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განჩინება
საქართველოს სახელით
კრედიტორთა რიგგარეშე კრების მოწვევის შესახებ
16 სექტემბერი, 2022 წელი

ქ. ზესტაფონი
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო
მოსამართლე შოთა ნიკურაძე

ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შოთა ნიკურაძემ ზეპირი მოსმენის
გარეშე განიხილა სს ,,იონის’’ გაკოტრების საქმეზე კრედიტორთა რიგგარეშე კრების
მოწვევის საკითხი და
გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:
ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს წარმოებაშია სს ,,იონის’’ გაკოტრების საქმე.
სასამართლოს 2015 წლის 15 დეკემბრის განჩინებით სს "იონის" მიმართ
შეწყდა
რეაბილიტაციის პროცესი და მის მიმართ დაიწყო გაკოტრების საქმის წარმოება. სს "იონის"
გაკოტრების მმართველად დაინიშნა სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო.
სს "იონის" გაკოტრების მმართველის, სსიპ აღსრულები ეროვნული ბიუროს
წარმომადგენელმა,
სალომე ამნიაშვილმა განცხადებით მომართა სასამართლოს და
მოითხოვა კრედიტორთა რიგგარეშე კრების მოწვევა შემდეგი დღის წესრიგით: 1)
გაკოტრების მმართველის განახლებული მოხსენების გაცნობა, 2) მოვალე კომპანიის
სამეურვეო მასიდან ქონების ამორიცხვა, 3) სხვა კომპეტენციას მიკუთვნებული საქმეების
განხილვა.
"გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ" საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის 1ლი პუნქტი თანახმად, კრედიტორთა კრება იმართება გადახდისუუნარობის საქმის
განმხილველ სასამართლოში. კრედიტორთა კრებას ამზადებს და ორგანიზაციულად
უზრუნველყოფს მეურვე თავისი უფლებამოსილების ვადის განმავლობაში, ხოლო
გაკოტრების ან რეაბილიტაციის პერიოდში – გაკოტრების/რეაბილიტაციის მმართველი.
კრედიტორთა კრებას უძღვება მოსამართლე. ამავე მუხლის მე-5 პუნქტის მიხედვით,
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კრედიტორთა კრება ამ კანონით დადგენილი წესით განიხილავს და იღებს
გადაწყვეტილებებს შემდეგ საკითხებზე: ა) მომრიგებელი საბჭოს წევრის დანიშვნის
შესახებ; ბ) გაკოტრების ან რეაბილიტაციის მმართველის დანიშვნის შესახებ; გ)
კრედიტორთა კომიტეტის შექმნის, მისი შემადგენლობის, უფლებამოსილების ფარგლებისა
და საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ; დ) მისი კომპეტენციისათვის მიკუთვნებული
სხვა საკითხების შესახებ; ე) ამ მუხლის მე-15 პუნქტით გათვალისწინებული მოვალის
მოსაძიებელი ქონების მოძიების გაგრძელების ან შეწყვეტის შესახებ; ვ) არის თუ არა
სადავო ქონება ან ქონება, რომელიც შეიძლება გახდეს დავის საგანი, კრედიტორთა
ინტერესის საგანი ამ კანონის 26-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად
მეურვის მიერ წარდგენილი დასკვნის საფუძველზე.
სასამართლომ განიხილა განცხადება, საქმეში არსებული მასალები, მიაჩნია, რომ
მოწვეული უნდა იქნას სს "იონის" კრედიტორთა რიგგარეშე კრება გაკოტრების
მმართველის განახლებული მოხსენების გაცნობის, მოვალე კომპანიის სამეურვეო მასიდან
ქონების ამორიცხვის და სხვა კომპეტენციას მიკუთვნებული საქმეების განხილვის მიზნით.
`გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ~ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის მე2 პუნქტის თანახმად, კრედიტორთა კრების მოწვევისა და მასზე გადაწყვეტილების
მიღების წესი განისაზღვრება ამ კანონით. კრედიტორთა კრების მოწვევის თაობაზე
ინფორმაცია, კრედიტორთა კრების გადაწყვეტილებები და ოქმები არა უგვიანეს მე-2
სამუშაო დღისა განთავსდება ელექტრონულ სისტემაში.
სასამართლომ იხელმძღვანელა ,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ”
საქართველოს კანონის მე-31, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, 25-ე, 27-ე, მუხლებით, სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის 284-ე, 285-ე მუხლებით და
დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1. მოწვეული იქნას სს ,,იონის’’ კრედიტორთა რიგგარეშე კრება შემდეგი დღის წესრიგით:
1.1. გაკოტრების მმართველის განახლებული მოხსენების გაცნობა;
1.2. მოვალე კომპანიის სამეურვეო მასიდან ქონების ამორიცხვა;
1.3. სხვა კომპეტენციას მიკუთვნებული საქმეების განხილვა;
2. კრედიტორთა რიგგარეშე კრება მოწვეულ იქნას 2022 წლის 19 ოქტომბერს 15:00 საათზე
ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში (ქალაქი ზესტაფონი, წერეთლის ქუჩა №7).
3. დაევალოს სს ,,იონის" გაკოტრების მმართველს კრედიტორებისათვის კრების ჩატარების
შესახებ შეტყობინებების გაგზავნა.
4. განჩინება გამოქვეყნდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ელექტრონულ
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სისტემაში (ვებ-გვერდზე www.ecourt.ge).
5. განჩინება შეიძლება გასაჩივრდეს კერძო საჩივრით, გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების ელექტრონული სისტემაში გამოქვეყნებიდან 5 დღის ვადაში, ზესტაფონის
რაიონულ სასამართლოში. ამ ვადის გაგრძელება დაუშვებელია.

მოსამართლე

შოთა ნიკურაძე
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