საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
თავი III
ინფორმაციის თავისუფლება
მუხლი 27. ტერმინთა განმარტება
ამ თავში გამოყენებულ ტერმინებს ამ თავის მიზნებისათვის აქვთ შემდეგი
მნიშვნელობა:
ა) საჯარო დაწესებულება – სახელმწიფო ან თვითმმართველობის ორგანო ან
დაწესებულება, აგრეთვე პირი, რომელიც კანონმდებლობის ან ხელშეკრულების
საფუძველზე საჯარო დაწესებულების სახელით ასრულებს კანონით განსაზღვრულ
უფლებამოსილებებს; საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, აგრეთვე კერძო
სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც დაფინანსებას იღებს სახელმწიფო
ბიუჯეტის სახსრებიდან;
ბ) კოლეგიური საჯარო დაწესებულება – საჯარო დაწესებულება, რომლის
ხელმძღვანელი ან სათათბირო ორგანო ერთზე მეტი საჯარო მოხელისაგან შედგება
და რომელშიც გადაწყვეტილებებს ერთზე მეტი საჯარო მოხელე ერთობლივად იღებს
ან ამზადებს;
გ) კოლეგიური საჯარო დაწესებულების წევრი – საჯარო მოხელე, რომელიც
ხმის უფლებით მონაწილეობს კოლეგიური საჯარო დაწესებულების მიერ
გადაწყვეტილების მიღებაში ან მომზადებაში;
დ) თანამდებობის პირი – "საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა
და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონის 28-ე მუხლით გათვალისწინებული
თანამდეობის პირი;
ე) სხდომა – საჯარო დაწესებულების სახელით გადაწყვეტილების მიღების ან ამ
გადაწყვეტილების მომზადების მიზნით დაწესებულების წევრთა მიერ საკითხის
განხილვა;
ვ) გამოქვეყნება – კანონით დადგენილი წესით საჯარო რეესტრში საჯარო
ინფორმაციის
შეტანა
და
საჯარო
ინფორმაციის
საზოგადოებისათვის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
ზ) საჯარო მონაცემთა ბაზა – საჯარო დაწესებულების ან საჯარო მოხელის მიერ
სისტემურად შეგროვებული, დამუშავებული და შენახული მონაცემები;
თ) პერსონალური მონაცემები – საჯარო ინფორმაცია, რომელიც პირის
იდენტიფიკაციის შესაძლებლობას იძლევა;
ი) აღმასრულებელი პრივილეგია – საჯარო დაწესებულებებისა და საჯარო
მოხელეების გათავისუფლება ამ თავით გათვალისწინებული მოვალეობებისაგან.
მუხლი 28. საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა
საჯარო ინფორმაცია ღიაა გარდა საკანონმდებლო აქტით გათვალისწინებული
შემთხვევებისა, ანდა, როდესაც ღიაობა აშკარად და გარდაუვლად არსებით ზიანს
მიაყენებს:

ა) ეროვნულ უსაფრთხოებას, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს
საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ მისი გამხელა დაემუქრება დაგეგმილი ან
განხორციელების პროცესში მყოფი სამხედრო, სადაზვერვო ან დიპლომატიურ
ქმედებათა განხორციელებას და მათ მონაწილეთა ფიზიკურ უსაფრთხოებას;
ბ) სისხლის სამართლის დანაშაულის გამოძიებას, იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს
საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ მისი გამხელა საფრთხეს შეუქმნის სამართალდამცავი ან
სადაზვერვო სამსახურების კონფიდენციალური წყაროების იდენტიფიცირებას, ხელს
შეუშლის დანაშაულის თავიდან აცილებას, გამოვლენას, აღკვეთასა და დამნაშავის
პასუხისგებაში მიცემას, საფრთხეს შეუქმნის ნებისმიერი პირის სიცოცხლესა და
ფიზიკურ უსაფრთხოებას ან შელახავს ეჭვმიტანილის ან ბრალდებულის უფლებას
გამოძიების საიდუმლოებაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გამოტანილია
დადგენილება ამ ეჭვმიტანილის ან ბრალდებულის ძებნის შესახებ.
მუხლი 29. აღმასრულებელი პრივილეგია
თანამდებობის პირის მიერ გადაწყვეტილებათა მომზადების პროცესში
მონაწილე
სხვა
საჯარო
მოხელეთა
ვინაობა
დაცულია
გამხელისაგან
აღმასრულებელი პრივილეგიით.
მუხლი 30. გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოების შესახებ
გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოების შესახებ შეიძლება
მიღებულ იქნეს იმ შემთხვევაში, თუ კანონი აწესებს მისი გამხელისაგან დაცვის
პირდაპირ მოითხოვნას, ადგენს ინფორმაციის გამხელისაგან დაცვის კონკრეტულ
კრიტერიუმებს და შეიცავს საიდუმლოდ დასაცავი ინფორმაციის ამომწურავ
ჩამონათვალს.
მუხლი 31. საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოების ვადის გაგრძელება
გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოების ან მისი ვადის
გაგრძელების შესახებ, გარდა საკანონმდებლო აქტით დადგენილი შემთხვევებისა,
შეიძლება მიღებულ იქნეს არა უმეტეს 5 წლის ვადით. გადაწყვეტილება საჯარო
ინფორმაციის გასაიდუმლოების, ვადის გაგრძელების, აგრეთვე პერსონალურ
მონაცემთა შეგროვებისა და დამუშავების შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს მათი
მიღებიდან 3 დღის ვადაში.
მუხლი 32. სხდომათა საჯაროობა
თითოეული კოლეგიური საჯარო დაწესებულება ვალდებულია ღიად და
საჯაროდ წარმართოს თავისი სხდომები, გარდა ამ კოდექსის 28-ე მუხლით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
მუხლი 33. საიდუმლო ინფორმაციის გამოქვეყნების წესი
საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციის ამოღების შემდეგ საიდუმლო
საჯარო ინფორმაციის, აგრეთვე კოლეგიური საჯარო დაწესებულების დახურული

სხდომის ოქმის გონივრულ ფარგლებში გამოცალკევებადი ნებისმიერი ნაწილი უნდა
გამოქვეყნდეს.
მუხლი 34. საჯარო დაწესებულების დახურული სხდომა
კოლეგიური საჯარო დაწესებულება ვალდებულია ერთი კვირით ადრე
საჯაროდ გამოაცხადოს მომავალი სხდომის, აგრეთვე მისი ჩატარების ადგილის,
დროის, დღის წესრიგის თაობაზე, ხოლო შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებისას –
მისი დახურვის შესახებ. სხდომის ჩატარების ადგილის, დროისა და დღის წესრიგის
შეცვლა დაუყოვნებლივ უნდა გამოცხადდეს. კოლეგიური საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია გამოაქვეყნოს სხდომის დახურვის შესახებ გადაწყვეტილების
მისაღებად გამართული სახელობითი კენჭისყრის შედეგები და გადაწყვეტილების
ოქმი.
მუხლი 35. საჯარო რეესტრი
საჯარო დაწესებულება ვალდებულია შეიტანოს ამ დაწესებულებაში არსებული
საჯარო ინფორმაცია საჯარო რეესტრში. საჯარო რეესტრში შეტანილი უნდა იქნეს
საჯარო ინფორმაციაზე მითითება მისი მიღებიდან, შექმნიდან, დამუშავებიდან ან
გამოცემიდან 2 დღის ვადაში საჯარო ინფორმაციის დასახელების, მიღების თარიღის,
იმ ფიზიკური ან იურიდიული პირის, საჯარო მოხელის, საჯარო დაწესებულების
დასახელების მითითებით, რომლისგანაც შემოვიდა ან რომელსაც გაეგზავნა ეს
ინფორმაცია.
მუხლი 36. საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია დაადგინოს საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოხელე.
მუხლი 37. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა
ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური
ფორმისა და
შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო
ინფორმაციის მიღების ფორმა, თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე
გაეცნოს ინფორმაციას დედანში. თუ არსებობს დედნის დაზიანების საფრთხე,
საჯარო დაწესებულება ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობის ქვეშ მისი
გაცნობის შესაძლებლობა.
მუხლი 38. საჯარო ინფორმაციის ასლის ხელმისაწვდომობა
საჯარო დაწესებულება ვალდებულია უზრუნველყოს საჯარო ინფორმაციის
ასლების ხელმისაწვდომობა. დაუშვებელია დაწესდეს რაიმე სახის საფასური საჯარო
ინფორმაციის გაცემისათვის, გარდა ასლის გადაღებისათვის აუცილებელი თანხის
ანაზღაურებისა.
მუხლი 39. პერსონალური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

პირს არ შეიძლება უარი ეთქვას იმ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე, რომელიც
იძლევა ამ პირის იდენტიფიცირების შესაძლებლობას და ამ კოდექსის თანახმად სხვა
პირებისათვის ხელმისაწვდომი არ უნდა იყოს. პირს აქვს უფლება გაეცნოს მის
შესახებ საჯარო დაწესებულებაში არსებულ პერსონალურ მონაცემებს და
უსასყიდლოდ მიიღოს ამ მონაცემების ასლები.
მუხლი 40. გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის გაცემის ან
გაცემაზე უარის თქმის შესახებ
1. საჯარო დაწესებულება ვალდებულია მიიღოს გადაწყვეტილება საჯარო
ინფორმაციის გაცემის ან გაცემაზე უარის თქმის შესახებ დაუყოვნებლივ ან არა
უგვიანეს 10 დღისა, თუ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხის გაცემა
მოითხოვს:
ა)
სხვა დასახლებულ
პუნქტში
არსებული
მისი
სტრუქტურული
ქვედანაყოფიდან ან სხვა საჯარო დაწესებულებიდან ინფორმაციის მოძიებასა და
დამუშავებას;
ბ) მნიშვნელოვანი მოცულობის ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ცალკეული
დოკუმენტების მოძიებასა და დამუშავებას;
გ) მოთხოვნის თაობაზე დადებითი ან უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღებით
დაინტერესებულ, სხვა დასახლებულ პუნქტში არსებულ მის სტრუქტურულ
ქვედანაყოფთან ან სხვა საჯარო დაწესებულებასთან კონსულტაციას.
2. საჯარო დაწესებულება ვალდებულია აცნობოს განმცხადებელს მიღებული
გადაწყვეტილების, მისი საფუძვლის და შესაბამისი ნორმატიული აქტის შესახებ.
მუხლი 41. საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმა
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის, აგრეთვე კოლეგიური საჯარო
დაწესებულების სხდომის დახურვის შემთხვევაში საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია გადაწყვეტილების მიღებიდან 3 დღის ვადაში პირს წერილობით
განუმარტოს მისი უფლებები და გასაჩივრების პროცედურა, ასევე მიუთითოს ის
სტრუქტურული ქვედანაყოფი ან საჯარო დაწესებულება, რომელთანაც წარმოებდა
კონსულტაცია ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის გადაწყვეტილების მიღებისას.
მუხლი 42. ინფორმაცია, რომლის გასაიდუმლოება დაუშვებელია
ყველას აქვს უფლება იცოდეს:
ა) ინფორმაცია გარემოს შესახებ, აგრეთვე მონაცემები იმ საშიშროების თაობაზე,
რომელიც ემუქრება მათ სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას;
ბ) საჯარო დაწესებულების საქმიანობის ძირითადი პრინციპები და
მიმართულებები;
გ) საჯარო დაწესებულების სტრუქტურის აღწერა, მოხელეთა ფუნქციების
განსაზღვრისა და განაწილების, აგრეთვე გადაწყვეტილებათა მიღების წესი;

დ) საჯარო დაწესებულების იმ საჯარო მოხელეთა ვინაობა და სამსახურებრივი
მისამართი, რომელთაც უკავიათ პასუხისმგებელი თანამდებობა ან ევალებათ
საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მოქალაქეთათვის ინფორმაციის მიწოდება;
ე) კოლეგიურ საჯარო დაწესებულებაში გადაწყვეტილების მისაღებად
გამართული ღია კენჭისყრის შედეგები;
ვ) არჩევით თანამდეობაზე პირის არჩევასთან დაკავშირებული ყველა
ინფორმაცია;
ზ) საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ აუდიტორული დასკვნებისა
და რევიზიების შედეგები, აგრეთვე სასამართლოს მასალები იმ საქმეებზე, რომელშიც
საჯარო დაწესებულება მხარეს წარმოადგენს;
თ) საჯარო დაწესებულების გამგებლობაში არსებული საჯარო მონაცემთა ბაზის
სახელწოდება და ადგილსამყოფელი, აგრეთვე საჯარო მონაცემთა ბაზისათვის
პასუხისმგებელი პირის ვინაობა და სამსახურებრივი მისამართი;
ი) საჯარო დაწესებულების მიერ მონაცემთა შეგროვების, დამუშავების,
შენახვისა და გავრცელების მიზნები, გამოყენების სფეროები და სამართლებრივი
საფუძველი;
კ) საჯარო მონაცემთა ბაზაში მისი პერსონალური მონაცემების არსებობა ან
არარსებობა, აგრეთვე მათი გაცნობის წესი, მათ შორის, იმ პროცედურისა, რომლითაც
მოხდება პირის იდენტიფიკაცია, თუ პირმა (მისმა წარმომადგენელმა) შეიტანა
მოთხოვნა თავის შესახებ მონაცემების გაცნობის ან მათში ცვლილების თაობაზე;
ლ) იმ პირთა კატეგორია, რომელთაც კანონით უფლება აქვთ გაეცნონ საჯარო
მონაცემთა ბაზაში არსებულ პერსონალურ მონაცემებს;
მ) საჯარო მონაცემთა ბაზაში არსებულ მონაცემთა შემადგენლობა, წყაროები და
იმ პირთა კატეგორია, რომელთა შესახებ გროვდება, მუშავდება და ინახება
ინფორმაცია.
მუხლი 43. პერსონალური მონაცემების დამუშავების წესი
საჯარო დაწესებულება ვალდებულია:
ა) შეაგროვოს, დაამუშაოს და შეინახოს მხოლოდ ის მონაცემები, რომელთა
შეგროვების უფლებას მას პირდაპირ და უშუალოდ ანიჭებს კანონი და რომლებიც
აუცილებელია ამ საჯარო დაწესებულების მიერ საკუთარ უფლებამოსილებათა
განსახორციელებლად;
ბ) შეიმუშაოს და დანერგოს მონაცემთა შეგროვების, დამუშავების, შენახვისა და
შემადგენლობის კანონით განსაზღვრულ მიზნებთან და ვადებთან შესაბამისობის
კონტროლის პროგრამა;
გ) პირის მოთხოვნით ან სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე
გაანადგუროს კანონით განსაზღვრული მიზნებით გაუთვალისწინებელი, აგრეთვე
არაზუსტი, არასარწმუნო, არასრული და საქმესთან დაუკავშირებელი მონაცემები და
შეცვალოს ისინი ზუსტი, სარწმუნო, დროული და სრული მონაცემებით;

დ) შეინახოს შესწორებული მონაცემები, მათი გამოყენების დროის მითითებით,
შესაბამის მონაცემებთან ერთად მათი არსებობის მანძილზე, მაგრამ არანაკლებ 5
წლის განმავლობაში;
ე) პერსონალური მონაცემების შეგროვებისას მიმართოს იმ პირს რომელზედაც
გროვდება ინფორმაცია, აგრეთვე სხვა წყაროებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი
ამოიწურა პირველწყაროდან პერსონალური მონაცემების მიღების ყველა სხვა
შესაძლებლობა, გარდა ამ კოდექსის 28-ე მუხლით გათვალისწინებული
შემთხვევებისა და მხოლოდ მაშინ, როდესაც კანონი მას პირდაპირ და უშუალოდ
ანიჭებს განსაზღვრული კატეგორიის პირების შესახებ პერსონალური მონაცემების
შეგროვების, დამუშავებისა და შენახვის უფლება;
ვ) საჯარო რეესტრში შეიტანოს ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების
შეგროვებისა და დამუშავების, აგრეთვე მესამე პირის ან საჯარო დაწესებულების
მიერ პერსონალური მონაცემების მოთხოვნის, მოთხოვნის თარიღის, ხასიათისა და
მიზნის, მომთხოვნის ვინაობისა და მისამართის შესახებ;
ზ) დაუყოვნებლივ აცნობოს შესაბამის პირს მის უკანასკნელ ცნობილ
მისამართზე მესამე პირის ან საჯარო დაწესებულების მიერ მისი პერსონალური
მონაცემების მოთხოვნის შესახებ, გარდა ამ კოდექსის 28-ე მუხლით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა;
თ) პერსონალური მონაცემების სხვისთვის გადაცემამდე კიდევ ერთხელ მიიღოს
ყველა გონივრული ზომა იმის გადასამოწმებლად, არის თუ არა ისინი ზუსტი,
საქმესთან კავშირში მყოფი, დროული და სრული;
ი) პერსონალური მონაცემების შეგროვების, დამუშავებისა და შენახვისას
აცნობოს შესაბამის პირს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების მიზნები და
სამართლებრივი საფუძვლები; სავალდებულოა თუ ნებაყოფლობითი მისთვის
პერსონალური მონაცემების მიცემა; პერსონალურ მონაცემთა წყაროები და
შემადგენლობა; აგრეთვე იმ მესამე პირების შესახებ, რომელთაც შეიძლება გადაეცეთ
პერსონალური მონაცემები.
მუხლი 44. პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალობა
პერსონალური მონაცემები, თანამდებობის პირთა პერსონალური მონაცემების
გარდა, არავისთვის არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი თვით ამ პირის თანხმობის ან ამ
კოდექსის 28-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, სასამართლოს
დასაბუთებული გადაწყვეტილების გარეშე.
2. სასამართლო უფლებამოსილია გამოიტანოს გადაწყვეტილება პერსონალური
მონაცემების განსაიდუმლოების შესახებ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ
შეუძლებელია სხვა მტკიცებულებებით საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენა და
ამოიწურა სხვა წყაროდან ამ ინფორმაციის მიღების ყველა სხვა შესაძლებლობა.
მუხლი 45. პერსონალური მონაცემების ხელმისაწვდომობა

პერსონალური მონაცემები შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს სამეცნიერო
კვლევების ჩასატარებლად მხოლოდ პირის იდენტიფიკაციის გამომრიცხავი
ფორმით.
მუხლი 46. მონაცემებში შესწორების შეტანა ან მათი განადგურება
პირს უფლება აქვს მოითხოვოს მონაცემებში შესწორების შეტანა ან უკანონოდ
მოპოვებული მონაცემების განადგურება. პერსონალური ინფორმაციის შეგროვების
კანონიერების თაობაზე მტკიცების ტვირთი ეკისრება საჯარო დაწესებულებას.
საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანამდე პირის განცხადება საჯარო
ინფორმაციის უზუსტობის შესახებ წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას და თან უნდა
დაერთოს მას. აღნიშნულ საკითხზე საჯარო დაწესებულება ან საჯარო მოხელე
გადაწყვეტილებას იღებს 10 დღის ვადაში.
მუხლი 47. გადაწყვეტილების გაუქმება ან შეცვლა. ზიანის ანაზღაურება
1. პირს აქვს უფლება საჯარო დაწესებულების ან საჯარო მოხელის
გადაწყვეტილების გაუქმების ან შეცვლის მოთხოვნით მიმართოს სასამართლოს,
აგრეთვე მოითხოვოს ქონებრივი და არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება:
ა) საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის, კოლეგიური საჯარო
დაწესებულების სხდომის სრული ან ნაწილობრივი დახურვის, აგრეთვე საჯარო
ინფორმაციის გასაიდუმლოებისას;
ბ) არასწორი საჯარო ინფორმაციის შექმნისა და დამუშავებისათვის;
გ) პერსონალური მონაცემების უკანონო შეგროვების, დამუშავების, შენახვისა
და გავრცელებისას, აგრეთვე მათი სხვა პირისა ან საჯარო დაწესებულებისათვის
უკანონოდ გადაცემისას;
დ) საჯარო დაწესებულების ან საჯარო მოხელის მიერ ამ კოდექსის სხვა
მოთხოვნათა დარღვევისას.
2. მტკიცების ტვირთი ეკისრება მოპასუხე საჯარო დაწესებულებას ან საჯარო
მოხელეს.
მუხლი 48. სასამართლოს მიერ გასაიდუმლოებული ინფორმაციის გამოთხოვა
სასამართლოს უფლება აქვს გამოითხოვოს და განიხილოს გასაიდუმლოებული
საჯარო ინფორმაცია მისი მთლიანი ან ნაწილობრივი გასაიდუმლოების
კანონიერების შესწავლის მიზნით. სასამართლოს უფლება აქვს ეს განხილვა
აწარმოოს დახურულ სხდომაზე.
მუხლი 49. ანგარიშის წარდგენა
ყოველი წლის 10 დეკემბერს საჯარო დაწესებულება ვალდებულია წარუდგინოს
ანგარიში საქართველოს პრეზიდენტს და პარლამენტს:
ა) საჯარო დაწესებულებაში შესული საჯარო ინფორმაციის გაცემისა და საჯარო
ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნათა რაოდენობის შესახებ და

მოთხოვნაზე უარის თქმის თაობაზე მიღებულ უარყოფით გადაწყვეტილებათა
რაოდენობის შესახებ;
ბ) მოთხოვნის დაკმაყოფილების ან მასზე უარის თქმის თაობაზე მიღებულ
გადაწყვეტილებათა რაოდენობის, გადაწყვეტილების მიმღები საჯარო მოხელის
ვინაობის, აგრეთვე კოლეგიური საჯარო დაწესებულების მიერ საკუთარი სხდომის
დახურვის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ;
გ) საჯარო მონაცემთა ბაზებისა და საჯარო დაწესებულებათა მიერ
პერსონალური მონაცემების შეგროვების დამუშავების, შენახვისა და სხვისთვის
გადაცემის თაობაზე;
დ) საჯარო მოხელეთა მიერ ამ კოდექსის მოთხოვნების დარღვევის
რაოდენობისა და პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის დადების
შესახებ.
მუხლი 50. ადრე არსებული საჯარო ინფორმაციის ღიაობა
ამ კოდექსის 28-ე და 29-ე მუხლებით გათვალისწინებული საჯარო ინფორმაცია,
გარდა კომერციული, პროფესიული და პირადი საიდუმლოებისა, ღიაა, თუ იგი
შექმნილი, გაგზავნილი ან მიღებულია 1990 წლის 28 ოქტომბრამდე, ამ ინფორმაციაში
მოხსენიებული პირების იდენტიფიკაციის გამომრიცხავი ფორმით მათი სიცოცხლის
მანძილზე.

