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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
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.
განმცხადებელ - შპს „EMD GROUP“-ს „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა
კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის 45-ე მუხლის მე-4
ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე დაევალა მოვალისათვის გაკოტრების
საქმის წარმოების გახსნის თაობაზე წარმოდგენილი განცხადებისა და
თანდართული დოკუმენტების ჩაბარება.
2022 წლის 05 ივლისს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მომართა
შპს „EMD GROUP“-ის დირექტორმა დავით თევდორაშვილმა და წარმოადგინა
მოვალისათვის განცხადებისა და თანდართული მასალების გაგზავნის
დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლის მიხედვითაც შპს „სფეის ლაბ“-ს
გზავნილი ვერ ჩაბარდა. შესაბამისად, განმცხადებელმა მოვალისათვის
გაკოტრების საქმის წარმოების გახსნის თაობაზე განცხადებისა და თანდართული
დოკუმენტების ჩაბარება იშუამდგომლა საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების საუბნო სამსახურისათვის დავალებით
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ან სასამართლოს შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების გზით.
სასამართლო მიზანშეწონილად მიიჩნევს, მოვალე
შპს „სფეის ლაბისათვის“
გაკოტრების საქმის წარმოების გახსნის თაობაზე განცხადებისა და თანდართული
დოკუმენტების ჩაბარება დაევალოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ტერიტორიული ორგანოს საუბნო სამსახურს შემდეგ გარემოებათა გამო:
„რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონი 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).
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-7 ნაწილის
შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, თუ მხარეებს, მათ წარმომადგენლებს, აგრეთვე
მოწმეებს, ექსპერტებს, სპეციალისტებსა და თარჯიმნებს ამ კოდექსით
დადგენილი წესით ვერ ეცნობათ სასამართლო სხდომის ან ცალკეული საპროცესო
მოქმედების შესრულების დრო და ადგილი, მოსამართლეს შეუძლია აღნიშნული
პირებისათვის სასამართლო უწყების ჩაბარება განჩინებით დაავალოს
მუნიციპალიტეტის ორგანოს ანდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ტერიტორიული ორგანოების საუბნო სამსახურებს (უბნის ინსპექტორებს).
მუნიციპალიტეტის ორგანო ანდა უბნის ინსპექტორები ვალდებული არიან,
განჩინებით დადგენილ ვადაში უზრუნველყონ მხარეებისათვის, მათი
წარმომადგენლებისათვის,
აგრეთვე
მოწმეებისათვის,
ექსპერტებისათვის,
სპეციალისტებისა და თარჯიმნებისათვის სასამართლო უწყების ჩაბარება და მისი
ჩაბარების, ჩაბარების შეუძლებლობის მიზეზების ან ჩაბარებაზე უარის თქმის
შესახებ აცნობონ მოსამართლეს.
სასამართლო მიიჩნევს, რომ მოცემულ შემთხვევაში სახეზეა ისეთი შემთხვევა,
როცა ადრესატს ვერ ჩაბარდა სასამართლო გზავნილი, რაც წარმოადგენს საკმარის
საფუძველს, რათა სასამართლომ იხელმძღვანელოს საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-7 ნაწილით. ამასთან, მითითებული
საპროცესო ნორმის საფუძველზე უბნის ინსპექტორი ვალდებულია განჩინებით
დადგენილ ვადაში უზრუნველყოს სასამართლო დავალების შესრულება, კერძოდ,
ზემოაღნიშნულ
საქმესთან
დაკავშირებით
უზრუნველყოს
გზავნილის
(გაკოტრების საქმის წარმოების გახსნის თაობაზე განცხადება და თანდართული
დოკუმენტები) ჩაბარება. საუბნო სამსახური (უბნის ინსპექტორი) ვალდებულია
სასამართლოს აცნობოს გზავნილის ჩაბარების, ჩაბარების შეუძლებლობის
მიზეზების ან ჩაბარებაზე უარის თქმის თაობაზე.
სასამართლომ იხელმძღვანელა „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური
დაკმაყოფილების შესახებ” შესახებ საქართველოს კანონის მე-4, მე-8, მე-9, მე-19
მუხლებით, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-8, 73-ე, 284-ე, 285ე, 414-ე მუხლებით
დაადგინა:
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1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაევალოს 5 დღის ვადაში, ამავე
განჩინების ასლის მისთვის ჩაბარების მომენტიდან, შპს „სფეის ლაბს“ (ს/ნ
402200033; დირექტორი: თინათინ მჭედლიშვილი) ჩააბაროს თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ გაგზავნილი, შპს „EMD
GROUP“-ის განცხადება გაკოტრების საქმის წარმოების გახსნის თაობაზე და
თანდართული დოკუმენტები, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ჩუღურეთის
რაიონი, კოტე მარჯანიშვილის ქ. №16, კორპუსი 2, ბინა 17.
2. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაევალოს 5 დღის ვადაში, ამავე
განჩინების ასლის მისთვის ჩაბარების მომენტიდან, შპს „სფეის ლაბს“ (ს/ნ
402200033; დირექტორი: თინათინ მჭედლიშვილი) ჩააბაროს თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ გაგზავნილი, შპს „EMD
GROUP“-ის განცხადება გაკოტრების საქმის წარმოების გახსნის თაობაზე და
თანდართული დოკუმენტები, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ზღვის უბანი, მე-3
მ/რ, კვარტალი 4, კორპუსი 58.
3. განემარტოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ სასამართლო
გზავნილის ჩაბარება უნდა განხორციელდეს საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის 70-78-ე მუხლებით დადგენილი შემდეგი წესების დაცვით:
·
სსსკ-ის 73-ე მუხლის მე-5 მუხლის პირველი ნაწილი: ადრესატისათვის
სასამართლო გზავნილის, (უწყების) ჩაბარების დრო აღინიშნება მის მეორე
ეგზემპლარზე, რომელიც სასამართლოს უნდა დაუბრუნდეს;
·
სსსკ-ის 74-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი: თუ სასამართლო უწყების
ჩამბარებელმა სასამართლოში გამოსაძახებელი პირი ვერ ნახა მხარის მიერ
მითითებულ მისამართზე, იგი უწყებას აბარებს მასთან მცხოვრებ ოჯახის
რომელიმე ქმედუნარიან წევრს, ხოლო თუ უწყება ბარდება სამუშაო ადგილის
მიხედვით – სამუშაო ადგილის ადმინისტრაციას, ამ კოდექსის 73-ე მუხლის მე-8
ნაწილით დადგენილი წესით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ისინი განსახილველ
საქმეში მონაწილეობენ, როგორც მოწინააღმდეგე მხარეები. უწყების მიმღები
ვალდებულია უწყების მეორე ეგზემპლარზე აღნიშნოს თავისი სახელი და გვარი,
ადრესატთან დამოკიდებულება და დაკავებული თანამდებობა; ამავე მუხლის მე-2
ნაწილი: ადრესატის არყოფნის შემთხვევაში სასამართლო უწყების ჩამბარებელმა
უწყების მეორე ეგზემპლარზე უნდა აღნიშნოს, სად არის წასული ადრესატი და
როდის ვარაუდობენ მის დაბრუნებას;
·
სსსკ-ის 73-ე მუხლის მე-8 ნაწილი: ფოსტით ან კურიერის მეშვეობით
მოქალაქისათვის გაგზავნილი სასამართლო უწყება მას უნდა ჩაჰბარდეს პირადად,
ხოლო მოქალაქის სამუშაო ადგილზე, ასევე ორგანიზაციისათვის გაგზავნილი
უწყება უნდა ჩაჰბარდეს კანცელარიას ან ასეთივე დანიშნულების სტრუქტურულ
ერთეულს ანდა პირს, ხოლო ასეთის არყოფნის შემთხვევაში – ორგანიზაციის
შესაბამის უფლებამოსილ პირს, რომელიც უწყებას ადრესატს გადასცემს. ამ
ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში უწყების ჩაბარება დასტურდება
უწყების მეორე ეგზემპლარზე უწყების მიმღების ხელმოწერით;
·

სსსკ-ის 75-ე მუხლი: თუ ადრესატმა უარი განაცხადა გზავნილის (უწყების)
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მიღებაზე, მისი მიმტანი პირი სათანადო აღნიშვნას აკეთებს გზავნილზე
(უწყებაზე), რომელიც სასამართლოს უბრუნდება. ასეთ შემთხვევაში გზავნილი
(უწყება) ჩაბარებულად ითვლება და სასამართლოს შეუძლია განიხილოს საქმე;
4. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვალდებულია, გზავნილის
მოვალისათვის ჩაბარების, ჩაბარების შეუძლებლობის მიზეზების ან ჩაბარებაზე
უარის თქმის თაობაზე, ამ გარემოებების წარმოშობიდან 5 (ხუთი) დღის ვადაში
აცნობოს სასამართლოს;
5. განჩინება განთავსდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ელექტრონულ
სისტემაში (http://www.ecourt.ge/) ვებგვერდზე;
6. განჩინებაზე კერძო საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

მოსამართლე

სალომე გველესიანი
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