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საქმის 

№№ 

საქმეთა სათაურების 

დასახელება 

კიდური 

თარიღები 

ფურცლების 

რაოდენობა 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

 

 

 

1993 წელი 

კანცელარია 

   

1 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვისა და ეროვნებათაშორისი 

კომიტეტის თავმჯდომარის და 

თავმჯდომარის მოადგილის 

მოხსენებითი ბარათები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ 

 

13.10.1993 

1996 

 

8 

 

2 მიმოწერა აფხაზეთის ა/რ მინისტრთა 

საბჭოსთან (აფხაზეთის მთავრობასთან) 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ  

 

17.12.1993 

05.07.2010 

 

57  

 კადრების განყოფილება 

 

   

3 აფხაზეთის ა/რ  ადამიანის უფლებათა 

დაცვისა  და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა სახელმწიფო 

კომიტეტის სტატისტიკური ანგარიშები 

ფ. №1-შ; №1-შგ 

1993 3  

 

 

 

 

 

 ბუღალტერია    

4 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ  პირთა  უფლებების 

დაცვის სამსახურის საშტატო განრიგი 

 

01.11.1993 3  

 

1 2 3 4 5 

5 აფხაზეთის ა/რ  ადამიანის უფლებათა 

დაცვისა  და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა სახელმწიფო კომიტეტის 

1993 წლის  ბალანსი  

1993 2  

     



2 
  

 1994 წელი 

კანცელარია 
 

   

6 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის ბრძანებები 
1. საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა  

კაბინეტის 1994 წლის 5 სექტემბრის №651 

დადგენილებით თანახმად კომიტეტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცებისა და 

თანამშრომელთა შრომითი ანაზღაურების 

შესახებ (№10 20.09.1994წ.); (№26  31.08.1998წ.)  

2. თანამშრომელთა შრომითი ანაზღაურების 

შესახებ  

(№10 03.07.1995წ.);  (№16  06.11.1995წ.); (№8  

01.06.1996წ.);  (№1  07.01.1997წ.);  

(№12  01.08.1997წ.); (№1  04.01.1998წ.) 

3. საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი 

დროის ათვლის შესახებ (№18  21.10.1996წ.);  

(№20  28.10.1997წ.);  (№7  26.03.1998წ.) 

4. ზოგიერთ თანამშრომლებზე საშტატო 

განრიგში ხელფასების ცვლილებების შეტანის 

შესახებ  (№20  02.12.1996წ.)  

5. საშტატო ერთეულებში ცვლილებების 

შეტანის შესახებ (№2  12.01.1998წ.)  

(№13  30.06.2000წ.);  (№1  03.01.2001წ.)  

6. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

საინფორმაციო ცენტრისათვის კომიტეტიდან 

პასუხისმგებელი პირის გამოყოფის შესახებ  

(№6  17.03.1998წ.) 

7. კომოტეტის თანამშრომლების მიერ 

დისციპლინის დარღვევების შესახებ  

(№12  06.05.1998წ.) 
8. საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი დროის 

ათვლის შესახებ (№7 26.03.1998წ.) 

9.  კომიტეტის თანამშრომლების მიერ დისციპლინის 

დარღვევების შესახებ (№12 06.05.1998წ.) 

10. საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის II 

აგვისტოს #468 ბრძანებულების თანახმად 

კომიტეტის თანამშრომლებისათვის შრომის 

ანაზღაურება 1998 წლის I სექტემბრიდან 

განისაზღვროს შემდეგი განაკვეთით:  

(№26 31.08.1998წ.) 

 

 

 

20.09.1994 

17.10.2005 

28  

1 2 3 4 5 

 

 

11.  კომიტეტის რეორგანიზაციის შესახებ 

( №29  02.11.1998წ.)  

12. სახალხო დამცველის აპარატის რეორგანიზაციის 

შესახებ  (№15  17.05.1999წ.)  

13. სახალხო დამცველის აპარატში საშტატო 

განრიგში ცვლილებების შესახებ (№13  30.06.2000წ.)   

   



3 
  

14. აპარატის საშტატო განრიგში ცვლილებების 

შეტანის შესახებ (№1  03.01.2001წ.)   

15. საშტატო ერთეულებში თვიური სახელფასო 

განაკვეთების ცვლილებების შესახებ  

 (№13  17.10.2005წ.) 

 

7 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და 

ეროვნებათაშორის ურთიერთობათა 

კომიტეტის 1994 წლის ანგარიში 
 

1994 2  

8 მიმოწერა საერთაშორისო წითელი ჯვრის 

მისიის ხელმძღვანელთან საქართველოში 

აფხაზეთის ტერიტორიაზე დარჩენილი 

ეთნიკური ქართველების პრობლემების 

მოგვარებასთან დაკავშირებით   
 

07.10.1994 

16.07.2008 

34  

  

კადრების განყოფილება 
 

   

9 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვის და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა კომიტეტის 

სტატისტიკური ანგარიშები  

ფ. N1-შგ; N1-შ 
 

1994 8  

  

ბუღალტერია 
 

   

10 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვის და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა სახელმწიფო კომიტეტის 

ბიუჯეტის გასავლების გაანგარიშება 
 

 

1994 5  

11 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვის და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა სახელმწიფო კომიტეტის 

ხელფასების გაანგარიშება 

 

1994 6  

 

 

1 2 3 4 5 

12 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვის და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა სახელმწიფო კომიტეტის 

1994  წლის ბალანსი 

1994 4  



4 
  

 

 

 1995 წელი 

კანცელარია 
 

   

13 აფხაზეთში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ 

მებრძოლთა მოძიებასა და მათი ოჯახის 

წევრთა უფლებების დაცვის სამთავრობო 

კომისიის სამუშაო გეგმა და სხდომის 

ოქმები 

 

13.05.1995 

14.08.1995 

9  

14 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვისა და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა სახელმწიფო კომიტეტის 

1995 წლის საანგარიშო მოხსენებითი 

ბარათი 
 

1995 7  

15 დოკუმენტები (საქართველოს 

პრეზიდენტის განკარგულება, ქ. სოჭის 

ადმინისტრაციის დადგენილება, 

მოხსენებითი ბარათი, მიმოწერა) რუსეთის 

ფედერაციაში აფხაზეთიდან დევნილი 

მოქალაქეების დევნისა და ყოფითი 

პრობლემების შესახებ 

18.09.1995 

17.11.2001 

46 საქმეში ინახება 

დოკუმენტები 

რუსულ ენაზე: 

შუამდგომლობის 

წერილი და 

პრეზიდენტის 

განკარგულება  

ე. ჩხოტუასა და  

ს. უჩაძის ღირსების 

ორდენით 

დაჯილდოების 

თაობაზე 

 

  

კადრების განყოფილება 
 

   

16 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვისა და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა კომიტეტის 

სტატისტიკური ანგარიშები  

ფ. N1-შბ; N1-შ 

 
 

1995 6  

 

 
ბუღალტერია 

 

   

17 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის საშტატო განრიგი 

 

01.01.1995 5  

1 2 3 4 5 

18 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვისა და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა სახელმწიფო კომიტეტის 

სამმართველოს აპარატის 1995 წლის 

1995 4  



5 
  

ხარჯთაღრიცხვა 

 
 

19 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვისა და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა სახელმწიფო კომიტეტის  

1995 წლის ანგარიში (დაფინანსებასთან 

დაკავშირებით) 
 

 

1995 5  

20 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვისა  და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა კომიტეტის 1995 წლის 

ბრუნვითი ბალანსი კვარტლების 

მიხედვით (ხელმოუწერელი) 

 

 
 

1995 2  

 1996 წელი 

კანცელარია 
 

   

21 საქართველოს პარლამენტის 

დადგენილებები აფხაზეთში მიმდინარე 

მოვლენების და კონფლიქტის 

მოწესრიგების ღონისძიებათა შესახებ 

 

 

17.04.1996 

16.07.2003 

21  

22 აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი საბჭოს 

დადგენილებები, გეგმა, აფხაზეთის 

კონფლიქტის მოწესრიგების 

ღონისძიებების შესახებ 

 

 

08.05.1996 

10.07.2003 

24  

23 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს დადგენილებები. 

1. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოში შეწყალების 

სპეციალური ჯგუფის შექმნის შესახებ 

2.თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

 

 

13.08.1996 

06.07.1998 

3  

1 2 3 4 5 

24 ადამიანის უფლებათა დაცვის და 

ეროვნებათაშორისი ურთიერთობების 

კომიტეტის თანამშრომლების საერთო 

კრების ოქმი. საქართველოს პარლამენტის 

1996 წლის 17 აპრილის და 2 ოქტომბრის 

28.10.1996 3  



6 
  

დადგენილებისა და პრეზიდენტის 1996 

წლის 25 სექტემბრის N643 ბრძანებულების 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს გაფართოებული სესიის 

1996 წლის 26 სექტემბრის 

დადგენილებების შესრულების  

მიმდინარეობის შესახებ 
 

 

 

25 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვის და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა სახელმწიფო კომიტეტის 

1996 წლის ანგარიში 
 

 

1996 1  

26 მიმოწერა აფხაზეთის ა/რ უმაღლეს 

საბჭოსთან ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ, აფხაზეთის კონფლიქტის 

მოწესრიგების და აფხაზეთიდან 

დევნილთა უფლებების დაცვისა და მათი 

პოლიტიკური და სოციალური 

მდგომარეობის შესახებ 

 

08.05.1996 

21.02.2011 

85  

27 მიმოწერა ეუთოს მისიის ხელმძღვანელთან 

აფხაზეთის ტერიტორიაზე მიმდინარე 

მოვლენების, ეთნიკური წმენდისა და 

გენოციდის ფაქტების შესახებ 

 

25.06.1996 

03.02.2004 

57  

28 მიმოწერა გაეროს გენერალური მდივნის 

სპეც. წარმომადგენელთან საქართველოში 

აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის 

სამშვიდობო ძალების ქმედებების, 

ადამიანთა უფლებების დარღვევის 

ფაქტებისა და აფხაზეთის კონფლიქტის 

დარეგულირების საკითხებთან 

დაკავშირებით 

  

 

21.10.1996 

31.01.2007 

142 საქმეში ინახება 

დოკ. რუსულ 

ენაზე 

 

 

 

1 2 3 4 5 

29 დოკუმენტები (აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი 

საბჭოს დადგენილება, აფხაზეთის ა/რ 

უმაღლესი საბჭოს ფრაქციის 

„დემოკრატიული რეფორმებისათვის“ 

02.03.1996 

12.03.2010 

153  



7 
  

მოხსენება ამონაწერი სხდომის ოქმიდან 

ანგარიში, ინფორმაცია, ცნობა, მოქალაქეთა 

განცხადება მიმოწერა) აფხაზეთის 

ტერიტორიაზე გალის რ-ში, ადამიანის 

უფლებების დარღვევებისა და მიმდინარე  

მოვლენების ფაქტების შესახებ 

 

30 ინფორმაცია, განცხადებები, მიმართვები 

პრესას, ტელევიზიის საინფორმაციო 

პროგრამებს, ადამიანის უფლებების 

ფაქტების დარღვევის შესახებ 

 

09.01.1996 

26.06.2006 

58  

 კადრების განყოფილება   

 

 

31 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვისა და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა კომიტეტის 

სტატისტიკური ანგარიშები  

ფ. N1-შბ; ფ. N1-შ 

 

1996 11  

 ბუღალტერია 

 

   

32 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის საშტატო განრიგი 

 

01.01.1996 4  

33 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვის და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა სახელმწიფო კომიტეტის 

სამმართველოს აპარატის 1996 წლის 

ხარჯთაღრიცხვა 

 

1996 4  

34 აფხაზეთის ა/რ  ადამიანის უფლებათა 

დაცვის და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა სახელმწიფო კომიტეტის 

1996 წლის ბალანსი 

 

1996 4  

 

 

1 2 3 4 5 

 1997 წელი 

კანცელარია 

 

   

35 საქართველოში პრეზიდენტის 1997 წლის 

28 ივლისის ბრძანებულება საბიუჯეტო 
31.07.1997 3  
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სფეროში დასაქმებულ მუშაკთა შრომის 

ანაზღაურების შესახებ 

 

36 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვის და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა სახელმწიფო კომიტეტის 

1997 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში 

 

 

1997 5  

37 ანგარიშები აფხაზეთის ა/რ ადამიანის 

უფლებათა დაცვის კომიტეტის 

(აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის) წარმომადგენლების იმერეთის, 

სამეგრელოს და გურიის რეგიონში 

გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

 

29.08.1997 

05.02.2003 

34  

38 მიმოწერა საქართველოს პრეზიდენტთან, 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობასთან, 

საქართველოსა და აფხაზეთის 

პროკურატურასთან სხვადასხვა 

ინსტანციის სასამართლოებთან 

აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა შეწყალებისა და 

სასჯელის შემსუბუქების თაობაზე 

 

 

14.05.1997 

20.02.2012 

136  

39 დოკუმენტები (ანალიტიკური ცნობა, 

სპეციალური ანგარიში, ინფორმაცია, 

მოხსენებითი ბარათი, მიმოწერა) 

აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის 

სოც. მდგომარეობის შესახებ სოციალურ-

ეკონომიკური ინტეგრაციისა და 

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების 

შესახებ „ტომი-1“ 

 

21.11.1997 

08.11.2006 

100  

 

 

1 2 3 4 5 

40 დოკუმენტები (ანალიტიკური ცნობა, 

სპეციალური ანგარიში, ინფორმაცია, 

მოხსენებითი ბარათი, მიმოწერა) 

აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის 

სოც. მდგომარეობის შესახებ სოციალურ-

ეკონომიკური ინტეგრაციისა და 

15.03.2007 

09.08.2013 

139  
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საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების 

შესახებ „ტომი-2“ 

 

 კადრების განყოფილება   

 

 

41 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვის და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა კომიტეტის 

სტატისტიკური ანგარიშები 

 ფ. N1-შ 

 

1997 5  

 ბუღალტერია    

42 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების  

დაცვის სამსახურის საშტატო განრიგი 

 

1997 3  

43 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვის და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა კომიტეტის 

სამმართველოს აპარატის 1997 წლის 

ხარჯთაღრიცხვა 

 

1997 5  

44 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვის და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა კომიტეტის 1997 წლის 

ბალანსი კვარტლების მიხედვით  

 

1997 2  

 1998 წელი 

კანცელარია 
 

   

45 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის (სესიის) 

დადგენილებები 

1. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სახალხო დამცველის სამსახურის 

შემოღების შესახებ. (30.07.1998 წ.) 

1998 

1999 

11  

  

1 2 3 4 5 

 2. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სახალხო დამცველის 

შესახებ დებულების დამტკიცების შესახებ 
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(08.04.1999წ.) 

46 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს დადგენილებები 

1. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სახალხო დამცველის 

სამსახურის შემოღების შესახებ 

(04.08.1998წ.) 

2. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სახალხო დამცველის 

აპარატის რეორგანიზაციის შესახებ 

(07.02.2006წ.) 

3. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის საშტატო განრიგის და 

თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების 

შესახებ (16.03.2006წ.)  

4. აფხაზეთის  იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის 2010 წლის ბიუჯეტისა 

და საშტატო განრიგის დამტკიცების 

შესახებ (08.02.2010წ.) 

5. აფხაზეთის  იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის 2011 წლის ბიუჯეტის,  

საშტატო განრიგისა და თანამდებობრივი 

სარგოს  დამტკიცების შესახებ 

(06.01.2011წ.) 

6. აფხაზეთის  იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის ლიკვიდაციის შესახებ  

(16.01.2014 წ.) 
 

04.08.1998 

16.01.2014 

15  

47 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სახალხო დამცველის 

აპარატის მიერ 1998 წელს გაწეული 

მუშაობის შესახებ 

 

1998 24  

 

1 2 3 4 5 

48 დოკუმენტები:  

1. რუსეთის როლი აფხაზური 

სეპარატიზმის აღზევებაში  

2. აფხაზეთში ისტორიული მოვლენების 

08.04.1998 36 საქმეში ინახება 

დოკ.ინგლისურ 

და რუსულ 

ენაზე  
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1810-1993 წ.წ. მოკლე მიმოხილვა  

3. ქართულ აფხაზური ომის 1992-1993 წ.წ.  

მოკლე მიმოხილვა  

4. აფხაზეთში, საქართველოს კონფლიქტის 

შედეგად დემოგრაფიული მდგომარეობის 

დინამიკა 

 

49 დოკუმენტები (აფხაზეთის სახალხო 

დამცველის აპარატის  მუშაობის ანალიზი, 

მიმოწერა) აფხაზეთიდან დევნილი 

ბავშვების უფლებების დარღვევების 

შესახებ  

 

17.11.1998 

25.03.2010 

27  

 კადრების განყოფილება   

 

 

50 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვის და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა სახელმწიფო კომიტეტის 

სტატისტიკური ანგარიშები 

 ფ. N1-შ 
 

1998 6  

 ბუღალტერია    

51 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების  

დაცვის სამსახურის საშტატო განრიგი 

 

 

01.01.1998 2  

52 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვის და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა კომიტეტის 1998 წლის 

ხარჯთა ნუსხა 

 

 

1998 1  

53 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის 1998 წლის ბალანსი 

 

 

1998 7  

 

1 2 3 4 5 

 1999 წელი 

კანცელარია 
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54 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის მიერ 1999 წელს გაწეული 

მუშაობის ანგარიში 

 

 

1999 13  

55 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის თანამშრომელთა ანგარიშები  

 გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

 

1999 

2001-2002 

31  

56 აფხაზეთის ა/რ უშიშროების სამინისტროს 

აფხაზეთის ა/რ დაცვის სპეციალური 

სამსახურის აფხაზეთის კონფლიქტის 

მოწესრიგების საინფორმაციო 

უზრუნველყოფის ცენტრის ინფორმაციები 

აფხაზეთის ტერიტორიაზე 

განვითარებული მოვლენების შესახებ 

 

 

11.01.1999 

09.11.2004 

51  

57 საქართველოს გენერალური 

პროკურატურის აფხაზეთის ა/რ 

პროკურატურის დასკვნა, აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკაში ქართველი 

მოსახლეობის გენოციდის ფაქტზე 

აღძრული სისხლის სამართლის საქმეზე 

დადგენილ გარემოებათა შესახებ 1992-

1999 წ.წ. 

 

 

1999 24  

 კადრების განყოფილება   

 

 

58 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვის და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა სახელმწიფო კომიტეტის 

სტატისტიკური ანგარიშები 

 ფ. N1-შ 

 
 

1999 6  

 

 

1 2 3 4 5 

 ბუღალტერია    

59 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების  
01.01.1999 3  
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დაცვის სამსახურის საშტატო განრიგი 

 

60 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის 1999 წლის ბალანსი  

 

1999 8  

 2000 წელი 

კანცელარია 
 

   

61 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის მიერ 2000  წელს გაწეული 

მუშაობის ანგარიში 

 

2000 6  

62 ინფორმაცია 

გაეროს ოფისის საქმიანობის შესახებ 

სოხუმში და მიმოწერა გაეროს 

წარმომადგენლის ოფისის 

ხელმძღვანელთა აფხაზეთის 

ტერიტორიაზე ადამიანთა უფლებების 

დარღვევების შესახებ  

 

09.08.2000 

20.12.2007 

138  

 კადრების განყოფილება   

 

 

63 აფხაზეთის ა/რ ადამიანის უფლებათა 

დაცვის და ეროვნებათაშორის 

ურთიერთობათა სახელმწიფო კომიტეტის 

სტატისტიკური ანგარიშები 

 ფ. N1-შ 
  

2000 8  

 ბუღალტერია    

64 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების  

დაცვის სამსახურის საშტატო განრიგი 

 

 

2000 2  

65 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის 2000  წლის ხარჯთა ნუსხა 

 

 

2000 3  

66 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის 2000 წლის ბალანსი  

 

2000 7  

 

1 2 3 4 5 

 2001 წელი 

კანცელარია 
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67 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს დადგენილებები: 

1. რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე 

მცხოვრები აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებული საქართველოს 

მოქალაქეებისათვის პასპორტების გაცემის 

დაჩქარებისათვის  აუცილებელ 

ღონისძიებათა შესახებ  (№27  14.03.2001წ.) 

2. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სამართალდამცავი 

ორგანოების მიერ 2001 წელს და 2002 წლის 

I კვარტალში დანაშაულის წინააღმდეგ, 

მართლწესრიგის და ადამიანის უფლებათა 

დასაცავად გაწეული მუშაობის შესახებ 

(№97  30.04.2002წ.) 

3. აფხაზეთიდან დევნილთა სოციალური 

პირობების გაუმჯობესებისა და 

ლეგიტიმური სტრუქტურების 

ფუნქციონირების ხელშემწყობი 

ღონისძიებების პროგრამის შესახებ    

(№492  25.07.2003წ.) 

 

2001-2003 12  

68 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის მიერ 2001 წელს გაწეული 

მუშაობის შესახებ 

 

 

2001 13  

69 აფხაზეთის  ავტონომიური რესპუბლიკის 

ცნობა-მემორანდუმი აფხაზეთის 

დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 

მიმდინარე პროცესზე მოპოვებული 

ინფორმაციების შესახებ  

 

07.08.2001 

11.03.2004 

211  

 

 

 

 

 
 

 

1 2 3 4 5 

 კადრების განყოფილება    
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70 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის სტატისტიკური ანგარიშები 

 ფ. N1-შ;  N10-01-01 

  

2001 8  

 ბუღალტერია 

 

   

71 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების  

დაცვის სამსახურის საშტატო განრიგი 

 

2001 1  

72 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის 2001  წლის ხარჯთა ნუსხის 

განაცხადი  

 

2001 1  

73 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის 2001 წლის ბალანსი  

 

 

2001 8  

 2002 წელი 

კანცელარია 
 

   

74 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის მიერ 2002  წელს გაწეული 

მუშაობის შესახებ 

 

2002 13  

75 ინფორმაცია  

აფხაზეთის ა/რ ტერიტორიაზე ადამიანის 

უფლებათა დარღვევის ფაქტების შესახებ 

რუსეთის სამშვიდობო ძალების 

შემოყვანის შემდეგ (1994 წლის მაისიდან) 

და კონფლიქტის ზონაში რუსეთის 

სამშვიდობო ძალების სამხედრო 

მოსამსახურეთა დაღუპვის შესახებ  

 

 

2002 

22.06.2006 

39 საქმეში ინახება 

დოკუმენტები 

რუსულ ენაზე 

76 დოკუმენტები: (ინფორმაცია, სიები) 

აფხაზეთის ა/რ ტერიტორიაზე ქართველი 

მოსახლეობის მიმართ ჩადენილი 

გენოციდისა და ეთნიკური წმენდის 

ფაქტების შესახებ კონფლიქტის 

დაწყებიდან 14.08.1992 წლიდან  
 

2002 

2008 

23  

 

1 2 3 4 5 
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 კადრების განყოფილება 

 

   

77 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის სტატისტიკური ანგარიშები 

 ფ. N10-01-02;  N10-01-01 

  

2002 8  

 ბუღალტერია 

 

   

78 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების  

დაცვის სამსახურის საშტატო განრიგი 

 

01.01.2002 1 ხელმოუწერელი 

79 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის 2002 წლის ბალანსი  

 

2002 10  

 2003 წელი 

კანცელარია 

 

   

80 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის მიერ 2003  წელს გაწეული 

მუშაობის შესახებ 

 

2003 11  

 კადრების განყოფილება 

 

   

81 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის სტატისტიკური ანგარიშები 

ფ. N10-01-02 

 

2003 3  

 ბუღალტერია 

 

   

82 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების  

დაცვის სამსახურის საშტატო განრიგი 

 

01.01.2003 2  

83 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის 2003  წლის ხარჯთა ნუსხის 

პროექტი  

 

2003 2  

84 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის 2003 წლის ბალანსი  

 

01.01.2003 10  

 

 

1 2 3 4 5 
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 2004 წელი 

კანცელარია 
 

   

85 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის მიერ 2004  წელს გაწეული 

მუშაობის შესახებ 

 

2004 13  

86 მიმოწერა საქ. იუსტიციის 

სამინისტროსთან, ევროპის სასამართლოში 

იძულებით გადაადგილებული პირების 

მიერ შეტანილი განცხადებების თაობაზე  

 

08.10.2004 

16.07.2007 

65  

 კადრების განყოფილება 
 

  

 

 

87 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის სტატისტიკური ანგარიშები 

ფ. N10-01-02;  N10-01-01 

 

2004 6 

 

 

 

 ბუღალტერია   

 

 

88 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების  

დაცვის სამსახურის საშტატო განრიგი 

 

2004 1  

89 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის 2004  წლის ხარჯთა ნუსხა 

 
 

2004 1  

90 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის 2004  წლის ბალანსი  

 

2004 9  

 2005  წელი 

კანცელარია 
 

   

91 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის მიერ 2005  წელს გაწეული 

მუშაობის შესახებ 

 

2005 7  

 კადრების განყოფილება 
 

   

92 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის სტატისტიკური ანგარიშები 

ფ. N10-01-02;  N10-01-01 

 

2005 4  

 



18 
  

1 2 3 4 5 

 ბუღალტერია 
 

   

93 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის ხარჯთანუსხის ანგარიში 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით 

 

2005 1  

94 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის 2005  წლის ბალანსი  

 

2005 9  

 2006  წელი 

კანცელარია 
 

   

95 აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი საბჭოს 

თავმჯდომარის განკარგულება 

 №49 (01.05.2006 წ.) აფხაზეთიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

უფლებების დაცვის სამსახურის 

დებულება  

 

01.05.2006 6  

96 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის მიერ 2006  წელს გაწეული 

მუშაობის შესახებ 

 

2006 6  

97 ინფორმაცია  

აფხაზეთის ტერიტორიაზე მიმდინარე 

მოვლენებისა და ჩადენილი ადამიანის 

უფლებათა დარღვევის ფაქტების შესახებ 

(2005წ. ივლისი-დეკემბერი;  

2006წ. იანვარი-მარტი)  

 

2006 119  

98 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის დამტკიცებული 

ბიუჯეტი კვარტლების მიხედვით და 

ხარჯთაღრიცხვის ცვლილებების ცნობა 

(მიმოწერა) ,,1 ტომი“ 

 

27.04.2006 

04.11.2010 

83  

99 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის დამტკიცებული 

ბიუჯეტი კვარტლების მიხედვით და 

ხარჯთაღრიცხვის ცვლილებების ცნობა 

(მიმოწერა) ,,მე-2 ტომი“ 

 

03.01.2011 

08.01.2013 

67  
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1 2 3 4 5 

100 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის საბიუჯეტო 

კლასიფიკაციის ბეჭდური და 

ელექტრონული ვერსიების შესახებ  

 

11.05.2006 

07.12.2010 

25  

101 მიმოწერა 

აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოსთან, 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროსთან, საქართველოს სახალხო 

დამცველთან აფხაზეთის მთელ 

ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების 

დარღვევებისა და მიმდინარე მოვლენების 

ფაქტების შესახებ  

 

04.06.2006 

08.02.2010 

124  

 კადრების განყოფილება 
 

   

102 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის  სტატისტიკური 

ანგარიშები 

ფ. N10-01-02;  N10-01-01 

 

2006 6  

 ბუღალტერია 

 

   

103 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების  

დაცვის სამსახურის საშტატო განრიგი 

 

 

2006 1  

104 აფხაზეთის ა/რ სახალხო დამცველის 

აპარატის 2006  წლის ბალანსი  

 

 

10.01.2007 6  

 2007  წელი 

კანცელარია 
 

   

105 ევროპის საბჭოს პოლიტიკურ საქმეთა 

გენერალური დირექტორის პირველი 

მიმართვა ადამიანის უფლებათა დაცვის 

მდგომარეობის შესახებ, აფხაზეთსა და 

სამხრეთ ოსეთში 

 

18.01.2007 14 საქმეში ინახება 

დოკუმენტები 

ინგლისურ ენაზე 
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1 2 3 4 5 

  

კადრების განყოფილება 
 

   

106 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის  სტატისტიკური 

ანგარიშები 

ფ. N10-01-02;  N10-01-01 

 

2007 5  

 ბუღალტერია 

 

   

107 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების  

დაცვის სამსახურის საშტატო განრიგი 

 

 

07.03.2007 7  

108 აფხაზეთიდან  იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის 2007  წლის ბალანსი  

 

2007 8  

 2008  წელი 

კანცელარია 
 

   

109 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების  

დაცვის სამსახურის საშუალოვადიანი 

სამოქმედო გეგმისა და პრიორიტეტების 

საშუალოვადიანი ბიუჯეტის შესახებ  

 

2008 

2013 

43  

 კადრების განყოფილება 

 

   

110 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის  სტატისტიკური 

ანგარიშები 

ფ. N10-01-02;  N10-01-01 

 

2008 5  

 ბუღალტერია 

 

   

111 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების  

დაცვის სამსახურის საშტატო განრიგი 

 

 

23.01.2008 

10.11.2008 

11  
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112 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების  

დაცვის სამსახურის 2008-2011  წლის 

ხარჯთა ნუსხის პროექტი  

 

2008-2011 1  

113 აფხაზეთიდან  იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის 2008  წლის ბალანსი  

 

2008 9  

 

 

2009  წელი 

კადრების განყოფილება 
 

   

     

114 აფხაზეთიდან  იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის  სტატისტიკური 

ანგარიშები 

ფ. N10-01-02;  N10-01-01 

 

2009 5  

 ბუღალტერია 
 

   

115 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების  

დაცვის სამსახურის საშტატო განრიგი 

 

2009 2  

116 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების  

დაცვის სამსახურის 2009-2012  წლის 

ხარჯთა ნუსხა 

 

2009-2012 2  

117 აფხაზეთიდან  იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის 2009  წლის ბალანსი  

 

2009 11  

 2010  წელი 

კადრების განყოფილება 
 

   

118 აფხაზეთიდან  იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის  სტატისტიკური 

ანგარიშები 

ფ. N10-01-02;  N7-2-02;  N7-2-01 

 

2010 5  
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 ბუღალტერია 
 

   

119 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების  

დაცვის სამსახურის საშტატო განრიგი 

 

 

08.02.2010 

02.06.2010 

7  

120 აფხაზეთიდან  იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის 2010  წლის ბალანსი  

 

 

2010 15  

 2011  წელი 

კადრების განყოფილება 
 

   

121 აფხაზეთიდან  იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის  სტატისტიკური 

ანგარიშები 

ფ. N7-2-02;  N7-2-03 

 

 

2011 27  

 ბუღალტერია 
 

   

122 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების  

დაცვის სამსახურის 2011-2014 წლის 

ხარჯთა ნუსხა 

 

 

2011-2014 1  

123 აფხაზეთიდან  იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის 2011  წლის ბალანსი  

 

 

2011 25  

 2012  წელი 

ბუღალტერია 
 

   

124 აფხაზეთიდან  იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის 2012  წლის ბალანსი  

 

2012 26  
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 2013  წელი 

კანცელარია 
 

   

125 აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი საბჭოს 

თავმჯდომარის ბრძანება აფხაზეთიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

უფლებების დაცვის სამსახურის 2013 

წლის საშტატო განრიგის დამტკიცების 

შესახებ 
 

 

03.01.2013 2  

126 აფხაზეთში სეპარატისტებისა და მათ მიერ 

დაქირავებული ბოევიკების მიერ 

დახვრეტილი მოსახლეობის სია 

 

 

------- 165 საქმეში ინახება 

დისკი 

127 აფხაზეთში საომარი მოქმედებებისას 

უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა სია  

 

 

-------   

 ბუღალტერია    

128 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების  

დაცვის სამსახურის საშტატო განრიგი 
 

 

22.01.2013 4  

129 აფხაზეთიდან  იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის 2013  წლის ბალანსი  
 

 

2013 23  

 2014  წელი 

ბუღალტერია 
 

   

130 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის 2014 წლის 

(სალიკვიდაციო) ბალანსი 

(ხელმოუწერელი)  

 

 

20.02.2014 22  

       

      სულ ანაწერში №1  შეტანილია 1993-2014 წლების 130 (ასოცდაათი) მუდმივად შესანახი საქმე  

№№1-დან  130-ის ჩათვლით.  
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