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განჩინება
საქართველოს სახელით
კერძო საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმისა და
საჩივრის ზემდგომ სასამართლოში გადაგზავნის თაობაზე
10 ივლისი, 2019 წელი

ქ. ქუთაისი

ქუთაისის საქალაქო სასამართლო
მოსამართლე მანანა ნიკაჭაძე
1. მეურვე - სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო
წარმომადგენელი - ქრისტინე კუბლაშვილი
2. მოვალე - შპს „თბილიქიდსი“
3. კრედიტორები (განმცხადებელი) – 1. სსიპ შემოსავლების სამსახური (წარმომადგენელი მადონა გეწაძე), 2. შპს „ბარამბო და კომპანია“ (არ გამოცხადდა), 3. შპს „ევრო პაკი“
(წარმომადგენელი - მიხეილ ჯიქია), 4. შპს ,,ჯეო-კოოპ“ (არ გამოცხადდა), 5. შპს „მია“ დირექტორი ვაჟა ცერცვაძე (წარმომადგენელი - ქეთი ბარბაქაძე, კახაბერ ლაცაბიძე), 6. შპს
„ოთარ ბრეგვაძე და კომპანია“ (წარმომადგენელი - აკაკი ბრეგვაძე), 7. შპს „საქართველოს
საავტორო უფლებათა ასოციაცია“ (წარმომადგენელი - სოფიო ნემსაძე), 8. შპს „მაგთიკომი“
(არ გამოცხადდა), 9. თამუნა იზორია.
კერძო საჩივრის ავტორი - სსიპ შემოსავლების სამსახური
წარმომადგენელი - მერაბი წირქვაძე
მოთხოვნა - ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 03 ივლისის განჩინების
ნაწილობრივ გაუქმება.

ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა სსიპ შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლის
კერძო საჩივარი 2019 წლის 03 ივლისის საოქმო განჩინების ნაწილობრივ გაუქმების
თაობაზე.
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გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:
2018 წლის
26 დეკემბერს შპს „თბილიქიდსმა“ (დირექტორი თამუნა იზორია)
განცხადებით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს და „გადახდისუუნარობის
საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის
საფუძველზე მოითხოვა შპს „თბილიქიდსის“ მიმართ გაკოტრების საქმის წარმოების
დაწყება.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2019 წლის 14
თებერვლის განჩინებით შპს „თბილიქიდსის“ განცხადება მიღებულ იქნა წარმოებაში და
ამავე განჩინებით მეურვედ დაინიშნა სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო. განჩინება
განცხადების წარმოებაში მიღების შესახებ ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს’’
ვებგვერდზე გამოქვეყნდა 2019 წლის 20 თებერვალს.
2019 წლის 02 მაისის განჩინებით აღნიშნული საქმე განსჯადობის წესების დაცვით
განსახილველად გადაეცა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა
კოლეგიას.
2019 წლის 03 ივლისს კრედიტორთა კრებაზე აღიარებული იქნა კრედიტორის - შპს „მიას“
მოთხოვნა 28792.10 ლარის ოდენობით და კრედიტორთა რეესტრში შეყვანილ იქნა მე - 2
რიგის მოთხოვნად, ასევე აღიარებული იქნა შპს „მიას“ მოთხოვნა 130179.22 ლარის
ოდენობით და კრედიტორთა რეესტრში შეყვანილ იქნა მე - 6 რიგის მოთხოვნად.
2019 წლის 08 ივლისს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კერძო საჩივრით მომართა სსიპ
შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენელმა და მოითხოვა გაუქმდეს ქუთაისის
საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 03 ივლისის განჩინება შპს „მიას“ მოთხოვნის 28792.10
ლარის ოდენობით აღიარების კრედიტორთა რეესტრში მე-2 რიგის მოთხოვნად შეყვანის
ნაწილში.
კერძო საჩივრის ავტორის განმარტებით, შპს „თბილიქიდსის“ გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების ფარგლებში 2019 წლის 03 ივლისს ჩატარებულ კრედიტორთა კრებაზე შპს
„მიას“ წარმომადგენლებმა დააზუსტეს მოთხოვნა და მოითხოვეს: 1. 2019 წლის 14
თებერვლამდე არსებული საიჯარო ქირის დავალიანების (126509.96 ლარი) და
კომუნალური დავალიანების (3669.26 ლარი) სულ 130179.22 ლარის ფარგლებში ჩაერთოს
მეოთხე რიგის მოთხოვნად ,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ’’
საქართველოს კანონის მე-40 მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად; 2.
2019 წლის 14 თებერვლის გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ
სასამართლო განჩინების შემდეგ წარმოშობილი დავალიანების 28792.10 ლარის ნაწილში
შპს „მიას“ მოთხოვნა დაკმაყოფილებულ იქნეს მეორე რიგში გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების შესახებ საქართველოს კანონის მე-40 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ’’
ქვეპუნქტის შესაბამისად. მანვე მოითხოვა მოვალესთან გაფორმებული იჯარის
ხელშეკრულების შეწყვეტა.
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მეურვემ, სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენელმა ქრისტინე
კუბლაშვილმა და კრედიტორთა კრებაზე გამოცხადებულმა კრედიტორებმა, გარდა
შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლისა, მოთხოვნას დაუჭირეს მხარი და
დაეთანხმნენ 28792.10 ლარის ნაწილში კრედიტორის მოთხოვნის მეორე რიგში
დაკმაყოფილებას, ხოლო მოთხოვნას 130179.22 ლარის აღიარების ნაწილში მეექვსე რიგის
მოთხოვნად აღიარებასთან დაკავშირებით.
საჩივრის ავტორის განმარტებით, შემოსავლების სამსახური არ ეთანხმება შპს „მიას“
მოთხოვნის, თანხით 28792.10 ლარის ოდენობით, კრედიტორთა რეესტრში მეორე რიგის
მოთხოვნად აღიარებასთან დაკავშირებთ. საქმეში წარმოდგენილია იჯარასთან
დაკავშირებული ანგარიშის ბარათები 2019 წლიდან 14 თებერვლამდე, იჯარასთან
დაკავშირებული ანგარიშის ბარათები 14 თებერვლის შემდეგ და ანგარიშფაქტურები,
რომელთა თანახმად შპს „თბილიქიდსს“ შპს „მიას“ მიმართ 2019 წლის 14 თებერვლამდე
ერიცხებოდა დავალიანება 130179.22 ლარის ოდენობით, ხოლო 2019 წლის 14 თებერვლის
შემდეგ ერიცხება დავალიანება 28792.10 ლარის ოდენობით. იმ ფაქტობრივი გარემოებების
გათვალისწინებით, რომ მეურვე აღიარებს კრედიტორის მოთხოვნას, რაც აგრეთვე
გამომდინარეობს საქმის მასალებიდანაც, სასამართლოს მოსაზრებით, ქმნის საფუძველს
წარმოდგენილი მოთხოვნის აღიარებისთვის, რაც სრულიად უსაფუძვლოა, ვინაიდან
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების გახსნის შემდეგ შპს „მიას“ მიერ გამოწერილი შპს
„თბილიქიდსის“ მიერ დაუდასტურებელი ანგარიშ-ფაქტურების გათვალისწინება
მოცემულ შემთხვევაში სრულიად უსაფუძვლოა და დაუსაბუთებელი, ვინაიდან
გაკოტრების საქმის წარმოების გახსნის შემდეგ შპს „მიას“ ანგარიშ-ფაქტურები კი არ უნდა
გამოეწერა, არამედ, შპს „თბილიქიდსისთვის“ უნდა მოეთხოვა საიჯარო ხელშეკრულების
შეწყვეტა, ხოლო შეუთანხმებლობის შემთხვევაში შეეძლო ედავა სასარჩელო წარმოების
წესით. ამასთან, სასამართლოს მიერ განჩინებაში საერთოდ არ არის მსჯელობა რა საიჯარო
ურთიერთობა არსებობდა მხარეებს შორის, რა თანხებთან იყო დაკავშირებული ეს
ურთიერთობა და სხვა რა არსებით პირობებს ითვალისწინებდა საიჯარო ხელშეკრულება,
რის საფუძველზედაც სასამართლო მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ სახეზე იყო მოთხოვნის
დაკმაყოფილების სამართლებრივი საფუძველი.
საჩივრის ავტორი თვლის, რომ განჩინების მიღების დროს ქუთაისის საქალაქო
სასამართლომ არ გამოიყენა კანონი, რომელიც უნდა გამოეყენებინა, იგი არის
იურიდიულად დაუსაბუთებელი და უნდა გაუქმდეს.
სასამართლომ განიხილა რა კერძო საჩივარი მიაჩნია, რომ იგი არ უნდა დაკმაყოფილდეს
და საქმის მასალებთან ერთად გადაგზავნილი უნდა იქნეს ზემდგომ სასამართლოში
შემდეგ გარემოებათა გამო:
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მე3 პუნქტის თანახმად, მოსამართლე უსმენს მეურვეს, მხარეებს და ფაქტობრივი
გარემოებების გათვალისწინებით გამოაქვს განჩინება კრედიტორის მოთხოვნების
აღიარების ან უარყოფის შესახებ.
მოცემულ შემთხვევაში დადგენილია, რომ შპს „მია“ მოითხოვდა აღიარებული იქნეს 2019
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წლის 14 თებერვლამდე არსებული დავალიანება 130179.22 ლარი - მეოთხე რიგის
მოთხოვნად ,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე40 მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხოლო 2019 წლის 14
თებერვლის
შემდეგ წარმოშობილი დავალიანება 28792.10 ლარი
მეორე რიგის
მოთხოვნად ,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე40 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად.
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-40 მუხლის
პირველი პუნქტის ,,დ’’ ქვეპუნქტის თანახმად, მეოთხე რიგში აისახება ყველა
უზრუნველყოფილი მოთხოვნა, მათ შორის, საქართველოს საგადასახადო კოდექსით
დადგენილი წესით უზრუნველყოფილი მოთხოვნები. ამავე მუხლის „ბ“ პუნქტის
მიხედვით კი მეორე რიგში აისახება გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების
წარმოებაში მიღების თაობაზე სასამართლოს განჩინების გამოტანის თარიღიდან მოვალის
მიმართ წარმოქმნილი დავალიანება, მათ შორის, გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყების
შემდეგ წარმოშობილი საგადასახადო ვალდებულებები.
,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის
პირველი პუნქტის შესაბამისად გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების წარმოებაში
მიღების თაობაზე სასამართლოს განჩინების გამოქვეყნებიდან 20 დღის განმავლობაში
კრედიტორებმა მოვალის მიმართ არსებული თავიანთი მოთხოვნები ელექტრონული
სისტემის მეშვეობით უნდა წარუდგინონ მეურვესა და სასამართლოს.
დადგენილია, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის
2019 წლის 14 თებერვლის განჩინებით შპს „თბილიქიდსის“ განცხადება მიღებულ იქნა
წარმოებაში და ამავე განჩინებით მეურვედ დაინიშნა სსიპ აღსრულების ეროვნული
ბიურო. განჩინება განცხადების წარმოებაში მიღების შესახებ ,,საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნეს’’ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა 2019 წლის 20 თებერვალს.
2019 წლის 12 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიას
განცხადებით მომართა შპს „მიას“ დირექტორმა ვაჟა ცერცვაძემ და მოითხოვა
აღიარებული იქნეს შპს „თბილიქიდსის“ დავალიანება 139771.72 ლარის ოდენობით. 2019
წლის 02 მაისის განჩინებით აღნიშნული საქმე განსჯადობის წესების დაცვით
განსახილველად გადაეცა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა
კოლეგიას.
2019 წლის 03 ივლისს გამართულ სასამართლო სხდომაზე შპს „მიას“ წარმომადგენლებმა
დააზუსტეს მოთხოვნა და მოითხოვეს: 1. 2019 წლის 14 თებერვლამდე არსებული საიჯარო
ქირის დავალიანების (126509.96 ლარი) და კომუნალური დავალიანების (3669.26 ლარი)
სულ
130179.22
ლარის
ფარგლებში
ჩაერთოს
მეოთხე
რიგის
მოთხოვნად
,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-40 მუხლის
პირველი პუნქტის ,,დ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად; 2. 2019 წლის 14 თებერვლის
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ სასამართლო განჩინების
შემდეგ წარმოშობილი დავალიანების 28792.10 ლარის ნაწილში შპს „მიას“ მოთხოვნა
დაკმაყოფილებულ იქნეს მეორე რიგში გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ
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საქართველოს კანონის მე-40 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად.
მათვე მოითხოვეს მოვალესთან გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულების შეწყვეტა.
საქმეში წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურებით დგინდება, რომ შპს „თბილიქიდსს“ შპს
„მიას“ მიმართ 28792.10 ლარის დავალიანება წარმოეშვა გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადების წარმოებაში მიღების თაობაზე სასამართლოს განჩინების გამოტანის
თარიღის 2019 წლის 14 თებერვლის შემდეგ. შესაბამისად სასამართლოს მიაჩნია, რომ შპს
„მიას“ მოთხოვნა 28792.10 ლარის ოდენობით აღიარებული უნდა იქნეს მე-2 რიგის
მოთხოვნად. რის გამოც არ არსებობს კერძო საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს.
,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე2 პუნქტის თანახმად, თუ სასამართლო კერძო საჩივარს დასაშვებად და დასაბუთებულად
მიიჩნევს, მაშინ ის აკმაყოფილებს კერძო საჩივარს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კერძო
საჩივარი საქმის მასალებთან ერთად გადაეგზავნება ზემდგომ სასამართლოს განჩინების
გამოტანიდან 5 დღის ვადაში.
ამდენად, სასამართლოს მიაჩნია, რომ არ არსებობს კერძო საჩივრის დაკმაყოფილების
როგორც ფაქტობრივი, ისე სამართლებრივი საფუძვლები და იგი საქმის მასალებთან
ერთად უნდა გადაეგზავნოს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა
პალატას.
სასამართლომ იხელმძღვანელა ,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“
საქართველოს კანონის პირველი მუხლით, მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტით, მე-9 მუხლით,
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 284-ე, 285-ე მუხლებით და
დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1.
სსიპ
შემოსავლების
დაუსაბუთებლობის გამო;

სამსახურის

კერძო

საჩივარი

არ

დაკმაყოფილდეს

2. შპს „მიას“ მიმართ არსებული საქმის მასალები გადაეგზავნოს ქუთაისის სააპელაციო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატას;
3. განჩინებაზე კერძო საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.
მანანა ნიკაჭაძე
მოსამართლე
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