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სასამართლო კოლეგია და შემადგენლობა: უზენაესი სასამართლო, 

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა; ნათია წკეპლაძე (თავმჯდომარე, 

მომხსენებელი); მოსამართლეები: ლალი ლაზარაშვილი, ნუგზარ სხირტლაძე. 

 

ფაქტობრივი გარემოებები: 

1998 წლის 7 დეკემბერს აჭარის ა/რ სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექციამ 

შეამოწმა სპს „ა-ს“ მიერ გაწული საქმიანობა და ბიუჯეტთან ანგარიშსწორბა 1998 

წლის 1 იანვრიდან 16 ნოემბრამდე განვლილი პერიოდის  განმავლობაში. 

შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ 1998 წელს სპს „ა-მ“ ირანის რესპუბლიკაში 

გადაიყვანა ჯგუფი, რომელმაც შემოიტანა 23 348 ლარის ღირებულების ავეჯი. 

აღნიშნულმა ავეჯი ფირმის მიერ შემოსავალში აღიარებული არ იყო, ასევე არ 

დასტურდებოდა მისი რეალიზაცია. ზემოაღნიშნული გარემოების გამო სპს „ა-ს“ 

სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ დაევალა 23 575 ლარის გადახდა.  

1998 წლის ბათუმის საგადასახადო ინსპექციის მიერ ჩატარებული შემოწმების 

შედეგად სპს „ა-ს“ დაეკისრა 23 575 ლარის გადახდა ბიუჯეტში.  

2005 წლის მაისში სპს „ა-ს“ დირექტორმა მიიღო შეტყობინება, რომლის  თანახმად, 

ცნობილი გახდა გირავნობის (იპოთეკის) უფლების წარმოშობისა და ქონებაზე 

ყადაღის დადების შესახებ, სადაც აღნიშნული იყო სახელმწიფოსადმი 

დავალიანება საურავების ჩათვლით 77359 ლარი. 

მოსარჩელემ კანონით დადგენილი წესით გაასაჩივრა ქონებაზე ყადაღის დადების 

ფაქტი. სასამართლომ 2006 წლის 17 მარტის განჩინებით სარჩელი არ 

დააკმაყოფილა და უარი ეთქვა მის ბათილობაზე. აღნიშნული განჩინებით 

მოსარჩელისათვის ცნობილი გახდა, რომ საგადასახადო ინსპექციაში არსებული 

ინფორმაციის თანახმად, მას 2005 წლის მარტში გაიგზავნა  94 საგადასახადო 

შეტყობინება. სააპელაციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ ზემოაღნიშნული 

გარემოება არ დასტურდება, სპს „ა-ს“ თანხის გადახდის და მასზე დარიცხული 

საურავების შესახებ შეტყობინება არ მიუღია.  

2000 წლის 18 აპრილს აჭარის ა/რ  საგადასახადო დეპარტამენტს განცხადებით 

მიმართა სპს “ა-ს” დირექტორმა და მოითხოვა კომისიის შექმნა, რომელიც 
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შეისწავლიდა 1998 წლის 16 დეკემბრის საგადასახადო შემოწმების აქტს. აღნიშნულ 

განცხადებაზე სპს “ა-ს“, 2000 წლის 21 ივლისს გაეგზავნა პასუხი 218, რომლითაც 

ეცნობა, რომ განცხადებაში მოყვანილი მტკიცებულებები უსაფუძვლო იყო და  

დარიცხული თანხები ექვემდებარებოდა ბიუჯეტში გადახდას და 

გადაუხდელობის შემთხვევაში, გამოყენებული იქნებოდა ფინანსური სანქციები. 

2001 წლის 4 ივნისს სპს “ა-ას” დირექტორმა იმავე მოთხოვნით კვლავ მიმართა 

საგადასახადო ინსპექციას, რაზედაც გაეგზავნა პასუხი 283, სადაც განმარტებული 

იყო, რომ 2000 წლის 21 ივლისის 218 წერილზე აპელაცია საგადასახადო ორგანოში 

უნდა წარმოედგინა 20 დღის ვადაში, ვინაიდან აპელაციის ვადა გასული იყო, 

განცხადება განხილვას არ ექვემდებარებოდა. პასუხის მიღების შემდგომ 

მოსარჩელეს საგადასახადო ინსპექციის გადაწყვეტილება არც ზემდგომ 

საგადასახადო ორგანოში და არც სასამართლოში არ გაუსაჩივრებია. 

 

პროცედურული ისტორია: 

1.სპს „ა-ს“ დამფუძნებელმა თ.დ-ემ სარცელი აღძრა ბათუმის საქალაქო 

სასამართლოში მოპასუხის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტორს საგადასახადო 

დეპარტამენტის ბათუმის საგადასახადო ინსპექციის მიმართ და მოითხოვა 

საგადასახადო შეტყობინების ბათილად  ცნობა. 

ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 2006 წლის 13 ივნისის გადაწყვეტილებით 

დააკმაყოფილა სპს „ა-ს“ სარჩელი. სასამართლომ ბათილად ცნო ბათუმის 

საგადსახადო ინსპექციის 2005 წლის 2 მარტის №94 საგადასახადო მოთხოვნა. 

2.საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით გაასაჩივრა 

ბათუმის საგადასახადო ინსპექციამ და მოითხოვა პირველი ინსტანციის 

სასამართლოს გადაქყვეტილების გაუქმება და ახალი გადაწყვეტილების მიღება 

სარჩელის დაკმაყოფილებაზე უქრის შესახებ. 

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ 2006 

წლის 13 სექტემბრის განჩინებით არ დააკმაყოფილა ბათუმის საგადასახადო 

ინსპექციის სააპელაციო საჩივარი, შესაბამისად, უცვლელი დარჩა საქალაქო 

სასამართლოს 2006 წლის 13 ივნისის გადაწყვეტილება. 

3.სააპელაციო სასამართლოს განჩინება საკასაციო წესით გაასაჩივრა ბათუმის 

საგადასახადო ინსპექციამ და მოითხოვა სააპელაციო სასამართლოს 13 სექტემბრის 

განჩინების გაუქმება და ახალი გადაწყვეტილების მირებით სარჩელის 

დაკმაყოფილებაზე უარის თქმა. 
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მხარეთა პოზიციები 

ა. მოსარჩელის არგუმენტები 

კასატორის განმარტებით, სააპელაციო სასამართლომ არასწორად მიიჩნია 

გარემოებები, როცა მიუთითა, რომ მოსარჩელემ 1998 წლიდან 2005 წლამდე 

საგადასახადო შეტყობინება არ ჩაჰბარებია, ვინაიდან 1998 წლიდან არაერთი 

შეტყობინება და სხვა სახისმიმოწერა იყო გადამხდელსა და საგადასახადო 

ინსპექციას შორის. კერძოდ, სპს “ა-ას” მიერ ორჯერ იქნა შეტანილი განცხადება 

საგადასახადო ინსპექციაში დარიცხულ თანხებთან დაკავშირებით. მოსარჩელეს 

ორივე შემთხვევაში გაეგზავნა პასუხი დარიცხული გადასახადების შესახებ. 

შესაბმისად საგადასახადო მოთხოვნა გაგზავნილ იქნა განცხადებაზე პასუხის 

სახით. ასევე კასატორი მიიჩნევდა, რომ სააპელაციო სასამართლომ არასწორად 

დაადგინა 2005 წლის მარტში ფოსტის საშუალებით გაგზავნილი შეტყობინების არ 

მისვლის საკითხი. ასევე ვალდებულების არსებობაზე, კასატორის აზრით, 

მიუთითებდა ის გარემოება, რომ სპს „ა-მ“ არ მოახდინა 2005 წლის მარტის 

შეტყობინების გასაჩივრება. 

მოსარჩელე მხარე ასევე განმარტა, რომ საგადასახადო შემოწმების  და აღურიცხავი 

თანხის აღმოჩენის შემდგომ, აღნიშნული გადასახადის და მასზე დარიცხული 

საურავის გადახდის ვალდებულების შესახებ სპს „ა-ს“ გაეგზავნა 299 

საგადასახადო გირავნობის (იპოთეკის) უფლების წარმოშობის შესახებ 10.05.05.წ 

და ქონებზე ყადაღის დადების შესახებ 259 16.06.05 შეტყობინებები. კასატორი 

მიიჩნევდა, რომ აღნიშნული ფაქტი დასტურდება ის გარემოება, რომ 

მოწინააღმდეგე მხარეს სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ დაერიცხა 

ძირითადი გადასახადი 23 575 ლარი და ასევე საურავი. მოსარჩელეს მტკიცებით, 

სააპელაციო სასამართლომ აღნიშნული მტკიცეულება არ გამოუკველევია. 

 

ბ. მოპასუხის არგუმენტები 

 

მოპასუხემ წარმოადგინა შემდეგი გარემოებები: გადასახადის ან სანქციის თანხის 

დარიცხვის შესახებ “საგადასახადო მოთხოვნის”  (შეტყობინების) წარდგენის 

ხანდაზმულობის ვადას შეადგენს 6 წელს და იგი აითვლება შესაბამისი 

ვალდებულებების წარმოშობის კალენდარული წლის დასასრულიდან. 

ვალდებულებების წარმოშობის მატერიალური საფუძველი იყო 1998 წლის 7 

დეკემბრის აქტი, ამ ვადის დინება, საგადასახადო კოდექსის მე-5 მუხლის 

თანახმად კი დაიწყო 1999 წლის 1 იანვრიდან და შესაბამისად, 2005 წლისთვის 

მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა გავიდა. ამასთან ერთად, საგადასახადო 
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შემოწმების 1998 წლის აქტზე საგადასახადო სამსახურის საამისოდ უფლებამოსილ 

პირებს  შესაბამისი გადაწყვეტილება არ მიუღიათ და “საგადასახადო მოთხოვნის” 

სახით, საგადასახადო კოდექსის 120-ე და 121-ე მუხლების თანახმად, 

მხარეთათვის არ გაუგზავნიათ. შესაბამისად, საგადასახადო კოდექსის 145-ე 

მუხლის მეორე და მესამე პუნქტების თანახმად, დავის მატერიალური 

საფუძვლების არსებობის მიუხედავად, ასეთი არ დაწყებულა, რამდენადაც არ 

მომხდარა ,,საგადასახადო მოთხოვნის” გაგზავნა საგადასახადო კოდექსის მე-80 

და 112-ემუხლების თანახმად. 

 

სამართლებრივი საკითხები: 

1. ადმინისტრაციული აქტის გაგზავნასთან დაკავშირებული დავის 

შემთხვევაში მტკიცების ტვირთის საკითხი; 

2. ინდივიდუალური ადმინისტრაციული აქტის გასაჩვრების ვადის დაწყების 

საფუძველი. 

 

სასამართლოს დასკვნითი გადაწყვეტილება: 

საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ბათუმის საგადასახადო 

ინსპექციის საჩივარი და შესაბამისად უცვლელად დატოვა ქუთაისის სააპელაციო 

სასამართლოს 2006 წლის 13 სექტემბრის განჩინება. 

გადაწყვეტილების  დასაბუთება: 

საკასაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა კასატორის მოთხოვნა შემდეგი 

გარემოებები გამო: 

საკასაციო სასამართლოს მიაჩნია, რომ სააპელაციო სასამართლომ კანონის 

მართებულად გამოყენებისა და განმარტების შედეგად საქმეზე არსებითად სწორი 

გადაწყვეტილება დაადგინა, საკასაციო საჩივარში მითითებულ დარღვევებს 

ადგილი არჰქონია, რის გამოც არ არსებობს განჩინების გაუქმების სამართლებრივი 

საფუძველი. 

საკასაციო სასამართლომ გაიზიარა სააპელაციო სასამართლოს პოზიცია იმასთან 

დაკავშრებით, რომ ვერ იქნა დადასტურებული გადასახადის გადამხდელისათვის 

ბათუმის საგადასახადო ინსპექციის მიერ 2005 წლის 2 მარტის 94  გაგზავნილი 

საგადასახადო  შეტყობინების ჩაბარების ფაქტი, რისი მტკიცების ტვირთიც, 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54.4 მუხლის შესაბამისად, ეკისრება 

ადმინისტრაციულ ორგანოს. საკასაციო სასამართლოს მიაჩნია, რომ მოპასუხის 

მიერ წარმოდგენილი შეტყობინებების გაგზავნა-მიღების აღმნიშვნელი ჟურნალის 
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ამონაწერი არ წარმოადგენს საკმარის მტკიცებულებას სპს “ა-თვის” სადავო 2005 

წლის 2 მარტის 94 საგადასახადოშეტყობინების გაცნობის დასადასტურებლად. 

საკასაციო სასამართლომ განმარტა, რომ ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 

22.3 მუხლის შესაბამისად, სარჩელი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის შესახებ წარდგენილ უნდა იქნეს აქტის 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში. შესაბამისად, მითითებული ნორმა 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრების ვადის 

დენის დაწყებას უკავშირებს აქტის გაცნობას, რაც არის კანონმდებლობის 

იმპერატიული მოთხოვნა, რადგან აქტის გაცნობა წარმოადგენს მისი კანონიერების 

და ძალაში შესვლის წინაპირობას. ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54.1 

მუხლის შესაბამისად, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტი შესასრულებლად სავალდებულო ძალას იძენს მისი ადრესატისათვის 

ოფიციალური გაცნობით. 

   

საკსაციო სასამართლომ ასევე განმარტა, რომ განმცხადებლეზე გაგზავნილი 

პასუხი არ აკმაყოფილებს საგადასახადო კოდექსით შეტყობინებისატის დადგენილ 

მოთოხვებს და არ იწვევს იმავე სახის სამართლებრივ შედეგებს. შესაბამისად 

განცხადებაზე პასუხი არ არის საგადასახადო შეტყობინება. ასევე უზენაესმა 

სასამართლომ განმარტა, რომ საგადასახადო შეტყობინების გაგზავნა მოხდა 2005 

წლის მარტში, რა დროისთვისაც 6 ხანდაზმულობის ვადა ამოწურული იყო.  

 

 

 

 

 


