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საქმის დასახელება: 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის თბილისის 

რეგიონალური ცენტრი «...» -ს წინააღმდეგ 

გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი: 

ბს-1433-1391(კ-08)     

17 მარტი, 2009 წელ 

სასამართლო კოლეგია და შემადგენლობა:  

უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა 

პალატა 

შემადგენლობა :  

 ნათია წკეპლაძე (თავმჯდომარე, მომხსენებელი), მაია ვაჩაძე, ლევან  მურუსიძე 

დავის საგანი:  

ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექციის 2007 წლის 22 იანვრის ¹006-428 

გამოცემული ინდივიდუალურ ადმინისტრაციული აქტის ბათილად ცნობა;  

 

გასაჩივრებული განჩინება  

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 

2008 წლის 30 სექტემბრის განჩინება 

 

ფაქტობრივი გარემოებები :  

ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექციის 2007 წლის 22 იანვრის ¹006-

428 საგადასახადო შეტყობინების თანახმად, მოსარჩელეს 1998 წლის 1 

ოქტომბერს დაერიცხა გადასახადი 159 ლარის და საურავი 681 ლარის 

ოდენობით, რომლითაც დასტურდებოდა საგადასახადო 

გირავნობა/იპოთეკის უფლების წარმოშობა გადამხდელის მიმართ.  

1998 წლიდან საგადასახადო ინსპექციას მისთვის არ უცნობებია 

გადასახადის არსებობის შესახებ. საგადასახადო ინსპექციის 2007 წლის 13 

მარტის ¹02-04/1949 წერილის თანახმად, გადასახადის დარიცხვა მოხდა 

დაბეგვრის საქმის გარეშე.  

პროცედურული ისტორია:  

მოსარჩელემ მიმართა საქალაქო სასამართლოს თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას. სასამართლომ 
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დააკმაყოფილა მოსარჩელის მოთხოვნა და ბათილად სცნო 

ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი.    

      საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით 

გაასაჩივრა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების 

სამსახურის თბილისის რეგიონალურმა ცენტრმა და მოითხოვა თბილისის 

საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2007 წლის 

26 ნოემბრის გადაწყვეტილების გაუქმება და ახალი გადაწყვეტილებით 

სარჩელის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმა. 

   თბილისის რეგიონალური ცენტრის სააპელაციო საჩივარი არ 

ცნო მოწინააღმდეგე მხარემ _ ი/მ «...» და მოითხოვა უსაფუძვლობის გამო 

მის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმა.სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად 

დატოვა პირველი ინსტანციის  გადაწყვეტილება. 

    სააპელაციო სასამართლოს განჩინება საკასაციო წესით 

გაასაჩივრა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების 

სამსახურის თბილისის რეგიონალურმა ცენტრმა და მოითხოვა თბილისის 

სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2008 

წლის 30 სექტემბრის განჩინების გაუქმება და ახალი გადაწყვეტილებით 

სარჩელის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმა. 

მხარეების არგუმენტები:  

კასატორის პოზიცია:  

 

ფინანსთა სამინისტროს თბილისის რეგიონალური ცენტრი მიიჩნევს, 

რომ  საქალაქო სასამართლოს სარჩელის დაუშვებლობის გამო უნდა 

შეეწყვიტა მასზე საქმის წარმოება,  ვინაიდან მოსარჩელემ გაუშვა 

გასაჩირვების ვადა.  საგადასახადო კოდექსის 147.2 მუხლის შესაბამისად, 

თუ გადასახადის გადამხდელი, საგადასახადო აგენტი ან სხვა 

ვალდებული პირი უარს აცხადებს საგადასახადო მოთხოვნის 

შესრულებაზე ან არ ეთანხმება ამავე კოდექსის 145.2 მუხლის «გ» 

ქვეპუნქტით ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, 

ვალდებულია აქტის მიღებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში 

საგადასახადო კოდექსის 44-ე მუხლით დადგენილი წესით შემოსავლების 

სამსახურს გაუგზავნოს საჩივარი.  

   ამავე მუხლის მე-6 ნაწილისა და მე-2 ნაწილით განსაზღვრული 

ვალდებულების შეუსრულებლობა მიიჩნევა გადასახადის გადამხდელის 

საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის მიერ საგადასახადო 
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მოთხოვნის ან საგადასახადო კოდექსის 145.2 მუხლის «გ» ქვეპუნქტით 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის აღიარებად, 

იგი მიიქცევა აღსასრულებლად და ვადის დაუცველად შეტანილი 

საჩივარი განუხილველი დარჩება, ხოლო სასამართლოში შეტანილ 

სარჩელზე წყდება საქმის წარმოება დასაშვებობის მოთხოვნის დარღვევის 

გამო. 

რეგიონალური ცენტრის მოსაზრებით,  აღრიცხულ და დარიცხულ 

გადასახადებზე ხანდაზმულობის ვადა არ მოქმედებს. აქედან გამომდინარე 

ცენტრს ჰქონდა უფლებამოსილება გამოეცა 2007 წელს ინდივიდუალურ 

ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი.  

    ცენტრის მოსაზრებით, საქალაქო სასამართლოს უნდა 

ეხელმძღვანელა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 1998 წლის 3 

აგვისტოს ბრძანებით «სოციალური გადასახადის გამოანგარიშებისა და 

გადახდის წესის შესახებ. თბილისის საგადასახადო ინსპექციის მიერ 

სასამართლოში იქნა წარდგენილი საშემოსავლო გადასახადის 

დეკლარაციები, რაც ადასტურებდა, რომ ი/მ «...» ვალდებული იყო 

გადაეხადა სოციალური გადასახადისაშემოსავლო გადასახადის 

დეკლარაციასთან ერთად.  

აქედან გამომდინარე, რეგიონალური ცენტრი მიიჩევს რომ არ 

არსებობს ვალდებულება , საგადასახადო კოდექსის 68.5 მუხლზე 

დაყრდნობით, მოსარჩელის მიმართ წარმოდგენილიყო  საგადასახადო 

მოთხოვნა (იხ. ს.ფ. 184-192) 1998 წელს  საგადასახადო ვალდებულების 

დარიცხვის შესახებ.  

 

მოპასუხის პოზიცია: 

 

     მოსარჩელემ უკანონოდ მიიჩნია აღნიშნული საგადასახადო 

შეტყობინება, რადგან 1998 წლიდან საგადასახადო ინსპექციას მისთვის არ 

უცნობებია გადასახადის არსებობის შესახებ. საგადასახადო ინსპექციის 

2007 წლის 13 მარტის ¹02-04/1949 წერილის თანახმად, გადასახადის 

დარიცხვა მოხდა დაბეგვრის საქმის გარეშე.  

    მოსარჩელის მითითებით, მას არავითარი ეკონომიკური 

საქმიანობა არ უწარმოებია, რის გამოც სოციალური გადასახადით 

დასაბეგრი შემოსავალი არ მიუღია (იხ. ს.ფ. 1). 

   მოსარჩელი მიერ წარდგენილი იყო მხოლოდ საშემოსავლო 

გადასახადის დეკლარაცია, რომლის წარდგენაც არ წარმოშობდა 

ვალდებულების აღიარების საფუძველს.  

 

საკასაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება:  
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საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა მოსარჩელის მოთხოვნა და 

ბათილად ცნო ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტი, შემდეგი 

საფუძვლების გამო:  

 

i. დასაშვებობის საკითხი 

 

   სასამართლომ არ გაიზიარა კასატორის მოთხოვნა, რომ მოსარჩელემ გაუშვა 

გასაჩივრების ვადა და შესაბამისად სასამართლოს არ უნდა მიეღო სარჩელი 

განსახილველად.    

    ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52.2 მუხლის 

შესაბამისად, კანონიერ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტში უნდა მიეთითოს ორგანო, რომელშიც შეიძლება მისი გასაჩივრება, 

მისამართი, საჩივრის (ან სარჩელის) შეტანის ვადა. სადავო საგადასახადო 

შეტყობინებით /იხ. ს.ფ. 3/. მხარეს განემარტა მისი გასაჩივრების 

შესაძლებლობა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 180-ე 

მუხლის შესაბამისად, აქტის ოფიციალურად გაცნობის დღიდან ერთი 

თვის ვადაში, რაც დაცულია მოსარჩელის მიერ, რადგან საგადასახადო 

შეტყობინება ჩაჰბარდა 2007 წლის 28 თებერვალს და სარჩელი 

სასამართლოში აღძრა 2007 წლის 28 მარტს. ამ ვითარებაში, 

გაზიარებული ვერ იქნება კასატორის მოსაზრება, რომ მოსარჩელეს უნდა 

დაეცვა საგადასახადო კოდექსის 147.2 მუხლით დადგენილი 20-დღიანი 

ვადა, ვინაიდან, სახეზეა სადავო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტით გასაჩივრების ვადის არასწორი განმარტება აქტის 

გამომცემი ორგანოს მხრიდან, რაც გავლენას ახდენს აქტის გასაჩივრების 

ვადის ათვლაზე. 

     მოცემულ შემთხვევაში, სადავო ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის სარეზოლუციო ნაწილში 

გასაჩივრების უფლების განმარტებისას დაშვებულია არსებითი ხასიათის 

შეცდომა, ვინაიდან საგადასახადო კოდექსი ადგენს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსისაგან განსხვავებულ, სპეციალურ 

გასაჩივრების ვადას, რის გამოც საგადასახადო აქტების გასაჩივრების 

მიმართ მოქმედებს სწორედ სპეციალური, კერძოდ, 20-დღიანი ვადა. 

      ვინაიდან საგადასახადო ორგანომ დაუშვა სამართლებრივი 

შეცდომა აქტის გასაჩივრების უფლების განმარტებისას, ხოლო, ფიზიკური 

პირი სარგებლობს, აღჭურვილი და დაცულია კანონიერი ნდობის 

ინსტიტუტით, იგი უფლებამოსილია აქტი გაასაჩივროს იმ წესით და 

ვადაში, როგორც ეს ადმინისტრაციულმა ორგანომ განუმარტა.  
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საკასაციო სასამართლო განმარტავს, რომ ადმინისტრაციული სამართლის 

ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუტს წარმოადგენს კანონიერი ნდობა. 

    კანონიერი ნდობის უფლება ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

ურთიერთობებში განსაკუთრებულ დატვირთვას ატარებს, რადგან 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ ურთიერთობას თავისი არსით 

სუბორდინაციული ხასიათი გააჩნია. კანონიერი ნდობის უფლება იცავს 

პირს ადმინისტრაციული ორგანოს სამართლებრივი შეცდომის და 

მომავალში განსახორციელებელი მოქმედების შეუსრულებლობისაგან. 

აღნიშნული ინსტიტუტის სრულფასოვანი დამკვიდრება უზრუნველყოფს 

მმართველობის კანონიერებას, სტაბილურობას, მის ავტორიტეტს 

საზოგადოებაში. 

საწინააღმდეგო განმარტების პირობებში, ადმინისტრაციულ ორგანოს 

ყოველთვის შეუძლია არასწორად განუმარტოს, ანუ შეცდომაში შეიყვანოს 

პირი, რაც სავსებით გამორიცხავდა საჩივრის ან სარჩელის წარდგენის 

უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობას.  

    ამდენად, საკასაციო სასამართლო განმარტავს, რომ ადმინისტრაციული 

ორგანოს მიერ დაშვებული სამართლებრივი შეცდომა ვერ გახდება პირის 

სარჩელის დასაშვებობის დამაბრკოლებელი მატერიალურ-სამართლებრივი 

საფუძველი. 

 

i. საგადასახადო ვალდებულების აღიარების შესახებ  

     საკასაციო სასამართლომ  არ გაიზიარა უსაფუძვლობის მოტივით კასატორს 

არგუმენტი იმის თაობაზე, რომ სააპელაციო სასამართლომ არ იხელმძღვანელა 

«სოციალური გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესის შესახებ» 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 1998 წლის ¹202 ბრძანებით, რომლის 7.4 

მუხლის შესაბამისად, პირები, რომლებიც ამავე ინსტრუქციის შესაბამისად, 

წარმოადგენენ სოციალური გადასახადის გადამხდელებს, გადასახადს იხდიან 

საშემოსავლო გადასახადთან ერთად. 

გადასახადის გადამხდელის მიერ საშემოსავლო გადასახადის 

დეკლარირება სოციალური გადასახადის გარეშე, ვერ იქნება განხილული 

როგორც ამ გადასახადის დეკლარირების ფაქტი, შესაბამისად, მისი 

აღიარება. ამ პირობებში, როცა სახეზე არ არის სოციალური გადასახადის 

დეკლარირება, ანუ აღიარება, საგადასახადო ორგანო საგადასახადო 
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კოდექსის 145.2 მუხლის «გ» ქვეპუნქტის მიხედვით, ვალდებულია 

გადასახადის გადამხდელის მიმართ გამოსცეს საგადასახადო აქტი, ამ 

შემთხვევაში, სოციალური გადასახადის გადახდის თაობაზე, რის გარეშეც 

საგადასახადო შეტყობინების გამოცემა დაუშვებელია საგადასახადო 

კოდექსის 85-ე მუხლის შესაბამისად. 

     აღნიშნულიდან გამომდინარე, საკასაციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ 

კონკრეტულ შემთხვევაში ი/მ «...» სოციალური დაზღვევის გადასახადი არ 

უღიარებია, შესაბამისად, სააპელაციო სასამართლომ მართებულად 

გაიზიარა საქალაქო სასამართლოს დასკვნა, რომ საგადასახადო ინსპექციას 

არ ჰქონდა საგადასახადო კოდექსის 85-ე მუხლის შესაბამისად, 

საგადასახადო ვალდებულების უზრუნველყოფის საშუალების გამოყენების 

საფუძველი, რადგან საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლება 

წარმოიშობა საგადასახადო დავალიანებაზე საგადასახადო დავის 

დაწყებისთანავე ან/და აღიარებულ საგადასახადო დავალიანებასთან 

ერთად, რასაც მოცემულ შემთხვევაში ადგილი არ ჰქონია. 

აქედან გამომდინარე, საქართველოს ფინანსთა შემოსავლების სამსახურის 

თბილისის რეგიონალური ცენტრის საკასაციო საჩივარი არ უნდა 

დაკმაყოფილდეს და უცვლელად დარჩეს თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2008 წლის 30 

სექტემბრის განჩინება. 

შენიშვნა:  

საკასაციო სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა კანონის ხარვეზის შესახებ, 

თუმცა კონკრეტული შესაბამისობა არ დაუდგენია ამ საქმესთან მიმართებით, 

რადგან მოსარჩელე პირს არ ჰქონდა გაშვებული გასაჩივრების ვადა. საკასაციო 

სასამართლოს მსჯელობის მიხედვით,  

    ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრული არ არის ამავე 

კოდექსის 52.2 მუხლით დადგენილი წესის დარღვევის სამართლებრივი 

შედეგი, რაც საკანონმდებლო ხარვეზით უნდა აიხსნას, რის გამოც 

საკასაციო სასამართლოს მიაჩნია, რომ ადმინისტრაციული სამართლის 

დოქტრინის საფუძველზე შესაძლებელია ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის პროცესზე 

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე-12 მუხლით დადგენილი 

წესის გავრცელება, რომლის მიხედვით, თუ მხარეს არ განემარტა 

გასაჩივრების შესაძლებლობა, გასაჩივრების ვადა და წესი, ან არასწორად 
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განემარტა იგი, მაშინ გასაჩივრება შეიძლება აქტის გამოტანიდან ერთი 

წლის განმავლობაში.  


