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ქ. თბილისი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
მოსამართლე ნონა ზარქუა
განმცხადებელი/მოვალე: შპს „ქართული ბაზარი“ ს/ნ 203822827
წარმომადგენელი: შპს „რეაბილიტაცია“, თამარ მუმლაძე
განცხადება: გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება გაკოტრების რეჟიმის გახსნის
მოთხოვნით
სასამართლომ ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა შპს „ქართული ბაზარი“-ს
წარმომადგენლის განცხადება და

გამოარკვია:
2022 წლის 26 ივლისს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა
კოლეგიას გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებით მომართა შპს „ქართული
ბაზარი“-ს
დირექტორის,
შპს
„რეაბილიტაციის“
ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილმა პირმა და შპს „ქართული
ბაზარი“-ს მიმართ გაკოტრების რეჟიმის გახსნა მოითხოვა.
განცხადებაში აღნიშნულია, რომ შპს „ქართული ბაზარი“ წარმოადგენს სახელმწიფოს
მიერ, 100% წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ საწარმოს, რომელიც წესდების
თანახმად საქმიანობას წარმართავს შემდეგი მიმართულებით:
· სამომხმარებლო ბაზრის მაღალხარისხიანი და კეთილსაიმედო სოფლის
მეურნეობის პროდუქტებით და სხვა საქონლით მომარაგება;
· სავაჭრო საქმიანობა და მომსახურება;
განცხადებით სასამართლოსათვის მომართვის დროისათვის, კომპანია არ
ახორციელებს სამეწარმეო საქმიანობას, არ ფუნქციონირებს და დასაქმებული არ
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ჰყავს; შპს „ქართული ბაზარი“-ს საკუთრებაში უძრავ მოძრავი ქონება და
სატრანსპორტო საშუალებები არ ერიცხება. შპს „ქართული ბაზარი“ წარმოადგენს
წილის მესაკუთრეს შემდეგ კომპანიებში: 1. შპს „სავაჭრო ცენტრი“ - 30%; 2. შპს
„სავაჭრო ცენტრი ბაზარი“ - 100%; 3. შპს „ონის აგრარული ბაზარი“ - 100%; 4. შპს
„წალენჯიხის აგრარული ბაზარი“ - 100%. შპს „ქართულ ბაზარს“ დებიტორული
მოთხოვნები, უზრუნველყოფილი კრედიტორული, სამომავლო და პირობითი
ვალდებულებები არ გააჩნია. ხოლო არაუზრუნველყოფილ კრედიტორებს
წარმოადგენენ:
1. შპს „შოთა და კომპანია“ ს/ნ 415083144 (სს „ინტერტრანსსერვისის უფლებამონაცვლე
და სამართალმემკვიდრე ორგანიზაცია) - დავალიანების ოდენობა შეადგენს - 28141.9
ლარს. 2014 წელს განხორციელდა შპს “შოთა და კომპანიას„ გაყოფით რეორგანიზაცია,
რის შედეგადაც დაფუძნდა 4 ახალი კომპანია. მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული)
იურიდიული
პირების
რეესტრში
დაცული
დაყოფის
რეგისტრაციის დოკუმენტაციის და მათ შორის, მარეგისტრირებელ ორგანოსთვის
წარდგენილი სავარაუდო გამყოფი ბალანსით, შპს “ქართული ბაზრის„
ზემოაღნიშნული კრედიტორული დავალიანების მოთხოვნის უფლების მქონე,
დაყოფის
შედეგად
დაფუძნებულ
კონკრეტულად
რომელიმე
საწარმოს
იდენტიფიცირება ვერ ხერხდება. ამასთან, შპს “შოთა და კომპანიის„ 2014 წლის 24
ნოემბრის პარტნიორთა საერთო კრების ოქმი N1-ისა და საწარმოს დაყოფით
რეორგანიზაციის დასრულების შესახებ პარტნიორთა გადაწყვეტილების 11-ე
პუნქტის თანახმად, ყველა აქტივი და ვალდებულება, რომელიც წარმოადგენს შპს
“შოთა და კომპანიას„ საკუთრებას და რომელსაც არ მოიცავს გამყოფი ბალანსი,
გაყოფის შედეგად წარმოშობილ საწარმოებს შორის ნაწილდება მათი წილის
პროპორციულად, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინა - დავალიანება 2500
ლარი;
3. სსიპ - შემოსავლების სამსახური - 1301.83 ლარი;
სსიპ შემოსავლების სამსახურის მიერ, საბანკო ანგარიშის შესახებ 2022 წლის 18
ივლისს გაცემული ცნობა (შტრიხკოდი - 3307613) წარმოადგენს მტკიცებულებას იმის
შესახებ, რომ შპს “ქართულ ბაზარს„ მოქმედი საბანკო ანგარიშსწორების ანგარიში
გახსნილი აქვს სს „ლიბერთი ბანკში“ და სს „ბანკ ქართუ“-ში. ორგანიზაციას საბანკო
ანგარიშებზე და სალაროში თანხა არ ერიცხება.
შპს
„ქართულ
ბაზარს“
მიმდინარე
ხელშეკრულებები,
რეგულარული
ვალდებულებები და სასამართლო დავები არ აქვს. კომპანიის მიმართ არ
მიმდინარეობს ასევე სხვა გადახდისუუნარობის საქმე.
განმცხადებლის განმარტებით, შპს „ქართული ბაზარი“ გადახდისუუნაროა, რადგან
ვერ ფარავს ვადამოსულ ვალდებულებებს, სახეზეა „რეაბილიტაციისა და
კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7
მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული გარემოება და
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ყოველივე
ზემოაღნიშნულიდან
გამომდინარე,
განმცხადებელი
მოითხოვს
გაკოტრების რეჟიმის გახსნას. კომპანიას ასევე აღარ აქვს ბიზნესის მიმართ ინტერესი,
ამასთან შპს „ქართული ბაზრის“ მიმართ გაკოტრების რეჟმის გახსნა არ
ეწინააღმდეგება კომპანიის კრედიტორების ინტერესებს, ვინაიდან კანონის თანახმად,
განხორციელდება გადახდისუუნარობის მასის რეალიზაციით მიღებული თანხების
გადანაწილებით, მათი როგორც კრედიტორთა მოთხოვნების კოლექტიური
დაკმაყოფილება.
სასამართლო გაეცნო განცხადებას და თანდართულ მასალას და მიიჩნიევს, რომ
მიღებულ უნდა იქნეს განჩინება ხარვეზის არსებობის თაობაზე, ვინაიდან:
რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ
საქართველოს კანონის (შემდგომში - „სპეციალური კანონი“) 48-ე მუხლის პირველი
პუნქტის შესაბამისად, თუ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება არ
აკმაყოფილებს ამ კანონით დადგენილ ფორმალურ მოთხოვნებს, სასამართლო
გამოიტანს განჩინებას ხარვეზის არსებობის თაობაზე და განმცხადებელს შესაბამისი
ხარვეზის გამოსასწორებლად მისცემს 5 სამუშაო დღეს. თუ განმცხადებელი ამ ვადაში
გამოასწორებს აღნიშნულ ხარვეზს და სასამართლო დაადგენს მოვალის
გადახდისუუნარობას ან მოსალოდნელ გადახდისუუნარობას, სასამართლო
გამოიტანს განჩინებას გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად
ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე. წინააღმდეგ
შემთხვევაში სასამართლო გამოიტანს განჩინებას გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადების დასაშვებად ცნობაზე უარის თქმის თაობაზე.
რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ
საქართველოს კანონის 45-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად,
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებას უნდა დაერთოს შემდეგი ინფორმაცია
(რამდენადაც
ეს
ამ
განცხადების
შეტანის
მომენტისთვის
ცნობილია
განმცხადებლისთვის):
გადახდისუუნარობის
მასის
სრული
ჩამონათვალი.
მიეთითება საბალანსო ღირებულებები, მათ შორის, მოვალის საბანკო ანგარიშებისა
და მათზე არსებული თანხების შესახებ ინფორმაცია;
მოცემულ შემთხვევაში, განცხადებას ერთვის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ინფორმაცია, საიდანაც
ირკვევა, რომ მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრის მონაცემებით, შპს „ქართულ ბაზარი“ (ს/ნ 203822827) რეგისტრირებულია
შპს „სავაჭრო ცენტრი“-ს ს/ნ 209471604 კაპიტალში 30%-იანი წილის მესაკუთრედ; შპს
„სავაჭრო ცენტრი ბაზარი“-ს ს/ნ 222934591 კაპიტალში 100%-იანი წილის
მესაკუთრედ; შპს „ონის აგრარული ბაზრის“ ს/ნ 237976302 კაპიტალში 100%-იანი
წილის მესაკუთრედ; შპს „წალენჯიხის აგრარული ბაზრის“ ს/ნ 242728116 კაპიტალში
100%-იანი წილის მესაკუთრედ.
სასამართლო მიუთითებს განმცხადებელს, რომ მართალია წარმოდგენილი
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განცხადება შეიცავს გადახდისუუნარობის მასის სრულ ჩამონათვალს, თუმცა ასევე
სავალდებულოა მათი საბალანსო
ღირებულების მითითება. კონკრეტულ
შემთხვევაში წარმოდგენილი არაა შპს „ქართული ბაზარის“ კუთვნილი წილების (შპს
„სავაჭრო ცენტრი“-ს ს/ნ 209471604 კაპიტალში 30%-იანი წილის, შპს „სავაჭრო ცენტრი
ბაზარი“-ს ს/ნ 222934591 კაპიტალში 100%-იანი წილის, შპს „ონის აგრარული ბაზრის“
ს/ნ 237976302 კაპიტალში 100%-იანი წილისა და შპს „წალენჯიხის აგრარული
ბაზრის“ ს/ნ 242728116 კაპიტალში 100%-იანი წილის) საბალანსო ღირებულებები.
ამდენად, ვინაიდან განცხადება არ შეესაბამება სპეციალური კანონის 45-ე მუხლით
დეტალურად დადგენილ მოთხოვნებს, მიღებულ უნდა იქნეს განჩინება ხარვეზის
არსებობის შესახებ და განმცხადებელს განჩინებაში მითითებული ხარვეზების ამავე
კანონით დადგენილ ვადაში გამოსწორება უნდა დაევალოს.
სასამართლომ იხელმძღვანელა რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური
დაკმაყოფილების შესახებ საქართველოს კანონის მე-მე-9, მე-19, 45-ე, და 48-ე მუხლით
და
დაადგინა:
1. მიღებულ იქნეს განჩინება ხარვეზის არსებობის თაობაზე და შპს „ქართულ ბაზარს“
განჩინებაში მითითებული ხარვეზის გამოსასწორებლად განესაზღვროს განჩინების
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ელექტრონულ სისტემაში გამოქვეყნებიდან
5 სამუშაო დღის ვადა.
2. თუ სასამართლოს მიერ დადგენილ ვადაში განმცხადებელი არ გამოასწორებს
განჩინებაში მითითებულ ხარვეზებს, სასამართლო გამოიტანს განჩინებას
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობაზე უარის თქმის
თაობაზე.
3. განჩინება გამოქვეყნდეს ელექტრონულ სისტემაში.
4. განჩინება შეიძლება გასაჩივრდეს კერძო საჩივრით, განჩინების გამოქვეყნებიდან 5
დღის ვადაში. ამ ვადის გაგრძელება დაუშვებელია.
კერძო საჩივრის სასამართლოში შეტანის უფლება აქვს გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების პროცესის მხარეს, რომლის მიმართაც გამოტანილია განჩინება, აგრეთვე იმ
პირს, რომელსაც უშუალოდ ეხება ეს განჩინება. კერძო საჩივარი შეტანილი უნდა
იქნეს განჩინების გამომტან სასამართლოში წერილობითი ფორმით (მისამართი: ქ.
თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი N64).
მოსამართლე:

ნონა ზარქუა
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