
 

 

დანართი №2 

    

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით 

მოთხოვნის სტანდარტი 

 

1. საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი (შემდგომში – 

სტანდარტი) განსაზღვრავს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში (შემდგომში – 

სამსახური) არსებული საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის წესსა და 

პირობებს. 

2. ყველას აქვს უფლება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის 

მე-3 ნაწილის შესაბამისად, მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია ელექტრონული ფორმით, 

სამსახურის ელექტრონულ მისამართზე: office@pdps.ge და foi@pdps.ge. 

3. დაინტერესებული პირი საჯარო ინფორმაციას ელექტრონული ფორმით მოითხოვს მე-2 

პუნქტში მითითებულ ერთ-ერთ ელექტრონულ მისამართზე წერილობითი განცხადების 

(შემდგომში – განცხადება) წარდგენის გზით. 

4. განცხადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 

ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელებას, რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი; 

ბ) ფიზიკური პირის შემთხვევაში: განმცხადებლის სახელს, გვარს, პირად ნომერს, მისამართს, 

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს და ელექტრონული ფოსტის მისამართს; იურიდიული პირის 

შემთხვევაში: საწარმოს/ორგანიზაციის დასახელებას, მისამართს, საკონტაქტო ტელეფონის 

ნომერს, ელექტრონული ფოსტის მისამართს; 

გ) მოთხოვნილი ინფორმაციის დასახელებას; 

დ) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხას, მათი არსებობის შემთხვევაში. 

5. ამ სტანდარტის მე-4 პუნქტის დარღვევით განცხადების წარდგენის შემთხვევაში, 

განმცხადებელს მიეცემა გონივრული ვადა დაზუსტებისათვის. თუ დადგენილ ვადაში 

განმცხადებელი არ წარადგენს შესაბამის ინფორმაციას, განცხადება დარჩება განუხილველი. 

6. განცხადებას მიღების დღესვე არეგისტრირებს სამსახურის ადმინისტრაციული და 

ეკონომიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი და რეგისტრაციაში გატარების 

დადასტურებას (რეგისტრაციის თარიღისა და ნომრის მითითებით) უგზავნის 

განმცხადებელს ტელეფონის ნომერზე, თუ ის მითითებულია განცხადებაში ან შესაბამისი 

ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. არასამუშაო დღეს შემოსული განცხადება 

რეგისტრირდება მომდევნო სამუშაო დღეს. 

7. განცხადების რეგისტრაციის შემდეგ, სამსახურის ადმინისტრაციული და ეკონომიკური 

უზრუნველყოფის დეპარტამენტი ამ განცხადებას გადასცემს საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს. 

8. საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემის ვადის ათვლა იწყება განცხადების 

რეგისტრაციის მომდევნო სამუშაო დღიდან. 

9. საჯარო ინფორმაცია ელექტრონული ფორმით გაიცემა საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლით განსაზღვრულ ვადებში. 

10. მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაინტერესებული პირის მიერ მითითებულ 

ელექტრონული ფოსტის მისამართზე გაგზავნით. 



11. თუ დაინტერესებული პირის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის ელექტრონულად გაგზავნა 

შეუძლებელია მისი მოცულობიდან გამომდინარე, სამსახური, პირის თანხმობით, 

უზრუნველყოფს საჯარო ინფორმაციის გაცემას სხვა შესაძლო ფორმით, მათ შორის 

კომპაქტურ დისკზე ჩაწერით. 

12. საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის ოდენობა და მისი გადახდის წესი 

განისაზღვრება „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

13. საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმა ხდება საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის 41-ე მუხლით დადგენილი წესით. 

14. საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი საჩივრდება საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით. 

 
 


