საქმე №330216918002779087
№2/36988-18

საოქმო განჩინება
საქართველოს სახელით
კრედიტორად აღიარების თაობაზე
(ამონაწერი კრედიტორთა პირველი კრების ოქმიდან)
06.06.2019 წელი

ქ. თბილისი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
მოსამართლე (კრების თავმჯდომარე): ლევან მიქაბერიძე
სხდომის მდივანი: ილია ვაშაკიძე
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 სასამართლომ მიიღო წარმოებაში და ამავე განჩინებით მეურვედ დაინიშნა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირი − აღსრულების ეროვნული ბიურო.
2019 წლის 12 თებერვალს სასამართლოს განცხადებით მომართა დევი დობორჯგინიძემ და
მოითხოვა კრედიტორული მოთხოვნის აღიარება 28 775 აშშ დოლარისა და 870 ლარის
ოდენობით.
2019 წლის 1 აპრილის განცხადებით დევი დობორჯგინიძემ კრედიტორული მოთხოვნა
გამოხატა ეროვნულ ვალუტაში და განმარტა, რომ განცხადების სასამართლოში წარდგენის
თარიღისათვის (12.02.2019წ.) საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი
კურსის გათვალისწინებით 28775 აშშ დოლარი შეადგენდა 76409 ლარს (გაცვლითი კურსი აშშ დოლართან მიმართებით 2.6554).
2019 წლის 6 ივნისის კრედიტორთა კრებაზე არ გამოცხადდა კრედიტორი, რის გამოც მისი
კრედიტორული მოთხოვნის ინიცირება განახორციელა კრების თავმჯდომარემ (იხ.
კრედიტორთა კრების ოქმი).
სსიპ ,,აღსრულების ეროვნული ბიუროს’’ წარმომადგენელმა თამთა მაჭარაშვილმა განმარტა,
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რომ ეროვნულ ვალუტაში მოთხოვნის ოდენობა უნდა განსაზღვრულიყო 2019 წლის 21
იანვრის მდგომარეობთ (გაცვლითი კურსი - 2.66), რის გამოც კრედიტორული მოთხოვნა
ჯამში შეადგენდა 77 411.5 ლარს, რასაც აღიარებდა კიდეც. მოვალე შპს „საქგეოსერვისის“
წარმომადგენელმა გიორგი სამხარაძემ მოთხოვნის მოცულობას მხარი დაუჭირა სრულად.
,,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 მოთხოვნის მოცულობას სრულად.
სასამართლოს მიაჩნია, რომ საქმეში არსებული და შესწავლილი მასალების
გათვალისწინებით, ასევე მონაწილე პირთა პოზიციების გათვალისწინებით, კრედიტორული
მოთხოვნის აღიარების წინაპირობები სახეზეა (იხ. განცხადება დანართით), რის გამოც
აღიარებული იქნეს დევი დობორჯგინიძის კრედიტორული მოთხოვნა 77 411.5 ლარის
ფარგლებში.
კრედიტორთა კრებაზე მოვალე და მეურვე არ დაეთანხმნენ უზრუნველყოფილ კრედიტორად
(მე-4 რიგის კრედიტორად) დევი დობორჯგინიძის აღიარების საკითხს, რასაც სასამართლოც
იზიარებს შემდეგი გარემოებების გამო:
განმცხადებელი მოთხოვნის უზრუნველყოფის დასადასტურებლად უთითებს აღსრულების
ეროვნული ბიუროს 04.04.2017წ. N26703 წერილის მეოთხე აბზაცზე, რომლის მიხედვითაც
განმცხადებელს განემარტა, რომ „საქმის მწარმოებელმა აღმასრულებელმა წარმოების
დაწყებისთანავე მოვალის მიმართ გაავრცელა სამართლებრივი შეზღუდვები, კერძო: შპს
„საქგეოსერვისი“ დაარეგისტრირა მოვალეთა რეესტრში, რის საფუძველზეც მას შეუზღუდა
შესაბამის რეესტრში რეგისტრაციას დაქვემდებარებული უძრავი და მოძრავი ქონების და
სხვა არამატერიალურ ქონებრივი სიკეთის განკარგვის უფლება. შესაბამისი სამსახურები და
საბანკო დაწესებულებები დავალდებულდნენ, რომ მის მიერ რაიმე უფლების
დარეგისტრირების ან საბანკო ანგარიშებზე თანხის ჩარიცხვის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ
აცნობონ აღსრულების ეროვნული ბიუროს. ასევე ყადაღა დაედო მოვალის სახელზე საბანკო
დაწესებულებაში არსებულ ანგარიშებს მოთხოვნის ფარგლებში’’.
პირველ რიგში, 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
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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 შემთხვევაში, მოვალის ქონების რეალიზაციით
მიღებული თანხების განაწილებით - კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის
(ტერმინთა განმარტება) ,,ლ’’ ქვეპუნქტის თანახმად, უზრუნველყოფილი კრედიტორია –
კრედიტორი ან ახალი კრედიტორი, რომლის მოთხოვნა უზრუნველყოფილია იპოთეკით,
გირავნობით ან საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი ვალდებულების
უზრუნველყოფის სხვა საშუალებით.
სასამართლო აღნიშნავს, რომ იურიდიულ ლიტერატურასა და კანონმდებლობაში ცნობილია
ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის სხვადასხვა საშუალება. მოთხოვნის
უზრუნველყოფის საშუალებები ვალდებულების ჯეროვანი შესრულების საშუალებებია და
ისინი უზრუნველყოფის სანივთო და ვალდებულებით-სამართლებრივ საშუალებებად
იყოფიან. სანივთო უზრუნველყოფის საშუალებებს მიეკუთვნება გირავნობა და იპოთეკა,
რომელთა თავისებურება ისაა, რომ ისინი გარანტირებულს ხდიან ვალდებულების
შესრულებას მისი დარღვევის შემთხვევაში და სწორედ ამ მიზანმიმართულებით
ხასიათდებიან. საქმის მასალებით დადგენილია, რომ დევი დობორჯგინიძის მიმართ
არსებული ვალდებულება არ არის უზრუნველყოფილი სანივთო უზრუნველყოფის
საშუალებებით. ამასთან, სახეზე არ გვაქვს იმგვარი კრედიტორული მოთხოვნა, რომელზეც
შესაძლებელია
გავრცელდეს
ზემოხსენებული
ნორმის
ბოლო
წინადადებით
გათვალისწინებული ვალდებულების უზრუნველყოფის სხვა საშუალებები (საქართველოს
საგადასახადო კოდექსით დადგენილი ვალდებულების უზრუნველყოფის სხვა საშუალება).
ამდენად, იძულებითი აღსრულების წარმოების ფარგლებში განხორციელებული
აღსრულების უზრუნველყოფის ღონისძიება და დაწესებული აკრძალვები, ვერ განიხილება
სანივთო უზრუნველყოფის საშუალებად, რაც გამორიცხავს უზრუნველყოფილ კრედიტორად
დევი დობორჯგინიძის აღიარებას.
„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, რის გამოც მისი დაკმაყოფილება უნდა მოხდეს მეექვსე
რიგში.
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

3

დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1. აღიარებული იქნეს კრედიტორის დევი დობორჯგინიძის მოთხოვნა 77 411.5 ლარის
ოდენობით.
2. უარყოფილ იქნას დევი დობორჯგინიძის მოთხოვნა უზრუნველყოფილ კრედიტორად
აღიარების შესახებ და კრედიტორთა რეესტრში შეყვანილ იქნას მე-6 რიგის მოთხოვნად.
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
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