
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე40-ე მუხლების 

შესაბამისად საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით სასამართლოში შემოსული 

განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 

 

2014 წლის მეოთხე კვარტალში (ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი) უზენაეს სასამართლოში 

ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 188 განცხადება შემოვიდა. შემოსულ განაცხადთაგან 184 

მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, აქედან 4 განცხადება დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, რადგან 

მოთხოვნა  ეხებოდა ისეთი ინფორმაციის მიწოდებას, რომელსაც სასამართლოების მოქმედი 

სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმაბი არ ითვალისწინებს. 

არ დაკმაყოფილდა 4 განცხადება, რადგან მოთხოვნა ეხებოდა ისეთი ინფორმაციის 

მიწოდებას, რომელსაც სასამართლოების მოქმედი სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმაბი არ 

ითვალიწინებს. 

არცერთი უარი არ გასაჩივრებულა, არ შემოსულა გაგზავნილ ინფორმაციაზე შესწორების 

შესახებ მოთხოვნა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე40-ე მუხლების 

შესაბამისად საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით სასამართლოში შემოსული 

განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 

 

2014 წლის მესამე კვარტალში (ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი) უზენაეს სასამართლოში 

ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 111 განცხადება შემოვიდა. შემოსულ განაცხადთაგან 109 

მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, აქედან 5 განცხადება დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, რადგან 

მოთხოვნა  ეხებოდა ისეთი ინფორმაციის მიწოდებას, რომელსაც სასამართლოების მოქმედი 

სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმაბი არ ითვალისწინებს. 

არ დაკმაყოფილდა 2 განცხადება, რადგან მოთხოვნა ეხებოდა ისეთი ინფორმაციის 

მიწოდებას, რომელსაც სასამართლოების მოქმედი სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმაბი არ 

ითვალიწინებს. 

არცერთი უარი არ გასაჩივრებულა, გაგზავნილ ინფორმაციაზე შესწორების შესახებ ერთი 

მოთხოვნა შემოვიდა. 
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შესაბამისად საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით სასამართლოში შემოსული 

განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 

 

2014 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი, მაისი, ივნისი) უზენაეს სასამართლოში ინფორმაციის 

გაცემის მოთხოვნით 113 განცხადება შემოვიდა. შემოსულ განაცხადთაგან 108 მოთხოვნა 

დაკმაყოფილდა, აქედან 5 განცხადება დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, რადგან მოთხოვნა  

ეხებოდა ისეთი ინფორმაციის მიწოდებას, რომელსაც სასამართლოების მოქმედი 

სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმაბი არ ითვალისწინებს. 

არ დაკმაყოფილდა 5 განცხადება, რადგან მოთხოვნა ეხებოდა ისეთი ინფორმაციის 

მიწოდებას, რომელსაც სასამართლოების მოქმედი სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმაბი არ 

ითვალიწინებს. 

არცერთი უარი არ გასაჩივრებულა და არ შემოსულა გაგზავნილ ინფორმაციაზე შესწორების 

შესახებ მოთხოვნა. 
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შესაბამისად საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით სასამართლოში შემოსული 

განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა 

 

 

2014 წლის 3 თვის (იანვარი, თებერვალი, მარტი) განმავლობაში უზენაეს სასამართლოში 

ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 128 განცხადება შემოვიდა. შემოსულ განაცხადთაგან 121 

მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, აქედან 9 განცხადება ნაწილობრივ, რადგან მოთხოვნა ეხებოდა 

ისეთი ინფორმაციის მოწოდებას, რომელსაც სასამართლოების მოქმედი სტატისტიკური 

ანგარიშგების ფორმები არ ითვალისწინებს. 

არ დაკმაყოფილდა 7 განხადება, რადგან მოთხოვნა ეხებოდა ისეთი ინფორმაციის 

მიწოდებას, რომელსაც სასამართლოების მოქმედი ანგარიშგების ფორმაბი არ ითვალიწინებს. 

არცერთი უარი არ გასაჩივრებულა და არ შემოსულა გაგზავნილ ინფორმაციაზე შესწორების 

შესახებ მოთხოვნა. 

 

 


