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განმცხადებელი (მოვალე) - შპს „საქგეოსერვისი“
მეურვე - სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიურო“
მოთხოვნის არსი - შპს „საქგეოსერვისის“ გაკოტრება (საქმის წარმოება)
თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 24 დეკემბერს განცხადებით მომართა შპს
,,საქგეოსერვისის’’ ხელმძღვანელობაზე (წარმომადგელობაზე) უფლებამოსილი კომპანიის შპს
,,რეაბილიტაციის’’
დირექტორმა
თამარ მუმლაძემ,
რომლითაც
მოითხოვა
შპს
,,საქგეოსერვისის’’ გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყება, რაც 2019 წლის 21 იანვრის
განჩინებით ხარვეზის შევსების შემდგომ, სასამართლომ მიიღო წარმოებაში და ამავე
განჩინებით მეურვედ დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის
სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − აღსრულების ეროვნული
ბიურო.
სასამართლოს 2019 წლის 11 თებერვალს ერთობლივი განცხადებით მომართეს ზურაბ
წერუაშვილმა და დავით ბუაჩიძემ იმაზე მითითებით, რომ მათი კრედიტორული მოთხოვნა
შეადგენს 22 356 ლარს (ცალ-ცალკე), რის გამოც მოითხოვეს მისი აღიარება. 06.06.2019წ.
კრედიტორთა კრებაზე გამოცხადებულმა ზურაბ წერუაშვილმა განმარტა, რომ იგი მხარს
უჭერს განცხადებას და მოითხოვს აღიარებულ იქნას კრედიტორად (იხ. კრედიტორთა კრების
ოქმი).
სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ წარმომადგენელმა თამთა მაჭარაშვილმა და მოვალე
შპს „საქგეოსერვისის“ წარმომადგენელმა გიორგი სამხარაძემ მოთხოვნას მხარი დაუჭირეს
ნაწილობრივ, მხოლოდ 5 911.92 ლარის მოცულობით.
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის
პირველი პუნქტის თანახმად, გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების წარმოებაში
მიღების თაობაზე სასამართლოს განჩინების გამოქვეყნებიდან 20 დღის განმავლობაში
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კრედიტორებმა მოვალის მიმართ არსებული თავიანთი მოთხოვნები ელექტრონული
სისტემის მეშვეობით უნდა წარუდგინონ მეურვესა და სასამართლოს. იმავე მუხლის მე-2 და
მე-3 პუნქტების მიხედვით, კრედიტორთა პირველ კრებაზე ყოველი წარდგენილი მოთხოვნა
მოწმდება მისი მოცულობის განსაზღვრისა და დაკმაყოფილების საკითხის გადაწყვეტის
მიზნით.
კრედიტორთა
მოთხოვნები
კრებაზე
განიხილება
სათითაოდ
და
თანამიმდევრულად. მოსამართლე უსმენს მეურვეს, მხარეებს და ფაქტობრივი გარემოებების
გათვალისწინებით გამოაქვს განჩინება კრედიტორის მოთხოვნების აღიარების ან უარყოფის
შესახებ. ეს განჩინება ელექტრონულ სისტემაში განთავსდება. ამ განჩინების გასაჩივრების
უფლება აქვს როგორც იმ კრედიტორს, რომლის წინააღმდეგაც გამოტანილია იგი, ისე
ნებისმიერ სხვა კრედიტორს.
კრედიტორთა კრებაზე მოვალე კომპანიისა და მეურვის წარმომადგენლები დაეთანხმნენ
მოთხოვნას ნაწილობრივ, კერძოდ 5 911.92 ლარის ნაწილში. აღსანიშნავია, რომ კრედიტორის
განცხადებას თან ერთვის განცხადების მიღების ბარათი, სააღსრულებო ფურცელი და
გადაწყვეტილება, რომლითაც დგინდება, რომ მოვალეს განმცხადებლის სასარგებლოდ
დაკისრებული აქვს გასული პერიოდის (2009 წლის 1 სექტემბრიდან) სარჩო, ერთჯერადი
თანხის სახით 5 796 ლარის ოდენობით (იხ. განცხადება დანართით). საგულისხმოა ის
ფაქტიც, რომ მოთხოვნის მოცულობაში უნდა მოვიაზროთ სააღსრულებო წარმოებისათვის
წინასწარ გადახდილი სახელმწიფო ბაჟის თანხა (აღსასრულებელი თანხის 2%), რაც ჯამში
შეადგენს 5911.92 ლარს. ამდენად, წარმოდგენილი მტკიცებულებების შესწავლის
საფუძველზე კრედიტორული მოთხოვნის აღიარების წინაპირობები არსებობს მხოლოდ ამ
ნაწილში, ხოლო დარჩენილ ნაწილში მოთხოვნა უარყოფილ უნდა იქნეს, რადგან საქმის
მასალებით დადგენილია, რომ სადავოა კრედიტორული მოთხოვნის არსებობა, მისი
წარმოშობის საფუძვლები. შესაბამისად, ცხადია, რომ სასამართლომ უპირველესად უნდა
შეამოწმოს ვალდებულების დარღვევიდან გამომდინარე მოთხოვნის წარმოშობის
წინაპირობები (საერთოდ, არსებობს თუ არა მოთხოვნილი თანხის ანაზღაურების
განმსაზღვრელი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძველი), რაც ,,გადახდისუუნარობის
საქმის წარმოების შესახებ’’ საქართველოს კანონის ფარგლებში ვერ შემოწმდება, რადგან
კანონით გათვალისწინებული კრედიტორის მოთხოვნის შემოწმება ითვალისწინებს
შედარებით გამარტივებულ წესს, რაც პროცესს უფრო მობილურსა და მოქნილს ხდის, ანუ
სასამართლოს აზრით, არსებული მოცემულობის პირობებში, კრედიტორული მოთხოვნის
საფუძვლიანობა და ოდენობა სპეციალური კანონის მე-29 მუხლის ჭრილში ვერ შემოწმდება
და ვერ იქნება აღიარებული, რადგან მატერიალური ნორმით განსაზღვრულ შედეგზე,
სასამართლომ უნდა იმსჯელოს საერთო სასარჩელო წარმოების ფარგლებში, პროცესუალურსამართლებრივ ჭრილში, რაც უზრუნველყოფს მხარეთა სამართლებრივი უსაფრთხოებას
(ინსტანციური დავის პირობებში დაიცვან საკუთარი ინტერესები).
,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-40 მუხლის
პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის თანახმად მეექვსე რიგში აისახება ყველა დანარჩენი
აღიარებული არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნა. უნდა აღინიშნოს, რომ კრედიტორმა
განჩინებით განსაზღვრულ ვადაში მომართა სასამართლოს განცხადებით, ამასთან მისი
მოთხოვნა არაუზრუნველყოფილია.
სასამართლომ იხელმძღვანელა „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-5, მე-7, მე-8, 29-ე, მე-40-ე მუხლებით, საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის 284-ე, 285-ე მუხლებით და ადგილზე თათბირით
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დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1. აღიარებული იქნეს კრედიტორის ზურაბ წერუაშვილის მოთხოვნა 5911.92 ლარის
ოდენობით და კრედიტორთა რეესტრში შეყვანილი იქნას მე-6 რიგის მოთხოვნად.
2. ზურაბ წერუაშვილის მოთხოვნა დარჩენილ ნაწილში უარყოფილი იქნას.
3. განჩინებაზე კერძო საჩივრის შეტანა შეუძლიათ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების
პროცესის მხარეებს, რომელთა მიმართაც გამოტანილია განჩინება, აგრეთვე იმ პირებს,
რომელთაც უშუალოდ ეხებათ ეს განჩინება და მისი შეტანა შეიძლება განჩინების
ელექტრონულ სისტემაში გამოქვეყნებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში (ამ ვადის
გაგრძელება დაუშვებელია), ხოლო თუ განჩინების გამოცხადებას ესწრება კერძო საჩივრის
შეტანის უფლების მქონე პირი, კერძო საჩივრის შეტანის ვადა დაიწყება მისი გამოცხადების
მომენტიდან.

მოსამართლე (კრების თავმჯდომარე)

სხდომის მდივანი

ლევან მიქაბერიძე

ილია ვაშაკიძე

3

