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სასამართლო გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი 

 

 

საქმის დასახელება:  საგადასახადო მოთხოვნის ბათილად ცნობა. 

 

გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი: 

 №ბს-335-317(კ-07), 24 სექტემბერი, 2007 წ. თბილისი  

 

სასამართლო კოლეგია და შემადგენლობა: საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატა. 

შემადგენლობა: კონასტანტინე კუბლაშვილი (თავმჯდომარე), მიხეილ გოგიშვილი, მიხეილ 

ჩინჩალაძე, ზაზა მეიშვილი, ლალი ლაზარაშვილი (მომხსენებელი), მაია ვაჩაძე, ნუგზარ 

სხირტლაძე, ნინო ქადაგიძე, მაია ოშხარელი.  

 

ფაქტობრივი გარემოებანი:  

 

2002 წლის 22 ივლისის საგადასახადო შემოწმების აქტის საფუძველზე დარიცხული თანხის 

ბიუჯეტში გადაუხდელობის გამო, შპს „დათუნიას“ წინააღმდეგგ აღიძრა სისხლის სამართლის 

საქმე დანაშაულისთვის, რომელიც გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის კოდექის 218-ე 

მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტითა და 204-ე მუხლით. საქმის განხილვის შედეგად 218-ე 

მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის ნაწილში წარდგენილი ბრალდება გამართლდა. საბოლოოდ, 

სამტრედიის რაიონული სასამართლოს 2004 წლის 31 მარტის კანონიერ ძალაში შესული განაჩენით 

დადგინდა, რომ თ. გოგიშვილი, როგორც შპს „დათუნიას“ დირექტორი ცნობილ იქნა დამნაშავედ 

სისხლის სამართლის კოდექსის 218-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 204-ე მუხლით და სასჯელის 

ზომად განესაზღვა 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა, რაც შეეცვალა პირობითი მსჯავრით, ერთი 

წლის გამოსაცდელი ვადით. ამავე განაჩენით მას დაეკისრა სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ 

5172 ლარის გადახდა, ამდენად აღნიშნული განაჩენით, დადგენილი იყო, რომ საგადასახადო 
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შემოწმების აქტით დარიცხული 22347 ლარიდან საბოლოოდ გადასახადელ თანხას წარმოადგენდა 

5172 ლარი.  

 

2005 წლის 19 ნოემბერს მოსარჩელეს ჩაბარდა ფოთის საგადასახადო ინსპექციის 2005 წლის 18 

ოქტომბრის საგადასახადო მოთხოვნა, რომლის თანახმად, 2005 წლის 10 ოქტომბრის 

მდგომარეობით კომპანიას საგადასახადო დავალიანება შეადგენდა 35366,48 ლარს (საურავებთან 

ერთად). 

 

შპს „დათუნიას“ დირექტორმა, თამაზ გოგიშვილმა 2006 წლის 15 თებერვალს ფოთის საქალაქო 

სასამართლოში სასარჩელო განცხადებით მოითხოვა 2005 წლის 18 ოქტომბრის საგადასახადო 

მოთხოვნის ბათილად ცნობა.  

 

მოსარჩელე, შპს „დათუნია“ არ ეთანხმებოდა  საგადასახადო მოთხოვნას და მიუთითებდა, რომ 

2004 წლის 31 მარტს სამტრედიის რაიონულმა სასამართლომ განიხილა მისი ბრალდების საქმე, 

აღნიშნულ საქმეზე სამოქალაქო მოსარჩელეს წარმოადგენდა ზუგდიდის საოლქო საგადასახადო 

ინსპექცია, რომელიც შპს „დათუნიასგან“ ითხოვდა 22347 ლარის გადახდევინებას, სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით კი მხოლოდ 5172 ლარის გადახდა დაეკისრა ბიუჯეტის სასარგებლოდ, მაგრამ 

ეს გარემოება სადავო საგადასახადო მოთხოვნაში არ ასახულა.  

 

2006 წლის 18 სექტემბერს ფოთის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილები სარჩელი 

დაკმაყოფილდა, შპს დათუნიას დაეკისრა მხოლოდ 5172 ლარის გადახდა სახელმწიფო ბიუჯეტის 

სასარგებლოდ, რაც დადგინდა საქალაქო სასამართლოს მიერ საქმეზე დანიშნული ექსპერტიზის 

საფუძველზე, კერძოდ, ქუთაისის რეგიონული სავაჭრო-სამრეწველო პალატის 2006 წლის 21 

აგვისტოს #578 დასკვნით.   

 

აღნიშნული გადაწყვეტილება გასაჩივრდა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში ფოთის 

საგადასახადო ინსპექციის მიერ, რომელიც ითხოვდა გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 

გაუქმებას და ახალი გადაწყვეტილების მიღებით მოსარჩელისთვის სარჩელის დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმას. სააპელაციო სასამართლომ საქმის ფაქტობრივი გარემოებები სწორად დადგენილად 



 

 3 

მიიჩნია, 2005 წლის 18 ოქტომბრის საგადასახადო მოთხოვნა 5172 ლარის დაკისრების ნაწილში 

კანონიერად ცნო.  

 

ამის შემდეგ, ფოთის საგადასახადო ინსპექციამ საკასაციო წესით გაასაჩივრა სააპელაციო 

სასამართლოს გადაწყვეტილება და მოითხოვა გასაჩივრებული გადაწყვეტილების გაუქმება შპს 

„დათუნიასთვის“ დაკისრებული თანხების გაუქმების ნაწილში.  

 

ამდენად, ერთი მხრივ, არსებობდა კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გამამტყუნებელი 

განაჩენი, რომლის თანახმად შპს „დათუნიას“ დირექტორმა 2001 წლის 1 იანვრიდან 2002 წლის 1 

იანვრამდე პერიში სახელმწიფო ბიუჯეტს გადასახადებისგან თავის არიდებისთვის უნდა 

აუნაზღაუროს 5172 ლარი, მეორე, მხრივ, პარალელურად არსებობს ინდივიადულური 

ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტი - საგადასახადო შემოწმების აქტი, რომლითაც იმავე 2001 

წლის 1 იანვრიდან 2002 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში შპს „დათუნიას გადასახადებისგან თავის 

არიდებისვის 22347 ლარი ერიცხება. აღნიშნული საგადასახადო აქტი არავის გაუუქმებია და 

ძალაშია.  

 

მხარეთა პოზიციები 

ა. მოსარჩელის არგუმენტები 

მოსარჩელე, შპს „დათუნია“ არ ეთანხმებოდა  საგადასახადო მოთხოვნას და მიუთითებდა, რომ 

2004 წლის 31 მარტს სამტრედიის რაიონულმა სასამართლომ განიხილა მისი ბრალდების საქმე, 

აღნიშნულ საქმეზე სამოქალაქო მოსარჩელეს წარმოადგენდა ზუგდიდის საოლქო საგადასახადო 

ინსპექცია, რომელიც შპს „დათუნიასგან“ ითხოვდა 22347 ლარის გადახდევინებას, სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით კი მხოლოდ 5172 ლარის გადახდა დაეკისრა ბიუჯეტის სასარგებლოდ, მაგრამ 

ეს გარემოება სადავო საგადასახადო მოთხოვნაში არ ასახულა.  

ბ. მოპასუხის არგუმენტები 

მოპასუხის, ფოთის საგადასახადო ინსპექციის (აპელანტი) მოსაზრებით 2004 წლის 31 მარტის 

განაჩენით არ გაუმქებულა შპს „დათუნიას“ შემომების შედეგად შედგენილი გასვლითი 
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შემოქმების აქტი და ამ აქტით დარიცხული თანხები დარჩა ძალაში, ხოლო რაც შეეხება 

დაკისრებულ 5172 ლარს, იგი შპს „დათუნიას“ დაერიცხა დამატებით.  

აღნიშნულ პოზიციას, ფოთის საგადასახადო ინსპექცია მიუთითებს საკასაციო საჩივარშიც, 

ვინაიდან სამტრედიის რაიონული სასამართლოს განაჩენი გამოტანილი იყო სისხლის სამართლის 

საქმეზე, სასამართლოს კი არ უმსჯელია შემოწმების აქტის ბათილობაზე და არ შეუმცირებია 

დარიცხული თანხები.  

 

საქმის მთავარი სამართლებრივი კითხვა: 

მოცემულ შემთხვევაში როგორც კანონიერ ძალაში შესული განაჩენი, ისე საგადასახადო 

შემოწმების აქტით ერთი და იგივე საკითხი შედეგობრივად სხვადასხვაგვარად არის 

გადაწყვეტილი.  

საქმის მთავარ სამართლებრივ კითხვას წარმოადგენს თუ როგორი სამართლებრივი შედეგი უნდა 

დადგეს, როგორ უნდა დაიბეგროს გადასახადი გადამხდელი  - კანონიერ ზალაში შესრული 

განაჩენის თუ ინდივიდუალური ადმინისტაციულ-სამართლებრივი აქტის შესაბამისად, იმის 

გათვალისწინებით,  რომ ორივე შემთხვევაში დამდგარი სამართლებრივი შედეგი 

ურთიერგამომრიცხავია.  

 

სასამართლოს დასკვნითი გადაწყვეტილება:  

საქართველოს უზენაესი სასამრთლოს დიდმა პალატამა არ დააკმაყოფილა საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ფოთის საგადასახადო ინსპექციის საკასაციო 

საჩივარი  და უცვლელად დატოვა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ 

საქმეთა პალატის 2007 წლის 4 იანვრის გადაწყვეტილება; 

კერძოდ, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდმა პალატამ მიიჩნია, რომ სააპელაციო 

სასამართლომ სამტრედიის რაიონული სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესულ განაჩენს სწორად 

მიანიჭა პრეიუდიციული ძალა და სწორად მიიჩნია, რომ საგადასახადო შემოწმების აქტით, 
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რომელიც სადავო საგადასახადო მოთხოვნის საფუძველია, განაჩენით დადგენილისგან 

განსხვავებული სამართლებრივი შედეგი ვერ დადგება - საგადასახადო მოთხოვნა გადასახადის 

გადამხდელს ვერ წარედგინელაბ თანხაზე, რომლის დარიცხვის სისწორეზე კანონიერ ძალაში 

შესული განაჩენით არ დასტურდება.  

 

გადაწყვეტილების  დასაბუთება: 

“საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის მე-4 მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტების 

თანახმად, სასამართლოს აქტი სავალდებულოა მთელ ტერიტორიაზე ყველა ფიზიკური და 

იურიდიული პირის, სახელმწიფოს და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსთვის, ხოლო 

სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა იწვევს კანონით გათვალისწინებულ 

პასუხისმგებლობას. თავის მხრივ, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-2 მუხლის „დ“ 

ქვეპუნქტის თანახმად, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის არსია პირის 

ან პირთა შეზღუდული წრის უფლებებისა და მოვალეობების დაწესება, შეცვლა, შეწყვეტა, 

დადასტურება, ამრიგად, აქტის არსებობა სამართლებრივი შედეგის დადგომას განაპირობებს და 

ეს შედეგი ნამდვილია, ვიდრე აქტი ძალაშია.  

ამდენად, მოცემულ შემთხვევაში ერთი მხრივ, არსებობს კანონიერ ძალაში შესული განაჩენი, 

მეორე მხრივ, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი - საგადასახადო 

შემოწმების აქტი, რომელიც არავის გაუუქმებია და ძალაშია. აღსანიშნავია, რომ განაჩენი და 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი გარკვეულწილად 

ურთიერთგამომრიცხავია.  

აღნიშნული საკითხი უკავშირდება იურისდიქციულ პრობლემებს ადმინისტრაციულ საქმეთა და 

სისხლის სამართლის საქმეთა განმხილველ სასამართლოებს შორის, როდესაც ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ძალმოსილებასთან მიმართებით ამ სასამართლოთა 

კომპეტენცია ერთმანეთს კვეთს.   

დავა ინდივიდუალუირ ადმინისტრაციულ-სამარლებრივი აქტის კანონიერების შესახებ 

ადმინისტრაციული სამართალწარმოებით განსჯად საქმეთა კატეგორიას განეკუთვნება, რაც 
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ნიშნავს, რომ სისხლის სამართლის ან სამოქალაქო საქმეთა განმხილველი სასამართლო 

არაუფლებამოსილია განიხილოს და გადაწყვიტოს დავა ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართელბრივი აქტის კანონიერების შესახებ, ბათილად, ძალადაკარგულად, არარად 

გამოაცხადოს აქტი.  თუმცა აღსანიშნავია, რომ როცა აღნიშნული ადმინისტრაციული აქტიდან 

იკვეთება დანაშაულის იშნები, რის გამოც პირს ბრალდება წარედგინება სწორედ ამ აქტის 

საფუძველზე, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად, ადმინისტრაიცული აქტით 

დადგენილ გარემოებებს სისხლის სამართლის პროცესში არ ანიჭებს პრეიუდიციულ 

მნიშვნელობას და აქტით დადგენილ ფაქტებს არ აქვს სავალდებულო ძალა. ამდენად, 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციული აქტით დადგენილი ფაქტები სისხლის სამართლის საქმეზე 

დადგენილ უნდა იქნეს საერთო წესით, ერთხელ უკვე დადგენილი ფაქტების სისწორე უნდა 

გადამოწმდეს.  

სისხლის სამართლის საქმის განმხილველ სასამართლოს არ შეუძლია, ბათილად, 

ძალადაკარგულად, არარად ცნოს ადმინისტრაციული აქტი, მაგრამ ფლობს სრულ იურისდიქციას 

დანაშაულის ფაქტობრივი გარემოებების დადგენისა და სასჯელის გამოყენების საკითხზე, ამ 

მიზნით მას აქვს სპეციალური კომპეტენცია შეამოწმოს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტით დადგენილი გარემოებები აქტის კანონიერების განხილვის გარეშე და 

დაადგინოს ამ აქტით დადგენილისგან განსხვავებული ფაქტები, ასევე მოახდინოს 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის არარაობის საფუძვლების კონსტატირება.  

საქართველოს უზენაესი სასამრთლოს დიდი პალატის მოსაზრებით, დავის გადასაწყვეტად 

არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება საკითხს, აქვს თუ არა სამტრედიის რაიონური სასამართლოს 2004 

წლის 31 მარტის განაჩენს მოცემულ საქმეზე პრეიუდიციული ძალა, ვინაიდან ქუთაისის 

სააპელაციო სასამართლომ სწორედ ამ განაჩენის პრეიდიუციული ძალის ცნობის საფუძველზე, 

გამოიტანა გადაწყვეტილება.  

საყურადღებოა, რომ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 106-ე მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის 

მოთხოვნიდან გამომდინარე, დადგენილია კანონიერ ძალაში შესული განაჩენის 

პრეიუდიციულობის ობიექტური ფარგლები ანუ  სამოქალაქო და შესაბამისად ადმინისტრაციულ 

სამართალწარმოებაში პრეიუდიციული ძალა აქვს კანონიერ ძალაში შესული განაჩენით 

დადგენილ არა ყველა, არამედ მხოლოდ შემდეგ ფაქტებს: ა. ჰქონდა თუ არა 
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მოქმედებას/უმოქმედობას ადგილი; ბ. ჩაიდინა თუ არა ეს მოქმედება კონკრეტულმა პირმა.  

კანონიერ ძალაში შესული განაჩენით დადგენილი ყველა სხვა ფაქტი, მათ შორის, ზიანის 

ოდენობასთან დაკავშირებით, პრეიუდიციული ძალის მქონე არ არის და მისი შემოწმების 

მოვალეობისგან სასამართლო არ თავისუფლდება.  

მოცემულ შემთხვევაში, სამტრედიის რაიონული სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესულ განაჩენს 

აქვს პრეიუდიციული ძალა, ვინაიდან დადგენილია, რომ 2001 წლის 1 იანვრიდან 2002 წლის 1 

იანვრამდე პერიოდში შპს „დათუნია“ ნამდვილად არიდებდა თავს გადასახადის გადახდას, 

კერძოდ, დადგენილია დიდი ოდენობით 5172 ლარის გადასახადისგან თავის არიდება. სენაკის 

ზონალური საგადასახადო ინსპექციის 2002 წლის 22 ივლისის საგადასახადო შემოწმების აქტით 

დადგენილი 22347 ლარის ოდენობით გადასახადის გადახდისგან თავის არიდება, რის 

საფუძველზეც სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა, განაჩენით არ დადასტურდა.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატა 

მიიჩნევს, რომ სააპელაციო სასამართლომ სამტრედიის რაიონული სასამართლოს კანონიერ 

ძალაში შესულ განაჩენს, სწორად მიანიჭა პრეიუდიციული ძალა სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის 106-ე მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე და სწორად მიიჩნია, რომ საგადასახადო 

შემოწმების აქტით, რომელიც სადავო საგადასახადო მოთხოვნის საფუძველია, განაჩენით 

დადგენილისგან განსხვავებული სამართლებრივი შედეგი ვერ დადგენა - საგადასახადო 

მოთხოვნა გადასახადის გადამხდელს ვერ წარედგინება თანხაზე, რომლის დარიცხვის სისწორედ 

კანონიერ ძალაში შესული განაჩენით არ დადასტურდა.  

 

 


