თბილისის საქალაქო სასამართლო
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია

საოქმო განჩინება
საქართველოს სახელით
(ამონაწერი კრედიტორთა კრების ოქმიდან)
მოსამართლე - თამარ ბურჯანაძე
სხდომის მდივანი - ქეთევან ჭელიძე
2020 წლის 20 ივლისი, ორშაბათი
საქმე N2/40113-16 / 330210316001664454
მოვალე - შპს ”ბაგები სითი ჯგუფი” (ს/ნ 205126781)
დირექტორი - ჯუმბერ ხატიაშვილი
გაკოტრების მმართველი - ნანა ამისულაშვილი
მოთხოვნა - უფლებამონაცვლეობის დადგენა
სასამართლომ ზეპირი მოსმენით განიხილა უფლებამონაცვლეობის საკითხი და

გამოარკვია
შპს „ბაგები სითი ჯგუფი“-ს წარმომადგენელმა, მალხაზ ალბორაშვილმა, 2016 წლის 29
დეკემბერს განცხადებით მომართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო
საქმეთა კოლეგიას და მოითხოვა შპს „ბაგები სითი ჯგუფი“-ს მიმართ
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყება.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ განცხადება
მიღებულ იქნა წარმოებაში, მეურვედ დაინიშნა აღსრულების ეროვნული ბიურო,
კრედიტორთა პირველი კრება მოწვეულ იქნა 2017 წლის 21 თებერვალს 16:00 საათზე
თბილისის საქალაქო სასამართლოში.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2017 წლის 31
ივლისის განჩინებით შპს ,,ბაგები სითი ჯგუფი"-ს მიმართ დაიწყო გაკოტრების საქმის
წარმოება და გაკოტრების მმართველად დაინიშნა ნანა ამისულაშვილი.
2020 წლის 24 ივნისს, სასამართლოს განცხადებით მომართა შპს
წარმომადგენელმა, დირექტორმა - მალხაზ ალბორაშვილმა (იხ.
განცხადების ელ. რეგ. N-3748107), რომელმაც განაცხადა, რომ 2020
კომპანია „ლინაეუს ქეფითალ ფართნერს ბი.ვი.“-სა და შპს „სმარტ

„სმარტ მუვის“
ტ. 2, ს.ფ. 94,
წლის 25 მაისს,
მუვი“-ს შორის
1

გაფორმდა მოთხოვნების ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც,
გამყიდველი (კომპანია „ლინაეუს ქეფითალ ფართნერს ბი.ვი.“) გადასცემს მყიდველს
(შპს „სმარტ მუვი“) მოთხოვნებს, რაც გააჩნია შპს „ბაგები 2002“-ს (ს/ნ 204995531), სს
„პარკ პლეისი“-ს (ს/კ 204868492) და შპს „ბაგები სითი ჯგუფი“-ს (ს/კ 205126781) მიმართ.
თავის მხრივ, კომპანია „ლინაეუს ქეფითალ ფართნერს ბი.ვი.“ (,,Linnaeus Capital Partners
B.V.“), სასამართლოს 2017 წლის 28 მარტის საოქმო განჩინებით იქნა აღიარებული შპს
„ბაგები სითი ჯგუფი“-ს მე-6 რიგის კრედიტორად, 17,592,475.23 ლარის ოდენობის
მოთხოვნით.
სასამართლო გაეცნო წარმოდგენილ განცხადებას, მოისმინა მხარეთა მოსაზრებები და
მიიჩნევს, რომ განცხადება უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:
,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 51 მუხლის
თანახმად, საჯაროსამართლებრივ ურთიერთობებში კანონის ანალოგია გამოიყენება
მხოლოდ კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით.
“გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის
შესაბამისად, ამ კანონით გათვალისწინებული გადახდისუუნარობის საქმის
განხილვისას გამოიყენება ამავე კანონით დადგენილი სპეციალური საპროცესო
ნორმები.
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების მიმართ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის ნორმები გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს კანონი არ შეიცავს
შესაბამისი საკითხის მომწესრიგებელ სპეციალურ ნორმას. კანონის ანალოგია
გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება ამ კანონის მიზნებს.
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 92-ე მუხლის პირველი პუნქტის
თანახმად, სადავო ან სასამართლოს გადაწყვეტილებით დადგენილი სამართლებრივი
ურთიერთობიდან ერთ-ერთი მხარის გასვლის შემთხვევაში (მოქალაქის გარდაცვალება,
იურიდიული პირის რეორგანიზაცია, მოთხოვნის დათმობა, ვალის გადაცემა და სხვა),
სასამართლო
დაუშვებს
ამ
მხარის
შეცვლას
მისი
უფლებამონაცვლით.
უფლებამონაცვლეობა შესაძლებელია პროცესის ყოველ სტადიაზე.
მოცემულ
შემთხვევაში,
განსახილველ
განცხადებას
ერთვის
მოთხოვნის
დამადასტურებელი შესაბამისი ხელშეკრულებები, ასევე, აღნიშნული გარემოება,
დასტურდება „ლინაეუს ქეფითალ ფართნერს ბი.ვი.“-ს განცხადებითაც, რომელიც
საქმეში წარმოდგენილია 2020 წლის 23 ივნისს (იხ. ტ. 2, ს.ფ. 87, განცხადების ელ. რეგ. N3746190), სადაც განმცხადებელი ადასტურებს შპს „სმარტ მუვი“-ს უფლებამოსილებას
მოვალე კომპანიისადმი არსებული მოთხოვნების მიმართ.
ზემოაღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე, სასამართლო თვლის, რომ განცხადება
საფუძვლიანია და იგი უნდა დაკმაყოფილდეს.
სასამართლომ იხელმძღვანელა “გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ”
საქართველოს კანონის მე-5, მე-7, მე-8, 29-ე, 30-ე მუხლებით, საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის 92-ე, 284-285-ე მუხლებით და

დაადგინა
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1. შპს „ბაგები სითი ჯგუფი“-ს (ს/ნ 205126781) მიმართ მიმდინარე გაკოტრების საქმის
წარმოებაში, მე-6 რიგის კრედიტორი „ლინაეუს ქეფითალ ფართნერს ბი.ვი.“-ს
უფლებამონაცვლედ, ცნობილ იქნეს შპს „სმარტ მუვი“ (ს/ნ 405125591) 17,592,475.23
(ჩვიდმეტი მილიონ ხუთას ოთხმოცდათორმეტი ათას ოთხას სამოცდათხუთმეტი ლარი
და ოცდასამი თეთრი) ლარის მოთხოვნით;

2. კრედიტორთა მოთხოვნების რეესტრში აისახოს შესაბამისი ცვლილება;
3. განჩინება გამოქვეყნდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ელექტრონულ
სისტემაში, შესაბამის ვებ-გვერდზე - www.ecourt.ge;

4. განჩინებაზე შეუძლია კერძო საჩივრის შეტანა გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების პროცესის მხარეებს, აგრეთვე იმ პირებს, რომელთაც უშუალოდ ეხებათ ეს
განჩინება, გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ელექტრონულ სისტემაში
(www.ecourt.ge) მისი გამოქვეყნებიდან 5 (ხუთი) დღის ვადაში, თბილისის საქალაქო
სასამართლოში (მის. ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, №64). ამ ვადის გაგრძელება
დაუშვებელია. თუ განჩინების გამოცხადებას ესწრებოდა კერძო საჩივრის შეტანის
უფლების მქონე პირი, კერძო საჩივრის შეტანის ვადა დაიწყება მისი გამოცხადების
მომენტიდან.
მოსამართლე

თამარ ბურჯანაძე
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