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განჩინება
საქართველოს სახელით
კერძო საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმისა და
საჩივრის ზემდგომ სასამართლოში გადაგზავნის თაობაზე
26 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
კერძო საჩივრის ავტორი - სსიპ შემოსავლების სამსახური
წარმომადგენელი - მერაბი წირქვაძე
მოთხოვნა: ხარვეზის დადგენის შესახებ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 15
ივლისის განჩინების გაუქმება.
ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა სსიპ შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლის
კერძო საჩივარი 2019 წლის 15 ივლისის განჩინების გაუქმების თაობაზე.
გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:
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.
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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
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 952 290 ლარის ოდენობით.
10.07.2019 წ. სსიპ შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენელმა ვახტანგ ლაშქარაძემ ასევე
განცხადებით მომართა სასამართლოს, რომლითაც ითხოვს შპს „მისო რივალკრედიტის“
მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყებას. განმცხადებლის მითითებით,
შპს „მისო რივალკრედიტს“

2019 წლის 10 ივლისის მდგომარეობით ერიცხება

საგადასახადო დავალიანება 80285.40 ლარის ოდენობით.
2019 წლის 15 ივლისს განჩინებით სსიპ შემოსავლების სამსახურს დაუდგინდა ხარვეზი
უძრავ/მოძრავ ქონებაზე შპს „მისო რივალკრედიტის“ საკუთრების უფლების
დამადასტურებელი მტკიცებულებების და სასამართლოს სადეპოზიტო ანგარიშზე 5000
ლარის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოუდგენლობის გამო, ასევე
დაევალა „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე
მუხლით
განსაზღვრული
კრედიტორისათვის
ზიანის
მომტანი
ქმედებების
განხორციელების შესახებ კონკრეტულ გარემოებებზე მითითება. ხარვეზის შესავსებად
განესაზღვრა 5 სამუშაო დღე.
განჩინება სსიპ შემოსავლების სამსახურს ჩაბარდა 2019 წლის 16 ივლისს. 2019 წლის 17
ივლისს სსიპ შემოსავლების სამსახურმა ხარვეზის შევსების მიზნით წარმოადგინა
განცხადება. სასამართლომ ხარვეზი არ მიიჩნია შევსებულად და 2019 წლის 19 ივლისის
განჩინებით კრედიტორის განცხადებას წარმოებაში მიღებაზე ეთქვა უარი და მოვალე
გამოცხადდა გაკოტრებულად.
2019 წლის 22 ივლისს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კერძო საჩივრით მომართა სსიპ
შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენელმა და მოითხოვა, გაუქმდეს ქუთაისის
საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 15 ივლისის განჩინება ხარვეზის დადგენის შესახებ.
კერძო საჩივრის ავტორის განმარტებით, შპს „მისო რივალკრედიტის“ განცხადების
წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმიდან ერთი თვის ვადაში სს „ლიბერთი ბანკის“
წარმომადგენელმა
განცხადებით მომართა სასამართლოს და მოითხოვა შპს „მისო
რივალკრედიტის“ მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყება. განცხადებას
დაურთო 5000 ლარის ბაჟის გადახდის ქვითარი და სასამართლოს სადეპოზიტო ანგარიშზე
5000 ლარის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი. გარდა აღნიშნულისა
შემოსავლების სამსახურის გადასახადების ადმინისტრირების საინფორმაციო სისტემაში
შპს „მისო რივალკრედიტის“ მიმართ ცრუმაგიერ პირად აღიარების თაობაზე
მიმდინარეობს მასალების მოკვლევა. საინფორმაციო სისტემაში არსებული ინფორმაციის
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მიხედვით გადამხდელის მიერ 2018 ელის 01 აპრილს წარდგენილია 2017 წლის ქონების
გადასახადის წლიური დეკლარაცია, რომლის მიხედვით ქონების საშუალო წლიური
საბალანსო ნარჩენი ღირებულება შეადგენს 66084 ლარს. შემოსავლების სამსახურის
აუდიტის დეპარტამენტის ინფორმაციით, აუდიტის დეპარტამენტის 2018 წლის 04 ივნისის
№13735 ბრძანებით მიმდინარეობს კამერალური საგადასახადო შემოწმება 2015 წლის
საანგარიშო პერიოდზე, შედგენილია 2018 წლის 21 დეკემბრის საგადასახადო შემოწმების
შუალედური აქტი, რომლის შედეგებზე გამოცემული 2018 წლის 26 დეკემბრის №021-153
საგადასახადო მოთხოვნით შპს „მისო რივალკრედიტს“ დაერიცხა 78275 ლარი (ძირითადი
- 37323 ლარი, ჯარიმა - 19990 ლარი, საურავი - 20962 ლარი).
საჩივრის ავტორის განმარტებით, სს „ლიბერთი ბანკის“ მიერ სადეპოზიტო ანგარიშზე
განთავსებულია 5000 ლარი, ხოლო შემოსავლების სამსახურის მიერ წარმოდგენილია
ინფორმაცია და მასალები, რომლითაც შესაძლებელია დადგინდეს „გადახდისუუნარობის
საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლით განსაზღვრული
კრედიტორისათვის ზიანის მომტანი ქმედებების განხორციელების საფუძვლების
არსებობა.
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 მე-6 მუხლის
პირველი პუნქტის თანახმად, გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების შემტანი პირი
ვალდებულია განცხადებასთან ერთად სასამართლოს სადეპოზიტო ანგარიშზე შეიტანოს
5000 ლარი. საქმის შეწყვეტის შემთხვევაში ამ თანხიდან ანაზღაურდება საპროცესო
ხარჯები და აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურების საფასური, რომელიც
განსაზღვრულია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.
განსახილველ შემთხვევაში შპს „მისო რივალკრედიტის“ მიმართ გადახდისუუნარობის
საქმის წარმოების დაწყების მოთხოვნით სასამართლოს განცხადებით მომართა სს
„ლიბერთი ბანკმა“ და სსიპ შემოსავლების სამსახურმა. „გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მიხედვით გადახდისუუნარობის
შესახებ განცხადების შემტანი თითოეული პირი ვალდებულია განცხადებასთან ერთად
სასამართლოს სადეპოზიტო ანგარიშზე შეიტანოს 5000 ლარი, რაც შეასრულა მხოლოდ
ერთმა განმცხადებელმა სს „ლიბერთი ბანკმა“, ხოლო შემოსავლების სამსახურს
სასამართლოს სადეპოზიტო ანგარიშზე თანხა არ განუთავსებია.
,,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.
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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 „მისო რივალკრედიტის“ 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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