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საოქმო განჩინება
(ამონარიდი სხდომის ოქმიდან)
03 ივლისი, 2019 წელი

ქ. ქუთაისი

ქუთაისის საქალაქო სასამართლო
კრების თავმჯდომარე: მანანა ნიკაჭაძე (გაკოტრების მოსამართლე)
კრების მდივანი: თამარ შალამბერიძე
1. მეურვე - სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო.
წარმომადგენელი - ქრისტინე კუბლაშვილი
2. მოვალე - შპს „თბილიქიდსი“
3. კრედიტორები (განმცხადებელი) – 1. სსიპ შემოსავლების სამსახური
(წარმომადგენელი - მადონა გეწაძე),
2. შპს „ბარამბო და კომპანია“ (არ გამოცხადდა),
3. შპს „ევრო პაკი“ (წარმომადგენელი - მიხეილ ჯიქია),
4. შპს ,,ჯეო-კოოპ“ (არ გამოცხადდა),
5. შპს „მია“ - დირექტორი ვაჟა ცერცვაძე (წარმომადგენელი - ქეთი ბარბაქაძე, კახაბერ
ლაცაბიძე),
6. შპს „ოთარ ბრეგვაძე და კომპანია“ (წარმომადგენელი - აკაკი ბრეგვაძე),
7. შპს „საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია“ (წარმომადგენელი - სოფიო
ნემსაძე),
8. შპს „მაგთიკომი“ (არ გამოცხადდა),
9. თამუნა იზორია.
2018 წლის 26 დეკემბერს შპს „თბილიქიდსმა“ (დირექტორი თამუნა იზორია)
განცხადებით
მიმართა
თბილისის
საქალაქო
სასამართლოს
და
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20
მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მოითხოვა შპს „თბილიქიდსის“ მიმართ
გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყება.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2019 წლის 14
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თებერვლის განჩინებით შპს „თბილიქიდსის“ განცხადება მიღებულ იქნა წარმოებაში
და ამავე განჩინებით მეურვედ დაინიშნა სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო.
2019 წლის 02 მაისის განჩინებით აღნიშნული საქმე განსჯადობის წესების დაცვით
განსახილველად გადაეცა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა
კოლეგიას.
2019 წლის 03 ივლისს დანიშნულ კრედიტორთა კრებაზე შპს „თბილიქიდსის“
მეურვის სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენელმა წარმოადგინა
განცხადება, სადაც აღნიშნულია, რომ შპს „თბილიქიდსის“ სამუშაო ობიექტზე
განთავსებულია ხალიჩა, რომელიც მყარადაა იატაკთან დაკავშირებული და მეურვის
მიერ მისი აღება ვერ ხორციელდება დაზიანების გარეშე, აღნიშნულმა მოქმედებამ
შესაძლებელია მკვეთრად შეამციროს ხალიჩის საბაზრო ღირებულება. მეურვის
წარმომადგენელი ითხოვს კრებამ მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება ხალიჩასთან
დაკავშირებით.
სასამართლო სხდომაზე შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენელმა თავი შეიკავა
პოზიციის დაფიქსირებისგან.
სასამართლო სხდომაზე გამოცხადებულმა კრედიტორებმა მხარი დაუჭირეს ხალიჩის
იატაკიდან აღების (დემონტაჟის) პოზიციას და მოითხოვეს დემონტაჟი
განხორციელდეს მათი და მეურვის წარმომადგენლის თანდასწრებით შესაბამისი
სპეციალისტების მიერ(იხ. სასამ.სხდომის ოქმი).
სასამართლოს, კრედიტორთა პოზიციის გათვალისწინებით, მიაჩნია, რომ მეურვის
განცხადება უნდა დაკმაყოფილდეს, რადგან „გადახდისუუნარობის საქმეთა
წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ლ“
პუნქტის შესაბამისად მეურვის უფლება-მოვალეობებია: ლ) მოამზადოს დასკვნა
მოვალის მოსაძიებელი ქონების შესახებ, რომლის არსებობაც დგინდება
დოკუმენტური საფუძვლით, აგრეთვე ამ ქონების მოძიების გაგრძელების ან
შეწყვეტის მიზანშეწონილობის შესახებ.
სასამართლომ იხელმძღვანელა „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-5, მე-7, მე-8, 27-ე, ასევე საქართველოს სსკ-ის 284-ე- 285-ე
მუხლებით და ადგილზე თათბირით
დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1. შპს „თბილიქიდსის“ მეურვის, სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს
წარმომადგენელის განცხადება დაკმაყოფილდეს და მოვალის ქონების შეფასების
მიზნით განხორციელდეს შპს „თბილიქიდსის“ სამუშაო ობიექტზე განთავსებული
ხალიჩის აღება (დემონტაჟი);
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2. განჩინებაზე შეუძლია კერძო საჩივრის შეტანა გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების პროცესის მხარეებს, აგრეთვე იმ პირებს, რომელთაც უშუალოდ ეხებათ ეს
განჩინება მისი გადაცემიდან 5 (ხუთი) დღის ვადაში ქუთაისის საქალაქო
სასამართლოში (მის: ქ. ქუთაისი, კუპრაძის ქ. №11). ამ ვადის გაგრძელება
დაუშვებელია. თუ განჩინების გამოცხადებას ესწრებოდა კერძო საჩივრის შეტანის
უფლების მქონე პირი, კერძო საჩივრის შეტანის ვადა დაიწყება მისი გამოცხადების
მომენტიდან.

კრების თავმჯდომარე

მანანა ნიკაჭაძე

კრების მდივანი

თამარ შალამბერიძე
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