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სასამართლო გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი 

საქმის დასახელება: “საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი ალექსი 
ბაქრაძის წინააღმდეგ“. 

გადაწყვეტილების ნომერიდა თარიღი: №ბს-21-21(კ-07); 21.06.2007. 

სასამართლო კოლეგია:უზენაესი სასამართლო, დიდი პალატა. 

ფაქტობრივი გარემოებები: 

მოსარჩელე ალექსი ბაქრაძეს გააჩნდა პროკურატურისა და სამართალდამცავ ორგაონებში მუშაობის 

52 წლის სტაჟი. „პროკურატურის მუშაკთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ“ საქართველოს 

კანონით 2003 წლის ივლისიდან მას დაენიშნა პენსია მოქმედი პროკურორის ხელფასის სრული 

ოდენობით.  

    საქართველოს პარლამენტის მიერ 2005 წლის 23 დეკემბერს მიღებული №248-რს ორგანული 

კანონით „პროკურატურის შესახე“ საქართველოს ორგანული კანონიდან ამორებულ იქნა მე-40 

მუხლის მე-10 და მე-401 მუხლის მე-5 პუნქტები. ამავე დროს 2005 წლის 27 დეკემბერს საქართველოს 

პარლამენტის მიერ მიღებულ იქნა „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური 

სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომლის 41-ე მუხლის პირველი პუნქტის და მე-7 

მუხლის საფუძველზე, მოპასუხე საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო 

ფონდის მიერ მოსარჩელე ალექსი ბაქრაძეს შეუმცირდა მანამდე დანიშნული პენსია და დაენიშნა 

სახელმწიფო კომპენსაცია  560 ლარის ოდენობით.  

პროცედურული ისტორია: 

1.ალექსი ბაქრაძემ 2006 წლის 30 მარტს სასარჩელო განცხადებით მიმართა თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს და მოითხოვა მოქმედი პროკურორის ხელფასის შესაბამისად, თვეში - 1700 ლარის 

სრული საპენსიო უზრუნველყოფის და 2006 წლის იანვრიდან სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების 

გამოტანამდე ყოველთვიურად 895 ლარის პენსიებს შორის სხვაობის ანაზღაურება. 

თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2006 წლის 27 ივლისის გადაწყვეტილებით სარჩელი არ 

დაკმაყოფილდა. 

2.გადაწყვეტილება გასაჩივრდა მოსარჩელეს მიერ სააპელაციო წესით. აპელანტმა მოითხოვა 

გასაჩირებული გადაწყვეტილების გაუქმება და მისი სარჩელის დაკმაყოფილება. 

თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 2006 წლის 28 ნოემბრის გადაწყვეტილებით ალექსი ბაქრაძის 

სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდა. 

3.სააპელაციო სასამრთლოს გადაწყვეტილება საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანმა 

სახელმწიფო ფონდმა საკაციო წესით გაასაჩივრა და მოითხოვა გადაწყვეტილების გაუქმება და ახალი 

გადაწყვეტილებით სარჩელის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმა.  

სამართლებრივი საკითხები: 

აქვს თუ არა უკუძალა კანონს, რომლითაც ხდება პენსიის შემცირება და რამდენად წარმოადგენს 

აღნიშნული გარემოება იურიდიული პასუხისმგებლობის სახეს. 

სასამართლოს დასკვნითი გადაწყვეტილება: 
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უზენაესი სასამართლოს დიდმა პალატამ საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი ფონდის 

საკასაციო საჩივარი დააკმაყოფილა, გააუქმა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, ალექსი 

ბაქრაძის სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 

გადაწყვეტილების დასაბუთება: 

პალატამ განმარტა, რომ „ნორმატიული აქტების შესახებ“ კანონით იკრძალება ნორმატიული 

აქტებისათვის უკუძალის მინიჭება. რომელიც ადგენს ან ამძიმებს პასუხისმგებლობას. მოცემულ 

შემთხვევში ახალი კანონით, „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის 

შესახებ“ საქართველოს კანონით პენსიის ოდენობის ზედა ზღვარის განსაზღვრა კონკრეტული 

თანხის მითითებით შეუძლებელია გაუთანაბრდეს იურიდიული პასუხისმგებლობის დამძიმებას. 

ადმინისტრაციული სამართალი საჯარო, საზოგადოებრივი მიზნების განხორციელებას ემსახურება, 

სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის უცხოა კანონის ნამდვილი უკუძალის გამოყენბა. თუ უმაღლესმა 

საკანონმდებლო ორგანომ ახალი კანონით შეამცირა პენსიის ოდენობა იმ ოდენობასთან შედარებით, 

რაც ძველი კანონით იყო განსაზღვრილი, ამ შემთხვევაში არასწორია ასეთი შემცირების მიჩნევა 

კანონის ნამდვილ უკუძალად. ეს წარმოადგენს სოციალური უფლებების ლეგალურ 

ტრანსფორმაციას. 

ამასთან, განსახილველ შემთხვევაში, სამართლებრივად, გამორიცხულია საერთოდ მითითება 

კანონისათვის ნამდვილი უკუძალის მინიჭებაზე, ვინაიდან სახეზე არ არის წარსულში 

მომხდარი და წარსულშივე დასრულებული ფაქტობრივი ურთიერთობები, ანუ ნამდვილი 

(რეტროაქტიული) უკუძალა. 

ასევე დიდმა პალატამ განმარტა, რომ მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ახალი კანონი არ მოქმედებს 

ძველი კანონის საფუძველზე წარმოშობილ ურთიერთობებზე, რომელიც არ დასრულება და კვლავ 

გრძელდება, არ ვრცელდება საჯარო სამართლის სფეროზე.  წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუძლებელი 

იქნებოდა თუნდაც საგადასახადო-სამართლებრივი ურთიერთობების სფეროში გადასახადის 

ოდენობის გაზრდა, რაც უდავოდ აუარესებს გადასახადის გადამხდელი პირის მდგომარეობას 

საგადასახადო პასუხისმგებლობის კუთხით, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, მაინც ვრცელდება 

მანამდე უკვე ფორმირებულ სამართალურთიერთობებზე. ამდენად, თუ საგადასახადო სფეროში 

ობიექტურად მისაღებია ახალი კანონის გავრცელება მის მიღებამდე წარმოშობილ ურთიერთობებზე, 

ლოგიკურად ასეთივე მდგომარეობაა სოციალური უზრუნველყოფის სფეროშიც, მით უმეტეს, რომ 

სოციალური უზრუნველყოფა არ არის იურიდიული პასუხისმგებლობის სახე. 

 

 

 

 


