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ზოგადი ინფორმაცია 
 
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინსტიტუციური განვითარების ერთ-ერთ 
პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს გამჭვირვალობა და საზოგადოების წინაშე 
ანგარიშვალდებულების ამაღლება. აღნიშნული მიმართულებით, თავდაცვის 
სამინისტროში მუდმივ რეჟიმში ხორციელდება რიგი ღონისძიებები.   
  
სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე 
პასუხისმგებელია ადმინისტრაციის საჯარო ინფორმაციის სამმართველო (შემდგომში - 
სამმართველო), ხოლო სამინისტროს სისტემაში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ 
პირებში - შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით 
განსაზღვრული პირები. სამმართველოს შემადგენლობაშია საჯარო ინფორმაციის 
განყოფილება და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის განყოფილება.   

  
სამმართველოს კომპეტენციას განეკუთვნება სამინისტროში, საუკეთესო პრაქტიკის 
გათვალისწინებით, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, სისტემის 
გამჭვირვალობისა და საჯაროობის უზრუნველყოფა. ასევე, საჯარო ინფორმაციის 
პროაქტიულად გამოქვეყნება, პერსონალური მონაცემების დაცვის მდგომარეობის 
შესწავლა, მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე რეკომენდაციების 
შემუშავება, სამინისტროს სისტემაში აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით ტრენინგების 
ინიცირება, ჩატარება და სხვა.  ასევე აღსანიშნავია, რომ ინფორმაციის თავისუფლებისა და 
პერსონალური მონაცემების დაცვის მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფის მიზნით, 
სამმართველო  აქტიურადაა ჩართული სამინისტროში მიმდინარე სხვადასხვა 
პროექტებთან დაკავშირებული სამუშაო ჯგუფების საქმიანობაში.  
  
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, 
მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრულ ზოგიერთ შემთხვევაში, კომპეტენციის 
გათვალისწინებით, ასევე უზრუნველყოფენ შემდეგი დანაყოფები:   
  

• სამინისტროს ფინანსების მართვის დეპარტამენტი;  
• სამინისტროს ადამიანური რესურსების დეპარტამენტი;  
• საქართველოს თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო პერსონალის 

მართვის ცენტრი;  
• საქართველოს  თავდაცვის ძალების ჯარების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის 

სარდლობა.  
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სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ასევე უზრუნველყოფილია  
ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების გზით. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს 
მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობდა საჯარო ინფორმაციის ვებ-გვერდზე მთავრობის №219 
დადგენილებით განსაზღვრული პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის 
განთავსება/განახლება. ამასთან, გამჭვირვალობის სტანდარტის გასაუმჯობესებლად, 
მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით, ყველაზე მოთხოვნადი ინფორმაცია ვებ-
გვერდზე ქვეყნდება დეტალური სახით, რაც განაპირობებს აღნიშნული ტიპის  
წერილობით მოთხოვნათა შემცირებას, ვებ-გვერდზე ქვეყნდება საზოგადოებრივი 
ინტერესის შემცველი ისეთი ინფორმაციაც, რომლის პროაქტიულად გამოქვეყნების 
ვალდებულება არ არის განსაზღვრული დადგენილებით. 
  
საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით შემოსული განცხადებებით 
ძირითადად მოთხოვნილი იყო შემდეგი სახის მონაცემები:  

• დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ, მათ შორის გენდერულ 
ჭრილში;  

• ყოფილ და მოქმედ მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების შესახებ;  
• ყოფილ და მოქმედ მოსამსახურეთა სამსახურის გავლის შესახებ;  
• მივლინებაზე (ქვეყნის შიგნით/ქვეყნის გარეთ) გაწეული ხარჯის შესახებ;  
• წარმომადგენლობითი ხარჯის შესახებ;  
• სარეკლამო ხარჯის შესახებ;  
• საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ;  
• ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (ავტომობილის მოდელის, მარკის, 

გამოშვების წლის, შესყიდვის ფასის და ნარჩენი ღირებულების მითითებით);  
• ბალანსზე რიცხული მიწის რესურსების, საბინაო-არასაბინაო ფონდებისა და სხვა 

უძრავ-მოძრავი ქონების შესახებ;  
• საერთაშორისო მისიების შესახებ;  
• დაჭრილი და გარდაცვლილი სამხედრო მოსამსახურეების შესახებ; 
• საერთაშორისო პროექტების განხორციელების შესახებ.  

 
2019 წლის განმავლობაში, საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის სამართლებრივ 
საფუძვლებს წარმოადგენდა: საქართველოს  ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-
3, 28-ე, 29-ე, 44-ე, 83-ე, 99-ე და 102-ე მუხლები, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
შესახებ" საქართველოს კანონი, „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს 
კანონი, დაინტერესებული პირის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის არარსებობა 
სამინისტროს სისტემაში.  
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სტატისტიკური მონაცემები პროცენტულ და რაოდენობრივ მაჩვენებლებში1 

 

 

1 შენიშვნა: სტატისტიკური ინფორმაცია  წარმოდგენილია ჯამურად, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და მის 
სისტემაში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მონაცემების მიხედვით. 

10% 

90% 

განცხადებათა საერთო რაოდენობა -
3046  

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - 291 

მათ შორის, პერსონალური მონაცემების 
შემცველი ინფორმაციის მოთხოვნა - 2755 

59% 
4% 

37% 

განმცხადებლის ტიპი 

ფიზიკური პირი 

ააიპ და მედია 

ადმინისტრაციული 
ორგანო 

56% 
44% 

პერსონალურ 
მონაცემთა მოთხოვნა 

მონაცემთა 
სუბიექტის მიერ 

მესამე პირის 
მიერ 

65% 

24% 

1% 
10% 

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე 
რეაგირება 

დაკმაყოფილდა 

არ დაკმაყოფილდა 

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილდა 

სხვა (დარჩა 
განუხილველად, 
გადაიგზავნა სხვა 
უწყებაში, 
მიმდინარე) 
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საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული 2019 წლის სტატისტიკური მონაცემი  

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 
 
 

1. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა შესახებ 

მოთხოვნათა  
საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

განხილვის ეტაპზე 
არსებულ მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

განუხილველად 
დატოვებულ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

 

ზაკ-ის მე-80 მუხლის 
საფუძველზე 
გადაგზავნილ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

 

2877 1831 31 270 14 16 

2. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ 

მოთხოვნაზე უარის თქმის შესახებ 
მიღებულ გადაწყვეტილებათა 

საერთო რაოდენობა 

საჯარო ინფორმაციის გაცემის, დამუშავების, 
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის 

შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების 
გასაჩივრებასთან დაკავშირებული ხარჯები 

მოსარჩელე მხარის სასარგებლოდ 
სასამართლოს მიერ  დაკისრებული  

თანხის ოდენობა 

715 ____ ____ 

3. საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევათა 
რაოდენობა 

ადმინისტრაციული საჩივრების საერთო რაოდენობა სასარჩელო განცხადებების საერთო რაოდენობა 

0 0 

 
 



დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა 
ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილდა 
დაკმაყოფილდა 

არ 
დაკმაყოფილდა 

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილდა 

____ ____ ____ ____ ____ ____ 

4. საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

                                                                                                       21               

დაკმაყოფილებულ მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ 
გადაწყვეტილებათა რაოდენობა 

განხილვის ეტაპზე არსებულ 
მოთხოვნათა რაოდენობა 

8 8 5 

5. საჯარო მოხელეთა მიერ  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის Ш თავის მოთხოვნათა დარღვევისათვის 
დაკისრებული დისციპლინური სახდელების საერთო რაოდენობა 

 
0 

დაკისრებული დისციპლინური სახდელების სახე რაოდენობა 
____ ____ 

 
6. პერსონალური მონაცემის გადაცემის შესახებ მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

 
2606 

სუბიექტის მიერ პერსონალური მონაცემის 
მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

მესამე პირის მიერ პერსონალური მონაცემის მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 
 

1507 

1099 

დაკმაყოფილებულ მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 
უარის თქმის 

შესახებ 
გადაწყვეტილებათა 

რაოდენობა 

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

 
574 

 
392 8 
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საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული 2019 წლის სტატისტიკური მონაცემი 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 
 

 
2. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა შესახებ 

მოთხოვნათა  
საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

განხილვის ეტაპზე 
არსებულ მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

განუხილველად 
დატოვებულ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

 

ზაკ-ის მე-80 მუხლის 
საფუძველზე 
გადაგზავნილ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

77 77 0 0 0 0 

7. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ 

მოთხოვნაზე უარის თქმის შესახებ 
მიღებულ გადაწყვეტილებათა საერთო 

რაოდენობა 

საჯარო ინფორმაციის გაცემის, დამუშავების, 
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის 

შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების 
გასაჩივრებასთან დაკავშირებული ხარჯები 

მოსარჩელე მხარის სასარგებლოდ 
სასამართლოს მიერ  დაკისრებული  თანხის 

ოდენობა 

____ ____ ____ 

8. საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევათა რაოდენობა 
ადმინისტრაციული საჩივრების საერთო რაოდენობა სასარჩელო განცხადებების საერთო რაოდენობა 

0 0 

8 
 



დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა 
ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილდა 
დაკმაყოფილდა 

არ 
დაკმაყოფილდა 

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილდა 

____ ____ ____ ____ ____ ____ 

9. საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

                                                                                                                0   

დაკმაყოფილებულ მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ 
გადაწყვეტილებათა რაოდენობა 

განხილვის ეტაპზე არსებულ 
მოთხოვნათა რაოდენობა 

   

10. საჯარო მოხელეთა მიერ  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის Ш თავის მოთხოვნათა დარღვევისათვის 
დაკისრებული დისციპლინური სახდელების საერთო რაოდენობა 

 
0 

დაკისრებული დისციპლინური სახდელების სახე რაოდენობა 
____ ____ 

 
11. პერსონალური მონაცემის გადაცემის შესახებ მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

 

73 
სუბიექტის მიერ პერსონალური მონაცემის 

მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 
მესამე პირის მიერ პერსონალური მონაცემის მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

 

12 

61 

დაკმაყოფილებულ მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 
უარის თქმის 

შესახებ 
გადაწყვეტილებათა 

რაოდენობა 

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

 
61 0 0 

 
 

9 
 



 
 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული 2019 წლის სტატისტიკური მონაცემი  

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო 
ჰოსპიტალი 

 

3. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა შესახებ 

მოთხოვნათა  
საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

განხილვის ეტაპზე 
არსებულ მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

განუხილველად 
დატოვებულ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

 

ზაკ-ის მე-80 მუხლის 
საფუძველზე 
გადაგზავნილ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

13 10 0 0 0 0 

12. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ 

მოთხოვნაზე უარის თქმის შესახებ 
მიღებულ გადაწყვეტილებათა საერთო 

რაოდენობა 

საჯარო ინფორმაციის გაცემის, დამუშავების, 
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის 

შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების 
გასაჩივრებასთან დაკავშირებული ხარჯები 

მოსარჩელე მხარის სასარგებლოდ 
სასამართლოს მიერ  დაკისრებული  თანხის 

ოდენობა 

3 ____ ____ 

13. საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევათა რაოდენობა 
ადმინისტრაციული საჩივრების საერთო რაოდენობა სასარჩელო განცხადებების საერთო რაოდენობა 

10 
 



0 0 

დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა 
ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილდა 
დაკმაყოფილდა 

არ 
დაკმაყოფილდა 

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილდა 

____ ____ ____ ____ ____ ____ 

14. საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

                                                                                                                  0 

დაკმაყოფილებულ მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ 
გადაწყვეტილებათა რაოდენობა 

განხილვის ეტაპზე არსებულ 
მოთხოვნათა რაოდენობა 

___ ___ ___ 

15. საჯარო მოხელეთა მიერ  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის Ш თავის მოთხოვნათა დარღვევისათვის 
დაკისრებული დისციპლინური სახდელების საერთო რაოდენობა 

 
0 

დაკისრებული დისციპლინური სახდელების სახე რაოდენობა 
____ ____ 

 
16. პერსონალური მონაცემის გადაცემის შესახებ მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

 

10 
სუბიექტის მიერ პერსონალური მონაცემის 

მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 
მესამე პირის მიერ პერსონალური მონაცემის მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

 

3 

7 

დაკმაყოფილებულ მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 
უარის თქმის 

შესახებ 
გადაწყვეტილებათა 

რაოდენობა 

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

 
5 2 0 

11 
 



საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული 2019 წლის სტატისტიკური მონაცემი  

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი  
 

4. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა შესახებ 

მოთხოვნათა  
საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

განხილვის ეტაპზე 
არსებულ მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

განუხილველად 
დატოვებულ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

 

ზაკ-ის მე-80 მუხლის 
საფუძველზე 
გადაგზავნილ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

12 12 0 0 0 0 

17. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ 

მოთხოვნაზე უარის თქმის შესახებ 
მიღებულ გადაწყვეტილებათა საერთო 

რაოდენობა 

საჯარო ინფორმაციის გაცემის, დამუშავების, 
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის 

შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების 
გასაჩივრებასთან დაკავშირებული ხარჯები 

მოსარჩელე მხარის სასარგებლოდ 
სასამართლოს მიერ  დაკისრებული  თანხის 

ოდენობა 

___ ____ ____ 

18. საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევათა რაოდენობა 
ადმინისტრაციული საჩივრების საერთო რაოდენობა სასარჩელო განცხადებების საერთო რაოდენობა 

0 0 

დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა 
ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილდა 
დაკმაყოფილდა 

არ 
დაკმაყოფილდა 

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილდა 

12 
 



____ ____ ____ ____ ____ ____ 

19. საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

                                                                                                                  0 

დაკმაყოფილებულ მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ 
გადაწყვეტილებათა რაოდენობა 

განხილვის ეტაპზე არსებულ 
მოთხოვნათა რაოდენობა 

____ ____ ____ 

20. საჯარო მოხელეთა მიერ  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის Ш თავის მოთხოვნათა დარღვევისათვის 
დაკისრებული დისციპლინური სახდელების საერთო რაოდენობა 

 
0 

დაკისრებული დისციპლინური სახდელების სახე რაოდენობა 
____ ____ 

 
21. პერსონალური მონაცემის გადაცემის შესახებ მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

 

12 
სუბიექტის მიერ პერსონალური მონაცემის 

მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 
მესამე პირის მიერ პერსონალური მონაცემის მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

 

0 

12 

დაკმაყოფილებულ მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 
უარის თქმის 

შესახებ 
გადაწყვეტილებათა 

რაოდენობა 

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

 
12 0 0 

 
 
 
 

13 
 



საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული 2019 წლის სტატისტიკური მონაცემი  

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა 
 
 

5. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა შესახებ 

მოთხოვნათა  
საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

განხილვის ეტაპზე 
არსებულ მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

განუხილველად 
დატოვებულ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

 

ზაკ-ის მე-80 მუხლის 
საფუძველზე 
გადაგზავნილ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

3 3 0 0 0 0 

22. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ 

მოთხოვნაზე უარის თქმის შესახებ 
მიღებულ გადაწყვეტილებათა საერთო 

რაოდენობა 

საჯარო ინფორმაციის გაცემის, დამუშავების, 
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის 

შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების 
გასაჩივრებასთან დაკავშირებული ხარჯები 

მოსარჩელე მხარის სასარგებლოდ 
სასამართლოს მიერ  დაკისრებული  თანხის 

ოდენობა 

___ ____ ____ 

23. საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევათა რაოდენობა 
ადმინისტრაციული საჩივრების საერთო რაოდენობა სასარჩელო განცხადებების საერთო რაოდენობა 

0 0 

დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა 
ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილდა 
დაკმაყოფილდა 

არ 
დაკმაყოფილდა 

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილდა 

14 
 



____ ____ ____ ____ ____ ____ 

24. საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

                                                                                                                  0 

დაკმაყოფილებულ მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ 
გადაწყვეტილებათა რაოდენობა 

განხილვის ეტაპზე არსებულ 
მოთხოვნათა რაოდენობა 

____ ____ ____ 

25. საჯარო მოხელეთა მიერ  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის Ш თავის მოთხოვნათა დარღვევისათვის 
დაკისრებული დისციპლინური სახდელების საერთო რაოდენობა 

 
0 

დაკისრებული დისციპლინური სახდელების სახე რაოდენობა 
____ ____ 

 
26. პერსონალური მონაცემის გადაცემის შესახებ მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

 

0 
სუბიექტის მიერ პერსონალური მონაცემის 

მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 
მესამე პირის მიერ პერსონალური მონაცემის მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

 

0 

0 

დაკმაყოფილებულ მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 
უარის თქმის 

შესახებ 
გადაწყვეტილებათა 

რაოდენობა 

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

 
0 0 0 
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საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული 2019 წლის სტატისტიკური მონაცემი  

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“ 
 

6. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა შესახებ 

მოთხოვნათა  
საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

განხილვის ეტაპზე 
არსებულ მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

განუხილველად 
დატოვებულ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

 

ზაკ-ის მე-80 მუხლის 
საფუძველზე 
გადაგზავნილ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

64 57 2 4 0 0 

27. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ 

მოთხოვნაზე უარის თქმის შესახებ 
მიღებულ გადაწყვეტილებათა საერთო 

რაოდენობა 

საჯარო ინფორმაციის გაცემის, დამუშავების, 
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის 

შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების 
გასაჩივრებასთან დაკავშირებული ხარჯები 

მოსარჩელე მხარის სასარგებლოდ 
სასამართლოს მიერ  დაკისრებული  თანხის 

ოდენობა 

1 ____ ____ 

28. საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევათა რაოდენობა 
ადმინისტრაციული საჩივრების საერთო რაოდენობა სასარჩელო განცხადებების საერთო რაოდენობა 

0 0 

დაკმაყოფილდა არ დაკმაყოფილდა 
ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილდა 
დაკმაყოფილდა 

არ 
დაკმაყოფილდა 

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილდა 

16 
 



____ ____ ____ ____ ____ ____ 

29. საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

                                                                                                                  0 

დაკმაყოფილებულ მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ 
გადაწყვეტილებათა რაოდენობა 

განხილვის ეტაპზე არსებულ 
მოთხოვნათა რაოდენობა 

____ ____ ____ 

30. საჯარო მოხელეთა მიერ  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის Ш თავის მოთხოვნათა დარღვევისათვის 
დაკისრებული დისციპლინური სახდელების საერთო რაოდენობა 

 
0 

დაკისრებული დისციპლინური სახდელების სახე რაოდენობა 
____ ____ 

 
31. პერსონალური მონაცემის გადაცემის შესახებ მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

 

54 
სუბიექტის მიერ პერსონალური მონაცემის 

მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 
მესამე პირის მიერ პერსონალური მონაცემის მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა 

 

31 

23 

დაკმაყოფილებულ მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 
უარის თქმის 

შესახებ 
გადაწყვეტილებათა 

რაოდენობა 

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

 
19 1 1 

 
 

შენიშვნა: საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიუროსათვის, 2019 წელს, საჯარო ინფორმაციის 
მოთხოვნით არ მიუმართავთ.  
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