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განჩინება
საქართველოს სახელით
კრედიტორის განცხადების წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის და მოვალის
გაკოტრებულად გამოცხადების შესახებ
19 ივლისი, 2019 წელი

ქ. ქუთაისი

ქუთაისის საქალაქო სასამართლო
მოსამართლე მანანა ნიკაჭაძე
განმცხადებელი - სს „ლიბერთი ბანკი“ (ს/ნ 203828304)
წარმომადგენელი- სოფიო მაჭავარიანი
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 05.07.2019 წ. სს „ლიბერთი ბანკის“ წარმომადგენელმა სოფიო
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მაჭავარიანმა განცხადებით მომართა სასამართლოს, რომლითაც განმცხადებელი ითხოვს
შპს „მისო რივალკრედიტის“ მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყებას.
განმცხადებლის მითითებით, შპს „მისო რივალკრედიტს“ 2019 წლის 05 მაისის
მდგომარეობით ერიცხება დავალიანება 952290 ლარის ოდენობით.
10.07.2019 წ. სსიპ შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენელმა ვახტანგ ლაშქარაძემ ასევე
განცხადებით მომართა სასამართლოს, რომლითაც განმცხადებელი ითხოვს

შპს „მისო

რივალკრედიტის“

დაწყებას.

მიმართ

გადახდისუუნარობის

საქმის

განმცხადებლის მითითებით, შპს „მისო რივალკრედიტს“

წარმოების

2019 წლის 10 ივლისის

მდგომარეობით ერიცხება საგადასახადო დავალიანება 80285.40 ლარის ოდენობით.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 10.07.2019 წ. განჩინებით სს „ლიბერთი ბანკის“
განცხადებას დაუდგინდა ხარვეზი და ხარვეზის გამოსწორების მიზნით
განჩინებაში

მითითებული

მტკიცებულებების

(მტკიცებულებები,

დაევალა
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 კონკრეტული გარემოებები)

წარმოდგენა და შპს

„მისო რივალკრედიტის“ მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების
შესახებ ინტერესის დასაბუთება.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს

15.07.2019 წ.

განჩინებით

სსიპ შემოსავლების

სამსახურის განცხადებას დაუდგინდა ხარვეზი და ხარვეზის გამოსწორების მიზნით
დაევალა განჩინებაში მითითებული მტკიცებულებების (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

კონკრეტული

გარემოებები),

სადეპოზიტო

ანგარიშზე 5000 ლარის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა და შპს
„მისო რივალკრედიტის“ მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების
შესახებ ინტერესის დასაბუთება.
2019 წლის 15 ივლისს სს „ლიბერთი ბანკის“ წარმომადგენელმა ხარვეზის შევსების შესახებ
განცხადებით მომართა სასამართლოს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კრედიტორის მიერ
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ განცხადება წარდგენილია კანონით
დადგენილი წესით. რაც შეეხება განჩინებაში ხარვეზის საფუძვლად მითითებულ
ქონებებს, განმცხადებლის მითითებით, რეგისტრაციას დაქვემდებარებული ქონებები
შესაძლებელია მოვალეს მართლაც არ გააჩნია, მაგრამ გადახდისუუნარობის პროცესის
მიზნებისთვის ქონებად ითვლება ნებისმიერი ქონება, რომელიც მოვალეს ეკუთვნის
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გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების გახსნის მომენტისთვის, ასევე ამ მომენტიდან
შეძენილი

ან/და

წარმოებული

(შექმნილი)

ქონება

როგორც

საქართველოში,

ისე

საზღვარგარეთ იმ ნივთებისა და მოთხოვნების გამოკლებით, რომლებიც საქართველოს
კანონმდებლობით იძულებით აღსრულებას არ ექვემდებარება. ქონების ცნებას კი
სამოქალაქო

კოდექსი განმარტავს უძრავი და მოძრავი ქონების და არამატერიალური

ქონებრივი აქტივის - (მოთხოვნების) სახით, რომლებიც ერთნაირად შედის გაკოტრების
მასაში. შესაბამისად ის, რომ საჯარო რეეტრის ან/და მომსახურების სააგენტოში
რეგისტრაციას დაქვემდებარებული ქონებები საკუთრების უფლებით მოვალეზე არ
ირიცხება, ეს არ ნიშნავს, რომ მოვალეს არ შეიძლება გააჩნდეს ისეთი მოძრავი ნივთები ან
მოთხოვნები, რომლებიც რეგისტრაციას არ ექვემდებარება და მხოლოდ მოვალის
საბუღალტრო,

შიდა

ფინანსური

ინფორმაციის

გაცნობის

შესაბამისად

შიძლება

გამოვლინდეს ან რომელსაც თავად მოვალე ფლობს ან-და არსებობდეს კანონის 35-ე
მუხლის წინაპირობა, რომელიც კრედიტორისთვის არაა ცნობილი.
სს „ლიბერთი ბანკის“ წარმომადგენლის განმარტებით, მისთვის ცნობილია, რომ შპს „მისო
რივალკრედიტს“

გააჩნია

მოთხოვნები

სხვა

პირთა

მიმართ,

რომლებიც

კანონის

მიზნებისთვის ითვლება მოვალის ქონებად - გაკოტრების მასად. ამასთან მიუთითებს, რომ
აღნიშნული

კატეგორიის

ქონების

მოძიება

მეურვის

ვალდებულებაა,

ხოლო

თუ

მიუხედავად მეურვის მიერ ქონების მოძიების ყველა მცდელობის ამოწურვისა, ქონება ვერ
მოიძებნა, არც „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის
35-ე მუხლით გათვალისწინებული წინაპირობა არსებობს, შესაძლებელია შემდგომში
მოხდეს

წარმოების

შეწყვეტა,

თუმცა

იმის

წინასწარ

მტკიცება,

რომ

მოვალეს

რეგისტრირებული ქონება არ გააჩნია, განცხადების წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის
მიზეზს არ წარმოადგენს. აღნიშნულიდან გამომდინარე ითხოვს სს „ლიბერთი ბანკის“
განცხადება მიღებულ იქნეს წარმოებაში.
2019 წლის 16 ივლისს სსიპ შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენელმა ხარვეზის
შევსების შესახებ განცხადებით მომართა სასამართლოს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ
მათ მიერ წარმოდგენილია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული
ინფორმაცია, რითაც შესაძლებელია დადგინდეს „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების
შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლით განსაზღვრული კრედიტორისთვის ზიანის
მომტანი

ქმედებების

განხორციელების

საფუძვლის

არსებობა.

აღნიშნულიდან

გამომდინარე ითხოვს ხარვეზი ჩაითვალოს შევსებულად, განცხადება მიღებულ იქნეს
წარმოებაში და შპს „მისო რივალკრედიტის“ მიმართ გაიხსნას გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოება.
განსახილველ შემთხვევაში, სს „ლიბერთი ბანკმა“ და სსიპ შემოსავლების სამსახურმა
(კრედიტორებმა) ხარვეზის შევსების შესახებ განცხადებით მომართეს სასამართლოს,
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მაგრამ წარმოდგენილი განცხადებების და თანდართული მასალების მიხედვით არ
არსებობს გადახდისუუნარობის განცხადების წარმოებაში მიღების საფუძველი შემდეგ
გარემოებათა გამო:
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის
თანახმად, კრედიტორს იმ შემთხვევაში შეუძლია მოვალის მიმართ გადახდისუუნარობის
საქმის წარმოების დაწყების შესახებ მოთხოვნით მიმართოს სასამართლოს, როდესაც იგი
დაინტერესებულია თავისი მოთხოვნის მოვალის ქონებიდან დაკმაყოფილებით. თავად
განმცხადებელთა მიერ წარმოდგენილი, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
ამონაწერების მიხედვით, შპს „მისო რივალკრედიტის“ საკუთრების უფლება უძრავ
ნივთზე რეგისტრირებული არ არის. შპს „მისო რივალკრედიტის“ მიერ წარმოდგენილია
14.03.2019 წ. ცნობა სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების
სააგენტოდან, რომლის თანახმადაც, შპს „მისო რივალკრედიტის“ სახელზე სატრანსპორტო
საშუალების რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაცია მოძიებული ვერ იქნა. განმცხადებელთა
მიერ აღნიშნულის საწინააღმდეგო მტკიცებულება წარმოდგენილი არ არის. შპს „მისო
რივალკრედიტის“ სახელზე რეგისტრირებული იყო უძრავი ქონებები, რომლებიც
გასხვისდა 2018, 2016, 2013 წლებში.

სსიპ შემოსავლების სამსახურის განცხადება არ

შეიცავს ,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ” საქართველოს კანონის 35-ე
მუხლით

განსაზღვრული

კრედიტორისათვის

ზიანის

მომტანი

ქმედებების

განხორციელების შესახებ კონკრეტულ გარემოებებს.
კერძოდ, აღნიშნული ნორმა კრედიტორისათვის ზიანის მომტან ქმედებად ადგენს
გადახდისუუნარობის განცხადების შეტანამდე (მოცემულ შემთხვევაში 2019 წლის 03
ივნისამდე) ერთი წლის განმავლობაში (დაკავშირებულ პირთან 2 წლის განმავლობაში)
მოვალის მიერ განხორციელებულ ქმედებებს, რასაც შედეგად მოჰყვა სამეურვეო ქონების
გაუფასურება ან კონკრეტული კრედიტორისათვის უპირატესობის მინიჭება. საქმეში
წარმოდგენილი მასალების მიხედვით, მართალია უძრავი ქონება, ს/კ 03.01.03.369.01.002
გასხვისდა 30/10/1018 წ. თუმცა არ არის წარმოდგენილი მტკიცებულება იმის თაობაზე, თუ
ამ დროისათვის რას შეადგენდა შპს „მისო რივალკრედიტის“ დავალიანება სახელმწიფოს
მიმართ და ასევე არ არის წარმოდგენილი მტკიცებულება იმის თაობაზე, რომ აღნიშნული
ქონების გასხვისებით ამოღებული თანხით გადახდილი იქნა შპს „მისო რივალკრედიტის“
კრედიტორის დავალიანება.
ამდენად, წარმოდგენილი მტკიცებულებებით არ დასტურდება, რომ მოვალეს აქვს რაიმე
ქონება,

რითაც

კრედიტორი

გადახდისუუნარობის

შეძლებს

მოთხოვნის

საქმის

წარმოების

დაკმაყოფილებას.

დაწყების

შემთხვევაში

გადახდისუუნარობის

საქმის

წარმოების დაწყების მიზნით კი კრედიტორი დეპოზიტზე განათავსებს 5000 ლარს,
რომლითაც გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შემთხვევაში უნდა
დაიფაროს საპროცესო ხარჯები და აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურების
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საფასური და იმ პირობებში, როდესაც მოვალეს ქონება არ აქვს, არ იკვეთება არც
კრედიტორების და არც „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს
კანონის

პირველი

მუხლით

დადგენილი

საქმის

წარმოების

დაწყების

ინტერესი.

„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი
მუხლის შესაბამისად, კანონის მიზნის განხორციელება დამოკიდებულია საწარმოს
ფინანსურ მდგომარეობაზე და მხოლოდ ის გარემოება, რომ კანონი ითვალისწინებს
გადახდისუუნარო მოვალის მიერ გაკოტრების საქმის წარმოების გახსნის მოთხოვნით
სასამართლოსათვის მიმართვის შესაძლებლობას, ვერ იქნება საკმარისი ასეთი წარმოების
დაწყებისათვის თუ იმთავითვე აშკარაა, რომ მოვალის ფინანსური მდგომარეობა
გამორიცხავს კანონით განსაზღვრული მიზნის მიღწევას.
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის
თანახმად, თუ მოვალე გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებით მოითხოვს გაკოტრებას
და

სასამართლო

ხსენებული

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 ერთი თვის ვადაში კრედიტორმა იმავე მოვალის მიმართ არ შეიტანა
სასამართლოში გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება. მე-20 მუხლის მე-5 პუნქტის
თანახმად, სასამართლო მოვალის კრედიტორის ინფორმირებისათვის ამ მუხლის მე-4
პუნქტით გათვალისწინებული განჩინების გამოტანიდან არა უგვიანეს მე-3 დღისა
ელექტრონულ
ინფორმაციას

სისტემაში
იმის

აქვეყნებს

თაობაზე,

რომ

განჩინებით
მოვალის

გათვალისწინებულ
კრედიტორს

ინფორმაციას;

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-20 მუხლის
მე-9 პუნქტის თანახმად კი, თუ ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული
ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში კრედიტორი ამავე მუხლის მე-7
პუნქტით

განსაზღვრულ

სასამართლოში,

გადახდისუუნარობის

სასამართლო

მოვალეს

შესახებ

გაკოტრებულად

განცხადებას
აცხადებს,

არ
რაც

შეიტანს
მოვალის

რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველია.
განსახილველ შემთხვევაში, სს „ლიბერთი ბანკის“ და სსიპ შემოსავლების სამსახურის
განცხადებები არ შეიძლება საფუძვლად დაედოს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების
დაწყებას, რის გამოც სს „ლიბერთი ბანკს“ და სსიპ შემოსავლების სამსახურს უარი უნდა
ეთქვათ განცხადების მიღებაზე და „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“
5

საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-9 პუნქტის თანახმად, შპს „მისო რივალკრედიტი“
უნდა გამოცხადდეს გაკოტრებულად.
,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის 1ლი პუნქტის თანახმად, გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების შემტანი პირი
ვალდებულია განცხადებასთან ერთად სასამართლოს სადეპოზიტო ანგარიშზე შეიტანოს
5 000 (ხუთიათასი) ლარი. საქმის შეწყვეტის შემთხვევაში ამ თანხიდან ანაზღაურდება
საპროცესო ხარჯები და აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურების საფასური,
რომელიც განსაზღვრულია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით. ყველა
დანარჩენ შემთხვევაში აღნიშნული თანხა დაუბრუნდება განმცხადებელს.
”სახელმწიფო ბაჟის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად
გადახდილი სახელმწიფო ბაჟი ექვემდებარება მთლიანად ან ნაწილობრივ დაბრუნებას
საქმის წარმოების შეწყვეტისას ან სარჩელის განუხილველად დატოვებისას, თუ საქმე
სასამართლოში განხილვას არ ექვემდებარება, აგრეთვე როდესაც მოსარჩელე არ იცავს
მოცემული კატეგორიის საქმეებისათვის წინასწარი დავის გადაწყვეტის დადგენილ წესს.
განსახილველ შემთხვევაში დადგენილია, რომ სს „ლიბერთი ბანკის“ წარმომადგენლის
მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებაზე გადახდილია სახელმწიფო ბაჟი 5000
ლარის ოდენობით, აგრეთვე სადეპოზიტო ანგარიშზე შეტანილია 5000 ლარი. ვინაიდან
განმცხადებელს უარი ეთქვა გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ განცხადების
მიღებაზე, მას უნდა დაუბრუნდეს განცხადებაზე გადახდილი სახელმწიფო ბაჟი და
სადეპოზიტო ანგარიშზე შეტანილი თანხა.
”სახელმწიფო ბაჟის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად
სახელმწიფო ბაჟი, რომელიც ექვემდებარება დაბრუნებას, უნდა გაიცეს ფიზიკურ ან
იურიდიულ პირზე შესაბამისი ბიუჯეტიდან. თანხა გაიცემა იმ დღიდან ერთი თვის
განმავლობაში, როდესაც მიღებულია გადაწყვეტილება მისი დაბრუნების შესახებ.
სასამართლომ

იხელმძღვანელა

„გადახდისუუნარობის

საქმის

წარმოების“

შესახებ

საქართველოს კანონის მე-7, მე-8, მე-20 მუხლებით, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 284-285-ე, 414-ე -416-ე მუხლებით და

დაადგინა:
1. სს „ლიბერთი ბანკს“ და სსიპ შემოსავლების სამსახურს უარი ეთქვას შპს „მისო
რივალკრედიტის“ (ს/ნ 412677429) მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების
დაწყების შესახებ განცხადების წარმოებაში მიღებაზე.
2. შპს „მისო რივალკრედიტი“ (ს/ნ 412677429) გამოცხადდეს გაკოტრებულად და გაუქმდეს
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში შპს
„მისო რივალკრედიტის“ რეგისტრაცია.
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3. განჩინება გამოქვეყნდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ელექტრონულ
სისტემაში, „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“-ს ვებგვერდზე, ქუთაისის საქალაქო
სასამართლოს ვებგვერდზე.
4. სს „ლიბერთი ბანკს“ (ს/კ 203828304) დაუბრუნდეს 2019 წლის 04 ივლისს
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებაზე გადახდილი სახელმწიფო ბაჟი 5000 ლარი
(გადახდის თარიღი – 04.07.2019; საგადახდო დავალება - №1; გადამხდელის ბანკი – სს
„ლიბერთი ბანკი“ LBRTGE22, მიმღები: ხაზინის ერთიანი ანგარიში, ანგარიშის ნომერი
300183150, მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22);
5. სს „ლიბერთი ბანკს“ (ს/კ 203828304) დაუბრუნდეს 2019 წლის 04 ივლისს სასამართლოს
სადეპოზიტო ანგარიშზე შეტანილი თანხა _ 5000 ლარი (გადახდის თარიღი - 04.07.2019;
თანხის შემტანი - სს „ლიბერთი ბანკი“, მიმღები - სსიპ საერთო სასამართლოების
დეპარტამენტი).
6. 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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