
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისა და საქართველოს იუსტიციის

მინისტრის ერთობლივი

ბრძანება №93/ნ – №170
2016 წლის 10 აგვისტო

ქ. თბილისი

 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი ორგანოების

მიერ გაცემული დოკუმენტების, ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ თავიანთი
უფლებამოსილების ფარგლებში გაცემული დოკუმენტების აპოსტილით დამოწმების/ლეგალიზაციის
უზრუნველსაყოფად საჭირო ინფორმაციის გამოთხოვისა და მიწოდების წესის დამტკიცების შესახებ

„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის
საფუძველზე, ვბრძანებთ:
მუხლი 1
დამტკიცდეს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი
ორგანოების მიერ გაცემული დოკუმენტების, ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ
თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში გაცემული დოკუმენტების აპოსტილით
დამოწმების/ლეგალიზაციის უზრუნველსაყოფად საჭირო ინფორმაციის გამოთხოვისა და მიწოდების
თანდართული წესი.
მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა

საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი

დანართი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი ორგანოების

მიერ გაცემული დოკუმენტების, ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ თავიანთი
უფლებამოსილების ფარგლებში გაცემული დოკუმენტების აპოსტილით დამოწმების/ლეგალიზაციის

უზრუნველსაყოფად საჭირო ინფორმაციის გამოთხოვისა და მიწოდების წესი
მუხლი 1. რეგულირების სფერო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი ორგანოების
მიერ გაცემული დოკუმენტების, ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ თავიანთი
უფლებამოსილების ფარგლებში გაცემული დოკუმენტების კანონმდებლობით დადგენილი წესით
აპოსტილით დამოწმების/ლეგალიზაციის უზრუნველსაყოფად საჭირო ინფორმაციის გამოთხოვისა და
მიწოდების წესი არეგულირებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მის
სისტემაში შემავალი ორგანოების მიერ გაცემული დოკუმენტების, ასევე, საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მიერ თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში გაცემული დოკუმენტების
აპოსტილით დამოწმების/ლეგალიზაციის (შემდგომში – დოკუმენტების აპოსტილით
დამოწმება/ლეგალიზაცია) განხორციელებისათვის საჭირო ინფორმაციის საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან (შემდგომში –
ცენტრი) გამოთხოვისა და იმავე ინფორმაციის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო
სერვისების განვითარების სააგენტოსათვის (შემდგომში – სააგენტო) მიწოდების პირობებსა და
პროცედურას.

მუხლი 2. დოკუმენტების აპოსტილით დამოწმების/ლეგალიზაციის უზრუნველსაყოფად  საჭირო
ინფორმაციის გამოთხოვისა და მიწოდების პირობები და პროცედურა
1. დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმების/ლეგალიზაციის უზრუნველსაყოფად საჭირო ინფორმაციის
გამოთხოვის საფუძველია სააგენტოში უფლებამოსილი პირის მიერ განცხადების რეგისტრაცია
დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმების/ლეგალიზაციის მოთხოვნით.
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2. დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმების/ლეგალიზაციის უზრუნველსაყოფად საჭირო ინფორმაციის
გამოთხოვის მიზნით, სააგენტო მიმართავს ცენტრს და მართვის ელექტრონული საშუალებების
გამოყენებით უგზავნის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ განცხადებასა და თანდართულ
დოკუმენტებს.

3. ცენტრი, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, სასამართლო და ადმინისტრაციული ორგანოების,
აგრეთვე სამედიცინო და საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ გაცემული დოკუმენტების
აპოსტილით დამოწმებისათვის/ლეგალიზაციისათვის საჭირო მონაცემთა ბაზაში (შემდგომში –
მონაცემთა ბაზა) ამოწმებს:

ა) დოკუმენტებზე არსებული ბეჭდისა და ხელმოწერის ნიმუშების ნამდვილობას;

ბ) დოკუმენტებზე ხელმომწერი პირის უფლებამოსილებას;

გ) დოკუმენტის ბეჭდით ან შტამპით დამოწმების შემთხვევაში – მათ ავთენტურობას.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციის გარდა, ცენტრი ვალდებულია
შეამოწმოს დოკუმენტის ფორმისა და შინაარსის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობა.

5. ცენტრი ვალდებულია შეამოწმოს, ექვემდებარება თუ არა ამ მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად
მიღებული დოკუმენტი აპოსტილით დამოწმებას/ლეგალიზაციას.

6. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებული ინფორმაციის დადასტურების
შემთხვევაში, ცენტრი ადასტურებს დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმების/ლეგალიზაციის
შესაძლებლობას და აღნიშნულის თაობაზე შესაბამის ინფორმაციას, მართვის ელექტრონული
საშუალებების გამოყენებით, აწვდის სააგენტოს.

7. თუ ცენტრში წარდგენილი დოკუმენტი არ ექვემდებარება აპოსტილით დამოწმებას/ლეგალიზაციას,
ცენტრი, მართვის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით, უგზავნის სააგენტოს დოკუმენტის
აპოსტილით დამოწმების/ლეგალიზაციის შესახებ დასაბუთებულ უარყოფით დასკვნას.

8. თუ აპოსტილით დამოწმების/ლეგალიზაციისთვის წარდგენილი დოკუმენტი ფორმითა და
შინაარსით არ შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობას, ცენტრი სააგენტოს აწვდის  დასაბუთებულ
უარყოფით დასკვნას, სადაც, სხვა გარემოებებთან ერთად, მითითებული იქნება ინფორმაცია
დადგენილი ფორმითა და შინაარსით საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისი დოკუმენტის
გაცემაზე უფლებამოსილი იურიდიული პირის შესახებ.

9. თუ მონაცემთა ბაზაში არ მოიპოვება საჭირო ხელმოწერის, ბეჭდის ან შტამპის ნიმუშები ან
მონაცემთა ბაზაში არსებული ინფორმაციით ვერ დგინდება დოკუმენტებზე არსებული ხელმოწერის
ნამდვილობა, ხელმომწერი პირის უფლებამოსილება და ბეჭდის ან შტამპის ავთენტურობა, ცენტრი
მიმართავს შესაბამის დაწესებულებას დოკუმენტებზე არსებული ხელმოწერის ნამდვილობის,
ხელმომწერი პირის უფლებამოსილების ან/და ბეჭდის ან შტამპის ავთენტურობის დასადგენად. თუ
შესაბამისი დაწესებულებიდან მიღებული პასუხის შემდეგაც აღნიშნული მონაცემების დადასტურება
შეუძლებელია, ცენტრის მიერ ამის შესახებ აღინიშნება ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებულ
დასკვნაში.

10. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, სააგენტო ახორციელებს დოკუმენტის
აპოსტილით დამოწმებას/ლეგალიზაციას კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11. ამ მუხლის მე-7-მე-9 პუნქტებით გათვალისწინებული დასკვნის მიღების შემდეგ, სააგენტო,
ცენტრის დასკვნის გათვალისწინებით, გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ
აქტს დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმება/ლეგალიზაციაზე უარის თქმის შესახებ.

მუხლი 3. დოკუმენტების აპოსტილით დამოწმების/ლეგალიზაციის უზრუნველსაყოფად საჭირო
ინფორმაციის გამოთხოვისა და მიწოდების ვადები
1. სააგენტო ვალდებულია ამ წესის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული განცხადება,
მისი მიღებიდან არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა, მართვის ელექტრონული საშუალებების
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გამოყენებით, გაუგზავნოს ცენტრს.
2. ამ წესის მე-2 მუხლის მე-3-მე-9 პუნქტებით გათვალისწინებულ ქმედებებს ცენტრი ახორციელებს ამ
მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული განცხადების მისთვის წარდგენიდან მიღებიდან 8
სამუშაო დღის ვადაში.

მუხლი 4. დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმებაზე/ლეგალიზაციაზე უარის თქმის შესახებ
გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევაში სასამართლო ხარჯების განაწილება
დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმებაზე/ლეგალიზაციაზე უარის თქმის გამო სააგენტოს წინააღმდეგ
სარჩელის აღძვრისა და ასეთი სარჩელის დაკმაყოფილების/ნაწილობრივ დაკმაყოფილების
შემთხვევაში, სააგენტოსათვის წარმოშობილი სასამართლო ხარჯები სრულად ანაზღაურდება ცენტრის
მიერ.

მუხლი 5. გარდამავალი დებულება
ამ ბრძანების ამოქმედებამდე დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმების/ლეგალიზაციის მოთხოვნით
მიღებული განცხადებების საფუძველზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა
და მის სისტემაში შემავალი ორგანოების მიერ გაცემული დოკუმენტების, ასევე საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მიერ თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში გაცემული დოკუმენტების
აპოსტილით დამოწმებას/ლეგალიზაციას განახორციელებს ცენტრი.
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