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სასამართლოს გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი 

საქმის დასახელება: 

ახალციხის საგადასახადო ინსპექცია ი.პ-ეს წინააღმდეგ.  

გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი: 

ბს-623-590(კ-06) 

16 იანვარი, 2007 წელი  

სასამართლო კოლეგია და შემადგენლობა:  

ნათია წკეპლაძე (თავმჯდომარე, მომხსენებელი), ლალი ლაზარაშვილი, ნუგზარ სხირტლაძე.  

დავის საგანი 

საჯარო ინფორმაციის გაცემა 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები 

 მოსარჩელე ი.პ-სა და მისი შვილის ზ-პ-ს მიმართ სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურაში, 

ასევე ადიგენის რაიონის პროკურატურაში წლების მანძილზე მიმდინარეობდა სისხლის 

სამართლის საქმის გამოძიება ადიგენის რაიონში ხე-ტყის უკანონო დამზადებასთან 

დაკავშირებით. 

 სასამართოში განიხილეს დოკუმენტები, რომელთა თანახმად სამცხე-ჯავახეთის საგადასახადო 

ინსპექციის ერთ-ერთ რგოლის ხელმძღვანელობის წერილობითი ინფორმაციით, ი.პ-ე როგორც 

ადიგენის რაიონის გამგებელი მფარველობდა ხე-ტყის უკანონო დამზადება-გასაღებას, რის 

შემოწმებასაც ახორციელბდა პროკურატურა და საგადასახადო ორგანოც.   

 მოსარჩელემ ახალციხის საგადასახადო ინსპექციას რამდენჯერმე მიმართა განცხადებით და 

მოითხოვა წერილობით საჯარო ინფორმაციის გაცემა, თუ საბოლოოდ ვის დაეკისრა ადიგენის 

საგადასახადო ინსპეციის მასალებსზე დაყრდნობით 2001 წლის ოქტომბერში ჩატარებული 

შემოწმების შედეგად გამოვლინილი ბიუჯეტისათვის გადაუხდელი 395 ათასი ლარის გადახდა. 

აგრეთვე აღნიშნული თანხიდან რამდენია ამოღებული და ბიუჯეტში რამდენი დარჩა შესატანი.  

 

პროცედურული ისტორია 

 ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმა მოსარჩელე ი.პ-ემ გაასაჩივრა ახალციხის რაიონულ 

სასამართლოში, რომელმაც დაადგინა რომ მოსარჩელეს ჰქონდაუფლებამოსილება მიეღო 

სრული ინფორმაცია ადიგენში მიმდინარე საკითხებზე, საგადასადაო ორგანოებში ხე--ტყის 

უკანონო რეალიზაციის საკითხთან დაკავშირებთ, ვინაიდან აღნიშნული გარემოება მის მიმართ 

აღძრული დავის ნაწილს წარმოადგენდა. ამიტომ სასამართომ დააკისრა ინსპექციას 

ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება.  

 რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაეთანხმა სააპელაციო სასამართლო.  

მხარეთა პოზიციები 

ა. კასატორის არგუმენტები: საგადასახადო ინსპექციის განცხადებით სააპელაციო სასამართლომ 

საქმის განხილვისას არასწორად განმარტა საგადასხადო კოდექსის 121.1. და 54 მუხლები, 

რამდენადაც მოსარჩელის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია არ არის საჯარო, ამასთან 

სასამართლომ არ გაითვალისწინა ის გარემოება, რომ 2001 წლის ოქტომბრის შემოწმების აქტით 

არც ერთ ფიზიკურ პირს 100.000 ლარი არ დარიცხვია.  

ბ. მოპასუხის არგუმენტები: მოპასუხის მტკიცებით, ინფორმაცია თუ ვის დაეკისრა 

ბიუჯეტისათვის 395 ათასი ლარის გადახდა არ იყო გადამხდელის კერძო საიდუმლოება, 

რამდენად საგადასახადო კოდექსის 122.6 და 54 მუხლების თანახმად ამგვარი მონაცემები 
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ექვემდებარება გამოქვეყნებას. ხოლო ამავე კოდექსის 263-ე მუხლით, 2002, 2003 ან 2004 წლის 

ანგარიშების მიხედვით 100.000 ლარზე მეტი დავალიანების მქონე პირთა შესახებ ინფორმაცია 

უნდა გამოქვეყნებულიყო.  

გადაწყვეტილების  დასაბუთება 

საკასაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა კასატორის მოთხოვნა და  ძალაში დატოვა 

სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება.  

საკასაციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ გამოთხოვილი ინფორმაცია არ წარმოადგენდა 

კომერციულ საიდუმლოებას, რადგან კონსტიტუციის 42.1. მუხლის საფუძველზე ყველა 

მოქალაქე უფლებამოსილია მიიღოს საჯარო დაწესებულებაში არსებული ინფორმაცია, თუ ის არ 

არის კერძო, კომერციული ან ხელმწიფო საიდუმლოების შემცველი. სზაკ-ის 28-ე  მუხლის 

თანახმად საჯარო ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით გათვალისიწინებული შემთხვევებისა და 

დადგენილი წესით სახელმწიფო, კომერციული ან პირადი საიდუმლოებისა. საჯარო 

ინფორმაციის დეფინიციიდან გამომდინარე, საჯარო დაწესებულებაში დაცული ყველა 

დოკუმენტი არის საჯარო, და კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და დადგენილი 

წესით გასაიდუმლოება არ ნიშნავს, რომ იგი აღარ ატარებს საჯარო ინფორმაციის სტატუსს. 

პირიქით, ამგვარი სტატუსის მქონე დოკუმენტი შეიძლება გასაიდუმლოვდეს, რაც გულისხმობს 

რომ აღარ განეკუთვნება ხელმისაწვდომ საჯარო ინფორმაციათა კატეგორიას.  სზაკ-ის 272(1) 

მუხლის თანახმად კი კომერციულია ის საიდუმლოება, რომელიც არის კომერციული 

ფასეულობის მქონე გეგმის, ფორმულის, პროცესის, ან საშუალების შესახებ, რომელიც 

გამოიყენება საქონლის საწარმოებლად, მოსამზადებლად, გადასამუშავებლად ან 

მომსახურებისათვის, ან შეიცავს რაიმე სიახლეს და მისი გამჟღავნება შესაძლოა ზიანის მომტანი 

იყოს ბაზარზე კონკურენტუნარიანობისთვის. ვინაიდან გამოთხოვილი ინფორმაცია არ 

ატარებდა მსგავსს ხასიათს, სასამართლომ ჩათვალა რომ დაირღვა პირის უფლება გაეცნოს 

საჯარო დაწესებულებაში არსებულ დოკუმენტს. საკასაციო სასამართლომ განმარტა რომ 

საგადასახადო ორგანოში გადამხდელის შესახებ არსებული ინფორმაცია, არ შეიძლება 

მექანიკურად განიმარტოს, როგორც კომერციული საიდუმლო, რადგან ყოველი გადამხდელი არ 

არის კომერციული საიდუმლოების მფლობელი. საგადასახადო საიდუმლოება არ შეიცავს 

დათქმას კომერციულ საიდუმლოზე, როგორც მის ერთ-ერთ ელემენტზე.  

სასამართლომ განმარტა, რომ საგადასახადო სამსახურებსა და გადამხდელებს შორის 

ურთიერთობა და მოვალეობები ინფორმაციის დაცვის კუთხით განსაკუთრებულად არის 

რეგულირებული, როგორც ორი სპეციალური ურთიერთობა, სადაც ცალმხრივად არის 

დადგენილი, რომ დაწესებულებებს აქვთ ინფორმაციის დაცვის ვალდებულება, გარდა იმ 

გამოკლისისა, როცა წლიურ ანგარიშში შესატანი ინფორმაციის ნუსხა უნდა იყოს საჯარო.  

 


