები, რომლებიც
მკითხველებს მაღალი დონის რეპორტაჟებს სთავაზობენ. მათ შორისაა აჭარის
გაზეთის „ბათუმელების“ შვილობილი, პოპულარული საიტი netgazeti.ge და
„პალიტრა ჰოლდინგის“ საიტი interpressnews.ge.
საქართველოში ადგილობრივი საინფორმაციო ვებ-გვერდების ქსელიც გაჩნდა. მათი
საშუალებით

შესაბამის

რეგიონებში

განვითარებული

მოვლენები

შუქდება.

რამდენიმე ასეთი საინფორმაციო ვებ-გვერდი გარკვეულ რეგიონებში ინფორმაციის
მნიშვნელოვან წყაროდ იქცა. მცხეთა–მთიანეთში icmm.ge რეგიონის ყველაზე
აქტიური მედიასაშუალებაა. საიტს თვეში 1000–1500 უნიკალური მომხმარებელი
ჰყავს. ფოთის tspress.ge სამეგრელოს ახალ ამბებს აშუქებს. საიტს თვეში 1500–3000
უნიკალური მომხმარებელი ჰყავს. კახეთის საინფორმაციო ცენტრს ick.ge თვეში
საშუალოდ 3000–4000 უნიკალური ვიზიტორი ჰყავს და ეს რიცხვი სახელმწიფო
მნიშვნელობის თემების გამოქვეყნებისას, როგორც წესი, საგრძნობლად მატულობს
ხოლმე.34
რეკლამა და საინფორმაციო გვერდების ფინანსური მდგრადობა
ქვეყანაში ყველაზე პოპულარული ვებ-გვერდების გამოვლენა საკმაოდ რთულ
ამოცანას წარმოადგენს. არ არსებობს რაიმე ფართოდ აღიარებული და სანდო სისტემა,
33

http://www.civil.ge/files/files/2012/NDI-Poll-November2012.pdf
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ კომუნიკაცია კახეთის და მცხეთა–

34

მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრების დამფუძნებელთან, გელა მთივლიშვილთან და TI
TSpress.ge რედაქტორთან, ელისო ჯანაშიასთან.

18

რომლითაც მომხმარებლების მიერ საქართველოში საინფორმაციო და გასართობი ვებგვერდების გამოყენება შეფასდებოდა. საიტი top.ge მთელი რიგი ქართული საიტების
ტრაფიკს აკვირდება, თუმცა იმ რამდენიმე ვებ-გვერდის ოპერატორებს შორის,
რომელთაც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო“ ესაუბრა, ამ საიტის
მონაცემები სრულიად სანდოდ არ აღიქმება.
საქართველოში რეკლამის განთავსების მსურველები, როგორც წესი, ინტუიციას
უფრო ეყრდნობიან, ვიდრე ბაზრის მონაცემებს და მომხმარებელთა სტატისტიკას. ამ
დროს ხშირად არც ხდება რეკლამის შინაარსის საიტის აუდიტორიაზე მორგება.
ქართული საიტების მომხმარებლებზე მონაცემების ნაკლებობის გამო, რეკლამის
განთავსების მსურველთათვის თავიანთი სარეკლამო კამპანიის შედეგების შეფასება
დიდ სირთულეს წარმოადგენს.35
საინფორმაციო საიტების უმეტესობა რეკლამებზე ყოველთვიური გადასახადის
სისტემას იყენებს და არა ნახვების მიხედვით ანაზღაურების მოდელს. მარკეტინგული
საქმიანობების გაფართოება შეინიშნება იმ რამდენიმე საინფორმაციო ვებ-გვერდზე,
სადაც გასულ წლებში რეკლამის მოზიდვის კუთხით პრაქტიკულად არანაირი ნაბიჯი
არ გადაუდგამთ, ან მხოლოდ მცირე აქტივობებით ხასიათდებოდნენ. ზოგიერთმა
საიტმა თავისუფალი სარეკლამო სივრცე ბანერებით შეავსო, რომელზეც ერთი თვის
ღირებულებაა

ხოლმე

მითითებული.

36

„საერთაშორისო

გამჭვირვალობა

საქართველოს“ გათვლებით, 2011 წელს ინტერნეტში რეკლამაზე ჯამური ხარჯის
მოცულობა 1 მილიონ აშშ დოლარს არ აღემატებოდა.37
ბევრი

საინფორმაციო

ვებ-გვერდისთვის,

განსაკუთრებით

თბილისის

გარეთ

არსებული ონლაინ გამოცემებისთვის, სარეკლამო შემოსავლების მოზიდვა ჯერ
კიდევ დიდ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული და, ხშირ შემთხვევაში, ისინი
საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერაზე არიან დამოკიდებულნი.
როგორც შიდა ქართლის რეგიონის საინფორმაციო საიტის qartli.ge-ს რედაქტორი საბა
წიწიკაშვილი ამბობს, ბიზნესი მცირე ინტერესს ავლენს ინტერნეტში რეკლამის
განთავსებაზე, ამიტომაც მან ონლაინ სტატიების გაზეთის ფორმატით ბეჭდვა დაიწყო,
რის შედეგადაც, გარკვეული ოდენობის რეკლამის მოზიდვა შეძლო.38
სოციალურ ქსელ Facebook-ზე საქართველოში მყოფ ადამიანებზე გამიზნული
რეკლამები ყოველ 1000 ნახვაზე 0.01 აშშ დოლარი ღირს. ფართო გავრცელების,
35

IREX მედიის მდგრადობის ინდექსი 2012, გვ.185.

36

Netgazeti.ge ასეთი დადებითი მაგალითია.

37

„საერთაშორისო

გამჭვირვალობა

საქართველო“-

საქართველოს

სარეკლამო

ბაზარი“

დეკემბერი, 2012, http://transparency.ge/en/advertising.
38

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ კომუნიკაცია საბა წიწიკაშვილთან, 18

დეკემბერი, 2012;
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მონიტორინგისა და სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრის შესაძლებლობის, ასევე იოლად
გამოყენებადობის გამო, Facebook ქართული საინფორმაციო ვებ-გვერდების მთავარი
კონკურენტია. სავარაუდოდ, ადგილობრივი სარეკლამო ხარჯების სოლიდური წილი
სწორედ Facebook-ზე მოდის.

Paywall - გზა ფინანსური მდგრადობისკენ?
ონლაინ საინფორმაციო საიტების ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფასთან
დაკავშირებული

გამოწვევები

მხოლოდ

საქართველოს

ბაზრისთვის

არ

არის

დამახასიათებელი. მსოფლიო მასშტაბით საინფორმაციო ვებ-გვერდები სხვადასხვა
ექსპერიმენტულ სტრატეგიებს მიმართავენ. სულ უფრო მეტი გაზეთი, მათ შორის
New York Times, Financial Times, Times და კომპანია Newscorp-ის სხვა გაზეთები
ამჟამად იყენებენ ისეთ მოდელს, როგორიცაა ე.წ. „ფეივოლი“ (Paywall) - ფასიანი
სისტემა, რომელიც მხოლოდ იმ აბონენტებს აძლევს ინფორმაციის სრულად გაცნობის
საშუალებას, რომლებიც ამ მომსახურებაში ფულს იხდიან. ეს სისტემა ითვალისწინებს
მრიცხველს, რაც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს თვეში სტატიების გარკვეული
რაოდენობა უფასოდ წაიკითხოს, რეგულარული მომხმარებლები კი საიტზე
წვდომისათვის საფასურს იხდიან.
ქართული საინფორმაციო საიტების უმეტესობა რეკლამიდან შემოსული თანხებით
ხარჯების მხოლოდ მცირე ნაწილის დაფარვას ახერხებს და უმეტესად დონორი
ორგანიზაციების გრანტებზე და საკუთარი მფლობელების სუბსიდიებზე არიან
დამოკიდებულნი. როგორც IREX-ის MSI 2012 კვლევაშია აღნიშნული, ონლაინ
საინფორმაციო ვებ-გვერდები ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ შინაარსის საკუთარი
აუდიტორიის ინტერესებზე მორგებას და მნიშვნელოვანი ოდენობით რეკლამის
მოზიდვას. საინფორმაციო საიტი InterpressNews.ge ერთ-ერთი ის გამონაკლისია,
რომელიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით რეკლამით სარგებლობს. ამ ვებ-გვერდზე
მნიშვნელოვან ახალ ამბებზე წვდომა უფასოა, თუმცა დაარქივებული სტატიების
წასაკითხად მომხმარებლებს თანხის გადახდა უწევთ.39
გასულ წელს აღმოსავლეთ ევროპის სამ ქვეყანაში ჟურნალების, გაზეთების და სხვა
საინფორმაციო ვებ-გვერდების გამომცემლებმა ფეივოლის ეროვნული სისტემა
შემოიღეს. სლოვაკეთში, სლოვენიასა და ახლახანს პოლონეთშიც, პოპულარული
საინფორმაციო

ვებ-გვერდების

ოპერატორებმა

შემოიღეს

კოორდინირებული

გამოწერების მოდელი, რომელიც გადამხდელ მომხმარებლებს ყველა ჩართული ვებგვერდის ექსკლუზიურ მასალებზე სრული წვდომის უფლებას რთავს, შემოსავლები
კი მედიასაშუალებებსა და Piano Media-ს შორის ნაწილდება. ეს უკანასკნელი

39

IREX-ის „მედიის მდგრადობის ინდექსი 2012,“ გვ.184.
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სლოვაკური კომპანიაა, რომელიც სამივე ქვეყანაში აღნიშნულ სისტემებს უწევს
მენეჯმენტს.40
სლოვენიაში ვებ-გვერდის ინფორმაციაზე ყოველთვიური წვდომა 2.9 ევრო/6 ლარი
ღირს, სლოვაკეთში - 5 ევრო/10 ლარი, პოლონეთში კი მომხმარებელს ამავე
პროდუქტში კვირაში 2.4 ევროს/5 ლარის და წელიწადში 47 ევროს/95 ლარის გადახდა
უწევს.41
აღმოსავლეთ ევროპაში აღნიშნული პროექტის წარმატების შემთხვევაში, სამომავლოდ
მსგავსი მოდელის დანერგვა საქართველოშიც შეიძლება. 2011 წელს ჩატარებული
გამოკითხვის ფარგლებში „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა“ ინტერნეტის
მუდმივ მომხმარებლებს ჰკითხა, გადაიხდიდნენ თუ არა ყოველთვიურად 2 ლარს
მაღალი ხარისხის ინფორმაციაში. რესპონდენტთა 40%-მა აღნიშნა, რომ ამ თანხას
გადაიხდიდნენ.42
ზოგიერთი ონლაინ გამოცემის რედაქტორს მიაჩნია, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ
ნაადრევია ფეივოლის სისტემის შემოღება. Qartli.ge-ის რედაქტორი საბა წიწიკაშვილი
ამბობს, რომ რეგიონებში ინტერნეტის მომხმარებლების რიცხვი ძალიან დაბალია, რაც
კავშირის დაბალ სიჩქარეს და მაღალ ხარჯებს უკავშირდება. ამის გამო, ფასიანი
გამოწერების მოდელის დანერგვა წიწიკაშვილს უსაფუძვლოდ მიაჩნია.43
ინტერნეტის თავისუფლება ჟურნალისტების თვალით
ქართული ონლაინ გამოცემების რედაქტორები ინტერნეტს ზოგადად თავისუფლად
მიიჩნევენ და ამბობენ, რომ მთავრობა მათზე არანაირ შეზღუდვებს არ აწესებს.
ონლაინ ბაზარი ღიაა და მასზე მოხვედრა ახალი მოთამაშეებისთვის სირთულეს არ
წარმოადგენს, არსებული საინფორმაციო
მექანიზმები არ არის დაწესებული.44
40

საიტებისთვის

კი

რეგულირების

ენდრიუ ფელპსი: „Piano Media-ს სურს, რომ ფეივოლის ეროვნული სისტემები მთელ

ევროპაში

გავრცელდეს“;Nieman

Journalism

10

Lab,

იანვარი,

www.niemanlab.org/2012/01/piano-media-wants-national-paywalls-all-over-europe/;

2012,
ენდრიუ

ფელპსი: „Wielki sukces! Piano Media ფეივოლის ეროვნული სისტემის მოდელს პოლონეთშიც
ნერგავს“,Nieman Journalism Lab, 18 ივლისი, 2012http://www.niemanlab.org/2012/07/wielkisukces-piano-media-expands-its-national-paywall-model-to-poland/ (ბოლო წვდომა: 2 აგვისტო,
2012);
41

Ibid.

42

„კავკასიის

კვლევითი

რესურსების

ცენტრი,“

მედიის

კვლევა

2011

http://www.crrc.ge/oda/?dataset=7&row=392 (ბოლო წვდომა: 8 აგვისტო, 2012)
43

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ კომუნიკაცია საბა წიწიკაშვილთან, ივლისი

2012;
44

IREX:

„მედიის

მდგრადობის

ინდექსი

2012

-

საქართველო;“

გვ.

178http://www.irex.org/system/files/u105/EE_MSI_2012_Georgia.pdf.
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კახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და ქვემო ქართლის რეგიონების სამი ადგილობრივი
საინფორმაციო ვებ-გვერდის დამაარსებელი, გელა მთივლიშვილი ამბობს, რომ
მისთვის არასდროს მოუთხოვიათ რომელიმე სტატიის საიტიდან მოხსნა ან საიტის
მომხმარებლის შესახებ მონაცემების გამჟღავნება. მისი, როგორც რედაქტორის
წუხილის საგანი არა მარეგულირებელი გარემო, არამედ სხვა საინფორმაციო
საიტების პროფესიონალიზმის დონეა. მთივლიშვილის თქმით, ზოგიერთი საიტი
პლაგიატობით არის დაკავებული და ინფორმაციას სხვა საიტებიდან პირველწყაროს
მითითების გარეშე იღებს. „ხშირად ხდება, რომ ჩვენს სტატიებს იყენებენ სხვა
საინფორმაციო

საიტები,

მთივლიშვილი.

თანაც

კოლეგებს

ისე,

რომ

პლაგიატიზმში

წყაროს
სხვა

არ

უთითებენ“,

საინფორმაციო

ამბობს

საიტების

რედაქტორებიც ამხელენ. მაგალითად, იმავე პრობლემაზე საუბრობს ბაია ცანავა,
რომელიც ადრე „ინტერპრესნიუსში“ მუშაობდა, ახლა კი „ტელეიმედის“
თანამშრომელია. ცანავას თქმით, შედარებით მცირე ვებ-საიტები მათ სტატიებს
იყენებდნენ და უცვლელად ათავსებდნენ საკუთარ ვებგვერდებზე.45
1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ჟურნალისტები
დაძაბულ გარემოში მუშაობდნენ. რიგ შემთხვევებში მათ თავს ესხმოდნენ ან
ემუქრებოდნენ.

46

საბა

წიწიკაშვილი

ადგილობრივ

თვითმმართველობასთან

დაკავშირებული პირები მხრიდან დაშინების შემთხვევებს იხსენებს. წიწიკაშვილის
თქმით, დაშინების მსვერპლნი ის ადამიანები იყვნენ, რომლებმაც quartli.ge-ის
სტატიაზე კომენტარები დატოვეს.47
პოპულარული ბლოგერი დოდი ხარელი, იგივე დოდკა, ამბობს, რომ საქართველოში
ინტერნეტი მეტწილად თავისუფალია, თუმცა აღნიშნავს, რომ საავტორო უფლებების
შესახებ კანონის გარკვეული ასპექტები ბუნდოვანი და არათანმიმდევრულია. მისი
აზრით, ინტერნეტი საქართველოში თანდათან უფრო მეტ ძალაუფლებას იძენს: „რაც
უფრო მეტ ადამიანს ექნება წვდომა ინტერნეტზე, მით უფრო გაძლიერდება იგი,
როგორც ინფორმაციის ალტერნატიული წყარო.”48
არასამთავრობო

ორგანიზაცია

„სამოქალაქო

განვითარების

ინსტიტუტის“

დამაარსებელი და „რადიო თავისუფლების“ ბლოგერი ია ანთაძე ინტერნეტის
საშუალებით ინდივიდების დისკრედიტაციის საფრთხეზე საუბრობს. მისი თქმით,
გარკვეულმა ონლაინ მედია საშუალებებმა შესაძლოა რეგულაციების არარსებობით

45

IREX: „მედიის მდგრადობის ინდექსი 2012 - საქართველო;“ გვ. 183.

46

იხ: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო“: საქართველოს რეგიონული მედია -

„ადგილობრივი
დარაჯები
ზეწოლის
ქვეშ“,
http://transparency.ge/en/post/report/report-georgia-s-regional-media.
47
იხ:http://qartli.ge/web/4958.
48

ივნისი,

2012.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ კომუნიკაცია დოდკასთან, ივლისი 2012
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ისარგებლონ

და

პლატფორმა

კონკრეტული

პირების

დისკრედიტაციისთვის

გამოიყენონ. ამგვარი შეტევის მსხვერპლი თავად ანთაძე გახდა presa.ge-ს მხრიდან.
ვებ-გვერდმა არც კი მიუთითა, თუ რა წყაროებიდან ფლობდა ბლოგერის წინააღმდეგ
გამოქვეყნებულ კომპრომატებს.
ჩვენთან საუბარში რედაქტორებისა და ბლოგერების უმეტესობამ მსხვილ ინტერნეტ
პროვაიდერებსა და წინა მთავრობას შორის სავარაუდოდ არსებული ახლო
კავშირების შესახებ შეშფოთება გამოთქვა. მათი თქმით, ამის შედეგად, მთავრობის
მიერ

ინტერნეტის

თვითნებური

კონტროლის

(სასამართლოს

შესაბამისი

ზედამხედველობის გარეშე) დიდი რისკი იქმნება.

ინტერნეტ კავშირი საქართველოში
Renesys-ის

შეფასებით

(კომპანია

ინტერნეტის

კვლევითაა

დაკავებული),

საქართველო, სომხეთის, აზერბაიჯანის და რეგიონის სხვა ქვეყნების მსგავსად
შესაძლოა, ინტერნეტის გათიშვის საფრთხის წინაშე დადგეს, რადგანაც ქვეყნის
საერთაშორისო

საზღვრებზე ცოტა

პროვაიდერი მუშაობს. რაც უფრო

ცოტა

პროვაიდერი და კაბელი აკავშირებს ქვეყანას სხვა ქვეყნების სატელეკომუნიკაციო
ინფრასტრუქტურასთან, მით უფრო იოლია მთავრობისთვის, სურვილისამებრ, ამ
კავშირების გაწყვეტა. Renesys-ის მეთოდოლოგიის მიხედვით, ქვეყნები, რომელთაც
მეზობლებთან ერთი ან ორი კაბელით აქვთ კავშირი, ძალიან სერიოზული საფრთხის
წინაშე დგანან, ხოლო თუ კავშირი სამიდან ათამდე კაბელით მყარდება საფრთხე
სერიოზულია. 49 კომპანია ასკვნის, რომ ასეთ ქვეყნებში ინტერნეტის გათიშვა „არც
იმდენად მარტივია, თუმცა სავსებით შესაძლებელი. ეგვიპტეც ასეთი ქვეყნების
კატეგორიას ეკუთვნის. მუბარაქის მთავრობას კავშირის სრულად გაწყვეტისთვის
რამდენიმე დღე დასჭირდა, თუმცა მან ეს მოახერხა.“50
საქართველო მსოფლიო ქსელს სამი მსხვილი სატელეკომუნიკაციო მონაცემთა
კაბელის საშუალებით უერთდება:


საქართველო-რუსეთის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი წყალქვეშა საკაბელო სისტემა,
რომელიც 1999 წლიდანაა ექსპლუატაციაში, ფოთს რუსეთის ქალაქებთან სოჭთან და ნოვოროსიისკთან აერთებს. (სისტემა შემდგომ ოდესას, ვარნას,
სტამბოლს,

პალერმოს

და

დასავლეთ

ევროპას

უერთდება).

კაბელის

სიმძლავრე - 640 გბ/წმ-ია. კაბელს, რომელიც თბილისს ერევანთან და
ბაქოსთანაც აერთებს, ერთობლივად რამდენიმე კომპანია ფლობს და
ამუშავებს: „როსტელეკომი“ (რუსეთი), „დანტელკო“ (დანია) და ქართული
49

ჯეიმს ქოუი, 'შესაძლებელია, რომ ეს თქვენს ქვეყანაში მომხდარიყო?', ბლოგი Renesys, 30

ნოემბერი,

2012

http://www.renesys.com/blog/2012/11/could-it-happen-in-your-countr.shtml

(ბოლო წვდომა: 5 დეკემბერი, 2012)
50

Ibid.
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კომპანია შპს „ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სატელეკომუნიკაციო ქსელი“

(Foptnet).51

Foptnet-ის მთავარი აქციონერები, პირდაპირ ან შპს „სისტემ ნეტის“ მეშვეობით
ფრიდონ და ილია ინჯიები (32.95% და 10.78%) და ავთანდილ იაშვილი
(28.97%) არიან. ინჯიას შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ
ქვეთავი ინტერნეტ პროვაიდერი კომპანია „ახალი ქსელების“ მფლობელების


შესახებ.52
2008 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა შავი ზღვის წყალქვეშა მეორე კაბელი 1.3
ტერაბიტამდე სიმძლავრით. კაბელს „კავკასუს ონლაინი“ აკონტროლებს. იგი
ფოთს ბულგარეთის ქალაქ ვარნასთან აერთებს, სადაც კაბელი ევროპულ
ქსელებს უერთდება.53



Turkcell-მა,
„ჯეოსელის“
აქციონერმა,
შვილობილი
კომპანიის
„სუპერონლაინის“ მეშვეობით, თურქეთის შიგნით მძლავრი ბოჭკოვანი ქსელი
განავითარა, რომელსაც თავის ქსელთან კავშირის წერტილი საქართველოს
საზღვართან აქვს.54



თბილისიც რეგიონული კვანძია: მონაცემთა კაბელები აქ ბაქოს უერთდება,
რაც ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი საკაბელო ქსელის
ნაწილია. 55 რამდენიმე კაბელი თბილისს ერევანთან აკავშირებს, ორ მათგანს
კომპანია

„არმენტელი“

(Vimpelcom-ის

შვილობილი

კომპანია)

უწევს

56

ოპერირებას, ერთს კი Fibernet და GNC Alfa.
საქართველოს

შიგნით

საკაბელო

ინფრასტრუქტურას

რამდენიმე

კომპანია

აკონტროლებს. მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანი „სილქნეტი“ და „ახალი ქსელებია.“
საკაბელო

ინფრასტრუქტურის

მნიშვნელოვანი

შემაერთებელი

წერტილი

ისტორიულად თბილისში, რუსთაველის გამზირის 31 ნომერშია, სადაც ფოსტისა და
ტელეკომუნიკაციების ცენტრალური ოფისი მდებარეობდა. ამ კვანძიდან ბევრი

51

კომპანიის ვებ-საიტი http://www.georgia-russia.dk/, (ბოლო წვდომა 2012 წლის 5 დეკემბერს)

52

საჯარო
რეესტრი
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=143080&a
pp_id=160557,
(ბოლო
წვდომა
2012
წლის
5
დეკემბერს)
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=197530&a
pp_id=225009 (ბოლო წვდომა 2012 წლის 5 დეკემბერს)
53

SeeNews (ბულგარეთი): „ქართული კომპანია „კავკასუს ონლაინი“ დასავლეთ ევროპასთან
ბულგარეთის გავლით დამაკავშირებელ ოპტიკურ-ბოჭკოვან ქსელში 40 მილიონ აშშ დოლარს
აბანდებს“; 20 ნოემბერი, 2008. წვდომა განხორციელდა Factiva-ის საშუალებით; იხ:
http://www.submarinecablemap.com/ (ბოლო წვდომა 2012 წლის 5 დეკემბერს).
54
კომპანია სუპერონლაინის ვებგვერდი: http://www.superonline.net/wholesale/map-image.html,
http://www.superonline.net/wholesale/ (ბოლო წვდომა 2012 წლის 5 დეკემბერს).
55
56

იხ: www.taeint.net/en/network/middle/.
Arminfo:

GNC

Alfa

CJSC

2011

წელს

ოპტიკურ-ბოჭკოვან

კაბელს

სომხეთიდან

საქართველომდე გაიყვანს, 2009 წლის 17 სექტემბერი. წვდომა განხორციელდა Factiva-ს
საშუალებით.
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სატელეფონო და შედარებით მცირე ინტერნეტ პროვაიდერი სატელეფონო ხაზის
ქსელს უერთდება, რომელსაც ამჟამად „სილქნეტი“ აკონტროლებს.
ცოტა ხნის წინ „სილქნეტმა“ განაცხადა, რომ კვანძის რუსთაველის გამზირიდან თავის
სათავო ოფისში, წინამძღვრიშვილის ქუჩაზე გადატანას გეგმავდა. ამ შემთხვევაში
ახალი კვანძის მისაწვდომად მცირე პროვაიდერებს დამატებითი სატრანზიტო
ხაზებისთვის საფასური უნდა გადაეხადათ. „სილქნეტმა“ ასევე განაცხადა, რომ სხვა
საცალო პროვაიდერებს მის ქსელზე წვდომის საბითუმო ტარიფს გაუზრდიდა.
საქართველოს

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის განცხადებით იგი არაა

უფლებამოსილი ფასები არეგულიროს, თუმცა კომისიამ „სილქნეტსა“ და შედარებით
მცირე პროვაიდერებს შორის შუამავლის როლის იკისრა, რადგან მხარეებმა
ეკონომიკური ინტერესების შეჯახების გამო დავის გადაჭრა ვერ მოახერხეს. ყველა
მხარისთვის ოპტიმალური გამოსავლის მოსაძებნად, შესაძლოა, კომისიის მხრიდან
მეტი ჩართულობა გახდეს საჭირო.
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ტენდერი ინტერნეტის სიჩქარის შეფასებაზე
კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 697 000 ლარის ღირებულების პროექტი
დაიწყო, რომლის მიზანიც მომდევნო სამი წლის განმავლობაში ინტერნეტ კავშირის
სიჩქარის და მომსახურების ხარისხის შეფასებაა. პროექტის ფარგლებში თბილისში,
ქუთაისსა და ბათუმში მცხოვრები 400 ოჯახის ინტერნეტ კავშირის მონიტორინგი
განხორციელდება. ოჯახები პროექტში ნებაყოფლობით ერთვებიან და ისინი
„კავკასუს ონლაინის,“ „სილქნეტის“ ან „ახალ ქსელების“ აბონენტები არიან. 57 2012
წლის ნოემბერში ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას ბრიტანულ კომპანიასთან Red-M,
რომელიც

მარეგულირებელი

კომისიის

მიერ

გამოცხადებული

ტენდერის

ერთადერთი აპლიკანტი იყო. ტენდერის პირობებით, განმცხადებელს უნდა
დაემტკიცებინა, რომ ელექტრონული კომუნიკაციების ბაზრის შესწავლის სულ მცირე
ხუთწლიანი გამოცდილება აქვს და გამოეყენებინა მეთოდოლოგია, რომელსაც სულ
მცირე ერთი სხვა კომუნიკაციების მარეგულირებელი ორგანო იყენებს. ტენდერში
გამარჯვებული Red-M კი მხოლოდ 2009 წლის სექტემბერში ამოქმედდა, ანუ არ
ფლობს ხუთწლიან გამოცდილებას.58
ინტერნეტის სიჩქარე საქართველოში
აშშ-ს კვლევითი ფირმა Akamai–ის თანახმად, საქართველოში ინტერნეტის საშუალო
სიჩქარე 2,305 კბ/წმ-ია, რაც საკმარისად სწრაფია მაღალი ხარისხის ვიდეოს ონლაინ
ყურებისთვის. ფირმის მონაცემებით, საქართველოში ინტერნეტის საშუალო სიჩქარე
გაცილებით მაღალია, ვიდრე სომხეთში, აზერბაიჯანსა და ცენტრალურ აზიაში,

57

ტენდერის დეტალები (SPA120024220) და სრული დოკუმენტაცია იხ. აქ:
http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=65410&lang=en.
58
კომპანია Red-M ჩანაწერებს გავეცანით აქ:https://www.duedil.com/company/07009693/red-mwireless-limited, (ბოლო წვდომა 2012 წლის 11 დეკემბერს)
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მაგრამ უფრო დაბალია, ვიდრე რუსეთში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, თურქეთსა და
დასავლეთ ევროპაში. 59 კავშირების 10.1% ფართოხაზოვანი წვდომითაა და მათი
სიჩქარე 4 მბ/წმ-ს აღემატება. საქართველოში კავშირის მხოლოდ ძალიან მცირე წილი,
3%, ვიწროხაზოვანი კავშირია, რომელიც 256 კბ/წმ–ზე უფრო ნელია. ეს სიჩქარე
ხარისხიანი ვიდეო ან აუდიო სტრიმინგისთვის ძალიან დაბალია.60
საქართველოს მოქალაქეების უმეტესობა DSL-ს იყენებს, თუმცა ბოლო ორ წელიწადში
განვითარდა მაღალსიჩქარიანი ოპტიკურ–ბოჭკოვანი კავშირი.
ცხრილი: ინტერნეტის საცალო აბონენტთა რაოდენობა გამოყენებული ტექნოლოგიის
მიხედვით61
ტექნოლოგია

1კვ 2010

1კვ 2011

1კვ 2012

DSL (სატელეფონო ხაზი)
ოპტიკურ–ბოჭკოვანი (სატ. ხაზი)

135,849

176,130

210,807

65,532

93,463

142,809

EVDO & CDMA(მობ. 3G)

33,345

55,789

61,672

Wi-Fi & WiMax (უსადენო)

3,679

6,917

13,443

სხვა

1,041

809

497

სულ

239,446

333,108

429,228

62

ინტერნეტ პროვაიდერების საბაზრო წილები
DSL-ის სეგმენტში „სილქნეტი“ დომინანტი ინტერნეტ პროვაიდერია და ბაზრის 76%-ს
ფლობს.

საქართველოს

კომუნიკაციების

ეროვნული

კომისიის

2011

წლის

მონაცემებით, ბაზრის სხვა მნიშვნელოვანი მოთამაშეები „ახალი ქსელები“ (10.9%),
„ახტელი“ (5.7%), „კავკასუს ონლაინი“ (4.1%) და „საქართველოს ცენტრალური
კომუნიკაციის კორპორაცია“ (2.1%) არიან. DSL-ის აბონენტების ნახევარი თბილისში
ცხოვრობს, 10–10% - ბათუმსა და ქუთაისში, 4% - რუსთავში, მომხმარებელთა ერთი
მეოთხედი კი საქართველოს სხვა მხარეებში სახლობს.
2011 წლის ბოლოს ოპტიკურ–ბოჭკოვანი კაბელები მხოლოდ თბილისსა და რუსთავის
ნაწილში იყო განთავსებული. ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის მომხმარებელთა 76%
„კავკასუს ონლაინის“ აბონენტია. კომპანიის საბაზრო წილი 2011 წლის დასაწყისში
90.4%–დან 76.1%-მდე დაეცა, რაც სხვა კომპანიების ზრდამ განაპირობა, თუმცა

59

კომპანია

Akamai–ის

მონაცემები

მოვიპოვეთ

ვებ-გვერდზე:

http://www.akamai.com/stateoftheinternet/, (ბოლო წვდომა 2012 წლის 11 დეკემბერს;)
60

Ibid.
http://gncc.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=50623.
62
WiMax ტექნოლოგიის სახელწოდებაა.
61
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მომხმარებელთა რიცხვი გაიზარდა. 2011 წლის ბოლოს „სილქნეტს“ ოპტიკურ–
ბოჭკოვანი კავშირის ბაზარზე 15%–იანი წილი ჰქონდა, წინა წელს კი ბაზრის
მხოლოდ 5%-ს ფლობდა. „საქართველოს ცენტრალური კომუნიკაციის კორპორაციას“
ბაზრის 8% ეკავა. 2012 წელს ოპტიკურ–ბოჭკოვანი კავშირი ქუთაისისა და თელავის
ნაწილშიც გახდა ხელმისაწვდომი. 63 თუმცა ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურა ქვეყნის
დიდ ნაწილში ჯერ კიდევ არ არსებობს. DSL-ის და კავშირის სხვა სახეობის
მომსახურება ხშირად არასანდოა, ფართოხაზოვანი ხაზები კი მერყევი.
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიხედვით, ორი კომპანია,
„ვიტელ ჯორჯია“ და „სერვისლაინი“ მომხმარებელს ინტერნეტს უსადენო WiMAX
ტექნოლოგიის საშუალებით სთავაზობს. ამ დროს აბონენტი ანძებიდან მომავალ
სიგნალებს უკავშირდება. 64 2011 წლის ბოლოს Wifi კავშირს აბონენტებს 33 მცირე
კომპანია სთავაზობდა.65

მობილური ინტერნეტი
2011 წელს საქართველოს მობილური ტელეფონების ოპერატორებმა დაახლოებით 441
მილიონი ლარის წმინდა მოგება მიიღეს. მობილურმა ინტერნეტმა ამ შემოსავლის
მხოლოდ 3.6% გამოიმუშავა (15.8 მილიონი ლარი); ხმოვანმა მომსახურებამ – 73.1%
(322 მილიონი ლარი), მოკლე ტექსტურმა შეტყობინებებმა – 8.8% (38.8 მილიონი
ლარი), სხვა მომსახურებამ – 14.5% (64 მილიონი ლარი).66
ამჟამად, 3G მობილური ინტერნეტის ლიცენზია მხოლოდ “მაგთის” და “ჯეოსელს”
აქვთ. “სილქნეტი” ბაზარზე 2011 წლის ბოლოს შევიდა. საქართველოს
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიხედვით, ამავე პერიოდში, მხოლოდ
“მაგთის” და “სილქნეტს” ჰქონდათ EVDO & CDMA სტანდარტებზე აწყობილი
მობილური USB მოდემები. ბაზრის ამ სეგმენტზე „მაგთი“ დომინირებდა, „სილქნეტს“
კი 1000–ზე ნაკლები აბონენტი ჰყავდა.

67

ბაზარზე „ჯეოსელიც“ აქტიურობს და

მომხმარებლებს მობილურ 3G კავშირს სთავაზობს.

63

68

„ბილაინს“ ამ სერვისზე

სააგენტო „სარკე“: “სილქნეტმა” ოპტიკურ–ბოჭკოვანი მომსახურება ქუთაისშიც დანერგა,

2012 წლის 10 დეკემბერი; ვებ-გვერდზე წვდომა განხორციელდა Factiva–ის საშუალებით, 2012
წლის 13 დეკემბერს.
64

Wimax-ს

შესახებ

დამატებითი

ინფორმაციისთვის

იხილეთ

ბმულიhttp://en.wikipedia.org/wiki/WiMAX.
65

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, წლიური ანგარიში 2011, გვ 53.
http://www.gncc.ge/files/3100_2949_314871_1.pdf.
66
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, წლიური ანგარიში 2011 41.
http://www.gncc.ge/files/3100_2949_314871_1.pdf.
67
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, წლიური ანგარიში 2011 52.
http://www.gncc.ge/files/3100_2949_314871_1.pdf.
68
http://www.geocell.ge/en/private/devices/41/.
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ლიცენზია არ აქვს და სანაცვლოდ აბონენტებს შედარებით ნელ GPRS სტანდარტის
კავშირს სთავაზობს.
საქართველოს

კომუნიკაციების

ეროვნულ

კომისიას

4G/LTE

სტანდარტის

მაღალსიჩქარიანი მობილური ინტერნეტით მომსახურებაზე ლიცენზიები ჯერ არ
გაუცია და არც აუქციონი გამოუცხადებია.
მობილური ინტერნეტი საქართველოში სწრაფად ვითარდება. 2010 წლის მეოთხე
კვარტალიდან 2011 წლამდე, მობილური ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა
800 000–დან 1.2 მილიონამდე გაიზარდა. თუ 2010 წელს მობილური ინტერნეტის
ტრაფიკი 180 ტერაბაიტი იყო, 2012 წელს იგი 370 ტერაბაიტამდე გაიზარდა.69
2011 წლის ბოლოს „ჯეოსელს“ მობილური ტელეფონების მომხმარებელთა ბაზარზე
41.7%–იანი

წილი

ჰქონდა,

რითაც

უსწრებდა

„მაგთიკომს“

(37.9%)

და

„ბილაინს“/“მობიტელს“ (20.4%). „სილქნეტი,“ რომელმაც მობილური ტელეფონით
მომსახურება მხოლოდ 2011 წელს დანერგა, წლის ბოლოსთვის ბაზრის 1%-ზე
ნაკლები ეკავა, რაც დაახლოებით 1800 აბონენტს გულისხმობს.
აფხაზეთის ტერიტორიაზე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის
ავტორიზაციის

გარეშე

ორი

მობილური ოპერატორი მოქმედებს: „აკვაფონი“,

რომელსაც
3
მილიონი
აბონენტი
ჰყავს
და
A–Mobile
2
მილიონი
70
მომხმარებლით. „ბილაინის“ რუსეთის ოფისი, A–Mobile-თან ერთად აფხაზეთში
როუმინგის

მომსახურებას

სთავაზობს

მომხმარებლებს.

საქართველოს

კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ დაასკვნა, რომ „ბილაინის“ მფლობელს,
„ვიმპელკომს,“ არ ოპერირებდა რა თავად აფხაზეთში, როუმინგის მომსახურების
წამოწყებით საქართველოს კაკნონმდებლობა არ დაურღვევია.71
პორტირების შესაძლებლობა
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 2011 წლის თებერვლიდან
მობილური ტელეფონის ნომრების სხვა ქსელში პორტირება გახადა შესაძლებელი. ეს
სერვისი მომხმარებლებისთვის პროვაიდერის შეცვლას აადვილებს, რაც, თავის მხრივ,
კონკურენციას ზრდის.72

69
70
71

Ibid, p.43.
Informa Telecoms & Media, „მობიტელის“ წლიური ანგარიში 2011.
საქართველოს

კომუნიკაციების

ეროვნული

კომისია:

N281/12,

6

აპრილი,

2012http://www.gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=112406, (ბოლო წვდომა
2012 წლის 15 ნოემბერს;)
72

იხ: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო;“ „ტელეფონის ნომრების პორტირება და

მთავრობის
მიერ
ხელდასმული
მონოპოლისტი,“
2012
წლის
11
დეკემბერი,
http://transparency.ge/en/blog/phone-number-portability-and-government-appointed-monopolist.

28

2011 წლის დეკემბერში პორტირება ფიქსირებულ ტელეფონებზეც შემოიღეს, რამაც
შესაძლოა ბაზრის შემდგომი კონსოლიდაცია და შედარებით მცირე პროვაიდერების
გაქრობა

გამოიწვიოს.

73

ლიტვურმა

კომპანია

MediaPro

Georgia-მ

საკმაოდ

მიმზიდველი ათწლიანი კონტრაქტი გააფორმა საქართველოს კომუნიკაციების
ეროვნულ

კომისიასთან

პორტირების

მომსახურების

მართვაზე.

აბონენტები,

რომლებიც თავიანთი ნომრების პორტირებას ახდენენ, არანაირ საფასურს არ იხდიან,
ყველა ოპერატორი კი MediaPro Georgia–ს მის ქსელში პორტირებული თითოეული
სატელეფონო ნომრისთვის ფიქსირებულ წლიურ თანხას უხდის. კომპანიას მხოლოდ
სამი თანამშრომელი ჰყავს, მაშინ როცა მისი შემოსავალი 2011 წელს 6.5 მილიონი
ლარით განისაზღვრა.74

მსხვილი ტელეკომ-ოპერატორების მფლობელობა და
ანგარიშვალდებულება
რატომ არის გამჭვირვალობა მნიშვნელოვანი?
სატელეკომუნიკაციო კომპანიები ყოველდღიურ

ცხოვრებაში

სულ

უფრო

მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ. ადამიანები ახალ ამბებს ეცნობიან, ერთმანეთს
ფიქსირებული ტელეფონების, მობილურების და კომპიუტერების საშუალებით
უკავშირდებიან. ინტერნეტ პროვაიდერები თავიანთი კლიენტების შესახებ დიდი
მოცულობის ინფორმაციას აგროვებენ. მათთვის ცნობილია არა მხოლოდ
მომხმარებლების სახელები და საბანკო მონაცემები, არამედ მოქალაქეთა მობილური
ტელეფონის ადგილმდებარეობა და დეტალური მონაცემები მათი სატელეფონო და
მოკლე

ტექსტური

შეტყობინებებით

განხორციელებული

კომუნიკაციისა

თუ

75

ინტერნეტში საქმიანობის შესახებ.

ამიტომაც, სრულიად მართებულია დავსვათ კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ
ფლობს იმ კომპანიებს, რომლებმაც ამდენი იციან ჩვენს შესახებ, როგორ მართავენ და
ინახავენ ისინი თავიანთი მომხმარებლების კუთვნილ და მათ შესახებ ინფორმაციას,
და რა პირობების დაკმაყოფილების შემდეგ შეიძლება ამ ინფორმაციის გაცემა სხვა
73

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია: „ფიქსირებული ქსელის სააბონენტო

ნომრის

პორტირება

დაიწყო

დღეს,“

1

www.gncc.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=110&info_id=9812,

დეკემბერი,
ვიზიტი

2011,

განხორციელდა

2012 წლის 15 ნოემბერს.
74

Ibid.

75

ის, თუ რა შეუძლია ამ მონაცემებს გვითხრას ადამიანის პირად ცხოვრებაზე, კარგადაა

ვიზუალიზებული გერმანულ გაზეთ Die Zeit-ში. სტატია აჯამებს ექვსი თვის სატელეფონო
მონაცემებს, რომლებიც პარლამენტის წევრმა მწვანეთა პარტიიდან, მალტე შპიცმა მოიპოვა
მისი

მობილური

ოპერატორისგან

სასამართლო

http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-data-retention,

(ბოლო

დავის
წვდომა

2012

შედეგად.
წლის

18

ნოემბერს.)

29

კომპანიებსა და უწყებებზე.
რამდენიმე სატელეკომუნიკაციო კომპანია თავიანთ ვებ-საიტებზე ხაზს უსვამს
კორპორაციულ

სოციალურ

პასუხისმგებლობას,

საუბრობს

მათ

მიერ

განხორციელებულ საქველმოქმედო ღონისძიებებსა და ღირებულებებზე რომელთა
დამკვიდრებასაც ისინი ხელს უწყობენ. და მაინც, სოციალური პასუხისმგებლობა
მთავრდება იქ, სადაც საქმე ეხება ბენეფიციარი მფლობელების ვინაობის გამხელას და
მომხმარებელთა ინფორმირებას კომპანიის მიერ კლიენტთა მონაცემების მართვის
პოლიტიკის შესახებ.
კავშირი ოფშორული სამოთხიდან
წინამდებარე
ანგარიში
ასკვნის,

რომ

რამდენიმე

მსხვილი

ქართული

სატელეკომუნიკაციო კომპანიის მფლობელობა კვლავ ბურუსითაა მოცული. მათ
უმეტესობას ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე, ბელიზში და აშშ-ს შტატ
დელავერში მდებარე ფიქტიური კომპანიები აკონტროლებენ, რომლებსაც მხოლოდ
საფოსტო ყუთი აქვთ და ოფისი და თანამშრომლები არ გააჩნიათ. ამ ეგზოტიკურ თუ
ნაკლებად

ეგზოტიკურ

გადამოწმების

გარეშეა

ადგილებში

კომპანიის

შესაძლებელი,

ან

რეგისტრაცია

ადგილობრივი

ან

ვინაობის

კანონმდებლობა

მფლობელებს დამალვის შესაძლებლობას აძლევს.
ყველა მსხვილ ქართულ სატელეკომუნიკაციო კომპანიას - „ჯეოსელს,“ „მაგთიკომს,“
„ბილაინს,“ „სილქნეტს,“ „კავკასუს ონლაინს“ დ „ახალ ქსელებს“ - ოფშორული,
ფიქტიური

კომპანიები

ფლობენ.

როგორც

წესი

ძალიან

რთულია,

ხშირად

შეუძლებელიც კი, ბენეფიციარი მფლობელების ვინაობის საჯარო დოკუმენტებიდან
დადგენა. „ჯეოსელის“ მფლობელი „ტელიასონერა“ და „ბილაინის“ აქციების 51%-ის
მფლობელი „ვიმპელკომი“ მსხვილ ბირჟებზე კვოტირებული კომპანიებია, ამიტომ
მათი მფლობელობის სტრუქტურა გარკვეულია. სხვა ოპერატორები არც საკუთარ ვებგვერდებზე და არც საქართველოს კომპანიების რეესტრში არ ამხელენ ბენეფიციარი
მფლობელების ვინაობას. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ“ კომპანიებს
ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება სთხოვა, რაზეც
„კავკასუს ონლაინმა“ უარი განაცხადა. თხოვნას „მაგთიკომი“ და „სილქნეტი“
დათანხმდნენ, „ბილაინმა“ კი ორგანიზაციას არ უპასუხა; მისი აქციების მცირე წილის
მფლობელის ვინაობა კვლავ უცნობი რჩება.76
ჯეოსელი
საქართველოს უმსხვილესი მობილური ოპერატორი – „ჯეოსელი“ - თურქული
კომპანიის Gürtel Telekomünikasyon Yatırım ve Dış. Tic. A.Ş, შვილობილი კომპანიაა,
რომელიც,

თავის

მხრივ,

კომპანია

Fintur

Holdings–ის

შვილობილია

76

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ კომუნიკაცია „ჯეოსელთან,“ „მაგთიკომთან,“

„ბილაინთან,“ „სილქნეტთან“ და „კავკასუს ონლაინთან“ 2012 წლის ივნისი-აგვისტო

30

(რეგისტრირებულია ნიდერლანდებში). 77 Fintur–ის მფლობელები არიან მსხვილი
თურქული მობილური ოპერატორი Turkcell (41.45%) და Teliasonera (58.55%). 78
რადგან Teliasonera Turkcell-ის აქციონერიცაა, ის პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობს
ჯეოსელის 74.3%–ს.79
Teliasonera მობილურ ოპერატორებს სკანდინავიაში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში,
სამხრეთ კავკასიაში, ცენტრალურ აზიასა და სხვა ქვეყნებშიც ფლობს. იგი
კვოტირებულია საფონდო ბირჟებზე სტოკჰოლმსა და ჰელსინკში. Teliasonera მთავარი
აქციონერები შვედეთის (37.3%) და ფინეთის(11.7%) მთავრობები არიან.

80

სხვა

მსხვილი აქციონერები არიან ასევე შვედური საპენსიო და სადაზღვევო ფონდები. 2012
წლის სექტემბრის მონაცემებით 15 ყველაზე დიდი აქციონერი აქციების 56.2%–ს
ფლობს.81
Fintur Holdings–ს კიდევ ერთი აქციონერის, Turkcell-ის აქციები სტამბოლის და ნიუ
იორკის საფონდო ბირჟებზე იყიდება. Turkcell-ის ყველაზე მსხვილი აქციონერი
Turkcell Holding AS-ია, რომლის მთავარი აქციონერები Teliasonera (37.1%), თურქი
მილიარდერის, მეჰმეტ ემინ კარამეჰმეტის Cukurova Holding (13.8%) დარუსი
ოლიგარქის, მიხაილ ფრიდმანის Alfa გრუპი (13.2%, შვილობილი კომპანიის Altimo–ს
მეშვეობით) არიან.82
„ჯეოსელი“ 1996 წელს დაარსდა. იგი ქვეყანაში პირველი GSM ოპერატორი იყო და
საქართველოს ტელეკომუნიკაციების სამინისტროსა და Gürtel–ის ერთობლივი
ინიციატივით ამოქმედდა. კომპანიამ ოპერირება 1997 წელს დაიწყო, 2006 წლიდან კი
UMTS/3G მომსახურებას სთავაზობს მომხმარებლებს.83„ჯეოსელის“ მოგება 2011 წელს
დაახლოებით 140 მილიონი აშშ დოლარი იყო.84
77

საქართველოს
საჯარო
რეესტრი,
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=477704&a
pp_id=544594; კომპანია Fintur Holdings-ის ვებ-გვერდი, http://www.finturholdings.com/html/,
(ბოლო წვდომა 2012 წლის 13 დეკემბერს.)
78
http://www.finturholdings.com/html/shareholders/.
79
http://www.teliasonera.com/en/about-us/markets-and-brands/georgia/.
80
შვედეთის მთავრობა, „შვედეთის საერთაშორისო განვითარების

თანამშრომლობის

სააგენტოს“ (sida) მეშვეობით „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ დაფინანსებით
უზრუნველყოფს.
81
http://www.teliasonera.com/en/investors/share/shareholdings/2012/10/shareholders-as-ofseptember-30-2012/.
82
http://www.secinfo.com/d14D5a.p58Uk.htm#ojsq,
83
Turkcell-ის
წლიური
ანგარიში
2011,http://yatirimci-2011eng.turkcell.com.tr/subsidiaries/georgia-geocell.aspx?o=IstiraklerimizIcAlt01&osa=isi06.
84
„თელიასონერას“
წლიური
ანგარიში
2011,
გვ.
19
http://annualreports.teliasonera.com/global/download%20center/en/ts_ar2011_eng.pdf?epslangu
age=en
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მაგთიკომი
„მაგთის“ მესაკუთრეთა სტრუქტურა საკმაოდ რთული და ბუნდოვანია. კომპანიის
პირდაპირი მფლობელები Telcell Wireless LLC და International Telcell Cellular
არიან. 85 ორივე დელავერში (აშშ) რეგისტრირებული ფიქტიური კომპანიაა. მათი
ნაწილი ასევე დელავერში რეგისტრირებული კომპანია MIG-ს ეკუთვნის.86 MIG–იდან
მფლობელობის
გავყავართ.87
„საერთაშორისო
ხელმძღვანელმა

სტრუქტურას

კიდევ

გამჭვირვალობა
პირმა

სხვა

სატრესტო

ფიქტიურ

საქართველოსთან“

დაადასტურა,

რომ

გიორგი

კომპანიებზე

საუბარში

„მაგთის“

ჯოხთაბერიძე,

ყოფილი

პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის სიძე, კვლავ ფლობს აქციების 51%-ს. დარჩენილ
აქციებს რამდენიმე იურიდიული პირის და სატრასტო კომპანიის მეშვეობით
გარდაცვლილი ოლიგარქის, ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახი ფლობს. 88 “მაგთის“
ყოფილი მენეჯერები აქციების 3%–ს ფლობენ.89
მობიტელი–ბილაინი
„მობიტელი,“ რომელიც „ბილაინის“ სახელით ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე
2005 წელს შემოვიდა და ქვეყანაში მესამე მობილური ქსელის ოპერატორია. კომპანიას
GSM-1800 ლიცენზია აქვს (ვადა გასდის 2013 წლის ივნისში), თუმცა არ ფლობს
ლიცენზიას 3G მომსახურებაზე. VimpelCom-მა 2006 წლის ივლისში „მობიტელის“
აქციების
85

51%

12.6

მილიონი

საქართველოს

აშშ

დოლარად

საჯარო

შეიძინა.

რეესტრი,

ახალმა
13

მფლობელმა
დეკემბერი,

2012https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=48223
3&app_id=558332.
86
დელავერი ერთ-ერთი ბუნდოვანი ადგილია კომპანიების დასაარსებლად. იქ იურიდიული
პირი

შეიძლება

დარეგისტრირდეს

ისე,

რომ

რეგისტრატორმა,

დირექტორებმა

ან

მფლობელებმა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები არ წარადგინონ. იხ.: NPR Planet Money: "ჩვენ ვაარსებთ ოფშორულ კომპანიას საგადასახადო ოაზისში“, 27 ივლისი,
2012www.npr.org/blogs/money/2012/07/27/157421340/how-to-set-up-an-offshore-company,
(ბოლო

წვდომა

2012

წლის

30

ივლისს;)

http://www.secinfo.com/dsvr4.r3J15.htm?Find=magticom#1stPage, გვ.3
87

იხ: „აშშ, გაკოტრების სასამართლო საქმე დელავერის ოლქში;“ MIG, INC - პიტერ ნეიგლის

დეკლარაცია,

19

ივნისი,

2009.http://delawarebankruptcy.foxrothschild.com/uploads/file/MIG%20Affidavit.pdf; აშშ ფასიანი
ქაღალდების ვალუტის კომისიაში 2010 წელს გაგზავნილი საქმეები; ვიზიტი განხორციელდა
SECInfo.com-ის
საშუალებით.http://www.secinfo.com/dsvr4.r3J15.htm?Find=magticom#1stPage, 30 ნოემბერი,
2012.
88

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ ინტერვიუ „მაგთიკომის“ პრეზიდენტთან,

დევიდ ლისთან, 2012 წლის ივლისი.
89

როგორც ჩანს, ამ აქციებს ფლობენ ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე მდებარე

კომპანიის, შპს Gemstone Management-ის მეშვეობით.

32

ოპერატორის ტექნიკური ინფრასტრუქტურა შექმნა, რომელიც შესყიდვისას არ იყო
ექსპლუატაციაში.90
„მობიტელს“ სამი ფიქტიური კომპანია ფლობს, რომლებიც ბრიტანეთის ვირჯინიის
კუნძულებზეა რეგისტრირებული: Watertrail Industries (51%), Delgado Resources
(31%), და Ivestico Alliance (17%).91
Watertrail

Industries

VimpelCom-ის

შვილობილი

კომპანიაა.

ეს

უკანასკნელი

ბერმუდაშია რეგისტრირებული, შტაბ-ბინა ამსტერდამში აქვს, მისი აქციები კი ნიუიორკის საფონდო ბირჟაზე იყიდება (NYSE: VIP). 92 VimpelCom რუსეთის ყველაზე
მსხვილ

მობილურ

ოპერატორებს

ოპერატორს

სომხეთში,

-

„ბილაინს“

უკრაინაში,

აკონტროლებს

ყაზახეთში,

და

უზბეკეთში,

მობილურ
ტაჯიკეთში,

ყირგიზეთში, კამბოჯაში, ლაოსში, ალჟირში, ბანგლადეშში, პაკისტანში, ბურუნდიში,
ზიმბაბვეში, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, იტალიასა და კანადაში ფლობს.
VimpelCom-ს რუსი მილიარდერის, მიხაილ ფრიდმანის კომპანია Altimo (52.7%)
აკონტროლებს. ფრიდმანი „ფორბსის“ მილიარდერთა სიაში 57-ე ადგილზეა. მისი
ქონების სავარაუდო ღირებულება 13.4 მილიარდი აშშ დოლარია. 93 VimpelCom-ის
აქციების მცირე წილის მფლობელი ნორვეგიული სატელეკომუნიკაციო კომპანია
Telenor-ია (35.7%). Telenor-ის აქციების საკონტროლო პაკეტი ნორვეგიის მთავრობას
ეკუთვნის.

კომპანია

ოსლოს

საფონდო

ბირჟაზეა

კვოტირებული.

94

აქციების

95

დარჩენილი 11.6% კი საჯაროდ იყიდება.

„მობიტელის“ აქციების 49%-ის მფლობელები - პირები, რომლებიც Delgado
Resources-ის და Ivestico Alliance-ის უკან დგანან და ერთსა და იმავე მისამართზე
არიან რეგისტრირებული - კვლავ ჩრდილში რჩებიან.
„მობიტელმა“ არ უპასუხა კითხვებს არც კომპანიის საქმიანობის და არც ამ ორი
იურიდიული პირის უკან მდგომი ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ. Delgado
Resources-ს კიდევ ერთი ფიქტიური იურიდიული პირი - Commonwealth Trust
90

„როიტერი:“ „რუსეთის VimpelCom ყიდულობს ქართულ ფირმას 12.6 მილიონ დოლარად“, 12

ივლისი, 2006, ვიტიზი განხორციელდა Factiva-ს მეშვეობით.
91
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=473095&
app_id=548479.
92
http://www.vimpelcom.com/media/docs/Annual%20Report%20on%20Form%2020-F.PDF 20-F
ფორმა, გვ.42
93
http://www.forbes.com/profile/mikhail-fridman.
94
„ბლუმბერგი:“ „მაგნატი ფრიდმანი Telenor-თან დავის შედეგად „ვიმპელკომში“ წილს
ზრდის,“ 2012 წლის 30 ოქტომბერი, www.bloomberg.com/news/2012-10-29/altimo-to-boostvimpelcom-stake-to-47-9-in-fight-versus-telenor.html.
95
http://www.vimpelcom.com/ir/ownership.wbp, (ბოლო წვდომა 2012 წლის 13 დეკემბერს.)
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Limited ფლობს, რომელსაც Delgado Resources-ის მართვის ფუნქცია ბელიზში
რეგისტრირებულ ფიქტიურ კომპანიაზე, შპს Trident Oversea Management-ზე აქვს
დელეგირებული.96
ლევან ყარამანიშვილი
ქვეყნის მესამე უმსხვილესი მობილური ოპერატორის, „ბილაინის“ 49%-ის მფლობელი
Delgado Resources და მეორე უმსხვილესი ინტერნეტ პროვაიდერის „კავკასუს
ონლაინის“ საკონტროლო პაკეტის მფლობელი კომპანია International Online Networks,
ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებული ფიქტიური კომპანიების
უკან იმალებიან. და მაინც, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ“ მიაკვლია
მკაფიო მინიშნებას, რომ ორივე კომპანიის მფლობელი ერთი და იგივე ადამიან(ებ)ია,
რომელმაც ლევან ყარამანიშვილი მინდობილობის მქონე წარმომადგენლად დანიშნა.
ყარამანიშვილს „კავკასუს ონლაინში“ უფლება აქვს ხელი მოაწეროს, შეასრულოს და
დაასრულოს
სახელით.

97

ნებისმიერი

დოკუმენტი

კომპანიის

„მობიტელში“/“ბილაინში“ კი ყარამანიშვილი კომპანიის ოფიციალური

დამფუძნებელი და საბჭოს წევრი იყო და Delgado Resources-ის და Ivestico Allianceის ინტერესებსაც წარმოადგენდა. ეს ის ორი ფიქტიური პანამური კომპანიაა,
რომლებიც ერთად აქციების 49%-ს ფლობენ.98
ყარამანიშვილი ასევე იყო ქვეყნის ყველაზე დიდი კერძო ტელეკომპანია „რუსთავი 2“ის

უმსხვილესი

აქციონერი.

2011

წლიდან

გამჭვირვალობის

კუთხით

კანონმდებლობის გაუმჯობესების შედეგად კომპანიებს ბენეფიციარი მფლობელების
ვინაობის გამჟღავნება მოეთხოვებათ. სწორედ ამიტომ გახდა „რუსთავი 2“
იძულებული კომპანიის მფლობელები გაემჟღავენებინა. 99 1 ოქტომბრამდე და მას
შემდეგაც

ტელეკომპანია

სტაბილურად

უჭერს

მხარს

„ერთიან

ნაციონალურ

მოძრაობას.“
ყარამანიშვილი რევაზ შარანგიას ახლო ნათესავია (შარანგია ასევე „მობიტელის“
საბჭოს წევრი იყო), რომელიც თბილისის რესტორნების ქსელის, GMC ჯგუფის
დამფუძნებელია და წარსულში აქციების 35.5%-სფლობდა. 2010 წელს GMC ჯგუფის
მფლობელობა ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებული ფიქტიური
კომპანია Newcom Association Limited-ის ხელში გადავიდა. ამ უკანასკნელმაც

96

მდებარეობს ბელიზში, ქალაქ ბელიზის ბაზრის მოედნის ქუჩაზე,
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=app&m=view_doc&doc_id=82834.

ნომერ

60-ში.

97

იხ:
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_scandoc_by_id&scandoc_id=484855&
app_id=501649.
98
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=app&m=view_doc&doc_id=82829.
99
„რუსთავი 2:“ტელეკომპანია „რუსთავი 2-ის“ 40%-ს ფლობს „მედია ჯორჯია,“ 4 ოქტომბერი,
2012. rustavi2.com/news/news_text.php?id_news=46840&pg=1&im=main.

34

საქართველოში ოფიციალურ წარმომადგენლად ლევან ყარამანიშვილი აირჩია.100
2011 წელს თბილისში მიკროავტობუსების ტენდერი ოთხმა კომპანიამ მოიგო. ოთხივე
მათგანი

ერთსა

და

იმავე

დღეს

და

ერთსა

და

იმავე

მისამართზე

იყო

რეგისტრირებული (იმავე მისამართზეა რეგისტრირებული GMC ჯგუფის ერთ-ერთი
რესტორანი). ამ გზით მიკროავტობუსების კომპანიების მფლობელებიც GMC ჯგუფს
უკავშირდებიან. კომპანია ასევე ფლობს სავაჭრო ცენტრ „თბილისი ცენტრალს“
ქალაქის

მთავარ

სარკინიგზო

სადგურზე,

რომლის

დირექტორიც

კვლავაც

ყარამანიშვილია. GMC ჯგუფის კუთვნილებაშია კომპანია „ახალი რიყე“. როგორც
„სტუდია მონიტორის“ რეპორტაჟიდან ირკვევა, ამ კომპანიამ სამთავრობო ტენდერი
მოიგო და 2006 წელს 7 მილიონ დოლარად თბილისში ფართი შეიძინა. 2008 წელს
„ახალმა რიყემ“ თბილისის ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების
ფონდს მიწა უკანვე 17 მილიონ აშშ დოლარად მიყიდა. 101 ამჟამად ხელისუფლება
აღნიშნულ გარიგებას იძიებს.102
კავკასუს ონლაინი
„კავკასუს ონლაინს“ ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებული
ფიქტიური კომპანია International Online Networks Limited ფლობს. ამ უკანასკნელის
აქციების 50% ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებულ კიდევ ერთი კომპანია
Nelgado Limited-ს ეკუთვნის, რომლის ბენეფიციარი მფლობელების ვინაობაც
უცნობია;103 აქციების 19.994%-ს კუნძულ ჯერზიზე რეგისტრირებული ბრიტანული
საინვესტიციო ფონდი Growth Master Holdings ფლობს; 104 დანარჩენი 30.006% კი
„კავკასუს ონლაინის“ დამფუძნებელს, მამია სანადირაძეს ეკუთვნის.
2012 წლის ოქტომბერში, მთავრობის ცვლილების შემდეგ, სანადირაძემ განაცხადა,
რომ 2010 წლის მარტში მას კომპანიის 50%-ის GMC ჯგუფისათვის მიყიდვა აიძულეს.
ამ მოვლენამდე ნახევარი წლით ადრე, „კავკასუს ონლაინს“ მთავრობასთან ბევრი
პრობლემა ჰქონდა. მთავრობამ კომპანიას სხვადასხვა დარღვევების გამო, რამდენიმე

100

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&
scandoc_id=469610&app_id=545255.
101
„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია:“ „რეაბილიტაციის პროცესი ფასადის
მიღმა,“ http://gyla.ge/attachments/1294_Reabilitation%20EN.pdf.
102

Civil.ge: „ფინანსთა მინისტრი თბილისის მუნიციპალიტეტის რიყის გარიგებას იკვლევს,“

2012 წლის 11 დეკემბერი. civil.ge/eng/article.php?id=25536.
103

„კავკასუს ონლაინმა“ არ უპასუხა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ თხოვნას

ბენეფიციარი მფლობელების ვინაობის გამჟღავნების შესახებ.
104

„როიტერი“: „საქართველოს ტელეკომ-ფირმა აქციებს ბრიტანულ ფონდზე ჰყიდის,“ 11

თებერვალი, 2008, ვიზიტი განხორციელდა Factiva-ს მეშვეობით.
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ეტაპად 11.6 მილიონი ლარის ჯარიმის გადახდა დააკისრა. სანადირაძის თქმით, ამან
კომპანია გაკოტრების პირას მიიყვანა.105
„კავკასუს ონლაინი“ რამდენიმე საინფორმაციო ვებსაიტს აკონტროლებდა, მათ შორის
presa.ge-ს, Internet.ge-ს და ონლაინ ტელევიზიას ITV-ს. 2010 წელს „კავკასუს
ონლაინის“ მფლობელობის შეცვლის შემდეგ, ეს საიტები droni.ge-ს დაუკავშირდა და
იმდროინდელი მთავრობის მხარდამჭერად იქცა.106
„კავკასუს

ონლაინი“

2007

წელს

რამდენიმე

შედარებით

მცირე

ინტერნეტ

პროვაიდერის, „სანეტის,“ „ჯორჯია ონლაინის“ და „კავკასუს ტელეკომის“ შერწყმის
შედეგად შეიქმნა.107 იმ დროს „კავკასუს ონლაინის“ საბაზრო წილი 90%-ს შეადგენდა
და სანადირაძე კომპანიის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 100 მილიონ დოლარად
კვოტირებაზე საუბრობდა.108
2008 წელს „კავკასუს ონლაინმა“ და ქვეყნის უმსხვილესმა სატელეფონო კომპანიამ
„საქართველოს გაერთიანებულმა ტელეკომმა“ ხელჩართული ბრძოლა

გააჩაღეს.

„კავკასუს ონლაინმა“ კორპუსების დამაკავშირებელი საკაბელო ქსელი დაამონტაჟა. ამ
ინფრასტრუქტურაზე
შეწუხებული
მოქალაქეების
სახელით
ადამიანთა
გაურკვეველმა ჯგუფმა იჩივლა, რის შემდეგაც თბილისის მერიამ კაბელების
დამონტაჟება უკანონოდ ცნო. ადგილობრივი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა
224-კილომეტრიანი მავთულების ჩაჭრა დაიწყეს.109
იყო

საბოტაჟის

სხვა

შემთხვევებიც.

ვანდალებმა

კორპუსების

შიგნით

დამონტაჟებული ინფრასტრუქტურა დააზიანეს, ჩაჭრეს კომპანიის კაბელები, რის

105

სააგენტო „სარკე“: „კავკასუს ონლაინის“ დამფუძნებელი: „კომპანიის საკონტროლო პაკეტი

ძალადობრივად გასხვისდა , 2012 წლის 24 ოქტომბერი, ვიზიტი განხორციელდა Factiva-ს
საშუალებით.
106

Media.ge: ონლაინ ჟურნალისტები მთავრობის მხრიდან ზეწოლაზე საუბრობენ, 20

დეკემბერი, 2010, www.media.ge/en/node/39726.
107
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=430618
&app_id=501649.
108
„როიტერი“: ინტერვიუ: „ქართული ინტერნეტ-კომპანია 2008 წელს აქციების ბირჟაზე
გაყიდვას 100 მილიონ დოლარად გეგმავს,“ 19 ოქტომბერი, 2007, ვიზიტი განხორციელდა
Factiva-ს საშუალებით.
109

გაზეთი The Financial: „საქართველოს პროვაიდერები ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ

შეთანხმებას
აღწევენ“
10
ნოემბერი,
2008.
http://insurance.finchannel.com/Main_News/Geo/23849_Georgian_Providers_Reach_Ceasefire_
Agreement_/; სააგენტო „სარკე“. „კავკასუს ონლაინის“ პროექტი „ჯელინკი“ „გაერთიანებული
ტელეკომის“ მონაწილეობით დაკანონდება;“ 9 ნოემბერი, 2009. ვიზიტი განხორციელდა
Factiva-ს საშუალებით.
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შემდეგაც კონკურენტი კომპანიები გათიშულ აბონენტებს დაუკავშირდნენ და
საკუთარი მომსახურება შესთავაზეს.
სილქნეტი
„სილქნეტი“ 2010 წლის მარტში „ვანექსის,“ „აჭარის ტელეკომის“ და „გაერთიანებული
ტელეკომის“ შერწყმის შედეგად შეიქმნა. ეს უკანასკნელი

ყოფილი სახელმწიფო

კომპანიაა და დიდი რაოდენობით სპილენძის სატელეკომუნიკაციო მავთულებს
ფლობს. იმ დროისათვის, ამ სამ კომპანიას ქართულ–ყაზახური კონსორციუმი
ფლობდა. 110 საცალო და საბითუმო სატელეკომუნიკაციო მომსახურებასთან ერთად,
„სილქნეტი“ მომხმარებელს IP-TV მომსახურებასაც სთავაზობს. 2012 წელს მან
ჟურნალ National Geographic–ის ქართული ვერსიის გამოშვება დაიწყო.
„სილქნეტი“ სააქციო საზოგადობის ფორმითაა რეგისტრირებული. ამ იურიდიულ
ფორმას საჯარო რეესტრში აქციონერების ვინაობის საჯარო გამოქვეყნება არ
მოეთხოვება.

111

კომპანიის წარმომადგენლებმა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა

საქართველოს“ აცნობეს, რომ „სილქნეტს“ მალტაზე რეგისტრირებული კომპანია
Rhinestream Holding Limited ფლობს, რომელიც ფიქტიური კომპანია აღმოჩნდა. 112
წინამდებარე ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ „სილქნეტის“ წარმომადგენლებმა
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ განუცხადეს, რომ „სილქნეტის“ და
„სილქ როუდ ჯგუფის“ ბენეფიციარი მფლობელები შემდეგი პირები არიან: გიორგი
რამიშვილი, ალექსი თოფურია და დავიდ ბორდერი.
„სილქ როუდ ჯგუფს“ თბილისისა და ბათუმის „რედისონის“ სასტუმროები ეკუთვნის
და დონალდ ტრამპის ბრენდის ქვეშ დაგეგმილ პროექტებსაც ეს კომპანია
ახორციელებს. იგი ასევე BTA ბანკის აქციების 50.99%-ის მფლობელია. 113 „სილქ
როუდ ჯგუფის“ სამი მფლობელის კუთვნილებაშია ასევე საწვავით მოვაჭრე კომპანია
„ვისოლის“ და მისი შვილობილი კომპანიების 25%, მათ შორის სარეკლამო კომპანია
„ველაჯიო“, სუპერმარკეტების ქსელი „სმარტი“, რაგბის გუნდი „ყოჩები“ და
საფეხბურთო კლუბი „ტორპედო ქუთაისი“.114

110

სააგენტო „ბლექ სი პრესი“: „გაერთიანებულ ტელეკომს“ „სილქნეტი“ დაერქვა,“ 2010 წლის

12 მარტი, წვდომა განხორციელდა Factiva-ს საშუალებით.
111
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=479669
&app_id=555643.
112
„საერთაშორისო
გამჭვირვალობა
საქართველოს“
კომუნიკაცია
„სილქნეტის“
წარმომადგენლებთან, ივლისი, 2012
113

New York Times: „ტრამპი ხელს აწერს გარიგებას საქართველოში ორი კოშკის მშენებლობის

შესახებ,“

10 მარტი, 2011.www.nytimes.com/2011/03/11/business/global/11donald.html?_r=0;

“სილქ როუდ ჯგუფის” ვებ-გვერდი, http://silkroadgroup.net/other.php?lang=en.
114

“ვისოლ პეტროლეუმ ჯორჯია ჯგუფი:“ აუდიტის ანგარიში
http://wissol.ge/webcms/_files/Wissol%20PG_IFRS_2011.pdf.

2011,

გვ.

10,

11,
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ახალი ქსელები
ახალი ქსელები ტელეფონის და ინტერნეტ მომსახურების პროვაიდერია და
თბილისში, ქუთაისში, გორში, ფოთში, ზესტაფონში, ზუგდიდში, თერჯოლაში, კასპსა
და ქსანში მუშაობს. კომპანიის უმსხვილესი აქციონერი ბელიზში რეგისტრირებული
ფიქტიური კომპანია Alpha System Transit Corp-ია (46.2%), რომელსაც, თავის მხრივ,
პანამური ფიქტიური კომპანია Cascado AG აკონტროლებს.115
Cascado AG-ს ბევრი სკანდალი უკავშირდება, მათ შორის უკრაინის სახელმწიფო
შესყიდვების

და

საექსპორტო

გარიგებების

კორუფცია,

ინვოისებთან

დაკავშირებული

თაღლითობა

რუსეთში

ქვეყნებში.

116

იმპორტ-ექსპორტის
და

დსთ-ის

სხვა

ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციის ანგარიშგების ცენტრის

თანახმად, Cascado AG ასევე სავაჭრო გემის MV Faina-ის საქმეში იყო გარეული. 2008
წელს ოდესიდან მომავალი ბელიზის დროშის ქვეშ მცურავი გემი სომალელმა
მეკობრეებმა ჩაიგდეს ხელთ. აღნიშნული გემის ბორტზე, რომელიც სავარაუდოდ
სამხრეთ სუდანში მიდიოდა, 33 საბჭოთა წარმოების T-72 ტანკი, გრანატები და სხვა
იარაღი აღოაჩინეს.

იმ დროისთვის ევროკავშირს სამხრეთ სუდანში იარიღის

შეტანაზე ემბარგო ჰქონდა დაწესებული.117
2007 წელს Alpha System-მა ფრიდონ ინჯიასგან „ახალი ქსელების“ აქციები შეისყიდა.
საქართველოს საჯარო რეესტრის დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ ფრიდონ ინჯია იმ
დროისთვის Alpha System-ის წარმომადგენელიც იყო, და ამიტომ, შესაძლოა, აქციები
თავის თავს მიჰყიდა. 90-იანი წლების ბოლოს, პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის
მმართველობის დროს, ინჯიას კავშირგაბმულობის მინისტრის პოსტი ეკავა, შემდეგ
კი, 2000 წელს, იგი ლეიბორისტული პარტიის სიით პარლამენტის წევრი გახდა. 118
2001 წელს პროკურატურამ მას თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში 14 მილიონი
დოლარის გაფლანგვაში დასდო ბრალი, მაგრამ პარლამენტმა ინჯიას იმუნიტეტი არ
მოუხსნა და საქმე დაიხურა.119

115

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=app&m=view_doc&doc_id=44268;
ამონაწერი
პანამის
ბიზნეს
რეესტრიდან:
http://ohuiginn.net/panama/company/id/531729.
116

იხ. ასევე: სტეკი, გრეჰემი: „უკრაინის მთავრობის მასიური ფულის გათეთრების სისტემის

ზედაპირი,“ 2 ივნისი, 2011, http://www.bne.eu/story2713.
117

OCCRP: ლატვიის პროქსები, 15 მარტი, 2010, www.reportingproject.net/proxy/en/the-latvianproxies
118
საქართველოს
პარლამენტი,
http://www.parliament.ge/pages/archive_en/parl99/injia_fridon_e.htm.
119
ზაალ
ანჯაფარიძე,
Jamestown
Foundation,
“წამგებიან
ომში,“
31
მაისი,
2001.www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=28010.

38

კომპანიის 33.1% „ახალი ქსელების“ დირექტორს და ფრიდონ ინჯიას ბიზნეს
პარტნიორს ავთანდილ იაშვილს
ქსელები“

იყო

ან

ახლაც

ეკუთვნის. 120 აქციონერების მეშვეობით, „ახალი

არის

დაკავშირებულ

სხვა

სატელეკომუნიკაციო

კომპანიებთან, როგორებიცაა „ახტელი,“ „ეგრისი,“ „სისტემ ნეტი,“ „ოპტიკურბოჭკოვანი ტელეკომუნიკაციების ქსელი FOPT,“ „ქართული ტელეკომ-კომპანია
GTC,“ „გლობალ ერთი“ და „საქართველოს ცენტრალური კომუნიკაციის
კორპორაცია.“ 121 „ახალი ქსელები“ და მისი ბევრი შვილობილი კომპანია 90-იანი
წლების მეორე ნახევარში ფრიდონ ინჯიას მთავრობაში ყოფნისას დაარსდა.
შედარებით მცირე ოპერატორები
შპს „საქართველოს ცენტრალური კომუნიკაციების კორპორაცია“ რუსთავში DSL
კავშირს და სხვა მომსახურებას უზრუნველყოფს. კორპორაცია ქართულ კომპანია
„სისტემ ნეტს“ (49%), Hellascom International-ს (25%, კომპნია ბერძნული ტელეკომოპერატორის OTE-ის შვილობილია. OTE ნაწილობრივ საბერძნეთის მთავრობას და
„Deutche Telecom“-ს ეკუთვნის და ლონდონის საფონდო ბირჟაზეა კვოტირებული),
LLC Monemvasia Shipping and Trading-ს (13%, ეს კომპანია დასავლეთ აფრიკაში,
ლიბერიაშია რეგისტრირებული, მისი წარმომადგენელი ბერძენი დირექტორია) და
ბერძნულ სამშენებლო-საინჟინრო კომპანიას Co SA (GENER)-ს (13%) ეკუთვნის.122
სააქციო საზოგადოება „გლობალ ერთი“ თბილისში მდებარე სატელეკომუნიკაციო
კომპანიაა. კომპანია საჯარო რეესტრში და ვებ-გვერდზე აქციონერების ვინაობას არ
უთითებს.

123

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილებით, რომელმაც

თანხმობა გასცა „გლობალ ერთის“ აქციების გადაცემაზე, Astra Grand კომპანიის
აქციების 50.28%-ს ფლობს, დანარჩენი აქციები კი შპს Van East-ის მფლობელობაშია.
2012 წლის სექტემბრის დასაწყისში „გლობალ ერთმა“ კომუნიკაციების ეროვნულ
კომისიას Astra Grand-ის მიერ Oplykenon Technologies-ის აქციების შესყიდვის
თაობაზე თხოვნით მიმართა. კომისიას ამ კომპანიების, მათი რეგისტრაციის

120

საქართველოს
საჯარო
რეესტრი,
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=app&m=view_doc&doc_id=83890.
121
http://www.akhalikselebi.ge/company.php?lang=en; ამ კავშირების შესახებ უფრო დეტალური
ინფორმაციისთვის, იხილეთ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება ნომერი
597/22
4
ნოემბერი,
2001
http://www.gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=111736.
122
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=396176
&app_id=459813;
http://www.ote.gr/portal/page/portal/OTEGR/TheCompany/OTEToday/OURCOMPANY:
http://www.bloomberg.com/quote/GENER:GA/profile.
123
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=470005
&app_id=545660, „გლობალ ერთის“ ვებ-გვერდი, http://www.global-erty.net/.
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ადგილისა და ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ მეტი ინფორმაცია არ გაუცია,
თუმცა შესაძლებელია, ყველა ეს კომპანია ფიქტიური იყოს.124
„I-Max“ WiMax-ის საშუალებით მომხმარებელს უსადენო ინტერნეტს სთავაზობს. ამ
უკანასკნელს შპს „სერვისლაინი“ ამუშავებს. მისი მფლობელები კი ბრიტანეთის
ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებული ფიქტიური კომპანია Landerli Limited
(70%) და ირაკლი ქავთარაძე (30%) არიან125
„მაქსიმალი“ შპს VTEL Georgia-ის ბრენდია, რომელიც მომხმარებელს უსადენო
WiMax ტექნოლოგიის გამოყენებით უსადენო ინტერნეტ კავშირს სთავაზობს.
კომპანია ექვს ქალაქსა და რამდენიმე სოფელში ოპერირებს.

126

“მაქსიმალის“

მენეჯერები იორდანელები არიან. კომპანია დუბაის ჰოლდინგ-კომპანიას, შპს VTEL
Holdings Limited-ს ეკუთვნის, რომელიც ტელეკომუნიკაციის კომპანიებს ახლო
აღმოსავლეთის და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებშიც ფლობს.127
„საერთაშორისო

გამჭვირვალობა

საქართველომ“

შეადგინა

კომუნიკაციების

ეროვნული კომისიის მიერ ავტორიზებული ტელეკომ-პროვაიდერების და მათი
მფლობელების
მონაცემთა
http://goo.gl/AgsVL.

ბაზა.

მისი

ელექტრონული

მისამართია:

მომხმარებლის ხელშეუხებლობა – როგორ ინახავენ და აზიარებენ ტელეკომპროვაიდერები კლიენტების მონაცემებს?
ტელეკომ-პროვაიდერებს კლიენტთა სახელების და მისამართების საიდუმლოდ
შენახვა მოეთხოვებათ. ასევე დაუშვებელია მომხმარებლის მიერ გამოყენებული
მომსახურების და სააბონენტო გადასახადების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ“ დაადგინა, რომ არც ერთი მსხვილი
ტელეკომ-პროვაიდერი თავის ვებ-გვერდზე არ აქვეყნებს ინფორმაციას კლიენტების
მონაცემთა მართვის შესახებ. გაურკვევლია, თუ რა სახის ინფორმაციას ინახავენ
124

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თანახმად,

Astra Grand ეკუთვნის შპს Jardin

Holdings, რომელიც თავის მხრივ ეკუთვნის პოლ პატრიკ ჯონსს. Astra Grand-ის დირექტორია
ლორენა სერვანტესი. შპს Jardin Holdings-ის დირექტორები არიან ჯონსი და ლუის ანტონიო
ფერერა. შპს Van East ეკუთვნის Interstatus Limited–ს, რომელსაც ფლობს მარინა ფსილოუ.
კომპანიის დირექტორია ელენა ენდრიუ. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია.
N621/11,

21

სექტემბერი,

2012.

www.gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=113122.
125

https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=63980&
app_id=73681; I-Max კომპანიის ვებ-საიტი, http://www.i-max.ge/.
126
http://www.maximali.ge/#/lang=en/page=4/child=1.
127
საქართველოს
საჯარო
რეესტრი
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=391702&a
pp_id=454039(ბოლო წვდომა 2012 წლის 12 ნოემბერს); VTEL ჰოლდინგური კომპანიის ვებგვერდიhttp://www.vtel.ae/(ბოლო წვდომა 2012 წლის 28 ნოემბერს).
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კომპანიები და რამდენი ხნის განმავლობაში, ან რა ღონისძიებებს ატარებენ ამ
მონაცემების დასაცავად. ასევე გაუგებარია, თუ ვის და რა შემთხვევებში შეიძლება
გადაეცეს აღნიშნული ინფორმაცია.
მომხმარებლის ხელშეუხებლობისადმი სატელეკომუნიკაციო კომპანიების ამგვარი
ზერელე მიდგომის ერთ-ერთი შედეგი მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გაგზავნილი
რეკლამებია, რომლებითაც ბევრი მობილური ტელეფონის აბონენტი „იბომბება“.
ამასთან, არ არსებობს ამ შეტყობინებების დაბლოკვის ან გაუქმების რაიმე
დადგენილი მექანიზმი.
„კავკასუს ონლაინმა“ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ აცნობა, რომ
ინფორმაცია კლიენტების სახელების და ხელშეკრულებების ტიპების შესახებ
ხელშეკრულების შეწყვეტიდან სულ მცირე ერთი წლის განმავლობაში ინახება, ხოლო
ინფორმაცია ფულადი გადარიცხვების შესახებ - სულ მცირე ექვსი წლის მანძილზე.
„კავკასუს ონლაინის“ განცხადებით, კომპანია განუსაზღვრელი ვადით ინახავს
ინფორმაციას კლიენტების სტატიკური IP მისამართების შესახებ. “ჯეოსელმა”
აღნიშნა, რომ კლიენტის სახელის და მის მიერ არჩეული მომსახურების პაკეტის
შესახებ ინფორმაციას კონტრაქტის დასრულებიდან სულ მცირე ერთი წელი ინახავს,
სააბონენტო გადახდების შესახებ ცნობებს კი სულ მცირე 3 წელი.
„ჯეოსელის“ წარმომადგენლების თქმით კლიენტს მასზე შენახული ყველანაირი
მონაცემის

მოთხოვნის

უფლება

აქვს,

რისთვისაც

კომპანიაში

შესაბამისი

პროცედურები არსებობს. „სილქნეტმა“ კი აღნიშნა, რომ მის კლიენტებს ნებისმიერი
სახის ინფორმაციის მოთხოვნა შეუძლიათ, მათ შორის შეუძლიათ მოითხოვონ
მონაცემები მათ მიერვე მიღებული
მომსახურების ღირებულების შესახებ.

და

განხორციელებული

ზარებისა

და

„სილქნეტის“ მონაცემების მიხედვით, კომპანიამ საქართველოს კანონმდებლობის
დაცვით, აღმასრულებელ ხელისუფლებას 140 შემთხვევაში გადასცა ინფორმაცია
კლიენეტების შესახებ. მაგთიკომმა კი აღნიშნა, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების
მხრიდან კლიენტის მონაცემების მოთხოვნის თითქმის ყველა შემთხვევა კლიენტის
მისამართს და სააბონენტო მომსახურების საფასურის გადახდას ეხებოდა.
Google-ის გამჭვირვალობის ანგარიშის თანახმად, მისთვის არც საქართველოს
მთავრობას და არც ქვეყნის სხვა წარმომადგენელს არასოდეს უთხოვია
მომხმარებელთა შესახებ მონაცემების მიწოდება ან ძიების შედეგებიდან, თუ
კომპანიის რომელიმე მომსახურებიდან რაიმე შინაარსის წაშლა.128

128

Google, ‘გამჭვირვალობის ანგარიში’, http://google.com/transparency-report (ბოლო წვდომა

2012 წლის 28 ნოემბერს)
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ელექტრონული ზედამხედველობა
მობილური ტელეკომუნიკაციების კომპანიებში არსებული ტექნიკური აღჭურვილობა
ხელისუფლებას

მოქალაქეთა

მონიტორინგის

მობილური

საშუალებას

კონსტიტუციური

აძლევდა.

უსაფრთხოებისა

კომუნიკაციის

„შინაგან

(კუდ-ი)

და

სისტემატური

საქმეთა

სამინისტროს

სპეციალური

ოპერატიული

დეპარტამენტები
(სოდ-ი)
უსადენო
კომუნიკაციის
პროვაიდერთა
ინფრასტრუქტურაში მათ მიერვე დამონტაჟებული მოწყობილობის საშუალებით
ყველა კომუნიკაციაზე პირდაპირი წვდომის საშუალება ჰქონდათ“, - განუცხადა
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ მსხვილი ტელეკომ-პროვაიდერის
ხელმძღვანელმა.129
ხელმძღვანელი პირის განცხადებით, რომელმაც გვთხოვა ვინაობა არ გაგვემხილა,
2012

წლის

ნოემბრის

შუა

რიცხვებში,

არჩევნების

შემდეგ

მონიტორინგის

ინფრასტრუქტურა ჯერ კიდევ არსებობდა. ამ პირმა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა
საქართველოს“ განუცხადა, რომ ხელისუფლების მხრიდან კლიენტის ინფორმაციის
გაცემის შესახებ მოთხოვნები მხოლოდ და მხოლოდ სააბონენტო გადახდებს
ეხებოდა. ამ შემთხვევებში, ხელისუფლება პროცედურას იცავდა და სასამართლოს
შესაბამისი დადგენილებებსაც ფლობდა. ყველა სხვა მონაცემი, როგორც ჩანს, იყო და
შესაძლოა
ახლაც
ხელმისაწვდომია
ხელისუფლებისთვის.
ის
ახერხებს
სასამართლოსთვის გვერდის ავლას და არც ტელოკომ-ოპერატორების მხრიდან
თანაშრომლობა ესაჭირეობა.
18

ნოემბერს

შინაგან

საქმეთა

სამინისტროს

12

თანამშრომელი

დააკავეს.

პროკურატურის განცხადების თანახმად, ეჭვმიტანილებმა კუდ-ის ხელმძღვანელის
მითითებით, კომპიუტერული ვირუსი შექმნეს. როგორც ჩანს, ეს ვირუსი, ე.წ.
„ჯაშუშური პროგრამა“, პოლიტიკოსების, პოლიტიკური აქტივისტების და
რელიგიური ორგანიზაციების უნებართვო აუდიო და ვიდეო მეთვალყურეობისათვის
გამოიყენებოდა. პროკურატურის განცხადებით,

საპარლამენტო არჩევნებამდე

YouTube-ზე გამოქვეყნებული კოალიცია „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლების
კერძო

საუბრების

(სავარაუდოდ)

აუდიოჩანაწერებიც,

ასევე

უკანონოდ,

130

კომპიუტერული ვირუსის გამოყენებით იყო მოპოვებული.
129

„საერთაშორისო

გამჭვირვალობა

საქართველო“:

„შეუმოწმებელი,

არალეგალური

მოსმენების პრაქტიკის დასრულება“ 20 ნოემბერი, 2012 http://transparency.ge/en/blog/endingunchecked-illegal-wiretapping-practices.
130
იუსტიციის
სამინისტრო
პროკურატურა:
http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=106&info_id=4896, (ბოლო წვდომა
2012 წლის 20 ნოემბერს); Civil.ge: „ბრალდებები შინაგან საქმეთა სამინისტროს 11
თანამდებობის პირისა და თბილისის ვიცე-მერისადმი გამომჟღავნდა;“ 2012 წლის 16
ნოემბერი, http://civil.ge/eng/article.php?id=25457.
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2012 წლის სექტემბერში მაშინდელი ოპოზიციის, კოალიცია „ქართული ოცნების“
აქტივისტებმა აღნიშნეს, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის უშიშროების სამსახურმა
ივანიშვილის ოჯახისა და თანამშრომლების კუთვნილ კომპიუტერებზე ჯაშუშური
შეტევა განახორციელა, რის შედეგადაც უშიშროებამ შეძლო ამ კომპიუტერებიდან
განხორციელებული ინტერნეტ-ტრაფიკის მონიტორინგი და საიდუმლო ჩანაწერების
გაკეთება.131
გაზეთ Washington Post-ის თანახმად, 2012 წლის 7 სექტემბერს აშშ-ში, ქართული
ოცნების მხარდამჭერის და აშშ-ში ყოფილი ელჩის თედო ჯაფარიძის და სახელმწიფო
დეპარტამენტის წარმომადგენლების შეხვედრაზე ბრალდებები გაჟღერდა. ჯაფარიძის
გუნდმა აღნიშნა, რომ ეს ინციდენტები წარმოადგენდა „ნათელ დადასტურებას იმისა,
რომ სახელმწიფო უშიშროების და დაზვერვის საქმიანობა პოლიტიკური ოპოზიციის
მეთვალყურეობისკენაა მიმართული.132
კერძოდ, როგორც ირკვევა, უშიშროების ექსპერტებმა ივანიშვილისა და მასთან
დაახლოებული მრჩევლის 5 კომპიუტერში 66 ვირუსი იპოვეს. ეს ვირუსი რთავდა ამ
კომპიუტერებში არსებულ კამერებსა და მიკროფონებს, იღებდა ფოტოებს და
აკეთებდა აუდიოჩანაწერებს, იწერდა კლავიშებზე დარტყმებს და პაროლებს,
იმახსოვრებდა ეკრანზე არსებულ გამოსახულებებს. რამდენიმე გამოსახულება
ასახავდა სენსიტიურ e-mail-ებს და ჩეკებს აშშ უსაფრთხოებისა და ლობისტური
ფირმებიდან,

რომელთა

ხელისშემშლელი

მომსახურებასაც

მოწყობილობები,

რომლებიც

ის

იყენებდა.

სავარაუდოდ,

ინტერნეტ-ტრაფიკში

ვირუსებს

აყენებდა, ქართული ინტერნეტ-პროვაიდერების მიერ იყო დამონტაჟებული. 133 ამის
საპასუხოდ, მთავრობის უწყებებმა განაცხადეს, რომ ინფორმაციის მიღების
შემთხვევაში ამ ინციდენტს გამოიძიებდნენ, მაგრამ არც ივანიშვილს და არც მისი
გუნდის წევრებს ოფიციალურად არ უჩივლიათ.134
2012

წლის

გაზაფხულზე

„ჯეოსელის“

მფლობელი

Teliasonera

შვედეთის

საზოგადოებრივი ტელევიზიის ჟურნალისტთა გამოძიების საგანი გახდა. გამოძიებამ
გაარკვია, რომ კომპანიის მობილური ტელეფონის ოპერატორებმა საიდუმლო
131

Daily Telegraph: “ბინძური ტრიუკები ინტერნეტში. საქართველო მთავარი არჩევნებისთვის

ემზადება”
2012
წლის
28
სექტემბერი
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/georgia/9574485/Dirty-tricks-online-asGeorgia-prepares-for-key-vote.html, ( ბოლო წვდომა 2012 წლის 20 ნოემბერს)
132

Washington Post: “საქართველოს ხმაურიანი საარჩევნო კამპანია,” 20 სექტემბერი, 2012
http://www.washingtonpost.com/opinions/david-ignatius-georgias-rowdy-electioncampaign/2012/09/19/596ef5ac-01b0-11e2-b257-e1c2b3548a4a_story.html, )ბოლო წვდომა2012
წლის 20 ნოემბერს)
133

Ibid.

134

Ibid.
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მომსახურება გასწიეს: ბელარუსს, ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიას მისცეს
წვდომა თავიანთი კლიენტების კომუნიკაციის მონაცემებზე. 135 რიგ შემთხვევებში
საიდუმლო

სამსახურებმა

ჟურნალისტების,

და

აღმასრულებელმა

ოპოზიციისა

და

ხელისუფლებამ

ადამიანის

უფლებათა

ეს

წვდომა

აქტივისტების

მეთვალყურეობისა და ზოგ შემთხვევაში დაპატიმრებისათვის გამოიყენეს.136
ლეგალურია თუ არა საქართველოში მეთვალყურეობა და მონაცემთა შენახვა
24 ოქტომბერს „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ“ ინტერნეტის
სახელმწიფო კონტროლთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან გამარჯვებას მიაღწია.
კონსტიტუციურმა სასამართლომ დააკმაყოფილა ორგანიზაციის საჩივარი იმ კანონის
წინააღმდეგ,

რომელიც

ხელისუფლებას

ნებას

აძლევს

თვალყური

ადევნოს

მოქალაქეთა ინტერნეტ ტრაფიკს სასამართლოს შესაბამისი დადგენილების გარეშე.137
საქართველოს კონსტიტუცია უზრუნველყოფს პირადი ცხოვრების, პირადი სივრცის,
ჩანაწერების, კორესპონდენციის, ტელეფონით ან სხვა ტექნიკური საშუალებებით
განხორციელებული კომუნიკაციის დაცვას (მუხლი 20). ეს ფუნდამენტური უფლებები
აბსოლუტური არ არის და შეიძლება შეიზღუდოს. თუმცა, სახელმწიფო ვალდებულია
დაიცვას

ისინი

და

გაამართლოს

აღნიშნული

თავისუფლებების

ნებისმიერი

შეზღუდვა. კონსტიტუციაში აღნიშნულია, რომ ამ ფუნდამენტური უფლებების
შეზღუდვა შესაძლებელია სასამართლოს ნებართვით ან მის გარეშეც, ოღონდ კანონით
დადგენილი გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევებში.138
კანონი „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ ნებას რთავს სამართალდამცავ
ორგანოებს გამოიყენონ ჯაშუშური პროგრამები, ფირზე ჩაწერონ და მოისმინონ
მასალა, ჰქონდეთ წვდომა კომპიუტერულ სისტემებზე. (მუხლები 7, 14). ამ
მეთოდების გამოყენებისთვის გამომძიებლებს სასამართლოს ნებართვა ესაჭიროებათ.
გადაუდებელ

შემთხვევებში

გამომძიებელს

შეუძლია

იმოქმედოს

მსგავსი

დოკუმენტის გარეშე, მაგრამ მოგვიანებით მან აუცილებლად უნდა მიმართოს
სასამართლოს და ნებართვა ითხოვოს.
„სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი“ იცავს მოქალაქის ხელშეუხებლობას
სისხლის სამართლის საქმის ძიების დროს. კოდექსი კრძალავს პირად ცხოვრებაში
თვითნებურ და არალეგალურ ჩარევას (მუხლი 7). კანონით დაცულია პირადი
135

„საერთაშორისო

გამჭვირვალობა

საქართველო“

იღებს

დაფინანსებას

„შვედეთის

საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოსგან.“ (SIDA)
136

შვედეთის ტელევიზია: გადაცემა Uppdrag Gransknig. „როგორ ყიდის “Telia Sonera”

მომსახურებას დიქტატორებზე?“ http://vimeo.com/41248885.
137

საკონსტიტუციო სასამართლო:
http://www.constcourt.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=6&info_id=1046.
138
საქართველოს კონსტიტუცია, მოძველებული თარგმანი ინგლისურად ხელმისაწვდომია აქ:
http://www.parliament.ge/files/68_1944_951190_CONSTIT_27_12.06.pdf.
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მონაცემები და ამ პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში პირს უფლება აქვს ზარალის
ანაზღაურება მოითხოვოს. კომპიუტერში ან მონაცემთა საცავში შეღწევისათვის
გამომძიებელს სასამართლოს ნებართვა ესაჭიროება (სასამართლომ გადაწყვეტილება
24 საათში უნდა მიიღოს).
სასამართლოს მიერ ეჭვმიტანილის კომპიუტერში შესვლის ნებართვა რიგ
ინფორმაციას უნდა შეიცავდეს. დოკუმენტში უნდა აღინიშნოს, თუ კომუნიკაციის რა
საშუალებით და დროის რა მონაკვეთში განხორციელდა კომუნიკაცია. ასევე
მოცემული

უნდა

იყოს

ინფორმაცია

მომხმარებლის

შესახებ:

კომუნიკაციისა

გამოყენებული სახელი, საფოსტო ან გეოგრაფიული მისამართი, ტელეფონის ნომერი
ან სხვა საკონტაქტო ინფორმაცია. ნებართვა უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას
სააბონენტო გადასახადების შესახებ, ასევე სხვა ინფორმაციას დამონტაჟებული
საკომუნიკაციო აღჭურვილობის ადგილმდებარეობის თაობაზე. (მუხლი 136)
პროკურორმა უნდა მოიპოვოს სასამართლოს ნებართვა, რომლითაც უფლება ექნება
თვალყური ადევნოს ეჭვმიტანილის ინტერნეტ ტრაფიკს და მის ელექტრონულ
კომუნიკაციას.

ტელეკომ-პროვაიდერები

ვალდებულნი

არიან

ითანამშრომლონ

გამოძიებასთან. (მუხლი 137) გადაუდებელი აუცილებლობისას, საგამომძიებლო
საქმიანობა

შეიძლება

ჩატარდეს

სასამართლოს

ნებართვის

გარეშე,

თუმცა

პროკურორმა მოსამართლეს მის მიერ გატარებული ღონისძებების შესახებ 24 საათის
განმავლობაში უნდა აცნობოს და გამოძიების მასალები წარუდგინოს. (მუხლი 112/5)
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი იცავს პირების პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობას, მათ შორის კერძო საუბრების, მიმოწერის და სხვა სახის
კომუნიკაციის საიდუმლოებას. პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ
მოპოვება, შენახვა ან გავრცელება დასჯადია, ისევე, როგორც პირადი საუბრების
მოსმენა ან მათზე ინფორმაციის გავრცელება (მუხლები 157, 158). ტექნიკური
საშუალებებით მიღებული და/ან გადაცემული პირადი მიმოწერის, მათ შორის
სატელეფონო საუბრების უნებართვო გავრცელება ასევე არალეგალურია. (მუხლი 159)
კანონი

„ელექტრონული

გადაცემული

კომუნიკაციების

ინფორმაციის

საიდუმლოებას,

შესახებ“

იცავს

რომელიც

ელექტრონულად

მხოლოდ

გარკვეულ

შემთხვევებში შეიძლება შეიზღუდოს. კომუნიკაციის მონაცემები მომხმარებლის
საკუთრებად ითვლება. კანონში ასევე აღნიშნულია, რომ ტელეკომ-კომპანიებში
მომუშავე პირებმა უნდა დაიცვან კომპანიის მომხმარებლების ხელშეუხებლობა და
საიდუმლოდ შეინახონ მათი ინფორმაცია. (მუხლი 8)
ევროპული მიდგომა მონაცემთა მეთვალყურეობაზე
„ევროკავშირის მონაცემთა შენახვის დირექტივით,“ 27-ვე წევრ ქვეყანას მოეთხოვება,
სულ მცირე ექვსი, მაგრამ არაუმეტეს 24 თვით შეინახოს მონაცემები მოქალაქეთა
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ელექტრონული კომუნიკაციის შესახებ. პოლიციას და უსაფრთხოების სამსახურს
შეუძლიათ მოითხოვონ დეტალები, მათ შორის IP მისამართები, ელექტრონული
ფოსტის

გამგზავნთა

და

მიმღებთა

ვინაობა,

მომხმარებლების

დრო

და

ადგილმდებარეობა, მიღებული და გაგზავნილი სატელეფონო ზარების და მოკლე
ტექსტური შეტყობინებების დეტალები. თუმა, ხელისუფლების წარმომადგენლებს
ოპერატორი კომპანიებისგან
ნებართვა ესაჭიროებათ.

ინფორმაციის

გამოთხოვნისთვის

სასამართლოს

დირექტივა ეხება მომხმარებელთა ტრაფიკის და ადგილმდებარეობის მონაცემებს,
რომლებიც

საჭიროა

მომხმარებელთა

ვინაობის

დასადგენად,

და

არ

ეხება

ელექტრონული კომუნიკაციის შინაარსს. და მაინც, ამ ინფორმაციითაც შეიძლება
მოქალაქის პირადი ცხოვრების შესახებ ბევრი რამ დადგინდეს. ამას გერმანიის
პარლამენტის წევრის მიერ მისი მობილური ოპერატორისგან
კომუნიკაციის მონაცემების ვიზუალიზაციაც ადასტურებს.

მოპოვებული

ევროკავშირის მონაცემთა შენახვის დირექტივა მკაცრად გააკრიტიკეს ადამიანის
უფლებათა აქტივისტებმა, მიიჩნიეს რა, რომ დირექტივა ლახავს პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობას და ძირს უთხრის თავისუფალ საზოგადოებას. კრიტიკოსები
ამბობენ,

რომ

ევროდირექტივა

ხელს

უშლის

ჟურნალისტების,

იურისტების,

პოლიტიკურად აქტიური მოქალაქეების და ბიზნესმენების საქმიანობას. ისინი ვეღარ
უზრუნველყოფენ თავიანთი წყაროების დაცვას ელექტრონული კომუნიკიციის
დროს, მაშინ, როცა აღნიშნულ პირებს, საქმიანობიდან გამომდინარე, აუცილებელია
ჰქონდეთ

ელექტრონული

კომუნიკაციის

საიდუმლოდ

შენახვის

გარანტია.

გერმანიაში ფედერალურმა საკონსტიტუციო სასამართლომ მონაცემთა შენახვის
კანონმდებლობის ნაწილი არაკონსტიტუციურად გამოაცხადა. სხვა ქვეყნებში
სასამართლოებს ამ საკითხთან დაკავშირებით დადგენილება ჯერ არ გამოუტანიათ.

ვებ-ჰოსტინგი საქართველოში
ქვეყნის შიგნით ვებ-გვერდების ოპერირებისთვის საჭირო მომსახურება უხეშად
შეიძლება სამ კატეგორიად დავყოთ: დომენური სახელის მომსახურება, ჰოსტინგი და
დაკავშირებადობა.
სამივე სფეროში კონკურენცია მცირეა, რადგან ამ სექტორებში მომსახურებას სულ
რამდენიმე
დასავლეთის

კომპანია

სწევს.

ქვეყნებში.

შედეგად,

ამასთან,

ფასები

გაცილებით

ქართული

კომპანიების

მაღალია,
მიერ

ვიდრე

გაწეული

მომსახურების ხარისხი უცხოელ კონკურენტებთან შედარებით დაბალია. ამიტომ,
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ბევრი მედიასაშუალებება, ორგანიზაცია თუ კომპანია თავიანთი ვებსაიტების
ჰოსტინგისთვის არა საქართველოს, არამედ სხვა ქვეყნების მომსახურებას იყენებს.
დომენური სახელის მომსახურება უზრუნველყოფს, რომ მომხმარებელი, რომელიც
აკრეფს ვებ-მისამართს (ანუ დომენურ სახელს, მაგალითად “transparency.ge”),
დამისამართდება შესაბამის სერვერზე. ჰოსტინგი გულისხმობს გამოსათვლელ
რესურსებს,

რომლებიც

აუცილებელია

ვებსაიტის

მონაცემების

შენახვისა

და

მომხმარებლების მოთხოვნებზე რეაგირებისათვის (სერვერი). დაკავშირებადობა კი
ნიშნავს ვებ-გვერდის კავშირს დანარჩენ ქსელთან (ინტერნეტთან), ანუ იმის
უზრუნველყოფას, რომ ვებ-გვერდს შეუძლია მონაცემთა სხვებისთვის გადაცემა.
რომელიმე ამ მომსახურების შეწყვეტას შეუძლია ვებ-გვერდი მიუწვდომელი
გახადოს.
ამ თავში ჩვენ აღვწერთ და გავაანალიზებთ საქართველოში ჰოსტინგისა და დომენის
მომსახურების მხრივ არსებულ მდგომარეობას.
.GE – დომენის მომსახურება
გლობალურად, დომენური სახელის სისტემას (DNS) სახელების და რიცხვების
მიმნიჭებელი ინტერნეტ-კორპორაცია (ICANN) აკონტროლებს. 139 ICANN-ს

მაღალი

დონის დომენების ადმინისტრირება ქვეყნის კოდების მიხედვით(ცნობილია, როგორც
ccTLDs) მენეჯერ კომპანიებზე აქვს დელეგირებული. 140 საქართველოს ccTLD (.ge)სთვის დანიშნული მენეჯერი არის „კავკასუს ონლაინი,“ რომელიც საქართველოში
ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ინტერნეტ პროვაიდერია.141
ICANN დანიშნულ მენეჯერებს ტექნიკური გამართულობის გარდა სხვა რამდენიმე
მოთხოვნასაც უყენებს. ICANN მოითხოვს, რომ კომპანიებს ჰქონდეთ „მოვალეობა,
ემსახურონ

საზოგადოებას“,

არადისკრიმინაციული

გზით

დომენის

რეგისტრაციის

დააკმაყოფილონ,

რეგისტრაციის

მოთხოვნები
პროცედურა

შესაბამისი დოკუმენტაციით გაამყარონ და დაინტერესებულ მხარეებს მიაწოდონ.142

139

ICANN, ‘ჩვენ შესახებ, http://www.icann.org/en/about/welcome, (ბოლო წვდომა 2012 წლის 28

ნოემბერს).
140

ჯ. პოსტელი., ‘RFC 1591: „დომენური სახელის სტრუქტურა და დელეგირება,“ 1994 წლის

მარტიhttp://tools.ietf.org/html/rfc1591 (ბოლო წვდომა 2012 წლის 28 ნოემბერს).
141

Internet Assigned Numbers Authority ‘.GE დომენის დელეგირების ჩანაწერი’, 12 ივნისი,

2012, http://www.iana.org/domains/root/db/ge.html (ბოლო წვდომა 2012 წლის 28 ნოემბერს).
142

ICANN, ‘ICP-1: დომენის სახელების სისტემის სტრუქტურა და დელეგირება (ccTLD

ადმინისტრირება

და

დელეგირება)’,

მაისი

1999,

http://www.icann.org/en/resources/cctlds/delegation (ბოლო წვდომა 2012 წლის 28 ნოემბერს).
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Registration.ge – ერთადერთი .ge დომენ–პროვაიდერი
„კავკასუს ონლაინს“ .ge დომენზე რეგისტრაციის პროცედურა გაწერილი აქვს საიტზე
registration.ge.

იქ

აღნიშნული

არადისკრიმინაციულად მუშავდება.

არაა,
143

რომ

რეგისტრაციის

განაცხადი

კომპანიას რეგისტრაციის მომსახურებაზე

მონოპოლია აქვს და სხვა კომპანიებს არ აძლევს საშუალებას იგივე მომსახურება
გასწიონ.
რთულია „კავკასუს ონლაინის“ მიერ დომენების რეგისტრაციიდან მიღებული
ყოველწლიური შემოსავლის განსაზღვრა, რადგან მომსახურების ღირებულება
განმცხადებლის მიერ უკვე დარეგისტრირებული დომენების რაოდენობის მიხედვით
იზრდება.

144

საქართველოში

რეგისტრირებული.

145

დაახლოებით

20

200

დომენური

სახელია

თუ ვივარაუდებთ, რომ დომენური სახელის ღირებულება

წელიწადში 10 ლარია („კავკასუს ონლაინის“ ყველაზე დაბალი რგოლის ტარიფი)
გამოვა, რომ დომენური სახელის მინიჭების მომსახურებიდან „კავკასუს ონლაინი“
წელიწადში 200 000 ლარის შემოსავალს იღებს, რაც შედარებით მცირე თანხაა. ეს
პროგნოზი არ გულისხმობს შემოსავალს ვებ-ჰოსტინგის სერვისიდან, რომელიც
„კავკასუს

ონლაინმა,“

შეიძლება

მიიღოს

როგორც

დომენის

რეგისტრაციის

მონოპოლისტმა. ეს საკითხი დეტალურად ჰოსტინგის სექციაში იქნება განხილული.
„კავკასუს ონლაინის“ დომენის მომსახურებაში ორი სახის ხარვეზი გამოიყოფა. 146
პირველი – დომენის ონლაინ რეგისტრაცია შეუძლებელია. 147 „კავკასუს ონლაინი“
მოითხოვს, რომ დომენის რეგისტრირება ოფისში მისვლით მოხდეს. არსებობს
ონლაინ ფორმა, რომელიც შეიძლება შეივსოს და ამოიბეჭდოს, მაგრამ ონლაინ
რეგისტრაცია შეუძლებელია.

148

ეს კი აძნელებს ახალი დომენური სახელების

რეგისტრაციას საქართველოს ან თბილისს გარეთ მყოფი მოქალაქეებისა და
143

registration.ge

‘GE

დომენზე

რეგისტრაციის

პირობები’,

http://registration.ge/index.php?page=4&lang=geo (ბოლო წვდომა 2012 წლის 28 ნოემბერს).
144

Ibid.

145

.ge–ზე დასრულებული ყველა დომენური სახელის სია ჩამოვტვირთეთ registration.ge–ს

სერვერებიდან 2012 წლის 28 ნოემბერს. შევასრულეთ DNS ზონის ტრანსფერი dig
დიაგნოსტიკური ინსტრუმენტით. ‘dig @ns.nic.ge ge axfr’ . იმ დროისათვის სიაში იყო 20,196
დომენური სახელი. ამაში არ შედის იმ კომპანიათა თუ პირთა დომენები, რომელთაც არჩიეს
სხვა დაბოლოების დომენურ სახელებზე რეგისტრირება, მაგალითად, როგორიცაა .org ან .com.
146

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ რამდენიმე ვებ-გვერდი აქვს, რომლებიც

სხვადასხვა

საკითხებს

ეძღვნება

შესაბამისად,

ორგანიზაციას

დომენური

სახელების

რეგისტრირებისა და განახლების დიდი გამოცდილება აქვს. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა
საქართველო“

ასევე

ატარებს

კვლევას

„კავკასუს

ონლაინის“

დომენ–აბონენტების

სარეგისტრაციო ინფორმაციაზე დაყრდნობით.
147

registration.ge, ‘კითხვა–პასუხი’, http://registration.ge/index.php?page=6&lang=geo, (წვდომა

განხორციელდა 2012 წლის 28 ნოემბერს) (ქართული).
148

Ibid.
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კომპანიებისთვის. ამ ხარვეზის გამოსწორება შეიძლება ონლაინ რეგისტრაციის
ფორმის შექმნით.
.ge ვებსაიტის მფლობელების მცირე გამჭვირვალობა
მეორე ხარვეზი ისაა, რომ „კავკასუს ონლაინის“ ძიების ველში დომენური სახელის
აკრეფის შედეგად მიღებული ინფორმაცია არაა საკმარისად დეტალური დომენის
ნამდვილი მფლობელის დასადგენად. როგორც წესი, მოცემულია სახელი, მისამართი
და ტელეფონის ნომერი, მაგრამ არ არსებობს მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც
აღნიშნული ინფორმაციის სისწორე დადგინდება. „კავკასუს ონლაინის“ მონაცემთა
ბაზაში „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მისამართად რუსთაველის
18–ია მითითებული, მაშინ, როცა სწორი მისამართი რუსთაველის 26–ია.149
საქართველოში
სახელმწიფო

მიწის

ყიდვის,

შესყიდვებში

გაყიდვის,

მონაწილეობისას

კორპორაციის

რეგისტრაციის

აუცილებელია

პირადი

და

ნომრის

მითითება. მსგავს ტრანზაქციებთან დაკავშირებული პირადი ნომრები, როგორც წესი,
საჯაროდ მჟღავნდება. ინტერნეტის და ვებგვერდების მზარდი როლის გამო,
დომენური სახელის რეგისტრირების მსურველი პირების პირადი ნომრებიც საჯარო
უნდა გახდეს, რათა დომენური სახელების რეგისტრაციაც სხვა სახის საზოგადოდ
მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მსგავსად გამჭვირვალე პროცესი იყოს.
ბევრი ქართული საინფორმაციო ვებ-საიტი არანაირ ინფორმაციას არ აქვეყნებს ვებგვერდის მფლობელებზე, ხელმძღვანელებსა თუ მის შინაარსზე პასუხისმგებელ
პირებზე.

ხშირად

არ

არის

მოცემული

აღნიშნული

პირების

საკონტაქტო

ინფორმაციაც.
ჰოსტინგი
ვებ-ჰოსტინგის
მომსახურება
განცალკევებულია
დომენური
სახელის
მომსახურებისგან. თუმცა, შესაძლებელია, დომენური სახელის სისტემის, DNS-ების,
გამოყენებით დადგინდეს რომელი ჰოსტინგ–კომპანია აკეთებს ამ დომენური
სახელის/ვებ-გვერდის

ჰოსტინგს.

ყველა

დომენური

სახელი

ასოცირებულია

დომენური სახელის სერვერთან (ე.წ. DNS), რომელიც ამ დომენური სახელის
განახლებებზე უფლებამოსილი წყაროა. ტექნიკური და ფინანსური თვალსაზრისით,
მოსახერხებელია, რომ სერვერი იმავე ორგანიზაციის მიერ იმართებოდეს, რომელიც
ჰოსტინგის სერვისსაც უზრუნველყოფს. ამ წესს უმეტეს შემთხვევაში იცავენ.
დომენური სახელის მომსახურებას ძირითადად ორი კომპანია უზრუნველყოფს:
„კავკასუს ონლაინს“ დომენური სახელების 33.76% აქვს, „პროსერვისს“ - 22.91%.
ცალსახაა, რომ ქართული დომენ-სერვერების მიღმა ბევრი მომხმარებელი რჩება.

149

„კავკასუს ონლაინს“ ვაცნობეთ ამის შესახებ, რათა შეცდომა გაასწორონ.
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პირველი 15 სერვერი ქართული დომენური სახელების მხოლოდ ორ მესამედს უწევს
მომსახურებას. (64.74%)
ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი აჩვენებს პირველ 15 ყველაზე გავრცელებულ DNS-ს და
ინფორმაციას მათი მფლობელობის შესახებ, თუ იგი ცნობილია.150
ცხრილი: პირველი 20 ქართული DNS
რანგი

სერვერი

დომენები

პროცენტი

მფლობელი

1

hosting.co.ge

4616

22.86%

კავკასუს ონლაინი

2

serv.ge

1950

9.66%

პროსერვისი

3

proservice.ge

1611

7.98%

პროსერვისი

4

caucasus.net

1348

6.67%

კავკასუს ონლაინი151

5

wanex.net

710

3.52%

სილქნეტი152

6

hosting.ge

539

2.67%

პროსერვისი

7

online.ge

418

2.07%

კავკასუს ონლაინი

8

garse.net

291

1.44%

ITDC

9

unlimited.ge

274

1.36%

პროსერვისი

10

myhost.ge

250

1.24%

პროსერვისი

11

servage.net

247

1.22%

Servage GmbH (გერმანია)

12

u-telcom.net

224

1.11%

კავკასუს ონლაინი153

150

DNS-ები ხშირად დაწყვილებულია: არის მთავარი და სათადარიგო სერვერები. ისინი

დომენური სახელების იდენტურ ჯგუფებს უწევენ მომსახურებას. თუ სათადარიგო და
მთავარი სერვერები დომენების იდენტურ რაოდენობას არ უწევენ მომსახურებას, ორიდან
უფრო დიდი შეტანილია ცხრილში.
151

ეს დომენი რეგისტრირებულია დომენის ანონიმიზაციის სერვისის გამოყენებით, ამიტომ

მისი

ნამდვილი

მფლობელის

გამოვლენა

შეუძლებელია.

საიტი

www.caucasus.net

მომხმარებლებს ამისამართებს „კავკასუს ონლაინის“ ვებ-გვერდზე. „კავკასუს ონლაინის“
გვერდი მთავარ სერვერად იყენებს ns1.caucacus.net-ს.
152

დომენური სახელის მარეგისტრირებელია ნიკა ბერელიძე და მოცემულია თბილისში

მდებარე ჰოლდინგური კომპანია „კომპის“ საკონტაქტო ინფორმაცია.

ამ კომპანიის

სერვერების IP მისამართები „სილქნეტს“ ეკუთვნის. საიტი www.wanex.net მომხმარებლებს
ამისამართებს „სილქნეტის“ მთავარ გვერდზე.
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13

sanet.ge

213

1.05%

კავკასუს ონლაინი154

14

bog.ge

193

0.96%

საქართველოს ბანკი

15

ti.net.ge

188

0.93%

Service LLC

ზოგადად, ზემოთ აღწერილი მიზეზების გამო, დომენური სახელების რაოდენობით,
რომელთათვისაც სერვერი მთავარ ფუნქციებს ასრულებს, შესაძლოა უხეშად
განისაზღვროს ამ სერვერის მფლობელის ჰოსტინგით მოქმედი ვებ-გვერდების
ოდენობა.
მაგალითად, „პროსერვისის“ დომენის სერვერის ns1.proservice.ge-ის შემთხვევაში,
შედარებით მარტივია იმის გადამოწმება, რომ ამ სერვერის სულ ცოტა 1255 დომენური
სახელის ჰოსტინგს აკეთებს „პროსერვისის“ სერვერები. ეს ამ სერვერის მიერ
სერვირებული 1611 დომენური სახელის დაახლოებით 78%-ია.
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სავარაუდოდ

მსგავსი სქემა შეიძლება იქნას გამოყენებული „პროსერვისის“ კონტროლის ქვეშ მყოფი
სხვა სერვერების მიმართაც. „კავკასუს ონლაინის“ სერვერის ns1.hosting.co.ge, -ის
შემთხვევაში დომენური სახელების სულ ცოტა 96%-ს ჰოსტინგს უკეთებს „კავკასუს
ონლაინის“ სერვერები.156
შესაძლოა,.ge ccTLD ვებ-საიტების ნახევარზე მეტს ჰოსტინგს უკეთებდეს „კავკასუს
ონლაინი“ ან „პროსერვისი.“ „სილქნეტი“ და ITDC ალბათ მხოლოდ ალტერნატიული,
ადგილობრივი მასშტაბის პროვაიდერები არიან, თუმცა მაინც მნიშვნელოვან როლს
ასრულებენ. ინტერნეტის გლობალური ხასიათის გამო, შესაძლებელია, ქართული
ვებ-საიტების ჰოსტინგი მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში განხორციელდეს, მაგრამ
ქართული

ჰოსტინგ–პროვაიდერები

უცხოელ

კონკურენტებთან

შედარებით

მნიშვნელოვანი უპირატესობით სარგებლობენ, რამაც შესაძლოა ისინი უცხოელი
ჰოსტინგ–პროვაიდერების კონკურენციისგან დაიცვას.
რაში მდგომარეობს მათი უპირატესობა? ზოგიერთ კლიენტი შესაძლოა არ ფლობდეს
უცხოელ ჰოსტინგ-პროვაიდერთან თანამშრომლობისთვის აუცილებელ რესურსებს
153

u-telcom.net-ის საკონტაქტო ელექტრონული ფოსტის მისამართი ეკუთვნის internet.ge-ს,

რომელიც თავის მხრივ „სანეტის“ მიერაა რეგისტრირებული. (იხ. შემდეგი პუნქტი).
154

„სანეტი“ და „კავკასუს ონლაინი“ ერთ ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულ მფლობელს

ეკუთვნის. საიტი www.sanet.ge მომხმარებელს ამისამართებს „კავკასუს ონლაინის“ მთავარ
გვერდზე. ეს გვერდი კი შეიცავს „სანეტის“ ელექტრონული ფოსტის ბმულებს.
155

ეს განხორციელდა IP მისამართების შებრუნებული საძიებო სერვისის გამოყენებით. მიზანი

იყო ns1.proservice.ge სერვერის ყველაზე ხშირი IP მისამართების მფლობელების გამოვლენა.
156

4616 დომენური სახელებიდან 4450 ადვილად გადამოწმებადია, მათ ჰოსტინგს “კავკასუს

ონლაინი” აკეთებს.
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(მაგალითად, არ იცოდეს უცხო ენა). გარდა ამისა, ადგილობრივ ჰოსტინგ–
პროვაიდერებს გეოგრაფიული სიახლოვის გამო უფრო სწრაფი მომსახურების
შეთავაზება

შეუძლიათ.

ქართული

კომპიუტერიდან

რუსეთის

ჰოსტინგ–

პროვაიდერთან დაკავშირებისთვის საჭირო დრო საშუალოდ 130 მილიწამია, მაშინ,
როცა

„პროსერვისის“

სერვერებთან

დაკავშირებას

მხოლოდ

2

მილიწამი

157

სჭირდება. 128 მილიწამის განსხვავება შეიძლება დიდი არაა, მაგრამ Google-ის მიერ
ჩატარებულმა კვლევამ დაადგინა, რომ ვებ-გვერდის თუნდაც 100 მილიწამით
შენელებას შეუძლია მისი მოხმარება მნიშვნელოვნად შეამციროს.158
ამასთან ერთად, „კავკასუს ონლაინი“ ბაზარზე მნიშვნელოვანი უპირატესობით
სარგებლობს, რადგან იგი .ge ccTLD–ის მიერ დანიშნული მენეჯერია. ეს კი ნიშნავს,
რომ

დომენური

სახელის

რეგისტრაციის

ფორმაში

იგი

თავის

ჰოსტინგის

მომსახურების შეთავაზებასაც თან დაურთავს. ეს დეტალი საკმაოდ მნიშვნელოვანი
აღმოჩნდა, რასაც შემდეგი ფაქტი ადასტურებს: „პროსერვისმა“ „კავკასუს ონლაინის“
სარეგისტრაციო ფორმა გადაიღო და თავის ვებ-გვერდზე განათავსა, ბუნებრივია,
საკუთარი ჰოსტინგ-სერვესის მითითებით.159
საქართველოს ვებ-ჰოსტინგის ბაზრის ოლიგოპოლიურმა ბუნებამ და იმ ფაქტმა, რომ
ქართული

ჰოსტინგ–პროვაიდერები,

უცხოური

კონკურენციისგან,

შესაძლოა,

შეიძლება

ნაწილობრივ

ქართული

დაცული

ჰოსტინგური

მომსახურების ხარისხის შესამჩნევი გაუარესება გამოიწვიოს.

160

იყვნენ

კომპანიების

ვებ-ჰოსტინგის

ქართულ ბაზარზე კონკურენციის ზრდამ შესაძლოა ხარისხი გააუმჯობესოს, მაგრამ
სამწუხაროდ

ტენდენცია

ბაზრის

კონსოლიდაციისკენ

მიდის

და

არა

დივერსიფიკაციისკენ. სიდიდით მეორე ჰოსტინგ–პროვაიდერმა - „პროსერვისმა“
ცოტა ხნის წინ რამდენიმე ადგილობრივი ჰოსტინგური კომპანია, კერძოდ, Serv.ge,
MyHost.ge, Unlimited.ge, და Hosting.ge შეისყიდა.
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ეს განხორციელდა შემდეგი ბრძანებების მიცემით: ping -c 50 ns1.masterhost.ru და ping -c

50 ns1.proservice.ge „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ კომპიუტერის „ლინუქს“
სისტემიდან.
158

ჯეიკ ბრუტლაგი (Brutlag, Jake), („Google-ის საძიებო სისტემაში სიჩქარეს მნიშვნელობა

აქვს“, 22 ივნისი, 2009 http://services.google.com/fh/files/blogs/google_delayexp.pdf (ბოლო
წვდომა 2012 წლის 29 ნოემბერს.)
159
160

http://proservice.ge/index.php?m=336 (ბოლო წვდომა 2012 წლის 29 ნოემბერს) (ქართული)
ვებჰოსტინგის მომსახურების ობიექტური განსჯა როგორც წესი რთულია, მაგრამ

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ რამდენიმე ვებ-საიტი აქვს სხვადასხვა
ტექნიკური მოთხოვნებით, და ახლო კონტაქტი აქვს ტექნოლოგიურ სექტორში დასაქმებულ
ორგანიზაციებთან და პირებთან. ჩვენი კონტაქტები, ისევე, როგორც „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა საქართველოს“ ტექნიკური პერსონალის გამოცდილება მოწმობს, რომ
ევროპის

და

აშშ–ის

ჰოსტინგ–პროვაიდერების

მომსახურება

ხშირად

უკეთესია.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო“ ამჟამად მისი ყველა ვებ-გვერდის უცხოურ
ჰოსტინგზე გადატანის პროცესშია.

52

„პროსერვისი“ 1999 წელს შეიქმნა. მისი თანამფლობელები გიორგი და რევაზ
ნატროშვილები არიან, რომელთაც აქციების 50–50% ეკუთვნით. რევაზ ნატროშვილი
აქტიური ბიზნესმენია, რომელიც სხვა რამდენიმე კომპანიასთანაც ასოცირდება, მათ
შორისაა IT Service LLC, E Trade LLC და სს „თბილკონტრაქტი“.

ქსელის ნეიტრალობა
დღეს, ყველა მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ ვებ-გვერდზე თანაბარი სიჩქარით
და სირთულის გარეშე შევიდეს, იქნება ეს მულტინაციონალური კორპორაციების ვებგვერდები, თუ Facebook და YouTube. ეს ღია და არადისკრიმინაციული წვდომა
ასახულია ცნებაში ქსელის ნეიტრალობა.161
ქსელის ნეიტრალობა ნიშნავს, რომ ყველა ინტერნეტ პროვაიდერი „ყველა მონაცემის
წყაროს თანაბრად ეპყრობა“, მისი მფლობელობის, შინაარსის და აპლიკაციებზე
წვდომის მიუხედავად. 162 ღია და ნეიტრალური ინტერნეტი ინფორმაციის
თავისუფალი გავრცელების და მასზე ხელმისაწვდომობის გარანტია. ნეიტრალური
ტელეკომუნიკაციების ტექნოლოგიის ცნება ტელეგრამის დროიდან მოდის, როცა
ოპერატორებს არ ჰქონდათ შეტყობინების არც მიმღებისა და არც გამგზავნის
დისკრიმინაციის უფლება.163
მიუხედავად

იმისა,

რომ

ქსელის

ნეიტრალობას

გარკვეული

ისტორიული

საფუძვლები გააჩნია, აშშ–სა და ევროპაში დღეს გაცხარებული დებატებია იმასთან
დაკავშირებით, შეუძლიათ თუ არა ინტერნეტ პროვაიდერებს, გარკვეული
კონტროლი დააწესონ ინტერნეტის წვდომაზე. პროვაიდერებს სურთ კომპანიებს მათ
ვებ-გვერდებსა

და

აპლიკაციებზე

უფრო

სწრაფი წვდომისთვის დამატებითი

საფასური გადაახდევინონ. ამით ისინი გააკონტროლებენ, თუ რა ინფორმაციაა მზა
სახით ხელმისაწვდომი აბონენტებისათვის და შეანელებენ ან მთლიანად დაბლოკავენ
წვდომას სხვა ვებ-გვერდებზე. ახალი ტექნოლოგიის გამოყენებით, მაგალითად
როგორიცაა პროგრამული უზრუნველყოფის სრული პაკეტის საფუძვლიანი

161

FreePress: „ქსელის ნეიტრალობ 101,“ http://www.savetheinternet.com/net-neutrality-101,

(ბოლო წვდომა 2012 წლის 16 ივლისს)
162

New York Times: „ქსელის ნეიტრალობა“ 22 დეკემბერი,

2010http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/subjects/n/net_neutrality/index.html,
(ბოლო წვდომა 2012 წლის 16 ივლისს)
163

ავტორთა ჯგუფი: Sedgwick, Detert, Moran & Arnold LLP: “მედიის კანონთა ბიულეტენი,”

დეკემბერი,
2007,
http://www.sdma.com/files/Publication/e078fa3a-8b3c-4bf5-b384734f26afc9b3/Presentation/PublicationAttachment/ab2b71fb-ec17-47cf-aef17eb8bbb7073f/media_law-12_dec_2007.pdf, (ბოლო წვდომა 2012 წლის 16 ივლისს)
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შემოწმება (deep-packet inspection), პროვაიდერებს შეუძლიათ თვალყური ადევნონ,
თუ რომელ საიტებს და ტექნოლოგიებს იყენებენ მოქალაქეები.
ქსელის

ნეიტრალობასთან

შემთხვევაში,

პროვაიდერებს

დაკავშირებული
მიეცემათ

რეგულაციების

საშუალება

არარსებობის

საზოგადოებას

გარკვეულ

საინფორმაციო წყაროებზე წვდომა შეუზღუდონ, რაც დააკნინებს ინტერნეტით
გავრცელებული ინფორმაციისა და ახალი ამბების საზოგადოებრივ მნიშვნელობას.
საქართველოში ეს თემა კიდევ უფრო რელევანტურია, რადგან რამდენიმე ინტერნეტ
პროვაიდერს კავშირი აქვს საინფორმაციო მედიასთან (მაგალითად, „მაგთიკომის“
აქციონერები, რომლებიც ასევე ფლობენ „ტელეიმედს“, „რუსთავი 2“–ის აქციონერი ლევან ყარამანიშვილი, რომელსაც მჭიდრო კავშირები აქვს „ბილაინთან“ და „კავკასუს
ონლაინთან“). აღნიშნულ პირებსა და კომპანიებს შესაძლოა გაუჩნდეთ სურვილი
მათთან დაკავშირებულ მედია პროდუქციას რეკლამირება აბონენტებისთვის მასზე
პრივილეგირებული წვდომის შეთავაზებით გაუწიონ.
დასავლეთის ქვეყნებს ქსელის ნეიტრალობის განსხვავებული კანონმდებლობა აქვთ.
2011 წლის აპრილში ევროკომისიამ შეისწავლა ქსელის ნეიტრალობის საკითხი,
თუმცა ამ ღონისძიებას კონკრეტული კანონების ამოქმედება არ

მოჰყოლია.

ევროპარლამენტმა ეს გადაწყვეტილება გააკრიტიკა და კომისიას მოუწოდა ამ
მიმართულებით

მეტი

ემუშავა.

164

2011

წლის

დეკემბერში

ევროკავშირის

ტრანსპორტის, ტელეკომუნიკაციების და ენერგეტიკის საბჭომ დაასკვნა, რომ ქსელის
ნეიტრალობა

ევროკავშირის

წევრი

ქვეყნებისთვის

მნიშვნელოვანი

საკითხი,

რომელზეც პოლიტიკის შემუშავებაა საჭირო და რომ ინტერნეტის ამჟამად არსებული
ღიაობა უნდა შენარჩუნდეს. 165 ამ ეტაპზე, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები თავად,
საკუთარი შეხედულებისამებრ წყვეტენ, როგორ დაიცვან ქსელის ნეიტრალობა.
ივნისში ევროკავშირის ტელეკომუნიკაციების კომისარმა ნილი კრუსმა ქსელის
ნეიტრალობის

რეგულაციებთან

დაკავშირებით

ევროკავშირის

შეხედულებები

წარმოადგინა. ამ ინიციატივის მიხედვით ინტერნეტ პროვაიდერებს მოეთხოვება,
აბონენტებს მათი მომსახურების შესახებ სრული და ნათელი აღწერილობა მიაწოდონ,
ასევე გაამჟღავნონ არა მხოლოდ კავშირის მაქსიმალური, არამედ მინიმალური
სიჩქარეც. კრუსმა ასევე განაცხადა, რომ პროგრამული უზრუნველყოფის სრული

164

PC World: “ქსელის ნეიტრალობა ევროკავშირის კანონებში უნდა აისახოს, ამბობს

პარლამენტი,” 17 ნოემბერი, 2011
http://www.pcworld.com/businesscenter/article/244075/net_neutrality_should_be_enshrined_in_e
u_law_says_parliament.html, (ბოლო წვდომა 2012 წლის 16 ივლისს)
165

ევროპის საბჭო: „საბჭოს დადგენილება ღია ინტერნეტისა და ქსელის ნეიტრალობის შესახებ

ევროპაში,“ 13 დეკემბერი, 2011,
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/126890.pdf
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პაკეტის

საფუძვლიანი

შემოწმების

ინსტრუქციის

დაწერას

აპირებდა

(ამ

ტექნოლოგიით ინტერნეტ პროვაიდერებს შეუძლიათ აბონენტების ინტერნეტში
მოძრაობის ანალიზი და პოტენციურ კონკურენტებზე წვდომის შეზღუდვა ან
დაბლოკვა). ინტერნეტის თავისუფლების დამცველებმა გააკრიტიკეს ევროკომისია
იმისათვის, რომ ქსელის ნეიტრალობის წესის შემოღებასთან დაკავშირებით უფრო
მკაცრი პოზიცია არ დაიჭირა.166
ევროსაბჭოს რეკომენდაციით, წევრმა ქვეყნებმა, მათ შორის საქართველომ, ქსელის
ნეიტრალობის უზრუნველსაყოფად საჭირო ზომები უნდა მიიღონ, რათა ინტერნეტის
საზოგადოებრივი ღირებულება თვალსაჩინო გახდეს. ისინი ამბობდნენ, რომ
ინტერნეტ პროვაიდერების შუამავლებმა შეიძლება კომერციული მოსაზრებების გამო
უსამართლოდ შეზღუდონ გარკვეულ ინფორმაციაზე წვდომა და მისი გავრცელება,
რითაც არღვევენ ხელშეკრულებას აბონენტებთან თანაც ისე, რომ აბონენტებმა ამის
შესახებ შეიძლება სულ არ იცოდნენ.
რამდენიმე ხნის წინ ნიდერლანდები პირველი ქვეყანა გახდა ევროპაში, რომელმაც
მიიღო კანონი ქსელის ნეიტრალობის შესახებ, რომლითაც ოპერატორებს ეკრძალება
აპლიკაციების დაბლოკვა, მაგალითად როგორიცაა სწრაფი შეტყობინების აპლიკაცია
WhatsUp. 167 კანონზე მუშაობა ბელგიამ და საფრანგეთმაც დაიწყეს. შეერთებულ
შტატებში ქსელის ნეიტრალობის საკითხთან დაკავშირებით ნაკლები კონსენსუსია.
რეგულაციის მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ ქსელის ნეიტრალობის შესახებ
კანონები

მთავრობის

ინტელექტუალური

მიერ

კერძო

საკუთრების

კომპანიებში
უკანონო

ჩარევას

ნიშნავს

ჩამოტვირთვისგან

და,

დაცვა

რომ
უფრო

მნიშვნელოვანი საკითხია. მომხრეები კი აცხადებენ, რომ ინტერნეტი საზოგადოების
კუთვნილებაა და ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, დისკრიმინაციული
პრაქტიკა კი მის განვითარებას შეაფერხებს და გამოყენებას შეზღუდავს.168
აშშ-ს კომუნიკაციის ფედერალურმა კომისიამ ტელეკომუნიკაციის ინდუსტრიაზე
თავისი იურისდიქცია გამოიყენა რათა ინტერნეტზე საყოველთაო წვდომისთვის
დაეჭირა მხარი. 2008 წელს მან დააკმაყოფილა საჩივარი ინტერნეტ პროვაიდერ
Comcast–ის წინააღმდეგ, რომელსაც ბრალი ედებოდა ფაილების გაზიარების საიტის
166

New York Times: „მოწოდება ევროპაში ინტერნეტზე წვდომასთან დაკავშირებით მეტი

გარკვეულობისაკენ,“ 6 ივნისი,2012, https://www.nytimes.com/2012/06/07/technology/eu-andconsumer-groups-at-odds-over-restricted-net-access.html.
167
Electronic Frontier Foundation „ნიდერლანდები იღებს კანონს ქსელის ნეიტრალობის
შესახებ,“ 21 მაისი, 2012, https://www.eff.org/deeplinks/2012/05/netherlands-passes-netneutrality-legislation; New York Times: „მოწოდება ევროპაში ინტერნეტზე წვდომასთან
დაკავშირებით მეტი გარკვეულობისაკენ,“ 2012 წლის 6 ივნისი,
https://www.nytimes.com/2012/06/07/technology/eu-and-consumer-groups-at-odds-overrestricted-net-access.html?_r=1.
168
http://www.imprintmagazine.org/life_and_style/digital_divide_issue_net_neutrality
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დაბლოკვაში.169 2010 წელს კომისიამ ხმა მისცა ქსელის ნეიტრალობის წესის მიღებას
ინტერნეტ პროვაიდერებისათვის, მაგრამ უგულვებელყო წესის გავრცელება უსადენო
ინტერნეტზე და ასევე არ აუკრძალა პროვაიდერებს საიტების უფრო სწრაფად
წვდომისთვის გადასახდელის დაწესება.170

საავტორო უფლებების დარღვევა
ახლო წარსულში სამთავრობო ორგანოების მიერ ონლაინ შინაარსის დაბლოკვის
მხოლოდ ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა. 2011 წლის ივნისში კომუნიკაციების
ეროვნულმა კომისიამ ინტერნეტ პროვაიდერებს სთხოვა, დაებლოკათ „აგვისტოს 5
დღის“ ჩამოტვირთვა მაშინ, როცა ფილმს საქართველოს კინოთეატრებში აჩვენებდნენ.
მაშინ კომისიამ განაცხადა, რომ ღონისძიება მას შემდეგ გაატარა, რაც მას
„საქართველოს ავტორთა საზოგადოებამ“ მიმართა და საავტორო უფლებების
დარღვევის შესახებ აცნობა.

171

ფილმის დამფინანსებელი და თანაპროდიუსერი

პარლამენტის წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიით კობა ნაყოფია იყო.172
ვებ-გვერდები,

რომლებიდანაც

საავტორო

უფლებებით

დაცული

ფაილების

ჩამოტვირთვა შეიძლება კვლავაც პოპულარულია. რამდენიმე ასეთ საიტს
აკონტროლებს ან ჰოსტინგს უკეთებს „კავკასუს ონლაინი.“ 173 „სილქნეტის“
წარმომადგენელმა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ განუცხადა, რომ
ეს ფაქტი აფერხებს კომერციულ ძალისხმევას საქართველოში დაარსდეს სერვისი
„ვიდეო მოთხოვნით“ (Video on demand). (საინტერესოა, რომ ამის მიუხედავად
imovies.ge-ზე “სილქნეტის” რეკლამაა განთავსებული). კომუნიკაციების ეროვნულ
კომისიას კი, თავის მხრივ, მაუწყებლების, საკაბელო ოპერატორებისა და ინტერნეტ
პროვაიდერების (რომლებიც ხშირად საკაბელო ან IP-TV პაკეტებსაც სთავაზობენ)
მხრიდან საავტორო უფლებების დარღვევის შემთხვევების გამოძიებისას გარკვეული
შერჩევითი მიდგომის გამოყენებაში ადანაშაულებენ.

169

http://www.nytimes.com/2008/08/02/technology/02fcc.html?_r=2
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/21/AR2010122106110.html
171
Civil.ge: „შეტევა აგვისტოს ომის შესახებ ფილმის პირატულ ვერსიაზე,“ 16 ივნისი, 2011,
170

www.civil.ge/eng_old/article.php?id=23631; „ტაბულა:“ „ყოვლისშემძლე მაუსი და ცენზურა
ინტერნეტზე“4 სექტემბერი, 2011, http://en.tabula.ge/article-5322.html;
172

International Movie Data Base, ‘აგვისტოს 5 დღის მსახიობთა დასი და გადამღები ჯგუფი’,

http://www.imdb.com/title/tt1486193/fullcredits (ბოლო წვდომა 2012 წლის 7 დეკემბერს).
173

იხ. ინფორმაცია http://avoe.ge და http://allmovies.ge/ registration.ge–ზე (ბოლო წვდომა 2012

წლის 10 დეკემბერს).

56

