
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად  
საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე 2022 წლის სენაკის რაიონული (მათ შორის 

აბაშისა და მარტვილის მაგისტრატი) სასამართლოს                    
 

ა  ნ  გ  ა  რ  ი  შ  ი  
 
„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსისა“ და „საჯარო ინფორმაციის 
ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების 
წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 27 
დეკემბრის №1/225 გადაწყვეტილების მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე, სენაკის 
რაიონული სასამართლოს ვებგვერდზე პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი 
ინფორმაციის ფარგლებში, სასამართლო ყოველ კვარტალში აქვეყნებს საჯარო 
ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკასა და წლიურ ანგარიშს. სასამართლოში საჯარო 
ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია განცხადების წარმოდგენით როგორც 
მატერიალურად, ასევე ელექტრონულად - http://service.court.ge/public/cms/signin.php 
მეშვეობითა და საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით. 
 
„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ მესამე თავის 49-ე მუხლის 
თანახმად, ანგარიშში წარმოგიდგენთ სენაკის რაიონული (მათ შორის აბაშისა და 
მარტვილის მაგისტრატ) სასამართლოში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსული 
განცხადებებისა და გაცემული ინფორმაციის შესახებ 2022  წლის მონაცემებს. ანგარიშში 
მოცემულია ინფორმაცია „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით“ 
დადგენილი წესით, სენაკის რაიონულ (მათ შორის აბაშისა და მარტვილის მაგისტრატ) 
სასამართლოში 2021 წლის 08 დეკემბრიდან, 2022 წლის 07 დეკემბრის ჩათვლით საჯარო 
ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების შესახებ. 
 
სენაკის რაიონულ (მათ შორის აბაშისა და მარტვილის მაგისტრატ) სასამართლოში 
შემოსული განცხადებების რაოდენობა საჯარო ინფრომაციის მოთხოვნის თაობაზე: 
 
2021 წლის 08 დეკემბრიდან, 2022 წლის 07 დეკემბრის ჩათვლით, საჯარო ინფორმაციის 
გაცემის მოთხოვნით სულ შემოვიდა - 11 განცხადება, კერძოდ: 
2021 წლის 8 - 31 დეკემბერში - 1 განცხადება; 
2022 წლის I კვარტალში - 1 განცხადება; 
2022 წლის II კვარტალში - 7 განცხადება; 
2022 წლის III კვარტალში - 1 განცხადება; 
2022 წლის IV კვარტალში - 1 განცხადება; 
 
მოთხოვნის დაკმაყოფილების ან მოთხოვნაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული 
გადაწყვეტილებათა რაოდენობის თაობაზე: 
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 
სენაკის რაიონულ (მათ შორის აბაშისა და მარტვილის მაგისტარტ) სასამართლოში 
შემოსული განცხადებებიდან: 
  

http://service.court.ge/public/cms/signin.php


სრულად დაკმაყოფილდა 4 განცხადება; 
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა - 4 განცხადება; 
არ დაკმაყოფილდა - 3 განცხადება; 
 
სრულად დაკმაყოფილებული, ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული და არ 
დაკმაყოფილებული განცხადებების მოთხოვნა იყო შემდეგი: 
 
სრულად დაკმაყოფილებული 4 (ოთხი) განცხადება მოიცავდა შემდეგ მოთხოვნებს: 
 
 2008 წლიდან, 2022 წლის 9 მარტამდე, სენაკის რაიონული სასამართლოს მიერ, 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 259.1-ე, 259.2-ე და 259.3-ე 
მუხლებით გამოტანილ განაჩენის ასლებს; 
 

 2008 წლიდან, 2022 წლის 29 მარტამდე, სენაკის რაიონული სასამართლოს მიერ, 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 259.1-ე, 259.2-ე და 259.3-ე 
მუხლების საფუძველზე სასამართლოში შემოტანილი სარჩელების რაოდენობის 
შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებს; 

 
 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 259.1-ე, 259.2-ე და 259.3-ე 

მუხლების საფუძველზე სასამართლოსთვის არსებით სხდომაზე განსახილველად 
გადაცემული საქმეების რაოდენობის შესახებ მონაცემს; 

 
 2018 წლის 01 იანვრიდან, 2022 წლის 31 მარტამდე დროის შუალედში 

სასამართლოს მიერ მიღებული ყველა ის გადაწყვეტილება, რომლითაც მხარეებს 
შორის არ დამტკიცდა საპროცესო შეთანხმება უკანონო/არასამართლებრივი 
სასჯელის განსაზღვრის მოტივით;  
 

 2018 წლის 01 იანვრიდან, 2022 წლის 31 მარტამდე დროის შუალედში 
სასამართლოს მიერ მიღებული განაჩენები, რომლითაც სასჯელის ნაწილში 
შეცვლილი პირობებით დამტკიცდა საპროცესო შეთანხმება მხარეებს შორის; 
 

 2012-2022 წლებში, სენაკის რაიონული სასამართლოს მიერ მიღებულ 
გადაწყვეტილებების/განჩინებების ასლებს, სადაც დავის საგანი (მათ შორის ერთ-
ერთი დავის საგანი) იყო საკუთარ თავთან დადებული გარიგება (სამოქალაქო 
კოდექსის 114-ე მუხლი); 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 28-ე და 37-ე მუხლების 
შესაბამისად ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული 4 (ოთხი) განცხადება, მოიცავდა შემდეგ 
მოთხოვნებს: 
 
 2012 წლიდან, 2021 წლის 29 დეკემბრამდე, რამდენ მოქალაქეს ეთქვა უარი 

სარჩელის წარმოებაში მიღებაზე, ხარვეზის არსებობის გამო; 
 



 2012 წლიდან, 2021 წლის 29 დეკემბრამდე, რამდენმა მოქალაქემ შეიტანა 
განახლებული სარჩელი განმეორებით ხარვეზის შევსების შემდგომ; 

 
 2018 წლის 1 იანვრიდან, 2022 წლის 31 მარტის ჩათვლით რამდენ საქმეზე დაიწყო 

სასამართლო პროცესის წარმოება (სასამართლოში შემოსული საქმეების) 
გაუპატიურების (სქესობრივი დანაშაულის) მუხლებით (საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 22-ე თავში შემავალი მუხლების მიხედვით); 

 
 2018 წლის 1 იანვრიდან, 2022 წლის 31 მარტის ჩათვლით, რამდენი ადამიანი იქნა 

ცნობილი დაზარალებულად; 
 
 2018 წლის 1 იანვრიდან, 2022 წლის 31 მარტის ჩათვლით, რამდენ ადამიანს 

წარედგინა ბრალდება; 
 
 2018 წლის 1 იანვრიდან, 2022 წლის 31 მარტის ჩათვლით რამდენი 

გამამტყუნებელი და გამამართლებელი განაჩენი დადგა; 
 
 2018 წლის 01 იანვრიდან, 2022 წლის 31 მარტამდე დროის შუალედში სენაკის 

რაიონული სასამართლოს მიერ მსჯავრდებულ პირთა მიმართ საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 109-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით, 117-
ე მუხლის მე-7 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით, 177-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ 
ქვეპუნქტითა და მე-4 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით, 178-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ 
ქვეპუნქტითა და მე-4 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით, 179-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ 
ქვეპუნქტითა და მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „გ“ 
ქვეპუნქტითა და მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, 260-ე მუხლის მე-3 და მე-5 
ნაწილების „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გამოტანილ განაჩენის ასლებს; 

 
 2018 წლის 01 იანვრიდან, 2022 წლის 31 მარტამდე დროის შუალედში სენაკის 

რაიონულ სასამართლოში, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის 286-ე მუხლთან დაკავშირებულ საკითხებზე შემოსული 
შუამდგომლობების სტატისტიკურ მონაცემებსა და მიღებული გადაწყვეტილების 
ასლებს; 

 
 2020 წლის 20 აპრილიდან, 2022 წლის 25 ოქტომბრამდე სენაკის რაიონული 

სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილების ასლებს  განქორწინების, 
ქონების გამოყოფის ყოფილ მეუღლეებს შორის, მამობის დადგენისა და 
ალიმენტის დაკისრების თაობაზე; 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 28-ე და 41-ე მუხლების 
შესაბამისად არ დაკმაყოფილებული 3 (სამი) განცხადება, მოიცავდა შემდეგ მოთხოვნებს: 
 
 თავმჯდომარის მიერ დადგენილი მოსამართლეთა მორიგეობის გრაფიკის 

ასლები 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, მასში 
ცვლილებების შეტანის პერიოდულობისა და საფუძვლების მითითებით; 



 
 ინფორმაცია, მოსამართლეთა თვითაცილების/აცილების დაფიქსირების 

შემთხვევებში, რა პროცედურით რა ვადებში და ვის მიერ ხდება საქმის ხელახალი 
განაწილება; 

 
 ელექტრონული პროგრამის შეფერხებისას საქმეთა რიგითობით განაწილების 

წესის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტი 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან 2021 
წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით მასში ცვლილებების შეტანის პერიოდულობის 
მითითებით; 

 
 2021 წლის 1 ოატომბრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის პირველი მაისის გადაწყვეტილების N 
1/56 მე-4 მუხლის მე-15 პუნქტის თანახმად საქმის სხვა მოსამართლისათვის 
გადაცემის შემთხვევები, შესაბამისი საფუძვლისა და თარიღის მითითებით, ასევე 
ითხოვთ გაცნობოთ, ვინ აფასებს მითითებულ მუხლში არსებულ გარემოებების 
არსებობას და ვინ იღებს გადაწყვეტილებას სხვა მოსამართლისათვის დროებით 
გადაცემის თაობაზე. 

 
 2017 წლიდან 2022 წლის 30 ივნისამდე, რამდენი საქმე შემოვიდა სასამართლოში 

პირგასამტეხლოს შემცირების საკითხთან დაკავშირებით და აქედან რამდენზე 
მოხდა პირგასამტეხლოს შემცირება სასამართლოს მიერ; 
 

 2017 წლიდან, 2022 წლის 30 ივნისამდე, პირგასამტეხლოს შემცირების 
მოთხოვნით შემოსული საქმეებიდან რამდენი საქმე დასრულდა მორიგებით; 

 
 სასამართლო პრაქტიკას 2012 – 2022 წლებში, სენაკის რაიონული სასამართლოს 

მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების/განჩინებების ასლებს, რომელშიც 
სასამართლოს განმარტება აქვს გაკეთებული საქართველოს სამოქალაქო 
კოდექსის 420-ე მუხლთან დაკავშირებით; 

 
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 რაიონულ სასამართლოში საჯარო 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და ინფორმაციის პროაქტიულ 
გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურეა. 
 
პერსონალური მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, შენახვისა და სხვისთვის 
გადაცემის შესახებ სენაკის რაიონულ (მათ შორის აბაშისა და მარტვილის მაგისტარტ) 
სასამართლოს, საქმისწარმოების მიზნებისთვის მონაცემების შეგროვებისას, 
ხელმძღვანელობს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-
3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით, ხოლო აპარატის თანამშრომელთა მონაცემები 
მუშავდება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით 
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დეკემბრის ჩათვლით, სასამართლომ პერსონალური მონაცემები გასცა მხოლოდ 
„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსითა“ და „პერსონალურ მონაცემთა 
დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ შემთხვევებში და კანონით 
გათვალისწინებული საფუძვლებით.  
 
 „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ დარღვევის თაობაზე 
დისციპლინური პასუხისმგებლობა სასამართლოს თანამშრომლის მხრიდან საანგარიშო 
პერიოდის განმავლობაში არ გამოვლენილა „საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის“ მე-3 თავის მოთხოვნათა დარღვევისა და ამ საფუძვლით 
პასუხისმგებელ პირზე დისციპლინური სახდელების დადების ფაქტი.  
 
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის კანონით გათვალისწინებული საფუძვლები 
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმისას ან/და საჯარო ინფორმაციის გაცემის 
მოთხოვნის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას 
სასამართლო ეყრდნობოდა „საქართველოს კონსტიტუციას“, „საქართველოს ზოგად 
ადმინისტრაციულ კოდექსს“ და „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ 
საქართველოს კანონს. საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე გადაწყვეტილებების 
დაკმაყოფილებაზე უარის თქმა ეფუძნებოდა შემდეგ გარემოებებს: სასამართლოს 
მოქმედი სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმები არ იძლეოდა მოთხოვნილი 
ინფორმაციის შეგროვების/დამუშავების შესაძლებლობას ან/და სენაკის რაიონულ 
სასამართლოში ინფრომაცია დაცული არ იყო. 
 
საანგარიშო პერიოდში საჯარო მოსამსახურეების მიერ საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის დარღვევის და პასუხისმგებელი პირისათვის  
დისციპლინური სახდელის დადების ფაქტს  ადგილი არ ჰქონია. 
 
 
შალვა კაჭარავა 
 
 
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  
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