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განჩინება
საქართველოს სახელით
კერძო საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმისა და
საჩივრის ზემდგომ სასამართლოში გადაგზავნის თაობაზე
02 აგვისტო, 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 - 1. სსიპ შემოსავლების სამსახური
წარმომადგენელი - მერაბი წირქვაძე
კერძო საჩივრის ავტორი - სს „ლიბერთი ბანკი“
წარმომადგენელი - სოფიო მაჭავარიანი
მოთხოვნა: ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 19 ივლისის კრედიტორის
განცხადების წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის და მოვალის გაკოტრებულად
გამოცხადების შესახებ განჩინების გაუქმება.
სასამართლომ ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა სსიპ შემოსავლების სამსახურის
წარმომადგენლის მამუკა ბუღაძის კერძო საჩივარი და
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,
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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
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 29 ივლისს სსიპ შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენელმა კერძო საჩივრით
მომართა სასამართლოს.
კერძო საჩივარში აღნიშნულია, რომ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 19.07.2019 წ.
განჩინება გამოტანილია საქმის სამართლებრივ და ფაქტობრივ გარემოებათა გამოკვლევის
გარეშე, ასევე იურიდიულად არ არის საკმარისად დასაბუთებული და დასაბუთება
იმდენად არასრულია, რომ მისი სამართლებრივი საფუძვლიანობის შემოწმება
შეუძლებელია, რაც გასაჩივრებული განჩინების გაუქმების საფუძველია.
კერძო საჩივრის ავტორი მიუთითებს, რომ 10.07.2019 წ. სს „ლიბერთი ბანკისთვის“
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დადგენილ ხარვეზთან დაკავშირებით 15.07.2019წ. შემოსავლების სამსახურმა
წარმოადგინა წერილი, რომელსაც ერთვოდა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
მიერ მიწოდებული ინფორმაცია უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის
ელექტრონული წიგნის მონაცემებით შპს „მისო რივალკრედიტის“ სახელზე 03.05.2011
წლიდამ
მ/წლის
18
ივლისამდე
პერიოდში
საკუთრების
უფლების
რეგისტრაცია/ცვლილების
თაობაზე,
რომლითაც
შესაძლებელია
დადგინდეს
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ სaქართველოს კანონის 35-ე მუხლით
განსაზღვრულi კრედიტორებისთვის ზიანის მომტანi ქმედებების განხორციელების
საფუძვლების არსებობა და სასამართლოს ეთხოვა 10 ივლისის განჩინებით მიღებული
ხარვეზი მიჩნეულიყო შევსებულად და შპს „მისო რივალკრედიტის“ მიმართ გახსნილიყო
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება. რაც შეეხება შემოსავლების სამსახურის მიმართ
დადგენილი ხარვეზი გასაჩივრებულ იქნა მათ მიერ 2019 წლის 22 ივლისს.
კერძო საჩივრის ავტორი დამატებით აღნიშნავს, რომ სს „ლიბერთი ბანკის“ მიერ
განცხადებასთან ერთად სასამართლოს სადეპოზიტო ანგარიშზე შეტანილია 5000 ლარი,
ხოლო კრედიტორის - შემოსავლების სამსახურის მიერ მიწოდებულია ინფორმაცია და
მასალები, რომლითაც შესაძლებელია დადგინდეს „გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების შესახებ“
სქართველოს კანონის 35-ე მუხლით განსაზღვრულ
კრედიტორებისთვის ზიანის მომტან ქმედებების განხორციელების საფუძვლების
არსებობა. ამასთან კერძო საჩივრის ავტორი განმარტავს, რომ შემოსავლების სამსახურის
გადასახადების ადმინისტრირების საინფორმაციო სისტემის მონაცემებით შპს „მისო
რივალკრედიტის“ დამფუძნებელია დავით ახვლედიანი, რომელიც ასევე არის შპს
„ვალუტის გადამცვლელთა კავშირის“ დამფუძნებელი და შპს „მისო რივალკრედიტის“
მიმართ ცრუმაგიერ პირად აღიარების თაობაზე მიმდინარეობს მოკვლევა.
კერძო საჩივრის ავტორი ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ საინფორმაციო
სისტემაში არსებული ინფორმაციის მიხედვით, გადამხდელის მიერ 2018 წლის 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 მიმდინარეობს
კამერალური საგადასახადო შემოწმება, აღნიშნულიდან გამომდინარე თვლის, რომ
შესაძლებელია გამოვლინდეს შპს „მისო რივალკრედიტის“ მიერ განხორციელებული
ქონების გადაცემა, რაც მიზნად ისახავს „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“
სaქართველოს კანონის 35-ე მუხლით განსაზღვრულi კრედიტორებისთვის ზიანის მომტან
ქმედებას და საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის
ღონისძიების
თავიდან
არიდებას.
აღნიშნული
გარემოებით
შექმნილია
„გადახდისუუნარობის
საქმის
წარმოების
შესახებ“
სქართველოს
კანონით
გათვალისწინებული მდგომარეობა, როდესაც პირი არის გადახდისუუნარო, თუმცა
გააჩნია ქონება, რაც გადახდისუუნარობის საქმის დაწყების საფუძველია, რისი
გამოკვლევაც არ განხორციელდა სასამართლოს მიერ.
2019 წლის 29 ივლისს სს „ლიბერთი ბანკის“ წარმომადგენელმა კერძო საჩივრით მომართა
სასამართლოს.
კერძო საჩივარში აღნიშნულია, რომ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 19.07.2019 წ.
3

განჩინება უკანონოა და არსებობს მისი გაუქმებისა და განცხადების წარმოებაში მიღების
საფუძველი.
კერძო საჩივრის ავტორი მიუთითებს, რომ სრულად ეთანხმება 10.07.2019 წ. ხარვეზის
შევსების შესახებ განცხადებაში მითითებულ არგუმენტებს და თვლის, 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 იმის გათვალისწინებით, რომ შპს
„მისო რივალკრედიტი“ ახდენდა სესხების გაცემას და გააჩნდა მოთხოვნები მსესხებლების
მიმართ, რომლებიც თუ არა საბუღალტრო დოკუმენტაციაში, რეგისტრირებული სახით
არსად არ იარსებებს, რომლის მტკიცებულებასაც კრედიტორი ვერ მოიძიებს. შესაბამისად,
მარტო საჯარო რეესტრის მონაცემების კონტექსტში ამის განხილვა აზრს მოკლებულია,
თუმცა მინიმუმ ერთი განცხადება მაინც ექვემდებარება სასამართლოს გზით
გადამოწმებას, რადგან გაფორმებულია ბოლო ერთი წლის განმავლობაში და ადგილი აქვს
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ სქართველოს კანონის 35-ე მუხლით
განსაზღვრულ კრედიტორებისთვის ზიანის მომტან ქმედებას. საგულისხმოა, რომ ქონება
გასხვისებულია გოჩა დვალიშვილზე, რომელიც შპს „მისო რივალკრედიტთან“ და მის
დამფუძნებელ დავით ახვლედიანთან დაკავშირებული პირია. სს „ლიბერთი ბანკის“
წარმომადგენელი არ იზიარებს მოსაზრებას, რომ კრედიტორმა უნდა წარმოადგინოს იმის
მტკიცებულება, რომ ამ თანხით დაიფარა სხვა კრედიტორების მოთხოვნები. ამგვარი
მტკიცების ტვირთის კრედიტორებზე დაკისრება, რომელიც არ ფლობს კომპანიის
ფინანსურ დოკუმენტებში ხედვის უფლებას, არალოგიკურია, მით უმეტეს რომ, მათ მიერ
გადახდილია ის საპროცესო ხარჯები და დეპონირების თანხა, რაც სასამართლოსთვის
საქმის წარმოების დაწყებისა და ქონების მოძიების ეტაპზე ხარჯებს უზრუნველყოფდა.
სასამართლომ განიხილა სსიპ „შემოსავლების სამსახურისა“ და სს „ლიბერთი ბანკის“ კერძო
საჩივრები და საქმეში არსებული მასალები, მიაჩნია, რომ კერძო საჩივრები არ უნდა
დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:
,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების’’ შესახებ საქართველოს კანონის პირველი
მუხლის შესაბამისად, ამ კანონის მიზანია მოვალისა და კრედიტორის (კრედიტორების)
ინტერესების თანაზომიერი დაცვა, შესაძლებლობის შემთხვევაში მოვალის ფინანსური
სიძნელეების გადაჭრა და კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება ან ამის
შეუძლებლობის შემთხვევაში მოვალის ქონების რეალიზაციით მიღებული თანხების
განაწილებით კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
"გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის
პირველი და მე-2 პუნქტების თანახმად, გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებასთან
დაკავშირებით მოსამართლის მიერ განჩინების ფორმით მიღებულ ნებისმიერ
გადაწყვეტილებაზე შეიძლება მხოლოდ კერძო საჩივრის შეტანა. კერძო საჩივრის შეტანა
შეუძლიათ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესის
მხარეებს, რომელთა
მიმართაც გამოტანილია განჩინება, აგრეთვე იმ პირებს, რომელთაც უშუალოდ ეხებათ ეს
განჩინება.
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განსახილველ შემთხვევაში დადგენილია, რომ 2019 წლის 03 ივლისს შპს „მისო
რივალკრედიტის“ წარმომადგენელმა განცხადებით მომართა ქუთაისის საქალაქო
სასამართლოს შპს „მისო რივალკრედიტის“ მიმართ გაკოტრების საქმის წარმოების
დაწყების შესახებ. განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ შპს „მისო რივალკრედიტს“ აქვს
79053 ლარის ოდენობის დავალიანება და საწარმოს არ გააჩნია ქონება. განცხადებაზე
თანდართული სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების
სააგენტოს და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ცნობების თანახმად, კომპანიის
სახელზე სატრანსპორტო საშუალება და უძრავი ქონება რეგისტრირებული არ არის. შპს
„მისო
რივალკრედიტი“
არ
არის
რეგისტრირებული
შეზღუდული
პასუხისმგებლობის/კომანდიტური საზოგადოების წილობრივ მონაწილედ და/ან
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორად.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 07 ივლისის განჩინებით შპს „მისო
რივალკრედიტის“ 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.
სასამართლო განმარტავს, რომ ,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ’’
საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, 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 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 განმცხადებელს დაუბრუნებს.
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განსახილველ შემთხვევაში დადგენილია, რომ სს „ლიბერთი ბანკმა“ და სსიპ შემოსავლების
სამსახურმა არ შეავსეს სასამართლოს მიერ დადგენილი ხარვეზი, რაც მათი განცხადების
წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის საფუძველია.
”გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე4 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.
აღნიშნული
საკანონმდებლო ნორმების და საქმეზე დადგენილი ფაქტობრივი
გარემოებების გათვალისწინებით სასამართლოს 2019 წლის 19 ივლისის განჩინებით სს
„ლიბერთი ბანკს“ და სსიპ შემოსავლების სამსახურს უარი ეთქვა შპს „მისო
რივალკრედიტის“ მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ
განცხადების წარმოებაში მიღებაზე და კომპანია გამოცხადა გაკოტრებულად და მეწარმეთა
და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში გაუქმდა
რეგისტრაცია.
საყურადღებოა რომ, როგორც სს „ლიბერთი ბანკის“ წარმომადგენელი, ასევე სსიპ
შემოსავლების სამსახური კერძო საჩივარშიც ქონების გადაცემის შესახებ მხოლოდ შესაძლო
ქმედების განხორციელებაზე მიუთითებენ, რაც შეიძლება გამოვლინდეს საგადასახადო
შემოწმების შემდეგ. ანუ საგადასახადო ორგანო არ გამორიცხავს იმ ფაქტსაც, რომ
შემოწმების შემდეგ კომპანიას რაიმე სახის ქონება არ აღმოაჩნდეს.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით სასამართლო მიიჩნევს, რომ კერძო
საჩივრები დაუსაბუთებელია, რადგანაც როგორც უკვე აღინიშნა, ,,გადახდისუუნარობის
საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის თანახმად, 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 ქონების რეალიზაციით მიღებული თანხების განაწილებით კრედიტორთა
მოთხოვნების დაკმაყოფილება. საქმეში წარმოდგენილი მასალებიდან ირკვევა, რომ სსიპ
შემოსავლების სამსახურმა და სს „ლიბერთი ბანკმა“ ვერ წარმოადგინეს 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.
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,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2
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,
სასამართლოს მიაჩნია, რომ არ არსებობს კერძო საჩივრების 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
დაადგინა:
1. სსიპ შემოსავლების სამსახურის და სს „ლიბერთი ბანკის“ კერძო საჩივრები ქუთაისის
საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 19 ივლისის განჩინებაზე, არ დაკმაყოფილდეს.
2. კერძო საჩივარი საქმის მასალებთან ერთად გადაეგზავნოს ქუთაისის სააპელაციო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატას.
3. განჩინება არ გასაჩივრდება.
მანანა ნიკაჭაძე
მოსამართლე
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