
 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  49–ე მუხლით 

 გათვალისწინებული 2018 წლის ანგარიში 

 

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და 

ტერიტორიული ორგანოების საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა რაოდენობის შესახებ 

 

 

საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის     

მე-80 მუხლით (სხვა უწყებაში) 

გადაგზავნილი განცხადებების 

რაოდენობა 

საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის  83-ე 

მუხლის საფუძველზე 

განუხილველად დატოვებული 

განცხადებების რაოდენობა 

განხილვის 

პროცესში არსებული 

განცხადებების 

რაოდენობა 

264 210 231 

 

 

 
 

 შენიშვნა: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის საჯარო 

ინფორმაციის სამმართველოში შემოსული განცხადებების/წერილების რაოდენობა, რომლებიც 

კომპეტენციის მიხედვით, რეაგირებისთვის გადაგზავნილ იქნა სამინისტროს სტრუქტურულ 

ქვედანაყოფებში, ტერიტორიულ ორგანოებში, სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი 

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ(ებ)ში და სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება  - საქართველოს სასაზღვრო პოლიციაში შეადგინა - 1265;  
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2018 დაკმაყოფილებული 

უარის თქმა 

ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული 

განხილვის პროცესში 

განუხილველი 

სხვა უწყებაში გაგზავნილი 

ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის 

რაოდენობა 

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

37395 34751 1539 400 



 

 მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძვლები:  

 საქართველოს კონსტიტუციის 41–ე მუხლი;  

 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე–3 მუხლის მე–4 ნაწილი, 44–ე 

მუხლი, 83-ე მუხლი, 99-ე მუხლი;  

 საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“;  

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 

 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;   

 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბრის №337 დადგენილება ,,საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“. 

 საქართველოს კანონი „პოლიციის შესახებ“; 

 შს მინისტრის №892 ბრძანება „სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგენტოს მიერ გირავნობის რეგისტრაციის, ნასამართლობის შესახებ 

ცნობისა და მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობის 

შესახებ ცნობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“; 
 

 პერსონალური მონაცემის დამუშავების (შეგროვება, გაცემა) რაოდენობა:  
 

მოთხოვნის საფუძველზე პერსონალური მონაცემის 

დამუშავების (შეგროვება) საერთო რაოდენობა  

პერსონალური მონაცემის მესამე 

პირისთვის გადაცემის რაოდენობა  

14615 10651 

 

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებში 

პერსონალურ მონაცემთა  შესწორების შეტანის მოთხოვნათა რაოდენობა: 
 

 

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ინფორმაციის მოთხოვნის ძირითადი თემატიკა: 

 პერსონალური მონაცემები: 

 ინფორმაცია საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის 

(შესვლა/გასვლა) შესახებ; 

 ინფორმაცია ნასამართლობისა და ძებნაში ყოფნის შესახებ; 

 ინფორმაცია ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ; 

 თანამშრომლის ნამსახურობის შესახებ; 

 ინფორმაცია პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგვის შესახებ; 

 პირის ადგილსამყოფელის დადგენის შესახებ; 

 ფინანსური  და საკადრო საკითხების შესახებ; 

 და სხვა. 

 სისხლის სამართლის საქმის შესახებ; 

 ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ; 

 სხვადასხვა სტატისტიკა: 

 დანაშაულის შესახებ; 

 რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებების შესახებ; 

 ოჯახში ძალადობის შესახებ; 

 სუიციდის შესახებ; 

 საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის (შესვლა/გასვლა) შესახებ; 

 ავტოსაგზაო შემთხვევების შესახებ; 

 სხვადასხვა სამართლებრივი აქტების მიწოდების შესახებ; 

მოთხოვნათა რაოდენობა მოთხოვნაზე უარის თქმის რაოდენობა 

29 - 



 

 2018 წლის განმავლობაში  საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებულ 

გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით  შემოსულია 3 ადმინისტრაციული საჩივარი.  
 
 

 მონაცემები საჯარო მოსამსახურეთა მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის მოთხოვნების დარღვევასთან დაკავშირებით დისციპლინური სახდელის 

დადების შესახებ: 

 

დარღვევებზე პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის დადების რაოდენობა 

- 

 

 

 ინფორმაცია საჯარო მონაცემთა ბაზების შესახებ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

საჯარო მონაცემთა ბაზების 

ჩამონათვალი 

 

საჯარო მონაცემთა ბაზების აღწერილობა 

 

 

საჯარო ინფორმაციის რეესტრი 

 პერსონალური მონაცემების შესახებ; 

 სისხლის სამართლის საქმის შესახებ; 

 ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

შესახებ; 

 სხვადასხვა სტატისტიკის შესახებ; 

 თანამდებობის პირთა და სხვა 

თანამშრომლებზე გაცემული შრომის 

ანაზღაურების შესახებ; 

 სამართლებრივი აქტების მიწოდების 

შესახებ. 

პროაქტიულად გამოქვეყნებული 

ინფორმაცია 

 ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული 

ორგანოს შესახებ; 

 საჯარო ინფორმაციის შესახებ; 

 ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს 

საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ; 

 ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს 

მიერ განხორციელებული სახელმწიფო 

შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების 

პრივატიზების შესახებ; 

 ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს 

დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის 

შესახებ; 

 სამართლებრივი აქტების შესახებ; 

 სხვა საჯარო ინფორმაციის შესახებ. 



 

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირები: 

 

1. თათია ცეცხლაძე – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ადმინისტრაცია   

(დეპარტამენტი); 

2. თეონა კობიძე – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, აფხაზეთის ა/რ პოლიციის 

დეპარტამენტი; 

3. თამარა დუმბაძე – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, აჭარის ა/რ პოლიციის       

დეპარტამენტი; 

4. ლევან სხირტლაძე – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ქ.თბილისის პოლიციის 

დეპარტამენტი; 

5. მარი დოღონაძე – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მცხეთა–მთიანეთის პოლიციის 

დეპარტამენტი; 

6. დემირ თოდაძე – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, შიდა ქართლის პოლიციის 

დეპარტამენტი; 

7. ნინო გაბუნია –  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ქვემო ქართლის პოლიციის   

დეპარტამენტი; 

8. თამარ ლამაზოშვილი – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, კახეთის პოლიციის 

დეპარტამენტი; 

9. ნინო კაპანაძე –საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სამცხე–ჯავახეთის პოლიციის 

დეპარტამენტი; 

10. ქეთევან მაღლაფერიძე – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იმერეთის, რაჭა–

ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; 

11. სერგი ბზიშვილი – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გურიის პოლიციის 

დეპარტამენტი; 

12. მურთაზ ბულია – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო,  სამეგრელო–ზემო სვანეთის 

პოლიციის დეპარტამენტი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 

  

ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის 

რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

1697 1666 18 11 

 

საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის 

მე-80 მუხლით (სხვა უწყებაში) 
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- 2 - 

 

 მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძვლები:  

– საქართველოს კონსტიტუციის 41–ე მუხლი;  

– საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე–3 მუხლის მე–4 ნაწილი, 44–

ე მუხლი, 83-ე მუხლი, 99-ე მუხლი;  

– საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“; 

– საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“;  

– „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონი; 

– ,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბრის №337 დადგენილება. 
 

 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება 

გასაჩივრებული არ ყოფილა. 
 

 პერსონალური მონაცემის დამუშავების (შეგროვება, გაცემა) რაოდენობა:  

 

მოთხოვნის საფუძველზე პერსონალური მონაცემის 

დამუშავების (შეგროვება) საერთო რაოდენობა  

პერსონალური მონაცემის მესამე 

პირისთვის გადაცემის რაოდენობა  

978 - 

 

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებში 

პერსონალურ მონაცემთა  შესწორების შეტანის მოთხოვნათა რაოდენობა: 
 

 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში საჯარო 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი  –  შორენა 

გაბიჩვაძე. 
 

 მონაცემები საჯარო მოსამსახურეთა მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

მოთხოვნების დარღვევის რაოდენობისა და პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის 

დადების შესახებ: 
 

დარღვევებზე პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის დადების რაოდენობა 

- 

 

 

მოთხოვნათა რაოდენობა მოთხოვნაზე უარის თქმის  რაოდენობა 

- - 



 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  – დაცვის პოლიცია 

 

ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის 

რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა რაოდენობა 

2656 2614 16 1 

 

 

საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის 

მე-80 მუხლით (სხვა უწყებაში) 

გადაგზავნილი განცხადებების 

რაოდენობა 

საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის 83-ე 

მუხლის საფუძველზე 

განუხილველად დატოვებული 

განცხადებების რაოდენობა 

განხილვის პროცესში 

არსებული განცხადებების 

რაოდენობა 

17 1 7 
 

 მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძვლები:  

– საქართველოს კონსტიტუციის 41–ე მუხლი;  

– საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე–3 მუხლის მე–4 ნაწილი, 44–

ე მუხლი, 83-ე მუხლი, 99-ე მუხლი;  

– საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“; 

– საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“;  

– „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონი; 

– ,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბრის №337 დადგენილება. 
 

 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება 

გასაჩივრებული არ ყოფილა. 
 

 პერსონალური მონაცემის დამუშავების (შეგროვება, გაცემა) რაოდენობა:  
 

მოთხოვნის საფუძველზე პერსონალური მონაცემის 

დამუშავების (შეგროვება) საერთო რაოდენობა  

პერსონალური მონაცემის მესამე 

პირისთვის გადაცემის რაოდენობა  

2065 113 

  

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებში 

პერსონალურ მონაცემთა  შესწორების შეტანის მოთხოვნათა რაოდენობა: 
 

 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - დაცვის პოლიციაში საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი – ალექსანდრე გულიაშვილი. 

 

 მონაცემები საჯარო მოსამსახურეთა მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  

მოთხოვნების დარღვევის რაოდენობისა და პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის 

დადების შესახებ 
 

დარღვევებზე პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის დადების რაოდენობა 

- 

 

 

 

მოთხოვნათა რაოდენობა მოთხოვნაზე უარის თქმის  რაოდენობა 

1 - 



 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  –  მომსახურების სააგენტო  
 

ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის 

რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

788 788 - - 

 

საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის 

მე-80 მუხლით (სხვა უწყებაში) 

გადაგზავნილი განცხადებების 

რაოდენობა 

საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის 83-ე 

მუხლის საფუძველზე 

განუხილველად დატოვებული 

განცხადებების რაოდენობა 

განხილვის პროცესში 

არსებული განცხადებების 

რაოდენობა 

- - - 

 

 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება გასაჩივრებული 

არ ყოფილა. 

 

 პერსონალური მონაცემის დამუშავების (შეგროვება, გაცემა) რაოდენობა:  

 

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებში 

პერსონალურ მონაცემთა  შესწორების შეტანის მოთხოვნათა რაოდენობა: 

 

 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - მომსახურების სააგენტოში  საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი – ზურაბ გუნცაძე. 

 მონაცემები საჯარო მოსამსახურეთა მიერ  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  

მოთხოვნების დარღვევის რაოდენობისა და პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის 

დადების შესახებ: 
 

დარღვევებზე პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის დადების რაოდენობა 

- 

 

 

 

 

 

 

 

მოთხოვნის საფუძველზე პერსონალური 

მონაცემის დამუშავების (შეგროვება) 

საერთო რაოდენობა  

პერსონალური მონაცემის მესამე პირისთვის 

გადაცემის რაოდენობა  

714 714 

მოთხოვნათა რაოდენობა მოთხოვნაზე უარის თქმის რაოდენობა 

- - 



 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური  

 

ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის 

რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

5 5 - - 

 

 

საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის 

მე-80 მუხლით (სხვა უწყებაში) 

გადაგზავნილი განცხადებების 

რაოდენობა 

საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის 83-ე 

მუხლის საფუძველზე 

განუხილველად დატოვებული 

განცხადებების რაოდენობა 

განხილვის პროცესში 

არსებული განცხადებების 

რაოდენობა 

- - - 

 

 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება 

გასაჩივრებული არ ყოფილა. 

 

 პერსონალური მონაცემის დამუშავების (შეგროვება, გაცემა) რაოდენობა:  

 

მოთხოვნის საფუძველზე პერსონალური 

მონაცემის დამუშავების (შეგროვება) 

საერთო რაოდენობა  

პერსონალური მონაცემის მესამე პირისთვის 

გადაცემის რაოდენობა  

2 2 

 

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებში 

პერსონალურ მონაცემთა  შესწორების შეტანის მოთხოვნათა რაოდენობა: 

 

 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურში საჯარო 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი – აკაკი 

სულაქველიძე. 

 

 მონაცემები საჯარო მოსამსახურეთა მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  

მოთხოვნების დარღვევის რაოდენობისა და პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის 

დადების შესახებ 

  

დარღვევებზე პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის დადების რაოდენობა 

 

- 

 

 

 

 

 

მოთხოვნათა რაოდენობა მოთხოვნაზე უარის თქმის რაოდენობა 

- - 



 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  – „112“ 

ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის 

რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა რაოდენობა 

243 142 53 32 

 

 

საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის მე-

80 მუხლით (სხვა უწყებაში) 

გადაგზავნილი განცხადებების 

რაოდენობა 

საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის 83-ე 

მუხლის საფუძველზე 

განუხილველად დატოვებული 

განცხადებების რაოდენობა 

განხილვის პროცესში 

არსებული განცხადებების 

რაოდენობა 

4 10 2 
 

 მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძვლები:  

- საქართველოს კონსტიტუციის 41–ე მუხლი;  

- საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე–3 მუხლის მე–4 ნაწილი, 44–ე     

მუხლი, 83-ე მუხლი, 99-ე მუხლი;  

- საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“; 

- საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“;  

- „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონი; 

- ,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“   

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბრის №337 დადგენილება. 
 

 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება 

გასაჩივრებული არ ყოფილა. 

 პერსონალურ მონაცემთა შეგროვება/დამუშავება/გაცემის რაოდენობის შესახებ 

 

მოთხოვნის საფუძველზე პერსონალური 

მონაცემის დამუშავების (შეგროვება) 

საერთო რაოდენობა  

პერსონალური მონაცემის მესამე 

პირისთვის გადაცემის რაოდენობა  

198 67 

 

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებში 

პერსონალურ მონაცემთა  შესწორების შეტანის მოთხოვნათა რაოდენობა: 

 

 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - „112“-ში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი – დიმიტრი ჯავახიშვილი. 

 მონაცემები საჯარო მოსამსახურეთა მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

მოთხოვნების დარღვევის რაოდენობისა და პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის 

დადების შესახებ 
 

დარღვევებზე პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის დადების რაოდენობა 

- 

 

მოთხოვნათა რაოდენობა მოთხოვნაზე უარის თქმის  რაოდენობა 

- - 



 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს  

მმართველობის სფეროში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება –  

საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 
 

ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის 

რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

118 45 2 2 

 

საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის 

მე-80 მუხლით (სხვა უწყებაში) 

გადაგზავნილი განცხადებების 

რაოდენობა 

საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის 83-ე 

მუხლის საფუძველზე 

განუხილველად დატოვებული 

განცხადებების რაოდენობა 

განხილვის პროცესში 

არსებული განცხადებების 

რაოდენობა 

60 9 0 
 

 მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე 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;  

– საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“; 

– საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“;  

– „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონი; 

– ,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“     

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბრის №337 დადგენილება. 
 

 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება 

გასაჩივრებული არ ყოფილა. 
 

  პერსონალური მონაცემის დამუშავების (შეგროვება, გაცემა) რაოდენობა:  

 

მოთხოვნის საფუძველზე პერსონალური მონაცემის 

დამუშავების (შეგროვება) საერთო რაოდენობა  

პერსონალური მონაცემის მესამე 

პირისთვის გადაცემის რაოდენობა  

103 13 
 

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებში 

პერსონალურ მონაცემთა  შესწორების შეტანის მოთხოვნათა რაოდენობა: 

 

 სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციაში საჯარო 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი – დავით ნერგაძე, 

თემურ კვანტალიანი, ნინო ბაქრაძე და ზაზა ჩოხელი.  

 მონაცემები საჯარო მოსამსახურეთა მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

მოთხოვნების დარღვევის რაოდენობისა და პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის 

დადების შესახებ 
 

დარღვევებზე პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის დადების რაოდენობა 

 

- 

 

მოთხოვნათა რაოდენობა მოთხოვნაზე უარის თქმის რაოდენობა 

- - 
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