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საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად  

საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის ინფორმაციის თავისუფლების 

შესახებ მესამე თავით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების მიზნით, სენაკის 

რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილია სენაკის 

რაიონულ (მათ შორის აბაშისა და მარტვილის მაგისტრატ) სასამართლოში საჯარო 

ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურე. 

 

სასამართლოს საქმიანობის თავისებურებათა გათვალისწინებით სენაკის რაიონული 

(მათ შორის აბაშისა და მარტვილის მაგისტრატი) სასამართლოს მიერ საჯარო 

ინფორმაციის გაცემა მოიცავს: მოთხოვნილი მასალების ქსეროასლების მიწოდებას, 

სტატისტიკურ მონაცემთა გაცემას, სასამართლოს საქმეების გაცნობას და ა. შ. 

 

2018 წლის 07 დეკემბრიდან 2019 წლის 04 დეკემბრის ჩათვლით სენაკის რაიონულ 

(მათ შორის აბაშისა და მარტვილის მაგისტრატ) სასამართლოში ინფორმაციის 

გაცემის მოთხოვნით შემოვიდა ,,16” განცხადება, მათ შორის: 

 

 მოქალაქედან - 2; 

 EMC ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან - 3; 

 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატიდან - 6; 

 ასოციაცია „მერკურიდან“ - 1; 

 რეგიონული ახალი ამბების სააგენტო - 1; 

 საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა - 1; 

 ღია საზოგადოების ფონდიდან - 1; 

 ადვოკატიდან - 1; 

 

შემოსული განცხადებებიდან: 

 

 დაკმაყოფილდა - 14 მოთხოვნა; 

 არ დაკმაყოფილდა - 2 მოთხოვნა; 

 

მოთხოვნის დაკმაყოფილების ან მასზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება 

მიღებული იქნა შემდეგი საჯარო მოსამსახურის - სენაკის რაიონული სასამართლოს 

მენეჯერის - საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსის - I 

რანგის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის შალვა კაჭარავას 



მიერ, რომელიც - 2012 წლის 06 იანვრიდან სენაკის რაიონული სასამართლოში 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და ინფორმაციის 

პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურეა. 

 

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნა სენაკის რაიონულ  

სასამართლოში არ შემოსულა. საანგარიშო პერიოდში საჯარო ინფორმაციის 

გაცემაზე უარის თქმის შესახებ საჩივარი არ შემოსულა. 

 

საანგარიშო პერიოდში საჯარო მოსამსახურეების მიერ საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის დარღვევის და პასუხისმგებელი პირისათვის  

დისციპლინური სახდელის დადების ფაქტს  ადგილი არ ჰქონია. 

 

 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის  

უზრუნველყოფისა და ინფორმაციის პროაქტიულ  

გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურე 

 

 

სენაკის რაიონული სასამართლოს მენეჯერი - 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების 

უფროსი - I რანგის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  

ხელმძღვანელი შალვა კაჭარავა 
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