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სასამართლო გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი 

  

საქმის დასახელება: 

 

ბს-1104-1056(კ-07), 20 მაისი, 2008 წელი,  ქ. თბილისი, ადმინისტრაციულ და სხვა 

კატეგორიის საქმეთა პალატა. 
  

ფაქტობრივი გარემოებანი: 

 

      2007 წელს 5 მარტს საბაჟო გამშვებ პუნქტ "სარფში" მ.ო-ს შვილს, არასრულწლოვან 

დ.ს-ს რეგიონალური საბაჟოს "დასავლეთის" ინსპექტორმა ნ.კ-მა სამართალ 

დარღვევის ოქმი საბაჟო კოდექსის 242.1. მუხლის შესაბამისად და დააჯარიმა 2000 

ლარით. 

  

საქალაქო სასამართლომ დადგენილად მიიჩნია შემდეგი ფაქტობრივი გარემოებები: 

2007 წელს 5 მარტს დ.ს-მა სარფის საბაჟო პუნქტის გადმოკვეთისას შეავსო ფიზიკური 

პირის დეკლარაცია  სადაც შეტანილ იქნა მის ხელთ არსებული საქონლის 

ჩამონათვალი.   დ.ს-ს ასევე აღმოაჩნდა არადეკლარირებული საქონელი. 

  

სააპელაციოსასამართლომდადგენილადმიიჩნიაშემდეგი ფაქტობრივი გარემოებები: 

საბაჟო სამართალდარღვევის 2007 წლის 5 მარტის ოქმით დ.ს-ი საქართველოს საბაჟო 

საზღვარზე ცდილობდა საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით საქონლის მალულად 

გადატანას. აღნიშნულის გამო, რეგიონალური საბაჟო “დასავლეთის” 2007 წლის 30 

მარტის გადაწყვეტილებით დ. ს-ს დაეკისრა ჯარიმა _ 2000 ლარის ოდენობით საბაჟო 

კოდექსის 242.1 მუხლის შესაბამისად. 

  

საკასაციოსასამართლომდამტკიცებულადმიიჩნიასააპელაციოსასამართლოს მიერ 

დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები,  საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის 407-ე მუხლის შესაბამსიად.  

 
პროცედუდურული ისტორია: 

      1.დ.ს-ის კანონიერმა წარმომადგენელმა მ.ო-მა სარჩლი აღძრა ბათუმის საქალაქო 

სასამართლოში  - საქართველოს ფინასთა სამინისტროა საბაჟო დეპარტამენტის 

რეგიონალური საბაჟო “დასავლეთის” მიმართ, რომლითაც მოითხოვა სანქციის 

დარიცხვის შესახებ რეგიონალური საბაჟო “დასავლეთის” უფროსის 

გადაწყვეტილებისა და საბაჟო შეტყობინების ბათილად ცნობა. ბათუმის საქალაქო 

სასამართლოს 2007 წლის 14 ივნისის  გადაწყვეტილებით დ. ს-ის კანონიერი 

წარმომადგენლის _ მ. ო-ის სარჩელი დაკმაყოფილდა; ბათილად იქნა ცნობილი 
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საბაჟო სამართალდარღვევის ოქმი და მის საფუძველზე მიღებული 2007 წლის 30 

მარტის გადაწყვეტილება საბაჟო სანქციის დარიცხვის თაობაზე 

  

     2.საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით გაასაჩივრა 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტის რეგიონალურმა 

საბაჟო “დასავლეთმა”, რომელმაც მოითხოვა საქალაქო სასამართლოს 2007 წლის 14 

ივნისის გადაწყვეტილების გაუქმება და სარჩელის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმა. 

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2007 

წლის 16 ოქტომბრის განჩინებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო 

დეპარტამენტის რეგიონალური საბაჟო “დასავლეთის” სააპელაციო საჩივარი არ 

დაკმაყოფილდა, შესაბამისად,  უცვლელად დარჩა საქალაქო სასამართლოს 

გასაჩივრებული გადაწყვეტილება, 

  

3.სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საკასაციო წესით გაასაჩივრა 

რეგიონალურმა საბაჟო “დასავლეთმა”, რომელმაც მოითხოვა სააპელაციო 

სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმება და სარჩელის დაკმაყოფილებაზე უარის 

თქმა. საკასაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ბათუმის რეგიონალური ცენტრის 

საკასაციო საჩივარი შესაბამისად უცვლელი დატოვა ქუთაისის სააპელაციო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2007 წლის 16 ოქტომბრის 

განჩინება. 
  

ადმინისტრაციულსამართლებრივი საკითხები: 

  

დ.ს-ისათვის2007 წელს 5 მარტს საბაჟო გამშვებ პუნქტ "სარფის" რეგიონალური საბაჟო 

"დასავლეთის" ინსპექტორის ნ.კ-ის მიერ გაფორმებული  საბაჟო კოდექსის სამართალ 

დარღვევის ოქმის კანონიერება, რომელითაც არასრულწლოვანი დაჯარიმდა 2000 

ლარით. 
  

ვრცელდება თუ არა საბაჟო სამართალდარღვევებზე (რომელბსაც არეგულირებს საბაჟო 

კოდექსი) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღევევათა კოდექსის მე-13 მუხლის 

დანაწესი, რომელის მიხედვითაცსამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებელი პირების 

ასაკი არის შეზღუდული.  
  

სასამართლოს დასკვნითი გადაწყვეტილება: 

  

საბაჟო სფეროში ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდამრღვევი პირის 

ქმედუნარიანობის განსაზღვრისას გამოყენებულ უნდა იქნეს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის მე-13 მუხლით დადგენილი წესი, ვინაიდან 

მითითებული ნორმით განისაზღვრა ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევ 

სუბიექტთა ერთიანი ასაკობრივი ზღვარი, კერძოდ, ადმინისტრაციული 
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პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის 

მომენტისთვის 16 წლის ასაკს მიღწეულ პირს.ვინაიდან, ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევის ჩადენის დროს დ.ს-ი იყო მხოლოდ 14 წლის იყო მისთვის საბაჟო 

ორგანოს არ უნდა დაეკისრებინა ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით 
  

ბათუმის რეგიონალური ცენტრის საკასაციო საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს, 

შესაბამისად უცვლელად დარჩეს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2007 წლის 16 ოქტომბრის განჩინება. 
 

დასაბუთება: 

  

საკასაციო სასამართლოს მითითებით მიუხედავად იმისა, რომ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდიფიცირებულ ნორმატიულ აქტს  წარმოადგენს, იგი არ არის ამომწურავი 

ხასიათის, რადგან სხვადასხვა ნორმატიულ აქტებში არცთუ იშვიათად გვხდება 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის სახეები, მათი კვალიფიკაცია, 

სანქცია. ამასთან, საბაჟო სამართალდარღვევა წარმოადგენს სწორედ საბაჟო 

საქმიანობის სფეროში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ნაირსახეობას.  

საკასაციო სასამართლოს მიაჩნია, რომ განსახილველ შემთხვევაში სახეზეა საბაჟო 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული საბაჟო სამართალურთიერთობის სფეროში 

ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. ასეთ ვითარებაში საკასაციო 

სასამართლო მიიჩნევს, რომ საბაჟო სფეროში ჩადენილი ადმინისტრაციულ 

სამართალდამრღვევი პირის ქმედუნარიანობის განსაზღვრისას უნდა იქნეს 

გამოყენებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მე-13 მუხლით 

გათვალისწინებული წესი, რომლითაც განისაზღვრება ადმინისტრაციულ სამართალ 

დამრღვევ სუბიექტების ერთიანი ასაკობრივი ზღვარი, რომლის შესაბამისადაც 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროთ მხოლოდ იმ პირებს, 

რომელთაც სამართალდარღვევის ჩადენის მომენტისათვის მიღწეული აქვთ 16 წელს. 
  

  

 


