
ნინი სანაია 

სასამართლო გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი 

 

საქმის დასახელება:  საჯარო ინფორმაციის გაცემის თავისუფლება 

გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი: ბს-1061-1012(კ-06) , 2007 წლის 5 ივნისი                     

სასამართლო კოლეგია და შემადგენლობა: უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის 

საქმეთა პალატა, შემადგენლობა: ნათია წკეპლაძე(თავმჯდომარე, მომხსენებელი), მაია ვაჩაძე, ნინო 

ქადაგიძე.  

ფაქტობრივი გარემოებანი:  

     2006 წლის 24 თებერვალს მოსარჩელემ განცხადებით მიმართა აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება... -ის დეპარტამენტს და მოითხოვა საჯარო ინფორმაციის - კონტროლის პალატის 

შემოწმების აქტის გადაცემა, რომელზეც მიიღო უარი, იმ საფუძვლით, რომ ორგანიზაციაში არ არსებობდა 

მოთხოვნილი ინფორმაცია და მის მისაღებად უნდა მიემართა აჭარის ა/რ კონტროლის პალატისთვის.  

უარის მიღებასთან დაკავშირებით, „ო"-ს თავმჯდომარემ ი. ა.-მ, სარჩელი აღძრა აჭარის ა/რ მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება... -ის დეპარტამენტის წინააღმდეგ და  მოითხოვა საჯარო ინფორმაციის გაცემა 

და არაქონებრივი ზიანსი 10 000 ლარის დაკისრება უარის გამო, ხოლო სასამართლო სხდომაზე შეამცირა 

დავის საგანი და არაქონებრივი ზიანის სახით მოითხოვა 400 ლარი.  

საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა სარჩელი ნაწილობრივ და აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება... -ის დეპარტამენტს დაევალა მოსარჩელისთვის საჯარო ინფორმაციის 

საქართველოს კონტროლის პალატის 2005 წლის 29 დეკემბრისკომპლექსური რევიზიის აქტის გაცნობა.  

      საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით გაასაჩივრა აჭარის ა/რმთავრობის საქვეუწ

ყებო დაწესებულება ...ის დეპარტამენტმა სარჩელის დაკმაყოფილებულნაწილში და ამ ნაწილში სააპელაცი

ო სასამართლოს მიერ ახალი გადაწყვეტილებისმიღებით მოითხოვა სარჩელის დაკმაყოფილებაზე უარის თ

ქმა. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ სააპელაციო საჩივარი არ დააკმაყოფია და უცვლელად დატოვა 

საქალაქო სასამართლოს გასაჩივრებული გადაწყვეტილება.  

ეს გადაწყვეტილება აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება... -ის დეპარტამენტმა გაასაჩივრა 

საკასაციო წესით.  

მხარეთა პოზიციები 

ა. მოსარჩელის არგუმენტები 

„ო"-ს თავმჯდომარემ ი. ა.-ს, მიაჩნია, რომ კონტროლის პალატა შემოწმებულ ობიექტს აცნობებს 

რევიზია/შემოწმების შედეგებს, შესაბამისად აჭარის ტელევიზიას უნდა ჰქონოდა კონტროლის პალატის 

მიერ ჩატარებული რევიზია/შემოწმების აქტი/ცნობა, რაც წარმოადგენდა საჯარო ინფორმაციას და ამის 

საფუძველზე მოპასუხე ვალდებული იყო ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექის თანახმად, რომ გაეცა 

აღნიშნული საჯარო ინფორმაცია.  

ბ. მოპასუხის არგუმენტები 
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კასატორის მოსაზრებით, ზოგადი ადმნისტრაცული კოდექსის 42-ე მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტით, ინფორმაცია 

საჯაროა, მაგრამ არ არის მითითებული ვინ უნდა გასცეს ამგვარი ინფორმაცია. გამომდინარე იქიდან, რომ 

მოცემული აქტი მიღებული იყო კონტროლის პალატის მიერ, თვით კონტროლის პალატის ვალდებულება 

არის ამ საჯარო ინფორმაციის გაცემა და მოსარჩელეს უნდა მიემართა ამ უკანასკნელისთვის.  

კასატორმა ასევე გაასაჩივრა, ბაჟის დაკისრების საკითხი, ვინაიდან „სახელმწიფო ბაჟის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის თანახმად, ბაჟს გადახდისგან თავისუფლდებიან საბიუჯეტო დაწესებუელებები.  

საქმის მთავარი სამართლებრივი კითხვა: 

ჰქონდა თუ არა აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება... -ის დეპარტამენტს მოხოვნილი 

საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება? 

სასამართლოს დასკვნითი გადაწყვეტილება:  

სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა კასატორის სარჩელი, კერძოდ დააკმაყოფილა მხოლოდ 

სახელმწიფო ბაჟის დაკისრების ნაწილში,  

გადაწყვეტილების  დასაბუთება: 

საკასაციო სასამართლომ განმარტა „საჯარო ინფორმაციის“ და „საჯარო დაწესებულების“ მნიშვნელობები, 

რომლის თანახმადაც კასატორი წარმოადგენდა საჯარო დაწესებულებას, ხოლო მოთხოვნილი ინფორმაცია 

საჯარო ინფორმაციას. ამასთანავე განმარტა, რომ ინფორმაციის თავისუფლება დემოკრატიულ 

საზოგადოებასა და სახელმწიფო ინტერებისების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, არსებობს 

კანონმდებლობის მიზანი გამჭვირვალე გახადოს საჯარო დაწესებულებათა საქმიანობა რაც, არ შეიძლება 

დაბრკოლდეს ბიუროკრატიული, სამართლებრივად უსაფუძვლო შეხედულებებისა და 

დამოკიდებულებების მიზეზით.  

საკასაციო სასამართლომ განმარტა, რომ საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვალდებულებ სუბიექტს 

წარმოადგენს ყველა საჯარო დაწესებულება, რომელსაც გააჩნია მოთხოვნილი ინფორმაცია, მიუხედავად 

იმისა არის თუ არა იგი ამ ინფორმაციის ავტორი. ამასთანავე,საკასაციო სასამართლოს განმარტებით, 

საჯარაო დაწესებულება საჯარო ინფორმაციის გადაცემაზე უარის თქმისას შეზღუდულია იმ შემთხვევაშიც 

კი, როცა მოთხოვნილი დოკუმენტი ამ საჯარო დაწესებულებაში არ ინახება, ამ შემთხვევაში დაწესებულება 

ვალდებულია იხელმძღვანელობს ზაკ-ის 80.1 მუხლის იმპერატიული დანაწესით, კერძოდ, ვალდებულია 

განცხადება გადაუგზავნოს უფლებამოსილ საჯარო დაწესებულებას და აღნიშნულზე აცნობოს 

განმცხადებელს, რაც აბსოლუტურად გამორიცხავს განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმას, როგორც 

ეს მოხდა განსხილვევ შემთხვევაში.  

 


