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*138*

№ 138
27/05/2021

 ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა
 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ შიდა აუდიტის დეპარტამენტის დებულების
დამტკიცების თაობაზე“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ თავმჯდომარის 2020
წლის 25 მაისის N152/20 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 
 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე და 63-ე მუხლის, „საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული
ცენტრის - „საქპატენტის“ დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010
წლის 3 ივლისის N181 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-6 მუხლის მე-2
პუნქტის „დ“ და „ზ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად,
 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
 

1. შევიდეს ცვლილება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ თავმჯდომარის 2020
წლის 25 მაისის N152/20 ბრძანებით დამტკიცებულ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ შიდა
აუდიტის დეპარტამენტის დებულებაში და დებულების:
 
ა) მე-3 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;
 
ბ) მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. დეპარტამენტის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობას,
თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით, ასრულებს დეპარტამენტის სხვა თანამშრომელი.
 
2. ეს ბრძანება ძალაში შევიდეს 2021 წლის 01 ივნისიდან.
 
3. ეს ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ქ.
მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ.
მცხეთა, სამხედროს ქ. N17).
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მინდია დავითაძე
 
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ თავმჯდომარე
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საჯარო  სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების 

ეროვნული ცენტრის – „საქპატენტის“ 

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის დებულება 

 

 

მუხლი 1. რეგულირების სფერო  

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების 

ეროვნული ცენტრის – „საქპატენტის“ (შემდგომში – საქპატენტი) შიდა აუდიტის დეპარ-

ტამენტის დებულება (შემდგომში – დებულება) განსაზღვრავს დეპარტამენტის საქმიანობის 

სამართლებრივ საფუძვლებს, სტრუქტურას, ორგანიზებას, ძირითად ფუნქციებსა და უფლება-

მოვალეობებს.  

 

მუხლი 2. დეპარტამენტის  საქმიანობის სამართლებრივი საფუძველი  

1. შიდა აუდიტის დეპარტამენტი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს 

კონსტიტუციით, საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით, ინტელექტუალური 

საკუთრების სფეროს მარეგულირებელი საქართველოს კანონმდებლობით, საქართველოში 

მოქმედი შიდა აუდიტის საქმიანობის მარეგულირებელი აქტებით, საქპატენტის დებულებით, 

საქპატენტის შინაგანაწესით, საქპატენტის თავმჯდომარის (შემდგომში – თავმჯდომარე) სამარ-

თლებრივი აქტებით და ამ დებულებით. 

 

მუხლი 3. დეპარტამენტის  ხელმძღვანელობა  

1. დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს თავმჯდომარე.  

2. დეპარტამენტის უფროსი:  

ა) ახორციელებს დეპარტამენტის მუშაობის საერთო ხელმძღვანელობას და საქმიანობის 

კონტროლს; 

ბ) ამზადებს დეპარტამენტის სამუშაო გეგმას და პასუხისმგებელია მის შესრულებაზე; 

გ) განსაზღვრავს დეპარტამენტის თანამშრომელთა სამსახურებრივ უფლებამოსილებებს 

და აკონტროლებს მათ მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებას; 

დ) პასუხისმგებელია სამუშაო გეგმების, ყოველწლიური ანგარიშების, თავმჯდომარის 

ბრძანებებისა და დავალებების შესრულებაზე;  

ე) ხელს აწერს დეპარტამენტის კომპეტენციას მიკუთვნებულ სამსახურებრივ დოკუ-

მენტაციას;  

ვ) უფლებამოსილია დეპარტამენტის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე მოით-

ხოვოს ინფორმაცია და საჭირო დოკუმენტაცია კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

ზ) კომპეტენციის ფარგლებში აკონტროლებს კანონმდებლობით განსაზღვრული ვალდე-

ბულებების შესრულებას; 
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თ) პასუხისმგებელია მის მიერ მიღებული და დეპარტამენტში მომზადებული გადაწყვე-

ტილებების კანონიერებაზე; 

ი) ამზადებს და თავმჯდომარეს წარუდგენს დეპარტამენტის საქმიანობის ანგარიშს; 

კ) ახორციელებს ამ დებულებითა და კანონმდებლობით მინიჭებულ სხვა უფლებამოსი-

ლებებს.  

3. დეპარტამენტის უფროსი ანგარიშვალდებულია თავმჯდომარის წინაშე.  

4.  ამოღებულია (ბრძანება N138 27/05/2021); 

5.  ამოღებულია (ბრძანება N138 27/05/2021); 

6. დეპარტამენტის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, დეპარტამენტის უფროსის 

მოვალეობას, თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით, ასრულებს დეპარტამენტის სხვა 

თანამშრომელი. 

 

მუხლი 4. დეპარტამენტის ძირითადი ფუნქციები და უფლება-მოვალეობები 

1. კომპეტენციის ფარგლებში დეპარტამენტის ფუნქციები და უფლება-მოვალეობებია:  

ა) საქპატენტის შიდა აუდიტის განხორციელება (ბრძანება N45 23/03/2022); 

ბ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით შიდა აუდიტის წლიური და სტრატეგიული 

გეგმების შემუშავება; 

გ) შიდა აუდიტორული შემოწმების ფარგლებში სარეკომენდაციო შემოწმების განხორ-

ციელება, რომელიც მოიცავს საქპატენტის სტრუქტურული ერთეულის/ერთეულების ქმედე-

ბების, დავალებებისა და პროცესების ერთობლიობის შეფასებას; 

დ) საქპატენტის საქმიანობის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შეფასება 

და მონიტორინგი; 

ე) საქპატენტის აქტივების, სხვა რესურსებისა და ინფორმაციის ადეკვატურად დაცუ-

ლობის შეფასება; 

ვ) საქპატენტის საქმიანობის  ეფექტიანობის, პროდუქტიულობისა და ეკონომიურობის 

გაზრდის მიზნით, რეკომენდაციების შემუშავება; 

ზ) საქპატენტის წინაშე არსებული რისკების დადგენა და მათი მართვის ხარისხის 

შეფასება; 

თ) საქპატენტის საქმიანობაში არსებული დარღვევებისა და ნაკლოვანებების გამოვლენა; 

აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოფხვრისა და მათი გამომწვევი მიზეზების პრევენციის მიზნით, 

შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება და თავმჯდომარისათვის წარდგენა; 

ი) კანონმდებლობით დადგენილი წესით შიდა აუდიტორული შემოწმების შედეგად გაცე-

მული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი; 

კ) კონტროლზე აყვანილი დოკუმენტების, მოქალაქეთა განცხადებებისა და საჩივრების 

შესრულების კონტროლი და ანალიზი; 

ლ) ნებისმიერი სახის კონსულტაციის ხარისხზე მონიტორინგი; 
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მ) კომპეტენციის ფარგლებში შიდა აუდიტორული შემოწმების განხორციელების მიზნით, 

ექსპერტის/სპეციალისტის მოწვევა. ასევე, ყველა საჭირო ინფორმაციასა და მონაცემთა ბაზაზე 

წვდომა, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შეზღუდვებისა; 

ნ) ამოღებულია (ბრძანება N45 23/03/2022);  

ო) ამოღებულია (ბრძანება N45 23/03/2022); 

პ) ამოღებულია (ბრძანება N45 23/03/2022); 

ჟ) ამოღებულია (ბრძანება N45 23/03/2022); 

რ) ამოღებულია (ბრძანება N45 23/03/2022);  

ს) ამოღებულია (ბრძანება N45 23/03/2022); 

ტ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილების განხორცი-

ელება. 

2. დაკისრებულ ფუნქციათა განსახორციელებლად შიდა აუდიტის დეპარტამენტი, თავისი 

კომპეტენციის ფარგლებში, თანამშრომლობს საქართველოს სამართალდამცავ უწყებებთან, 

აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა უწყებებთან, ორგანიზაციებთან, ფიზიკურ და იური-

დიულ პირებთან. 

 

მუხლი 5.  ამოღებულია (ბრძანება N45 23/03/2022); 

 

მუხლი 6. დეპარტამენტის რეორგანიზაცია  

დეპარტამენტის რეორგანიზაცია ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით.  

მუხლი 7. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა 

დეპარტამენტის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება 

თავმჯდომარის ბრძანებით. 
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