
ელენე ჯანელიძე 

04.06.2013 

სასამართლო გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი 

 

საქმის დასახელება: 

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის თბილისის 
რეგიონალური ცენტრი შპს „..“-ს წინააღმდეგ“    ბს-1250-1194(კ-09) . 09. 02. 2010. 

 საქრთველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა.    

 

ფაქტობრივი გარემოებანი: 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის თბილისის რეგიონალური 

ცენტრმა (შემდგომში - კასატორმა) შემოიტანა საკასაციო საჩივარი საქართველოს უზენაეს 

სასამართლოში შპს „..“-ს წინააღმდეგ (შემდგომში - მოპასუხე). საკასაციო სასამართლომ 

დადგენილად მიიჩნია ფაქტები:  

 

მოპასუხე 1998 წლის 18 დეკემბრიდან დარეგისტრირდა თბილისის რეგიონალურ ცენტრში და 

მისი საიდენტიფიკაციო ნომერია .....; 

მოპასუხის საკონტროლო-სალარო აპარატს ფისკალური მეხსიერება დაუზიანდა 2008 წლის 16 

სექტემბერს. 

ამავე დღეს აპარატი შესაკეთებლად გადაეცა ი.ო-ს 18:20 საათზე,  

 

17-18 სექტემბერს მოპასუხეს წარმომადგენელი, მისი დირექტორი გამოცხადდა კასატორ 

ორგანიზაციაში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან, რომელთაც ზეპირად შეატყობინა 

ზემოთაღნიშნული ფაქტის თაობაზე. იგი არავინ გააფრთხილა, რომ მისი შეტყობინება 

სალარო აპარატის გაფუჭებასთან დაკავშირებით უნდა ყოფილიყო წერილობითი ხასიათის და 

ეს შეტყობინება უნდა მომხდარიყო შეკეთებული სალარო აპარატის წარდგენამდე.  

 

შეკეთებული სალარო აპარატი მოპასუხეს დაუბრუნდა 18 სექტემბერს.  

 

2008 წლის 25 სექტემბერს შედგა საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი, რომლითაც 

დაჯარიმდა მოპასუხე საკონტროლო-სალარო აპარატის ფისკალური მეხსირების დაზიანების 

შესახებ შეტყობინების დაგვიანების გამო 3000 ლარით.  

 

მოპასუხე აკეთებს განცხადებას, რომ ის 17 და 18 სექტემბერს იმყოფებოდა კასატორ 

ორგანიზაციაში, პ.ა-შვილთან, 18 სექტემბერს კი აგრეთვე მის უფროსთან და ორივესთან 

გააკეთა სიტყვიერი შეტყობინება აპარატის დაზიანების შესახებ, თუმცა მათ აღნიშნული 

წერილობით არ დაუფიქსირებიათ. 

 

 

პროცედურული ისტორია:  

შპს „..“-მ შეიტანა სარჩელი საქალაქო სასამართლოში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 

შემოსავლების სამსახურის თბილისის რეგიონალური ცენტრის წინააღმდეგ.  საქალაქო 

სასამართლომ სარჩელი დააკმაყოფილა.  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების 

სამსახურის თბილისის რეგიონალური ცენტრმა გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში 

გაასაჩივრა. სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს 

გადაწყვეტილება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის 

თბილისის რეგიონალური ცენტრმა გაასაჩივრა ეს გადაწყვეტილება უზენაესი სასამართლოს 

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში. საკასაციო სასამართლომ საქმე განსახილველად მიიღო, 
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რადგან მიიჩნია, რომ საქმეს მნიშვნელოვანი იყო სამართლის განვითარებისა და ერთგვაროვნი 

სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბებისათვის. მნიშვნელოვანი იყო იმიტომ, რომ საკასაციო 

სასამართლოს საჯარო ორგანოს მოხელესა და გადასახადის გადამხდელის ურთიერთობის 

შეფასება უნდა მოეხდინა და უნდე ესაუბრა საჯარო მოხელის როლზე ამ ურთიერთობაში.  

 

 

 

სასამართლოს დასკვნითი გადაწყვეტილება: 

სასამართლომ არ დააკმაყოფილა კასატორის მოთხოვნა.  

დასაბუთება: 

საკასაციო სასამართლომ აღნიშნული საქმიდან იმსჯელა საჯარო მოხელის ვალდებულებებზე 

და მის ფუნქციაზე და ქვემოთ მოყვანილ მსჯელობაზე დაყრდნობით გამოიტანა 

გადაწყვეტილება:  

 

საკასაციო სასამართლომ იმსჯელა იმაზე, ჰქონდა თუ არა ვალდებულება აპარატის 

მფლობელს, აუცილებლად წერილობითი შეტყობინება განეხორციელებინა აპარატის 

დაზიანების შესახებ.   მას შემდეგ, რაც ის დააჯარიმა საგადასახადო ორგანომ, მან საქმე  

თბილისის საქალაქო სასამართლოში აღძრა და სარჩელის სამართლებრივ საფუძვლად 

მიუთითა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 39.1. “ა” მუხლი, რომლის  თანახმად,  

გადასახადის გადამხდელს უფლება ჰქონდა, საგადასახადო ორგანოებისგან მიეღო 

ინფორმაცია საგადასახადო კანონმდებლობის, გადასახადის გადამხდელთა უფლებების 

საგადასახადო ორგანოთა და მათი თანამდებობის პირთა უფლებების შესახებ. ასევე, 

საგადასახადო კოდექსის 39-ე მუხლის მე-11 პუნქტის საფუძველზე მის მიმართ არ შეიძლება 

გავრცელდეს ამავე მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული ჯარიმა, რადგან მან 

შეტყობინება მოახდინა აპარატის დაზიანებიდან არაუგვიანეს ორ სამუშაო დღეში.  

  

შესაგებელში მხარემ მიუთითა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 44.1 და 45-ე მუხლები, 

რომელთა შესაბამისად აუცილებელი იყო საგადასახადო ორგანოსა და გადასახადის 

გადამხდელს შორის ნებისმიერ ურთიერთობას ჰქონოდა წერილობითი ხასიათი, ვინაიდან 

ზეპირ ურთიერთობას იურიდიული ძალა არ გააჩნდა.  

 

საქალაქო სასამართლომ  დააკმაყოფილა  მოპასუხის სარჩელი და  აღნიშნა, რომ საგადასახადო 

კოდექსის მიხედვით, პასუხისმგებლობისგან თავისუფლდებოდა ის, ვინც დაზიანების შესახებ 

არაუგვიანეს მეორე დღისა აცნობებდა საგადასახადო ორგანოს წერილობითი სახით.  

სასამართლომ განმარტა, რომ  პირის კეთილსინდისიერი და ზემოთაღნიშნულ მოთხოვნასთან 

გათანაბრებული ქცევაა ზეპირი შეტყობინება, როდესაც პირს აქვს განზრახვა, რომ 

საგადასახადო ორგანოს შეატყობინოს აპარატის დაზიანების შესახებ.  

 

აღნიშნული გადაწყვეტილება არ შეუცვლია სააპელაციო სასამართლოსაც, რომელმაც კიდევ 

ერთხელ აღნიშნა, რომ საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლისათვის მიმართვა გულისხმობს, 

რომ მხარემ დადგენილ ვადაში კეთილსინდისიერად უზრუნველყო კანონით 

გათვალისწინებული ვალდებულების  -  სალარო აპარატის დაზიანების თაობაზე 

ინფორმაციის საგადასახადო ორგანოსათვის წარდგენა, ხოლო, თავის მხრივ, 
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ადმინისტრაციულმა ორგანომ /საჯარო მოსამსახურემ/ არ შეასრულა კანონით მისთვის 

დაკისრებული მოვალეობა და არ განუმარტა მხარეს სამართლებრივი ფორმით სწორად 

როგორ უნდა უზრუნველეყო ვალდებულების შესრულება. 

 

საკასაციო სასამართლომ იმსჯელა საჯარო ორგანოსა და საჯარო მოსამსახურის 

ვალდებულებაზე და გაიზიარა საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოს მოსაზრებები. 

საკასაციო სასამართლომ აღნიშნა, რომ  საჯარო სამსახური საზოგადოების ინტერესებს უნდა 

ემსახურებოდეს და მისი საქმიანობა უნდა აისახებოდეს საზოგადოების ცხოვრების დონეზე. 

საჯარო სამსახურის თითოეული თანამშრომელი არის არა კერძო ინტერესის გამტარებელი, 

არამედ ერის, სახელმწიფოს მსახური და მისი პირადი ინტერესები საჯარო ინტერესებით 

უნდა იყოს დაჩრდილული.  საჯარო სამსახურის ეფექტურობისათვის აუცილებელია ისეთი 

ადმინისტრაციული კანონმდებლობის ქონა, რომლის სტანდარტებიც ადამიანის უფლებებსა 

და მოთხოვნებს უკეთ დაიცავს.  

 

საკასაციო სასამართლომ კიდევ ერთხელ ჩამოაყალიბა საჯარო სამსახურის პრინციპები: 

 

 საქართველოს სახელმწიფოსა და ხალხის ერთგულება; 

 საქართველოს კონსტიტუციისა და კანონების უზენაესობის 

დაცვა მოსამსახურეთა მიერ თანამდებობრივი უფლება-მოვალეობების 

განხორციელებისას; 

 ადამიანისა და მოქალაქის უფლებების, თავისუფლებების და ღირსების 

პატივისცემა; 

 საქართველოს მოქალაქეთათვის საჯარო სამსახურის თანაბარი ხელმი- 

საწვდომობა მათი უნარისა და პროფესიული მომზადების შესაბამისად; 

 მოსამსახურეთა პროფესიონალიზმი და კომპეტენტურობა; 

 საქვეყნოობა; 

 საჯარო სამსახურის უპარტიობა და საერო ხასიათი; 

 მოსამსახურეთა კადრების სტაბილურობა; 

 მოსამსახურის ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებრივი დაცვა. 

 

საკასაციო სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა აგრეთვე საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის 85-ე მუხლის ჩანაწერზე, რომლის მიხედვითაც 

„ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია განუმარტოს დაინტერესებულ მხარეს მისი 

უფლებები და მოვალეობები, გააცნოს განცხადების განხილვის წესი, წარმოების სახე და ვადა, 

აგრეთვე ის მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს განცხადება ან საჩივარი, 

მიუთითოს განცხადებაში დაშვებული შეცდომების შესახებ.“ და ამ საფუძლვლით არ 

გაიზიარა კასატორის მოთხოვნა, რომელიც მიიჩნევდა, რომ გადასახადის გადამხდელს 

შეტყობინება აუციელებლად წერილობითი სახით უნდა განეხორციელებინა.  საკასაციო 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ ქვეყანაში, სადაც არის დაბალი სამართლებრივი კულტურა,  

მოსახლეობის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, უმუშევრობის მაღალი 

მაჩვენებელი,  სრულფასოვანი და კვალიფიციური იურიდიული დახმარების 

ხელმიუწვდომელობა, პროფესიული კავშირების საქმიანობის არაეფექტიანობა და სხვ., 

საჯარო სამსახურის თანამშრომლებს ევალებათ, მომსახურების სტანდარტის კანონიერებაზე  

თავად იზრუნონ. საჯარო მოხელეები უნდა ცდილობდნენ, საქმიანობისას გაითვალისწინონ 

საზოგადოების ინტერესები, მიაწოდონ მათ რელევანტური ინფორმაცია, აუხსნან  რა შედეგებს 

გამოიწვევს მათი ურთიერთობის თითოეული ეტაპი საჯარო ორგანოსთან  და ა.შ. მოცემულ 

საქმეში  საჯარო მოხელის ასეთ გულგრილობას ჰქონდა ადგილი, რაც არ უნდა გამხდარიყო 
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გადასახადის გადამხდელის დაჯარიმების წინაპირობა. გადასახადის გადამხდელის 

პასუხისმგებლობა შეიძლება დამდგარიყო მას შემდეგ რაც საჯარო მოხელე  მას ყველანაირი 

სახის ინფორმაციას გააცნობდა და კონსულტაციას გაუწევდა. საკასაციო სასამართლომ 

მიიჩნია, რომ საჯარო მოხელის ვალდებულებაა, იზრუნოს, რომ გადასახადის გადამხდელის 

გაკეთებული ქმედებები კანონიერი იყოს.  საკასაციო სასამართლომ განსაზღვრა, რომ: 

 

„სადავო სამართალურთიერთობაში დადგენილია გადასახადის გადამხდელის 

კეთილსინდისიერი მოქმედება და პირიქით, საჯარო მოსამსახურის მხრიდან მისი კანონიერი 

ნდობის უფლების უგულებელყოფა, ადმინისტრაციული სამართლის, მათ შორის, საჯარო 

სამსახურის პრინციპების და საჯარო მოსამსახურის ეთიკის სტანდარტის დარღვევა, რაც 

ობიექტურად და მიუკერძოებლად  შეფასდა პირველი და სააპელაციო ინსტანციის 

სასამართლოების მიერ მოქმედი კანონმდებლობის ნორმების სწორი გამოყენება-განმარტების 

საფუძველზე.“ 

 

საკასაციო სასამართლოს მიაჩნია, რომ სამართლის განვითარებისა და ერთიანი სასამართ

ლოპრაქტიკის დამკვიდრებისთვის აუცილებელია შეფასება მიეცეს თანამედროვე საქართვ

ელოსდემოკრატიულ განვითარებაში ბიუროკრატიის როლს,  მის მნიშვნელობას საქართვე

ლოსსახელმწიფოს და მმართველობის ავტორიტეტის შექმნაში. საკუთარი სახელმწიფოს, რ

ოგორც 

პერსონალური და ნაციონალური ინტერესების დაცვისა და უზრუნველყოფის ინსტიტუცი

ისმიმართ მოქალაქეთა განწყობის ფორმირებაში. 

საკასაციო სასამართლოს მიაჩნია, რომ ამგვარი სამართლებრივი შეფასება ხელს შეუწყობს 

საქართველოს საჯარო მოსამსახურის კანონით დაკისრებული მოვალეობების მნიშვნელობ

ის,მისი, როგორც დაქირავებული მოსამსახურის სტატუსის კვალიფიციურ გააზრებას ადამ

იანისუფლებების დაცვის კონტექსტში. 

 

საკასაციო სასამართლომ აღნიშნა, რომ საჯარო მოხელისა და საჯარო ორგანოს 

ვალდებულებაა, დაიცვას ადამიანის უფლებები. ეს ვალდებულება საქართველოს ნაკისრი აქვს 

იმ საერთაშორისო დოკუმენტებზე ხელის მოწერის შემდეგ, რომლებიც ადგენენ საჯარო 

მოხელის ეთიკის ნორმებს და ა.შ> სასამართლომ მიიჩნია, რომ საქართველოში საჯარო 

მოხელის ქცევის წესები არ არის კარგად ჩამოყალიბებული, რადგან არ არსებობს ეროვნული 

ეთიკის კოდექსი საჯარო მოხელისათვის, ხოლო საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბრძანება საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ ზოგადი 

ხასიათისაა და საჯარო მოსამსახურეთა ეთიკის და ქცევის მხოლოდ ზოგად წესებს ასახავს.  

საჯარო მოხელეს აქვს ვალდებულება, რომ  მოქალაქესა და კანონს შორის იყოს ჰარმონიული 

ურთიერთობა და მოქალაქემ შეძოს თავისი ინტერესების დაცვა, კანონით მინიჭებული 

უფლებების განხორციელება და ვალდებულებების სწორედ შესრულება, რომ თავიდან იქნეს 

აცილებული კანონის არასწორი გაგება - პრობლემა, რომელმაც აღნიშნულ სადაო 

სამართალურთიერთობაში იჩინა თავი. 


