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განჩინება
საქართველოს სახელით
ხარვეზის დადგენის შესახებ
15 ივლისი, 2019 წელი

ქ. ქუთაისი

ქუთაისის საქალაქო სასამართლო
მოსამართლე მანანა ნიკაჭაძე
განმცხადებელი - სსიპ შემოსავლების სამსახური
წარმომადგენელი - ვახტანგ ლაშქარაძე
მოთხოვნა: შპს „მისო რივალკრედიტის“ მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების დაწყება
ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა განცხადების წარმოებაში მიღების საკითხი,
გამოარკვია:
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 07 ივნისის განჩინებით შპს „მისო
რივალკრედიტის“ (ს/ნ 412677429) განცხადება არ იქნა მიღებული სასამართლოს
წარმოებაში. განემარტათ კრედიტორებს, რომ შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს
შპს „მისო რივალკრედიტის“ მიმართ გადახდისუუნარობის შესახებ საქმის
წარმოების დაწყებისა და მოვალის ქონებიდან მათი მოთხოვნის დაკმაყოფილების
თაობაზე სასამართლოში გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების შეტანის
გზით. თუ განჩინების გამოქვეყნებიდან 1 თვის ვადაში კრედიტორი
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებას არ შეიტანს სასამართლოში,
სასამართლო მოვალეს გაკოტრებულად აცხადებს, რაც მოვალის რეგისტრაციის
გაუქმების საფუძველია.
განჩინება გამოქვეყნდა გადახდისუუნარობის ელექტრონულ სისტემაში 2019 წლის
09 ივნისს, ხოლო ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში’’ 2019 წლის 13 ივნისს.
კანონით

განსაზღვრულ

ვადაში

სსიპ

შემოსავლების

სამსახურის

წარმომადგენელმა ვახტანგ ლაშქარაძემ განცხადებით მომართა სასამართლოს,
რომლითაც განმცხადებელი ითხოვს

შპს „მისო რივალკრედიტის“ მიმართ

გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყებას. განმცხადებლის მითითებით,
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შპს „მისო რივალკრედიტს“

2019 წლის 10 ივლისის მდგომარეობით ერიცხება

საგადასახადო დავალიანება 80285.40 ლარის ოდენობით.
სასამართლო გაეცნო წარმოდგენილ განცხადებას და თანდართულ დოკუმენტებს,
მიაჩნია, რომ განცხადება არ აკმაყოფილებს „გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნებს, რის გამოც
განმცხადებელს უნდა განესაზღვროს ვადა ხარვეზის შესავსებად. კერძოდ:
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20
მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, თუ მოვალე გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადებით მოითხოვს გაკოტრებას და სასამართლო ამ კანონის მე-19 მუხლის
პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში მოვალის მიერ ამავე კანონის მე-16
მუხლით გათვალისწინებული გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების
საფუძველზე დაადგენს, რომ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების შეტანის
დროისათვის გაკოტრების დაწყების შემთხვევაში მოვალე თავისი ქონებით ვერ
უზრუნველყოფს საპროცესო ხარჯების დაფარვას, სასამართლოს გამოაქვს
განჩინება გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების წარმოებაში მიღებაზე
უარის თქმის შესახებ და მასში უთითებს, რომ მოვალე გაკოტრებულად
გამოცხადდება
რეგისტრაციის
გაუქმების
გზით,
თუ
ამ
განჩინების
გამოქვეყნებიდან 1 თვის ვადაში კრედიტორმა იმავე მოვალის მიმართ არ შეიტანა
სასამართლოში გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება. ამავე მუხლის მე-5
პუნქტის მიხედვით, სასამართლო მოვალის კრედიტორის ინფორმირებისათვის ამ
მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული განჩინების გამოტანიდან არა
უგვიანეს მე-3 დღისა ელექტრონულ სისტემაში აქვეყნებს: ა) განჩინებით
გათვალისწინებულ ინფორმაციას; ბ) ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ მოვალის
კრედიტორს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს იმავე მოვალის მიმართ
გადახდისუუნარობის შესახებ საქმის წარმოების დაწყებისა და მოვალის
ქონებიდან მისი მოთხოვნის დაკმაყოფილების თაობაზე სასამართლოში
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების შეტანის გზით.
მე-7 პუნქტის
მიხედვით, ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციის
გამოქვეყნებიდან 1 თვის ვადაში კრედიტორს, რომელიც დაინტერესებულია
თავისი მოთხოვნის ამავე მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული მოვალის
ქონებიდან დაკმაყოფილებით, შეუძლია სასამართლოში ამ კანონით დადგენილი
წესით შეიტანოს გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება.
ამდენად,
კრედიტორს
იმ
შემთხვევაში
შეუძლია
მოვალის
მიმართ
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ მოთხოვნით მიმართოს
სასამართლოს, როდესაც იგი დაინტერესებულია თავისი მოთხოვნის მოვალის
ქონებიდან დაკმაყოფილებით.
"გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ” საქართველოს კანონის 1-ლი
მუხლის მიხედვით ამ კანონის მიზანია მოვალის და კრედიტორის
(კრედიტორების) ინტერესების თანაბარზომიერი დაცვა, შესაძლებლობის
შემთხვევაში მოვალის ფინანსური სიძნელეების გადაჭრა და კრედიტორთა
მოთხოვნების დაკმაყოფილება ან ამის შეუძლებლობის შემთხვევაში მოვალის
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ქონების რეალიზაციით მიღებული
მოთხოვნების დაკმაყოფილება.

თანხების

განაწილებით

კრედიტორთა

აღნიშნული ნორმის მიხედვით, კანონის მიზნის განხორციელება დამოკიდებულია
საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობაზე და ასეთი მდგომარეობის ანალიზის
საფუძველზე იმ შემთხვევაში დაიწყება საწარმოს მიმართ გადახდისუუნარობის
საქმის წარმოება, თუ შესაძლებელი იქნება „გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მიზნის მიღწევა.
განსახილველ შემთხვევაში შპს „მისო რივალკრედიტს“ აქვს
სახელმწიფო
ბიუჯეტის მიმართ დავალიანება 80285.40 ლარის ოდენობით და საწარმოს არ
გააჩნია ქონება, რაც დასტურდება საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 2019
წლის 7 მაისის და 2019 წლის 13 მაისის ცნობებით და შსს მომსახურებს სააგენტოს
2019 წლის 14 მაისის ცნობით. სსიპ შემოსავლების სამსახურის მიერ
წარმოდგენილი არ არის მტკიცებულებები, რომლითაც დადასტურდება შპს „მისო
რივალკრედიტის“ საკუთრების უფლება უძრავ/მოძრავ ქონებაზე. ასევე არ არის
წარმოდგენილი „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს
კანონის 35-ე მუხლით განსაზღვრული კრედიტორისათვის ზიანის მომტანი
ქმედებების განხორციელების შესახებ კონკრეტულ გარემოებებზე.
სასამართლო აღნიშნავს, რომ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების
შესახებ განცხადების წარმოებაში მიღების შემთხვევაშიც კი, თუ განცხადების
წარმოებაში მიღების შემდეგ გამოვლინდა, რომ მოვალე თავისი ქონებით ვერ
უზრუნველყოფს საპროცესო ხარჯების დაფარვას, აღნიშნული გარემოება
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შეწყვეტის საფუძველია.
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6
მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების
შემტანი პირი ვალდებულია განცხადებასთან ერთად სასამართლოს სადეპოზიტო
ანგარიშზე შეიტანოს 5 000 ლარი. საქმის შეწყვეტის შემთხვევაში ამ თანხიდან
ანაზღაურდება საპროცესო ხარჯები და აღსრულების ეროვნული ბიუროს
მომსახურების საფასური, რომელიც განსაზღვრულია საქართველოს იუსტიციის
მინისტრის ბრძანებით.
მოცემულ შემთხვევაში განცხადებას არ ერთვის სასამართლოს სადეპოზიტო
ანგარიშზე 5000 ლარის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
”გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20
მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, თუ გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადება არ აკმაყოფილებს ამ კანონით დადგენილ მოთხოვნებს, სასამართლო
გამოიტანს განჩინებას არსებული ხარვეზის თაობაზე და განმცხადებელს
გამოსასწორებლად აძლევს 5 სამუშაო დღის ვადას. თუ განმცხადებელი აღნიშნულ
ვადაში გამოასწორებს ხარვეზს, სასამართლო გამოიტანს განჩინებას განცხადების
წარმოებაში მიღების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სასამართლო გამოიტანს
განჩინებას განცხადების წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის თაობაზე და მას
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განმცხადებელს დაუბრუნებს.
შესაბამისად, სსიპ შემოსავლების სამსახურს
განცხადებაში არსებული ხარვეზის შესავსებად.

უნდა

განესაზღვროს

ვადა

სასამართლომ იხელმძღვანელა „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების” შესახებ
საქართველოს კანონის მე-6, მე-7, მე-8, მე-18, მე-20 მუხლებით, საქართველოს
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 284-285-ე მუხლებით და
დაადგინა:
1. სსიპ შემოსავლების სამსახურს გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების
წარმოებაში მიღებაზე შპს „მისო რივალკრედიტის“
მიმართ, დაუდგინდეს
ხარვეზი.
2. სსიპ შემოსავლების სამსახურს ხარვეზის გამოსასწორებლად განესაზღვროს
განჩინების ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადა.
3. განემარტოს სსიპ შემოსავლების სამსახურს, რომ თუ სასამართლოს მიერ
დადგენილ ვადაში არ შეავსებს ხარვეზს, სასამართლო გამოიტანს განჩინებას
განცხადების წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის და შპს „მისო რივალკრედიტის“
გაკოტრებულად გამოცხადების თაობაზე.
4. განჩინება შეიძლება გასაჩივრდეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში კერძო საჩივრის შეტანის გზით განჩინების ასლის
განმცხადებლისათვის გადაცემიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში.
მანანა ნიკაჭაძე
მოსამართლე
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