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1. Dövlət şəffaflığı və hesabatlılığı 
 

Müasir dünyanın  cəmiyəti, məlumatın və biliyin cəmiyyətinə deyilir. Ədalətli dövlətdə, demokratik 

sisteminin tam funksiyalaşması üçün, cəmiyyətin ictimai müəssisələrdə mövcud olan məlumata 

əlçatarlılığı vacibdir. Məlumat olmadan azad fikir yaratmaq mümkün deyil. Elə buna görə də, məlumat 

azadlığı dövlətdə neitrallaşmış bir fundamental hüquqdur.  

Dövlətin şəffaflığı effektiv demokratianın hissəsidir, öz tərəfindən onun ən vacib bir elementini elə 

məlumat azadlığı təyin edir. Başqa cür ictimai müəssisələrin çalışmasının “cəmiyyət tərəfindən 

yoxlanması” mümkün deyil. Cəmiyyət dövlət işləri haqqda məlumatlaşdırıldığında, hakimiyyətə qarşı 

cəmiyyətin etibarı artır. Sakinlər ictimai müəssisələrdən özlərinə lazım olan məlumatı aldıqlarında, 

onlarda hakimiyyətyin ədalətli və qanunauyğun çalşdığı hissləri yaranır. Ancaq nə zamankı məlumat 

vermə sui olaraq gecikdirildiyində, bu dövlətə qarşı vətəndaşlarda etibarının azalması başlayır. 

 

Məlumatın əlçatarlıq prinsipinin qarşısında məlumatın qorunma prinsipi durur. Nə zaman ki, məlumat 

şəxsi dəyər daşıyırsa və ya dövlət və ya komersiyya sirridirsə, belə məlumatın ictimailəşməməsini 

müdafiyyə etmək vacibdir. Məlumat əlçatarlılığının müdafiyyəsi hər iki tərəfin marağlarının qorunması 

deməkdir. Qanunverici bu iki hüquq arasında balansını müdafiyyə edəcək mexanizm təqdim edir. Ancaq 

o, fakt geyd olunmalıdır ki, məlumatın əlçatarlılıq hüququ elə dərəcədə vacibdir ki, ictimai müəssisənin 

məlumatın ictimai olub olmamasını təyin etməkdə proporsiya testindən istifadə etmələri vacib olur.  

 

 

2. Məlumat azadlığı 

2.1. Məlumat azadlığının hüquqi əsası 

 
Mılumat azadlığının və əlçatarlığının hüquqi əsasları, Gürcüstan qanunvericiliyinin 2-ci hissəsində 
verilmişdir və Gürcüstanın ümumi administrasiya kodeksinin 3-cü hissəsində qeyd olunmuşdur.  
 
Məlumat azadlığının düzgün normalarının qanunvericiliyinin 2-ci hissısində olması və onun insan 
qanunvericiliyi hüququ ranqında tanınması, onun qanunvericiliklə təyin olunmuş başqa hüquqlar və 
azadlıq müdafiyyəsi nəzərindən böyük rolu olduğunun altından xətt çəkir. Gürcüstan qanunvericiliyinin 
24-cü maddəsinə uyğun olaraq, hər insan azad məlumat alma və yayma, öz fikrini şifahi söyləmə, yazılı 
və ya başqa vasitələrlə fikrini yayma hüququna malıikdir. Gürcüstan qanunverciliyin 37-ci maddəsinə 
uyğun olaraq, hər insan öz yaşayış və iş mühitinin vəziyyəti  haqqda  məlumatı zamanında və tam şəkildə 
almaq hüququna malikdir. Gürcüstan qanunvericiiyinin 41-ci maddəsinə uyğun olaraq, Grcüstanın bütün 
vətəndaşları qanunla təyin olunmuş qayda əsasında, dövlət müəssisəsində onunla əlaqədar olan 
məlumatı əldə etmə, və orada mövcud olan həmi şəxsə aid olan sənədləri əgər dövlət, və komersiya sirri 
deilə, əldə etmək hüququna malikdirlər. Qeyd olunan norma eyni zamanda şəxsi məlumatın qorunma 
məsuliyyətinidə təyin edir.   
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Insan hüquqlarının Avrupa konvensiyasının 10-cu maddəsi əsasında, hə kəs təsfir hüququna malikdir, bu 
da, məlumat alma və yayma azadlıq hüququnu əhatə edir. Qeyd olunan normalarla hüquq 
realizasiyasına Gürcüstanın ümumi administrasiya kodeksinin 3-cü başı ilə (məlumat azadlığı) təyin 
olunmuş qayda qulluq edir.  
 
Məlumat azadlığı fikrinin anlamaq üçün bütün anlayışların və institutların anlanması vacibdir, hansılar ki, 
Gürcüstanın ümumi administrasiya kodeksinin 3-cü başında verilib və bu başın məqsədləri üçün xüsusi 
yük daşıyır. İlk növbədə nəzərə almalıyıq ki, məlumat azadlığı ictimai müəssisələrdə ictimai malumatın 
əlçatarlığını nəzərdə tutur. Qeyd olunanı nəzərə alaraq, İctimai məlumat və İctimai müəssisə 
anlayışlarının ayıra bilməliyik.    
 

2.2. İctimai məlumat anlayışı  

 
GÜAK-i  ictimai müassisədə mövcud olan məlumatın ictimailik prezumpsiyasını tanıyır. Ictimai məlumatın 
anlayışının açıqlanması üçün neqativ sifarişdən istifadə olunur, bunun əsasında ictimai müassisədə 
mövcud olan hər hansı bir məlumat, hansı ki, şəxsi məlumat, dövlət və ya komerssiya sirrinə aid deyil 
ictimai hesab olunur.  
 
GÜAK-ın 2-ci maddəsinin birinci hissəsinin “M” yarımbəndinə uyğun olaraq, ictimai məlumat – Rəsmi 
sənə (eyni zamanda, çizim, model, plan, diaqram, şəkil, elektron informasiya, video və səs qeydləri ) 
yəni ictimai müassisədə qorunan, eyni zamanda ictimai müassisə  və ya xidmət tərəfindən işlə 
əlaqədar təyin etdiyi, üzərində çalışdığı, yaratdığı və ya göndərdiyi məlumat, eyni zamanda müassisə 
tərəfindən proaktiv dərc olunmuş məlumat deməkdir.  
 
Yuxarıda verilmiş tərif  ictimai məlumat formasını tıyin edir. Onun  məzmununun anlayış kriteriumları ilə 
əlaqədar isə, onlar  kodeksdə nəzərə alınmamışdır. Qanunvericiliyin bu cür yanaşaması elə mühitə 
yonəlir, hansı ki, ictimai məlumata xüsusi anlayış lazım olmadığını bildirir, çün ki , ictimai müassisədə 
(hüquqi tərifdə verilmiş formada) mövcud olan hər hansı bir məlumat dövlət və ya komerssiya sirrinə aid 
deyilsə ictimaidir. Məlumatın ictimai olmasını bilməmiz üçün onun sirli kateqoriyada olmamasını təyin 
etməliyik.   
 
İctimai məluatın hüquqi tərifinə əsaslanaraq, ictimai məlumatın anlayışını təyin etmək üçün məlumatın 
əlçatarlığının tələbi yayılır. 
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Rəsmi sənəd                                                                                                            Proaktiv dərc edilmiş          

Məlumat 

- Hər hansı bir məlumat (B.H. kağız üzərindəki) 

- Çizim 

- Model 

- Plan 

- Sxem 

- Foto şəkil 

- Elektron məlumat 

- Video qeyd 

-Audio qeyd 

1) İctimai müassisədə qorunan 

2) ictimai müassisə  və ya xidmət tərəfindən 

 işlə əlaqədar təyin etdiyi, üzərində çalışdığı, yaratdığı 

 və ya göndərdiyi məlumat  

 

 

 

3. İctimai müassisә anlayışı 
 

Mәlumatın әlçatarlığı ictimai idarәnin hәyata keçirmә prosesiilә әlaqәlәnir. İctimai sәlahiyyәtin hәyata 

keçmәsi şәffaf olması üçün,işlə əlaqədar təyin etdiyi, üzərində çalışdığı, yaratdığı və ya göndərdiyi 

mәlumatın hәr kәs üçün әlçatarlı oıması vacibdir. Mәlumatın aşkarlığı eyni zamanda subyektin idarә 

funksiyalarını yerine yetirmediyi hallarda aktiv olur, ancaq onun işi dövlәt vә ya yerli hakimiyyәtin büdcә 

maaliyyәsi әsasında hәyata keçir.  

İctimai idarәni hәyata keçirәn subyekt administrasiya organıdır. Mәlumat azadlığının 

tәlәbiadministrasiya orqanına aiddir. Rәsmi sәnәd (çizmә, model, plan, sxem, foto şәkil, elektron 

mәlumat, video vә audio qeyd) yәni administrasiya orqanlarında qorunur, eyni zamandaişlə əlaqədar 

təyin etdiyi, üzərində çalışdığı, yaratdığı və ya göndərdiyi mәlumat ictimaidir. 

 

Nә zaman ki, subyekt idarә fuknsiyalarını hәyata keçirmir, onun işi ilә әlaqәdar mәlumata marağın 

böyüklüyünә baxmayaraq, o hәr kәs üçün әlçatarlı sayılmır. Belə subyektlərə qarşı cəmiyyət tərəfindən 

marağlanmanın qanuni olması, o, işini dövlət və ya yerli hakimiyyətin büdcəsindən maaliyyəsi 

çərçivəsində istifadə etdiyi zamandır. 
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Qeyd olunmuş iki kriteriumu nəzərə alaraq, məlumat azadlığının məqsədləri üçün, GÜAK-nı ilə yeni 

termin ictimai müassisə yarandı. Ictimai hüquqi səlahiyyətləri həyata keçirən və ya dövlət eyni zamanda 

yerli hakimiyyət maaliyyəsi ilə hərakat edən subyekt ictimai müassisədi və məlumat əlçatarlığı ona 

aiddir. 

  

 

4.İctimai Məlumatın Əlçatarlığının Qnuni Məhdudiyyəti 

 

Məlumatən əlçatarlılıq hüququ hər növ ictimai məlumata aid deyil. Administrasiya orqanı öz işini açıq və 

şəffaf olaraq həyata keçirməlidir, ancaq müəyyən kateqoriyalı ictimai məlumat bağlıdır, çünki, dövlət, 

şəxsi və ya kommersiya sirrini əhatə edir. Belə növ məlumatın ictimai müassisədə xüsusi statusu 

olmalıdır.  

 

 

4.1. Şəxsi məlumatlar 
 

4.1.1. Hüquqi əsaslar 

 

Şəxsi məlumatların qorunması məsələsini şəsxi məlumat qorunması haqqda Gürcüstanın qanunu həyata 

keçirir, hansı ki, 2012-ci ilin may ayının birindən güvvədədir. Qnun “Şəxsi məlumatların üzərində  

avtomatik çalıçmalar keçirildiyində, fiziki şəxslərin qorunması haqqda ” konvensiyaya əsaslanır, bu da 

Gürcüstn parlamentinin 2005-ci ilin oktyabır ayının 28-də N28 – IIS qərarı ilə atifikasiya edilmişdir. 

 

Qanunu qərar almağın məqsədi nədir? 

Qanunun məqsədi, şəxsi məlumatın  üzərində çalışarkən insna hüquqlarının və azadlığının, eyni zamanda 

şəxsi həyatının toxunulmazlığının qorunmasını müdafiyyə etməkdir.  

Bu qanunun toxunulmazlığını müdafiyyə etdiyi şəxsi həyat nədir?  

Şəxsi həyatın toxunulmazlıq prinsipi insan azadlığının ümumi konstitusiya prinsiplərindən irəli gəlir, hansı 

ki, Gürcüstanın ədalət sisteminin vacib elementidir. Şəxsi həyatın toxunulmazlığının müdafiyyəsinin 

məqsədi, subyektin öz haqqında olan məlumatın başqasına bildirib bildirməməsində qərarın şəxsən 

alması azadlığının verilməsidir. Bu da onun azad sferinin əhatı etmısinin vacib elementidir.  

Gürcüstan qanunvericiliyində qeyd olunmuş şəxsi həyat institutu Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaranmış 

“Right of Privacy” prinsipindən başlıqlar alır. Qeyd olunan prinsip əsasında şəxsi məlumatların üzərində 
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çalışmalarla əlaqədar subyektin iki hüquqi pozisiyası tanınmışdır. Birincisi “right to be let alone”, ikincisi 

,,right to share and withhold”. Birinci prinsip, hər kəsin həyattda yalnız qala biləcəyi fikrə əsaslanır, 

ancaq ikinci isə şəxsin özü haqqda məlumatı başqasına açıqlamasının azad seçimini nəzərə alır. Şəxsi 

məlumatların Amerika modelinin müqaisə analizi bizim məqsədimiz deyil. Ancaq söyləmək lazımdır ki, 

məsələnin aktuallığı necəki Amerikada, eləcədə Gürcüstanda idarəçilik prosesində müasir məlumat 

texnalogiyalarının geniş istifadəsi səbəbində lazım oldu. 

Şəxsi həyatı təyin etmək üçün əsasən üç sferdən istifadə olunur – intim, şəxsi və ictimai. Intim sfer 

toxunulmazdır, ancaq şəxsidə tövsiyyə qəbuledicidir, ictimai sfer isə tamamı ilə müdafiyyəsizdir. Qeyd 

olunana təsnifat problemlidir, çünki, bu sferlər arasında hər zaman aydın sərhəd keçmir.    

Dilema ondan ibarətdir ki, şəxsi sferin dəqiq tərifi qeyri mümkündür. Məlumatlar üzərində çalı.maların 

qanuni dəyərləndirməlri üçün elə bu informasiyanın özü vacib kriteriyumdur. Qanunverici şəxsi 

məlumatları, başqə hər hansı bir uyğunlaşan və ya uyöun olan fiziki şəxs kimi   müəyyənləşdirir. Şəxs 

onun bir başa və ya dolayı yolla xüsusəndə, identifikasiya nömrəsi, şəxsin fiziki, fizioloji, psixaloji, iqtisadi, 

mədəni və ya sosial nişanələri ilə identifikasiya olunur; qeyd olunan kriteriuları qane etməyən məlumat, 

şəxsi məlumatları qoruma məqsədi üçün marağlı deyil. 

Qanunverici eyni zamanda xüsusi kategoriya məumatını ayırır, hansını ki, şəxsin irsi və ya etnik sahibliyi, 

siyasi görünüşləri, dini fə ya fəlsəfə inamı, təşkilat nümayəndəliyi, sağlamlıq durumu , cinsi həyatı və ya 

cinayətkalığı ilə aydınlaşdırır, eyni zamanda Biometrik məlumatlar, hanslarla ki, şəxsin odetifikasiya 

olunması yuxarıda sadalanan nişanələri ilə mümkün ola bilər; Qeyd olunan əlavə şəxsi məlumat 

anlayışının tamamlanmasına, şəxsi və intim sferlər arasında sərhəd yarnamsına və bu soncunun xüsusi 

müdafiyyəsinə xidmət edir. Qeyd olunan kateqoriyanın ayrılması mahiyyəti xüsusi kategoriyalı 

məlumatın üzərində çalışmaq1 qadağan olduğundan aslıdır.. 

                                      
1  Şəxsi məlumatın qorunması haqqda qanunun 6-cı maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən, tədbiq 
edilmir, əgər:  
a) Məlumat subyekti xüsusi məlumat üzərində işlənməsi haqqda yazılı razılıq təqdim etdi;  
b) Məlumat subyekti istifadəsinin aşkar qadağanı olmadan öz haqqında məlumatı 
ictimailəşdirdi;  
c) Məlumat üzrə çalışmaq, Məlumat üzrə çalışan tərəfindən iş məhsuliyyətini həyata keçirmək 
və ya onunla ilgili səlahiyyətin həyata keçirməsi üçün vacibdir;  
ç) Məlumat üzrə çalışmaq, məlumat subyektinin və ya üçüncü şəxsin həyat marağlarının 
qorunması və məlumat subyektinin fiziki və ya hüquqi olaraq məlumat üzrə çalışma ərizəsini 
yazma qabiliyyətinə malik olmadığı hallarda vacibdir;  
d) Məlumat üzrə çalıçmaq cəmiyyət sağlamlığının qorunması, sağlamlıq qoruma müassisəsi 
tərəfindən fiziki şəxsin sağlamlığının qorunması üçün, eyni zamanda əgər vacibdirsə sağlamlıq 
qorunma sisteminin idarəsi və ya funksiyalaşması üşün həyata keçirilir;  
e) Məlumat üzərində çalıçma qanuno işin həyata keçirildiyində siyasi, fəlsəfi, dini və ya ticarət 
itifaqının, asosiyasiyanın və ya başqa qeyri kommersiyal təşkilat tərəfindən həyata keçirilir. Belə 
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Müasir ictimai idarədə şəxsin biomerik məlumatından aktiv istifadə olunur, hansı ki, şəxsi məlumatın 

qorunması haqqında Gürcüstan qanununa əsasən, hər hansı bir fiziki, psixoloji və ya hərakat xasiyyətli, 

hər bir şəxs üçün fərdi olan və bu şəxsi identifikasiya edə bilinəcək (Barmaq izi, gözün rəngli sahəsi,göz 

retinası(göz retinasının görünüşü) üz xüsusiyyətləri və DNA-kodu) kimi aydənlaşdırılır; 

Şəxsi məlumatların (şəxsi sfer) qorunması, onun üzərində çalışmanın tam qadağanını nəzərə almır. Fiziki 

şəxs çox hallarda onun şəxsi məlumatları üzərinə çalışmaları dözməsində borcludur. Xüsusən də, ictimai 

maraqlar bunu tələb etdiyi hallarda və ya onun üzərində çalışanın maraqları şəxsi məlumat 

toxunulmazlığı marağında yüksək olduğu halda. Belə hallarda da, şəxsi sferin qorunma vacibliyi 

güvvədədir. Ş\xsi məlumatın üzərində çalışma düzgün informasiya üzərində çalışmağı və qeyri düzgün 

məlumat üzərində çalışmağı qadağan etməyi nəzərə alır. Fiziki şəxs onun haqqında düzgün malumay 

üzərində çalışmanı tələb etmədə səlahiyyətlidir. 

 

4.1.2. Qanunun Tətbiq Sahəsi 

Şəxsi məlumatların qorunması haqqda Gürcüstan qanununun qorunması üçün, onun tətbiq sahəsini 

təyin etmək vacibdir. Qeyd olunan qanun Gürcüstan ərazisində avtomatik və yarım avtomatik vasitələrlə 

məlumatlar üzərində çalışmaq haqqında yayılır, eyni zamandafail sisteminin hissəsi olan və ya fail 

sisteminə daxil olmaq üçün üzərində çalışlan qeyri avtomatik vasitələrlə. 

Şəxsi malumatların qorunması haqqda Gürcüstan qanunu məlumat üzrə çlışanlar2 və məlumat 

subyktləri
3
 arasında hüquqi əlaqəni qaydasına salır, bu da, şəxsi mlumat üzrə çalıçma məsələləri ilə 

əlaqədar yaranır.  

Bu qanunun tətbiq sahəsidir: 

ა) Xaricdə olan Gürcüstan diplomatik nümayəndələri və konsul müassisəsi tərəfindən məlumat üzrə 

çalışmalarda; 

ბ) Gürcüstan ərazisində qeydiyyatda olmayan işlərin məlumatları üzərinda çalışma, ancaq məlumat üzrə 

çalışmaq üçün, Gürcüstanda mövcud olan texniki vasitələrdən istifadə edir, bundan əlavə bu texniki 

                                                                                                                        
hallarda məlumat üzə çalışma mümkündür ki, yalnız bu təşkilatın nümayəndələri və ya üzvləri 
ilə əlaqədar olsun, hasıların ki, daimi bu təşkilatla əlaqələr saxlayırlar. 
2  Qanun məqsədləri üçün aydınlaşdırılır, necəki ictimai müassisə, fiziki və ya hüquqi şəxs, hansı 
ki, fərdi olaraq və ya başqaları ilə birlikdə şəxsi məlumat üzrə çalışma məqsədlərini və 
vasitələrini  təyin edir, ümumi və ya səlahiyyətli şəxsin yardımı ilə məlumat üzrı çalışmaları 
həyata keçirir. 
3  Qnunun məqsədləri üçün aydınlşdırılır, necəki, hər hansı bir fiziki çəxs, hansının haqqında ki, 
məlumat hazırlanır. 
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vasitələr yalnız məlumat tranziti üçün istifadə olunur. Belə hallarda məlumat üzrə çalışanlar Gürcüstanda 

qeydiyyatda olan nümayəndəni təyin/müəyyən etməsi vacibdir. 

Şəxsi məlumatların istifadəsi halları ayırd edilməlidir, ancaq çəxsi məlumatlar haqqında Gürcüstan 

qanunu onu tətbiq etmir: 

a) Fiziki şəxs tərəfindən məlumatlar şəxsi məqsədləri üçün üzərində çalışçasının aşkarlanması, nə zaman 

ki, onların üzərində çalışma ilə əlaqədar onun istehsal və ya sənət işi ilə əlaqədar deil;  

b) Məhkəmədə qanunvericiliyin məqsədləri üçün məlumat üzrə çalışma;  

c) Dövlət sirrinə aid olan məlumat üzərində çalışma;  

ç) Məlumatın üzərində cəmiyyət və dövlət təhlükəsizliyinin (eyni zaanda iqtisadi təhlükəsizlik) qorunması 

üşün, operativ – istintaq tədbirlərinin və cinayyət məqsədləri üçün çalışmaq. Qeyd olunan qanuun (17-

maddəsindən başqa) tətbiq sahəsi məlumatın media vasitələr tərəfindən cəmiyyətin 

məmulatlaşdırılması məqsədi ilə məlumat üzrə çalışmasına yayılmır. 

Şəxsi məlumat qorunması  haqqda Gürcüstan qaununun 19-cu (Gizli sistem kataloqu) və 20-ci (Şəxsi 

məlumatın qorunma müfəttişinə məlumatın verilməsi məcburiyyəti) maddələrinin tətbiq sahəsi siyasi 

partiyalara, sənət və başqa ittifaqlara eyni zamanda dini təşkilatlara onların tərəfindən üzvlərinin 

məlumatları üzərində çalışmalara yayımır. 

4.1.3. Məlumat üzrə çalışma qaydaları 

Şəxsi məlumatın qorunması şəxsi məlumatın qorunması haqqda Gürcüstan qanunu ilə təyin olunmuş 

prinsipə4 əsaslanmalıdır. Bu prinsiplərdir:  

a) Məlumatlar üzrə ədalətli və qanuni olaraq, məlumat subyektinin qürurunu pozmadan çalışılmalıdır; 

b) Məlumatlar üzrə açıq təyin edilmiş hüquqi məqsədlər üçün çalışıla bilər;  

c) Məlumatlar üzrı yalnız o, həcmdə çalışıla bilər, hansı ki, uyğun hüquqi məqsədə nail olacaq. 

Məlumatlar məqsədin adekvatı olmalıdır və nəyə nail olmaq üçün işlənirsə ona proporsiyalı olmalıdır; 

ç) Məlumatlar doğru və düzgün olmalıdır. Yalan və düzgün olmayan məlumatlar düzəldilməlidir, ancaq 

hüquqi əsası olmadan toplanılmış və işlənmiş məqsədin uyğun olmadığı məlmatlar bloklanmlıdır, 

silinməlidir və ya ləğv olunmalıdır;  

 

d) Məlumatlar yalnız məlumat üzrə çalışmaların məqsədinə nail olmaq sürəsi ilə saxlanıla bilər. 

məlumatlar üzrə çalışma gedən məqsədə nail olduqdan sonra, onlar bloklanmalı, silinməli və ya ləğv 

edilməlidirlər və/ya şəxsin identifikasiyasını imtina edəcək formada, əgər qanunla başqa şey təyin 

olunmayıbsa saxlanmalıdır. 

                                      
4  Şəxsi məlumatın qorunması haqqda qanunun 4-cü maddəsi. 
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Gürcüstan qanunu şəxsi məlumatın qornması haqqda, şəxsi məlumatların üzərində çalışmaların 

mümükünlük kriteriumlarını
5
 təyin edir. Kriteriumlar bunlardırlar: 

a) Məlumat subyektinin razılığı mövcuddur; 

b)Məlumat üzrə çalışmalar qanunla nəzərə alınmışdır; 

  

c) Məlumat üzrə çalışmaq, çalumat üzrə çalışana onua iş öhdəliyini yerinə yetirmək məqsədi ilə lazımdır; 

ç) Məlumat üzrə çalışma məlumat subyektinin həyatını qoruma məqsədi ilə lazımlıdır; 

d) Məlumat üzrə çalışmaq, məlumat üzrə çalışan və ya üçüncü şəxsin hüquqi marağını qorumaq üçün 

lazımdır. Yalnız məlumat subyektinin hüququ və azadlıq qorunması marağından artıq olan hallardan 

başqa; 

 

e) Qanuna uyğun olaraq, məluatlar ictimai olaraq əlçatarlıdırlar və ya məlumat subyekti onları ılçatarlı 

etdi; 

ə) Məlumat üzrə çalışmaq vacib ictimai marağı qorumaq üçün, qaunu əsasında həyata keçirilməlidir; 

f) Məlumat üzrə çalışmaq, məlumat subyektinin ərizəsinin aydınlaşdırmaq üçün vacibdir (ona xidmət 

etmək üçün). 

Gücü qanunvericiliyi tərəfindən qeyd olunmuş siyahanı təyin etmək, şəxsi məlumatlarla əlaqədar 

subyektin əsas konstitusia hüquqları və azadlığının ləğvinin mümkün olması haqqda faktorları üzərə 

çıxarır. 41-ci maddə ilə qaranti olan şəxsi məlumatların açıqlanmasının qorunma hüququ sual altında 

qalır. Şəxsi malumatlar üzərində çalışmaq avtomatik olaraq qeyd olunan normalarının müdaxiləsi demək 

deyil, lakin hər bir konkret halda məlumat üzrə çalışmanın və konstitusia ilə qarnti olunmuş hüquqların 

marağları dəyərləndirilməlidir, qanunla konstitusia hüquqlarının müdaxilə əsaslarına nəzər salınmalıdır 

(müdaxilənin müdaxiləsi). 

İnsan konstitusya hüquqlarının qorunması eyni zamanda vəfat etmişlərin hüquqlarının qorunmasınıda 

nəzərə alır. Şəxsi malumatların qornması haqqda Gürcüstan qanunu, məlumatın subyektin vəfat 

etfiyindən sonra, onun haqqda məluat üzrı çalışmanı məsələlərini qaydasına salır6. 

 

Bu qanunun məqsədləri üçün, məlumat üzrə çalaşmaq nəyinəzərə alır?  

                                      
5  Şəxsi məlumatın qorunması haqqda qanunun 5-ci maddəsi. 
6  Şəxsi məlumatın qorunması haqqda qanunun 7-ci maddəsi. 
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Məlumat üzrə çalışma avtomatik və ya qeyri avtomatik vasitələrdən istifadə edərək məlumatlara qarşı 

həyata keçirilmiş hər hansı bir hərəkatdır, xüsusən də, toplamaq, yazmaq, foto şəkildə yayınlamaq, 

audio-video məsələ, təşkilat, saxlamaq, dəyişmək, bərpa etmək, istifadə etmək və ya məlumat 

ötürülməsini açıqlamaq, yaymaq və ya başqa üsulla əlçatarlı etmək yolu ilə, geuplaşdırmaq və ya 

kobinasiya, bloklanması, silinməsi ya da məhv olunması, ancaq məlumatın üzrə avtomatik çalışma, 

məlumatın informasiya texanlogiyalarının istifadəsi ilə üzərində işləmək deməkdir. 

 

4.1.4. Məlumat üzrə çalışan 

 

Şəxsi məlumat qorunmasının Gürcüstan qanunun məqsədləri üçün, məlumat üzrə çalışan kim ola 

bilər? 

Bu subyektlər bunlardılar: İctimai müassisə, fiziki və ya hüquqi şəx,  hansı ki, fərdi olaraq və ya başqaları 

ilə birlikdə şəxsi məlumat üzrə çalışmanın məqsədlərini və vasitələrini təyin edir, ümumi və ya 

səlahiyyətli şəxin vasitəsi ilə məlumat üzrə çalışmanə həyata keçirir;  

Məlumat üzrə çalışma ictimai müassisə tərəfindən səlahiyyətli həyatakeçirənlərin əsasında həyata keçir. 
Müasir idarəçilikdə ayrı-ayrı işlərin həyata keçirmə məqsədi ilə şəxsi ədalətin hüquqi şəxslərindən tez-tez 
istifadə olunur. Şəxsi subyekt tərəfindən, hüquqi aktin və ya yazılı müqavilənin əsasında, nümayəndə 
funksiyaları və ya məsələni həll etmə çərçivəsində şəxsi məlumatların üzərində çalışarkən, şəxsi 
məlumatların qorunması haqqda Gürcüstan qanunu ilə təyin olunmuş təlabatlar qorunmalıdır. 
Səlanhiyyətli şəxs məlumatlar üzrə uyğun normativ akt və ya müqavilə ilə təyin olunmuş əsaslarla 
çalışmalıdır. Səlahiyyətli şəxsin başqa hər hansı bir məqsədlə məlumat üzrə çalışması qadağandır. 
Məlumat üzrə çalışanın razılığı olmadan səlahiyyətli şəxs məlumat üzrə çalışmağı başqa şəxsə verməsi 
qadağandır. Müqavilə imzalanarkən, səlahiyyətli şəxsin işindən ya/da məqsədlərindən aslı olaraq, 
məlumatın üzərində qeyri məqsədli çalışma təhlükəsi olub olmamasını yoxlamaq vacibdir. 

Səlahiyyətin fiziki şəxsə verilməsi hallarında ictimai müassisə , məlumat üzrə çalışan məlumatı qorumaq 

üçün uyğun təşkilati və texniki qaydalardan istifadə edib etməyəcəyini yoxlayıb əmin olmalıdır. İctimai 

müassisə tərəfindən səlahiyyətli şəxslə imzalanmış müqavilədə, məlumatların təhlükəsizliyi üçün, 

qaydaların öhdəlikləri nəzərə alınmalıdır. İctimai müassisə səlahiyyətli şəxs tərəfindən məlumat üzrə 

çalışmasını yaxlamaqda öhdəlidir. 

 

4.1.5. Fərdi hallarda məlumat üzrə çalışma 

4.1.6. Mәlumatıntәhlükәsizliyi 

Gürcüstanın qanunu şәxsi mәlumatın qorunması haqqda mәlumat üzrә çalışanın bütün öhdәliklәrini 
tәyin edir, hansılar,ki, mәlumatların qarunmasını birdәn birә vә ya qanunsuz mәhvindәn, dәyişmәsindәn, 
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aşkarlanmasından, әldә edilmәsindәn, hәr hansı bir başqa şәkidәistifadәsi vә itmәsindәn qoruyur. Bu 
öhdәliklәr bunu nәzәrdә tutur:  

 

- Mәlumat üzrә çalışan elektron vә qeyri elektron şәkildә mövcud olan mәlumatlara qarşı hәyata 
keçirilmiş bütün hәrәkatların qeyd edilmәsi ilә öhdәlәnir;  

- Mәlumatların tәhlükәsizliyi üçün hәyata keçirilәn tәdbirlәrin vә mәlumat üzrә çalışma ilә әlaqәdar 
risklәrin adekvatlığı;  

- Mәlumat üzrә çalışan vә prosesdә iştirak edәn hәr hansı bir subyektin öhdәliklәrini ona aid olan 

sәlahiyyәti әsaısında heç kimә vermir. Bununla birlikdә, öhdәliyi, mәlumat sirri qoruyur, eyni zamanda 

onun iş sәlahiyyәtini durduqdan sonra.   

Hәyata keçirilәn tәdbirlәrә baxmayaraq mәlumatların aşkarlanması halında mәlumat üzrә çalışan  vә 

sәlahiyyәtli şәxs bu mәlumatı qeyd etmәklә öhdәlәnirlәr: hansı mәlumat aşkarlandı, kimin üçün, nә 

zaman vә hansı hüququ әsasla. Bu mәlumat mәlumat subyekti haqqda mәlumatlatla birlikdә onların 

saxlanma sürәsi әrzindә saxlanmalıdır.  

Tәhlükәsizliyi qoruma mәqsәdi ilә qanun mәlumat üzrә çalışana hәr bir fail sistemi ilә әlaqәdar fail 

sistemi kataloqu vә işlәtsin vә bu mәlumatları qeyd etmә öhdәliyini tәyin edir:
7
 
8
  

A) Fail sistemini adı; 

B) Mәlumat üzrә çalışan vә sәlahiyyәtli şәxsin adları vә ünvanları, mәlumat saxlamağın vә/ya işlәnmә 
yeri;  

C) Mәlumat üzrә çalışmanın hüquqi әasaları;   

Ç) Mәlumat subyektinin kateqoriyası;  

D) Gizli sistemdә mәlumat kateqoryası;   

E) Mәlumat üzrә çalışma mәqsәdi;  

Ә) Mәlumatı saxlama sürәsi ; 

F) Mәlumat subyektinin hüquqlarının mәhdudlaşmasının faktları vә әsasları;  

G) Fail sistemindә yerlәşmiş mәlumat almaq vә onların kateqoriaları;  

                                      
7  Fail sistemi – məlumatların strukturlanmış düzülüşü, harada ki onları müvafiq kriteriyalara 
əsasən əldə etmək mümkün ola bilər. 
8  Fail sisteminin kataloqu – fail sisteminin strukturunun və mündəricatının detaylı açıqlaması. 
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Ğ) Mәlumatın başqa dövlәt vә beynәlxalq tәşkilatları üçün vermә haqqında vәbelә mәlumat 
vermәninhüquqi әsasının informasiyası;  
 

H) Mәlumat tәhlükәsizliyinin qorunması üçün tәyin olunmuş prosedurların ümumi tәsfiri.  

Mәlumat üzrә çalışan,  hansının ki, әmәkdaşlarının sayı 20-yi keçir fail sistemi qurmadan vә orada yeni 
kateqoriyanın mәlumat vә ya dәyişiklikliyini hәyata keçirmәdәn, yazılı vә ya elektron şәkildә şәxsi 
mәlumat qorunma mәmuruna bu mәlumatl bildirmәklә öhdәlәnir.   

 

4.1.7. Mәlumat subyektinin hüququ 

Şәxsi mәlumatın qorunması haqqında Gürcüstan qanunu mәlumat subyektinin hüquqlarını tәyin edir
9
. 

Şәxs, ictimai müassisәdә ona aid olan şәxsi mәlumatları vә pulsuz bu mәlumatların kopyasını yalnız 
Gürcüstan qanunvericiliklә ödәniş tәyin olunan sәnәdlәrdәn başqa  әldә etmәk hüququna malikdir.   

Mәlumat subyekti, mәlumat üzrә çalışandan onun haqqında mәlumat üzrә çalışmanı tәlәb etmә hüquqa 
malikdir. Mәlumat üzrә çalışan mәlumat subyektinә bu mәlumatları vermәlidir:   

A) Onun haqqındahansı mәsәlәlәr işlәni;   

B) Mәlumat üzrә çalışmanın mәqsәdi; 

C) Mәlumat üzrә çalışmanın hüquqi әsası; 

Ç) Mәlumat hansı yolla toplanıb 

D) Onunhaqqda mәlumat kimә verilib, mәlumat verilmәsinin әsası vә mәqsәdi.  
Mәlumat subyektinә әgәr mәlumatlar qanun әsasında ictimaidirsә, mәlumat vermәk vacib deyil.  

Mәlumat subyektinә yuxarıda qeyd olunan mәlumat tәlәbetdiyindәn әn çox10 iş günü әrzindә 
verilmәlidir. Mәlumat vrmә şәkinә gәldikdә isә, onu mәlumat subyekti özü seçir.   

şәxsi mәlumat üzrә çalışma düzgün mәlumat işlәmәyi öhdәliyini nәzәrdә tutduğuna görә, mәlumat 
subyektinin tәlәbi halında mәlumat üzrә çalışan onlarıntam olmadığı, yenilәnmәdiyi vәya onları toplama 
vә üzәrindә çalışma qanuna qarşı.hәyata keçibә, mәluçatı düzәldib, yenilәşdirib, artırıb, lazımlı halda 
bloklasın nsilsin vә ya mәhv etmәlidir.    

Qeyd olunan tədbirlərin həyata keçirilməsi halında, məlumat üzrə çalışan bütün məlumat alanları 
məlumatın yenilənməsi, düzəldilməsi, artması, bloklanması, silinməsi və ya məhv olunması haqqda 
xəbardar etməlidir, ylnız belə məlumat alanların sayının çox olması və qeyri proporsiyalı böyük xərclərlə 
əaqəli hallardan başqa. Bu son mühit haqqında şəxsi məlumatın qouma müfəttişinə bildirilməlidir. 

                                      
9   Şəxsi məlumatın qorunması haqqda Gürcüstan qanunun 4-cü başlığı. 
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Məlumat subyektinin şəxsi məlumatın qorunması haqqda Gürcüstan qanununun 15-ci  (Məlumat 
subyekti üçün məlumatın verilməsi), 21-ci (Məlumat subyekti tərəfindən məlumat tələb etmə hüququ) 
və 22-ci (Məlumat subyekti tərəfindən məlumat düzəltmə, yeniləmə, artırma, bloklama silmə və məhvini 
tələb etmə hüququ) maddələri ilə nəzərə alınmış hüquqlar Gürcüstan qanunvericiliyi ilə əgər bu 
hüquqların realizasiyası təhlükə yaradırsa, məhdudlaşa bilər:  
 

A) Dövlət milli və ya müdafiyə marağları;  

B)Cəmiyyət təhlükəsizlik marağları; 

C)Cinayyətin aşkarlanması, tədqiqat və aradan qaldırma;  

Ç) Dövlətin vacib maaliyə və iqtisadi (eyni zamanda, monetar büdcə və vergi məsələləri ilə əlaqədar) 
marağları; 

D) Məlumat subyekti və məsələri hüuqlarının və azadlığı.  
 

Qeyd olunan əsasların mövcudluğunda məlumat üzrə çalışanın və ya çəxsi məlumat qorunması 
müfəttişinin qərarı, məlumat subyektinə onun hüququnun məhduduna görə zərər gəlmədən 
bildirilməlidir. 

Şəxsi məlumatın qorunması haqqda Gürcüstan qanunu məlumat subyektinə, hər zaman, aydınlatmadan, 
öz tərəfindən verdiyi razılığı durdurma, məlumat üzrə çalışmanın durdurulmasını dayandırma və ya 
üzərində işlənilmiş məlumatı məhv etmə tələb etmə heququnu verir. 

Məlumat üzrə çalışan məlumat subyektinin tələbinə uyğun olaraq, məlumat üzrə çalışmağı durdurmaqda 
və ya əgər məluma üzrə çalışmanın başqa əsasları mövcu deyilsə, 5 gün ərzində üzərində işlənmiş 
məlumaı məhv etməkdə öhdələnir. 

 
Yuxarıda qeyd olunan hüquq məlumat subyekti tərəfindən məbləğ öhdəliklərinin həyata keçirməsi 
haqqda öz razılığı əsasında üzərində çalışılan məlumata aid deil.  

Şəxsi məlumat qorunması haqqda Gürcüstan qanunu, məlumat subyektinin hüquqlarının qorunmasının 
ədalətli  vasitələrini təyin edir. Məlumat subyekti, qeyd olunan qanun əsasında nəzərə alınan hüququn 
pozulması hllarında qanun əsasında təyin olunmuş üsulla şəxsi məlumatın qoruma müfəttişinə 
müraciyyət etmək hüququna malikdir, ancaq əgər məlumat üzrə çalışan ictimai müassisədirsə, şikayəti 
təqdim etmək, həmin və ya üstün administrasiya orqanlarına təqdim etmək olar. 

Necəki hüquq qorumanın prevensiya vasitəsi, məlumat subyekti məsələni həll edən orqanından 
məlumatı qəraragədər bloklama tələb etməkdə səlahiyyətlidir. Məlumat subyekti, ümumi administrasiya 
organının və ya şəxsi məlumatın qorunması müfəttişinin gərarını, qanunla təyin olunmuş üsulla şikayət 
etmək hüququna malikdir.  
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Məluat üzrə çalışmağa məlumat subyektinin razılığının mövcudluğu ilə əlaqədar daava 

hallarındaməlumat üzrə çalışan, məlumat subyektinin razılığı faktının tasdıqlayıcı yükə öhdələnir. 

 

4.1.8. Şəxsi məlumat müdafiyyə müfəttişi 

Şəxsi məlumatın qorunmasını müdafiyə etmək məqsədi ilə Gürcüstan qanunu şəxsi məlumat müdafiyyə 
müfəttişinin institutunun təyin edir. Qeyd olunan şəxsi məlumat üzrə çalışmanın hüquqi olmasının 
kotrolunun həyata keçirilməsinə xidmət edir. Bu məqsədlə müfəttiş tma prevensiya və represiya 
səlahiyyətlər hüququna malikdir. Xüsusən də o, ictimai və şəxsi müassisələr üçün məlumatı müdafiyyə ilə 
əlaqədar məsləhətlər xidmətini həyata keçirir; Məlumat müdafiyyəsi ilə əlaqədar ərizələri müzakirə edir; 
Şəxsi məlumat müdafiyyəsi ilə əlaqədar actual mövzular haqqda cəmiyyəti xəbərdar edir; İctimai və şəxsi 
məlumat üzrə çalışmanın hüquqi yoxlayışını həyata keçirir. Cəmiyyətə Gürcüstanda məlumat 
qorunmasının vəziyyəti haqqda xəbər verir. 

Şəxsi məlumat müdafiyyəsi müfəttişi öz hüquqi statusunu təmin edir. Müfəttiş öz şəlahiyyətini həyata 

keçirərkən müstəqildir və heç bir vəzifə və organa tabe olmur. Müfəttif Gürcüstan qanunu ilə idarə edir, 

beynəlxalq müqavilə, Gürcüstan qanunu ilə şəxsi məlumat müdafiyyəsi haqqda və mülki tənzimləməsi ilə 

idarə edir. Müfəttişə hər hansı bir təsir və ya onun işinə qarışmaq qadağandır və qanunla cəzalandırılır. 

 

4.2. Komersiya sirri 
 

GÜAK-ın 272 maddəsi: 
Komersiya sirri – Komersiya dəyəri olan plan, formula, proses, vasitə haqqında və ya hər hansı bir başqa 

məlumat, hansı ki mülki istehsal, hazırlama və ya xidmət ya/da yenilik və ya texniki yaradıcılığın dəyərli 

nəticəsini haqqda məlumat, hansının ki, açkarlanması şəxsin konurentqabiliyyətinə ziyan gətirə bilər. 

 

 
Məlumatın konkret sirriliyi hüquqi əsasları GÜAK-ın 27 maddəsində göstərilmişdir: 

1. Mülki istehsal etmək üçün, hazırlamaq, yeniləmək və ya xidmət göstərmək üçün ondan istifadə 
olunmaldır, ya/da  

2. Yeniliyi, texniki yaradıcılığın nəticəsini təsfir etməlidir, və ya  
3. Onu aşkarlamaq şəxsin konkuretqabiliyyətinə ziyan gostərməlidir. 

 
Məlumatın komersiya sirri hesab etmənin iki yolu mövcuddur: 
 

1. Şəxs özü təqdim etdiyi məlumatın komersiya sirri hesab edilməsini tələb etdiyində və 
administrasiya müassisəsinin nəticəsi ilə bu tələbin məmnuniyyəti haqqda qərar alınırsa; 

2. Qnun bu məlumatı komersi sirri hesab etdiyində. 
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Başqa hallarda və əsasla məlumat üçün belə status vermək mümkün deiyil. Komersiya sirri ozaman aşkar 

olunur ki, əgər o, şəxsi hüququn rəsmi şəxsləri və başqa istehsalatçıların haqqında məlumatı daşıyır.10 
Administrasiya orqanı haqqında mövcud olan məlumat sir daşıya bilməz.11 Beləliklə, əgər ictimai 
müassisə bu məqsədlə ictimai məlumatı verməkdən imtina edərsə, bu daava məsələsinə çevrilə bilər.  
Komersiya sirrinə aid olan məlumatlar komersiya işinin həyata keçirən şəxsin mülküdür. Bu kateqoriyaya, 
ad və soy ad haqqda məlumat daxil deyil. Məsələn, konkret hüquqi şəxsin direktorunu və ya idarəçisinin 
adını12 komersiya sirri hesab etmək olmaz.  
Məlumatın komersiya sirri kimi hesab edilməsinin şəxs tərəfindən tələbatı, ictimai müassisə müzakirə 
etməli və 10 gün ərzində qərar almalıdır. Əgər ictimai müassisə tələbin yuxarıda sadalanan heç bir 
kriteriumları qani etmədiyini düşünürsə və uyğun olaraq məlumatın komersiya sirrini daşımadığını 
düşünürsə, o, aşkarlıq haqqında fərdi administrasiya-hüquqi akt sənədini alır. Məlumatının komersiya 
sirri olduğunu düşünən şəx, 15 gün ərzində üstün administrasiya orqanlarında və ya məhkəmədə şikayət 
etmə hüququna malikdir. Ancaq məlumatın komersiya sirri hesab edildiyində hər hansı bir şəxsə bu 
qərarı GÜAK-ın fərdi administrasiya-hüquqi aktının şikayyərt sürəsində şikayət etmə səlahiyyəti verilir. 
 
 

4.3. Peşə sirri 
 

GÜAK-ın 273 maddəsi 
Peşə sirrinə başqasının şəxsi məlumatını və ya komersiya sirini daşıyan məlumat aiddir və şəxsə peşə 

öhdəliklərinin həyata keçirməsi ilə əlaqədar aşkar olundu. Başqa şəxsin şəxsi məlumatını və ya komersiya 

sirrini daşımayan məlumat peşə sirii ola bilməz. 

 
Peşə sirri məlumatın elə üzünü daşıyır, hansı ki, şəxsi məlumatları və ya komersiya sirrini əhatə edir və 
şəxs üçün şəxsi işin həyata keçirdiyində əlçatarlı olur. Peşə sirrini daşıyan administrasiya orqaı ola 
bilməz.  
 
Peşə sirri “Söz və fikir ifadəsinin azadlığı haqqda” Gürcüstan qanunu ilə səliqələnir, hansının ki, birinci 
maddəsinin “o” altbəndinə əsasən belə məlumat aiddir:  
 
Etiraf sirri, parlament üzvünün, həkimin, müxbirin, hüquq mühavizçisinin, müdafiyəçinin peşə işləri ilə 
əlaqədar etibar etdiyi məlumat, eyni zamanda peşə məlumatı, hansı ki, şəxsə məxfilik şərti ilə bildirildi, 
onun tərəfindən peşə öhdəliklərini həyata kkeçirərkən və aşkarlığı şəxsin peşə şöhrətinə zidd ola bilər. 
Dövlət sirri olmayan və başqa şəxsin şəxsi məlumatı və ya komersiya sirri olan məlumat, Eyni zamanda 
administrasiya orqanı haqqda məlumat, peşə sirrinə aid deyil. 
 

                                      
10   G., Kopaleişvili M., Məlumat azadlığı, Yol göstərici, Üçüncü nəşr 2005, 27. 
11  Məsələ kimi, Gürcüstan ali məhkəməsinin 2007-ci ilin dekabır ayının 6-da  Nბს-614-584(კ-07) 
qərara baxın – Təsviri hissəsi, Tbilisi apelasiya məhkəməsi 2007-ci il dekabır 6 qərarı   
12  Bu növ sifarişləri Gürcüstanın ali məhkəməsi həyata keçirir və buna əsasən, məktəbdə olan 
yeməkxananın rəhbərinin adı və soyadı kommersiya sirrini əhatə edən amil ola bilməz, çünki belə halda 

şəxsin rəqabətimkanına ziyan vurula bilməz. Gürcüstanın ali məhkəməsinin 2003-cü il 16 Oktyabr 
NBS-102-289-k-03 qərarına baxın.   
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Məsələn: Müxbir peşə iləri ilə məşğul olduğunda, şəxsi mənbədən rəsmi şəxsin cinayət işlədiyi haqqda 
məlumat aldı. Müxbir bu məlumatı açıqlamamaq hüququna malikdir, çünki, bu məlumat onun peşə sirri 
hesab olunur.  

   

4.4. Dövlət sirri 
 
Dövlət sirri haqqda Gürcüstan qanununun birinci maddəsinin birinci bəndi əsasında dövlət sirri hesab 
olunur – “Dövlət sirrini daşıyan məlumatlar müdafiə, iqtisadiyyat , xarici əlaqələr , kəşfiyyat , dövlət 
təhlükəsizliyi və qayda müdafiyyə sahələrində, hansılarının ki, açıqlanması və ya itməsi Gürcüstanın və ya 
beynəlxalq müqavilələrin və razılaşmaların iştirakçısı tərəflərinin suverenliyinə zərər gətirə bilər, 
konstitusiya quruluşu, siyasi və iqtisadi marağları daşıyan, hansı ki bu qanunla və ya beynəlxalq 
müqavilələrlə və ya razılaşmalarla təyin olunmuş qayda ilə dövlət sirii kimi tanınıb və dövlət 
müdafiyəsinə tabe olan məlumatlardır. Belə məlumatları müdafiə, iqtisadiyyat , xarici əlaqələr , kəşfiyyat 

, dövlət təhlükəsizliyi və qayda müdafiyyə sahələrində mövcud oaln belə məsələlər13 təşkil edir: 
 
 
 

Müdafiə sahəsində:
14

  
 
 A) Strateji və operativ planlar, hərbi əməlyatlara hazırlıq və həyata keirmıni əksdirən sənədlər, 
əskərlərin strateji və operativ yer dəyişməsi, onların səfərbərliyinin, saavaşa hazırlığı və səfərbəlik 
resurslarından istifadə məsələləri;  
 
Məsələn, Gürcüstanın müdafiə nazirliyi tərəfindən 2008-ci ilin avqust ayının müharibəsi zamanı, hər bir 
hərbi əməliyyata hazırlıq və həyata keçirməni əks etdirən sənəd. Bildirmək sitəyirəm ki, müharibə 
zamanıhər bir tərəfin müəyyən strategiyası var, hansının ki, açıqlanması rəqibinin müvəffəqiyytinə 
məqsəd ola bilər. Elə bu səbəbdən, bu cür əlumatlar qanunvericilklə açıqlanmadan müdafiə olunur. 
 
 B) Silah və hərbi texnikanın inkişafının məqsədli proqramlarının, eyni zamanda, elmi-tədqiqat və 
layihə işlərinin texnikinin və müdafiyə texnologiyası üzərində çalışma;  
 
Məsələn, Əgər Gürcüstan öz resursları ilə müdafiə texnologiyasının ən yeni metodunu yaradacaqsa, onun 
haqqında məlumatı aşkarlamaq qanunvericiliklə qadağandır, çunki, başqa baxımdan, ölkəni müdafiə 
edəcək mexanizmləri əkmədə  yenilik olmayacaq. 
 
 C) Xüsusən qorunan hərbi və vətəndaşın müdafiə obyektlərinin rejimi, strukturu  və tərtibi 
haqqında məlumat; 
 
Məsələn, Sözdə “Qaybar nöqtənin” sərhədinin yanında, hərbi obyektin qurulması planlaşdırılır. Obyektin 
qurulmasının koordinatlarının, onun planını və təhlükəsizlik rejiminin (məs.postda durma zamanı ) 
ictimailəşməsi, planlaşdırılmış məqsədə nail olmaqda mane olacaq. 
  
 

                                      
13   G., Kopaleişvili M., Məlumat azadlığı, Yol göstərici, Üçüncü nəşr 2005, 24. 
14   Dövlət sirri haqqda “Gürcüstan qanununun 7-ci maddəsinin 1-ci bəndi. 
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 İqtisadiyyat sahəsində:
15

  
 
 A) Xalq təsrrüfatının səfərbərlik planı və tutumluğqları, hərbi hissələrin strateji xammal və 
məsələlərinin sayı və dağıtma həcmi, eyni zamanda dövlət və səfərbərlik rezervlərin düzülüşü  və həcmi;  
 
Məsələn, Gürcüstan iqtisadiyat və davamlı inkişaf nazirliyi tərəfindən Gürcü əskərinə, fövqaladə hallar 
üçün saxlanılmış xammalsayı haqqda məlumat.  
 
 B) Nəqliyyat, rabitənin, ölkə infra sturkturunun başqa növlərinin və obyektlərin qorunmasının 
sistemləri və rejimi, onların təhlükısizliyini həyata keçirmə marağları üçün;  
 
Məsələn, Tbilisidə yerləşən televiziya qülləsinin müdafiəsi və rejimi, onun təhlükəsis funksiyalaşması 
məqsədi ilə, Gürcüstan qanunvericiliyinin əsasında, sir kimi hesab oluna bilər.  
 
 C) Qızılın ümumi sayında daxil olan monetrar qrup – bahalı metalların, giymətli daşların və başqa 
dəyərlərin – dövlət ehtiyatlarının konkret növləri haqqda məlumat, pul nişanəli və giymətli kağızların 
hazırlanmasının, saxlanmasının, qorunması və ləğvindən boyun qaçırmaqla, dəyişməklə və ya 
götürməklə əlaqədar əməliyyatlar haqqında məluat; 
 
Məsələn, Pul nişanələrinin qorunması məqsədi ilə işlənmiş xüsusi tədbirlər planı əsasında,saxta 
kupyuraların seçilməsi mümkün oldu. əgər qeyd olunan məlumatın aşkarlanması baş verdisə, 
saxtalaşdıranlara qarşılıqlı tədbirlər keçirməkdə imkan yaranacaq.   
  

Xarici əlaqələr sahəsindı::
16

  
 
 A) Gürcüstanın xarici siyasəti və xarici-iqtisadi əlaqələri haqqda məlumatlar, hansıların ki, 
açıqlanması dövlət maraqlarına ziyan vura bilər; 
 
 Məsələn, Gürcüstanın dövlət marağı, Avrupabirliyində nümayəndəlikdir, bunun üçün isə ölkə, hər hası 
bir dövlətlə ticarət müqaviləsi bağlamalıdır. Əgər uyğun dövlət strukturları ilərcədən Avrupa birliyində 
nümayəndəliyi üçün,  razılaşmanın kritik dəyərini açıqlayarlarsa, belə halda rəqib dövlətin razılığı ləğv 
etmək üçün müəyyən berketlərdən istifadə etmə şansı yaranır. 
 
 
 B) Xarici dövlətlərlə hərbi, elmi-texniki və başqa növ əməkdaşlıq məsələləri, əgər məlumatın 
aşkarlanması Gürcüstan marağına ziyan göstərirsə; 
 
Məsələn, Gürcüstan hakimiyyəti başqa dövlətlə əməkdaşlıqla xüsusi layihənin həyata keçirməsini 
planlaşdrı, hansının ki, əsasında kiber-təhlükəsizlik stratejisinin üzərində çalışmaq və daha sonra onların 
əkilməsi planlaşdırılır. Müqavilənin detallarını aşkarlanması isə layihənin uğurlu həyata keməsinə mane 
törədə bilər və ölkənin marağlarına ziyan vurar. 

                                      
15  Dövlət sirri haqqda “Gürcüstan qanununun 7-ci maddəsinin 2-ci bəndi. 
16   Dövlət sirri haqqda “Gürcüstan qanununun 7-ci maddəsinin 3-cü bəndi. 
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Kşfiyyatın, dövlət təhükəsizliyinn və qaydaların müdafiə sahəsi:17 
 
 A) Kəşfiyyat, kontrkəşfiyyat və operativ-araşdırma işlərinin planlarının, təşkili, məterial-texniki 
müdafiənin vasitələrinin formalarının, metodlarının və nəticələrinin, eyni zamanda konkret proqramların 
maaliyyələşdirilməsinin haqqında məlumat; yuxarıda sadalanan sahələrdə məxfilik əsasında əməkdaşlıq 
və ya keçmişdə Gürcüstanın uyğun orqanları ilə əməkdaşlıq edən şəxslər haqqında məlumat;  
 
Məsələn,  Gürcü tərəf 2008-ci ilin avqus ayının müharibəsindən sonra işğal olunmuş ərazilərdə kəşfiyyat 
işləri həyata keçirir. Əgər bu işlərin planı və metodları hammı üçün aşkar olarsa, qeyd olunan işlər 
mənasını itirəcəkdir. 
 
 B) "Dövlət müdafiəsinin xüsusi xidməti haqqda” məlumat,   Gürcüstan qanunu əsasında təyin 
olunmuş dövlətin ən üstün vəzifə şəxslərinin, administrasiya binalarının və hakimiyyət rezidensiyalarının 
müdafiə rejimi haqqda məlumat; 
 
Məsələn, Gürcüstan prezidentinin müdafiə rejimi haqqda məlumat, postda hər bir əməkdaşın nə zaman 
deyişirildiyi və ya prezdent kortejinin marşrutu və ya başqa məlumatıar. 
  
 C) Dövlət və xüsusi rabitə sistemi; 
 
Məsələn, Xüsusi rabitə sisteminin texniki ayarları haqqında məlumat.  
  
 Ç) Dövlət şifrələnmə prosesi və istifadəsi, kriptografiya sahəsində elmi-tədqiat işləri haqqında 
məlumat; 
 
Məsələn, Dövlət kriptografiya tədqiqatı nəticələr haqqında məlumat.  
 

4.5. İcra İmtiyazı 
 

GÜAK-ın 29 maddəsi – İcra imtiyazı 
Vəsifədə olan şəxs tərəfindən qərarlar hazırlama prosesində başqa ictimi xidmətçilərin (Dövlət siyasi 
vəzifədə olan şəxslərdən başqa) kimliyi açıqlayıcıdan icra imtiyazı əsasında müdafiə olunur. 
 

 
Administrasiya orqanının səlahiyyətli vəzifədə olan şəxsi, qərar alır və fərdi-administrasiya aktına 
imzalayır, ancaq, qərar alma prosesində başqa əməkdaşlarda iştirak edir, hansılar ki, qərar layihəsini 
hazırlayırlar. Son produktda – fərdi administrasiya- hüquqi aktında layihənin müəllifi qöstərilmir. Belə 
məlumatın üçüncü şəxsin tələbatı hallarında (maidentifikasiya olunmuş məlumatların tələbatı nəzərdə 
tutulur), ictimi müassisə onu sir kimi saxlamqda öhdəlidir. Qeyd olunan məhdudiyyət, ilk növbədə 
tərəfsizlik prinsipinin qorunmasına xidmət edir. Qərar alma prosesində iştirak edən şəxsə qarşı hər hansı 
bir təsirdən boyun qaşırmaq məqsədi ilə onun kimliyi açıqlanmır. Qeyd ounan məhdudiyyət qərar alma 
prosesində iştirak edən subyekti eyni zamanda, qərarla narazı qalan şəxsin mənfi təsirindən müdafiə 

                                      
17   Dövlət sirri haqqda “Gürcüstan qanununun 7-ci maddəsinin 4-cü bəndi. 
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edir. İstesnalı hallardır nə zaman ki, qərar hazırlanmada dövlət siyasi vəzifəli şəxsi iştirak edir. Qeyd 
olunan mövzuya qarşı fərqli yanaşmanı xarici dövlətlərin təcrübəsində anlayırıq. Məs. , Almanyada 
aministrasiya orqanının qərarında, qərar alma prosesində iştirak edən şəxs qeyd olunur. Bu subyektlə bir 
başa əlaqə vətəndaşa mövzunu müsbət həl etmənin prespektivliyini və dava hallarında uğur 
qazanmaqda yardım edir. 
 
 
 

4.6. İcar haki.iyyәti hәyata keçirmәk marağı 

 

Gür,üstan qanunvericiliyi ayrı mövzu olaraq icra hakimiyyәtinin işlәrinә qarışmamaq hallarını medafiә 
edir. GÜAK-nın hәrәkatı (ictimai mәlumat tәlәbi) administrasiya orqanlarının bunlarla әlaqәdarişlәrinә 

aid deyil:
18

  
 
A) Cinayәt işlәmәk üçün şәxsin qanının-hüquqi tәdqiqi vә cinayәt mәcәlәsinin işlәrinin hәyata 

keçirilmәsi;   
 
Belә hallarda qanuni güvvәyә girәn mәhkәmә qәrarı nüxsәsi nәzәrә almır. Cinayәt mәcәlәsi işlәrinin 
hәyata keçmәsi konkret mәsәlәlәri nәzәalır, hansılar ki hüquqqoruyucu orqanlara tәdqiqat üçün 
yaralıdır.  
 

B) Operativ-arayış işlәri;  
 

C) Mәhkәmә tәrәfindәn tәyin olunmuş vә hüquqi güvvәyә girәn qәrarın icarsı;   
 

Mәsәlәn:  Mәhkәmә qәrarının icrasına gәdәr, qeyd olunan qәrarla әlaqәdar mәlumatın açıqlanması, 
qәrarın icrasına mane göstәrә bilәr, bu görә dә, bu cür mәlumatları açıqlamağı qanun mәhdudlaşdırır.  
 

Ç) Hәrbi mәsәlәlәr haqqda qәrar almaqla, eyni zamanda hәrbi nizamının mәsәslәlәri ilә әlaqәdar, 
şәxsin Gürcüstan qanunvericiliyi әsasında verilmiş hüquq vә azadlığına aid olmadığında;    

 
Mәsәlәn, Gürcüstan qanunvericiliyin 100-cü maddәsinin birinci bәndi әsasında "Hәrbi güvvәlәrin 
istifadәsi haqqında qәrarı Gürcüstan prezidenti alır vә 48 saat әrzindә tasdıqlanması üçün parlamentә 
tәqdim edir..." Bu Gürcüstan prezidenti üçün gürcüstan qanumvericiliyi әsasında verilmişsәlahiyyәtdir. 
Hәrbi güvvәyi istifadә etmәdәn iki aydan sonra (müharibәbitdiyindә), әgәr şәxs qeyd olunan qәrarın 
xülasәsinitәlәb ersә, bu sәnәdi vermәdә sәlahiyyәtli orqanlar onh tәqdim etmәdә öhdәlәnirlәr.  
 

D) Gürcüstan prezidenti tәrәfindәn Gürcüstan qanunvericiliyi әsasında şәxslәrin işә alma vә işdәn 
azad etmә, eyni zamanda Gürcüstan qanunvericiliyi әsasında  73-cü maddәsinin birinci bәndinin 
"a","d","e","z","t","o" altbәndlәri ilә, eyni zamanda 2-ci, 4-cü vә 5-ci bәndlәri ilә nәzәrә alınmış 
sәlahiyyәti hәyata keçirmәklә;    

 

Gürcüstan qanunvericiliyin 73-cü mәddәsi:19 

                                      
18   GÜAK-ın 3-cü maddəsinin 4-cü hissəsi. 
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1. Gürcüstan prezidenti:  
A) Beynәlxalq müqavilә vә razılaşmalar imzalayır, xarici dövlәtlәrlә görüşlәr hәyata 
keçirir; parlamentin razılığı ilә Gürcüstan elçisini vә başqa rәsmi nümayәndәlәrini 
tәyin edir; Xarici dövlәtlәrin vә beynәlxalq tәşkilatlar elçilәrinin vә başqa rәsmi 
nümayәndәlәrinin akreditasiyasını alır;    
D) Hakimiyyәt üzvünün vә qanunu әsasında nәzәrә alınmış başqa vәzifәdә olanların 
işdәn çıxmasını, hakimiyyәt nümayәndәsini öhdәlәndirsin;    
E) Parlamentdә Gürcüstan dövlәtinin büddcә layihәsini tәqdim etmәk razılığını verir;   
Z) Gürcüstana silahli hücum anında müharibә vәziyyәtini tәyin edir, uyğun şәrtlәrin 
mövcudluğundaqәrarı әn gec 48 saat әrzindә parlamentә tasdıqlamat üçün tәqxim 
edir;    
T) Müharibә ya da kütlәvi qarışıqlıq, ölkә әrazisinin bütövlüyünә mane, hәrbi çevriliş 
vә silahlı saldırım, ekoloji fәlakәt vә epidemialar, vә ya başqa hallarda, nә zaman ki, 
dövlәt hakimiyyәt orqanları qanunvericilik sәlahiyyәtinin norma hәyata keçirilmәsi 
mümkünlüyündәn geri qaldlqda, fövqaladə vəziyyətlərdə qanun gücü olan berketlər 
təyin edir, hansılar ki, fövqaladə vəziyyətlətin bitməsinə qədər fövqaladə tədbirləri 
həyata keçiri. Dekretlər toplantılar zamanı palamentə təqdim edilir. Fövqaladə 
səlahiyyətlər bu bənddə qeyd olunmuş məqsədlərə görə fövqaladə vəziyyət təyin 
olunur;  
O)  Cinayətkarlara güzaşt. 
2. Prezident parlament və nümayəndəli orqanlarını qanuna uyğun olaraseçir.  
4. Preziden Gürcüstan hərbi hissələrinin baş komandiridir. O, milli təhlükəsizliyinin 
şöbə nümayəndələrini Gürcüstan silahlı güvvələrinin birləşmiş şatablarının sədirlərini 
əv başqalarını.  
5. Prezident xalqa və parlamentə müraciyyıt etməkə səlahiyyətlidir. Ildə bir dəfə 
öklənin vəiyyətinin ən vacib məsələlərini parlamentə tədim edir.  

 
Məsələn: Gürcüstan prezidenti Gürcüstan parlamenində sözlə çıxış hazırlanıır. Parlamentdə 

prezidentin çıxışıxı bitmədən, söz aktını heç kim həmin ictimi sənəd olan aktın məzmununu tələb edə 
bilməz.  

 
v) Büynəlxalq müqavilələrin, razılaşmaların və xarici siyasətin həyata keçirməsi; 

 
Məsələn: Gürcüstan və başqa bir dövlət arasında viza rejiminin ləğvi haqqında müzakirələr küçirilir. 
Nəzərə alaraq ki, məlumat məxfiliyi qaorumanı nəzərə alır, cari müzakirələr haqqında ictimai məlumatın 
hammı üçün məhdudlaşdırılmış olacaqdır.   
 
“Ayrıca qeyd olunmalıdır ki GÜAK-ın 3-cü maddəsinin 5-ci hissəsi əsasında, GÜAK-ın qanunvericiliyin III 
başı (Məlumat azadlığı)” Hərəkat icra hakimiyyətinin orqanlarının beynəlxalq arbitraj işlərinə aid deyil, 
hansı ki beynəlxalq məhkəmədə onlar tərəfdən son qərarın alınmasından əvvəl cari qanunvericilik və 
ilşrin həllində Gürcüstan hakimiyəti iştirakı edir. Məhkəmə tərəfindən son qərarın alınmasından öncə 
Gürcüstanın beynəlxalq müqaviləsi və razılığı və ya bu hissə ilə nəzərə alınmış məhkəmələr qaydası 
əsasında məlumat verilir.  

                                                                                                                        
19  73-cü maddənin yalnız birinci (“a”, “d”, “e”, “z”, “t”, və “o” altmaddələr) 2-ci, 4-cü və 5-ci 
punktları nümaiş olunmuşdur. Bunlarla, bilərəkiləriki maddələrlə əlaqədar 2013-cü ildə oktyabır 
ayının prezident seçkilərində güvvəyə girənlər daxil edilməmişdir. 
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Məsələn: insan hüquqlarının Avropa məhkəməsində Gürcüstana qarşı şikayyət edilmişdir, hansının 
haqqımda ki, son məhkəmə qararı verilməyib.Şəxs bu işşlə əlaqədar mövcud olan qanunvericilik haqqda 
məlumat ala bilimr.  

4.7 Qurumlararası sənədlər 
 
Daha bir növ məlumat, hansı ki, bağlı hesab edilə bilər və Qurumlararası sənədlər adladırılır. GÜAK-ın 
99-cu maddəsi administrasiyaistehsalı məsələsinin tanıma hüququnu təyin edir. Bu maddəsni birinci 
hissəsi əsasında administrasiya istehsalatında iştirak edən marağlanan tərəfin administrasiya 
istehsalatının məsələləri ilə tanış olma hüququna malikdir, birbaşa fərdi administrasiya-hüquqi aktın 
hazırlanması ilə əlaqədar, qurumlararası sənəd xasiyətini daşıyanlardan başqa.  
 
Məsələn: Vətəndaş, hər hansı bir müassisədə tutduğu vəzifədən azad olmasının hüquqi aktının 
hazırlanması ilə əlaqədar konkret qurumlararası sənəd ilə tənış olması. Sənədi əldə etmək üçün vətəndaş 
məhkəməyə müraciət etməlidir və tələbi GÜAK-ın 99-cu maddəsinin 2-ci hissəsinə əsaslandırmalıdır - 
əgər sənədlə tanış olma marağı sirri qorumadan keçirsə, marağı, qanunla nəzərə alınmış hallarda, 
məhkəmə qərarı ilə marağlanan tərəfə tanış olmaq üçün şəxsi, dövlət və ya komersiyasirri daşıyan 
məlumatları nümaiş ediləcək. Başqa halda oxşar məzmunlu (Administrasiya istehsalı məsələləri) sənədin 
əlçatarlılığı Gürcüstan qanunvericiliyi ilə məhdudlaşır.  
 
 

5. İctimai məlumatın proaktiv yayınlanması 
 

Gürcüstanın ümumi administrasiya kodeksində 2012-ci ildə həyata keçirilmiş dəyişikliklərə əsasən 

Gürcüstan qanunvericiliyində “Proaktiv yayınlama” və “Elektron resurslar” kimi yeni terminlər yarandı.  

Maddə 27 – Proaktiv yayınlama  

 Qanunauyğun normativ aktın müəyyən qaydası əsasında cəmiyyət maarağını daşıyanictimai elektron 

resurslara ictimai müassisələr tərəfindən yereləşdirmək.  

Qeyd etmək lazımdır ki, qanunvericilər açıq aydın ictimai məlumatın proaktiv yayınlanması ictimai 

müassisəni eyni və ya başqa ictimai məlumatın tələbi halında onun  təyin etdiyi qayda əsasında məlumat 

vermən, məlumat vermə öhdəliyindən azad olunmaması faktını təqdim etdilər. Yəni, administrasiya 

orqanı həra hansı bir ictimai məlumatı yayınladığı hallarda da, öz elektron resurslarında qeyd olunmuş 

onları fiziki şəxsin yazılı və ya elektron şəkildə tələbi hallarında məlumat vermə öhdəliklərindən azad 

etmir.  

Dəyişikliklərə əsasən (maddə 36), administrasiya orqanında ictimai məlumatın əlçatarlığının 

müdafiəsində öhdəli olan şəslə birlikdə eynizamanda məlumatın proaktiv yayınlanmasına cavabdeh 

xidəmətçidə təyin olunmalıdır.  

GÜAK-ın 28-ci maddəsinin 2-ci bəndi ilə “ictimai müəssisə qanunauyğun normativ akt əsasında təyin 

olunmuş qayda və şərtlərlə ictimai məlumatın proaktiv yayınlanmasında öhdəlidir”. Ancaq GÜAK-ın 218-
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ci maddəsi əsasında, uyğun orqanlara (rəsmi şəxs) 2013 ilin senyabır ayının 1-nə kimi, qanunvericiliklə 

nəzərə alınmış qanunauyğun normativ aktların qabulu (verməsini) həyata keçirməlidir. Qeyd olunmuş 

yazılar, bütün ictimai müassisələrin, 2013-cü ilin sentyabır ayının 1-nə qədər, uyğun qanunauyöun aktları 

hazırlamalı olduqlarını nızırdı tutur. Bu qanunauyöun aktlar, proaktiv yayınlamanın standartları və 

şərtləri ilə təqdim olunacaqdı.  

6. İctiami məlumatın tələb olunması 

 

İctimai məlumatı tələb edən, Gürcüstan qanunvericiliyi əsasında təyin olunmuş səlahiyyətlə tələbatı 
təqdim etməlidir.  
 
 

6.1 Ərizənin təqdim olunması və məzmunu 

 

„İctimai məlumatı əldə etmək üçün şəxs yazılıolaraq ərizəni təqdim edir“.20 Gürcüstan qanunvericiliyi 
əsasında yazılı formanın xüsusi şablodu təyin olunmamışdır. Buna baxmayaraq, əzrizəni düzgün şəkildə 

yazmaq üçün, GÜAK-ın uyğun maddəsi ilə nəzərə alınmış tələbatların qorunması vacibdir.21 Ərizə yazılı 
olmalıdır və bunları özündə saxlamalıdır: 
 
a) Ərizə yazanın ərizəni yazdığı administrasiya orqanının adı;  
 
b) Ərizəçinin kimliyi və ünvanı;       
 
c) Tələbi;  
 
ç) Ərizənin təqdim etdiyi tarix və ərizəçinin imzası; 
d) Mövcudluğu halda ərizəyə əlavə edilmiş sənədlərin siyahası. 
 
Ərizənin məzmunu ərizəni təqdim etmə hüququnu nəzərə almır. O, onun m\mnuniyyətləşməsi 
prespektivinə təsir göstərir. Bütün hüquqi və fiziki şəxslər Hər növ ictimai məlumatı tələb etmə 
hüququna malikdirlər.  
 
Məsələn, Operativ-aaşdırma işləri ilə əlaqədar avtomaşının dövlət nömrələrinin siyahası sirli məlumat 
xasiyəti daşıyır və ictimai müassisəyə onu ictimailəşdirmək qanunla qadağandır. Bu marağlanan 
vətəndaşın qeyd olunan məlumatı tələb etməsi hüququnu ləğv etmir. Bu halda əgər tələb rəsmi sənəd, 
dövlət və ya komersya sirrinə aiddirsə, ictimai müassisə, məlumatın əlçatarlılığını məhdudlaşdırmağla 
öhdələndirilir.  
 

2012-ci ildə GÜAK-a 35-ci1 maddə əlavə olundu, bu maddə əsasında administrasiya orqanları 
işistehsalı idarəsinin birli vasitələri ilə, əgər marağlanan şəxs tərəfindən məlumat almanın baqa 

                                      
20   GÜAK-ın 37-ci maddəsinin ikinci hissəsi 
21   GÜAK-ın 78-ci maddəsinin birinci hissəsi – Ərizənin məzmunu. bax 
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forması seçilməyibsə, bütün məlumat və ya  sənədləri qəbul etmə vermə hüququna malik 
oldular. Administrasiya orqanı elektron kopya şəklində öz tərəfindən hazırlanmış və ya özündə 
qorunmuş bütün sənədləri vermə hüququuna malik oldu. Sənədin electron kopyası və onun 
çapına sənədin əslinə verilən hüquqi güvvə verildi.  
 
GÜAK-ın 37-ci maddəsinə əlavə olunmuş 3-cü hisəə qeyd olunan maddə ilə sıx əlaqələnir. Bu maddə 

2013-cü ilin sentyabır ayının 1-dən güvvəyə nail olur. Bu əlavə əsasında, İctimai məlumatın elektron 

formada, ictimai müəssisənin electron resursları vasitəsi ilə tələb olunması mümkündür. Eyni zamanda 

ictimai məlumatın electron şəkildə tələb olunmasının standartı, müəyyən qanunauyğun normative 

aktlarla tasdıqlanmalıdır. Qeyd olunan yazı, ident olaraq proaktiv siyahanın qanunauyğun aktlarının 

nəzərə alma öhdəliyi ilə, məlumat tələbinin müxtəlif standartlarının təyin olması mümkünlüyünü yaradır. 

Buna görə də, administrasiya orqanlarının belə hllada da, hökumət təyinatı ilə nəzərə alınmış qayda ilə 

hərəkət etmələri vacibdir.Aşağıda hökumət təyinatə əsasında nəzərə alınmış ictimai məlumatın electron 

tələbi qaydasını izah edəcəyik:  

1. İctimai məlumatı tələb etmək, electron resurslar (veb-səhvə) vasitəsi ilə electron şəklində mümkün 

olmalıdır. 

2. Administrasiya orqanı ictimai məlumatın tələbi qeydiyyatı (Elektron olaraq göndərilmiş ictimai 

məlumat tələbi qeydiyyatdan keçməlidir) və qeydiyyatı avtomatik şəkildə tasdıqlayıcı sistemin 

mövcudluğunu (tələb müəllifinə avtomatik olaraq onun ərizəsinin qeydiyyat nömrəsi göndərilməlidir) 

müdafiə etməkdə öhdəlidir. 

3. Gürcüstanın ümumi administrasiya kodeksinin 40-cı maddəsinin birinci hissi ilə nəzərə alınmış 

müddətin sayılması administrasiya orqanı tərəfindən məlumatın eleqtron tələbinin qeydiyyatının 

tasdıqlandığı, ictimai məlumatın tələbinin qeydiyyat nömrəsinin gödərildiyi günün sonrakı günündən 

başlayır. 

4. İctimai məlumatın electron şəkilində verilməsinə Gürcüstanın ümumi administrasiya kodeksi əsasında 

nəzərə alınmış tələblər daxildir. 

 

6.2 İctimai məlumat formasının seçmə hüququ 
 
İctiami məlumat almaq forması ictimai məlumatı tələb edən tərəfindən seçmək mümkündür.22 İctiami 
məlumat fərgli növdə ola bilər: kağız üzərində yazılı, lent üzərində, video görünüşlü və başqa.23  
 
İctimai məlumatın verilmə formasının seçilməsi ictimai müassisə tərəfindən olmamalıdır, hansı ki, 
təsüflər olsun ki, təcrübədə tez-tez rast gəlir.24  

                                      
22  Tskepladze N.,  Turava P.,  Ümumi admimistrasiya kodeksinin  yardımçısı Tbilisi, 2005, 115. 
23  Tskepladze N.,  Adeişvili Z., Prosti A., Ramişvili L., Qitoşvili D., Tuğuşi L., Tsotsoria N., Getsadze 
G., Kopaleişvili M., Məlumat azadlığı, Yol göstərici, Üçüncü nəşr 2005 , 35. 
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6.3 İctimai məlumat almaq məqsədi 
 

İctimai məlumat tələb edən, onu tləb edərkə, tələb etməsinin məqsədini qeyd etməkdə məcbur deyil.25 
İctimai məlumatı fərqli səbələrlə tələb etmək mümkündür.  
 
Məsələn, Elmi tədqiqt, statistika, müxbir araşdırması və ya sadəcə marağlanan şəxsin qaneliyi 
üçün.Qanunvercilik üçün aşkar olan istəyin məqsədi deyil, ictimai müassisənin tələb məqsədinə 
baxmayaraq məlumat verməsi vacibdir.  
 
 

7. İctimai məlumatın verilməsi 
 
İctimai məlumatın verilməsi məlumat azadlığının əsas elementidir. Məlumat azadlığının ədalət 

normalarının əsas funksiyası, ictimai müassisənin uyğun sənədlərin verməkdə öhdəliyidir.
26

  
 

7.1  Sürələr 
 
GÜAK-nin 40-cı maddəsi əsasında, ictimai məlumatın verilməsi dərhal və ya ən çox 10 gün ərzində baş 
tutmalıdır.27  
 
Məsələn, Şəxs 2014-cü ilin noyabır ayının 10-da ictimai müassisəyə poçt vasitəsi ilə məktub göndərib və 
ictimai məlumat tələb edib. İctimai müassisədə qeyd olunan ərizə noyabır ayının 14-də qeyd oundu. 
Noyabır ayının 15-də ictimai müassisə cavab göndərdi, hansl ki, hansı ki məlumat tələb edən şəxsə 
noyabır ayının 18-də çatdı. Belə halda sürə qorunması tamamlanmışdır. 
 
Termin haqında danışdığımızda – İctimai məlumatın dərhal verilməsi, ilk növbədə belə halda hası sürələr 
haqqında danışıldığına nəzər salmalıyıq. Nəzərə alarq ki, qanun dərhal məlumat vermə anlayışını 
aydınlaşdırmayıb, belə serələr fikir sürəsi hesab edilməlidir. Beləliklə düşünürük ki, ictimai məlumatın 
dərhal verilməsi termini, məlumatın həmin gün və ya ərizənin qeydiyyatında ən çox ikinci günü 

verilməsini  nəzərə alır.
28

  
 
İctimai müassisənin ictimai məlumatı verməkdə 10 günlük sürəyə ehtiyacına tez-tez qarşılaşırıq. Qanun 
əsasında ictimai müassisə məlunat tələb edənə bu haqqda dərhal bildirməlidir.  
 

                                                                                                                        
24  Gürcüstan təhsil və elm nazirliyi tərəfindən verilmiş ictimai məlumata məsələ kimi baxın - 

http://www.opendata.ge/#!lang/ka/cat/news/topic/424 -Bu cavabla nazirlik ictimai məlumat 
formasının seçmə hüququnu pozdu.  
 
26  Adeişvili Z., İzoria L., Turava P., Vardişvili K., KalandaZe N., Kopaleişvili M., Sxirtladze N., 
Kitoişvili D., Ümumi admimistrasiya kodeksinin dərsliyi, Tbilisi, 2005, 266. 
27   GÜAK-ın 40-cı Maddısi 40. İctimai məlumat alma planı  
28  Tskepladze N., Adeişvili Z., Prosti A., Ramişvili L., Qitoşvili D., Tuğuşi L., Tsotsoria N., Getsadze 
G., Kopaleişvili M., Məlumat azadlığı, Yol göstərici, Üçüncü nəşr 2005, 38. 

http://www.opendata.ge/
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10 günlük sürəni tələb etmək hüququna  ictimai müassisələr yalnız qanunla nəzərə alınmış hallarında 
malikdirlər. xüsusən, əgər: 
 

     İctimai məlumatın verilməsi başqa yaşayış məntəqəsində yerləşən onun struktura vahidindən və ya 
başqa ictimai müassisədən məlumat toplamaq və üzərində çalımaq lazım olduğu hallarda; 
 
Məsələn, Gürcüstanın daxili işlər nazirliyində ərizə girdi, hansıyla ki, şəxs qərbi Gürcüstanda yerləşən 
onun bir struktura vahidi haqqında məlumat tələb edirNəzərə alar ki, ictimai məlumatın verilməsi 
məqsədləşdirilmiş punktlardan məlumat toplama və üzərində çalışmaq tələb edir, nazirlik məlumat tələb 
edəni 10 günlük sürə haqqında dərhal xəbərdar etməlidir. 

 
     Vacib həcmli bir-biri ilə əlaqədar ayrı-ayrı sənədlərin əldə edilməsi və üzərində çalışması; 

 
Məsələn, İQHŞ – Milli statistika xidmətinə şəxsin gürcüstan üzərində hər hansı bir faktın haqqında 
statistic məlumatını tələb etdiyi ərizəsi gəldi. Əgər müassisə bu məlumata nail deyilsə, belə halda o, 10 
günlük sürədən istifadə edə bilər və bu sürə haqqında məlumat tələb edəni xəbərdar etməlidir.  
    

  Başqa yaşayış məntəqəsində yerləşən onun struktura vahidliyinin və ya ictimai müasisə ilə konsultasiya. 
   

Məsələn,  İQHŞ – vətəndaş qeydiyyatının aqentliyinə şəxs məktub göndərib və Quria tərəfdə, 2013-cü ildə 
evlənmiş şəxslərin bütün sayı məlumatını tələb edir. Nəzərə alaraq ki, ictimai müassisənin cavab verməs 
iüçün, struktua vahidi məlumatının yenidən yoxlaması lazım oldu, o, 10 günlük sürədə istifadə edə bilər 
və bu sürə haqqında məlumat tələb edəni xəbərdar etməlidir. 
 
 
 

7.2 İctimai məlumat verməkdən imtina 
İctimai məlumat vermə o, sirli məlumat daşıyırsa qadağandır. Ancaq ictimai məlumatın verilməsindən 
imtina mütləq tasdıqlanmalıdır. Başqa hallarda hüquqi əsasın imtinası cavabı aşkar olunacaq. İctimai 
müassisə məlumat verməkdən imtina edtiyində, Gürcüstan qanunvericiliyi əsasına nəzər alınan sürələri 
nəzərə almaqda öhdəlidir. 
GÜAK-nın 41-ci maddəsi əsasnda, ictimai məlumat verməkdən imtina etmək məlumat tələb edənə 

dərhal bildirilməlidir.29 Södə qanunverici – dərhal sözündə, filri sürəni nəzərdə tutur, hansı ki, 3 iş 
günündən çox olmamalıdır. Belə fikir əsasında maddə əsasında mövcud olan qayda, ictima müassisə 
məlumat verməkdən imtina etdiyindən şəxsə hüquqlarını və şikayyət qaydalarını açıqlayacaq. 
 
Məsələn, İctimai müassisədən dövlət sirrini daşıyan məlumatı hər hansı bir şəxs tələb edirsə. Qeyd 
olunanın əsasında administrasiya orqanı məlumat tələb edənə məlumat verməkdən imtina etməlidir. 
Bundan əlavə, administrasiya orqanı, şəxsə belə halda şikayyətin nə kimi imkanları olduğunu 
açıqlamalıdır. 
 
                       

 

                                      
29   GÜAK-ın 41-ci maddəsi – ictimai məlumatı verməkdən imtina 
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Gürcüstan qanunvericisi belə məlumat növlərini təyin edir, hanıların ki, ictimailəşməsi qeyri mümkündür. 
Eyni zamanda, Gürcüstan qanunvericisi, məlumat tələb edən hər bir şəxs lala biləcək və onu sir kimi 
saxlamaq qadağan olduğu məlumat kateqoriyalarını da nəzərə alır.  
 

Xüsusən, ictimai müassisəsi belə məlumatları sir kimi saxlamaq hüququna malik deyil:
30

 
 
(a) Ətraf mühit haqqda məlumat, eyni zamanda şəxsin həyatına və ya sağlamlığına təlükə göstərən 
məlumat 
 
Məsələn, Şəxs Gürcüstanın ekologiya nazirliyindən Qudauri-Kobi ətrafında meeorlogiya şərtləri haqqında 
məlumat istədi.İctimai müassisə dərhal bu məlumatı verməkdə öhdələnir. İctimai məlumat tələb edən. bu 
məlumatı nə məqsədlə tələb etdiyini söyləməmək hüququna malikdir, belə hallarda nəzərə alınır ki, 
məlumatı sir kimi saxlamqla insane həyatına təhlükə gələ bilər.  
 
(b) İctimai müassisənin əsas prinsipləri və istiqamətləri 
 
Mәsәlәn , Gürcüstan tәhlükәsizlik nazirliyinin işlәrinin әsas istiqamәtlәri vә iş prinsiplәrini әks etdirәn 
mәlumat şәxs tәrәfindәn tәlәb olindu.  
 
(C) İctimai müassisәnin strukturunun tәsfiri xidmәtçilәrin fuknsiyalarının tәyini vә bölüşdürlmәsi, eyni 
zamanda qәraralma qydası.  
 
Mәsәlәn,  Şәxs İQHŞ - tәhsil keyfiyyәtinin inkişafının Avrupa mәrkәzinin daxili qaydalarını tәlәb etdi. 
İctimai müassisә dәrhal bu mәlumatı vermәlidir.  
 
(Ç) Vәzifәdә olan vә ya ictimai mәlumatın sirr kimi saxlamasl öhdәliyini daşıyan vә vәtәndaşlar 
mәlumat verәn, ictimai xidmәtçilәrin kimliyi.  
 
Mәsәlәn, İctimai mәlumatın verilmәsindә öhdәli olan şәxsin vә ya nazirin mәljmatş, onların içlәri vә 
koordinatları  
 
(d ) Ənəkdaş ictimai müəssisəsində qərar almaq üçün keçirilən açıq səsvermə nəticələri 
 

                                      
30   GÜAK-ın 42-ci maddəsi 
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Məsələn, İctimai müassisədə konkret məsələ haqqda (sirli məlumat daşımayan) səsvermə əsasında əldə 
olunan nəticələr haqqda məlumat.  
 
(e) Seçilmə vəzifəsinə şəxsin seçilməsi ilə əlaqədar vütün məlumatlar 
 
Məsələn, Tbilisi merinin seçki ştabı tərəfindən xərclənən mələğ və tədnirlərin siyahası. 
 
(ə) İctimai müassisənin işləri haqqda auditoria qərarı və reviziyaların nəticələri, eyni zamanda, tərəfini 
ictimai müassisə təşkil edən məhkəmə məsələləri 
 
Məsələn, əgər ictimai müassisə konkret administrasiya sxemində tərəfi təşkil edirsə, tələbat əsasında 
marağlanan şəxsə bu işin detalları mütləq bildirilməlidir (iddiaçı tərəf haqqda məlumat ştrixlənmiş 
şəkildə verilməlidir). 
 
(f) İctimai müassisə idarəçiliyində, mövcud olan ictimai məlumat bazasının adı və yeri, eyni zamanda 
ictimai məsələlərin bazasına cavabdeh şəxsin kimliyi və iş ünvanı 
 
Məsələn, İctimai müasisədə mövcud olan məlumat qeydiyyatda cavabdeh şəxsin kimkiyi haqqda 
məlumat. 
 
(g) İctimai müassisə tərəfindən məlumat toplmasının, üzərində çalışmanın, saxlamağın və 
yayınlamanın məqsədləri, istifadə sahələri və hüquqi əsası. 
 
Məsələn, İtimai məlumatın konkret administrasiya orqanı tərəfindən verilib verilməməsinin qeyd 
olunduğu, ictimai məlumat vermə hesabatı. 
 
(ğ) İctimai məlumat bazasında onun şəxsi məlumatlarının mövcudluğu və ya qeyri mövcudluğu, eyni 
zamanda onların tanıma qaydası, eyni zamanda şəxsin identifikasiya olunması və ya şəxs (onun 
nümayəndəsi ) məlumatda dəyişikliklər yaratması  
 
Məsələn, Şəxs ictimai müassisədə özü haqqda qorunmuş məlumatlarda dəyişiklik etməyi tələb etdi. O, 
tələb nəticələrini bilmək istəyir, ictimai müassisə qeyd olunan məlumatı verməkdə öhdələnir. 
 
(h) qanunla ictimai bazada mövcud olan şəxsi məlumatlarla tanış olma hüququna malik olan şəxslərin 
kateqoriyası 
 
Məsəıən, ictimai qeydiyyata öz şəxsi məlumatlarını verən şəxslərin vəzifələri. 
 
(x) İctimai məlumatlar bazasında mövcud olan məlumatların tərtibi, mənbələri və haqqlarında 
məlumat toplanan və saxlanan şəxslərin kateqoriyaları 
Məsələn, haqqlarında ictimai müassisə məlumat topladığı şəxslərin dairəsi. Bu məlumat sirr xasiyyəti 
daşıya bilər, ancaq kateqoriyanın söyləmək onun ictimaliyyəşməsinə mane törətmir  
 
(ı) Rəsmi şəxslər haqqında mövcud olan məlumat 
 
Məsələn, Gürcüstan parlamentinin sədrinin ezamiyyəti xərcləri haqqında məlumat. 
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(i) Qanun əsasında nəzərə alınmış hallarda və təyin olunmuş qayda ilə, dövlət, kommersiya və ya şəxsi 
sirri daşımayan hər bir məlumat 
 
Administrasiya orqanı tələbat zamanı bütün shər hansı bir sirr daşımayan xəbəri dərhal vermədə 
öhdələnir. 
 
 
 

7.3  İctimai məlumatın kopyasının çkilməsinın giyməti 

İctimai məlumatın əlçatarlığı, İctimai məlumatlarının kopyalarının əlçatarlılığını nəzərdə tutur. Təyin 

olunmuş “kopya məbləğindən başqa, ictimai məlumat vermək üçün məbləğ təyin olması” qeyri 

mümkündür. İctimai məlumat kopyasını çəkmək məbləği, Gürccüstan büddcəsinə məcburi ödənişdir, bu 

məbləği şəxs hər hansı bir ictimai müassisədə məlumatıın kopyasını çəkərkən ödəyir. 

İctimai məlumatın kopyasını çıxarmaq nəyi nəzərdə tutur? 

İctimai məlumatın orijinalından texniki vasitələrdəm istifadə edərək, administrasiya istehsalının, həyata 

keçirmədən məlumatı düzqün məlumat daşıyıcısına köçürmək (yazmaq. Köçermək) (vərəğ, kompakt 

disk, audio-video kaset). 

Məlumat kpyasını çəkmək məbləği necədir? 

,İctimai məəlumat kopyasını çəkmək haqqda“ Gürcüstan qanunu ictimai məəlumat kopyasını çəkmək 

məbləğini təyin edir. İctimai məəlumat kopyasını çəkmək m\bl\ği təşkil edir: 

a) A4 və A5 formatlı kserokopiya – bir səhvə – 0.05 lari; 

b) Lazer printerində çap etmək – bir səhvə - 0.10 lari; 

c) Kopmakt diskə məlumatın yazdırılması – 1 disk – 2.65 lari; 

ç) Diketə məlumatın köçürülməsi – 1 disket – 1.3 lari; 

d)Məlumatı, məlumat tələb edənin video kasetinə yazılması – 1 saatı – 2.75 lari; 

e) Məlumatı məlumat tələb edənin audio kasetinə yazılması – 1 saatı – 0.50 lari. 

,, İctimai məəlumat kopyasını çəkmək haqqda“ Gürcüstan qanunu ictimai məəlumat kopyasını çəkmək 

məbləğinindən azad olma əsaslarını nəzərə alır: 

a) Məlumat tələb edənin disket və ya kompaktdiskinə məlumatın yazılması; 

b) İctimai məlumatın eleqtron poçtu ilə göndərilməsi; 

c) Fiziki şəxs üçün ictimai müassisədə, onun haqqda mövcud olan şəxsi məlumatların kopyasını çap 

etmək. 
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İctimai məlumatın kopyasının çəkilməsinin məbləğinin ödəmə qaydası necə olur? 

,, İctimai məəlumat kopyasını çəkmək haqqda“ Gürcüstan qanunu ictimai məəlumat kopyasını çəkmək 

məbləğinin ödənmə qaydasını təyin edir. Bu qaydaya əsasın İctimai məəlumat kopyasını çəkmək məbləği 

ictimai müassisələrin kassasında ödənir ya/da ictimai müassisə tərəfindən təyin oounmuş qayda ilə 

bank müassisəsi vasitəsi ilə, necəki nəğd, eləcədə qeyri nəğd hesabatıyla ödənir. Bununla bir yerdə, 

ictimai müassisə illik məbləğin ödənməsindən savayı tələb olunası məlumatın minimal sayını təyin etmək 

səlahiyyətinə malkikdir.  

Tələb edilmiş ictimai məlumat kopyası, marağlanan şəxs tərəfindən ictimai məlumat kopyasının 

çəkilməsi məbləğinin ödəniş fişinin təqdimatında sonra verilir. 

  

8. Məlumatın ictimaliliyinin müdafiəsi 

 

8.1. İctimai müassisə tərəfindən ictimai məlumat verilməsinin hesabatının 
təqdimatı. 

 

GÜAK-ın 49-cu maddəsi əsasında ictimai müassisəsi Gürcüstan prezidenti və Gürcüstan parlamentinə 

ictimai məlumatın verilməsi hesabatını təqdim etəkdə öhdələnir. Bunlar əgər bütün il ərzində bir neçə 

məlumat verildiysə, neçə məlumat istəyən şəxsə məlumat verməkdən imtina cavabı verildi və nə 

səbəbdən kimi hesabatlardırlar. Xüsusən hər ilin dekabır ayının 10-da ictimai müassisə, Gürcüstan 

prezidenti və parlamentinə hesabat verməkdə öhdələnir, hesabatda bu məlumatlar əks olunmalıdır: 

 
a) İctimai müassisəyə daxil oan ictimai məlumatın verilməsi və ictimai məlumatda 
dəyişikliklər edilməsi tələbinin sayı və tələbdən imtinanın sayı və alınmış qərarların sayı; 
b) Məlumatın məmnuniyyətləndirlməsini və ya ondan imtina etmək haqqında alınmış 
qərarların sayının, qərar alan ictimai xidmətçinin kimliyi, eyni zamanda əməkdaşlıq ictimai 
müassisəsi tərəfindən öz görüşməsinin bitməsi haqqında almış qərarları haqqında məlumat; 
c) İctimai məlumat bazalarının və ictimai müassisələr tərfindən şəxsi məlumatların 
toplanması, üzərində çalışılması, saxlanması və başqasına verilməsi haqqda məlumat; 
ç) İvtimai xidmətçilər tərəfindən bu kodeksin tələblərinin ləğvinin sayı və cavabdeh şəxslərin 
intizam təyini haqqda məlumat; 
d) ictimai məlumatın verilməsindən imtina edərkən və a əməkdaş ictimai müassisənin 
görüşünü bağlayarkən əsaslandığ qanunvericilik aktları haqqda məlumat; 
e) İctimai məlumatın verilməsindən imtina etmə haqqda alınmış qırarın şikayyəti haqqda 
məlumat; 
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8.2.  İctimai qeydiyyat 
 

GÜAK-ın 35-+ci maddəsi – İctimai qeydiyyat 
Ictimai müassisə bu müassisədə mövcud oaln ictimai məlumatı ictimai qeydiyyatdan keçirməlidir. İctimai 

qeydiyyatına ictimai məlumata onun alınmasından, yaranmasından, üzərində çalışmada və ya 

verilməsindən 2 gün ərzində, məlumatın adı, qəbulu, yaradılışı, üzərində çalışması, icra günü o şəxsin və 

ya hüquqi şəxsin, ictimai xidmətçinin, ictimai müassislərin adlarını qeyd etməklə  daxil olmalıdır. 

 
Ictimai müassisədə mövcud olan bütün növ məlumat ictimai qeydiyyatda qeyd olacaq,hansıları ki, 

qaydaya uyğun olaraq, kanselariya təyin edir.31 Ictimai məlumat onun təyinatını ıks estdirir.  
32 Təyinatda lazım olan qeydiyyat başqa növdə ola bilər. 
  
Məsələn, Yalnız maaliyə növlü sənədlərin ayrıca jurnaldaqeyd olunması və ya alınmış və verilmiiş 
məktubların qeydiyyatı və.b  
 

Mövcud təcrübə əsasında görüyümüz kimi,administrasiya orqanları ictimai qeydiyyatın mənasını33 
anlaımrla. Bir hissəsi ictimai məlumatın verilmə hesabatları, obiri hissəsi isə ictimai qeydiyatı heç həyata 

keçirmir.
34

  
 
İctimai qeydiyyata hansı növ çəlumat gəlməlidir? Bugünki məhkəmə təcrübəsi bu suala belə cavab verir: 
“Administrasiya orqanı, öz tərəfindən həyata keçirdiyi məlumat bazasına,qeydiyyata, məlumat və 
xidmət prosesində məlumat toplasın (üzərində işləsin)yalnız elə çəlumatlar, hnasılar ki, uyğun 

normativ aktla nəzərə alınış funksiyanın həyata keçirmək normativ aktla35 – bu maddə əsasında  sözdə 

məlumat üzərində çalışanictimai müasisı tırıfindın ictimai qeydyyata daxil olmayan
36

 məlumatı məlumat 
hesab edir.  
 
 

                                      
31  .   Tsekladze N., Frostia A., Ramişvili L., Kitoşvili D., Tuğuşi L., Tsotsoria N., Getsadze G., 
Kopaleişvili M., Məlumat azadlığı, Yol göstərici, üçüncü nəşr, 2005,32 nəşr, 
32   Tsatsanaşvili M., Məlumat hüququ, Tb., 2005, 65. 
33  Məsələn, Quria qubernatorunun admintstrasia tərəfindən verilmiş cavaba baxın: 
http://www.opendata.ge/#!lang/ka/cat/news/topic/470  
34   იხ. http://www.opendata.ge/#!lang/ka/cat/news/topic/451  
35  “Məlumatın birli dövlət qeydiyyatı haqqında” Gürcüstan qanunun 10-cu maddəsi. 
36   Tbilisinin regiyonal məhkəməsinin 2011-ci ilin oktyabır ayıın N3/3646-22 qərarı. 

http://www.opendata.ge/
http://www.opendata.ge/
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8.3.İctimai məlumatın veriıməsi müdafiəsinin cavabdeh şəxsi 

 

GÜAK-ın 63-cı maddəsi əsasında ictiami müassisə, ictimai məlumatın vermə müdafiəsində cavabdeh 
olan ictimai xidmətçisi olmasında məcburdur, hansının ki, bir başa öhdəliyi ictimai məlumatla 
əlaqədar məsələlər haqqda raksiya göstərməkdir. Bununla bir yerdə, bu ictimai işçinin əlaqə 

məlumatıhər bir vətəndaş üçün əlçatarlı olmalıdır.
37

 İctimai xidmətçi qetd olnan vəzifəni başqa 
vəzifələrlə müqaisə edə bilər, bu da, artıq bir başa ictimai müassisənin daxili requlasiya sahəsidir.  
  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Zərər qaytarılması 
 

9.1 Mülki və qeyri mülki zərərin qaytarılması38 
 
İctimai məlumat verilməyən hər bir şəxsim, zərər qaytarılmasını tələb etmə hüququna malikdir. 
Gürcüstan qanunvericiliyi belə imkanların bir neçə növünü tanıyır. Xüsusən də, zərər qaytarılmasının 
belə tələblərini təqdim etmək olar: 
 

a) İctimai məlumatı verməkdən imtinaın, əməkdaşlıq ictiami müasisənin görüşməsinin tam və 
ya yarım  dayandırılması, eyni zamanda, ictimai məlumatın sir kimi saxlanlmasında; 

 

                                      
37 .   Tsekladze N., Frostia A., Ramişvili L., Kitoşvili D., Tuğuşi L., Tsotsoria N., Getsadze G., 
Kopaleişvili M., Məlumat azadlığı, Yol göstərici, üçüncü nəşr, 2005,34 nəşr, 
 
 
38  GÜAK-ın 47-ci maddəsi. 
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Məsələn,  Büdcə xərci haqqda şəxsi ictimai məlumat tələb edir İctimai müassisə bu məlumatı sir kimi 
saxlayır və ona dövlət sirrini daşıyan kimi baxır. Əgər şəxs bu məlumatı ona verməməkləri ilə pz necəki 
Gürcüstan vıtındaçı hüququnun pozulmasını düşünürsə, belə halda o, zərərin qaytarılmasını tələb etmək 
hüququa malikdir. 

 
b) Düzgün olmayan məlumatın yaradılması və üzərində çalışması üçün;  

Məsələn, Şəxs haqqda ictimai müassisəyə qeyri düzgün məlumat daxil oldu, bu məlumat əsasında şəxsə 
qeyri mülki zərər toxundu, qüruru zərərləndi və ya işində hörmətinə zərər vurdu. O, zərər qaytarılması 
qanunu ilə ərizə yazma hüququna malikdir. 

 
c) Şəxsi məlumatların, qeyri qanuni toplanması, üzərində işlənməsi, saxlanması və yayılması 

zamanı, eyni zamanda, onları baçqaşəxsə və ya ictimai müassisəyə qeyri qanuni verilməsi; 
 

Məsələn, İctimai müassisənin sirri var. Bu sirrdə çalışan şəxslərmüqavilə əsasında işverilən əməkdaşlar 
hesab olunurlar və həmin şəxslərə GÜAK-ın 44-cü maddəsi aid deyil. Əgər müassisə bu şəxslərin şəxsi 
məlumatlarını onların razılığı olmada yayınlayarsa,belə halda şəxsi məlumatın sirr kimi saxlam qanunu 
pozulmuş hesab olunur. Belə halda, əgər şəxs hesab edərsə ki, ona zərar toxunur, o, zərar qaytarılmasını 
tələb etmək hüququna malikdir  

 
ç) İctimai müassisənin və ya ictimai xidmətçi tərəfindən GÜAK-ın üçüncü başının başqa təlblərinin 

pozulması. 
 
Məsələn, Şəxs konkret ictimai məlumat etmək istəyir. Ictimai müassisə isə qanunu pozub ictimai 
məlumatı üç ay gecikməklə çatdırır. Əgər şəxs bu məlumatın gecikməsi ilə onun hüququnun pozulduğunu 
hesab edərsə, o, zərər qaytarma hüququna malik olur 
 
Qeyd etmək lazımdır ki, hır bi yuxarıda göstərilmiş məsələər, zərər qaytarılması haqqda sübütnamə 

yükü ictimai müassisənin boynuna düşür.
39

  
 
 

9.2 Zərerlerin odenmesi vetendasliq qanunu ile ve dovletin meesuliyyetliyi 
ile 

 
Ümumi İnzibati Məcəllənin 207-ci maddəsinə uyğun olaraq, Tezminat məsələsi Bu Məcəllə ile 
müeyyen deyilse, Xüsusi hüquqi elaqeleri Gurcustan qanunvericiliyinin Mülki Məcəlləsinin 
(bundan sonra - CC) müeyyen normalarına uyğun olaraq tenzimlenir. Bu müddea bele tefsir 
edile bilmez,eger, Ictimai informasiya altında her hansı bir şexs terefinden informasiya alinmirsa 
- Cinayet Məcəlləsi qaydalarına tetbiq etmelidir.  
 
Menevi ve iqtisadi zerer novleri movcuddur. Ictimai malına zererin evezinin ödenilmesi şeklinde 
melumatın verilmemesi. Məsələn biz istifade ede bilerik, Bir ictimai agentliyi terefinden havanin 
pislesmesi ile elaqedar sexse xeberdarliq informasiyasi verilmir, bu sexs felaketden ozunu ve ona 
aid olan mulku xilas ede bilmedi.Bu halda hemin sexsin sexsi mulkunun gorduyu zererin 

                                      
39   GÜAK-ın 47-ci maddəsinın 2-ci hissəsi 
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kompensasiyasini teleb etme haqqi vardir. Lakin teleb qoymaq üçün inzibati hüquq normalarınin 
esasinda olmalidir.  
 
Ikinci nümuneni nezerden keçirek: Bir sexs informasiya almadigina gore Qeyri-maddi gordu. O 
hesab edirki,onun leyaqeti sarsildi. O telebi inzibati huquq qanunvericiliyine esasen teleb edecek. 
yeni, Məsələn, Ümumi İnzibati Məcəllənin 47-ci maddesine uygun olaraq ve Yalnız bundan sonra  
CC-nin 18-i maddesini istifade etmelidir. Qeyri-maddi zere bir sexsin seref,leyaqet ve isguzar 
nufuzunun sarsildigini ifade ede biler. 
 
Zerer cemiyyetde çalışan bir şexs terefinden heyata keçirile biler, bu halda zerer sexsin islediyi 
cemiyyet agentliyinin uzerine dusur. Bas veren hadiseni Ümumi İnzibati Məcəllənin 208-ci 
maddesi hell eliyir, hansi ki izah edir, ictimayi isde isleyen sexs terefinden selahiyyetlerini heyata 
kecirerken verdiyi zerer ucun mesuliyyetlik onun islediyi inzibati orqan dasiyir.  
 
Məsələn, Gurcustanin Kend Teseruffat Nazirliyinin ictimai melumatinin verilmesinin 
mesuliyyetliyini dasiyan sexs,qanun cercivesinda ve vaxtinda yerine yetirmedi.Bu halda,ictimai 
melumati almadigina gore tezminat teleb eden sexs tezminati orda isleyen sexsden deyil, (pul 
kompensasiyasi ve saire.), hemin sexsin islediyi dovlet orqanindan teleb etmelidir. Tezminatin 
odenilmesi ucun, bu konkret isde, sebeb gosterilmelidir ki, neye esaslanaraq,hansi sebebe ve 
qeyri-qanuni herekete gore dovlet orqni bu tezminati odemelidir. 
 

10. Hüquqi vasitelerin hüququnun müdafiesi 

 
Ictimai melumatin elcatimliginin mehdudlasdirilmasi halda, ictimai melumatin alinmasinin 
yegane formasi, Gurcustan qanunvericiliyine esasen huquqa muraciet etmekdir. Qaanunvericilik 
huququ iki yere bolur: inzibati sikayet ve sikayet seklinde vermek.  
 

10.1 Inzibati sikayet 

 

Ümumi inzibati məcəllənin "i" ikinci maddenin birinci hissesi- inzibati sikayet 
Maraqli terefler terefinden selahiyyetli inzibati orqana bu məcəllə ile mueyyen 
edilmis qaydada yazili sorgu ile pozulmus huququn berpa edilmesi ucun eyni ve ya 
asagi beden orqan terefinden yayinlanan inzibati-huquqi aktin legv edilmesi barede, 
deyisdirme ve ya yeni aktin yayinlanmasi ve ya inzibati orqan terefinden ele hereketin 
icra edilmesi ve ya ele hereketin icrasindan cekinmek, ki ferdi inzibati-huquqi aktin 
yayinlanmasini nezerde tutmur; 
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Inzibati şikayet iddia verilmesi üçün ilkin şertdir. Inzibati sikayetin verilmesi ucun son tarix bir 
aydir. inzibati sikayet sexs terefinden o halda verilir ki, eger o dusunur ki onun huquqlari 
pozulmusdur. inzibati sikayet sade inzibati qayda ile gozden kecirilir ve bezi muddealarinin 
resmilesdirilmesi ile.inzibati sikayetin qanunla mueyyen bir formu yoxdur. qanunvericilikde 
yalniz bu mueyyen edilib ki, hansi melumatlar daxil olunmalidir.  
 

10.1.1 Inzibati sikayetin verilmesi 

 

Inzibati sikayetin selahiyyetli sexs terefinden verilmesi lazimdir, hansi ki ola biler:  
 

 Fiziki sexs, hanisinin ki huquqlari pozulmusdur;  

 Huquqi sexsin numayendesi;  

 Ictimai teskilatin numayendesi, eger ictimai teskilat hesab edri ki,onun huquqlari 
pozulmusdur;  

 Muvafiq ve tesdiq edici senedleri olan fiziki sexsin numayendesi. 
Inzibati sikayet iki cur verile biler: a) eger inzibati akti yayinlayan orqanda nezaret eden vezifeli 
bir sexs varsa ve b) eger inzibati akti yayinlayan ictimai qurulusun yuxari inzibati orqani varsa 
(eger akt vezifeli sexs terefinden yayinlanibsa).  
 
 

10.1.2 Tetbiqin (sikayetci) muvafiq inzibati orqanina oturulmesi 

 
Hec bir kes sehvlerden sigortalanmiyib ve yaxud qebuledeni sehv gostererek. bu baximdan, 
Gurcustanin qanunvericiliyi, inzibati qaydada, her bir sexse burokrat prosedurlarini asanlasdirir. 
Ne vaxt ki inzibati orqana tetbiqin qebulediciye gonderilmesi ohdeliklerini qoyur.  
 
Məsələn: Sexs Gurcustanin Etraf Muhitin Muhafizesi Nazirliyinin evezine, inzibati sikayeti sehv 
olaraq Gurcustanin Daxili Isler Nazirliyine tetbiq etdi. Umumi inzibati məcəllənin qaydalarina 
gore, yetkisiz orqana inzibati sikayetin tetbiq edilmesi halda, ictimai teskilat, tetbiqati (inzibati 
sikayeti) selahiyyetli ictimai orqana gondermelidir. 
 
 

10.1.3  Inzibati sikayeti imtina etmek 

 

Inzibati sikayeti veren sikayetci,sikayeti imtina etmek huququna malikdir. Sikayetci imtinanin 
sebeblerini izah etmek mecburiyyetinde deyil.  
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10.2 Iddia mehkemede 

 

Gurcustanda mehkemeye tetbiqat vermek Konstitusiya terefinden huquqla temin olunmusdur. 
Bu huququ istifade eden sexs bilmelidir ki, mubahisenin hansi kateqoriyasi ile isleyir: 
inzibati,mulki ve yaxud cinayet mubahisesi. Buna esasende telebat uygunlamalidir.  
 

10.2.1 Iddianin icrasi 

 

Gurcustanin inzibati prosedur məcəlləsinin (Sasco) 24-cu maddesi - Fealiyyete dair iddia 
tedbirlerin uygunlasmasi: 

1. Iddia ele herekete qarsi qaldirila biler ve ya bele hereketlerden bas cekindirme biler, hansi ki  
individual inzibati-qanuni aktin yayinlanmasini nezerde tutmur.  

2. Iddiaya icaze verile biler o halda ki,inzibati orqan terefinden her hansi bir sehv fealiyyete yol 
verildi ve ya her hansi bir fealiyyetden bas cekindirmekle bir basa sikayyetcinin (individual) 

qanuni huququna zerer verildi. 

 
Sexsin mehkemeye iddia verdiyi zaman, o oz iddialarini tam sekilde hazirlamalidir. Yeni, faktiki ve 
qanunu esaslari aciq tesvir etdirmelidir ki, neye esaslanaraq onun huquqi qanunlarina zere geldi 
ve sarsildi.. Inzibati orqan terefinden sexse bir basa zerer gelmesi lazimdir ki onun tqtbiqi 
nezerde tutulsun ve gozden kecirilsin. 
Məsələn, Bir sexse ictimai informasiya qanuni olaraq vaxti vaxtinda verilmir ve o inzibati 
sikayetde bulundu. Lakin bununla elaqedar ictimai orqan terefinden hec bir cavab ala bilmedi. 
Eger sexs iddiani mehkemeye verirse onda o, senedlerle esaslandirmnalidir ki, onun qanuni 
huquqlari nece ve ne sekilde pozulmusdur. 
 
Umumi inzibati mecelesinin 24-cu maddesine uygun olaraq mehkemeye iddia verlile biler o 
halda ki, iddiacinin telebine gore inzibati orqan terefinden inzibati-huquqi akt yayinlanmasi 
nezerde tutmur. 
 

10.2.2 Iddianin legv edilmesi 

 

Gurcustanin qanun vericiliyine esasen, iddiaci verdiyi tetbiqatdan imtina etmek huququna 
malikdir (dispozisyal prinsip). Bu halda, o konkret iddiaya gosteris vermelidir. 
 

Dovlet qulluqculari ucun praktiki tovsiyeler 
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Beynelxalq tecrube gosterir ki, informasiyanin azadligi qanuni qarantiyalarla bir yerde, vacibdir 
ki ictimai teskilatlar ele tecrubelere temel qoysunlar ki, onlarda olan qorunan informasiyalara 
lazimi sexslerin elcatmalarini temin etsin.  
En yaxsi praktikanin temelini qoymaq Gurcustanda cox vaxt qanunvericilikde deyisiklikleri teleb 
edir. Lakin asagida gosterilen bir nece rekomendasiyalari nezerde tutaraq ictimai teskilatlar 
terefinden, xeyli informasiya sahesinde movcud tecrubesinin tekmillesdirilmesi ve beynelxalq 
standartlarina yaxinlasdirilmasini teleb edir. 
Ictimai teskilatlarda qorunan melumatlarin idare edilmesi 
Baxmayaraq ki, ictimai teskilatlarda olan qeydler ve senedlerin idare etme meseleleri, 
qanunvericilik nisbeten zeif tenzimlenmesini temin edir. Ictimai teskilatlarin mueyyenlesdirdiyi 
daxili prosedurlar bu bosluqlari doldurmaq imkanini verir. Inzibati orqanlar maksimal olaraq 
idare etmenin elektron vasitelerini istifade etmelidir ve aktiv olaraq senedlerin is axininin onlarin 
gundelik islerinde olmasinin temelini qoymalidirlar. Bu idareetme xerclerini mueyyen qeder 
azaldacaq, ictimai teskilatlarda calisan iscilerin zamanini artiracaq ve o melumatin keyfiyyetini 
artiracaq hansi ki, sexslerin muracietlerine cavab olaraq gonderilecek. 
 
Tetbiqat alma, gozden kecirme ve melumat verilmesi tecrubesi 
Gurcustanin umumi inzibati məcəlləsinde 2012-ci ilin may ayinda olan deyisikliklere esasen, 
inzibati orqanlarda tetbiqatin elektron vasitesi ile vermek qanunu heyata kecirildi.  Bu qanun 
ictimai teskilatlar terefinden erizelerin elektron vasitesi ile qebul edilmesini ve onun efektiv 
islemesini temin etmelerini teleb edir. Buna gore de, ictimai teskilatlar zeruri olan resurslarini 
qanun terefinden gosterilen deyisikliyin heyata kecmesi ucun istafade etmelidirler ve tecrube 
temelini yaratmalidirlar. 
Erizeni gozden kecirerken, ictimai teskilatlar en kicik zaman icerisinde melumatin alinmasi ucun 
her bir seraiti yaratmalidirlar. Bu meqsedle xususile tesirli olmalidir informasiya teleblerinin 
daxili prosedurlar ile tetbiq edilmesi. Bu qayda ile icraatin xususi rejimine gelen melumat 
teleblerinin ve mueyyen informasiyanin verilmesi meesuliyetinin rolu, hansi ki, muvafiq struktur 
bolumleri ile meslehetlesmelere esasen, melumati qanunla qoyunlan tarixlerde verilmesini 
temin ederdi. 
Melumat verilen zaman vacibdir ki, melumati axtaran sexslerle konsultasia sisteminin temeli 
qoyulsun. Cox hallarda, bele komunikasiya melumatin hecminin artamasina ve lazim olan 
melumatin tapilmasina komek edir. Erizenin muellifine bildirilmelidir o ictimai ischinin adi ve 
elaqe melumati hansi ki melumatin gozden kecirilmesi ile elaqedar mesuliyyet dasiyir. 
Hesabatliliq ve informasiya temin ucun mesul sexs 
Gurcustanin umumi inzibati məcəlləsi ile tesdiqlenmis ictimai teskilatlarin mesuliyyetlikleridir, 
illik hesabat hazairlanmasi, məcəllənin melumatinin azad heyata kecirilmesi. Qanunla melumat 
siyahisida belirlenmisdir,hansi ki hesabatda gosterilmelidir. 

 


