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ქ. თბილისი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
მოსამართლე ანა ჩოგოვაძე
მოვალე შპს „RSL-001“
გაკოტრების მმართველი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო
მოთხოვნა გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება
სასამართლომ კრედიტორთა კრებაზე განიხილა გაკოტრების საქმის წარმოების
დასრულების საკითხი და
გამოარკვია
2021 წლის 04 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა
კოლეგიას განცხადებით მომართა შპს „RSL-001“ის წარმომადგენელმა მიხეილ
გაფრინდაშვილმა და მოითხოვა გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყება.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2021 წლის 09
მარტის განჩინებით შპს „RSL-001“-ს უარი ეთქვა მის მიმართ გაკოტრების საქმის
წარმოების გახსნის შესახებ განცხადების წარმოებაში მიღებაზე, ვინაიდან მოვალე
თავისი ქონებით ვერ უზრუნველყოფდა საპროცესო ხარჯების დაფარვას. ამასთან
კრედიტორებს განემარტათ, რომ მათ შეეძლოთ მოემართათ სასამართლოსათვის შპს
„RSL-001“-ის მიმართ გადახდისუუნარობის შესახებ საქმის წარმოების დაწყებისა და
მოვალის ქონებიდან მათი მოთხოვნის დაკმაყოფილების თაობაზე სასამართლოში
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების შეტანის გზით განჩინების გაცნობიდან 1
თვის ვადაში.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიას 2021 წლის 13
მაისს კანონით დადგენილ ვადაში განცხადებით მომართა შემოსავლების სამსახურმა
და მოითხოვა შპს „RSL-001“-ის მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების
დაწყება.

1

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2021 წლის 12
ივლისის განჩინებით განმცხადებლის შემოსავლების სამსახურის განცხადება შპს
„RSL-001“-ის (ს/კ 426518066) მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების
დაწყების შესახებ მიღებულ იქნა სასამართლო წარმოებაში, მეურვედ დაინიშნა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირი − აღსრულების ეროვნული ბიურო (შემდგომ −
აღსრულების ეროვნული ბიურო) და კანონით დადგენილი წესით მოწვეული იქნა
კრედიტორთა პირველი კრება, შემოწმებული იქნა
შპს „RSL-001“-ის მიმართ
კრედიტორის სსიპ შემოსავლების სამსახურის მოთხოვნა. 2021 წლის 15 ნოემბრის
კრედიტორთა კრებაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა
კოლეგიის განჩინებით შპს „RSL-001“ გადავიდა გაკოტრების რეჟიმში და გაკოტრების
მმართველად დაინიშნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი აღსრულების
ეროვნული ბიურო (შემდგომ აღსრულების ეროვნული ბიურო.)
2022 წლის 10 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა
კოლეგიას განცხადებით მომართა გაკოტრების მმართველმა, - აღსრულების
ეროვნულმა ბიურომ წარმოადგინა საბოლოო ანგარიში, მოითხოვა კრების მოწვევა
შპს „RSL-001“-ის გაკოტრების საქმის დასრულებისა და რეგისტრაციის გაუქმების
შესახებ.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2022 წლის 23 მაისის განჩინებით დასრულდა შპს
„RSL-001„ -ის მიმართ გაკოტრების საქმის წარმოება და გაუქმდა შპს „RSL-001„ -ის
რეგისტრაცია სამეწარმეო რეესტრში.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2022 წლის 02 ივნისი განჩინებით სსიპ
შემოსავლების სამსახურის კერძო საჩივარი თბილისის საქალაქო სასამართლოს
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2022 წლის 23 მაისის განჩინების გაუქმების თაობაზე
- არ დაკმაყოფილდა. კერძო საჩივარი საქმის მასალებთან ერთად გადაეგზავნა
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატას.
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2022 წლის 27
ივნისის განჩინებით სსიპ შემოსავლების სამსახურის კერძო საჩივარი
დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ. 23.05.2022 წელს კრედიტორთა კრების გამართვის
დროისათვის სსიპ შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენელის თამარ რობაქიძის
მინდობილობის ძალაში არ ყოფნის გამო, გაუქმდა კერძო საჩივრის
დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის თაობაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 02.06.2022 წლის განჩინება და სსიპ შემოსავლების
სამსახურის კერძო საჩივარი ხელმეორედ განსახილველად დაუბრუნდა იმავე
სასამართლოს.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 21.07.2022 წლის
განჩინებით სსიპ შემოსავლების სამსახურის კერძო საჩივარი დაკმაყოფილდა და
გაუქმდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის
23.05.2022 წლის განჩინება გაკოტრების საქმის წარმოების დასრულების და საწარმოს
სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ.
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თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 10.08.2022 წლის
განჩინებით მოწვეულ იქნა კრედიტორთა კრება 2022 წლის 14 სექტემბერს 12:30
საათზე, შემდეგი დღის წესრიგით : შპს “RSL-001“-ის საბოლოო ანგარიშის წარდგენა;
სხვა კომპეტენციას დაქვემდებარებული საკითხები.
2022 წლის 14 სექტემბერს კრედიტორთა კრებაზე გაკოტრების მმართველის
წარმომადგენელმა მხარი დაუჭირა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო
საქმეთა კოლეგიაში 2022 წლის 10 მარტს წარმოდგენილ საბოლოო ანგარიშს:
გაკოტრების მმართველის საბოლოო ანგარიშის მიხედვით,
2022 წლის 11
თებერვლით დათარიღებული კრედიტორთა მოთხოვნების რეესტრის თანახმად, შპს
„RSL-001“-ის
(ს/ნ
426518066)
კრედიტორები
არიან:
პირველი
რიგიმეურვის/გაკოტრების მმართველის დანიშვნასთან და მის მიერ მოვალეობათა
შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯი, მეოთხე რიგი :სსიპ შემოსავლების
სამსახური - 435 092,21 ლარი. გადახდისუუნარობის რეჟიმში, სსიპ აღსრულების
ეროვნული ბიუროს მიერ მოძიებული ინფომრაციის თანახმად, უძრავ ნივთებზე
უფლებათა რეესტრის ელექტრონული წიგნის მონაცემებით, მეწარმე სუბიექტის
საკუთრების უფლება უძრავ ნივთებზე რეგისტრირებული არ ყოფილა. საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული
პირების
რეესტრის
მონაცემებით,
მოვალე
ორგანიზაცია
რეგისტრირებული
არ
არის
შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
სააზოგადოების/კომანდიტური საზოგადოების წილობრივ მონაწილედ და/ან
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორად. სსიპ შინაგან
საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით,
შპს „RSL-001“-ს (ს/ნ 426518066) საკუთრებაში არ ერიცხება სატრანსპორტო
საშუალება.
საბანკო
დაწესებულებებიდან
მიღებული
ინფორმაციის
თანახმად, სამეწარმეო სუბიექტს საბანკო ანგარიშებზე არ უფიქსირდება დადებითი
ნაშთები. ამასთან, გადახდისუუნარობის გახსნის მომენტისათვის, მოვალე საწარმოს
წარმომადგენლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით კომპანიას არ გააჩნია
მოთხოვნები მესამე პირების მიმართ და ბალანსზე ერიცხება მხოლოდ DVD და CD
დისკები და ინახება გარდაბანში, ს.სართიჭალაში. მოვალის მიერ მოწოდებული
ინფორმაციის საფუძველზე სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს შეფასების
სამსახურის მიერ დაინსპექტირდა და შეფასდა მოვალის ბალანსზე არსებული
მოძრავი ქონება. კერძოდ, 2021 წლის 23 აგვისტოს #52486 შეფასების დასკვნის
მიხედვით, შეფასებული მოძრავი ქონების საბაზრო ღირებულებამ შეადგინა 19 215
(ცხრამეტი ათას ორასთხუთმეტი) ლარი. საბოლოოდ, სამეურვეო მასის
ღირებულებამ შეადგინა 19 215 (ცხრამეტიათას ორას თხუთმეტი) ლარი. თბილისის
საქალაქო სასამართლოს 2021 წლის 15 ნოემბრის განჩინებით (საქმე №2/10519-21)
საწარმო გადავიდა გაკოტრების რეჟიმში და გაკოტრების მართველად დაინიშნა სსიპ
აღსრულების ეროვნული ბიურო. სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს გაკოტრების
მმართველად
დანიშვნის
შემდგომ
საქმე
მომზადდა
სააუქციონოდ.
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 38-ე
მუხლის შესაბამისად, შპს „RSL-001“-ის (ს/ნ 426518066) ქონება პირველ აუქციონზე
სარეალიზაციოდ გატანილი იყო ერთიანი კომპლექსის სახით და საწყის ფასად
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განისაზღვრა ქონების საბაზრო ღირებულების (19 2015 ლარი) 50% - 9 607.5 ლარი.
პირველი აუქციონი, რომელიც დაიწყო 2021 წლის 15 დეკემბერს და დამთავრდა 2021
წლის 23 დეკემბერს, დასრულდა უშედეგოდ. „გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის მე-11 პუნქტის თანახმად,
თუ პირველ აუქციონზე სამეურვეო ქონება ვერ გაიყიდა ან ამ მუხლის მე-10
პუნქტით განსაზღვრული წესით არ მოხდა ქონების საკუთრებაში გადაცემა,
პირველი აუქციონის ჩატარებიდან არანაკლებ 10 დღის და არა უმეტეს 40 დღის
ვადაში ტარდება მეორე აუქციონი. მეორე აუქციონი ტარდება იმავე წესით, რა
წესითაც ჩატარდა პირველი აუქციონი, და მიეთითება, რომ აუქციონი ტარდება
მეორედ. მეორე აუქციონზე სამეურვეო ქონების რეალიზაცია შეიძლება
განხორციელდეს როგორც ერთიანი კომპლექსის სახით, ისე ნაწილ-ნაწილ. მეორე
აუქციონზე სამეურვეო ქონების ნაწილ-ნაწილ რეალიზაციის ფორმის შესახებ
გადაწყვეტილების ხმათა უმრავლესობით, ელექტრონული სისტემის მეშვეობი
მიღება შეუძლიათ კრედიტორებს პირველი აუქციონის დასრულებიდან 7 დღის
ვადაში. ამ შემთხვევაში კრედიტორები თავად განსაზღვრავენ სამეურვეო ქონების
თითოეული ლოტის საწყის ფასს. თუ კრედიტორები დათქმულ ვადაში ვერ მიიღებენ
გადაწყვეტილებას ზემოაღნიშნულ საკითხზე, მეორე აუქციონზე სამეურვეო ქონება
გაიყიდება იმავე წესით, რა წესითაც ჩატარდა პირველი აუქციონი. მეორე აუქციონზე
სამეურვეო ქონების საწყისი ფასი შეადგენს ამ ქონების საბაზრო
ღირებულების 25%-ს. ხსენებული ნორმის დანაწესიდან გამომდინარე, გაკოტრების
მმართველმა 2021 წლის 27 დეკემბერს მიმართა კრედიტორს - სსიპ შემოსავლების
სამსახურს და მოთხოვა არა უმეტეს 10 დღის ვადაში სსიპ აღსრულების ეროვნულ
ბიუროში წარმოედგინათ მოვალე საწარმოს სამეურვეო ქონების რეალიზაციის
ფორმის შესახებ კრედიტორის გადაწყვეტილება. კრედიტორმა 2021 წლის 29
დეკემბერს გაკოტრების მმართველს აცნობა, რომ სსიპ შემოსავლების სამსახური არ
არის წინააღმდეგი, მეორე აუქციონზე შპს „RSL-001“-ის (ს/ნ 426518066) ქონების
რეალიზაცია განხორციელდეს ლოტებად, პირველ აუქციონზე გატანილი ქონების
საერთო სარეალიზაციო ღირებულების შეუცვლელად. შესაბამისად, გაკოტრების
მმართველმა სამეურვეო ქონება სარეალიზაციოდ განათავსა მეორე აუქციონზე.
მეორე აუქციონზე სამეურვეო ქონების საწყისმა ფასმა შეადგინა ამ ქონების საბაზრო
ღირებულების 50%. ესე იგი, 9 607.5 ლარი. მეორე აუქციონი, რომელიც დაიწყო 2022
წლის 10 იანვარს და დამთავრდა 2022 წლის 18 იანვარს, დასრულდა უშედეგოდ.
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 38-ე
მუხლის მე-11 პუნქტის შესაბამისად, მესამე აუქციონზე სარეალიზაციოდ გატანილი
იქნა შპს „RSL-001“-ის (ს/ნ 426518066) ბალანსზე რიცხული სამეურვეო ქონება და
საწყისი ფასი განისაზღვრა ნული ლარით. მესამე აუქციონი დაიწყო 2022 წლის 01
თებერვალს და დასრულდა 2022 წლის 09 თებერვალს ნოემბერს. მესამე აუქციონზე
შპს „RSL-001“-ის (ს/ნ 426518066) ქონება გაიყიდა ერთიანი კომპლექსის სახით 3 843
ლარად და ლოტის (#: 52114) შემძენი გახდა შპს „მონოპოლი“ (ს/ნ 406136809).
შესაბამისად, აუქციონის შედეგად ამოღებულმა თანხამ შეადგინა 3 843 ლარი.
აღნიშნული თანხიდან, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად, სსიპ
შემოსავლების სამსახურში გადაირიცხა დამატებითი ღირებულების გადასახადი
586.22 ლარის ოდენობით. შესაბამისად, დარჩენილი თანხის ოდენობამ შეადგინა 3
256.78 ლარი. საბოლოოდ, გაკოტრების საქმის წარმოების შედეგად გაკოტრების
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მმართველის მიერ ამოღებულმა და კრედიტორებისათვის გასანაწილებელმა თანხამ
ჯამში შეადგინა 3 256.78 ლარი (დამატებითი ღირებულების გადასახადის
გამოკლებით).
სასამართლომ შეისწავლა საქმეში არსებული მასალები, მოუსმინა გაკოტრების
მმართველს და მიაჩნია, რომ შპს „RSL-001„-ის გაკოტრების საქმის წარმოება უნდა
დასრულდეს.
”გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ” საქართველოს კანონის 42-ე
მუხლის პირველი, მეორე და მესამე ნაწილების მიხედვით, გაკოტრების საქმის
წარმოება დასრულდება გაკოტრების მმართველის მიერ სამეურვეო ქონების
რეალიზაციისა და რეალიზაციით მიღებული თანხის ამ კანონის შესაბამისად
განაწილებისთანავე. სამეურვეო ქონების რეალიზაციის შემდეგ გაკოტრების
მმართველი ადგენს მოვალის გაკოტრების ანგარიშს, რომელსაც წარუდგენს
კრედიტორებსა და სასამართლოს. გაკოტრების მმართველისა და კრედიტორთა
ინფორმაციის შესაბამისად სასამართლოს გამოაქვს განჩინება გაკოტრების საქმის
წარმოების დასრულებისა და საწარმოს სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის
გაუქმების შესახებ.
გაკოტრების მმართველის მიერ წარმოდგენილი საბოლოო ანგარიშით და
თანდართული დოკუმენტებით დადგენილია, შპს „RSL-001„-ის
ქონების
რეალიაციიდან
გასანაწილებელმა თანხამ შეადგინა 3 256,78 ლარი. აღნიშნული
თანხა ნაწილდება საქართველოს იუსიტიციის მინისტრის 2010 წლის 30 ივლისის
#144 ბრძანების შესაბამისად, მეურვის და გაკოტრების მმართველის ფუნქციების
განხორციელების საფასურის სახით.
ამდენად, დადგენილია, რომ შპს „RSL-001„-ს არ გააჩნია არც აქტივი და არც
არავითარი ქონება. გაკოტრების მმართველის მიერ წარმოდგენილია საბოლოო
ანგარიში და აღნიშნული გარემოება ,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების
შესახებ” საქართველოს კანონის 42-ე მუხლის მე-3 პუნტის შესაბამისად გაკოტრების
საქმის წარმოების დასრულების და სამეწარმეო რეესტრში საზოგადოების
რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველია.
სასამართლომ იხელმძღვანელა ,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ”
საქართველოს კანონის მე-5, მე-7, მე-8, 38-42-ე მუხლებით, საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის 284-285-ე მუხლებით და
დაადგინა:
1. დასრულდეს შპს „RSL-001„-ის მიმართ გაკოტრების საქმის წარმოება და გაუქმდეს
შპს „RSL-001„-ის (ს/კ426518066) რეგისტრაცია სამეწარმეო რეესტრში.
2. შპს „RSL-001„-ის საქმის წარმოებიდან ამოღებული თანხა 3 256.78 ლარი სრულად
გადაერიცხოს სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს კუთვნილ ანგარიშზე.
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3. განჩინება გამოქვეყნდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ელექტრონულ
სისტემაში.
4. განჩინებაზე კერძო საჩივრის შეტანა შეუძლიათ გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების პროცესის მხარეებს, აგრეთვე იმ პირებს, რომელთაც უშუალოდ ეხებათ ეს
განჩინება, გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ელექტრონულ სისტემაში (ვებგვერდზე www.ecourt.ge) მისი გამოქვეყნებიდან 5 (ხუთი) დღის ვადაში, თბილისის
საქალაქო სასამართლოში (მის. ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, №64). ამ ვადის
გაგრძელება დაუშვებელია. თუკი განჩინების გამოცხადებას ესწრებოდა კერძო
საჩივრის შეტანის უფლების მქონე პირი, გასაჩივრების ვადის ათვლა დაიწყება
განჩინების გამოცხადების მომენტიდან.

მოსამართლე

ანა ჩოგოვაძე
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