
საქმის დასახელება: 

,,შპს “...”სსიპ შემოსავლების სამსახურისა და თელავის რეგიონული ცენტრის 

წინააღმდეგ“. ბს-903-877(კ-10, 26.01.2011. თბილისის საკასაციო სასამართლოს 

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა.  

დავის საგანი: 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა. 

ფაქტობრივი გარემოებანი: 

შპს “...” მომხმარებელთან ანგარიშსწორებას ახორციელებდა  საკონტროლო სალარო 

აპარატის გარეშე, რისთვისაც, იმავე დღეს, საგადასახადო ინსპექტორთა მიერ შედგენილ 

იქნა სამართალდარღვევის ოქმი. მოსარჩელემ მიუთითა, რომ პირველი 

სამართალდარღვევის ოქმი შედგენილი იყო 25.09.06წ., მეორე - 28.03.07წ., მესამე – 

18.03.08წ., მეოთხე – 16.08.09წ., ე.ი. უკანასკნელ ორ საგადასახადო სამართალდარღვევის 

ოქმების შედგენას შორის დროის ინტერვალი ერთ წელზე მეტია, ჩადენილი 

სამართალდარღვევისთვის  უნდა დაჯარიმებულიყო არა საგადასახადო კოდექსის 139-ე 

მუხლის III ნაწილის საფუძველზე 10000 ლარით, არამედ 500 ლარით, 139-ე მუხლის I 

ნაწილის შესაბამისად. ვინაიდან 18.03.08წ. 

სადავო აქტების გამოცემის დროს მოქმედი საგადასახადო კოდექსის შესაბამისი 

რედაქცია არ განსაზღვრავდა ვადას, რომლის განმავლობაშიც ქმედება ჩაითვლებოდა 

განმეორებითად ჩადენილად და პირი საგადასახადო სახდელდაუდებლად. 18.03.08წ. 

ჩადენილ საგადასახადო სამართალდარღვევასა და 16.08.09წ. ჩადენილ 

სამართალდარღვევას შორის ინტერვალი 1 წელი და 5 თვეა, საგადასახადო კოდექსის მე-

2 მუხლის მე-6 ნაწილის “ა”ქვეპუნქტისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსის 39-ე მუხლის შესაბამისად კი ქმედება არ შეიძლება ჩაითვალოს 

განმეორებითად. ყოველივე, ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, შპს “...” სარჩელით  

მიმართა თელავის რაიონულ სასამართლოს და თელავის რეგიონალური ცენტრის  

ბრძანებისა და საგადასახადო მოთხოვნის შემოსავლების სამსახურის ბრძანების 

ნაწილობრივ, კერძოდ 9500 ლარის ნაწილში ბათილად ცნობა,  არასწორად დარიცხული 

9500 ლარის ჩამოწერა და თანხის ჩამოწერის შესახებ თელავის რეგიონალური 

ცენტრისთვის ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემის დავალება 

მოითხოვა.  

პროცედურული ისტორია: 

თელავის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით შპს “...” სარჩელი 

დაკმაყოფილდა 9500 ლარის ნაწილში, შესაბამისად ბათილად იქნა ცნობილი 



შემოსავლების სამსახურის ბრძანება, თელავის რეგიონალური ცენტრის ბრძანება და 

საგადასახადო მოთხოვნა; თელავის რეგიონალურ ცენტრს შპს “...”უკანონოდ 

დარიცხული 9500 ლარის ჩამოწერა და ამ ნაწილში შესწორებული საგადასახადო 

მოთხოვნის გამოცემა დაევალა. 

თელავის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით გაასაჩივრეს 

შემოსავლების სამსახურმა და თელავის რეგიონალურმა ცენტრმა (საგადასახადო 

ინსპექციამ). თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 

გადაწყვეტილებით მოსარჩელეთა სააპელაციო საჩივრები დაკმაყოფილდა; თელავის 

რაიონული სასამართლოს. გადაწყვეტილების შეცვლით მიღებულ იქნა ახალი 

გადაწყვეტილება, რომლითაც შპს “...”სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. თბილისის 

სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის გადაწყვეტილება 

საკასაციო წესით გაასაჩივრა შპს “...”. კასატორმა გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 

გაუქმება და ახალი გადაწყვეტილებით სასარჩელო მოთხოვნის დაკმაყოფილება 

მოითხოვა. 

ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი საკითხები: 

 საგადასახადო ორგანოს სადავო აქტების გამოცემისას უნდა ეხელმძღვანელა მხოლოდ 

საგადასახადო კოდექსით დადგენილი ნორმების შესაბამისად  და ქმედება, 

სამართალდარღვევებს შორის დროის ინტერვალის მიუხედავად განმეორებით 

ჩადენილად მიეჩნია, თუ საგადასახადო კოდექსთან ერთან უნდა გამოეყენებინა 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ კოდექსის ნორმები, რომლებიც 

სამართალდარღვევის ჩადენისათვის სანქციის შეფარდების წესებს ადგენენ.  

სასამართლოს დასკვნითი გადაწყვეტილება: 

შპს «...» საკასაციო საჩივარი დაკმაყოფილდა, შესაბამისად, საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს სსიპ შემოსავლების სამსახურის ბრძანება, თელავის რეგიონალური 

ცენტრის (საგადასახადო ინსპექციის) ბრძანება და საგადასახადო მოთხოვნა ბათილად  

იქნა ცნობილი შპს «...» ჯარიმის - 9500 ლარის დაკისრების ნაწილში. მოპასუხეებს 

ჩამოეწერათ შპს «...» – თვის დარიცხული 9500 ლარი და სსიპ შემოსავლების სამსახურის 

თელავის რეგიონალურ ცენტრს დაევალა შესწორებული საგადასახადო მოთხოვნის 

გამოცემა;  

გადაწყვეტილების დასაბუთება: 

საკასაციო სასამართლო თვლის, რომ სადავო აქტების გამოცემის დროს მოქმედი 

საგადასახადო კოდექსის შესაბამის რედაქციაში  რეგულაციის არ არსებობა– ვადის 

გაუთვალისწინებლობა, რომლის განმავლობაშიც ქმედება ჩაითვლებოდა 



განმეორებითად ჩადენილად და პირი საგადასახადო სახდელდაუდებლად, არ ნიშნავს 

სამართალდარღვევის განმეორებით ჩადენილად მიჩნევისათვის განვლილი დროის 

ფაქტორის, სამართალდარღვევებს შორის დროის ინტერვალის საერთოდ გამორიცხვას. 

განვლილი დროის პერიოდს მნიშვნელობა აქვს პირთა უფლება-ვალდებულებებზე. 

საკასაციო პალატა აღნიშნავს, რომ საგადასახადო სამართალდარღვევა არის 

სამართალდარღვევის ერთ-ერთი ნაირსახეობა, საგადასახადო სამართალდარღვევის 

მიმართ საგადასახადო კოდექსში სპეციალური მოწესრიგების არ არსებობის 

შემთხვევაში საგადასახადო სამართალდარღვევის მიმართ შესაძლებელია 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ კოდექსის ნორმების გამოყენება, 

რომლებიც სამართალდარღვევის ჩადენისათვის სანქციის შეფარდების წესებს ადგენენ. 

საგადასახადო კანონმდებლობა უშვებს ადმინისტრაციულ  სამართალდარღვევათა 

კოდექსით  რიგი საგადასახადო სამართალდარღვევასთან დაკავშირებული 

ურთიერთობების რეგულირების შესაძლებლობას, ხოლო ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის მე-2 მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ საქართველოს კანონმდებლობა შედგება 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ამ კოდექსის დასაქართველოს სხვა 

საკანონმდებლო აქტებისაგან. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 

ზოგადი ნაწილის მუხლები განსაზღვრავენ სამართალდარღვევისათვის კანონით 

გათვალისწინებული სანქციის შეფარდების ზოგად წესს და სანქციის შემფარდებლის 

უფლებამოსილებას აქცევს დროით განსაზღვრულ ჩარჩოებში. შესაბამისად, იმის 

გათვალისწინებით, რომ საგადასახადო კოდექსი არ ითვალისწინებდა სპეციალურ 

მოწესრიგებას, საგადასახადო ორგანოს, საგადასახადო კოდექსის ნორმებთან ერთად, 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის დებულებები უნდა 

გაეთვალისწინებინა. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 39-ე მუხლი 

ადგენს ქმედების განმეორებითობის პერიოდს, ხსენებული მუხლის შენიშვნის თანახმად 

სახდელის სახით ჯარიმის დაკისრების შემთხვევაში პირი სახდელდაუდებლად 

ჩაითვლება, თუ იგი ჯარიმის დაკისრების დღიდან ერთი წლის განმავლობაში არ 

ჩაიდენს ახალ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას.  

ამდენად, განსახილველ შემთხვევაში საკასაციო პალატა ბოლო სამართალდარღვევებს 

შორის დროი სინტერვალის ხანგრძლივობას ქმედების არაერთგზისობის გამომრიცხავ 

გარემოებად მიიჩნევს და თვლის, რომ სადავო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტებისგამოცემისას არ არსებობდა საგადასახადო კოდექსის 139-ე 

მუხლის მე-3 ნაწილითგათვალისწინებული გაზრდილი საჯარიმო სანქციის გამოყენების 

საფუძველი.  


