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განჩინება
საქართველოს სახელით
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებაში შეწყვეტაზე
უარის თქმის შესახებ
26 სექტემბერი, 2022 წელი

თბილისი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
მოსამართლე - გოჩა დიდავა
განმცხადებელი - გაკოტრების მმართველი - გიორგი ბათლიძე;
მოვალე - შპს „თბილისი ჰოლლ“ (ს/ნ 406148477);
დირექტორი - რაფო ბინინაშვილი;
მოთხოვნა - გაკოტრების რეჟიმის შეწყვეტა
სასამართლომ ზეპირი მოსმენით განიხილა შპს „თბილისი ჰოლლის“ გაკოტრების
რეჟიმის შეწყვეტის შესახებ განცხადება და
გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:
1. 2022 წლის 10 აგვისტოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა
კოლეგიას განცხადებით მომართა მოვალე შპს „თბილისი ჰოლლ“-ის (ს/კ 40614847)
დირექტორმა, რაფო ბინინაშვილმა, რომელმაც მოითხოვა გაკოტრების საქმის
წარმოების დაწყება.
1.1

განმცხადებლის

განმარებით,

განცხადების

შეტანის

საფუძველია

„რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონი, რომლის თანახმად, მოვალე გადახდისუუნაროა, თუ იგი ვერ
ფარავს ვადამოსულ ვალდებულებებს. ვადამოსული ფულადი ვალდებულებების
ოდენობა შპს „თბილისი ჰოლლ“-ის შემთხვევაში შეადგენს 1 275 582,77 ლარს.
კომპანიას აღარ გააჩნია სურვილი და ინტერესი ბიზნესის მიმართ, რის საფუძველზეც
ითხოვს

გაკოტრების

რეჟიმის

გახსნას,

რითაც

გადახდისუუნარობის

მასის
1

რეალიზაციით იქნება შესაძლებელი თანხების განაწილება.
1.2

2022 წლის 16 აგვისტოს განჩინებით შპს „თბილისი ჰოლლ“-ის მიმართ გაიხსნა

გაკოტრების რეჟიმი.
1.3

2022 წლის 26 აგვისტოს სასამართლოს განცხადებით მომართა შპს „თბილისი

ჰოლლის“ გაკოტრების

მმართველმა,

გიორგი ბათლიძემ და განმარტა,

რომ

გარკვეული ტექნიკური ხარვეზის გამო, რაც უკავშირდებოდა საქმეთა მართვის
ელექტრონული სისტემის გაუმართაობას, საქმის მასალებზე წვდომის შესაძლებლობა
მიეცა 2022 წლის 24 აგვისტოს. გაეცნო რა განცხადებას დეტალურად, მათ შორის იმ
ფაქტებს, რომელთა შესახებ ინფორმაცია არ გამომდინარეობდა გაკოტრების რეჟიმის
გახსნის

თაობაზე

გამოქვეყნებული

განჩინებიდან,

მიაჩნია,

რომ

მოცემულ

შემთხვევაში გაკოტრების საქმის წარმოების წინაპირობები სახეზე არ არის და
წარმოება

უნდა

შეწყდეს,

შემდეგ

გარემოებათა

გამო:

„რეაბილიტაციისა

და

კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონი
(შემდგომში „რკკდ“) წარმოადგენს კრედიტორთა კოლექტიური (ერთობლივი)
ინტერესების დაცვის უზრუნველსაყოფად შექმნილ საკანონმდებლო მექანიზმს. იგი
გამოიყენება იმ დროს, როდესაც კრედიტორებს შორის არსებობს კონკურენცია
მოთხოვნის დაკმაყოფილების კუთხით. გადახდისუუნარობის კანონმდებლობის
შემოღება

სახელმწიფოს

მიერ

ემსახურება

კრედიტორებს

შორის

მოთხოვნის

დაუკმაყოფილებლობის ეკონომიკური ტვირთის სამართლიანად გადანაწილებისა და
კრედიტორებს
მოქცევის
სამართლის

შორის

მიზანს.

კონკურენციის

საგულისხმოა,

საფუძვლები

სამართლებრივ,

რომ

განჭვრეტად

ისტორიულად

აღსრულების

სამართალში

ჩარჩოებში

გადახდისუუნარობის
უნდა

ვეძიოთ.

გადახდისუუნარობის ცალკე დარგად ჩამოყალიბება განაპირობა აღსრულების
მსურველ კრედიტორებს შორის მოთხოვნის დაკმაყოფილებისთვის ქაოტური და
არასამართლიანი რბოლის მოცემულობამ და იმის საჭიროებამ, რომ ეს რბოლა
დაკმაყოფილებისთვის ბრძოლის მოწესრიგებულ რეჟიმში გადასულიყო. ამრიგად,
გადახდისუუნარობა უწინარესად კოლექტიური აღსრულების მექანიზმია. მართალია
დღეს, მათ შორის ახალ კანონშიც, აქცენტი მეტწილად რეაბილიტაციაზე კეთდება,
ჩნდება მოვალის როგორც ეკონომიკური სუბიექტის, ასევე საჯარო ეკონომიკური
ინტერესების დაცვის საჭიროებები. თუმცა, ერთმნიშვნელოვნად შეუცვლელი დარჩა
ის მთავარი პრინციპი, რომ გადახდისუუნარობის კანონმდებლობის უმთავრესი
ფუნქცია კრედიტორთა სიმრავლის ინტერესების თამაშის წინასწარ გაწერილი წესების
თანახმად

დაკმაყოფილებაა.

კრედიტორთა

ერთობლიობის/კოლექტიურობის

პრინციპი არც ქართული კანონმდებლობისთვის არის უცხო. ზემოთ წარმოდგენილი
მსჯელობა გამყარებულია „რკკდ“-ს პირველივე მუხლის დებულებებით, რომლის
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თანახმად:

„ამ

დაკმაყოფილება

კანონის

მიზანია

კრედიტორთა

მოთხოვნების

კოლექტიური

რეაბილიტაციის მიღწევით, ხოლო რეაბილიტაციის მიღწევის

შეუძლებლობის შემთხვევაში - გადახდისუუნარობის მასის რეალიზაციით მიღებული
თანხების

განაწილებით.

მსგავსი

შინაარსის

მატარებელ

ჩანაწერს

უშუალოდ

გაკოტრების მიზნებშიც („რკკდ“ 97-ე მუხლი) ვხვდებით, სადაც კრედიტორთა
სიმრავლის ინტერესებზე მორგებულ სარეჟიმო მოქმედებებზე არის მინიშნება.
მთლიანობაში კანონში კრედიტორები უმეტეს წილად მრავლობითში მოიხსენიებიან,
რაც არა მხოლოდ ლინგვისტური საკითხია, არამედ ხაზს უსვამს კოლექტიურობის
პრინციპის

მნიშვნელობას.

გადახდისუუნარობის

ხსენებულ

სარეჟიმო

ნორმათა

შინაარსი

საქმისწარმოება,

იქნება

ცხადყოფს,

ეს

გაკოტრება

რომ
თუ

რეაბილიტაცია, უწინარესად კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების მიზნით
გამოიყენება. ხოლო მოვალის ინტერესების დაცვა მდგომარეობს ძირითადად იმაში,
რომ კანონი რეაბილიტაციას გაკოტრებასთან მიმართებაში უპირატესობას ანიჭებს.
მოვალის ინტერესების დაცვა გაკოტრებისას ფაქტობრივად არ არსებობს. მით უფრო,
რომ განმცხადებელი თავად აცხადებს, რომ აღარ აქვს ბიზნესის მიმართ ინტერესი.
ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ მოვალეში იგულისხმება პირველ რიგში თავად
განმცხადებელი სუბიექტი და არა მისი დირექტორი პარტნიორები. გაკოტრების
მმართველზე

დაკისრებული

მოვალეობების

აბსოლუტური

უმრავლესობა

კრედიტორების კოლექტიურობის პრინციპის გამოძახილია. ისეთი მოქმედებები
როგორიცაა კრედიტორთა რეესტრის შედგენა და რიგითობის განსაზღვრა, ქონების
რეალიზაციის ფორმის შერჩევა და კრედიტორებთან შეთანხმება, რეალიზაციის
შედეგად

ამონაგები

თანხების

კრედიტორებზე

განაწილება

და

სხვა,

ერთი

კრედიტორის შემთხვევაში ყოველგვარ აზრს არის მოკლებული და მხოლოდ ფუჭ
ძალისხმევასა და დამატებითი არამიზნობრივი ხარჯის წარმოშობას იწვევს. ამ
პირობებში გაკოტრება სხვა არაფერია თუ არა ინდივიდუალური სააღსრულებო
წარმოება. გაკოტრების

ხარჯებთან

დაკავშირებით

სასამართლოს

ყურადღებას

ამახვილებს მასზე, რომ გადახდისუუნარობის მასიდან უნდა გადახდილ იქნას
სასამართლო ბაჟი („რკკდ“ 118-ე მუხლი), აგრეთვე გაკოტრების მმართველის
ანაზღაურება („რკკდ“ 118-ე მუხლი). ამავდროულად, ძალიან მაღალი ალბათობით
ვერ იქნება თავიდან აცილებული ქონების რეალიზაციის ხარჯი (შეფასება, აუქციონი
და სხვა), რაც ჩვეულებრივი აღსრულების დროსაც დადგებოდა. ფაქტობრივად
გაკოტრების

საქმისწარმოების

ფარგლებში

გაკოტრების

მმართველის

მიერ

განსახორციელებელი არც ერთი ქმედება არ ემსახურება და, კრედიტორთა სიმრავლის
არარსებობის პირობებში, ბუნებრივად ვერც მოემსახურება მოვალის ერთადერთი
კრედიტორის მოთხოვნის დაკმაყოფილების ინტერესს. ამრიგად ცალსახაა, რომ
გაკოტრების საქმის წარმოებას მოსარგებლე არ ყავს და საზიანოც კი არ არის
ერთადერთი

დაინტერესებული

კრედიტორისათვის.

ერთადერთ

განსხვავებას
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წარმოადგენს ის, რომ გაკოტრების საქმის წარმოების შემთხვევაში სრულიად
არასაჭირო ფორმალური მოქმედებების განხორცილება და უსარგებლო ხარჯის
წარმოშობით კრედიტორისათვის ხელმისაწვდომი მასის კიდევ უფრო შემცირება
მოხდება.

შესაბამისად,

„შემოსავლების

გაკოტრების

სამსახურის“

რეჟიმი

გონივრულ

შეუძლებელია
ინტერესში

შედიოდეს
და

მეტიც

სსიპ
არ

ეწინააღმდეგებოდეს მას. აღნიშნული კი, როგორც სასამართლოსთვის ცნობილია,
წარმოადგენს გაკოტრების რეჟიმის განსნის ერთ-ერთ წინაპირობას. კერძოდ, „რკკდ“-ს
45-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის თანახმად, განმცხადებელმა უნდა
დაასაბუთოს, რომ გაკოტრების საქმის წარმოება არ ეწინააღმდეგება კრედიტორთა
ინტერესს (საგულისხმოა, რომ კრედიტორებიც ამ შემთხვევაშიც მრავლობითში
მოიხსენებიან). გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე განცხადების დეტალური
ანალიზის საფუძველზე მიაჩნია, რომ განცხადება არ შეიცავს რაიმე სახის
დამაჯერებელ დასაბუთებას, რაც გადაწონიდა ზემოთ მოყვანილ არგუმენტებს და
გამორიცხავდა გაკოტრების საქმის კრედიტორის ინტერესის საწინააღმდეგოდ
წარმოების ალბათობას. ამ პირობებში გაკოტრების რეჟიმის წარმოება სხვა არაფერია,
თუ არა საპროცესო უფლების არამიზნობრივი გამოყენება. დასკვნის სახით,
წინამდებარე საქმეში სახეზე გვაქვს დასაშვებად ცნობისა და გაკოტრების რეჟიმის
წარმოების შემდეგი შემაფერხებელი გარემოებები: ა) გაკოტრების რეჟიმის წარმოება
კრედიტორის საზიანოდ, ბ) კანონის მიზნებთან შეუსაბამო სარეჟიმო წარმოება.
„რკკდ“ 62-ე მუხლის თანახმად, გადახდისუუნარობის განცხადების დასაშვებად
ცნობის, აგრეთვე საქმის წარმოების შეწყვეტის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების
კომპეტენცია ენიჭება საქმის განმხილველ მოსამართლეს. „რკკდ“-ს ხსენებული ნორმა
წარმოადგენს „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის“ 187-ე, 272-ე და 275-ე
მუხლების კონკრეტიზაციას. მითითებული საპროცესო ნორმების, ასევე სპეციალური
კანონის

დებულებების

ურთიერთშეჯერების

შედეგად

სასამართლო

უფლებამოსილია, საქმის განხილვის ნებისმიერ ეტაპზე, თავისი ინიციატივით ან
საქმეში მონაწილე რომელიმე მხარის განცხადების საფუძველზე შეწყვიტოს საქმის
წარმოება. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გაკოტრების მმართველი
ითხოვს „რკკდ“ 1-ლი, 62-ე, 97-ე, აგრეთვე „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის“ 187-ე, 272-ე და 275-ე მუხლებით შეწყდეს გაკოტრების რეჟიმის წარმოება
შპს „თბილისი ჰოლლის“ მიმართ.
1.4

2022 წლის 19 სექტემბერს მოვალე კომპანიის შს „თბილისი ჰოლლის“

დირექტორის,

რაფო

ბინინაშვილის

მიერ

წარმოდგენილი

იქნა

მოსაზრება

გაკოტრების მმართველის პოზიციასთან მიმართებაში, სადაც განმარტავს, რომ
გაკოტრების მმართველის მიერ არ მომხდარა საქმის სამართლებრივი შესწავლა, არ
მომხდარა

საქმისათვის

მნიშვნელოვანი

გარემოებების

გამოკვლევა,

რის
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საფუძველზეც მიაჩნია, რომ არ არსებობს გარემოება რის გამოც აღნიშნული საქმის
წარმოება უნდა შეწყდეს.
2. შესაბამისად სასამართლო გაეცნო წარმოდგენილ განცხადებას, თანდართულ
მასალებს და მიაჩნია, რომ შპს „თბილისი ჰოლლ“-ის გაკოტრების მმართველის,
გიორგი ბათლიძის შუამდგომლობა გაკოტრების რეჟიმის შეწყვეტის შესახებ არ უნდა
დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:
2.1. „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, ამ კანონით
გათვალისწინებული გადახდისუუნარობის საქმის განხილვისას გამოიყენება ამავე
კანონით დადგენილი საპროცესო ნორმები.
2.2. ამავე კანონის მე-8 მუხლის მე-6 პუნქტის მიხედვით, 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.
2.3. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-3 მუხლის თანახმად,
მხარეები იწყებენ საქმის წარმოებას სასამართლოში, ამ კოდექსში ჩამოყალიბებული
წესების შესაბამისად, სარჩელის ან განცხადების შეტანის გზით. ისინი განსაზღვრავენ
დავის საგანს და თვითონვე იღებენ გადაწყვეტილებას სარჩელის (განცხადების)
შეტანის შესახებ. მხარეებს შეუძლიათ საქმის წარმოება მორიგებით დაამთავრონ.
მოსარჩელეს შეუძლია უარი თქვას სარჩელზე, ხოლო მოპასუხეს - ცნოს სარჩელი.
2.4. ,,რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონის პირველი მუხლის თანახმად, ამ კანონის მიზანია
კრედიტორთა მოთხოვნების კოლექტიური დაკმაყოფილება რეაბილიტაციის
მიღწევით, ხოლო რეაბილიტაციის მიღწევის შეუძლებლობის შემთხვევაში გადახდისუუნარობის მასის რეაბილიზაციით მიღებული თანხების განაწილებით.
2.5. ამავე კანონის მე-6 მუხლით განსაზღვრულია გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების დაწყების საფუძველი: (1) 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. (2) გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება
შეიძლება განხორციელდეს: ა. რეაბილიტაციის რეჟიმით. ბ. გაკოტრების რეჟიმით. (3)
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყება გულისხმობს ამ კანონით
გათვალისწინებული სუბიექტების ამავე კანონით დადგენილი რეგულირებისადმი
დაქვემდებარებისთვის შესაბამისი საფუძვლის წარმოშობას.
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2.6. მოცემულ შემთხვევაში, გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება გაკოტრების
რეჟიმის გახნით დაიწყო მოვალის განცხადების საფუძველზე, რომელმაც
სპეციალური კანონის 45-ე მუხლის მე-3 პუნქტის მიხედვით, სასამართლოს
წარუდგინა კანონით მოთხოვნილი დამატებითი ინფორმაცია.
2.7. სასამართლომ მიიჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში სახეზე იყო
,,რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ და „დ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული
გარემოებები.
კერძოდ,
„ა“
ქვეპუნქტის
თანახმად:
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების სასამართლოში შეტანის მიზნებისთვის,
საპირისპიროს დამტკიცებამდე ივარაუდება, რომ მოვალე გადახდისუუნაროა,
თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი გარემოება: მოვალის მთლიანი ვალდებულებების,
მათ შორის, სამომავლო და პირობითი ვალდებულებების, ჯამი მთლიანი აქტივების
ჯამს აღემატება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს მაღალი ალბათობა იმისა,
რომ მოვალე შეძლებს საქმიანობის გაგრძელებას, რის შედეგადაც აღმოიფხვრება
ვალდებულებების მეტობა აქტივებთან შედარებით. გადახდისუუნარობის არსებობის
დადგენის მიზნებისთვის მოვალის ვალდებულებები მოიცავს სამომავლო და
პირობით ვალდებულებებსაც, გარდა მოვალეზე პარტნიორის მიერ გაცემული
სესხებისა; ხოლო „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, - მოვალემ შეაჩერა საქმიანობა.
აღნიშნულის შედეგად, მოვალე შპს „თბილისი ჰოლლ“-ის განცხადება დასაშვებად
იქნა ცნობილი და შპს „თბილისი ჰოლლის“ მიმართ გაიხსნა გაკოტრების რეჟიმი.
2.8. განსახილველ შემთხვევაში, სასამართლო ვერ გაიზიარებს შუამდგომლობის
ავტორის - გაკოტრების მმართველის პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ
ვინაიდან მოცემულ შემთხვევაში ადგილი არ აქვს კრედიტორთა სიმრავლეს, ასევე
სრულიად არასაჭირო ფორმალური მოქმედებების განხორციელებით და უსარგებლო
ხარჯების წარმოშობით (სახელმწიფო ბაჟი, ზედამხედველის ანაზღაურება)
კრედიტორისათვის ხელმისაწვდომი მასის კიდევ უფრო შემცირება ხდება, უნდა
შეწყდეს გაკოტრების რეჟიმით გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება. სასამართლო
განმარტავს,
რომ
,,რეაბილიტაციისა
და
კრედიტორთა
კოლექტიური
დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონი არ ადგენს კრედიტორთა სიმრავლის
არსებობის ვალდებულებას, აღნიშნულის შესახებ კანონში არ არსებობს ჩანაწერი,
ასევე არ არსებობს ჩანაწერი იმის შესახებ, თუ რა ღონისძიებას უნდა მიმართოს
მოვალემ მსგავს სიტუაციაში, თუნდაც იმიტომ, რომ არ დაზიანდეს კრედიტორის
ინტერესი და არც მოვალის რესურსები დაიხარჯოს ზედმეტად, ასევე, არც
გაკოტრების მმართველის მიერ მითითებული სხვა გარემოებების საფუძველზე
ითვალისწინებს საქმის წარმოების შეწყვეტას. მართალია კანონის მიზანია
კრედიტორთა მოთხოვნების კოლექტიური დაკმაყოფილება რეაბილიტაციის
მიღწევით, ხოლო რეაბილიტაციის მიღწევის შეუძლებლობის შემთხვევაში გადახდისუუნარობის მასის რეალიზაციის მიღებული თანხების განაწილებით,
მაგრამ კანონის პრინციპებიდან გამომდინარე, პრიორიტეტს მიეკუთვნება
გადახდისუუნარო მოვალისათვის რეაბილიტაციის ხელშეწყობა, რათა მოხდეს
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კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილება, რაც კანონის ფუძემდებლურ
პრინციპებში გაკოტრება არ მოიაზრება მთავარ პრინციპად. შესაბამისად,
სასამართლომ მოვალე შპს „თბილისი ჰოლლის“ განცხადების დასაშვებად ცნობის
განჩინებით, მიზანშეწონილად მიიჩნია, ,,რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა
კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-3
პუნქტის ,,ა“ და ,,დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ გარემოებათა არსებობის
საფუძველზე შპს „თბილისი ჰოლლის“ განცხადების დასაშვებად ცნობა და კომპანიის
მიმართ გაკოტრების რეჟიმის გახსნა. სპეციალური კანონის მე-7 მუხლის მესამე
პუნქტით გათვალისწინებულია იმ გარემოებების ჩამონათვალი, რომელთაგან ერთერთის არსებობა იძლევა მოვალის გადახდისუუნარობის ვარაუდს. შესაბამისად,
წარმოდგენილი საქმის მასალების შეფასების შედეგად, სასამართლოს მიაჩნია, რომ
ზემოაღნიშნული გარემოებები, რაც გახდა მოვალე კომპანიის მიმართ გაკოტრების
რეჟიმის გახსნით გადახდისუნარობის საქმის წარმოების დაწყების საფუძველი,
სახეზეა და არ არსებობს მოვალე შპს „თბილისი ჰოლლის“ მიმართ დაწყებული
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შეწყვეტის ფაქტობრივი და სამართლებრივი
საფუძველი. ის გარემოება, რომ ადგილი არ აქვს კრედიტორთა სიმრავლეს და
შესაძლოა წარმოიშვას უსარგებლო ხარჯები, არ წარმოადგენს გადახდისუუნარობის
საქმის წარმოების შეწყვეტის კანონით დადგენილ საფუძველს.
,,რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონის 62-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, რეაბილიტაციის
ან გაკოტრების რეჟიმი იხსნება სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის
გახსნის თაობაზე განჩინების გამოტანის მომენტიდან. რეაბილიტაციის ან
გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე ან საქმის წარმოების შეწყვეტის თაობაზე
გადაწყვეტილებას სასამართლო იღებს ზეპირი მოსმენით. თუ საქმის ფაქტობრივი
გარემოებები სადავო არ არის, სასამართლო უფლებამოსილია აღნიშნული საკითხი
ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილოს. ამ საკითხის ზეპირი მოსმენით განხილვის
შემთხვევაში დაინტერესებული პირების სასამართლო სხდომაზე გამოუცხადებლობა
ვერ დააბრკოლებს სასამართლოს მიერ საკითხის განხილვასა და გადაწყვეტას.
,,რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონის 106-ე მუხლის მე-2 პუნქტით კი, გაკოტრების რეჟიმი
შეწყდება, თუ სასამართლო კერძო საჩივრის დაკმაყოფილების შედეგად გააუქმებს
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და გაკოტრების
რეჟიმის გახნის თაობაზე განჩინებას.
სასამართლო კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა
კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლის მე-2
პუნქტის თანახმად, თუ სასამართლო მიიჩნევს, რომ მოვალე არ არის
გადახდისუუნარო ან მოსალოდნელი გადახდისუუნარობის წინაშე მყოფი პირი, იგი
გამოიტანს განჩინებას გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად
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ცნობაზე უარის თქმის თაობაზე, ამავე მუხლის მე-8 პუნქტის მიხედვით, სასამართლო
ვალდებულია ყველა ზომა მიიღოს საქმის გარემოებათა სრულად და ყოველმხრივ
გამოსაკვლევად, მათ შორის, რომელიმე მხარის მიერ საკუთარი უფლების ბოროტად
გამოყენების რისკის არარსებობის, აგრეთვე აღნიშნულ საქმეში ამ კანონის მიზნის
მაქსიმალურად ეფექტიანად მიღწევის წინაპირობების არსებობის გამოსავლენად და
დასადასტურებლად. თუ საქმის განხილვის შედეგად სასამართლოს გაუჩნდა ეჭვი,
რომ ამ კანონის 45-ე მუხლის პირველი, მეორე და მესამე პუნქტებით
გათვალისწინებული
მითითება
დაუსაბუთებელია
ან
წარმოდგენილი
მტკიცებულებები ნამდვილი ან აღნიშნული მითითების დასაბუთებისთვის
საკმარისი არ არის, იგი გამოიტანს განჩინებას გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადების დასაშვებად ცნობაზე უარის თქმის თაობაზე.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სასამართლოს მიაჩნია, რომ
გაკოტრების მმართველის, გიორგი ბათლიძის შუამდგომლობა გადახდისუუნარობის
შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე
განჩინების გაუქმებისა და გაკოტრების რეჟიმის შეწყვეტის შესახებ არ უნდა
დაკმაყოფილდეს.
სასამართლომ იხელმძღვანელა „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური
დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7, მე-8-ე, მე-9-ე, მე-19-ე
მუხლებით, 62-ე, 106-ე, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 284-ე, 285-ე
მუხლებით და
დაადგინა
1.
გაკოტრების მმართველის - გიორგი ბათლიძის შუამდგომლობა თბილისის
საქალაქო სასამართლოს 2022 წლის 16 აგვისტოს გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადების დასაშვებად ცნობისა და გაკოტრების რეჟიმის გახსნის თაობაზე
განჩინების გაუქმებისა და შპს „თბილისი ჰოლლის“ მიმართ გაკოტრების რეჟიმის
შეწყვეტის შესახებ არ დაკმაყოფილდეს;
2. განჩინება გამოქვეყნდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ელექტორნულ
სისტემაში (www.ecourt.ge);
3. 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

გოჩა დიდავა
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