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ქ. თბილისი
თბილისის საქალაქო სასამართლოს
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
მოსამართლე (კრების თავმჯდომარე): ლევან მიქაბერიძე
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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.
2019 წლის 14 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ერთობლივი განცხადებით
მომართეს იოსებ ხუტუაშვილმა, ქეთევან აბულაძემ და გულნაზი ჯაჯანიძემ, რომლის
საფუძველზეც მოითხოვეს ზიანის გადაანგარიშება ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო,
რომ შეძლონ სამ ოთახიანი ბინის შეძენა და რომელის ღირებულებაც შესაძლოა იყოს 94 000
ლარის ფარგლებში (იხ. 14.03.2019წ. განცხადება).
სხდომაზე გამოცხადებულმა ქეთევან აბულაძემ ერთობლივ მოთხოვნას მხარი დაუჭირა (იხ.
კრედიტორთა კრების ოქმი) და ითხოვა კრედიტორული მოთხოვნის აღიარება.
უნდა აღინიშნოს, რომ შპს „საქგეოსერვისის’’ კრედიტორთა კრებებზე განმცხადებელთა
კრედიტორული მოთხოვნები განხილული და დაკმაყოფილებულია.
მიმდინარე კრებაზე შემოწმდა წარმოდგენილი ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა, რომლის
საფუძველზეც სასამართლო მივიდა დასკვნამდე, რომ იოსებ ხუტუაშვილის, ქეთევან
აბულაძის, გულნაზი ჯაჯანიძის მოთხოვნა უარყოფილი უნდა იქნეს შემდეგი გარემოებების
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გამო:
საქმის მასალებით დადგენილია, რომ განმცხადებლების კრედიტორული მოთხოვნები
შემოწმებული და აღიარებული იქნა 2019 წლის 14 მარტის კრედიტორთა კრებაზე (იხ.
14.03.2019წ. კრედიტორთა კრების ოქმი). რაც შეეხება განცხადებას ზიანის ანაზღაურების
შესახებ მეურვისა და მოვალის წარმომადგენლებმა მოთხოვნას მხარი არ დაუჭირეს და
განმარტეს, რომ ამგვარი მოთხოვნა სასარჩელო წარმოებით უნდა იქნეს განხილული.
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის
პირველი პუნქტის თანახმად, გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების წარმოებაში
მიღების თაობაზე სასამართლოს განჩინების გამოქვეყნებიდან 20 დღის განმავლობაში
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.
საქმის მასალებით დადგენილია, რომ განმცხადებლების კრედიტორული მოთხოვნა
აღიარებულია კანონის შესაბამისად. ამიტომ, დამატებითი მოთხოვნის ფარგლებში
განსახილველი საკითხი არ ექცევა სპეციალური კანონის რეგულირების ფარგლებში და
უარყოფილი უნდა იქნას. კერძოდ, უნდა აღინიშნოს ის, რომ იურიდიული პირის
გადახდისუუნარობის სპეციალური რეჟიმის შემოღების გზით, კანონმდებლის მიზანია,
პირველ რიგში თავად ვალაუვალი საზოგადოების ინტერესების დაცვა, რაც გულისხმობს
კრედიტორების ვალდებულებას, არსებული მოთხოვნების შესახებ დადგენილი წესით
განაცხადონ და მხოლოდ კანონმდებლობით განსაზღვრული სპეციალური წესით,
რიგითობის შესაბამისად მიიღონ შესრულება. ეს შეზღუდვა აგრეთვე უზრუნველყოფს
კრედიტორებისათვის თანაბარი პირობების შექმნას და რომელიმე მათგანს უპირატეს
მდგომარეობაში არ აყენებს. ამ წარმოების განხორციელებისა და გადახდისუუნარობის
მიზნიდან გამომდინარე, აუცილებელი ხდება გარკვეული შეზღუდვების დადგენა, როგორც
(ძირითადად)
მოვალისათვის
ასევე
კრედიტორებისათვის,
რაც
გამოიხატება
,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლით
გათვალისწინებული აკრძალვების გამოყენებაში, გადახდისუუნარობის წარმოების დაწყების
მომენტისათვის. იძულებითი აღსრულების ღონისძიებების შეჩერების მიზანი არის
სამეურვეო ქონების შენარჩუნება და ამ კანონის შესაბამისად, კრედიტორთა დაკმაყოფილება.
ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ კანონით დაშვებული საგამონაკლისო შემთხვევის
არსებობისას, როდესაც აღსრულება მალფუჭებადი ნივთის მიმართ ხორციელდება,
აღსრულების შედეგად ამოღებული თანხა სამეურვეო ქონებაში მიიმართება. ამდენად,
ნათელია, რომ ურთიერთობის სპეციალური მოწესრიგება შეეხება როგორც კრედიტორებს,
ისე მოვალეს და მისი მეშვეობით ხდება მათი კანონიერი ინტერესების დაცვა. ამგვარი
დასკვნა გამომდინარეობს კიდეც კანონის პირველი მუხლის ფორმულირებიდან, რომლის
მიხედვით, კანონის მიზანია მოვალისა და კრედიტორის (კრედიტორების) ინტერესების
თანაბარზომიერი დაცვა, შესაძლებლობის შემთხვევაში მოვალის ფინანსური სიძნელეების
გადაჭრა და კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება ან ამის შეუძლებლობის
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შემთხვევაში, მოვალის ქონების რეალიზაციით მიღებული თანხების განაწილებით კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებისას (მისი
სპეციფიკის გათვალისწინებით), სასამართლოს ჩართულობა მიმდინარე პროცესში პასიურია
და მხოლოდ პროცედურული ან ცალკეული (კანონით პირდაპირ გათვალისწინებული)
საკითხების მოწესრიგებით შემოიფარგლება. ზიანის ანაზღაურების კატეგორიის საქმეთა
განხილვისას სასამართლომ უპირველესად უნდა შეამოწმოს ვალდებულების დარღვევიდან
გამომდინარე მოთხოვნის წარმოშობის წინაპირობები, არსებობს თუ არა ზიანის მიყენების
ფაქტი, არის თუ არა მოპასუხის ქმედება ზიანის მომტანი, არსებობს თუ არა ქმედებასა და
დამდგარ შედეგს შორის მიზეზობრივი კავშირი და სხვა (ზიანის მოცულობა), რაც
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის ფარგლებში ვერ
შემოწმდება. კანონით გათვალისწინებული კრედიტორის მოთხოვნის შემოწმება
ითვალისწინებს შედარებით გამარტივებულ წესს, რაც პროცესს უფრო მობილურსა და
მოქნილს ხდის. ზიანის ანაზღაურება სპეციალური კანონის მე-29 მუხლის ჭრილში ვერ
შემოწმდება და ვერ იქნება აღიარებული, რადგან მატერიალური ნორმით განსაზღვრულ
შედეგზე, სასამართლომ უნდა იმსჯელოს საერთო სასარჩელო წარმოების ფარგლებში,
პროცესუალურ-სამართლებრივ ჭრილში, რაც უზრუნველყოფს მხარეთა სამართლებრივი
უსაფრთხოებას (ინსტანციური დავის პირობებში დაიცვან საკუთარი ინტერესები).
სპეციალური კანონის მე-5 მუხლის მიხედვით, 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. იმავე კოდექსის მე-7 მუხლის თანახმად, გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოებასთან დაკავშირებით მოსამართლის მიერ განჩინების ფორმით მიღებულ ნებისმიერ
გადაწყვეტილებაზე შეიძლება მხოლოდ კერძო საჩივრის შეტანა. კერძო საჩივრის შეტანა
შეუძლიათ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესის მხარეებს, რომელთა მიმართაც
გამოტანილია განჩინება, აგრეთვე იმ პირებს, რომელთაც უშუალოდ ეხებათ ეს განჩინება.
სასამართლომ იხელმძღვანელა „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-5, მე-7, მე-8, 29-ე მუხლებით, საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის 284-ე, 285-ე მუხლებით და
დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1. იოსებ ხუტუაშვილის, ქეთევან აბულაძისა და გულნაზი ჯაჯანიძის ერთობლივი
განცხადება ზიანის ანაზღაურების შესახებ უარყოფილი იქნას.
2. 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
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