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განჩინება
საქართველოს სახელით
კერძო საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის და კერძო საჩივრის
ზემდგომ სასამართლოში გადაგზავნის შესახებ

20.09.2022 წელი

ქ. თბილისი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
მოსამართლე ანა ჩოგოვაძე
მოვალე შპს „RSL-001„ (ს/ნ 426518066)
გაკოტრების მმართველი სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო
კერძო საჩივრის ავტორი: სსიპ შემოსავლების სამსახური
გასაჩივრებული განჩინება: თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა
კოლეგიის 2022 წლის 14 სექტემბრის განჩინება გაკოტრების საქმის წარმოების
დასრულების შესახებ
გამოარკვია:
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2022 წლის 14
სექტემბრის განჩინებით დასრულდა შპს “RSL-001„-ის მიმართ გაკოტრების საქმის
წარმოება და
გაუქმდა
შპს “RSL-001„-ის (საიდენტიფიკაციო კოდი:426518066)
რეგისტრაცია სამეწარმეო რეესტრში.
გაკოტრების მმართველის მიერ წარმოდგენილი საბოლოო ანგარიშით და თანდართული
დოკუმენტებით დადგენილია, რომ შპს “RSL-001„-ის გასანაწილებელი თანხის ოდენობა
შეადგენს 3 256.78 ლარს. აღნიშნული თანხა ნაწილდება საქართველოს იუსიტიციის
მინისტრის 2010 წლის 30 ივლისის #144 ბრძანების შესაბამისად, მეურვის და გაკოტრების
მმართველის ფუნქციების განხორციელების საფასურის სახით.
2022 წლის 16 სექტემბერს სსიპ შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენელმა კერძო
საჩივრით მომართა სასამართლოს იმაზე მითითებით, რომ შემოსავლების სამსახური არ
ეთანხმება აღნიშნულ განჩინებას და მიაჩნია, რომ იგი გამოტანილია საქმის
სამართლებრივ და ფაქტობრივ გარემოებათა სრულყოფილი გამოკვლევისა და შეფასების
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გარეშე. განჩინება იურიდიულად არ არის საკმარისად დასაბუთებული და დასაბუთება
იმდენად არასრულია, რომ მისი სამართლებრივი საფუძვლიანობის შემოწმება
შეუძლებელია. კერძოდ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს გასაჩივრებულ განჩინებაში
არ არის სრულყოფილად გამოკვლეული და არსებითად შეფასებული შპს „RSL-001“-ის
(ს/ნ 426518066) გაკოტრების საქმის დასრულებისა და რეგისტრაციის გაუქმების
მართლზომიერების საკითხი. გაკოტრების მმართველის მიერ წარმოდგენილ საბოლოო
ანგარიშში არ არის მითითებული, გამოკვლეული და შეფასებული გადახდისუუნარობის
(გაკოტრების) საქმის წარმოებისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე ფაქტობრივი
გარემოებები, ამასთან, სასამართლოს მიერ არ იქნა გამოკვლეული და შესწავლილი
შემდეგი გარემოებები: შემოსავლების სამსახურის მიერ სასამართლოში წარდგენილია
სამოქალაქო სარჩელი გადახდისუუნარობის შესახებ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის
საფუძველზე, სარჩელში მითითებულმა მოქმედებებმა მიიყვანა საწარმო გაკოტრებამდე,
შესაბამისად,
გაკოტრების
საქმის
წარმოების
პროცესში
უმნიშვნელოვანესია
განხორციელდეს ამ ქმედებების შეფასება. სასამართლოს მიერ სამოქალაქო სარჩელის
დაკმაყოფილების შემთხვევაში, საწარმოს სამეურნეო მასაში დაბრუნდება ქონება,
შესაბამისად, მოხდება კომპანიის კრედიტორების დაკმაყოფილება და რა თქმა უნდა,
დადგება განსხვავებული შედეგი. სარჩელის დაკმაყოფილების, ქონების გარიდების
ფაქტის დადგენის შემთხვევაში გაკოტრების მმართველსა და კრედიტორებს მიეცემათ
შესაძლებლობა, მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილება გაკოტრების საქმის წარმოების
კრედიტორთა ინტერესების შესაბამისად წარმართვისათვის. საქალაქო სასამართლომ
საქმე განიხილა სამართლის ნორმების მნიშვნელოვანი დარღვევით, რასაც შეეძლო
არსებითად ემოქმედა საქმის განხილვის შედეგზე და ყურადღება უნდა გამახვილდეს
შემდეგ გარემოებებზე: შპს „RSL-001“-ის (ს/ნ426518066) მიმართ მიმდინარეობს საქმის
წარმოება "გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ" კანონის 35-ე მუხლის
საფუძველზე. არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, საწარმოს დამფუძნებელი პირის მიერ
განხორციელდა კრედიტორისათვის ზიანის მომტანი ქმედებები, რამაც გამოიწვია
სამეურვეო ქონების გაუფასურება და საწარმო მიიყვანა გადახდისუუნარობამდე.
შესაბამისად, რაც გახდა საფუძველი კანონის 35-ე მუხლის საფუძველზე სარჩელის.
მოცემული საქმის ფარგლებში დადგენილია შემდეგი გარემოებები: შპს „RSL001 “-ის
საგადასახადო შემოწმების და ინვენტარიზაციის დასრულების შემდგომ (31.12.2016 დან)
საწარმოს მიერ წარმოდგენილი დეკლარაციების მიხედვით, საწარმოს დღგ-ით
დასაბეგრმა ბრუნვამ შეადგინა 406 606 ლარი. სალარო აპარატით დაფიქსირებულმა
ნაღდი ფულით მიღებულმა შემოსავალმა 195 825 ლარი, თუმცა, ამავე პერიოდში
ბიუჯეტში გადახდილია მხოლოდ 526 ლარი. ამასთან, 2018 წლის 17 ოქტომბრის
მდგომარეობით, გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი ქონების ნუსხის
შესაბამისად, არ ფიქსირდება საწარმოს მიმართ დებიტორული დავალიანების მქონე
პირების შესახებ ინფორმაცია. საიდანაც შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ შპს „RSL-001“-ს
რეალიზებული აქვს საქონელის ძირითადი ნაწილი და ღირებულება მიღებულია
სრულად.
ზემოაღნიშნულიდან
გამომდინარე
დასტურდება,
რომ
საწარმოს
ერთპიროვნულმა დამფუძნებელმა და დირექტორმა რუსლან მუსაევმა საწარმოს თანხები
განკარგა პირადი მიზნებიდან გამომდინარე. საქმის ფაქტობრივი გარემოებებიდან
გამომდინარე ცხადია, რომ შპს „RSL-001“-ის მიერ საგადასახადო დავალიანების
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წარმოშობის შემდეგ და საწარმოს ქონებაზე ყადაღის ღონისძიების გამოყენებამდე დიდი
ოდენობით საქონლის გადაწერა ურთიერთდამოკიდებულ საწარმოზე, დავალიანების
პირობებში და ასევე ახალი დავალიანების წარმოშობის მოლოდინის პერიოდში შპს „RSL001“-ის დირექტორის მიერ გადასახადების გადაუხდელობა და გაკოტრების საქმის
წარმოების დაწყების მოთხოვნით სასამართლოსათვის მიმართვა მიზნად ისახავდა
საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების ღონისძიებებისგან თავის არიდებას და
კრედიტორისათვის
შემოსავლების
სამსახურისათვის
ზიანის
მიყენებას.
"გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ" კანონის 35-ე მუხლთან მიმართებით
მნიშვნელოვანია თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ დადგენილი პრაქტიკის
გათვალისწინება, კერძოდ, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2017 წლის 16 მარტის
N2ბ/3908-15 გადაწყვეტილების მიხედვით, განსახილველ შემთხვევაში უნდა შეფასდეს
უდავოდ დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებების ქრონოლოგიური განვითარება
(მოვლენების განვითარების თანამიმდევრობა, დროის მონაკვეთი მოვლენებს შორის;
ვალაუვალობის წარმოებასთან დროებითი სიახლოვე - "დროის საეჭვო მონაკვეთი"),
ასევე მოპასუხეთა (სადავო გარიგების მონაწილე პირთა) ურთიერთდამოკიდებულება და
ის გარემოება, თუ რა შედეგი მოჰყვა შეცილებული გარიგებით განხორციელებულ
ქმედებას. საქმეში არსებული გარემოებებისა და შესაბამისი მტკიცებულებების
გათვალისწინებით, მოპასუხის მიერ გადახდისუუნარობის წარმოების დაწყებამდე
დროის მცირე მონაკვეთში განხორციელებული ზემოთ დასახელებული ქმედებებით
ცალსახად დგინდება, რომ მოვალემ გადახდისუუნარობის წარმოების დაწყებამდე
მასთან დაკავშირებული პირისათვის უპირატესობის მინიჭების გზით, სამეურვეო
ქონების
ღირებულების
შემცირებით,
ქონების
გარიდებით,
ქონებრივი
პასუხისმგებლობისაგან თავის არიდებით სხვა კრედიტორისათვის (მოსარჩელისათვის)
ხელმიუწვდომლად აქცია ქონება, რომელიც სამეურვეო მასაში უნდა შესულიყო,
ამდენად, განახორციელა შემოსავლების სამსახურისათვის ზიანის მომტანი ქმედება.
შესაბამისად, აღნიშნული სარჩელის წარდგენით შემოსავლების სამსახურის მიზანს
წარმოადგენს სამეურვეო ქონებაში თანხის დაბრუნება (საწარმოს კუთვნილი თანხები,
რომ არა მოპასუხეთა არაკეთილსინდისიერი და კრედიტორისათვის ზიანის მომტანი
ქმედებები, შევიდოდა სამეურვეო ქონებაში), რის საფუძველზეც შესაძლებელი გახდება
კრედიტორების დაკმაყოფილება. აღნიშნულ სარჩელზე საბოლოო გადაწყვეტილების
მიღებამდე გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დასრულება კი კრედიტორს ართმევს
შესაძლებლობას, სამეურვეო ქონებაში განხორციელდეს თანხის დაბრუნება - საწარმოს
რეგისტრაციის გაუქმებით შეუძლებელი გახდება სამეურვეო ქონებაში თანხის
დაბრუნება. გაკოტრების მმართველის მიერ წარმოდგენილ საბოლოო ანგარიშში,
გასაჩივრებულ განჩინებაში არ არის მითითებული, გამოკვლეული და შეფასებული
გადახდისუუნარობის (გაკოტრების) საქმის წარმოებისათვის არსებითი მნიშვნელობის
მქონე ზემოთ მითითებული ფაქტობრივი გარემოებები. შემოსავლების სამსახური
ყურადღებას ამახვილებს მეურვის/გაკოტრების მმართველის კანონით განსაზღვრულ
უფლება-მოვალეობებზე, განსაკუთრებით „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების
შესახებ“ საქართველოს კანონის შემდეგ მუხლებზე: კანონის 26-ე მუხლის მე-2 პუნქტის
„ბ“, „გ“, „ლ“, „ნ“ ქვეპუნქტებზე, კანონის 31-ე მუხლზე, კანონის 35-ე მუხლზე, კანონის მე11 და მე-12 მუხლებზე და აგრეთვე სასამართლოსათვის მიწოდებული ინფორმაციის
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მნიშვნელობაზე: კანონის ზემოაღნიშნული მუხლები გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების პროცესში კრედიტორთა ინფორმირების, მეურვის/გაკოტრების მმართველის
უფლება-მოვალეობების, კრედიტორისათვის ზიანის მომტანი ქმედებების, დავის
საერთო სასამართლო წესით განხილვისა და გადახდისუუნარობის (გაკოტრების,
რეაბილიტაციის) საქმის წარმოების პროცესის შეჩერების საკითხს აწესრიგებს და
გაკოტრების მმართველს ანიჭებს უფლებას, სარჩელით მიმართოს სასამართლოს და
მოითხოვოს ამ მუხლით გათვალისწინებული გარიგების ბათილად ცნობა ან/და ზიანის
ანაზღაურება. ამავე კანონის 26-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ლ“ და „მ“ ქვეპუნქტები
განსაზღვრავს მეურვის მიერ დასკვნის წარდგენის ვალდებულებას. გაკოტრების
მმართველის
მიერ
წარდგენილი
საბოლოო
ანგარიში
შეიცავს
მხოლოდ
მარეგისტრირებელი ორგანოების ინფორმაციას. კანონით დადგენილი დანაწესის
შესაბამისად
კი,
მეურვის/გაკოტრების
მმართველის
მიერ
ქონების
მოძიების/გამოკვლევის/ შეფასების/, აგრეთვე კანონის 31-ე, 35-ე მუხლით
გათვალისწინებული კრედიტორისათვის ზიანის მომტანი ქმედებების თაობაზე
შესაბამისი დასაბუთებული დასკვნის წარდგენაა აუცილებელი, წინააღმდეგ
შემთხვევაში კრედიტორების ინტერესები მნიშვნელოვნად დაზიანდება, რაც
ეწინააღმდეგება კანონის მიზანს და კანონით დადგენილ სპეციალურ მოთხოვნებს.
შესაბამისად, მეურვე/გაკოტრების მმართველი კანონის შესაბამისად ვალდებულია
განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიებები კრედიტორების ინტერესების დასაცავად და
არსებითად გამოიკვლიოს და შეაფასოს მოვალის ქონებრივი მდგომარეობა, მოვალის
წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელი, რომლის საფუძველზე ნათელი ხდება, რომ არსებობს
დასაბუთებული ვარაუდი კანონის 35-ე მუხლთან და ქონების გარიდების ოპერაციებთან
დაკავშირებით. სწორედ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ფარგლებში უნდა
განხორციელდეს ქონების სრული მოძიება, გადახდისუუნარობის წარმოშობის
საფუძვლებისა და კანონის 35-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების გამოკვლევა
და შეფასება. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, კანონის 35-ე მუხლის
წინაპირობების განხილვამდე, ქონების გარიდების ოპერაციების შესახებ საბოლოო
გადაწყვეტილების მიღებამდე სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების დასრულება კრედიტორს ართმევს შესაძლებლობას, სამეურვეო ქონებაში
განხორციელდეს საწარმოს ქონების დაბრუნება - საწარმოს გაკოტრებულად
გამოცხადებითა და რეგისტრაციის გაუქმებით შეუძლებელი გახდება სამეურვეო
ქონებაში თანხის დაბრუნება, ქონების გარიდების ოპერაციების დადგენა და შეფასება,
რითაც
მნიშვნელოვნად
შეიზღუდება
საწარმოს
კრედიტორთა
უფლებები.
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 1-ლი მუხლის
შესაბამისად, ამ კანონის მიზანია მოვალისა 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. იმ პირობებში,
როდესაც კრედიტორის - შემოსავლების სამსახურის მიერ ხორციელდება ყველა
ღონისძიება, რათა აღნიშნული მიზნის მიღწევა შესაძლებელი გახდეს, მოვალის
ფინანსური მდგომარეობის არსებითად გამოკვლევისა და შეფასების გარეშე გაკოტრების
4

საქმის წარმოების დასრულების საკითხის განხილვა და გაკოტრების საქმის დასრულება
ეწინააღმდეგება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების, კრედიტორის ინტერესების
დაცვისა და კრედიტორის მოთხოვნის დაკმაყოფილების პრინციპებს. განსახილველ
შემთხვევაში სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო მხოლოდ გაკოტრების მმართველის
საბოლოო ანგარიშის მიხედვით და მხედველობაში არ მიიღო კრედიტორის მიერ
წარდგენილი ინფორმაცია, რაც ეწინააღმდეგება „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების
შესახებ“ საქართველოს კანონის 42-ე მუხლის მე-3 პუნქტს, რომლის მიხედვითაც
გაკოტრების მმართველისა და კრედიტორთა ინფორმაციის შესაბამისად სასამართლოს
გამოაქვს განჩინება გაკოტრების საქმის წარმოების დასრულებისა და საწარმოს
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში
რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ. კანონის მიზნიდან გამომდინარე სასამართლო
ვალდებულია უზრუნველყოს კრედიტორის ინტერესების დაცვა და კრედიტორის
მოთხოვნების დაკმაყოფილება, რაც განსახილველ შემთხვევაში გულისხმობს არა
მხოლოდ გაკოტრების მმართველის ინფორმაციის გათვალისწინებას, არამედ
კრედიტორის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის შესწავლას, კრედიტორის პოზიციის
მოსმენას (კანონის 42-ე მუხლის მე-3 პუნქტი), მისი ინტერესების გათვალისწინებას და
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი, მე12, 311-ე, 35-ე, 42-ე მუხლების საფუძველზე შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებას.
შესაბამისად, სასამართლოს მიერ ზემოაღნიშნული გარემოებების მხედველობაში არ
მიღება, კანონით გათვალისწინებული სპეციალური დანაწესების უგულებელყოფა,
საქმის მასალების არსებითად გამოკვლევის, შეფასების და შესაბამისი დასკვნის
გაკეთების გარეშე გადაწყვეტილების მიღება კრედიტორის კანონიერ ინტერესებს
დაუსაბუთებლად ხელყოფს და ეწინააღმდეგება „გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონს, კანონის მიზანს, საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსს, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსს, საქართველოს საგადასახადო
კოდექსს, კრედიტორის ინტერესების დაცვისა და კრედიტორის მოთხოვნის
დაკმაყოფილების პრინციპებს. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სსიპ
შემოსავლების სამსახური კერძო საჩივრით ითხოვს, „გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 და მე-12 მუხლების საფუძველზე,
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქლაქო საქმეთა კოლეგიის 2022 წლის 14
სექტემბრის განჩინების გაუქმებას, კერძო საჩივრის დაკმაყოფილებას და გაკოტრების
საქმის დასრულებისა და მოვალის რეგისტრაციის გაუქმების საკითხის განხილვას
სასამართლოს მხრიდან შემოსავლების სამსახურის მიერ წარდგენილი სამოქალქო
სარჩელის განხილვის დასრულების/სარჩელში მითითებული ფაქტობრივი გარემოებების
კანონის 35-ე მუხლით გათვალისწინებული კრედიტორისათვის ზიანის მომტანი
ქმედებების გამოკვლევის/შესწავლის/შეფასების შემდეგ.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, კერძო საჩივრის ავტორი ითხოვს
თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2022 წლის 14 სექტემბრის განჩინების გაუქმებას.
სასამართლომ განიხილა კერძო საჩივარი და საქმეში არსებული მასალები, მიაჩნია, რომ
კერძო საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:
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,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის
პირველი
პუნქტის
თანახმად,
გადახდისუუნარობის
საქმის
წარმოებასთან
დაკავშირებით მოსამართლის მიერ განჩინების ფორმით მიღებულ ნებისმიერ
გადაწყვეტილებაზე შეიძლება მხოლოდ კერძო საჩივრის შეტანა. ამავე მუხლის მეორე
პუნქტის თანახმად კერძო საჩივრის შეტანა შეუძლიათ გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების პროცესის მხარეებს, რომელთა მიმართაც გამოტანილია განჩინება, აგრეთვე
იმ პირებს, რომელთაც უშუალოდ ეხებათ ეს განჩინება.
,,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 42-ე მუხლის
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 გამოაქვს განჩინება გაკოტრების საქმის
წარმოების
დასრულებისა და საწარმოს სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ.
გაკოტრების მმართველის მიერ წარმოდგენილი საბოლო ანგარიშით და თანდართული
დოკუმენტებით დადგენილია, შპს “RSL-001“-ის გასანაწილებელი თანხის ოდენობა
შეადგენს 3 256.78 ლარს. აღნიშნული თანხა ნაწილდება საქართველოს იუსიტიციის
მინისტრის 2010 წლის 30 ივლისის #144 ბრძანების შესაბამისად, მეურვის და გაკოტრების
მმართველის ფუნქციების განხორციელების საფასურის სახით მოვალის სახელზე არ
არის რეგისტრირებული უძრავ-მოძრავი ქონება, ასევე არ აქვს დადებითი ნაშთი საბანკო
ანგარიშზე და არ აქვს დებიტორული მოთხოვნები ფიზიკური თუ იურიდიული პირების
მიმართ.
ამდენად, დადგენილია, რომ შპს “RSL-001“-ის სამეურვეო ქონება რეალიზებულია,
ქონება მოვალეს არ აქვს, გაკოტრების მმართველის მიერ წარმოდგენილია საბოლოო
ანგარიში საწარმოს სამეურვეო ქონების რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხის
განაწილების შესახებ 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. აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით
მიიღო სასამართლომ განჩინება შპს “RSL-001“-ის მიმართ გაკოტრების საქმის წარმოების
დასრულებისა და შპს “RSL-001“-ის სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის გაუქმების
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შესახებ.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, სსიპ შემოსავლების სამსახურის კერძო საჩივარი
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2022 წლის 14
სექტემბრის განჩინების გაუქმების თაობაზე დაუსაბუთებელია და არ უნდა
დაკმაყოფილდეს.
,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის
მე-2 პუნქტის მიხედვით, 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.
სასამართლომ იხელმძღვანელა ,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ”
საქართველოს კანონის 1-ლი, მე-8-9, მე-13, მე-14, მე-19 მუხლებით, საქართველოს
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 284-285-ე მუხლებით,
დაადგინა:
1. სსიპ შემოსავლების სამსახურის კერძო საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს.
2. კერძო საჩივარი საქმის მასალებთან ერთად გადაეგზავნოს თბილისის სააპელაციო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატას.
3. განჩინება არ გასაჩივრდება.

მოსამართლე

ანა ჩოგოვაძე
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