
სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ანგარიში 

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ  

  

2020 წელი 

 

 „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 49-ე მუხლის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ სსიპ 

,,საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული 

განცხადებებისა და მათზე რეაგირების, ასევე, დაცული პერსონალური მონაცემების შეგროვების, 

დამუშავების,  შენახვისა და  სხვისთვის გადაცემის შესახებ 2020 წლის ანგარიშს: 

ა) სსიპ ,,საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში“ 2019 წლის 10 დეკემბრიდან 2020 წლის 10 დეკემბრამდე 

საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით სულ შემოვიდა 7 [შვიდი] განცხადება, რომელთაგან 

ელექტრონული ფორმით შემოსული განცხადებების რაოდენობამ შეადგინა 2 [ორი] ერთეული. 

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ და „საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული 

ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 

აგვისტოს  №219 დადგენილების მოთხოვნების შესაბამისად, სსიპ ,,საქართველოს ნოტარიუსთა 

პალატაში“ საჯარო ინფორმაციის შესახებ მოთხოვნის ელექტრონული ფორმით წარმოდგენა 

უზრუნველყოფილია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში 

მოქმედი  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს“ მიერ 

ადმინისტრირებული ვებგვერდის - „ჩემი ელექტრონული მთავრობა“ [My.gov.ge] მეშვეობით. 

2020 წლის განმავლობაში სსიპ ,,საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში“ საჯარო ინფორმაციაში 

შესწორების შეტანის  შესახებ მოთხოვნა არ შემოსულა; 

ბ) საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით საქართველოს 

ნოტარიუსთა პალატაში შემოსული განცხადებებიდან:  

7 [შვიდი] განცხადებიდან, რომელიც განეკუთვნებოდა სსიპ ,,საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის“ 

კომპეტენციას: 

 მოთხოვნა სრულად დაკმაყოფილდა 2 [ორი] შემთხვევაში.  

სსიპ ,,საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში“ შემოსული ზოგიერთი განცხადება შეიცავდა საჯარო 

ინფორმაციის ერთზე მეტ, ხშირ შემთხვევაში კი რამოდენიმე მოთხოვნას. 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე 

პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენდა სსიპ ,,საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის“ აღმასრულებელი 

დირექტორი თეა აბრამიძე. შესაბამისად, გადაწყვეტილებები მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესახებ 

მიღებულ იქნა მითითებული პასუხისმგებელი პირის მიერ;  

გ) სსიპ ,,საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის“ ცალკეული სტრუქტურული ერთეული მათთვის 

დებულებით დაკისრებული საჯარო უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებდა პერსონალური 

მონაცემების შეგროვებას, დამუშავებას და შენახვას. სსიპ ,,საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში“ 

პერსონალური მონაცემები დაცულია როგორც ელექტრონული, ისე მატერიალური სახით. 

დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში [დეს] ინახება ელექტრონული ფორმით არსებული 



პერსონალური მონაცემები, რომლებსაც განმცხადებლები უთითებენ მათ მიერ წარმოდგენილ 

განცხადებებში. აღნიშნულ მონაცემებზე წვდომა აქვთ მხოლოდ იმ თანამდებობის პირებს, რომლებსაც, 

მათი სამსახურებრივი საქმიანობიდან გამომდინარე, მინიჭებული აქვთ ამგვარი მონაცემების 

დამუშავებისა და შეგროვების უფლებამოსილება. დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში 

არსებული პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია შესაბამისი ინფორმაციულ-

ტექნოლოგიური საშუალებებით, რაც, თავის მხრივ, გამორიცხავს არაუფლებამოსილი პირებისათვის 

პერსონალურ მონაცემებზე წვდომას.  

საანგარიშო პერიოდში ნოტარიუსთა პალატიდან პერსონალური მონაცემების გაცემა ხორციელდებოდა 

მხოლოდ „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით“, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

შესახებ“ საქართველოს კანონით და „ნოტარიატის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული 

საფუძვლებით;   

დ) სსიპ ,,საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის“ თანამშრომლების მხრიდან საანგარიშო პერიოდის 

განმავლობაში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებთან დაკავშირებით არ გამოვლენილა 

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ მე-3 თავის მოთხოვნათა დარღვევის და ამ 

საფუძვლით პასუხისმგებელ პირზე დისციპლინური სახდელის დადების ფაქტი; 

ე) საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას 

სსიპ ,,საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა“ ეყრდნობოდა „საქართველოს კონსტიტუციის“, 

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“, „ნოტარიატის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

და „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნებს.  

ვ) საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით დაფიქსირდა 3 

[სამი] ადმინისტრაციული საჩივარი, რომლებიც  განხილვის პროცესშია; 

ზ) საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ნოტარიუსთა პალატიდან საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან 

დაკავშირებით არ წარმოშობილა ხარჯები და ადგილი არ ჰქონია სსიპ „საქართველოს ნოტარიუსთა 

პალატისთვის“  მხარის სასარგებლოდ გადასახდელი თანხის დაკისრებას.  

პატივისცემით, 

 
 


