საინფორმაციო ბიულეტენი
ინფორმაციის თავისუფლების
განვითარების ინსტიტუტი

ნ ო ე მ ბე რ ი ,

შინაგან საქმეთა სამინისტროს
თანამდებობის პირებზე გაცემული
პრემიები

2016

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული
საწარმოების მართვა, გამჭვირვალობა
და ანგარიშვალდებულება
საქართველოში

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის

IDFI-იმ და საქართველოს ახალგაზრდა

355-ე მუხლის თანახმად დეკლარაციაში

იურისტთა ასოციაციამ (საია) ევროკავშირის

განზრახ არასრული ან არასწორი მონაცემის

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო

შეტანა სისხლისსამართლებრივი წესით

საზოგადოების ფორუმის - საქართველოს

დასჯად ქმედებას წარმოადგენს. აღნიშნული

ეროვნული პლატფორმის ფარგლებში

დანაშაულის ჩადენა: ”ისჯება ჯარიმით

ერთობლივად მოამზადა სახელმწიფო

ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო

პოლიტიკის დოკუმენტი „სახელმწიფო

შრომით ვადით ას ოციდან ორას საათამდე,

საკუთრებაში არსებული საწარმოების მართვა,

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის

გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება“,

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ

რომელიც 2016 წლის 22 ნოემბერს

წლამდე“. შესაბამისად, მოვუწოდებთ

საქართველოს ეროვნული პლატფორმის მიერ

მთავარ პროკურატურას, შეისწავლოს საქმის

ორგანიზებულ კონფერენციაზე წარედგინა

დეტალები და დანაშაულის დადასტურების

საქართველოს მთავრობას.

შემთხვევაში მოახდინოს შესაბამისი
რეაგირება.
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საჯარო სამსახურის კანონით
გათვალისწინებული ვადები
ირღვევა

საზოგადოებამ არ უნდა იცოდეს, რა
არგუმენტაციას ემყარება ყოფილი
პრეზიდენტის, ყოფილი შინაგან საქმეთა
მინისტრის, ყოფილი თავდაცვის მინისტრის
წინააღმდეგ სასამართლოს მიერ გამოტანილი
გადაწყვეტილებები. ასეთია დღეს
კანონმდებლობის ირიბი მოთხოვნა. პასუხი
მარტივ კითხვაზე - “რატომ”, არის ასევე
მარტივი - “პერსონალური მონაცემთა დაცვა
სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი გამოწვევაა,
საერთაშორისო აქტები და ასოცირების
ხელშეკრულება პერსონალურ მონაცემთა
დაცვას გვავალდებულებს.”

IDFI მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას
დროულად უზრუნველყოს საჯარო სამსახურის
შესახებ ახალი კანონით გათვალისწინებული

საჯარო და კერძო სექტორებს შორის
დიალოგის ხარისხის შეფასების

სამართლებრივი აქტების შემუშავების

პირველი წლიური ანგარიში (2014-

პროცესის საჯარო კონსულტაციების ფორმატში

2016)

წარმართვა და საზოგადოებრივი განხილვების
შედეგად შემუშავებული დოკუმენტების
დამტკიცება და საქართველოს პარლამენტში
ინიცირება.

პერსონალური მონაცემების დაცვა,
როგორც სასამართლოს საქმიანობის
გასაიდუმლოების ინსტრუმენტი

IDFI 2010 წლიდან ახორციელებს საჯარო
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
მონიტორინგს საქართველოში. წინამდებარე
ანგარიშში წარმოგიდგენთ საჯარო
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
მდგომარეობის შეფასებას 2016
წლის მონაცემებით და ინფორმაციის
თავისუფლებასთან დაკავშირებით IDFI-ის სტრატეგიული სამართალწარმოების
პრაქტიკას, ისევე როგორც საჯარო
ინფორმაციის გაცემის ტენდენციების ანალიზს
2010-2016 წლებში.
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Freedom House: საქართველოს
ქულა ინტერნეტის თავისუფლების
რეიტინგში შემცირდა

წინააღმდეგ სათანადო ზომების გატარებისკენ
მოუწოდებს ევროკავშირის ინსტიტუტებს.
რეზოლუცია სახელწოდებით „სტრატეგიული
კომუნიკაცია ევროკავშირის წინააღმდეგ
მესამე მხარეთა მიერ წარმოებული
პროპაგანდისთვის წინააღმდეგობის
გასაწევად“ პროპაგანდის მთავარ წყაროდ
ასახელებს რუსეთის ფედერაციასა და
ისლამისტურ ტერორისტულ დაჯგუფებებს.

საქართველო-რუსეთის ფედერაციის
მოლაპარაკებები მსოფლიო
14 ნოემბერს მსოფლიოში ინტერნეტ

სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO)

თავისუფლების შესახებ Freedom Houseისყოველწლიური ანგარიში გამოქვეყნდა.
საქართველომ 100-დან 25 ქულა აიღი და
ინტენრეტ თავისულფების მხრივ შეფასდა,
როგორც “თავისუფალი” ქვეყანა. ამის
მიუხედავად, 2015 წელთან შედარებით,
ქვეყნის ქულა ერთით შემცირდა.

ევროპარლამენტის რეზოლუცია
რუსეთის ფედერაციის პროპაგანდის
წინააღმდეგ

164 წევრი ქვეყნისგან შემდგარი მსოფლიო
სავაჭრო ორგანიზაცია მოწოდებულია
გაამარტივოს და ჰარმონიზაცია გაუკეთოს
სავაჭრო ურთიერთობებს მსოფლიო მასშტაბით
და იმოქმედოს, როგორც დავების მოგვარების
ინსტიტუტმა. საქართველო 2000 წლის 14
ივლისიდან ამ ორგანიზაციის სრულუფლებიანი
წევრია. რუსეთის ფედერაციას ორგანიზაციაში
გასაწევრიანებლად 18 წლიანი
მოლაპარაკებები დასჭირდა.

23 ნოემბერს, ევროპის პარლამენტმა
(ევროპარლამენტი) მიიღო რეზოლუცია,
რომელიც ვრცლად განიხილავს ევროკავშირის
წინააღმდეგ მიმართულ პროპაგანდას და მის

3

IDFI-ის სამუშაო შეხვედრა
სახელწოდებით „დიალოგი საჯარო
და კერძო სექტორებს შორის“

გაცემას შორის ბალანსი, თუმცა იმ
შემთხვევაში, როდესაც საკითხი ეხება მაღალი
საჯარო ინტერესის შემცველ ინფორმაციას ის
სახელმწიფოებს აკისრებს ვალდებულებას
გაითვალისწინოს ინფორმაციის მიმართ
არსებული მაღალი საჯარო ინტერესი და
გახადოს ის საჯაროდ ხელმისაწვდომი.

IDFI-მ აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ქვეყნების ექსპერტთა სამუშაო
შეხვედრას უმასპინძლა

IDFI-მ და ამერიკის შეერთებული შტატების
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს
(USAID) პროგრამა „მმართველობა
განვითარებისთვის საქართველოში“ (G4G)
გამართეს სამუშაო შეხვედრა სახელწოდებით
„დიალოგი საჯარო და კერძო სექტორებს
შორის.“ შეხვედრის მიზანი იყო საჯარო
დაწესებულებებში რეფორმების შემუშავების
პროცესში კერძო სექტორთან დიალოგის
წახალისება და მისი მნიშვნელობის შესახებ
ცნობიერების ამაღლება.

ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს პრეცედენტული
გადაწყვეტილება: ინფორმაციის
თავისუფლება V. პერსონალურ
მონაცემთა დაცვა
როგორც ეს ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს დიდი პალატის
მიერ საქმეზე „Magyar Helsinki v. Hungary“ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ ცხადყო,
სასამართლო მართალია ათვითცნობიერებს
სახელმწიფოსთვის მინიჭებულ დისკრეციულ
უფლებამოსილებას დაადგინოს პერსონალურ

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების
ინსტიტუტმა უმასპინძლა 2 დღიან სამუშაო
შეხვედრას აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ქვეყნების მონაწილეობით (აზერბაიჯანი,
სომხეთი, უკრაინა, მოლდოვა, ბელორუსი და
საქართველო).
შეხვედრაში მონაწილე სახელმწიფო
შესყიდვების 25-მა ექსპერტმა (სახელმწიფო
სტრუქტურებისა და არასამთავრობო
ორგანიზაციებიდან) იმსჯელა სამიზნე
ქვეყნების სახელმწიფო შესყიდვების სისტემებს
შორის მსგავსებებსა და განსხვავებებზე,
სახელმწიფო შესყიდვების სისტემების
შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებზე და
მეთოდოლოგიებზე.

მონაცემთა დაცვასა და საჯარო ინფორმაციის
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„კოალიცია ევრო-ატლანტიკური

IDFI-მ და საია-მ საქართველოს

საქართველოსთვის“ განცხადება

მთავარ პროკურატურას შსს-ს

საქართველოს პარლამენტის

წინააღმდეგ გამოძიების დაწყების

თავდაცვისა და უშიშროების

განცხადებებით მიმართეს

ინფორმაციის თავისუფლების
განვითარების ინსტიტუტი

კომიტეტის ნდობის ჯგუფის
დაკომპლექტებასთან

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების
ინსტიტუტის (IDFI) დირექტორმა გიორგი
კლდიაშვილმა და საქართველოს ახალგაზრდა
იურისტთა ასოციაციის თავჯდომარემ ანა

კოალიციის განცხადების ერთ-ერთი

ნაცვლიშვილმა (გაზეთი ბათუმელების სახელით),

განმაპირობებელი ფაქტორი არის მედიაში

მთავარ პროკურატურაში შინაგან საქმეთა

გავრცელებული ინფორმაცია საქართველოს

სამინისტროს (შსს) წინააღმდეგ გამოძიების

პარლამენტის დეპუტატის ემზარ კვიციანის

დაწყების შესახებ განცხადებები შეიტანეს.

ნდობის ჯგუფში სავარაუდო დანიშვნასთან
დაკავშირებით. თუმცა, მიგვაჩნია, რომ

ორგანიზაციები ითხოვენ გამოძიების

პრობლემის ინსტიტუციურ ჩარჩოებში
მოსაგვარებლად და მომავალში ანალოგიური
პრობლემების თავიდან ასაცილებლად,

დაწყებას სასამართლოს გადაწყვეტილებების
შეუსრულებლობის თაობაზე. ორი სხვადასხვა,
თუმცა არსით იდენტური საქმეები ეხება ID-

აუცილებელია ჩვენს მიერ შემოთავაზებული
რეკომენდაციების განხორციელება.

FI-ის და საია-ს მიერ შსს-ში გაგზავნილ

კოალიცია მზადაა აქტიურად ითანამშრომლოს

წლის განმავლობაში თანამდებობის პირებზე

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებს 2013

პარლამენტთან საქართველოს

დარიცხული პრემიებისა და დანამატების შესახებ.

ევროატლანტიკური ინტეგრაციისათვის
მნიშვნელოვან ყველა საკითხზე.

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
+995 322 921514;

info@idfi.ge

www.idfi.ge
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