
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის მიერ  

მომზადებული ანგარიში 2013-2012 წლებში სამინისტროში  

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ 

 
ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

2013 2012 

31 577 871 
 

 

                 
 

ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის 

რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

2013 2013 2013 2013 

31 577 30 009 1 428 62 
 

 

შენიშვნა: 2013 წლის მონაცემებით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  

83-ე მუხლის საფუძველზე განუხილველად დატოვებულ იქნა 43 განცხადება, ხოლო 

განხილვის პროცესშია - 35 განცხადება 

 

 საჯარო ინფორმაციის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი: საქართველოს 

კონსტიტუციის 41–ე მუხლი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე–3 

მუხლის მე–4 ნაწილი, 44–ე მუხლი, 83-ე მუხლი, 99-ე მუხლი,„საჯარო სამსახურის 

შესახებ“, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ და „სახელმწიფო საიდუმლოების 

შესახებ“ საქართველოს კანონები, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსი, „საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონი, 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის  236–ე, 260–ე, 271–ე, 

273–ე, 302–ე და სხვა მუხლები, შს მინისტრის №917 ბრძანება და სხვა ნორმატიული 

აქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაუცველობა. აგრეთვე, მოთხოვნილი 

ინფორმაცია არ განეკუთვნებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომპეტენციას ან 

სამინისტროში დაცული არ იყო. 

95% 

4% 1% 

2013 წელი 

დაკმაყოფილებული 

უარის თქმა 

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებული 



 
 

 მონაცემები საჯარო დაწესებულების მიერ პერსონალური მონაცემის 

შეგროვების/დამუშავება/გაცემის რაოდენობის შესახებ 
 
 

პერსონალური მონაცემის  

შეგროვება/დამუშავების  

საერთო რაოდენობა 

პერსონალური მონაცემის 

მოთხოვნა ვისაც უშუალოდ ეხება 

პერსონალური მონაცემის 

სხვისთვის გაცემის რაოდენობა  

2013 2012 2013 2012 2013 2012 

3850 455 475 285 256 147 

 

 

 

 საჯარო მოსამსახურეთა მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

მოთხოვნების დარღვევას ადგილი ჰქონდა ოცდაათ შემთხვევაში; 
 

 შინაგან საქმეთა სამინისტროში შემოსულ საჯარო ინფორმაციაში შესწორების 

შეტანის მოთხოვნა არ შემოსული; 
 

 

 შინაგან საქმეთა სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ძირითადი 

თემატიკა: 
 

 პერსონალური მონაცემები; 

 სისხლის სამართლის საქმის შესახებ; 

 განთავისუფლებულ და მიღებულ თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ; 

 ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ; 

 დანაშაულის სტატისტიკა; 

 შესყიდული და ნაჩუქარი ავტომანქანების შესახებ; 

 თანამდებობის პირთა და სხვა თანამშრომლებზე გაცემული პრემიების, საწვავის 

ხარჯებისა და სატელეფონო ლიმიტის შესახებ; 

 დაკავებულის გარეგნული დათვალიერების ოქმის მიწოდების თაობაზე. 
 

 
 
 



 
 

 

 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების 

გასაჩივრების რაოდენობა 

 
საჩივრების საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებული 

საჩივრების  

რაოდენობა 

საჩივრის 

დაკმაყოფილებაზე  

უარის თქმის  

რაოდენობა 

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებული 

საჩივრების 

რაოდენობა 

2013 2012  2013 2012 2013 2012 2013 2012 

12 

(ცენტრალური 

აპარატი) 

 

10773 

(საპატრულო 

პოლიციის 

დეპარტამენტი) 

7 

 

4 

(ცენტრალური 

აპარატი) 

 

7914 

(საპატრულო 

პოლიციის 

დეპარტამენტი) 

1 8 

(ცენტრალური 

აპარატი) 

 

2859 

(საპატრულო 

პოლიციის 

დეპარტამენტი) 

 

5 – 1 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32% 

14% 
9% 

11% 

6% 

6% 

3% 
1% 

18% 

პერსონალური მონაცემი 

სს საქმეები 

საკადრო ცვლილებები 

ადმ. სამართალდარღვევა 

დანაშაულის სტატისტიკა 

ავტომანქანების შესახებ 

გაცემული პრემია, საწვავი, 

სატელეფონო ლიმიტი 

დათვალიერების ოქმი 

სხვა  



 შინაგან საქმეთა სამინისტროში  საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურეები: 
 

1. ხათუნა ქველაძე – შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 

2. ანზორ მარგიანი – აფხაზეთის ა/რ შს სამინისტროს მთავარი სამმართველო; 

3. ლიანა გათენაძე – აჭარის ა/რ შს სამინისტროს მთავარი სამმართველო; 

4. ლევან სხირტლაძე – ქ.თბილისის შს მთავარი სამმართველო; 

5. მაია ალავიძე – მცხეთა–მთიანეთის შს სამხარეო მთავარი სამმართველო; 

6. ნიკოლოზ ბასილაშვილი – შიდა ქართლის შს სამხარეო მთავარი სამმართველო; 

7. ანა კაპანაძე – ქვემო ქართლის შს სამხარეო მთავარი სამმართველო; 

8. თამარ ლამაზოშვილი – კახეთის შს სამხარეო მთავარი სამმართველო; 

9. ნინო კაპანაძე – სამცხე–ჯავახეთის შს სამხარეო მთავარი სამმართველო; 

10. ქეთევან მაღლაფერიძე – იმერეთი, რაჭა–ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის შს სამხარეო 

მთავარი სამმართველო; 

11. პაპუნა გობეჯიშვილი – გურიის შს სამხარეო მთავარი სამმართველო; 

12. მურთაზ ბულია – სამეგრელო–ზემო სვანეთის შს სამხარეო მთავარი სამმართველო. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მონაცემები   საჯარო სამართლის იურიდიული პირი –  

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში  

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ 

 

ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

2013 2012 

2 3 

 
ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე უარის 

თქმის რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა რაოდენობა 

2013 2013 2013 2013 

2 2 – – 

 

 მონაცემები  პერსონალური მონაცემის შეგროვების/დამუშავება/გაცემის რაოდენობის 

შესახებ 

 
პერსონალური მონაცემის  

შეგროვება/დამუშავების  

საერთო რაოდენობა 

პერსონალური მონაცემის 

მოთხოვნა ვისაც უშუალოდ ეხება 

პერსონალური მონაცემის 

სხვისთვის გაცემის რაოდენობა  

2013 2012 2013 2012 2013 2012 

30 10 – – – – 

 

 

 სსიპ –  შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურე –        

ვაჟა კეკელია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მონაცემები  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  – 

დაცვის პოლიციაში 

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ 

 

ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

2013 2012 

107 64 

 
ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე უარის 

თქმის რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა რაოდენობა 

2013 2013 2013 2013 

107 95 8 4 

 

 საჯარო ინფორმაციის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი: საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. 

 

 მონაცემები  პერსონალური მონაცემის შეგროვების/დამუშავება/გაცემის რაოდენობის 

შესახებ 

 
პერსონალური მონაცემის  

შეგროვება/დამუშავების  

საერთო რაოდენობა 

პერსონალური მონაცემის 

მოთხოვნა ვისაც უშუალოდ ეხება 

პერსონალური მონაცემის 

სხვისთვის გაცემის რაოდენობა  

2013 2012 2013 2012 2013 2012 

1752 2700 58 1800 27 134 

 

 

 სსიპ – დაცვის პოლიციაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურე –ალექსანდრე გულიაშვილი 

და ელზა ჯაფოშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 



მონაცემები  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  – 

 მომსახურების სააგენტოში  

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ 

 

ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნათა 

საერთო რაოდენობა 

2013 2012 

46 637 

 
ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე უარის 

თქმის რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა რაოდენობა 

2013 2013 2013 2013 

46 34 4 8 

 

საჯარო ინფორმაციის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი: საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსი, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის 

დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ“ საქართველოს კანონი და „საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგენტოს მიერ გირავნობის რეგისტრაციის, ნასამართლეობის შესახებ 

ცნობისა და მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობის 

შესახებ ცნობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა 

მინისტრის №892 ბრძანება. 

 
 

 მონაცემები  პერსონალური მონაცემის შეგროვების/დამუშავება/გაცემის რაოდენობის 

შესახებ 

 
პერსონალური მონაცემის  

შეგროვება/დამუშავების  

საერთო რაოდენობა 

პერსონალური მონაცემის 

მოთხოვნა ვისაც უშუალოდ ეხება 

პერსონალური მონაცემის 

სხვისთვის გაცემის რაოდენობა  

2013 2012 2013 2012 2013 2012 

41 63 127996 117557 5 – 

 

 სსიპ – მომსახურების სააგენტოში  საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურე– ნათია ოქიტაშვილი. 

 

 



მონაცემები  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი –  

ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურში  

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ 

 

ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

2013 2012 

1 85 

 
ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე უარის 

თქმის რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა რაოდენობა 

2013 2013 2013 2013 

1 1 – – 

 

 

 მონაცემები  პერსონალური მონაცემის შეგროვების/დამუშავება/გაცემის რაოდენობის 

შესახებ 

 
პერსონალური მონაცემის  

შეგროვება/დამუშავების  

საერთო რაოდენობა 

პერსონალური მონაცემის 

მოთხოვნა ვისაც უშუალოდ ეხება 

პერსონალური მონაცემის 

სხვისთვის გაცემის რაოდენობა  

2013 2012 2013 2012 2013 2012 

- 118 1 24 – – 

 

 

 სსიპ – ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურე –გიორგი თოფურია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

მონაცემები  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  –  

სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის  

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ 

 

ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

2013 2012 

1 4 

 
ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე უარის 

თქმის რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა რაოდენობა 

2013 2013 2013 2013 

1 1 – – 

 

 

 მონაცემები  პერსონალური მონაცემის შეგროვების/დამუშავება/გაცემის რაოდენობის 

შესახებ 

 
პერსონალური მონაცემის  

შეგროვება/დამუშავების  

საერთო რაოდენობა 

პერსონალური მონაცემის 

მოთხოვნა ვისაც უშუალოდ ეხება 

პერსონალური მონაცემის 

სხვისთვის გაცემის რაოდენობა  

2013 2012 2013 2012 2013 2012 

- 4 1 4 – – 

 

 

 სსიპ – სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტში  საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურე –     

მედეა გოგია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

მონაცემები  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  – 

„112“-ში  

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ 

 

 
ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნათა 

საერთო რაოდენობა 

2013 2012 

28 9 

 
ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის 

რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა რაოდენობა 

2013 2013 2013 2013 

28 20 7 – 

შენიშვნა: 2013 წლის მონაცემებით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  

83-ე მუხლის საფუძველზე განუხილველად დატოვებულ იქნა 1 განცხადება 

 

 საჯარო ინფორმაციის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი: საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი და „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონი. 

 

 

 მონაცემები  პერსონალური მონაცემის შეგროვების/დამუშავება/გაცემის რაოდენობის 

შესახებ 

 
პერსონალური მონაცემის  

შეგროვება/დამუშავების  

საერთო რაოდენობა 

პერსონალური მონაცემის 

მოთხოვნა ვისაც უშუალოდ ეხება 

პერსონალური მონაცემის 

სხვისთვის გაცემის რაოდენობა  

2013 2012 2013 2012 2013 2012 

87 – 5 4 – – 

 

 

 სსიპ –„112“-ში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე 

პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურე – დიმიტრი ჯავახიშვილი 

 

 

 



 

 

 

მონაცემები შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამინისტროს  

მმართველობის სფეროში არსებული  

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება –  

საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 

 
ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნათა 

საერთო რაოდენობა 

2013 2012 

157 806 

 
ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე უარის 

თქმის რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა რაოდენობა 

2013 2013 2013 2013 

157 134 14 9 

 

 საჯარო ინფორმაციის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი: საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 28 

ივნისის №397 ბრძანებულება,  „საჯარო სამსახურის შესახებ“ და „პოლიციის შესახებ“ 

საქართველოს კანონები. 

 

 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება 

გასაჩივრებულ იქნა ერთ შემთხვევაში. 

 

 მონაცემები  პერსონალური მონაცემის შეგროვების/დამუშავება/გაცემის რაოდენობის 

შესახებ 

 
პერსონალური მონაცემის  

შეგროვება/დამუშავების  

საერთო რაოდენობა 

პერსონალური მონაცემის 

მოთხოვნა ვისაც უშუალოდ ეხება 

პერსონალური მონაცემის 

სხვისთვის გაცემის რაოდენობა  

2013 2012 2013 2012 2013 2012 

300 115 94 244 13 5 

 

 სსდ – სასაზღვრო პოლიციაში  საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურე – თეა პატიეშვილი. 


