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ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
მოსამართლე მანანა ნიკაჭაძე
განმცხადებელი
ენერგეტიკული
კორპორაცია“

(კრედიტორი)

-

შპს

„საქართველოს

საერთაშორისო

მოვალე - შპს „აჭარა ავტოგაზი“
მოთხოვნა - გაკოტრების რეჟიმის გახსნა
სასამართლომ ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა განცხადების წარმოებაში
მიღების საკითხი და
გამოარკვია
2022 წლის 26 აგვისტოს, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მომართა
შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ (კრედიტორი)
წარმომადგენელმა შპს „აჭარა ავტოგაზის“ (მოვალე) მიმართ, გაკოტრების რეჟიმის
გახსნის მოთხოვნით.
სასამართლო გაეცნო განცხადებას, მასზე თანდართულ დოკუმენტებს და მიიჩნევს,
რომ შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციას“ უნდა
დაუდგინდეს ხარვეზი წარმოდგენილ განცხადებაზე შემდეგ გარემოებათა გამო:
,,რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ”
საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის 1-ელი ნაწილით, გადახდისუუნარობის
საქმის წარმოების დაწყების საფუძველია მოვალის გადახდისუუნარობა ან
მოსალოდნელი გადახდისუუნარობა. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება
იწყება რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის მოთხოვნით
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების სასამართლოში შეტანით.
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ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით, გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება
შეიძლება განხორციელდეს ა) რეაბილიტაციის რეჟიმით; ბ) გაკოტრების რეჟიმით.
„რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს
კანონის
47-ე
მუხლის
პირველი
პუნქტის
თანახმად,
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების მოვალის მიერ შეტანის შემთხვევაში,
სასამართლო, ამ განცხადების დასაშვებად ცნობის საკითხს წყვეტს მისი
შეტანიდან - 7 (შვიდი) დღის ვადაში, ხოლო აღნიშნული განცხადების
კრედიტორის მიერ შეტანის შემთხვევაში − მოვალისთვის სასამართლო გზავნილის
ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტის სასამართლოსთვის წარდგენიდან 10
დღის ვადაში. ეს ვადა სასამართლომ შეიძლება გააგრძელოს ერთჯერადად,
საკუთარი ინიციატივით, დასაბუთებული განჩინებით. გაგრძელებული ვადა არ
უნდა აღემატებოდეს გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად
ცნობის საკითხის განხილვისთვის დადგენილ ვადას.
„რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონის 48-ე მუხლის 1-ელი პუნქტის მიხედვით, თუ
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება არ აკმაყოფილებს ამ კანონით
დადგენილ ფორმალურ მოთხოვნებს, სასამართლო გამოიტანს განჩინებას
ხარვეზის არსებობის თაობაზე და განმცხადებელს შესაბამისი ხარვეზის
გამოსასწორებლად მისცემს 5 (ხუთი) 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 პირველი ნაწილის მიხედვით,
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებაში, რომლითაც განმცხადებელი
გაკოტრების რეჟიმის გახსნას მოითხოვს, მითითებული უნდა იყოს: ა) იმ
სასამართლოს დასახელება, რომელშიც შეიტანება გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადება; ბ) განმცხადებლის გვარი, სახელი და მისამართი, ხოლო თუ
განმცხადებელი იურიდიული პირია – სახელწოდება, იურიდიული მისამართი და
საიდენტიფიკაციო ნომერი (არსებობის შემთხვევაში); გ) განმცხადებლის სტატუსი,
ამ კანონის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად; დ) განმცხადებლის
წარმომადგენლის სახელი, გვარი და მისამართი, თუ გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადება განმცხადებლის წარმომადგენელს შეაქვს; ე) მოვალის სახელწოდება,
იურიდიული მისამართი და საიდენტიფიკაციო ნომერი (არსებობის შემთხვევაში);
ვ) არგუმენტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ მოვალე გადახდისუუნაროა ან
მოსალოდნელი გადახდისუუნარობის წინაშე მყოფი პირია; ზ) იმის დასაბუთება,
რომ გაკოტრების რეჟიმის გახსნა აშკარად არ ეწინააღმდეგება კრედიტორთა
ინტერესებს; თ) მოთხოვნა ამ კანონის 57-ე მუხლით გათვალისწინებული
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მორატორიუმის დამატებითი ღონისძიების გამოყენების შესახებ (არსებობის
შემთხვევაში).
განსახილველ შემთხვევაში, განცხადება არ შეიცავს სავალდებულო სახის
ინფორმაციას, რომელიც კანონის 45-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“; და „ზ“
ქვეპუნქტებიდან გამომდინარეობს, კერძოდ: განცხადებაში არ არის მითითებული
განმცხადებლის
წარმომადგენლის
სახელი,
გვარი
და
მისამართი,
(გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება განმცხადებლის წარმომადგენელის
მიერ არის წარმოდგენილი); ამასთან, განცხადება არ შეიცავს სრულ დასაბუთებას,
გაკოტრების რეჟიმის გახსნა რომ არ ეწინააღმდეგება კრედიტორთა ინტერესებს.
ამ ხარვეზის აღმოფხვრა კი სავალდებულოა განმცხადებლისათვის.
სასამართლომ იხელმძღვანელა ,,რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური
დაკმაყოფილების შესახებ” შესახებ საქართველოს კანონის მე-6, მე-7, მე-8 მუხლის
მე-6 პუნქტით, მე-9, მე-19, 45-ე, 47-ე, 48-ე მუხლებით, საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის 284-285-ე მუხლებით და
დაადგინა
1. განმცხადებელს
შპს „საქართველოს
საერთაშორისო ენერგეტიკული
კორპორაციას“ (ს/ნ 230866783), განჩინებაში მითითებული ხარვეზების
გამოსასწორებლად, განესაზღვროს განჩინების გამოქვეყნებიდან 05 (ხუთი)
სამუშაო დღის ვადა;
2. განემარტოს განმცხადებელს, რომ თუ სასამართლოს მიერ დადგენილ ვადაში
არ შეავსებს ხარვეზს, სასამართლო გამოიტანს განჩინებას გადახდისუუნარობის
შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობაზე უარის თქმის თაობაზე;
3. განჩინებაზე კერძო საჩივრის შეტანა შეუძლია გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების პროცესის მხარეს, რომლის მიმართაც გამოტანილია განჩინება, აგრეთვე
იმ პირს, რომელსაც უშუალოდ ეხება ეს განჩინება, გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების ელექტრონულ სისტემაში (ვებგვერდზე www.ecourt.ge) მისი
გამოქვეყნებიდან 5 (ხუთი) დღის ვადაში, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში
(მის. ქ. ქუთაისი, კუპრაძის ქუჩა #11). ამ ვადის გაგრძელება დაუშვებელია.
მანანა ნიკაჭაძე
მოსამართლე

3

