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საოქმო განჩინება
(ამონარიდი სხდომის ოქმიდან)
02 აგვისტო, 2019 წელი

ქ. ქუთაისი
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო

კრების თავმჯდომარე: მანანა ნიკაჭაძე (გაკოტრების მოსამართლე)
კრების მდივანი: ნათია ხუნწარია
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“ (არ გამოცხადდა),
4. შპს ,,ჯეო-კოოპ“ (არ გამოცხადდა),
5. შპს „მია“ (არ გამოცხადდა),
6. შპს „ოთარ ბრეგვაძე და კომპანია“ (არ გამოცხადდა),
7. შპს „საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია“ (არ გამოცხადდა),
8. შპს „მაგთიკომი“ (არ გამოცხადდა),
9. თამუნა იზორია.
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
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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 28 ივნისს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მომართა
თამუნა იზორიამ და მოითხოვა აღიარებული იქნეს შპს „თბილიქიდსის“
დავალიანება 17250 ლარის ოდენობით. 03.07.2019 წ. გამართულ კრებაზე თამუნა
იზორიამ დაზუსტებული განცხადებით მომართა სასამართლოს და მოითხოვა
აღიარებული იქნეს შპს „თბილიქიდსის“ დავალიანება 21153.40 ლარის ოდენობით.
საიდანაც, 13806.90 ლარის მოთხოვნა კრედიტორთა რეესტრში შეყვანილი იქნას მე - 6
რიგის მოთხოვნად, ხოლო 7159.13 ლარის მოთხოვნა - მე-2 რიგის მოთხოვნად.
სასამართლო სხდომაზე მეურვემ, სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს
წარმომადგენელმა ქრისტინე კუბლაშვილმა ნაწილობრივ დაუჭირა მხარი თამუნა
იზორიას განცხადებას. კერძოდ, იგი დაეთანხმა 2018 წლის 03 აპრილიდან 2018 წლის
24 სექტემბრამდე პერიოდში წარმოშობილ მოთხოვნას 4076.46 ლარის ფარგლებში, და
მიუთითა, რომ ის აღიარებულ იქნეს აღიარებულ იქნეს მე-7 რიგის მოთხოვნად,
ხოლო დანარჩენ ნაწილში უარი ეთქვას მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე, რადგან
თამუნა იზორია 2018 წლის 24 სექტემბრის შემდეგ, თავად მისივე განმარტებით, შპს
„თბილიქიდსის“
დირექტორის
უფლებამოსილებას
ფაქტიურად
აღარ
ახორციელებდა.
კრედიტორთა კრებაზე გამოცხადებულმა კრედიტორმა შემოსავლების სამსახურის
წარმომადგენელი დაეთანხმა მეურვეს და თამუნა იზორიას მოთხოვნას მხარი
დაუჭირა ასევე ნაწილობრივ.
სასამართლო განმარტავს, რომ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ
საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, მოსამართლე მოუსმენს
მეურვეს, მხარეებს და ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით იღებს
გადაწყვეტილებას კრედიტორთა მოთხოვნების აღიარების ან უარყოფის შესახებ.
,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 21-ე
მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ პუნქტის თანახმად, გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადების წარმოებაში მიღების თაობაზე სასამართლოს განჩინების გამოტანის
მომენტიდან მოვალეს ეკრძალება ნებისმიერი გარიგების დადება ან/და დადებული
გარიგების
შეწყვეტა
მეურვის
თანხმობის
გარეშე,
ხოლო
მეურვესთან
შეუთანხმებლობის შემთხვევაში – სასამართლოს თანხმობის გარეშე.
2

საქმეში წარმოდგენილია ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, რომლის მიხედვითაც
თამუნა იზორია შპს „თბილიქიდსის“ დირექტორად დარეგისტრირებულია 2018
წლის 03 აპრილს და ინფორმაცია თამუნა იზორიას მიერ მიღებული შემოსავლების
შესახებ, რომლის მიხედვითაც თამუნა იზორიასთვის ხელფასის სახით გადახდილია
4472.54 ლარი (ტ.2, ს.ფ. 41-46). თამუნა იზორიას თანამდებობრივი სარგო შეადგენდა
თვიურად 1500 ლარს (საშემოსავლო გადასახადის გარეშე) და იგი დირექტორის
უფლებამოსილებას ახორციელებდა 2019 წლის 14 თებერვლამდე,
შპს
„თბილიქიდსის“ სახელფასო დავალიანება თამუნა იზორიას მიმართ შეადგენს
11077.46 ლარს ((1500* 10 თვე და 11 დღე= 15550)-4472.54=11077,46), ხოლო 2019 წლის
14 თებერვლის შემდეგ დარიცხული დავალიანების შესახებ ,,გადახდისუუნარობის
საქმის წარმოების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა“
პუნქტით გათვალისწინებული მტკიცებულება წარმოდგენილი არ არის.
საქმის მასალებიდან და მოსმენილი ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე,
აღნიშნული პერიოდის გათვალისწინებით, შპს „თბილიქიდსის“ სახელფასო
დავალიანება თამუნა იზორიას მიმართ შეადგენს მხოლოდ 11077.46 ლარს,
რაც
ქმნის საფუძველს წარმოდგენილი მოთხოვნის აღნიშნულ ნაწილში აღიარებისათვის,
ოღონდ მე-7 რიგის მოთხოვნად, რადგან განაცხადი მის მიერ წარდგენილია
დაგვიანებით. დანარჩენ ნაწილში განმცხადებლის მოთხოვნა არ უნდა
დაკმაყოფილდეს.
,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-40
მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მე-2 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.
ამავე კანონის მე-40 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად მე-7
რიგში აისახება დაგვიანებით წარდგენილი კრედიტორთა მოთხოვნები.
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.
,,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
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ელექტრონული სისტემის მეშვეობით უნდა წარუდგინონ მეურვესა და
სასამართლოს. მოთხოვნებს ასევე ელექტრონულად უნდა ერთვოდეს მათი
დამადასტურებელი
დოკუმენტები
და
სხვა
მტკიცებულებები.
მეურვე
უფლებამოსილია პირს, რომელსაც აქვს რაიმე პრეტენზია ან მოთხოვნა მოვალის
მიმართ (სავარაუდო კრედიტორს), მოსთხოვოს დამატებითი ინფორმაცია და
მტკიცებულებები მის მიერ წარდგენილ მოთხოვნებთან დაკავშირებით.
დასახელებული საკანონმდებლო ნორმის ანალიზი ცხადყოფს, რომ მეურვესა და
სასამართლოს კრედიტორები მოთხოვნას წარუდგენენ გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადების
წარმოებაში
მიღების
თაობაზე
სასამართლოს
განჩინების
გამოქვეყნებიდან 20 დღის განმავლობაში.
როგორც ზემოთ აღინიშნა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 14
თებერვლის განჩინებით შპს „თბილიქიდსის“ განცხადება მიღებული იქნა
წარმოებაში და მეურვედ დაინიშნა სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო. განჩინება
განცხადების წარმოებაში მიღების შესახებ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს
ვებგვერდზე გამოქვეყნდა 2019 წლის 20 თებერვალს. შესაბამისად კრედიტორთა
მოთხოვნების წარდგენის ვადა იწურებოდა 2019 წლის 12 მარტს, ხოლო თამუნა
იზორიას განცხადება სასამართლოში წარმოდგენილია დაგვიანებით - 2019 წლის 28
ივნისს.
ხოლო სასამართლოს მიერ გაკოტრების საქმის გახსნის და მეურვის დანიშვნის
თაობაზე
განჩინების
გამოტანის
თარიღიდან,
საწარმოს
საქმიანობას
ხელმძღვანელობდა და ახორციელებდა მეურვე და შესაბამისად დირექტორის მიერ
არ შესრულება ის სამუშაო, რაც მას ხელშეკრულებით ჰქონდა გათვალისწინებული,
რის გამოც სასამართლო თვლის, რომ ამ პერიოდიდან დირექტორობიდან
განთავისუფლებამდე კრედიტორ თამუნა იზორიას სახელფასო დავალიანების
წარმოშობა არ დასტურდება და ვერც მოხდება მისი აღიარება კრედიტორულ
მოთხოვნათა რიგში. მოვალის მიმართ წარმოქმნილი დავალიანების არსებობა არაა
სასამართლომ იხელმძღვანელა „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-5, მე-7, მე-8, 29-ე, მე-40 მუხლებით, ასევე საქართველოს
სსკ-ის 284-ე, 285-ე მუხლებით და ადგილზე თათბირით
დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1. აღიარებული იქნეს თამუნა იზორიას მოთხოვნა 11077,46 (თერთმეტი ათას
სამოცდაჩვიდმეტი ლარი და ორმოცდაექვსი თეთრი) ლარის ოდენობით და
კრედიტორთა რეესტრში შეყვანილ იქნეს მე - 7 რიგის მოთხოვნად;
2. განჩინებაზე შეუძლია კერძო საჩივრის შეტანა გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების პროცესის მხარეებს, აგრეთვე იმ პირებს, რომელთაც უშუალოდ ეხებათ ეს
4

განჩინება მისი გადაცემიდან 5 (ხუთი) დღის ვადაში თბილისის საქალაქო
სასამართლოში (მის: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კნ. N6.). ამ ვადის
გაგრძელება დაუშვებელია. თუ განჩინების გამოცხადებას ესწრებოდა კერძო
საჩივრის შეტანის უფლების მქონე პირი, კერძო საჩივრის შეტანის ვადა დაიწყება
მისი გამოცხადების მომენტიდან.
კრების თავმჯდომარე

მანანა ნიკაჭაძე

კრების მდივანი

ნათია ხუნწარია
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