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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. 2018 წლის 28 დეკემბრის
განჩინებით განცხადებაზე დადგენილი იქნა ხარვეზი, რაც განმცხადებელმა შეავსო 2019
წლის 14 იანვარს, რაც 2019 წლის 21 იანვრის განჩინებით სასამართლომ მიიღო წარმოებაში და
ამავე განჩინებით მეურვედ დაინიშნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − აღსრულების
ეროვნული ბიურო.
2019 წლის 13 მარტს სასამართლოს ერთობლივი განცხადებით მომართეს თეიმურაზ
ცერცვაძემ (მისი მოთხოვნა განხილულია 14.03.2019წ. კრედიტორთა კრებაზე), ქეთევან
ქოიავამ, რიტა ბერაიამ, დავით კობახიძემ, მაია შენგელიამ, ნინო ბერაძე, მანანა ხადური,
ნათია მაისურაძემ. დავით კობახიძემ ითხოვა მისი მოთხოვნის აღიარება. 06.06.2019წ.
კრედიტორთა კრებაზე არ გამოცხადდა კრედიტორი, რის გამოც კრედიტორული მოთხოვნის
ინიცირება განახორციელა კრების თავმჯდომარემ - მოსამართლემ (იხ. კრედიტორთა კრების
ოქმი).
სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ წარმომადგენელმა თამთა მაჭარაშვილმა განმარტა,
რომ მოთხოვნის ოდენობა შეადგენს 2 185.23 ლარს, რასაც აღიარებს კიდეც. მოვალე შპს
„საქგეოსერვისის“ წარმომადგენელმა გიორგი სამხარაძემ მოთხოვნას მხარი დაუჭირა
სრულად.
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„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მე-3
პუნქტის თანახმად, მოსამართლე მოუსმენს მეურვეს, მხარეებს და ფაქტობრივი
გარემოებების გათვალისწინებით იღებს გადაწყვეტილებას კრედიტორთა მოთხოვნების
აღიარების ან უარყოფის შესახებ.
კრედიტორთა კრებაზე მოვალე კომპანიისა და მეურვის წარმომადგენლები დაეთანხმნენ
მოთხოვნას სრულად. სასამართლოს მიაჩნია, რომ საქმეში არსებული შესწავლილი მასალების
გათვალისწინებით მოთხოვნის აღიარების წინაპირობები სახეზეა (იხ. განცხადება
დანართით).
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-40 მუხლის
პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის თანახმად მეშვიდე რიგში აისახება დაგვიანებით
წარმოდგენილი კრედიტორების მოთხოვნები. უნდა აღინიშნოს, რომ 21.01.2019წ.
გადახდისუუნარობის განცხადების წარმოებაში მიღების შესახებ განჩინების მე-7 პუნქტით
კრედიტორებს განემარტათ, რომ ისინი უფლებამოსილი არიან განჩინების გამოქვეყნებიდან
20 დღის განმავლობაში წარუდგინონ მეურვესა და სასამართლოს თავიანთი მოთხოვნები
მათი წარმოშობის დამადასტურებელ მტკიცებულებებთან ერთად. ხსენებული განჩინება
საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა 24.01.2019წ. (იხ. ამონაწერი საკანონმდებლო მაცნეს
ვებგვერდიდან). კრედიტორმა განცხადება წარმოადგინა განჩინებით განსაზღვრულ ვადაზე
გვიან 2019 წლის 13 მარტს, რის გამოც მოთხოვნა კრედიტორთა რეესტრში შეყვანილ იქნება
მე-7 რიგის მოთხოვნად (კანონის 29.1 მუხლი).
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
დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1. აღიარებული იქნეს კრედიტორის - დავით კობახიძის მოთხოვნა 2 185.23 ლარის ოდენობით
და კრედიტორთა რეესტრში შეყვანილი იქნას მე-7 რიგის მოთხოვნად.
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.
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