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    შპს „ბექას“
შ ე ტ ყ ო ბ ი ნ ე ბ ა

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 95-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და 
,,საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების”  36-
ე მუხლის მე-14 პუნქტის  შესაბამისად, გატყობინებთ, რომ 2019 წლის 18 ივლისს, 15 საათზე, 
მისამართზე: 0144 ქ.თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზ./ბოჭორმის ქ. 50/18, გაიმართება 
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის  (შემდგომში „კომისია“) სხდომა, სადაც 
განიხილება შპს „ბექასთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხი, მის 
მიერ „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტის 
ბ) ქვეპუნქტის და  საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის 
დარღვევის  გამო.

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თარიღია 
2019 წლის 4 ივლისი. ამასთანავე გაცნობებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსის 98-ე და 99-ე მუხლების შესაბამისად, კომპანიას უფლება აქვს კომისიას წარუდგინოს 
მტკიცებულებები, აგრეთვე შუამდგომლობები საქმის გარემოებათა გამოკვლევის თხოვნით, 
გაეცნოს ადმინისტრაციული წარმოების მასალებს, მოითხოვოს ადმინისტრაციულ წარმოებაში 
არსებული დოკუმენტების და სხვა მასალების ასლები.
გთხოვთ, უზრუნველყოთ თქვენი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მონაწილეობა 
ადმინისტრაციულ წარმოებაში.

დანართი:
1. კომისიის აპარატის აუდიო-ვიზუალური მედია მომსახურებების რეგულირების 

დეპარტამენტის 2019 წლის 28 ივნისის N19-10-1160  სამსახურებრივი ბარათი - 2 ფურც.;
2. 2019 წლის 13 ივნისის  შპს „ბექას“   შემოწმების ვიდეო ჩანაწერი - 1 CD;
3. 2019 წლის 13 ივნისის   შემოწმების აქტი N36  - 3 ფურცელი.

ოლია ვოტ

უფროსი
ადმინისტრაცია
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საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიის 

თავმჯდომარეს ბატონ კახი ბექაურს

კომისიის აპარატის აუდიო-ვიზუალური მედია მომსახურებების

 რეგულირების დეპარტამენტის მონიტორინგის უზრუნველყოფის 

მთავარი სპეციალისტის მარიამ აროშიძის

ს ა მ ს ა ხ უ რ ე ბ რ ი ვ ი     ბ ა რ ა თ ი

ბატონო კახი,

გაცნობებთ, რომ   2019 წლის 13 ივნისს  კომისიის აპარატის  აუდიო-ვიზუალური 
მედია მომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტში დასაქმებულ უფლებამოსილ 
პირთა მიერ განხორციელდა შპს „ბექას“ შემოწმება პროგრამების აუდიო-ვიზუალური 
დათვალიერება-მოსმენის საშუალებით და გადაცემის დროის დაფიქსირებით და შედგა 
შემოწმების აქტი  №36.

შემოწმება ჩატარდა  ქ. ბათუმი, პუშიკინის ქ. N67, შპს „ბექას“ ოფისში, კომპანიის 
დამფუძნებლის ელგუჯა ბერიძის  თანდასწრებით.

შემოწმების შედეგად გამოირკვა, რომ  შპს „ბექა“  საკუთარი ქსელით ახდენს 
შემდეგი სამაუწყებლო არხების საქართველოს ტერიტორიაზე რეტრანსლირებას: „აჭარა“, 
„მაესტრო“,  “ობიექტივი”, „ტვ პირველი“, „ბათუმი ტვ“, „პალიტრა ტვ“, “რუსთავი 2”, „ტვ 
პირველი“, „ბათუმი ტვ“, „პალიტრა ტვ“,  “რუსთავი 2”,  „ერთსულოვნება“, „ქართული 
არხი“,  „რაგბი ტვ“,  „სილქ უნივერსალი“, „კავკასია“, „საზოგადოებრივი მაუწყებლის I 
არხი“,  „ტელეარხი 25“, „GDS“, „მარაო“, „მესამე“, „ბასტი ბუბუ“, “Cartoon network”, 
„Карусель“,  „Мульт“,  „Бетселер“, “XXI”, „Шансон ТВ”, “National Geographic”, “Nat Geo 
Wilde”, „SKY“, “Discovery”, “Animal Planet”,  “Viasat History”, “МУЗ ТВ”, „БОЕЦ“, “Сарафан”, 
“Eurosport 1”, “Eurosport 2”, “TV 1000 action”, “Vip Comedy”, “Vip Megahit”, “Vip премиера”, 
„ТНТ“, „ОРТ“, „НТВ HD“, “Домашний”, „ЧЕ“,  „Пятница“, “РЕН ТВ”, „Дом Кино“, „RTVi“, “ТВ 
3”, „СТС“, “Euronews”, “Охота и Рыбалка”, „Кухня“, „Индийское Кино“, „НТВ Киносемья”, 
„НТВ Кинохит”, “C1”, „Интер +“, “Show”.  



 გაცნობებთ, რომ შპს „ბექას“ დღეის მდგომარეობით კომისიაში არ წარმოუდგენია 
არცერთი სამაუწყებლო არხის საქართველოს ტერიტორიაზე მართლზომიერი 
რეტრანსლირების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

   შესაბამისად  დეპარტამენტს მიაჩნია, რომ  შპს  „ბექას“  მიერ ზემოაღნიშნული 
არხების საქართველოს ტერიტორიაზე რეტრანსლირება ხორციელდება 
არამართლზომიერად.      

გთხოვთ აღნიშნული რეაგირებისათვის გადაეცეს სამართლებრივ დეპარტამენტს.

დანართი:

1.  2019 წლის 13 ივნისის  შპს „ბექას“   შემოწმების აქტი-N36-2 ფურც. 1 ეგზ.; 

2.  2019 წლის 13 ივნისის შპს „ბექას“   შემოწმების ვიდეო ჩანაწერი - 2 CD. 1 ეგზ;

3.  შემოწმების დამსწრე პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი- 1 ფურ. 1 
ეგზ.

პატივისცემით, 

მარიამ აროშიძე

მონიტორინგის უზრუნველყოფის მთავარი სპეციალისტი
აუდიო-ვიზუალური მომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტი
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