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ქ. ქუთაისი

ქუთაისის საქალაქო სასამართლო
მოსამართლე - ციცინო კიკვაძე
განმცხადებელი - შპს „Wood exports“ (ს/ნ 401961427)
წარმომადგენელი - ბეჟან ბოკერია;
მოთხოვნა - გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყება
სასამართლომ ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა შპს „Wood exports“ წარმომადგენლის ბეჟან
ბოკერიას განცხადების წარმოებაში მიღების საკითხი და
გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:
2021 წლის 8 თებერვალს შპს „Wood exports“-ის წარმომადგენელმა განცხადებით მომართა
სასამართლოს და მოითხოვა შპს „Wood exports“-ის მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების დაწყება. მისი მითითებით, კომპანიას არ გააჩნია არავითარი ქონება, არ გააჩნია
საბანკო ანგარიშზე თანხა, სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ ერიცხება დავალიანება,
რომლის გადახდის შესაძლებლობაც არ აქვს.
სასამართლომ განიხილა განცხადება და თანდართული მასალები და მიაჩნია, რომ იგი არ
აკმაყოფილებს ,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის
მოთხოვნებს, რის გამოც განმცხადებელს უნდა განესაზღვროს ვადა ხარვეზის შესავსებად
შემდეგ გარემოებათა გამო:
,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის
თანახმად, გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების სასამართლოში შეტანის საფუძველია
მოვალის გადახდისუუნარობა ან მოსალოდნელი გადახდისუუნარობა.
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის
პირველი პუნქტის ,,ა" ქვეპუნქტის თანახმად გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების
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სასამართლოში
შეტანის
უფლება
აქვს
გადახდისუუნარო
ან
მოსალოდნელი
გადახდისუუნარობის წინაშე მყოფი მოვალეს. ამავე კანონის მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის
მიხედვით, გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებას უნდა ერთოდეს მასში მითითებული
ყველა გარემოების დამადასტურებელი მტკიცებულებები, ხოლო თუ განმცხადებელმა ამა თუ
იმ მიზეზით ვერ შეძლო მტკიცებულებების უშუალოდ მიღება და სასამართლოში წარდგენა,
სასამართლოს შეუძლია განმცხადებლის დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე
თვითონ გამოითხოვოს მტკიცებულებები. ამასთან, კანონის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის
,,ა-დ''
ქვეპუნქტების
მიხედვით,
მოვალის
მიერ
სასამართლოში
შეტანილი
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება ამ კანონის მე-15 მუხლით დადგენილი
მონაცემების გარდა უნდა შეიცავდეს: (ა) მოვალისათვის ცნობილი ქონების ნუსხას, აგრეთვე
მის საბანკო ანგარიშებზე არსებული თანხის ოდენობას, ამ ანგარიშების რეკვიზიტებისა და
ბანკების მისამართების მითითებით; (ბ) უზრუნველყოფილ კრედიტორთა ნუსხას არსებული
ვალდებულებების,
უზრუნველყოფის
საგნებისა
და
კრედიტორთა
სახელების
(სახელწოდებების) და მისამართების (საიდენტიფიკაციო ნომრების) მითითებით; (გ)
მოვალისათვის ცნობილი დანარჩენი კრედიტორების ნუსხას არსებული ვალდებულებებისა
და კრედიტორთა სახელების (სახელწოდებების) და მისამართების (საიდენტიფიკაციო
ნომრების) მითითებით. (დ)
მოვალის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
(ორგანოს) მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ასლს, რომელშიც აღნიშნული უნდა იყოს, რომ
მოვალე გადახდისუუნაროა ან მოსალოდნელი გადახდისუუნარობის წინაშე იმყოფება.
ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად კი თუ მოვალე ამ კანონის მე-17 მუხლის შესაბამისად
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებით მოითხოვს გაკოტრებას და, ამასთანავე, მიაჩნია,
რომ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების შეტანის დროისათვის გაკოტრების დაწყების
შემთხვევაში თავისი ქონებით ვერ უზრუნველყოფს საპროცესო ხარჯების დაფარვას, მოვალის
მიერ სასამართლოში შეტანილი გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება ამ მუხლის
პირველი პუნქტით დადგენილი მონაცემების გარდა უნდა შეიცავდეს ა) მითითებას, რომ
გაკოტრების დაწყების შემთხვევაში მოვალე თავისი ქონებით ვერ უზრუნველყოფს საპროცესო
ხარჯების დაფარვას; ბ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მითითების
დამადასტურებელ მტკიცებულებას.
კონკრეტულ შემთხვევაში, განცხადება არ არის შედგენილი შესაბამისი წესით, კერძოდ, არ
არის აღნიშნული არც ერთი გარემოება.
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის
პირველი პუნქტის ,,დ" ქვეპუნქტის მიხედვით, მოვალის მიერ სასამართლოში შეტანილი
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება ამ კანონის მე-15 მუხლით დადგენილი
მონაცემების გარდა უნდა შეიცავდეს მოვალის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
(ორგანოს) მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ასლს, რომელშიც აღნიშნული უნდა იყოს, რომ
მოვალე გადახდისუუნაროა ან მოსალოდნელი გადახდისუუნარობის წინაშე იმყოფება.
კონკრეტულ

შემთხვევაში,

წინამდებარე

განცხადებას

თან

ერთვის

გადაწყვეტილება

განსჯადობის მიხედვით სასამართლოში გადახდისუნარიანობის განცხადების აღძვრის
თაობაზე. შესაბამისად განცხადებას არ ერთვის უფლებამოსილი პირის მიერ მიღებული
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გადაწყვეტილება მოვალის მიმართ გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყების თაობაზე.
ასევე განცხადებას ხელს აწერს ბეჟან ბოკერია, თუმცა არ არის წარმოდგენილი მტკიცებულება,
რომ ბეჟან ბოკერიას უფლება აქვს შპს „Wood exports“-ის სახელით განცხადებით მომართოს
სასამართლოს;
,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ” საქართველოს კანონის კანონის მე-20
მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, თუ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება არ
აკმაყოფილებს ამ კანონით დადგენილ მოთხოვნებს, სასამართლო გამოიტანს განჩინებას
არსებული ხარვეზის თაობაზე და განმცხადებელს გამოსასწორებლად აძლევს 5 სამუშაო
დღის ვადას. თუ განმცხადებელი აღნიშნულ ვადაში გამოასწორებს ხარვეზს, სასამართლო
გამოიტანს განჩინებას განცხადების წარმოებაში მიღების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში
სასამართლო გამოიტანს განჩინებას განცხადების წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის
თაობაზე და მას განმცხადებელს დაუბრუნებს. სასამართლო ამ პუნქტით გათვალისწინებულ
განჩინებას გამოტანიდან არა უგვიანეს მე-2 სამუშაო დღისა

აქვეყნებს ელექტრონულ

სისტემაში. შესაბამისად, განმცხადებელს უნდა დაუდგინდეს ხარვეზი და ხარვეზის
შესავსებად უნდა განესაზღვროს 5 სამუშაო დღის ვადა.
სასამართლომ იხელმძღვანელა ,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ''
საქართველოს კანონის მე-7, მე-8, მე-15, მე-16, მე-20 მუხლებით, საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის 284-ე, 285-ე მუხლებით
დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1. შპს „Wood exports“ განცხადებას გადახდისუუნარობის (გაკოტრების) საქმის წარმოების
თაობაზე
დაუდგინდეს ხარვეზი და
განმცხადებელს განესაზღვროს განჩინების
ელექტრონულ სისტემაში გამოქვეყნებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადა განჩინებაში
მითითებული ხარვეზის შესავსებად.
2. განემარტოს განმცხადებელს, რომ თუ სასამართლოს მიერ დადგენილ ვადაში არ შეავსებს
ხარვეზს, სასამართლო გამოიტანს განჩინებას განცხადების წარმოებაში მიღებაზე უარის
თქმის და მისი განმცხადებლისათვის დაბრუნების შესახებ.
3. განჩინებაზე შეიძლება კერძო საჩივრის შეტანა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (ქ.
ქუთაისი კუპრაძის ქ. N11) განჩინების
განჩინების ელექტრონულ სისტემაში
გამოქვეყნებიდან 5 დღის ვადაში.

მოსამართლე

ციცინო კიკვაძე
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