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თბილისი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
მოსამართლე - ნონა ზარქუა
განმცხადებელი - მოვალე - შპს „გიო და დათი“ (ს/კ 401977642)
მოთხოვნა - გადახდისუუნარობა/რეაბილიტაცია
სასამართლომ ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა შპს „გიო და დათი“-ს განცხადების
წარმოებაში მიღების საკითხი და
გამოარკვია
2022 წლის 27 ივლისს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა
კოლეგიას

განცხადებით

მომართა

შპს

„გიო

და

დათი“-ს

(ს/კ

401977642)

წარმომადგენელმა და მოითხოვა რეაბილიტაციის საქმის წარმოების დაწყება.
განმცხადებელმა წარმოდგენილ განცხადებაში მიუთითა, რომ შპს „გიო და დატი“
გადახდისუუნაროა, იგი ვერ ასრულებს ვადამოსულ ვალდებულებებს. ვერ იხდის
კრედიტებს და ვალებს. 2020 წლის 25 სექტემბრიდან თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის წარმოებაშია საქმე N2/15903-20 შპს
„გიო და დათი“-ს გადახდისუუნარობის შესახებ (გაკოტრების) განცხადება. იმის გამო,
რომ მოვალემ ვერ შეძლო „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“
აქართველოს კანონით გათვალისწინებული 5000 ლარის გადახდა, მან თავის დროზე
ვერ მოითხოვა რეაბილიტაციის წარმოება. მოცემულ საქმეზე რეაბილიტაცია
ლოგიკური და გონივრულია. საწარმოს ქონების რეალიზაციით ვალები ვერ იფარებაა,
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საწარმოს მუშაობის შემთხვევაში, კი შესაძლებელია ვალების დაფარვა.
სასამართლო

გაეცნო

წარმოდგენილ

განცხადებას,

თანდართულ

მასალებს და

მიაჩნია, რომ შპს „გიო და დათი“-ს უარი უნდა ეთქვას გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადების დასაშვებად ცნობაზე შემდეგ გარემოებათა გამო:
„რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს
კანონის
მე-6
მუხლის
პირველი
პუნქტის
თანხმად,
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. ამასთან
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება შეიძლება განხორციელდეს:
ა) რეაბილიტაციის რეჟიმით;
ბ) გაკოტრების რეჟიმით.
„რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მეექვსე პუნქტის თანხმად, გადახდისუუნარობის
საქმის წარმოების მიმართ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
გამოიყენება 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.
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 186-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“
ქვეპუნქტის თანახმად, მოსამართლე სარჩელის ჩაბარებიდან 5 დღის ვადაში არ
მიიღებს სარჩელს, თუ ამ ან სხვა სასამართლოს წარმოებაშია საქმე დავაზე იმავე
მხარეებს შორის, იმავე საგანზე და იმავე საფუძვლით;
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. აღნიშნული განცხადებით
სასამართლოსათვის მიმართვის უფლება აქვს პროცესით დაინტერესებულ ყველა
სუბიექტს: მოვალეს, ნებისმიერ კრედიტორს (მიუხედავად მოთხოვნის ოდენობისა),
რეგულირებული შეთანხმების ზედამხედველს, ასევე, რეაბილიტაციისა და
გაკოტრების მმართველებს ‒ მხოლოდ რეჟიმის კონვერსიის მოთხოვნით. კონვერსია
კი, თავის მხრივ, დაწყებული რეჟიმის ცვლილებას გულისხმობს, კერძოდ,
რეაბილიტაციის რეჟიმიდან გაკოტრების რეჟიმში ან გაკოტრების რეჟიმიდან
რეაბილიტაციის რეჟიმში გადასვლას, რა დროსაც, უწყვეტად გრძელდება დაწყებული
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება, ახალი რეჟიმით გათვალისწინებული წესების
შესაბამისად.
ამდენად,
გადახდისუუნარობის
განცხადებით
არამარტო
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გადახდისუუნარობის რეჟიმის (გაკოტრება, რეაბილიტაცია) ინიცირება ხდება,
არამედ არსებული რეჟიმის შეცვლაც, რაც „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა
კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ კანონის ერთ-ერთ სიახლედ მიიჩნევა. (იხ. ქ.
მესხიშვილი, გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების საფუძვლები „რეაბილიტაციისა
და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის
მიხედვით, თბილისი, 2021, ავტორები: ქეთევან მესხიშვილი, გიორგი ბათლიძე, ნანა
ამისულაშვილი, სერგი ჯორბენაძე, გვ. 28-29).
განსახილველ შემთხვევაში, შპს „გიო და დათი“-ს მიერ წარმოდგენილი
განცხადებიდან ირკვევა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო
საქმეთა
კოლეგიის
წარმოებაშია
შპს
„გიო
და
დათი“-ს
განცხადება
გადახდისუუნარობის შესაახებ (საქმე N2/15903-20), სადაც განმცხადებელმა „თავის
დროზე“ ვერ მოითხოვა რეაბილიტაციის წარმოება.
სასამართლო მიუთითებს, რომ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის
186-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, კანონმდებელი
პირდაპირ მიუთითებს, რომ იგივე დავა სახეზე გვაქვს მხოლოდ სამი კუმულაციური
პირობის არსებობის შემთხვევაში. კერძოდ, სახეზე უნდა იყოს, როგორც იმავე
მხარეები, ასევე დავის იმავე საგანი და იმავე საფუძველი. მხარეში, რა თქმა უნდა,
იგულისხმება
კერძო
სამართლის
იდენტური
სუბიექტები
ან/და
მათი
უფლებამონაცვლეები, საგანში - მოთხოვნა, ხოლო საფუძველში - დავის ფაქტობრივი
(და არა სამართლებრივი) საფუძვლები, რაც განსახილველი დავის (საქმის წარმოების)
ფარგლებში იდენტურია.
ამდენად,
სახეზე
გვაქვს
შემთხვევა
როდესაც
აღძრულია
განცხადება
გადახდისუუნარობის შესახებ იმავე სუბიექტის მიერ, იმავე საფუძვლით, რაც
განცხადების წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის საფუძველია.
სასამართლომ იხელმძღვანელა „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური
დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4, მე-8, მე-9, მე-19, 43-45-ე, 47-ე,
48-ე მუხლებით, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 186-ე, 284-285-ე
მუხლებით და
დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1.

შპს „გიო და დათი“-ს (ს/ნ 401977642) უარი ეთქვას გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადების დასაშვებად ცნობაზე;

2. განჩინება განთავსდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ელექტრონულ
სისტემაში (http://www.ecourt.ge/), ასევე „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“
ვებგვერდზე;
3

3. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობაზე უარის თქმის
თაობაზე განჩინების გამოტანიდან 3 თვის განმავლობაში იმავე განმცხადებლის
მიერ იმავე სუბიექტის მიმართ არსებითად იმავე გარემოებების საფუძველზე
გადახდისუუნარობის საქმის აღძვრა დაუშვებელია.
4. განჩინებაზე შეუძლია კერძო საჩივრის შეტანა გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების პროცესის მხარეებს, აგრეთვე იმ პირებს, რომელთაც უშუალოდ
ეხებათ ეს განჩინება, გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ელექტრონულ
სისტემაში (http://www.ecourt.ge/) მისი გამოქვეყნებიდან 5 (ხუთი) დღის ვადაში
თბილისის საქალაქო სასამართლოში (ქ. თბილისი, დ.აღმაშენებლის ხეივანი N64).
ამ ვადის გაგრძელება დაუშვებელია

მოსამართლე

ნონა ზარქუა
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