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შესავალი 

2013 წლის ოქტომბერში ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა 
(IDFI)  ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს (OSGF) და ღია საზოგადოების ფონდების 
(OSF) მხარდაჭერით, განაახლა  პროექტი  “საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა - 
www.opendata.ge”, რომელიც წარმოადგენს 2010 წელს IDFI-ის მიერ დაწყებული პროექტის 
გაგრძელებას.  პროექტის ფარგლებში ინსტიტუტის მიერ განხორციელებულ  ძირითად  
საქმიანობას წარმოადგენდა საჯარო დაწესებულებებიდან საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა 
და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრაქტიკის ანალიზი-შეფასება. 

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია 2013 წლის ოქტომბრიდან 2014 წლის დეკემბრის  
ჩათვლით IDFI-ის მიერ გაანალიზებული საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში საჯარო 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრაქტიკა. კერძოდ, კვლევა შემუშავდა საანგარიშო 
პერიოდში საქართველოს 308 საჯარო დაწესებულებისათვის გაგზავნილ მოთხოვნებზე 
მიღებული პასუხების მიხედვით. დაწესებულებები, სადაც ჩვენს მიერ გაიგზავნა საჯარო 
ინფორმაციის მოთხოვნები, შეიძლება დაჯგუფდეს შემდეგნაირად: 

• 28 ცენტრალური  საჯარო დაწესებულება (პარლამენტი, პრეზიდენტის და მთავრობის 
ადმინისტრაცია, სამინისტროები, აჭარის ა/რ-ის მთავრობა და სამინისტროები); 

• 96  სამინისტროებს დაქვემდებარებული სსიპ -ი და საქვეუწყებო დაწესებულება; 
• 26  დამოუკიდებელი ორგანო (დამოუკიდებელი სსიპ-ები, მარეგულირებელი 

კომისიები და სხვა); 
• 128 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანო (მერია, გამგეობა, საკრებულო); 
• 9  გუბერნატორის ადმინისტრაცია; 
• 10 სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 
• 11  დაწესებულება სასამართლო სისტემიდან (იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, საერთო 

სასამართლოების დეპარტამენტი, სასამართლოები); 
• 10  სახელმწიფო შპს  და ააიპ.  

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ განვლილი პროექტის (2012 წლის ივლისი - 2013 წლის ივნისი) 
განხორციელების პერიოდი დაემთხვა საქართველოში 2012 წლის 1 ოქტომბრის 
საპარლამენტო არჩევნების გზით ხელისუფლების  შეცვლის ფაქტს.  წინამდებარე ანგარიშში, 
მათ შორის, წარმოდგენილი იქნება ის, თუ 2013 წლის ოქტომბრიდან 2014 წლის დეკემბრის 
ჩათვლით, რამდენად შენარჩუნებულია პოლიტიკური ცვლილებების საწყის ეტაპზე 
არსებული დადებითი ტენდენციები საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან 
დაკავშირებით. 
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მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია 

2013 წლის ოქტომბრიდან 2014 წლის დეკემბრის ჩათვლით IDFI-იმ  308 საჯარო 
დაწესებულებას სულ გაუგზავნა საჯარო ინფორმაციის 7 878 მოთხოვნა. მოთხოვნები 
მოიცავდა იმგვარ ინფორმაციას, რომლის მოლოდინიც, რომ იგი შეიძლება წარმოადგენდეს 
საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციას ან დახურულ პერსონალურ მონაცემებს, არ 
არსებობდა.  

პროექტის ფარგლებში ინსტიტუტმა საჯარო დაწესებულებებს გაუგზავნა სტანდარტული 
შინაარსის კითხვები (საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები). სხვადასხვა დაწესებულებას 
ხსენებული კითხვები განსხვავებული სახით გაეგზავნა. სტანდარტული შინაარსის 
კითხვების შედგენისას, IDFI-ის მიერ გათვალისწინებული იქნა, საქართველოს მთავრობის 
2013 წლის 26 აგვისტოს დადგენილებით განსაზღვრული პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი 
ინფორმაცია, რომელიც მთელმა რიგმა დაწესებულებებმა განათავსეს საკუთარ ვებ-
გვერდებზე.1  ის ინფორმაცია, რომელიც დეტალურად იყო გამოქვეყნებული კონკრეტული 
დაწესებულების მიერ საკუთარ ვებ-გვერდზე, IDFI-ის  დამატებით არ მოუთხოვია. 
მაგალითად, თუ ადმინისტრაციულ ორგანოს, საკუთარ ვებ-გვერდზე, გამოქვეყნებული 
ჰქონდა დეტალური მონაცემები თანამდებობის პირთა პრემიებისა და დანამატების, 
სამივლინებო და საკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ, ინსტიტუტი აღარ ითხოვდა ანალოგიურ 
ინფორმაციას ამ უწყებიდან.  

კვლევის პერიოდში, IDFI-ის მიერ საჯარო დაწესებულებებისათვის გაგზავნილი 
სტანდარტული შინაარსის მოთხოვნები დაკავშირებულია ადმინისტრაციული ორგანოს 
ფინანსების განკარგვასთან, საკადრო უზრუნველყოფასთან, ელექტრონულ 
კორესპონდენციასთან, აუდიტორულ შემოწმებებთან და ადმინისტრაციული ორგანოს 
გამჭვირვალობასთან დაკავშირებულ სხვა საჯარო ინფორმაციასთან. 

1 ბოლო წლებში,  საქართველოს კანონმდებლობაში, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მხრივ, რამდენიმე 
მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიდა. კერძოდ, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით გამტკიცდა ინფორმაციის 
პროაქტიულად გამოქვეყნებისა და ელექტრონული ფორმით გამოთხოვის ცნებები.  შესაბამისად, საჯარო 
დაწესებულებებს დაეკისრათ ვალდებულება დადგენილი წესით საკუთარ ელექტრონულ რესურსზე 
გამოაქვეყნონ საზოგადოებრივი ინტერესის მატარებელი საჯარო ინფორმაცია.  მიღებულ იქნა საქართველოს 
მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს N219 დადგენილება  საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით 
მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ. აღნიშნული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი 
არეგულირებს ინფორმაციის პროაქტიული წესით გამოქვეყნებასთან დაკავშირებულ ისეთ მნიშვნელოვან 
დეტალებს, როგორიცაა გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ჩამონათვალი, გამოქვეყნების ვადები, განსაზღვრულია 
ის საჯარო დაწესებულებები, რომლებზეც ვრცელდება მოცემული ვალდებულება და სხვა.   
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სტანდარტული შინაარსის მოთხოვნები

1. ფინანსური ინფორმაცია

1.1.  ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

1.2.  გადაუდებელი აუცილებლობით განპირობებული შესყიდვები

1.3.  პრემიები (თანამდებობის პირებზე ცალ-ცალკე)

1.4.  სახელფასო დანამატები (თანამდებობის პირებზე ცალ-ცალკე) 

1.5.  სამივლინებო ხარჯები (ხარჯვითი კატეგორიების მიხედვით) 

1.6.  როუმინგის ხარჯები (თანამდებობის პირებზე ცალ-ცალკე)   

1.7.  წარმომადგენლობითი ხარჯები (დეტალური ინფორმაცია) 

1.8.  ბალანსზე რიცხული ავტომობილები

1.9.  ჩანაცვლებული ავტომობილები და კომპიუტერული ტექნიკა

1.10. ავტომობილების ტექნიკური მომსახურების ხარჯი

1.11. საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯი
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2. საკადრო უზრუნველყოფა

2.1.  საშტატო ნუსხა თანამადებობრივი სარგოების მითითებით

2.2.  შტატგარეშე მოსამსახურების რაოდენობა

2.3.  შტატგარეშე მოსამსახურეთა საკონტრაქტო ვალდებულებები

2.4.  საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ოქმები

2.5. სამსახურში იძულებით და ნებაყოფლობით აღდგენილ პირთა სია

2.6. იძულებითი განაცდურის სახით დაკისრებული თანხები

2.7. საკადრო ოპტიმიზაციის საკითხებზე მოხსენებითი ბარათები

2.8.  ხელმძღვანელის და მისი მოადგილეების დიპლომები

2.9. ხელმძღვანელის მრჩევლების სამუშაო გამოცდილება (CV) 

2.10. ხელმძღვანელის მრჩევლების სამუშაო აღწერილობა

3. ელექტრონული კორესპონდენცია

3.1.  ხელმძღვანელის ელ.ფოსტიდან სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით
მიღებული და გაგზავნილი წერილები

3.2.  უფლებამოსილი პირის ელ.ფოსტიდან სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით
მიღებული და გაგზავნილი წერილები
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4. აუდიტი

4.1.  აუდიტორული შემოწმების აქტები

4.2. აუდიტის შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნა

4.3. დისციპლინალური პასუხისმგებლობის დაკისრება

4.4. ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად გატარებული ღონისძიებები

5. სამართლებრივი აქტები

5.1. ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით განსაზღვრული
სამართლებრივი აქტები

5.2. ხელმძღვანელის მრჩევლების თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ შესაბამისი
სამართლებრივი აქტები

5.3. საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებების ასლები

5.4. საკვალიფიკაციო მონაცემთა შესახებ მიღებული შიდა ნორმატიული აქტი

5.5. საკონკურსო საატესტაციო კომისიის დებულება და შეფასების შიდა ორგანიზაციული
აქტი

7 | I D F I  
 



სტანდარტული მოთხოვნების გარდა, პროექტის განხორციელების პერიოდში, მაღალი 
საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით, სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებას 
დამატებით გაეგზავნათ  მოთხოვნები კონკრეტული საკითხების შესახებ,  რომლებიც 
უშუალოდ მათი საქმიანობის სფეროს შეეხებოდა. 

 

 

არასტანდარტული შინაარსის
მოთხოვნები

1. ფარული მიყურადების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია

2. დანაშაულების სტატისტიკა დანაშაულის სახეების მიხედვით

3. საპატრულო დეპარტამენტის მიერ დაკისრებულ ჯარიმათა ოდენობა

4. იუსტიციის სახლების მშენებლობაზე გაწეული ხარჯები

5. შპს "სიტი-პარკის" და შპს"ჰერმესის" მიერ ბიუჯეტში გადარიცხული თანხები

6. საზღვარგარეთ სასწავლებლად დაფინანსებულებთა რაოდენობა და თანხები

7. გუდაურში არსებული ბინის პროკურატურისთვის გადაცემის ხელშეკრულება

8. პარლმენტარებისთვის ქუთაისში ბინის ქირაობასთან დაკავშირებული ხარჯები

9. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

10. მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროებისათვის გამოყოფილი თანხები

11. ფინანსური ხასიათის დანაშაულების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია

12. საქართველოს რკინიგზის მიერ 2008 წელს გამოშვებული ობლიგაციების შემძენი
კომპანიები
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13. ყოფილი თანამდებობის პირების საქმეებზე სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ასლები

14. დასუფთავების მოსაკრებლის სახით ჩარიცხული თანხები

15. მოსამართლეების მოსმენებზე შესული შუამდგომლობები

16. IDFI - ის მოთხოვნებთან დაკავშირებით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორთან გაგზავნილი შეკითხვები

17. უკანონო მოსმენებზე აღძრული საქმეები

18. ქონებრივი დეკლარაციის წარდგენის წესის დარღვევისათვის დაჯარიმებული
თანამდებობის პირები

19. ლობისტურ კომპანიებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები

20. თბილისის პარლამენტის შენობის განახლების ხარჯები

21. ანაკლიაში კაზანტიპის ფესტივალის მოწყობისთვის და ხელშეწყობისთვის
გამოყოფილი თანხები
22. საქართველო 2020-ის ფარგლებში განხორციელებული და განსახორციელებული
ღონისძიებები

23. პატიმართა წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი
მოპყრობის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია

24.  ოჯახური ძალადობის ნიადაგზე ჩადენილი მკვლელობების სტატისტიკა

25. მოქალაქეთა განცხადებები, რომლებიც ითხოვენ უკანონოდ ჩამორთმეული
ქონების დაბრუნებას ან ზარალის კომპენსაციას

26. წარსულში სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენელთა მხრიდან ჩადენილი
დანაშაულების გამოძიების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია

27. პირდაპირი მიყიდვის გზით გასხვისებული სახელმწიფო ქონება

28. საქართველოში სავიზო რეჟიმის გამკაცრების საფუძვლები

29.  რეგიონების მიხედვით რეგისტრირებული უსახლკარო პირების რაოდენობა

30. მეორე ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტების ურეცეპტოდ
გაცემის აკრძალვის საფუძვლები
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პროექტის ფარგლებში ინსტიტუტი მოსახლეობისაგან ითხოვს საკუთარი მოსაზრებების 
გაზიარებას იმ თემებისა და საკითხების შესახებ, რომელთა საჯარო დაწესებულებებიდან 
დამატებით მოთხოვნაც საინტერესო იქნება. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მოქალაქეთა 
ჩართულობა პროექტში ყოველწლიურად იზრდება. გთავაზობთ რამდენიმე მოთხოვნის 
ჩამონათვალს, რომელიც პროექტის განმავლობაში ინსტიტუტის მიერ მოქალაქეების 
შემოთავაზებით გაგზავნილი იქნა შესაბამის საჯარო დაწესებულებაში. 

 

 

 

მოქალაქეების მოთხოვნები

1. საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია

2. ლტოლვილის სტატუსის მაძიებელი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები

3. მიუსაფართა თავშესაფრების შესახებ ინფორმაცია

4. ტურისტული კომპანიებით სარგებლობა და მათთვის გადარიცხული თანხები

5. უცხოელებზე საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების სტატისტიკა

6. უცხოელებზე ბინადრობის ნებართვების გაცემის სტატისტიკა

7. 2004-2014 წლებში დაფუძნებული ააიპ-ების რაოდენობა

8. მაგისტრანტთა კონკურსის შედეგები

9. ჩოხატაურის და ზესტაფონის ბიბლიოთეკების დაფინანსება

10. ერთიანი ეროვნული გამოცდების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია
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მიღებული საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა 

IDFI-იმ პროექტის ფარგლებში (2013 წლის ოქტომბერი - 2014 წლის დეკემბერი) მიმართა 308 
საჯარო დაწესებულებას საჯარო ინფორმაციის 7 878 მოთხოვნით, რომელთაგან პასუხი 
მიღებულ იქნა  6 481  განცხადებაზე.   

IDFI-ის მიერ 4 წლის განმავლობაში წარმოებული სტატისტიკის მიხედვით იკვეთება, რომ 
2010 წელს განხორცილებული  საპილოტე პროექტის შემდეგ, ეტაპობრივად იზრდებოდა   
საჯარო დაწესებულებების მიერ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებზე გაცემული პასუხების 
რაოდენობა. შესაბამისად, მატულობდა ინსტიტუტის მიერ მიღებული და ვებ-გვერდზე 
(www.opendata.ge) განთავსებული ინფორმაციის ოდენობაც, რაც საშუალებას აძლევს საიტის 
სტუმარს მიიღოს მეტი ინფორმაცია იმ საკითხების შესახებ, რომლებიც მისი ინტერესის 
საგანს წარმოდგენს.  

 

საჯარო
დაწესებულება

გაგზავნილი
მოთხოვნები

მიღებული
პასუხები

პროექტი 2010 21 540 238

პროექტი 2011  წლის იანვარი
- სექტემბერი 154 2740 2099

პროექტი 2011 წლის
ოქტომბერი - 2012 წლის

მარტი
229 5072 3449

პროექტი 2012 წლის ივლისი -
2013 წლის ივნისი 224 5625 5049

პროექტი 2013 ოქტომბერი -
2014 დეკემბერი 308 7878 6481
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პროექტების www.opendata.ge შედარებითი ანალიზი
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აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ გაგზავნილ მოთხოვნებსა და მიღებულ პასუხებს შორის 
არსებული პროცენტული თანაფარდობის დინამიკა ხასიათდებოდა ხშირი ცვალებადობით. 
კერძოდ, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე მაღალი იყო პასუხგაუცემელი 
მოთხოვნების პროცენტული მაჩვენებელი, ხოლო 2012 წლის ივლისი - 2013 წლის 
სექტემბრის პერიოდში ჩვენი განცხადებების დაკმაყოფილების მაჩვენებელმა 90 % მიაღწია. 
სამწუხაროდ ჩვენი სტატისტიკის მიხედვით, მიმდინარე პროექტში აღნიშნული მაჩვენებელი 
8%-ით შემცირდა და 82%-ს გაუტოლდა.   

 

 

პროექტის განხორციელების პერიოდში IDFI-ის მიერ მიღებული პასუხები შესაძლებელია 
რამდენიმე კატეგორიად დაიყოს:  

• სრულყოფილი პასუხი - საჯარო დაწესებულებისაგან მოთხოვნის პასუხად 
მიღებული ინფორმაცია, რომელიც წარმოადგენს დასმულ საკითხზე ამომწურავ 
პასუხს;  

• არასრულყოფილი პასუხი - საჯარო დაწესებულებიდან მოთხოვნის პასუხად 
მიღებული გარკვეული ინფორმაცია, რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ პასუხობს 
დასმულ საკითხს.  

2010 2011 წლის იანვარი
- სექტემბერი

2011 წლის
ოქტომბერი - 2012 

წლის მარტი

2012 წლის ივლისი
-2013 წლის ივნისი

2013 წლის
ოქტომბერი-2014 
წლის დეკემბერი

44 %

76%
68%

90%
82%

მიღებული პასუხების პროცენტული შედარება პროექტების მიხედვით

მიღებული პასუხები
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• საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი - საჯარო დაწესებულების მიერ ინფორმაციის 
გაცემაზე უარი, შესაბამისი დასაბუთებით, რომელიც ინტიტუტის შეხედულებით არ 
არის მისაღები. 

• უპასუხო - საჯარო დაწესებულების მიერ განხორციელებული უმოქმედობა, რაც 
გამოიხატა ინფორმაციის მოწოდებისგან თავის არიდებაში. აღნიშნული, 
სამართლებრივად გათანაბრებულია უართან, მაგრამ IDFI-ი განცალკევებულად 
აწარმოებს მსგავსი შემთხვევების სტატისტიკას; 

• ინფორმაცია დაწესებულებას არ აქვს/კონკრეტული ქმედება მას არ განუხორციელებია 
- საჯარო დაწესებულების განმარტება, რომ მოთხოვნილი დოკუმენტი მასთან არ 
ინახება ან მის მიერ არ განხორციელებულა შესაბამისი ქმედება. 

 
პროექტის ფარგლებში (2013 წლის ოქტომბერი - 2014 წლის დეკემბერი) IDFI-იმ,  308 საჯარო 
დაწესებულებისათვის გაგზავნილ 7 878 მოთხოვნაზე,  სრულყოფილი პასუხი მიიღო 3628 
განცხადებაზე, არასრულყოფილი პასუხი იქნა გაცემული 356 მოთხოვნაზე,  უარს ადგილი 
ჰქონდა 85 შემთხვევაში, უპასუხოდ დატოვებული იქნა 1397 მოთხოვნა, ხოლო 2412 
შემთხვევაში დაწესებულებები იუწყებოდნენ, რომ არ ჰქონდათ განხორციელებული 
კონკრეტული ქმედება ან არ გააჩნდათ მოთხოვნილი ინფორმაცია.  

ქვემოთ  დიაგრამებზე მოყვანილ პროცენტულ მონაცემებში და ასევე საჯარო ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის პროცენტული მაჩვენებლების შედგენისას, ასახული არ არის საჯარო 
დაწესებულებებიდან მიღებული იმგვარი პასუხები, სადაც ისინი იუწყებიან, რომ მათ 
ინფორმაცია არ გააჩნიათ ან კონკრეტული ქმედება არ განუხორციელებიათ. შესაბამისად, 308 
უწყების შემთხვევაში, მონაცემები წარმოდგენილია ინსტიტუტის მიერ გაგზავნილ  5 466  
განცხადებაზე მიღებული პასუხების მიხედვით. 
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პროექტის ფარგლებში ინსტიტუტის მიერ გაგზავნილი საჯარო ინფორმაციის 
მოთხოვნებიდან,  დაწესებულებების კატეგორიების მიხედვით,  პროცენტულად ყველაზე 
მეტი მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვეს ადგილობრივი თვითმმართველობების 
წარმომადგენლობითმა და აღმასრულებელმა ორგანოებმა (მერია, გამგეობა, საკრებულო).  

ინფორმაციის გაცემაზე IDFI-ის პროცენტულად ყველაზე მეტი უარი ეცნობა სახელმწიფო 
საკუთრებაში არსებული შპს-ებიდან და ა(ა)იპ-იებიდან. აღნიშნულ უწყებებს, პროექტის 
განხორციელების პერიოდში, სულ გაეგზავნათ 32 მოთხოვნა, საიდანაც 10  შემთხვევაში 
ინსტიტუტს ეცნობა უარი ინფორმაციის მოწოდებაზე, ხოლო  11- შეკითხვა უპასუხოდ იქნა 
დატოვებული. 

 

სრულყოფილი
66.37%

არასრულყოფილი
6.51%

უპასუხო
25.56%

უარი
1.56%

გაგზავნილ მოთხოვნებზე მიღებული პასუხები
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სტანდარტული შინაარსის მოთხოვნებზე მიღებული პასუხები 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, პროექტის განხორციელების პერიოდში, საჯარო 
დაწესებულებებს გაეგზავნათ სხვადასხვა სახის შეკითხვები, მათ შორის, IDFI-ის მიერ 
შემუშავებული სტანდარტული შინაარსის მოთხოვნები. 

პროექტის ფარგლებში გაგზავნილი 5 466 მოთხოვნიდან, რომლის მიხედვითაც 
წარმოდგენილია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაჩვენებლები, 4 958  
წარმოადგენს სტანდარტული შინაარსის მოთხოვნას. აღნიშნული შინაარსის მოთხოვნებიდან 
სრულყოფილი პასუხი მოწოდებულია  3258 მოთხოვნაზე, არასრულყოფილი პასუხი იქნა 

სახელმწიფო შპს-ები და ააიპ -ები

სახელმწიფო უნივერსიტეტები

სასამართლოები

გუბერნატორების ადმინისტრაცია

მერია/გამგეობა/საკრებულო

დამოუკიდებელი ორგანოები (სსიპ-
ები, მარეგულირებელი კომისიები და სხვა)

სამინისტროებს დაქვემდებარებული სსიპ-ები და
საქვეუწყებო დაწესებულებები)

ცენტრალური საჯარო დაწესებულებები

7

105

13

173

1584

329

894

523

4

27

2

9

144

31

68

71

11

9

54

906

56

303

58

10

1

1

12

40

21

გაგზავნილ მოთხოვნებზე მიღებული პასუხები
დაწესებულებების სახეების მიხედვით

სრულყოფილი არასრულყოფილი უპასუხო უარი

15 | I D F I  
 



გაცემული 319 მოთხოვნაზე, უარს ადგილი ჰქონდა 68  შემთხვევაში, ხოლო უპასუხოდ 
დატოვებული იქნა 1 313 მოთხოვნა. 
 

 

განხორციელებულმა კვლევამ გამოავლინა საინტერესო მაჩვენებლები იმ სტანდარტულ 
შეკითხვებთან მიმართებაში, რომლებზეც პასუხები საჯარო დაწესებულებათა მხრიდან არ 
იქნა გაცემული (უპასუხოდ იქნა დატოვებული ან მიღებულ იქნა უარი). სტანდარტულ 
შეკითხვებზე გაუცემელი პასუხების ყველაზე დიდი წილი (9.3%) მოდის ინსტიტუტის მიერ 
მოთხოვნილ ელექტრონულ კორესპონდენციაზე, რომელიც უკავშირდება ხელმძღვანელის 
ელ. ფოსტიდან სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით და შესაბამისი 
უფლებამოსილი პირის ელ. ფოსტიდან  სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით 
გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლებს.   

რიგით მეორე ყველაზე დახურულ ინფორმაციას, წარმოადგენს საჯარო დაწესებულების 
ხელმძღვანელის მრჩევლების შესახებ მონაცემები (სახელი, გვარი, CV, თანამდებობრივი 
სარგო, დანიშვნის სამართლებრივი აქტი) - 8.7% მაჩვენებლით.   

საჯარო დაწესებულებებისთვის, რომლებზეც არ ვრცელდება საქართველოს მთავრობის 2013 
წლის 26 აგვისტოს N219 დადგენილება, პრობლემატური აღმოჩნდა  მოთხოვნა, რომელიც 
ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების სტანდარტის დამკვიდრებასთან დაკავშირებული 
სამართლებრივი აქტების მიღებას ეხებოდა. 

 

სრულყოფილი
65.71%

არასრულყოფილი
6.43%

უპასუხო
26.48%

უარი
1.37%

სტანდარტული შინაარსის მოთხოვნებზე მიღებული
პასუხები
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განსხვავებული შინაარსის მოთხოვნებზე მიღებული პასუხები 

პროექტის ფარგლებში, საჯარო დაწესებულებებს აგრეთვე გაეგზავნათ განსხვავებული 
შინაარსის მოთხოვნები. აღნიშნული წარმოადგენს IDFI-ის მიერ  კონკრეტული საკითხების 
მიმართ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით და ასევე  მოქალაქეთა 
თხოვნით შემუშავებულ და გაგზავნილ კითხვებს. 

IDFI მიიჩნევს, რომ სწორედ აქტიური საზოგადოების არსებობის პირობებში არის 
შესაძლებელი  ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის გაზრდა, 
ისევე როგორც ეფექტური პოლიტიკის დაგეგმვა და განხორციელება. აქედან გამომდინარე, 
პროექტის „საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის - www.opendata.ge“ ერთ-ერთ ძირითად 
მიზანს წარმოადგენდა სწორედაც  მოქალაქეების ჩართულობის გაზრდა ხელისუფლების 
გამჭვირვალობის, ღიაობის და ანგარიშვალდებულების კონტროლის პროცესში.  

პროექტის ფარგლებში საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებით რჩევებისა  და 
ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული ნაშრომების (ანგარიშები, კვლევები, სტატიები, 
ბლოგები, განცხადებები),  შესახებ ინფორმაციის მიღების მიზნით,   IDFI-ის ხშირად 

ელექტრონული
გზავნილები

9.80%
მრჩევლების შესახებ

ინფორმაცია
8.70%

პროაქტიულ
გამოქვეყნებაზე

სამართლებრივი აქტი
7.40%

საკადრო
ოპტიმიზაციაზე

მოხსენებითი
ბარათები

7.20%

სახელფასო
დანამატები

7.10%

ჩანაცვლებული
ავტომობილები

6.80%

როუმინგის ხარჯები
6.40%

პრემიები
5.80%

წარმომადგენლობით
ი ხარჯები

5.50%

სხვა
35.30%

უპასუხოდ დატოვებული სტანდარტული მოთხოვნები შინაარსის
მიხედვით
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მომართავდენ მოქალაქეები, როგორც ქართველი ისე უცხოელი სტუდენტები და 
მკვლევარები, ჟურნალისტები და ბლოგერები.   

პროექტის ფარგლებში, საჯარო დაწესებულებებს სულ გაეგზავნათ ასეთი 508 მოთხოვნა, 
რომელთაგან სრულყოფილი პასუხი მივიღეთ 370 მოთხოვნაზე, არასრულყოფილი პასუხი 
იქნა გაცემული 37 მოთხოვნაზე, უარს ადგილი ჰქონდა 17  შემთხვევაში, ხოლო  უპასუხოდ 
დატოვებული იქნა 84 მოთხოვნა. 

 

 

პროექტის ფარგლებში IDFI ასევე შეეცადა გამოერკვია, თუ როგორ პასუხობენ საჯარო 
ინფორმაციის მოთხოვნებს სახელმწიფო უწყებები, თუ ეს მოთხოვნები გაგზავნილი არის 
მოქალაქეების და არა ჩვენი ორგანიზაციის სახელით.  ჩვენთვის, აგრეთვე საინტერესო იყო 
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნის ახალი სტანდარტის ეფექტურობის 
კვლევაც. აღნიშნულის გასარკვევად, ელექტრონული  პორტალის my.gov.ge-ის საშუალებით, 
ინსტიტუტის ერთ-ერთი თანამშრომლის პირადი ანგარიშიდან (ინსტიტუტის 
მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების მითითების გარეშე)  52 საჯარო დაწესებულებაში 
გაიგზავნა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განცხადებები, რომელიც  ეხებოდა 2014  
წელს (იანვარი - თებერვალი) შესაბამისი უწყების ხელმძღვანელის მიერ მიღებული 
პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობას. 

აღნიშნული 52 ადმინისტარციული ორგანოდან, მხოლოდ 31 შემთხვევაში გაეცა მოქალაქეს 
პასუხი. ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ ძირითად შემთხევაში, აღნიშნული მოთხოვნები 

სრულყოფილი
72.83%

არასრულყოფილი
7.28%

უპასუხო
16.54%

უარი
3.35%

განსხვავებული შინაარსის მოთხოვნებზე მიღებული პასუხები
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უპასუხოდ დატოვეს, სწორედ იმ უწყებებმა, რომლებიც IDFI-ის სახელით გაგზავნილ 
მოთხოვნებზეც დაბალი ანგარიშვალდებულებით გამოირჩევიან.   

 

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვადები 

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია  საჯარო 
ინფორმაცია გასცეს დაუყოვნებლივ. ამავე დროს, თუ ინფორმაცია მოითხოვს დამუშავებას, 
საჯარო ინფორმაციის გაცემისთვის შეიძლება დაწესდეს 10 დღიანი ვადა. იმის 
გათვალისწინებით, რომ ინსტიტუტის მიერ ხშირ შემთხვევაში მოთხოვნილი იყო დიდი 
მოცულობის ინფორმაცია, სტატისტიკის წარმოებისთვის ვადის დაცვად მიჩნეულ იქნა ათი 
სამუშაო დღე, მიუხედავად იმ ფაქტისა დაწესებულებამ მოითხოვა თუ არა 10 დღიანი ვადა 
ინფორმაციის გასაცემად. 

პროექტის ფარგლებში საჯარო დაწესებულებისათვის გაგზავნილი 7878 საჯარო 
ინფორმაციის მოთხოვნიდან, IDFI-იმ 5311 შემთხვევაში ინფორმაცია მიიღო 10 დღიანი ვადის 
დაცვით.  ამავე დროს, უპასუხოდ დატოვებული მოთხოვნების ჩათვლით, 2567 შემთხვევაში  
დაირღვა კანონმდებლობით დადგენილი 10 დღიანი ვადა. 

 

60%

40%

მოქალაქის მიერ my.gov.ge-ის საშუალებით
გაგზავნილი მოთხოვნები

პასუხი
მიღებულია

უპასუხო
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თუ დავუშვებთ, რომ საჯარო ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გაცემულია იმ შემთხვევაში,  თუ  
განცხადების ავტორს იგი მოთხოვნიდან 3  დღეში მიეწოდა, მაშინ ცენტრალური საჯარო 
დაწესებულებების მიერ დაუყოვნებლივ გაცემულმა მოთხოვნების რაოდენობამ შეადგინა 
მხოლოდ 635. განცხადებების რაოდენობა რომელზეც მოითხოვეს 10 დღიანი ვადა და 
აღნიშნულ ვადაში უზრუნველყვეს ინფორმაციის მოწოდება, შეადგენს 1272-ს.  საჯარო 
დაწესებულებების მიერ 318 შემთხვევაში მოთხოვნილი იქნა 10 დღიანი ვადა, თუმცა  
აღნიშნული ინფორმაცია ან უპასუხოდ იქნა დატოვებული, ან მოწოდებულია აღნიშნული 
ვადების დარღვევით. 3414 შემთხვევაში, არ არის მოთხოვნილი 10 დღიანი ვადა, თუმცა 
ინფორმაცია მოწოდებულია 4 დან 10 დღემდე პერიოდში, ხოლო 2 302 შემთხვევაში 10 
დღიანი ვადის მოთხოვნის გარეშეა დარღვეული კანონმდებლობით დადგენილი ვადები. 

67%

33%

უპასუხოდ დატოვებული მოთხოვნების ჩათვლით 10 
დღიანი ვადის დარღვევა

ვადის დაცვა

ვადის დარღვევა
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შესაბამისად, სტატისტიკის მიხედვით გასული წლის პროექტთან შედარებით 4%-ით  იკლო 
საჯარო დაწესებულებათა მხრიდან 10 დღიანი ვადის დაცვის შემთხვევებმა, რაც 
განპირობებულია უპასუხოდ დატოვებული მოთხოვნების რაოდენობის მნიშვნელოვანი 
ზრდით. 

 

 

მოითხოვა 10 დღე
და დაიცვა

16%

მოითხოვა 10 დღე
და დაარღვია

4%

ინფორმაცია
გასცა

დაუყოვნებლივ
8%

არ მოუთხოვია 10 
დღიანი ვადა და

დაიცვა
43%

არ მოუთხოვია 10 
დღიანი ვადა და

დაარღვია
29%

10 დღიანი ვადის მოთხოვნა

პროექტი 2011 იანვარი -
2012 აპრილი

პროექტი 2012  ივლისი -
2013  ივნისი

პროექტი 2013 ოქტომბერი
- 2014 დეკემბერი

47%

71% 67%

10-დღიანი ვადის დაცვის დინამიკა
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საჯარო ინფორმაციის გაცემის ფორმა 

საქართველოს კანონმდებლობა განმცხადებელს უფლებას აძლევს აირჩიოს ინფორმაციის 
მიღების მისთვის სასურველი ფორმა. ინსტიტუტი იყენებდა ამ უფლებას და საჯარო 
დაწესებულებებს თხოვდა, მოეწოდებინათ ელექტრონული დოკუმენტის სახით ის 
ინფორმაცია, რომელიც იწარმოებოდა ელექტრონულად ან/და შესაძლებელი იყო მისი 
ელექტრონულ  ფორმატში გადაყვანა.   

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის 
ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი 
ელექტრონულ  ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ  ელექტრონული დოკუმენტის სახით 
შემდეგ მისამართზე -  info@idfi.ge , ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. 

IDFI-ის მოთხოვნა დაწესებულებებისათვის ინფორმაციის მოწოდების ფორმასთან დაკავშირებით 

მიუხედავად იმისა, რომ  IDFI  უპირატესობას ანიჭებდა დოკუმენტაციის ელექტრონული 
სახით მოწოდებას, საჯარო დაწესებულებები, ხშირ შემთხვევაში, ინფორმაციას გასცემდნენ 
ბეჭდური სახით, რაც მოითხოვდა ადმინისტრაციული რესურსის მეტ დანახარჯს 
ინფორმაციის ელექტრონული სახით  მოწოდებასთან შედარებით. აგრეთვე, იყო 
შემთხვევები, როდესაც მოთხოვნილი ინფორმაცია მოწოდებულ იქნა როგორც ბეჭდური, 
ასევე ელექტრონული ფორმით. 

ინსტიტუტის მიერ მიღებული 6 481 პასუხიდან უმრავლესობა (3 953 პასუხი) მიღებული იქნა 
ბეჭდური ფორმით, 1 939 პასუხი ელექტრონული ფორმით, ხოლო 589 შემთხვევაში ერთი და 
იგივე ინფორმაცია მოწოდებულ იქნა როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტრონული ფორმით. 

 

61%

30%

9%

მიღებული დოკუმენტაციის ფორმები

ბეჭდური ფორმით

ელექტრონული ფორმით

ერთი და იგივე
ინფორმაცია ორივე
ფორმით
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ჩვენი აზრით, იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია დაწესებულებაში 
ელექტრონული ფორმით ინახება და არსებობს განმცხადებლის მოთხოვნა - მიიღოს 
ინფორმაცია ელექტრონული ფორმით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია  
დააკმაყოფილოს ინფორმაციის მოწოდების უფრო ეფექტური ფორმა - ელექტრონული. 
აღნიშნული, ერთი მხრივ, დაზოგავს დაწესებულების ადმინისტრაციული რესურსის 
ძალისხმევას, ხოლო მეორე მხრივ, მისცემს განმცხადებელს საშუალებას გათავისუფლებულ 
იქნას საჯარო ინფორმაციის ასლის მოსაკრებლის გადახდისაგან, რაც საბოლოო ჯამში 
დააჩქარებს და გაამარტივებს საჯარო ინფორმაციის გაცემის პროცესს. 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 2012-2013 წლების პროექტთან შედარებით, მნიშვნელოვნად 
გაზრდილია საჯარო დაწესებულებების მხრიდან ინფორმაციის ელექტრონულად გაცემის 
შემთხვევები. 2012-2013 წლების პროექტის ფარგლებში, ინსტიტუტის მიერ ელექტრონულად 
მიღებული დოკუმენტაციის პროცენტული წილი შეადგენდა მხოლოდ 15%-ს.  
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საჯარო ინფორმაციის გაცემის პრაქტიკა 2012 წლის საპარლამენტო 
არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ 

განვლილი პროექტის (2012 წლის ივლისი - 2013 წლის ივნისი) განხორციელების პერიოდი 
დაემთხვა საქართველოში 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების გზით 
ხელისუფლების  ცვლილებას.  წინამდებარე კვლევის ფარგლებში, IDFI შეეცადა გამოერკვია, 
თუ რამდენად შენარჩუნებულია  საჯარო დაწესებულებებში  პოლიტიკური ცვლილებების 
საწყის ეტაპზე  არსებული  დადებითი ტენდენციები საჯარო ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. 

არჩევნების შემდგომ, საწყის ეტაპზე, (2012 წლის ოქტომბერი - 2013 წლის სექტემბერი)  
სრულყოფილად გაცემული პასუხების 81%-იანი მაჩვენებელი მიმდინარე პროექტის 
ფარგლებში 66% - მდე შემცირდა, ხოლო უპასუხოდ დატოვებული მოთხოვნები 11%-დან  
26%-მდე გაიზარდა და  2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე არსებულ ნიშნულს 
მიუახლოვდა.  

 

   

სამინისტროების შემთხვევაში, მიმდინარე პროექტის განმავლობაში (2013 წლის ოქტომბერი-
2014 წლის დეკემბერი), არჩევნების შემდგომ ეტაპზე (2012 წლის ოქტომბერი - 2013 

სრულყოფილი უპასუხო არასრულყოფილი უარი

51%

30%

15%

4%

81%

11%
7%

1%

66%

26%

6% 2%

საჯარო დაწესებულებებიდან მიღებული პასუხები

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე

2012 ოქტომბერი - 2013 სექტემბერი

2013 წლის ოქტომბერი - 2014 წლის დეკემბერი
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სექტემბერი) არსებულ მაჩვენებლებთან შედარებით, სრულყოფილად გაცემული პასუხები 
შემცირებულია 13%-ით,  უპასუხოდ დატოვებული მოთხოვნები გაზრდილია 6%-ით, 
არასრულყოფილი პასუხები გაზრდილია 4%-ით, ხოლო ინფორმაციის გაცემაზე უარის 
შემთხვევები გაზრდილია  3%-ით.   

 

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით სხვადასხვა სამინისტროს მხრიდან  
მიდგომების ცვლილებების საილუსტრაციოდ შემოგთავაზებთ ერთი და იგივე მოთხოვნაზე 
განვლილ და მიმდინარე პროექტში მოწოდებულ დოკუმენტაციას. 

მაგალითად, პრემიების შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განვლილ 
პროექტში მოგვაწოდა დეტალურად თითოეულ თანამდებობის პირზე, ამჯერად, აღნიშნული 
მოთხოვნა, მხოლოდ ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენის შემდგომ მოწოდებულია 
არასრულყოფილად (ჯამური მონაცემები).  

სრულყოფილი უპასუხო არასრულყოფილი უარი

40%
35%

17%
8%

89%

3% 7%
1%

76%

9% 11%
4%

სამინისტროებიდან (სახელმწიფო მინისტრის აპარატების და აჭარის ა/რ-
ის სამინისტროების ჩათვლით) მიღებული პასუხები

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე

2012 წლის ოქტომბერი - 2013 წლის სექტემბერი

2013 წლის ოქტომბერი - 2014 წლის დეკემბერი
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2013 წლის 7 თებერვალს  შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული დეტალური ინფორმაცია 
გაცემული პრემიების შესახებ. 

 

 

2014 წლის 29 ოქტომბერს  შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენის 
შემდგომ მოწოდებული არასრულყოფილი ინფორმაცია (მხოლოდ ჯამური მონაცემები) პრემიებისა და 
სახელფასო დანამატების შესახებ. 
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ანალოგიური მდგომარეობაა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემთხვევაშიც. 
მიმდინარე პროექტის ფარგლებში საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ, განვლილი 
პროექტისგან განსხვავებით, თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიების შესახებ 
დეტალური ინფორმაციის გასაჯაროებისგან თავი შეიკავა. 

 

 

2012 წლის 25 დეკემბერს ფინანსთა სამინისტროს მიერ  მოწოდებული დეტალური ინფორმაცია პრემიებისა და 
სახელფასო დანამატების შესახებ. 

 

 

 

 

2014 წლის 5 მარტს ფინანსთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული არასრულყოფილი ინფორმაცია (მხოლოდ ჯამური 
მონაცემები) პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ. 
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სამივლინებო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრომ განვლილ პროექტში მოგვაწოდა დეტალურად თითოეულ თანამდებობის 
პირზე, ამჯერად მხოლოდ ჯამური ოდენობა. 

 
2012 წლის 27 დეკემბერს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ  მოწოდებული 
დეტალური ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ. 

 

 

 

 

2014 წლის 12 თებერვალს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ   მოწოდებული 
არასრულყოფილი ინფორმაცია (მხოლოდ ჯამური მონაცემები) სამივლინებო ხარჯების შესახებ. 
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საქართველოს საჯარო დაწესებულებების  საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
საერთო მაჩვენებლების გაუარესება უმეტესწილად განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ 
მთელმა რიგმა უწყებებმა, რომლებიც 2012-2013 წლების პროექტის ფარგლებში  
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლებით გამოირჩეოდნენ, 
ამჯერად IDFI-ის მოთხოვნათა უმრავლესობა უპასუხოდ დატოვეს. შესაბამისად, ამ 
უწყებების ანგარიშვალდებულების ნაკლებობამ  მნიშვნელოვანად შეამცირა საჯარო 
დაწესებულებების  ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საერთო მაჩვენებელი. ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის საერთო მაჩვენებელის გაუარესებაში განსაკუთრებული როლი ითამაშა 
მთელი რიგი  სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების, ასევე სხვადასხვა ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულების წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 
მხრიდან პროექტის პერიოდში ინსტიტუტის მიერ გაგზავნილი  მოთხოვნების უპასუხოდ 
დატოვებამ, რაც სამართლებრივად საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე უარს გულისხმობს. 

სამინისტროების დაქვემდებარებაში მყოფი უწყებების უპასუხოდ დატოვებული 
მოთხოვნების პროცენტული მაჩვენებელი, 2012 წლის საპარლამენტო  არჩევნების  შემდგომ 
საწყის ეტაპზე (2012 წლის ოქტომბერი - 2013 წლის სექტემბერი) შეადგენდა მხოლოდ 3 %-ს, 
რაც მიმდინარე პროექტის განმავლობაში 23 პროცენტამდე გაიზარდა, ხოლო 
სრულყოფილად გაცემული პასუხების პროცენტული წილი 89%-დან 69%-მდე შემცირდა.  

 

სამინისტროებს დაქვემდებარებული უწყებების მსგავსად, მნიშვნელოვნად გაუარესდა 
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. 
სრულყოფილად გაცემული პასუხების 74%-იანი მაჩვენებელი 60%-მდე შემცირდა, ხოლო 

40% 35%
17%

7%

89%

3% 7% 1%

69%

23%
5% 3%

სამინისტროების დაქვემდებარებაში მყოფი უწყებებიდან მიღებული
პასუხები

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე

2012 წლის ოქტომბერი - 2013 წლის სექტემბერი

2013 წლის ოქტომბერი - 2014 წლის დეკემბერი
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უპასუხოდ დატოვებული მოთხოვნები 19%-დან 34%-მდე გაიზარდა. აღსანიშნავია ის ფაქტი, 
რომ აღნიშნულ ადმინისტრაციულ ორგანოებში ინსტიტუტის მოთხოვნების უდიდესი 
ნაწილი გაგზავნილია 2014 წლის ზაფხულში ჩატარებული ადგილობრივი 
თვითმმართველობების არჩევნებამდე.  შესაბამისად, ამ ეტაპზე მოკლებული ვართ 
შესაძლებლობას წარმოვადგინოთ მონაცემები თუ როგორ იმოქმედა ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებში განხორციელებულმა პოლიტიკურმა ცვლილებებმა 
საჯარო ინფორმაციის გაცემის პრაქტიკაზე.  

 

კონკრეტული დაწესებულებების მაგალითზე, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
მაჩვენებლები, ასევე შედარებები  განვლილი პროექტის მაჩვენებლებთან,  წარმოდგენილია 
ქვემოთ - საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის რეიტინგებში. 

 

 

 

 

სრულყოფილი უპასუხო არასრულყოფილი უარი

51%

38%

11%

0%

74%

19%

4% 0%

60%

34%

6%
0%

თვითმმართველი ერთეულებიდან მიღებული პასუხები

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე

2012 წლის ოქტომბერი - 2013 წლის სექტემბერი

2013 წლის ოქტომბერი - 2014 წლის დეკემბერი
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საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის რეიტინგები 

პროექტის ფარგლებში გამოვლენილი  მონაცემები საშუალებას გვაძლევს წარმოგიდგინოთ   
საჯარო დაწესებულებათა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის რეიტინგები.  

საჯარო დაწესებულებათა აღნიშნული რეიტინგების შედგენისას გამოყენებულ იქნა 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეფასების მაჩვენებლები, რომლებიც მიღებულია ქვემოთ 
მოცემული კოეფიციენტების მიხედვით: 
 

მიღებული ინფორმაციის შეფასების კოეფიციენტები 
ინფორმაცია მოწოდებულია სრულყოფილად 10 დღიანი ვადის დაცვით 1 

ინფორმაცია მოწოდებულია სრულყოფილად 10 დღიანი ვადის დარღვევით 0,99 

ინფორმაცია მოწოდებულია არასრულყოფილად 10 დღიანი ვადის დაცვით 0,5 

ინფორმაცია მოწოდებულია  არასრულყოფილად 10 დღიანი ვადის დარღვევით 0,49 

ინფორმაცია მოწოდებულია სრულყოფილად ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ 0,6 

ინფორმაცია მოწოდებულია არასრულყოფილად ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ  0,3 

დაუსაბუთებელი უარი ინფორმაციის გაცემაზე 0 
მოთხოვნა დატოვებულია უპასუხოდ 0 
 

ანალოგიური მეთოდოლოგიით შეფასებული იქნა საჯარო დაწესებულებებში ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა განვლილი პროექტის (2012 წლის ივლისი - 2013 წლის ივნისი) 
ფარგლებშიც, რაც საშუალებას გვაძლევს წარმოვადგინოთ აღნიშნულის თვალსაზრისით 
ტენდენციები კონკრეტული დაწესებულებების მაგალითზე. 

განხორციელებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ 2013 წლის ოქტომბრიდან 2014 წლის დეკემბრის 
ჩათვლით ყველაზე ხშირად საჯარო ინფორმაციას სრულყოფილად გასცემდნენ  შემდეგი 
საჯარო დაწესებულებები: 
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საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ყველაზე მაღალი 
მაჩვენებლები 

 

საჯარო დაწესებულება 

მო
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1 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტრო 

32 32 32 100% 

2 გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 29 29 29 100% 

3 ცაგერის გამგეობა 21 21 21 100% 

4 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 20 20 20 100% 

5 საჯარო სამსახურის ბიურო 19 19 19 100% 

6 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 18 18 18 100% 

7 დმანისის გამგეობა 18 18 18 100% 

8 ყვარელის გამგეობა 18 18 18 100% 

9 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 17 17 17 100% 

10 პრობაციის ეროვნული სააგენტო 17 17 17 100% 

11 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 17 17 17 100% 

12 ეროვნული მუზეუმი 16 16 16 100% 

13 სოციალური მომსახურების სააგენტო 16 16 16 100% 

14 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 15 15 15 100% 

15 სახალხო დამცველის აპარატი 15 15 15 100% 

16 აბაშის გამგეობა 15 15 15 100% 

17 დმანისის საკრებულო 15 15 15 100% 
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18 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 15 15 15 100% 

19 საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე 14 14 14 100% 

20 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 14 14 14 100% 

21 პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 14 14 14 100% 

22 გორის საკრებულო 14 14 14 100% 

23 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის 
ცენტრი 

13 13 13 100% 

24 კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 13 13 13 100% 

25 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი 12 12 12 100% 

26 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 12 12 12 100% 

27 სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 12 12 100% 

28 ეროვნული უშიშროების საბჭო 12 12 12 100% 

29 სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა 11 11 11 100% 

30 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 11 11 11 100% 

31 აჭარის ა/რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 11 11 11 100% 

32 კონკურენციის სააგენტო 11 11 11 100% 

33 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო   10 10 10 100% 

34  მწერალთა სახლი 10 10 10 100% 

35 დაზვერვის სამსახური 10 10 10 100% 

36 იურიდიული დახმარების სამსახური 10 10 10 100% 

37 ევრაზიის სატრანსპორტო  დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 10 10 10 100% 

38 
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის 
სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 10 10 10 100% 
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განხორცილებული კვლევის ფარგლებში, IDFI-ის მიერ გამოვლენილი იქნა ყველაზე 
დახურული საჯარო დაწესებულება, რომელსაც წარმოადგენს სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი. 
აღნიშნულმა უწყებამ, პროექტის განხორციელების  პერიოდში, ინსტიტუტის მიერ 
გაგზავნილი 28 მოთხოვნიდან ყველა უპასუხოდ დატოვა. მიუხედავად იმისა, რომ  
პროექტის განმავლობაში, ასევე სხვა  უწყებებმაც უპასუხოდ დატოვეს IDFI-ის  მოთხოვნები, 
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ყველაზე დახურულ უწყებად დასახელება განაპირობა 
შემდეგმა  გარემოებამ: 

2014 წლის 4 ივნისს, IDFI-იმ ადმინისტრაციული საჩივრით  მიმართა სასჯელაღსრულებისა 
და პრობაციის მინისტრს ბატონ სოზარ სუბარს, მის დაქვემდებარებაში მყოფი უწყების - 
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის მიერ კანონმდებლობით დაკისრებული 
ვალდებულების არ შესრულების გამო.  მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ სასჯელაღსრულებისა 
და პრობაციის სამინისტრომ დააკმაყოფილა ინსტიტუტის საჩივარი და სასჯელაღსრულების 
დეპარტამენტს დაავალა მოთხოვნილი ინფორმაციის გაცემა, აღნიშნულმა უწყებამ მაინც 
უარი განაცხადა მოთხოვნილი ინფორმაციის განსაჯაროებაზე. IDFI იძულებული გახდა  
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტისგან საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნაზე 
სარჩელით  თბილისის საქალაქო სასამართლოსთვის მიემართა. მოცემული პერიოდისთვის 
დავა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ განიხილება.   

 

ყველაზე დახურული საჯარო
დაწესებულება

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი

34 | I D F I  
 



 

 

კვლევის პერიოდში IDFI-ის მიერ გაგზავნილი  საჯარო ინფორმაციის ყველა  მოთხოვნა 
უპასუხოდ დატოვეს  ასევე  შემდეგმა  საჯარო დაწესებულებებმა: 

 

ყველაზე არაანგარიშვალდებული დაწესებულებები 

 

 

N 
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1 სავაჭრო სამრეწველო პალატა 33 33 0% 
4 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 32 32 0% 
5 შსს მომსახურების სააგენტო 32 32 0% 
6 სსიპ „112“ 32 32 0% 
8 წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 30 30 0% 
9 ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 30 30 0% 
10 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 30 30 0% 
11 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 30 30 0% 
12 მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 30 30 0% 
13 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 30 30 0% 
14 შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 30 30 0% 
15 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 30 30 0% 
16 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 30 30 0% 
17 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 28 28 0% 
18 დაცვის პოლიცია 27 27 0% 

 
აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ზემოთ ხსენებული უწყებები, რომლებმაც მიმდინარე პროექტში  
(2013 წლის ოქტომბერი - 2014 წლის დეკემბერი) ინსტიტუტის ყველა მოთხოვნა უპასუხოდ 
დატოვეს, განვლილი პროექტის (2012 წლის ივლისი - 2013 წლის ივნისი) ფარგლებში 
საკმაოდ მაღალი ანგარიშვალდებულებით გამოირჩეოდნენ.  განვლილი პროექტის 
ფარგლებში, IDFI-ის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი 
ორგანოებისათვის (საკრებულო) საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის განცხადებებით არ 
მიუმართავს, შესაბამისად, წარმოდგენილი ვერ იქნება მათი ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის 2012-2013 წლების მაჩვენებლები. 
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 ყველაზე არაანგარიშვალდებული დაწესებულებების  საჯარო ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა პროექტების მიხედვით  

დაწესებულება პროექტი 
(2013 წლის 

ოქტომბერი -  
2014 წლის 

დეკემბერი)  

 პროექტი 
2012 წლის ივლისი - 
2013 წლის ივნისი) 

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 0% 80% 

სავაჭრო სამრეწველო პალატა 0% 96% 

დაცვის პოლიცია 0% 90% 

შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 0% 88% 

შსს მომსახურების სააგენტო 0% 78% 

სსიპ „112“ 0% 84% 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 0% 96.4% 

წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 0% 35,5% 

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით აღნიშნული უწყებების  მხრიდან  
მიდგომების ცვლილებების საილუსტრაციოდ შემოგთავაზებთ განვლილი პროექტის 
ფარგლებში იმგვარ მოთხოვნებზე მიღებულ დეტალურ ინფორმაციას, რომელიც მათ მიერ 
ამჯერად უპასუხოდ იქნა დატოვებული. 
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2013 წლის 7 მარტს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის მიერ  მოწოდებული ინფორმაცია შესყიდული 
ავტომობილების შესახებ. 

 

 
2013 წლის 25 თებერვალს სავაჭრო სამრეწველო პალატის მიერ  მოწოდებული ინფორმაცია გაცემული პრემიების 
შესახებ. 

 

 
2013 წლის 3 აპრილს დაცვის პოლიციის  მიერ მოწოდებული ინფორმაცია გაცემული პრემიების შესახებ. 
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საჯარო ინფორმაციის  ხელმისაწვდომობის რეიტინგები დაწესებულებათა 
კატეგორიების  მიხედვით 

 

ცენტრალური საჯარო დაწესებულებები 

განხორციელებული კვლევის პერიოდში საქართველოს ცენტრალურ საჯარო 
დაწესებულებებს შორის IDFI-ის ყველა მოთხოვნაზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
ვადების დაცვით სრულყოფილი პასუხი გასცა მხოლოდ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ, 
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ, სპორტისა და 
ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ და აჭარის ა/რ - ის განათლების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრომ.   

საქართველოს 28 ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებას შორის, ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი მიიღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტრომ (26,8%) და საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ (43.3%). შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს შემთხვევაში, პროექტის პერიოდში გაგზავნილი 44 საჯარო ინფორმაციის 
მოთხოვნიდან, 27 მოთხოვნა უპასუხოდ იქნა დატოვებული.  

 

ცენტრალური  საჯარო დაწესებულებების ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის რეიტინგი 

  
 

საჯარო დაწესებულება 
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1 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 32 32 0 0 0 32 100% 

2 გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 29 29 0 0 0 29 100% 

3 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 20 20 0 0 0 20 100% 

4 აჭარის ა/რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 11 11 0 0 0 11 100% 

5 აჭარის ა/რ -ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო 14 14 0 0 0 13 99.9% 
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6 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 28 27 1 0 0 26 98.1% 

7 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17 16 1 0 0 17 97.1% 

8 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 26 24 2 0 0 22 96% 

9 აჭარის ა/რ-ის მთავრობა 17 15 2 0 0 8 93.7% 

10 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 29 28 1 0 0 24 92.3% 

11 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 20 18 1 1 0 9 92 % 

12 საქართველოს პარლამენტი 23 20 2 0 1 22 91.3% 

13 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის 
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 21 18 2 1 0 13 90.1% 

14 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 15 13 1 0 1 14 90% 

15 აფხაზეთის ა/რ მთავრობა 17 15 0 0 2 15 88.2% 

16 აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 17 14 2 0 1 16 88.2% 

17 თავდაცვის სამინისტრო 27 21 4 2 0 25 85.1% 

18 ენერგეტიკის სამინისტრო 28 23 4 0 1 27 84.3% 

19 საგარეო საქმეთა სამინისტრო 19 14 4 0 1 5 83.5% 

20 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 33 25 4 0 4 29 81.8% 

21 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 32 24 4 4 0 25 81.1% 

22 პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 21 17 0 0 4 17 81% 

23 დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 20 14 4 2 0 18 79.9% 

24 იუსტიციის სამინისტრო 26 18 4 1 3 8 76.4% 

25 შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 25 16 5 2 2 23 74% 

26 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 31 15 8 5 3 16 61% 

27 ფინანსთა სამინისტრო 23 6 8 1 8 11 43.3% 

28 შინაგან საქმეთა სამინისტრო 44 12 3 2 27 1 26.8% 
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შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

ფინანსთა სამინისტრო

იუსტიციის სამინისტრო

დიაპსორის საკითხებში სახლემწიფო მინისტრის აპარატი

შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

აფხაზეთის ა/რ მთავრობა

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

ენერგეტიკის სამინისტრო

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

თავდაცვის სამინისტრო

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს პარლამენტი

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

აჭარის ა/რ-ის მთავრობა

პრეზიდენტის ადმინისტარცია

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

ხელმისაწვდომობის %-ული მაჩვენებლის ცვლილება განვლილ პროექტთან (2012 ივლისი-
2013 ივნისი) შედარებით
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, საქვეუწყებო და სხვა საჯარო დაწესებულებები 

განხორციელებული კვლევის შედეგების თანახმად, აღნიშნული ტიპის საჯარო დაწესებულებებს 
შორის (ამ კატეგორიაში თავმოყრილია როგორც სამინისტროებს დაქვემდებარებული, ასევე 
დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, მარეგულირებელი კომისიები და სხვა 
(სულ 105 საჯარო დაწესებულება)) ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 100%-იანი მაჩვენებელი აჩვენა 
23–მა უწყებამ, რომელთა შორის ყველაზე მეტი  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი უწყებაა (ხუთი დაწესებულება).    

105 საჯარო დაწესებულებიდან, ექვსმა   პროექტის განხორციელების პერიოდში, IDFI-ის ყველა 
მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვა. მათ შორისაა, ჩვენს მიერ ყველაზე დახურულ დაწესებულებად 
დასახელებული სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი, სავაჭრო სამრეწველო პალატა და შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი ოთხი უწყება. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
დაბალი მაჩვენებლებით გამოირჩნენ აგრეთვე იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი 
მთელი რიგი უწყებები. მათი დაბალი მაჩვენებლები განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ კვლევის 
პერიოდში IDFI-ის მიერ გაგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებზე  აღნიშნულმა უწყებებმა 
პასუხი გასცეს მხოლოდ ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენის შემდგომ. 

განვლილი, 2012-2013 წლების პროექტის მაჩვენებელთან შედარებით, ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის მაჩვენებელი ყველაზე მეტად გაუმჯობესებულია სახელმწიფო დაცვის 
სპეციალური სამსახურის შემთხვევაში (პროგრესი 18.5%), ხოლო გაურესების თვალსაზრისით 
გამორჩეულია საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა (რეგრესი 96%). 

სსიპ, საქვეუწყებო და სხვა მსგავსი საჯარო დაწესებულების რეიტინგის პირველი ათეული 
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1 
საჯარო სამსახურის ბიურო 19 19 0 0 0 19 100% 

2 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 18 18 0 0 0 18 100% 

3 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 17 17 0 0 0 17 100% 

4 პრობაციის ეროვნული სააგენტო 17 17 0 0 0 17 100% 

5 ეროვნული მუზეუმი 16 16 0 0 0 16 100% 

6 სოციალური მომსახურების სააგენტო 16 16 0 0 0 16 100% 
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7 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 15 15 0 0 0 15 100% 

8 სახალხო დამცველის აპარატი 15 15 0 0 0 15 100% 

9 საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე 14 14 0 0 0 14 100% 

10 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი  14 14 0 0 0 14 100% 

 სსიპ, საქვეუწყებო და სხვა მსგავსი საჯარო დაწესებულების რეიტინგის ბოლო  ათეული 
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1 სავაჭრო სამრეწველო პალატა 33 

 
0 

 
0 

 
0 33 0 0% 

2 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 32 0 0 0 32 0 0% 

3 შსს მომსახურების სააგენტო 32 0 0 0 32 0 0% 

4 სსიპ „112“ 32 0 0 0 32 0 0% 

5 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 28 0 0 0 28 0 0% 

6 დაცვის პოლიცია 27 0 0 0 27 0 0% 

7 ნოტარიუსთა პალატა 27 7 0 1 19 0 15.6% 

8 იუსტიციის სახლი 22 5 0 1 16 2 17.3% 

9 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 28 9 0 1 18 0 19.3% 

10 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 28 11 0 3 14 0 23.6% 
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თვითმმართველი ერთეულების წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი   
ორგანოები 

ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 
ორგანოებიდან ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 100%-იანი მაჩვენებელი აჩვენა ექვსმა  
საჯარო დაწესებულებამ. მათ შორის, აღსანიშნავია დმანისის და ყვარლის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობები, რომელთა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაჩვენებელი 
განვლილი პროექტის ფარგლებშიც 100%-ს შეადგენდა. 

ამავე დროს, თვითმმართველი ერთეულებიდან ცხრამ, საანგარიშო პერიოდში, ინსტიტუტის 
ყველა მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვა. მათ შორის, ჭარბობენ ადგილობრივი 
თვითმმართველობების წარმომადგენლობითი ორგანოები (საკრებულო). როგორც ზემოთ 
აღვნიშნეთ, 2012-2013 წლებში განხორციელებული პროექტის ფარგლებში 
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დაცვის პოლიცია

შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

სსიპ „112“

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი

იუსტიციის სახლი

შსს მომსახურების სააგენტო

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

საქართველოს ეროვნული არქივი

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

დაზვერვის სამსახური

სოციალური მომსახურების სააგენტო

იურიდიული დახმარების სამსახური

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი…

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი

საქპატენტი

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

ხელმისაწვდომობის %-ული მაჩვენებლის ცვლილება განვლილ პროექტთან (2012
ივლისი-2013 ივნისი) შედარებით
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საკრებულოებისათვის IDFI-ის საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის განცხადებებით არ 
მიუმართავს, შესაბამისად ჩვენს მიერ წარმოდგენილი იქნება მხოლოდ მერია/გამგეობების 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაჩვენებელის პროცენტული ცვლილება წინა პროექტთან 
შედარებით.  როგორც ირკვევა, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის  მაჩვენებლის 
გაუმჯობესების თვალსაზრისით, გამორჩეულია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
(პროგრესი 70.1%-ით), ხოლო გაუარესების თვალსაზრისით ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა (რეგრესი -96.4%-ით). 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 100% - იანი მაჩვენებლის მქონე ადგილობრივი თვითმმართველი 
ორგანოები 

N  
საჯარო დაწესებულება 

მოთხოვნების 
რაოდენობა 

სრულყოფილი ვადის 
დაცვა 

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა % 

1 ცაგერის გამგეობა 21 21 21 100% 

2 დმანისის გამგეობა 18 18 18 100% 

3 ყვარლის გამგეობა 18 18 18 100% 

4 აბაშის გამგეობა 15 15 15 100% 

5 დმანისის საკრებულო 15 15 15 100% 

6 გორის  საკრებულო 14 14 14 100% 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 0% - იანი მაჩვენებლის მქონე ადგილობრივი თვითმმართველი 
ორგანოები 

N  
საჯარო დაწესებულება 

მოთხოვნების 
რაოდენობა 

უპასუხო ვადის 
დაცვა 

ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა % 

1 წალკის გამგეობა 30 30 0 0% 

2 ხობის გამგეობა 30 30 0 0% 

3 თეთრიწყაროს საკრებულო 30 30 0 0% 

4 მარნეულის საკრებულო 30 30 0 0% 

5 მარტვილის საკრებულო 30 30 0 0% 

6 ქობულეთის საკრებულო 30 30 0 0% 

7 შუახევის საკრებულო 30 30 0 0% 
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8 წალკის საკრებულო 30 30 0 0% 

9 ბოლნისის საკრებულო 30 30 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

-96.4%

-68.7%

-58.3%

-57.1%

-55.3%

36.4%

40.3%

51%

57.5%

70.1%

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ახმეტის გამგეობა

დედოფლისწყაროს გამგეობა

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ხელმისაწვდომობის %-ული მაჩვენებლის ცვლილება განვლილ პროექტთან
(2012 ივლისი-2013 ივნისი) შედარებით
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სახელმწიფო უნივერსიტეტები 

საქართველოში მოქმედი სახელმწიფო უნივერსიტეტებს შორის,  ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის 100%-იანი მაჩვენებელი აჩვენა მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო 
სამედიცინო უნივერსიტეტმა. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ სამედიცინო  უნივერსიტეტი 
2012-2013 წლებში განხორციელებული პროექტის ფარგლებშიც ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის 100%-იანი მაჩვენებლით გამოირჩეოდა. სახელმწიფო უნივერსიტეტებს 
შორის განვლილი პროექტის მაჩვენებლის გაუმჯობესების თვალსაზრისით გამორჩეულია 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პროგრესი 27%). 
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აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი

სახელმწიფო უნივერსიტეტების ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

პროექტი (2012 წლის ივლისი-2013 წლის ივნისი)

პროექტი (2013 წლის ოქტომბერი - 2014 წლის დეკემბერი) 
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პროექტის ფარგლებში გამოვლენილი განსაკუთრებით პრობლემური 
საკითხები 

მოცემული წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის 
პროცესში განსაკუთრებით პრობლემური აღმოჩნდა საჯარო დაწესებულებებიდან 
სრულყოფილი ინფორმაციის მიღება თანამდებობის პირების მიერ მიღებული პრემიებისა და 
დანამატების, მინისტრისა და მინისტრის მოადგილეების მრჩევლებისა და სამსახურებრივი 
ელექტრონული ფოსტიდან მიღებული და გაგზავნილი ინფორმაციის შესახებ. აღსანიშნავია, 
რომ ყველა მოცემულ საკითხზე არსებობს განსაკუთრებით მაღალი საზოგადოებრივი 
ინტერესი, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ საჯარო დაწესებულებები  ხელმისაწვდომს 
ხდიდნენ ასეთ ინფორმაციას. ინფორმაციის ღიაობა,  თავის მხრივ, გაზრდიდა 
საზოგადოების ნდობას საჯარო დაწესებულებების მიმართ. ქვემოთ ცალ-ცალე განვიხილავთ 
იმ პრობლემებს, რომლებსაც აღნიშნული ინფორმაციის გამოთხოვის პროცესში 
ვაწყდებოდით.  

თანამდებობის პირების მიერ მიღებული პრემიები და დანამატები 
თანამდებობის პირების მიერ მიღებული პრემიებისა და დანამატების შესახებ ინფორმაცია 
2014 წლის განმავლობაში განსაკუთრებული აქტუალურობით სარგებლობდა მედიასა და 
ფართო საზოგადოებაში. წლის განმავლობაში IDFI ითხოვდა და შემდგომ  მიღებულ 
ინფორმაციას ხელმისაწვდომს ხდიდა ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. 
მიუხედავად ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ სჯარო დაწესებულებათა მიდგომა აღნიშნული 
ინფორმაციის ღიაობასთან დაკავშირებით არ არის ერთგვაროვანი. როგორც ეს ინსტიტუტის 
სასამართლო პრაქტიკის განხილვისას გამოჩნდება, ადმინისტრაციული ორგანოები ხშირად 
შეზღუდულად გასცემენ ინფორმაციას თანამდებობის პირების მიერ მიღებული პრემიებისა 
და დანამატების შესახებ.  იყო შემთხვევები, როდესაც დაწესებულებები ინფორმაციას 
ხელმისაწვდომს ხდიდნენ მხოლოდ მათი უარის ადმინისტრაციული წესით გასაჩივრების 
შემდეგ და უმეტესწილად, არასრულყოფილი სახით, ე.ი. ჯამურად და არა ცალ-ცალკე 
თანამდებობის პირების სახელებისა და გვარების მითითებით. აღნიშნულის მიზეზად კი 
სახელდებოდა ის, რომ მოთხოვნილი ინფორმაცია იყო პერსონალური მონაცემების 
შემცველი. რიგ შემთხვევებში საჯარო დაწესებულებები ინფორმაციის არ გაცემას 
ასაბუთებდნენ იმით, რომ ის იყო ელექტრონულად ხელმისაწვდომი მათ ვებ-გვერდზე ან 
მოცული იყო თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებში.  

IDFI-ის სურს კიდევ ერთხელ ხაზგასმით, აღნიშნოს, რომ ინფორმაცია თანამდებობის 
პირების მიერ მიღებული პრემიებისა და დანამატების შესახებ არის ღია საჯარო ინფორმაცია 
მიუხედავად იმისა, რომ ის მოიცავს  პერსონალური მონაცემებს. სწორედ მსგავს შემთხვევებს 
არეგულირებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 44-ე მუხლი, როდესაც 
მიუთითებს, რომ საჯარო დაწესებულება ვალდებულია არ გაახმაუროს პერსონალური 
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მონაცემები თვით ამ პირის თანხმობის ან კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში – 
სასამართლოს დასაბუთებული გადაწყვეტილების გარეშე, გარდა თანამდებობის პირთა 
(აგრეთვე თანამდებობაზე წარდგენილ კანდიდატთა) პერსონალური მონაცემებისა. რთულია 
გაზიარებულ იქნას ასევე იმ ადმინისტრაციული ორგანოების არგუმენტაცია, რომლებიც  
უარს აცხადებენ თანამდებობის პირთა მიერ მიღებული პრემიების და დანამატების შესახებ 
ინფორმაციის გაცემაზე, ცალ-ცალკე თვეების მიხედვით და მიუთითებენ პროაქტიულად 
გამოქვეყნებულ ინფორმაციასა და თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის 
დეკლარაციებზე. საჯარო დაწესებულებებს ეკისრებათ ვალდებულება პროაქტიულად 
გამოაქვეყნონ ინფორმაცია თანამდებობის პირებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრე-
მიების კვარტალური ოდენობების შესახებ და მხოლოდ ჯამურად. შესაბამისად, 
შეუძლებელია გამოქვეყნებული ინფორმაციიდან სრული სურათის მიღება თითოეული 
თანამდებობის  პირის მიერ მიღებული პრემიისა და დანამატის შესახებ თვეების მიხედვით. 
რაც შეეხება ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებს, იმ შემთხვევაშიც კი თუ 
თანამდებობის პირი კანონმდებლობის შესაბამისად და განსაზღვრულ ვადაში  წარადგენს 
დეკლარაციას, ის მოიცავს ინფორმაციას მხოლოდ წლის განმავლობაში მიღებული 
შემოსავლის შესახებ ჯამური სახით. ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში 
ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობის მიხედვით, სწორედ რომ 
ინფორმაციის მომთხოვნს ენიჭება უპირატესობა მიიღოს ინფორმაცია იმ ფორმით, როგორც 
მას სურს. ხოლო ინფორმაციის ელექტრონულად გამოქვეყნება არ ათავისუფლებს საჯარო 
დაწესებულებას ამ ინფორმაციის მოთხოვნის შემთხვევაში გასცეს ის იმ სახით, როგორც ამას 
ინფორმაციის მომთხოვნი ითხოვს.   

გასული წლის განმავლობაში, სასამართლომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა 
მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით. კერძოდ სასმართლომ საქმეზე IDFI საქართველოს 
ფინანსთა სამინისტროს წინააღმდეგ დაადგინა, რომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 
დაარღვია კანონის მოთხოვნა როდესაც არ გასცა ინფორმაცია იმ შინაარსით, როგორც ამას 
ინსტიტუტი მოითხოვდა. კერძოდ, ინფორმაცია არ გაიცა თვეების მიხედვით თანამდებობის 
პირების სახელისა და გვარის მითითებით. სასამართლომ აღნიშნა, რომ საჯარო 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა არ გულისხმობს ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ რაიმე 
ვებ–გვერდზე მითითებას სადაც ეს ინფორმაცია თუნდაც იმავე შინაარსით, შეიძლება იყოს 
დაცული. კონკრეტულ საქმეში ფინანსთა სამინისტროს მიერ მითითება მოხდა 
www.declaration.gov.ge–ზე გამოქვეყნებულ თანამდებობის პირთა ქონებრივი 
დეკლარაციებზე. სასამართლომ განმარტა, რომ თანამდებობის პირის ქონებრივი 
დეკლარაცია შეიცავს მხოლოდ წინა წლის ანაზღაურებადი მუშაობით მიღებილი 
შემოსავლის ჯამურ თანხას, შესაბამისად, შეუძლებელი იყო ინტიტუტს აღნიშნული ვებ–
გვერდიდან მიეღო ინფორმაცია თანამდებობის პირების მიერ მიღებული შემოსავლის 
შესახებ ცალ–ცალკე თვეების მიხედვით, ისევე, როგორც ინფორმაცია ერთიანი თანხის 
შემადგენელი კომპონენტების შესახებ (თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი). 
სასამართლომ ინსტიტუტის მოთხოვნა დააკმაყოფილა ასევე საქმეში ააიპ „ინფორმციის 
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თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
წინააღმდეგ. მოცემულ დავაზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ, ხაზგასმით აღნიშნა, რომ 
ინფორმაცია თანამდებობის პირების მიერ მიღებული პრემიებისა და დანამატების შესახებ 
არის ღია საჯარო ინფორმაცია, შესაბამისად მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფილ იქნას მისი 
ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომობა.  
  

მინისტრისა და მინისტრის მოადგილეების მრჩევლების შესახებ ინფორმაცია 

2014 წლის სექტემბერში, ინსტიტუტმა საჯარო ინფორმაციის მიღების მიზნით, მიმართა 
ყველა სამინისტროსა და სახელწმიფო მინისტრის აპარატს და მოითხოვა ინფორმაცია 
მინისტრისა და მინისტრის მოადგილეთა მრჩევლების შესახებ. კერძოდ, ბრძანებები მათი 
თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ, ბიოგრაფია, ინფორმაცია მრჩევლების სამუშაო 
გამოცდილების შესახებ, მიღებული პრემიებისა და დანამატების ოდენობა და სხვა. მოცემულ 
შეკითხვებზე სრულყოფილი ინფორმაციის მიღება განსაკუთრებით პრობლემური აღმოჩნდა. 
კერძოდ, ხშირ შემთხვევაში სამინისტროები მიუთითებდნენ, რომ მოთხოვნილი ინფორმაცია 
იყო პერსონალური მონაცემების შემცველი. აღნიშნული ეფუძნება საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსსა და საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და 
კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონის რეგულაციებს. კერძოდ, მინისტრისა და 
მინისტრის მოადგილეების მრჩევლები საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად არ 
წარმოადგენდნენ თანამდებობის პირებს. შესაბამისად მოცემულ შემთხვევაში, რთულია 
მითითება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის იმ ჩანაწერზე, რომელიც 
უზრუნველყოფს საჯარო დაწესებულებების მიერ თანამდებობის პირთა შესახებ 
პერსონალური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. მიუხედავად, ამისა მნიშვნელოვანია, რომ 
საჯარო დაწესებულებები, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში იღებდნენ გადაწყვეტილებას, 
რომელიც იქნება შედეგი კერძო და საჯარო ინტერესის შედარებისა და შესაბამისი ბალანსის 
დაცვის. სწორედ, საჯარო ინტერესის ტესტის ჩატარების საფუძველზე, ვფიქრობთ, რომ 
საჯარო დაწესებულებები უნდა იღებდნენ გადაწყვეტილებას საჯაროდ ხელმისაწვდომი 
გახადონ მინისტრებისა და მათი მოადგილეების მრჩევლების შესახებ ინფორმაცია. 
დაუშვებელია, საიდუმლო ინფორმაციად  მიჩნეულ იქნეს ცნობები იმ პირთა შესახებ, 
რომლებიც მათ მიერ დაკავებული პოზიციიდან გამომდინარე მნიშვნელოვან გავლენას 
ახდენენ  გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. აღნიშნული ეხება, მრჩეველთა შესახებ ისეთ 
ინფორმაციას, როგორიცაა მათი განათლება, ფუნქცია–მოვალეობები, თანამდებობაზე 
დანიშვნის ბრძანების ასლები, სამუშაო გამოცდილება, მიღებული პრემიებისა და 
დანამატების ოდენობა და ა.შ.  
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სამსახურებრივი ელ. ფოსტიდან მიღებული და გაგზავნილი მეილები  

 

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, საჯარო ინფორმაციის განმარტების ქვეშ ხვდება 
საჯარო დაწესებულებაში დაცული, ასევე საჯარო დაწესებულების ან მოსამსახურის მიერ 
მიღებული, დამუშავებული, შექმნილი თუ გაგზავნილი ნებისმიერი მათ შორის 
ელექტრონული ინფორმაცია. მიუხედავად ამისა, მიმდინარე წლის განმავლობაში 
გამოვლინდა, საჯარო უწყებების მიერ კანონმდებლობის არასწორად განმარტების ბევრი 
შემთხვევა, როდესაც ისინი მიუთითებდნენ რომ ელექტრონული ფოსტიდან მიღებული და 
გაგზავნილი წერილები არ წარმოადგენდა საჯარო ინფორმაციას, იქიდან გამომდინარე, რომ 
ის არ შეიძლება ჩათვლილიყო დოკუმენტად, რომელიც წარმოშობდა შესაბამის 
სამართლებრივ შედეგებს.  

მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ საქართველოსგან განსხვავებით, განვითარებული 
დემოკრატიის ქვეყანებში აღნიშნული აღარ წარმოადგენს სადავო საკითხს. კერძოდ, 
სახელმწიფოები (აშშ, კანადა, დიდი ბრიტანეთი, ესტონეთი, ნორვეგია და სხვა) 
თანხმდებიან, რომ მიუხედავად ინფორმაციის მიღებისა თუ გაგზავნის ფორმისა, ის 
შეიძლება წარმოადგენდეს საიდუმლო ინფორმაციას მხოლოდ იმ შემთხვეაში თუკი 
შინაარსობრივად პასუხობს ინფორმაციის საიდუმლო მონაცემად ჩათვლის კრიტერიუმებს. 
ნაცვლად, სამსახურებრივი ელ.ფოსტიდან გაგზავნილი და მიღებული მონაცემებისა, დღეს-
დღეისობით განვითარებულ ქვეყნებში დავა მიმდინარეობს იმაზე, თუ რამდენად შეიძლება 
გახდეს საჯარო მინისტრთა პერსონალური მეილების საშუალებით განხორცილებული 
მიმოწერა. რიგ ქვეყნებში (აშშ და კანადა) უკვე გამოითქვა წუხილი იმასთან დაკავშირებით, 
რომ საჯარო მოხელეები, მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირები ხშირ შემთხვევაში 
ოფიციალური კომუნიკაციის განხორცილებისას, იყენებენ პირად და არა სამსახურეობრივ 
ელ. ფოსტას. ამ გზით, მოხელეები ცდილობდნენ გამოერიცხათ საკუთარი კომუნიკაცია 
ინფორმაციის თავისუფლების კანონმდებლობის მოქმედების სფეროდან. სწორედ ამიტომ, 
რიგ განვითარებულ სახელმწიფოთა მიერ ხაზგასმით ხდება მითითება იმაზე, რომ 
ინფორმაცია მიუხედავად იმისა, რომ ის გადაცემული და მიღებული იყო პირადი ელ. 
ფოსტის მეშვეობით წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას, შესაბამისად მოთხოვნის 
შემთხვევაში ხელმისაწვდომი უნდა ყოფილიყო განმცხადებლისთვის.  

მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, სამწუხაროდ, როგორც ამას პრაქტიკა მოწმობს, 
საქართველოში მწვავედ დგას ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის საშულებით 
მიღებული და გაგზავნილი ინფორმაციის საჯაროდ ხელმისაწვდომობის პრობლემა. 
მაგალითად 2014 წლის განმავლობაში  თანამდებობის პირის მიერ სამსახურეობრივი 
მეილიდან მიღებული და გაგზავნილი ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით IDFI-იმ მიმართა 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ისევე, როგორც იუსტიციის სამინისტროს საჯარო 
სამართლის იურდიულ პირებს. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში ყველა უწყების მიერ, მონაცემთა 
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გაცვლის სააგენტოსა და აღსრულების ეროვნული ბიუროს გარდა, უარი გვეთქვა შესაბამისი 
უფლებამოსილი პირის სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტიდან სახელმწიფო 
შესყიდვებთან დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლების მოწოდებაზე. 
განსაკუთრებით პრობლემურად მიგვაჩნია ის ფაქტი, რომ საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირების არგუმენტაცია აღნიშნული ინფორმაციის მოწოდებაზე უარის თქმის შესახებ 
ერთმანეთის იდენტურია. კერძოდ, კი მითითება ხდება იმაზე, რომ ელექტრონული ფოსტით 
მიღებული და გაგზავნილი ინფორმაცია არ შეიძლება ჩაითვალოს დოკუმენტად. აღნიშნული 
საჯარო უწყებების მიერ, უარის თქმა იდენტური დასაბუთებით, კი შესაძლოა მიუთითებდეს 
ამ კონკრეტული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების დამოუკიდებლობის დაბალ 
ხარისხზეც. 

აღნიშნული ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტრომაც. ეს, გადაწვეტილება IDFI-იმ გაასაჩივრა თბილისის საქალაქო 
სასამართლოში. მოცემულ შემთხვევაში,  სასამართლომ განმარტა, რომ ელექტრონული 
დოკუმენტი მატერიალური დოკუმენტისგან განსხვავდება მხოლოდ არსებობის ფორმით, 
ხოლო მათი შინაარსობრივი განმარტება იდენტურია. როგორც ელექტრონული, ისე 
მატერიალური დოკუმენტი საჯარო ინფორმაციისთვის დადგენილ კრიტერიუმებს 
აკმაყოფილებს, თუ იგი ჩართულია საჯარო დაწესებულების დოკუმენტ ბრუნვის ერთიან 
სისტემაში და მისი დამუშავების, შენახვის, დაცვის და ა.შ. ვალდებულება კანონმდებლობით 
აკისრია საჯარო დაწესებულებას. მიუხედავად ამისა, სასამართლოს განმარტებით, იქიდან 
გამომდინარე, რომ მოცემულ შემთხვევაში, ინსტიტუტი ითხოვდა 2014 წლის იანვრის თვეში 
მინისტრის სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურებრივ საქმიანობასთან 
დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლების გადაცემას, კონკრეტული 
შინაარსის მითითების გარეშე, არ არსებობდა დოკუმენტის საჯარო ინფორმაციად მიჩნევის 
შესაძლებლობა.  

სასამართლოს გადაწყვეტილება, მოცემულ ნაწილში ჩვენს მიერ გასაჩივრებულ იქნა 
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში. ინსტიტუტი იმედოვნებს, რომ სასამართლო 
დაადგენს სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტიდან გაგზავნილი და მიღებული 
ინფორმაციის ღიაობის სტანდარტს და შესაბამისად, ის ხელმისაწვდომი გახდება ფართო 
საზოგადოებისთვის. 
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ადმინისტრაციულ ორგანოთა გასაჩივრებული გადაწყვეტილებები 

2014 წლის განმავლობაში, IDFI-ის  მიერ ხშირად ხდებოდა  მითითება წინა წლებთან 
შედარებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაჩვენებლის გაუარესებაზე სხვადასხვა 
საჯარო დაწესებულებებში. როგორც ეს მოცემულ ანგარიშშიც იქნა აღნიშნული, 2013 წლის 
განმავლობაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაჩვენებელი იყო საგრძნობლად 
მაღალი. საჯარო დაწესებულებები ხელმისაწვდომს ხდიდნენ  ინფორმაციას, რომელიც 
ხელისუფლებაში მანამდე მყოფი პოლიტიკური გუნდის მიერ შესრულებულ სამუშაოებს, 
გაწეულ ადმინისტრაციულ ხარჯებს თუ მიღებულ პრემიებსა და დანამატებს ეხებოდა. 
მაგალითად, 2014 წლის განმავლობაში, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, უარი განაცხადა 
მინისტრის, მინისტრის მოადგილისა და დეპარტამენტის თავმჯდომარეების მიერ 
მიღებული პრემიებისა და დანამატების შესახებ ინფორმაციის მოწოდებაზე, მაშინ როდესაც, 
მსგავსი სახის ინფორმაცია, სრულყოფილი სახით იქნა მოწოდებული 2013 წელს. სწორედ 
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაჩვენებლის ვარდნამ განაპირობა 2014 წლის 
განმავლობაში ჩვენს მიერ ადმინისტრაციულ ორგანთა გადაწყვეტილებების გასაჩივრების 
დიდი რაოდენობა. 

 

2014 წლის განმავლობაში IDFI-ის მიერ  გასაჩივრებულ იქნა ადმინისტრაციულ ორგანოთა 25 
გადაწყვეტილება, საიდანაც 19 შემთხვევაში ნაწილობრივ ან სრულად დაკმაყოფილდა 
ინსტიტუტის საჩივარი და  მოთხოვნილი ინფორმაცია იქნა მიწოდებული, შესაბამისად, 
მოცემულ საქმეებზე IDFI-ის საკუთარი ინტერესების დასაცავად, სასამართლოსთვის აღარ 
მიუმართავს. ერთ საქმესთან დაკავშირებით  ჯერ კიდევ მიმდინარეობს წარმოება 
ადმინისტრაციულ ორგანოში, ხოლო ოთხ შემთხვევაში სახელმწიფო დაწესებულებათა 
გადაწყვეტილება  გასაჩივრებული იქნა სასამართლოში. ამასთან ერთ საქმესთან 

19
გადაწყვეტილება

4 
გადაწყვეტილება

1
გადაწყვეტილება

ინსტიტუტის მიერ გასაჩივრებული გადაწყვეტილებები

მოთხოვნა დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ ან სრულად

მივმართეთ სასამართლოს

მივმართეთ საქართველოს
სახალხო დამცველს
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დაკავშირებით IDFI-მ საკუთარი უფლების დასაცავად მიმართა საქართველოს სახალხო 
დამცველს.  

რაც შეეხება სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, სრულად დაკმაყოფილდა IDFI-ის სარჩელი 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ, შესაბამისად სამინისტროს 
დაევალა IDFI-სთვის მოთხოვნილი ინფორმაციის სრულყოფილად მოწოდება. სასამართლომ, 
ასევე, სრულად დააკმაყოფილა ინსტიტუტის სასარჩელო მოთხოვნა, რომლითაც თავად 
თბილისის საქალაქო სასამართლოდან იყო მოთხოვნილი ინფორმაციის სრულყოფილი 
სახით მოწოდება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინააღმდეგ მიმდინარე დავაში, 
თბილისის საქალაქო სასამართლომ სასარჩელო მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა მხოლოდ ერთ 
პუნქტში, ხოლო ინსტიტუტის დანარჩენ 6 მოთხოვნასთან დაკავშირებით, სამინისტროს 
დაევალა მოთხოვნილი მონაცემების სრულყოფილი სახით მოწოდება. რაც შეეხება 
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტს, დავა აღნიშნული უწყების წინააღმდეგ ჯერ კიდევ 
მიმდინარეობს. მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას ასევე იმას, რომ ინსტიტუტმა საქართველოს 
სახალხო დამცველს მიმართა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ 
საკუთარი უფლებამოსილების დარღვევის ფაქტზე. სახალხო დამცველმა სრულად გაიზიარა 
ინსტიტუტის პოზიცია და  სამინისტროს მიმართა რეკომენდაციით ინფორმაციის 
მოთხოვნილი სახით გაცემასთან დაკავშირებით.  

აქვე, მნიშვნელოვანია, ხაზგასმით აღინიშნოს ისიც, რომ 2014 წელს სასამართლოს მიერ 
დაკმაყოფილდა IDFI-ის ისეთი საჩივრები, რომლებზეც გასულ წლებში სასამართლო იღებდა 
აბსოლუტურად განსხვავებულ გადაწყვეტილებებს. ეს ფაქტი ერთმნიშვნელოვნად დადებით 
ტენდენციად უნდა შეფასდეს და წარმოადგენს დასტურს იმისა, რომ სასამართლო სისტემაში 
წლების განმავლობაში დამკვიდრებული პრაქტიკა როდესაც დავებზე გადაწყვეტილებები 
უმეტეს შემთხვევებში  ადმინისტრაციული ორგანოების სასარგებლოდ გამოდიოდა, 
იცვლება ობიექტურობისა და გამჭვირვალობის სასარგებლოდ.   
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ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა 2014 წლის 27 იანვარს საჯარო 
ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით მიმართა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს. განცხადებით მოთხოვნილი იყო სხვადასხვა სახის საჯარო 
ინფორმაცია, მათ შორის ინფორმაცია ეკონომიკის სამინისტროს თანამდებობის პირებსა და 
სხვა თანამშრომლებზე დარიცხული სახელფასო დანამატებისა და პრემიების შესახებ, 
აუდიტორული დასკვნების ასლები, მინისტრისა და მისი მოადგილეების უმაღლესი 
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები და სხვა.  სამინისტროსგან ინფორმაცია 
მოწოდებულ იქნა  არასრულად, კერძოდ, არასრულყოფილი პასუხი მივიღეთ 8 მოთხოვნაზე, 
ხოლო მთლიანად უარი   ითქვა 4 მოთხოვნით გათვალისწინებული ინფორმაციის 
მოწოდებაზე.  შესაბამისად, 2014 წლის 24 თებერვალს IDFI-იმ, საკუთარი უფლებების დაცვის 
მიზნით, საჩივრით მიმართა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
მინისტრს. საკითხის განხილვის მიზნით ჩატარდა ზეპირი მოსმენა, რომელსაც ესწრებოდნენ 
IDFI–ს წარმომადგენლები. მიუხედავად ამისა, შემდგომ პერიოდში, სამინისტროს არ 
განუხორციელებია რაიმე სახის ქმედება ინსტიტუტის საჩივრის განხილვის მიზნით და არც 
საჩივრის შედეგები უცნობებია მოსარჩელე მხარისთვის.  შესაბამისად ეკონომიკის 
სამინისტროს მიერ საკუთარი უფლება–მოსილების არაჯეროვანად განხორციელების გამო 
ინსტიტუტმა განცხადებით მიმართა საქართველოს სახალხო დამცველს და აცნობა მას, 
საჯარო ინფორმაციის მიღებაზე ინსტიტუტის უფლების დარღვევის შესახებ. სახალხო 
დამცველს, საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, მოეთხოვა გაეგზავნა წინადადებები 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის.  

განცხადების მიღებისა და შესაბამისი წარმოების ჩატარების შემდეგ, სახალხო დამცველმა 
შეიმუშავა რეკომენდაცია. დოკუმენტში ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ  ინსტიტუტის 
მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია წარმოადგენდა საჯარო ინფორმაციას, შესაბამისად 
საქართველოს ეკონომიკისა და  მდგრადი განვითარების სამინისტრო ვალდებული იყო 
განმცხადებლის მიერ მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია გაეცა სრულყოფილი სახით, 
კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში და მოთხოვნილი ფორმით.  

აღსანიშნავია, რომ შიდა აუდიტორული შემოწმების ანგარიშებისა და აუდიტორულ 
საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე, ეკონომიკის 
სამინისტრომ უარი განაცხადა ინფორმაციის მოწოდებაზე იმ არგუმენტით, რომ „შიდა 
აუდიტის დეპარტამენტს მიზანშეწონილად მიაჩნდა უარი ეთქვა მოთხოვნილი ინფორმაციის 
გაცემაზე“. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, ადმინისტრაციულ ორგანოში 
დაცული ინფორმაცია ღიაა, გარდა დადგენილი წესით პერსონალურ მონაცემებს, 
სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა. ამასთან, 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, დაუშვებელია საჯარო 
დაწესებულების საქმიანობის შესახებ აუდიტორული დასკვნებისა და შედეგების შესახებ 
ინფორმაციის გასაიდუმლოება. აქედან გამომდინარე,  რეკომენდაციაში აღნიშნულია, რომ 
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აუდიტორული შემოწმების აქტების გაცემაზე უარის თქმა „მიზანშეუწონლობის“ მოტივით 
წარმოადგენდა კანონშეუსაბამო ქმედებას.  

სახალხო დამცველმა საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა, ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის შემდეგ 
შესაბამისი სამართლებრივი აქტის არმიღების ფაქტთან დაკავშირებითაც. დასკვნაში 
აღნიშნულია, რომ ეკონომიკის სამინისტროს დამოკიდებულება, კერძოდ განმარტება, რომ 
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ შესაბამისი აქტის გამოცემისთვის დადგენილი ვადის 
დარღვევა, ჩაითვლება მის გამოცემაზე უარის თქმად, ჩრდილს აყენებს სახელმწიფოს მიერ 
მოქალაქეთა ინფორმაციის მიღების უფლების რეალიზაციას.  

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, 
რომ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ქმედებით 
დაირღვა IDFI-ის უფლება მიიღოს საჯარო ინფორმაცია. შესაბამისად, სახალხო დამცველმა 
რეკომენდაციით მიმართა სამინისტროს, რათა ამ უკანასკნელმა უზრუნველყოს ინსტიტუტის 
მიერ 2014 წლის 27 იანვარს მოთხოვნილი ინფორმაციის სრულყოფილად გაცემა.  

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა 2014 წლის 27 იანვარს 
განცხადებით მიმართა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და მოითხოვა საჯარო 
ინფორმაცია 15 პუნქტად. 2014 წლის  5 მარტს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსგან  
მოთხოვნილი ინფორმაცია იქნა მიწოდებული, თუმცა არასრულყოფილი სახით. მაგალითად, 
არ იქნა მიწოდებული ინფორმაცია თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და 
დანამატების შესახებ ცალ–ცალკე თვეების მიხედვით, სახელისა და გვარის მითითებით, 
ინფორმაცია თანამდებობის პირების მიერ გაწეული როუმინგული ხარჯების შესახებ და სხვ. 
ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინფორმაციის არასრულყოფილად გაცემის გამო,  IDFI-იმ 
სარჩელით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს. აღსანიშნავია, რომ თბილისის 
საქალაქო სასამართლომ მოცემულ დავაზე მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც 
მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა სასამართლოში არსებულ წინა წლების პრაქტიკისგან, 
როდესაც სამართლებრივი დასაბუთების მიუხედავად მოსამართლეები უარს აცხადებდნენ 
ჩვენი მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე. კერძოდ, ინსტიტუტის ყველა სასარჩელო მოთხოვნა 
დაკმაყოფილდა, თუმცა   მოთხოვნა  იმ უმნიშვნელოვანეს ნაწილში, რომელიც 2014 წლის 
იანვრის თვეში სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურებრივ საქმიანობასთან 
დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლებს ეხებოდა, არ იქნა 
დაკმაყოფილებული. მოცემული პერიოდისთვის, თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
გადაწვეტილება გასაჩივრებულია თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, გაიმართა 
არსებითი განხილვა და მხარეები ელოდებიან სასამართლოს გადაწყვეტილებას.  
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სასამართლოს მნიშვნელოვანი განმარტებები  

აღნიშნულ დავაზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ კანონის ჩანაწერის რამდენიმე 
მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა. კერძოდ, მოთხოვნაზე, რომელიც ეხებოდა  
ინფორმაციას თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და დანამატების შესახებ 
სახელობით თვეების მიხედვით, სასამართლომ დაადგინა, რომ საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტრომ დაარღვია კანონის მოთხოვნა იქიდან გამომდინარე, რომ არ გასცა ინფორმაცია 
იმ შინაარსით, როგორც ამას ინსტიტუტი მოითხოვდა. კერძოდ, ინფორმაცია არ გაიცა 
თვეების მიხედვით თანამდებობის პირების სახელისა და გვარის მითითებით. სასამართლომ 
აღნიშნა, რომ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა არ გულისხმობს ადმინისტრაციული 
ორგანოს მიერ რაიმე ვებ–გვერდზე მითითებას, სადაც ეს ინფორმაცია თუნდაც იმავე 
შინაარსით, შეიძლება იყოს დაცული. კონკრეტულ საქმეში ფინანსთა სამინისტროს მიერ 
მითითება მოხდა www.declaration.gov.ge –ზე გამოქვეყნებულ თანამდებობის პირთა 
ქონებრივი დეკლარაციებზე. სასამართლომ განმარტა, რომ თანამდებობის პირის ქონებრივი 
დეკლარაცია შეიცავს მხოლოდ წინა წლის ანაზღაურებადი მუშაობით მიღებილი 
შემოსავლის ჯამურ თანხას, შესაბამისად შეუძლებელი იყო ინტიტუტს აღნიშნული ვებ–
გვერდიდან მიეღო ინფორმაცია თანამდებობის პირების მიერ მიღებული შემოსავლის 
შესახებ ცალ–ცალკე თვეების მიხედვით, ისევე როგორც ინფორმაცია ერთიანი თანხის 
შემადგენელი კომპონენტების შესახებ (თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი). 
  
ფინანსთა სამინისტროს მიერ 2013 წელს გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯებისა და 
ქვეყნის გარეთ განხორციელებული ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯების 
გაცემასთან დაკავშირებით, სასამართლომ აღნიშნა, რომ ფინანსთა სამინისტროს მიერ 
აღნიშნული ხარჯების განსაზღვრისთვის ადმინისტრაციული ორგანის ვებ–გვერდზე 
მითითება არ შეიძლებოდა მიჩნეულ ყოფილიყო საჯარო ინფორმაციის გაცემად, იქიდან 
გამომდინარე რომ ვებ–გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია არ იძლეოდა კონკრეტულ 
ღონისძიებებზე გაწეული ხარჯების გამიჯვნის საშუალებას. 
  
სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა, ასევე გადაუდებელი აუცილებლობით 
განხორცილებული შესყიდვის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე. მან მიუთითა 
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სახელმწიფო შესყიდვების საჯაროობის პრინციპზე 
და ხაზი გაუსვა იმას, რომ სამინისტროს პასუხი არ შეიცავდა კანონით გათვალიწინებულ 
რომელიმე გამონაკლისზე მითითებას. შესაბამისად, ფინანსთა სამინისტროს დაევალა 
გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 
ინსტიტუტისთვის ინფორმაციის მიწოდება მოთხოვნილი ფორმით. 
  
ინფორმაციის მოთხოვნილი ფორმით გაცემასთან დაკავშირებით, სასამართლომ ხაზი 
გაუსვა, რომ ინფორმაციის მოთხოვნისას, განმცხადებელი თავად არჩევს საჯარო 
ინფორმაციის მიწოდების მისთვის სასურველ ფორმას. მოცემულ შემთხვევაში, იქიდან 
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გამომდინარე, რომ მოთხოვნილი არ იყო ინფორმაცია ელექტრონული ფორმით და 
განსაკურებით კი იმის გათვალისწინებით, რომ ინსტიტუტის მიერ მოთხოვნილი 
კონკრეტული შინაარსის შემცველი ინფორმაციის ელექტრონული ვერსია სამინისტროს ვებ–
გვერდზე გამოქვეყნებული არ ყოფილა, უდავოა, რომ მსგავს შემთხვევაში სამინისტრომ 
დარღვია ვალდებულება გასცეს ინფორმაცია მოთხოვნილი სახით. 
  
სასამართლომ განმარტება გააკეთა ასევე ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებასთან 
დაკავშირებით. მან არ გაიზიარა მოპასუხის მითითება ინფორმაციის პროაქტიულად 
გამოქვეყნების თაობაზე და აღნიშნა, რომ კონკრეტული ინფორმაცია (მაგ პრემიების და 
დანამატები, სახელმწიფო შესყიდვები) ვებ–გვერდზე გამოქვეყნებულია ჯამური სახით და 
განახლებადია კვარტალურად. შესაბამისად, როდესაც განმცხადებელი მოითხოვს საჯარო 
ინფორმაციის გაცემას დაჯგუფებულს კონკრეტული კრიტერიუმების მიხედვით, ის არ უნდა 
შეიზღუდოს პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაციის შინაარსით და მისთვის 
სასურველი ინფორმაცია უნდა მიიღოს მოთხოვნილი ფორმით. აქედან გამომდინარე, 
სასამართლომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ფინანსთა სამინისტრო ვალდებული იყო, 
მიუხედავად კონკრეტული ინფორმაციის ვებ–გვერდზე გამოქვეყნებისა, გაეცა ის ზუსტად იმ 
შინაარსით რაც განმცხადებლის მიერ იყო მოთხოვნილი. 
  
სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ინსტიტუტის სასარჩელო მოთხოვნა მხოლოდ ერთ 
პუნქტში, კერძოდ, 2014 წლის იანვრის თვეში მინისტრის სამუშაო ელექტრონული 
ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული 
წერილების ასლების მიწოდების შესახებ. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, 
სასამართლომ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ელექტრონული დოკუმენტი მატერიალური 
დოკუმენტისგან განსხვავდება მხოლოდ არსებობის ფორმით, ხოლო მათი შინაარსობრივი 
განმარტება იდენტურია. როგორც ელექტრონული, ისე მატერიალური დოკუმენტი საჯარო 
ინფორმაციისთვის დადგენილ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს, თუ იგი ჩართულია საჯარო 
დაწესებულების დოკუმენტ ბრუნვის ერთიან სისტემაში და მისი დამუშავების, შენახვის, 
დაცვის და ა.შ. ვალდებულება კანონმდებლობით აკისრია საჯარო 
დაწესებულებას. სასამართლოს განმარტებით, იქიდან გამომდინარე, რომ მოცემულ 
შემთხვევაში, ინსტიტუტი ითხოვდა 2014 წლის იანვრის თვეში მინისტრის სამუშაო 
ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით გაგზავნილი და 
მიღებული წერილების ასლების გადაცემას, კონკრეტული შინაარსის მითითების გარეშე, არ 
არსებობდა დოკუმენტის საჯარო ინფორმაციად მიჩნევის შესაძლებლობა. ინსტიტუტი 
სასამართლო გადაწყვეტილებას სწორედ მოცემულ ნაწილში არ დაეთანხმა. შესაბამისად ის 
გასაჩივრებულ იქნა სააპელაციო წესით. IDFI იმედოვნებს, რომ სააპელაციო სასამართლო 
შეცვლის თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მოცემულ ნაწილში და 
დაადგენს, რომ  მინისტრის სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურეობრივ 
საქმიანობასთან დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლები არის ღია 
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საჯარო ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს გასაცნობად ფართო 
საზოგადოებისთვის. 
 
შინაგან საქმეთა სამინისტრო  

2014 წლის 13 ივნისს IDFI-იმ  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინიტროს გაუგზავნა 
წერილი, რომლითაც საქართველოს კანონმდებლობით შესაბამისი უფლებამოსილების 
ფარგლებში, მოთხოვნილ იქნა საჯარო ინფორმაცია. კერძოდ, ინფორმაცია 2013 წელს 
მინისტრსა და მის მოადგილეებზე გაცემული პრემიებისა და დანამატების შესახებ ცალ–
ცალკე თვეებისა და თანამდებობის პირების მითითებით, ასევე ინფორმაცია 2009–2014 
წლებში იმ საქმეთა რაოდენობის შესახებ, რომლებზეც დაიწყო გამოძიება კერძო 
კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევისა და პირადი მიმოწერის, ტელეფონის საუბრის ან 
სხვაგვარი ხერხით შეტყობინების საიდუმლოების დარღვევის ფაქტებზე. 

 

წერილი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩაბარდა 2014 წლის 16 ივნისს. 
შსს–მ უპასუხოდ დატოვა IDFI-ის ინფორმაციის მოთხოვნის წერილი და არ გასცა  
მოთხოვნილი ინფორმაცია, შესაბამისად ინსტიტუტმა გამოიყენა კანონმდებლობით 
მინიჭებული უფლებამოსილება და უმოქმედობა პირველ ეტაპზე გაასაჩივრა შინაგან საქმეთა 
მინისტრთან ადმინისტრაციული წესით.    IDFI-ის მიერ წარდგენილ ადმინისტრაციულ  
საჩივარს სამინისტროს მხრიდან რეაგირება არ მოჰყოლია, შესაბამისად დავა თბილისის 
საქალაქო სასამართლოში გაგრძელდა. ინტიტუტის მოთხოვნას წარმოადგენდა, 2014 წლის 15 
ივნისის წერილში მითითებული საჯარო ინფორმაციის მიღება სრულყოფილი სახით.  

  
აღსანიშნავია, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქმის განხილვის მიმდინარეობის 
პროცესში სამინისტრო  სხვადასხვა ხერხით ცდილობდა გაეჭიანურებინა საქმის პროცესი. 
რამდენიმე შემთხვევაში სამინისტროს წარმომადგენელი არ გამოცხადდა პროცესზე, ამასთან 
საქმის მოსმენა არა ერთხელ გადაიდო შსს–ს წარმომადგენლების მიერ სხდომაზე 
გაკეთებული განცხადების შემდეგ, რომ ისინი უახლოეს პერიოდში უზრუნველყოფდნენ 
მოთხოვნილი ინფორმაციის (დავის საგნის) მიწოდებას  სრულყოფილი სახით. მიუხედავად 
ამისა, საქმის მოსმენის რამდენჯერმე გადადების შემდეგაც, სამინისტრომ, სასარჩელო 
მოთხოვნით გათვალისწინებული ინფორმაცია მხოლოდ ნაწილობრივ და ამასთან, 
არასრულყოფილი სახით გასცა. კერძოდ ნაწილობრივ იქნა გაცემული  ინფორმაცია იმ 
საქმეთა რაოდენობის შესახებ, რომლებზეც დაიწყო გამოძიება კერძო კომუნიკაციის 
საიდუმლოების დარღვევისა და პირადი მიმოწერის, ტელეფონის საუბრის ან სხვაგვარი 
ხერხით შეტყობინების საიდუმლოების დარღვევის ფაქტებზე. ასევე, მხოლოდ ჯამური 
სახით იქნა გაცემული ინფორმაცია მინისტრის, მისი მოადგილეებისა და დეპარტამენტის 
თავმჯდომარეების მიერ მიღებული პრემიებისა და დანამატების შესახებ.   შესაბამისად, 
ინსტიტუტმა განაგრძო დავა, თანამდებობის პირების მიერ მიღებული პრემიებისა და 
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დანამატების შესახებ ინფორმაციის სრულყოფილი სახით (სახელისა და გვარის მითითებით 
თვეების მიხედვით) მიღების მიზნით.   
 
2014 წლის 24 დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიის მოსამართლე ნანა დარასელიამ სასამართლო დარბაზში გამოაცხადა 
გადაწვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი, რომლის თანახმადაც, სრულად დაკმაყოფილდა 
IDFI-ის სასარჩელო მოთხოვნა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაევლა 
სრულყოფილი სახით მიეწოდებინა ინსტიტუტისთვის ინფორმაცია მინისტრის, მინისტრის 
მოადგილეებისა და დეპარტამენტის უფროსების მიერ 2013 წელს მიღებული პრემიებისა და 
დანამატების შესახებ ცალ–ცალკე თვეებისა და სახელობით თანამდებობის პირების 
მიხედვით. 
 
ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სრულად აღასრულებს 
სასამართლო გადაწყვეტილებას  და მოგვაწვდის ინფორმაციას თანამდებობის პირების მიერ 
მიღებული პრემიებისა და დანამატების შესახებ, სრულყოფილი სახით, როგორც ამას 
ინტიტუტი ითხოვდა.  
 
თბილისის საქალაქო სასამართლო  

2012 წლის 20 დეკემბერს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ელექტრონული 
პროგრამის მეშვეობით ინსტიტუტმა თბილისის საქალაქო სასამართლოდან მოითხოვა 
ინფორმაცია 2012 წლის განმავლობაში სასამართლოში შესული შუამდგომლობების შესახებ, 
რომლებიც სატელეფონო საუბრების ფარულ მიყურადებას და ჩაწერასთან დაკავშირებულ 
საკითხებს ეხებოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ მოგვაწოდა მოთხოვნილი 
ინფორმაცია, შესაბამისად საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, ჩვენი ინტერესების 
დასაცავად სარჩელით მივმართეთ ამავე  ადმინისტრაციულ ორგანოს.  

სასამართლოში საქმის წარმოების მიმდინარეობისას მოპასუხე მხარე მიუთითებდა, რომ 
მოთხოვნილი ინფორმაცია წარმოადგენდა სახელმწიფო საიდუმლოებას. სასამართლომ 
მოპასუხე მხარის არგუმენტაცია არ გაიზიარა და სრულად დააკმაყოფილა ინსტიტუტის 
მოთხოვნა. შესაბამისად თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2013 წლის 18 ოქტომბრის 
გადაწყვეტილებით დაევალა ინსტიტუტისთვის მოთხოვნილი ინფორმაციის სრულყოფილი 
სახით მიწოდება.  

მოცემული საქმე, განსაკუთრებით საყურადღებოა იქიდან გამომდინარე, რომ 
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის მიერ არ მოხდა ამავე უწყების 
ადმინისტრაციის არგუმენტაციის გაზიარება, იმასთან დაკავშირებით, რომ 
მოთხოვნილი ინფორმაცია იყო სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი. ვფიქრობთ, 
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აღნიშნული შესაძლებელია წარმოადგენდეს მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის 
მაღალ ხარისხის ერთ–ერთ ნათელ მაგალითს.  

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი  

 2014 წლის 13 მაისს IDFI-იმ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განცხადებით 
მიმართა საქართველოს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტს და მოითხოვა სხვადასხვა სახის 
ინფორმაცია, მათ შორის სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის თანამდებობის პირებზე ცალ–
ცალკე სახელისა და გვარის მითითების დარიცხული პრემიების და დანამატების ოდენობა 
თვეების მიხედვით, დეპარტამენტის მიერ გაწეული წარმომადგენლობით ხარჯები, 
ხელმძღვანელებისა და მოადგილეების უმაღლესი განათლების დამდასტურებელი 
დოკუმენტების ასლები და სხვ. ინსტიტუტს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი ეთქვა 
უმოქმედობთ, რის შემდეგაც აღნიშული გადაწყვეტილება გასაჩივრდა საქართველოს 
სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტროში. შესაბამის წარმოების ჩატარების შემდეგ 
მინისტრის პირველი მოადგილის გადაწყვეტილებით ინსტიტუტის ადმინისტრაციული 
საჩივარი დაკმაყოფილდა და სასჯელაღსრულების დეპარტამენტს დაევალა ინფორმაციის 
გაცემა კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მიუხედავად ამისა, სასჯელაღსრულების 
დეპარტამენტმა, კვლავაც დაარღვია  კანონმდებლობით დაკისრებული ვალდებულება და  
დადგენილ ვადაში არ გასცა მოთხოვნილი ინფორმაცია. ამის საპასუხოდ, ინფორმაციის 
მიღების მიზნით, IDFI-იმ დაიწყო დავა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. აღსანიშნავია, 
რომ სარჩელი სასამართლოში წარდგენილ იქნა 2014 წლის 14 აგვისტოს, თუმცა მიუხედავად 
ამისა, 2015  წლის იანვრის მდგომარეობით, საქმეზე ზეპირი მოსმენა ჯერ კიდევ არ 
ჩატარებულა.   

აღსანიშნავია, რომ სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის შესაგებელში ყურადღება მხოლოდ 
თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიების და დანამატების შესახებ ინფორმაციის 
გაცემაზეა გამახვილებული. კერძოდ, სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის განმარტებით, 
მოთხოვნილი ინფორმაცია არ ხვდება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით 
განსაზღვრულ საჯარო ინფორმაციის დეფინიციის ქვეშ. სასჯელაღსრულების 
დეპარტამენტის განმარტებით, საქართველოს კანონმდებლობა არ მოიცავს ნორმას, რომელიც 
ავალდებულებს საჯარო დაწესებულებას, დაამუშაოს, შექმნას და შეინახოს თანამდებობის 
პირთა შესახებ ინფორმაცია სხვა თანამშრომელთა შესახებ ინფორმაციისგან 
განცალკევებულად. სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის მიერ უყურადღებოდ იქნა 
დატოვებული IDFI-ის ყველა სხვა მოთხოვნა, შესაბამისად, ინსტიტუტისთვის  უცნობია, თუ 
რის საფუძველზე არ იქნა გაცემული  მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია. 
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 საქართველოს პროკურატურა  

2014 წლის 1 ივლისს ინსტიტუტმა სხვადასხვა სახის ინფორმაცია მოითხოვა საქართველოს 
პროკურატურისგან. მათ შორის იქნა მოთხოვნილი ინფორმაცია პრემიების, დანამატების და 
უწყების მიერ გაწეული სხვა ხარჯების შესახებ. საქართველოს პროკურატურამ, 
საქართველოს კანონმდებლობით საჯარო ინფორმაციის გაცემისთვის გათვალისწინებული 
ვადის გასვლის შემდეგაც არ გასცა  მოთხოვნილი ინფორმაცია, შესაბამისად ქმედება 
გასაჩივრდა საქართველოს მთვარ პროკურორთან. 2014 წლის 30 აგვისტოს საქართველოს 
მთავარი პროკურორის მოადგილის ხელმოწერით გამოცემულ იქნა ადმინისტრაციული აქტი 
ინსტიტუტის ადმინისტრაციული საჩივრის დაკმაყოფილების თაობაზე, შესაბამისად 
მოთხოვნილი ინფორმაცია იქნა მიწოდებული, თუმცა მხოლოდ ნაწილობრივ. საქართველოს 
პროკურატურის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და დანამატების შესახებ 
ინფორმაცია იქნა მიწოდებული მხოლოდ ჯამური სახით და არა ცალ–ცალკე თანამდებობის 
პირების მიხედვით. არასრულყოფილი სახით გაიცა ინფორმაცია უწყების მიერ გაწეული 
წარმომადგენლობით, როუმინგული და სხვა ხარჯების შესახებაც. ინსტიტუტს საქართველოს 
პროკურატურის ქმედება, ინფორმაციის არასრულყოფილი სახით გაცემის შესახებ 
სასამართლო წესით აღარ გაუსაჩივრებია.  

მოცემულ საქმესთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ 
მიუხედავად IDFI–ის საჩივართან დაკავშირებით პროკურატურის მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილებისა, რომლითაც სრულად დაკმაყოფილდა ინტიტუტის მოთხოვნა,  
ინფორმაცია გაიცა  მხოლოდ ნაწილობრივ. აღნიშნული კი, შესაძლებელია, მიუთითებდეს 
უწყებაში არსებულ გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების პრობლემებზე.  

შინაგან საქმეთა სამინისტრო (სტატისტიკური ინფორმაცია) 

2014 წლის 25 სექტემბერს ინსტიტუტმა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილით 
მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. განცხადებით მოთხოვნილ იქნა 
სტატისტიკური ინფორმაცია 2003 წლიდან წერილის მიღების მომენტამდე 
რეგისტრირებული და გახსნილი დანაშაულის შესახებ ჩაშლილი სახით სისხლის სამართლის 
კოდექსის შემდეგი მუხლებით გათვალიწინებული ქმედებებისთვის: განზრახ მკვლელობა, 
განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში, მკვლელობის მცდელობა, მკვლელობის 
მცდელობა დამამძიმებელ გარემოებებში.  

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალიწინებული ვადის გასვლის შემდეგ, შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს მხრიდან არ იქნა გაცემული მოთხოვნილი ინფორმაცია, რის გამოც 
2014 წლის 27 ოქტომბერს უმოქმედობა ადმინისტრაციული წესით გასაჩივრდა. 2014 წლის 12 
ნოემბერს შსს–მ IDFI-ის  მოთხოვნილი სტატისტიკური ინფორმაცია მიაწოდა. შესაბამისად, 
2014 წლის 17 ნოემბერს ინსტიტუტმა უარი თქვა ადმინისტრაციულ საჩივარზე, იქიდან 
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გამომდინარე, რომ მოთხოვნის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაკმაყოფილებულ იქნა 
სამინისტროს მიერ.   

სავაჭრო–სამრეწველო პალატა 

2014 წლის 11 ნოემბერს IDFI-იმ  საქართველოს სავაჭრო–სამრეწველო პალატას გაუგზავნა 
წერილი, რომლითაც საქართველოს კანონმდებლობით, შესაბამისი უფლებამოსილების 
ფარგლებში, მოთხოვნილ იქნა საჯარო ინფორმაცია.  წერილი საქართველოს სავაჭრო 
სამრეწველო პალატას ჩაბარდა 2014 წლის 11 ნოემბერს. მიუხედავად ამისა, საქართველოს 
კანონმდებლობით საჯარო ინფორმაციის გაცემისთვის დადგენილი ვადების  განმავლობაში 
ინსტიტუტისთვის  მოთხოვნილი ინფორმაცია არ იქნა მიწოდებული, რის გამოც 
ადმინისტრაციული ორგანოს უმოქმედობა გასაჩივრდა ადმინისტრაციული წესით. ამ 
ეტაპზე, ადმინისტრაციული საჩივრის წარმოებაში მიღების ან მასთან დაკავშირებით 
გამოტანილი გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია სავაჭრო–სამრეწველო პალატისგან 
ინსტიტუტისთვის არ იქნა მიწოდებული.  
 
მიგვაჩნია, რომ ადმინისტრაციულ ორგანოთა მიერ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის  
განცხადებების უპასუხოდ დატოვება წარმოადგენს მანკიერ პრაქტიკას, რომელიც 
მიუთითებს კონკრეტულ დაწესებულებათა მიერ საჯარო ინფორმაციის მიღებასა და 
გავრცელებაზე მოქალაქეთა უფლების უპატივცემულობაზე და დემოკრატიულ 
სახელმწიფოში საჯარო დაწესებულებისთვის კანონით დაკისრებული ანგარიშგების 
ვალდებულების პირდაპირ არ აღიარებაზე. იმედს გამოვთქვამთ, რომ სავაჭრო–სამრეწველო 
პალატა უყურადღებოდ არ დატოვებს ჩვენს საჩივარს და სასამართლოსთვის მიმართვის 
გარეშე მოგვაწვდის მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციას.  
 
დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო  

2014 წლის 12 სექტემბერს ინსტიტუტის მიერ დიასპორის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატსა და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და  
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაეგზავნა წერილი, რომლითაც საქართველოს 
კანონმდებლობის  შესაბამისად, მოთხოვნილ იქნა საჯარო ინფორმაცია მინისტრისა და 
მინისტრის მოადგილეების მრჩევლების შესახებ. კერძოდ, მოთხოვნილ იქნა  მრჩეველების 
სახელები და გვარები, ბიოგრაფია, თანამდებობაზე დანიშვნის ბრძანებების ასლები, 
თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა, ისევე როგორც მრჩევლებზე დარიცხული პრემიების და 
დანამატების შესახებ ინფორმაცია  2013–2014 წლების მიხედვით. 
 
აღსანიშნავია, რომ დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა პერსონალურ 
მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან შესაბამისი კონსულტაციის გავლის შემდეგ, უარი 
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განაცხადა მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებაზე იმ მიზეზით, რომ ის შეიცავდა 
პერსონალურ მონაცემებს. 2014 წლის 10 ოქტომბერს ადმინისტრაციული ორგანოს უარი 
გასაჩივრდა ადმინისტრაციული წესით, რის შემდეგაც,  მოთხოვნილი ინფორმაცია გაიცა 
ნაწილობრივ. დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მსგავსად, 
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხრიდანაც მოთხოვნილი 
ინფორმაცია გაიცა მხოლოდ გადაწყვეტილების ადმინისტრაციული წესით გასაჩივრების 
შემდეგ, თუმცა ამ შემთხვევაშიც, მხოლოდ ნაწილობრივ.  
 
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, მინისტრისა და 
მინისტრის მოადგილეების მრჩევლების შესახებ მონაცემები, არ შეიძლება 
ერთმნიშვნელოვნად ჩაითვალოს ღია საჯარო ინფორმაციად, ვფიქრობთ მნიშვნელოვანია,  
რომ საჯარო დაწესებულებები, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში იღებდნენ 
გადაწყვეტილებას, რომელიც იქნება შედეგი კერძო და საჯარო ინტერესის შედარებისა და 
შესაბამისი ბალანსის დაცვის. სწორედ, საჯარო ინტერესის ტესტის ჩატარების საფუძველზე, 
სახელმწიფო უწყებები უნდა იღებდნენ გადაწყვეტილებას საჯაროდ ხელმისაწვდომი 
გახადონ მინისტრებისა და მათი მოადგილეების მრჩევლების შესახებ ინფორმაცია. 
 
იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირები (11 საჩივარი) 

2014 წლის ნოემბერში ინსტიტუტმა საჯარო ინფორმაციის მიღების მიზნით განცხადებები 
გაუგზავნა იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს. განცხადებით 
მოთხოვნილ იქნა სხვადასხვა სახის ინფომრაცია, მათ შორის ინფორმაცია თანამდებობის 
პირების მიერ მიღებული პრემიებისა და დანამატების, უწყებების მიერ გაწეული 
საკონსულტაციო ხარჯების, შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობის და სხვა საკითხების 
შესახებ. აღსანიშნავია, რომ განცხადებაზე პასუხი არ გაცემულა არც–ერთი 
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ, რის გამოც მათი უმოქმედობა გასაჩივრდა 
ადმინისტრაციული წესით. მოთხოვნილი ინფორმაცია IDFI-ის მხოლოდ ამის შემდეგ 
მიეწოდა.  

მიუხედავად ამისა ყველა უწყების მიერ (გარდა სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსი და 
სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროსი, რომლებმაც განგვიმარტეს, რომ მათ არ 
უწარმოებიათ შესაბამისი მიმოწერა ელექტრონული ფოსტის საშუალებით) უარი იქნა 
მიღებული შესაბამისი უფლებამოსილი პირის სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტიდან 
სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლების 
მოწოდებაზე. IDFI-ის განსაკუთრებით პრობლემურად მიაჩნია ის ფაქტი, რომ საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირების არგუმენტაცია აღნიშნული ინფორმაციის მიწოდებაზე 
უარის თქმის შესახებ ერთმანეთის იდენტურია. კერძოდ კი, მითითება ხდება იმაზე, რომ 
ელექტრონული ფოსტით მიღებული და გაგზავნილი ინფორმაცია არ შეიძლება ჩაითვალოს 
საჯარო დოკუმენტად.  

64 | I D F I  
 



საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის პასუხი: 

 

დანაშაულის პრევენციის ცენტრის პასუხი:

 
 
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო: 
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საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული 
კომისია  

2014 წლის 7 მარტს IDFI-იმ მიმართა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 
ეროვნულ კომისიას და მოითხოვა ინფორმაცია კომისიის წევრებზე დარიცხული პრემიებისა 
და დანამატების, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის, კომისიის წვერების უმაღლესი 
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლების და სხვა საკითხების შესახებ. 
კომისიამ ინფორმაცია გასცა  არასრულყოფილი სახით, რის გამოც კომისიის პასუხი 
ადმინისტრაციული წესით იქნა გასაჩივრებული. ინფორმაციის ნაწილობრივ მიწოდების 
შემდეგ ინსტიტუტს სასამართლოსთვის სარჩელით აღარ მიუმართავს.  

ბოლნისის საკრებულო 

2014 წლის 17 მარტს IDFI-იმ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის განცხადებით მიმართა 
ბოლნისის გამგეობას. მოთხოვნილ იქნა ინფორმაცია გამგეობის საშტატო ნუსხის, 
შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობის, საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის ოქმების, 
საკვალიფიკაციო მონაცემთა შესახებ მიღებული შიდა ნორმატიული აქტების შესახებ და ა.შ. 
საჩივრის წარდგენის შემდეგ ბოლნისის საკრებულომ სრულყოფილად დააკმაყოფილა 
ინსტიტუტის მოთხოვნათა უმრავლესობა და მოგვაწოდა მოთხოვნილი ინფორმაცია.  

ენერგეტიკის სამინისტრო 

2014 წლის 27 იანვარს ინსტიტუტმა განცხადებით მიმართა საქართველოს ენერგეტიკის 
სამინისტროს და მოითხოვა საჯარო ინფორმაცია 15 პუნქტად. სამინისტრომ ინფორმაცია 
გასცა არასრულყოფილი სახით 7 მოთხოვნასთან დაკავშირებით და უარი განაცხადა ერთი 
მოთხოვნით გათვალიწინებული ინფორმაციის მიწოდებაზე. სამინისტროს აღნიშული 
გადაწყვეტილება გასაჩივრებულ იქნა ადმინისტრაციული წესით, საქართველოს 
ენერგეტიკის მინისტრთან. საკითხის განხილვის შემდეგ, 28 თებერვალს გამართული ზეპირი 
მოსმენის საფუძველზე, ენერგეტიკის მინისტრის, კახა კალაძის ბრძანებით, სამინისტროს 
ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს დაევალა მოთხოვნილი ინფორმაციის სრულყოფილი 
სახით გაცემა. ენერგეტიკის  მინისტრის ბრძანების საფუძველზე ინსტიტუტმა მიიღო მთელი 
რიგი მოთხოვნები სრულყოფილი სახით.  
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დასკვნა 

საქართველოში 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებით განხორციელებული   
პოლიტიკური ცვლილებების შემდგომ, შეინიშნებოდა მნიშვნელოვანი დადებითი 
ტენდენციები საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. 
2013 წლის სექტემბერში გამოცემულ ანგარიშში IDFI გამოთქვამდა იმედს, რომ სახელმწიფო 
უწყებების მხრიდან საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მაღალი 
მაჩვენებელი შენარჩუნებული იქნებოდა მომავალშიც. სამწუხაროდ, 2014 წლის 
განმავლობაში IDFI-ის მიერ განხორციელებულმა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
მონიტორინგმა ნათლად აჩვენა, რომ მთელი რიგი საჯარო დაწესებულებების შემთხვევაში, 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ხარისხის გაუმჯობესება დაკავშირებული იყო ახალი 
ხელისუფლების მოღვაწეობის საწყის ეტაპთან, როდესაც საჯარო დაწესებულებების მიერ 
რაიმე სახის ინფორმაციის დამალვის სურვილი ნაკლებად არსებობდა. საჯარო ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის გაუარესების კუთხით, განსაკუთრებით, აღსანიშნავია 
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი, სავაჭრო სამრეწველო პალატა, შინაგან საქმეთა 
სამინიტრო და მის დაქვემდებარებაში მყოფი უწყებები, ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში 
მყოფი უწყებები. 2014 წლის განმავლობაში, ამ უწყებების მხრიდან  არ იქნა გაცემული ის 
ინფორმაცია, რაც დეტალურად გასაჯაროვდა  მათ მიერვე 2013 წლის დასაწყისში.  

სამწუხაროდ, 2014 წლის განმავლობაში, საგრძნობლად იმატა საჯარო ინფორმაციის 
განცხადებების უპასუხოდ დატოვების შემთხვევებმაც. მიგვაჩნია, რომ ადმინისტრაციულ 
ორგანოთა მიერ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის განცხადებების უპასუხოდ დატოვება 
წარმოადგენს მანკიერ პრაქტიკას, რომელიც მიუთითებს კონკრეტულ დაწესებულებათა მიერ 
საჯარო ინფორმაციის მიღებაზე მოქალაქეთა უფლებების უპატივცემულობაზე და 
დემოკრატიულ სახელმწიფოში საჯარო დაწესებულებისთვის კანონით დაკისრებული 
ანგარიშგების ვალდებულების უგულვებელყოფაზე. 

პრობლემურად უნდა შეფასდეს ასევე, ზოგიერთი საჯარო დაწესებულების პასუხისმგებელი 
პირების მიდგომა ისეთი საკითხების მიმართ, როგორიც არის თანამდებობის პირთა 
ფინანსური ინფორმაციის ღიაობა, მინისტრთა მრჩეველებისა და სამსახურეობრივი 
ელექტრონული კომუნიკაციის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ამასთან, რიგ 
შემთხვევებში, აღინიშნა ტენდენცია, როდესაც საჯარო დაწესებულებები არ აწარმოებდნენ 
სრულყოფილ სტატისტიკურ ინფორმაციას ისეთი მაღალის საზოგადოებრივ ინტერესის 
საკითხებზე, როგორიც, მაგალითად, არის დანაშაულის სტატისტიკა.   

დადებით ტენდენციად უნდა შეფასდეს რიგი საჯარო უწყებების მხრიდან 2014 წლის 
განმავლობაშიც ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის IDFI-ის რეიტინგში წინა წლების კარგი 
მაჩვენებლის შენარჩუნება და გამეორება, რაც ხაზს უსვამს ამ დაწესებულებების მხრიდან 
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კანონმდებლობით ნაკისრი ვალდებულებების პერმანენტულად ჯეროვნად შესრულებას, რაც 
არ არის დამოკიდებული ხელისუფლებაში განხორციელებულ ცვლილებებზე.  

ასევე, აღსანიშნავია, რომ IDFI-ის მონიტორინგის შედეგად, გამჭვირვალობის და საჯარო 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 100% მაჩვენებელი დაფიქსირდა ისეთ ძალოვან 
სტრუქტურებში, როგორიც არის საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო და 
საქართველოს დაზვერვის სამსახური. აღნიშნული მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ 
ადმინისტრაციული ორგანო, მიუხედავად მისი საქმიანობის სპეციფიკისა, კერძოდ კი, 
მნიშვნელოვანი სახელწმიფო საიდუმლოების შემცველი დოკუმენტაციის და ინფორმაციის 
დამუშავებისა, სრულყოფილად უზრუნველყოფს საიდუმლოების არშემცველი ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობას და მასზე დაკისრებულ ანგარიშვალდებულების შესრულებას. 
აღნიშნული უწყებების მაგალითი გასაზიარებელი უნდა იყოს ყველა ადმინისტრაციული 
ორგანოსთვის საქართველოში. 

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 2014 წლის განმავლობაში, ყველაზე საგრძნობი გაუმჯობესება 
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კუთხით ჰქონდა საქართველოს მთავრობის 
ადმინისტრაციას და საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. ეს ფაქტი 
ნიშანდობლივია, რადგან ორივე უწყება წარმოადგენს საქართველოში ადმინისტრაციული 
ორგანოებიდან ინფორმაციის თავისუფლების წლიური ანგარიშის მიმღებ დაწესებულებას, 
და შესაბამისად, თვითონ უნდა იყვნენ პირველ რიგში საჯარო სექტორში გამჭვირვალობის 
და ანგარიშვალდებულებისა გარანტი და მაგალითი.   

  IDFI–ს სასამართლო პრაქტიკიდან გამომდინარე, შეიძლება ხაზგასმით აღინიშნოს, რომ 
ერთ–ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დადებით ცვლილება, სწორედ ხელისუფლების ამ 
შტოში შეიმჩნევა. 2014 წელს, მოსამართლეთა მიერ დაკმაყოფილდა IDFI-ის ისეთი 
საჩივრები, რომლებზეც გასულ წლებში სასამართლო იღებდა აბსოლუტურად საპირისპირო 
გადაწყვეტილებებს. ეს ფაქტი, ერთმნიშვნელოვნად დადებით ტენდენციად უნდა შეფასდეს 
და წარმოადგენს დასტურს იმისა, რომ სასამართლო სისტემაში წლების განმავლობაში 
დამკვიდრებული პრაქტიკა, როდესაც დავებზე გადაწყვეტილებები უმეტეს შემთხვევებში 
ადმინისტრაციული ორგანოების სასარგებლოდ გამოდიოდა, იცვლება ობიექტურობისა და 
გამჭვირვალობის სასარგებლოდ. 

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ვფიქრობთ საჯარო ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მხრივ არსებული ხარვეზების გამოსწორების მიზნით, 
აუცილებელია  გათვალისწინებულ იქნეს შემდეგ რეკომენდაციები: 

• მნიშვნელოვანია საჯარო ინტერესის ტესტის ჩატარების საფუძველზე, სახელმწიფო 
უწყებები, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, კერძო და საჯარო ინტერესის შედარების 
საფუძველზე, იღებდნენ გადაწყვეტილებას, რომ საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახადონ 
ინფორმაცია, რომელზეც არსებობს განსაკურებით მაღალი საზოგადოებრივი 
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ინტერესი, მიუხედავად იმისა, რომ ის შეიძლება შეიცავდეს პირის პერსონალურ 
მონაცემებს ან საიდუმლოების შემცველ სხვა ცნობებს; 

• აუცილებელია, შემუშავდეს საქმისწარმოების ახალი წესი, რომელშიც 
გათვალისწინებული იქნება ელექტრონული კომუნიკაციის წარმოების თანამედროვე 
რეალიები. დოკუმენტბრუნვის და აღრიცხვის ერთიან სისტემაში ჩართული უნდა 
იყოს როგორც ინფორმაცია დაცული მატერიალური სახით, ისე საჯარო მოხელეთა 
ელექტრონული მიმოწერა, მათ შორის, სამსახურებრივი ელ. ფოსტის საშუალებით 
მიღებული და გაგზავნილი ინფორმაცია.  

• ვფიქრობთ, საჯარო დაწესებულებებში შიდა აუდიტორული შემოწმების ჩატარებისას, 
ყურადღება უნდა ეთმობოდეს კონკრეტული ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ 
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საკუთარი ვალდებულების შესრულებას. 
მაგალითად, უნდა მოწმდებოდეს საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ მიღებული 
განცხადებების რაოდენობა, მათი დაკმაყოფილებისა და უარის თქმის მაჩვენებელი, 
უპასუხოდ დატოვებული განცხადებების რაოდენობა და სხვ.  

• IDFI-ი კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო 
ინფორმაცია ვებ-გვერდზე უნდა განთავსდეს იმგვარად, რომ მაქსიმალურად იქნეს 
უზრუნველყოფილი ადმინისტრაციული ორგანოების შესახებ არსებული ფინანსური 
და საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი სხვა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. 
შესაბამისად, აუცილებელია ერთის მხრივ, ცვლილება შევიდეს საქართველოს 
მთავრობის №219 დადგენილებაში, რის შედეგადაც სავალდებულო გახდება 
ინფორმაციის დეტალური და არა ჯამური სახით გამოქვეყნება, ხოლო მეორე მხრივ, 
აუცილებელია, რომ ადმინისტრაციული ორგანოები საკუთარი ინიციატივით 
აქვეყნებდნენ ვებ–გვერდზე იმ ფინანსურ თუ სხვა საჯარო დოკუმენტაციას, 
რომელზეც საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს.  

სამწუხაროდ, IDFI–ს პრაქტიკამ აჩვენა, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში არ არის 
ქმედითი ბერკეტები იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს საჯარო ინფორმაციის 
მიღებით დაინტრესებულ პირთა უფლებების ეფექტური დაცვა. სახალხო დამცველის 
მიმართვები მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს, სასამართლო პროცესი დროში 
ჭიანურდება და შესაძლებელია იმ ინფორმაციამ რომლის მიღებაზეც დაობს მხარე დაკარგოს 
აქტუალობა და მნიშვნელობა, გადაწყვეტილებების ადმინისტრაციული წესით გასაჩივრების 
ინსტიტუტი უმეტესწილად არაეფექტურია, განსხვავებით, მაგალითად, პერსონალურ 
მონაცემთა დაცვის რეჟიმისგან, ადმინისტრაციული ორგანოების პასუხისმგებელ პირებს არ 
ეკისრებათ არანაირი პასუხისმგებლობა ინფორმაციის თავისუფლების კანონმდებლობის 
დარღვევისთვის. აღნიშნული კიდევ ერთხელ  მიუთითებს შესაბამისი მექანიზმის შექმნის 
აუცილებლობაზე. IDFI–ს შეხედულებით, ასეთი მექანიზმი ინფორმაციის თავისუფლების 
კომისიონერის ინსტიტუტი უნდა წარმოადგენდეს. ინფორმაციის კომისიონერის მიერ 
მიღებული გადაწყვეტილება იქნება შესასრულებლად სავალდებულო საჯარო 
დაწესებულებებისთვის, შესაბამისად, ადმინისტრაციული ორგანოები მეტი 
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პასუხისმგებლობით მოეკიდებიან მის მითითებებსა და გადაწყვეტილებებს. შედეგად, 
უზრუნველყოფილი იქნება მოქალაქეთა უფლების დაცვის უფრო მაღალი სტანდარტის 
დამკვიდრება. 

მნიშვნელოვანია აღნიშნოს, რომ 2014 წელს, საქართველოს მთავრობამ, ღია მმართველობის 
პარტნიორობის (OGP) სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, აიღო ვალდებულება ინფორმაციის 
თავისუფლების კანონმდებლობის გადახედვაზე, კერძოდ, ინფორმაციის თავისუფლების 
მარეგულირებელი ახალი კანონის შემუშავებაზე. 2014 წლის განმავლობაში „ფონდი ღია 
საზოგადოება – საქართვლოს“ მხარდაჭერით, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან 
ერთად, აქტიურად მიმდინარეობდა მუშაობა „ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის პროექტის შემუშავებაზე. აღნიშნული დოკუმენტი მომზადებულ იქნა 
სამუშაო ჯგუფის მიერ, IDFI–ს ექსპერტთა ჩართულობით და აქტიური მონაწილეობით. 
კანონპროექტში გათვალისწინებულია IDFI–სა და ინფორმაციის თავისუფლების საკითხებზე 
მომუშავე სხვა ორგანიზაციათა პრაქტიკა, ისევე როგორც მოწინავე ქვეყნების გამოცდილება. 
იმედს, გამოვთქვამთ, რომ უახლოეს მომავალში შესაძლებელი გახდება „ინფორმაციის 
თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღება და ამ პროცესში ხელისუფლების 
მიერ სრულად იქნება გათვალისწინებული საჯარო ინფორმაციის საკითხებზე მომუშავე 
ორგანიზაციათა მრავალწლიანი გამოცდილების შედეგად ჩამოყალიბებული მოსაზრებები 
და შეხედულებები, მათ შორის ამ კვლევაში წარმოდგენილი რეკომენდაციები.  

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაჩვენებლები 

პროექტი - 2013 ოქტომბერი - 2014 დეკემბერი 

პროექტის შეჯამების სახით გვინდა აგრეთვე აღვნიშნოთ, რომ სტატისტიკურ მონაცემთა 
საფუძველზე IDFI ტრადიციულად აჯილდოებს საჯარო დაწესებულებებს შესაბამისი 
სიგელებით. ჩვენი აზრით ეს ტრადიცია, რომელიც ინსტიტუტმა 2011 წელს დაამკვიდრა 
საერთაშორისო პრაქტიკის ანალოგიურად, ხელს უწყობს დაწესებულებებს შორის 
ანგარიშვალდებულების მაღალი სტანდარტების შენარჩუნებას და ჯანსაღ კონკურენციას. 
ტრადიციისამებრ სიგელები გადაეცემათ იმ უწყებებს ვინც 2013 წლის 1 ოქტომბრიდან 2014 
წლის დეკემბრის თვის ჩათვლით სრულყოფილად უპასუხეს ინსტიტუტის მიერ გაგზავნილ 
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებს, აგრეთვე იმ დაწესებულებებს ვინც სამწუხაროდ ვერ 
უზრუნველყვეს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.  

IDFI-ის ნომინაციები 4 ბლოკად შეიძლება დაიყოს:  

 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის;  

 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისათვის;  
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 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვისათვის;  

 ყველაზე დახურული საჯარო დაწესებულება. 

ნომინაციების მიხედვით (ყველაზე დახურული საჯარო დაწესებულების გარდა) საჯარო 
დაწესებულებების შერჩევა ხორციელდება დაწესებულებათა კატეგორიების მიხედვით. 

  
- ცენტრალური საჯარო დაწესებულებები 

საქართველოს ცენტრალური საჯარო დაწესებულებებიდან IDFI-ის სიგელი  საჯარო 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის გადაეცემა:  

• ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტროს;  

• საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს:  

• სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს;  

• აჭარის ა/რ - ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს.  

მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
სამინისტრო და აჭარის ა/რ - ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, 
რომლებმაც 2012-2013 წლების პროექტის ფარგლებშიც ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
100%-იანი მაჩვენებელი აჩვენეს. IDFI-ის სიგელი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესებისათვის გადაეცემა აგრეთვე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას, 
რომელმაც ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებებს შორის ყველაზე მეტად გააუმჯობესა 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ხარისხი.  2012-2013 წლების მაჩვენებელთან (75%) 
შედარებით მიმდინარე პროექტში საქართველოს  მთავრობის ადმინისტრაციის მაჩვენებელი 
გაუმჯობესდა 23%-ით და შეადგინა 98%.  

IDFI-ის გაუმჭვირვალობის სერტიფიკატი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
შეზღუდვისათვის გადაეცემა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელსაც 
ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებებს შორის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ყველაზე 
დაბალი მაჩვენებელი აქვს. 

 
- სსიპ-ები და საქვეუწყებო დაწესებულებები 

იმ დაწესებულებათა კატეგორიაში, სადაც ჩვენს მიერ გაერთიანებულია საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირები და საქვეუწყებო დაწესებულებები IDFI-ის სიგელი  საჯარო 
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ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის გადაეცემა ყველა იმ უწყებას, 
რომლებმაც პროექტის ფარგლებში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 100%-იანი 
მაჩვენებელი აჩვენეს (სულ 24 სსიპ და საქვეუწყებო დაწესებულება).  მათ შორის 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია საჯარო სამსახურის ბიურო, სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის სასწავლო ცენტრი, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო, სახალხო დამცველის 
აპარატი, აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი, სახელმწიფო 
ჰიდროგრაფიული სამსახური და სტანდარტებისა და მეტროლოგიის სააგენტო რომლებმაც 
2012-2013 წლების მსგავსად კვლავ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 100%-იანი 
მაჩვენებელი დააფიქსირეს.  

საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და საქვეუწყებო დაწესებულებების  
კატეგორიიდან IDFI-ის გაუმჭვირვალობის სერტიფიკატი საჯარო ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის შეზღუდვისათვის გადაეცემა ყველა იმ უწყებას, რომელმაც პროექტის 
ფარგლებში ინსტიტუტის ყველა მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვა. (სულ 5 სსიპ და საქვეუწყებო 
დაწესებულება) 

- რეგიონული საჯარო დაწესებულებები 

რეგიონული ერთეულების შემთხვევაშიც (მერიები, საკრებულოები და გამგეობები, 
გუბერნატორების ადმინისტრაციები) IDFI-ის სიგელი საჯარო ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის გადაეცემა იმ უწყებებს, რომლებმაც პროექტის 
ფარგლებში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 100%-იანი მაჩვენებელი აჩვენეს (სულ 
8 რეგიონალური ერთეული).  

გაუმჭვირვალობის სერტიფიკატი გადაეცემა ყველა იმ უწყებას, რომელმაც პროექტის 
ფარგლებში ინსტიტუტის ყველა მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვა (სულ 9 რეგიონალური 
ერთეული).  აღნიშნულ კატეგორიაში დაჯილდოებულ უწყებებს შორის, გვინდა 
განსაკუთრებით აღვნიშნოთ დმანისის და ყვარლის გამგეობები, რომლებიც უკვე წლების 
განმავლობაში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 100%-იან მაჩვენებელს ინარჩუნებენ.  

- ყველაზე დახურული საჯარო დაწესებულების  

პროექტის ფარგლებში IDFI,  მთელი რიგი გარემოებების გათვალისწინებით, აგრეთვე 
ასახელებს ყველაზე დახურულ საჯარო დაწესებულებას. 2013 ოქტომბერი-2014 დეკემბერი 
პროექტის ფარგლებში  IDFI-ის მიერ  ყველაზე დახურულ საჯარო დაწესებულებად 
სახელდება სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი.  

თითოეული საჯარო დაწესებულების 2013 ოქტომბერი-2014 დეკემბერი საჯარო 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაჩვენებელი შეგიძლიათ იხილოთ  ქვემოთ 
წარმოდგენილ რეიტინგში. 

72 | I D F I  
 



 
 
 

  N 

 
 
 

დაწესებულება 

მო
თ

ხო
ვნ

ებ
ის

 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბა
 

სრ
უ

ლ
ყო

ფ
ილ

ი 

არ
ას

რ
უ

ლ
ყო

ფ
ილ

ი 

უ
არ

ი 

უ
პა

სუ
ხო

 

ვა
დ

ის
 დ

აც
ვა

 

ინ
ფ

ო
რ

მა
ცი

ის
 

ხე
ლ

მი
სა

წვ
დ

ო
მო

ბა
 %

 

1 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 32 32 0 0 0 32 100% 

2 გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 29 29 0 0 0 29 100% 
3 ცაგერის გამგეობა 21 21 0 0 0 21 100% 
4 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 20 20 0 0 0 20 100% 
5 საჯარო სამსახურის ბიურო 19 19 0 0 0 19 100% 
6 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 18 18 0 0 0 18 100% 
7 დმანისის გამგეობა 18 18 0 0 0 18 100% 
8 ყვარლის გამგეობა 18 18 0 0 0 18 100% 
9 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 17 17 0 0 0 17 100% 
10 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული 

სააგენტო 17 17 0 0 0 17 100% 
11 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 17 17 0 0 0 17 100% 
12 ეროვნული მუზეუმი 16 16 0 0 0 16 100% 

13 სოციალური მომსახურების სააგენტო 16 16 0 0 0 16 100% 
14 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 15 15 0 0 0 15 100% 
15 სახალხო დამცველის აპარატი 15 15 0 0 0 15 100% 
16 აბაშის გამგეობა 15 15 0 0 0 15 100% 
17 დმანისის საკრებულო 15 15 0 0 0 15 100% 
18 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 15 15 0 0 0 15 100% 
19 საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე 14 14 0 0 0 14 100% 
20 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი  14 14 0 0 0 14 100% 
21 პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 14 14 0 0 0 14 100% 
22 გორის  საკრებულო 14 14 0 0 0 14 100% 
23 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი 13 13 0 0 0 13 100% 
24 კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 13 13 0 0 0 13 100% 
25 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი  12 12 0 0 0 12 100% 
26 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 12 12 0 0 0 12 100% 
27 სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია  12 12 0 0 0 12 100% 
28 ეროვნული უშიშროების საბჭო 12 12 0 0 0 12 100% 
29 სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა 11 11 0 0 0 11 100% 
30 აჭარის ა/რ-ის  განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 11 11 0 0 0 11 100% 
31 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 11 11 0 0 0 11 100% 
32 კონკურენციის სააგენტო 11 11 0 0 0 11 100% 
33 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო   10 10 0 0 0 10 100% 
34  მწერალთა სახლი 10 10 0 0 0 10 100% 
35 დაზვერვის სამსახური 10 10 0 0 0 10 100% 
36 იურიდიული დახმარების სამსახური 10 10 0 0 0 10 100% 
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37 ევრაზიის სატრანსპორტო  დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 10 10 0 0 0 10 100% 
38 ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა 

და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 10 10 0 0 0 10 100% 
39 აჭარის ა/რ -ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 14 14 0 0 0 13 99.90% 
40 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტარცია 8 8 0 0 0 4 99.50% 
41 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 12 12 0 0 0 0 99% 
42 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 28 27 1 0 0 26 98.10% 
43 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 19 18 1 0 0 19 97.40% 
44 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 19 18 1 0 0 19 97.40% 
45 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 20 19 1 0 0 16 97.30% 
46 ხაშურის საკრებულო 17 16 1 0 0 17 97.10% 
47 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 17 16 1 0 0 17 97.10% 
48 სამეგრელო - ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 16 15 1 0 0 16 96.90% 
49 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული 

ბიურო 16 15 1 0 0 13 96.80% 
50 გორის  გამგეობა 15 14 1 0 0 15 96.70% 
51 გარდაბნის საკრებულო 15 14 1 0 0 15 96.70% 
52 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 14 13 1 0 0 14 96.40% 
53 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი  14 13 1 0 0 14 96.40% 
54 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების 

ცენტრი 14 13 1 0 0 14 96.40% 
55 მესტიის საკრებულო 14 13 1 0 0 14 96.40% 
56 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 26 24 2 0 0 22 96% 
57 ხელვაჩაურის გამგეობა 16 15 1 0 0 0 95.90% 
58 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი  12 11 1 0 0 12 95.80% 
59 ახმეტის  საკრებულო 12 11 1 0 0 12 95.80% 
60 ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 11 1 0 0 12 95.80% 
61 ჩხოროწყუს გამგეობა 11 10 1 0 0 11 95.50% 
62 ცენტრალური საარჩევნო კომისია 21 20 0 0 1 20 95.20% 
63 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 19 17 2 0 0 19 94.70% 
64 ქ.ფოთის მერია 18 17 0 0 1 17 94.40% 
65 ტყიბულის საკრებულო 9 8 1 0 0 9 94.40% 
66 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 17 15 2 0 0 17 94.10% 
67 ახალქალაქის საკრებულო 17 15 2 0 0 17 94.10% 
68 თელავის  საკრებულო 17 15 2 0 0 17 94.10% 
69 ეროვნული სატყეო სააგენტო 17 16    0 0 1 16 94.10% 
70 მუნიციპალური განვითარების ფონდი 16 15 0 1 0 16 93.80% 
71 სამტრედიის გამგეობა 16 15 0 0 1 15 93.80% 
72 ყვარლის საკრებულო 16 15 0 0 1 15 93.80% 
73 აჭარის ა/რ-ის მთავრობა 17 15 2 0 0 8 93.70% 
74 ლ. საყვარელიძის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 17 16 0 0 1 3 93.40% 
75 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 14 13 0 0 1 13 92.90% 
76 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 14 13 0 1 0 14 92.90% 
77 მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 16 15 0 0 1 0 92.80% 
78 გურჯაანის  საკრებულო 20 18 1 0 1 19 92.50% 
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79 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური  13 11 2 0 0 13 92.30% 
80 ჭიათურის საკრებულო 13 11 2 0 0 13 92.30% 
81 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 13 11 2 0 0 13 92.30% 
82 ადამიანით  ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 

დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 13 12 0 0 1 12 92.30% 
83 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სააგენტო 13 12 0 0 1 12 92.30% 
84 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო * 29 28 1 0 0 24 92.30% 
85 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 20 18 1 1 0 9 92.00% 
86 ეროვნული ბანკი 18 15 3 0 0 18 91.70% 
87 მცხეთის საკრებულო 12 10 2 0 0 12 91.70% 
88 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 12 10 2 0 0 12 91.70% 
89 ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო 

აკადემიურ თეატრი 13 11 2 0 0 5 91.70% 
90 ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 12 11 0 0 1 11 91.70% 
91 კასპის საკრებულო 12 11 0 0 1 11 91.70% 
92 ქარელის საკრებულო 18 16 1 0 1 17 91.70% 
93 გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 11 0 0 1 11 91.70% 
94 საქართველოს პარლამენტი 23 20 2 0 1 22 91.30% 
95 საჩხერის გამგეობა 17 15 1 0 1 16 91.20% 
96 დუშეთის საკრებულო 17 15 1 0 1 16 91.20% 
97 ჩოხატაურის საკრებულო 11 9 2 0 0 11 90.90% 
98 გარემოს ეროვნული სააგენტო 11 10 0 1 0 11 90.90% 
99 გურჯაანის  გამგეობა 16 14 1 0 1 15 90.60% 
100 ხარაგაულის   გამგეობა 16 14 1 0 1 15 90.60% 
101 სურსათის ეროვნული სააგენტო 16 14 1 1 0 10 90.30% 
102 ახალქალაქის გამგეობა 16 14 1 0 1 6 90.10% 
103 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის 

საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 21 18 2 1 0 13 90.10% 
104 ღვინის ეროვნული სააგენტო 15 12 3 0 0 15 90% 
105 საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი 10 9 0 1 0 10 90% 
106 ჭიათურის გამგეობა 15 13 1 0 1 14 90% 
107 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 15 13 1 0 1 14 90.00% 
108 თბილისის საკრებულო  19 16 2 0 1 18 89.50% 
109 ხაშურის გამგეობა 19 17 0 0 2 17 89.50% 
110 ლენტეხის საკრებულო 14 11 3 0 0 14 89.30% 
111 საგარეჯოს საკრებულო 14 11 3 0 0 14 89.30% 
112 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 14 12 1 0 1 13 89.30% 
113 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 15 13 1 0 1 2 89.20% 
114 წყალტუბოს საკრებულო 23 20 1 0 2 21 89.10% 
115 დაცული ტერიტორიების სააგენტო 18 16 0 2 0 18 88.90% 
116 სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო  9 8 0 1 0 9 88.90% 
117 ქ. ქუთაისის საკრებულო 19 17 0 0 2 0 88.60% 
118 ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 14 11 3 0 0 0 88.30% 
119 საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 17 13 4 0 0 17 88.20% 
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120 საქპატენტი 17 14 2 0 1 16 88.20% 
121 ამბროლაურის საკრებულო 17 14 2 0 1 16 88.20% 
122 აჭარის ა/რ -ის  ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 17 14 2 0 1 16 88.20% 
123 აფხაზეთის  ა/რ-ის  მთავრობა 17 15 0 0 2 15 88.20% 
124 წყალტუბოს გამგეობა 21 18 1 0 2 19 88.10% 
125 საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო        13 11 1 1 0 0 87.50% 
126 ყაზბეგის გამგეობა 16 13 2 0 1 15 87.50% 
127 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 13 10 3 0 0 0 87.50% 
128 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 17 14 2 0 1 0 87.30% 
129 ზესტაფონის გამგეობა 16 14 0 0 2 7 87.10% 
130 ონის გამგეობა 16 13 2 0 1 6 86.90% 
131 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო    15 13 0 0 2 13 86.70% 
132 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 27 21 5 1 0 14 86.60% 
133 ზესტაფონის საკრებულო 15 13 0 0 2 6 86.20% 
134 აღსრულების ეროვნული ბიურო * 15 14 1 0 0 11 86.00% 
135 ახალციხის საკრებულო 14 10 4 0 0 14 85.70% 
136 აჭარის უმაღლესი საბჭო 7 5 2 0 0 7 85.70% 
137 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 14 11 2 0 1 13 85.70% 
138 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური 14 11 2 0 1 13 85.70% 
139 მცხეთის გამგეობა 14 11 2 0 1 14 85.70% 
140 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 14 12 0 1 1 13 85.70% 
141 ასპინძის საკრებულო 17 13 3 0 1 0 85.30% 
142 თერჯოლის საკრებულო 17 14 1 0 2 15 85.30% 
143 თავდაცვის სამინისტრო 27 21 4 2 0 25 85.10% 
144 ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 16 13 1 2 0 16 84.40% 
145 ქარელის გამგეობა 16 13 1 0 2 14 84.40% 
146 ენერგეტიკის სამინისტრო* 28 23 4 0 1 27 84.30% 
147 საგარეჯოს გამგეობა 19 15 2 1 1 18 84.20% 
148 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 19 16 0 0 3 16 84.20% 
149 საგარეო საქმეთა სამინისტრო 19 14 4 0 1 5 83.50% 
150 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 15 11 3 1 0 15 83.30% 
151 თელავის  გამგეობა 15 12 1 0 2 13 83.30% 
152 ოზურგეთის  გამგეობა 15 12 1 0 2 13 83.30% 
153 სასაზღვრო პოლიცია 21 15 5 1 0 16 83.10% 
154 ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და 

პროგრამების მართვის ცენტრი  9 7 1 0 1 0 82.40% 
155 თერჯოლის გამგეობა 17 13 2 0 2 15 82.40% 
156 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 33 25 4 0 4 29 81.80% 
157 აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო 8 6 1 0 1 7 81.30% 
158 სენაკის საკრებულო 16 13 0 0 3 13 81.30% 
159 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 32 24 4 4 0 25 81.10% 
160 პრეზიდენტის ადმინისტარცია 21 17 0 0 4 17 81% 
161 თბილისის მერია  29 21 5 0 3 24 80.90% 
162 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 13 10 1 0 2 11 80.80% 
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163 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 11 7 4 0 0 0 80.80% 
164 დედოფლისწყაროს საკრებულო 18 14 1 0 3 15 80.60% 
165 სიღნაღის გამგეობა 15 10 4 0 1 14 80% 
166 სიღნაღის საკრებულო 15 11 2 0 2 13 80% 
167 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 20 16 0 0 4 16 80% 
168 დიასპორის საკითხებში სახლემწიფო მინისტრის აპარატი 20 14 4 2 0 18 79.90% 
169 თეთრიწყაროს გამგეობა 17 13 1 0 3 14 79.40% 
170 მონაცემთა გაცვლის სააგენტო * 12 11 1 0 0 0 79.20% 
171 ლენტეხის გამგეობა 24 19 0 0 5 19 79.20% 
172 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 14 8 6 0 0 14 78.60% 
173 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 14 11 0 2 1 13 78.60% 
174 ასპინძის გამგეობა 19 14 2 0 3 0 78.10% 
175 ჩოხატაურის გამგეობა 16 12 1 0 3 13 78.10% 
176 ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 14 9 4 0 1 0 77.60% 
177 ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 20 15 1 0 4 16 77.50% 
178 ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 11 8 1 1 1 10 77.30% 
179 ქ. რუსთავის მერია 22 17 0 0 5 17 77.30% 
180 შემოსავლების სამსახური 15 11 1 2 1 14 76.70% 
181 თიანეთის საკრებულო 17 12 2 0 3 13 76.50% 
182 იუსტიციის სამინისტრო 26 18 4 1 3 8 76.40% 
183 გარდაბანის გამგეობა 19 14 1 0 4 15 76.30% 
184 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 21 12 8 0 1 20 76.20% 
185 ხელვაჩაურის საკრებულო 13 8 4 0 1 0 76% 
186 სახელმწიფო ხაზინა 10 6 3 1 0 10 75% 
187 ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური 16 12 0 1 3 13 75% 
188 დუშეთის გამგეობა 26 19 1 0 6 20 75% 
189 აბაშის საკრებულო 20 15 0 0 5 15 75% 
190 შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 25 16 5 2 2 23 74% 
191 ამბროლაურის გამგეობა  23 17 0 0 6 17 73.90% 
192 ლანჩხუთის საკრებულო 17 12 1 0 4 13 73.50% 
193 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო * 15 13 0 2 0 0 73.30% 
194 საკანონმდებლო მაცნე * 16 11 3 2 0 13 73.10% 
195 ზ. ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა                                                                              19 14 0 0 5 0 72.90% 
196 ხულოს საკრებულო 11 8 0 0 3 8 72.70% 
197 ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - „საქართველო“ (MCA- GEORGIA)  9 4 5 0 0 9 72.20% 
198 ტყიბულის გამგეობა 16 11 1 0 4 12 71.90% 
199 ჩხოროწყუს საკრებულო 16 11 1 0 4 12 71.90% 
200 ხარაგაულის  საკრებულო 16 11 1 0 4 12 71.90% 
201 სენაკის გამგეობა 14 8 4 0 2 12 71.40% 
202 სამტრედიის საკრებულო 21 15 0 0 6 15 71.40% 
203 ვანის გამგეობა 26 18 1 0 7 19 71.20% 
204 ზუგდიდის   გამგეობა 21 14 2 0 5 4 70.90% 
205 ადიგენის გამგეობა 24 17 0 0 7 17 70.80% 
206 გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 12 7 3 0 2 0 70% 
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207 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 13 9 0 3 1 12 69.20% 
208 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო  14 9 1 0 4 10 67.90% 
209 თიანეთის გამგეობა 20 13 1 0 6 14 67.50% 
210 ონის საკრებულო 14 9 1 0 4 4 67.40% 
211 სმართ ლოჯიქ * 14 10 2 1 1 0 67.10% 
212 ბაღდათის საკრებულო 12 6 4 0 2 10 66.70% 
213 ხობის საკრებულო 18 12 0 0 6 12 66.70% 
214 ქ.ბათუმის საკრებულო 24 15 2 0 7 17 66.70% 
215 საქართველოს  პროკურატურა * 25 15 9 0 1 10 66.60% 
216 შუახევის გამგეობა 30 20 0 0 10 0 66% 
217 ოზურგეთის  საკრებულო 15 9 2 0 4 0 65.90% 
218 ლანჩხუთის გამგეობა 22 14 1 0 7 15 65.90% 
219 ხულოს გამგეობა 30 19 1 0 10 20 65% 
220 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 17 9 4 0 4 13 64.70% 
221 მესტიის გამგეობა 24 15 1 0 8 16 64.60% 
222 ქ. ქუთაისის მერია 30 18 3 0 9 0 64.30% 
223 ქ.ბათუმის მერია 26 14 5 0 7 0 63.50% 
224 ქედის საკრებულო 29 17 2 0 10 19 62.10% 
225 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 31 15 8 5 3 16 61% 
226 ქ.ფოთის საკრებულო 25 15 0 0 10 0 60% 
227 ბორჯომის გამგეობა 30 18 0 0 12 18 60% 
228 ბორჯომის საკრებულო 30 18 0 0 12 18 60% 
229 ქედის გამგეობა 30 17 1 0 12 18 58.30% 
230 ბოლნისის გამგეობა * 12 11 0 0 1 0 57.50% 
231 ახალციხის გამგეობა 24 11 4 0 9 15 54.20% 
232 კასპის გამგეობა 24 13 0 0 11 13 54.20% 
233 შსს აკადემია 13 6 2 5 0 13 53.80% 
234 წალენჯიხის გამგეობა 27 14 1 0 12 15 53.70% 
235 საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი 19 9 1 0 9 10 50% 
236 ზუგდიდის   საკრებულო 30 13 4 0 13 17 50% 
237 ნინოწმინდის საკრებულო 30 15 0 0 15 15 50% 
238 წალენჯიხის საკრებულო 30 15 0 0 15 15 50% 
239 ქობულეთის  გამგეობა 25 12 1 0 12 5 49.70% 
240 დედოფლისწყაროს გამგეობა 30 15 0 0 15 0 49.50% 
241 ახმეტის  გამგეობა 28 13 1 0 14 14 48.20% 
242 მარნეულის  გამგეობა 27 12 2 0 13 7 47.90% 
243 ლაგოდეხის საკრებულო 30 14 0 0 16 8 46.50% 
244 ფინანსთა სამინისტრო * 23 6 8 1 8 11 43.30% 
245 რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში გუბერნატორის ადმინისტრაცია 30 13 0 0 17 0 42.90% 
246 ნინოწმინდის გამგეობა 30 12 1 0 17 13 41.70% 
247 იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 30 12 1 0 17 13 41.70% 
248 ხონის გამგეობა 23 9 1 0 13 0 41.30% 
249 ადიგენის საკრებულო 28 10 2 0 16 12 39.30% 
250 მარტვილის გამგეობა 30 11 1 0 18 5 38.10% 
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251 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული  
კომისია 18 5 3 9 1 17 36.10% 

252 ცაგერის საკრებულო 24 8 1 0 15 9 35.40% 
253 ყაზბეგის საკრებულო 20 5 4 0 11 9 35% 
254 ლაგოდეხის გამგეობა 27 8 1 0 18 0 31.10% 
255 ხონის საკრებულო 30 9 0 0 21 0 29.70% 
256 ქ. რუსთავის საკრებულო 24 6 1 0 17 7 27.10% 
257 შინაგან საქმეთა სამინისტრო * 44 12 3 2 27 1 26.80% 
258 დანაშაულის პრევენციის ცენტრი * 30 11 0 1 18 2 24.70% 
259 საქართველოს ეროვნული არქივი  * 25 10 0 1 14 0 24% 
260 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო * 28 11 0 3 14 0 23.60% 
261 ბაღდათის გამგეობა 23 5 0 0 18 5 21.70% 
262 საჩხერის საკრებულო 23 5 0 0 18 5 21.70% 
263 ვანის საკრებულო 30 6 1 0 23 7 21.70% 
264 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი * 28 9 0 1 18 0 19.30% 
265 იუსტიციის სახლი * 22 5 0 1 16 2 17.30% 
266 ნოტარიუსთა პალატა * 27 7 0 1 19 0 15.60% 
267 დაცვის პოლიცია 27 0 0 0 27 0 0% 
268 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 28 0 0 0 28 0 0% 
269 წალკის გამგეობა 30 0 0 0 30 0 0% 
270 ხობის გამგეობა 30 0 0 0 30 0 0% 
271 თეთრიწყაროს საკრებულო 30 0 0 0 30 0 0% 
272 მარნეულის  საკრებულო 30 0 0 0 30 0 0% 
273 მარტვილის საკრებულო 30 0 0 0 30 0 0% 
274 ქობულეთის  საკრებულო 30 0 0 0 30 0 0% 
275 შუახევის საკრებულო 30 0 0 0 30 0 0% 
276 წალკის საკრებულო 30 0 0 0 30 0 0% 
277 ბოლნისის საკრებულო 30 0 0 0 30 0 0% 
278 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 32 0 0 0 32 0 0% 
279 შსს მომსახურების სააგენტო 32 0 0 0 32 0 0% 
280 სსიპ „112“ 32 0 0 0 32 0 0% 
281 სავაჭრო სამრეწველო პალატა 33 0 0 0 33 0 0% 
 
*   ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენის შემდგომ. 
 
შენიშვნა 1   რეიტინგის შედგენისას არ არის ასახული მოთხოვნები,  რომლებზეც მიღებულია პასუხი, რომ ინფორმაცია არ აქვთ ან 
კონკრეტული ქმედება არ განხორციელებულა. 
შენიშვნა 2   საჯარო დაწესებულებები, რომლებსაც კვლევის პერიოდში გაეგზავნა 5 და ნაკლები მოთხოვნა რეიტინგში არ იქნა 
შეყვანილი. 
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