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საქართველოს სახელით
კერძო საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის და
ზემდგომ სასამართლოში გადაგზავნის შესახებ
ქ. ქუთაისი

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
მოსამართლე - დარინა აბულაძე
განხილვის ფორმა - ზეპირი მოსმენის გარეშე
განმცხადებელი- ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი საპოვნელა (ს/ნ 431945853);
დირექტორი- რამაზ გურაბანიძე;
მოთხოვნა - ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი საპოვნელას გაკოტრება;
კერძო საჩივრის ავტორი -მამული კოვზირიძე, მამუკა ფორჩხიძე, დათა წულაია;
წარმომადგენელი- გიორგი გაბრიჭიძე;
კერძო საჩივრის ავტორის მოთხოვნა - ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო
საქმეთა კოლეგიის 2019 წლის 15 მაისის განჩინების გაუქმება
სასამართლომ ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა წარმოდგენილი კერძო საჩივარი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:
2019 წლის 04 იანვარს ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბ საპოვნელას სახელით ქუთაისის
საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მომართა დირექტორმა რამაზ გურაბანიძემ და
მოითხოვა კომპანიის მიმართ გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყება.
განმცხადებელმა განმარტა, რომ ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი საპოვნელას გააჩნია
დავალიანება გიორგი შელიას, გიორგი ბერიძის, ნიკა სირაძის, ზურაბ გელაშვილის,
ლევან ბაკურაძის, დათა წულაიას, გელა ხუბუას, გიორგი ჩიტაურის და ნიკოლოზ
გუშარაშვილის მიმართ. კრედიტორების მიმართ ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი საპოვნელას
დავალიანება შეადგენს 18262,5 ლარს. მოვალეს რაიმე სახის ქონება არ გააჩნია, საბანკო
ანგარიშებზე თანხა არ ერიცხება, მოვალეს არ ჰყავს უზრუნველყოფილი კრედიტორები.
განმცხადებელი აღნიშნავს, რომ ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი საპოვნელა თავისი ქონებით
ვერ უზრუნველყოფს საპროცესო ხარჯების გადახდას, რის გამოც ითხოვს კომპანიის
გაკოტრებას.
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ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 26 მარტის განჩინებით ა(ა)იპ
საფეხბურთო კლუბ საპოვნელას უარი ეთქვა განცხადების წარმოებაში მიღებაზე,
ვინაიდან მოვალე თავისი ქონებით ვერ უზრუნველყოფდა საპროცესო ხარჯების
დაფარვას. ამასთან, განემარტათ კრედიტორებს, რომ შეეძლოთ მოემართათ
სასამართლოსათვის
ა(ა)იპ
საფეხბურთო
კლუბ
საპოვნელას
მიმართ
გადახდისუუნარობის შესახებ საქმის წარმოების დაწყებისა და მოვალის ქონებიდან მათი
მოთხოვნის დაკმაყოფილების თაობაზე სასამართლოში გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადების შეტანის გზით. თუ განჩინების გამოქვეყნებიდან 1 თვის ვადაში
კრედიტორი გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებას არ შეიტანდა სასამართლოში,
სასამართლო მოვალეს გაკოტრებულად გამოაცხადებდა, რაც მოვალის რეგისტრაციის
გაუქმების საფუძველი იყო.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 26 მარტის განჩინება გადახდისუუნარობის
განცხადების წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ საქართველოს საკანონმდებლო
მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა 2019 წლის 08 აპრილს. განჩინების გამოქვეყნებიდან 1
თვის ვადაში კრედიტორს გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებით არ მოუმართავს
სასამართლოსათვის.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 15 მაისის განჩინებით ააიპ საფეხბურთო
კლუბი საპოვნელა (ს/ნ: 431945853) გამოცხადდა გაკოტრებულად და გაუქმდა ააიპ
საფეხბურთო კლუბი საპოვნელას რეგისტრაცია სამეწარმეო რეესტრში.
დადგინდა, განჩინების გამოქვეყნების წესი,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს”
ვებგვერდზე და სასამართლოს დაფაზე;
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 15 მაისის განჩინება მოვალის
გაკოტრებულად გამოცხადების და რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა 2019 წლის 16 მაისს.
2019 წლის 07 ივნისს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კერძო საჩივრით მომართა
მამული კოვზირიძის, მამუკა ფორჩხიძის და დათა წულაიას წარმომადგენელმა გიორგი
გაბრიჭიძემ და მოითხოვა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 15 მაისის
განჩინების გაუქმება, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 26 მარტის განჩინების
ელექტრონულ სისტემაში გამოქვეყნება და მისი გამოქვეყნებიდან მოვალის მიმართ
სასამართლოში გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების შეტანის ერთ თვიანი ვადის
ათვლა. ასევე მოითხოვა დაევალოს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს
განახორციელოს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრში ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბ საპოვნელას რეგისტრაციის აღდგენა.
კერძოს საჩივრის ავტორმა განმარტა, რომ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის
15 მაისის განჩინება არ გამოქვეყნებულა საკანონმდებლო მაცნეს ვებ გვერდზე და
განჩინების შესახებ მისთვის ცნობილი გახდა სამეწარმეო რეესტრის მეშვეობით, მოვალის
ლიკვიდაციის შემდგომ. მოვალეს ჰყავს კრედიტორები, რომელთა სასარგებლოდ
სასამართლოს
გადაწყვეტილების
საფუძველზე
დაწყებულია
დავალიანების
ანაზღაურების
იძულებითი
აღსრულების
წარმოება,
რომლის
ანაზღაურება
შესაძლებელია სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე იძლებითი აღსრულების
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პროცედურის მეშვეობით, მოვალის დამფუძნებლის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის
ერთიანი სახაზინო ანგარიშიდან. კრედიტორები მოვალის მიერ არ იყვნენ
ინფორმირებული მოვალის გაკოტრების საქმისწარმოებასთან დაკავშირებთ და იგი
ცნობილი გახდა მოვალის ლიკვიდაციის შემდგომ.
კერძო საჩივრის ავტორმა აღნიშნა, რომ გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების შესახებ
საქართველოს კანონის 31 მუხლის შესაბამისად, გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების
ელექტრონული სისტემა უზრუნველყოფს გადახდისუუნარობის საქამისწარმოების
პროცესში კანონით გათვალისწინებული მოქმედებების ელექტრონული საშუალებებით
შესრულებას, მათ შორის ინფორმაციის გამოქვეყნებას და ამ კანონით გათვალისწინებულ
პირებს შორის გაცვლას. ელექტრონულ სისტემაში განთავსდება გადახდისუუნარობის
საქმისწარმოების პროცესში მიღებული ყველა სასამართლო განჩინება მათი გამოტანიდან
არაუგვიანეს მე-2 სამუშაო დღისა. კერძო საჩივრის ავტორის განმარტებით სასამართლო
ვალდებული იყო 2019 წლის 26 მაისის განჩინება გამოექვეყნებინა არა საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნეში, არამედ გადახდისუუნარობის საქმისწმოების ელექტრონულ
სისტემაში, კრედიტორისათვის მხოლოდ აღნიშნულის შემდეგ გახდებოდა ცნობილი
სასამართლოს 2019 წლის 26 მარტის განჩინების შინაარსი, რაც არსებითად შეცვლიდა
გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების შედეგს. მიიღწეოდა გადახდისუუნარობის
საქმისწარმოების შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნები, რომლის მიზანია მოვალის
და კრედიტორის ინტერესების თანაზომიერი დაცვა, შესაძლებლობის შემთხვევაში
მოვალის ფინანსური სიძნელეების გადაჭრა და კრედიტორთა მოთხოვნის
დაკმაყოფილება,
ან
მისი
შეუძლებლობის
შემთხვევაში
მოვალის
ქონების
რეალიზაციიდან მიღებული თანხის განაწილებით კრედიტორის მოთხოვნების
დაკმაყოფილება. კონკრეტულ შემთხვევაში მოვალის გაკოტრებულად გამოცხადებით და
მისი სამეწარმეო რეესტრში გაუქმებით ირღვევა კრედიტორების ინტერესები და
შეუძლებელი ხდება კრედიტორების კანონიერი ინტერესების და მოთხოვნების
დაკმაყოფილება.
სასამართლომ განიხილა რა კერძო საჩივარი და მიაჩნია, რომ მამული კოვზირიძის, მამუკა
ფორჩხიძის და დათა წულაიას კერძო საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს და საქმის
მასალებთან ერთად გადაგზავნილი უნდა იქნეს ზემდგომ სასამართლოში შემდეგ
გარემოებათა გამო:
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის
პირველი
პუნქტის
შესაბამისად
გადახდისუუნარობის
საქმის
წარმოებასთან
დაკავშირებით მოსამართლის მიერ განჩინების ფორმით მიღებულ ნებისმიერ
გადაწყვეტილებაზე შეიძლება მხოლოდ კერძო საჩივრის შეტანა.
ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად კი კერძო საჩივრის შეტანა შეუძლიათ
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესის მხარეებს, რომელთა მიმართაც
გამოტანილია განჩინება, აგრეთვე იმ პირებს, რომელთაც უშუალოდ ეხებათ ეს განჩინება.
დადგენილია, რომ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 26 მარტის განჩინებით ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბ საპოვნელას უარი ეთქვა განცხადების წარმოებაში მიღებაზე,
ვინაიდან მოვალე თავისი ქონებით ვერ უზრუნველყოფდა საპროცესო ხარჯების
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დაფარვას. ამასთან, განემარტათ კრედიტორებს, რომ შეეძლოთ მოემართათ
სასამართლოსათვის
ა(ა)იპ
საფეხბურთო
კლუბ
საპოვნელას
მიმართ
გადახდისუუნარობის შესახებ საქმის წარმოების დაწყებისა და მოვალის ქონებიდან მათი
მოთხოვნის დაკმაყოფილების თაობაზე სასამართლოში გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადების შეტანის გზით. თუ განჩინების გამოქვეყნებიდან 1 თვის ვადაში
კრედიტორი გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებას არ შეიტანდა სასამართლოში,
სასამართლო მოვალეს გაკოტრებულად გამოაცხადებდა, რაც მოვალის რეგისტრაციის
გაუქმების საფუძველი იყო.
აღნიშნული განჩინება საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა
2019 წლის 08 აპრილს. განჩინების გამოქვეყნებიდან 1 თვის ვადაში კრედიტორს
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებით არ მოუმართავს სასამართლოსათვის.
,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის
მე-4 ნაწილის თანახმად, თუ მოვალე გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებით
მოითხოვს გაკოტრებას და სასამართლო ამ კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტით
განსაზღვრულ ვადაში მოვალის მიერ ამავე კანონის მე-16 მუხლით გათვალისწინებული
გადახდისუუნარობის
შესახებ
განცხადების
საფუძველზე
დაადგენს,
რომ
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების შეტანის დროისათვის გაკოტრების დაწყების
შემთხვევაში მოვალე თავისი ქონებით ვერ უზრუნველყოფს საპროცესო ხარჯების
დაფარვას, სასამართლოს გამოაქვს განჩინება გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების
წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის თაობაზე. ამასთან, განჩინებაში მიეთითება, რომ
მოვალე გაკოტრებულად გამოცხადდება რეგისტრაციის გაუქმების გზით, თუ ამ
განჩინების გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში კრედიტორმა იმავე მოვალის მიმართ არ
შეიტანა სასამართლოში გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება.
,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის
მე-9 პუნქტის მიხედვით, თუ ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული
ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან 1 თვის ვადაში კრედიტორი ამავე მუხლის მე-7 პუნქტით
განსაზღვრულ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებას არ შეიტანს სასამართლოში,
სასამართლო მოვალეს გაკოტრებულად აცხადებს, რაც მოვალის რეგისტრაციის
გაუქმების საფუძველია.
განსახილველ შემთხვევაში ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 26 მარტის
განჩინებით ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბ საპოვნელას უარი ეთქვა გაკოტრების შესახებ
განცხადების წარმოებაში მიღებაზე. ამასთან მიეთითა, რომ მოვალე გაკოტრებულად
გამოცხადდება რეგისტრაციის გაუქმების გზით, თუ ამ განჩინების გამოქვეყნებიდან 1
თვის ვადაში კრედიტორმა იმავე მოვალის მიმართ არ შეიტანა სასამართლოში
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება.
დადგენილია, რომ განჩინების გამოქვეყნებიდან 1 თვის ვადაში კრედიტორებს,
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებით არ მოუმართავთ სასამართლოსათვის.
გამომდინარე აღნიშნულიდან, ,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“
საქართველოს კანონის გათვალისწინებით
სასამართლომ მიიჩნია, რომ ა(ა)იპ
საფეხბურთო კლუბ საპოვნელა უნდა გამოცხადდებულიყო გაკოტრებულად და უნდა
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გაუქმებულიყო ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბ საპოვნელას რეგისტრაცია სამეწარმეო
რეესტრში.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 15 მაისის განჩინებით ააიპ საფეხბურთო
კლუბი საპოვნელა (ს/ნ: 431945853) გამოცხადდა გაკოტრებულად და გაუქმდა ააიპ
საფეხბურთო კლუბი საპოვნელას რეგისტრაცია სამეწარმეო რეესტრში.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის 15 მაისის განჩინება მოვალის
გაკოტრებულად გამოცხადების და რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა 2019 წლის 16 მაისს. შესაბამისად
განჩინების გასაჩივრების ვადის ათვლა დაიწყო 2019 წლის 17 მაისიდან და ამოიწურა 21
მაისს, ხოლო მამული კოვზირიძის, მამუკა ფორჩხიძის და დათა წულაიას კერძო საჩივარი
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში წარმოდგენილია 2019 წლის 07 ივნისს.
სასამართლო კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2019
წლის 26 მარტის და 15 მაისის განჩინებები გამოქვეყნებული იქნა ოფიციალურ ბეჭდვით
ორგანოში სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ გვერდზე. აღნიშნულ ვებ
გვერდზე
გამოქვეყნებული
ინფორმაცია
ყველა
მომხმარებლისთვის
არის
ხელმისაწვდომი, სადაც მომხმარებელს შეუძლია იხილოს საქართველოს ყველა უწყების
მიერ მიღებული აქტები, მათ შორის სასამართლოს გადაწყვეტილებები.
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის
პირველი პუნქტის თანახმად კერძო საჩივრის სასამართლოში შეტანა შეიძლება
განჩინების გადაცემიდან 5 დღის განმავლობაში. ამ ვადის გაგრძელება დაუშვებელია.
ამასთან, სასამართლო ყურადღებას ამახვილებს ,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების
შესახებ’’ საქართველოს კანონზე და მის მიზანზე, რომელიც განკუთვნილია როგორც
კრედიტორების, ისე მოვალეებისათვის და რომლის მეშვეობითაც ხდება მათი კანონიერი
ინტერესების დაცვა. ამგვარი დასკვნა გამომდინარეობს კიდეც კანონის პირველი მუხლის
ფორმულირებიდან, რომლის მიხედვით, კანონის მიზანია მოვალის 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.
ზემოაღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე, სასამართლოს მიაჩნია, რომ კერძო
საჩივარში მითითებული გარემოებები არ შეიძლება განხილული იქნას ქუთაისის
საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის
2019 წლის 15
მაისის
განჩინების გაუქმების სამართლებრივ საფუძვლად.
,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის
მე-2 პუნქტის თანახმად, 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.
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სასამართლოს მიაჩნია, რომ არ არსებობს კერძო საჩივრის დაკმაყოფილების როგორც
ფაქტობრივი, ისე სამართლებრივი საფუძვლები და იგი საქმის მასალებთან ერთად უნდა
გადაეგზავნოს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატას.
სასამართლომ იხელმძღვანელა ,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ’’
საქართველოს კანონის მე-7, მე-8, მე-9 მუხლებით, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 284-ე, 285-ე მუხლებით და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1.
მამული კოვზირიძის, მამუკა ფორჩხიძის და დათა წულაიას კერძო საჩივარი
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2019 წლის 15 მაისის
განჩინების გაუქმების შესახებ არ დაკმაყოფილდეს და საქმის მასალებთან ერთად
განჩინების მიღებიდან 5 დღის ვადაში გადაეგზავნოს ქუთაისის სააპელაციო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატას;
2. განჩინებაზე კერძო საჩივრის შეტანა არ დაიშვება.
მოსამართლე

დარინა აბულაძე

6

