
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 
ანტიკორუფციული სააგენტო

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს

მოქ: მარიტა გორგილაძე 
610001078295

მცხ: ალ.გრიბოედოვის 26, ბ 7 
579665454
03.12.2021

                                                                 განცხადება

ქალბატონო/ბატონო,

მოგმართავთ  თხოვნით,  საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული  კოდექსის
37-ე, 38-ე, მე-40 მუხლებზე დაყრდნობით, მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია :

1) მამხილებელთა  რამდენი  განაცხადი  დაფიქსირდა,  ბოლო  სამი  წლის
განმავლობაში  (2019,2020,2021  წ.წ  )  ?  გთხოვთ,  ასევე  აღნიშნული
ინფორმაცია  მომაწოდოთ  ცალკე  რაოდენობების  მითითებით  წლების
მიხედვით ;

2) არსებული ინფორმაციით, 2019-2020 წლებში მხილების შედეგად გამოვლენილ
ფაქტზე, კანონით გათვალისწინებული რა ზომა იქნა გამოყენებული?  

გთხოვთ,  პასუხი  გამომიგზავნოთ  ელექტრონული  ფოსტის  მეშვეობით
magorgiladze@stud.mruni.eu.

პატივისცემით,

მარიტა გორგილაძე.

mailto:magorgiladze@stud.mruni.eu


ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერს
ირაკლი ლაზარაშვილს

მოქ: მარიტა გორგილაძე
610001078295

მცხ: ალ.გრიბოედოვის 26, ბ 7 
579665454
03.12.2021

                                                                 განცხადება

ბატონო

ირაკლი, 

მოგმართავთ თხოვნით,  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე,
მე-40 მუხლებზე დაყრდნობით, მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია :

1) რომელი ორგანო არის პასუხისმგებელი მამხილებელთა განაცხადის მიღებასა და
განხილვაზე ?

2) რამდენი მხილების განცხადება დაფიქსირდა ბოლო სამი წლის განმავლობაში ?
( 2019,2020,2021 წწ ) ? გთხოვთ, ასევე აღნიშნული ინფორმაცია, მომაწოდოთ ცალკე
რაოდენობების მითითებით წლების მიხედვით ;

3) მუშავდება თუ არა შესაბამისი სტატისტიკა უწყებაში შემოსული მხილების
შეტყობინებების შესახებ ?

გთხოვთ,  პასუხი გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით
magorgiladze@stud.mruni.eu.

პატივისცემით,

მარიტა გორგილაძე.

mailto:magorgiladze@stud.mruni.eu


    საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
   საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

  უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს
 ნათია ლომთაძეს

:   მოქ მარიტა გორგილაძე
610001078295

: .  26,  7 მცხ ალ გრიბოედოვის ბ
579665454
03.12.2021

                                              
                                             განცხადება

ქალბატონო

ნათია,  მოგმართავთ  თხოვნით,  საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული  კოდექსის
37-ე, 38-ე, მე-40 მუხლებზე დაყრდნობით, მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია :

1) რამდენი  მხილების  განაცხადი  დაფიქსირდა  სამინისტროში,  მხილების
შიდა  მექანიზმის  გამოყენებით  ბოლო  სამი  წლის  განმავლობაში
(  2019,2020,2021  წ.წ  )  ?   გთხოვთ,  ასევე  აღნიშნული  ინფორმაცია
მომაწოდოთ ცალკე რაოდენობების მითითებით წლების მიხედვით ;

2) რომელი ორგანო არის სამინისტროში პასუხისმგებელი მხილების ფაქტზე
რეაგირებასა და  მოკვლევაზე ?

3) მუშავდება  თუ  არა  სტატისტიკა  სამინისტროში  შემოსულ  მხილების
განცხადებებთან დაკავშირებით ?

4) ბოლო  ორი  წლის  განმავლობაში  მხილების  შედეგად  გამოვლენილ
ფაქტზე  დაწყებულა  თუ  არა  ადმინისტრაციული  წარმოება,  დაწესებულა
თუ  არა  სანქცია  ან  გამოყენებულა   კანონით  გათვალისწინებული  სხვა
ზომა ?

5) თუ  მხილება  არ  არის  ანონიმური,  ამ  შემთხვევაში  როგორ  ხდება
მამხილებლის ვინაობის კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა ?

6) სამინისტროში  ბოლო  ორი  წლის  განმავლობაში  თუ  გაგიწევიათ
მამხილებლებისთვის კონსულტაცია და რამდენი მოხელისთვის ?

გთხოვთ,  პასუხი  გამომიგზავნოთ  ელექტრონული  ფოსტის  მეშვეობით
magorgiladze@stud.mruni.eu.

პატივისცემით,

მარიტა გორგილაძე.

მადლობა თქვენი მოთხოვნა მიღებულია

თქვენი მოთხოვნის ნომერია :MES84782
დაბრუნება მთავარ გვერდზე

mailto:magorgiladze@stud.mruni.eu
http://mes.gov.ge/publicInfo/




თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს
თამარ ზაზანაშვილი

მოქ: მარიტა გორგილაძე 
610001078295

მცხ: ალ.გრიბოედოვის 26, ბ 7 
579665454
03.12.2021

                                                                 განცხადება

ქალბატონო

თამარ,

მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-
ე, მე-40 მუხლებზე დაყრდნობით, მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია :

1) რომელი ორგანო არის პასუხისმგებელი მამხილებელთა განაცხადის მიღებასა
და განხილვაზე ?

2) რამდენი მხილების განცხადება დაფიქსირდა ბოლო სამი წლის განმავლობაში ?
( 2019,2020,2021 წწ ) ? გთხოვთ, ასევე აღნიშნული ინფორმაცია, მომაწოდოთ
ცალკე რაოდენობების მითითებით წლების მიხედვით ;

3) მუშავდება  თუ  არა  შესაბამისი  სტატისტიკა  უწყებაში  შემოსული  მხილების
შეტყობინებების შესახებ ?

გთხოვთ,  პასუხი  გამომიგზავნოთ  ელექტრონული  ფოსტის  მეშვეობით
magorgiladze@stud.mruni.eu.

პატივისცემით,

მარიტა გორგილაძე.

mailto:magorgiladze@stud.mruni.eu


საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს

მოქ: მარიტა გორგილაძე 
610001078295

მცხ: ალ.გრიბოედოვის 26, ბ 7 
579665454
03.12.2021

                                                                 განცხადება

ქალბატონო/ბატონო,

მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-
ე, მე-40 მუხლებზე დაყრდნობით, მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია :

1) ბოლო სამი  წლის განმავლობაში (  2019,2020,2021 წ.წ)  დაფიქსირებულა თუ
არა მამხილებეთა განაცხადის საფუძველზე დაწყებული საქმეები ?

2) დაფიქსირების  შემთხვევაში,  რა  იყო  რაოდენობა  წლების  მიხედვით  მსგავსი
საქმეებისა ?

3) თუ  არის  საჯაროდ  ხელმისაწვდომი  მსგავსი  საქმეები  ?  თუ  არის,  გთხოვთ,
მიმითითოთ, სად შეიძლება გავეცნო ?

გთხოვთ,  პასუხი  გამომიგზავნოთ  ელექტრონული  ფოსტის  მეშვეობით
magorgiladze@stud.mruni.eu.

პატივისცემით,

მარიტა გორგილაძე.

mailto:magorgiladze@stud.mruni.eu


საქართველოს მთავარი პროკურატურა
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს
ირაკლი ჩილინგარაშვილს

მოქ: მარიტა გორგილაძე 
610001078295

მცხ: ალ.გრიბოედოვის 26, ბ 7 
579665454
03.12.2021

                                                                 განცხადება

ბატონო,

ირაკლი,  მოგმართავთ  თხოვნით,  საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული
კოდექსის  37-ე,  38-ე,  მე-40  მუხლებზე  დაყრდნობით,  მომაწოდოთ  შემდეგი
ინფორმაცია :

1)  რამდენი საქმე აღიძრა მამხილებელთა განცხადების საფუძვლზე ?

2) რამდენ  საქმეზე  გამოიყენა  პროკურატურამ,  მამხილებელთა  დაცვის
მოტივით,  საქართველოს  სისხლის  სამართლის  საპროცესო  კოდექსით,
გათვალისწინებული დაცვის სპეციალური ღონისძიება, ბოლო სამი წლის
განმავლობაში ? ( 2019,2020,2021 წ.წ ).
 

 

გთხოვთ,  პასუხი  გამომიგზავნოთ  ელექტრონული  ფოსტის  მეშვეობით
magorgiladze@stud.mruni.eu.

პატივისცემით,

მარიტა გორგილაძე.

mailto:magorgiladze@stud.mruni.eu


  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
, ,  დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და

   სოციალური დაცვის სამინისტროს
  საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა

    და ელექტრონული ფორმით გაცემის უზრუნველყოფაზე
 პასუხისმგებელ პირს

 ანა დარახველიძეს

:   მოქ მარიტა გორგილაძე
610001078295

: .  26,  7 მცხ ალ გრიბოედოვის ბ
579665454

                                                                                                                               03.12.2021

                                               განცხადება

ქალბატონო,

ანა, მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე,
38-ე, მე-40 მუხლებზე დაყრდნობით, მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია :

1) რამდენი  მხილების  განაცხადი  დაფიქსირდა  სამინისტროში,  მხილების
შიდა  მექანიზმის  გამოყენებით  ბოლო  სამი  წლის  განმავლობაში
(  2019,2020,2021  წ.წ  )  ?   გთხოვთ,  ასევე  აღნიშნული  ინფორმაცია
მომაწოდოთ ცალკე რაოდენობების მითითებით წლების მიხედვით ;

2) რომელი ორგანო არის სამინისტროში პასუხისმგებელი მხილების ფაქტზე
რეაგირებასა და  მოკვლევაზე ?

3) მუშავდება  თუ  არა  სტატისტიკა  სამინისტროში  შემოსულ  მხილების
განცხადებებთან დაკავშირებით ?

4) ბოლო  ორი  წლის  განმავლობაში  მხილების  შედეგად  გამოვლენილ
ფაქტზე  დაწყებულა  თუ  არა  ადმინისტრაციული  წარმოება,  დაწესებულა
თუ  არა  სანქცია  ან  გამოყენებულა   კანონით  გათვალისწინებული  სხვა
ზომა ?

5) თუ  მხილება  არ  არის  ანონიმური,  ამ  შემთხვევაში  როგორ  ხდება
მამხილებლის ვინაობის კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა ?

6) სამინისტროში  ბოლო  ორი  წლის  განმავლობაში  თუ  გაგიწევიათ
მამხილებლებისთვის კონსულტაცია და რამდენი მოხელისთვის ?

გთხოვთ,  პასუხი  გამომიგზავნოთ  ელექტრონული  ფოსტის  მეშვეობით
magorgiladze@stud.mruni.eu.

პატივისცემით,

მარიტა გორგილაძე.

mailto:magorgiladze@stud.mruni.eu


საქართველოს სახალხო დამცველს
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს

მოქ: მარიტა გორგილაძე 
610001078295

მცხ: ალ.გრიბოედოვის 26, ბ 7 
                                                                                                                                     
579665454
                                                                                                                                     
03.12.2021                

                                                           განცხადება
 
ქალბატონო/ბატონო,

მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-
ე, მე-40 მუხლებზე დაყრდნობით, მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია :

1) რომელი დეპარტამენტი განიხილავს მხილების შესახებ განცხადებებს ;
2) დაფიქსირებულა თუ არა სახალხო დამცველის ოფისში მხილების განცხადება,

თუ კი რამდენი განაცხადია დაფიქსირებული ბოლო სამი წლის განმავლობაში. (
2019, 2020, 2021 წ.წ).

3) რა  სახის  ღონისძიებები  იყო  გამოყენებული  აღნიშნული  განცხადებების
საპასუხოდ.

გთხოვთ,  პასუხი  გამომიგზავნოთ  ელექტრონული  ფოსტის  მეშვეობით
magorgiladze@stud.mruni.eu.

პატივისცემით,

მარიტა გორგილაძე

mailto:magorgiladze@stud.mruni.eu


სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს
ლევან ლობჟანიძეს

მოქ: მარიტა გორგილაძე
610001078295

მცხ: ალ.გრიბოედოვის 26, ბ 7 
579665454
03.12.2021

                                              
                                             განცხადება

ბატონო,

ლევან,  მოგმართავთ თხოვნით,  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
37-ე, 38-ე, მე-40 მუხლებზე დაყრდნობით, მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია :

1) რამდენი  მხილების  განაცხადი  დაფიქსირდა  სამინისტროში,  მხილების
შიდა  მექანიზმის  გამოყენებით  ბოლო  სამი  წლის  განმავლობაში
( 2019,2020,2021წ.წ ) ? 

2) რომელი ორგანო არის პასუხისმგებელი მხილების ფაქტის მოკვლევაზე ?
3) მუშავდება  თუ  არა  სტატისტიკა  მხილების  განცხადებებთან

დაკავშირებით ?
4) მხილების  შედეგად  გამოვლენილ  ფაქტზე  დაწყებულა  თუ  არა

ადმინისტრაციული  წარმოება,  დაწესებულა   თუ  არა  სანქცია  ან
გამოყენებული იქნა კანონით გათვალისწინებული სხვა ზომა ?

5) თუ  მხილება  არ  არის  ანონიმური,  ამ  შემთხვევაში  როგორ  ხდება
კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა ?

6) თუ  გაგიწევიათ   მამხილებლისთვის  კონსულტაცია  და  რა  რაოდენობის
მოხელისთვის ბოლო სამი წლის განმავლობაში ? ( 2019,2020,2021 წ.წ )

გთხოვთ,  პასუხი  გამომიგზავნოთ  ელექტრონული  ფოსტის  მეშვეობით
magorgiladze@stud.mruni.eu.

პატივისცემით,

მარიტა გორგილაძე.

mailto:magorgiladze@stud.mruni.eu


სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს
ლანა ხუნაშვილს

მოქ: მარიტა გორგილაძე
610001078295

მცხ: ალ.გრიბოედოვის 26, ბ 7 
579665454
03.12.2021

                                              

                                             განცხადება

ქალბატონო,

ლანა, მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე,
38-ე, მე-40 მუხლებზე დაყრდნობით, მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია :

1) რამდენი მხილების განაცხადი დაფიქსირდა სამინისტროში,  მხილების
შიდა მექანიზმის გამოყენებით ბოლო სამი წლის განმავლობაში
( 2019,2020,2021წ.წ ) ? 

2) რომელი ორგანო არის პასუხისმგებელი მხილების ფაქტის მოკვლევაზე ?
3) მუშავდება თუ არა სტატისტიკა მხილების განცხადებებთან დაკავშირებით ?
4) მხილების შედეგად გამოვლენილ ფაქტზე დაწყებულა თუ არა

ადმინისტრაციული წარმოება,  დაწესებულა  თუ არა სანქცია ან
გამოყენებული იქნა კანონით გათვალისწინებული სხვა ზომა ?

5) თუ მხილება არ არის ანონიმური,  ამ შემთხვევაში როგორ ხდება
კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა ?

6) თუ გაგიწევიათ  მამხილებლისთვის კონსულტაცია და რა რაოდენობის
მოხელისთვის ბოლო სამი წლის განმავლობაში ? ( 2019,2020,2021 წ.წ )

გთხოვთ,  პასუხი გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით
magorgiladze@stud.mruni.eu.

პატივისცემით,

მარიტა გორგილაძე.

mailto:magorgiladze@stud.mruni.eu


სსიპ საჯარო სამსახურის ბიურო
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს

მოქ: მარიტა გორგილაძე 
610001078295

მცხ: ალ.გრიბოედოვის 26, ბ 7 
579665454
03.12.2021

                                                                 განცხადება

ქალბატონო/ბატონო,

მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-
ე, მე-40 მუხლებზე დაყრდნობით, მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია :

1) Mkhileba.gov.ge-ზე  ბოლო სამი წლის განმავლობაში (  2019, 2020, 2021 წ.წ )
შესული განცხადებების რაოდენობა  ;  გთხოვთ,  ასევე  აღნიშნული ინფორმაცია
მომაწოდოთ  ცალკე  რაოდენობების  მითითებით  წლების  მიხედვით,  აქედან
რამდენი იყო ანონიმური შეტყობინება ;

2) Mkhileba.gov.ge-ს  შექმნიდან  დღემდე  როდის  დაფიქსირდა  ყველაზე  მეტი
მხილების შეტყობინება და რა რაოდენობით;

3) ბოლოს  როდის  ჩატარდა  ტრენინგები  საჯარო  მოხელეებისთვის  მხილების
ინსტიტუტთან  დაკავშირებით,  არსებობის  შემთხვევაში  გთხოვთ,  გამიზიაროთ
არსებული დადასტურების ამ საკითხთან დაკავშირებით ;

4) ბოლო  ორი  წლის  განმავლობაში  საჯარო  სამსახურის  ბიუროს
მამხილებლებისთვის  თუ  გაუწევია  კონსულტაცია  და  რამდენი
მოხელისთვის/დაინტერესებული პირისთვის. 

გთხოვთ,  პასუხი  გამომიგზავნოთ  ელექტრონული  ფოსტის  მეშვეობით
magorgiladze@stud.mruni.eu.

პატივისცემით,

მარიტა გორგილაძე.

mailto:magorgiladze@stud.mruni.eu


საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს

მოქ: მარიტა გორგილაძე
610001078295

მცხ: ალ.გრიბოედოვის 26, ბ 7 
579665454
03.12.2021

                                              
                                             განცხადება

ქალბატონო/ბატონო,

მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-
ე, მე-40 მუხლებზე დაყრდნობით, მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია :

1) რამდენი  მხილების  განაცხადი  დაფიქსირდა  სამინისტროში,  მხილების
შიდა  მექანიზმის  გამოყენებით  ბოლო  სამი  წლის  განმავლობაში
(  2019,2020,2021  წ.წ  )  ?   გთხოვთ,  ასევე  აღნიშნული  ინფორმაცია
მომაწოდოთ ცალკე რაოდენობების მითითებით წლების მიხედვით ;

2) რომელი ორგანო არის სამინისტროში პასუხისმგებელი მხილების ფაქტზე
რეაგირებასა და  მოკვლევაზე ?

3) მუშავდება  თუ  არა  სტატისტიკა  სამინისტროში  შემოსულ  მხილების
განცხადებებთან დაკავშირებით ?

4) ბოლო  ორი  წლის  განმავლობაში  მხილების  შედეგად  გამოვლენილ
ფაქტზე  დაწყებულა  თუ  არა  ადმინისტრაციული  წარმოება,  დაწესებულა
თუ  არა  სანქცია  ან  გამოყენებულა   კანონით  გათვალისწინებული  სხვა
ზომა ?

5) თუ  მხილება  არ  არის  ანონიმური,  ამ  შემთხვევაში  როგორ  ხდება
მამხილებლის ვინაობის კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა ?

6) სამინისტროში  ბოლო  ორი  წლის  განმავლობაში  თუ  გაგიწევიათ
მამხილებლებისთვის კონსულტაცია და რამდენი მოხელისთვის ?

გთხოვთ,  პასუხი  გამომიგზავნოთ  ელექტრონული  ფოსტის  მეშვეობით
magorgiladze@stud.mruni.eu.

პატივისცემით,

მარიტა გორგილაძე.

mailto:magorgiladze@stud.mruni.eu


ქალაქ ბათუმის მერია
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს
ხათუნა აბულაძეს

მოქ: მარიტა გორგილაძე 
610001078295

მცხ: ალ.გრიბოედოვის 26, ბ 7 
579665454
03.12.2021

                                                               

                                                                   განცხადება

ქალბატონო

ხათუნა, 

მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-
ე, მე-40 მუხლებზე დაყრდნობით, მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია :

1) რომელი ორგანო არის პასუხისმგებელი მამხილებელთა განაცხადის მიღებასა
და განხილვაზე ?

2) რამდენი მხილების განცხადება დაფიქსირდა ბოლო სამი წლის განმავლობაში ?
( 2019,2020,2021 წწ ) ? გთხოვთ, ასევე აღნიშნული ინფორმაცია, მომაწოდოთ
ცალკე რაოდენობების მითითებით წლების მიხედვით ;

3) მუშავდება  თუ  არა  შესაბამისი  სტატისტიკა  უწყებაში  შემოსული  მხილების
შეტყობინებების შესახებ ?

გთხოვთ,  პასუხი  გამომიგზავნოთ  ელექტრონული  ფოსტის  მეშვეობით
magorgiladze@stud.mruni.eu.

პატივისცემით,

მარიტა გორგილაძე.

mailto:magorgiladze@stud.mruni.eu


ქალაქ დმანისის მერია
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს

მოქ: მარიტა გორგილაძე 
610001078295

მცხ: ალ.გრიბოედოვის 26, ბ 7 
579665454
03.12.2021

                                                                 განცხადება

ქალბატონო/ბატონო,

მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-
ე, მე-40 მუხლებზე დაყრდნობით, მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია :

1) რომელი ორგანო არის პასუხისმგებელი მამხილებელთა განაცხადის მიღებასა
და განხილვაზე ?

2) რამდენი მხილების განცხადება დაფიქსირდა ბოლო სამი წლის განმავლობაში ?
( 2019,2020,2021 წწ ) ? გთხოვთ, ასევე აღნიშნული ინფორმაცია, მომაწოდოთ
ცალკე რაოდენობების მითითებით წლების მიხედვით ;

3) მუშავდება  თუ  არა  შესაბამისი  სტატისტიკა  უწყებაში  შემოსული  მხილების
შეტყობინებების შესახებ ?

გთხოვთ,  პასუხი  გამომიგზავნოთ  ელექტრონული  ფოსტის  მეშვეობით
magorgiladze@stud.mruni.eu.

პატივისცემით,

მარიტა გორგილაძე.

mailto:magorgiladze@stud.mruni.eu


ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს

მოქ: მარიტა გორგილაძე 
610001078295

მცხ: ალ.გრიბოედოვის 26, ბ 7 
579665454
03.12.2021

                                                                 განცხადება

ქალბატონო/ბატონო,

მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-
ე, მე-40 მუხლებზე დაყრდნობით, მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია :

1) რომელი ორგანო არის პასუხისმგებელი მამხილებელთა განაცხადის მიღებასა
და განხილვაზე ?

2) რამდენი მხილების განცხადება დაფიქსირდა ბოლო სამი წლის განმავლობაში ?
( 2019,2020,2021 წწ ) ? გთხოვთ, ასევე აღნიშნული ინფორმაცია, მომაწოდოთ
ცალკე რაოდენობების მითითებით წლების მიხედვით ;

3) მუშავდება  თუ  არა  შესაბამისი  სტატისტიკა  უწყებაში  შემოსული  მხილების
შეტყობინებების შესახებ ?

გთხოვთ,  პასუხი  გამომიგზავნოთ  ელექტრონული  ფოსტის  მეშვეობით
magorgiladze@stud.mruni.eu.

პატივისცემით,

მარიტა გორგილაძე.

mailto:magorgiladze@stud.mruni.eu


თბილისის საქალაქო სასამართლო
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს

მოქ: მარიტა გორგილაძე 
610001078295

მცხ: ალ.გრიბოედოვის 26, ბ 7 
579665454
03.12.2021

                                                                 განცხადება

ქალბატონო/ბატონო,

მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-
ე, მე-40 მუხლებზე დაყრდნობით, მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია :

1) ბოლო სამი წლის განმავლობაში ( 2019,2020,2021 წ.წ ) დაფიქსირებულა თუ
არა მამხილებეთა განაცხადის/სარჩელის საფუძველზე სასამართლო საქმეები ? (
მაგალითად, იძულების ზომების გამოყენებასთან დაკავშირებით და სხვ ) ?

2) თუ  არის  საჯაროდ  ხელმისაწვდომი  აღნიშნული  მსგავსი  საქმეები  ?  გთხოვთ,
მიმითითოთ, წყარო ?

გთხოვთ,  პასუხი  გამომიგზავნოთ  ელექტრონული  ფოსტის  მეშვეობით
magorgiladze@stud.mruni.eu.

პატივისცემით,

მარიტა გორგილაძე.

mailto:magorgiladze@stud.mruni.eu

