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განჩინება
საქართველოს სახელით
კერძო საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმისა და
სააპელაციო სასამართლოში გადაგზავნის შესახებ
20 ივნისი, 2022 წელი

თბილისი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
მოსამართლე სალომე გველესიანი

განხილვის ფორმა - ზეპირი მოსმენის გარეშე
განმცხადებელი - შპს „EMD GROUP“
წარმომადგენელი - დავით თევდორაშვილი
მოვალე - შპს „სფეის ლაბი“
მოთხოვნა - შპს „სფეის ლაბის“ მიმართ გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყება
გასაჩივრებული განჩინება - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა
კოლეგიის 2022 წლის 09 ივნისის განჩინება
ს ა ს ა მ ა რ თ ლ ო მ გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:
2022 წლის 09 ივნისს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა
კოლეგიას განცხადებით მომართა შპს „EMD GROUP“-ის (ს/ნ 426109748)
წარმომადგენელმა, დავით თევდორაშვილმა შპს „სფეის ლაბის“ მიმართ გაკოტრების
საქმის წარმოების დაწყების მოთხოვნით.
განცხადების თანახმად, შპს „სფეის ლაბი“ რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში.
აღნიშნული კომპანიის დირექტორისა და 100%-იანი წილის მესაკუთრის, თინათინ
მჭედლიშვილის ქონების მიმართ რეგისტრირებულია საჯარო-სამართლებრივი
შეზღუდვა. შპს „სფეის ლაბს“ საკუთრებაში არ აქვს სხვა საწარმოების წილები და მის
კუთვნილ მოძრავ ნივთსა ან/და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე,
გირავნობა/ლიზინგი, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა და საგადასახადო
გირავნობის/იპოთეკის უფლება რეგისტრირებული არ არის. მოვალის ძირითადი
საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს ლაბორატორიული მომსახურება და მისი
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საქმიანობის განხორციელების ადგილია: ქ. თბილისი, ზღვის უბანი მე-3 მ/რ, მე-4
კვარტალი, კორპუსი 58. შპს „EMD GROUP“-ის მიერ შპს „სფეის ლაბისათვის“
მიწოდებულ იქნა COVID-19-ის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა 4000 ლარის
ოდენობით და ბიოუსაფრთხოების კაბინეტი - 2 ცალი. ჯამურმა მიწოდებამ შეადგინა
74000 ლარი. დავალიანების გადაუხდელობის გამო, ბიოუსაფრთხოების კაბინეტები
70000 ლარის ღირებულებით განმცხადებელმა უკან დაიბრუნა. ნასყიდობის
ხელშეკრულების გაუქმების გამო შპს „EMD GROUP“-ს მიადგა ზარალი 2602.08 ლარის
ოდენობით, რომელიც წარმოადგენს მონტაჟის ხარჯებს. ბიოუსაფრთხოების
კაბინეტების მონტაჟისათვის გადახდილ იქნა ხელზე ასაღები 2000 ლარი ჯამურად
გიორგი კაციტაძისა და საბა გათენაშვილისათვის ორ-ორჯერ. ჯამური მოთხოვნა
მოვალის მიმართ შეადგენს 6602.04 ლარს. მიუხედავად იმის, რომ მოვალე
რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში და დირექტორს ამ დრომდე არ
მიუმართავს სასამართლოსათვის, განმცხადებლის მოსაზრებით, აღნიშნული ბადებს
ეჭვს, რომ კრედიტორთა ინტერესები შეგნებულად დაზიანდება.
განმცხადებლის წარმომადგენელმა, გადახდისუუნარობის თაობაზე წარმოდგენილი
განცხადებით მოითხოვა უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება. კერძოდ,
განმცხადებელი უთითებდა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 191-ე,
192-ე, 198-ე მუხლებზე და უზრუნველყოფის ღონისძიების სახით მოითხოვდა შპს
„სფეის ლაბის“ მიმართ „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური
დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის 55-ე მუხლით განსაზღვრული
მორატორიუმის ღონისძიებების დაუყოვნებლივ ამოქმედებას.
განმცხადებლის განმარტებით, „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური
დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონით, კრედიტორის მიერ წარდგენილი
განცხადების დასაშვებობის საკითხის გადასაწყვეტად გათვალისწინებულია 10 დღის
ვადა, მას შემდეგ, რაც წინამდებარე განცხადება ჩაბარდება კრედიტორს. ამ პერიოდში
მოვალე შეეცდება, რომ ის მოძრავი ქონება რომელიც ასახულია ვიდეო-სიუჟეტში და
განთავსებულია მოვალის დირექტორის საკუთრებაში გადამალოს და ამით
შეამციროს სამომავლო გადახდისუუნარობის მასა. ამავდროულად შესაძლებელია
მოვალემ, საბანკო ანგარიშებზე არსებული თანხა არამიზნობრივად გამოიყენოს,
გასცეს დივიდენდი, ბონუსი და ა.შ. შესაბამისად, განმცხადებელი ითხოვს
უზრუნველყოფის ღონისძიებას.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2022 წლის 09 ივნისის განჩინებით განმცხადებელ
შპს „EMD GROUP“-ის წარმომადგენელს, დავით თევდორაშვილს უარი ეთქვა
უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენებაზე. აღნიშნული განჩინება 2022 წლის 14
ივნისს წარმოდგენილი კერძო საჩივრით გაასაჩივრა დავით თევდორაშვილმა და
მოითხოვა მისი გაუქმება და უზრუნველყოფის ღონისძიების სახით, მორატორიუმის
ღონისძიებების დაუყოვნებლივ ამოქმედება.
კერძო საჩივარი ემყარება შემდეგ გარემოებებს:
შპს „EMD GROUP“-ის მიზანს წარმოადგენდა სწორედ „რეაბილიტაციისა და
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კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებული ვადის ჩაკეტვა, რათა დაცულიყო კრედიტორთა ინტერსები და
არ მომხდარიყო მოვალის მიერ ქონების მიზანმიმართული გაფლანგვა. კერძო
საჩივრის ავტორის მოსაზრებით, სასამართლოს წარედგინა ყველა ის დოკუმენტი,
რომელიც აუცილებელი იყო სპეციალური კანონის („რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა
კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“) 1-ლი მუხლით რეგლამენტირებული
მიზნისათვის. კერძო საჩივრის თანახმად, პირველი ინსტანციის სასამართლომ არ
იმსჯელა სსსკ-ის 198-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტთან მიმართებით, კერძოდ
არ განმარტა, თუ რატომ არ შეიძლებოდა მითითებული მუხლის რეგულაციით ისეთი
მოქმედებების აკრძალვა მოპასუხისათვის, რომელიც მოხსენიებულია კანონში
„რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“. გარდა
ამისა, სასამართლომ არასწორად შეარჩია მიღებული განჩინების გასაჩივრების
მექანიზმი. ამასთან, სასამართლოს არ უნდა გამოექვეყნებინა მიღებული განჩინება,
ვინაიდან ამით უზრუნველყოფის ღონისძიების საპროცესო მიზანს დაუკარგა აზრი.
ზემოაღნიშნულ გარემოებებზე მითითებით ითხოვს შპს „EMD GROUP“-ის
წარმომადგენელი თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2022 წლის 09 ივნისის
განჩინების გაუქმებასა და უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენებას.
სასამართლო გაეცნო რა კერძო საჩივარს მიაჩნია, რომ იგი არ უნდა დაკმაყოფილდეს
და საქმის მასალებთან ერთად უნდა გადაეგზავნოს ზემდგომ სასამართლოს შემდეგ
გარემოებათა გამო:
საქართველოს კონსტიტუციის 31-ე მუხლით აღიარებულია უფლების სასამართლო
წესით დაცვის საყოველთაო პრინციპი. უნდა აღინიშნოს, რომ სამოქალაქო
სამართალწარმოების პროცესში, გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, უფლების დაცვის
რომელი საპროცესო საშუალება გამოიყენონ, წყვეტენ თავად მხარეები. მოცემულ
შემთხვევაში დადგენილია, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო
საქმეთა კოლეგიას შპს „EMD GROUP“-ის (ს/ნ 426109748) წარმომადგენელმა - დავით
თევდორაშვილმა მომართა შპს „სფეის ლაბის“ მიმართ გაკოტრების საქმის წარმოების
დაწყების მოთხოვნით.
სასამართლო კერძო საჩივრის განხილვის პირობებშიც, უპირველეს ყოვლისა კვლავ
განმარტავს და ყურადღებას გაამახვილებს „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა
კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზანზე, რომელსაც
გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს რათა გამოიკვეთოს კანონის პრიორიტეტი.
ხსენებული კანონის პირველი მუხლის თანახმად, მისი მიზანია კრედიტორთა
მოთხოვნების კოლექტიური დაკმაყოფილება რეაბილიტაციის მიღწევით, ხოლო
რეაბილიტაციის მიღწევის შეუძლებლობის შემთხვევაში − გადახდისუუნარობის
მასის რეალიზაციით მიღებული თანხების განაწილებით. აღნიშნული მიზნების
მიღწევა შესაძლებელია მარტოოდენ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების
პრინციპების
ეფექტიანად
დაცვის
გზით.
აღნიშნული
პრინციპები
გათვალისწინებულია
„რეაბილიტაციისა
და
კრედიტორთა
კოლექტიური
3

დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლით, რომლის
მიხედვითაც,
გადახდისუუნარობის
საქმის
წარმოების
პრინციპებია:
გადახდისუუნარო მოვალის საქმიანობისა და გადახდისუუნარობის მასის სწორი
წარმართვა; მოვალის ფინანსური სირთულეების სწრაფი და თანმიმდევრული
გადაწყვეტა; პროცესის გამჭვირვალობა და განჭვრეტადობა; გადახდისუუნარობის
მასისა და ბიზნესის ღირებულების, შეძლებისდაგვარად, შენარჩუნება და გაზრდა;
მოვალის რეაბილიტაციის ხელშეწყობა; მსგავსი მოთხოვნების მქონე კრედიტორების
მიმართ თანაბარი მოპყრობა.
„რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად, გადახდისუუნარობის
საქმის წარმოების დაწყების საფუძველია მოვალის გადახდისუუნარობა ან
მოსალოდნელი გადახდისუუნარობა. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება იწყება
რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის მოთხოვნით გადახდისუუნარობის
შესახებ განცხადების სასამართლოში შეტანით.
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება არის მოვალის მიმართ პროცესის
სასამართლოს ზედამხედველობის მეშვეობით და კანონით მკაცრად გაწერილი
პროცედურების გავლით წარმართვის გზა. გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადებით განმცხადებელი სასამართლოსაგან ითხოვს მოვალის მიმართ
რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის დაწყებას (იხ. გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების საფუძვლები „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონის მიხედვით, თბილისი, 2021, ავტორები: ქეთევან მესხიშვილი, გიორგი ბათლიძე,

ამდენად, როდესაც კრედიტორის მიერ
სასამართლოში წარმოდგენილია განცხადება მოვალის მიმართ გაკოტრების რეჟიმით
გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების დაწყების მოთხოვნით, განცხადების
განხილვა და განცხადებასთან კავშირში არსებული შუამდგომლობების განხილვა
ხდება ხსენებული კანონის მოთხოვნათა დაცვით. სპეციალური კანონი
(„რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“) ასევე
უშვებს
სამოქალაქო
საპროცესო
კოდექსის
გამოყენების
შესაძლებლობას
საგამონაკლისოდ, კერძოდ: მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს კანონი არ შეიცავს
შესაბამისი საკითხის მომწესრიგებელ სპეციალურ ნორმას და საქართველოს
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის გამოყენება არ ეწინააღმდეგება ამ კანონის მიზანსა
და პრინციპებს (მე-8 მუხლის მე-6 პუნქტი).
ნანა ამისულაშვილი, სერგი ჯორბენაძე, გვ. 32).

რაც შეეხება უზრუნველყოფის ღონისძიებას, სასამართლო განმარტავს, რომ
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 23-ე თავით დადგენილი სარჩელის
უზრუნველყოფის მიზანია სარჩელზე მისაღები გადაწყვეტილების აღსრულების
გაძნელების, ან შეუძლებლობის თავიდან აცილება მოპასუხისათვის გარკვეული
უფლებების შეზღუდვის გზით. სარჩელის უზრუნველყოფა წარმოადგენს
სასამართლოს მიერ გამოყენებული დროებითი ღონისძიების სახეს, იმ მნიშვნელოვან
მექანიზმს, რაც საშუალებას იძლევა, თავიდან იქნეს აცილებული სასამართლოს
კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების რეალურად აღსრულების გაჭიანურება
ან მისი აღუსრულებლობა. უზრუნველყოფის ღონისძიება წარმოადგენს ფიზიკურ და
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იურიდიულ პირთა ქონებრივი უფლებების დაცვის გარანტიას და ემსახურება ამ
უკანასკნელთა დარღვეული უფლებების სრულ და რეალურ აღდგენას. სარჩელის
უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოუყენებლობა, როდესაც სახეზეა მისი
გამოყენებისათვის კანონით გათვალისწინებული წინაპირობები, უზღუდავს მხარეს
სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლებას და ქმნის უფლების მხოლოდ
დეკლარაციულ დონეზე აღიარების საფრთხეს, რითაც საბოლოოდ ხელყოფს
მართლმსაჯულების განხორციელების მიზნებს და არღვევს სახელმწიფოს მიერ
საერთაშორისო
დონეზე
აღებულ
სამართალწარმოების
ეფექტურობის
ვალდებულებას.
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული სარჩელის
უზრუნველყოფის
ღონისძიება
ესაა
გადაწყვეტილების
რეალურად
აღსრულებისათვის მოსალოდნელი დაბრკოლების თავიდან აცილება, რაც შეიძლება
გამოიხატებოდეს მოპასუხისათვის ქონების, ან ფულადი სახსრების განკარგვის
უფლების შეზღუდვით (ყადაღის დადება), ან გარკვეული მოქმედების შესრულების
აკრძალვით (გასხვისებით, იპოთეკით დატვირთვა) და სხვა გზით. სარჩელის
უზრუნველყოფის წინაპირობას წარმოადგენს საფუძვლიანი ეჭვი იმის თაობაზე, რომ
გადაწყვეტილება აღუსრულებელი დარჩება, ან მნიშვნელოვანწილად გაძნელდება
აღსრულება უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების გარეშე.
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 191-192-ე მუხლები, მათი შინაარსის
გათვალისწინებით იძლევა იმგვარი დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას, რომ
უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების მოთხოვნით მხარეს შეუძლია მიმართოს
სასამართლოს სარჩელის წარდგენისას ან გადაუდებელ შემთხვევაში მოითხოვოს
სარჩელის აღძვრამდე უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება.
როგორც
უკვე
აღინიშნა
შპს
„EMD
GROUP“-ს
მომართული
ჰქონდა
სასამართლოსათვის მოვალის (შპს „სფეის ლაბი“) მიმართ გაკოტრების რეჟიმით
გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების დაწყების მოთხოვნით და სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის 191-ე, 192-ე, 198-ე მუხლებზე დაყრდნობით უზრუნველყოფის
ღონისძიების სახით მოითხოვდა შპს „სფეის ლაბის“ მიმართ „რეაბილიტაციისა და
კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის 55-ე
მუხლით განსაზღვრული მორატორიუმის ღონისძიებების (შპს „სფეის ლაბს“ აეკრძალოს
მის მფლობელობაში არსებული ლიზინგის პირობადებული საკუთრების დათქმით ან სხვა
საფუძვლით გადაცემული ნივთების დაბრუნება; შპს „სფეის ლაბს“ აეკრძალოს ქონების
განკარგვა, მათ შორის მისი გასხვისება ან უფლებრივად დატვირთვა; შეჩერებულ იქნას შპს
„სფეის ლაბის“ მიერ დადებული ხელშეკრულების ინ ნორმების მოქმედება, რომლებიც შპს
„სფეის ლაბს“ ქონების განკარგვას ავალდებულებს; შპს „სფეის ლაბს“ აეკრძალოს თავდებობის
ხელშეკრულების გაფორმება სხვა პირების სასარგებლოდ; შპს „სფეის ლაბს“ აეკრძალოს
მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალების (გარანტია) გაცემა სხვა პირების სასარგებლოდ)
დაუყოვნებლივ ამოქმედებას.
უნდა აღინიშნოს, რომ მას შემდეგ რაც შპს „EMD GROUP“-სმა სასამართლოს მომართა
გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების დაწყების შესახებ განცხადებით, ის მოექცა
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სპეციალური კანონით რეგულირებულ სფეროში და შესაბამისად, მისი განხილვაც
უნდა მოხდეს სწორედ სპეციალური კანონით მკაცრად გაწერილი პროცედურების
გავლით. „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების
შესახებ“ კანონი ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, კრედიტორებისა და მოვალეების
ინტერესების მხედველობაში მიღების შესაძლებლობას ითვალისწინებს. ამ მიზნის
უზრუნველსაყოფად კანონით გათვალისწინებულია მორატორიუმის ღონისძიებების
გამოყენება. მორატორიუმი განიმარტება როგორც ამავე კანონით გათვალისწინებული
ერთი ან ერთზე მეტი ღონისძიება, რომელიც (რომლებიც) მიზნად ისახავს საქმის
წარმოების მიმდინარეობისას გადახდისუუნარობის მასის დაცვას და ამ კანონის
მიზნის მიღწევის ხელშემშლელი ფაქტორების განეიტრალებას. სპეციალური კანონის
55-ე მუხლი არეგულირებს მორატორიუმის ღონისძიებების ამოქმედების წესს.
მითითებული მუხლის თანახმად, სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის
გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანისთანავე ავტომატურად ამოქმედდება
მორატორიუმის შემდეგი ღონისძიებები: ა) ჩერდება მოვალის ქონების წინააღმდეგ
მიმდინარე იძულებითი აღსრულების ღონისძიებები, ხოლო იძულებითი
აღსრულების ახალი ღონისძიებების დაწყება არ დაიშვება; ბ) ჩერდება საქართველოს
საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული აღსრულების უზრუნველყოფის
ღონისძიებები (საგადასახადო გირავნობა, იპოთეკა და სხვა) და ჯარიმებისა და
საურავების დარიცხვა/გადახდა, ხოლო აღსრულების უზრუნველყოფის ახალი
ღონისძიებების დაწყება არ დაიშვება, გარდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსით
დადგენილი წესით სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების
დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე
განჩინების გამოტანის შემდეგ წარმოშობილი საგადასახადო დავალიანების
დაფარვის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებებისა; გ) ჩერდება და არ დაიშვება
უზრუნველყოფის საგნიდან კრედიტორის დაკმაყოფილება, გარდა ამ კანონით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა; დ) არ დაიშვება დივიდენდის განაწილების,
საწარმოს რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება; ე)
არ დაიშვება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყებამდე წარმოშობილი
ვალდებულებების შესრულება, ახალი ვალდებულებების აღება, გადახდის ახალ
პირობებზე შეთანხმება და მათი უზრუნველყოფა, გარდა ამ კანონით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა; ვ) ჩერდება გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების დაწყებამდე წარმოშობილ ვალდებულებებზე პროცენტის გადახდა.
ამასთანავე, არ ჩერდება პროცენტის დარიცხვა, რომელიც კრედიტორთა
მოთხოვნებში უნდა იქნეს გათვალისწინებული; ზ) ჩერდება პირგასამტეხლოს
დარიცხვა
და
გადახდა.
თუ
გადახდისუუნარობის
საქმის
წარმოება
გადახდისუუნარობის საფუძვლის არარსებობის გამო შეწყდება, მიიჩნევა, რომ
პირგასამტეხლოს დარიცხვა უწყვეტად მიმდინარეობდა; თ) არ დაიშვება საპროცესო
უზრუნველყოფის
ახალი
ღონისძიებების
გამოყენება;
ი)
ჩერდება
გადახდისუუნარობის
საქმის
წარმოების
დაწყებამდე
აღძრული,
გადახდისუუნარობის მასის წინააღმდეგ მიმართული დავების სასამართლოში,
არბიტრაჟში ან ადმინისტრაციულ ორგანოში განხილვა, ხოლო ახალი დავების
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დაწყება არ დაიშვება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დავა ეხება
გადახდისუუნარობის მასიდან ნივთის გამოყოფას, ან ამ კანონით პირდაპირ
გათვალისწინებული შემთხვევისა. ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში
უფლების განხორციელების ხანდაზმულობას ვადის დენა ჩერდება საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის 132-ე მუხლის შესაბამისად.
„რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონის 47-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად, გადახდისუუნარობის
შესახებ განცხადების მოვალის მიერ შეტანის შემთხვევაში სასამართლო ამ
განცხადების დასაშვებად ცნობის საკითხს წყვეტს მისი შეტანიდან 7 დღის ვადაში,
ხოლო აღნიშნული განცხადების კრედიტორის მიერ შეტანის შემთხვევაში −
მოვალისთვის სასამართლო გზავნილის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტის
სასამართლოსთვის წარდგენიდან 10 დღის ვადაში. ეს ვადა სასამართლომ შეიძლება
გააგრძელოს ერთჯერადად, საკუთარი ინიციატივით, დასაბუთებული განჩინებით.
გაგრძელებული ვადა არ უნდა აღემატებოდეს გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადების დასაშვებად ცნობის საკითხის განხილვისთვის დადგენილ ვადას.
ზემოაღნიშნულ ნორმათა შინაარსობრივი ანალიზი ცხადჰყოფს, რომ სპეციალური
კანონით („რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“),
პირდაპირ არის გათვალისწინებული იმ ღონისძიებათა ჩამონათვალი და ასევე მისი
გამოყენების წინაპირობები, რომელიც (რომლებიც) მიზნად ისახავს საქმის წარმოების
მიმდინარეობისას გადახდისუუნარობის მასის დაცვას და ამ კანონის მიზნის
მიღწევის
ხელშემშლელი
ფაქტორების
განეიტრალებას.
ამდენად,
გადახდისუუნარობის
შესახებ
განცხადების
წარმოდგენისას,
სასამართლო
მოკლებულია
შესაძლებლობას,
სპეციალური
კანონით
მოწესრიგებული
ურთიერთობის დარეგულირებისათვის გამოიყენოს საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსი, მით უფრო იმ პირობებში, როდესაც მისი გამოყენება
შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა
კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონი არ შეიცავს შესაბამისი
საკითხის მომწესრიგებელ სპეციალურ ნორმას და საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის გამოყენება არ ეწინააღმდეგება ამ კანონის მიზანსა და
პრინციპებს. რაც შეეხება მორატორიუმის ღონისძიებების გამოყენებას, სასამართლო
კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ მორატორიუმი ამუშავებას გადახდისუუნარობის
განცხადების დასაშვებად ცნობის შედეგად იწყებს. ამდენად, ბუნდოვანია და
სასამართლოს მიერ ვერ იქნება გაზიარებული განმცხადებლის პოზიცია, რომელიც
უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენებას გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების
მოთხოვნით წარმოდგენილი განცხადების პირობებში ითხოვს კანონის ანალოგიაზე
მითითებით.
რაც შეეხება კერძო საჩივრის ავტორის პრეტენზიას, რომელიც დაკავშირებულია
მიღებული განჩინების გასაჩივრების წესთან და მის გამოქვეყნებასთან, სასამართლო
განმარტავს,
რომ
„რეაბილიტაციისა
და
კრედიტორთა
კოლექტიური
დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის პირველი ნაწილით
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განსაზღვრულია სწორედ ზემოაღნიშნული საკითხი. კერძოდ: მითითებული მუხლი
ადგენს, რომ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესში მოსამართლის მიერ
განჩინების ფორმით მიღებულ გადაწყვეტილებაზე შეიძლება შეტანილ იქნეს
მხოლოდ კერძო საჩივარი. ამავე კანონის მე-19 მუხლის თანახმად, ელექტრონული
სისტემა უზრუნველყოფს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესში
კანონით გათვალისწინებული მოქმედებების ელექტრონული საშუალებებით
შესრულებას, მათ შორის, შესაბამისი განცხადების შეტანას, ინფორმაციის
გამოქვეყნებასა
და
ამ
კანონით
გათვალისწინებულ
პირებს
შორის
გაცვლას. ელექტრონულ სისტემაში განთავსდება გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების პროცესში სასამართლოს მიერ გამოტანილი ყველა განჩინება გამოტანიდან
არაუგვიანეს მეორე სამუშაო დღისა. ელექტრონულ სისტემაში განთავსდება აგრეთვე
კრედიტორთა კრების, კრედიტორთა კომიტეტის, მმართველის, რეაბილიტაციის
ზედამხედველისა
და
რეგულირებული
შეთანხმების
ზედამხედველის
გადაწყვეტილებები და მათთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია. აღნიშნული
ინფორმაციის/დოკუმენტაციის
ელექტრონულ
სისტემაში
განთავსება
მის
ოფიციალურ გამოქვეყნებად მიიჩნევა. ამ კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ
შემთხვევებში,
აგრეთვე
სასამართლოს
გადაწყვეტილებით
განჩინება/გადაწყვეტილება დამატებით შეიძლება გამოქვეყნდეს „საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნის“ ვებგვერდზე ან ბეჭდვით ორგანოებში, მათ შორის, საერთოსახელმწიფოებრივი
ან/და
საერთაშორისო
მნიშვნელობის
საინფორმაციო
საშუალებებში.
ელექტრონული
სისტემის
მეშვეობით
გაგზავნილი
ინფორმაცია/დოკუმენტაცია შესაბამისი ადრესატისთვის ჩაბარებულად/შესაბამისი
ადრესატის მიერ მიღებულად ჩაითვლება მისი ელექტრონულ სისტემაში
განთავსების მომენტიდან. სასამართლო კვლავ განმეორდება და აღნიშნავს, რომ შპს
„EMD GROUP“-ს სწორედ გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების დაწყების
მოთხოვნით აქვს მომართული და შესაბამისად, სასამართლო სწორედ სპეციალურ
კანონს იყენებს განმცხადებლის შუამდგომლობების განხილვისას. ამდენად,
სასამართლოს მიერ კერძო საჩივრის ავტორის ვერც ხსენებულ საკითხებთან
დაკავშირებული პრეტენზია იქნება გაზიარებული.
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლო მიიჩნევს, რომ დავით
თევდორაშვილის მიერ 14.06.2022 წელს თბილისის საქალაქო სასამართლოში
წარმოდგენილი კერძო საჩივარი, ამავე სასამართლოს 09.06.2022 წლის განჩინებაზე
დაუსაბუთებელია და შესაბამისად, იგი საქმის მასალებთან ერთად უნდა
გადაეგზავნოს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს.
„რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად, თუ სასამართლო კერძო
საჩივარს დასაშვებად და დასაბუთებულად მიიჩნევს, ის მას დააკმაყოფილებს.
წინააღმდეგ შემთხვევაში კერძო საჩივარი საქმის მასალებთან ერთად, მისი
მიღებიდან 5 დღის ვადაში ზემდგომ სასამართლოს ეგზავნება.
სასამართლომ იხელმძღვანელა „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური
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დაკმაყოფილების შესახებ” შესახებ საქართველოს კანონის მე-4, მე-8, მე-9, მე-19, 55-ე
მუხლებით, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 284-285-ე მუხლებით და
დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1. შპს „EMD GROUP“-ის წარმომადგენლის მიერ 2022 წლის 14 ივნისს, თბილისის
საქალაქო სასამართლოში წარმოდგენილი კერძო საჩივარი, ამავე სასამართლოს 2022
წლის 09 ივნისის განჩინებაზე არ დაკმაყოფილდეს დაუსაბუთებლობის გამო;
2. კერძო საჩივარი საქმის მასალებთან ერთად გადაეგზავნოს თბილისის სააპელაციო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატას;
3. განჩინება განთავსდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ელექტრონულ
სისტემაში (http://www.ecourt.ge/) ვებგვერდზე;
4. განჩინებაზე კერძო საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

მოსამართლე

სალომე გველესიანი
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