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შესავალი 

2013 წლის ოქტომბერში ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 
ინსტიტუტმა - IDFI განაახლა პროექტი „საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა - 
www.opendata.ge, რომელიც წარმოადგენს შესაბამისი პროექტების სერიის გაგრძელებას.    
განახლებული პროექტის ფარგლებში ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული 
ძირითადი საქმიანობის კომპონენტს კვლავაც წარმოადგენს საჯარო 
დაწესებულებებიდან საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა.   

წინამდებარე კვლევაში წარმოდგენილია მხოლოდ 2013 წლის ოქტომბრიდან 2014 წლის 
მარტამდე პერიოდში ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებებში (პარლამენტის აპარატი, 
მთავრობის კანცელარია, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, სამინისტროები, სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატები, აჭარის ა/რ მთავრობა და სამინისტროები, სამხრეთ ოსეთის 
ადმინისტრაცია, აფხაზეთის ა/რ მთავრობა) საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
პრაქტიკა. 

ცენტრალური საჯარო დაწესებულებებიდან  კანონმდებლობით დადგენილი ვადების 
მიხედვით   მიღებული პასუხების  საფუძველზე შემუშავებულია ინფორმაციის ღიაობის 
რეიტინგები, რომელიც შედარებულია განვლილი პროექტის მაჩვენებლებთან.  

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ განვლილი პროექტის (2012 ივნისი - 2013 ივნისი) 
განხორციელების პერიოდი დაემთხვა საქართველოში 2012 წლის 1 ოქტომბრის 
საპარლამენტო არჩევნების გზით ხელისუფლების  შეცვლის ფაქტს.  პოლიტიკური 
ცვლილებების შემდგომ შეინიშნებოდა დადებითი ტენდენციები საჯარო ინფორმაციის 
გაცემის თვალსაზრისით.  წინამდებარე კვლევის მიზანს წარმოადგენს გამოვლენილი 
იქნას რამდენად შენარჩუნებულია ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებებში  
პოლიტიკური ცვლილებების საწყის ეტაპზე  არსებული დადებითი ტენდენციები 
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით.   
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მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია 

წინამდებარე კვლევის პერიოდში ინსტიტუტის მიერ ცენტრალური საჯარო 
დაწესებულებებისთვის სულ გაგზავნილია 493 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა. 
მოთხოვნები მოიცავდა იმგვარ  ინფორმაციას რომლის მოლოდინიც, რომ იგი შეიძლება 
წარმოადგენდეს საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციას ან დახურულ პერსონალურ 
მონაცემებს არ არსებობდა.  

პროექტის ფარგლებში ინსტიტუტმა ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებებს გაუგზავნა 
სტანდარტული შინაარსის კითხვები (საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები). სხვადასხვა  
დაწესებულებებს ხსენებული კითხვები სხვადასხვა ვარიაციით გაეგზავნათ.  
სტანდარტული შინაარსის კითხვების შედგენისას ინსტიტუტის მიერ 
გათვალისწინებული იქნა, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს 
დადგენილებით განსაზღვრული პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია, 
რომელიც მთელმა რიგმა დაწესებულებებმა განათავსეს საკუთარ ვებ-გვერდებზე.  ის 
ინფორმაცია, რომელიც დეტალურად იყო გამოქვეყნებული კონკრეტული 
დაწესებულების მიერ საკუთარ ვებ-გვერდზე ინსტიტუტის მხრიდან აღარ იქნა 
დამატებით მოთხოვნილი.  

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

პროექტის ფარგლებში ინსტიტუტი  მოქალაქეებს  ეხმარება მათთვის საინტერესო 
საჯარო ინფორმაციის მიღებაში. მათი თხოვნით ინსტიტუტის მხრიდან ცენტრალურ 
საჯარო დაწესებულებებს კვლევის პერიოდში გაგზავნილი იქნა სხვადასხვა შინაარსის 
კითხვებიც. 

კვლევის ფარგლებში ინსტიტუტის მიერ გაგზავნილი  სტანდარტული, 
არასტანდარტული და მოსახლეობის  მოთხოვნების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ 
იხილოთ ქვემოთ წარმოდგენილ გრაფიკებზე. 
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პრემია, და
ნამატი

•თანამდებობის პირების
პრემიები და სახელფასო
დანამატები ცალ-ცალკე
თვეების მიხედვით

სამივლინებო
ხარჯები

•
თარიღი, ქვეყანა, მიზანი,  ხარჯ
ები ჩაშლილად
(სასტუმრო, მგზავრობა, დღიუ
რი) 

•როუმინგის ხარჯები

აუდიტები

•აუდიტის აქტები
•შედეგების სამართალდამცავ

ორგანოებში გადაგზავნა
•დისციპლინური

პასუხისმგებბლობის
დაკისრება

•გატარებული ღონისძიებები

სახელმწიფო
შესყიდვები

•გადაუდებელი
აუცილებლობით
განხორციელებული
შესყიდვები

•შესყიდვების გადაუდებლად
განხორციელების შესახებ
შესაბამისი მიწერილობა

ავტოპარკი

•ავტომობილებისა და
კომპიუტერული ტექნიკის
ჩანაცვლება

•ავტომობილებზე ტექნიკური
მომსახურების ხარჯები

წარმომადგენ
ლობითი
ხარჯები

•ღონისძიების ჩატარების
ადგილი, დრო, ხარჯი და
სტუმართა რაოდენობა

სხვა
ინფორმაცია

•ხელმძღვანელისა და
მისი მოადგილეების
დიპლომები

•ხელმძღვანელის ელ. 
ფოსტიდან მიღებული და
გაზავნილი წერილები
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შსს

1.საპატრულო დეპარტამენტის მიერ ადმინისტრაციულ სამართალ
დარღვევათა გამო დაკისრებულ ჯარიმათა ოდენობა.

2.  ქ. თბილისში დაფიქსირებული დანაშაულების სტატისტიკა დანაშაულის
სახეების მიხედვით
3. ფარული მიყურადების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია

იუსტიციის სამინისტრო
1.იუსტიციის სახლების მშენებლობაზე გაწეული ხარჯები, მონაწილე
კომპანიები, უსასყიდლოდ შესრულებულ სამუშაოებზე
გაფორმებული ხელშეკრულებები.

ფინანსთა სამინისტრო

1. სამინისტროს შენობის მეპატრონესთან გაფორმებული ხელშეკრულება

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

განათლების და
მეცნიერების
სამინისტრო

1.საზღვარგარეთ სასწავლებლად დაფინანსებულებთა რაოდენობა და თანხები

2.სხვა ხარჯებისთვის გამოყოფილი 1 000 000 ლარის ხარჯათაღრიცხვა

რეგიონული
განვითარებისა და

ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო

1.მესტიის იუსტიციის სახლის მშენებლობაზე გამოყოფილი თანხა

2. ინტერნეტ ინფრასტრუქტურა

კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტრო

1.სამინისტროს მიერ დაფინანსებული ღონისძიებები

2.სამივლინებო ხარჯების პირველადი დოკუმენტაცია

ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების

სამინისტრო

1. ინტერნეტ ნფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით

2. გუდაურში არსებული ბინის პროკურატურისთვის გადაცემის
ხელშეკრულება

პრეზიდენტის
ადმინისტრაცია

1. საზღვარგარეთ სასწავლებლად დაფინანსებული თანამდებობის და სხვა
პირები

2. კონკრეტულ წარმომადგენლობით ხარჯებზე და მივლინებებზე
გაფორმებული ხელშეკრულებები და პირველადი დოკუმენტაცია
3. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

პარლამენტი

1.მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროებისთვის გამოყოფილი თანხები

2.პარლმენტარებისა და აპარატის თანამშრომლების ქუთაისში ბინის
ქირაობასთან დაკავშირებული ხარჯები

3. პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე განსაზღვრული სამართლებრივი აქტები

ენერგეტიკის
სამინისტრო

1.  შიდა აუდიტების წლიური გეგმა

2. კონკრეტულ წარმომადგენლობით ხარჯზე პირველადი დოკუმენტაცია

დიასპორის საკითხებში
სახელმწიფო მინისტრი

1. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან IDFI- ის მოთხოვნასთან
დაკავშირებით გაგზავნილი შეკითხვები
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შინაგან
საქმეთა

სამინისტრო

•ავარიების შესახებ
სტატისტიკური ინფორმაცია

•უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე
კრიმინალური თავდასხმები

ლტოლვილთა
სამინისტრო

•ლტოლვილის სტატუსის
მაძიებელი უცხო ქვეყნის
მოქალაქეები

რეგიონული
განვითარებისა

და
ინფრასტრუქტ

ურის
სამინისტრო

•მიუსაფართა თავშესაფრების
შესახებ ინფორმაცია

თავდაცვის
სამინისტრო

•ტურისტული კომპანიებით
სარგებლობა და მათთვის
გადარიცხული თანხები
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მიღებული  საჯარო  ინფორმაცია 

2013 წლის 1 ოქტომბრიდან 2014 წლის 1 მარტამდე პროექტის ფარგლებში,  ინსტიტუტმა 
29 ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებას  მიმართა 493 საჯარო ინფორმაციის 
მოთხოვნით, რომელთაგან ინსტიტუტმა სრულყოფილი პასუხი მიიღო 269 
განცხადებაზე, არასრულყოფილი პასუხი იქნა გაცემული 47 მოთხოვნაზე,  უარს 
ადგილი ჰქონდა 12  შემთხვევაში, უპასუხოდ დატოვებული იქნა 49 მოთხოვნა, ხოლო 
116   შემთხვევაში დაწესებულებები იუწყებოდნენ, რომ მათ არ გააჩნდათ მოთხოვნილი 
ინფორმაცია ან არ ჰქონდათ განხორციელებული კონკრეტული ქმედება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55%

10%
2%

10%

23%

მიღებული პასუხები
სრულყოფილი

არასრულყოფილი

უარი

უპასუხო

ინფორმაცია არ აქვთ ან
ქმედება არ
განუხორციელებიათ
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სტანდარტული შინაარსის მოთხოვნებზე მიღებული პასუხები 

ინსტიტუტის მიერ ხსენებულ პერიოდში ცენტრალური  საჯარო 
დაწესებულებებისათვის გაგზავნილი 493 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნიდან 407 
მათგანი წარმოადგენდა სტანდარტული შინაარსის მოთხოვნას. სტანდარტული 
შინაარსის მოთხოვნებიდან ინსტიტუტმა სრულყოფილი პასუხი მიიღო 205 
განცხადებაზე, არასრულყოფილი პასუხი იქნა გაცემული 47 მოთხოვნაზე,  უარს 
ადგილი ჰქონდა 10  შემთხვევაში, უპასუხოდ დატოვებული იქნა 40 მოთხოვნა, ხოლო 
105   შემთხვევაში დაწესებულებები იუწყებოდნენ, რომ მათ არ გააჩნდათ მოთხოვნილი 
ინფორმაცია ან არ ჰქონდათ განხორციელებული კონკრეტული ქმედება. 

 

სტანდარტული შინაარსის მოთხოვნებიდან სრულყოფილად გაცემის ყველაზე მაღალი 
მაჩვენებელი მოდის დაწესებულების ხელმძღვანელისა და მისი მოადგილეების 
უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტებზე.  ცენტრალური საჯარო 
დაწესებულებების 85%-მა აღნიშნული მოთხოვნა სრულყოფილად დააკმაყოფილა.  
ყველაზე პრობლემატური სტანდარტული მოთხოვნა ცენტრალური საჯარო 
დაწესებულებებისათვის გამოდგა  ხელმძღვანელის სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან 
სამსახურეობრივ საქმიანობასთან  დაკავშირებით  გაგზავნილი  და მიღებული 
წერილების ასლები. 25 ცენტრალური საჯარო დაწესებულებიდან 32%-მა ხსენებული 
მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვა, ხოლო 24%-მა ინსტიტუტს განუმარტა,  რომ აღნიშნული 
საერთოდ არ წარმოადგენდა საჯარო  ინფორმაციას  და უარი განაცხადა მის  
გასაჯაროებაზე. დეტალურად თითოეულ სტანდარტულ მოთხოვნაზე ცენტრალური 
საჯარო დაწესებულებებიდან  მიღებული პასუხების პრაქტიკა შეგიძლიათ იხილოთ 
ქვემოთ. 

50%

12%
2%

10%

26%

სტანდარტულ მოთხოვნებზე მიღებული პასუხები

სრულყოფილი

არასრულყოფილი

უარი

უპასუხო

ინფორმაცია არ აქვთ ან
ქმედება არ
განუხორციელებიათ
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IDFI – ის  მოთხოვნები :           1) 2013 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და  გვარის 
მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით; 

2) 2013 წელს  თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის                                                                        
მითითებით) დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების  მიხედვით 

2013 წელს თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო 
დანამატების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნით IDFI-იმ მიმართა 26 ცენტრალურ 
საჯარო დაწესებულებას. აღნიშნული ინფორმაციის მოთხოვნა არ გაეგზავნა მხოლოდ 
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, აჭარის ა/რ 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და აჭარის ა/რ  განათლების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტროებს, ვინაიდან მათ აღნიშნული ინფორმაცია 
დეტალურად განთავსებული აქვთ საკუთარ ვებ-გვერდზე.  26 ცენტრალური საჯარო 
დაწესებულებისათვის გაგზავნილი აღნიშნული შინაარსის 52 მოთხოვნიდან 
სრულყოფილი პასუხი მიღებულია 32 მოთხოვნაზე.  არასრულყოფილი პასუხი იქნა 
გაცემული 12 მოთხოვნაზე,  უპასუხოდ დატოვებული იქნა 3 მოთხოვნა, ხოლო  5  
 შემთხვევაში დაწესებულებები იუწყებოდნენ, 2013 წელს თანამდებობის პირებს 
პრემიები ან სახელფასო დანამატები არ მიუღიათ. 

 

 

პრემიები და დანამატები

61%
23%

6% 10%

პრემიებზე და დანამატებზე მიღებული
პასუხები

სრულყოფილი

არასრულყოფილი

უპასუხო

არ გაცემულა
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2013 წელს თანამდებობის პირების მიერ მიღებული როგორც პრემიების ასევე 
სახელფასო დანამატების შესახებ მოთხოვნები უპასუხოდ დატოვა საქართველოს 
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. აჭარის ა/რ მთავრობის აპარატის მიერ უპასუხოდ 
დატოვებულია სახელფასო დანამატების შესახებ ინფორმაცია, რაც შეეხება პრემიებს 
მათი პასუხი სრულყოფილია.  

ერთადერთ დაწესებულებას, რომელმაც განმარტა რომ აღნიშნული ინფორმაცია შეიცავს 
პერსონალური  მონაცემების ნიშნებს და მისი გაცემის დასაშვებობასთან დაკავშირებით 
კითხვა გადაუგზავნეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, წარმოადგენს 
დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი.  აპარატმა აღნიშნული 
ინფორმაცია ინსტიტუტს  სრულყოფილად მიაწოდა 3 თვის დაგვიანებით. 

 

თანამდებობის პირების მიერ მიღებული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების 
შესახებ სრულყოფილი პასუხები არ არის მიღებული შემდეგი დაწესებულებებიდან: 

                                    

 

აღნიშნული ინფორმაციის არასრულყოფილად გაცემის სხვადასხვაგვარი პრაქტიკა 
შეინიშნება: 

უპასუხო

•შინაგან საქმეთა სამინისტრო

•აჭარის ა/რ მთავრობა (უპასუხოდ
დატოვებულია მხოლოდ სახელფასო
დანამატები)

არასრულყოფილი

•საგარეო საქმეთა სამინისტრო
•ფინანსთა სამინისტრო
•კულტურისა და ძეგლთა დაცვის

სამინისტრო
•შრომის, ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის სამინისტრო
•ეკონომიკისა და მდგრადი

განვითარების სამინისტრო
•ენერგეტიკის სამინისტრო
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საგარეო საქმეთა სამინისტროს არასრულყოფილი პასუხი ინსტიტუტის მოთხოვნაზე. არ არის წარმოდგენილი 
თანამდებობის პირების შესახებ ინფორმაცია ცალ-ცალკე სახელის და გვარის მითითებით 

 

 

 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის  სამინისტროს არასრულყოფილი პასუხი ინსტიტუტის მოთხოვნაზე.  არ არის   
წარმოდგენილი ინფორმაცია თვეების მიხედვით 

 

 

 

 

ფინანსთა  სამინისტროს არასრულყოფილი პასუხი ინსტიტუტის მოთხოვნაზე.  მოწოდებულია მხოლოდ 2013 წელს 
თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიების და დანამატების შესახებ ჯამური ინფორმაცია 



13 |I D F I  
 

 

                IDFI- ის მოთხოვნა:   1) 2013 წელს სამინისტროს თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და 

სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების (სასტუმრო, მგზავრობა, დღიური და სხვა)                                                                              
შესახებ  ჩაშლილი   ინფორმაცია ( ხარჯვითი კატეგორიების მიხედვით), მივლინების თარიღის,                                                                                 

მივლინების მიზნისა  და   ქვეყნის მითითებით; 
 

2013 წელს თანამდებობის პირების სამივლინებო ხარჯების შესახებ ინფორმაციის 
მოთხოვნით IDFI-იმ მიმართა 28 ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებას. აღნიშნული 
ინფორმაციის მოთხოვნა არ გაეგზავნა მხოლოდ აჭარის ა/რ ჯანდაცვის სამინისტროს, 
ვინაიდან მათ აღნიშნული ინფორმაცია დეტალურად განთავსებული აქვთ საკუთარ ვებ-
გვერდზე.  28 ცენტრალური საჯარო დაწესებულებიდან  აღნიშნულ  მოთხოვნაზე 
სრულყოფილი პასუხი გასცა  18 მათგანმა.  არასრულყოფილი პასუხი იქნა გაცემული 9 
შემთხვევაში, ხოლო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღნიშნული 
მოთხოვნა  დატოვა უპასუხოდ. 

 

თანამდებობის პირების მიერ გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია 
სრულყოფილად არ იქნა მოწოდებული შემდეგი ცენტრალური საჯარო 
დაწესებულებების მიერ: 

 

სამივლინებო ხარჯები

64%

32%

4%

სამივლინებო ხარჯებზე მიღებული პასუხები

სრულყოფილი

არასრულყოფილი

იგნორი



14 |I D F I  
 

 

აღნიშნული დაწესებულებებიდან მოწოდებული ინფორმაციის არასრულყოფილების 
განმაპირობებელ ფაქტორს უმრავლეს შემთხვევაში  წარმოადგენს მივლინების მიზნების 
იგნორირება. თუმცა ვხვდებით ისეთ შემთხვევებსაც, როდესაც ინფორმაცია არ არის 
ჩაშლილი ხარჯვითი კატეგორიების მიხედვით. 

 
იუსტიციის   სამინისტროს არასრულყოფილი პასუხი ინსტიტუტის მოთხოვნაზე.  არ არის   წარმოდგენილი  
კონკრეტული მივლინების ხარჯები ცალ-ცალკე და მივლინების მიზნები. 

 

 

ეკონომიკისა და მგრადი განვითარების  სამინისტროს არასრულყოფილი პასუხი ინსტიტუტის 
მოთხოვნაზე.  მოცემულია მხოლოდ 2013 წლის ხარჯების ჯამური ოდენობა 

უპასუხო

• შინაგან საქმეთა სამინისტრო

არასრულყოფილი

•ფინანსთა სამინისტრო
•ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების

სამინისტრო
•ენერგეტიკის სამინისტრო
•იუსტიციის სამინისტრო
•ევროპულ და ევროატლანტიკური

სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

•დიასპორის საკითებში სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

•საქართველოს პარლამენტი
•აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის

სამინისტრო
•საგარეო საქმეთა სამინისტრო
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IDFI – ის მოთხოვნა:        2013 წელს  თანამდებობის პირების (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) მიერ 
ე.წ. „როუმინგულ“ მომსახურებაზე გაწეული  ხარჯები 

2013 წელს თანამდებობის პირების მიერ ე.წ. როუმინგულ მომსახურებაზე გაწეული 
ხარჯების  შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნით IDFI-იმ მიმართა 28 ცენტრალურ საჯარო 
დაწესებულებას, რომელთაგან აღნიშნული მოთხოვნა სრულყოფილად დააკმაყოფილა    
14   დაწესებულებამ.    არასრულყოფილი პასუხი იქნა გაცემული 4  შემთხვევაში, 
უპასუხოდ იქნა დატოვებული 5 შემთხვევაში, ხოლო როგორც დანარჩენი 5 
დაწესებულების მოწოდებული დოკუმენტაციიდან ირკვევა მათ დაწესებულებებში 2013 
წელს  აღნიშნული ტიპის ხარჯებს ადგილი არ ჰქონია. 

 

 

 

როუმინგულ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია უპასუხოდ 
დატოვებულია ან არასრულყოფილად მოწოდებულია შემდეგი დაწესებულებების მიერ: 

 

როუმინგის ხარჯები

50%

14%

18%

18%

როუმინგის ხარჯებზე მიღებული პასუხები

სრულყოფილი

არასრულყოფილი

უპასუხო

ხარჯი არ გაუწევიათ
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არასრულყოფილად  მოწოდებულ დოკუმენტაციაში არ არის ცალ-ცალკე თანამდებობის 
პირებზე როუმინგულ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია. 

 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს არასრულყოფილი პასუხი ინსტიტუტის 
მოთხოვნაზე. მოცემულია ყველა თანამდებობის პირის ხარჯები ჯამურად. 

 

 

 

 

 

უპასუხო
•იუსტიციის სამინისტრო
•განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
•შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი
•აჭარის ა/რ მთავრობის აპარატი
•შინაგან საქმეთა სამინისტრო

არასრულყოფილი
•ფინანსთა სამინისტრო
•შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
•ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
•ენერგეტიკის სამინისტრო
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IDFI - ის მოთხოვნები:               1)   2013  წელს საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობის თანახმად, 
შესყიდვის გადაუდებლად განხორციელების აუცილებლობის შესახებ შესაბამისი მიწერილობა                                                                      

(წერილობითი შეთანხმება) შემსყიდველის ზემდგომ ან სახელმწიფო კონტროლის                                                                     
განმახორციელებელ ორგანოსთან/თანამდებობის პირთან; 

                                                              2) 2013  წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია,                     
შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით.   

სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობით შესყიდვის გადაუდებლად 
განხორციელების აუცილებლობის შემთხვევაში  საჯარო დაწესებულება ვალდებულია 
წერილობითი შეთანხმება განახორციელოს ზემდგომ ან სახელმწიფო კონტროლის 
განმახორციელებელ ორგანოსთან/თანამდებობის პირთან. ხსენებული მიწერილობის 
მოთხოვნაზე ცენტრალური საჯარო დაწესებულებებიდან მიღებული 
დოკუმენტაციიდან ირკვევა, რომ უმრავლეს შემთხვევაში გადაუდებელი 
აუცილებლობით სახელმწიფო შესყიდვების შეთანხმება არ ხორციელდება მათ ზემდგომ 
ორგანოსთან/თანამდებობის პირთან. სამინისტროების შემთხვევაში  აღნიშნული ტიპის 
შესყიდვები ხორციელდება მინისტრის ბრძანების საფუძველზე კონკურენციისა და 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან შეთანხმებით. 

 

სახელმწიფო შესყიდვები

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პასუხი  
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კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან 
შეთანხმება გადაუდებელი აუცილებლით სახელმწიფო შესყიდვის 
განხორციელების შესახებ 

მინისტრის ბრძანება გადაუდებელი აუცილებლით 
სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების შესახებ 

იშვიათ გამონაკლისს წარმოადგენს აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 
რომელიც აღნიშნული ხასიათის სახელმწიფო შესყიდვებს ათანხმებს მის ზემდგომ 
აჭარის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარესთან.  

 აჭარის ა/რ სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს 
შეთანხმება მთავრობის 
თავმჯდომარესთან 
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გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებულ სახელმწიფო შესყიდვებზე 
ზემდგომ ორგანოსთან/ თანამდებობის პირთან მიწერილობის შესახებ მოთხოვნები 
უპასუხოდ დატოვა ოთხმა ცენტრალურმა საჯარო დაწესებულებამ, ხოლო რვა 
დაწესებულების შემთხვევაში 2013 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით შესყიდვები 
არ განხორციელებულა. აღნიშნული მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვეს შემდეგმა 
დაწესებულებებმა:  

• საქართველოს პარლამენტი 
• შინაგან საქმეთა სამინისტრო 
• ფინანსთა სამინისტრო 
• აჭარის ა/რ მთავრობა 

რა შეეხება გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებულ შესყიდვების სიის 
შესახებ მოთხოვნას  უპასუხოდ დატოვეს  შემდეგმა  დაწესებულებებმა:   

• შინაგან საქმეთა სამინისტრო 
• აჭარის ა/რ მთავრობა 

 

გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია ინსტიტუტის 
მიერ მოთხოვნილი იქნა შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის 
მითითებით. სხვდასხვა დაწესებულებების მხრიდან აღნიშნული მოთხოვნა არ იქნა 
სრულყოფილად დაკმაყოფილებული.  

 

ფინანსთა  სამინისტროს არასრულყოფილი პასუხი ინსტიტუტის მოთხოვნაზე.  მოცემულია მხოლოდ 
განხორციელებული შესყიდვები ჯამური ოდენობა 

 

გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 
მოთხოვნებზე მიღებული პასუხები გამოიყურება შემდეგნაირად: 
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IDFI-ის მოთხოვნები:           1) სამინისტროს ბალანსზე რიცხულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე 2013 წელს გაწეული 
ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია (გთხოვთ მიუთითოთ                                                 

შესაბამის  თანამდებობის  პირზე ან თანამშრომელზე დროებით მფლობელობაში გადაცემულ                                                      
ავტომანქანაზე გაწეული მომსახურების სახე, თანხის ოდენობა და მომსახურების პერიოდი; ასევე                                                          

საჯარო მოხელის თანამდებობა, რომელსაც გადაცემული აქვს მფლობელობაში შესაბამისი                                                
ავტოსატრანსპორტო საშუალება 

                                         2) იმ  ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და კომპიუტერული ტექნიკის სია, რომელიც სახელმწიფო 
შესყიდვების მოქმედი კანონმდებლობით ახალი, იმავე ან გაუმჯობესებული პარამეტრების მქონე                                                                
ერთი ან ერთზე მეტი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით, კომპიუტერული ტექნიკით ჩანაცვლდა                                                        

(თითოეულის მიმართ ახალი ღირებულებისა და ჩასანაცვლებელი ქონების შეფასებული                                                               
ღირებულების მითითებით) 

IDFI - იმ ყველა ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებას მიმართა  იმ ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებებისა და კომპიუტერული ტექნიკის სიის მოთხოვნით, რომელიც სახელმწიფო 
შესყიდვების მოქმედი კანონმდებლობით ახალი, იმავე ან გაუმჯობესებული 
პარამეტრების მქონე ერთი ან ერთზე მეტი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით, 
კომპიუტერული ტექნიკით ჩანაცვლდა. როგორც გაირკვა ცენტრალური 

შესყიდვების გადაუდებლად განხორციელებაზე
შესაბამისი მიწერილობა

გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული
შესყიდვების სია

16

16 3

4

2

8

8

შესყიდვებთან დაკავშირებით მიღებული
პასუხებისრულყოფილი

არასრულყოფილი

უპასუხო

გადაუდებელი აუცილებლობით შესყიდვა არ
განხორციელებულა

ავტოპარკი
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დაწესებულებების უმრავლესობის (16) შემთხვევაში ჩანაცვლებას ადგილი არ ჰქონია. 
ექვსმა დაწესებულებამ აღნიშნული მოთხოვნა სრულყოფილად  დააკმაყოფილა. 
არასრულყოფილი პასუხი იქნა გაცემული 4 მოთხოვნაზე,  ხოლო დანარჩენი 3 
დაწესებულების მიერ  უპასუხოდ იქნა დატოვებული აღნიშნული მოთხოვნა.  
რაც შეეხება ავტომობილების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეულ ხარჯებს, აღნიშნული 
მოთხოვნა გაეგზავნა 20 ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებას, რომელთაგან 13 
შემთხვევაში პასუხი სრულყოფილია, 5 შემთხვევაში - არასრულყოფილი, დანარჩენი 2 
დაწესებულების მიერ უპასუხოდ იქნა მოთხოვნა დატოვებული. 

 

ჩანაცვლების წესით შეძენილი ავტომობილებისა და კომპიუტერული ტექნიკის შესახებ 
მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვეს ან არასრულყოფილი პასუხები გასცეს შემდეგმა 
დაწესებულებებმა: 

             

 

ფინანსთა სამინისტროს არასრულყოფილი პასუხი ჩანაჩვლების წესით შეძენილი ავტომობილების შესახებ 

 

ავტომობილების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული
ხარჯები

ავტომობილებისა და კომპიუტერული ტექნიკის
ჩანაცვლება

13

6

5

4

2

2 17

ავტოპარკთან დაკავშირებით მიღებული პასუხები

სრულყოფილი არასრულყოფილი უპასუხო ჩანაცვლებას ადგილი არ ჰქონია

უპასუხო
•შინაგან საქმეთა სამინისტრო
•აფხაზეთის ა/რ მთავრობა

არასრულყოფილი
•ფინანსთა სამინისტრო
•ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
•აჭარის ა/რ მთავრობა
•აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
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აჭარის ა/რ მთავრობის აპარატის მიერ არ არის დაკონკრეტება რომელი კომპიუტერული ტექნიკაა 
შეძენილი ჩანაცვლების წესით 

 

ავტომობილების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია 
უპასუხოდ დატოვეს ან  აღნიშნული მოთხოვნა არასრულყოფილად იქნა მოწოდებული 
შემდეგი ცენტრალური საჯარო დაწესებულებების მიერ: 

 
 

 

უპასუხო
•შინაგან საქმეთა სამინისტრო
•შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო

არასრულყოფილი
•ფინანსთა სამინისტრო
•ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
•ენერგეტიკის სამინისტრო
•იუსტიციის სამინისტრო
•განათლებისა და მეცნერების
სამინისტრო
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იუსტიციის სამინისტროს 
მოწოდებულ ინფორმაციაში არ არის 
მითითება საჯარო მოხელის 
თანამდებობის რომლის  დროებით 
მფლობელობაშიც იმყოფება 
კონკრეტული ავტომობილი 

 

მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ სხვადასხვა ცენტრალური დაწესებულებების მხრიდან 
ინსტიტუტის მოთხოვნასთან დამატებით  მოწოდებულია ავტომობილების ტექნიკურ 
მომსახურებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯების პირველადი დოკუმენტაცია. 

 

 

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დამატებით მოწოდებულიავტომობილების 
ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯების პირველადი 
დოკუმენტაცია   
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IDFI-ის მოთხოვნა :     2013  წელს  სამინისტროს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები;  (კონკრეტული 
ღონისძიებების ჩამონათვალის, თითოეულზე დახარჯული თანხის, ღონისძიების ჩატარების                                       

დროის, ადგილისა და მოწვეულ სტუმართა, და სამინისტროსაგან წარმოდგენილ დამსწრე                                               
პირთა ოდენობის მითითებით); 

2013 წელს გაწეული წარმომადგენლობითი  ხარჯების შესახებ ინფორმაციის 
მოთხოვნით IDFI-იმ მიმართა 29 ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებას. აღნიშნულ  
მოთხოვნაზე სრულყოფილი პასუხი გასცა  19 მათგანმა.  არასრულყოფილი პასუხი იქნა 
გაცემული 8 შემთხვევაში,  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ  აღნიშნული 
მოთხოვნა  დატოვა უპასუხოდ, ხოლო სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის მიერ 2013 
წელს წარმომადგენლობითი ხარჯები არ გაწეულა. 

 

 

 

2013 წელს გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ ინფორმაცია 
არასრულყოფილად იქნა მოწოდებული შემდეგი დაწესებულებების მიერ: 

 საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
 ფინანსთა სამინისტრო 
 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 
 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  სამინისტრო 
 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

66%

28%

3% 3%

წარმომადგენლობით ხარჯებზე მიღებული პასუხები

სრულყოფილი

არასრულყოფილი

უპასუხო

წარმომადგენლობითი
ხარჯები არ ქონიათ
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 ევროპულ და ევროატლანტიკური სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო  
მინისტრის აპარატი 

 საქართველოს მთავრობის კანცელარია 
 საქართველოს პარლამენტი 

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს არასრულყოფილი პასუხი.  

 

მისასალმებელი ის ფაქტი, რომ სხვადასხვა ცენტრალური დაწესებულებების მხრიდან 
ინსტიტუტის მოთხოვნასთან დამატებით აგრეთვე მოწოდებულია 
წარმომადგენლობითი ხარჯების პირველადი დოკუმენტაცია. 

  აჭარის ა/რ ფინანსთა და 
ეკონომიკის სამინისტროს 
მიერ დამატებით 
გამოგზავნილი კონკრეტული 
წარმომადგენლობითი 
ხარჯის პირველადი 
დოკუმენტაცია. 
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IDFI - ის მოთხოვნები :                    1) 2013  წლის აუდიტორული შემოწმების (შიდა, გარე, სახელმწიფო და 

არასახელმწიფო) აქტები; 

                                                         2) 2013 წელს აუდიტორული შემოწმებების შედეგების ამსახველი ინფორმაციის    
სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნის შემთხვევების რაოდენობა 

3) 2013 წელს აუდიტორული შემოწმებების შედეგად დასაქმებულთათვის                                                                 
დისციპლინური პასუხისმგებლობის   დაკისრების შემთხვევების ოდენობა                                                           

(პასუხისმგებლობების ფორმის, სახისა და გამოყენების თარიღის მითითებით); 

4) 2013 წელს მაკონტროლებელი (როგორც შიდა უწყებრივი, ისე გარე) ორგანოების                                                                          
მიერ შემოწმებით გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად                                                                      

გატარებულ   ღონისძიებათა ნუსხა (მათი მოკლე აღწერილობის მითითებით). 

 

2013 წლის აუდიტორული შემოწმების აქტების მოთხოვნით IDFI - იმ მიმართა 29 
ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და 
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციამ აღნიშნული მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვა.  
ერთადერთ დაწესებულებას,  რომელმაც აუდიტორული შემოწმების აქტების გაცემაზე 
უარი განაცხადა წარმოადგენს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო. 

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პასუხი აუდიტორულ 
შემოწმებებთან დაკავშირებულ მოთხოვნებზე 

 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 11 ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებაში 2013 წლის 
არანაირი სახის (შიდა, გარე, სახელმწიფო და არასახელმწიფო) აუდიტორული 
შემოწმება არ განხორციელებულა.  

აუდიტი
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აუდიტორული შემოწმების აქტებთან ერთად ინსტიტუტის მიერ მოთხოვნილი იქნა 
აგრეთვე აუდიტის შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნის 
შემთხვევების რაოდენობა, დასაქმებულთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის 
დაკისრების შემთხვევების რაოდენობის და გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების 
აღმოსაფხვრელად გატარებული ღონისძიებების ნუსხა.  აღნიშნული მოთხოვნები 
უპასუხოდ იქნა დატოვებული შემდეგი ცენტრალური საჯარო დაწესებულებების მიერ: 

 

 

ამასთან აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული დოკუმენტაციის 
მიხედვით მათ მიერ შესყიდვების განხორციელებისას ეტაპობრივად ხდება შიდა 
აუდიტის რეკომენდაციების გათვალისწინება, თუმცა ამ დროისათვის რომელი 
კონკრეტული რეკომენდაციაა გათვალისწინებული არ არის მითითებული. 

 

 

აუდიტის შედეგების სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნის და
დასაქმებულთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ

ინფორმაცია უპასუხოდ დატოვა

• შინაგან საქმეთა სამინისტრო
• აჭარის ა/რ მთავრობის აპარატი
• კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

აუდიტის მიერ გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად
გატარებული ღონისძიებების ნუსხა უპასუხოდ დატოვა

• შინაგან საქმეთა სამინისტრო
• აჭარის ა/რ მთავრობის აპარატი
• კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
• ენერგეტიკის სამინისტრო
• განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული არასრულყოფილი პასუხი 
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საქართველოს ცენტრალური საჯარო დაწესებულებებიდან 2013 წლის აუდიტორულ 
შემოწმებებთან დაკავშირებით გაგზავნილ მოთხოვნებზე მიღებული პასუხები 
გამოიყურება შემდეგნაირად. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

გამოვლენილი დარღვევების
აღმოსაფხვრელად

გატარებული ღონისძიებები

დისციპლინური
პასუხისმგებლობის

დაკისრება

შედეგების სამართალდამცავ
ორგანოებში გადაგზავნა

აუდიტის აქტები

10

9

9

16

11

1

1

1

5

3

3

1

9

16

16

11
სრულყოფილი

არასრულყოფილი

უარი

უპასუხო

ქმედება არ
განხორციელებულა
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IDFI-ის მოთხოვნა            ხელმძღვანელისა  და მისი მოადგილეების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი 
დოკუმენტების  ქსეროასლები; 

ხელმძღვანელისა და მისი მოადგილეების დიპლომების  შესახებ ინფორმაციის 
მოთხოვნით IDFI-იმ მიმართა 27 ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებას. აღნიშნულ  
მოთხოვნა 23 მათგანმა სრულყოფილად დააკმაყოფილა.  დიასპორის საკითხებში 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ პრემიებისა და სახელფასო დანამატების 
მსგავსად აღნიშნულ მოთხოვნაზეც განიმარტა, რომ შეიცავდა პერსონალური 
მონაცემების ნიშნებს და მისი გაცემის დასაშვებობასთან დაკავშირებით შეკითხვა 
გადაგზავნილი იყო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან. აპარატის მიერ 3 
თვის დაგვიანებით მოწოდებულია მხოლოდ სახელმწიფო მინისტრის მოადგილეების 
დიპლომები. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების და იუსტიციის 
სამინისტროებმა აღნიშნეს, რომ მათი ხელმძღვანელისა და მისი მოადგილეების 
დიპლომები სამინისტროში არ იყო დაცული, ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 
აღნიშნული მოთხოვნა დატოვა უპასუხოდ. 

 

ხელმძღვანელისა და მისი
მოადგილეების დიპლომები

85%

4%
4%

7%

დიპლომებზე მიღებული ინფორმაცია

სრულყოფილი

არასამართლებრივი უარი

იგნორი

დიპლომები
დაწესებულაბაში
დაცული არ არის

 

იუსტიციის სამინისტროს პასუხი ხელმძღვანელისა  და მისი მოადგილეების უმაღლესი განათლების 
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IDFI-ის მოთხოვნა                     2014 წლის იანვრის თვეში ხელმძღვანელის სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან 
სამსახურეობრივ   საქმიანობასთან  დაკავშირებით  გაგზავნილი  და მიღებული წერილების ასლები 

ხელმძღვანელის სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურებრივ საქმიანობასთან 
დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლების მოთხოვნით   IDFI-იმ 
მიმართა 25 ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებას.  როგორც აღმოჩნდა აღნიშნული 
მოთხოვნა ყველაზე პრობლემატური აღმოჩნდა დაწესებულებებისათვის.  ექვსმა 
ცენტრალურმა  დაწესებულებამ განმარტა, რომ აღნიშნული ინფორმაცია არ 
წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას და მის გაცემაზე უარი განაცხადა. 8  
დაწესებულების მხრიდან უპასუხოდ იქნა დატოვებული აღნიშნული მოთხოვნა. 7  
შემთხვევაში დაწესებულებებმა არ უარყვეს, რომ აღნიშნული ინფორმაცია 
წარმოადგენდა საჯარო ინფორმაციას, თუმცა მოკლებული იყვნენ გამოგზავნის 
შესაძლებლობას ვინაიდან მონაცემები არ იყო შენახული. მხოლოდ 4 დაწესებულების 
მიერ იქნა მოწოდებული აღნიშნული ინფორმაცია სრულყოფილად. 

 

 

ელექტრონული

მიმოწერა

16%

24%

32%

28%

ხელმძღვანელის ელექტრონულ კორესპონდენციაზე მიღებული
პასუხები

სრულყოფილი

უარი

უპასუხო

არ არის დაცული

დამადასტურებელი დოკუმენტების შესახებ. 
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ექვსი ცენტრალური საჯარო დაწესებულების მიერ აღნიშნული დოკუმენტების გაცემაზე 
უარი გამყარებული იყო  არგუმენტებით, რომ : ,,მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად 
აღნიშნული არ წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას“. ჩვენი სამართლებრივი მოთხოვნის 
უფლება დაფუძნებულია სზაკ-ის განმარტებაზე, რომ - ,,მოხელის მიერ სამსახურებრივ 
საქმიანობასთან დაკავშირებით მიღებული, დამუშავებული, შექმნილი ან გაგზავნილი 
ინფორმაცია“  საჯარო ინფორმაცია, ანუ ოფიციალური დოკუმენტია. ამავე დროს,  
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსში  საჯარო ინფორმაცია 
განმარტებულია როგორც ოფიციალური დოკუმენტი მათ შორის ელექტრონული 
ინფორმაცია, აქედან გამომდინარე ჩვენი აზრით ელექტრონული გზავნილი, ანუ 
ოფიციალური მეილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას. შესაბამისად, ჩვენთვის 
გაუგებარია რა სამართლებრივ საფუძველზე ამყარებენ ინფორმაციის გაცემაზე უარს 
ადმინისტრაციული ორგანოები. 
  
ხელმძღვანელის სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებული ელექტრონული 
მიმოწერის შესახებ მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვეს ან აღნიშნულის გასაჯაროებაზე 
უარი განაცხადეს შემდეგმა დაწესებულებებმა: 

 

 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პასუხი  

უპასუხო
•აფხაზეთის ა/რ მთავრობა
•განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
•საგარეო საქმეთა სამინისტრო
•შრომის, ჯანმრთლობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
•აჭარის ა/რ მთავრობა
•ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
•შინაგან საქმეთა სამინისტრო
•აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის
სამინისტრო

უარი
•სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო
•ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
•თავდაცვის სამინისტრო
•იუსტიციის სამინისტრო
•ფინანსთა სამინისტრო
•დიასპორის საკითებში სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
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ხელმძღვანელის ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურებრივ საქმიანობასთან 
დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლების მოწოდება 
უზრუნველყო მხოლოდ შემდეგმა დაწესებულებებმა: 

 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 
 გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 
 აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო  
 აჭარის ა/რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 

 
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ელექტრონული ფოსტიდან გაგზავნილი 
წერილის ასლი 

 

 

აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ელექტრონული ფოსტით მიღებული 
მოსაწვევი  
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არასტანდარტულ მოთხოვნებზე მიღებული პასუხები 

ინსტიტუტის მიერ სტანდარტული მოთხოვნების გარდა სხვადასხვა ცენტრალურ 
საჯარო დაწესებულებებს საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით  დამატებით 
გაეგზავნათ  მოთხოვნები კონკრეტული საკითხების შესახებ.  სულ გაიგზავნა 
აღნიშნული ხასიათის 86  საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა, რომელთაგან სრულყოფილი 
პასუხი მიღებულია 64 შემთხვევაში. უარი ინფორმაციის გაცემაზე მიღებულია 2 
შემთხვევაში. უპასუხოდ დატოვებულია 9  მოთხოვნა, ხოლო 11 შემთხვევაში 
დაწესებულებები იუწყებოდნენ, რომ მათ კონკრეტული ინფორმაცია არ გააჩნდათ ან 
ქმედება არ ჰქონდათ განხორციელებული. 

 

 

საჯარო ინფორმაციის  გაცემის ვადები 

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

74%

2%

11%

13%

არასტანდარტულ მოთხოვნებზე მიღებული პასუხები

სრულყოფილი

უარი

უპასუხო

ინფორმაცია არ აქვთ ან
კონკრეტული ქმედება არ
განხორციელებულა
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საქართველოს ცენტრალური საჯარო დაწესებულებისათვის გაგზავნილი 493 საჯარო 
ინფორმაციის მოთხოვნიდან ინსტიტუტმა 315 შემთხვევაში ინფორმაცია მიიღო 10 
დღიანი ვადის დაცვით.  კვლევის პერიოდში ცენტრალური საჯარო დაწესებულებების 
მიერ უპასუხოდ დატოვებული მოთხოვნების ჩათვლით 178 შემთხვევაში დაირღვა 
კანონმდებლობით დადგენილი 10 დღიანი ვადა. 
 

 

 

თუ დავუშვებთ, რომ საჯარო ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გაცემულია იმ შემთხვევაში  
თუ  ინფორმაციის მომთხოვნს იგი მოთხოვნიდან 3  დღეში მიეწოდა, მაშინ 
ცენტრალური საჯარო დაწესებულებების მიერ დაუყოვნებლივ გაცემულმა 
მოთხოვნების რაოდენობამ შეადგინა მხოლოდ 25. განცხადებების რაოდენობა 
რომელზეც მოითხოვეს 10 დღიანი ვადა და აღნიშნულ ვადაში უზრუნველყვეს 
ინფორმაციის მოწოდება შეადგენს 115-ს. ცენტრალური საჯარო დაწესებულებების მიერ 
79 შემთხვევაში მოთხოვნილი იქნა 10 დღიანი ვადა თუმცა  აღნიშნული ინფორმაცია ან 
უპასუხოდ იქნა დატოვებული ან მოწოდებულია აღნიშნული ვადების დარღვევით.  175 
შემთხვევაში არ არის მოთხოვნილი 10 დღიანი ვადა თუმცა ინფორმაცია მოწოდებულია 
4 დან 10 დღემდე პერიოდში, ხოლო 99 შემთხვევაში 10 დღიანი ვადის მოთხოვნის 
გარეშე დარღვეულია კანონმდებლობით დადგენილი ვადები. 

64%

36%

უპასუხოდ დატოვებული მოთხოვნების ჩათვლით 10 
დღიანი ვადის დარღვევა

ვადის დაცვა

ვადის დარღვევა
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მიღებული დოკუმენტაციის ფორმები 

სზაკ-ის 37-ე მუხლი აწესებს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმის არჩევის უფლებას. 
ინსტიტუტი იყენებდა ხსენებულ უფლებას და საჯარო დაწესებულებებს თხოვდა, ის 
ინფორმაცია რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი 
ელექტრონულ  ფორმატში გადაყვანა, მოეწოდებინათ ელექტრონული დოკუმენტის 
სახით, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით.  

 
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 

მიუხედავათ იმ ფაქტისა, რომ  ინსტიტუტის მიერ უპირატესობა მინიჭებული იქნა 
დოკუმენტაციის ელექტრონული სახით მოწოდებაზე, საჯარო დაწესებულებები უფრო 
ხშირად  ინფორმაციას გასცემდნენ ბეჭდური სახით, რაც მოითხოვს ადმინისტრაციული 

23%

16%

5%36%

20%

10 დღიანი ვადის მოთხოვნა

მოითოხოვა 10 დღე და
დაიცვა

მოითხოვა 10 დღე და
დაარღვია

ინფორმაცია გასცა
დაუყოვნებლივ

არ მოუთხოვია 10 
დღიანი ვადა და დაიცვა

არ მოუთხოვია 10 
დღიანი ვადა და
დაარღვია

mailto:info@idfi.ge
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რესურსის მეტ დანახარჯს ელექტრონული ინფორმაციის მოწოდებისგან განსხვავებით. 
აგრეთვე ინსტიტუტი წააწყდა შემთხვევებს, როდესაც კონკრეტული მოთხოვნილი 
ინფორმაცია მოწოდებულ იქნა როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტრონული ფორმით. 

 

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. 

 

 

 

 

52%
37%

11%

მიღებული დოკუმენტაციის ფორმები

ბეჭდური ფორმით

ელექტრონული ფორმით

ერთი და იგივე ინფორმაცია
ორივე ფორმით
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ცენტრალურ  საჯარო დაწესებულებათა საჯარო ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის  რეიტინგი 

2013 წლის  1 ოქტომბრიდან 2014 წლის 1 მარტამდე პერიოდში საჯარო ინფორმაციის 
მოთხოვნებზე  ცენტრალური საჯარო დაწესებულებებიდან მიღებული პასუხების 
მიხედვით შემუშავდა მათი ხსენებულ პერიოდში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის  
რეიტინგი. ცენტრალური საჯარო დაწესებულებათა რეიტინგის შედგენისას 
გამოყენებულ იქნა ხელმისაწვდომობის პროცენტული 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 

მოთხოვნა დატოვებულია უპასუხოდ  0 

არასამართლებრივი უარი ინფორმაციის გაცემაზე 0 
 

ინსტიტუტის  შეფასებით ხსენებულ პერიოდში ყველაზე მეტ მოთხოვნაზე 
სრულყოფილი პასუხი 10 დღიანი ვადის დაცვით გასცა რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ, ხოლო ყველაზე არა ანგარიშვალდებულ  საჯარო 
დაწესებულებას აღნიშნულ პერიოდში წარმოადგენდა საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო. 
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N 

ცენტრალური საჯარო დაწესებულება 
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 %

 

1 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 16 16 0 0 0 16 100% 
2 გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 13 13 0 0 0 13 100% 
3 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 13 13 0 0 0 13 100% 

4 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა  სამინისტრო 13 13 0 0 0 13 100% 

5 აჭარის ა/რ  განათლების,  კულტურისა და სპორტის  სამინისტრო 7 7 0 0 0 7 100% 
 6 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 12 12 0 0 0 8 99,70% 

7 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 8 8 0 0 0 4 99,5% 

 8 აჭარის ა/რ  სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 11 10 1 0 0 11 95,50% 
9 საქართველოს მთავრობის კანცელარია 9 8 1 0 0 9 94,40% 

10 აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 8 7 1 0 0 8 93,80% 
11 თავდაცვის სამინისტრო 12 11 0 1 0 10 91,6% 
12 სასჯელაღსრულებისა  და  პრობაციის სამინისტრო 11 10 0 1 0 0 90,80% 
13 აფხაზეთის ა/რ მთავრობა 17 15 0 0 2 15 88,20% 
14 აჭარის ა/რ  ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 11 9 1 0 1 10 86,4% 

15 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი    7 6 0 0 1 6 85,70% 

16 საქართველოს პარლამენტი 14 11 2     0 1 12 85,60% 
17 პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 19 15 0 0 4 15 78,90% 
18 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 19 14 2 0 3 12 78,70% 
19 საგარეო საქმეთა სამინისტრო 14 9 4 0 1 0 77,60% 
20 დიასპორის საკითებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 8 5 2 1 0 5 74,60% 

21 
ევროპულ და ევროატლანტიკური სტრუქტურებში ინტეგრაციის 
საკითხებში სახელმწიფო  მინისტრის აპარატი 8 5 2 1 0 0 74,10% 

22 შრომის, ჯანმრთლობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 12 7 3 0 2 10 70,80% 
23 ენერგეტიკის სამინისტრო 14 10 3 0 1 13 70,70% 
24 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 17 10 3 0 4 13 67,60% 
25 იუსტიციის სამინისტრო 14 8 2 1 3 0 63,60% 
26 ფინანსთა სამინისტრო 14 4 8 1 1 2 57% 
27 აჭარის ა/რ მთავრობა 15 7 1 0 7 8 50% 
28 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  სამინისტრო 15 2 7 4 2 1 36,10% 
29 შინაგან საქმეთა სამინისტრო 26 8 0 2 16 0 30,5% 
 
შენიშვნა N1 : მოთხოვნებზე,  რომლებზეც მიღებულია პასუხი, რომ ინფორმაცია არ აქვთ ან კონკრეტული ქმედება არ განხორციელებულა, რეიტინგის 
შედგენისას არ არის ასახული         
  
შენიშვნა N2: ენერგეტიკის სამინისტროს არსებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის  პროცენტული მაჩვენებლი განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ 
მთელი რიგი ინფორმაცია სრულყოფილად მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ 
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ცენტრალურ  საჯარო დაწესებულებათა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
შედარება განვლილი პროექტის მაჩვენებლებთან 

როგორც დასაწყისში აღვნიშნეთ წინამდებარე კვლევის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს 
წარმოადგენს გამოვლენილი იქნას რამდენად შენარჩუნებულია ცენტრალურ საჯარო 
დაწესებულებებში 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ 
პოლიტიკური ცვლილებების საწყის ეტაპზე არსებული დადებითი ტენდენციები 
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით.  2013 წლის ოქტომბერი- 
2014 წლის მარტი პერიოდში ცენტრალური  საჯარო დაწესებულებების ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის მაჩვნებლების განვლილი პროექტის ფარგლებში არსებული 
მაჩვენებლების შედარებით ირკვევა, რომ სრულყოფილი პასუხების პროცენტული 
მაჩვენებელი შემცირებულია 14% -ით, ხოლო უპასუხოდ დატოვებული მოთხოვნები 
გაზრდილია 5%-ით. 

 

შენიშვნა: დიაგრამაზე მოყვანილ პროცენტულ  მონაცემებში ასახული არ არის  საჯარო დაწესებულებებიდან 
მიღებული იმგვარი პასუხები, სადაც იუწყებიან რომ მათ ინფორმაცია არ გააჩნიათ ან კონკრეტული ქმედება არ 
განუხორციელებიათ. 

განვლილი პროექტის მაჩვენებელთან შედარებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
პროცენტული  მაჩვენებლის მატება შეინიშნება მხოლოდ 11 საჯარო დაწესებულების 
შემთხვევაში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს პრეზიდენტის 
ადმინისტრაცია - პროგრესი 20%.  სამი დაწესებულების შემთხვევაში კვლავ 
შენარჩუნებულია ხელმისაწვდომობის 100%-იანი მაჩვენებელი, ხოლო დანარჩენი 15-მა 

სრულყოფილი არასრულყოფილი უპასუხო უარი

39%

18%

35%

8%

85%

6%
8%

1%

71%

13% 13%

3%

ცენტრალური საჯარო დაწესბულებებიდან მიღებული პასუხების
შედარება განვლილი პროექტის მაჩვენებლებთან

საპარლამენტო არჩევნებამდე 2012 ოქტომბერი -2013 სექტემბერი
2013 ოქტომბერი - 2014მარტი
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ცენტრალურმა საჯარო დაწესებულებამ განვლილ პროექტთან შედარებით განიცადა 
მეტ-ნაკლები რეგრესი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია  ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო, რომლის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაჩვენებელი 
შემცირდა 61%-ით. 

 

-61%

-34%

-33%

-30%

-26%

-23%

-23%

-22%

-20%

-17%

-14%

-13%

-9%

-6%

-2%

2%

4%

5%

5%

6%

7%

8%

8%

18%

19%

20%

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

იუსტიციის სამინისტრო

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

აჭარის ა/რ მთავრობის აპარატი

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

ენერგეტიკის სამინისტრო

შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

ფინანსთა სამინისტრო

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატი

აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საქართველოს პარლამენტი

თავდაცვის სამინისტრო

აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილტა სამინისტრო

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

საქართველოს მთავრობის კანცელარია

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

ხელმისაწვდომობის %-ული მაჩვენებლის ცვლილება განვლილ პროექტთან
შედარებით
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საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით სხვადასხვა საჯარო დაწესებულების 
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 დატოვებულია უპასუხოდ. 

 

 

განვლილი პროექტის ფარგლებში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული 
დეტალური ინფორმაცია გაცემული პრემიების 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. 

 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ  სამივლინებო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია  განვლილი 
პროექტის ფარგლებში მოწოდებულია კონკრეტულ თანამდებობის პირის მიხედვით. 

 

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ 
ინფორმაცია განვლილ პროექტში მოგვაწოდა თითოეულ თანამდებობის პირზე 
სახელისა და გვარის მითითებით, ამჯერად მხოლოდ ჯამური ოდენობა. 

 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ   მიმდინარე პროექტის ფარგლებში მოწოდებულია მხოლოდ 
სამივლინებო ხარჯების  ჯამური ოდენობა 
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ფინანსთა სამინისტროს მიერ განვლილი პროექტის ფარგლებში მოწოდებული დეტალური ინფორმაცია პრემიებისა 
და დანამატების შესახებ. 

 

 

 

 

ფინანსთა სამინისტროს მიერ მიმიდინარე პროექტის ფარგლებში მოწოდებულია მხოლოდ ჯამური ოდენობა 

 

დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა პრემიებისა და სახელფასო 
დანამატების შესახებ ინფორმაცია განვლილ პროექტში წარმოადგინა დეტალურად 
სახელისა და გვარის მითითებით, ამჯერად ინსტიტუტს განუმარტა რომ აღნიშნული 
ინფორმაცია შეიცავს პერსონალური მონაცემების ნიშნებს და მხოლოდ 3 თვის 
დაგვიანებით დააკმაყოფილა ინსტიტუტის მოთხოვნა. 
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დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის  მიერ განვლილი პროექტის ფარგლებში მოწოდებული 
დეტალური ინფორმაცია პრემიებისა და დანამატების შესახებ. 

 

 

 

დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის  განმარტება, რომ თანამდებობის პირების მიერ მიღებული 
პრემიები და სახელფასო დანამატები შეიცავს პერსონალურ მონაცემების ნიშნებს. 

 

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ  განვლილ პროექტთან 
განსხვავებით პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ ინფორმაცია 
წარმოადგინა   სრულყოფილი სახით. 
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სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ  განვლილი პროექტის ფარგლებში მოწოდებული 
არასრულყოფილი ინფორმაცია პრემიებისა და დანამატების შესახებ. 

 

 

 

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ  მიმდინარე პროექტის ფარგლებში მოწოდებული 
დეტალური ინფორმაცია პრემიების  შესახებ. 
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გასაჩივრებული გადაწყვეტილებები 

2013  წლის  1 ოქტომბრიდან 2014 წლის 1 მარტამდე პერიოდში IDFI - იმ გაასაჩივრა 
სხვადასხვა საჯარო დაწესებულების მიერ მოთხოვნის არასრულყოფილად გაცემის,  
უპასუხოდ დატოვებისა თუ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შემთხვევები. 
აღნიშნულ პერიოდში ინსტიტუტის მიერ ადმინისტრაციული საჩივარი გაეგზავნათ 
შემდეგ ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებებს: 

 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 
 ფინანსთა სამინისტრო 
 ენერგეტიკის სამინისტრო 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს IDFI - იმ 
ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა 2014 წლის 24 თებერვალს. ინსტიტუტის მიერ 
გასაჩივრებულია სამინისტროს მიერ 8 მოთხოვნაზე გაცემული არასრულყოფილი 
პასუხი და ოთხ მოთხოვნაზე უარი  ინფორმაციის გაცემაზე.  

სამინისტრომ აღნიშნული საჩივარი მიიღო წარმოებაში  და განსახილველად მიწვეული 
იქნა ინსტიტუტის წარმომადგენლები. საჩივრის განხილვის შემდგომ სამინისტროს 
გადაწყვეტილება ჯერ-ჯერობით ინსტიტუტს არ მიუღია. 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრს  IDFI - იმ ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა 
2014 წლის 17 მარტს. ინსტიტუტის მიერ გასაჩივრებულია სამინისტროს მიერ 8 
მოთხოვნაზე გაცემული არასრულყოფილი პასუხი და ორ მოთხოვნაზე უარი  
ინფორმაციის გაცემაზე.  

სამინისტრომ უარი განაცხადა ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვაზე და 
ინსტიტუტს განუმარტა, რომ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის 
ქმედება უნდა გასაჩივრებულიყო სასამართლოში.  

IDFI – იმ მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციული სარჩელით 
და საქმის განხილვის დაწყების მოლოდინის პროცესშია. 
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საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრს   IDFI - იმ ადმინისტრაციული საჩივრით 
მიმართა 2014 წლის 11 თებერვალს. ინსტიტუტის მიერ გასაჩივრებულია სამინისტროს 
მიერ 7 მოთხოვნაზე გაცემული არასრულყოფილი პასუხი და ერთ მოთხოვნის 
უპასუხოდ დატოვება.   

28 თებერვალს გამართული ზეპირი მოსმენის საფუძველზე, ენერგეტიკის მინისტრის, 
კახა კალაძის ბრძანებით  სამინისტროს ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს 
მოთხოვნილი ინფორმაციის  სრულყოფილი სახით გაცემა დაევალა. ენერგეტიკის 
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მინისტრის ბრძანების საფუძველზე ინსტიტუტმა მიიღო მთელი რიგი მოთხოვნები 
სრულყოფილად: 

 

 

ენერგეტიკის სამინისტროს მოწოდებული არასრულყოფილი ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 
ადმინისტრაციული საჩივრის გაგზავნამდე. 

 

 

 

ენერგეტიკის სამინისტროს მოწოდებული სრულყოფილი ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ 
ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ. 
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ენერგეტიკის სამინისტროს მოწოდებული არასრულყოფილი ინფორმაცია პრემიებისა და სახელფასო 
დანამატების შესახებ ადმინისტრაციული საჩივრის გაგზავნამდე. 

 

 

ენერგეტიკის სამინისტროს მოწოდებული სრულყოფილი ინფორმაცია პრემიებისა და სახელფასო 
დანამატების  შესახებ ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ. 

 

IDFI მიესალმება  ენერგეტიკის სამინისტროს მხრიდან  ანგარიშვალდებულების 
ეფექტურ გააზრებას. იმედს გამოვთქვამთ, რომ ენერგეტიკის სამინისტრო 
გაითვალისწინებს აღნიშნულ პრეცედენტს და მომავალში მსგავსი ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომი იქნება ყველა მსურველისთვის, მათ შორის პროაქტიულ რეჟიმში. 
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დასკვნა  

საქართველოში 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებით 
განხორციელებული   პოლიტიკური ცვლილებების შემდგომ შეინიშნებოდა 
მნიშვნელოვანი  დადებითი ტენდენციები საჯარო ინფორმაციის გაცემის 
თვალსაზრისით. IDFI გამოთქვამდა იმედს, რომ საჯარო დაწესებულებათა 
ინფორმაციის ღიაობის მზარდი ტენდენცია შენარჩუნებული იქნებოდა  მომავალშიც, 
თუმცა წინამდებარე კვლევამ ნათლად აჩვენა, რომ მთელი რიგი ცენტრალური საჯარო 
დაწესებულებების შემთხვევაში პოლიტიკური ცვლილებების შემდგომ ნაჩვენები 
დადებითი ტენდენციები  დაკავშირებული იყო ახალი ხელისუფლების მოღვაწეობის 
საწყის ეტაპთან, როდესაც საჯარო დაწესებულებების მიერ რაიმე სახის ინფორმაციის 
დამალვის სურვილი ნაკლებად არსებობს.  

განსაკუთრებით აღსანიშნავია  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო,  
შინაგან საქმეთა სამინისტრო  და  ფინანსთა სამინისტრო. ამჯერად, მათ არ მოგვაწოდეს 
ის ინფორმაცია, რაც დეტალურად იქნა გასაჯაროებული მათ მიერვე პოლიტიკური 
ცვლილებების საწყის ეტაპზე, 2013 წლის დასაწყისში. 

მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ მთელმა რიგ  ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებებში  
შენარჩუნებულია  ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი მაჩვენებლები. 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, რომლებიც 
განვლილი პროექტის მსგავსად კვლავ ინარჩუნებენ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
100% - იან მაჩვენებლებს.    

მაჩვენებლების გაუმჯობესების თვალსაზრისით ყველაზე მეტი პროგრესი შეიმჩნევა  
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და მთავრობის კანცელარიის 
შემთხვევებში. IDFI გამოთქვამს იმედს, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის 
შემთხვევაში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პროგრესი არ არის დაკავშირებული 
2013 წლის ნოემბრის თვეში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ განხორციელებული 
პოლიტიკური ცვლილების საწყის ეტაპთან და აღნიშნული პროგრესი შენარჩუნებული 
იქნება მომავალშიც. 

აღნიშნული კვლევა წარმოადგენს პროექტის საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა 
(2013-2014) შუალედურ ანგარიშს, სადაც წარმოდგენილია მხოლოდ 29 ცენტრალურ 
საჯარო დაწესებულებაში (2013 ოქტომბერი - 2014 მარტი) საჯარო ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის პრაქტიკა. IDFI სჯარო ინფორმაციას აღნიშნული დაწესებულებების 
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გარდა ითხოვს თითქმის ყველა ადმინისტრაციული ორგანოდან. საჯარო ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის სრული შედეგები წარმოდგენილი იქნება წლიურ ანგარიშში.  
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