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აბრევიატურები
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ECtHR
EEO
EPO

აღმასრულებელთა აქტი
ესტონეთის სააღსრულებო საპროცესო კოდექსი
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო
ევროპული სააღსრულებო ფურცელი
ევროპული საგადასახადო დავალება

EPOP

ევროპული საგადასახადო დავალების აღსრულების პროცედურა
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შეადარეთ
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შესავალი

“Ubi ius, ibi remedium”
1997 წელს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ პრეცედენტის განმსაზღვრელ
საქმესთან მიმართებაში “ჰორნსბი საბერძნეთის წინააღმდეგ“ დაადგინა, რომ ადამიანის
უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი სამართლიანი სასამართლოს უფლების
შესახებ, ასევე
ეხება აღსრულებას. სასამართლო პროცესის დროს ყურადღება უნდა
გამახვილდეს არა მხოლოდ სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანაზე, არამედ ასევე
ეფექტური
სააღსრულებო სისტემის განვითარებაზე: სასამართლო პროცესი არ
დასრულდება სასამართლოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანით, მაშინაც კი,
როდესაც ეს გადაწყვეტილება შეიძლება ჩაითვალოს სამართლიანად. ეს ასევე ნიშნავს,
რომ ასეთი გადაწყვეტილება აღსრულებულია. ამ კონტექსტში ავტორები ძველ ლათინურ
ანდაზას მიიჩნევენ ძალიან შესაბამისად: "არ არსებობს უფლება სამართლებრივი დაცვის

ეფექტური საშუალების გარეშე".
ჯერჯერობით,
ძალიან ცოტაა საქართველოში ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომი
წერილობოთი ინფორმაცია სააღსრულებო წარმოების თაობაზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ
აღსრულების საერთაშორისო ასპექტების შესახებ. წიგნის მიზანია, უზრუნველყოს
აღნიშნული საკითხის ყოვლისმომცველი მიმოხილვა იურიდიული ფაკულტეტის
სტუდენტებისა და პრაქტიკოსი იურისტებისთვის.
წიგნი შემუშავდა Twinning-ის პროექტ - „დაძმობილების პროექტი სააღსრულებო
სისტემის გაუმჯობესებისთვის (BESTT)" ფარგლებში და დაფინანსებულია ევროკავშირის
მიერ.
დასასრულს,
ავტორები
მადლობას
უხდიან
საერთაშორისო
სამართლებრივი
თანამშრომლობის ცენტრის (CILC), საქართველოს აღსრულების ეროვნული ბიუროს,
შვედეთის აღსრულების სააგენტოსა და აღმასრულებელთა საერთაშორისო კავშირის
(UIHJ) ყველა თანამშრომელს სასიამოვნო და ნაყოფიერი თანამშრომლობისათვის BESTTის პროექტის ფარგლებში.
აპრილი 2013 თბილისი
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1. ტრანსნაციონალური სამოქალაქო წარმოების ALI UNIDROIT პრინციპები

1.1. შესავალი
ALI - ამერიკის სამართლის ინსტიტუტი 1923 წელს დაარსდა, 1926 წელს Unidroit-ი - კერძო
სამართლის უნიფიკაციის საერთაშორისო ინსტიტუტი. Unidroit-ის წევრები შეიძლება
მხოლოდ სახელმწიფოები გახდნენ. მოცემული მომენტისთვის ამ ორგანიზაციაში 63
სახელმწიფოა
გაწევრიანებული.
Unidroit-ის
მიზანია
სახელმწიფოებში
და
სახელმწიფოების ჯგუფებში კერძო და კომერციული სამართლის
თვალსაზრისით
არსებული საჭიროებების შესწავლა, მოცემული სფეროების მოდერნიზაცია, ჰარმონიზაცია
და კოორდინაცია უნიფიცირებული საკანონმდებლო ინსტრუმენტების, პრინციპებისა და
წესების შემუშავებისა და დასახული მიზნების მიღწევის გზების მოძიების
ხელშესაწყობად.
ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელზეც
ALI და Unidroit ერთობლივად მუშაობენ,
ტრანსნაციონალური სამოქალაქო წარმოების პრინციპების შემუშავებაა. მოცემული
პრინციპები, რომლებიც ამერიკული სამართლის ინსტიტუტმა და UNIDROIT-ის კვლევითმა
ჯგუფმა შეიმუშავა, 2004 წელს UNIDROIT-ის მმართველმა საბჭომ დაამტკიცა.
მოცემული 31 პრინციპი სამოქალაქო სამართალწარმოების სფეროში საყოველთაოდ
აღიარებულ სტანდარტს წარმოადგენს და ეს არის პროცედურული პრინციპებისა და
წესების ერთობლიობა, რომელიც ხელს უწყობს დავების გადაწყვეტას ტრანსნაციონალურ
კონტექსტში.
ზემოთხსენებული პრინციპებიდან რამოდენიმე სააღსრულებო წარმოებას შეეხება.

1.2. ALI-UNIDROIT-ის პრინციპები

პრინციპი:
8.დროებითი და დამცავი ღონისძიებები
8.1

სასამართლომ შეიძლება დაადგინოს დროებითი ღონისძიებების გატარება,
როდესაც პრევენციული ღონისძიებების გატარების საჭიროება იქმნება
იმისთვის, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, ეფექტური
ღონისძიებები გატარდეს, ან სტატუს ქვოს რეგულირება განხორციელდეს.
დროებით ღონისძიებებზე მათი თანაბარზომიერების (პროპორციულობის)
პრინციპი ვრცელდება.
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8.2

სასამართლომ შეიძლება გადაწყვეტილება მიიღოს დროებითი ზომების
გატარების თაობაზე შეტყობინების მიწოდების გარეშე მხოლოდ გადაუდებელი
აუცილებლობის არსებობის შემთხვევაში და როდესაც ამას სამართლიანობის
დაცვის აუცილებლობა მოითხოვს. განმცხადებელმა სასამართლოს სრულად
უნდა გაუმჟღავნოს საქმესთან დაკავშირებული ფაქტები და სამართლებლივი
გარემოებები. პირს, რომლის წინააღმდეგაც არის მიმართული სასამართლო
წარმოება, გონივრული ვადა უნდა მიეცეს, რათა თავისი დასაბუთება
წარადგინოს მოსარჩელის პრეტენზიის დაკმაყოფილების სამართლიანობასთან
დაკავშირებით.

8.3

დროებითი ზომების გატარების თაობაზე თხოვნის წარმდგენი ვალდებული
იქნება კომპენსაცია გადაუხადოს იმ პირს, რომლის წინააღმდეგაც იყო
მიღებული გადაწყვეტილება და დროებითი ზომის გატარება დადგინდა, თუ
სასამართლო მოგვიანებით გადაწყვეტს, რომ ასეთი ზომა უკანონოდ იყო
დაკისრებული.
შესაფერისი
გარემოებების
არსებობის
შემთხვევაში
სასამართლომ შესაძლებელია მოსთხოვოს იმ პირს, რომელიც დროებითი
ზომების გატარების თხოვნით მიმართავს სასამართლოს, რომ მან გარკვეული
ოდენობის საგარანტიო თანხა განათავსოს ან ფორმალურად იკისროს
კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება.

მე-8 პრინციპი დროებით და დამცავ ღონისძიებებს შეეხება. სასამართლომ შეიძლება
დაადგინოს დროებითი ღონისძიებების გატარება, როდესაც პრევენციული ღონისძიებების
გატარების საჭიროება იქმნება იმისთვის, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება იქნას მიღებული,
ეფექტური ღონისძიება გატარდეს, ან სტატუს ქვოს რეგულირება განხორციელდეს. ასეთი
დროებითი და დამცავი ღონისძიებები შეიძლება შესაბამისი მხარის წინასწარი
შეტყობინების გარეშე გატარდეს იმ პირობით, რომ არსებობს ასეთი ზომის გატარების
გადაუდებელი აუცილებლობა.

პრინციპი:
26.
გადაწყვეტილებების გადაუდებელი აღსრულება
26.1
26.2

26.3

პირველი ინსტანციის სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ
უნდა აღსრულდეს.
პირველი
ინსტანციის
სასამართლო
ან
სააპელაციო
სასამართლო
მართლმსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე უფლებამოსილია საკუთარი
შუამდგომლობით ან მხარის შუამდგომლობით გადაავადოს გადაწყვეტილების
აღსრულება, სანამ საქმის გასაჩივრებისა და განხილვის პროცესი არ დასრულდება.
აღსრულების გადავადების თაობაზე შუამდგომლობის დაკმაყოფილების
წინაპირობაა საჩივრის შემტანი პირის მიერ საგარანტიო თანხის (გირაოს)
გადახდა, ხოლო მოპასუხემ ასევე უნდა გადაიხადოს საგარანტიო თანხა
აღსრულების
გადავადებაზე
შუამდგომლობის
დაუკმაყოფილებლობის
წინაპირობის სახით.

26-ე პრინციპი გადაწყვეტილების საბოლოო ხასიათზე მიუთითებს და მის დაუყოვნებლივ
აღსრულებას შეეხება.
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პრინციპი:
29.
ეფექტური აღსრულება
გადაწყვეტილებების დროული და ეფექტური აღსრულებისთვის საჭირო
პროცედურები, მათ შორის ფულადი კომპენსაციის, ხარჯების, სასამართლოს მიერ
დაკისრებული
აკრძალვების
და
დროებითი
ღონისძიებების
განხორციელებისთვის საჭირო მექანიზმები უნდა არსებობდეს.
29-ე პრინციპი ეფექტურ აღსრულებას შეეხება: უნდა არსებობდეს შესაბამისი
პროცედურები გადაწყვეტილებების დროული და ეფექტური აღსრულებისთვის, მათ შორის
ფულადი კომპენსაციების, ხარჯების, სასამართლოს მიერ დაკისრებული აკრძალვების და
დროებითი ღონისძიებების განხორციელებისთვის საჭირო მექანიზმები. მხარეებისათვის,
განსაკუთრებით კი იმ მხარისათვის, რომლის სასარგებლოდაც იქნა გადაწყვეტილება
მიღებული, ეფექტური აღსრულება მართლმსაჯულების ძირითადი და განუყოფელი
ელემენტია. აღსანიშნავია, რომ სააღსრულებო წარმოების პროცედურებთან დაკავშირებული
საკითხი ამ პრინციპების ფარგლებს მიღმაა.

30.

პრინციპი:
გადაწყვეტილების აღიარება

საბოლოო გადაწყვეტილება, რომელიც ისეთი ორგანოს მიერ არის მიღებული იმ
პროცედურების დაცვით, რომლებიც
არსებით შესაბამისობაშია ამ პრინციპების
მოთხოვნებთან, აღიარებული და აღსრულებული უნდა იყოს, გარდა იმ შემთხვევებისა,
როდესაც სახელმწიფო პოლიტიკა სხვაგვარად მოითხოვს. იგივე ვრცელდება დროებით
ღონისძიებებზე.
საბოლოო გადაწყვეტილება, რომელიც ისეთი სამართალწარმოების შედეგად არის
მიღებული, რომლებიც
არსებით შესაბამისობაშია ამ პრინციპების მოთხოვნებთან,
აღიარებული და აღსრულებული უნდა იყოს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც
სახელმწიფო პოლიტიკა სხვაგვარად მოითხოვს. დროებითი ღონისძიებების თაობაზე
ასეთი გზით მიღებული გადაწყვეტილებები ასევე აღიარებული და აღსრულებული უნდა
იყოს . ეს არის 30-ე პრინციპის ძირითადი არსი. გადაწყვეტილება, რომელიც Ali Unidroit-ის
პრნციპებთან შესაბამისობაშია, იურიდიულად ისეთივე ძალის მქონეა, როგორც ამ
პრინციპების ხელმომწერი მხარე სახელმწიფოს კანონმდებლობის შესაბამისად მიღებული
გადაწყვეტილებები. 30-ე პრინციპის კომენტარების შესაბამისად, გადაწყვეტილების
აღიარებაზე უარის თქმის ისეთი საფუძვლები, როგორიცაა იურისდიქციის არარსებობა,
არასათანდო შეტყობინება, თაღლითობა, უცხო ქვეყნის სასამართლოს მიერ საქმის
არასამართლიანი განხილვა, ან სხვა საბოლოო გადაწყვეტილებასთან წინააღმდეგობაში
ყოფნა, არ წარმოიქმნება, თუ სხვა ქვეყნის შესაბამისი ორგანო სამართალწარმოებას ამ
პრინციპების დაცვით განახორციელებს. ბევრ ქვეყანაში ურთიერთაღიარების პრინციპი
აღარ არის სასამართლო გადაწყვეტილებების აღიარების წინაპირობა, თუ შესაბამისი
ქვეყანა ამ პრინციპებს, კერძოდ კი 30-ე პრინციპს აღიარებს. ასეთი ვითარებიდან მხოლოდ
რამოდენიმე გამონაკლისი არსებობს, როდესაც დაშვებულია, რომ არ მოხდეს ამ
პრინციპების დაცვით მიღებული გადაწყვეტილების აღიარება სახელმწიფო პოლიტიკისა
და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე.
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პრინციპი:
31.
საერთაშორისო თანამშრომლობა მართლმსაჯულების სფეროში
იმ სახელმწიფოების სასამართლოებმა, რომლებმაც ეს პრინციპები მიიღეს,
დახმარება უნდა გაუწიონ სხვა სახელმწიფოების სასამართლოებს ისეთი
წარმოების
განხორციელებაში,
რომელიც
მოცემულ
პრინციპებთან
შესაბამისობაშია, მათ შორის დაადგინონ დროებითი ან დამცავი ზომების
გატარება და დაეხმარონ მტკიცებულებების იდენტიფიცირებაში, დაცვასა და
მიწოდებაში.
მოცემული პრინციპი ხაზს უსვამს საერთაშორისო დონეზე მართლმსაჯულების სფეროში
თანამშრომლობის მნიშვნელობას. საჭიროების შემთხვევაში სასამართლოებმა უნდა
ითანამშრომლონ. იგივეს
გულისხმობს გადაწყვეტილებების აღიარება საერთაშორისო
დონეზე.
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2. აღსრულების ევროპული სტანდარტები
2.1. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, 1950
2.1.1. შესავალი
“ევროსაბჭოს მიზანია წევრ ქვეყნებს შორის ერთიანობის უფრო მაღალი დონის
მიღწევა საპარლამენტო დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის და ადამიანის

უფლებათა პრინციპებზე დაყრდნობით იმ საერთო იდეებისა და ფასეულობების
რეალიზაციის მიზნით, რომლებიც საერთო მემკვიდრეობას წარმოადგენენ და
სოციალური და ეკონომიკური პროგრესის მიღწევას უწყობენ ხელს. მოცემული
მიზნის მიღწევა დასახულია ევროსაბჭოს შესაბამისი ორგანოების მეშვეობით
საერთო მიზნების განხილვისა და მათი რეალიზაციის შესახებ ღონისძიებების
შეთანხმების მიღწევის გზით”. 1
ამ მიზნის მიღწევის ერთ-ერთი გზაა ხელშეკრულებების ხელმოწერა ეკონომიკურ,
სოციალურ, კულტურულ, სამეცნიერო, სამართლებლივ-ადმინისტრაციულ და ადამიანის
ფუნდამენტალურ უფლებათა და თავისუფლებათა სფეროში შემდგომი ღონისძიებების
დასახვასა და განხორციელებასთან დაკავშირებით. 2 ერთ-ერთ ასეთ ხელშეკრულებას
წარმოადგენს ადამიანის ფუნდამენტალურ უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის
ევროპული კონვენცია, ანუ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია.
მოცემული კონვენცია ევროსაბჭოს მიერ შემუშავდა. იგი წევრი სახელმწიფოების მიერ
ხელმოსაწერად 1950 წლის 4 ნოემბერს, რომში გაიხსნა. კონვენცია 1953 წლის 3 სექტემბერს
შევიდა ძალაში. ECHR-მა ადამიანის ფუნდამენტალურ უფლებათა და თავისუფლებათა
სფეროში ევროსაბჭოს მიერ დასახული საერთო მიზნების მიღწევისთვის ამოსავალ
წერტილად ადამიანის უფლბათა საყოველთაო დეკლარაცია გამოიყენა (1948) 3 და
განავრცო მის მიერ დასახული მოთხოვნები.
კონვენცია სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა ჩამონათვალს შეიცავდა. გარდა ამისა,
იგი წევრი სახელმწიფოების მიერ დაკისრებული ვალდებულებების განხორციელების
მექანიზმებს სთავაზობდა. ამ თვალსაზრისით აღსანიშნავია სამი ძირითადი ინსტიტუტი,
რომელიცზემოთხსენებული უფლებების დაცვას და გამყარებას ემსახურება:




ადამიანის უფლებათა ევროპული კომისია (ჩამოყალიბდა 1954 წელს);
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო (ECTHR, ჩამოყალიბდა 1959)
ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტი, რომელიც წევრი სახელმწიფოების საგარეო
საქმეთა მინისტრებისგან ან მათი წარმომადგენლებისგან შედგება.

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ამჟამინდელი სახით 1998 წლის 1
ნოემბერს მიღებული No.11 პროტოკოლის საფუძველზე ფუნქციონირებს. ამ ცვლილებით
1

რეკომენდაცია 1212 (1993) ევროსაბჭოს გადასინჯული წესდების მიღების თაობაზე; ტექსტი
გადასინჯული იქნა ასამბლეის მიერ 1993 წლის 11 მაისს (32-ე სხდომა)
2
იხილეთ ევროსაბჭოს წესდების 1 მუხლის მე-2 პარაგრაფი, ლონდონი 5.ტომი.1949
3
1948 წლის 10 დეკემბერს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო
დეკლარაცია მიიღო.
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მინისტრთა საბჭოს სასამართლო ფუნქცია ფორმალურად გაუქმდა და სასამართლოს
იურისდიქციაში გადავიდა4.
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის (ECHR) რატიფიცირება მხოლოდ
ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შეუძლიათ. წარსულში საპარლამენტო ასამბლეა თანხმდებოდა
ისეთ ფორმულირებებს, როგორიც იყო წევრი სახელმწიფოს ”ურყევი განზრახვა” 5 ან
”დეკლარირებული მზადყოფნა” 6 მოეხდინა კონვენციის რატიფიცირება. ამჟამად,
რატიფიცირება განიხილება როგორც ”ევროპის საჯარო წესრიგის უზრუნველყოფის
ინსტრუმენტი” 7 და განსაზღვრულია წევრი სახელმწიფოების მიერ კონვენციის
ხელმოწერისა და მისი რატიფიცირების მკაცრი და სავალდებულო ვადა, რომელიც
შეადგენს ერთ წელს.8
1953 წლიდან რამოდენიმე ახალი პროტოკოლი იქნა მიღებული. მათგან ყველაზე
მნიშვნელოვანია:


პროტოკოლი No. 1, 4, 6, 7, 12 და 13, მოიცავენ დამატებით უფლებებსა და
თავისუფლებებს;



პროტოკოლი No.2, რომელიც ECtHR-ს სარეკომენდაციო უფლებამოსილებას ანიჭებს;



პროტოკოლი No.9, რომლითაც კერძო აპლიკანტებს უფლება აქვთ სასამართლოში
წარადგინონ თავისი საქმე;



პროტოკოლი No.11, რომელიც აღსრულების საკითხებს ეძღვნება.

1990 წლიდან ევროპის საბჭოს რამოდენიმე ქვეყანა შეუერთდა. ამის შედეგად
სასამართლოს მიერ განსახილველი საქმეების რაოდენობა არსებითად გაიზარდა. სწორედ
ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ 1998 წელს კონენციის მე-11 პროტოკოლი იქნა
მიღებული. ყოველწლიურად კომისიის მიერ დარეგისტრირებული განაცხადების
რაოდენობა გაიზარდა და თუ მათი რიცხვი 1981 წელს 404-ს შეადგენდა, 1997 წლისთვის
განაცხადების როდენობა 4,750 გახდა (გარდა ამისა 1997 წლისთვის კომისიის მიერ
დაურეგისტრირებელი
ან
წინასწარი
განაცხადების
რაოდენობა,
რომელიც
ყოველწლიურად
რეგისტრირდება,
12,000
შეადგენდა).
მე-11
პროტოკოლი
4

კონვენციის ტექსტი 1970 წლის 21 სექტემბერს მიღებული No 3 პროტოკოლის (ETS No. 45), ასევე
1971 წლის 20 დეკემბერს მიღებული No. 5 პროტოკოლის (ETS No. 55), და 1990 წლის 1 იანვარს
მიღებული No. 8 პროტოკოლის (ETS No. 118) შესაბამისად გადაისინჯა და კონვენციის ტექსტი ასევე
No.2 (ETS No. 44) პროტოკოლის ტექსტს შეიცავდა, რომელიც კონვენციის მე-5 მუხლის მე-3
პარაგრაფის შესაბამისად კონვენციის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენდა მას შემდეგ, რაც იგი
ძალაში შევიდოდა 1970 წლის 21 სექტემბერს. ამ პროტოკოლებით გადასინჯული ან დამატებული
დებულებები ჩანაცვლებული იქნა 1998 წლის 1 ნოემბერს ძალაში შესული No.11 (ETS No. 155)
პროტოკოლის დებულებებით. ამ თარიღიდან No.9 პროტოკოლი (ETS No. 140), რომელიც 1994
წლის 1 ოქტომბერს შევიდა ძალაში, ასევე ჩანაცვლებული იქნა ზემოთხსენებული პროტოკოლით.
5
უნგრეთის განაცხადი, დასკვნა No. 153/1990
6
პოლონეთის განაცხადი, დასკვნა No. 154/1990
7
იხილეთ: ECtHR, 1995 წლის 23 მარტი, სერია A No. 310, ლოიზიდოვი, თურქეთი
8
კონვენციის 58 მუხლის მე-3 პარაგრაფის შესაბამისად: “ნებისმიერი მაღალი ხელშემკვრელი მხარ,
რომელიც წყვეტს ევროპის საბჭოს წევრობას, იმავე პირობების თანახმად, ვერც კონვენციის
მონაწილე მხარე იქნება”.
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საქმისწარმოების
პროცედურის
ხანგრძლივობის
შემცირებას
და
სისტემის
მართლმსაჯულების დახვეწას ითვალისწინებდა. სისტემა სავალდებულო გახდა და
მინისტრთა კომიტეტის სასამართლო გადაწყეტილებების მიღების ფუნქქია გაუქმდა.
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც ასეთი
უფლებამოსილება გააჩნია.
აღსანიშნავია, რომ საქმეების რაოდენობა განუხრელად იზრდებოდა. 1998 წლიდან 2001
წლამდე პერიოდში დარეგისტრირებული განაცხადების რაოდენობამ 130%-ს მიაღწია და
1998 წელს არსებული 5,979 საქმიდან 2001 წლისთვის 13,858-მდე გაიზარდა. 2005 წლის
ბოლოსთვის სასამართლოს განსახილველად 81,000 განაცხადი ჰქონდა. ადამიანის
უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 958 საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო და 27,600ზე მეტი განაცხადი განიხილა, დანარჩენი სხვადასხვა მიზეზების გამო დაუშვებლად იქნა
ცნობილი.

2.1.2. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, სასამართლო განხილვამდე
პროცედურები9
იმისთვის, რომ სწორად გავაანალიზოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
როლი, მიზანშეწონილია, პირველ რიგში მისი საპროცესო წარმოების მოკლე შინაარსი
შემოგთავაზოთ.

მოსამართლეები
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ადამიანის
უფლებათა
ევროპული
სასამართლოს
მოსამართლეების
როდენობა
წევრი
სახელმწიფოების რაოდენობის ტოლია. მოსამართლეები სამოსამართლო საქმიანობას
ახორციელებენ თავიანთი ინდივიდუალური უფლებამოსილებით (კონვენციის 21 მუხლი,
პარაგრაფი 2). ისინი 9 წლის ვადით ირჩევიან ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის
მიერ და მათი ხელმეორედ არჩევა არ არის დაშვებული (კონვენციის 23 მუხლი). თავიანთი
უფლებამოსილების ვადის განმავლობაში მოსამართლეები არ განახორციელებენ რაიმე
ისეთ
საქმიანობას,
რაც
შეუთავსებელი
იქნება
დამოუკიდებლობასთან,
მიუკერძოებლობასთან ან მათზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულებასთან.
სასამართლოში წარდგენილ საქმეებს სამი მოსამართლისგან შემდგარი კომიტეტი
განიხილავს, პალატებში საქმეებს შვიდი მოსამართლე, ხოლო დიდ პალატაში 17
მოსამართლე (კონვენციის 26 მუხლი). პლენარული სასამართლოს თხოვნით მინისტრთა
კომიტეტი უფლებამოსილია ერთსულოვანი გადაწყვეტილების შემთხვევაში შეამციროს
პალატების მოსამართლეების რაოდენობა 5 მოსამართლემდე.

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, სასამართლო განხილვამდე პროცედურა
განაცხადი შეიძლება წევრმა სახელმწიფომ (კონვენციის 33 მუხლი, სახელმწიფოს მიერ
წარდგენილი განაცხადი) ან კერძო პირმა წარადგინოს, რომელიც მიიჩნევს რომ მის მიმართ
9

მოცემულ პარაგრაფში მოყვანილი დიაგრამების წყაროა: www.echr.coe.int
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წევრმა სახელმწიფომ კონვენციით ან მისი პროტოკოლებით გათვალისწინებული
უფლებები დაარღვია (კონვენციის 34 მუხლი). პროცედურა საჯაროა და ძირითადად
წერილობით ფორმაში ხორციელდება.
ზეპირი მოსმენები საქმეების მცირე
რაოდენობასთან დაკავშირებით იმართება. სასამართლოს ოფიციალური ენები
ინგლისური და ფრანგულია. მიუხედავად ამისა, განაცხადი შეიძლება წევრი სახელმწიფოს
ოფიციალურ ენაზე იყოს შესრულებული და წარდგენილი.

პროცედურა:
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დასაშვებობის პროცედურა
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 35-ე მუხლის შესაბამისად, ადამიანის
უფლებათა ევროპულ სასამართლოს საქმის განსახილველად მიღება მხოლოდ იმ
შემთხვევაში
შეუძლია,
თუ
ამოწურულია
სამართლებლივი
დაცვის
ყველა
შიდასახელმწიფოებრივი საშუალება საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ
აღიარებული ნორმების თანახმად და თუ გასული არ არის 6 თვე საქმეზე
შიდასახელმწიფოებრივი საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანიდან. განაცხადი,
რომელიც არსებითად იგივეა, რაც სასამართლოს მიერ უკვე განხილული საქმე, გადაეცა
საერთაშორისო გამოძიების სხვა ინსტანციას, ან მასზე უკვე გამოტანილია
გადაწყვეტილება და იგი არ შეიცავს ახალ ინფორმაციას, არ იქნება განხილული
სასამართლოს მიერ.
განაცხადები შეიძლება ასევე წარდგენილი იქნას ნებისმიერი პირის, არასამთავრობო
ორგანიზაციის ან პირთა ჯგუფის მიერ (კონვენციის 34-ე მუხლი). ინდივიდუალური
განაცხადი დაუშვებელია იმ შემთხვევაში თუ (კონვენციის 35-ე მუხლი):


განაცხადი არ შეესაბამება კონვენციის ან მისი პროტოკოლების დებულებებს,
აშკარად დაუსაბუთებელია ან ხდება სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების
ბოროტად გამოყენება;



როდესაც განმცხადებლის უფლებები არსებითად არ შელახულა, გარდა იმ
შემთხვევებისა, როდესაც:
o მის მიმართ დარღვეული იქნა კონვენციით და მისი პროტოკოლებით
მოაზრებული ადამიანის უფლებები და საჭიროა განაცხადის არსებითად
შესწავლა;
o თუ საქმე არ იქნა ეფექტურად განხილული ეროვნული სასამართლოს მიერ.

ინდივიდუალური მოსამართლე უფლებამოსილია განაცხადი დაუშვებლად მიიჩნიოს. თუ
მოსამართლე არ დაადგენს, რომ განაცხადი მიუღებელია და არ ამოიღებს მას
წარმოებიდან, იგი კომიტეტს ან პალატას გადაეცემა მისი შემდგომი შესწავლის მიზნით.
კომიტეტი უფლებამოსილია წევრების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დაადგინოს რომ
განაცხადი მიუღებელია ან ამოიღოს იგი წარმოებიდან მისი შემდგომი განხილვის გარეშე.
იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე დასაშვებია, კომიტეტი უფლებამოსილია იმსჯელოს
საქმის არსებით გარემოებებზე, კონვენციის ან მისი დებულებების ინტერპრეტაციაზე და
დაადგინოს, რომ ასეთ საკითხზე უკვე არსებობს სასამართლოს პრეცედენტული
გადაწყვეტილებები.
პალატა გადაწყვეტილებას იღებს როგორც საქმის დასაშვებობაზე, ასევე მის არსზე და
ორივე ასპექტზე ცალკე გადაწყვეტილება გამოაქვს, მაგრამ იმ შემთხვევებში, როდესაც ეს
მიზანშეწონილია, ორივე ასპექტი ერთ გადაწყვეტილებაში აისახება. პალატები
უფლებამოსილი არიან ნებისმიერ დროს უარი თქვან იურისდიქციაზე დიდი პალატის
სასარგებლოდ, როდესაც საქმე კითხვებს ბადებს კონვენციის ინტერპრეტაციასთან
დაკავშირებით, ან როდესაც არსებობს რისკი რომ არსებული საპრეცედენტო
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სამართლიდან გადახვევას შეიძლება ჰქონდეს ადგილი. იურისდიქციის ასეთი დათმობა
დასაშვებია, თუ რომელიმე მხარე ამას არ შეეწინააღმდეგება.

პროცედურა საქმის არსებით გარემოებებზე
მხარეებს უფლება აქვთ წერილობით ფორმაში კომენტარები წარადგინონ საქმეზე და
მონაწილეობა მიიღონ სასამართლო განხილვებში. როდესაც საქმე საზოგადოდ
საინტერესო ან სხვა მნიშვნელოვან საკითხს ეხება, სასამართლოს თავმჯოდმარე
უფლებამოსილია მოიწვიოს ხელშემკვრელი მხარე, რომელიც არ არის პროცესის
მონაწილე, ან ნებისმიერი დაინტერესებული პირი, რომელიც არ არის განმცხადებელი,
წერილობითი კომენტარების წარსადგენად ან გამონაკლის შემთხვევებში, საქმის
განხილვებში მონაწილეობის მისაღებად.
სამართალწარმოების
ნებისმიერ
სტადიაზე
სასამართლო
უფლებამოსილია
მოლაპარაკებები გამართოს საქმეზე მორიგების მიღწევის მიზნით. ასეთი მოლაპარაკებები
კონფიდენციალური ხასიათისაა. სასამართლოს გადაწყვეტილებაში აისახება ფაქტობრივი
გარემოებების მოკლე აღწერა და საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება.

საბოლოო გადაწყვეტილება
დიდი პალატის გადაწყვეტილება საბოლოოა (კონვენციის 44-ე მუხლი). პალატის
გადაწყვეტილება საბოლოო ხდება, როდესაც:
-

მხარეები აცხადებენ,
პალატისთვის;

-

პალატის გადაწყვეტილების გამოტანიდან სამი თვის შემდეგ, თუ დიდ პალატაში
საქმის გადაცემის თხოვნა არ წარდგენილა;

-

როდესაც დიდი პალატის კოლეგია
საქმის წარდგენის თაობაზე თხოვნას;

რომ

ისინი

არ

ითხოვენ

საქმის

გადაცემას

დიდი

არ დააკმაყოფილებს დიდი პალატისთვის

თუ გადაწყვეტილება მთლიანად ან ნაწილობრივ არ გამოხატავს მოსამართლეთა
ერთსულოვან აზრს, ნებისმიერი მოსამართლე უფლებამოსილია დაურთოს მას თავისი
განსხვავებული აზრი.

გადაწყვეტილებების აღსრულება
კონვენციის 46-ე მუხლის შესაბამისად, სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებები
სავალდებულო ხასიათისაა და წევრი სახელმწიფოების მიერ მათი აღსრულება
სავალდებულოა. საბოლოო გადაწყვეტილება მინისტრთა კომიტეტს გადაეცემა, რომელიც
ზედამხედველობს მის აღსრულებას. თუ მინისტრთა კომიტეტი მიიჩნევს, რომ მოპასუხე
სახელმწიფო არ ასრულებს საბოლოო გადაწყვეტილებას, იგი უფლებამოსილია შესაბამისი
სახელმწიფოსთვის შეტყობინების გაგზავნის და კომიტეტის წევრების შემადგენლობის
ორი მესამედის ხმათა უმრავლესობით გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ მიმართოს
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სასამართლოს, რათა მან დაადგინოს ხდება თუ არა სახელმწიფოს მხრიდან დაკისრებული
ვალდებულების დარღვევა. თუ სასამართლო დაადგენს, რომ დარღვევას ადგილი ჰქონდა,
იგი საქმეს მინისტრთა კომიტეტს გადასცემს მისი განხილვისა და შესაბამისი ზომების
გატარების მიზნით. თუ სასამართლო დაადგენს, რომ დარღვევას ადგილი არ ჰქონია, იგი
საქმეს მინისტრთა კომიტეტს გადასცემს მისი დახურვის მიზნით.

სტატისტიკა
ბოლო წლების განმავლობაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ
განსახილველი საქმეების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2011 წელს წარდგენილი
საქმეების 58% კონვენციის მე-6 მუხლის და პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის
დარღვევას შეეხებოდა.10

ადამიანის უფლებთა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები.

10

წყარო: ECHR-ის 1959-2011 წლების განმავლობაში განხილული საქმეების მიმოხილვა; ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2012 წლის თებერვალი.
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ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ
დაკავშირებით გამოტანილი გადაწყვეტილებების არსი.

კონვენციის დარღვევებთან

2.2. საქართველო და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია
2.2.1. საქართველო და ევროპის საბჭო

1999 წელს საქართველო ევროპის საბჭოს მიუერთდა. 1999 წლის 20 მაისს საქართველომ
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის რატიფიცირება მოახდინა. კონვენციის
შემდეგი ფაკულტატიური პროტოკოლები იქნა რატიფიცირებული: No. 4, 6 და 7 - 2000
წლის 23 თებერვალს, ხოლო No. 1 პროტოკოლი - 2001 წლის დეკემბერში, No. 12
პროტოკოლი 2001 წლის 30 მარტს, ხოლო No 14 პროტოკოლი 2004 წლის 26 ოქტომბერს
იქნა რატიფიცირებული.
საქართველოს კონსტიტუციის მე-6 მუხლის შესაბამისად საერთაშორისო შეთანხმებებს,
რომელთა მხარე საქართველოა შიდა ნორმატიულ აქტებზე უპირატესი ძალა გააჩნიათ,
გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ საერთაშორისო ხელშეკრულებები წინააღმდეგობაშია
საქართველოს კონსტიტუციასთან და კონსტიტუციურ მოწყობასთან11.
11

ზემოთხსენებული კონსტიტუციური შეთანხმება საერთაშორისო ხელშეკრულებას წარმოადგენს.
ასეთი შეთანხმება, რომელსაც საქართველოს პარლამენტი იღებს, პარლამენტის შემადგენლობის

26

სხვა შესაბამისი კანონებია: კანონი საერთაშორისო ხელშეკრულებების თაობაზე და კანონი
ნორმატიული აქტების თაობაზე. საერთაშორისო ხელშეკრულებების თაობაზე კანონის მე6 მუხლის 1 პუნქტის შესაბამისად, რაც საერთაშორისო ხელშეკრულებაა, რომლის
მხარესაც საქართველო წარმოდგენს 12 ”ხელშეკრულება საქართველოს კანონმდებლობის
განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს”. მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად დებულებები
სავალდებულო ხასიათისაა (ავტომატურად შედის ძალაში),
თუ ხელშეკრულების
რომელიმე დებულება კონკრეტულ უფლებებსა და ვალდებულებებს ამკვიდრებს და ამ
დებულებებს რაიმე სხვა დამატებითი ნორმატიული აქტით გამყარება არ ესაჭიროება.
შესაბამისად, კონვენციის დებულებების დარღვევასთან დაკავშირებით ეროვნულ
სასამართლოში შეიძლება სარჩელის წარდგენა. ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული
კონვენციის დებულებების ინტერპრეტაცია ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის გამოყენებით ხორციელდება. პარლამენტის
წესების 149-ე მუხლის შესაბამისად, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტი ამზადებს
დასკვნას კანონპროექტების საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან შესაბამისობის თაობაზე
და კონვენცია (ECHR) ასეთი საპარლამენტო განხილვების ნაწილს წარმოადგენს.
კონვენციასთან შესაბამისობის კარგი მაგალითია იურიდიული დახმარების შესახებ
საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებები. საქმეზე აირეი ირლანდის წინააღმდეგ
ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა შემდეგი:13
“მუხლი მე-6, პარაგრაფი 1-ლი ზოგ გარმოებებში ავალდებულებს სახელმწიფოს
უზრუნველყოს იურიდიული დახმარება, როდესაც ასეთი იურიდიული დახმარება

მართლმსაჯულების წვდომის უზრუნველყოფისა და მისი ეფექტურობის
წინაპირობაა, რადგანაც ინტერესების იურიდიული წარმოდგენა (დაცვა)
სავალდებულოა, როგორც ამას ბევრი წევრი სახელმწიფოს ეროვნული
კანონმდებლობა ითვალისწინებს სხვადასხვა სახის დავებთან მიმართებაში, ან
მიზანშეწონილია პროცედურების ან საქმის სირთულის გამო”.
ამ გადაწყვეტილების შედეგად შეიქმნა უფასო იურიდიული დახმარების ახალი სისტემა,
რაც არა მხოლოდ სისხლის სამართლის საქმეზე, არამედ ასევე სამოქალაქო და
ადმინისტრაციული სამართალწარმოების შემთხვევაში, ითვალისწინებს იურიდიულ
დახმარებას იმ შემთხვევებში, ”როდესაც ადამიანს არა აქვს იურისტის დაქირავების
საშუალება
და
იურიდიული
დახმარების
უზრუნველყოფა
აუცილებელია
14
მართლმსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე”

2.2.2. საქართველო, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო და საქმეების
აღსრულება
სამი მეოთხედის მიერ უნდა იყოს მიღებული. საქართველოს კონსტიტუციის მე-9 მუხლის მე-2
პუნქტის შესაბამისად, შეთანხმება შესაბამისობაში უნდა იყოს ადამიანის ფუნდამენტალური
უფლებებისა და თავისუფლების სფეროში არსებულ საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ
აღიარებულ ნორმებსა და პრინციპებთან.
12
საერთაშორისო ხელშეკრულებების თაობაზე კანონი, no. 44; 1997 წლის 16 ოქტომბერი;
13
აირეი ირლანდიის წინააღმდეგ, 1979 წლის 9 ოქტომბერი, განაცხადი 61889/73, მუხლი 26)
14
იხილეთ: საქართველოს კანონი იურიდიული დახმარების თაობაზე, no. 4955, 2007 წლის 19
ივნისი
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ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სტატისტიკის დეტალურად შესწავლის
შედეგად გამოვლინდა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქმეების რაოდენობა
მნიშვნელობად გაიზარდა:

განხილვის მოლოდინში არსებული განაცხადების რაოდენობა წლების მიხედვით15

განხილვის მოლოდინში არსებული განაცხადების რაოდენობა წლების მიხედვით16

2009 წელს საქართველო ერთ-ერთი ის ქვეყანა იყო, საიდანაც განაცხადების დიდი
რაოდენობა იყო წარდგენილი. 2010 წლის 1 იანვრისთვის სასამართლოს მიერ

15
16

2012 წლის სტატისტიკის ანალიზი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, გვერდი 7
2012 წლის სტატისტიკის ანალიზი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, გვ. 7

28

განსახილველი საქმეების რაოდენობა 119,300 შეადგენდა, საიდანაც
საქართველოდან წარდგენილი საქმეები იყო:

4050 (3,4%)

2010 წლის 1 იანრისთვის განაწილებული (მიწერილი) განაცხადების რაოდენობა17
სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების უმეტესობა შეეხებოდა თურქეთს
(2295), იტალიას (2021), რუსეთს (862)და საფრანგეთს (773). თუ უფრო დეტალურად
შევისწავლით ამ საქმეებს დავინახავთ, რომ საქმეების 62% 6 მუხლის და პირველი
პროტოკოლის 1-ლი მუხლის დარღვევას შეეხებოდა:

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ განხილული განაცხადების არსი
2010 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 201018
17

მოღვაწეობის 50 წელი, ფაქტები და სტატისტიკა ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს მოღვაწეობის შესახებ, ევროსაბჭო, 2010 წლის აპრილი; გვ.4

29

სასამართლომ ასევე საქართველოსთან დაკავშირებული სტატისტიკა გამოაქვეყნა 2009
წლის 1 იანვრის მდგომარეობით:

წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
გადაწყვეტილებების სახეები19
2009

18

საქართველოს

წინააღმდეგ

გამოტანილი

მოღვაწეობის 50 წელი, დასახელებული ნაშრომი, გვ. 5
წყარო: ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, საქართველოს სტატისტიკა 2009 წლის 1
იანვრის მდგომარეობით, გვ. 1
19

30

წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
გადაწყვეტილებების არსი20
2009

საქართველოს

წინააღმდეგ

გამოტანილი

ყველაზე ახალი სტატისტიკა საქართველოსთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა
ევროპულმა სასამართლომ 2013 წლის იანვარში გამოაქვეყნა.21
სტატისტიკა იმაზე მიუთითებს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
მიერ განსახილველი სარჩელების მოცულობა შემცირდა:

განაცხადი მიღებული იქნა წარმოებაში
(თარიღი)
განაცხადი შესაბამის დანაყოფს მიეწერა
მთავრობას მიეწოდა ინფორმაცია
მიღებული იქნა გადაწყვეტილება:
 მიუღებლად იქნა ცნობილი ან
ამოღებულია წარმოებიდან (ერთი
მოსამართლე)
 მიუღებლად იქნა ცნობილი ან
ამოღებულია წარმოებიდან (ერთი
მოსამართლე)
 მიუღებლად იქნა ცნობილი ან
ამოღებულია წარმოებიდან (ერთი
მოსამართლე)
 მიღებული
იქნა
სასამართლოს
გადაწყვეტილება
საშუალედო ზომები:
 დაშვებულია
 უარი
ეთქვა
(მათ
შორის
იურისდიქციის ფარგლებს მიღმა
მიზეზით)

20

2010

2011

2012

375
44
1612
43

395
50
164
150

367
30
533
495

2

10

18

1563

0

8

4

4

12

60
14
46

39
5
34

23
0
23

წყარო: ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, საქართველოს სტატისტიკა 2009 წლის 1
იანვრის მდგომარეობით, გვ.1
21
წყარო: ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, საქართველოს სტატისტიკა 2012 წლის 31
დეკემბრის მდგომარეობით
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2013 წლის 21 იანვრისთვის სასამართლოს
მიერ
განსახილველი
განაცხადების
რაოდენობა
სულ განაცხადების რაოდენობა
სასამართლოს
დანაყოფების
მიერ
განსახილველი განაცხადების რაოდენობა
ერთი მოსამართლე
კომიტეტი (3 მოსამართლე)
პალატა (7 მოსამართლე)
დიდი პალატა (17 მოსამართლე)

2970
2896
412
8
2476
0

სასამართლოსთვის განსახილველად წარდგენილი საქმეები მათი წარმოების
სტატუსის და გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოების მიხედვით 2013 წლის იანვრის
მდგომარეობით22

22

2012 წლის სტატისტიკის ანალიზი, ECtHR, 2013 წლის იანვარი, 29 გვერდი
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განაცხადების განხილვის ძირითადი საპროცესო ეტაპები 2013 წლის 1 იანვრის
მდგომარეობით23

2.3. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იურისპრუდენციის მიმოხილვა
2.3.1. შესავალი, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი

ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი სამართლიანი
სასამართლოსა და საჯარო განხილვის უფლებას ადგენს პირის სამოქალაქო უფლებებისა
და ვალდებულებების განსაზღვრის ან მის მიმართ სისხლის სამართლის დანაშაულში
ბრალის წარდგენის შემთხვევაში:

მუხლი 6
სამართლიანი სასამართლოს უფლება
1. სამოქალაქო უფლებათა ან მოვალეობათა განსაზღვრისას ან წარდგენილი

ნებისმიერი
სისხლისსამართლებლივი
ბრალდების
სამართლიანობის
გამორკვევისას ყველას აქვს გონივრულ ვადაში მისი საქმის სამართლიანი და
საქვეყნო განხილვის უფლება კანონის საფუძველზე შექმნილი დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი სასამართლოს მიერ. სასამართლო გადაწყვეტილება ცხადდება
საქვეყნოდ, თუმცა მთელ სასამართლო პროცესზე ან მის ნაწილზე პრესა და
საზოგადოება შეიძლება არ დაუშვან დემოკრატიულ საზოგადოებაში მორალის,
საზოგადოებრივი წესრიგის ან ეროვნული ინტერსებიდან გამომდინარე, აგრეთვე
როდესაც ამას მოითხოვს არასრულწლოვანთა ინტერესები ან მხარეთა პირადი
ცხოვრების დაცვა, ან რამდენადაც ეს სასამართლოს აზრით აუცილებელია
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განსაკუთრებული გარემოებების არსებობისას,
მიაყენებდა მართლმსაჯულების ინტერესებს.

როდესაც

საქვეყნობა

ზიანს

2. ყველა პირი, ვისაც ბრალად ედება სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენა,
ითვლება უდანაშაულოდ, ვიდრე მისი ბრალეულობა არ დამტკიცდება კანონის
შესაბამისად.
3. ყოველ პირს, ვისაც ბრალად ედება სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენა,
აქვს სულ მცირე შემდეგი უფლებები:
a) მისთვის გასაგებ ენაზე დაუყოვნებლივ და დაწვრილებით ეცნობოს
წარდგენილი ბრალდების არსი და საფუძველი;
b) ჰქონდეს

საკმარისი
მოსამზადებლად;

დრო

და

შესაძლებლობანი

საკუთარი

დაცვის

c) დაიცვას თავი პირადად ან მის მიერ არჩეული დამცველის მეშვეობით, ან თუ

მას არ გააჩნია საკმარისი საშუალება იურიდიული მომსახურეობის
ასანაზღაურებლად, უფასოდ ისარგებლოს ასეთი მომსახურეობით,
როდესაც ამას მოითხოვს მართლმსაჯულების ინტერესები;
d) დაკითხოს ან დააკითხვინოს ბრალდების მოწმეები და გამოიძახოს და
დააკითხვინოს დაცვის მოწმეები ბრალდების მოწმეთა თანაბარ პირობებში;

e) ისარგებლოს თარჯიმნის უფასო დახმარებით თუ მას არ შეუძლია გაიგოს

სამართალწარმოების ენა.
კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პარაგრაფი სისხლის და სამოქალაქო საქმეებზე
ვრცელდება.
მე-2 და მე-3 პარაგრაფი მხოლოდ სისხლის სამართალწარმოებაზე.
მიუხედავად ამისა, აღსანიშნავია, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული
სასამართლო თავის პრეცედენტულ სამართალში ნათლად ადგენს, რომ ეს პარაგრაფებიც
უფრო ფართო მნიშვნელობით უნდა იყოს განმარტებული და გარკვეულ გარემოებებში
შეიძლება სამოქალაქო სამართალწარმოებაზე გავრცელდეს.
საქმეში დელკურტი ბელგიის წინააღმდეგ24 სასამართლომ დაადგინა:

დემოკრატიულ საზოგადოებაში, როგორც ამას კონვენცია მოიაზრებს,
მართლმსაჯულების
ეფექტური
განხორციელების
უფლება
იმდენად
მნიშვნელოვანი უფლებაა, რომ მე-6 მუხლის ვიწრო ინტერპრეტაცია არ შეესაბამება
ამ დებულების მიზნებს და დანიშნულებას.
ამგვარად, ფუნდამენტალური მნიშვნელობის მქონე მე-6 მუხლის ინტერპრეტაცია ძალიან
ფართო უნდა იყოს, რასაც ზემოთხსენებულ საქმეზე გამოტანილი გადაწყვეტილება
ადასტურებს.
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შესაბამისად, ნათელი ხდება რომ კონვენციის მე-6 მუხლი. პრეცედენტული სამართალი
შეიცავს იმ აუცილებელ დეტალებს, რაც ამ ფუნდამენტალური უფლების ინტეპრეტაციაში
გვეხმარება. როგორც ჩვენ მოგვიანებით დავინახავთ ამ მუხლის დასათაურებამ
(”სამართლიანი სასამართლო”) შესაძლოა ისეთი შთაბეჭდილება შექმნას, თითქოს მუხლი
სამართალწარმოებას შეეხება. აღსანიშნავია, რომ ”სამართლიანი სასამართლოს” პრინციპი
ასევე აღსრულების ეტაპზეც ვრცელდება.
1997 წელს საქმეზე ჰორნსბი საბერძნეთის წინააღმდეგ25 ადამიანის უფლებათა დაცვის
ევროპულმა სასამართლომ შვიდი ხმით ორის წინააღმდეგ დაადგინა, რომ ადგილი ჰქონდა
კონვენციის მე-6 მუხლის დარღვევას საბერძნეთის ადმინისტრაციული ხელისუფლების
მიერ, რომელმაც გონივრულ ვადაში არ შეასრულა უზენაესი ადმინისტრაციული
სასამართლოს ორი გადაწყვეტილება განათლების მინისტრის რეზოლუციის გაუქმების
თაობაზე, რომლითაც მან არ დართო ნება განმცხადებლებს გაეხსნათ ინგლისური ენის
სწავლების კერძო სკოლა.
იმის გამო, რომ ხუთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში საბერძნეთის ადმინისტრაციამ არ
გაატარა საჭირო ზომები სასამართლოს მიერ დადგენილი გადაწყვტილების
აღსასრულებლად, საბერძნეთის ადმინისტრაციამ კონვენციის მე-6 მუხლის პირველი
პარაგრაფის მოთხოვნები დაარღვია.
სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად:

“არსებული პრეცედენტული სამართლის შესაბამისად მე-6 მუხლის §1 ყველას

აძლევს უფლებას დაიცვას თავისი სამოქალაქო უფლებები და ვალდებულებები
სასამართლოში. ამ თვალსაზრისით ეს პარაგრაფი ”სასამართლოს მიერ საქმის
განხილვის” უფლებას ამკვიდრებს. ამ უფლების ერთ-ერთი ასპექტია სამოქალაქო
სამართალწარმოების უფლება. აღსანიშნავია, რომ ეს უფლება არ იქნება
რეალიზებული, თუ წევრი სახელმწიფოს შიდა სამართლებლივი სისტემა იმის
საშუალებას იძლევა, რომ საბოლოო და სავალდებულო გადაწყვეტილება
რომელიმე ერთი მხარის ინტერესების საზიანოდ შეუსრულებელი დარჩება.
წარმოუდგენელი იქნებოდა, რომ კონვენციის მე-6 მუხლი
1 დეტალურად
ადგენდეს პროცედურულ გარანტიებს, რომლებიც დავის მხარეებისთვის უნდა
იყოს მისაწვდომი, ანუ სამართლიან, საჯარო და დროულ სამართალწარმოებას
ითხოვდეს ისე, რომ არ გულისხმობდეს სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულებას. მე-6 მუხლის ისეთი ინტერპრეტაცია, რომ იგი მხოლოდ
სასამართლოს ხელმისაწვდომობას და სამართალწარმოებას გულისხმობს,
საბოლოოდ ისეთ შედეგებს გამოიღებდა, რაც შეუსაბამო იქნებოდა კანონის
უზენაესობის პრინციპთან, რისი დაცვაც წევრმა სახელმწიფოებმა იკისრეს,
როდესაც
მათ
კონვენციის
რატიფიცირება
მოახდინეს.
სასამართლო
გადაწყვეტილების აღსრულება უნდა განხილული იყოს როგორც მე-6 მუხლით
მოაზრებული ”მართლმსაჯულების წარმოების” განუყოფელი ნაწილი; უფრო
მეტიც, სასამართლომ აღიარა ეს პრინციპი სამართალწარმოების ვადებთან
დაკავშირებით”.
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შესაბამისად, სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება კონვენციის მე-6 მუხლით
გამყარებული სამართლიანი და დროული სასამართლო განხილვის მისაწვდომობის
ფუნდამენტური უფლების განუყოფელი ნაწილია.
ამ პერიოდიდან მოყოლებული ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლო
თავისი სასამართლო პრაქტიკით განუხრელად უსვამდა ხაზს იმ გარემოებას, რომ კანონის
უზენაესობის პრინციპის რეალიზაცია შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ
მოქალაქეს რეალურად შეუძლია თავისი უფლებების დაცვა და უკანონო ქმედებების
გასაჩივრება სასამართლოს მეშვეობით.
ამ მხრივ კარგ მაგალითს წარმოადგენს გარდამტეხი მნიშვნელობის მქონე საქმე ესტიმა
პორტუგალიის წინააღმდეგ26.
სასამართლოს მსჯელობის შესაბამისად, კონვენციის მე-6 მუხლის პირველი პარაგრაფი
ვრცელდება აღსრულების საკითხებზე და ადგილი ჰქონდა ამ პარაგრაფის დარღვევას
აღსრულების პროცედურის ხანგრძლივობის გამო. სასამართლომ აღიარა, რომ აღსრულება
დამოუკიდებლად უაღრესად მნიშვნელოვანი ასპექტია, მიუხედავად იმისა თუ რა სახის
განჩინებაა მიღებული აღსრულებასთან მიმართებაში და ასევე დამოუკიდებლად მანამდე
არსებული სამართალწარმოებისა. ხორხე ესტიმას საქმე შეეხებოდა სანოტარო აქტის
აღსრულებას, რომელიც გაცემული იქნა როგორც გირავნობის უზრუნველყოფის
საფუძველი. სასამართლომ მანამდე დაადგინა რომ:

„კონვენციის მე-6 მუხლის § 1 შესაბამისად, სამოქალაქო უფლებებისა და
ვალდებულებების საკითხებზე სამართალწარმოების ყველა ეტაპი, მათ შორის
გადაწყვეტილების
შემდგომი
აღსრულება
გონივრულ
ვადებში
უნდა
განხორციელდეს”.
ეს საქმე იმის გამოა საინტერესო, რომ ამ შემთხვევაში არ ჰქონდა ადგილი დავას ან მანამდე
არ შემდგარა სამართალწარმოება ”უფლებების დადგენის მიზნით”, რადგანაც სარჩელის
ერთადერთი მიზანი ვალის ამოღება იყო.
სასამართლომ დაადგინა, რომ ”ადამიანის უფლებათა კონვენციის ხასიათიდან და
მიზნებიდან გამომდინარე სიტყვა ”დავა (გასაჩივრება)” არ უნდა განიხილებოდეს
უაღრესად ტექნიკური თვალსაწიერიდან”. ამ სიტყვას უფრო არსებითი მნიშვნელობა
უნდა მიენიჭოს და არა წმინდა ფორმალური. შესაბამისად, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც
მანამდე სასამართლო განხილვა არ შემდგარა, სასამართლომ დაადგინა, რომ დაირღვა
კონვენციის მე-6 მუხლის პირველი პარაგრაფით გათვალისწინებული გონივრული ვადა:
“სასამართლოს აზრით კონვენციის მე-6 მუხლის § 1-ის მოთხოვნების შესაბამისად,
”სამოქალაქო
უფლებებისა
და
ვალდებულეების
განსაზღვრის”
სამართალწარმოების ყველა ეტაპზე, მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების

აღსრულების ეტაპზე შესაბამისი ღონისძიებები გონივრულ ვადებში უნდა
განხორციელდეს *…+.ნებისმიერი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების

26

ესტიმა პორტუგალიის წინააღმდეგ, ECtHR, 21.4.1998 (#16/1997/800/1003)
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აღსრულება უნდა განიხილებოდეს როგრც
”მართლმსაჯულების” განუყოფელი ნაწილი.27

მე-6

მუხლით

მოაზრებული

სასამართლო აღნიშნავს, რომ მოცემული საქმე განსხვავდება მანამდე განხილული
საქმეებისგან *…+, რადგანაც ამ შემთხვევაში აღსასრულებელი იყო არა სასამართლო
გადაწყვეტილება, არამედ ნოტარიული აქტი, რომელიც ვალის უზრუნველყოფას
შეეხებოდა. სამართალწარმოების ერთადერთი მიზანი ვალის ამოღება იყო.
კონვენციის ხასიათისა და მიზნებიდან გამომდინარე სიტყვა ”დავა (გასაჩივრება)”
არ უნდა განიხილებოდეს უაღრესად ტექნიკური თვალსაწიერიდან”.ამ სიტყვას
უფრო არსებითი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს და არა წმინდა ფორმალური *…+.
ამგვარად, სასამართლომ დაადგინა, რომ სამოქალაქო უფლებების რეალური
რეალიზაცია შესაძლებელია, როდესაც ეს უფლება დადგენილი იქნა *…+
მიუხედავად იმისა, რომ აღსასრულებელია სასამართლო გადაწყვეტილება თუ
სანოტარო აქტი, პორტუგალიის კანონმდებლობა მოითხოვს, რომ ეს სასამართლო
გზით იყოს აღსრულებული და პროცედურა ყველა შემთხვევაში ერთნაირია.
განმცხადებლის უფლების ეფექტური რეალიაციის თალსაზრისით აღსრულების
პროცესი გადამწყვეტი მნიშვნელობის იყო.
შესაბამისად, მოცემულ საქმეზე ვრცელდება კონვენციის მე- 6 მუხლის § 1.”
უდავოა, რომ ყველა წევრ სახელმწიფოს ეკისრება ვალდებულება უზრუნველყოს, რომ
ყველა პირს, რომელთა საქმესთან მიმართებაში სასამართლომ საბოლოო და
დამავადებულებელი ხასიათის გადაწყვეტილება მიიღო, აღასრულოს იგი. ასეთი
გადაწყვეტილებების აღუსრულებლობის, ან დაგვიანებით აღსრულების შედეგად ეს
უფლება არ იქნება ეფექტიანად რეალიზებული შესაბამისი მხარის ინტერესების
შესაბამისად.
სასამართლომ მრავალ სხვა საქმესთან მიმართებაშიც დაადგინა, რომ მე-6 მუხლი ასევე
აღსრულებაზე ვრცელდება, რის შედეგადაც წლების განმავლობაში ამ მუხლის
ინტეპრეტაცია არსებითად გაფართოვდა.
ამის საილუსტრაციოდ ქვემოთ მოყვანილი იქნება რამოდენიმე მაგალითი.
სასამართლოს მიერ განსახილველი საქმეების გაანალიზებისას გასათვალისწინებელია,
რომ წევრი სახელმწიფოებიდან წარდგენილი საქმეების რაოდენობა ასევე სახელმწიფოს
ევროპის საბჭოს წევრობაში გაერთიანების ხანგრძლივობითაც არის განპირობებული.
იმისთვის, რომ საქმე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ იყოს
განსახილველად დაშვებული, წლები სჭირდება, გარდა ამისა ამოწურული უნდა იყოს
ყველა შიდასახელმწიფოებრივი სამართლებლივი მექანიზმი, ან დარღვეული უნდა იყოს
გონივრულ ვადებთან დკავშირებული მოთხოვნები. უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ
შეიძლება მხოლოდ გვეჩვენებოდეს, რომ ახალმა წევრმა სახელმწიფოებმა არ დაარღვიეს
კონვენციის მოთხოვნები, ან ნაკლებად არღვევენ მათ, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ
27

გადაწყვეტილება საქმეზე ჰორნსბი საბერძნეთის წინააღმდეგ”, 1997 წლის 19 მარტი
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დროის მსვლელობასთან ერთად, ეს სახელმწიფოებიც აღმოჩნდებიან სასამართლოს მიერ
განხილული საქმეების მხარეები.
სააღსრულებო კანონმდებლობა სამართალწარმოების პროცედურის ბოლო ეტაპს
წარმოადგენს. ეს იმას ნიშნავს, რომ სირთულეები, რომლებმიც წინა ეტაპზე წარმოიქმნა,
სავარაუდოდ აღსრულების ეტაპზე იჩენენ თავს. შესაბამისად, ხშირად ამ პრობლემების
მოწესრიგება ხშირად სააღსრულებო წარმოების კანონმდებლობის ფარგლებს მიღმაა.

2.3.2. წინასწარი ხარჯები
ერთ-ერთი ასპექტი,
დაკავშირებული.

რომელიც

განხილვას

საჭიროებს,

წინასწარ

ხარჯებთანაა

პრეცედენტულია გადაწყვეტილება აპოსტოლი საქართველოს წინააღმდეგ.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ამ საქმესთან მიმართებაში დაადგინა,
რომ სააღსრულებო წარმოების მისაწვდომობა არ შემოიფარგლება მხოლოდ სასამართლოს
ხარჯების დაფარვით:28
“სასამართლოს უფლებამოსილება არ არის უბრალოდ თეორიული უფლება, რომ
მისი საბოლოო გადაწყვეტილება იყოს აღიარებული, არამედ ეს უფლება ასევე
გულისხმობს საბოლოო გადაწყვეტილების აღსრულებას. [...] მიღებული

გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით ხარჯების დაფარვის ვალდებულების
დაკისრება მხოლოდ ფინანსური ხასიათის სანქციას წარმოადგენს და შესაბამისად,
მართლმსაჯულების ინეტრესებიდან გამომდინარე გულდასმით უნდა იყოს
შესწავლილი და მისადაგებული.”

2.3.3. პასიური ქცევა და ხანგრძლივი პროცეუდრები
საქმეზე სკოლო იტალიის წინააღმეგ29 ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ
დაადგინა, რომ სახელმწიფოს შეიძლება დაეკისროს პასუხისმგებლობა შესაბამისი
ორგანოების უმოქმედობის გამო. მოცემულ შემთხვევაში გამოსახლების პროცედურა 11
წელი და 10 თვე გძელდებოდა და ბოლოს აღსრულებული იქნა, როდესაც დამქირავებელმა
საკუთარი სურვილით დატოვა ფართი. სასამართლომ იმსჯელა:
“…იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მოცემულ საქმეში ვერ ვამტკიცებთ, რომ აღსრულება
მოხდა, სასამართლო მიიჩნევს რომ მოცემულ საქმეზე მე-6 მუხლის 1-ლი
პარაგრაფი ვრცელდება. ..სამართალწარმოების მიზნიდან გამომდინარე, რაც იმაში
მდგომარეობდა, რომ უნდა მოწესრიგებულიყო დავა განმცხადებელსა და ფართის
დამქირავებელს შორის. სასამართლო აცნობიერებს, თუ რამდენად არსებითი

პრაქტიკული
28

ხასიათის

სირთულეებთანაა

დაკავშირებული

გამოსახლების

აპოსტოლოვი საქართველოს წინააღმდეგ, საქართველო, 2007 წლის 28 თებერვალი, განაცხადი
40765/02
29
სკოლო იტალიის წინააღმდეგ, 1995 წლის 28 სექტემბერი, განაცხადი 24/1994/471/552 პარ. 40, 44:
ასევე იხილეთ მეთიუსი საფრანგთის წინააღმდეგ, 2005 წლის 31 მარტი, no. 62740/00.
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აღსრულების მსგავსი საქმეები, მაგრამ მიუხედავად ამისა მიიჩნევს, რომ შესაბამისი
ადმნისტრაციული ორგანოების უმოქმედობის გამო იტალიის სახელმწიფოს
ეკისრება მე-6 მუხლის 1-ლი პარაგრაფით გათვალისწინებული უფლების
დარღვევისთვის პასუხისმგებლობა”
თავის პრეცედენტულ სამართალში ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული
სასამართლო ასევე სამართალწარმოების ხანგრძლივობას აფასებს. მართლმსაჯულების
პროცესის ხანგრძლივობა საქმის გარემოებების გათვალისწინებით უნდა შეფასდეს
შესაბამისი
კრიტერიუმების
გათვალისწინებით.
ესენია:
საქმის
სირთულე,
განმცხადებლისა და შესაბამისი ორგანოების მოქმედებები და განმცხადებლის რა
ინტერესები იყო საფრთხის ქვეშ მოცემულ დავასთან დაკავშირებით. სამართალწარმოების
შვიდწლიანი პერიოდი ვერ განიხილება როგორც ”გონივრული ვადა”, რომელსაც
კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პარაგრაფი ადგენს30:
“სასამართლოს მოსაზრებით უმოქმედობის ხანგრძლივი პერიოდები, რომლებთან
დაკავშირებითაც მთავრობამ ვერ წარადგინა დამაკმაყოფილებელი ახსნაგანმარტებები, განპირობებულია შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების ქმედებებით
(უმოქმედობით). ერთ წელზე მეტი პერიოდის განმავლობაში, კერძოდ 1999 წლის 26
ნოემბრიდან 2000 წლის 14 დეკემბრამდე აღსრულების პროცედურის
განხორციელების თვალსაზრისით პროგრესს ადგილი არ ჰქონია. ეროვნული
სასამართლოები
აღიარებენ,
რომ
სასამართლო
გადაწყვეტილება

აღმასრულებლების მიზეზით არ იქნა აღსრულებული. დაყოვნების ჯამურმა
ხანგრძლივობმა, რაც მოსამართლის არყოფნით და მისი სხვა (დაუკავშირებელ)
პროცესებში მონაწილეობით იყო გამოწვეული, მთლიანობაში 7 თვე შეადგინა.
გარდა ამისა, სასამართლო მიიჩნევს, რომ ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით,
რომელიც განსაკუთრებული სირთულით არ ხასიათდება, ძალიან ბევრი მოსმენა
გაიმართა
და
მოპასუხეს
დამატებითი
ვადები
მიეცა
დამატებითი
მტკიცებულებების მოპოვების და წარდგენის მიზნით [...]. სასამართლო ასევე
აღნიშნავს, რომ მოპასუხის ქცევა იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რამაც პროცესის
გახანგრძლივება გამოიწვია. სასამართლოს აზრით, ეროვნულმა ადმინისტრაციამ
არ გაატარა საჭირო ზომები, რათა მოპასუხე სასამართლო სხდომებს დასწრებოდა.
მოპასუხე არ გამოცხადდა 8 შემთხვევაში, რის გამოც პროცესი დაახლოებით 7
თვით გააჭიანურა. არ არის არანაირი მტკიცებულება იმისა, რომ სასამართლომ
რამე გზით
მოახდინა რეაგირება მოპასუხის ასეთ ქცევაზე. შესაბამისად,
სასამართლო მიიჩნევს, რომ ეროვნულმა სასამართლომ არ გამოიყენა ეროვნული
კანონმდებლობით გათვალისწინებული მის ხელთ არსებული ზომები,დავის
მხარეებთან
მიმართებაში
დისციპლინური
ზომები
დაეკისრებინა
და
უზრუნველეყო საქმის დროული განხილვა [...]. და ბოლოს, შრომითი დავები
ეროვნული სასამართლოების მიერ განსაკუთრებით გულდასმით შესწავლას
საჭიროებენ *...+.”
აღსანიშნავია, რომ რეალურად ბევრად უფრო ცუდი მდგომარეობა შეიძლება არსებობდეს.
მაგალითად, საქმე დი პედე იტალიის წინააღმდეგ31:

30
31

სოკოლოვი რუსეთის წინააღმდეგ, 2005 წლის 22 სექტემბერი, განაცხადი no. 3734/02
დი პედე იტალიის წინააღმდეგ, 1996 წლის 26 სექტემბერი, # 83/1995/589/675
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“…აღსრულების

პროცედურა სამართალწარმოების მეორე ეტაპად უნდა
განიხილებოდეს…, 18 წელზე მეტი პერიოდი, საიდანაც დაყოვნების უმეტესი
ნაწილი სახელმწიფო ორგანოების უმოქმედობითაა განპირობებული, ვერ
ჩაითვლება გონივრულ ვადად”.
და

ზაპია იტალიის წინააღმდგ:32
“…სამართალწარმოების 23 წელზე მეტი ხანგრძლივობა, რომელიც ჯერ კიდევ არ
არის დასრულებული, მით უფრო რომ საქმე განსაკუთრებული სირთულით არ
ხასიათდება, ვერ ჩაითვლება გონივრულ ვადად”
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით არ არის გასაკვირი, რომ ბოლო წლების
განმავლობაში სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი იმაზე მიანიშნებს, რომ სულ
უფრო იზრდება ისეთი საქმეების რაოდენობა, რომლებიც საბოლოო გადაწყვეტილებების
ან სასამართლოს მიერ გამოტანილი სხვა გადაწყვეტილებებისა და დოკუმენტების
აღსრულებასთანაა დაკავშირებული. სასამართლოში წარდგენილი საქმეების რაოდენობა,
განსაკუთრებით კი გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებიდან, კვლავაც განიხილება როგორც
კანონის უზენაესობისა და მართლმსაჯულების თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებული
მდგომარეობის ინდიკატორი. ყველა ეს საქმე იმაზე მიუთითებს, რომ სახელმწიფოების
ინტერესებში შედის აღსრულების სისტემის ეფექტურობის ამაღლების მიმართულებით
მუშაობა.

2.3.4. სახელმწიფოს როლი
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მთელ რიგ გადაწყვეტილებებში
სახელმწიფო სტრუქტურები არიან მოპასუხე მხარე. ასე მაგალითად, სახელმწიფო
შეიძლება იყოს მოვალე. საქმეზე ბურდოვი რუსეთის წინააღმდეგ 33 სასამართლომ
დაადგინა, რომ სახსრების უკმარისობა არ წარმოადგენს მისაღებ არგუმენტს, თუ
დავალიანების დაფარვა არ ხდება:
“სახელმწიფო ადმინისტრაციის მიერ სახსრების უკმარისობის დასახელება,

როგორც ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამამართლებელი მიზეზი
მიუღებელია. გადაწყვეტილების დაყოვნებით აღსრულება შეიძლება გარკვეული
გარემოებებით იყოს გამოწვეული, მაგრამ ასეთი დაყოვნება არ უნდა იწვევდეს
კონვენციის მე-6 მუხლის § 1-ით დაცული უფლების დარღვევას [...] ამ კონკრეტულ
საქმეში სახელმწიფოს ფინანსური პრობლემების გამო არ უნდა შეზღუდულიყო
განმცხადებლის უფლება დავის დადებითი გამოსავალით ესარგებლა, კერძოდ კი
მიეღო კომპენსაცია მისი ჯამრთელობისთვის მიყენებული ზიანისათვის, რაც
გამოწვეული იყო მისი სავალდებულო მონაწილეობით საგანგებო ოპერაციაში”.

32

ზაპია იტალიის წინააღმდეგ, 1996 წლის 26 სექტემბერი, # 85/1995/591/677
იხილეთ ბურდოვი რუსეთის წინააღმდეგ, 2002 წლის 7 მაისი, განაცხადი no. 59498/00
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შეცდომები და დაუდევრობა არ წარმოადგენს საპატიო მიზეზს კომპენსაციის
გადაუხდელობისას, როგორც ეს სასამართლომ დაადგინა საქმეზე ტიმოფეევი რუსეთის
წინააღმდეგ: 34
“... სავარუდოდ აღსრულების დაყოვნება გამოწვეული იყო აღმასრულებლის
უკანონო ქმედებებით, მრავალჯერადი გადადებებით საზედამხედველო ორგანოს
მიერ შემოწმებასთან დაკავშირებით და ბუნდოვანი განჩინებით. სასამართლო
მიიჩნევს, რომ განმცხადებელი არ უნდა დაზარალდეს სახელმწიფოს მიერ
დაშვებული გადაცდომების გამო [...] სასამართლო მიუღებლად მიიჩნევს, რომ
გადაწყვეტილება, რომლის შესაბამისადაც სახელმწიფოს დავალიანება იქნა
აღიარებული განმცხადებლის მიმართ, არ იქნა აღსრულებული ხანგრძლივი
პერიოდის განმავლობაში. ორსკის ლენინის რაიონის სასამართლოს მიერ

მიღებული გადაწყვეტილების აღუსრულებლობით ეროვნულმა სახელმწიფო
ორგანოებმა შეზღუდეს განმცხადებლის უფლება დროულად მიეღო კუთვნილი
თანხა. მთავრობამ არ უზრუნველყო დამაკმაყოფილებელი ახსნ-განარტებები ასეთ
დაყოვნებასთან დაკავშირებით.”
2.3.5. საკუთრების უფლება: პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლი35
2.3.5.1. შესავალი
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის შესაბამისად:
1. 1.ყველა

ადამიანს
გააჩნია
საკუთრების
უფლება
ინდივიდუალურად, ასევე სხვა პირებთან ერთობლივად.

როგორც

2. არავის არა აქვს უფლება საკუთარი სურვილის შესაბამისად ჩამოართვას
ადამიანს მისი საკუთრება.
ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის #1 პროტოკოლის 1-ლი
მუხლი დაახლოებით მსგავსი შინაარსის დებულებას შეიცავს და ეს მუხლიც საკუთრების
უფლების დაცვის გარანტიებს იძლევა:

„ყველა ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირს აქვს თავისი ქონების მშვიდობიანი
ფლობის უფლება. არც ერთ ადამიანს არ უნდა ჩამოერთვას საკუთრება, გარდა იმ
შემთხვევებისა, როდესაც ეს ხდება საზოგადოების საკეთილდღეოდ კანონისა და
საერთაშორისო სამართლის ზოგადი პრინციპების შესაბამისად.
ზემოთხსენებული დებულება არ ზღუდავს სახელმწიფოს უფლებას მიიღოს და
აღასრულოს ისეთი კანონმდებლობა, რომელსაც იგი მიზანშეწონილად მიიჩნევს
საკუთრების
უფლებით
სარგებლობაზე
კონტროლის
დასამყარებლად
საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე და გადასახადების გადახდის ან
სხვა შენატანებისა და სანქციების აღსრულების ხელშეწყობის მიზნით“.
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ამგვარად, წინამდებარე მუხლი საკუთრების უფლებას ადგენს. იმავდროულად იგი არ
შეიცავს დებულებებს საკუთრების უფლების დაცვათან დაკავშირებით.
1979 წელს საქმეზე მერქსი ბელგიის წინააღმდეგ 36 ადამიანის უფლებათა ევროპულმა
სასამართლომ პირველად დაადგინა, რომ #1 პროტოკოლის 1-ლი მუხლის დარღვევას
ჰქონდა ადგილი ბელგიის კანონმდებლობის შეუსაბამობის გამო.
ალექსანრა მერქსი (დაბადებული 1973 წლის 16 ოქტომებრს უილრიკში, ანტვერპენთან
ახლოს) პოლა მერქსის ქალიშვილია. ეს უკანასკნელი ეროვნებით ბელგიელი იყო, არ
იმყოფებოდა ქორწინებაში, პროფესიით ჟურნალისტი. პოლა მერქსმა ალექსანდრას
დაბადება უილრიკის სარეგისტრაციო ოფისში განაცხადა. ოფისის კლერკმა ბელგიის
სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად, რომელიც ”უკანონო ბავშვებთან” მიმართებაში ამ წესს
ადგენდა, რაიონულ მოსამართლეს შეატყობინა ამის თაობაზე.
რაც შეეხება ”უკანონო” ბავშვის დედის ოჯახისადმი კუთვნილების დადგენას, ბელგიის
კანონმდებლობა არ სცნობს ასეთ ბავშვს როგორც ”ნათესავს” ან ”ოჯახის წევრს”.
სამართლებლივი კავშირი ბავშვს მხოლოდ დედასთან გააჩნია მას შემდეგ, რაც დედობა
დადგინდება. ეს ნიშნავს, რომ ბავშვი არ არის დედის ოჯახის წევრი. ბელგიის
კანონმდებლობის შესაბამისად, ასეთი ”უკანონო” ბავშვი არ არის ოჯახის წევრი და მას ვერ
ექნება პრეტენზია ანდერძის გარეშე მემკვიდრეობაზე. ასევე აღსანიშნავია, რომ თუ
ბავშვის მშობლები, გარდაცვლილები ან ქმედითუუნაროები არიან, იგი ვერ
დაქორწინდება 21 წლამდე მისი მეურვის თანხმობის გარეშე, მაშინ როდესაც ”კანონიერი”
ბავშვების შემთხვევაში ასეთ თანხმობას ბებია ან ბაბუა გასცემს. გარდა ამისა, ბელგიის
კანონმდებლობა არ ავალდებულებს ბავშვის ბებიას ან ბაბუას მისი შენახვის ხარჯების
გაღებას. არსებობს გარკვეული დებულებები, რომლებიც გამონაკლისს უშვებს
ქორწინებასთან დაკავშირებულ შეზღუდვებთან დაკავშრებით.
რაიონულმა მოსამართლემ კანონის შესაბამისად დაიბარა პოლა მერქსი, რათა მისგან
ალექსანდრას მეურვეობასთან დაკავშირებული გარკვეული ინფორმაცია მიეღო. გარდა
ამისა, მან გააცნო პოლა მერქსს მისი ქალიშვილის აღიარებასთან და მასთან
დაკავშირებული სამართლებლივი შედეგების თაობაზე. მან ასევე ინფორმაცია მიაწოდა
პოლა მერქსს სამოქალაქო კოდექსის დებულებების თაობაზე, მათ შორის მემკვიდრეობის
მიღებასთან დაკავშირებული შეზღუდვებისა და გამონაკლისების თაობაზე.
პოლა მერქსმა აღიარა ბავშვი კანონის შესაბამისად და ავტომატურად ბავშვის მეურვე
გახდა. ოჯახის წევრებისგან, კერძოდ პოლა მერქსის დისგან და სხვა ნათესავებისგან
შემდგარი
საბჭო,
რომელსაც
რაიონული
მოსამართლე
თავმჯდომარეობდა,
უფლებამოსილი იყო ალექსანდრას ინტერესებში კანონით გათვალისწინებული
სხვადასხვა ზომები გაეტარებინა. 1974 წელს პოლა მერქსმა თავისი ქალიშვილი იშვილა
სამოქალაქო კოდექსის მოთხოვნების დაცვით. შვილების დამადასტურებელი
გადაწყვეტილება რეტროაქტიულია (უკუქცევითი ძალა გააჩნია) და შვილების
დამადასტურებელი აქტის მიღების თარიღიდან, კერძოდ 1974 წლის 30 ოქტომბრიდან
ვრცელდება.
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განმცხადებლის საჩივარი ბელგიის სამოქალაქო კოდექსის იმ დებულებას შეეხებოდა,
რომელიც ”უკანონო” ბავშვის დედის ოჯახის წევრობასთან დაკავშირებულ საკითხებს და
ბავშვის და დედის სამემკვიდრეო უფლებებს განსაზღვრავდა. იგი ასევე ასაჩივრებდა იმას,
რომ ბავშვის დედას მისი შვილება ესაჭიროებოდა იმისთვის, რომ მისი უფლებები
გაფართოებულიყო.
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შესაბამისად პოლა მერქსის მიერ
მოთხოვნილ სამემკვიდრეო უფლებებზე, სხვა დებულებებთან ერთად, პირველი
პროტოკოლის პირველი მუხლის დებულებებით გათვალისწინებული სამართლებლივ
დაცვა ვრცელდება:
“იმის აღიარებით, რომ ყველას აქვს თავისი საკუთრებით მშვიდობიანად
სარგებლობის უფლება, პირველი პროტოკოლის პირველი მუხლი თავისი არსით
საკუთრების უფლების გარანტიებს ამკვიდრებს. ამას ნათლად ადასტურებს
მუხლში გამოყენებული ისეთი ტერმინები, როგორიცაა ”საკუთრება” და
”საკუთრებით სარგებლობა” (ფრანგულად "biens", "propriété", "usage des biens");

ყველა ამასთან დაკავშირებული მოსამზადებელი და წინამორბედი დოკუმენტები
("travaux préparatoires") ამაზე მიუთითებს: ამ დოკუმენტის ავტორები მუდმივად
საუბრობენ ”საკუთრების უფლებაზე” ან ”საკუთრების ფლობის უფლებაზე”.
შესაბამისად, საკუთარი ქონების განკარგვის უფლება საკუთრების უფლების
ფუნდამენტური ასპექტია *…+.“
პირველი პროტოკოლის მეორე მუხლი ხელშემკვრელ სახელმწიფოებს
უფლებამოსილებას ანიჭებს ”ისეთი კანონმდებობა მიიღონ, რომელთაც
მიზანშეწონილად
მიიჩნევენ
საკუთრებით
სარგებლობაზე
კონტროლის
დასამყარებლად საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის მიზნით. ამგვარად,
მოცემული პარაგრაფი ადგენს, რომ წევრი სახელმწიფოები დამოუკიდებლად
განსაზღვრავენ ასეთი კანონმდებლობის ”აუცილებლობას”. რაც შეეხება
”საზოგადოებრივ ინტერესებს ”, გარკვეულ შემთხვევებში კანონმდებელი
”საკუთრებით სარგებლობაზე კონტროლის” დროს ასევე ადამიანების სიცოცხლის
განმავლობაში ან ანდერძით საკუთრების უფლების გადაცემას და განკარგვასაც
არეგულირებს და აკონტროლებს. ამგვარად, განმცხადებლის მიერ გასაჩივრებული
შეზღუდვა თავისთავად არ არის წინააღმდეგობაში პირველი პროტოკოლის
მოთხოვნებთან *…+
აღსანიშნავია, რომ უფლების შემზღუდველი დათქმა მხოლოდ დაუქორწინებელ და
არა ქორწინებაში მყოფ დედებზე ვრცელდება. ისევე როგორც კომისია, სასამართლო
მიიჩნევს, რომ ასეთი განსხვავებული მიდგომა, რომლის განსამარტად მთავრობას
რაიმე მისაღები არგუმენტი არ შემოუთავაზებია, აშკარად დისკრიმინაციული
ხასიათისაა. კონვენციის მე-14 მუხლის მოთხოვნების გათვალისწინებით
სასამართლოს არ ესმის თუ რა ”საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე” ან
გონივრული მიზეზის გამო უნდა შეზღუდოს სახელმწიფომ ქორწინებაში არმყოფი
დედის უფლება გადასცეს საკუთრება ან მემკვიდრეობა თავის შვილს და
იმავდროულად ასეთივე შეზღუდვები არ გაავრცელოს ქორწინებაში მყოფ
დედებზე. სხვა შემთხვევებში სასამართლო მოიხსენიებს mutatis mutandis, ზემოთ
მოყვანილ მე-40 და 41-ე პარაგრაფებზე აკეთებს აქცენტს. შესაბამისად, პოლა
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მერქსის საქმესთან მიმართებაში ადგილი ჰქონდა კონვენციის მე-14 მუხლის
დარღვევას ერთობლიობაში პირველი პროტოკოლის პირველ მუხლთან.

2.3.5.2. საკუთრების კონცეფცია
პირველი პროტოკოლის პირველი მუხლის დარღვევა შეიძლება დადგენილ იქნას
”ქონებასთან” დაკავშირებითაც, რომელიც ამ პროტოკოლის 1-ლი მუხლის მნიშვნელობით
მოიაზრება.
იბადება კითხვა: როგორ უნდა მოხდეს პირველი პროტოკოლის პირველი მუხლის
შესაბამისად ქონების (საკუთრების) ინტერპრეტაცია?
პირველი შენიშვნა: ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლი არ
ვრცელდება კერძო პირებს შორის არსებულ სახელშეკრულებო ურთიერთობებზე, არამედ
შეეხება სახელმწიფოს მიერ საკუთრების უფლების დარეგულირებას.
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლიდან ნათელი
ხდება, რომ ამ უფლების ფართო ინტერპრეტირება უნდა მოხდეს. ეს ნიშნავს, რომ
პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლით გამყარებულ საკუთრების უფლების კონცეფციას
ავტონომიური მნიშვნელობა აქვს, რაც განსხვავდება საქართველოს კანონმდებლობაში
ასახული
კლასიფიკაციისაგან.
პირველი
პროტოკოლის
1-ლი
მუხლით
გათვალისწინებული საკუთრების კონცეფცია ასევე ეკონომიკურ ინტერესებზე
ვრცელდება.
მაგალითის სახით შეიძლება მოყვანილი იქნას საქმე საბერძნეთის ყოფილი მეფე
საბერძნეთის წინააღმდეგ37. მოცემულ საქმესთან მიმართებაში სასამართლომ დაადგინა:
“სასამართლო

მიუთითებს, რომ პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლით
გათვალისწინებული საკუთრების” კონცეფციას ავტონომიური მნიშვნელობა აქვს,
რომელიც განსხვავდება შიდასახელწმიფოებრივი სამართლით დადგენილი
დეფინიციისგან. *…+. საკითხი განხილული უნდა იქნას საქმის ყველა გარემოებების
გათვალისწინებით და გავაანალიზოთ, განმცხადებლის უფლებაზე ვრცელდება თუ
არა პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლი *…+”
პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის შესაბამისად, საკუთრების კონცეფცია მოიცავს:


უძრავ და მოძრავ ქონებას;



ისეთ მატერიალურ და არა-მატერიალურ აქტივებს როგორიცაა:
აქციები, პატენტები, საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება, პენსიის უფლება,
გამქირავებლის კუთვნილი ანაზღაურება, ბიზნესის წარმოებასთან
დაკავშირებული ეკონომიკური ინტერესები, პროფესიის მიხედვით

37

საბერძნეთის ყოფილი მეფე საბერძნეთის წინააღმდეგ, 2000 წლის 23 ნოემბერი, განაცხადი
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დასაქმების უფლება, კანონიერი მოლოდინი, რომ გარკვეული წყობა
(მდგომარეობა) შენარჩუნდება, სამართლებლივი პრეტენზია, კინოთეატრების კლიენტურა, პენსიები და სხვა სოციალური დახმარებები.
საკუთრების კონცეფციის ფართო მნიშვნელობით ინტერპრეტაციის კარგი მაგალითია
საქმე იატრიდისი საბერძნეთის წინააღმდეგ.38
1929 წელს კ.ნ-მ მემკვიდრეობით მიიღო მიწა, რომელიც ცნობილი იყო ”კარასის მამულის”
სახით. 1928 წელს კ.ნ-მ მიწის მიმდებარე ნაკვეთი შეიძინა. 1950 წელს ხელისუფლებამ მას
ამ მიწაზე ღია კინო-თეატრის აშენების უფლება მისცა. ამის მიუხედავად, 1953 წელს
სოფლის მეურნეობის მინისტრმა უარი განაცხადა იმის აღიარებაზე, რომ კ.ნ. მთელი
”კარასის მამულის” მფლობელი იყო. დავა კ.ნ-ს და შემდგომში მის მემკვიდრეებს და
ხელისუფლებას შორის მიმდინარეობდა. 1984 წლის 19 სექტემბერს ფინანსთა მინისტრის
გადაწყვეტილებით ”კარასის მამულის” ნაწილი, მათ შორის ის მიწა, სადაც კინოთეატრი
იყო აშენებული, სახელმწიფო ქონების რეესტრში იქნა შეტანილი, რაც 1985 წლის 27 ივნისს
განხორციელდა.
1978 წელს კ.ნ.-ს მემკვიდრეება განმცხადებელს მიაქირავეს ღია კინო-თეატრი, რომელმაც
სრულიად აღადგინა და გაარემონტა შენობა. 1985 წლის 4 ივლისს პრეფექტურამ
შეატყობინა განმცხადებელს, რომ მიწა, რომელზეც კინოთეატრი იდგა სახემწიფო
საკუთრებას წარმოადგენდა, და მის მიერ ამ მიწით სარგებლობა უკანონო იყო.
სახელმწიფო განმცხადებლისგან კომპენსაციის გადახდას მოითხოვდა პრეზიდენტის 1929
წლის დადგენილების შესაბამისად და ასევე იტოვებდა უფლებას მოეხდინა
განმცხადებლის სახელმწიფო მიწით სარგებლობის იძულებითი წესით შეჩერება. 1988
წლის ნოემბერში სახელმწიფო მიწების მართვის ადმინისტრაციამ კინო-თეატრი
ილიოპოლისის მერიას გადასცა. 1988 წლის 24 ნოემბერს ატიკის პრეფექტურამ შეატყობინა
განმცხადებელს ამის თაობაზე და განკარგულება მიაწოდა, რომლის შესაბამისადაც
განმცხადებელს 5 დღის განმავლობაში უნდა დაეცალა კინო-თეატრი და ამ
განკარგულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მის მიმართ გამოიყენებდნენ
სახელმწიფო მიწების დაცვის კანონით გათვალისწინებულ სანქციებს. ტერიტორიიდან
გასვლის თაობაზე გადაწყვეტილება მიღებული და აღსრულებული იქნა განმცხადებლის
დაუსწრებლად.
განმცხადებელმა გამოსახლება სასამართლოში გაასაჩივრა და მან ბათილად ცნო
გამოსახლების თაობაზე განკარგულება. სასამართლომ დაადგინა, რომ მიწის მართვის
დეპარტამენტს მხოლოდ მაშინ შეეძლო განკარგულების გაცემა, ეს საკუთრება
სახელმწიფოს მფლობელობაში რომ ყოფილიყო და თუ სახელმწიფოს უფლება მიწაზე არ
იქნებოდა დავის საგანი და იგი უკანონოდ იქნებოდა დაკავებული მესამე მხარის მიერ.
საბერძნეთის სასამართლოს აზრით, ეს წინაპირობები არ იყო დაკმაყოფილებული,
რადგანაც განმცხადებელმა შემდეგი ფაქტების დამამტკიცებელი საბუთები წარადგინა:


38

კ.ნ-ს მემკვიდრეების მიერ სადაო მიწასთან დაკავშირებით, რომელზეც კინოთეატრი მდებარეობდა, სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელი განხილვის
სტადიაზე იმყოფებოდა;

იატრიდისი საბერძნეთის წინააღმდეგ, 1999 წლის 25 მარტი, განაცხადი 31107/96
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კ.ნ-ს მემკვიდრეების აზრით, მიწის და კინო-თეატრის მფლობელები ისინი იყვნენ
და მიწასთან დაკავშირებულ ყველა უფლებებს და ვალდებულებებს
ახორციელებდნენ;



განმცხადებელს კინო-თეატრი იჯარით ჰქონდა აღებული 1978 წლიდან.

საბერძნეთის სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების გამოტანის შემდეგ განმცხადებელმა
რამოდენიმეჯერ მიმართა შესაბამის ადმინისტრაციებს ილიოპოლისის მერიის მიერ
სარგებლობის გასასაჩივრებლად და აღსაკვეთად. განმცხადებელმა ასევე სარჩელი აღძრა
მიყენებულ ზიანთან და შემოსავლების დაკარგვასთან დაკავშირებით.
განმცხადებლის სარჩელის შესაბამისად, მის მიმართ დაირღვა პირველი პროტოკოლის 1ლი მუხლი. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა შემდეგი:
“სასამართლომ განაცხადა, რომ პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლი
”საკუთრების” კონცეფციას ავტონომიურ ინტერპრეტაციას ანიჭებს, რომელიც არ
შემოიფარგლება მხოლოდ ფიზიკური საგნებით საკუთრების უფლებით, არამედ
ასევე მოიცავს აქტივებთან დაკავშირებულ გარკვეულ უფლებებს და ინტერესებს,
რაც დებულების მიზნებში ასევე ”საკუთრების უფლების” სახით მოიაზრება” *…+.

მოცემული კონტექსტის გათვალისწინებით სასამართლო აცხადებს, რომ კინოთეატრის მფლობელობის უფლება გამქირავებელს და სახელმწიფოს შორის 1953
წლიდან დავის საგანს წარმოადგენდა და ეს დავა განკარგულების მიღების
მომენტისთვის არ იყო გადაწყვეტილი. სასამართლო მოცემულ საკითხთან
დაკავშირებით არ ჩაანაცვლებს ეროვნულ სასამართლოს, რომლის პრეროგატივაში
შედის იმის დადგენა, რომ სადავო მიწა სახელმწიფოს საკუთრებას წარმოადგენს და
ურთიერთობები კ.ნ-ს მემკვიდრეებს შორის და განმცხადებელს, ანუ
დამქირავებელს შორის საბერნეთის კანონმდებლობით იურიდიულ საფუძველს
მოკლებული იყო. სასამართლო მხოლოდ იმით შემოიფარგლება, რომ დაადგინოს
მანამდე, სანამ განმცხადებელი გამოსახლებული იყო ტერიტორიიდან იგი 11 წლის
განმავლობაში სარგებლობდა იჯარით აღებული ტერიტორიით და ხელისუფლების
მხრიდან ამასთან დაკავშირებით რაიმე დაბრკოლებები არ შექმნია, რის შედეგადაც
მას ჰყავდა თავისი კლიენტურა და გააჩნდა შემოსავალი *…+; სასამართლო
ითვალისწინებს, რომ ღია კინო-თეატრები საბერძნეთის კულტურულ ცხოვრებაში
მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ და რომ ასეთი კინოთეატრებით მოსარგებლეები
ძირითადად ადგილობრივი მაცხოვრებლები არიან. *…+
სასამართლო მიიჩნევს, რომ განმცხადებელი, რომელსაც დაქირავებული კინოთეატრის მართვის შესაბამისი ლიცენზია გააჩნდა, ტერიტორიიდან გასახლებული
იყო ილიოპოლისის მერიის მიერ და მან თავისი ბიზნესი სხვაგან აღარ გახსნა.
მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნულმა სასამართლომ ბათილად ცნო გამოსახლების
თაობაზე განკარგულება, ბატონმა იატრიდისმა აღარ დაიბრუნა კინოთეატრი,
რადგანაც ფინანსთა მინისტრი არ აუქმებს კინო-თეატრის მერიისთვის გადაცემის
განკარგულებას *…+.
ასეთ ვითარებაში ადგილი ჰქონდა გამცხადებლის საკუთრების უფლების
დარღვევას. განმცხადებელს მოცემული კინო-თეატრი დაქირავებული ჰქონდა,
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სახელმწიფოს ჩარევა ვერ იქნება კვალიფიცირებული როგორც ექსპროპრიაცია ან
საკუთრებით სარგებლობაზე კონტროლი, მაგრამ ამ ვითარებაზე მაინც ვრცელდება
1-ლი მუხლი.
განმცხადებელმა სასამართლოს ყურადღება იმ გარემოებაზე გაამახვილა, რომ 10
წლის შემდეგ, რაც სასამართლომ გააბათილა განკარგულება ტერიტორიიდან
გამოსახლების თაობაზე, სახელმწიფო კვლავაც დისკრეციულად და უკანონოდ
აგრძელებს კინო-თეატრის დაკავებას და უარს ამბობს მის დაბრუნებაზე.
მთავრობა არ დაეთანხმა განმცხადებლის მტკიცებებს და განაცხადა, რომ ის
ტერიტორია, სადაც კინო-თეატრია განთავსებული, უფრო დიდი ტერიტორიის
ნაწილია, რომელიც სახელმწიფოს ეკუთვნის.
სასამართლომ განაცხადა, რომ პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის უპირველესი
და ყველაზე მთავარი მოთხოვნაა, რომ სახელმწიფოს მიერ საკუთრებით
სარგებლობის უფლებაში ნებისმიერი ჩარევა კანონიერი უნდა იყოს. პირველი
პარაგრაფის მეორე წინადადება ადგენს საკუთრების ჩამორთმევის უფლებას
მხოლოდ ”კანონით დადგენილ შემთხვევებში”, ხოლო მეორე პარაგრაფი აცხადებს,
რომ სახელმწიფოს გააჩნია საკუთრებით სარგებლობის უფლებაზე კონტროლის
დამყარების შესაძლებლობა ”კანონის” აღსრულების გზით. გარდა ამისა, კანონის
უზენაესობას, ანუ დემოკრატიული საზოგადოების ერთ-ერთ ფუნდამენტალურ
პრინციპს, კონვენციის ყველა მუხლი ამკვიდრებს, *…+ რაც სახელმწიფოს ან
სახელმწიფო სტრუქტურებს ავალდებულებს მის მიმართ გამოტანილი
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღიარებას და აღსრულებას *…+. შესაბამისად,
საკითხი იმის თაობაზე, თუ რამდენად სამართლიანია ბალანსი საზოგადოებრივ
ინტერესებსა და პირის ფუნდამენტური უფლებების დაცვის მოთხოვნებს შორის *…+
რელევანტური ხდება მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც დადგინდება, რომ
სახელმწიფოს ჩარევა კანონიერი და მიუკერძოებელი იყო”.
ამგვარად, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შესაბამისად კომპანიის
ეკონომიკური ინტერესები ასევე მის კლიენტურასაც და მის რეპუტაციას მოიცავს,
რადგანაც ეს კომპანიებისთვის გარკვეული ღირებულების მქონეა, რომლებსაც კერძო
უფლების გარკვეული ნიშნები ახასიათებთ და შესაბამისად, ისინი ”აქტივს”, ანუ იგივე
”საკუთრებას” წარმოადგენენ პროტოკოლის ამ მუხლის მნიშვნელობით.
თუ ჩვენ უფრო დეტალურად შევისწავლით სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალს,
შეგვიძლია დავასკვნათ რომ საკუთრების კონცეფცია ვრცელდება შემდეგზე:

39



ბიზნეს რეპუტაცია39



თევზჭერის უფლება40



ვალის მფლობელობის უფლება41

იხილეთ: ვან მარლე და სხვები ნიდერლანდების წინააღმდეგ, 1986 წლის 26 ივნისი
ბანირი შვედეთის წინააღმდეგ, 1989 წლის 9 მარტი, განაცხადი 11763/85,
41 აგნესენსი ბელგიის წინააღმდეგ, 1988 წლის 12 ოქტომბერი, განაცხადი 12164/86
40

47



კომპანიის წილის მფლობელობა42




მემკვიდრეობის უფლება43
კანონიერი მოლოდინი, რომ გარკვეული წყობა/მდგომარეობა შენარჩუნებული
იქნება44



ბიზნესის ოპერირებასთან დაკავშირებული ეკონომიკური ინტერესები45



პატენტი46



საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება47



ჰონორარის კორექტირების კონტრაქტით გათვალისწინებული უფლება (ზოგადი
პროფილის ექიმი)48

რაც შეეხება პენსიებს და სოცილურ დახმარებებს, ისინი ძირითადად არ წარმოადგენენ
”საკუთრების უფლებას”. უნდა განვასხვავოთ ერთმანეთისგან პრეტენზიები, რომლებიც
დაკავშირებულია პირის მიერ განხორციელებულ ფინანსურ შენატანებთან, რაც შეიძლება
წარმოადგენდეს ”საკუთრებას”, და პრეტენზიები, რომლებიც დაკავშირებულია
სახელმწიფო გრანტებთან და კონცესიებთან, რომლებიც სოციალური ან პოლიტიკური
მოსაზრებებიდან გამომდინარე გაიცემა. მაგალითის სახით შეიძლება მოვიყვანოთ საქმე
მოსკალი პოლონეთის წინააღმდეგ, რომელთანაც დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა
42

იხილეთ: სმით კლაინი და საფრანგეთის ლაბორატორიები ნიდერლანდების წინააღმდეგ, 1990,
განაცხადი No 12633/87
43 საქმეზე მერქსი ბელგიის წინააღმდეგ,
სასამართლომ არ მიიჩნია, რომ უკანონო ბავშვის
მემკვიდრეობის უფლება წარმოადგენს საკუთრებას. მიუხედავად ამისა, სხვა საქმესთან
დაკავშირებით (ინზე ავსტრიის წინააღმდეგ, 1987 წლის 28 ოქტომბერი, (1988) 10 EHRR 394)
სასამართლომ განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღო და დადგინა, რომ წარმოიქმნება
”საკუთრების უფლება” როდესაც ადამიანი, რომელიც მემკვიდრეობას ტოვებს, გარდაიცვლება,
თუმცა მისი ქონება ჯერ არ გადანაწილებულა.
44 იხილეთ შპს
”Pine Valley Developments” ირლნდიის წინააღმდეგ, (A 222 (1991). ამ საქმესთან
მიმართებაში სასამართლომ დაადგინა, რომ კანონიერი მოლოდინი, რომ განმცხადებელს უფლება
ჰქონდა სამრეწველო განვითარებასთან დაკავშირებული საქმიანობა განეხორციელებინა თავის
მიწაზე, 1-ლი მუხლის მიზნებში განხილული უნდა იყოს როგორც საკუთრების (მიწის ნაკვეთის)
კომპონენტი.
45 იხილეთ ტრაკტორერ აქტიებოლაგი შვედეთის წინააღმდეგ, (A159 (1989). ამ საქმესთან
მიმართებაში სასამართლომ დაადგინა, რომ ”ეკონომიკური ინტერესები, რომლებიც
დაკავშირებულია რესტორნის მართვასთან საკუთრებას წარმოადგენს პროტოკოლის 1-ლი მუხლის
მიზნებისათვის. ლიცენზიის მფლობელობა ერთ-ერთი ძირითადი პირობა იყო განმცხადებლის
ბიზნესის განსახორციელებლად და მისმა ჩამორთმევამ უარყოფითი გავლენა იქონია რესტორნის
რეპუტაციაზე და მის ღირებულებაზე. ლიცენზიის ჩამორთმევა წარმოადგენდა ჩარევას
საკუთრებით სარგებლობის უფლებაში.
46 იხილეთ სმით კლაინი და საფრანგეთის ლაბორატორიები ნიდერლანდების წინააღმდეგ, 1990,
განაცხადი No 12633/87
47 იხილეთ ”Stran Greek Refineries” და სტრატის ანდრეადისი საბერძნეთის წინააღმდეგ, (A301-B
(1994)
48 ზოგადი პროფილის ექიმების ასოციაცია, დანია, 1989 წლის 12 ივლისი, განაცხადი 12947/87

48

ევროპულმა სასამართლომ შემდეგი გადაწყვეტილება გამოიტანა49:

“პრინციპები, რომლებიც ზოგადად პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლით არის
გათვალისწინებული, ასევე სოციალურ დახმარებებზე და შემწეობებზე
ვრცელდება.
კერძოდ, პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლი არ შეეხება
საკუთრების შეძენის უფლებას. მოცემული დებულება არ ზღუდავს წევრი
სახელმწიფოების უფლებას თავად გადწყვიტონ დანერგონ თუ არა სოციალური
დახმარების სქემები, დახმარების სახეები და მოცულობები, რომლებიც ამ სქემების
ფარგლებში იქნება გამოყოფილი. თუ ხელშემკვრელი სახელმწიფო კანონით
დაადგენს სოციალურ დახმარებებს, რაც შეიძლება დამოკიდებული იყო
სოციალურ შენატანებზე, ან სხვა სახის სქემას ითვალისწინებდეს, მაშინ ასეთი
კანონმდებლობა უნდა განიხილებოდეს როგორც საკუთრების უფლების დამდგენი
კანონმდებლობა, რაც პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლით არის მოცული […]
თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფოს პირობებში ძალიან ბევრი ადამიანი
მათი ცხოვრების ბევრ, ან ზოგჯერ ყველა ასპექტთან დაკავშირებით
დამოკიდებულია
სოციალურ
დახმარებებზე
და
შემწეობებზე.
ბევრი
შიდასახელმწიფოებრივი საკანონმდებლო სისტემა აღიარებს, რომ ამ ადამიანებს
ესაჭიროებათ დაცვა და იმის ცოდნა, რომ ეს დახმარება გარანტირებული იქნება იმ
პირობით, რომ ისინი დააკმაყოფილებენ დახმარების მიღებასთან დაკავშირებით
დადგენილ დასაშვებლობის კრიტერიუმებს. როდესაც პირს ეროვნული
კანონმდებლობის შესაბამისად, უფლება აქვს პრეტენზია ჰქონდეს ასეთ
დახმარებაზე, ასეთი უფლებაც პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლით არის
მოცული *…+.
ის გარემოება, რომ საკუთების უფლება გარკვეულ გარემოებებში შეიძლება
გაუქმდეს, არ ცვლის იმ ფაქტს, რომ ეს უფლება ”საკუთრებას” წარმოადგენს
პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლით დადგენილი მნიშვნელობით *…+.
მეორეს მხრივ, როდესაც ეკონომიკურ დახმარებაზე სამართლებლივი უფლება
გარკვეულ წინაპირობებთანაა დაკავშირებული, ამ უფლებასთან დაკავშირებული
პრეტენზია, რომელიც წარმოიქმნა პირობების დაუკმაყოფილებლობის
გამო
უფლების შეუსრულებლობის საფუძველზე, არ განიხილება როგორც ”საკუთრება”
პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის მნიშვნელობით.”
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს საპრეცედენტო სამართალი ადასტურებს,
რომ პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლი რეალურ საკუთრებას შეეხება. ჩვენ უკვე
განვიხილეთ საქმე მერქსი ბელგიის წინააღმდეგ. ამ საქმესთან მიმართებაში ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლომ აღნიშნა, რომ ”მუხლი ვრცელდება მხოლოდ ”პირის
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მოსკალი პოლონეთის წინააღმდეგ, 2010 წლის 1 მარტი, განაცხადი 10373/05 ასევე მიულერი
ავსტრიის წინააღმდეგ, 1975, განაცხადი 5849/72 (ხანდაზმულობასთან დაკავშირებით პენსიის
უფლება არ არის მოცული) და X.ნიდერლანდების წინააღმდეგ, 1971 წლის 20 ივლისი, განაცხადი
4130/69; ასევე
G. ავსტრიის
წინააღმდეგ, 1984 წლის 14 მაისი, განაცხადი 10094/82
(შრომისუუნარობასთან დაკავშირებული სოციალური დახმარების თაობაზე: ეს წარმოადგენს
დახმარების მოლოდინს და არა წილს ან შენატანს, რომელიც შეიძლება მოითხოვო როგორც
კუთვნილი თანხა).
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არსებულ საკუთრებაზე და არ შეიცავს საკუთრების შეძენის უფლების, ან მემკვიდრეობის
ანდერძის გარეშე მიღების ან მისი საკუთარი სურვილის შესაბამისად განკარგვის უფლების
გარანტიებს.”

2.3.5.3. უფლების არსი: სამი წესი
პირველი პროტოკოლის პირველ მუხლთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს მიერ გამოტანილი იქნა პრეცედენტული გადაწყვეტილება
საქმეზე ლონროთი შვედეთის წინააღმდ 50 . ადამიანის უფლებათა ევროპულმა
სასამართლომ ამ საქმესთან მიმართებაში სამი წესი ჩამოაყალიბა. მოდით, უფრო
დეტალურად განვიხილოთ ეს გადაწყვეტილება.
მოცემული საქმე სტოკჰოლმის ცენტრში მდებარე ძვირადღირებულ საკუთრებას
შეეხებოდა (შენობებს და მიწას). საოლქო ადმინისტრაციულმა საბჭომ დადგინა, რომ ამ
ტერიტორიას განვითარება ესაჭიროებოდა და ორი სხვადასხვა ზომა დააწესა ამასთან
დაკავშირებით: ექსპროპრიაციის ნებართვა (რაც ნიშნავდა, რომ საკუთრება შეიძლება
მომავალში ექსპროპრიირებული ყოფილიყო) და მშენებლობის შეზღუდვები (რაც რაიმე
სახის მშენებლობას ზღუდავდა). ერთ ერთ საკუთრებაზე ექსპროპრიაციის ნებართვა გაიცა
23 წლის ვადით და მშენებლობაზე აკრძალვა დაწესდა 25 წლის ვადით.
კიდევ ერთ საკუთრებაზე
ექსპროპრიაციის ნებართვა გაიცა 8 წლის ვადით და
მშენებლობაზე აკრძალვა დაწესდა 12 წლის ვადით. იმ პერიოდში, როდესაც ეს წესები
დაინერგა საკუთრების გაყიდვა ბევრად უფრო გაძნელდა.
საბოლოოდ ეს ზომები გაუქმდა დაგეგმარების პოლიტიკის გადასინჯვის შედეგად.
საკუთრების მფლობელებმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წარადგინეს
სარჩელი პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის დარღვევასთან დაკავშირებით.
მფლობელებს არ მიუღიათ კომპენსაცია იმ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც მათ
საკუთრებაზე ზემოთხსენებული წესები გავრცელდა.
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს უნდა დაედგინა (1) განმცხადებლებს
გააჩნდათ თუ არა უფლება გაესაჩივრებინათ საკუთრების უფლების ხელყოფა, და თუ კი,
(2) იყო თუ არა უფლებაში ასეთი ჩარევა გამართლებული.
1. საკუთრების უფლებაში ჩარევა
პირველ საკითხთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, რომ განმცხადებლები არ დავობდნენ
იმაზე, რომ ექსპროპრიაციის ნებართვა და მშენებლობის შეზღუდვა თავისთავად უკანონო
იყო. მაგრამ ისინი ასაჩივრებდნენ შემდეგს:
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იმ ვადის ხანგრძლივობას, რომელიც სტოკჰოლმის მუნიციპალიტეტისთვის იყო
დადგენილი ექსპროპრიაციასთან დაკავშირებული კომპენსაციის მიკუთვნების
თაობაზე საქმის წარმოებისთვის (5 წელი, რომელიც შემდეგ გახანგრძლივდა 3

სპორონგი და ლონროთი შვედეთის წინააღმდეგ, 1982 წლის 23 სექტემბერი, განაცხადი 7151/75
და 7152/75
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წლით, შემდეგ 5 წლით და ბოლოს 10 წლით ერთ საკუთრებასთან დაკავშირებით,
ხოლო მეორე საკუთრებასთან დაკავშირებით ეს ხანგრძლივობა 10 წელს
შეადგენდა);


ექსპროპრიაციის ნებართვა და მშენებლობის შეზღუდვა ძალაში საკმაოდ
ხანგრძლივი ვადის განმავლობაში იყო (23 წელი და 8 წელი ნებართვის შემთხვევაში
და 12 წელი და 25 წელი მშენებლობის აკრძალვის შემთხვევაში).



ამ ვადების გამო განმცხადებების შესაბამისად მათ არ შეეძლოთ თავისი
საკუთრების გაყიდვა საბაზრო ფასებში. გარდა ამისა, განმცხადებლების მიხედვით
ისინი დიდ რისკს დასწევდნენ, თუ გაიღებდნენ ხარჯებს თავიანთ საკუთრებასთან
დაკავშირებით და იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ისინი მშენებლობაზე ნებართვის
მიღების
შემთხვევაში
სამუშაოებს
განახორციელებდნენ,
ისინი
ვეღარ
მოითხოვდნენ ექსპროპრიაციის შემთხვევაში რაიმე კომპენსაციას სამუშაოების
განხორციელების
შედეგად
საკუთრების
გაზრდილი
ღირებულების
საკომპენსაციოდ.



განმცხადებლები ასევე აცხადებდნენ, რომ ისინი სირთულეებს წააწყდებოდნენ იმ
შემთხვევაში, თუ საკუთრების დაგირავება დასჭირდებოდათ. და ბოლოს,
განმცხადებლების შესაბამისად, ნებისმიერი ახალი მშენებლობა მათ საკუთარ
მიწაზე აკრძალული იყო.

შვედეთის მთავრობა დაეთანხმა იმ აზრს, რომ საბაზრო მდგომარეობის გათვალისწინებით
უფრო რთული იქნებოდა იმ საკუთრების გაყიდვა ან გაქირავება, რომელიც
ექსპროპრიაციას ექვემდებარებოდა და რაც უფრო დიდი ხანი შენარჩუნდებოდა ასეთი
ექსპროპრიაციის ნებართვა, ეს პრობლემა კიდევ უფრო დამძიმდებოდა. გარდა ამისა,
შვედეთის მთავრობა ასევე აღიარებდა, რომ მშენებლობის აკრძალვა ზღუდავდა
საკუთრებით ნორმალური სარგებლობის შესაძლებლობას. შვედეთის მთავრობას
არგუმენტად მოჰყავდა ის, რომ ”ექსპროპრიაციის ნებართვები და მშენებლობის აკრძალვა

ქალაქის დაგეგმარების განუყოფელი ნაწილია და არ ზღუდავს საკუთრებით სარგებლობის
უფლებას პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის მნიშვნელობით”.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ
სასამართლომ აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ

არ

გაიზიარა

ეს

არგუმენტი.

“…ექსპროპრიაციის ნებართვა არ შეხებია მფლობელის უფლებას ისარგებლოს და
განკარგოს თავისი საკუთრება, ნებართვის შედეგად არსებითად შეიზღუდა ამ
უფლების რეალიზაციის შესაძლებლობა. ამ ნებართვამ თავად მფლობელობის
არსზე იმოქმედა, რადგანაც მფლობელს გაცნობიერებული ჰქონდა, რომ

ექსპროპრიაცია კანონიერი იქნებოდა და სტოკჰოლმის მერიას შეეძლო ნებისმიერ
დროს განეხორციელებინა ექსპროპრიაცია. შესაბამისად, განმცხადებლის
საკუთრების უფლება არამყარი გახდა და შეიძლებოდა ნებისმიერ დროს
გაუქმებულიყო.”
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შესაბამისად, თავის მხრივ მშენებლობის
აკრძალვამ უდავოდ შეუზღუდა განმცხადებლებს უფლება ესარგებლათ თავისი
საკუთრებით. სასამართლოს აზრით, ნებართვები და აკრძალვები ერთობლიობაში უნდა
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განიხილებოდეს:
“მიუხედავად იმისა, რომ ამ ზომებს შორის შესაძლოა სამართლებლივი კავშირი არ
არსებობდეს, *…+ და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ზომები სხვადასხვა ვადით
დაწესდა, ისინი ერთობლიობაში ერთ მიზანს ემსახურებოდა, კერძოდ კი ქალაქის
განვითარებას, ამ მიზნით შემუშავებული გეგმების შესაბამისად.”
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაასკვნა, რომ ადგილი ჰქონდა
განმცხადებლების საკუთრების უფლებაში ჩარევას. ამ ორი ზომის, ანუ ექსპროპრიაციის
ნებართვის და მშენებლობის აკრძალვის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში
ერთობლივი ზეგავლენის შედეგად, საკუთრების უფლებაში ჩარევამ კიდევ უფრო მძიმე
შედეგი გამოიღო.
2. იყო ჩარევა გამართლებული?
სასამართლოს აზრით, განმცხადებლების საკუთრების უფლებაში ჩარევას ჰქონდა დგილი
და სასამართლომ პირველი პროტოკოლის პირველი მუხლის ანალიზი სამი წესის სახით
ჩამოაყალიბა:
“პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლი სამ მკაფიო წესს ადგენს. პირველი წესი

ზოგადი ხასიათისაა და იგი საკუთრებით მშვიდობიანად სარგებლობის პრინციპს
აყალიბებს. მეორე წესი შეეხება საკუთრების ჩამორთმევას, რაც გარკვეულ პირობში
შეიძლება მოხდეს. ეს წესი იმავე პარაგრაფის მეორე წინადადებაშია. მესამე წესი
იმაში მდგომარეობს, რომ სახელმწიფო უფლებამოსილია გააკონტროლოს
საკუთრებით სარგებლობა საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით
ისეთი კანონის მიღებით, რომელსაც იგი მიზანშეწონილად მიიჩნევს ამ მიზნის
მისაღწევად. ეს წესი მეორე პარაგრაფშია.”
ამგვარად, შემდეგი სამი წესი უნდა იყოს დაცული:


1-ლი წესი: საკუთრებით მშვიდობიანი სარგებლობის უფლება
პროტოკოლის 1-ლი მუხლის 1 პარაგრაფის პირველი წინადადება)



მე-2 წესი: საკუთრების ჩამორთმევა (პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის 1
პარაგრაფის მეორე წინადადება)



მე-3 წესი: საკუთრებით სარგებლობაზე კონტროლი: საზოგადოებრივი
ინტერესების გათვალისწინება (პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის 2
პარაგრაფი)

(პირველი

ეს სამი წესი ურთიერთდაკავშირებულია. მანამდე, სანამ დავადგენთ დაცული იყო თუ არა
პირველი წესი, ჩვენ უნდა დავადგინოთ რამდენად ვრცელდება კონკრეტულ შემთხვევაზე
მეორე და მესამე წესი.
როგორ იყო მისადაგებული ეს წესები საქმეზე სპორონგი და ლონროთი შვედეთის
წინააღმდეგ?
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წესი 2: საკუთრების ჩამორთმევა (პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის 1-ლი პარაგრაფის
მეორე წინადადება)
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შესაბამისად, ამ შემთხვევაში არ ჰქონდა
ადგილი საკუთრების ჩამორთმევას და ამგვარად, პირველი მუხლის 1-ლი პარაგრაფის
მეორე წინადადება ამ შემთხვევაზე არ ვრცელდება:
“პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ შვედეთის მთავრობას არ განუხორციელებია
განმცხადებლების საკუთრების ექსპრორპიაცია. შესაბამისად, განმცხადებლებს

საკუთრება ფორმალურად არ ჩამორთმევიათ და მათ საშუალება ჰქონდათ
გამოეყენებინათ, გაეყიდათ, გაეჩუქებინათ ან დაეგირავებინათ თავისი საკუთრება.
იმ გარემოების გთვალისწინებით, რომ არ ჰქონდა ადგილი ფორმალურად
ექსპროპრიაციას, ანუ მფლობელობის გადაცემას, სასამართლომ დაადგინა, რომ
საჭიროა საჩივარში აღწერილი გარემოებების უფრო დეტალური გამოძიება *…+.
რადგანაც კონვენცია მიზნად ისახავს ”არსებული და ეფექტური” უფლებების
გარანტირებას, უნდა დადგინდეს მოცემული ვითარება შეიძლება თუ არა
კვალიფიცირებული იყოს როგორც დე-ფაქტო ექსპროპრიაცია, როგორც ამას
განმცხადებლები ამტკიცებდნენ. სასამართლოს აზრით, საჩივარი გამოწვეული იყო
საკუთრებით სათანადოდ და ეფექტურად განკარგვის უფლების შეზღუდვით. ეს
მდგომარეობა საკუთრების უფლებაზე აისახა და ეს უფლება არამყარი გახდა და
გარდა ამისა საკუთრების ღირებულებაც შემცირდა.
მიუხედავად იმისა, რომ საკუთრების უფლება გარკვეულწილად დაზარალდა და
თავისი დატვირთვის ნაწილი დაკარგა, იგი არ გამქრალა. გატარებული ზომები ვერ
განიხილება, როგორც საკუთრების ჩამორთმევა. სასამართლოს მსჯელობის
შესაბამისად, განმცხადებლებს შეეძლოთ გაეგრძელებინათ საკუთრებით
სარგებლობა და მიუხედავად იმისა, რომ მათთვის უფრო რთული გახდა
სტოკჰოლმში მდებარე საკუთრების გაყიდვა ექსპროპრიაციის ნებართვის და
მშენებლობის აკრძალვის გამო, მათ მაინც გააჩნდათ ამ საკუთრების გაყიდვის
შესაძლებლობა. მთავრობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შესაბამისად,
რამოდენიმე საკუთრება ამ ტერიტორიაზე გაიყიდა *…+.”

წესი 3: საკუთრებით სარგებლობაზე კონტროლი: საზოგადოებრივი ინტერესების
გათვალისწინება (პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის მე-2 პარაგრაფი)
პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის მე-2 პარაგრაფი ნამდვილად ვრცელდება
მშენებლობის აკრძალვაზე, რადგანაც ეს საკუთრებით სარგებლობაზე კონტროლს
გულისხმობს. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს აზრით, ექსპროპრიაციის
ნებართვა არ ისახავდა მიზნად საკუთრებით სარგებლობის უფლების შეზღუდვას ან
კონტროლს. ეს იყო საკუთრების ჩამორთმევის პროცესის საწყისი ნაბიჯი, შესაბამისად, ამ
ზომაზე არ ვრცელდება მეორე პარაგრაფით დადგენილი მოთხოვნები და იგი პირველი
პარაგრაფის პირველი წინადადების გათვალისწინებით უნდა განიხილებოდეს.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ შემდეგი განაცხადა:
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“სასამართლოს არ მიაჩნია, რომ შვედეთის კანონმდებლობის ინტერპრეტაციაში
განსხვავებული მიდგომების თაობაზე მსჯელობა არ შედის მის კომპეტენციაში. იმ
შემთხვევაშიც კი, თუ გასაჩივრებული ნებართვები არ იყო კანონსაწინააღმდეგო, ეს
არ ნიშნავს, რომ ისინი შესაბამისობაში იყვნენ 1-ლი მუხლით გარანტირებულ
უფლებებთან. *…+

ის გარემოება, რომ ნებართვები არ ჯდება პირველი პარაგრაფის მეორე
წინადადებით ან მეორე პარაგრაფით დადგენილ ფარგლებში, არ ნიშნავს, რომ ამ
უფლებაში ჩარევაზე არ ვრცელდება პირველი პარაგრაფის პირველი წინადადებით
დადგენილი წესი. სასამართლომ ამ უკანასკნელთან დაკავშირებით უნდა
დაადგინოს იყო თუ არა დაცული სამართლიანი ბალანსი საზოგადოებრივ
ინტერესებსა და საჭიროებებს, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვასთან
დაკავშირებულ მოთხოვნებს შორის *…+.
ბალანსის დადგენა ზოგადად კონვენციის ყველა დებულების მიზანში შედის და ეს
მოთხოვნა ასევე ასახულია პირველი პროტოკოლის პირველ მუხლშიც.
მთავრობის ინტერესების წარმომადგენელი აღიარებდა ასეთი ბანალსის მიღწევის
აუცილებლობას. 1982 წლის 23 თებერვალს გამართულ სასამართლო მოსმენაზე მან
მიუთითა, რომ ექსპროპრიაციის შესახებ კანონის შესაბამისად ექსპროპრიაციის
ნებართვა არ უნდა გაიცეს, თუ სახელმწიფოებრივი მიზანი შეიძლება სხვა გზითაც
იყოს მიღწეული. როდესაც ამ ასპექტის შეფასება ხდება, თანაბრად უნდა იყოს
გათვალისწინებული როგორც პირის, ასევე საჯარო ინტერესები. სასამართლომ
კანონის ეს ასპექტიც შეისწავლა. სასამართლოს აზრით, მართებულია, რომ ისეთ
რთულ სფეროში, როგორიცაა ქალაქების განვითარება, ხელშემკვრელ
სახელმწიფოს გადაწყვეტილების მიღების გარკვეული თავისუფლება გააჩნდეს,
მაგრამ მიუხედავად ამისა, სასამართლო იყენებს თავის უფლებამოსილებას
განიხილოს ეს საკითხი და დაადგინოს თუ რამდენად იყო დაცული მოთხოვნილი
ბალანსი და განმცხადებლების ”საკუთრების მშვიდობიანი სარგებლობის” უფლება
პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის მნიშვნელობით.
კანონს, რომელიც შესწავლის საგანი იყო, მოუქნელობა ახასიათებდა. კანონი
მხოლოდ ექსპროპრიაციის ნებართვის სრულ გაუქმებას ითვალისწინებდა, რაც
მუნიციპალიტეტის თანხმობას საჭიროებდა და ამ ზომის გარდა, იგი არ შეიცავდა
რაიმე
ზომას,
რაც
საკუთრების
მფლობელების
დაკმაყოფილებას
გაითვალისწინებდა *…+ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში განმცხადებლები
გაურკვეველ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ბედი
ეწეოდა მათ ქონებას.
*…+ სასამართლომ ასევე გაითვალისწინა ქალაქ სტოკჰოლმის ინტერესები და რომ

ქალაქის განვითარების მიზნებში მას შესაძლოა საკუთრების ექსპროპრიაცია
დასჭირდებოდა. მიუხედავად ამისა, სასამართლოს არ ესმის თუ რატომ არ
ითვალისწინებდა შვედეთის კანონმდებლობა გონივრულ ვადებში ქალაქის მიერ
თავისი და მფლობელების ინტერესების თავიდან შეფასებას, მით უფრო, რომ
ნებართვები გრძელი ვადით გაიცემოდა. ამ კონკრეტულ საქმესთან მიმართებაში
ასეთი შესაძლებლობის უქონლობა კიდევ უფრო უარყოფით შედეგს იძლეოდა იმის
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გათვალისწინებით, რომ ქალაქდაგეგმარების სქემები, რომლებიც ექსპროპრიაციის
ნებართვის საფუძველს წარმოადგენდა და მფლობელების მიერ მათი საკუთრებით
სარგებლობის წესები რამოდენიმეჯერ გადაისინჯა.
*…+ სასამართლოს ასევე მიაჩნია, რომ მშენებლობის აკრძალვა მთელი ამ პერიოდის

განმავლობაში, კიდევ უფრო ამძიმებდა ნებართვის ხანგრძლივობით გამოწვეულ
ზიანს. სპორონგის საქმის შემთხვევაში განმცხადებლის უფლება ესარგებლა თავისი
საკუთრებით 25 წლის განმავლობაში ირღვეოდა, ხოლო ქალბატონი ლონროთის
შემთხვევაში კი - 12 წლის განმავლობაში. ამასთან დაკავშირებით, სასამართლო
აღნიშნავს, რომ 1967 წელს საპარლამენტო ომბუდსმენმა აღნიშნა, რომ საკუთრების
მფლობელების უფლებაზე უარყოფითი ზეგავლენა, რასაც გრძელვადიანი
შეზღუდვები იწვევს, შეუთავსებელია იმ პოზიციასთან, რომელიც წევრ
სახელმწიფოს უნდა გააჩნდეს, სადაც კანონის უზენაესობაა უზრუნველყოფილი *…+.
დაწესებული ღონისძიებების კომბინირებული ზეგავლენის შედეგად შეიქმნა
ისეთი მდგომარეობა, რომელმაც დაარღვია სამართლიანი ბალანსი საკუთრების
უფლების დაცვასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებსა და საზოგადოებრივ
ინტერესებს შორის. სპორონგს და ლონროთს დაეკისრათ ინდივიდუალური და
გადაჭარბებული ტვირთი, რომელიც ლეგიტიმურად ჩაითვლებოდა მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, მათ კომპენსაციის მიღებასთან დაკავშირებული ვადების
ხანგრძლივების შემცირების შესაძლებლობა რომ მისცემოდათ. აღსანიშნავია, რომ
იმ პერიოდში შვედეთის კანონმდებლობამ მოუსპო მათ ამის შესაძლებლობა და
დღესაც, განმცხადებლებს მეორე უფლება შეზღუდული აქვთ. სასამართლოს
აზრით ,მოცემულ ეტაპზე არ არის მიზანშეწონილი გადაწყვეტილების მიღება იმის
თაობაზე, განმცხადებლებს მიადგათ ზიანი თუ არა
[…]: თავად მათი
სამართლებლივი მდგომარეობა იმაზე მიუთითებს, რომ დადგენილი ბალანსი
დაირღვა.
შესაბამისად, ნებართვის გაცემა, რასაც კიდევ უფრო ამძიმებდა მშენებლობის
აკრძალვა, ორივე განმცხადებელთან მიმართებაში პირველი პროტოკოლის 1-ლი
მუხლის დარღვევას წარმოადგენდა.

წესი 1-საკუთრებით მშვიდობიანი ფლობის უფლება (პირველი პროტოკოლის 1 მუხლის 1
პარაგრაფის პირველი წინადადება)
შემდგი კითხვა, რომელსაც პასუხი უნდა გავცეთ, არის იმის დადგენა, სახელმწიფოს
ჩარევა გამართლებულია თუ არა: თუ ჩარევა გამართლებულია (მტკიცების ტვირთი ამ
შემთხვევაში სახელმწიფოს აკისრია), მაშინ პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის
დარღვევას ადგილი არ ექნება.
საქმეზე სპორონგი და ლონროთი შვედეთის წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა
ევროპულმა სასამართლომ მიიჩნია, რომ არ არის მიზანშეწონილი იმის დადგენა, რომ
მხოლოდ მშენებლობის აკძალვა თავისთავად პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის
დარღვევას წარმოადგენდა.
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ანუ, რომ შევაჯამოთ: საკუთრების მშვიდობიანი სარგებლობის უფლებაში ჩარევა
დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევებში, თუ:
1. ამას კანონი მოითხოვს;
2. ეს საზოგადოებრივი ინტერესებითაა განპირობებული;
3. ეს აუცილებელია დემოკრატიული საზოგადოებისათვის.
ეს სამივე პირობა კუმულაციურად უნდა არსებობდეს. თუ მხოლოდ რომელიმე ერთი
პირობა არ არის დაკმაყოფილებული, მაშინ ადგილი ექნება კონვენციის მოთხოვნების
დარღვევას.
მოდით უფრო დეტალურად განვიხილოთ ეს წინაპირობები.

2.3.5.4. Ad 1: კანონიერება
პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის 1-ლი პარაგრაფის მეორე წინადადება ნათლად
აყალიბებს კანონიერებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს: “კანონით გათვალისწინებულ
შემთხვევებში”. კანონიერების პრინციპი საზოგადოების ფუნდამენტური პრინციპია და
იგი კონვენციის ყველა მუხლითაა დაცული. ეს ნიშნავს, რომ ეს პრინციპი ვრცელდება
დამოუკიდებლად იმ სამი წესისა, რომლებიც ჩამოყალიბდა საქმეზე სპორონგი და
ლონროთი შვედეთის წინააღმდეგ.
იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მიიჩნევს, რომ
საკუთრების უფლებაში ჩარევა არ განხორციელდა კანონის შესაბამისად, სახელმწიფოს
მიზნების ლეგიტიმურობა ან თანაზომიერების
(პროპორციულობის) საკითხი არ
საჭიროებს განხილვას და ავტომატურად დადგინდება, რომ ადგილი აქვს პირველი
პროტოკოლის 1-ლი მუხლის დარღვევას.
საქმეზე კაპიტალ ბანკი ბულგარეთის წინააღმდეგ51 ადამიანის უფლებათა ევროპულმა
სასამართლომ განაცხადა:
“ამასთან დაკავშირებით სასამართლო აცხადებს, რომ პირველი პროტოკოლის 1-ლი
მუხლის უპირველესი და ყველაზე მთავარი მოთხოვნაა, რომ სახელმწიფოს

ნებისმიერი ჩარევა სკუთრების მშვიდობიანი სარგებლობის უფლებაში კანონიერი
იყოს:
პირველი პარაგრაფის მეორე წინადადება საკუთრების ჩამორთმევას
მხოლოდ ”კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში უშვებს”, ხოლო მეორე
პარაგრაფში აღიარებულია სახელმწიფოს უფლება გააკონტროლოს საკუთრებით
სარგებლობა ”კანონის” მეშვეობით. კანონის უზენაესობა, როგორც დემოკრატიული
საზოგადოების ერთ ერთი ფუნდამენტური პრინციპი, კონვენციის ყველა
მუხლითაა გამყარებული *…+
კანონიერების მოთხოვნა კონვენციის მიზნებში და მის მიერ დადგენილი
მნიშვნელობით, გულისხმობს რომ შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობა
51
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სახელმწიფო ხელისუფლების მიერ კონვენციით დაცულ უფლებებში
მიკერძოებული და დისკრეციული ჩარევისგან დაცვის სამართლებლივ
ინსტრუმენტებს უნდა შეიცავდეს *…+. გარდა ამისა, დემოკრატიულ საზოგადოებაში
კანონიერების კონცეფცია და კანონის უზენაესობა მოითხოვს, რომ ზომები,
რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზე, გარკვეულ
შემთხვევებში შეიძლება დამოუკიდებელი კომპეტენტური ორგანოს მიერ საპაექრო
სამართალწარმოების ფორმით განხილვის საგანი გახდეს, რომელიც დაადგენს
სახელმწიფოს მიერ გატარებული ღონისძიებების მიზეზებს და შეისწავლის
შესაბამის მტკიცებულებებს.
მართალია, პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლი არ შეიცავს ნათლად გაწერილ
პროცედურულ მოთხოვნებს და ის, რომ საქმე არ გახდა სასამართლო განხილვის
საგანი, თავისთავად არ წარმოადგენს ამ დებულების დარღვევას *…+. მიუხედავად
ამისა, ეს მუხლი გულისხმობს, რომ საკუთრებით მშვიდობიანი სარგებლობის
უფლებაში ჩარევას თან უნდა ახლდეს პროცედურული გარანტიები, რომლებიც
უზრუნველყოფენ, რომ იმ პირს ან საწარმოს, რომელსაც პროცედურები შეეხო,
თავისი საქმის წარდგენა შეეძლოს შესაბამის ადმინისტრაციაში მათზე
გავრცლებული ზომების ეფექტურად გასასაჩივრებლად. იმის დასადგენად, თუ
რამდენად დაცული იყო ეს მოთხოვნა, სახელმწიფოში არსებული სამართლებლივი
და ადმინისტრაციული პროცედურები უნდა გახდეს შესწავლის საგანი *…+.”
კანონიერებასთან დაკავშირებით უნდა გვესმოდეს, რომ ”კანონში” არ იგულისხმება
მხოლოდ ფორმალურად არსებული კანონმდებლობა. კონვენციის მიზნებში კანონიერებას
ავტონომიური მნიშვნელობა გააჩნია და იგი კანონმდებლოის სხვა ფორმებსაც მოიცავს,
მათ შორის ნორმატიულ აქტებს (კანონქვემდებარე აქტები), კონსტიტუციას,
საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, რომლებსაც სახელმწიფო მიუერთდა და ევროკომისიის
აქტებს.
მაგრამ, ეს არ არის საკმარისი იმისთვის რომ კანონიერების საკითხი დადგინდეს.
მაგალითად, საქმეზე იავაშევი და სხვები ბულგარეთის წინააღმდეგ52ადამიანის უფლებათა
ევროპულმა სასამართლომ შემდეგი დაადგინა:

„პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის პირველი და უმთავრესი მოთხოვნაა, რომ
სახელმწიფოს ჩარევა საკუთრების მშვიდობიან სარგებლობაში კანონიერი უნდა
იყოს. სასამართლომ არაერთგზის მიუთითა, რომ ტერმინები ”კანონი” და
”კანონიერი” კონვენციის მიზნებში გულისხმობს არა მხოლოდ ეროვნულ
კანონმდებლობას, არამედ ასევე მოიცავს ისეთ ასპექტს, როგორიცაა
კანონმდებლობის ხარისხი, და მოითხოვს, რომ იგი შესაბამისობაში იყოს კანონის
უზენაესობის პრინციპთან”.

2.3.5.5. Ad 2: საზოგადოებრივი ინტერესები

52

იავაშევი და სხვები ბულგარეთის წინააღმდეგ, 2012 წლის 6 ნოემბერი, განაცხადი 41661/05. ასევე
იხილეთ ჯეიმსი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, 1986 წლის 21 თებერვალი, განაცხადი
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პირველი პროტოკოლის პირველი მუხლი იცავს პირებს და საწარმოებს სახელმწიფოს
მხრიდან მათ მიერ საკუთრებით მშვიდობიანი სარგებლობის უფლებაში ჩარევისგან: ისინი
მოელიან სახელმწიფოსგან, რომ ის ეფექტურად უზრუნველყოფს მათი საკუთრების
უფლების დაცვას (სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება). ეს ასევე ნიშნავს, რომ პირი
დაცული უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან გაუმართლებელი ჩარევისგან, მაგალითად,
საკუთრების ექსპროპრიაცისგან ან განადგურებისგან, ასევე ქალაქდაგეგმარებითი
შეზღუდვებისგან, ქირაზე კონტროლისგან ან საკუთრების დროებით კონფისკაციისგან.
იმავდროულად უნდა გვესმოდეს, რომ პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლი ასევე
უფლებას აძლევს სახელმწიფოს გააკონტროლოს საკუთრებით სარგებლობა ან ჩამოართვას
საკუთრება კერძო და იურიდიულ პირებს ”საზოგადოებრივი ინტერესების” გამო კანონით
გათვალისწინებულ პირობებში და საერთაშორისო სამართლის ზოგადი პრინციპების
დაცვით.
მაგალითისთვის გამოგვადგება საგადასახადო ადმინისტრაციის უფლებამოსილებასთან
შედარება: მას უფლება აქვს გააკონტროლოს საკუთებით სარგებლობა საგადასახადო
ვალდებულების ან სხვა მოსაკრებლებისა და ჯარიმების აღსრულების ხელშეწყობის
მიზნით.
საკუთრების უფლებაში ნებისმიერი ჩარევა კანონმდებლობისა და საერთაშორისო
სამართლის ზოგადი პრინციპების დაცვით უნდა განხორციელდეს. ნათელია, რომ ეს
მოთხოვნა ასევე გულისხმობს კოლექტიურ და ინდივიდუალურ ინტერესებს შორის
პროპორციულობის პრინციპის დაცვას.
იმავდროულად, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო სახელმწიფოებს
დისკრეციული უფლებამოსილების საკმაოდ ფართო მარჟას უწესებს. სასამართლოს
შესაბამისად სახელმწიფოს უკეთ ესმის თავისი საზოგადოების საჭიროებები.
მაგალითად, საქმეზე საბერძნეთის ყოფილი მეფე საბერძნეთის წინააღმდეგ 53 სამეფო
ოჯახის წევრები დავობდნენ, რომ საკანონმდებლო ზომამ მათ საბერძნეთში გარკვეული
მიწები დააკარგვინა. საბერძნეთის მთავრობა ამტკიცებდა, რომ ”სამეფო საკუთრების”
სპეციფიკური განმასხვავებელი მახასიათებელი იმაში მდგომარეობდა, რომ იგი კვაზისახელმწიფო ქონება იყო. ამაზე ის გარემობა მიუთითებდა, რომ (1) ამ საკუთრების
უმეტესი ნაწილი საბერძნეთის ყოფილ მეფეებს საბერძნეთის სახელმწიფოს მიერ გადაეცა
სამეფო ინსტიტუტისადმი პატივისცემის ნიშნად; (2) როდესაც ტახტის მემკვიდრის
მონაცვლეობას ჰქონდა ადგილი, მემკვიდრეობის საერთო წესები ასეთ ვითარებაზე არ
ვრცელდებოდა;
(3) სადავო საკუთრება მთლიანად განთავისუფლებული იყო
საგადასახადო ვალდებულებებისგან, მათ შორის სამემკვიდრეო გადასახადისგან.
სახელმწიფო ამტკიცებდა, რომ საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, მას
ლეგიტიმური უფლება ჰქონდა დაეცვა ტყეები და არქეოლოგიური მემკვიდრეობით
წარმოდგენილი ტერიტორიები, რომლებიც ამ სადავო მიწაზე მდებარეობდა. გარდა ამისა,
კანონმდებლობა, რომელიც ასევე დავის საგანს წარმოადგენდა, დაკავშირებული იყო
სახელმწიფოს არსებით ინტერესთან - კერძოდ ქვეყნის რესპუბლიკის სტატუსის
დაცვასთან.
53

საბერძნეთის ყოფილი მეფე საბერძნეთის წინააღმდეგ, 2000 წლის 23 ნოემბერი, განაცხადი
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მოცემულ საქმესთან მიმართებაში ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ,
გარკვეული ეჭვის არსებობის პირობებში მაინც დაასკვნა, რომ არ არსებობდა საკმარისი
მტკიცებულებები იმისა, რომ იყო ტყეებისა და არქეოლოგიური მემკვიდრეობის
სახელმწიფოს მხრიდან დაცვის აუცილებლობა. მეორეს მხრივ, სასამართლომ დაადგინა,
რომ სახელმწიფოს უნდა გადაეწყვიტა საკითხი, რომელიც დაკავშირებული იყო მისი,
როგორც რესპუბლიკის სტატუსის დაცვასთან:
“სასამართლომ უნდა დაადგინოს, საკუთრების ჩამორთმევას ედო თუ არა
საფუძვლად ლეგიტიმური ”საზოგადოებრივი ინტერესი” პირველი პროტოკოლის
1-ლი მუხლის მეორე წესის მნიშვნელობით.

მთავრობამ წარადგინა არგუმენტი, რომლის შესაბამისადაც გარდა იმისა, რომ
სახელმწიფოს ლეგიტიმური ინტერესია დაიცვას ტყეები და არქეოლოგიური
მემკვიდრეობა სამ სადავო ტერიტორიაზე, 1994 წლის კანონი ასევე
დაკავშირებულია არსებით სახელმწიფო ინტერესთან - ქვეყნის, როგორც
რესპუბლიკის, კონსტიტუციური სტატუსის დაცვასთან *…+
სასამართლოს მიაჩნია, სახელმწიფოებმა კარგად იციან თავიანთი საზოგადოებრივი
და სახელმწიფოებრივი ინტერესები, ეროვნული ხელისუფლება
უკეთ
განსაზღვრავს ”საზოგადობრივ ინტერესებს”, ვიდრე საერთაშორისო მოსამართლე.
შესაბამისად,
კონვენციის
დაცვის
სისტემის
ფარგლებში
ეროვნულმა
ხელისუფლებამ უნდა დაადგინოს საწყის ეტაპზე იმ საზოგადოებრივი
ინტერესების არსებობა და მათი ლეგიტიმურობა, რომელთა გამოც საკუთრების
ჩამორთმევასთან დაკავშირებული ზომები გატარდა. ამ შემთხვევაშიც კონვენციის
დამცავი მექანიზმები ეროვნულ ხელისუფლებას გარკვეულ დისკრეციულ
უფლებამოსილებას ანიჭებს.
აღსანიშნავია, რომ ”საზოგადოებრივი ინტერესების” მცნება საკმაოდ ფართოა.
საკუთრების
ექსპროპრიაციასთან
დაკავშირებული
გადაწყვეტილებები
საზოგადოდ პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური ასპექტების
გათვალისწინებას მოითხოვს. სასამართლოს მიაჩნია, რომ სახელმწიფოების
დისკრეციული უფლებამოსილება სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკის
განსაზღვრის სფეროში საკმაოდ ფართო უნდა იყოს და იგი კანონმდებლის
გადაწყვეტილებას აღიარებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შედის
”საზოგადოებრივ
ინტერესებში”
გარდა
იმ
შემთხვევებისა,
როდესაც
გადაწყვეტილებას გონივრული საფუძველი არ გააჩნია *…+. იგივე ვრცელდება
ქვეყნის კონსტიტუციურ სისტემებში გატარებულ ისეთ ცვლილებებზე, როგორიცაა
მონარქიიდან რესპუბლიკურ მმართველობაზე გადასვლა.
სასამართლო ასევე აღნიშნავს, რომ სახელმწიფოს არგუმენტი ტყეებისა და
არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის აუცილებლობის თაობაზე არ არის
საკმარისად დასაბუთებული. მეორეს მხრივ, სასამართლოს არ შეაქვს ეჭვი იმაში,
რომ საბერძნეთის სახელმწიფომ უნდა გადაწყვიტოს საკითხი, რომელიც ზიანს
აყენებს მისი, როგორც რესპუბლიკის სტატუსის დაცვას. ის გარემოება, რომ
კონსტიტუციური ცვლილება, რომელიც მონარქიული წყობიდან რესპუბლიკურ
წყობაზე გადასვლას გულისხმობდა, 1975 წელს მოხდა, ანუ ოცი წლით ადრე
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განხორციელდა, ვიდრე გასაჩივრებული კანონი იქნა მიღებული, გარკვეულ ეჭვს
ბადებს დადგენილი ზომების მიზეზების თაობაზე, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი
იმისთვის, რომ #2215/1994 კანონის საერთო მიზნის ლეგიტიმურობა და მისი
”საზოგადოებრივ ინტერესებში” ყოფნა არ იყოს ცნობილი.”
ნიშნავს ეს, რომ პირს კომპენსაცია ეკუთვნის?
პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლი ცალსახად არ ადგენს კომპენსაციის მიღების
უფლებას. მიუხედავად ამისა, სასამართლოს პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ ასეთი
კომპენსაციის გადახდა აუცილებელია.
მაგალითის სახით შეგვიძლია მოვიყვანოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე წმინდა მონასტრები საბერძნეთის წინააღმდეგ.54
მოცემული საქმე შეეხება 8 მონასტერს, რომლებიც დიდი ოდენობის საკუთრებას
ფლობდნენ (განსაკუთრებით კი 1829 წელს საბერძნეთის სახელმწიფოს ჩამოყალიბებამდე
საჩუქრად მიღებული ქონება). სახელმწიფოს არსებობის ადრეულ ეტაპზე ამ ქონების
დიდი ნაწილი ექსპროპრიირებული იყო. სახელმწიფო არ დავობდა იმაზე, რომ ეს
საკუთრება მონასტრებს ეკუთვნის და მონასტრები ყოველთვის სარგებლობდნენ ამ
საკუთრებით მიუხედავად იმისა, რომ საკუთრების უფლება არ იყო კანონით დადგენილი
ან სხვას ეკუთვნოდა, განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როდესაც ბიზანტიის ან
ოტომანთა იმპერიის მიერ გაცემული საკუთრების უფლების დამადასტურებელი
დოკუმენტები არ არსებობდა ან განადგურდა. რამოდენიმე შემთხვევაში სახელმწიფომ
ოფიციალურ გაზეთში გამოაქვეყნა ბრძანებები, რომლებიც ადასტურებდნენ ამ
საკუთრების მფლობელობას. გარდა იმ საკუთრებისა, რომელიც მონასტრებს
დაუგროვდათ, მათ ასევე დიდი რაოდენობის მიწის ნაკვეთები და შენობები შეიძინეს
ბოლო პერიოდში მათი შესყიდვის ან ჩუქების გზით.
#4684/1930 კანონის შესაბამისად მონასტრების მიწები და შენობა-ნაგებობები
კლასიფიცირებული იქნა როგორც ”გასაყიდი საკუთრება” ან ”შესანარჩუნებელი
საკუთრება”.
მეორე კატეგორიას მიეკუთვნებოდა მონასტრების საჭიროებებისთვის
განკუთვნილი საკუთრება, მონასტრის წევრებისა და მათი ისტორიული ღირებულებების
გათვალისწინებით. ეს ქონება განათლებისა და რელიგური საკითხების მინისტრის მიერ
დამტკიცებულ ბრძანებაში იყო ჩამოთვლილი. საკუთრების მართვის პასუხისმგებლობა
მონასტრებს დაეკისრათ და ამ პროცესს 1932 წლის 5 მარტს მიღებული ბრძანება
არეგულირებდა. ამ ბრძანების შესაბამისად, მონასტრების მართვისგან მიღებული
შემოსავალი მათ მოვლას და შეკეთებას, ასევე განათლების ხელშეწყობას და
ქველმოქმედებას უნდა მოხმარებოდა. სარეალიზაციო საკუთრებაზე პასუხისმგებლობა
საეკლესიო საკუთრების მართვის სამსახურს ეკისრებოდა (ODEP).
მონასტრები, რომლებმაც განაცხადი წარადგინეს ასაჩივრებდნენ მათი საკუთრების
ნაწილის სახელმწიფოსთვის გადაცემას და მის საეკლესიო საკუთრების მართვის
სამსახურის მართვაში გადაცემას ორი კანონის საფუძველზე (#1700/1987 და 1811/1988).
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ შემდეგი განაცხადა:
54
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“საკუთრების მშვიდობიანი
ბალანსს” უნდა იცავდეს

სარგებლობის უფლებაში ჩარევა ”სამართლიან
საზოგადოებრივ ინტერესებსა და ადამიანის
ფუნდამენტური უფლებების დაცვასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს შორის *…+.
პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლი მთლიანად ბალანსის დაცვის
აუცილებლობაზე საუბრობს. ამ მუხლის მეორე წინადადების ინტერპრეტაცია
პირველ წინადადებაში გაცხადებულ ზოგად პრინციპთან ერთობლიობაში უნდა
განხორციელდეს *…+. კერძოდ, გამოყენებულ საშუალებასა და მიზანს შორის,
რომლის გამოც პირს საკუთრება ჩამოერთვა, გონივრული და თანაზომიერი
ბალანსი უნდა იყოს დაცული *…+.
კანონმდებლობაში არსებული საკოპენსაციო პირობები დაკავშირებულია იმის
დადგენასთან, თუ რამდენად გათვალისწინებული იყო გასაჩივრებულ ზომებში
სამართლიანი ბალანსის მოთხოვნა და ხომ არ არის ეს ზომა განმცხადებლებზე
დაკისრებული არაპროპორციული ტვირთი. ზოგადად, საკუთრების ჩამორთმევა
გონივრული მოცულობის კომპენსაციის გადახდის გარეშე, რომელიც
შესაბამისობაში იქნებოდა საკუთრების ღირებულებასთან, არაპროპორციულ
ჩარევად განიხილება და ეს პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის შესაბამისად
მხოლოდ გამონაკლის გარემოებებში არის გამართლებული. მაგრამ აღსანიშნავია,
რომ პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლი არ იძლევა ყველა გარემოებებში სრული
კომპენსაციის მიღების გარანტიას, რადგანაც ლეგიტიმური ”საზოგადოებრივი
ინტერესების” დაცვის მიზნით ”შესაძლებელია საბაზრო ღირებულებაზე ნაკლები
მოცულობის კომპენსაცია იყოს გადახდილი *…+.
სახელმწიფოსთვის საკუთრების გადაცემის შემდეგ ფერმერებს, რომლებსაც სადაო
მიწით სარგებლობის უფლება მიენიჭებოდათ, კომპენსაციის სახით 5% უნდა
გადაეხადათ
კერძო
სამართლის
პირისთვის,
რომელიც
შეიქმნებოდა
საგანმანათლებლო მიზნებში. მონასტრებისთვის მიწების გადაცემა ”მხოლოდ
ბერების მიერ მისი კულტივაციის მიზნებში" *…+ და დადგენილი საბიუჯეტო
ასიგნებები *…+ვერ განიხილება როგორც კომპენსაციის გადახდა.
ამგვარად, მონასტრებისთვის მათი საკუთრების ჩამორთმევა #1700/1987 კანონის
საფუძველზე და ამით მათზე არასამართლიანი ტვირთის დაკისრება არ იცავს
პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლით მოთხოვნილ ბალანსს”.

2.3.5.6. Ad 3: პროპორციულობა
ეროვნულ დონეზე საკუთრების უფლებაში ჩარევა დემოკრატიულ საზოგადოებაში
ლეგიტიმური მიზნის მიღწევას უნდა ემსახურებოდეს: კერძოდ, უნდა დაცული იყოს
სამართლიანი ბალანსი საზოგადებრივ ინტერესებსა და პირის ფუნდამენტურ უფლებებს
შორის.
როგორც ვნახეთ საქმეზე საბერძნეთის ყოფილი მეფე საბერძნეთის წინააღმდეგ ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლო სახელმწიფოს უტოვებს გარკვეულ დისკრეციულ
უფლებამოსილებას გადაწყვიტოს უფლების შეზღუდვის აუცილებლობა, რადგანაც
ეროვნულმა ხელისუფლებამ უკეთ იცის ქვეყნის სოციალური პროცესი და საჭიროებები.
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საქმეზე სპორონგი და ლონროთი შვედეთის წინააღმდეგ სასამართლომ მნიშვნელოვანი
პრინციპი დაადგინა საკუთრების უფლებაში ჩარევის გამამართებელ გარემოებებზე:
“სასამართლომ უნდა დაადგინოს, იყო თუ არა დაცული სამართლიანი

ბალანსი საზოგადებრივ ინტერესებსა და პირის ფუნდამენტურ უფლებებს
შორის. … ასეთი ბალანსის აუცილებლობაზე საუბრობს პირველი
პროტოკოლის 1-ლი მუხლი.”
ამ პრინციპის გათვალისწინებით სასამართლომ მიიჩნია, რომ ეკლესიების საქმესთან
დაკავშირებით ეს ბალანსი არ იყო დაცული.
სხვა არსებით პრინციპთან დაკავშირებით სასამართლომ შემდეგი დაადგინა (საქმე
საბერძნეთის ყოფილი მეფე საბერძნეთის წინააღმდეგ):

„ორი ზომის კომბინირებული ზეგავლენის შედეგად შეიქმნა ისეთი მდგომარეობა,
რომელმაც დაარღვია სამართლიანი ბალანსი საკუთრების უფლების დაცვასთან
დაკავშირებულ მოთხოვნებსა და საზოგადოებრივ ინტერესებს შორის. სპორონგს და
ლონროთს დაეკისრათ ინდივიდუალური და გადაჭარბებული ტვირთი, რომელიც
ლეგიტიმურად ჩაითვლებოდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, მათ კომპენსაციის მიღებასთან
დაკავშირებული ვადების ხანგრძლივობის შემცირების შესაძლებლობა რომ მისცემოდათ.
აღსანიშნავია, რომ იმ პერიოდში შვედეთის კანონმდებლობამ მოუსპო მათ ამის
შესაძლებლობა და დღესაც განმცხადებლების მეორე უფლება შეზღუდული აქვთ.”
საქმე საბერძნეთის ყოფილი მეფე საბერძნეთის წინააღმდეგ 55 სასამართლომ მსგავსი
ხასიათის განცხადება გააკეთა:

„სასამართლოს მიაჩნია, რომ იმიტომ, რომ სახელმწიფოებმა კარგად იციან
თავიანთი საზოგადოებრივი და სახელმწიფოებრივი ინტერესები, ეროვნული
ხელისუფლება
უკეთ განსაზღვრავს ”საზოგადობრივ ინტერესებს”, ვიდრე
საერთაშორისო მოსამართლე.
შესაბამისად, კონვენციის დაცვის სისტემის
ფარგლებში ეროვნულმა ხელისუფლებამ უნდა დაადგინოს საწყის ეტაპზე იმ
საზოგადოებრივი ინტერესების არსებობა და მათი ლეგიტიმურობა, რომელთა გამო
საკუთრების ჩამორთმევასთან დაკავშირებული ზომები გატარდა. ამ შემთხვევაშიც
კონვენციის დამცავი მექანიზმები ეროვნულ ხელისუფლებას გარკვეულ
დისკრეციულ უფლებამოსილებას ანიჭებს”.
წინა პარაგრაფში ჩვენ უკვე ავღნიშნეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პირველი
პროტოკოლის 1 მუხლი არ შეიცავს ნათელ რეფერენცის იმაზე, რომ სახელმწიფოს მიერ
საკუთრების უფლებაში ჩარევის ან საკუთრების ჩამორთმევის შემთხვევაში კომპენსაციის
უფლება უნდა იყოს დაცული, პრაქტიკაში ეს ნათლად არის მოთხოვნილი. მხოლოდ
გამონაკლის გარემოებებშია დაშვებული კომპენსაციის გადაუხდელობა.
მაგალითის სახით შეგვიძლია მოვიყვანოთ საქმე ჯანი და სხვები გერმანიის წინააღმდეგ56.
მოცემული საქმე გერმანიის გაერთიანების უნიკალურ კონტექსტს შეეხება.
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1945 წლის სექტემბერში გერმანიის რუსების მიერ ოკუპირებულ ზონაში მოსახლეობას
ჩამოერთვა მათ მფლობელობაში არსებული დაახლოებით 100 ჰექტარი მიწა, რაც მიწის
რეფორმის ფარგლებში განხორციელდა. მოცემული მიწა სახელმწიფო მიწის ფონდის
ნაწილი გახდა, საიდანაც ფერმერებს, რომელბსაც საერთოდ არ ჰქონდთ მიწა საკუთრებაში
ან პატარა ნაკვეთები ჰქონდათ, გამოეყოთ დაახლოებით 8 ჰექტარის მოცულობის მიწის
ნაკვეთები. განმცხადებლები მიწის ახალი მესაკუთრეების მემკვიდრეები არიან, კერძოდ
ყოფილი გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მიწის რეფორმის
შედეგად დარიგებული ნაკვეთების მფლობელების მემკვიდრეები. 1989 წლის 9 ნოემბერს
ბერლინის კედლის დანგრევის შემდეგ გერმანიის ორ სახელმწიფოს და ოთხ წარსულში
ოკუპანტ სახელმწიფოს შორის მოლაპარაკებები დაიწყო (საფრანგეთი, ინგლისი, აშშ და
საბჭოთა კავშირი), რაც 1990 წლის 3 ოქტომბერს გერმანიის გაერთიანებით დასრულდა. ამ
მოლაპარაკებების ფარგლებში და საბჭოთა ეკონომიკიდან საბაზრო ეკონომიკაზე
გადასვლის ხელშეწყობის მიზნით გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის
პარლამენტმა 1990 წლის 6 მარტს კანონი მიიღო მიწის რეფორმის პროცესში
გადანაწილებული მიწის მფლობელების უფლებებთან დაკავშირებით. ეს კანონი ასევე
მოდროუს კანონის სახელითაა ცნობილი და იგი ძალაში 1990 წლის 16 მარტს შევიდა.
მოდროუს კანონმა გააუქმა ყველა შეზღუდვები მიწის რეოფრმის ფარგლებში მიღებული
მიწის განკარგვაზე, რის შედეგადაც ის ადამიანები, რომლებსაც რეფორმის დროს ეს მიწა
გადაეცათ, მისი ნამდვილი მფლობელები გახდნენ.
სამოქალაქო კოდექსის შესავალი ნაწილის შესაბამისად, მიწის რეფორმის ფარგლებში
მიღებული მიწა თეორიულად დარეგისტრირებული მესაკუთრის მემკვიდრეებს უნდა
გადეცეს გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობენ პირები ან ინსტიტუტები,
რომლებსაც ”უპირატესი მფლობელის უფლება” გააჩნიათ. ასეთ პირებს ან ინსტიტუტებს
უფლება აქვთ მოითხოვონ, რომ მიწა მათ გადაეცეთ კომპენსაციის გარეშე. გერმანული
კანონმდებლობა განსხვავებულ მიდგომას ამკვიდრებს იმ პირებთან ან ინსტიტუტებთან
მიმართებაში, რომლებსაც ”უპირატესი მფლობელის უფლება” გააჩნიათ მიწაზე იმ
მემკვიდრეებთან შედარებით, იმისდა მიხედვით, მიწის მფლობელი, რომელიც მიწის
რეესტრშია დარეგისტრირებული ცოცხალი იყო თუ გარდაცვლილი როდესაც მოდროუს
კანონი იქნა მიღებული 1990 წლის 6 მარტს, ანუ როდესაც მფლობელობის უფლება შევიდა
ძალაში: იმ შემთხვევაში, თუ მიწის მფლობელი რომელიც მიწის რეესტრშია
დარეგისტრირებული 1990 წლის 6 მარტისთვის ცოცხალი იყო, მაშინ საკუთების
უპირატესი უფლება იმ პირს ეკუთვნის, ვისაც მიწის რეფორმის დროს გადაეცა მიწა ან
საკუთრების გასხვისების შედეგად მიიღო ეს მიწა მიუხედავად იმისა, რომ შესაბამისი
ინფორმაცია რეესტრში არ იქნა შეტანილი. მაგრამ თუ დარეგისტრირებული მიწის
მფლობელი გარდაიცვალა 1990 წლის 15 მარტამდე, მაშინ საკუთრების უპირატესი
უფლების მფლობელები არიან:
(ა) ის პირები, ვისაც მიწა ფორმალურად გადაეცა მიწის რეფორმის დროს ან
საკუთრების გასხვისების შედეგად მიიღო ეს მიწა მიუხედავად იმისა, რომ
შესაბამისი ინფორმაცია რეესტრში არ იქნა შეტანილი;
(ბ) მიწის რეესტრში გაფორმებული ბოლო მესაკუთრის მემკვიდრე, იმ პირობით
რომ იგი აკმაყოფილების მიწის გამოყოფის პირობებს, ანუ ახორციელებს
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საქმიანობას სასოფლო-სამეურნეო, სატყეო ან კვების მრეწველობის სფეროში;
(გ) იმ ტერიტორიის საგადასახადო ადმინისტრაცია, სადაც მიწა მდებარეობს.
სამოქალაქო კოდექსის შესავალი ნაწილის 233(12) ნაწილის მე-3 პარაგრაფის შესაბამისად,
მიწის რეოფრმის შედეგად მიღებული მიწის მეკვირეობაში მიღების უფლება მხოლოდ იმ
პირებს გააჩნიათ, რომლებიც 1990 წლის მარტამდე გერმანიის ფედერაციულ
რესპუბლიკაში წინა 10 წლის განმავლობაში საქმიანობას ახორციელებდნენ სასოფლოსამეურნეო, სატყეო ან კვების მრეწველობის სფეროში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიწაზე
უფლება
იმ ტერიტორიის საგადასახადო ადმინისტრაციას ეკუთვნის, სადაც მიწა
მდებარეობს.
1995 წლის 4 ოქტომბერს ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილების შესაბამისად ეს დებულებები კონსტიტუციასთან შესაბამისობაშია,
რადგანაც გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პირობებში მიწის რეფორმის შედეგად
მიღებული მიწა არ გადადიოდა მფლობელის მემკვირეზე სამოქალაქო სამართლის
ზოგადი პრინციპის შესაბამისად და ამ მიწაზე სხვა წესები ვრცელდებოდა. ეს კიდევ
ერთხელ დაადასტურა ფედერალურმა სასამართლომ (1998 წელს) და ფედერალური
საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ორმა გადაწყვეტილებამ (2000 წლის ოქტომბერი):
სამოქალაქო
კოდექსის
შესავალი
ნაწილი
233(11-16)
შესაბამისობაში
იყო
კონსტიტუციასთან მაშინაც კი, თუ ახლა დადგენილი იქებოდა, რომ მიწის რეფორმის
ფარგლებში მიღებული მიწა მემკვიდრეებს შეიძლება გადაეცეს.
განმცხადებლები ასაჩივრებდნენ თავიანთი მიწის საგადასახადო ადმინისტრაციისთვის
გადაცემას კომპენსაციის მიღების გარეშე სამოქალაქო კოდექსის შესავალი ნაწილის 233
ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისად და აცხადებდნენ, რომ მათ მიმართ დაირღვა
პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლით გარანტირებული საკუთრების მშვიდობიანი
სარგებლობის უფლება.
საკუთრების მშვიდობიანი სარგებლობის უფლებაში ჩარევის ლეგიტიმურობის
დასაბუთებასთან დაკავშირებით
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ
შემდეგი დაასკვნა:
“საკუთრების მშვიდობიანი სარგებლობის უფლებაში ჩარევის ლეგიტიმურობის
დასაბუთება:
1.კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში

სასამართლომ დაადგინა, რომ პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის უპირველესი
და უმთავრესი მოთხოვნაა, რომ სახელმწიფოს მიერ საკუთრების მშვიდობიანი
სარგებლობის უფლებაში ჩარევა უნდა იყოს კანონიერი: პირველი პარაგრაფის
მეორე წინადადება ამკვიდრებს, რომ საკუთრების ჩამორთმევა მხოლოდ “კანონით
გათვალისწინებულ შემთხვევებშია დაშვებული”, ხოლო მეორე პარაგრაფი
აღიარებს სახელმწიფოს უფლებას კონტროლი დაამყაროს საკუთრებით
სარგებლობაზე ”კანონის” აღსრულების გზით *…+
სასამართლო აღნიშნავს, რომ გასაჩივრებული ზომა სამოქალაქო კოდექსის
შესავალი აქტის 233 ნაწილი იყო, კერძოდ 1992 წლის 14 ივლის მიღებული
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საკუთრების უფლებების შესახებ მეორე აქტი *…+. მოცემული ნაწილი ნათელ
დებულებებს შეიცავს, თუ რა თანმიმდევრობით უნდა იყოს დადგენილი მიწის
რეფორმის ფარგლებში გადაცემული მიწის მფლობელობის უფლება და
განსაზღვრავს იმ წინაპირობებს, რომლებიც დაკმაყოფილებული უნდა იყოს
მემკვიდრეების მიერ, რათა მათ ეს მიწა საკუთრებაში დაუმტკიცდეს. გერმანიის
კანონმდებლობა მიზნად ისახავდა მოდროუს კანონში არსებული ნაკლოვანებების
გამოსწორებას იმის დაზუსტებით, რომ გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის
საკუთრების მფლობელობის შეცვლის მარეგულირებელი აქტების შესაბამისად ამ
მიწის მემკვიდრეობით მიღება მხოლოდ იმ პირებს შეეძლოთ, რომლებიც
სასოფლო-სამეურნეო სექტორში ახორციელებდნენ საქმიანობას ან სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივის წევრები იყვნენ.
შესაბამისად, გერმანიის სასამართლოებმა დააკისრეს განმცხადებლებს, რომ თავისი
მიწა საგადასახადო ადმინისტრაციისთვის გადაეცათ ამ დებულებების
შესაბამისად, ხოლო ფედერალურმა კონსტიტუციურმა სასამართლომ 2000 წლის 5
ოქტომბერს და 25 ოქტომბერს მიღებული გადაწყვეტილებით დაადგინა, რომ ეს
დებულებები შესაბამისობაში იყო ქვეყნის ძირითად კანონთან.
სასამართლოს არ მიაჩნია, რომ ასეთი ინტერპრეტაცია მიკერძოებულია. ამასთან
დაკავშირებით იგი აცხადებს, რომ ეროვნულ ხელისუფლებას, კერძოდ კი
ეროვნულ
სასამართლოებს
გააჩნიათ
ეროვნული
კანონმდებლობის
ინტერპრეტაციისა და გამოყენების უფლებამოსილება და გადაწყვეტილების მიღება
კონსტიტუციურობის საკითხებთან დაკავშირებით.
*…+ ამაზე დაყრდნობით სასამართლომ დაადგინა, რომ საკუთრების ჩამორთმევა
კანონით იყო დადგენილი პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის მოთხოვნების
შესაბამისად.
2. საზოგადოერივ ინტერესებში:
*…+ სასამართლომ უნდა დაადგინოს საკუთრების ჩამორთმევა ლეგიტიმურ მიზანს
ემსახურებოდა თუ არა, ანუ ეს ”საზოგადოებრივი ინტერესებით” იყო
განპირობებული პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის მოთხოვნათა დაცვით.
*…+ სასამართლოს მიაჩნია, რომ რომ სახელმწიფოებმა კარგად იციან თავიანთი
საზოგადოებრივი და სახელმწიფოებრივი ინტერესები, ეროვნული ხელისუფლება
უკეთ განსაზღვრავს ”საზოგადობრივ ინტერესებს”, ვიდრე საერთაშორისო
მოსამართლე. შესაბამისად, კონვენციის დაცვის სისტემის ფარგლებში ეროვნულმა

ხელისუფლებამ უნდა დაადგინოს საწყის ეტაპზე იმ საზოგადოებრივი
ინტერესების არსებობა და მათი ლეგიტიმურობა, რომელთა გამო საკუთრების
ჩამორთმევასთან დაკავშირებული ზომები გატარდა. ამ შემთხვევაშიც კონვენციის
დამცავი მექანიზმები ეროვნულ ხელისუფლებას გარკვეულ დისკრეციულ
უფლებამოსილებას ანიჭებს.
აღსანიშნავია, რომ ”საზოგადოებრივი ინტერესების” ცნება საკმაოდ ფართოა.
საკუთრების
ექსპროპრიაციასთან
დაკავშირებული
გადაწყვეტილებები
საზოგადოდ პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური ასპექტების
გათვალისწინებას მოითხოვს. სასამართლოს მიაჩნია, რომ სახელმწიფოების
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დისკრეციულ უფლებამოსილება სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკის
განსაზღვრის სფეროში საკმაოდ ფართო უნდა იყოს და იგი კანონმდებლის
გადაწყვეტილებას აღიარებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შედის
”საზოგადოებრივ ინტერესებში”, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამასთან
დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას გონივრული საფუძველი არ გააჩნია *…+. იგივე
ვრცელდება ქვეყნის კონსტიტუციურ სისტემებში გატარებულ ისეთ ცვლილებებზე,
როგორიცაა მონარქიიდან რესპუბლიკურ მმართველობაზე გადასვლა.
სასამართლოს არ გააჩნია საფუძველი მიიჩნიოს, რომ გერმანიის
კანონმდებლობა, რომელიც მიწის რეფორმის შედეგად ქონებრივ უფლებებთან
დაკავშირებული საკითხების მოწესრიგებას ისახავდა მიზნად, უსამართლოა და
მოდროუს კანონი საზოგადოებრივი ინტერესებით იყო განპირობებული.
*…+

3. უფლებაში ჩარევის პროპორციულობა:
(ა) ძირითადი პრინციპების შეჯამება

სასამართლოს მიაჩნია, რომ სახელმწიფოს მიერ საკუთრების მშვიდობიანი
სარგებლობის უფლებაში ჩარევის წინაპირობაა საზოგადოებრივ ინტერესებსა და
პირის ფუნდამენტური უფლებების დაცვის მოთხოვნებს შორის ბალანსის დაცვა
*…+. ამ ბალანსის დაცვის მოთხოვნა პირველი პროტოკოლის 1-ლ მუხლშია
ასახული, კერძოდ კი ამ მუხლის მეორე წინადადება პირველ წინადადებაში ასახულ
ზოგად პრინციპთან ერთობლიობაში უნდა განიხილებოდეს. კერძოდ, დაცული
უნდა იყოს პირის საკუთრების ჩამორთმევასთან დაკავშირებით გამოყენებულ
საშუალებასა და დასახულ მიზანს შორის პროპორციულობა *…+.როდესაც
სასამართლო იმაზე მსჯელობს, თუ რამდენად დაცული იყო ეს მოთხოვნა, იგი
სახელმწიფოებს გარკვეულ დისკრეციულ უფლებამოსილებას ანიჭებს როგორც
აღსრულების ზომების არჩევის, ასევე ამ ზომების ლეგიტიმურობის თაობაზე
გადაწყვეტილების მიღების სფეროში *…+.
მიუხედავად ამისა, სასამართლო იტოვებს უფლებას შეისწავლოს და
გადაწყვეტილება მიიღოს იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად დაცული იყო
ბალანსი და განმცხადებლის მიერ საკუთრებით მშვიდობიანი სარგებლობის
უფლება *…+. შესაბამისი ქვეყნის კანონმდებლობაში ასახული კომპენსაციასთან
დაკავშირებული დებულებები არსებითი მნიშვნელობისაა, როდესაც სასამართლო
ადგენს, თუ რამდენად იყო დაცული მოთხოვნილი ბალანსი გასაჩივრებული
ზომების დაკისრების პროცესში და ეს ზომები წარმოადგენდა თუ არა
არაპროპორციულ ტვირთს განმცხადებლისთვის. ამასთან დაკავშირებით
სასამართლომ უკვე არაერთგზის დაადგინა, რომ საკუთრების ჩამორთმევა ამ
საკუთრების ღირებულების თანაბარზომიერი კომპენსაციის გადახდის გარეშე
საზოგადოდ შეფასდება როგორც საკუთრების უფლებაში არაპროპორციული
ჩარევა და პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის შესაბამისად, კომპენსაციის
გადაუხდელობა მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში შეიძლება იყოს
გამართლებული *…+.
მოცემულ საქმესთან მიმართებაში 1992 წლის 14 ივლისის საკუთრების უფლებების
მომწესრიგებელი მეორე აქტი არ ითვალისწინებს განმცხადებლებისთვის რაიმე
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კომპენსაციის გადახდას. როგორც სასამართლომ არაერთგზის აღნიშნა, ამ
კონკრეტულ შემთხვევაში საკუთრების უფლებაში ჩარევა აკმაყოფილებდა
კანონიერების მოთხოვნას და არ იყო მიკერძოებული, ის გარემოება, რომ
სახელმწიფომ არ გადაუხადა კომპენსაცია განმცხადებლებს, არ ხდის უკანონოს
სახელმწიფოს მიერ განმცხადებლის საკუთრების ჩამორთმევას *…+.
შესაბამისად, სასამართლომ უნდა დადგინოს, საკუთრების კანონიერი
ჩამორთმევის პირობებში დაეკისრათ თუ არა განმცხადებლებს არაპროპორციული
ტვირთი.
დასკვნები :
სასამართლო აცხადებს, რომ მას წარსულში იმსჯელა იმაზე, თუ რამდენად
დაცულია პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლით გათვალისწინებული
სამართლიანი ბალანსი, როდესაც კანონმდებლობის გზით ხდება საკუთრების
უფლებაში ჩარევა სოციალური სამართლიანობის მიზნებში ეკონომიკური
სექტორის რეფორმირების პროცესში *…+
*…+ როგორც სასამართლომ ზემოთ აღნიშნა, პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის

შესაბამისად, კომპენსაციის გადაუხდელობა მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში
შეიძლება იყოს გამართლებული *…+.

შესაბამისად, სასამართლომ უნდა შეისწავლოს გერმანიის გაერთიანების
უნიკალური კონტექსტის გათვალისწინებით, მოცემული საქმის სპეციფიკური
გარემოებები შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს გამონაკლის გარემოებებად, რომლებიც
ამართლებენ კომპენსაციის გადაუხდელობას.
მოცემულთან დაკავშირებით სასამართლო კვლავაც იმეორებს, რომ
სახელმწიფოს ფართო დისკრეციული უფლებამოსილება გააჩნია, როდესაც იგი
კანონმდებლობას იღებს პოლიტიკური ან ეკონომიკური რეჟიმის ცვლილების
პირობებში *…+. სასამართლომ ეს მოსაზრება გერმანიის გაერთიანების უნიკალურ
კონტექსტში კანონების მიღებასა და აღსრულებაზეც გაავრცელა *…+
*…+

მოცემულ კონტექსტში შემდეგ ფაქტორებს აქვთ გადამწყვეტი მნიშვნელობა:
(ა) უპირველეს ყოვლისა, მოდროუს კანონი არადემოკრატიული გზით
არჩეული პარლამენტის მიერ იქნა მიღებული, რომელიც ორ რეჟიმს შორის

გარდამავალ პერიოდში მოქმედებდა და ეს პერიოდი აღსავსე იყო
გაურკვევლობით და წინააღმდეგობებით. ამ გარემოებებში მაშინაც კი, თუ
განმცხადებლების საკუთრების უფლება ფორმალიზებული იქნებოდა,
ისინი ვერ იქნებოდნენ დარწმუნებული, რომ მათი საკუთრების სტატუსი
ძალაში დარჩებოდა, რადგანაც მოდროუს კანონი არ შეიცავდა რაიმე
დებულებებს მეკვიდრეებთან დაკავშირებით და გარდა ამისა, იმ
ადამიანების მდგომარეობა, რომლებიც თავად არ ახორციელებდნენ
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას და არ იყვნენ სასოფლო-სამეურნეო
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კოოპერატივის წევრები გაურკვეველი რჩებოდა მას შემდეგაც, რაც
მოდროუს კანონი ძალაში შევიდა.
(ბ) მეორე: საკმაოდ მოკლე პერიოდი გავიდა მას შემდეგ, რაც გერმანია

გაერთიანდა და საკუთრების უფლებების მომწესრიგებელი მეორე აქტი
მიიღო. იმის გათვალისწინებით, რომ გერმანელ კანონმდებლებს
საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებული რთული საკითხები უნდა
გადაეწყვიტათ დემოკრატიულ და საბაზრო ეკონომიკის რეჟიმზე
გარდამვალ პერიოდში, ასევე უნდა განეხილათ მიწის რეფორმის
გაუქმებასთან დაკავშირებული საკითხები, გერმანიის კანონმდებლობამ
შედარებით გონივრულ ვადებში მოახდინა მოდროუს კანონის, მისი აზრით,
არასამართლიანი
შედეგების
გამოსწორება.
შესაბამისად,
ვერ
გავაკრიტიკებთ კანონმდებელს იმის გამო, რომ მან სრულად ვერ
გააცნობიერა ამ კანონის შედეგები იმ მომენტისთვის, როდესაც გერმანია
გაერთიანდა.
(გ) მესამე:

გათვალისწინებული უნდა იყოს საკუთრების უფლების
მომწესრიგებელი მეორე კანონის მიღების მიზანი. ამასთან დაკავშირებით
ვერ მივიჩნევთ, რომ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პარლამენტი
არამართლზომიერად მიიჩნევდა თავის მოვალეობად მოდროუს კანონით
გამოწვეული შედეგების აღმოფხვრას სოციალური სამართლიანობის
აღდგენის მიზნით, რათა მიწის რეფორმის შედეგად მიღებულ მიწაზე
საკუთრების უფლება ყოფილიყო ფორმალიზებული დამოუკიდებლად
იმისა, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლება
გაატარებდა შესაბამის ღონისძიებებს ამ მიმართულებით თუ არა *…+.
გარდა ამისა აღსანიშნავია ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლოს
გადაწყვეტილება, რომ გადასინჯული კანონი შესაბამისობაშია ქვეყნის ძირითად
კანონთან, არ არის მიკერძოებული *…+. იმის გათვალისწინებით, რომ
განმცხადებლებმა უდავოდ მოულოდნელად მიიღეს სარგებელი მოდროუს კანონის
შედეგად, როდესაც გერმანიის დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ მათ მიწები გადასცა
მიწის რეფორმის ფარგლებში, ის გარემოება, რომ შემდგომ კანონში ცვლილება იქნა
შეტანილი და კომპენსაცია არ იქნა გადახდილი ვერ ჩაითვლება
არაპროპორციულად *…+. ასევე აღსანიშნავია, რომ საკუთრების უფლების
მომწესრიგებელი მეორე აქტი არა მხოლოდ სახელმწიფოს ინტერესებში იყო,
არამედ აგრეთვე მიწის ფერმერებს შორის გადანაწილებას გულისხმობდა მათი
ინტერესების გათვალისწინებით *…+.
ყოველივე ზემოთხსენებულის გათვალისწინებით, მათ შორის იმ გარემოების, რომ
მემკვიდრეების სამართლებრივი სტატუსი არ იყო გარკვეული, ასევე იმის გამო,
რომ გერმანიის ხელისუფლება სოციალური სამართლიანობის აღდგენის მიზნით
მოქმედებდა, სასამართლომ დაადგინა, რომ გერმანიის გაერთიანების უნიკალური
კონტექსტის გამო კომპენსაციის გადაუხდელობა არ არღვევს ”სამართლიან
ბალანსს” საზოგადოებრივ ინტერესებსა და საკუთრების უფლების დაცვას შორის,
და შესაბამისად პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის დარღვევას ადგილი არ
ჰქონია.”
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2.3.5.7. პირველი პროტოკოლის 1 მუხლსა და კონვენციის მე-6 მუხლს შორის კავშირი
საკუთრების მშვიდობიანი სარგებლობის უფლების დარღვევა შეიძლება დაკავშირებული
იყოს კონვენციის და მისი პროტოკოლებით გარანტირებული სხვა უფლებების
დარღვევასთან, მაგალითად კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პარაგრაფით გარანტირებული
უფლებების დარღვევასთან.
მაგალითად, აღმასრულებლის უკანონო ქმედებები და სახელმწიფოს დარღვევები და
გადაცდომები შეიძლება კვალიფიცირებული იყოს როგორც კონვენციის მე-6 მუხლის,
ასევე პირველი პროოტკოლის 1-ლი მუხლის დარღვევად: განმცხადებლებმა არ უნდა
გაიღონ ხარჯები აღმასრულებლების უკანონო ქმედებების, მონიტორინგის ეფექტური
მექანიზმების უქონლობის ან გაუგებარი და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებების გამო.

ტიმოფეევი რუსეთის წინააღმდეგ, no. 58263/00, 2003 წლის 23 ოქტომბერი:
“...აღმოჩნდა,
რომ
დაყოვნებები
გადაწყვეტილების
აღსრულების
თვალსაზრისით
გამოწვეული
იყო
აღმასრულებლის
უკანონო
მოქმედებებით, საზედამხედველო ორგანოს ჩარევით გამოწვეული
გადავადებებით და ბუნდოვანი გადაწყვეტილებით. სასამართლოს მიაჩნია,
რომ განმცხადებელმა არ უნდა გაწიოს ხარჯები სახელმწიფოს მიერ
დაშვებული ამ დარღვევების გამო [...] სასამართლოს მიუღებლად მიაჩნია
რომ სასამართლოს მიერ განმცხადებლის სასარგებლოდ გამოტანილი
გადაწყვეტილება არ აღსრულდა და მიკუთვნებული თანხა არ იქნა
გადახდილი ასეთი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში [...] იმის გამო, რომ
ლენინის რაიონის ორსკის სასამართლოს გადაწყვეტილება არ აღსრულდა,
ეროვნულმა ხელისუფლებამ მოუსპო განმცხადებელს კუთვნილი თანხის
მიღების შესაძლებლობა. მთავრობამ არ წარადგინა ასეთი ჩარევის
გამამართლებელი არგუმენტი ... შესაბამისად, ადგილი ჰქონდა პირველი
პროტოკოლის 1-ლი მუხლის დარღვევას”.

2.4.
საქართველოს
სტანდარტებთან

აღსრულების

პროცედურების

შესაბამისობა

ევროპულ

2.4.1. წინასწარი ხარჯები
სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილებების განხილვის დროს ჩვენ უკვე
განვიხილეთ საქმე აპოსტოლი საქართველოს წინააღმდეგ. ქვემოთ განხილულია კიდევ
ერთი საქმე, რომელიც საქართელოს წინააღმდეგ იყო წარდგენილი სასამართლოში.
საქმეში მრეტები საქართველოს წინააღმდეგ 57 საფეხბურთო კლუბმა მრეტები კონტრაქტი
გააფორმა ფეხბურთელთან (გიორგი ქინქლაძე). საფეხბურთო კლუბმა მრეტები და მეორე
ქართულმა საფეხბურთო კლუბმა - დინამომ შეთანხმებას მიაღწიეს ქინქლაძის დინამოში
ტრანსფერის თაობაზე. მოგვიანებით განხორციელდა ქინქლაძის ტრანსფერი ინგლისის
საფეხბურთო კლუბში და მრეტებსა და დინამოს შორის არსებული შეთანხმების
57

მრეტები საქართველოს წინააღმდეგ, ECtHR 2007 წლის 31 ივლისი; განაცხადი 38736/04
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საფუძველზე დინამოს 691,000 ევროს მოცულობის დავალიანება ჰქონდა საფეხბურთო
კლუბ მრეტების მიმართ. შედგა რამოდენიმე სამართალწარმოება და შემდეგ მრეტებმა
მიიღო გადაწყვეტილება სარჩელი შეეტანა საქართველოს საფეხბურთო ასოციაციის
წინააღმდეგ მიყენებულ ზიანთან დაკავშირებით იმ საფუძვლით, რომ ასოციაციამ არ
შეასრულა თავისი ვალდებულება დაეცვა მისი წევრი კლუბების უფლებები. დავა წლების
განმავლობაში გრძელდებოდა, რაც მნიშვნელოვან ხარჯებთან იყო დაკავშირებული და
მრეტებს ფინანსური პრობლემები შეექმნა (გაკოტრების პირას იყო). ამ მიზეზით კლუბმა
ხარჯების დაფარვის გადავადება მოითხოვა მანამდე, სანამ საქართველოს საფეხბურთო
ასოციაციის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელი იქნებოდა განხილული.
თბილისის რაიონულმა სასამართლომ (2003 წლის 11 აპრილი) უარი უთხრა კლუბს
ხარჯების დაფარვის გადავადებაზე იმ საფუძველზე, რომ განმცხადებლის თხოვნა არ იყო
დასაბუთებული მისი გაკოტრების დამადასტურებელი მტკიცებულებებით. თბილისის
რაიონულმა სასამართლომ, როგორც პირველი ინსტანციის სასამართლომ განაცხადი 2003
წლის 13 ნოემბერს განიხილა და დაუშვებლად ცნო იმ საფუძველზე, რომ იგი არ იყო
დასაბუთებული. 2004 წლის 5 იანვარს მრეტებმა საკასაციო სარჩელი წარადგინა
საქართველოს უზენაეს სასამართლოში, რომ საქართველოს საფეხბურთო ასოციაციის
არასწორი ქმედებების გამო კლუბს ფინანსური პრობლემები გაუჩნდა, რა მიზეზითაც მან
შეაჩერა თავისი საქმიანობა. მრეტები ითხოვდა საკასაციო სამართალწარმოებასთან
დაკავშირებული ხარჯებისგან განთავისუფლებას. იმ შემთხვევაში, თუ ხარჯებისგან
განთავისუფლების თაობაზე კლუბის შუამდგომლობა არ იქნებოდა დაკმაყოფილებული,
მრეტები ითხოვდა სასამართლო ხარჯების შემცირებული სახით დაფარვის ნებართვას, ან
ამ ხარჯების გადავადებით დაფარვას. კლუბი ითხოვდა, რომ დაცული ყოფილიყო
კონსტიტუციით გარანტირებული სასამართლოს ხელმისაწვდომობის უფლება.
უზენაესმა სასამართლომ (2004 წლის 30 იანვარი) არ დააკმაყოფილა საფეხბურთო კლუბ
მრეტების შეამდგომლობა სასამართლო ხარჯებისგან ნაწილობრივ ან სრულად
გათავისუფლების თაობაზე. კონკრეტული საფუძვლებისა და მიზეზების მითითების
გარეშე, მან განაცხადა, რომ მოცემულ საქმეზე არ არსებობდა სასამართლო ხარჯებისგან
განთავისუფლების საფუძველი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 46-49 მუხლების
შესაბამისად. უზენაესმა სასამართლომ განმცხადებელს დააკისრა 5,000 ლარის გადახდა
თოთხმეტი დღის ვადაში. როდესაც კლუბმა ეს თანხა ვერ გადაიხადა, უზენაესმა
სასამართლომ 2004 წლის 15 მარტს მიღებული თავისი საბოლოო გადაწყვეტილებით
მიუღებლად ცნო საკასაციო საჩივარი. გადაწყვეტილება წერილობით ფორმაში ეცნობა
მომჩივანს 2004 წლის 26 აპრილს.
საფეხბურთო კლუბ მრეტების მტკიცებით იმის გამო, რომ მან ფეხბურთელის
ტრანსფერთან დაკავშირებით სათანადო კომპენსაცია ვერ მიიღო საფეხბურთო კლუბ
დინამოსგან, ასევე რადგანაც მან მნიშვნელოვანი ხარჯები გაიღო დინამოს და
საქართველოს საფეხბურთო ასოციაციის წინააღმდეგ ეროვნული და საერთაშორისო
სამართალწარმოების პროცესში, კლუბს ფინანსური პრობლემები შეექმნა და იგი
გაკოტრების პირას იყო. 2005 წლის 15 მარტით დათარიღებული აუდიტის დასკვნა
ადასტურებს განმცხადებლის გადახდისუუნარობას და ამ მიზეზით კლუბის საქმიანობის
შეწყვეტას.
მრეტების ერთ-ერთი შუამდგომლობა, რომელიც უზენაესმა სასამართლომ არ
დააკმაყოფილა ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, იმას შეეხებოდა, რომ კლუბი ითხოვდა
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მის განთავისუფლებას ძალიან მაღალი სასამართლო ხარჯებისგან. ამ შუამდგომლობის
დაუკმაყოფილებლობით უზენაესმა სასამართლომ მოუსპო კლუბს მართლმსაჯულების
წვდომა, რითაც დაარღვია კონვენციის მე- 6 მუხლის § 1-ის მოთხოვნები.
სასამართლომ აღნიშნა, რომ საფეხბურთო კლუბმა მრეტები უარი თქვა თავის საკასაციო
სარჩელზე, რადგანაც მან ვერ შეძლო უზენაესი სასამართლოს ხარჯების დაფარვა.
სასამართლომ იმსჯელა, რომ მე-6 მუხლის პირველი პარაგრაფის შესაბამისად, ყველას
აქვს უფლება მის სამოქალაქო უფლებებსა და ვალდებულებებთან დაკავშირებული
სარჩელი სასამართლოს მიერ იყოს განხილული. იმ შემთხვევებში, როდესაც არსებობს
გასაჩივრების მექანიზმი წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ მათ
იურისდიქციაში არსებულმა ყველა იურიდიულმა და ფიზიკურმა პირებმა კონვენციის მე6 მუხლით გარანტირებული ფუნდამენტური უფლებებით სარგებლობა შეძლონ და
თავისი ინტერესები დაიცვან როგორც პირველი ინსტანციის სასამართლოში, ასევე
სააპელაციო სასამართლოში.
სასამართლოს აზრით, სამოქალაქო სამართალწარმოებასთან დაკავშირებით საფასურის
დადგენა, ვერ ჩაითვლება პირის საქმის სასამართლოს მიერ განხილვის უფლების
შეზღუდვად და ეს გარემოება ვერ განიხილება როგორც შეუთავსებელი მე-6 მუხლის
პირველი პარაგრაფის მოთხოვნებთან. მიუხედავად ამისა აღსანიშნავია, რომ
შესაძლებელია მსჯელობა ამ საფასურის გონივრული მოცულობის თაობაზე მოცემული
საქმის კონკრეტული გარემოებების გათვალისწინებით, მათ შორის კლუბ მრეტების მიერ
ამ საფასურის გადახდის შესაძლებლობის გათვალისწინებით. გარდა ამისა, საქმის
სასამართლოს მიერ განხილვის უფლების შეზღუდვა თავსებადია მე-6 მუხლის პირველი
პარაგრაფის მოთხოვნებთან, თუ იგი ლეგიტიმურ მიზნებს ემსახურება და თუ
გამოყენებული საშუალებები და მიზანი თანაზომიერია.
მოცემულ საქმესთან მიმართებაში სასამართლო ადგენს, რომ განმცხადებელს მისი
პრეტენზიის მოცულობიდან გამომდინარე და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 39-ე და
41-ე მუხლების შესაბამისად ყოველი სასამართლო ინსტანციის შემთხვევაში დაეკისრა
მაქსიმალური მოცულობის გადასახადი - 5,000 ლარი (2,200 ევრო). რადგანაც სარჩელი ორი
ინსტანციის მიერ განხილვას ექვემდებარებოდა, რეალური ფინანსური ტვირთი
გაორმაგდა. ამგვარად, განმცხადებელს უნდა გადაეხადა 5,000 ლარი პირველი ინსტანციის
სასამართლოს მიერ განხილვის დროს. იმის გათვალისწინებით, რომ რაიონულმა
სასამართლომ უარი უთხრა საფასურის დაფარვის გადავადებაზე, განმცხადებელმა ვერ
შეძლო ამავე მოცულობის თანხის გადახდა საკასაციო სასამართლო განხილვასთან
დაკავშირებით. ეს ნიშნავს, რომ მსგავს შემთხვევებში, როდესაც სასამართლო
ადმინისტრაცია მიიჩნევს, რომ განმცხადებლის მიერ მისი გაკოტრების თაობაზე
განცხადება არასაკმარისია ან საეჭვო, სასამართლომ დამატებითი ინფორმაციის წარდგენა
უნდა მოსთხოვოს განმცხადებელს, ასევე დაასახელოს თუ რა დოკუმენტები აკლია
სარჩელს და/ან უნდა მოითხოვოს წარდგენილი ინფორმაციის გადამოწმება.
მოცემულ საქმესთან მიმართებაში ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულმა
სასამართლომ განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რა არგუმენტები და დასაბუთება
აქვს მთავრობას, სასამართლო არსებით მნიშვნელობას ანიჭებს იმ გარემოებას, რომ
უზენაესმა სასამართლომ თავად არ მიუთითა იმაზე, რომ ინფორმაცია არასაკმარისია.
გარდა ამისა, უზენაესი სასამართლო არ ეცადა თავად მიეღო განმცხადებლისგან ან
შესაბამისი
ორგანოებისგან
დამატებითი
მტკიცებულებები
განმცხადებლის
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გადახდისუუნარობის თაობაზე. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებაში პირდაპირ
იყო გაცხადებული, რომ არ არსებობს საკმარისი საფუძველი განმცხადებლის სასამართლო
ხარჯებისგან განთავისუფლებისთვის. ასეთ გარემოებებში უზენაესი სასამართლოს
დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება,რითაც უარი ეთქვა განმცხადებელს სასამართლო
ხარჯებისგან განთავისუფლებაზე, წარმოადგენს განმცხადებლის სასამართლოს
ხელმისაწვდომობის უფლების დაუსაბუთებელ და მიკერძოებულ შეზღუდვას.
სასამართლომ ასევე იმსჯელა, რომ მრეტები არა მხოლოდ მთლიან ან ნაწილობრივ
განთავისუფლებას ითხოვდა სამართალწარმოების ხარჯებისგან, არამედ ასევე მზად იყო
დაეფარა ეს ხარჯები ეტაპობრივად, ან საქმის განხილვის დასრულების შემდეგ. ანუ, სხვა
სიტყვებით რომ ვთქვათ, როდესაც განმცხადებელი გარკვეულ შეღავათებს ითხოვდა, იგი
ამას საკასაციო პროცედურის ხელმისაწვდომობის უფლების დაცვის მიზნით აკეთებდა.
ევროპული სასამართლოს აზრით, როდესაც უზენაესმა სასამართლომ დაუსაბუთებლად
უარყო კლუბის შუამდგომლობა ფინანსური შეღავათების თაობაზე, იგი სავარაუდოდ
მხოლოდ
სახელმწიფო
ბიუჯეტში
შემოსავლების
მიღების
ინტერესებით
ხელმძღვანელობდა. მთავრობის მიერ მოწოდებული არგუმენტების გათვალისწინებით
სასამართლომ დაასკვნა, რომ მოცემულ საქმესთან დაკავშირებით უფლების შეზღუდვა
წმინდად ფინანსური მოსაზრებების გამო მოხდა და ეს არ იყო დაკავშირებული საქმის
კონკრეტულ გარემოებებთან ან სარჩელის დაკმაყოფილების თვალსაზრისით არსებულ
შესაძლებლობებთან. უფლების ასეთი შეზღუდვა გულდასმით შესწავლას იმსახურებს
მართლმსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე.

2.4.2. საქართველოს სახელმწიფო ადმინისტრაციის როლი
სახელმწიფო ადმინისტრაციის როლთან დაკავშირებით სასამართლომ ორი საქმე
განიხილა 2005 და 2006 წელს. ორივე საქმე შეეხება სახელმწიფო ადმინისტრაციის მიმართ
აღსრულების შეუძლებლობას. განმცხადებლები ამტკიცებდნენ, რომ მათ მიმართ დაირღვა
კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პარაგრაფი და პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლი.
საქმე IZA და მაკარიძე საქართველოს წინააღმდეგ 58 შეეხებოდა კომპანიას - შპს IZA,
რომელმაც კონტრაქტი გააფორმა განათლების სამინისტროსთან მისი დაფინანსებით
სახელმწიფო სკოლის გარემონტების თაობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ 1998 წლის
აგვისტოსთვის IZA-მ უკვე შეასრულა გარკვეული სარემონტო სამუშაოები, განათლების
სამინისტრომ მის ანგარიშზე კომპანიისთვის კუთვნილი თანხის მხოლოდ ნაწილი
გადარიცხა. საგადასახადო ადმინისტრაციამ კომპანია IZA და მაკარიძეს (კომპანიის
დამფუძნებელი და დირექტორი) წინააღმდეგ საგადასახადო წარმოება წამოიწყო და
კონტრაქტით გათვალისწინებულ სრულ თანხაზე ითხოვდა გადასახადების გადახდას,
მაშინ როდესაც სინამდვილეში განმცხადებელმა მხოლოდ თანხის ნაწილი მიიღო.
რადგანაც 1998 წლის 23 ივლისის კონტრაქტით გათვალისწინებული თანხის დარჩენილი
ნაწილი განათლების სამინისტრომ კომპანიას არ გადაუხადა და მახრახიძეს საგადასახადო
დავალიანება დაუგროვდა (მან აღიარა IZA-ს დავალიანება სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე),
განმცხადებლის განაცხადის შესაბამისად მისი კომპანია პრაქტიკულად ვეღარ
ანხორციელებდა ეკონომიკურ საქმიანობას.
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IZA და მაკარიძე საქართველოს წინააღმდეგ,
გადაწყვეტილება, განაცხადი 28537/02
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IZA-მ სარჩელი შეიტანა განათლების სამინისტროს წინააღმდეგ, რომლითაც
შესრულებული სამუშაოსთვის კუთვნილი ანაზღაურების დარჩენილ ნაწილს და
მახრახიძის საგადასახადო დავალიანების თანხას ითხოვდა, რადგანაც სამინისტრომ არ
შეასრულა მასზე ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებები. დიდუბეჩუღურეთის სასამართლომ სრულად დააკმაყოფილა სარჩელი. სასამართლოს
გადაწყვეტილება არ იქნა გასაჩივრებული და 2001 წლის 2 ივლისს რაიონულმა
სასამართლომ გამოსცა განკარგულება, რომელიც აკისრებდა განათლების სამინისტროს
სარჩელით მოთხოვნილი დავალიანების დაფარვას. ეს განკარგულება არ შესრულებულა
დავალიანების დაფარვის თაობაზე მრავალჯერადი თხოვნის მიუხედავად. პასუხად 2002
წლის 13 მაისს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა
განმარტა, რომ სახელმწიფო საბიუჯეტო ინსტიტუტების წინააღმდეგ მიღებული
სასამართლო გადაწყვეტილეების აღსრულება ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ამოცანას
წარმოადგენს აღსრულებაზე პასუხისმგებელი ადმინისტრაციისთვის. არ იყო
მოწოდებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ როდის არის სავარაუდოდ შესაძლებელი ამ
გადაწყვეტილების აღსრულება. წარდგენილი იქნა თხოვნა იუსტიციის მინისტრისთვის
გადაწყვეტილების დაუყოვნებელი აღსრულების მოთხოვნით, მაგრამ ეს მიმართვა
რეაგირების გარეშე დარჩა.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაასკვნა:
“მოცემული საქმის გარემოებები, ისევე როგორც მოპასუხე სახელმწიფოების
წინააღმდეგ წარდგენილი მსგავსი სარჩელები იმაზე მიუთითებენ, რომ

სახელმწიფო საბიუჯეტო ინსტიტუტების წინააღმდეგ გამოტანილი საბოლოო
გადაწყვეტილებების შეუსრულებლობა სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს.
ეროვნული ადმინისტრაციები ხშირად თავადაც აღიარებენ ამ პრობლემის
არსებობას *…+.
სასამართლო აცხადებს, რომ მეორე განმცხადებელმა გენერალურ პროკურატურას
მიმართა სასამართლო გადაწყვეტილების აღუსრულებლობის საკითხზე სისხლის
სამართლებლივი საქმის აღძვრის თაობაზე შუამდგომლობით. 2002 წლის 27
დეკემბერს ეს შუამდგომლობა არ იქნა დაკმაყოფილებული და პროკურორმა
განმარტა, რომ გადახდის დაყოვნება ობიექტური მიზეზებით იყო განპირობებული,
კერძოდ კი სახელმწიფო ბიუჯეტში სახსრების უქონლობით *…+. ამ კონკრეტულ
საქმეში მოვალე სახელმწიფო სტრუქტურა იყო და სასამართლო გადაწყვეტილების
აღსრულება ასეთი სტრუქტურების მიმართ კვლავაც დამოკიდებულია
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შესაბამისი სახსრების გამოყოფაზე. *…+. შესაბამისად,
2001 წლის 14 მაისის გადაწყვეტილების აღსრულება შესაბამისი საბიუჯეტო
ღონისძიებების გატარებაზე იყო დამოკიდებული და არა აღსრულების
ადმინისტრაციის მოქმედებებზე *…+.
სასამართლო აცხადებს, რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლება ასევე მოიცავს
მავალდებულებელი სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებას. ეს უფლება
არ იქნება რეალიზებული, თუ მხარე სახელმწიფოს ეროვნული სამართლებლივი
სისტემა იმის საშუალებას იძლევა, რომ საბოლოო სასამართლო გადაწყვეტილებები
არ აღსრულდეს რომელიმე მხარის ინტერესების საზიანოდ.
ნებისმიერი
სასამართლოს
მიერ
მიღებული
გადაწყვეტილების
აღსრულება
”მართლმსაჯულების” განუყოფელ ნაწილად უნდა მოიაზრებოდეს, როგორც ამას
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კონვენციის მე-6 მუხლი მოითხოვს *…+ აღსანიშნავია, რომ სასამართლოს
გადაწყვეტილების
აღსრულების
გადადება
საზოგადოებრივი
წესრიგის
საჭიროებებიდან გამომდინარე მხოლოდ განსაკუთრებულ გარემოებებშია მისაღები
*…+

მოცემულ საქმესთან მიმართებაში მთავრობამ არ დაასახელა რაიმე
განსაკუთრებული გარემოება, რომელიც გაამართლებდა დავალიანების დაფარვის
დაყოვნებას ოთხ წელზე მეტი ვადის განმავლობაში *…+. შესაბამისად, სასამართლო
მიიჩნევს, რომ განმცხადებელს საშუალება უნდა მისცემოდა მის სასარგებლოდ
გამოტანილი გადაწყვეტილების აღსრულების შედეგებით ესარგებლა, რადგანაც ეს
გადამწყვეტი მნიშვნელობის იყო მისი ფუნქციონირებისთვის.
იმის გამო, რომ საქართველოს მთავრობამ ოთხ წელზე მეტი ვადით გადადო 2001
წლის 14 მაისის საბოლოო სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება,
განმცხადებლის მიმართ დაირღვა კონვენციის მე-66 მუხლის § 1-ით გამყარებული
უფლება”.
2004 წლის ივლისში საქართველოს მთავრობამ გამოსცა განკარგულება საბიუჯეტო
ორგანიზაციებზე სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხების გადახდის თაობაზე59. ამ
განკარგულების მიზანი იყო დაგროვებული დავალიანების ეტაპობრივი გადახდის
ხელშეწყობა: იუსტიციის სამინისტროს დაევალა პრიორიტეტულობა მიენიჭებინა იმ
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებისთვის, რომლებიც შემდეგ საკითხებს
შეეხებოდა: (i) გარდაცვალებით ან ჯანმრთელობის დაზიანებით ან/და სხეულის
დაზიანებით გამოწვეული ზიანის კომპენსაცია; (ii) დასაქმებულისათვის არაუმეტეს სამი
თვის ხელფასის ოდენობის თანხის გადახდა; (iii) რეაბილიტირებული პირებისთვის
კომპენსაციის გადახდა.
იმავდროულად, იუსტიციის სამინისტროს დაევალა სხვა
კრედიტორებისადმი არსებული დავალიანების თანაზომიერი დაფარვა (მას შემდეგ რაც
ზემოთხსენებული
გადაწყვეტილებების
აღსრულება
მოხდებოდა).
საბიუჯეტო
ორგანიზაციებმა და სტრუქტურებმა, რომლებსაც ასეთი დავალიანება დაუგროვდათ, ამ
განკარგულების შესაბამისად ან კრედიტორებთან შეთანხმებას უნდა მიაღწიონ, ან
საქართველოს კანონმდებლობის დაცვით გადაწყვეტილებების აღსრულება უნდა
გადაევადებინათ, რადგანაც სახსრების უკმარისობის გამო დაგროვებული დავალიანების
ერთდროულად გადახდა შეუძლებელი იყო.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ
განკარგულებასთან დაკავშირებით: 60:

შემდეგი

შეფასება

გააკეთა

ამ

“სასამართლო აცხადებს, რომ კონვენციის 35-ე მუხლის 1-ლი პარაგრაფის მიზანია

საშუალება მისცეს ხელშემკვრელ სახელმწიფოებს მოახდინოს სახელმწიფოს
წინააღდეგ პრეტენზიების პრევენცია ან სავარაუდო დარღვევების გამოსწორება
მანამდე, სანამ განაცხადი სასამართლოსთვის იქნება წარდგენილი. მიუხედავად
ამისა
აღსანიშნავია,
რომ
ამოწურული
უნდა
იყოს
მხოლოდ
ის
შიდასახელმწიფოებრივი სამართლებლივი მექანიზმები, რომლებიც ეფექტურია.
როდესაც სახელმწიფო ამტკიცებს, რომ შიდასახელმწიფოებრივი სამართლებლივი
59

მთავრობის განკარგულება No. 62, 2004 საბიუჯეტო ორგანიზაციებზე სასამართლოს მიერ
დაკისრებული თანხების გადახდის თაობაზე, 2004 წლის 2 ივლისი.
60
შპს IZA და მაკარიძე საქართველოს წინააღმდეგ, 2005 წლის 27 დეკემბერი, განაცხადი28537/02

74

მექანიზმები არ იქნა ამოწურული, სახელმწიფომ უნდა დაუმტკიცოს სასამართლოს,
რომ ეს მექანიზმები ეფექტური და მისაწვდომია თეორიაშიც და პრაქტიკაშიც
დროის შესაბამის მომენტში *…+
მოცემული საქმის გარემოებები, ისევე როგორც მსგავს საქმეებთან დაკავშირებული
გარემოებები, რომლებიც მოპასუხე სახელმწიფოების წინააღმდეგ იყო
სასამართლოში წარდგენილი (იხილეთ შპს Amat-G Ltd და მებაღიშვილი
საქართველოს წინააღმდეგ *…+), საფუძველს გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ
სახელმწიფო საბიუჯეტო ინსტიტუტების წინააღმდეგ გამოტანილი საბოლოო
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღუსრულებლობის ტენდენცია არსებობს.
ეროვნული ხელისუფლება ხშირად თავადაც აღიარებს ამ პრობლემას *…+.
მთავრობის განკარგულება No. 62 *…+ კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ
სასამართლოს მიერ დაკისრებული დავალიანების დაფარვის გადაწყვეტილებების
აღუსრულებლობა მოპასუხე სახელმწიფოში პრობლემას წარმოადგენს.
სასამართლოს შესაბამისად, მეორე განმცხადებელმა გენერალურ პროკურატურას
მიმართა შუამდგომლობით დაწყებულიყო სისხლისსამართლებრივი დევნა
სასამართლო გადაწყვეტილების აღუსრულებობის მოტივით. 2002 წლის 27
დეკემბერს გენერალურმა პროკურატურამ მოცემული შუამდგომლობა არ
დააკმაყოფილა იმ საფუძვლით, რომ თანხის გადახდის დაყოვნება ობიექტური
მიზეზებით იყო განპირობებული, კერძოდ სახელმწიფო ბიუჯეტში სახსრების
უქონლობით *…+. ამ კონკრეტულ საქმეში მოვალე სახელმწიფო ორგანიზაციაა და
როგორც საქმის მასალებიდან ნათელი ხდება, ასეთი ორგანიზაციის წინააღმდეგ
სასამართლოს მიერ გმოტანილი გადაწყვეტილების აღსრულება დამოკიდებულია
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შესაბამისი სახსრების გამოყოფაზე *…+). შესაბამისად,
2001 წლის 14 მაისის გადაწყვეტილების აღსრულება დამოკიდებული იყო
შესაბამისი საბიუჯეტო ღონისძიებების გატარებაზე და არა აღსრულებაზე
პასუხისმგებელი სტრუქტურის მოქმედებებზე *…+. შესაბამისად, მართებულად
მიგვაჩნია, რომ განმცხადებელმა არ წამოიწყო სასამართლო პროცესი ამ
სტრუქტურის წინააღმდეგ *…+.
ასეთ გარემოებებში სასამართლო მიიჩნევს, რომ განმცხადებელს არ გააჩნდა
ვალდებულება მიემართა იმ სამართლებლივი მექანიზმისთვის, რომელსაც
სახელმწიფო ასახელებს, და შესაბამისად მან დააკმაყოფილა 35-ე მუხლის 1-ლი
პარაგრაფის მოთხოვნები. სასამართლო არ იზიარებს მთავრობის არგუმენტებს და
შესაბამისად, განმცხადებლის მტკიცება, რომ მის მიმართ დაირღვა მე-6 მუხლის 1ლი პარაგრაფის მოთხოვნები, მისაღებია.
შპს

IZA და მაკარიძე საქართველოს წინააღმდეგ გადაწყვეტილების მსგავსი
გადაწყვეტილება იყო გამოტანილი საქმეზე შპს Amat-G და მებაღიშვილი საქართველოს
წინააღმდეგ 61 . მოცემულ შემთხვევაში თავდაცვის სამინისტრომ Amat-G-ს სხვადასხვა
თევზპროდუქტების მიწოდებისთვის კუთვნილი თანხის მხოლოდ ნაწილი გადაიხადა.
ნებაყოფლობით ვალდებულებების შესრულების პერიოდის ამოწურვის შემდეგ
აღმასრულებელმა თავდაცვის სამინისტროს მიმართ იძულებითი აღსრულების ზომები
61

შპს Amat-G და მებაღიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ. ECtHR 2006 წლის 15 თებერვლის
საბოლოო გადაწყვეტილება, გნაცხადი 2507/03

75

წამოიწყო. მან თავდაცვის სამინისტროს ექსპერტიზის ცენტრს იმ არასამხედრო
დანიშნულების ობიექტების სია გაუგზავნა, რომელთა გაყიდვიდან შემოსული სახსრებით
შესაძლებელი იქნებოდა დავალიანების გასტუმრება. ეს ერთადერთი ზომა იყო, რომელიც
აღსრულების მიმართულებით გატარდა, მაგრამ შესაბამისი მოქმედებები არ
განხორციელებულა. თავდაცვის სამინისტრომ სარჩელი შეიტანა თბილისის რაიონულ
სასამართლოში, რომლითაც აღსრულების გადავადებას ითხოვდა სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 263-ე მუხლის შესაბამისად. 62 რაიონულმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა
სამინისტროს თხოვნა იმ მოტივით, რომ ”აღსრულების გადავადება უარყოფითად აისახება
განმცხადებელი კომპანიის ინტერესებზე და დაარღვევს სასამართლოს სამართლიანობისა
და მხარეთა ინტერესების თანასწორუფლებიანი განხილვის პრინციპებს”. სამინისტროს
საბოლოოდ დაეკისრა გადავადების გარეშე დავალიანების გასტუმრება, თუმცა
დავალიანება კვლავაც არ არის დაფარული.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაასკვნა:
“მთავრობამ თავის პასუხში განაცხადა, რომ კონვენციის

მე-6 მუხლის § 1-ის
დარღვევას ადგილი არ ჰქონია ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით. საბიუჯეტო რესურსების
სიმცირის გამო მთავრობამ ვერ შეძლო სახელმწიფო დავალიანების მთელი
მოცულობის, ანუ 47,000,000 ლარის (EUR 20,956,397.32) გადახდა, როგორც ამას
ეროვნულ დონეზე მიღებული სხვადასხვა სასამართლო გადაწყვეტილებები
მოითხოვდა. მთავრობამ აღიარა, რომ მოცემულ საქმესთან მიმართებაში
მნიშვნელოვანი დაყოვნება არსებობდა, მიუხედავად ამისა მთავრობა აცხადებდა,
რომ ”საზოგადოებრივი წესრიგის თვალსაზრისით არსებული პრობლემების
გადაწყვეტა იყო საჭირო”. აღსანიშნავია, რომ ეს პრობლემები უკვე გადაწყვეტილი
იყო მთავრობის 2004 წლის 2 ივლისის ბრძანებით *…+. სასამართლომ განაცხადა,
რომ რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლება ასევე მოიცავს მავალდებულებელი
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებას. ეს უფლება არ იქნება
რეალიზებული, თუ მხარე სახელმწიფოს ეროვნული სამართლებლივი სისტემა
იმის საშუალებას იძლევა, რომ საბოლოო სასამართლო გადაწყვეტილებები არ
აღსრულდეს რომელიმე მხარის ინტერესების საზიანოდ.
ნებისმიერი
სასამართლოს
მიერ
მიღებული
გადაწყვეტილების
აღსრულება
”მართლმსაჯულების” განუყოფელ ნაწილად უნდა მოიაზრებოდეს, როგორც ამას
კონვენციის მე-6 მუხლი მოითხოვს *…+ სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ
სახელმწიფო ადმინისტრაციას არა აქვს უფლება დავალიანების დაუფარაობა
საბიუჯეტო სახსრების უკმარისობით გაამართლოს *…+ “
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2000 წლის დებულების ტექსტი შემდეგია:
“ 1. ზოგადი სამართლის იურისდიქციის სასამართლომ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ
უფლებამოსილია მხარისგან შესაბამისი თხოვნის მიიღების საფუძველზე დაადგინოს აღსრულების
გადავადება ან ნაწილობრივი აღსრულება მოპასუხის ფინანსური მდგომარეობისა და სხვა
გარემოებების გათვალისწინებით …
3. აღსრულების გადავადების ან ნაწილობრივი აღსრულების თაობააზე გადაწყვეტილება შეიძლება
გასაჩივრებული იყოს ზოგადი იურისდიქციის სასამართლოში…”
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ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ორივე საქმესთან მიმართებაში
დაადგინა კონვენციის მე-6 მუხლის (სამართლიანი სასამართლოს უფლება) და პირველი
პროტოკოლის (საკუთრების უფლება) და კონვენციის მე-13 მუხლის (ეფექტური
სამართლებლივი განხილვის მიუწვდომლობა) დარღვევა. ორივე შემთხვევაში
სასამართლო გადაწყვეტილების აღუსრულებლობა საბიუჯეტო სახსრების უქონლობას
მიეწერებოდა.
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ზემოთხსენებულ გადაწყვეტილებებზე
დაყრდნობით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იქნა სახსრები აღსრულების
მოლოდინში მყოფი ძველი საქმეების დავალიანებების დასაფარად.
გარდა ამისა,
შესაბამისი ცვლილებები იქნა შეტანილი სააღსრულებო წარმოების შესახებ საქართველოს
კანონში (ჩამოყალიბდა აღსრულების ეროვნული ბიურო).

2.4.3. პასიური მოქმედება და ხანგრძლივი პროცედურები საქართველოში
პასიურ ქცევასა და ხანგრძლივ პროცედურებთან დაკავშირებით ჩვენ ზემოთ მაგალითის
სახით უკვე მოვიყვანეთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ
განხილული რამოდენიმე საქმე. 63 ეს საკითხები საქართველოს შემთხვევაშიც
პრობლემატურ ასპექტებს წარმოადგენს.
საქმეზე შპს IZA და მაკარიძე საქართველოს წინააღმდეგ64 სასამართლომ დაასკვნა, იმის
გამო, რომ სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო სავალდებულო ხასიათის გადაწყვეტილების
აღსრულება 4 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, ეს ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პარაგრაფით გარანტირებული უფლების დარღვევას
წარმოადგენს.
საქმე შპს IZA და მაკარიძე საქართველოს წინააღმდეგ შემდეგს შეეხებოდა: 1998 წელს შპს
იზამ და მისმა დამფუძნებელმა მაკარიძემ ხელი მოაწერეს კონტრაქტს სახელმწიფო
სკოლის შენობის გარემონტების თაობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ შესაბამისი სამუშაოები
შესრულებული იქნა, განათლების სამინისტრომ კომპანიას კუთვნილი თანხის მხოლოდ
ნაწილი გადაუხადა. შესაბამისი პერიოდის განმავლობაში საგადასახადო ადმინისტრაციამ
განმცხადებლის წინააღმდეგ წარმოება დაიწყო შესრულებული სამუშაოს მთელ
ღირებულებაზე დაკისრებული საგადასახადო ვალდებულებების შეუსრულებობის
საფუძველზე (მიუხედავად იმისა, რომ განმცხადებელმა კუთვნილი თანხის მხოლოდ
ნაწილი
მიიღო.
სასამართლომ
ნაწილობრივ
დააკმაყოფილა
საგადასახადო
ადმინისტრაციის მოთხოვნა
შპს IZA-სთან მიმართებაში. რადგანაც განათლების
სამინისტრომ არ გადაუხადა განმცხადებელს კუთვნილი თანხის დარჩენილი ნაწილი,
ხოლო საგადსახადო ვალდებულება არ იყო შესრულებული. განმცხადებელი კომპანია
პრაქტიკულად ვეღარ ახორციელებდა თავის ეკონომიკურ საქმიანობას. განმცხადებელმა
სარჩელი წარადგინა განათლების სამინისტროს კუთვნილი თანხის და დაგროვილი
63

იხილეთ: სკოლო იტალიის წინააღმდეგ, 1995 წლის 28 სექტემბერი, განაცხადი24/1994/471/552
par. 40, 44: ასევე მათეუსი საფრანგეთის წინააღმდეგ, 2005 წლის 31 მარტი, no. 62740/00; სოკოლოვი
რუსეთის წინააღმდეგ, 2005 წლის 22 სექტემბერი, განაცხადი no. 3734/02; დი პედე იტალიის
წინააღმდეგ, 1996 წლის 26 სექტემბერი, განაცხადი 83/1995/589/675; ზაპია იტალიის წინააღმდეგ,
1996 წლის 26 სექტემბერი, განაცხადი 85/1995/591/677
64
შპს IZA და მაკარიძე საქართველოს წინაარმდეგ, 2005 წლის 27 დეკემბერი, განაცხადი28537/02
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საგადასახადო ვალდბულებების ოდენობის თანხის გადახდის მოთხოვნით. სასამართლომ
2001 წლის 14 მაისის გადაწყვეტილებით სრულად დააკმაყოფილა განმცხადებლის
მოთხოვნები, მაგრამ მიუხედავად ამისა აღსრულების თაობაზე განჩინება 4 წლის
შემდეგაც არ იყო შესრულებული.
ამ საქმესთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ შემდეგი
დაადგინა:
“სასამართლო კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლება

ასევე სავალდებულო ხასიათის სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებსაც
მოიცავს. ეს უფლება ილუზიური იქნება, თუ ხელშემკვრელი მხარის ეროვნული
სამართლებლივი სისტემა დაუშვებდა, რომ სასამართლო გადწყვეტილებები არ
აღსრულდეს რომელიმე ერთი მხარის ინტერესების საზიანოდ. სასამართლოს მიერ
მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულება მე-6 მუხლით გათვალისწინებული
”სასამართლო
განხილვის”
განუყოფელი
ნაწილია
*…+
სასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულების გადავადება იმ საფუძვლით, რომ სახელმწიფო
ხელისუფლების სფეროში არსებული პრობლემები გადაწყვეტას საჭიროებენ,
მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებშია გამართლებული *…+
მოცემულ საქმესთან მიმართებაში საქართველოს მთავრობას არ დაუსახელებია
რაიმე
განსაკუთრებული
გარემოებები,
რომლებიც
გაამართლებდა
გადაწყვეტილების აღსრულების 4 წელზე მეტი ხნით გადავადებას *…+.
სასამართლოს მიაჩნია, რომ განმცხადებელ კომპანიას საშუალება უნდა ჰქონოდა
ესარგებლა მის სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების
შედეგებით, რაც გადამწყვეტი მნიშვნელობის იყო მისი ფუნქციონირებისთვის *…+
იმით, რომ 2001 წლის 14 მაისს ეროვნული სასამართლოს გადაწყვეტილების
აღსრულება 4 წლის განმავლობაში არ განხორციელებულა, საქართველოს
მთვრობამ მოუსპო განმცხადებელს კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პარაგრაფით
გარანტირებული უფლების რეალიზაციის შესაძლებლობა და შესაბამისად,
განმცხადებლის მიმართ დარღვეული იქნა კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი
პარაგრაფის მოთხოვნები”.
სახით შეგვიძლია ასევე მოვიყვანოთ საქმე კვიციანი საქართველოს
წინააღმდეგ65. პოლიციის მიერ ოპერაციის განხორციელების პროცესში განმცხადებლის
მაგალითის

სახლი და მისი ახლომდებარე დამხმარე სათავსოები შემთხვევით დაიწვა. განმცხადებელი
ამ სახლში ცხოვრობდა მისი ოპერაციის პროცესში დაწვამდე. განმცხადებელმა შინაგან
საქმეთა სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა
მიყენებული ზარალის გამო. კრწანისი-მთაწმინდის რაიონულმა სასამართლომ 2000 წლის
27 დეკემბრის გადაწყვეტილებით მოპასუხე მხარეებს დაზარალებული მხარისთვის
მიყენებული ზიანის ასანაზღურებლად 60,000 ლარის (26,646 ევრო) გადახდა დააკისრა.
სასამართლოს გადაწყვეტილება 2002 წლის 21 მარტს სრულად გაიზიარა თბილისის
საოლქო სასამართლომ და 2002 წლის 2 ოქტომბერს უზენაესმა სასამართლომ იგი ძალაში
დატოვა. 2002 წლის 19 ნოემბერს კრწანისი-მთაწმინდის რაიონულმა სასამართლომ
აღსრულების განჩინება გადასცა მოპასუხე მხარეებს, რომლის შესაბამისადაც ეს
ვალდებულება 2001 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა შესრულებულიყო.
65

კვიციანი საქართველოს წინააღმდეგ, 2009 წლის 21 ოქტომბერი, განაცხადი 16277/07
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ხელისუფლებას ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი ზომები არ გაუტარებია მაშინაც კი,
როდესაც 2003 წლის იანვარში იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების დეპარტამენტმა
მოპასუხე მხარეებს შესთავაზა სამი თვის ვადაში ნებაყოფლობით გადაეხადათ
განმცხადებლისთვის მისი კუთვნილი კომპენსაცია, სანამ სამინისტრო იძულებით
აღსრულებასთან დაკავშირებულ ზომებს გაატარებდა. 2005 წლის 11 ოქტომბერს
აღსრულების დეპარტამენტმა საქართველოს ეროვნულ ბანკს განკარგულება წარუდგინა
სასამართლოს მიერ დადგენილი კომპენსაციის გადახდის თაობაზე. მაგრამ რადგანაც ამ
განკარგულებაში თანხა არასწორად იყო მითითებული, 2005 წლის 25 ნოემბერს
ეროვნულმა ბანკმა ეს განკარგულება უკან გადააგზავნა მისი შესრულების გარეშე. 2006
წლის 19 დეკემბერს განმცხადებლის თხოვნით თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2000
წლის 27 დეკემბრის გადაწყვეტილებიდან ამოიღო მითითება, რომლის შესაბამისადაც
კომპენსაცია 2001 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა გადახდილიყო როგორც პირობა,
რომელიც
ობიექტური
მიზეზების
გამო
ვერ
აღსრულდებოდა.
მოცემული
გადაწყვეტილება ძალაში შევიდა 2007 წლის 28 მაისს, ხოლო 2007 წლის 4 სექტემბერს
თბილისის საქალაქო სასამართლომ მისი აღსრულების განჩინება გამოსცა. 2008 წლის 2
აპრილს აღსრულების წინა განჩინებაზე დაყრდნობით, რომელიც 2002 წლის 19 ნოემბერს
იქნა მიღებული, აღსრულების დეპარტამენტმა საქართველოს ეროვნულ ბანკს თხოვნით
მიმართა საკომპენსაციო თანხის გამოყოფის თაობაზე. 2008 წლის 4 აპრილს ბანკმა ეს თანხა
გადარიცხა და განმცხადებელმა იგი სამი დღის შემდეგ მიიღო.
ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით შემდეგი კითხვები იბადება:
1. იმის გათვალისწინებით, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილება აღსრულებული
იქნა, შეიძლება მაინც ჩაითვალოს, რომ განმცხადებელის მიმართ კონვენციის მე-6
მუხლი დაირღვა?
ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ
შემდეგი დასკვნა:
“სასამართლო

ეთანხმება მთავრობის არგუმენტს იმის თაობაზე, რომ
განმცხადელის სასარგებლოდ მიღებული სასამართლო გადაწყვეტილების
აღსრულების
შედეგად
მის
მიერ
გასაჩივრებული
გადაწყვეტილების
აღუსრულებლობის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა გამოსწორდა.
მიუხედავად ამისამ აღსრულების ასეთი დაყოვნება არ აბათილებს განმცხადებლის
საჩივარს პროცედურის ხანგრძლივ პერიოდთან დაკავშირებით. შესაბამისად,
განმცხადებელს უფლბა აქვს ამტკიცოს, რომ მის მიმართ დაირღვა კონვენციის მე-6
მუხლის 1-ლი პარაგრაფით და პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლით
გარანტირებული უფლება იმ ხანგრძლივი პერიოდის გამო, რომლის
განმავლობაშიც 2000 წლის 27 დეკემბრის სასამართლო გადაწყვეტილება არ იქნა
აღსრულებული”.
2. სავალდებულოა, რომ პირმა, რომელმაც მის მიერ სახელმწიფოს წინააღმდეგ
წარდგენილ სარჩელზე
სასამრთლოს გადაწყვეტილება მიიღო, ცალკე
სააღსრულებო წარმოება წამოიწყოს?
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ამასთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ შემდეგი
განაცხადა:
“პირი, რომელმაც მის მიერ სახელმწიფოს წინააღმდეგ წარდგენილ სარჩელზე
სასამართლოს გადაწყვეტილება მიიღო, არ არის ვალდებული ცალკე სააღსრულებო
წარმოება წამოიწყოს *…+. ეს პრინციპი, მოცემული საქმის გარემოებების
გათვალისწინებით გულისხმობს, რომ მოპასუხე სახელმწიფო ვალდებული იყო
აღესრულებინა 2000 წლის 27 დეკემბრის გადაწყვეტილება იმ მომენტიდან,
როდესაც იგი სავალდბულო გახდებოდა, ანუ 2002 წლის 2 ოქტომბრიდან *…+.ეს
გადაწყვეტილება 5 წლისა და 6 თვის განმავლობაში დარჩა აღუსრულებელი *…+
სასამართლოს მიაჩნია, რომ ეს პერიოდი გაუმართლებლად ხანგრძლივი ვადაა,
განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ სააღსრულებო წარმოება არ იყო
რთული, ასევე მხარეების მოქმედებებისა და იმის გათვალისწინებით, თუ

რამდენად მნიშვნელოვანი იყო განმცხადებლისთვის კომპენსაციის დროულად
მიღება *…+ მთავრობას არ დაუსახელებია რაიმე გარემოება, რომელიც ასეთი დიდი
დაყოვნებით აღსრულებას გაამართლებდა. სახელმწიფო ბიუჯეტში სახსრების
ნაკლებობა არ წარმოადგენს გამამართლებელ მიზეზს *…+. გარდა ამისა, სავარაუდო
პროცედურული სირთულეები არ იყო განპირობებული განმცხადებლის
მოქმედებებით *…+. ზემოთხსენებული საშუალებას აძლევს სასამართლოს
დაასკვნას,იმის გამო, რომ ხუთი წლისა და 6 თვის განმავლობაში ეროვნულმა
ხელისუფლებამ არ აღასრულმა განმცხადებლის სასარგებლოდ მიღებული
სასამართლო გადაწყვეტილება, მან დაარღვია განმცხადებლის ეფექტური
სასამართლო განხილვისა და საკუთრების მშვიდობიანი სარგებლობის უფლება.”

2.4.4.
აღმასრულებლის
პასუხისმგებლობა

არაეფექტურ

მოქმედებებთან

დაკავშირებული

ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა აღსრულების სისტემის არაეფექტურობის გამო? ეს
საკითხი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ რამოდენიმე საქმესთან
დაკავშირებით, მათ შორის საქართველოს წინააღმდეგ წარდგენილ განაცხადებთანაც იყო
განხილული. აქ სასამართლოს სამ გადაწყვეტილებაზე გავამახვილებთ ყურადღებას:
ნაზარეთიანი საქართველოს წინააღმდეგ66, ბაღათურია საქართველოს წინააღმდეგ67 და
დადიანი და მაჩაბელი საქართველოს წინააღმდეგ68.
საქმეზე ნაზარეთიანი საქართველოს წინააღმდეგ გლდანი-ნაძალდევის რაიონული
სასამართლოს 1999 წლის 8 ივლისის გადაწყვეტილებით განმცხადებელს ყოველთვიურად
უნდა მიეღო ალიმენტი მისი მეუღლისგან მანამდე, სანამ მათი შვილი, რომელიც 1993
წელს დაიბადა, სრულწლოვანი გახდებოდა. მოცემული გადაწყვეტილება 1999 წლის 10
აგვისტოს გახდა აღსასრულებლად სავალდებულო. განმცხადებელმა სააღსრულებო
წარმოება წამოიწყო. 2001 წლის 2 მაისს განმცხადებელმა სააღსრულებო წარმოების
შეწყვეტის თაობაზე თხოვნა წარადგინა. შესაბამისი დოკუმენტების მიღების შესახებ
ფორმის ხელმოწერის შემდეგ აღმასრულებელმა განმცხადებელს საქმის მასალები გადასცა,
66

ნაზარეთიანი საქართველოს წინააღმდეგ, 2009 წლის 7 ივლისი, განაცხადი 13909/06
ბაღათურია საქართველოს წინააღმდეგ, 2010 წლის 16 ნოემბერი, განაცხადი 46365/06
68
დადიანი და მაჩაბელი საქართველოს წინააღმდეგ, 2012 წლის 12 სექტემბერი, განაცხადი 8252/08
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მათ შორის სააღსრულებო ფურცელი. 2001 წლის 20 ივნისს განმცხადებელმა იმაზე
დაყრდნობით, რომ მის ყოფილ მეუღლეს უფრო მაღალი შემოსავალი ჰქონდა, ვიდრე ეს
1999 წლის 8 ივლისის სასამართლო გადაწყვეტილებაში იყო მითითებული, ალიმენტის
გაზრდა მოითხოვა. მოცემული პრეტენზია რამოდენიმე ინსტანციის სასამართლოს მიერ
დაუსაბუთებლად იქნა მიჩნეული (მათ შორის საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მიერ 2004 წლის 8 ოქტომბრის გადაწყვეტილებითაც). განმცხადებელმა 2004 წლის
ოქტომბერში ან ნოემბერში აღმასრულებელს თხოვნით მიმართა 1999 წლის 8 ივლისის
სასამართლო
გადაწყვეტილებასთან
დაკავშირებული
სააღსრულებო
წარმოების
განახლების თაობაზე. იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების დეპარტამენტმა 2004 წლის
ნოემბრის ბოლოს პასუხი გაუგზავნა განმცხადებელს და შეახსენა იმ გარემოების თაობაზე,
რომ სააღსრულებო წარმოება მისი თხოვნით შეწყდა და თუ იგი დაინტერესებული იყო ამ
წარმოების განახლებაში, მას აღსრულების განჩინება თავიდან უნდა წარედგინა.
განმცხადებლის თხოვნის შესაბამისად, 2005 წლის 24 იანვარს გლდანი-ნაძალადევის
რაიონულმა სასამართლომ აღსრულების მეორე განჩინება გასცა 1999 წლის 8 ივლისის
სასამართლო გადაწყვეტილების სისრულეში მოსაყვანად. 2005 წლის 31 იანვარს
სააღსრულებო წარმოება თავიდან დაიწყო, მაგრამ 2005 წლის 24 იანვრის სააღსრულებო
ფურცელში მოვალის მისამართი არასწორად იყო მითითებული. ამ მიზეზით 2006 წლის 7
აპრილს აღმასრულებელმა ეს დოკუმენტი დააბრუნა მისი აღსრულების გარეშე. 2005 წლის
22 ივნისს აღსრულების დეპარტამენტმა გენერალური პროკურატურის მოთხოვნაზე
განმარტებულიყო მიზეზი, თუ რატომ არ განხორციელდა მოცემული საქმის აღსრულება,
შეახსენა განმცხადებელს მისი ვალდებულება წარედგინა სააღსრულებო ფურცელი, სადაც
მოვალის სწორი მისამართი იქნებოდა მითითებული, რომლის გარეშეც აღსრულების
ღონისძიებები არ განხორციელდებოდა.
განმცხადებელი ასაჩივრებდა აღმასრულებლის
გადაწყვეტილების არაეფექტურად აღსრულებას.

მიერ

1999

წლის

8

ივლისის

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განაცხადა, რომ იმ შემთხვევებში,
როდესაც აღსრულების გადაწყვეტილება კერძო პირის მიმართ არის გამოტანილი და მისი
აღუსრულებლობის ძირითადი მიზეზი აღმასრულებლის ქცევაა, მიზანშეწონილია
სახელმწიფოს საშუალება მიეცეს შესაბამისი აღმასრულებლის მიმართ ეროვნულ დონეზე
აწარმოოს გამოძიება, რათა შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე მოხდეს ხარვეზების
გამოსწორება:
“სასამართლო აღნიშნავს, რომ განმცხადებლის ყოფილი მეუღლის წინააღმდეგ

წარმოებულ საქმესთან დაკავშირებით სააღსრულებო წარმოების სავარაუდო
არაეფექტურობასთან
დაკავშირებული
პასუხისმგებლობა
შეიძლება
აღმასრულებელს დაეკისროს. განმცხადებელმა თავად განაცხადა, რომ მისი
საჩივრის არსი იმაში მდგომარეობდა, რომ შესაბამისმა სახელმწიფო მოხელეებმა არ
შეასრულეს ჯეროვნად მათზე დაკისრებული მოვალეობები. მიუხედავად ამისა
განმცხადებელს მათ წინააღმდეგ ეროვნულ დონეზე სარჩელი არ წარუდგენია, რაც
მისთვის მისაწვდომი სამართლებლივი საშუალება იყო *…+. მას საშუალება ჰქონდა
მოეთხოვა 2001 წლის მაისში სააღსრულებო წარმოების სავარაუდოდ
მიკერძოებული შეწყვეტის,, ან აღმასრულებლის მიერ მოვალის საცხოვრებელი
მისამართის დაუდგენლობის გამო მისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება *…+.
საქმის გარემოებები არ იძლევიან იმის საშუალებას ვივარაუდოთ, რომ გარდა
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აღმასრულებლის მოქმედებებისა არსებობდა რაიმე სხვა ობიექტური გარემოებები,
რის გამოც სააღსრულებო წარმოება არაეფექტური იყო *…+. შესაბამისად,
განაცხადის მოცემული ნაწილი არ იქნა დაკმაყოფილებული კონვენციის 35-ე
მუხლის 1-ლი და მე-4 პარაგრაფების საფუძველზე, რადგანაც არ იყო ამოწურული
შიდასახელმწიფოებრივი სამართლებლივი საშუალებები” .
საქმე ბაღათურია საქართველოს წინააღმდეგ მსგავსია ზემოთ განხილული საქმისა.
მოცემული საქმე შეეხებოდა განმცხადებლისთვის (სადაო) ბინის გადაცემას.
განმცხადებელი ასაჩივრებდა იმას, რომ სასამართლო გადაწყვეტილება არ იყო
აღსრულებული. საქართველოს კანონმდებლობა (სააღსრულებო წარმოების შესახებ
კანონი, სამოქალაქო კოდექსი და ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 69 ) საჯარო
მოხელეების მიერ ჩადენილ პროცედურულ დარღვევებთან, მოქმედებებთან ან
გადაცდომებთან დაკავშირებით სხვადასხვა საპროცესო ზომას ითვალისწინებს. ამ
მიზეზით განაცხადი დაუშვებლად იქნა ცნობილი კონვენციის 35-ე მუხლის 1-ლი და მე-4
პარაგრაფების საფუძველზე, რადგანაც არ იყო ამოწურული შიდასახელმწიფოებრივი
სამართლებლივი საშუალებები:
“ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განაცხადა, რომ იმ შემთხვევებში,

როდესაც აღსრულების გადაწყვეტილება კერძო პირის მიმართ არის გამოტანილი და მისი
აღუსურლებლობის ძირითადი მიზეზი აღმასრულებლის ქცევაა, მიზანშეწონილია
სახელმწიფოს საშუალება მიეცეს შესაბამისი აღმასრულებლის მიმართ ეროვნულ დონეზე
აწარმოოს გამოძიება, რათა შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე მოხდეს ხარვეზების
გამოსწორება. *…+ სასამართლო აღნიშნავს, რომ განმცხადებლის მიერ კოოპერატივის
წინააღმდეგ წარმოებულ საქმესთან დაკავშირებით სააღსრულებო წარმოების სავარაუდო
არაეფექტურობასთან
დაკავშირებული
პასუხისმგებლობა
ზოგადად
შეიძლება
აღმასრულებელს დაეკისროს. განმცხადებელმა თავად განაცხადა, რომ მისი საჩივრის არსი
იმაში მდგომარეობდა, რომ შესაბამისმა სახელმწიფო მოხელეებმა არ შეასრულეს
ჯეროვნად მათზე დაკისრებული მოვალეობები. მაგრამ აღსანიშნავია, რომ
განმცხადებელმა არ დაიწყო სამოქალაქო სამართალწარმოება აღმასრულებლის
არაეფექტური მოქმედებების გასასაჩივრებლად, მიუხედავად იმისა, რომ მას ამის
საშუალება ჰქონდა სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონის მე-18 მუხლის და ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის
207-209-ე მუხლების საფუძველზე ერთობლიობაში
სამოქალაქო კოდექსის 105-ე მუხლის 1-ელ ნაწილთან (იხილეთ ზემოთ მოყვანილი
69

იმ პერიოდისთვის ძალაში მყოფი კანონმდებლობა:
 მოსამართლის გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა ან მისი აღსრულების ხელის შეშლა
კორპორაცის ან სხვა ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის მიერ იწვევს საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსის 381-ე მუხლით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.
 1999 წლის 16 აპრილის სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონის მე-18 ნაწილის
შესაბამისად, აღმასრულებლის საპროცესო გადაწყვეტილების, მოქმედებების ან
გადაცდომების გასაჩივრება სასამართლო წესით ხორციელდება.
 ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 207-209-ე მუხლების შესაბამისად სახელმწიფოს
წინააღმდეგ სარჩელი შეიძლება იყოს წარდგენილი საჯარო მოხელის მოქმედებებით ან
დარღვევებით მიყენებული ზიანის გამო. ასეთ წარმოებაზე სამოქალაქო კოდექსის
შესაბამისი დებულებებიც ვრცელდება. ამ კოდექსის 1005-ე მუხლის § 1-ის შესაბამისად
პირისთვის საჯარო მოხელის დაუდევრობით ან წინასწარ განზრახული მოქმედებებით
გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება სახელმწიფოს ეკისრება.
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გადაწყვეტილება ნაზარეთიანის საქმეზე). ამგვარად, მას საშუალება ჰქონდა მოეთხოვა
აღმასრულებლის გადაცდომების შედეგად, კერძოდ კოოპერატივისგან მისთვის
კუთვნილი დავალიანების დროულად ამოუღებლობის შედეგად მიყენებული ზიანის
ანაზღაურება *…+. გარდა ამისა, თუ განმცხადებელს საშუალება ჰქონდა წარმატებით
გაესაჩივრებინა აღმასრულებლების მიერ დროებითი აკრძალვის აღუსრულებლობა, კიდევ
უფრო ძნელი ხდება იმის გაგება, თუ რატომ არ სცადა მან ამის გაკეთება დავალიანების
ამოღების შეუძლებლობასთან მიმართებაშიც”.
სასამართლო გადაწყვეტილების აღუსრულებლობა იყო სასამართლოს მიერ ბოლო
პერიოდში განხილული სარჩელის არსი. ეს საქმეა დადიანი და მაჩაბელი საქართველოს
წინააღმდეგ:
“სასამართლო აღნიშნავს, რომ კონვენციის მე-6 მუხლით გარანტირებული
სასამართლო განხილვის უფლება ილუზორული იქნება, თუ ხელშემკვრელი
მხარის ეროვნული სამართლებლივი სისტემა დაუშვებდა, რომ სასამართლო

გადაწყვეტილებები არ აღსრულდეს რომელიმე ერთი მხარის ინტერესების
საზიანოდ. სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულება მე-6
მუხლით გათვალისწინებული ”სასამართლო განხილვის” განუყოფელი ნაწილია
*…+ სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების გადავადება მხოლოდ
გამონაკლის შემთხვევებშია გამართლებული და ასეთ შემთხვევაშიც ეს არ უნდა
არღვევდეს კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პარაგრაფით დაცულ უფლებებს.
მხარეების ეფექტური დაცვა და სამართლიანობის აღდგენა გულისხმობს, რომ
ადმინისტრაციულ ორგანოებს ეკისრებათ ეროვნული სასამართლოს მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულება *…+. როდესაც ადმინისტრაციული
ორგანოები არ აღასრულებენ, ან აჭიანურებენ სასამართლოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებების აღსრულებას, მე-6 მუხლით გარანტირებული მომჩივანის
უფლებები დარღვეულად ჩაითვლება *…+.
სასამართლო ასევე აღნიშნავს, რომ სახელმწიფოს ეკისრება საბოლოო
გადაწყვეტილებების აღსრულების პასუხისმგებლობა თუ ის აგრემოებები,
რომელთა გამო ამ გადაწყვეტილებების სრული აღსრულება შეუძლებელია ან
შეფერხებულია, სახელმწიფოს კონტროლის ფარგლებშია *…+. იმავდროულად,
მხარეს, რომლის სასარგებლოდაც იქნა გადაწყვეტილება გამოტანილი, შეიძლება
გარკვეული პროცედურული ნაბიჯების განხორციელების ვალდებულება
დაეკისროს, იმისთვის რომ გადაწყვეტილება აღსრულდეს, იმ პირობით, რომ
სავალდებულო ფორმალობები არ ზღუდავს ან ამცირებს მისთვის სააღსრულებო
წარმოების ხელმისაწვდომობას *…+.
ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მოთხოვნები არ ათავისუფლებს ხელისუფლებას
კონვენციით დაკისრებული ვალდებულებისგან
მათ ხელთ არსებულ
ინფორმაციაზე დაყრდნობით საკუთარი ინიციატივით დროულად მიიღონ ზომები
სასამართლოს მიერ სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილების
აღსასრულებლად. *…+. სახელმწიფო ხელისუფლებას ეკისრება სახელმწიფოს
წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებების
აღსრულების ტვირთი იმ
მომენტიდან, როდესაც ასეთი გადაწყვეტილება ძალაში შედის და სავალდებულოა
აღსასრულებლად *…+.
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მოცემული საქმის შემთხვევაში განმცხადებლები 2005 წლის 31 იანვრის
გადაწყვეტილების აღუსრულებლობას ასაჩივრებდნენ. საქმე შეეხებოდა
დოკუმენტს, რომლითაც განმცხადებლებს მიწაზე საკუთრების უფლება
უმტკიცდებოდათ და ეს დოკუმენტი საფუძველს წარმოადგენდა იმისთვის, რომ ეს
უფლება
საჯარო
რეესტრში
დარეგისტრირებულიყო
დამატებითი
ადმინისტრციული
ან
სასამართლო
წარმოების
გარეშე.
შესაბამისად,
განმცხადებლებს ლეგიტიმური მოლოდინი გააჩნდათ, რომ ეს უფლება
დარეგისტრირდებოდა.
მთავრობამ სასამართლო გადაწყვეტილების აღუსრულებლობის მიზეზად თავის
მიერ წარდგენილ დასაბუთებაში განმცხადებლების მიერ დამატებითი
დოკმენტების წარუდგენლობა დაასახელა. სასამართლო იზიარებს მთავრობის
არგუმენტს, რომ რეგისტრატორის მიერ დამატებითი დოკუმენტების, მაგალითად
იურისტის პირდობის მოწმობის ასლის, უფლებამოსილების დამადასტურებელი
ფორმის და სააღსრულებო ფურცლის ორიგინალის წარდგენის მოთხოვნა თავისი
ხასიათით მართლზომიერი და მიუკერძოებელია *…+. მიუხედავად ამისა
სასამართლოს მიაჩნია, რომ გადაწყვეტილების აღუსრულებლობის ძირითადი
მიზეზი იმაში მდგომარეობდა, რომ რეგისტრაციაზე პასუხისმგებელი პირი თავის
წერილში აკრიტიკებდა სასამართლოს გადაწყვეტილებას იმ საფუძველზე, რომ იგი
არასაკმარისად დასაბუთებული იყო და გარდა ამისა არ უთითებდა #604 მიწის
ნაკვეთის ზომას, ან მის კატეგორიას, როგორც სასოფლო-სამერნეო ან არა-სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწისა. სასამართლო იზიარებს განმცხადებლების აზრს
იმის თაობაზე, რომ რეგისტრაციაზე პასუხისმგებელმა პირმა მათ de facto ახალი
სამართალწარმოების
ვალდებულება
დააკისრა
სადავო
სასამართლო
გადაწყვეტილების
ნაცვლად.
ამგვარად,
სასამართლომ
უნდა
მიიღოს
გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, შესწორებული სასამართლო გადაწყვეტილების
წარდგენის ვალდებულების დაკისრებით შეიზღუდა თუ არა განმცხადებლების
უფლება აღსრულებულიყო მათ სასარგებლოდ გამოტანილი სასამართლო
გადაწყვეტილება.
პირველ რიგში, ახალი სამართალწარმოების დაწყებასთან დაკავშირებით
სასამართლო აცხადებს, რომ პირს, რომლის სასარგებლოდაც იქნა გამოტანილი
სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც აღსრულებას ექვემდებარება და
მოპასუხე სახელმწიფოა, ვერ დაეკისრება იმის ვალდებულება, რომ მან
სააღსრულებო წარომებას ან სხვა მსგავს წარმოებას მიმართოს მის
აღსასრულებლად *…+.
მეორე: რაც შეეხება ინფორმაციას, რომელიც რეგისტრაციაზე პასუხისმგებელი
პირის შესაბამისად სასამართლოს გადაწყვეტილებაში უნდა ყოფილიყო ასახული,
განმცხადებლებმა განაცხადეს, რომ #604 მიწის ნაკვეთის ზომა და დანიშნულება
განსაზღვრული იყო მანამდე, სანამ სასამართლო სადაო გადაწყვეტილებას
მიიღებდა *…+. გარდა ამისა, ეს ინფორმაცია საჯარო რეესტრს გააჩნდა, რადგანაც იგი
თავად არის პასუხისმგებელი უძრავი ქონების საკადასტრო მონაცემების
მომზადებასა და მონაცემთა ბაზაში ასახვაზე *…+. მთავრობას არ წარუდგნია
განმცხადებლების ამ მოსაზრების საწინააღმდეგო არგუმენტები *…+.
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ზემოთხსენებულზე დაყრდნობით სასამართლოს მიაჩნია, რომ რეგისტრაციაზე
პასუხისმგებელი პირის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია, რომელიც საჯარო
რეესტრს ხელთ ჰქონდა ან უნდა ჰქონოდა, არ წარმოადგენდა საკმარის
სამართლებლივ საფუძველს იმისთვის, რომ გადაწყვეტილების აღსრულება
გადადებულიყო *…+.
სასამართლო ასევე აცხადებს, რომ მხარეების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის
შესაბამისად
განმცხადებლის
სასარგებლოდ
მიღებული
სასამართლო
გადაწყვეტილება ჯერაც არ აღსრულებულა. ანუ, გადაწყვეტილების აღსრულება 7
წლით გაჭიანურდა. ამასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად იმისა,
რომ განმცხადებელს გარკვეული პროცედურული ნაბიჯები უნდა გადაედგა მის
სასარგებლოდ გამოტანილი საბოლოო გადაწყვეტილების აღსრულებასთან
დაკავშირებით, აღსრულებაზე პასუხისმგებელ ადმინისტრაციის პასიურობის გამო
პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს ეკისრება *…+.. შესაბამისად, სასამრთლოს მიაჩნია,
რომ მიუხედავად იმისა, რომ განმცხადებელმა გარკვეული ინფორმაცია არ
წარადგინა, რის გამოც გადაწყვეტილების აღსრულება არ მოხდა *…+, ეს არ
ათავისუფლებს ხელისუფლებას სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების
პასუხისმგებლობისგან *…+.
ზემოთხსენებულის გათვალისწინებით სასამართლო ადგენს, რომ საქმის
გარემოებებიდან გამომდინარე 2005 წლის 31 იანვრის გადაწყვეტილების
აღუსრულებლობა ვერ ჩაითვლება გამართლებულად. შესაბამისად, ადგილი
ჰქონდა კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პარაგრაფის დარღვევას.”
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო წარსულშიც აკრიტიკებდა სასამართლოს
მიერ გამოსახლებასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების
გაჭიანურებას. მაგალითის სახით შეგვიძლია მოვიყვანოთ საქმე ხარიტონაშვილი
საქართველოს წინააღმდეგ 70 . ამ შემთხვევაში განმცხადებლებმა თხოვნით მიმართეს
სასამართლოს 1999 წლის 29 ნოემბრის სასამართლო გადაწყვეტილების გაუქმების
თაობაზე. სასამართლო სისტემის რეორგანიზაციის გამო გამოსახლების საკითხზე
საქმისწარმოება გაჭიანურდა, შემდეგ საქმე არქივში დაიკარგა და დაგეგმილი სასამართლო
განხილვები რამოდენიმეჯერ გადაიდო. საქმის წარმოება ჯერაც მიმდინარეობს (8 წლის და
11 თვის გასვლის შემდეგ). ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ამ საქმესთან
მიმართებაში შემდეგი დაადგინა:
“სასამართლო კვლავ ხაზს უსვამს, რომ სამართალწარმოების გონივრული

ხანგრძლივობის შეფასება საქმის გარემოებების და შემდეგი კრიტერიუმების
გათვალისწინებით უნდა მოხდეს: საქმის სირთულე, განმცხადებლის და
შესაბამისი
ადმინისტრაციის
მოქმედებები
და
რა
მნიშვნელობისაა
განმცხდებლისთვის დავა და რანაირად აისახება იგი მასზე *…+
სამწუხაროა, რომ გამოსახლების თაობაზე წარმოება 8 წელზე მეტი ხნის
განმავლობაში მიმდინარეობდა და პირველი ინსტანციის სასამართლოს კვლავაც
70
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პროცედურული პრობლემები აქვს, კერძოდ სადავო სახლის ტექნიკური შეფასების
ჩატარების აუცილებლობა *…+.
მთავრობის მიერ გაჭიანურების მიზეზად
სასამართლოს რეორგანიზაცია და დიდი რაოდენობის განსახილველი საქმეების
მოყვანა არ არის მისაღები არგუმენტი და ეს გარემოებები ვერ ამართლებენ ამას.
გარდა ამისა, სახელმწიფოს ეკისრება პასუხისმგებლობა გონივრულ ვადებში
უზრუნველყოს ყველა პირის სამოქალაქო უფლებების და ვალდებულებების
დაცვა” *…+.
სასმართლოს მიაჩნია, რომ მოცემულ საქმესთან მიმართებაში ძირითადი პრობლემა
იმაში მდგომარეობს, რომ სასამართლომ არ უზრუნველყო შესაბამისი ზომების
გატარება მხარეების მიმართ დისციპლინური ზომების დაკისრების გზით, რათა
სამართალწარმოება სათანადოდ ყოფილიყო ორგანიზებული. მაგალითად,
სასამართლოს რომ უზრუნველეყო, რომ მხარეებს დროულად წარედგინათ
შესაბამისი დოკუმენტები, არ გახდებოდა საჭირო რამოდენიმე სასამართლო
განხილვის გადადება *…+. გარდა ამისა, არ იყო იმის აუცილებლობა, რომ
შეზღუდულიყო
მხარეებისთვის
საქმეზე
დამატებითი
მასალების
და
მტკიცებულებების დართვის შესაძლებლობა, რადგანაც მათ არაერთგზის
გამოიყენეს ასეთი შესაძლებლობა. ეროვნულ სასამართლოს ასევე უნდა
განესაზღვრა კონკრეტული ვადები ექსპერტების დასკვნებისა და მხარეების მიერ
არგუმენტების და მტკიცებულებების წარდგენისთვის.
მოცემული საქმის ყველა გარემოებების გათვალისწინებით, ასევე იმის გამო, რომ
პირველი ინსტანციის სასმართლოს 8 წელი და 11 თვე დასჭირდა საქმის
გარემოებების შესასწავლად *…+, სასამართლო ასკვნის, რომ განმცხადებლის საქმე
არ იქნა განხილული გონივრულ ვადებში და ადგილი ჰქონდა კონვენციის მე-6
მუხლის 1-ლი პარაგრაფის დარღვევას.”

2.4.5. პირველი პროტოკოლის 1 მუხლის დარღვევის ფაქტზე საქართველოდან
წარდგენილი განაცხადები
ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ საქმეზე IZA და მაკარიძე საქართველოს წინააღმდეგ 71 როდესაც
აღსრულების სფეროში საქართველოს ხელისუფლების ვალდებულებებზე ვსაუბრობდით.
მოცემულ შემთხვევაში განმცხადებელი შეზღუდული პასუხისმგებლობის მქონე
კომპანიაა, რომელსაც საკონტრაქტო ურთიერთობები ჰქონდა საქართველოს განათლების
სამინისტროსთან.
2001 წლის 14 მაისს სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო
განმცხადებლის სასარგებლოდ, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება არ აღსრულდა. ადამიანის
უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ადგილი ჰქონდა პირველი
პროტოკოლის 1-ლი მუხლის დარღვევას:
“სასამართლო თავის პრეცედენტულ გადაწყვეტილებებზე დაყრდნობით აცხადებს,

რომ
განმცხადებლის
სასარგებლოდ
გამოტანილი
გადაწყვეტილებების
აღუსრულებლობა პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლით გარანტირებული
საკუთრების მშვიდობიანი სარგებლობის უფლების დარღვევას წარმოადგენს.
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სასამართლოს მიაჩნია, რომ იმის გამო, რომ განმცხადებელმა 2002 წლის 7
ივნისიდან ვერ მოახერხა მის სასარგებლოდ გამოტანილი სასამართლო
გადაწყვეტილების აღსრულება, პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლით
გარანტირებული საკუთრების მშვიდობიანი სარგებლობის უფლების დარღვევას
წარმოადგენს. მთავრობას არ წარუდგენია საკუთრების უფლებაში ასეთი ჩარევის
გამამართლებელი არგუმენტები”.
საქართველოს ხელისუფლების როლთან დაკავშირებული ასპექტები ასევე განხილული
იყო, როდესაც ზემოთ ვისაუბრეთ საქმეზე შპს Amat-G Ltd და მებაღიშვილი საქართველოს
წინააღმდეგ. 72 მოცემული საქმე მსგავსია საქმისა შპს IZA და მაკარიძე საქართველოს
წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში სასამართლომ მიიჩნია, რომ გარდა ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის დარღვევისა, ადგილი ჰქონდა პირველი
პროტოკოლის 1-ლი მუხლის დარღვევას.
1998-1999 წლებში განმცხადებელი კომპანია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს
თევზპროდუქტებით ამარაგებდა. 1999 წლის დეკემბერში რაიონულმა სასამართლომ
წარმოებაში მიიღო განცხადებლის მიერ თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ
წარდგენილი სარჩელი კონტრაქტის დარღვევის საგანზე. სასამართლომ სამინისტროს
დააკისრა განმცხადებლისთვის კომპენსაციის სახით 113,860 ევროს გადახდა. მოცემული
გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა და ერთი თვის შემდეგ იგი ძალაში შევიდა.
ნებაყოფლობით ვალდებულებების შესრულების პერიოდის ამოწურვის შემდეგ
აღმასრულებელმა თავდაცვის სამინისტროს მიმართ იძულებითი აღსრულების ზომები
წამოიწყო. მან თავდაცვის სამინისტროს ექსპერტიზის ცენტრს იმ არასამხედრო
დანიშნულების ობიექტების სია გაუგზავნა, რომელთა გაყიდვიდან შემოსული სახსრებით
შესაძლებელი იქნებოდა დავალიანების გასტუმრება. მიუხედავად იმისა, რომ
სასამართლომ არ დააკმაყოფილა თავდაცვის სამინისტროს სარჩელი, განმცხადებლის
სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულება არ განხორციელდა.
განმცხადებელმა შემდეგი სარჩელი შეიტანა ბიზნესიდან მოგების დაკარგვის გამო.
ეროვნულმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მისი სარჩელი. აღსანიშნავია, რომ 1999 წლის
6 დეკემბრის გადაწყვეტილება ჯერაც არ აღსრულებულა.
როგორც უკვე აღინიშნა, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს არ მიაჩნია
მისაღებ არგუმენტად ვალდებულებების შეუსრულებლობა იმ მოტივით, რომ
სახელმწიფოს სახსრები არ გააჩნდა. გარდა ამისა #62 განკარგულების მიღება, რომელიც
დაგროვილი დვალიანებების ეტაპობრივად დაფარვას ითვალისწინებს, არ ამართლებს
იმას, რომ მოცემული საქმის აღსრულება 5 წლით გაჭიანურდა. შესაბამისად, ადგილი
ჰქონდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის დარღვევას. პირველი
პროტოკოლის 1-ლ მუხლთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა ევროპულმა
სასამართლომ შემდეგი აღნიშნა:
“სასამართლო ხაზს უსვამს, რომ პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის მიზანია

პირის საკუთრების მშვიდობიანი სარგებლობის უფლების დაცვა სახელმწიფოს
გაუმართლებელი
ჩარევისგან
*…+.
სასამართლოს
პრეცენდენტების
გათვალისწინებით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ განმცხადებლის სასარგებლოდ
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სასამართლოს 2006 წლის 15 თებერვლის გადაწყვეტილება, განაცხადი 2507/03
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გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილების აღუსურლებლობა პირველი
პროტოკოლის 1-ლი მუხლით გარანტირებული
საკუთრების მშვიდობიანი
სარგებლობის უფლების დარღვევას წარმოადგენს.
მოცემულ საქმესთან მიმართებაში საქართველოს მთავრობა არ დავობს, რომ
თბილისის რაიონული სასამართლოს 1999 წლის 6 დეკემბრის გადაწყვეტილებით
განმცხადებლის სასარგებლოდ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც
აღსრულებას ექვემდებარება და ”საკუთრებას” წარმოადგენს პირველი
პროტოკოლის 1-ლი მუხლის მნიშვნელობით *…+. მთავრობა ასევე დაეთანხმა იმას,
განმცხადებელი კომპანიის საკუთრების უფლებაში ჩარევას ჰქონდა ადგილი.
მოცემული ჩარევა არ წარმოადგენს ექსპროპრიაციას ან საკუთრებით
სარგებლობაზე კონტროლის დამყარებას, მაგრამ მასზე პირველი მუხლის პირველი
წინადადება ვრცელდება *…+.
პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის უპირველესი და ყველაზე მთავარი
მოთხოვნაა რომ სახელმწიფოს მიერ საკუთრების მშვიდობიანი სარგებლობის
უფლებაში ნებისმიერი ჩარევა კანონიერი იყოს. პირველი პარაგრაფის მეორე
წინადადება ადგენს საკუთრების ჩამორთმევის უფლებას მხოლოდ ”კანონით
დადგენილ შემთხვევებში”. აქედან გამომდინარე, პირის ფუნდამენტური უფლების
დაცვის აუცილებლობას და საზოგადოებრივ ინტერესებს შორის ბალანსის
მიღწევის საკითხი მაშინ ხდება რელევანტური, როდესაც დადგინდება, რომ ჩარევა
აკმაყოფილებდა კანონიერებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს და არ იყო
მიკერძოებული (იქვე.). მოცემულ საქმესთან მიმართებაში სასამართლო აღნიშნავს,
რომ 2004 წლის 2 ივლისამდე, ანუ მანამდე სანამ #62 განკარგულება იქნებოდა
მიღებული, შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურას მოეთხოვებოდა 1999 წლის 6
დეკემბრის გადაწყვეტილების აღსრულება, რომელიც 2000 წლის 6 დეკემბრიდან
შევიდა ძალაში.
განმცხადებლის სასარგებლოდ გამოტანილი სასამართლო
გადაწყვეტილების აღუსრულებლობა პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლით
გარანტირებული საკუთრების მშვიდობიანი სარგებლობის უფლების დარღვევას
წარმოადგენს. მთავრობას არ წარუდგენია არგუმენტები, რომლებიც გაამართლებდა
ასეთ ჩარევას. სასამართლოს მიაჩნია, რომ სახსრების ნაკლებობა არ წარმოადგენს
მისაღებ არგუმენტს.
მთავრობა ამტკიცებდა, რომ 2004 წლის 2 ივლისიდან მოყოლებული სახელმწიფოს
ჩარევა კანონიერი იყო და #62 განკარგულების მიღება ”საკანონმდებლო ზომას”
წარმოადგენდა.
სასამართლო კიდევ ერთხელ შეახსენებს, რომ კონვენციაში გამოყენებული
ტერმინები
”კანონი”
და
”კანონიერი”
გულისხმობს
არა
მხოლოდ
შიდასახელმწიფოებრივ
კანონმდებლობას,
არამედ
ასევე
შეეხება
ამ
კანონმდებლობის ხარისხს და მოთხოვნას, რომ იგი შესაბამისობაში იყოს კანონის
უზენაესობის პრინციპების დამკვიდრებასთან.” *…+
მოცემულ საქმესთან მიმართებაში სასამართლოს მიაჩნია, რომ გასაჩივრებული
სამთავრობო განკარგულების მიღება წარმოადგენს განმცხადებლის საკუთრების
მშვიდობიანი სარგებლობის უფლებაში სახელმწიფოს მხრიდან მეორე ჩარევას *…+
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საქართველოს კანონმდებლობით მთავრობის განკარგულება არ წარმოადგენს
საკანონმდებლო ნორმატიულ აქტს (მაგ. ისეთს, როგორიცაა კონსტიტუცია,
კანონები, დადგენილებები და ბრძანებულბები) და იგი ინდივიდუალური
სამართლებლივი აქტის კატეგორიას მიეკუთვნება. ასეთი სამართლებლივი აქტი
მხოლოდ ერთ კონკრეტულ მიზანს ემსახურება და არ ადგენს ზოგად წესს,
რომელიც
სხვა
მსგავს
გარემოებებზე
ვრცელდება.
ინდივიდუალური
სამართლებლივი აქტი არ არის კანონმდებლობის ნაწილი. კანონმდებლობას
ძირითადი
და
მეორადი
ნორმატიული
აქტები
წარმოადგენენ
*…+.
ინდივიდუალური სამართლებლივი აქტი ნორმატიულ აქტს უნდა შეესაბამებოდეს
და მხოლოდ ასეთი აქტის საფუძველზე იყოს მიღებული ამ აქტში მითითებულ
ვადებში *…+.
მოცემულ საქმესთან მიმართებაში სასამართლოს მიაჩნია, რომ მთავრობის მიერ
წარდგენილი ინფორმაციიდან არაფერი არ მიუთითებს იმაზე, რომ სავალდებულო
ხასიათის სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების გადადება და სხვადასხვა
გადაწყვეტილებებით დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გადავადება
სამთავრობო განკარგულების საფუძველზე შესაბამისობაშია იმ დროს მოქმედი
კანონის ან ნორმატიული აქტის მოთხოვნებთან. დემოკრატიული საზოგდოების
ერთ ერთი ფუნდამენტური პრინციპი - კანონის უზენაესობა, კონვენციის ყველა
მუხლითაა გამყარებული *…+ და სახელმწიფოს ვალდებულება ეკისრება
შეასრულოს მის წინააღმდეგ მიღებული სასამართლო გადაწყვეტილებები *…+.
სასამართლო ასევე აცხადებს, რომ გასაჩივრებული განკარგულების ტექსტი არ
აძლევდა განმცხადებელს საფუძველს ევარაუდა, რომ სასამართლოს მიერ
დადგენილი კომპენსაციის გადახდა ძალიან ხანგრძლივი ვადით გაგრძელდებოდა
იმის გამო, რომ იგი კრედიტორების სამ პრიორიტეტულ კატეგორიას არ
განეკუთვნებოდა. განკარგულებაში ასევე არ იყო დაკონკრეტებული, თუ როდის
მიიღებდა განმცხადებელი კუთვნილ თანხას, ან რა რიგითობით მოხდებოდა მისი
დავალიანების გასტუმრება ”კრედიტორების დავალიანების დასაფარად
დარჩენილი თანხების თანაზომიერი განაწილების” შემთხვევაში. სასამართლოს
აზრით განკარგულება არ აკმაყოფილებს სიზუსტესა და პროგნოზირებადობასთან
დაკავშირებულ მოთხოვნებს, რასაც კონვენცია ამგვარი აქტებისგან მოითხოვს *…+
ზემოთხსენებულის
გათვალისწინებით
სასამართლოს
მიაჩნია,
რომ
განმცხადებლის საკუთრების მშვიდობიანი სარგებლობის უფლებაში ჩარევა ვერ
ჩაითვლება ლეგიტიმურად კონვენციის მოთხოვნების შესაბამისად. ამგვარად, ამ
გარემოების დადგენის შემდეგ სასამრთლოს არ ევალება დაადგინოს
განმცხადებლის საკუთრების მშვიდობიანი სარგებლობის უფლებაში ჩარევა
ლეგიტიმურ მიზანს ისახავდა თუ არა, დაცული იყო თუ არა ბალანსი
საზოგადოებრივ ინტერესებსა და პირის ფუნდამენტურ უფლებებს შორის, როგორც
ამას მთავრობა ამტკიცებდა.
სასამართლო ასკვნის, რომ 2002 წლის 7 ივნისის შემდეგ
პირველი პროტოკოლის 1-ლი მუხლის დარღვევას”

*…+ ადგილი ჰქონდა
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2.5. ევროპის საბჭოსა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პოლიტიკა
ეფექტურ აღსრულებასთან დაკავშირებით
2.5.1. შესავალი
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ განსახილველად საქმეების დიდი
რაოდენობაა წარდგენილი.
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებასთან
დაკავშირებული პრობლემები ერთ-ერთი სფეროა, რომელთანაც დაკავშირებით
სასამართლოს მრავალი გადაწყვეტილება აქვს მიღებული. ჩვენ ზემოთ უკვე ვისაუბრეთ,
რომ სასამართლო გადაწყვეტილებების და სხვა სავლდებულო დოკუმენტების
აღსრულებასთან დაკავშირებული სარჩელების რაოდენობა საკმაოდ დიდია. ეს კიდევ
ერთხელ მუთითებს იმაზე, რომ კანონის უზენაესობის დამკვიდრების თვალსაზრისით
გარკვეული გამოწვევები არსებობს.
არასათანადო აღსრულებას სხვადასხვა მიზეზები განაპირობებს. უპირველესი მიზეზი
იმაში მდგომრეობს, რომ უმეტესობა ქვეყნებში კანონმდებლობა მოძველებულია და
სათანადოდ ვერ არეგულირებს აღსულებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების გაზრდილ
რაოდენობას. სხვადასხვა ქვეყნების ისტორიულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით
(განსკუთრებით ყოფილი სოციალუსტრი ქვეყნები) შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ამ
ქვეყნების უმეტესობაში დისბალანსი არსებობს მოვალისა და კრედიტორის ინტერესებს
შორის. მოპასუხეებისთვის უფრო ადვილია აღსრულების შეფერხება სამართლებლივი
მექანიზმების საკუთარ ინტერესებში გამოყენების გზით.
გარდა ამისა, სააღსრულებლო სისტემა ხშირად არაეფექტურად არის ორგანიზებული.
უმრავლესობა ქვეყნების სახელმწიფო ბიუჯეტში არ არის გამოყოფილი საკმარისი
სახსრები აღსრულების ადეკვატური სისტემის შესაქმნელად. შედეგად, ქვეყნებს არ
გააჩნიათ მაღალპროფესიონალი კადრები და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა აღრულების
სფეროში. როგორც საქართველოს გამოცდილება გვიჩენებს, საბიუჯეტო კანონმდებლობა
გავლენას ახდენს აღსრულების პროცესებზე, როცა გადაწყვეტილება სსხელმწიფოს ან მისი
სტრუქტურების წინააღმდეგ არის გამოტანილი. უმრავლესობა ქვეყნებში სახელმწიფო,
როგორც მოვალე, პრივილეგირებულ მდგომარეობაშია, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს
სააღსრულებო სისტემისადმი ნდობას და მოლოდინს.

2.5.2. საპრეცედენტო გადაწყვეტილებები
განსახილველად წარდგენილი საქმეების დიდი რაოდენობის გამო ევროპის საბჭომ
”საპრეცედენტო გადაწყვეტილებების” კონცეფცია დანერგა. რეკომენდაციაში Rec (2004)673
მინისტრთა კომიტეტმა განაცხადა შემდეგი:
“როდესაც მიღებული გადაწყვეტილება ეროვნული კანონმდებლობის ან
პრაქტიკის (საპილოტე საქმე) სტრუქტურულ ან ზოგად ნაკლოვანებებზე
მიუთითებს, და სასამართლოს განსახილველად წარდგენილია, ან სავარაუდოდ
წარდგენილი იქნება დიდი რაოდენობის საქმეები, რომლებიც იმავე საკითხს
73

2004 წლის 12 მაისს მინისტრთა კომიტეტის მიერ მიღებული ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია Rec
(2004)6 წევრი სახელმწიფოებისთვის ეროვნული სამართლებლივი მექანიზმების გაუმჯობესების
თაობაზე.
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შეეხება (”განმეორებითი საქმეები”), მოპასუხე სახელმწიფო ვალდებულია
უზრუნველყოს, რომ პოტენციური განმცხადებლებისათვის მისაწვდომი იყოს
შესაბამისი ეფექტური სამართლებლივი მექანიზმი, რომელიც მათ მისცემს
შესაძლებლობას ეროვნულ დონეზე მიმართონ სასამართლოებს, ასევე როდესაც ეს
შესაძლებელია, მოცემული ეროვნული მექანიზმი ხელისაწვდომი უნდა იყოს იმ
განმცხადებლებისთვისაც, რომლებსაც უკვე წარდგენილი აქვთ განაცხადი
ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში. ასეთი სწრაფი და
ეფექტური სამართლებლივი მექანიზმი საშუალებას მისცემს განმცხადებლებს
ეროვნულ დონეზე მიიღონ თავისი პრეტენზიის დაკმაყოფილება, რაც
შესაბამისობაშია კონვენციის სუბსიდიარობის პრინციპთან *…+ ასეთი ეროვნული
მექანიზმის დამკვიდრება არსებითად შეამცირებდა სასამართლოს მიერ
განსახილველი საქმეების რაოდენობას.”
ამგვარად, როდესაც სტრუქტურული პრობლემები იქნება იდენტიფიცირებული,
სახელმწიფომ შეიძლება განაკუთრებული მიდგომა დაამკვიდროს: სახელმწიფომ უნდა
განიხილოს კონკრეტული სამართლებლივი საშუალების დანერგვის ან არსებული
სამართლებლივი
საშუალების
გადასინჯვის
(გაფართოების)
მიზანშეწონილობა
კანონმდებლობის გადასინჯვის ან მისი სამართლებლივი ინტერპრეტაციის გზით.
სააღსრულებო წარმოებაში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებული საქმეების
გაზრდილი რაოდენობა არა მხოლოდ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
ყურადღების ცენტრში მოექცა. 2006 წელს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ
განაცხადა შემდეგი:74
“სერიოზულ

გამოწვევას წარმოადგენს რამოდენიმე წევრ სახელმწიფოში
სერიოზული სტრუქტურული ნაკლოვანებების არსებობა, რაც კონვენციის
მოთხოვნების განმეორებით დარღვევებზე მიუთითებს და ამ სახელმწიფოებში
კანონის უზენაესობის უზრუნელყოფას სერიოზული საფრთხის წინაშე აყენებს”
ასამბლეამ ძირითად ნაკლოვანებებს შორის სასამართლო სისტემის ორგანიზაციულ და
პროცედურულ სფეროში არსებული ხარვეზები დაასახელა.
დაგროვლი საქმეების დიდი რაოდეობა სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლო ამ პრობლემასთან დაკავშირებით თავის მაგალითზე
შემდეგ რეკომენდაციას იძლევა:
“პროცედურული თვალსაზრისით, როდესაც სასამართლო დიდი რაოდენობის
განაცხადებს იღებს, რომლებსაც საერთო პრობლემა განაპირობებს, სასამართლო

უფლებამოსილია ერთი ან მეტი განაცხადი აარჩიოს და პრიორიტეტული წესით
განიხილოს ისინი. ასეთი გზით შერჩეულ საქმეებთან მიმართებაში სასამართლო
ცდილობს ისეთი გადაწყვეტილება მიიღოს, რომელიც სცილდება მხოლოდ ამ
კონკრეტული საქმის ფარგლებს, რათა ყველა მსგავსი პრობლემით გამოწვეულ
საქმესთან დაკავშირებით საპრეცედენტო გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული“.
ასეთ გადაწყვეტილებაში სასამართლო ცდილობს:
74

რეზოლუცია 1516 (2006) ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების თაობაზე,
მიღებული 2006 ლის 2 ოქტომბერს.
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დაადგინოს ჰქონდა თუ არა ადგილი კონვენციის მოთხოვნების დარღვევას;
გამოავლინოს ეროვნულ კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზები,
რომლებიც დარღვევის ძირეულ მიზეზს წარმოადგენენ;
მიაწოდოს მთავრობას ნათელი რეკომენდაციები არსებული ხარვეზის
გამოსასწორებლად;
ხელი შეუწყოს ეროვნულ დონეზე სამართლებლივი მექანიზმების შექმნას,
რომლებიც მსგავს საქმეებს დაარეგულირებენ (მათ შორის იმ საქმეებს,
რომლებთან დაკავშირებით განაცხადი უკვე წარდგენილია ადამიანის
უფლებათა ევროპულ სასამართლოში), ან სასამართლოში წარდგენილ
საქმეებთან დაკავშირებით შეთანხმების მიღწევას.

საპრეცედენტო გადაწყვეტილებების მიზანია ეროვნული ადმინისტრაციებისთვის
დახმარების გაწევა სასამართლოს მიერ გამოვლენილი იმ სტრუქტურული ან
სისტემური პრობლემების აღმოფხვრაში, რომელთა გამო ერთსა და იმავე
სფუძველზე სასამართლოში დიდი რაოდენობის საქმეებია წარდგენილი. ასეთი
გზით, სასამართლო ასევე ეხმარება მინისტრთა კომიტეტს მასზე დაკისრებული
როლის შესრულებაში, კერძოდ უზრუნველყოფს, სასამართლოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებების, მოპასუხე სახელმწიფოს მიერ, სათანადოდ შეასრულებას.
ამ პროცედურის ერთ ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი ისაა, რომ იგი
საშუალებას იძლევა ყველა სხვა მსგავსი საქმე გადავადებული ანუ ”შეჩერებული”
იქნას გარკვეული პერიოდით. ეს კიდევ ერთხელ აძლევს წევრ სახელმწიფოებს
საშუალებას საკუთარი ინიციატივით გაატარონ შესაბამისი ზომები. დროის
განსაზღვრული ვადით საქმეების განხილვის გადავადება შეიძლება იმ პირობით
მოხდეს, რომ მოპასუხე სახელმწიფო დროულად და ეფექტურად იმოქმედებს
პრეცენდენტული გადაწყვეტილების მაგალითის გათვალისწინებით. სასამართლოს
კარგად ესმის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია განმცხადებლების ინფომირება
პროცედურულ ასპექტებზე, როდესაც საქმეების განხილვის შეჩერება ხდება.
აღსანიშნავია,
რომ
მართლმსაჯულების
ინტერესებიდან
გამომდინარე
სასამართლოს შეუძლია ნებისმიერ დროს განაახლოს შეჩერებული საქმეებიდან
რომელიმე. მაგალითად თუ განმცხადებლის კონკრეტული გარემოებების გამო
უსამართლო
ან
არაგონივრული იქნებოდა,
საქმესთან
დაკავშირებით
გადაწყვეტილება გამოტანილი იყოს მოგვიანებით.
საპრეცედენტო გადაწყვეტილებების მიღების პროცედურის ძირითადი მიზანი
იმაში მდგომარეობს, რომ როდესაც ერთსა და იმავე მიზეზის გამო წარდგენილია
დიდი რაოდენობის განაცხადი, განმცხადებლების უფლებები უფრო მალე და
ეფექტურად აღდგება, თუ ეროვნულ დონეზე დაინერგება მათი საქმეების
დარეგულირების სამართლებლივი მექანიზმი, ვიდრე იმ შემთხვევაში, თუ მათი
საქმეები ინდივიდუალურად განიხილება სტრასბურგში. იმის გათვალისწინებით,
რომ სასამართლოს მიერ განსახილველი საქმეების დიდი რაოდენობაა
დაგროვებული, მათ რესურსზე დიდი მოთხოვნაა. აღნიშნული რესურსი
გადაუდებელი საქმეების და სამართლებლივი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი
საქმეების განხილვაზე უნდა წარიმართოს, განაცხადები, კი რომლებსაც ერთი და
იმავე პრობლემა განაპირობებს, სავარაუდოდ, რამოდენიმე წლის განმავლობაში
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იქნება განხილვის
მიღებული.”75

მოლოდინში,

სანამ

საბოლოო

გადაწყვეტილება

იქნება

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ პირველი საპრეცედენტო
გადაწყვეტილება
მიღებული
იქნა
საქმეზე
ბრონიოვსკი
პოლონეთის
76
წინააღმდეგ
. ომამდელი პოლონეთის აღმოსავლეთ პროვინციებს ”სასაზღვრო”
პროვინციებს უწოდებდნენ. ეს პროვინციები მოიცავდა დღევანდელი ბელორუსიისა და
უკრაინის დიდ ტერიტორიებს, ასევე ვილნიუსის გარშემო ტერიტორიებს, რომლებიც
ამჟამად ლიტვას ეკითვნის. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პოლონეთის აღმოსავლეთ
საზღვარი განისაზღვრა და იგი მდინარე ბუგს მიჰყვება, ხოლო მანამდე ”სასაზღვრო”
პროვინციების სახელით ცნობილ ტერიტორიებს ”მდინარე ბუგის ფარგლებს გარეთ
მდებარე
ტერიტორიები”
ეწოდა.
პოლონეთის
სახელმწიფომ
უკრაინასთან,
ბელორუსიასთან და ლიტვასთან
გაფორმებული შეთანხმებების
შესაბამისად
ვალდებულება იკისრა კომპენსაცია გადაეხადა იმ პირებისთვის, რომლებიც
”რეპატრიირებულები” იყვნენ ”მდინარე ბუგის ფარგლებს გარეთ მდებარე
ტერიტორიებიდან” და მოუწიათ იქ მდებარე საკუთრების მიტოვება. ეს საკუთრება
საზოგადოდ მოიხსენიება როგორც ”მდინარე ბუგის ფარგლებს გარეთ მდებარე
ტერიტორია”. 1944-დან 1953 წლამდე პერიოდში დაახლოებით 1,240,000 ადამიანი იყო
”რეპატრიირებული”. რეპატრიირებული ადამიანების უმეტესობას კომპენსაცია გადაეხადა
რეპატრიაციის შედეგად მათ მიერ მიტოვებულ საკუთრებასთან დაკავშირებით.
განმცხადებლის შესაბამისად მას არ მიუღია კუთვნილი კომპენსაცია იმ საკუთრების
სანაცვლოდ, რომელიც მან მდინარე ბუგის ტეიტორიის ფარგლებს გარეთ მიატოვა
რეპატრიაციის გამო.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაასკვნა, რომ ადგილი ჰქონდა პირველი
პროტოკოლის 1 მუხლის დარღვევას. მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ”მდინარე ბუგის
პრეტენზიის” სახელით ცნობილი საქმე არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ განმცხადებელს,
არამედ ასევე 80,000 სხვა პირსაც შეეხებოდა.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ შემდეგი განაცხადა:
“სასამართლო აცხადებს, რომ პირველი პროტოკოლის 1 მუხლით გარანტირებული

უფლებების
მასიური
დარღვევა
პოლონეთის
კანონმდებლობისა
და
ადმინისტრაციული პრაქტიკის ხარვეზით იყო გამოწვეული, რის გამოც
ადამიანების დიდი რაოდენობა დაზარალდა და შეიძლება მომავალშიც
დაზარალდეს. განმცხადებლის საკუთრების მშვიდობიანი ფლობის უფლების
დარღვევა წარმოადგენდა არა იზოლირებულ ინციდენტს ან საქმის კონკრეტული
გარემოებებით გამოწვეულ პრობლემას, არამედ ეს განპირობებული იყო
ხელისუფლების ადმინისტრაციული და მარეგულირებელი პრაქტიკით, რომელიც
მოქალაქეების გარკვეული ჯგუფის, კერძოდ კი მდინარე ბუგის მოსარჩელეების
მიმართ იქნა გამოყენებული.
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საპრეცედენტო (საპილოტე) გადაწყვეტილებები, საინფორმაციო წერილი, გამოქვეყნებული
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს რეგისტრატორის მიერ
76
ბრონიოვსკი პოლონეთის წინააღმდეგ, 2004 წლის 22 ივნისი, განაცხადი 31443/96
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პოლონეთის სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა აღიარეს
სისტემური
ხასიათის
პრობლემის
არსებობა,
რასაც
მთელი
რიგი
გადაწყვეტილებები ადასტურებს და რომლებიც წინამდებარე გადაწყვეტილებაში
იყო მოხსენიებული. ასე მაგალითად, 2002 წლის 19 დეკემბრის გადაწყვეტილებაში
საკონსტიტუციო სასამრთლო მდინარე ბუგის საკანონმდებლო სქემას ახასიათებს
როგორც ”სქემას, რომელიც დაუშვებელ სისტემურ დისფუნქციას იწვევს” *…+.
ასეთი შეფასების გაკეთების შემდეგ სასამართლო ასკვნის: საქმის გარემოებები
იმაზე მიუთითებენ, რომ პოლონეთის სამართლებლივ სისტემაში არსებული
ხარვეზის გამო შელახულია ადამიანთა დიდი ჯგუფის საკუთრების მშვიდობიანი
ფლობის უფლება. სასამართლოს ასევე მიაჩნია, რომ ეროვნულ კანონმდებლობასა
და პრაქტიკაში არსებული ნაკლოვანებების გამო შესაძლოა მომავალშიც დიდი
რაოდენობის განაცხადები იყოს წარდგენილი სასამართლოში.
კონვენციით გარანტირებული უფლებების დაცვაზე მიმართული მექანიზმების
ეფექტურობის გაზრდის მიზნით ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა 2004
წლის 12 მაისს მიიღო რეზოლუცია (Res (2004)3) იმ გადაწყვეტილებებთან
დაკავშირებით, რომლებშიც სისტემური პრობლემების გამოვლენა მოხდა.
რეზოლუცია ხაზს უსვამს წევრი სახელმწიფოებისთვის ძირეული პრობლემებისა
და მათი გადაჭრისა და აღსრულების გაუმჯობესების სფეროში დახმარების გაწევის
მნიშვნელობას (შესავალის მე-7 პარაგრაფი) და მოუწოდებს სასამართლოს
“მოახდინოს
თავის
გადაწყვეტილებებში
კონვენციის
დარღვევების
განმაპირობებელი ძირეული მიზეზების იდენტიფიცირება, რომლებიც სისტემური
ხასიათის პრობლემის არსებობაზე მიუთითებენ, რადგან ასეთმა მიზეზებმა
შესაძლოა მომავალში დიდ რაოდენობის განაცხადების წარდგენა გამოიწვიოს.
შესაბამისად, სახელმწიფოებს დახმარება უნდა გაეწიოთ ამ პრობლემის
გამოსწორების გზების დასახვაში, ხოლო მინისტრთა კომიტეტმა სასამართლოს
გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე ზდამხედველობა უნდა დაამყაროს”
(რეზოლუციის პირველიპარაგრაფი). მოცემული რეზოლუცია სასამართლოს მიერ
განსახილველი საქმეების რაოდენობის ზრდის კონტექსტში უნდა განიხილებოდეს,
განსაკუთრებით კი ისეთი საქმეებისა, რომლებიც ერთი და იგივე სტრუქტურული
თუ სისტემური მიზეზითაა განპირობებული.
იმავე კონტექსტში, სასამართლოს სურს ყურადღების გამახვილება მინისტრთა
კომიტეტის 2004 წლის 12 მაისის რეკომნდაციაზე (Rec(2004)6), რომელიც
შიდასახელმწიფოებრივი სამართლებლივი მექანიზმების გაუმჯობესებას შეეხება.
ამ რეზოლუციაში ხაზგასმულია, რომ სახელმწიფოებს, გარდა იმისა, რომ
კონვენციის მე-13 მუხლით ეკისრებათ ვალდებულება უზრუნველყონ, პირის
საჩივარი განხილული იყოს ეროვნულ დონეზე არსებული ეფექტური სასამართლო
ინსტიტუტის მიერ, მათ ასევე გააჩნიათ დარღვევების გამომწვევი მიზეზების
აღმოფხვრის ზოგადი ვალდებულება. გარდა ამისა, იმის გათვალისწინებით, რომ
ეროვნულ დონეზე არსებული სამართლებლივი მექანიზმების გაუმჯობესება,
განსაკუთრებით კი ისეთი საქმეების განხილვის მექანიზმებისა, რომლებიც ერთი
და იგივე მიზეზებითაა განპირობებული, ასევე ხელს შეუწყობს სასამართლოს
განსახილველად წარდგენილი განაცხადების რაოდენობის შემცირებას, მინისტრთა
კომიტეტი რეკომენდაციას აძლევს წევრ სახელმწიფოებს, გაითვალისწინონ
სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რომლებიც ეროვნულ კანონმდებლობასა და
პრაქტიკაში არსებულ სტრუქტურული ან ზოგადი ხასიათის ნაკლოვანებების
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არსებობაზე მიუთითებენ და საჭიროების შემთხვევაში გადასინჯონ ან შექმნან
ეფექტური სამართლებლივი მექანიზმები, რათა თავიდან იქნას აცილებული
სასამართლოსთვის მსგავსი პრობლემებით გამოწვეული განაცხადების წარდგენა:.
კონვენციის 41 მუხლის შესაბამისად სამართლიან დაკმაყოფილებასთან
დაკავშირებული ინდივიდუალური საქმეების განხილვამდე, მოცემული საქმის
კონკრეტული გარემოებების და სასამართლოს პრეცედენტების გავალისწინებით,
სასამართლოს სურს ყურადღება გაამახვილოს იმაზე, თუ რა შედეგები შეიძლება
დადგეს მოპასუხე სახელმწიფოსთვის კონვენციის 46 მუხლის დარღვევის
დადგენის შემთხვევაში.
სასამართლო შეახსენებს, რომ 46 მუხლით
ხელშემკვრელმა
სახელმწიფოებმა
ვალდებულება
იკისრეს
შეასრულონ
სასამართლოს საბოლოო გადწყვეტილება ნებისმიერ საქმესთან მიმართებაში,
რომლის მხარესაც ისინი წარმოადგენენ, ხოლო გადაწყვეტილების აღსრულებაზე
ზედამხედველობაზე მინისტრთა კომიტეტი იქნება უფლებამოსილი. ეს ნიშნავს,
რომ თუ სასამართლო დაადგენს, რომ ადგილი ჰქონდა დარღვევას, იგი მოპასუხე
სახელმწიფოს დააკისრებს სამართლებლივ ვალდებულებას, არა მხოლოდ
გადაუხადოს პირებს კონვენციის 41 მუხლის საფუძველზე პრეტენზიის
სამართლიანი დაკმაყოფილების მიზნით კუთვნილი თანხები, არამედ მინისტრთა
კომიტეტის ზედამხედველობის ქვეშ გაატაროს ზოგადი და/ან საჭიროების
შემთხვევაში,
ინდივიდუალური
ზომები
შიდასახელმწიფოებრივი
სამართლებლივი სისტემის დასახვეწად და ხარვეზების აღმოსფხვრელად, რათა
სასამართლოს მიერ გამოვლენილი დარღვევა გამოსწორდეს. ასევე, მინისტრთა
კომიტეტის
მიერ
მონიტორინგის
პირობით,
მოპასუხე
სახელმწიფო,
უფლებამოსილია აარჩიოს ის საშუალებები, რომელთა გამოყენებითაც იგი
კონვენციის 46 მუხლით დაკისრებულ სამართლებლივ ვალდებულებებს
შეასრულებს იმ პირობით, რომ ეს საშუალებები შესაბამისობაში იქნება
სასამრთლოს მიერ თავის გადაწყვეტილებაში ასახულ დასკვნებთან *…+.
სასამართლომ უკვე აღნიშნა, რომ დარღვევები, რომლებიც მან გამოავლინა
მოცემულ საქმეზე გამოწვეულია ისეთი მიზეზებით, რომლებიც ბევრ ადამიანს
შეეხება. იმის გამო, რომ მდინარე ბუგის მოსარჩელეებთან დაკავშირებით
სახელმწიფომ არ დაარეგულირა ეს საკითხი ისეთი გზით, რაც შესაბამისობაში
იქნებოდა პირველი პროტოკოლის 1 მუხლის მოთხოვნებთან, ამან დაახლოებით
80,000 ადამიანზე მოახდინა ზეგავლენა *…+. მდინარე ბუგის პრობლემასთან
დაკავშირებით სასამართლოში უკვე წარდგენილია 167 განაცხადი. ეს არა მხოლოდ
ამძიმებს მოპასუხე სახელმწიფოს მდგომარეობას კონვენციით გათვალისწინებული
პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით წარსულ ან მიმიდნარე საქმეებთან
დაკავშირებით, არამედ ასევე საფრთხის ქვეშ აყენებს კონვენციის მექანიზმების
მომავალ ეფექტურობას.
მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს კომპეტენციაში არ შედის იმის განსაზღვრა,
თუ რა გამოსასწორებელი ზომები უნდა გაატაროს მოპასუხე სახელმწიფომ რათა
კონვენცის 46 მუხლით დაკისრებული ვალდებულებების შესრულება
უზრუნველყოს, იმის გათვალისწინებით, რომ იდენტიფიცირებული პრობლემა
სისტემური ხასიათისაა, სასამართლოს მიაჩნია, რომ საჭიროა ეროვნულ დონეზე
ზოგადი
ხასიათის
ზომების
გატარება
მოცემული
გადაწყვეტილების
აღსასრულებლად, რომლებიც იმავდროულად სხვა დაზარალებული პირების
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მდგომარეობასაც გაითვალისწინებენ. გარდა ამისა, გატარებული ზომები ისეთი
ხასიათის უნდა იყოს, რომ სასამართლოს მიერ გამოვლენილი დარღვევის
განმაპირობებელი სისტემურ ხარვეზის აღმოფხვრა იყოს უზრუნველყოფილი,
რათა კონვენციის სისტემა არ იყოს გადატვირთული განაცხადების დიდი
რაოდენობით, რომლებიც იგივე მიზეზითაა გამოწვეული. ასეთი ზომები ისეთ
სქემას უნდა ითვალისწინებდეს, რომელიც იმ პირთა კატეგორიას, რომელთა
მიმართ კონვენციის მოთხოვნები დაირღვა ,სამართლიან დაკმაყოფილებას
სთავაზობდეს მოცემული განმცხადებლის საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების
გათვალისწინებით. მოცემულ კონტექსტში სასამართლო დაინტერესებულია ხელი
შეუწყოს ეროვნულ დონეზე ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში არსებული
ხარვეზის აღმოფხვრას დროული და ეფექტური გზით. როდესაც მსგავსი ხასიათის
ხარვეზების იდენტიფიცირება ხდება, შესაბამისი სახელმწიფო მინისტრთა
კომიტეტის მხრიდან ზედამხედველობის ქვეშ ვალდებულია შესაბამისი ზომები
გაატაროს, მათ შორის რეტროაქტიული ხასიათის ზომები, რათა ეს ხარვეზი
აღმოიფხვრას კონვენციის სუბსიდიარობის პრინციპის დაცვით, რათა
სასამართლოს არ მოუწიოს მსგავსი ხასიათის საქმეებზე იგივე მსჯელობა გამართოს
და დასკვნები გამოიტანოს.
*…+ მოცემული საქმის გარემოებების გათვალისწინებით სასამართლოს მიაჩნია, რომ
მატერიალური და/ან არამატერიალური ზიანის კონპენსაციის საკითხი არ არის
ერთადერთი ასპექტი, რომელიც გადაწყვეტას საჭიროებს. შესაბამისად, ამ

საკითხზე გადაწყვეტილება უნდა გადაიდოს, თავად პროცედურა გადაისინჯოს და
მოპასუხე სახელმწიფოს და განმცხადებელს შორის შეთანხმების მიღწევის
შესაძლებლობა განიხილოს (სასამართლოს წესები, წესი 75 § 1), ხოლო მთავრობამ
ყველა საჭირო ინდივიდუალური ან ზოგადი ზომები უნდა გაატაროს მოცემული
გადაწყვტილების აღსასრულებლად. ასეთი ზოგადი ზომების შემუშავებამდე, რაც
გონივრულ ვადაში უნდა განხორციელდეს, სასამართლო შეაჩერებს მსგავსი
განაცხადების განხილვას, რომლებიც იგივე მიზეზებითაა განპირობებული”.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ თავის გადაწყვეტილებებში ხაზი გაუსვა
საკანონმდებლო რეფორმების მნიშვნელობას. უფრო ახალ საქმეზე იური ნიკოლაევიჩ
ივანოვი უკრაინის წინააღმდეგ77 სასამართლომ დაადგინა, რომ კონვენციის განმეორებით
დარღვევებს ჰქონდა ადგილი უკრაინაში გამოტანილი საბოლოო გადაწყვეტილებების
აღსრულების დიდი ხნით გაჭიანურების და იმის გამო, რომ ეროვნულ დონეზე არ
არსებობდა ეფექტური სამართლებლივი საშუალებები მსგავსი პრეტენზიების
დასაკმაყოფილებლად:

სასამართლო ასკვნის, რომ მოცემული დარღვევა არ წარმოადგნდა
იზოლირებულ ინციდენტს და არც საქმის კონკრეტული გარემოებებით იყო
გამოწვეული, არამედ ეს განპირობებული იყო ხელისუფლების ადმინისტრაციული
და მარეგულირებელი პრაქტიკით, რომელიც სახელმწიფოში არებობს
გადაწყვეტილებების აღსრულებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, მოცემულ
საქმესთან დკვშირებული ვითარება კვალიფიცირებული უნდა იქნას როგორც
“…

77

საქმე იური ნიკოლაევიჩ ივანოვი უკრაინის წინააღმდეგ, 2009 წლის 15 ოქტომბერი (განაცხადი
no. 40450/04)

96

კონვენციის მოთხოვნებთან შეუთავსებელი პრაქტიკა *…+ სასამართლო ხაზს უსვამს
იმ გარემოებას, რომ უკრაინის კანონმდებლობისა და ადმინისტრაციული
პრატქიკის დაუყოვნებელი რეფორმირება უნდა მოხდეს, რათა მოცემული სფერო
შესაბამისობაში იყოს მოყვანილი სასამართლოს დასკვნებთან მოცემულ საქმეზე და
კონვენციის 46 მუხლის მოთხოვნებთან. სასამართლო მინისტრთა კომიტეტს
უტოვებს უფლებას გადაწყვიტოს, თუ რა გზით უნდა მოხდეს ამ პრობლემების
დარეგულირება და დასახოს ის ზოგადი ზომები, რომლებიც მოპასუხე
სახელმწიფომ უნდა გაატაროს *…+ ნებისმიერ სემთხვევაში რესპონდენტმა
სახელმწიფომ დაუყოვნებლივ, ანუ არაუგვიანეს ერთი წლის ვადაში იმ
თარიღიდან, როდესაც საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, უნდა
დანეგროს ეროვნულ სამართლებლივ სისტემაში ზომა ან ზომების კომბინაცია,
რომელიც როგორც თეორიულად, ასევე პრაქტიკის თვალსაზრისითაც
შესაბამისობაშია სასამართლოს მიერ დადგენილ კრიტერიუმებთან, რომლებიც
წინამდებარე გადაწყვეტილებაშია ასახული *…+ სასამართლო აცხადებს, რომ
ეროვნულ დონეზე მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების გაჭიანურება
კონვენციის მოთხოვნებისა და წინამდებარე გადაწყვეტილებაში ასახული
კრიტერიუმების შესაბამისად უნდა შეფასდეს *…+ “

2.5.3. რეკომენდაციები
დირექტივები

16/2003 და 17/2003 და CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო

2001 წლის 4 და 5 ოქტომბერს მოსკოვში ევროპის იუსტიციის მინისტრთა კონფერენცია
გაიმართა.
კონფერენციაზე
მიღებული
იქნა
რეზოლუცია
”სასამართლო
გადაწყვეტილებების ეფექტური აღსრულების უზრუნველსაყოფად ზოგადი მიდოგმებისა
და მექანიზმების იდენტიფიცირება”. კონფერენცია შეთანხმდა შემდეგზე:
“სახელმწიფოების მიერ სასამართლო გადაწყვეტილებების სათანადო და ეფექტური

აღსრულება უაღრესად მნიშვნელოვანია სახელმწიფოებში ეფექტური და სანდო
მართლმსაჯულების სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. კონფერენციამ
სამათლებლივ სფერში თანამშრომლობის ხელშეწყობის ევროპულ კომიტეტს (CDCJ)
თხოვნით მიმართა “სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების სფეროში
საერთო სტანდარტების და პრინციპების ევროპულ დონეზე იდენტიფიცირების
მიზნით .*…+
“აღსრულების

პროცედურები
ევროპის
საბჭოს
წევრ
სახელმწიფოში
სხვადასხვანაირადაა ორგანიზებული. ეს განსხვავება ყოველი ქვეყნის
სამართლებლივი
ტრადიციებითა
და
ისტორიული
გამოცდილებითაა
განპირობებული, რაც ამ პროცედურების ევროპულ დონეზე ჰარმონიზაციის
თვალსაზრისით გარკვეულ გამოწვევებს ქმნის. პრაქტიკული თვალსაზრისით
ასეთი ჰარმონიზაცია არ არის აუცილებელი ან საჭირო. მიუხედავად ამისა
სასარგებლო იქნებოდა საერთო სტანდარტებისა და პრინციპების დადგენა,
რომლებიც დაეხმარება სახელმწიფოებს თავისი კანონმდებლობების და პრაქტიკის
დახვეწაში და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებაში, როგორც ამას
კანონის უზენაესობის პრინციპი მოითხოვს. *…+
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აღმასრულებლების ტრეინინგი და ეთიკის კოდექსი უაღრესად მნიშვნელოვანია
რათა მათ თავიანთი მოვალეობები სამართლიანად, მიუკერძოებლად, ეფექტურად
და გამჭვირვალედ შეასრულონ.” 78
მოცემული რეზოლუციის შემდეგ აღსრულებასთან დაკავშირებული ორი რეკომენდაცია
შემუშავდა:79


ევროპის
საბჭოს
მინისტრთა
კომიტეტის
რეკომენდაცია
წევრი
სახელმწიფოებისთვის Rec (2003) 16 ადმინისტრაციული სამართლის სფეროში
მიღებული
ადმინისტრაციული
და
სასამართლო
გადაწყვეტილებების
აღსრულებაზე (მიღებულია მინისტრთა კომიტეტის 851 შეხვედრაზე, რომელიც
2003 წლის 9 სექტემბერს გაიმართა);



ევროპის
საბჭოს
მინისტრთა
კომიტეტის
რეკომენდაცია
წევრი
სახელმწიფოებისთვის Rec (2003) 17 მიღებული სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულებაზე (მიღებულია მინისტრთა კომიტეტის 851 შეხვედრაზე, რომელიც
2003 წლის 9 სექტემბერს გაიმართა);

CEPEJ-მა - ევროპის საჭოს კომიტეტმა მართლმსაჯულების ეფექტურობის სფეროში
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება თავისი პრიორიტეტების სიაში ჩართო.
2009 წლის 17 დეკემბერს CEPEJ-მა აღსრულების სფეროში ევროპის საბჭოს
რეკომენდაციების ეფექტურად აღსრულების მიზნით სახელმძღვანელო დირექტივები
შეიმუშავა.80
რეკომენდაციები
(და
სახელმძღვანელო
დირექტივები)
ეფექტურობისა
და
გამჭვირვალეობის ამაღლებას ისახავს მიზნად და თანმიმდევრული და ნათელი ენითაა
დაწერილი. რეკომენდაციები არ იძლევა მზა რეცეპტებს იდეალური სისტემის
შესაქმნელად, რადგანაც აღსრულების იდეალური სისტემა არ არსებობს. ამ სამი
დოკუმენტის მიზანია აღსრულების საბაზისო პრინციპების ჩამოყალიბება. ეს
რეკომენდაციები და სახელმძღვანელო დირექტივები აღსრულების პროცედურისა და
პრაქტიკის შეფასებას ემსახურება.
სასამართლოს ხელმისაწვდომობის უფლების განუყოფელი ნაწილია სასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულება. გარდა ამისა, ამ უფლების ნაწილია, სააღსრულებო
წარმოების დროული განხორციელება. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
გადაწყვეტილებები ასევე შეიძლება გამოყენებული იყოს აღსრულების პროცედურისა
პრატქიკის შეფასების მიზნებში. 1997 წელს სასამართლოს მიერ ჰორნსბი საბერძნეთის
წინააღმდეგ საქმის განხილვის
შემდეგ
სასამართლომ კიდევ რამოდენიმე
გადაწყვეტილება მიიღო აღსრულების სფეროში ადამიანის უფლებათა ევროპული
78

მე-3 რეზოლუცია სასამართლო გადაწყვეტილებების ეფექტური აღსრულების ხელშეწყობაზე,
ევროპის იუსტიციის მინისტრთა 24-ე კონფერენცია, 2001 წლის ოქტომბერი.
79
იხილეთ დანართი: ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია წევრი
სახელმწიფოებისთვის Re (2003) 17 მიღებული სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე
(მიღებულია მინისტრთა კომიტეტის 851 შეხვედრაზე, რომელიც 2003 წლის 9 სექტემბერს
გაიმართა);
80
იხილეთ დანართი: CEPEJ-ის სახელმძღვანელო დირექტივები აღსრულების სფეროში ევროპის
საბჭოს რეკომენდაციების ეფექტურად აღსრულების მიზნით, CEPEJ (2009) 11 REV
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კონვენციის მოთხოვნების დარღვევის საგანზე. როგორც აღინიშნა, სასამართლოს მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებები ასევე საინტერესო ინდიკატორია მართლმსაჯულების
სფეროში
კანონის
უზენაესობის
თვალსაზრისით
არსებული
მდგომარეობის
შესაფასებლად. განსაკუთრებით საინტერესოა, სასამართლოს მიერ იმ საქმეებზე
გამოტანილი გადაწყვეტილებები, რომელთა შემთხვევაში სააღსრულებო სფეროს
კანონმდებლობა არ შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს, რადგანაც სასამართლო
მიუთითებს, თუ რომელ სფეროებში უნდა განახორციელონ სახელმწიფოებმა
მოდერნიზაცია. სხვადასხვა ქვეყნების შედარების გზით ნათელი ხდება, თუ რა საერთო
ნაკლოვანებები გააჩნიათ სახელმწიფოებს აღსრულების სფეროში.
რეკომენდაციები Rec 16/2003 და Rec 17/2003 იგივე პრინციპებს შეიცავენ, რაც
სასამართლოს საპრეცედენტო სამართალშია ასახული. რეკომენდაციებში საუბარია
აღსრულების პროცედურების ეფექტურობის მნიშვნელობაზე და მოყვანილია იდეები,
რომლებიც სახელმწიფოებმა შეიძლება ეროვნულ დონეზე გამოიყენონ აღსრულების
პროცედურებისა და პრაქტიკის დასახვეწად.
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ განხილული საქმეების რაოდენობა
მნიშვნელოვნად გაიზარდა 2003 წლის შემდეგ. კანონის უზენაესობის პრინციპის
დამკვიდრების სფეროში სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების მნიშვნელობის
გათვალისწინებით მინისტრთა კომიტეტმა გადაწყვეტილება მიიღო მონიტორინგი
დაემყარებინა ეროვნულ დონეზე სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე.
ევროპის საბჭოს
კომიტეტმა მართლმსაჯულების ეფექტურობის სფეროში
(CEPEJ)
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების სფეროში სამუშაო ჯგუფი ჩამოაყალიბა
(CEPEJ GT-EXE), რომელიც პასუხისმგებელი იყო ევროპის საბჭოს სტანდარტების ეფექტური
აღსრულების ხელშეწყობაზე მიმართული სახელმძღვანელო დირექტივების შემუშავებაზე.
მოცემული სახელმძღვანელო დირექტივები 2009 წლის დეკემბერში გამოქვეყნდა.

2.6. რეკომენდაციების
16/2003 და 17/2003 და CEPEJ 2009
დირექტივების დეტალური განხილვა

სახელმძღვანელო

2.6.1. აღსრულების პრინციპები და მიზნები
რა არის აღსრულების ძირითადი პრინციპები და მიზნები? CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო
დირექტივებიდან ჩვენ შემდეგი დასკვნების გაკეთება შეგვიძლია:81

81



აღსრულების პროცესი ეფექტური და სამართლიანი უნდა იყოს;



აღსრულება
მხოლოდ მაშინ
არის შესაძლებელი, თუ
მოპასუხეს
გადაწყვეტილების დაკმაყოფილების უნარი და შესაძლებლობები გააჩნია;



აღსრულების პროცესში დაცული უნდა იყოს
საჭიროებებსა და მოპასუხის უფლებებს შორის;

CEPEJ 2009 დირექტივები, nrs. 6-8

ბალანსი

მოსარჩელის

99



წევრ სახელმწიფოებს რეკომენდაცია ეძლევათ მონიტორინგი დაამყარონ
აღსრულების პროცედურებზე, გააკონტროლონ სასამართლოების მართვა და
შესაბამისი ზომები გაატარონ მხარეების პროცედურული თანასწორობის
უზრუნველყოფის მიზნით;



აღსრულების პროცესი საკმარისად მოქნილი უნდა იყოს და აღმასრულებელს
ფართო უფლებამოსილება მიენიჭოს რათა მას მხარეების მოლაპარაკებების
გზით შეთანხმებას მიაღწიოს, როდესაც მოპასუხესა და მოსარჩელეს შორის
გარკვეული კონსენსუსი არსებობს;



აღმასრულებლის
განსაზღვრული.



აღმასრულებლის როლი სააღსრულებო წარმოებაში არ შემოიფარგლება
მხოლოდ აღსრულებით. აღმასრულებელს ასევე შეიძლება ”სასამართლო
გადაწყვეტილების შემდგომი მედიაციის” ფუნქციაც დაეკისროს სააღსრულებო
წარმოების ეტაპზე.



აღმასრულებელსა და მოპასუხეს შორის ურთიერთობები მკაცრ კონტროლს
უნდა ექვემდებარებოდეს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს აღმასრულებელის
მიუკერძოებლობა, მოსარჩელის ინტერესებისა და მესამე მხარეების
ინტერესების დაცვა;



აღმასრულებელის როლი
კანონმდებლობაში;

დამოუკიდებლობის

ნათლად

დონე

უნდა

ნათლად

იყოს

უნდა

გაწერილი

იყოს

ეროვნულ

2.6.2. დეფინიციები
აღმასრულებელი, აღსრულების აგენტი, Gerichtsvollzieher, აღსრულების მოსამართლე ყველა ეს სიტყვა გულისხმობს პროფესიონალ პირს, რომელიც სააღსრულებო წარმოებაში
იღებს მონაწილეობას. რეკომენდაციაში Rec 17/2003 82 მოცემულია აღმასრულებლის
დეფინიცია:
“აღსრულების აგენტი” ნიშნავს პირს, რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის
უფლებამოსილი განახორციელოს აღსრულება დამოუკიდებლად იმისა, ეს პირი
დაქირავებულია სახელმწიფოს მიერ თუ არა. "
ამგვარად, რეკომენდაცია Rec 17/2003 არ ანიჭებს უპირატესობას რომელიმე კონკრეტულ
სისტემას. იგი არ ანიჭებს პრეფერენციას კერძო, სასამართლო ან საჯარო მოხელეზე
დაფუძნებულ სისტემას. აღსანიშნავია, რომ მთელ რიგ სახელმწიფოებში ამ პირების
როლი, პასუხისმგებლობა, ორგანიზაციული სტრუქტურა და პროფესიული სტატუსი
ერთმანეთისგან არსებითად განსხვავდება, ისევე როგორც მათი სამუშაო პირობები და
ანაზღაურება. აღსანიშნავია, რომ მათი სამუშაო პირობები და ანაზღაურება ევროპულ
სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს.

82

Rec 17/2003 ნაწილი 1B
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აღსრულების დეფინიციასთან მიმართებაში ჩვენ უფრო დეტალურად უნდა განვიხილოთ
რეკომენდაციები Rec 17/2003 და Rec 16/2003, რადგანაც ორივე მათგანი აღსრულების
განსხვავებულ დეფინიციას გვთავაზობს:
“აღსრულება” ნიშნავს სასამართლო და სხვა არასასამართლო ინსტიტუტების მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულებას იმ კანონის შესაბამისად, რომელიც
მოპასუხეს ავალებს გარკვეული ზომების გატარებას, გარკვეული ქმედებებისგან
თავის შეკავებას ან გადაწყვეტილების შესაბამისად დადგენილი თანხის
გადახდას.;83
მოცემული რეკომენდაცია ვრცელდება სამოქალაქო საქმეებზე, მათ შორის
კომერციულ, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის, შრომით და საოჯახო
სამათალწარმოებაზე.
იგი
არ
ვრცელდება
ადმინისტრაციულ
სამართალწარმოებაზე. მოცემული რეკომენდაცია ასევე შეიძლება გავრცელდეს
სისხლის
სამართალწარმოებაზე,
რომელიც
არ
არის
დაკავშირებული
84
თავისუფლების აღკვეთასთან. ”
მოცემული რეკომენდაცია ვრცელდება სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულებაზე, ისევე როგორც სხვა არასასამართლო ინსტიტუტების მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე.”85
ადმინისტრაციულ სამართალთან დაკავშირებული ასპექტები განხილულია სპეციალურ
რეკომენდაციაში Rec 16(2003), რომელიც აღსრულების მოცვის სფეროს განსაზღვრავს:
“ნებისმიერი ინდივიდუალური ზომა ან გადაწყვეტილება, რომელიც სახელმწიფო

ადმინისტრირების მიზნებშია განხორციელებული და რომელიც თავისი ხასიათით
პირდაპირ გავლენას ახდენს პირის უფლებებზე, თავისუფლებებზე და
ინტერესებზე ფიზიკური ან სამართლებლივი გზით.86
“შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩო, რომლის მიზანია უზრუნველყოს კერძო
პირების მიერ იმ ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების შესრულებას, რომელთა
თაობაზე მათ ეცნობათ კანონის მოთხოვნების დაცვით, დამოუკიდებლად იმისა,
რომ სასამართლო ხელისუფლება მათ ინტერესებს და უფლებებს იცავს”.87

2.6.3. აღსრულების მომსახურეობის მისაწვდომობა
2.6.3.1. აღსრულების ნათელი პროცედურები
რეკომენდაცია ყურადღებას ძირითადად აღსრულებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
ამახვილებს:88
83
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“1.

იმისთვის, რომ სააღსრულებო წარმოება მაქსიმალურად ეფექტური იყოს,
უნდა იყოს უზრუნველყოფილი შემდეგი:

ა.

აღსრულება უნდა ეყრდნობოდეს ნათელ და თანმიმდევრულ
სამართლებლივ ჩარჩოს, რომელშიც გაწერილი იქნება მხარეებისა და მესამე
მხარის უფლებამოსილება, პასუხისმგებლობა და უფლებები;”
პრინციპი III.1.A ხაზს უსვამს რომ აღსრულება უფრო ეფექტურია, როდესაც პროცედურები
ნათელი და ადვილი განსახორციელებელია. ეს ასევე საშუალებას აძლევს მხარეებს უფრო
ეფექტურად გააცნობიერონ თავიანთი როლი და შეასრულონ მათზე დაკისრებული
ვალდებულებები.
ნათელი საკანონმდებლო ჩარჩო ასევე აღსრულების სამსახურების დისტრიბუციასაც უნდა
ითვალისწინებდეს. 2009 წლის სახელმძღვანელო დირექტივების შესაბამისად
აღმასრულებლების გეოგრაფიული დისტრიბუცია ყველა პოტენციური მხარის
მაქსიმალურ მოცვას უნდა უზრუნველყოფდეს. ეს მოთხოვნა შეეხება იმ ქვეყნებს, სადაც
აღმასრულებელი საჯარო მოხელეა, ასევე იმ ქვეყნებსაც, სადაც აღსრულებას კერძო
აღმასრულებლები ანხორციელებენ.89

ა. აღსრულება შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნებისა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების შესაბამისად უნდა განხორციელდეს. კანონმდებლობა
საკმარისად დეტალური უნდა იყოს, რათა იგი აღსრულების პროცესის
გამჭვირვალეობას,
პროგნოზირებადობას
და
მის
ეფექტურობას
90
უზრუნველყოფდეს;;
პრინციპი III.1.ბ საუბრობს ”შესაბამისი კანონმდებლობისა და სასამართლოს
გადაწყვეტილებების შესრულებაზე”, რაშიც ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება იგულისხმება. ბევრ სახელმწიფოებში
ძირითადად ორი პრობლემის არსებობა გამოიკვეთა:


მხარეების მიერ აღსრულების პროცედურების არაკეთილსინდისიერად გამოყენება
საკუთარ ინტერესებში და მართლმსაჯულების პროცესის გაჭიანურება;



მართლმსაჯულების კერძო ფორმების ჩამოყალიბების რისკი, თუ აღსრულების
პროცესი არაეფექტურია.

2009 წლის სახელმძღვანელო დირექტივებში ეს რეკომენდაცია დეტალურადაა
განხილული. კერძოდ, განმარტებულია, რომ საკანონმდებლო ჩარჩო ნათელ დეფინიციებს
უნდა შეიცავდეს იმ დოკუმენტებთან დაკავშირებით, რომლებიც აღსრულებას
ექვემდებარება და ასევე მათი აღსრულების პირობებთან დაკავშირებით. ასეთი
დოკუმენტები ნათელი და გასაგები ენით უნდა დაიწეროს, რათა არ ჰქონდეს ადგილი მათ
არასწორ ინტერპრეტაციას. ლოგიკურია, რომ მხარეებს კარგად უნდა ესმოდეთ
89
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აღსრულების პროცესი. ამ მიზნით 2009 წლის სახელმძღვანელო დირექტივების
შესაბამისად ზომები უნდა გატარდეს, რათა მხარეებს სათანადოდ ესმოდეთ თუ რას
ნიშნავს სააღსრულებო წარმოება, რომლის მხარეებსაც ისინი წარმოადგენენ და იმ
შემთხვევებში, სადაც ეს შესძლებელია, მონაწილეობა მიიღონ ამ პროცესში მათი
იურიდიული ინტერესების წარმომადგენლის გარეშე.91

2.6.3.2. პროპორციულობა

ა. აღსრულების პროცესის განმავლობაში სათანადო ბალანსი უნდა იყოს
დაცული მოპასუხისა და მოსარჩელის ინტერესებს შორის, ადამიანის
უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 დამე-8 მუხლების მოთხოვნების
გათვალისწინებით. იქ სადაც ეს მიესადაგება, მესამე მხარის ინტერესებიც
უნდა იყოს გათვალისწინებული.
იმის გათვალისწინებით, რომ მოსარჩელის პოზიცია (მომთხოვნი მხარე) და მოპასუხის
პოზიცია არსებითად განსხვავდება ერთმანეთისგან, უაღრესად მნიშვნელოვანია რომ
სააღსრულებო წარმოება ამ მხარეების ინტერესებს აბალანსებდეს ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენციის მე-6 (სამართლიანი სასამართლოს უფლება) და მე-8 მუხლის
(პირადი
და
ოჯახური
ცხოვრების
პატივისცემის
უფლება)
მოთხოვნების
გათვალისწინებით.
როდესაც სააღსრულებო წარმოება საოჯახო სამართლის საქმეებს ეხება (მაგალითად
ალიმენტის გადახდის ვალდებულება), უნდა გვესმოდეს, რომ საქმე არა მხოლოდ
მოსარჩელეს და მოვალეს შეეხება, არამედ ოჯახის წევრების ინტერესებიც უნდა იყოს
გათვალისწინებული.
რეკომენდაციაში Rec 16/2003 პროპორციულობის პრინციპი ასევე ადმინისტრაციული
სამართლის სფეროსთან დაკავშირებითაცაა მოხსენიებული:
2ა.

ადმინისტრაციის მიერ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული
ღონისძიებები შემდეგი პრინციპების დაცვით უნდა განხორციელდეს: *…+
iv. სააღსრულებო ღონისძიებები, რომლებიც ფულად სანქციებს ითვალისიწნებენ
პროპორციულობის პრინციპის დაცვით უნდა განხორციელდეს;
ბ. გადაუდებელი საქმეების შემთხვევაში სააღსრულებო პროცედურა საქმის
დაუყოვნებელი აღსრულების საჭიროების თანაბარზომიერი უნდა იყოს. 92
პროპორციულობის პრინციპი მოვალისა და კრედიტორის ინტერესებზე ვრცელდება,
მაგრამ იგი ასევე სააღსრულებო წარმოების პროცესში გატარებულ ზომებზეც შეიძლება
ვრცელდებოდეს:
აღსრულების პროცესი თანაბარზომიერი უნდა იყოს წარდგენილი პრეტენზიისა,
ამოსაღები დავალიანებისა და ითვალისწინებდეს მოპასუხის ინტერესებს. .93
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აღმასრულებლის მიერ გატარებული პრაქტიკული ღონისძიებები პროპორციული უნდა
იყოს სარჩელის დაკმაყოფილების მიზნით დასაყადაღებელი აქტივების ღირებულებასთან
(ანუ არ უნდა იყოს დაყადაღებული აქტივების გადამეტებული რაოდენობა იმისთვის, რომ
პრეტენზია დაკმაყოფილდეს).
მოცემულ პროცესში მოვალის ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებული.
რეკომენდაციებში და 2009 წლის სახელმძღვანელო დირექტივებში განსაკუთრებული
ყურადღება ეთმობა მოპასუხე/მოვალის პოზიციას სააღსრულებო წარმოების პროცესში:
მოპასუხის ძირითადი საარსებო აქტივები და შემოსავალი დაცული უნდა
იყოს, კერძოდ კი ძირითადი საოჯახო საქონელი, სოციალური დახმარებები,
სამედიცინო საჭიროებებისთვის დაფინანსება და ძირითადი სამუშაო
ინსტრუმენტები. .94
პრინციპში III.1.თ. შემოთავაზებულია, რომ მოპასუხის სასიცოცხლოდ აუცილებელი
აქტივები და შემოსავალი არ უნდა იყოს დაყადაღებული, რათა მას საკმარისი საარსებო
საშუალებები გააჩნდეს და მისი ადამიანური ღირსება და პირადი ცხოვრება დაცული
იყოს. იგივე დებულებებია ასახული მრავალი წევრი სახელმწიფოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსების და სააღსრულებო წარმოების შესახებ კანონის დებულებებში.
მიუხედავად ამისა, რეკომენდაციებში კვლავაც ხაზგასმულია ამ ასპექტის მნიშვნელობა.
პრინციპი ასევე უზრუნველყოფს, რომ გარანტირებული იყოს მოპასუხის კმაყოფაზე მყოფი
პირების, მაგალითად ბავშვების უფლებები.
ზოგ სახელმწიფოებში კანონი კრძალავს მოპასუხის ძირითადი საცხოვრებლის
დაყადაღებას (მაგ. სახლი, სადაც ოჯახი ცხოვრობს).
ამ შემთხვევაში მოპასუხის
საცხოვრებლის ჩამორთმევა და მისი და მის კმაყოფაზე მყოფი პირების გამოსახლება
ძალიან სტრესულია და მძიმე შედეგებთანაა დაკავშირებული, განსაკუთრებით ისეთ
სახელმწიფოებში, სადაც სოციალური უზრუნველყოფა არასათანადოდაა განვითარებული
და ალტერნატიული სოციალური საცხოვრისი არ არსებობს. სააღსრულებო წარმოება იმ
შემთხვევებში, როდესაც ეს შესაძლებელია, ალტერნატიული აქტივების დაყადაღების
საშუალებას უნდა იძლეოდეს.

2.6.3.3. სააღსრულებო წარმოების მხარეები
მხარეებს ვალდებულება ეკისრებათ ითანამშრომლონ აღსრულების
პროცესის განმავლობაში; გარდა ამისა, განსაკუთრებით საოჯახო
სამართალწარმოების პროცესში შესაბამისი სტრუქტურები პასუხისმგებელი
არიან ხელი შეუწყონ მხარეების ასეთ თანამშრომლობას.95
ევროპის საბჭოს შესაბამისად მხარეებს შორის კომუნიკაცია ამცირებს მოპასუხის
დაუცველობას და აღსრულების პროცესის უარყოფით შედეგებს (მაგ. აქტივების
დამალვას). მაგალითად, თუ მოსარჩელე მზადაა შეთანხმებას მიაღწიოს მოპასუხესთან
დასაყადაღებელ აქტივებთან დაკავშირებით, ან დავალიანების ნაწილ-ნაწილ ამოღებაზე,
პროცესი უფრო ეფექტური იქნება. რეკომენდაციების შესაბამისად აღმასრულებელს ასეთი
თანამშრომლობის ხელშეწყობის მნიშვნელოვანი ფუნქცია ეკისრება.
94
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2009 წლის სახელმძღვანელო დირექტივებში შემდეგ სფეროებში თანამშრომლობის
მნიშვნელობა და აღმასრულებლის როლია ხაზგასმული:96


შესაბამისი ზომები უნდა გატარდეს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს
სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მისაწვდომობა და
სასამართლოსა
და
აღმასრულებლების
მოქმედებების
გამჭვირვალეობა
სააღსრულებო წარმოების ყველა ეტაპზე;



სასამართლოს, აღმასრულებელს, მოსარჩელეს და მოპასუხეს შორის ეფექტური
კომუნიკაცია უნდა არსებობდეს. ყველა მხარეებს უნდა გააჩნდეთ სააღსრულებო
წარმოების
მიმდინარეობასთან
და
პროცედურებთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის წვდომა.



სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე მხარეებს ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს
აღსრულების სამსახურისა და პროცედურების ეფექტურობის თაობაზე, ასევე უნდა
განისაზღვროს შესრულების მაჩვენებლები და შესრულების შეფასების
ინდიკატორები,
ასევე
უნდა
დაისახოს
სხვადასხვა
პროცედურების
განხორციელების სავარაუდო ვადები.



უნდა უზრუნველყოფილი იყოს სათანადო ზედამხედველობა და ანგარიშგება
(მაგ.მენეჯმენტის ანგარიშებისა და კლიენტებისგან ინფორმაციული უკუგების
უზრუნველყოფის გზით).

გარდა ამისა აღსანიშნავია, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთ მესამე მხარეებთან
თანამშრომლობა, როგორიცაა ბანკები, რადგანაც ეს არსებითად უწყობს ხელს მოპასუხის
შემოსავლის და აქტივების დადგენას და დაყადაღებას ადამიანის უფლებათა და
მონაცემთა დაცვის სტანდარტების გათვალისწინებით.
როგორც წინა პარაგრაფში აღინიშნა, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მოვალის
პოზიციას სააღსრულებო წარმოების პროცესში. როგორც რეკომენდაციებში, ასევე
სახელმძღვანელო დირექტივებში აღნიშნულია, რომ მოვალემ აქტიური როლი უნდა
შეასრულოს აღსრულების პროცესში:
მოპასუხემ სწორი და განახლებული ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს მისი
შემოსავლების, აქტივების და სხვა მსგავსი საკითხების თაობაზე; ;97
მოცემული პრინციპი შეეხება მოპასუხის ვალდებულებას მიაწოდოს სწორი ინფორმაცია
მისი შემოსავლის, აქტივებისა და სხვა შესაბამისი საკითხების თაობაზე (მაგ. ბავშვის
ადგილსამყოფელის თაობაზე ინფორმაცია), რადგანაც მოპასუხე ვალდებულია
პასუხისმგებლობით მოეკიდოს აღსრულების პროცესს და არ გააჩნდეს სურვილი
ნეგატიურად იმოქმედოს (დამალოს ინფორმაცია).

2.6.3.4. აღსრულების პროცესის არაკეთილსინდისიერად გამოყენება

96
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ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტები იმაზე მიუთითებენ, რომ
ერთ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა აღსრულების პროცესის არაკეთილსინდისიერად
გამოყენება (მაგ. შეპასუხების პროცედურა).
სახელმწიფოებმა მექანიზმი უნდა შექმნან რომელიმე მხარის მიერ
აღსრულების პროცესის არასწორად წარმართვის აღმოსაფხვრელად,
რადგანაც აღსრულების წარმოება არ უნდა განიხილებოდეს როგორც
გამოტანილი გადაწყვეტილების გადასინჯვა.98
მოცემული პრინციპი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს პროცედურული დარღვევებისა და
გადაცდომების პრევენციის მნიშვნელობას და მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს შექმნან
მექანიზმები, რომლებიც პროცედურული გადაცდომების პრევენციას შეუწყობენ ხელს,
მათ შორის ისეთი მექანიზმები, რომლებიც მოსამართლეებს და/ან აღმასრულებლებს
მიანიჭებენ უფრო ფართო უფლებამოსილებას სანქციები დააკისრონ იმ მხარეებს,
რომლებიც გადაცდომებს ჩაიდენენ ან არასათანადოდ გამოიყენებენ აღსრულების პროცესს
(მაგ. ჯარიმები, გამოძიების უფლებამოსილება და სხვა).
აღსრულების გადავადება დაუშვებელია გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც
ეს კანონით არის დაშვებული შესაბამისი მიზეზების არსებობის
შემთხვევაში. აღსრულების გადავადების საკითხი შეიძლება სასამართლო
განხილვის საკითხი გახდეს.99
მოცემული პრინციპი ხაზს უსვამს არასასურველი გადავადებებისა და დაყოვნებების
თავიდან აცილების მნიშვნელობას, რაც აღსრულების გაჭიანურებას გამოიწვევს.
სახელმწიფოებს რეკომენდაცია ეძლევათ აღმოფხვრან აღსრულების დაყოვნება ან
გადავადება შესაბამისი კანონმდებლობის დახვეწის და გადავადების საპატიო მიზეზების
კანონმდებლობით განსაზღვრის გზით, რაც ასევე შეიძლება სასამართლო განხილვის
საგანი გახდეს.

აღსრულების პროცედურა: *…+
ითვალისწინებდეს ღონისძიებებს პროცდურული გადაცდომების
აღმოფხვრის მიზნით;;100
ითვალისწინებდეს მხარეების უფლებას მოითხოვონ აღსრულების
გადავადება
მათი
უფლებებისა
და
ინტრესების
დაცვის
101
უზრუნველყოფის მიზნით;
მოცემულ პრინციპში ნახსენები ღონისძიებები, მაგალითად ფიქსირებული ან
დიფერენცირებული
ოდენობის
ჯარიმები
დავალიანების
ვადაგადაცილებით
გასტუმრებისთვის და მოპასუხის აქტივების დაყადაღება სასამართლო გადაწყვეტილების
საფუძველზე. მსგავსი დებულება ასახულია რეკომენდაციაში Rec 16/2003:
Rec 16(2003): 1ბ. იმ შემთხვევებში, როდესაც კანონი არ ითვალისწინებს, რომ

სარჩელის წარდგენა ავტომატურად იწვევს გადაწყვეტილების აღსრულების
98
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100
Rec 17/2003 ნაწილი III.2.e
101
Rec 17/2003 ნაწილი III.2.f
99
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შეჩერებას, კერძო პირს საშუალება უნდა ჰქონდეს რომ შუამდგომლობით მიმართოს
ადმინისტრაციულ
ან
სასამართლო
ხელისუფლებას
გასაჩივრებული
გადაწყვეტილების აღსრულების შეჩერების თაობაზე, რათა მისი უფლებები და
ინტერესები იყოს დაცული. 102
დამცავი მექანიზმის სახით გათვალისწინებულია სააღსრულებო პროცესში მიღებული
გადაწყვეტილებების გასაჩივრების შესაძლებლობა:

ე. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელი უნდა იყოს სააღსრულებო
პროცესში
მიღებული
სასამართლო
ან
არა-სასამართლო
გადაწყვეტილებების გასაჩივრების შესაძლებლობა.
რეკომედაცია Rec 16/2003 მსგავს დებულებებს შეიცავს:

ა. ადმინისტრაციის მიერ აღსრულების ზომების გამოყენების შემთხვევაში შემდეგი
უნდა იყოს გარანტირებული:
iv. სააღსრულებო ზომები, მათ შორის ფუადი სანქციების დაკისრება
პროპორციულობის პრინციპის დაცვით უნდა განხორციელდეს.
ბ. გადაუდებელი საქმეების შემთხვევაში სააღსრულებო პროცედურა საქმის
დაყოვნებელი აღსრულების საჭიროების თანაბარზომიერი უნდა იყოს103
თუ ჩვენ უფრო დეტალურად შევისწავლით 2009 წლის სახელმძღვანელო დირექტივებს,
ჩვენ მსგავს დებულებებს დავინახავთ. ამ მხრივ საინტერესოა როგორ მოიაზრება
აღმასრულებლის როლი. აღმასრულებელი პასუხისმგებელია უფრო ეფექტური გახადოს
სააღსრულებო წარმოება:104

102



სააღსრულებო წარმოების საკანონმდებლო ჩარჩო არ უნდა ითვალისწინებდეს
ხანგრძლივ პროცედურებს. საჭიროა, სააღსრულებო წარმოების პროცედურული
მხარის გამარტივება რათა აღმასრულებელს სათანადო დამოუკიდებლობა
გააჩნდეს გასატარებელი ზომების შერჩევის თვალსაზრისით და ეს ზომები
შესაბამისი ადმინისტრაციისგან წინასწარ დამტკიცებას არ უნდა საჭიროებდნენ.



მოპასუხეს მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების საშუალება უნდა მიეცეს და
ამისთვის გონივრული ვადა უნდა განისაზღვროს. მიუხედავად ამისა, ამ პროცესმა,
გაუმართლებლად გრძელი ვადით არ უნდა გააჭიანუროს სააღსრულებო წარმოების
განხორციელება. მაგალითად, როდესაც მოპასუხეს გადაწყვეტილების გასაჩივრება
უნდა, უნდა იყოს გათვალისწინებული მის მიერ გარანტიის უზრუნველყოფის
მექანიზმი, რათა მოსარჩელის ინტერესები იყოს დაცული.



უზრუნველყოფილი უნდა იყოს დაჩქარებული სააღსრულებო წარმოება
გადაუდებელ შემთხვევებში, როდესაც საქმის გაჭიანურების შედეგად შესაძლოა
გამოუსწორებელი ზიანი იქნას მიყენებული (მაგ. საოჯახო სამართლის სფეროში,

Rec 16/2003 ნაწილი 1.b
Rec 16/2003 ნაწილი 2a iv და b
104
2009 დირექტივები 66-71
103

107

როდესაც მაღალია რისკი მოპასუხის მიმალვისა, გამოსახლების, აქტივების
განზრახ დაზიანების ან დამალვის და ა.შ.).


პრიორიტეტი ყოველთვის უნდა მიენიჭოს მხარეებს შორის შეთანხმების მიღწევას
სააღსრულებო წარმოების ვადების კოორდინირების მიზნით.



მოპასუხის საჩივრებმა აღმასრულებლის სავარაუდო გადაცდომების თაობაზე არ
უნდა შეაფერხონ ან გადაავადონ აღსრულების პროცესი, გარდა იმ შემთხვევებისა,
როდესაც ამ საფუძველზე საქმე აღიძრება. აღმასრულებლის წინააღმდეგ
წარდგენილი საჩივრები სააღსრულებო წარმოების პარალელურად უნდა იყოს
გამოძიებული.

2.6.4. სააღსრულებო წარმოების განხორციელება
2.6.4.1. სააღსრულებო წარმოების პროცედურები

სააღსრულებო წარმოება შემდეგ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს:
a. ნათლად უნდა იყოს განსაზღვრული რათა აღსრულების აგენტმა
მისი ადმინისტრირება ადვილად განახორციელოს; ;105
ამ პრინციპის შესაბამისად აღსრულების პროცედურები ნათლად იყოს განსაზღვრული და
აღმასრულებლებისთვის მათი ადმინისტრირება მარტივი უნდა იყოს, რათა
აღმოფხვრილი იქნას არასაჭირო სირთულეები, დაყოვნებები და უფლებამოსილების
ბოროტად ან არსათანადოდ გამოყენების შემთხვევები.

სააღსრულებო
წარმოების
აკმაყოფილებდეს:

პროცედურები

შემდეგ

მოთხოვნებს

უნდა

b. უნდა შეიცავდეს ამომწურავ ჩამონათვალს და დეფინიციას იმ
უფლებებისა, რომლებიც აღსრულებას ექვემდებარება და იმისა,
თუ როგორ უნდა იყოს დაცული და რეალიზებული ეს
უფლებები;106
c. ნათლად განსაზღვარავდეს მოპასუხის, მოსარჩელისა და მესამე
მხარეების უფლებებს და ვალდებულებებს, ხოლო ზემოთ
ჩამოთვლილიდან ბოლო ორი მხარის შემთხვევაში ასევე
განსაზღვრავდეს
მათ
სამართლებლივ
უფლებებს
და
რიგიბითობას სააღსრულებო წარმოების შედეგად ამოღებულ
ფულზე, ასევე ამ სახსრების განაწილებას პრეტენდენტ
მოსარჩელეებს შორის;107

105

Rec 17/2003 ნაწილი II.2.a
Rec 17/2003 ნაწილი II.2.b
107
Rec 17/2003 ნაწილი II.2.c
106
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ნათლად გაწერილი პროცედურები ასევე გულისხმობს, რომ სამართლებლივი
პროგნოზირებადობისა და გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფის მიზნით უნდა
შემუშავდეს ამომწურავი ჩამონათვალი იმ უფლებებისა, რომლებიც სააღსრულებო
წარმოების საგანი შეიძლება გახდეს. მოცემული პრინციპი 2009 წლის სახელმძღვანელო
დირექტივებშიცაა ასახული. გარდა ამისა, სახელმძღვანელო დირექტივები ასევე ადგენენ,
რომ აღსრულებას დაქვემდებარებული უფლებები ნათლად უნდა გაიწეროს, რომ არ
ჰქონდეს ადგილი არასწორ ინტერპრეტაციას.108
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ განხილულ საქმეებთან
მიმართებაში
გამოტანილ
გადაწყვეტილებებში
საუბარია
ძალიან
ხანგრძლივ
სააღსრულებო
წარმოებაზე.
CEPEJ-ის
სახელმძღვანელო
დირექტივებშიცაა
გამახვილებული ყურადღება იმაზე, რომ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული
პროცედურები გონივრულ ვადებში უნდა განხორციელდეს და იმავდროულად წევრმა
სახელმწიფოებმა არ უნდა დააწესონ ისეთი მოკლე ვადები, რომ აღსრულების პროცესი
ხელოვნურად დასრულდეს. 109 სახელმძღვანელო დირექტივების შესაბამისად, წევრ
სახელმწიფოებს რეკომენდაცია ეძლევათ განსაზღვრონ ნათელი დ ზუსტი კრიტერიუმები
აღსრულების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით, რაც იმავდროულად საქმის ხასიათისა
და სირთულის გათვალისწინებით უნდა მოხდეს. წევრ სახელმწიფოებს რეკომენდაცია
ეძლევათ განიხილონ საჯაროდ ხელმისაწვდომი სტატისტიკური მონაცემთა ბაზების
შექმნა, რაც საშუალებას მისცემს მხარეებს შეაფასონ სხვადასხვა სახის სააღსრულებო
წარმოების სავარაუდო ხანგრძლივობა ეროვნული კანონმდებლობით დადგენილი
ნორმების საფუძველზე (მაგ. ხელფასის დაკავება, საბანკო აქტივების ან ავტომობილის
დაყადაღება და სხვა). მონაცემთა ბაზები აღსრულების სფეროს პროფესიონალებთან
თანამშრომლობის გზით უნდა მომზადდეს და სხვა სახელმწიფოების წარმომადგენლებსაც
უნდა შეეძლოთ სხვა სახელმწიფოების მონაცემთა ბაზის წვოდმ,ა რათა ინფორმაცია
მიიღონ სააღსრულებო წარმოების სტრუქტურისა და ხანგძლივობის თაობაზე და ამ
პროცესის საკუთარ პროცესებთან შედარების საშუალება ჰქონდეთ.110
სააღსრულებო პროცეში მოვალისა და კრედიტორის გარდა შეიძლება სხვა მხარეებიც
მონაწილეობდნენ. CEPEJ-ის 2009 წლის სახელმძღვანელო დირექტივებში ხაზგასმულია,
რომ სააღსრულებო პროცესში მონაწილე ყველა პირს (პოლიცია, ექსპერტები, თარჯიმნები,
ადგილობრივი ადმინისტრაცია, რისკების დამზღვევები, ბავშვთა უფლებების სფეროს
ექსპერტები) სათანადო უფლებამოსილება ჰქონდეს მინიჭებული, რომ აღმასრულებელს
დაეხმაროს და ისინი ადვილად უნდა იყოს მისაწვდომი, რათა შესაბამისი დახმარება
გაუწიონ აღმასრულებელს გადაწყვეტილების სისრულეში მოყვანაში. ეს განსაკუთრებით
შეეხება სოციალურ მუშაკებს, რომელთა ადგილზე ყოფნა და დახმარება უაღრესად
მნიშვნელოვანია თუ საქმე შეეხება ბავშვებს ან მსგავს კატეგორიას.111
აქტივების რეალიზაცია დროულად უნდა განხორციელდეს, რათა ამოღებული
იყოს მისი საბაზრო ღირებულება და თავიდან იყოს აცილებული აქტივების
დევალვაცია.112

108

2009 დირექტივების ნაწილი 23 და 24
CEPEJ 2009 დირექტივების ნაწილი 63
110
CEPEJ 2009 დირექტივების ნაწილი 64-65 და 73
111
CEPEJ 2009 დირექტივების ნაწილი 16
112
Rec 17/2003 ნაწილი III.7
109

109

მოპასუხის აქტივების საჯარო აუქციონის წესით რეალიზაციათან დაკავშირებით
მოცემული პრინციპი ხაზს უსვამს ამ აქტივების დროულად რეალიზაციის მნიშვნელობას,
რათა უზრუნველყოფილი იყოს ამ აქტივების საბაზრო ღირებულებით რეალიზაცია და
მაქსიმალური ღირებულების ოდენობის თანხის ამოღება როგორც მოპასუხის, ასევე
მოარჩელის ინტერესებში.

2.6.4.2. ადმინისტრაციული ორგანოები, როგორც მოვალეე ბი
ადმინისტრაციულ ხელისუფლებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები ასახულია Rec
16/2003-ში. რეკომენდაციებში ასევე საუბარია ისეთ ვითარებაზე, როდესაც
ადმინისტრაციულ ხელისუფლებაა მოვალე:

წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ იმ შემთხვევებში, როდესაც
ადმინისტრაციულ ორგანოებს დაეკისრებათ თანხის გადახდის ვალდებულება, მათ
ეს ვალდებულება დროულად უნდა შეასრულონ.113
ადმინისტრაციულ ორგანოებზე სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული
თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში დაწესებული საპროცენტო განაკვეთი არ
უნდა იყოს ასეთ შემთხვევებში კერძო პირზე დაკისრებულ საპროცენტო
განაკვეთზე ნაკლები.114
როგორც ჩვენ უკვე დავინახეთ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
იურისპრუდენციიდან, სახსრების უკმარისობა არ წარმოადგენს საპატიო მიზეზს
ვალდებულებების შეუსრულებლობისას. ადმინისტრაციულ ხელისუფლებას ასეთი
მდგომარეობის აღმოფხვრის ვალდებულება ეკისრება:

ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ სასამართლო გადაწყვეტილებების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში, როდესაც ასეთი გადაწყვეტილებები ფინანსური
ვალდებულებების შესრულებას შეეხება, წევრმა სახელმწიფოებმა
ასეთი
ადმინისტრციული ორგანოების აქტივების დაყადაღების შესაძლებლობა უნდა
განიხილონ კანონით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით.115
რეკომენდაცია Rec16/2003 შესაბამისად საჯარო მოხელეებსაც უნდა დაეკისროთ
პასუხისმგებლობა. საჭიროების შემთხვევაში მათ შეიძლება ჯარიმა დაეკისროთ:

წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ადმინისტრაციულ ორგანოებს
პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ თუ ისინი უარს ამბობენ სასამართლო
გადაწყვეტილების აღსრულებაზე. სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებაზე
პასუხისმგებელი საჯრო მოხელეებს ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა
დაეკისრებათ დისციპლინარული, სამოქალაქო ან სისხლის სამართალწარმოების
მეშვეობით თუ ისინი არ აღასრულებენ ამ გადაწყვეტილებებს.116
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110

ადმინისტრაციული
ორგანოების
მიერ
სასამართლო
გადაწყვეტილების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესაბამისი პროცედურები უნდა არსებობდეს,
რომელთა
მეშვეობით
ამ
გადაწყვეტილებების
აღსრულება
იქნება
უზრუნველუოფილი, მათ შორის სასამართლო აკრძალვა ან იძულებითი
დაჯარიმება.117
აღსანიშნავია, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ”ადმინისტრაციული
ხელისუფლების” ძალიან ფართო ინტერპრეტაციას გვთავაზობს. სასამართლოს მიაჩნია,
რომ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს სახელმწიფოს მფლობელობაში
არსებული კომპანიების ვალებთან დაკავშირებით თუ ასეთ კომპანიებს არ გააჩნიათ
საკმარისი ინსტიტუციონალური ან საოპერაციო დამოუკიდებლობა სახელმწიფოსგან,
დამოუკიდებლად იმისა, თუ რა ოფიციალური სტატუსი გააჩნიათ ასეთ კომპანიებს
ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად.118

2.6.4.3. კომუნიკაცია
სახელმძღვანელო დირექტივები რეკომენდაცის აძლევს სახელმწიფოებს, რომ ისინი
ვალდებული არიან უზრუნველყონ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის მისაწვდომობა და სასამართლოსა და აღმასრულებლების მოქმედებების
გამჭვირვალეობა სააღსრულებო წარმოების ყველა ეტაპზე, იმ პირობით, რომ ყველა
მხარეების უფლებები სათანადოდ იქნება დაცული.119
ეს ზოგადი რეკომენდაცია ასევე დოკუმენტების წარდგენაზე ვრცელდება. ამასთან
დაკავშირებით რეკომენდაციაში Rec 17/2003 შემდეგია ასახული:

აღსრულების პროცედურები უნდა უზრუნველყოფდეს შემდეგს:
a. განსაზღვრავდეს დოკუმენტების წარდგენის ყველაზე ეფექტურ და
მისაღებ გზებს (მაგალითად, აღსრულების აგენტის მიერ პირადად
წარდგენა, ფოსტით გაგზავნა ან ელექტრონულ ფორმატში მიწოდება); 120
მოცემული პრინციპი ხაზს უსვამს სააღსრულებო დოკუმენტების წარდგენის კარგად
განვითარებული სისტემის მნიშვნელობას. მსგავსი რეკომენდაციაა ასახული Rec16/2003ში:

სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია იმ კერძო პირებს
უნდა წარედგინოთ, რომელთა წინააღმდეგაც ხდება აღსულება; 121
სახელმწიფოები ხშირად სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტების
გადაცემის სხვადასხვა მეთოდებს იყენებენ. 122 ზოგი სახელმწიფო საფოსტო
117

Rec 16/2003 ნაწილი II.1.b
იხილეთ მიხაილენვი უკრაინის წინააღმდეგ, 2004 წლის 30 ნოემბერი
119
2009 დირექტივების ნაწილი 9
120
Rec 17/2003 ნაწილი II.2.d
121
Rec 16/2003 ნაწილი 2A iii
122
მოცემული არ არის წინააღმდეგობაში ევროპის საბჭოს 2000 წლის 29 მაისის რეგულაციებთან (EC)
No 1348 ევროგაერთიანების წევრ სახელმწიფოებში სამოქალაქო ან კომერციული სამართლის
საქმებთან დაკავშირებული სასამართლო და არასასამართლო სააღსრულებო დოკუმეტების
წარდგენის საკითხებზე.
118

111

მომსახურეობას იყენებს როგორც დოკუმენტების იაფად და ეფექტურად მიწოდების
საშუალებას, ხოლო ზოგ სახელმწიფოებში დოკუმენტები მხარეებს პირადად მიეწოდებათ.
ზოგ სახელმწიფოში დოკუმენტების წარდგენა უფრო პრობლემურია, რადგანაც არ
არსებობს შესაბამისი საჯარო ინფრასტრუქტურა.
ზემოთხსენებული განსხვავებებისა და სიძნელეების გათვალისწინებით, ზემოთ მოყვანილ
პრინციპში ასახულია რეკომენდაცია, რომ წევრმა სახელმწიფოებმა დოკუმენტების
წარდგენის ყველაზე ეფექტური გზები მოიძიონ. ეფექტური სააღსრულებო წარმოების
უზრუნველყოფისთვის დოკუმენტების დროული წარდგენა უაღრესად მნიშვნელოვანია.
სახელმძღვანელო დირექტივებში ხაზგასმულია, რომ სააღსრულებო წარმოების სწრაფი და
ეფექტური განხორციელების ერთ ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტია დოკუმენტების,
შეტყობინებებისა და სანოტარო აქტების წარდგენა შესაბამისი მხარეებისთვის. ადამიანის
უფლებათა ევროპული კონვენციის მუხლი 6.1.-ის შესაბამისად მხარეების დროული
შეტყობინება სამართლიანი სასამართლოს განუყოფელი ელემენტია.123
CEPEJ-ის 2009 სახელმძღვანელო დირექტივები 124 სთავაზობს წევრ სახელმწიფოებს
სტანდარტული
დოკუმენტები
შეიმუშაონ
მხარეებისთვის
შეტყობინებების
მისაწოდებლად. ასეთი სტანდარტული ფორმები შეიძლება სააღსრულებო წარმოების
სხვადასხვა ეტაპთან დაკავშირებით შემუშავდეს, მათ შორის გადაწყვეტილებების
გასაჩივრების პროცედურისთვისაც. ამ დოკუმენტებს შეიძლება შემდეგი დანიშნულება
ჰქონდეთ:


მოპასუხის შეტყობინება სააღსრულებო წარმოების შედეგების თაობაზე (მათ შორის
წარმოების ხარჯების თაობაზე შეტყობინება) და ასევე ვალდებულებების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოსალოდნელი შედეგებისა და ამასთან
დაკავშირებული ჯარიმებისა და სანქციების თაობაზე.



მოპასუხის შეტყობინება სააღსრულებო წარმოების ფარგლებში მათ მიმართ
გასატარებელი ზომების თაობაზე, რათა მოპასუხემ შეასრულოს თავისი
ვალდებულებები,
ან
თუ
ეს
დაშვებულია,
გაასაჩივროს
მიღებული
გადაწყვეტილება.



მოსარჩელის სრულად ინფორმირება
მიმდინარეობის თაობაზე.



მესამე მხარეების შეტყობინება მათი უფლებების სათანადოდ დაცვის მიზნით,
რათა მათ თავისი ვალდებულებები დროულად და სათანადოდ შეასრულონ და
ინფორმირებული იყვნენ ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული
შედეგების თაობაზე.

სააღსრულებო

წარმოების

ეტაპების

შეტყობინება ხელს უნდა უწყობდეს მოპასუხის მიერ სასმართლო დადგენილების
ნებაყოფლობით შესრულებას და ასევე უნდა შეიცავდეს გაფრთხილებას იმის თაობაზე,
რომ ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მის მიმართ შესაბამისი
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სააღსრულებო ზომები გატარდება და საჭიროების შემთხვევაში სანქციები და ჯარმები
დაეკისრება.
2009 წლის სახელმძღვანელო დირექტივებში საუბარია აღმასრულებლის როლზე
შეტყობინებების წარდგენის სფეროში:
“შესაძლებელია აღმასრულებელს ასევე შეტყობინებების წარდგენის ფუნქცია
დაეკისროს. ამასთან დაკავშირებით წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა დაადგინონ, თუ

დოკუმენტების მიწოდების რა მეთოდი იქნება ყველაზე მიზანშეწონილი და
ეფექტური.
როდესაც
შეტყობინებები
უფლებებსა
და
ვალდებულებებს
ადგენს,
აღმასრულებელმა უნდა უზრუნველყოს, რომ მხარეებმა დროულად მიიღონ ასეთი
დოკუმენტაცია.
როდესაც მოპასუხის აქტივების დაყადაღების შემდეგ მათი რეალიზაცია საჯარო
აუქციონის წესით ხორციელდება, პოტენციურ მყიდველებს წინასწარ უნდა
ეცნობოთ ამის თაობაზე ეფექტური საკომუნიკაციო არხების მეშვეობით, რათა
გარანტირებული იყოს ინფორმაციის სწრაფი გავრცელება საზოგადოების
მაქსიმალურად ფართო წრეებში და იმავდროულად დაცული იყოს მოპასუხის
პირადი ცხოვრება. წევრმა სახელმწიფოებმა ინფორმაციის გავრცელებასთან
დაკავშირებული მინიმალური სტანდარტები მაინც უნდა დაიცვან აქტივების
ხასიათის,
სავარაუდო
ღირებულებისა
და
რეალიზაციის
ვადის
გათვალისწინებით”.
კომუნიკაცია არა მხოლოდ დოკუმენტების წარდგენას გულისხმობს. სახელმძღვანელო
დირექტივებში აღნიშნულია, რომ გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესში სწრაფი და
ეფექტური კომუნიკაცია (მაგ. ელექტრონული ფოსტით) სასამართლოს, აღმასრულებელს
და მხარეებს შორის უაღრესად მნიშვნელოვანია.125
აღსრულების
აგენტების
უფლებამოსილებები
და
პასუხისმგებლობები
მოსამართლესთან მიმართებაში ნათლად უნდა იყოს განაზღვრული.126
პრინციპში
ხაზგასმულია
აღმასრულებლების
პასუხისმგებლობებისა
და
ვალდებულებების ნათლად განსაზღვრის მნიშვნელობა, კერძოდ კი მოსამართლესთან
მიმართებაში მისი ვალდებულებები და უფლებები, რათა ნათლად იყოს გამიჯნული
აღსრულების პროცესთან დაკავშირებული ფუნქციები.
სახელმძღვანელო დირექტივებში ასევე დეტალურადაა განხილული სასამართლოების
როლი სააღსრულებო წარმოების პროცესში:
“დამოუკიდებლად იმისა, თუ რა როლი ეკისრება სასამართლოს სააღსრულებო
წარმოებასთან მიმართებაში, სასამართლოს, აღმასრულებელს, მოსარჩელეს და
მოპასუხეს შორის ეფექტური კომუნიკაცია უნდა არსებობდეს. ყველა მხარეებს
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უნდა გააჩნდეთ სააღსრულებო წარმოების მიმდინარეობასთან და პროცედურებთან
დაკავშირებული ინფორმაციის წვდომა. ”127
კომუნიკაციის კარგი სისტემა გულისხმობს, რომ სააღსრულებო
მიმდინარეობის თაობაზე ინფორმაცია მისაწვდომი უნდა იყოს:
“სააღსრულებო

პროცედურებსა
მისაწვდომობა.”128

წარმოების

წარმოების ყველა მხარეს უნდა გააჩნდეს წარმოების
და
მიმდინარეობასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის

წევრმა სახელმწიფობმა სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე მხარეებს ინფორმაცია უნდა
მიაწოდონ აღსრულების სამსახურისა და პროცედურების ეფექტურობის თაობაზე, ასევე
უნდა განისაზღვროს შესრულების მაჩვენებლები და შესრულების შეფასების
ინდიკატორები, ასევე უნდა დაისახოს სხვადასხვა პროცედურების განხორციელების
სავარაუდო ვადები.129
ამ ინფორმაციის მოძიებასთან დაკავშირებით სახელმძღვანელო დირექტივებში შემდეგი
რეკომენდაციაა ასახული:

წევრი
სახელმწიფოების
შესაბამისმა
ადმინისტრაციებმა
სათანადო
ზედამხედველობა უნდა დაამყარონ სააღსრულებო წარმოებაზე (ადამიანის
უფლებათა
ევროპული
სასამართლოს
შესაბამისი
პრეცენდენტების
გათვალისწინებით) და პასუხისმგებლები უნდა იყონ პროცესის ეფექტურობაზე.
ანგარიშგება შეიძლება მიღწეული იქნას მენეჯმენტის ანგარიშებისა და
კლიენტებისგან ინფორმაციული უკუგების უზრუნველყოფის გზით. ანგარიშები
იმის საშუალებას უნდა იძლეოდეს, რომ შეფასდეს თუ რამდენად სრულდება
სასამართლოს გადაწყვეტილებები და თუ აღუსრულებასთან დაკავშირებით
პრობლემები არსებობს, ადასტუდრებდეს, რომ შესაბამისი ღონისძიებები გატარდა
გონივრულ ვადებში აღსრულების ხელშესაწყობად მხარეების ინტერესთა
თანასწორობის დაცვით .”130
და ბოლოს, უაღრესად მნიშვნელოვანია ინდივიდულურ საქმეებზე ანგარიშგება:
სახელმძღვანელო დირექტივების შესაბამისად მოპასუხე ინფორმირებული უნდა იყოს
სააღსრულებო წარმოების პროცესში მასზე დაკისრებული პასუხისმგებლობის თაობაზე.
როდესაც მოსარჩელის ინტერესები დაკმაყოიფლებული იქნება, მას ამის თაობაზე უნდა
ეცნობოს. წევრ სახელმწიფოებს რეკომენდაცია ეძლევათ ნათელი რეგულაციები შეიმუშაონ
მიმდინარე და დასრულებულ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული
ანგარიშგების მოთხოვნების დასარეგულირებლად (მაგალითად, საჯარო რეესტრში კერძო
პირების წინააღმდეგ სააღსრულებო წარმოების შედეგების ასახვა).131

2.6.4.4. სააღსრულებო წარმოების საფასური

127

2009 დირექტივები ნაწილი 10
2009 დირექტივები ნაწილი 10
129
2009 დირექტივები ნაწილი 11
130
2009 დირექტივები ნაწილი 12
131
CEPEJ 2009 დირექტივები ნაწილი 72 და 73
128

114

არ არის გასაკვირი, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ბევრმა სახელმწიფოებმა
აღსრულების სისტემის რეფორმირება ჩაატარეს და ისეთი სისტემები დანერგეს, რომელთა
პირობებში აღმასრულებლები თვითდასაქმებული პირები არიან. იმ სახელმწიფოებში,
სადაც აღსრულებას საჯარო მოხელეები ანხორციელებენ, სააღსრულებო წარმოების
ხარჯები ძირითადად მართლმსაჯულების სისტემის ისედაც შეზღუდულ ბიუჯეტებს
ეკისრებათ. 132
მეორეს მხრივ, აუცილებელია გვესმოდეს რომ მართლმსაჯულება
მხარეებისთვის მისაწვდომი უნდა იყოს.
აღსრულების საფასური გონივრული ოდენობის უნდა იყოს,
განსაზღვრული უნდა იყოს კანონით და წინასწარ უნდა ეცნობოს
მხარეებს. .133
პირნციპის შესაბამისად აღსრულების საფასური გონივრული ოდენობის უნდა იყოს,
განსაზღვრული უნდა იყოს კანონით და წინასწარ უნდა ეცნობოს მხარეებს.
აღსრულების საფასური არ უნდა ზღუდავდეს სააღსრულებო წარმოების მისაწვდომობას
დაუცველი კრედიტორებისათვის. ეს ნიშნავს, რომ კარგად განვითარებული საფასურის
სისტემა ასევე გულისხმობს უფასო იურიდიული დახმარების შესაძლებლობას
აღსრულებაში.
აღსრულების საფსური კანონით უნდა იყოს დადგენილი. ეს ნიშნავს, რომ ხარჯები,
რომლებიც კანონით არ არის დადგენილი არ შეიძლება დაკისრებული იქნას.134 მხარეებს
ხარჯების გასაჩივრების შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ.135
პრინციპი სააღსრულებო წარმოების საფასურის გამჭვირვალეობაზეც ამახვილებს
ყურადღებას. ეს პრინციპი უფრო დეტალურადაა ასახული 2009 წლის სახელმძღვანელო
დირექტივებში. სახელმძღვანელო დირექტივებში ასევე განსხვავებულია ერთმანეთისგან
სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ხარჯები:136


აღსრულების საფასური: შედგება სააღსრულებო წარმოების ხარჯებისგან და
შესრულების ბონუსისგან (საფასური), რომელსაც მოსარჩელე აღმასრულებელს
უხდის ანაზღაურების სახით:



აღსრულების ხარჯები: აღსრულების პროცესთან დაკაშირებული ხარჯები, ანუ
აღმასრულებლის მიერ ცალკეულ საქმესთან დაკავშირებით განხორციელებული
ყველა ღონისძიებების ხარჯები.



შესრულების ანაზღაურება: მოსარჩელის მიერ აღმასრულებლისთვის წარმოების
წარმატებით დასრულებასთან დაკავშირებით გადახდილი თანხა. სხვადახვა
ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თანხის მოცულობა შეთანხმების საგანია,
წინასწარ არის დადგენილი, ან ასეთი ჰონორარის გადახდა აკრძალულია (იხილეთ
სააღსრულებო წარმოების საფასური).
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იმ შემთხვევაში, თუ ერთსა და იმავე სახელმწიფოში სხვადასხვა სისტემა არსებობს,
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სააღსრულებო წარმოების ხარჯები გამჭვირვალე უნდა იყოს. წევრმა სახელმწიფოებმა
უნდა უზრუნველყონ, რომ მხარეები ინფორმირებულები იქნებიან ამის თაობაზე
(სააღსრულებო წარმოების ხარჯებისა და საქმის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში
აღმასრულებლის ჰონორარის თაობაზე). ეს ინფორმაცია მხარეებს არა მხოლოდ
აღმასრულებლის, არამედ ასევე სასამართლოს. 137 მომხმარებელთა ორგანიზაციების,
საპროცესო კოდექსების და სასამართლოს ან პროფესიული ასოციაციების ოფიციალური
ინტერნეტ საიტების მეშვეობით უნდა მიეწოდოს. ყველა პროცედურულ დოკუმენტში
ნათლად იყოს მითითებული სააღსრულებო ღონისძიების საფასური და ვალდებულებების
შეუსურლებლობის შემთხვევაში დაკისრებული სანქციების სახე და ოდენობა (მაგ. თუ
დოკუმენტები არ შეესაბამება მოთხოვნებს).138
სააღსრულებო წარმოების საფასურის შესახებ ინფორმაციის საჯაროობა ხელს უწყობს
მთლიანად ამ პროცესის გამჭვირვალეობას. იმისთვის, რომ სააღსრულებო წარმოების
საფასური გასაგები იყოს, იგი კონკრეტული ფაქტორების გათვალისწინებით უნდა
განისაზღვროს. გარდა ამისა, შესაბამის რეგულაციებში ეს საფასური ნათლად და
მარტივად უნდა იყოს განმარტებული.139
და ბოლოს, მოცემული პრინციპი სახელმწიფოებს სთავაზობს რომ ისეთი სისტემა
დანერგონ, სადაც მოსარჩელეს და აღმასრულებელს შეთანხმების მიღწევა შეუძლიათ
აღსრულების საფასურის თაობაზე. გარდა ამისა, მოვალეებიც სათანადოდ უნდა იყონ
დაცული კანონით აღსრულების ხარჯების თვალსაზრისით.
1. აღსრულების
პროცესი
თანაბარზომიერი
უნდა
იყოს
წარდგენილი პრეტენზიისა, ამოსაღები დავალიანებისა და
ითვალისწინებდეს მოპასუხის ინტერესებს.140
რაც შეეხება აღმასრულებლის მიერ გატარებულ პრაქტიკულ ზომებს, პრინციპი ხაზს
უსვამს სააღსრულებლო წარმოების მოპასუხის შემოსავალთან და/ან სარჩელის
დაკმაყოფილების
მიზნით
დასაყადაღებელი
აქტივების
ღირებულებასთან
თანაბარზომიერების (პროპორციულობის) პრინციპის მნიშვნელობას. აღმასრულებელმა
მაქსიმალურად ეფექტური და შესაფერისი ზომები უნდა გაატაროს, რომლებიც როგორც
მოპასუხის, ასევე მოსარჩელი ინტერესებს შეესაბამება და თანაბარზომიერია
სააღსრულებო წარმოების მიზნისა (მაგ. პრეტენზიის დაკმაყოფილების მიზნით არ უნდა
დააყადაღოს ჭარბი აქტივები).
სახელმძღვანელო დირექტივების შესაბამისად როდესაც აღმასრულებლისთვის ცნობილია
მოპასუხის ფინანსური მდგომარეობა და იგი კონკრეტულ სააღსრულებო ღონისძიებებს
სთავაზობს მხარეებს, მან უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია მოსარჩელეს ამ ღონისძიებების,
სავარაუდო ხარჯებისა და პროცედურის ყოველი ეტაპის დაწყების ვადების თაობაზე.141
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CEPEJ 2009 დირექტივები nrs 50 and 52
CEPEJ 2009 დირექტივები, 52
139
CEPEJ 2009 დირექტივები ნაწილი 54 და 55
140
Rec 17/2003 ნაწილი III.4
141
CEPEJ 2009 დირეტქივები ნაწილი 53
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5. სააღსრულებო წარმოების საფასური ზოგადად მოპასუხეს ეკისრება,
დამოუკიდებლად იმისა, რომ ეს ხარჯები შეიძლება სხვა მხარეებსაც
დაეკისროთ თუ ისინი პროცესს არაკეთილსინდისიერად გამოიყენებენ.
მოცემული პრინციპის შესაბამისად ზოგადად მოპასუხეს ეკისრება აღსრულების ხარჯების
გაღება, რადგანაც მოცემული წარმოება იმიტომ იქნა წამოწყებული, რომ მან არ შეასრულა
სასამართლოს გადაწყვეტილება, ან არ დაუკავშირდა სასამართლოს ან მოსარჩელეს რათა
განემარტა ამის მიზეზები.
პრინციპი არ გამორიცხავს, რომ სააღსრულებო წარმოების ხარჯები შეიძლება სხვა
მხარეებსაც დაეკისროთ. გარდა ამისა, როდესაც მიჩნეული იქნება, რომ სააღსრულებო
წარმოება არასწორი ან არამართლზომიერი იყო, ამასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯები
იმ პირებს ან სტრუქტურებს დაეკისრება, რომლებმაც ასეთი არამართლზომიერი ზომები
გაატარეს.142
გარდა ამისა CEPEJ-ის 2009 წლის სახელმძღვანელო დირექტივებში ნათქვამია, რომ თუ
მოპასუხე გადახდისუუნაროა, სააღსრულებო წარმოების ხარჯები მოსარჩელემ უნდა
დაფაროს.

2.6.4.5. იურიდიული დახმარება
წინა პარაგრაფში ჩვენ ვახსენეთ, რომ სააღსრულებო წარმოების ხარჯების გამო
სააღსრულებო პროცესი არ უნდა გახდეს მიუწვდომელი კრედიტორებისათვის. ეს ნიშნავს,
რომ ასევე გათვალისწინებული უნდა იყოს უფასო იურიდიული დახმარების
მისაწვდომობა.
CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო დირექტივების შესაბამისად მართლმსაჯულების
მისაწვდომობის უზურნველყოფის მიზნით მოსარჩელეებისთვის მისაწვდომი უნდა იყოს
იურიდიული დახმარების ან ალტერნატიული დაფინანსების სქემები (მაგალითად,
სახელმწიფოს
მიერ
დაფინანსება,
ხარჯების
გადავადება
ან
ხარჯებისგან
განთავისულფლება). როდესაც სახელმწიფოში ასეთი იურიდიული დახმარების სქემები
არსებობს, იგი უფლებამოსილია გაითვალისწინოს მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც ამ
ხარჯების ანაზღაურება მოხდება სააღსრულებო წარმოების შედეგად ამოღებული
თანხებიდან.143
იურიდიულ
დახმარებასთან
დაკავშირებით
სახელმძღვანელო
დირექტივებში
რეკომენდირებულია, რომ სახელმწიფოებმა, სადაც იურიდიული დახმარების ფარგლებში
ხდება სააღსრულებო წარმოება, ეფექტური კონტროლი დაამყარონ ამ პროცესზე, რათა
საზოგადოებას არ დაეკისროს გაუმართლებელი ხარჯების გაწევა.144

2.6.4.6. სააღსრულებო წარმოების განხორციელების მნიშვნელობა
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CEPEJ 2009 დირეტქივები ნაწილი 61
CEPEJ 2009 დირეტქივები ნაწილი 62
144
CEPEJ 2009 დირეტქივები ნაწილი 58
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ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ პროპორციულობის პრინციპის მნიშვნელობაზე. ამ პრინციპთან
გარკვეული ფინანსური ასპექტებია დაკავშირებული. CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო
დირექტივების შესაბამისად 145 სააღსრულებო წარმოების საფასური არსებული
დავალიანების პროპორციული უნდა იყოს. სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ
ეფექტური სააღსრულებო პროცესი დავალიანების ყველა მოცულობასთან მიმართებაში,
დამოუკიდებლად იმისა, იგი დიდია თუ მცირე.
აღმასრულებელი პასუხისმგებელია ყველა საჭირო ზომა გაატაროს და აღსრულების
ყველაზე მისაღები ზომები დასახოს. საჭიროების შემთხვევაში აღმასრულებელმა
მოსარჩელეს უნდა განუმარტოს მისი მდგომარეობა და შემოთავაზებული ზომების
მიზანშეწონილობა.
იმ შემთხვევებში, როდესაც დადგინდება, რომ ხარჯები არამართლზომიერი იყო, ან
არასწორად იყო დაკისრებული, მათი დაფარვის პასუხისმგებლობა აღმასრულებელს
დაეკისრება.

2.6.4.7. აქტივების მოძიება
მოპასუხის აქტივებთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე საუბრისას რამოდენიმე
მნიშვნელოვანი ასპექტი უნდა იყოს გათვალისწინებული. ინფორმაციის დროული
მისაწვდომობა აღსრულების პროცესს უფრო ეფექტურს ხდის, მაგრამ იმავდროულად
გასათვალისწინებელია
პირადი
ინფორმაციის
კონფიდენციალურობასთან
დაკავშირებული ასპექტები.
რეკომენდაცია Rec 17/2003-ის შესაბამისად:
მოპასუხის აქტივების მოძიება და დაყადაღება მაქსიმალურად
ეფექტური უნდა იყოს და იმავდროულად შეესაბამებოდეს ადამიანის
უფლებათა და მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს.
მოპასუხის აქტივების თაობაზე ინფორმაცია დროულად და ეფექტურად
უნდა იყოს მოძიებული რეესტრებიდან და სხვა წყაროებიდან. გარდა
ამისა მოპასუხეს უნდა მიეცეს არჩევანი თავად წარადგინოს ინფორმაცია
მისი აქტივების თაობაზე..146
მოპასუხის აქტივების მოძიებასა და დაყადაღებასთან დაკავშირებით პრინციპში
ხაზგასმულია მოპასუხის აქტივების თაობაზე ინფორმაციის დროულად და ეფექტურად
მოძიების მნიშვნელობა (მაგ. რეესტრებიდან, ბანკებიდან და სხვა წყაროებიდან).
იბადება შეკითხვა: ვის უნდა გააჩნდეს ამ ინფორმაციისადმი წვდომა, კრედიტორს და/ან
აღმასრულებელს? CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო დირექტივების რეკომენდაციის
შესაბამისად:
იმისთვის, რომ უფლება ეფექტურ აღსრულებაზე სათანადოდ იყოს რეალიზებული,
მოსარჩელეს უნდა შეეძლოს საჯარო რეესტრების წვდომა, რათა მან ძირითადი
ინფორმაცია მიიღოს მოპასუხის, კერძოდ მისი ადგილსამყოფელის და აქტივების თაობაზე
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(ასეთი რეესტრებია მიწის რეესტრი, საწარმოთა რეესტრი და სხვა) ინფორმაციის
თავისუფლების თაობაზე ეროვნული კანონმდებლობის დებულებების შესაბამისად.
ზემოთხსენებული ინფორმაცია მიწოდებული უნდა იყოს მოსარჩელისთვის მისგან
წერილობითი მოთხოვნის და საკმარისი დასაბუთების მიღების შემთხვევაში (მაგ.
სასამართლო გადაწყვეტილება ან უფლების დამადასტურებელი სხვა აქტი).147
აღმასრულებლისთვის სწრაფად და დროულად უნდა იყოს მისაწვდომი მოპასუხის
აქტივების თაობაზე ინფორმაცია. CEPEJ მოუწოდებს სახელმწიფოებს შექმნან ერთიანი
მონაცემთა ბაზა მოვალეების აქტივების თაობაზე (მაგ. ავტომობილის მფლობელობის
უფლება, დაგროვილი ვალდებულებები, საგადასახადო დეკლარაციები და სხვა). ასეთი
მონაცემთა ბაზის წვდომა დაცული უნდა იყოს შესაბამისი რისკების გათვალისწინებით.
ასეთი მონაცემთა ბაზის შესაქმნელად საჭიროა სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო
სტრუქტურების თანამშრომლობა და მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული
კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვა. ამ მიზნით უნდა შემუშავდეს საერთო
პროტოკოლები და პროცედურები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ სტრუქტურებს შორის
თანამშრომლობას და თავის მხრივ მათ თანამშრომლობას სააღსრულებო წარმოებაზე
პასუხისმგებელ ორგანოებთან.148
ეფექტური აღსრულების ხელშეწყობის მიზნით CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო
დირექტივების შესაბამისად რეკომენდირებულია, რომ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურამ,
რომელსაც აღსრულების პროცესში საჭირო ინფორმაციის შემცველი მონაცემთა ბაზა
გააჩნია, მიაწოდოს ინფორმაცია აღმასრულებელს დადგენილ ვადებში მონაცემთა დაცვის
თაობაზე კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით..149
აღმასრულებლის მხოლოდ ისეთი ინფორმაციისადმი წვდომა უნდა გაჩნდეს, რომელიც
სააღსრულებო წარმოებას შეეხება. CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო დირექტივების
შესაბამისად აღმასრულებელი ვალდებულია დაიცვას იმ საიდუმლო ან სენსიტიური
ინფორმაციის
კონფიდენციალურობა,
რომელიც
მისთვის
ცნობილი
გახდება
სააღსრულებო წარმოების ფარგლებში. ამ მიზნით აღმასრულებელი მკაცრ კონტროლს
უნდა დაექვემდებაროს, ხოლო მოპასუხისთვის ეფექტური სამართლებლივი მექანიზმები
უნდა იყოს მისაწვდომი რათა დაცული იყოს მოთხოვნა, რომ მათ პირად აქტივებთან
დაკავშირებული ინფორმაციის გამოთხოვნა კანონის დაცვით ხდება.
მოცემული
ვალდებულების
შეუსრულებლობის
შემთხვევაში
აღმასრულებელ
შესაბამისი
დისციპლინარული, სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა უნდა
დაეკისროს.150
იგივე პრინციპი სთავაზობს სახელმწიფოებს დანერგონ მიდგომა, რომლის შესაბამისადაც
მოპასუხემ თავად უნდა განაცხადოს თავისი აქტივების თაობაზე, სასურველია
წერილობით ფორმაში, რათა აღმოფხვრილი იყოს მხარეების მიერ უპასუხისმგებლოდ ან
არაკეთილსინდისიერად მოქმედების შესაძებლობა.

147

CEPEJ 2009 დირექტივების ნაწილი 39

148

CEPEJ 2009 დირექტივების ნაწილი 40-42

149

CEPEJ 2009 დირექტივების ნაწილი43

150

CEPEJ 2009 დირექტივების ნაწილი 45

119

მოპასუხის აქტივების იდენტიფიცირებისა და დაყადაღების პროცესში სახელმწიფოებმა
უნდა გაითვალისწინონ შესაბამისი ადამიანის უფლებები და მონაცემთა დაცვასთან
დაკავშირებული მოთხოვნები, კერძოდ კი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის
მე-8 მუხლით გათვალისწინებული პირადი და ოჯახის ცხოვრების პატივისცემის უფლება,
აგრეთვე
პერსონალური
ინფორმაციის
ავტომატური
დამუშავების
პროცესში
კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფის თაობაზე კონვენციით გათვალისწინებული
უფლებები და მისი დამატებითი პროტოკოლის მოთხოვნები საზედამხედველო
ორგანოებთან და მონაცემთა ტრანსსასაზღვრო ნაკადებთან დაკავშირებით.

2.6.5. აღმასრულებლები
2.6.5.1. შესავალი
როდესაც სახელმწიფო აღსრულების აგენტებს იყენებს აღსრულების პროცესის
განსახორციელებლად, ისინი წინამდებარე რეკომენდაციაში ასახულ პრინციპებთან
შესაბამისობაში უნდა მოქმედებდნენ . 151
პრინციპში IV.13 ”აღმასრულებელთან” დაკავშირებული რეფერენცია ზოგადი ტერმინია,
რომელიც გულისხმობს პირს, რომლიც სახელმწიფოს მიერ არის უფლებამოსილი
განახორციელოს სააღსრულებო წარმოება. არც ევროპის საბჭო და არც CEPEJ-ი არ
აკონკრეტებს, თუ რა პროფესიული ან ინსტიტუციონალური სტატუსი უნდა ჰქონდეს
აღმასრულებელს:
აღსრულების
აგენტის
სტატუსი,
როლი,
პასუხისმგებლობები
და
უფლებამოსილებები კანონით უნდა იყოს განსაზღვრული რათა აღსრულების
პროცესი
მაქსიმალურად
გამჭვირვალე
და
პროგნოზირებადი
იყოს.
სახელმწიფოებმა
თავად
უნდა
გადაწყვიტონ
აღსრულების
აგენტების
152
პროფესიონალური სტატუსი..
აღმასრულებლების საქმიანობა კარგად უნდა რეგულირდებოდეს. აღსრულების ხარისხი
გარანტირებული უნდა იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ აღმასრულებლები მოპასუხის
ინიციატივით აღძრულ საქმესთან დაკავშირებით მოქმედებენ, ისინი კანონის
მოთხოვნების დაცვით უნდა მოქმედებდნენ. ეს ასევე გულისხმობს, რომ იმ შემთხვევებში,
როდესაც აღმასრულებლები საჯარო მოხელეები არიან, სახელმწიფომ უნდა
უზრუნველყოს, რომ მათ სათანადო ანაზღაურება დაენიშნოთ მათი ტრეინინგის დონის,
გამოცდილების,
უნარების
და
მოვალეობებთან
დაკავშირებული
რისკების
153
გათვალისწინებით.
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მოთხოვნებისა: აღმასრულებლების სტატუსი ნათლად უნდა იყოს განსაზღვრული, რათა
სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე მხარეებისთვის გარანტირებული იყოს მიუკერძოებელი,
კვალიფიცირებული, ეფექტური და მოტივირებული აღმასრულებლების მიერ მომსახურეობის
მიღების შესაძლებლობა.
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პრინციპი ასევე შეეხება აღმასრულებლების სამუშაო პირობებსაც, როდესაც ისინი საჯარო
მოხელეები არიან:
სახელმწიფოს მიერ დაქირავებული აღმასრულებლების შემთხვევაში მათთვის
სათანადო სამუშაო პირობები, ფიზიკური რესურსები და დამხმარე პერსონალი
უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. გარდა ამისა ისინი შესაფერის ანაზღაურებას უნდა
იღებდნენ.154
CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო დირექტივებში ასახულია, რომ იმ შემთხვევებში, როდესაც
აღმასრულებლები საჯარო მოხელეები არიან, მათთვის სათანადო სამუშაო პირობები და
საკმარისი ადამიანური და მატერიალური რესურსები უნდა იყოს უზრუნველყოფილი.
მაგალითად, თანამედროვე საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიები და
აღჭურვილობა (კომპიუტერები, ტელეფონები, ფაქსები, ინტერნეტ კავშირი, საინფორმაციო
სისტემები და სხვა). გარდა ამისა აღმასრულებლებს საკმარისი რაოდენობის და
შესაფერისი სატრანსპორტო საშუალებები უნდა გააჩნდეთ, რათა მათ თავისი
მოვალეობები მაქსიმალურად ეფექტურად შეასრულონ.155
სახელმწიფოებს ეკისრებათ ვალდებულება სათანადოდ დაარეგულირონ აღსრულების
სფეროში არსებული პრაქტიკა და შესაბამისი მონიტორინგი (მაგ. ომბუდსმენის
მეშვეობით) და სასამართლო კონტროლი დაამყარონ მოცემულ სფეროზე.

2.6.5.2. კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული მოთხოვნები
აღმასრულებლების როლის, პასუხისმგებლობებისა და უფლებამოსილების რეგულირება
უაღრესად მნიშვნელოვანია. ეს მხარეებს საშუალებას აძლევს უკეთ გააცნობიერონ
აღმასრულებელის როლი და ფუნქციები.
აღმასრულებლების დაქირავების პროცესში უნდა გათვალისწინებული იყოს
კანდიდატების მორალური სტანდარტები, ცოდნის დონე სამართალმცოდნეობაში
და მომზადება შესაბამის კანონებსა და პროცედურებში. ამ მიზნით უნდა მოხდეს
მათთვის გამოცდების ორგანიზება, სადაც შეფასდება მათი თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნის დონე.156
პრინციპი IV.3 რეკომენდაციას აწვდის სახელმწიფოებს აღმასრულებლების დაქირავების
პროცესში უნდა გათვალისწინებული იყოს კანდიდატების მორალური სტანდარტები
(მაგალითად, აქვს თუ არა ნასამართლეობა სისხლის სამართლის სფეროში ჩადენილი
დანაშაულის გამო), რადგანაც აღმასრულებელს მნიშვნელოვანი და დელიკატური როლი
ეკისრება როდესაც იგი მხარეებთან კომუნიკაციას ანხორციელებს.
აღმასრულებელი განსაკუთრებით უნდა ითვალისწინებდეს მოპასუხის მდგომარეობას.

154

Rec 17/2003 ნაწილი IV.7 მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ დაქირავებულ აღმასრულებლებზე
ვრცელდება და არა თვითდასაქმებულ აღმასრულებლებზე, რომლებიც თვითდაფინანსებით
მუშაობენ.
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აღსრულების აგენტების დაქირავების პროცესში უნდა გათვალისწინებული იყოს
კანდიდატების მორალური სტანდარტები, ცოდნის დონე სამართალმცოდნეობაში
და მომზადება შესაბამის კანონებსა და პროცედურებში. ამ მიზნით უნდა მოხდეს
მათთვის გამოცდების ორგანიზება, სადაც შეფასდება მათი თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნის დონე.157
მართლმსაჯულების სამართლიანი ადმინისტრირებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია
დაქირავებული აღმასრულებლების მიერ სათანადო ხარისხით აღსრულების გარანტირება.
წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ აღმასრულებლებისთვის შესაბამისი
სასწავლო კურსი და საწყისი და უწყვეტი ტრეინინგების გეგმა შემუშავდეს, რომელშიც
კარგად სტრუქტურირებული მიზნები და ამოცანები იქნება დასახული. CEPEJ 2009
სახელმძღვანელო დირექტივები დეტალურად აღწერს ასეთი ტრეინინგების შინაარსს.
აღმასრულებლებისთვის უწყვეტი ტრეინინგი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. საწყის
ეტაპზე ტრეინინგი და შემდგომი უწყვეტი ტრეინინგი შეიძლება შემდეგ საკითხებს
მოიცავდეს:


აღსრულების პრინციპები და მიზნები;



პროფესიული ქცევა და ეთიკა;



აღსრულების პროცესის ეტაპები;



აღსრულების ღონისძიებების მიზანშეწონილობა, ორგანიზება და განხორციელება;



საკანონმდებლო ჩარჩო;



როლური თამაშები და პრაქტიკული სავარჯიშოები;



ტრეინინგის მონაწილის ცოდნის შეფასება;



სასამართლო
გადაწყვეტილებებსა
და
აღსრულებას
დაქვემდებარებულ
უფლებებთან დაკავშირებით საერთაშორისო სააღსრულებლო წარმოება.

2.6.5.3. აღმასრულებლების საქმიანობა
აღმასრულებლები
ეროვნული
კანონმდებლობის
მოთხოვნების
შესაბამისად
პასუხისმგებელი არიან სააღსრულებო ღონისძიებების განხორციელებაზე მათი
კომპეტენციის ფარგლებში.
CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო დირექტივების შესაბამისად რეკომენდირებულია, რომ
აღმასრულებლებს შემდეგი კომპეტენციები მიენიჭო:158
•

სასამართლო
და
არასასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულება;

157
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ინსტიტუტების

მიერ

მიღებული

122

•

ეროვნული კანონმდებლობით გათვალისწინებული სააღსრულებო პროცედურების
განხორციელება.

CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო დირექტივების შესაბამისად აღმასრულებლები ასევე
უფლებამოსილი უნდა იყონ მათ ფუნქციებთან დაკავშირებული მეორადი ფუნქცების
შესრულებაზე, რაც მხარეების უფლებების აღიარებასა და დაცვასთან და სააღსრულებო
პროცესის ხელშეწყობასთანაა დაკავშირებული სასამართლოებზე დაკისრებული სამუშაო
ტვირთის შემცირების ხელშეწყობის მიზნით. 159
ასეთ ფუნქციებს შეიძლება მიეკუთვნებოდეს:
•

დავალიანების ამოღება;

•

უძრავ-მოძრავი ქონების ნებაყოფლობითი რეალიზაცია საჯარო აუქციონის
გზით;

•

საქონლის დაყადაღება;

•

მტკიცებულებების აღრიცხვა და განცხადება;

•

სასამართლო ბოქაულის სტატუსით მოქმედება;

•

იურიდიული დახმარების და რჩევეების მიწოდება;

•

გაკოტრების წარმოება;

•

სასამართლოს მიერ მათზე დაკისრებული დავალებების შესრულება;

•

სასამართლოს წინაშე მხარეების წარმომადგენლის სტატუსით მოქმედება;

•

აქტებისა და დოკუმენტების შედგენა;

•

სწავლება.

2.6.5.4. აღმასრულებლების ვალდებულებები
აღმასრულებლებმა მათზე დაკისრებული ფუნქციები კანონით გათვალისწინებულ
შემთხვევებში უნდა შეასრულონ გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს გარკვეული
დამაბრკოლებელი გარემოებები ან მათ ნათესაური ან ქორწინების შედეგად კავშირით
აქვთ სააღსრულებო წარმოების რომელიმე მხარესთან. აღმასრულებლებს არა აქვთ
უფლება სადაო საკუთრების მფლობელები გახდნენ, თუ ეს დავა მათ კომპეტენციაშია.160
იმ შემთხვევებში, როდესაც აღმასრულებლები დამოუკიდებელი პროფესიონალები არიან
(კერძო პირები), მათ ცალკე ანგარიში უნდა გახსნან კლიენტებისთვის ამოღებული
თანხების განსათავსებლად. მოცემული ანგარიში შემოწმებას უნდა ექვემდებარებოდეს.
159
160
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გარდა ამისა კერძო აღმასრულებლებს პროფესიული და საჯარო ვალდებულებების
დაზღვევა მოეთხოვებათ. აღმასრულებლებს სოციალური დაზღვევით სარგებლობის
საშუალება უნდა ჰქონდეთ.161

2.6.5.5. ეთიკა და პროფესიული ქცევა
აღსრულების აგენტები კეთილსინდსიერები და კომპეტენტურები უნდა იყვნენ
თავიანთი მოვალეობების შესრულების პროცესში და მაღალი პროფესიონალური
და
ეთიკური
სტანდარტების
დაცვით
უნდა
მოქმედებდნენ.
ისინი
მიუკერძოებლები უნდა იყონ მხარეებთან ურთიერთობის პროცესში და მათი
პროფესიონალიზმი მონიტორინგს უნდა ექვემდებარებოდეს, რaც ასევე
სასამართლო კონტროლს მოიცავს.162
პრინციპში IV.4. განხილულია აღმასრულებლებისთვის საჭირო თვისებები და
მახასიათებლები. პრინციპი მოუწოდებს სახელმწიფოებს უზრუნველყონ, რომ
აღმასრულებლები პატივსაცემი, კეთილსინდისიერი და კარგი პროფესიონალები იყონ. ეს
აუცილებელია, რადგანაც სახელმწიფო ანიჭებს აღმასრულებლებს მნიშვნელოვანი
ფუნქციის განხორციელების უფლებამოსილებას და შესაბამისად, ისინი განუხრელად
უნდა მოქმედებდნენ მაღალი პროფესიონალური და ეთიკური სტანდარტების დაცვით.
აღმასრულებელი პასუხისმგებლობით უნდა ეკიდებოდეს მოსარჩელის ინტერესებს და
ასევე ითვალისწინებდეს დაუცველი მოპასუხეების ინტერესებს და გარემოებებს. CEPEJ
2009 სახელმძღვანელო დირექტივების შესაბამისად 163 ეს გულისხმობს, რომ
აღმასრულებლებმა ნათლად განსაზღვრული ეთიკური და ქცევის ნორმების შესაბამისად
უნდა იმოქმედონ, რაც შეიძლება ეთიკის კოდექსით გაიწეროს. ასეთი კოდექსი
პროფესიულ სტანდარტებს უნდა ადგენდეს შემდეგ სფეროებთან მიმართებაში:

161

•

აღმასრულებლის
მიერ
სააღსრულებო
წარმოებასთან
დაკავშირებით
მისაწოდებელი ინფორმაცია (სააღსრულებო წარმოების საფუძველი, ხარჯების
თაობაზე ინფორმაცია და სხვა);

•

მხარეებისთვის მისაწოდებელი შეტყობინებებისა და დოკუმენტაციის მომზადების
მარეგულირებელი წესები (აღმასრულებლების სოციალური როლი, სამრჩევლო
დახმარების გაწევის პასუხისმგებლობა და სხვა);

•

პროფესიული
ეთიკა
(ქცევა,
პროფესიული
საიდუმლოება,
ეთიკური
კრიტერიუმები, რომლებიც სააღსრულებო ღონისძიებების არჩევანს განსაზღვრავს);

•

ეფექტური და დაუბრკოლებელი აღსრულება (ხარჯებისა და სანქციების
თანაბარზომიერება და პროგნოზირებადობა, აღსრულებაზე პასუხისმგებელ
სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობა);

•

პროცედურული მოქნილობა (აღმასრულებლების დამოუკიდებლობა)

CEPEJ 2009 დირექტივების ნაწილი 36
Rec 17/2003 ნაწილი IV.4
163
CEPEJ 2009 დირექტივების ნაწილი 38
162
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2.6.5.6. დისციპლინარული წარმოება და სანქციები

აღმასრულებლებთან მიმართებაში, რომლებმაც სავარაუდოდ ბოროტად
გამოიყენეს თავიანთი უფლებამოსილება ან გადაცდომები ჩაიდინეს და იმ
შემთხვევაში, თუ მათი ბრალეულობა დადასტურდება, გათვალისწინებული უნდა
იყოს შესაბმისი დისციპლინაურლი, სამოქალაქო და/ან სისხლის სამართლის
სანქციები და პასუხისმგებლობა.164
პრინციპი IV.6. იძლევა რეკომენდაციას, რომლის შესაბამისადაც, გათვალისწინებული
უნდა იყოს შესაბამისი დისციპლინაურლი, სამოქალაქო და/ან სისხლის სამართლის
სანქციები და პასუხისმგებლობა იმ აღმასრულებლებთან მიმართებაში, რომლებმაც
სავარაუდოდ ბოროტად გამოიყენეს თავიანთი უფლებამოსილება.
CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო დირექტივები 165 აღმასრულებლების მიერ ჩადენილ
დარღევებზე ამახვილებენ ყურადღებას. აღსრულების სფეროს ეთიკის კომიტეტის მიერ
დადგენილი წესებისა და შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნების აღმასრულებლების
მიერ მათზე დაკისრებული პროფესიული მოვალეობების შესრულების ფარგლებში და
ფარგლებს გარეთაც დარღვევის შემთხვევაში მათ დისციპლინარული სანქციები
დაეკისრებათ და ეს დარღვევები შეიძლება სამოქალაქო ან სისხლის სამართალწარმოების
საფუძველი გახდეს.
ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილებისა და გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფის
მიზნით დისციპლინარულ პროცედურებს დამოუკიდებელი ადმინისტრაცია უნდა
ანხორციელებდეს. წევრ სახელმწიფოებს რეკომენდაცია ეძლევათ შექმნან საქმეების
წინასწარი სკრინინგის სისტემა რათა აღმოფხვრილი იქნას იმ სარჩელების წარმოებაში
მიღება, რომლებიც სააღსრულებო წარმოების გაჭიანურების მიზნითაა წარდგენილი.
უნდა შემუშავდეს სანქციების თანმიმდევრული ნუსხა, სადაც ნათლად იქნება გაწერილი
გარკვეულ დარღვევებთან დაკავშირებით დაკისრებული დისციპლინარული სანქციები.
სააღსრულებო საქმიანობის განხორციელების უფლება მხოლოდ სერიოზული
გადაცდომებისა და დარღვევების შემთხვევაში უნდა იყოს ჩამორთმეული (დარღვევასა და
სანქციას შორის თანაბარზომიერების პრინციპი უნდა იყოს დაცული).

2.6.5.7. აღმასრულებლები: ზედამხედველობა და კონტროლი
აღმასრულებლების უფლებამოსილებასთან
ამახვილებს ყურადღებას:

მიმართებაში

Rec

17/2003

შემდეგზე

აღმასრულებლის სტატუსი, როლი, პასუხისმგებლობები და უფლებამოსილებები
კანონით უნდა იყოს განსაზღვრული რათა აღსრულების პროცესი მაქსიმალურად
გამჭვირვალე და პროგნოზირებადი იყოს. სახელმწიფოებმა თავად უნდა
გადაწყვიტონ აღსრულების აგენტების პროფესიონალური სტატუსი.166

164

Rec 17/2003 ნაწილი IV.6
CEPEJ 2009 დირექტივების ნაწილი 80-82
166
Rec 17/2003 ნაწილი IV.2
165
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აღმასრულებლები კეთილსინდსიერები და კომპეტენტურები უნდა იყონ თავიანთი
მოვალეობების შესრლების პროცესში და მაღალი პროფესიონალური და ეთიკური
სტანდარტების დაცვით უნდა მოქმედებდნენ. ისინი მიუკერძოებლები უნდა იყონ
მხარეებთან ურთიერთობის პროცესში და მათი პროფესიონალიზმი მონიტორინგს
უნდა ექვემდებარებოდეს, რaც ასევე სასამართლო კონტროლს მოიცავს.167
აღმასრულებლების
უფლებამოსილებები
და
პასუხისმგებლობები
მოსამართლესთან მიმართებაში ნათლად უნდა იყოს განაზღვრული.168
ამ რეკომენდაციებიდან ნათელი ხდება, რომ აღმასრულებლისთვის შესაბამისი სამუშაო
გარემო უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო დირექტივები
კონკრეტულ რეკომენდაციებს იძლევიან, მათ შორის ხარისხის სტანდარტებზე
ამახვილებენ ყურადღებას:169
იმისთვის, რომ სააღსრულებო წარმოების ხარისხის კონტროლი განხორციელდეს,
წევრმა სახელმწიფოებმა ევროპული ხარისხისა და სტანდარტის კრიტერიუმები
უნდა შეიმუშაონ, რომელთა მიზანია ყოველწლიურ საფუძველზე დამოუკიდებელი
შეფასების სისტემის დანერგვა სააღსრულებო პროცესების ეფექტურობის
არაგეგმიური ადგილზე ვიზიტების ფორმით შემოწმების გზით. ეს სტანდარტები
შემდეგ ასპექტებს უნდა მოიცავდეს:
ა) სააღსრულებო წარმოების მარეგულირებელი ნათელი საკანონმდებლო
ჩარჩო, რომელშიც მხარეების, მათ შორის მესამე მხარეების უფლებები და
პასუხისმგებლობა იქნება გაწერილი;
ბ) სააღსრულებო წარმოების მიმდინარეობის ტემპი, ეფექტურობა და
გონივრული ღირებულება;
გ) ადამიანის უფლებათა დაცვა (ადამიანის ღირსების დაცვა, რათა
მოპასუხეს არ ჩამოერთვას მინიმალური საარსებო საშუალებები, ასევე
მესამე მხარეების უფლებებში ჩარევის გადაუჭარბებლობა);
დ) არსებულ პროცედურებსა და მეთოდებთან შესაბამისობა (ადამიანის
უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლით გათვალისწინებული
სამართლებლივი საშუალებების არსებობა);
ე) პროცესის სათანადოდ დოკუმენტირება;
ვ) სტანდარტიზირებული ფორმებისა და დოკუმენტების არსებობა;
ზ) მონაცემთა შეგროვება და ეროვნული სტატისტიკური სისტემის შექმნა
CEPEJ-ის (თუ ეს შესაძლებელია) მიერ განსაზღვრული შეფასების სქემისა და
სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული ძირითადი მონაცემების ასახვით;
167

Rec 17/2003 ნაწილი IV.4
Rec 17/2003 ნაწილი IV.5
169
CEPEJ 2009 დირექტივების ნაწილი 75-77
168

126

თ) აღმასრულებლების კომპეტენცი;ა
ი) აღმასრულებლების
შესრულებ;ა

მიერ

მათზე

დაკისრებული

მოვალეობების

კ) ყოველწლიურ საფუძველზე უნდა შეფასდეს სააღსრულებო წარმოებასთან
დაკავშირებული შემდეგი საკითხები:
•

გადასაწყვეტი საქმეების რაოდენობა;

•

ახალი საქმეების რაოდენობა;

•

დასრულებული საქმეების რაოდენობა;

•

დავალიანების დაფარვის მაჩვენებლები;

•

სააღსრულებო წარმოების დასრულებისთვის საჭირო დრო;

•

საქმეების წარმატებით დასრულების მაჩვენებლები (ვალების ამოღება,
წარმატებული
გამოსახლება,
ვადაგადაცილებული
დავალიანებების
დაფარვა და სხვა);

•

სააღსრულებო წარმოების ფარგლებში მიწოდებული მომსახურეობა
(აღსრულების მცდელობა, წარმოებაზე დახარჯული დრო და რესურსები,
შედგენილი აქტები და სხვა);

•

სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯები და როგორ
იქნა ეს ხარჯები დაფარული;

•

საჩივრების რაოდენობა და დასრულებულ საქმებთან დაკავშირებით
არსებული სამართლებლივი საშუალებებისთვის მიმართვის მაჩვენებელი;

შესრულების მაჩენებლები უნდა ეფუძნებოდეს რეპრეზენტეტიულ შემოწმებას და
გასაჯაროებული უნდა იქნას.
შეფასების კრიტერიუმები ევროპულ დონეზე უნდა განისაზღვროს რათა
სახელმწიფოებს
შორის
თანამშრომლობა
გაძლიერდეს
საერთაშორისო
სააღსრულებო წარმოების რაოდენობის ზრდის ტენდენციის გათვალისწინებით.
ხარისხის სტანდარტების განსაზღვრის გრდა, ასევე მნიშვნელოვანია აღმასრულებლების
საქმიანობაზე ზედმხედველობა. CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო დირექტივები კონტროლთან
დაკავშირებით შემდეგ დეფინიციას გვთავაზობს:

საქმიანობაზე კონტროლში იგულისხმება აღმასრულებლის მიერ გატარებული
ღონისძიებების კანონიერებაზე კონტროლი. კონტროლი შეიძლება აპრიორი
(აღმასრულებლის მიერ ღონისძიებების გატარებამდე) ან პოსტერიორი ჩატარდეს
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(აღმასრულებლის

მიერ ღონისძიებების
საზედამხედველო ორგანოს მიერ.

გატარების

შემდეგ)

შესაბამისი

ასეთი ზედამხედველობისა და კონტროლის შედეგად შეიძლება დისციპლინარული
სანქციები იყოს დაკისრებული:
იმ სტრუქტურებს, რომლებსაც სააღსრულებო წარმოებაზე ზედამხედველობა და
კონტროლი ევალებათ, უაღრესად მნიშვნელოვანი როლი ეკისრებათ ამ
მომსახურეობების
ხარისხის
გაუმჯობესების
თვალსაზრისით.
წევრმა
სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ სააღსრულებო სფეროში მათ მიერ
გატარებული ღონისძიებები რეგულარულ შეფასებას უნდა ექვემდებარებოდეს.
ასეთ შეფასებას დამოუკიდებელი სტრუქტურა უნდა ანხორციელებდეს (მაგ,
პროფესიული ორგანიზაცია) და წევრმა სახელმწიფოებმა ნათლად უნდა
დაადგინონ ასეთი შემოწმებების პროცესთან დაკავშირებული პროცედურები.
წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ აღმასრულებლების
საქმიანობის მონიტორინგი არ აფერხებდეს მათ მუშაობას.

2.6.5.8. აღმასრულებლები: ორგანიზაციული და პროფესიული სტატუსი
CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო დირექტივებში ხაზგასმულია 170 აღმასრულებელთა
პროფესიული გაერთიანებების შექმნის მნიშვნელობა. მართლმსაჯულების ეფექტური
ადმინისტრირებისთვის
სასურველია,
რომ
აღმასრულებლები
პროფესიულ
ორგანიზაციაში გაერთიანდნენ, რომელიც მოცემული პროფესიის ადამიანების
წარმომადგენლობითი ორგანო იქნება და იგი ინფორმაციის შეგროვებას შეუწყობს ხელს.
იმ წევრ სახელმწიფოებში, სადაც ასეთი პროფესიული ორგანიზაციები არსებობს,
აღმასრულებლების გაწევრიანება ამ ორგანიზაციებში სავალდებულო უნდა იყოს.
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CEPEJ 2009 დირექტივების ნაწილი 29 და 30
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3. აღმასრულებელი: ევროპაში აღმასრულებლის პროფესიაში არსებული სიახლეები 171

3.1 შესავალი
სააღსრულებო წარმოების განვითარების ისტორიის განმავლობაში აღსრულება ზოგადად
სამართლებლივი სისტემის ”აქილევსის ქუსლს” წარმოადგენდა. მხოლოდ 1997 წელს
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ ჰორნსბი საბერძნეთის
წინააღმდეგ 172 საქმეზე გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ შეიცვალა მდგომარეობა.
კერძოდ, სასამართლომ დაადგინა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6
მუხლით გარანტირებული სამართლიანი სასამართლოს უფლება ასევე აღსრულებაზეც
ვრცელდება. კონვენციის მე-6 მუხლის შესაბამისად: “*i+ წარმოუდგენელი იქნებოდა, რომ
კონვენციის 6 § 1 მუხლი დეტალურად აღწერდეს დავის მხარეებისთვის არსებულ
პროცედურულ გარანტიებს, კერძოდ სამართლიანი, დროული და ეფექტური
სასამართლოს უფლებას, და იმავდროულად არ ითვალისწინებდეს სასამართლოს მიერ
მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებას”. შესაბამისად, სასამართლო არაერთგზის
უსვამს ხაზს, რომ ”სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულება
კონვენციის მე-6 მუხლით მოაზრებული”სამართლიანი სასამართლოს” განუყოფელი
ნაწილია”. სასამართლოს მიერ განხილულ შემდგომ საქმეებთან დაკავშირებით
დადგენილი იქნა, რომ დამოუკიდებლად იმისა, თუ რა ხასიათისაა სააღსრულებო
დოკუმენტი, იგი სავალდებულოა აღსასრულებლად.
დღესდღეობით, აღსრულება მართლმსაჯულების პროცესის ერთ ერთი გადამწყვეტი
ელემენტია: Ubi ius, ibi remedium - არ არსებობს უფლება, თუ არ არსებობს მისი ეფექტური
აღსრულების მექანიზმი.
ზოგადად ევროპის სხვადასხვა იურისდიქციებში სააღსრულებო წარმოებასთან
დაკავშირებით სხვადასხვა პოზიცია არსებობს. სამართლებლივ სისტემებში და
პროცედურებში არსებული განსხვავებები აფერხებენ დავალიანების ამოღებას? ნათელია,
რომ ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულება ან შეუსრულებლობა ბიზნესსა და
მომხმარებლებზე თანაბრად უარყოფითად აისახება. ევროკომისიამ დაასკვნა, რომ
სხვადასხვა სისტემების ეფექტურობის ხარისხი განსხვავებულია: “ევროგაერთანების
ქვეყნებში დავალიანების ამოღების ეფექტურობის თვალსაზრისით არსებული
განსხვავებების გამო წევრ სახელმწიფოებში არსებული ბიზნესები კონკურენციის
თვალსაზრისით არათანაბარ პირობებში არიან, რადგანაც საგადასახადო დავალებების
შესრულება ზოგ ქვეყნებში ეფექტურად ხორციელდება, ხოლო ზოგ ქვეყნებში კი არა” 173
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მოცემული თავი ეფუძნება სტატიას, რომელიც ავტორმა ევროკავშირის პუბლიკაციისთვის
მოამზადა: სამოქალაქო სამართლის კულტურა ევროპაში, Ubi ius, ibi remedium - არ არსებობს
უფლება თუ მისი რეალიზაციის ეფექტური საშუალება არ არსებობს, ევროპის სასამართლოების
თანამშრომლობისა და ნიდერლანდების იუსტიციის სამინისტროს პუბლიკაცია, 2009
172
ჰორნსბი საბერძნეთის წინააღმდეგ, 107/1995/613/701, 1997 წლის 19 მარტის გადაწყვეტილება.
173
იხილეთ: ”მწვანე დოკუმენტი ევროგაერთიანებაში აღსრულების თაობაზე გადაწყვეტილებების
ეფექტური აღსრულების თაობაზე: საბანკო ანგარიშების დაყადაღება”, ბრიუსელი, 24.10.2006;
COM(2006) 618 საბოლოო დოკუმენტი
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ევროპაში ”აღსრულების კონსტიტუციონალიზაციის” ტენდენცია გამოიკვეთა, რაზედაც
პროფესორი ბ. ჰესი საუბრობდა წლების წინ 174 . მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის
უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი ძირითადად მევალის უფლებებზე
ამახვილებს ყურადღებას, ნათელია, რომ ასევე გათვალისწინებული უნდა იყოს მოვალის
და მესამე მხარეების ინტერესები და უფლებები. ამ უფლებებს, ადამიანის ღირსებას და
პირადი ინტრესებისა და ინფორმაციის ხელშეუხებლობას კონვენციის მე-8 მუხლი იცავს.
ამასთან
დაკავშირებით
დამატებითი
რეკომენდაციები
ევროპის
საბჭოს
რეკომენდაციებშია ასახული.175 მოპასუხის ძირითადი საარებო აქტივები და შემოსავალი
არ უნდა დაყადაღდეს, რათა მას საკმარისი საშუალებები გააჩნდეს იმისთვის, რომ
ღირსეულად შეძლოს ცხოვრება და მისი პირადი ცხოვრების უფლება არ იყოს
შელახული. 176 რეკომენდაციებში
ასევე
საუბარია
აღსრულების
პროცესის
177
178
ხარჯთეფექტურობაზე
და პროპორციულობის პრინციპზე
. აღმასრულებლებმა
ყველაზე შესაბამისი და ეფექტური ზომები უნდა გამოიყენონ მოპასუხისა და მოსარჩელის
ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც აღსრულების მიზნის პროპორციულია (მაგ. არ უნდა
იქნას დაყადაღებული უფრო მეტი აქტივები, ვიდრე სასამართლოს გადაწყვეტილებით
დადგენილი დავალიანების დასაფარად არის საჭირო).
პროპორციულობა გულისხმობს დავის ყველა მხარეების ინტერესების დაბალანსებას.
აღსანიშნავია, რომ ამ პრინციპთან მიმართებაში სხვადასხვა ქვეყნის სამართლებლივი
სისტემა არსებითად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ზოგ ქვეყნებში (განსაკუთრებით
ყოფილ სოციალისტურ ქვეყნებში კანონმდებლობა უმეტესწილად მოვალის ინტერესებს
იცავს მრავალრიცხოვანი შეპასუხებისა და გასაჩივრების დაშვების გზით. პრაქტიკაში
აღსრულების პროცედურების ასეთი გადაჭარბებული ფორმალიზაციის შედეგად
პროცედურული გადაცდომებისა და რომელიმე მხარის სასარგებლოდ წარმოების
წარმართვის უფრო მეტი შესაძლებლობა იქმნება. ამ შემთხვევაში სრულიად
გამართლებულია გამონათქვამი ”გადადებული მართლმსაჯულება ეს მართლმსაჯულების
უქონლობაა”. ასეთ შემთხვევებში სასამართლოებში დაგროვებული საქმეების უმეტესი
ნაწილი აღსრულებასთან დაკავშირებული საქმეებია. ასეთი მდგომარეობა შეიქმნა
მაგალითად FYROM-ში, იუგოსლავიის ყოფილ რესპუბლიკაში მაკედონიაში. 2005 წელს
სააღსრულებო წარმოებაში რეფორმების გატარებამდე აღსრულება სასამართლოების
მეშვეობით ხორციელდებოდა და გასაჩივრების მრავალი მექანიზმი არსებობდა:
მაგალითად შეფასება, აუქციონი, რეალიზაცია, ამოღებული თანხების გადანაწილება - ეს
ყოველივე შეიძლება გასაჩივრების საგანი გმხდარიყო. შედეგად სასამართლოებში
საქმეების ძალიან დიდი როდენობა დაგროვდა. სააღსრულებო წარმოების ყველაზე
მარტივი ღონისძიებების განხორციელებაშიც კი სასამართლო იყო ჩართული.
სააღსრულებო წარმოების ყველა ეტაპი შეიძლება გადავადებულიყო. 2005 წელს
მაკედონიამ ცვლილებები შეიტანა სააღსრულებო წარმოების შესახებ კანონმდებლობაში.
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პროფესორი ბ. ჰესი, კვლევა No. JAI/A3/2002/02 ევროგაერთიანებაში სასამართლო
გადაწყვეტილებების უფრო ეფექტური აღსრულების თაობაზე, მოვალეების აქტივების
გამჭვირვალეობა, საბანკო ანგარიშების დაყადაღება, დროებითი დამცავი ღონისძიებების
აღსრულება, ვერსია 2/18/2004
175
ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია წევრი სახელმწიფოებისთვის Rec(2003)17,
მიღებულია 2003 წლის 9 სექტემბერს მინისტრების მოადგილეების 851 შეხვედრაზე.
176
პრინციპი III.1.H
177
პრინციპი III.3
178
პრინციპი III.4
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სამართლებლივი საშუალებების რაოდენობა არსებითად შეიკვეცა, რამაც პოზიტიური
ზეგავლენა იქონია აღსრულების ეფექტურობაზე.
მხარეების უფლებებისა და ინტერესების დასაბალანსებლად მათ შორის თანამშრომლობაა
აუცილებელი. ეს ასევე აღმასრულებელთან თანამშრომლობას გულისხმობს. ხშირად
გამოიყენება ”საცდელი დაყადაღების” მეთოდი, რომელიც რეგულარულად გამოიყენება
დიდ საკლირინგო ბაკებთან მიმართებაში. მაგალითად, შოტლანდიაში მოვალეს ან მესამე
მხარეს არ ეკისრება აქტივების თაობაზე ინფორმაციის გამჟღავნება. ამ მიზეზის გამო
შოტლანდიაში აქტივების თაობაზე ინფორმაციის ბანკებისგან გამოთხოვნა ჩვეული
პრაქტიკა გახდა და ოთხ დიდ ბანკს რეგულარულად წარედგინება აქტივების
დაყადაღების თაობაზე თხოვნა იმ იმედით, რომ ამ მოთხოვნიდან ზოგი მაინც
წარმატებული გამოდგება. 179

3.2 აღსრულების ეფექტური სისტემა
აღსრულების ეფექტური სისტემა ინვესტორების მოზიდვას უწყობს ხელს. ინვესტორებს
არ უნდათ რომ სერიოზულ დაბრკოლებებს წააწყდნენ როდესაც ვალდებულებების
გადაუხდელობასა აქვს ადგილი. ისინი ან ა რ დააბანდებნ ინვესტიციებს ისეთ ქვეყნებში,
სადაც ამ თვალსაზრისით პრობლემები არსებობს, ან დამატებით სამართლებლივ
გარანტიებს მოითხოვენ. მაგალითად, ბულგარეთმა 2000 წელს უცხოური ბანკების
მოსაზიდად უძრავ ქონებაზე მფლობელობის ფიდუციარული გადაცემის (ანუ
კრედიტორისთვის უფლების გადაცემის მანამდე, სანამ დავალიანება არ იქნება
დაფარული) მექანიზმი დანერგა.
რამდენად შორს უნდა წავიდეთ ამ მიმართულებით? მოდით, სხვა მაგალითი
განვიხილოთ. ევროგაერთიანებაში მიღებული კნონმდებლობის დიდი ნაწილი
სააღსრულებო წარმოებაზე ახდენს ზეგავლენას. მაგალითად 2006 წლის 12 დეკემბრის
დადგენილება (EC) 1896/2006 ევროპული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებულ
პროცედურებს განსაზღვრავს. როდესაც მოვალეს ვალდებულებების შესრულების
თაობაზე მოთხოვნა წარედგინება, მას შეუძლია ამ მოთხოვნის საწინააღმდეგოდ 30 დღის
ვადაში შეავსოს სპეციალური ფორმა (ფორმა E). მოცემული რეგულაციის შესაბამისად
ვალდებულებების შესრულების თაობაზე ევროპული დადგენილება (საგადასახადო
დავალება) ყველა წევრი სახელმწიფოს მიერ უნდა იყოს აღიარებული და შესრულებული
სხვა დამატებითი პროცედურების გატარების გარეშე (მუხლი 19). “წევრი სახელმწიფოები
არ არიან უფლებამოსილი არანაირ გარემოებებში შეისწავლონ დავალიანების დაფარვის
თაობაზე განჩინების მართებულობა (მუხლი 22, პარაგრაფი 3)”. ეს ნიშნავს, რომ
დავალიანების დაფარვის თაობაზე ევროპული განჩინება წარმოადგენს res judicata
მოთხოვნას, ანუ უკვე განხილული საქმის მეორედ განხილვის დაუშვებლობის პრინციპით
მოქმედებს. იბადება შეკითხვა, კრედიტორის ინტერესები უკეთ ხომ არ არის დაცული,
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ჰესი თავის ანგარიშში აღნიშნავს, რომ ასეთი ზომები 6-დან 35% შემთხვევებშია
წარმატებული. (პროფესორი ჰესი, კვლევა No. JAI/A3/2002/02 ევროგაერთიანებაში სასამართლო
გადაწყვეტილებების უფრო ეფექტური აღსრულების თაობაზე, მოვალეების აქტივების
გამჭვირვალეობა, საბანკო ანგარიშების დაყადაღება, დროებითი დამცავი ღონისძიებების
აღსრულება, ვერსია 2/18/2004, 332, გვერდი 63.
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ვიდრე მოვალის ინტერესები? თუ უბრალოდ მე იღბალი არ ამაქვს თუ იმ 30 დღის
განმავლობაში დასასვენებლად ვიყავი წასული?
ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში სააღსრულებო წარმოება განსხვავებულია. გარდა ამისა
აღსრულების ეფექტურობა დამოკიდებულია მოცემულ სფეროში მომუშავე პირების
პროფესიონალიზმზე. მოდით, უფრო დეტალურად განვიხილოთ, ევროპის სხვადასხვა
ქვეყნებში არსებული სააღსრულებო წარმოების პრაქტიკა.

3.3 აღმასრულებელი
სააღსრულებო წარმოებას აღმასრულებელი ანხორციელებს. აღმასრულებელი ეს არის
პირი, რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის უფლებამოსილი განახორციელოს აღსრულება
დამოუკიდებლად იმისა, იგი სახელმწიფოს მიერ არის დაქირავებული თუ არა.
შესაბამისად, ევროპის საბჭო არ ადგენს აღმასრულებლების პროფესიონალურ თუ
ინსტიტუციონალურ სტატუსს. პირიქით: აღმასრულებელის სახით სააღსრულებო
წარმოების პროცესში მონაწილე სხვადასხვა პირები მოიაზრებიან
(მაგალითად,
მოსამართლეები, იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო მოხელეები,
კერძო აღმასრულებლები ან ზემოთხსენებული სტატუსების კომბინაციის საფუძველზე
მოქმედი პირები). სხვადასხვა სახელმწიფოებში ამ პირების პასუხისმგებლობა,
ორგანიზაციული
და
პროფესიონალური
სტატუსს
არსებითად
განსხვავდება
ერთმანეთისგან, ისევე როგორც მათი სამუშაო პირობები და ანაზღაურება. ზოგი სისტემის
პირობებში აღმასრულებელი პატივსაცემ და აკადემიურ პროფესიად მოიაზრება, მაშინ
როდესაც სხვა სისტემებში ეს პროფესია ასოციირებულია ”მძიმე, არასასიამოვნო და
დაბალანაზღაურებად პროფესიასთან. ასეთი სისტემების პირობებში აღმასრულებლებს
”მართლწესრიგის ფარიებად”, ანუ დაბალ კასტად მიიჩნევენ, რომელთა ფუნქციებში
ბინძური სამუშაოს კეთება შედის და ისინი აიძულებენ მოვალეებს, რომ მათ შეასრულონ
თავისი ვალდებულებები.180” 181
ბევრ ქვეყანაში აღსრულების სისტემა სამართლებლივი ისტორიის განუყოფელ ნაწილს
წარმოადგენს.
მაგალითად,
ნიდერლანდებში,
ბელგიაში
და
საფრანგეთში
თვითდასაქმებული, ანუ კერძო აღმასრულებლების სისტემა წლების განმავლობაში
არსებობს. გარდა ამისა შვეიცარიაში, საბერძნეთში, ლუქსემბურგში, ინგლისში,
შოტლანდიაში, უელსში და ჩრდილოეთ ირლანდიაში აღსრულების საკმაოდ
ლიბერალური კანონმდებლობა არსებობს. 2003 წელს ასეთი ლიბერალური სტატუსი
პორტუგალიამაც შემოიღო. ევროგაერთიანების სხვა წევრი ქვეყნები ამჟამად განიხილავენ
აღმასრულებლის სტატუსის შცვლას, კერძოდ კი საჯარო მოხელეების ნაცვლად კერძო
აღმასრულებლების ინსტიტუტის შემოღებას აპირებენ. ასეთი ქვეყნებია გერმანია,
ესპანეთი და იტალია. ევროგაერთიანების ახალი წევრი ქვეყნებიდან მხოლოდ ორს
გააჩნია კერძო აღმასრულებლების სისტემა. ესენია კვოპროსი და მალტა. ანუ, ბოლო
ათწლეულების განმავლობაში აღმასრულებლების სტატუსის თვალსაზრისით ასეთი
ტენდენცია გამოიკვეთა.
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იხილეთ ”ფარიას” დეფინიცია Encyclopaedia Britannica-ში (CD-ROM ed. 97).
პროფესორი ალან უზელაკი, ზაგრების უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, ამონარიდი
2002 წლის სექტემბერში ვარნაში ევროპის საბჭოს სემინარზე გაკეთებული მოხსენებიდან.
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შესაბამისად, ევროგაერთიანების წევრი ქვეყნების უმეტესობაში აღმასრულებლებს კერძო
სტატუსი გააჩნიათ. რატომ არის ამდენად პოპულარული სხვადასხვა ქვენებში კერძო
აღმასრულებლების სტატუსის შემოღება? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად მოდით პირველ
რიგში გავაანალიზოთ ორი სისტემის უპირატესობები და ნაკლოვანებები, ანუ კერძო
აღმასრულებლების სისტემა და საჯარო მოხელეების სტატუსის მქონე აღმასრულებლები.

საჯარო მოხელეების სტატუსის მქონე აღმასრულებლები
გერმანიაში
აღმასრულებლები
საჯარო
მოხელეების
სტატუსით
მოქმედებენ
(Gerichtsvollzieher).
ასეთივე
ვითარებაა
შვედეთში
და
დანიაში.
არსებობს
აღმასრულებლების განაყოფი, ანუ Rechtspfleger უფრო აღსრულების ინტელექტუალურ
ასპექტებში იღებენ მონაწილეობას (გერმანიაში ”Rechtspfleger”, შვედეთში ”kronofogden”,
დანიაში ”retsassessor” და ”dommerfuldmægtige”) და გარდა ამისა არსებობენ აღსრულების
ღონისძიებების განმახორციელებლები, ანუ ”ჯარისკაცები” (გერმანიაში: Gerichtsvollzieher,
Sweden: Kronoinspektör).
შესაბამისად, ვერ ვიტყვით რომ საჯარო მოხელის სტატუსით მოქმედი აღმასრულებელი
სააღსრულებო წარმოების სპეციალისტია, რადგანაც სამართლებლივი საკითხების
სფეროში ცოდნა და პრატქიკული უნარები გამიჯნულია და ორი სხვადასხვა პროფესიის
სახითაა წარმოდგენილი. შეიძლება ითქვას, რომ აღმასრულებლებს უმეტესწილად
საკმაოდ ვიწრო უფლებამოსილება გააჩნიათ. კონკურენციის უქონლობის პირობებში
მუშაობის ხარისხი უფრო გეგმებისა და ბიუჯეტების მექანიზმებით რეგულირდება და არა
ცალკეული მოსარჩელეების ინტერესების გათვალისწინებით. უმეტეს შემთხვევებში
ასეთი ორგანიზაციული სტრუქტურა საკმაოდ ბიუროკრატიული და იერარქიულია.
საჯარო მოხელეების მუშაობა უფრო დამსაქმებლის მოთხოვნებზეა ორიენტირებული და
არა კლიენტის მოთხოვნებზე. ზოგ ქვეყნებში, მათ შორის შვედეთში ძირითად ბაზას
გადასახადების ამოღება წარმოადგენს, ხოლო სხვა გადაწყვეტილებების აღსრულება ამ
პროცესის უფრო მცირე ნაწილია. განსხვავებით კერძო აღმასრულებლებისგან კლიენტების
ინტერესების ლობირება ასეთი სისტემის პირობებში ნაკლებადაა განვითარებული და
ზოგადად სხვა იურიდიული პროფესიების წარმომადგენლები უფრო მეტ მონაწილეობას
იღებენ მოცემულ სფეროში საკანონმდებლო წინადადებების მომზადებაში.

დამოუკიდებელი აღმასრულებელი
დამოუკიდებელი აღმასრულებელი ბაზარზეა ორიენტირებული. განსხვავებით საჯარო
მოხელეების სტატუსით მოქმედი აღმასრულებლებისგან კერძო აღმასრულებლების
შემთხვევაში კომპეტენციები უფრო ფართოა, მაგალითად მოლაპარაკებების გზით
დავალიანების ამოღება, ანუ მორიგება. ნიდერლანდებში დავალიანებების ამოღება ასეთი
კერძო აღმასრულებლების მუშაობის დაახლოებით 50%-ს შეადგენს. დავალიანების
ამოღება ნიდერლანდების აღმასრულებლების ოფიციალურ საქმიანობასთან სრულად
არის ინტეგრირებული. მაგრამ ეს ისტორიის მხოლოდ ერთი მხარეა. მიუხედავად იმისა,
რომ დამოუკიდებელი აღმასრულებლები ბაზარზე არიან ორიენტირებულები, ეს არ უნდა
იძლეოდეს პროფესიული ეთიკის დარღვევისა და მართლმსაჯულების სისტემის
საჭიროებების უგულებელყოფის შესაძლებლობას.
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ზოგადად აღმასრულებლები თავიანთ კოლეგებთან თანამშრომლობენ. უმეტეს
შემთხვევებში ისინი კარგად არიან ორგანიზებულები და ეროვნულ პროფესიონალურ
გაერთიანებებში არიან გაწევრიანებული, რაც სავალდებულო მოთხოვნაა. ასეთი
ეროვნული
ორგანიზაციების
უმეტესობა
მაღალ
სტანდარტებს
ამკვიდრებს
პროფესიონალურ ეთიკასა და კვალიფიკაციასთან მიმართებაში (მაგ. სპეციალურ
მარეგულირებელ აქტებს იღებენ) და ასეთი ორგანიზაციები ეფექტურად ლობირებენ
საკანონმდებლო ცვლილებებს.

3.4 კერძო აღმასრულებელი

სისტემის გარდაქმნა: საჯარო მოხელეებზე დაფუძნებული სისტემიდან ლიბერალურ
პროფესიაზე დაფუძნებულ სისტემაზე გადასვლა
ბოლო ათწლეულების განმავლობაში აღსრულების სფერო არსებითად გარდაიქმნა. დღეს
ბევრ ადამიანს უწევს აღსრულების სფეროსთან შეხება. თანამედროვე საზოგადოებაში
დავალიანებების ამოღების საჭიროებას საკმაოდ ხშირად ვაწყდებით. მაგალითად,
საგადასახადო დავალიანებების ამოღება, სახლების შეძენასთან დაკავშირებული
კრედიტების დაფარვა, სხვა კრედიტები და ასე შემდეგ. ევროპაში სულ უფრო ხშირად
ვხედავთ ტენდენციას, რომ აღმასრულებლები დამოუკიდებელი პროფესიის მქონე პირები
ხდებიან.
ნათელია, რომ ასეთი ცვლილებები ასევე მენტალიტეტის გარდაქმნას საჭიროებს.

სახელმწიფოს თვალსაზრისით: საკანონმდებლო რეფორმები.

სახელმწიფომ უნდა
მოახდინოს
თავისი
უფლებამოსილების
ნაწილის
დელეგირება
კერძო
აღმასრულებლებზე. ეს ნიშნავს, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია რომ მოქალაქეებისთვის
კერძო აღმასრულებლის ინსტიტუტი მისაღები იყოს. მე რამოდენიმე ქვეყნის მაგალითზე
ვიცი, რომ ეს საკმაოდ პრობლემატური აღმოჩნდა. ზოგჯერ სხვა სახელმწიფო
სტრუქტურებიც კი არ თანამშრომლობენ ეფექტურად კერძო აღმასრულებლებთან
(მაგალითად პოლიცია).

კერძო
აღმასრულებლების
თვალსაზრისით:
პროფესიონალებში
არსებული
მენტალიტეტი. საჯარო მოხელის სტატუსთან გარკვეული დაცულობა და კომფორტია
დაკავშირებული:
ანუ ხელფასი და სამუშაო პირობები ნათელია. ყოველივე ამის
გარდაქმნა შეიძლება შემაშინებელი იყოს. კერძო აღმასრულებელი თვითდასაქმებულია,
მან ასევე თავისი და მისი პერსონალის ხელფასი უნდა დააფინანსოს, გადაიხადოს ოფისის
ქირა, იყიდოს საჭირო ტექნიკა, მას პასუხისმგებლობა ეკისრება და მისი ფირმა შეიძლება
გაკოტრდეს.

ბაზრის თვალსაზრისით: მოგება და ფინანსური კეთილდღეობა სამართლიანობისა და
ეფექტურობის საპრისპიროდ. დამოუკიდებელმა აღმასრულებლებმა საკმარისი მოგება
უნდა ნახოს იმისთვის, რომ კომფორტულად იცხოვროს და თავისი ბიზნესი გააფრთოვოს.
ისინი მოგებაზე არიან ორიენტირებული და კონკურენციის შედეგად შეიძლება ისეთი
სისტემა ჩამოყალიბდეს, როდესაც მოპასუხე აღარ აღიქმება ადამიანად, არამედ ”იგი
ლიმონია, რომელიც უნდა გამოწურო და გადააგდო”. და მართლაც, საბაზრო კანონები
შეიძლება დაუნდობელი რეალობა გახდეს. მართლმსაჯულება არ გულისხმობს მოგებას
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და სიმდიდრეს. მართლმსაჯულება სამართლიანი და ეფექტური უნდა იყოს. კერძო
აღმასრულებლების სისტემის შემთხვევაში საჭიროა მონიტორინგისა და კონტროლის
ეფექტური სისტემის დამყარება.

კერძო აღმასრულებლების სისტემის უპირატესობები და ნაკლოვანებები
ბაზარზე ორიენტირებული სისტემის უპირატესობებია ხარჯთეფექტურობა და
აღსრულების ეფექტიანობა. ასეთი სისტემის პირობებში აღსრულების ხარჯები აღარ
ეკისრება სახელმწიფო ბიუჯეტს. პირიქით: სახელმწიფო ამაზე ფულსაც კი აკეთებს, ანუ
იღებს დღგ-ს, აღმასრულებელი იხდის გადასახადს, ქმნის დასაქმებას და ა.შ. აღსრულების
ხარჯებს მოპასუხე იხდის. რაც შეეხება ეფექტურობას და მოქნილობას, შეიძლება ითქვას,
რომ ბაზარზე ორიენტირებული სისტემის პირობებში ეფექტურობა და მოქნილობა
ყველაზე მაღალია. მოსარჩელეს სხვადასხვა აღმასრულებლებს შორის არჩევანის
საშუალება აქვს. ასეთი კონკურენციის შედეგად ხარისხი უმჯობესდება, ფასი
რეგულირდება და ორგანიზაციული სისტემა იხვეწება.
რა ნაკლოვანებები ახასიათებს ასეთ სისტემას? ერთ ერთი ასეთი ნაკლოვანებაა
აღსრულების ხარჯები. ძირითადად ასეთი ხარჯების სუბსიდირებას სახელმწიფო
ანხორციელებს. ეს ნიშნავს, რომ სააღსრულებო წარმოება მხარეებს შეიძლება უფრო ძვირი
დაუჯდეთ. ნათელია, რომ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული გადასახადები
კონტროლს უნდა ექვემდებარებოდეს, რომ ძალიან მაღალი არ იყოს.

კერძო აღმასრულებლების სტატუსი
ასეთი სისტემის პირობებში საჭიროა ბალანსის მოძებნა კერძო აღმასრულებლისთვის
მინიჭებულ უფლებამოსილებას და მის გამოყნებაზე კონტროლს შორის.
აღმასრულებელმა მასზე დაკისრებული მოვალეობები კანონმდებლობის მოთხოვნების და
პროფესიული ეთიკის დაცვით უნდა შეასრულოს. აღმასრულებელს მართლმსაჯულების
სისტემაში ცალკე ფუნქცია ეკისრება. შესაბამისად, სახელმწიფომ არ უნდა დაადგინოს
მოცემული
პროფესიისთვის
ცალმხრივი
და
შემზღუდველი
სტანდარტები.
იმავდროულად,
კონკურენციის
პირობებში
აუცილებელია
აღმასრულებლების
საქმიანობის რეგულირება. კანონმდებლობა აღმასრულებელების მკაცრ რეგულირებას
უნდა ითვალისწინებდეს. აღმასრულებლების საქმიანობა უნდა რეგულირდებოდეს
კანონმდებლობით, პროფესიული სტანდარტებით და ეთიკის კოდექსით.
ასეთი კანონმდებლობის შემუშავების
რეკომენდაციები იყოს გამოყენებული.

საფუძვლად

შეიძლება

ევროპის

საბჭოს

მოდით, უფრო დეტალურად განვიხილოთ ეს მოთხოვნები. ნათელია, რომ ეს მოთხოვნები
პროფესიის ყველა ასპექტს უნდა შეეხებოდეს: დაწყებული პროფესიული მოღვაწეობის
დაწყებიდან და პროფესიიდან გასვლით დამთავრებული. მოდით განვიხილოთ რა
მოთხოვნები არსებობს მოცემულ სფეროში და რა პრაქტიკა არსებობს ევროპაში.
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ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია IV.3 და IV.8 კანონმდებლობისა ცოდნისა და ტრეინინგის
მნიშვნელობაზე საუბრობს. აღმასრულებლების დაქირავების დროს გათვალისწინებული
უნდა იყოს მათი ცოდნა კანონმდელობის სფეროში და ტრეინინგი. ევროპის საბჭოს
რეკომენდაციის შესაბამისად უნდა ჩატარდეს შერჩევამდე ტესტირება თეორიული
(სამოქალაქო სამართალი) და პრაქტიკული ცოდნის შესაფასებლად (მაგალითად, ზეპირი
გამოცდები, პრაქტიკული მაგალითები და სხვა).
ევროპის უმეტეს ქვეყნებში სამართლის სფეროში ცოდნას უნივერსიტეტების დონეზე
იძენენ (ამ მხრივ გერმანია გამონაკლისია). საუნივერსიტეტო განათლების შემდეგ ერთი
(ნიდერლანდები) ან ორი წლის პრაქტიკული ტრეინინგია დაწესებული (ბელგია,
საფრანგეთი).
უწყვეტი განათლების თვალსაზრისით სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა მდგომარეობა
არსებობს. ევროპის ბევრ ქვენებში ასეთი ტრეინინგი სავალდებულო არ არის (ბელგია,
შოტლანდია და შვედეთი).

თანამდებობაზე დანიშვნა და განთავისუფლება
როგორ ინიშნება აღმასრულებელი? ვინ ნიშნავს მათ? რამდენი აღმასრულებელი უნდა
იყოს დანიშნული? ევროსაბჭოს რეკომენდაცია IV.3-ის შესაბამისად “აღმასრულებელის
დაქირავების პროცესში გათვალისწინებული უნდა იყოს პირის მორალური სტანდარტები,
კანონმდებლობის ცოდნა, პროცედურების ცოდნა და ტრეინინგი”. ეს მოთხოვნები
ნათლად უნდა იყოს გაწერილი კანონმდებლობაში.
აღსანიშნავია, რომ ამჟამად ევროპაში მეტ-ნაკლებად იდენტური სისტემა არსებობს:
-

გამოცდების ჩაბარების მოთხოვნა;

-

პრაქტიკული ტრეინინგის გავლა;

-

მინიმალური ასაკი (25 წელი ბელგიაში);

-

სამაგალითო ქცევის სერტიფიკატი;

-

პიროვნულ
თვისებებთან,
პროფესიონალურ
დისციპლინასთან დაკავშირებული მოთხოვნები;

-

ეროვნება;

დამოკიდებულებასთან

და

თანამდებობიდან განავისუფლებასთან დაკავშირებით ევროპაში სხვადასხვა მოთხოვნები
არსებობს. ზოგჯერ აღმასრულებლებს უვადოდ ნიშნავენ (ბელგია, საფრანგეთი,
საბერძნეთი, ლატვია, პორტუგალია). ზოგ ქვეყნებში აღმასრულებელი შეიძლება
კონკრეტულ ასაკამდე ასრულებდეს მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს (ნიდერლანდები 65, უნგრეთი - 65, შოტლანდია - 70, ფინეთი - 63).

პროფესიული და ეთიკური სტანდარტები

137

რასაკვირველია, ერთის მხრივ, მოგების მიღების მოტივი დიდ გავლენას ახდენს კერძო
აღმასრულებლის მუშაობაზე. მაგრამ იმავდროულად არაეთიკური ქცევა და გადაცდომები
დისციპლინარული სანქციების დაკისრების მიზეზი უნდა გახდეს.
აღსრულების აგენტები კეთილსინდსიერები და კომპეტენტურები უნდა იყონ თავიანთი
მოვალეობების შესრლების პროცესში და მაღალი პროფესიონალური და ეთიკური
სტანდარტების დაცვით უნდა მოქმედებდნენ. ისინი მიუკერძოებლები უნდა იყონ
მხარეებთან ურთიერთობის პროცესში და მათი პროფესიონალიზმი მონიტორინგს უნდა
ექვემდებარებოდეს, რაც ასევე სასამართლო კონტროლს მოიცავს” - ევროსაბჭოს
რეკომენდაცია IV.4.
პროფესიონალი
კადრები
იმ
შემთხვევაში
ჩამოყალიბდება, თუ
შესაბამისი
ზედამხედველობა და დისციპლინარული ზომებია დანერგილი. განსაკუთრებული
ყურადღება მაღალი პროფესიონალური და ეთიკური სტანდარტების დანეგვას უნდა
დაეთმოს.
ყველა ქვეყანას, სადაც ლიბერალური კანონმდებლობაა და კერძო აღმასრულებლის
სტატუსია გათვალისწინებული, ასევე დისციპლინარული ზომების სისტემა არსებობს.
ასეთი ზომები დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი. ქვეყნების უმეტესობაში
დისციპლინარულ ორგანოებს ფართო უფლებამოსილება გააჩნიათ, მათ შორის
აღმასრულებლის უფლებამოსილების შეჩერება, განთავისუფლება და თავისუფლების
აღკვეთა (ბელგია, ნიდერლანდები, საფრანგეთი).
აღსანიშნავია, რომ ასეთი დისციპლინარული ორგანოების შემადგენლობა სხვადასხვა
ქვეყანაში განსხვავებულია. ნიდერლნდებში ასეთი ორგანოს წევრების უმეტესობა
მოსამართლეები
არიან.
პორტუგალიაში
დისციპლინარული
კანონმდებლობის
აღსრულებაზე დამოუკიდებელი ორგანიზაციაა პასუხისმგებელი, მაშინ როდესაც
ბელგიაში და საფრანგეთში (უწყებათაშორისი პალატა), ასევე საბერძნეთში
(აღმასრულებელთა ფედერაცია) დისციპლინარულ საკითხებს თავად პროფესიის
წარმომადგენელთა ორგანიზაციები არეგულირებენ.
გარდა ამისა, ზოგ ქვეყანაში სხვა საზედამხედველო სტრუქტურებიც არსებობს.
მაგალითად, ნიდერლნდებში ფინანსური ზედამხედველობის ორგანო არსებობს,
რომელიც პასუხისმგებელია სხვადასხვა სტრუქტურების ფინანსური მდგომარეობის
შესწავლასა და კონტროლზე.

ორგანიზაციული სტრუქტურა
ლიბერალური სტატუსის მქონე ქვეყნებში აღმასრულებლების ეროვნული გაერთიანებები
არსებობს. უმეტეს შემთხვევებში, ამ ორგანიზაციებში აღმასრულებლების გაწევრიანება
სავალდებულოა (ნიდერლნდები, ბელგია, საბერძნეთი, უნგრეთი, ლატვია, პორტუგალია).
ასეთი ორგანიზაციის სტრუქტურა კარგად უნდა იყოს განსაზღვრული (პალატები,
არჩევნები, საბჭოს წევრების დანიშვნა და სხვა).
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ჩვენი აზრით, ასეთ ორგანიზაციებში აღმასრულელების სავალდულო გაწევრიანების
მოთხოვნა უაღრესად მისასალმებელია. ასეთ შემთხვევაში ამ სტრუქტურებს შესაბამისი
რეგულაციების მიღების, მათ შორის ეთიკის კოდექსის მიღების, დისციპლინარული
ზომების, ფინანსური ანგარიშგების და სხვა სტანდარტების დადგენის შესაძლებლობა
ექნებათ.

ანაზღაურება
ევროსაბჭოს რეკომენდაციები მხოლოდ საჯარო მოხელის სტატუსით მოქმედ
აღმასრულებლებზე ვრცელდება (რეკომენდაცია IV.7): “სახელმწიფოს მიერ დაქირავებულ
აღმასრულებლებს სათანადო სამუშაო პირობები, ფიზიკური რესურსები და დამხმარე
პესონალი უნდა ჰყავდეთ. გარდა ამისა მათ შესაფერისი ანაზღაურება უნდა ჰქონდეთ”.
ასეთი ვითარება ლოგიკურია, რადგანაც თვითდასაქმებულმა აღმასრულებლებმა
სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლად უნდა დააფინანსონ საკუთარი თავი.
იმ ქვეყნების უმეტესობაში, სადაც კერძო აღმასრულებლები არსებობენ, მათი მუშაობის
ანაზღაურების განსაზღვრული სისტემა არსებობს. ასეთი სისტემა მარტივი და
გამჭვირვალე უნდა იყოს. იბადება შეკითხვა თუ რამდენად ეფექტურია მომსახურეობების
ფიქსირებული ანაზღაურების სისტემა. სისტემა, რომლის პირობებშიც ყველა ერთსა და
იმავე მოცულობას იხდის, არ უწყობს ხელს კონკურენციას. მაგალითად, ბელგიასა და
საფრანგეთში არსებული სააღსრულებო სამსახურები ვერ უწევენ კონკურენციას ასეთი
გადასახადების არსებობის პირობებში.

3.5 კერძო აღმასრულებლების ინსტიტუტის დანერგვის ტენდენცია
ნათელია, რომ ამჟამად კერძო აღმასრულებლების ინსტიტუტების შექმნის ტენდენცია
იკვეთება. მიუხედავად ამის,ა შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ ევროპის
აღმასრულებლების სტატუსი და საქმიანობა ჰარმონიზირებული იქნება? ევროპაში
აღსრულების სისტემებს შორის საკმაო მსგავსება არსებობს, მაგრამ ნიშნავს კი ეს რომ ამ
სისტემების ჰარმონიზაციაა შესაძლებელი? და თუ ეს შესაძლებელია, რა კანონმდებლობა
უნდა იყოს ჰარმონიზირებული? გარდა ამის სხვა კითხვაც იბადება: რას ნიშნავს ევროპელი
აღმასრულებელი: ჩვენ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ჰარმონიზირებულ სტატუსს
ვგულისხმობთ, თუ ეს აღმასრულებლების საქმიანობის გეოგრაფიულ არეალს ეხება,
კერძოდ ევროპის ტერიტორიას.
მოდით, პირველ რიგში, ევროგაერთიანების ფარგლებს შიგნით მართლმსაჯულების
სფეროში თანამშრომლობა განვიხილოთ.
ჩვენ უკვე დავასკვენით, რომ ევროპაში აღსრულების სისტემებს შორის საკმაო მსგავსება
არსებობს. გრდა ამისა საერთაშორისო განვითარება ასეთ ჰარმონიზაციას უწყობს ხელს.
ევროგაერთიანება ევროპული მართლმსაჯულების ჰარმონიაციის მიმათულებით მუშაობს.
ასეთ პირობებში აღსრულებას მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება. განსაკუთრებული
ყურადღება ეთმობა ასევე ევროგაერთიანების კანონმდებლობის შემუშავებას და
დოკუმენტების წარდგენის შესახებ მოთხოვნების განსაზღვრას.
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ნიშნავს ყოველივე ზემოთაღნიშნული რომ ჩვენ ასევე ეროვნული აღსრულების სისტემების
ჰარმოიზაცია შეგვიძლია?
ამჟამად არ მიმდინარეობს დისკუსია იმის თაობაზე, რომ ევროსაბჭოს რეკომენდაციები
შეიძლება საფუძვლად იყოს გამოყენებული: ეს რეკომენდაციები ნებისმიერი აღსრულების
სისტემის პირობებში მინიმალური მოთხოვნების დადგენის საფუძვლად შეიძლება იყოს
გამოყენებული. აღსანიშნავია, რომ აქ კიდევ ერთი საკითხი დგება: ზოგ ქვეყანაში
აღმასრულებლები სახელმწიფოს მიერ დაქირავებული საჯარო მოხელეები არიან, ხოლო
ზოგში კი კერძო აღმასრულებლების ინსტიტუტი არსებობს. შესაძლებელი იქნებოდა ამ
სისტემების ჰარმონიზაცია?
პროფესორმა ჯონგბლოდმა თავის წიგნში ”ევროპელი აღმასრულებელი”182 განაცხადა, რომ
ეროვნული სისტემები ბევრი თვალსზრისით მსგავსია, მაგრამ მათ შორის განსხვავებებიც
არსებობს:


სასამართლო აღმასრულებელს მოსამართლის თანაშემწის როლი ეკისრება და მას
შესაბამისი ფუნქციები ეკისრება;



იგი იურიდიულ და მეტა-იურიდიულ ფუნქციებს ასრულებს;



მას ასევე მონოპოლიზირებული და არა-მონოპოლიზირებული ფუნქციები გააჩნია;



ასევე განსხვავებაა ანაზღაურებად და არაანაზღაურებად ფუნქციებს შორის;



არსებობს ფუნქციები, რომლებიც სამინისტროს უფლებამოსილებაში შედის;



სასამართლო აღმასრულებელს ეკონომიკური და სოციალური როლი გააჩნია.

ტამპერეში, 1999 წელს გამართული შეხვედრის შემდეგ, ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ამ
მიმართულებით. მიუხედავად ამისა, ევროპის ქვეყნებს შორის არსებითი განსხვავებებიც
არსებობს აღმასრულებლების საქმიანობის სფეროებს შორის. ზოგ ქვეყნებში
აღმასრულებელი მხოლოდ აღსრულებასთან დაკავშირებულ საქმიანობას ახორციელებს,
მაშინ როდესაც სხვა ქვეყნებში აღმასრულებლების უფლებამოსილება უფრო ფართოა
(მაგალითად ნიდერლანდები, ბელგია, საფრანგეთი). ზოგ ქვეყნებში აღმასრულებლები
ასევე სააღსრულებო ფურცლის წარდგენაზე არიან პასუხისმგებელი, მაშინ როდესაც სხვა
ქვეყნებში ეს საფოსტო მომსახურეობის მეშვეობით ან სხვა გზით ხორციელდება.
როგორც უკვე აღინიშნა, ევროგაერთიანების წევრი ქვეყნების უმეტესობაში კერძო
აღმასრულებლების ინსტიტუტი არსებობს. ეს არ არის შემთხვევითი. კერძო
აღმასრულებელი ყველაზე ეფექტური სისტემა გამოდგა. როგორც უკვე დავინახეთ ეს
სისტემა ბევრად უფრო ეფექტურია და სახელმწიფო ხარჯების ეკონომიის საშუალებას
იძლევა. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ამ სისტემის კიდევ უფრო
განვითარებას. შესაბამისად, ამ სისტემასთან დაკავშირებული მოთხოვნები უფრო
დეტალურად უნდა განისაზღვროს.
182

პროფესორი ჯონგბლედი ”ევროპელი აღმასრულებელი: იმედი თუ უტოპია? (2004 წლის
ნოემბერი, Kluwer Law).
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ბელგიელმა კოლეგამ
დაკავშირებით:

შემდეგი

განაცხადა

კერძო

აღმასრულებლების

სისტემასთან

“ ...- აღმასრულებლების პროფესიასთან დაკავშირებით ლიბერალური სტატუსის დანერგვა

და იმავდროულად საჯარო მოხელის სტატუსით მოქმედი მოხელეებისთვის
გათვალისწინებული პირობების შენარჩუნების, ასევე ყოველი სისტემის ეკონომიკური და
სამართლებლივი რეალობის გათვალისწინების პირობებში უაღრესად მნიშვნელოვანია.
ლიბერალური პროფესიის სოციო-ეკონომიკური ინტერესები ყოველთვის არ არის
სათანადოდ გაგებული ან დაფასებული ....” 183
ეს ჩვენს შემდეგ შეკითხვასაც პასუხობს: რა იგულისხმება ევროპის აღმასრულებელში?
ჰარმონიზირებული სტატუსი თუ მისი მოქმედების გეოგრაფიული არეალი, ანუ ევროპა.
ჰარმონიზაციის გარეშე შეუძლებელია ევროპის აღმასრულებლების კონცეფციაზე საუბარი.
ის რაც დღეს შეიძლება უტოპიად გვეჩვენებოდეს, ხვალ შეიძლება რეალობა გახდეს.

3.6. UIHJ მიდგომები აღმასრულებლებთან მიმართებაში
UIHJ არის აღმასრულებელთა საერთაშორისო გაერთიანება. ამჟამად ორგანიზაციაში 76
ქვეყანაა გაწევრიანებული.
ორგანიზაცია 1952 წელს შეიქმნა და მისი მიზანია მისი წევრების ინტერესების
საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე წარმოდგენა და ეროვნულ პროფესიულ
სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა. UIHJ ეროვნული პროცედურული
კანონმდებლობისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებების შემუშავებასა და დახვეწაზე
მუშაობს და ასევე სხვადასხვა პროექტების, იდეებისა და ინიციატივების თაობაზე
წინადადებებს შეიმუშავებს, რომლებიც აღმასრულებლების დამოუკიდებლობის ხარისხის
ამაღლებაზეა
ორიენტირებული.
გარდა
ამისა
UIHJ
მონაწილეობას
იღებს
აღმასრულებლების სტრუქტურული სტატუსის განსაზღვრაში და ხელს უწყობს
ეროვნული პროფესიული ორგანიზაციების ჩამოყალიბებას და მათ UIHJ-ში გაერთიანებას.
ორგანიზაცია მონაწილეობას იღებს საგამოძიებო მისიებში, რომლებიც სხვადასხვა
სახელმწიფოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში მდგომარეობის შესწავლაზეა
მიმართული. გარდა ამისა, იგი ხელს უწყობს სასამართლო და არასასამართო
სტრუქტურების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და სააღსრულებო ფურცლების
მიწოდებაზე პასუხისმგებელი აღმასრულებლებისა და იურისტი საჯარო მოხელეებისგან
შემდგარი ორგანიზაციების ჩამოყალიბებას.

მრავალპროფილური აღმასრულებლები
2006 წელს, ვაშინგტონში საერთაშორისო კონგრესი შედგა, რომლის შემდეგაც UIHJ-მა
ახალი პროგრამა წამოიწყო, რომელიც აღმასრულებლების მრავალპროფილური
183

რ. დურჯანი, ”მართლმსაჯულების სფეროში სამართლის ინტერნაციონალიზაცია”, UIHJ-ის
საერთაშორისო კონფერენციაზე წარდგენილი პრეზენტაცია, ტუნისი, 2003 წლის 9 მაისი.
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საქმიანობის ხელშეწყობაზეა მიმართული. მოცემული პროგრამა შემდეგ დასკვნებზე
დაყრდნობით იქნა შემოთავაზებული:
- მთელს მსოფლიოში აღმასრულებლების საქმიანობა უაღრესად დივერსიფიცირებულია
და იმავდროულად ისინი პასუხისმგებელი არიან დააკმაყოფილონ კანონმდებლების,
მოქალაქეებისა და ბიზნესების მოთხოვნები და მოლოდინი;
- სხვადასხვა სახელმწიფოებში მოღვაწე აღმასრულებლებისა და ადმინისტრაციისთვის
მნიშვნელოვანია ინფორმირებული იყონ ამ სფეროებში არსებული ვითარების თაობაზე.
მოცემული პროგრამა ორ მიზანს ემსახურება:
- სახელმწიფოებისთვის
განსაზღვრაში;

დახმარების

გაწევა

აღმასრულებლების

კომპეტენციების

- აღმასრულებლის პროფესიული კომპეტენციის, უფლებამოსილების, მეორადი
ფუნქციების და როლის განსაზღვრა, ასევე მხარეების უფლებების დაცვა და
მართლმსაჯულების პროცესის ხელშეწყობა სასამართლოების მიერ განსახილველი
საქმეების რაოდენობის შემცირების ხელშეწყობა.
შემოთავაზებული პროგრამიდან სახელმწიფოების მიერ ერთი ან რამოდენიმე პუნქტის
დანერგვის შედეგად
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება აღსრულება, შემცირდება
სასამართლოების მიერ განსახილველი საქმეების რაოდენობა და მოქალაქეებისთვის
სასამართლო წარმოებისა და აღსრულების მომსახურეობა სხვადასხვა სფეროში იქნება
მისაწვდომი, მაგ. სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება, ვალების ამოღება,
კონტრაფაქციის წინააღმდეგ ბრძოლა, მტკიცებულებების ამოღება და დაცვა, საჯარო
აუქციონები უძრავი და მოძრავი ქონების რეალიზაციისთვის, კონფისკაცია, იურიდიული
დახმარება, მხარეების წარმომადგენლობა სასამართლოში, დემატერიალიზაცია და სხვა.
მრავალპროფილური აღმასრულებლების პროგრამა საერთაშორისო დონეზე იდეების
მიწოდების წყარო გახდა. ამ პროგრამის პრინციპები ასახულია CEPEJ 2009
სახელმძღვანელო დირექტივებში.
სახელმძღვანელო დირექტივების 33 და 34 ნაწილში შემდეგია მითითებული:

აღმასრულებლები
ეროვნული
კანონმდებლობის
მოთხოვნების
შესაბამისად
პასუხისმგებელი არიან სააღსრულებო ღონისძიებების განხორციელებაზე მათი
კომპეტენციის ფარგლებში. რეკომენდირებულია, რომ წევრმა სახელმწიფოებმა
აღმასრულებლებს შემდეგი კომპეტენციები მიანიჭონ:
•

სასამართლო
და
არასასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულება;

•

ეროვნული კანონმდებლობით გათვალისწინებული სააღსრულებო პროცედურების
განხორციელება.

ინსტიტუტების

მიერ

მიღებული

აღმასრულებლები ასევე უფლებამოსილი უნდა იყონ მათ ფუნქციებთან დაკავშირებული
მეორადი ფუნქცების შესრულებაზე, რაც მხარეების უფლებების აღიარებასა და დაცვასთან
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და სააღსრულებო პროცესის ხელშეწყობასთანაა დაკავშირებული სასამართლოებზე
დაკისრებული სამუშაო ტვირთის შემცირების ხელშეწყობის მიზნით. ასეთ ფუნქციებს
შეიძლება მიეკუთვნებოდეს:
•

დავალიანების ამოღება;

•

უძრავ-მოძრავი ქონების ნებაყოფლობითი რეალიზაცია საჯარო აუქციონის გზით;

•

ქონების დაყადაღება;

•

მტკიცებულებების აღრიცხვა და განცხადება;

•

სასამართლო ბოქაულის სტატუსით მოქმედება;

•

იურიდიული დახმარების და რჩევეების მიწოდება;

•

გაკოტრების წარმოება;

•

სასამართლოს მიერ მათზე დაკისრებული დავალებების შესრულება;

•

სასამართლოს წინაშე მხარეების წარმომადგენლის სტატუსით მოქმედება;

•

აქტებისა და დოკუმენტების შედგენა;

•

სწავლება.

ევროსაბჭოს 47 წევრ ქვეყანაში, რომლებსაც რეკომენდაცია ეძლევათ განახორციელონ
სახელმძღვანელო დირექტივები, განსხვავებული სასამართლო სისტემა არსებობს, მაგრამ
მიუხედავად ამისა ისინი აღიარებენ დირექტივების საყოველთაო ხასიათს.
მრავალპროფილური აღმასრულებელი უფლებამოსილია აღასრულოს ყველა სასამართლო
გადაწყვეტილება და გაატაროს ყველა სააღსრულებო ზომა ეფექტურად და
რაციონალურად, რაც ნებისმიერი სახელმწიფოს მართლმსაჯულების სისტემის
ეფექტურობის ამაღლებას უწყობს ხელს.
UIHJ-ის მრავალპროფილური პროგრამა შემდეგ სფეროებს მოიცავს:

მრავალპროფილური აღმასრულებელები:
I - სააღსრულებო წარმოებასთან და დოკუმენტების წარდგენასთან დაკავშირებული
ღონისძიებები:
1. სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ოპტიმიზაცია:
ა. ინფორმაციის მისაწვდომობა;
ბ. აღმასრულებლისთვის დახმარების გაწევა.
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2. დოკუმენტების წარდგენის ოპტიმიზაცია:
ა. მინიმალური სტანდარტების ჰარმინიზაცია;
ბ. მხარეების უფლებების დაცვა და პატივისცემა.
3. საკუთრების დაყადაღების საკითხებზე მედიაცია;
4. უარყოფითი აქტვების (ვალდებულებების) დამადასტურებელი მოწმობა .
II - მტკიცებულებების მოძიებასთან და დაცვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები
5. საქმის გარემოებების აღწერა:
ა. ღია ბაზარი;
ბ. ფალსიფიკაცია;
გ. ბრენდები, ნახაზები, მოდელები;
დ. საავტორო უფლებები;
6. აღმასრულებელთან დაცული ელექტრონული დეპოზიტის განთავსებ;ა
7. საქმის გარემოებების აღწერის გავრცობის პერსპექტივები;
8. აღმასრულებლის მიერ კერძო აქტებისა და ხელშეკრულებების დაცვა;
III - დამატებითი ფუნქციების ჰარმონიზაცია
9. აუქციონის წესით რეალიზაცი;ა
10. მართლმსაჯულების დმინისტრირების ხელშეწყობა: მოსამართლის მიერ
დაკისრებული ფუნქციების შესრულება;
11. მედიაცია;
12. დაყადაღება;

IV - მომსახურეობა და კონსულტაციების გაწევა
13. აღმასრულებლების საერთაშორისო ქსელი:
ა. ვალების ამოღება;
ბ. საქმეების გადაცემა;
გ. ინფორმაციის გაზიარება;
14. კონსულტაციების გაწევა:
ა. ვალების ამოღება;
ბ. კრედიტების მართვა;
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გ. წინასასამართლო ეტაპზე დავების გადაწყვეტა;
დ.. ფასიანი ქაღლდების სტრატეგია;
ე. აღსრულების სტრატეგია;
15. ინტერნეტთან
საქმიანობა;

და

16. უძრავი ქონების მართვა.

საკომუნიკციო

ტექნოლოგიებთან

დაკავშირებული
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თემა 2: საქართველოში აღსრულების სისტემის ორგანიზაციული სტრუქტურა
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4. სააღსრულებო დაწესებულებები

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის (შემდგომში „სწშ“) მე-3
მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულია, რომ სააღსრულებო დაწესებულებას
წარმოადგენს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – აღსრულების ეროვნული ბიურო. სააღსრულებო
საქმიანობის უფლება საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე

184

აქვს ასევე კერძო

აღმასრულებელსაც სწშ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის მე-6 პუნქტის ნორმით
6

გათვალისწინებულ

შემთხვევებში.

შესაბამისად,

საქართველოს

ტერიტორიაზე

სააღსრულებო დაწესებულების ფუნქციას ინაწილებენ სსიპ აღსრულების ეროვნული
ბიურო და კერძო აღმასრულებელი. „1999 წლის 16 აპრილს მიღებული იქნა ცალკე კანონი
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“. ამ კანონის ამოქმედებამდე, სააღსრულებო ფუნქცია
თავად

სასამართლოზე

უწყებრივად

(ადმინისტრაციულად)

დაქვემდებარებულ

სასამართლო აღმასრულებლებს ეკისრებოდა. კანონის მიღების შემდეგ კი, სააღსრულებო
ფუნქცია

სასამართლო

ხელისუფლების

უშუალო

უწყებრივი

დაქვემდებარებიდან

იუსტიციის სამინისტროს სტრუქტურულ ერთეულად ჩამოყალიბდა, რის შემდეგაც
სასამართლო ახდენს სააღსრულებო ორგანოს მხოლოდ საპროცესო კონტროლს“185.

184

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის (22.06.2012 წლის რედაქცია) მე6 მუხლის 86-ე პუნქტი
185
ჭყონია ზ., დასახელებული ნაშრომი, 119
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5. აღსრულების ეროვნული ბიურო
5.1. შესავალი
აღსრულების ეროვნული ბიურო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის
სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირია, რომლის ძირითად და
უმთავრეს კანონისმიერ ვალდებულებას საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე
წარმოადგენს სასამართლოს და სხვა კომპეტენტური ორგანოების/თანამდებობის პირების
გადაწყვეტილებათა აღსრულება. 186 სააღსრულებო წარმოებისას იგი ხელმძღვანელობს
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით, იუსტიციის მინისტრის
შესაბამისი ბრძანებებით და სხვა საკანონმდებლო თუ კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტებით. 187 ორგანიზაციას
დასახული მიზნების, ამოცანების და ფუნქციების
განსახორციელებლად შემუშავებული აქვს ასევე შიდა სახელმძღვანელო დოკუმენტები,
როგორიცაა სტრატეგიული გეგმა, პოლიტიკის სახელმძღვანელო, ქცევის კოდექსი,
შინაგანაწესი.
სწშ საქართველოს კანონი 1999 წლის 15 მაისს შევიდა ძალაში, რამაც განაპირობა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში სააღსრულებო დეპარტამენტის
ჩამოყალიბება, რომელიც, თავის მხრივ, დაიყო სააღსრულებო ბიუროებად. 2008 წლის 1
ოქტომბრიდან იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტი სსიპ აღსრულების
ეროვნულ ბიუროდ ჩამოყალიბდა. ძალაში შევიდა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
შესაბამისი ბრძანება (№220) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის
სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აღსრულების ეროვნული
ბიუროს დებულების დამტკიცების შესახებ და ძალადაკარგულად გამოცხადდა
„საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის დებულების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2003 წლის 4 აგვისტოს №834
ბრძანება და „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების –
სააღსრულებო ბიუროების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2001 წლის 12
იანვრის ბრძანება №19.
აღსრულების ეროვნული ბიურო საჯარო სამართლის იურიდიული პირია, რომელიც
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის
პირველი პუნქტის მიხედვით, სპეციალური უფლებაუნარიანობის მქონე სუბიექტია, ამავე
კანონის პირველი მუხლის დეფინიციაზე დაყრდნობით შექმნილია სახელმწიფო ორგანოს
ადმინისტრაციული აქტით (ამ შემთხვევაში იუსტიციის მინისტრის №220 ბრძანებით) და
ახორციელებს სახელმწიფოებრივ უფლებამოსილებას. იგი საკუთარი სახელით იძენს
უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს, საკუთარი სახელით გამოდის მესამე
პირებთან ურთიერთობაში, ასევე სასამართლოში მოსარჩელედ და მოპასუხედ, იგი
ანგარიშვალდებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინაშე 188 . აღსრულების
ეროვნულ ბიუროს გააჩნია სიმბოლიკა, რომელსაც ამტკიცებს აღსრულების ეროვნული
ბიუროს თავმჯდომარე, ბლანკიანი ფურცელი, ბეჭედი საქართველოს სახელმწიფო გერბის
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შეად: The Enforcement Code (1981:774) (including amendments up to SFS 2001:377), Chapter 1, S 3
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საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №220 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აღსრულების
ეროვნული ბიუროს დებულების დამტკიცების შესახებ, მუხლი 2, პუნქტი 1 და მე-3
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გამოსახულებით, დამოუკიდებელი ბალანსი, საბანკო ანგარიშები და საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის სხვა რეკვიზიტები189.

5.2. ორგანიზაციული მოწყობა
აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სათავეში უდგას თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს ორი
მოადგილე. მოადგილეებს საკურატორო სფეროები გადანაწილებული აქვთ აღსრულების
ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის ბრძანებით, რაც ხელს უწყობს სამსახურის, როგორც
ერთი მთლიანი სუბიექტის ფუნქციონირებას.
აღსრულების ეროვნული ბიუროს ორგანიზაციული მოწყობა განისაზღვრა საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის 2008 წლის 30 სექტემბრის №220 ბრძანებით აღსრულების
ეროვნული ბიუროს დებულების დამტკიცების თაობაზე.
აღნიშნული ბრძანების მე-6 მუხლში დეტალურად არის განხილული აღსრულების
ეროვნული ბიუროს ორგანიზაციული მოწყობა, რომ იგი შედგება სტრუქტურული
ერთეულებისა და ტერიტორიული ბიუროებისაგან. თითოეულ სამსახურს ჰყავს
სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე თანახმად სწშ საქართველოს კანონის მე4 მუხლის მე-6 პუნქტისა. აღნიშნულიდან გამონაკლისს წარმოადგენს აღსრულების
პოლიციის სამმართველო, რომლის ხელმძღვანელიც ინიშნება საქართველოს იუსტიციის
მინისტრთან შეთანხმებით.
ტერიტორიულობის პრინციპის დაცვით საქართველოს ტერიტორიაზე აღსრულებას
ახორციელებენ სააღსრულებო ბიუროები. სწშ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-3
პუნქტის მიხედვით, სააღსრულებო ბიუროს ხელმძღვანელობს სააღსრულებო ბიუროს
უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს აღსრულების ეროვნული
ბიუროს თავმჯდომარე საქართველოს იუსტიციის მინისტრთან შეთანხმებით.

5.3. სააღსრულებო ბიუროები
აღსრულების ეროვნული ბიურო მასზე დაკისრებული ფუნქციების შესრულებას
ახორციელებს სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების სააღსრულებო ბიუროების მეშვეობით. აღსასრულებელი გადაწყვეტილებების იძულებით
აღსრულებას აღსრულების ეროვნული ბიუროს სახელით ახორციელებენ სააღსრულებო
ბიუროს აღმასრულებლები. კანონით აგრეთვე აღსრულების ეროვნული ბიუროს
თავჯდომარის ბრძანების საფუძველზე იძულებითი აღსრულების განხორციელების
უფლებამოსილება დელეგირებული აქვთ აღსრულების ეროვნულ ბიუროში დასაქმებულ
პირებს და სტაჟორებს (შემდგომ „აღმასრულებელი“).
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე აღსრულების ეროვნული ბიურო სააღსრულებო
ბიუროების მეშვეობით უზრუნველყოფს სწშ საქართველოს კანონის მე–2 მუხლით
გათვალისწინებული
უფლებამოსილი
ორგანოების
მიერ
გამოტანილი
გადაწყვეტილებების აღსრულებას და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა
189
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ფუნქციების განხორციელებას. დღეის მდგომარეობით აღსრულების ეროვნულ ბიუროს
შემადგენლობაში შედის რვა ტერიტორიული სააღსრულებო ბიურო. სააღსრულებო
ბიუროს საქმიანობას კოორდინაციას უწევს აღსრულების ეროვნული ბიუროს
ცენტრალური სტრუქტურა. ბიუროები ანგარიშვალდებულნი არიან აღსრულების
ეროვნული ბიუროს თავჯდომარის და კურატორი თავჯდომარის მოადგილის წინაშე.
ბიუროებისათვის სამოქმედო იურისდიქცია განსაზღვრულია და უფლებამოსილებას
ახორციელებენ ტერიტორიული პრინციპის დაცვით. ბიუროს უფლებამოსილებაში შედის
აწარმოოს სააღსრულებო წარმოებათა აღრიცხვა, სტატისტიკა და ანალიზი. აგრეთვე
განახორციელოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციები.
თითოეულ სააღსრულებო ბიუროს ხელმძღვანელობს ბიუროს უფროსი, რომელსაც
თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს
თავჯდომარე მინისტრთან შეთანხმებით. ბიუროს უფროსის უფლება–მოვალეობები
განსაზღვრულია სააღსრულებო ბიუროს დებულებით, სადაც დეტალურად არის
განსაზღვრული ბიუროს უფროსის უფლებამოსილების ფარგლები.
სააღსრულებო ბიურო მასზე დაკისრებული უფლებამოსილების განხორციელებისას
ხელმძღვანელობს სწშ საქართველოს კანონით, საქართველოს სხვა ნორმატიული აქტებით
და სააღსრულებო ბიუროს დებულებით. დებულების დამტკიცებას ახდენს აღსრულების
ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე საქართველოს იუსტიციის მინისტრთან შეთანხმებით.
ყველა სააღსრულებო ბიუროს აქვს ბეჭედი, რომელზეც გამოსახულია საქართველოს
სახელმწიფო გერბი.

5.4. აღმასრულებელი
„პირს, რომელიც სახელმწიფოს მიერ უფლებამოსილია განახორციელოს სააღსრულებო
წარმოება, აღმასრულებელი ეწოდება”.190
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 17 (2003) რეკომენდაციის მიხედვით,
აღმასრულებელი შეიძლება იყოს როგორც საჯარო, ასევე კერძო სტატუსის მატარებელი.
ზოგიერთი ქვეყანა გამოიყენებს ასევე შერეულ სტატუსს.
„სახელმწიფოებში, სადაც აღმასრულებლები საჯარო სტატუსით სარგებლობენ,
სააღსრულებო პროცესის განმახორციელებელნი შეიძლება იყვნენ მოსამართლეები,
საჯარო დაწესებულებაში მომუშავე აღმასრულებლები, პროკურორები და სხვა სახის
აგენტები. აღმასრულებელი საჯარო სტატუსით სარგებლობს შემდეგ ქვეყნებში:
ალბანეთი, ანდორა, ავსტრია, აზერბაიჯანი, ბოსნია-ჰერცოგოვინა, ხორვატია, კვიპროსი,
დანია, ფინეთი, გერმანია, ისლანდია, იტალია, ლიხტენშტეინი, მალტა, მოლდოვა,
ნორვეგია, რუსეთის ფედერაცია, შვედეთი, სან მარინო, თურქეთი, დიდი ბრიტანეთი
(ჩრდ. ირლანდია) და უკრაინა“.191
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ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 17 (2003)
სამაგისტრო ნაშრომი ,,სასამართლო აქტების სავალდებულოობა და მათი იძულებითი
აღსრულების საშუალებები“. ქეთევან ზანდუკელი
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შერეული სტატუსის მატარებელნი არიან ქვეყნები, სადაც ერთდროულად ვხვდებით
როგორც საჯარო, ისევე კერძო სტატუსის მქონე აღმასრულებელს. ესენი არიან _ ჩეხეთის
რესპუბლიკა, საბერძნეთი, ირლანდია, დიდი ბრიტანეთი (ინგლისი/უელსი, შოტლანდია),
ირლანდია, პორტუგალია. შერეული სტატუსი ხელს უწყობს ორივე სისტემისათვის
(საჯარო და კერძო) დამახასიათებელი დადებითი ფაქტორების კომბინაციის გაკეთებას _
როგორიცაა აღმასრულებელთა ანაზღაურება, აღმასრულებელთათვის მიმართვის
პროცედურის ხელმისაწვდომობა და მისი გამარტივებული წესები.
საქართველო შედის იმ ქვეყანების რიგში, რომლებიც სააღსრულებო სისტემის შერეული
სტატუსით სარგებლობენ. მოცემულ თავში განვიხილავთ აღმასრულებელს, როგორც
საჯარო სტატუსის მატარებელს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, აღსასრულებელ
გადაწყვეტილებებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს სახელით აღასრულებენ
სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებლები. აღმასრულებელი სააღსრულებო წარმოებაში
მონაწილე პირის სტატუსით სარგებლობს. აღმასრულებლის თანამდებობაზე დანიშვნა
მოწესრიგებულია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით ,,საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირში აღსრულების ეროვნულ ბიუროში კონკურსის ჩატარების წესის
დამტკიცების თაობაზე“.
აღნიშნული ბრძანების მიზანია კონკურსი ჩატარდეს ობიექტურობის, სამართლიანობის,
გამჭვირვალობის, არადისკრიმინაციულობის, კოლეგიურობის და კორექტულობის
პრინციპების დაცვით. კონკურსის ჩატარებას უზრუნველყოფს სამინისტროს საკონკურსო
კომისია (შემდგომში კომისია). აღსრულების ეროვნული ბიურო აცნობებს სამინისტროს
კონკურსის გამოცხადების საჭიროების შესახებ. კონკურსის ჩატარების ფორმის და
თემატიკის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს
თავჯდომარე სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტთან
შეთანხმებით. კონკურსში შერჩეულ კანდიდატს აღმასრულებლის თანამდებობაზე
ნიშნავს აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავჯდომარე.
კანონით აღმასრულებელს მინიჭებული აქვს
საკმაოდ ფართო უფლებები და
მოვალეობები. სააღსრულებო საქმიანობის განხორციელების დროს აღმასრულებლის
მოთხოვნების შესრულება სავალდებულოა ყველა ფიზიკური და იურიდიული
პირისათვის, მიუხედავად მათი დაქვემდებარებისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმისა.192
ნებისმიერ ადმინისტრაციულ ორგანოს, საბანკო დაწესებულებას მოვალესთან
სახელშეკრულებო ურთიერთობაში მყოფი ფიზიკურ და იურიდიულ პირს კანონით
ეკისრება ვალდებულება აღსრულების ეროვნული ბიუროს მოთხოვნის შემთხვევაში
მიაწოდოს ინფორმაცია მოვალის ქონებრივი მდგომარეობის, შემოსავლების, საბანკო
ანგარიშების, ანგარიშებზე არსებული ნაშთებისა და თანხის ბრუნვის შესახებ. მოვალის
ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ მიღებული ინფორმაცია კონფიდენციალურია (გარდა
საჯარო ინფორმაციისა) და აღმასრულებელი ვალდებულია მხოლოდ სამსახურეობრივი
მიზნებისთვის გამოიყენოს. კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნება იწვევს
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„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ” საქართველოს კანონის მე-17 მუხლი,
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აღმასრულებლის პასუხისმგებლობას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით.
სააღსრულებო მოქმედების განხორციელების დროს ყოველგვარი ნებართვის გარეშე
აღმასრულებელი უფლებამოსილია მოახდინოს მოვალის საცხოვრებელ ბინაში შესვლა და
იქ არსებული ქონების დათვალიერება. აღნიშნულ მოქმედებაზე აუცილებელია შედგეს
შესაბამისი ოქმი.
კრედიტორის მოთხოვნის აღსრულების მიზნით აღმასრულებელი უფლებამოსილია
განახორციელოს იძულებითი სააღსრულებო მოქმედებები მოვალის შემდეგ ქონებაზე:
1. მოვალის ქონებიდან მასზე ყადაღის დადებით და ქონების გაყიდვით, ხოლო თუ
საკითხი ეხება სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ქონებას, აღმასრულებელი ვალდებულია აცნობოს ამის შესახებ შესაბამის
სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს;
2. მოვალის ხელფასიდან, პენსიიდან, სტიპენდიიდან და სხვა შემოსავლებიდან;
3. მოვალის სხვა პირებთან არსებული ფულადი თანხებიდან და ქონებიდან, აგრეთვე
საინკასო დავალებების საფუძველზე მოვალის საბანკო ანგარიშებიდან;
4. ისეთ საგნებზე, მათი მოვალისათვის ჩამორთმევის გზით, რომლებიც სასამართლო
გადაწყვეტილებით კრედიტორს უნდა გადაეცეს;
5. კანონის შესაბამისად აღსასრულებელ გადაწყვეტილებაში მითითებული სხვა
ნებისმიერ ქონებაზე.
„სასამართლო ახორციელებს რა სახელმწიფო ხელისუფლების განსაკუთრებულ ფუნქციას
– მართლმსაჯულებას, სახელმწიფოს სახელით დადგენილი გადაწყვეტილების კანონიერ
ძალაში შესვლა გულისხმობს მის უპირობო და სავალდებულო შესრულებას. მოქმედი
კანონმდებლობით სასამართლო აქტების აღსრულების კომპეტენცია განეკუთვნება
აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილებას, ხოლო, თავის მხრივ, სასამართლო
გადაწყვეტილების აღუსრულებლობა უსაგნოდ ხდის სააღსრულებო წარმოებას, რასაც
შედეგად მოსდევს სახელწიფოებრივი თვალსაზრისით მძიმე შედეგი“ 193 . სწორედ
ეფექტური
მართლმსაჯულების
განხორციელების
მიზნით
აღმასრულებელი
ვალდებულია მიიღოს ყველა კანონიერი ზომა, რათა მოახდინოს გადაწყვეტილების
სწრაფი და რეალური აღსრულება.
სააღსრულებო წარმოების მიმდინარეობისას აღმასრულებელი ვალდებულია მხარეებს
განუმარტოს მათი უფლება–მოვალეობები, აღსრულების ცალკეული სახეების შინაარსი
და შესაძლებლობები, დაეხმაროს მათი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვაში.
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სამაგისტრო ნაშრომი ,,სასამართლო აქტების სავალდებულოობა და მათი იძულებითი
აღსრულების საშუალებები“ – ქეთევან ზანდუკელი.
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აღმასრულებელს სრული უფლება აქვს გამოიძახოს სააღსრულებო წარმოების მხარეები
სააღსრულებო დოკუმენტების გასაცნობად, სააღსრულებო მოქმედებებში მონაწილეობის
მისაღებად, მიიღოს ზეპირი და წერილობითი ინფორმაცია საქმის საჭიროებიდან
გამომდინარე.
იმ შემთხვევაში თუ საცხოვრებელ ბინაში შესვლის დროს აღმასრულებელს იძულებითი
სააღსრულებო მოქმედებების განხორციელებაში მოვალე ან სხვა დამსწრე პირები
გაუწევენ წინააღმდეგობას, მას უფლება აქვს დასახმარებლად მიმართოს აღსრულების
ეროვნული ბიუროს პოლიციას ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის ტერიტორიულ
ორგანოს.
არის შემთხვევები, როდესაც მოვალის ბინაში განსახორციელებელ სააღსრულებო
მოქმედებას არც მოვალე ესწრება და არც მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი. ასეთ დროს
აღმასრულებელი უფლებამოსილია გამოიძახოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ან
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს
წარმომადგენლი და მათთან თანდასწრებით მოახდინოს მოვალის ქონების დაყადაღება
და შეაბამისად, აღწერა–დაყადაღების აქტის შედგენა.
აღმასრულებელი უფლებამოსილია საქმის ფაქტობრივი ვითარებიდან გამომდინარე
სააღსრულებო მოქმედება განახორციელოს ნებისმიერ დროს, მათ შორის, არასამუშაო
დროს და უქმე დღეს.

5.5 სამოქმედო ტერიტორია და ინტერესთა კონფლიქტი
სააღსრულებო წარმოების განხორციელების მიზნით, ყველა სააღსრულებო ბიუროში
დასაქმებულ აღმასრულებელს განსაზღვრული აქვს სამოქმედო ტერიტორია.
სააღსრულებო ფურცელი ან/და აღსასრულებელი გადაწყვეტილება წარედგინება
აღსრულების ეროვნული ბიუროს ტერიტორიულ ორგანოს მოვალის ან მისი ქონების
ადგილსამყოფლის მიხედვით. აღსრულების ეროვნული ბიუროსთვის სააღსრულებო
წარმოების დაწყების მოთხოვნით მიმართვისას ტერიტორიულობის პრინციპის დაცვა
სავალდებულო არ არის, თუ კრედიტორი არის ფიზიკური პირი, კერძო სამართლის
იურიდიული პირი ან პირთა გაერთიანება იურიდიული პირის შეუქმნელად194.
აღმასრულებლები თავიანთ უფლებამოსილებას ახორციელებენ მათთვის განსაზღვრულ
სამოქმედო ტერიტორიაზე, რაც იმას გულისხმობს, რომ თუ აღმასრულებელი თბილისის
სააღსრულებო ბიუროშია დასაქმებული, მას მხოლოდ თბილისის სამოქმედო
ტერიტორიაზე შუძლია განახორციელოს მოძრავ და უძრავ ქონებაზე იძულებითი
სააღსრულებო
მოქმედებები.
თუმცა
არსებობს
გამონაკლისი
შემთხვევები,
აღმასრულებელს უფლება აქვს ქვემდებარე სააღსრულებო საქმის წარმოებისას მოძრავ
ქონებაზე და საბანკო ანგარიშებზე სააღსრულებო მოქმედება განახორციელოს სხვა
სააღსრულებო ბიუროს სამოქმედო ტერიტორიაზედაც. პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები,
როდესაც მოვალეს საკუთრებაში შეიძლება ჰქონდეს რამოდენიმე უძრავი ქონება და
თითოეული მათგანი განთავსებული იყოს სხვადასხვა ადგილზე (მაგ: თბილისში,
გურიაში, აჭარაში და ა.შ.). ვინაიდან კანონით აღმასრულებელს განსაზღვრული აქვს
194
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მხოლოდ ერთი სამოქმედო ტერიტორია, ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების
მიზნით, ბიუროს უფროსს შეუძლია სამართლებრივი დახმარების გაწევის მიზნით
(მაგალითად აღწერა–დაყადაღების) დასახმარებლად მიმართოს იმ ბიუროს უფროსს,
რომლის სამოქმედო ტერიტორიაზეც არის განთავსებული უძრავი ქონება. დახმარების
დაკმაყოფილების
შემთხვევაში
ბიუროს
უფროსის
დავალების
საფუძველზე
აღმასრულებელი განახორციელებს სამართლებრივ დახმარებას.
საქმის ვითარებიდან გამომდინარე აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარეს
შეუძლია ბრძანებით აღმასრულებელს გაუზარდოს უფლებამოსილების ფარგლები და
უფლება მისცეს აღსრულება განახორციელოს სხვა სამოქმედო ტერიტორიაზე.
ხშირია შემთხვვები, როდესაც ერთი და იმავე მოვალის მიმართ სხვადასხვა ბიუროში
სხვადასხვა სააღსრულებო წარმოება მიმდინარეობს. ასეთ შემთხვევებში, იმისათვის, რომ
არ მოხდეს აღმასრულებლებს შორის ინტერესთა კონფლიქტი, საქმის კატეგორიების
გათვალისწინებით, უმჯობესია ერთი სააღსრულებო ბიუროს წარმოებაში გაერთიანდეს
ერთი და იმავე მოვალის მიმართ არსებული ყველა სააღსრულებო წარმოება.

5.6. აღსრულების პოლიცია
5.6.1. სტატუსი
აღსრულების პოლიციის სამმართველო წარმოადგენს აღსრულების ეროვნული ბიუროს
სტრუქტურულ ერთეულს. სამმართველო უშუალოდ ექვემდებარება აღსრულების
ეროვნული ბიუროს თავჯდომარეს და მის წინაშე არის ანგარიშვალდებული. აღნიშნული
სამმართველოს მიზანია აღმოუჩინოს დახმარება აღმასრულებლებს უფლებამოსილების
განხორციელების ფარგლებში და დაიცვას ისინი მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისაგან.
პოლიციის სამმართველოს მიზანია აგრეთვე უზრუნველყოს აღსრულების პროცესში
მონაწილე სხვა პირების უსაფრთხოება. სააღსრულებო წარმოების მიმდინარეობისას
დაიცვას საზოგადოებრივი წესრიგი. სამმართველო აგრეთვე ახორციელებს აღსრულების
ეროვნული ბიუროსა და სააღსრულებო ბიუროების შენობების, აგრეთვე ამ შენობებში
საზოგადოებრივი წესრიგისა და პერსონალის უსაფრთხოების დაცვას. აღსრულების
პოლიციის სამართველოს სტრუქტურული ქვედანაყოფებია: აღსრულების პოლიციის
თბილისის განყოფილება, აღსრულების პოლიციის ქუთაისის განყოფილება, აღსრულების
პოლიციის ბათუმის განყოფილება. განყოფილებას ხელმძღვანელობს განყოფილების
უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს აღსრულების ეროვნული ბიუროს
თავჯდომარე.
აღსრულების პოლიციის სამმართველოს ხელმძღვანელობს სამმართველოს უფროსი,
რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს
უფროსი მინისტრთან შეთანხმებით. უფროსის უფლება–მოვალეობები განსაზღვრულია
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აღსრულების ეროვნული ბიუროს
სტრუქტურული ერთეულის - აღსრულების პოლიციის სამმართველოს დებულებით.195
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5.6.2. აღსრულების პოლიციელის უფლება– მოვალეობები
აღსრულების პოლიციელი არის საჯარო მოსამსახურე. მას თანამდებობაზე ნიშნავს და
ათავისუფლებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავჯდომარე. სამსახურეობრივი
მოვალეობის შესრულების დროს პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნების შესრულება
სავალდებულო ხასიათისაა, ვინაიდან პოლიციელი მოქმედებს სახელმწიფოს სახელით და
ახორციელებს საჯარო უფლებამოსილებას. მისი მოთხოვნების შეუსრულებლობა და
პოლიციელისათვის წინააღმდეგობის გაწევა ისჯება კანონმდებლობით დადგენილი
წესით.
სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს პოლიციელს უფლება აქვს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით ატაროს, შეინახოს და გამოიყენოს ცეცხლსასროლი
იარაღი და სპეციალური საშუალებები. იგი ასევე ატარებს სპეციალურ ფორმას. ყველა
პოლიციელს აქვს იუსტიციის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ნიმუშის პირადობის
მოწმობა.
პოლიციელის უფლება–მოვალეობები დარეგულირებულია სწშ საქართველოს კანონისა
და შესაბამისი დებულების თანახმად. პოლიციელს კანონით მინიჭებული აქვს უფლება:
1. მოითხოვოს მართლწესრიგის დაცვა.
2. აღკვეთოს პირთა უკანონო მოქმედებები.
3. აღმასრულებლის
საშუალება.

მიმართვის

საფუძველზე

დააკავოს

ავტოსატრანსპორტო

4. თავისი უფლებების განხორციელებისა და მოვალეობების შესრულების
უზრუნველსაყოფად, კანონით დადგენილი წესით, გამოიყენოს ფიზიკური
იძულება, სპეციალური საშუალებები და ცეცხლსასროლი იარაღი. აღნიშნული
ხელსაწყოების გამოყენების უფლება პოლიციელს აქვს მხოლოდ კანონით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
რაც შეეხება პოლიცილების მოვალეობას, ეს იგივეა, რაც გაწერილია ზოგადად
სამმართველოს ვალდებულებებში:
1. აღმოუჩინოს
დახმარება
აღმასრულებელს
სწშ
საქართველოს
გათვალისწინებული გადაწყვეტილებების აღსრულებაში.
2. სააღსრულებო
წესრიგი;

მოქმედების

განხორციელებისას

დაიცვას

კანონით

საზოგადოებრივი

3. სააღსრულებო
მოქმედების
განხორციელებისას
მართლსაწინააღმდეგო
ხელყოფისაგან დაიცვას აღმასრულებელი და სხვა პირები;
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4. უზრუნველყოს აღსრულების ეროვნული ბიუროსა და სააღსრულებო ბიუროების
შენობების, აგრეთვე ამ შენობებში საზოგადოებრივი წესრიგისა და პერსონალის
უსაფრთხოების დაცვა.

5.6.3. აღსრულების პოლიციელის სოციალური დაცვის ფორმები
ვინაიდან აღსრულების პოლიციელი არის საჯარო მოსამსახურე, მასზე ვრცელდება
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი და შესაბამისად სარგებლობს
სოციალური დაცვით. პოლიციელის სოციალურ დაცვას უზრუნველყოფს სახელმწიფო.
სავალდებულოა, რომ იგი იყოს დაზღვეული სახელმწიფო დაზღვევით. პოლიციელის
სამუშაო გრაფიკი არანორმირებულია. ვინაიდან პოლიციელი სამსახურეობრივი
მოვალეობის შესრულებისას ასრულებს საჯარო უფლებამოსილებას და მისი საქმიანობა
საფრთხის შემცველია, მასზე დაკისრებული მოვალეობების სპეციფიკიდან გამომდინარე,
სახელმწიფო უზრუნველყოფს მას სოციალური შეღავათებით. კანონით განსაზღვრულია,
რომ თუ პოლიციელს სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს მიადგა ზიანი,
სახელმწიფო სრულად აუნაზღაურებს მას ასეთ ზიანს საქართველოს სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
კანონი აგრეთვე აწესებს სოციალურ უზრუნველყოფას პოლიციელის დასახიჩრებისა და
დაღუპვის შემთხვევაში. სწშ საქართველოს კანონის 145 მუხლის თანახმად:
,,სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას აღსრულების პოლიციელის დაღუპვის
შემთხვევაში მის ოჯახს (მემკვიდრეს) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ეძლევა ერთჯერადი
ფულადი დახმარება 10 ათასი ლარის ოდენობით. აღსრულების პოლიციელის
დაკრძალვის ხარჯებს გაიღებს აღსრულების ეროვნული ბიურო.
აღსრულების პოლიციელს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დასახიჩრების
ან/და დაინვალიდების შემთხვევაში სხეულის დაზიანების სიმძიმის შესაბამისად
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ეძლევა
ერთჯერადი ფულადი დახმარება არა უმეტეს 5 ათასი ლარისა.“
აღსრულების პოლიციელისათვის შეიძლება განისაზღვროს აგრეთვე კანონით
გაუთვალისწინებელი სოციალური დაცვის დამატებითი ღონისძიებები და შეღავათები.

5.6.4 აღსრულების პოლიციისა და კერძო აღმასრულებლების ურთიერთობა
როგორც ვიცით, კერძო აღმასრულებელი სააღსრულებო საქმიანობას ახორციელებს
დამოუკიდებლად და შესაბამისად შეიძლება დადგეს მისი უსაფრთხოების და
მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფის რისკი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, კანონი აძლევს
კერძო აღმასრულებელს უფლებას საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელების დროს,
საჭიროების შემთხვევაში დახმარებისათვის მიმართოს წერილობით სამმართველოს.
სამმართველო 5 დღის ვადაში განიხილავს მიმართვას და ატყობინებს კერძო
აღმასრულებელს მომსახურების გაწევის შესაძლებლობის თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ
სამმართველო თავის კომპეტენციის ფარგლებში დახმარების გაწევაზე თანხმობას
გამოთქვამს,
კერძო
აღმასრულებელი
ვალდებულია
წინასწარ
აანაზღაუროს
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მომსახურეობისათვის დადგენილი საფასური, რომლის ოდენობა, სააღსრულებო
მოქმედებათა კატეგორიების მიხედვით, დგინდება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანებით.

5.7. კერძო აღმასრულებელი
5.7.1. შესავალი
2008 წლის 19 დეკემბერს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით შეიქმნა
კერძო აღმასრულებლის ინსტიტუტი, რომელმაც გარკვეულწილად გაინაწილა ე.წ.
„საჯარო
აღმასრულებლის“
ფუნქციები.
ესტონეთის
აღმასრულებელთა
აქტი
განსაზღვრავს, რომ აღმასრულებელი არის პიროვნება, რომელიც თავისუფალი პროფესიის
ადამიანია და საქმიანობას ახორციელებს საჯარო კანონმდებლობის საფუძველზე,
დაბეგვრის საკითხებში კი მიიჩნევა მეწარმედ. 196 აღნიშნული დეფინიცია მიესადაგება
კერძო აღმასრულებელს, რაზეც ქვემოთ უფრო დეტალურად გვექნება საუბარი. მისი
უფლება-მოვალეობები, სწშ საქართველოს კანონის გარდა, მოწესრიგებულია იუსტიციის
მინისტრის შემდეგი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით: 2010 წლის 14 აპრილის
ბრძანება №88 „კერძო აღმასრულებლების მიერ სააღსრულებო საქმის წარმოების
განხორციელების პირობებისა და ფორმის განსაზღვრის შესახებ“ (სააღსრულებო
საქმისწარმოების ელეტრონულ პროგრამაში მისი დაშვებისა და მომსახურების საფასურის
გადახდის შესახებ), 2009 წლის 21 ივლისის ბრძანება №140 „კერძო აღმასრულებლის
საქმიანობის მონიტორინგისა და კერძო აღმასრულებლისათვის პასუხისმგებლობის
დაკისრების წესის დამტკიცების თაობაზე“, 2009 წლის 30 ივნისის ბრძანება №121 „კერძო
აღმასრულებლის სააღსრულებო საქმიანობის სალიცენზიო მოწმობის ფორმის, მისი
გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების თაობაზე“, 2009 წლის 29
ივნისის №119 ბრძანება „კერძო აღმასრულებელთა რეესტრის ფორმისა და რეესტრის
წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“, 2009 წლის 29 ივნისის №118 ბრძანება „კერძო
აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ოდენობისა
და პირობების დადგენის შესახებ“, 2009 წლის 29 ივნისის №116 ბრძანება „კერძო
აღმასრულებლის სამუშაო ადგილის მოწყობის წესის დამტკიცების თაობაზე“.
კერძო აღმასრულებელი ფიზიკური პირია, რომელიც სააღსრულებო საქმიანობას,
აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული ლიცენზიის საფუძველზე
ახორციელებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე197. ლიცენზიის გაცემით მას მიენიჭება
საჯარო უფლებამოსილების განხორციელების უფლება. „ლიცენზიებისა და ნებართვების
შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის 86-ე პუნქტი იცნობს სააღსრულებო
საქმიანობის ლიცენზიის ცნებას. სწორედ იგი გაიცემა კერძო აღმასრულებელზე. რამ
გამოიწვია აღნიშნული საკითხის სწორედ ამ კანონით მოწესრიგების საკითხი, ამის
შესახებ პასუხს თავად კანონის მე-2 მუხლში ამოვიკითხავთ. საქმიანობა ლიცენზიით
ხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუ იგი ეხება სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი
ინტერესების სფეროს.

196

Bailiff‟s Act (BA), (Estonia), Passed 17 January 2000, (RT1 I 2000, 16, 69), §2 (2)
197
შეად: Law on Private Enforcement Agents (LPEA) (Bulgaria), Voted by the NA on May 10, 2005, Art.2
(4);BA, §3
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5.7.2. დანიშვნის პროცედურა
კერძო აღმასრულებლის დანიშვნამდე გასავლელია ლიცენზირების, ხოლო შემდეგ
რეგისტრაციის პროცედურა. სწშ საქართველოს კანონით ლიცენზიის გაცემის წესები და
პირობები განსაზღვრულია 148 მუხლით, ხოლო უარის თქმის საფუძვლები - 149 მუხლით.
ესტონეთის აქტით აღმასრულებელთა შესახებ პირი აღმასრულებლად დანიშვნამდე
გადის რამდენიმე ეტაპს: შერჩევა, მოსამზადებელი ეტაპი, გამოცდა, დანიშვნა და ფიცის
დადება ოფისში. 198 განსხვავებით ნაციონალური კანონმდებლობისაგან, ყოველ 5
წელიწადში აღმასრულებლები გადიან შემფასებელ კომისიაზე, რომლის გაუვლელობა
გათავისუფლების ერთ-ერთი საფუძველია.199
სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზიას სწშ საქართველოს კანონის 148 მუხლის პირველი
პუნქტის თანახმად, გასცემს აღსრულების ეროვნული ბიურო ფიზიკური პირის
განცხადების წარდგენიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა 200 . ლიცენზიის თაობაზე
განცხადების წარდგენა ხდება ფიზიკური პირის მიერ, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ
მოთხოვნებს: 201 არის ქმედუნარიანი საქართველოს მოქალაქე, აქვს უმაღლესი
იურიდიული განათლება, ჩაბარებული აქვს აღმასრულებლის საკვალიფიკაციო გამოცდა
ან
მოსამართლის
საკვალიფიკაციო
გამოცდა
საერთო
ან
სამოქალაქო
და
202
ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალობით, აქვს „კერძო აღმასრულებლის სამუშაო
ადგილის მოწყობის წესის დამტკიცების თაობაზე“ იუსტიციის მინისტრის 2009 წლის 29
ივნისის №116 ბრძანების შესაბამისად აღჭურვილი სამუშაო ადგილი და ამ მოთხოვნების
დამადასტურებელ დოკუმენტაციას განცხადებასთან ერთად წარადგენს აღსრულების
ეროვნულ ბიუროში. აღნიშნულ დოკუმენტებთან ერთად ფიზიკურმა პირმა ასევე უნდა
წარადგინოს სწშ საქართველოს კანონის 149 მუხლით გათვალისწინებული ლიცენზიის
გაცემაზე უარის თქმის საფუძვლების არარსებობის თაობაზე ხელმოწერილი დოკუმენტი,
ასევე სამუშაო ადგილის მისამართი და საჯარო რეესტრიდან ამონაწერი იმ უძრავი
ქონების საკუთრების თაობაზე, სადაც უნდა განთავსდეს კერძო აღმასრულებლის სამუშაო
ადგილი, ან ამ უძრავი ქონების მესაკუთრის თანხმობა სააღსრულებო საქმიანობის
განხორციელებაზე. 203 სამუშაო ადგილის შეცვლის თაობაზე დაუყოვნებლივ უნდა
ეცნობოს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შესაბამისი დოკუმენტაციით. განსხვავებულად
წესრიგდება
აღნიშნული
საკითხი
ბულგარეთის
კანონმდებლობით.
კერძო
აღმასრულებლის
სტატუსის
მოსაპოვებლად
ცხადდება
კონკურსი
ვაკანტურ
თანამდებობებზე იუსტიციის მინისტრის ბრძანების შესაბამისად.204
ლიცენზიის გაცემის პროცედურის წარმატებით გავლის შემდეგ ფიზიკურმა პირმა
რეგისტრაციის გასავლელად სწშ საქართველოს კანონის 1411 მუხლის საფუძველზე უნდა
წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: სამსახურებრივი ბეჭედი, ბანკში საანგარიშსწორებო
ანგარიშის გახსნის დამადასტურებელი დოკუმენტი და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის
198

იხ: BA §11 (1), (2), §12, §13, § 14
იხ:BA § 15, § 16 (1) 8
200
შეად:LPEA, Art.7 (1)
199

201

იქვე., Art.5 (1)

202

შედარებისთვის იხ: BA, §10 (1)
შეად:LPEA, Art. 13 (2)

203
204

იქვე., 9 (1)
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დაზღვევის დამადასტურებელი დოკუმენტი, 205 რომლის ოდენობაც საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის №118 ბრძანების მე-3 მუხლის თანახმად შეადგენს 100000 ლარს.206
ბულგარეთის კანონით კერძო აღმასრულებელთა შესახებ რეგისტრაციის მომენტს
უთანაბრდება იუსტიციის მინისტრის შესაბამისი ბრძანება სააღსრულებო საქმიანობის
უფლების მინიჭების თაობაზე იმ კანდიდატების შესახებ, რომლებმაც წარმატებით
გაიარეს კონკურსი.207
სააღსრულებო საქმიანობის დაწყების მომენტი პირდაპირ კავშირშია კერძო
აღმასრულებლის რეგისტრაციასთან კერძო აღმასრულებელთა რეესტრში, რომელსაც
ახორციელებს აღსრულების ეროვნული ბიურო. 208 ბულგარეთის კანონით კერძო
აღმასრულებელთა შესახებ კერძო აღმასრულებელმა აუცილებელია დადოს ფიცი, მას
შემდეგ, რაც მოაგვარებს ოფისის, ხელმოწერის, ბეჭდის და დაზღვევის საკითხებს. 209 ამ
პროცედურის განხორციელების შემდეგ მას უფლება აქვს დაიწყოს სააღსრულებო
საქმიანობა.

5.7.3. ინტერესთა კონფლიქტი
ინტერესთა კონფლიქტი კერძო აღმასრულებლისათვის შეუთავსებელი საქმიანობის ან
ისეთი საქმიანობის განხორციელებაა, რომელიც სავალდებულო სალიცენზიო პირობას
წარმოადგენს. ინტერესთა კონფლიქტს იწვევს სწშ საქართველოს კანონის 149 მუხლით
განსაზღვრული საფუძვლებიდან ერთ-ერთის არსებობა. 210 უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთ
შემთხვევაში კერძო აღმასრულებელს მის სასარგებლოდ გაცემული ლიცენზია
შეუჩერდება ან გაუუქმდება, ხოლო თუ მოითხოვს ლიცენზიის გაცემას - უარი ეთქმება.
სწშ საქართველოს კანონით სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზიის შეჩერების ორი
საფუძველი გვაქვს: პირველი, სამუშაო ადგილის შეცვლა, ვიდრე იგი ამის თაობაზე
აცნობებს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს და მეორე, ბრალდებულის სახით სისხლის
სამართლის პასუხისგებაში მიცემა, ვიდრე საბოლოო გადაწყვეტილება გამოვა.
ლიცენზიის გაუქმების საფუძლები განსაზღვრულია სწშ საქართველოს კანონის 1414
მუხლით, საიდანაც აღსანიშნავია „თ“ პუნქტი, კერძო აღმასრულებლისათვის
შეუთავსებელი საქმიანობის განხორციელება. საკითხის უკეთ გაანალიზების მიზნით
განვიხილოთ ასეთი შემთხვევა. მაგალითი: კერძო აღმასრულებლის ლიცენზიის მიღების
შემდეგ ფიზიკური პირი განაგრძობდა არბიტრაჟის წევრობას და გამოჰქონდა
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებები. აღნიშნული მოქმედების განხორციელებით კერძო
აღმასრულებელმა დაარღვია სწშ საქართველოს კანონის 149 მუხლის მე-2 პუნქტი, რომ
კერძო აღმასრულებელი არ შეიძლება იყოს არბიტრაჟის წევრი, და ასევე სწშ კანონის 1414
მუხლის „თ“ პუნქტი. აღნიშნული კი არის მისი ლიცენზიის გაუქმების საფუძველი.

5.7.4. კერძო სააღსრულებო ბიუროს შემადგენლობა
205

შეად:LPEA, Art. 13 (1) 4,5

206

შეად: BA, § 7 (1)
შეად:LPEA, Art.11 (2)
208
იქვე., Art. 4 (1)
209
იქვე., Art.13
210
იქვე., Art.6
207

161

სწშ საქართველოს კანონის 146 მუხლის მე-3 და 33 პუნქტებით შესაძლებელია კერძო
აღმასრულებელთა ურთიერთთანამშრობლობა და გაერთიანება. ორ ან ორზე მეტ კერძო
აღმასრულებელს შეიძლება ჰქონდეს საერთო სამუშაო ადგილი, ხოლო უფლებამოვალეობები განსაზღვრონ მათ შორის დადებული ხელშეკრულებით. ასეთ შემთხვევაში
თითოეული მათგანი სააღსრულებო საქმიანობას ახორციელებს დამოუკიდებლად და
საკუთარი პასუხისმგებლობით. კერძო აღმასრულებელს ასევე უფლება აქვს გაერთიანდეს
სხვა კერძო აღმასრულებელთან, ადვოკატთან, აუდიტორთან და ნოტარიუსთან ერთად
ისე, რომ ჩამოაყალიბოს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის
პირველი პუნქტით განსაზღვრული სამეწარმეო სუბიექტთაგან ერთ-ერთი, გარდა სააქციო
საზოგადოებისა.211მაგალითად: შეიძლება არსებობდეს შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოების (შპს) ფორმით, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების (სპს)
ფორმით და ა.შ. ნოტარიუსის მონაწილეობა კი ასეთ გაერთიანებაში სავალდებულოა.

5.7.5. მოთხოვნები ოფისთან მიმართებაში
კერძო აღმასრულებლის ოფისის მოთხოვნებთან დაკავშირებით არსებობს საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის 2009 წლის 29 ივნისის ბრძანება №116 „კერძო აღმასრულებლის
სამუშაო ადგილის მოწყობის წესის დამტკიცების შესახებ“. ბრძანების მე-4 პუნქტის
თანახმად, კერძო აღმასრულებლის ოფისი (ბიურო) უნდა იყოს არანაკლებ 20მ2
კაპიტალური ფართობის, სათანადოდ დაცული (ხმოვანი სიგნალიზაციით ან სპეციალური
დაცვით) და საკომუნიკაციო-საოფისე ტექნიკით (ტელეფონი, ინტერნეტის ქსელში
ჩართული კომპიუტერი,
რომელშიც
აგრეთვე
განთავსებულია
სააღსრულებო
საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამა, პრინტერი, სკანირების აპარატი,
დოკუმენტაციის განთავსებისა და სათანადო შენახვისათვის აუცილებელი სხვა
ინვენტარი) აღჭურვილი.212 კერძო აღმასრულებელს ოფისში აუცილებლად უნდა ჰქონდეს
დოკუმენტაციის განთავსებისა და სათანადო შენახვისათვის აუცილებელი ინვენტარი,
მათ შორის დასრულებული სააღსრულებო წარმოების შესაბამისი დოკუმენტაციის
შესანახად, ვიდრე იგი მიმართავს აღსრულების ეროვნული ბიუროს არქივს. საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №220 „დასრულებულ სააღსრულებო წარმოებასთან
დაკავშირებული დოკუმენტაციის შენახვის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე“
მოთხოვნათა დაცვით. ამკრძალავი ხასიათის ნორმას წარმოადგენს ამავე ბრძანების მე-5
პუნქტი, რომ არ შეიძლება ბიურო განთავსებული იყოს საჯარო სამართლის იურიდიული
პირის, სანოტარო ბიუროს, საგანმანათლებლო ან გასართობი დაწესებულების შენობაში.
რაც შეეხება აბრას, რომელიც წარმოადგენს ინფორმაციას, რომ იქ მდებარეობს კერძო
აღმასრულებლის ოფისი, ოფისის შესასვლელში უნდა იყოს განთავსებული აბრა,
სააღსრულებო საქმიანობისა და კერძო აღმასრულებლის (საერთო ოფისის შემთხვევაში,
თითოეულის) სახელისა და გვარის აღნიშვნით. აბრა შეიძლება შეიცავდეს დამატებით
აღნიშვნებსაც. კერძო აღმასრულებლის ოფისში ასევე თვალსაჩინო ადგილას უნდა იყოს
გამოკრული სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზია. კერძო აღმასრულებელს არ
ეკრძალება სააღსრულებო საქმიანობის რეკლამირება. 213 აღსანიშნავია, რომ ესტონეთის

211

იხ: LPEA, Art.30

212

იხ: LPEA, Art. 12 (2)
საწინააღმდეგო ჩანაწერი იხ:BA, §5 (5)

213

162

აქტი აღმასრულებელთა შესახებ აღმასრულებელს ოფისში მუშაობის მინიმალურ სამუშაო
საათებსაც განუსაზღვრავს.214

5.7.6. მონიტორინგი და კონტროლი, პასუხისმგებლობა
კერძო
აღმასრულებლის
საქმიანობაზე
მონიტორინგის
განხორციელება
და
პასუხისმგებლობის დაკისრება ხდება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის215 2009 წლის
21 ივლისის №140 ბრძანების საფუძველზე. პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძველია
სწშ საქართველოს კანონის 1414 მუხლის „ზ“ და „თ“ ქვეპუნქტების დარღვევა, კერძოდ,
კანონის და შესაბამისი ნორმატიული აქტის მნიშვნელოვანი და სისტემური დარღვევა,
რაც არსებით ზიანს აყენებს კერძო და საჯარო ინეტერსებს და კერძო
აღმასრულებლისათვის შეუთავსებელი საქმიანობის განხორციელება, რომელშიც
შეიძლება მოვიაზროთ ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის საფუძვლები. ბრძანების მე-2
მუხლის თანახმად, კერძო აღმასრულებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ზომის სახით
შეიძლება გამოყენებული ქნეს გაფრთხილება ან სააღსრულებო წარმოების ლიცენზიის
გაუქმება. კერძო აღმასრულებლის საქმიანობაზე მონიტორინგს ახორციელებს
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექცია, 216 რომელიც ამავე
ბრძანების მე-5 მუხლის მოთხოვნათა დაცვით უგზავნის შესაბამის დასკვნას აღსრულების
ეროვნულ ბიუროს და იგი იღებს გადაწყვეტილებას კერძო აღმასრულებლის მიმართ
პასუხისმგებლობის
დაკისრების
მიზანშეწონილობის
თაობაზე.
დარღვევის
დადასტურების ან არარსებობის შემთხვევაში აღსრულების ეროვნული ბიურო გამოსცემს
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, რომელიც გასაჩივრდება
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსისა და ადმინისტრაციული
საპროცესო კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით. კერძო აღმასრულებლის მიმართ
გაფრთხილების გამოყენებისას, თუ წლის განმავლობაში ისევ განმეორდება დარღვევა,
შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ ლიცენზიის გაუქმების ზომა. ბრძანებით
დადგენილია ასევე პასუხისმგებლობის დაკისრების ხანდაზმულობის ვადა და იგი მე-7
მუხლის მიხედვით შეადგენს 3 წელს. ესტონეთის აქტით აღმასრულებელთა შესახებ
დისციპლინურ სამართალდარღვევად განიხილება აღმასრულებლის მიერ უფლებამოვალეობათა შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება, მათ შორის ანაზღაურების
განაკვეთებთან მიმართებაში, ისეთი მოქმედება/აქტი, რომელიც შეუსაბამობაშია
მორალურ სტანდარტებთან ან ამცირებს აღმასრულებლის პროფესიისადმი ნდობას, იმის
მიუხედავად რომ ასეთი აქტი განხორციელებულია სამსახურებრივი მოვალეობისას. 217
რაც შეეხება დისციპლინურ სახდელს, ეს შეიძლება იყოს საყვედური, ჯარიმა, ოფისიდან
გათავისუფლება.218
კერძო
აღმასრულებლის
მიმართ
პასუხისმგებლობის
ზომის
შეფარდებისას
გათვალისწინებულ უნდა იქნეს დარღვევის შინაარსი და სიმძიმე, შედეგები, რომლებიც

214

BA, §4 (5)
იუსტიციის სამინისტრო ახორციელებს ესტონეთშიც. იხ:BA, §30 (1)
216
ბულგარეთის კანონით „კერძო აღმასრულებელთა შესახებ“ ასეთ სუბიექტად განსაზღვრულია
საზედამხედველო საბჭო და დისციპლინური კომიტეტი, რომელიც კერძო აღმასრულებელთა
პალატის შემადგენლობაში შედის. იხ: LPEA, Art. 3 (1) (3)
217
BA, §32 1), 2)
218
BA, §33 1), 2), 3)
215
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მოჰყვა ან შეიძლებოდა მოჰყოლოდა ასეთ დარღვევას, კერძო აღმასრულებლის საქმიანი
და მორალური რეპუტაცია.

5.7.7. სააღსრულებო საქმიანობის უფლების შეჩერება
კერძო აღმასრულებელს სააღსრულებო საქმიანობის უფლება შეიძლება შეუჩერდეს სწშ
საქართველოს კანონის 1413 მუხლით გათვალისწინებულ ორ შემთხვევაში: სამუშაო
ადგილის შეცვლისას219 არაუმეტეს 10 დღის ვადით, ბრალდებულად ცნობის შემთხვევაში
საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. პირველ შემთხვევაში საფუძვლის არსებობის
შესახებ კერძო აღმასრულებელმა თავად უნდა აცნობოს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს,
ხოლო მეორე შემთხვევაში - პროცესის მწარმოებელმა ორგანომ ბრალდებულად ცნობიდან
არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა.220
სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზიის შეჩერების თაობაზე კერძო აღმასრულებელთა
რეესტრში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი, ვიდრე არ აღმოიფხვრება შეჩერების საფუძველი.
კერძო აღმასრულებლისათვის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების შემთხვევაში
სააღსრულებო წარმოებას აგრძელებს აღსრულების ეროვნული ბიურო ბოლო
განხორციელებული მოქმედებიდან სწშ საქართველოს კანონის 1415 მუხლის პირველი
პუნქტით დადგენილი წესით. ასეთ შემთხვევაში კრედიტორი თავისუფლდება
აღსრულების საფასურის წინასწარ გადასახდელი თანხის გადახდისაგან, ხოლო კერძო
აღმასრულებლისათვის წინასწარი საზღაურის სახით გადახდილი თანხა დაბრუნდება
აღსრულების შედეგად ამოღებული თანხის პროპორციულად.
აღსანიშნავია, რომ ნაციონალური კანონმდებლობით არ არსებობს შეზღუდვა იმის
თაობაზე, რომ კერძო აღმასრულებელი არ შეიძლება დაკავებულ იქნეს სამსახურებრივი
უფლებამოსილების განხორციელებისას, ბულგარეთის კანონით კერძო აღმასრულებელთა
შესახებ გამონაკლისია დანაშაულზე წასწრების ფაქტი.221

5.7.8. შეზღუდვები კერძო აღმასრულებლისადმი
კერძო აღმასრულებლისადმი სწშ საქართველოს კანონით დადგენილია გარკვეული
შეზღუდვები, რომელიც ეხება შემდეგ საკითხებს: 1) აღსასრულებელი ფულადი
მოთხოვნის მაქსიმალური ოდენობა, 2) აღსრულების ქვემდებარე აქტები, 3) მიმართვის
უფლების მქონე პირთა წრე, 3) აუქციონის ჩატარების შეუძლებლობა. განვიხილოთ
თითოეული მათგანი:
 სწშ საქართველოს კანონის 147 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად,
აღსასრულებელი მოთხოვნა, რომლის ფარგლებშიც ახორციელებს აღსრულებას
კერძო აღმასრულებელი, არ უნდა აღემატებოდეს 500 000 ლარს. ასეთი
შეზღუდვა დაწესებულია მხოლოდ ფულად მოთხოვნებთან დაკავშირებით.
219

შეად: LPEA, Art. 23 (1)
იქვე., Art. 14 (3)

220
221

ანალოგიური ჩანაწერი იხ:LPEA, Art. 14 (2)
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 კერძო აღმასრულებელს უფლება აქვს აღასრულოს შემდეგი აქტები:222 კერძოდ,
ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე კანონიერ ძალაში შესული
სასამართლო გადაწყვეტილება, განჩინება და დადგენილება; სისხლის
სამართლის საქმეზე კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო განაჩენი,
განჩინება, დადგენილება და ბრძანება ქონებრივი გადახდევინების ნაწილში
(ე.წ. სამოქალაქო სარჩელით დაკმაყოფილებული ფულადი მოთხოვნა);
გადახდის ბრძანება (მხოლოდ სასამართლოს მიერ გაცემული, ვინაიდან სწშ
კანონის 146 მუხლის მე-6 პუნქტი უწესებს შეზღუდვას) და ბრძანება ლიზინგის
საგნის გამცემის მფლობელობაში ლიზინგის საგნის დაბრუნების თაობაზე;
არბიტრაჟის გადაწყვეტილება, სსსკ-ის 268-ე მუხლით გათვალისწინებული
სასამართლოს
მიერ
დაუყოვნებლივ
აღსასრულებლად
მიქცეული
გადაწყვეტილება, არბიტრაჟის გადაწყვეტილება, რომლის აღსრულებაც
გათვალისწინებულია საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით.
 კერძო აღმასრულებელს აღსრულება შეუძლია დაიწყოს მხოლოდ მაშინ თუ სწშ
საქართველოს კანონის 147 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, მხარეები არიან
ფიზიკური პირები ან კერძო სამართლის იურიდიული პირები.
 სააღსრულებო კანონმდებლობით აუქციონის ჩატარების უფლება აქვს მხოლოდ
აღსრულების ეროვნულ ბიუროს. შესაბამისად, კერძო აღმასრულებელმა
სააუქციონო მომსახურების გასაწევად უნდა მიმართოს მას სწშ საქართველოს
კანონის 147 მუხლის მე-5 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილი წესით.
სააღსრულებო საქმიანობის განხორციელების დროს კერძო აღმასრულებელს ხელი
მიუწვდება მხარეების ან სხვა დაინტერესებული პირების პერსონალურ ან სხვა ისეთ
ინფორმაციაზე, რომელიც კონფიდენციალურ ინფორმაციას განეკუთვნება და დაცული
უნდა იყოს გამხელისაგან კანონით. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს საბანკო ან სხვა
კომერციული ინფორმაცია. სწშ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის მე-3 პუნქტის
თანახმად, აღმასრულებელი ვალდებულია დაიცვას ინფორმაციის კონფიდენციალობა და
იგი მხოლოდ სამსახურებრივი მიზნებისათვის გამოიყენოს. აღნიშნული ნორმის
მოქმედება ასევე ვრცელდება კერძო აღმასრულებელზეც. ლოგიკურია, რომ ასეთი წესი
არსებობდეს, როგორც საჯარო, ისე კერძო აღმასრულებლის მიმართ ნაციონალურ
კანონმდებლობაში. 223 ანალოგიური მოთხოვნა არსებობს ესტონეთის აღმასრულებელთა
აქტითაც, როგორც აღმასრულებლის, ასევე მასთან ოფისში დასაქმებული პირის მიმართ.224

5.7.9. მომსახურების საზღაური კერძო აღმასრულებლისათვის
სწშ საქართველოს კანონის 147 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, კერძო აღმასრულებელი
აღსრულებას ახორციელებს კრედიტორის მიმართვისა და მასთან დადებული
ხელშეკრულების
საფუძველზე.
კერძო
აღმასრულებლისათვის
სააღსრულებო
საქმიანობად
ასევე
მიიჩნევა,
დაინტერესებული
პირებისათვის
იურიდიული
222

შეად: LPEA, Art.2 (1) ,(2)

223

იხ:LPEA, Art.20
BA, §8 (1)

224
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კონსულტაციის გაწევა აღსრულების საკითხებთან დაკავშირებით (სწშ 146 მუხლის მე-4
პუნქტი). აღნიშნული მომსახურებისათვის იგი იღებს საზღაურს ამავე კანონის 1417
მუხლის თანახმად. საზღაურის ოდენობა და გადახდის წესი განისაზღვრება
დაინტერესებულ მხარესთან დადებული ხელშეკრულებით.225 თუმცა საფასურის ოდენობა
არ შეიძლება აღემატებოდეს სწშ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის მე-6 პუნქტით
დადგენილ 7%-ის ზღვრულ ოდენობაზე მეტს. ამ ნორმას აქვს, როგორც შემზღუდველი,
ასევე წამახალისებელი ფუნქციაც. კერძოდ, შემზღუდველია იგი იმ მიზნით, რომ კერძო
აღმასრულებელმა სააღსრულებო საქმიანობა უკიდურესად „კომერციულად“ არ
გადააქციოს, რითაც შეიძლება შეილახოს როგორც კრედიტორის, ასევე მოვალის
ინტერესი. ხოლო წამახალისებელია ნორმა იმდენად, რამდენადაც კერძო აღმასრულებელს
უფლება აქვს 7%-იანი განაკვეთის ნაცვლად, კრედიტორს შესთავაზოს მასზე დაბალი
განაკვეთითა და ტარიფით მომსახურება.

225

ბულგარეთის კანონი კერძო აღმასრულებელთა შესახებ განასხვავებს სააღსრულებო საქმიანობის
და სხვა საქმიანობისათვის დაწესებულ საფასურებს. დეტალურად იხ:LPEA, Chapter 7
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თემა 3: სამოქალაქო საქმეებზე აღსრულების პროცესი საქართველოში
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6. შესავალი
მრავალჯერ გამხდარა სადავოდ საკითხი იმის შესახებ სააღსრულებო პროცედურები
კერძო სამართლის ნაწილია თუ საჯარო სამართლისა 226 . აღნიშნული კამათი, როგორც
ჩანს, განპირობებულია იმით, რომ სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული
გადაწყვეტილებების
აღსრულებისას
აღმასრულებელი
მიმართავს
იძულებით
ღონისძიებებს, რაშიც იგულისხმება სახელმწიფოს ჩარევა იძულებითი მექანიზმებით. სწშ
საქართველოს კანონის მე-17 მუხლით განსაზღვრულია, რომ სამსახურებრივი
უფლებამოსილების განხორციელებისას აღმასრულებლის მოთხოვნების შესრულება
სავალდებულოა ნებისმიერი პირისათვის. აღნიშნულ ნორმაში იკვეთება ურთიერთობის
სუბორდინაციული ხასიათი, რომელიც დამახასიათებელია საჯარო სამართლისათვის:
“საჯარო სამართალი არის პრინციპულად სუბორდინაციული სამართალი, კერძო
სამართალი პრინციპულად – კოორდინაციის სამართალი”.227
ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებში აღიარებულია, რომ სააღსრულებო წარმოება სამოქალაქო
სამართლის სფეროს განეკუთვნება. ჯერ კიდევ წინა საუკუნის დასაწყისში გერმანელმა
იურისტმა ფრიდრიხ სტეინმა ყურადღება მიაქცია იმ ფაქტს, რომ სააღსრულებო წარმოება
იწყება და მთავრდება კერძო სამართლით. 228 თეორეტიკოსები სააღსრულებო
პროცედურების სამოქალაქოდ მიჩნევის საკითხს ხსნიან ინტერესთა თეორიის მიხედვით:
სააღსრულებო წარმოება მიმდინარეობს კრედიტორის ინტერესებისათვის, ხოლო
ურთიერთობაში კრედიტორიც და მოვალეც თანაბარი უფლებებით სარგებლობენ, 229
ხოლო აღმასრულებელი მხარეებთან ურთიერთობას ამყარებს თანასწორობის
საფუძველზე.
საქართველოს კანონმდებლობით მოქმედი სააღსრულებო პროცედურა არ არის
რაფინირებული, იგი შეიცავს, როგორც ადმინისტრაციული, სისხლის სამართლებრივი
წესით ქონებრივი გადახდევინების/ჯარიმის აღსრულების/ქონების ჩამორთმევის,
საგადასახადო, ისე სამოქალაქო აქტების აღსრულების წესებს და პირობებს. სწორედ
ამიტომ იგი შეიძლება მიჩნეულ იქნეს უნივერსალურ სააღსრულებო პროცედურად. 230
უნივერსალური სააღსრულებო პროცედურა მიეკუთვნება საჯარო სამართალს და
საპროცესო და ადმინისტრაციული სამართლის ზღვარზეა. 231 აღსანიშნავია, რომ
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონი არ იცნობს სააღსრულებო
226

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მიიჩნევს, რომ
“სააღსრულებო კანომდებლობა ადმინისტრაციული კანონმდებლობაა” .იხ: თბილისის საქალაქო
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილება საქმეზე №3/981, 3.
227Forsthoff,Ernst,Lehrbuch des Verwaltungsrechts,10Aufl,1973,S.113 ix: Wanturia l.,
შესავალისაქართველოსსამოქალაქოსამართლისზოგადნაწილში, 2000, 43.
228
F. Stein. Grundfragen der Zwangsvollstreckung, 1913, p. 6, referred in: G. Lüke. Bausteine des
Zwangsvollstreckungsverfahrens. – JuristischeSchulung 1996, p. 185 იხილეთ: Alekand A., „The Estonian
Universal Enforcement Procedure and the Bailiff as the Taker of Procedural Decisions‟, Juridica
International
XV/2008,116.<http://www.juridicainternational.eu/the-estonian-universal-enforcementprocedure-and-the-bailiff-as-the-taker-of-procedural-decisions>
229
E.g., E. Wieser. Grundzüge des Zivilprozeßrechts: mit Zwangsvollstreckungs- und Konkursrecht. Köln:
Carl Heymanns Verlag 1986, 73.იხ: Alekand A., დასახელებული სტატია, 116
230
Alekand A., დასახელებული სტატია,115
231
იქვე., გვ.116
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საქმეთა კერძო და საჯარო საქმეებად დაყოფას, თუმცა განსაზღვრავს მათი აღსრულების
განსხვავებულ წესებს საქმეთა კატეგორიიდან გამომდინარე.232

232

იხ: The Enforcement Code (1981:774) (including amendments up to SFS 2001:377), Chapter 1, S 6, p8
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7. კანონის გამოყენების სფერო, საკანონმდებლო პორტფელი
სწშ საქართველოს კანონის პირველი მუხლი ამავე კანონის გამოყენების სფეროს ეხება,
თუმცა აღსრულების ქვემდებარე აქტების ჩამონათვალს უფრო ჰგავს, ხოლო მე-2 მუხლი
(აღსრულების ქვემდებარე აქტები) - მის გაგრძელებას, რადგან კანონის გამოყენების
სფერო
გულისხმობს
ამ
კანონის
მოქმედების
არეალს,
სამართლებრივი
ურთიერთობისადმი მისი გამოყენების შესაძლებლობას, კანონის შექმნის მიზანთან
მჭიდრო კავშირს. პირველი მუხლის დეფინიცია ასე ჟღერს: „ეს კანონი აწესრიგებს საერთო
სასამართლოების,
ადმინისტრაციული
ორგანოების
(თანამდებობის
პირების),
არბიტრაჟის, რესტიტუციისა და კომპენსაციის კომისიისა და მისი კომიტეტის, ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლოს და სისხლის სამართლის საერთაშორისო
სასამართლოს მიერ მიღებული აქტების და ამ კანონით გათვალისწინებული
აღსასრულებელი გადაწყვეტილებების აღსრულების წესსა და პირობებს“. დეფინიციაში
შეიძლება ასეთი ფორმულირებაც იყოს: ეს კანონი აწესრიგებს სააღსრულებო წარმოებაში
მონაწილე სუბიექტების უფლებებსა და მოვალეობებს, აღსრულების ქვემდებარე აქტების
აღსრულების წესსა და პირობებს, ასევე ამ კანონით გათვალისწინებულ სხვა
უფლებამოსილებებს.233
სწშ საქართველოს კანონი მიღებულ იქნა 1999 წლის 16 აპრილს, ხოლო ამოქმედდა ამავე
წლის 15 მაისიდან. იგი ერთადერთი საკანონმდებლო ნორმატიული აქტია, რომელიც
აწესრიგებს სააღსრულებო პროცედურებს. თუმცა არსებობს საქართველოს იუსტიციის
მინისტრის შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები (მაგალითად: ბრძანება,
დებულება და ა.შ), რომელიც დეტალურად აწესრიგებს აღსრულების კონკრეტულ
საკითხს, ან სააღსრულებო პროცედურას. მაგალითად: საქართველოს იუსტიციის
მინისტრის 2010 წლის 30 ივლისის ბრძანება №144 „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“
საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საფასურების ოდენობისა და გადახდის
წესის დამტკიცების შესახებ, 2011 წლის 31 იანვრის ბრძანება №21 იძულებითი აუქციონის
ჩატარების ფორმების, წესისა და პროცედურების დამტკიცების შესახებ, 2008 წლის 30
სექტემბრის ბრძანება №220 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის
სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის აღსრულების ეროვნული
ბიუროს დებულების დამტკიცების თაობაზე და ა.შ.
სააღსრულებო წარმოებისას შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა საკანონმდებლო
ნორმატიული აქტები, როდესაც ესა თუ ის საკითხი მოწესრიგებული არ არის
სააღსრულებო წარმოების მარეგულირებელი სპეციალური აქტით, მაგალითად,
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი,
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, საქართველოს ადმინისტრაციული
საპროცესო კოდექსი, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, საქართველოს
საგადასახადო კოდექსი და ა.შ.
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ავტ. შენიშვნა:აქ შესაძლებელია გავაერთიანოთ გამარტივებული წარმოება, ქონების შეფასების
მომსახურება, ფაქტების კონსტატაცია, შედარებისათვის იხილეთ: Estonian Code of Enforcement
Procedure (CEP),Passed 20 April 2005,(RT1 I 2005, 27, 198),Chapter 1 ,§1
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8. სააღსრულებო წარმოების სუბიექტები და მათი უფლება-მოვალეობები
8.1. ზოგადი დებულებები
სწშ საქართველოს კანონის IV თავი განსაზღვრავს სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე
პირების ცნებას და მიჯნავს სააღსრულებო წარმოების მხარეებს მონაწილე პირებისაგან. 234
კანონის მე-15 მუხლის თანახმად, სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე პირები არიან:
კრედიტორი, მოვალე, აღმასრულებელი (კერძო აღმასრულებელი), წარმოებაში მონაწილე
სხვა პირები, ხოლო სააღსრულებო წარმოების მხარეები მე-151 მუხლის მიხედვით,
შეიძლება იყვნენ მხოლოდ კრედიტორი და მოვალე. ამ თავის მიზნებისათვის
რეკომენდირებულია დეტალურად იქნეს განხილული სააღსრულებო წარმოების
მხარეების სტატუსი.

8.2. კრედიტორი და მოვალე
8.2.1. შესავალი
პირი მოვალედ ან კრედიტორად იქცევა მას შემდეგ, რაც მის მიმართან მის სასარგებლოდ
იარსებებს აღსასრულებელი გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილების აღსრულება
დაიწყება სააღსრულებო ორგანოში. შესაბამისად, კრედიტორი და მოვალე სააღსრულებო
წარმოების სავალდებულო სუბიექტები არიან და დამკვიდრებული ცნებებიც
სააღსრულებო კანონმდებლობიდან გამომდინარეობს. “სააღსრულებო წარმოებაში მხარის
(კრედიტორისა და მოვალის) ცნებაზე საუბრისას, საჭიროა მხედველობაში იქნეს
მიღებული და დაზუსტდეს – სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე კრედიტორი და
მოვალე არ უნდა გავაიგივოთ სამოქალაქო პროცესში მონაწილე მოსარჩელესთან და
მოპასუხესთან. ის, თუ ვინ არის პროცესში მოსარჩელე ან მოპასუხე, განსაზღვრულია
პროცესუალურ ლიტერატურაში, რაც შეეხება აღსრულებას, მოსარჩელე კრედიტორი,
ხოლო მოპასუხე – მოვალე ხდება მხოლოდ მაშინ, თუ სასამართლო დააკმაყოფილებს
მოსარჩელის მოთხოვნას. სხვა შემთხვევაში კი, თუ მოპასუხემ გასწია სასამართლო ხარჯი
ან საამართლომ დააკმაყოფილა მოპასუხის შეგებებული სარჩელი მოსარჩელის მიმართ,
მხარეები სააღსრულებო წარმოებაში შეიცვლიან თავიანთ სტატუსს, კერძოდ, კრედიტორი
იქნება მოპასუხე, ხოლო მოვალე – მოსარჩელე. გარდა ამისა, არ შეიძლება კრედიტორისა
და მოვალის ან კიდევ მოსარჩელისა და მოპასუხის გათანაბრება იმ საფუძვლითაც, რომ
სააღსრულებო წარმოებაში მოვალე და კრედიტორი შეიძლება იყოს არა მხოლოდ
სამოქალაქო პროცესში მონაწილე პირი, არამედ მრავალი სხვა პირიც, რომელთა მიმართაც
კანონის თანახმად, სასამართლო აღმასრულებელი 235 ახორციელებს სხვადასხვა
სააღსრულებო დოკუმენტის იძულებით აღსრულებას (მე-2 მუხლი)”.236
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შეად: ესტონეთის სააღსულებო საპროცესო კოდექსი (CEP),მიღებულია 2005 წლის 20
აპრილს,(RT1 I 2005, 27, 198), § 5 (1) (2) (3)
235
avt. SeniSvna: gamoyenebuli termini arasworia, vinaidan saaRsrulebo
kanonmdeblobiT arsebobs mxolod aRmasruleblis an kerZo aRmasruleblis
instituti.
236
Wyonia z., saaRsrulebo warmoebis subieqtebi,მართლმსაჯულება და კანონი N1 (32),
თბილისი 2012, გვ.121-122
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სწშ საქართველოს კანონი 2010 წლის 7 დეკემბრის ცვლილებებამდე არ განსაზღვრავდა
კრედიტორის ცნებას, რაც კანონის ერთგვარ ხარვეზად შეიძლებოდა ჩათვლილიყო.
მოქმედი რედაქციით კრედიტორი შეიძლება იყოს ფიზიკური და იურიდიული პირი, სხვა
ორგანიზაციული წარმონაქმნი, პირთა გაერთიანება იურიდიული პირის შეუქმნელად,
სახელმწიფო
და
ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოები,
რომელთა
სასარგებლოდ ან/და ინტერესებისათვის მიღებულია ამ კანონის მე-2 მუხლით
გათვალისწინებული აღსასრულებელი გადაწყვეტილება.
მოვალე შეიძლება იყოს ფიზიკური ან იურიდიული პირი, სხვა ორგანიზაციული
წარმონაქმნი, პირთა გაერთიანება იურიდიული პირის შეუქმნელად, სახელმწიფო და
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, რომელსაც ამ კანონის მე-2 მუხლით
გათვალისწინებული აღსასრულებელი გადაწყვეტილება ავალდებულებს, შეასრულოს
განსაზღვრული
მოქმედება
ან თავი შეიკავოს განსაზღვრული მოქმედების
შესრულებისაგან.
სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე კრედიტორი და მოვალე შეიძლება წარმოდგენილ
იქნენ წარმომადგენლის მეშვეობით, სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობით
გათვალისწინებული ფორმით.
სააღსრულებო წარმოების მხარეთა უფლებები განსაზღვრულია სწშ საქართველოს
კანონის მე-18 მუხლით. აღსანიშნავია სააღსრულებო მოქმედებაზე დასწრების, წარმოების
მასალების გაცნობის და ასლების გადაღების (გარდა საგადასახადო და საბანკო
საიდუმლოებისა), მორიგების, განწილვადების უფლება, აღმასრულებლის მოქმედების
გასაჩივრება თავმჯომარესთან/სასამართლოში. კრედიტორისა და მოვალის მოვალეობები
კანონში ცალკე განსაზღვრული არ არის. აღმასრულებლის უფლება-მოვალეობებზე
საუბრისას კანონის მე-17 მუხლის მე-10 პუნქტით განსაზღვრულია მისი
უფლებამოსილება სააღსრულებო წარმოების მხარეების დაბარებაზე დოკუმენტაციის
გასაცნობად, სააღსრულებო მოქმედებებში მონაწილეობის მისაღებად, ინფორმაციის
მისაღებად, რაც მეორე მხარეს ავალდებულებს აღნიშნულის შესრულებას ამავე კანონის
მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

8.2.2. მოვალის ძებნა
სწშ საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის თანახმად, მოვალის მიმართ ძებნის გამოყენების
უფლება
აქვს
მხოლოდ
სასამართლოს
აღმასრულებლის
დასაბუთებული
შუამდგომლობის საფუძველზე. შუამდგომლობის დასაბუთების მიზნით შეიძლება
გამოყენებულ იქნეს მოვალის ადგილსამყოფლის შესახებ ინფორმაციის არარსებობა, რაც
უნდა დასტურდებოდეს სააღსრულებო საქმეში არსებული შესაბამისი ოქმით მოვალის
მისამართზე და თავის არიდების შემთხვევა, როდესაც იგი სპეციალურად არ ასრულებს
თავის მოვალეობას. თუ შუამდგომლობა დასაბუთებულია, სასამართლოს გამოაქვს
განჩინება მოვალის პოლიციის ორგანოების მეშვეობით ძებნისა და მოყვანის შესახებ.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ, 2012 წლის 15 ნოემბრის განჩინებაში მოვალის ძებნისა
და მოყვანის შესახებ, პირდაპირ მიუთითა ,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“
საქართველოს კანონის 30-ე მუხლზე და აღნიშნა ,,თბილისის სააღსრულებო ბიუროს მიერ
არაერთი ღონისძიების განხორციელების მიუხედავად ვერ მოხერხდა მოვალის ძებნა, რის
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გამოც ვერ სრულდება თბილისის საქალაქო სასამართლოს ... გადაწყვეტილება და მის
საფუძველზე გაცემული ... სააღსრულებო ფურცელი“.237
მოვალის
ძებნა
შესაძლებელია
განხორციელდეს
კანონის
მე-2
მუხლით
გათვალისწინებული ნებისმიერი აღსრულების ქვემდებარე აქტის აღსრულების პროცესში.
30-ე მუხლის თავდაპირველი რედაქცია მხოლოდ ალიმენტის საქმეებზე ითვალისწინებდა
მოვალის ძებნის გამოცხადების შესაძლებლობას, ხოლო 2010 წლის 7 დეკემბერს
განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ მოვალის ძებნის გამოცხადება ნებისმიერი
კატეგორიის საქმეზეა შესაძლებელი. მოვალეს, მისი ძებნის გამოცხადებით, ეზღუდება
უფლება გადაკვეთოს საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი, აღნიშნულის მცდელობა
იწვევს მის წარდგენას სააღსრულებო დაწესებულებაში შსს-ს პოლიციის ორგანოების
მეშვეობით, სადაც აღმასრულებელი განუმარტავს უფლებებს და მოვალეობებს,
შეატყობინებს მის მიმართ საქმისწარმოების დაწყების თაობაზე და ჩააბარებს
წინადადებას აღნიშნულზე. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ინსტიტუტის არსებობა
სააღსრულებო წარმოების ეფექტიანობას არ განსაზღვრავს, მითუმეტეს, მისი გამოყენება
ხდება ე.წ ურჩი მოვალეების მიმართ.

8.2.3. მოვალის ინტერესების დაცვა იძულებითი აღსრულებისას
მოვალე სააღსრულებო წარმოებაში ყველაზე სუსტი მხარეა, რამდენადაც იძულებითი
აღსრულება მიმართულია მისი ან/და მისი ქონების წინააღმდეგ. ამის მიუხედავად, მას
გარანტირებული აქვს უფლება მიმართოს განცხადებით აღსრულების ეროვნულ ბიუროს
აღსრულების გადადების თაობაზე სწშ საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის მოთხოვნათა
დაცვით, იმ შემთხვევებში, თუ აღსრულების ადგილზე შექმნილი განსაკუთრებული
ვითარების გამო შესაბამისი მოქმედების გაგრძელება არ შეესაბამება მორალის ზოგად
პრინციპებსა და ნორმებს. აღსრულების ეროვნულ ბიუროს უფლება აქვს კონკრეტული
იძულებითი სააღსრულებო მოქმედება გადადოს არა უმეტეს 6 თვით და დადგენილი
ვადა გააგრძელოს არაუმეტეს კიდევ 6 თვით. ასეთი განსაკუთრებული ვითარების
არსებობის შემთხვევები სრულად არ არის განსაზღვრული სწშ საქართველოს კანონით,
თუმცა, მაგალითად მოყვანილია მოვალის ან მისი ოჯახის წევრის გარდაცვალება ან სხვა
საგანგებო შემთხვევა. გადადების შესაძლებლობა არსებობს შემდეგი იძულებითი
სააღსრულებო მოქმედებების განხორციელებისას: აღმასრულებლის მიერ მოვალის
მისამართზე გასვლისას მისი ქონების დაყადაღების მიზნით, რა დროსაც მას უფლება აქვს
შევიდეს მოვალის ნებისმიერ სათავსში, დაათვალიეროს მოვალის ქონება და აღნიშნული
გააფორმოს შესაბამისი ოქმით; აღსასრულებელი აქტით გათვალისწინებული მოძრავი
ნივთის გადაცემისას, რომელსაც ფლობს მოვალე; სხვისი მფლობელობიდან ან/და
სარგებლობიდან უძრავი ქონების გამოთხოვასთან დაკავშირებული სააღსრულებო
მოქმედების განხორციელებისას; მშენებლობის შეჩერების, უნებართვო დემონტაჟის
შეჩერების, საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით აშენებული შენობა-ნაგებობების
მთლიანად ან ნაწილობრივ დემონტაჟის და მშენებარე შენობა-ნაგებობების მშენებლობის
მთლიანად ან ნაწილობრივ შეჩერების აღსრულებისას.
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სააღსრულებო მოქმედების გადადების უფლებამოსილება არაუმეტეს 12 თვის ვადით აქვს
აღსრულების ეროვნულ ბიუროს. ამ ვადის გასვლის შემდეგ ვითარების შენარჩუნების
შემთხვევაში, სასამართლოს აქვს უფლება მოვალის განცხადების საფუძველზე მთლიანად
ან ნაწილობრივ გააუქმოს იძულებითი აღსრულების ღონისძიება, აკრძალოს ან დროებით
შეაჩეროს ესა თუ ის ღონისძიება არა უმეტეს 3 თვის ვადით. ფაქტობრივი ვითარების
შეცვლის შემთხვევაში სასამართლოს შესაბამისი განჩინების გაუქმების მოთხოვნით
მიმართვის უფლება აქვს კრედიტორს.
სწშ საქართველოს კანონის 31-ე მუხლი მოვალის მიერ არ უნდა იქნეს გამოყენებული
აღსრულების გაჭიანურების მიზნით. იძულებითი აღსრულების გადადება უნდა
ემსახურებოდეს ზემოაღნიშნულ საფუძვლებს, ვინაიდან არ მოხდეს კრედიტორის
ინტერესის - დროული აღსრულების, დაუსაბუთებლად და ყოველგვარი სამართლებრივი
საფუძვლის გარეშე შეზღუდვა მოვალის მხრიდან. შესაბამისი გადაწყვეტილების
მიღებისას აუცილებელია, გათვალისწინებულ იქნეს როგორც მოვალის, ასევე
კრედიტორის ინტერესები.

8.3. სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე სხვა პირები
სააღსრულებო წარმოებაში კრედიტორისა და მოვალის გარდა სხვა პირებიც
მონაწილეობენ. იძულებითი აღსრულების ორგანოები სააღსრულებო წარმოების
სავალდებულო სუბიექტებია.238 იძულებითი აღსრულების განხორციელების უფლება აქვს
სსიპ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს და კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში
კერძო აღმასრულებელს. სწშ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად,
აღსრულების ეროვნული ბიუროს სახელით იმავე კანონის მე-2 მუხლით
გათვალისწინებული აქტების აღსრულებას ახორციელებენ აღმასრულებლები და
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე – აღსრულების
ეროვნულ ბიუროში დასაქმებული პირები და აღსრულების ეროვნული ბიუროს
სტაჟიორები. კერძო აღმასრულებელი კი სააღსრულებო საქმიანობას შესაბამისი
ლიცენზიის საფუძველზე ახორციელებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
სწშ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის “დ” ქვეპუნქტში მითითებულია, რომ
სააღსრულებო წარმოებაში ასევე მონაწილეობენ სხვა პირები. კანონი არ განსაზღვრავს ვინ
შეიძლება იყოს სხვა პირი. აღსანიშნავია, რომ ,,სხვა პირებში‟‟ უნდა მოვიაზროთ სწორედ
დამხმარე პირები. ესაა თარჯიმანი, რომელიც მოიწვევა იმ შემთხვევაში, როდესაც მხარე
არ ფლობს სააღსრულებო წარმოების ენას, დამსწრე, რომელიც ესწრება სააღსრულებო
მოქმედების შესრულებას, სპეციალისტი, რომლის მონაწილეობაც აუცილებელია
სააღსრულებო
მოქმედების
შესრულების
დროს
წარმოშობილი
საკითხის
განმარტებისათვის, როდესაც ამ საკითხის განმარტება მოითხოვს სპეციალურ ცოდნას,
მაგალითად, მოვალის ქონების შეფასებისას და სხვა, პოლიციის მუშაკი ან აღსრულების
პოლიცია. 239 ამ პირების გარდა სააღსრულებო წარმოებაში ასევე შეიძლება
მონაწილეობდნენ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ექსპერტი, რომელიც აფასებს ქონებას,
ქონების შემნახველი, რომელსაც აღწერისა და დაყადაღების დროს ბარდება
ყადაღადადებული ქონება შესანახად, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს
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წარმომადგენელი, რომელსაც დახმარებისათვის მიმართავს აღმასრულებელი. მესამე
პირი, რომელიც სარჩელით მიმართავს სასამართლოს და აუქციონზე ქონების შემძენიც
სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე პირია.
და ბოლოს, აუცილებელია განვიხილოთ სასამართლოს, როგორც სააღსრულებო
წარმოებაში მონაწილე პირის სტატუსი. ,,სასამართლო სააღსრულებო წარმოების
უმთავრესი
მონაწილე
სუბიექტია.
სასამართლო
სააღსრულებო
წარმოებისას
ახორციელებს მნიშვნელოვან საპროცესო ფუნქციებს. რეფორმამდელი და ასევე, მოქმედი
კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ
სასამართლოს როლი სააღსრულებო წარმოებაში კანონის მიღების შემდგომ
მნიშვნელოვნად შეცვლილია. კანონის მიღებამდე, ფაქტობრივად სასამართლო
აღმასრულებლის ყველა მნიშვნელოვანი მოქმედება მტკიცდებოდა სასამართლოს მიერ.”240
სააღსრულებო წარმოების მიმდინარეობისას ხშირად ხდება სასამართლოს ჩარევა
სააღსრულებო პროცესში, კერძოდ, მოვალის ძებნის გამოცხადებისას, ქონების
კუთვნილების ან ფასის თაობაზე დავისას, მესამე პირის სარჩელისას ქონების ყადაღისაგან
გათავისუფლებაზე, გადაწყვეტილების განმარტებაზე მიმართვისას, განკარგულების
გასაჩივრებისას.
ზემოაღნიშნული სუბიექტების ჩამონათვალი, რა თქმა უნდა, არ არის სრული და
ამოწურვადი, რადგან თავად კანონმდებელმაც არ ისურვა მისი განსაზღვრა და შებოჭვა.

8.4. მესამე პირების საკუთრების უფლების დაცვა
სწშ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით აღმასრულებელს
უფლება აქვს შევიდეს მოვალის ბინაში, დაათვალიეროს მოვალის სათავსი და მოვალის
ქონებრივი მდგომარეობის გამოკვლევის მიზნით მოახდინოს მოვალის საცხოვრებელ
მისამართზე არსებული მოძრავი ქონების დაყადაღება ამავე კანონის 44-ე მუხლით
დადგენილ პრეზუმფციაზე მითითებით. კერძოდ, იგულისხმება, რომ ნივთები, რომელსაც
პოულობენ მოვალესთან, მას ეკუთვნის. აღნიშნული კი გამომდინარეობს საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის 158-ე მუხლის პირველი ნაწილიდან: „ივარაუდება, რომ ნივთის
მფლობელი არის მისი მესაკუთრე“.
ქონების აღწერისა და დაყადაღების აქტში აღმასრულებელი აღწერს მოვალის მისამართზე
არსებულ ყველა ნივთს (გარდა ამავე კანონის 45-ე მუხლით გათვალისწინებული
გამონაკლისისა), თუმცა შესაძლებელია მოხდეს ისეთი ნივთის დაყადაღება, რომელიც
მოვალეს არ ეკუთვნის, ასევე დაყადაღდეს განვადებით შეძენილი ნივთები.
განსახვავებულია საკანონმდებლო მოწესრიგება, როდესაც დაყადაღებულია მოვალის
ან/და მისი ოჯახის წევრის მიერ განვადებით შეძენილი ნივთები. მოვალის მიერ
განვადებით
შეძენილ
ნივთებზე
აღსრულება
ჩვეულებრივად
შესაძლებელია
განხორციელდეს, ვინაიდან გავრცელდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 505-ე
მუხლი (განვადებით ნასყიდობისას გამყიდველი ვალდებულია გადასცეს მყიდველს
ნივთი ფასის გადახდამდე) და 186-ე მუხლის პირველი ნაწილი (მოძრავ ნივთზე
საკუთრების გადასაცემად აუცილებელია, რომ მესაკუთრემ ნამდვილი უფლების
საფუძველზე გადასცეს შემძენს ნივთი), ხოლო მეორე შემთხვევაში უფლებამოსილ მესამე
პირს
შეუძლია
მიმართოს
სასამართლოს
სარჩელით
ქონების
ყადაღისაგან
240
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გათავისუფლების მოთხოვნით. სარჩელი ქონების ყადაღისაგან გათავისუფლებაზე
შეიტანება იმ სასამართლოში, რომლის სამოქმედო ტერიტორიაზეც ხდება აღსრულება.
სარჩელი წარედგინება მოვალესა და კრედიტორს, ხოლო როდესაც ყადაღადადებული
ქონება უკვე რეალიზებულია, მესამე პირი, უფლებამოსილია მოვალეს მოსთხოვოს ზიანის
ანაზღაურება. საკასაციო სასამართლომ ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში აღნიშნა, რომ
“სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ” საქართველოს კანონის 32-ე მუხლი ადგენს მესამე
პირის სარჩელის განსჯად სასამართლოს, სარჩელის სახეს, მათ შორის უკვე რეალიზებულ
ქონებაზე და სარჩელზე მოპასუხე სუბიექტებს. 241
მნიშვნელოვანია ამგვარი სარჩელებისადმი განსჯადი სასამართლოს საკითხის განხილვა,
კერძოდ, საქმე ადმინისტრაციულმა თუ სამოქალაქო კოლეგიამ უნდა განიხილოს.
აღნიშნულთან დაკავშირებით არსებობს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2009
წლის 23 ივნისის გადაწყვეტილება. საკასაციო სასამართლოს მიაჩნია, რომ ,,სარჩელი
წარმოადგენს
სამოქალაქო
და
არა
ადმინისტრაციულ
სარჩელს,
ვინაიდან
ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 2.1. მუხლის მიხედვით, საერთო სასამართლო
ადმინისტრაციული
სამართალწარმოების
წესით
განიხილავს
მხოლოდ
ადმინისტრაციული სამართლის კანონმდებლობიდან გამომდინარე სამართლებრივი
ურთიერთობიდან
წარმოშობილ
დავებს.
ამდენად,
კანონმდებელმა
საქმის
ადმინისტრაციულ კატეგორიად მიჩნევის ელემენტად განსაზღვრა სწორედ დავის საგანი
და ის გარემოება, რომ სარჩელის მოთხოვნას წარმოადგენს ქონების ყადაღისაგან
გათავისუფლება, დავას არ განაკუთვნებს ადმინისტრაციულ კატეგორიას, რამდენადაც
მოცემულ შემთხვევაში სასამართლომ უნდა დაადგინოს, რამდენად საფუძვლიანია
მოსარჩელეთა მოთხოვნა ყადაღის აქტში შესული ქონების მოსარჩელეთა საკუთრებაში
არსებობის თაობაზე, მით უფრო იმ პირობებში, როცა როგორც საქმის მასალებით ირკვევა,
იძულებითი აღსრულება აღმასრულებლის მიერ დაწყებულია ,,სააღსრულებო
წარმოებათა შესახებ” კანონის მე–2 მუხლის ,,ა” ქვეპუნქტის თანახმად, კერძო
სამართლებრივ დავაზე კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების საფუძველზე.“242
საკასაციო სასამართლომ განმარტა, რომ ,,ყადაღისაგან ქონების გათავისუფლების შესახებ
აღძრული სარჩელი განეკუთვნება სამოქალაქო კატეგორიას, რამდენადაც საკუთრება
კერძოსამართლებრივი, კონკრეტულად სამოქალაქო კოდექსით მოწესრიგებული
ინსტიტუტია...“ ურთიერთობის კერძოსამართლებრივ შინაარსზე მიუთითებს თავად
სასარჩელო მოთხოვნაც, ქონების ყადაღისაგან გათავისუფლება, შინაარსობრივად მესამე
პირის საკუთრების უფლების აღიარებასაც მოიცავს ნივთებზე, რომლის მოვალისადმი
კუთვნილებასაც იგი ასაჩივრებს.
სააღსრულებო წარმოებიდან გამომდინარე დავები განიხილება ადმინისტრაციული
წესით, რაც თავისთავად გულისხმობს ურთიერთობის ადმინისტრაციულსამართლებრივ
ხასიათს. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც სასამართლო დავას განიხილავს სამოქალაქო
წესით არის მესამე პირის სარჩელი ქონების ყადაღისაგან გათავისუფლებაზე. მესამე პირის
სარჩელი კარგი საშუალება იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული სხვა პირების
ქონების რეალიზაცია.
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8.5. იძულებითი აღსრულების ღონისძიებების განხორციელება სახელმწიფოს და სსიპების მიმართ და მათი დაცვის მექანიზმები
სახელმწიფო სამართლებრივ ურთიერთობებში ისევე მონაწილეობს, როგორც ყველა სხვა
პირი. სამოქალაქო კოდექსის მე-8 მუხლი სახელმწიფოს კერძო სამართლებრივ
ურთიერთობებში კერძო სამართლის სუბიექტად განიხილავს და უშვებს გამონაკლისს იმ
სამართლებრივ ურთიერთობებზე, რომელიც თავისი შინაარსიდან გამომდინარე უნდა
მოწესრიგდეს საჯარო სამართლით. დემოკრატიული სახელმწიფო ეფუძნება კანონის
უზენაესობის პრინციპს, იძლევა თავისუფლების გარანტიას და შესაძლებლობას,
ადამიანებმა მოახდინონ საკუთარი ცხოვრების ორგანიზება 243 , რაც პიროვნების
თავისუფალი განვითარების კონსტიტუციური პრინციპიდან გამომდინარეობს.244
სააღსრულებო წარმოება, როგორც საჯარო სამართლის შემადგენელი ნაწილი, შეიძლება
მიმართულ იქნეს სახელმწიფოს წინააღმდეგაც. ამიტომ სააღსრულებო წარმოებისას
არსებობს გარკვეული შეზღუდვები, რაც განპირობებულია იმ მიზნით, რომ საფრთხე არ
შეექნას სახელმწიფოებრიობას და არ მოხდეს ისეთი ქონების გასხვისება, რომელიც
საზოგადოებრივი ფუნქციითაა დატვირთული, ემსახურება ქვეყნის კულტურის და
წარსულის შენარჩუნებას. სწორედ ამ მიზნით ,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“
საქართველოს კანონი იცნობს საგამონაკლისო ნორმას იძულებითი აღსრულების
ღონისძიებების განხორციელების შეზღუდვასთან დაკავშირებით, კერძოდ, კანონის 21
მუხლის პირველი პუნქტი განსაზღვრავს, რომ ,,სახელმწიფო ქონების შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით გათვალისწინებული ქონება არ ექვემდებარება
იძულებით აღსრულებას, იძულებით აუქციონს, ყადაღის დადებასა და სეკვესტრს. ეს არის
ქონება, რომელსაც აქვს კულტურული ღირებულება, მაგალითად, ისტორიული ძეგლები,
პანთეონები,
სახლ-მუზეუმები,
სახელმწიფო
ნაკრძალები
და
ა.შ.
ასევე
სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მქონე დაწესებულებები და ა.შ.
სწშ საქართველოს კანონი აწესრიგებს სახელმწიფო ორგანოების მიერ პერიოდულად
შესასრულებელი
ფინანსური
ვალდებულებების
თაობაზე
გადაწყვეტილებათა
აღსრულების წესს, იძულებითი აღსრულებას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის
მიმართ და იძულებით აღსრულებას საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიმართ:
 ყველა სხვა ვალდებულ სუბიექტთან შედარებით სახელმწიფოს და საჯარო
სამართლის იურიდიულ პირებს თანხის გადახდევინებასთან დაკავშირებულ
საქმეებზე გადაწყვეტილების ნებაყოფლობით შესრულებისათვის ერთ თვიანი
ვადა აქვთ, რის თაობაზეც ეგზავნებათ შეტყობინება, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც აღსასრულებელია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე
მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დაუყოვნებლივ აღსრულებას
დაქვემდებარებული გადაწყვეტილება. თუმცა ასეთი მოთხოვნა არსებობს
მხოლოდ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიმართ, იგივე ჩანაწერი არ
გვხვდება საბიუჯეტო ორგანიზაციის წინააღმდეგ დაწყებული სააღსრულებო
წარმოებისას;
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R. Maruste (Note 3), p.75, იხილეთ: Kull I., Principle of Good Faith and Constitutional Values in
Contract Law, Juridica International VII/2002, 144 <http://www.juridicainternational.eu>
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საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 16
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 განსხვავებულად
წესრიგდება
პერიოდულად
შესასრულებელ
ფინანსურ
ვალდებულებათა აღსრულების საკითხი, როდესაც კრედიტორი მოითხოვს
ვალდებულების შესრულებას წინსწრებით და ერთჯერადი კომპენსაციის სახით.
სწშ საქართველოს კანონის 902 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, აღნიშნულ
საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს მთავრობა იუსტიციის
სამინისტროსთან შეთანხმებით. აღსანიშნავია, რომ ასეთი გადაწყვეტილების
მიღების შემთხვევაში კრედიტორის მიერ ახალი სააღსრულებო ფურცლის
წარმოდგენა არ არის სავალდებულო. კომპენსაციის მიღების შემდეგ სააღსრულებო
წარმოება შეწყდება იმ საფუძვლით, რომ კრედიტორმა უარი თქვა
გადახდევინებაზე (სწშ კანონის 34–ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი).
ნებისმიერი საკანონმდებლო თუ კანონქვემდებარე აქტით სახელმწიფოსათვის სხვაგვარი
საკანონმდებლო მოთხოვნების დადგენისას, აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნეს
კერძო და საჯარო ინტერესთა პროპორციულობა, რომ არ დაირღვეს არც კონკრეტული
მოთხოვნის უფლების მქონე პირის უფლებები და არ შეექმნას საფრთხე სოციალური და
სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეას.
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9. ქონების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენის ვალდებულება
მოვალის ქონებრივი მდგომარეობის გამოკვლევის მიზნით აღსრულების ეროვნული
ბიურო უფლებამოსილია სწშ საქართველოს კანონის 42-ე მუხლის პირველი პუნქტის
მიხედვით დაავალდებულოს მოვალე წარმოადგინოს ქონების ნუსხა და ინფორმაცია ამ
ქონებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ურთიერთობების შესახებ. აღსრულების
ეროვნულ ბიუროს აღნიშნული მოთხოვნით მოვალისათვის მიმართვის უფლება
სააღსრულებო წარმოების დაწყებიდან ნებისმიერ დროს აქვს. ქონების ნუსხის
წარმოდგენა ხდება ქონების საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 147-ე მუხლში მოცემულ
დეფინიციაზე დაყრდნობით. ნუსხის წარმოდგენისას მოვალე ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის
მიხედვით იძლევა წერილობით გარანტიას, რომ ყველა მონაცემი მაქსიმალურად სწორად
და ზუსტად წარმოადგინა. აღნიშნულის გარდა, მან უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია
შესაბამისი მტკიცებულებებით მესამე პირების მიმართ არსებული მოთხოვნების თაობაზე,
მაგალითად,
სახელშეკრულებო
ურთიერთობიდან
გამომდინარე
ფულადი
ვალდებულებების და ქონების მოთხოვნის თაობაზე, რომლის მოთხოვნის უფლებაც მას
მესამე პირებისგან აქვს. აღსრულების ეროვნული ბიურო ზემოაღნიშნული მუხლის 41
პუნქტის საფუძველზე ვალდებულია გადაამოწმოს მოვალის მიერ წარმოდგენილი
მონაცემების სისწორე და სისრულე. შეგნებულად არასწორი ინფორმაციის წარდგენა
იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 3771 მუხლის
შესაბამისად. პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს მოვალეს მაშინაც, თუ იგი
წერილობითი გარანტიის მიცემის შემდეგ შეიძენს ახალ ქონებას/ქონებრივ უფლებებს და
არ აცნობებს ამის თაობაზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს, არ წარადგენს ინფორმაციას
მისთვის მიცემული 5 კალენდარული დღის ვადაში ან უარს განაცხადებს წერილობითი
გარანტიის მიცემაზე.
ქონებრივი
ნუსხის
წარმოდგენის
დავალდებულება
აღმასრულებლის
მიერ
განხორციელებული სააღსრულებო მოქმედებაა. იგი წერილობით მიმართავს მოვალეს
ქონების ნუსხის წარმოდგენაზე. აღნიშნული ინსტიტუტის არსებობა ხელს უწყობს
აღსრულების პროცესს, რომ აღსრულება სწრაფად და ეფექტურად განხორციელდეს, თუ
ქონების ნუსხის წარმოდგენით გაირკვევა, რომ მოვალეს გააჩნია ქონება.
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10. მოვალეთა რეესტრი
10.1. შესავალი
XXI-ე საუკუნე ინფორმაციული ტექნოლოგიების საუკუნეა, კომპიუტერი კი
თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და ნაყოფიერი გამოგონება, რამაც
ადამიანის გონებრივი შესაძლებლობების “უსაზღვროობა” კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა.
ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება უმთავრესი ფაქტორია სახელმწიფო
სერვისების (და არა მარტო) თითქმის სრულყოფილად მუშაობისათვის, ნოვატორული
იდეების და „რეესტრების“ 245 დანერგვის კუთხით. მოვალეთა რეესტრი კი სწორედ ამის
შედეგია.
დემოკრატიულ სახელმწიფოში საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, ქვეყნის ეკონომიკური
განვითარება
და
მოქალაქეთა
სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობა
მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია სააღსრულებო სისტემის ეფექტიანობაზე.
შესაბამისად,
წარმოებისა
თუ
სხვა
ნებისმიერი
ბიზნესის
წარმატება
პირდაპირპროპორციულია ეფექტიანი სააღსრულებო მექანიზმების არსებობასთან.246
სააღსრულებო წარმოება ევროპული კონვენციის მე-6 247 მუხლით განსაზღვრული
სამართლიანი სასამართლოს უფლების დასკვნითი ნაწილია, რომელიც ემსახურება
სასამართლოსა და სხვა კომპეტენტური ორგანოების გადაწყვეტილებათა აღსრულებას.
საქართველოს კონსტიტუციის 82-ე და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-10 მუხლები
მკაფიოდ განსაზღვრავს სასამართლო გადაწყვეტილებათა სავალდებულოობის პრინციპს,
რომელიც თავის თავში მოიცავს ამ გადაწყვეტილებათა შესრულებას.
მოვალეთა რეესტრის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
#234 ბრძანების (შემდგომში ბრძანების) მე-2 მუხლში განსაზღვრულია, რომ რეესტრის
წარმოების მიზანია იძულებითი აღსრულების ღონისძიებების ეფექტურობის ხარისხის
გაზრდა, კანონით დადგენილ ფარგლებში აღსრულების პროცესის საჯაროობის
უზრუნველყოფა, კერძო სამართლებრივი ურთიერთობებისას შესაძლო რისკების
შემცირების ხელშეწყობა და პოტენციურ პარტნიორთა საიმედოობის დამატებითი
გარანტიების შექმნა.
აღნიშნული მიზნიდან გამომდინარე, ამ თავში განხილულ იქნება ზემოაღნიშნული
მიზნის ანუ ეფექტური და სწრაფი აღსრულების მისაღწევად გამოყენებული ერთ-ერთი
საშუალების - მოვალეთა რეესტრის შინაარსი, მისი მიმართება საკუთრების უფლებასთან,
განსაზღვრული
იქნება
ქონებრივი
უფლებების
შეზღუდვის
ფარგლები,
მარეგისტრირებელი ორგანოების ვალდებულება, ხანდაზმულობა და რეესტრიდან პირის
ამორიცხვის საფუძვლები.
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ტერმინი არ არის გრამატიკული, თუმცა სწორად გამოხატავს ავტორის ჩანაფიქრს.
ჭყონია ზ., დასახელებული ნაშრომი , 119
247
ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების კრებული,
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია (ოფიციალური თარგმანი),
რომი 1950 წლის 4 ნოემბერი, 2008, 11
246
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10.2. მოვალეთა რეესტრის შინაარსი
მოვალეთა რეესტრი ელექტრონული მონაცემების ერთობლიობაა ფიზიკურ და
იურიდიულ პირთა და სხვა ორგანიზაციულ წარმონაქმნთა შესახებ. შესაბამისად,
მოვალეთა რეესტრი ელექტრონული ფორმით არსებობს. სწშ საქართველოს კანონის 191
მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, პირი მოვალეთა რეესტრში შეიტანება
დაუყოვლებლივ, მას შემდეგ, რაც მის წინააღმდეგ დაიწყება სააღსრულებო წარმოება.
ამავე კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტი განსაზღვრავს აღსრულების დასაწყებად
აუცილებელი დოკუმენტების ჩამონათვალს და პირობებს, თუმცა არაფერს ამბობს
აღსრულების დაწყების მომენტზე. საყურადღებოა, რომ აღსრულების დაწყების მომენტი
არის ეტაპი, როდესაც კრედიტორის განცხადების, სააღსრულებო დოკუმენტის
საფუძველზე და აღსრულების საფასურის გადახდის შემდგომ საქმე დაეწერება
კონკრეტულ აღმასრულებელს, ვინაიდან სწორედ იგი, აღსრულების ეროვნული ბიუროს
სახელით, ახდენს პირის მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციას. მოვალეთა რეესტრში
ხვდება ყველა მოვალე, რომლის მიმართაც დაწყებულია სააღსრულებო წარმოება მათი
ქონებრივი
მდგომარეობისა
და
გადახდისუნარიანობის
გამოკვლევის,
კეთილსინდისიერებისა თუ ურჩობის განსაზღვრის გარეშე. გერმანულ სამართალში
აღმასრულებელს აქვს უფლებამოსილება შეფასება მისცეს მოვალეთა რეესტრში
რეგისტრაციის ყოველ სააღსრულებო შემთხვევას, რადგან აღსრულების ყოველი
შემთხვევა და ყოველი მოვალე ერთმანეთის იდენტური არ არის. სწორედ ამიტომ
აღმასრულებელი რეგისტრაციისას ასაბუთებს თავის გადაწყვეტილებას. ეს კი ხელს
უწყობს გარემოებათა გამორკვევას, რომელთა საფუძველზეც აღმასრულებელმა
რეგისტრაციის გადაწყვეტილება მიიღო.248
მოვალეთა რეესტრი 2010 წლის 1 იანვარს ამოქმედდა და კანონის მიხედვით მასში
რეგისტრირდებიან მოვალეები, რომელთა მიმართაც აღსრულება დაიწყო 2010 წლის 1
იანვრიდან (მანამდე არსებულ საქმეებზე თავად აღსრულების ეროვნული ბიუროს
ინიციატივით), გარდა სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა
და უზრუნველყოფილი მოთხოვნის მოვალისა (სწშ საქართველოს კანონის 191 მუხლის
პირველი პუნქტი). ნორმის დეფინიციიდან ნათელია, რომ ხდება მოვალეთა
დიფერენციაცია. სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები
მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციას ვერ დაექვემდებარებიან იმის გამო, რომ კანონით
განსაზღვრულ მათ საქმიანობას შეიძლება შეექმნას საფრთხე. მოვალეთა რეესტრში
რეგისტრაციას ხომ ქონებრივი უფლებების შეზღუდვა უკავშირდება. რაც შეეხება
უზრუნველყოფილი მოთხოვნის მოვალეს, აქ უნდა გამოვყოთ ორი შემთხვევა: პირველი,
მოთხოვნა უზრუნველყოფილია კონკრეტული ქონებით და ამ ქონების რეალიზაცია
იწვევს სააღსრულებო პროცესის დასრულებას (საქმე ითვლება აღსრულებულად), ხოლო
მეორე, როდესაც მოთხოვნა უზრუნველყოფილია კონკრეტული ქონებით და ამასთანავე,
მხარეები შეთანხმებულნი არიან კრედიტორის მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის
შემთხვევაში, აღსრულების სხვა ქონებაზე გაგრძელების შესაძლებლობაზე. პირველ
შემთხვევაში უდავოა, რომ მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციას არ აქვს არანაირი
სამართლებრივი დატვირთვა. პირიქით, შეიძლება დაუსაბუთებლად და ყოველგვარი
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კანონიერი მიზნის გარეშე შეეზღუდოს მოვალეს ქონებრივი უფლებები. სწორედ მეორე
შემთხვევაში წამოიჭრება სადავო საკითხი, თავიდანვე უნდა დარეგისტრირდეს მოვალე
მოვალეთა რეესტრში, თუ მას შემდეგ, რაც გაირკვევა, რომ რეალიზებული
უზრუნველყოფილი ქონება ვერ ფარავს ვალდებულებას სრულად. იმისათვის, რომ
მივიღოთ რაციონალური გადაწყვეტილება, აუცილებელია მოვახდინოთ კრედიტორისა
და მოვალის ინტერესთა შეპირისპირება ისე, რომ არ დაირღვეს ინტერესთა ბალანსი და
რომელიმე მხარეს არ მიადგეს დაუსაბუთებელი ზიანი. კრედიტორის ინტერესია, რომ
ყველა კანონიერი ზომა იქნეს მიღებული საქმის სწრაფად და რეალურად
აღსრულებისათვის. ამ მიზნის მისაღწევად მიმართავს იგი სააღსრულებო ორგანოს და
იხდის შესაბამის საფასურს. ამის შემდეგ მას უყალიბდება ნდობა სააღსრულებო
დაწესებულების მიმართ. მოვალის ინტერესია არ შეეზღუდოს ქონებრივი უფლებები
იმაზე მეტად, ვიდრე მისი ვალდებულებაა, რისი წინასწარ განსაზღვრაც ხშირად
რთულია. ამიტომ მიზანშეწონილია ამოვიდეთ იმ დებულებიდან, რომ თუ მოვალის
ქონების რეალიზაციით არ იფარება დავალიანება, აღსრულება გაგრძელდეს სხვა
ქონებაზეც, რაც არის უზრუნველყოფილი მოთხოვნის არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნის
კატეგორიად გარდაქმნის წინაპირობა. მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი პირის
რეგისტრაცია მოვალეთა რეესტრში და აღნიშნულთან მიმართებაში კანონის დებულებას
(„პირის მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაცია ხდება აღსრულების დაწყებისთანავე“) ვერ
გავავრცელებთ.
მოქმედი სააღსრულებო კანონმდებლობით განსაზღვრული მოვალეთა რეესტრი
ინდივიდუალურია და არ წააგავს მის ანალოგს გერმანიაში. ქართული მოვალეთა
რეესტრი შეიცავს მონაცემებს მხოლოდ მოვალეების შესახებ და არანაირ კავშირშია მათ
ქონებრივ მდგომარეობასთან, მაშინ როცა გერმანული მოდელის მიხედვით მოვალეთა
რეესტრი აერთიანებს მოვალეთა და ქონების რეესტრს 249 . გერმანული მოვალეთა
რეესტრის ფუნქციაც განსხვავებულია: მოვალეთა რეესტრის ფუნქცია არის - მიაწოდოს
საზოგადოებას ინფორმაცია და გააფრთხილოს ის არასანდო (გადახდისუუნარო ან/და
ურჩი) მოვალის შესახებ, ქონების რეესტრის ფუნქცია - დაეხმაროს კონკრეტული
სააღსრულებო ფურცლის მქონე კრედიტორს იძულებითი აღსრულების სავარაუდო
შედეგების გათვლაში. 250 ქართული მოვალეთა რეესტრი არც ერთ ზემოაღნიშნულ
ფუნქციას/მიზანს არ ემსახურება და ამ მხრივ იგი უნიკალურია.

10.3. რეესტრში რეგისტრირებული პირის უფლების შეზღუდვა
სწორედ ასე ჰქვია სწშ საქართველოს კანონის 193 მუხლს, რომლის დეფინიცია ასე ჟღერს:
რეესტრში რეგისტრაციისთავანვე პირს ეზღუდება შესაბამის რეესტრში რეგისტრაციას
დაქვემდებარებული უძრავი და მოძრავი ქონების და სხვა არამატერიალური ქონებრივი
სიკეთის განკარგვის (უფლებრივად დატვირთვის) უფლება. მიგვაჩნია, რომ ნორმის
სახელწოდება არასრულყოფილია და უმჯობესია იყოს არა პირის უფლების, ვინაიდან
უფლება საკმაოდ ფართო ცნებაა, არამედ პირის განკარგვის უფლების შეზღუდვა. რა არის
განკარგვის უფლება? საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 170-ე მუხლის პირველი
ნაწილი განსაზღვრავს, რომ მესაკუთრეს შეუძლია, კანონისმიერი ან სხვაგვარი, კერძოდ,
სახელშეკრულებო შებოჭვის ფარგლებში თავისუფლად ფლობდეს და სარგებლობდეს
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ქონებით (ნივთით), არ დაუშვას სხვა პირთა მიერ ამ ქონებით სარგებლობა, განკარგოს
იგი... .განკარგვის უფლება საკუთრების შინაარსის შემადგენელი ელემენტია. განკარგვაში
ვლინდება საკუთრება, როგორც ადამიანის თავისუფალი ნება. განკარგვა საკუთრების
მოძრაობის აუცლებელი პირობაა.251 განკარგვა საკუთრების თავისუფალი გამოყენებისა და
თვით სამოქალაქო ბრუნვის სიცოცხლისუნარიანობის სერიოზული გამოვლინებაა. 252
მარკსის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ
„საკუთარი ქონების განკარგვის უფლება წარმოადგენს საკუთრების ტრადიციულ და
ფუძემდებლურ ასპექტს“ (Marcks,63) 253 . ნორმის დეფინიციაში ასევე არასწორადაა
იდენტურ ცნებებად მოხსენიებული განკარგვის უფლება და უფლებრივად დატვირთვა.
განკარგვის უფლება იმდენად ფართო ცნებაა, თავის თავში მოიცავს უფლებრივად
დატვირთვის უფლებას. მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციით მოვალეს სწორედ
განკარგვის უფლება ეზღუდება, საკუთრებაში ქონების აღრიცხვისა - არა.

10.4. ინფორმაციის მიმღებ პირთა წრე
მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციის შედეგია პერსონალურ მონაცემთა განსაჯაროება და
განკარგვის უფლების შეზღუდვა. 254 მოვალეთა რეეტრში რეგისტრირებული პირის
თაობაზე ინფორმაცია შეიძლება მიიღოს ნებისმიერმა პირმა, თუმცა კანონით
დადგენილია საჯაროდ მიჩნეული ინფორმაციის ზღვარი, კერძოდ, საჯაროა მოვალეთა
რეესტრში რეგისტრირებული პირის სახელი, პირადი ნომერი, სააღსრულებო საქმის
ნომერი, აღმასრულებლის ვინაობა, რეგისტრაციის თარიღი. ბრძანების თანახმად,
მოვალეთა რეესტრში ერთი და იგივე პირი შეიძლება რამდენჯერმე იყოს
რეგისტრირებული. ეს დამოკიდებულია ამ მოვალის მიმართ რამდენიმე დამოუკიდებელი
ფულადი მოთხოვნის (რამდენიმე სააღსრულებო წარმოების) აღსრულებისას.255
სწშ საქართველოს კანონის 191 მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით, რეესტრის მონაცემები
საჯაროა. გერმანიაში კანონი განსაზღვრავს რეესტრიდან ინფორმაციის მოპოვებისათვის
აუცილებელ ლეგიტიმურ მიზნებს, რომელთა არსებობის დროსაც ნებადადართულია
რეესტრიდან ინფორმაციის მიღება.256 ინფორმაციის მიმღებ პირთა წრესა და ლეგიტიმურ
მიზნებს შორის სხვაობა გერმანულსა და ქართულ მოვალეთა რეესტრს შორის თავად ამ
ინსტიტუტის სხვაგვარმა სამართლებრივმა დატვირთვამ განაპირობა. ეროვნული
სააღსრულებო კანონმდებლობით მოვალეთა რეესტრის მონაცემების განსაჯაროებით არ
ილახება მოვალის არანაირი უფლება, ვინაიდან იგი არ არის არც მისი ქონებრივი
მდგომარეობის და არც სანდოობის საზომი.

10.5. მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციის ხანდაზმულობა და რეესტრიდან ამორიცხვა
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ზოიძე ბ. საკონსტიტუციო კონტროლი და ღირებულებათა წესრიგი საქართველოში, 2007, 99
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მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციის ხანდაზმულობას სწშ საქართველოს კანონი არ
ითვალისწინებს, თუმცა ამავე კანონის 34-ე მუხლით დადგენილია სააღსრულებო
წარმოების ვადები სხვადასხვა კატეგორიის საქმეებზე. მოვალეთა რეესტრში
რეგისტრაციის და წარმოების მიმდინარეობის ვადა ამ შემთხვევაში ემთხვევა ერთმანეთს.
მოვალეთა რეესტრის ახალი გერმანული მოდელით გათვალისწინებულია რეესტრიდან
ამორიცხვის შესაძლებლობა გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ, კერძოდ, კი
რეგისტრაციიდან 3 წლის შემდეგ. კანონმდებლის აზრით, იმ შემთხვევაში, როდესაც
მოვალე ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ნეგატიურად არ წარმოჩენილა საზოგადოების
წინაშე საზოგადოების საჭიროება მოვალის არასანდოობის შესახებ ქარწყლდება.257
სწშ საქართველოს კანონის 194 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, რეესტრში
რეგისტრირებულ პირზე შეზღუდვები მთლიანად იხსნება რეესტრიდან მისი
ამორიცხვისთანავე. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ბრძანების თანახმად, მონაცემები
ექვემდებარება ელექტრონულ მატარებელზე მუდმივ შენეხვას, რაც კითხვის ნიშნის ქვეშ
აყენებს იმ პირთა უფლებებს, რომელნიც ოდესღაც იყვნენ რეგისტრირებული მოვალეთა
რეესტრში.
მოვალეთა რეესტრის შეზღუდვის მოხსნის საფუძვლებიდან ყველაზე საინტერესოა
სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის დროსაც მოვალე ამოირიცხება მოვალეთა
რეესტრიდან და კრედიტორის მიერ განკარგვის უფლების მინიჭება რეესტრში
რეგისტრირებული პირისათვის, რომელიც არ უთანაბრდება მოვალეთა რეესტრიდან
ამორიცხვას. რა შემთხვევებში და საფუძვლით არის შესაძლებელი მოვალის მიერ
სასამართლოსადმი მიმართვა ზემოაღნიშნული მოთხოვნით სწშ საქართველოს კანონით
არ არის განსაზღვრული. ზოგადად შესაძლებელია ითქვას, რომ მოვალეს ამის უფლება
აქვს მხოლოდ დასაბუთებული მოთხოვნით. რაც შეეხება რეესტრში რეგისტრირებული
პირისათვის რეესტრში რეგისტრაციის შედეგად ქონების განკარგვის შეზღუდული
უფლების მინიჭებას, წინ გადადგმულ ნაბიჯად უნდა ჩაითვალოს. თავდაპირველ
რედაქციაში ასეთი ჩანაწერი არ არსებობდა და იგი 2011 წლის 17 ივნისის ცვლილებების
შედეგად გაჩნდა. სააღსრულებო წარმოების კრედიტორს (სახელმწიფო, ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის და ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური
ბიუჯეტის შემთხვევაში - აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანხმობით) უფლება აქვს
მიმართოს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს განცხადებით მოვალისათვის ქონების
განკარგვის უფლების მინიჭების თაობაზე, ხოლო აღსრულების ეროვნული ბიურო
აცნობებს მარეგისტრირებელ ორგანოს კონკრეტულ ქონებაზე მოვალეთა რეესტრის
შეზღუდვის არ გავრცელების მოთხოვნას. ვინაიდან აღნიშნული შეიძლება სარისკო
გადაწყვეტილებად ჩაითვალოს კრედიტორისათვის, უპირველეს ყოვლისა, მას უნდა
მიეწოდოს ინფორმაცია, რა შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს მოვალეთა რეესტრის
შეზღუდვის მოხსნამ.

10.6.

მარეგისტრირებელი

ორგანოების

ვალდებულება

შეძენისას ანდა საბანკო ანგარიშების გახსნისას
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მოვალის

მიერ

ქონების

188

მოვალეთა რეეესტრის ეფექტი მდგომარეობს სწორედ იმაში, რომ იგი ელექტრონული
ფორმით არსებობს. ეს ამარტივებს შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოებთან
ურთიერთობას. მოვალეთა რეესტრის შექმნის მიზნიდან გამომდინარე შეიძლება
დავასკვნათ, რომ მისი უმთავრესი დანიშნულება ქონებრივი უფლებების შეზღუდვაა.
კანონის 193 მუხლი აცხადებს, რომ რეესტრში რეგისტრაციისთანავე პირს ეზღუდება
შესაბამის რეეესტრში რეგისტრაციას დაქვემდებარებული უძრავი და მოძრავი ქონების და
სხვა არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის განკარგვის (უფლებრივად დატვირთვის)
უფლება. ამ უფლებების შეზღუდვა ემსახურება მოვალის იძულებას, მოახდინოს ფულადი
ვალდებულების შესრულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ხდება მისი ქონების აუქციონის
წესით რეალიზაცია. მოვალეთა რეესტრი ამ მხრივ მოვალეთა გაფრთხილების ფუნქციას
ატარებს. მარეგისტრირებელ ორგანოებს კი ევალებათ აღსრულების ეროვნული ბიუროს
დაუყოვნებლივი ინფორმირება მოვალის მიერ ამა თუ იმ ქონების გაფორმებისას.
განსხვავებულია და საკმაოდ საინტერესოდაა მოწესრიგებული საბანკო დაწესებულებების
მიმართ მოქმედი წესები. კანონის 192 მუხლი განსაზღვრავს, რომ საბანკო დაწესებულება
ვალდებულია პირის მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციის დღიდან არაუგვიანეს
მომდევნო სამუშაო დღისა აცნობოს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს/კერძო
აღმასრულებელს მის მიერ წარმოებულ საქმეზე რეესტრში რეგისტრირებული პირის
ანგარიშების და მათზე არსებული ნაშთების შესახებ. ამასთანავე ავრცელებს ყადაღას
აღსასრულებელი მოთხოვნის ფარგლებში.
ახალი ანგარიშის განხსნისას და განხორციელებული ოპერაციების შესახებ ბანკი აცნობებს
აღსრულების ეროვნულ ბიუროს და ავრცელებს ყადაღას ამ ანგარიშზე (ანგარიშებზეც),
თუ მანამდე განხორციელებული ყადაღით ვერ იქნა უზრუნველყოფილი ყადაღის
გავრცელება აღსასრულებელი მოთხოვნის სრული ოდენობის ფარგლებში. ეს არის
საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნორმა, რომელიც აღსრულების პროცესს უფრო ეფექტურს ხდის,
მინიმუმამდე არის დაყვანილი ზიანის დადგომის შესაძლებლობა. ასევე დიდი როლი
ენიჭება მართვის ავტომატური საშუალების გამოყენება საბანკო დაწესებულებებთან
ურთიერთობაში. აღნიშნულის უკეთ წარმოჩინების მიზნით, განვიხილოთ თბილისის
საქალაქო სასამართლოს ერთ-ერთი გადაწყვეტილება ზიანის ანაზღაურების თაობაზე.
მოსარჩელეს და მოპასუხეს საქმეში საბანკო დაწესებულებები წარმოადგენდნენ. სარჩელს
მოსარჩელე აფუძნებდა იმაზე, რომ მისმა მოვალემ მოპასუხე ბანკში გახსნა ახალი
ანგარიში და ასევე შეუფერხებლად შეძლო თანხის გატანა, რითაც მას მიადგა ამავე
ოდენობის თანხის ზიანი. მსჯელობა მიდიოდა ასევე იმაზე, რომ მართვის ელექტრონული
საშუალება დამუშავების პროცესში იყო და ამიტომ ვერ მოხდა კონტროლის ზედმიწევნით
განხორციელება, რასაც სასამართლოც დაეთანხმა და ჩათვალა, რომ „მართვის
ავტომატური საშუალებების გარეშე შეუძლებელია თითოეულ მეანაბრეზე იმის შემოწმება
რეგისტრირებულია თუ არა იგი მოვალეთა რეესტრში, ხოლო ნებისმიერ შემთხვევაში
ასეთი ინფორმაციის მიწოდება აღსრულების ეროვნული ბიუროსათვის იქნებოდა
მეანაბრეთა უფლებების დარღვევა“.258
აღნიშნული თავით მოვალეთა რეესტრის ინსტიტუტი ნამდვილად ვერ ამოიწურება.
თუმცა გამოკვეთილ იქნა ის საკვანძო საკითხები, რაც მნიშვნელოვანია ინსტიტუტის
შემდგომი სრულყოფისა და გერმანიის სამართლებრივი მოწესრიგების გარკვეული
კუთხით გაზიარებისათვის. „ეფექტური მართლმსაჯულება მიიღწევა არა ოდენ
258

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2012 წლის 21 ივნისის
გადაწყვეტილება საქმეზე #2/38-58-12, 6
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სასამართლოს მიერ კონკრეტული კონფლიქტების გადაწყვეტის, არამედ კანონიერ ძალაში
შესული
სასამართლოს
აქტების
კანონშესაბამისი,
დროული
აღსრულების
259
უზრუნველყოფით“, რაშიც დიდ როლს ასრულებს მოვალეთა რეესტრი.
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სუსგ საქმე #ბს-168-131-კ-05, 5
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11. ადმინისტრაციული სახდელის აღსრულების წესი
11.1. შესავალი
სწშ საქართველოს კანონის 906 მუხლი განსაზღვრავს ადმინისტრაციული სახდელის
დადების შესახებ აღსრულების ქვემდებარე დადგენილებებს. აღსრულებას ექვემდებარება
დადგენილება დაჯარიმების შესახებ, სპეციალური უფლების ჩამორთმევის შესახებ.
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის (შემდეგში ასკ) 24-ე
მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
ჩადენისათვის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შემდეგი ადმინისტრაციული სახდელები: ა)
ჯარიმა, ე) მოქალაქისათვის მინიჭებული სპეციალური უფლების (სატრანსპორტო
საშუალებათა მართვის უფლება) ჩამორთმევა და ა.შ. სწშ საქართველოს კანონის 907
მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ
დადგენილებას
აღსასრულებლად
მიაქცევს
დადგენილების
გამომტანი
ორგანო/თანამდებობის პირი. აღნიშნული ნორმის საფუძველზე ადმინისტრაციული
ორგანოს/თანამდებობის პირს ენიჭება უფლება შესაბამისი დადგენილების საფუძველზე
ამოწეროს სააღსრულებო ფურცელი. ასკ-ის 287-ე მუხლის ზოგადი ნორმის თანახმად,
დადგენილება ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ არ აღსრულდება, თუ იგი
მიქცეული არ იყო აღსასრულებლად დადგენილების გამოტანიდან ექვსი თვის ვადაში.
შესაბამისად, ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია აღნიშნული ვადის გასვლამდე
განახორციელოს
საქართველოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
ყველა
პროცედურა, მათ შორის, ჩააბაროს შეტყობინება მოვალეს ან მისი ოჯახის სრულწლოვან
და ქმედუნარინ პირს დაჯარიმების/სპეციალური უფლების ჩამორთმევის შესახებ
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 70-78-ე მუხლებით დადგენილი წესით,
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საჯარიმო ოქმი შედგება ადგილზე. სწშ საქართველოს
კანონის 907-ე მუხლის მე-4 პუნქტი განსაზღვრავს, რომ ადმინისტრაციული სახდელის
დადების შესახებ დადენილების აღსრულებას ახორციელებს სწშ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებული პირი, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული. ამ კანონის მე-2 და 147-ე მუხლის პირველ და მე-3 პუნქტებზე
მითითებით კი ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების
იძულებითი აღსრულების უფლება ადმინისტრაციული ორგანოს მიმართვის შემთხვევაში
აქვს მხოლოდ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს.

11.2. აღსრულების შეწყვეტა
სწშ საქართველოს კანონის 908 მუხლი განსაზღვრავს ადმინისტრაციული სახდელის
დადების შესახებ დადგენილებაზე აღსრულების შეწყვეტის საფუძვლებს დადგენილების
გამომტანი ორგანოს/თანამდებობის პირის მხრიდან, კერძოდ, გაუქმდა შესაბამისი
დარღვევისათვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დამდგენი აქტი, გასაჩივრების
საფუძველზე გაუქმდა დადგენილება, გარდაიცვალა პირი, რომლის მიმართაც იყო
გამოტანილი დადგენილება. სწშ საქართველოს კანონით მოწესრიგებული წარმოების
შეწყვეტის საფუძვლების გარდა, ასკ-ის 232-ე მუხლი დეტალურად განსაზღვრავს
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე წარმოების შეწყვეტის სხვა
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საფუძვლებსაც. ზოგიერთი მათგანი ემთხვევა კიდეც ორივე საკანონმდებლო აქტში
არსებულ საფუძვლებს. განვიხილოთ რამდენიმე მათგანი:
 ამნისტიის აქტის მიღება, რომელიც აუქმებს ადმინისტრაციულ სახდელს.
აღნიშნულს კი სწშ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“
ქვეპუნქტი შეესაბამება (მაგრამ არ ამოწურავს), კერძოდ, საქართველოს
კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად შეუძლებელია
გადაწყვეტილების აღსრულება. აღნიშნული ქვეპუნქტის მოქმედების არეალი
იმდენად ფართოა, რომ თავად ამნისტიის აქტის მიღებასაც მოიცავს.
 სწშ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით
დადგენილია, რომ აღსრულება შეწყდება მოვალის გარდაცვალებით, თუ
გარდაცვალების შემდეგ გადაწყვეტილებით დადგენილი მოთხოვნები ან
მოვალეობები ვერ გადავა გარდაცვლილი პირის უფლებამონაცვლეზე.
შესაბამისად, მოვალის გარდაცვალების საფუძვლით აღსრულების ეროვნულ
ბიუროსაც შეუძლია შეწყვიტოს ადმინისტრაციული სახდელის აღსრულების
პროცესი.
 სწშ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტი კი
იცნობს
ხანდაზმულობით
აღსრულების
შეწყვეტას,
კერძოდ,
თუ
ადმინისტრაციული სახდელის სახით ჯარიმის დაკისრების შემთხვევაში
სააღსრულებო წარმოების დაწყებიდან გასულია 5 წელი.

11.3. ჯარიმა სასამართლო წესრიგის დარღვევისთვის
სასამართლო
წესრიგის
დარღვევისათვის
პასუხისმგებლობა
განსაზღვრულია
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის (შემდგომში სსსკ) 212-ე მუხლით და
გულისხმობს პირის დაჯარიმებას ან დაპატიმრებას, ხოლო სწშ საქართველოს კანონის მე-2
მუხლის „ნ“ პუნქტის მიხედვით, სამართალდამრღვევი პირის დაჯარიმების 260 შესახებ
განკარგულება წარმოადგენს აღსრულების ქვემდებარე აქტს. სსსკ-ის 212-ე მუხლის მე-3
ნაწილის მიხედვით სასამართლო სხდომაზე წესრიგის დარღვევის, სხდომის
თავმჯდომარის
(მოსამართლის)
განკარგულებისადმი
დაუმორჩილებლობის
ან
სასამართლოს მიმართ უპატივცემულობის შემთხვევაში სხდომის თავმჯდომარეს
(მოსამართლეს) ადგილზე თათბირით გამოაქვს განკარგულება პროცესის მონაწილის
ან/და სხდომაზე დამსწრის დაჯარიმების ან/და სხდომის დარბაზიდან გაძევების შესახებ.
ამავე მუხლის მე-6 ნაწილის შესაბამისად, კი ჯარიმის ოდენობა განისაზღვრება 50-დან 500
ლარამდე, რაზედაც გაიცემა სააღსრულებო ფურცელი. სსსკ-ის 212-ე მუხლს აქვს შენიშვნა,
რომელიც ითვალისწინებს საურავის დარიცხვას ჯარიმის გადახდის ვადის
გადაცილებისათვის: ა) 150 ლარის ოდენობით – 50-დან 250 ლარამდე დაჯარიმების
შემთხვევაში; ბ) 300 ლარის ოდენობით – 250-დან 500 ლარამდე დაჯარიმების
შემთხვევაში.
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ავტ. შენიშვნა: აღნიშნული მუხლი დაპატიმრების შესახებ განკარგულებასაც განიხილავს

აღსრულების ქვემდებარე აქტად, თუმცა იგი ეწინააღმდეგება სსსკ-ს 212-ე მუხლის მე-10 ნაწილს.
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აღსანიშნავია, რომ სასამართლოს განკარგულება დაჯარიმების თაობაზე სსსკ-ის 212-ე
მუხლის მე-9 ნაწილის მიხედვით არ საჩივრდება და აღსრულდება ადმინისტრაციული
ჯარიმის აღსრულებისათვის დადგენილი წესით.

11.4. ადმინისტრაციული ჯარიმის აღსრულება
ადმინისტრაციული ჯარიმის ნებაყოფლობით აღსრულება სამართალდამრღვევის მიერ
შესაძლებელია ასკ-ის 290-ე მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმის ნებაყოფლობით
აღსრულების ვადაში, ხოლო ამ ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ დამჯარიმებელ
ორგანოს შეუძლია თავად მოახდინოს ჯარიმის აღსრულება სწშ საქართველოს კანონის 909
მუხლის პირველი პუნქტის და ასკ-ის 291-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით.
აღნიშნული კი გულისხმობს დამრღვევის სამუშაო ადგილზე მისი ხელფასიდან ან სხვა
შემოსავლიდან ჯარიმის თანხის იძულებითი წესით დაქვითვას. დადგენილება
იძულებით
აღსრულდება
სამართალდამრღვევის
ხელფასიდან,
პენსიიდან,
სტიპენდიიდან ან სხვა შემოსავლიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამართალდამრღვევს არ
გააჩნია სამუშაო ადგილი ან სხვა შემოსავალი დადგენილება ასკ-ის 291-ე მუხლის მე-2
ნაწილის და სწშ საქართველოს კანონის 909 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე
დადგენილება აღსასრულებლად გადაიგზავნება აღსრულების ეროვნული ბიუროში.
აღსრულების ეროვნული ბიურო ადმინისტრაციული ჯარიმის ამოღების მიზნით
ახორციელებს სააღსრულებო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა ღონისძიებას,
რომ მოახდინოს მოვალისაგან ჯარიმის ამოღება. სააღსრულებო წარმოებისას იგი
ხელმძღვანელობს სწშ საქართველოს კანონით და ის, რაც მოწესრიგებული არ არის
აღნიშნული
კანონით,
შეუძლია
გამოიყენოს
ასკ-ის
შესაბამისი
ნორმები.
ადმინისტრაციული ჯარიმის სრულად ამოღების შემთხვევაში სააღსრულებო საქმე
ჩაითვლება აღსრულებულად და ეცნობება დადგენილების გამომტან ადმინისტრაციულ
ორგანოს/თანამდებობის პირს.

11.5. სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევა
სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევა ადმინისტრაციული
სახდელის ერთ-ერთი სახეა და შინაარსობრივად გულისხმობს ადმინისტრაციული
სამართალდამრღვევისათვის მძღოლის მოწმობის ჩამორთმევას სწშ საქართველოს კანონის
9010 მუხლის პირველ ნაწილზე მითითებით, ხოლო მძღოლის მოწმობის ნებაყოფლობით
ჩაბარებაზე თავის არიდების შემთხვევაში - აღმასრულებლის მიერ. ასკ-ის 25-ე მუხლის
პირველი ნაწილის თანახმად, სპეციალური უფლების ჩამორთმევა შეიძლება
გამოყენებულ იქნეს როგორც ძირითადი სახდელი. ასევე ძირითადი სახდელია
ადმინისტრაციული ჯარიმა. ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით, კი ერთი
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის შეიძლება დადებულ იქნეს ძირითადი
ადმინისტრაციული სახდელი ან ძირითადი და დამატებითი ადმინისტრაციული
სახდელები. აქედან კი გამომდინარეობს, რომ სამართალდამრღვევს ორი ძირითადი
სახდელი ერთი სამართალდარღვევისათვის ვერ შეეფარდება.
ასკ-ის 30-ე მუხლი განსაზღვრავს სპეციალური უფლების ჩამორთმევის ვადას არაუმეტეს
3 წლის და არანაკლებ 15 დღის ვადით და კანონისმიერი დათქმით იგი ვრცელდება
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მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეზე. თუმცა ამავე კოდექსის მე-17 მუხლი განსაზღვრავს
უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძვლებს. ასკ-ის 30-ე
მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება არ
შეიძლება ჩამოერთვათ ინვალიდებს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ისინი
სატრანსპორტო საშუალებას მართავენ ნასვამ მდგომარეობაში.

11.6. მიყენებული ქონებრივი ზიანის ანაზღაურების აღსრულება
სამართალდარღვევის შედეგად მიყენებული ქონებრივი ზიანის ანაზღაურების
საფუძვლები განსაზღვრულია ასკ-ის მე-40 და 401 მუხლებით. მე-40 მუხლის პირველი
ნაწილის თანახმად, თუ ადმინისტრაციულმა სამართალდარღვევამ ქონებრივი ზიანი
მიაყენა მოქალაქეს, საწარმოს, დაწესებულებას, ორგანიზაციას ან სახელმწიფოს, მაშინ
მოსამართლე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისათვის სახდელის
დადების საკითხის გადაწყვეტისას ვალდებულია სამართალდამრღვევს იმავდროულად
დააკისროს მიყენებული ქონებრივი ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება. ქონებრივი
ზიანის ანაზღაურების სპეციალური წესები სატრანსპორტო საშუალების დაზიანებისას
განსაზღვრულია მე-40 მუხლის მე-2 ნაწილით, რომლის მიხდევითაც დაზიანებული
სატრანსპორტო საშუალების საექსპერტო შეფასების საფუძველზე საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფლებამოსილი პირი
იღებს შესაბამის დადგენილებას და მის საფუძველზე გასცემს სააღსრულებო ფურცელს.
სამართალდამრღვევს
დაზარალებულის
(სატრანსპორტო
საშუალების
მესაკუთრის/მფლობელის) სასარგებლოდ დაეკისრება დაზიანებული სატრანსპორტო
საშუალების აღდგენის, ხოლო აღდგენის შეუძლებლობის შემთხვევაში – მისი
შენაცვლებისთვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულება. დაზარალებულს
შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის მიმართვის უფლება საჯარიმო ქვითრის
გამოწერიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში აქვს. ამ მუხლის მე-5 ნაწილის
თანახმად, სააღსრულებო ფურცლისა და სათანადო განცხადების წარდგენის შემთხვევაში
სააღსრულებო
ბიურო
ვალდებულია
გაატაროს
სააღსრულებო
ფურცლის
აღსრულებისთვის საჭირო ღონისძიებები, მათ შორის პრიორიტეტულად განახორციელოს
იმ მექანიკურ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე ყადაღის დადება ან/და მისი
რეალიზაცია, რომლითაც ჩადენილ იქნა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა.
აღნიშნულთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღნიშნა, რომ
პრიორიტეტულად მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებიდან აღსრულება „გულისხმობს
მხოლოდ ისეთ შემთხვევას, როდესაც სააღსრულებო ფურცელში მითითებული მოვალე
წარმოადგენს მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრეს“.261
საკუთრების დაზიანების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების თაობაზე იმსჯელა
უზენაესმა სასამართლომ. კერძოდ სასამართლომ იმსჯელა შემდეგ საკითხზე, თუ ვინ
მიიჩნევა სატრანსპორტო საშუალების მფლობელად და რა შემთხვევაში ეკისრება მას
პასუხისმგებლობა სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის შედეგად მიყენებული
ზიანისათვის. საკასაციო სასამართლომ მიუთითა სამოქალაქო კოდექსის 999-ე მუხლის
მე-4 ნაწილზე და განმარტა, რომ აღნიშნული ნორმის მიზნებიდან გამომდინარე,
261
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სატრანსპორტო საშუალების მფლობელად მიიჩნევა პირი, რომელიც იურიდიული
საფუძვლით ახორციელებს ნივთზე ფაქტობრივ ბატონობას. იმ შემთხვევაში, თუ პირი,
რომელიც იყენებს სატრანსპორტო საშუალებას მისი მფლობელის ნებართვის გარეშე
(არამართლზომიერი მფლობელი), სხვას მიაყენებს ზიანს ამ სატრანსპორტო საშუალების
გამოყენებით, სამოქალაქო პასუხისმგებლობა დაეკისრება ამ პირს (არამართლზომიერ
მფლობელს) და არა სატრანსპორტო საშუალების მფლობელს. ამასთან, მფლობელი
ვალდებულია აანაზღაუროს მიყენებული ზიანი, თუ სატრანსპორტო საშუალების
გამოყენება შესაძლებელი გახდა მისი ბრალის გამო. სხვა შემთხვევაა, როდესაც
მფლობელის მიერ მოსარგებლისათვის სატრანსპორტო საშუალების გადაცემა
მართლზომიერია და სატრანსპორტო საშუალების ექსპლოატაციას მოჰყვება ზიანი. ასეთ
დროს შესაძლებელია გამოვყოთ ორი შემთხვევა, როდესაც პასუხისმგებლობა ეკისრება
სატრანსპორტო საშუალების მფლობელს: კერძოდ, როდესაც მოსარგებლე მფლობელის
მიერ დანიშნულია სატრანსპორტო საშუალების სამართავად, ან თუ ეს სატრანსპორტო
საშუალება მას გადაცემული ჰქონდა მფლობელისაგან. ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა
ენიჭება მომეტებული საფრთხის წყაროთი ზიანის მიყენების ინსტიტუტის
თავისებურებას, რომლის შესაბამისად, სამოქალაქო პასუხისმგებლობა შეიძლება
დაეკისროს პირს (მფლობელს), რომელიც არ წარმოადგენს ზიანის მიმყენებელს, არ
მიუძღვის ბრალი ზიანის დადგომაში.262
საკუთრების დაზიანების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების სხვაგვარი წესი,
თუ ზიანი მიყენებულია სახელმწიფოს ან/და ადგილობრივ თვითმმართველი
ერთეულისადმი, განსაზღვრულია ასკ-ის 401 მუხლით: ზიანის ოდენობის დადგენის
შემდეგ უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანო/თანამდებობის პირი (ვისთვისაც
მიყენებულია ზიანი და ვის ბალანსზეც/სარგებლობაში იმყოფება ქონება) გამოსცემს
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს ზიანის დაკისრების თაობაზე და უგზავნის
სამართალდამრღვევს. შესაძლებელია, სამართალდამრღვევი დაბარებული იქნეს ახსნაგანმარტების
მისაღებად.
აღნიშნული
აქტი
წარმოადგენს
ინდივიდუალურ
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის (შემდგომში სზაკ) მე-2 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვინაიდან აწესებს
კონკრეტული პირის მოვალეობას ზიანის ანაზღაურების თაობაზე. შესაბამისად, მის
მიმართ სრულად ვრცელდება სზაკ-ით დადგენილი გასაჩივრების პროცედურა.
დაკისრებული ზიანის ასანაზღაურებლად დამრღვევს 30 კალენდარული დღე აქვს,
რომლის დარღვევისთვისაც, შესაბამისი აქტი და სააღსრულებო ფურცელი იგზავნება
აღსასრულებლად აღსრულების ეროვნულ ბიუროში.
სწშ საქართველოს კანონით საკუთრების (ან ბალანსზე/სარგებლობაში არსებული ქონების)
დაზიანების შედეგად მიყენებული ზიანის აღსრულების სპეციალური წესები
განსაზღვრული არ არის. იგი აღსრულებას ექვემდებარება მოვალის ნებისმიერი
ქონებიდან ან შემოსავლებიდან.
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12. აღსრულების საფასური და ხარჯები
აღსრულების საფასური აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებისთვის
დაწესებული სავალდებულო გადასახდელია (დღგ-ს ჩათვლით), რომელიც სრულად
ხმარდება სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიზნებს. აღსრულების საფასურის
დეტალურ მოწესრიგებას კანონის 38-ე მუხლის საფუძველზე შეიცავს საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის #144 ბრძანება სწშ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული
საფასურების ოდენობისა და გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ. აღსრულების
საფასური განსხვავებულია სხვადასხვა კატეგორიის საქმეებზე და მისი ოდენობა
გამომდინარეობს აღსასრულებელი აქტის შინაარსიდან. კანონის 38-ე მუხლის
იმპერატიული ნორმა აცხადებს, რომ აღსრულების საფასური სავალდებულო
გადასახდელია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი გადაუხდელობის შემთხვევაში კრედიტორი
ვერ დაიწყებს აღსრულებას, ხოლო მოვალის ქონების რეალიზაციიდან პირველ რიგში
უნდა მოხდეს მისი დაფარვა აღსრულების ხარჯის შემდგომ. ნორმიდან გამონაკლისი
არსებობს სოციალურად დაუცველი პირების მიმართ და იმ კრედიტორებისათვის,
რომლებიც სასამართლომ გაათავისუფლა აღსრულების საფასურის გადახდისაგან.
აღსრულების საფასურის წინასწარ გადახდისაგან გათავისუფლების საფუძველი შეიძლება
იყოს სახელმწიფო ბაჟის გადახდის გათავისუფლების საფუძვლებიდან ერთ-ერთი. რაც
შეეხება აღსრულების ხარჯს, ეს შეიძლება იყოს გადაწყვეტილების აღსრულებასთან
დაკავშირებით გაწეული ქონების ტრანსპორტირების, შენახვის და სხვა ხარჯი.
აღსრულების საფასურის არსებობა/დაკისრება საჯარო სამართლის სფეროს განეკუთვნება,
რასაც ადასტურებს კიდეც არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ტალინის სასამართლოს
მიერ მიღებული გადაწყვეტილებაც, სადაც აღნიშნულია, რომ აღმასრულებელი არის
პირი, რომელიც ახორციელებს და ხელმძღვანელობს სააღსრულებო წარმოების პროცესს,
ახდენს მხარეების ინფორმირებას, აყადაღებს ქონებას, ახდენს ყადაღის რეგისტრაციას
შესაბამის ორგანოში, ყადაღადადებული ქონების შეფასებას, კრედიტორს ურიცხავს
ამონაგებ თანხას. 263 აღნიშნული მოქმედებების განხორციელებისათვის აღმასრულებელი
იღებს საზღაურს. ტალინის საქალაქო სასამართლომ აღნიშნა, რომ აღმასრულებელი
მოქმედებს როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენელი, ამიტომაც აღმასრულებლის
საზღაური არის ფულადი ვალდებულება, რომელიც განეკუთვნება საჯარო სამართალს.264
საკასაციო პალატა აღნიშნავს, რომ სასამართლოს აღმასრულებლის უფლებამოსილება
სახელმწიფოს სახელით დააკისროს მოვალეს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში
თანხა,
დეტერმინირებულია
დადგენილი
საჯარო-სამართლებრივი
წესრიგის
უზრუნველსაყოფად სასამართლო და სხვა იძულებითი აღსრულებით და ასახავს
სახელმწიფოს საჯარო-სამართლებრივ ინტერესს ეფექტური მართლმსაჯულების
განხორციელებაში.265
საკითხის განსხვავებული მოწესრიგება გვაქვს სახელმწიფო ბიუჯეტის, როგორც
კრედიტორის და მოვალის მიმართ, ასევე სსიპ შემოსავლების სამსახურისა და
საქართველოს
ეროვნული
ბანკის
მიმართ.
კანონისმიერი
რეგულირებით
სახელმწიფო/ავტონომიური
რესპუბლიკების/ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოები, როგორც კრედიტორი, არ იხდიან მომსახურების საფასურს და როგორც
263
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მოვალეს, არ ეკისრებათ საფასურის გადახდა. ასევე საფასურს არ იხდიან ამ ორგანოთა
კრედიტორები. საფასურის გადახდა და დაკისრება ასევე არ ხდება ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებთან და უცხოელთა საქართველოდან
გაძევებასთან დაკავშირებულ საქმეებზე.
აღსრულების საფასურის გადახდა ეკისრება მოვალეს და იგი არ უნდა აღემატებოდეს 7%ს, თუმცა სააღსრულებო წარმოების დასაწყებად 2%-ს წინასწარ იხდის კრედიტორი.
უზენაესმა სასამართლომ ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში აღნიშნა, რომ „აღსრულების
საფასურის 7%-იანი განაკვეთი თავისი არსით ატარებს არა უფლებააღდგენითი სანქციის
ხასიათს, რომლითაც ხდება მოვალის მიერ აღსრულების ხარჯების იძულებითი
ანაზღაურების ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფა, არამედ მოვალის მიმართ
გამოყენებული საჯარიმო ხასიათის სანქციას, რომლითაც დამატებითი გადახდის
ვალდებულება ეკისრება მოვალეს, ამ ვალდებულებას იწვევს მოვალის მიერ
სააღსრულებო წესების დარღვევა“.266
აღსასრულებელი საფასური კრედიტორისათვის გადაიხდევინება აღსასრულებელი
მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხოლო მოვალისაგან მოთხოვნის არასრულად ან
ეტაპობრივად დაფარვის შემთხვევაში პირველ რიგში იფარება აღსრულების ხარჯი,
შემდეგ საფასური და ბოლოს აღსასრულებელი მოთხოვნა ამოღებული თანხის
პროპორციულად. ასევე განსხვავებულად წესრიგდება საფასურის დაკისრების საკითხი,
როდესაც მოვალე გადაწყვეტილების ნებაყოფლობით შესრულების ვადაში სრულად
ასრულებს აღსასრულებელ მოთხოვნას. რა არის აღსასრულებელი მოთხოვნა და მოიცავს
თუ არა იგი აღსრულების საფასურს? აღსასრულებელი მოთხოვნის ცნებას არ იცნობს
მოქმედი სწშ საქართველოს კანონი. „აღსასრულებელი მოთხოვნა არის სააღსრულებო
ფურცლით გათვალისწინებული მოთხოვნა, ხოლო მოთხოვნა, რომელიც ეგზავნება
მოვალეს შედგება აღსასრულებელი მოთხოვნისა და სააღსრულებო საფასურისაგან. 267
თავის მხრივ აღსასრულებელი მოთხოვნა ნიშნავს არა უკვე აღსრულებულ მოთხოვნას,
არამედ - მომავალში აღსასრულებელს.“268 შესაბამისად, მოვალის მიერ აღსასრულებელი
მოთხოვნის გადაწყვეტილების ნებაყოფლობით შესრულების ვადაში სრულად
შესრულებისას, როგორ უნდა გამოითვალოს აღსრულების საფასური? სრულად უნდა
დაეკისროს აღსასრულებელი მოთხოვნის 7%, თუ ნებაყოფლობით შესრულების ვადის
განმავლობაში გადასახდელი აღსრულების საფასურის 2%-ის 7%? უზენაესი სასამართლოს
განმარტების შესაბამისად, „სასამართლო აღმასრულებლის დადგენილება გადასახდელი
თანხის ამოღების შესახებ, სხვა დოკუმენტებთან ერთად, წარმოადგენს სააღსრულებო
დოკუმენტს, რომელიც გამოიცემა სააღსრულებო წარმოების საქმეზე, სასამართლო
აქტების იძულებით აღსრულებასთან დაკავშირებით მისი მიღების გამო ის ატარებს
მეორად ხასიათს და მაშასადამე არ ცვლის მათ, არ წარმოადგენს იურიდიულ საფუძველს
ახალი, დამოუკიდებელი სააღსრულებო წარმოებისათვის იმავე მოთხოვნებით, ის არ
ქმნის დამოუკიდებელი სააღსრულებო წარმოების საფუძველს, ამასთანავე, არ ამცირებს
პირველადი სააღსრულებო დოკუმენტის მნიშვნელობას, რომლებიც შეიცავენ
სასამართლოს და სხვა ორგანოების მოთხოვნებს თანხის გადახდასთან დაკავშირებით.“269
ამავე გადაწყვეტილებაში საკასაციო პალატამ იმსჯელა მხოლოდ იმ შემთხვევაზე,
266

სუსგ #ბს-818-812 (კ-11), გვ.10
იქვე., 12
268
იქვე.,10
269
იქვე., 11
267
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როდესაც მოვალემ აღსასრულებელი მოთხოვნის ნებაყოფლობით შესრულების ვადის
განმავლობაში სრულად შეასრულა იგი, ხოლო მოგვიანებით გადაიხადა შესაბამისი
საფასური, რაც დადგენილი იყო გადაწყვეტილების სწორედ ამ ვადაში შესრულებისათვის
და არ იმსჯელა მეორე სავარაუდო შემთხვევაზე, კერძოდ, ნებაყოფლობითი შესრულების
ვადის გასვლის შემდეგ, საერთოდ რომ არ ჩაერიცხა მოვალეს საფასური, რა შედეგი
დადგებოდა.
სწშ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის მე-8 პუნქტი განსაზღვრავს, რომ კრედიტორის
მიერ წინასწარ გადახდილი საფასური არ ბრუნდება, მათ შორის მაშინაც, თუ მას
გაითხოვს კრედიტორი. 38-ე მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ ყველა შესაძლო
შემთხვევაში კანონმდებელი იმპერატიულად ადგენს, რომ კრედიტორის მიერ წინასწარ
გადახდილი საფასური უკან არ ბრუნდება.270
ამდენად, აღსრულების საფასური მეტად მნიშვნელოვან ინსტიტუტს წარმოადგენს,
ვინაიდან მის გადახდაზეა დამოკიდებული სააღსრულებო საქმის დაწყება. იგი
აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ გაწეული მომსახურების საფასურია და
დატვირთულია საჯარო სამართლებრივი ფუნქციით.

270

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2010 წლის 29
დეკემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე #3/4316-10, 5
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13. აღსრულების ქვემდებარე აქტები
სწშ საქართველოს კანონით მოწესრიგებული აღსრულების ქვემდებარე აქტების
აღსრულების უფლება ექსკლუზიურად სახელმწიფოსაგან დელეგირებული აქვს სსიპ
აღსრულების ეროვნულ ბიუროს (გამონაკლისი დადგენილია ამავე კანონის მე-3 მუხლის
მე-3 პუნქტით, როდესაც აღსრულებას კერძო აღმასრულებელი ახორციელებს).
აღსრულების ქვემდებარე აქტების ამომწურავ ჩამონათვალს შეიცავს კანონის მე-2 მუხლი.
აღნიშნულმა ნორმამ ჩამოყალიბების დღიდან დღემდე რამდენიმე ცვლილება განიცადა,
რითაც უფრო გაფართოვდა აღსრულების სფერო, გამარტივდა გარკვეული პროცედურები
და განიტვირთა სასამართლოები. 2010 წლის 7 დეკემბრის ცვლილებებით ნოტარიუსს
მიენიჭა სააღსრულებო ფურცლის გაცემის უფლება და სანოტარო აქტი სააღსრულებო
ფურცლის გაცემის თაობაზე იქცა აღსასრულებელ აქტად; შსს-ს მომსახურების სააგენტოს
მიერ გაცემული გირავნობის მოწმობის საფუძველზე შესაძლებელია დაიწყოს აღსრულება,
სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ გამარტივებული წარმოებისას გამოცემული
გადახდის ბრძანება დავალიანების გადახდევინების შესახებ ასევე წარმოადგენს
აღსასრულებელ აქტს, აუქციონზე უძრავი ქონების შემძენის (ან ნატურით მიმღების)
განცხადება სხვისი მფლობელობიდან და სარგებლობიდან უძრავი ქონების გამოთხოვის
შესახებ იწყება სააღსრულებო პროცედურა სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე.
ასევე განვიხილოთ აღსრულების ქვემდებარე სხვა აქტები:
 ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი. ასევე განსაზღვრულია, რომელი აქტები
ექვემდებარება აღსრულებას, კერძოდ,
1) ადმინისტრაციული ორგანოს (თანამდებობის პირის) ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტი
ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის საქმეზე და კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ
შემთხვევაში. მაგალითად, შსს-ს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
დადგენილება
და სააღსრულებო
ფურცელი
ადმინისტრაციული
ჯარიმის/საურავის აღსრულების თაობაზე
2) დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოებისა და
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მიღებული ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი სანქციის სახით ჯარიმის
დაკისრების თაობაზე. მაგალითად, კომუნიკაციის მარეგულირებელი
ეროვნული კომისიის მიერ მაუწყებლის დაჯარიმების შესახებ
გამოცემული აქტი, ან ეროვნული ბანკის მიერ საჯარიმო სანქციის
დაწესება საბანკო დაწესებულებისა თუ მისი საზედამხედველო სხვა
ინსტიტუტისათვის;
3) ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტი
სახელმწიფო
ან/და
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულის
ქონებისათვის
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შედეგად მიყენებული ზიანის
ანაზღაურების შესახებ. მაგალითად, სააღსრულებო ფურცელი და
დადგენილება სატრანსპორტო საშუალებით მიყენებული ზიანის
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ანაზღაურების თაობაზე, როდესაც ქონება სახელმწიფო/თვითმმართველი
ერთეულის საკუთრებაში/ბალანსზე ირიცხება და დაზიანდება;
4) რესტიტუციისა და კომპენსაციის კომისიისა და მისი კომიტეტის
გადაწყვეტილება 271 . მაგალითად, კომპენსაციის გაცემის თაობაზე; ჯერ–
ჯერობით აღსრულების ეროვნულ ბიუროს არ აქვს პრეცედენტი ამ
კატეგორიის საქმის აღსრულებისა;
5) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტი. მაგალითად, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაცემული
სესხი ვერ იფარება ვადაში. ასეთ დროს ფინანსთა სამინისტროს უფლება
აქვს ამავე კოდექსის 63-ე მუხლის მოთხოვნათა დაცვით ამოწეროს
სააღსრულებო ფურცელი, რომელიც აღსრულდება სწშ საქართველოს
კანონით დადგენილი წესით;
6) „გარემოს
დაცვის
შესახებ“
საქართველოს
კანონის
II1
კარით
გათვალისწინებული მაკონტროლებელი ორგანოს მიერ გამოცემული
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი (მუხლი 576) გარემოსათვის მიყენებული ზიანის მოთხოვნაზე;
7) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გადაწყვეტილება უცხოელთა
საქართველოდან გაძევების შესახებ.
 სანოტარო აქტი. სანოტარო აქტი სააღსრულებო ფურცლის გაცემის თაობაზე,
რომელიც
ექვემდებარება
აღსრულებას,
შეიძლება
ეხებოდეს
იპოთეკით/გირავნობით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის აღსრულებას, ვალის
აღიარებას. მაგალითად, ა-მ აღსრულების ეროვნულ ბიუროში წარადგინა
ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცელი იპოთეკით დატვირთული
ქონების აუქციონზე რეალიზაციის თაობაზე, ან სააღსრულებო ფურცელი ვალის
აღიარების თაობაზე, რომლის აღსრულებაც შესაძლებელია მოვალის ნებისმიერი
უძრავ-მოძრავი ქონებიდან.
 გირავნობის მოწმობა. მისი გაცემის უფლება აქვს შსს-ს მომსახურების სააგენტოს იმ
შემთხვევაში, თუ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე რეგისტრირებულია
გირავნობის უფლება და მხარეები შეთანხმებულნი არიან სსკ-ის 281-ე და 2811
მუხლებით დადგენილ წესზე.
 ბრძანება დავალიანების გადახდევინების შესახებ. აღნიშნული დოკუმენტის
გამოცემის უფლება აქვს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს გამარტივებული
წარმოების გზით.
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 უძრავი ქონების შემძენის განცხადება. უკანონო მფლობელობიდან უძრავი ნივთის
გამოთხოვა აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ, როგორც წესი, შესაძლებელია
სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე. გამონაკლისი არსებობს აუქციონზე
შეძენილ ქონებასთან მიმართებაში, როდესაც აუქციონზე ქონების შემძენის
განცხადების საფუძველზე ხდება სააღსრულებო წარმოების პირდაპირ დაწყება.
 სამედიცინო მედიაციის სამსახურის გადაწყვეტილება. აღნიშნული სამსახური
ჯანდაცვის სამინისტროს სისტემაში შედის. მაგალითად, პაციენტისათვის
მიყენებული ზიანის ანაზღაურების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილება.
 კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე კანონიერ ძალაში შესული
სასამართლოს გადაწყვეტილება, განჩინება, დადგენილება, გარდა ბავშვის
გადაცემასთან ან/და შვილისა და მშობლის ან ოჯახის სხვა წევრის ურთიერთობის
შესახებ. მაგალითად, სასამართლოს გადაწყვეტილება თანხის დაკისრების
თაობაზე,
რომელიც
გამომდინარეობს
სესხის
ხელშეკრულებიდან,
ადმინისტრაციული კოლეგიის/პალატის გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული
ორგანოსათვის პირის სამსახურში აღდგენის დავალდებულების თაობაზე, რაზეც
მან უნდა გამოსცეს შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტი.
 სისხლის სამართლის საქმეზე კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო განაჩენი,
განჩინება, დადგენილება და ბრძანება ქონებრივი გადახდევინების ნაწილში.
მაგალითად, დაზარალებული პირის სამოქალაქო სარჩელი ზიანის ანაზღაურების
თაობაზე.
 სისხლის სამართლის საქმეზე კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს
გამამტყუნებელი განაჩენი ფიზიკური ან/და იურიდიული პირისათვის სასჯელის
სახით ჯარიმის ან/და ქონების ჩამორთმევის დაკისრების შესახებ. მაგალითად,
ფიზიკური პირი, რომელიც გასამართლებული იქნა ქურდობისათვის დამატებითი
სასჯელის სახით შეეფარდა ჯარიმა სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ 5000
ლარის ოდენობით. ამის თაობაზე სააღსრულებო ფურცელს თავად სასამართლო
აგზავნის აღსასრულებლად.
 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე კანონიერ ძალაში შესული
სასამართლო
დადგენილება
ქონებრივი
გადახდევინების
ნაწილში
და
ადმინისტრაციული სახდელის სახით ჯარიმის დაკისრების შესახებ. ასკ-ის მე-40
მუხლის თანახმად, თუ ადმინისტრაციულმა სამართალდარღვევამ ქონებრივი
ზიანი მიაყენა მოქალაქეს, საწარმოს, ორგანიზასიას და ა.შ., ადმინისტრაციულ
სახდელზე მსჯელობისას სასამართლო განიხილავს ქონებრივი ზიანის
ანაზღაურების საკითხსაც.
 გადახდის ბრძანება და ბრძანება ლიზინგის საგნის გამცემის მფლობელობაში
ლიზინგის საგნის დაბრუნების თაობაზე. საუბარია სასამართლოს მიერ გაცემულ
გადახდის ბრძანებებზე, ვიდრე აღსრულების ეროვნული ბიურო შეითავსებდა
გამარტივებული წარმოების კომპეტენციას. მაგალითი მოვიყვანოთ ლიზინგის
საგნის დაბრუნების თაობაზე: სასამართლო გადაწყვეტილების თანახმად,
გამოთხოვილ იქნეს ლიზინგის საგანი ა-ს მფლობელობიდან და დაუბრუნდეს მის
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კანონიერ მფლობელს ბ-ს. ბრძანების გამოცემის შემდეგ „ბ“ ჩაითვლება ნივთის
უკანონო მფლობელად.
 არბიტრაჟის გადაწყვეტილება. აღნიშნულში იგულისხმება საქართველოს
ტერიტორიაზე მოქმედი არბიტრაჟების მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებები,
რომელიც გამოტანილია 2010 წლის 1 იანვრამდე, ვიდრე ამოქმედდებოდა
„არბიტრაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონი და საპელაციო სასამართლოს მიერ
გადაწყვეტილების ცნობის ინსტიტუტი. სააპელაციო სასამართლოს მიერ ცნობილი
არბიტრაჟის გადაწყვეტილება გადაინაცვლებს კერძო და ადმინისტრაციული
სამართლის საქმეებზე კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს განჩინება
აღსრულების კატეგორიაში.
 სსსკ-ის 268-ე მუხლით გათვალისწინებული, სასამართლოს მიერ დაუყოვნებლივ
აღსასრულებლად მიქცეული გადაწყვეტილება. მაგალითად, სააღსრულებო
ფურცელი ალიმენტის დაკისრების თაობაზე.
 არბიტრაჟის გადაწყვეტილება, რომლის აღსრულებაც გათვალისწინებულია
საქართველოს
საერთაშორისო
ხელშეკრულებით.
მაგალითად, რუსეთის
ფედერაციის მოსკოვის ოლქის ერთ-ერთი მომრიგებელი მოსამართლის
გადაწყვეტილება თანხის დაკისრების თაობაზე, რომელიც ცნო საქართველოს
უზენაესმა სასამართლომ.
 სხვა სახელმწიფოს სასამართლოს, ასევე სისხლის სამართლის საერთაშორისო
სასამართლოს
ის
გადაწყვეტილებები,
რომელთა
აღსრულებაც
გათვალისწინებულია
საქართველოს
საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით.
მაგალითად, ბელორუსიის რესპუბლიკის ერთ-ერთი რაიონული სასამართლოს
გადაწყვეტილება ფიზიკური პირისათვის სისხლის სამართლის საქმეზე თანხის
დაკისრების თაობაზე.
 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რომლებიც,
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის
თანახმად, სავალდებულოა საქართველოსათვის. მაგალითად, გადაწყვეტილება
სახელმწიფოსათვის კომპენსაციის დაკისრების თაობაზე.
 სასამართლოს გადაწყვეტილება უცხოელთა საქართველოდან გაძევების შესახებ.
მაგალითად, ნიგერიის მოქალაქეს სასამართლო გადაწყვეტილებით შეეფარდა
გაძევება. აღნიშნული გულისხმობს პირის გადაყვანას საქართველოს სახელმწიფო
საზღვარზე.
 სასამართლოს
გადაწყვეტილება
მოვალის
(გადასახადის
გადამხდელის)
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკით დატვირთული, ყადაღადადებული ქონების
რეალიზაციის შესახებ. მაგალითად, სასამართლოს ბრძანებით განისაზღვრა, რომ
მოხდეს შპს „ბ“-ს ქონების რეალიზაცია საგადასახადო დავალიანების
გადახდევინების მიზნით.
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 საქართველოს საერთო სასამართლოს თავმჯდომარის ან სხდომის თავმჯდომარის
(მოსამართლის) განკარგულება წესრიგის დამრღვევი პირის დაჯარიმებისა და
დაპატიმრების შესახებ.
 მოსამართლის ბრძანება საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის
VII8 თავის საკითხებზე, კერძოდ, ტერორიზმთან დაკავშირებული პირის ან
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდების მე-7 თავის შესაბამისად
მიღებული რეზოლუციით განსაზღვრული პირის ქონებაზე ყადაღის დადების
თაობაზე.
აღსრულების ქვემდებარე აქტებზე მსჯელობისას არ გავამახვილებდით ყურადღებას ამ
საკითხზე, რომ არა ერთი საკმაოდ საინტერესო სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც
არბიტრაჟის მიერ გაცემული გადახდის ბრძანების აღსრულებას ეხება. თბილისის
სააპელაციო სასამართლომ აღნიშნა, რომ „კანონმდებლის მიერ იმპერატიულად არის
დადგენილი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გამოცემული იმ აქტების ნუსხა, რომელიც
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით
ექვემდებარება აღსრულებას. მითითებული მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ამ
კანონით დადგენილი წესით აღსრულებას ექვემდებარება არბიტრაჟის მიერ გამოცემული
მხოლოდ გადაწყვეტილება. სააპელაციო პალატა მიიჩნევს, რომ „სააღსრულებო
წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლი პირდაპირ ითვალისწინებს
მხოლოდ სასამართლოს მიერ გამოცემული გადახდის ბრძანების აღსრულების
შესაძლებლობას. კერძოდ, „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე2 მუხლის შესაბამისად, ამ კანონით დადგენილი წესით აღსრულებას ექვემდებარება
შემდეგი სასამართლო აქტები: ე) გადახდის ბრძანება და ბრძანება ლიზინგის საგნის
გამცემის მფლობელობაში ლიზინგის საგნის დაბრუნების თაობაზე. ამდენად,
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ე“ პუნქტით
გათვალისწინებული გადახდის ბრძანება მოხსენიებულია სასამართლო აქტების
ჩამონათვალში და ეს ჩამონათვალი გამოყოფილია ორი წერტილით. შესაბამისად,
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით
აღსრულებას ექვემდებარება არა ნებისმიერი პირის მიერ, არამედ მხოლოდ სასამართლოს
მიერ გამოცემული გადახდის ბრძანება“ 272 . სააპელაციო სასამართლომ ხსენებულ
გადაწყვეტილებაში არ იმსჯელა ერთ უმთავრეს საკითხზე, კერძოდ, ჰქონდა თუ არა
არბიტრაჟს გადახდის ბრძანების გამოცემის უფლება და წინააღმდეგობაში ხომ არ
მოდიოდა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი გამარტივებული
წესით დავალიანების გადახდევინების წესებთან.
აღსრულების ქვემდებარე აქტების განსაზღვრა ემსახურება მიზანს, განისაზღვროს არა
მხოლოდ აღსრულების ქვემდებარე აქტების ჩამონათვალი, არამედ უფლებამოსილ პირთა
წრე, რითაც აღნიშნული ნორმა პრევენციული შინაარსის მატარებელია.
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14. აღსრულების და სააღსრულებო მოქმედებების განხორციელების ვადები და დღეები
იმისათვის, რომ სააღსრულებო წარმოება „დროში უვადოდ გაწელილ“ პროცესს არ
დაემსგავსოს, კანონმდებლობით დადგენილია როგორც აღსრულების, ასევე გარკვეული
სააღსრულებო მოქმედებების განხორციელების ვადები. ამ თავში განხილულ იქნება
აღსრულების ხანდაზმულობის ვადა და სააღსრულებო მოქმედების განხორციელების
როგორც ვადა, ასევე დროის მონაკვეთი.
სწშ საქართველოს კანონი ითვალისწინებს სააღსრულებო წარმოების მიმდინარეობის
ხანდაზმულობის ვადებს, რაც დამოკიდებულია აღსრულების ქვემდებარე აქტით
აღსასრულებელი მოთხოვნის შინაარსზე. სწშ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის 11
პუნქტის თანახმად, თანხის გადახდევინებასთან დაკავშირებულ საქმეებზე აღსრულების
ვადა შეადგენს სააღსრულებო წარმოების დაწყებიდან არაუმეტეს 2 წელს. გამონაკლისი
შემთხვევები განსაზღვრულია თავად ამ ნორმით. ასეთი კი შეიძლება იყოს ალიმენტის
გადახდევინების საქმე, შრომითი ურთიერთობიდან გამომდინარე, დასახიჩრებით ან
ჯანმრთელობის სხვაგვარი დაზიანებით, მარჩენალის დაკარგვით გამოწვეიული ზიანის
ანაზღაურების შესახებ და ა.შ. ამ ვადის გასვლის შემდეგ აღსასრულებელი დოკუმენტი
დაუბრუნდება კრედიტორს, თუ იგი ამ ვადის ამოწურვამდე არ მიმართავს აღსრულების
ეროვნულ ბიუროს სააღსრულებო წარმოების გაგრძელების თაობაზე 1 წლით, რისთვისაც
იგი იხდის საფასურს 100 ლარის ოდენობით. გაგრძელება კი შესაძლებელია
ყოველწლიურად 100 ლარის გადახდით არაუმეტეს 8 წლისა, ვინაიდან ამავე კანონის 34-ე
მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებულია თანხის
გადახდევინების საქმეებზე აღსრულების 10 წლიანი საერთო ვადა. ამასთან, საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის 128-ე მუხლის მე-3 ნაწილით საერთო ხანდაზმულობის ვადა
შეადგენს 10 წელს.
სწშ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტი განსაზღვრავს
ადმინისტრაციული სახდელის სახით ჯარიმის აღსრულებისათვის მაქსიმალურ ვადას,
რომელიც შეადგენს სააღსრულებო წარმოების დაწყებიდან 5 წელს. ამ კატეგორიის
საქმეებისათვის აღსრულების საფასურის გადახდით საქმის გაგრძელების შესაძლებლობა
არ არსებობს და გადასახდევინებელი ჯარიმები ხანდაზმულობის საფუძვლით გაუქმდება
ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ ვადით შეზღუდული აღსრულება
არ გვხვდება სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან
თვითმმართველი ერთეული ბიუჯეტის სასარგებლოდ წარმოებული სხვა სააღსრულებო
წარმოებისას.
სწშ მე-17 მუხლის მე-7 პუნქტის დეფინიციის თანახმად, აღმასრულებელმა უნდა
განახორციელოს ყველა კანონიერი ზომა გადაწყვეტილების სწრაფად და რეალურად
აღსრულებისათვის. სწორედ აღნიშნულ მიზანს ემსახურება ვადების დაწესება
სააღსრულებო მოქმედებებზე. სწშ საქართველოს კანონი ვადას ადგენს როგორც
აღმასრულებლის, ასევე მოვალის ან კრედიტორის მიერ შესასრულებელ მოქმედებებზე.
ვადით განსაზღვრულ მოქმედებებს განეკუთვნება:
 მოვალის ინფორმირება აღსრულების დაწყებაზე. აღმასრულებლის მიერ
სააღსრულებო დოკუმენტის წარმოებაში მიღებიდან 5 კალენდარული დღის
ვადაში მოვალეს ეგზავნება შეტყობინება სწშ კანონის 25-ე მუხლის მე-7 პუნქტის
საფუძველზე და ეცნობება აღსრულების დაწყების თაობაზე. გადაწყვეტილების
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ნებაყოფლობით
შესრულების
ვადა
განსხვავებულია
აღსასრულებელი
მოთხოვნიდან გამომდინარე. განვიხილოთ თითოეული შემთხვევა:
1) ფულადი მოთხოვნის ნებაყოფლობით შესრულების ვადა. სწშ კანონის 25-ე
მუხლის მე-7 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, მოვალეს ეცნობება 7
კალენდარული დღის ვადაში ფულადი მოთხოვნის ნებაყოფლობით
შესრულების შემთხვევაში მხოლოდ კრედიტორის მიერ წინასწარ გადახდილი
აღსრულების საფასურის შესაბამისი ნაწილის, ხოლო ამ ვადის გასვლის შემდეგ
აღსრულების საფასურის სრული ოდენობით დაკისრებაზე. აღნიშნული ვადის
გასვლა ასევე მოვალის მიმართ იძულებითი აღსრულების დაწყების
საფუძველია. სსსკ-ის 268-ე მუხლით გათვალისწინებულ დაუყოვნებლივ
აღსასრულებელ გადაწყვეტილებებზე ვადა არ არის განსაზღვრული და იგი
დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს;
2) უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვის ან ქონების მართლზომიერი

მფლობელობის/სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის
ვადა. სწშ საქართველოს კანონის 84-ე მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე
მოვალეს ეგზავნება წერილობითი გაფრთხილება და გადაწყვეტილების
ნებაყოფლობით შესრულებისათვის ეძლევა 10 კალენდარული დღის ვადა. იმ
შემთხვევაში, თუ აღსრულება ხორციელდება აუქციონზე ქონების შემძენის
განცხადების საფუძველზე, მოვალეს გაფრთხილებაში ასევე ეცნობება
გაფრთხილების ჩაბარებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში ქონების
მართლზომიერი მფლობელობისა და სარგებლობის დამადასტურებელი
დოკუმენტის წარმოდგენის თაობაზე. ასეთ შემთხვევაში დოკუმენტის
წარმოდგენის და ქონების ნებაყოფლობით გამოთავისუფლების ვადა ემთხვევა
ერთმანეთს. თუმცა აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შეუძლია მფლობელის
მიერ
წარმოდგენილი
შუამდგომლობის
საფუძველზე
დოკუმენტის
წარმოდგენის ვადა გაზარდოს 10 დღემდე კანონისმიერი რეგულირებით,
მოვალის ინფორმირება აღსრულების დაწყების თაობაზე „ყოვლისმომცველია“
იმ გაგებით, რომ მასში საუბარია მოვალის მიერ ვალდებულების
ნებაყოფლობით შესრულებაზე და საფასურის შეღავათიან განაკვეთზე, მის
უფლებებზე, აღსრულების დაწყების სამართლებრივ შედეგებზე და თავად
აუქციონზეც. აღმასრულებლის მიერ განხორციელებული სხვა მოქმედებების
შესახებ, მას პერსონალურად არ ეცნობება.
 აუქციონის გამოცხადების ვადა. აღსანიშნავია, რომ კანონით ყადაღის დადების
ვადა არ არის განსაზღვრული. აუქციონის გამოცხადების დრო კი
ურთიერთკავშირშია ყადაღის დადების მომენტთან, კერძოდ, სწშ საქართველოს
კანონის 50-ე მუხლის „ქ“ პუნქტით გათვალისწინებულია, რომ აღსრულების
ეროვნული ბიურო ყადაღის დადებიდან ერთი თვის ვადაში აცხადებს აუქციონს
მოვალის ქონებაზე, ორკვირიანია ვადა საგადასახადო დავალიანების ამოღების
მიზნით გადასახადის გადამხდელის ქონების აუქციონზე გატანისათვის.
 ქონების ნუსხის წარმოდგენის ვადა. ამ შემთხვევაში ვადა განსაზღვრული აქვს
მოვალეს, კერძოდ, სწშ საქართველოს კანონის 42-ე მუხლის მე-4 პუნქტის
თანახმად, მოვალემ 5 კალენდარული დღის ვადაში უნდა წარმოადგინოს
საკუთრებაში არსებული ქონების ნუსხა.
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 სააღსრულებო მოქმედების განხორციელება დროის ნებისმიერ მონაკვეთში.
სააღსრულებო წარმოების სპეციფიკიდან გამომდინარე აღმასრულებელმა
შეიძლება სააღსრულებო მოქმედება განახორციელოს სამუშაო საათების შემდეგ ან
უქმე/არასამუშაო დღეს. ასეთი დანაწესის არსებობა, რა თქმა, უნდა ეფექტური
აღსრულების პრინციპიდან გამომადინარეობს. აღმასრულებელმა შეიძლება
სააღსრულებო მოქმედება განახორციელოს ნებისმიერ დროს, მათ შორის
არასამუშაო ან უქმე დღესაც კი. თუმცა მას ამისათვის მიზეზი უნდა ჰქონდეს - ეს
აუცილებელი უნდა იყოს კონკრეტული სააღსრულებო წარმოების მიზნებისათვის
(სწშ კანონის მე-17 მუხლის მე-12 პუნქტი). ანალოგიური შინაარსის ჩანაწერი
არსებობს ესტონეთის სააღსრულებო წარმოებათა კოდექსში.273
სააღსრულებო წარმოების დროის მოკლე პერიოდში აღსრულება კრედიტორის ინტერესია
და აღმასრულებელმა ყველა კანონიერი ზომა უნდა მიიღოს, რომ გადაწყვეტილება
დროულად აღსრულდეს.
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15. სააღსრულებო პროცედურების დაწყება
15.1. სააღსრულებო ფურცელი და აღსრულების დასაწყებად სავალდებულო სხვა
დოკუმენტები
სწშ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულია, რომ
სააღსრულებო წარმოება არ დაიშვება სააღსრულებო ფურცლის, როგორც წესი, დედნის
გარეშე. გამონაკლისები განსაზღვრულია თავად ამ ნორმით. სააღსრულებო ფურცელი
აღსრულების დაწყების აუცილებელი საფუძველია, მაგრამ არა ერთადერთი. სწშ
საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-3 პუნქტით დეტერმინირებულია, რომ
სააღსრულებო ფურცელს უნდა დაერთოს აღსასრულებელი გადაწყვეტილების ასლი,
კრედიტორის განცხადება 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნათა დაცვით, ხოლო
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის #221 ბრძანების 154 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, თანხის
გადახდევინებასთან დაკავშირებულ საქმეებზე კრედიტორის საბანკო რეკვიზიტები. რა
შეიძლება იყოს აღსასრულებელი გადაწყვეტილება, გამომდინარეობს ამავე კანონის მე-2
მუხლიდან, რომელიც განსაზღვრავს აღსრულების ქვემდებარე აქტებს, ზოგიერთ
შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს სასამართლოს გადაწყვეტილება/განკარგულება,
ადმინისტრაციული ორგანოს დადგენილება, ნოტარიუსის სანოტარო აქტი და ა.შ.
ზოგიერთ შემთხვევაში კი აღსასრულებელი გადაწყვეტილება პირდაპირი გაგებით,
როგორც 25-ე მუხლის მე-3 პუნქტშია განსაზღვრული, არც კი არსებობდეს, მაგალითად,
გირავნობის მოწმობის, სანოტარო აქტის აღსრულებისას, გადახდის ბრძანების
საფუძველზე აღსრულების დაწყებისას.
სწშ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით, სააღსრულებო
ფურცელი გაიცემა კრედიტორზე და სწორედ იგი ან მისი უფლებამოსილი
წარმომადგენელი ახდენს სააღსრულებო ფურცლის აღსასრულებლად წარდგენას
სააღსრულებო დაწესებულებაში. სსსკ-ის 98-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად,
სააღსრულებო ფურცლის აღსასრულებლად წარდგენა სპეციალური უფლებამოსილებაა
და
მის
თაობაზე
აუცილებლად
უნდა
იყოს
აღნიშნული
რწმუნებულებაში/მინდობილობაში.
სააღსრულებო ფურცელი აღსრულების დასაწყებად აუცილებელი დოკუმენტია და უნდა
შეიცავდეს სწშ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებს.
თუმცა იგი ვერ იარსებებს აღსასრულებელი გადაწყვეტილების გარეშე, უფრო მეტიც, იგი
ამოიწერება მის საფუძველზე. სააღსრულებო ფურცელი სხვა არაფერია თუ არა
უფლებამოსილი ორგანოს დადგენილებითი/სარეზოლუციო ნაწილის გამოხატულება.
სააღსრულებო ფურცელი „არ წარმოადგენს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-2
მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტით განსაზღვრულ ინდივიდუალურ
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, კერძოდ, ის არ არის გამოცემული
ადმინისტრაციული ორგანის მიერ და სააღსრულებო ფურცლის მეშვეობით ხდება
სასამართლო გადაწყვეტილების იძულებითი აღსრულება“. 274 შესაბამისად, სარჩელის
წარდგენა სასამართლოში სააღსრულებო ფურცლის გაუქმების მიზნით, არასწორია. არ
დაიშვება სააღსრულებო ფურცლის გასაჩივრება, ვინაიდან იგი არის მხოლოდ
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კონკრეტული ვალდებულების ამსახველი დოკუმენტი. შესაძლებელია მხოლოდ იმ
აღსასრულებელი გადაწყვეტილების გასაჩივრება, რომლის საფუძველზეც არის
ამოწერილი იგი.
სააღსრულებო წარმოების მიმდინარეობისას შესაძლებელია მოხდეს აღსრულების
შეჩერება ან შეწყვეტა შესაბამისი საფუძვლით, კერძოდ, სწშ საქართველოს კანონის 34-ე და
36-ე მუხლებით განსაზღვრულ შემთხვევათაგან ერთ-ერთის არსებობისას. კანონის მე-20
მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტზე დაყრდნობით, აღნიშნული მოქმედება განხორციელდება
სააღსრულებო ფურცლის გარეშე სასამართლოს შესაბამისი განჩინების, რომელზეც
შეიძლება
კერძოდ
საჩივრის
შეტანა
ან
კანონიერ
ძალაში
შესული
განჩნების/გადაწყვეტილების საფუძველზე.
როგორც წესი, ერთ აღსასრულებელ გადაწყვეტილებაზე ერთი სააღსრულებო ფურცელი
გაიცემა, თუმცა სწშ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლი იცნობს რამდენიმე სააღსრულებო
ფურცლის გაცემის შესაძლებლობას, კერძოდ, საპროცესო თანამონაწილეობის
შემთხვევაში ან თუ აღსრულება უნდა მოხდეს სხვადასხვა ადგილზე. ასეთ დროს
მიზანშეწონილია რამდენიმე სააღსრულებო ფურცლის გაცემა, რომ ყველა კრედიტორს
მიეცეს შესაძლებლობა მისთვის სასურველ დროს მიმართოს სააღსრულებო
დაწესებულებას და არ იყოს დამოკიდებული სხვა კრედიტორზე.
რა შედეგი შეიძლება დადგეს, თუ კრედიტორს დაეკარგა სააღსრულებო ფურცელი და
სურს მისი აღსრულება? სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის 23-ე
მუხლი იცნობს დუბლიკატის გაცემის შესაძლებლობას ასეთ შემთხვევაში. თუმცა აქვე
ისმის კითხვა, როგორ უნდა დადგინდეს, რომ სააღსრულებო ფურცელი არის დაკარგული
ან ვინ არის უფლებამოსილი ორგანო, ვინც ამას დაადგენს? სააღსრულებო ფურცლის
დაკარგვის ფაქტის შესახებ განცხადებას თავად აკეთებს კრედიტორი და სააღსრულებო
ფურცლის გამცემი ორგანო უნდა ენდოს მას, ხოლო სააღსრულებო ფურლის გამცემი
უფლებამოსილი ორგანო უფლებამოსილია მას დამატებით გამოათხოვინოს ინფორმაცია
სააღსრულებო ორგანოდან ამ სააღსრულებო ფურცლის აღსრულების თაობაზე.
სსსკ-ის 92-ე მუხლი განსაზღვრავს საპროცესო უფლებამონაცვლეობის საკითხებს და მას
დასაშვებად მიიჩნევს პროცესის ყოველ სტადიაზე. მათ შორის სააღსრულებო წარმოების
ეტაპზეც სწშ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის საფუძველზე. „საკასაციო სასამართლო
განმარტავს, რომ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 92-ე მუხლის პირველი
ნაწილის
შესაბამისად,
სამოქალაქო
და
ადმინისტრაციულ
პროცესებში
უფლებამონაცვლეობის საფუძველია სამართლებრივი ურთიერთობიდან ერთ-ერთი
მხარის გასვლა. საპროცესო უფლებამონაცვლეობა არის მხარეებისა და მესამე პირების
შეცვლა იმ პირებით, რომლებზეც მათი უფლებები და მოვალეობები გადავიდა. ამდენად,
საპროცესო უფლებამონაცვლეობის საფუძველია უფლებამონაცვლეობა მატერიალურ
სამართალში, როდესაც მატერიალური სამართლის ნორმების მიხედვით დასაშვებია
სამართლებრივ ურთიერთობაში უფლებებისა და მოვალეობების სუბიექტების შეცვლა,
როდესაც ახალი სუბიექტი მთლიანად ან ნაწილობრივ იღებს თავის თავზე წინამორბედის
უფლებებს ან მოვალეობებს.“ 275 სააღსრულებო წარმოების მიმდინარეობისას შეიძლება
გარდაიცვალოს კრედიტორი ან მოვალე. ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვალდებულების
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შინაარსიდან გამომდინარე შეიძლება მოხდეს სააღსრულებო პროცესის გაგრძელება
უფლებამონაცვლე პირის მიმართ. უფლებამონაცვლეობის საკითხის დასადგენად
არსებობს ორი გზა, ერთი, უფლებამონაცვლეობა ნათელია და ამის დამადასტურებელი
დოკუმენტი გაცსა შესაბამისმა ორგანომ ან დაამოწმა ნოტარიუსმა, ხოლო მეორე,
სასამართლოსადმი მიმართვის გზა, რომელიც მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოიყენება, თუ
ვერ
მოხდება
ნოტარიუსის
ან
სათანადოდ
უფლებამოსილი
პირის
მიერ
გაცემული/დამოწმებული დოკუმენტის საჭირო დადასტურება. სწშ საქართველოს კანონის
24-ე მუხლში, რომელიც უფლებამონაცვლეობის საკითხებს ეხება, გაპარულია ხარვეზი,
რის გამოც აღნიშნული ნორმა ბუნდოვანია. სააღსრულებო ფურცლის გაცემისა და
უფლებამონაცვლის დადგენის თაობაზე სასამართლოსადმი მიმართვის უფლება აქვს
კრედიტორს ან მის უფლებამონაცვლე პირს და არ არის გამიჯნული რა შემთხვევაში
მიმართავს კრედიტორი და რა დროს მისი უფლებამონაცვლე პირი. სავარაუდოდ,
კანონმდებელმა კრედიტორის მიმართვის უფლება დაადგინა მოვალის გარდაცვალების
შემთხვევაში, ხოლო მისი უფლებამონაცვლისა - თავად კრედიტორის გარდაცვალებისას.
თუმცა ისმის კითხვა, ამ შემთხვევაში ტერმინი უფლებამონაცვლის გამოყენება რამდენად
შეესაბამება შემთხვევას, კერძოდ, თუ კრედიტორის უფლებამონაცვლე არსებობს, რა უნდა
დადგინეს სასამართლოსადმი მიმართვის გზით? არ არის გამორიცხული, რომ
კანონმდებელი გულისხმობდეს მხოლოდ მოვალის უფლებამონაცვლის დადგენას
კრედიტორის ან კრედიტორის უფლებამონაცვლე პირის მიერ, იმ შემთხვევაში, როდესაც
კრედიტორი გარდაცვლილია და მოვალეც გარდაიცვლება.

15.2. აღსრულების დაწყება - სააღსრულებო წარმოების პირველი ეტაპი
აღსრულების დასაწყებად აუცილებელ დოკუმენტთა ნუსხა განსაზღვრულია სწშ
საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტებით. ზევით აღვნიშნეთ,
რომ სააღსრულებო ფურცელი და გადაწყვეტილება აღსრულების დაწყებისთვის
აუცილებელი დოკუმენტებია, თუმცა არანაკლები მნიშვნელობა აქვს კრედიტორის
განცხადებას, რომელიც აღნიშნულით ადასტურებს სურვილს, რომ მოვალის მიმართ
განხორციელდეს აღსრულების ღონისძიებები. რაც შეეხება სხვა დოკუმენტებს, კერძოდ,
საბანკო რეკვიზიტს და კრედიტორის პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს,
მხოლოდ პროცედურული მნიშვნელობა გააჩნიათ, მაშინ როდესაც სააღსრულებო
ფურცელი,
გადაწყვეტილება
და
კრედიტორის
განცხადება
სამართლებრივი
მნიშვნელობის დოკუმენტებად შეგვიძლია მივიჩნიოთ.
სააღსრულებო წარმოების დაწყებაზე მსჯელობისას აუცილებელია გამოვყოთ რამდენიმე
მნიშნელოვანი საკითხი, კერძოდ, ტერიტორიულობის პრინციპი, უფლებამონაცვლის
პრეზუმპციის დაშვება, სარგებლის დარიცხვის თაობაზე პირობაშემცველი სააღსრულებო
ფურცლის საფუძველზე აღსრულების დაწყება.
სწშ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, სააღსრულებო
ფურცელი წარედგინება აღსრულების ეროვნული ბიუროს ტერიტორიულ ორგანოს
მოვალის ან მისი ქონების ადგილსამყოფლის მიხედვით. ასეთ შემთხვევაში
სახელმძღვანელო სწორედ სააღსრულებო ფურცელში დაცული მოვალის რეკვიზიტებია,
რომელიც სწორედ აღნიშნულის განსაზღვრისაკენ არის მიმართული. ტერიტორიულობის
პრინციპის დაცვა არ არის აუცილებელი, როდესაც კრედიტორია ფიზიკური პირი, კერძო
სამართლის იურიდიული პირი ან პირთა გაერთიანება იურიდიული პირის შეუქმნელად.
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როგორც ჩანს
შემთხვევაში.

კრედიტორის

სამართლებრივი

სტატუსია

განმსაზღვრელი

ასეთ

უფლებამონაცვლედ ყოფნის პრეზუმფცია გამოიყენება მოთხოვნის უზრუნველყოფის
საშუალებად იპოთეკის ან რეგისტრირებული გირავნობის არსებობისას, თუ
სააღსრულებო ფურცელში უზრუნველყოფის შესაბამისი საგნის მესაკუთრე მოვალედ არ
არის მითითებული. საუბარია შემთხვევაზე, როდესაც არსებობს უზრუნველყოფილი
კრედიტორის პირადი მოვალე და ქონების მესაკუთრე და ისინი სხვადასხვა პირები არიან.
რაც შეეხება სააღსრულებო ფურცელს, რომელშიც გათვალისწინებულია კრედიტორის
მოთხოვნის ზრდა ძირითად თანხაზე სარგებლის ან/და საურავის დარიცხვით,
სააღსრულებო წარმოების დაწყების დღიდან შეწყდება მისი დარიცხვა. გამონაკლისი
არსებობს მხოლოდ საგადასახადო ორგანოს მიმართ. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ 25-ე
მუხლის მე-2 პუნქტში გარკვევით და ცალსახად საუბარია სარგებლის/საურავის
დარიცხვის შეწყვეტაზე და არა შეჩერებაზე. შესაბამისად, აღნიშნული მუხლის მეორე
წინადადებაში არსებული ჩანაწერი სააღსრულებო ფურცლის დაბრუნების შემთხვევაში
სარგებლის/საურავის დარიცხვის გაგრძელებაზე, შეუსაბამობაშია ერთმანეთთან.

217

16. ოქმების და სხვა დოკუმენტების შედგენა
სწშ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, აღმასრულებელი
ყოველი სააღსრულებო მოქმედების განხორციელებისას ვალდებულია შეადგინოს ამის
თაობაზე ოქმი. 276 გამონაკლისია აუქციონი. შესაძლებელია მოხდეს სააღსრულებო
მოქმედების ვიდეოფირზე ასახვა. აღნიშნული ნორმის შინაარსი მდგომარეობს შემდეგში:
მაგალითად: აღმასრულებელი მიდის მოვალის მისამართზე, რომ მოახდინოს იქ
არსებული მოძრავი ნივთების დაყადაღება და მოვალე გაუწევს წინააღმდეგობას ან არ
დახვდება სახლში. ასეთ დროს იგი ადგენს ოქმს აღნიშნულის თაობაზე. სწშ საქართველოს
კანონის 29-ე მუხლის მე-2 პუნქტით განსაღვრულია ოქმის სავალდებულო რეკვიზიტები
იმპერატიული ფორმით, რომლის დაცვაც აუცილებელია, ხოლო დაუცველობამ შეიძლება
გამოიწვიოს აღმასრულებლის მოქმედების გაუქმება. ამის უფლება კი აღსრულების
ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარეს აქვს სწშ საქართველოს კანონის მე-183 მუხლის მე-11
პუნქტის საფუძველზე.
ოქმი სამართლებრივად არ წარმოადგენს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულსამართლებრივ აქტს, ვინაიდან არ აკმაყოფილებს სზაკ-ის მე-2 მუხლის პირველი ნაწილის
„დ“ ქვეპუნქტის მოთხოვნებს. იგი კონკრეტული მოქმედების განხორციელების
დადასტურების საშუალებაა და, როგორც წესი, დგება წერილობითი ფორმით.
ოქმის გარდა აღმასრულებლის მიერ შესაძლებელია შედგენილი იქნეს შემდეგი
დოკუმენტები: ქონების აღწერისა და დაყადაღების აქტი და მიმართვა ინფორმაციის ან
დოკუმენტაციის გამოთხოვაზე, ასევე მიმართვა მოვალისათვის ნივთის ნებაყოფლობით
წარმოდგენაზე. განვიხილოთ თითოეული მათგანი.
ქონების აღწერისა და დაყადაღების აქტი არის დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს
მოვალის უძრავ ქონებაში არსებული მოძრავი ნივთების დაყადაღების ფაქტს (სწშ კანონის
631 მუხლის პირველი პუნქტი) და, რომელიც ოქმის მსგავსად სავალდებულო
რეკვიზიტებს უნდა შეიცავდეს სწშ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლის პირველი პუნქტის
თანახმად. აღნიშნული ფაქტის დადგენის გარდა, ოქმს აქვს კიდევ რამდენიმე საინტერესო
ფუნქცია/დატვირთვა, კერძოდ, მისი შედგენისას შესაძლებელია აღმასრულებელმა
მოახდინოს ნივთების შეფასება, აუცილებელია განუმარტოს დამსწრე პირებს
გასაჩივრების წესი, ხოლო ქონების შემნახველს პასუხისმგებლობის საკითხი.
მიმართვა ინფორმაციის ან დოკუმენტაციის გამოთხოვაზე იგზავნება მარეგისტრირებელ
ორგანოებსა და საბანკო დაწესებულებებში, ასევე მიმართვის ფორმით ეგზავნება მოვალეს
ქონების ნუსხის წარმოდგენის თაობაზე წერილი. აღმასრულებელი წარმოებისას ძალიან
ხშირად იყენებს მიმართვის ფორმას, მაგალითად, ხარვეზის დადგენის თაობაზე
შეტყობინება
კრედიტორს,
მოვალის
ინფორმირება
აღსრულების
დაწყებაზე,
ყადაღადადებული ნივთის ნებაყოფლობით წარმოდგენაზე (მაგალითად: ავტომანქანა,
იარაღი და ა.შ), როდესაც აღნიშნული დადგენილია აღსასრულებელი გადაწყვეტილებით
ან თავად მიიღებს აღმასრულებელი გადაწყვეტილებას.
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შეად: Code of Civil Procedure (Germany), S762, <www.juris.de>
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17. სააღსრულებო მოქმედების გასაჩივრება
სააღსრულებო მოქმედების გასაჩივრების ორი გზა არსებობს სწშ საქართველოს კანონით:
ადმინისტრაციული საჩივარი თავმჯდომარის სახელზე და სასამართლოში გასაჩივრების
გზა. აღსანიშნავია, რომ ადმინისტრაციული საჩივრის შეტანა არ არის სავალდებულო
წინაპირობა სასამართლოში სარჩელის შეტანისათვის. როგორც წესი საჩივრის შემტანი
პირი თვითონ აკეთებს არჩევანს. თუმცა არსებობს გამონაკლისი, როდესაც მიმართვა
შესაძლებელია მხოლოდ სასამართლოსადმი, კერძოდ, მაგალითად მესამე პირის სარჩელი
ქონების ყადაღისაგან გათავისუფლებაზე (სწშ კანონის 32-ე მუხლი), განკარგულების
გასაჩივრება.
განვიხილოთ საჩივართან დაკავშირებული საკვანძო საკითხები, კერძოდ, საჩივრის
შეტანის ვადა, საჩივრის შემტან სუბიექტთა წრე, საჩივრის შეტანის ფორმა და
რეკვიზიტები, საჩივრის განხილვის ვადა, საჩივრის განხილვაზე უარის თქმის
საფუძვლები, საჩივრის შედეგი.


გასაჩივრება შესაძლებელია ქმედების განხორციელებიდან 15 კალენდარული დღის
ვადაში. გასაჩივრება ავტომატურად არ აჩერებს აღსრულებას. ამისათვის
აუცილებელია საჩივრის შემტანი პირის შუამდგომლობა ან თავმჯდომარის მიერ
თავისი ინიციატივით აღსრულების შეჩერება;



ადმინისტრაციული საჩივრის შემტანი სუბიექტი შეიძლება იყოს ნებისმიერი პირი,
რომელიც თვლის, რომ მის კანონიერ უფლებასა ან ინტერესზე ახდენს უარყოფით
გავლენას აღმასრულებლის ქმედება. ეს შეიძლება იყოს სააღსრულებო წარმოების
მხარე ან სხვა დაინტერესებული პირი. აღმასრულებლის მოქმედების გასაჩივრება
დარეგულირებულია სწშ საქართველოს კანონის 183 მუხლით. აქვე განმვარტოთ,
რომ სწშ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე,
აღმასრულებლად ითვლებიან როგორც უშუალოდ აღმასრულებლები, ასევე
აღსრულების ეროვნულ ბიუროში დასაქმებული პირები და სტაჟიორები,
რომელთაც თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე მიენიჭათ აღსასრულებელი
აქტების აღსრულების უფლება. შესაბამისად, მათი ქმედებაც შეიძლება
ანალოგიურად გასაჩივრდეს;



საჩივრის შეტანა ხდება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის #80 ბრძანებით
დადგენილი წესით. საჩივარი შედგენილი უნდა იყოს წერილობითი ფორმით,
როგორც წესი ნაბეჭდი სახით. იგი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ რეკვიზიტებს:
საჩივრის შემტანი პირის ვინაობა მაიდენტიფიცირებელი და საკონტაქტო
მონაცემების ჩათვლით, აღმასრულებელი, რომლის მოქმედებაც საჩივრდება,
გასაჩივრებული
მოქმედების
შინაარსი
შესაბამისი
ფაქტობრივი
და
სამართლებრივი საფუძვლების მითითებით. საჩივარზე დართული დოკუმენტების
ნუსხა, ხელმოწერა და თარიღი. აღნიშნული მონაცემების დაუცველობა იწვევს
საჩივრის შემტანი პირის ინფორმირებას განსაზღვრულ ვადაში წარმოადგინოს
დამატებითი ინფორმაცია ან დოკუმენტი. დოკუმენტის ან ინფორმაციის
წარმოდგენამდე ჩერდება საჩივრის განხილვის ვადა, ხოლო წარმოუდგენლობის
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შემთხვევაში - საჩივარი არ განიხილება. ფაქტობრივი და სამართლებრივი
საფუძვლების მითითება კი საჩივრის განხილვაზე უარის თქმის საფუძველია.


საჩივრის განხილვის ვადად 30 კალენდარული დღე აქვს აღსრულების ეროვნული
ბიუროს თავმჯდომარეს, რომლის გაგრძელებაც 15 დღემდე შეუძლია საქმის
სირთულიდან გამომდინარე.



საჩივრის განხილვაზე უარის თქმის საფუძვლებია: საჩივარი არ შეიცავს
მითითებას ფაქტობრივ და სამართლებრივ საფუძვლებზე. აღსანიშნავია, რომ
საჩივრის შემტან პირს არ ევალება სამართლებრივი საფუძვლების ზედმიწევნით
ცოდნა. ამიტომ ეს არ შეიძლება იყოს მის განხილვაზე უარის თქმის საფუძველი.
ადმინისტრაციულმა ორგანომ თავად უნდა იმსჯელოს სამართლებრივ
საფუძვლებზე და მის შესაბამისად გამოიტანოს გადაწყვეტილება. სავალდებულო
უნდა იყოს მხოლოდ ფაქტობრივი საფუძვლების მითითება, რადგან
იგი
მნიშვნელოვანია საჩივრის განხილვისას, მისი ფარგლების დადგენისას. სხვა
საფუძვლები ასე ვთქვათ „სტანდარტული“ შინაარსის არის და პროცესუალურ
საფუძვლად შეგვიძლია განვიხილოთ. მაგალითად, არსებობს სასამართლოს
გადაწყვეტილება ან განჩინება იმავე დავის საგანზე მოსარჩელის მიერ სარჩელზე
უარის თქმის, მოპასუხის მიერ სარჩელის ცნობის ან სააღსრულებო წარმოების
მხარეთა მორიგების დამტკიცების შესახებ, სასამართლო წარმოებაშია საქმე დავაზე
იმავე მხარეებს შორის, იმავე საგანზე და იმავე საფუძვლით, არსებობს
სასამართლოს
ან
აღსრულების
ეროვნული
ბიუროს
თავმჯდომარის
გადაწყვეტილება ამავე საკითხზე, საჩივარი შეიტანა ქმედუუნარო პირმა, გასულია
საჩივრის შეტანის კანონით დადგენილი ვადა.



საჩივართან დაკავშირებული წარმოების დროს შესაძლებელია დადგეს ერთ-ერთი
შედეგი: დაკმაყოფილდეს საჩივარი სრულად, გაუქმდეს აღმასრულებლის
მოქმედება და დაევალოს მოქმედების კანონთან შესაბამისობაში განხორციელება,
დაკმაყოფილდეს საჩივარი ნაწილობრივ, არ დაკმაყოფილდეს საჩივარი.

საჩივარზე მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით დაინტერესებულ პირს ან
სააღსრულებო წარმოების მხარეს, უფლება აქვს სწშ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის
პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის თანახმად, გაასაჩივროს მიღებული გადაწყვეტილება
მისი ჩაბარებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში. ასევე დაინტერესებულ პირს შეუძლია
არ გამოიყენოს ადმინისტრაციული წესით გასაჩივრების უფლება და პირდაპირ მიმართოს
სასამართლოს სწშ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის
საფუძველზე, ასეთი ქმედების განხორციელებიდან 1 თვის ვადაში.
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18. მორიგება
გადაწყვეტილებათა აღსრულება, სააღსრულებო წარმოება არის სამოქალაქო პროცესის
დამოუკიდებელი და საბოლოო სტადია.277 გადაწყვეტილებათა აღსრულება გულისხმობს
მოვალის მიერ დაკისრებული ვალდებულების შესრულებას. სსსკ-ის მე-3 მუხლის მე-2
ნაწილის მიხედვით, მხარეებს შეუძლიათ საქმის წარმოება მორიგებით დააამთავრონ. სწშ
საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის 1–ლი პუნქტის თანახმად, მორიგება აღსრულების
შეწყვეტის ერთ-ერთი საფუძველია მას შემდეგ, რაც სასამართლო მხარეთა წერილობით
შეთანხმებას აღმასრულებლის მიმართვის საფუძველზე დაამტკიცებს და აცნობებს
აღსრულების ეროვნულ ბიუროს.
მორიგების ერთგვარ გამოვლინებას წარმოადგენს ვალდებულების შესრულების
განწილვადების შესაძლებლობა სააღსრულებო წარმოების პროცესში. იგი ხელს უწყობს
მხარეთა მშვიდობიან შეთანხმებას თანხის გადახდევინებასთან დაკავშირებულ საქმეებზე
არაუმეტეს 12 თვის განმავლობაში (სწშ კანონი ) 278 , თუმცა არ განსაზღვრავს რა
საფუძვლების არსებობისას არის შესაძლებელი განწილვადება. ამასთან, განწილვადება
შესაძლებელია კრედიტორის სახით სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის
ან ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტის შემთხვევაში აღსრულების ეროვნული
ბიუროს ინიციატივით, ხოლო სხვა შემთხვევებში - კრედიტორის თანხმობით.
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კობახიძე ა., დასახელებული ნაშრომი, 2003, 406
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19. აღსრულების შეჩერება, შეწყვეტა, აღსასრულებელი დოკუმენტის დაბრუნება
სააღსრულებო წარმოების მიმდინარეობისას შეიძლება მოხდეს აღსრულების შეჩერება,
შეწყვეტა ან აღსასრულებელი დოკუმენტის დაბრუნება. შესაბამისი საფუძვლები
განსაზღვრულია სწშ საქართველოს კანონით. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ამ
უფლებებით სარგებლობა შესაძლებელია აუქციონის გამოცხადებამდე.
სააღსრულებო წარმოების შეჩერების შესაძლებლობა არსებობს როგორც სასამართლოს,
ასევე აღსრულების ეროვნული ბიუროს გადაწყვეტილებით. შეჩერების საფუძვლები რა
თქმა უნდა განსხვავებულია. სასამართლოს მხრიდან აღსრულების შეჩერება ხდება
განჩინების საფუძველზე, რომელიც აღსრულების ეროვნულ ბიუროში წარდგენისას უნდა
იყოს კანონიერ ძალაში შესული. წინააღმდეგ შემთხვევაში სააღსრულებო წარმოება არ
შეჩერდება. განვიხილოთ სასამართლოს მხრიდან აღსრულების შეჩერების შესაბამისი
საფუძვლები:
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მოვალე იურიდიული პირის ლიკვიდაციისას - მისი უფლებამონაცვლის
დადგენამდე,
თუ
სამართალურთიერთობიდან
გამომდინარე
დაიშვება
უფლებამონაცვლეობა. ლიკვიდაცია არის პროცესი, რომლის საბოლოო შედეგი
არის საწარმოს, როგორც მეწარმე სუბიექტის გაქრობა ანუ მისი ამოშლა შესაბამისი
მარეგისტირებელი ორგანოს რეესტრიდან. თუ უფლებამონაცვლის დადგენა ვერ
მოხდა ან დადგენილ უფლებამონაცვლეზე ვერ გადავა გადაწყვეტილებით
დადგენილი უფლებები და მოვალეობები, სააღსრულებო წარმოება შეწყდება სწშ
საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის 1–ლი პუნქტის საფუძველზე.მოვალის მიერ
ქმედუნარიანობის დაკარგვისას - მისი წარმომადგენლის დანიშვნამდე.
სამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტი კონკრეტული უფლებებითა და
მოვალეობებით აღჭურვილი პირია, ხოლო სამართლის სუბიექტისათვის
დამახასიათებელია
სამართალსუბიექტობის
ზოგადი
ნიშნები
–
279
სამართალუნარიანობა და ქმედუნარიანობა სტატიკურ მდგომარეობაში.
სამოქალაქო სამართალსუბიექტობის განმსაზღვრელი კრიტერიუმი არის
ქმედუნარიანობა. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მე-12 მუხლის პირველ
ნაწილში ვკითხულობთ: „ფიზიკური პირის უნარი, თავისი ნებითა და მოქმედებით
სრული მოცულობით შეიძინოს და განახორციელოს სამოქალაქო უფლებები და
მოვალეობები (ქმედუნარიანობა), წარმოიშობა სრულწლოვანების მიღწევისთანავე.“
სამართლებრივად
მნიშვნელოვან
გარემოებებს,
რომელთა
მიხედვითაც
განისაზღვრება პირთა ქმედუნარიანობა წარმოადგენს ასაკი და ჯანმრთელობა.280
ვინაიდან ნორმის დეფინიცია ასე ჟღერს „ქმედუნარიანობის დაკარგვისას“
იგულისხმება ჯანმრთელობის გამო ქმედუნარიანობის შეზღუდვა და არა
დაკარგვა, ვინაიდან ამის შესაძლებლობას ქმედუნარიანი პირის მიმართ არ
ითვალისწინებს სამოქალაქო კოდექსი. 281 შეზღუდულ ქმედინარიან პირს

suxitaSvili თ., samoqalaqo pasuxismgeblobis subieqtebi, „marTlmsajuleba da
kanoni
#2‟,
2011,
90;
statiis
avtori
samarTalunarianobaSi
moiazrebs
uflebaunarianobas.
280
Wanturia ლ.,Sesavali saqarTvelos samoqalaqo samarTlis zogad nawilSi,
samarTali, 1997, 151
281
იხ: სსკ-ის მე-14.2, მე-16.1
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სამოქალაქო კანონმდებლობით ენიშნება კანონიერი წარმომადგენელი, რომელიც
მისი სახელით ახორციელებს სამართლებრივი მნიშვნელობის მქონე ქმედებებს.


ადმინისტრაციული
საჩივრის
შეტანა
სამართალდარღვევის
საქმეზე.
სამართალდარღვევის საქმის გასაჩივრება ემსახურება მიზანს, რომ პირს შესაბამისი
დადგენილებით დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელი გაუუქმდეს ან
შეუმსუბუქდეს. აღსრულების შეჩერებით თავიდან იქნება აცილებული შესაბამისი
გადაწყვეტილების აღსრულებით დამდგარი
შედეგი, თუ გაუქმებულ იქნა
სახდელი.



მესამე პირის სარჩელის შეტანისას სადავო ქონების აღსრულების ნაწილში.
მართალია, სწშ საქართველოს კანონით ქონების რეალიზაციის შემდეგაც არის
შესაძლებელი დავის დაწყება ქონების კუთვნილებაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა,
სარჩელის
შეტანისას
აღსრულების
შეჩერების
შესაძლებლობა
უფრო
მიზანშეშონილია, როგორც აღსრულების ეროვნული ბიუროსათვის, ისე პროცესის
მხარეებისთვისაც. აღსრულების ერონული ბიუროსათვის იმიტომ, რომ მან არ
განახორციელოს სხვა მოქმედებები აღნიშნული ქონების მიმართ, მაგალითად,
ქონების გამოტანა მოვალის საცხოვრებელი მისამართიდან, შეფასება და ა.შ., რაც
თავისთავად
გარკვეულ
ხარჯებთნ
არის
დაკავშირებული.
პროცესის
მხარეებისთვის იმიტომ, რომ ქონების რეალიზაციის შემდეგ სარჩელის
დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოვალეს დაეკისრება შესაბამისი მატერიალური
ზიანის ანაზღაურება.



აუქციონზე ქონების შემძენის განცხადებაზე უკანონო მფლობელობიდან ნივთის
გამოთხოვის თაობაზე სარჩელის/განცხადების შეტანისას. აღსრულების შეჩერების
მიზანი ამ შემთხვევაში გამომდინარეობს იქიდან, რომ უკანონოდ არ მოხდეს
გამოსახლება.



საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
სასამართლოს
უფლებამოსილება
შეაჩეროს
აღსრულება
არ
შეიძლება
საკანონმდებლო ჩარჩოებით იყოს შეზღუდული. სასამართლოს, რომელიც
დამოუკიდებელია და გადაწყვეტილებას იღებს თავისი შინაგანი რწმენით საქმეში
არსებული მტკიცებულებების საფუძველზე, ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა
შეეძლოს აღსრულების შეჩერება. ამასთან, რა თქმა უნდა შეჩერების თაობაზე
გადაწყვეტილების მიღებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს როგორც მოვალის,
ასევე კრედიტორის ინტერესებიც.

სააღსრულებო წარმოების შეჩერება შესაძლებელია ასევე აღსრულების ეროვნული
ბიუროს, როგორც გადაწყვეტილების აღმასრულებელი ორგანოს მიერაც შემდეგ
შემთხვევებში:


კრედიტორის მოთხოვნით ერთჯერადად არაუმეტეს 3 თვის ვადით. ამ ვადის
გასვლის შემდეგ, სააღსრულებო ფურცელი უბრუნდება კრედიტორს, თუ არ
მოითხოვს აღსრულების გაგრძელებას. აღსრულების შეჩერების და განახლების
თაობაზე კრედიტორი მიმართავს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შესაბამისი
განცხადებით. შეჩერების უფლების გამოყენება კრედიტორს შეუძლია მხოლოდ
ერთხელ. აღნიშნული უფლება არსებობს იმიტომ, რომ შეიძლება მოვალესთან
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თავად მორიგდეს კრედიტორი და იძულებითი აღსრულების მექანიზმი აღარ იყოს
საჭირო.


აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ სასამართლოსათვის გადაწყვეტილების
განმარტების მოთხოვნით მიმართვისას. გადაწყვეტილების განმარტებისას
გამოიყენება სსსკ-ის 262-ე მუხლის მოთხოვნები. ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის
მიხედვით განმარტების ვადა შეადგენს განცხადების შეტანიდან 1 თვეს და
შესაბამისად, აღნიშნული ვადით შეჩერდება სააღსრულებო წარმოება.



კრედიტორის
ან
მოვალის
გარდაცვალებისას
სასამართლოს
მიერ
უფლებამონაცვლის დადგენამდე და მოვალის ქონების უფლებამონაცვლის
საკუთრებაში გადასვლამდე. აღნიშნული ნორმა
საკმაოდ მნიშვნელოვან
დეფინიციას შეიცავს „უფლებამონაცვლის დადგენამდე და მოვალის ქონების
უფლებამონაცვლის საკუთრებაში გადასვლამდე“. საკითხის ამ კუთხით
მოწესრიგება გამოწვეულია იმით, რომ არ შეიძლება აღსრულება მიექცეს ქონებაზე,
რომელიც არ არის შესაბამის რეესტრში რეგისტრირებული ან უფლებამონაცვლის
მფლობელობაში. რეგისტრაცია საკუთრების უფლების წარმოშობის წინაპირობაა
რეგისტრაციას დაქვემდებარებულ ქონებაზე. ამიტომ მნიშვნელოვანია არა
მხოლოდ უფლებამონაცვლის დადგენა, არამედ იმის გათვალისწინებაც, რომ
მოვალის უფლებამონაცვლემ მოახდინოს ქონების საკუთრებაში აღრიცხვა
შემდგომში მის მიმართ აღსრულების განხორციელების მიზნით.



სწშ საქართველოს კანონის მე-184 მუხლის თანახმად ვალდებულების შესრულების
განწილვადებისას.
განწილვადების
პირობის
დარღვევის
შემთხვევაში
სააღსრულებო წარმოება განახლდება, ხოლო წარმოების შეჩერება ემსახურება
მოვალის წახალისების მიზანს, რომ გაუჩნდეს სურვილი იძულებითი
მექანიზმების გარეშე თავად აღასრულოს გადაწყვეტილება.



სააღსრულებო წარმოების მხარის საჩივრის განხილვისას აღსრულების ეროვნული
ბიუროს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით. სწშ საქართველოს კანონის მე-183
მუხლის 1 პუნქტის თანახმად, საჩივრის შეტანა შეუძლია არა მხოლოდ
სააღსრულებო წარმოების მხარეს, არამედ დაინტერესებულ პირსაც, რომლის
კანონიერ
უფლებაზე
ან
ინტერესზე
შეიძლება
მოახდინოს გავლენა
აღმასრულებლის ქმედებამ. ამიტომ შეჩერების საფუძვლად მხოლოდ მხარის
მითითება კანონის ხარვეზზე მიანიშნებს.



სწშ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-4 და მე-41 პუნქტებით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში კრედიტორისათვის საფასურის გადახდის ვადის
განსაზღვრისას - ამ ვადის ამოწურვამდე. აღნიშნული შემთხვევებია კრედიტორის
მიერ ისეთი შეფასების დასკვნის წარმოდგენა, რომელიც არ გამოხატავს ქონების
რეალურ საბაზრო ღირებულებას და აღსრულების ეროვნული ბიურო მის
ხელახლა შეფასებას განახორციელებს და აღსასრულებელ გადაწყვეტილებაზე
შეფასების დასკვნის წარმოდგენის სავალდებულობის დარღვევისას, როდესაც
კრედიტორი მიმართავს სააღსრულებო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ
აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შეფასების თაობაზე. ქონების შეფასების შემდგომ
მას განესაზღვრება ვადა საფასურის გადახდისათვის. ვადის დარღვევა იწვევს
აღსასრულებელი გადაწყვეტილების შეუსრულებელი სახით დაბრუნებას.
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განსაკუთრებულ შემთხვევაში - აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის
გადაწყვეტილებით, ამავე გადაწყვეტილებით დადგენილი ვადით. ასეთი უფლების
არსებობა გარკვეულ რისკებთანაა დაკავშირებული, მაშინ როცა განსაკუთრებული
შემთხვევა შეფასებით კატეგორიას წარმოდგენს.



სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად თუ აღსასრულებელ
ქონებაზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს ყადაღის შემდეგ ყადაღას დაადებს
სასამართლო, ქონების შესაძლო ჩამორთმევის უზრუნველსაყოფად, აღსრულების
ეროვნული ბიურო აღსრულებას შეაჩერებს პროკურორის წერილობით
მომართვამდე.

აღსრულების შეწყვეტა არის სააღსრულებო წარმოების დასრულების ეტაპი და სწშ
საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის შენიშვნის მე-3 პუნქტის თანახმად, ასეთ შემთხვევაში
სააღსრულებო წარმოების განახლება დაუშვებელია. აღსრულებისთვის მიღებული ყველა
ღონისძიება კი უქმდება. აღსრულების შეწყვეტის საფუძვლები მდგომარეობს შემდეგში:


კრედიტორმა უარი თქვა აღსრულებაზე. აღნიშნული უფლებით სარგებლობა
კრედიტორს შეუძლია აღსრულების ნებისმიერ ეტაპზე, ვიდრე აუქციონი
გამოცხადდება, რასაც აფიქსირებს შესაბამისი განცხადებით.



კრედიტორი და მოვალე მორიგდნენ. მორიგება დავის გადაწყვეტის ყველაზე კარგი
საშუალებაა და იგი შესაძლებელია პროცესის ნებისმიერ ეტაპზე, მათ შორის
აღსრულებისას.



კრედიტორის ან მოვალის გარდაცვალების შემდეგ გადაწყვეტილებით დადგენილი
მოთხოვნები ვერ გადავა უფლებამონაცვლეზე და აქვე განვიხილოთ იურიდიული
პირის ლიკვიდაცია, როდესაც უფლებამონაცვლე არ არსებობს ან სამართლებრივი
ურთიერთობიდან გამომდინარე იგი დაუშვებელია.



გავიდა აღსასრულებელი გადაწყვეტილების იძულებითი აღსრულების ვადა.
გადაწყვეტილების აღსრულების ვადები განხსვავებულია აღსასრულებელი
მოთხოვნის შინაარსიდან და კრედიტორის სტატუსიდან გამომდინარე. თანხის
გადახდევინებასთან დაკავშირებულ საქმეებზე მაქსიმალური ვადა ემთხვევა
სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებულ 10 წლიან ხანდაზმულობის ვადას.
ვადა არ არის განსაზღვრული შემდეგი კატეგორიის საქმეებზე: ალიმენტი,
შრომითი ურთიერთობიდან გამომდინარე, დასახიჩრებით ან ჯანმრთელობის
სხვაგვარი დაზიანებით, აგრეთვე მარჩენალის დაკარგვით გამოწვეული ზიანის
ანაზღაურების
შესახებ,
სახელმწიფო,
ავტონომიური
რესპუბლიკის
რესპუბლიკური ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის
სასარგებლოდ ან საწინააღმდეგოდ წარმოებული სააღსრულებო საქმეები, ხოლო
ადმინისტრაციული
სახდელის
სახით
ჯარიმის
დაკისრების
შესახებ
დადგენილების/განაკრგულების აღსრულების დაწყებიდან გასულია 5 წელი.



უკანონო მფლობელობიდან უძრავი ნივთის გამოთხოვის საქმის წარმოებისას
ქონების მფლობელი წარმოადგენს მართლზომიერი მფლობელობისა და
სარგებლობის დამადასტურებელ დოკუმენტს. თუ რა შეიძლება იყოს
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მართლზომიერი
მფლობელობისა
და
სარგებლობის
დამადასტურებელი
დოკუმენტი განსაზღვრული არ არის, თუმც მასში აუცილებლად უნდა მოვაზროთ
სასამართლოს გადაწყვეტილება ან სახელშეკრულებო ურთიერთობის არსებობა ამ
ქონებასთან დაკავშირებით (მაგ: ქირავნობა).
აღსასრულებელი გადაწყვეტილების უკან დაბრუნება სააღსრულებო წარმოების
შეწყვეტისგან განსხვავებულ ინსტიტუტს წარმოადგენს, ვინაიდან კრედიტორის
უფლება რჩება ხელახლა შემოიტანოს აღსარულებელი დოკუმენტი და ასევე მისი
გატანისას ჩერდება ხანდაზმულობის ვადა ამავე საქმესთან ახალი წარმოების
დაწყებამდე.
სააღსრულებო
ფურცლის/აღსასრულებელი
გადაწყვეტილების
დაბრუნება და შეყვეტა მსგავსია ყველა განხორციელებული მოქმედებების გაუქმების
ნაწილში. განვიხილოთ აღსასრულებელი გადაწყვეტილების კრედიტორისათვის
დაბრუნების შემთხვევები:


კრედიტორის
განცხადებით.
სააღსრულებო
ფურცლის
დაბრუნება
შესაძლებელია ნებისმიერ შემთხვევაში შესაბამისი დასაბუთების გარეშე, რა
თქმა უნდა ვიდრე გამოცხადდება აუქციონი.



თუ მოვალე არ ცხოვრობს კრედიტორის მიერ მითითებულ მისამართზე, ან თუ
ქონება იქ არ იმყოფება, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მოვალე იძებნება
პოლიციის ორგანოების მიერ.



თუ კრედიტორი აღსრულების ეროვნული ბიუროს გაფრთხილების
მიუხედავად, გაფრთხილებიდან 1 თვის ვადაშიც არ ასრულებს ამ კანონით
დადგენილ უფლება-მოვალეობებს, რის გამოც შეუძლებელი ხდება
გადაწყვეტილების აღსრულება. მაგალითად, აღმასრულებელმა კრედიტორს
სააღსრულებო ფურცლის შემოტანისას დაუდგინა ხარვეზი იმ საფუძვლით,
რომ სააღსრულებო ფურცელში მითითებული მოთხოვნა არ ემთხვევა
კრედიტორის შესაბამისი განცხადებით აღსრულების დაწყების თაობაზე
მოთხოვნას. განუსაზღვრა 1 თვიანი ვადა მოთხოვნის დაზუსტებისათვის და
იგი არ აზუსტებს მოთხოვნას. ასეთ შემთხვევაში მას დაუბრუნდება
აღსასრულებელი დოკუმენტი.



შეჩერების 3 თვიანი ვადის გასვლისას არ მოითხოვს აღსრულების
გაგრძელებას. როგორც უკვე აღვნიშნეთ აღსრულების შეჩერებას სჭირდება
კრედიტორის განცხადება და მის განახლებისთვისაც იგივე პროცედურაა
საჭირო.



თუ გადაწყვეტილების აღსრულება შეუძლებელია ფაქტობრივი გარემოების
ან/და სამართლებრივი საფუძვლის გამო. მაგალითად: აღსასრულებელი
გადაწყვეტილებით დადგენილია, რომ ა-ს უკანონო მფლობელობიდან
გამოთხოვილ უნდა იქნეს ბ-ს კუთვნილი ავტომანქანა და გადაეცეს ბ-ს.
სააღსრულებო წარმოების დაწყების შემდეგ გაირკვა, რომ აღნიშნული
ავტომანქანა ხანძრის დროს დაიწვა, რაზედაც წარმოდგენილია შესაბამისი
დასკვნა. ასეთ შემთხვევაში აღმასრულებელი მიმართავს აღსრულების
ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარეს შესაბამისი საფუძვლების მითითებით,
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ხოლო იგი გადაწყვეტს აღსასრულებელი გადაწყვეტილების დაბრუნების
საკითხს.


სწშ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-4 და მე-41 პუნქტებით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში კრედიტორისათვის საფასურის გადახდის
ვადის განსაზღვრისას - ამ ვადის უშედეგოდ გასვლისას. აღსრულების
შეჩერების საფუძვლებში აღნიშნული უკვე განვიხილეთ და მასზე აღარ
შევჩერდებით.



თანხის გადახდევინებასთან დაკავშირებულ საქმეზე (გამონაკლისები
განვიხილეთ წარმოების შეწყვეტის საფუძვლებში) სააღსრულებო წარმოების
დაწყებიდან გასულია ორი წელი და ვერ კმაყოფილდება კრედიტორი,
ვინაიდან მოვალეს არ გააჩნია ქონება და არც მოითხოვს აღსრულების
გაგრძელებას შესაბამისი საფასურის ერთ წელზე 200 ლარის გადახდის
სანაცვლოდ.
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20. კერძო საკუთრებაში შესვლა და აღმასრულებლისათვის ხელის შეშლა
სწს საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, აღმასრულებელს
უფლება აქვს სააღსრულებო მოქმდებათა განხოციელების მიზნით შევიდეს მოვალის
ბინაში, დაათვალიეროს მოვალის ყველა სათავსი და ქონება. დათვალიერება ფორმდება
ოქმით. შესაბამისად, აღნიშნული უფლების არსებობა ვერ ჩაითვლება სხვა პირის კერძო
საკუთრების უფლების შეზღუდვად, ვინაიდან იგი ხორციელდება აღსასრულებელი
გადაწყვეტილების/სააღსრულებო დოკუმენტის აღსრულების მიზნით უფლებამოსილი
პირის მიერ. სააღსრულებო მოქმედებები, რომელთა დროსაც შეიძლება აღმასრულებელი
შევიდეს მოვალის საკუთრებაში არის მისი ნივთების აღწერა-დაყადაღება, მოვალისათვის
იმ საგნის ჩამორთმევა, რომელიც კრედიტორს უნდა გადაეცეს, თავად უძრავი ქონების
აღწერა-დაყადაღების ოქმის შედგენისას, როდესაც იგი უნდა მომზადდეს აუქციონზე
სარეალიზაციოდ.
სააღსრულებო საქმიანობაში ხელის შეშლად შეიძლება განვიხილოთ მოვალის უარი
შეუშვას აღმასრულებელი მის საცხოვრებელში, ასევე წინააღმდეგობის გაწევა. იმ
შემთხვევაში, თუ მოვალე უარს აცხადებს აღმასრულებლის დაშვებაზე, აღმასრულებელი
უფლებამოსილია მიმართოს აღსრულების პოლიციას ან შსს-ს შესაბამის ტერიტორიულ
სამსახურს, რომელიც ვალდებულია აღმოუჩინოს მას დახმარება. რაც შეეხება
წინააღმდეგობის გაწევას, აღნიშნულზე იგი ადგენს აქტს და აგრძელებს სააღსრულებო
მოქმედებას ადგილობრივი თვითმმართველობის ან შსს-ს შესაბამისი ტერიტორიული
ორგანოს წარმომადგენლის თანდასწრებით.
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21. სეკვესტრი (იძულებითი მართვა)
სეკვესტრი ანუ იძულებითი მართვა მოვალის იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონების
სამართავად გადაცემას ნიშნავს სასამართლოს მიერ დანიშნული მმართველისთვის,
რომელიც შეიძლება იყოს თავად მესაკუთრე ან სხვა პირი. იძულებითი მართვის
საკითხები მოწესრიგებულია სწშ საქართველოს კანონის 78-82-ე მუხლებით და სსკ-ის 310ე მუხლით.
სეკვესტრი აღსრულების ერთ-ერთ სახეს განეკუთვნება. მისი გამოყენების მოთხოვნით
კრედიტორმა აღსრულების ნებისმიერ ეტაპზე შეიძლება ისარგებლოს. აღსანიშნავია, რომ
სააღსრულებო დაწესებულებების საქმიანობის პერიოდს თუ გადავავლებთ თვალს,
თითქმის არ გვხვდება სეკვესტრით სარგებლობის მოთხოვნა კრედიტორის მიერ.
აღნიშნული ალბათ განპირობებულია იმით, რომ სეკვესტრი კრედიტორის მოთხოვნის
დაკმაყოფილების უფრო ხანგრძლივ დროში შეიძლება მიმდინარეობდეს, მაშინ როდესაც,
მაგალითად, აუქციონი უფრო ხანმოკლე პროცესია. ასევე „სეკვესტრის ინსტიტუტის
გამოუყენებლობის ობიექტური საფუძველი კანონმდებლობაში იმალება, კერძოდ,
სასამართლოსათვის იძულებითი მართვის მოთხოვნით მიმართვის უფლება აქვს მხოლოდ
კრედიტორს. გამართულ სასესხო-საკრედიტო სამართლებრივ ურთიერთობებში
იშვიათად კეთდება არჩევანი სეკვესტრის ინსტიტუტის სასარგებლოდ. მხოლოდ
კრედიტორის ცალმხრივ ნებაზე დამოკიდებული სეკვესტრის გამოყენება საფუძველს
მოკლებულია. კრედიტორი ყოველთვის აკეთებს არჩევანს რეალიზაციის სახვადასხვა
სახეზე და თითქმის არ მიმართავს სასამართლოს ამგვარი მოთხოვნით“. 282
სეკვესტრის დადგენამდე სასამართლოს შეუძლია მოუსმინოს საჯარო რეესტრში
რეგისტრირებული უფლებების მქონე პირებს სსკ-ის 310-ე მუხლის მე-2 ნაწილის
მიხედვით. აღნიშნული კი განპირობებულია იმით, რომ სასამართლომ გადაწყვეტილება
მიიღოს საკითხის ყოველმხრივ შესწავლის და ყველა დაინტერესებული პირის მოსმენის
შემდეგ, რომ არ შეილახოს ვინმეს უფლება. იძულებითი მართვის გაუქმების შესახებაც
სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას მმართველის ან/და აღმასრულებლის მიმართვის
შემთხვევაში.
სწშ საქართველოს კანონის 78-ე მუხლის მე-5 პუნქტის დეფინიციის თანახმად,
იძულებითი მართვის დროს გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 310-ე
მუხლის ნორმები. აღნიშნულ ნორმას თუ გადავხედავთ, ერთი საკითხი აუცილებლად
მიიპყრობს ჩვენს ყურადღებას, კერძოდ, 310-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი, რომ იძულებითი
მართვის უფლების გამოყენება შეუძლია მხოლოდ აღსრულების განმახორციელებელ
იპოთეკარს. სასამართლოს კი მისი განცხადების საფუძველზე შეუძლია დაადგინოს
ნივთის იძულებითი მართვა აუქციონზე რეალიზაციის სანაცვლოდ.
იძულებითი მართვის თაობაზე სასამართლოს გადაწყვეტილების და მმართველის
დანიშვნის შემდეგ მმართველი ახორციელებს ნივთის მართვას განაწილების გეგმის
საფუძველზე, რომელიც მისი შემუშავებულია, ხოლო დამტკიცებულია სასამართლოს
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მიერ. მართვის შედეგად მიღებული თანხების განაწილება ხარჯების (მაგ: მართვის ხარჯი
და ასევე სხვა ხარჯები) გამოკლებით ხდება წლის ბოლოს. იძულებითი მართვის შედეგად
მიღებული თანხები შედის აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშზე, რომელიც
უზრუნველყოფს ამ თანხების განაწილებას.
რაც შეეხება მმართველს, იგი შეიძლება იყოს თავად კრედიტორი, სხვა პირი, ან მოვალე
(მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო, სატყეო სამეურნეო, ან საბაღე მიწის ნაკვეთის
სეკვესტრის დროს). მმართველი სწს საქართველოს კანონის 79-ე მუხლის მე-2 პუნქტის
მიხედვით, არ შეიძლება იყოს აღმასრულებელი ან გადაწყვეტილების გამომტანი
სასამართლოს წევრი, ან რომელიმე მათგანის ახლო ნათესავი. ეს კი განპირობებულია
იმით, რომ არ გამოიკვეთოს რომელიმე პირის ინტერესი რაიმე სახით. „გერმანიაში
უზრუნველყოფის
საგნის
იძულებითი
მართვით
კრედიტორის
მოთხოვნის
დაკმაყოფილების საკითხს აწესრიგებს „ქონების იძულებითი რეალიზაციისა და
იძლებითი მართვის შესახებ“ კანონი. კრედიტორს უზრუნველყოფის საგნის იძულებითი
მართვა აძლევს შესაძლებლობას, მისი რიგითობის გათვალისწინებით, მოახდინოს
მოთხოვნის დაკმაყოფილება. მიწის ნაკვეთის იძულებითი მართვა ხორციელდება
სასამართლოს მიერ დანიშნული პისი მიერ, დასახელებული კანონის 150-150ბ-ე მუხლის
თანახმად. ქონება იძულებითი მართვის მიზნით შესაძლებელია გადაეცეს მოვალესაც,
რომელსაც აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს ყველა მოქმედება ქონების უფლებრივად
დატვირთვისა და გასხვისების გარდა“.283
მმართველი საქმიანობის განხორციელებისათვის იღებს ანაზღაურებას, გარდა იმ
შემთხვევისა, თუ მმართველად დანიშნულია მოვალე. იგი ვალდებულია ყოველ ნახევარ
წელიწადში ერთხელ და მმართველობის დასასრულს წარუდგინოს ანგარიში აღსრულების
ეროვნულ ბიუროს, რომელიც თავის მხრივ აღნიშნულს გააცნობს კრედიტორს და
მოვალეს.
„სეკვესტრი კრედიტორის მოთხოვნის დაკმაყოფილების ხელსაყრელ ფორმად მიიჩნევა,
რომელიც იძლევა შესაძლებლობას, ბრუნვაუნარიანი უძრავი ქონების ქირიდან ან
იჯარიდან მიღებული შემოსავლებით მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს.“ 284 იძულებითი
მართვა, როგორც უძრავ ქონებაზე აღსრულების ერთ-ერთი სახე, შეიძლება უფრო
მეტადაც კი ეფექტური იყოს, ვიდრე აუქციონი. მიუხედავად იმისა, რომ სეკვესტრი
შეიძლება დროის უფრო დიდ მონაკვეთში გრძელდებოდეს, უფრო მეტად იცავს
მესაკუთრის უფლებებს, ვიდრე აუქციონი. საკანონმდებლო დონეზე არსებული
ხარვეზების გამოსწორება ხელს შეუწყობს ინსტიტუტის პოპულარიზაციას, ნაკლები
იქნება იძულების წესით ქონების გასხვისებისა და შემდგომ გამოსახლების შემთხვევები,
რაც სააღსრულებო დაწესებულებას ლიბერალურ სუბიექტად აქცევს.
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22. მოძრავი ქონების დაყადაღება
22.1. შესავალი
,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონი სხვადასხვა სახის ქონებაზე
განსხვავებულ აღსრულების წესს გვთავაზობს და ერთმანეთისგან გამოყოფს აღსრულებას
მოძრავ ქონებაზე, მოთხოვნათა აღსრულებასა და აღსრულებას უძრავ ქონებაზე.
მოცემული დაყოფა, ცხადია, გამომდინარეობს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 147148-ე მუხლებში მოცემული ქონების ცნებიდან, რომლის თანახმადაც ქონება არის ყველა
ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, ხოლო ნივთი შეიძლება იყოს უძრავი ან
მოძრავი. შესაბამისად, თითოეულის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სავსებით ლოგიკურია
მათთვის განსხვავებული წესების შემუშავება და კანონის სხვადასხვა თავში გამოყოფა.
მოძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება სააღსრულებო წარმოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
ინსტიტუტია. ყადაღა წარმოადგენს აღსრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ერთერთ სახეს, რომელიც გამოიყენება აღსრულების უზრუნველყოფის მიზნით და ემსახურება
კრედიტორის მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. დაყადაღებული ქონების იძულებით
აუქციონზე რეალიზაცია კი ხშირ შემთხვევაში ახდენს სასამართლო გადაწყვეტილების
აღსრულებას, რაც საბოლოოდ სახელმწიფო ხელისუფლების განსაკუთრებულ ფუნქციაზე
– მართლმსაჯულების განხორციელებაზე აისახება. „ეფექტური მართლმსაჯულება
მიიღწევა არა ოდენ სასამართლოს მიერ კონკრეტული კონფლიქტების გადაწყვეტის,
არამედ კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო აქტების კანონშესაბამისი, დროული
აღსრულების უზრუნველყოფით“.285
მოძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება, როგორც აღსრულების უზრუნველყოფის ერთ-ერთი
სახე, სააღსრულებო წარმოებაში ყველაზე ხშირად გამოყენებად საშუალებად არის
მიჩნეული. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოცემულ თავში სააღსრულებო წარმოების
ჭრილში დეტალურად იქნება განხილული მოძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება.
სანამ მოძრავი ქონების დაყადაღების საკითხს შევეხებით, მოკლედ განვიხილოთ რა არის
მოძრავი ნივთი. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ნივთი არსებობს ორი სახის – მოძრავი და
უძრავი. ქართული სამოქალაქო კოდექსი მხოლოდ უძრავი ნივთის ცნებას იძლევა, ხოლო
მოძრავ ნივთში იგულისხმება ყველა ის ნივთი, რომელიც არ ითვლება უძრავად.
ქონების ცნებაში შედის როგორც ნივთი, ასევე, არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე,
თუმცა ისინი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ნივთების სპეციფიკური თვისებაა მათი
სხეულებრიობა, რაც მათი ფიზიკური კანონებიდან გამომდინარეობს. ნივთები არის
სამოქალაქო ბრუნვაუნარიანი ობიექტები, რითაც ისინი განსხვავდებიან ადამიანისგან,
რომლებიც, მათი ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასევე, მიეკუთვნებიან
მატერიას, თუმცა არ წარმოადგენენ ნივთს, რადგანაც არ განიხილებიან სამოქალაქო
ბრუნვის ობიექტებად. ნივთები ბრუნვაუნარიანი საგნებია, რომელთა თავისუფალი და
შეუზღუდავი შეძენა შეუძლიათ სამოქალაქო სამართლის სუბიექტებს, თუკი ეს
აკრძალული არ იქნება კანონით, ან არ ეწინააღმდეგება ზნეობის ზოგად ნორმებს. ნივთები
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საქართველოს უზენაესი სასამართლო, საქმე №ბს-168-131-კ-05.
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პირთა ბატონობას დაქვემდებარებული საგნებია, რომელთა ფლობა, სარგებლობა და
განკარგვა შეუძლია ნებისმიერ პირს.286
არამატერიალური ქონების ცნება მოცემულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში,
რომლის თანახმადაც ,,არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე არის ის მოთხოვნები და
უფლებები, რომლებიც შეიძლება გადაეცეს სხვა პირებს, ან გამიზნულია საიმისოდ, რომ
მათ მფლობელს შეექმნას მატერიალური სარგებელი, ანდა მიენიჭოს უფლება მოსთხოვოს
სხვა პირებს რაიმე“.287
როგორც ,,სხეულებრივი“, ისე ,,უსხეულო“ ნივთები გარკვეული ობიექტური
სამართლებრივი ფორმით გამოიხატება და როგორც ერთი, ისე მეორე, სამართლებრივ
ფასეულობად იქცევა იმის წყალობით, რომ მათ უკან გარკვეული პირის უფლებებია
გამოკვეთილი. ,,სხეულებრივი“ ნივთის უკან არსებული უფლებები, სწორედ რომ ამ
ნივთებზე არსებული უფლებებია და ამ აზრით, ფასეულობას წარმოადგენს თვით საგნის
სხეული, იგივე ნივთი. სხვანაირად დგას საკითხი „უსხეულო ნივთების“ ვითარებაში. ამ
შემთხვევაში თვით უფლება და მოთხოვნაა „ნივთი“, ხოლო ის მატერიალიზებული
საგანი, რაშიც ისინია გამოხატული, არ წარმოადგენს მათ სხეულს.288

22.2 ქონების მოძიება
,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით აღმასრულებელი
სააღსრულებო წარმოების დაწყებისთანავე იწყებს მოვალის ქონების მოძიებას.
მოვალის სახელზე არსებული საბანკო ანგარიშების, მასზე არსებული ნაშთის მოძიება და
დაყადაღება ხდება საქართველოში რეგისტრირებულ საბანკო დაწესებულებებში. რაც
შეეხება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს და ცეცხლსასროლ იარაღს, მათზე
ინფორმაციის მიღება წარმოებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ცენტრის
საშუალებით, რომელსაც მიმართვა ეგზავნება ელექტრონულად საქმისწარმოების
პროგრამის მეშვეობით. დადებითი პასუხის შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო
აღმასრულებელს აწვდის ინფორმაციას მოვალის საკუთრებაში რეგისტრირებული
ავტოსატრანსპორტო და ცეცხლსასროლი იარაღის შესახებ. მიწოდებული ინფორმაცია
რეგისტრაციას დაქვემდებარებულ ქონებაზე არსებული საჯარო-სამართლებრივი
შეზღუდვების შესახებ, კერძოდ კი, არსებული ყადაღებისა და რეგისტრირებული
გირავნობების შესახებ მოიცავს ცნობებს.
აღმასრულებელი, გარდა ზემოაღნიშნული ქონებისა, ასევე, ახდენს მოვალის სახელზე
რიცხული წილების მოძიებას. ვინაიდან, წილის რეგისტრაცია ხდება საჯარო რეესტრის
ეროვნულ სააგენტოში, აღმასრულებელი წილების მოძიების მიზნით მიმართვას აგზავნის
აღნიშნულ ორგანოში. რაც შეეხება ფასიან ქაღალდებს, მათი რეგისტრაცია წარმოებს
286

იხ. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, წიგნი მეორე, გამომცემლობა
„სამართალი“, თბილისი 1999, გვ. 15-16.
287
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 152-ე მუხლი
288 იხ. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, წიგნი მეორე, გამომცემლობა
„სამართალი“, თბილისი 1999 გვ. 20-22.
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,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დამოუკიდებელ
რეგისტრატორთან.
მოვალის საცხოვრებელ მისამართზე არსებული მოძრავი ქონების მოძიებას
აღმასრულებელი ახდენს სააღსრულებო ფურცელში მითითებული მისამართის
მიხედვით, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მოვალე არ ცხოვრობს სააღსრულებო ფურცელში
განსაზღვრულ მისამართზე, კრედიტორი უფლებამოსილია აღმასრულებელს დაუდგინოს
და დამატებით აცნობოს მოვალის ადგილსამყოფელი. აღმასრულებელს სააღსრულებო
მოქმედებათა განხორციელებისას უფლება აქვს, შევიდეს მოვალის ბინაში,
დაათვალიეროს ყველა სათავსო და მოვალის ქონება. დათვალიერება ფორმდება ოქმით289.
იმ შემთხვევაში, თუ მოვალე ხელს შეუშლის აღმასრულებელს განახორციელოს
იძულებითი
სააღსრულებო
მოქმედებები,
აღმასრულებელი
უფლებამოსილია
დასახმარებლად მიმართოს აღსრულების პოლიციას ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს
შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოს, რომელიც ადგილზე აღმოუჩენს საჭირო დახმარებას.
იმის გათვალისწინებით, რომ მოვალეს სააღსრულებო ფურცელში მითითებულ
მისამართზე არსებული მოძრავი ქონების გარდა შეიძლება საკუთრებაში ჰქონდეს სხვა
ქონება ან ფლობდეს აქციებს რომელიმე ორგანიზაციაში, აღმასრულებელი
უფლებამისილია მოვალე დაავალდებულოს, რომ წარმოადგინოს თავისი ქონებრივი
ნუსხა. ქონებრივ ნუსხაში მოვალემ დეტალურად უნდა მიუთითოს ყველა იმ ქონების
ჩამონათვალი, რომელსაც ფლობს. გარდა ამისა, უნდა მიუთითოს მესამე პირის მიმართ
თავისი მოთხოვნის საფუძველი და შესაბამისად, წარმოადგინოს მტკიცებულებები.
ნუსხაში უნდა აღინიშნოს ის ქონებაც, რომელიც მას სხვებისგან ეკუთვნის.290
მოვალე აღმასრულებლის მიმართვიდან 10 დღის ვადაში წარუდგენს ქონებრივ ნუსხას,
რომლის სისწორეზეც იძლევა წერილობით გარანტიას. იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდება,
რომ მოვალემ აღმასრულებელს არასწორი ან არასრული ქონებრივი ნუსხა წარუდგინა, მას
დაეკისრება პასუხისმგებლობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით,
კერძოდ:
,,მოვალის
მიერ
აღსრულების
ეროვნული
ბიუროსათვის/კერძო
აღმასრულებლისათვის კანონით გათვალისწინებული ქონებრივი ნუსხის წარუდგენლობა
ან არასწორად ანდა არასრულყოფილად წარდგენა – ისჯება ჯარიმით ან
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ორასიდან ოთხას საათამდე ანდა
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე“.291
ქონებრივი ნუსხის ვადაში წარმოუდგენლობის ან არასწორი ქონებრივი ნუსხის
წარმოდგენის
შემთხვევაში
აღმასრულებელი
მიმართავს
ქალაქ
თბილისის
პროკურატურას დასაბუთებული წერილით.
ქონების გამოკვლევის მიზნით ქონებრივი ნუსხის წარმოდგენის დავალდებულება
პრაქტიკაში ყველაზე უკეთ მოქმედებს კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან,
ვინაიდან ორგანიზაციას მის საკუთრებაში არსებული ქონება ერიცხება ბალანსზე.
აღნიშნულიდან
გამომდინარე,
დირექტორი,
როგორც
წარმომადგენლობაზე
უფლებამოსილი პირი, ვალდებულია აღმასრულებელს მიაწოდოს ინფორმაცია
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,, სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლი
,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 42-ე მუხლი
291 სისხლის სამართლის კოდექსის 3771 მუხლი
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ორგანიზაციის ბალანსზე რიცხული ქონების და იმ ქონების შესახებაც, რომელიც
ორგანიზაციას სხვებისგან ეკუთვნის.
arTlis
22.3 ყადაღის ობიექტი
ყადაღის ობიექტის დეფინიცია შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ შემდეგნაირად: ყადაღის
ობიექტი არის ყველა მოძრავი ქონება და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელთა
ფლობა, სარგებლობა და განკარგვა შეუძლია მოვალეს.
სამართლებრივ ურთიერთობებში სუბიექტები არიან მონაწილე პირები. სააღსრულებო
წარმოებაში ყადაღის ობიექტი არის ყველა ის მოძრავი ნივთი და არამატერიალური
ქონებრივი სიკეთე, რომელზეც აღმასრულებელი იყენებს იძულებით სააღსრულებო
მოქმედების ერთ-ერთ სახეს – ყადაღას.
,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 44-ე მუხლის თანახმად
,,ყადაღას ექვემდებარება მოვალის ყველა ნივთი, გარდა ამ კანონის 45-ე მუხლში
ჩამოთვლილი ქონებისა (იგულისხმება, რომ ნივთები, რომლებსაც პოულობენ
მოვალესთან, მას ეკუთვნის)“ 292 . აღნიშნულ ჩანაწერში იგულისხმება, რომ მოვალის
საცხოვრებელ მისამართზე არსებული ნივთები მოვალის საკუთრებაა, მიუხედავად იმისა,
თუ ვის სახელზეა რეგისტრირებული ის უძრავი ქონება, რომელშიც განთავსებულია
ყადაღის ობიექტი. პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც მოვალე არის უძრავი
ქონების დამქირავებელი და ბინაში განთავსებული ნივთები გამქირავებლის საკუთრებაა,
თუმცა კანონში ჩანაწერი – ,,იგულისხმება, რომ მოვალის საკუთრებაა“– აღმასრულებელს
აძლევს სრულ უფლებას, დაქირავებულ ბინაში არსებული ნივთები მიიჩნიოს ყადაღის
ობიექტად და განახორციელოს მოძრავი ქონების დაყადაღება.
ყადაღას ექვემდებარება შემდეგი
ქონება: ავტოსატრანსპორტო საშუალება,
ცეცხლსასროლი იარაღი, მოვალის საკუთრებაში არსებული წილი, ფასიანი ქაღალდები
თუ ობლიგაციები, მოვალის საცხოვრებელ მისამართზე არსებული საოჯახო ნივთები და
ა.შ.

22.4 ნივთები ,რომლებიც არ ექვემდებარება ყადაღას

,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონი გამოყოფს ქონებას, რომელიც
არ ექვემდებარება დაყადაღებას. შესაბამისად, აღნიშნული ქონება რეალიზაციას ვერ
დაექვემდებარება.
არ შეიძლება დაყადაღდეს მოვალის პირადი მოხმარების ან საოჯახო ნივთები, რომლებიც
აუცილებელია პროფესიული საქმიანობის, ცხოვრებისა და საოჯახო მეურნეობისთვის.
ასეთი ნივთი, მაგალითისთვის, შესაძლოა იყოს პიანინო, თუ მოვალე პროფესიით
მუსიკოსია და პედაგოგიურ საქმიანობას ეწევა. ასეთ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი
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,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 44-ე მუხლი
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ეკისრება მოვალეს. მან აღმასრულებელს უნდა წარმოუდგინოს შესაბამისი მტკიცებულება,
რომ ნივთებს პროფესიული საქმიანობისთვის იყენებს.
,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში, აგრეთვე, ჩამოთვლილია:
საკვები, სანათი, საწვავი და წვრილფეხა საქონლის რაოდენობა, რაც ყადაღას არ
ექვემდებარება.
ასევე, არ შეიძლება დაყადაღდეს ნივთები, რომლითაც მოვალე ფიზიკური და გონებრივი
შრომით ან სხვა საქმიანობით შემოსავალს იღებს.293
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განისაზღვრება საარსებო მინიმუმის
ოდენობა, რომელიც აუცილებელია ადამიანის ყოფითი საჭიროებისთვის. შესაბამისად, არ
შეიძლება დაყადაღდეს საარსებო მინიმუმზე ნაკლები შემოსავალი. საარსებო მინიმუმის
ოდენობა ხშირად ცვალებადია. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ფიქსირებული ოდენობა
კანონმდებლობით დადგენილი არ არის. მაგალითად, თუ მოვალის ხელფასი
ყოველთვიურად შეადგენს 200 ლარს, ხოლო საარსებო მინიმუმი
150 ლარია,
აღმასრულებელი ვალდებულია მოვალეს ხელფასიდან მხოლოდ 50 ლარი დაუკავოს.
დანარჩენი თანხა კი მოვალეს უნდა დაუტოვოს ყოფითი საჭიროებისთვის. აგრეთვე, არ
შეიძლება დაყადაღდეს მოვალის პენსია, თუ მისი ოდენობა 150 ლარზე ნაკლებია.

22.5 მოძრავი ქონების დაყადაღება
ყადაღა არის მესაკუთრის ან მფლობელისთვის ქონების განკარგვის ან ქონების
სარგებლობის უფლების აკრძალვა.294
,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“
საქართველოს კანონის თანახმად: ,,მოძრავ
ქონებაზე ყადაღის დადება ნიშნავს მოვალის ქონების აღწერას, მესაკუთრესათვის ქონების
განკარგვის-ნებისმიერი ფორმით გასხვისების, დაგირავების, მასზე ქირავნობისა და
იჯარის ხელშეკრულების დადების-აკრძალვის გამოცხადებას ან/და ქონების შესანახად
გადაცემას“.295
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, აღმასრულებელი მოძრავი ქონების აღწერა-დაყადაღებას
ახორციელებს სააღსრულებო ფურცელში მითითებულ მოვალის მისამართზე ან
ალტერნატიულ მისამართზე.
აღმასრულებელს უფლება აქვს, შევიდეს მოვალის ბინაში, დაათვალიეროს ყველა სათავსი
და მოვალის ქონება. დათვალიერება ფორმდება ოქმით. იმ შემთხვევაში, თუ მოვალე ხელს
შეუშლის აღმასრულებელს განახორციელოს იძულებითი სააღსრულებო მოქმედებები,
აღმასრულებელი უფლებამოსილია დასახმარებლად მიმართოს აღსრულების პოლიციას
ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოს, რომელიც ადგილზე
აღმოუჩენს საჭირო დახმარებას. აღმასრულებელმა რომ მოძრავი ქონების დაყადაღება
მოახდინოს, ამ პროცესს აუცილებლად უნდა ესწრებოდეს მოვალე ან ოჯახის რომელიმე
293

,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 45-ე მუხლი
იხ. მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი/გაეროს განვითარების პროგრამა, თბილისი 2004, გვ. 483
295 ,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 40-ე მუხლი.
294

240

სრულწლოვანი წევრი. იმ შემთხვევაში, თუ აღმასრულებელს მისამართზე არც ერთი
მათგანი არ დახვდა, შეუძლია ქონების აღწერა-დაყადაღება მოახდინოს ადგილობრივი
თვითმმართველობის ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ტერიტორიული
ორგანოს წარმომადგენლის და დამსწრეთა თანდასწრებით.
მოძრავი ქონების
დაყადაღების დროს
აღმასრულებელი
თითოეულ მოძრავ ნივთს დეტალურად
აღნუსხავს და აღწერა-დაყადაღების აქტში შეიტანს.
განვიხილოთ თუ რა იგულისხმება დეტალურ აღნუსხვაში: აუცილებელია აქტში
აღმასრულებლის მიერ მიეთითოს რა რაოდენობის ნივთებს აყადაღებს, მიეთითოს
ნივთების ზომა, ფერი, მარკა და მდგომარეობა ცვეთის გათვალისწინებით.
აღწერა-დაყადაღების აქტი არის სამართლებრივი დოკუმენტი, რომელიც აუცილებლად
უნდა შეიცავდეს სავალდებულო რეკვიზიტებს: დროს და ადგილს, სადაც
აღმასრულებელი ახორციელებს მოძრავი ნივთების დაყადაღებას. მითითებული უნდა
იყოს სასამართლო და სააღსრულებო ფურცელი, რომლის აღსრულებისთვისაც დგება
შესაბამისი დოკუმენტი.
აღმასრულებელი მოძრავი ნივთების დაყადაღების დროს უფლებამოსილია გამოიყენოს
ლუქები, რომლის მეშვეობითაც ხდება მოძრავი ნივთების ისე დალუქვა, რომ მისი
შემდგომში მოხმარება შეუძლებელია. აღწერა-დაყადაღების აქტში ლუქების გამოყენების
შემთხვევაში აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს, თუ რომელი საგნის დალუქვა
მოხდა და აგრეთვე, დადებული ბეჭდების რაოდენობაც.
აქტში მითითებული უნდა იყოს აღმასრულებლის სახელი და გვარი, სააღსრულებო
ბიუროს დასახელება და იმ პირთა ვინაობა, რომლებიც დაყადაღების პროცესს ესწრებიან.
აქტში მიეთითება ქონების შემნახველის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და მისამართი.
სააღსრულებო წარმოება ცალკე განმარტებას არ იძლევა იმის შესახებ, თუ ვინ შიძლება
იყოს ქონების შემნახველი პირი. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, პირი,
რომელიც ქონებას ჩაიბარებს შესანახად, უნდა იყოს სრულწლოვანი, ვინაიდან მას აღწერადაყადაღების დროს განემარტება შემნახველის პასუხისმგებლობა დაყადაღებულ
ნივთებთან მიმართებაში. შემნახველის პასუხისმგებლობა დარეგულირებულია სისხლის
სამართლის კოდექსის 377-ე მუხლით, კერძოდ ,,აღწერილი ან დაყადაღებული ქონების
გაფლანგვა, გასხვისება, დამალვა ან უკანონოდ გადაცემა იმის მიერ, ვისაც ეს ქონება
მინდობილი ჰქონდა, ანდა დაყადაღებული ფულადი საშუალებით (ანაბრით, ანგარიშით)
საბანკო ოპერაციის განხორციელება საკრედიტო ორგანიზაციის მოსამსახურის მიერ,
ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ასოთხმოციდან
ორასორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. ჩამორთმევას
დაქვემდებარებული ქონების დამალვა ან განაჩენის (სასამართლო გადაწყვეტილების)
აღსრულებისათვის სხვაგვარად თავის არიდება, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით
ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.“296
მოვალეს და სხვა დამსწრე პირებს განემარტებათ აღმასრულებლის მოქმედების
გასაჩივრების წესი, შემნახველის პასუხისმგებლობის საკითხი.
დამსწრე პირებს
296
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შეუძლიათ აქტში ნებისმიერი შენიშვნები
და განცხადებები შეიტანონ. ასევე,
ჩამოთვლილი უნდა იყოს ის ნივთები, რომელიც ყადაღას არ ექვემდებარება. აქტში
აღმასრულებელს უფლება აქვს მიუთითოს დაყადაღებული მოძრავი ნივთების საბაზრო
ღირებულება. აღწერა-დაყადაღების აქტს ხელს აწერს აღმასრულებელი/კერძო
აღმასრულებელი, დამსწრე პირები (მოვალე, კრედიტორი) და ქონების შემნახველი. იმ
შემთხვევაში, თუ ქონების შემნახველის ვალდებულებაზე მოვალე ან ნებისმიერი დამსწრე
სრულწლოვანი წევრი უარს განაცხადებს და აქტზე ხელს არ მოაწერს, აღმასრულებელი
ვალდებულია აღწერილი და დაყადაღებული ნივთები აღსრულების ეროვნული ბიუროს
საწყობში გადაიტანოს, რადგან თავიდან ავიცილოთ დაყადაღებული ნივთების
დაზიანება, გაფლანგვა და გასხვისება. 297
ყადაღას ექვემდებარება, ასევე, ნაყოფიც, რომელიც ჯერ მიწას არ მოსცილებია. ნაყოფს
ყადაღა ედება მანამ, სანამ უძრავი ქონების აღსრულება მოხდება. ყადაღის დადება არ
შეიძლება მოხდეს მოსავლის მოწვევამდე ერთი თვით ადრე.298
მოძრავ ქონებაზე დადებული ნებისმიერი გარიგება ყადაღის დადების შემდეგ ბათილია,
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოგირავნე გამოიყენებს თავის უფლებას დაყადაღებულ
ნივთზე. სამოქალაქო კოდექსის 254-ე მუხლის თანახმად: ,,მოვალის ან მესამე პირის
მოძრავი ნივთი ანდა არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომლის სხვა პირისათვის
გადაცემა დასაშვებია, შეიძლება გამოყენებული იქნეს როგორც ფულადი ისე არაფულადი
მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად, ისე რომ მოგირავნე იძენს უფლებას
დაიკმაყოფილოს მოთხოვნა დაგირავებული ქონების რეალიზაციის გზით ან მხარეთა
შეთანხმებით“ 299 . ამავე მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად მოგირავნეს უფლება აქვს
გირავნობის საგნიდან გამოიყენოს უპირატესი დაკმაყოფილების წესი სხვა
კრედიტორებთან შედარებით. იმისთვის რომ მოგირავნის უფლება არ დაირღვეს,
კანონმდებელმა სააღსრულებო წარმოებაშიც გაითვალისწინა მისი უპირატესი უფლებები,
კერძოდ: ,,არაუზრუნველყოფილი კრედიტორის სასარგებლოდ იძულებითი აღსრულების
განხორციელებისას, თუ მოვალის მოძრავ ქონებაზე ყადაღის დადების შემდეგ, მაგრამ არა
უგვიანეს ამ ქონებაზე იძულებითი აუქციონის საჯაროდ გამოცხადებისა, მოგირავნე
განაცხადებს ამ ქონებაზე თავის უფლებას და აღსრულების ეროვნულ ბიუროს წარუდგენს
გირავნობის უფლების დამადასტურებელ ამონაწერს შესაბამისი რეესტრიდან,
აღსრულების ეროვნული ბიურო ამ ქონებას ყადაღისაგან ათავისუფლებს“.300
სააღსრულებო წარმოებაში თანხის გადახდევინებასთან დაკავშირებულ საქმეებზე
კრედიტორები
დაყოფილია
უზრუნველყოფილ
და
არაუზრუნველყოფილ
კრედიტორებად. არაუზრუნველყოფილ კრედიტორად ითვლება კრედიტორი, რომლის
მოთხოვნაც არ არის უზრუნველყოფილი სანივთო უფლებით. იმ შემთხვევაში, თუ
აღსრულება მიმდინარეობს არაუზრუნველყოფილი კრედიტორის სასარგებლოდ,
აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია მოვალის მოძრავი ქონება ყადაღისგან
გაათავისუფლოს, თუ მოვალე მოძრავი ქონების საბაზრო ღირებულებას აუქციონის
გამოცხადებამდე დაფარავს. იმ შემთხვევაში, თუ მოძრავ ქონებაზე რეგისტრირებულია
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,, სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლი
,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 40-ე მუხლი
299 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 254-ე მუხლი
300
,, სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 401 მუხლი
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გირავნობის უფლება, სხვა უზრუნველყოფილი კრედიტორების სასარგებლოდ ყადაღის
მოხსნის მიუხედავად გირავნობა აღნიშნულ ნივთზე უცვლელი რჩება.301
განსხვავებულ წესებს გვთავაზობს კანონმდებელი, როდესაც აღსრულება მიმდინარეობს
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკით დატვირთული ყადაღადადებული მოძრავი ქონების
რეალიზაციის შესახებ გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით. ასეთ შემთხვევაში
აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია ყადაღისგან ქონება გაათავისუფლოს,
თუ მოძრავ ქონებაზე არ არის დარეგისტრირებული გირავნობის უფლება. აღსანიშნავია,
რომ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს გააჩნია უფლებამოსილება და არა ვალდებულება. იმ
შემთხვევაში, თუ საქმის ვითარების გაანალიზების შემდეგ აღსრულების ეროვნული
ბიურო მიიღებს შესაბამის გადაყვეტილებას მოძრავი ქონება
ყადაღისგან
გაათავისუფლოს, მოვალე ვალდებულებას იღებს აუქციონის საჯაროდ გამოცხადებამდე
დაფაროს მოძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება. ქონების
ყადაღისგან
გათავისუფლების მოთხოვნით მოვალე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს განცხადებით
მიმართავს. ქონების საბაზრო ღირებულებას ადგენს აღსრულების ეროვნული ბიურო ან
სხვა კომპეტენტური პირი. მოვალეს უფლება აქვს სააღსრულებო წარმოების დაწყებამდე 6
თვით ადრე განცხადებას თან დაურთოს კომპეტენტური პირის მიერ გაცემული დასკვნა
ქონების შეფასების შესახებ. დასკვნის დასაშვებობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების
უფლება აქვს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს. მოვალის მიერ წარმოდგენილი დასკვნა
შეიძლება მან დასაშვებად არ ცნოს, როდესაც ნივთის საბაზრო ღირებულება დასკვნაში
მითითებულ შეფასებას აშკარად არ შეესაბამება.
მოძრავ ქონებაზე, რომელსაც აღსრულების ეროვნული ბიურო
ყადაღისგან
გაათავისუფლებს, იძულებითი აღსრულება იმავე კრედიტორის სასარგებლოდ არ
დაიშვება. რაც შეეხება მოვალის მიერ გადახდილ თანხას, ის ჩაითვლება აღსასრულებელი
მოთხოვნის შესრულებულ ნაწილად. 302
მოძრავ ქონებაზე ყადაღის მოხსნა და აღწერა-დაყადაღების აქტიდან ამორიცხვა შესაძლოა
განხორციელდეს კრედიტორის განცხადების საფუძველზეც. ასეთ შემთხვევაში,
კრედიტორს უფლება აქვს განცხადება ქონებაზე იძულებითი აუქციონის საჯაროდ
გამოცხადებამდე დაწეროს. აღნიშნულ შემთხვევაშიც გადაწყვეტილების მიღების
უფლებამოსილება აღსრულების ეროვნულ ბიუროს აქვს მინიჭებული.
აღწერა-დაყადაღების აქტის შედგენის შემდეგ აღმასრულებელი მოძრავ ქონებაზე
ყადაღის დადების მიმართვას უგზავნის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
შესაბამის სარეგისტრაციო სამსახურს. მოძრავ ქონებაზე ყადაღის ნამდვილობის
დადასტურება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის შემდგომ.
მოძრავი ქონებიდან შეიძლება გამოიყოს ავტოსატრანსპორტო საშუალებისა და
ცეცხლსასროლი იარაღის დაყადაღების წესები. შინაგან საქმეთა სამინისტროდან
მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, თუ მოვალეს საკუთრებაში ერიცხება
ავტოსატრანსპორტო საშუალება ან ცეცხლსასროლი იარაღი, ყადაღის რეგისტრაცია
წარმოებს მიმართვის საფუძველზე.
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302

,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 401 მუხლი
,, სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 401 მუხლი
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თუ მოვალე წინადადების ჩაბარების შემდეგ დადგენილ ვადაში ნებაყოფლობით არ
მოახდენს მასზე დაკისრებული ვალდებულების შესრულებას, აღმასრულებელი შესაბამის
მარეგისტრირებელ ორგანოში აგზავნის მიმართვას დაყადაღებული ავტოსატრანსპორტო
საშუალების დაკავების მოთხოვნის თაობაზე. რაც შეეხება ცეცხლსასროლ იარაღს,
აღმასრულებელი მოვალეს უგზავნის შეტყობინებას აღნიშნული მოძრავი ნივთის
ნებაყოფლობით წარმოდგენის შესახებ.
მას შემდეგ, რაც მოხდება ავტოსატრანსპორტო საშუალების დაკავება ან ცეცხლსასროლი
იარაღის ნებაყოფლობით წარმოდგენა, აღმასრულებელი ახდენს აღნიშნული ქონების
აღწერას და ადგენს შესაბამის აღწერა-დაყადაღების აქტს.

22.6 მესამე პირთა უფლებები და მოვალეობები
თანამედროვე სამყაროში საკუთრების უფლება ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს უფლებას
წარმოადგენს. სწორედ ეს უკანასკნელი არის ქვეყნის განვითარების ძირითადი
საფუძველი. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული. მას თითქმის
ყველა ქვეყანაში იცავს, როგორც ეროვნული კანონი, ასევე, საერთაშორისო
შეთანხმებები.303
კანონმდებლობა, აგრეთვე, არეგულირებს სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე მესამე
პირთა საკუთრების უფლების დაცვას მოძრავ ქონებაზე. რთულია საკუთრების აქტის
დადგენა, როდესაც ოჯახში არსებული მოძრავი ნივთებით მთელი ოჯახი სარგებლობს. ამ
შემთხვევაში თითოეული მათგანი შეიძლება იყოს მისი მესაკუთრე, ისინი ფლობენ
აღნიშნულ ნივთებს და სარგებლობენ მათით, მაგრამ საკითხავია, რომელი მათგანი
განკარგავს ამ ქონებას? სწორედ ამისთვის არსებობს მესაკუთრედ ყოფნის პრეზუმფცია,
რომელიც მესაკუთრის უფლების დაცვის გარანტიაა. იგი იცავს საკუთრებას, როგორც
აბსოლუტურ უფლებას სხვა გარეშე პირთა ჩარევისგან. საკუთრება პიროვნული
თავისუფლების მნიშვნელოვანი საწინდარია. ის ადამიანის ბუნებიდან წარმოშობილი,
ინდივიდუალური სურვილის განვითარების საშუალებაა. 304 საკუთრების უფლების
უზენაესობაზე საუბარია საქართველოს კოსტიტუციაში და ადამიანის უფლებათა
ევროპულ კონვენციაში, რომლის თანახმადაც საკუთრების უფლება აღიარებული და
უზრუნველყოფილია და დაუშვებელია საკუთრების, მისი შეძენის, გასხვისების ან
მემკვიდრეობით მიღების საყოველთაო უფლების გაუქმება.
საკუთრების უფლება არის აბსოლუტური უფლება – ნებისმიერ პირს აქვს უფლება, რომ
ფლობდეს, სარგებლობდეს და განკარგავდეს შეუზღუდავად თავისი საკუთრებით, მაგრამ
ამით არ უნდა ზღუდავდეს სხვათა უფლებებს. საკუთრების უფლება აღიარებული და
დაცულია ნებისმიერ დემოკრატიულ და განვითარებულ ქვეყანაში. საკუთრებას იცავს
303

იხ. გ. თევზაძე, ნიკოლო მაკიაველი და მისი ანტიუტოპია. ვუთითებ:
http://www.scribd.com/doc/57946135.
304
იხ. ფრისერონ, ნ., ქონების პატივისცემის უფლება, ადამიანის უფლებათა და ძირითად
თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის 1-ლი მუხლი. წიგნი: საკუთრების უფლება და სამართლიანი
სასამართლოს უფლება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, თბ.,
2005, 33. ვუთითებ: ქოჩაშვილი ქ., მფლობელობისა და საკუთრების ურთიერთდამოკიდებულება,
(ცენებისა და საკუთრების უფლების ჭრილში), (შედარებითსამართლებრივი კვლება), სამართლის
ჟურნალი №1, თბილისი 2001, გვ. 113.
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კონსტიტუცია, კანონები და მთელი რიგი საერთაშორისო აქტები. „საყოველთაოდ
ცნობილია აშშ-ის კონსტიტუციის მეხუთე შესწორების შინაარსი იმის თაობაზე, რომ
არავის შეიძლება ჩამოერთვას სიცოცხლე, თავისუფლება ან საკუთრება სათანადო
სამართლებრივი პროცედურების გარეშე.“305
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოძრავი ქონების დაყადაღების დროს
შეიძლება მესამე პირებმა გამოთქვან პრეტენზია ქონების კუთვნილებასთან
დაკავშირებით. აღმასრულებელი მაინც ადგენს აქტს, თუმცა აკეთებს შენიშვნას და მესამე
პირებს განუმარტავს მათ უფლებებს, მიმართონ სასამართლოს სარჩელით ქონების
ყადაღისგან გათავისუფლებაზე. იმ შემთხვევაში, თუ კრედიტორი თანხმობას გამოთქვამს
მოძრავი ქონების ყადაღიდან ამორიცხვაზე, აღმასრულებელს უფლება აქვს ქონება
ამორიცხოს ყადაღის აქტიდან სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე.
პრაქტიკაში საკმაოდ იშვიათია შემთხვევები, როდესაც კრედიტორი თანხმობას აცხადებს
ყადაღის აქტიდან ქონების ამორიცხვაზე. აქედან გამომდინარე, საკმაოდ ხშირია
სასამართლოში შესული სარჩელები ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების შესახებ.
სარჩელი ყადაღისგან ქონების გათავისუფლების შესახებ წარედგინება მოვალესა და
კრედიტორს. თუ ყადაღადადებული ქონება უკვე რეალიზებულია, მესამე პირი
უფლებამოსილია, მოვალეს, რომლის ვალდებულების გამოც მოხდა მესამე პირის ქონების
გასხვისება, მოსთხოვოს ზიანის ანაზღაურება.
ყადაღისგან ქონების გათავისუფლების შესახებ აღძრული სარჩელი განეკუთვნება
სამოქალაქო კატეგორიას, რამდენადაც საკუთრება კერძოსამართლებრივი, კონკრეტულად
კი სამოქალაქო კოდექსით მოწესრიგებული ინსტიტუტია, რომლის თაობაზე დასაშვებია
სამოქალაქო სარჩელის აღძვრა, რაც საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-11
მუხლის საფუძველზე სწორედ სამოქალაქო სამართალწარმოების პროცედურით
განხილვას ექვემდებარება.
სამოქალაქო კოდექსი იცავს მესაკუთრის უფლებას ყოველგვარი ხელშეშლისა და
ჩამორთმევისგან. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით: ,,თუ საკუთრების ხელყოფა ან
სხვაგვარი ხელშეშლა ხდება ნივთის ამოღების ან მისი ჩამორთმევის გარეშე, მაშინ
მესაკუთრეს შეუძლია ხელის შემშლელს მოსთხოვოს ამ მოქმედების აღკვეთა. თუ ამგვარი
ხელშეშლა კვლავ გრძელდება, მესაკუთრეს შეუძლია მოითხოვოს მოქმედების აღკვეთა
სასამართლოში სარჩელის შეტანის გზით“306. აღნიშნული მუხლიდან გამომდინარე, მესამე
პირს, რომელსაც აქვს პრეტენზია დაყადაღებული ქონების კუთვნილებაზე, უფლება აქვს
ვინდიკაციური სარჩელით მიმართოს იმ სასამართლოს, რომლის სამოქმედო
ტერიტორიაზეც ხდება აღსრულება. სასამართლო სარჩელს განიხილავს სასარჩელო
წარმოების წესით (სარჩელი ყადაღისგან ქონების გათავისუფლეის შესახებ). აღსანიშნავია,
რომ სასამართლოში სარჩელის შეტანა ყადაღისგან ქონების გათავისუფლების შესახებ არ
აჩერებს აღსრულებას.
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იხ. პ. ცნობილაძე, საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი ტომი I, გამომცემლობა
„უნივერსალი“, თბილისი 2004, გვ. 394.
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აღსრულების შეჩერების საფუძველი მოცემულია ,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“
საქართველოს კანონის 36-ე მუხლში: ,,სასამართლო აღსრულებას აჩერებს სარჩელის
წარდგენისას იმ ქონების ყადაღისგან გათავისუფლების შესახებ, რომელზედაც
მიქცეულია
გადახდა,
სადავო ქონებაზე აღსრულების ნაწილში და შესაბამისი
გადაწყვეტილების მიღებამდე“. აღნიშნული მუხლიდან გამომდინარე, აღსრულების
შეჩერება სასამართლოს პრეროგატივაა. მესამე პირმა, რომელსაც აქვს პრეტენზია ქონების
კუთვნილებასთან, სასამართლოს განცხადებით უნდა მიმართოს
და მოითხოვოს
აღსრულების შეჩერება სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების მიზნით. ასეთ
შემთხვევაში დავის საბოლოო გადაწყვეტამდე სასამართლოს გამოაქვს განჩინება
აღსრულების შეჩერების თაობაზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში აღსრულება გაგრძელდება,
მოხდება დაყადაღებული ქონების გაყიდვა აუქციონზე, რის შემდეგაც დავა გაგრძელდება
ქონების შემძენს, კრედიტორსა და მოვალეს შორის. აღსანიშნავია, რომ სასამართლო
პრაქტიკა ქონების ამორიცხვასთან დაკავშირებით ძალიან დიდია და ბევრი პრეცედენტია
მიღებული აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.
მესამე პირებს შეუძლიათ, აგრეთვე, სასამართლოს სარჩელით მიმართონ და მოითხოვონ
ქონების რეალიზაციით ამონაგები თანხიდან უპირატესი წესით დაკმაყოფილება, იმის
მიუხედავად, ექვემდებარება თუ არა მისი მოთხონა აღსრულებას. თუ სარჩელი
მიმართულია კრედიტორისა და მოვალის წინააღმდეგ, მაშინ ისინი ითვლებიან
საპროცესო თანამონაწილეებად. იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენზია მესამე პირის მიერ იქნება
დასაბუთებული, სასამართლოს შეუძლია დაადგინოს თანხის დეპონირება.

22.7 შეფასება
მოძრავი ქონების აღწერისა და დაყადაღების შემდგომ ხდება დაყადაღებული ქონების
შეფასება. ქონების აღწერა-დაყადაღების დროს აღმასრულებელს შეუძლია აქტში
შეიტანოს ქონების საბაზრო ღირებულება თუ მისი განსაზღვრა ნათლად არის
შესაძლებელი.307
იმ შემთხვევაში, თუ აღწერისას შეუძლებელია ქონების შეფასება, ყადაღის დადების
შემდეგ ქონებას აფასებს აღსრულების ეროვნული ბიურო ან სხვა კომპეტენტური პირი.
მოძრავი ქონების შეფასება ხდება ჩვეულებრივი საბაზრო ღირებულებით. ქონების
შეფასების დროს გასათვალისწინებელია ქონების მდგომარეობა ცვეთის და მუშა
მდგომარეობის გათვალისწინებით.
,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 47-ე მუხლის თანახმად,
,,აღსრულების ეროვნული ბიუროსა და საგადასახადო ორგანოს შორის დადებული
ხელშეკრულების საფუძველზე, აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საგადასახადო
დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის მიზნით გადასახადის გადამხდელი
ქონებაზე ყადაღის დადების განსახორციელებლად გადასახადის გადამხდელის ქონების
შეფასების შემთხვევაში, სააღსრულებო წარმოებისას ამ ქონების განმეორებით შეფასება
სავალდებულო არ არის, თუ სარეალიზაციო ქონების შეფასება სააღსრულებო წარმოების
დაწყებამდე 1 წლის განმავლობაში განხორციელდა“.
აღნიშნული მუხლიდან
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გამომდინარე,
კრედიტორი (შემოსავლების სამსახური) სააღსრულებო წარმოების
დაწყებისას აღწერა-დაყადაღების აქტს თან ურთავს სააღსრულებო ფურცელს, სადაც
მითითებულია კონკრეტული ქონების ჩამონათვალი, რომლის რეალიზაციაც აუქციონის
წესით უნდა მოხდეს. აგრეთვე, კრედიტორს შეუძლია წარმოადგინოს ქონების შეფასების
დასკვნა, რომელიც განხორციელდა წარმოების დაწყებამდე 1 წლით ადრე.
სააღსრულებო წარმოების დაწყებამდე მხარეს (კრედიტორს, მოვალეს), აგრეთვე, უფლება
აქვს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს წარმოუდგინოს ქონების საბაზრო ღირებულების
დადგენის შესახებ ექსპერტის დასკვნა, რომელიც შედგენილია წარმოების დაწყებამდე 6
თვით ადრე. აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შეუძლია ქონების რეალიზაციის დროს
გამოიყენოს ერთ-ერთი მხარის მიერ წარმოდგენილი დასკვნა. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს,
რომ მეორე მხარეს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ნივთის შეფასების დასკვნა. ორივე
მხარის მიერ დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში აღსრულების ეროვნული ბიურო
წყვეტს რომელი დასკვნა მიიჩნიოს მიზანშეწონილად.

22.8 რეალიზაცია
მოძრავი ქონების შეფასების შემდეგ აღმასრულებელი ნიშნავს აუქციონს „სააღსრულებო
წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონისა და იუსტიციის მინისტრის 2011 წლის 31
დეკემბრის №21 ბრძანებით (,,იძულებითი აუქციონის ჩატარების ფორმებისა, წესისა და
პროცედურების დამტკიცების შესახებ“) დადგენილი წესით.
აღმასრულებელს შეუძლია მოვალეს მისცეს სხვაგვარი რეალიზაციის შესაძლებლობა. მას
უფლება ეძლევა თვითონ მოახდინოს დაყადაღებული მოძრავი ქონების რეალიზაცია, იმ
შემთხვევაში, თუ ქონების რეალიზაციით დაიფარება საფასური და კრედიტორის
მოთხოვნა დაკმაყოფილდება. ასეთ შემთხვევაში რეალიზაციას კონტროლს უწევს
აღმასრულებელი.
მოძრავ ნივთებზე აუქციონის ჩატარებამდე აღმასრულებელი უფლებამოსილია
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოვალის მფლობელობიდან
მოახდინოს დაყადაღებული ნივთის ამოღება. დღეს მოქმედი პრაქტიკის თანახმად
აღმასრულებელი აუქციონის ჩატარებამდე უზრუნველყოფს ნივთების გადმოტანას
აღსრულების ეროვნული ბიუროს საწყობში. აუქციონის მიმდინარეობის დროს ყველა
ნივთი აღსრულების ეროვნული ბიუროს საწყობშია განთავსებული, რათა შემდგომ
მყიდველს შეძენილი ნივთი ყოველგვარი გართულების გარეშე გადაეცეს. მოძრავ
ქონებაზე აღმასრულებელი აუქციონს ატარებს ქონების დაყადაღებიდან ერთი თვის
ვადაში, ხოლო გადასახადის გადამხდელის ქონებაზე სააღსრულებო წარმოების
დაწყებიდან 2 კვირის ვადაში მისი რეალიზაციის მიზნით საჯარო აუქციონს აცხადებს.
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე იძულებითი
აუქციონი წარმოადგენს შესაბამისი სააღსრულებო მოქმედებებისგან შემდგარ ერთიან
კომპლექსურ-საჯარო პროცედურას, რომელშიც ორგანულადაა ჩადებული, როგორც
ცალკეული მოქმედებების, ისე შესაბამისი სამართლებრივი რეზულტატის – აუქციონის
შედეგების ელემენტები (საქართველოს უზენაესი სასამართლო, განჩინება №ბს-1023-976
(2კ-06)). აღნიშნულიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ის ეტაპები, რასაც
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აღმასრულებელი აუქციონის დანიშვნამდე გადის, კერძოდ: მოძიებულ ქონებაზე ყადაღის
დადება, მისი შეფასება და აუქციონის დანიშვნა.
იმისთვის, რომ აღმასრულებელმა
მოძრავ ქონებაზე საჯარო აუქციონი დანიშნოს,
აუცილებლად უნდა გატარდეს შემდეგი მოქმედებები:
1.

მოვალეს პირადად ან მის რომელიმე ოჯახის სრულწლოვან პირს
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით ჩაბარებული უნდა
ჰქონდეს წინადადება გადაწყვეტილების ნებაყოფლობით შესრულების
შესახებ.

2.

წინადადების ჩაბარებიდან გასული უნდა
გადახდისთვის დადგენილი 7 დღიანი ვადა.

3.

მოძრავი ქონება უნდა იყოს დაყადაღებული შესაბამის მარეგისტრირებელ
ორგანოში და უნდა იყოს შედგენილი შესაბამისი აღწერა-დაყადაღების
აქტი.

4.

თუ ქონებაზე ვრცელდება გირავნობის უფლება, მოგირავნეს უნდა ჰქონდეს
გაგზავნილი შეტყობინება, რათა მან გამოიყენოს მოგირავნისთვის კანონით
მინიჭებული უფლება-მოვალეობები.

5.

აღმასრულებელს, რომელიც აუქციონს ატარებს, პირველ რიგში, ყადაღა
უნდა ჰქონდეს დარეგისტრირებული.

6.

მოძრავი ქონება უნდა იყოს შეფასებული.

იყოს

ნებაყოფლობითი

თუ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი იძულებითი მოქმედებები კანონის ფარგლებშია
გატარებული, აღმასრულებელი ყადაღის დადებიდან ერთი თვის ვადაში ატარებს
იძულებით საჯარო აუქციონს.
სიტყვა „აუქციონი“ ლათინური სიტყვა აუგēრე – დან მომდინარეობს და მზარდს,
განვითარებადს ნიშნავს. მსოფლიოში ის მრავალი საუკუნის წინ, ჯერ კიდევ რომის
სამართლიდან იღებს სათავეს და ვალის დაფარვის მიზნით გამოიყენება. რაც შეეხება
საქართველოს კანონმდებლობას, ტერმინი „აუქციონი“, როგორც აღსრულების
ღონისძიება, 1999 წელს, „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის
ძალაში შესვლასთან ერთად გაჩნდა და საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური
რესპუბლიკის სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსში გამოყენებული ტერმინი _
„საჯარო ვაჭრობა“ შეცვალა. ამრიგად, კანონი, რომელიც დღევანდელი მდგომარეობით
აუქციონის პროცედურას აწესრიგებს, ძალაში თერთმეტი წლის წინ შევიდა და
შესაბამისად, ბევრი ცვლილება და ნოვაცია განიცადა.308
მოძრავი ქონების რეალიზაცია ხორციელდება აუქციონზე უძრავი ქონების გაყიდვის
შესახებ დადგენილი წესით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, აუქციონზე და მის შედეგებზე
დეტალურად ვისაუბრებთ უძრავი ქონების რეალიზაციის თავში.
308
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იძულებით აუქციონს პირველი ატარებს ის აღმასრულებელი, რომლის ყადაღაც ყველაზე
უწინ არის დარეგისტრირებული შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოში: იარაღსა და
მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებებზე - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
შესამაბის ორგანოში, სამოქალაქო საჰაერო ხომალდებზე - სამოქალაქო საჰაერო
ხომალდების სახელმწიფო რეესტრში, საზღვაო ხომალდებზე - საქართველოს გემების
სახელმწიფო რეესტრში, ფასიან ქაღალდებზე - ფასიანი ქაღალდების რეესტრის
მწარმოებელ შესაბამის პირთან, ხოლო სხვა ქონებაზე - საჯარო რეესტრში.309
თუ მოვალის დაყადაღებულ მოძრავ ქონებაზე რეგისტრირებულია გირავნობის უფლება
სხვა მოგირავნის სასარგებლოდ, აღსრულების ეროვნული ბიურო მოგირავნეს უგზავნის
შეტყობინებას სააღსრულებო წარმოების დაწყებისა და გირავნობის საგნის რეალიზაციის
შესახებ. მოგირავნეს შეტყობინება ბარდება სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით
დადგენილი წესების შესაბამისად. შეტყობინებაში აუცილებლად განსაზღვრული უნდა
იყოს ვადა, რათა მოგირავნემ წარმოადგინოს თავისი მოთხოვნა, რომლის
უზრუნველსაყოფადაც არის გამოყენებული გირავნობის საგანი. ასევე, მოგირავნეს
განესაზღვრება უფლება-მოვალეობები მოთხოვნების წარმოდგენასთან დაკავშირებით. მას
ეცნობება ის სამართლებრივი შედეგები, რაც შეიძლება მოჰყვეს მოთხოვნის დადგენილ
ვადაში წარმოუდგენლობას.
რა სამართლებრივი შედეგი შეიძლება მოჰყვეს მოგირავნის მხრიდან მოთხოვნის
წარმოუდგენლობას? მოგირავნე კარგავს მოთხოვნის უფლებას გირავნობის საგანზე,
ვინაიდან
აუქციონზე
საგნის
იძულებითი
რეალიზაციის
შემდგომ
მასზე
რეგისტრირებული ყველა ყადაღა და სანივთო უფლება უქმდება და იგი უფლებრივად
უნაკლო გადადის შემძენის საკუთრებაში. გარდა ამისა, კარგავს მოგირავნის უპირატესი
წესით დაკმაყოფილების უფლებას
საგნის რეალიზაციის შემთხვევაში. მოგირავნე
ვალდებულია 10 დღის ვადაში აღსრულების ეროვნულ ბიუროს წარმოუდგინოს ფულადი
სახით გამოხატული მოთხოვნა. წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორეზე მტკიცების
ტვირთი მოგირავნეს ეკისრება. იმ შემთხვევაში, თუ მოგირავნის მიერ წარმოდგენილი
მოთხოვნები სწორი არ იქნება, მას დაეკისრება პასუხისმგებლობა იმ ზიანისთვის,
რომელიც წარმოეშვებათ დანარჩენ კრედიტორებს თანხის განაწილებით.
მოგირავნეს დამატებით არ ეცნობება სააღსრულებო მოქმედებების და გასატარებელი
ღონისძიებების კონკრეტული დრო.
იმ შემთხვევაში, როდესაც დაყადაღებულ მოძრავ ქონებაზე რეგისტრირებულია
საგადასახადო გირავნობის უფლება, მოგირავნის მსგავსად შეტყობინება საგადასახადო
ორგანოს არ ეგზავნება. საგადასახადოს მოთხოვნის განსაზღვრა ხდება აუქციონის
დასრულების დღისთვის საგადასახადო ორგანოს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების
მიხედვით.310
პრაქტიკაში აღსრულების ეროვნული ბიურო საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნის
დაზუსტების მიზნით ხშირ შემთხვევაში მიმართავს.

309
310

,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 47-ე მუხლი
,,სaaRsrulebo warmoebaTa Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis 50-e muxli
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კანონი ითვალისწინებს ნივთის ნატურით გადაცემას იმ შემთხვევაში, როდესაც
კრედიტორი სააღსრულებო წარმოებისას არის სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის,
რესპუბლიკური ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი, საგადასახადო
ორგანო. იმ შემთხვევაში, თუ პირველ აუქციონზე არ გამოვლინდა გამარჯვებული პირი,
ან აუქციონში გამარჯვებული პირი არ გადაიხდის ქონების კანონით დადგენილ ფასს,
აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია აუქციონის დასრულებიდან 15 დღის
ვადაში გამოსცეს განკარგულება ქონების ნატურით გადაცემის შესახებ. განკარგულება
გადაეცემა ქონების მართვაზე/განკარგვაზე უფლებამოსილ პირს. თუ დადგენილ ვადაში
აღსრულების ეროვნული ბიურო არ მიიღებს გადაწყვეტილებას ქონების ნატურით
გადაცემაზე, ჩატარდება განმეორებითი აუქციონი ან ხელახალი აუქციონი.
თუ განმეორებით აუქციონზეც არ გამოვლინდა გამარჯვებული პირი, ან გამარჯვებულმა
პირმა ქონების ფასი არ გადაიხადა დადგენილ ვადაში, აღსრულების ეროვნული ბიურო
აუქციონის დასრულებიდან 15 დღის ვადაში გამოსცემს განკარგულებას ქონების
ნატურით გადაცემის თაობაზე. თუ აღსრულების ეროვნული ბიურო კანონით დადგენილ
ვადაში არ მიიღებს გადაწყვეტილებას, ქონება ყადაღისგან გათავისუფლდება და მოვალეს
დაუბრუნდება.311
მოძრავი ქონების აუქციონზე რეალიზაციის შემთხვევაში შემძენზე ქონება გადადის
უფლებრივად უნაკლო, რაც იმას გულისხმობს, რომ უქმდება მასზე არსებული ყველა
ყადაღა, სანივთო და ვალდებულებითი უფლებები, თუ შემძენი არ გამოთქვამს სურვილს,
გახდეს ამ ქონებასთან არსებული ვალდებულებითი ურთიერთობის მხარე.

22.9 კრედიტორისთვის ვალის დაბრუნება
,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონი აწესრიგებს აუქციონის
შედეგად ამოღებული თანხების განაწილების წესსა და პირობებს.
აუქციონიდან ამოღებული თანხით, პირველ რიგში, აღსრულების ხარჯი იფარება. კანონი
დეტალურად არ განსაზღვრავს რა შეიძლება იყოს აღსრულების ხარჯი. პრაქტიკაში
ხშირად ხარჯის დაფარვა ხდება ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციის
შემთხვევაში. როგორც ვიცით, ავტოსატრანსპორტო საშუალების დაკავების მოთხოვნის
უფლებით აღმასრულებელი მიმართავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. დაკავების
შემთხვევაში ხდება მანქანის საჯარიმოზე გადაყვანა სპეციალური სატრანსპორტო
საშუალებით, რაც დაკავშირებულია გარკვეულ ხარჯთან. ავტომანქანის აუქციონზე
რეალიზაციის შემთხვევაში დაიფარება სწორედ მისი გადაყვანის ხარჯი. ხარჯი, აგრეთვე,
შეიძლება იყოს აღსრულების პროცესში გაღებული ნებისმიერი გაუთვალისწინებელი
თანხა.
აუქციონიდან ამოღებული თანხით, მეორე რიგში, დაიფარება აღსრულების საფასური.
ხარჯის და საფასურის დაფარვის შემდგომ ხდება კრედიტორებისთვის თანხის
განაწილება. იმ შემთხვევაში, თუ სააღსრულებო წარმოებაში მოვალის მიმართ მოთხოვნა
გააჩნია რამდენიმე არაუზრუნველყოფილ კრედიტორს, თანხა მათ შორის განაწილდება
მოთხოვნების პროპორციულად.
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განსხვავებული წესი და პირობები გვაქვს გირავნობით დატვირთული ქონების
რეალიზაციის შემთხვევაში. ამონაგები თანხიდან, პირველ რიგში, დაიფარება საფასური
და აღსრულების ხარჯი; შემდეგ დაკმაყოფილდება მოგირავნეთა მოთხოვნები მათი
რიგითობისა და აღსრულების ეროვნული ბიუროსთვის წარდგენილი მოთხოვნების
მიხედვით. ყოველი შემდგომი რიგის მოგირავნის მოთხოვნა დაკმაყოფილდება წინა
რიგის მოგირავნის მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილების შემდეგ. 312
გირავნობის
მეშვეობით.

რიგითობა

განისაზღვრება

შინაგან

საქმეთა

სამინისტროს

მონაცემის

იმ შემთხვევაში, თუ აუქციონზე მოხდება საგადასახადო გირავნობის უფლებით
დატვირთული ქონების გაყიდვა, პირველ რიგში, დაიფარება ხარჯი და აღსრულების
საფასური. ხოლო შემდგომ მოხდება საგადასახადო ორგანოს დაკმაყოფილება, იმის
გაუთვალისწინებლად, რომელი რიგის მოგირავნედ იყო დარეგისტრირებული
საგადასახადო ორგანო.
კანონმდებელმა გირავნობის უფლება დაიცვა და გირავნობის საგნის რეალიზაციის
შემთხვევაში უპირატესი წესით დაკმაყოფილების უფლება მიანიჭა საქართველოში
რეგისტრირებულ კომერციულ ბანკს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას, სადაზღვევო
ორგანიზაციას, საერთაშორისო ან „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“
საქართველოს კანონის პირველი მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული
განვითარებული ქვეყნების საფინანსო ინსტიტუტებს, თუ მათი გირავნობის უფლება
უსწრებს ყადაღადადებულ მოძრავ ქონებაზე საგადასახადო გირავნობის უფლებას.

22.10. მრავალჯერადი ყადაღები
სააღსრულებო წარმოებაში კანონმდებელმა დაარეგულირა და განსაზღვრა მრავალჯერადი
ყადაღის დადების წესი და პირობები.
მოძრავ ქონებას ერთდროულად შეიძლება ყადაღა დაედოს მრავალი კრედიტორის
სასარგებლოდ. დაყადაღებულ ნივთს შეიძლება ყადაღა დაადოს სხვა აღმასრულებელმა
სხვა კრედიტორის მოთხოვნის
დასაკმაყოფილებლად. აღმასრულებელს აღწერადაყადაღების აქტში აუცილებლად შეაქვს შენიშვნა, რომ ყადაღას ადებს სხვა კრედიტორის
სასარგებლოდ. აღმასრულებელი გადასცემს ყადაღის აქტის ასლს იმ აღმასრულებელს,
რომელმაც პირველ რიგში დაადო ყადაღა ნივთს. აღმასრულებელმა მოვალეს უნდა
აცნობოს ყადაღის რიგითობის შესახებ.
აღნიშნულის გათვალისწინებით, აღმასრულებელი, რომელიც ატარებს აუქციონს მოძრავ
ქონებაზე, ვალდებულია გადაამოწმოს ყადაღის რიგითობა, ვინაიდან აუქციონს ატარებს
ის აღმასრულებელი, რომელმაც ყველაზე ადრე დაარეგისტრირა ყადაღა იარაღსა და
მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებებზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
შესაბამის ორგანოში: სამოქალაქო საჰაერო ხომალდებზე – სამოქალაქო საჰაერო
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ხომალდების სახელმწიფო რეესტრში, საზღვაო ხომალდებზე – საქართველოს გემების
სახელმწიფო რეესტრში, ფასიან ქაღალდებზე – ფასიანი ქაღალდების რეესტრის
მწარმოებელ შესაბამის პირთან, ხოლო სხვა ქონებაზე – საჯარო რეესტრში. რიგითობა
განისაზღვრება ყადაღის რეგისტრაციის დროის მიხედვით, სადაც მნიშვნელობა ენიჭება
საათსა და წუთს.
იმ შემთხვევაში, თუ აღმასრულებელი კანონით გათვალისწინებული საფუძვლით
შეაჩერებს ქონების რეალიზაციას, აღსრულებას გააგრძელებს ის აღმასრულებელი,
რომლის ყადაღაც მომდევნო რიგშია დარეგისტრირებული. აღნიშნულიდან გამომდინარე,
აღმასრულებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს რეალიზაციის შეჩერების
შესახებ შემდეგი კრედიტორის აღმასრულებელს, ვინაიდან არ მოხდეს აღსრულების
გაჭიანურება და აუქციონის ჩატარების ვადების დარღვევა.313
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თემა 6: უძრავი ქონების დაყადაღება
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23. სააღსრულებო წარმოება უძრავი ქონების მიმართ
23.1. შესავალი
უძრავი ქონების დაყადაღება და მასზე აღსრულების მიქცევა ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი
საკითხია. საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ მოთხოვნის უფლებაზე, მათ შორის უძრავ
ქონებაზე აღსრულების მიქცევის, საკუთრების უფლება აღიარებულია ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლით. ამ სასამართლომ
თავის ერთ–ერთ გადაწყვეტილებაში აღნიშნა, რომ საკუთრების ცნებას ევროპული
კონვენციის პირველი ოქმის პირველი მუხლის პირველ ნაწილში აქვს ავტონომიური
მნიშვნელობა. იგი არ გულისხმობს მარტოოდენ ფიზიკურ ნივთებზე საკუთრების
უფლებას და ზოგიერთი სხვა უფლებები და სარგებელი, რომლებიც ქმნიან ქონებას,
მაგალითად, მოთხოვნის უფლება, ასევე, შეიძლება განხილულ იქნეს, როგორც
საკუთრების უფლება.314
მოთხოვნის
უფლების
შეუსრულებლობის
შედეგად
საკუთრების
უფლების
კონსტიტუციური უფლების დარღვევის თაობაზე საკითხი პირველად საკონსტიტუციო
სასამართლოს პირველი კოლეგიის მიერ განხილულ საქმეში წამოიჭრა, სადაც სააქციო
საზოგადოებები - ,,საქგაზი“ და ,,ანაჯგუფი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
გამოდიოდნენ.
საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო ნორმა, რომლის მეშვეობითაც
იძულებით აღსრულებას, იძულებით აუქციონს, ყადაღის დადებასა და სეკვესტრს არ
ექვემდებარებოდა გენერაციის ობიექტები, ელექტროგამანაწილებელი და რეგიონალური
გაზის ქსელები, რომლებიც სახელმწიფოს საკუთრებას ან იმ საწარმოთა საკუთრებას
წარმოადგენდა, სადაც სახელმწიფო ფლობდა აქციათა ან საწესდებო კაპიტალში წილის
50%-ს. სასამართლოს აზრით: ,, სადავო ნორმა ხელყოფს საქართველოს კონსტიტუციის 21ე მუხლის პირველი პუნქტის იმ დებულებას, რომ ,,საკუთრება აღიარებული და
უზრუნველყოფილია“. ირღვევა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის პირველი
ოქმის პირველი მუხლის შესაბამისი დებულებაც, რომ ,,ყოველ ფიზიკურ და იურიდიულ
პირს უფლება აქვს დაუბრკოლებლად ისარგებლოს თავისი ქონებით“. კონსტიტუციის
აღნიშნული ნორმა, პირველ რიგში, გულისხმობს საკუთრების უფლების ყველასთვის
თანაბრად აღიარებასა და უზრუნველყოფას, იმისგან დამოუკიდებლად, თუ რა სახით
ვლინდება საკუთრების უფლება – ფიზიკურ ნივთებზე უშუალო საკუთრების უფლებით
თუ მოთხოვნის უფლებაზე საკუთრების უფლებით“. 315
აღსანიშნავია საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განმარტებაც: „ეფექტური
მართლმსაჯულება მიიღწევა არა ოდენ სასამართლოს მიერ კონკრეტული კონფლიქტების
გადაწყვეტის, არამედ კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო აქტების კანონშესაბამისი,
დროული აღსრულების უზრუნველყოფით“.316
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ბესარიონ ზოიძე: საკონსტიტუციო კონტროლი და ღირებულებათა წესრიგი
საქართველოში თბილისი, 2007, გვ. 108
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საქართველოს საკონსტიტუცი სასამართლოს 2005 წლის 28 ივლისს
მიღებული ¹№1/14/184,228 გადაწყვეტილება
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საქართველოს უზენაესი სასამართლო საქმე №ბს-168-131-კ-05
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უძრავ ქონებაზე აღსრულების მიქცევის საკითხის გაცნობის მიზნით განიხილება უძრავი
ქონების საგნის რეალიზაციისა და იძულებითი იპოთეკის შესახებ საკითხი. ასევე,
აუქციონის მომწესრიგებელი კანონმდებლობა და პრაქტიკაში არსებული პრობლემები,
რომელთა თეორიული და პრაქტიკული კვლევა მოგვცემს შესაძლებლობას გავაანალიზოთ
პრობლემების გადაჭრის შესაძლო ვარიანტები.
უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება და აღსრულების მიქცევა, შესაძლოა, განხორციელდეს
ნებისმიერი კატეგორიის საქმეზე, თუმცა ყველაზე ხშირად აღნიშნული წარმოებს
უზრუნველყოფილი მოთხოვნების დროს.
პრაქტიკაში ყველაზე გავრცელებული მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებას კი
იპოთეკა წარმოადგენს, კერძოდ: ,,უძრავი ნივთი შეიძლება ისე იქნეს გამოყენებული
(დატვირთული) მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, რომ უზრუნველყოფილ კრედიტორს
მიეცეს უფლება სხვა კრედიტორებთან შედარებით პირველ რიგში მიიღოს თავისი
მოთხოვნის დაკმაყოფილება ამ ნივთის რეალიზაციით ან მის საკუთრებაში გადაცემით“.
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იპოთეკის შინაარსი არსებითად იგივეა, რაც გირავნობის. განსხვავება იმაში მდგომარეობს,
რომ უზრუნველყოფის ობიექტი გირავნობის შემთხვევაში მოძრავი ნივთია, იპოთეკის
შემთხვევაში კი – უძრავი ქონება.

23.2. განსაზღვრებები
განსაზღვრებები:
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აღსრულება - სასამართლოს, უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილების
სარეზოლუციო ნაწილში დადგენილი ვალდებულების სისრულეში მოყვანა.



უძრავი ქონება - მიწის ნაკვეთი მასში არსებული წიაღისეულით, შენობანაგებობებით, მიწაზე აღმოცენებული მცენარეებით, რომლებიც მყარად დგას
მიწაზე. ყველა დანარჩენი, რომელიც უძრავი არ არის, მოძრავია.



იპოთეკა – უძრავი ნივთი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მოთხოვნის
უზრუნველყოფის საშუალებად ისე, რომ უზრუნველყოფილ კრედიტორს მიეცეს
უფლება, ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისას
თავისი მოთხოვნა დაიკმაყოფილოს უპირატესად ყველა სხვა კრედიტორთთან
შედარებით იპოთეკის საგნის რეალიზაციით ან საკუთრებაში გადაცემით.



აუქციონი – ქონების საჯარო წესით შეთავაზება, როდესაც ყველაზე მაღალი ფასის
გადამხდელი ხდება სარეალიზაციოდ გამოტანილი ქონების შემძენი.



განკარგულება - აღმასრულებლის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომელიც გამოიცემა მოვალის ქონების

სამოქალაქო კოდექსი მუხ. 286-1
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გასხვისების (აუქციონზე გაყიდვა, ნატურით მიღება, აუქციონის შედეგის გაუქმება,
ქონების რეალიზაციის რეჟიმში შეძენა) შემთხვევაში და წარმოადგენს უფლების
დამდგენ დოკუმენტს შესაბამის რეესტრში რეგისტრაციისთვის (მაგ: საჯარო
რეესტრი, შსს-ს მომსახურების სააგენტო).

23.3 აღსრულების ფორმები
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 63-ე მუხლი განსაზღვრავს
უძრავ ქონებაზე აღსრულების სახეებს, კერძოდ: იძულებითი იპოთეკის რეგისტრაციას,
იძულებით აუქციონს ან სეკვესტრს (ქონების იძულებითი მართვით).
კრედიტორი აღსრულების ეროვნულ ბიუროში იძულებითი აღსრულების დაწყების
თაობაზე განცხადების წარდგენისას განსაზღვრავს აღსრულების სახეს. მას არ შეუძლია
მოითხოვოს, რომ ერთდროულად განხორციელდეს აღსრულების რამდენიმე სახე.
კრედიტორს მისი მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებამდე უფლება აქვს მოითხოვოს
იძულებითი აღსრულების ერთი სახის მეორით შეცვლა.

23.4 იძულებითი იპოთეკა
23.4.1. შესავალი
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, უძრავ ქონებაზე აღსრულება ხდება იძულებითი იპოთეკის
რეგისტრაციით, იძულებითი აუქციონით ან სეკვესტრით (ქონების იძულებითი მართვა).
,,იძულებითობა“ გამოიხატება იმაში, რომ მისი დარეგისტრირება საჯარო რეესტრში
ხდება მხოლოდ კრედიტორის განცხადების საფუძველზე და აღსრულების მიზნებისთვის.
აქედან გამომდინარე, იგი არ იგივდება იპოთეკასთან, ვინაიდან იპოთეკა წარმოიშობა
მხარეთა ორმხრივი ნების თანხვედრის შემდეგ საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის გზით.
იძულებითი იპოთეკა იწყება რეგისტრაციით. უძრავი ქონება, ასევე, წარმოადგენს
იძულებითი იპოთეკის რეგისტრაციის ხარჯების გარანტიას, რომელიც მოვალეს ეკისრება.
იძულებითი იპოთეკით შეიძლება დაიტვირთოს მოვალის რამდენიმე უძრავი ქონება.
იძულებითი იპოთეკა გამოიყენება მხოლოდ არაუზრუნველყოფილი
არსებობისას და ერთი და იმავე კრედიტორის მიერ მხოლოდ ერთხელ.

მოთხოვნის

თუ აღსასრულებელი გადაწყვეტილების მეშვეობით აღსასრულებელი საბუთი უქმდება ან
აღსრულება დაუშვებლად ცხადდება, მაშინ იძულებითი იპოთეკა გადადის ნაკვეთის
მესაკუთრეზე. აღნიშნული ვრცელდება იმ შემთხვევებზეც, როცა მოვალე აკმაყოფილებს
კრედიტორს.
იძულებითი იპოთეკის თაობაზე საკითხს არეგულირებს „სააღსრულებო წარმოებათა
შესახებ“ საქართველოს კანონის 64-ე და 66-ე მუხლები, კერძოდ: „იძულებითი იპოთეკის
შეტანა რეესტრში ხდება კრედიტორის განცხადების საფუძველზე. იძულებითი იპოთეკა
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იწყება რეგისტრაციით. უძრავი ქონება, ასევე, წარმოადგენს გარანტიას რეგისტრაციის იმ
ხარჯებისას, რომელიც მოვალეს ეკისრება.
თუ იძულებითი იპოთეკით იტვირთება მოვალის რამდენიმე უძრავი ქონება, მაშინ
მოთხოვნის თანხა უნდა განაწილდეს შესაბამის უძრავ ქონებაზე. განაწილების
მოცულობას განსაზღვრავს კრედიტორი.
თუ აღსასრულებელი გადაწყვეტილების მეშვეობით სააღსრულებო საბუთი უქმდება ან
აღსრულება დაუშვებლად ცხადდება, მაშინ იძულებითი იპოთეკა გადადის მიწის
ნაკვეთის მესაკუთრეზე. აღნიშნული ვრცელდება იმ შემთხვევებზეც, როცა მოვალე
აკმაყოფილებს კრედიტორს“.
იძულებით იპოთეკაზე საუბრისას საინტერესო იქნება მოკლედ განვიხილოთ იპოთეკის
ინსტიტუტი.

23.4.2 იპოთეკის ისტორიული განვითარება
იპოთეკის ინსტიტუტს საკმაოდ დიდი ხნის ისტორია გააჩნია. ტერმინი ,,იპოთეკა“
პირველად თავის კანონმდებლობაში გამოიყენა სოლონმა. იგი მოვალის მიწაზე ჩასობილი
ბოძებით აღნიშნავდა ამ მიწაზე კრედიტორის უფლებების უზრუნველყოფას. მას
იცნობდნენ ჯერ კიდევ ძველ რომში, როგორც გირავნობის უფლების ერთ–ერთ ფორმას.
იგი წარმოიშვა კლასიკურ პერიოდში (Hupotheca) აღმოსავლური ბერძნულ-ეგვიპტური
სამართლის გავლენით, რომლის დროსაც გირაოს საგანი რჩებოდა მოვალის საკუთრებასა
და მფლობელობაში, ხოლო გირავნობის უფლების სუბიექტს ვალდებულების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში უფლება ეძლეოდა გამოეთხოვა ეს ნივთი მისი
ნებისმიერი იმდროინდელი მფლობელისგან, გაეყიდა იგი და მიღებული თანხით
დაეფარა მოთხოვნა.
იპოთეკას იცნობდა ძველი ქართული სამართალიც, თუმცა ცალკე არ გამოყოფდა არც
გირავნობის ერთ-ერთ სახედ და არც დამოუკიდებელ ხელშეკრულებად. ქართულ
სამართალში იპოთეკა იწოდებოდა, როგორც გირავნობა. თავად ტერმინი ,,გირაო“
სპარსული სიტყვაა და საქართველოში დაახლოებით შუა საუკუნეების ბოლოს
დამკვიდრდა. მანამდე გამოიყენებოდა ტერმინი ,,წინდი“. 318 სულხან-საბა ორბელიანი
ტერმინს ,,წინდი“ განმარტავს, როგორც ,,ვალისათვის მძევალი“, ხოლო ტერმინზე
,,გირაო“ აღნიშნავს , რომ ,,სხვათა ენაა და ქართულად წინდი ჰქვიან“.319
მიუხედავად უზრუნველყოფის ინსტიტუტების გამოყენების შეზღუდვისა, სსრკ-ის
სამოქალაქო კოდექსის ვალდებულებითი სამართლის ზოგად დებულებებში მოცემული
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sulxan-saba orbeliani, leqsikoni qarTuli
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=list&d=8&t=dict&w1=%E1%83%92&w2=%E1%83%98&w3=%E1%
83%A0
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იყო
მე-17
თავი,
რომელიც
უზრუნველყოფის საშუალებებს.

განსაზღვრავდა

ვალდებულების

შესრულების

აღსანიშნავია, რომ იმ დროს გირავნობის საგანი არ შეიძლებოდა ყოფილიყო ნებისმიერი
ქონება. უზრუნველყოფის მიზნით არ გამოიყენებოდა სახელმწიფო საწარმოების
შენობები, ნაგებობები, მოწყობილობები და სახელმწიფო ორგანიზაციების ძირითადი
საშუალებები; ასევე, კოლმეურნეობის, კორპორაციული ორგანიზაციებისა და მათ
გაერთიანებათა საწარმოების კულტურულ-საყოფაცხოვრებო დაწესებულებების ქონება,
პროფკავშირებისა და სხვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციათა მფლობელობაში არსებული
ქონება.

23.4.3. იპოთეკის ხელშეკრულება ქართულ სამართალში
იპოთეკის ხელშეკრულების მრავალი სახეცვლილების მიუხედავად უცვლელი რჩება
ერთი: მაშინაც და ახლაც იპოთეკა წარმოადგენს აქცესორულ უფლებას, ის არსებობს
მხოლოდ ძირითად ვალდებულებასთან ერთად, ე.ი იმ მოთხოვნასთან ერთად, რომლის
უზრუნველსაყოფადაც ის გამოიყენება.
იპოთეკა აქცესორული უფლებაა. იგი არ შეიძლება ძირითადი მოთხოვნის გარეშე
არსებობდეს. იპოთეკის ეს ფუძემდებლური დებულება ცხოვრებაში დიდ პრაქტიკულ
როლს თამაშობს. ,,იპოთეკა და მის საფუძვლად არსებული მოთხოვნა მხოლოდ
ერთდროულად და ერთობლივად შეიძლება იქნეს სხვა პირისათვის გადაცემული“. 320
ვინაიდან, იპოთეკის ხელშეკრულება თავის თავში გულისხმობს სესხის ან სხვა რაიმე
ვალდებულების უზრუნველყოფას უძრავი ქონებით, იპოთეკის ხელშეკრულება
მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებათაგან დღეს ყველაზე გავრცელებულ
საშუალებას წარმოადგენს. ეს არის საშუალება, რომელსაც კრედიტორები ყველაზე მეტად
ენდობიან. ყოველივე ზემოაღნიშნული განპირობებულია იმით, რომ უძრავი ქონება
წარმოადგენს ისეთი სახის ქონებრივ ფასეულობას, რომლის საბაზრო ღირებულება მეტნაკლებად სხვა - მოძრავ ქონებასთან შედარებით მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილების
გარანტიებს იძლევა.
აღსანიშნავია, რომ პრაქტიკაში ერთგვარი დაბნეულობა გამოიწვია საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის მე-300 მუხლის მე-2 ნაწილმა, რომლის თანახმადაც, თუ მოვალე
„გააჭიანურებს“ ვალდებულების შესრულებას, იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი
შეიძლება გადავიდეს კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში, თუ კრედიტორი და
მოვალე ამის თაობაზე ერთობლივი განცხადებით მიმართავენ საჯარო რეესტრს
(ანალოგიური წესია გათვალსიწინებული საჯარო რეესტრის შესახებ ინსტრუქციის მე-18
მუხლით). აღნიშნულ ნორმასთან დაკავშირებით საინტერესო გადაწყვეტილება გამოიტანა
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ: „იპოთეკით
დატვირთული უძრავი ნივთის კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში გადასვლის
წესი განსაზღვრულია შემდეგი სახით: 1. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი
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შეიძლება გადავიდეს კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში, თუ ეს პირდაპირ არის
გათვალისწინებული იპოთეკის ხელშეკრულებით. 2. თუ მოვალე გააჭიანურებს
იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას, იპოთეკით დატვირთული
უძრავი ნივთი შეიძლება გადავიდეს კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში, თუ
კრედიტორი და მოვალე ამის თაობაზე ერთობლივი განცხადებით მიმართავენ საჯარო
რეესტრს. 3. იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის კრედიტორის (იპოთეკარის)
საკუთრებაში გადასვლისას მოთხოვნა დაკმაყოფილებულად ითვლება იმ შემთხვევაშიც,
როდესაც იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის ღირებულება მთლიანად არ ფარავს
ამ მოთხოვნის ოდენობას, თუ კანონით ან მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის
დადგენილი.
იპოთეკის საგნის კრედიტორის საკუთრებაში გადასვლას წინ უნდა უსწრებდეს
მოთხოვნის დაკმაყოფილების გაჭიანურების გამო მხარეთა ერთობლივი განცხადება.
აღნიშნული ნორმა შემდეგ აუცილებელ წინაპირობებს ითვალისწინებს: 1. მოვალის მიერ
ვალდებულების დარღვევის ფაქტი; 2. კრედიტორისა და მოვალის შეთანხმება იპოთეკის
საგნის კრედიტორის საკუთრებაში გადასვლის თაობაზე; 3. ამ შეთანხმების საჯარო
რეესტრში წარდგენა რეგისტრაციის მიზნით.
საკასაციო სასამართლო განმარტავს, რომ იპოთეკის ხელშეკრულების, როგორც სანივთო
გარიგების იურიდიული ბუნებიდან გამომდინარე, გათვალისწინებული უნდა იყოს
შემდეგი: მხარეთა შორის სამოქალაქო-სამართლებრივი ურთიერთობა, როგორც წესი,
ძირითადად სანივთო და ვალდებულებითი გარიგებების დადებით მყარდება, რაც
შესაბამისად განაპირობებს სანივთო ან ვალდებულებითი უფლებების წარმოშობას.
ამასთან, სანივთო გარიგება განსხვავდება ვალდებულებითი გარიგებისგან, ვინაიდან
ვალდებულებით სამართალში მოქმედებს სახელშეკრულებო თავისუფლების პრინციპი
(სამოქალაქო კოდექსის 319-ე მუხლი). სანივთო გარიგებების დროს სახელშეკრულებო
თავისუფლება შეზღუდულია. მართალია, მხარეები თავისუფალნი არიან იმაში, საერთოდ
დადებენ თუ არა სანივთო გარიგებას, მაგრამ მისი შინაარსის განსაზღვრაში კანონით
დადგენილ იმპერატიულ დანაწესებს უნდა დაემორჩილონ. ამდენად, სანივთო
ხელშეკრულების დადებისას მხარეებმა შეთანხმებული პირობები უნდა მიუსადაგონ
კანონს. იპოთეკარი და მესაკუთრე სთხოვენ საჯარო რეესტრს, რომ იპოთეკარისგან
განცხადების მიღების შემდეგ, მესაკუთრისგან რაიმე დამატებითი თანხმობის
გამოთხოვის გარეშე, საჯარო რეესტრმა იპოთეკის საგანზე დაარეგისტრიროს იპოთეკარის
საკუთრების უფლება. მითითებული სახელშეკრულებო პირობა არ შეესაბამება
სამოქალაქო კოდექსის მე-300 მუხლის მეორე ნაწილის იმპერატიულ დანაწესს, რაც მისი
ბათილობის საფუძველია. სადავო სახელშეკრულებო დათქმით მოვალემ წინასწარ აღიარა
არარსებული ფაქტი – ვალდებულების შეუსრულებლობა (რომელიც ჯერ არ მომხდარა)
და აღნიშნულის გამო იპოთეკის საგნის გადაცემა. კანონი არ კრძალავს სამოქალაქო
კოდექსის მე-300 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული მოქმედების სამომავლოდ
განხორციელებაზე წინასწარ შეთანხმებას, მაგრამ ამასთან, ეს შეთანხმება (რომ მოვალე
თანახმაა, ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში ერთობლივი განცხადებით მიმართოს
საჯარო რეესტრს) მხოლოდ სამომავლო მოქმედების განხორციელებაზე – ერთობლივი
განცხადების შედგენაზე თანხმობას უნდა ეხებოდეს. ამგვარი განცხადების წინასწარ
შედგენის შესაძლებლობას კანონი არ ითვალისწინებს.“321
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23.5. სააღსრულებო წარმოების დაწყება უძრავ ქონებაზე, იძულებითი აუქციონი,
აუქციონის შეწყვეტა, განემორებითი და ხელახალი აუქციონი
23.5.1. შესავალი
სააღსრულებო წარმოებას უძრავ ქონებაზე აღმასრულებელი იწყებს
დედანი
სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე. უზრუნველყოფილ მოთხოვნებზე ძირითადად
გვხვდება შემდეგი უფლებამოსილი ორგანოების/პირების მიერ გაცემული სააღსრულებო
ფურცლები:
1) სასამართლოს მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცელი, რომელიც უნდა შეიცავდეს
შემდეგ რეკვიზიტებს:
ა) სააღსრულებო ფურცლის გამცემი სასამართლოს დასახელება, რომელმაც
მიიღო აღსასრულებელი გადაწყვეტილება;
ბ) საქმე, რომლის გამოც გაცემულია სააღსრულებო ფურცელი;
გ) გადაწყვეტილების გამოტანის თარიღი;
დ) გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი;
ე) სააღსრულებო ფურცლის გაცემის თარიღი;
ვ) კრედიტორისა და მოვალის დასახელებები და რეკვიზიტები, მათ შორის,
პირადი ნომრები ან გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო
ნომრები, ასევე, სააღსრულებო ფურცლის გამცემი ორგანოსთვის ცნობილი
სხვა საკონტაქტო მონაცემები. ეს წესი არ გამოიყენება საქართველოს
საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სხვა
სახელმწიფოს
სასამართლოს
გადაწყვეტილების
საქართველოს
ტერიტორიაზე აღსრულებისას.322
2) არბიტრაჟის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცელი, რომელიც უნდა შეიცავდეს
შემდეგ რეკვიზიტებს:
ა) სააღსრულებო ფურცლის გამცემი არბიტრაჟის დასახელება, რომელმაც
მიიღო აღსასრულებელი გადაწყვეტილება;
ბ) საქმე, რომლის გამოც გაცემულია სააღსრულებო ფურცელი;
გ) გადაწყვეტილების გამოტანის თარიღი;
დ) გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი;
ე) სააღსრულებო ფურცლის გაცემის თარიღი;
ვ) კრედიტორისა და მოვალის დასახელებები და რეკვიზიტები, მათ შორის,
პირადი ნომრები ან გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო
ნომრები, ასევე, სააღსრულებო ფურცლის გამცემი ორგანოსთვის ცნობილი
სხვა საკონტაქტო მონაცემები. ეს წესი არ გამოიყენება საქართველოს
საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სხვა
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სახელმწიფოს
სასამართლოს
ტერიტორიაზე აღსრულებისას. 323

გადაწყვეტილების

საქართველოს

აღსანიშნავია, რომ საარბიტრაჟო ორგანოების მიერ გაცემული გადაწყვეტილებები,
რომლებიც მიღებულ იქნა 2010 წლის პირველი იანვრიდან, ექვემდებარება სააპელაციო
სასამართლოს მიერ
ცნობას და მხოლოდ ამის შემდეგ ამავე სასამართლოს მიერ
ამოწერილი სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე წარმოებს იძულებითი აღსრულება.
საქართველოს „სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის“ 35620 მუხლის თანახმად „საარბიტრაჟო
გადაწყვეტილების
ცნობასა
და
აღსრულებაზე
გადაწყვეტილება
გამოიტანება
დაინტერესებული მხარის მიერ შესაბამისი შუამდგომლობის აღძვრის შემდეგ.“
გადაწყვეტილება საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების აღსრულებაზე გამოტანილ უნდა იქნეს
განჩინების ფორმით, შუამდგომლობის მიღების დღიდან არა უგვიანეს 10 დღისა.
რაც შეეხება 2010 წლის პირველ იანვრამდე გაცემულ სააღსრულებო ფურცლებს, მათი
წარმოებაში მიღება ხდება ძველი წესით.
3) ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცელი, რომელიც ზემოთ აღნიშნული
მონაცემების გარდა უნდა შეიცავდეს შემდეგ რეკვიზიტებს:
ა) სააღსრულებო ფურცლის გამცემი ნოტარიუსის სახელი, გვარი და
სანოტარო ბიუროს მისამართი;
ბ) ვალდებულების წარმოშობის საფუძველი;
გ) ვალდებულების შესრულების დრო;
დ) აღსასრულებელი ვალდებულების სახე და მოცულობა;
ე) სანოტარო მოქმედებათა რეესტრში სააღსრულებო ფურცლის
რეგისტრაციის ნომერი. 324
აღსანიშნავია, რომ უზრუნველყოფილი
უმრავლესობა, რომლის საფუძველზეც
ნოტარიუსიების მიერ. აღნიშნულ
უფლებამოსილება 2010 წლის პირველი

მოთხოვნების დროს სააღსრულებო ფურცლების
წარმოებს სააღსრულებო წარმოება, გაცემულია
პირებს სააღსრულებო ფურცლის გაცემის
აპრილიდან მიენიჭათ.

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსწინებულ წესს იზიარებს უკრაინის
კანონმდებლობა. კერძოდ, უკრაინაში დასაშვებია კანონმდებლობით დადგენილ
შემთხვევებში არასასამართლო გზით ქონების რეალიზაცია, სანოტარო ორგანოს მიერ
გაცემული სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე.325
სააღსრულებო ფურცლის მოპოვება სასამართლოს განხილვის გარეშე არც გერმანული
კანონმდებლობისთვის არის უცხო ინსტიტუტი. ასეთი დოკუმენტი შესაძლებელია
გაცემულ იქნეს სანოტარო ფორმით დამოწმებული ხელშეკრულების საფუძველზე
323
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325
თამარ შოთაძე: იპოთეკა, როგორც საბანკო კრედიტის უზრუნველყოფის
საშუალება, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი - 2012, გვ.251
324
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დაუყოვნებლად აღსასრულებლად, იძულებითი აღსრულების გზით. რეალიზაციის ეს
ფორმა მომგებიანია, ვინაიდან გაკოტრების შემთხვევაში იძლევა ქონების სწრაფად
რეალიზაციის შესაძლებლობას, მხარეთა მიერ შეთანხმებულ საბაზრო ფასებში.
ნოტარიუსის
მიერ
დამოწმებული
ხელშეკრულების
საფუძველზე
გაცემული
სააღსრულებო ფურცელი, რომელსაც ნოტარიუსი ყოველგვარი დამატებითი განხილვის
გარეშე გასცემს, შესაძლებელია საფუძვლად დაედოს იძულებით აღსრულებას. ასეთ
შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი, მხარეებს თავიდან ააცილებს
ხანგრძლივ და ფინანსურ დანახარჯებთან დაკავშირებულ პროცესს. 326
4). სხვა პირის/ორგანოების მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცელი - არის შემთხვევები,
როდესაც უზრუნველყოფილ მოთხოვნებზე შემოდის ფინანსთა მინისტრის მიერ
გაცემული სააღსრულებო ფურცლებიც. ეს ის შემთხვევებია, როდესაც სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში ხდება კრედიტების გაცემა, აღნიშნული კრედიტის
უზრუნველსაყოფად კი უძრავი ქონება იტვირთება. ასეთი სააღსრულებო ფურცლები
უნდა შეიცავდეს შემდეგ რეკვიზიტებს:
ა) სესხის გაცემის საფუძველი (განკარგულების მიმღები და მიღების
თარიღი);
ბ) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემისა
და სააღსრულებო ფურცლის ამოწერის თარიღი;
გ)
ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტის
სარეზოლუციო ნაწილი, აღსრულების წესისა და საშუალების მითითებით.
327

მას შემდეგ, რაც აღმასრულებელს დაეწერება კონკრეტული საქმე, იგი 5 დღის ვადაში
ამოწმებს მის გამართულობას და იწყებს წარმოებას. 328 თუ საქმეში რაიმე ხარვეზია,
კრედიტორს ეძლევა ერთ თვიანი ვადა მის გამოსასწორებლად. ვადაში გამოსწორების
შემთხვევაში სააღსრულებო წარმოება იწყება, სხვა შემთხვევაში კი ხდება სააღსრულებო
ფურცლის შეუსრულებელი სახით დაბრუნება. 329
ხარვეზის დადგენის საფუძველი შეიძლება იყოს: სააღსრულებო ფურცელში რომელიმე
რეკვიზიტის არარსებობა, სააღსრულებო ფურცლის არაუფლებამოსილი პირის მიერ
შეტანა, სააღსრულებო ფურცელზე აუცილებელი დოკუმენტაციების არდართვა
(სააღსრულებო ფურცელს უნდა დაერთოს აღსასრულებელი გადაწყვეტილების
დამოწმებული ასლი330), კრედიტორის მიერ წინასწარი საფასურის არასრულად გადახდა
და სხვა.
აღსანიშნავია, რომ იძულებითი აღსრულების დაწყებასთან დაკავშირებით გარკვეულ
შეზღუდვას აწესებს საქართველოს კანონი ,,გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების
326
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შესახებ”, კერძოდ: გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების წარმოებაში მიღების
თაობაზე სასამართლოს განჩინებით ჩერდება მოვალის წინააღმდეგ დაწყებული
იძულებითი აღსრულების ყველა ღონისძიება და არ დაიშვება იძულებითი აღსრულების
ახალი ღონისძიებების დაწყება გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების წარმოებაში
მიღების თაობაზე სასამართლოს განჩინებით. 331

23.5.2 მოვალისთვის წინადადების გაგზავნა
მოვალისთვის წინადადების გაგზავნის დროს მოვალეს ეძლევა 7 დღიანი ვადა
გადაწყვეტილების ნებაყოფლობით შესრულებისთვის, კერძოდ, ინფორმირებიდან 7 დღის
ვადაში მას ეცნობება: მოთხოვნის ნებაყოფლობით შესრულების შემთხვევაში მხოლოდ
კრედიტორის მიერ წინასწარ გადახდილი აღსრულების საფასურის შესაბამისი ნაწილის,
ხოლო ნებაყოფლობით შეუსრულებლობის შემთხვევაში − აღსრულების საფასურის
სრული ოდენობით (7%) დაკისრების შესახებ; „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“
საქართველოს კანონით დადგენილი უფლებები; სააღსრულებო წარმოების დაწყების
სამართლებრივი
შედეგები;
იძულებითი
აღსრულებისთვის
ამ
კანონით
გათვალისწინებული შესაძლო გასატარებელი ღონისძიებები; აღსრულების შესახებ
კონკრეტული ინფორმაციის მიღების წესი და საშუალებები. მოვალეს იძულებითი
აღსრულების ღონისძიების კონკრეტული დრო და ადგილი დამატებით არ ეცნობება. 332
(საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსის 2214-ე მუხლის მიხედვით თანაბარი ძალის მქონე
დოკუმენტის აღსრულებაზე უფლებამოსილ პირს შეუძლია, წამოიწყოს იძულებითი
აუქციონის პროცედურა მხოლოდ მოვალისთვის უწყების ჩაბარების შემდეგ) .333
მოვალისთვის წინადადების ჩაბარება ხდება სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით
სასამართლო უწყების ჩაბარებისთვის დადგენილი წესით.334 თუ პირს წინადადება ვერ
ბარდება, მისთვის საჯარო შეტყობინების გამოქვეყნება ხდება აღსრულების ეროვნული
ბიუროს ვებ-გვერდის მეშვეობით www.nbe.gov.ge. ამ შემთხვევაში აითვლება არა 7
დღიანი ვადა, არამედ 14 დღიანი ვადა (გამოქვეყნების დღიდან მე-7 დღეს ითვლება
ჩაბარებულად და ეძლევა ამ დღიდან 7 დღიანი ვადა გადაწყვეტილების ნებაყოფლობით
შესრულებისთვის).
უზრუნველყოფილი მოთხოვნების დროს ხშირია შემთხვევები, როდესაც ის პირი, ვინც
უძრავ ქონებას იპოთეკით ტვირთავს, შემდეგში ასხვისებს უზრუნველყოფის საგანს. ამ
შემთხვევაში სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის
პირველი პუნქტის თანახმად, „თუ კრედიტორის მოთხოვნა უზრუნველყოფილია
იპოთეკით ან რეგისტრირებული გირავნობით, იძულებითი აღსრულება წარმოებს
მაშინაც, როდესაც უზრუნველყოფის საშუალებად გამოყენებული ქონების მესაკუთრე არ
არის სააღსრულებო ფურცელში მოხსენიებული მოვალე. ასეთ შემთხვევაში ქონების
რეგისტრირებული მესაკუთრის მიმართ მოქმედებს მოვალის უფლებამონაცვლედ ყოფნის
პრეზუმფცია, სანამ სხვა რამ არ დამტკიცებულა.“
331

საქართველოს კანონი ,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“, 21-ე მუხლის 1-ლი
პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტი
332
,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-6 პუნქტი
333
საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსის 2214-ე მუხლი
334
,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-12 პუნქტი
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აღსანიშნავია, რომ ამ დროს წინადადება გადაწყვეტილების ნებაყოფლობით შესრულების
შესახებ
ეგზავნება,
როგორც
უძრავი
ქონების
ახალ
მესაკუთრეს(მოვალის
უფლებამონაცვლეს), ასევე, ძველ მესაკუთრესაც, რომელმაც თანხა ისესხა (რადგან
სააღსრულებო ფურცლის მიხედვით მოვალედაა მითითებულია).

23.5.3 მოვალის ქონების მოძიება და მასზე ყადაღის რეგისტრაცია შესაბამის
მარეგისტრირებელ ორგანოში
წინადადების ჩაბარებასთან ერთად (ან თუ წინადადების ჩაბარება დროულად ვერ ხდება)
აღმასრულებელი დაუყოვნებლად იწყებს მოვალის ქონების მოძიებას, აღწერას და მასზე
ყადაღის დადებას.335
პირველ რიგში საჯარო რეესტრს ეგზავნება მიმართვა, მოწოდებულ იქნეს ინფორმაცია
ირიცხება თუ არა მოვალის სახელზე იპოთეკის საგანი, არის თუ არა აღნიშნული ქონება
დატვირთული იპოთეკით (მათ შორის, საგადასახადო), როდის და ვის სასარგებლოდ,
არის თუ არა უძრავ ქონებაზე რეგისტრირებული ყადაღა, როდის და ვის მიერ. საჯარო
რეესტრისგან ხდება უძრავი ქონების ამონაწერის ასლის, იპოთეკის ხელშეკრულების
ასლების, იპოთეკარების რიგითობის, დამყადაღებლის და დაყადაღების საფუძვლების
შესახებ ინფორმაციიის (შესაბამისი დოკუმენტების ასლების), ასევე, ზემოაღნიშნულ
ქონებაზე ყველა ნახაზისა და ორთოფოტოს გამოთხოვა. სწორედ საჯარო რეესტრის მიერ
მოწოდებული მონაცემების საფუძველზე ხდება ქონების აუქციონისთვის გამზადება,
გარდამავალ უფლებათა და მოთხოვნის ოდენობის დადგენა და ა.შ.
ქონების მოძიებასთან ერთად პარალელურად ხდება უძრავ ქონებაზე ყადაღის
რეგისტრაცია. ყადაღის რეგისტრაციას აქვს არა მხოლოდ ის მნიშვნელობა, რომ
მესაკუთრეს ერთმევა უფლება განკარგოს უძრავი ქონება, არამედ ქონებაზე სხვადასხვა
აღმასრულებლის მიერ მრავალჯერადი ყადაღის დადების შემთხვევაში ამ ქონებაზე
აუქციონს ატარებს ის აღმასრულებელი, რომელმაც ყველაზე ადრე დაარეგისტრირა
ყადაღა მარეგისტრირებელ ორგანოში. 336 ყადაღის რიგითობა განისაზღვრება
საათობრივად, წუთობრივად და წამობრივად.
,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის ,,მ“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრული გადაწყვეტილების აღსრულების შემთხვევაში სარეალიზაციო ქონებაზე
აუქციონს ატარებს ამ გადაწყვეტილების აღმასრულებელი, მიუხედავად სხვა
აღმასრულებლის მიერ ამ ქონებაზე დარეგისტრირებული ყადაღისა. 337 ,,სააღსრულებო
წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის ,,მ“ ქვეპუნქტში კი საუბარია
მოვალის საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკით დატვირთული ქონების სასამართლო
ბრძანების საფუძველზე იძულებითი აუქციონის წესით რეალიზაცის შესახებ.

335

,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-9
პუნქტი
336
,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 69-ე მუხლის მე-4
პუნქტი
337
,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონი“-ს 69-ე მუხლის მე-41 პუნქტი
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,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 631-ე მუხლის მიხედვით:
,,უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება ნიშნავს ქონების აღწერას და მესაკუთრისთვის მისი
განკარგვის – ნებისმიერი ფორმით გასხვისების, იპოთეკით, უზუფრუქტით, სერვიტუტით
ან აღნაგობით დატვირთვას, მასზე თხოვების, ქირავნობის ან/და იჯარის ხელშეკრულების
დადებას - აკრძალვას. რეგისტრაციას დაქვემდებარებულ ქონებაზე ყადაღის დადება
ხდება აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიმართვის, ხოლო უძრავ ქონებაში განთავსებულ
მოძრავ ნივთებზე ყადაღის დადება – ქონების აღწერისა და დაყადაღების აქტის
საფუძველზე. უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება ხდება მოძრავ ქონებაზე ყადაღის
დადებისთვის დადგენილი წესით. ყადაღის დადების ან გაუქმების აქტი/მიმართვა
დაუყოვნებლად ეგზავნება შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოს. ყადაღადადებულ
ქონებაზე ყადაღის დადების შემდეგ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული
ყველა გარიგება ბათილია.“
საგადასახადო იპოთეკის დროს ყადაღის რეგისტრაცია უძრავ ქონებაზე განსხვავებული
წესით
ხდება,
კერძოდ:
თუ
იპოთეკით
უზრუნველყოფილი
მოთხოვნისას
აღმასრულებელი უძრავ ქონებას ყადაღას წარმოების დაწყებისთანავე ადებს,
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის დროს აღმასრულებელი ყადაღას არ ადებს მოვალის
ქონებას, თუ სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის 11
პუნქტის საფუძველზე აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ უკვე დაადო აღნიშნულ უძრავ
ქონებას ყადაღა. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც აღსრულების ეროვნულ ბიუროსა და
საგადასახადო ორგანოს შორის არსებული ხელშეკრულების არსებობის საფუძველზე
აღსრულების ეროვნულ ბიუროს უფლება აქვს: ,,საგადასახადო დავალიანების
გადახდევინების უზრუნველყოფის მიზნით, გადასახადის გადამხდელის ქონებაზე
ყადაღის დადების განსახორციელებლად გადასახადის გადამხდელისგან გამოითხოვოს
ქონების ნუსხა, აღწეროს პირის ქონება, შეაფასოს, შეადგინოს ქონებაზე ყადაღის დადების
აქტი, დალუქოს,
უზრუნველყოს მარეგისტრირებელ
ორგანოში გადასახადის
გადამხდელის ქონებაზე ყადაღის რეგისტრაცია, შეადგინოს საქართველოს საგადასახდო
კოდექსით განსაზღვრულ შემთხვევებში საგადასახადო სამართალდარღვევათა ოქმი,
მიმართოს საგადასახადო ორგანოს სახელით სასამართლოს აღსრულების ეროვნული
ბიუროს მიერ პირის ქონებაზე ყადაღის დადების პროცედურის განხორციელების
შემთხვევაში ამ ქონების რეალიზაციის ან პირდაპირ სახელმწიფოს საკუთრებაში
გადაცემის მოთხოვნით და განახორციელოს ამ პუნქტით განსაზღვრული მიზნებით სხვა
აუცილებელი მოქმედებები“.
ამ დროს საინტერესოა ის თარიღი, თუ როდიდან უნდა ჩაითვალოს ყადაღა დადებულად
აღმასრულებლის მიერ სააღსრულებო წარმოების დაწყების შემთხვევაში, ვინაიდან
აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ გადასახადის გადამხდელის ქონებას ყადაღა
ედება საგადასახადო ვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით და ამ დროს,
იძულებითი აღსრულება არ არის დაწყებული. ყადაღა საგადასახადო იპოთეკით
უზრუნველყოფილ უძრავ ქონებაზე აღმასრულებლის მიერ დადებულად ჩაითვლება
აღნიშნულ საგადასახადო ბრძანებასთან დაკავშირებით სააღსრულებო წარმოების
დაწყების მომენტიდან.
საინტერესო შემთხვევა წარმოიშვა ყადაღასთან დაკავშირებით
ერთ-ერთ საქმეში,
კერძოდ, სადავო ბინას ვაკე-საბურთალოს რაიონული სასამართლოს 2003წ. 23 იანვრის
განჩინებით ყადაღა დაედო. მიუხედავად აღნიშნულისა, 2003წ. 24 იანვარს სასამართლოს
აღმასრულებლის მიერ შედგა ოქმი და 24 იანვარს განმეორებით ჩატარებული საჯარო
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აუქციონის წესით დაყადაღებული ბინა გასხვისდა სხვა პირზე (თ. ლომიძეზე). კასატორის
აზრით, სასამართლო აღმასრულებელმა, რომელმაც იცოდა სადავო ბინაზე ყადაღის
დადების ფაქტის თაობაზე, დაარღვია „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“კანონის 63
მუხლი, სსკ-ის მე-10 მუხლი და კონსტიტუციის 82.2 მუხლის მოთხოვნები. საქართველოს
უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის პალატის 2005 წლის 19
მაისის გადაწყვეტილების მიხედვით: ზემოაღნიშნული ნორმები არც ერთ შემთხვევაში არ
შეიძლება გაგებულ იქნეს იმგვარად, რომ ამ ნორმით აღმასრულებელს ეკრძალება
დაყადაღებული ქონების აუქციონზე გატანა. საკასაციო სასამართლო თვლის, რომ
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ კანონის ნორმების არასწორი ინტერპრეტაცია და
სააღსრულებო მოქმედებათა სრულებით სხვა სამართალურთიერთობის ფორმის _
ხელშეკრულებად კვალიფიცირება, უსაგნოს ხდის სააღსრულებო წარმოებას, რასაც
შედეგად მოსდევს სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით კატასტროფული შედეგი –
მართლმსაჯულების აღუსრულებლობა, მაშინ როცა, ჯეროვანი და ეფექტური
მართლმსაჯულება მიიღწევა არა მხოლოდ სასამართლოს მიერ კონკრეტული
კონფლიქტების გადაწყვეტის, არამედ, კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო აქტების
კანონშესაბამისი, დროული აღსრულების უზრუნველყოფით, რაც „სააღსრულებო
წარმოებათა შესახებ“ კანონის 17.5. მუხლის მიხედვით, აღმასრულებლის პირდაპირ
მოვალეობას წარმოადგენს. კერძოდ, „აღმასრულებელი ვალდებულია მიიღოს ყველა
კანონიერი ზომა გადაწყვეტილების სწრაფად და რეალურად აღსრულებისათვის,
განუმარტოს მხარეებს მათი უფლებები და მოვალეობები, დაეხმაროს მათ უფლებებისა
და კანონიერი ინტერესების დაცვაში“. 338
ასევე, საინტერესოა მსგავსი შინაარსის სხვა საქმეც, სადაც აპელანტები მიიჩნევდნენ, რომ
აღმასრულებელმა მათი ბინა თავისივე დადებული ყადაღის გაუქმების გარეშე გაყიდა.
ამასთანავე, მხედველობაში არ მიიღო სხვა კრედიტორის სასარგებლოდ სასამართლოს
მიერ უკვე დადებული ყადაღა. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ
საქმეთა პალატის 2006 წლის 28 ივნისის გადაწყვეტილებით: „სააღსრულებო წარმოებათა
შესახებ“ კანონის 631-ე მუხლში ჩამოყალიბებული აკრძალვები ეხება მხოლოდ მოვალეს,
ანუ მოსარჩელედ წარმოდგენილ სუბიექტებს და იგი არ უნდა იქნეს გაგებული, რომ
თითქოს აღნიშნული ნორმით აღმასრულებელს ეკრძალება დაყადაღებული ქონების
აუქციონზე გატანა. აღნიშნულ შემთხვევებში სწორედ მოვალეს ეკრძალებოდა ქონების
გასხვისება და არა – აღმასრულებელს. შესაბამისად, არანაირი ლოგიკა არ არსებობს იმაში,
რომ აღმასრულებელმა მოვალის ქონებას ყადაღა დაადოს და ამით მოვალესთან ერთად
საკუთარი თავიც შეზღუდოს ხსენებული ქონების რეალიზაციის უფლების გამოყენებისას.
რაც შეეხება იმას, რომ უძრავ ქონებას სხვა კრედიტორის სასარგებლოდ ედო
სასამართლოს ყადაღა, ნათელია, რომ არანაირი პირდაპირი და უშუალო ზიანი
მოსარჩელეებს არ მიადგათ იმით, რომ აღმასრულებელმა ერთ-ერთი სასამართლო
გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით, ერთ-ერთი კრედიტორის სასარგებლოდ
დადებული ყადაღის მოხსნის გარეშე, მიიღო განკარგულება სხვა სასამართლო
გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით აუქციონის დანიშვნის შესახებ.“ 339
ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც აღმასრულებელი
საქმის წარმოებას ყადაღის
არსებობის გამო აჩერებს, არის შემდეგი - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ მოვალის
ქონებაზე ყადაღის დადებამდე ან ყადაღის დადების შემდეგ, თუ საქართველოს სისხლის
338
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სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, ამავე ქონებას სასამართლომ ყადაღა
დაადო სისხლის სამართლის საპროცესო იძულების ღონისძიების – ქონების შესაძლო
ჩამორთმევის უზრუნველსაყოფად, აღსრულების ეროვნული ბიურო ამ ქონებაზე
აღსრულებას აჩერებს პროკურორის წერილობითი თანხმობის მიღებამდე. 340
აღსანიშნავია, რომ უძრავ ქონებაზე რეგისტრირებული სხვა ყადაღები (სარჩელის
უზრუნველყოფის ღონისძიების სახით გამოყენებული თუ სხვა) აღსრულების პროცესს
ვერ აფერხებს და აღმასრულებელს ხელს არ უშლის განახორციელოს უძრავი ქონების
რეალიზაცია. უფრო მეტიც, აღმასრულებლის მიერ ქონების რეალიზაციის შემდეგ
შემძენზე გაცემული განკარგულების საფუძველზე საჯარო რეესტრი აუქმებს ამ უძრავ
ქონებაზე ადრე არსებულ ყველა საჯარო-სამართლებრივ შეზღუდვას. კერძოდ:
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 15 იანვრის №4 ბრძანების ,,საჯარო
რეესტრის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ მე-14 მუხლის მე-19 პუნქტის ,,ვ“
ქვეპუნქტის თანახმად, ნივთზე რეგისტრირებული საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვა
(მისი შინაარსის გათვალისწინებით) გამორიცხავს ამ ნივთზე სხვა რაიმე
უფლების/ვალდებულების რეგისტრაციას, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ნივთი
განკარგულია სააღსრულებო დაწესებულების მიერ კანონმდებლობით დადგენილი
იძულების წესით. ასეთ შემთხვევაში რეგისტრირებული ყადაღა, განკარგვის შეზღუდვა ან
აკრძალვა ცხადდება ძალადაკარგულად. ამასთან, ამავე მუხლის 193 პუნქტის თანახმად,
სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილ ისეთ შემთხვევებზე, როდესაც ნივთი განკარგულია
სააღსრულებო დაწესებულების მიერ საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზე,
ნივთზე რეგისტრირებული ყადაღა/გირავნობა, რომელიც გამოყენებული იყო
საგადასახადო მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად, ცხადდება ძალადაკარგულად. 341

23.5.4 მოძიებული ქონების აღწერა-დაყადაღება
მოძიებული ქონების აღწერა-დაყადაღების შემდეგ უმთავრესი ეტაპი უძრავი ქონების
ინსპექტირება
და
მისი
იდენტიფიცირებაა,
რაც
შეფასების
სამსახურის
წარმომადგენლებთან ერთად ხდება. ამ დროს აღმასრულებელი გადის მისამართზე
ექსპერტთან ერთად, რათა შედგეს აღწერა-დაყადაღების აქტი, იპოთეკის საგნის აზომვა,
დასურათება, მისი მახასიათებლების აღწერა და დეტალური ინფორმაციის ასახვა. უძრავი
ქონების რეალიზაცია აუქციონზე სწორედ აღწერა-დაყადაღების აქტის შედგენიდან 1
თვის ვადაში უნდა მოხდეს .
აღსანიშნავია, რომ პრაქტიკაში ხშირად წარმოიშობა სირთულე უძრავი ქონების
იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ერთ–ერთ საქმეში უნდა მომხდარიყო
უძრავი ქონების რეალიზაცია, რომელიც მდებარეობდა ე.წ. იტალიურ ეზოში. საჯარო
რეესტრის მონაცემებით, აღნიშნულ პიროვნებაზე რეგისტრირებული იყო 33/89 წილი.
იტალიური ეზო წარმოადგენდა ორსართულიან საცხოვრებელ შენობას, რომლის მეორე
სართულზე მოვალე ერთმანეთის გვერდიგვერდ ფლობდა ორ ფართს, რომელთაგანაც
ერთი იყო დარეგისტრირებული მის სახელზე, ხოლო მეორე არავის სახელზე არ იყო
340

„ სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის მე-3
პუნქტი
341
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 15 იანვრის №4 ბრძანების ,,საჯარო რეესტრის
შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ მე-14 მუხლის მე-19 პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი
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რეგისტრირებული. პრობლემა წარმოიშვა იპოთეკის საგნის იდენტიფიცირებასთან
დაკავშირებით. კერძოდ, რომელი იყო ამ ორი ბინიდან მის საკუთრებაში რიცხული
უძრავი. კრედიტორი უთითებდა სხვაზე, ხოლო მოვალე – სხვაზე. ექსპერტის მიერ
ფართების აზომვის შედეგად არც ერთი ბინის კვადრატულობა არ დაემთხვა ამონაწერში
მითითებულ მონაცემებს. ამასთან, საჯარო რეესტრის პასუხის თანახმად: „მოვალის
კუთვნილი 33.00 კვ.მ. ფართის სააღრიცხვო ბარათზე ჩანაწერი სართულის და ლიტერის
მითითებით განხორციელებული არ არის, რის გამოც მოკლებულნი ვართ შესაძლებლობას
მოგაწოდოთ აღნიშნული ინფორმაცია. აღნიშნული უძრავი ნივთის სარეგისტრაციო
მასალებში შიდა აზომვითი ნახაზები დაცული არ არის. ტექნიკური აღრიცხვის არქივის
მონაცემებით,
უძრავი ნივთის სააღრიცხვო ბარათში რეგისტრირებულია გაცვლის
ხელშეკრულება, რომლის თანახმად 33/89 წილი გადაეცა მოვალეს, ლიტერი და სართული
მითითებული არ არის. ვინაიდან, აღნიშნულ საქმეში ვერ მოხერხდა უზრუნველყოფის
საგნის იდენტიფიცირება, კრედიტორებს ეცნობათ, რომ ვერ განხორციელდებოდა ქონების
იძულებით აუქციონზე რეალიზაცია და მათ სააღსრულებო ფურცლები
უკან
შეუსრულებელი სახით დაუბრუნდათ.
აღსანიშნავია, რომ მსგავსი შემთხვევების დროს სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ
საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ე“ ქვეპუნქტის თანახმად ,,თუ
გადაწყვეტილების აღსრულება შეუძლებელია ფაქტობრივი გარემოების ან/და
სამართლებრივი
საფუძვლის
გამო,
ამ
შემთხვევაში
სააღსრულებო
ფურცლის/აღსასრულებელი
გადაწყვეტილების
დაბრუნების
საკითხს
წყვეტს
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე“.
ადგილზე გასვლის და აღწერა-დაყადაღების აქტის შედგენის მიზანია მოხდეს უძრავი
ქონების მაქსიმალური აღწერა და მისი მახასიათებლების ასახვა შესაბამის დოკუმენტში
(რას წარმოადგენს უძრავი ქონება, რამდენ სართულიანი შენობის რომელ სართულზეა
განთავსებული, რამდენი ოთახისა და რა ოთახებისგან შედგება, როგორია რემონტის
დონე და ა.შ).
ერთ-ერთ საქმეში აპელანტი ითხოვდა აუქციონის შედეგების ბათილად ცნობას, რადგან
საქმეში არ მოიპოვებოდა აღწერა-დაყადაღების აქტი. სააპელაციო სასამართლომ
06.02.2007 წლის გადაწყვეტილებაში თქვა, რომ „სააღსრულებო საქმისწარმოების
მასალებში ქონების აღწერის (დაყადაღების) აქტის არარსებობა,
წარმოადგენს
აღსრულების პროცედურის დარღვევას, მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში, დარღვევას აქვს
მხოლოდ ფორმალური ხასიათი, რადგან სარეალიზაციო უძრავი ქონების დაყადაღება
მოხდა სასამართლო აღმასრულებლის მიმართვის საფუძველზე საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტოს მიერ ყადაღის რეგისტრაციაში გატარებით“. 342

23.5.5. დაყადაღებული ქონების შეფასება
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, აღმასრულებელი მისამართზე ძირითადად შემფასებელთან
ერთად გადის. ექსპერტი ახდენს შესაბამისი ქონების დათვალიერებას, აზომვას და
დასურათებას.
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უძრავი ქონების შემფასებელთან ერთად ინსპექტირების შემდეგ აღმასრულებელი
აგზავნის მიმართვას შეფასების სამსახურის სახელზე, რათა განხორციელდეს
უზრუნველყოფის საგნის საბაზრო ღირებულებით შეფასება. სწორედ საბაზრო
ღირებულება განსაზღვრავს უძრავი ქონების საწყის ფასს აუქციონზე. შეფასების გარეშე
უძრავი ქონება აუქციონზე ვერ გავა.
აღსანიშნავია, რომ „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18
მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე „ქონების საბაზრო ღირებულებასთან დაკავშირებულ
დავაზე დაუშვებელია ამ ქონების შეფასების და მის საფუძველზე განხორციელებული
სააღსრულებო მოქმედების, ასევე, აუქციონის შედეგის გაუქმება, თუ პირველ აუქციონზე
გამოცხადებული ქონების საწყისი ფასი არ აღემატება ამ ქონების საბაზრო ღირებულებას.“

23.5.6 უძრავი ქონების სააუქციონოდ გამზადება
ა) საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული უფლებების მქონე პირთა ინფორმირება აუქციონის შესახებ გარდამავალი უფლებებისა და აღსრულების განმახორციელებელი
კრედიტორის მოთხოვნის შემდეგ ეცნობება საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული
მოთხოვნების მფლობელ პირებს, ხოლო განმეორებითი აუქციონის შესახებ ამ პირთა
ინფორმირება ხელახლა აღარ ხდება.343
აუქციონი საჯაროდ ცხადდება მხოლოდ აღნიშნულ პირთა ინფორმირების შემდეგ.
ინფორმირება გულისხმობს მათთვის წერილობითი შეტყობინების ჩაბარებას, რომელ
შეტყობინებაშიც განმარტებულია, თუ ვის ქონებაზე ინიშნება აუქციონი. აგრეთვე,
მოცემულია ინფორმაცია აუქციონის ჩატარების წესისა და მასში მონაწილეობის მიღების
პირობების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ შეტყობინების ჩაბარება ვერ ხერხდება, ქვეყნდება
საჯარო შეტყობინება. პრაქტიკაში ხშირად დამდგარა საკითხი აუქციონის შედეგების
გაუქმების თაობაზე, როდესაც რომელიმე გარდამავალი უფლებებისა და აღსრულების
განმახორციელებელი
კრედიტორის
მოთხოვნის
შემდეგ,
საჯარო
რეესტრში
რეგისტრირებული მოთხოვნების მფლობელ პირთა ინფორმირება აუქციონის დანიშვნის
თაობაზე არ მომხდარა.
ბ) სააუქციონო ტექსტის გამზადება და გარდამავალ უფლებათა რიგითობის დადგენა - მას
შემდეგ, რაც მოხდება საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული უფლებების მქონე პირთა
ინფორმირება, ხდება სააუქციონო ტექსტის გამზადება, რომელიც ყველაზე
მნიშვნელოვანი ეტაპია სააღსრულებო წარმოებაში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
გარდამავალ უფლებათა რიგითობის დადგენა, ვინაიდან კანონი ითვალისწინებს
აღნიშნულ საკითხში დიფერენცირებულ მიდგომას სუბიექტების მიხედვით.
სააუქციონო ტექსტში ხდება უძრავი ქონების და მისი მახასიათებლების დეტალური
აღწერა, კერძოდ: რა დანიშნულებისაა ქონება (საცხოვრებელი ბინა, სახლი, კომერციული
ფართი თუ ა.შ. მიწის ნაკვეთის შემთხვევაში ეთითება სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულებისაა იგი თუ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების, ვინაიდან
საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად აუქციონის გზით სასოფლო-სამეურნეო
343

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №21 იძულებითი აუქციონის ჩატარების
ფორმების, წესისა და პროცედურების დამტკიცების შესახებ, მუხლი 1-ლი, პუნქტი მე-5.
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დანიშნულების მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე შეიძლება გახდეს საქართველოს მოქალაქე,
კომლი
ან
საქართველოს
კანონმდებლობის
შესაბამისად
საქართველოში
რეგისტრირებული იურიდიული პირი), სად მდებარეობს იგი, რა არის მისი ფართი
საჯარო რეესტრის მონაცემებითა და ექსპერტის დასკვნის მიხედვით (აზომვის შედეგი),
რა არის უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი, ქონების დეტალური და მოკლე აღწერა
(ოთახების რაოდენობა, დანიშნულება, რემონტის დონე, პარკინგი, ელექტრომომარაგება,
წყალი და კანალიზაცია, ბუნებრივი აირი, ტელეფონი/ინტერნეტი და სხვა
კომუნიკაციები), გარდამავალ უფლებათა შესახებ ინფორმაცია, საფუძველი და
ვალდებულების ოდენობა, უძრავ ქონებაზე არსებული სხვა შეზღუდვები, უძრავი ქონების
შეფასების თანხა და საწყისი ფასი.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, უძრავი ქონების აუქციონზე განთავსებისას აუქციონის ტექსტში
უნდა დადგინდეს და მიეთითოს, თუ რომელი უფლება არის გარდამავალი და რამდენს
შეადგენს გარდამავალი ვალდებულების ოდენობა. თუ იძულებით აღსრულებას
ახორციელებს კრედიტორი, რომლის მოთხოვნაც არ არის უზრუნველყოფილი,
საკუთრების გადასვლის მიუხედავად, ქონებაზე საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული
უფლებები
უცვლელი
რჩება.
თუ
იძულებით
აღსრულებას
ახორციელებს
იპოთეკარი/მოგირავნე, საკუთრების გადასვლის შედეგად უქმდება ყველა სანივთო
უფლება (გარდა საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლებისა), რომელიც ქონებაზე
იძულებითი აღსრულების განმახორციელებელი კრედიტორის იპოთეკის შემდეგაა
რეგისტრირებული. თუ იძულებითი აღსრულების განმახორციელებელი იპოთეკარი არის
საქართველოში რეგისტრირებული კომერციული ბანკი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია,
სადაზღვევო ორგანიზაცია, საერთაშორისო ან „კომერციული ბანკების საქმიანობის
შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად
განსაზღვრული განვითარებული ქვეყნების საფინანსო ინსტიტუტები, საკუთრების
გადასვლის შედეგად უქმდება ქონებაზე ასეთი კრედიტორის იპოთეკის შემდეგ
რეგისტრირებული საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლებაც. ქონებაზე ადრე
რეგისტრირებული უფლებები (მათ შორის, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის
უფლება) ყველა შემთხვევაში უცვლელი რჩება. 344
გარდამავალ უფლებებზე საუბრისას აღსანიშნავია ერთ-ერთი საქმე: 2007 წლის 28
ნოემბერს სს ,,თიბისი ბანკსა“ და პ.ბუაძეს შორის საკრედიტო ხელშეკრულება დაიდო.
აღნიშნული ხელშეკრულებით, პ.ბუაძემ სს ,,თიბისი ბანკისაგან“ სესხის სახით 111 000 აშშ
დოლარი აიღო. 2007 წლის 28 ნოემბერს სს ,,თიბისი ბანკსა“ დ ლ.ბუაძეს შორის
თავდებობის ხელშეკრულება გაფორმდა, რომლის თანახმადაც, ლ. ბუაძემ პ.ბუაძესთან
ერთად სოლიდარულად სესხის სახით აღებული თანხის დაფარვის ვალდებულება
იკისრა. აღნიშნული ვალდებულების უზრუნველსაყოფად იპოთეკით დაიტვირთა პ.
ბუაძის კუთვნილი უძრავი ქონება მდებარე ქ.თბილისში, ტაბახმელა, კოდი 02, კვარტალი
№93, ნაკვეთის №036. ვინაიდან ნაკისრი ვალდებულება არ შესრულებულა, 2009 წლის 5
იანვარს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გაიცა სააღსრულებო ფურცელი.
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2009 წლის 5 მარტს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახურში დარეგისტრირდა ქ.თბილისის
საგადასახადო ინსპექციის შეტყობინება საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების
წარმოშობის შესახებ, რომლის თანახმადაც მოვალე პ.ბუაძეს ერიცხებოდა ბიუჯეტისადმი
დავალიანება.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიუროს თბილისის
სააღსრულებო ბიუროს აღმასრულებელმა 2009 წლის 4 მარტს განცხადებით მიმართა
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სარეგისტრაციო სამსახურს და უძრავი ქონების
(მდებარე მისამართზე: ქ.თბილისი, ტაბახმელა, კოდი-02, კვარტალი №93, ნაკვეთის 036)
უფლებრივი მდგომარეობის თაობაზე ინფორმაცია მოითხოვა.
2009 წლის 19 მარტს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გარდაბნის სარეგისტრაციო
სამსახურმა აღმასრულებლის სახელზე გასცა ცნობა და საჯარო რეესტრიდან ამონაწერის
ასლი, რომლის თანახმადაც ზემოაღნიშნულ უძრავ ქონებაზე იპოთეკა არ ირიცხებოდა და
უფლებრივად უნაკლო იყო.
2009 წლის 29 აპრილს საქართველის იუსტიციის სამინისტროს სსიპ აღსრულების
ეროვნული ბიუროს თბილისის სააღსრულებო ბიუროში გაიმართა მეორე იძულებითი
აუქციონი.
2009 წლის 4 მაისს აღმასრულებლის მიერ გაიცა №01/01-35/09-502 განკარგულება საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახურის სახელზე
საჯარო რეესტრის ჩანაწერებში შესაბამისი ცვლილებების შეტანისა და სს ,,თიბისი ბანკის“
საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნით. რეგისტრაციისას გაირკვა, რომ
აღნიშნულ უძრავ ქონებაზე დარეგისტრირებული იყო საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა.
სს ,,თიბისი ბანკმა“ თავისი სარჩელით მოითხოვა აღმასრულებლის მიერ გაცემული
საკუთრების უფლების გადაცემის თაობაზე განკარგულების ბათილად ცნობა.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით სარჩელი არ დაკმაყოფილდა.
კერძოდ: ,,სასამართლო დადგენილად მიიჩნევს, რომ აღმასრულებელმა ,,სააღსრულებო
წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის თანახმად მასზე
დაკისრებული ყველა მოვალეობა კეთილსინდისიერად განახორციელა და ის ფაქტი, რომ
სს ,,თიბისი ბანკის“ საკუთრებაში უფლებრივად დატვირთული ნივთი გადავიდა,
აღმასრულებლის უკანონო მოქმედებას არ გამოუწვევია. აღმასრულებელს აუქციონის
ჩატარებამდე
ეკისრება
იმის
დადგენის
ვალდებულება,
საჯარო
რეესტრში
რეგისტრირებული უფლებიდან თუ რომელი იპოთეკარი სარგებლობს უპირატესი
უფლებით იმ კრედიტორის პრეტენზიასთან შედარებით, რომლისთვისაც აღსრულება
ხორციელდება. საქმეზე წარმოდგენილი უდავო ფაქტობრივი გარემოებიდან დგინდება,
რომ აღმასრულებელმა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან გამოითხოვა
იძულებით აუქციონზე გასატანი უძრავი ქონების უფლებრივი მდგომარეობის ამსახველი
ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც აღნიშნული უძრავი ქონება უფლებრივად უნაკლო
იყო. ამასთან, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გარდაბნის სარეგისტრაციო
სამსახურის მიერ
მიწოდებული ინფორმაცია
ამომწურავ პასუხს იძლეოდა
აღმასრულებლის 2009 წლის 4 მარტის მიწერილობაში დასმულ ყველა საკითხზე.
სასამართლო ეყრდნობა რა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 312-ე მუხლით
გათვალისწინებულ საჯარო რეესტრის უტყუარობის პრეზუმფციას, ასევე, ,,საჯარო
რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის პირველი ნაწილის ჩანაწერს
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მასზედ, რომ საჯარო რეესტრის ამონაწერი ასახავს მისი მომზადების მომენტისთვის
ძალაში მყოფ მონაცემებს, დადგენილად მიიჩნევს, რომ საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტოს ტერიტორიული სამსახური ვალდებულია გასცეს მის ხელთ არსებული
უახლესი ინფორმაცია. შეასაბამისად, აღმასრულებლის ვალდებულება, გამოიკვლიოს
უძრავი ქონების უფლებრივი მდგომარეობა, შემოიფარგლება საჯარო რეესტრიდან
ინფორმაციის გამოთხოვის უფლებამოსილებით და არამც და არამც არ ნიშნავს
აღნიშნული დოკუმენტაციის სისწორის გადამოწმების ვალდებულებას, ვინაიდან
იგულისხმება, რომ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო თავის ვალდებულებას
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-5 მუხლის შესაბამისად, კანონის
საფუძველზე ახორციელებს და მის მიერ წერილობით გაცემულ დოკუმენტებზე
დაყრდნობით დაინტერესებულ მხარეებს კანონიერი ნდობა შეიძლება წარმოეშვათ“. 345
სს ,,თიბისი ბანკის“ სასარჩელო მოთხოვნა, ასევე, შემდეგი ინსტანციის სასამართლოებმაც
არ დააკმაყოფილა.346
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სააუქციონო ტექსტში აუცილებლად უნდა მიეთითოს
გარდამავალი ვალდებულების თანხობრივი ოდენობა. ერთ-ერთ საქმეში მოსარჩელე
ითხოვდა აუქციონის შედეგების ბათილად ცნობას შემდეგი საფუძვლით: მართალია,
მითითებული იყო, რომ მის ქონებას მიჰყვებოდა გარდამავალი უფლება, თუმცა რა
ოდენობით, აღნიშნული არ ეწერა. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 29.11.2010 წლის
№3ბ/1181-10 გადაწყვეტილებით განიმარტა, რომ ,,მართალია აღმასრულებლის მიერ
აუქციონის ჩატარებისას არ განცხადებულა თუ რა ღირებულება აქვს გარდამავალ
უფლებებს, თუმცა აღნიშნული არ წარმოადგენს ისეთ დარღვევას, რომლის არარსებობის
შემთხვევაშიც მიღებული იქნებოდა სხვაგვარი გადაწყვეტილება“. 347
საინტერესო დავა განიხილა გარდამავალ უფლებებთან დაკავშირებით თბილისის
საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ. 348 დავის არსი კი
მგომარეობდა შემდეგში: გ.ანდღულაძესთან ერთად იპოთეკარად იმავე რიგში
რეგისტრირებული იყო ბ. მჟავია და მ.ჯანაშია. ვინაიდან, აუქციონზე ვერ მოხდა
იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონების რეალიზაცია, გ.ანდღულაძეს იმ დროს
მოქმედი ნორმების შესაბამისად, ქონება საკუთრებაში გადაეცა ნატურით და გადაყოლილ
იქნა დარჩენილი იმავე რიგის ორი იპოთეკის უფლება.
მოსარჩელე გ.ანდღულაძის აზრით,
მოცემულ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა
კრედიტორთა სიმრავლეს ერთდროულად რეგისტრირებულ იპოთეკაში, რაც მისი
განმარტებით არ ნიშნავდა მრავალ იპოთეკარს, ვინაიდან იპოთეკარებად ერთდროულად
რეგისტრირებული
ბ.მჟავია,
მ.ჯანაშია
და
გ.ანდღულაძე
წარმოადგენდნენ
ხელშეკრულების ერთ მხარეს. ამდენად, ვინაიდან ბ.მჟავია, მ.ჯანაშია და გ.ანდღულაძე
საჯარო რეესტრში ერთდროულად იყვნენ იპოთეკარებად რეგისტრირებულნი, მათზე ვერ
გავრცელდებოდა სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული გარდამავალი იპოთეკის
უფლება.
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სასამართლოს განმარტებით: ,,სასამართლო იზიარებს მოსარჩელის განმარტებას მასზედ,
რომ კანონმა მხოლოდ იძულებითი აღსრულების განმახორციელებელი კრედიტორის
იპოთეკამდე რეგისტრირებულ იპოთეკარს დაუტოვა გარდამავალი იპოთეკის უფლება,
თუმცა არ იზიარებს მოსარჩელის მითითებას, რომ განსახილველ შემთხვევაში ადგილი
ჰქონდა ერთი და არა სამი ერთი რიგის იპოთეკარის უფლების რეგისტრაციას. სსკ-ის 290-ე
მუხლი ითვალისწინებს ერთი უძრავი ნივთის იპოთეკით რამდენჯერმე დატვირთვის
შეასაძლებლობას. ამავე მუხლში განმარტებულია, რომ რიგითობა განისაზღვრება
იპოთეკის შესახებ განცხადების რეგისტრაციის თარიღის მიხედვით. ამდენად, ხსენებული
ნორმა მიუთითებს ერთი სახის მოთხოვნით უზრუნველყოფილ კრედიტორთა
რიგითობის განსაზღვრის წესს, რაც არ შეიძლება გაგებულ იქნეს იმგვარად, რომ თუ
თანაბარი მოთხოვნით უზრუნველყოფილ კრედიტორთა რეგისტრაცია დროში ემთხვევა
ერთმანეთს, ხსენებული განხილული უნდა იყოს როგორც ერთი უფლების რეგისტრაცია“.

23.5.7. აუქციონი
სიტყვა „აუქციონი“ ლათინური სიტყვა აუგēრე – დან მომდინარეობს და მზარდს,
განვითარებადს ნიშნავს. მსოფლიოში ის მრავალი საუკუნის წინ, ჯერ კიდევ რომის
სამართლიდან იღებს სათავეს და ვალის დაფარვის მიზნით გამოიყენება. რაც შეეხება
საქართველოს კანონმდებლობას, ტერმინი „აუქციონი“, როგორც აღსრულების
ღონისძიება, 1999 წელს, „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის
ძალაში შესვლასთან ერთად გაჩნდა და საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური
რესპუბლიკის სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსში გამოყენებული ტერმინი _
„საჯარო ვაჭრობა“ შეცვალა (თენგიზ ლილუაშვილის 1992 წლის საქართველოს
სამოქალაქო საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო).
დღევანდელი მდგომარეობით უზრუნველყოფის საგნის რეალიზაციის შემდეგი
საშუალებები არსებობს: პირველი, სამოქალაქო კოდექსით რეგულირებული რეალიზაცია,
მეორე, ,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად
რეგულირებული რეალიზაცია და მესამე, სხვაგვარი რეალიზაცია, რომელიც, ასევე,
სამოქალაქო კოდექსის ნორმების შესაბამისად ხორციელდება. კრედიტორის მხრიდან
იპოთეკის საგნის რეალიზაციის მოთხოვნის საკითხი რეგულირდება საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის 301-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილის შესაბამისად. 2009 წლის
პირველი ივლისიდან სამოქალაქო კოდექსში შესული ცვლილებების შემდგომ კი
იპოთეკის საგნის რეალიზაცია შესაძლებელია განხორციელდეს ზემოაღნიშნული
განსხვავებული გზებით, რაშიც გადამწყვეტი მხარეთა ნებაა.

23.5.8. სააუქციონო ქონების/იპოთეკის საგნის მოცულობა და ფარგლები
აუქციონზე უძრავი ქონების რეალიზაციისას ხშირად დგება საკითხი იპოთეკის საგნის
მოცულობასა და ფარგლებთან დაკავშირებით, კერძოდ: როცა იპოთეკის საგნად
მითითებულია იმაზე ნაკლები ფართი, ვიდრე სინამდვილეში უძრავი ქონება
წარმოადგენს. მაგალითად, იპოთეკის საგანია მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული
პირველი სართული, თუმცა მოგვიანებით პირველ სართულზე მოხდა სხვა სართულების
დაშენება, რომლებიც არ დარეგისტრირებულა სხვა საკადასტრო კოდით. ამ დროს

275

რეალიზაციას ექვემდებარება მთლიანი, რეალურად არსებული ფართი. აღნიშნულ
საკითხთან დაკავშირებით საინტერესო გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ .349
საკითხი მდგომარეობდა შემდეგში: სს „თიბისი ბანკმა“ მოითხოვა იპოთეკით
დატვირთული ნივთის რეალიზაცია. მათ განმარტეს, რომ იპოთეკის ხელშეკრულების
საფუძველზე იპოთეკით დაიტვირთა ი. კაპანაძის საკუთრებაში არსებული 47 კვ.მ ბინა.
მესაკუთრემ ამ ბინას მიამატა 98,26 კვ.მ ფართი, რომელიც, ასევე, იპოთეკის საგანს
წარმოადგენდა.
მოპასუხემ არ ცნო სარჩელი და განმარტა, რომ სადავო 98,26 კვ.მ ფართი იპოთეკის საგნად
ვერ ჩაითვლებოდა და უნდა მომხდარიყო მხოლოდ 47 კვ.მ–ის რეალიზაცია.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2010 წლის 30 სექტემბრის გადაწყვეტილებით
სარჩელი დაკმაყოფილდა, რაც ი. კაპანაძემ
აპელაციაში გაასაჩივრა. სააპელაციო
სასამართლომ განმარტა ხელშეკრულების 6.13 პუნქტში ჩანაწერი, რომლითაც იპოთეკა
ვრცელდება იპოთეკის საგნის არსებით შემადგენელ ნაწილად შეერთებულ ნაწილზე.
ასევე, თუ იპოთეკის საგანს დაემატება მიშენება, ის ეწინააღმდეგება მოთხოვნის
უზრუნველყოფის ლეგალურ დეფინიციას. განსაზღვრულ შემთხვევაში მხარეებმა
იპოთეკის საგნად განსაზღვრეს 47 კვ.მ ფართი, ხოლო ის, რაც 6.13 პუნქტში იგულისხმება,
არ არის კონკრეტიზირებული და ასეთი ქონება წარმოადგენს სამომავლო ქონებას. პალატა
კვლავ მოიხმობს სამოქალაქო კოდექსის 286-ე მუხლს და აღნიშნავს, რომ იპოთეკით არ
შეიძლება დაიტვირთოს სამომავლო ქონება. იპოთეკის მიზნებისთვის ნებისმიერი ქონება
სამომავლოა,
რომელიც
რეესტრში
ასახული
არაა.
ამდენად,
თუ
ქონება
რეგისტრაციაუნარიანი არ არის, აღნიშნული ნიშნავს, რომ იგი იპოთეკის თაობაზე
დადებული გარიგების საგანი ვერ გახდებოდა. პალატამ 6.13 პუნქტში არსებული ჩანაწერი
მიიჩნია პირობით ხასიათისად და ჩათვალა, რომ აღნიშნული შეთახმება წარმოადგენს
ნებაზე დამოკიდებულ პირობას.
აღნიშნული გადაწყვეტილება გაასაჩივრა სს „თიბისი ბანკმა“. უზენაესმა სასამართლომ
გააუქმა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და დააკმაყოფილა ბანკის მოთხოვნა.
კერძოდ, საკასაციო პალატა არ იზიარებს სააპელაციო სასამართლოს მოსაზრებას იმის
თაობაზე, რომ ხელშეკრულების 6.13 პუნქტი ეწინააღმდეგება იპოთეკის ლეგალურ
დეფინიციას. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების თანახმად, ნივთის იპოთეკის უფლებით
დასატვირთად აუცილებელია, ნივთი მკაფიოდ იყოს განსაზღვრული და ასევე,
შეუძლებელია იპოთეკის გამოყენება სამომავლო ქონებასთან მიმართებაში. სასამართლო
აღნიშნულ მსჯელობას უკავშირებს ხელშეკრულების მხარეთა პასუხისმგებლობის
ფარგლებს და მისი მოსაზრებით, შეუძლებელია ისეთი ქონების დატვირთვა იპოთეკით,
რომლის ,,სამართლებრივი საზღვრები დაუდგენელია“. უპირველეს ყოვლისა, უნდა
აღინიშნოს, რომ იპოთეკის ხელშეკრულების მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმები
არ შეიცავს აკრძალვას მომავალი ქონების უზრუნველყოფის სახით გამოყენების თაობაზე.
მომავალ ქონებაზე გარიგების დადების ამკრძალავი ნორმა მოცემულია სახელშეკრულებო
სამართალში, კერძოდ, სკ-ის 320-ე მუხლში. აღნიშნული ნორმის თანახმად, ბათილია
ხელშეკრულება, რომლითაც ერთი მხარე კისრულობს ვალდებულებას მთელი მისი
349
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მომავალი ქონება ან ამ ქონების ნაწილი გადასცეს სხვას ანდა უზუფრუქტით დატვირთოს
იგი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ხელშეკრულება დადებულია მომავალი ქონების
ცალკეულ ნივთებზე. სადავო ბინა წარმოადგენს არა მომავალ ქონებას, არამედ უძრავი
ქონების ნაწილს, რომელიც დაუკანონებელი სახით მატერიალურად არსებობს გარიგების
დადების დროს. სადავო ფართი არის გარიგების დადების დროისთვის არსებული,
საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული ფართის ნაწილი, რომელიც დავის პერიოდისთვის
აღრიცხულია იპოთეკით დატვირთული ქონების შემადგენელ ნაწილად. შესაბამისად,
მასზე ვრცელდება ამ ნივთის არსებული იპოთეკა.“
საკასაციო პალატამ ახალი გადაწყვეტილებით დაადგინა დარჩენილი 98,26 კვ.მ ფართის
რეალიზაცია აუქციონზე.
საინტერესოა, ასევე, შემდეგი გადაწყვეტილებაც. კერძოდ, მოსარჩელე ითხოვდა 2009
წლის 28 მარტს ჩატარებული აუქციონის შედეგად აღმასრულებლის 2009 წლის 30
დეკემბრის №01/01-14/09-2490 განკარგულების ბათილად ცნობას, სარჩელის მოტივი კი
გახლდათ შემდეგი: იპოთეკით დატვირთული იყო მოსარჩელის კუთვნილი ქონების
მხოლოდ ნაწილი – 18 კვ.მ., აუქციონზე კი გასხვისდა მთლიანი ბინა – საერთო ჯამში 69.28
კვ.მ. ფართის. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მოსარჩელის მოთხოვნა, კერძოდ:
,,სასამართლო თვლის, რომ იპოთეკის საგანი გახდა მითითებულ მისამართზე მდებარე,
მოსარჩელის საკუთრებაში არსებული მთელი უძრავი ქონება, უბრალოდ, დატვირთვის
მომენტში ქონების პარამეტრები გამოხატული იყო წილობრივი მონაცემებით, უშუალოდ
მესაკუთრის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის – 18 კვ.მ. – შეფარდებით
მითითებულ მისამართზე არსებული მთელი სახლთმფლობელობის საცხოვრებელი
ფართის საერთო ფართთან – 1095 კვ. მ.–თან. საყოველთაოდ ცნობილ ფაქტს წარმოადგენს
ის გარემოება, რომ კომუნისტური რეჟიმის დროს ხდებოდა სახლთმფლობელობის
ფართობის დაყოფა საცხოვრებელ და სხვა კატეგორიის ფართებად (დამხმარე ფართი,
სამეურნეო ფართი, საზაფხულო ფართი და სხვა), ხოლო მარეგისტრირებელ ორგანოში
უძრავი ქონების მონაცემები ხშირად ფიქსირდებოდა არა კვადრატულ მეტრებში
გამოხატული, არამედ – წილობრივი მონაცემებით, ინდივიდუალურ საკუთრებაში
არსებული საცხოვრებელი ფართის შეფარდებით მთელი სახლთმფლობელობის საერთო
საცხოვრებელ ფართთან. თუმცა იგულისხმებოდა, რომ მთლიანი ბინის ფართობი უფრო
მეტი იყო (ხშირად – რამდენჯერმე მეტიც), ვიდრე – დაფიქსირებული საცხოვრებელი
ფართი.“
მოსარჩელის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა არც სააპელაციო სასამართლომ და არც
საკასაციო სასამართლომ. 350

23.5.9 საკანონმდებლო სიახლე - იძულებითი აუქციონი მხოლოდ ინტერნეტის
მეშვეობით და მასში მონაწილეობის პირობები
აღსრულების ეროვნული ბიურო ელექტრონული აუქციონების სისტემაზე 2011 წლის
თებერვლის თვიდან გადავიდა. ელექტრონული აუქციონები განთავსებულია ვებ-
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გვერდზე www.eauction.ge და აღნიშნული ვებ-გვერდიდან სასურველი ნივთის მოძიება და
შეძენა შესაძლებელია მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან.
ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ დარეგისტრირებულ
ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირს.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
№21 ბრძანების (იძულებითი აუქციონის
ჩატარების ფორმების, წესისა და პროცედურების დამტკიცების შესახებ) პირველი მუხლის
თანახმად ,,აუქციონის ჩატარების თაობაზე აღსრულების ეროვნული ბიურო აქვეყნებს
ინტერნეტ-განცხადებას, რომელიც უნდა შეიცავდეს:


ა) აუქციონის დაწყების და დასრულების დროს. აუქციონის ხანგრძლივობა არ
უნდა იყოს 7 დღეზე ნაკლები და 10 დღეზე მეტი. განსაკუთრებულ შემთხვევაში,
აღსრულების
ეროვნული
ბიუროს
თავმჯდომარის
გადაწყვეტილებით,
შესაძლებელია აუქციონის ხანგრძლივობის გაზრდა გონივრული ვადით;



ბ) ქონების საწყის ფასს, რომელიც ამ ქონების შეფასების აქტშია მითითებული –
საბაზრო ღირებულების 50%;



გ) გასაყიდი ქონების დასახელებას; ქონების მოკლე აღწერას (ლოტებად დაყოფის
შემთხვევაში ლოტების მიხედვით), მის ადგილმდებარეობას, გარდამავალ
უფლებათა ღირებულებას, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;



დ) საგარანტიო თანხის ოდენობას, რომელიც არის ქონების საბაზრო ღირებულების
5%, გარდა ამ მუხლის 21–ე პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;



ე) ფასის მატების ბიჯის ოდენობას;



ვ) აუქციონის ჩატარების პროცედურებს;



ზ) ავტორიზებული პირის არსებობის შემთხვევაში მისი მეშვეობით მოძრავი
ქონების გაყიდვის პირობების თაობაზე.

იმ შემთხვევაში, თუ „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 76-ე
მუხლით გათვალისწინებული წესით აუქციონის შედეგი გაუქმდა ზედიზედ ორჯერ,
დადგენილი წესით გამოცხადებულ ხელახალ აუქციონზე საგარანტიო თანხის ოდენობა
შეადგენს ქონების საბაზრო ღირებულების 50%-ს.
აღსრულების ეროვნული ბიურო ვალდებულია აუქციონის შესახებ სპეციალური საჯარო
განცხადება განათავსოს ვებგვერდზე: www.eauction.ge ან/და www.nbe.gov.ge.
აუქციონის ჩატარების შესახებ მხარეებს (შესაბამისი საგადასახადო ორგანოს გარდა)
პერსონალურად არ ეცნობებათ. მათი ინფორმირება ხორციელდება ამ მუხლის მე-2 და მე3 პუნქტებით დადგენილი წესით.
ამავე ბრძანების მე-2 მუხლის თანახმად კი:
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1. ინტერნეტაუქციონში მონაწილეობის მისაღებად სავალდებულოა:
ა) შესაბამის ვებგვერდზე რეგისტრაცია, გარდა ავტორიზებული პირის მეშვეობით
ინტერნეტაუქციონში მონაწილეობის მიღებისა;
ბ) რეგისტრაციის დროს ინტერნეტაუქციონის წესების გაცნობა და მასზე
თანხმობის გაცხადება.
2. აუქციონის გამოცხადებიდან (დაწყებიდან) მის დასრულებამდე მონაწილე
იხდის საგარანტიო თანხას. საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია საბანკო
პლასტიკური
ბარათის
გამოყენებით.
საგარანტიო
თანხის
გადახდის
უზრუნველყოფის საშუალებად შესაძლებელია გამოყენებულ/გააქტიურებულ
იქნეს ელექტრონული ფორმის საბანკო გარანტია.
2.1. ინტერნეტაუქციონში მონაწილეობა შესაძლებელია ავტორიზებული პირის
მეშვეობით. ავტორიზებული პირი არის პირი, რომელიც რეგისტრირებულია
შესაბამის ვებგვერდზე ამ ბრძანებით დადგენილი წესით და მათთან დადებული
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით უზრუნველყოფს სხვა
ფიზიკური და იურიდიული პირების ინტერნეტაუქციონში მონაწილეობას, რაც
გულისხმობს აუქციონის მსვლელობისას მონაწილე პირის შემოთავაზებული ფასის
დაფიქსირებას
ავტორიზებული
პირის
მიერ
შესაბამის
ვებგვერდზე.
ავტორიზებული პირი უფლებამოსილია მოსთხოვოს ინტერნეტაუქციონში
მონაწილეებს, რომლებთანაც დადებული აქვს შესაბამისი ხელშეკრულება, ამ
ბრძანებით დადგენილი პირობების შესრულება.
2.2. ამ მუხლის 21 პუნქტით განსაზღვრული ფუნქციის განხორციელების მიზნით
აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია დადოს ხელშეკრულება
ავტორიზებულ პირთან, რომელიც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
ფუნქციების უზრუნველსაყოფად შესაბამის ანაზღაურებას იღებს სხვა ფიზიკური
და იურიდიული პირებისგან.
3. ინტერნეტაუქციონის დროს ფასის მატება ხდება ვაჭრობის ბიჯით, რაც ჩანს
„ონლაინ“‟ რეჟიმში.
ფასის მატების ბიჯი შეადგენს ქონების საბაზრო
ღირებულების 1%-ს. განმეორებით ან მე-3 მუხლის მე-10 პუნქტით
გათვალისწინებულ აუქციონზე ფასის მატების ბიჯი შეადგენს ქონების საბაზრო
ღირებულების 5%-ს.
4. ინტერნეტაუქციონში გამარჯვებულად ითვლება მონაწილე, რომლის მიერ
აუქციონის დასრულებამდე შემოთავაზებული იქნება ყველაზე მაღალი ფასი.
6. აუქციონში გამარჯვებულმა (ქონების შემძენმა) შესყიდვის ფასი სრულად უნდა
შეიტანოს აღსრულების ეროვნული ბიუროს სადეპოზიტო ანგარიშზე, აუქციონის
დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში.
6.1. თუ აუქციონში გამარჯვებული პირის მიერ გადახდილი საგარანტიო თანხის
ოდენობა ქონების შესყიდვის ფასზე მაღალია ან მისი ტოლია, აღსრულების
ეროვნული ბიურო აუქციონში გამარჯვებული პირის მიერ შეტანილ საგარანტიო
თანხას წარმართავს ქონების შესყიდვის ფასის სრულად დასაფარავად, ხოლო
ნამეტ თანხას, არსებობის შემთხვევაში, უბრუნებს აუქციონში გამარჯვებულ პირს.
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23.5.10. იძულებითი აუქციონის შეჩერებისა და შეწყვეტის დაუშვებლობა
იძულებითი აუქციონის საჯაროდ გამოცხადების დღიდან დაუშვებელია აუქციონის
(სააღსრულებო წარმოების) შეწყვეტა, შეჩერება, გადადება, ქონების ყადაღისგან
გათავისუფლება, კანონის 35-ე მუხლით გათვალისწინებული საფუძვლით სააღსრულებო
ფურცლის/ აღსასრულებელი გადაწყვეტილების დაბრუნება, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით პროკურორი აღსრულების
ეროვნულ ბიუროს წარუდგენს დასაბუთებულ წერილობით მოთხოვნას ან
განსაკუთრებული ვითარების გამო ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს აღსრულების
ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე.
მოვალე ან სხვა პირი მოვალის ინტერესებისთვის უფლებამოსილია გადაიხადოს
საფასურის, აღსრულების ხარჯისა და კრედიტორის მოთხოვნის დასაფარავად საჭირო
თანხა იძულებითი აუქციონის საჯაროდ გამოცხადებამდე. იძულებითი აუქციონის
საჯაროდ გამოცხადების შემდეგ მოვალის ან მოვალის ინტერესებისთვის სხვა პირის მიერ
საფასურის, აღსრულების ხარჯისა და კრედიტორის მოთხოვნის დაფარვის მიზნით
აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის შემთხვევაში
აღსრულების ეროვნული ბიურო აუქციონის დასრულების შემდეგ თანხას საერთო წესით
გაანაწილებს. თუ მოვალის მიერ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშზე ჩარიცხული
თანხის და აუქციონზე ქონების რეალიზაციის შედეგად ამონაგები თანხის ჯამი
გადააჭარბებს აღსრულების საფასურის, აღსრულების ხარჯისა და კრედიტორის
მოთხოვნის ოდენობას, აღსრულების ეროვნული ბიურო ნამეტ თანხას დაუბრუნებს
მოვალეს, თუკი მოვალის მიმართ არ მიმდინარეობს სხვა სააღსრულებო წარმოება იმავე
ან/და სხვა კრედიტორის სასარგებლოდ და ასეთი წარმოების ფარგლებში მოვალეს არ
ეკისრება რამე სახის გადახდევინება. 351
განვიხილოთ აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის მიერ მიღებული
ბრძანებები აუქციონის შეწყვეტის თაობაზე:
ა)
პროკურორის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე აუქციონის შეწყვეტა:
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარეს 2013 წლის 18 თებერვალს № 3242
წერილით მომართა ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონული პროკურატურის
პროკურორმა და მოითხოვა ი. მღვდელაძის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
რეალიზაციის მიზნით გამოცხადებული იძულებითი აუქციონის შეწყვეტა. აღნიშნული
მომართვის შესაბამისად, აუქციონის შეწყვეტის მოთხოვნა განპირობებულია იმ
გარემოებით, რომ ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის სამმართველოს წარმოებაშია
სისხლის სამართლის საქმე ი. მღვდელაძის მიმართ განხორციელებული თაღლითობის
ფაქტზე, დანაშაული გათვალისწინებული სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლით.
ამავე მომართვის შესაბამისად, საქმეზე მიმდინარეობს ინტენსიური საგამოძიებო
მოქმედებები, თუმცა შესაძლოა ვერ მოხერხდეს საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების
მიღება აუქციონის ჩატარებამდე. აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით,
პროკურორი ითხოვს იძულებითი აუქციონის მიმდინარეობის შეწყვეტას.
351

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახე“ბ საქართველოს კანონის 70-ე მუხლის 1-ლი და მე-3 პუნქტი
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„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 70-ე მუხლის პირველი
პუნქტის თანახმად: „იძულებითი აუქციონის საჯაროდ გამოცხადების დღიდან
დაუშვებელია აუქციონის (სააღსრულებო წარმოების) შეწყვეტა, შეჩერება, გადადება,
ქონების ყადაღისაგან გათავისუფლება, ამ კანონის 35-ე მუხლით გათვალისწინებული
საფუძვლით სააღსრულებო ფურცლის/აღსასრულებელი გადაწყვეტილების დაბრუნება,
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით
პროკურორი აღსრულების ეროვნულ ბიუროს წარუდგენს დასაბუთებულ წერილობით
მოთხოვნას ან განსაკუთრებული ვითარების გამო ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე“.
იმის გათვალისწინებით, რომ აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარეს 2013
წლის 18 თებერვალს №3242 წერილით მომართა ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის
რაიონული პროკურატურის პროკურორმა მანანა მოსულიშვილმა და მოითხოვა ირინე
მღვდელაძის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების რეალიზაციის მიზნით
გამოცხადებული იძულებითი აუქციონის შეწყვეტა იმ მოტივით, რომ ქ. თბილისის
გლდანი-ნაძალადევის სამმართველოს წარმოებაშია სისხლის სამართლის საქმე, ი. მ-ძის
მიმართ განხორციელებული თაღლითობის ფაქტზე, დანაშაული გათვალისწინებული
სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლით. აღსრულების ეროვნული ბიუროს
თავმჯდომარის მიერ მართებულად იქნა მიჩნეული აღსრულების ეროვნული ბიუროს
ტერიტორიული ორგანოს - თბილისის სააღსრულებო ბიუროს წარმოებაში არსებულ
სააღსრულებო საქმეზე მიმდინარე აუქციონის შეწყვეტა“.
ბ)
თანხის დაფარვის გამო აუქციონის შეწყვეტა:
2013 წლის 13 თებერვალს აღსრულების ეროვნულ ბიუროში წარმოდგენილ იქნა მოვალის
– ც. ვ-ნის განცხადება, რომლითაც მან მოითხოვა აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ
გამოცხადებული იძულებითი აუქციონის შეწყვეტა, ვინაიდან 2013 წლის 13 თებერვალს
მის მიერ სრულად იქნა დაფარული კრედიტორის მიმართ არსებული დავალიანება და
აღსრულების საფასური.
აღნიშნული განცხადებისა და აღსრულების ეროვნული ბიუროს ტერიტორიული ორგანოს
– თბილისის სააღსრულებო ბიუროს უფროსის 2013 წლის 13 თებერვლის №10657
მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ განხილულ
იქნა „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 70-ე მუხლის პირველი
პუნქტის მიხედვით ზემოაღნიშნულ სააღსრულებო საქმეზე მიმდინარე აუქციონის
შეწყვეტის მიზანშეწონილობის საკითხი.
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 70-ე მუხლის პირველი
პუნქტის თანახმად: „იძულებითი აუქციონის საჯაროდ გამოცხადების დღიდან
დაუშვებელია აუქციონის (სააღსრულებო წარმოების) შეწყვეტა, შეჩერება, გადადება,
ქონების ყადაღისგან გათავისუფლება, ამ კანონის 35-ე მუხლით გათვალისწინებული
საფუძვლით სააღსრულებო ფურცლის/აღსასრულებელი გადაწყვეტილების დაბრუნება,
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით
პროკურორი აღსრულების ეროვნულ ბიუროს წარუდგენს დასაბუთებულ წერილობით
მოთხოვნას ან განსაკუთრებული ვითარების გამო ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე“. ამდენად, იმისთვის, რათა განცხადების
მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს, უნდა დადგინდეს, რომ სახეზეა რაიმე განსაკუთრებული
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შემთხვევა, რა დროსაც მიზანშეწონილია საჯარო და კერძო ინტერესების ბალანსის
პრინციპის მიხედვით აუქციონის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება.
განცხადების განხილვისას გათვალისწინებულ იქნა საკითხის სწორად გადაწყვეტისთვის
მნიშვნელობის მქონე შემდეგი გარემოებები:
აღნიშნულ სააღსრულებო საქმეზე მოვალის მიერ სრულად იქნა დაფარული კრედიტორის
მიმართ არსებული დავალიანება და აღსრულების საფასური (სულ 23100,08 ლარი). აქედან
გამომდინარე, ნათელია, რომ მოვალემ სრულად შეასრულა სააღსრულებო ფურცლით
მასზე დაკისრებული ვალდებულება. შესაბამისად, მოხდა კრედიტორის მოთხოვნის
სრულად დაკმაყოფილება, რაც თავის მხრივ, წარმოადგენს იძულებითი აღსრულების
უმთავრეს მიზანს;
განცხადების განხილვის დროისთვის ქონებაზე არ არის დაფიქსირებული არც ერთი
ბიჯი.
აღნიშნული გარემოებების მხედველობაში მიღებით, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული,
რომ მოხდეს აუქციონის შეწყვეტა, რადგან ამგვარად ჩნდება შესაძლებლობა, რომ მოვალემ
აირიდოს ყველა ის ნეგატიური შედეგი, რაც მოსალოდნელია აუქციონის შედეგიანად
დასრულების და იძულებითი აღსრულების გაგრძელების შედეგად.
ამრიგად, შესაძლებელია აუქციონის შეწყვეტის შედეგად სხვა ინტერესის ხელყოფის
გარეშე მიღწეულ იქნეს მოვალეების ლეგიტიმური ინტერესის დაცვისა და
უზრუნველყოფის მიზანი. ასეთი მიდგომა სრულად შეესაბამება მხარეთა ინტერესების
თანაბრად დაცვის პრინციპს, რომელიც ერთ-ერთ ფუნდამენტურ პრინციპს წარმოადგენს
იძულებითი აღსრულების პროცესში“.

23.5.11. პირველი და განმეორებითი იძულებითი აუქციონები
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონი ითვალისწინებს მხოლოდ ორ
აუქციონს: პირველ, იძულებით საჯარო აუქციონს და განმეორებით,(ნულოვან) საჯარო
აუქციონს.
პირველ აუქციონზე ქონების საწყისი ფასი განისაზღვრება შეფასებული თანხის 50%-ად.
აუქციონი გრძელდება არანაკლებ 7 დღისა და არაუმეტეს 10 დღისა. თუ პირველ
აუქციონზე არ მოხდა ქონების რეალიზაცია, აღსრულების ეროვნული ბიურო პირველი
აუქციონის დასრულებისთანავე აცხადებს განმეორებით აუქციონს. განმეორებითი
აუქციონი ცხადდება იმავე ფორმით, რა ფორმითაც გამოცხადდა პირველი აუქციონი.
განმეორებით აუქციონზე ქონების საწყისი ფასი შეადგენს ნულ ლარს.
თუ დადგენილი წესით ჩატარებული აუქციონი, რომელიც შედგება პირველი და
განმეორებითი აუქციონებისგან, უშედეგო აღმოჩნდა და ქონება არ გაიყიდა, ეს ქონება
თავისუფლდება იძულებითი რეალიზაციის განმახორციელებელი კრედიტორის
სასარგებლოდ დადებული ყადაღისგან. ამ ქონებაზე იმავე მოთხოვნასთან დაკავშირებით
იმავე კრედიტორის სასარგებლოდ სააღსრულებო წარმოება აღარ განხორციელდება.
აღნიშნული ქონება უბრუნდება მოვალეს, გარდა „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“
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საქართველოს კანონის 69-ე მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა,
როდესაც ქონებაზე აღსრულებას გააგრძელებს ის აღმასრულებელი, რომლის ყადაღაც
მომდევნო რიგშია რეგისტრირებული.
თუ ქონების საბაზრო ღირებულება 5000 ლარზე ნაკლებია, საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით ტარდება მხოლოდ ერთი აუქციონი, რომლის
საწყისი ფასი დგინდება ნული ლარით. როდესაც ასეთი წესით ჩატარებულ აუქციონზე არ
გამოვლინდება გამარჯვებული პირი, ასეთ დროსაც მოქმედებს ზემოაღნიშნული წესი.352

23.5.12. ხელახალი აუქციონი
თუ აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა ქონების ფასი არ გადაიხადა 10 კალენდარული
დღის ვადაში, იგი კარგავს აუქციონის ჩატარების დღეს გარანტიის სახით წარმოდგენილ
თანხას, რომელიც მიექცევა აღსრულების ეროვნული ბიუროს საკუთრებაში. აღსრულების
ეროვნული ბიურო გამოსცემს განკარგულებას ჩატარებული აუქციონის შედეგის
გაუქმების შესახებ და მისი გამოცემიდან 3 დღის ვადაში აცხადებს ხელახალ აუქციონს,
რომელიც არ ჩაითვლება განმეორებით აუქციონად.
აღსანიშნავია, რომ თუ აუქციონის შედეგი გაუქმდა ზედიზედ ორჯერ, დადგენილი წესით
გამოცხადებულ ხელახალ აუქციონზე საგარანტიო თანხის ოდენობა იქნება ქონების
საბაზრო ღირებულების 50%-ი. აღნიშნული წესის შემოღება განპირობებულია იმით, რომ
არაკეთილსინდისიერი მოვალის ან სხვა პირების გამო არ მოხდეს აუქციონის მრავალჯერ
ჩაშლა და ხელახლა ჩატარება.
პრაქტიკაში დადგა ერთი პრობლემური საკითხი, რაც ხელახალ აუქციონს უკავშირდება.
კერძოდ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, იძულებითი აუქციონის საჯაროდ გამოცხადების
დღიდან დაუშვებელია აუქციონის (სააღსრულებო წარმოების) შეწყვეტა, შეჩერება,
გადადება,
ქონების
ყადაღისგან
გათავისუფლება,
კანონის
35-ე
მუხლით
გათვალისწინებული
საფუძვლით
სააღსრულებო
ფურცლის/აღსასრულებელი
გადაწყვეტილების დაბრუნება. ერთ-ერთ საქმეში ჩაიშალა აუქციონი, რადგან შემძენმა
თანხა 10 კალენდარული დღის ვადაში არ გადაიხადა. სანამ აღმასრულებელი გააუქმებდა
შედეგებს და დანიშნავდა ხელახალ აუქციონს, კრედიტორმა დაწერა განცხადება
სააღსრულებო წარმოების შეწყვეტის თაობაზე. პრობლემა წარმოიშვა იმასთან
დაკავშირებით, უნდა მომხდარიყო თუ არა განცხადების დაკმაყოფილება. კერძოდ,
გადასაწყვეტი იყო ხელახალი აუქციონი წარმოადგენდა საჯარო აუქციონის ერთ მთლიან
ნაწილს თუ ამ დროს ხდებოდა წყვეტა. განსასაზღვრი იყო თუ რა იგულისხმებოდა
აუქციონის საჯაროდ გამოცხადებაში – მხოლოდ ის, რომ უძრავი ქონება საიტზე
განთავსდა, თუ ზოგადად აუქციონის ჩანიშვნის დღიდან მის საბოლოო დამთავრებამდე
მთლიანი ეტაპი თავისი ხელახალი აუქციონებისა და წყვეტის გათვალისწინებით.
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თავდაპირველად არსებობდა მოსაზრება, რომ ხელახალი აუქციონი იყო ერთიანი
აუქციონის შემადგენელი ნაწილი და ამ დროს არ შეიძლებოდა სააღსრულებო წარმოების
შეწყვეტა, შეჩერება, გადადება, ქონების ყადაღისგან გათავისუფლება და კანონის 35-ე
მუხლით გათვალისწინებული საფუძვლით სააღსრულებო ფურცლის/ აღსასრულებელი
გადაწყვეტილების დაბრუნება. მიუხედავად აზრთა სხვადასხვაობისა, ბიურომ დაადგინა,
რომ აუქციონის ჩაშლისას სანამ უძრავი ქონება ისევ განთავსდება საიტზე (დაინიშნება
ხელახალი აუქციონი), მხარეს შეუძლია გამოიყენოს ზემოაღნიშნული უფლებები და
შეწყვიტოს სააღსრულებო წარმოება.

23.5.13. ქონების ნატურით მიღება, როგორც სახელმწიფოს ექსკლუზიური უფლება
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თუ დადგენილი წესით ჩატარებული აუქციონი, რომელიც
შედგება პირველი და განმეორებითი აუქციონებისგან, უშედეგო აღმოჩნდა და ქონება არ
გაიყიდა, ეს ქონება თავისუფლდება ყადაღისგან, რომელიც იძულებითი რეალიზაციის
განმახორციელებელი კრედიტორის სასარგებლოდ იყო დადებული. ამ ქონებაზე იმავე
მოთხოვნასთან დაკავშირებით იმავე კრედიტორის სასარგებლოდ სააღსრულებო
წარმოება აღარ განხორციელდება, ხოლო აღნიშნული ქონება უბრუნდება მოვალეს. იგივე
წესი მოქმედებს იმ შემთხვევაშიც, თუ ქონების საბაზრო ღირებულება 5000 ლარზე
ნაკლებია (ამ დროს ტარდება მხოლოდ ერთი აუქციონი) და არც ამ აუქციონზე
გამოვლინდება გამარჯვებული პირი.
ზემოაღნიშნულისგან განსხვავებული წესი მოქმედებს იმ შემთხვევაში,როდესაც
კრედიტორს წარმოადგენს სახელმწიფო. კერძოდ – „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“
საქართველოს კანონის 771 მუხლის თანახმად:
,,თუ სააღსრულებო წარმოება მიმდინარეობს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკური
ან
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულის
ბიუჯეტის
სასარგებლოდ, მათ შორის, „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქ. კანონის მე-2 მუხლის
„მ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით, და პირველ
აუქციონზე არ გამოვლინდა გამარჯვებული პირი; ან თუ აუქციონში გამარჯვებულმა
პირმა ქონების ფასი არ გადაიხადა ამ კანონით დადგენილ ვადაში, აღსრულების
ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია აუქციონის დასრულებიდან 15 დღის ვადაში
გამოსცეს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ან ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის საკუთრებაში ქონების ნატურით გადაცემის შესახებ განკარგულება, რომელიც
ეგზავნება მარეგისტრირებელ ორგანოს ამ ქონებაზე სახელმწიფო/ავტონომიური
რესპუბლიკის/ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების რეგისტრაციის
მოთხოვნით. თუ განკარგულება აღნიშნულ ვადაში არ გამოიცა, აღსრულების ეროვნული
ბიურო უზრუნველყოფს განმეორებითი აუქციონის (თუ პირველ აუქციონზე არ
გამოვლინდა გამარჯვებული პირი) ან ხელახალი აუქციონის (თუ გამარჯვებულმა პირმა
ამ კანონით დადგენილ ვადაში არ გადაიხადა ქონების ფასი) ჩატარებას.
თუ განმეორებით აუქციონზედაც არ გამოვლინდა გამარჯვებული პირი, ან თუ
გამარჯვებულმა პირმა ქონების ფასი არ გადაიხადა კანონით დადგენილ ვადაში,
აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია აუქციონის დასრულებიდან 15 დღის
ვადაში
გამოსცეს
სახელმწიფო/ავტონომიური
რესპუბლიკის/ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში ქონების ნატურით გადაცემის შესახებ

284

განკარგულება, რომელიც ეგზავნება მარეგისტრირებელ ორგანოს ამ ქონებაზე
სახელმწიფო/ავტონომიური რესპუბლიკის/ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
საკუთრების რეგისტრაციის მოთხოვნით. თუ განკარგულება არ გამოიცა აღნიშნულ
ვადაში, ეს ქონება თავისუფლდება იძულებითი რეალიზაციის განმახორციელებელი
კრედიტორის სასარგებლოდ დადებული ყადაღისგან და მოვალეს უბრუნდება.
თუ სააღსრულებო წარმოება მიმდინარეობს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის
ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სასარგებლოდ, მათ შორის,
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქ.
კანონის მე-2 მუხლის „მ“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრული გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით, და ჩატარდა „სააღსრულებო
წარმოებათა შესახებ“ საქ. კანონის 75-ე მუხლის 81 პუნქტით გათვალისწინებული ერთი
აუქციონი და მასზე არ გამოვლინდა გამარჯვებული პირი, ან თუ აუქციონში
გამარჯვებულმა პირმა ქონების ფასი არ გადაიხადა ამ კანონით დადგენილ ვადაში,
აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია აუქციონის დასრულებიდან 15 დღის
ვადაში
გამოსცეს
სახელმწიფო/ავტონომიური
რესპუბლიკის/ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში ქონების ნატურით გადაცემის შესახებ
განკარგულება, რომელიც ეგზავნება მარეგისტრირებელ ორგანოს ამ ქონებაზე
სახელმწიფო/ავტონომიური რესპუბლიკის/ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
საკუთრების რეგისტრაციის მოთხოვნით. თუ განკარგულება არ გამოიცა აღნიშნულ
ვადაში, ეს ქონება თავისუფლდება იძულებითი რეალიზაციის განმახორციელებელი
კრედიტორის სასარგებლოდ დადებული ყადაღისგან და უბრუნდება მოვალეს.
არაუზრუნველყოფილი
მოთხოვნის
შემთხვევაში
სახელმწიფო/ავტონომიური
რესპუბლიკის/ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში ქონების
ნატურით
გადაცემისას
ამ
ქონებასთან
დაკავშირებით
საჯარო
რეესტრში
რეგისტრირებული სანივთო უფლებები უცვლელი რჩება.
უზრუნველყოფილი მოთხოვნის, მათ შორის, ქონებაზე რეგისტრირებული საგადასახადო
გირავნობის/იპოთეკის უფლების, არსებობის შემთხვევაში სახელმწიფო/ავტონომიური
რესპუბლიკის/ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში ქონების
ნატურით გადაცემისას უქმდება ამ გირავნობის/იპოთეკის შემდეგ საჯარო რეესტრში
რეგისტრირებული სანივთო უფლებები.
ქონების
ნატურით
მიღების
შემთხვევაში
სახელმწიფო/ავტონომიური
რესპუბლიკა/ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეული იკავებს ძველი მესაკუთრის
ადგილს და ხდება საკუთრების გადასვლის მომენტში ამ ქონების ფლობასთან ანდა ამ
ქონებით სარგებლობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილე,
თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.“

23.5.14 აუქციონის მომწესრიგებელი ნორმები საფრანგეთსა და ბელგიაში
ჩვენ ვისაუბრეთ ქართული კანონმდებლობით გათვალისწინებულ წესებზე. საინტერესოა,
როგორ რეგულირდება აუქციონის პროცედურები სხვა ქვეყნების კანონმდებლობით.
საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსის 2204-2217 მუხლები არეგულირებს აუქციონს.
აუქციონის პროცედურა და მისი შედეგები განისაზღვრება საფრანგეთის სამოქალაქო
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საპროცესო კოდექსით. ყურადღებას გავამახვილებ საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსის
ძირითად მოთხოვნებზე:
კრედიტორი უფლებამოსილია, აუქციონის ჩატარება მოითხოვოს უძრავ ნივთზე,
რომელიც არ არის იპოთეკით დატვირთული, მხოლოდ იმ შეთხვევაში, თუ იპოთეკით
დატვირთული ნივთიდან ამოღებული თანხა საკმარისი არ არის მისი მოთხოვნის
დასაკმაყოფილებლად. 353
სხვადასხვა ადგილას განთავსებულ ქონებაზე იძულებითი აუქციონი შეიძლება
წამოწყებულ იქნეს მხოლოდ თანმიმდევრულად, თუ ისინი ერთი და იმავე
საქმიანობისთვის არ გამოიყენება. პროცედურა ხორციელდება საქმიანობის ძირითადი
ტერიტორიული მდებარეობის მიხედვით, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში კი, იმ
ქონების ტერიტორიული მდებარეობის მიხედვით, რომელსაც მეტი შემოსავალი მოაქვს.354
თუ იპოთეკით დატვირთული ქონება, ან იპოთეკით დაუტვირთავი ქონება ან სხვადასხვა
ადგილას განთავსებული ქონება წარმოადგენს ერთი და იმავე საქმიანობის შემადგენელ
ნაწილს, აუქციონი მთელ ამ ქონებაზე ჩატარდება ერთსა და იმავე დროს, თუ მოვალე ასე
მოითხოვს და მიღებული შემოსავალი ნივთების მიხედვით განაწილდება.355
თუ მოვალე დაამტკიცებს, რომ უძრავი ქონებიდან წლის განმავლობაში მიღებული
საერთო და თავისუფალი შემოსავალი საკმარისია ვალის დასაფარავად, ამ შემთხვევაში
მოსამართლე აჩერებს საქმისწარმოებას საქმის შესწავლის მიზნით. 356
იძულებითი აუქციონი შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ გადაწყვეტილების ან
თანაბარი ძალის მქონე დოკუმენტის საფუძველზე გარკვეულ და ლიკვიდირებულ
(სწრაფად აღსასრულებელ) ვალზე. თუ ვალი წარმოადგენს ფულად თანხას და არა
ლიკვიდირებულს, საქმისწარმოება ძალაში რჩება, თუმცა აუქციონი ტარდება მისი
ლიკვიდაციის შემდეგ. 357
გადაწყვეტილების თუ თანაბარი ძალის მქონე დოკუმენტის აღსრულებაზე
უფლებამოსილ პირს შეუძლია იძულებითი აუქციონის პროცედურა მხოლოდ
მოვალისთვის უწყების ჩაბარების შემდეგ წამოიწყოს. 358
შეიძლება, პროცედურას ადგილი ჰქონდეს როგორც საბოლოო გადაწყვეტილების, ასევე,
პირობითის აღსრულებაზე, მისი გასაჩივრების შესაძლებლობის მიუხედავად. თუმცა,
აუქციონი ტარდება მხოლოდ საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანის შემდეგ, როცა
გასაჩივრების შესაძლებლობები ამოწურულია. 359
პროცედურა არ შეიძლება შეწყდეს იმ მიზეზით, რომ კრედიტორმა უფრო მეტი თანხის
მიღების მიზნით წამოიწყო ის, ვიდრე მისთვის ამოღებული თანხა შეადგენს.360 აუქციონის
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ნებისმიერი პროცედურა უნდა განხორციელდეს დაკისრებული თანხის ამოსაღებად,
კრედიტორის მიმართვის საფუძველზე აღმასრულებლის მეშვეობით. 361
აღსრულების პროცედურა ბელგიაში ორ შემთხვევაში ხორციელდება: ერთი,
სასამართლოს გადაწყვეტილების და მეორე, ნოტარიუსის მიერ გამოცემულ აქტზე.
პირველ შემთხვევაში, ჯერ
მოვალეს ეცნობება, ხოლო მეორე შემთხვევაში ამის
აუცილებლობა არ არის. მეორე ეტაპზე უკვე ქონებაზე იძულებითი აუქციონის შესახებ
გადახდის დავალება (სააღსრულებო ფურცელი) გამოიცემა. 362 ეს არის საწყისი
დოკუმენტი/ფურცელი სააღსრულებო წარმოებისთვის და მოვალის ბოლო გაფრთიხლება,
რომელსაც ჯერ კიდევ შეუძლია თავიდან აიცილოს ქონების დაყადაღება. სააღსრულებო
ფურცლის გაცემის შემდეგ გარკვეული ვადა არსებობს: ერთი დღე მოძრავი ნივთის
დაყადაღებისთვის 363 , ხოლო 15 დღე - უძრავი ნივთისთვის. მოვალეს 364 აუცილებლად
უნდა ჩაბარდეს მოცემული ფურცელი, რომელიც წარმოადგენს შეტყობინებას და ასევე,
გადახდის მოთხოვნას.
აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ ნივთი შეიძლება დაყადაღებულ იქნეს, რაც
ხორციელდება აღმასრულებლის წერილობითი დოკუმენტის საფუძველზე.
სანოტარო აქტის გამოცემიდან 24 საათის განმავლობაში აღმასრულებელი უგზავნის
შეტყობინებას პირველი ინსტანციის სასამართლოს დაბალი რანგის თანამშრომელს, იმის
მიხედვით, თუ სად ჰქონდა დაყადაღებას ადგილი. 365 შეტყობინება სავალდებულოა
ორივე სახის ნივთისთვის (მოძრავი და უძრავი).
დაყადაღებულ უძრავ ნივთზე აღსრულება იწყება სააღსრულებო ფურცლის ჩაბარებიდან.
ამის შემდეგ ნივთი დაყადაღდება არა უადრეს 15 დღისა და არა უგვიანეს 6 თვისა.
ყადაღის შესახებ დოკუმენტი უნდა დაფიქსირდეს იპოთეკის ჩანაწერებში 15 დღის ვადაში
და შესრულდეს 6 თვეში. ასეთი სახის ჩანაწერის გაკეთებით ქონება ხელმისაწვდომი აღარ
არის და ჩანაწერი ძალაშია 6 თვის განმავლობაში. ასეთი სახის ჩანაწერის არარსებობა
ყადაღას უკანონოს ხდის. მოძრავი ნივთისგან განსხვავებით, უძრავი ნივთის შემთხვევაში
მხოლოდ ერთხელ დაყადაღებაა შესაძლებელი (ქონების მეორედ დაყადაღება
დაუშვებელია).
ბოლო ეტაპი არის დამყადაღებელი მოსამართლისთვის განაცხადის წარდგენა, რათა
დანიშნოს ნოტარიუსი ნივთზე აუქციონის ჩასატარებლად და კრედიტორების
დასაკმაყოფილებლად. მოვალეს შეუძლია გაასაჩივროს ნოტარიუსის ქმედებები
დამყადაღებელ მოსამართლესთან. როგორც წესი, აუქციონი საჯაროა, ხოლო
მოსამართლის ან მოსარჩელის ინიციატივით აუქციონი შეიძლება დახურულადაც
ჩატარდეს.
მიღებული
შემოსავალი
ნაწილდება
კრედიტორებს
შორის
პრიორიტეტულობის მიხედვით; ხოლო დავები რიგითობის შესახებ წყდება
დამყადაღებელი მოსამართლის მიერ.366
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ნაწილი 1499, ბელგიის სასამართლო კოდექსი
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23.5.15 ქონების შემძენზე განკარგულების გაცემა და აუქციონიდან ამონაგები თანხით
კრედიტორ(ებ)ის მოთხოვნის დაკმაყოფილება.
სააღსრულებო წარმოების ბოლო ეტაპი სწორედ კრედიტორის მოთხოვნის
დაკმაყოფილებაა. შემძენის მიერ უძრავი ქონების შეძენის ღირებულების გადახდის
შემდეგ გაიცემა განკარგულება საკუთრების უფლების გადაცემის თაობაზე და ხდება
ამონაგები თანხის გადარიცხვა კრედიტორის საბანკო ანგარიშზე. განკარგულების
ბათილად ცნობას ითხოვდა ერთ-ერთ საქმეში მოსარჩელე. იგი მიიჩნევდა, რომ
აღმასრულებლის მიერ ქონება მთელი რიგი დარღვევებით იყო გაცემული ახალ
მესაკუთრეზე. კერძოდ, იპოთეკის საგანი იყო ქ.თბილისში, აწყურის ქ.№84ა-ში მდებარე
ნ.გოგოლაძის კუთვნილი ერთი მესამედი ნაწილი, აღმასრულებლის განკარგულებაში კი
მითითებული არ იყო, თუ სახლის რა ნაწილი გადაეცა იპოთეკარს. შესაბამისად, მოხდა
კრედიტორის მიერ მთელი სახლის მის სახელზე აღრიცხვა. სასამართლომ აღნიშნულ
საქმეზე განმარტა, რომ ,,განკარგულების შესაბამისად, კრედიტორს საკუთრებაში გადაეცა
ნ.გოგოლაძის სახელზე რიცხული და იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონება, მდებარე
ქ.თბილისში, აწყურის ქ.№84ა–ში და სააღსრულებო ბიუროს განკარგულებაში
მითითებული ეს მონაცემები სრულად იძლეოდა საშუალებას საქართველოს საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახურში სწორედ იმ
მდებარეობის და მახასიათებლების ქონება გატარებულიყო რეგისტრაციაში, რაც მოვალეს
ეკუთვნოდა და შესაბამისი უფლებით კრედიტორებს გადაეცათ.“ 367
მოსარჩელის
მოთხოვნა განკარგულების ბათილად ცნობის თაობაზე არ დაკმაყოფილდა არც შემდეგი
ინსტანციიის სასამართლოების მიერ. 368
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 823 მუხლი განსაზღვრავს
სხვადასხვა რიგის მოთხოვნების დაკმაყოფილების რიგითობას, კერძოდ:
,,იპოთეკით დატვირთული და დაგირავებული ქონების რეალიზაციიდან მიღებული
თანხით, პირველ რიგში, დაკმაყოფილდება საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით
უზრუნველყოფილი, აღსასრულებლად წარმოდგენილი მოთხოვნები, მათი არსებობის
შემთხვევაში, ხოლო შემდეგ – იპოთეკითა და გირავნობით უზრუნველყოფილი სხვა
მოთხოვნები მათი რიგითობის მიხედვით. იმ შემთხვევაში, როდესაც აღსრულების
პროცესში კრედიტორების სახით ერთდროულად მონაწილეობენ საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი – შემოსავლების სამსახური საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით
უზრუნველყოფილი მოთხოვნით და საქართველოში რეგისტრირებული კომერციული
ბანკები,
მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციები,
სადაზღვევო
ორგანიზაციები
ან
საერთაშორისო და „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის
პირველი მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული განვითარებული
ქვეყნების საფინანსო ინსტიტუტები, რომელთა გირავნობის/იპოთეკის უფლებაც
წარმოიშვა საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციამდე. ამოღებული თანხით,
პირველ რიგში, დაკმაყოფილდება ზემოთ აღნიშნული ფინანსური ინსტიტუტების
მოთხოვნები საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციამდე წარმოშობილი

367

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია, 09.06.2009 წლის
№3/267-08 საქმე
368
იხ. საქმე №3ბ/1455-09 და საქმე №ბს-327-316 (კ-10)
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ვალდებულების ნაწილში, ხოლო შემდეგ – საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით
უზრუნველყოფილი მოთხოვნა.
თუ საქართველოში რეგისტრირებული კომერციული ბანკების, მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციების, სადაზღვევო ორგანიზაციების, საერთაშორისო და „კომერციული
ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის
შესაბამისად განსაზღვრული განვითარებული ქვეყნების საფინანსო ინსტიტუტების
გირავნობას/იპოთეკას,
რომელიც
რეგისტრირებულია
საგადასახადო
გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციამდე, უსწრებს სხვა პირის გირავნობის/იპოთეკის
რეგისტრაცია, მაშინ ამ პირის მოთხოვნები უპირატესად დაკმაყოფილდება საგადასახადო
გირავნობის/იპოთეკის
რეგისტრაციამდე
ამ
პუნქტით
გათვალისწინებული
საქართველოში
რეგისტრირებული
კომერციული
ბანკების,
მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციების, სადაზღვევო ორგანიზაციების, საერთაშორისო და „კომერციული
ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის
შესაბამისად განსაზღვრული განვითარებული ქვეყნების საფინანსო ინსტიტუტების
რეგისტრირებული, გირავნობით/იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნების იმ
ნაწილში, რომლის დაკმაყოფილების ვალდებულებაც არსებობდა რეალიზებულ ნივთზე
საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციამდე. ნივთის რეალიზაციის შედეგად
ამონაგები
თანხის
დანარჩენი
ნაწილით
დაკმაყოფილდება
საგადასახადო
გირავნობით/იპოთეკით
უზრუნველყოფილი
მოთხოვნა,
ხოლო
შემდეგ
დაკმაყოფილდებიან დარჩენილი კრედიტორები მოთხოვნათა რიგითობის მიხედვით.“
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 821 მუხლის მე-2 პუნქტის
თანახმად, ყოველი მომდევნო რიგის მოთხოვნები კმაყოფილდება წინა რიგის
მოთხოვნათა სრულად დაკმაყოფილების შემდეგ. ამავე კანონის 824-ე მუხლის თანახმად:
,,მრავალი კრედიტორის არსებობისას, თუ მოვალისათვის გადახდევინებული თანხა არ
არის საკმარისი ყველა მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, აღსრულების ეროვნული
ბიურო ადგენს კრედიტორთა შორის თანხის განაწილების გაანგარიშებას და თანხას ამის
შესაბამისად გასცემს. თუ რომელიმე კრედიტორი შედგენილ გაანგარიშებასთან
დაკავშირებით პრეტენზიას გამოთქვამს, აღსრულების ეროვნული ბიურო გაანგარიშებას
დასამტკიცებლად სამი დღის ვადაში წარუდგენს სასამართლოს. აღსრულების ეროვნული
ბიუროს მიერ შედგენილი გაანგარიშების დამტკიცების ან შეცვლის შესახებ სასამართლო
განჩინებაზე შეიძლება კერძო საჩივრის შეტანა.“
თანხის განაწილებასთან დაკავშირებით საინტერესო დავა განიხილა საქართველოს
უზენაესი სასამართლოს დიდმა პალატამ (2009 წლის 28 ივლისის განჩინება: №ბს-15371494(კ-08)): „დიდი პალატა აღნიშნავს, რომ მოცემული დავა კომპლექსური ხასიათისაა და
შედგება ორი სასარჩელო მოთხოვნისაგან, კერძოდ: აუქციონის შედეგად მიღებული
თანხის კრედიტორთა შორის განაწილების შესახებ საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს თბილისის სააღსრულებო ბიუროს სასამართლო აღმასრულებლის მიერ
შედგენილი გაანგარიშების ბათილად ცნობა და ახალი გაანგარიშების შედგენა; ასევე,
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს
თბილისის
სააღსრულებო
ბიუროს
დავალდებულება, განაახლოს ი/კ „ბარისტერის“ მიერ არბიტრაჟის გადაწყვეტილებაზე
2006 წლის 6 სექტემბერს რ. პ-იას სახელზე გაცემული სააღსრულებო ფურცლის
აღსრულება. იპოთეკით დატვირთული მოთხოვნის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით
დიდი პალატა მიუთითებს „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონზე,
რომლის XIII თავი (იძულებითი აუქციონი) უძრავ ქონებაზე აღსრულების ერთ-ერთ
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სახედ ითვალისწინებს იძულებით აუქციონს, ხოლო XIV1 თავში რეგლამენტირებულია
გადახდევინებული თანხების განაწილება კრედიტორთა შორის. აღნიშნული თავის 822-ე
მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, ყოველი მომდევნო რიგის მოთხოვნები
დაკმაყოფილდება წინა რიგის მოთხოვნათა სრულად დაკმაყოფილების შემდეგ, ხოლო
ამავე მუხლის მე-3 პუნქტი ითვალისწინებს ერთი რიგის მოთხოვნათა დაკმაყოფილებას,
კერძოდ: თუ გასანაწილებელი თანხა საკმარისი არ არის ერთი რიგის ყველა მოთხოვნის
სრულად დასაკმაყოფილებლად, მაშინ ეს მოთხოვნები დაკმაყოფილდება თითოეული
კრედიტორისთვის მიკუთვნებული თანხის პროპორციულად. რაც შეეხება აღნიშნული
კანონის 823-ე მუხლს, ხსენებული ნორმა ეხება პირველი, მეორე და მესამე რიგის
მოთხოვნებს და არა _ იპოთეკართა რიგითობას. დიდი პალატა, ასევე, მიუთითებს
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 290-ე მუხლზე, რომლის თანახმად, ერთი უძრავი
ნივთი შეიძლება რამდენჯერმე დაიტვირთოს იპოთეკით. ამავე მუხლში განმარტებულია,
რომ რიგითობა განისაზღვრება იპოთეკის შესახებ განცხადების რეგისტრაციის თარიღის
მიხედვით. ამდენად, ერთი სახის მოთხოვნით უზრუნველყოფილ კრედიტორთა
რიგითობა განისაზღვრება საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის დროის მიხედვით.
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თემა 7: ფულადი სახსრების დაყადაღება
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24 ფულადი ქონების დაყადაღება
24.1 მოთხოვნათა აღსრულება
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ქონების ცნებაში მოიაზრება არა მარტო უძრავი და მოძრავი
ქონება, არამედ არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე.
არამატერიალური ქონების ცნება მოცემულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში,
რომლის თანახმად: ,,არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე არის ის მოთხოვნები და
უფლებები, რომლებიც შეიძლება გადაეცეს სხვა პირებს, ან გამიზნულია საიმისოდ, რომ
მათ მფლობელს შეექმნას მატერიალური სარგებელი, ანდა მიენიჭოს უფლება მოსთხოვოს
სხვა პირებს რაიმე.“369
როგორც ,,სხეულებრივი“, ისე „უსხეულო ნივთები“ გარკვეული ობიექტური
სამართლებრივი ფორმით გამოიხატება. როგორც ერთი, ისე მეორე, სამართლებრივ
ფასეულობად იქცევა იმის წყალობით, რომ მათ უკან გარკვეული პირის უფლებებია
გამოკვეთილი. ,,სხეულებრივი“ ნივთის უკან არსებული უფლებები, სწორედ რომ ამ
ნივთებზე არსებული უფლებებია და ამ აზრით, ფასეულობას წარმოადგენს საგნის თვით
სხეული, იგივე ნივთი. სხვაგვარად დგას საკითხი „უსხეულო ნივთების“ შემთხვევაში. ამ
დროს თვით უფლება და მოთხოვნაა „ნივთი“, ხოლო ის მატერიალიზებული საგანი,
რაშიც ისინია გამოხატული, არ წარმოადგენს მათ სხეულს.370
,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონი მოძრავი ნივთებისა და
უძრავი ქონების დაყადაღების გარდა, ასევე, იცნობს მოთხოვნის დაყადაღების
ინსტიტუტს:371
,,სააღსრულებო წარმოების დროს, აღსასრულებელი დოკუმენტის აღსრულების მიზნით,
მოვალის მესამე პირებისადმი არსებულ მოთხოვნებს შეიძლება დაედოს ყადაღა, ანუ
მოთხოვნები, რომლებიც მოვალეს, თავის მხრივ, გააჩნია სხვა (აღსრულებაში არმონაწილე
პირები) პირების მიმართ, შეიძლება დაყადაღდეს, თუ მათ დაყადაღებას პირდაპირ არ
კრძალავს კანონმდებლობა. ამასთან, ყადაღა შეიძლება დაედოს მომავალში
შესასრულებელ (გადასახდელ) მოთხოვნებსაც, რომელთა განსაზღვრა ნათლადაა
შესაძლებელი. მაგალითად, შეგვიძლია დავასახელოთ შემთხვევები, როდესაც მოვალის
ვალი აქვს სხვა პირს და თუნდაც თანხა მომავალში იყოს გადასახდელი, მას შეიძლება
დაედოს ყადაღა. იგივე მდგომარეობაა მაშინ, როდესაც მესამე პირმა მოვალეს უნდა
გადასცეს რაიმე ქონება – შესაძლებელია ყადაღა მასაც დაედოს.
აღნიშნული მოვალის მესამე პირებისადმი არსებული მოთხოვნების გამოვლენა და მათზე
დადასტურებული ინფორმაციის მიღება საკმაოდ რთულ პროცესს წარმოადგენს.
დადასტურებული ინფორმაციის მიღების საუკეთესო საშუალებას წარმოადგენს მოვალის
მიერ ქონებრივი ნუსხის წარმოდგენა. ამასთან, უმრავლეს შემთხვევაში, კრედიტორები
თავად ფლობენ ინფორმაციას მოვალის ქონებრივი მდგომარეობის და მათ შორის,
369

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 152-ე მუხლი.
იხ. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, წიგნი მეორე, გამომცემლობა
„სამართალი“, თბილისი 1999 გვ. 20-22.
371 იხ. ,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 55-ე მუხლი
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მოვალის მესამე პირებისადმი მოთხოვნის არსებობის შესახებ. უძრავ და რეგისტრაციას
დაქვემდებარებულ მოძრავ ქონებაზე რეგისტრირებული მოთხოვნების შესახებ
ინფორმაციის მოპოვება შესაძლებელია საჯარო რეესტრსა და შსს-ს მომსახურების
სააგენტოშიც (როდესაც მოვალე წარმოადგენს იპოთეკარს ან მოგირავნეს).
მოვალის მესამე პირებისადმი მოთხოვნის არსებობის ფაქტის დადასტურების
შემთხვევაში, მასზე ყადაღის დადებისთვის აუცილებელია კრედიტორის განცხადება,
რომელშიც მან უნდა გამოხატოს ნება მოვალის მოთხოვნაზე ყადაღის დადების
განკარგულების გაცემის შესახებ და უნდა აღნიშნოს, თუ რომელი მოთხოვნის
დაყადაღებას ითხოვს. ამასთან, სასურველია და ზოგჯერ სავალდებულოც (თუ
სააღსრულებო წარმოების შედეგად მოპოვებული მასალებით არ დასტურდება
მოთხოვნის არსებობა), რომ კრედიტორმა წარმოადგინოს მოთხოვნის არსებობის
დამადასტურებელი მტკიცებულებები.
კრედიტორის აღნიშნული განცხადების შესწავლის შედეგად, თუკი დასტურდება
მოვალის მესამე პირისადმი მოთხოვნის არსებობა, აღმასრულებელი იღებს
გადაწყვეტილებას და გამოსცემს განკარგულებას მოთხოვნის დაყადაღების შესახებ.
მოთხოვნის დაყადაღების შესახებ განკარგულებაში უნდა აღინიშნოს და მხარეებს უნდა
განემარტოთ შემდეგი:
1) კრედიტორის პრეტენზიის საფუძველი და მის მიმართ შესასრულებელი
მოთხოვნები და ის, თუ ვის წინააღმდეგ არის მიმართული მოვალის მოთხოვნა
(დავალებული პირი), კერძოდ: უნდა აღინიშნოს, რის საფუძველზე, ვის
სასარგებლოდ და რომელი მოთხოვნის აღსასრულებლად მიმდინარეობს
აღსრულება (განკარგულებაში გადატანილი უნდა იქნეს სააღსრულებო
ფურცლის შინაარსი); ასევე, უნდა აღინიშნოს დავალებული პირის ვინაობა და
მოვალის დავალებული პირისადმი არსებული მოთხოვნის შინაარსი;
2) დავალებული პირისთვის განკარგულების გადაცემით ყადაღა ქმედითი ხდება
კრედიტორის
პრეტენზიის
ფარგლებში
(უნდა
განიმარტოს,
რომ
განკარგულების ჩაბარების მომენტიდან მოთხოვნა
დაყადაღებულად
ითვლება);
3) მოვალეს აღარ აქვს უფლება, განკარგოს მოთხოვნები, დავალებულ პირს კი აღარ
აქვს უფლება, შეასრულოს მოქმედება, რომელიც შეადგენს ვალდებულების
შინაარსს (უნდა განიმარტოს, რაც მოვალეს და დავალებულ პირს ეკრძალებათ);
4) დავალებულმა პირმა დაყადაღებული თანხა უნდა გადაუხადოს კრედიტორს
(განიმარტება ფულადი მოთხოვნის დაყადაღების შემთხვევაში. გადახდა
დამოკიდებულია იმაზე, დავალებული პირი შემდგომში აღიარებს თუ არა
პრეტენზიას);
5) დავალებულმა პირმა ყადაღის დადების განკარგულების მიღებიდან ორი კვირის
განმავლობაში აღმასრულებელსა და კრედიტორს უნდა განუცხადოს :


ა) აღიარებს თუ არა პრეტენზიას და თუ აღიარებს, რამდენად არის მზად
გადახდისთვის;
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ბ) აღძრავენ თუ არა სხვა პირები პრეტენზიებს მოთხოვნაზე და თუ
აღძრავენ – რომელს;



გ) მოხდა თუ არა მოვალის მოთხოვნაზე ყადაღის დადება და თუ მოხდა,
რომელი პრეტენზიის გამო.

6) ნივთის გადაცემაზე მოთხოვნების დროს ყადაღის დადების შესახებ
განკარგულებაში უნდა განისაზღვროს, რომ დავალებულმა პირმა ნივთი უნდა
გადასცეს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს (შემდგომი რეალიზაციის მიზნით).
განკარგულება მოთხოვნის დაყადაღების შესახებ უნდა გადაეცეს დავალებულ პირს.
განკარგულება, ასევე, უნდა გაეგზავნოს კრედიტორსა და მოვალეს.
გამომდინარე იქიდან, რომ დავალებული პირისთვის და მოვალისთვის განკარგულება
ამკრძალავ და დამავალებელ ხასიათს ატარებს, აღნიშნული დოკუმენტის დროული
ჩაბარება ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან დავალებულმა პირმა მოვალის ზეგავლენით
შესაძლებელია სწრაფად შეასრულოს თავისი ვალდებულება მოვალის წინაშე ანდა
მოულოდნელობის ეფექტის დაკარგვის გამო, მოვალესთან შეთანხმებით, განაცხადოს,
რომ უკვე შეასრულა ვალდებულება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, რეკომენდირებულია
დავალებული პირისთვის და მოვალისთვის განკარგულების ჩაბარების დროს, თუნდაც
განკარგულების ასლზე პირს, რომელსაც ვაბარებთ განკარგულებას, გავაკეთებინოთ
შენიშვნა, რომ დღეის მდგომარეობით (განკარგულების ჩაბარების დროისთვის)
ვალდებულება შესრულებული არ არის.
განკარგულების დროულ ჩაბარებას, ასევე, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კრედიტორთა
დაკმაყოფილების რიგითობისთვის, ვინაიდან მოთხოვნაზე მრავალჯერადი ყადაღის
დადებისას, კრედიტორთა მოთხოვნები დაკმაყოფილდება იმ რიგითობის შესაბამისად,
რომლის მიხედვითაც მესამე დავალებულ პირს გადაეცა განკარგულება მოთხოვნაზე
ყადაღის დადების შესახებ, ხოლო მოთხოვნაზე ყადაღის დადების შესახებ განცხადების
ერთდროულად წარდგენისას, კრედიტორები
მათი მოთხოვნების პროპორციულად
დაკმაყოფილდებიან.
განკარგულების ჩაბარების შემდეგ დავალებულ პირს ეკრძალება შეასრულოს მოქმედება,
რომელიც შეადგენს ვალდებულების შინაარსს, ხოლო მოვალეს ეკრძალება განკარგოს
უფლება.
ყადაღის დადების შესახებ განკარგულება კრედიტორს უფლებას ანიჭებს მესამე პირს
(დავალებული პირი) მოსთხოვოს ისეთი მოქმედების მის სასარგებლოდ შესრულება,
რომელიც მას უნდა შეესრულებინა თავისი მოვალის მიმართ.
მოთხოვნის დაყადაღების განკარგულების ჩაბარებიდან ორი კვირის განმავლობაში
დავალებულმა პირმა აღმასრულებელსა და კრედიტორს უნდა განუცხადოს:


აღიარებს თუ არა პრეტენზიას და თუ აღიარებს, რამდენად არის მზად
გადახდისთვის;
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აღძრავენ თუ არა სხვა პირები პრეტენზიებს მოთხოვნაზე და თუ აღძრავენ,
რომელს;



მოხდა თუ არა მოვალის მოთხოვნაზე ყადაღის დადება და თუ მოხდა, რომელი
პრეტენზიის გამო.

სწორედ დავალებული პირის მიერ მოთხოვნის აღიარებაზე და გადახდისთვის
მზადყოფნაზე არის დამოკიდებული დავალებული პირი ნებაყოფლობით შეასრულებს
ვალდებულებას ახალი კრედიტორის წინაშე, თუ კრედიტორის მოთხოვნაზე ყადაღის
დადების შესახებ განკარგულების საფუძველზე, დამატებით დასჭირდება სასამართლოში
სარჩელის შეტანა დავალებული პირის წინააღმდეგ, ვინაიდან იძულებითი ღონისძიებები
არ დაიშვება და ისინი შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ მაშინ, თუ კრედიტორი
მოიპოვებს აღმასრულებელ დოკუმენტს დავალებული პირის წინააღმდეგ. იგივე ეხება
ვინდიკაციების დაყადაღებას და ამ შემთხვევაშიც, იძულებითი ქმედება დავალებული
პირის წინააღმდეგ მხოლოდ მაშინ შეიძლება განხორციელდეს, თუ კრედიტორი ნივთის
გადმოცემაზე მოიპოვებს აღმასრულებელ დოკუმენტს დავალებული პირის წინააღმდეგ.
აღნიშნული უფლების (დავალებული პირის წინააღმდეგ აღმასრულებელი დოკუმენტის
მოპოვება) განხორციელებასთან დაკავშირებით მოვალე ვალდებულია, კრედიტორს
მისცეს პრეტენზიის აღძვრისთვის საჭირო ინფორმაცია და პრეტენზიის შესახებ
არსებული დოკუმენტები. კრედიტორს მათი მიღება იძულებითი აღსრულების გზითაც
შეუძლია, რაშიც მას აღმასრულებელი უნდა დაეხმაროს.
აღსანიშნავია ისიც, რომ კრედიტორს უფლება აქვს, უარი თქვას ყადაღის დადების შესახებ
განკარგულების გზით მოპოვებულ მოთხოვნებზე ისე, რომ არ დაირღვეს სააღსრულებო
საბუთებში მოცემული მისი უფლებები. უარის თქმისას აღსრულების ეროვნულ ბიუროს
გადაეცემა განცხადება. განცხადება უნდა გადაეცეს დავალებულ პირსაც.372

24.2 ხელფასის დაყადაღება
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, აღსრულების პროცესის დაწყებისთანავე, ქონების მოძიების
მიზნით, აღმასრულებელი მიმართვას აგზავნის საქართველოში რეგისტრირებულ საბანკო
დაწესებულებებში, ახდენს მოვალის სახელზე არსებული საბანკო ანგარიშების მოძიებას
მასზე რიცხული დადებითი ნაშთების მიხედვით და ახორციელებს მათ დაყადაღებას.
ყადაღას ექვემდებარება მოვალის სახელფასო საბანკო ანგარიშიც, რომელზეც წარმოებს
ხელფასის დარიცხვა.
ვინაიდან, ყადაღა იძულებითი ღონისძიების უზრუნველყოფის ერთ-ერთი საშუალებაა,
მოვალის სახელფასო ანგარიშის დაყადაღების შემდეგ მას ეკრძალება ისარგებლოს საბანკო
ანგარიშით და მიიღოს მისი კუთვნილი ხელფასი. აუცილებელია, რომ მოვალე ამის
შესახებ ინფორმირებული იყოს. კანონი აღმასრულებელს ავალდებულებს, რომ
წინადადების გაგზავნის დროს მოვალეს დეტალურად მიაწოდოს ინფორმაცია და
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პროცედურული
სახელმძღვანელო:
ფირცხალაშვილი, დავით ნოზაძე;
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განუმარტოს მისი საბანკო ანგარიშების დაყადაღების შესახებ. რაც შეეხება მოვალის
სახელფასო ანგარიშიდან თანხის ჩამოჭრას, ის ხორციელდება ორი გზით: ა) საინკასო
დავალებით თანხის იძულებითი წესით ჩამოჭრა და ბ) ხელფასის დაკავება
ორგანიზაციაზე მიმართვით. ორივე შემთხვევა წარმოადგენს იძულებით სააღსრულებო
მოქმედებას. აღნიშნული მოქმედებების განხორციელებამდე კი აუცილებელია მოვალეს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩაბარებული ჰქონდეს წინადადება და გასული
იყოს მისი ნებაყოფლობით შესრულების 7 დღიანი ვადა.
პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც მოვალე წინადადების ჩაბარების შემდეგ
მიმართავს აღმასრულებელს და ითხოვს ნებაყოფლობით დადგენილი 7 დღიანი ვადის
გასვლამდე სახელფასო ანგარიშიდან თანხის საინკასო წესით ჩამოჭრას. აღნიშნულ
შემთხვევაში, მოვალე ვალდებულია აღმასრულებელს წარუდგინოს სახელფასო ანგარიშის
ამონაწერი ბანკიდან და განცხადება, სადაც გამოხატული იქნება ნება, კანონით
განსაზღვრული ვადის გასვლამდე განხორციელდეს მისი საბანკო ანგარიშიდან
დავალიანების ინკასოს წესით ჩამოჭრა.373
მოვალის მხრიდან აღნიშნული დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ აღმასრულებელი
მიმართავს საბანკო დაწესებულებას თანხის ჩამოჭრის თაობაზე.
საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალულია, მოვალეს იძულების წესით დაუკავდეს
ხელფასის 50%-ზე მეტი, კერძოდ: ,,შრომითი ანაზღაურებიდან ერთჯერადად დაქვითვის
საერთო ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს შრომის ანაზღაურების 50 პროცენტს“.
გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მოვალე თავად გამოხატავს
ნებას და წარმოადგენს განცხადებას, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ის თანახმაა
მოახდინონ მისთვის დადგენილ ოდენობაზე მეტი თანხის დაქვითვა.
მოვალის სახელფასო ანგარიშიდან ყოველთვიურად დავალიანების სრულად დაფარვამდე
დაკავებული თანხის ოდენობამ შესაძლოა შეადგინოს ხელფასის 50%-ზე ნაკლებიც. ამ
შემთხვევაში უნდა არსებობდეს კრედიტორის თანხმობა, რაც აისახება მის მიერ
წარმოდგენილ განცხადებაში.
თუ მოვალის მხრიდან ნებაყოფლობით დადგენილ ვადაში არ იქნება დაფარული
დავალიანება და აღმოჩნდება, რომ მოვალე მუშაობს დაწესებულებაში, სადაც ერიცხება
ხელფასი, იგი ვალდებულია აღსრულების ეროვნულ ბიუროს წარუდგინოს ცნობა
სამსახურიდან, სადაც მითითებული უნდა იყოს რა თანამდებობაზე მუშაობს იგი, რა
რაოდენობის ხელფასი ერიცხება მას და რომელ ანგარიშზე. სახელფასო ცნობას თან უნდა
დაერთოს ამონაწერი საბანკო ანგარიშის თაობაზე.
იმ შემთხვევაში, თუ მოვალეს დაყადაღებულ ანგარიშზე აღმოაჩნდება დადებითი ნაშთი,
აღმასრულებელი ახდენს თანხის 50%-ის საინკასო დავალების წესით ჩამოჭრას. რაც
შეეხება თანხის დარჩენილ ნაწილს, იმისთვის, რომ მოვალემ შეძლოს დარჩენილი თანხის
გამოყენება, სახელფასო ანგარიში უნდა გათავისუფლდეს ყადაღიდან. პარალელურად,
აღმასრულებელი დამსაქმებელ ორგანიზაციას წერილობით მიმართავს. მიმართვაში
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აუცილებლად უნდა იყოს აღნიშნული, თუ რომელი ორგანოს მიერ გაცემული
სააღსრულებო ფურცლის აღსრულების მიზნით ხდება მოვალის ხელფასის დაკავება.
ასევე, უნდა მიეთითოს დავალიანების ოდენობა და აღსრულების ეროვნული ბიუროს იმ
ანგარიშის ნომერი, რომელზეც ორგანიზაციამ ყოველთვიურად უნდა ჩარიცხოს მოვალის
ხელფასიდან დაკავებული თანხა.
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თემა

8: წილების, ობლიგაციების, აქციების და სხვა სახის ფასიანი ქაღალდების

დაყადაღება
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25.წილების, ობლიგაციების, აქციების და სხვა სახის ფასიანი ქაღალდების დაყადაღება
სამეწარმეო საზოგადოებაში წილზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციას საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტო ახდენს. შესაბამისად, მოვალის საკუთრებაში არსებული
წილების შესახებ ინფორმაციის მოძიება და შემდეგ ყადაღის დადება, საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტოს სარეგისტრაციო სამსახურის მეშვეობით ხორციელდება.
იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება, რომ მოვალეს რომელიმე ორგანიზაციაში საკუთრებაში
ერიცხება წილი, აღმასრულებელი ახდენს აღნიშნული წილის დაყადაღებასა და შეფასებას,
შემდგომში მისი რეალიზაციის მიზნით.
შეფასებისთვის მიმართვა შეფასების სამსახურს ეგზავნება. ამასთან, შესაფასებლად
აუცილებელია აღმასრულებლის მიერ ორგანიზაციიდან გამოთხოვილი იქნეს საჭირო
დოკუმენტაცია. აღნიშნული ინფორმაციის მოძიების მიზნით აღმასრულებელი მიმართვას
უგზავნის ორგანიზაციის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს და განუსაზღვრავს
გონივრულ ვადას, რათა დირექტორმა შეძლოს მოთხოვნილი დოკუმენტაციის
წარმოდგენა. ინფორმაციის გამოთხოვა ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ, ასევე, ხდება
საგადასახადო ორგანოდან. აღმასრულებელი მოპოვებულ დოკუმენტაციას შეფასების
სამსახურს აწვდის.
წილზე ყადაღის დადებიდან ერთი თვის ვადაში პირველი საჯარო აუქციონი ინიშნება.
,,მეწარმეთა
შესახებ“
საქართველოს
კანონის
თანახმად
,,აქცია
არის
არამატერიალიზებული სახელობითი ფასიანი ქაღალდი, რომელიც ადასტურებს სააქციო
საზოგადოების ვალდებულებებს პარტნიორის (აქციონერის) მიმართ და აქციონერის
უფლებებს სააქციო საზოგადოებაში.“ 374 აქცია შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი და
პრივილეგირებული. ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ხმის მიცემის უფლებით
სააქციო საზოგადოებაში. პრივილეგირებული აქცია უზრუნველყოფს დივიდენდის
მიღებას დადგენილი განაკვეთით.
აქციათა რეესტრს აწარმოებს დამოუკიდებელი რეგისტრატორი ან თვითონ საზოგადოება
375 . შესაბამისად, აქციების დაყადაღება ხდება დამოუკიდებელ რეგისტრატორთან ან
საზოგადოებისთვის ყადაღის დადების მოთხოვნის მიმართვით.
აქციებზე ინფორმაციის მოძიება ძირითადად მოვალის მიერ წარმოდგენილი ქონებრივი
ნუსხის საშუალებით ხდება. ყადაღის დადებიდან ერთი თვის ვადაში აღმასრულებელი
ახორციელებს აქციების რეალიზებას მოძრავი ქონების რეალიზაციისთვის დადგენილი
წესების შესაბამისად. აქციების შეფასებას ახორციელებს შემფასებელი.
ობლიგაცია არის სასესხო ფასიანი ქაღალდი, რომელიც გამოშვებულია (ან უნდა
გამოიშვას) ემიტენტის მიერ და რომელიც ადასტურებს ამ ემიტენტის ფინანსურ
ვალდებულებას, საემისიო პირობების შესაბამისად გაუნაღდოს ობლიგაციონერს
ნომინალური ღირებულება, სარგებლით ან მის გარეშე. თუ მოვალე ობლიგაციის
374
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302

რეგისტრირებული მფლობელია, ანუ ობლიგაციონერია, აღმასრულებლის მიერ ხდება
აღნიშნული ობლიგაციების დაყადაღება და შესაბამისად, აუქციონზე რეალიზაცია
ფასიანი ქაღალდებისთვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
ყადაღას ექვემდებარება, აგრეთვე, სამოქალაქო კოდექსით კლასიფიცირებული
საწარმომდგენლო, საორდერო და სახელობითი ფასიანი ქაღალდები. აღნიშნული ფასიანი
ქაღალდების ფლობის შესახებ მოვალე აღმასრულებელს ინფორმაციას წარმოდგენილ
ქონებრივ ნუსხაში ატყობინებს. მოვალე ვალდებულია აღმასრულებლის მოთხოვნის
შემთხვევაში აღსრულების ეროვნულ ბიუროში წარმოადგინოს მის მფლობელობაში
არსებული ფასიანი ქაღალდები, რაზეც აღმასრულებელი აღწერა-დაყადაღების აქტს
ადგენს. აქტში დეტალურად უნდა იყოს მითითებული, რომელი ემიტენტის (დოკუმენტის
გამომშვები) მიერ არის გამოცემული ფასიანი ქაღალდი და რა სახეობის არის იგი:
საწარმომდგენლო, საორდერო თუ სახელობითი. აქტში მიეთითება ფასიანი
ქაღალდისთვის დამახასიათებელი სავალდებულო რეკვიზიტებიც.
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თემა 9: მოძრავი
ღონისძიებები

აქტივების

გადაცემასთან

დაკავშირებული

სააღსრულებო
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26. ფასიანი ქაღალდები
სამოქალაქო ბრუნვაში ფასიანი ქაღალდების, როგორც რეალური და საქონლისა და
ფულადი ნიშნების იურიდიული შემცველის, გამოჩენა ვაჭრობის განვითარების ბუნებრივ
შედეგს წარმოადგენს. პირველი ფასიანი ქაღალდი ვროპის შუა საუკუნეების დასაწყისში
წარმოიშვა. თავიდან ფართო გავრცელება ჰპოვა მარტივმა თამასუქმა, შემდეგ
გადასაპირებელი თამასუქიც გაჩნდა. პირველი ფასიანი ქაღალდი უფრო მეტად
სახელობითი და საორდერო ხასიათის იყო. რაც შეეხება საწარმომდგენლო ფასიან
ქაღალდებს, ისინი სამოქალაქო ბრუნვაში უფრო მოგვიანებით გაჩნდა. ფასიანი ქაღალდი
დადგენილი ფორმის მქონე საბუთია, რომლის წარმოდგენაც აუცილებელია მისსავე
გამოხატული ქონებრივი უფლებით შესრულების მისაღებად.
ფასიანი ქაღალდი შეიძლება არ არსებობდეს უშუალოდ ქაღალდის სახით, მაგრამ იგი
ყოველთვის გულისხმობს შესაბამისი ქონებრივი უფლებისთვის მატერიალური
მატარებლის არსებობას, რაც შესაბამისი ფორმის მქონე დოკუმენტად უნდა მოვიაზროთ.376
ფასიანი ქაღალდის ინსტიტუტის ერთ-ერთი მიზანია უფლების განხორციელების
გაადვილება. მას ადგილი აქვს როგორც კრედიტორის, ისე მოვალის მიმართ და მისი
მიღწევის ერთ-ერთი საშუალებაა ფასიანი ქაღალდით უფლებამოსილი სუბიექტის
ლეგიტიმაციის წესი. ეს უკანასკნელი ფასიანი ქაღალდების საწარმომდგენლო, საორდერო
და სახელობითად კლასიფიკაციის საფუძველია.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ფასიან ქაღალდებს ყოფს საწარმომდგენლო,
საორდერო და სახელობით ფასიან ქაღალდებად. თითოეულ მათგანს თავისი
დანიშნულება აქვს და შესაბამისად, განსხვავებული შინაარსის მქონე სამართლებრივ
დოკუმენტს წარმოადგენენ.377
,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონი არ განსაზღვრავს
დეტალურად როგორ ხდება ფასიანი ქაღალდების დაყადაღება და შესაბამისად,
შემდგომში მისი რეალიზაცია. კანონი მხოლოდ დათქმას აკეთებს, რომ ,,ფასიან
ქაღალდებზე ვრცელდება მოძრავ ნივთებზე ყადაღის დადებისა და რეალიზაციის
წესები“. აღნიშნული ჩანაწერი
გამომდინარეობს იქიდან, რომ ფასიან ქაღალდში
მოცემული უფლება გადადის მოძრავი ნივთის გადაცემისთვის დადგენილი წესების
მიხედვით.378
აღსანიშნავია, რომ ყადაღას ექვემდებარება ნებისმიერი სახის ფასიანი ქაღალდი - იქნება
ის საწარმომდგენლო, საორდერო თუ სახელობითი სახის. ყადაღას ექვემდებარება,
აგრეთვე, წილები, აქციები, ობლიგაციები და სხვა სახის ფასიანი ქაღალდები.

376

ეკა ზარნაძე ,,საორდერო ფასიანი ქაღალდი და მისი სამართლებრივი მოწესრიგების ძირითადი
ასპექტები“.
377 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 911-929 მუხლები.
378 ,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 52-ე მუხლი.
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27. უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა
27.1. შესავალი
საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტია, რომ ყველა ნივთს თავისი მესაკუთრე ჰყავს, მესაკუთრეს
კი კუთვნილი ნივთის ფლობის, სარგებლობის და განკარგვის უფლება379 აქვს. უფლების
დარღვევა შესაბამის სამართლებრივ შედეგებს იწვევს, ხოლო ფაქტის დასადგენად
უმთავრესი პირობაა, რომ ნივთის მფლობელობა ან სარგებლობა უკანონოდ
ხორციელდებოდეს. ასეთ შემთხვევაში სსკ-ის 172-ე მუხლის 1 ნაწილი ითვალისწინებს
სავინდიკაციო სარჩელის შეტანის შესაძლებლობას როგორც უძრავი, ასევე, მოძრავი
ქონების მიმართ.
დეტალურად განვიხილოთ როგორც უძრავ, ასევე, მოძრავ ქონებაზე უკანონო
მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვის აღსრულების წესი და ცალკე თავში - გირავნობის
მოწმობის საფუძველზე სატრანსპორტო საშუალების გადაცემა.
უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვის თაობაზე სააღსრულებო წარმოებისას
მხარეებს პირობითად მოვალე და კრედიტორი წარმოადგენენ. პირობითად იმიტომ, რომ
კრედიტორს უფლება აქვს მოსთხოვოს ვალდებულ პირს, მოვალეს რამე მოქმედების
განხორციელება და არა თანხის გადახდევინება. შესაძლებელია, წარმოებაში მესამე პირის
მონაწილეობაც, რაზეც ცალკე თავში იქნება საუბარი.

27.2. მოძრავი ქონების უკანონო მფლობელობიდან გამოთხოვა
მოძრავი ქონების უკანონო მფლობელობიდან გამოთხოვის სპეციალური წესი
განსაზღვრულია სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის 83-ე მუხლში,
რომლის პირველი პუნქტის თანახმად, თუ მოვალემ უნდა გადასცეს მოძრავი ნივთი, მაშინ
აღსრულების ეროვნული ბიურო ნივთს
მოვალეს ჩამოართმევს და კრედიტორს
გადასცემს. ნორმა შინაარსობრივად გულისხმობს აღსრულების ეროვნული ბიუროს
ინფორმირებიდან მოვალის მიერ მოქმედების დაუყოვნებლად
განხორციელებას.
აღნიშნული კატეგორიის საქმეზე ნებაყოფლობით შესრულების კონკრეტული ვადა არ
არსებობს და იგი გათანაბრებულია დაუყოვნებლივ შესრულებასთან, განსხვავებით
თანხის გადახდევინების საქმეებისა. როგორც ყველა სააღსრულებო მოქმედება, ნივთის
გადაცემაც შესაბამისი ოქმით უნდა გაფორმდეს.
შესაძლებელია, რომ გადასაცემი ნივთები არ აღმოჩნდეს იმ მისამართზე, რომელიც
სასამართლომ მიუთითა გადაწყვეტილებაში ან მათი ადგილმდებარეობა
მოვალემ
განცხადებით დააზუსტა, ან აღმოჩნდა, რომ ნივთები განადგურებულია და აღარ
არსებობს. რა შედეგი შეიძლება დადგეს ასეთ დროს? სასამართლო გადაწყვეტილების
აღსრულებისთვის აუცილებელი პირობაა გადასაცემი ნივთის არსებობა, რომლის
გადამალვა, განადგურება და ა.შ. სისხლის სამართლებრივად დასჯად ქმედებას
წარმოადგენს. ამიტომ, აღმასრულებელმა აუცილებლად უნდა შეამოწმოს სასამართლოს
379

იხ: სსკ-ის 147-ე მუხლი ქონების ცნებას განსაზღვრავს და აღსანიშნავია, რომ ქონებაზე
საკუთრების ამ სამი ელემენტით სარგებლობის უფლება მესაკუთრეს აქვს.
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მიერ მითითებულ მისამართზე ნივთების არსებობის ფაქტი, ხოლო თუ ნივთები იქ არ
არის, მოვალეს მოსთხოვოს ინფორმაციის წარმოდგენა. თუ მოვალე ნივთს არ ფლობს, ან
არ იცის სად არის ეს ნივთი, ან წარმოადგინა დოკუმენტაცია, რომლითაც ირკვევა ნივთის
განადგურების, დაკარგვის ან ამორტიზაციის ფაქტი, აღსრულების ეროვნული ბიურო
სააღსრულებო საქმეს დაასრულებს სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების გარეშე.

27.3. გირავნობის მოწმობის აღსრულება
სსკ-ის 2581 მუხლის თანახმად, გირავნობის მოწმობა არის აღსრულების ქვემდებარე აქტი,
რომლითაც დასტურდება, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში – საქართველოს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში, ამ კოდექსის 258-ე მუხლის მე-4
ნაწილით განსაზღვრულ მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებაზე გირავნობის უფლების
რეგისტრაციის ფაქტი. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გარემოებების
არსებობისას, მოგირავნეს უფლება აქვს უფლებამოსილ ორგანოს (თანამდებობის პირს)
მოსთხოვოს გირავნობით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით
დაგირავებული ნივთის მის მფლობელობაში გადაცემა. გირავნობის მოწმობის გაცემა
შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები შეთანხმებულნი არიან
დაგირავებული ნივთის კრედიტორის (მოგირავნის) საკუთრებაში გადაცემაზე (სსკ
მუხლი 2601), ან მოგირავნის მიერ გირავნობის საგნის რეალიზაციაზე. სააღსრულებო
წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის 831-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით,
გირავნობის მოწმობის წარდგენის მართლზომიერებაზე პასუხისმგებელია მოგირავნე,
რაც არაპირდაპირ გულისხმობს იმას, რომ მის გაცემაზე პასუხისმგებელი სუბიექტი შსსს მომსახურების სააგენტოა.
გირავნობის მოწმობის აღსრულების მიმართ გამოიყენება სააღსრულებო წარმოებათა
შესახებ საქართველოს კანონის 831 და 83-ე მუხლები, რაც გულისხმობს მოვალის
ინფორმირებას დაუყოვნებლად წარმოადგინოს უკანონო მფლობელობაში არსებული
ავტოსატრანსპორტო საშუალება. აღმასრულებლის ამ მოთხოვნის შესრულება იწვევს
იძულებითი აღსრულების ღონისძიების დაწყებას. ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე
გამოცხადდება ძებნა შსს-ს შესაბამისი ორგანოების მეშვეობით, ხოლო თუ ცნობილია
ავტომანქანის ადგილმდებარეობა, აღსრულების ეროვნული ბიურო თავად აღასრულებს
გირავნობის მოწმობის მოთხოვნას.
რეგისტრირებული გირავნობის არსებობისას, დაგირავებული ნივთი, როგორც წესი,
მესაკუთრესთან რჩება. აღსრულების დაწყებისთვის კი მოგირავნე, საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის ბრძანება 144-ის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად,
ვალდებულია გადაიხადოს საფასური - ნივთის საბაზრო ღირებულების 1%. ნივთის
საბაზრო ღირებულება კი დგინდება უფლებამოსილი პირის შეფასების დასკვნის
საფუძველზე. ღირებულების დადგენა მოგირავნემ შეიძლება ვერ შეძლოს, თუ
დამგირავებელმა ნივთი არ წარუდგინა. ამიტომ, მოგირავნე აღნიშნული ფაქტის წინაშე
რომ არ დადგეს, უმჯობესი იქნებოდა სააღსრულებო წარმოების დაწყება
განსაზღვრული იყოს მყარი თანხით, რომელიც გაამარტივებს ამ კატეგორიის საქმეთა
მიმართ აღსრულების დაწყებას.

27.4. უძრავი ქონების უკანონო მფლობელობიდან გამოთხოვა, გამოსახლება
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უკანონო
მფლობელობიდან
უძრავი
ქონების
გამოთხოვა
შესაძლებელია
განხორციელდეს სასამართლო გადაწყვეტილების ანდა აუქციონზე ქონების შემძენის
განცხადების საფუძველზე. აღსრულების წესი და პროცედურა ორივე შემთხვევაში
იდენტურია.
თუ რას გულისხმობს უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა, განსაზღვრულია
სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის 84-ე მუხლის პირველ
პუნქტში. ნორმის დეფინიციის თანახმად, სხვისი მფლობელობიდან ანდა
სარგებლობიდან უძრავი ქონების გამოთხოვის საქმეზე, როდესაც აღსასრულებელი
გადაწყვეტილება ითვალისწინებს უძრავი ქონების კრედიტორის მფლობელობაში და
სარგებლობაში გადაცემას ანდა უძრავი ქონებიდან პირთა გამოსახლებას (გამოყვანას),
აღსრულების ეროვნული ბიურო უზრუნველყოფს კრედიტორისთვის უძრავი ქონების
გამოთავისუფლებულ მდგომარეობაში გადაცემას. მოვალისა და მასთან მყოფი პირების
გამოსახლება ხდება მათ კუთვნილ ქონებასთან ერთად, ხოლო თავად უკანონო
მფლობელობა ნიშნავს იმას, რომ იგი მოპოვებულია უფლებამოსილი პირის
ნების/ნებართვის გარეშე, რაც მას უკანონოდ აქცევს. ვერ დავეთანხმებით ბატონ
ბესარიონ ზოიძეს, რომლის განმარტების მიხედვითაც: ,,მთავარია, რომ მფლობელობა,
იმის მიუხედავად, თუ რა უფლება დგას მის უკან, მოპოვებული იყოს მფლობელის ნების
გამოვლენით, ე.ი. მას სურდეს, რომ იყოს ნივთის მფლობელი“.380
სააღსრულებო წარმოების დაწყებისას ხდება მოვალის ინფორმირება წერილობითი
გაფრთხილების გზით, რომ 10 კალენდარული დღის ვადაში ნებაყოფლობით
გამოათავისუფლოს უკანონოდ დაკავებული ქონება. აუქციონზე ქონების შემძენის
განცხადების საფუძველზე დაწყებული სააღსრულებო წარმოებისას ნებაყოფლობით
შესრულების ვადასთან ერთად სავარაუდო მოვალეს 381 , ასევე, ეცნობება ამ ვადაში
ქონების მართლზომიერი მფლობელობისა და სარგებლობის დამადასტურებელი
დოკუმენტის წარმოდგენის თაობაზე. სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს
კანონის 84-ე მუხლის მე-10 პუნქტი განსაზღვრავს, თუ რა შეიძლება მიჩნეულ იქნეს
ასეთად. მართლზომიერი მფლობელობის და სარგებლობის დადასტურება, როდესაც არ
არსებობს დოკუმენტი, შესაძლებელია სასამართლოსადმი მიმართვის გზით.
განვიხილოთ უშუალოდ სააღსრულებო მოქმედება - გამოსახლება. სააღსრულებო
მოქმედების განხორციელებისთვის
აუცილებელია გამოსახლებას ადგილზე
ესწრებოდეს კრედიტორი ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი. მისი
გამოუცხადებლობა სააღსრულებო მოქმედების ერთჯერადად გადადების საფუძველია,
ხოლო განმეორებით გამოუცხადებლობა - განცხადების შემთხვევაში აღსრულებაზე
უარის თქმის, ხოლო სააღსრულებო ფურცლის - უკან დაბრუნების.382 ასეთი შეზღუდვა
არ არსებობს თავად მოვალის მიმართ - თავმჯდომარის ნებართვით, გამოსახლება
შეიძლება მოხდეს მოვალის დასწრების გარეშეც.
რაც შეეხება ნივთებს, რომლებიც, ასევე, გამოტანილ უნდა იქნეს უძრავი ქონებიდან –
380

ზოიძე ბ., ქართული სანივთო სამართალი, 2003, 57.
მოვალედ იქცევა მას შემდეგ რაც 10 დღის ვადაში ვერ წარმოადგენს ქონების მართლზომიერი
მფლობელობისა და სარგებლობის დამადასტურებელ დოკუმენტს.
382
სწშ კანონის 84-ე მუხლის მე-4 პუნქტი.
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თუ მოვალე ესწრება გამოსახლებას, მან თავად უნდა უზრუნველყოს მათი შენახვა; იმ
შემთხვევაში, თუ მოვალე არ ესწრება გამოსახლებას, აღმასრულებელი შეადგენს ქონების
აღწერის აქტს და მის ასლს გადასცემს კრედიტორს. ქონების აღწერის აქტის მიღებაზე
უარის შემთხვევაში, აღმასრულებელი აქტში აღნიშვნას აკეთებს. კრედიტორმა უნდა
უზრუნველყოს მოვალის ნივთების შენახვა ან მოვალისთვის გადაცემა. შენახვის
კონკრეტულ ვადას კანონი არ განსაზღვრავს. შვედეთის სააღსრულებო კოდექსის
თანახმად, პირს, რომელიც შესანახად იბარებს ნივთებს, შეუძლია გაყიდოს იგი, თუ
გამოსახლებიდან 3 თვის განმავლობაში მოვალე მათ არ წაიღებს. 383 აღსრულების
ეროვნული ბიურო პასუხს არ აგებს ნივთების დაზიანების ან განადგურებისთვის.
სააღსრულებო მოქმედების განხორციელებისას აღმასრულებელი ადგენს ოქმს,
რომელსაც ხელს აწერენ მხარეები და დამსწრე პირები. თუ მხარეები უარს განაცხადებენ
ოქმზე ხელის მოწერაზე, აღმასრულებელი ოქმში შესაბამის აღნიშვნას გააკეთებს.
და ბოლოს, სააღსრულებო წარმოების დაწყებისას ყველაზე მნიშვნელოვანია ვადა,
რომლის განმავლობაშიც უნდა აღსრულდეს კრედიტორის მოთხოვნა. უკანონო
მფლობელობიდან უძრავი ნივთის გამოთხოვის/გადაცემის საქმეებზე ასეთი ვადა
კანონით დაწესებული არ არის. თუმცა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პროცესი უვადოდ
შეიძლება გაჭიანურდეს. აღმასრულებელმა ყველა კანონიერი ზომა უნდა მიიღოს
გადაწყვეტილების
სწრაფად
და
რეალურად
აღსრულებისთვის.
შვედეთის
სააღსრულებო კოდექსით გათვალისწინებულია, რომ მას შემდეგ, რაც სააღსრულებო
სააგენტოს მიერ ყველა აუცილებელი დოკუმენტი იქნება მიღებული, გამოსახლება უნდა
მოხდეს ოთხი კვირის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში, თუ მოვალეს მიეცემა
შესაძლებლობა გამოხატოს თავისი აზრი, გამოსახლება შეიძლება განხორციელდეს ამ
მოქმედებიდან ერთ კვირაში, ან თუ იგი საზღვარგარეთ ცხოვრობს, შეტყობინების
გაგზავნიდან ორ კვირაში.384
რაც შეეხება აღსრულების გადადების შემთხვევებს და საფუძვლებს, იგი დეტალურადაა
განხილული აღსრულების გადადების თავში. ამიტომ მასზე აღარ შევჩერდებით.
უბრალოდ, ყურადღებას გავამახვილებთ შვედეთის სააღსრულებო კოდექსის შესაბამის
ჩანაწერზე იმის შესახებ, რომ აღსრულების გადადება შესაძლებელია მოვალის
მოთხოვნით და სააღსრულებო სააგენტოს მიერ აუცილებლობის შემთხვევაში არაუმეტეს
ორი კვირის ვადით, ხოლო გადაუდებელ შემთხვევებში გადადება შეიძლება გაგრძელდეს
არაუმეტეს ოთხი კვირით შესაბამისი კომპენსაციის გადახდის უზრუნველყოფით,
რომელსაც საჭიროდ მიიჩნევს სააღსრულებო სააგენტო.385
აღსრულების ეროვნული ბიუროს უფლებამოსილებას მიკუთვნებული აქტების
აღსრულებისას ყველაზე რთულ შემთხვევას უდავოდ გამოსახლება წარმოადგენს. ამიტომ,
ამ მოქმედების განხორციელებისას უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ყველა კანონიერი
ზომა, რომ საფრთხე არ შეექმნას პირთა სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას.

27.5. მესამე მხარის ჩართულობა
383

აღსრულების კოდექსი (1981:774) (ცვლილებების ჩათვლით SFS 2001:377), თავი 16, S6.
დასახელებული ნორმატიული აქტი, თავი 16, S3.
385
დასახელებული ნორმატიული აქტი, თავი 16, S4.
384
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მესამე მხარე სააღსრულებო წარმოებისას შეიძლება იყოს პირი, რომლის უფლება ან
კანონიერი ინტერესი შეიძლება შეილახოს უკანონო მფლობელობიდან ნივთის
გამოთხოვის/გადაცემისას.
მოძრავი ნივთის გადაცემისას წარმოებულ საქმეზე მესამე პირად შეიძლება მოგვევლინოს
პირი, რომელთანაც იმყოფება გადასაცემი ნივთები. სწშ საქართველოს კანონის 85-ე
მუხლის მიხედვით, თუ გადასაცემი ნივთი შესანახად იმყოფება მესამე პირთან და იგი
უარს ამბობს ნივთის ნებაყოფლობით გადაცემაზე, აღსრულების ეროვნული ბიურო
კრედიტორის განცხადების საფუძველზე, გამოსცემს განკარგულებას ყადაღის დადების
თაობაზე. აღნიშნულის მიზანი კი არის ის, რომ მესამე პირმა არ გაასხვისოს ან დააზიანოს
ნივთები. დაყადაღებული ნივთების დაზიანება კი სისხლის სამართლებრივად დასჯად
ქმედებას წარმოადგენს.
უკანონო მფლობელობიდან უძრავი ნივთის გამოთხოვის საქმეზე მესამე პირი შეიძლება
იყოს ქონების მართლზომიერი მფლობელი. „მართლზომიერ მფლობელად ითვლება
ყველა პირი, რომელიც სამართლებრივ საფუძველზე ახორციელებს ნივთის მიმართ
ფაქტობრივ ბატონობას. ამ შემთხვევაში მფლობელობის შეფასება ხდება სამართლის
ობიექტური ნების საფუძველზე. ბუნებრივია, მართლზომიერი მფლობელია ნივთის
მესაკუთრე და ის პირები, რომელთა მფლობელობაც მესაკუთრის მფლობელობიდანაა
ნაწარმოები. მაგალითად, ნივთის დამქირავებელი, მონათხოვრე ამ ნივთის
მართლზომიერი მფლობელები არიან მანამ, ვიდრე მათ აქვთ ნივთის ფლობის უფლება.
დაუშვებელია, რომ მათ მოეთხოვოთ ნივთის უკან დაბრუნება“. 386 შესაბამისად,
მართლზომიერი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა იწვევს
სააღსრულებო წარმოების შეწყვეტას. უფლებამოსილ პირს სააღსრულებო წარმოების
დაწყების უფლება ექნება იმ ვადის გასვლის შემდეგ, როდემდეც პირი ითვლება
მართლზომიერ მფლობელად. თუ მართლზომიერმა მფლობელმა ვერ წარმოადგინა
მართლზომიერი მფლობელის დამადასტურებელი დოკუმენტი და სააღსრულებო
მოქმედების განხორციელების შედეგად მას ზიანი მიადგა, შეუძლია, სააღსრულებო
წარმოების პროცესში არსებული კრედიტორისგან ამ ზიანის ანაზღაურება მოითხოვოს.

386

ზოიძე ბ., დასახელებული ნაშრომი, 74-75.
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თემა 28. სააღსრულებო წარმოების განხორციელება ალიმენტის საქმეებზე
სამოქალაქო კანონმდებლობის თანახმად, ალიმენტი შეიძლება დაეკისროს მშობელს
არასრულწლოვანი ან შრომისუუნარო შვილების სასარგებლოდ, ასევე ოჯახის სხვა
წევრებს იგივე საფუძვლით. მოქმედი კანონმდებლობით, აღსრულების ეროვნული ბიურო
სააღსრულებო წარმოებას მხოლოდ ალიმენტის კატეგორიის საქმეებზე ახორციელებს, რაც
შეეხება სხვა საოჯახო ურთიერთობებს, 2011 წლის 1 თებერვლიდან ამოქმედებული
ცვილებების შესაბამისად, მას სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ახორციელებს.
ალიმენტის კატეგორიის საქმეებზე სწშ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის მე-11 პუნქტის
შესაბამისად კრედიტორი გათავისუფლებულია აღსრულების საფასურის წინასწარ
გადახდისაგან, ხოლო მოვალეს იგი აღსრულების დაწყებისთავანვე ეკისრება 7%-იანი
განაკვეთით.
სსსკ-ის 268-ე მუხლის 1 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, მხარეთა თხოვნით
სასამართლოს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად
გადასცეს გადაწყვეტილებები ალიმენტის მიკუთვნების შესახებ. სწშ საქართველოს
კანონის XVI თავი ზოგიერთი კატეგორიის საქმეებზე აღსრულების წესებს განსაზღვრავს.
აღნიშნული თავის 89-ე მუხლის ალიმენტის გადახდევინების საქმეზე გადაწყვეტილების
აღსრულებას ეხება. სააღსრულებო წარმოების დაწყებისას აღსრულების ეროვნული
ბიურო დაუყოვნებლივ უგზავნის მოვალეს შეტყობინებას, იწყებს მისი ქონების მოძიებას
და მასზე ყადაღის დადებას სწშ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-9 და მე-11
პუნქტების თანახმად. იმ შემთხვევაში, თუ მოვალე მუშაობს, სახელფასო
ორგანიზაციისადმი მიმართვით ხდება ყოველთვიურად ალიმენტის ჩარიცხვა
აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშზე, რის შემდეგაც აღსრულების საფასურის
გამოკლებით ერიცხება კრედიტორს.
ალიმენტის კატეგორიის საქმეებზე აღსრულების განსხვავებული წესი დადგენილი არ
არის. ქონებაზე ყადაღის დადება, შეფასება და აუქციონზე რეალიზაცია ხორციელდება სწშ
საქართველოს კანონით დადგენილი ზოგადი წესით.
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29. უცხო ქვეყნებში
საქართველოში

მიღებული

სასამართლო

გადაწყვეტილებების

აღსრულება

29.1. საქართველოს კანონი საერთაშორისო კერძო სამართლის თაობაზე
საქართველოში უცხო ქვეყნებში მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების
მარეგულირებელი დებულებები ასახულია საქართველოს კანონში საერთაშორისო კერძო
სამართლის თაობაზე. 387 ამ კანონის შესაბამისად გადაწყვეტილების ცნობა არ ხდება, თუ:
1. საქმე საქართველოს განსაკუთრებულ კომპეტენციას განეკუთვნება;
2. გადაწყვეტილების გამომტანი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად, მხარე
უწყების ჩაბარების გზით არ იქნა გაფრთხილებული სასამართლოში გამოძახების
თაობაზე ან დაფიქსირდა სხვა საპროცესო დარღვევები;
3. უცხო ქვეყნის სასამართლო, რომელმაც გამოიტანა გადაწყვეტილება, საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად კომპეტენტურად არ ითვლება;
4. უცხო ქვეყანა არ ცნობს საქართველოს სასამართლო გადაწყვეტილებებს;
5. ურთიერთცნობის პრინციპი არ არის გარანტირებული (უცხო ქვეყანა არ ცნობს
საქართველოში მიღებულ გადაწყვეტილებებს);
6. უცხო ქვეყნის სამართალწარმოება, რომლის შედეგადაც გადაწყვეტილება იქნა
მიღებული
შეუთავსებელია
საქართველოში
მანამდე
არსებულ
სამართალწარმოებასთან.
7.

გადაწყვეტილება
პრინციპებს.

ეწინააღმდეგება

საქართველოს

ძირითად

სამართლებრივ

პირველ პუნქტთან დაკავშირებით შემდეგი შეკითხვა იბადება:
რა იგულისხმება
”ექსკლუზიურ იურისდიქციაში”? საერთაშორისო კერძო სამართლის თაობაზე
საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის შესაბამისად, საქარველოს სასამართლოებს
ექსკლუზიური იურისდიქცია აქვთ მხოლოდ იმ სარჩელებზე, რომლებიც ეხება შემდეგს:

387



როდესაც სარჩელი შეეხება უძრავ ქონებას, თუ ეს ქონება საქართველოშია;



იურიდიული პირის ან მისი ორგანოს გადაწყვეტილებათა ნამდვილობას ან
შეწყვეტას, როცა ამ იურიდიული პირის ან მისი ორგანოს რეზიდენცია
საქართველოშია;



საქართველოს სასამართლოების ან სხვა ორგანოების მიერ იურიდიული პირების
რეგისტრაციას;

შემდგომში ნახსენები როგორც GPIL.
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პატენტის, სავაჭრო ნიშნის ან სხვა უფლების რეგისტრაციას, როცა ამ უფლებათა
რეგისტრაცია ან რეგისტრაციის მოთხოვნა საქართველოში განხორციელდა;



იძულებითი აღსრულების ღონისძიებებს, როცა მათი მოთხოვნა ან განხორციელება
საქართველოში მოხდა.

მეორე პუნქტთან დაკავშირებით ნათელია, რომ გადაწყვეტილება მოპასუხეს სათანადო
წესით უნდა წარედგინოს. მსგავს დებულებას შეიცავს ბრიუსელის I რეგულაციები.
კერძოდ რეგულაცია 44/2001-ის 26-ემუხლი:

“1.როდესაც მოპასუხის მიმართ, რომლის საცხოვრებელი ადგილი რომელიმე წევრ

სახელმწიფოშია, მიღებულია სასამართლო გადაწყვეტილება სხვა წევრი
სახელმწფოს სასამართლოს მიერ, სასამართლო უფლებამოსილია განაცხადოს, რომ
მას არ გააჩნია იურისდიქცია მოცემულ საქმეზე გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც
ასეთი იურისდიქცია მოცემული რეგულაციის დებულებითაა დადგენილი;
2.სასამართლო

გადაავადებს აღსრულებას იმ ვადით, სანამ არ იქნება
დადასტურებული, რომ მოპასუხემ მიიღო დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც
აღსრულება განხორციელდება და მოპასუხეს გონივრული ვადა მიენიჭება
იმისათვის, რომ საკუთარი ინტერესების დაცვის ორგანიზება მოახდინოს, ან ყველა
შესაბამისი ზომა გაატაროს ამ მიზნით”.
ბრიუსელის რეგულაციები ევროგაერთიანების (1) რეგულაციებზე აკეთებს რეფერენციას,
რომელიც სასამართლო და არასასამრთლო ინსტიტუტების მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებების ამსახველი დოკუმენტაციის წარდგენას არეგულირებს (მუხლი 19).
იმ შემთხვევებში, თუ მოცემული რეგულაცია არ მიესადაგება, ბრიუსელის რეგულაციები
რეფერენციას აკეთებს 1965 წლის 15 ნოემბერს მიღებულ ჰააგის კონვენციაზე სამოქალაქო
ან კომერციული სამართლის საქმეებზე სასამართლო და არასასამრთლო ინსტიტუტების
მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ამსახველი დოკუმენტაციის წარდგენის თაობაზე
(მუხლი 15). აღსანიშნავია, რომ საქართველო არ არის ამ კონვენციის მხარე სახელმწიფო.
საერთაშორისო კერძო სამართლის თაობაზე საქართველოს კანონის დებულებიდან
გამომდინარე, შეიძლება წარმოიქმნას სირთულეები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა
იგულისხმება ”...სხვა პროცედურულ დარღვევებში”. მოცემული დებულება შეიძლება
სადაო იყოს მით უფრო, რომ იგი საერთაშორისო კანონმდებლობის შესაბამისად უნდა
იყოს ინტერპრეტირებული.388

29.2. მინსკის კონვენცია

388

ასევე იხილეთ: ”საქართველოში უცხო ქვეყნებში მიღებული გადაწყვეტილებების ცნობა: ასეთი
გადაწყვეტილებების ცნობა საქართველოს მიერ პროგნოზირებადია? (შედარებითი ანალიზი)”,
გიორგი სვანაძე, Max Planck Institut fur Auslandisches und internationals Privatrecht; გვერდი 10.
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აღსანიშნავია, რომ საქართველო, როგორც დსთ-ში შემავალი აწ უკვე ყოფილი ქვეყანა,389
მინსკის კონვენციის მხარეს წარმოადგენს, რომელიც სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის
სამართლის საქმეებზე იურიდიული დახმარების საკითხებს არეგულირებს (მიღებულია
1993 წელს) 390 . იმ შემთხვევებში, როდესაც მოცემული კონვენცია ვრცელდება,
საერთაშორისო კერძო სამართლის თაობაზე საქართველოს კანონი არ ვრცელდება.391
მინსკის კონვენციას სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის სამართლის საქმეებზე
იურიდიული დახმარების და თანამშრომლობის თაობაზე 1993 წელს მოეწერა ხელი და
იგი რატიფიცირებულ იქნა სომხეთის, ბელორუსიის, ყაზახეზთის, ყირგიზეთის,
მოლდოვას, რუსეთის ფედერაციის, ტაჯიკეთის, თურქმენეთის, უკრაინისა და უზბეკეთის
მიერ. მინსკის კონვენციას
დსთ-ს წევრი სახელმწიფოების გარდა შეიძლება სხვა
სახელმწიფოებიც შეუერთდნენ. 86-ე მუხლის შესაბამისად, სწორედ ეს პროცედურა
გამოიყენეს აზერბაიჯანმა და საქართველომ კონვენციასთან მისაერთებლად. კონვენცია
ძალაში 1994 წლის 17 სექტემბერს შევიდა. კონვენიაში ცვლილებები 1997 წლის
პროტოკოლით იქნა შეტანილი, რომელიც ძალაში 1999 წლის 17 სექტემბერს შევიდა.
თურქმენეთის გარდა პროტოკოლს ყველა ზემოთხსენებულმა ქვეყანამ მოაწერა ხელი.392
მოცემული პუბლიკაციის ფარგლებში მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ მინსკის
კონვენცია
არეგულირებს
იურისდიქციის,
სასამართლო
და
არასასამართლო
ინსტიტუტების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და დოკუმენტების წარდგენის,
სამოქალაქო საქმეებზე მიღებული გადაწყვეტილებების ცნობისა და აღსრულების
საკითხებს, ასევე სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის სამართლის სფეროში მხარეებს
შორის თანამშრომლობის საკითხებს.
389

დსთ: დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა. 1991 წლის 8 დეკემბერს მინსკში დსთ-ს
შეთანხმებას ხელი მოაწერეს ბელორუსიამ, რუსეთის ფედერაციამ და უკრაინამ. მოცემულ
ხელშეკრულებას უკვე შემდგომში კიდევ ცხრა სახელმწიფო შეუერთდა (სომხეთი, აზერბაიჯანი,
საქართველო, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, მოლდავეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი და უზბეკეთი).
ხელშეკრულების პროტოკოლი ხელმოწერილი იქნა ალმაატში 1991 წლის 21 დეკემბერს.
პროტოკოლის შესაბამისად, ხელშეკრულება, რომლითაც დსთ შეიქმნა, ხელმომწერი
სახელმწიფოსთვის მისი ხელმოწერის თარიღიდან შედის ძალაში. სახელმწიფოებმა, რომლებმაც
ხელშეკრულებას ან პროტოკოლს მოაწერეს ხელი, ავტომატურად მოახდინეს მათი რატიფიცირება
და მიუხედავად იმისა, რომ საქართელო უკვე აღარ არის დსთ-ს წევრი, მაინც რჩება მინსკის
კონვენციის მონაწილე მხარედ.
390
მინსკის კონვენციას სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის სამართლის საქმეებზე იურიდიული
დახმარების და თანამშრომლობის თაობაზე, მინსკი, 1993 წლის 2 იანვარი, ცვლილებები შეტანილი
იქნა 1997 წლის 28 მარტს; შემდგომში მოხსენიებული როგორც მინსკის კონვენცია.
391
იხილეთ: უზენაესი სასამართლო, საქმე A-2297-sh-53-08, 2009 წლის 2 თბერვალი და უზენაესი
სასამართლო, საქმე a-1824-sh-480, იგივე თარიღი.
392
2002 წლის 7 ოქტომბერს კიშინიოვში, მიღებულ იქნა ახალი კონვენცია სამოქალაქო, საოჯახო და
სისხლის სამართლის საქმეებზე იურიდიული დახმარების და თანამშრომლობის თაობაზე.
კიშინიოვის კონვენციას ხელი მოაწერა რამოდენიმე ქვეყანამ, რომელიც მინსკის კონვენციის მხარე
იყო (მათ შორის სომხეთი, საქართველო, აზერბაიჯანი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი,
მოლდავეთი, ტაჯიკეთი, უკრაინა და რუსეთის ფედერაცია). აღსანიშნავია, რომ კიშინიოვის
კონვენციის რატიფიცირება მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანამ მოახდინა (აზერბაიჯანი, ბელორუსია,
ყაზახეთი და ყირგიზეთი). ამ ქვეყნებისთვის კიშინიოვის კონვენციამ მინსკის კონვენცია
ჩაანაცვლა. კიშინიოვის კონვენცია 2004 წლის 27 აპრილს შევიდა ძალაში.
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მოდით უფრო დეტალურად განვიხილოთ მინსკის კონვენცია.

დოკუმენტების ნამდვილობა
მინსკის კონვენციის მე-13 მუხლის შესაბამისად, დოკუმენტები, რომლებიც ერთი
ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზეა დამზადებული ან დამოწმებული, სპეციალურად
მასზე უფლებამოსილი პირის მიერ მისი კომპეტენციის ფარგლებში და დადგენილი
ფორმით და განმტკიცებულია გერბიანი ბეჭდით, სხვა ხელშემკვრელი მხარეების
ტერიტორიაზე მიიღება რაიმე სპეციალური მოწმობის გარეშე. დოკუმენტები, რომლებიც
ერთი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე განიხილება, როგორც ოფიციალური
დოკუმენტები, სხვა ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიებზე სარგებლობენ ოფიციალური
დოკუმენტების მტკიცებულებითი ძალით.

გათავისუფლება საბაჟო გადასახადებისა და ხარჯების ანაზღაურებისგან
მინსკის კონვენცის მე-2 მუხლის შესაბამისად, თითოეული ხელშემკვრელი მხარის
მოქალაქეები და მის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები თავისუფლდებიან სასამართლო
და ნოტარიალური ბაჟისა და ხარჯების გადახდისა და ანაზღაურებისგან, ასევე
სარგებლობენ უფასო იურიდიული დახმარებით იმავე პირობებით, როგორც საკუთარი
მოქალაქეები. იმავე მუხლის მეორე პარაგრაფის შესაბამისად, ასეთი შეღავათები
ვრცელდება ყველა პროცესუალურ ქმედებაზე, რომელიც ხორციელდება მოცემულ
საქმეზე, გადაწყვეტილების აღსრულების ჩათვლით.

სამართლებრივი დახმარება
სამართლებრივ დახმარებასთან დაკავშირებულ საკითხებს კონვენციის მე-6 მუხლი
არეგულირებს. ხელშემკვრელი მხარეები ერთმანეთს აღმოუჩენენ სამართლებრივ
დახმარებას პროცესუალური და სხვა ქმედებების შესრულების გზით, მათ შორის,
დოკუმენტების შედგენა და გადაგზავნა, სასამართლო გადაწყვეტილებების აღიარება და
აღსრულება სამოქალაქო საქმეებზე, განაჩენებისა სამოქალაქო-სასარჩელო, სააღსრულებო
წარწერების ნაწილით, ასევე დოკუმენტების გადაცემის გზით.
მინსკის კონვენციის მე-7 მუხლის თანახმად, სამართლებლივ სფეროში დახმარება
აღმოჩენილ იქნება მთხოვნელი მხარისგან წერილობითი მომართვის მიღების
საფუძველზე. ასეთ თხოვნაში ასახული უნდა იყოს შემდეგი:


თხოვნის მიმღები დაწესებულების დასახელება;



თხოვნის გამგზავნი დაწესებულების დასახელება;



საქმის დასახელება, რომლის მიხედვითაც გამოითხოვება სამართლებრივი



დახმარება;
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მხარეების, მოწმეთა, ეჭვმიტანილების, განსასჯელთა, მსჯავრდებულთა ან
დაზარალებულების სახელები და გვარები, მათი საცხოვრებელი ადგილი და
ადგილსამყოფელი, მოქალაქეობა, საქმიანობა; რაც შეეხება სისხლის სამართლის
საქმეებს, აუცილებელია ასევე დაბადების ადგილი და თარიღი და,
შეძლებისდაგვარად, მშობელთა სახელები და გვარები; იურიდიულ პირთათვის –
მათი დასახელება და ადგილსამყოფელი;



ხსენებულ პირთა წარმომადგენლების არსებობისას მათი სახელები, გვარები და
მისამართები;



დავალების შინაარსი, ასევე სხვა ცნობები, აუცილებელი მის შესასრულებლად;

მინსკის კონვენციის მე-8 მუხლის შესაბამისად, სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენის
შესახებ დავალების შესრულებისას, თხოვნის მიმღები დაწესებულება სარგებლობს
საკუთარი ქვეყნის კანონმდებლობით. თხოვნის გამგზავნი დაწესებულების თხოვნით მან
შეიძლება გამოიყენოს ასევე თხოვნის გამგზავნი ხელშემკვრელი მხარის პროცესუალური
ნორმები, თუ ისინი არ ეწინააღმდეგება თხოვნის მიმღები მხარის კანონმდებლობას.
თხოვნის მიმღები ხელშემკვრელი მხარე არ მოითხოვს ხარჯების ანაზღაურებას
სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენისათვის (კონვენციის მე-18 მუხლი).
მინსკის კონვენციის მე-10 მუხლის შესაბამისად, თხოვნის მიმღები იუსტიციის
დაწესებულება ახორციელებს დოკუმენტების გადაცემას მის სახელმწიფოში მოქმედი
წესის შესაბამისად, თუ გადასაცემი დოკუმენტები დაწერილია მის ენაზე ან რუსულ ენაზე
ანდა აღჭურვილია დამოწმებული თარგმანით ამ ენებზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი
გადასცემს დოკუმენტებს მიმღებს, თუ იგი თანახმაა მათ ნებაყოფლობით მიღებაზე.
კომუნიკაცია წევრი სახელმწიფოების სტრუქტურებს შორის შეიძლება განხორციელდეს
რუსულ ენაზე (კონვენციის მე-17 მუხლი).

დიპლომატიურ წარმომადგენლობები და საკონსულო დაწესებულებები
კონვენციის მე-12 მუხლის შესაბამისად, ხელშემკვრელი მხარეებს უფლება აქვთ
დოკუმენტები
გადასცენ
საკუთარ
მოქალაქეებს
თავიანთი
დიპლომატიური
წარმომადგენლობების ან საკონსულო დაწესებულებების მეშვეობით.

იურისდიქცია
სარჩელები პირებისადმი, რომელთაც გააჩნიათ საცხოვრებელი ადგილი ერთ-ერთი
ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე, წარედგინება, მიუხედავად მათი მოქალაქეობისა,
ამ ხელშემკვრელი მხარის სასამართლოებში, ხოლო სარჩელები იურიდიული
პირებისადმი წარედგინება იმ ხელშემკვრელი მხარის სასამართლოებში, რომლის
ტერიტორიაზეც
იმყოფება
იურიდიული
პირის მართვის ორგანოები,
მისი
წარმომადგენლობები ან ფილიალი. (კონვენციის მე-20 მუხლი).
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ხელშემკვრელი მხარის სასამართლოები უფლებამოსილი არიან განიხილონ სხვა საქმეები,
თუ მხარეები წერილობით ფორმაში შეთანხმდებიან დავის სასამართლოში წარდგენაზე
(კონვენციის მე-20 მუხლის 1 პარაგრაფი). აღსანიშნავია, რომ კონვენციის იმავე მუხლის
მე-3 პარაგრაფი ადგენს ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას უძრავ ქონებასთან
დაკავშირებულ სარჩელებზე საკუთრების უფლებისა და სხვა ნივთიერ უფლებებთან
დაკავშირებით და ეს უფლებამოსილება ქონების ადგილსამყოფელის მიხედვით
სასამართლოებს ეკუთვნის.
ფიზიკური პირის ქმედუნარიანობა განისაზღვრება იმ ხელშემკვრელი მხარის
კანონმდებლობით, რომლის მოქალაქესაც წარმოადგენს ეს პირი. მოქალაქეობის არმქონე
პირის ქმედუნარიანობა განისაზღვრება იმ ქვეყნის სამართლის მიხედვით, სადაც მას
გააჩნია მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი. იურიდიული პირის უფლებაუნარიანობა
განისაზღვრება იმ სახელმწიფოს კანონმდებლობით, რომლის კანონებითაც იგი
დაფუძნდა (კონვენციის 23 მუხლი).

აღიარება და აღსრულება
მინსკის კონვენციის 51-ე მუხლის შესაბამისად, თითოეული ხელშემკვრელი მხარე
წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებული პირობებით აღიარებს და აღასრულებს
შემდგომ გადაწყვეტილებებს, გამოტანილთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეთა ტერიტორიაზე:
სამოქალაქო და საოჯახო საქმეთა იუსტიციის დაწესებულებების გადაწყვეტილებებს, მათ
შორის სასამართლოს მიერ ასეთ საქმეებზე დამტკიცებულ შეთანხმებებს მორიგების
შესახებ და ნოტარიალურ აქტებს ფულად ვალდებულებებთან დაკავშირებით. მოცემული
დებულებები ასევე ვრცელდება სასამართლო გადაწყვეტილებებზე სისხლის სამართლის
საქმეებზე ზარალის ანაზღაურების შესახებ.
შუამდგომლობა გადაწყვეტილების იძულებითი აღსრულების ნებართვის თაობაზე
წარედგინება
ხელშემკვრელი
მხარის
კომპეტენტურ
სასამართლოს,
სადაც
გადაწყვეტილება აღსრულებას ექვემდებარება. იგი ასევე შეიძლება წარედგინოს
სასამართლოში, სადაც გამოტანილ იქნა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება. ეს
სასამართლო შუამდგომლობას გადასცემს სასამართლოს, რომელიც კომპეტენტურია
გამოიტანოს გადაწყვეტილება ამ შუამდგომლობაზე(მინსკის კონვენციის 53 მუხლი).
ქართული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს მიერ წევრი სახელმწიფოს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოს გადაეცემა.
შუამდგომლობას თან ერთვის:
ა) გადაწყვეტილება ან მისი დამოწმებული ასლი, ასევე ოფიციალური დოკუმენტი იმის
შესახებ, რომ გადაწყვეტილება შევიდა კანონიერ ძალაში და ექვემდებარება აღსრულებას
ან იმის შესახებ, რომ იგი ექვემდებარება აღსრულებას კანონიერ ძალაში შესვლამდე, თუ
ეს არ გამომდინარეობს თავად გადაწყვეტილებიდან;
ბ) დოკუმენტი, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ მხარე, რომლის წინააღმდეგაც
გამოტანილ იქნა გადაწყვეტილება, და რომელიც არ მონაწილეობდა პროცესში, სათანადო
წესრიგში იმყოფებოდა და დროულად იქნა გამოძახებული სასამართლოში, ხოლო მისი
პროცესუალური არაქმედუნარიანობის შემთხვევაში სათანადოდ იქნა წარმოდგენილი;
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გ) დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გადაწყვეტილების ნაწილობრივ აღსრულებას მისი
გადაგზავნის მომენტისთვის;
დ) დოკუმენტი, რომელიც
განსჯადობის საქმეებზე.

ამტკიცებს

მხარეთა

შეთანხმებას

სახელშეკრულებო

შუამდგომლობა გადაწყვეტილების იძულებითი აღსრულების ნებართვის თაობაზე და
მისი თანდართული დოკუმენტები აღიჭურვება დამოწმებული თარგმანით თხოვნის
გამგზავნი ხელშემკვრელი მხარის ენაზე ანდა რუსულ ენაზე.
შუამდგომლობებს გადაწყვეტილების იძულებითი აღსრულების ნებართვისა და
აღიარების თაობაზე განიხილავენ იმ ხელშემკვრელი მხარის სასამართლოები, რომელთა
ტერიტორიაზეც უნდა განხორციელდეს იძულებითი აღსრულება. სასამართლო, რომელიც
განიხილავს შუამდგომლობას გადაწყვეტილების იძულებითი აღსრულების ნებართვისა
და აღიარების თაობაზე, შემოიფარგლება იმის დადგენით, რომ წინამდებარე კონვენციით
გათვალისწინებული პირობები დაცულია. იმ შემთხვევაში, თუ პირობები დაცულია,
სასამართლოს გამოაქვს გადაწყვეტილება იძულებითი აღსრულების შესახებ(მინსკის
კონვენციის 54 მუხლი).
აღსრულებაზე უარის თქმის საფუძვლები მინსკის კონვენციის 55-ე მუხლშია
ჩამოყალიბებული. კერძოდ, გადაწყვეტილების აღიარებასა და აღსრულებაზე შეიძლება
უარი ეთქვას თუ: :
ა) ხელშემკვრელი მხარის კანონმდებლობის თანახმად, რომლის ტერიტორიაზეც
გამოტანილია გადაწყვეტილება, იგი არ შესულა კანონიერ ძალაში ან არ ექვემდებარება
აღსრულებას, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც გადაწყვეტილება ექვემდებარება
აღსრულებას კანონიერ ძალაში შესვლამდე;
ბ) მოპასუხეს არ მიუღია მონაწილეობა პროცესში იმის გამო, რომ მას ან მის რწმუნებულს
დროულად არ გადასცეს სასამართლოში გამოძახება;
გ) საქმეზე იმავე მხარეებს, იმავე საგანზე და იმავე საფუძველზე ხელშემკვრელი მხარის
ტერიტორიაზე, სადაც აღიარებულ და აღსრულებულ უნდა იქნას გადაწყვეტილება, ადრე
უკვე გამოტანილი იყო კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება ან არსებობს მესამე
სახელმწიფოს სასამართლოს აღიარებული გადაწყვეტილება, ანდა თუ ამ ხელშემკვრელი
მხარის დაწესებულებამ ადრე აღძრა წარმოება ამ საქმეზე;
დ)
წინამდებარე
კონვენციის
დებულებათა
თანახმად,
ხოლო
მის
მიერ
გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში იმ ხელშემკვრელი მხარის კანონმდებლობისა,
რომლის ტერიტორიაზეც გადაწყვეტილება აღიარებული და აღსრულებული უნდა იქნას,
საქმე ეხება მისი დაწესებულების განსაკუთრებულ კომპეტენციას;
ე) არ არსებობს დოკუმენტი, რომელიც
სახელშეკრულებო განსჯადობის შესახებ;

ადასტურებს

მხარეთა

შეთანხმებას
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ვ) ამოიწურა იძულებითი აღსრულების ხანდაზმულობის ვადა, გათვალისწინებული იმ
ხელშემკვრელი მხარის კანონმდებლობით, რომლის სასამართლოც ასრულებს
დავალებებს.

კონვენციის მიმართება საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან
მინსკის კონვენციის 82-ე მუხლში ასახულია მნიშვნელოვანი დებულება კონვენციის სხვა
სერთაშორისო ხელშეკრულებებთან მიმართების თაობაზე: “ წინამდებარე კონვენცია არ
ეხება სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებათა დებულებებს, რომელთა მონაწილენიც
არიან ხელშემკვრელი მხარეები.” ამ დებულებიდან არ არის ნათელი იგი უკვე
ხელმოწერილ საერთაშორისო ხელშეკრულებებზე ვრცელდება, თუ ასევე მომავალში
გასაფორმებელ ხელშეკრულებებზე უპირატესი ძალაც ენიჭება.

29.3. ბილატერალური ხელშეკრულებები
მინსკის კონვენციის გარდა საქართველო რამდენიმე სხვა ბილატერალური შეთანხმების
მხარეა, რომლებიც სამარლებლივ, მათ შორის აღსრულების სფეროში თანამშრომლობის
საკითხებს არეგულირებენ. ესენია:


საქართველოს და ბულგარეთს შორის სამოქალაქო სამართალწარმოების სფეროში
ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის თაობაზე ხელშეკრულება (სოფია,
1995 წის 19 იანვარი);
საქართველოსთვის მოცემული ხელშეკრულება 1996 წლის 6 ივნისიდან შევიდა
ძალაში.
მოცემული ხელშეკრულების თანახმად, საქართველოს სასამართლოების მიერ
მიღებული გადაწყვეტილების ცნობისა და აღსრულების თაობაზე თხოვნას მეორე
მხარეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო გადასცემს ან იგი პირდაპირ
განმცხადებლის მიერ შეიძლება იყოს წარდგენილი ბულგარეთის შესაბამისი
სასამართლო ორგანოსთვის.



საქართველოს და თურქეთს შორის სამოქალაქო, კომერციული და სისხლის
სამართლის სფეროში ურთიერთდახმარების და თანამშრომლობის თაობაზე
გაფორმებული ხელშეკრულება (ანკარა, 1996 წლის 4 აპრილი);
საქართველოსთვის მოცემული ხელშეკრულება 1998 წლის 15 იანვრიდან შევიდა
ძალაში.
მოცემული ხელშეკრულების თანახმად, საქართველოს სასამართლოების მიერ
მიღებული გადაწყვეტილების ცნობისა და აღსრულების თაობაზე თხოვნა
შეიძლება პირდაპირ განმცხადებლის მიერ იყოს წარდგენილი თურქეთის
შესაბამისი სასამართლო ორგანოსთვის.



საქართველოს და საბერძნეთს შორის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის
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სფეროში ურთიერთდახმარების და თანამშრომლობის თაობაზე გაფორმებული
ხელშეკრულება (თბილისი, 1999 წლის 10 მაისი);
მოცემული ხელშეკრულების თანახმად, საქართველოს სასამართლოების მიერ
მიღებული გადაწყვეტილების ცნობისა და აღსრულების თაობაზე თხოვნა
შეიძლება პირდაპირ განმცხადებლის მიერ იყოს წარდგენილი საბერძნეთის
შესაბამისი სასამართლო ორგანოსთვის.


საქართველოს და რუსეთის ფედერაციას შორის სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის
სამართლის სფეროში ურთიერთდახმარების და თანამშრომლობის თაობაზე
გაფორმებული ხელშეკრულება (1995 წლის 15 სექტემბერი).
ხელშეკრულება ჯერ არ შესულა ძალაში.

29.4. უცხო ქვეყნების სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები
1997 წლის კანონით კერძო საარბიტრაჟო წარმოების თაობაზე, საარბიტრაჟო
სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადწყვეტილება აღსრულებას ექვემდებარება
სასამართლო ორგანოების ჩარევის გარეშე. კანონის 42-ე მუხლით, საარბიტრაჟო
სასამართლოს თავმჯდომარე უფლებამოსილია გასცეს სააღსრულებო ფურცელი. ამ
დებულებაში, ისევე როგორც სხვა დებულებებში არსებული ხარვეზების გამო, 2009 წელს
საარბიტრაჟო წარმოების ახალი კანონი იქნა მიღებული, რომელიც UNCITRAL-ის
საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟის შესახებ სამოდელო კანონს ეფუძნება.393
არბიტრაჟის თაობაზე ახალი კანონის შესაბამისად, სასამართლოებს საარბიტრაჟო
გადაწყვეტილებების ცნობისა და აღსრულების ვალდებულება მიენიჭათ. რაც შეხება უცხო
ქვეყნების სარბიტრაჟო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ცნობას და
აღსრულებას, მოცემული საკითხი საქართველოს უზენაესი სასამართლოს კომპეტენციაში
შედის.394
საარბიტრაჟო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ცნობა და აღსრულება
შეიძლება გადავადებული იქნას იმ მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე, რომელმაც
სათანადო გარანტია უზრუნველყო (2009 წლის არბიტრაჟის შესახებ კანონის 44 მუხლი).
უცხო ქვეყნების საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების აღსრულებასთან დაკავშირებით ასევე
გათვალისწინებული უნდა იყოს, რომ საქართველომ ნიუ-იორკის კონვენციის
რატიფიკაცია მოახდინა.395 მხარე უფლებამოსილია საქართველოს უზენაეს სასამართლოს
მიმართოს შუამდგომლობით უცხო ქვეყნის საარბიტრაჟო სასამართლოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილების აღიარებისა და აღსრულების თაობაზე. შუამდგომლობას თან უნდა
393

კანონი არბიტრაჟის შესახებ, მიღებული 2009 წლის 19 ივნისს, კანონი 2010 წლის 1 იანვარს
შევიდა ძალაში (გამოქვეყნდა საქართველოს რესპუბლიკის ოფიციალურ ჟურნალში, 1280-Is).
394
ეროვნული სრბიტრაჟო სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები სააპელაციო
სასამართლოების კომპეტენციაში შედის.
395
გაეროს კონვენცია საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების ცნობასა და აღიარებაზე, ნიუ-იორკი, 1958
(შემდგომში ნახსენები, როგორც ნიუ-იორკის კონვენცია). საქართველო კონვენციის მხარეა 1994
წლიდან.
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ერთვოდეს საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლი და მისი ქართული
თარგმანი. 396 შუამდგომლობას უზენაესი სასამართლო შესაბამის მოპასუხეს წარუდგენს.
ზეპირი მოსმენები მხოლოდ მხარეების თხოვნის შემთხვევაში გაიმართება. უზენაესი
სასამართლო არ მსჯელობს საქმის სამართლებლივ საფუძველებზე, არამედ განიხილავს
აღსრულებაზე უარის თქმის საფუძვლების არსებობას. გადაწყვეტილების ცნობასა და
აღსრულებაზე უარის თქმის საფუძვლები არბიტრაჟის შესახებ კანონის 45-ე მუხლში და
ნიუ-იორკის კონვენციის მე-5 მუხლშია ასახული. კერძოდ, გადაწყვეტილების ცნობასა და
აღსრულებაზე მხარეს შეიძლება უარი ეთქვას, თუ:
ა) საარბიტრაჟო შეთანხმების მხარე ქმედუუნარო იყო;
ბ)იმ სამართლებრივი ნორმების მიხედვით, რომლებზედაც მხარეებმა მიუთითეს
საარბიტრაჟო შეთანხმებაში, ხოლო ასეთი მითითების არარსებობისას – იმ ქვეყნის
კანონმდებლობის თანახმად, სადაც გამოტანილ იქნა საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება,
საარბიტრაჟო შეთანხმება ბათილია ან ძალადაკარგულია;
გ) მხარე არ იყო ჯეროვნად ინფორმირებული არბიტრის დანიშვნის ან საარბიტრაჟო
განხილვის შესახებ ან სხვა საპატიო მიზეზების გამო ვერ მიიღო მონაწილეობა
საარბიტრაჟო განხილვაში;
დ) საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება გამოტანილია იმ დავის შესახებ, რომელიც არ იყო
გათვალისწინებული საარბიტრაჟო შეთანხმებით ან ეხება საკითხს, რომელიც სცილდება
საარბიტრაჟო შეთანხმების ფარგლებს. საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობასა და
აღსრულებაზე მხარეს შეიძლება უარი ეთქვას მთლიანად ან მხოლოდ იმ ნაწილში,
რომელიც სცილდება საარბიტრაჟო შეთანხმების ფარგლებს;
ე) არბიტრაჟის შემადგენლობა ან საარბიტრაჟო წარმოება არ შეესაბამებოდა მხარეთა
შეთანხმებას, ხოლო ასეთი შეთანხმების არარსებობისას – იმ ქვეყნის კანონს, სადაც
ჩატარდა საარბიტრაჟო განხილვა;
ვ) საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება არ შესულა კანონიერ ძალაში ანდა გაუქმებულ ან
შეჩერებულ იქნა იმ ქვეყნის სასამართლოს მიერ, სადაც გადაწყვეტილება იქნა
გამოტანილი, ან იმ ქვეყნის სასამართლოს მიერ, რომლის სამართლის შესაბამისადაც იქნა
გადაწყვეტილება გამოტანილი.
უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, უცხო ქვეყნის საარბიტრაჟო სასამართლოების
მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების ცნობის ან ცნობაზე უარის თქმის თაობაზე,
საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება.
ნიუ-იორკის კონვენციის VI მუხლის შესაბამისად, ორგანო, რომელიც უფლებამოსილია
ცნოს ან უარყოს გადაწყვეტილება, თუ იგი საჭიროდ მიიჩნევს, უფლებამოსილია
გადაავადოს გადაწყვეტილების აღსრულება იმ მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე,
რომელიც აღსრულების ინიციატორია, თუ მეორე მხარე შესაბამის გარანტიას
უზრუნველყოფს. თუ სააღსრულებო გადაწყვეტილება მიღებულია, უზენაესი
სასამართლო აღიარებს უცხო ქვეყნის საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებას და აღსრულების
396
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განჩინებას გასცემს. მოცემული განჩინება სააღსრულებო წარმოების შესახებ კანონის
მოთხოვნების დცვით აღსრულდება.

29.5. სხვა შესაბამისი დებულებები
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არ არის კიევის ხელშეკრულების და მოსკოვის
ხელშეკრულების მხარე, კარგი იქნება, თუ ამ ხელშეკრულებების შინაარსზეც გვექნება
წარმოდგენა, რადგანაც ეს ხელშეკრულებები დსთ-ს ქვეყნებს შეეხება. სამწუხაროდ, არც
კიევის და არ მოსკოვის ხელშეკრულება არ შეიცავს დებულებებს მათ სხვა
ინსტრუმენტებთან მიმართების თაობაზე.

ჰააგის კონფერენცია კერძო საერთაშორისო სამართლის თაობაზე
საქართველო ჰააგის კონვენციის მხარე 2001 წლის 28 მაისს გახდა. დღეის მდგომარეობით
საქართველო შეუერთდა 1980 წლის 25 ოქტომბრის კონვენციას ბავშვთა საერთაშორისო
გატაცების სამოქალაქო ასპექტების თაობაზე, ასევე 1961 წლის 5 ოქტომბრის კონვენციას
უცხო ქვეყნების მიერ მიღებული საჯარო დოკუმენტების დაკანონების მოთხოვნის
გაუქმების თაობაზე (აპოსტილე) და
1993 წლის 29 მაისის კონვენციას ბავშვთა
უფლებების დაცვისა და ქვეყნებს შორის გაშვილების სფეროში თანამშრომლობის
თაობაზე.

კიევის ხელშეკრულება
1992 წლის 20 მარტს, ანუ მინსკის კონვენციის მიღებამდე, მიღებული იქნა ხელშეკრულება
კომერციულ
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
დავების
დარეგულირებასთან
დაკავშირებული ასპექტების თაობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეკრულება დსთ-ს
ქვეყნებისთვის იყო ღია ხელმოსაწერად, საქართველო არ წარმოადგენს ამ
ხელშეკრულების მხარეს. ხელშეკრულება რატიფიცირებული იქნა მოლდოვას, სომხეთის,
ბელორუსიის,
ყაზახეთის,
ყირგიზეთის,
რუსეთის
ფედერაციის,
ტაჯიკეთის,
თურქმენეთის, უკრაინის და უზბეკეთის მიერ.
ხელშეკრულება შეეხება დავების გადაწყვეტას და გადაწყვეტილებების აღსრულებას
იურიდიულ და მეწარმე კერძო პირებთან მიმართებაში, ასევე არეგულირებს მათ
ურთიერთობებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან და სხვა სტრუქტურებთან
(კიევის ხელშეკრულების 1-ი და მე-2 მუხლი).
იურისდიქციასთან მიმართებაში(მუხლი
სასამართლო განიხილავს საქმეს თუ:


4):

დსთ-ს

შესაბამისი

უფლებამოსილი

მოპასუხეს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი ან წარმომადგენლობა გააჩნია დსთ-ს
წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე იმ თარიღისთვის, როდესაც მის წინააღმდეგ
წარმოება დაიწყო. (თუ საქმეზე რამდენიმე მოპასუხეა, რომლებიც დსთ-ს წევრ
ქვეყნებში ცხოვრობენ/მდებარეობენ, საქმეს მოსარჩელის არჩევანის მიხედვით, იმ
რომელიმე სახელმწიფოს სასამართლო განიხილავს, სადაც რომელიმე მოპასუხე
ცხოვრობს/მდებარეობს).
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მოპასუხის საწარმო ან მისი ფილიალი კომერციულ, სამრეწველო ან სხვა
ეკონომიკურ საქმიანობას ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე;



საკონტრაქტო ვალდებულება, ან მისი ნაწილი, რომელიც დავის საგანი გახდა,
შესაბამისი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე უნდა შესრულდეს;



მოქმედებას ან სხვა გარემოებას, რომელიც ზიანის ანაზღაურების თაობაზე
პრეტენზიის საფუძველი გახდა, შესაბამისი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ჰქონდა
ადგილი;



მოსარჩელეს, რომელიც მისი პროფესიული რეპუტაციის შელახვით მოტანილი
ზიანის გამო წარადგენს სარჩელს, შესაბამისი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე აქვს
მუდმივი საცხოვრებელი ან წარმომადგენლობა;



მომსახურეობის მომწოდებელი ან კონტრაქტორი მოცემული სახელმწიფოს
ტერიტორიაზე მდებარეობს და დავა კონტრაქტის გაფორმებას, ცვლილებების
შეტანას ან შეწყვეტას შეეხება;



მხარეებს შორის წერილობითი შეთანხმება არსებობს დავის მოცემულ
სასამართლოში განხილვასთან დაკავშირებით. თუ ასეთი შეთანმხება არსებობს,
დსთ-ს სხვა წევრი ქვეყნის სასამართლო შეწყვეტს წარმოებას მოპასუხის თხოვნით,
თუ იგი გადაწყვეტილების მიღებამდე იქნა წარდგენილი.

ექსკლუზიურ იურისდიქციასთან მიმართებაში ხელშეკრულება შემდეგს არეგულირებს:


იურიდიული პირებისა და მეწარმეების უძრავი საკუთრების უფლებასთან
დაკავშირებულ დავებზე იურისდიქცია დსთ-ს იმ წევრი სახელმწიფოების
სასამართლოებს ეკუთვნით, სადაც ეს უძრავი ქონება მდებარეობს;



სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ მიღებული არა-ნორმატიული აქტების
მთლიანად ან ნაწილობრივ გასაჩივრებასთან დაკავშირებული დავების
შემთხვევაში, ექსკლუზიური უფლებამოსილება დსთ-ს იმ წევრი სახელმწიფოების
სასამართლოებს ეკუთვნით, სადაც ის ორგანო მდებარეობს, რომელმაც ასეთი აქტი
მიიღო;



იგივე წესები ვრცელდება იურიდიული პირების და მეწარმეების მიერ წარდგენილ
სარჩელებზე, რომლებიც ზემოთხსენებული სახელმწიფო ორგანოების ქმედებებით
ან მათ მიერ ამ პირების წინაშე დაკისრებული ვალდებულებების
შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურებას შეეხება.

რაც შეეხება გადაწყვეტილებების ცნობას და აღიარებას, დსთ-ს სახელმწიფოები
ვალდებულებას
იღებენ
აღიარონ
და
აღასრულონ
წევრი
სახელმწიფოების
სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები res judicata პრინციპის დაცვით.
დსთ-ს რომელიმე წევრი სახელმწიფოს შესაბამისი სასამართლოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილება, დსთ-ს ყველა წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე აღსრულდება. დსთ-ს
რომელიმე წევრი სახელმწიფოს შესაბამისი სასამართლოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილება, რომლის შესაბამისადაც წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე არსებული
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მოვალის ქონება უნდა დაყადაღდეს ამ სახელმწიფოს სასამართლოს მიერ განსაზღვრული
ადმინისტრაციის ან კანონით დადგენილი სტრუქტურის მიერ აღსრულდება (კიევის
ხელშეკრულების მე-7 მუხლი).
აღსრულების თაობაზე განაცხადს დაინტერესებული მხარე წარადგენს. ასეთი განაცხადი
უნდა შეიცავდეს (კიევის ხელშეკრულების მე-8 მუხლი):


აღსასრულებელი გადაწყვეტილების სათანადოდ დამოწმებულ ასლს;



ოფიციალურ დოკუმენტს, რომელიც ადასტურებს, რომ გადაწყვეტილებას res
judicata ძალა აქვს თუ ეს არ არის ნათელი გადაწყვეტილების ტექსტიდან;



მტკიცებულება, რომ მოვალეს დოკუმენტი წარედგინა;



აღსრულების ფურცელი.

აღსრულებაზე უარის თქმა იმ მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე ხდება, რომლის
მიმართაც გამოტანილია აღსრულების გადაწყვეტილება იმ პირობით, რომ ეს მხარე
შესაბამის მტკიცებულებებს წარადგენს (კიევის კონვენციის მე-9 მუხლ), კერძოდ:


შესაბამისი სახელმწიფოს სასამართლომ, რომელსაც თხოვნით მიემართა, მანამდე
უკვე მიიღო გადაწყვეტილება მოცემულ საქმეზე, რომელსაც res judicata ძალა აქვს
საქმის იმავე მხარეებთან, იმავე საფუძველთან და იმავე საკიხთან მიმართებაში;



დსთ-ს წევრი სახელმწიფოს ან არა-წევრი სახელმწიფოს სასამართლოს მიერ იმავე
საქმეზე, იგივე მხარეების მონაწილეობით და იგივე საფუძველზე აღძრულ
საქმესთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება ძალაშია შესული და
აღიარებული;



დავა გადაწყვეტილი იქნა შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე სასამართლოს
მიერ კიევის ხელშეკრულების პირობების დაცვით;



მეორე მხარეს არ წარედგინა
ინფორმაცია და დოკუმენტაცია;



ამოიწურა აღსურლებისთვის განსაზღრული სამწლიანი ვადა.

წარმოებასთან

დაკავშირებული

შესაბამისი

მოსკოვის ხელშეკრულება
მოსკოვის ხელშეკრულება397 1998 წლის 6 მარტს იქნა მიღებული მოსკოვში და იგი ძალაში
2001 წლის 9 ინავარს შევიდა.

397

დსთ-ს წევრი ქვეყნების ტერიტორიებზე საარბიტრაჟო, კომერციული და ეკონომიკური
სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ურთიერთაღიარება და აღსრულება.
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მას ხელი მოაწერა სომხეთმა, აზერბაიჯანმა, ყაზახეთმა, ყირგიზეთმა, რუსეთის
ფედერაციამ და ტაჯიკეთმა. ხელშეკრულების რატიფიცირება დღეის მდგომარეობით
აზერბაიჯანმა, ყაზახეთმა, ყირგიზეთმა და ტაჯიკეთმა მოახდინეს.
იურისდიქციასთან დაკავშირებით ხელშეკრულების მე-2 მუხლი
სასამართლოებს კიევის ხელშეკრულების მე-4 მუხლის მსგავსად ადგენს.

უფლებამოსილ

ხელშეკრულება წევრი სახელმწიფოების მიერ კომერციული სამართლის სფეროში
მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულებას არეგულირებს.
აღსრულებასთან დაკავშირებით მოსკოვის ხელშეკრულების მე-3 მუხლი ადგენს, რომ
რომელიმე წევრი სახელმწიფოს სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას res
judicata ძალა აქვს და იგი სხვა წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე აღსრულებას
ექვემდებარება. დსთ-ს რომელიმე წევრი სახელმწიფოს შესაბამისი სასამართლოს მიერ
მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულება მოვალის საცხოვრებელი/წარმომადგენლობის
მდებარეობის ადგილის მიხედვით სახელმწიფოში არსებული კანონების შესაბამისად
უნდა განხორციელდეს მევალისგან შესაბამისი თხოვნის მიღების საფუძველზე. მოცემულ
დებულებაში გამოყენებულია ტერმინი ”უცილობელი”, რომელიც მწვავე განსჯისა და
დებატების საგანი გახდა. კერძო საერთაშორისო სამართლის ჰააგის კონფერენციამ ამ
საკითხთან მიმართებაში შემდეგი დაასკვნა:
“”უცილობელი” შეიძლება ინტერპრეტირებული იყოს, როგორც სასამართლო
პროცედურა, რომელიც მე-3 მუხლის მე-2 პარაგრაფის შესაბამისად არ
გულისხმობს მოვალის მონაწილეობას.”398
აზერბაიჯანმა მე-3 მუხლთან მიმართებაში გააკეთა დათქმა, რომლის შესაბამისადაც
სიტყვა ”უცილობელი” ჩანაცვლებული იქნა წინადადებით ”თუ უცხო ქვეყნის
სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არ ეწინააღმდეგება წევრი სახელმწიფოს
კანონმდებლობას”.
განმცხადებელმა შემდეგი დოკუმენტაცია უნდა წარუდგინოს სასამართლოს (მოსკოვის
ხელშეკრულების მუხლი 3, პარაგრაფი 2):


398

აღსასრულებელი გადაწყვეტილების სათანადოდ დამოწმებული ასლი, ასევე
ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს რომ გადაწყვეტილებას res
judicata ძალა აქვს თუ ეს არ არის ნათელი გადაწყვეტილების ტექსტიდან;

გადაწყვეტილებების პროექტებსა და გარკვეულ რეგიონალურ ინსტრუმენტებს შორის
ურთიერთმიმართება დსთ-ს კონტექსტში, ავტორი ელეონორა გერასიმჩუკი, მომზადებულია
ჰააგის კონფერენციის მუდმივმოქმედი ბიუროსთვის, დოკუმენტი No 27, დათარიღებული 2005
წლის აპრილით, მომზადებულია 2005 წლის ივნისის მე-20 სესიისთვის, რომელიც ეძღვნება
სამოქალაქო და კომერციული სამართლის სფეროში იურისდიქციის, უცხო ქვეყნის მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებების ცნობისა და აღსრულების საკითხებს.
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შესაბამისი სასამართლოს მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს
მოვალის მონაწილეობას წარმოებაში, ან იმ შემთხვევაში, თუ იგი არ მონაწილეობს
წარმოებაში, მტკიცებულება, რომ მოვალეს სააღსრულებო დოკუმენტი წარედგინა;



აღსრულების ფურცელი.

საინტერესოა საბანკო ანგარიშების დაყადაღებასთან დაკავშირებული დებულებები:
მე-5 მუხლი:
“კრედიტორის მიერ წარდგენილი - დავალიანების ამოღების შესახებ თხოვნის

საფუძველზე, რომელშიც რეფერენცია იქნება გაკეთებული მოცემულ
ხელშეკრულებაზე, ასევე იმ პირობით, რომ კრედიტორი მე-3 მუხლში ასახულ
დოკუმენტებს წარადგენს, ბანკი ვალდებული იქნება დაადებეტოს მოვალის
საბანკო ანგარიშიდან შესაბამისი თანხა (…) “
8 მუხლი:
“ბანკი აღსრულების გარეშე დაუბრუნებს კრედიტორს მის თხოვნას, თუ იგი არ

წარადგენს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში ასახულ დოკუმენტაციას ან თუ მოვალე
დასაბუთებულ შეპასუხებას წარადგენს გადაწყვეტილების აღსრულებასთან
დაკავშირებით ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მოთხოვნების დაცვით კომერციული
დავების დარეგულირების ასპექტების გათვალისწინებით”.
კერძო საერთაშორისო სამართლის ჰააგის კონფერენციამ მოცემულის თაობაზე შემდეგი
დაასკვნა:399
“აღსრულების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების შესრულების და უძრავი

ქონების დაყადაღების მიზნით კრედიტორს შეუძლია მიმართოს მოვალის
საცხოვრებელი/წარმომადგენლობის ადგილის მიხედვით ქვეყნის სასამართლოს
კომერციულ საქმიანობასთან დაკავშირებული დავების დარეგულირების შესახებ
ხელშეკრულების მე-8 მუხლის შესაბამისად. ეს ნიშნავს, რომ გარდა იმ
შემთხვევებისა, როდესაც საქმე ეხება საბანკო ანგარიშიდან ფულის დადებეტებას,
კრედიტორმა უნდა წარუდგინოს სასამართლოს უცხო ქვეყნის სასამართლოს მიერ
მიღებული გადაწყვეტილება, რათა აღსრულების თაობაზე განჩინება მიიღოს
(exequatur). საბანკო აგარიშიდან თანხების დადებეტებასთან დაკავშირებით
ხელშეკრულება სპეციალურ დებულებებს შეიცავს (lex specialis). ასეთ შემთხვებში
მე-5 მუხლის შესაბამისად არ არის საჭირო მე-3 მუხლის მე-2 პარაგრაფით
გათვალისწინებული
აღსრულების
განჩინების
მიღება.
კრედიტორი
399

გადაწყვეტილებების პროექტებსა და გარკვეულ რეგიონალურ ინსტრუმენტებს შორის
ურთიერთმიმართება დსთ-ს კონტექსტში, ავტორი ელეონორა გერასიმჩუკი, მომზადებულია
ჰააგის კონფერენციის მუდმივმოქმედი ბიუროსთვის, დოკუმენტი No 27, დათარიღებული 2005
წლის აპრილით, მომზადებულია 2005 წლის ივნისის მე-20 სესიისთვის, რომელიც ეძღვნება
სამოქალაქო და კომერციული სამართლის სფეროში იურისდიქციის, უცხო ქვეყნის მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებების ცნობისა და ღსრულების საკითხებს.
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უფლებამოსილია პირდაპირ ბანკს მიმართოს თანხის დადებეტების თაობაზე
თხოვნით. ბანკი შეამოწმებს, არის თუ არა წარდგენილი მე-3 მუხლის მე-2
პარაგრაფით გათვალისწინებული დოკუმენტები და თუ ეს დოკუმენტები
მიწოდებულია და თუ მოვალე არ წარადგენს დასაბუთებულ შეპასუხებას
გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებით, კიევის ხელშეკრულების მე-9
მუხლის მოთხოვნების დაცვით და კომერციული დავების დარეგულირების
ასპექტების გათვალისწინებით, ბანკი დაადებეტებს ამ თანხას იმ სახელმწიფოს
სასამართლოს მონაწილეობის გარეშე, სადაც აღსრულება უნდა განხორციელდეს.
სხვა შემთხვევაში კრედიტორმა იმ სახელმწიფოს სასამართლოს უნდა მიმართოს,
სადაც აღსრულება უნდა განხორციელდეს და მაშინ მოცემული სასამართლო
კიევის ხელშეკრულების მე-8 მუხლზე დაყრდნობით იმოქმედებს”.
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30. ტრანსასაზღვრო აღსრულება ევროპაში
30.1 ამსტერდამის ხელშეკრულება და მისი შესრულება
სამართლებლივ სფეროში ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობა არსებითად გააუმჯობესებს
ევროგაერთიანების მოქალაქეების მობილურობას და თავად ევროგაერთიანების შიგნით
მოქალაქეების გადაადგილებას გაამარტივებს. სწორედ ამ მიზეზის გამო ევროგაერთიანება
დიდ ყურადღებას ანიჭებს ტრანსსასაზღვრო სამოქალაქო პროცედურის ინსტრუმენტების
შემუშავებას. ასეთი თანამშრომლობის მნიშვნელობის გათვალისწინებით (სამართლებლივ
სფეროში) შემუშავებული იქნა ამსტერდამის ხელშეკრულება.
ამსტერდამის ხელშეკრულების უფრო სიღრმისეული შესწავლის შედეგად ნათელი ხდება,
რომ
მოცემული ხელშეკრულება სამართლებლივ სფეროში თანამშრომლობისა და
კანონმდებლობის აღსრულების საფუძვლებს განსაზღვრავს. ხელშეკრულება რამოდენიმე
ზომაზე საუბრობს, კერძოდ სასამართლო და არა-სასამართლო გადაწყვეტილებების
ტრანსსასაზღვრო აღსრულების დოკუმენტების წარდგენის გაუმჯობესება და
გამარტივება, ასევე სამოქალაქო და კომერციული სამართლის საქმეებზე მიღებული
გადაწვეტილებების აღიარება და აღსრულება, მათ შორის არა-სასამართლო
ინსტიტუტების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღიარება და აღსრულება და
სამოქალაქო წარმოების სფეროში არსებული დაბრკოლებების აღმოფხვრა წევრ
სახელმწიფოებში სამოქალაქო წარმოების პროცედურების ჰარმონიზაციის გზით.400
სამართლებლივ სფეროში ევროგაერთიანების ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას სამი
ძირითადი შედეგი მოაქვს401:
1. ახალი კანონმდებლობა უფრო სწრაფად შედის ძალაში და აღარ არსებობს
ეროვნული პარლამენტების მიერ მისი დამტკიცების აუცილებლობა;
2. ევროგაერთიანების კანონმდებლობის ეროვნულ კანონმდებლობაზე უპირატესი
ძალის პრინციპი უკეთაა დაცული;
3. ევროგაერთიანების კანონმდებლობა სამართლებლივ სფეროში თანამშრომლობის
თაობაზე acquis communitaire-ს ნაწილს წარმოდგენს რაც იმას ნიშნავს, რომ
ევროგაერთიანების ყველა მომავალი წევრი ქვეყნებისთვის ევროგაერთიანებაში
შესვლის შედეგად ეს კანონები დამავალდებულებელი ხასითის ხდება.
1998 წელს ვენაში ევროპის საბჭომ და ევროკომისიამ ამსტერდამის ხელშეკრულების
განხორციელების გეგმა შეიმუშავა: არსებული კონვენციების მოდერნიზაცია, მათ შორის
ბრიუსელის, ლუგანოს და რომის კონვენციების გადასინჯვა ევროპული სამართლებლივი
ქსელის შესაქმნელად და ახალი ინსტრუმენტების შემუშავება ისეთ სფეროებში,
როგორიცაა კანონმდებლობა განქორწინების თაობაზე, იურისდიქცია, საოჯახო

400

EC ხელშეკრულების 65 მუხლი
ბ. ვან ჰოფმანი, ევროგაერთიანების კანონმდებლობის მნიშვნელობა ევროპული საერთაშორისო
კერძო სამართლის განვითარებისთვის (გამოქვეყნდა ჰოლანდიის საკანონმდებლო ჟურნალში Ars
Aequi Libri, 1998)
401
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საკუთრებაზე გასავრცელებელი საკანონმდებლო რეჟიმები, სამოქალაქო პროცედურების
თავსებადობა და სხვა.
ვენის შეხვედრის შემდეგ 1999 წელს მორიგი შეხვედრა ტამპერეში გაიმართა.
1999 წლის 16 ოქტომბერს ევროსაბჭოს და ევროგაერთიანების სპეციალური შეხვედრა
ტამპერეში ევროგაერთიანების თავისუფლების, უსაფრთხოებისა და სამართლიანობის
ზონის სახით ფორმირების ხელშეწყობას ისახავდა მიზნად.
ევროსაბჭოს პრეზიდენტის მოხსენებიდან ამონარიდი:
32.“ევროპის საბჭოს მტკიცედა აქვს გადაწყვეტილი შექმნას ევროგაერთიანება

როგორც ტერიტორია, სადაც დამკვიდრებულია მშვიდობა, უსაფრთხოება და
სამართლიანობა, რაც ამსტერდამის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
მექანიზმების ეფექტური ამოქმედების გზით მიიღწევა. ევროპის საბჭო ძლიერი
პოლიტიკური გზავნილით გამოდის რათა კიდევ ერთხელ დაადასტუროს ამ
მიზნის მნიშვნელობა და ჩვენ მთელ რიგ პოლიტიკურ მიმართულებებზე და
პრიორიტეტებზე ვთანხმდებით, რაც ამას რეალობად აქცევს *…+
33. წევრი ქვეყნების სასმართლო გადაწყვეტილებების ურთიერთაღიარება და

კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ხელს შეუწყობს შესაბამისი ადმინისტრაციებს
შორის თანამშრომლობას და ადამიანთა უფლებების უკეთ დაცვას. ევროპის საბჭო
სამოქალაქო და სისხლის სამართლის სფეროში მიღებული გადაწყვეტილებების
ურთიერთაღიარების პრინციპს ამკვიდრებს, რაც მისი აზრით ხელს შეუწყობს
მოცემულ სფეროებში ევროგაერთიანების წევრ ქვეყნებს შორის თანამრომლობას.
მოცემული პრინციპი როგორც სასამართლო, ასევე სხვა ინსტიტუტების მიერ
მიღებულ გადაწყვეტილებებზე ვრცელდება.
34. სამოქალაქო სამართლის სფეროში ევროპის საბჭო მოუწოდებს კომისიას რომ

მან წინადადებები შიუმუშავოს საშუალედო ზომების შესამცირებლად, რომლებიც
დღესაც საჭიროა წევრი სახელმწიფოს ინსტიტუტების მიერ მიღებული
გადაწყვეტილების აღასრულებლად. პირველ ეტაპზე საჭიროა ამ საშუალედო
პროცედურების გაუქმება მცირე მოცულობების კომერციულ პრეტენზიებთან ან
ქონებრივ უფლებებთან მიმართებაში, ასევე საოჯახო დავებთან დაკავშირებულ
კონკრეტული სახის გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში (მაგ. ალიმენტები და
ბავშვის ნახვასთან დაკავშირებული უფლებები). ასეთი გადაწყვეტილებები
ავტომატურდ უნდა იყოს ცნობილი ევროპის ქვეყნებში ყოველგვარი შუალედური
წარმოების ან აღსრულებაზე უარის თქმის საფუძვლების გათვალისწინების
გარეშე. ამის პარალელურად უნდა განისაზღვროს მინიმალური სტანდარტები
სამოქალაქო საპროცესო სამართლის გარკვეულ ასპექტებთან დაკავშირებით. *…+
36. ურთიერთაღიარების პრინციპი ასევე წინასასამართლო განკრგულებებზეც

უნდა ვრცელდებოდეს, რომლებიც საშუალებას აძლევს შესაბამის ადმინისტრაციას
დროულად მიიღოს მტკიცებულებები და დააყადაღოს მოძრავი აქტივები. გარდა
ამისა რომელიმე წევრი სახელმწიფოს მიერ კანონიერად მოძიებული
მტკიცებულებები სხვა წევრი ქვეყნის სასამართლოებისთვისაც უნდა იყოს
მისაწვდომი მოცემულ სფეროში არსებული სტანდარტების გათვალისწინებით.
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37. ევროპის საბჭო თხოვნით მიმართავს კომისიას და საბჭოს, რომ 2000 წლის

დეკემბრისთვის მიიღოს ურთიერთაღიარების პრინციპის განხორციელებაზე
მიმართული ღონისძიებების პროგრამა. მოცემული პროგრამის ფარგლებში ასევე
შემუშავებული და წამოწყებული უნდა იყოს ევროპული სააღსრულებო ფურცლის
დანერგვაზე მიმართული ღონისძიებები, ასევე შემუშავდეს მინიმალური საერთო
სტანდატები ურთიერთაღიარების პრინციპის განხორციელებასთან და წევრი
სახელმწიფოების
ფუნდამენტალური
სამართლებლივი
პრინციპების
პატივისცემასთან დაკავშირებით.
38. ევროპის საბჭო თხოვნით მიმართავს კომისიას და საბჭოს, რათა მათ

შეიმუშავონ
ახალი
პროცედურული
კანონმდებლობა
ტრანსასაზღვრო
აღსრულების, მართლმსაჯულების მისაწვდომობისა და თანამშრომლობის
სფეროში. მაგალითად, დროებითი ზომები, მტკიცებულებების მოძიება, თანხის
გადახდის თაობაზე განჩინება, ვადები და სხვა …”402
ზემოთხსენებულის გათვალისწინებით ჩამოყალიბდა იდეა ევროპული სამართლებლივი
სივრცის შემუშავების თაობაზე.
შესაბამისად, შემუშავდა ფუნდამენტალური მიმართულებები რომელზე დაყრდნობითაც
შემდგომი იდეები გამოიკვეთება და დაიხვეწება. ბიზნესებს და კერძო პირებს არ უნდა
შეეზღუდოთ თავისი ინტერესების დაცვის უფლება იმიტომ რომ წევრი სახელმწიფოების
სამართლებლივი და ადმინისტრაციული სისტემები შეუთავსებელია ან რთულია.

30.2. სამართლებლივ სფეროში თანამშრომლობა და ჰარმონიზაცია
წინა ნაწილში ჩვენ უკვე ვახსენეთ ევროკომისიის ხელშეკრულების 65 მუხლი. მოცემული
მუხლი სამოქალაქო სამართლის
სფეროში თანამშრომლობაზე მიმართულ ზომებს
აყალიბებს. კერძოდ:
“შიდა ბაზარის სათანადო ფუნქციონირების მიზნით გათვალისწინებულია შემდეგი:

(ა) დახვეწა და გამარტივება:
-

სასამართლო და არა-სასამართლო ინსტიტუტების მიერ
გადაწყვეტილებებისა და დოკუმენტების წარდგენა;
თანამშრომლობა მტკიცებულებების მოძიების პროცესში;
სამოქალაქო
და
კომერციული
სამართლის
საქმეებზე
გადაწყვეტილებების ცნობა და აღსრულება;

მიღებული

მიღებული

(ბ) წევრ სახელმწიფოებში კერძო საერთაშორისო სამართლისა და
იურისდიქციის მარეგულირებელი ნორმების ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა;

402

ტამპერას სხდომაზე შემუშავებული დასკვნები (ტამპერე, 1999 წლის 15-16 ოქტომბერი, ევროპის
საბჭოს სხდომა)
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(გ) სამოქალაქო წარმოებაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა და წევრი
სახელმწიფოების სამოქალაქო საპროცესო ნორმების ჰარმონიზაციის
ხელშეწყობა.”403
მოცემულ მუხლში ნახსენები ტერმინი ”სამართლებლივ სფეროში თანამშრომლობა”
(იხილეთ ტამპერეს დასკვნები) ფართო მნიშვნელობით უნდა იყოს ინტერპრეტირებული,
კერძოდ კი იგი მოიცავს თავისუფლების, უსაფრთხოებისა და სამართლიანობის
ასპექტებს.
შესაბამისად, მოცემული მიზანი ეხმიანება ევროპის ერთიანი სამართლებლივი სივრცის
შექმნის იდეას.

30.3. რეგულაციებში და დირექტივებში ასახვა
30.3.1. შესავალი
რა გაკეთდა მოცემული პერიოდისთვის ამ მიმართულებით?
როგორც შემდეგი ნაწილებიდან გახდება ნათელი, უკვე მიღებულია მთელი რიგი
სკანონმდებლო ინსტრუმენტები როგორც სამოქალაქო საპროცესო სამართლის, ასევე
აღსრულების სფეროში.
ქვემოთ მოცემულ ნაწილებში ჩვენ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან რეგულაციებს
განვიხილავთ.

30.3.2. ბრიუსელის I რეგულაცია 404
30.3.2.1. შესავალი
1968 წლის 27 სექტემბერს ევროგაერთიანების წევრმა ქვეყნებმა (საფრანგეთი, იტალია,
გერმანია, ნიდერლანდები, ბელგია და ლუქსემბურგი) ხელშეკრულების 220 მუხლზე
დაყრდნობით405, ბრიუსელის კონვენციას მოაწერეს ხელი სამოქალაქო და კომერციული
სამართლის საქმეებზე მიღებული გადაწყვეტილებების
აღსრულების საკითხებზე.
მოცემული კონვენცია ასევე ბრიუსელის I კონვენციის სახელითაა ცნობილი. 2001 წელს
ევროპის საბჭოს #44/2001 დირექტივა იქნა მიღებული სამოქალაქო და კომერციული
სამართლის საქმეებზე მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების საკითხებზე, ხოლო
403

EC ხელშეკრულების 65 მუხლი
ევროსაბჭოს 2000 წლის 22 დეკემბრის დირექტივა 44/2001 იურისდიქციისა და სამოქალაქო და
კომერციული სამართლის საქმეებზე მიღებული გადაწყვეტილებების ცნობისა და აღსრულების
თაობაზე; ასევე #1215/2012 დირექტივა იურისდიქციისა და სამოქალაქო და კომერციული
სამართლის საქმეებზე მიღებული გადაწყვეტილებების ცნობისა და აღსრულების საკითხებზე,
რომელიც 2015 წლის 10 იანვარს შევა ძალაში. საწყის ეტაპზე დანია არ მიუერთდა ბრიუსელის I
რეგულაციას. ევროსაბჭოს გადაწყვეტილებით # 2006/325/EC [7], ევროგაერთიანებამ შეთანხმება
გააფორმა დანიასთან რომლის შესაბამისადაც (EC) რეგულაცია ასევე დანიაზეც გავრცელდება.
405
ლისბონის და ამსტერდამის ხელშეკრულებით ნუმერაცია შეიცვალა და იგი 293 მუხლის სახით
ჩამოყალიბდა.
404
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ახლახანს #1215/2012 დირექტივა იქნა მიღებული იურისდიქციისა და სამოქალაქო და
კომერციული სამართლის საქმეებზე მიღებული გადაწყვეტილებების
ცნობისა და
აღსრულების საკითხებზე, რომელიც 2015 წლის 10 იანვარს შევა ძალაში.
ევროგაერთიანების წევრ ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობა ნათელს ხდის,
რომ აუცილებელია ნათელი და თანმიმდევრული საკანონმდებლო ჩარჩოს ჩამოყალიბება.
გერმანიაში მდებარე მეწარმეს იმის გარანტია სჭირდება, რომ მის ჰოლანდიელ
პარტნიორთან დავის წარმოშობის შემთხვევში მისთვის ჰოლანდიის სასამართლო
ადვილად მისაწვდომი იქნება და რომ ეს სისტემა სანდოა და მიღებული გადაწყვეტილება
აღსრულებული
იქნება.
ბრიუსელის
კონვენციის
დებულებების
შესაბამისად
ევროგაერთიანების რომელიმე წევრი ქვეყნის სასამართლოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილება აღსრულებული იქნება სხვა წევრ ქვეყანაში იმ შემთხვევაშიც კი, თუ
მოვალე მესამე სახელმწიფოში ცხოვრობს/მდებარეობს.
დირექტივაში 44/2001 შემდეგია ასახული:
“იმისთვის, რომ სამოქალაქო და კომერციული სამართლის სფეროში მიღებული

გადაწყვეტილებები აღსრულებული იყოს, აუცილებელია, რომ იურისდიქციის და
გადაწყვეტილებების ცნობისა და აღსრულების ნორმები ევროგაერთიანების
სამართლებლივი
ინსტრუმეტების
მიერ
რეგულირდებოდეს,
რომელიც
406
სავალდეულო იქნება შესასრულებლად.”
2001 წლის შემდეგ ევოგაერთიანება განვითარდა და იგი ამჟამად ერთიანი
სამართლებლივი
სივრცის
სახით
ყალიბდება,
რომელიც
სამართლიანობის,
უსაფრთხოების და სამართლიანობის პრინციპებს ამკვიდრებს. ასეთი ერთიანი სივრცის
ჩამოყალიბება იმავდროულად მართლმსაჯულების მისაწვდომობის უზრუნველყოფას
გულისხმობს:

კერძოდ კი სასამართლო და არა-სასამართლო ინსტიტუტების მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებების ურთიერთაღიარება. ასეთი ერთიანი სივრცის
თანდათანობით
ჩამოყალიბებისთვის
ევროგაერთიანებამ
შესაბამისი
ინსტრუმენტები უნდა მიიღოს, რათა სამოქალაქო წარმოებაზე ტრანსსასაზღვრო
თანამშრომლობა იყოს მიღწეული და იმავდროულად შიდა ბაზრის ეფექტური
ფუნქციონირება იყოს მხარდაჭერილი.
“…

(4)გადაწყვეტილებეის

აღიარებისა და იურისდიქციის მარეგულირებელ
ნორმებს შორის გარკვეული განსხვავებები აფერხებს შიდა ბაზრის ეფექტურ
ფუნქციონირებას. აუცილებელია სამოქალაქო და კომერციული სამართლის
საქმეებთან დაკავშირებული იურისდიქციის განმსაზღვრელი დებულებების
უნიფიკაცია და წევრი სახელმწიფოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების
ცნობისა და აღსრულების უფრო სწრაფი და მარტივი მექანიზმების დანერგვა.
ასეთი დებულებები ევროგაერთიანების ფუნქციონირების თაობაზე
ხელშეკრულების 81 მუხლის მნიშვნელობით სამოქალაქო სამართლის სფეროში
(5)

406

რეგულაცია 44/2001, ნაწილი 6
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თანამშრომლობის განუყოფელი ნაწილია (TFEU).”407
შესაბამისად, საერთო მიზანია სამოქალაქო და კომერციული სამართლის საქმეებზე
გადაწყვეტილებების ურთიერთაღიარების ხელშეწყობა. ასეთი გადაწყვეტილებების
თავისუფალი ცირკულაციისთვის აუცილებელია ევროგაერთიანების სათანადო
მექანიზმების
შექმნა,
რომლებიც
დაარეგულირებენ
იურისდიქციისა
და
გადაწყვეტილებების ცნობის საკითხებს. სამოქალაქო საპროცესო სამართალში
არსებული განსხვავებების გამო ასეთი ინსტრუმენტები დამავალდებულებელი და
პირდაპირ მისადაგებული უნდა იყოს.
1988 წლის 16 სექტემბერს ევროგაერთიანების წევრმა ქვეყნებმა და EFTA-ს რამოდენიმე
ქვეყანამ ლუგანოს კონვენციას მოაწერეს ხელი, რომელიც სამოქალაქო და კომერციული
სამართლის საქმეებზე გადაწყვეტილებების აღსრულების და იურისდიქციის
საკითხებს არეგულირებდა. მოცემული კონვენცია ბრიუსელის 1968 წლის კონვენციის
პარალელურად მოქმედებდა. რეგულაცია #44/2001-ის მიღების შემდეგ 1988 წლის
ლუგანოს კონვენცია გადაისინჯა. 2007 წლის 30 ოქტომბერს ლუგანოში
ევროგაერთიანებამ, დანიამ, ისლანდიამ, ნორვეგიამ და შვეიცარიამ ხელი მოაწერეს
გადასინჯულ კონვენციას.

30.3.2.2. რეგულირების სფერო
ბრიუსელის I რეგულაცია ყველა სამოქალაქო და კომერციული სამართლის საქმეებზე
ვრცელდება, დამოუკიდებლად სასამართლო ინსტიტუტის სტატუსისა. რეგულაციები
არ ვრცელდება ალიმენტებსა და ფინანსური დახმარების ვალდებულებებზე. მოცემულ
ვალდებულებებთან დაკავშირებით ცალკე რეგულაცია იქნა მიღებული, კერძოდ 2008
წლის 18 დეკემბრის რეგულაცია (EC) No 4/2009, რომელიც არეგულირებს
იურისდიქციის, მისასადგებელი კანონის, ასევე ალიმენტებსა და ფინანსური
დახმარების ვალდებულებებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებების
ცნობისა და აღსრულების საკითხებს. ზემოთხსენებული რეგულაცია ასევე არ ეხება
შემდეგს:
ა. იურიდიული პირების სტატუსს ან ფიზიკური პირების ქმედუნარიანობას,
ქონებრივ უფლებებს, რომლებიც ქორწინების შედეგად წარმოიქმნა, ანდერძს და
მემკვიდრეობას.
ბ. გაკოტრებას, გადახდისუუნარო კომპანიების და სხვა იურიდიული პირების
ლიკვიდაციის წარმოებას, სასამართლო განხილვის მექანიზმებს, შემადგენლობას
და წარმოებასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს;
გ. სოციალურ უსაფრთხოებას
დ. არბიტრაჟს.408

რა არის სამოქალაქო ან კომერციული სამართლის საკითხები?
407
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როგორ უნდა მოხდეს 1 მუხლში ნახსენები ”სამოქალაქო ან კომერციული სამართლის
საკითხების” ინტერპრეტაცია? მოცემული რეგულაცია არ იძლევა ამ კონცეფციის
განმარტებას. იურისპრუდენციაზე დაყრდნობით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მოცემული
კონცეფცია როგორც ადგილობრივი, ასევე ევროპული სასამართლოს მიერ უნდა იყოს
ინტერპრეტირებული.
შესაბამისად, არ არის გასაკვირი, რომ მოცემული საკითხი
მრავალი დისკუსიისა და განსჯის საგანი გახდა. ასე მაგალითად, ისეთ ქვეყანაში,
როგორიცაა გაერთიანებული სამეფო არ არის განსხვავებული ერთმანეთისგან საჯარო და
სამოქალაქო სამართალი. ევროგაერთიანების რამოდენიმე ქვეყანაში ადმინისტრაციული
საქმეები არ განიხილება როგორც სამოქალაქო საქმეები.
ბრიუსელის I რეგულაცია საკმაოდ რთულია ინტერპრეტაციის თვალსაზრისით.
ევროკონტროლის 1976 წლის 14 ოქტომბრის დადგენილებით ნათელი ხდება, რომ
სასამართლომ ევროპული რეგულაციების ისეთი ინტეპრეტირება უნდა მოახდინოს, რომ
სათანადოდ იყოს გათვალისწინებული ყველა ეროვნული სამართლებლივი სისტემების
პრინციპები. სასამართლოებმა თავი უნდა აარიდონ მხოლოდ რომელიმე ქვეყნის
ეროვნული კანონმდებლობის გათვალისწინებით რეგულაციის ინტერპრეტაციას: ანუ
ევროპული საკანონმდებლო ნორმები 27 სამართლებლივი სისტემის ნაზავს უნდა
წარმოადგენდეს. მოსამართლე რეგულაციებისა და კონვენციების ინტერპრეტაციის დროს
ყოველთვის
უნდა
ითვალისწინებდეს
ევროგაერთიანების
წევრი
ქვეყნების
სამართლებლივ ნორმებს: ანუ ეს ხელშეკრულებების ”ავტონომიურ ინტერპრეტაციას”
გულისხმობს.
ნათელია, რომ ასეთმა ინტერპრეტაციამ შეიძლება მნიშვნელოვანი სირთულეები
გამოიწვიოს. ასე მაგალითად, უნგრეთის მოსამართლემ შეიძლება გადაწყვიტოს რომ
გარკვეული პრეტენზიები ევრგერთიანების ნორმების რეგულირების ქვეშ უნდა მოხდეს,
მაშინ როდესაც ბულგარეთის მოსამართლემ შეიძლება მიიჩნიოს, რომ გარკვეული საქმე
არ ეკუთვნის სამოქალაქო ან კომერციული სამართლის სფეროს. საბოლოო
გადაწყვეტილებას
ლუქსემბურგის
ევროპული
სასამართლო
მიიღებს.
ასეთი
გადაწყვეტილების შედეგად შესაძლოა მოსარჩელის ინტერესები დაზარალდეს, რადგანაც
მან უკვე გაიღო ხარჯები უნგრული სასამართლო გადაწყვეტილების მისაღებად, მაგრამ
შემდეგ აღმოაჩინა, რომ ბულგარეთის სასამართლოს უფლება აქვს საკუთარი
ინტერპრეტაციის შესაბამისად მიიღოს გადაწყვეტილება ბრიუსელის რეგულაციების 1
მუხლის გავრცელების სფეროს თაობაზე.
ყველაზე უფრო წინააღმდეგობრივი მდგომარეობა იქმნება, როდესაც კრედიტორი
მთავრობა ან სახელმწიფო სტრუქტურაა. ECJ-მ რამდენიმეჯერ მიიღო გადაწყვეტილება,
რომ რეგულაცია არ ვრცელდება იმ შემთხვევებზე, როდესაც მთავრობა თავისი
უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებს, რადგანაც იგი არ წარმოადგენს სამოქალაქო
სამართალწარმოების მხარეს.

30.3.2.3. იურისდიქცია
იურისდიქციის საბაზისო წესები ასახულია რეგულაცია # 44/2001-ის მე-2 მუხლში და
რეგულაცია
#1215/2012-ის მე-4 მუხლში: იმ პირების მიმართ, რომლებიც წევრი
სხელმწიფოების ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, დამოუკიდებლად მათი ეროვნებისა,
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სარჩელი იმ წევრი სახელმწიფოს სასამართლოში იქნება წარდგენილი, სადაც ისინი
ცხოვრობენ/ფუნქციონირებენ. მოცემული კონვენციის მიზნებში პირის ეროვნებას არა აქვს
მნიშვნელობა. რეგულაციაში გამოყენებულია ტერმინი ”პირი”, რომელიც ასევე
იურიდიულ პირებზე და ორგანიზაციებზე ვრცელდება.
ევროპის უმეტეს ქვეყნებს სამართლებლივი ნორმები გააჩნიათ იურისდიქციასთან
დაკაშირებით, რომელთა შესაბამისად უცხო პირის წინააღმდეგ სარჩელი კრედიტორის
საცხოვრებელი ქვეყნის სასამართლოში შეიძლება იყოს წარდგენილი. აღსანიშნავია, რომ
ბრიუსელის I რეგულაცია არ ცნობს ასეთ ნორმებს409 და ეს წესი მხოლოდ იმ შემთხვევებში
იმოქმედებს, თუ მხარე არ არის ევროგაერთიანების წევრი ქვეყნიდან.
რაც შეეხება დაზღვევას, მომხმარებლებს და დასაქმების კონტრაქტებს, ბრიუსელის
რეგულაციის შესაბამისად იურისდიქციის თვალსაზრისით უნდა დაცული იყოს უფრო
სუსტი მხარის ინტერესები და არა ზოგადი წესები უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი.410
მიუხედავად იმისა, რომ ამ ნორმას გარკვეული ლოგიკა გააჩნია, იგი სასამართლოსთვის
სერიოზულ გამოწვევებს ქმნის. სასამართლომ მთელი რიგი საქმეების თაობაზე უნდა
მიიღოს გადაწყვეტილება, სადაც მხარეები სხვადასხვა ქვეყნიდან არიან. მაგალითად,
პირი ნიდერლანდებიდან რუმინეთში მუშაობს. მის დამსაქმებელს მისი სამსახურიდან
დათხოვნა უნდა. მე-20 მუხლის შესაბამისად საქმე ნიდერლანდების სასამართლოს
იურისდიქციაში უნდა იყოს, მაგრამ კონტრაქტზე რუმინეთის კანონმდებლობა
ვრცელდება.
რაც შეეხება კომერციულ მხარეებს, მათზე გავრცელდება იურისდიქციის სპეციალური
დებულებები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნორმა რომ შევაჯამოთ, ევროგაერთიანების წევრ
ქვეყანაში მოქმედი პირის წინააღმდეგ სარჩელი შეიძლება მეორე ევროგაერთიანების
წევრი ქვეყნის სასამართლოს წარედგინოს:411
ა) კონტრაქტთან დაკავშირებულ საკითხებზე უნდა მიემართოს იმ ქვეყნის
სასამართლოს, სადაც შესაბამისი ვალდებულებები უნდა შესრულებულიყო;
ბ) მოცემული დებულების მიზნებში და გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ სხვაგვარი
შეთანხმება იქნება მიღწეული, ვალდებულებების შესრულების ადგილად
ჩაითვლება:


საქონლის რეალიზაციის შემთვევაში ის წევრი სახელმწიფო, სადაც
კონტრაქტის შესაბამისად ეს საქონელი იქნა მიწოდებული ან უნდა
ყოფილიყო მიწოდებული;



მომსახურეობის მიწოდების შემთხვევაში ის წევრი სახელმწიფო, სადაც
მომსახურეობა იქნა მიწოდებული ან უნდა ყოფილიყო მიწოდებული;

გ) თუ არ გავრცელდება (ბ) პარაგრაფი, მაშინ (ა) პარაგრაფი იქნება ძალაში.
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ცალკე ნორმებია იურისდიქციასთან დაკავშირებით როდესაც საქმე ალიმენტებს ან
სამოქალაქო სამართალდრღვევას შეეხება (დელიქტი). 412 განსაკუთრებით დელიქტის
შემთხვევაში განსაკუთრებით მწვავე დებატებია, კერძოდ კი იმასთან დაკვშირებით თუ რა
ტერიტორია უნდა ჩაითვალოს სამართალდარღვევის ადგილად. განვიხილოთ
ჩერნობილის კატასტროფის მაგალითი: ანუ უკრაინაში სად მოხდა ეს დარღვევა: სადაც
რეაქტორი აფეთქდა, თუ სადაც დაბინძურება მოხდა. ასევე უნდა გვესმოდეს, რომ
სხვადასხვა ქვეყნებში დელიქტთან დაკავშირებით სხვადასხვა ნორმები არსებობს: ის რაც
რუმინეთში სამოქალაქო სამართალდარღვევად ითვლება, ბულგარეთში ასეთად არ
ითვლება. როდესაც გადაწყვეტილება მიიღება იმის თაობაზე, თუ რომელი
სამართლებრივი სისტემა უნდა გავრცელდეს დარღვევაზე, მოსამართლემ ეს ასპექტები
უნდა გაითვალისწინოს. ეს ნიშნავს, რომ ბულგარელმა მოსამართლემ ბულგარულ
წარმოებასთან მიმართებაში გერმანული კანონმდებლობა უნდა გაავრცელოს.
ბრიუსელის რეგულაცია კონტრაქტის მხარეების ავტონომიურობას სცნობს სხვა
სფეროებშიც, გარდა დაზღვევისა, მომხმარებლისა ან დასაქმების კონტრაქტისა. ამასთან
დაკავშირებთ ორი სახის იურისდიქციაზე შეიძლება საუბარი: ექსკლუზიური
იურისდიქცია და შეთანხმებული იურისდიქცია.
ექსკლუზიური იურისდიქცია იმ საქმეებზე ვრცელდება, რომელთა იურისდიქცია
დამოუკიდებლად საცხოვრებელი/ფუნქციონირების ადგილისა განისაზღვრება:413


ისეთი სამართალწარმოების შემთხვევაში, რომლის საგანს უძრავი ქონების
უფლებები ან ასეთი ქონების არენდასთან დაკავშირებული უფლებები
წარმოადგენენ, იურისდიქცია იმ წევრი სახელმწიფოს სასამართლოს
ეკუთვნის, სადაც ეს ქონება მდებარეობს (გამონაკლისია მოკლე ვადით
დაქირავება).



ისეთი სამართალწარმოების შემთხვევაში, რომლის საგანს კონსტიტუციის
დებულებების მართლზომიერება, კომპანიების ან სხვა იურიდიული პირების
და ასოციაციების ლიკვიდაცია ან მათი ორგანოების გადაწყვეტილებების
ძალაში ყოფნა წარმოადგენს, იურისდიქცია იმ წევრი სახელმწიფოს
სასამართლოს ეკუთვნის, სადაც ეს იურიდიული პირი მდებარეობს (..)



ისეთი სამართალწარმოების შემთხვევაში, რომლის საგანს გადაწყვეტილებების
აღსრულება წარმოადგენს იმ წევრი სახელმწიფოს სასამართლოს მიერ, სადაც
გადაწყვეტილება უნდა აღსრულდეს.

მხარეებს ასევე გარკვეული სასამართლოების იურისდიქციის თაობაზე შეუძლიათ
შეთანხმების მიღწევა. 414 ასეთი შეთანხმება ძალაში იქნება გარდა იმ შემთხვევებისა,
როდესაც იგი წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობის შესაბამისად ძალადაკარგულად
გამოცხადდება. ბრიუსელის რეგულაცია მოითხოვს, რომ იურისდიქციის თაობაზე
შეთანხმება მომზადდეს:
(ა) წერილობით ფორმაში ან დამტკიცდეს წერილობით ფორმაში;
412
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(ბ) იმ ფორმით, რომელზედაც მხარეები შეთანხმდებიან და მათ პრაქტიკაშია
დამკვიდრებული; ან
(გ) საერთაშორისო ვაჭრობის ან კომერციის სფეროში, იმ ფორმაში, რომელიც
მხარეების სფეროში და ტერიტორიაზეა დამკვიდრებული და მოცემული სახის
კონტრაქტების შემთხვევაში ფართოდ გამოიყენება.
დროებით და დამცავ ზომებთან დაკავშირებით ასევე სპეციალური დებულებები
არსებობს. 415 გასათვალისწინებელია, რომ ასეთი ნორმები არ შეიცავენ ზომების
ჩამონათვალს, არამედ იურისდიქციასთან დაკაშირებულ დამატებით შესაძლებლობებს
აყალიბებენ. პირს არ შეუძლია მიმართოს ისეთი დამცავი ზომის გამოყენების
მოთხოვნით, რომელიც მოპასუხე მხარის ქვეყანაში არ არის კანონმდებლობით
გათვალისწინებული. მაგალითის სახით, მოცემული მუხლის კონტექსტის შესაბამისად
ვერ მოითხოვ ბელგიისგან ისეთი დამცავი ზომის გატარებას, რომელიც გერმანიაშია
დაშვებული
მაგრამ
არა
ბელგიაში.
მოცემული
ქვეყნის
კანონმდებლობის
გათვალისწინებით ასეთი თხოვნით წევრი სახელმწიფოს სასამართლოს უნდა მიემართოს
დამოუკიდებლად იმისა, სხვა წევრი სახელმწიფოს სასამართლოს გააჩნია თუ არა საქმის
არსებითი განხილვის იურისდიქცია.

30.3.2.4. აღსრულება
იურისდიქციის საკითხების გარდა ბრიუსელის რეგულაცია გადაწყვეტილებების ცნობას
და აღსრულებას არეგულირებს.
ბრიუსელის I რეგულაცია გადაწყვეტილებებს ფართო მნიშვნელობით განიხილავს:
კერძოდ,
წევრი
სახელმწიფოს
სასამართლოს
მიერ
მიღებული
ნებისმიერი
გადაწყვეტილება, დამოუკიდებლად მისი სახელწოდებისა, მათ შორის განკარგულება,
ბრძანება, გადაწყვეტილება, განჩინება, და ასევე სასამართლოს მოხელის მიერ ხარჯების
დაფარვასთან დაკავშირებით გაცემული დოკუმენტაცია.
პროცედურებთან დაკავშირებით გასათვალისწინებელია განსხვავებები ბრიუსელის I
რეგულაცია #44/2001-ს და მომდევნო #1215/2012 რეგულაციას შორის, რომელიც ძალაში
2015 წელს შევა.
მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამად მოქმედი რეგულაცია 44/2001 არ აკონკრეტებს აღიარების
მეთოდს, იურისპრუდენციიდან ნათელი ხდება, რომ იმ ქვეყანაში, რომელსაც თხოვნით
მიემართა გადაწყვეტილების აღსრულების თაობაზე, მიღებულ გადაწყვეტილებას
ისეთივე ძალა აქვს, როგორც იმ ქვეყანაში, სადაც ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ანუ,
ამ შემთხვევაში დისკრიმინაცია გადაწყვეტილების მიმღები ქვეყნის შესაბამისად. ახალი
რეგულაცია #1215/2012 უფრო ნათელ დებულებებს შეიცავს: გადაწყვეტილების ცნობაზე
უარი უნდა ეთქვას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სახეზეა უარის თქმის ერთი ან მეტი
საფუძველი, რაც რეგულაციაშია განსაზღვრული. მოცემული რეგულაცია გვთავაზობს
სისტემას, რომლის შესაბამისადაც სხვა წევრი სახელმწიფოს მიერ მიღებული
415
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გადაწყვეტილება პირდაპირ აღსრულებას ექვემდებარება მისი ძალაში მყოფად ცნობის
სხვა პროცედურების განხორციელების აუცილებლობის გარეშე.

აღსრულება 44/2001 რეგულაციის შესაბამისად
რეგულაცია 44/2001 გადაწყვეტილების ცნობის პროცედურას აყალიბებს. ანუ, განსხვავება
იმისდა მიხედვით, თუ სად იყო მიღებული გადაწყვეტილება, არ არის
გათვალისწინებული. ეს ნიშნავს, რომ მხარეს შეუძლია აღსრულება სხვა წევრ ქვეყანაში
მოითხოვოს იმის გათვალისწინებით, რომ მისი საქმე ორჯერ არ დაექვემდებარება
განხილვას: წესი ne bis in idem. ბულგარელი კრედიტორი, რომელმაც ვერ მიიღო მისთვის
სასურველი გადაწყვეტილება ბულგარეთის სასამართლოში ფრანგი მოვალის წინააღმდეგ,
მოცემული რეგულაციის მე-5 მუხლის შესაბამისად ვერ წამოიწყებს საქმეს იმავე
საფუძველზე რეგულაციის მე-2 მუხლის შესაბამისად საფრანგეთის სასამართლოში.
ფრანგული სასამართლო ცნობს ბულგარეთის სასმართლოს მიერ მიღებულ
გადაწყვეტილებას და ახალ სარჩელს არ მიიღებს წარმოებაში. ორ წევრ სახელმწიფოში
ერთსა და იმავე საქმეზე განსხვავებული გადაწყვეტილება ვერ იქნება მიღებული.
რეგულაცია 44/2001-ის 34-ე და 35-ე მუხლების შესაბამისად გადაწყვეტილების ცნობაზე
უარი ეთქმევა შემდეგ შემთხვევებში:
1.

თუ გადაწყვეტილების ცნობა წევრი სახელმწიფოს პოლიტიკასთან არის
წინააღმდეგობაში;

2.

თუ გადაწყვეტილება მოპასუხის დაუსწრებლად იქნა მიღებული, მას არ
წარედგინა შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც წარმოების თაობაზე
ინფორმაციას შეიცავს, ან დროულად არ წარედგინა ასეთი დოკუმენტი და
მას არ ჰქონდა მიცემული გონივრული ვადა თავისი ინტერესების
დასაცავად მომზადებისთვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც
მოპასუხემ დადგენილ ვადაში არ წარადგინა საწინააღმდეგო სარჩელი.

3.

თუ გადაწყვეტილება წინააღმდეგობაშია იმ წევრი სახელმწიფოს
სასამართლოს მიერ იმავე მხარეებს შორის დავაზე გამოტანილ
გადაწყვეტილებასთან, რომელ სახელმწიფოსაც აღსრულების თაობაზე
თხოვნით მიემართა;

4.

თუ გადაწყვეტილება წინააღმდეგობაშია იმ წევრი სახელმწიფოს
სასამართლოს მიერ ან მესამე სახელმწიფოს სასამართლოს მიერ იმავე
მხარეებს შორის იმავე საქმეზე მანამდე გამოტანილ გადაწყვეტილებასთან
იმ პირობით, რომ მანამდე გამოტანილი გადაწყვეტილება წევრი ქვეყნების
მიერ მის ცნობასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს;

5.

იურისდიქციის
წესების
დარღვევის
შემთხვევაში
დაზღვევის,
მომხმარებლის უფლებების ან ექსკლიზიური იურისდიქციის საკითხებზე.

მნიშვნელოვანია ყურადღება გავამახვილოთ რეგულაცია
44/2001-ის 41 მუხლზე:
აღსრულების თაობაზე გადაწყვეტილება 53 მუხლით მოთხოვნილი ფორმალობების
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შესრულების შემდეგ შედის ძალაში და აღსრულებას ექვემდებარება 34 და 45 მუხლების
საფუძველზე მისი შემდგომი განხილვის გარეშე. ანუ, განმცხადებლს შეუძლია მიმართოს
ბულგარეთის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების თაობაზე თხოვნით.
ბულგარეთის სასამართლო დააკმაყოფილებს ასეთ თხოვნას თუ იგი 53 მუხლის შემდეგ
მოთხოვნებს აკმაყოფილებს:
1.

მხარე, რომელმაც გადაწყვეტილების აღსრულების თაობაზე თხოვნით
მიმართა, უნდა წარადგინოს გადაწყვეტილების ასლი, რომელიც ამ
გადაწყვეტილების ნამდვილობის დადგენის საშუალებას იძლევა;

2.

მხარე, რომელიც აღსრულების თაობაზე დადასტურების (დეკარაციის)
მიღებასთან დაკავშირებით წარადგენს განაცხადს, ასევე 54 მუხლში
ნახსენებ მოწმობას წარადგენს, რაც არ აბათილებს 55 მუხლის მოთხოვნებს.

პროცედურა
კრედიტორმა გადაწყვეტილების ასლი უნდა წარადგინოს. სასამართლომ, რომელმაც
გადაწყვეტილება მიიღო (მაგ. გერმანიის სასამართლო) ასევე რეგულაციის V დანართში
ასახული ცნობა უნდა გასცეს.
კრედიტორი, რომელიც უცხო ქვეყნის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების
აღსრულებას ითხოვს რეგულაცია 44/2001-ის საფუძველზე, მიმართავს იმ ქვეყნის
სასამართლოს, სადაც მას უნდა რომ აღსრულება განხორციელდეს.
სასამართლო უფლებამოსილია უარი უთხრას მას შემდეგ საფუძვლზე:


როდესაც გადაწყვეტილება რეგულაციის მოქედების სფეროს ფარგლებს მიღმაა;



როდესაც განმცხადებელი არ წარადგენს 54 მუხლში ნახსენებ გადაწყვეტილების
ასლს და ცნობას.

იმ ქვეყნის სასამართლოს, რომელსაც გადაწყვეტილების აღსასრულებლად მიემართა
პრაქტიკულად არ გააჩნია უფლებამოსილება უარი თქვას მის აღსრულებაზე. მაშინაც კი,
როდესაც სასამართლო დაადგენს, რომ რეგულაცია დაირღვა, მას არა აქვს უფლება უარი
თქვას აღსრულების თაობაზე განჩინების გაცემაზე.
ამის მიზეზი წარსული პრეცედენტითაა განპირობებული, კერძოდ რეგულაცია 44/2001-ის
წინამორბედი რეგულაციით: 1968 წლის EEX ხელშეკრულებით. EEX ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული იყო სისტემა, რომლის პირობებშიც მოსამართლეს უნდა
შეემოწმებინა არსებობს თუ არა უარის თქმის საფუძველი, რომელიც ამჟამად 34 და 35
მუხლებშია ჩამოყალიბებული, განსაკუთრებით კი 34 მუხლი სმე-2 პარაგრაფში ასახული
უარის თქმის საფუძველი (ხელშეკრულების ტექსტი განსხვავებული იყო: თუ
გადაწყვეტილება მოპასუხის დაუსწრებლად იქნა მიღებული, მას არ წარედგინა
შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც წარმოების თაობაზე ინფორმაციას შეიცავს, ან
დროულად არ წარედგინა ასეთი დოკუმენტი და მას არ ჰქონდა მიცემული გონივრული
ვადა თავისი ინტერესების დასაცავად მომზადებისთვის, რის გამოც მან ვერ უზრუნველყო
თავისი ინტერესების დაცვა), რაც ხშირად იწვევდა გარკვეულ პრობლემებს. მოცემული
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მუხლი
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლში აისახა.
გადაწყვეტილების მიღების დროს სასამართლოს უნდა გადაეწყვიტა მიეცა თუ არა
მოპასუხეს საკმარისი დრო თავის ინტერესების დაცვის ორგანიზებისთვის.
განვიხილოთ ეს მდგომარეობა ნიდერლანდების მაგალითზე: თუ მოპასუხეს, რომელიც
საფრანგეთში ცხოვრობს სასამართლოს უწყისი მიუვიდა, მოპასუხე ნიდერლანდების
სასამართლოს წინაშე ამ უწყისის გაცემის თარიღიდან 4 კვირის შემდეგ უნდა
გამოცხადდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში გადაწყვეტილება დეფოლტის გამო არ
დაკმაყოფილდება. ნიდერლანდების სასამართლომ მინიმალური ვადა დაადგინა და მას
ამის უფლება ჰქონდა. მაგალითად, ნიდერლანდების სასამართლომ მიიჩნია, რომ 1 კვირა
საკმარისი ვადა იქნება. პრობლემა მაშინ წარმოიქმნება, როდესაც გადაწყვეტილება
საფრანგეთს გადაეცემა მისი აღიარებისა და აღსრულებისთვის. საფრანგეთის
სასამართლომ შეიძლება მიიჩნიოს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე6 მუხლი დაირღვა და უარს ამბობს გადაწყვეტილების აღსრულებაზე საფრანგეთში.
აღსანიშნავია, რომ რამდენიმეჯერ ასეთი ვითარების გამო აღსრულება არსებითად
დაყოვნდა.
ზემოთხსენებული მიზეზით რეგულაცია 44/2001-ის შესაბამისად ინიციატივა მოპასუხეს
გადაეცა: მოპასუხე უფლებამოსილია გაასაჩივროს აღსრულება როდესაც სასამრთლო მისი
აღსრულების ნებართვას გასცემს. ასეთი სისტემა უფრო ეფექტურია რადგანაც მოპასუხეს
აღსრულების გასაჩივრება მხოლოდ მისი უფლებების სერიოზული დარღვევის
შემთხვევაში შეუძლია.

აღსრულების რამოდენიმე ეტაპი: მუხლების 38-47 უფრო სიღრმისეული ანალიზი
44/2001 რეგულაციის შესაბამისად რა უფლებები გააჩნია მოვალეს?
მოცემული რეგულაციის მიზანია გადაწყვეტილებების სწრაფი და ეფექტური
აღსრულების
პროცედურების
დამკვიდრების
ხელშეწყობა.
მოვალის
მიერ
გადაწყვეტილების არსთან დაკაშირებული სარჩელი იმ ქვეყნის სასამართლოში უნდა
წარედგინოს, რომელმაც ეს გადაწყვეტილება თავდაპირველად მიიღო და არა იმ ქვეყნის
სასამრთლოში, სადაც გადაწყვეტილება უნდა აღსრულდეს. რეგულაცია 44/2001-ის 36
მუხლი ძალიან ნათელია: უცხო ქვეყნის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების
არსებითი განხილვა არ არის დაშვებული.
გადაწყვეტილების ცნობასთან დაკავშირებული პროცედურების შეჯამება შემდეგნაირად
შეიძლება:


გადაწყვეტილება მიეწოდება იმ ქვეყანას, სადაც იგი უნდა აღსრულდეს,
მაგალითად ბულგარეთს



კრედიტორი თხოვნას წარადგენს გადაწყვეტილების აღსრულების თაობაზე
ნებართვის გაცემის შესახებ



სასამართლო აღსრულების თაობაზე ნებართვას და აღსრულების ფურცელს
გასცემს
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გადაწყვეტილება და აღსრულების ფურცელი მოვალეს გადაეცემა



იწყება აღსრულების ზომები

მოცემულ შემთხვევაში პროცედურა გამარტივებული სახითაა წარმოჩენილი, მაგრამ
პრაქტიკაში ბევრი რამ სხვაგვარად გამოიყურება. რეგულაცია 44/2001-ის მუხლი 43 ორივე
მხარეს ანიჭებს უფლებას სასამართლოში გაასაჩივრონ გადაწყვეტილება. ლოგიკურია,
რომ გადაწყვეტილებას უმეტესწილად მოვალე ასაჩივრებს.
43 მუხლი
1. ორივე მხარეს აქვს უფლება გაასაჩივროს აღსრულებასთან დაკავშირებული

გადაწყვეტილება
2. საჩივარი მე-3 დანართში მითითებულ სასამართლოში უნდა იყოს წარდგენილი
3. საჩივარი დადგენილი პროცედურის შესაბამისად იქნება განხილული. (..)
5. აღსრულების თაობაზე გადაწყვეტილება მისი მოპასუხისთვის წარდგენიდან 1
თვის ვადაში უნდა იყოს გასაჩივრებული. თუ მოპასუხე სხვა წევრ სახელმწიფოში
ცხოვრობს, ხოლო გადაწყვეტილება სხვა წევრ სახელმწიფოში იქნა მიღებული,
გასაჩივრების ვადა გადაწყვეტილების მოპასუხისთვის პირადად, ან მისი
საცხოვრებლის ადგილზე წარდგენიდან ორი თვე იქნება. ამ ვადის გაგრძელება იმ
საფუძველზე, რომ მხარე სხვა ქვეყანაში ცხოვრობს არ არის დაშვებული.
მოცემული მუხლის შესაბამისად მოვალემ გადაწყვეტილება 1 თვის ვადაში უნდა
გაასაჩივროს. მოცემული ვადის ათვლა გადაწყვეტილების და აღსრულების ფურცლის
მოვალისთვის წარდგენის დღიდან იწყება. თუ მოპასუხე სხვა წევრ სახელმწიფოში
ცხოვრობს, ხოლო გადაწყვეტილება სხვა წევრ სახელმწიფოში იქნა მიღებული,
გასაჩივრების ვადა გადაწყვეტილების მოპასუხისთვის პირადად, ან მისი საცხოვრებლის
ადგილზე წარდგენიდან ორი თვე იქნება. აღსრულება გასაჩივრებისთვის განკუთვნილი
ვადის ამოწურვის შემდეგ იქნება შესაძლებელი.
აღსანიშნავია, რომ ზოგჯერ გადაუდებელი აღსრულებაა საჭირო. იბადება კითხვა: რა
უნდა გაკეთდეს, როდესაც აღსრულების ზომებია გასატარებელი და შესაბამისი ნებართვა
ჯერ არ არის გაცემული? რა უნდა გაკეთდეს გასაჩივრებისთვის გამოყოფილი პერიოდის
განმავლობაში? პასუხი შეიძლება 47 მუხლში ვიპოვოთ.
პრაქტიკული მოსაზრებებიდან გამომდინარე 3 ვადა, ანუ 3 ეტაპი არსებობს:
I ეტაპი: 47მუხლის 1 პარაგრაფი
იმ მომენტიდან, როდესაც გადაწყვეტილება მიიღება, კრედიტორს უფლება
აქვს აღსრულების თხოვნით მიმართოს მაგ. ბულგარეთს, იმის
გათვალისწინებით, რომ ჯერ ყველა საჭირო დოკუმენტაცია არ არის
მომზადებული. 47 მუხლის 1 პარაგრაფის შესაბამისად კრედიტორს
შეუძლია დამცავი ზომების გატარება მოითხოვოს თავისი ინტერესების
დასაცავად. კრედიტორი ვალდებული იქნება ბულგარეთში არსებული
დამცავი ზომების პროცედურით ისარგებლოს. მოცემული ეტაპი
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სრულდება როდესაც გაიცემა გადაწყვეტილების აღსრულების თაობაზე
ნებართვა.
II ეტაპი: 47მუხლის 2 და 3 პარაგრაფი
აღსრულების თაობაზე ნებართვა გაცემულია. მოცემული მომენტიდან
კრედიტორს შეუძლია “არ გაატაროს სხვა სააღსრულებო ზომები გარდა
მოპასუხის საკუთრების მიმართ დამცავი ზომებისა”. ამგვარად, უცნაური
მდგომარეობა იქმნება: ანუ აღსრულების პროცესში დამცავი ზომები
ტარდება. ანუ, პრინციპში აღსრულების თაობაზე ნებართვა კრედიტორს
აღსრულების სხვადასვა ღონისძიებების გატარების საშუალებას აძლევს:
რეგულაცია 44/2001 არ აკონკრეტებს, თუ რა ზომები უნდა გატარდეს.
მნიშვნელოვანია გვესმოდეს თუ როდის უნდა მოხდეს ამ ზომების
გატარება, რადგანაც ისინი აღსრულების ნებართვით მოიაზრება, თუმცა არ
არის იქ ნახსენები. კრედიტორს უბრალოდ შეუძლია 47 მუხლის მე-2
პარაგრაფზე გააკეთოს რეფერენცია.
როდესაც გასაჩივრების ვადა ამოიწურება, შესაძლებელია აღსრულების 47
მუხლის 3 პარაგრაფით გათვალისწინებული ზომების განხორციელება.
III ეტაპი, 47მუხლის 3 პარაგრაფი
აღსრულება ნებადართულია.
ყველა ეტაპის გავლა არ არის სავალდებულო: შესაძლებელია 1-დან მე-3 ეტაპზე
გადასვლა, მე-2 ეტაპიდან მე-3 ეტაპზე გადასვლა, მაგრამ არ არის შესაძლებელი 1-დან მე2 ეტაპზე გადასვლა.
ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე კაპელონი/პელკმანსი 416
დაადგინა, რომ თუ კრედიტორი 1 ეტაპზე არსებული მექანიზმებით ისარგებლებს, მას
აღარ სჭირდება ახალი წარმოების წამოწყება მოვალის წინააღმდეგ იმისთვის, რომ
გაამართლოს მის მიერ გატარებული ზომები.
აღსანიშნავია, რომ სანქციებთან დაკავშირებული დებულებებიც საკმაოდ რთულია. 49
მუხლის შესაბამისად “უცხო ქვეყნის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება,

რომელიც თანხის პერიოდულ გადახდას ითვალისწინებს სანქციის სახით უნდა
აღსრულდეს სხვა წევრ ქვეყანაში მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იმ სახელმწიფომ, სადაც
თავდაპირველად
გადაწყვეტილება
იქნა
მიღებული,
ზუსტად
განისაზღვრა
დასაკისრებელი თანხის მოცულობა.” მოცემულ მუხლზე დაყრდნობით კრედიტორმა,
რომელსაც ასეთი სანქციის აღსრულება უნდა, კიდევ ერთხელ უნდა მიმართოს
სასამართლოს, რომ თანხის ოდენობა განისაზღვროს.
მაგალითი: ჰოლანდიის სასამართლო უკრძალავს პირს უკანონო პროგრამული
უზრუნვლყოფის გაყიდვას. საავტორო ულების მფლობელი ყოველ ჯერზე, როდესაც პირი
ამ პროგრამულ უზრუნველყოფას ყიდის, ჯარიმის სახით კომპენსაციას იღებს მისი
უფლების დარღვევისთვის. მოვალე არ ითვალისწინებს ამ გადაწყვეტილებას და
აგრძელებს პროგრამის გაყიდვას. შედეგად, მოვალემ მას 10.000 ევროს ტოლი ჯარიმა

416

კაპელონი/პელკმანსი ECJ, 1985 წლის 3 ოქტომბერი

350

უნდა გადაუხადოს. იმ შემთხვევაში, თუ მოვალეს აქტივები აქვს ბულარეთში, აღსრულება
მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ ჰოლანდიური სასამართლო ახალ
გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომლითაც იგი დაადასტურებს რომ მოვალემ ეს თანხა უნდა
გადაიხადოს.
სხვა აღსასრულებელ უფლებებთან დაკავშირებით მუხლები 57 და 58 ავთენტური
ინსტრუმენტებისა და გადაწყვეტილებების აღსრულებას ადგენენ და ასევე სასამართლო
გზით მორიგებას ითვალისწინებენ. მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრება
შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევებში, თუ ”ინსტრუმენტების აღსრულება
ბულგარეთის სახელმწიფო პოლიტიკას ეწინააღმდეგება”.

აღსრულება რეგულაცია 1215/2012-ის საფუძველზე
რეგულაცია 1215/2012-ით აიკრძალა სასამართლოს მიერ აღსრულების ნებართვის გაცემის
პროცედურა.417 ევროგაერთიანების წევრ ქვეყანაში მიღებული გადაწყვეტილება სხვა წევრ
ქვეყანაში შეიძლება აღსრულდეს იმ პირობით, რომ სასამართლომ რეგულაციის 53
მუხლში ნახსენები ფორმა გასცა:

ევროგაერთიანების
წევრი
ქეყნების
მიერ
მართლმსაჯულების
ადმინისტრირების სფეროში ურთიერთნდობის გამო გამართლებულია პრინციპი,
რომლის შესაბამისადაც წევრი სახელმწიფოს სასამართლოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილება ყველა წევრი ქვეყნის მიერ უნდა იყოს ცნობილი სხვა
დამატებითი პროცედურების გატარების გარეშე. გარდა ამისა, იმ მიზნით, რომ
ტრანსსასაზღვრო დავა ნაკლებად ძვირი დაჯდეს და წარმოება უფრო მოკლე
ვადებში განხორციელდეს, გამართლებულია აღსრულების თაობაზე ნებართვის
გაცემის მოთხოვნა მანამდე, სანამ სხვა წევრ სახელმწიფოში აღსრულება დაიწყება.
შედეგად, წევრი სახელმწიფოს სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება
ისევე უნდა აღსრულდეს, როგორც საკუთარი სასამართლოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილება.
“(26)

გადაწყვეტილებების თავისუფალი ცირკულაციის მიზნით წევრი
სახელმწიფოს სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სხვა წევრი ქვეყნის
მიერ უნდა იყოს ცნობილი და აღსრულებული მაშინაც კი, თუ იგი იმ პირის
მიმართ არის გამოტანილი, რომელიც ამ წევრ სახელმწიფოში არ ცხოვრობს.”418
(27)

რეგულაცია 1215/2012 ორი ასპექტის გამოა საყურადღებო:
დამცავ ზომებთან
დაკავშირებული დებულებები და გადაწყვეტილების წარდგენის შემდეგ აღსრულებასთან
დაკავშირებული დებულებები.
თუ სასამართლო დროებითი, მათ შორის დამცავი ზომების გატარებას დაადგენს,
რეგულაცია 1215/2012-ის საფუძველზე ამ გადაწყვეტილების თავისუფალი ცირკულაცია
იქნება უზრუნველყოფილი.419 მაგრამ თუ სასამართლომ დროებითი, მათ შორის დამცავი
ზომების გატარების თაობაზე გადაწყვეტილება ისე იქნა მიღებული, რომ მოპასუხეს არ
417

რეგულაცია 1215/2012-ის მუხლი 39
რეგულაცია 1215/2012, პარაგრაფი 26 და 27
419
რეგულაცია 1215/2012, მუხლი 35 დ 40
418
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გაეგზავნა სასამართლო უწყისი გამოცხადების თაობაზე, არ იქნება ცნობილი ან
აღსრულებული ამ რეგულაციის შესაბამისად გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ასეთი
ზომების თაობაზე გადაწყვეტილება წარედგინა მოპასუხეს. 420 ეს არ აფერხებს ასეთი
ზომების ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად გატარებას. როდესაც დროებითი, მათ
შორის დამცავი ზომების თაობაზე გადაწყვეტილება წევრი სახელმწიფოს იმ
სასამართლოს მიერ იქნება მიღებული, რომელსაც არ გააჩნია საქმის არსებითი განხილვის
იურისდიქცია, მოცემული რეგულაციის შესაბამისად ასეთი ზომები მხოლოდ ამ წევრი
სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შეიძლება განხორციელდეს.
კრედიტორს ასევე შეუძლია აირჩიოს იმ წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობის
მოქმედება, სადაც გადაწყვეტილება უნდა აღსრულდეს. აღსრულება შესაძლებელია,
როდესაც მოვალეს გადაწყვეტილება და ცნობა წრედგინება. 421 ეს შეიძლება ცალ-ცალკე
განხორციელდეს. ამის შემდეგ გადაწყვეტილება იმავე პირობებზე აღსრულდება, როგორც
იმ წევრი სახელმწიფოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელსაც აღსრულების
თაობაზე თხოვნით მიემართა.
მოვალემ შეიძლება ითხოვოს გადაწყვეტილების თარგმნა რათა იგი გაასაჩივროს თუ
გადაწყვეტილება არ არის დაწერილი ქვემოთ მითითებულ რომელიმე ენაზე, ან მას არ
ახლავს თარგმანი. ეს ენებია:
(ა) ენა, რომელიც მას ესმის
(ბ) იმ წევრი სახელმწიფოს ოფიციალური ენა, სადაც იგი ცხოვრობს, ან თუ ამ
სახელმწიფოში რამოდენიმე ოფიციალური ენა არსებობს, იმ სახელმწიფოს
ოფიციალური ენა ან რომელიმე ოფიციალური ენებიდან ერთ ერთი ენა, სადაც იგი
ცხოვრობს.
თუ მოვალე ასეთ თარგმანს მოითხოვს, შესაძლებელი იქნება მხოლოდ დამცავი
სააღსრულებო ზომების გატარება მანამდე, სანამ თარგმანი არ იქნება უზრუნველყოფილი
მოვალისთვის.422
რეგულაცია 1215/2012 ძალაში 2015 წლის 15 იანვარს შევა. რაც შეეხება ავთენტური
ინსტრუმენტების აღსრულებას, გადამწყვეტია ვადა, კერძოდ გადაწყვეტილების მიღების
ვადასთან მიმართება.

30.3.3. ევროპული სააღსრულებო ფურცელი (EEO)423
1999 წლის 15 და 16 ოქტომბერს ტამპერეში ევროსაბჭოს შეხვედრაზე მიღებული იქნა
წევრი სახელმწიფოების სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების
ურთიერთაღიარების პრინციპი, რაც ერთიანი სამართლებლივი სივრცის ჩამოყალიბებას
შეუწყობს ხელს.

420

რეგულაცია 1215/2012, მუხლი 2
რეგულაცია 1215/2012, მუხლი 43
422
რეგულაცია 1215/2012 მუხლი 43
423
რეგულაცია (EC) No 805/2004, მიღებული 2004 წლის 21 აპრილს, რომელიც ერთიანი ევროპულ
სააღსრულებო ფურცლის შემოღებას ადგენს. (EEO)
421
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ევროპული სააღსრულებო ფურცელი და მისი კოცენფცია, რომ იგი უპირობო ხასიათისაა,
ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი იყო აღსრულების თაობაზე ნებართვის გაცემის გაუქმების
მიმართულებით, ანუ ეს გულისხმობდა წევრი სახელმწიფოს სასამართლოს მიერ
მიღებული გადაწყვეტილების ცნობას და აღსრულებას სხვა წევრი სახელმწიფოების მიერ.
მოცემული რეგულაციის გამოყენება არ არის სავალდებულო და მხარეებს უფლება აქვთ
ბრიუსელის I რეგულაციით გათვალისწინებული სისტემით იმოქმედონ.
ევროპულ სააღსრულებო ფურცელთან ერთად სამოქალაქო და კომერციული სამართლის
საქმეებთან დაკავშირებით დადგენილი ფულადი დახმარების (ალიმენტები) შესახებ
გადაწყვეტილებების სერტიფიცირების (დადასტურების) სისტემა იქნა შემოღებული 424 :
კრედიტორმა იმ სასამართლოს უნდა მიმართოს, რომელმაც თავდაპირველი
გადაწყვეტილება გამოიტანა რათა მან ევროპული სააღსრულებო ფურცელის ფორმით
დაამოწმოს თავისი გადაწყვეტილება და აღარ გახდეს საჭირო აღსრულების თაობაზე
დადასტურების მიღება სხვა წევრ სახელმწიფოებში.
სერტიფიცირება არ ექვემდებარება გასაჩივრებას: იხილეთ რეგულაციის 10 მუხლის მე-4
პარაგრაფი: ევროპული სააღსრულებო ფურცელი. თუ მოვალეს ევროპული სააღსრულებო
ფურცლის გასაჩივრება უნდა, მან იმ ქვეყნის სასამართლოს უნდა მიმართოს, სადაც
სააღსრულებო ფურცელი იქნა გაცემული და მოითხოვოს მისი გაუქმება ან გაწვევა.
ევროპულ სააღსრულებო ფურცელს ერთი მნიშვნელოვანი შეზღუდვა ახლავს: მისი
სერტიფიცირება მხოლოდ უფლებრივ ურთიერთობებზე ვრცელდება და შესაბამისად,
აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები, რომლებიც უფლების მიღების შემდეგ იქნება
გაღებული არ არის სააღსრულებო ფურცლით მოცული.

მეთოდი
ევროპული სააღსრულებო ფურცელის ფარგლებში უპირობო პრეტენზიის (რომელიც
გასაჩივრებას არ ექვემდებარება) საკუთარი დეფინიცია არსებობს 425 . მოცემული
დეფინიცია შეიძლება განსხვავდებოდეს ეროვნული კანონმდებლობების დეფინიციისგან.
პრეტენზია უდავო და აღიარებულ პრეტენზიად იქნება მიჩნეული, თუ:
ა. მოვალემ ცალსახად აღიარა იგი, მორიგებას მიაღწია სასამართლოს
მეშვეობით ან სამრთალწარმოების პროცესში სასამართლოში შეთანხმება
იქნა მიღწეული მხარეებს შორის;
ბ. მოვალე არასოდეს არ შეწინააღმდეგებია პრეტენზიას და წევრი
სახელმწიფოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურების
შესაბამისად არ გაუსაჩივრებია იგი;
გ. მოვალე
ან მისი ინტერესების წარმომადგენელი არ ესწრებოდა
პრეტენზიასთან დაკავშირებულ სასამართლო განხილვას მას შემდეგ,
როდესაც საწყის ეტაპზე გაასაჩივრა იგი, იმ პირობით რომ მისი ქცევა
პრეტენზიის ჩუმ აღიარებას ნიშნავს წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობის
შესაბამისად;
424
425

EEO რეგულაციის მე-2 და მე-4 მუხლი
EEO რეგულაცია, მუხლი 3
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დ. მოვალე ცალსახად დაეთანხმა ავთენტურ ინსტრუმენტს.

სეტრტიფიცირება (დამოწმება)
მე-6 მუხლი ადგენს: “წევრი სახელმწიფოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც

არ იყო გასაჩივრებული, მოსარჩელის მიერ იმ სასამართლოში ნებისმიერ დროს
მიმართვის შემთხვევაში, რომელმაც გადაწყვეტილება მიიღო, ევროპული სააღსრულებო
ფურცლის გაცემას ექვემდებარება”.
ეს ნიშნავს, რომ კრედიტორს შეუძლია მიმართოს ევროპული სააღსრულებო ფურცელის
მისაღებად იმ დოკუმენტით, რომლითაც სააღსრულებო წარმოება იწყება, წარმოების
პროცესში, ან მას შემდეგ.

მინიმალური სტანდარტები
სერტიფიცირებასთან დაკავშირებით მინიმალური სტანდარტები არსებობს, რაც მოვალის
ინტერესების დაცვას ემსახურება (რეგულაციის მე-6 მუხლის 1 პარაგრაფი). რეგულაციის
მე-12 მუხლის შესაბამისად ევროპული სააღსრულებო ფურცელი შეიძლება მხოლოდ იმ
შემთხვევებში გაიცეს, თუ წევრ სახელმწიფოში პრეტენზიასთან დაკავშირებული
სამართალწარმოება ევროპულ სააღსრულებო ფურცელთან დაკავშირებით არსებულ
პროცედურულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებდა. იმისთვის რომ მოპასუხის უფლებები იყოს
დაცული, ევროპულ სააღსრულებო ფურცელთან დაკავშირებით გარკვეული მოთხოვნები
არსებობს, კერძოდ შესაბამისი დოკუმენტების მოპასუხისთვის წარდგენა, სასამართლოში
დაბარება და სხვა.

სააღსრულებო ფურცლის წარდგენა
გაუსაჩივრებელ პრეტენზიასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების სხვა წევრ ქვეყანაში
აღსრულებასთან დაკავშირებით მოვალეს ევროპული სააღსრულებო ფურცელი ან მისი
ექვივალენტური დოკუმენტი უნდა წარედგინოს, რაც რეგულაციაში ასახული ერთ ერთი
მეთოდით უნდა განხორციელდეს. გადაწყვეტილების მიმღებმა მხარემ ამ მიზნით
სააღსრულებო ფურცელი უნდა გასცეს. თუ კრედიტორის განაცხადი სხვა წევრ ქვეყანაში
არ იქნა დაკმაყოფილებული მან ბრიუსელის რეგულაციით უნდა იხელმძღვანელოს.
დოკუმენტაციის მოპასუხისთვის მიწოდების მიზნით მხოლოდ რეგულაციაში ასახული
მეთოდები უნდა იყოს გამოყენებული. დოკუმენტების მიწოდებასთან დაკავშირებული
მოცემული დებულებები ზღუდავს ევროპული სააღსრულებო ფურცელის სისტემას:
მოსამართლისთვის რთული დასადგენია სხვა ქვეყანაში დოკუმენტების წარდგენის
მეთოდი შეესაბამება თუ არა რეგულაცია ევროპულ სააღსრულებო ფურცელთან
დაკავშირებით რეგულაციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. აღსანიშნავია, რომ
რეგულაცია 1393/2007-ში გათვალისწინებული დოკუმენტების წარდგენის ფორმები არ
იყო ადაპტირებული ევროპული სააღსრულებო ფურცელის სისტემასთან.
რაც შეეხება დებულებას ”ევროპული სააღსრულებო ფურცელი ან მისი ექვივალენტური
დოკუმენტი უნდა წარედგინოს”, ამასთან დაკავშირებით რეგულაციაში გარკვეული
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მინიმალური მოთხოვნებია
ასახული უნდა იყოს:

ჩამოყალიბებული,

კერძოდ

სააღსრულებო

ფურცელში



ინფორმაცია პრეტენზიასთან დაკავშირებით (მუხლი 16): მხარეების პირადი
ინფორმაცია,
პრეტენზიის მოცულობა, ითვალისწინებს თუ არა პრეტენზია
გაწეულ ხარჯებს, რა პერიოდის განმავლობაში და სხვა;



პრეტენზიის გასაჩივრებასთან დაკავშირებული პროცედურული ზომების თაობაზე
ინფორმაცია (მუხლი 17): პრეტენზიის გასაჩივრებისთვის გამოყოფილი ვადა, თუ
მოპასუხე არ გაასაჩივრებს მას მისი სამართლებლივი შედეგები და სხვა.

ევროპული სააღსრულებო ფურცელის რეგულაცია ამ მოთხოვნებთან შეუსაბამობის
შემთხვევაში გარკვეულ სამართლებლივ მექანიზმებს ითვალისწინებს შესაბამისი
პირობების დაკმაყოფილების მოთხოვნით.

აღსრულება:
ევროპული სააღსრულებო ფურცელი სავალდებულოა აღსასრულებლად ისევე, როგორც
სხვა უფლებები, რომლებიც აღსრულებას ექვემდებარება.
უცხოელი კრედიტორი აღმასრულებელს ევროპული სააღსრულებო ფურცელის ასლს
წარუდგენს. დოკუმენტი იმ წევრი სახელმწიფოს ოფიციალურ ენაზე უნდა ითარგმნოს,
სადაც აღსრულება განხორციელდება.

30.3.4. ევროპული განჩინება დავალიანების გადახდევინების თაობაზე (EPO)426

შესავალი
ევროპული საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების აღსრულების პროცედურა
ახალი სახის ინსტრუმენტს ამკვიდრებს. მოცემული ინსტრუმენტის შექმნამდე ერთიანი
ევროპული სამოქალაქო პროცედურა არ არსებობდა. ბრიუსელის I რეგულაცია და
ევროპული სააღსრულებო ფურცელი აღსრულების ინსტრუმენტებია. EPOP - ანუ
ევროპული განჩინება დავალიანების გადახდევინების თაობაზე საგადასახადო დავალების
აღსრულების პროცედურა და წარმოადგენს რეგულაციას, რომლის საფუძველზეც მთელს
ევროპაში აღსრულება ხორციელდება.
მოცემული რეგულაცია ითვალისწინებს პროცედურას, რომელიც ასევე სახელმწიფოების
შიგნითაც შეიძლება იყოს გამოყენებული (ანუ სხვადასხვა ეროვნული სისტემის
ფარგლებში). ევროკომისიისგან განსხვავებით ევროგაერთიანების წევრი ქვეყნების
უმეტესობა თავის ეროვნულ კანონმდებლობაში ასეთი ჩარევის წინააღმდეგია.

რეგულაციის მიზანი
426

2006 წლის 12 დეკემბრის რეგულაცია 1896/2006 დავალიანების გადახდევინების თაობაზე
ევროპული განჩინების პროცედურის თაობაზე
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დავალიანების გადახდევინების თაობაზე ევროპული განჩინების თაობაზე რეგულაციის
მიზანი შეიძლება შემდეგი სახით შევაჯამოთ:




დავალიანების სწრაფი და ეფექტური ამოღება იმ შემთხვევებში, როდესაც
გადაწყვეტილება არ არის გასაჩივრებული
გაუსაჩივრებელ პრეტენზიებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებების
საფუძველზე დავალიანების ჯგუფური ამოღება
ტრანსსასაზღვრო საქმეებთან მიმართებაში ეფექტური მართლმსაჯულების
მისაწვდომობის უზრუნველყოფა და შიდა ბაზარზე კონკურენციის ხელშეწყობა
კრედიტორებისთვის სხვადასხვა წევრ სახელმწიფოებში არსებულ პროცედურულ
მექანიზმებს შორის დისბალანსის აღმოფხვრის გზით.

EPOP რეგულაციის მიზანი მის პირველ მუხლშია ჩამოყალიბებული:
(ა) აღიარებული ფულადი ვალდებულებების საგანზე ტრანსსასაზღვრო
დავებთან დაკავშირებული ხარჯებისა და ვადების შემცირება ევროპული
საგადასახადო განჩინების პროცედურის დანერგვის გზით;
(ბ) დავალიანების გადახდევინების თაობაზე ევროპული განჩინების წევრ
სახელმწიფოებში თავისუფალი ცირკულაციის ხელშეწყობა მინიმალური
სტანდარტების დადგენის გზით, რის შედეგადაც წევრ ქვეყნებში აღარ გახდება
საჭირო საშუალედო სასამართლო განხილვის მოწყობა გადაწყვეტილების
ცნობისა და აღსრულებისთვის.

იურისდიქცია
იურისდიქციის საკითხს დავალიანების გადახდევინების თაობაზე ევროპული განჩინების
თაობაზე რეგულაციის მე-6 მუხლი არეგულირებს. იურისდიქცია ევროგაერთიანების
კანონმდებლობით რეგულირდება, კერძოდ კი რეგულაცია (EC) No 44/2001-ის
საფუძველზე. გამონაკლისი ისეთ პრეტენზიებთან დაკავშირებით არის დაშვებული,
როდესაც კონტრაქტი პირის მიერ ისეთი მიზნით არის გაფორმებული, რომელიც მისი
პროფესიის ან საქმიანობის სფეროს (მაგ. ვაჭრობის) ფარგლებს გარეთაა და მოპასუხე ამ
შემთხვევაში მომხმარებელია. ასეთ შემთხვევებში მხოლოდ იმ წევრი ქვეყნის
სასამართლოს გააჩნია იურისდიქცია, სადაც მოპასუხე ცხოვრობს რეგულაცია (EC) No
44/2001-ის 59 მუხლის მნიშვნელობით.
ეს დავალიანების გადახდევინების თაობაზე ევროპული განჩინების შესახებ რეგულაციის
ნაკლოვანებას წარმოადგენს. ბრიუსელის I რეგულაცია ძალიან რთულ დებულებებს
შეიცავს იურისდიქციასთან დაკავშირებით. იბადება შეკითხვა, თუ რამდენად შესაბამისია
ეს პროცედურები დავალიანების გადახდევინების თაობაზე ევროპული განჩინებისთვის:
მოცემული პროცედურის მიზანია ისეთი დავალიანებების ამოღების ხელშეწყობა,
რომლებიც არ არის გასაჩივრებული. ფორმები თავად კრდიტორმა უნდა შეავსოს. მაგრამ
ბრიუსელის რეგულაციით განსაზღვრული იურისდიქციის წესები არ არის ადვილი.
რეგულაციაში ასახული რთული მექანიზმი რეგულაციის მიზანს არ შეესაბამება.427
427

რეგულაციის პროექტის შემუშავების პროცესში ნიდერლანდები წინადადებით გამოვიდა
ამოღებულიყო იურისდიქციასთან დაკავშირებული წესები და მათ ნაცვლად დადგენილიყო
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დავალიანების გადახდევინების თაობაზე ევროპული განჩინების თაობაზე რეგულაციის
შესაბამისად მომხმარებელთან დაკავშირებით შემდეგი ტექსტია: ”კონტრაქტი პირის მიერ
ისეთი მიზნით არის გაფორმებული, რომელიც მისი პროფესიის ან საქმიანობის სფეროს
(მაგ. ვაჭრობის) ფარგლებს გარეთაა.”428 მომხმარებელთან დაკავშირბით EPOP რეგულაცია
ნათლად ადგენს იურისდიქციის საკითხებს: იმ შემთხვევაში, თუ მოპასუხე რეგულაციის
მე-6 მუხლის 2 პარაგრაფის მნიშვნელობით მომხმარებელია, მაშინ მხოლოდ იმ წევრი
სასამართლოს იურისდიქციაშია საქმე, სადაც მოპასუხე ცხოვრობს.

რეგულაციის მოქმედების სფერო
დავალიანების გადახდევინების თაობაზე ევროპული განჩინების შესახებ რეგულაციის მე2 მუხლის შესაბამისად რეგულაცია ტრანსასაზღვრო სამოქალაქო და კომერციული
სამართლის საქმეებზე ვრცელდება დამოუკიდებლად იმისა, თუ რა სახის სასამართლომ
მიიღო გადაწყვეტილება. კერძოდ, დავალიანების გადახდევინების თაობაზე ევროპული
განჩინების თაობაზე რეგულაცია არ ვრცელდება შემდეგზე:
-

-

-

საგადასახადო, საბაჟო ან ადმინისტრაციულ საქმეებზე, ასევე სახელმწიფოს
პასუხისმგებლობაზე მის მიერ უფლებამოსილების შესრულების დროს ჩადენილი
ქმედებებისა და გადაცდომების გამო;
ქორწინებასთან, ანდერძთან ან მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ ქონებრივ
უფლებებზე;
გაკოტრების წარმოებაზე, კომპანიების ან სხვა იურიდიული პირების
ლიკვიდაციასთან დაკავშირებულ წარმოებაზე, სასამართლოს რეორგაიზაციასა და
შემადგენლობასთან დაკავშირებულ ასპექტებზე მიმდინარე დავებზე;
სოციალურ უზრუნველყოფაზე;
არა-საკონტრაქტო ვალდებულებებთან დაკავშირებულ დავებზე გარდა იმ
შემთხვევებისა, როდესაც:
(i) მხარეებს შორის შეთანხმება იქნა მიღწეული ან დავალიანებაა
აღიარებული;
ან
(ii) საკუთრების ერთობლივი მფლობელობის შედეგად ჩამოწერილ
დავალიანებას შეეხება.

რა იგულიხმება გაუსაჩივრებელ პრეტენზიებში? ევროპული სააღსრულებო ფურცლის
თაობაზე რეგულაციის მე-3 მუხლი ამ დეფინიციას გვთავაზობს: პრეტენზია
გაუსაჩივრებელია თუ:

ა. მოვალემ ცალსახად აღიარა იგი, მორიგებას მიაღწია სასამართლოს
მეშვეობით ან სამართალწარმოების პროცესში სასამართლოში შეთანხმება
იქნა მიღწეული მხარეებს შორის;
მარტიი და ექსკლუზიური იურისდიქცია, კერძოდ მოპასუხის საცხოვრებელი ქვეყნის
სასამართლოს იურისდიქცია (როგორც ეს ბრიუსლის რეგულაციის მე-2 მუხლის 1 პარაგრაფშია).
428
EPOP რეგულაციის მე-6 მუხლის მე-2 პარაგრაფი
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ბ. მოვალე არასოდეს არ შეწინააღმდეგებია პრეტენზიას და წევრი
სახელმწიფოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურების
შესაბამისად არ გაუსაჩივრებია იგი;
გ. მოვალე
ან მისი ინტერესების წარმომადგენელი არ ესწრებოდა
პრეტენზიასთან დაკავშირებულ სასამართლო განხილვას მას შემდეგ,
როდესაც საწყის ეტაპზე გაასაჩივრა იგი, იმ პირობით რომ მისი ქცევა
პრეტენზიის ჩუმ აღიარებას ნიშნავს წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობის
შესაბამისად;
დ. მოვალე ცალსახად დაეთანხმა ავთენტურ ინსტრუმენტს.
დავალიანების გადახდევინების თაობაზე ევროპული განჩინების შესახებ რეგულაცია არ
შეიცავს ”გაუსაჩივრებელი პრეტენზიის” დეფინიციას. EPOP რეგულაციის მხოლოდ მე-16
მუხლშია ასახული დებულება, რომელიც განსაზღვრავს თუ როდის ითვლება სარჩელი
გაუსაჩივრებელ სარჩელად: ანუ როდესაც მოვალისთვის დოკუმენტების წარდგენიდან 30
დღის ვადაში იგი არ გაასაჩივრებს მის წინააღმდეგ აღძრულ წარმოებას.
EPOP რეგულაცია არ ადგენს ზღვარს პრეტენზიის მოცულობასთან დაკავშირებით. მის მე4 მუხლში მხოლოდ შემდეგი მოთხოვნებია განსაზღვრული:




ფულადი პრეტენზია
კონკრეტულ მოცულობაზე
რომელიც პირს მართებდა იმ პერიოდისთვის, როდესაც დავალიანების
გადახდევინების თაობაზე ევროპული განჩინება წარედგინა

პროცედურა
დავალიანების გადახდევინების თაობაზე ევროპული განჩინების შესახებ რეგულაციით
გათვალისწინებული პროცედურა შეიძლება შემდეგი სახით შევაჯამოთ:
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მუხლი
7.1

მოქმედება
განაცხადის წარდგენა
დავალიანების
გადახდევინების თაობაზე
ევროპული განჩინების
გაცემის შესახებ

კომენტარები

8

განაცხადის შესწავლა

12

დავალიანების
გადახდევინების თაობაზე
ევროპული განჩინების გაცემა

სასამართლოს მიერ:
- დადგენა თუ რამდენა დაცულია 2,3, 4, 6
და 7 მუხლის მოთხოვნები
- დადგენა თუ რამდენად
დასაბუთებულია პრეტენზია
ზოგადად განაცხადის წარდგენიდან 30 დღის
განმავლობაში (სტანდარტული ფორმა E)

16

დავალიანების
გადახდევინების თაობაზე
ევროპული განჩინების
გასაჩივრება

20

გამონაკლის
შემთხვევებში 16(2) მუხლში მითითებული ვადის ამოწურვის
განჩინების გადასინჯვა
შემდეგ მოპასუხეს შეუძლია იმ წევრი ქვეყნის
სასამართლოს
მიმართოს
განჩინების
გადასინჯვის თაობაზე თხოვნით, რომელმაც
იგი გასცა

საჭიროა სტანდარტული ფორმის გამოყენება

მოპასუხეს
უფლება
აქვს
სააღსრულებო
ფურცლის მიღებიდან 30 დღის ვადაში
გაასაჩივროს იგი (სტანდარტული ფორმა F-ის
გამოყენებით, რომელიც მას დავალიანების
გადახდევინების
თაობაზე
ევროპულ
განჩინებასთან ერთად წარედგინა)

ფორმების გამოყენება
დავალიანების გადახდევინების თაობაზე ევროპული განჩინების შესახებ პროცედურა 7
სავალდებულო ფორმას ითვალისწინებს:
მუხლი
7.1

#
A

9.1
10.1
11.1
12.1
16.1

B
C
D
E
F

18.1

G

ფორმა
დავალიანების გადახდევინების თაობაზე ევროპული განჩინების
გაცემის შესახებ განაცხადი
მოსარჩელის მიერ შესავსები ფორმა და/ან განაცხადის დამოწმება
მოსარჩელისადმი თხოვნა განაცხადის გადასინჯვის თაობაზე
განაცხადზე უარის თქმის თაობაზე გადაწყვეტილება
დავალიანების გადახდევინების თაობაზე ევროპული განჩინება
დავალიანების გადახდევინების თაობაზე ევროპული განჩინების
გასაჩივრება
აღსრულების ნებართვა
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აღსრულება
დავალიანების გადახდევინების თაობაზე ევროპული განჩინების აღსრულების
პროცედურის შედეგად აღსასრულებელი განჩინება მიიღება. აღსრულება ეროვნული
კანონმდებლობის შესაბამისად განხორციელდება (მუხლი 19).
სხვა წევრ ქვეყნაში აღსასრულებლად მოსარჩელემ აღსრულებაზე პასუხისმგებელ
ორგანოს შემდეგი დოკუმენტაცია უნდა წარუდგინოს:
(ა) სასამართლოს მიერ მიღებული დავალიანების გადახდევინების თაობაზე
ევროპული განჩინების ასლი, რომელიც გადაწყვეტილების ნამდვილობის
დადგენის საშუალებას იძლევა
(ბ) საჭიროების შემთხვევაში განჩინების თარგმანი იმ წევრი სახელმწიფოს
ოფიციალურ ენაზე, სადაც აღსრულება უნდა განხორციელდეს

30.3.5. მცირე თანხასთან დაკავშირებული სარჩელების პროცედურა (861/2007)429
მოცემული რეგულაციის მიზანი მის პრეამბულაშია ასახული (7 და 8):
“ბევრ წევრ ქვეყანაში მცირე თანხასთან დაკავშირებული სარჩელების შემთხვევაში

გამარტივებული პროცედურები დაინერგა რადგანაც დავასთან ხარჯები,
დაყოვნებები და სირთულეები არ მცირდება პრეტენზიის მოცულობის
პროპორციულად. ამ მხრივ მდგომარეობა განსაკუთრებით რთულდება როდესაც
დავას ტრანსსასაზღვრო ხასიათი აქვს. შესაბამისად, საჭიროა მცირე მოცულობის
პრეტენზიასთან დაკავშირებით ევროპული პროცედურის დანერგვა (მცირე
თანხასთან დაკავშირებული სარჩელების პროცედურა). ასეთი პროცედურის
მიზანია მართლმსაჯულების მისაწვდომობის გაუმჯობესება. შიდა ბაზარზე
არათანაბარი კონკურენციის პირობები, რომლებიც კრედიტორებისთვის
სხვადასხვა წევრ სახელმწიფოებში არსებულ პროცედურულ მექანიზმებში
განსხვავებებითაა განპირობებული იმაზე მიუთითებს, რომ საჭიროა ერთიანი
ევროპული კანონმდებლობის მიღება, რომელიც ერთნაირ პირობებში ჩააყენებს
კრედიტორებს. აუცილებელია იმის გათვალისწინება, რომ ასეთი კანონმდებლობა
მარტივი უნდა იყოს, წარმოება დროულად უნდა განხორციელდეს და ხარჯები
პრეტენზიის მოცულობის თანაბარზომიერი უნდა იყოს. გასაწევ ხარჯებთან
დაკავშირებული ინფორმაცია საჯარო, ხოლო ხარჯების განსაზღვრის მექანიზმი კი
გამჭვირვალე უნდა იყოს. მცირე თანხასთან დაკავშირებული სარჩელების
ევროპული პროცედურა ტრანსსასაზღვრო დავების მარტივი და დროული
გადაწყვეტის საშუალებას უნდა იძლეოდეს და ასევე ხარჯების შემცირებას უნდა
უწყობდეს
ხელს.
მოცემული
ინსტრუმენტი
წევრი
სახელმწიფოების
კანონმდებლობით გათვალისწინებული მექანიზმების გარდა, რომლებიც ძალაში
რჩება, დამატებით მექანიზმს წარმოადგენს. მოცემული რეგულაცია ასევე სხვა წევრ
429

2007 წლის 11 ივლისის რეგულაცია 861/2007 მცირე თანხასთან დაკავშირებული სარჩელების
პროცედურის თაობაზე
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სახელმწიფოებში
მიღებული
მცირე
თანხასთან
დაკავშირებული
გადაწყვეტილებების ცნობის და აღსრულების უფრო მარტივ მექანიზმს უნდა
გვთავაზობდეს”.
EPOP რეგულაცია მხოლოდ იმ სარჩელებს ეხება, რომლებიც არ არის გასაჩივრებული და
დავალიანება აღიარებულია. ESCP, ანუ მცირე თანხებთან დაკავშირებული პრეტენზიების
წარმოების ევროპული პროცედურა კი პირიქით, სადაო პრეტენზიებზე ვრცელდება. თუ
პირველი პროცედურის შემთხვევაში თანხების მოცულობასთან დაკავშირებით ზღვარი არ
არის დადგენილი, მცირე თანხებთან დაკავშირებული პრეტენზიების წარმოების
ევროპული პროცედურის შემთხვევაში იგი განსაზღვრულია და 2.000 ან ნაკლებ ევროს
შეადგენს. პროცედურა ვრცელდება როგორც ფულად პრეტენზიებზე, ასევე საქონელზე ან
მომსახურეობაზე რომლის ღირებულება 2000 ევროზე ნაკლებია.

იურისდიქცია
ESCP - ანუ მცირე თანხებთან დაკავშირებული პრეტენზიების წარმოების ევროპული
პროცედურა მხოლოდ ტრანსსასაზღვრო საქმეებზე ვრცელდება. მოცემული რეგულაციის
მე-3 მუხლის 1 პარაგრაფის შესაბამისად ასეთ საქმეს მიჩნეული იქნება დავა, რომლის ერთ
ერთი მხარე მაინც იმ წევრ სახელმწიფოში არ ცხოვრობს, რომლის სასამართლოც დავას
იხილავს. პირის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი ბრიუსელის რეგულაციის 59 და 60
მუხლების საფუძველზე განისაზღვრება. იმისთვის, რომ დადგინდეს, რომ დავის მხარე იმ
სახელმწიფოში ცხოვრობს, სადაც სასამართლო იხილავს დავას, ქვეყნის შიდა
კანონმდებლობა გამოიყენება. თუ მხარე არ ცხოვრობს ამ სახელმწიფოში, სასამართლომ
უნდა დაადგინოს თუ რომელ წევრ სახელმწიფოში ცხოვრობს პირი ამ წევრი
სახელმწიფოს კანონმდებლობის გამოყენებით (ბრიუსელის რეგულაციის 59 მუხლი).
კომპანიებისა და იურიდიული პირების შემთხვევაში მათი მდებარეობის ქვეყნად ის
ქვეყანა ჩაითვლება, სადაც მათი სათაო ოფისი მდებარეობს ან სადაც ისინი თავისი
ბიზნესის უმეტეს ნაწილს ახორციელებენ (ბრიუსელის რეგულაციის 60 მუხლი).

გავრცელების სფერო
მსგავსად სხვა რეგულაციებისა მცირე თანხებთან დაკავშირებული პრეტენზიების
წარმოების ევროპული პროცედურის თაობაზე რეგულაცია მხოლოდ ტრანსსასაზღვრო
სამოქალაქო და კომერციული სამართლის დავებზე ვრცელდება. მიუხედავად ამისა
აღსანიშნავია, რომ ESCP რეგულაციის მე-2 მუხლი გარკვეულ დავებთან დაკავშირებით
რეგულაციის გავრცელებას ზღუდავს. ესენია:


კერძო პირების სტატუსი ან ქმედუნარიანობა;



ქორწინებასთან, ანდერძთან ან მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული ქონებრივი
უფლებები და ალიმენტების და ფულადი დახმარების გადახდის
ვალდებულებები;
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გაკოტრების წარმოება, კომპანიების ან სხვა იურიდიული პირების
ლიკვიდაციასთან დაკავშირებულ წარმოება, სასამართლოს ორგანიზაციასა და
შემადგენლობასთან დაკავშირებულ ასპექტებზე მიმდინარე დავები;



სოციალური უზრუნველყოფა;



არბიტრაჟი;



შრომითი კანონმდებლობა;



უძრავი ქონების დაქირავება, გარდა ფულად პრეტენზიებთან დაკავშირებული
დავები;



პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობასა და ცილისწამებასთან დაკავშირებული
დავები.

პროცედურა
რეგულაცია მცირე თანხებთან დაკავშირებული პრეტენზიების წარმოების ევროპული
პროცედურის შესახებ რეგულაცია ასევე სტანდარტული ფორმების გამოყენებას ადგენს.
მოცემული ფორმები განსხვავდება EPOP პროცედურის ფარგლებში გამოყენებული
ფორმებისგან. მაშინ როდესაც
EPOP პროცედურა სტანდარტულ პროცედურულ
მექანიზმებს გვთავაზობს, მცირე თანხებთან დაკავშირებული პრეტენზიების წარმოების
ევროპული პროცედურა ინდივიდუალურ საქმეებზე აკეთებს აქცენტს და კრედიტორს
თავისი მოთხოვნის წარდგენა და მტკიცებულებების მიწოდება შეუძლია (განსხვავებით
პირველი პროცედურისგან). ESCP რეგულაცია ”მხრადამჭერი დოკუმენტაციის” წარდგენის
საშუალებას იძლევა.
2 000 ევროზე ნაკლებ თანხაზე პრეტენზიის წარსადგენად მოსარჩელემ სტანდარტული
ფორმა უნდა შეავსის (ფორმა A, ESCP რეგულაციის დანართი 1) სადაც პრეტენზიის
დეტალები იქნება აღწერილი და სასამართლოს წარუდგენს მას იმ წევრი
სახელმწიფოსთვის მისაღები ფორმით, სადაც აღსრულება უნდა განხორციელდეს (ESCP
რეგულაციის მე-5 მუხლი). თუ პრეტენზია რეგულაციის მოქმედების სფეროში არ ხვდება,
სასამართლო შეატყობინებს ამის თაობაზე მოსარჩელეს. თუ სარჩელი არ იქნა გაწვეული,
სასამართლო გააგრძელებს მის განხილვას წევრი სახელმწიფოს შესაბამისი საპროცესო
კანონმდებლობის დაცვით. თუ მოსარჩელემ არ წარადგინა საკმარისი ინფორმაცია,
სასამართლო მას B ფორმას გაუგზავნის (II დანართი) რომელითაც მას იმ ინფორმაციის
წარდგენა მოეთხოვება, რომელიც სარჩელს აკლია. თუ მოსარჩელე თავის განაცხადს
არასწორად წრდგენს ან არ შეასწორებს მას დადგენილ ვადაში, ან განაცხადი
დაუსაბუთებელია ან დაუშვებელია, განაცხადი არ იქნება წარმოებაში მიღებული.
სასამართლო 14 დღის ვადაში გაუგზავნის ამ ფორმას და საპასუხო ფორმას (ფორმა C)
მოვალეს საკურიერო ფოსტით, რომლის მიღება უნდა დადასტურდეს. მოვალეს 30
დღიანი ვადა მიეცემა შეპასუხებისთვის (C ფორმის გამოყენებით ”ან სხვა მისაღები
ფორმით ამ ფორმის შევსების გარეშე”).
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სასამართლო 14 დღის ვადაში გაუგზავნის მოსარჩელეს მოპასუხის მიერ შევსებულ
ფორმას. მოპასუხის მიერ მომზადებული საპასუხო სარჩელი (ფორმა A) მოსარჩელეს
წარედგინება ისეთივე გზით, როგორც თავდაპირველი სარჩელი იქნა წარდგენილი
მოპასუხისთვის. მოსარჩელეს 30 დღიანი ვადა მიეცემა თავისი პასუხის მოსამზადებლად.
თუ საპასუხო სარჩელში მითითებული პრეტენზია აღემატება 2 000 ევროს, როგორც
სარჩელი, ასევე საპასუხო სარჩელი იმ წევრი სახელმწიფოს შესაბამისი საპროცესო
კანონმდებლობის დაცვით განიხილება, სადაც სააღსრულებო ზომები უნდა გატარდეს (და
არა მცირე თანხებთან დაკავშირებული პრეტენზიების წარმოების ევროპული
პროცედურის შესაბამისად).
მოსარჩელისგან ან მოპასუხისგან 30 დღის ვადაში პასუხის მიღების შემდეგ სასამართლო
გადაწყვეტილებას მიიღებს ან:
(ა) მოითხოვს მხარეებისგან დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენას პრეტენზიასთან
დაკავშირებთ დადგენილ ვადაში, რომელიც არ აღემატება 30 დღეს; ან
(ბ) მოიძიებს მტკიცებულებებს მე-9 მუხლის შესაბამისად (სასამართლო თავად
განსაზღვრავს თუ რა სახის და მოცულობის მტკიცებულებები იქნება საკმარისი
გადაწყვეტილების მისაღებად და ამ მიზნით ყველაზე მარტივ მეთოდს გამოიყენებს);
ან
(გ) გამოიძახებს მხარეებს ზეპირ მოსმენაზე, რომელიც მხარეებისთვის ამის თაობაზე
შეტყობინების მიწოდებიდან 30 დღის ვადაში გაიმართება.
სასამართლო ზეპირი მოსმენიდან ან გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო ინფორმაციის
მოპოვებიდან 30 დღის განმავლობაში მიიღებს გადაწყვეტილებას.
თუ მხარეები დროულად
გადაწყვეტილებას მიიღებს.

არ

წარადგენენ

თავის

შეპასუხებას,

სასამართლო

ენა
პროცედურის ძირითად დაბრკოლებას ენა წარმოადგენს (ESCP რეგულაციის მე-6 მუხლი).
რეგულაციის შესაბამისად სარჩელი იმ სასამართლოს ენაზე უნდა წარედგინოს, სადაც
აღსრულება უნდა განხორციელდეს. ლოგიკურია, რომ ამ წესის გამო კრედიტორების
უმეტესობა თავს შეიკავებს წარმოების დაწყებიდან გარდა იმ შემთხვევისა, თუ
კრედიტორი მომხმარებელია და თავისი ქვეყნის სასამართლოს მიმართავს.
ენასთან დაკავშირებული დამატებითი მოთხოვნები:
1. სასარჩელო ფორმა, პასუხი, საპასუხო სარჩელის ფორმა და მხარდამჭერი
დოკუმენტაციის აღწერილობა სასამართლოს ენაზე ან ერთ-ერთ ოფიციალურ
ენაზე მომზადდება;
2. თუ სასამართლოს მიერ მიღებული სხვა დოკუმენტები არ იქნება იმ ენაზე,
რომელზეც სამართალწარმოება მიმდინარეობს, სასამართლო უფლებამოსილია
მოითხოვოს ამ დოკუმენტების თარგმანი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს
გადაწყვეტილების მისაღებად არის აუცილებელი.
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3. როდესაც მხარე უარს ამბობს დოკუმენტის მიღებაზე იმ საფუძველზე, რომ იგი არ
არის მომზადებული ქვემოთ მითითებულ ენებზე:
(ა) იმ წევრი სახელმწიფოს ოფიციალურ ენაზე, რომელსაც აღსრულების
თაობაზე თხოვნით მიემართა, ხოლო თუ ასეთ სახელმწიფოში რამოდენიმე
ოფიციალური ენა არსებობს, იმ ტერიტორიის ოფიციალურ ენაზე ან ერთ
ერთ ოფიციალურ ენაზე, სადაც სააღსრულებო ზომები უნდა გატარდეს, ან
დოკუმენტი უნდა წარედგინოს; ან
(ბ) ენაზე, რომელიც ადრესატს ესმის, სასამართლო შეატყობინებს ამის
თაობაზე მეორე მხარეს რათა მან თარგმანი უზრუნველყოს.

სააღსრულებო წარმოების ენა
მცირე თანხებთან დაკავშირებული პრეტენზიების წარმოების ევროპული პროცედურის
თაობაზე რეგულაციის მე-16 მუხლის შესაბამისად წაგებულ მხარეს დაეკისრება
წარმოების ხარჯები. სასამართლო არ დააკისრებს მას იმ მხარის მიერ გაღებული ხარჯების
დაფარვას თუ ისინი ზედმეტი ან არათანაბარზომიერი იყო.
ამასთან დაკავშირებით სანტერესოა პრეამბულის 29 პარაგრაფის ტექსტი:
“წარმოების ხარჯები წაგებულ მხარეს დაეკისრება.

წარმოების ხარჯების
მოცულობა ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად განისაზღვრება. წარმოების
სიმარტივისა და ხარჯთეფექტურობის პრინციპის გათვალისწინებით, სასამართლო
უფლებამოსილია დააკისროს წაგებულ მხარეს წარმოების ხარჯების დაფარვა, მათ
შორის მეორე მხარის მიერ იურისტის, ან დოკუმენტების მიწოდებასა და
თარგმანთან დაკავშირებით გაღებული ხარჯების დაფარვა, რომლებიც
პრეტენზიის მოცულობის თანაბარზომიერია და რომელთა გაღება აუცილებელი
იყო”.
30.3.6. რეგულაცია 1393/2007 დოკუმენტების წარდგენის თაობაზე 430

დოკუმენტების წარდგენის თაობაზე რეგულაციის მოქმედების სფერო
სამართალწარმოების პროცედურების, მათ შორის აღსრულების პროცედურების
ეფექტურობისა და დროულობისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია სასამართლო და არასასამართლო ინსტიტუტების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და დოკუმენტების
დროული წარდგენა და გაცვლა ევროგაერთიანების წევრ სახელმწიფოებს შორის. ეს
ნიშნავს, რომ გარკვეული წინაპირობები უნდა შეიქმნას იმისთვის, რომ დოცუმენტები
სანდო და ეფექტური გზით იყოს მიწოდებული.

430

რეგულაცია 1393/2007 სასამართლო და არა-სასამართლო ინსტიტუტების მიერ მიღებული
სამოქალაქო და კომერციული სამართლის საზმეებზე მიღებული გადაწყვეტილებების
მიწოდებაზე
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დოკუმენტების წარდგენის თაობაზე რეგულაცია გვთავაზობს სისტემას, რომლის
ფარგლებში სამოქალაქო და კომერციული სამართლის საქმეებთან დაკვშირებით
გათვალისწინებულია სტანდარტული ფორმები, მათი შედგენა იმ სასამართლოს
ოფიციალურ ენაზე ან ერთ ერთ ოფიციალურ ენაზე, სადაც აღსრულება უნდა
განხორციელდეს, ან სხვა ენაზე, თუ ეს წევრი სახელმწიფოსთვის მისაღები იქნება.
მოცემული მოთხოვნის მიზანია უზრუნველყოს, რომ დოკუმენტების მიმღები სააგენტო
ერთი თვის ვადაში წარუდგენს დოკუმენტებს ადრესატს.

დოკუმენტების გამგზავნი და მიმღები სააგენტოები
დოკუმენტების წარდგენის თაობაზე რეგულაციის მე-2 მუხლის შესაბამისად ყოველი
წევრი სახელმწიფო განსაზღვრავს საჯარო პირებს, ორგანოს ან სხვა პირებს, რომლებიც
სასამართლო და არა-სასამართლო ინსტიტუტების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების
სხვა
წევრი
სახელმწიფოს
შესაბამისი
პირებისთვის
მიწოდებაზე
იქნებიან
პასუხისმგებელი. ასეთ პირებს/სტრუქტურებს დოკუმენტების მიმწოდებელი აგენტები
ეწოდებათ.
მსგავსად ზემოთხსენებულისა, ყოველი წევრი სახელმწიფო ასევე
განსაზღვრავს საჯარო პირებს, ორგანოს ან სხვა პირებს, რომლებიც სასამართლო და არასასამართლო ინსტიტუტების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების მიღებაზე იქნებიან
პასუხისმგებელი.
სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა პირი თუ სტრუქტურაა პასუხისმგებელი ამ ასპექტებზე.
მაგალითად, ნიდერლანდებში, ბელგიაში და საფრანგეტში აღმარულებლები არიან
პასუხისმგებელი როგორც დოკუმენტების წარდგენაზე, ასევე მათ მიღებაზე. გერმანიაში
ეს ფუნქცია ადგილობრივ სასამართლოებს ეკუთვნით. რეგულაციის მე-9 მუხლის 4
პარაგრაფის შესაბამისად ყოველი წევრი სახელმწიფო ასევე განსაზღვრავს ცენტრალურ
ორგანოს, რომელიც დოკუმენტების მიწოდებაზე პასუხისმგებელ სტრუქტურას
ინფორმაციას და პრობლემების გადაჭრის თაობაზე კონსულტაციებს მიაწოდებს.

პროცედურა
განმცხადებელი სააღსრულებო დოკუმენტაციას იმ სტრუქტურას წარუდგენს, რომელიც
მათ
გადაგზავნაზეა
პასუხისმგებელი.
თარგმანთან
დაკავშირებულ
ხარჯებს
განმცხადებელი (რეგულაციის მე-4 მუხლი) გაიღებს (დოკუმენტები მანამდე იქნება
თარგმნილი, სანამ ამ სტრუქტურას წარედგინება). ამ სტრუქტურამ დოკუმენტები
მაქსიმალრად მოკლე ვადებში უნდა მიაწოდოს მიმღებ სააგენტოს (რეგულაციის მე-4
მუხლი). თხოვნას რეგულაციით გათვალისწინებული სტანდარტული ფორმა უნდა
დაერთოს, რომელიც წევრი სახელმწიფოს ენაზე იქნება შევსებული, ან თუ სახელმწიფოში
რამდენიმე ოფიციალური ენა არსებობს, რომელიმე ასეთ ოფიციალურ ენაზე, ან წევრი
სახელმწიფოსთვის მისაღებ სხვა ენაზე.
ყველა მისაწოდებელი დოკუმენტი განთავისუფლებულია მათი ლეგალიზაციის ან
დამოწმების მოთხოვნისგან.
დოკუმენტების მიღებისთანავე სტრუქტურა, რომელიც მათ მიღებაზეა პასუხისმგებელი
მათი მიღებიდან 7 დღის ვადაში გადაუგზავნის დოკუმენტების წარმდგენ სააგენტოს
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სტანდარტულ ფორმას, რომელიც ადასტურებს დოკუმენტების მიღებას.
თუ დოკუმენტების მიწოდების თაობაზე თხოვნა რეგულაციის მოქმედების სფეროს
სცდება, ან ფორმალურ პირობებთან შეუთავსებლობის გამო აღსრულება შეუძლებელი
იქნება, განაცხადი და მიწოდებული დოკუმენტაცია დაბრუნებული იქნება გამგზავნი
სააგენტოსთვის და ამ დოკუმენტაციას სტანდარტული ფორმა დაერთვება, სადაც მათი
დაბრუნების თაობაზე შეტობინება იქნება ჩაწერილი. მიმღები სააგენტო ისეთი
დოკუმენტაციის მიღების შემთხვევაში, რომლებიც არ ხვდება მისი ტერიტორიული
იურისდიქციის ქვეშ, არ დააბრუნებს ამ დოკუმენტებს, არამედ გადაუგზავნის იმ ქვეყნის
სააგენტოს, რომელსაც ტერიტორიული იურისდიქცია გააჩნია ასეთ საქმეზე. მიმღები
სააგენტო შეატყობინებს დოკუმენტების მიმწოდებელ სააგენტოს ამის თაობაზე
შესაბამისი სტანდარტული ფორმით (რეგულაციის მე-6 მუხლი).

დოკუმენტების წარდგენა წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობის შესაბამისად
მიმღები სააგენტო ან თავად, ან სხვა პირების მეშვეობით წარადგენს დოკუმენტებს იმ
წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელსაც თხოვნით მიემართა, ან
დოკუმენტების გამგზავნი სააგენტოს მიერ განსაზღვრული მეთოდის შესაბამისად გარდა
იმ შემთხვევებისა, თუ ასეთი მეთოდი არ შეესაბამება წევრი სახელმწიფოს
კანონმდებლობას. დოკუმენტების წარდგენა მაქსიმალურად მოკლე ვადებში უნდა
მოხდეს, ანუ არაუგვიანეს ერთი თვის ვადაში.
თუ ვერ მოხერხდა დოკუმენტების მიწოდება მათი მიღებიდან ერთი თვის ვადაში,
მიმღები სააგენტო უზრუნველყოფს შემდეგს: (რეგულაციის მე-7 მუხლი):
(ა) დაუყოვნებლივ შეატყობინებს დოკუმენტების გამგზავნ სააგენტოს დოკუმენტების
წარდგენის თაობაზე რეგულაციის დანართ 1-ში ასახული სტანდარტული ფორმის
გამოყენებით, რომელიც რეგულაციის 10 მუხლის მე-2 პარაგრაფში ასახული
პირობების დაკმაყოფილებით შეივსება; და
(ბ) გააგრძელებს ზომების მიღებას დოკუმენტების წარდგენასთან დაკავშირებით თუ ეს
შესაძლებელია გონივრულ ვადებში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც გამგზავნი
სააგენტო სხვაგვარ ინსტრუქციებს გასცემს.
მიმღები სააგენტო შეატყობინებს ადრესატს სხვა სტანდარტული ფორმის გამოყენებით,
რომ მას უფლება აქვს უარი თქვას ამ დოკუმენტის მიღებაზე, ან მიიღოს დოკუმენტი და
დაუბრუნოს იგი მიმღებ სააგენტოს ერთი კვირის ვადაში, თუ დოკუმენტი არ არის
დაწერილი ან ნათარგმნი ოქმით მითითებული ენებიდან რომელიმე ენაზე:
(დოკუმენტების წარდგენის თაობაზე რეგულაციის მე-8 მუხლი)
(ა)ენაზე, რომელიც ადრესატს ესმის;
(ბ) იმ წევრი სახელმწიფოს ოფიციალურ ენაზე, რომელსაც აღსრულების
თაობაზე თხოვნით მიემართა, ხოლო თუ ასეთ სახელმწიფოში რამდენიმე
ოფიციალური ენა არსებობს, იმ ტერიტორიის ოფიციალურ ენაზე ან ერთ
ერთ ოფიციალურ ენაზე, სადაც სააღსრულებო ზომები უნდა გატარდეს, ან
დოკუმენტი უნდა წარედგინოს;
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უარის შემთხვევაში მიმღები მხარე დაუყოვნებლივ შეატყობინებს გამგზავნ მხარეს ამის
თაობაზე სტანდარტული ფორმით და დაუბრუნებს მას დოკუმენტებს, რომლებიც
ოფიციალურ ენაზე უნდა ითარგმნოს. ნათარგმნი დოკუმენტები ადრესატს მიეწოდება
რეგულაციის დებულებების შესაბამისად და დოკუმენტაცია 1 პარაგრაფში
მითითებულ ენაზე უნდა იყოს ნათარგმნი. ასეთ შემთხვევაში დოკუმენტაციის
წარდგენის თარიღად ის თარიღი ჩაითვლება, როდესაც დოკუმენტაცია და მისი
თარგმნილი ვერსია იქნა წარდგენილი მხარისთვის. იმ შემთხვევებში, როდესაც წევრი
სახელმწიფოს კანონმდებლობის შესაბამისად დოკუმენტები კონკრეტულ ვადაში უნდა
იყოს წარდგენილი, დოკუმენტაციის წარდგენის თარიღად ის თარიღი ჩაითვლება,
როდესაც დოკუმენტაცია თავდაპირველად იქნა წარდგენილი შესაბამისი წევრი
სახელმწიფოს კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვით.

დოკუმენტების წარდგენის თარიღი
დოკუმენტების წარდგენის თარიღად ის თარიღი ითვლება, როდესაც დოკუმენტაცია
იქნა წარდგენილი შესაბამისი წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობის მოთხოვნების
დაცვით (რეგულაციის მე-9 მუხლი). იმ შემთხვევებში, როდესაც წევრი სახელმწიფოს
კანონმდებლობის შესაბამისად დოკუმენტები კონკრეტულ ვადაში უნდა იყოს
წარდგენილი,
დოკუმენტაციის
წარდგენის
თარიღად
ამ
სახელმწიფოს
კანონმდებლობით დადგენილი თარიღი ჩაითვლება.

დოკუმენტების წარდგენის დამოწმება
როდესაც დოკუმენტების წარდგენასთან დაკავშირებული ფორმალობები შესრულებული
იქნება, მომზადდება დოკუმენტების წარდგენის დამადასტურებელი დოკუმენტი
რეგულაციაში ასახული სტანდარტული ფორმით. მოცემული ფორმა გამგზავნ სააგენტოს
მიეწოდება (დოკუმენტების წარდგენის თაობაზე რეგულაციის მე-10 მუხლი). მოცემული
ფორმა გამგზავნი სახელმწიფოს ენაზე ან რომელიმე ოფიციალურ ენაზე მომზადდება, ან
სხვა ენაზე, რომელსაც ეს სახელმწიფო მიუთითებს როგორც მისთვის მისაღებ ენას.

დოკუმენტების მიწოდებასთან დაკავშირებული ხარჯები
განმცხადებლს შემდეგ მომსახურეობასთან დაკავშირებით მოუწევს ხარჯების გაწევა:
(ა) იმ წევრი სახელმწიფოს სასამართლოს ჩინოვნიკის ან კომპეტენტური პირისთვის
დახმარების გაწევასთან დაკავშირებით მიმართვა
(ბ) დოკუმენტების წარდგენის კონკრეტული მეთოდის გამოყენება
წევრი სახელმწიფოს სასამართლოს ჩინოვნიკის ან კომპეტენტური პირისთვის დახმარების
გაწევასთან დაკავშირებით მიმართვის შემთხვევაში გასაწევი ხარჯი ერთჯერადი
ფიქსირებული თანხა იქნება, რომლის მოცულობის თაობაზე წევრი სახელმწიფო წინასწარ
შეატყობინებს მხარეს.

სასამართლო გადაწყვეტილებებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის სხვა მეთოდები

367

დოკუმენტები შეიძლება სხვა გზითაც იყოს წარდგენილი:


საკონსულო ან დიპლომატიური არხებით მიწოდება (დოკუმენტების წარდგენის
თაობაზე რეგულაციის მე-12 მუხლი).
ყველა წევრ სახელმწიფოს უფლება აქვს გამონაკლის შემთხვევებში გამოიყენოს
საკონსულო ან დიპლომატიური არხები დოკუმენტების შესაბამისი
სააგენტოსთვის წარსადგენად;



საკონსულო ან დიპლომატიური აგენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენა
(დოკუმენტების წარდგენის თაობაზე რეგულაციის მე-13 მუხლი).
ყველა წევრ სახელმწიფოს უფლება აქვს დოკუმენტაცია წარუდგინოს სხვა წევრ
სახელმწიფოში მცხოვრებ მხარეს პირდაპირი სახით დიპლომატიური ან
საკონსულოების წარმომადგენლების მეშვეობით (გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ
მეორე წევრი სახელმწიფო ამის წინააღმეგია)



დოკუმენტების
გაგზავნა
საფოსტო
მომსახურეობის
გამოყენებით
(დოკუმენტების წარდგენის თაობაზე რეგულაციის მე-14 მუხლი).
ყველა წევრ სახელმწიფოს უფლება აქვს დოკუმენტაცია წარუდგინოს სხვა წევრ
სახელმწიფოში მცხოვრებ მხარეს პირდაპირი სახით საფოსტო ან საკურიერო
მომსახურეობის გამოყენებით იმ პირობით რომ დოკუმენტების მიღება
შესაბამისი დოკუმენტით იქნება დადასტურებული.



დოკუმენტების პირადად წარდგენა (დოკუმენტების წარდგენის თაობაზე
რეგულაციის მე-15 მუხლი).
ნებისმიერი პირი, რომელიც დაინტერესებულია საქმის წარმოებაში
უფლებამოსილია წარადგინოს დოკუმენტები სასამართლოს მოხელეების ან
წევრი სახელმწიფოს სხვა კომპეტენტური პირების მეშვეობით იმ შემთხვევებში,
როდესაც დოკუმენტების ასეთი გზით მიწოდება დაშვებულია ამ წევრი
სახელმწიფოს კანონმდებლობით.

სასამართლოში გამოძახების უწყისი
სასამართლოში გამოცხადების უწყისთან დაკავშირებით სპეციალური დებულებები
არსებობს (დოკუმენტების წარდგენის თაობაზე რეგულაციის მე-14 მუხლი). იმ
შემთხვევაში, თუ პირი რომელსაც სასამართლოში გამოცხადების უწყისი წარედგინა,
არ წარსდგება სასამართლოს წინაშე, გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული სანამ არ
დადასტურდება, რომ მას მიეწოდა დოკუმენტი შესაბამისი წევრი სახელმწიფოს
ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვით და მას საკმარისი ვადა მიეცა
საკუთარი ინტერესების დაცვისთვის.
გადაწყვეტილება მიწოდებულად ჩაითვლება, თუ იგი დოკუმენტების წარდგენის
თაობაზე რეგულაციაში ასახული რომელიმე მეთოდის გამოყენებით იქნა წარდგენილი,
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6 თვეზე მეტი გავიდა და წევრი სახელმწიფოს მიერ, რომელსაც აღსრულების თაობაზე
თხოვნით მიემართა ყველა გონივრული ზომა იქნა გატარებული რომ
დარწმუნებულიყო,
რომ
გადწყვეტილება
წარდგენილია,
მაგრამ
ამის
დამდასტურებელი დოკუმენტის მიღება ვერ მოხერხდა. თუ დადგინდება, რომ
მოპასუხეს არ წარედგინა სასამართლოში გამოძახების უწყისი, მას უფლება აქვს
გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაციის მიღებიდან გარკვეული ვადის განმავლობაში
გაასაჩივროს იგი.

30.3.7. ალიმენტებსა და ფინანსური
დაკავშირებული რეგულაცია 431

დახმარების

გაწევის

ვალდებულებებთან

რეგულაციის მოქმედების სფერო
პირს, რომელსაც ალიმენტებთან დაკავშირებით გააჩნია პრეტენზია, საკმაოდ ადვილად
შეუძლია ევროგაერთიანების წევრ ქვეყანაში მიმართვა და საქმეზე გადაწყვეტილების
მიღება, რომელიც ავტომატურად ექვემებარება აღსრულებას სხვა წევრ სახელმწიფოებში.
ამ მიზნის მიღწევის ხელშესაწყობად შემუშავდა რეგულაცია ალიმენტებსა და ფინანსური
დახმარების გაწევის ვალდებულებებთან დაკავშირებით, რომელშიც ასახულია ისეთი
ასპექტები, როგორიცაა იურისდიქცია, ინტერესთა კონფლიქტი, გადაწყვეტილების ცნობა
და აღსრულება,
იურიდიული დახმარება და თანამშრომლობა ცენტრალურ
ადმინისტრაციებს შორის. რეგულაცია საოჯახო, ქორწინების, ნათესაური კავშირებით და
მშობლის სტატუსთან დაკავშირებით წარმოქმნილ ყველა ვალდებულებებზე ვრცელდება
და იგი ყველა მოსარჩელის ინტერესების თანაბრად გათვალისწინებას უწყობს ხელს
(ალიმენტებსა და ფინანსური დახმარების გაწევის ვალდებულებებთან დაკავშირებული
რეგულაცია).
რეგულაცია როგორც სასამრთლოს, ასევე ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ მიღებულ
გადაწყვეტილებებზე ვრცელდება (მე-2 მუხლის 1 პარაგრაფი) და იგი სასამართლო
გადაწყვეტილებებისა დ ავთენტური ინსტრუმენტების აღსრულებას ითვალისიწნებს
(მუხლი 48), იმავდროულად მხარეებს უფლება აქვთ იმ წევრი სახელმწიფოს
სასამრთლოში გაასაჩივროს გადაწყვეტილება, სადაც იგი თავდაპირველად იყო მიღებული
(მე-2 მუხლის მე-2 პარაგრაფი).
ტერმინი ”ალიმენტებსა და ფინანსური დახმარების საკითებზე კრედიტორი” ასევე
მოიცავს საჯარო სტრუქტურებს, რომლებიც პირის სახელით მოქმედებენ რომელსაც
ალიმეტზე ან ფინანსურ დახმარებაზე პრეტენზია აქვს. როდესაც საჯარო სტრუქტურა
მოქმედებს მოცემული სტატუსით, მას უფლება აქვს იგივე მომსახურეობა და
იურიდიული დახმარება მიიღოს, როგორც კრედიტორს (ალიმენტებსა და ფინანსური
დახმარების გაწევის ვალდებულებებთან დაკავშირებული რეგულაციის 64 მუხლი).

იურისდიქცია

431

რეგულაცია 4/2009 იურისდიქციაზე,
გადაწყვეტილებების ცნობასა და აღსრულებაზე,
იურიდიულ დახმარებაზე და თანამშრომლობაზე ცენტრალურ ადმინისტრაციებს შორის
ალიმენტებსა და ფინანსური დახმარების გაწევის ვალდებულებებთან დაკავშირებით
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იურისდიქციასთან დაკავშირებით მისადაგებულია რეგულაცია (EC) No 44/2001-ის წესები.
ალიმენტებსა და ფინანსური დახმარების გაწევის ვალდებულებებთან დაკავშირებით
გასავრცელებელი კანონმდებლობა ჰააგის პროტოკოლის შესაბამისად განისაზღვრება
(2007 წლის 23 ნოემბრის პროტოკოლი წევრი სახელმწიფოების ვალდებულებებზე
მოცემულ სფეროში გასავრცელებელ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, მუხლი 15).
იურისდიქციასთან დაკავშირებული წესები მოცემული ნაშრომის მიზნების ფარგლებს
გარეთაა, თუმცა ამასთან დაკავშირებით ერთი შენიშვნის გაკეთება მიზანშეწონილი
იქნებოდა: იმისთვის რომ მხარეებისთვის წარმოების პროგნოზირებადობა და მეტი
დამოუკიდებლობა იყოს უზრუნველყოფილი, რეგულაცია მხარეებს სასამართლოს
არჩევის შესაძლებლობას აძლევს შესაბამისი შეთანხმების მიღწევისა და ფაქტორების
გათვალისწინების გზით. უფრო დაუცველი მხარის ინტერესების სათანადოდ დაცვის
მიზნით სასამართლოს არჩევის უფლება შეიძლება არ იყოს მინიჭებული როდესაც საქმე
18 წლამდე ასაკის ბავშვებს ეხება (4 მუხლის 3 პარაგრაფი).

აღსრულება
აღსრულებასთან დაკავშირებით განსხვავებული მდგომარეობაა იმ ქვეყნებს შორის,
რომლებიც 2007 წლის 23 ნოემრბის ჰააგის პროტოკოლის მხარეები არიან, და იმ ქვეყნებს
შორის, რომლებიც არ არიან ამ პროტოკოლის მხარეები.

ჰააგის პროტოკოლის ხელმომწერი ქვეყნები
წევრ
ქვეყნებში
ალიმენტების ვალდებულებებთან დაკავშირებით
მიღებული
გადაწყვეტილებები პრინციპში აღსრულებას ექვემდებარება. წევრი სახელმწიფოს მიერ
ალიმენტებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების ცნობა მიზნად ისახავს ამ
ალიმენტების ამოღების მიზნით სააღსრულებო ღონისძიებების განხორციელებას. ეს არ
ნიშნავს, რომ წევრმა სახელმწიფომ ოჯახური კავშირი, დედობა ან მამობა, ქორწინება ან
ნათესაური კავშირი უნდა აღიაროს როდესაც იგი ალიმენტთან დაკავშირებულ
სააღსრულებო წარმოებას ანხორციელებს (მუხლი 22). სასამართლო, რომელმაც
თავდაპირველად გადაწყვეტილება მიიღო, უფლებმოსილია გამოაცხადოს რომ
გადაწყვეტილება აღსრულებას ექვემდებარება მაშინაც კი, თუ ეროვნული კანონმდებლობა
არ სცნობს აღსრულებას, ან საპასუხო სარჩელი არის წარდგენილი ან შეიძლება იყოს
წარდგენილი 432 და ამ გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებით დამატებითი
პროცედურა ან გადაწყვეტილების არსობრივი შესწავლა იმ წევრი ქვეყნის მიერ, რომელსაც
აღსრულების თაობაზე თხოვნით მიემართა, არ არის საჭირო433.
მოპასუხე, რომელიც არ გამოცხადდა იმ წევრი სახელმწიფოს სასამართლოში, რომელმაც
გადაწყვეტილება მიიღო, უფლებამოსილია განაცხადი შეიტანოს ამ გადაწყვეტილების
გადასინჯვის მოთხოვნით იმ წევრი სახელმწიფოს სასამართლოში, სადაც (მუხლი 19):
(ა) სადაც მას დროულად არ წარედგინა დოკუმენტი, რომელიც
სამართალწარმოების დაწყების თაობაზე ინფორმაციას შეიცავდა და მას არ
ჰქონდა დაცვის ორგანიზების შესაძლებლობა; ან
432
433

პრეამბულა პარაგრაფი 22
პრეამბულა პარაგრაფი 24
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(ბ) მას ხელი შეეშალა ალიმენტის თაობაზე გადაწყვეტილების გასაჩივრებაში
ფორს მაჟორის ან განსაკუთრებული გარემოებების გამო, რომლებიც მისი
მიზეზით არ იყო განპირობებული, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მან არ
გაასაჩივრა გადაწყვეტილება როდესაც მას ამის შესაძლებლობა ჰქონდა.
დისტანცია არ წარმოადგენს გამამართლებელ მიზეზს.
გადაწყვეტილების გადასინჯვის თაობაზე თხოვნა 45 დღის ვადაში უნდა იყოს
წარდგენილი და ამ ვადის ათვლა დაიწყება:


იმ დღიდან, როდესაც მოპასუხეს გადაწყვეტილების შინაარსის თაობაზე
ეცნობა და მას მისი გასაჩივრების საშუალება ჰქონდა;



არაუგვიანეს პირველი სააღსრულებო ზომის თარიღიდან, რომლითაც
მისი ქონება მთლიანად ან ნაწილობრივ დაყადაღდა.

თარგმანთან დაკავშირებით იმ წევრი სახელმწიფოს კომპეტენტურმა ადმინისტრაციამ,
სადაც აღსრულება უნდა განხორციელდეს, შეიძლება არ მოითხოვოს მოპასუხისგან
გადაწყვეტილების ტექსტის თარგმანი. აღსანიშნავია, რომ თარგმანი შეიძლება
მოთხოვნილი იყოს თუ გადაწყვეტილების გასაჩივრება ხდება (მე-20 მე-2 პარაგრაფი).
თარგმანი კვალიფიცირებული პირის მიერ უნდა იყოს შესრულებული, რომელსაც წევრი
სახელმწიფოების გადაწყვეტილებების გადათარგმნის უფლება აქვს (20 მუხლის მე-3
პარაგრაფი).

ქვეყნები, რომლებიც არ არიან ჰააგის პროტოკოლის მხარეები
იმ წევრი ქვეყნების მიერ ალიმენტებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები,
რომლებიც არ არიან ჰააგის პროტოკოლის მხარეები, ალიმენტებსა და ფინანსური
დახმარების გაწევის ვალდებულებებთან დაკავშირებული რეგულაციის დებულებებით
რეგულირდება, კერძოდ გადაწყვეტილების ცნობისა და აღსრულების თაობაზე
დებულებებით. ასეთი გადაწყვეტილება წევრი ქვეყნების მიერ ცნობილი და
აღსრულებული იქნება დამატებითი პროცედურების გატარების გარეშე (მუხლი 23,
პარაგრაფი 1).
აღსრულების პროცედურა შეჩერდება თუ იმ წევრი სახელმწიფოს სასამართლოში,
რომელმაც გადაწყვეტილება მიიღო, საპასუხო სარჩელი იქნება წარდგენილი (მუხლი 25,
პარაგრაფი 1).
იმ წევრი ქვეყნების მიერ ალიმენტებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები,
რომლებიც არ არიან ჰააგის პროტოკოლის მხარეები, მეორე წევრ სახელმწიფოში
აღსრულებას ექვემდებარება ნებისმიერი დაინტერესებული მხარის მიერ განაცხადით
მიმართვის შემთხვევაში (მუხლი 26). განაცხადი გადაწყვეტილების აღსრულებაზე
ნებართვის თაობაზე წევრი სახელმწიფოს სასამართლოს წარედგინება (27 მუხლის 1
პარაგრაფი).
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წარმოების დაჩქარების და კრედიტორის მიერ კუთვნილი თანხის დრულად მიღების
ხელშეწყობის მიზნით სასამართლომ რომლის იურისდიქციაშიც საქმის წარმოება იქნება,
30 დღის ვადაში უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. აღსრულების თაობაზე
გადაწყვეტილების დადასტურების შესახებ დეკლარაცია მოპასუხეს წარედგინება ხოლო
მოსარჩელე შეტყობინებას მიიღებს ამის თაობაზე.

დროებითი და დამცავი ზომები
როდესაც გადაწყვეტილება ცნობილი იქნება განმცხადებელს უფლება აქვს მოითხოვოს
დროებითი, მათ შორის დამცავი ზომების გატარება წევრი სახელმწიფოს
კანონმდებლობის შესაბამისად, სადაც აღსრულება ხორციელდება და რეგულაციის
შესაბამისად აღსრულების შესახებ დადასტურების მიღება საჭირო აღარ არის.

ცენტრალური ადმინისტრაცია
ალიმენტებთან
დაკავშირეული
პრეტენზიების
ტრანსსასაზღვრო
აღსრულების
ხელშეწყობის მიზნით რეგულაცია წევრი სახელმწიფოების ცენტრალურ ხელისუფლებას
შორის თანამშრომლობის სისტემას ადგენს (მუხლი 49). კერძოდ, ხელისუფლებამ შემდეგი
უნდა უზრუნველყოს:
-

-

დახმარება გაუწიოს მოვალეს და მევალეს სხვა წევრ სახელმწიფოში თავისი
უფლებების
დაცვაში
განაცხადების
წარდგენის
გზით
მიღებული
გადაწყვეტილებების ცნობისა და აღსრულების თაობაზე.
ადმინისტრაციებს შორის ინფორმაციის გაცვლა მოვალეებისა და მევალეების
ადგილსამყოფელის, შემოსავლისა და აქტივების დადგენის მიზნით.
ადმინისტრაციებს შორის თანამშრომლობა ზოგადი ინფორმაციის გაცვლისა და
წევრი ქვეყნების შესაბამის ორგანოებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობის
გზით.
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31. ჰააგის კონფერენცია კერძო საერთაშორისო სამართლის თაობაზე
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31.1 შესავალი
ჰააგის კონფერენცია კერძო საერთაშორისო სამართლის თაობაზე (HCCH) გლობალური
სამთავრობათშორისო ორგანიზაციაა, რომელიც 72 წევრ სახელმწიფოს აერთიანებს და
სხვადასხვა კონტინენტებითაა წარმოდგენილი (71 სახელმწიფო და ევროგაერთიანება).
აღსანიშნავია, რომ მთელი რიგი ქვეყნები, რომლებიც არ არიან ჰააგის კონფერენციის
წევრები, ჰააგის კონვენციებს მიუერთდნენ. შედეგად კონფერენცია მსოფლიოს 130
ქვეყანას მოიცავს. ჰააგის კონფერენცია კერძო საერთაშორისო სამართლის თაობაზე ყოველ
ოთხ წელიწადში ერთხელ იკრიბება პლენარულ სესიებზე კონვენციის განხილვის,
მიღებისა და სამომავლო ღონისძიებების დაგეგმვისთვის.
წლების განმავლობაში მთელი რიგი კონვენციები იქნა მიღებული. ამ კონვენციების
მოქმედებას სპეციალური კომისიები აფასებენ, რომლებიც რეკომენდაციებს იღებენ მათ
ინტერპრეტაციასა და პრაქტიკაში გატარებასთან დაკავშირებით. ეს კონვენციები, მაშინაც
კი როდესაც ისინი არ არიან რატიფიცირებული, არსებით გავლენას ახდენს
შიდასახელმწიფოებრივ სამართლებლივ სისტემებზე.
აღსრულებასთან დაკავშირებული კონვენციები, რომელთა რატიფიცირება ყველაზე მეტმა
ქვეყანამ მოახდინა, შემდეგია:




კონვენცია დოკუმენტების წარდგენის შესახებ 435;
კონვენცია უცხო ქვეყნის სასამართლოს გადაწყვეტილებების ცნობისა და
აღსრულების შესახებ 436;
კონვენცია ალიმენტებთან დაკვშირებული გადაწყვეტილებების ცნობისა და
აღსრულების შესახებ437

31.2 ჰააგის 1965 წლის კონვენცია დოკუმენტების წარდგენის შესახებ
ჰააგის კონვენცია დოკუმენტების წარდგენის შესახებ სასამართლო და არა-სასამართლო
ინსტიტუტების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების
კონვენციის ერთი მხარე
სახელმწიფოს მიერ მეორე მხარე სახელმწიფოსთვის წარდგენის გზებს ადგენს. ეს ნიშნავს,
რომ კონვენცია ძირითადად დოკუმენტების წარდგენის მეთოდებს აყალიბებს. ჰააგის
კონფერენცია კერძო საერთაშორისო სამართლის თაობაზე (2006) მიუთითებს, რომ
წარდგენილი განაცხადების 66%-ის აღსრულება ორი თვის ვადაში ხდება.
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კონვენციის ტექსტები იხილეთ: www.hcch.net
1965 წლის 15 ნოემბრის კონვენცია სამოქალაქო და კომერციული სამართლის საქმეებზე
მიღებული გადაწყვეტილებების საზღვარგარეთ წარდგენაზე
436
1971 წლსიუ 1 თებერვლის კონვენცია სამოქალაქო და კომერციული სამართლის საქმეებზე
მიღებული გადაწყვეტილებების ცნობისა და აღსრულების თაობაზე
437
1973 წლის 2 ოქტომბრის კონვენცია ალიმენტებთან დაკავშირებით მიღებული
გადაწყვეტილებების ცნობისა და აღსრულების თაობაზე
435

374

კონვენცია ვრცელდება ყველა სამოქალაქო ან კომერციული სამართლის საქმეებზე,
როდესაც საჭირო ხდება სასამართლო ან არა-სასამართლო ინსტიტუტების მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებების უცხო ქვეყნისთვის გადაგზავნა და არ ვრცელდება ისეთ
შემთხვევებზე, როდესაც ადრესატის მისამართი არ არის ცნობილი.
დოკუმენტების წარდგენის ძირითადი არხია (იხილეთ ცხრილი) მთხოვნელი წევრი
სახელმწიფოების სასამართლო მოხელეები ან შესაბამისი სტრუქტურა, რომელიც ამ
დოკუმენტს იმ სახელმწიფოს ცენტრალურ ადმინისტრაციას გაუგზავნის, რომელსაც
თხოვნით მიემართა. თხოვნას თან ერთვის სტანდარტული ფორმა, რომელიც კონვენციის
დანართშია ასახული.
იმ სახელმწიფოს ცენტრალური ადმინისტრაცია, რომელსაც თხოვნით მიემართა, ამ
თხოვნას მთხოვნელი სახელმწიფოს მიერ დასახელებული გზით ან არაფორმალური
მიწოდების გზით ადრესატს წარუდგენს.
დოკუმენტების წარდგენის ძირითადი არხების გარდა კონვენცია მათი წარდგენის
ალტერნატიულ არხებზეც საუბრობს, კერძოდ: საკონსულო და დიპლომატიური არხები,
პირდაპირი კომუნიკაცია აღმასრულებლის ან სასამართლო მოხელის მეშვეობით, ან
დაინტერესებულ მხარეებსა და სასამართლო მოხელეებს ან სხვა საჯარო მოხელეებს და
კომპეტენტურ ოფიციალურ პირებს შორის.
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სქემა:438
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დოკუმენტების წარდგენის არხისგან დამოუკიდებლად მოპასუხე დაცულია:
-

გადაწყვეტილების მიღებამდე დეფოლტით (როდესაც არ ესწრება)
გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დეფოლტით

კონვენციის შესაბამისი მუხლები:
15 მუხლი

როდესაც სასამართლოში გამოცხადების უწყება ან ექვივალენტური დოკუმენტი
წარედგინება უცხო ქვეყანას ამ დოკუმენტის ადრესატისთვის მისაწოდებლად,
მოემული კონვენციის დებულებების შესაბამისად და იმ შემთხვევაში, თუ
მოპასუხე არ გამოცხადდა, გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული მანამდე, სანამ:
ა) დოკუმენტი არ იქნება წარდგენილი იმ წევრი სახელმწიფოს შიდა
კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვით, რომელსაც თხოვნით მიემართა მის
ტერიტორიაზე მცხოვრები პირის წინააღმდეგ წარმოებულ საქმესთან
დაკავშირებული სააღსრულებო დოკუმენტების წარდგენის თაობაზე;
ბ) დოკუმენტი წარდგენილი იქნა ადრესატისთვის ან მიწოდებული იქნა მისი
საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით კონვენციით გათვალისწინებული სხვ
ამეთოდით, მაგრამ ეს არ მოხდა ისეთ ვადაში, რომ მოპასუხეს საკმარისი დრო
მისცემოდა თავისი დაცვის ორგანიზებისთვის.
ყოველი წევრი სახელმწიფო უფლებამოსილია განაცხადოს რომ მოსამართლეს,
მიუხედავად მოცემული მუხლის 1 პარაგრაფის დებულებებისა, შეუძლია მიღოს
გადაწყვეტილება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ არ არის წარდგენილი იმის
დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ გადაწყვეტილება მოპასუხეს მიეწოდა თუ
დაცულია ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობა:
ა) დოკუმენტი წარდგენილი იქნა კონვენციით განსაზღვრული რომელიმე არხით;
ბ) მოსამართლის აზრით დოკუმენტის წარდგენიდან საკმარისი ვადის გასვლის
შემთხვევაში,
რაც
არანაკლებ
6
თვისა
იქნება;
გ) არ იქნა მიღებული იმის დადასტურება, რომ მოპასუხეს დოკუმენტები
წარედგინა მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფომ, რომელსაც თხოვნით მიემართა
ყველა გონივრული ზომა გაატარა ამ დადასტურების მისაღებად.
მიუხედავად წინა პარაგრაფების დებულებებისა მოსამართლე უფლებამოსილია
საჭიროების შემთხვევაში დაადგინოს დროებითი ან დამცავი ზომების გატარება.
16 მუხლი

როდესაც სასამართლოში გამოცხადების უწყება ან ექვივალენტური დოკუმენტი
წარედგინება უცხო ქვეყანას ამ დოკუმენტის ადრესატისთვის მისაწოდებლად,
მოემული კონვენციის დებულებების შესაბამისად, და მოპასუხის წინაღმდეგ,
რომელიც არ გამოცხადდა
გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, მოსამართლე
უფლებამოსილია გასაჩივრების ვადის ამოწურვის მიუხედავად მოპასუხეს მისცეს
მისი გასაჩივრების უფლება შემდეგ შემთხვევებში:
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ა) მოპასუხე მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო არ იყო
ინფორმირებული ამ დოკუმენტის შესახებ ან გვიან იყო ინფორმირებული და
არ მიეცა გადაწვეტილების გასაჩივრების შესაძლებლობა;
ბ) მოპასუხე წარადგენს
prima facieარგუმენტებს საქმის არსებით
გარემოებებთან დაკავშირებით.
განაცხადი გასაჩივრების თაობაზე გარკვეულ ვადაში უნდა იყოს წარდგენილი მას
შემდეგ, რა მოპასუხისთვის ცნობილი გახდა გადაწყვეტილების თაობაზე.
ყოველი წევრი სახელმწიფო უფლებამოსილია განაცხადოს, რომ განაცხადი არ
იქნება განხილული, თუ იგი წარდგენილი იქნა დეკლარაციაში მითითებული
ვადის ამოწურვის შემდეგ, რომელიც გადაწყვეტილების მიღებიდან 1 წელზე
ნაკლები არ იქნება.
მოცემული მუხლი არ გავრცელდება პირების სტატუსსა ან ქმედუუნარობასთან
დაკავშირებულ საქმეებზე.
სქემა:439

439

ჰააგის კონვენციის მოქმედების პრაქტიკული სახელმძღვანელო, HCCH, 2006

379

31.3 უცხო ქვეყნის სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ცნობა და
აღსრულება
ჰააგის კონვენცია წევრი სახელმწიფოების მიერ სამოქალაქო და კომერციული სამართლის
სფეროში მიღებულ გადაწყვეტილებებზე ვრცელდება. კონვენციის შესაბამისად წევრი
სახელმწიფოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სხვა წევრი სახელმწიფოს მიერ ცნობილი
და აღსრულებული იქნება შემდეგი პირობით:
(1) გადაწყვეტილება იურისდიქციის მქონე სასამართლოს მიერ იქნა მიღებული
კონვენციის მიზნებში იურისდიქციის მნიშვნელობით;
(2) გადაწყვეტილება აღარ ექვემდებარება მისი მიმღები სახელმწიფოს სასამართლო
ინსტიტუტების მიერ გადასინჯვას;
(3) გადაწყვეტილება აღსრულებას ექვემდებარება როგორც ქვეყანაში, რომელმაც
იგი მიიღო, ასევე სხვა წევრ სახელმწიფოში, რომელსაც თხოვნით მიემართა.
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წინა პარაგრაფში ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ დეფოლტის პირობებში მიღებულ
გადაწყვეტილებებზე. ამასთან დაკავშირებით კონვენციაში რამდენიმე დათქმა არსებობს:
გადაწყვეტილება, რომელიც ისე იქნა მიღებული, რომ მხარე არ ესწრებოდა წარმოებას
(დეფოლტი), არ იქნება ცნობილი და არ აღსრულდება მანამდე, სანამ მხარე წარმოების
თაობაზე
შეტყობინებას
მიიღებს
გადაწყვეტილების
მიმღები
სახელმწიფოს
კანონმდებლობის შესაბამისად ისეთ ვადებში, რაც მას საკუთარი ინტერესების დაცვის
ორგანიზების საშუალებას მისცემს.
გადაწყვეტილების ცნობის
და
აღსრულების
პროცედურა
იმ
სახელმწიფოს
კანონმდებლობით რეგულირდება, რომელსაც თხოვნით მიემართა თუ ეს კონვენცია
სხვაგვარად არ განსაზღვრავს. გადაწყვეტილების ცნობასა და აღსრულებაზე უარი არ
ეთქმევა მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ გადაწყვეტილების მიმღებმა სახელმწიფომ სხვა
კანონი გამოიყენა, ვიდრე თხოვნის მიმღები სახელმწიფოს კერძო საერთაშორისო
სამართლის წესებით არის მოთხოვნილი. ამ გადაწყვეტილების არსებითი განხილვა არ
განხორციელდება.
მხარე, რომელიც გადაწყვეტილების ცნობის და აღსრულების თხოვნით გამოდის
წარადგენს განაცხადს და სათანადოდ დამოწმებულ თარგმანს, გარდა იმ შემთხვევებისა
თუ თხოვნის მიმღები სახელმწიფოს ადმინისტრაცია სხაგვარად დაადგენს. მხარე,
რომელსაც იურიდიული დახმარება გაეწია გადაწყვეტილების მიმღებ სახელმწიფოში,
ასევე უფლება აქვს უცხოური გადაწყვეტილების სააღსრულებო წარმოების პროცესში
მიიღოს იურიდიული დახმარება სახელმწიფოში, რომელსაც თხოვნით მიემართა.

31.4 ალიმენტებთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულების
მიღებული გადაწყვეტილებების ცნობისა და აღსრულების კონვენცია

თაობაზე

კონვენცია ვრცელდება სასამართლო და ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ მიღებულ
გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც საოჯახო, ნათესაურ, ქორწინებით ან მშობლებს შორის
ურთიერთობებით განპირობებულ ფინანსურ ვალდებულებებს შეეხება, მათ შორის
უკანონო ბავშვების ალიმენტებთან დაკავშირებული ვალებულებები შემდეგ მხარეებს
შორის:
(1) ალიმენტებთან დაკავშირებით მოვალესა და მევალეს შორის
(2) ალიმენტებთან დაკავშირებით მოვალესა და საჯარო ორგანოს შორის, რომელიც
მევალის ინტერესებს წარმოადგენს.
თუ გადაწყვეტილება ან დავა არ შეეხება მხოლოდ ალიმენტეს, კონვენციის მოქმედება
მხოლოდ ალიმენტებთან დაკავშირებულ ვალდებულებებზე გავრცელდება.
კონვენციის შესაბამისად ერთ წევრ სახელმწიფოში მიღებული გადაწყვეტილება სხვა წევრ
სახელმწიფოში აღსრულებას ექვემდებარება შემდეგ შემთხვევებში:
გადაწყვეტილება შესაბამისი იურისდიქციის მქონე სასამართლოს მიერ იქნა
მიღებული კონვენციის მიზნებში იურისდიქციის მნიშვნელობით;
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(2) გადაწყვეტილება აღარ ექვემდებარება მისი მიმღები სახელმწიფოს სასამართლო
ინსტიტუტების მიერ გადასინჯვას;
დროებითი ზომები და გადაწყვეტილებები, მიუხედავად იმისა რომ ისინი გადასინჯვას
ექვემდებარებიან, ცნობილი და აღსრულებული იქნება თხოვნის მიმღები სახელმწიფოს
მიერ ისეთივე გზით, როგორც ამ სახელმწიფოში მიღებული გადაწყვეტილებები.
გადაწყვეტილება, რომელიც მოპასუხის დაუსწრებლად იქნა მიღებული ცნობილი და
აღსრულებული იქნება თუ ამ მხარეს მიეწოდა შეტობინება წარმოების თაობაზე, მათ
შორის ეცნობა პრეტენზიის არსის შესახებ გადაწყვეტილების მიმღები სახელმწიფოს მიერ
და თუ ამ მხარეს საკმარისი დრო მიეცა თავისი ინტერესების დასაცავად
მომზადებისთვის.
თხოვნის მიმღები მხარის კომპეტენციაში იმ ფაქტების დადგენა შედის, რომელზე
დაფუძნებითაც გადაწყვეტილების მიმღებმა სახელმწიფომ იურისდიქცია დაადგინა.
თუ გადაწყვეტილება ალიმენტების რეგულარულ გადახდას გულისხმობს, აღსრულება
როგორც უკვე დაგროვილ, ასევე მომავალ თანხებზე გავრცელდება, რომელიც კრედიტორს
ეკუთვნის.
გადაწყვეტილების ცნობის და აღსრულების პროცედურა თხოვნის მიმღები ქვეყნის
კანონმდებლობით რეგულირდება, გარდა იმ შემთხვევებისა თუ კონვენცია სხვაგვარად
დაადგენს. კრედიტორს, რომელსაც იურიდიული დახმარება გაეწია გადაწყვეტილების
მიმღებ სახელმწიფოში, ან განთავისუფლებული იყო სრულად ან ნაწილობრივ
ხარჯებისგან, ასევე უფლება აქვს უცხოური გადაწყვეტილების სააღსრულებო წარმოების
პროცესში მიიღოს იურიდიული დახმარება ან განთავისუფლდეს ხარჯებისგან იმ
სახელმწიფოში, რომელსაც თხოვნით მიემართა.
მხარე, რომელიც გადაწყვეტილების ცნობის და აღსრულების თხოვნით გამოდის
წარადგენს განაცხადს და სათანადოდ დამოწმებულ თარგმანს, გარდა იმ შემთხვევებისა
თუ თხოვნის მიმღები სახელმწიფოს ადმინისტრაცია სხაგვარად დაადგენს. მოვალის
წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილება საჯარო სტრუქტურის განაცხადის საფუძველზე,
რომელიც კრედიტორის ინტერესებში მოქმედებს, ცნობილი და აღსრულებული იქნება
კონვენციის მოთხოვნების შესაბამისად თუ:
(1) ამ
საჯარო
სტრუქტურას
კანონის
შესაბამისად
გააჩნია
ასეთი
უფლებამოსილება;
(2) მოვალესა და მევალეს შორის ალიმენტების ვალდებულებების არსებობა
აღიარებულია შიდა კანონმდებლობით, რომელიც კერძო საერთაშორისო
სამართლის წესების შესაბამისად გავრცელდება დავაზე.
მორიგება, რომელიც დაშვებულია გადაწყვეტილების მიმღებ სახელმწიფოში, ცნობილი
და აღსრულებული იქნება იმავე პირობებზე, როგორც გადაწყვეტილება და მორიგებაზეც
იგივე პირობები გავრცელდება.
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თემა 12: გამარტივებული წარმოება
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32. გამარტივებული წარმოება
32.1 შესავალი
გამარტივებული წარმოება აღსრულების ეროვნული ბიუროს „სპეციალური წარმოებაა“,
რომელსაც აწესრიგებს „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის XVI1
თავი. 2012 წლის 8 მაისის ცვლილებებამდე გამარტივებულ წარმოებას ვადამოსულ
ფულად ვალდებულებებთან დაკავშირებით საქართველოს საერთო სასამართლოები
ახორციელებდნენ. პროცესუალურად კი აღნიშნული გაწერილი იყო საქართველოს
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 302-209 მუხლებით. განხორციელებული ცვლილებების
შემდეგ გამარტივებულ წარმოებას აღსრულების ეროვნული ბიუროს სტრუქტურული
ერთეული გამარტივებული წარმოების სამსახური უძღვება.
წარმოების ეს ფორმა, ვადამოსულ ფულად ვალდებულებებთან დაკავშირებულ საქმეებზე,
დოკუმენტურად დადასტურებული მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში, იმ დროს, როცა
რესპონდენტი ვალის არსებობას არ უარყოფს, გადაწყვეტილების გამოტანას სასამართლოს
გვერდის ავლით არსებითი განხილვის გარეშე ალტერნატიული ორგანოს მეშვეობით
გულისხმობს.
გამარტივებული
წარმოება
შეიძლება
დაიწყოს
ფულად
ვალდებულებებთან
დაკავშირებულ ვადამოსულ მოთხოვნებზე და როგორც წესი ეს ვალდებულება კერძო
სამართლებრივია, უმეტესად კი სამოქალაქო. თუმცა კანონმდებლობა არ კრძალავს
წარმოების დაწყებას ადმინისტრაციული ხელშეკრულების საფუძველზეც.
გამარტივებულ წარმოებაში მედიაციის ელემენტები შეინიშნება. მედიაცია, ეს არის დავის
მოგვარების პროცედურა, რომლის დროსაც მხარეები აწარმოებენ მოლაპარაკებას სადავო
საკითხების მოგვარებაზე ერთი ან რამდენიმე მედიატორის მეშვეობით. 440 იგი
გამოიხატება იმაში, რომ ხდება რესპონდენტის მხრიდან მორიგების კონკრეტული
პირობების შეთავაზება აპლიკანტისათვის, რითაც ორივე მხარეს შეუძლია საბოლოო
გადაწყვეტილების შინაარსზე მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენა, ხოლო მედიატორის
როლს გამარტივებული წარმოების სამსახური ასრულებს. შესაბამისად, მხარეებს ექმნებათ
რეალური შესაძლებლობა მიაღწიონ ორმხრივად მისაღებ შედეგს, თავიდან აიცილონ
სასამართლო და სააღსრულებო ხარჯები.
გამარტივებული წარმოება მისი სამართლებრივი მოწესრიგების შეცვლის მიუხედავად,
პროცესუალურ ინსტიტუტად შეიძლება ჩაითვალოს, ხოლო „სააღსრულებო წარმოებათა
შესახებ“ საქართველოს კანონი ამ ნაწილში საპროცესო სამართლის ნაწილად.
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32.2. გამარტივებული წარმოების პრინციპები
ლიტერატურაში მიღებული განმარტებით, პრინციპი არის ამა თუ იმ მოვლენის ამოსავალი
დებულება, მოქმედების ძირითადი წესი. 441 გამარტივებული წარმოება, როგორც
პროცესუალური
ინსტიტუტი,
ემყარება
სამოქალაქო
საპროცესო
სამართლის
კონსტიტუციურ პრინციპებს - თანასწორობასა და შეჯიბრებითობას, თავად ამ
ინტიტუტისათვის დამახასიათებელი სპეციფიკური ფორმით.
მხარეთა თანასწორობა, როგორც კონსტიტუციით გარანტირებული პრინციპი,
გულისხმობს მხარეთა თანაბარ სასტარტო შესაძლებლობებს პროცესის დაწყების ეტაპზე
და მის დასრულებამდე. თუმცა შედეგი შეიძლება ორივე მხარისათვის არ იყოს მისაღები ან
სამართლიანი. სამოქალაქო საპროცესო სამართლის მიზნებისათვის თანასწორობა
გამოიხატება მოსარჩელის მიერ იმის მტკიცებაში, რომ მისი მოთხოვნა საფუძვლიანია,
ხოლო მოპასუხის მხრიდან საწინააღმდეგოს დამტკიცებაში. გამარტივებულ წარმოებაში
თანასწორობის პრინციპი „ირღვევა“, ვინაიდან მხარეებს მტკიცების შესაძლებლობა არ
აქვთ. წარმოების შედეგს განსაზღვრავს არა დოკუმენტურად დადასტურებული მოთხოვნა,
არამედ რესპონდენტის მხრიდან ვალის აღიარება.
სსსკ-ის მე-4 მუხლის თანახმად, სამართალწარმოება მიმდინარეობს შეჯიბრებითობის
საფუძველზე. მხარეები სარგებლობენ თანაბარი უფლებებითა და შესაძლებლობებით,
დააასაბუთონ თავიანთი მოთხოვნები, უარყონ ან გააქარწყლონ მეორე მხარის მიერ
წამოყენებული მოთხოვნები, მოსაზრებები თუ მტკიცებულებები. მხარეები თვითონვე
განსაზღვრავენ, თუ რომელი ფაქტები უნდა დაედოს საფუძვლად მათ მოთხოვნებს ან
რომელი მტკიცებულებებით უნდა იქნეს დადასტურებული ეს ფაქტები. გამარტივებულ
წარმოებაში აპლიკანტის მიერ დაყენებული მტკიცებულებით გამყარებული მოთხოვნის
გასაქარწყლებლად რესპონდენტს არ სჭირდება რაიმე მტკიცებულება. მისი პროტესტი,
თუნდაც დაუსაბუთებელი, საკმარისია იმისათვის, რომ შედეგად დადგეს დავალიანების
გადახდევინების შესახებ ბრძანების გამოცემაზე უარი. გამარტივებული წარმოების
განხორციელებისას უფლებამოსილი პირი არ იჭრება მტკიცებულების შინაარსში, არ
იკვლევს მას როგორც შესაფასებელ ღირებულებას, შინაგანი რწმენის ჩამოყალიბებისა თუ
გამყარების საშუალებას. ამიტომ შეჯიბრებითობის პრინციპი შესაბამისი თავისებურებით
მხოლოდ აპლიკანტის მიმართ შეგვიძლია გავავრცელოთ.
კონსტიტუციური პრინციპების განხილვის შემდგომ, აუცილებელია ყურადღება
გავამახვილოთ თავად წარმოების ზოგად პრინციპებზე, რომელზეც სწშ საქართველოს
კანონის 912 მუხლი საუბრობს.
 წარმოების განხორციელება ვადამოსულ ფულად მოთხოვნებთან დაკავშირებით
(აუცილებელია შესრულების დადატურების წარმოდგენაც. მაგალითად: მიღებაჩაბარების აქტი), დოკუმენტურად დადასტურებული მოთხოვნის საფუძველზე
(მაგ: სესხის ხელშეკრულება, შედარების აქტი, ხელწერილი და ა.შ)“. 442 სწშ
საქართველოს კანონის 912-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით, გამარტივებული
წარმოება არ დაიშვება, თუ მოთხოვნის წამოყენება დამოკიდებულია ჯერ კიდევ
შეუსრულებელ საპასუხო ვალდებულებებზე. სსკ-ის 316-ე მუხლის 1 ნაწილის
441
442
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თანახმად, ვალდებულების ძალით კრედიტორი უფლებამოსილია მოსთხოვოს
მოვალეს რაიმე მოქმედების შესრულება. შესრულება შეიძლება გამოიხატოს
მოქმედებისაგან თავის შეკავებაშიც, ხოლო 317-ე მუხლის 1 ნაწილის მიხედვით,
ვალდებულების
წარმოშობისათვის
აუცილებელია
მონაწილეთა
შორის
ხელშეკრულება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ვალდებულება წარმოიშობა
ზიანის მიყენების (დელიქტის), უსაფუძვლო გამდიდრების ან კანონით
გათვალისწინებული სხვა საფუძვლებიდან. სწორედ ვალდებულების ძალით ხდება
მოთხოვნის წაყენება მოვალისათვის. შესრულების მოთხოვნის უფლება
რელატიური (ფარდობითი) უფლებაა, ვინაიდან კრედიტორს მისი გამოყენება
შეუძლია მხოლოდ მოვალის მიმართ.443 912 მუხლის მე-2 პუნქტის დეფინიციაში
ვკითხულობთ: „გამარტივებული წარმოება არ დაიშვება, თუ მოთხოვნის
წამოყენება
დამოკიდებულია
ჯერ
კიდევ
შეუსრულებელ
საპასუხო
ვალდებულებებზე“. საპასუხო ვალდებულება სახელშეკრულებო ვალდებულებაა.
როცა საუბარია სახელშეკრულებო ვალდებულებებზე, უნდა ვიგულისხმოთ არა
მხოლოდ
ხელშეკრულებიდან
წარმოშობილი
ვალდებულებები,
არამედ
საზოგადოდ გარიგებებიდან წარმოშობილი ვალდებულებები. 444 როგორ ხდება
გამარტივებული წარმოების დაწყებისას იმის განსაზღვრა მოთხოვნა ვადამოსულია
თუ არა? აუცილებელია აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობისას განვიხილოთ ორი
შემთხვევა: 1) ვალდებულება, რომლის შესრულების ვადაც ხელშეკრულებითაა
განსაზღვრული და 2) ვალდებულება, რომლის შესრულების ვადაც მხარეებმა არ
განსაზღვრეს. პირველ შემთხვევაში მარტივია იმის დადგენა, ვალდებულების
შესრულების ვადა დამდგარია თუ არა. მოთხოვნა ვადამოსულია, თუ დამდგარია
მისი შესრულების ვადა და დაცულია სსკ-ის მე-400 მუხლის მოთხოვნები.
აღნიშნულის გავრცელება კი მხოლოდ ვადაგანსაზღვრულ ხელშეკრულებებზეა
შესაძლებელი. „ხელშეკრულების მხარის მიერ ვალდებულების შესრულების ვადა
გადაცილებულია, თუ მოვალე საკუთარი ბრალით არ შეასრულებს თავის
ვალდებულებას სათანადო დროს. ვადა წარმოადგენს ვალდებულების შესრულების
აუცილებელ ელემენტს“, 445 „ვადაგანსაზღვრულ ხელშეკრულებებში, ვადა
გადაცილებულად ითვლება თავისთავად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
ვადის დადგომის მომენტიდან. რაც შეეხება მეორე შემთხვევას, ყურადღება უნდა
გავამახვილოთ სსკ-ს 365-ე მუხლზე, რომელიც აღნიშნულ საკითხს ეხება.
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ გაიზიარა სააპელაციო სასამართლოს
მოსაზრება, რომელმაც მიიჩნია, რომ „იმ შემთხვევაში, როდესაც ვალდებულების
შესრულების დრო არ არის განსაზღვრული, ვალდებულების დარღვევასა და
მოთხოვნის წარმოშობის დროზე მაშინ შეიძლება საუბარი, როდესაც კრედიტორი
მოითხოვს ვალდებულების შესრულებას და კრედიტორის ნება მიუვა მოვალეს.
დრო, როდესაც კრედიტორის ნება მიუვა მოვალეს, უნდა ჩაითვალოს მოთხოვნის
წარმოშობის დროდ”. 446 კრედიტორი ცალმხრივი ნების გამოვლენით მოვალეს
უყენებს პირობას, დაუყოვნებლივ შეასრულოს ვალდებულება. „ისეთი
ვალდებულების არსებობისას, როდესაც ვადა განსაზღვრული არ არის,
ვალდებულება უნდა შესრულდეს დაუყოვნებლივ, კრედიტორის მხრიდან
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მოვალისათვის მოთხოვნის წაყენების მომენტიდან. 447 “ თუმცა მხოლოდ
მოთხოვნის წაყენება არ არის საკმარისი, კრედიტორმა უნდა განსაზღვროს და
გაითვალისწინოს ისიც, რომ მოვალემ შეძლოს ვალდებულების შესრულება.
„საკასაციო სასამართლო განმარტავს, რომ დაუყოვნებლივი შესრულების
მოთხოვნისას
კრედიტორმა
უნდა
გაითვალისწინოს
შესრულებისათვის
ობიექტურად საჭირო დრო, ე.ი. მოვალეს უნდა შეეძლოს ნაკისრი ვალდებულების
შესრულება“. 448 ნებისმიერ სამართლებრივად მნიშვნელოვან ქმედებას აქვს
ხანდაზმულობის ვადა, რაც განპირობებულია იმით, რომ სამართლებრივი წესრიგი
არ დაირღვეს. „სამოქალაქო კოდექსის 365-ე მუხლის დათქმა კრედიტორის მიერ
შესრულების ნებისმიერ დროს მოთხოვნის უფლებაზე, არ შეიძლება დროში
განუსაზღვრელად იქნეს მიჩნეული. ნორმის აღნიშნული დანაწესი იმპერატიული
არ არის და იგი სრულად არ ასახავს რეალურ ვითარებას (ნორმის ამ დანაწესის
პირდაპირი და სიტყვასიტყვითი გაგების შემთხვევაში კრედიტორს ათეული
წლების შემდეგაც უნდა მიეცეს შესრულების მოთხოვნის უფლება). ამ
დასაბუთების გათვალისწინებით 365-ე მუხლის შინაარსი 129-ე მუხლის
დანაწესებთან ერთობლიობაში უნდა იქნეს განხილული.“ 449 გამარტივებული
წარმოების დაწყებას განაპირობებს ის ფაქტი, კრედიტორმა მოითხოვა თუ არა
მოვალისაგან ვალდებულების დაუყოვნებლივი შესრულება, რაც უნდა
დასტურდებოდეს დოკუმენტურად.
 საარბიტრაჟო
შეთანხმების/დათქმის
არარსებობობისას.
საარბიტრაჟო
შეთანხმება/დათქმა „არბიტრაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის 1
პუნქტის მიხედვით არის შეთანხმება, რომლითაც მხარეები თანხმდებიან,
განსახილველად გადასცენ არბიტრაჟს ყველა ან ზოგიერთი დავა, რომელიც
წარმოიშვა ან შეიძლება წარმოიშვას მათ შორის ამა თუ იმ სახელშეკრულებო ან სხვა
სამართლებრივი ურთიერთობიდან გამომდინარე. საარბიტრაჟო შეთანხმება
შეიძლება არსებობდეს როგორც ცალკე შეთანხმების, ისე დათქმის სახით
ხელშეკრულებაში, იგი მხარეთა ორმხრივი ნების გამოვლენის შედეგია და მას
უპირატესი ძალა აქვს დავის წარმოშობის შემთხვევაში ერთი პირობის
გათვალისწინებით,
შეთანხმება/დათქმა
უნდა
არსებობდეს
კონკრეტულ
არბიტრაჟზე.

32.3 გამარტივებულ წარმოებაში მონაწილე სუბიექტები
გამარტივებული წარმოების მხარეებს წარმოადგენენ აპლიკანტი და რესპოდენტი, ესენი
შეიძლება იყვნენ როგორც იურიდიული, ისე ფიზიკური პირები. აპლიკანტი სწშ
საქართველოს კანონის 913 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, არის პირი, რომელსაც აქვს
დოკუმენტურად დადასტურებული ფულადი სახის ვადამოსული მოთხოვნა და რომელიც
მიმართავს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს დავალიანების გადახდევინების შესახებ
განცხადებით, ხოლო რესპონდენტი ამავე მუხლის მე-3 პუნქტის მიხედვით არის პირი,
რომლის წინააღმდეგაც მიმართულია აპლიკანტის მოთხოვნა. დაიშვება ასევე, მხარეთა
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თანამონაწილეობა და წარმომადგენლობა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი
წესით.
გამარტივებულ წარმოებაში პროცესის მონაწილეს
წარმოადგენს ქეის-მენეჯერი,
რომელიც, ამზადებს შეტყობინებას გამარტივებული წარმობის შესახებ და აბარებს
რესპონდენტს, ასრულებს მედიატორის როლს
მხარეებს შორის, განუმარტავს
რესპონდენტს, მის უფლებებს და უხსნის თუ რა შედეგი შეიძლება დადგეს კონკრეტული
ქმედების განხორციელების ან განხორციელებაზე უარის თქმის შემთხვევაში. სწორედ იგი
აწარმოებს მხარეებთან მოლაპარაკებას მორიგების პირობების დაზუსტებაზე ან
მოდიფიცირებაზე. ქეის-მენეჯერი არის პირი, რომელსაც აღსრულების ეროვნული
ბიუროს სახელით გამარტივებული წარმოებისას გამოაქვს ოფიციალური გადაწყვეტილება
მხარეთა ქმედების თუ მიღწეული შეთანხმების შესაბამისად.

32.4 საფასური
გამარტივებული წარმოება ფასიანი მომსახურებაა და საფასური გათვალისწინებულია
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება #144-ით „საფასურების ოდენობისა და
გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“, კერძოდ მე-10 მუხლით. აღნიშნული ნორმა
განასხვავებს სააპლიკაციო საფასურს და გამარტივებული წარმოების საფასურს, ასევე
ყადაღის დადების საფასურს.
სააპლიკაციო საფასური ეს არის აპლიკანტის მიერ დავალიანების გადახდევინების შესახებ
განცხადების წარმოდგენისათვის დადგენილი საფასური, რომელსაც იხდის განცხადების
შეტანისათვის, ხოლო გამარტივებული წარმოების საფასური - რესპონდენტის მიერ
გადასახდელი თანხაა, რომელიც გამოიანგარიშება აპლიკანტის მოთხოვნიდან
გამომდინარე.
სწშ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის მე-12 პუნქტით საფასურის წინასწარ
გადახდისაგან გათავისუფლების საფუძვლები სრულად ვრცელდება გამარტივებული
წარმოებაზეც ერთი გამონაკლისის გათვალისწინებით, სოციალურად დაუცველობის
შეღავათი არ ვრცელდება, იმ შემთხვევაში თუ ასეთი სტატუსის მქონე აპლიკანტი ითხოვს
დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანების აღსრულებას. მან საგარანტიო თანხის
სახით აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშზე სრულად უნდა შეიტანოს #144-ე
ბრძანების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული აღსრულების წინასწარი
საფასური. ასევე არ თავისუფლდება ყადაღის დადების საფასურის გადახდისაგან სწშ
საქართველოს კანონის 914 მუხლის მე-7 პუნქტზე დაყრდნობით. რაც შეეხება რესპოდენტს,
იგი არ თავისუფლდება როგორც დაკისრებული თანხის, ისე დამატებითი ხარჯის
გადახდისაგან, იმ შემთხვევაშიც თუ ის აკმაყოფილებს 38-ე მუხლის მე-12 პუნქტის
მოთხოვნებს. დამატებითი ხარჯი შეიძლება იყოს სააპლიკაციო საფასური, ყადაღის
დადების საფასური (სწშ კანონის 917 მუხლი, პუნქტი 5). სოციალურად დაუცველების
მიმართ სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან გათავისუფლების განსხვავებული წესი
მოქმედებს საერთო სასამართლეობის მიმართ. სსსკ-ის 46-ე მუხლის 1 ნაწილის „ვ“
ქვეპუნქტის თანახმად, საარსებო შემწეობის მიღება სახელმწიფო ბაჟისაგან
გათავისუფლების საფუძველია სოციალურად დაუცველისათვის.

32.5.ყადაღა, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება
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მოითხოვოს უზრუნველყოფის ღონისძიების სახით ყადაღის გამოყენება, რომელსაც ამ
წარმოების მიზნებისათვის მოთხოვნის უზრუნველყოფის ღონისძიება ეწოდება (სწშ
საქართველოს კანონის 914 -ე მუხლის მე-7 პუნქტი). ყადაღას იგივე როლი და მნიშვნელობა
ენიჭება, რაც საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 191-ე მუხლით არის
განსაზღვრული საერთო სასამართლოებისათვის იმ განსახვავებით, რომ აპლიკანტი არ
ასაბუთებს ყადაღის გამოყენების აუცილებლობას. შესაბამისად გამარტივებული
წარმოების სამსახური არ მსჯელობს მისი გამოყეების აუცილებლობა-მიზანშეწონილობის
თაობაზე. პასუხისმგებლობა და რისკი, შესაძლო ზიანის დადგომაზე, ეკისრება
აპლიკანტს.

32.6. განცხადებაზე ხარვეზის დადგენა, გათხოვა და უკან დაბრუნება
გამარტივებული წარმოების დაწყებისას დავალიანების გადახდევინების შესახებ
განცხადების წარმოებაში მიღებამდე 5 სამუშაო დღიანი ვადის პერიოდში, შესაძლებელია
დადგენილ იქნეს ხარვეზი ფორმალური ან შინაარსობრივი კუთხით. ხარვეზის დადგენა
სწშ საქართველოს კანონის 915 -ე მუხლის მიხედვით გულისხმობს, აპლიკანტისათვის
არაუმეტეს 10 კალენდარული დღიანი ვადის მიცემას მისი გამოსწორების მიზნით.
ხარვეზი შეიძლება დადგენილ იქნეს იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტს არ აქვს გადახდილი
სააპლიკაციო საფასური, ან ყადაღის მოთხოვნის შემთხვევაში ყადაღის საფასური და
საგარანტიო თანხა, ან თუ განცხადება წარმოდგენილია არაუფლებამოსილი პირის მიერ
და ა.შ. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ პერიოდში გამარტივებული წარმოების ვადის დინება
ჩერდება და განახლდება
შესაბამისი
დოკუმენტაციის
ან/და
ინფორმაციის
წარდგენისთანავე. ხარვეზის აღმოფხვრის ვადის უშედეგოდ გასვლა, აპლიკანტისათვის
არის სწშ საქართველოს კანონის 916 მუხლის 1 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით განცხადების
უკან დაბრუნების ერთ-ერთი საფუძველი.
ამავე მუხლით არის განსაზღვრული
განცხადების დაბრუნების სხვა საფუძვლები. მათ განხილვას აღარ გავაგრძელებთ,
უბრალოდ ყურადღებას გავამახვილებთ ერთ დეტალზე, კერძოდ, აღნიშნული მუხლის მე3 პუნქტზე, რომ განცხადების დაბრუნება აპლიკანტისათვის იწვევს მხოლოდ საგარანტიო
თანხის და ყადაღის დადების საფასურის უკან დაბრუნებას, რაც იმას გულისხმობს, რომ არ
ბრუნდება სააპლიკაციო საფასური.
განცხადების გათხოვა შესაძლებელია აპლიკანტის განცხადებით გადახდევინების შესახებ
ბრძანების გამოცემამდე, უარის თქმის შესახებ ბრძანების გამოცემამდე ან/და მორიგების
პირობების დამტკიცებამდე. განცხადების გახმობისას განსხვავებულია გადახდილი
საგარანტიო თანხის და ყადაღის დადების საფასურის დაბრუნება იმის მიხედვით,
რესპონდენტისათვის შეტყობინების ჩაბარებამდე მოხდება გათხოვა თუ ჩაბარების
შემდგომ. იმ შემთხვევაში, თუ რესპოდენტს ჩაბარებული აქვს შეტყობინება წარმოების
დაწყების შესახებ აპლიკანტს დაუბრუნდება წინასწარ შეტანილი საგარანტიო თანხის
ნახევარი, ხოლო რესპოდენტისათვის შეტყობინების ჩაბარებამდე განცხადების გახმობის
შემთხვევაში სრულად. ამასთან, განცხადების გახმობის შემთხვევაში აპლიკანტს
დაუბრუნდება ყადაღის დადებისათვის გადახდილი საფასური, თუ ამ დროისათვის
მარეგისტრირებელ ორგანოში არ განხორციელებულა ყადაღის რეგისტრაცია.

32.7. გამარტივებული წარმოების შედეგი და გასაჩივრების უფლება
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გამარტივებული წარმოების დასრულება უკავშირდება ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთ
შედეგს:
1. გამოიცემა გადახდის ბრძანება დავალიანების გადახდევინების შესახებ. დავალიანების
გადახდევინების შესახებ ბრძანების გამოცემა უკავშირდება რესპონდენტის მიერ
ვალდებულების სრულად ან ნაწილობრივ აღიარებას, ან მისთვის მიცემულ 10
კალენდარულ დღეში შესაბამისი მოქმედების განუხორციელებლობას;
2. გამოიცემა ბრძანება გადახდის ბრძანების გამოცემაზე უარის შესახებ. გადახდის
ბრძანების გამოცემაზე უარის საფუძველია რესპონდენტის მიერ პროტესტის გამოხატვა
დავალიანების არსებობაზე ან მის ნაწილზე;
3. ბრძანება აპლიკანტსა და რესპონდენტს შორის მორიგების პირობების დამტკიცების
თაობაზე, ხოლო მორიგების პირობების დარღვევის შემთხვევაში, გადახდის ბრძანება
დავალიანების გადახდევინების შესახებ რესპონდენტის მიერ გადაუხდელი თანხის
ნაწილზე. მორიგების პირობებზე შეთანხმების მიღწევა არის მორიგების შესახებ ბრძანების
გამოცემის წინაპირობა, ხოლო პირობის დარღვევა - გადახდის ბრძანების გამოცემის
საფუძველი;
4. რესპონდენტი სრულად ფარავს არსებულ დავალიანებას, რითიც იგი აღიარებს კიდევაც
მის არსებობას და ახორციელებს კიდეც შესაბამის მოქმედებას ანუ ვალდებულების
სრულად შესრულებას.
დავალიანების გადახდის შესახებ ბრძანება უნდა შეიცავდეს სავალდებულო რეკვიზიტებს,
მისი გასაჩივრება დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებითად დარღვეულია
გამარტივებული წარმოებისათვის დადგენილი პროცედურა. განვსაზღვროთ გადახდის
ბრძანების სამართლებრივი ბუნება და სამართალწარმოების კატეგორია.
სასკ-ის მე-2 მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციული სასამართლოს განსჯადი საქმეები
აუცილებლად უნდა გამომდინარეობდეს ადმინისტრაციული კანონმდებლობიდან.
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში აღნიშნა, რომ
სააღსრულებო კანონმდებლობა ადმინისტრაციული კანონმდებლობაა.450 სარჩელის საგანს
შეიძლება წარმოადგენდეს ადმინისტრაციულ – სამართლებრივი აქტის შესაბამისობა
საქართველოს კანონმდელობასთან, ასევე ადმინისტრაციული ორგანოს ვალდებულება
ზიანის ანაზღაურების, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ან სხვა რაიმე
ქმედების განხორციელების თაობაზე. ადმინისტრაციული სამართალი საჯარო
სამართლის ნაწილია, რომელიც არეგულირებს ურთიერთობებს ერთი მხრივ,
სახელმწიფოსა
და
მეორე
მხრივ
ფიზიკურ
ან
იურიდიულ
პირებს
451
შორის.
ადმინისტრაციული
მართლმსაჯულების
ჩამოყალიბებასთან
ერთად
დამკვიდრდა პრინციპი, რომლის თანახმადაც ყველა საჯარო სამართლებრივი დავა, გარდა
450

იხ:
თბილისის
საქალაქო
სასამართლოს
ადმინისტრაციულ
საქმეთა
კოლეგიის
გადაწყვეტილება საქმეზე №3/981. განსხვავებული მიდგომა იხილეთ: A Alekand A A.,
დასახელებული ნაშრომი, 116-117
451
ვაჩაძე მ., თოდრია ი., ტურავა პ., წკეპლაძე ნ., საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო
კოდექსის კომენტარი, გტზ-ის გამომცემლობა, 2005, 16
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კონსტიტუციურისა, ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებას დაექვემდებარა.452 ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრულია, რომ ის ღონისძიება, რომელსაც
ადმინისტრაციული
ორგანო
კონკრეტული
სამართლებრივი
ურთიერთობის
მოწესრიგებისას
იყენებს,
ადმინისტრაციული
სამართლის
სფეროდან
უნდა
გამომდინარეობდეს. კანონით განსაზღვრული ეს პირობა, რომელსაც ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი უნდა პასუხობდეს, დაკავშირებულია
სამართლის მეცნიერებაში არსებულ ისეთ ზოგად პრობლემასთან, როგორიცაა კერძო და
საჯარო სამართლის გამიჯვნა და აქედან გამომდინარე, ადმინისტრაციული ორგანოს
საქმიანობის ფორმების საჯარო სამართლებრივ და კერძო სამართლებრივად დაყოფა.453
ზემოაღნიშნულ
მსჯელობაზე დაყრდნობით
გამომდინარეობს,
რომ ბრძანება
დავალიანების
გადახდევინების
შესახებ
არის
პროცესუალური
დოკუმენტი,
სამართლებრივი
ბუნებით
სასამართლოს
გადაწყვეტილების
ტოლფასი
და
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, ვინაიდან აკმაყოფილებს
სზაკ-ის მე-2 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის მოთხოვნას დააწესოს პირის უფლება თანხის
მოთხოვნაზე. შესაბამისად, სამართალწარმოება განხორციელდება ადმინისტრაციული
წესით.
ბრძანება ძალაშია მისი გამოცემის დღიდან. ბრძანების ასლი ეგზავნება აპლიკანტს და
რესპოდენტს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით. იგი
მიიქცევა აღსასრულებლად აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ, თუ აპლიკანტი
ითხოვს ბრძანების აღსრულებას და საგარანტიო თანხის სახით შეტანილი აქვს
აღსრულების წინასწარი საფასური. თუ აპლიკანტი არ ითხოვს დაუყოვნებლივ
აღსრულებას, დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანება (იგულისხმება დედანი)
მოთხოვნის შემთხვევაში გადაეცემა აპლიკანტს, რომლის აღსასრულებლად წარდგენის
ვადაა გამოცემიდან 5 წელი. რესპონდენტს კი გაეგზავნება ბრძანების ასლი, რომ მისი
ჩაბარებიდან დაიწყოს გასაჩივრების ვადის დინება.
გამარტივებული წარმოება, იმ ფორმით, როგორც აღსრულების ეროვნულ ბიუროში
დაინერგა, სიახლეს წარმოადგენს ნაციონალურ კანონმდებლობაში. ზოგადი საკითხების
განხილვამ შესაძლებლობა მოგვცა გაგვეანალიზებინა ინსტიტუტის მნიშვნელობა და
როლი. სამართალწარმოების ამ ფორმით შეთავსებით აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ
იტვირთა ფუნქცია განახორციელოს და აღასრულოს მართლმსაჯულება.

452

ავტორთა კოლექტივი - ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის სახელმძღვანელო, 2005, 110
იქვე 115

453
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33. ფაქტების კონსტატაცია
33.1. შესავალი

კონსტატაცია - Fr. constatation - რისამე დადგენა, რისამე არსებობის დადასტურება.454
2012 წლის 8 მაისს ქართულ სამართლებრივ სისტემაში გაჩნდა ახალი ცნება – ფაქტების
კონსტატაცია.455
ახალი ინსტიტუტის გაჩენა ბუნებრივია, იწვევს ინტერესს და ჩნდება სულ მცირე
რამდენიმე ძირითადი კითხვა: რა იურიდიული პრინციპების ფარგლებში მოქმედებს ეს
ინსტიტუტი? რომელი ნორმატიული აქტების საფუძველზე არსებობს? ვინ არის ამ
ინსტიტუტის როგორც მომსახურების მიმწოდებელი/მიმღები? რას ემსახურება ამ
ინსტიტუტის არსებობა?
ეს იმ იშვიათ შემთხვევათა რიგს მიეკუთვნება, როდესაც ინსტიტუტის შინაარსი სრულად
ემთხვევა მომსახურების შინაარსს. ასე რომ, ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ფაქტების
კონსტატაციაზე, როგორც მომსახურებაზე.

ფაქტების კონსტატაციის სერვისის არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია
სასამართლო პროცესში ჩართული მხარეებისთვის, მოსამართლეებისთვის,
სახელშეკრულებო
ურთიერთობის
მხარეებისთვის
და
ზოგადად,
სახელმწიფოსთვის.
საქართველოში ფაქტების კონსტატაციის სერვისი დაინერგა ევროკავშირის მიერ
დაფინანსებული „TWINNING“ ანუ დაძმობილების პროექტის ფარგლებში
უშუალოდ ფრანგი და ჰოლანდიელი ექსპერტების აქტიური ჩართულობით.

33.2. ფაქტების კონსტატაციის იურიდიული პრინციპები

ნორმატიული აქტების გვერდის ავლით იურიდიულ პრინციპებზე საუბარი
შეუძლებელია. ფაქტების კონსტატაციასთან დაკავშირებით უკვე ნახსენები
კანონის ძალით ცვლილება შევიდა ორ ძირითად ნორმატიულ აქტში –
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში და სააღსრულებო წარმოებათა
შესახებ საქართველოს კანონში. ასევე ცვლილება შევიდა საქართველოს
იუსტიციის
მინისტრის
ბრძანებაში
რომლითაც
დადგინდა
ფაქტების
კონსტატაციის მომსახურების საფასური.

454

წყარო: უცხო სიტყვათა ლექსიკონი. http://www.nplg.gov.ge
„საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ“
საქართველოს კანონი. 2012 წლის 8 მაისი. №6145
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ფაქტების კონსტატაციის ცნება „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს
კანონის მიხედვით შემდეგია: „ფაქტების კონსტატაცია გულისხმობს ფაქტობრივი
გარემოებების შესახებ არსებული მდგომარეობის ასახვას ამ თავით დადგენილი
წესით.456“

33.3. ფაქტების კონსტატაციის საფუძველი

აღსრულების ეროვნული ბიურო ახორციელებს ფაქტების კონსტატაციას
დაინტერესებული მხარის მიმართვის ან სასამართლო დავალების საფუძველზე.
დაინტერესებული მხარე შეიძლება იყოს ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი,
პირთა გაერთიანება, ადმინისტრაციული ორგანო.

33.4. ფაქტის დადგენა

აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენელი განმცხადებლის მითითებულ
მისამართზე გამოცხადდება მითითებულ დროს და ტექნიკური საშუალებების
გამოყენებით ადგენს მითითებულ ფაქტს. გარდა ამისა ფაქტის დადგენა შეიძლება
იყოს სასამართლო პროცესის ნაწილი. ამისთვის სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში
დამატებითი ჩანაწერი გაკეთდა: „ფაქტების კონსტატაციის მიზნით ადგილზე
დათვალიერების ჩატარება სასამართლომ შეიძლება დაავალოს საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირს − აღსრულების ეროვნულ ბიუროს.“457
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონი ადგენს შეზღუდვას
კერძო საკუთრებაში ან/და კანონიერი მფლობელობაში არსებულ ტერიტორიაზე
ფაქტის დადგენისთვის. კერძოდ, თუ განმცხადებელი არ არის მესაკუთრე, ამ
დროს საჭიროა ამ ტერიტორიის მესაკუთრის ან/და კანონიერი მფლობელის
თანხმობა. აღნიშნულ შეზღუდვის წესს აქვს გამონაკლისი რომელიც საჯარო
ადგილებში ფაქტის დადგენაზე ვრცელდება. ამ დროს ფაქტის დადგენა
დასაშვებია მესაკუთრის თანხმობის გარეშე იმ შემთხვევაში, როდესაც
განმცხადებელი არ არის მესაკუთრე. ფაქტის დადგენაზე საუბრისას ასევე უნდა
აღინიშნოს ფაქტების კონსტატაციის ხელისშემშლელი გარემოებების შესახებ. 458
კანონი სამ ასეთ შემთხვევას იცნობს:
1. სახეზეა ისეთი გარემოებები, რომელთა
შეუძლებელია მტკიცებულებების შეგროვება;
456

არსებობის

შემთხვევაშიც

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონი. მუხლი 91 13.2
„საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი“ მუხლი 122. ადგილზე დათვალიერების
ჩატარება.
458
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონი. მუხლი 91 15
457

395

2. განმცხადებელი და უძრავი ქონების მესაკუთრე/კანონიერი მფლობელი
სხვადასხვა პირია და ამ უკანასკნელის თანხმობა არ არსებობს.
3. აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია დაინტერესებულ მხარეს
მოსთხოვოს დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია ან/და ხელს
შეუწყობს ფაქტების კონსტატაციას. ინფორმაციის მიუწოდებლობა
ფაქტების კონსტატაციაზე უარის თქმის საფუძველია.

33.5. ოქმი ფაქტების კონსტატაციის შესახებ

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში მოცემულია ფაქტების
კონსტატაციის ოქმის რეკვიზიტების ჩამონათვალი:459
ა) ოქმის შედგენის თარიღი და დრო;
ბ) ფაქტების კონსტატაციის საფუძველი;
გ) დაინტერესებული მხარის მიმართვის შემთხვევაში − დაინტერესებული
მხარის დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი, მისამართი;
დ) მითითება ადგილმდებარეობაზე, სადაც განხორციელდა ფაქტების
კონსტატაცია, ხოლო კერძო საკუთრების ან/და კანონიერი მფლობელობის
შემთხვევაში − პირის დასახელება, რომლის საკუთრებაში ან/და კანონიერ
მფლობელობაში არსებულ ტერიტორიაზედაც განხორციელდა ფაქტების
კონსტატაცია;
ე) მითითება გარემოებაზე, რომლის დადგენაც იყო მოთხოვნილი;
ვ) ფაქტობრივი გარემოების ზუსტი აღწერა;
ზ)
მითითება
ტექნიკურ
მოწყობილობებზე,
რომლებიც
გამოყენებული, და თანდართული მასალების ჩამონათვალი;

იქნა

თ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლის, რომელმაც
განახორციელა ფაქტების კონსტატაცია, ვინაობა და ხელმოწერა.

459

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონი. მუხლი 91 17
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ოქმის ძირითად ნაწილს წარმოადგენს „ვ“ რეკვიზიტი - ფაქტობრივი გარემოების
ზუსტი აღწერა. ეს ნაწილი როგორც წესი წარმოადგენს ტექსტობრივ ნაწილს,
რომელიც როგორც წესი გამყარებულია ამ ტექსტის ამსახველი ფოტომასალით.
ფაქტების კონსტატაციის ოქმს შესაძლებელია თან ერთვოდეს ინფორმაციის სხვა
მატარებელი, რომელზეც დამატებითი ინფორმაცია იქნება ჩაწერილი (მაგ. ვიდეო,
აუდიო ჩანაწერი).

33.6. ფაქტების კონსტატაციის შესახებ ოქმის ღირებულება
ავთენტური - (Fr. authentique - ნამდვილი, სანდო, Gk. Authentikos - პირველწყაროდან
აღმოცენებული) - ნამდვილი, უეჭველი, უტყუარი, სინამდვილის შესაბამისი.460
ფაქტების კონსტატაციის პროცესი თავისუფალია შეფასებებისგან, შესაბამისად იმ
სპეციალური ცოდნისგან რაც ზოგადად, შეფასებისთვის არის საჭირო. ბუნებრივად
იბადება კითხვა, რა განასხვავებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლის მიერ
შედგენილ ოქმს სხვა რომელიმე პირის მიერ შედგენილი მსგავსი შინაარსის მქონე
ოქმისგან?

რამდენადაც ფაქტის დადგენა ზოგადი ცნებაა, მისი განხორცილების უფლება
შეზღუდული არავის აქვს. სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხს შორის გამოვყოფ
ორ ყველაზე მნიშვნელოვანს, რომელიც აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ
გაცემული ოქმის მნიშვნელობის გასააზრებლად, ვფიქრობ გადამწყვეტია.
პირველი: ფაქტის დადგენის წესი.
ერთი და იგივე პროცესი შეიძლება წარიმართოს ქაოტურად ან
მოწესრიგებულად. ამ სფეროში ევროპული გამოცდილება ძალიან დიდია.
შესაბამისად არსებობს იმ სავალდებულო პროცედურების ჩამონათვალი
რომლის დაუცველობის შემთხვევაში, შესაძლოა დადგინდეს ცრუ ფაქტი.
მაგალითისთვის მოვიყვან ინტერნეტ ტექნოლოგიების სფეროში ფაქტის
დადგენისთვის
არსებულ
პროცედურებს,
როდესაც
კონკრეტული
ღონისძიებების გატარების გარეშე შესაძლოა მცდარი ინფორმაცია აისახოს
ოქმში. მახსენდება ფაქტების კონსტატაციის რამდენიმე ალტერნატიული
შემთხვევა, როდესაც ოქმი წარმოადგენს მხოლოდ ტექსტს, რაც არსებული
ფაქტობრივი მდგომარეობის ინტერპრეტაციაა. ჩვენს შემთხვევაში ტექსტი
ყოველთვის
გამყარებულია
ფოტო
(ან
საჭიროების
შემთხვევაში
აუდიო/ვიდეო მასალით). ჩვენი ორგანიზაცია სათანადოდ არის აღჭურვილი
იმ ძირითადი ხელსაწყოებით რომლითაც შესაძლოა მოხდეს ფაქტის
460

წყარო: მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ
ურიდია და სხვ.; რედ.: ვაჟა გურგენიძე] - თბ., 2004 - 483გვ.: ცხრ.; 24სმ. - (საჯარო მოსამსახურის ბკა). - ISBN 99940-0-063-2: [ფ.ა.]
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დადგენა.
თუმცა
განსაკუთრებულ
შემთხვევებში
შესაძლებელია
სპეციალისტის მოწვევა რომლის მიერ განხორციელებული ქმედება ასევე
შეიძლება დაფიქსირდეს და გახდეს ფაქტების კონსტატაციის შესახებ ოქმის
ნაწილი.
მეორე: ფაქტის დამდგენი
აღსრულების ეროვნული ბიურო არის საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი. აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენელი არის
საჯარო ფუნქციის მატარებელი პირი, რომლის მიმართ, დიდი
პასუხისმგებლობის საპირწონედ, არსებობს ნდობა. სწორედ ეს ნდობა ანიჭებს
ოქმს ღირებულებას და მასში აღწერილ ფაქტებს აქცევს ნამდვილად
საპირისპიროს დამტკიცებამდე.
აღნიშნული ორი ფაქტორი: ფაქტის დადგენის წესი და ფაქტის დამდგენის
სტატუსი ანიჭებს ფაქტების კონსტატაციის შესახებ ოქმს ავთენტურობას.

33.7. ინტერესები

ოქმის ღირებულებაზე საუბრისას შესაძლებელია აღინიშნოს ის ინტერესები,
რომელიც სამართლებრივ სივრცეში არსებობს და რომელთაც ფაქტების
კონსტატაციის მომსახურების არსებობა ემსახურება. გამოვყოფთ სამ ძირითად
ინტერესს:
•

პირველი - განმცხადებელი.
o მან შესაძლოა მოიპოვოს მტკიცებულება სასამართლოსთვის,
დააფიქსიროს ისეთი ფაქტის არსებობა, რომელიც შესაძლოა გაქრეს
ან დაკარგოს სიმძაფრე (შესაბამისად მნიშვნელობა) დროის
გასვლასთან ერთად ან უბრალოდ თავიდან აიცილოს რისკები,
რომელიც შესაძლოა შემდგომ წარმოიშვას.

•

მეორე - სასამართლო
o სასამართლოს ინტერესია ჰქონდეს სრულყოფილი ინფორმაცია
ფაქტობრივი მდგომარეობის შესახებ რომელიც არსებობდა ან დავის
განხილვის დროს არსებობს. გარდა ამისა თუ ფაქტობრივი
მტკიცებულებები წინასწარ არის მოპოვებული მნიშვნელოვნად
მცირდება სასამართლო პროცესის ვადები, რაც როგორც მხარეების
ასევე სასამართლოს ინტერესში შედის.
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•

მესამე - სახელმწიფო
o სახელმწიფოში არსებული დავების მოგვარება სასამართლოს გზით
სამართლებრივი სახელმწიფოს სავალდებულო ნიშანია, თუმცა
თავის მნიშვნელობას არ კარგავს სახელმწიფოში დავის მოგვარების
ალტერნატიული მექანიზმების არსებობა. რა თქმა უნდა ფაქტების
კონსტატაცია არ წარმოადგენს დავის მოგვარების ინსტიტუტს,
მაგრამ პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ ამ სერვისის გამოყენების
შემთხვევაში როდესაც მტკიცებულების სიცხადიდან და მისი მაღალი
ხარისხიდან გამომდინარე, ორივე მხარე მეტნაკლებად იაზრებს
სასამართლო დავის სავარაუდო დასასრულს, მხარეები თავად
რიგდებიან სასამართლოს გარეშე. როგორც წესი ამის ინიციატორები
ვალდებულების დამრღვევები და ზიანის მიმყენებლები არიან, რათა
თავიდან აიცილონ დამატებითი სასამართლოს ხარჯები.

33.8 ანაზღაურება

ფაქტების კონსტატაციის მომსახურების ანაზღაურების საკითხი მოწესრიგებულია
ორი ნორმატიული აქტით: საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით461 და
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით. პირველი საფასურის ოდენობას
ადგენს, ხოლო მეორე - ვის შეიძლება დაეკისროს გადახდა.

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება
იუსტიციის
მინისტრის
ბრძანების
მიხედვით
მომსახურების
საფასური
დიფერენცირებულია მხოლოდ ერთი კრიტერიუმით: როდის მოხდა ფაქტის კონსტატაცია,
სამუშაო თუ არასამუშაო საათებში. პირველ შემთხვევაში საფასურია 100 ლარი, ხოლო
მეორეში - 150.
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში უკვე არსებულ 44-ე მუხლს, რომელიც ადგენს თუ რა
შეიძლება იყოს საქმის განხილვასთან დაკავშირებული ხარჯი, დაემატა გ1 პუნქტი:
“სასამართლოს დავალებით ფაქტების კონსტატაციაზე გაწეული ხარჯები”. 462 გამოდის
რომ, მხარეს შეუძლია ექსპერტის, თარჯიმნის ან ადვოკატის ხარჯების მსგავსად
მოითხოვოს ამ მომსახურებისთვის გაწეული ხარჯების ანაზღაურება.

ანაზღაურების წესი კი შემდეგნაირად განისაზღვრა: „სასამართლოს დავალებით
ფაქტების კონსტატაციის მომსახურება ანაზღაურდება საქართველოს იუსტიციის
მინისტრის მიერ დადგენილი საფასურების შესაბამისად იმ პირის მიერ, რომლის
461
462

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №144. 2010 წლის 30 ივლისი
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი მ.44.გ1
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შუამდგომლობითაც
გამოიტანა
სასამართლომ
დავალება
ადგილზე
დათვალიერების შესახებ ფაქტების კონსტატაციის მიზნით, ხოლო სასამართლოს
ინიციატივით განხორციელებული ფაქტების კონსტატაციის შემთხვევაში –
მხარეების მიერ თანაბრად.“463

33.9. სამომავლო გაუმჯობესებები

იმ შემთხვევაში თუ ფაქტების კონსტატაციის სერვისი გააგრძელებს განვითარებას
სწორი მიმართულებით, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ის შეიძლება ფართო
მოხმარების საგანი გახდეს როგორც სახელმწიფო ისე კერძო სექტორის მიერ.
მაგალითად, საფრანგეთში ლატარიის ბიზნესში ჩართული პირებს კანონით
დაკისრებული აქვთ ვალდებულება გამოიყენონ ფაქტების კონსტატაციის სერვისი
ყოველი გათამაშების დროს. სადაზღვევო კომპანიები კი იყენებენ ამ სერვისს
ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს. საქართველოში უკვე რამდენიმე ათეული
ადვოკატი და კომპანია აქტიურად სარგებლობს ფაქტების კონსტატაციით.
ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე თამამად შეიძლება ითქვას, ამ სერვისის
როგორც ძალიან კარგი ინსტრუმენტის გამოყენებამ შესაძლოა მნიშვნელოვანად
აამაღლოს
ჩვენს სახელმწიფოში
მომხმარებელთა
უფლებების
დაცვის
თვალსაზრისით.

463

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი მ.45.21
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ლიტერატურა


საქართველოს კონსტიტუცია



საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი



საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი



საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი



საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი



საქართველოს კანონი „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“



საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“



საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №220 საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის – აღსრულების ეროვნული ბიუროს
დებულების დამტკიცების შესახებ



საქართველოს
იუსტიციის
მინისტრის
ბრძანება
№88
„კერძო
აღმასრულებლების მიერ სააღსრულებო საქმისწარმოების განხორციელების
პირობებისა და ფორმის განსაზღვრის შესახებ“



საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება
№140
აღმასრულებლის
საქმიანობის
მონიტორინგისა
და
აღმასრულებლისათვის
პასუხისმგებლობის
დაკისრების
დამტკიცების თაობაზე“



საქართველოს
იუსტიციის
მინისტრის
ბრძანება
№121
„კერძო
აღმასრულებლის სააღსრულებო საქმიანობის სალიცენზიო მოწმობის
ფორმის, მისი გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების
თაობაზე“



საქართველოს
იუსტიციის
მინისტრის
ბრძანება
№119
„კერძო
აღმასრულებელთა რეესტრის ფორმისა და რეესტრის წარმოების წესის
დამტკიცების თაობაზე“



საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №118
„კერძო
აღმასრულებლის
სამოქალაქო
პასუხისმგებლობის
სავალდებულო
დაზღვევის ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“

„კერძო
კერძო
წესის
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საქართველოს
იუსტიციის
მინისტრის
ბრძანება
№116
„კერძო
აღმასრულებლის სამუშაო ადგილის მოწყობის წესის დამტკიცების
თაობაზე“



საქართველოს კანონი „ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში
კონფლიქტის შედეგად საქართველოს ტერიტორიაზე დაზარალებულთა
ქონებრივი რესტიტუციისა და კომპენსაციის შესახებ“

ქართულენოვანი ლიტერატურა


საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, 2001



კობახიძე ა., სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, 2003



ჭანტურია ლ., შესავალი საქართველოს სამოქალაქო სამართლის ზოგად
ნაწილში, 2000



ზოიძე ბ.,საკონსტიტუციო კონტროლი და ღირებულებათა წესრიგი
საქართველოში, 2007
ვაჩაძე მ., თოდრია ი., ტურავა პ., წკეპლაძე ნ., საქართველოს
ადმინისტრაციული
საპროცესო
კოდექსის
კომენტარი,
გტზ-ის
გამომცემლობა, 2005, 16





ავტორთა კოლექტივი
სახელმძღვანელო, 2005



სუხიტაშვილი
თ.,
სამოქალაქო
პასუხისმგებლობის
მართლმსაჯულება და კანონი №2, 2011



ჭანტურია ლ., შესავალი საქართველოს სამოქალაქო სამართლის ზოგად
ნაწილში, 1997



შოთაძე თ., იპოთეკა, როგორც საბანკო კრედიტის უზრუნველყოფის
საშუალება, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური
ხარისხის მოსაპოვებლად, 2011



ზოიძე ბ., ქართული სანივთო სამართალი, 2003



ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი
აქტების კრებული,ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა
დაცვის კონვენცია (ოფიციალური თარგმანი), რომი 1950 წლის 4 ნოემბერი,
2008



ბუაძე ქ., მოვალეთა რეესტრი ქართულ და გერმანულ სამართალში
(შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი), სამაგისტრო ნაშრომი, 2011

-

ზოგადი

ადმინისტრაციული

სამართლის

სუბიექტები,
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უცხოენოვანი ლიტერატურა


The Enforcement Code (1981:774) (including amendments up to SFS 2001:377)



Estonian Code of Enforcement Procedure (CEP),Passed 20 April 2005,(RT1 I 2005, 27,
198)



Bailiff’s Act (BA), (Estonia), Passed 17 January 2000, (RT1 I 2000, 16, 69)



Law on Private Enforcement Agents (LPEA) (Bulgaria), Voted by the NA on May 10,
2005



მოღვაწეობის 50 წელი: ინფორმაცია და სტატისტიკა ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს მოღვაწეობის შესახებ, ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო, ევროპის საბჭო, 2010 წლის აპრილი



ევროპულ კონვენცია ადამინის ფუნდამეტალურ უფლებათა და
თავისუფლებათა შესახებ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში,
რედაქტირებული ლეონარდ ჰამერისა და ფრენკ ემეტის მიერ, მეთერთმეტე
გამოცემა



Recognition of foreign judgments in Georgia: is the recognition of foreign
judgments in Georgia predictable? (comparative analyse), George Svanadze, Max
Planck Institut fur Auslandisches und internationals Privatrecht

განჩინებები და გადაწყვეტილებები
 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმე #ბს-168-131კ-05,



საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმე #ას-254-2392010
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე #ბს-818812 (კ-11



საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება saqmeze #bs-805769 (g-09)



საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება
992(კს-09)



საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე #ას-444419-2011



საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე #ას-542884-07

საქმე #ბს-1034-
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საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე #ას-48401-07,



საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე #ბს-10621025(კს-08)



თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2011 წლის 10 მარტის განჩინება
საქმეზე #3ბ/325-11



თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2012 წლის 15 ნოემბრის განჩინება
საქმეზე #2/333-12



თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2012
წლის 21 ივნისის გადაწყვეტილება საქმეზე #2/3858-12



თბილისის
საქალაქო
სასამართლოს
გადაწყვეტილება საქმეზე #3/3463-12



თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის
2010 წლის 29 დეკემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე #3/4316-10



თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის
გადაწყვეტილება საქმეზე №3/981



თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2006 წლის 20 ნოემბრის განჩინება
საქმეზე #3/1520-06

2012

წლის

09

ნოემბრის

ინტერნეტ-რესურსები
 Alekand A., ‘The Estonian Universal Enforcement Procedure and the Bailiff as the
Taker of Procedural Decisions’, Juridica International XV/2008,116.
<http://www.juridicainternational.eu/the-estonian-universal-enforcementprocedure-and-the-bailiff-as-the-taker-of-procedural-decisions>
 Kull I., Principle of Good Faith and Constitutional Values in Contract Law, Juridica
International VII/2002, 144
 Rec (2002)10of the Committee of Ministers to member Stateson mediation in civil
matters, I <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=306401&Site=CM>
 Code of Civil Procedure (Germany), S762, <www.juris.de>
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ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციები REC(2003)17, შემუშავებული მხარე
სახელმწიფოებისთვის აღსრულების საკითხებთან დაკავშირებით
(მიღებულია მინისტრთა კომიტეტის მიერ 2003 წლის 9 სექტემბერს მინისტრების
მოადგილეების 85-ე შეხვედრაზე)

მინისტრთა კომიტეტმა ევროპის საბჭოს წესდების 15.ბ მუხლის შესაბამისად,
კანონის უზენაესობის პრინციპის დაცვით, რომელსაც ევროპის ქვეყნების დემოკრატია
ეყრდნობა და რომელიც მიმართულია სამართლიანი, ეფექტური და მისაწვდომი
მართლმსაჯულების სისტემის დამკვიდრებაზე,
მიიჩნევს რა, რომ სასამართლოს
გადაწყვეტილებების აღსრულება
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის
(შემდგომში მოხსენიებული როგორც “ECHR”) მე-6 მუხლით გამყარებული ადამიანის ერთერთი ფუნდამენტალური უფლების, კერძოდ კი გონივრულ ვადაში სამართლიანი
სასამართლო განხილვის მისაწვდომობის უფლების განუყოფელი ნაწილია.
იმის გათვალისწინებით, რომ კანონის უზენაესობის პრინციპის რეალიზაცია მხოლოდ იმ
შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ მოქალაქეებს პრაქტიკაში შეუძლიათ
თავისი
სამართლებლივი უფლებების დაცვა და უკანონო ქმედებების გასაჩივრება, ასევე იმის
გათვალისწინებით, რომ ყველა წევრ სახელმწიფოს გააჩნია ვალდებულება უზრუნველყოს,
რომ ყველა პირს, რომელთანაც მიმართებაში სასამართლომ საბოლოო გადაწყვეტილება
მიიღო, ამ გადაწყვეტილების აღსრულების საშუალება ჰქონდეს, რადგანაც ასეთი
გადაწყვეტილებების აღუსრულებლობამ ან მათი დაყოვნებით აღსრულებამ შესაძლოა
არაეფექტური და არარეალური გახადოს ადამიანის ეს უფლება რომელიმე მხარის
საზიანოდ;
დარწმუნებულია რა, რომ სამოქალაქო სამართალწარმობის ფარგლებში მიღებული
გადაწყვეტილებების აღსრულება კიდევ უფრო ეფექტური და სამართლიანი უნდა გახდეს
და აღსრულების პროცესში საჭიროა პოზიტიური ბალანსის მიღწევა
მხარეების
უფლებებსა და ინტერესებს შორის;
აცნობიერებს რა იმ რისკს, რომ აღსრულების ეფექტური სისტემის უქონლობის პრობებში
შეიძლება წარმოიქმნას ”კერძო მართლმსაჯულების” სხვადასხვა ფორმები, რაც
უარყოფითად აისახება საზოგადოების ნდობაზე არსებული მართლმსაჯულების
სისტემისადმი და მისი მიუკერძოებლობის შესახებ აღქმაზე;
იმის გათვალისწინებით, რომ 2001 წლის 4-5 ოქტომბერს მოსკოვში გამართულ ევროპის
იუსტიციის მინისტრთა 24-ე კონფერენციაზე (თემაზე ”სასამართლო გადაწყვეტილებების
ეფექტური აღსრულების ხელშეწყობასთან დაკავშირებული ზოგადი მიდგომები და
მექანიზმები”) მიღებული #3 რეზოლუციით მიღწეული იქნა შეთანხმება იმის თაობაზე,
რომ ”სახელმწიფოების მიერ სასამართლო გადაწყვეტილებების სათანადო და ეფექტური
აღსრულება უაღრესად მნიშვნელოვანია სახელმწიფოებში ეფექტური და სანდო
მართლმსაჯულების სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის”;
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ასევე, 2002 წლის 18 სექტემბერს მინისტრთა კომიტეტის მიერ მიღებული რეზოლუცია
Res(2002)12-ის
მოთხოვნების
გათვალისწინებით,
რომლის
საფუძველზეც
მართლმსაჯულების ეფექტურობის ხელშეწყობის საკითხებზე ევროპული კომისია
ჩამოყალიბდა (CEPEJ);
აცნობიერებს რა საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ევროსაბჭოს სამართლებლივი
ინსტრუმენტების მნიშვნელობას აღსრულების პროცესის გაუმჯობესების ხელშეწყობაში,
მათ
შორის
მართლმსაჯულების
სექტორში
საინფორმაციო
სისტემების
ურთიერთთავსებადობის საკითხებისადმი მიძღვნილი რეკომნდაცია Rec(2003)14-ის და
სამართალწარმოების სექტორში არსებული ელექტრონული დოკუმენტების არქივირების
საკითხებისადმი მიძღვნილი რეკომენდაცია Rec(2003)15-ის მნიშვნელობას,
მინისტრთა კომიტეტმა წევრი
რეკომენდაციები შეიმუშავა:

სახელმწიფოების

მიერ

შესასრულებლად

შემდეგი

–
სასამართლო გადაწყვეტილებების, ასევე სხვა არა-სასამართლო ინსტიტუტების
მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ეფექტური და ეკონომიკურად ეფექტიანი
აღსრულების ხელშეწყობა;
–
ქვემოთ მოყვანილი ”აღსრულების სახელმძღვანელო პრინციპების” შესრულების
მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარების უზრუნველყოფა.
აღსრულების სახელმძღვანელო პრინციპები
I.

დეფინიციები

წინამდებარე რეკომენდაციის მიზნებისთვის ქვემოთ მოყვანილ ტერმინებს შემდეგი
მნიშვნელობა ექნებათ:

ა.

“აღსრულება” ნიშნავს სასამართლო და სხვა არასასამართლო ინსტიტუტების მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულებას იმ კანონის შესაბამისად, რომელიც
მოპასუხეს ავალებს გარკვეული ზომების გატარებას, გარკვეული ქმედებებისგან თავის
შეკავებას ან გადაწყვეტილების შესაბამისად დადგენილი თანხის გადახდას.

ბ.

“აღმასრულებელი” ნიშნავს პირს, რომელიც სახელმწიფოს მიერ
უფლებამოსილი განახორციელოს აღსრულება დამოუკიდებლად იმისა, ეს
დაქირავებულია სახელმწიფოს მიერ თუ არა.

გ.

“მოსარჩელე”
დაინტერესებული.

ნიშნავს

დ.

პირს,

რომელიც

აღსრულების

არის
პირი

განხორციელებაშია

“მოპასუხე” ნიშნავს პირს, რომლის წინააღმდეგ სარჩელია შეტანილი (პრეტენზია
არსებობს).

II.

გავრცელების სფერო
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1.
მოცემული რეკომენდაცია ვრცელდება სამოქალაქო საქმეებზე, მათ შორის
კომერციულ,
მომხმარებელთა
უფლებების
დაცვის,
შრომით
და
საოჯახო
სამათალწარმოებაზე. იგი არ ვრცელდება ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაზე.
მოცემული რეკომენდაცია ასევე შეიძლება გავრცელდეს სისხლის სამართალწარმოებაზე,
რომელიც არ არის დაკავშირებული თავისუფლების აღკვეთასთან.
2.
მოცემული რეკომენდაცია ვრცელდება სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულებაზე, ისევე როგორც სხვა არასასამართლო ინსტიტუტების მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე.

III.

აღსრულების პროცედურები

1.
იმისთვის, რომ სააღსრულებო წარმოება მაქსიმალურად ეფექტური იყოს, უნდა
იყოს უზრუნველყოფილი შემდეგი:

ა.

აღსრულება უნდა ეყრდნობოდეს ნათელ და თანმიმდევრულ სამართლებლივ
ჩარჩოს, რომელშიც გაწერილი იქნება მხარეებისა და მესამე მხარის უფლებამოსილება,
პასუხისმგებლობა და უფლებები;

ბ.

აღსრულება შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნებისა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების შესაბამისად უნდა განხორციელდეს. კანონმდებლობა საკმარისად
დეტალური უნდა იყოს,
რათა იგი აღსრულების პროცესის გამჭვირვალეობას,
პროგნოზირებადობას და მის ეფექტურობას უზრუნველყოფდეს;
გ.
მხარეებს ვალდებულება ეკისრებათ ითანამშრომლონ აღსრულების პროცესის
განმავლობაში; გარდა ამისა, განსაკუთრებით საოჯახო სამართალწარმოების პროცესში
შესაბამისი სტრუქტურები პასუხისმგებელი არიან ხელი შეუწყონ მხარეების ასეთ
თანამშრომლობას.

დ.

მოპასუხემ სწორი და განახლებული ინფორმაცია უნდა
შემოსავლების, აქტივების და სხვა მსგავსი საკითხების თაობაზე;

მიაწოდოს

მისი

ე.

სახელმწიფოებმა მექანიზმი უნდა შექმნან რომელიმე მხარის მიერ აღსრულების
პროცესის არასწორად წარმართვის აღმოსაფხვრელად, რადგანაც აღსრულების წარმოება
არ უნდა განიხილებოდეს როგორც გამოტანილი გადაწყვეტილების გადასინჯვა.

ვ.

აღსრულების გადავადება დაუშვებელია გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს
კანონით არის დაშვებული შესაბამისი მიზეზების არსებობის შემთხვევაში. აღსრულების
გადავადების საკითხი შეიძლება სასამართლო განხილვის საკითხი გახდეს.

ზ.

აღსრულების პროცესის განმავლობაში უნდა დაცული იყოს ბალანსი მოსარჩელისა
და მოპასუხეს ინტერესებს შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 და
მე-8 მუხლების მოთხოვნების გათვალისწინებით. იქ, სადაც ეს მიესადაგება, მესამე მხარის
ინტერესებიც ასევე სათანადოდ უნდა იყოს გათვალისწინებული. როდესაც სააღსრულებო
წარმოება საოჯახო სამართლის საქმეებს ეხება, ოჯახის წევრების ინტერესები უნდა იყოს
გათვალისწინებული. გარდა ამისა, როდესაც სააღსრულებო წარმოება ბავშვების
უფლებებს შეეხება, ბავშვის საუკეთესო ინტერესები ყველაზე მთავარ საკითხად უნდა
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მოიაზრებოდეს საერთაშორისო და ეროვნული სამართლის პრინციპების და მოთხოვნების
გათვალისწინებით.

თ.

მოპასუხის ძირითადი საარსებო აქტივები და შემოსავალი დაცული უნდა იყოს,
კერძოდ კი ძირითადი საოჯახო საქონელი, სოციალური დახმარებები, სამედიცინო
საჭიროებებისთვის დაფინანსება და ძირითადი სამუშაო ინსტრუმენტები.
2.

სააღსრულებო წარმოება:

ა. ნათლად უნდა იყოს განსაზღვრული რათა აღმასრულებელმა მისი ადმინისტრირება
ადვილად განახორციელოს;

ბ.

უნდა შეიცავდეს ამომწურავ ჩამონათვალს და დეფინიციას იმ უფლებებისა,
რომლებიც აღსრულებას ექვემდებარება და იმისა, თუ როგორ უნდა იყოს დაცული და
რეალიზებული ეს უფლებები;

გ.

ნათლად განსაზღვარავდეს მოპასუხის, მოსარჩელისა და მესამე მხარეების
უფლებებს და ვალდებულებებს, ხოლო ზემოთ ჩამოთვლილიდან ბოლო ორი მხარის
შემთხვევაში ასევე განსაზღვრავდეს მათ სამართლებლივ უფლებებს და რიგობითობას
სააღსრულებო წარმოების შედეგად ამოღებულ ფულზე, ასევე ამ სახსრების განაწილებას
პრეტენდენტ მოსარჩელეებს შორის;

დ.

განსაზღვრავდეს დოკუმენტების წარდგენის ყველაზე ეფექტურ და მისაღებ გზებს
(მაგალითად, აღმასრულებლის მიერ პირადად წარდგენა,
ფოსტით გაგზავნა ან
ელექტრონულ ფორმატში მიწოდება);

ე.

ითვალისწინებდეს ღონისძიებებს პროცდურული გადაცდომების აღმოფხვრის
მიზნით;

ვ.

ითვალისწინებდეს მხარეების უფლებას მოითხოვონ აღსრულების გადავადება
მათი უფლებებისა და ინტრესების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით;

ზ.

საჭიროების შემთხვევაში ითვალისწინებდეს სააღსრულებო წარმოების ფარგლებში
გამოტანილი სასამართლო და არასასამართლო ინსტიტუტების მიერ გამოტანილი
გადაწყვეტილების გადასინჯვას;
3.
აღსრულების საფასური გონივრული ოდენობის უნდა იყოს, განსაზღვრული უნდა
იყოს კანონით და წინასწარ უნდა ეცნობოს მხარეებს.
4.
აღსრულების პროცესი თანაბარზომიერი უნდა იყოს წარდგენილი პრეტენზიისა,
ამოსაღები დავალიანებისა და ითვალისწინებდეს მოპასუხის ინტერესებს.
5.
აღსრულების ხარჯები ზოგადად მოპასუხეს ეკისრება, მაგრამ შესაძლებელია ეს
ხარჯები სხვა მხარეებს დაეკისროს, თუ ისინი პროცესს უმართებულოდ და
არაკეთილსინდისიერად გამოიყენებენ საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ.
6.
მოპასუხის აქტივების მოძიება და დაყადაღება მაქსიმალურად ეფექტური უნდა
იყოს და იმავდროულად შეესაბამებოდეს ადამიანის უფლებათა და მონაცემთა დაცვასთან
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დაკავშირებულ მოთხოვნებს. მოპასუხის აქტივების თაობაზე ინფორმაცია დროულად და
ეფექტურად უნდა იყოს მოძიებული რეესტრებიდან და სხვა წყაროებიდან. გარდა ამისა
მოპასუხეს უნდა მიეცეს არჩევანი თავად წარადგინოს ინფორმაცია მისი აქტივების
თაობაზე.
7.
აქტივების რეალიზაცია დროულად უნდა განხორციელდეს, რათა ამოღებული
იყოს მისი საბაზრო ღირებულება და თავიდან იყოს აცილებული აქტივების დევალვაცია.

IV.

აღმასრულებლები

1.
როდესაც სახელმწიფო აღმასრულებლებს იყენებს აღსრულების პროცესის
განსახორციელებლად, ისინი წინამდებარე რეკომენდაციაში ასახულ პრინციპებთან
შესაბამისობაში უნდა მოქმედებდნენ.
2.
აღმასრულებლის სტატუსი, როლი, პასუხისმგებლობები და უფლებამოსილებები
კანონით უნდა იყოს განსაზღვრული რათა აღსრულების პროცესი მაქსიმალურად
გამჭვირვალე და პროგნოზირებადი იყოს. სახელმწიფოებმა თავად უნდა გადაწყვიტონ
აღსრულების აგენტების პროფესიონალური სტატუსი.
3.
აღმასრულებლების დაქირავების პროცესში უნდა გათვალისწინებული იყოს
კანდიდატების მორალური სტანდარტები, ცოდნის დონე სამართალმცოდნეობაში და
მომზადება შესაბამის კანონებსა და პროცედურებში. ამ მიზნით უნდა მოხდეს მათთვის
გამოცდების ორგანიზება, სადაც შეფასდება მათი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის
დონე.
4.
აღმასრულებლები კეთილსინდსიერები და კომპეტენტურები უნდა იყვნენ
თავიანთი მოვალეობების შესრლების პროცესში და მაღალი პროფესიონალური და
ეთიკური სტანდარტების დაცვით უნდა მოქმედებდნენ. ისინი მიუკერძოებლები უნდა
იყონ მხარეებთან ურთიერთობის პროცესში და მათი პროფესიონალიზმი მონიტორინგს
უნდა ექვემდებარებოდეს, რaც ასევე სასამართლო კონტროლს მოიცავს.
5. აღმასრულებლების უფლებამოსილებები და პასუხისმგებლობები მოსამართლესთან
მიმართებაში ნათლად უნდა იყოს განაზღვრული.
6. აღმასრულებლები, რომლებიც დადანაშაულებული იქნებიან თანამდებობის ბოროტად
გამოიყენებაში დისციპლინარულ, სამოქალაქო და/ან სისხლისსამართლბლივ წარმოებას
დაექვემდებარებიან და მათ შესაბამისი სანქციები დაეკისრებათ ბრალეულობის
დამტკიცების შემთხვევაში.
7. სახელმწიფოს მიერ დაქირავებული აღმასრულებლების შემთხვევაში მათთვის
სათანადო სამუშაო პირობები, ფიზიკური რესურსები და დამხმარე პერსონალი უნდა იყოს
უზრუნველყოფილი. გარდა ამისა ისინი შესაფერის ანაზღაურებას უნდა იღებდნენ.
8. აღმასრულებლებმა უნდა გაიარონ პროფესიული მოსამზადებელი ტრენინგები როგორც
მოვალეობების შესრულების დაწყებამდე, ასევე რეგულარულად შემდგომ პერიოდში და
ტრეინინგის მიზნები და სტრუქტურა ნათლად უნდა იყოს განსაზღვრული.

412

განმარტებითი მემორანდუმი

I. შესავალი
1.
ევროპის საბჭო წლების განმავლობაში სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების სფეროში არსებული პრობლემების მოგვარებაზე მუშაობდა ადამიანის
უფლებათა და კანონის უზენაესობის სფეროში წევრ სახელმწიფოებში მაღალი
სტანდარტების დამკვიდრების და სასამართლო სფეროში რეფორმების გატარების
ხელშეწყობის გზით.
2.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ პრეცედენტის განმსაზღვრელ
საქმესთან მიმართებაში ჰორნსბი საბერძნეთის წინააღმდეგ (1997) მიიჩნია, რომ
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციის მე-6 მუხლით დამკვიდრებული გონივრულ ვადაში საქმის სამართლიანი
სასამართლოს მიერ განხილვის ადამიანის ფუნდამენტალური უფლების განუყოფელი
ნაწილია.
მას
შემდეგ
სასამართლომ
არაერთგზის
დაადასტურა
თავისი
გადაწყვეტილებებით,
რომ
წევრ
სახელმწიფოებს
ეკისრებათ
ვალდებულება
უზრუნველყონ ყველა იმ საქმესთან დაკავშირებით, რომელთანაც მიმართებაში
სასამართლომ საბოლოო გადაწყვეტილება გამოიტანა, ამ გადაწყვეტილებების სათანადოდ
აღსრულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში სასამართლოს მისაწვდომობის უფლება
”ილუზორული იქნება თუ წევრი სახელმწიფოების ეროვნული სამართლებლივი სისტემა
დაუშვებდა, რომ საბოლოო სასამართლო გადაწყვეტილებები არ შესრულდებოდა
რომელიმე მხარის საზიანოდ”.
3.
ევროპის საბჭოს ინიციატივით 1997 წლის 15-16 ოქტომბერს სტრასბურგში, ევროპის
სასახლეში ჩატარებულ მულტილატრალურ სემინარზე თემაზე ”სამოქალქო საქმეებთან
მიმართებაში გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება” შემუშავებული
დასკვნების შესაბამისად კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი აღსრულების სამართლებლივ და
პოლიტიკურ მნიშვნელობას სახელმწიფოებში ეფექტური სასამართლო სისტემების
ფუნქციონირებისა და კანონის უზენაესობის დამკვიდრების ხელშეწყობაში.
4.
2001 წლის 4-5 ოქტომბერს მოსკოვში გამართულ ევროპის იუსტიციის მინისტრთა
24-ე კონფერენციაზე (თემაზე ”სასამართლო გადაწყვეტილებების ეფექტური აღსრულების
ხელშეწყობასთან დაკავშირებული ზოგადი მიდგომები და მექანიზმები”) მიღებული #3
რეზოლუციით მიღწეული იქნა შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ ”სახელმწიფოების მიერ
სასამართლო გადაწყვეტილებების სათანადო და ეფექტური აღსრულება უაღრესად
მნიშვნელოვანია სახელმწიფოებში ეფექტური და სანდო მართლმსაჯულების სისტემის
ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის”. ამ მიზნით ევროპის იუსტიციის მინისტრებმა
თხოვნით მიმართეს მინისტრთა კომიტეტს, რათა მას დაევალებინა სამართლებლივ
სფეროში თანამშრომლობის კომიტეტისთვის (CDCJ) განესაზღვრა საერთო ევროპული
სტანდარტები და პრიციპები აღსრულების სფეროში და ასევე დაედგინა
აღმასრულებლების როლი, შესაბამისი პროცედურები და პრაქტიკა.
5.
2002 წლის 19-20 სექტემბერს ევროპის საბჭოს ინიციატივით ვარნაში, ბულგარეთში
ორგანიზებულ სემინარზე თემაზე ”აღმასრულებლების როლი, ორგანიზაცია, სტატუსი და
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ტრეინინგი” სემინარის მონაწილეების მიერ მიღებულ დასკვნებში კიდევ ერთხელ იყო
ხაზგასმული პროფსიონალი აღმასრულებლების მიერ ეფექტური და სამართლიანი
აღსრულების განხორციელების მნიშვნელობა.
6.
ევროპის იუსტიციის მინისტრების კონფერენციაზე მიღებული #3 რეზოლუციის
გათვალისწინებით, აგრეთვე ევროპის საბჭოს მიერ ბილატერალურ, რეგიონალურ და
მუტილატერალურ დონეზე სამართლებლივ სფეროში თანამშრომლობის მიზნით
გატარებულ
ღონისძიებებზე
დაყრდნობით,
მართლმსაჯულების
ეფექტურობის
კომიტეტის ექსპერტებისგან შემდგარმა სამუშაო ჯგუფმა (CJ-EJ-GT) ორი შეხვედრა გამართა
სტრასბურგში, ევროპის სასახლეში (2002 წლის 24-26 ივნისს და 2002 წლის 9-11
ოქტომბერს). ამ შეხვედრების მიზანი იყო აღსრულების საკითხებზე რეკომენდაციების
პროექტების შემუშავება CJ-EJ-სთვის, მის მიერ 2002 წლის 13-15 ნოემბერს ევროპის
სასახლეში დაგეგმილ შეხვედრაზე განსახილველად. რეკომენდაციების პროექტი
სამართლებლივ სფეროში თანამშრომლობის ევროპული კოპიტეტისთვის იქნა
წარდგენილი (CDCJ), რომელმაც რეკომენდაციები 2003 წლის 23 მაისს დაამტკიცა.
II. კომენტარები რეკომენდაციის სხვადასხვა ნაწილთან დაკავშირებით
7.
რეკომენდაციების შესავალი ნაწილის მომდევნო ნაწილში ასახულია მოწოდება
წევრი სახელმწიფოებისთვის, რათა მათ ხელი შეუწყონ იმ სასამართლო და არასასამართლო ინსტიტუტების მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების აღსრულებას,
რომლებიც ჯერ არ არის აღსრულებული464.
8.
რეკომენდციები ვრცელდება სასამართლო და არა-სასამართლო ინსტიტუტების
მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე, ანუ იმ აქტების აღსრულებაზე,
რომლებიც სავალდებულო ხასიათისაა და ხშირად სხვადასხვა სტრუქტურების მიერ
მიიღება (მაგ. საარბიტრაჟო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, სანოტარო
აქტები და სხვა). აღსანიშნავია, რომ ასეთი სტრუქტურების მიერ მიღებული ყველ აქტი
აღსრულებას არ მოითხოვს, მაგალითად ასეთებია დეკლარაციული ხასიათის აქტები ან
დადგენილებები, ან გადაწყვეტილებები, რომლებითაც არსებული ურთიერთობების
ხასიათი იცვლება (მაგ. განქორწინებები ან კონტრაქტების გაუქმება).
I პრინციპი - დეფინიციები
9.
I პრინციპი შეეხება აღსრულებასთან დაკავშირებულ ძირითად ასპექტებს:
აღსრულების პროცესი, აღმასრულებელი, მოსარჩელე და მოპასუხე.
10.
რეფერენცია ”აღმასრულებელი” ვრცელდება იმ პირების ფართო წრეზე, რომლებიც
პასუხისმგებელი არიან აღსრულების პროცედურების გატარებაზე (მაგ. აღმასრულებელი,
აღსრულების მოსამართლე, huissier de justice და სხვა). აღსანიშნავია, რომ ბევრ
სახელმწიფოებში ამ პირების როლი, პასუხისმგებლობა, ორგანიზაცია და პროფესიული

464

რეფერენცია ტერმინზე ”სასამართლო და არა-სასამართლო სტრუქტურების მიერ გამოტანილი

გადაწყვეტილებები” ხშირად არის ციტირებული I პრინციპის ფარგლებში, მაგ.. ”ა” პარაგრაფში,
დეფინიციები და II.2. ნაწილში, რომელიც გავრცელების სფეროს შეეხება და ეს ერმინი ერთი და
იმავე მნიშვნელობითაა ნახმარი.
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სტატუსი უაღრესად განსხვავდება ერთმანეთისგან, ისევე როგორც მათი სამუშაო
პირობები და ანაზღაურება.
11.
მოცემული რეკომენდაციის მომზადების პერიოდში წევრი სახელმწიფოების
უმეტესობა ეროვნულ დონეზე არსებული აღსრულების პროცედურებისა და პრაქტიკის
გადასინჯვის პროცესში იმყოფებოდა. ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების უმეტესობაში
აღმასრულებლები იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო
მოხელეები, სასამართლოს მოხელეები,
თვითდასაქმებული პირები არიან ან
ზემოთხსენებული თანამდებობების კომბინაციის სტატუსით მოქმედებენ.
II პრინციპი –გავრცელების სფერო
12.

II პრინციპი რეკომენდაციების სამართლებლივი გავრცელების სფეროს შეეხება.

13.
მოცემული რეკომენდაცია ვრცელდება სამოქალაქო საქმეებზე (მათ შორის
კომერციულ, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის, შრომით და ოჯახურ დავებთან
დაკავშირებულ საქმეებზე) და ასევე შეიძლება გავრცელდეს სისხსლის სამართლის
გარკვეულ საქმეებზე (მაგ. ჯარიმები, კონფისკაცია, დაზარალებულების კომპენსაცია და
სხვა). მოცემული რეკომენდაცია არ შეეხება იმუნიტეტისა და აღსრულების საკითხებს.
14.
მოცემული რეკომენდაცია არ ვრცელდება სისხლის სამართლის დანაშაულზე,
რომელიც
თავისუფლების
აღკვეთით
ისჯება
და
ადმინისტრაციულ
სამართალწარმოებაზე. ამ უკანასკნელ შემთხვევებზე ვრცელდება მინისტრთა კომიტეტის
რეკომენდაცია Rec (…) ადმინისტრაციული სამართლის სფეროში გადაწყვეტილებების
აღსრულებაზე და ამ რეკომენდაციის დებულებები არ არის წინააღმდეგობაში და არ
აბათილებს წინამდებარე რეკომენდაციებში ასახულ დებულებებს.
15.
წევრი სახელმწიფოები უფლებამოსილი არიან მოცემულ რეკომენდაციაში ასახული
დებულებები შესაბამის სფეროებზე გაავრცელონ.
III პრინციპი – აღსრულების პროცედურა
16.
რეკომენდაცია მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს განიხილონ
პროცედურისა და პრაქტიკის გაუმჯობესების სხვადასხვა გზები.

აღსრულების

17.
პრინციპი III.1. ა. აყალიბებს, რომ აღსრულების პროცედურები ნათლად უნდა იყოს
გაწერილი და საკანონმდებლო ჩარჩოში ასახული. კერძოდ, ნათლად უნდა იყოს
განსაზღვრული
მხარეების,
მათ
შორის
მესამე
მხარის
უფლებამოსილება,
პასუხისმგებლობა და უფლებები და მოსარჩელისა და მოპასუხის დავალიანების
ამოღებასთან დაკავშირებული ხარჯები. მოცემული პრინციპი ხაზს უსვამს იმ გარემოებას,
რომ აღსრულება უფრო ეფექტურია, როდესაც პროცედურები ნათელი და მარტივია. ეს
ასევე მხარეებს საშუალებას აძლევს უკეთ გაიგონ მათი როლი და შეასრულონ მათზე
დაკისრებული პასუხისმგებლობა.
18.
პრინციპში III.1.ბ. ასახული რეფერენცია ”შესაბამისობა კანონმდებლობასთან და
სასამართლო გადაწყვეტილებებთან” გულისხმობს წევრი სახელმწიფოების უმეტესობაში
არსებულ ორ პრობლემას: (i) მხარეების მიერ აღსრულების პროცედურის ბოროტად ან
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არასათანადოდ გამოყენება, რის შედეგდაც მართლმსაჯულების პროცესი სათანადოდ ვერ
ხორციელდება; და (ii) მართლმსაჯულების კერძო ფორმების ჩამოყალიბების რისკი, თუ
აღსრულების პროცესი არ არის ეფექტური.
19.
ასეთი პრობლემების თავიდან აცილების მიზნით სახელმწიფოებს რეკომენდაცია
ეძლევათ დახვეწონ თავისი კანონმდებლობა, რათა აღსრულება გახდეს პროგნოზირებადი,
გამჭვირვალე და პრაქტიკაში ადვილად გასატარებელი, რათა მხარეები ენდობოდნენ
აღსრულების წარმოებას და იგი ეფექტური და თანმიმდევრული პროცესის სახით
მოიაზრებოდეს.
20.
პრინციპში
III.1.გ.
მხარეების
თანამშრომლობის
აუცილებლობასთან
დაკავშირებული რეფერენცია, ასევე მიზნად ისახავს აღსრულების გაუმჯობესებას ამ
პროცესის
ბოროტად
ან
არასათანადოდ
გამოყენების
აღმოფხვრის
გზით
(არაკეთილსინდისიერად აღძრული სარჩელები). მხარეების ეფექტური თანამშრომლობის
გზით შესაძლებელი ხდება მოპასუხის ინტერესების უკეთ გათვალისწინება და
აღსრულების პროცესით გამოწვეული ნეგატიური რეაგირების ალბათობის შემცირება (მაგ.
როდესაც
მოპასუხე აქტივებს მალავს). მაგალითად, მოსარჩელე, რომელიც
თანამშრომლობაზეა
ორიენტირებული
უფრო
ადვილად
აღწევს
შეთანხმებას
მოპასუხესთან იმის თაობაზე, თუ რომელი აქტივები დაყადაღდეს ან რა გზით მოხდეს
დავალიანების გასტუმრება (მაგალითად, განვადებით, ანუ ტრანშებად გადახდის გზით).
იმ წევრ სახელმწიფოებში, სადაც აღსრულების პროცედურები ასეთ თანამშრომლობას
ითვალისწინებს, აღმასრულებელს მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება თანამშრომლობის
ხელშეწყობის თვალსაზრისით.
21.
გარდა ამისა აღსანიშნავია, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთ მესამე
მხარეებთან თანამშრომლობა, როგორიცაა ბანკები, რადგანაც ეს არსებითად უწყობს ხელს
მოპასუხის შემოსავლის და აქტივების დადგენას და დაყადაღებას ადამიანის უფლებათა
და მონაცემთა დაცვის სტანდარტების გათვალისწინებით.
22.
პრინციპი III.1.დ. შეეხება მოპასუხის ვალდებულებას მიაწოდოს სწორი ინფორმაცია
მისი შემოსავლის, აქტივებისა და სხვა შესაბამისი საკითხების თაობაზე (მაგ. ბავშვის
ადგილსამყოფელის თაობაზე ინფორმაცია), რადგანაც მოპასუხე ვალდებულია
პასუხისმგებლობით მოეკიდოს აღსრულების პროცესს და არ გააჩნდეს სურვილი
ნეგატიურად იმოქმედოს (დამალოს ინფორმაცია). მოპასუხემ ეს ინფორმაცია კანონის
მოთხოვნების შესაბამისად უნდა მიაწოდოს (თუკი ამას კანონმდებლობა ითვალისწინებს).
23.
პრინციპი III.1.ე. კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს პროცედურული დარღვევებისა და
გადაცდომების პრევენციის მნიშვნელობას და მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს შექმნან
მექანიზმები, რომლებიც პროცედურული გადაცდომების პრევენციას შეუწყობენ ხელს,
მათ შორის ისეთი მექანიზმები, რომლებიც მოსამართლეებს და/ან აღმასრულებლებს
მიანიჭებენ უფრო ფართო უფლებამოსილებას სანქციები დააკისრონ იმ მხარეებს,
რომლებიც გადაცდომებს ჩაიდენენ ან არასათანადოდ გამოიყენებენ აღსრულების პროცესს
(მაგ. ჯარიმები, გამოძიების უფლებამოსილება და სხვა).
24.
ზემოთხსენებულის გათვალისწინებით წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა დასახონ
სხვადასხვა გზები და მექანიზმები, რომელთა მეშვეობითაც მხარეები და მონაწილეები
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(ანუ მოსამართლე და აღმასრულებელი) უფრო აქტიურ როლს შეასრულებენ აღსრულების
პროცესში და მათ უფრო მეტი უფლებამოსილება და მოტივაცია ექნებათ.
25.
პრინციპი III.1.ვ. ხაზს უსვამს არასასურველი გადავადებებისა და დაყოვნებების
(მაგალითად, მხარეების მიერ არაკეთილსინდისიერი მოტივებით სარჩელების წარდგენა,
აღმასრულებლის გადაწყვეტილებით გადავადება და სხვა) თავიდან აცილების
მნიშვნელობას. სახელმწიფოებს რეკომენდაცია ეძლევათ აღმოფხვრან აღსრულების
დაყოვნება ან გადავადება შესაბამისი კანონმდებლობის დახვეწის და გადავადების
საპატიო მიზეზების კანონმდებლობით განსაზღვრის გზით, რაც ასევე შეიძლება
სასამართლო განხილვის საგანი გახდეს.
26.
იმის გათვალისწინებით, რომ მოსარჩელის პოზიცია (მომთხოვნი მხარე) და
მოპასუხის პოზიცია (ხშირად მოწვლადი მხარეა) არსებითად განსხვავდება
ერთმანეთისგან, უაღრესად მნიშვნელოვანია რომ სააღსრულებო წარმოება ამ მხარეების
ინტერესებს აბალანსებდეს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6
(სამართლიანი სასამართლოს უფლება) და მე-8 მუხლის (პირადი და ოჯახური ცხოვრების
პატივისცემის უფლება) მოთხოვნების გათვალისწინებით.
27.
როდესაც სააღსრულებო წარმოება საოჯახო სამართლის საქმეს შეეხება, ოჯახის
წევრების ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებული. გარდა ამისა, როდესაც
აღსრულების პროცესი ბავშვის უფლებებს შეეხება, საქმის მის საუკეთესო ინტერესებში
გადაწყვეტა ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს, როგორც ამას საერთაშორსო სამართალი
მოითხოვს. მოცემული რეკომენდაცია დამოკიდებული (კმაყოფაზე მყოფი) პირების
ინტერესებს და ამასთან დაკავშირებულ ხარჯებზე ამახვილებს ყურადღებას.
28.
მოცემული რეკომენდაციის დებულებები არ აბათილებენ, ანაცვლებენ ან უპრატესი
ძალით სარგებლობენ ევროპული კონვენციის დებულებებზე ბავშვების მეურვეობასთან
დაკავშირებული გადაწყვეტილებების აღიარებასა ან აღსრულებასთან დაკავშირებით465 ან
რომელიმე სხვა ინსტრუმენტების დებულებებზე, რომლებიც ბავშვების მშობლის ან
მზრუნველისგან უკანონო ჩამორთმევის საკითხებს შეეხებიან.
29.
საოჯახო სამართლის გარკვეულ საქმეებთან მიმართებაში შესაბამის ინსტიტუტებს,
მაგალითად სოციალურ სამსახურებს, შეიძლება მნიშვნელოვანი როლი ეკისრებოდეთ
მხარეებსა და სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობის
ხელშეწყობის თვალსაზრისით.
30.
პრინციპში III.1.თ. განხილულია მოპასუხის მოწვლადი და არასაიმედო
მდგომარეობა და შემოთავაზებულია, რომ მოპასუხის სასიცოცხლოდ აუცილებელი
აქტივები და შემოსავალი არ უნდა იყოს დაყადაღებული, რათა მას საკმარისი საარსებო
საშუალებები გააჩნდეს და მისი ადამიანური ღირსება და პირადი ცხოვრება დაცული
იყოს. იგივე დებულებებია ასახული მრავალი წევრი სახელმწიფოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსების და სააღსრულებო წარმოების შესახებ კანონის დებულებებში.
მიუხედავად ამისა, რეკომენდაციებში კვლავაც ხაზგასმულია ამ ასპექტის მნიშვნელობა.
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31.
სახელმწიფოებმა ასევე უნდა უზრუნველყონ, რომ მოპასუხის კმაყოფაზე მყოფი
პირების, მაგალითად ბავშვების შენახვის ხარჯები იყოს გარანტირებული და დაცული.
32.
ზოგ სახელმწიფოებში კანონი კრძალავს მოპასუხის ძირითადი საცხოვრებლის
დაყადაღებას (მაგ. სახლი, სადაც ოჯახი ცხოვრობს), მაშინ როდესაც ბევრ სხვა
სახელმწიფოებში კანონი არ ითვალისწინებს ასეთ აკრძალვას. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში
მოპასუხის საცხოვრებლის ჩამორთმევა და მისი და მის კმაყოფაზე მყოფი პირების
გამოსახლება ძალიან სტრესულია და მძიმე შედეგებთანაა დაკავშირებული,
განსაკუთრებით ისეთ სახელმწიფოებში, სადაც სოციალური უზრუნველყოფა
არასათანადოდაა განვითარებული და ალტერნატიული სოციალური საცხოვრისი არ
არსებობს. სააღსრულებო წარმოება იმ შემთხვევებში, როდესაც ეს შესაძლებელია,
ალტერნატიული აქტივების დაყადაღების საშუალებას უნდა იძლეოდეს.
33.
პრინციპი III.2.ა. რეკომენდაციას აწვდის წევრ სახელმწიფოებს უზრუნველყონ, რომ
აღსრულების პროცედურები ნათლად იყოს განსაზღვრული და აღმასრულებლებისთვის
მათი ადმინისტრირება მარტივი იყოს, რათა აღმოფხვრილი იყოს არასაჭირო
სირთულეები, დაყოვნებები და უფლებამოსილების ბოროტად ან არსათანადოდ
გამოყენების შემთხვევები.
34.
ზემოთხსენებულის გათვალისწინებით პრინციპი III.2.ბ სახელმწიფოებს სთავაზობს
სამართლებლივი პროგნოზირებადობისა და გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფის მიზნით
შეიმუშაონ ამომწურავი ჩამონათვალი იმ უფლებებისა, რომლებიც სააღსრულებო
წარმოების საგანი შეიძლება გახდეს. .
35.
პრინციპში III.2.გ. ხაზგასმულია სააღსრულებო წარმოების გამჭვირვალეობის და
თანმიმდევრულობის მნიშვნელობა და მხარეებისა და მესამე მხარეების უფლებებისა და
ვალდებულებების ნათლად განსაზღვრის აუცილებლობა, როდესაც საქმე შეეხება მათ
უფლებებს
(პროცენტულ
თანაფარდობას
კრედიტორების
პრიორიტეტულობის
გათვალისწინებით) სააღსრულებო წარმოების შედეგად ამოღებულ თანხებზე, როდესაც
რამოდენიმე პრეტენდენტი არსებობს.
36.
სახელმწიფოები ხშირად
სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული
დოკუმენტების გადაცემის სხვადასხვა მეთოდებს იყენებენ 466 .
ზოგი სახელმწიფო
საფოსტო მომსახურეობას იყენებს როგორც დოკუმენტების იაფად და ეფექტურად
მიწოდების საშუალებას, ხოლო ზოგ სახელმწიფოებში დოკუმენტები მხარეებს პირადად
მიეწოდებათ. ზოგ სახელმწიფოში დოკუმენტების წარდგენა უფრო პრობლემატურია,
რადგანაც არ არსებობს შესაბამისი საჯარო ინფრასტრუქტურა.
37.
ზემოთხსენებული განსხვავებებისა და სიძნელეების გათვალისწინებით პრინციპში
III.2.დ. ასახულია რეკომენდაცია, რომ წევრმა სახელმწიფოებმა დოკუმენტების წარდგენის
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ყველაზე ეფექტური გზები მოიძიონ. ეფექტური სააღსრულებო წარმოების
უზრუნველყოფისთვის დოკუმენტების დროული წარდგენა უაღრესად მნიშვნელოვანია.
38.
იძულებითი ღონისძიებები, რომლებიც ასახულია პრინციპში III.2.ე. მოიცავს ისეთ
საქნციებს, როგორიცაა ფიქსირებული ან დიფერენცირებული ოდენობის ჯარიმები
დავალიანების ვადაგადაცილებით გასტუმრებისთვის და მოპასუხის აქტივების
დაყადაღება სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე, რათა მხარეებმა სათანადოდ
შეასრულონ სააღსრულებლო წარმოებასთან დაკავშირებული პროცედურები.
39.
აღსანიშნავია, რომ დისციპლინარული სანქციები ისეთი სიტუაციების
აღმოფხვრაზეა
მიმართული,
როდესაც
სახელმწიფოს
მიერ
დაქირავებული
აღმასრულებლები თავიანთ თანამდებობას ბოროტად იყენებენ (მაგ. თანამდებობრივი
უფლებამოსლების შეჩერება ან ხელფასის შემცირება).
40.
პრინციპი III.2.ვ. (ერთობლიობაში პრინციპთან III.1.ვ, რომელიც სააღსრულებო
წარმოების გადავადებასთან დაკავშირებულ შეზღუდვების საკითხებს ეხება) ხაზს უსვამს
მხარეების ინტერესებისა და უფლებების დაცვის მნიშვნელობას. ამ მიდგომას ამყარებს
პრინციპი III.2.ზ, რომელიც შეეხება სასამართლო და არა-სასამართლო ინსტიტუტების მიერ
გამოტანილი გადაწყვეტილებების გადასინჯვის უფლებას. მოცემული გარანტიებს წევრი
სახელმწიფოების უმეტესობის კანონმდებლობა ითვალისწინებს, თუმცა ამ მექანიზმის
მნიშვნელობას კიდევ ერთხელ უნდა გაესვას ხაზი.
41.
სააღსრულებო წარმოების ეკონომიკური ეფექტურობა უაღრესად მნიშვნელოვანია
იმ
სახელმწიფოებისთვის,
რომლებსაც
შეზღუდული
ბიუჯეტი
გააჩნიათ
467
(მართლმსაჯულების სფეროში)
.
აღსანიშნავია, რომ სამართალწარმოება ყველა
მხარისთვის მისაწვდომი უნდა იყოს. პრინციპი III.3. წევრ სახელმწიფოებს სთავაზობს, რომ
სააღსულებო წარმოების საფასური გონივრული უნდა იყოს, მისი მოცულობა კანონით
უნდა იყოს დადგენილი, იგი ფიქსირებული და გამჭვირალე უნდა იყოს და ამ საფასურის
თაობაზე წინასწარ უნდა ეცნობოს მხარეებს, რათა მათ ესმოდეთ, თუ რა ღონისძიებები და
ხარჯები მოიაზრება სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებით და შესაბამისად და
დროულად იმოქმედონ. ზოგი წევრი სახელმწიფოს აზრით დიფერენცირებული
საპროცენტო განაკვეთები და საფასური უფრო მეტ სტიმულს შეუქმნის მოპასუხეს, რომ მან
დროულად დაფაროს თავისი დავალიანება. იმ ქვეყნებში, სადაც მოსარჩელეს და
აღმასრულებელს საშუალება აქვთ შეთანხმდნენ სააღსრულებო წარმოების საფასურთან
დაკავშირებით, პრინციპი III.3.-ის ის ნაწილი, სადაც საუბარია იმაზე რომ სააღსრულებო
წარმოების საფასური კანონით უნდა იყოს დადგენილი, შეიძლება შემოიფარგლოს
მიდგომით, რომ სააღსრულებო წარმოების ხარჯები მოპასუხეს უნდა დაეკისროს. ანუ, იმ
ქვეყნებში, სადაც მოსარჩელეს შეუძლია შეთანხმების მიღწევა აღმასრულებელთან
წარმოების ხარჯებთან დაკავშირებით, მათ ამის უფლება უნდა შეუნარჩუნდეთ, ხოლო
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სწორედ ამ მიზეზის გამო განიხილავს ბევრი სახელმწიფო იმ მიდგომას, რომ აღმასრულებელი

თვითდასაქმებული პირი იყოს, რადგანაც ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს აღსრულებასთან
დაკავშირებული ხარჯების გაღება არ მოუწევს.
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მოპასუხე თავის მხრივ დაცული უნდა იყოს და მან კანონით დადგენილი ოდენობის
საფასური უნდა გადაიხადოს.
42.
რაც შეეხება აღმასრულებლის მიერ გატარებულ პრაქტიკულ ზომებს, პრინციპი III.4.
ხაზს უსვამს სააღსრულებლო წარმოების მოპასუხის შემოსავალთან და/ან სარჩელის
დაკმაყოფილების
მიზნით
დასაყადაღებელი
აქტივების
ღირებულებასთან
თანაბარზომიერების (პროპორციულობის) პრინციპის მნიშვნელობას. მოცმულ პროცესში
სათანადოდ უნდა იყოს გათვალისწინებული სოციალურად მძიმე პირობებში მყოფი
მოპასუხის ინტერესები.
43.
ზემოთხსენებულის
გათვალისწინებით
რეკომენდირებულია,
რომ
აღმასრულებელმა ყველაზე შესაბამისი და ეფექტური ზომები გაატაროს, რომლებიც
ყველაზე უფრო შეესაბამება მოსარჩელისა და მოპასუხის ინტერესებს და რომლებიც
თანაბარზომიერია სააღსრულებო წარმოების მიზანთან (მაგ. არ მოხდეს დიდი
მოცულობის აქტივების დაყადაღება მოთხოვნილი დავალიანების დასაფარად). როგორც
უკვე ზემოთ აღინიშნა, საჭიროების შემთხვევაში უნდა მოძიებული იყოს პრეტენზიის
დაკმაყოფილების ალტერნატიული გზები.
44.
პრინციპი III.5 შეიცავს რეკომენდაციას, რომლის შესაბამისადაც მოპასუხეს უნდა
დაეკისროს აღსრულების პროცესთან დაკავშირებული ხარჯები, რადგანაც სააღსრულებო
წარმოების წამოწყება იმ მიზეზით მოხდა, რომ მოპასუხემ არ შეასრულა სასამართლოს
გადაწყვეტილება და არ დაფარა დავალიანება, ან არ დაუკავშირდა სასამართლოს ან
მოსარჩელეს და არ განუმარტა მათ დავალიანების დაუფარაობის მიზეზები. როდესაც
მოსარჩელეს სთავაზობენ ”დაჩქარებულ” მომსახურეობას უფრო მაღალი საფასურის
გადახდის სანაცვლოდ, ასეთ შემთხვევაში სამართლიანია, რომ ეს ხარჯები მოპასუხეს
დაეკისროს თუ იგი წინასწარ ინფორმირებული იყო, რომ მოსარჩელეს ასეთი
მომსახურეობით სარგებლობის უფლება აქვს, მაგრამ მოპასუხემ მაინც არ შეასრულა
სასამართლოს დადგენილება.
45.
პრინციპი III.5 წარმოების ხარჯების დაფარვის ვალდებულებას მოპასუხეს აკისრებს.
მიუხედავად ამისა აღსანიშნავია, რომ ასეთი მიდგომა არ გამორიცხავს, რომ სხვა მხარეებს
დაეკისროს ამ ხაჯების გაღება, თუ ისინი სააღსრულებო წარმოებას ბოროტად იყენებენ.
სახელმწიფოები უფლებამოსილი არიან ამ პრინციპიდან გამონაკლისები დაუშვან,
მაგალითად საჯახო სამართლის საქმეებთან მიმართებაში. ეს გარემოება არ ზღუდავს
აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების გაანგარიშების სხვადასხვა გზებს, მათ შორის
ფიქსირებული საფასურის არსებობას.
46.
მოპასუხის აქტივების იდენტიფიცირებასა და დაყადაღებასთან მიმართებაში
პრინციპი III.6. ხაზს უსვამს ინფორმაციის აქტივების თაობაზე ინფორმაციის
ელექტრონული რეესტრებიდან (მაგ. მიწის, საწარმოთა ან გადამხდელთა რეესტრი) და
სხვა წყაროებიდან (მაგ. ბანკები) მოძიების მნიშვნელობას. ეს ინფორმაცია მისაწვდომი
უნდა იყოს, რათა სააღსრულებო წარმოება ეფექტური იყოს. ასეთი გზით შესაძლებელი
იქნება აქტივების დემატერიალიზაციის (დამალვის) თავიდან აცილება.
47.
იგივე პრინციპი სთავაზობს სახელმწიფოებს დანერგონ მიდგომა, რომლის
შესაბამისადაც მოპასუხემ თავად უნდა განაცხადოს თავისი აქტივების თაობაზე,
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სასურველია წერილობით ფორმაში, რათა აღმოფხვრილი იყოს მხარეების
უპასუხისმგებლოდ ან არაკეთილსინდისიერად მოქმედების შესაძებლობა.

მიერ

48.
მოპასუხის აქტივების იდენტიფიცირებისა და დაყადაღების პროცესში
სახელმწიფოებმა უნდა გაითვალისწინონ შესაბამისი ადამიანის უფლებები და მონაცემთა
დაცვასთან დაკავშირებული მოთხოვნები, კერძოდ კი ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციის მე-8 მუხლით გათვალისწინებული პირადი და ოჯახის ცხოვრების
პატივისცემის უფლება, აგრეთვე პერსონალური ინფორმაციის ავტომატური დამუშავების
პროცესში
კონფიდენციალურობის
უზრუნველყოფის
თაობაზე
კონვენციით
გათვალისწინებული უფლებები (ETS No. 108) და მისი დამატებითი პროტოკოლის
მოთხოვნები საზედამხედველო ორგანოებთან და მონაცემთა ტრანსსასაზვრო ნაკადებთან
დაკავშირებით.
49.
პრინციპი III.7. ხაზს უსვამს მოპასუხის აქტივების დროული რეალიზაციის
მნიშვნელობას, განსაკუთრებით თუ აქტივების რეალიზაცია აუქციონის გზით ხდება,
რათა უზრუნველყოფილი იყოს აქტივების ყველაზე მაღალი საბაზრო ღირებულებით
რეალიზაცია და მათი გაუფასურების თავიდან აცილება. მოცემული პრინციპის მიზანია
აქტივების პოტენციური ღირებულების ამოღება მოპასუხისა და მოსარჩელის
ინტერესებში.
IV პრინციპი – აღსრულების აგენტი (აღმასრულებელი)
50.
პრინციპში IV.1. რეფერენცია ”აღსრულების აგენტზე” ზოგადი ხასიათის ტერმინია
და იგი გულისხმობს პირებს, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ არიან უფლებამოსილი
განახორციელონ სააღსრულებო წარმოება და ეს პირები შეიძლება არ იყონ სახელმწიფოს
მიერ
დაქირავებული
პირები.
აღმასრულებლების
პროფესიონალურ
ან
ინსტიტუციონალურ სტატუსთან დაკავშირებით ფორმალური მოთხოვნები არ არის
განსაზღვრული.
51.
სახელმწიფოებს ეკისრებათ ვალდებულება სათანადოდ დაარეგულირონ
აღსრულების სფეროში არსებული პრაქტიკა და შესაბამისი მონიტორინგი (მაგ.
ომბუდსმენის მეშვეობით) და სასამართლო კონტროლი დაამყარონ მოცემულ სფეროზე.
აღმასრულებლებმა კანონის შესაბამისად უნდა იმოქმედონ მასინაც კი, თუ მათი
მომსახურეობის ხარჯებს მოსარჩელე იხდის ან ამ უკანასკნელის ინიციატივით
მიმდინარეობს სააღსრულებო წარმოება.
52.
აღმასრულებლების
როლის,
პასუხისმგებლობის
და
უფლებამოსილების
განსაზღვრა უაღრესად მნიშვნელოვანია. ეს საშუალებას აძლევს მხარეებს უკეთ გაიგონ
აღმასრულებლების როლი და პსუხისმგებლობები.
53.
აღმასრულებლების
როლის,
პასუხისმგებლობის
და
უფლებამოსილების
განსაზღვრის პროცესში სახელმწიფოებმა უნდა დასახონ მათი მოტივირების გზები და
გაითვალისწინონ თუ რა მოცულობით შეიძლება მიენიჭოთ მათ დამოუკიდებლობა
დაკისრებული ფუნქციების შესრულების პროცესში.
54.
პრინციპი IV.3.-ის შესაბამისად აღმასულებლების დაქირავების პროცესში
სახელმწიფოებმა უნდა გაითვალისწინონ კანდიდატების მორალური სტანდარტები (მათ
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შორის, შეამოწმონ იყო თუ არა პირი ბრალდებული სისხლის სამართლის დანაშაულში),
რადგნაც მათ მნიშვნელოვნი და დელიკატური როლი ეკისრებათ მხარეებთან
კომუნიკაციის პროცესში. აღსანიშნავია, რომ აღმასრულებელი სათანადოდ უნდა
აცნობიერებდეს მოპასუხის ინტერესებს.
55.
აღმასრულებლებად დანიშვნის კანდიდატების ცოდნა სამართლებლივ სფეროში და
შესაბამის კანონმდებლობაში და პროცედურებში ტრეინინგი უაღრესად მნიშვნელოვანია
და პრინციპი
IV.3.-ის რეკომენდაციების შესაბამისად უნდა ჩატარდეს გამოცდები
კანდიდატების თეორიული (მაგ. სამოქალაქო საპროცესო სამართალში) და პრატქიკული
ცოდნის შესაფასებლად
(მაგ. ზეპირი გამოცდა, საპრეცედენტო სამართლიდან
მაგალითების შეფასება).
56.
პრინციპში IV.4. განხილულია აღმასრულებლებისთვის საჭირო თვისებები და
მახასიათებლები.
პრინციპი
მოუწოებს
სახელმწიფოებს
უზრუნველყონ,
რომ
აღმასრულებლები პატივსაცემი, კეთილსინდისიერი და კარგი პროფესიონალები იყონ. ეს
აუცილებელია, რადგანაც სახელმწიფო ანიჭებს აღმასრულებლებს მნიშვნელოვანი
ფუნქციის განხორციელების უფლებამოსილებას და შესაბამისად, ისინი განუხრელად
უნდა მოქმედებდნენ მაღალი პროფესიონალური და ეთიკური სტანდარტების დაცვით.
აღმასრულებელი პასუხისმგებლობით უნდა ეკიდებოდეს მოსარჩელის ინტერესებს და
ასევე ითვალისწინებდეს დაუცველი მოპასუხეების ინტერესებს და გარემოებებს.
57.
იმ წევრ სახელმწიფოებთან მიმართებაში, სადაც აღმასრულებელი მხარეებს შორის
მედიატორის სტატუსით მოქმედებს პრინციპი IV.4 მოუწოდებს ამ სახელმწიფოებს
უზრუნველყონ, რომ აღმასრულებლები პროფესიონალურად მოქმედებენ და არ არიან
მიკერძოებულები.
58.
პრინციპში IV.5. ხაზგასმულია აღმასრულებლების პასუხისმგებლობებისა და
ვალდებულებების ნათლად განსაზღვრის მნიშვნელობა, კერძოდ კი მოსამართლესთან
მიმართებაში მისი ვალდებულებები და უფლებები, რათა ნათლად იყოს გამიჯნული
აღსრულების პროცესთან დაკავშირებული ფუნქციები.
59.
პრინციპი
IV.6.
იძლევა
რეკომენდაციას,
რომლის
შესაბამისადაც
გათვალისწინებული უნდა იყოს შესაბმისი დისციპლინაურლი, სამოქალაქო და/ან
სისხლის სამართლის სანქციები და პასუხისმგებლობა იმ აღმასრულებლებთან
მიმართებაში,
რომლემაც
სავარაუდოდ
ბოროტად
გამოიყენეს
თავიანთი
უფლებამოსილება ან გადაცდომები ჩაიდინეს და იმ შემთხვევაში, თუ მათი ბრალეულობა
დადასტურდება, აღმასრულებელის მიმართ შესაბამისი სანქციები ამოქმედდება. ეს
უზრუნველყოფს, რომ აღმასრულებლის მიმართ წაყენებული ყალბი ბრალდება
გაქარწყლდება და იმავდროულად მოპასუხეს ნდობა გაუჩნდება, რომ მას ეფექტური
საშუალება გააჩნია დაიცვას თავი აღმასრულებლის უსამართლო ან უკანონო
ქმედებებისგან.
60.
პრინციპი IV.7. სთავაზობს იმ სახელმწიფოებს, სადაც აღმასრულებელი საჯარო
მოხელის სტატუსით მოქმედებს, რომ სათანადო სამუშაო პირობები შეუქმნან მათ (ოფისი,
სატრანსპორო საშუალებები და კომპიუტერები), უზრუნველყონ ისინი აუცილებელი
ფიზიკური რესურსებით (აღმასრულებლების საკმარისი რაოდენობა, რათა მათ
დაკისრებული ფუნქციები სათანადოდ შეასრულონ) და დამხმარე პერსონალით (მაგ.
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ადმინისტრაციული
პერსონალი). სასამართლო
გადაწყვეტილებების
აღსრულებისთვის საკმარისი ფინანსური რესურსების გამოყოფაა საჭირო.

ეფექტური

61.
აღსანიშნავია, რომ პრინციპი IV.7. მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ დაქირავებულ
აღმასრულებლებზე ვრცელდება და არა თვითდასაქმებულ აღმასრულებლებზე,
რომლებიც თვითდაფინანსების პრინციპით მუშაობენ.
62.
გარდა ამისა, სახელმწიფოს მიერ დაქირავებულ აღმასრულებლებს სათანადო
ხელფასი უნდა დაენიშნოთ, რაც შესაბამისობაში იქნება მათ როლსა და
პასუხისმგებლობებთან. ასეთ შემთხვევაში ისინი სათანადოდ იქნებიან მოტივირებული
და პროფესიონალურად შეასრულებენ მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს.
63.
პრინციპი IV.8.-ის შესაბამისად, სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ
აღმასრულებლებმა მაღალი სტანდარტების დაცვით გააგრძელონ მათზე დაკისრებული
მოვალეობების შესრულება დაქირავების შემდგომ, რიისთვისაც როგორც საწყის ეტაპზე,
ასევე შემდგომ პერიოდში მათთვის რეგულაურლი ტრეინინგები უნდა ჩატარდეს კარგად
განსაზღვრული მიზნებითა და ამოცანებით. ასეთ შემთხვევაში აღმასრულებლები
სათანადოდ იქნებიან მოტივირებული და პროფესიონალურად შეასრულებენ მათზე
დაკისრებულ მოვალეობებს.
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სტრასბურგი, 2009 წლის 17 დეკემბერი CEPEJ (2009) 11 REV
მართლმსაჯულების ეფექტურობის ევროპული კომისია
(CEPEJ)
აღსრულებასთან დაკავშირებული ევროპის საბჭოს რეკომენდაციების განხორციელების
ხელშეწყობაზე მიმართული სახელმძღვანელო დირექტივები
შესავალი
მეთოდოლოგია

1. ევროპის საბჭოს მესამე სამიტზე (ვარშავა, 2005 წლის მაისი) სახელმწიფოების
მეთაურებმა ვალდებულება იკისრეს ”მაქსიმალურად გამოეყენებინათ ევროპის საბჭოს
მაღალი სტანდარტების დადგენის პოტენციალი და უზრუნველეყოთ ორგანიზაციის
სამართლებლივ
სფეროში
თანამშრომლობაზე
მიმართული
სამართლებლივი
ინსტრუმენტებისა და მექანიზმების შემდგომი დახვეწა და განვითარება”. ამ სამიტზე
მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ”ხელი შეწყობოდა წევრ სახელმწიფოებს სამართლიანი
და დროული მართლმსაჯულების დამკვიდრების სფეროში”.
2. როგორც ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა 2005 წლის ოქტომბერში,
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება სახელმწიფოს კანონის უზენაესობის
პრინციპის დაცვით ფუნქციონირების განუყოფელი ნაწილია. მოცემული სფერო
სეროიზულ გამოწვევას წარმოადგენს როგორც ეროვულ, ასევე ევოპულ დონეზე
(CM/მონიტორი (2005), 2005 წლის 14 ოქტომბერი).
3. მოცემული განცხადების გათვალისწინებით, რომელიც ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს საპრეცედენტო სამართლითაა გამყარებული, ასევე იმ
გარემოების გამო, რომ გადაწყვეტილებების აღსრულების სფეროში სერიოზული
პრობლემები არსებობს, აგრეთვე CEPEJ-ის მუშაობის შედეგებზე დაყრდნობით, მინისტრთა
კომიტეტმა გადაწყვეტილება მიიღო იმის თაობაზე, რომ მიზანშეწონილი იქნება ეროვნულ
დონეზე სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე
მონიტორინგის დამყარება. CEPEJ-ი გაითვალისწინებს ადამიანის უფლებათა ეფროპული
სასამართლოს საპრეცედენტო სამართლის ახალ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც
აღსრულების საკითხებზე Rec(2003)17 რეკომენდაციის დამტკიცების შემდეგ იქნება
მიღებული.
4.
CEPEJ-მა,
რომლის
ფუნქციებშიც
ევროსაბჭოს
მიერ
მართლმსაჯულების
სამართლიანობისა
და
ეფექტურობის
სფეროში
შექმნილი
ინსტრუმენტების
განხორციელების ხელშეწყობა შედის, სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება
თავისი პრიორიტეტების სიაში ჩართო. პირველი ნაბიჯის სახით
CEPEJ-მა წევრ
სახელმწიფოებში გადაწყვეტილებების აღსრულების თვალსაზრისით არსებული
მდგომარეობის შესწავლაზე მიმართული კვლევის ჩატარების ორგანიზება მოახდინა, რათა
უკეთ განესაზღვრა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ყველაზე ეფექტურად ევროსაბჭოს
შესაბამისი სტანდარტებისა და ინსტრუმენტების პრაქტიკაში დანერგვა. კვლევა ნანსის
უნივერსიტეტის (საფრანგეთი) და კომპარატიული სამართლის შვეიცარიის ინსტიტუტის
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(ლოზანა) სამართლის სფეროს სპეციალისტების მიერ განხორციელდა და მისი საბოლოო
მიზანი იყო სახელმძღვანელო დირექტივების შემუშავებისთვის დასკვნების მომზადება
ევროსაბჭოს რეკომენდაციებში ასახული პრინციპების განხორციელების ხელშეწყობის
მიზნით.
5. მეორე ნაბიჯის სახით CEPEJ-მა სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების
ხელშეწყობის საკითხებზე სამუშაო ჯგუფი შექმნა, რომელიც პასუხისმგებელია
ევროსაბჭოს არსებული სტანდარტების განხორციელების ხელშეწყობაზე მიმართული
დირეტქივების შემუშავებაზე. კვლევის ფარგლებში შემუშავებული დასკვნების
გათვალისწინებით სამუშაო ჯგუფის ყოველმა წევრმა მომავალ სახელმძღვანელოში
განსახილველ კონკრეტულ ასპექტებზე დოკუმენტის პროექტი შეიმუშავა. ამ ეტაპის
დასრულების შემდეგ CEPEJ-მა ფრანგ ექსპერტს ჟულიენ ლურიეს დაავალა ამ
დოკუმენტების ერთი დოკუმენტის სახით ჩამოყალიბება.

აღსრულების პრინციპები და მიზნები
6. კანონის უზენაესობის დამკვიდრებისა და სასამართლო სისტემისადმი ნდობის
ამაღლების
ხელშეწყობისთვის
აუცილებელია
გადაწყვეტილებების
ეფექტური
აღსრულების უზრუნველყოფა. აღსანიშნავია, რომ აღსრულება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია
შესაძლებელი, როდესაც მოპასუხეს გამოტანილი გადაწყვეტილების შესრულებისთვის
საჭირო საშუალებები და შესაძლებლობა გააჩნია.
7. აღსრულების პროცესში უნდა დაბალანსდეს მოსარჩელის მოთხოვნები და მოპასუხის
უფლებები. წევრ სახელმწიფოებს რეკომენდაცია ეძლევათ მონიტორინგი დაამყარონ
აღსრულების პროცედურებზე, ასევე გააკონტროლონ სასამართლო ადმინისტრაციების
მოქმედებები და შესაბამისი ზომები გატარონ მხარეების პროცედურული თანასწორობის
უზრუნველსაყოფად.
8. სააღსრულებო წარმოება საკმარისად მოქნილი უნდა იყოს, რათა აღმასრულებლებს
უფრო ფართო უფლებამოსილება ჰქონდეთ და მოპასუხესთან უფრო ეფექტურად იმუშაონ,
როდესაც მოსარჩელესა და მოპასუხს შორის გარკვეული კონსენსუსი არსებობს. მუშაობის
ასეთი სქემა სათანადო კონტროლს უნდა დაექვემდებაროს, რათა უზრუნველყოფილი
იყოს აღმასრულებლის მიუკერძოებლობა და მოსარჩელისა და მესამე მხარეების
ინტერესების სათანადო დაცვა. აღმასრულებლების როლი ნათლად უნდა იყოს გაწერილი
ეროვნულ კანონმდებლობაში (მაგ. მისი დამოუკიდებლობის ხარისხი). აღმასრულებლებს
შესაძლებელია სასამართლო განხილვის შემდგომ მედიაციის როლი დაეკისროს
სააღსრულებო წარმოების ეტაპზე.

სამართალწარმოება
9. წევრმა სახელმწიფოებმა შესაბამისი ზომები უნდა გაატარონ, რათა უზრუნველყონ
სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მისაწვდომობა და
სასამართლოსა და აღმასრულებლების მოქმედებების გამჭვირვალეობა სააღსრულებო
წარმოების ყველა ეტაპზე, იმ პირობით, რომ ყველა მხარეების უფლებები სათანადოდ
იქნება დაცული.
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10. დამოუკიდებლად იმისა, თუ რა როლი ეკისრება სასამართლოს სააღსრულებო
წარმოებასთან მიმართებაში, სასამართლოს, აღმასრულებელს, მოსარჩელეს და მოპასუხეს
შორის ეფექტური კომუნიკაცია უნდა არსებობდეს. ყველა მხარეებს უნდა გააჩნდეთ
სააღსრულებო წარმოების მიმდინარეობასთან და პროცედურებთან დაკავშირებული
ინფორმაციის წვდომა.
11. წევრმა სახელმწიფობმა სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე მხარეებს ინფორმაცია
უნდა მიაწოდონ აღსრულების სამსახურისა და პროცედურების ეფექტურობის თაობაზე,
ასევე უნდა განისაზღვროს შესრულების მაჩვენებლები და შესრულების შეფასების
ინდიკატორები, ასევე უნდა დაისახოს სხვადასხვა პროცედურების განხორციელების
სავარაუდო ვადები.
12. წევრი სახელმწიფოების შესაბამისმა ადმინისტრაციებმა სათანადო ზედამხედველობა
უნდა დაამყარონ სააღსრულებო წარმოებაზე (ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს შესაბამისი პრეცედენტების გათვალისწინებით) და პასუხისმგებლები უნდა
იყონ პროცესის ეფექტურობაზე. ანგარიშგება შეიძლება მიღწეული იქნას მენეჯმენტის
ანგარიშებისა და კლიენტებისგან ინფორმაციული უკუგების უზრუნველყოფის გზით.
ანგარიშები იმის საშუალებას უნდა იძლეოდეს, რომ შეფასდეს თუ რამდენად სრულდება
სასამართლოს გადაწყვეტილებები და თუ აღსურლებასთან დაკავშირებით პრობლემები
არსებობს, ადასტუდრებდეს, რომ შესაბამისი ღონისძიებები გატარდა გონივრულ ვადებში
აღსრულების ხელშესაწყობად მხარეების ინტერესთა თანასწორობის დაცვით.

I. სააღსრულებო წარმოებისთვის მომზადება
1. აღსრულების მომსახურეობის მისაწვდომობა
1.1. აღსრულების მომსახურეობის გაწევის გეოგრაფიული გავრცელება
13. აღმასრულებლების გეოგრაფიული დისტრიბუცია ქვეყნის ტერიტორიაზე ისეთი უნდა
იყოს, რომ პოტენციური მხარეები სრულად იყოს მოცული. იმ სახელმწიფოებში, სადაც
აღსრულების პროცესთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ასპექტებზე სხვადასხვა
სტრუქტურებია პასუხისმგებელი (მაგ. აღსრულებაზე პასუხისმგებელია მოსამართლე და
ფინანსთა სამინისტროს მოხელეები), უაღრესად მნიშვნელოვანია აღსრულებაზე
პასუხისმგებელი სხვადასხვა სტრუქტურების გეოგრაფიული დისტრიბუციის სწორად
დაგეგმვა და საქმეების ხასიათის გათვალისწინება. ყველა იურისდიქციის საქმეებთან
დაკავშირებით აღსრულებაზე პასუხისმგებელი შესაბამისი სტრუქტურა უნდა
არსებობდეს სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალზე.
14. იმ სახელმწიფოებში, სადაც აღმასრულებლები კერძო პირების სახით მოქმედებენ,
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ ამ მომსახურეობის მომწოდებელ კომპანიებს შორის
სათანადო კონკურენცია არსებობდეს და მათი გეოგრაფიული განაწილება და
კომპეტენტურობა დადგენილ მოთხოვნებს შეესაბამებოდეს.
1.2. სააღსრულებო წარმოების ენა
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15. შესაბამისი ზომები უნდა გატარდეს რათა უზრუნველყოფილი იყოს, რომ მხარეებს
სათანადოდ ესმოდეთ სააღსრულებო წარმოება და შეეძლოთ ამ პროცესში მონაწილეობის
მიღება მათი ინტერესების იურიდიული წარმომადგენლობის გარეშე. ამ მიზნით
სააღსრულებო წარმოება და კანონმდებლობა მაქსიმალურად ნათელი და გასაგები უნდა
იყოს (კანონმდებლობის გამარტივებული ვერსიის მომზადება, სააღსრულებო წარმოების
სახელმძღვანელო ინსტრუქციების შემუშავება, სასამართლოსთან პირადი კონტაქტებისა
და კორესპონდენციის მოცულობის მაქსიმალურად შემცირება და სხვა).

1.3. სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე მხარეების მისაწვდომობა
16. სააღსრულებო პროცესში მონაწილე ყველა პირს (პოლიცია, ექსპერტები, თარჯიმნები,
ადგილობრივი ადმინისტრაცია, რისკების დამზღვევები, ბავშვთა უფლებების სფეროს
ექსპერტები) სათანადო უფლებამოსილება ჰქონდეს მინიჭებული, რომ აღმასრულებელს
დაეხმაროს და ისინი ადვილად უნდა იყონ მისაწვდომი, რათა შესაბამისი დხმარება
გაუწიონ აღმასრულებელს გადაწყვეტილების სისრულეში მოყვანაში. ეს განსაკუთრებით
შეეხება სოციალურ მუშაკებს, რომელთა ადგილზე ყოფნა და დახმარება უაღრესად
მნიშვნელოვანია თუ საქმე შეეხება ბავშვებს ან მოწვლად კატეგორიას.

2. დოკუმენტებისა და შეტყობინებების წარდგენა მხარეებისა და მესამე მხარეებისთვის
17. სააღსრულებო წარმოების ერთ ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტია დოკუმენტების,
შეტყობინებებისა და სანოტარო აქტების წარდგენა შესაბამისი მხარეებისთვის. ადამიანის
უფლებათა ევროპული კონვენციის მუხლი 6.1.-ის შესაბამისად მხარეების დროული
შეტყობინება სამართლიანი სასამართლოს განუყოფელი ელემენტია.
18. წევრ სახელმწიფოებმა შესაძლოა სტანდარტული დოკუმენტები შეიმუშაონ
მხარეებისთვის შეტყობინებების მისაწოდებლად. ასეთი სტანდარტული ფორმები
შეიძლება სააღსრულებო წარმოების სხვადასხვა ეტაპთან დაკავშირებით შემუშავდეს, მათ
შორის გადაწყვეტილებების გასაჩივრების პროცედურისთვისაც. ამ დოკუმენტებს
შეიძლება შემდეგი დანიშნულება ჰქონდეთ:







მოპასუხის შეტყობინება სააღსრულებო წარმოების შედეგების თაობაზე (მათ შორის
წარმოების ხარჯების თაობაზე შეტყობინება) და ასევე ვალდებულებების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოსალოდნელი შედეგებისა და ამასთან
დაკავშირებული ჯარიმებისა და სანქციების თაობაზე.
მოპასუხის შეტყობინება სააღსრულებო წარმოების ფარგლებში მათ მიმართ
გასატარებელი ზომების თაობაზე, რათა მოპასუხემ შეასრულოს თავისი
ვალდებულებები,
ან
თუ
ეს
დაშვებულია,
გაასაჩივროს
მიღებული
გადაწყვეტილება.
მოსარჩელის სრულად ინფორმირება სააღსრულებო წარმოების ეტაპების
მიმდინარეობის თაობაზე.
მესამე მხარეების შეტყობინება მათი უფლებების სათანადოდ დაცვის მიზნით,
რათა მათ თავისი ვალდებულებები დროულად და სათანადოდ შეასრულონ და
ინფორმირებული იყონ ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული
შედეგების თაობაზე.
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19. შეტყობინება უნდა ხელს უწობდეს მოპასუხის მიერ სასმართლო დადგენილების
ნებაყოფლობით შესრულებას და ასევე უნდა შეიცავდეს გაფრთხილებას იმის თაობაზე,
რომ ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მის მიმართ შესაბამისი
სააღსრულებო ზომები გატარდება და საჭიროების შემთხვევაში სანქციები და ჯარმები
დაეკისრება.
20. შესაძლებელია აღმასრულებელს ასევე შეტყობინებების წარდგენის ფუნქცია
დაეკისროს. ამასთან დაკავშირებით წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა დაადგინონ, თუ
დოკუმენტების მიწოდების რა მეთოდი იქნება ყველაზე მიზანშეწონილი და ეფექტური.
21. როდესაც შეტყობინებები უფლებებსა და ვალდებულებებს ადგენს, აღმასრულებელმა
უნდა უზრუნველყოს, რომ მხარეებმა დროულად მიიღონ ასეთი დოკუმენტაცია.
22. როდესაც მოპასუხის აქტივების დაყადაღების შემდეგ მათი რეალიზაცია საჯარო
აუქციონის წესით ხორციელდება, პოტენციურ მყიდველებს წინასწარ უნდა ეცნობოთ ამის
თაობაზე ეფექტური საკომუნიკაციო არხების მეშვეობით, რათა გარანტირებული იყოს
ინფორმაციის სწრაფი გავრცელება საზოგადოების მაქსიმალურად ფართო წრეებში და
იმავდროულად დაცული იყოს მოპასუხის პირადი ცხოვრება. წევრმა სახელმწიფოებმა
ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებული მინიმალური სტანდარტები მაინც უნდა
დაიცვან აქტივების ხასიათის, სავარაუდო ღირებულებისა და რეალიზაციის ვადის
გათვალისწინებით.

3. პრეტენზიები (უფლებები), რომლებიც აღსრულებას ექვემდებარება: უფლებების
სახეების დეფინიცია
23. ეროვნული საკანონმდებლო ჩარჩო ნათელ დეფინიციას უნდა შეიცავდეს იმის
თაობაზე, თუ რა უფლებები და პრეტენზიები ექვემდებარება აღსრულებას, ისევე როგორც
განსაზღვროს აღსრულების პირობები.
24. უფლებები (პრეტენზიები), რომლებიც აღსრულებას ექვემდებარება, ნათლად და
თანმიმდევრულად უნდა იყოს გაწერილი კანონმდებლობაში და დებულებები არასწორი
ინტერპრეტაციის საშუალებას არ უნდა იძლეოდნენ.

4. აღმასრულებელი
4.1. კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული მოთხოვნები
25.
მართლმსაჯულების
სამართლიანი
ადმინისტრირებისთვის
უაღრესად
მნიშვნელოვანია
სათანადო
ხარისხით
აღსრულების
გარანტირება.
წევრმა
სახელმწიფოებმა უნდა მოახდინონ აღმასრულებლად მუშაობის კანდიდატების
აკრედიტაცია თუ ეს კანდიდატები არსებულ სტანდარტებს აკმაყოფილებენ და მათი
ტრეინინგი და გამოცდილება შესაბამისობაშია მათზე დაკისრებული დავალებების
სირთულესთან. აღმასრულებლებისთვის მაღალი ხარისხის ტრენინგის უზრუნველყოფა
უაღრესად მნიშვნელოვანია ეფექტური მართლმსაჯულებისთვის და სასამართლო
სისტემისადმი ნდობის გაზრდისთვის.
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26. აღმასრულებლებმა სავალდებულო უწყვეტი ტრეინინგები უნდა გაიარონ.
27. რეკომენდირებულია კავშირების გამყარება ეროვნულ დონეზე არსებულ ტრეინინგის
მომწოდებელ ინსტიტუტებთან. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ
აღმასრულებლებისთვის შესაბამისი სასწავლო კურსი და ტრეინინგების გეგმა შემუშავდეს
და წევრმა სახელმწიფოებმა ტრეინინგის ინსტრუქტორებისთვის საერთო მინიმალური
სტანდარტები უნდა შეათანხმონ.
28. საწყის ეტაპზე ტრეინინგი და შემდგომი უწყვეტი ტრეინინგი შეიძლება შემდეგ
საკითხებს მოიცავდეს:









აღსრულების პრინციპები და მიზნები;
პროფესიული ქცევა და ეთიკა;
აღსრულები სპროცესის ეტაპები;
აღსრულების ღონისძიებების მიზანშეწონილობა, ორგანიზება და განხორციელება;
საკანონმდებლო ჩარჩო;
როლური თამაშები და პრაქტიკული სავარჯიშოები;
ტრეინინგის მონაწილის ცოდნის შეფასება;
სასამართლო
გადაწყვეტილებებსა
და
აღსრულებას
დაქვემდებარებულ
უფლებებთან დაკავშირებით საერთაშორისო სააღსრულებლო წარმოება.

4.2. აღმასრულებლების მიერ პროფესიული მოვალეობების შესრულების ორგანიზება და
აღმასრულებლების სტატუსი
29. მართლმსაჯულების ეფექტური ადმინისტრირებისთვის სასურველია, რომ
აღმასრულებლები პროფესიულ ორგანიზაციაში გაერთიანდნენ, რომელიც მოცემული
პროფესიის ადამიანების წარმომადგენლობითი ორგანო იქნება და იგი ინფორმაციის
შეგროვებას შეუწყობს ხელს.
30. იმ წევრ სახელმწიფოებში, სადაც ასეთი პროფესიული ორგანიზაციები არსებობს,
აღმასრულებლების გაწევრიანება ამ ორგანიზაციებში სავალდებულო უნდა იყოს.
31. აღმასრულებლების სტატუსი ნათლად უნდა იყოს განსაზღვრული, რათა
სააღსრულებო
წარმოებაში
მონაწილე
მხარეებისთვის
გარანტირებული
იყოს
მიუკერძოებელი, კვალიფიცირებული, ეფექტური და მოტივირებული აღმასრულებლების
მიერ მომსახურეობის მიღების შესაძლებლობა.
32. იმ შემთხვევებში, როდესაც აღმასრულებლები საჯარო მოხელეები არიან, მათთვის
სათანადო სამუშაო პირობები და საკმარისი ადამიანური და მატერიალური რესურსები
უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. მაგალითად, თანამედროვე საკომუნიკაციო და
საინფორმაციო ტექნოლოგიები და აღჭურვილობა (კომპიუტერები, ტელეფონები, ფაქსები,
ინტერნეტ კავშირი, საინფორმაციო სისტემები და სხვა). გარდა ამისა აღმასრულებლებს
საკმარისი რაოდეობის და შესაფერსი სატრანსპორტო საშუალებები უნდა გააჩნდეთ, რათა
მათ თავისი მოვალეობები მაქსიმალურად ეფექტურად შეასრულონ.
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4.3. უფლებები და ვალდებულებები
33. აღმასრულებლები ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად
პასუხისმგებელი არიან სააღსრულებო ღონისძიებების განხორციელებაზე მათი
კომპეტენციის ფარგლებში. რეკომენდირებულია, რომ წევრმა სახელმწიფოებმა
აღმასრულებლებს შემდეგი კომპეტენციები მიანიჭონ:
•
•

სასამართლო
და
არასასამართლო
ინსტიტუტების
მიერ
მიღებული
გადაწყვეტილებების აღსრულება;
ეროვნული კანონმდებლობით გათვალისწინებული სააღსრულებო პროცედურების
განხორციელება.

34. აღმასრულებლები ასევე უფლებამოსილი უნდა იყონ მათ ფუნქციებთან
დაკავშირებული მეორადი ფუნქცების შესრულებაზე, რაც მხარეების უფლებების
აღიარებასა და დაცვასთან და სააღსრულებო პროცესის ხელშეწყობასთანაა
დაკავშირებული სასამართლოებზე დაკისრებული სამუშაო ტვითის შემცირების
ხელშეწყობის მიზნით. ასეთ ფუნქციებს შეიძლება მიეკუთვნებოდეს:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

დავალიანების ამოღება;
უძრავ-მოძრავი ქონების ნებაყოფლობითი რეალიზაცია საჯარო აუქციონის გზით;
საქონლის დაყადაღება;
მტკიცებულებების აღრიცხვა და განცხადება;
სასამართლო ბოქაულის სტატუსით მოქმედება;
იურიდიული დახმარების და რჩევეების მიწოდება;
გაკოტრების წარმოება;
სასამართლოს მიერ მათზე დაკისრებული დავალებების შესრულება;
სასამართლოს წინაშე მხარეების წარმომადგენლის სტატუსით მოქმედება;
აქტებისა და დოკუმენტების შედგენა;
სწავლება.

35. აღმასრულებლებმა მათზე დაკისრებული ფუნქციები კანონით გათვალისწინებულ
შემთხვევებში უნდა შეასრულონ გარდა იმ სემთხვევებისა, როდესაც არსებობს გარკვეული
დამაბრკოლებელი გარემოებები ან მათ ნათესაური ან ქორწინების შედეგად კავშირით
აქვთ სააღსრულებო წარმოების რომელიმე მხარესთან. აღმასრულებლებს არა აქვთ
უფლება სადაო საკუთრების მფლობელები გახდნენ, თუ ეს დავა მათ კომპეტენციაშია.
36. იმ შემთხვევებში, როდესაც აღმასრულებლები დამოუკიდებელი პროფესიონალები
არიან (კერძო პირები), მათ ცალკე ანგარიში უნდა გახსნან კლიენტებისთვის ამოღებული
თანხების განსათავსებლად. მოცემული ანგარიში შემოწმებას უნდა ექვემდებარებოდეს.
გარდა ამისა კერძო აღმასრულებლებს პროფესული და საჯარო ვალდებულებების
დაზღვევა მოეთხოვებათ. აღმასრულებლებს სოციალური დაზღვევით სარგებლობის
საშუალება უნდა ჰქონდეთ.
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4.4. ანაზღაურება
37. იმ შემთხვევებში, როდესაც აღმასრულებლები საჯარო მოხელეები არიან, სახელმწიფომ
უნდა უზრუნველყოს, რომ მათ სათანადო ანაზღაურება დაენიშნოთ მათი ტრეინინგის
დონის, გამოცდილების, უნარების და მოვალეობებთან დაკავშირებული რისკების
გათვალისწინებით.

4.5. ეთიკა დ პროფესიული ქცევა
38. აღმასრულებლებმა ნათლად განსაზღვრული ეთიკური და ქცევის ნორმების
შესაბამისად უნდა იმოქმედონ, რაც შეიძლება ეთიკის კოდექსით გაიწეროს. ასეთი
კოდექსი პროფესიულ სტანდარტებს უნდა ადგენდეს შემდეგ სფეროებთან მიმართებაში:
• აღმასრულებლის
მიერ
სააღსრულებო
წარმოებასთან
დაკავშირებით
მისაწოდებელი ინფორმაცია (სააღსრულებო წარმოების საფუძველი, ხარჯების
თაობაზე ინფორმაცია და სხვა);
• მხარეებისთვის მისაწოდებელი შეტყობინებებისა და დოკუმენტაციის მომზადების
მარეგულირებელი წესები (აღმასრულებლების სოციალური როლი, სამრჩევლო
დახმარების გაწევის პასუხისმგებლობა და სხვა);
• პროფესიული
ეთიკა
(ქცევა,
პროფესიული
საიდუმლოება,
ეთიკური
კრიტერიუმები, რომლებიც სააღსრულებო ღონისძიებების არჩევანს განსაზღვრავს);
• ეფექტური და დაუბრკოლებელი აღსრულება (ხარჯებისა და სანქციების
თანაბარზომიერება და პროგნოზირებადობა, აღსრულებაზე პასუხისმგებელ
სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობა);
• პროცედურული მოქნილობა (აღმასრულებლების დამოუკიდებლობა)

II. აღსრულების განხორციელება
1. მოპასუხის აქტიების თაობაზე ინფორმაცია
1.3. მოსარჩელისთვის მისაწვდომი ინფორმაცია
39. იმისთვის, რომ უფლება ეფექტურ აღსრულებაზე სათანადოდ იყოს რეალიზებული,
მოსარჩელეს უნდა შეეძლოს საჯარო რეესტრების წვდომა, რათა მან ძირითადი
ინფორმაცია მიიღოს მოპასუხის, კერძოდ მისი ადგილსამყოფელის და აქტივების თაობაზე
(ასეთი რეესტრებია მიწის რეესტრი, საწარმოთა რეესტრი და სხვა) ინფორმაციის
თავისუფლების თაობაზე ეროვნული კანონმდებლობის დებულებების შესაბამისად.
ზემოთხსენებული ინფორმაცია მიწოდებული უნდა იყოს მოსარჩელისთვის მისგან
წერილობითი მოთხოვნის და საკმარისი დასაბუთების მიღების შემთხვევაში (მაგ.
სასამართლო გადაწყვეტილება ან უფლების დამადასტურებელი სხვა აქტი).

1.4. აღმასრულებლისთვის მისაწვდომი ინფორმაცია
40. იმისთვის, რომ აღმასრულებელმა სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვა მოამზადოს და
დავალიანების
მოცულობა
განსაზღვროს,
აგრეთვე
დაგეგმოს
დავალიანების
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ამოღებისთვის თანაბარზომიერი ღონისძიებები, რეკომენდირებულია, რომ წევრმა
სახელმწიფოებმა უზრუნველყონ აღმასრულებლებისთვის მოპასუხის აქტივების თაობაზე
ინფორმაციის პირდაპირი და სწრაფი წვდომა და ამასთან დაკავშირებით განიხილონ
აღმასრულებლებისთვის ინტერნეტის მეშვეობით, დაცული გზით ინფორმაციის
მიწოდება.
41. იმისთვის, რომ აღმოფხვრილი იქნას მოპასუხის მიერ აქტივების გადამალვა
სააღსრულებო წარმოების პროცესში, წევრ სახელმწიფოებს რეკომენდაცია ეძლევათ
შექმნან ერთიანი მონაცემთა ბაზა მოვალეების აქტივების თაობაზე (მაგ. ავტომობილის
მფლობელობის უფლება, დაგროვილი ვალდებულებები, საგადასახადო დეკლარაციები
და სხვა). ასეთი მონაცემთა ბაზის წვდომა დაცული უნდა იყოს შესაბამისი რისკების
გათვალისწინებით.
აღმასრულებელს
მხოლოდ
სააღსრულებო
წარმოებასთან
დკავშირებული ინფორმაციის წვდომა უნდა გააჩნდეს და ეს პროცესი მკაცრ კონტროლს
უნდა ექვემდებარებოდეს. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა შესაბამისი სამართლებლივი
მექანიზმები შეუქმნან მოპასუხეს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს, რომ მისი პირადი
მონაცემების სხვა პირებისთვის მისაწვდომობა კანონიერად იქნება დაშვებული.
42. მოპასუხის აქტივების თაობაზე ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროებიდან, კერძოდ კი
სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებიდან დროული მისაწვდომობის უზრუნველყოფა
შესაძლებელია მხოლოდ ამ სტრუქტურებს შორის ეფექტური თანამშრომლობის
შემთხვევაში. უნდა შემუშავდეს პროტოკოლები და ერთიანი პროცედურები, რომლებიც
ერთის მხრივ უწყებათაშორის თანამშრომლობას, ხოლო მეორეს მხრივ ამ უწყებებსა და
აღსრულებაზე პასუხისმგებელ სამსახურებს შორის თანამშრომლობას შეუწყობენ ხელს.

1.5. ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება
43. ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელსაც აღსრულების პროცესში საჭირო
ინფორმაციის შემცველი მონაცემთა ბაზა გააჩნია, ვალდებულია მიაწოდოს იფორმაცია
აღმასრულებელს დადგენილ ვადებში მონაცემთა დაცვის თაობაზე კანონმდებლობის
მოთხოვნათა დაცვით.

1.6. მონაცემთა დაცვა
44. რეკომენდირებულია მონაცემთა დაცვის თაობაზე ეროვნული კანონმდებლობის
შესწავლა ეფექტური სააღსრულებო წარმოების ხელშეწყობის მიზნით მისი გადასინჯვის
აუცილებლობის გამოსავლენად.
45. აღმასრულებლემა უნდა უზრუნველყონ საიდუმლო, კონფიდენციალური ან
სენსიტიური ხასიათის ინფორმაციის კონფიდენციალურობა, რომელიც სააღსრულებო
წარმოების პროცესში გახდა მათთვის მისაწვდომი. მოცემული ვალდებულების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში მას შესაბამისი დისციპლინარული, სამოქალაქო ან
სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს.
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1.7. ინფორმაციის მრავალჯერადი გამოყენება
46. წევრ სახელმწიფოებს რეკომენდაცია ეძლევათ დაუშვან, რომ აღმასრულებელს ნება
დაერთოს განმეორებით გამოიყენოს მოპასუხის აქტივებთან დაკავშირებული ინფორმაცია
იგივე მოპასუხესთან მიმართებაში გატარებული განმეორებითი სააღსრულებო წარმოების
შემთხვევაში.
ინფორმაციის
განმეორებით
გამოყენებასთან
მიმართებაში
კანონმდებლობაში ნათელი და თანმიმდევრული დებულებები უნდა იყოს
გათვალისწინებული (მონაცემთა შენახვის ვადების დადგენა და სხვა).

2. სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული ხარჯები
2.3. ხარჯების რეგულირება
47. ყოველ წევრ სახელმწიფოს რეკომენდაცია ეძლევა მიიღოს რეგულაციები
სააღსრულებო წარმოების ხარჯებთან დაკავშირებით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს
მართლმსაჯულების მისაწვდომობა იურიდიული დახმარების ან სხვა სქემების
მეშვეობით, რომლებიც წარმოების ხარჯების გაუქმებას ან გადავადებას ითვალისწინებენ,
როდესაც ასეთი ხარჯების დაფარვის ტვირთი მხარეებს ეკისრებათ. მხარეები დაცული
უნდა იყონ, რათა უზრუნველყოფილი იყოს, რომ მათ მხოლოდ კანონით დადგენილი
ხარჯების დაფარვა დაეკისრებათ.
48. როდესაც ეროვნული კანონმდებლობით დაშვებულია, რომ სახელმწიფო
აღმასრულებლებმა და კერძო აღმასრულებლებმა მიაწოდონ შესაბამისი მომსახურეობა,
სახელმწიფომ თავი უნდა აარიდოს რაიმე სახის დისკრიმინაციას სააღსრულებო
წარმოების ხარჯების თვალსაზრისით, როდესაც აღმასრულებლებს სხვადასხვა სტატუსი,
მაგრამ ერთი და იგივე კომპტენციები გააჩნიათ.
49. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდ აუზრუნველყონ, რომ მხარეებს აღმასრულებელის
მომსახურეობის ხარჯების გასაჩივრების საშუალება ჰქონდეთ.

2.4. სააღსრულებო წარმოების ხარჯების გამჭვირვალეობა
50. იმ შემთხვევებში, როდესაც სააღსრულებო წარმოების ხარჯები შეიძლება მხარეებს
დაეკისროს,
წევრმა
სახელმწიფოებმა
უნდა
უზრუნველყონ,
რომ
მხარეები
ინფორმირებულები იქნებიან ამის თაობაზე (სააღსრულებო წარმოების ხარჯებისა და
საქმის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში აღმასრულებლის ჰონორარის თაობაზე). ეს
ინფორმაცია მხარეებს არა მხოლოდ აღმასრულებლის, არამედ ასევე სასამართლოს,
მომხმარებელთა ორგანიზაციების, საპროცესო კოდექსების და სასამართლოს ან
პროფესიული ასოციაციების ოფიციალური ინტერნეტ საიტების მეშვეობით უნდა
მიეწოდოს.
51. ევროპაში ადამიანების სულ უფრო მზარდი მობილურობის გთვალისწინებით,
სასამართლო გადაწყვეტილებების საერთაშორისო აღსრულების სულ უფრო მეტი
საჭიროება იქმნება. შესაბამისად, სააღსრულებო წარმოების საფასურის თაობაზე
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ინფორმაცია შიდასახელმწიფოებრივი ფარგლების გარეთაც უნდა იყოს მისაწვდომი.
წევრმა სახელმწიფოებმა შეთანხმებას უნდა მიაღწიონ იმის თაობაზე, რომ შეიქმნას
საერთო მონაცემთა ბაზა ყველაზე ხშირად განხორციელებული სააღსრულებო
ღონისძიებების
ღირებულების
თაობაზე,
რათა
სხვდასხვა
სახელმწიფოების
წარმომადგენლებისთვის მისაწვდომი იყოს ინფორმაცია სხვა სახელმწიფოში არსებული
მდგომარეობისა და გატარებული ცვლილებების თაობაზე.

2.5. სააღსრულებო წარმოების საფასურის თაობაზე სიცხადე და პროგნოზირებადობა
52. სააღსრულებო წარმოების საფასურის ოდენობა საჯარო
სახელმწიფოებმა უნდა მოითხოვონ, რომ ყველა პროცედურულ
იყოს მითითებული სააღსრულებო ღონისძიების საფასური
შეუსურლებლობის შემთხვევაში დაკისრებული სანქციების სახე
დოკუმენტები არ შეესაბამება მოთხოვნებს).

უნდა იყოს. წევრმა
დოკუმენტში ნათლად
და ვალდებულებების
და ოდენობა (მაგ. თუ

53. როდესაც აღმასრულებლისთვის ცნობილია მოპასუხის ფინანსური მდგომარეობა და
იგი კონკრეტულ სააღსრულებო ღონისძიებებს სთავაზობს მხარეებს, მან უნდა მიაწოდოს
ინფორმაცია მოსარჩელეს ამ ღონისძიებების, სავარაუდო ხარჯებისა და პროცედურის
ყოველი ეტაპის დაწყების ვადების თაობაზე.
54. სააღსრულებო წარმოების საფასურის შესახებ ინფორმაციის საჯაროობა ხელს უწყობს
მთლიანად ამ პროცესის გამჭვირვალეობას. იმისთვის, რომ სააღსრულებო წარმოების
საფასური გასაგები იყოს, იგი კონკრეტული ფაქტორების გათვალისწინებით უნდა
განისაზღვროს. გარდა ამისა, შესაბამის რეგულაციებში ეს საფასური ნათლად და
მარტივად უნდა იყოს განმარტებული.
55. როდესაც წევრი სახელმწიფოები სააღსრულებო წარმოების საფასურს ადგენენ, მათ
ერთმანეთს უნდა გაუზიარონ ამის თაობაზე გამოცდილება და ამ პროცესში
გასათვალისწინებელი ფაქტორები, მაგალითად დავალიანების მოცულობა, საქმის
გადაუდებელი ხასიათი ან მასთან დაკავშირებული სირთულეები, ერთად უნდა
განსაზღვრონ.

2.6. სააღსრულებო წარმოების შესაბამისობა მის მიზანთან
56. სააღსრულებო წარმოების საფასური არსებული დავალიანების პროპორციული უნდა
იყოს. სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ ეფექტური სააღსრულებო პროცესი
დავალიანების ყველა მოცულობასთან მიმართებაში, დამოუკიდებლად იმისა, იგი დიდია
თუ მცირე.
57. აღმასრულებელი პასუხისმგებელია ყველა საჭირო ზომა გაატაროს და აღსრულების
ყველაზე მისაღები ზომები დასახოს. იმ შემთხვევებში, როდესაც დადგინდება, რომ
ხარჯები არამართლზომიერი იყო, ან არასწორად იყო დაკისრებული, მათი დაფარვის
პასუხისმგებლობა აღმასრულებელს დაეკისრება.
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58. იმ სახელმწიფოებმა, სადაც იურიდიული დახმარების ფარგლებში ხდება
სააღსრულებო წარმოება, ეფექტური კონტროლი უნდა დაამყარონ ამ პროცესზე, რათა
საზოგადოებას არ დაეკისროს გაუმართლებელი ხარჯების გაწევა.
59. როდესაც აღმასრულებლის ფუნქციებში შედის რჩევების მიწოდება, მან მოსარჩელეს
ნათლად უნდა აუხსნას მის საქმესთან დაკავშირებული ვითარება და მის მიერ
შემოთავაზებული სააღსრულებლო ღონისძიებების შესაბამისობა.

2.7. სააღსრულებო წარმოების საფასურის დაკისრება
60. სააღსრულებო წარმოების საფასური, ისევე როგორც მოსარჩელის მიერ გაღებული
ხარჯების დაფარვა მოპასუხეს ეკისრება თუ იგი გადახდისუნარიანია. იმ შემთხვევებში,
როდესაც მოპასუხე გადახდისუუნაროა, წარმოების ხარჯები მოსარჩელეს ეკისრება.
61. როდესაც მიჩნეული იქნება, რომ სააღსრულებო წარმოება არასწორი ან
არამართლზომიერი იყო, ამასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯები იმ პირებს ან
სტრუქტურებს დაეკისრება, რომლებმაც ასეთი არამართლზომიერი ზომები გაატარეს.

2.8. იურიდიული დახმარება
62. მართლმსაჯულების მისაწვდომობის უზურნველყოფის მიზნით მოსარჩელეებისთვის
მისაწვდომი უნდა იყოს იურიდიული დახმარების ან ალტერნატიული დაფინანსების
სქემები (მაგალითად, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსება, ხარჯების გადავადება ან
ხარჯებისგან განთავისულფლება). როდესაც სახელმწიფოში ასეთი იურიდიული
დახმარების სქემები არსებობს, იგი უფლებამოსილია გაითვალისწინოს მექანიზმი,
რომლის მეშვეობითაც ამ ხარჯების ანაზღაურება მოხდება სააღსრულებო წარმოების
შედეგად ამოღებული თანხებიდან.

3. ვადები და ანგარიშები
3.3. სააღსრულებო წარმოების ვადები
3.3.1. გონივრულ ვადებში წარმოება
63. სააღსრულებო წარმოების ვადები გონივრული უნდა იყოს და წევრმა სახელმწიფოებმა
თავისი დისკრეციის შესაბამისად არ უნდა შეკვეცონ წარმოების ვადა მისი დასრულების
მიზნით.
64. წევრმა სახელმწიფოებმა ნათელი კრიტერიუმები უნდა დაადგინონ წარმოების
გონივრულ ვადასთან დაკავშირებით, რაც საქმის გარემოებებისა და სააღსრულებლო
ღონისძიებების ხასიათის გათვალისწინებით უნდა განისაზღვროს.
65. იმის გათვალისწინებით, რომ სააღსრულებო წარმოების სავარაუდო ხანგრძლივობის
პროგნოზირება უაღრესად მნიშვნელოვანია, წევრ სახელმწიფოებს რეკომენდაცია
ეძლევათ განიხილონ საჯაროდ მისაწვდომი სტატისტიკური მონაცემთა ბაზების შექმნა,
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რაც საშუალებას მისცემს მხარეებს შეაფასონ სხვადასხვა სახის სააღსრულებო წარმოების
სავარაუდო ხანგრძლივობა ეროვნული კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების
საფუძველზე (მაგ. ხელფასის დაკავება, საბანკო აქტივების ან ავტომობილის დაყადაღება
და სხვა). მონაცემთა ბაზები აღსრულების სფეროს პროფესიონალებთან თანამშრომლობის
გზით უნდა მომზადდეს და სხვა სახელმწიფოების წარმომადგენლებსაც უნდა შეეძლოთ
სხვა სახელმწიფოების მონაცემთა ბაზის წვოდმა რათა ინფორმაცია მიიღონ სააღსრულებო
წარმოების სტრუქტურისა და ხანგძლივობის თაობაზე და ამ პროცესის საკუთარ
პროცესებთან შედარების საშუალება ჰქონდეთ.

3.3.2. ეფქტური აღსრულების განმაპირობებელი ფაქტორები
66. გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესში სწრაფი და ეფექტური კომუნიკაცია (მაგ.
ელექტრონული ფოსტით) სასამართლოს, აღმასრულებელს და მხარეებს შორის უაღრესად
მნიშვნელოვანია.
67. წევრმა სახელმწოფებმა უნდა უზრუველყონ, რომ აღსრულების პროცესის
მარეგულირებელი კანონმდებლობა მარტივი და ეფექტური იყოს. წევრმა სახელმწიფოებმა
შესაბამისი ზომები უნდა გაატარონ, რათა აღსრულების მარეგულირებელი
პროცედურული
კანონმდებლობა
საშუალებას
აძლევდეს
აღმასრულებლებს
დამოუკიდებლად აარჩიონ აღსრულების შესაბამისი ღონისძიებები, ისე რომ არ იყოს
საჭირო ამ ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებით წინასწარი შეთანხმება და
ნებართვის მიღება.
68. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუველყონ, რომ მოპასუხეს გონივრულ ვადაში
შეეძლოს აღსრულების ღონისძიებების გასაჩივრება იმ პირობით, რომ ეს
გაუმართლებლად ხანგრძლივი ვადით არ გადადებს ამ ღონისძიებების განხორციელებას.
მაგალითად, როდესაც მოპასუხე დაინტერესებულია გადაწყვეტილების გასაჩივრებაში,
შესაბამისი მექანიზმები უნდა არსებობდეს, რათა მოპასუხის ინტერესები იყოს დაცული.
69. წევრმა სახელმწოფებმა უნდა უზრუველყონ დაჩქარებული სააღსრულებო წარმოება
გადაუდებელ შემთხვევებში, როდესაც საქმის გაჭიანურების შედეგად შესაძლოა
გამოუსწორებელი ზიანი იქნას მიყენებული (მაგ. საოჯახო სამართლის სფეროში, როდესაც
მაღალია რისკი მოპასუხის მიმალვისა, გამოსახლების, აქტივების განზრახ დაზიანების ან
დამალვის და ა.შ.).
70. პრიორიტეტი ყოველთვის უნდა მიენიჭოს მხარეებს შორის შეთანხმების მიღწევას
სააღსრულებო წარმოების ვადების კოორდინირების მიზნით. თუ მხარეები აღსრულების
ვადებზე შეთანხმებას მიაღწევენ, წევრი სახელმწიფოს მიერ გათვალისწინებულმა
პროცედურებმა არ უნდა შეაფერხონ ამ შეთანხმების განხორციელება.
71. მოპასუხის საჩივრებმა აღმასრულებლის სავარაუდო გადაცდომების თაობაზე არ უნდა
შეაფერხონ ან გადაავადონ აღსრულების პროცესი გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამ
საფუძველზე საქმე აღიძრება. აღმასრულებლის წინააღმდეგ წარდგენილი საჩივრები
სააღსრულებო წარმოების პარალელურად უნდა იყოს გამოძიებული.
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3.4. სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული ანგარიშგება
3.4.1. ყოველ სააღსრულებო ღონისძებებთან დაკავშირებული ანგარიშგება
72. მოპასუხე ინფორმირებული უნდა იყოს სააღსურლებო წარმოების პროცესში მასზე
დაკისრებული პასუხისმგებლობის თაობაზე.
3.4.2. დასრულებულ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული ანგარიშგება

73. როდესაც მოსარჩელის ინტერესები დაკმაყოიფლებული იქნება, მას ამის თაობაზე
უნდა ეცნობოს. წევრ სახელმწიფოებს რეკომენდაცია ეძლევათ ნათელი რეგულაციები
შეიმუშაონ მიმდინარე და დასრულებულ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული
ანგარიშგების მოთხოვნების დასარეგულირებლად (მაგალითად, საჯარო რეესტრში კერძო
პირების წინააღმდეგ სააღსრულებო წარმოების შედეგების ასახვა).

3.4.3. ინფორმაციის გაცემის თაობაზე ევროპული სტანდარტები
74. წევრ სახელმწიფოებს რეკომენდაცია ეძლევათ ერთობლივად შექმნან ევროპული
ხარისხის სტანდარტი იმ ინფორმაციის თაობაზე, რომელიც მხარეებს და საზოგადოებას
უნდა მიეწოდოს სააღსრულებო პროცედურებთან დაკავშირებით.

III. ზედამხედველობა, კონტროლი და დისციპლინარული პროცედურები
1. სააღსრულებო წარმოების ხარისხის კონტროლი
75. იმისთვის, რომ სააღსრულებო წარმოების ხარისხის კონტროლი განხორციელდეს,
წევრმა სახელმწიფოებმა ევროპული ხარისხისა და სტანდარტის კრიტერიუმები უნდა
შეიმუშაონ, რომელთა მიზანია ყოველწლიურ საფუძველზე დამოუკიდებელი შეფასების
სისტემის დანერგვა სააღსრულებო პროცესების ეფექტურობის არაგეგმიური ადგილზე
ვიზიტების ფორმით შემოწმების გზით. ეს სტანდარტები შემდეგ ასპექტებს უნდა
მოიცავდეს:
ა) სააღსრულებო წარმოების მარეგულირებელი ნათელი საკანონმდებლო ჩარჩო,
რომელშიც მხარეების, მათ შორის მესამე მხარეების უფლებები და
პასუხისმგებლობა იქნება გაწერილი;
ბ) სააღსრულებო წარმოების მიმდინარეობის ტემპი, ეფექტურობა და გონივრული
ღირებულება
გ) ადამიანის უფლებათა დაცვა (ადამიანის ღირსების დაცვა, რათა მოპასუხეს არ
ჩამოერთვას მინიმალური საარსებო საშუალებები, ასევე მესამე მხარეების
უფლებებში ჩარევის გადაუჭარბებლობა)
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დ) არსებულ პროცედურებსა და მეთოდებთან შესაბამისობა (ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლით გათვალისწინებული სამართლებლივი
საშუალებების არსებობა)
ე) პროცესის სათანადოდ დოკუმენტირება
ვ) სტანდარტიზირებული ფორმებისა და დოკუმენტების არსებობა
ზ) მონაცემთა შეგროვება და ეროვნული სტატისტიკური სისტემის შექმნა CEPEJ-ის
(თუ ეს შესაძლებელია) მიერ განსაზღვრული შეფასების სქემისა და
სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული ძირითადი მონაცემების ასახვით
თ) აღმასრულებლების კომპეტენცია
ი) აღმასრულებლების მიერ მათზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულება
კ) ყოველწლიურ საფუძველზე უნდა შეფასდეს სააღსრულებო წარმოებასთან
დაკავშირებული შემდეგი საკითხები:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

გადასაწყვეტი საქმეების რაოდენობა
ახალი საქმეების რაოდენობა
დასრულებული საქმეების რაოდენობა
დავალიანების დაფარვის მაჩვენებლები
სააღსრულებო წარმოების დასრულებისთვის საჭირო დრო
საქმეების წარმატებით დასრულების მაჩვენებლები (ვალების ამოღება,
წარმატებული გამოსახლება, ვადაგადაცილებული დავალიანებების დაფარვა და
სხვა)
სააღსრულებო წარმოების ფარგლებში მიწოდებული მომსახურეობა (აღსრულების
მცდელობა, წარმოებაზე დახარჯული დრო და რესურსები, შედგენილი აქტები და
სხვა)
სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯები და როგორ იქნა ეს
ხარჯები დაფარული
საჩივრების რაოდენობა და დასრულებულ საქმებთან დაკავშირებით არსებული
სამართლებლივი საშუალებებისთვის მიმართვის მაჩვენებელი

76. შესრულების მაჩენებლები უნდა ეფუძნებოდეს რეპრეზენტატიულ შემოწმებას და
გასაჯაროებული უნდა იქნას.
77. შეფასების კრიტერიუმები ევროპულ დონეზე უნდა განისაზღვროს რათა
სახელმწიფოებს შორის თანამშრომლობა გაძლიერდეს საერთაშორისო სააღსრულებო
წარმოების რაოდენობის ზრდის ტენდენციის გათვალისწინებით.

2. სააღსრულებო წარმოებაზე ზედამხედველობა და კონტროლი
78. იმ სტრუქტურებს, რომლებსაც სააღსრულებო წარმოებაზე ზედამხედველობა და
კონტროლი ევალებათ, უაღრესად მნიშვნელოვანი როლი ეკისრებათ ამ მომსახურეობების
ხარისხის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ,
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რომ სააღსრულებო სფეროში მათ მიერ გატარებული ღონისძიებები რეგულარულ
შეფასებას უნდა ექვემდებარებოდეს. ასეთ შეფასებას დამოუკიდებელი სტრუქტურა უნდა
ანხორციელებდეს (მაგ, პროფესიული ორგანიზაცია) და წევრმა სახელმწიფოებმა ნათლად
უნდა დაადგინონ ასეთი შემოწმებების პროცესთან დაკავშირებული პროცედურები.
79. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ აღმასრულებლების საქმიანობის
მონიტორინგი არ აფერხებდეს მათ მუშაობას.

3. დისციპლინარული პროცედურები და სანქციები
80. აღსრულების სფეროს ეთიკის კომიტეტის მიერ დადგენილი წესებისა და შესაბამისი
კანონმდებლობის მოთხოვნების აღმასრულებლების მიერ მათზე დაკისრებული
პროფესიული მოვალეობების შესრულების ფარგლებში და ფარგლებს გარეთაც დარღვევის
შემთხვევაში მათ დისციპლინარული სანქციები დაეკისრებათ და ეს დარღვევები
შეიძლება სამოქალაქო ან სისხლის სამართალწარმოების საფუძველი გახდეს.
81. დისციპლინარულ პროცედურებს დამოუკიდებელი ადმინისტრაცია უნდა
ანხორციელებდეს. წევრ სახელმწიფოებს რეკომენდაცია ეძლევათ შექმნან საქმეების
წინასწარი სკრინინგის სისტემა რათა აღმოფხვრილი იქნას იმ სარჩელების წარმოებაში
მიღება, რომლებიც სააღსრულებო წარმოების გაჭიანურების მიზნითაა წარდგენილი.
82. უნდა შემუშავდეს სანქციების თანმიმდევრული ნუსხა, სადაც ნათლად იქნება
გაწერილი გარკვეულ დარღვევებთან დაკავშირებით დაკისრებული დისციპლინარული
სანქციები. სააღსრულებო საქმიანობის განხორციელების უფლება მხოლოდ სერიოზული
გადაცდომებისა და დარღვევების შემთხვევაში უნდა იყოს ჩამორთმეული (დარღვევასა და
სანქციას შორის თანაბარზომიერების პრინციპი უნდა იყოს დაცული).

ტერმინოლოგია
წინამდებარე სახელმძღვანელო დირექტივების მიზნებში ქვემოთ მოცემულ ტერმინებს
შემდეგი მნიშვნელობა ექნებათ:

აღსრულება:

სასამართლო და არასასამართლო ინსტიტუტების მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებების აღსრულება იმ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც
მოპასუხეს აკისრებს შეასრულოს ამ ინსტიტუტების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები,
თავი შეიკავოს გარკვეული ქმედებებისგან ან დაფაროს დავალიანება მიღებული
გადაწყვეტილების მოთხოვნების შესაბამისად (წყარო: მინისტრთა კომიტეტის
რეკომენდაცია (2003) 17)

მოსარჩელე: მხარე, რომელიც აღსრულებაშია დაინტერესებული. სამოქალაქო საქმეებთან
დაკავშირებით მოსარჩელე ძირითადად კრედიტორია, მაგრამ ეს ორი ტერმინი არ
წარმოადგენს სინონიმს, რადგანაც მოპასუხე ასევე შეიძლება დაინტერესებული იყოს
აღსრულებაში ”ვალდებულების განხორციელებასთან” ან ”გარკვეული ქმედებებისგან
თავის შეკავებასთან” დაკავშირებით.
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სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული ხარჯების თაობაზე ინფორმაციის სიცხადე:
სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული ხარჯები ნათლად, მარტივად და გასაგებად
უნდა იყოს განმარტებული. სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული ხარჯების
თაობაზე ინფორმაციის სიცხადე პროცესის გამჭვირვალეობის ინდიკატორია.

სააღსრულებო საქმიანობაზე კონტროლი: საქმიანობაზე კონტროლში იგულისხმება
აღმასრულებლის მიერ გატარებული ღონისძიებების კანონიერებაზე კონტროლი.
კონტროლი შეიძლება აპრიორი (აღმასრულებლის მიერ ღონისძიებების გატარებამდე) ან
პოსტერიორი ჩატარდეს (აღმასრულებლის მიერ ღონისძიებების გატარების შემდეგ)
შესაბამისი საზედამხედველო ორგანოს მიერ.

მოპასუხე:

მხარე, რომლის წინააღმდეგაც არის მიმართული სააღსრულებო წარმოება
(წყარო: მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2003) 17). სამოქალაქო საქმეებთან
დაკავშირებით მოპასუხე ძირითადად მოვალეა, მაგრამ ეს ორი ტერმინი არ არის სინონიმი
(იხილეთ მოსარჩელე).

აღმასრულებელი:

პირი, რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის უფლებამოსილი
სააღსრულებო ღონისძიებების განხორციელებაზე (წყარო: მინისტრთა კომიტეტის
რეკომენდაცია (2003) 17).

სააღსრულებო საქმე: იმისთვის, რომ საქმე აღსრულებული იყოს, მანამდე შესაბამისი
წარმოება უნდა განხორციელდეს, რომელიც მოსარჩელეს სრულად დააკმაყოფილებს
(სამოქალაქო სამართალწარმოება).

სააღსრულებო წარმოების საფასური: სააღსრულებო წარმოების საფასური მოიცავს
აღსრულებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ხარჯებს და აღმასრულების ჰონორარს,
რომელსაც მოსარჩელე უხდის (იხილეთ სააღსრულებო წარმოების საფასური და
შესრულების ანაზღაურება).

აღსრულების

ხარჯები:

აღსრულების პროცესთან დაკაშირებული ხარჯები, ანუ
აღმასრულებლის მიერ ცალკეულ საქმესთან დაკავშირებით განხორციელებული ყველა
ღონისძიებების ხარჯები.

სააღსრულებო

მომსახურეობა:

ყველა

მომსახურეობა,

რომელიც

აღსრულების

პროცესთანაა დაკავშირებული.

აღსრულების ვადები: თეორიაში, ეს არის პერიოდი სარჩელის წარდგენიდან აღსრულების
პროცესის დასრულებამდე. პრაქტიკაში, ეს არის იმ პერიოდების ერთობლიობა, რომელიც
აღმასრულებლის მიერ გატარებული ყველა ღონისძიბების განხორციელებას მოხმარდა.

სააღსრულებო

წარმოების

მოქნილობა:

აღსრულების

ისეთი სისტემა, რომელიც
აღმასრულებელს საქმისთვის ყველაზე შესაფერისი პროცედურების შერჩევის საშუალებას
აძლევს. მოქნილობა აღმასრულებლის დამოუკიდებლობის ხარისხთან მჭიდროდ არის
დაკავშირებული (იხილეთ ეფექტური სააღსრულებო წარმოება).

აღსრულების პროცესის ხანგრძლივობის პროგნოზირებადობა: თეორიაში ის ვადა,
რომელშიც სააღსრულებო წარმოების დასრულებაა გათვალისწინებული, რის შესახებაც
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მხარეს ეცნობება. ხშირად პრაქტიკაში, ეს დრო მომდევნო სააღსრულებო ღონისძიების
გატარებისთვის საჭირო პერიოდს გულისხმობს.

შესრულების

ანაზღაურება:

მოსარჩელის მიერ აღმასრულებლისთვის წარმოების
წარმატებით დასრულებასთან დაკავშირებით გადახდილი თანხა. სხვადახვა ქვეყნის
კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თანხის მოცულობა შეთანხმების საგანია, წინასწარ არის
დადგენილი, ან ასეთი ჰონორარის გადახდა აკრძალულია (იხილეთ სააღსრულებო
წარმოების საფასური).

სააღსრულებო წარმოების ხარჯები: თეორიაში ამ ხარჯების თაობაზე აღმასრულებელი
მხარეს თავად აცნობებს და ეს ხარჯები მთელი წარმოების საფასურს შეადგენს. პრაქტიკაში
ხშირად მხოლოდ შემდოგმი სააღსრულებო ღონისძიების ხარჯების გასაზღვრაა
შესაძლებელი. ხარჯების პროგნოზირებადობა არ უნდა იყოს გაიგივებული
გამჭვირვალეობასთან.

ხარისხი (ნორმები და სტანდარტები): რაოდენობრივი ან ხარისხობრივი კრიტერიუმები,
რომლებიც მინიმალურ მოთხოვნებსა და სტანდარტებთან სააღსრულებო წარმოების
შესაბამსობის დადგენას ემსახურება.

გატარებული

ღონისძიებების მიზანშეწონილობა: გატარებული ღონისძიებების
მიზანშეწონილობაში იგულისხმება სააღსრულებო ღონისძიების შესაბამისობის შეფასება.
ამ პროცესს მოსარჩელე და აღმასრულებელი სვადასხვანაირად აფასებს. ეს ასპექტი
სააღსრულებო წარმოების ხარჯების პროგნოზირებადობის ინდიკატორია.
მონაწილე მხარეები: პირები, რომელბიც არაპირდაპირ არიან დაკაშირებული აღსრულების
პროცესთან.

ეფექტური აღსრულება: გონივრულ ვადებში დასრულებული აღსრულების პროცესი,
როდესაც არ ჰქონდა ადგილი ადმინისტრაციულ დაბრკოლებებს ან გაუმართლებელ
უმოქმედობის პერიოდებს. მოცემული ასპექტი აღსრულების ღონისძიებების გონივრულ
ვადებში განხორციელებას შეეხება. შესაბამისად, ღონისძიებების დაგეგმვის მოქნილობა
ეფექტური აღსრულების ნაწილია.

სააღსრულებო

ღონისძიებების ზედამხედველობა: სააღსრულებო ღონისძიებების
ზედამხედველობაში
იგულისხმება
აღმასრულებლის
სამუშაო
მეთოდების
ზედამხედველობა შესაბამისი ადმინისტრაციის მიერ (მაგ. დაგეგმვის ეფექტურობა,
ეთიკური ქცევა დასხვა).
ეს გამარტივებული სახის კონტროლია, რომელიც არ
გულისხმობს სარჩელის შესწავლას, არამედ იგი სამართლიანი მართლმსაჯულების
ხელშეწყობაზეა ორიენტირებული.
მესამე მხარე: არ გულისხმობს მოსარჩელეს ან მოპასუხეს.
აღსრულების ხარჯების გამჭვირვალეობა: ინფორმაცია აღსრულების ხარჯების შესახებ
ადვილად უნდა იყოს მისაწვდომი. გამჭვირვალეობა გატარებული ღონისძიებების
მიზანშეწონილობის
ინდიკატორია
და
არ
უნდა
იყოს
გაიგივებული
პროგნოზირებადობასთან.
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კანონმდებლობა
1. საქართველოს კანონი სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ
ბოლო ცვლილება შეტანილია 2012 წლის 12 ივნისს, № 6433 (01.09.2012).
2. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №21 იძულებითი აუქციონის
ჩატარების ფორმების, წესისა და პროცედურების დამტკიცების შესახებ, 2011 წლის
31 იანვარი, ქ. თბილისი ბოლო ცვლილება შეტანილია საქართველოს იუსტიციის
მინისტრის 2012 წლის 10 ივლისის ბრძანებით № 114 , (ვებგვერდი -11.07.2012).
3. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №144 „სააღსრულებო წარმოებათა
შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საფასურების ოდენობისა და
გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ, 2010 წლის 30 ივლისი, ქ. თბილისი
ბოლო ცვლილება შეტანილია 2012 წლის 17 მაისის ბრძანებით -№ 79.
4. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №220, დასრულებულ
სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შენახვის წესისა და
პირობების დამტკიცების თაობაზე, 2009 წლის 4 დეკემბერი, ქ. თბილისი
5. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №234 მოვალეთა რეესტრის
წარმოებისწესის დამტკიცების შესახებ, 2009 წლის 28 დეკემბერი, ქ. თბილისი
6. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №220 საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის – აღსრულების ეროვნული ბიუროს დებულების დამტკიცების
შესახებ, 2008 წლის 30 სექტემბერი, ქ. თბილისი
7. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №141 საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ
პირში – აღსრულების ეროვნულ ბიუროში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების
თაობაზე, 2011 წლის 27 ოქტომბერი, ქ. თბილისი
8. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №118 კერძო აღმასრულებლის
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ოდენობისა და
პირობების დადგენის შესახებ, 2009 წლის 29 ივნისი, ქ. თბილისი
9. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №140 კერძო აღმასრულებლის
საქმიანობის
მონიტორინგისა
და
კერძო
აღმასრულებლისათვის
პასუხისმგებლობის დაკისრების წესის დამტკიცების თაობაზე, 2009 წლის 21
ივლისი, ქ. თბილისი
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1. საქართველოს კანონი სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ
ბოლო ცვლილება შეტანილია 2012 წლის 12 ივნისს, № 6433 (01.09.2012).
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საქართველოს კანონი
სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ
თავი I
ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1. კანონის გამოყენების სფერო
ეს კანონი აწესრიგებს საერთო სასამართლოების, ადმინისტრაციული ორგანოების
(თანამდებობის პირების), არბიტრაჟის, რესტიტუციისა და კომპენსაციის კომისიისა და
მისი კომიტეტის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და სისხლის
სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტების და ამ კანონით
გათვალისწინებული აღსასრულებელი გადაწყვეტილებების აღსრულების წესსა და
პირობებს.

მუხლი 2. აღსრულების ქვემდებარე აქტები
ამ

კანონით

დადგენილი

წესით

ადმინისტრაციული
ორგანოს
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი

აღსრულებას

ექვემდებარება

უფლებამოსილი

(თანამდებობის
პირის)
ინდივიდუალური
აქტი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის

საქმეზე და კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში დამოუკიდებელი
ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოებისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ
მიღებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი სანქციის სახით
ჯარიმის დაკისრების შესახებ, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი სახელმწიფო
ან/და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონებისათვის ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის

შედეგად

მიყენებული

ზიანის

ანაზღაურების

შესახებ,

რესტიტუციისა და კომპენსაციის კომისიისა და მისი კომიტეტის გადაწყვეტილება,
სანოტარო

აქტი,

გირავნობის

კოდექსით გათვალისწინებული

მოწმობა, საქართველოს

საქართველოს

ფინანსთა

საბიუჯეტო

მინისტრის

შესაბამისი

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს გადაწყვეტილება უცხოელთა საქართველოდან გაძევების შესახებ,
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის − აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის
ბრძანება

დავალიანების

გადახდევინების

შესახებ

(შემდგომ

−

დავალიანების

გადახდევინების შესახებ ბრძანება) და აღსრულების შესახებ ბრძანება, უძრავი ქონების
შემძენის (სააღსრულებო წარმოებისას – აუქციონზე ქონების შემძენი, აუქციონის გარეშე
ქონების შემძენი, ქონების ნატურით მიმღები) განცხადება სხვისი მფლობელობიდან და
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სარგებლობიდან

უძრავი

ქონების

გამოთხოვის

შესახებ,

საქართველოს

შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კომპეტენტურ სამსახურთან
არსებული სამედიცინო მედიაციის სამსახურის გადაწყვეტილება, „გარემოს დაცვის
შესახებ“

საქართველოს

კანონის

II1 კარით

გათვალისწინებული

მაკონტროლებელი

ორგანოს მიერ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი –
გარემოსთვის მიყენებული ზიანის მოთხოვნა და შემდეგი სასამართლო აქტები (შემდგომ –
გადაწყვეტილება):
ა) კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე კანონიერ ძალაში შესული
სასამართლო გადაწყვეტილება, განჩინება და დადგენილება, გარდა ბავშვის გადაცემასთან
ან/და შვილთან მეორე მშობლის ან ოჯახის სხვა წევრის ურთიერთობის უფლების
განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმეებზე მიღებული გადაწყვეტილებებისა;
ბ) სისხლის სამართლის საქმეზე კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო განაჩენი,
განჩინება, დადგენილება და ბრძანება ქონებრივი გადახდევინების ნაწილში;
გ)

სისხლის

სამართლის

საქმეზე

კანონიერ

ძალაში

შესული

სასამართლოს

გამამტყუნებელი განაჩენი ფიზიკური ან/და იურიდიული პირისათვის სასჯელის სახით
ჯარიმის ან/და ქონების ჩამორთმევის დაკისრების შესახებ;
დ)

ადმინისტრაციული

სამართალდარღვევის

საქმეზე

კანონიერ

ძალაში შესული

სასამართლო დადგენილება ქონებრივი გადახდევინების ნაწილში და ადმინისტრაციული
სახდელის სახით ჯარიმის დაკისრების შესახებ;
ე) გადახდის ბრძანება და ბრძანება ლიზინგის საგნის გამცემის მფლობელობაში ლიზინგის
საგნის დაბრუნების თაობაზე;
ვ) არბიტრაჟის გადაწყვეტილება;
ზ) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე მუხლით გათვალისწინებული,
სასამართლოს მიერ დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად მიქცეული გადაწყვეტილება;
თ)

არბიტრაჟის

გადაწყვეტილება,

რომლის

აღსრულებაც

გათვალისწინებულია

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით;
ი) სხვა სახელმწიფოს სასამართლოს, აგრეთვე სისხლის სამართლის საერთაშორისო
სასამართლოს ის გადაწყვეტილებები, რომელთა აღსრულებაც გათვალისწინებულია
საქართველოს კანონმდებლობით;
კ) ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რომლებიც,
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის თანახმად,
სავალდებულოა საქართველოსათვის;
ლ) სასამართლოს გადაწყვეტილება უცხოელთა საქართველოდან გაძევების შესახებ;
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მ) სასამართლოს გადაწყვეტილება მოვალის (გადასახადის გადამხდელის) საგადასახადო
გირავნობით/იპოთეკით

დატვირთული,

ყადაღადადებული

ქონების

რეალიზაციის

შესახებ;
ნ) საქართველოს საერთო სასამართლოს თავმჯდომარის ან სხდომის თავმჯდომარის
(მოსამართლის) განკარგულება სასამართლოში წესრიგის დამრღვევი პირის დაჯარიმებისა
და დაპატიმრების შესახებ;
ო) მოსამართლის ბრძანება საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის
VII8 თავით გათვალისწინებულ საკითხებზე.

მუხლი 21. იძულებითი აღსრულების ღონისძიებების განხორციელების შეზღუდვა
1.

„სახელმწიფო

ქონების

შესახებ“

საქართველოს

კანონის

მე-4

მუხლით

გათვალისწინებული ქონება არ ექვემდებარება იძულებით აღსრულებას, იძულებით
აუქციონს, ყადაღის დადებას და სეკვესტრს.
2. ამ კანონით გათვალისწინებული იძულებითი აღსრულების ღონისძიებები არ
ვრცელდება „საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს
კანონით გათვალისწინებულ ფინანსურ გირაოზე (ფინანსური გირაოს საგანზე).
3. ამ კანონით გათვალისწინებული იძულებითი აღსრულების ღონისძიებები, გარდა
საინკასო დავალებისა, არ ვრცელდება „საგადახდო სისტემისა და საგადახდო
მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მნიშვნელოვანი
სისტემის მონაწილის ანგარიშსწორების ანგარიშზე.
4. ლიცენზირებული ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის, ფასიანი
ქაღალდების ბაზრის შუამავლის, ბანკის, როგორც ფასიანი ქაღალდების ბაზრის
შუამავლის,

საბროკერო

კომპანიის,

ნოტარიუსის

ან

საგადახდო

მომსახურების

მნიშვნელოვანი პროვაიდერის, როგორც გადამხდელის, მიმართ იძულებითი აღსრულების
ღონისძიებების გამოყენებისას დაუშვებელია ამ ღონისძიებათა მიმართვა იმ აქტივებზე,
რომლებიც განთავსებულია ნომინალური მფლობელობის ანგარიშზე ან/და რომლებიც არ
არის მისი საკუთრება და მიეკუთვნება მისი კლიენტის აქტივებს (კერძოდ, ნომინალურ
მფლობელობაში არსებულ ფასიან ქაღალდებსა და ფულად სახსრებზე, აგრეთვე
ნოტარიუსის სადეპოზიტო ანგარიშზე დეპონირებულ ფულსა და ფასიან ქაღალდებზე,
საგადახდო მომსახურების მნიშვნელოვანი პროვაიდერის ანგარიშზე განთავსებულ
მომხმარებლის ფულად სახსრებზე). კლიენტის ასეთი აქტივები უნდა ირიცხებოდეს
საკუთარი
შესაბამისად.

აქტივებისაგან

განცალკევებულად,

საქართველოს

კანონმდებლობის

448

თავი II
აღსრულების ორგანოები

მუხლი 3. სააღსრულებო დაწესებულებები
1. ამ კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული აღსასრულებელი გადაწყვეტილებების
იძულებით

აღსრულებას

მმართველობის

სფეროში

ახორციელებს
შემავალი

საქართველოს

საჯარო

იუსტიციის

სამართლის

სამინისტროს

იურიდიული

პირი

–

აღსრულების ეროვნული ბიურო (შემდგომში – აღსრულების ეროვნული ბიურო).
1 1. აღსრულების ეროვნულ ბიუროსა და საგადასახადო ორგანოს შორის ხელშეკრულების
არსებობის

შემთხვევაში

ამავე

ხელშეკრულების

საგადასახადო

კანონმდებლობით

მიკუთვნებული

საგადასახადო

საგადასახადო

დავალიანების

საფუძველზე,
ორგანოს

საქართველოს

კომპეტენციისთვის

გადახდევინების

უზრუნველყოფის

მიზნით, გადასახადის გადამხდელის ქონებაზე ყადაღის დადების განსახორციელებლად
გადასახადის გადამხდელისაგან ქონების ნუსხის გამოთხოვას, პირის ქონების აღწერას,
შეფასებას, ქონებაზე ყადაღის დადების აქტის შედგენას, დალუქვას, მარეგისტრირებელ
ორგანოში

გადასახადის

გადამხდელის

ქონებაზე

ყადაღის

რეგისტრაციის

უზრუნველყოფას, საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრულ შემთხვევაში
საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმის შედგენას, საგადასახადო ორგანოს სახელით
სასამართლოსადმი მიმართვას აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ პირის ქონებაზე
ყადაღის დადების პროცედურების განხორციელების შემთხვევაში ამ ქონების
რეალიზაციის ან პირდაპირ სახელმწიფოს საკუთრებაში გადაცემის მოთხოვნით და ამ
პუნქტით

განსაზღვრული

მიზნით

სხვა

აუცილებელ

მოქმედებებს

ახორციელებს

აღსრულების ეროვნული ბიურო.
12. აღსრულების ეროვნული ბიურო
მიზნებიდან

გამომდინარე,

უფლებამოსილია,

საქართველოს

სააღსრულებო

კანონმდებლობით

წარმოების

დადგენილი

წესით

მიმართოს შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოს მოვალის საკუთრებაში არსებული
შენობისათვის

მიკუთვნებული

მიწის

ნაკვეთის

განსაზღვრის

თაობაზე,

ხოლო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო
სამართლის იურიდიულ პირს – საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს − ამ მიწის
ნაკვეთზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციის განხორციელების მიზნით.
13. აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია პირის მიმართვის საფუძველზე
განახორციელოს შეფასების მომსახურება. ასეთი მომსახურების საფასური განისაზღვრება
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.
14.

აღსრულების

ეროვნული

ბიურო

გადახდისუუნარობის

საქმის

წარმოებისას

შეასრულებს მეურვის ან/და გაკოტრების მმართველის ფუნქციას, ასევე განახორციელებს
სააუქციონო

მომსახურებას

„გადახდისუუნარობის

საქმის

წარმოების

შესახებ“
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საქართველოს

კანონით

მომსახურების

საფასური

დადგენილი

წესით.

განისაზღვრება

აღსრულების

საქართველოს

ეროვნული

იუსტიციის

ბიუროს

მინისტრის

ბრძანებით.
15. აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია დადოს ხელშეკრულებები,
ისარგებლოს მესამე პირთა მომსახურებით და განახორციელოს სხვა მოქმედებები,
რომლებიც უზრუნველყოფს მისი ფუნქციების შესრულებას.
16. აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია განახორციელოს საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული საქმიანობა, რომელიც პირდაპირ არ
არის გათვალისწინებული ამ კანონით.
2. (ამოღებულია).
3. ამ კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული აღსასრულებელი გადაწყვეტილებების
იძულებით აღსრულებას ამ კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში აგრეთვე ახორციელებს
ამ კანონის III2 თავით გათვალისწინებული კერძო აღმასრულებელი.

მუხლი 4. აღსრულების ეროვნული ბიურო
1. აღსრულების ეროვნული ბიურო არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი.
2. აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო.
3. აღსრულების ეროვნული ბიუროს დებულებას ამტკიცებს საქართველოს იუსტიციის
მინისტრი.
4. (ამოღებულია).
5.

აღსრულების

ეროვნულ

ბიუროს

ხელმძღვანელობს

თავმჯდომარე,

რომელსაც

თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს იუსტიციის
მინისტრი.
6. აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის მოადგილეებს და აღსრულების
პოლიციის სამმართველოს უფროსს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან
ათავისუფლებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე საქართველოს
იუსტიციის მინისტრთან შეთანხმებით. აღსრულების ეროვნული ბიუროს სხვა
თანამშრომლებს

თანამდებობაზე

ნიშნავს

და

თანამდებობიდან

ათავისუფლებს

აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე.
7. აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე უფლებამოსილია აღსრულების
ეროვნულ ბიუროში დასაქმებულ პირზე მოახდინოს თავისი უფლებამოსილების
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დელეგირება. აღნიშნულ პირს ეკრძალება მისთვის დელეგირებული უფლებამოსილების
სხვა პირისათვის გადაცემა, თუ ამის თაობაზე სპეციალურად არ არის აღნიშნული
უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ გადაწყვეტილებაში.
8. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ხარჯთაღრიცხვას, საშტატო განრიგსა და სახელფასო
ფონდს ამტკიცებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე საქართველოს
იუსტიციის მინისტრთან შეთანხმებით.
9. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ფინანსური უზრუნველყოფა
საქართველოს

სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან

და

საქართველოს

ხორციელდება

კანონმდებლობით

განსაზღვრული სხვა შემოსავლებიდან.
10. აღსრულების ეროვნულ ბიუროს აქვს ბეჭედი საქართველოს სახელმწიფო გერბის
გამოსახულებით და საბანკო, მათ შორის, სადეპოზიტო, ანგარიშები. საბანკო ანგარიშზე
პროცენტის სახით დარიცხული თანხა ეკუთვნის აღსრულების ეროვნულ ბიუროს.

მუხლი 5. სააღსრულებო ბიურო
1.

აღსრულების

ეროვნული

ბიურო

აღსრულებას

უზრუნველყოფს

თავისი

სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების – სააღსრულებო
ბიუროების მეშვეობით. სააღსრულებო ბიუროების სისტემას განსაზღვრავს აღსრულების
ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე საქართველოს იუსტიციის მინისტრთან შეთანხმებით.
2. ამ კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებულ აღსასრულებელ გადაწყვეტილებებს
აღსრულების ეროვნული ბიუროს სახელით უშუალოდ აღასრულებენ სააღსრულებო
ბიუროს აღმასრულებლები და აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის
ბრძანების საფუძველზე – აგრეთვე აღსრულების ეროვნულ ბიუროში დასაქმებული
პირები და აღსრულების ეროვნული ბიუროს სტაჟიორები (შემდგომ – აღმასრულებელი).
3. სააღსრულებო ბიუროს ხელმძღვანელობს ბიუროს უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე
ნიშნავს

და

თანამდებობიდან

ათავისუფლებს

აღსრულების

ეროვნული

ბიუროს

თავმჯდომარე საქართველოს იუსტიციის მინისტრთან შეთანხმებით.
31. აღმასრულებლის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესი, აღმასრულებლის
საკვალიფიკაციო გამოცდაში მონაწილეობისათვის საფასურის ოდენობა, აღსრულების
ეროვნულ ბიუროში კონკურსის ჩატარებისა და სტაჟირების გავლის წესი განისაზღვრება
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.
4. სააღსრულებო ბიურო თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს ამ კანონით, საქართველოს
სხვა ნორმატიული აქტებით და სააღსრულებო ბიუროს დებულებით.
5. სააღსრულებო ბიუროს დებულებასა და საშტატო განრიგს ამტკიცებს აღსრულების
ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე საქართველოს იუსტიციის მინისტრთან შეთანხმებით.
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6.

სააღსრულებო

ბიუროს

აქვს

ბეჭედი

საქართველოს

გამოსახულებით.
7. (ამოღებულია).

თავი III
(ამოღებულია)

მუხლი 6. (ამოღებულია)

მუხლი 7. (ამოღებულია)

მუხლი 8. (ამოღებულია)

მუხლი 9. (ამოღებულია)

მუხლი 10. (ამოღებულია)

მუხლი 11. (ამოღებულია)

მუხლი 12. (ამოღებულია)

მუხლი 13. (ამოღებულია)

მუხლი 14. (ამოღებულია)

სახელმწიფო

გერბის
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თავი III1
აღსრულების პოლიცია

მუხლი 141. აღსრულების პოლიციის სამმართველო
1. აღსრულების პოლიციის სამმართველო (შემდგომში – სამმართველო) არის აღსრულების
ეროვნული ბიუროს სტრუქტურული ერთეული.
2. სამმართველოს ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც საქართველოს იუსტიციის
მინისტრთან შეთანხმებით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე.
3. სამმართველო თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს ამ კანონით, საქართველოს სხვა
ნორმატიული აქტებითა და აღსრულების პოლიციის სამმართველოს დებულებით.
4. აღსრულების პოლიციელის უფლება-მოვალეობანი, სამმართველოს ორგანიზაცია და
საქმიანობის წესი განისაზღვრება აღსრულების პოლიციის სამმართველოს დებულებით,
რომელსაც ამტკიცებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე საქართველოს
იუსტიციის მინისტრთან შეთანხმებით.
5. სამმართველოში სამსახურის გავლის სამართლებრივი საფუძვლებია: ეს კანონი,
„სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ“ და „საჯარო სამსახურის შესახებ“
საქართველოს კანონები, აგრეთვე აღსრულების პოლიციის სამმართველოს დებულება და
სხვა სამართლებრივი აქტები.

მუხლი 142. აღსრულების პოლიციელი
1. აღსრულების პოლიციელი არის საჯარო მოსამსახურე, რომელსაც თანამდებობაზე
ნიშნავს

და

თანამდებობიდან

ათავისუფლებს

აღსრულების

ეროვნული

ბიუროს

თავმჯდომარე.
2. სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებისას აღსრულების პოლიციელი
არის

ხელისუფლების

დაკავშირებული

წარმომადგენელი

მისი

კანონიერი

და

მოთხოვნის

სამსახურებრივ
შესრულება

მოვალეობასთან
სავალდებულოა.

სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს აღსრულების პოლიციელის კანონიერი
განკარგულებისადმი
აღსრულების

ან

მოთხოვნისადმი

პოლიციელის

დაუმორჩილებლობის

უფლებამოსილებანი

განისაზღვრება

შემთხვევაში
საქართველოს

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით.
3.

აღსრულების

პოლიციელის

კანონიერი

პასუხისმგებლობას კანონით დადგენილი წესით.

მოთხოვნის

შეუსრულებლობა

იწვევს
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4. (ამოღებულია).
5. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას აღსრულების პოლიციელი ატარებს
სამსახურებრივ ფორმას, რომლითაც მას უზრუნველყოფს აღსრულების ეროვნული
ბიურო. სამსახურებრივი ფორმის ატრიბუტიკას ამტკიცებს საქართველოს იუსტიციის
მინისტრი. აღსრულების პოლიციელს ეძლევა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ
დამტკიცებული ნიმუშის პირადობის მოწმობა.

მუხლი 143. (ამოღებულია)

მუხლი 144. ფიზიკური იძულების, სპეციალური საშუალებებისა და ცეცხლსასროლი
იარაღის გამოყენება
1. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას აღსრულების პოლიციელს უფლება აქვს,
გამოიყენოს ფიზიკური იძულება, მათ შორის, ორთაბრძოლის სპეციალური ხერხები,
პირადი, აღსრულების ეროვნული ბიუროს პერსონალის და სააღსრულებო მოქმედების
განხორციელების პროცესში მონაწილე პირთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, თუ იგი
ძალის გამოყენების გარეშე ვერ უზრუნველყოფს კანონით მისთვის დაკისრებული
მოვალეობების შესრულებას.
11. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას აღსრულების პოლიციელს უფლება აქვს,
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეინახოს, ატაროს და გამოიყენოს
ცეცხლსასროლი იარაღი და სპეციალური საშუალებები.
2. აღსრულების პოლიციელს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას უფლება აქვს,
გამოიყენოს შემდეგი სპეციალური საშუალებები:
ა) ხელბორკილი და შებორკვის სხვა საშუალება – იმ პირის მიმართ, რომელიც
უძალიანდება;
ბ) რეზინის ხელკეტი და ელექტროშოკური მოწყობილობა – იმ პირის მიმართ, რომელიც
თავს ესხმის.
3. აღსრულების პოლიციელს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას უფლება აქვს,
უკიდურესი საშუალების სახით, გამოიყენოს ცეცხლსასროლი იარაღი:
ა) აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომელთა, აგრეთვე სააღსრულებო მოქმედების
განხორციელების პროცესში მონაწილე პირთა და თავის დასაცავად ისეთი ხელყოფისაგან,
რომელიც საფრთხეს უქმნის მათ სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას, აგრეთვე საშიში
ცხოველის თავდასხმისას;
ბ) ცეცხლსასროლი იარაღის წართმევის აღსაკვეთად;
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გ) განგაშის ნიშნის მისაცემად.
4. აკრძალულია ფიზიკური იძულების, სპეციალური საშუალებებისა და ცეცხლსასროლი
იარაღის გამოყენება ორსულობის, მცირეწლოვნობის, ინვალიდობის და ხანდაზმულობის
აშკარა ნიშნების მქონე პირთა მიმართ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ისინი ახდენენ
შეიარაღებულ ან ჯგუფურ თავდასხმას ან შეიარაღებულ წინააღმდეგობას უწევენ
აღსრულების

პოლიციელს,

რაც

საფრთხეს

უქმნის

სააღსრულებო

მოქმედების

განხორციელების პროცესში მონაწილე პირთა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, თუ სხვა
ხერხითა და საშუალებით ასეთი თავდასხმის მოგერიება შეუძლებელია.
5. ფიზიკური იძულების, სპეციალური საშუალებებისა და ცეცხლსასროლი იარაღის
გამოყენების შემთხვევაში აღსრულების პოლიციელი ვალდებულია, ყველა ღონე იხმაროს
სხვა

პირთა

უსაფრთხოების

უზრუნველსაყოფად

და

დაზარალებულისათვის

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოსაჩენად.
6. აღსრულების პოლიციელი ვალდებულია, ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების შესახებ
დაუყოვნებლივ აცნობოს უშუალო უფროსსა და პროკურორს.

მუხლი 145. აღსრულების პოლიციელის სოციალური დაცვა
1. სახელმწიფო უზრუნველყოფს აღსრულების პოლიციელის სოციალურ დაცვას.
2. აღსრულების პოლიციელისათვის დადგენილია არანორმირებული სამუშაო დღე.
3. აღსრულების პოლიციელი ექვემდებარება სავალდებულო სახელმწიფო დაზღვევას.
4. (ამოღებულია).
5.

ზიანი,

რომელიც

შესრულებისას

აღსრულების

პოლიციელს

სრულად

აუნაზღაურდება

მიადგა,

სამსახურებრივი

მოვალეობის

საქართველოს

სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
6. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას აღსრულების პოლიციელის დაღუპვის
შემთხვევაში მის ოჯახს (მემკვიდრეს) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ეძლევა ერთჯერადი
ფულადი

დახმარება

10

ათასი

ლარის

ოდენობით.

აღსრულების

პოლიციელის

დაკრძალვის ხარჯებს გაიღებს აღსრულების ეროვნული ბიურო.
7. აღსრულების პოლიციელს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დასახიჩრების
ან/და დაინვალიდების შემთხვევაში სხეულის დაზიანების სიმძიმის შესაბამისად
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ეძლევა
ერთჯერადი ფულადი დახმარება არა უმეტეს 5 ათასი ლარისა.
8. (ამოღებულია).
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9. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი
სახსრების ფარგლებში აღსრულების პოლიციელისათვის შეიძლება განისაზღვროს ამ
კანონით გაუთვალისწინებელი სოციალური დაცვის დამატებითი ღონისძიებები და
შეღავათები.

თავი III2
კერძო აღმასრულებელი

მუხლი 146. კერძო აღმასრულებელი
1. კერძო აღმასრულებელი არის ფიზიკური პირი, რომელიც საჯარო უფლებამოსილებას –
სააღსრულებო საქმიანობას ახორციელებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ
გაცემული სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე საქართველოს მთელ
ტერიტორიაზე.
2. სავალდებულოა კერძო აღმასრულებელს ჰქონდეს სამუშაო ადგილი (ოფისი, ბიურო) და
საანგარიშსწორებო (მიმდინარე) ანგარიში ბანკში. მას უფლება აქვს, სამუშაოზე აიყვანოს
და სამუშაოდან გაათავისუფლოს მუშაკი საქართველოს შრომის კანონმდებლობის
შესაბამისად და განკარგოს სააღსრულებო საქმიანობის განხორციელებისათვის მიღებული
საზღაური.
3. ორ ან ორზე მეტ კერძო აღმასრულებელს შეიძლება ჰქონდეს საერთო სამუშაო ადგილი
(ოფისი, ბიურო). კერძო აღმასრულებელთა უფლება-მოვალეობანი საერთო სამუშაო
ადგილის მიმართ განისაზღვრება მათ შორის დადებული ხელშეკრულებით. ასეთ
შემთხვევაში

თითოეული

კერძო

აღმასრულებელი

სააღსრულებო

საქმიანობას

ახორციელებს საკუთარი სახელით და პირადად აგებს პასუხს თავისი სამსახურებრივი
საქმიანობისათვის.
31. კერძო აღმასრულებელს უფლება აქვს, სააღსრულებო საქმიანობის ორგანიზების
მიზნით გაერთიანდეს სხვა კერძო აღმასრულებელთან, ადვოკატთან ან/და აუდიტორთან,
ამხანაგობის ან „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სამეწარმეო
იურიდიული პირის ფორმით, გარდა სააქციო საზოგადოებისა, „ნოტარიატის შესახებ“
საქართველოს კანონით დადგენილი წესით. ასეთ გაერთიანებაში უნდა მონაწილეობდეს
ერთი ნოტარიუსი მაინც.
4.

ამ

თავის

მიზნებისათვის

სააღსრულებო

საქმიანობად

აგრეთვე

მიიჩნევა

დაინტერესებული პირებისათვის იურიდიული კონსულტაციის გაწევა აღსრულების
საკითხებთან დაკავშირებით.
5. კერძო აღმასრულებელთა რეესტრს აწარმოებს აღსრულების ეროვნული ბიურო.
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6. კერძო აღმასრულებლის სააღსრულებო საქმიანობის მიმართ, ამ თავის თავისებურებათა
გათვალისწინებით, გამოიყენება ეს კანონი, გარდა ამ კანონის მე-2 მუხლის „გ“, „დ“ და „ი“–
„ნ“ ქვეპუნქტებისა, მე-2 მუხლით გათვალისწინებული უძრავი ქონების შემძენის
განცხადებასთან,

დავალიანების

გადახდევინების

შესახებ

ბრძანებასთან

(თუ

გამარტივებული წარმოებისას აპლიკანტმა მოითხოვა დავალიანების გადახდევინების
შესახებ ბრძანების აღსრულება) და აღსრულების შესახებ ბრძანებასთან დაკავშირებული
სააღსრულებო წარმოებისა, მე-3 მუხლის პირველი−14 პუნქტებისა, მე-4 და მე-5 მუხლებისა,
III1 თავისა, 152 მუხლისა, მე-17 მუხლის მე-11 პუნქტისა, 181 მუხლის მე-2 პუნქტისა, 21-ე
მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებისა, 25-ე მუხლის მე-4, 41 და მე-13 პუნქტებისა, 281 მუხლისა,
35-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტისა, 38-ე და 39-ე მუხლებისა, 47-ე მუხლის მე4 პუნქტისა, 49-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა, 50-ე და 62-ე მუხლებისა, 69-ე მუხლის პირველი–
12 პუნქტებისა, 75-ე, 76-ე, 771 და 772 მუხლებისა, 823 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტისა,
901 და 903–91-ე მუხლებისა, XVI1−XVI3 თავებისა, 113-ე მუხლის პირველი–მე-6 და მე-9–მე-11
პუნქტებისა, მე-12 პუნქტის „ა“–„ვ“ ქვეპუნქტებისა და მე-13–მე-16 პუნქტებისა და 1132
მუხლისა.

მუხლი 147. კერძო აღმასრულებლის კომპეტენცია
1. კერძო აღმასრულებელი ახორციელებს ამ კანონის მე-2 მუხლის „ა“, „ბ“ და „ე“–„თ“
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული აქტების (გადაწყვეტილებების), აღნიშნული მუხლით
გათვალისწინებული სანოტარო აქტებისა და გირავნობის მოწმობების აღსრულებას ამავე
კანონით დადგენილი წესით.
2. კერძო აღმასრულებლის მიერ აღსრულება ხორციელდება კრედიტორის მიმართვისა და
მასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.
3. კერძო აღმასრულებელი აღსრულებას ახორციელებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ
აღსრულების მხარეები არიან ფიზიკური პირები ან / და კერძო სამართლის იურიდიული
პირები და თუ სააღსრულებო დოკუმენტის მიხედვით წარმოდგენილი აღსასრულებელი
ფულადი მოთხოვნა არ აღემატება 500 000 ლარს.
4. კერძო აღმასრულებლის მიერ ამ კანონის მე-17 მუხლის მე-5 პუნქტის „ა.გ“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისას კრედიტორის მოთხოვნის და
აღსრულების საზღაურის ამოღების უზრუნველსაყოფად მოვალის საბანკო ანგარიშზე
საინკასო დავალებების წარდგენა ხდება ცალ-ცალკე.
41. კერძო აღმასრულებელი უფლებამოსილია მიმართოს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს
თავის

წარმოებაში

არსებულ

საქმესთან

დაკავშირებით

საჯარო

შეტყობინების

აღსრულების ეროვნული ბიუროს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების მიზნით.
მიმართვა შესაძლებელია განხორციელდეს მართვის ავტომატური საშუალებების
გამოყენებით. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ კერძო აღმასრულებლისათვის
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აღნიშნული მომსახურების საფასური დგინდება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანებით.
5. კერძო აღმასრულებელი ყადაღადადებული ქონების საჯარო აუქციონზე რეალიზაციის
მიზნით:
ა) კრედიტორის შესაბამისი განცხადების საფუძველზე დამოუკიდებლად ახორციელებს ამ
კანონით დადგენილ აუქციონის მოსამზადებელ პროცედურებს;
ბ) მიმართავს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სააუქციონო მომსახურების გაწევის შესახებ
განაცხადით, წარუდგენს მას სააუქციონო დოკუმენტაციის (სააღსრულებო წარმოების
შესაბამისი მასალების) თავის მიერ დამოწმებულ ასლებს და აღსრულების ეროვნული
ბიუროს ანგარიშზე შეაქვს სააუქციონო მომსახურების დადგენილი საფასური, რომლის
ოდენობაც განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით. სააუქციონო
მომსახურების გაწევის შესახებ განაცხადის მართვის ავტომატური საშუალებებით
წარდგენის შემთხვევაში სააღსრულებო წარმოების მასალები დამოწმებას არ საჭიროებს;
გ) საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს განმეორებითი და ხელახალი აუქციონების
მომზადებას ამ მუხლით გათვალისწინებული წესით.
6. კერძო აღმასრულებელი პასუხისმგებელია წარდგენილი სააუქციონო დოკუმენტაციის
ფაქტობრივი მონაცემების სისწორეზე.
61. სააღსრულებო ფურცლის აღსასრულებლად მიღებისას და მისი კრედიტორისათვის
დაბრუნებისას

სააღსრულებო

ფურცელს

ბოლოში

უნდა

დაემატოს

კერძო

აღმასრულებლის ხელმოწერა, თარიღი და სამსახურებრივი ბეჭედი.
7. აღსრულების ეროვნული ბიურო ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული კერძო
აღმასრულებლის სააუქციონო მომსახურების გაწევის შესახებ განაცხადის მიღებიდან 5
სამუშაო დღის ვადაში აკმაყოფილებს განაცხადს ან უარს ამბობს მის დაკმაყოფილებაზე.
8. აღსრულების ეროვნულ ბიუროს უფლება აქვს, ამ მუხლის მე-7 პუნქტით განსაზღვრულ
ვადაში მისთვის წარდგენილი სააუქციონო დოკუმენტაციის ამ კანონის მოთხოვნებთან
შეუსაბამობის

ან/და

სააუქციონო

მომსახურების

საფასურის

გადაუხდელობის

საფუძვლით კერძო აღმასრულებელს განაცხადის მიღებისას დაუდგინოს ხარვეზი. კერძო
აღმასრულებლისათვის
აღემატებოდეს

1

ხარვეზის

თვეს.

გამოსასწორებლად

აღსრულების

მიცემული

ეროვნული

ბიუროს

ვადა

არ

მიერ

უნდა
კერძო

აღმასრულებლისათვის დადგენილი ხარვეზის გამოსწორების ვადის უშედეგოდ გასვლის
შემთხვევაში აღსრულების ეროვნული ბიურო უარს ეუბნება კერძო აღმასრულებელს
სააუქციონო მომსახურების გაწევაზე. კერძო აღმასრულებელს უბრუნდება მის მიერ
გადახდილი სააუქციონო მომსახურების საფასურის ნახევარი. კერძო აღმასრულებელი
უფლებამოსილია იმ გარემოებათა აღმოფხვრისას, რომლებიც საფუძვლად დაედო
აღსრულების ეროვნული ბიუროს უარს, მიმართოს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს
სააუქციონო მომსახურების გაწევის შესახებ ახალი განაცხადით. კერძო აღმასრულებლის
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მიერ აღსრულების ეროვნული ბიუროსათვის სააუქციონო დოკუმენტაციის განმეორებით
წარდგენისას იგი სრულად იხდის სააუქციონო მომსახურების საფასურს.
9. განაცხადის დაკმაყოფილებაზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს უარი კერძო
აღმასრულებელმა შეიძლება გაასაჩივროს სასამართლოში მისი შეტყობიდან 1 თვის
ვადაში.
10.

კერძო

აღმასრულებელი

უფლებამოსილია

პირველი

აუქციონის

საჯაროდ

გამოცხადებამდე გაითხოვოს განაცხადი. ამ შემთხვევაში მას უბრუნდება მის მიერ
გადახდილი სააუქციონო მომსახურების საფასურის ნახევარი.
11. სააუქციონო მომსახურება გულისხმობს:
ა) აუქციონის შესახებ საჯარო ინფორმაციის დადგენილი წესით განთავსებას;
ბ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით აუქციონების ჩატარებას;
გ) პირველი აუქციონის ამ მუხლით დადგენილი განაცხადის დაკმაყოფილებიდან ერთი
თვის ვადაში ჩატარებას;
დ) აუქციონზე ქონების რეალიზაციიდან ამონაგები თანხის, რომელიც ამ კანონით
დადგენილი წესით ირიცხება აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშზე, ამავე კანონით
დადგენილი წესით განაწილებას.
12. აღსრულების ეროვნული ბიურო პასუხისმგებელია მხოლოდ აუქციონის ჩატარების
დღეს განხორციელებული, ქონების რეალიზაციასთან დაკავშირებული პროცედურის ამ
კანონთან შესაბამისობისთვის. ყველა სხვა მოსამზადებელ თუ აუქციონისშემდგომ
მოქმედებას ახორციელებს კერძო აღმასრულებელი საკუთარი პასუხისმგებლობით.
13.

სააუქციონო

აღსრულების

მომსახურების

ეროვნულ

გაწევისას

ბიუროს

კერძო

დაუყოვნებლივ

აღმასრულებელი
აცნობოს

ვალდებულია

კრედიტორის

მიერ

აღსრულების შეჩერებისა და განახლების თაობაზე. თუ კერძო აღმასრულებლის
წარმოებაში არსებულ საქმეზე კრედიტორის განცხადების საფუძველზე შეჩერებული
აღსრულება არ განახლდება შეჩერებიდან 3 თვის განმავლობაში, სააუქციონო მომსახურება
წყდება, ხოლო კერძო აღმასრულებელს უბრუნდება მის მიერ გადახდილი სააუქციონო
მომსახურების

საფასურის

ნახევარი.

კერძო

აღმასრულებლის

მიერ

აღსრულების

ეროვნული ბიუროსთვის სააუქციონო დოკუმენტაციის განმეორებით წარდგენისას იგი
სრულად იხდის სააუქციონო მომსახურების საფასურს.

მუხლი 148. სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზიის გაცემა
1. კერძო აღმასრულებელზე სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზიას გასცემს აღსრულების
ეროვნული ბიურო.
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2. სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზია გაიცემა ამ თავითა და „ლიცენზიებისა და
ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.
3.

სააღსრულებო

„ლიცენზიებისა

საქმიანობის

და

ლიცენზიის

ნებართვების

შესახებ“

მისაღებად

ფიზიკური

საქართველოს

პირი,

კანონით

გარდა

დადგენილი

მოთხოვნებისა, უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
ა) იყოს ქმედუნარიანი საქართველოს მოქალაქე;
ბ) ჰქონდეს უმაღლესი იურიდიული განათლება;
გ) ჩაბარებული ჰქონდეს აღმასრულებლის საკვალიფიკაციო გამოცდა ან მოსამართლის
საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო ან სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის
სპეციალობით;
დ) ჰქონდეს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით დადგენილი წესის
შესაბამისად აღჭურვილი სამუშაო ადგილი.

მუხლი 149. სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის საფუძვლები
1. სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზია არ გაიცემა იმ ფიზიკურ პირზე:
ა)

რომელიც

არ

აკმაყოფილებს

ამ

კანონის

148

მუხლის

მე-3

პუნქტით

გათვალისწინებულმოთხოვნებს;
ბ) რომელიც ნასამართლევია განზრახი დანაშაულის ჩადენისათვის ან რომლის მიმართაც
მიმდინარეობს სისხლისსამართლებრივი დევნა განზრახი დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე;
გ) რომლის მიმართაც სისხლის სამართლის საქმე განზრახი დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე
შეწყდა ხანდაზმულობის ან ამნისტიის გამო;
დ) რომელიც განთავისუფლებულია საჯარო სამსახურიდან ან ნოტარიუსის
თანამდებობიდან ანდა რომელსაც შეუწყდა ადვოკატთა ასოციაციის წევრობა
დისციპლინური

გადაცდომის,

კანონის

უხეში

ან/და

არაერთგზის

დარღვევის,

თანამდებობრივი მდგომარეობის მართლმსაჯულებისა და სამსახურებრივი ინტერესების
საზიანოდ გამოყენების ან კორუფციული სამართალდარღვევის გამო;
ე) რომლის საქმიანობაც ითვლება საჯარო სამსახურად „საჯარო სამსახურის შესახებ“
საქართველოს კანონის თანახმად;
ვ) რომელსაც აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ გაუუქმა სააღსრულებო საქმიანობის
ლიცენზია, გარდა ამ კანონის 14
შემთხვევისა;

14

მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
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ზ) რომელიც მოქმედი ნოტარიუსი, ადვოკატი, აღსრულების ეროვნულ ბიუროში
დასაქმებული პირი ან აღსრულების ეროვნული ბიუროს სტაჟიორია;
თ) რომელსაც სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენით
ჩამოერთვა სააღსრულებო საქმიანობის უფლება;
ი) რომელსაც აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ გაუუქმა სააღსრულებო საქმიანობის
ლიცენზია ამ კანონის 14

14

მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით და

ლიცენზიის გაუქმებიდან არ გასულა 1 წელი.
2. კერძო აღმასრულებელი არ შეიძლება იყოს არბიტრაჟის წევრი.

მუხლი 1410. განცხადება სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად
1. ფიზიკური პირი სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად განცხადებით
მიმართავს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს, რომელიც 5 სამუშაო დღის ვადაში იღებს
გადაწყვეტილებას სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზიის გაცემის თაობაზე.
2. განცხადებას, გარდა „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით
დადგენილი დოკუმენტებისა, უნდა დაერთოს:
ა) ამ კანონის 148 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის
დამადასტურებელი დოკუმენტები;
ბ) ფიზიკური პირის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ამ კანონის
149 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების არარსებობას;
გ) სამუშაო ადგილის მისამართი და საჯარო რეესტრიდან ამონაწერი იმ უძრავი ქონების
საკუთრების თაობაზე, სადაც უნდა განთავსდეს კერძო აღმასრულებლის სამუშაო
ადგილი, ან ამ უძრავი ქონების მესაკუთრის თანხმობა სააღსრულებო საქმიანობის
განხორციელებაზე.
3. სამუშაო ადგილის შეცვლის შემთხვევაში კერძო აღმასრულებელი ვალდებულია
დაუყოვნებლივ აცნობოს ამის თაობაზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს და წარუდგინოს
მას ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტები.

მუხლი 1411. კერძო აღმასრულებლის რეგისტრაცია კერძო აღმასრულებელთა რეესტრში
და მის მიერ სააღსრულებო საქმიანობის დაწყება
1. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზიის
გაცემიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში კერძო აღმასრულებელი აღსრულების ეროვნულ
ბიუროს წარუდგენს:
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ა) სამსახურებრივ ბეჭედს (რომელზედაც აღინიშნება კერძო აღმასრულებლის სახელი და
გვარი და კერძო აღმასრულებლის სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზიის ნომერი) და
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურებულ ხელმოწერის
ნიმუშს;
ბ)

ბანკში

საანგარიშსწორებო

(მიმდინარე)

ანგარიშის

გახსნის

დამადასტურებელ

დაზღვევის

დამადასტურებელ

დოკუმენტს და ამ ანგარიშის ნომერს;
გ)

სამოქალაქო

პასუხისმგებლობის

სავალდებულო

დოკუმენტს; დაზღვევის ოდენობასა და პირობებს ადგენს საქართველოს იუსტიციის
მინისტრი.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ყველა დოკუმენტის წარდგენის
შემდეგ აღსრულების ეროვნული ბიურო დაუყოვნებლივ, მაგრამ არა უგვიანეს 5 სამუშაო
დღისა, ახორციელებს კერძო აღმასრულებლის რეგისტრაციას კერძო აღმასრულებელთა
რეესტრში,

რის

შემდეგაც

კერძო

აღმასრულებელი

უფლებამოსილია

დაიწყოს

სააღსრულებო საქმიანობა. კერძო აღმასრულებელთა რეესტრის ფორმასა და წარმოების
წესს განსაზღვრავს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი.

მუხლი 1412. სტატისტიკური ინფორმაციის წარდგენა
კერძო აღმასრულებელი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ, საანგარიშო წლის მომდევნო
წლის 1 თებერვლამდე, აღსრულების ეროვნულ ბიუროს წარუდგინოს სტატისტიკური
ინფორმაცია თავის წარმოებაში არსებული სააღსრულებო საქმეების შესახებ.

მუხლი 1413. სააღსრულებო საქმიანობის უფლების შეჩერება
1. ამ კანონის 148 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
სალიცენზიო პირობის დარღვევის შემთხვევაში კერძო აღმასრულებელს შეუჩერდება
სააღსრულებო საქმიანობის უფლება სალიცენზიო პირობის დარღვევის აღმოფხვრამდე.
კერძო აღმასრულებელმა გონივრულ ვადაში, მაგრამ არა უმეტეს 10 დღისა, უნდა
უზრუნველყოს ამ კანონის 148 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ
სალიცენზიო მოთხოვნასთან შესაბამისობა.
2. კერძო აღმასრულებლის ბრალდებულად სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის
შემთხვევაში სისხლის სამართლის საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე მას
შეუჩერდება სააღსრულებო საქმიანობის უფლება.
3. პროცესის მწარმოებელი ორგანო/პირი კერძო აღმასრულებლის ბრალდებულად
სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის შემთხვევაში ვალდებულია დაუყოვნებლივ,
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მაგრამ არა უგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა, აცნობოს ამის თაობაზე აღსრულების
ეროვნულ ბიუროს.
4. კერძო აღმასრულებლისათვის სააღსრულებო საქმიანობის უფლების შეჩერების
თაობაზე

შესაბამისი

აღმასრულებელთა

ჩანაწერი

რეესტრში.

აღსრულების
თუ

ეროვნულ

აღმოიფხვრა

ბიუროს

კერძო

შეაქვს

კერძო

აღმასრულებლისათვის

სააღსრულებო საქმიანობის უფლების შეჩერების საფუძვლები, აღსრულების ეროვნული
ბიურო

აუქმებს

შესაბამის

ჩანაწერს,

რის

შემდეგაც

კერძო

აღმასრულებელი

უფლებამოსილია გააგრძელოს სააღსრულებო საქმიანობა.

მუხლი 1414. სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზიის გაუქმება
სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზიის გაუქმების საფუძვლები, გარდა „ლიცენზიებისა
და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი საფუძვლებისა, არის:
ა) კერძო აღმასრულებლის წერილობითი განცხადება თავისი უფლებამოსილების
შეწყვეტის თაობაზე, რომელიც წარედგინება აღსრულების ეროვნულ ბიუროს;
ბ) კერძო აღმასრულებლის გარდაცვალება, ან სასამართლოს მიერ მისი გარდაცვლილად
გამოცხადება

ან

შეზღუდულქმედუნარიანად/ქმედუუნაროდ

ან

უგზო-უკვლოდ

დაკარგულად აღიარება;
გ) ამ კანონის 1411 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების
დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობა;
დ) კერძო აღმასრულებლის მიმართ სისხლის სამართლის საქმეზე სასამართლოს
გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა ან კერძო აღმასრულებლის მიმართ
სისხლის სამართლის საქმის შეწყვეტა განზრახი დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე
ხანდაზმულობის ან ამნისტიის გამო;
ე) კერძო აღმასრულებლისათვის „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს
ორგანული კანონის თანახმად საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა;
ვ)

კერძო

აღმასრულებლისათვის

სასამართლოს

კანონიერ

ძალაში

შესული

გამამტყუნებელი განაჩენით სააღსრულებო საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა;
ზ) ამ კანონით და მის საფუძველზე გამოცემული ნორმატიული აქტით დადგენილი
მოთხოვნების მნიშვნელოვნად ან სისტემატურად დარღვევა, რაც არსებით ზიანს აყენებს
კერძო ან საჯარო ინტერესებს;
თ) კერძო აღმასრულებლისათვის შეუთავსებელი საქმიანობის განხორციელება;
ი) ამ კანონის 1413 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების
დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობა.
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მუხლი 1415. სააღსრულებო საქმიანობის უფლების შეჩერების ან სააღსრულებო
საქმიანობის ლიცენზიის გაუქმების შემთხვევაში შეჩერებული საქმეების აღსრულების
წესი
1. კერძო აღმასრულებლისათვის ამ კანონის 14

13

ან 14

14

მუხლით გათვალისწინებულ

შემთხვევაში სააღსრულებო საქმიანობის უფლების შეჩერებისას ან სააღსრულებო
საქმიანობის ლიცენზიის გაუქმებისას მის წარმოებაში არსებული სააღსრულებო საქმეების
აღსრულებას უზრუნველყოფს აღსრულების ეროვნული ბიურო ამ კანონით დადგენილი
წესით. აღსრულების ეროვნული ბიურო აღნიშნული საქმეების აღსრულებას განაგრძობს
კერძო აღმასრულებლის მიერ განხორციელებული ბოლო სააღსრულებო მოქმედებიდან.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ სააღსრულებო საქმეზე კრედიტორი
თავისუფლდება
აღსრულების
საფასურის
წინასწარ
გადასახდელი
ნაწილის
გადახდისაგან.
3. კრედიტორს კერძო აღმასრულებლისათვის წინასწარი საზღაურის სახით გადახდილი
თანხა უბრუნდება აღსრულების შედეგად ამოღებული თანხის პროპორციულად.

მუხლი 1416. კერძო აღმასრულებლის პასუხისმგებლობა
1. კერძო აღმასრულებელი პასუხისმგებელია სააღსრულებო წარმოების მხარეების წინაშე
მის მიერ მიყენებული ზიანისათვის.
2. კერძო აღმასრულებლის საქმიანობის მონიტორინგისა და ამ კანონის 1414 მუხლის „ზ“ და
„თ“
ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული
დარღვევებისათვის
კერძო
აღმასრულებლისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების წესს განსაზღვრავს საქართველოს
იუსტიციის მინისტრი.
3. კერძო აღმასრულებელი ვალდებულია სააღსრულებო საქმის წარმოება განახორციელოს
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ განსაზღვრული პირობებითა და ფორმით.
მუხლი 1417. საზღაური
1. კერძო აღმასრულებელი სააღსრულებო საქმიანობისათვის, აგრეთვე ამ საქმიანობასთან
დაკავშირებული იურიდიული კონსულტაციისა და ტექნიკური სამუშაოსათვის იღებს
საზღაურს,

რომლის

ოდენობა,

გადახდის

წესი

და

პირობები

განისაზღვრება

დაინტერესებულ მხარესთან დადებული ხელშეკრულებით.
2. კრედიტორის მიერ გადახდილი ან გადასახდელი საზღაურის გადახდა ეკისრება
მოვალეს და იგი ამოიღება აღსასრულებელ მოთხოვნასთან ერთად. არ შეიძლება მოვალეს
დაეკისროს საზღაურის გადახდა ამ კანონის 38-ე მუხლით დადგენილი აღსრულების
საფასურის ზღვრულ ოდენობაზე მეტი ოდენობით.

464

3. სააღსრულებო ბიუროს მიერ კერძო აღმასრულებლისათვის სააუქციონო მომსახურების
გაწევის შედეგად ამოღებული თანხებიდან:
ა) კრედიტორის მიერ გადახდილი საზღაური ამ კანონის 38-ე მუხლით დადგენილი
აღსრულების საფასურის ზღვრული ოდენობის ფარგლებში, ამოღებული მოთხოვნის
პროპორციულობით

გადაერიცხება

კრედიტორს.

კრედიტორს

ასევე

გადაერიცხება

ამოღებული მოთხოვნა;
ბ) კრედიტორის მიერ გადასახდელი საზღაური ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული
ზღვრული

ოდენობის

ფარგლებში,

ამოღებული

მოთხოვნის

პროპორციულობით

გადაერიცხება კერძო აღმასრულებელს.
მუხლი 1418. აღსრულების პოლიციის მონაწილეობა კერძო აღმასრულებლის
სააღსრულებო საქმიანობაში
1. კერძო აღმასრულებელი საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელებისას, საჭიროების
შემთხვევაში, დახმარებისათვის მიმართავს სამმართველოს, რომელიც მიმართვიდან 5
სამუშაო დღის ვადაში აცნობებს კერძო აღმასრულებელს თავისი კომპეტენციის
ფარგლებში მომსახურების გაწევის შესაძლებლობის თაობაზე.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული წესით სამმართველოს მიერ
მომსახურების გაწევაზე თანხმობის შემთხვევაში კერძო აღმასრულებელმა წინასწარ უნდა
აუნაზღაუროს

აღსრულების

ეროვნულ

ბიუროს

სამმართველოს

მიერ

გაწეული

მომსახურების საფასური, რომლის ოდენობა, სააღსრულებო მოქმედებათა კატეგორიების
მიხედვით, დგინდება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.
მუხლი 1419. კერძო აღმასრულებლის აცილების საფუძვლები, აცილების წესი და
თვითაცილება
1. კერძო აღმასრულებლის აცილება დასაშვებია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 31-ე მუხლით გათვალისწინებული საფუძვლებით.
2.კერძო

აღმასრულებლის

საფუძველზე

წყვეტს

ის

აცილების

საკითხს

სასამართლო,

მოვალის

რომლის

შესაბამისი

სამოქმედო

მოთხოვნის

ტერიტორიაზედაც

მიმდინარეობს აღსრულება.
თავი IV
სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე პირები
მუხლი 15. სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე პირები
სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილეობენ:
ა) კრედიტორი და მოვალე (შემდგომში ასევე – სააღსრულებო წარმოების მხარეები);
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ბ) აღმასრულებელი;
გ) კერძო აღმასრულებელი;
დ) სხვა პირები, რომლებიც მონაწილეობენ სააღსრულებო წარმოების პროცესში.

მუხლი 151. სააღსრულებო წარმოების მხარეები
1. სააღსრულებო წარმოებაში კრედიტორს წარმოადგენს ფიზიკური და იურიდიული
პირი, სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნი, პირთა გაერთიანება იურიდიული პირის
შეუქმნელად, სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, რომელთა
სასარგებლოდ

ან/და

ინტერესებისათვის

მიღებულია

ამ

კანონის

მე-2

მუხლით

გათვალისწინებული აღსასრულებელი გადაწყვეტილება.
2. სააღსრულებო წარმოებაში მოვალეს წარმოადგენს ფიზიკური და იურიდიული პირი,
სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნი, პირთა გაერთიანება იურიდიული პირის
შეუქმნელად,
რომლებსაც

სახელმწიფო
ამ

კანონის

და
მე-2

ადგილობრივი
მუხლით

თვითმმართველობის

გათვალისწინებული

ორგანოები,

აღსასრულებელი

გადაწყვეტილება ავალდებულებს, შეასრულონ განსაზღვრული მოქმედებები ან თავი
შეიკავონ განსაზღვრული მოქმედებების შესრულებისაგან. უძრავი ქონების შემძენის
განცხადების საფუძველზე დაწყებული სააღსრულებო წარმოებისას მოვალეს
წარმოადგენს პირი, რომელიც აღსრულების ეროვნულ ბიუროს დადგენილ ვადაში არ
წარუდგენს უძრავი ქონების მართლზომიერი მფლობელობისა და სარგებლობის ამ
კანონით განსაზღვრულ დოკუმენტს.

მუხლი 152. აღმასრულებლის აცილების საფუძველი, აცილების წესი და თვითაცილება
1. აღმასრულებლის აცილება დასაშვებია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის
31-ე მუხლით გათვალისწინებული საფუძვლებით. აღმასრულებლის აცილების ან
თვითაცილების საკითხი შეიძლება დააყენონ სააღსრულებო წარმოების მხარეებმა ან/და
თავად აღმასრულებელმა.
2. სამოქმედო ტერიტორიაზე აღმასრულებლის აცილების ან თვითაცილების საკითხს
განიხილავს და წყვეტს სააღსრულებო ბიუროს უფროსი, ხოლო ამ კანონის მე-5 მუხლის მე2 პუნქტით გათვალისწინებული აღსრულების ეროვნულ ბიუროში დასაქმებული პირის
აცილების ან თვითაცილების საკითხს – აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე.
მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ ეცნობებათ სააღსრულებო წარმოების მხარეებს.
3. სააღსრულებო ბიუროს უფროსის გადაწყვეტილება აცილების ან თვითაცილების
შესახებ შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოს წესით.
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მუხლი 16. (ამოღებულია)

მუხლი 17. აღმასრულებლის უფლება-მოვალეობანი
1. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული აღმასრულებლის
მოთხოვნების შესრულება სავალდებულოა ყველა ფიზიკური და იურიდიული
პირისათვის, მიუხედავად მათი დაქვემდებარებისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმისა.
2.

ყველა

ადმინისტრაციული

სახელშეკრულებო

ორგანო,

ურთიერთობაში

საბანკო

მყოფი

დაწესებულება,

ფიზიკური

და

მოვალესთან

იურიდიული

პირი

ვალდებულია აღსრულების ეროვნული ბიუროს მოთხოვნის შემთხვევაში მიაწოდოს მას
ინფორმაცია მოვალის ქონებრივი მდგომარეობის, შემოსავლების, საბანკო ანგარიშების,
ანგარიშებზე არსებული ნაშთებისა და თანხის ბრუნვის შესახებ.
3. აღმასრულებელი ვალდებულია დაიცვას ინფორმაციის კონფიდენციალობა და იგი
მხოლოდ სამსახურებრივი მიზნებისთვის გამოიყენოს. ამ მოთხოვნის დარღვევა იწვევს
პასუხისმგებლობას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
4. აღმასრულებელს სააღსრულებო მოქმედებათა განხორციელებისას უფლება აქვს,
შევიდეს მოვალის ბინაში, დაათვალიეროს ყველა სათავსი და მოვალის ქონება.
დათვალიერება ფორმდება ოქმით.
5.

იძულებითი

აღსრულების

პირობებში

აღმასრულებელი

უფლებამოსილია

განახორციელოს:
ა) გადახდევინება:
ა.ა) მოვალის ქონებიდან მასზე ყადაღის დადებით და ქონების გაყიდვით, ხოლო თუ
საკითხი ეხება სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონებას,
აცნობოს ამის შესახებ შესაბამის სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოს;
ა.ბ) მოვალის ხელფასიდან, პენსიიდან, სტიპენდიიდან და სხვა შემოსავლებიდან;
ა.გ) მოვალის სხვა პირებთან არსებული ფულადი თანხებიდან და ქონებიდან, აგრეთვე
საინკასო დავალებების საფუძველზე მოვალის საბანკო ანგარიშებიდან;
ბ) მოვალისათვის იმ საგნების ჩამორთმევა, რომლებიც სასამართლო გადაწყვეტილებით
კრედიტორს უნდა გადაეცეს;
გ)

კანონის

შესაბამისად

ღონისძიებები.

აღსასრულებელ

გადაწყვეტილებაში

მითითებული

სხვა
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6. (ამოღებულია).
7. აღმასრულებელი ვალდებულია მიიღოს ყველა კანონიერი ზომა გადაწყვეტილების
სწრაფად და რეალურად აღსრულებისათვის, განუმარტოს მხარეებს მათი უფლებები და
მოვალეობები, აღსრულების ცალკეული სახეების შინაარსი და შესაძლებლობები,
დაეხმაროს მათი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვაში.
8. თუ მოვალე არ დაუშვებს აღმასრულებელს, განახორციელოს მისთვის კანონით
მინიჭებული უფლებამოსილება, აღმასრულებელს შეუძლია დასახმარებლად მიმართოს
აღსრულების პოლიციას ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის ტერიტორიულ
ორგანოს, რომელიც ვალდებულია აღმოუჩინოს მას საჭირო დახმარება.
9. აღმასრულებლისათვის წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში ან თუ მოვალის ბინაში
განსახორციელებელ სააღსრულებო მოქმედებას არც მოვალე ესწრება და არც მისი ოჯახის
სრულწლოვანი წევრი, აღმასრულებელი ადგენს აქტს და აგრძელებს სააღსრულებო
მოქმედებას ადგილობრივი თვითმმართველობის ან საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენლის თანდასწრებით.
10.

აღსრულების

მსვლელობისას

სააღსრულებო

წარმოების

სააღსრულებო

მოქმედებებში

აღმასრულებელი

მხარეები

უფლებამოსილია

გამოიძახოს

დოკუმენტების

გასაცნობად,

სააღსრულებო

მონაწილეობის

მისაღებად,

მიიღოს

ზეპირი

და

წერილობითი ინფორმაცია, თუ ეს აუცილებელია აღსრულების მიზნებისათვის.
11. აღმასრულებელს თავისი ქვემდებარე სააღსრულებო საქმის წარმოებისას მოძრავ
ქონებაზე

და

საბანკო

ანგარიშებზე

უფლება

აქვს,

სააღსრულებო

მოქმედება

განახორციელოს სხვა სააღსრულებო ბიუროს სამოქმედო ტერიტორიაზედაც.
12. აღმასრულებელს უფლება აქვს, სააღსრულებო მოქმედება განახორციელოს ნებისმიერ
დროს, მათ შორის, არასამუშაო დროს და უქმე დღეს, თუ ეს აუცილებელია კონკრეტული
სააღსრულებო წარმოების ფაქტობრივი გარემოებიდან გამომდინარე.

მუხლი 171. (ამოღებულია)

მუხლი 18. კრედიტორისა და მოვალის უფლებამოსილებანი
1. კრედიტორსა და მოვალეს უფლება აქვთ:
ა) დაესწრონ აღსრულების მიმდინარეობას, გაეცნონ სააღსრულებო მასალებს, მიიღონ
აუცილებელი ცნობები, გარდა კომერციული (საგადასახადო და საბანკო) საიდუმლოების
შემცველი და სხვა კონფიდენციალური ინფორმაციისა, რომლებიც შეეხება აღსრულებას;
ბ) მორიგდნენ;
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გ) იდავონ ქონების კუთვნილებაზე ან მის ფასზე;
დ) აღსრულების ეროვნულ ბიუროს წარუდგინონ რეალიზაციას დაქვემდებარებული
ქონების შეძენით დაინტერესებული პირები;
ე)

გაასაჩივრონ

აღმასრულებლის

ქმედება

აღსრულების

ეროვნული

ბიუროს

თავმჯდომარესთან − ასეთი ქმედების განხორციელებიდან 15 კალენდარული დღის
ვადაში ან პირდაპირ სასამართლოში − ასეთი ქმედების განხორციელებიდან 1 თვის
ვადაში;
ვ) გაასაჩივრონ საჩივართან დაკავშირებით მიღებული აღსრულების ეროვნული ბიუროს
თავმჯდომარის გადაწყვეტილება მისი ჩაბარებიდან 1 თვის ვადაში.
2. კრედიტორი და მოვალე აღსრულების პროცესში მორიგების შემთხვევაში აღსრულების
ეროვნულ ბიუროს გადასცემენ მორიგების შესახებ წერილობით შეთანხმებას, რომელსაც
იგი 3 დღის ვადაში სააღსრულებო წარმოების მხარეთა მორიგების დამტკიცების საკითხის
გადასაწყვეტად უგზავნის იმ სასამართლოს, რომლის სამოქმედო ტერიტორიაზედაც
მიმდინარეობს აღსრულება, ხოლო თუ აღსრულება ერთდროულად მიმდინარეობს ერთზე
მეტი სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორიებზე – ერთ-ერთ სასამართლოს.
3. კრედიტორს და მოვალეს უფლება აქვთ, აღსრულების გადადების, განწილვადების
შესახებ ან აღსრულებასთან დაკავშირებული სხვა მოქმედებების თაობაზე მიმართონ
სასამართლოს.
4. ქონების საბაზრო ღირებულებასთან დაკავშირებულ დავაზე დაუშვებელია ამ ქონების
შეფასების და მის საფუძველზე განხორციელებული სააღსრულებო მოქმედების, ასევე
აუქციონის შედეგის გაუქმება, თუ პირველ აუქციონზე გამოცხადებული ქონების საწყისი
ფასი არ აღემატება ამ ქონების საბაზრო ღირებულებას.

მუხლი 181. მხარეთა წარმომადგენლობა სააღსრულებო წარმოების პროცესში
1. მხარეთა წარმომადგენლობა სააღსრულებო წარმოების პროცესში განისაზღვრება
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით.
2. თუ გადაწყვეტილებაში კრედიტორად მითითებულია სახელმწიფო, ავტონომიური
რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი,
მისი აღსრულებისას სახელმწიფოს,

ავტონომიურ

რესპუბლიკას ან

ადგილობრივ

თვითმმართველ ერთეულს წარმოადგენს ის სახელმწიფო ორგანო / პირი, რომლის
გადაწყვეტილების საფუძველზედაც წარმოებს აღსრულება ან / და რომლის მიმართვის
საფუძველზედაც გამოიტანა სასამართლომ აღსასრულებელი გადაწყვეტილება. ასეთი
გადაწყვეტილების აღსრულებისას, აღსრულების ეროვნულ ბიუროსა და ამ პუნქტით
განსაზღვრულ

სახელმწიფო

ორგანოს/პირს

შორის

დადებული

ხელშეკრულების
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საფუძველზე,

აღსრულების

ეროვნული

ბიურო

უფლებამოსილია

წარმოადგინოს

სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკა ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეული.

მუხლი 18 2. დასრულებულ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული
დოკუმენტაციის შენახვა
დასრულებულ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შენახვა
სავალდებულოა. მისი შენახვის წესი, პირობები და ამგვარი დოკუმენტაციის ასლის
მიღებისათვის გადასახდელის ოდენობა დგინდება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანებით.

მუხლი 183. აღმასრულებლის მოქმედების გასაჩივრება აღსრულების ეროვნულ ბიუროში
1. სააღსრულებო წარმოების მხარესა და დაინტერესებულ პირს, რომელთა კანონიერ
ინტერესზედაც პირდაპირ და უშუალო გავლენას ახდენს აღმასრულებლის ქმედება,
უფლება აქვთ, აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარესთან ერთჯერადად
გაასაჩივრონ

აღმასრულებლის

ქმედება

ასეთი

ქმედების

განხორციელებიდან

15

კალენდარული დღის ვადაში. ასეთი გასაჩივრება ავტომატურად ვერ შეაჩერებს
გასაჩივრებულ სააღსრულებო ქმედებას. აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე
უფლებამოსილია

თავისი

მხარის/დაინტერესებული

ინიციატივით
პირის

ან

შუამდგომლობით

სააღსრულებო
შეაჩეროს

წარმოების

გასაჩივრებული

სააღსრულებო ქმედება.
2. საჩივარი შეიტანება აღსრულების ეროვნულ ბიუროში. მასში უნდა აღინიშნოს:
ა) საჩივრის შემტანის ვინაობა/დასახელება, საიდენტიფიკაციო მონაცემები, ფაქტობრივი
საცხოვრებელი ადგილი, საკონტაქტო ინფორმაცია;
ბ) სააღსრულებო წარმოების საქმის რეკვიზიტები: სააღსრულებო საქმის ნომერი,
სააღსრულებო ფურცელი/აღსასრულებელი გადაწყვეტილება, სააღსრულებო წარმოების
მხარეები;
გ) იმ აღმასრულებლის ვინაობა, რომლის მოქმედებაც საჩივრდება;
დ) გასაჩივრებული მოქმედების შინაარსი;
ე) საჩივრის შემტანის მოთხოვნა, მისი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლები;
ვ) საჩივარზე დართული დოკუმენტების ჩამონათვალი, თუ საჩივარს დაერთვის რაიმე
დოკუმენტი;
ზ) საჩივრის შეტანის თარიღი და უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა.
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21. საჩივარი შედგენილი უნდა იყოს წერილობითი ფორმით, როგორც წესი, ნაბეჭდი
სახით, უნდა უპასუხებდეს ამ მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს და უნდა შეესაბამებოდეს
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ფორმის ნიმუშს.
3. საჩივარს უნდა დაერთოს მტკიცებულებები, მათი არსებობის შემთხვევაში.
4. აღსრულების ეროვნული ბიურო არ მიიღებს საჩივარს, თუ იგი არ აკმაყოფილებს ამ
მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ და „ზ“ ქვეპუნქტებითა და 21 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს.
5. აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე არ განიხილავს საჩივარს, თუ:
ა) იგი არ აკმაყოფილებს ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით დადგენილ
მოთხოვნებს;
ბ) არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება ან განჩინება იმავე დავის საგანზე
მოსარჩელის მიერ სარჩელზე უარის თქმის, მოპასუხის მიერ სარჩელის ცნობის ან
სააღსრულებო წარმოების მხარეთა მორიგების დამტკიცების შესახებ;
გ) სასამართლო წარმოებაშია საქმე დავაზე იმავე მხარეებს შორის, იმავე საგანზე და იმავე
საფუძვლით;
დ) არსებობს სასამართლოს ან აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის
გადაწყვეტილება ამავე საკითხზე;
ე) საჩივარი შეიტანა ქმედუუნარო პირმა;
ვ) (ამოღებულია);
ზ) გასულია საჩივრის შეტანის ამ კანონით დადგენილი ვადა.
6. თუ საჩივარი არ აკმაყოფილებს ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“–„დ“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით,
ასევე მე-3 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს ან იგი შეიტანა არაუფლებამოსილმა პირმა,
ამის თაობაზე 7 კალენდარული დღის ვადაში ეცნობება საჩივრის შემტანს და
განესაზღვრება ვადა, რომლის განმავლობაშიც მან უნდა წარადგინოს დამატებითი
დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია.
7. დამატებითი დოკუმენტის ან/და ინფორმაციის წარდგენამდე საჩივრის განხილვის
ვადის დინება ჩერდება. იგი განახლდება შესაბამისი დოკუმენტის ან/და ინფორმაციის
წარდგენისთანავე.
8. დადგენილ ვადაში საჩივრის შემტანის მიერ შესაბამისი დოკუმენტის ან/და
ინფორმაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში საჩივარი არ განიხილება.
9. აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე საჩივარს განიხილავს მიღებიდან 30
კალენდარული დღის ვადაში და საჩივრის შემტანს აცნობებს საჩივრის დაკმაყოფილების
ან მის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ. აღსრულების ეროვნული ბიუროს

471

თავმჯდომარე უფლებამოსილია, საქმის სირთულიდან გამომდინარე, არა უმეტეს 15
კალენდარული დღით გააგრძელოს საჩივართან

დაკავშირებით გადაწყვეტილების

მიღების ვადა, რის შესახებაც იგი ატყობინებს საჩივრის შემტანს. აღსრულების ეროვნული
ბიუროს თავმჯდომარის უარი საჩივრის დაკმაყოფილებაზე დასაბუთებული უნდა იყოს.
საჩივრის შემტანი უფლებამოსილია საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარი ამ კანონით
დადგენილ ვადაში გაასაჩივროს სასამართლოში. აღსრულების ეროვნული ბიუროს
თავმჯდომარის მიერ საჩივართან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების ვადის
დარღვევა ჩაითვლება საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმად.
10. სააღსრულებო წარმოებისას ქონების შემძენისათვის საკუთრების უფლების მინიჭების
შესახებ განკარგულება არის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
და იგი გასაჩივრდება სასამართლოში.
11.

აღსრულების

ეროვნული

ბიუროს

თავმჯდომარე

უფლებამოსილია

თავისი

ინიციატივით გააუქმოს აღმასრულებლის მიერ განხორციელებული სააღსრულებო
მოქმედება.

მუხლი 184. მოვალის მიერ ვალდებულების შესრულების განწილვადება
აღსრულების

ეროვნული

ბიუროს

თავმჯდომარე

უფლებამოსილია

თანხის

გადახდევინებასთან დაკავშირებულ საქმეზე მიიღოს გადაწყვეტილება მოვალის მიერ
ვალდებულების შესრულების 12 თვემდე ვადით განწილვადების შესახებ: სახელმწიფო,
ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტის სასარგებლოდ აღსასრულებელ საქმეზე – თავისი ინიციატივით,
ხოლო სხვა საქმეზე – კრედიტორის თანხმობით. განწილვადების პირობების დარღვევის
შემთხვევაში სააღსრულებო საქმის წარმოება განახლდება.

მუხლი 19. სააღსრულებო საქმის მასალების გაცნობა და მათი ასლების გადაცემა
სააღსრულებო წარმოების მხარეს უფლება აქვს, გაეცნოს სააღსრულებო საქმის მასალებს
და მიიღოს მათი ასლები, გარდა კომერციული (საგადასახადო და საბანკო) საიდუმლოების
შემცველი და სხვა კონფიდენციალური დოკუმენტებისა და მათი ასლებისა, ხოლო
სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე პირს უფლება აქვს, გაეცნოს იმ სააღსრულებო საქმის
მასალებს და მიიღოს მათი ასლები, რომლებიც პირდაპირ და უშუალო გავლენას ახდენს
მის უფლებაზე ან/და კ ანონიერ ინტერესზე, გარდა კომერციული (საგადასახადო და
საბანკო) საიდუმლოების შემცველი და სხვა კონფიდენციალური დოკუმენტებისა.
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თავი IV1
მოვალეთა რეესტრი

მუხლი 191. მოვალეთა რეესტრის წარმოება
1. მოვალეთა რეესტრი არის ფულადი მოთხოვნის აღსრულების უზრუნველყოფამდე
წარმოებული

საშუალება

–

სისტემატიზებული

ელექტრონული

ერთობლიობა

მონაცემებისა იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა და სხვა ორგანიზაციულ წარმონაქმნთა
შესახებ, რომელთა მიმართაც აღსრულება დაიწყო 2010 წლის 1 იანვრიდან, გარდა
სახელმწიფო

და

ადგილობრივი

თვითმმართველობის

ორგანოებისა

და

უზრუნველყოფილი მოთხოვნის მოვალისა. პირი მოვალეთა რეესტრში შეიტანება
დაუყოვნებლივ, მას შემდეგ, რაც მის წინააღმდეგ დაიწყება სააღსრულებო წარმოება.
11. იმ პირის მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაცია, რომლის მიმართაც აღსრულება დაიწყო
2010 წლის 1 იანვრამდე, შესაძლებელია განხორციელდეს აღსრულების ეროვნული
ბიუროს ინიციატივით.
2. მოვალეთა რეესტრს (შემდგომში – რეესტრი) აწარმოებს აღსრულების ეროვნული
ბიურო. რეესტრის წარმოების წესს ამტკიცებს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი.
3.

რეესტრში

რეგისტრაცია

არ

ათავისუფლებს

პირს

ფულადი

გადახდევინების

აღსრულებისაგან.
4. რეესტრის მონაცემები საჯაროა და აღსრულების ეროვნული ბიურო უზრუნველყოფს
რეესტრის მონაცემების ხელმისაწვდომობას ამ კანონის 19

2

მუხლში მითითებული

ორგანოებისათვის, აგრეთვე მონაცემების მუდმივ განახლებას.
5. აღსრულების ეროვნული ბიუროს და სააღსრულებო ბიუროების საამისოდ
უფლებამოსილი პირები რეესტრის მონაცემების საფუძველზე უზრუნველყოფენ
შესაბამისი ცნობებისა და ამონაწერების გაცემას ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე
განცხადების წარდგენიდან არა უგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა. რეესტრიდან
შესაბამისი ცნობა და ამონაწერი გაიცემა დადგენილი საფასურის წინასწარ გადახდისა და
დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე.
6. რეესტრიდან შესაბამისი ცნობისა და ამონაწერის მისაღებად საფასურის ოდენობა და
გადახდის წესი განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.

მუხლი 192. რეესტრიდან გამომდინარე სახელმწიფო, საბანკო და სხვა დაწესებულებების
ვალდებულებები
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1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილმა ორგანოებმა რეესტრში
რეგისტრირებული პირის სახელზე სატრანსპორტო საშუალებისა და სამოქალაქო იარაღის
რეგისტრაციისას ამის თაობაზე დაუყოვნებლივ უნდა აცნობონ აღსრულების ეროვნულ
ბიუროს/კერძო აღმასრულებელს მის მიერ წარმოებულ საქმეზე და უნდა შეაჩერონ
მოვალის ქონების შემდგომი განკარგვის რეგისტრაცია პირის რეესტრიდან ამორიცხვამდე,
გარდა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ამ ქონების იძულებით განკარგვისა
და ამ კანონის 194 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.
2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედმა საჯარო
სამართლის იურიდიულმა პირმა – საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ რეესტრში
რეგისტრირებული

პირის

მიერ

ქონებაზე

რეგისტრაციისთანავე, დაუყოვნებლივ უნდა

საკუთრების

ან

სხვა

უფლების

აცნობოს ამის შესახებ აღსრულების

ეროვნულ ბიუროს/კერძო აღმასრულებელს მის მიერ წარმოებულ საქმეზე და უნდა
შეაჩეროს მოვალის ქონების შემდგომი განკარგვის რეგისტრაცია პირის რეესტრიდან
ამორიცხვამდე, გარდა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ამ ქონების
იძულებით განკარგვისა და ამ კანონის 194 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული
შემთხვევისა.
3. საბანკო დაწესებულება ვალდებულია პირის რეესტრში რეგისტრაციის დღიდან არა
უგვიანეს მომდევნო საბანკო დღისა აცნობოს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს/კერძო
აღმასრულებელს მის მიერ წარმოებულ საქმეზე რეესტრში რეგისტრირებული პირის
ანგარიშების და მათზე არსებული ნაშთების შესახებ. ამასთანავე, საბანკო დაწესებულება
ამ პირის ანგარიშზე (ანგარიშებზე) ავრცელებს ყადაღას აღსასრულებელი მოთხოვნის
ფარგლებში. საბანკო დაწესებულება დაუყოვნებლივ აცნობებს აღსრულების ეროვნულ
ბიუროს რეესტრში რეგისტრირებული პირის მიერ ახალი საბანკო ანგარიშის (ანგარიშების)
გახსნისა და განხორციელებული ოპერაციების შესახებ და ვალდებულია გაავრცელოს
ყადაღა ასევე ამ ანგარიშზე (ანგარიშებზე), თუ ანგარიშზე (ანგარიშებზე) მანამდე
განხორციელებული

ყადაღის

დადებით

ვერ

იქნა

უზრუნველყოფილი

ყადაღის

გავრცელება აღსასრულებელი მოთხოვნის სრული მოცულობის ფარგლებში.
4. აღსრულების ეროვნულ ბიუროსა და ამ მუხლში მითითებულ დაწესებულებებს შორის
მიმოწერა ხორციელდება მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით. ასეთი
მიმოწერის წესი და პირობები განისაზღვრება აღსრულების ეროვნულ ბიუროსა და ამ
მუხლში მითითებულ დაწესებულებებს შორის დადებული ხელშეკრულებით.

მუხლი 193. რეესტრში რეგისტრირებული პირის უფლების შეზღუდვა
რეესტრში რეგისტრაციისთანავე პირს ეზღუდება შესაბამის რეესტრში რეგისტრაციას
დაქვემდებარებული უძრავი და მოძრავი ქონების და სხვა არამატერიალური ქონებრივი
სიკეთის განკარგვის (უფლებრივად დატვირთვის) უფლება, გარდა ამ კანონის 194 მუხლის
მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.
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მუხლი 194. რეესტრში რეგისტრირებული პირის მიმართ დაწესებული შეზღუდვების
მოხსნა და რეესტრიდან ამორიცხვა
1. რეესტრში რეგისტრირებულ პირზე დაწესებული შეზღუდვები მთლიანად იხსნება
რეესტრიდან მისი ამორიცხვისთანავე.
2. პირის რეესტრიდან ამორიცხვის საფუძველია:
ა) ფულადი გადახდევინების სრულად აღსრულება;
ბ) დაკისრებული ჯარიმის სხვა სახდელით შეცვლა;
გ) ამ კანონის 34-ე და 35-ე მუხლებით გათვალისწინებული შემთხვევები;
დ) სასამართლოს გადაწყვეტილება;
ე) (ამოღებულია ).
3. სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური და ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტების სასარგებლოდ აღსასრულებელ საქმეებზე
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანხმობის, ხოლო სხვა საქმეებზე − აგრეთვე
კრედიტორის თანხმობის არსებობის შემთხვევაში რეესტრში რეგისტრირებულ პირს
უფლება აქვს, მოახდინოს რეესტრში რეგისტრაციის შედეგად შეზღუდული ქონების
განკარგვა.

თავი V
აღსრულება

მუხლი 20. სააღსრულებო ფურცელი
1. სააღსრულებო წარმოება არ დაიშვება სააღსრულებო ფურცლის (დედნის) გარეშე, გარდა
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების, უცხოელთა
საქართველოდან

გაძევების შესახებ გადაწყვეტილების, საქართველოს სამოქალაქო

1

კოდექსის 258 მუხლით განსაზღვრული გირავნობის მოწმობის, ამ კანონის მე-2 მუხლით
გათვალისწინებული

უძრავი

ქონების

შემძენის

განცხადების,

დავალიანების

გადახდევინების შესახებ ბრძანების და აღსრულების შესახებ ბრძანების აღსრულებასთან
დაკავშირებული საქმეებისა.
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2. სააღსრულებო ფურცელი გაიცემა იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ამ კანონით
ექვემდებარება აღსრულებას. სააღსრულებო ფურცელი გაიცემა კრედიტორზე.
3. სასამართლოს განჩინება, რომელიც მიიღება სააღსრულებო წარმოების პროცესში და
ექვემდებარება

აღსრულებას,

აღსრულდება

სააღსრულებო

ფურცლის

გარეშე,

სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული განჩინების ან ისეთი განჩინების საფუძველზე,
რომელზედაც შეიძლება კერძო საჩივრის შეტანა.
4. აღსრულების შეწყვეტა სააღსრულებო ფურცლის გარეშე შესაძლებელია სასამართლოს
კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების საფუძველზე.

მუხლი 21. სააღსრულებო ფურცლის რეკვიზიტები
1. (ამოღებულია).
2. სააღსრულებო ფურცელს გადაწყვეტილების გამომტანი ორგანო გადაწყვეტილების
კანონიერ ძალაში შესვლის შემდეგ გადასცემს კრედიტორს, გარდა საქართველოს
სამოქალაქო

საპროცესო

შემთხვევებისა,

კოდექსით

როდესაც

დადგენილი

სააღსრულებო

დაუყოვნებლივი

ფურცელი

გაიცემა

აღსრულების

გადაწყვეტილების

გამოტანისთანავე.
3. სააღსრულებო ფურცელში უნდა აღინიშნოს:
ა) სააღსრულებო ფურცლის გამცემი სასამართლოს ან იმ ორგანოს დასახელება, რომელმაც
მიიღო აღსასრულებელი გადაწყვეტილება;
ბ) საქმე, რომლის გამოც გაცემულია სააღსრულებო ფურცელი;
გ) გადაწყვეტილების გამოტანის თარიღი;
დ) გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი;
ე) სააღსრულებო ფურცლის გაცემის თარიღი;
ვ ) კრედიტორისა და მოვალის დასახელებები და რეკვიზიტები, მათ შორის, პირადი
ნომრები ან გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომრები, ასევე სააღსრულებო
ფურცლის გამცემი ორგანოსთვის ცნობილი სხვა საკონტაქტო მონაცემები. ეს წესი არ
გამოიყენება

საქართველოს

შემთხვევაში

სხვა

საერთაშორისო

სახელმწიფოს

ხელშეკრულებით

სასამართლოს

გათვალისწინებულ

გადაწყვეტილების

საქართველოს

ტერიტორიაზე აღსრულებისას.
31. ნოტარიუსის მიერ გაცემულ სააღსრულებო ფურცელში, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით
გათვალისწინებულის გარდა, უნდა აღინიშნოს:
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ა) სააღსრულებო ფურცლის გამცემი ნოტარიუსის სახელი, გვარი და სანოტარო ბიუროს
მისამართი;
ბ) ვალდებულების წარმოშობის საფუძველი;
გ) ვალდებულების შესრულების დრო;
დ) აღსასრულებელი ვალდებულების სახე და მოცულობა;
ე) სანოტარო მოქმედებათა რეესტრში სააღსრულებო ფურცლის რეგისტრაციის ნომერი.
32. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ გაცემულ სააღსრულებო ფურცელში, ამ
მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულის გარდა, უნდა აღინიშნოს:
ა) სესხის გაცემის საფუძველი (განკარგულების მიმღები და მიღების თარიღი);
ბ)

ინდივიდუალური

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი

აქტის

გამოცემისა

და

სააღსრულებო ფურცლის ამოწერის თარიღი;
გ) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის სარეზოლუციო ნაწილი,
აღსრულების წესისა და საშუალების მითითებით.
4. სააღსრულებო ფურცელი დამოწმებული უნდა იქნეს გადაწყვეტილების მიმღები პირის
ხელმოწერითა

და

ბეჭდით,

გარდა

საარბიტრაჟო

გადაწყვეტილებისა,

როდესაც

სააღსრულებო ფურცელი დამოწმებული უნდა იქნეს სააღსრულებო ფურცლის გამცემი
სასამართლოს მიერ, და მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით გაცემული
სააღსრულებო ფურცლისა.
5. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების
თაობაზე ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს გადაწყვეტილების
გამოტანიდან ორი კვირის ვადაში გამოსცემს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი.
6. „უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე
მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში უცხოელთა
საქართველოდან

გაძევების

შესახებ

გადაწყვეტილების

აღსრულების

თაობაზე

ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ- სამართლებრივ აქტს გამოსცემს საქართველოს
იუსტიციის მინისტრი.
მუხლი 22. ერთ გადაწყვეტილებაზე რამდენიმე სააღსრულებო ფურცლის გაცემა
თუ აღსრულება უნდა მოხდეს სხვადასხვა ადგილზე, ან თუ გადაწყვეტილება
გამოტანილია

რამდენიმე

მოსარჩელის

სასარგებლოდ

ან

რამდენიმე

მოპასუხის

წინააღმდეგ, მაშინ სასამართლოს შეუძლია რამდენიმე სააღსრულებო ფურცლის გაცემა
აღსრულების ადგილის და გადაწყვეტილების იმ ნაწილის ზუსტი აღნიშვნით, რომელიც ამ
ფურცლით უნდა აღსრულდეს.
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მუხლი 23. სააღსრულებო ფურცლის დუბლიკატის გაცემა
სააღსრულებო ფურცლის დაკარგვის შემთხვევაში ორგანოს, რომელმაც გასცა პირველი ეგზემპლარი, შეუძლია გასცეს დუბლიკატი.
მუხლი 24. სააღსრულებო ფურცლის გაცემა უფლებამონაცვლე პირთა სასარგებლოდ ან
საწინააღმდეგოდ
სააღსრულებო ფურცელი შეიძლება გაცემულ იქნეს გადაწყვეტილებაში დასახელებული
კრედიტორის უფლებამონაცვლე პირის სასარგებლოდ ან მოვალის უფლებამონაცვლე
პირის საწინააღმდეგოდ, თუ უფლებამონაცვლეობა ნათელია ან ამის დამადასტურებელი
დოკუმენტი შეადგინა სათანადოდ უფლებამოსილმა ორგანომ ან დაამოწმა ნოტარიუსმა.
თუ საჭირო დადასტურება ვერ ხერხდება სათანადოდ უფლებამოსილი ორგანოს მიერ
შედგენილი ან ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული დოკუმენტის საშუალებით, მაშინ
კრედიტორმა ან მისმა უფლებამონაცვლე პირმა უფლებამონაცვლეობის დადგენის და
სააღსრულებო ფურცლის გაცემის თაობაზე უნდა მიმართოს გადაწყვეტილების გამომტან
სასამართლოს.

მუხლი 25. აღსრულების დაწყება
1. აღსრულების ეროვნული ბიურო სააღსრულებო წარმოებას იწყებს იძულებითი
აღსრულების შესახებ კრედიტორის წერილობითი განცხადებისა და სააღსრულებო
ფურცლის

საფუძველზე,

ადამიანის

უფლებათა

ევროპული

სასამართლოს

გადაწყვეტილებასთან და უცხოელთა საქართველოდან გაძევებასთან დაკავშირებით –
საქართველოს

იუსტიციის

მინისტრის

ინდივიდუალური

ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 2581 მუხლით
განსაზღვრული გირავნობის მოწმობის აღსრულებასთან დაკავშირებით – გირავნობის
მოწმობის მფლობელი მოგირავნის განცხადებისა და გირავნობის მოწმობის საფუძველზე,
ამ კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული უძრავი ქონების შემძენის განცხადებასთან
დაკავშირებით – სხვისი მფლობელობიდან და სარგებლობიდან უძრავი ქონების
გამოთხოვის შესახებ უძრავი ქონების შემძენის განცხადების საფუძველზე, დავალიანების
გადახდევინების შესახებ ბრძანების აღსრულებასთან დაკავშირებით − დავალიანების
გადახდევინების შესახებ ბრძანებისა და კრედიტორის განცხადების საფუძველზე,
აღსრულების შესახებ ბრძანებასთან დაკავშირებით – აღსრულების შესახებ ბრძანებისა და
კრედიტორის

განცხადების

საფუძველზე.

თუ

ფულადი

თანხის

დავალიანების

გადახდევინების თაობაზე მოთხოვნებთან დაკავშირებით გამარტივებული წარმოებისას
წინასწარ მოთხოვნილი იყო დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანების
აღსრულება, კრედიტორი აღარ წარადგენს განცხადებას აღსრულების დაწყების
მოთხოვნით. კრედიტორის განცხადება აღსრულების დაწყების თაობაზე ასევე არ
მოითხოვება, თუ აღსრულების შესახებ ბრძანება უნდა მიექცეს დაუყოვნებლივ
აღსასრულებლად. ამ კანონის მე-2 მუხლით განსაზღვრული იმ გადაწყვეტილების
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აღსრულებისას,

რომელზედაც

აუცილებელია

სააღსრულებო

ფურცლის

არსებობა,

აღსრულება შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ მაშინ, თუ პირები, რომელთა სასარგებლოდ და
საწინააღმდეგოდ უნდა მოხდეს აღსრულება, კონკრეტულად არიან დასახელებული
სააღსრულებო ფურცელში. თუ კრედიტორის მოთხოვნა უზრუნველყოფილია იპოთეკით
ან რეგისტრირებული გირავნობით, იძულებითი აღსრულება წარმოებს მაშინაც, როდესაც
უზრუნველყოფის საშუალებად გამოყენებული ქონების მესაკუთრე არ არის სააღსრულებო
ფურცელში მოხსენიებული მოვალე. ასეთ შემთხვევაში ქონების რეგისტრირებული
მესაკუთრის მიმართ მოქმედებს მოვალის უფლებამონაცვლედ ყოფნის პრეზუმფცია, სანამ
სხვა რამ არ დამტკიცებულა. თუ გადაწყვეტილება უნდა აღსრულდეს სახელმწიფო,
ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტის სასარგებლოდ, სასამართლო სააღსრულებო ფურცელს უგზავნის
აღსრულების ეროვნული ბიუროს ტერიტორიულ ორგანოს მოვალის ადგილსამყოფლის
მიხედვით.
2.

იმ

გადაწყვეტილებათა

აღსრულებისას,

რომლებითაც

გათვალისწინებულია

კრედიტორის მოთხოვნის ზრდა ძირითად თანხაზე სარგებლის ან/და საურავის
დარიცხვის შედეგად, სააღსრულებო წარმოების დაწყების დღიდან შეწყდება კრედიტორის
მოთხოვნის

ძირითად

თანხაზე

სარგებლის

ან/და

საურავის

დარიცხვა,

გარდა

საგადასახადო მოთხოვნის შემთხვევებისა. კრედიტორის მოთხოვნის ძირითად თანხაზე
სარგებლის ან/და საურავის დარიცხვა გაგრძელდება იმ დღიდან, როდესაც აღსრულების
ეროვნული ბიურო ამ კანონის 35-ე მუხლის შესაბამისად დაუბრუნებს კრედიტორს
სააღსრულებო ფურცელს.
3. სააღსრულებო ფურცელი ან/და აღსასრულებელი გადაწყვეტილება წარედგინება
აღსრულების ეროვნული ბიუროს ტერიტორიულ ორგანოს მოვალის ან მისი ქონების
ადგილსამყოფლის მიხედვით, ხოლო ამ კანონის III2 თავით განსაზღვრულ შემთხვევებში –
კერძო აღმასრულებელს. აღსრულების ეროვნული ბიუროსთვის სააღსრულებო წარმოების
დაწყების მოთხოვნით მიმართვისას ტერიტორიულობის პრინციპის დაცვა სავალდებულო
არ არის, თუ კრედიტორია ფიზიკური პირი, კერძო სამართლის იურიდიული პირი ან
პირთა გაერთიანება იურიდიული პირის შეუქმნელად. სააღსრულებო ფურცელს უნდა
დაერთოს აღსასრულებელი გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლი.
4. სხვისი მფლობელობიდან ან/და სარგებლობიდან ქონების გამოთხოვისას სააღსრულებო
ფურცელთან ან ამ კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული გირავნობის მოწმობის
მფლობელი მოგირავნის განცხადებასა და უძრავი ქონების შემძენის განცხადებასთან
ერთად წარდგენილი უნდა იქნეს ქონების საბაზრო ღირებულების დამადასტურებელი
დოკუმენტი, რომელიც გასცა კომპეტენტურმა პირმა ან ორგანომ. აღსრულების ეროვნული
ბიურო უფლებამოსილია არ დაეყრდნოს ქონების წარმოდგენილ შეფასებას და თავად
შეაფასოს იგი. თუ შეფასებისას აღმოჩნდება, რომ ქონება მეტი ღირებულებისაა, ვიდრე
დაფიქსირებულია პირის მიერ წარმოდგენილ განცხადებაში, ამასთანავე, დაწყებულია
სააღსრულებო წარმოება, აღსრულების ეროვნული ბიურო კრედიტორს განუსაზღვრავს
ვადას, რომლის განმავლობაშიც იგი ვალდებულია მის მიერ გადახდილი საფასურის თანხა

479

შეავსოს

სრულ

ოდენობამდე.

კრედიტორისათვის

ამ

ვალდებულების

სააღსრულებო

შეუსრულებლობა

ფურცლის/აღსასრულებელი

გამოიწვევს

გადაწყვეტილების

აღუსრულებლად დაბრუნებას.
41. იმ პირის განცხადების საფუძველზე, რომელსაც სურს აღსასრულებლად წარადგინოს ამ
მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული სააღსრულებო ფურცელი/აღსასრულებელი
გადაწყვეტილება, აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია, საქართველოს
იუსტიციის

მინისტრის

ბრძანებით

განსაზღვრული

მომსახურების

საფასურის

შესაბამისად დადგენილი საფასურის სანაცვლოდ, შეაფასოს ქონება. ასეთ შემთხვევაში
სააღსრულებო წარმოება შეიძლება დაიწყოს ქონების საბაზრო ღირებულების
დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშეც. აღსრულების ეროვნული ბიურო
მის მიერ ქონების შეფასების შემდეგ კრედიტორს განუსაზღვრავს ვადას დადგენილი
წინასწარი საფასურის გადახდისათვის. ამ ვადაში კრედიტორის მიერ აღნიშნული
საფასურის

გადაუხდელობა

გამოიწვევს

მისთვის

სააღსრულებო

ფურცლის/აღსასრულებელი გადაწყვეტილების აღუსრულებლად დაბრუნებას.
5. ამ კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული უძრავი ქონების შემძენი სხვისი
მფლობელობიდან და სარგებლობიდან უძრავი ქონების გამოთხოვის შესახებ განცხადების
აღსასრულებლად წარდგენისას დაურთავს მას აღსრულების ეროვნული ბიუროს
განკარგულებას საკუთრების უფლების წარმოშობის შესახებ ან აღსრულების ეროვნული
ბიუროს მიერ გაცემულ თანაბარმნიშვნელოვან დოკუმენტს და ქონებაზე მისი საკუთრების
უფლების დამადასტურებელ ამონაწერს საჯარო რეესტრიდან.
6. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ აღსრულების დაწყების შესახებ სააღსრულებო
წარმოების მხარეთა ინფორმირება ხდება ამ მუხლის შესაბამისად, საქართველოს
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით სასამართლო უწყების ჩაბარებისთვის დადგენილი
წესით.
7. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ მოვალის ინფორმირება ხდება სააღსრულებო
წარმოების დაწყებიდან არა უგვიანეს 5 დღისა. მოვალეს ეცნობება:
ა)

ინფორმირებიდან

7

დღის

ვადაში

მოთხოვნის

ნებაყოფლობით

შესრულების

შემთხვევაში მხოლოდ კრედიტორის მიერ წინასწარ გადახდილი აღსრულების საფასურის
შესაბამისი

ნაწილის,

ხოლო

ნებაყოფლობით

შეუსრულებლობის

შემთხვევაში

−

აღსრულების საფასურის სრული ოდენობით დაკისრების შესახებ;
ბ) ამ კანონის მე-18 მუხლით დადგენილი უფლებები;
გ) სააღსრულებო წარმოების დაწყების სამართლებრივი შედეგები;
დ)

იძულებითი

აღსრულებისათვის

ამ

კანონით

გათვალისწინებული

შესაძლო

გასატარებელი ღონისძიებები;
ე) აღსრულების შესახებ კონკრეტული ინფორმაციის მიღების წესი და საშუალებები.
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8. მოვალეს იძულებითი აღსრულების ღონისძიების კონკრეტული დრო და ადგილი
დამატებით არ ეცნობება.
9. თანხის გადახდევინების, უკანონო მფლობელობიდან ქონების გამოთხოვის, ქონების
გადაცემის

ან

სხვა

ისეთი

კატეგორიის

საქმეებზე,

როდესაც

აღსრულება

უნდა

განხორციელდეს მოვალის ქონებაზე ან ამ ქონების ხარჯზე, წინადადების ჩაბარებასთან
ერთად (ან თუ წინადადების ჩაბარება დროულად ვერ ხდება) აღმასრულებელი
დაუყოვნებლივ იწყებს მოვალის ქონების მოძიებას, აღწერას და მასზე ყადაღის დადებას ამ
კანონით დადგენილი წესით.
10. ამ კანონის მე-2 მუხლის „მ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების
აღსრულებისას მოვალის (გადასახადის გადამხდელის) ქონებას აღსრულების ეროვნული
ბიურო ყადაღას არ დაადებს, თუ აღნიშნულ ქონებას ყადაღა დაედო ამ კანონის მე-3
მუხლის 11 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.
101. ამ კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული დავალიანების გადახდევინების შესახებ
ბრძანების აღსრულებისას მოვალის ქონებას აღსრულების ეროვნული ბიურო ყადაღას
განმეორებით არ დაადებს, თუ აღნიშნულ ქონებას ყადაღა დაედო ამ კანონის XVI1 თავით
გათვალისწინებული

ფულადი

თანხის

დავალიანების

გადახდევინების

შესახებ

მოთხოვნებთან დაკავშირებით გამარტივებული წარმოებისას.
11. თუ გადაწყვეტილება ექვემდებარება დაუყოვნებლივ აღსრულებას, მოვალეს ეგზავნება
შეტყობინება

გადაწყვეტილების

დაუყოვნებლივ

და

ნებაყოფლობით

შესრულების

თაობაზე.
12. ამ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ
გაგზავნილი შეტყობინებები, წინადადებები, გადაწყვეტილებები და სხვა დოკუმენტები
სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე პირებს ჩაჰბარდებათ საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო

კოდექსით

დადგენილი

წესით.

როდესაც

კორესპონდენციის

მიღება

დასტურდება მიმღების ხელმოწერით, ასეთი ხელმოწერა ჩაითვლება ნამდვილად,
მაშინაც, თუ იგი შესრულებულია ელექტრონული ან/და ტექნიკური საშუალების
გამოყენებით.
13.

აღსრულების

ეროვნული

ბიურო

სახელმწიფო,

ავტონომიური

რესპუბლიკის

რესპუბლიკური ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სახსრებით
სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების თაობაზე კრედიტორის განცხადების
მიღებისთანავე უზრუნველყოფს მოვალე სახელმწიფო ორგანოს და საქართველოს
ფინანსთა

სამინისტროს

ინფორმირებას

ბიუჯეტის

ნებაყოფლობით შესრულების შესახებ.

მუხლი 251. სააღსრულებო წარმოების ეტაპები

სახსრებით

გადაწყვეტილების
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თანხის გადახდევინების საქმეებზე სააღსრულებო წარმოების ეტაპებია:
ა) აღსრულების დაწყება;
ბ) ქონებაზე ყადაღის დადება;
გ) აუქციონის ჩატარება;
დ) კრედიტორისათვის თანხის გადაცემა.

მუხლი 26. (ამოღებულია)

მუხლი 27. აღსასრულებელი გადაწყვეტილების განმარტება
აღსასრულებელი გადაწყვეტილების განმარტება ხდება სააღსრულებო წარმოების მხარეთა
განცხადების ან აღსრულების ეროვნული ბიუროს შუამდგომლობის საფუძველზე,
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით.

მუხლი 28. (ამოღებულია)

მუხლი 281. აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდების შემთხვევაში განაჩენით
დაკისრებული ჯარიმის აღსრულების წესი
აღსრულების ეროვნული ბიურო ვალდებულია სააღსრულებო ფურცლის სააღსრულებო
ბიუროში წარდგენიდან 10 დღის ვადაში, მსჯავრდებულისა და გირაოს შემტანის
წერილობითი

თანხმობის

საფუძველზე

(ხოლო

თუ

გირაოს

შემტანი

თავად

მსჯავრდებულია ან გირაო შეტანილია მსჯავრდებულის სახელით – მისი თანხმობის
გარეშე) მოახდინოს აღსრულება გირაოს სახით აღსრულების ეროვნული ბიუროს
სადეპოზიტო ანგარიშზე შეტანილ ფულად თანხაზე ამ კანონით დადგენილი წესით.

მუხლი 282. სისხლის სამართლის საქმეზე გირაოს სახით შეტანილ უძრავ ქონებაზე
აღსრულების მიქცევა
1. გირაოს უძრავი ქონებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში ამ ქონების მესაკუთრე
(დაინტერესებული

პირი)

ვალდებულია

აღსრულების

ეროვნული

ბიუროს

მიერ

ინფორმირებიდან 7 დღის ვადაში გირაოს სახით განსაზღვრული თანხა შეიტანოს
აღსრულების ეროვნული ბიუროს სადეპოზიტო ანგარიშზე, რის შემდეგაც აღნიშნული
ქონება თავისუფლდება ყადაღისაგან.
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2.

ამ

მუხლის

პირველი

პუნქტით

გათვალისწინებული

ვალდებულების

შეუსრულებლობის შემთხვევაში, უძრავი ქონება გირაოს სახით განსაზღვრული თანხის
იძულებით ამოღების მიზნით სარეალიზაციოდ მიიქცევა ამ კანონის XIII თავით
დადგენილი წესების შესაბამისად.
3. (ამოღებულია).
მუხლი 29. ოქმი
1. აღმასრულებელმა ყოველი სააღსრულებო მოქმედების განხორციელების შესახებ, გარდა
აუქციონის ჩატარებისა, უნდა შეადგინოს ოქმი.
2. ოქმი უნდა შეიცავდეს:
ა) შედგენის ადგილსა და დროს;
ბ) აღმასრულებლის ვინაობას, რომელმაც შეადგინა ოქმი;
გ) იმ პირების ვინაობას, რომლებიც ესწრებოდნენ სააღსრულებო მოქმედებას;
დ) სააღსრულებო ფურცლის/აღსასრულებელი გადაწყვეტილების დასახელებას, რომლის
მიხედვითაც წარმოებს აღსრულება;
ე) კრედიტორისა და მოვალის დასახელებას;
ვ) სააღსრულებო მოქმედების დასახელებას.
3. ოქმს ხელს აწერენ აღმასრულებელი და ის პირები, რომლებიც ესწრებოდნენ
სააღსრულებო მოქმედებას. ხელის მოწერაზე უარის თქმა უნდა აღინიშნოს ოქმში.
სააღსრულებო მოქმედების ვიდეოფირზე ასახვის შემთხვევაში ოქმი უნდა შეიცავდეს ამ
მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ მონაცემებს, გარდა იმავე პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით
დადგენილი მონაცემებისა.
4. (ამოღებულია).

თავი VI
სასამართლო კომპეტენცია

მუხლი 30. მოვალის ძებნა
როდესაც მოვალის ადგილსამყოფელი უცნობია, ან როცა იგი სპეციალურად არიდებს თავს
მოვალეობის შესრულებას, აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია მიმართოს
სასამართლოს დასაბუთებული შუამდგომლობით, რომლის საფუძველზედაც
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სასამართლოს გამოაქვს განჩინება პოლიციის ორგანოების მეშვეობით მოვალის ძებნისა და
მოყვანის შესახებ.
მუხლი 31. მოვალის ინტერესების დაცვა იძულებითი აღსრულებისას
1. ამ კანონის მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილების
გამოყენებისას, აგრეთვე ამავე კანონის 83-ე, 84-ე და 901 მუხლებით განსაზღვრული
მოქმედებების

განხორციელებისას,

განსაკუთრებული

ვითარების

თუ

(მოვალის

აღსრულების
ან

მისი

ადგილზე

ოჯახის

წევრის

შექმნილი

ავადმყოფობა,

გარდაცვალება ან სხვა საგანგებო შემთხვევა) გამო შესაბამისი მოქმედების გაგრძელება არ
შეესაბამება

მორალის

ზოგად

პრინციპებსა

და

ნორმებს,

მოვალის

განცხადების

საფუძველზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შეუძლია არა უმეტეს 6 თვის ვადით
გადადოს იძულებითი აღსრულების ესა თუ ის ღონისძიება. აღსრულების ეროვნული
ბიურო უფლებამოსილია თავის მიერ დადგენილი ვადა ერთჯერადად გააგრძელოს კიდევ
6 თვემდე ვადით.
2. თუ ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ ფაქტობრივი
ვითარება არ შეიცვლება, მოვალის განცხადების საფუძველზე სასამართლოს შეუძლია
მთლიანად ან ნაწილობრივ გააუქმოს იძულებითი აღსრულების ღონისძიება, აკრძალოს ან
დროებით შეაჩეროს ესა თუ ის ღონისძიება არა უმეტეს 3 თვის ვადით.
3.

თუ

შეიცვალა

ფაქტობრივი

ვითარება,

სასამართლოს

შეუძლია

კრედიტორის

განცხადების საფუძველზე გააუქმოს ან შეცვალოს აღსრულების თაობაზე გამოტანილი
განჩინება.
4. ამ მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში განცხადებები განიხილება საქართველოს
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 263-ე მუხლით დადგენილი წესით.

მუხლი 32. მესამე პირის სარჩელი სხვისი ვალების გამო აღწერილი ქონების საკუთრების
უფლების შესახებ
1. თუ მესამე პირი ამტკიცებს, რომ მას აღსრულების საგანზე გააჩნია უფლება, მაშინ იმ
სასამართლოში, რომლის სამოქმედო ტერიტორიაზედაც ხდება აღსრულება, მესამე პირს
შეუძლია აღძრას სარჩელი. ასეთ სარჩელს სასამართლო განიხილავს სასარჩელო წარმოების
წესით (სარჩელი ყადაღისაგან ქონების გათავისუფლების შესახებ).
2. სარჩელი ყადაღისაგან ქონების გათავისუფლების შესახებ წარედგინება მოვალესა და
კრედიტორს.
3. თუ ყადაღადადებული ქონება უკვე რეალიზებულია, მესამე პირი უფლებამოსილია
მოვალეს, რომლის ვალდებულების გამოც მოხდა მესამე პირის ქონების გასხვისება,
მოსთხოვოს ზიანის ანაზღაურება.
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თავი VII
აღსრულების გადადება, შეწყვეტა, შეჩერება, აღსასრულებელი დოკუმენტის უკან
დაბრუნება

მუხლი 33. (ამოღებულია)

მუხლი 34. აღსრულების შეწყვეტა
1. აღსრულება შეწყდება, თუ:
ა ) კრედიტორმა უარი თქვა აღსრულებაზე;
ბ) კრედიტორი და მოვალე მორიგდნენ;
გ) კრედიტორის ან მოვალის გარდაცვალების შემდეგ გადაწყვეტილებით დადგენილი
მოთხოვნები ან მოვალეობები ვერ გადავა გარდაცვლილი პირის უფლებამონაცვლეზე;
დ)

გადაწყვეტილება,

რომლის

აღსასრულებლადაც

მიმდინარეობს

სააღსრულებო

აღსასრულებელი

გადაწყვეტილების

იძულებითი

აღსრულების

წარმოება, გაუქმებულია;
ე)

გავიდა

ხანდაზმულობის ვადა;
ვ)

საქართველოს

კანონმდებლობაში

განხორციელებული

ცვლილებების

შედეგად

შეუძლებელია გადაწყვეტილების აღსრულება;
ზ) განხორციელდა იურიდიული პირის (კრედიტორის ან მოვალის) ლიკვიდაცია და
სასამართლოს

მიერ

განსაზღვრული

სამართლებრივი

ურთიერთობით

უფლებამონაცვლეობა დაუშვებელია ან არ არსებობს უფლებამონაცვლე;
თ) ამ კანონის 84-ე მუხლით გათვალისწინებული უძრავი ქონების მფლობელი იმავე
მუხლით განსაზღვრულ ვადაში აღსრულების ეროვნულ ბიუროს წარუდგენს ამ კანონით
განსაზღვრულ

ქონების

მართლზომიერი

მფლობელობისა

და

სარგებლობის

დამადასტურებელ დოკუმენტს;
ი) მოვალე, რომლის წინააღმდეგაც წარმოებს აღსრულება ამ კანონის მე-2 მუხლით
გათვალისწინებული ქონების შემძენის განცხადების საფუძველზე, სააღსრულებო
წარმოების დასრულებამდე წარადგენს ამავე კანონით განსაზღვრულ ქონების
მართლზომიერი მფლობელობისა და სარგებლობის დამადასტურებელ დოკუმენტს;
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კ) თანხის გადახდევინებასთან დაკავშირებულ საქმეზე სააღსრულებო წარმოების
დაწყებიდან გასულია 10 წელი, გარდა ალიმენტის გადახდევინების შესახებ, შრომითი
ურთიერთობიდან

გამომდინარე,

დასახიჩრებით

ან

ჯანმრთელობის

სხვაგვარი

დაზიანებით, აგრეთვე მარჩენალის დაკარგვით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების
შესახებ, დანაშაულით ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევით მიყენებული ზიანის
ანაზღაურების
შესახებ
მოთხოვნებისა,
აგრეთვე
სახელმწიფო,
ავტონომიური
რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის
სასარგებლოდ ან საწინააღმდეგოდ წარმოებული სააღსრულებო საქმეებისა;
ლ)

ადმინისტრაციული

სახდელის

სახით

ჯარიმის

დაკისრების

შემთხვევაში

სააღსრულებო წარმოების დაწყებიდან გასულია 5 წელი;
მ) დადებულია „გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 57

10

მუხლით

გათვალისწინებული შეთანხმება.

შენიშვნა:
1. ამ პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე აღსრულება შეწყდება, თუ „გარემოს დაცვის

შესახებ“ საქართველოს კანონის 5710 მუხლით გათვალისწინებული შეთანხმება დადო
პირმა, რომლის მიმართაც ხორციელდება აღსრულება, ან იმ პირმა, რომლის
უფლებამოსილების
ფარგლებშიც
მოქმედებდა
პირი
იმ
ქმედების
ჩადენისას/განხორციელებისას, რომელთან დაკავშირებითაც მიღებულ იქნა იძულებითი
წესით აღსასრულებელი გადაწყვეტილება. ამასთანავე, აღსრულების შეწყვეტის
აუცილებელი პირობაა, რომ ქმედება, რომელთან დაკავშირებითაც მიღებულ იქნა
იძულებითი წესით აღსასრულებელი გადაწყვეტილება, ჩადენილია/განხორციელებულია
ზემოხსენებული შეთანხმებით გათვალისწინებულ პერიოდში.
2. ამ პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტი ეხება მხოლოდ სახელმწიფო ან/და ადგილობრივი

თვითმმართველობის ორგანოების სასარგებლოდ აღსასრულებელ საქმეებს.
2.

სააღსრულებო

წარმოების

შეწყვეტის

შემთხვევაში

აღსრულებისათვის

განხორციელებული ყველა ღონისძიება უქმდება.
3. სააღსრულებო წარმოების შეწყვეტის შემთხვევაში იმავე გადაწყვეტილების საფუძველზე
წარმოების განახლება დაუშვებელია.

მუხლი 35. სააღსრულებო ფურცლის/აღსასრულებელი გადაწყვეტილების დაბრუნება
1. სააღსრულებო ფურცელი/აღსასრულებელი გადაწყვეტილება, რომლითაც არ მოხდა ან
ნაწილობრივ მოხდა აღსრულება, უბრუნდება კრედიტორს:
ა) კრედიტორის განცხადებით;
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ბ) თუ მოვალე არ ცხოვრობს კრედიტორის მიერ მითითებულ მისამართზე, ან თუ ქონება
იქ არ იმყოფება, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მოვალე იძებნება პოლიციის ორგანოების
მეშვეობით;
გ) თუ კრედიტორი, აღსრულების ეროვნული ბიუროს გაფრთხილების მიუხედავად,
გაფრთხილებიდან 1 თვის ვადაშიც არ ასრულებს ამ კანონით დადგენილ უფლებამოვალეობებს, რის გამოც შეუძლებელი ხდება გადაწყვეტილების აღსრულება;
დ) ამ კანონის 36-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში;
ე) თუ გადაწყვეტილების აღსრულება შეუძლებელია ფაქტობრივი გარემოების ან/და
სამართლებრივი

საფუძვლის

ფურცლის/აღსასრულებელი

გამო.

ამ

გადაწყვეტილების

შემთხვევაში
დაბრუნების

სააღსრულებო
საკითხს

წყვეტს

აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე;
ვ) თუ ამ კანონის 25-ე მუხლის მე-4 და 41 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში
კრედიტორი აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ განსაზღვრულ ვადაში არ შეავსებს
წინასწარი საფასურის თანხას იმ ოდენობამდე, რომელიც დადგენილია აღსრულების
ეროვნული ბიუროს მიერ ქონების შეფასების შედეგად, ან არ შეიტანს წინასწარი
საფასურის თანხას, თუკი სააღსრულებო წარმოება დაიწყო კრედიტორის მიერ წინასწარი
საფასურის გადახდის გარეშე.
11. თუ თანხის გადახდევინების შესახებ სააღსრულებო წარმოების დაწყებიდან 2 წლის
განმავლობაში ვერ დაკმაყოფილდა კრედიტორის მოთხოვნა იმის გამო, რომ მოვალეს არ
გააჩნია
ქონება,
რომლიდანაც
შესაძლებელია
გადახდევინება,
სააღსრულებო
ფურცელი/აღსასრულებელი
გადაწყვეტილება
უბრუნდება
კრედიტორს,
გარდა
ალიმენტის

გადახდევინების

დასახიჩრებით
დაკარგვით

შესახებ,

შრომითი

ურთიერთობიდან

ან ჯანმრთელობის სხვაგვარი დაზიანებით, აგრეთვე

გამოწვეული

ზიანის

ანაზღაურების

შესახებ,

გამომდინარე,
მარჩენალის

დანაშაულით

ან

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ
მოთხოვნებისა, აგრეთვე სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან
ადგილობრივი

თვითმმართველი

ერთეულის

ბიუჯეტის

სასარგებლოდ

ან

საწინააღმდეგოდ წარმოებული სააღსრულებო საქმეებისა.
12. ამ მუხლის 11 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში იმავე პუნქტით დადგენილი
ვადის ამოწურვამდე კრედიტორი უფლებამოსილია აღსრულების ეროვნულ ბიუროს
მიმართოს განცხადებით და მოითხოვოს სააღსრულებო წარმოების 1 წლით გაგრძელება,
რისთვისაც იგი იხდის საფასურს 200 ლარის ოდენობით. ამ კანონის 34-ე მუხლის პირველი
პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვამდე კრედიტორი ამ
პუნქტით განსაზღვრული საფასურის გადახდის შემთხვევაში უფლებამოსილია
ყოველწლიურად მიმართოს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სააღსრულებო წარმოების
გაგრძელების თაობაზე.
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2.

სააღსრულებო

ფურცლის/აღსასრულებელი

გადაწყვეტილების

დაბრუნებისას

აღსრულებისათვის განხორციელებული ყველა ღონისძიება უქმდება, ხოლო ამ კანონით
დადგენილი გადაწყვეტილების აღსრულების ხანდაზმულობის ვადა ჩერდება ამავე
საქმესთან დაკავშირებით ახალი სააღსრულებო წარმოების დაწყებამდე.

მუხლი 36. აღსრულების შეჩერება და მისი ვადები
1. სასამართლო უფლებამოსილია შეაჩეროს აღსრულება:
ა) მოვალე იურიდიული პირის ლიკვიდაციისას – მისი უფლებამონაცვლის დადგენამდე,
თუ სასამართლოს მიერ განსაზღვრული სამართლებრივი ურთიერთობით დაიშვება
უფლებამონაცვლეობა;
ბ) მოვალის მიერ ქმედუნარიანობის დაკარგვისას – მისი წარმომადგენლის დანიშვნამდე;
გ) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვისათვის უფლებამოსილი
ორგანოს (თანამდებობის პირის) მოქმედებაზე საჩივრის შეტანისას – გადაწყვეტილების
მიღებამდე;
დ)

იმ

ქონების

ყადაღისაგან

გათავისუფლების

შესახებ

სარჩელის

წარდგენისას,

რომელზედაც მიქცეულია გადახდა, – სადავო ქონებაზე აღსრულების ნაწილში და
შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებამდე;
ე) ამ კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული უძრავი ქონების შემძენის განცხადების
საფუძველზე

დაწყებული

სააღსრულებო

წარმოების

შეჩერების

მოთხოვნით

სარჩელის/განცხადების წარდგენისას – გადაწყვეტილების მიღებამდე;
ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
2. აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია აღსრულება შეაჩეროს:
ა) კრედიტორის მოთხოვნით, ერთჯერადად, არა უმეტეს 3 თვის ვადით. ამ ვადის გასვლის
შემდეგ სააღსრულებო ფურცელი უბრუნდება კრედიტორს, თუ იგი არ მოითხოვს
აღსრულების გაგრძელებას;
ბ)

აღსრულების

ეროვნული

ბიუროს

მიერ

აღსასრულებელი

გადაწყვეტილების

განმარტების მოთხოვნით სასამართლოსთვის შუამდგომლობით მიმართვის შემთხვევაში,
სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების გამოტანისათვის დადგენილი ვადით;
გ) კრედიტორის ან მოვალის გარდაცვალებისას − სასამართლოს მიერ უფლებამონაცვლის
დადგენამდე და მოვალის ქონების უფლებამონაცვლის საკუთრებაში გადასვლამდე;
დ) ამ კანონის 184 მუხლით გათვალისწინებული მოვალის მიერ ვალდებულების
შესრულების განწილვადებისას − საქმის წარმოების განახლებამდე;
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ე) ამ კანონის 183 მუხლით დადგენილი წესით სააღსრულებო წარმოების მხარის საჩივრის
განხილვასთან

დაკავშირებით,

აღსრულების

ეროვნული

ბიუროს

თავმჯდომარის

გადაწყვეტილებით;
ვ) ამ კანონის 25-ე მუხლის მე-4 და 41 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში
კრედიტორისათვის საფასურის გადახდის ვადის განსაზღვრისას − ამ ვადის ამოწურვამდე;
ზ) განსაკუთრებულ შემთხვევაში − აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის
გადაწყვეტილებით, ამავე გადაწყვეტილებით განსაზღვრული ვადით.
3. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ მოვალის ქონებაზე ყადაღის დადებამდე ან
ყადაღის დადების შემდეგ, თუ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის
შესაბამისად ამავე ქონებას სასამართლომ ყადაღა დაადო სისხლის სამართლის საპროცესო
იძულების ღონისძიების, ქონების შესაძლო ჩამორთმევის უზრუნველსაყოფად,
აღსრულების ეროვნული ბიურო ამ ქონებაზე აღსრულებას აჩერებს პროკურორის
წერილობითი თანხმობის მიღებამდე.

მუხლი 37. (ამოღებულია)

თავი VIII
აღსრულების საფასური და ხარჯები

მუხლი 38. აღსრულების საფასური
1. აღსრულების საფასური (შემდგომ – საფასური) არის აღსრულების ეროვნული ბიუროს
მიერ გაწეული მომსახურებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
სავალდებულო გადასახდელი ( დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლით ),
რომელიც ირიცხება აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშზე.
2. საფასურიდან მიღებული შემოსავალი ( დამატებული ღირებულების გადასახადის
გამოკლებით ) სრულად ხმარდება აღსრულების ეროვნულ ბიუროს.
3. აღსრულების ეროვნული ბიუროს სადეპოზიტო ანგარიშებზე საბანკო დაწესებულებების
მიერ პროცენტების სახით დარიცხული თანხები, ასევე სხვა შემოსავლები სრულად
ხმარდება აღსრულების ეროვნულ ბიუროს.
4. საფასურის ოდენობა და გადახდის წესი განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის
მინისტრის ბრძანებით.
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5. საფასურის გადახდა ეკისრება მოვალეს. თანხის გადახდევინებასთან დაკავშირებულ
საქმეებზე საფასური ამოიღება აღსასრულებელ მოთხოვნასთან ერთად.
6. თანხის გადახდევინებასთან დაკავშირებულ საქმეზე გადასახდელი საფასურის
ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს აღსასრულებელი მოთხოვნის 7%-ს, გარდა ამ მუხლის
61

პუნქტით

გათვალისწინებული

შემთხვევებისა.

თანხის

გადახდევინებასთან

დაკავშირებულ საქმეზე საფასურის ოდენობა არ უნდა იყოს 50 ლარზე ნაკლები, გარდა
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“–„გ“
ქვეპუნქტებით განსაზღვრული გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის დადგენილი
საფასურისა.
61. აღსრულების საქმეზე სახელმწიფო ბაჟის, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი წესით
დაკისრებული ჯარიმის, ზიანის ანაზღაურების ან/და საურავის აღსრულების საფასური
განისაზღვრება შემდეგნაირად:
ა)

100

ლარამდე

დაკისრებული

სახელმწიფო

ჯარიმის,

ზიანის

ბაჟის,

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი

ანაზღაურების

ან/და

საურავის

წესით

შემთხვევაში

–

სახელმწიფო ბაჟის, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი წესით დაკისრებული ჯარიმის,
ზიანის ანაზღაურების ან/და საურავის თანხის 25%, მაგრამ არანაკლებ 20 ლარისა;
ბ) 100 ლარიდან 200 ლარამდე სახელმწიფო ბაჟის, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
წესით დაკისრებული ჯარიმის, ზიანის ანაზღაურების ან/და საურავის შემთხვევაში –
სახელმწიფო ბაჟის, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი წესით დაკისრებული ჯარიმის,
ზიანის ანაზღაურების ან/და საურავის თანხის 20%, მაგრამ არანაკლებ 30 ლარისა;
გ) 200 ლარიდან 500 ლარამდე სახელმწიფო ბაჟის, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
წესით დაკისრებული ჯარიმის, ზიანის ანაზღაურების ან/და საურავის შემთხვევაში –
სახელმწიფო ბაჟის, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი წესით დაკისრებული ჯარიმის,
ზიანის ანაზღაურების ან/და საურავის თანხის 10%, მაგრამ არანაკლებ 40 ლარისა;
დ) 500 ლარი ან 500 ლარზე მეტი სახელმწიფო ბაჟის, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
წესით დაკისრებული ჯარიმის, ზიანის ანაზღაურების ან/და საურავის შემთხვევაში –
სახელმწიფო ბაჟის, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი წესით დაკისრებული ჯარიმის,
ზიანის ანაზღაურების ან/და საურავის თანხის 7%, მაგრამ არანაკლებ 50 ლარისა.
7. თანხის გადახდევინებასთან დაკავშირებულ საქმეზე კრედიტორის მიერ სააღსრულებო
ფურცლის აღსრულების ეროვნულ ბიუროში შეტანისას გადასახდელი საფასურის
ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს აღსასრულებელი მოთხოვნის 2%- ს და არ უნდა იყოს 50
ლარზე ნაკლები. საფასურის სახით გადახდილი თანხა კრედიტორს უბრუნდება
ამოღებული მოთხოვნის პროპორციულად.
71. ამ კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული დავალიანების გადახდევინების შესახებ
ბრძანების

აღსრულებასთან

დაკავშირებით

სააღსრულებო

წარმოების

დაწყებისას

აღსრულების წინასწარი საფასური ჩაითვლება კრედიტორის მიერ გადახდილად, თუ
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გამარტივებული წარმოებისას მან აღნიშნული საფასური საგარანტიო თანხის სახით
სრულად შეიტანა აღსრულების ეროვნულ ბიუროში.
8. ამ კანონის 34- ე და 35- ე მუხლებით განსაზღვრულ, ასევე სააღსრულებო
ფურცლის/აღსასრულებელი

გადაწყვეტილების

ამ

გადაწყვეტილების

გამომტანი

ორგანოს/პირის მიერ გათხოვის, მასში ცვლილებების შეტანის ან მისი გაუქმების
შემთხვევაში წინასწარ გადახდილი საფასური კრედიტორს არ უბრუნდება.
9. მოთხოვნის არასრულად ან ეტაპობრივად დაკმაყოფილების შემთხვევაში პირველ რიგში
იფარება აღსრულების ხარჯი, ხოლო შემდეგ − საფასური და აღსასრულებელი მოთხოვნა
ამოღებული თანხის პროპორციულად.
10. უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვის / გადაცემის, ამ კანონის მე-2 მუხლით
გათვალისწინებული
უძრავი
ქონების
შემძენის
განცხადების,
რეგისტრაციას
დაქვემდებარებულ თითოეულ ნივთზე სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების და სხვა
კატეგორიის საქმეთა აღსრულებისათვის კრედიტორის მიერ სააღსრულებო ფურცლის /
აღსასრულებელი გადაწყვეტილების აღსრულების ეროვნულ ბიუროში წარდგენისას
გადასახდელი საფასურის ოდენობა და გადახდის წესი განისაზღვრება საქართველოს
იუსტიციის

მინისტრის

ბრძანებით.

კრედიტორი

უფლებამოსილია

თავის

მიერ

გადახდილი საფასურისა და შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება მოვალისგან მოითხოვოს
სასამართლო წესით.
11. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“–
„დ“

ქვეპუნქტებით

განსაზღვრული

გადაწყვეტილებების,

აგრეთვე

სისხლისსამართლებრივი (გარდა ამ მუხლის მე-15 პუნქტით გათვალისწინებული
შემთხვევებისა)

და

საქართველოს

ეროვნული

ბანკის,

საქართველოს

ფინანსთა

სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის
– შემოსავლების სამსახურის, სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოების სასარგებლოდ გადასახდელი თანხების, სახელმწიფო, ავტონომიური
რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის
სასარგებლოდ გადასახდელი თანხების, მათ შორის, სახელმწიფო ბაჟის, და ამ კანონის მე-2
მუხლის „მ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გადაწყვეტილების აღსრულების საფასური
წინასწარ არ გადაიხდევინება. საფასურის გადახდა მოვალეს აღსრულების დაწყებისთანავე
ეკისრება.
12. საფასურის წინასწარ გადახდისაგან თავისუფლდება :
ა ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული
პირი, რაც დასტურდება შესაბამისი მოწმობით ;
ბ ) კრედიტორი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ( სასამართლოს შეუძლია კრედიტორი,
მისი ქონებრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით, გაათავისუფლოს საფასურის წინასწარ
გადახდისაგან

სასამართლო

ხარჯების

გადახდისაგან

გათავისუფლებისათვის
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საქართველოს

სამოქალაქო

საპროცესო

კოდექსით

დადგენილ

შემთხვევებში

და

დადგენილი წესით ).
გ) კრედიტორი აღსრულების შესახებ ბრძანების აღსრულებისას.
13.

საფასურის

გადახდისა

სახელმწიფო/ავტონომიური

და

დაკისრებისაგან

თავისუფლდებიან

რესპუბლიკების/ადგილობრივი

თვითმმართველობის

ორგანოები, მათ შორის, ამ კანონით დადგენილი წესით სახელმწიფო/ავტონომიური
რესპუბლიკის/ადგილობრივი
ნატურით

თვითმმართველი

ერთეულის

საკუთრებაში

ქონების

გადაცემისას (გარდა ამ მუხლის მე-16 პუნქტით გათვალისწინებული

შემთხვევისა), და ამ ორგანოთა კრედიტორები. საფასურის გადახდა და დაკისრება არ
ხდება აგრეთვე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებთან და
უცხოელთა საქართველოდან გაძევებასთან დაკავშირებულ საქმეებზე.
131. საფასურის წინასწარ გადახდისა და დაკისრებისაგან არ თავისუფლდებიან საჯარო
სამართლის იურიდიული

პირები, გარდა საქართველოს ეროვნული ბანკისა

და

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირისა – შემოსავლების სამსახურისა.
14. ამ მუხლის მე -12 პუნქტით განსაზღვრული კრედიტორების, რომელთაც აქვთ ფულადი
მოთხოვნები, მოვალეების მიერ ამ კანონით დადგენილ ვადებში მოთხოვნის სრულად
შესრულებისას

გადასახდელი

საფასურის

ოდენობა

არ

უნდა

აღემატებოდეს

აღსასრულებელი ფულადი მოთხოვნის 2%- ს და არ უნდა იყოს 50 ლარზე ნაკლები.
15. საფასური არ გადაიხდევინება აღსრულების ეროვნული ბიუროს სადეპოზიტო
ანგარიშზე აღსრულების დაწყებამდე თანხების შეტანაზე, მათ შორის, საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-200 მუხლის პირველი ნაწილის
შესაბამისად თანხების შეტანაზე.
16.

სახელმწიფო/ავტონომიური

რესპუბლიკის/ადგილობრივი

თვითმმართველი

ერთეულის საკუთრებაში ქონების ნატურით გადაცემისას საფასური გადაიხდევინება
სახელმწიფო/ავტონომიური რესპუბლიკის/ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
მიერ ამ ქონების შემდგომი რეალიზაციის შემთხვევაში და შეადგენს ამონაგები თანხის 7%ს.

მუხლი 39. აღსრულების ხარჯები
1. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“–
„დ“

ქვეპუნქტებით

განსაზღვრული

გადაწყვეტილებების,

აგრეთვე

სისხლისსამართლებრივი და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი წესით დაკისრებული
ჯარიმების, სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სასარგებლოდ გადასახდელი თანხების, მათ
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შორის, სახელმწიფო ბაჟის, ამ კანონის 901 მუხლით გათვალისწინებული აქტების,
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების, ამავე
კანონის 38-ე მუხლის მე-13 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში აღსრულების
დაფინანსება შეიძლება განხორციელდეს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკური ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სახსრებით.
2. (ამოღებულია).
3. უცხოელის საქართველოდან გაძევებასთან დაკავშირებული ხარჯები ანაზღაურდება
„უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 59-ე
მუხლის შესაბამისად.
4.

აღსრულების

ეროვნული

ბიუროს

მიერ

გადაწყვეტილების

აღსრულებასთან

დაკავშირებით გაწეული ქონების შენახვის, ტრანსპორტირების, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული საკუთრების უფლების აღიარების ან/და
დადგენის

პროცედურების

განხორციელებასთან

დაკავშირებით

გაწეული

ხარჯი

დაეკისრება მოვალეს და ამოიღება აღსასრულებელ მოთხოვნასთან ერთად, თუ ეს ხარჯი
გაიღო აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ მესამე პირთან დადებული ხელშეკრულების
საფუძველზე და შესაძლებელია მისი დადასტურება შესაბამისი დოკუმენტაციით.
მუხლი 391. თანხის დაბრუნება
1. პირს უფლება აქვს, მოითხოვოს აღსრულების ეროვნული ბიუროს სადეპოზიტო
ანგარიშზე

განთავსებული

თავისი

კუთვნილი

თანხა,

რომელიც

ექვემდებარება

დაბრუნებას აღსრულების ეროვნული ბიუროს შეტყობინების მიღებიდან 1 თვის ვადაში.
2.

პირის

მიერ

ამ

მუხლის

პირველი

პუნქტით

განსაზღვრული

უფლების

განუხორციელებლობის შემთხვევაში თანხა მიექცევა აღსრულების ეროვნული ბიუროს
საკუთრებაში.
თავი IX
აღსრულება მოძრავ ქონებაზე

მუხლი 40. მოძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება
1.

მოძრავ

ქონებაზე

ყადაღის

დადება

ნიშნავს

მოვალის

ქონების

აღწერას,

მესაკუთრისათვის ქონების განკარგვის – ნებისმიერი ფორმით გასხვისების, დაგირავების,
მასზე ქირავნობისა და იჯარის ხელშეკრულებების დადების – აკრძალვის გამოცხადებას
ან/და ქონების შესანახავად გადაცემას. აღმასრულებელი ყადაღადადებულ ნივთებს
აღნუსხავს ქონების აღწერისა და დაყადაღების აქტში.
2. ბათილია ყადაღადადებულ მოძრავ ქონებაზე ყადაღის დადების შემდეგ ამ მუხლის
პირველ პუნქტში აღნიშნული გარიგება.
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3. (ამოღებულია).
4. აღმასრულებელს ყადაღადადებული ფული დაუყოვნებლივ შეაქვს აღსრულების
ეროვნული

ბიუროს

სადეპოზიტო

ანგარიშზე

(კერძო

აღმასრულებელს

–

საანგარიშსწორებო (მიმდინარე) ანგარიშზე), ხოლო ყადაღადადებულ ფასიან ქაღალდებსა
და ძვირფასეულობას იგი იღებს და ინახავს ამისათვის სპეციალურად გამოყოფილ,
დაცულ სათავსში. ეს ეხება სხვა ყადაღადადებულ ნივთებსაც, თუ არსებობს ამ ნივთების
ხელყოფის საშიშროება. თუ ყადაღადადებული მოძრავი ნივთები რჩება მოვალესთან ან
შესანახად ბარდება სხვა პირს, მაშინ ყადაღის დადება შეიძლება მოხდეს დალუქვით.
ყადაღადადებული ქონების მოვალის ან მინდობილი პირის – შემნახველის მიერ
ყოველგვარი

განკარგვა

გამოიწვევს

სამართლის

კანონმდებლობით

პასუხისმგებლობას

გათვალისწინებული

საქართველოს
წესით.

სისხლის

აღმასრულებელს

კრედიტორის მოთხოვნით ან თავისი ინიციატივით, აუცილებლობის შემთხვევაში
შეუძლია დალუქოს აღწერილი ნივთები, რასაც აღნიშნავს ქონების აღწერისა და
დაყადაღების აქტში.
5. ნაყოფს, რომელიც ჯერ არ არის მოცილებული მიწას, შეიძლება დაედოს ყადაღა მანამ,
სანამ არ მომხდარა უძრავ ქონებაზე აღსრულება. ყადაღის დადება არ შეიძლება მოხდეს
მოსავლის მოწევამდე ერთი თვით ადრე.
6. თუ მოვალის ქონებაზე ყადაღის დადებისას მესამე პირი განაცხადებს ამ ქონებაზე თავის
უფლებას, იგი მაინც შეიტანება ქონების აღწერისა და დაყადაღების აქტში და კეთდება
აღნიშვნა. აღმასრულებელი პირს იმავდროულად განუმარტავს მის უფლებას – მიმართოს
სასამართლოს სარჩელით ქონების ყადაღისაგან გათავისუფლების მოთხოვნით. თუ მესამე
პირი

წარმოადგენს

ქონებაზე

თავისი

საკუთრების

უფლების

დამადასტურებელ

დოკუმენტს, აღმასრულებელი, კრედიტორის თანხმობის შემთხვევაში, უფლებამოსილია
ეს ქონება ამორიცხოს ქონების აღწერისა და დაყადაღების აქტიდან.
61. (ამოღებულია).
7. (ამოღებულია).

მუხლი 401. მოვალის მოძრავი ქონების ყადაღისაგან განთავისუფლება
1. თუ სააღსრულებო წარმოება მიმდინარეობს თანხის გადახდევინებასთან დაკავშირებულ
საქმეზე არაუზრუნველყოფილი კრედიტორის სასარგებლოდ, აღსრულების ეროვნული
ბიურო უფლებამოსილია გაათავისუფლოს მოვალის მოძრავი ქონება ყადაღისაგან იმ
შემთხვევაში, თუ მოვალე დაფარავს მოძრავი ქონების საბაზრო ღირებულებას ამ ქონებაზე
იძულებითი აუქციონის საჯაროდ გამოცხადებამდე. თუ ყადაღადადებულ მოძრავ
ქონებაზე რეგისტრირებულია გირავნობა (მათ შორის, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა)
სხვა პირის/პირების სასარგებლოდ, ამ მუხლით დადგენილი წესით ყადაღის მოხსნის
მიუხედავად, გირავნობა უცვლელი რჩება.
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2. თუ სააღსრულებო წარმოება მიმდინარეობს ამ კანონის მე-2 მუხლის „მ“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული
ყადაღადადებული
აღსრულების

საგადასახადო
მოძრავი

მიზნით,

ქონების

გირავნობით/იპოთეკით

დატვირთული

რეალიზაციის

შესახებ

გადაწყვეტილების

ეროვნული

ბიურო

უფლებამოსილია

აღსრულების

გაათავისუფლოს მოძრავი ქონება ყადაღისაგან იმ შემთხვევაში, თუ ამ ქონებაზე არ არის
რეგისტრირებული გირავნობის უფლება სხვა მოგირავნის/მოგირავნეების სასარგებლოდ
და მოვალე დაფარავს მოძრავი ქონების საბაზრო ღირებულებას ამ ქონებაზე იძულებითი
აუქციონის საჯაროდ გამოცხადებამდე.
3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მოვალის
განცხადების საფუძველზე მოძრავი ქონების საბაზრო ღირებულებას ადგენს აღსრულების
ეროვნული ბიურო ან აღსრულების ეროვნული ბიუროს დავალებით სხვა კომპეტენტური
პირი. მოვალე უფლებამოსილია მოძრავი ქონების ყადაღისაგან განთავისუფლების შესახებ
განცხადებას დაურთოს სააღსრულებო წარმოების დაწყებამდე 6 თვის განმავლობაში
გაცემული კომპეტენტური პირის ან ორგანოს დასკვნა ქონების საბაზრო ღირებულების
შესახებ, რომლის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს აღსრულების ეროვნული ბიურო.
4. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით განსაზღვრული წესებით მოვალის მოძრავი
ქონების ყადაღისაგან განთავისუფლების შემთხვევებში ამ ქონებაზე ამავე სააღსრულებო
წარმოების ფარგლებში აღსრულება არ დაიშვება, ხოლო მოვალის მიერ გადახდილი
ქონების საბაზრო ღირებულება ჩაითვლება აღსასრულებელი მოთხოვნის შესრულებულ
ნაწილად.
5. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული წესით მოძრავ ქონებაზე, როგორც გირავნობის
საგანზე, ყადაღის გაუქმება იწვევს აღნიშნულ ქონებაზე ამ კანონის მე-2 მუხლის „მ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საგადასახადო გირავნობის გაუქმებას.
6. აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია იძულებითი აუქციონის საჯაროდ
გამოცხადებამდე კრედიტორის განცხადების საფუძველზე ყადაღადადებული ქონება
ამორიცხოს ქონების აღწერისა და დაყადაღების აქტიდან.
7.

არაუზრუნველყოფილი

კრედიტორის

სასარგებლოდ

იძულებითი

აღსრულების

განხორციელებისას, თუ მოვალის მოძრავ ქონებაზე ყადაღის დადების შემდეგ, მაგრამ არა
უგვიანეს ამ ქონებაზე იძულებითი აუქციონის საჯაროდ გამოცხადებისა, მოგირავნე
განაცხადებს ამ ქონებაზე თავის უფლებას და აღსრულების ეროვნულ ბიუროს წარუდგენს
გირავნობის

უფლების

დამადასტურებელ

ამონაწერს

შესაბამისი

აღსრულების ეროვნული ბიურო ამ ქონებას ყადაღისაგან ათავისუფლებს.

მუხლი 41. (ამოღებულია)

რეესტრიდან,
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მუხლი 42. მოვალის ქონებრივი მდგომარეობის გამოკვლევა
1. (ამოღებულია).
2. აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შეუძლია დაავალდებულოს მოვალე, წარმოადგინოს
თავისი ქონების ნუსხა და ინფორმაცია ამ ქონებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი
ურთიერთობების შესახებ. ქონების ნუსხაში მოვალემ უნდა მიუთითოს აგრეთვე მესამე
პირის მიმართ თავისი მოთხოვნის საფუძველი და მტკიცებულებები. ქონების ნუსხაში
უნდა აღინიშნოს ასევე ის ქონება, რომლის მოთხოვნის უფლებაც აქვს მას მესამე პირის
მიმართ.
3. მოვალე წერილობით გარანტიას იძლევა, რომ მან ყველა მონაცემი, რომლებიც მისგან
მოითხოვეს, მაქსიმალურად სწორად და სრულად წარადგინა. წერილობითი გარანტიის
მიცემის შემდეგ მოვალის მიერ ქონების ან/და ქონებრივი უფლებების შეძენის, ქონებასთან
დაკავშირებული სამართლებრივი ურთიერთობების წარმოშობის შემთხვევაში იგი
ვალდებულია ამის შესახებ დამატებით, წერილობით აცნობოს აღსრულების ეროვნულ
ბიუროს.
4. თუ მოვალე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მოთხოვნიდან 5 დღის ვადაში არ
წარუდგენს ქონების ნუსხას, ან უარს ამბობს წერილობითი გარანტიის მიცემაზე, ან
აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შეგნებულად წარუდგენს არასწორ ინფორმაციას, მას
დაეკისრება პასუხისმგებლობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
41. აღსრულების ეროვნული ბიურო ამოწმებს მოვალის მონაცემების სისწორესა და
სისრულეს.
5. (ამოღებულია).
6. (ამოღებულია).
7. (ამოღებულია).
8. (ამოღებულია).

მუხლი 43. (ამოღებულია)

მუხლი 44. ყადაღის საგანი
1. ყადაღას ექვემდებარება მოვალის ყველა ნივთი, გარდა ამ კანონის 45-ე მუხლში
ჩამოთვლილი

ქონებისა

მოვალესთან, მას ეკუთვნის).
2. (ამოღებულია).

(იგულისხმება,

რომ

ნივთები,

რომლებსაც

პოულობენ
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მუხლი 45. ქონება, რომლიდანაც არ შეიძლება გადახდევინება
1. ყადაღას არ ექვემდებარება:
ა) პირადი მოხმარების ან საოჯახო ნივთები, რომლებიც აუცილებელია მოვალისთვის
თავისი პროფესიული საქმიანობის, ცხოვრებისა და საოჯახო მეურნეობისათვის;
ბ) მოვალის, მისი ოჯახისა და მასთან ერთად მცხოვრები პირებისათვის ოთხი კვირის
საკვები, საწვავი და სანათი საშუალებები, ან თუ დროის ამ მონაკვეთისათვის ამგვარი
მარაგი არ არსებობს და მათი შეძენა სხვა გზით არ არის შესაძლებელი, მაშინ მათ
შესაძენად საჭირო თანხა;
გ) წვრილფეხა საქონელი შეზღუდული რაოდენობით, ასევე ერთი მეწველი ძროხა, ან
მოვალის არჩევანით _ ორი ღორი, ცხვარი ან თხა, თუ ისინი აუცილებელია მოვალის, მისი
ოჯახის ან მასთან ერთად მცხოვრები პირების გამოსაკვებად; ასევე სამი თვის სამყოფი
პირუტყვის საკვების და ნამჯის მარაგი, ან თუ ამგვარი მარაგი არ არსებობს და მათი შეძენა
ამ დროისათვის სხვა გზით არ არის უზრუნველყოფილი, მათ შესაძენად საჭირო ფულადი
თანხა;
დ) პირებისათვის, რომლებიც სოფლის მეურნეობას მისდევენ, სამეურნეო წარმოებისათვის
საჭირო ხელსაწყო-იარაღები, პირუტყვი, სასუქი და სოფლის მეურნეობის პროდუქცია,
რამდენადაც ისინი საჭიროა მოვალის, მისი ოჯახის და დაქირავებული მუშების
შესანახად, ან მომავალი მოსავლის აღებამდე იგივე ანდა მსგავსი პროდუქცია მეურნეობის
შემდგომი წარმართვისათვის;
ე) პირებისათვის, რომლებიც შემოსავალს იღებენ თავიანთი ფიზიკური თუ გონებრივი
შრომით ან სხვა საქმიანობით, ასეთი საქმიანობისათვის საჭირო ნივთები.
ვ) სახელმწიფოს მიერ გაცემული მიზნობრივი დახმარება;
ზ) იმ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული
ოჯახის წევრის ქონება, გარდა მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად გამოყენებული
ქონებისა, რომლის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებელიც საქართველოს მთავრობის
მიერ დადგენილ ზღვარზე ნაკლებია.
2. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განისაზღვრება იმ საარსებო
მინიმუმის ოდენობა, რომელიც აუცილებელია პირის ყოფითი საჭიროებისათვის.
3. ყადაღისაგან გათავისუფლება ზემოაღნიშნული საფუძვლით ეხება საარსებო მინიმუმზე
ნაკლებ შემოსავალს.
4. დავა გადახდევინებისაგან ქონების გათავისუფლების შესახებ განიხილება სასამართლო
წესით.
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მუხლი 46. (ამოღებულია)

მუხლი 47. ყადაღადადებული ქონების შეფასება
1. ქონების აღწერის დროს, მისი საბაზრო ღირებულების განსაზღვრის შესაძლებლობის
შემთხვევაში,

ქონების

საბაზრო

ღირებულება

აღინიშნება

ქონების

აღწერისა

და

დაყადაღების აქტში.
2. თუ ქონების აღწერისას ფასების დადგენა შეუძლებელია, ქონებას ყადაღის დადების
რეგისტრაციის შემდეგ შეაფასებს აღსრულების ეროვნული ბიურო ან აღსრულების
ეროვნული ბიუროს დავალებით სხვა კომპეტენტური პირი.
3. აღსრულების ეროვნულ ბიუროსა და საგადასახადო ორგანოს შორის დადებული
ხელშეკრულების საფუძველზე, აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საგადასახადო
დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის მიზნით გადასახადის გადამხდელის
ქონებაზე ყადაღის დადების განსახორციელებლად გადასახადის გადამხდელის ქონების
შეფასების შემთხვევაში სააღსრულებო წარმოებისას ამ ქონების განმეორებითი შეფასება
სავალდებულო არ არის, თუ სარეალიზაციო ქონების შეფასება სააღსრულებო წარმოების
დაწყებამდე 1 წლის განმავლობაში განხორციელდა.
4. სააღსრულებო წარმოების მხარეს უფლება აქვს, სააღსრულებო წარმოების დაწყებისას ან
აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ქონების შეფასებამდე წარმოადგინოს ქონების
საბაზრო ღირებულების დადგენის შესახებ ექსპერტის დასკვნა, რომლის მიხედვითაც,
ქონება შეფასებულია სააღსრულებო წარმოების დაწყებამდე 6 თვის განმავლობაში.
აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია დაეყრდნოს სააღსრულებო წარმოების
მხარის მიერ წარმოდგენილ დასკვნას, ხოლო თუ ერთსა და იმავე ქონებაზე დასკვნები
წარმოადგინა ორივე მხარემ − ერთ-ერთ დასკვნას. სააღსრულებო წარმოების მხარის მიერ
წარმოდგენილი დასკვნის დასაშვებად მიჩნევის მიზანშეწონილობის საკითხს წყვეტს
აღსრულების ეროვნული ბიურო.

მუხლი 48. ქონების აღწერისა და დაყადაღების აქტი
1. ქონების აღწერისა და დაყადაღების აქტში უნდა აღინიშნოს:
ა) აქტის შედგენის დრო და ადგილი;
ბ) სააღსრულებო ბიუროს დასახელება, რომლის სამოქმედო ტერიტორიაზედაც ხდება
აღსრულება, აგრეთვე აღმასრულებლის სახელი და გვარი, ამ კანონის III2 თავით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში – კერძო აღმასრულებლის სახელი და გვარი, სამუშაო
ადგილის მისამართი და ის პირები, რომლებიც აქტის შედგენას დაესწრნენ;
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გ) სასამართლოს დასახელება და გადაწყვეტილება, რომელსაც აღასრულებენ, ან სხვა
სააღსრულებო საბუთის დასახელება და ორგანო, რომელმაც ის გასცა;
დ) კრედიტორისა და მოვალის დასახელება;
ე) აქტში შეტანილი თითოეული საგნის დასახელება, მისი განმასხვავებელი ნიშნები
(რაოდენობა, ზომა, წონა, ცვეთა და სხვა);
ვ) აქტში შეტანილი თითოეული საგნის ცალკე შეფასება და მთელი ქონების ღირებულება,
თუ აღწერისას შესაძლებელია აღმასრულებლის მიერ ფასების დადგენა;
ზ) თუ საგნები ან/და სადგომები დაილუქა – რომელი საგნები ან/და სადგომები იქნა
დალუქული, და ლუქების ნომრები;
თ) იმ პირის დასახელება, რომელსაც ქონება გადაეცა შესანახავად, და მისი მისამართი, თუ
შენახვა თვით მოვალეს არ დაევალა;
ი)

რომ მოვალესა

და სხვა პირებს განემარტათ

აღმასრულებლის მოქმედებათა

გასაჩივრების წესი; მოვალეს ან ქონების შემნახველს განემარტა მისი მოვალეობა ქონების
შენახვისათვის და გადაცემული ქონების გაფლანგვისათვის, გასხვისებისათვის ან
გადამალვისათვის პასუხისმგებლობის საკითხი;
კ) კრედიტორისა და მოვალის შენიშვნები და განცხადებები და მათზე აღმასრულებლის
განმარტებანი.
2. ქონებაზე ყადაღის დადებასთან ერთად ქონების აღწერისა და დაყადაღების აქტში
ღირებულების მითითებით ჩამოთვლილი უნდა იყოს ის ნივთები, რომლებიც ამ კანონის
45-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად დარჩა მოვალესთან, აგრეთვე მოვალის სხვა
ქონება, რომელიც სხვა პირებთან საერთო საკუთრებაში იმყოფება და რომელსაც ყადაღა არ
დაედო.
3. ქონების აღწერისა და დაყადაღების აქტს ხელს აწერენ აღმასრულებელი, ქონების
შემნახველი, კრედიტორი, მოვალე და სხვა პირები, რომლებიც ესწრებოდნენ ქონებაზე
ყადაღის დადებას.

მუხლი 49. რეალიზაცია
1. ყადაღადადებულ ან მოვალის მიერ გადახდილ თანხას, საფასურის და აღსრულების
ხარჯის გამოკლებით, აღსრულების ეროვნული ბიურო გადასცემს კრედიტორს.
2. სხვა ყადაღადადებულ ნივთებს აღსრულების ეროვნული ბიურო საჯაროდ ყიდის
აუქციონზე.
3. (ამოღებულია).
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4. აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შეუძლია აუქციონის საჯაროდ გამოცხადებამდე
მოვალეს მისცეს შესაძლებლობა, თვითონ მოახდინოს ქონების რეალიზაცია აღსრულების
ეროვნული ბიუროს კონტროლით, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ქონების
რეალიზაციით დაიფარება საფასური, აღსრულების ხარჯი და კრედიტორის მოთხოვნები.
5.

მოძრავი

ნივთების

საქართველოს

კანონმდებლობით

დადგენილი

წესით

რეალიზაციამდე ან რეალიზაციის შემდეგ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს უფლება აქვს,
ამოიღოს ყადაღადადებული ნივთი მოვალის მფლობელობიდან.

მუხლი 50. ყადაღადადებული მოძრავი ქონების აუქციონის წესით რეალიზაცია
1. აღსრულების ეროვნული ბიურო ან მასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე
სხვა პირი მოძრავ ქონებაზე ყადაღის დადებიდან 1 თვის ვადაში, ხოლო ამ კანონის 47-ე
მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში − სააღსრულებო წარმოების
დაწყებიდან 2 კვირის ვადაში, მისი რეალიზაციის მიზნით აცხადებს საჯარო აუქციონს.
2. ყადაღადადებული მოძრავი ქონების აუქციონის წესით რეალიზაცია ხდება ამ კანონის
XIII თავით დადგენილი წესით, ამ მუხლის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
3. თუ მოვალის ყადაღადადებულ მოძრავ ქონებაზე, რომლის იძულებითი წესით
რეალიზაციასაც ითხოვს კრედიტორი, რეგისტრირებულია გირავნობის უფლება სხვა
მოგირავნის/მოგირავნეების

სასარგებლოდ,

აღსრულების

ეროვნული

ბიურო

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით ატყობინებს
მოგირავნეს/მოგირავნეებს

გირავნობის

საგნის

რეალიზაციასთან

დაკავშირებით

სააღსრულებო წარმოების დაწყების შესახებ და განუსაზღვრავს მას/მათ მოთხოვნების
წარმოდგენის
ვადას.
შეტყობინების
ჩაბარებისას
მოგირავნეს/მოგირავნეებს
ეცნობება/ეცნობებათ დადგენილ ვადაში მის/მათ მიერ თავისი/თავიანთი მოთხოვნების
წარუდგენლობისა და გირავნობის საგნის რეალიზაციის სამართლებრივი შედეგების
შესახებ. მოგირავნეს/მოგირავნეებს დამატებით არ ეცნობება/ეცნობებათ სააღსრულებო
მოქმედებების და გასატარებელი ღონისძიებების კონკრეტული დრო.
4. სარეალიზაციო ყადაღადადებულ მოძრავ ქონებაზე საგადასახადო გირავნობის
უფლების არსებობისას აღსრულების ეროვნული ბიურო ამ მუხლის მე-3 პუნქტში
აღნიშნულ შეტყობინებას საგადასახადო ორგანოს არ უგზავნის, ხოლო საგადასახადო
ორგანოს მოთხოვნა განისაზღვრება იძულებითი აუქციონის დასრულების დღისათვის
საგადასახადო ორგანოს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების (გადასახადის გადამხდელის
საგადასახადო

დავალიანების)

მიხედვით.

აღსრულების

ეროვნული

ბიურო

უფლებამოსილია მოთხოვნის დასაზუსტებლად მიმართოს საგადასახადო ორგანოს.
5. სხვა მოგირავნემ/მოგირავნეებმა შეტყობინების მიღებიდან 10 კალენდარული დღის
ვადაში

აღსრულების

ეროვნულ

ბიუროში

უნდა

წარადგინოს/წარადგინონ

თავისი/თავიანთი ფულადი სახით გამოხატული მოთხოვნები. მოგირავნე/მოგირავნეები
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პასუხისმგებელი

არის/არიან

მოგირავნეს/მოგირავნეებს

წარდგენილი

ეკისრება/ეკისრებათ

მოთხოვნების
პასუხისმგებლობა

სისწორისთვის.
იმ

ზიანისათვის,

რომელიც წარმოიშობა მის/მათ მიერ წარდგენილი მოთხოვნების საფუძველზე ქონების
რეალიზაციის შედეგად ამონაგები თანხის განაწილებით.
6. გირავნობის საგნის რეალიზაციის შედეგად ამონაგები თანხიდან პირველ რიგში
დაიფარება საფასური და აღსრულების ხარჯი; შემდეგ დაკმაყოფილდება მოგირავნეთა
მოთხოვნები მათი რიგითობისა და აღსრულების ეროვნული ბიუროსთვის წარდგენილი
მოთხოვნების მიხედვით. ყოველი შემდგომი რიგის მოგირავნის მოთხოვნა
დაკმაყოფილდება წინა რიგის მოგირავნის მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილების
შემდეგ.
7.

თუ

სარეალიზაციო

საგადასახადო

ყადაღადადებულ

გირავნობის

უფლება,

მოძრავ

გირავნობის

ქონებაზე
საგნის

რეგისტრირებულია

რეალიზაციის

შედეგად

ამონაგები თანხიდან, საფასურისა და აღსრულების ხარჯის დაფარვის შემდეგ, პირველ
რიგში დაკმაყოფილდება საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნა, მიუხედავად იმისა, რომელი
რიგის მოგირავნედ არის იგი რეგისტრირებული.
8. თუ სარეალიზაციო ყადაღადადებულ მოძრავ ქონებაზე საგადასახადო გირავნობის
უფლების წინ რეგისტრირებულია საქართველოში რეგისტრირებული კომერციული
ბანკის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის, სადაზღვევო ორგანიზაციის, საერთაშორისო ან
„კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის
„ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული განვითარებული ქვეყნების საფინანსო
ინსტიტუტების გირავნობის უფლება, გირავნობის საგნის რეალიზაციის შედეგად
ამონაგები თანხიდან, საფასურისა და აღსრულების ხარჯის დაფარვის შემდეგ, პირველ
რიგში დაკმაყოფილდება ზემოთ აღნიშნული ფინანსური ინსტიტუტების მოთხოვნები,
ხოლო შემდეგ – საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნა.
9. შემძენის საკუთრებაში ყადაღადადებული მოძრავი ქონების გადასვლის შედეგად
უქმდება მასზე არსებული ყველა ყადაღა, სანივთო და ვალდებულებითი უფლებები, თუ
შემძენი არ გამოთქვამს სურვილს, გახდეს ამ ქონებასთან არსებული ვალდებულებითი
ურთიერთობის მხარე.
10. თუ სააღსრულებო წარმოება მიმდინარეობს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკური

ან

ადგილობრივი

თვითმმართველი

ერთეულის

ბიუჯეტის

სასარგებლოდ, მათ შორის, ამ კანონის მე-2 მუხლის „მ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული
გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით, და პირველ აუქციონზე არ გამოვლინდა
გამარჯვებული პირი, ან თუ აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა ქონების ფასი არ
გადაიხადა

ამ

უფლებამოსილია

კანონით

დადგენილ

აუქციონის

ვადაში,

დასრულებიდან

აღსრულების
15

დღის

ეროვნული
ვადაში

ბიურო
გამოსცეს

სახელმწიფო/ავტონომიური რესპუბლიკის/ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
საკუთრებაში ქონების ნატურით გადაცემის შესახებ განკარგულება, რომელიც გადაეცემა
ქონების მართვაზე/განკარგვაზე უფლებამოსილ ორგანოს. თუ განკარგულება არ გამოიცა
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აღნიშნულ ვადაში, აღსრულების ეროვნული ბიურო უზრუნველყოფს განმეორებითი
აუქციონის (თუ პირველ აუქციონზე არ გამოვლინდა გამარჯვებული პირი) ან ხელახალი
აუქციონის (თუ გამარჯვებულმა პირმა ამ კანონით დადგენილ ვადაში არ გადაიხადა
ქონების ფასი) ჩატარებას.
11. თუ განმეორებით აუქციონზედაც არ გამოვლინდა გამარჯვებული პირი, ან თუ
გამარჯვებულმა პირმა ქონების ფასი არ გადაიხადა ამ კანონით დადგენილ ვადაში,
აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია აუქციონის დასრულებიდან 15 დღის
ვადაში
გამოსცეს
სახელმწიფო/
ავტონომიური
რესპუბლიკის/ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში ქონების ნატურით გადაცემის შესახებ
განკარგულება, რომელიც გადაეცემა ქონების მართვაზე/განკარგვაზე უფლებამოსილ
ორგანოს. თუ განკარგულება არ გამოიცა აღნიშნულ ვადაში, ეს ქონება თავისუფლდება
იძულებითი

რეალიზაციის

განმახორციელებელი

კრედიტორის

სასარგებლოდ

დადებული ყადაღისაგან და უბრუნდება მოვალეს.
12. თუ სააღსრულებო წარმოება მიმდინარეობს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკური
ან
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულის
ბიუჯეტის
სასარგებლოდ, მათ შორის, ამ კანონის მე-2 მუხლის „მ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული
გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით, და ჩატარდა ამ კანონის 75-ე მუხლის
81

პუნქტით

გათვალისწინებული

ერთი

აუქციონი

და

მასზე

არ

გამოვლინდა

გამარჯვებული პირი, ან თუ აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა ქონების ფასი არ
გადაიხადა

ამ

კანონით

დადგენილ

ვადაში,

აღსრულების

ეროვნული

ბიურო

უფლებამოსილია
აუქციონის
დასრულებიდან
15
დღის
ვადაში
გამოსცეს
სახელმწიფო/ავტონომიური რესპუბლიკის/ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
საკუთრებაში ქონების ნატურით გადაცემის შესახებ განკარგულება, რომელიც გადაეცემა
ქონების მართვაზე/განკარგვაზე უფლებამოსილ ორგანოს. თუ განკარგულება არ გამოიცა
აღნიშნულ

ვადაში,

განმახორციელებელი

ეს

ქონება

კრედიტორის

თავისუფლდება
სასარგებლოდ

იძულებითი
დადებული

რეალიზაციის

ყადაღისაგან

და

უბრუნდება მოვალეს.
13.

ნატურით

გადაცემისას

ქონების

ღირებულება

განისაზღვრება

საქართველოს

იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.

მუხლი 51. (ამოღებულია)

მუხლი 52. ფასიანი ქაღალდები
ფასიან ქაღალდებზე ვრცელდება მოძრავ ნივთებზე ყადაღის დადებისა და რეალიზაციის
წესები.
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მუხლი 53. სხვაგვარი რეალიზაცია
კრედიტორისა და მოვალის შეთანხმების შემთხვევაში, მათი განცხადების საფუძველზე,
აუქციონის საჯაროდ გამოცხადებამდე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შეუძლია
დაადგინოს, რომ ყადაღადადებული ქონების რეალიზაცია უნდა მოხდეს სხვაგვარად,
ვიდრე ამ კანონითაა განსაზღვრული.

მუხლი 54. მრავალჯერადი ყადაღის დადება და ფულად მოთხოვნათა აღსრულების
რიგითობა
1.

ქონებას

ერთდროულად

შეიძლება

ყადაღა

დაედოს

მრავალი

კრედიტორის

სასარგებლოდ. ყადაღადადებულ ქონებას შეიძლება შემდეგ კიდევ დაედოს ყადაღა სხვა
(შემდეგი) კრედიტორის სასარგებლოდ. თუ ქონებას პირველი ყადაღა დაადო სხვა
აღმასრულებელმა, მას უნდა ეცნობოს ყადაღის დადების რეგისტრაციის შესახებ.
2. ერთი მოვალის მიმართ რამდენიმე სააღსრულებო ფურცლით გათვალისწინებული
ფულადი მოთხოვნების სხვადასხვა აღმასრულებლის მიერ აღსრულების შემთხვევაში
მოვალის ერთი და იმავე ქონების აუქციონის წესით ან სხვაგვარ რეალიზაციას
ახორციელებს ის აღმასრულებელი, რომელმაც ყველაზე ადრე დაარეგისტრირა ყადაღა
იარაღსა და მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებებზე საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს შესაბამის ორგანოში, სამოქალაქო საჰაერო ხომალდებზე – სამოქალაქო
საჰაერო ხომალდების სახელმწიფო რეესტრში, საზღვაო ხომალდებზე – საქართველოს
გემების სახელმწიფო რეესტრში, ფასიან ქაღალდებზე – ფასიანი ქაღალდების რეესტრის
მწარმოებელ შესაბამის პირთან, ხოლო სხვა ქონებაზე – საჯარო რეესტრში. აღსრულების
რიგითობა

განისაზღვრება

ქონებაზე

ყადაღის

რეგისტრაციის

დროის

მიხედვით

(საათობრივად და წუთობრივად).
21. ამ მუხლით დადგენილი მოთხოვნების აღსრულების რიგითობის განსაზღვრის
მიზნებისათვის,

ამ

კანონის

მე-2

მუხლით

გათვალისწინებული

დავალიანების

გადახდევინების შესახებ ბრძანების იძულებითი აღსრულებისას მოვალის ქონებაზე
ყადაღა

აღმასრულებლის

მიერ

დადებულად

ითვლება

აღნიშნულ

ბრძანებასთან

დაკავშირებით სააღსრულებო წარმოების დაწყების მომენტიდან.
3. ყადაღის რეგისტრაცია ხდება უშუალოდ ყადაღის დადების დამადასტურებელი
დოკუმენტის (აქტის), ამ დოკუმენტის (აქტის) ელექტრონული ასლის, აგრეთვე ყადაღის
დადების შესახებ აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიმართვის საფუძველზე.
4. ამ კანონით გათვალისწინებული საფუძვლებით ქონების რეალიზაციის შეჩერების
შემთხვევაში ამ ქონებაზე აღსრულებას შემდეგი კრედიტორის სასარგებლოდ აგრძელებს
ის აღმასრულებელი, რომლის ყადაღაც მომდევნო რიგშია რეგისტრირებული. ქონების
რეალიზაციის შეჩერების შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს შემდეგი კრედიტორის
აღმასრულებელს.
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თავი X
მოთხოვნათა აღსრულება

მუხლი 55. ყადაღის დადების პრინციპი
1. მოვალის მოთხოვნაზე შეიძლება ყადაღის დადება, თუ კანონმდებლობა არ ზღუდავს
მათ გადაცემას ან მათზე ყადაღის დადებას.
2. მოთხოვნებს, რომელიც მომავალში იქნება გადასახდელი, შეიძლება დაედოს ყადაღა,
თუ მათი განსაზღვრა ნათლად შეიძლება.

მუხლი 56. ყადაღის დადების განკარგულება
1. თუ მოთხოვნას ყადაღა უნდა დაედოს, აღსრულების ეროვნული ბიურო კრედიტორის
განცხადების საფუძველზე გამოსცემს განკარგულებას მასზე ყადაღის დადების შესახებ.
განკარგულებაში აღნიშნული უნდა იყოს კრედიტორის პრეტენზიის საფუძველი, მის მიერ
შესასრულებელი მოთხოვნები და ის, თუ ვის წინააღმდეგ არის მიმართული მოვალის
მოთხოვნა (დავალებული პირი). ყადაღის დადებასთან ერთად გამოცემული უნდა იქნეს
განკარგულება კრედიტორისათვის გადახდის თაობაზე.
2. ყადაღის დადების განკარგულება უნდა გადაეცეს დავალებულ პირს (პირი, რომელსაც
იძულების წესით აღეწერება მასთან შენახული მოპასუხის ქონება). განკარგულება უნდა
გაეგზავნოს კრედიტორსა და მოვალეს. დავალებული პირისათვის განკარგულების
გადაცემით ყადაღა ქმედითი ხდება კრედიტორის პრეტენზიის ფარგლებში. მოვალეს აღარ
აქვს უფლება, განკარგოს მოთხოვნები, დავალებულ პირს კი აღარ აქვს უფლება,
შეასრულოს

მოქმედება,

რომელიც

შეადგენს

ვალდებულების

შინაარსს.

მან

ყადაღადადებული თანხა უნდა გადაუხადოს კრედიტორს. სხვა მოქმედება, რომელიც
შეადგენს ვალდებულების შინაარსს, უნდა შეასრულოს აღმასრულებელმა.
3. აღნიშნული მოთხოვნის დაკმაყოფილების გამო გამოცემული ყადაღის დადების
განკარგულება შეიძლება ამავე დროს შეეხოს კრედიტორის მოთხოვნის იმ ნაწილს,
რომელიც მომავალში გახდება აღსასრულებელი.
4. ყადაღის დადების განკარგულება, რომელიც ეხება პრეტენზიებს ხელფასზე ან მსგავსი
რეგულარული შემოსავლისაგან შემდგარ მოვალის პრეტენზიებს დავალებული პირის
წინააღმდეგ, ვრცელდება აგრეთვე იმ თანხებზე, რომლებიც გადასახდელია ყადაღის
დადების შემდეგ.
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მუხლი 57. ყადაღის დადების შედეგები
1. ყადაღის დადების შესახებ განკარგულება უფლებას ანიჭებს კრედიტორს მოსთხოვოს
მესამე პირს ისეთი მოქმედების მის სასარგებლოდ შესრულება, რომელიც მას უნდა
შეესრულებინა თავისი მოვალის მიმართ.
2. ყადაღის დადების განკარგულება ძალაშია, თუნდაც ის უმართებულოდ იქნეს გაცემული
დავალებული პირის სასარგებლოდ, მოვალის წინააღმდეგ, სანამ იგი არ გაუქმდება და ეს
გაუქმება დავალებული პირისათვის არ გახდება ცნობილი.
3. მოვალე ვალდებულია კრედიტორს მისცეს პრეტენზიის აღძვრისათვის საჭირო
ინფორმაცია და, აგრეთვე, ამ პრეტენზიის შესახებ არსებული დოკუმენტები. კრედიტორს
შეუძლია მათ მიღებას მიაღწიოს იძულებითი აღსრულების გზით.
4. მოთხოვნაზე ყადაღის დადების შესახებ განკარგულების საფუძველზე კრედიტორს
უფლება აქვს სასამართლოში შეიტანოს სარჩელი დავალებული პირის წინააღმდეგ.

მუხლი 58. დავალებული პირის განცხადება
დავალებულმა პირმა ყადაღის დადების განკარგულების მიღებიდან ორი კვირის
განმავლობაში აღმასრულებელსა და კრედიტორს უნდა განუცხადოს:
ა) აღიარებს თუ არა პრეტენზიას და თუ აღიარებს, რამდენად არის მზად გადახდისათვის;
ბ) აღძრავენ თუ არა სხვა პირები პრეტენზიებს მოთხოვნაზე და თუ აღძრავენ – რომელს;
გ) მოხდა თუ არა მოვალის მოთხოვნაზე ყადაღის დადება და თუ მოხდა – რომელი
პრეტენზიის გამო.

მუხლი 59. მრავალჯერადი ყადაღა. უარი ყადაღადადებულ მოთხოვნაზე
1.

მოთხოვნაზე

მრავალჯერადი

ყადაღის

დადებისას

კრედიტორთა

მოთხოვნები

დაკმაყოფილდება იმ რიგითობის შესაბამისად, რომლის მიხედვითაც მესამე დავალებულ
პირს გადაეცა განკარგულება მოთხოვნაზე ყადაღის დადების შესახებ. მოთხოვნაზე
ყადაღის დადების შესახებ განცხადების ერთდროულად წარდგენისას კრედიტორები
დაკმაყოფილდებიან მათი მოთხოვნების პროპორციულად.
2. მრავალჯერადი ყადაღის დადებისას დავალებული პირი ვალდებულია განახორციელოს
გადახდა აღსრულების ეროვნული ბიუროს მეშვეობით, რომელიც ამოღებულ თანხას
ანაწილებს ამ მუხლით დადგენილი წესით.
3. კრედიტორს უფლება აქვს, უარი თქვას ყადაღის დადების შესახებ განკარგულების გზით
მოპოვებულ მოთხოვნებზე ისე, რომ არ დაირღვეს სააღსრულებო საბუთებში მოცემული

505

მისი უფლებები. უარის თქმისას აღსრულების ეროვნულ ბიუროს გადაეცემა განცხადება.
განცხადება აგრეთვე უნდა გადაეცეს დავალებულ პირს.

მუხლი 60. ვინდიკაციების ყადაღის დადება
1. ნივთის გადაცემაზე მოთხოვნების დროს ყადაღის დადების შესახებ განკარგულებაში
უნდა განისაზღვროს, რომ დავალებულმა პირმა ნივთი უნდა გადასცეს აღსრულების
ეროვნულ ბიუროს. იძულებითი ქმედება დავალებული პირის წინააღმდეგ მხოლოდ მაშინ
შეიძლება განხორციელდეს, თუ კრედიტორი ნივთის გადმოცემაზე მოიპოვებს აღმასრულებელ დოკუმენტს დავალებული პირის წინააღმდეგ.
2. თუ ხდება მოძრავი ნივთის გადაცემა, მისი რეალიზაციისათვის გამოიყენება
ყადაღადადებული მოძრავი ნივთების რეალიზაციის წესი.
3. თუ გადასაცემია უძრავი ნივთი, მისი რეალიზაციისათვის გამოიყენება უძრავი ქონების
მიმართ აღსრულების წესი.

თავი XI
აღსრულება უძრავ ქონებაზე

მუხლი 61. გამოყენების სფერო
უძრავ ქონებაზე აღსრულებას ექვემდებარება მიწის ნაკვეთები, შენობა-ნაგებობები და
საჯარო რეესტრში შეტანილ უძრავ ქონებაზე საერთო საკუთრების წილი.

მუხლი 62. აღსრულების ქვემდებარეობა
1.

აღსრულებას

ახორციელებს

ის

სააღსრულებო

ბიურო,

რომლის

სამოქმედო

ტერიტორიაზედაც იმყოფება უძრავი ქონება.
2. უძრავი ქონების სხვადასხვა სააღსრულებო ბიუროს სამოქმედო ტერიტორიებზე
არსებობის შემთხვევაში ან/და ერთი და იმავე მოვალის მიმართ ორი ან მეტი
სააღსრულებო
აღსრულების

ბიუროს

მიერ

ქვემდებარეობის

თავმჯდომარე.
3. (ამოღებულია ).

აღსრულების
შესახებ

განხორციელებისას

იღებს

აღსრულების

გადაწყვეტილებას

ეროვნული

ბიუროს
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მუხლი 63. აღსრულების სახეები
1. უძრავ ქონებაზე აღსრულება ხდება იძულებითი იპოთეკის რეგისტრაციით, იძულებითი
აუქციონით ან სეკვესტრით (ქონების იძულებითი მართვით).
2. კრედიტორი აღსრულების ეროვნულ ბიუროში იძულებითი აღსრულების დაწყების
თაობაზე განცხადების წარდგენისას განსაზღვრავს აღსრულების სახეს. მას არ შეუძლია
მოითხოვოს, რომ ერთდროულად განხორციელდეს აღსრულების რამდენიმე სახე.
3. კრედიტორს მისი მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებამდე უფლება აქვს მოითხოვოს
იძულებითი აღსრულების ერთი სახის მეორით შეცვლა.

მუხლი 631. უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება
1. უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება ნიშნავს ქონების აღწერას და მესაკუთრისათვის მისი
განკარგვის – ნებისმიერი ფორმით გასხვისების, იპოთეკით, უზუფრუქტით, სერვიტუტით
ან აღნაგობით დატვირთვის, მასზე თხოვების, ქირავნობის ან/და იჯარის ხელშეკრულების
დადების – აკრძალვას. რეგისტრაციას დაქვემდებარებულ ქონებაზე ყადაღის დადება
ხდება აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიმართვის, ხოლო უძრავ ქონებაში განთავსებულ
მოძრავ ნივთებზე ყადაღის დადება – ქონების აღწერისა და დაყადაღების აქტის
საფუძველზე. უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება ხდება მოძრავ ქონებაზე ყადაღის
დადებისათვის დადგენილი წესით. ყადაღის დადების ან გაუქმების აქტი/მიმართვა
დაუყოვნებლივ ეგზავნება შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოს.
2. ბათილია ყადაღადადებულ უძრავ ქონებაზე ყადაღის დადების შემდეგ ამ მუხლის
პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ყველა გარიგება.

თავი XII
იძულებითი იპოთეკა

მუხლი 64. იძულებითი იპოთეკის გამოყენება
1.

იძულებითი

იპოთეკის

შეტანა

რეესტრში

ხდება

კრედიტორის

განცხადების

საფუძველზე. იძულებითი იპოთეკა იწყება რეგისტრაციით. უძრავი ქონება ასევე
წარმოადგენს რეგისტრაციის ხარჯების გარანტიას, რომელიც ეკისრება მოვალეს.
2. თუ იძულებითი იპოთეკით იტვირთება მოვალის რამდენიმე უძრავი ქონება, მაშინ
მოთხოვნის

თანხა

უნდა

განაწილდეს

მოცულობას განსაზღვრავს კრედიტორი.

შესაბამის

უძრავ

ქონებაზე.

განაწილების
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მუხლი 65. (ამოღებულია)

მუხლი 66. იძულებითი იპოთეკის მოპოვება მესაკუთრის მიერ
თუ აღსასრულებელი გადაწყვეტილების მეშვეობით სააღსრულებო საბუთი უქმდება ან
აღსრულება დაუშვებლად ცხადდება, მაშინ იძულებითი იპოთეკა გადადის მიწის
ნაკვეთის მესაკუთრეზე. აღნიშნული ვრცელდება იმ შემთხვევებზეც, როცა მოვალე
აკმაყოფილებს კრედიტორს.
თავი XIII
იძულებითი აუქციონი

მუხლი 67. (ამოღებულია)

მუხლი 68. (ამოღებულია)

მუხლი 69. იძულებითი აუქციონის პირობები
1. იძულებით აუქციონს ამ კანონით დადგენილი წესით ატარებს აღსრულების ეროვნული
ბიურო ან სხვა პირი მასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე. თუ მოვალე
საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულია ქონების მესაკუთრედ, აღსრულების ეროვნული
ბიურო

საქართველოს

კანონმდებლობით

დადგენილი

წესით

უზრუნველყოფს

იძულებითი აუქციონის ჩატარებას. ამ შემთხვევაში იძულებითი აუქციონი ტარდება
ქონებაზე ყადაღის დადებიდან 1 თვის ვადაში, ხოლო ამ კანონის 47-ე მუხლის მე-3
პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში − სააღსრულებო წარმოების დაწყებიდან 2
კვირის ვადაში.
11. თუ მოვალე საჯარო რეესტრში არ არის რეგისტრირებული უძრავი ქონების
მესაკუთრედ,

აღსრულების

ეროვნული

ბიურო

საჯარო

რეესტრის

მეშვეობით

უზრუნველყოფს ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივიდან ინფორმაციის მოძიებას უძრავ
ნივთზე უფლებრივი მდგომარეობის ან/და ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივში
მოვალის სახელზე რიცხული ქონების თაობაზე.
12. თუ ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივიდან მოძიებული შესაბამისი ცნობით
დადასტურდება, რომ მოვალის სახელზე ირიცხება უძრავი ქონება, აღსრულების
ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია ყადაღა დაადოს ამ ქონებას და განახორციელოს
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აღსრულება ამ კანონით დადგენილი წესით. მოვალე ან პირი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ეს
ქონება მას ეკუთვნის, უფლებამოსილია აღსრულების ეროვნულ ბიუროს წარუდგინოს
საკუთრების უფლების დამდგენი მტკიცებულებები, რომელთა სარწმუნოდ მიჩნევის
შემთხვევაში აღსრულების ეროვნული ბიურო არ განახორციელებს ან/და გააუქმებს ამ
ქონების მიმართ იძულებითი აღსრულების ღონისძიებებს. სააღსრულებო წარმოების
ფარგლებში ქონების რეალიზაციის შემთხვევაში მისი შემძენი ხდება ამ ქონების
მესაკუთრე. მესამე პირი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ქონების რეალიზაციის შედეგად მისი
უფლება დაირღვა ან/და მას მიადგა ზიანი, უფლებამოსილია მოვალეს წაუყენოს
პრეტენზია.
13. თუ სააღსრულებო წარმოება მიმდინარეობს ამ კანონის მე-2 მუხლის „მ“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრული

გადაწყვეტილების

აღსრულების

მიზნით

და

მოვალის

რეგისტრაციისადმი დაქვემდებარებულ ქონებაზე საკუთრების უფლება დაუდგენელია,
აღსრულების ეროვნული ბიურო მიმართავს სასამართლოს შუამდგომლობით ამ ქონებაზე
მოვალის საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ. ამის თაობაზე სასამართლოს გამოაქვს
განჩინება, რომლის საფუძველზედაც აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია
მიმართოს შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოს ქონების რეგისტრაციის შესახებ, მათ
შორის, დაუზუსტებელი მახასიათებლებით.
2. (ამოღებულია).
3. ყადაღადადებულ ქონებაზე იძულებითი აუქციონის საჯაროდ გამოცხადების შემდეგ
წარმოებაში მიღებული სხვა აღსასრულებელი გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული
მოთხოვნა დაკმაყოფილდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იძულებითი აუქციონის
შედეგად შემოსული თანხა აჭარბებს საფასურს, აღსრულების ხარჯს და იმ კრედიტორთა
მოთხოვნებს, რომელთა სასარგებლოდაც ტარდება იძულებითი აუქციონი. ამასთანავე,
დარჩენილი თანხა აღარ უბრუნდება მოვალეს და მას აღსრულების ეროვნული ბიურო
ყადაღას ადებს სხვა კრედიტორის სასარგებლოდ.
4. ქონებაზე სხვადასხვა აღმასრულებლის მიერ მრავალჯერადი ყადაღის დადების
შემთხვევაში ამ ქონებაზე აუქციონს ატარებს ის აღმასრულებელი, რომელმაც ყველაზე
ადრე დაარეგისტრირა ყადაღა მარეგისტრირებელ ორგანოში.
41. ამ კანონის მე-2 მუხლის „მ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გადაწყვეტილების
აღსრულების

შემთხვევაში

სარეალიზაციო

ქონებაზე

აუქციონს

ატარებს

ამ

გადაწყვეტილების აღმასრულებელი, მიუხედავად სხვა აღმასრულებლის მიერ ამ
ქონებაზე დარეგისტრირებული ყადაღისა.
5. (ამოღებულია).
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მუხლი 70. აუქციონის შეჩერებისა და შეწყვეტის დაუშვებლობა
1. იძულებითი აუქციონის საჯაროდ გამოცხადების დღიდან დაუშვებელია აუქციონის
(სააღსრულებო

წარმოების)

გათავისუფლება,

ამ

შეწყვეტა,

კანონის

35-ე

შეჩერება,

გადადება,

ქონების

ყადაღისაგან

მუხლით

გათვალისწინებული

საფუძვლით

სააღსრულებო ფურცლის/აღსასრულებელი გადაწყვეტილების დაბრუნება, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით პროკურორი
აღსრულების ეროვნულ ბიუროს წარუდგენს დასაბუთებულ წერილობით მოთხოვნას ან
განსაკუთრებული ვითარების გამო ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს აღსრულების
ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე.
2. (ამოღებულია).
3. მოვალე ან მოვალის ინტერესებისათვის სხვა პირი უფლებამოსილია გადაიხადოს
საფასურის, აღსრულების ხარჯისა და კრედიტორის მოთხოვნის დასაფარავად საჭირო
თანხა იძულებითი აუქციონის საჯაროდ გამოცხადებამდე. იძულებითი აუქციონის
საჯაროდ გამოცხადების შემდეგ მოვალის ან მოვალის ინტერესებისათვის სხვა პირის მიერ
საფასურის, აღსრულების ხარჯისა და კრედიტორის მოთხოვნის დაფარვის მიზნით
აღსრულების

ეროვნული

ბიუროს

ანგარიშზე

თანხის

ჩარიცხვის

შემთხვევაში

აღსრულების ეროვნული ბიურო აუქციონის დასრულების შემდეგ გაანაწილებს თანხას
საერთო წესით. თუ მოვალის მიერ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშზე
ჩარიცხული თანხის და აუქციონზე ქონების რეალიზაციის შედეგად ამონაგები თანხის
ჯამი გადააჭარბებს აღსრულების საფასურის, აღსრულების ხარჯისა და კრედიტორის
მოთხოვნის ოდენობას, აღსრულების ეროვნული ბიურო ნამეტ თანხას დაუბრუნებს
მოვალეს, თუკი მოვალის მიმართ არ მიმდინარეობს სხვა სააღსრულებო წარმოება იმავე
ან/და სხვა კრედიტორის სასარგებლოდ და ასეთი წარმოების ფარგლებში მოვალეს არ
ეკისრება რაიმე სახის გადახდევინება.
4. (ამოღებულია).
მუხლი 71. იძულებითი აუქციონის ჩატარების წესი
იძულებითი აუქციონის ჩატარების ფორმები, წესი და მასთან დაკავშირებული სხვა
პროცედურები განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.

მუხლი 72. (ამოღებულია)

მუხლი 73. (ამოღებულია)

მუხლი 74. (ამოღებულია)
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მუხლი 75. აუქციონზე შეძენილ ქონებაზე უფლების მიღება
1. (ამოღებულია).
2. აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა ქონების ფასი სრულად უნდა გადაიხადოს
აუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში.
3. აუქციონში გამარჯვებული პირის მიერ ქონების ფასის სრულად გადახდის შემდეგ
აღსრულების ეროვნული ბიურო გამოსცემს განკარგულებას აუქციონზე შეძენილ
ქონებაზე საკუთრების უფლების შესახებ.
4. თუ იძულებით აღსრულებას ახორციელებს კრედიტორი, რომლის მოთხოვნაც არ არის
უზრუნველყოფილი, საკუთრების გადასვლის მიუხედავად, ქონებაზე საჯარო რეესტრში
რეგისტრირებული

უფლებები

უცვლელი

რჩება.

თუ

იძულებით

აღსრულებას

ახორციელებს იპოთეკარი /მოგირავნე, საკუთრების გადასვლის შედეგად უქმდება ყველა
სანივთო უფლება (გარდა საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლებისა), რომლებიც
ქონებაზე
რეგისტრირებულია
იძულებითი
აღსრულების
განმახორციელებელი
კრედიტორის იპოთეკის შემდეგ. თუ იძულებითი აღსრულების განმახორციელებელი
იპოთეკარ ებ ი ა რიან საქართველოში რეგისტრირებული კომერციული ბანკი,
მიკროსაფინანსო

ორგანიზაცია,

სადაზღვევო

ორგანიზაცია,

საერთაშორისო

ან

„კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის
„ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული განვითარებული ქვეყნების საფინანსო
ინსტიტუტ ებ ი, საკუთრების გადასვლის შედეგად უქმდება ქონებაზე ასეთი კრედიტორის
იპოთეკის შემდეგ რეგისტრირებული საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლებაც.
ქონებაზე

ადრე

რეგისტრირებული

უფლებები

(მათ

შორის,

საგადასახადო

გირავნობის/იპოთეკის უფლება) ყველა შემთხვევაში უცვლელი რჩება.
41. (ამოღებულია).
5. სააღსრულებო წარმოებისას გაყიდული ქონების ახალი მესაკუთრე იკავებს ძველი
მესაკუთრის ადგილს და ხდება საკუთრების გადასვლის მომენტში ამ ქონების ფლობასთან
ან/და ამ ქონებით სარგებლობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ურთიერთობის
მონაწილე.
6. ქონების ახალ მესაკუთრეზე გადასვლის მომენტიდან ძველი მესაკუთრე კარგავს
ყოველგვარ უფლებას ამ ქონებაზე.
7. (ამოღებულია).
8. თუ დადგენილი წესით ჩატარებული აუქციონი, რომელიც შედგება პირველი და
განმეორებითი აუქციონებისაგან, უშედეგო აღმოჩნდა და ქონება არ გაიყიდა, ეს ქონება
თავისუფლდება

იძულებითი

რეალიზაციის

განმახორციელებელი

კრედიტორის

სასარგებლოდ დადებული ყადაღისაგან. ამ ქონებაზე იმავე მოთხოვნასთან დაკავშირებით
იმავე კრედიტორის სასარგებლოდ სააღსრულებო წარმოება აღარ განხორციელდება.
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აღნიშნული ქონება უბრუნდება მოვალეს, გარდა ამ კანონის 69-ე მუხლის მე-4 პუნქტით
გათვალისწინებული შემთხვევისა, როდესაც ქონებაზე აღსრულებას გააგრძელებს ის
აღმასრულებელი, რომლის ყადაღაც მომდევნო რიგშია რეგისტრირებული.
81.

თუ

ქონების

საბაზრო

ღირებულება

5000

ლარზე

ნაკლებია,

საქართველოს

კანონმდებლობით დადგენილი წესით ტარდება მხოლოდ ერთი აუქციონი, რომლის
საწყისი

ფასი

შემთხვევაში,

დგინდება
როდესაც

საქართველოს

ასეთი

წესით

იუსტიციის
ჩატარებულ

მინისტრის
აუქციონზე

ბრძანებით.
არ

იმ

გამოვლინდა

გამარჯვებული პირი, მოქმედებს ამ მუხლის მე-8 პუნქტით დადგენილი წესი.
9. (ამოღებულია).

მუხლი 76. აუქციონის შედეგების გაუქმება
თუ აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა ქონების ფასი არ გადაიხადა ამ კანონის 75-ე
მუხლით დადგენილ ვადაში, იგი კარგავს აუქციონის ჩატარების დღეს გარანტიის სახით
წარმოდგენილ თანხას, რომელიც მიექცევა აღსრულების ეროვნული ბიუროს
საკუთრებაში. აღსრულების ეროვნული ბიურო გამოსცემს განკარგულებას ჩატარებული
აუქციონის შედეგის გაუქმების შესახებ და მისი გამოცემიდან 3 დღის ვადაში აცხადებს
ხელახალ აუქციონს, რომელიც არ ჩაითვლება განმეორებით აუქციონად.

მუხლი 761. (ამოღებულია)

მუხლი 77. (ამოღებულია)

მუხლი 771. ქონების სახელმწიფოს საკუთრებაში ნატურით გადაცემა
1. თუ სააღსრულებო წარმოება მიმდინარეობს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკური

ან

ადგილობრივი

თვითმმართველი

ერთეულის

ბიუჯეტის

სასარგებლოდ, მათ შორის, ამ კანონის მე -2 მუხლის „მ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული
გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით, და პირველ აუქციონზე არ გამოვლინდა
გამარჯვებული პირი, ან თუ აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა ქონების ფასი არ
გადაიხადა

ამ

კანონით

დადგენილ

ვადაში,

აღსრულების

ეროვნული

ბიურო

უფლებამოსილია აუქციონის დასრულებიდან 15 დღის ვადაში გამოსცეს სახელმწიფო /
ავტონომიური რესპუბლიკის / ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში
ქონების ნატურით გადაცემის შესახებ განკარგულება, რომელიც ეგზავნება
მარეგისტრირებელ ორგანოს ამ ქონებაზე სახელმწიფო / ავტონომიური რესპუბლიკის /
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების რეგისტრაციის მოთხოვნით.
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თუ განკარგულება არ გამოიცა აღნიშნულ ვადაში, აღსრულების ეროვნული ბიურო
უზრუნველყოფს განმეორებითი აუქციონის ( თუ პირველ აუქციონზე არ გამოვლინდა
გამარჯვებული პირი ) ან ხელახალი აუქციონის ( თუ გამარჯვებულმა პირმა ამ კანონით
დადგენილ ვადაში არ გადაიხადა ქონების ფასი ) ჩატარებას.
2. თუ განმეორებით აუქციონზედაც არ გამოვლინდა გამარჯვებული პირი, ან თუ
გამარჯვებულმა პირმა ქონების ფასი არ გადაიხადა ამ კანონით დადგენილ ვადაში,
აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია აუქციონის დასრულებიდან 15 დღის
ვადაში გამოსცეს სახელმწიფო / ავტონომიური რესპუბლიკის / ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში ქონების ნატურით გადაცემის შესახებ
განკარგულება,
სახელმწიფო

რომელიც
/

ეგზავნება

ავტონომიური

მარეგისტრირებელ

რესპუბლიკის

/

ორგანოს

ადგილობრივი

ამ

ქონებაზე

თვითმმართველი

ერთეულის საკუთრების რეგისტრაციის მოთხოვნით. თუ განკარგულება არ გამოიცა
აღნიშნულ
ვადაში,
განმახორციელებელი

ეს
ქონება
კრედიტორის

თავისუფლდება
იძულებითი
რეალიზაციის
სასარგებლოდ დადებული ყადაღისაგან და

უბრუნდება მოვალეს.
21. თუ სააღსრულებო წარმოება მიმდინარეობს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკური

ან

ადგილობრივი

თვითმმართველი

ერთეულის

ბიუჯეტის

სასარგებლოდ, მათ შორის, ამ კანონის მე-2 მუხლის „მ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული
გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით, და ჩატარდა ამ კანონის 75-ე მუხლის
81

პუნქტით

გათვალისწინებული

ერთი

აუქციონი

და

მასზე

არ

გამოვლინდა

გამარჯვებული პირი, ან თუ აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა ქონების ფასი არ
გადაიხადა ამ კანონით დადგენილ ვადაში, აღსრულების ეროვნული ბიურო
უფლებამოსილია

აუქციონის

დასრულებიდან

15

დღის

ვადაში

გამოსცეს

სახელმწიფო/ავტონომიური რესპუბლიკის/ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
საკუთრებაში ქონების ნატურით გადაცემის შესახებ განკარგულება, რომელიც ეგზავნება
მარეგისტრირებელ

ორგანოს

ამ

ქონებაზე

სახელმწიფო/ავტონომიური

რესპუბლიკის/ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების რეგისტრაციის
მოთხოვნით. თუ განკარგულება არ გამოიცა აღნიშნულ ვადაში, ეს ქონება თავისუფლდება
იძულებითი

რეალიზაციის

განმახორციელებელი

კრედიტორის

სასარგებლოდ

დადებული ყადაღისაგან და უბრუნდება მოვალეს.
3.

სახელმწიფო/ავტონომიური

რესპუბლიკის/ადგილობრივი

თვითმმართველი

ერთეულის საკუთრებაში ქონების ნატურით გადაცემის შესახებ განკარგულების ასლი
ეგზავნება სახელმწიფო ქონების მართვაზე/განკარგვაზე უფლებამოსილ ორგანოს და იმ
ორგანოს, რომელიც მონაწილეობდა სააღსრულებო წარმოებაში.
4.

სახელმწიფო/ავტონომიური

რესპუბლიკის/ადგილობრივი

თვითმმართველი

ერთეულის საკუთრებაში ქონების ნატურით გადაცემის შესახებ განკარგულება უნდა
შეიცავდეს:
ა) ქონების მესაკუთრის (მოვალის) მონაცემებს;
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ბ) ქონების დასახელებას (მდებარეობას) და მოკლე დახასიათებას;
გ) ქონების მიმღების დასახელებას;
დ) ქონების ღირებულებას.
5. ნატურით გადაცემისას ქონების ღირებულება განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის
მინისტრის ბრძანებით.
6.

არაუზრუნველყოფილი

მოთხოვნის

შემთხვევაში

სახელმწიფო/ავტონომიური

რესპუბლიკის/ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში ქონების
ნატურით

გადაცემისას

ამ

ქონებასთან

დაკავშირებით

საჯარო

რეესტრში

რეგისტრირებული სანივთო უფლებები უცვლელი რჩება.
7.

უზრუნველყოფილი

საგადასახადო

მოთხოვნის,

გირავნობის/იპოთეკის

მათ

შორის,

ქონებაზე

უფლების,

რეგისტრირებული

არსებობის

შემთხვევაში

სახელმწიფო/ავტონომიური რესპუბლიკის/ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
საკუთრებაში ქონების ნატურით გადაცემისას უქმდება ამ გირავნობის/იპოთეკის შემდეგ
საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული სანივთო უფლებები.
8. ქონების ნატურით მიღების შემთხვევაში სახელმწიფო/ავტონომიური რესპუბლიკა/
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეული იკავებს ძველი მესაკუთრის ადგილს და
ხდება საკუთრების გადასვლის მომენტში ამ ქონების ფლობასთან ან/და ამ ქონებით
სარგებლობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილე, თუ
საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

მუხლი 772. სამართლებრივი აქტების გამოცემა მართვის ავტომატური საშუალებების
გამოყენებით
1. აღსრულების ეროვნული ბიუროს სამართლებრივი აქტები, მათ შორის, ქონებაზე
საკუთრების

უფლების

წარმოშობის,

აუქციონის

შედეგის

გაუქმების

შესახებ

განკარგულებები, შეიძლება გამოიცეს მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით
და გამოქვეყნდეს აღსრულების ეროვნული ბიუროს ან სხვა ოფიციალურ ვებგვერდზე,
რომელსაც განსაზღვრავს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი.
2. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ მართვის ავტომატური საშუალებების
გამოყენებით გამოცემული სამართლებრივი აქტის და სხვა დოკუმენტის ამონაბეჭდს აქვს
იგივე იურიდიული ძალა, რაც თავად მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით
გამოცემულ აქტს და დოკუმენტს. ასეთი ამონაბეჭდი არ საჭიროებს ასლის დედანთან
სისწორის დამოწმებას.
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თავი XIV
სეკვესტრი (იძულებითი მართვა)

მუხლი 78. სეკვესტრი
1. იძულებითი აღსრულების ყველა ეტაპზე, კრედიტორის მოთხოვნის საფუძველზე და ამ
კანონით დადგენილი წესით, აღსრულებას დაქვემდებარებული მოვალის კუთვნილი
ქონება იძულებითი მართვის მიზნით შეიძლება გადაეცეს სასამართლოს მიერ დანიშნულ
მმართველს ან თვით მესაკუთრეს.
2. იძულებით მართვას არ შეიძლება დაექვემდებაროს ამ კანონის 45-ე მუხლში
ჩამოთვლილი ქონება.
3. იძულებითი მართვის შედეგად ამოღებული თანხები (მიმდინარე ხარჯების
გამოკლებით) შეტანილი უნდა იქნეს აღსრულების ეროვნული ბიუროს სადეპოზიტო
ანგარიშზე, რის შესახებაც მმართველი აცნობებს აღმასრულებელს.
4. მმართველი და აღმასრულებელი ვალდებული არიან, აცნობონ სასამართლოს
კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილების შესახებ. ასეთ შემთხვევაში სასამართლოს
გამოაქვს გადაწყვეტილება იძულებითი მართვის შეწყვეტის თაობაზე.
5. ამ მუხლის მიხედვით სასამართლოს მიერ დანიშნული იძულებითი მართვის დროს
გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 310-ე მუხლის ნორმები.

მუხლი 79. მმართველი
1. (ამოღებულია).
2. მმართველი არ შეიძლება იყოს აღმასრულებელი ან გადაწყვეტილების გამომტანი
სასამართლოს წევრი, ან რომელიმე მათგანის ახლო ნათესავი.
3. სასამართლომ კრედიტორისა და მოვალის მოსმენის შემდეგ მმართველს უნდა მისცეს
საჭირო მითითებები, დაადგინოს მმართველის კუთვნილი ანაზღაურება და თვალყური
ადევნოს მის მიერ საქმის წარმოებას. მას შეუძლია მმართველის გათავისუფლება
მნიშვნელოვანი მიზეზების გამო.
მუხლი 80. ხარჯები
ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია ქონების მართვასთან და მიწის ნაკვეთის
ჩვეულებრივ სამეურნეო გამოყენებასთან, მმართველმა უნდა გადაიხადოს უშუალოდ
შემოსავლებიდან.
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მუხლი 81. მმართველის პასუხისმგებლობა, ანგარიშის წარდგენა
მმართველი პასუხს აგებს ყველა ვალდებულებაზე, რომლებიც მას აქვს ყველა მონაწილე
მხარის მიმართ. ის ვალდებულია ნახევარ წელიწადში ერთხელ და მმართველობის
დასასრულს წარადგინოს ანგარიში. ანგარიში უნდა წარედგინოს აღსრულების ეროვნულ
ბიუროს, რომელმაც, თავის მხრივ, ის უნდა წარუდგინოს კრედიტორსა და მოვალეს.

მუხლი 82. მოვალე მმართველის როლში
1. სასოფლო-სამეურნეო ან სატყეო მეურნეობის, ანდა საბაღე მიწის ნაკვეთის სეკვესტრის
დროს სასამართლომ მმართველად უნდა დანიშნოს მოვალე. მისი დანიშვნა მხოლოდ
მაშინ არ შეიძლება, თუ მისგან მოსალოდნელი არ არის მმართველობის წესიერად
წარმართვა.
2. სასამართლო მმართველად დანიშნულ მოვალეს უნიშნავს ზედამხედველ პირს და
ადგენს ამ უკანასკნელის კუთვნილ ანაზღაურებას. თუ მოვალე არღვევს როგორც თავის,
ისე მმართველის მოვალეობებს, ზედამხედველმა პირმა ამის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა
აცნობოს სასამართლოს.
3. მოვალე, როგორც მმართველი, არ იღებს ანაზღაურებას. საჭიროების შემთხვევაში
სასამართლო ზედამხედველი პირის მოსმენის შემდეგ ადგენს, თუ რა რაოდენობით
შეიძლება მოიხმაროს მოვალემ მიწის ნაკვეთის შემოსავალი და მისი ამონაგები თავისი და
ოჯახის წევრების აუცილებელი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.

თავი XIV1
გადახდევინებული თანხების განაწილება კრედიტორთა შორის

მუხლი 821. მოვალისაგან ამოღებული თანხის განაწილების წესი
1. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ მოვალისათვის გადახდევინებული (მისი
ქონების რეალიზაციიდან მიღებული) თანხით ჯერ დაიფარება საფასური და ამ კანონის
39-ე მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული აღსრულების ხარჯი, ხოლო დანარჩენი
თანხა გაიცემა იმ კრედიტორთა მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, რომელთა
სასარგებლოდაც

განხორციელდა

იძულებითი

აღსრულება.

ყველა

მოთხოვნის

დაკმაყოფილების შემდეგ დარჩენილი თანხა უბრუნდება მოვალეს ან მას ედება ყადაღა
სხვა კრედიტორის სასარგებლოდ.
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2. მოვალისათვის გადახდევინებული თანხა აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ
შეიტანება თავის სადეპოზიტო ანგარიშზე და შემდეგ გაიცემა დადგენილი წესით.

მუხლი 822. კრედიტორთა მოთხოვნების დაკმაყოფილების რიგი
1. თუ მოვალისაგან გადახდევინებული თანხა საკმარისი არ არის კრედიტორთა ყველა
მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, მაშინ ეს თანხა კრედიტორთა შორის ნაწილდება ამ
კანონის 823 მუხლით დადგენილი რიგის დაცვით.
2. ყოველი მომდევნო რიგის მოთხოვნები დაკმაყოფილდება წინა რიგის მოთხოვნათა
სრულად დაკმაყოფილების შემდეგ.
3. თუ გასანაწილებელი თანხა საკმარისი არ არის ერთი რიგის ყველა მოთხოვნის სრულად
დასაკმაყოფილებლად,

მაშინ

ეს

მოთხოვნები

დაკმაყოფილდება

თითოეული

კრედიტორისათვის მიკუთვნებული თანხის პროპორციულად.

მუხლი 823. პირველი, მეორე და მესამე რიგის მოთხოვნები
1. იპოთეკით დატვირთული და დაგირავებული ქონების რეალიზაციიდან მიღებული
თანხით პირველ რიგში დაკმაყოფილდება საგადასახადო გირავნობით / იპოთეკით
უზრუნველყოფილი, აღსასრულებლად წარმოდგენილი მოთხოვნები, მათი არსებობის
შემთხვევაში, ხოლო შემდეგ – იპოთეკითა და გირავნობით უზრუნველყოფილი სხვა
მოთხოვნები მათი რიგითობის მიხედვით. იმ შემთხვევაში, როდესაც აღსრულების
პროცესში კრედიტორების სახით ერთდროულად მონაწილეობენ საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი – შემოსავლების სამსახური საგადასახადო გირავნობით / იპოთეკით
უზრუნველყოფილი მოთხოვნით და საქართველოში რეგისტრირებული კომერციული
ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სადაზღვევო ორგანიზაციები ან საერთაშორისო
და „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის
„ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული განვითარებული ქვეყნების საფინანსო
ინსტიტუტები, რომელთა გირავნობის / იპოთეკის უფლებაც წარმოიშვა საგადასახადო
გირავნობის / იპოთეკის რეგისტრაციამდე, ამოღებული თანხით პირველ რიგში
დაკმაყოფილდება

ზემოთ

აღნიშნული

ფინანსური

ინსტიტუტების

მოთხოვნები

საგადასახადო გირავნობის / იპოთეკის რეგისტრაციამდე წარმოშობილი ვალდებულების
ნაწილში, ხოლო შემდეგ – საგადასახადო გირავნობით / იპოთეკით უზრუნველყოფილი
მოთხოვნა.
1

1

. თუ საქართველოში რეგისტრირებული კომერციული ბანკების, მიკროსაფინანსო

ორგანიზაციების, სადაზღვევო ორგანიზაციების, საერთაშორისო და „კომერციული
ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის
შესაბამისად განსაზღვრული განვითარებული ქვეყნების საფინანსო ინსტიტუტების
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გირავნობას / იპოთეკას, რომელიც რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობის /
იპოთეკის რეგისტრაციამდე, უსწრებს სხვა პირის გირავნობის / იპოთეკის რეგისტრაცია,
მაშინ ამ პირის მოთხოვნები უპირატესად დაკმაყოფილდება საგადასახადო გირავნობის /
იპოთეკის

რეგისტრაციამდე

რეგისტრირებული

ამ

პუნქტით

კომერციული

ბანკების,

გათვალისწინებული
მიკროსაფინანსო

საქართველოში
ორგანიზაციების,

სადაზღვევო ორგანიზაციების, საერთაშორისო და „კომერციული ბანკების საქმიანობის
შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად
განსაზღვრული

განვითარებული

ქვეყნების

საფინანსო

ინსტიტუტების

რეგისტრირებული, გირავნობით / იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნების იმ
ნაწილში, რომლის დაკმაყოფილების ვალდებულებაც არსებობდა რეალიზებულ ნივთზე
საგადასახადო გირავნობის / იპოთეკის რეგისტრაციამდე. ნივთის რეალიზაციის შედეგად
ამონაგები თანხის დანარჩენი ნაწილით დაკმაყოფილდება საგადასახადო გირავნობით /
იპოთეკით

უზრუნველყოფილი

მოთხოვნა,

ხოლო

შემდეგ

დაკმაყოფილდებიან

დარჩენილი კრედიტორები მოთხოვნათა რიგითობის მიხედვით.
2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული თანხიდან მეორე რიგში, ხოლო სხვა
თანხებიდან პირველ რიგში დაკმაყოფილდება მოთხოვნები:
ა) ალიმენტის გადახდევინების შესახებ;
ბ) შრომითი ურთიერთობიდან გამომდინარე;
გ) დასახიჩრებით ან ჯანმრთელობის სხვაგვარი დაზიანებით, აგრეთვე მარჩენალის
დაკარგვით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების შესახებ;
დ) დანაშაულით ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევით მიყენებული ზიანის
ანაზღაურების შესახებ;
ე) სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ან/და ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტსა და არასაბიუჯეტო ფონდებში თანხების
გადახდის შესახებ;
ვ) ჩეკისა და თამასუქის საფუძველზე წარმოშობილი მოთხოვნები.
3. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული თანხიდან მესამე რიგში, ხოლო სხვა თანხიდან
მეორე რიგში დაკმაყოფილდება ყველა სხვა მოთხოვნა.

მუხლი 824. გაანგარიშების შედგენა
1. მრავალი კრედიტორის არსებობისას, თუ მოვალისათვის გადახდევინებული თანხა არ
არის საკმარისი ყველა მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, აღსრულების ეროვნული
ბიურო ადგენს კრედიტორთა შორის თანხის განაწილების გაანგარიშებას და თანხას
გასცემს მის შესაბამისად.
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2. თუ რომელიმე კრედიტორი შედგენილ გაანგარიშებასთან დაკავშირებით გამოთქვამს
პრეტენზიას, აღსრულების ეროვნული ბიურო გაანგარიშებას დასამტკიცებლად 3 დღის
ვადაში წარუდგენს სასამართლოს.
3. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ შედგენილი გაანგარიშების დამტკიცების ან
შეცვლის შესახებ სასამართლო განჩინებაზე შეიძლება კერძო საჩივრის შეტანა.

თავი XV
აღსრულება ნივთების გადაცემისა და მოქმედების შესრულების მიზნით

მუხლი 83. მოძრავი ნივთის გადაცემა
1. თუ მოვალემ უნდა გადასცეს მოძრავი ნივთი, მაშინ აღსრულების ეროვნული ბიურო
ნივთს ჩამოართმევს მოვალეს და გადასცემს მას კრედიტორს.
2. თუ გადასაცემ ნივთს ვერ იპოვიან, მაშინ მოვალემ უნდა აცნობოს აღსრულების
ეროვნულ ბიუროს, სად იმყოფება ნივთი. თუ მოვალე განაცხადებს, რომ მას ეს არ
შეუძლია, მაშინ ის ვალდებულია სააღსრულებო მოქმედების ოქმში წერილობითი
გარანტიის სახით მიუთითოს, რომ ის არ ფლობს ამ ნივთს.
3. მოვალეს, რომელიც არ ასრულებს თავის მოვალეობას, ეკისრება პასუხისმგებლობა
კანონით დადგენილი წესით.

მუხლი 831. გირავნობის მოწმობის საფუძველზე მოგირავნისათვის მოძრავი ნივთის
გადაცემა
1.

მოგირავნის

მიერ

აღსრულების

ორგანოში

გირავნობის

მოწმობის

წარდგენის

შემთხვევაში დაგირავებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება მას მფლობელობაში
გადაეცემა მოძრავი ნივთის გადაცემისათვის ამ კანონით დადგენილი წესით.
2. გირავნობის მოწმობის აღსრულების ორგანოში წარდგენის მართლზომიერებისთვის
პასუხისმგებელია მოგირავნე.

მუხლი 84. სხვისი მფლობელობიდან ან/და სარგებლობიდან უძრავი ქონების გამოთხოვა
1. სხვისი მფლობელობიდან ან/და სარგებლობიდან უძრავი ქონების გამოთხოვის საქმეზე,
როდესაც

აღსასრულებელი

გადაწყვეტილება

ითვალისწინებს

უძრავი

ქონების

კრედიტორის მფლობელობაში და სარგებლობაში გადაცემას ან/და უძრავი ქონებიდან
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პირთა გამოსახლებას (გამოყვანას), აღსრულების ეროვნული ბიურო უზრუნველყოფს
უძრავი ქონების გამოთავისუფლებულ მდგომარეობაში კრედიტორისათვის გადაცემას.
2. სააღსრულებო ფურცელში ან ამ კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული უძრავი
ქონების შემძენის განცხადებაში მითითებული უძრავი ქონებიდან მოვალის და მასთან
მყოფი პირების გამოსახლება (გამოყვანა) ხდება მათ კუთვნილ მოძრავ ქონებასთან ერთად.
3. აღსრულების ეროვნული ბიურო მოვალეს, ხოლო ამ კანონის მე-2 მუხლით
გათვალისწინებული უძრავი ქონების შემძენის განცხადების შემთხვევაში – განცხადებაში
მითითებული უძრავი ქონების მფლობელს, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსით განსაზღვრული წესით აბარებს წერილობით გაფრთხილებას, რომელშიც
აღინიშნება:
ა)

გადაწყვეტილების

ნებაყოფლობით

შესრულების

ვადა,

რომელიც

არის

10

კალენდარული დღე;
ბ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ განსაზღვრულ ვადაში გადაწყვეტილების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში იძულების წესით გამოსახლების (გამოყვანის) შესახებ;
გ) სააღსრულებო მოქმედების დღეს მოვალის ადგილზე არყოფნის შემთხვევაში მის
დაუსწრებლად იძულების წესით გამოსახლების (გამოყვანის) შესახებ;
დ) იძულების წესით გამოსახლების (გამოყვანის) თარიღი და დრო.
4. აღსრულების ეროვნული ბიურო კრედიტორს აცნობებს იძულების წესით გამოსახლების
(გამოყვანის) თარიღსა და დროს. კრედიტორი ვალდებულია დაესწროს უძრავი ქონებიდან
მოვალის გამოსახლებას (გამოყვანას). კრედიტორის გამოუცხადებლობა არის აღნიშნული
სააღსრულებო მოქმედების გადადების საფუძველი. კრედიტორის გამოუცხადებლობის
მიზეზით აღნიშნული სააღსრულებო მოქმედების გადადების შემთხვევაში აღსრულების
ეროვნული ბიურო სააღსრულებო მოქმედების მხარეებს განმეორებით ატყობინებს
მოვალის იძულების წესით გამოსახლების (გამოყვანის) თარიღსა და დროს. კრედიტორის
განმეორებით გამოუცხადებლობა იწვევს სააღსრულებო წარმოების დასრულებას
კრედიტორისათვის სააღსრულებო ფურცლის დაბრუნების, ხოლო უძრავი ქონების
შემძენის განცხადების შემთხვევაში – აღსრულებაზე უარის თქმის საფუძვლით.
5. თუ მოვალე ან მისი წარმომადგენელი ესწრება უძრავი ქონებიდან გამოსახლებას
(გამოყვანას) და არ ცლის უძრავ ქონებას, აღმასრულებელი უფლებამოსილია თავად
უზრუნველყოს მოვალის ქონების გატანა. ასეთ შემთხვევაში აღსრულების ეროვნული
ბიურო

არ

აგებს

პასუხს

ქონების

დაკარგვისათვის,

დაზიანებისათვის

ან

განადგურებისათვის.
6. თუ, გაფრთხილების მიუხედავად, მოვალე ან მისი წარმომადგენელი არ ესწრება უძრავი
ქონებიდან გამოსახლებას (გამოყვანას), აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის
ნებართვით,
აღმასრულებელი
უფლებამოსილია
უძრავი
ქონების
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მესაკუთრის/მფლობელის თანხმობის გარეშე შეაღწიოს უძრავ ქონებაში. აღსრულების
ეროვნული ბიურო და აღმასრულებელი პასუხს არ აგებენ უძრავ ქონებაში შეღწევის
მიზნით

განხორციელებული

მოქმედებებით

წარმოშობილი

ზიანისათვის,

თუ

შეუძლებელი იყო სხვა საშუალებების გამოყენებით ამ ზიანის თავიდან აცილება.
აღმასრულებელი ვალდებულია უძრავ ქონებაში შეღწევისას ყველა ღონე იხმაროს
ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენების თავიდან
ასაცილებლად. აღმასრულებელი აღწერს უძრავ ქონებაში განთავსებულ ნივთებს, ადგენს
ქონების აღწერის აქტს და მის ასლს გადასცემს კრედიტორს. კრედიტორის მიერ ქონების
აღწერის აქტის მიღებაზე უარის თქმის შემთხვევაში აღმასრულებელი ამის შესახებ
აღნიშნავს აქტში. კრედიტორმა უნდა უზრუნველყოს მოვალის ნივთების შენახვა ან
მოვალისათვის მათი გადაცემა. მოვალეს ეკისრება უძრავი ქონებიდან გამოსახლების
(გამოყვანის) და ნივთების შენახვასა და გადაცემასთან დაკავშირებული ხარჯები.
7. აღმასრულებელი უძრავი ქონებიდან გამოსახლების (გამოყვანის) შესახებ ადგენს ოქმს,
რომელსაც მასთან ერთად ხელს აწერენ სააღსრულებო წარმოების მხარეები და დამსწრე
პირები. სააღსრულებო წარმოების მხარეების მიერ ოქმის ხელმოწერაზე უარის თქმის
შემთხვევაში აღმასრულებელი შესაბამის აღნიშვნას აკეთებს ოქმში.
8. უძრავი ქონებიდან გამოსახლებისას (გამოყვანისას) უძრავ ქონებაში მყოფი პირების მიერ
აღმასრულებლის კანონიერი მოთხოვნებისადმი დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში,
აღმასრულებლის მიმართვის საფუძველზე აღსრულების პოლიცია ან/და საქართველოს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანო ვალდებულია გაუწიოს
მას სათანადო დახმარება.
9. ამ კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული უძრავი ქონების შემძენის განცხადების
საფუძველზე დაწყებული სააღსრულებო წარმოებისას უძრავი ქონების მფლობელმა
აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ გაფრთხილების ჩაბარებიდან 10 კალენდარული
დღის

ვადაში

სარგებლობის

უნდა

წარადგინოს

დამადასტურებელი

ქონების

მართლზომიერი

დოკუმენტი

ან

მფლობელობისა

ნებაყოფლობით

და

შეასრულოს

აღსრულების ეროვნული ბიუროს მოთხოვნა უძრავ ქონებაზე მფლობელობისა და
სარგებლობის
მიტოვების
და
მისი
გამოთავისუფლებულ
მდგომარეობაში
კრედიტორისათვის გადაცემის შესახებ. აღნიშნული ვადის გასვლამდე, მფლობელის მიერ
წარმოდგენილი

შუამდგომლობის

საფუძველზე,

აღსრულების

ეროვნული

ბიურო

უფლებამოსილია დამატებით 10 დღემდე გაზარდოს დოკუმენტის წარდგენის ვადა.
10.

ამ

მუხლის

მე-9

პუნქტით

გათვალისწინებული

ქონების

მართლზომიერი

მფლობელობისა და სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტია: ამონაწერი საჯარო
რეესტრიდან, კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გადაწყვეტილება, საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანოს/პირის მიერ გაცემული
დოკუმენტი, რომელიც მფლობელს ანიჭებს უძრავი ქონების ფლობის და ამ ქონებით
სარგებლობის უფლებას.
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11.

აღსრულების

განსაზღვრულ

ეროვნული

ვადაში

დამადასტურებელი

მისი

ბიუროს

მიერ

უძრავი

მართლზომიერი

დოკუმენტის

ქონების

მფლობელობისა

წარმოუდგენლობის

მფლობელისათვის
და

სარგებლობის

შემთხვევაში

აღსრულების

ეროვნული ბიურო განახორციელებს მოვალის მფლობელობიდან და სარგებლობიდან
უძრავი

ქონების

გამოთხოვის

და

კრედიტორისათვის

გადაცემის

სააღსრულებო

მოქმედებას ამ მუხლით დადგენილი წესით.
12. სამართლებრივი ურთიერთობები, რომელთა დადასტურებაც ვერ ხერხდება ამ
მუხლით განსაზღვრული მართლზომიერი მფლობელობისა და სარგებლობის
დამადასტურებელი დოკუმენტების მეშვეობით, უძრავი ქონების მფლობელს შეუძლია
დაადასტუროს

სასამართლოსათვის

მიმართვის

გზით.

ასეთ

შემთხვევაში

მფლობელისათვის მიყენებული ზიანისათვის პასუხისმგებელია უძრავი ქონების შემძენი,
რომლის განცხადების საფუძველზედაც წარმოებდა აღსრულება.

მუხლი 85. შენახვა მესამე პირის მიერ
თუ გადასაცემი ნივთი შესანახავად იმყოფება მესამე პირთან და იგი უარს ამბობს ნივთის
ნებაყოფლობით გადაცემაზე, აღსრულების ეროვნული ბიურო კრედიტორის განცხადების
საფუძველზე გამოსცემს განკარგულებას ყადაღის დადების თაობაზე.

მუხლი 86. მოქმედება, რომელიც შეიძლება შეასრულოს სხვა პირმა
თუ მოვალე არ ასრულებს ისეთ ვალდებულებას, რომელიც შეიძლება შეასრულოს მესამე
პირმა, მაშინ აღსრულების ეროვნული ბიუროს მეშვეობით კრედიტორს უფლება აქვს,
თავისი ხარჯით, რომელიც სასამართლო წესით ეკისრება მოვალეს, თვითონ შეასრულოს
ეს მოქმედება.

მუხლი 87. მოქმედება, რომელიც არ შეიძლება შეასრულოს სხვა პირმა
1. თუ მოქმედება არ შეიძლება შეასრულოს მესამე პირმა, რადგან ეს დამოკიდებულია
მხოლოდ და მხოლოდ მოვალის ნებაზე, რომელიც არ ასრულებს ამ მოქმედებას, მაშინ
მოვალეს

შეიძლება

დაეკისროს

საქართველოს

სისხლის

სამართლის

კოდექსით

გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტი არ გამოიყენება იმ გადაწყვეტილებათა აღსრულებისას,
რომლებიც გამოტანილია საქორწინო ურთიერთობებზე და შრომითი ხელშეკრულების
საფუძველზე მომსახურების გაწევაზე.
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თავი XVI
ზოგიერთი კატეგორიის საქმეებზე აღსრულების წესები

მუხლი 88. (ამოღებულია)

მუხლი 89. გადაწყვეტილების აღსრულება ალიმენტის გადახდევინების საქმეზე
თუ

ალიმენტის

გადასახდელი

გადახდევინების

თანხა,

რომელიც

საქმეზე

გადაწყვეტილების

გადაეხდევინება

მოვალეს

აღსრულებისას
ყოველთვიურად

შეთანხმებისამებრ, კანონით დადგენილ მინიმალურ ზღვარზე ნაკლებია, ალიმენტის
გადახდის დავალიანებისას გადახდევინება შეიძლება მოხდეს მოვალის ქონებიდან,
დადგენილი წესით.
მუხლი 90. (ამოღებულია)

მუხლი 901. მშენებლობის შეჩერების, უნებართვო დემონტაჟის შეჩერების, საქართველოს
კანონმდებლობის დარღვევით აშენებული შენობა-ნაგებობების მთლიანად ან ნაწილობრივ
დემონტაჟის და მშენებარე შენობა-ნაგებობების მშენებლობის მთლიანად ან ნაწილობრივ
შეჩერების და დემონტაჟის, არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში დაშვებული
დარღვევისათვის ჯარიმის დაკისრების შესახებ დადგენილების აღსრულება
1. მშენებლობის შეჩერების და უნებართვო დემონტაჟის შეჩერების შესახებ დადგენილების
იძულებით აღსრულებას აღსრულების ეროვნული ბიურო იწყებს დამრღვევის მიერ
დადგენილების დაუყოვნებლივ და ნებაყოფლობით შეუსრულებლობის შემდეგ.
2.

საქართველოს

კანონმდებლობის

დარღვევით

აშენებული

შენობა-ნაგებობების

მთლიანად ან ნაწილობრივ დემონტაჟის შესახებ დადგენილების იძულებით აღსრულებას
აღსრულების ეროვნული ბიურო იწყებს იმ შემთხვევაში, თუ ინფორმირებიდან 7 დღის
ვადაში დამრღვევმა ნებაყოფლობით არ შეასრულა ვალდებულება.
3. თუ დამრღვევი არ ემორჩილება აღსრულების ეროვნული ბიუროს მოთხოვნას,
აღსრულების

ეროვნული

ბიურო

დახმარებისათვის

მიმართავს

ადგილობრივი

თვითმმართველობის ორგანოს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის
ტერიტორიულ ორგანოს ან/და აღსრულების პოლიციას.
4. მშენებლობის შეჩერების, უნებართვო დემონტაჟის შეჩერების ან/და საქართველოს
კანონმდებლობის დარღვევით აშენებული შენობა-ნაგებობების მთლიანად ან ნაწილობრივ
დემონტაჟის და მშენებარე შენობა-ნაგებობების მშენებლობის მთლიანად ან ნაწილობრივ
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შეჩერების

და

დემონტაჟის

შესახებ

დადგენილების

იძულებით

აღსრულებასთან

დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება დამრღვევ პირს.
5.

დადგენილება

არქიტექტურულ-სამშენებლო

საქმიანობაში

დაშვებული

დარღვევისათვის ჯარიმის დაკისრების შესახებ აღსრულდება ამ კანონით დადგენილი
წესით.

მუხლი 902. სახელმწიფო ორგანოების მიერ პერიოდულად შესასრულებელი ფინანსური
ვალდებულებების თაობაზე გადაწყვეტილებების აღსრულება
1.

სახელმწიფო

ორგანოების

მიერ

პერიოდულად

შესასრულებელი

ფინანსური

ვალდებულების თაობაზე გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესში კრედიტორი
უფლებამოსილია წერილობითი განცხადების საფუძველზე მოითხოვოს ვალდებულების
შესრულება წინსწრებით, ერთჯერადი კომპენსაციის სახით. ერთჯერადი კომპენსაციის
სახით თანხის გაცემის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს მთავრობა, რაც
იძულებითი აღსრულების საფუძველია. ერთჯერადი კომპენსაციის სახით გასაცემი
თანხის ოდენობას და გაცემის წესს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წარდგინებით
ადგენს საქართველოს მთავრობა. ერთჯერადი კომპენსაციის სახით გასაცემ თანხაზე
კრედიტორის მიერ ახალი სააღსრულებო ფურცლის წარმოდგენა სავალდებულო არ არის.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი წესით გადაწყვეტილების აღსრულების
შემდეგ აღსრულება წყდება ამ კანონის 34- ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

მუხლი 903. იძულებითი აღსრულება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიმართ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიმართ იძულებითი აღსრულება თანხის
გადახდევინების ნაწილში იწყება გადაწყვეტილების ნებაყოფლობით შესრულების შესახებ
აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ინფორმირებიდან 1 თვის გასვლის შემდეგ, გარდა
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებული
დაუყოვნებლივ
აღსასრულებელი
სასამართლო
გადაწყვეტილებებისა.

მუხლი 904. იძულებითი აღსრულება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიმართ
საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიმართ იძულებითი აღსრულება თანხის გადახდევინების
ნაწილში იწყება სასამართლო გადაწყვეტილების ნებაყოფლობით შესრულების შესახებ
აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ინფორმირებიდან 1 თვის გასვლის შემდეგ.
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მუხლი 905. უცხოელის საქართველოდან გაძევების შესახებ გადაწყვეტილების აღსრულება
უცხოელის

საქართველოდან

გაძევების

შესახებ

გადაწყვეტილების

აღსრულების

განსხვავებული წესები განისაზღვრება „უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის
შესახებ“ საქართველოს კანონის IX თავით.

მუხლი 906. ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების აღსრულება
1. ამ კანონით დადგენილი წესით აღსრულებას ექვემდებარება დადგენილებები:
ა) დაჯარიმების შესახებ;
ბ) სპეციალური უფლების ჩამორთმევის შესახებ;
გ) უცხო სახელმწიფოს მოქალაქის საქართველოდან გაძევების შესახებ.
2. ჯარიმის იძულებითი აღსრულება, აგრეთვე საურავის აღსრულებასთან დაკავშირებული
ღონისძიებები ხორციელდება ამ კანონით დადგენილი წესით.

მუხლი

907.

ადმინისტრაციული

სახდელის

დადების

შესახებ

დადგენილების

აღსასრულებლად მიქცევა და მისი აღსრულების წესი
1. ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილებას აღსასრულებლად
მიაქცევს დადგენილების გამომტანი ორგანო (თანამდებობის პირი).
2. ერთი ადმინისტრაციული სახდელის სხვა ადმინისტრაციული სახდელით შეცვლის
თაობაზე დადგენილება აღსრულდება ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ
დადგენილების აღსრულებისათვის განსაზღვრული წესით.
3. ერთი პირის მიმართ ადმინისტრაციული სახდელების დადების შესახებ რამდენიმე
დადგენილების გამოტანისას თითოეული დადგენილება დამოუკიდებლად აღსრულდება.
4. ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილებას აღასრულებს საამისოდ
უფლებამოსილი პირი ამ კანონის შესაბამისად, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა
რამ არ არის გათვალისწინებული.

მუხლი 908. ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების აღსრულების
შეწყვეტა
ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების გამომტანი ორგანო
(თანამდებობის პირი) დადგენილების აღსრულებას წყვეტს, თუ:
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ა) გაუქმდა შესაბამისი დარღვევებისათვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის
დამდგენი აქტი;
ბ) გასაჩივრების საფუძველზე გაუქმდა დადგენილება;
გ) გარდაიცვალა ის პირი, რომლის მიმართაც იყო გამოტანილი დადგენილება.

მუხლი 909. დაჯარიმების შესახებ დადგენილების იძულებითი აღსრულება
1. დამრღვევის მიერ ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში დაჯარიმების შესახებ
დადგენილება იგზავნება დამრღვევის სამუშაო ადგილზე მისი ხელფასიდან ან მისი სხვა
შემოსავლიდან ჯარიმის თანხის იძულებითი წესით დასაქვითავად.
2. თუ დაჯარიმებული პირი არ მუშაობს ან ჯარიმის გადახდევინება შეუძლებელია
დამრღვევის ხელფასიდან ან მისი სხვა შემოსავლიდან, ადმინისტრაციული ორგანოს
(თანამდებობის პირის) დადგენილების საფუძველზე ჯარიმა გადაიხდევინება
აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ დამრღვევის პირად ქონებაზე გადახდევინების
მიქცევის გზით, ხოლო თუ ესეც შეუძლებელია, აღსრულების ეროვნული ბიურო
უფლებამოსილია მიმართოს დადგენილების გამომტან ადმინისტრაციულ ორგანოს
(თანამდებობის პირს) ჯარიმის სხვა სახდელით შეცვლის თაობაზე.
3. ჯარიმის გადახდევინება არ შეიძლება მიქცეულ იქნეს ისეთ ქონებაზე, რომელიც,
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სააღსრულებო დოკუმენტებით ასეთს არ
ექვემდებარება.

მუხლი 9010. სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევის შესახებ
დადგენილების აღსრულების წესი
1. სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევის შესახებ დადგენილება
აღსრულდება მძღოლის მოწმობის ჩამორთმევით.
2. თუ მძღოლი, რომელსაც ჩამორთმეული აქვს სატრანსპორტო საშუალების მართვის
უფლება, თავს არიდებს მძღოლის მოწმობის ჩაბარებას, აღმასრულებელი მას მძღოლის
მოწმობას იძულების წესით ჩამოართმევს.
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მუხლი 9011.

სასამართლოში წესრიგის დამრღვევი პირის დაჯარიმების შესახებ

საქართველოს საერთო სასამართლოს თავმჯდომარის ან სხდომის თავმჯდომარის
(მოსამართლის) განკარგულების აღსრულება
1. სასამართლოში წესრიგის დამრღვევი პირის დაჯარიმების შემთხვევაში დამრღვევმა
ჯარიმა უნდა გადაიხადოს დაჯარიმების შესახებ საქართველოს საერთო სასამართლოს
თავმჯდომარის ან სხდომის თავმჯდომარის (მოსამართლის) მიერ განკარგულების
გამოცხადებიდან ან ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში.
2. ჯარიმის იძულებითი აღსრულება, აგრეთვე საურავის აღსრულებასთან დაკავშირებული
ღონისძიებები ხორციელდება ამ კანონით დადგენილი წესით.

მუხლი 9012. ქონებრივი ზიანის ანაზღაურების ნაწილში დადგენილების/ქონებრივი
ზიანის ანაზღაურების შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის აღსრულების
წესი და ვადები
1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილება ქონებრივი
ზიანის ანაზღაურების ნაწილში/გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
ქონებრივი ზიანის ანაზღაურების შესახებ აღსრულდება ამ კანონით დადგენილი წესით.
2. ქონებრივი ზიანი დამრღვევმა უნდა აანაზღაუროს მისთვის დადგენილების ჩაბარებიდან არა უგვიანეს 30 დღისა (ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის
შემთხვევაში – ამავე აქტით განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, რომელიც არ უნდა
აღემატებოდეს 30 დღეს), ხოლო დადგენილების/ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტის გასაჩივრების შემთხვევაში – საჩივრის დაუკმაყოფილებლად დატოვების შესახებ
შეტყობინების მიღებიდან არა უგვიანეს 15 დღისა.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილ ვადაში ქონებრივი ზიანის ანაზღაურების ნაწილში
დადგენილების/ქონებრივი
ზიანის
ანაზღაურების
შესახებ
ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის შეუსრულებლობისას ეს დოკუმენტები იძულებითი აღსრულების
საფუძველია.

მუხლი 91. სხვა სახელმწიფოს სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება
1. საერთაშორისო კერძო სამართლის და სახელმწიფოთა შორის სამართლებრივი
ურთიერთდახმარების შესახებ დადებული ხელშეკრულებების შესაბამისად საქართველოს
ტერიტორიაზე

საქართველოს

კანონმდებლობით

დადგენილი

წესით

ცნობილი

გადაწყვეტილება და საქართველოს კომპეტენტური სასამართლოს მიერ ამოწერილი
სააღსრულებო

ფურცელი

საქართველოს

იუსტიციის

აღსასრულებლად ეგზავნება აღსრულების ეროვნულ ბიუროს.

სამინისტროს

მეშვეობით
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2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული გადაწყვეტილების აღსრულება ხდება ამ
კანონით დადგენილი წესით.

მუხლი

911.

ტერორიზმთან

დაკავშირებული

პირის

ან

გაერთიანებული

ერების

ორგანიზაციის რეზოლუციებით განსაზღვრული პირის ქონებაზე ყადაღის დადების
თაობაზე მოსამართლის ბრძანების აღსრულება
1. ტერორიზმთან დაკავშირებული პირის ან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის
რეზოლუციებით განსაზღვრული პირის ქონებაზე ყადაღის დადება და ამ პირის
მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაცია ხორციელდება მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე.
2. აღსრულების ეროვნული ბიურო ახორციელებს ტერორიზმთან დაკავშირებული პირის
ან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციებით განსაზღვრული პირის
ქონებაზე ყადაღის დადებას და ამ პირის მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციას
ტერორიზმთან დაკავშირებული პირის ან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის
რეზოლუციებით განსაზღვრული პირის ქონებაზე ყადაღის დადების თაობაზე
მოსამართლის ბრძანებაში მითითებული მონაცემების საფუძველზე.
3. ტერორიზმთან დაკავშირებული პირის ან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის
რეზოლუციებით განსაზღვრული პირის ქონებაზე ყადაღის დადება უქმდება და ეს პირი
მოვალეთა რეესტრიდან ამოირიცხება მოსამართლის შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე.

თავი XVI1
გამარტივებული წარმოება ფულადი თანხის დავალიანების გადახდევინების შესახებ
მოთხოვნებთან დაკავშირებით

მუხლი 912. ფულადი თანხის დავალიანების გადახდევინების შესახებ გამარტივებული
წარმოების ზოგადი პრინციპები
1. აღსრულების ეროვნული ბიურო ამ თავით დადგენილი წესით ახორციელებს
გამარტივებულ წარმოებას ფულადი თანხის დავალიანების გადახდევინების შესახებ
მოთხოვნებთან დაკავშირებით.
2. გამარტივებული წარმოება არ დაიშვება, თუ მოთხოვნის წამოყენება დამოკიდებულია
ჯერ კიდევ შეუსრულებელ საპასუხო ვალდებულებაზე.
3. გამარტივებული წარმოება აღსრულების ეროვნულ ბიუროში დაიშვება მაშინაც,
როდესაც მხარეებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ჰქონდათ დავის განხილვისა და
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გადაწყვეტის განსხვავებული წესები, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულია დავის არბიტრაჟის მიერ განხილვა.

მუხლი 913. მხარეები გამარტივებულ წარმოებაში
1. მხარეები გამარტივებულ წარმოებაში არიან აპლიკანტი და რესპონდენტი.
2. აპლიკანტი არის პირი, რომელსაც აქვს დოკუმენტურად დადასტურებული ფულადი
სახის ვადამოსული მოთხოვნა და რომელიც მიმართავს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს
დავალიანების გადახდევინების შესახებ განცხადებით, ხოლო რესპონდენტი არის პირი,
რომლის წინააღმდეგაც მიმართულია აპლიკანტის მოთხოვნა.
3.

გამარტივებულ

წარმოებაში

დაიშვება

მხარეთა

თანამონაწილეობა

და

წარმომადგენლობა.

მუხლი 914. განცხადება დავალიანების გადახდევინების შესახებ
1. დავალიანების გადახდევინების შესახებ განცხადება, რომელიც გამარტივებული
წარმოების დაწყების საფუძველია, მიზნად უნდა ისახავდეს აღსრულების ეროვნული
ბიუროს თავმჯდომარის მიერ დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანების
გამოცემას.
2. დავალიანების გადახდევინების შესახებ განცხადება უნდა შეიცავდეს:
ა) მხარეებისა და მათი წარმომადგენლების (თუ საქმეში წარმომადგენელი მონაწილეობს)
დასახელებას, პირად/საიდენტიფიკაციო ნომერს, მისამართს (ფაქტობრივ საცხოვრებელ
ან/და საქმიანობის ადგილს), სხვა ცნობილ საკონტაქტო მონაცემებს;
ბ) აპლიკანტის საბანკო რეკვიზიტებს;
გ) აპლიკანტის მოთხოვნას;
დ) დოკუმენტების ჩამონათვალს, რომელთა მეშვეობითაც აპლიკანტი ასაბუთებს თავის
მოთხოვნას და რომლებიც ერთვის დავალიანების გადახდევინების შესახებ განცხადებას;
ე) მითითებას იმის შესახებ, ითხოვს თუ არა აპლიკანტი გამარტივებული წარმოებისას
გაწეული

დამატებითი

ხარჯის

(რომელიც

შედგება

სააპლიკაციო

და

ყადაღის

დადებისათვის გათვალისწინებული საფასურებისაგან) ანაზღაურებას;
ვ) მითითებას იმის შესახებ, რომ დაყენებული მოთხოვნა არ არის დამოკიდებული
აპლიკანტის მიერ რაიმე საპასუხო ვალდებულების შესრულებაზე, ან რომ მან ასეთი
ვალდებულება უკვე შეასრულა;
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ზ) მითითებას იმის შესახებ, ითხოვს თუ არა აპლიკანტი დავალიანების გადახდევინების
შესახებ ბრძანების აღსრულებას;
თ) მითითებას იმის შესახებ, ითხოვს თუ არა აპლიკანტი მოთხოვნის უზრუნველყოფის
ღონისძიების სახით ყადაღის დადებას;
ი) აპლიკანტის ან მისი წარმომადგენლის ხელმოწერას.
3.
დავალიანების
გადახდევინების
შესახებ
განცხადებაში
მითითებული
მტკიცებულებების შესაბამისი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნეს დედნის ან/და
დამოწმებული ასლების სახით.
4. დავალიანების გადახდევინების შესახებ განცხადებას უნდა ერთოდეს წარმომადგენლის
უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუ განცხადება წარმომადგენელს
შეაქვს.
5. დავალიანების გადახდევინების შესახებ განცხადების შეტანისას აპლიკანტი იხდის
სააპლიკაციო
თავისუფლდება
შემთხვევებში.

საფასურს.
ამ

აპლიკანტი

კანონის

სააპლიკაციო

38-ე

სააპლიკაციო

მუხლის

საფასურის

მე-12

ოდენობა

საფასურის
პუნქტით

გადახდისაგან

გათვალისწინებულ

განისაზღვრება

საქართველოს

იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.
6.

თუ

აპლიკანტი

ითხოვს

დავალიანების

გადახდევინების

შესახებ

ბრძანების

აღსრულებას, აპლიკანტმა საგარანტიო თანხის სახით აღსრულების ეროვნული ბიუროს
ანგარიშზე უნდა შეიტანოს ამ კანონით გათვალისწინებული აღსრულების წინასწარი
საფასური. აღნიშნული საფასურის გადახდაზე არ ვრცელდება ამ კანონის 38-ე მუხლის მე12 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევები.
7. თუ აპლიკანტი ითხოვს მოთხოვნის უზრუნველყოფის ღონისძიების სახით ყადაღის
დადებას, მან უნდა მიუთითოს რესპონდენტის ქონება, ქონების საიდენტიფიკაციო
მაჩვენებლები და გადაიხადოს ასეთი ღონისძიებისათვის განსაზღვრული საფასური.

მუხლი 915. ხარვეზის დადგენა
1. დავალიანების გადახდევინების შესახებ განცხადების რეგისტრაციიდან 5 სამუშაო დღის
ვადაში აღსრულების ეროვნული ბიურო ამოწმებს განცხადების და თანდართული
დოკუმენტების ფორმალურ და შინაარსობრივ მხარეს და უფლებამოსილია ხარვეზის
გამოსასწორებლად აპლიკანტს დაუდგინოს ვადა არა უმეტეს 10 კალენდარული დღისა,
თუ, ხარვეზის შინაარსიდან გამომდინარე, შესაძლებელია მისი გამოსწორება.
2. დამატებითი დოკუმენტის ან/და ინფორმაციის წარდგენამდე გამარტივებული
წარმოების დაწყების შესახებ შეტყობინების ვადის დინება ჩერდება. იგი განახლდება
შესაბამისი დოკუმენტის ან/და ინფორმაციის წარდგენისთანავე.
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3. აღსრულების ეროვნული ბიურო აპლიკანტის მოთხოვნის უფლების შემოწმებისას
ეყრდნობა

მხოლოდ

დავალიანების

გადახდევინების

შესახებ

განცხადებასა

და

თანდართულ წერილობით მტკიცებულებებში არსებულ მონაცემებს.
4. აპლიკანტის მიერ დავალიანების გადახდევინების შესახებ განცხადებაში მითითებული
მოთხოვნის

ოდენობა

მიიჩნევა

დავალიანების

იმ

ოდენობად,

რომლის

რესპონდენტისათვის გადახდევინებასაც ითხოვს აპლიკანტი.

მუხლი 916. დავალიანების გადახდევინების შესახებ განცხადების დაბრუნება
1.

აღსრულების

ეროვნული

ბიურო

დაუბრუნებს

აპლიკანტს

დავალიანების

გადახდევინების შესახებ განცხადებას, თუ:
ა) სასამართლოს წარმოებაშია საქმე იმავე მხარეებს შორის, იმავე საგანზე და იმავე
საფუძვლით;
ბ) არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება იმავე საქმესთან დაკავშირებით, ასევე
გადაწყვეტილება ან განჩინება მოსარჩელის მიერ სარჩელზე უარის თქმის, მოპასუხის მიერ
სარჩელის ცნობის ან მხარეთა მორიგების დამტკიცების შესახებ;
გ) არსებობს აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის ბრძანება დავალიანების
გადახდევინების

შესახებ

ან

მორიგების

პირობების

დამტკიცების

თაობაზე

ან

გადაწყვეტილება დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანების გამოცემაზე უარის
თაობაზე იმავე საქმესთან დაკავშირებით;
დ) აპლიკანტმა დადგენილ ვადაში არ გამოასწორა ხარვეზი;
ე) განცხადება შეიტანა არაუფლებამოსილმა პირმა;
ვ) განცხადება შეიტანა ქმედუუნარო პირმა.
2. განცხადების აპლიკანტისათვის დაბრუნება იწვევს გამარტივებული წარმოების
დასრულებას.
3. განცხადების დაბრუნების შემთხვევაში აპლიკანტს დაუბრუნდება მის მიერ საგარანტიო
თანხის სახით შეტანილი აღსრულების წინასწარი საფასური და ყადაღის დადებისათვის
გადახდილი საფასური.
4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“, „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული
გარემოებების,

ასევე

ხარვეზის

შემდგომ

გამოსწორების

შემთხვევაში

აპლიკანტი

უფლებამოსილია ამ თავით დადგენილი წესით აღსრულების ეროვნულ ბიუროში
ხელახლა შეიტანოს განცხადება დავალიანების გადახდევინების შესახებ.
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მუხლი 917. შეტყობინება გამარტივებული წარმოების დაწყების შესახებ
1. აღსრულების ეროვნული ბიურო განცხადების რეგისტრაციიდან 5 სამუშაო დღის
ვადაში ატყობინებს რესპონდენტს მის წინააღმდეგ გამარტივებული წარმოების დაწყების
შესახებ.
2. გამარტივებული წარმოების დაწყების შესახებ შეტყობინება უნდა შეიცავდეს:
ა) გამარტივებული წარმოების ნომერს;
ბ) აპლიკანტის დასახელებას, დაყენებულ მოთხოვნას და მოთხოვნის საფუძველს;
გ) მითითებას იმის შესახებ, რომ რესპონდენტი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან 10
კალენდარული დღის ვადაში სრულად დაფაროს დავალიანება, თუ მოთხოვნას
მართებულად მიიჩნევს, ან განახორციელოს ქვემოთ ჩამოთვლილ მოქმედებათაგან ერთერთი:
გ.ა) დაფაროს დავალიანების ნაწილი, თუ მოთხოვნას ნაწილობრივ მართებულად
მიიჩნევს;
გ.ბ) განაცხადოს წერილობითი პროტესტი აპლიკანტის მოთხოვნის წინააღმდეგ, თუ არ
ეთანხმება მოთხოვნას;
გ.გ) წერილობით აღიაროს მოთხოვნა სრულად, თუ მოთხოვნას მართებულად მიიჩნევს;
გ.დ)

წერილობით

აღიაროს

მოთხოვნის

ნაწილი,

თუ

მოთხოვნას

ნაწილობრივ

მართებულად მიიჩნევს;
გ.ე) წარადგინოს განცხადება მორიგების შეთავაზების შესახებ;
დ) განმარტებას იმის შესახებ, თუ რა სამართლებრივი შედეგი მოჰყვება დავალიანების
გადახდევინების შესახებ ბრძანების გამოცემას;
ე) გამარტივებული წარმოების საფასურის ოდენობას, ანგარიშსწორების წესს და
აღსრულების ეროვნული ბიუროს საბანკო რეკვიზიტებს.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად რესპონდენტის მიერ წარდგენილი
დოკუმენტები უნდა შეიცავდეს:
ა) რესპონდენტის დასახელებას, პირად/საიდენტიფიკაციო ნომერს, მისამართს;
ბ) გამარტივებული წარმოების ნომერს, აპლიკანტის დასახელებას;
გ) პროტესტის შემთხვევაში – მოთხოვნის სრულ უარყოფას (თუ რესპონდენტის
წინააღმდეგ მიმართულია რამდენიმე აპლიკანტის მოთხოვნა − აღნიშვნას იმის შესახებ,
თუ რომელ მოთხოვნას უარყოფს რესპონდენტი); მოთხოვნის სრულად აღიარების
შემთხვევაში – მითითებას მოთხოვნის სრულად ცნობის შესახებ; მოთხოვნის ნაწილის
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აღიარების შემთხვევაში – მითითებას იმის შესახებ, თუ მოთხოვნის რომელ ნაწილს ცნობს
რესპონდენტი;
დ) რესპონდენტის (უფლებამოსილი პირის) ხელმოწერას.
4. აღსრულების ეროვნული ბიურო გამოსცემს დავალიანების გადახდევინების შესახებ
ბრძანებას შემდეგ შემთხვევებში:
ა) თუ რესპონდენტი არ განახორციელებს ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრულ არც ერთ მოქმედებას – დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანება
გამოიცემა მოთხოვნის სრულ ოდენობაზე;
ბ) თუ რესპონდენტი სრულად აღიარებს მოთხოვნას – დავალიანების გადახდევინების
შესახებ ბრძანება გამოიცემა მოთხოვნის სრულ ოდენობაზე;
გ) თუ რესპონდენტი აღიარებს მოთხოვნის ნაწილს – დავალიანების გადახდევინების
შესახებ ბრძანება გამოიცემა მოთხოვნის აღიარებულ ნაწილზე;
დ) მხარეთა მორიგების პირობების დარღვევის შემთხვევაში − მორიგების პირობებში
აღნიშნული და რესპონდენტის მიერ დაუფარავი დავალიანების ოდენობაზე.
5.

დავალიანების

გადახდევინების

შესახებ

ბრძანებით

აპლიკანტის

ძირითად

მოთხოვნასთან ერთად რესპონდენტს დაეკისრება ასევე გამარტივებული წარმოებისას
აპლიკანტის

მიერ

გაწეული

დამატებითი

ხარჯის

გადახდა,

რომელიც

შედგება

სააპლიკაციო და ყადაღის დადებისათვის გადახდილი საფასურებისაგან. რესპონდენტს
დამატებითი ხარჯის გადახდა დაეკისრება იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტს მოთხოვნილი
ჰქონდა ასეთი ხარჯის ანაზღაურება.
6.

აღსრულების

ეროვნული

ბიურო

იღებს

გადაწყვეტილებას

დავალიანების

გადახდევინების შესახებ ბრძანების გამოცემაზე უარის თაობაზე:
ა) თუ რესპონდენტი წარადგენს პროტესტს მოთხოვნაზე – გადაწყვეტილება დავალიანების
გადახდევინების შესახებ ბრძანების გამოცემაზე უარის თაობაზე მიიღება მოთხოვნის
სრულ ოდენობაზე;
ბ) თუ რესპონდენტი დაფარავს დავალიანების ნაწილს – გადაწყვეტილება დავალიანების
გადახდევინების შესახებ ბრძანების გამოცემაზე უარის თაობაზე მიიღება მოთხოვნის
დარჩენილ ნაწილთან მიმართებით;
გ) თუ რესპონდენტი აღიარებს მოთხოვნის ნაწილს – გადაწყვეტილება დავალიანების
გადახდევინების შესახებ ბრძანების გამოცემაზე უარის თაობაზე მიიღება მოთხოვნის
დარჩენილ ნაწილთან მიმართებით.
7. დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანების გამოცემაზე უარის თაობაზე
გადაწყვეტილება ეცნობება აპლიკანტს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით
დადგენილი წესით.
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8. დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანების გამოცემაზე უარის თაობაზე
გადაწყვეტილება

შემდგომ

გამორიცხავს

გამარტივებულ

წარმოებას

აღსრულების

ეროვნულ ბიუროში იმავე მხარეებს შორის, იმავე საგანზე და იმავე საფუძვლით.
9. აღსრულების ეროვნული ბიუროს გადაწყვეტილება დავალიანების გადახდევინების
შესახებ ბრძანების გამოცემაზე უარის თაობაზე არ ართმევს აპლიკანტს უფლებას,
რესპონდენტის წინააღმდეგ აღძრას სარჩელი სასამართლოში საერთო წესით.
10.

გამარტივებული

წარმოებისას

გამარტივებული

წარმოების

დაწყების

შესახებ

შეტყობინება რესპონდენტს ჩაჰბარდება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით
დადგენილი წესით. დაუშვებელია რესპონდენტისათვის გამარტივებული წარმოების
დაწყების შესახებ შეტყობინების საჯარო გამოცხადების გზით ცნობება.

მუხლი 918. განცხადება მორიგების შეთავაზების შესახებ
1. რესპონდენტი უფლებამოსილია გამარტივებული წარმოების დაწყების შესახებ
შეტყობინების მიღებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში აღსრულების ეროვნულ
ბიუროში წარადგინოს განცხადება მორიგების შეთავაზების შესახებ. რესპონდენტის
მხრიდან მორიგების შეთავაზებად ითვლება შემთხვევა, როდესაც რესპონდენტი
მართებულად მიიჩნევს დავალიანების ოდენობას ან მის ნაწილს, მაგრამ ითხოვს
დავალიანების ან მისი ნაწილის დაფარვის ვადის გაზრდას ან განაწილვადებას.
2. მორიგების შეთავაზების შესახებ განცხადება უნდა შეიცავდეს რესპონდენტის
დასახელებას,

პირად/საიდენტიფიკაციო

ნომერს,

აპლიკანტის

დასახელებას,

გამარტივებული წარმოების ნომერს, აპლიკანტის მიერ დაყენებული მოთხოვნის სრულ
ოდენობას, დავალიანების იმ ოდენობას, რომელსაც ეთანხმება რესპონდენტი, მისი
დაფარვის ვადას, ხოლო განაწილვადების მოთხოვნის შემთხვევაში − გადახდის გრაფიკს.
3. აღსრულების ეროვნული ბიურო რესპონდენტის განცხადებას მორიგების შეთავაზების
შესახებ უგზავნის აპლიკანტს და განუსაზღვრავს ვადას, რათა მან მორიგებაზე თანხმობა
ან უარი განაცხადოს. აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია, აპლიკანტის
თხოვნით, განსაზღვრული ვადა არა უმეტეს 30 დღით გაზარდოს. მხარეთა შორის
შეთანხმების

მიუღწევლობა

იწვევს

რესპონდენტის

პროტესტის

შემთხვევაში

გათვალისწინებულ სამართლებრივ შედეგს. რესპონდენტის თანხმობის შემთხვევაში
დასაშვებია დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანების გამოცემა დავალიანების იმ
ოდენობაზე, რომელსაც ცნობს რესპონდენტი, ხოლო მოთხოვნის ნაწილზე, რომელიც
რესპონდენტმა არ აღიარა, მიიღება გადაწყვეტილება დავალიანების გადახდევინების
შესახებ

ბრძანების

გამოცემაზე

უარის

სასამართლოსათვის მიმართვის უფლებას.

თაობაზე,

რაც

არ

ართმევს

აპლიკანტს
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4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტში აღნიშნული ვადის განმავლობაში მხარეებს უფლება აქვთ,
შეთანხმდნენ დავალიანების სხვა ოდენობაზე და მისი დაფარვის პირობებზე. მხარეთა
შეთანხმება წერილობით ფორმდება.
5. დავალიანების ოდენობისა და მისი დაფარვის პირობების შესახებ მხარეთა შორის
მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიურო ამტკიცებს
მხარეთა მორიგების პირობებს. მორიგება არ უნდა შეიცავდეს აპლიკანტის მიერ რაიმე
საპასუხო ვალდებულების შესრულების პირობას.
6. რესპონდენტის მიერ მორიგების პირობების დარღვევის შემთხვევაში აღსრულების
ეროვნული ბიურო აპლიკანტის განცხადების საფუძველზე გამოსცემს დავალიანების
გადახდევინების შესახებ ბრძანებას მორიგების პირობებში აღნიშნული და რესპონდენტის
მიერ დაუფარავი დავალიანების ოდენობაზე.
7. მორიგების პირობების დარღვევის გამო დავალიანების გადახდევინების შესახებ
ბრძანების გამოცემის შემთხვევაში აპლიკანტს დაუბრუნდება საგარანტიო თანხის სახით
შეტანილი აღსრულების წინასწარი საფასურის ის ნაწილი, რომელიც აღემატება
დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანებაში აღნიშნულ დავალიანების ოდენობას.
თუ რესპონდენტი ჯეროვნად შეასრულებს მორიგების პირობებს, რაც გამორიცხავს
დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანების გამოცემას, აპლიკანტს დაუბრუნდება
საგარანტიო თანხის სახით შეტანილი აღსრულების წინასწარი საფასური.

მუხლი 919. დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანება
1. დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანება უნდა შეიცავდეს:
ა) ბრძანების ნომერს და გამოცემის ადგილს;
ბ) გამარტივებული წარმოების ნომერს;
გ) ბრძანების გამოცემის თარიღს;
დ) მხარეების დასახელებას, პირად/საიდენტიფიკაციო ნომერს, მისამართს (ფაქტობრივ
საცხოვრებელ ან/და საქმიანობის ადგილს), სხვა ცნობილ საკონტაქტო მონაცემებს;
ე) დავალიანების ოდენობას;
ვ) აპლიკანტის მიერ გამარტივებული წარმოებისას გაწეული ხარჯის ოდენობას;
ზ) უფლებამოსილი პირის ხელმოწერას.
2. აპლიკანტის მიერ გაწეული ხარჯის ოდენობა დავალიანების გადახდევინების შესახებ
ბრძანებაში მიეთითება და გადაიხდევინება იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტს მოთხოვნილი
ჰქონდა ასეთი ხარჯის ანაზღაურება.
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3.

დავალიანების

გადახდევინების

შესახებ

ბრძანების

გასაჩივრება

დაიშვება

იმ

შემთხვევაში, თუ არსებითად დარღვეულია გამარტივებული წარმოების ამ თავით
დადგენილი პროცედურა.
4. დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანება ძალაშია გამოცემის დღიდან. იგი
მიექცევა აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად, თუ
აპლიკანტი ითხოვს დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანების აღსრულებას და
საგარანტიო

თანხის

სახით

შეტანილი

აქვს

აღსრულების

წინასწარი

საფასური.

დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანების ასლი ეგზავნება აპლიკანტსა და
რესპონდენტს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით.
5.

თუ

აპლიკანტი

არ

ითხოვს

დაუყოვნებლივ

აღსრულებას,

დავალიანების

გადახდევინების შესახებ ბრძანება მოთხოვნის შემთხვევაში გადაეცემა აპლიკანტს. მისი
აღსასრულებლად წარდგენის ვადაა გამოცემიდან 5 წელი.

მუხლი 9110. მოთხოვნის უზრუნველყოფის ღონისძიება
1. აპლიკანტის მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით აღსრულების ეროვნული ბიურო
მარეგისტრირებელ ორგანოში რესპონდენტის დარეგისტრირებულ ქონებას დაადებს
ყადაღას ქვემოთ ჩამოთვლილი გარემოებების ერთდროულად არსებობის შემთხვევაში:
ა) აპლიკანტი ითხოვს მოთხოვნის უზრუნველყოფის ღონისძიების სახით რესპონდენტის
ქონებაზე ყადაღის დადებას;
ბ) აპლიკანტი ითხოვს დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანების აღსრულებას და
საგარანტიო თანხის სახით შეტანილი თანხა აკმაყოფილებს აღსრულების წინასწარი
საფასურისათვის გათვალისწინებულ ოდენობას;
გ) აპლიკანტი თავად მიუთითებს, თუ რესპონდენტის რომელ ქონებაზე უნდა იქნეს
გამოყენებული მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება;
დ) აპლიკანტს გადახდილი აქვს ყადაღის დადებისათვის გათვალისწინებული საფასური.
2. მოთხოვნის უზრუნველყოფის ღონისძიების სახით ქონებაზე ყადაღის დადებისათვის
საფასურის ოდენობა განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.
3. ყადაღა გაუქმდება, თუ:
ა) აპლიკანტს დაუბრუნდება განცხადება დავალიანების გადახდევინების შესახებ;
ბ) აპლიკანტი გაიხმობს განცხადებას დავალიანების გადახდევინების შესახებ;
გ) აპლიკანტი მოითხოვს ყადაღის გაუქმებას;
დ) რესპონდენტი სრულად დაფარავს დავალიანებას ამ თავით დადგენილი წესით.
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4. თუ რესპონდენტი დადგენილ ვადაში წარადგენს პროტესტს აპლიკანტის მოთხოვნის
წინააღმდეგ

ან

დაფარავს

დავალიანების

ნაწილს,

გამარტივებული

წარმოებისას

რესპონდენტის ქონებაზე დადებული ყადაღა გაუქმდება დავალიანების გადახდევინების
შესახებ ბრძანების გამოცემაზე უარის თაობაზე გადაწყვეტილების აპლიკანტისათვის
ჩაბარებიდან 1 თვის შემდეგ, თუ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს არ ეცნობა იმავე
საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვის დაწყების შესახებ.
სასამართლო უფლებამოსილია გააუქმოს ან შეცვალოს გამოყენებული უზრუნველყოფის
ღონისძიება.
5. მხარეთა მორიგების პირობების დამტკიცების შემთხვევაში აღსრულების ეროვნული
ბიურო გააუქმებს ყადაღას, თუ ამას აპლიკანტი მოითხოვს.
6. აპლიკანტი პასუხისმგებელია რესპონდენტისთვის მიყენებული ზიანისათვის, თუ
მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად გამოყენებული ყადაღა გაუმართლებელი გამოდგა.

მუხლი 9111. გამარტივებული წარმოების საფასური
1. გამარტივებული წარმოების საფასური არის გამარტივებული წარმოებისას აღსრულების
ეროვნული ბიუროს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური, რომელიც გადაიხდევინება
დავალიანების სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვის შემთხვევაში. გამარტივებული
წარმოების საფასურის ოდენობა განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანებით.
2. გამარტივებული წარმოების საფასურს იხდის რესპონდენტი მის მიერ დავალიანების ან
დავალიანების ნაწილის დაფარვის დროს.
3. გამარტივებული წარმოებისას მხარეებს შორის ანგარიშსწორება განხორციელებულად
ჩაითვლება, თუ იგი აღსრულების ეროვნული ბიუროს მეშვეობით წარმოებს.
4. აღსრულების ეროვნული ბიურო მის ანგარიშზე რესპონდენტის მიერ შეტანილ თანხას
წარმართავს აპლიკანტის საბანკო ანგარიშზე, გამარტივებული წარმოების საფასურის
გამოკლებით. პერიოდულად შეტანილ თანხას გამარტივებული წარმოების საფასურის
ოდენობა პროპორციულად გამოაკლდება.
5. რესპონდენტის მიერ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშზე თანხის შეტანის დღე
ითვლება მის მიერ აპლიკანტისათვის გადახდის დღედ.

მუხლი 9112. განცხადების გახმობა
1. დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანების გამოცემამდე, დავალიანების
გადახდევინების შესახებ ბრძანების გამოცემაზე უარის თაობაზე გადაწყვეტილების
მიღებამდე ან მორიგების პირობების დამტკიცებამდე აპლიკანტს უფლება აქვს, გაიხმოს
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თავისი განცხადება დავალიანების გადახდევინების შესახებ აღსრულების ეროვნულ
ბიუროში წარდგენილი განცხადებით.
2.

რესპონდენტისათვის

შეტყობინების

ჩაბარების

შემდეგ

განცხადების

გახმობის

შემთხვევაში აპლიკანტს დაუბრუნდება წინასწარ შეტანილი საგარანტიო თანხის ნახევარი,
ხოლო

რესპონდენტისათვის

შეტყობინების

ჩაბარებამდე

განცხადების

გახმობის

შემთხვევაში აპლიკანტს სრულად დაუბრუნდება წინასწარ შეტანილი საგარანტიო თანხა.
3. განცხადების გახმობის შემთხვევაში აპლიკანტს დაუბრუნდება ყადაღის დადებისათვის
გადახდილი

საფასური,

თუ

ამ

დროისათვის

მარეგისტრირებელ

ორგანოში

არ

განხორციელებულა ყადაღის რეგისტრაცია.

თავი XVI2
ფაქტების კონსტატაცია

მუხლი 9113. ფაქტების კონსტატაციის ზოგადი პრინციპები
1.

აღსრულების

ეროვნული

ბიურო

ახორციელებს

ფაქტების

კონსტატაციას

დაინტერესებული მხარის მიმართვის ან სასამართლო დავალების საფუძველზე.
2. ფაქტების კონსტატაცია გულისხმობს ფაქტობრივი გარემოებების შესახებ არსებული
მდგომარეობის ასახვას ამ თავით დადგენილი წესით.
3. ფაქტების კონსტატაცია გამოიყენება ისეთ გარემოებებთან მიმართებით, რომელთა აღქმა
და აღწერა შესაძლებელია.
4. ფაქტების კონსტატაცია დასაშვებია დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში.
5. ფაქტების კონსტატაციასთან დაკავშირებული აღმასრულებლის ქმედება არ საჩივრდება.

მუხლი 9114. ფაქტების კონსტატაციის საფუძველი
1.

ფაქტების

კონსტატაციის

საფუძველია

ფაქტების

კონსტატაციის

მოთხოვნით

საფუძველზედაც

აღსრულების

დაინტერესებული მხარის მიმართვა.
2.

დაინტერესებული

მხარე,

რომლის

მიმართვის

ეროვნული ბიურო ახორციელებს ფაქტების კონსტატაციას, შეიძლება იყოს ფიზიკური
პირი, იურიდიული პირი, პირთა გაერთიანება, ადმინისტრაციული ორგანო.
3. დაინტერესებული მხარის მიმართვა უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას დაინტერესებული
მხარის

საიდენტიფიკაციო

მონაცემების,

მისამართის,

დასადგენი

გარემოების,
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ადგილმდებარეობის, სადაც უნდა განხორციელდეს ფაქტების კონსტატაცია, ქონების
მფლობელის, რომლის საკუთრებაში ან/და მფლობელობაში უნდა განხორციელდეს
ფაქტების კონსტატაცია, შესახებ.
4. აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია დაინტერესებულ მხარეს მოსთხოვოს
დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია ან/და ხელს შეუწყობს ფაქტების
კონსტატაციას. ინფორმაციის მიუწოდებლობა ფაქტების კონსტატაციაზე უარის თქმის
საფუძველია.

მუხლი 9115. ფაქტების კონსტატაციის ხელის შემშლელი გარემოებები
1. ფაქტების კონსტატაციის ხელის შემშლელი გარემოებებია ისეთი გარემოებები,
რომელთა არსებობის შემთხვევაშიც შეუძლებელია მტკიცებულებების შეგროვება.
2. ფაქტების კონსტატაცია იმ პირის საკუთრებაში ან/და კანონიერ მფლობელობაში
არსებულ ტერიტორიაზე, რომელიც არ არის დაინტერესებული მხარე, დაიშვება მისი
თანხმობით. თანხმობა შესაძლებელია იყოს წერილობითი ან აღბეჭდილი ტექნიკური
საშუალებით.
3. თუ პირი უარს აცხადებს თავის საკუთრებაში ან/და კანონიერ მფლობელობაში არსებულ
ტერიტორიაზე ფაქტების კონსტატაციის მიზნით აღსრულების ეროვნული ბიუროს
წარმომადგენლის დაშვებაზე, გამოიყენება ამ კანონის 9117 მუხლის მე-2 პუნქტი.

მუხლი 9116. ფაქტების კონსტატაცია საჯარო ადგილებში
აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია თანხმობის გარეშე განახორციელოს
ფაქტების კონსტატაცია სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ან თვითმმართველი
ერთეულის საკუთრებაში ან/და კანონიერ მფლობელობაში არსებულ ტერიტორიაზე, ასევე
კერძო საკუთრებაში ან/და კანონიერ მფლობელობაში არსებულ ტერიტორიაზე, რომელიც
საჯარო მოხმარების ობიექტია.

მუხლი 9117. ოქმი ფაქტების კონსტატაციის შესახებ
1. ფაქტების კონსტატაციის შესახებ ოქმი უნდა შეიცავდეს:
ა) ოქმის შედგენის თარიღსა და დროს;
ბ) ფაქტების კონსტატაციის საფუძველს;
გ) დაინტერესებული მხარის მიმართვის შემთხვევაში − დაინტერესებული მხარის
დასახელებას, საიდენტიფიკაციო ნომერს, მისამართს;
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დ) მითითებას ადგილმდებარეობაზე, სადაც განხორციელდა ფაქტების კონსტატაცია,
ხოლო კერძო საკუთრების ან/და კანონიერი მფლობელობის შემთხვევაში − პირის
დასახელებას,

რომლის

საკუთრებაში

ან/და

კანონიერ

მფლობელობაში

არსებულ

ტერიტორიაზედაც განხორციელდა ფაქტების კონსტატაცია;
ე) მითითებას გარემოებაზე, რომლის დადგენაც იყო მოთხოვნილი;
ვ) ფაქტობრივი გარემოების ზუსტ აღწერას;
ზ) მითითებას ტექნიკურ მოწყობილობებზე, რომლებიც იქნა გამოყენებული, და
თანდართული მასალების ჩამონათვალს;
თ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლის, რომელმაც განახორციელა
ფაქტების კონსტატაცია, ვინაობასა და ხელმოწერას.
2. ფაქტების კონსტატაციის შეუძლებლობის შემთხვევაში აღსრულების ეროვნული
ბიუროს წარმომადგენელი ადგენს ოქმს და მიუთითებს გარემოებებზე, რომლებმაც ხელი
შეუშალა ფაქტების კონსტატაციას.

მუხლი 9118. ანაზღაურება
1. ფაქტების კონსტატაცია არის აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანაზღაურებადი
საქმიანობა.
2. აღსრულების ეროვნული ბიურო დაინტერესებული მხარის ან სასამართლოს თხოვნით
უზრუნველყოფს ფაქტების კონსტატაციის შედეგად მიღებული მტკიცებულებების
შენახვას.
3. ფაქტების კონსტატაციის საფასურის ოდენობა და გადახდის პირობები, ასევე ფაქტების
კონსტატაციის შედეგად მიღებული მტკიცებულებების შენახვის ვადა, საფასურის
ოდენობა და გადახდის პირობები განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანებით.
თავი XVI3
სესხის ხელშეკრულების რეგისტრაცია და გადახდის ვალდებულების შესრულების
კონტროლი

მუხლი 9119. სესხის ხელშეკრულების რეგისტრაცია
1. აღსრულების ეროვნული ბიურო მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე არეგისტრირებს
სესხის (მათ შორის, საბანკო კრედიტის) ხელშეკრულებას, რომელიც გირავნობით ან/და
იპოთეკით არ არის უზრუნველყოფილი (შემდგომ − სესხის ხელშეკრულება), და
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აკონტროლებს მსესხებლის მიერ სესხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდის
ვალდებულების შესრულებას. სესხის ხელშეკრულების რეგისტრაციისა და გადახდის
ვალდებულების

შესრულების

კონტროლის

წესი

განისაზღვრება

საქართველოს

იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.
2. აღსრულების ეროვნული ბიურო არ დაარეგისტრირებს სესხის ხელშეკრულებას, თუ იგი
არ შეიცავს სესხის ხელშეკრულებისათვის დამახასიათებელ ძირითად პირობებს,
მხარეებისა (გამსესხებლისა და მსესხებლის) და მათი წარმომადგენლების (თუ სესხის
ხელშეკრულება

იდება

წარმომადგენლის

მეშვეობით)

დასახელებას,

პირად/საიდენტიფიკაციო ნომერს, მისამართს, გამსესხებლის საბანკო რეკვიზიტებს.
3. თუ სესხის ხელშეკრულება წარმომადგენლის მეშვეობით იდება, წარდგენილი უნდა
იქნეს წარმომადგენლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
4.

დარეგისტრირებულ

სესხის

ხელშეკრულებაში

ცვლილებების

შეტანა

ან

ამ

ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა ხორციელდება ასევე აღსრულების ეროვნულ
ბიუროში რეგისტრაციით.
5. აღსრულების ეროვნული ბიურო აწარმოებს სესხის ხელშეკრულებების რეესტრს.
რეესტრის მონაცემების გამჟღავნება, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა,
დაუშვებელია შესაბამისი სესხის ხელშეკრულების მხარეთა თანხმობის გარეშე. სესხის
ხელშეკრულებების რეესტრის წარმოების წესი განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის
მინისტრის ბრძანებით.

მუხლი 9120. გადახდის ვალდებულების შესრულების წესი
მსესხებლის

მიერ

ვალდებულების

სესხის

შესრულებისა

ხელშეკრულებით
და

აღსრულების

გათვალისწინებული
ეროვნული

გადახდის

ბიუროს

მიერ

ამ

ვალდებულების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელების წესი განისაზღვრება
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.

მუხლი 9121. აღსრულების შესახებ ბრძანება
1.

მსესხებლის

ვალდებულების

მიერ

სესხის

ხელშეკრულებით

შეუსრულებლობის

ან

გათვალისწინებული

არაჯეროვნად

შესრულების

გადახდის
შემთხვევაში

აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე გამოსცემს ბრძანებას აღსრულების
შესახებ.
2. აღსრულების შესახებ ბრძანება გამოიცემა მსესხებლის მიერ გადახდის ვალდებულების
შეუსრულებლობიდან ან არაჯეროვნად შესრულებიდან 15 დღის შემდეგ, თუ სესხის
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ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არ არის უფრო ხანგრძლივი ვადა ან გამსესხებელი
არ მოითხოვს აღნიშნული ვადის გაზრდას.
3. აღსრულების შესახებ ბრძანება უნდა შეიცავდეს:
ა) ბრძანების ნომერსა და გამოცემის ადგილს;
ბ) ბრძანების გამოცემის თარიღს;
გ) სესხის ხელშეკრულების ნომერს;
დ) გამსესხებლის (კრედიტორის) დასახელებას, პირად/ საიდენტიფიკაციო ნომერს,
მისამართს;
ე) მსესხებლის (მოვალის) დასახელებას, პირად/საიდენტიფიკაციო ნომერს, მისამართს;
ვ) დავალიანების ოდენობას;
ზ) უფლებამოსილი პირის ხელმოწერას.
4. აღსრულების შესახებ ბრძანება მოქმედებს გამოცემის დღიდან. იგი მიექცევა
აღსრულების

ეროვნული

ბიუროს

მიერ

დაუყოვნებლივ

აღსასრულებლად,

თუ

გამსესხებელი აღსრულების შესახებ ბრძანების გამოცემამდე არ განაცხადებს უარს მის
დაუყოვნებლივ აღსრულებაზე. აღსრულების შესახებ ბრძანების აღსასრულებლად
წარდგენის ვადაა მისი გამოცემიდან 5 წელი. აღსრულების შესახებ ბრძანების ასლები
ეგზავნება

გამსესხებელსა

და

მსესხებელს

საქართველოს

სამოქალაქო

საპროცესო

კოდექსით დადგენილი წესით.

მუხლი 9122. სესხის ხელშეკრულების რეგისტრაციისათვის და გადახდის ვალდებულების
შესრულების კონტროლისათვის დადგენილი საფასური
აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ სესხის ხელშეკრულების რეგისტრაციისათვის და
გადახდის ვალდებულების შესრულების კონტროლისათვის საფასურის ოდენობა და
გადახდის წესი განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.
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თავი XVII
(ამოღებულია)

მუხლი 92. (ამოღებულია)

მუხლი 92 1. (ამოღებულია)

მუხლი 922. (ამოღებულია)

თავი XVIII
(ამოღებულია)

მუხლი 93. (ამოღებულია)

მუხლი 94. (ამოღებულია)

მუხლი 95. (ამოღებული

მუხლი 96. (ამოღებულია)

მუხლი 97. (ამოღებულია)

მუხლი 98. (ამოღებულია)

მუხლი 99. (ამოღებულია)
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მუხლი 100. (ამოღებულია)

მუხლი 101. (ამოღებულია)

მუხლი 102. (ამოღებულია)

მუხლი 103. (ამოღებულია)

მუხლი 104. (ამოღებულია)

მუხლი 105. (ამოღებულია)

მუხლი 106. (ამოღებულია)

მუხლი 107. (ამოღებულია)

მუხლი 108. (ამოღებულია)

მუხლი 109. (ამოღებულია)

თავი XVIII1
(ამოღებულია)

მუხლი 1091. (ამოღებულია)

მუხლი 1092. (ამოღებულია)
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მუხლი 1093. (ამოღებულია)

მუხლი 1094. (ამოღებულია)

მუხლი 1095. (ამოღებულია)

მუხლი 1096. (ამოღებულია)

თავი XVIII2
(ამოღებულია)

მუხლი 1097. (ამოღებულია)

თავი XIX
(ამოღებულია)

მუხლი 110. (ამოღებულია)

მუხლი 111. (ამოღებულია)

თავი XX
(ამოღებულია)

მუხლი 112. (ამოღებულია)
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თავი XXI
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 113. გარდამავალი დებულებანი
1. ამ კანონის ამოქმედებამდე გამოტანილი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება
ხდება მხოლოდ ამ კანონით დადგენილი წესით.
2.

ამ კანონის

ამოქმედებამდე

არსებული სანოტარო

ორგანოების

სააღსრულებო

წარწერების აღსრულება ხდება ამ კანონით დადგენილი წესით.
3.

ამ

კანონით

განსაზღვრულ

სასამართლო

აღმასრულებელთა

მომზადება

და

საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩატარება განხორციელდეს 1999 წლის 1 სექტემბრამდე.
4. ამ კანონით განსაზღვრული ნორმატიული აქტების მიღება მოხდეს 1999 წლის 15
მაისამდე.
5. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ კანონის მიღებისთანავე უზრუნველყოს
სააღსრულებო სამსახურების შექმნა და სასამართლო აღმასრულებელთა სწავლების
ორგანიზაცია.
6. სააღსრულებო ბიუროები განთავსდნენ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში.
7. (ამოღებულია).
8. (ამოღებულია).
9. 2001 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში აღსრულების ფონდის მოცულობის განსაზღვრის
უზრუნველსაყოფად საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო სამსახურმა
ფინანსთა სამინისტროს 2000 წლის 15 აგვისტომდე წარუდგინოს სახელმწიფო ბიუჯეტის
სახსრებით აღსასრულებელ გადაწყვეტილებათა ჩამონათვალი.
10. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირი – აღსრულების ეროვნული ბიურო არის საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის უფლებამონაცვლე. საჯარო
სამართლის იურიდიულმა პირმა – აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ განახორციელოს
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის და იუსტიციის
სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების – სააღსრულებო ბიუროების წარმოებაში
არსებული საქმეების აღსრულებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები.
11. საქართველოს მთავრობამ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის
სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აღსრულების ეროვნული
ბიუროს შექმნასთან დაკავშირებით უზრუნველყოს:

546

ა) სათანადო ცვლილებების განხორციელება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
დებულებაში;
ბ) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის საბიუჯეტო
ასიგნებათა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაცემა საჯარო
სამართლის იურიდიული პირისათვის – აღსრულების ეროვნული ბიუროსათვის;
გ) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო
სამართლის

იურიდიული

ფუნქციონირებისათვის
დადგენილი

წესით

პირის

აუცილებელი

გადაცემა

საჯარო

–

აღსრულების

ქონების

ეროვნული

საქართველოს

სამართლის

ბიუროს

კანონმდებლობით

იურიდიული

პირისათვის

–

აღსრულების ეროვნული ბიუროსათვის.
12. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ უზრუნველყოს:
ა) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აღსრულების ეროვნული ბიუროს
დებულების დამტკიცება;
ბ) სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცება;
გ)

აღმასრულებლის

დისციპლინური

პასუხისმგებლობის

შესახებ

დებულების

დამტკიცება;
დ) აღსრულების პოლიციელის სამსახურებრივი ფორმის ატრიბუტიკის დამტკიცება;
ე) აღსრულების ხარჯების სახეობების დადგენა;
ვ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აღსრულების ეროვნული ბიუროს შექმნასთან
დაკავშირებული სხვა ორგანიზაციული ღონისძიებების განხორციელება;
ზ) კერძო აღმასრულებლის სამუშაო ადგილის მოწყობის წესის დამტკიცება 2009 წლის 1
ივლისამდე;
თ) კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის
ოდენობისა და პირობების დადგენა 2009 წლის 1 ივლისამდე;
ი) კერძო აღმასრულებელთა რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცება 2009 წლის 1
ივლისამდე;
კ) სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზიის ფორმის დამტკიცება 2009 წლის 1 ივლისამდე;
ლ)

კერძო

აღმასრულებლისათვის

სააღსრულებო

მოქმედებათა

აღსრულების

კატეგორიების

პოლიციის

მიხედვით

სამმართველოს

გაწეული

მიერ

მომსახურების

საფასურის ოდენობის დადგენა 2009 წლის 1 ივლისამდე;
მ ) იძულებითი აუქციონის ჩატარების ფორმებისა და წესის დამტკიცება 2010 წლის 1
აგვისტომდე ;
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ნ ) ამ კანონით გათვალისწინებული საფასურების ოდენობებისა და გადახდის წესის
დამტკიცება 2010 წლის 1 აგვისტომდე.
13. აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარემ უზრუნველყოს აღსრულების
პოლიციის სამმართველოს დებულების დამტკიცება.
14. 2008 წლის 1 ოქტომბრამდე მოვალისათვის დაკისრებული სააღსრულებო მოსაკრებელი
ამოიღება აღსასრულებელ მოთხოვნასთან ერთად აღსრულების საფასურის სახით,
საიდანაც ანაზღაურდება 2008 წლის 1 ოქტომბრამდე კრედიტორის მიერ გაწეული
წინასწარი ხარჯები, ხოლო საფასურის დარჩენილი ნაწილი მიემართება აღსრულების
ეროვნული ბიუროს ანგარიშზე.
15. ამ კანონის 38-ე მუხლის მე-11 პუნქტით გათვალისწინებულ საქმეებზე, რომლებიც
წარმოებაში იყო 2008 წლის 1 ოქტომბრამდე, აღსრულების საფასური არ გადაიხდევინება.
16.

2009

1

წლის

ივლისამდე

წარმოებაში

არსებული

სააღსრულებო

საქმეები,

რომლებზედაც დანიშნულია იძულებითი აუქციონი, დასრულდეს 2009 წლის 1
ივლისამდე არსებული წესით.
17. (მოქმედების ვადა დასრულებულია).
18. 2009 წლის 2 ივლისამდე ყადაღადადებულ მოძრავ ნივთზე აღსრულების რიგითობა
განისაზღვრება

ყადაღის

წარმოშობის

დამადასტურებელი

დოკუმენტის

შედგენის

თარიღის მიხედვით.
19. 2009 წლის 1 სექტემბრამდე სააღსრულებო ბიუროების მიერ წარმოებაში მიღებულ
საქმეებზე საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე მუხლის პირველი
ნაწილის

„ა“–„დ“

ქვეპუნქტებით

განსაზღვრული

გადაწყვეტილებების,

აგრეთვე

სისხლისსამართლებრივი და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი წესებით დაკისრებული
ჯარიმების აღსრულების საფასურია აღსასრულებელი ფულადი მოთხოვნის 2%, რომელიც
ეკისრება მოვალეს.
20. სააღსრულებო ბიუროს წარმოებაში არსებულ იმ საქმეებზე, რომლებზედაც ამ კანონის
2009 წლის 1 ივლისამდე არსებული წესით ჩატარდა პირველი და განმეორებითი უშედეგო
აუქციონები და არ განხორციელებულა კრედიტორისათვის ქონების ნატურით გადაცემა,
შესაძლებელია კრედიტორის განცხადების საფუძველზე, ამ კანონით დადგენილი წესით
ჩატარდეს აუქციონი (პირველი, განმეორებითი), ხოლო თუ ამ აუქციონზე არ მოხდება
ნივთის რეალიზაცია – განხორციელდეს კრედიტორისათვის ნივთის ნატურით გადაცემა.
21. მოვალეთა რეესტრში რეგისტრირებული პირის მიერ საბანკო ანგარიშის გახსნის
თაობაზე ელექტრონული შეტყობინების მიწოდების პირობების განსაზღვრის მიზნით
საქართველოში მოქმედმა საბანკო დაწესებულებებმა უზრუნველყონ აღსრულების
ეროვნულ ბიუროსთან შესაბამისი ხელშეკრულების დადება 2010 წლის 1 მარტამდე.
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22. 2010 წლის 1 აპრილამდე სააღსრულებო ბიუროს მიერ წარმოებაში მიღებულ შესაბამის
საქმეზე

მოვალე

საბიუჯეტო

ორგანიზაციას

სასამართლო

გადაწყვეტილების

ნებაყოფლობით შესრულებისთვის ეძლევა სამი თვის ვადა.
23. 2011 წლის 1 იანვრამდე იარაღის სახელმწიფო კადასტრის, მექანიკურ სატრანსპორტო
საშუალებათა სარეგისტრაციო მონაცემთა ბაზის, სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების
სახელმწიფო

რეესტრის,

საქართველოს

გემების

სახელმწიფო

რეესტრის,

ფასიანი

ქაღალდების რეესტრისა და საჯარო რეესტრის მწარმოებელმა ორგანოებმა ( პირებმა )
უზრუნველყონ საჯარო სამართლის იურიდიული პირისთვის – აღსრულების ეროვნული
ბიუროსთვის შესაბამისი მონაცემთა ბაზის ხელმისაწვდომობა.
24. 2010 წლის 1 აგვისტომდე სააღსრულებო ბიუროების მიერ წარმოებაში მიღებულ
საქმეებზე უზრუნველყოფილი კრედიტორების მიერ აღსრულების საფასურის წინასწარ
გადასახდელი ნაწილის გადახდა, აგრეთვე უზრუნველყოფილი კრედიტორებისათვის
ნივთის ნატურით გადაცემა განხორციელდეს 2010 წლის 1 აგვისტომდე არსებული წესით.
25. 2010 წლის 1 აგვისტომდე სააღსრულებო ბიუროების მიერ წარმოებაში მიღებული
სააღსრულებო

საქმეები,

რომლებზედაც

დანიშნულია

იძულებითი

აუქციონი,

დასრულდეს 2010 წლის 1 აგვისტომდე არსებული წესით.
მუხლი 1131. (ამოღებულია)

მუხლი 1132. სააღსრულებო სამსახურების ლიკვიდაცია
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ამ კანონის მიღებისთანავე უზრუნველყოს
სააღსრულებო

სამსახურების

ლიკვიდაციისათვის

საჭირო

ორგანიზაციული

ღონისძიებების განხორციელება და ამ კანონით გათვალისწინებული კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების მიღება.

მუხლი 114. კანონის ამოქმედება
1. ეს კანონი ამოქმედდეს 1999 წლის 15 მაისიდან.
2. ამ კანონის 19 2 მუხლის მე-3 პუნქტი ამოქმედდეს 2010 წლის 1 მარტიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე.
თბილისი,
1999 წლის 16 აპრილი.
№1908-IIს
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2. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №21 იძულებითი აუქციონის
ჩატარების ფორმების, წესისა და პროცედურების დამტკიცების შესახებ, 2011 წლის 31
იანვარი, ქ. თბილისი
ბოლო ცვლილება შეტანილია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ივლისის ბრძანებით № 114 , (ვებგვერდი -11.07.2012).

2012 წლის 10
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საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანება №21
2011 წლის 31 იანვარი
ქ. თბილისი
იძულებითი აუქციონის ჩატარების ფორმების, წესისა და პროცედურების დამტკიცების
შესახებ
„სააღსრულებო

წარმოებათა

შესახებ“

საქართველოს

კანონის

71-ე

მუხლისა

და

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის შესაბამისად,
ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს:
ა) იძულებითი აუქციონის ჩატარების ფორმები და წესი (დანართი №1);
ბ) იძულებითი აუქციონის ჩატარების პროცედურები (დანართი №2).
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „იძულებითი აუქციონის ჩატარების ფორმებისა და
წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 30 ივლისის
№141 ბრძანება.
3. ამ ბრძანების ძალაში შესვლამდე გამოცხადებული აუქციონები დასრულდეს ამ
ბრძანების ამოქმედებამდე არსებული წესით.
4. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ზ. ადეიშვილი
დანართი №1
იძულებითი აუქციონის ჩატარების ფორმები და წესი
მუხლი 1
1. „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული
იძულებითი

აუქციონი

ტარდება

ელექტრონული

(ინტერნეტაუქციონის)

გზით.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირი – აღსრულების ეროვნული ბიურო (შემდგომში –
აღსრულების

ეროვნული

ბიურო)

უზრუნველყოფს

აუქციონის

ჩატარებას

და

განსაზღვრავს აუქციონზე გასატან ქონებას, საჭიროების შემთხვევაში ყოფს მას ლოტებად.
ქონების ლოტებად დაყოფის შემთხვევაში აუქციონი ტარდება და გამარჯვებული
გამოვლინდება თითოეული ლოტის მიხედვით ცალ-ცალკე.

552

2. აუქციონის ჩატარების თაობაზე აღსრულების ეროვნული ბიურო აქვეყნებს ინტერნეტგანცხადებას, რომელიც უნდა შეიცავდეს:
ა) აუქციონის დაწყების და დასრულების დროს. აუქციონის ხანგრძლივობა არ უნდა იყოს 7
დღეზე ნაკლები და 10 დღეზე მეტი. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, აღსრულების
ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით, შესაძლებელია აუქციონის
ხანგრძლივობის გაზრდა გონივრული ვადით;
ბ) ქონების

საწყის ფასს, რომელიც არის ამ ქონების შეფასების აქტში

მითითებული

საბაზრო ღირებულების 50%;
გ) გასაყიდი ქონების დასახელებას; ქონების მოკლე აღწერას (ლოტებად დაყოფის
შემთხვევაში ლოტების მიხედვით), მის ადგილმდებარეობას, გარდამავალ უფლებათა
ღირებულებას, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
დ) საგარანტიო თანხის ოდენობას, რომელიც არის ქონების საბაზრო ღირებულების 5%,
გარდა ამ მუხლის 21 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;
ე) ფასის მატების ბიჯის ოდენობას;
ვ) აუქციონის ჩატარების პროცედურებს;
ზ) ავტორიზებული პირის არსებობის შემთხვევაში, მისი მეშვეობით მოძრავი ქონების
გაყიდვის პირობების თაობაზე.
21. იმ შემთხვევაში, თუ „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 76-ე
მუხლით გათვალისწინებული წესით აუქციონის შედეგი გაუქმდა ზედიზედ ორჯერ,
დადგენილი წესით გამოცხადებულ ხელახალ აუქციონზე საგარანტიო თანხის ოდენობა
შეადგენს ქონების საბაზრო ღირებულების 50%-ს.
3. აღსრულების ეროვნული ბიურო ვალდებულია აუქციონის

შესახებ სპეციალური

საჯარო განცხადება განათავსოს ვებგვერდზე: www.eauction.ge ან/და www.nbe.gov.ge.
4. აუქციონის ჩატარების შესახებ მხარეებს (შესაბამისი საგადასახადო ორგანოს გარდა)
პერსონალურად არ ეცნობებათ. მათი ინფორმირება ხორციელდება ამ მუხლის მე-2 და მე-3
პუნქტებით დადგენილი წესით.
5.

აუქციონის

შესახებ

განმახორციელებელი

ეცნობება

კრედიტორის

გარდამავალი
მოთხოვნის

უფლებებისა
შემდეგ

და

საჯარო

აღსრულების
რეესტრში

რეგისტრირებული მოთხოვნების მფლობელ პირებს, ხოლო განმეორებითი აუქციონის
შესახებ

ამ პირთა ინფორმირება ხორციელდება ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით

დადგენილი წესით.
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მუხლი 2
1. ინტერნეტაუქციონში მონაწილეობის მისაღებად სავალდებულოა:
ა) შესაბამის ვებგვერდზე რეგისტრაცია, გარდა ავტორიზებული პირის მეშვეობით
ინტერნეტაუქციონში მონაწილეობის მიღებისა;
ბ) რეგისტრაციის დროს ინტერნეტაუქციონის წესების გაცნობა და მასზე

თანხმობის

გაცხადება.
2. აუქციონის გამოცხადებიდან (დაწყებიდან) მის დასრულებამდე მონაწილე იხდის
საგარანტიო თანხას. საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია საბანკო პლასტიკური
ბარათის გამოყენებით. საგარანტიო თანხის გადახდის უზრუნველყოფის საშუალებად
შესაძლებელია გამოყენებულ/გააქტიურებულ იქნეს ელექტრონული ფორმის საბანკო
გარანტია.
21. ინტერნეტაუქციონში მონაწილეობა შესაძლებელია ავტორიზებული პირის მეშვეობით.
ავტორიზებული პირი არის პირი, რომელიც რეგისტრირებულია შესაბამის ვებგვერდზე ამ
ბრძანებით

დადგენილი

წესით

და

მათთან

დადებული

ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული პირობებით უზრუნველყოფს სხვა ფიზიკური და იურიდიული
პირების
ინტერნეტაუქციონში
მონაწილეობას,
რაც
გულისხმობს
აუქციონის
მსვლელობისას მონაწილე პირის შემოთავაზებული ფასის ავტორიზებული პირის მიერ
შესაბამის

ვებგვერდზე

მოსთხოვოს

დაფიქსირებას.

ინტერნეტაუქციონში

ავტორიზებული

მონაწილეებს,

პირი

რომლებთანაც

უფლებამოსილია
დადებული

აქვს

შესაბამისი ხელშეკრულება, ამ ბრძანებით დადგენილი პირობების შესრულება.
22. ამ მუხლის 21 პუნქტით განსაზღვრული ფუნქციის განხორციელების მიზნით
აღსრულების

ეროვნული

ბიურო

უფლებამოსილია

დადოს

ხელშეკრულება

ავტორიზებულ პირთან, რომელიც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფუნქციების
უზრუნველსაყოფად შესაბამის ანაზღაურებას იღებს სხვა ფიზიკური და იურიდიული
პირებისაგან.
3. ინტერნეტაუქციონის დროს ფასის მატება ხდება ვაჭრობის ბიჯით, რაც ჩანს „ონლაინ’’
რეჟიმში.

ფასის მატების ბიჯი შეადგენს ქონების საბაზრო ღირებულების 1%-ს.

განმეორებით ან მე-3 მუხლის მე-10 პუნქტით გათვალისწინებულ აუქციონზე ფასის
მატების ბიჯი შეადგენს ქონების საბაზრო ღირებულების 5%-ს.
4. ინტერნეტაუქციონში გამარჯვებულად ითვლება მონაწილე, რომლის მიერ აუქციონის
დასრულებამდე შემოთავაზებული იქნება ყველაზე მაღალი ფასი.
5. (ამოღებულია).
6. აუქციონში გამარჯვებულმა (ქონების შემძენმა) შესყიდვის ფასი სრულად უნდა
შეიტანოს აღსრულების ეროვნული

ბიუროს სადეპოზიტო ანგარიშზე, აუქციონის

დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში.
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61. თუ აუქციონში გამარჯვებული პირის მიერ გადახდილი საგარანტიო თანხის ოდენობა
ქონების შესყიდვის ფასზე მაღალია ან მისი ტოლია, აღსრულების ეროვნული ბიურო
აუქციონში გამარჯვებული პირის მიერ შეტანილ საგარანტიო თანხას წარმართავს ქონების
შესყიდვის ფასის სრულად დასაფარავად, ხოლო ნამეტ თანხას, არსებობის შემთხვევაში,
უბრუნებს აუქციონში გამარჯვებულ პირს.
7. თუ აუქციონზე რეალიზებული ქონებიდან მიღებული თანხა კრედიტორების
მოთხოვნებზე

ნაკლებია,

ამონაგები

თანხა

კრედიტორებს

შორის

განაწილდება

1

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის XIV თავით დადგენილი
წესით.
მუხლი 3
1. თუ პირველ აუქციონზე არ მოხდა ქონების რეალიზაცია, აღსრულების ეროვნული
ბიურო პირველი აუქციონის დასრულებისთანავე (გარდა ამ მუხლის მე-8 პუნქტით
გათვალისწინებული შემთხვევისა) აცხადებს განმეორებით აუქციონს. განმეორებითი
აუქციონი ცხადდება იმავე ფორმით, რა ფორმითაც გამოცხადდა პირველი აუქციონი.
განმეორებით აუქციონზე ქონების საწყისი ფასი შეადგენს ნულ ლარს.
2. (ამოღებულია).
3. (ამოღებულია).
4. (ამოღებულია).
5. (ამოღებულია).
6. (ამოღებულია).
7. თუ ქონების რეალიზაცია განმეორებით აუქციონზედაც არ მოხდება, ქონება
თავისუფლდება

იძულებითი

რეალიზაციის

განმახორციელებელი

კრედიტორის

სასარგებლოდ დადებული ყადაღისაგან. აღნიშნულ ქონებაზე იმავე მოთხოვნასთან
დაკავშირებით

იმავე

კრედიტორის

სასარგებლოდ

სააღსრულებო

წარმოება

აღარ

განხორციელდება. აღნიშნული ქონება უბრუნდება მოვალეს, გარდა „სააღსრულებო
წარმოებათა

შესახებ“

საქართველოს

გათვალისწინებული

შემთხვევისა,

გააგრძელებს

აღმასრულებელი,

ის

კანონის

როდესაც

69-ე

მუხლის

აღნიშნულ

რომლის

მე-4

ქონებაზე

ყადაღაც

პუნქტით

აღსრულებას

მომდევნო

რიგშია

რეგისტრირებული.
8.
იმ
შემთხვევაში,
სახელმწიფო/ავტონომიური

თუ
სააღსრულებო
რესპუბლიკების

წარმოება
მიმდინარეობს
რესპუბლიკური/ადგილობრივი

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სასარგებლოდ, მათ შორის „სააღსრულებო
წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „მ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული
გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით და პირველ აუქციონზე არ გამოვლინდა
გამარჯვებული პირი ან თუ აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა ქონების ფასი არ დაფარა
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„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ ვადაში ,
აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია აუქციონის დასრულებიდან 15 დღის
ვადაში

გამოსცეს

სახელმწიფო/ავტონომიური

რესპუბლიკის/ადგილობრივი

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში ქონების ნატურით გადაცემის შესახებ
განკარგულება, რომელიც:
ა)

მოძრავი

ქონების

შემთხვევაში

გადაეცემა

ქონების

მართვაზე/განკარგვაზე

უფლებამოსილ ორგანოს. თუ აღნიშნულ ვადაში განკარგულება არ გამოიცა, აღსრულების
ეროვნული ბიურო უზრუნველყოფს განმეორებითი აუქციონის (თუ პირველ აუქციონზე
არ გამოვლინდა გამარჯვებული პირი) ან ხელახალი აუქციონის (თუ გამარჯვებულმა
პირმა დადგენილ ვადაში არ დაფარა ქონების ფასი) ჩატარებას;
ბ) უძრავი ქონების შემთხვევაში ეგზავნება

მარეგისტრირებელ ორგანოს ამ ქონებაზე

სახელმწიფო/ავტონომიური რესპუბლიკის/ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
საკუთრების რეგისტრაციის მოთხოვნით.

თუ აღნიშნულ ვადაში განკარგულება არ

გამოიცა, აღსრულების ეროვნული ბიურო უზრუნველყოფს განმეორებითი აუქციონის
(თუ პირველ აუქციონზე არ გამოვლინდა გამარჯვებული პირი) ან ხელახალი აუქციონის
(თუ გამარჯვებულმა პირმა დადგენილ ვადაში არ დაფარა ქონების ფასი) ჩატარებას.
9. იმ შემთხვევაში, თუ განმეორებით აუქციონზეც არ გამოვლინდა გამარჯვებული პირი ან
თუ გამარჯვებულმა პირმა ქონების ფასი არ დაფარა „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“
საქართველოს

კანონით

უფლებამოსილია

დადგენილ

აუქციონის

ვადაში,

აღსრულების
15

დასრულებიდან

დღის

ეროვნული
ვადაში

ბიურო
გამოსცეს

სახელმწიფო/ავტონომიური რესპუბლიკის/ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
საკუთრებაში ქონების ნატურით გადაცემის შესახებ განკარგულება, რომელიც:
ა)

მოძრავი

ქონების

შემთხვევაში

გადაეცემა

ქონების

მართვაზე/განკარგვაზე

უფლებამოსილ ორგანოს. თუ აღნიშნულ ვადაში განკარგულება არ გამოიცა, ეს ქონება
თავისუფლდება

იძულებითი

რეალიზაციის

განმახორციელებელი

კრედიტორის

სასარგებლოდ დადებული ყადაღისაგან და უბრუნდება მოვალეს;
ბ) უძრავი ქონების შემთხვევაში ეგზავნება მარეგისტრირებელ ორგანოს ამ ქონებაზე
სახელმწიფო/ავტონომიური რესპუბლიკის/ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
საკუთრების რეგისტრაციის მოთხოვნით. თუ აღნიშნულ ვადაში განკარგულება არ
გამოიცა, ეს ქონება თავისუფლდება იძულებითი რეალიზაციის განმახორციელებელი
კრედიტორის სასარგებლოდ დადებული ყადაღისაგან და უბრუნდება მოვალეს;
10. თუ ქონების საბაზრო ღირებულება 5000 ლარზე ნაკლებია, კანონმდებლობით
დადგენილი წესით, ტარდება მხოლოდ ერთი აუქციონი, რომელზეც ქონების საწყისი ფასი
შეადგენს ნულ ლარს. იმ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი წესით ჩატარებული აუქციონზე არ
გამოვლინდა გამარჯვებული პირი, მოქმედებს ამ მუხლის მე-7 პუნქტით დადგენილი
წესი.
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11. თუ სააღსრულებო წარმოება მიმდინარეობს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკური

ან

ადგილობრივი

თვითმმართველი

ერთეულის

ბიუჯეტის

სასარგებლოდ, მათ შორის, „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის
მე-2 მუხლის „მ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით და
ჩატარდა ამ მუხლის მე-10 პუნქტით გათვალისწინებული ერთი აუქციონი და აუქციონზე
არ გამოვლინდა გამარჯვებული პირი, ან თუ აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა ქონების
ფასი არ გადაიხადა დადგენილ ვადაში, მაშინ აღსრულების ეროვნული ბიურო
უფლებამოსილია

აუქციონის

15

დასრულებიდან

დღის

ვადაში

გამოსცეს

სახელმწიფო/ავტონომიური რესპუბლიკის/ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
საკუთრებაში ქონების ნატურით გადაცემის შესახებ განკარგულება, რომელიც:
ა)

მოძრავი

ქონების

შემთხვევაში,

გადაეცემა

ქონების

მართვაზე/განკარგვაზე

უფლებამოსილ ორგანოს. თუ განკარგულება არ გამოიცა აღნიშნულ ვადაში, ეს ქონება
თავისუფლდება

იძულებითი

რეალიზაციის

განმახორციელებელი

კრედიტორის

სასარგებლოდ დადებული ყადაღისაგან და უბრუნდება მოვალეს;
ბ) უძრავი ქონების შემთხვევაში ეგზავნება მარეგისტრირებელ ორგანოს ამ ქონებაზე
სახელმწიფო/ავტონომიური რესპუბლიკის/ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
საკუთრების რეგისტრაციის მოთხოვნით. თუ განკარგულება არ გამოიცა აღნიშნულ
ვადაში, ეს ქონება თავისუფლდება იძულებითი რეალიზაციის განმახორციელებელი
კრედიტორის სასარგებლოდ დადებული ყადაღისაგან და უბრუნდება მოვალეს.
დანართი №2
იძულებითი აუქციონის ჩატარების პროცედურები
მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი
1. რეგისტრაციის ღილაკზე ხელის დაჭერით დასტურდება, რომ მომხმარებელი გაეცნო და
დაეთანხმა აუქციონის ჩატარების ფორმებს, წესს, პროცედურებს და პირობებს და
წარმოეშვა „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით და ამ ბრძანებით
გათვალისწინებული უფლებები და ვალდებულებები.
2. მომხმარებელი მოვალის საკუთრებაში არსებულ ქონებას იძენს www.nbe.gov.ge ან/და
www.eauction.ge ვებგვერდების მეშვეობით.
მუხლი 2. რეგისტრაციის პირობები
1. ვებგვერდზე რეგისტრაცია შეუძლია ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს.
2. რეგისტრაციის დასკვნით ეტაპზე სარეგისტრაციო ფორმაში მითითებულ მობილური
ტელეფონის ნომერზე სისტემა აგზავნის აქტივაციის კოდს, ხოლო ელექტრონული ფოსტის
მისამართზე ვებგვერდის ბმულს. აღნიშნული ბმულის მომხმარებლის მიერ ბროუზერში
გახსნის და აქტივაციის კოდის შეყვანით სრულდება რეგისტრაციის პროცესი.
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3. ვებგვერდზე რეგისტრაცია მომხმარებლისთვის უფასოა.

მუხლი 3. ავტორიზაცია
ვებგვერდზე დარეგისტრირებული მომხმარებლისათვის ავტორიზაცია შესაძლებელია
შესაბამის ფორმაში „მომხმარებლის სახელის“ („დასახელების”) და „პაროლის“ შეყვანის
გზით.
მუხლი 4. ინტერნეტაუქციონში მონაწილეობის მიღება
1. ავტორიზაციის შემდგომ, მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ინტერნეტაუქციონის
გზით შეიძინოს ვებგვერდზე განთავსებული მისთვის საინტერესო ქონება, ლოტის
შესაბამისად.
2. საგარანტიო თანხის გადახდა სავალდებულოა.
3. ქონების შეძენის შემთხვევაში, მომხმარებელს მის მიერ გადახდილი საგარანტიო თანხა
ჩაეთვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.
4. ავტორიზებული მომხმარებელი ირჩევს კონკრეტულ ლოტს და გადააქვს „კალათაში“,
საიდანაც შესაძლებლობა აქვს გახსნას აღნიშნულ ლოტზე აუქციონის გვერდი და მიიღოს
ინტერნეტაუქციონში მონაწილეობა. ინტერნეტაუქციონის მსვლელობის პროცესში
მონაწილეთა რაოდენობა არ არის შეზღუდული. მონაწილისთვის დაფარულია დანარჩენ
მონაწილეთა ვინაობა (სისტემა ავტომატურად უზრუნველყოფს მონაწილეთათვის რიგითი
ნომრების მინიჭებას).
5.

კონკრეტული

ინფორმაციას

ლოტის

გვერდზე

ინტერნეტაუქციონის

მომხმარებელს
მიმდინარეობის

შესაძლებლობა
შესახებ

და

აქვს

გაეცნოს

განახორციელოს

საკუთარი ფასის დადება შესაბამისი ბიჯის გათვალისწინებით.
6. მომხმარებლის მიერ ფასის დადება განიხილება, როგორც მისი თანხმობა აღნიშნული
ლოტის მოცემულ ფასად შეძენის თაობაზე. ფასის დადება შესაძლებელია შესაბამისი
ბიჯის სასურველი ჯერადობით მომატების გზით. ყოველი შემდგომი „ფასის დადება“
ზრდის ლოტის ფასს.
7.

ინტერნეტაუქციონში

იმარჯვებს

ის

მომხმარებელი,

რომელიც

აუქციონის

დასრულებამდე განახორციელებს ლოტზე ყველაზე მაღალი „ფასის დადებას“.
8. ინტერნეტაუქციონი ცხადდება დასრულებულად აუქციონის ვადის ამოწურვისთანავე.
თუ ნებისმიერი მონაწილის მიერ „ფასის დადება“ მოხდა აუქციონის ვადის ამოწურვამდე
დარჩენილი ორი წუთის განმავლობაში, აუქციონის ვადა ხანგრძლივდება ორი წუთით.
9. ინტერნეტაუქციონის დასრულების შემდგომ სისტემა მომხმარებლის ელექტრონულ
ფოსტაზე და მობილური ტელეფონის ნომერზე აგზავნის შესაბამის შეტყობინებას.
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მუხლი 5. (ამოღებულია)

მუხლი 6. მხარეთა უფლებამოსილება
1. აღსრულების ეროვნული ბიურო უფლებამოსილია:
ა)

ვებგვერდზე

განათავსოს

ნებისმიერი

ცვლილება

აუქციონის

ჩატარების

პროცედურებთან დაკავშირებით;
ბ) შეწყვიტოს ნებისმიერი მომსახურება ტექნიკური პრობლემის, შეცდომის, უზუსტობის,
მომხმარებლის მხრიდან უკანონო ქმედების განხორციელების ან სხვა მიზეზის გამო,
რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ვებგვერდს ან აღსრულების ეროვნულ ბიუროს;
გ)

შეაჩეროს ან შეწყვიტოს მომხმარებლის რეგისტრაცია და შესვლა ვებგვერდზე თუ

ჩათვლის, რომ მომხმარებელი მოქმედებს ამ ბრძანების მოთხოვნათა დარღვევით;
დ) გააკონტროლოს ყველა ქმედება მომხმარებლის მხრიდან და რაიმე დარღვევის
აღმოჩენის შემთხვევაში მიიღოს შესაბამისი ზომები.
2. აღსრულების ეროვნული ბიურო ინტერნეტაუქციონში გამარჯვებულს, შესაბამისი
თანხის გადახდის შემდეგ, გადასცემს შესაბამის განკარგულებას.
3. მომხმარებელი უფლებამოსილია:
ა) გააკეთოს არჩევანი და შეიძინოს ქონება;
ბ) ნებისმიერ დროს განაახლოს თავისი პირადი მონაცემები.
4. მომხმარებელი ვალდებულია:
ა) დაიცვას აუქციონის ჩატარების პროცედურები;
ბ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს

მიერ დადგენილ დროში აანაზღაუროს ქონების

ღირებულება და უზრუნველყოს შეძენილი ქონების გატანა.
5. მომხმარებელს არ აქვს უფლება ფასების ხელოვნურად გაზრდის მიზნით მონაწილეობა
მიიღოს ვაჭრობაში.
მუხლი 7. ანგარიშსწორება
1. მომხმარებლის მიერ სასურველ ლოტზე საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია
საბანკო პლასტიკური ბარათის გამოყენებით. საგარანტიო თანხის გადახდის
უზრუნველყოფის საშუალებად შესაძლებელია გამოყენებულ/გააქტიურებულ იქნეს
ელექტრონული საბანკო გარანტია. ინტერნეტაუქციონში გამარჯვებულის მიერ შესაბამის
ლოტზე მთლიანი/დარჩენილი თანხის გადახდა შესაძლებელია როგორც საბანკო
დაწესებულებაში, ასევე საბანკო პლასტიკური ბარათის მეშვეობით.

559

2. აუქციონის გვერდზე მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია ლოტის თანხის, ასევე
საგარანტიო თანხის გადახდის ფორმები. აღნიშნული ფორმები შეიცავს ინფორმაციას
გადამხდელზე, ინფორმაციას ლოტის შესახებ (ლოტის საბოლოო ფასის მითითებით) და
ინფორმაციას მიმღების შესახებ, დასახელების და ანგარიშის/ანგარიშების ნომრების
მითითებით. მომხმარებელი ირჩევს ერთ-ერთ ანგარიშს, ბეჭდავს ლოტის ფასის გადახდის
ფორმას და აღნიშნული ფორმის საფუძველზე საბანკო დაწესებულებაში (საკუთარი
საბანკო ანგარიშიდან) იხდის შესაბამის თანხას.
3. საბანკო პლასტიკური ბარათით თანხის გადახდის შემთხვევაში მომხმარებელისთვის
ხელმისაწვდომია ლოტის თანხის, ასევე საგარანტიო თანხის ელექტრონული გადახდის
ფორმები. აღნიშნული ფორმები შეიცავს ინფორმაციას გადამხდელზე, ინფორმაციას
ლოტის შესახებ (ლოტის საბოლოო ფასის მითითებით) და ინფორმაციას მიმღების შესახებ,
დასახელების და ანგარიშის/ანგარიშების (მომხმარებელი ირჩევს ერთ-ერთ ანგარიშს)
ნომრების მითითებით. მონაცემების სისწორის შემთხვევაში მომხმარებელი აჭერს
გადახდის ღილაკს და შესაბამისად გადადის საბანკო პლასტიკური ბარათის საგადახდო
სისტემაში, სადაც ავსებს საბანკო პლასტიკური ბარათის მონაცემებს და ახორციელებს
გადახდას.
4. ინტერნეტაუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია გადაიხადოს ქონების ღირებულება
ინტერნეტაუქციონის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში.
5. ქონებაზე საკუთრების უფლების მოპოვება ხდება მხოლოდ თანხის სრულად გადახდის
შემდეგ.
6. (ამოღებულია).
7. (ამოღებულია).
8.

ინტერნეტაუქციონში

გამარჯვებულად

ავტორიზებული

ჩაითვლება

ის

პირი,

პირის

რომლის

გამარჯვების

შემთხვევაში,

შემოთავაზების

საფუძველზეც

ავტორიზებულმა პირმა ვებგვერდზე დააფიქსირა ყველაზე მაღალი ფასი.
მუხლი 8. შეძენილ ქონებაზე უფლების მიღება
1. ინტერნეტაუქციონში გამარჯვებული პირის მიერ თანხის სრულად გადახდის შემდეგ
აღსრულების ეროვნული ბიურო „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს
კანონის 75-ე მუხლის შესაბამისად გამოსცემს განკარგულებას შეძენილ ქონებაზე
საკუთრების უფლების შესახებ.
2. თუ აუქციონში გამარჯვებულმა პირმა ქონების ფასი არ დაფარა აუქციონის
დასრულებიდან 10 კალენდარული ვადაში, იგი კარგავს გარანტიის სახით წარმოდგენილ
თანხას.
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3. ინტერნეტაუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია განკარგულების მიღების შემდეგ და
სათანადო შეტყობინების მიღების შემდეგ, არა უგვიანეს 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის
ვადაში, საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს მოძრავი ქონების გატანა.
4. იმ შემთხვევაში, თუ ინტერნეტაუქციონში გამარჯვებული დადგენილ ვადაში არ
გაიტანს ქონებას, მას დაეკისრება ქონების შენახვის ხარჯი.
5. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ინტერნეტაუქციონში გამარჯვებულისთვის
ქონების გადაცემა დასტურდება მიღება-ჩაბარების აქტით.
6.

აღსრულების

შესრულებულად

ეროვნული
ითვლება

ბიუროს
ქონების

მიერ

ქონების

გადაცემის

ინტერნეტაუქციონში

ვალდებულება

გამარჯვებულისათვის

შესაბამისი განკარგულების გადაცემისთანავე.
მუხლი 9. კონფიდენციალობა
აღსრულების

ეროვნული

ბიურო

ვალდებულია

რეგისტრაციის დროს მიღებული ინფორმაცია.

არ

გაამჟღავნოს

მომხმარებლის
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3 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №144 „სააღსრულებო წარმოებათა
შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საფასურების ოდენობისა და
გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ, 2010 წლის 30 ივლისი, ქ. თბილისი
ბოლო ცვლილება შეტანილია 2012 წლის 17 მაისის ბრძანებით -№ 79.
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საქართველოს იუსტიციის
მინისტრის ბრძანება №144
2010 წლის 30 ივლისი
ქ. თბილისი
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული
საფასურების ოდენობისა და გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ
სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის 13 და 14
პუნქტების, 147 მუხლის 41 პუნქტის და მე-5 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, 1418 მუხლის მე-2
პუნქტის, 191 მუხლის მე-6 პუნქტის, 38-ე მუხლის მე-4 და მე-10 პუნქტების და
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის მე6 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს თანდართული „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს
კანონით გათვალისწინებული საფასურების ოდენობა და გადახდის წესი.
2. ბრძანება ამოქმედდეს 2010 წლის 1 აგვისტოდან.
მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი თ. ბურჯალიანი

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული
საფასურების ოდენობა და გადახდის წესი
მუხლი 1
აღსრულების საფასური, აგრეთვე „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს
კანონით გათვალისწინებული სხვა საფასური არის აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ
გაწეული მომსახურებისათვის დადგენილი სავალდებულო გადასახდელი (დამატებული
ღირებულების გადასახადის ჩათვლით), რომელიც ირიცხება აღსრულების ეროვნული
ბიუროს ანგარიშზე.
მუხლი 2
1. აღსრულების საფასურის გადახდა ეკისრება მოვალეს. თანხის გადახდევინებასთან
დაკავშირებულ

საქმეებზე

აღსრულების

საფასური

ამოიღება

აღსასრულებელ

მოთხოვნასთან ერთად.
2. თანხის გადახდევინებასთან დაკავშირებულ საქმეებზე გადასახდელი საფასურის
ოდენობაა

აღსასრულებელი

მოთხოვნის

7%,

გარდა

ამ

მუხლის

21

პუნქტით

564

გათვალისწინებული შემთხვევებისა. თანხის გადახდევინებასთან დაკავშირებულ საქმეზე
აღსრულების საფასურის ოდენობა არ უნდა იყოს 50 ლარზე ნაკლები, გარდა საქართველოს
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“–„გ“ ქვეპუნქტებით
განსაზღვრული გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის დადგენილი საფასურისა.
21. .აღსრულების საქმეზე სახელმწიფო ბაჟის, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი წესით
დაკისრებული ჯარიმების, ზიანის ანაზღაურების ან/და საურავის აღსრულების საფასური
განისაზღვრება შემდეგნაირად:
ა)

100

ლარამდე

სახელმწიფო

ბაჟის,

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი

წესით

დაკისრებული ჯარიმების, ზიანის ანაზღაურების ან/და საურავის შემთხვევაში –
სახელმწიფო ბაჟის, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი წესით დაკისრებული ჯარიმების,
ზიანის ანაზღაურების ან/და საურავის თანხის 25%, მაგრამ არანაკლებ 20 ლარისა;
ბ) 100 ლარიდან 200 ლარამდე სახელმწიფო ბაჟის, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
წესით დაკისრებული ჯარიმების, ზიანის ანაზღაურების ან/და საურავის შემთხვევაში –
სახელმწიფო ბაჟის, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი წესით დაკისრებული ჯარიმების,
ზიანის ანაზღაურების ან/და საურავის თანხის 20%, მაგრამ არანაკლებ 30 ლარისა;
გ) 200 ლარიდან 500 ლარამდე სახელმწიფო ბაჟის, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
წესით დაკისრებული ჯარიმების, ზიანის ანაზღაურების ან/და საურავის შემთხვევაში –
სახელმწიფო ბაჟის, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი წესით დაკისრებული ჯარიმების,
ზიანის ანაზღაურების ან/და საურავის თანხის 10%, მაგრამ არანაკლებ 40 ლარისა;
დ) 500 ლარი ან 500 ლარზე მეტი სახელმწიფო ბაჟის, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
წესით დაკისრებული ჯარიმების, ზიანის ანაზღაურების ან/და საურავის შემთხვევაში –
სახელმწიფო ბაჟის, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი წესით დაკისრებული ჯარიმების,
ზიანის ანაზღაურების ან/და საურავის თანხის 7%, მაგრამ არანაკლებ 50 ლარისა.
3. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“–
„დ“

ქვეპუნქტებით

განსაზღვრული

გადაწყვეტილებების,

აგრეთვე

სისხლისსამართლებრივი (გარდა „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს
კანონის

38-ე

მუხლის

მე-15

პუნქტით

გათვალისწინებული

შემთხვევებისა)

და

საქართველოს ეროვნული ბანკის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის
სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის,
სახელმწიფო

და

ადგილობრივი

თვითმმართველობის

ორგანოების

სასარგებლოდ

გადასახდელი თანხების, სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სასარგებლოდ გადასახდელი
თანხების და „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „მ“
ქვეპუნქტით განსაზღვრული გადაწყვეტილების აღსრულების საფასური წინასწარ არ
გადაიხდევინება. ამ გადაწყვეტილებების აღსრულების საფასურის ოდენობაა
აღსასრულებელი

მოთხოვნის

დაწყებისთანავე ეკისრება.

7%.

საფასურის

გადახდა

მოვალეს

აღსრულების
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4. „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის მე-12
პუნქტით

გათვალისწინებული

კრედიტორების,

რომელთაც

გააჩნიათ

ფულადი

მოთხოვნები, მოვალეების მიერ კანონით დადგენილ ვადებში მოთხოვნის სრულად
შესრულებისას გადასახდელი საფასურის ოდენობა შეადგენს აღსასრულებელი ფულადი
მოთხოვნის 2%-ს (არანაკლებ 50 ლარისა);
5. „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის 11 პუნქტით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თუ კრედიტორი გამოიყენებს ამავე მუხლის 12 პუნქტით
მინიჭებულ უფლებას, იგი ყოველწლიურად იხდის სააღსრულებო წარმოების საქმის
გაგრძელებისათვის საფასურს 200 ლარის ოდენობით.
6.

სახელმწიფო,

ავტონომიური

რესპუბლიკის

რესპუბლიკური

ან

ადგილობრივი

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სასარგებლოდ სააღსრულებო წარმოებისას, მათ
შორის, ,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „მ“
ქვეპუნქტით განსაზღვრული გადაწყვეტილების აღსრულებისას, აღსრულების ეროვნული
ბიუროს

მიერ

სახელმწიფო/ავტონომიური

რესპუბლიკის/ადგილობრივი

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში ქონების ნატურით გადაცემის შემთხვევაში,
ქონების ფასი განისაზღვრება ამ ქონების საბაზრო ღირებულების ნახევრით.
მუხლი 3
1. თანხის გადახდევინებასთან დაკავშირებულ საქმეებზე საფასურის სახით გადახდილი
თანხა კრედიტორს უბრუნდება ამოღებული მოთხოვნის პროპორციულად.
2. თანხის გადახდევინებასთან დაკავშირებულ საქმეებზე კრედიტორი სააღსრულებო
ფურცლის

აღსრულების

ეროვნულ

ბიუროში

შეტანისას

იხდის

აღსასრულებელი

მოთხოვნის 2%-ს (მაგრამ არანაკლებ 50 ლარისა).
3. უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვის ან/და გადაცემის ან გამოსახლებისას,
საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით აშენებული შენობა-ნაგებობების მთლიანად
ან ნაწილობრივ დემონტაჟისას და მშენებარე შენობა-ნაგებობების მთლიანად ან
ნაწილობრივ დემონტაჟისას აღსრულების საფასურის ოდენობაა ნივთის საბაზრო
ღირებულების 1%, მაგრამ არანაკლებ 100 ლარისა. ამ კატეგორიის საქმეებზე კრედიტორი
აღსრულების საფასურს წინასწარ იხდის ნივთის საბაზრო ღირებულების შესახებ
კომპეტენტური პირის ან ორგანოს დასკვნის შესაბამისად (გარდა „სააღსრულებო
წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული
შემთხვევისა, როდესაც სხვისი მფლობელობიდან ან/და სარგებლობიდან ქონების
გამოთხოვის, „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლით
გათვალისწინებული გირავნობის მოწმობის მფლობელი მოგირავნის და უძრავი ქონების
შემძენის განცხადების საფუძველზე არსებული წარმოების საქმეებზე აღსრულების
ეროვნული ბიურო არ დაეყრდნობა ქონების წარმოდგენილ შეფასებას და თავად შეაფასებს
მას). კრედიტორი უფლებამოსილია მის მიერ გადახდილი აღსრულების საფასურისა და
შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება მოითხოვოს მოვალისაგან სასამართლო წესით.
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4. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში კრედიტორი
ფიზიკური პირის (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა) მიერ აღსრულების საფასურის
წინასწარ გადასახდელი ოდენობა, მიუხედავად აღსასრულებელი მოთხოვნისა, არ უნდა
აღემატებოდეს 5000 ლარს.
5.

სარჩელის

უზრუნველყოფის

ღონისძიების

აღსრულებისათვის

რეგისტრაციას

დაქვემდებარებულ თითოეულ ნივთზე და სხვა კატეგორიის საქმეებზე გაცემული
სააღსრულებო ფურცლის აღსრულების ეროვნულ ბიუროში წარდგენისას კრედიტორი
იხდის აღსრულების საფასურს 100 ლარის ოდენობით.
6. (ამოღებულია).
მუხლი 4
1. კერძო აღმასრულებელი აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მიმართავს სააუქციონო
მომსახურების გაწევის შესახებ განაცხადით, წარუდგენს სააუქციონო დოკუმენტაციის
(სააღსრულებო წარმოების შესაბამისი მასალების) მის მიერ დამოწმებულ ასლებს და
აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშზე შეაქვს ამ მომსახურებისათვის დადგენილი
საფასური, რომლის ოდენობა შეადგენს განაცხადის წარდგენის დღისათვის მოვალის
მიმართ

არსებული

მოთხოვნის

1%-ს,

ხოლო

არაფულადი

სახით

გამოხატული

მოთხოვნების შემთხვევაში – სარეალიზაციო ქონების საბაზრო ღირებულების 1%-ს.
ამასთან, სააუქციონო მომსახურების საფასურის ოდენობა არ უნდა იყოს 200 ლარზე
ნაკლები. სააუქციონო მომსახურების გაწევის შესახებ განაცხადის მართვის ავტომატური
საშუალებების გამოყენებით წარდგენის შემთხვევაში სააღსრულებო წარმოების მასალები
არ საჭიროებს დამოწმებას.
2. კერძო აღმასრულებელი უფლებამოსილია, მიმართოს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს
მის წარმოებაში არსებულ საქმესთან დაკავშირებით საჯარო შეტყობინების აღსრულების
ეროვნული ბიუროს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების მიზნით. აღსრულების
ეროვნული ბიუროს მიერ კერძო აღმასრულებლისათვის აღნიშნული მომსახურების
საფასურის ოდენობა შეადგენს 50 ლარს.
3. აღსრულების ეროვნული ბიუროს სტრუქტურული ერთეულის – აღსრულების
პოლიციის სამმართველოს მიერ კერძო აღმასრულებელისათვის გაწეული მომსახურების
საფასური შეადგენს:
ა) ნივთის უკანონო მფლობელობიდან გამოთხოვისას (შენობიდან გამოსახლება, ნივთის
გადაცემა), სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებების აღსრულებისას და აღსრულების
უზრუნველყოფის

მიზნით

მოვალის

ქონების

აღწერა-დაყადაღებისას

გაწეული

დახმარებისათვის – თვითმმართველი ქალაქების: თბილისის, ბათუმის, ქუთაისის
ტერიტორიაზე – ორას ლარს, სხვა ტერიტორიაზე – სამას ლარს;
ბ) ამ პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულის გარდა, ყველა სხვა სახის
სააღსრულებო

მოქმედების

განხორციელებისას

გაწეული

დახმარებისათვის

–
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თვითმმართველი ქალაქების: თბილისის, ბათუმის, ქუთაისის ტერიტორიაზე – ას ლარს,
სხვა ტერიტორიაზე – ორას ლარს.
მუხლი 5
აღსრულების ეროვნული ბიუროსა და სააღსრულებო ბიუროს საამისოდ უფლებამოსილი
პირები რეესტრის მონაცემების საფუძველზე უზრუნველყოფენ შესაბამისი ცნობებისა და
ამონაწერების გაცემას ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე განცხადების წარდგენიდან არა
უგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა. რეესტრიდან შესაბამისი ცნობა და ამონაწერი გაიცემა
დაინტერესებული პირის განცხადებისა და დადგენილი საფასურის წინასწარ გადახდის
საფუძველზე, რომლის ოდენობა შეადგენს 10 ლარს.
მუხლი 6 (ამოღებულია)
მუხლი 7
იმ კატეგორიის საქმეებზე, რომლებიც „საღსრულებო წარმოებათა შესახებ ინსტრუქციის
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2008 წლის 30 სექტემბრის
№221

ბრძანების

154 მუხლის თანახმად, აღსასრულებლად

მიიღო

აღსრულების

ეროვნულმა ბიურომ, აღსრულების საფასური განისაზღვრება კრედიტორსა და კერძო
აღმასრულებელს შორის დადებული ხელშეკრულებით „სააღსრულებო წარმოებათა
შესახებ“ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლით დადგენილი აღსრულების საფასურის
ზღვრული ოდენობის ფარგლებში დადგენილი საზღაურის ოდენობის შესაბამისად. კერძო
აღმასრულებლისათვის საზღაურის სახით წინასწარ გადახდილი თანხა კრედიტორს
დაუბრუნდება ამოღებული თანხის (მოთხოვნის) პროპორციულად.
მუხლი 8
აღსრულების

ეროვნული

განხორციელებული
მომსახურების

ბიუროს

პირის

შეფასების

(საბაზრო

განისაზღვრება

დანართი

ქონების

საფასური

მიერ

მიმართვის

საფუძველზე

ღირებულების

განსაზღვრის)

№1-ისა

და

დანართი

№2-ის

შესაბამისად.
მუხლი 9
1. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებისას
მეურვის

ან/და

გაკოტრების

მმართველის

ფუნქციის

განხორციელების,

ასევე

„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული
წესით სააუქციონო მომსახურების გაწევის საფასური განისაზღვრება შემდეგნაირად:
ა) მეურვის ფუნქციის განხორციელებისას – სამეურვეო ქონების საბაზრო ღირებულების
7%, მაგრამ არანაკლებ 5 000 (ხუთი ათასი) ლარისა;
ბ) გაკოტრების მმართველის ფუნქციის განხორციელებისას – სამეურვეო ქონების საბაზრო
ღირებულების 7%, მაგრამ არანაკლებ 5 000 (ხუთი ათასი) ლარისა;
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გ) მეურვის ფუნქციის განხორციელებისას გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების
შეწყვეტის შემთხვევაში – 5 000 (ხუთი ათასი) ლარი;
დ)

„გადახდისუუნარობის

საქმის

წარმოების

შესახებ“

საქართველოს

კანონით

განსაზღვრული წესით სააუქციონო მომსახურების გაწევისას – სამეურვეო ქონების
საბაზრო ღირებულების 1%, მაგრამ არანაკლებ 200 (ორასი) ლარისა;
ე)

„გადახდისუუნარობის

საქმის

წარმოების

შესახებ“

საქართველოს

კანონით

განსაზღვრული წესით ქონების ნატურით გადაცემისას – ნატურით გადასაცემი ქონების
საბაზრო ღირებულების 7%.
11. მეურვის/გაკოტრების მმართველის მიერ 2012 წლის 1 თებერვლამდე აღსრულების
ეროვნული

ბიუროსათვის

გადაცემულ

იმ

გადახდისუუნარობის

საქმეებზე,

რომლებზედაც სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების
შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულია 2011 წლის 1 აგვისტომდე, საფასური განისაზღვრება
შემდეგნაირად:
ა) მეურვის ფუნქციის განხორციელებისას – სამეურვეო ქონების საბაზრო ღირებულების
7%, მაგრამ არანაკლებ 5 000 (ხუთი ათასი) ლარისა;
ბ) გაკოტრების მმართველის ფუნქციის განხორციელებისას – აღსრულების ეროვნული
ბიუროს მიერ კრედიტორისათვის გადასაცემი თანხის 7%.
2.

იმ

შემთხვევაში,

თუ

ქონების

რეალიზაციის

შედეგად

ამონაგები

ან

„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–6 მუხლის
პირველი პუნქტის შესაბამისად სასამართლოს სადეპოზიტო ანარიშზე შეტანილი თანხა
ნაკლებია ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საფასურის ოდენობაზე,
სხვაობის გადახდა არ ხდება.
მუხლი 10
ფულადი
თანხის
დავალიანების
გადახდევინების
თაობაზე
მოთხოვნებთან
დაკავშირებით გამარტივებული წარმოებისას „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“
საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საფასურების ოდენობა შეადგენს:
ა) აპლიკანტის მიერ დავალიანების გადახდევინების შესახებ განცხადების წარდგენისას
(სააპლიკაციო საფასური) – 100 ლარს თითოეული სამართლებრივი საფუძვლით
წარდგენილ მოთხოვნაზე . წილობრივი ვალდებულების შემთხვევაში, თუ მოთხოვნა
წარდგენილია ერთზე მეტი აპლიკანტის მიერ ან/და მიმართულია ერთზე მეტი
რესპონდენტის წინააღმდეგ სააპლიკაციო საფასური შეადგენს 100 ლარს თითოეულ
პირთან მიმართებაში;
ბ) მოთხოვნის უზრუნველყოფის ღონისძიების სახით ქონებაზე ყადაღის დადებისათვის –
50 ლარს თითოეულ ქონებაზე;

569

გ) რესპონდენტის მიერ დავალიანების ან დავალიანების ნაწილის დაფარვის დროს
გამარტივებული წარმოების საფასურის გადახდისას – გადახდილი დავალიანების თანხის
2%-ს (არანაკლებ 50 ლარისა).
მუხლი 11
1. „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული
აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ფაქტების კონსტატაციის მომსახურების საფასური
შეადგენს:
ა) 100 ლარს – აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ სამუშაო საათებში გაწეულ
მომსახურებაზე;
ბ) 150 ლარს – აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ არასამუშაო საათებსა და უქმე
დღეებში გაწეულ მომსახურებაზე.
2. აღსრულების ეროვნული ბიურო გადასცემს დაინტერესებულ მხარეს ფაქტების
კონსტატაციის მასალებს მხოლოდ ფაქტების კონსტატაციის მომსახურების საფასურის
გადახდის შემდგომ..
დანართი №1
აღსრულების
ეროვნული
ბიუროს
მიერ
პირის
განხორციელებული შეფასების მომსახურების საფასური
№
1
2
3
4
5
6

7

8
9

მიმართვის

საფუძველზე

ფასი
სახეობა
ერთეული (ლარებში) შენიშვნა
მიწის ნაკვეთი ( სასოფლო - სამეურნეო )
1
50
1 ჰა -ის ჩათვლით
ყოველ დამატებით
მიწის ნაკვეთი ( სასოფლო - სამეურნეო )
1
100
1 ჰა - ზე
1 ჰა - ზე მეტი 10 ჰა - მდე
დამატებით 5 ლარი
მიწის ნაკვეთი ( არასასოფლო - სამე უ
1
150
რნეო)
ბინა
1
150
კერძო სახლი
1
200
კომერციული და საოფისე
ყოველ დამატებით
დანიშნულების ფართები 200 კვ . მ - ის 1
250
100 კვ . მ - ზე 50
ჩათვლით
ლარი
ყოველ დამატებით
100 კვ . მ - ზე
საწარმო ო დანიშნულების შენობა 1
500
დამატებით 20
ნაგებობები 500 კვ . მ - ის ჩათვლით
ლარი , არა უმეტეს
7 000 ლარისა
სარდაფი, სხვენი, ავტოფარეხი
1
95
საკანცელარიო საქონელი, ნაბეჭდი
100 ლარამდე – 15 ლარი, 100 ლარიდან 5
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10
11
12
13

14

პროდუქცია, ელექტროტექნიკური
საქონელი, საყოფაცხოვრებო საქონელი
ავეჯი (ფურნიტურა, გარნიტურა)
სამეურნეო დანიშნულების (გარდა
ქიმიური ნივთიერებებისა) საქონელი
ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი
საკვები პროდუქტები (რომლებიც
შეფუთულია დადგენილი წესით და არ
საჭიროებენ ლაბორატორიულ
შემოწმებას)
პარფიუმერია, ჰიგიენური, საწმენდი და
სარეცხი საშუალებები

15

საჰაერო, საზღვაო და სახმელეთო
ტრანსპორტი, მათი ნაწილები და
აქსესუარები

16

დაზგა-დანადგარები, მანქანადანადგარები

17

18
19

ნავთობპროდუქტები და სხვა ქიმიური
ნივთიერებები (საცალო გაყიდვისთვის
დაფასოებული, რომლებიც არ
საჭიროებენ ლაბორატორიულ
შემოწმებას)
შავი და ფერადი ლითონის ჯართი
ცხოველები და ფრინველები

20
სამშენე ბ ლო მასალები, სამშენებლო
კონსტრუქციები
21

თამბაქო და თამბაქოს ნაწარმი

22
ალკოჰოლური სასმელები
23

000 ლარის ჩათვლით – 40 ლარი, 5 000
ლარი ს ზევით 10 000 ლარის ჩათვლით –
100 ლარი, 10 000 ლარის ზევით – 300 ლარი

სხვა ან/და შერეული ქონება

5000 ლარამდე – ღირებულების 3%, მაგრამ
არანაკლებ 50 ლარისა, 5000-დან 100 000
ლარამდე – 200+5000 ლარის ზევით
ღირებულების 2%, 100 000-დან 1 000 000
ლარის ჩათვლით – 2050+100 000 ლარის
ზევით ღირებულების 1%, 1 000 000 ლარის
ზევით – ღირებულების 0,8%
100 ლარამდე – 20 ლარი, 100 ლარიდან 5
000 ლარის ჩათვლით – 50 ლარი, 5 000
ლარი ს ზევით 10 000 ლარის ჩათვლით –
150 ლარი, 10 000 ლარის ზევით – 400 ლარი
100 ლარამდე – 15 ლარი, 100 ლარიდან 5
000 ლარის ჩათვლით – 40 ლარი, 5 000
ლარი ს ზევით 10 000 ლარის ჩათვლით –
100 ლარი, 10 000 ლარის ზევით – 300 ლარი
1 ტონა 15 ლარი
საერთო ღ ი რებულების 5%
5000 ლარამდე – ღირებულების 3%, მაგრამ
არანაკლებ 50 ლარისა, 5000-დან 100 000
ლარამდე – 200+5000 ლარის ზევით
ღირებულების 2%, 100 000-დან 1 000 000
ლარის ჩათვლით – 2050+100 000 ლარის
ზევით ღირებულების 1%, 1 000 000 ლარის
ზევით – ღირებულების 0,8%
100 ლარამდე – 15 ლარი, 100 ლარიდან 5
000 ლარის ჩათვლით – 40 ლარი, 5 000
ლარი ს ზევით 10 000 ლარის ჩათვლით –
100 ლარი, 10 000 ლარის ზევით – 300
ლარი
5000 ლარამდე – ღირებულების 5%, მაგრამ
არანაკლებ 50 ლარისა, 5000-დან 100 000
ლარამდე – 400+5000 ლარის ზევით
ღირებულების 2%, 100 000-დან 1 000 000
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24

25
26
27

ლარის ჩათვლით – 2500+100 000 ლარის
ზევით ღირებულების 1%, 1 000 000 ლარის
ზევით – ღირებულების 0,8%
300 + საწარმოს საკუთრებაში
არსებული ( არამატერიალური და
მატერიალური) აქტივების
საწარმო ში წილის შეფასება
1
შეფასების მომსახურების
საფასურის შესაბამისად,
არაუმეტეს 10 000 ლარისა
ლიცენზიები და ნებართვები
1
500
საიჯარო ქირა (უძრავი/მოძრავი ქონება) 1
200
ავტოსატრანსპორტო
საშუალებების
მომსახურების საბაზრო ღირებულების 1
50
განსაზღვრა

დანართი №2 (ამოღებულია)
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4 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №220, დასრულებულ სააღსრულებო
წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შენახვის წესისა და პირობების
დამტკიცების თაობაზე, 2009 წლის 4 დეკემბერი, ქ. თბილისი
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საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანება №220
2009 წლის 4 დეკემბერი
ქ. თბილისი
დასრულებულ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შენახვის
წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 182 მუხლის საფუძველზე,
ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს თანდართული „დასრულებულ სააღსრულებო წარმოებასთან
დაკავშირებული დოკუმენტაციის შენახვის წესი და პირობები“.
2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ზ. ადეიშვილი
დანართი
დასრულებულ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შენახვის
წესი და პირობები
მუხლი 1.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის – აღსრულების ეროვნული ბიუროს (შემდგომში –
აღსრულების ეროვნული ბიურო) ტერიტორიული ორგანოების – სააღსრულებო
ბიუროების (შემდგომში – სააღსრულებო ბიურო), აგრეთვე კერძო აღმასრულებლის მიერ
ნაწარმოები, დასრულებულ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია
ექვემდებარება სავალდებულო შენახვას.
მუხლი 2.
დასრულებულ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მიღებას,
აღრიცხვას, (მათ შორის, ელექტრონული წესით) დაცვას, მოწესრიგებას, გამოყენებასა და,
აუცილებლობის შემთხვევაში, მუდმივად შენახვისათვის გადაცემას უზრუნველყოფს
აღსრულების ეროვნული ბიუროს სტრუქტურულ ერთეულში – ადმინისტრაციაში
(სამსახური) მოქმედი არქივი (შემდგომში – არქივი) საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
მუხლი 3.
სააღსრულებო ბიუროების მიერ დასრულებულ სააღსრულებო წარმოებასთან
დაკავშირებული დოკუმენტაცია არქივს გადაეცემა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
2008 წლის 30 სექტემბრის №221 ბრძანებით დამტკიცებული „სააღსრულებო წარმოებათა
შესახებ ინსტრუქციის“ (შემდგომში – ინსტრუქციის) მე-12 მუხლის შესაბამისად.
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მუხლი 4.
დასრულებულ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული შესანახი დოკუმენტაცია
უნდა შეიცავდეს ინსტრუქციის მე-10 მუხლით განსაზღვრულ დოკუმენტებს კონკრეტული
სააღსრულებო წარმოების დასრულების სტადიის გათვალისწინებით.
მუხლი 5.
დასრულებულ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შენახვის
ვადები, „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლით
დადგენილი აღსრულების ქვემდებარე აქტების სახეობათა მიხედვით, განისაზღვრება ამ
წესის მე-6 მუხლში მოცემული ნუსხის შესაბამისად.
მუხლი 6.
დასრულებულ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტების არქივში
შენახვის ვადები კატეგორიების მიხედვით:
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

აღსრულების ქვემდებარე აქტების აღსრულებასთან დაკავშირებული
დასრულებული სააღსრულებო წარმოებები
კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე კანონიერ
ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილება, განჩინება და
დადგენილება
სისხლის სამართლის საქმეზე კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო
განაჩენი, განჩინება, დადგენილება და ბრძანება ქონებრივი
გადახდევინების ნაწილში
სისხლის სამართლის საქმეზე კანონიერ ძალაში შესული
სასამართლოს
გამამტყუნებელი
განაჩენი
ფიზიკური
ან/და
იურიდიული პირისათვის სასჯელის სახით ჯარიმის ან/და ქონების
ჩამორთმევის დაკისრების შესახებ
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე კანონიერ ძალაში
შესული სასამართლო დადგენილება ქონებრივი გადახდევინების
ნაწილში და ადმინისტრაციული სახდელის სახით ჯარიმის, აგრეთვე
კერძო და ადმინის-ტრაციული სამართლის საქმეზე სახელმწიფო
ბაჟის დაკისრების შესახებ
გადახდის ბრძანება და ბრძანება ლიზინგის საგნის გამცემის
მფლობელობაში ლიზინგის საგნის დაბრუნების თაობაზე
არბიტრაჟის გადაწყვეტილება

შენახვის
ვადა
10 წ.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე მუხლით
გათვალისწინებული
სასამართლოს
მიერ
დაუყოვნებლივ
აღსასრულებლად მიქცეული გადაწყვეტილება
იმ
არბიტრაჟის
გადაწყვეტილება,
რომლის
აღსრულებაც
გათვალისწინებულია
საქართველოს
საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით
სხვა სახელმწიფოს სასამართლოს, აგრეთვე სისხლის სამართლის
საერთაშორისო სასამართლოს ის გადაწყვეტილებები, რომელთა
აღსრულებაც გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით
ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებები,

10 წ.

10 წ.

10 წ.

3 წ.

5 წ.
5 წ.

5 წ.

10 წ.

10 წ.
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11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

რომლებიც „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა
დაცვის შესახებ“ ევროპის კონვენციის თანახმად სავალდებულოა
საქართველოსათვის
სასამართლოს
გადაწყვეტილება
უცხოელთა
საქართველოდან
გაძევების შესახებ
რესტიტუციისა და კომპენსაციის კომისიისა და მისი კომიტეტის
გადაწყვეტილებები
საქართველოს საერთო სასამართლოს თავმჯდომარის ან სხდომის
თავმჯდომარის (მოსამართლის) განკარგულება სასამართლოში
წესრიგის დამრღვევი პირის დაჯარიმების შესახებ
გირავნობის მოწმობა
სანოტარო აქტი (ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო
ფურცელი)
ადმინისტრაციული
ორგანოს
(თანამდებობის
პირის)
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტი
ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის საქმეზე
დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოებისა და
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მიღებული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტი სანქციის სახით ჯარიმის დაკისრების შესახებ
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს
გადაწყვეტილება
უცხოელთა საქართველოდან გაძევების შესახებ
ყველა სხვა სახის აღსასრულებელი დოკუმენტი

მუხლი 7.
დასრულებულ
სააღსრულებო
წარმოებასთან
დაკავშირებული
ელექტრონული ვერსია ექვემდებარება მუდმივად შენახვას.

10 წ.
5 წ.
3 წ.

5 წ.
5 წ.
3 წ.

3 წ.

5 წ.
5 წ.

დოკუმენტაციის

მუხლი 8.
დასრულებულ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას, ამ წესის მე6 მუხლში მოცემული ნუსხის მიხედვით დადგენილი ვადების გასვლის შემდეგ უტარდება
დოკუმენტების
შემფასებელი
ექსპერტიზა
აღსრულების
ეროვნული
ბიუროს
მუდმივმოქმედი საექსპერტო კომისიის მიერ.
მუხლი 9.
დასრულებული სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული, არქივში დაცული
დოკუმენტაციის გამოთხოვა აღსრულების განახლების ან/და სხვა საფუძვლით დასაშვებია
მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში.
მუხლი 10.
არქივში დაცული, დასრულებულ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული
დოკუმენტაციის ასლები გაიცემა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ
შემთხვევებში, უფლებამოსილი პირის წერილობითი მიმართვის საფუძველზე.
მუხლი 11.
კერძო აღმასრულებლისათვის გაწეულ სააუქციონო მომსახურებასთან და აღსრულების
პოლიციის
სამმართველოს
დახმარებასთან
დაკავშირებული
დოკუმენტაცია
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ექვემდებარება არქივისათვის გადაცემას და სავალდებულო შენახვას, მსგავსად
დასრულებული სააღსრულებო წარმოებებისა და მისი შენახვის ვადა შეადგენს 5 წელს.

მუხლი 12.
კერძო
აღმასრულებლის
მიერ
დასრულებულ
სააღსრულებო
წარმოებასთან
დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოების დასრულებიდან 3 წლის განმავლობაში
ინახება კერძო აღმასრულებელთან, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში
უზრუნველყოფს ამ დოკუმენტაციის სათანადო შენახვასა და მოვლას.
მუხლი 13.
ამ წესის მე-12 მუხლით განსაზღვრული ვადის გასვლიდან არა უგვიანეს 3 თვისა კერძო
აღმასრულებელი
წერილობით
მიმართვას
აღსრულების
ეროვნული
ბიუროს
სტრუქტურულ ერთეულს – ადმინისტრაციას (სამსახური) და არქივში გადასაცემად
წარუდგენს მის მიერ დასრულებულ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებულ
დოკუმენტაციას (სახელობითი ჩამონათვალისა და გვერდების რაოდენობის მითითებით),
რაზეც დგება დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარების შესაბამისი აქტი.
მუხლი 14.
ამ წესის მე-6 მუხლით დადგენილი შენახვის ვადები გავრცელდეს არქივში ამ წესის
ამოქმედებისათვის
არსებულ
სააღსრულებო
წარმოებასთან
დაკავშირებულ
დოკუმენტაციაზე და არქივში მისი შენახვის ვადა აითვალოს სააღსრულებო წარმოების
დასრულების მომენტიდან, ხოლო იმ სააღსრულებო წარმოებების შენახვის ვადები,
რომელთა დასრულების ზუსტი თარიღი ვერ დგინდება, შენახვის ვადა აითვალოს მათი
დასრულების წლის მომდევნო წლის 1 იანვრიდან.
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5 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №234

მოვალეთა რეესტრის

წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ, 2009 წლის 28 დეკემბერი, ქ. თბილისი
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საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანება №234
2009 წლის 28 დეკემბერი
ქ. თბილისი
მოვალეთა რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 191 მუხლის მე-2 პუნქტის
საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს მოვალეთა რეესტრის წარმოების თანდართული წესი.
2. ბრძანება ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან.
ზ. ადეიშვილი
დანართი
მოვალეთა რეესტრის წარმოების წესი

მუხლი 1. მოვალეთა რეესტრი
1. მოვალეთა რეესტრი (შემდგომში – რეესტრი) არის ფულადი მოთხოვნის აღსრულების
უზრუნველყოფამდე წარმოებული საშუალება – სისტემატიზებული ელექტრონული
ერთობლიობა მონაცემებისა იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა და სხვა ორგანიზაციულ
წარმონაქმნთა შესახებ, რომელთა მიმართაც აღსრულება დაიწყო 2010 წლის 1 იანვრიდან,
გარდა სახელმწიფო ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოებისა და უზრუნველყოფილი მოთხოვნის მოვალისა. პირი მოვალეთა რეესტრში
შეიტანება დაუყოვნებლივ მას შემდეგ, რაც მის წინააღმდეგ დაიწყება სააღსრულებო
წარმოება.
11. იმ პირის მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაცია, რომლის მიმართაც აღსრულება დაიწყო
2010 წლის 1 იანვრამდე, შესაძლებელია განხორციელდეს აღსრულების ეროვნული
ბიუროს ინიციატივით.
2. რეესტრში რეგისტრაცია არ ათავისუფლებს პირს ფულადი გადახდევინების
აღსრულებისაგან და მასზე აღსრულების დასრულებამდე ვრცელდება კანონით
დადგენილი უფლებრივი შეზღუდვები.
მუხლი 2. რეესტრის წარმოების მიზანი
რეესტრის წარმოების მიზანია იძულებითი აღსრულების ღონისძიებების ეფექტურობის
ხარისხის გაზრდა, კანონით დადგენილ ფარგლებში აღსრულების პროცესის საჯაროობის
უზრუნველყოფა, კერძო სამართლებრივი ურთიერთობებისას შესაძლო რისკების
შემცირების ხელშეწყობა და პოტენციურ პარტნიორთა საიმედოობის დამატებითი
გარანტიების შექმნა.
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მუხლი 3. რეესტრის წარმოება
1. რეესტრს აწარმოებს საქართველოს იუტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში
შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – აღსრულების ეროვნული ბიურო
(შემდგომში – აღსრულების ეროვნული ბიურო).
2. რეესტრის მონაცემები საჯაროა და აღსრულების ეროვნული ბიურო უზრუნველყოფს
რეესტრის მონაცემების მუდმივ განახლებას და ხელმისაწვდომობას კანონით
განსაზღვრული დაწესებულებებისა და სხვა პირებისათვის.
3. რეესტრში მოვალის შესახებ მონაცემების რეგისტრაცია, კანონით განსაზღვრული
საფუძვლებით, ხორციელდება აღსრულების ეროვნული ბიუროს აღმასრულებლების
მიერ. რეესტრიდან პირის ამორიცხვა ხორციელდება აღსრულების ეროვნული ბიუროს
აღმასრულებლების მიერ. კერძო აღმასრულებლები მათ წარმოებაში არსებულ საქმეებზე
უშუალოდ ახორციელებენ მოვალის მონაცემების რეესტრში რეგისტრაციას და
რეესტრიდან პირის ამორიცხვას.
4. რეესტრის წარმოებას უზრუნველყოფს და მასში მონაცემების რეგისტრაციაზე
ზედამხედველობას ახორციელებს (პასუხისმგებელია) აღსრულების ეროვნული ბიუროს
შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული. რეესტრის წარმოებაზე, მის წარმოებაში არსებულ
საქმეებთან დაკავშირებით, პასუხისმგებელია აგრეთვე კერძო აღმასრულებელი.
5.
რეესტრის
წარმოება
ერთიანია,
დაუშვებელია
აღმასრულებელთა
მიერ
ინდივიდუალური რეესტრების წარმოება.
6. რეესტრში არასწორი მონაცემების რეგისტრაციაზე პასუხისმგებელია ასეთი მონაცემების
მარეგისტრირებელი აღსრულების ეროვნული ბიუროს აღმასრულებელი. კერძო
აღმასრულებლის მიერ რეგისტრირებულ მონაცემებზე პასუხისმგებელია კერძო
აღმასრულებელი. სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი ან უკვე რეგისტრირებული
მონაცემები ეჭვის არსებობის შემთხვევაში ექვემდებარება აღსრულების ეროვნული
ბიუროს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის მიერ დაუყოვნებლივ გადამოწმებას.
7. რეესტრის წარმოება ხორციელდება ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით.
8. რეესტრში მოვალის შესახებ მონაცემების რეგისტრაცია/რეესტრიდან პირის ამორიცხვა
ხორციელდება კანონით დადგენილი საფუძვლების წარმოშობისას, იმავე სამუშაო დღეს.
9. (ამოღებულია).
მუხლი 4. რეესტრის რეკვიზიტები
1. რეესტრში რეგისტრირებული მონაცემები მოვალის შესახებ უნდა შეიცავდეს შემდეგ
რეკვიზიტებს:
ა) რეგისტრაციის რიგითი ნომერი და თარიღი;
ბ) მოვალის სრული დასახელება, მისამართი, საიდენტიფიკაციო ან პირადი ნომერი;
გ) სააღსრულებო წარმოების სარეგისტრაციო ნომერი და თარიღი;
დ) რეესტრში მოვალის შესახებ მონაცემების რეგისტრაციის ან რეესტრიდან პირის
ამორიცხვის საფუძველი; მონაცემების მარეგისტრირებელი პირი – აღსრულების
ეროვნული ბიუროს აღმასრულებელი, მისი რეკვიზიტები; კერძო აღმასრულებელი, მისი
რეკვიზიტები;
ე) (ამოღებულია);
ვ) მოვალის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
2. ერთი და იმავე მოვალის მიმართ რამდენიმე დამოუკიდებელი ფულადი მოთხოვნის
(რამდენიმე სააღსრულებო წარმოების) აღსრულებისას, პირი კანონით დადგენილი
პირობებით და ამ წესის შესაბამისად, რეესტრში რეგისტრაციას ექვემდებარება
თითოეული მოთხოვნისათვის ცალ-ცალკე.
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მუხლი 5. რეესტრიდან შესაბამისი ცნობისა და ამონაწერის გაცემა
1. ცნობისა და ამონაწერის მიღებით დაინტერესებული პირებისათვის, საამისოდ
უფლებამოსილი პირები უზრუნველყოფენ რეესტრის მონაცემების საფუძველზე
ამონაწერების და შესაბამისი ცნობების გაცემას განცხადების წარდგენიდან არა უგვიანეს
მომდევნო სამუშაო დღისა.
2. რეესტრიდან შესაბამისი ცნობისა და ამონაწერის მისაღებად აუცილებელი განცხადების,
ასევე გასაცემი ამონაწერის ფორმებს ადგენს აღსრულების ეროვნული ბიუროს
თავმჯდომარე.
3. რეესტრიდან ამონაწერი და შესაბამისი ცნობა გაიცემა კანონით დადგენილი საფასურის
წინასწარ გადახდისა (აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშზე შეტანა) და
დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე.
4. ამონაწერი მზადდება რეესტრის მონაცემთა ერთიანი ბანკის საფუძველზე და ასახავს
მისი მომზადების მომენტისთვის რეესტრში არსებულ ძალაში მყოფ მონაცემებს. ცნობა
მზადდება რეესტრის მონაცემთა ერთიანი ბანკის საფუძველზე და მოთხოვნის
შესაბამისად ასახავს მისი მომზადების მომენტისთვის რეესტრში არსებულ მონაცემებს.
5. რეესტრიდან ამონაწერისა და შესაბამისი ცნობის მისაღებად დაწესებული საფასურის
განაკვეთია თითოეულისთვის 10 ლარი. საფასური არის კანონით დადგენილი
სავალდებულო გადასახდელი (დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლით).
6. რეესტრიდან ამონაწერი და ცნობა წარმოადგენს მართვის ავტომატური სისტემით
შექმნილ დოკუმენტს და გაიცემა მართვის ავტომატური სისტემის საშუალებით.
ამონაწერი და ცნობა დამატებით (ბეჭდითა და ხელმოწერით) დამოწმებას არ საჭიროებს.
7. დაინტერესებული პირის განცხადება რეესტრიდან ამონაწერისა და შესაბამისი ცნობის
მიღების თაობაზე უნდა შეიცავდეს:
ა) დაინტერესებული პირის შემდეგ რეკვიზიტებს: დასახელება, პირადი ან
საიდენტიფიკაციო ნომერი, მისამართი, საკონტაქტო მონაცემები;
ბ) იმ პირის შემდეგ რეკვიზიტებს, რომელზეც მოთხოვნილია ამონაწერი ან ცნობა: ზუსტი
დასახელება, პირადი ან საიდენტიფიკაციო ნომერი და მისამართი, ხოლო ცნობის
შემთხვევაში – ასევე დაინტერესებული პირისათვის ცნობილი სხვა ინფორმაცია;
გ) ცნობის მიღების შემთხვევაში – მოთხოვნას რეესტრში პირზე არსებული მონაცემების
მიღების ან მონაცემების არარსებობის დადასტურების შესახებ.
8. რეესტრიდან ამონაწერის ან შესაბამისი ცნობის მიღების შესახებ განცხადების წარდგენა
შესაძლებელია აღსრულების ეროვნული ბიუროს ტერიტორიულ ორგანოებში –
სააღსრულებო ბიუროებში ან აღსრულების ეროვნული ბიუროს ვებგვერდის მეშვეობით
(www.nbe.gov.ge).
მუხლი 6. რეესტრის მონაცემების დაცვა და შენახვა
1. რეესტრის მონაცემები ელექტრონული მატარებლების სახით ექვემდებარება მუდმივ
შენახვას.
2. რეესტრის მონაცემების დაცვას, შენახვას და საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად გამოყენებას უზრუნველყოფს აღსრულების ეროვნული ბიურო.
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6 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №220 საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული
პირის – აღსრულების ეროვნული ბიუროს დებულების დამტკიცების შესახებ, 2008
წლის 30 სექტემბერი, ქ. თბილისი
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საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანება №220
2008 წლის 30 სექტემბერი
ქ. თბილისი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის – აღსრულების ეროვნული ბიუროს დებულების
დამტკიცების შესახებ
სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის
შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში
შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აღსრულების ეროვნული ბიუროს
დებულება.
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:
ა) „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის დებულების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2003 წლის 4 აგვისტოს №834
ბრძანება;
ბ) „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების – სააღსრულებო
ბიუროების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2001 წლის 12 იანვრის №19
ბრძანება.
3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2008 წლის 1 ოქტომბრიდან.
ნ. გვარამია
დანართი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის – აღსრულების ეროვნული ბიუროს

დებულება
მუხლი 1. დებულების რეგულირების სფერო
წინამდებარე დებულება განსაზღვრავს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –
აღსრულების ეროვნული ბიუროს (შემდგომში – აღსრულების ეროვნული ბიურო)
მიზნებს, ფუნქციებსა და საქმიანობის საგანს, მართვის ორგანიზაციას, სტრუქტურას და
კომპეტენციას, სახელმწიფო კონტროლის ფორმასა და ფარგლებს, საფინანსო საქმიანობის
საფუძვლებს.
მუხლი 2. აღსრულების ეროვნული ბიურო
1. აღსრულების ეროვნული ბიურო არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
(შემდგომში – სამინისტრო) მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი, რომელიც შექმნილია „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“
საქართველოს კანონის საფუძველზე.
2. აღსრულების ეროვნული ბიუროს სრული დასახელებაა: „საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
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– აღსრულების ეროვნული ბიურო“. აღსრულების ეროვნული ბიუროსა და მისი
ტერიტორიული ორგანოების – სააღსრულებო ბიუროების ბეჭდებზე, ბლანკებზე, აბრებზე,
სიმბოლიკაზე, ოფიციალურ დოკუმენტებზე, ვებგვერდზე, სხვა ნებისმიერ რეკვიზიტსა და
საქმიან
ურთიერთობებში
შესაძლებელია
აღსრულების
ეროვნული
ბიუროს
შემოკლებული დასახელების („აებ“) გამოყენება, მაგრამ ყველა შემთხვევაში აღსრულების
ეროვნული ბიუროს დასახელება უნდა მოიცავდეს მითითებას „საქართველოს იუსტიციის
სამინისტრო“.
3. აღსრულების ეროვნული ბიურო თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს
კონსტიტუციით, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით და შეთანხმებებით,
“სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს სხვა
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებითა და ამ დებულებით.
4. აღსრულების ეროვნული ბიურო ანგარიშვალდებულია სამინისტროს წინაშე.
5. აღსრულების ეროვნული ბიურო საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსა და
მოვალეობებს, დებს გარიგებებს, საკუთარი სახელით გამოდის მესამე პირებთან
ურთიერთობაში, ასევე სასამართლოში მოსარჩელედ და მოპასუხედ.
6. აღსრულების ეროვნულ ბიუროს გააჩნია სიმბოლიკა, რომელსაც ამტკიცებს
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე, ბლანკიანი ფურცელი, ბეჭედი
საქართველოს სახელმწიფო გერბის გამოსახულებით, დამოუკიდებელი ბალანსი, საბანკო
ანგარიშები და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სხვა რეკვიზიტები. აღსრულების
ეროვნული ბიუროს ოფიციალური ვებგვერდია www.nbe.gov.ge.
7. აღსრულების ეროვნული ბიუროს იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, დავით
აღმაშენებლის ხეივანი, მე-10 კილომეტრი.
მუხლი 3. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიზნები, ფუნქციები და საქმიანობის საგანი
1. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ძირითადი მიზანია „სააღსრულებო წარმოებათა
შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული გადაწყვეტილებების აღსრულების
უზრუნველყოფა.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მიზნის მისაღწევად აღსრულების
ეროვნული ბიურო ახორციელებს:
ა) სააღსრულებო წარმოების პროცესის კოორდინაციასა და კონტროლს;
ბ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომელთა კონტინგენტის მაღალპროფესიული
კადრებით დაკომპლექტებას;
გ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების და
სააღსრულებო ბიუროების მიერ ,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს
კანონის, შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების
მოთხოვნათა შესრულების ორგანიზებას;
დ) სააღსრულებო ბიუროებისა და აღმასრულებელთა, აღსრულების პოლიციის
სამმართველოს თანამშრომელთა საქმიანობის რევიზიასა და კონტროლს, მათ
საქმიანობაზე ორგანიზაციულ და მეთოდურ ხელმძღვანელობას;
ე) სააღსრულებო ბიუროებიდან საჭირო ინფორმაციისა და დოკუმენტების გამოთხოვას;
ვ) კომპეტენციის ფარგლებში ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავებას, რომელსაც
წარუდგენს მინისტრს;
ზ) სააღსრულებო წარმოებათა სტატისტიკისა და ანალიზის წარმოებას;
თ) მოვალეთა რეესტრის წარმოებას და საჯარო ინფორმაციის გაცემას;
ი) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ საფინანსო-ეკონომიკურ საქმიანობას;
კ) ტერიტორიული ერთეულების მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას;
ლ) სახელმწიფო, საზოგადოებრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობას;
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მ) სამსახურებრივი და აღსრულების ქვემდებარეობასთან დაკავშირებული დავების,
აგრეთვე აღმასრულებლის მოქმედების თაობაზე საჩივრების განხილვას;
მ1) „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ
უფლებამოსილებათა განხორციელებას;
ნ) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა საქმიანობას.
21. აღსრულების ეროვნული ბიურო, სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული
ორგანოების მეშვეობით, ასევე ახორციელებს „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის 11-14 პუნქტებით გათვალისწინებულ საქმიანობას.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ფუნქციის შესრულების
მიზნით, აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლები თანამდებობაზე ინიშნებიან
კონკურსის წესით, გარდა აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის მიერ
განსაზღვრული შემთხვევებისა. აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლის
თანამდებობაზე უკონკურსოდ დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების
შემთხვევაში აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე პირის თანამდებობაზე
დანიშვნამდე შესაბამის ინფორმაციას აწვდის სამინისტროს.
4. კონკურსის ჩატარებას უზრუნველყოფს სამინისტროს საკონკურსო კომისია.
5. აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე აღსრულების ეროვნული ბიუროს
სისტემაში თანამშრომლის სხვა თანამდებობაზე გადაყვანამდე (მათ შორის,
სამსახურებრივ დაწინაურებამდე) შესაბამის ინფორმაციას აწვდის სამინისტროს.
მუხლი 4. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელობა
1. აღსრულების ეროვნულ ბიუროს ხელმძღვანელობს თავმჯდომარე, რომელსაც
თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს იუსტიციის
მინისტრი (შემდგომში – მინისტრი).
2. აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარეს ჰყავს მოადგილეები, რომელთაც
მინისტრთან შეთანხმებით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე.
3. აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის მოადგილეები თავმჯდომარის
გადაწყვეტილებით კურირებენ აღსრულების ეროვნულ ბიუროში მათთვის მიკუთვნებულ
სფეროს. მოადგილეების უფლებამოსილება განისაზღვრება თავმჯდომარის ბრძანებით.
4. თავმჯდომარის არყოფნის ან მის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების
განხორციელების შეუძლებლობის შემთხვევაში თავმჯდომარის მოვალეობას მინისტრის
ბრძანების საფუძველზე ასრულებს თავმჯდომარის ერთ-ერთი მოადგილე.
მუხლი 5. აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე:
ა) წარმოადგენს აღსრულების ეროვნულ ბიუროს;
ბ) კანონმდებლობისა და ამ დებულების ფარგლებში ხელმძღვანელობს და
ერთპიროვნულად წარმართავს აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობას;
გ) პასუხისმგებელია საქართველოს კონსტიტუციისა და სხვა საკანონმდებლო აქტების
შესრულებისათვის აღსრულების ეროვნული ბიუროს უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ
სფეროში;
დ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს სახელით დებს გარიგებებს და გასცემს
მინდობილობებს;
ე) მინისტრთან შეთანხმებით განსაზღვრავს სააღსრულებო ბიუროების სისტემას;
ვ) კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ-სამართლებრივ აქტებს –
ბრძანებებს;
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ზ) ამტკიცებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს
სტრუქტურული ერთეულების
დებულებებსა და აღსრულების ეროვნული ბიუროს შინაგანაწესს;
თ) ამტკიცებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს ტერიტორიული ორგანოების –
სააღსრულებო ბიუ-როების დებულებებს, განსაზღვრავს მათ საიდენტიფიკაციო ნომრებს;
ი) მინისტრთან შეთანხმებით ამტკიცებს აღსრულების პოლიციის სამმართველოს
დებულებას;
კ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით განკარგავს აღსრულების ეროვნული ბიუროს
სახსრებს და ქონებას;
ლ) ორგანიზაციული საკითხების გადასაწყვეტად ქმნის სათათბირო ორგანოებს
(კომისიებს და საბჭოებს) და განსაზღვრავს მათ უფლებამოსილებებს;
მ) მინისტრთან შეთანხმებით ნიშნავს მოადგილეებს, აღსრულების პოლიციის
სამმართველოს უფროსს და სააღსრულებო ბიუროს უფროსებს;
ნ) უფლებამოსილია აღსრულების ეროვნულ ბიუროში დასაქმებულ პირზე მოახდინოს
თავისი უფლებამოსილების დელეგირება. აღნიშნულ პირს ეკრძალება მისთვის
დელეგირებული უფლებამოსილების სხვა პირისათვის გადაცემა, თუ ამის შესახებ
სპეციალურად არ არის აღნიშნული უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ
გადაწყვეტილებაში;
ო) საშტატო განრიგის შესაბამისად თანამდებობებზე ნიშნავს და ათავისუფლებს
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლებს და განსაზღვრავს მათი
თანამდებობრივი სარგოს ოდენობას;
პ) უფლებამოსილია კონკრეტული სამუშაოს შესასრულებლად, შრომითი ხელშეკრულების
საფუძველზე, აიყვანოს აღსრულების ეროვნული ბიუროს საშტატო განრიგით
გაუთვალისწინებელი თანამშრომლები;
ჟ) ნიშნავს და ათავისუფლებს სტაჟიორებს;
რ) უფლებამოსილია თანამშრომლების მიმართ გამოიყენოს წახალისებისა და
დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომები, კომპეტენციის ფარგლებში მიანიჭოს
თანამშრომლებს „სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ“ საქართველოს კანონით
განსაზღვრული სახელმწიფო სპეციალური წოდებები;
1

რ ) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ
სამსახურებრივი შემოწმების შედეგების საფუძველზე წარდგენილი მოთხოვნის
შესაბამისად, ვალდებულია გამოიყენოს დისციპლინური პასუხისმგებლობის ღონისძიება
დისციპლინური გადაცდომის ჩამდენი პირის მიმართ;
ს) უზრუნველყოფს აღსრულების ეროვნული ბიუროს სტრუქტურული ერთეულებისა და
ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობაზე კონტროლს და მეთოდურ ხელმძღვანელობას;
ტ) ამტკიცებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს, მისი ტერიტორიული ორგანოების –
სააღსრულებო ბიუროების ბეჭდების, შტამპების სტანდარტულ ნიმუშებს, კოდურ
აღნიშვნებს და სამსახურებრივი მოწმობის ნიმუშებს;
ტ1) ამტკიცებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს ლუქის ნიმუშს;
უ) (ამოღებულია);
ფ) იხილავს სამსახურებრივ და აღსრულების ქვემდებარეობასთან დაკავშირებულ დავებს,
აგრეთვე საჩივრებს აღმასრულებლის მოქმედების თაობაზე;
ქ) საჭიროების შემთხვევაში, კანონით დადგენილი წესით, აღმასრულებელს უცვლის
სამოქმედო ტერიტორიას კონკრეტული სააღსრულებო საქმის დასრულებამდე;
ღ) (ამოღებულია);
ყ) (ამოღებულია);
შ) უშუალოდ კურირებს აღსრულების პოლიციის სამმართველოს, შიდა ინსპექტირების
სამსახურის, ფინანსებისა და საბუღალტრო აღრიცხვა–ანგარიშგების სამსახურის,
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მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურისა და შესყიდვების სამსახურის
საქმიანობას;
ჩ) უფლებამოსილია საჭიროების მიხედვით განსაზღვროს სააღსრულებო ბიუროში
აღმასრულებელთა სპეციალიზაცია;
ც) ანაწილებს მოვალეობებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლებს შორის,
აძლევს მათ სათანადო მითითებებსა და დავალებებს;
ძ) თვალყურს ადევნებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ მისთვის დაკისრებულ
მოვალეობათა
შესრულების
მიმდინარეობას,
ახორციელებს
თანამშრომელთა
გადაწყვეტილებებსა
და
საქმიანობაზე
სამსახურებრივ
ზედამხედველობას,
უფლებამოსილია გააუქმოს (ბათილად ან ძალადაკარგულად გამოაცხადოს) მათი
გადაწყვეტილებები;
წ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობის სფეროს მარეგულირებელი აქტების
სრულყოფის მიზნით უზრუნველყოფს შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე
აქტების პროექტების მომზადებას და მინისტრისათვის წარდგენას;
ჭ) მინისტრთან შეთანხმებით ამტკიცებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს საშტატო
განრიგსა და სახელფასო ფონდს;
ხ) შუამდგომლობს იმ სახსრებისა და მატერიალური ფასეულობების გამოყოფის შესახებ,
რომლებიც საჭიროა აღსრულების ეროვნული ბიუროს ამოცანების შესასრულებლად;
ჯ) მინისტრს წარუდგენს ანგარიშს აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობის შესახებ;
ჯ1) უფლებამოსილია „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებული აღსასრულებელი გადაწყვეტილების აღსრულება დაავალოს
აღსრულების ეროვნულ ბიუროში დასაქმებულ პირს და აღსრულების ეროვნული ბიუროს
სტაჟიორს;
ჯ2) უფლებამოსილია აღმასრულებლის მოქმედებასთან დაკავშირებული საჩივრის
საფუძველზე
ან
თავისი
ინიციატივით
გააუქმოს
აღმასრულებლის
მიერ
განხორციელებული სააღსრულებო მოქმედება;
ჯ3) უფლებამოსილია
თავისი ინიციატივით ან მხარის/დაინტერესებული პირის
შუამდგომლობით შეაჩეროს აღმასრულებლის გასაჩივრებული მოქმედება;
ჯ4) წყვეტს ამ მუხლის „ჯ1“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირის აცილების ან
თვითაცილების საკითხს;
ჯ5) უფლებამოსილია განახორციელოს „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს
კანონის 184 მუხლით გათვალისწინებული მოვალის მიერ ვალდებულების შესრულების
განწილვადება;
ჯ6) უფლებამოსილია „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 84-ე
მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უძრავი ქონების მფლობელს
გაუზარდოს
ქონების
მართლზომიერი
მფლობელობისა
და
სარგებლობის
დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის ვადა;
ჯ7) უფლებამოსილია „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 31-ე
მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 6 თვის ვადით გადადოს იძულებითი
აღსრულების ესა თუ ის ღონისძიება და თავის მიერ დადგენილი ვადა ერთჯერადად
გააგრძელოს კიდევ 6 თვემდე ვადით;
ჯ8) უფლებამოსილია განსაკუთრებულ შემთხვევაში შეაჩეროს აღსრულება განსაზღვრული
ვადით;
ჰ) ახორციელებს კანონმდებლობით მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.
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მუხლი 6. აღსრულების ეროვნული ბიუროს სტრუქტურული ერთეულები და
ტერიტორიული ორგანოები
1. აღსრულების ეროვნული ბიურო მასზე დაკისრებული ფუნქციების შესრულებას
უზრუნველყოფს სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების
მეშვეობით.
2. აღსრულების ეროვნული ბიუროს სტრუქტურული ერთეულებია:
ა) ადმინისტრაცია (სამსახური), რომელშიც შედის შემდეგი განყოფილებები:
ა.ა) სტატისტიკისა და ანალიზის განყოფილება;
ა.ბ) (ამოღებულია);
ა.გ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილება;
ბ) შიდა ინსპექტირების სამსახური;
გ) რეგიონული ზედამხედველობის სამსახური;
დ) იურიდიული სამსახური;
ე) მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური;
ე1) ფინანსებისა და საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების სამსახური;
ე2) შესყიდვების სამსახური;
ვ) (ამოღებულია);
ზ) ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური;
თ) შეფასების სამსახური;
თ1) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან აღსასრულებელ საქმეთა სპეციალური სამსახური;
თ2) საქმისწარმოების სამსახური;
ი) აღსრულების პოლიციის სამმართველო, რომლის ორგანიზაცია, სტრუქტურა,
ფუნქციები და საქმიანობის წესი განისაზღვრება შესაბამისი დებულებით, რომელსაც
იუსტიციის მინისტრთან შეთანხმებით ამტკიცებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს
თავმჯდომარე.
მუხლი 7. აღსრულების ეროვნული ბიუროს სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები
1. ადმინისტრაცია (სამსახური) უზრუნველყოფს:
ა) მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან
აღსრულების ეროვნული ბიუროს სისტემისა და მისი თავმჯდომარის ურთიერთობის
კოორდინირებას;
ბ) საზოგადოების ინფორმირებას აღსრულების ეროვნული ბიუროს კომპეტენციას
მიკუთვნებული საქმიანობის მიმდინარეობისა და სიახლეების შესახებ;
გ) სტუმართა მიღების ორგანიზებას;
დ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის, მისი მოადგილეების, სამსახურის
უფროსების, სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების
საქმიანობისათვის, კომპეტენციის ფარგლებში, მაქსიმალური ხელშეწყობის რეჟიმის
შექმნას;
ე) (ამოღებულია);
ვ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელობის საკონტროლო დავალებებისა და
მითითებების შესრულების კონტროლს;
ზ) (ამოღებულია);
თ) (ამოღებულია);
ი) კომპეტენციის ფარგლებში, აღსრულების ეროვნული ბიუროს სხვა სტრუქტურული
ერთეულებიდან და ტერიტორიული ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაციის
დამუშავებას;
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კ) ჯამური – ყოველთვიური, კვარტალური, წლიური ანგარიშების (სტატისტიკური
მონაცემების) წარმოებასა და მათ ანალიზს, ამ მიზნით სხვა სტრუქტურული
ერთეულებიდან და ტერიტორიული ორგანოებიდან საჭირო ინფორმაციის გამოთხოვას;
ლ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს სერვერული ცენტრებისა და კომპიუტერული
ქსელის უსაფრთხოების დაცვასა და ადმინისტრირებას, კომპიუტერული და სხვა
ელექტრონული ტექნიკის გამართულ ფუნქციონირებას;
მ) ცენტრალიზებული ბაზების მონიტორინგს, ლოკალურ და ცენტრალიზებულ ბაზებში
არსებული შეცდომების გასწორებას, მათ შევსება-სრულყოფას, აღსრულების ეროვნულ
ბიუროში დანერგილი ელექტრონული პროგრამების ადმინისტრირებას, ახალი
ტექნოლოგიების დანერგვასა და მათ პროგრამულ უზრუნველყოფას;
ნ) სააღსრულებო საქმიანობით დაინტერესებული პირების (ფიზიკური ან იურიდიული)
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლებთან შეხვედრების ორგანიზებასა და
კონტროლს;
ო) სააღსრულებო საქმიანობით დაინტერესებული პირების (ფიზიკური ან იურიდიული)
პირად-იურიდიულ კონსულტაციას;
პ) სააღსრულებო საქმიანობით დაინტერესებული პირების (ფიზიკური ან იურიდიული)
სატელეფონო (ზოგადი/იურიდიული) კონსულტაციას, შემოსული ზარების თემატურ
გადამისამართებას აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლებზე;
ჟ) კომპეტენციის ფარგლებში, აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის და
კურატორი მოადგილის სხვა დავალებების შესრულებას.
2.
ამ მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ფუნქციების
განხორციელებას უზრუნველყოფს სტატისტიკისა და ანალიზის განყოფილება, „ი“, „ლ“,
„მ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას უზრუნველყოფს
ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილება.
3. შიდა ინსპექტირების სამსახური უზრუნველყოფს:
ა) სისტემის თანამშრომელთა მიერ შრომის დისციპლინის დარღვევის ფაქტებზე
რეაგირებას და კანონიერების დარღვევის სამსახურებრივი ფაქტების გამოვლენას,
თავიდან აცილებას, პროფილაქტიკას, აღნიშნულ ფაქტებზე სამსახურებრივ შემოწმებას;
ბ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომელთა
მიერ გაწეული მუშაობის ანალიზს და ამ მიზნით შესაბამის სამსახურებრივ შემოწმებას;
გ) შემოსული განცხადებებისა და საჩივრების შემოწმებას, მათზე შესაბამის რეაგირებას;
დ) სამსახურებრივი შემოწმების შედეგების შესახებ შესაბამისი დასკვნების შედგენასა და
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარისათვის წარდგენას;
დ1) თანამშრომლის დისციპლინური გადაცდომის დაუდასტურებლობის შემთხვევაში
საქმის წარმოების შეწყვეტას;
ე) აღსრულების ეროვნული ბიუროს სატელეფონო კონსულტანტების მიერ სააღსრულებო
პროცედურების დარღვევებთან დაკავშირებით სამსახურში შემოსულ ზარებზე დროულ
და ადეკვატურ რეაგირებას;
ვ) აუცილებლობის შემთხვევაში სააღსრულებო ბიუროებიდან საჭირო ინფორმაციისა და
დოკუმენტების გამოთხოვას;
ზ) (ამოღებულია);
თ) ამ დებულებითა და სხვა ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული ფუნქციების
განხორციელებას.
4. რეგიონული ზედამხედველობის სამსახური უზრუნველყოფს:
ა) აღსრულების ეროვნული ბიუროს ტერიტორიული ორგანოების – სააღსრულებო
ბიუროების და აღსრულებლების მიერ „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს
კანონის, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მოთხოვნათა
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შესრულების ორგანიზებას და შესაბამის კანონმდებლობაში განხორციელებული
ცვლილებების შესახებ მათ ინფორმირებას;
ბ) სააღსრულებო ბიუროებში სააღსრულებო წარმოებების მიმდინარეობაზე კონტროლს
და შესაბამისი მითითებების გაცემას;
გ) მოვალეთა რეესტრის წარმოებას და მასში მონაცემთა დროულად რეგისტრაციას;
დ) აუცილებლობის შემთხვევაში სააღსრულებო ბიუროებიდან საჭირო ინფორმაციისა და
დოკუმენტების გამოთხოვას;
ე) აღსრულებასთან დაკავშრებით შემოსული განცხადებების განხილვასა და მათზე
შესაბამის რეაგირებას;
ვ) სააღსრულებო პრაქტიკის შესწავლას, ანალიზს, განზოგადებას და შესაბამისი
წინადადებების წარმოდგენას აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარისათვის;
ზ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის ადგილზე
შემოწმებას, შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავებას და მათ შესრულებაზე კონტროლს;
თ) აღსულების ეროვნული ბიუროს ვებგვერდზე აუქციონთან დაკავშირებით
ინფორმაციის განთავსებას;
ი) კომპეტენციის ფარგლებში, აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის და
კურატორი მოადგილის სხვა დავალებების შესრულებას.
5. იურიდიული სამსახური უზრუნველყოფს:
ა) აღსრულების ეროვნული ბიუროს სისტემის სამართლებრივ მომსახურებას;
ბ) აღსრულებასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტებისა და სხვა დოკუმენტების
პროექტების
მომზადებას
და
სამინისტროს
შესაბამისი
სტრუქტურული
ქვედანაყოფისათვის წარდგენას;
გ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობასთან დაკავშირებული დავების თაობაზე
სამართლებრივი დასკვნების მომზადებას;
გ1) აღმასრულებლის მოქმედებასთან დაკავშირებული საჩივრების თაობაზე აღსრულების
ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის გადაწყვეტილების პროექტის მომზადებას;
დ) გადაწყვეტილებათა აღსრულებასთან დაკავშირებით უცხო ქვეყნების გამოცდილების
ანალიზს და ამ სფეროში მოქმედი სამართლებრივი აქტების სრულყოფის მიზნით,
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარისათვის შესაბამისი წინადადებების
წარდგენას;
ე) სასამართლო ორგანოებში აღსრულების ეროვნული ბიუროსა და მისი ტერიტორიული
ორგანოების წარმომადგენლობას;
ვ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს სისტემის თანამშრომელთა ტრენინგებსა და
სწავლებაში მონაწილეობის უზრუნველყოფას;
ზ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს სახელით გამოსაცემი სამართლებრივი ხასიათის,
აღსრულებასთან დაკავშირებული, სახელმძღვანელო თუ სარეკომენდაციო მასალების
მომზადებას;
თ) კომპეტენციის ფარგლებში, აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის და
კურატორი მოადგილის სამართლებრივი ხასიათის სხვა დავალებების შესრულებას.
6. (ამოღებულია).
7. ფინანსებისა და საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების სამსახური უზრუნველყოფს:
ა) აღსრულების ეროვნული ბიუროს სისტემაში საფინანსო-ეკონომიკური და
ბუღალტრული აღრიცხვის წარმართვასა და ორგანიზებას;
ბ) გამოყოფილი სახსრების რაციონალურ ხარჯვასთან დაკავშირებით, აღსრულების
ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარისათვის შესაბამისი წინადადებებისა და პროექტების
წარმოდგენას;
გ) ბალანსის მომზადებას;
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დ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს ხარჯთაღრიცხვის პროექტის შემუშავებას;
ე) აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომელთა სწავლებისა და გადამზადების
დაფინანსებას;
ვ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს სისტემაში ფულადი სახსრებისა და საფინანსო
ფასეულობების ინვენტარიზაციის ჩატარებას;
ზ) კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვას, ასევე, კომპეტენციის
ფარგლებში, აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის დავალებების შესრულებას.
71. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური უზრუნველყოფს:
ა) აღსრულების ეროვნული ბიუროსა და მისი ტერიტორიული ორგანოების მატერიალურტექნიკურ მომსახურებას;
ბ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს სისტემაში ძირითადი საშუალებების და
მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის ჩატარებას;
გ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს ბალანსზე რიცხული მატერიალური ფასეულობების
დაცვას;
დ) ცენტრალიზებული მომარაგების ორგანიზებას;
ე) სამეურნეო საქმიანობის წარმართვას;
ვ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს შენობაში ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დაცვას;
ზ) სასაწყობო მეურნეობის წარმართვას;
თ) კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვას, ასევე, კომპეტენციის
ფარგლებში, აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის დავალებების შესრულებას.
72. შესყიდვების სამსახური უზრუნველყოფს:
ა) აღსრულების ეროვნული ბიუროს სისტემაში სახელმწიფო შესყიდვების ორგანიზებას;
ბ) სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შემუშავებას და ცალკეული შესასყიდი
ობიექტის წლიური ღირებულებიდან გამომდინარე შესყიდვის ფორმის განსაზღვრას;
გ) ტენდერის გამოცხადების ორგანიზებას, სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებას,
მიმწოდებელთან ხელშეკრულებების დადებას და დადებული ხელშეკრულების
შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებას;
დ) კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვას, ასევე, კომპეტენციის
ფარგლებში, აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის დავალებების შესრულებას.
8. (ამოღებულია).
9. (ამოღებულია).
10. ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური უზრუნველყოფს:
ა) აღსრულების ეროვნული ბიუროს სისტემის სტრუქტურული სრულყოფისა და
რეორგანიზაციის, საშტატო ერთეულების რაოდენობის ოპტიმიზაციისა და მათი
რაციონალურად გამოყენების შესახებ წინადადებების მომზადებას;
ბ) სამუშაოს აღწერილობის ფორმის შემუშავებას და სტრუქტურით გათვალისწინებული
ყველა თანამდებობის პირის სამუშაოს აღწერილობის მომზადებაში მონაწილეობის
მიღებას;
გ) სამუშაოს აღწერილობის შესაბამისად, ადეკვატური კადრების მოძიებას, მოზიდვას,
შერჩევას, დაქირავებას, ასევე კადრების რეზერვის შექმნასა და მათ მიზნობრივ
გამოყენებას;
დ) თანამშრომელთა დენადობის შესახებ სტატისტიკური მონაცემების მუდმივად
შეგროვებასა და ანალიზს;
ე) დადგენილი წესის შესაბამისად, აღსრულების ეროვნული ბიუროს სისტემაში
სტაჟირების გავლის ორგანიზებას და სტაჟიორების საბოლოო შეფასებაში მონაწილეობის
მიღებას;
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ვ) თანამშრომელთა განვითარებაზე ზრუნვას – სასწავლო საჭიროებების მუდმივად
განსაზღვრას და ამ საჭიროებების შესაბამისი სასწავლო პროგრამების განხორციელების
უზრუნველყოფას;
ზ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს სისტემის საჯარო მომსახურეთათვის ჩასატარებელი
ატესტაციის ორგანიზებას;
თ) თანამშრომელთა საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასების სისტემის შემუშავებასა და
დანერგვას;
ი) ეფექტური და ობიექტური – გამჭვირვალე შეფასების სისტემაზე დაფუძნებული
პრემირების სისტემის დანერგვას;
კ)
კორპორატიულ
ღირებულებებზე
დაფუძნებული,
მაღალგანვითარებული
კორპორატიული კულტურის ჩამოყალიბებისათვის აუცილებელი ღონისძიებების
(გამოკითხვები, არაფორმალური შეხვედრები და ა.შ.) ჩატარებას;
ლ)
აღსრულების
ეროვნული
ბიუროს
შინაგანაწესისა
და
თანამშრომლის
სახელმძღვანელოს შემუშავებას და თანამშრომლებისათვის გაცნობას;
მ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს სისტემაში კადრების აღრიცხვას;
ნ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს უფლებამოსილების ფარგლებში, აღსრულების
ეროვნული ბიუროს სისტემის თანამშრომელთა დანიშვნა-გათავისუფლებისა და სხვა
საკადრო ხასიათის ბრძანებების პროექტების მომზადებას, აგრეთვე აღსრულების
ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარისა და სხვა უფლებამოსილ პირთა მიერ გამოცემული
ბრძანებების რეგისტრაციას;
ო) აღსრულების ეროვნული ბიუროს სისტემის თანამშრომელთა თანამდებობრივი
გადაადგილების, წახალისების, დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების,
აგრეთვე აღსრულების პოლიციის სამმართველოს თანამშრომელთათვის სახელმწიფო
სპეციალური წოდების მინიჭების თაობაზე სათანადო დოკუმენტაციის მომზადებას;
პ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს სისტემის თანამშრომელთა წელთა ნამსახურობისა და
შრომის სტაჟის გამოთვლას, პირადი საქმეების აღრიცხვა-დამუშავებას, ასევე საარქივო
პირადი საქმეების აღრიცხვასა და შესაბამისი საცნობარო ბაზის შექმნას;
ჟ) დოკუმენტაციის მომზადებას აღსრულების ეროვნული ბიუროს სისტემიდან
დათხოვნილ თანამშრომელთა საპენსიო უზრუნველყოფის მიზნით;
რ) თანამშრომელთა სამსახურებრივი მოწმობების გაცემას;
ს) იუსტიციის მინისტრის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, აღსრულების ეროვნული
ბიუროს საჯარო მოსამსახურეებზე სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის ტარების უფლების
დამადასტურებელი მოწმობის გაცემას;
ტ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს სისტემის ფარგლებში, სამოქალაქო თავდაცვისა და
სამობილიზაციო ღონისძიებების განხორციელებას;
უ) კომპეტენციის ფარგლებში, აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის სხვა
დავალებების შესრულებას.
11. შეფასების სამსახური უზრუნველყოფს:
ა) აღმასრულებლის მოთხოვნით, „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს
კანონის 47-ე მუხლის შესაბამისად, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით, ყადაღადადებული
ქონების შეფასებას;
ბ) ყადაღადადებული ქონების შეფასების შესახებ დასკვნის მომზადებას და შესაბამისი
აღმასრულებლისათვის გადაცემას;
გ) ყადაღადადებული ქონების შეფასებასთან დაკავშირებით წარმოშობილ დავაში
მონაწილეობის მიღებას;
დ) აღსრულების ეროვნული ბიუროსათვის პირის მიმართვის საფუძველზე ქონების
შეფასების (საბაზრო ღირებულების განსაზღვრის) მომსახურებას;
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ე) კომპეტენციის ფარგლებში, აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის სხვა
დავალებების შესრულებას.
12. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან აღსასრულებელ საქმეთა სპეციალური სამსახური
უზრუნველყოფს:
ა) საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან აღსასრულებელ
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლით
გათვალისწინებულ საქმეთა იძულებით აღსრულებას;
ბ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის სხვა დავალებების შესრულებას.
13. საქმისწარმოების სამსახური უზრუნველყოფს:
ა) აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, აგრეთვე მის ტერიტორიულ ორგანოში – თბილისის
სააღსრულებო ბიუროში საქმისწარმოების განხორციელებას საქმისწარმოების ერთიანი
წესებისა და „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ ინსტრუქციის შესაბამისად;
ბ) აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, აგრეთვე მის ტერიტორიულ ორგანოებში
საქმისწარმოების ერთიანი პრაქტიკის დანერგვას, მეთოდოლოგიურ ხელმძღვანელობასა
და მონიტორინგს;
გ) საქმისწარმოების და სააღსრულებო წარმოებათა დასრულებული დოკუმენტაციის
აღრიცხვა- დამუშავებასა და სათანადო წესით შენახვას (არქივირებას);
დ) საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და კანონმდებლობით დადგენილი წესით
გაცემას;
ე) კომპეტენციის ფარგლებში, აღსრულების ეროვნული ბიუროს სხვა სტრუქტურული
ერთეულებიდან და ტერიტორიული ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაციის
დამუშავებას;
ვ) მოვალეთა რეესტრიდან შესაბამისი ცნობებისა და ამონაწერების მომზადებას მოვალეთა
რეესტრის წარმოების წესის შესაბამისად;
ზ) კომპეტენციის ფარგლებში, აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის და
კურატორი მოადგილის სხვა დავალებების შესრულებას.
მუხლი 8. აღსრულების ეროვნული ბიუროს სტრუქტურული ერთეულების და
ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელობა
1. აღსრულების ეროვნული ბიუროს სტრუქტურულ ერთეულს ხელმძღვანელობს
უფროსი, რომელსაც მინისტრთან შეთანხმებით თანამდებობაზე ნიშნავს და
თანამდებობიდან ათავისუფლებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე.
2. აღსრულების პოლიციის სამმართველოს უფროსს თანამდებობაზე ნიშნავს და
თანამდებობიდან ათავისუფლებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე
მინისტრთან შეთანხმებით.
3. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ტერიტორიული ორგანოს – სააღსრულებო ბიუროს
ხელმძღვანელს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე საქართველოს იუსტიციის მინისტრთან
შეთანხმებით.
მუხლი 9. აღსრულების ეროვნული ბიუროს სტრუქტურული ერთეულებისა და მათში
შემავალი განყოფილებების ხელმძღვანელთა ფუნქციები და უფლებამოსილებანი
1. სამსახურის უფროსი:
ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას;
ბ) ანაწილებს მოვალეობებს სამსახურის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ დავალებებსა
და მითითებებს;
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გ) ახორციელებს კონტროლს სამსახურის თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი
მოვალეობის შესრულებაზე;
დ) ხელს აწერს და ვიზას ადებს სამსახურში მომზადებულ დოკუმენტებს;
ე) აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარეს წარუდგენს ანგარიშს სამსახურის
საქმიანობის შესახებ;
ვ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს
თავმჯდომარისა და კურატორი მოადგილის სხვა დავალებებს.
2. განყოფილების უფროსი:
ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს განყოფილების საქმიანობას;
ბ) ანაწილებს მოვალეობებს განყოფილების თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ
დავალებებსა და მითითებებს;
გ) ახორციელებს კონტროლს განყოფილების თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი
მოვალეობის შესრულებაზე;
დ) ვიზას ადებს განყოფილებაში მომზადებულ დოკუმენტებს;
ე) სამსახურის უფროსს წარუდგენს ანგარიშს განყოფილების საქმიანობის შესახებ;
ვ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს
თავმჯდომარის, კურატორი მოადგილის და სამსახურის უფროსის სხვა დავალებებს.
მუხლი 10. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ქონება
1. დასახული მიზნებისა და ფუნქციების განსახორციელებლად აღსრულების ეროვნულ
ბიუროს სახელმწიფოს მიერ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გადაეცემა შესაბამისი
ქონება, რომელიც აისახება მის ბალანსზე.
2. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ბალანსზე არსებული ქონება შედგება ძირითადი და
საბრუნავი საშუალებების, სხვა მატერიალური ფასეულობის, ფინანსური რესურსების და
არამატერიალური აქტივებისაგან, რომელთა შეძენა და განკარგვა ხდება კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
მუხლი 11. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ფინანსური უზრუნველყოფა
1. აღსრულების ეროვნული ბიუროს დაფინანსების წყაროებია:
ა) საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი სახსრები;
ბ) აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის მიღებული
შემოსავლები;
გ) მიზნობრივი კრედიტები და გრანტები;
დ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა შემოსავლები.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სახსრები და შემოსავლები
სრულად ხმარდება აღსრულების ეროვნული ბიუროს.
3. აღსრულების ეროვნული ბიურო ვალდებულია კანონმდებლობით დადგენილი წესით
აწარმოოს საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს
ბალანსი და წარუდგინოს სამინისტროს.
4. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ მიღებული შემოსავლების განკარგვა და
ბიუჯეტთან ურთიერთობა ხორციელდება ცენტრალიზებულად.
მუხლი 12. აღსრულების ეროვნული ბიუროს სახელმწიფო კონტროლი
1. აღსრულების ეროვნული ბიურო ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც
გულისხმობს
მის
მიერ
განხორციელებული
საქმიანობის
კანონიერების,
მიზანშეწონილობის,
ეფექტიანობისა
და
საფინანსო-ეკონომიკური
საქმიანობის
ზედამხედველობას.
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2. აღსრულების ეროვნული ბიუროს სახელმწიფო მაკონტროლებელი ორგანოა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, რომელსაც უფლება აქვს მოითხოვოს კონტროლის
განსახორციელებლად საჭირო მასალებისა და ინფორმაციის წარმოდგენა.
3. სამინისტრო უფლებამოსილია შეაჩეროს ან გააუქმოს აღსრულების ეროვნული ბიუროს
არამართლზომიერი გადაწყვეტილება.
4.
აღსრულების
ეროვნულმა
ბიურომ
სამინისტროს
თანხმობით,
მოქმედი
კანონმდებლობის შესაბამისად, შეიძლება განახორციელოს შემდეგი ქმედებები:
ა) უძრავი ქონების შეძენა, გასხვისება და დატვირთვა;
ბ) სესხის აღება;
გ) თავდებობა;
დ) საშტატო განრიგისა და ხელფასის ფონდის განსაზღვრა;
დ1) თანამშრომელთა მატერიალური წახალისებისათვის გამოსაყოფი სახსრების, აგრეთვე
შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრა;
ე) აღსრულების ეროვნული ბიუროს ქონებასთან დაკავშირებით სხვა ქმედებები, თუ ისინი
სცილდება ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებს.
5. სამინისტროს როგორც სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ
აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობასთან დაკავშირებით მიღებული ნებისმიერი
გადაწყვეტილება ან უარი ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული ქმედებების
განხორციელებაზე უნდა იყოს დასაბუთებული და შეიძლება გასაჩივრდეს
სასამართლოში.
მუხლი 13. აღსრულების ეროვნული ბიუროს რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
1. აღსრულების ეროვნული ბიუროს რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხორციელდება
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
2. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონება გადადის
სახელმწიფოს საკუთრებაში.
მუხლი 14. (ამოღებულია)
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7 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №141 საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ
პირში – აღსრულების ეროვნულ ბიუროში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების
თაობაზე, 2011 წლის 27 ოქტომბერი, ქ. თბილისი
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საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანება №141
2011 წლის 27 ოქტომბერი
ქ. თბილისი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ საჯარო
სამართლის იურიდიულ პირში – აღსრულების ეროვნულ ბიუროში სტაჟირების გავლის
წესის დამტკიცების თაობაზე
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის 31 პუნქტის
შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში – აღსრულების ეროვნულ ბიუროში სტაჟირების
გავლის თანდართული წესი.
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ზ. ადეიშვილი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ საჯარო
სამართლის იურიდიულ პირში – აღსრულების ეროვნულ ბიუროში
სტაჟირების გავლის წესი
მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
1. ეს წესი განსაზღვრავს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს (შემდგომში –
სამინისტრო) მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში –
აღსრულების ეროვნული ბიუროში (შემდგომში – აღსრულების ეროვნული ბიურო)
სტაჟირების გავლის წესს და პირობებს.
2. აღსრულების ეროვნულ ბიუროს სისტემაში სტაჟირების მიზანია ახალგაზრდა
პროფესიონალების მომზადება.
მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება
ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
ა)

აღსრულების ეროვნული ბიუროს სისტემა – აღსრულების ეროვნული ბიუროს

სტრუქტურული ერთეულები და ტერიტორიული ორგანოები – სააღსრულებო ბიუროები;
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ბ)

სტაჟირება

–

აღსრულების

ეროვნული

ბიუროს

სისტემაში

ამ

წესით

დარეგულირებული ანაზღაურებადი საქმიანობა;
გ) სტაჟიორი – პირი, რომელიც ამ წესის საფუძველზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს
სისტემაში გადის სტაჟირებას;
დ) კანდიდატი – პირი, რომელსაც ამ წესის შესაბამისად აღსრულების ეროვნულ ბიუროში
შემოტანილი აქვს განცხადება სტაჟირების გავლის შესახებ.
მუხლი 3. სტაჟიორად მიღება
სტაჟიორად მიიღება საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს შესაბამისი უმაღლესი
განათლება ან არის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი. დამამთავრებელ კურსად
ჩაითვლება ბაკალავრიატის ბოლო კურსი.
მუხლი 4. სტაჟიორების რაოდენობა და ანაზღაურება
1. აღსრულების ეროვნული ბიუროს სტრუქტურულ ერთეულებსა და მის ტერიტორიულ
ორგანოებში ასაყვანი სტაჟიორების რაოდენობა განისაზღვრება აღსრულების ეროვნული
ბიუროს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე.
2. აღსრულების ეროვნული ბიუროს სისტემაში სტაჟიორის ანაზღაურების ოდენობა
განისაზღვრება მხოლოდ აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის ბრძანების
საფუძველზე.
მუხლი 5. სტაჟირების კომისია
1. სტაჟიორთა მიღების და სტაჟირების პროცესზე ზედამხედველობის მიზნით იქმნება
სტაჟირების კომისია (შემდგომში – კომისია). კომისიის შემადგენლობაში შედიან
აღსრულების ეროვნული ბიუროს სტრუქტურული ერთეულის ან/და ტერიტორიული
ორგანოს უფროსი ან შესაბამისი დარგის სპეციალისტი, აღსრულების ეროვნული ბიუროს
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის თანამშრომელი, ასევე სამინისტროს
ადამიანური

რესურსების

მართვის

დეპარტამენტის

თანამშრომელი.

კომისიის

შემადგენლობაში შეიძლება შედიოდნენ აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე
და თავმჯდომარის მოადგილე.
2. კომისიის შემადგენლობას ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტით განსაზღვრავს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი.
3. კომისიის სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება კომისიის წევრთა ნახევარზე მეტი.
კომისიის გადაწყვეტილება მიიღება ამ წესის მე-12 მუხლის შესაბამისად.
4. კომისიის სხდომა ფორმდება ოქმით, რომელსაც ხელს აწერენ დამსწრე წევრები.
კომისიის წევრს უფლება აქვს თავისი განსხვავებული აზრი დაურთოს ოქმს, რის შესახებაც
ოქმში კეთდება შესაბამისი აღნიშვნა.
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მუხლი 6. სტაჟიორთა მიღების წესი
აღსრულების ეროვნულ ბიუროში სტაჟიორის მიღება წარმოებს კონკურსის წესით.
მუხლი 7. სტაჟირების კონკურსის გამოცხადება
1. კონკურსს აცხადებს აღსრულების ეროვნული ბიურო ვებგვერდის: www.nbe.gov.ge ან/და
სხვა შესაბამისი ვებგვერდების საშუალებით.
2. კონკურსის ჩატარების შესახებ ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:
ა)აღსრულების

ეროვნული

ბიუროს

სტრუქტურული

ერთეულის/ტერიტორიული

ორგანოს დასახელებას, სადაც ცხადდება კონკურსი;
ბ) კონკურსის თემატიკას, საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს და კონკურსის პირველი და
მეორე ეტაპის გავლის პირობებს;
გ) ინფორმაციას კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების რეგისტრაციის
ადგილისა და დროის შესახებ;
დ) ინფორმაციას სტაჟირების ანაზღაურების შესახებ.
3. კომისიის გადაწყვეტილებით დასაშვებია კონკურსის ჩატარების შესახებ სხვა სახის
ინფორმაციის გამოქვეყნებაც.
4. კონკურსის ჩატარების დროს განსაზღვრავს აღსრულების ეროვნული ბიუროს
თავმჯდომარე.
მუხლი 8. კონკურსის ორგანიზება
1. აღსრულების ეროვნული ბიურო აცნობებს სამინისტროს სტაჟიორთა მიღების
საჭიროების შესახებ.
2. სტაჟირების საკონკურსო განაცხადს ამზადებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური და ათანხმებს სამინისტროს ადამიანური
რესურსების მართვის დეპარტამენტთან.
3. სააპლიკაციო ფორმების გადარჩევა ხდება იუსტიციის სამინისტროს ადამიანური
რესურსების მართვის დეპარტამენტის მიერ.
4. სტაჟიორთა კონკურსის ორგანიზაციას უზრუნველყოფს აღსრულების ეროვნული
ბიუროს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური.
5. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს
ევალება კონკურსის მოსამზადებლად აუცილებელი ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა, მათ შორის, კანდიდატთა განცხადებების მიღება და კომისიისათვის
წარდგენა.
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6. სტაჟიორთა კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სტაჟიორობის კანდიდატმა შესაბამის
ვებ-გვერდზე მითითებულ მისამართზე ან აღსრულების ეროვნული ბიუროში უნდა
წარადგინოს: CV ან აპლიკაცია (დანართი №1).
7. სტაჟიორობის კანდიდატმა, კონკურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში აღსრულების
ეროვნული ბიუროს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს დამატებით უნდა
წარუდგინოს:
ა) წერილობითი განცხადება;
ბ) დიპლომის და ნიშნების ფურცლის ასლი ან ცნობა ბაკალავრიატის დამამთავრებელ
კურსზე სწავლის შესახებ;
გ) ცნობა შრომითი საქმიანობის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
დ) ორი ფოტოსურათი (3X4);
ე) საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი დოკუმენტაცია.
მუხლი 9. სტაჟირების კონკურსის ეტაპები
1. სტაჟიორთა კონკურსი ტარდება ორ ეტაპად: ტესტირებისა და გასაუბრების სახით.
2.

კონკურსის

თემატიკას,

აღსრულების

ეროვნული

ბიუროს

სტრუქტურული

ერთეულის/ტერიტორიული ორგანოს ფუნქციების გათვალისწინებით განსაზღვრავს
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე.
მუხლი 10. ტესტირება
1. ტესტირება შეიძლება მოიცავდეს როგორც ზოგადი უნარ-ჩვევების, ინტელექტის,
პიროვნული მახასიათებლებისა და ასევე პროფესიულ ტესტს.
2. ტესტები არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, გარდა უფლებამოსილი პირებისა.
3. დადებითი შეფასების მისაღებად კანდიდატმა უნდა დააგროვოს კომისიის მიერ
დადგენილი აუცილებელ ქულათა რაოდენობის მინიმალური ზღვარი.
მუხლი 11. გასაუბრება
1. სტაჟიორობის კანდიდატის პროფესიული უნარ-ჩვევებისა და სტაჟიორისათვის
წაყენებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასებისთვის ტარდება გასაუბრება.
2. კომისიამ კანდიდატთან გასაუბრებისას უნდა გამოიყენოს წინასწარ შემუშავებული
კითხვარი, რომელიც საშუალებას მისცემს მიიღოს ინფორმაცია კანდიდატის უნარჩვევებზე, პროფესიულ

კვალიფიკაციასა და გამოცდილებაზე, რომელიც

აღსრულების ეროვნულ ბიუროში სტაჟიორად დასანიშნად.

საჭიროა
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3. კომისიის წევრები კომპეტენციის შესაბამისად, გასაუბრებისას ავსებენ კანდიდატის
პროფესიული უნარ-ჩვევების შეფასების ფორმას (დანართი №2) და შეფასების ფორმას
კანდიდატთა პიროვნული მახასიათებლების მიხედვით (დანართი №3).
მუხლი 12. გადაწყვეტილების მიღება
1. გადაწყვეტილების მისაღებად კომისია იყენებს კანდიდატთა ჯამური შეფასების ფორმას
(დანართი 4) გასაუბრების და ტესტირების შედეგების გათვალისწინებით.
2. კონკურსში მონაწილე ყველა კანდიდატი ინდივიდუალურად ფასდება.
3. ჩატარებული კონკურსის შედეგების გათვალისწინებით აღსრულების ეროვნული
ბიუროს

თავმჯდომარე

კანდიდატებიდან

განსაზღვრული

საუკეთესო

შედეგების

ლიმიტის
მქონე

ფარგლებში

პირებს

ნიშნავს

სტაჟიორობის
სტაჟიორებად

აღსრულების ეროვნული ბიუროს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებში/ტერიტორიულ
ორგანოებში.
4. სტრუქტურული ერთეულის/ტერიტორიული ორგანოს უფროსი იმავდროულად არის
სტაჟირების ხელმძღვანელი.
მუხლი 13. პრეტენზია, საჩივარი
კონკურსის ორივე ეტაპის შედეგების გამოქვეყნებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში კომისია
განიხილავს სტაჟიორობის კანდიდატთა პრეტენზიებსა და საჩივრებს.
მუხლი 14. კონკურსის ჩაშლა
კონკურსი

ითვლება

ჩაშლილად,

თუ

მასში

მონაწილეობის

მისაღებად

არ

იქნა

წარდგენილი არც ერთი განცხადება ან კონკურსში გამარჯვებული კანდიდატები უარს
იტყვიან დანიშვნაზე ან აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის მიერ არ იქნა
დანიშნული არც ერთი კანდიდატურა.
მუხლი 15. სტაჟირების ვადა
1. სტაჟირების ვადა განისაზღვრება 6 თვით. სტაჟირების ვადა შეიძლება გაგრძელდეს
დამატებით 6 თვემდე ვადით.
2. სტაჟირების გაგრძელებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს სტაჟიორის შეფასებები.
მუხლი 16. სტაჟირების ვადაზე ადრე შეწყვეტა და დასრულება
1. სტაჟირების ვადაზე ადრე შეწყვეტის საფუძველი შეიძლება გახდეს:
ა) პირადი განცხადება;
ბ) დავალების შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება;
გ) სტაჟიორის ვაკანტურ თანამდებობაზე დანიშვნა.
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2. სტაჟირების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს აღსრულების
ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის
უფროსის, შიდა ინსპექტირების სამსახურის უფროსის ან სტაჟირების ხელმძღვანელის
წინადადებით.
3. სტაჟირების შეწყვეტის ან დასრულების შემთხვევაში, სტაჟიორი 3 დღის ვადაში
აღსრულების ეროვნული ბიუროს შესაბამის უფლებამოსილ პირს აბარებს იმ მატერიალურ
სიკეთეს, რაც მას გადაეცა სტაჟირების გავლასთან დაკავშირებით.
4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისას
სტაჟიორს გავლილი უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 3-თვიანი სტაჟირება, ჰქონდეს დადებითი
შეფასება ხელმძღვანელის მხრიდან და აკმაყოფილებდეს კონკრეტული თანამდებობის
მოთხოვნას.
5. სტაჟირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში სტაჟიორს ეძლევა სტაჟირების გავლის
დამადასტურებელი სერტიფიკატი.
მუხლი 17. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მოვალეობები
1. აღსრულების ეროვნული ბიურო სტაჟიორს უქმნის სათანადო პირობებს პროფესიული
უნარ-ჩვევებისა და პრაქტიკული გამოცდილების შესაძენად.
2. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
უზრუნველყოფს

სტაჟიორებისათვის

შესაბამისი

სამსახურებრივი

დანიშნულების

მოწმობების გაცემას.
მუხლი 18. სტაჟირების მიმდინარეობა
1. საჭიროების შემთხვევაში, სტაჟიორი, აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის
ბრძანების საფუძველზე, ახორციელებს აღმასრულებლის უფლებამოსილებას.
2. სტაჟირების დაწყებიდან 3 თვეში ერთხელ, აღსრულების ეროვნული ბიუროს
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური, თავმჯდომარის კურატორ მოადგილესთან
და სტრუქტურული ერთეულის/ტერიტორიული ორგანოს უფროსთან შეთანხმებით
ადგენს სტაჟირების გეგმას (დანართი № 5).
3. სტაჟიორის ხელმძღვანელი ვალდებულია სტაჟიორს, სტაჟირების გეგმის შესაბამისად,
მისცეს მიმართულება და აკონტროლოს დადგენილი გეგმის შესრულება.
4. სტაჟიორის ხელმძღვანელი პირადად აკონტროლებს სტაჟიორის მიერ გაწეულ
მუშაობას,

პერიოდულად

აწვდის

სასწავლო

თემატიკას,

აძლევს

დავალებებს,

კოორდინაციას უწევს სტაჟიორის საქმიანობას.
5. სტაჟიორების შეფასების კრიტერიუმებს ადგენს აღსრულების ეროვნული ბიუროს
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური, თავმჯდომარის კურატორ მოადგილესთან
და სტრუქტურული ერთეულის/ტერიტორიული ორგანოს უფროსთან შეთანხმებით.
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6. სტაჟიორის ხელმძღვანელი ვალდებულია სტაჟირების დაწყებიდან სამ თვეში ერთხელ
მიაწოდოს სტაჟიორთა შეფასება ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს (დანართი
№6).
7. სტაჟირების გეგმის სრულყოფილად გასავლელად, აღსრულების ეროვნული ბიუროს
თავმჯდომარის მიერ შეიძლება მიღებულ იქნეს გადაწყვეტილება სტაჟიორის მუდმივი
სტაჟირების ადგილის ფარგლებს გარეთ მივლინების თაობაზე. სტაჟიორს სამივლინებო
ხარჯები აუნაზღაურდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 19. სტაჟირების კოორდინაცია
სტაჟირებას კოორდინაციას უწევს აღსრულების ეროვნული ბიუროს ადამიანური
რესურსების მართვის სამსახური.
მუხლი 20. სტაჟიორის უფლება-მოვალეობები
1. სტაჟიორს უფლება აქვს ხელმძღვანელის თანხმობით:
ა) გაეცნოს სამსახურებრივ დოკუმენტაციას (საარქივო მასალებს), ისარგებლოს სათანადო
ინფორმაციით (ბიბლიოთეკით, ელექტრონული საშუალებებით და სხვა), თუ ეს არ
ეწინააღმდეგება კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს;
ბ)

უშუალო

ხელმძღვანელის

აღსრულების

ეროვნული

ერთეულის/ტერიტორიული

თანხმობით
ბიუროს

ორგანოს

ან

დაესწროს

და

მონაწილეობა

შესაბამისი
სამინისტროს

მიიღოს

სტრუქტურული
მიერ

ორგანიზებულ

ღონისძიებებში;
გ)
გაეცნოს
აღსრულების
ეროვნული
ბიუროს
შესაბამისი
სტრუქტურული
ერთეულისა/ტერიტორიული ორგანოს მუშაობის სპეციფიკას, კომპეტენციის ფარგლებში
მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა საკითხის გადაწყვეტასა და სათანადო დოკუმენტების
შედგენაში

და

გამოიყენოს

აღსრულების

ეროვნული

ბიუროს

თანამშრომელთა

კვალიფიციური ცოდნა დაკისრებული მოვალეობების შესრულებისას.
2. სტაჟიორი ვალდებულია:
ა) გაეცნოს და იხელმძღვანელოს აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობის
მარეგულირებელი კანონმდებლობით;
ბ) დადგენილ ვადებში შეასრულოს ყველა ის დავალება, რომელიც მას დაეკისრება
სტაჟირების ხელმძღვანელის მიერ.
3. სტაჟიორი ვალდებულია სამსახურში გამოცხადება და სამუშაო ადგილის დატოვება
დააფიქსიროს

სპეციალური

ტექნიკური

დანიშნულების მოწმობის გამოყენებით.

საშუალების

მეშვეობით,

სამსახურებრივი
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4. ხელწერილი აღსრულების ეროვნული ბიუროს შინაგანაწესის გაცნობის შესახებ თან
ერთვის სტაჟიორის პირად საქმეს (დანართი №7).
5.

სტაჟირების

შემთხვევაში,

ხელმძღვანელის
სტაჟიორი

რეკომენდაციის

შეიძლება

ერთეულში/ტერიტორიულ ორგანოში.

გადაყვანილ

საფუძველზე,
იქნეს

სხვა

მისი

თანხმობის

სტრუქტურულ
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დანართი №1

სააპლიკაციო

ფორმა

სურათის
ადგილი

სტაჟირების გავლა აღსრულების ეროვნული ბიუროს სისტემაში

1. პირადი ინფორმაცია
სახელი და გვარი:
გაქვთ

თუ

არა

შეცვლილი

გვარი

(დააზუსტეთ დრო და მიზეზი):
დაბადების რიცხვი, თვე, წელი:
დაბადების ადგილი:
მოქალაქეობა:
პირადი ნომერი:
საცხოვრებელი (ფაქტობრივი) მისამართი:
მისამართი რეგისტრაციის მიხედვით:
სახლის ტელეფონი:
მობილური ტელეფონი:
ელ.ფოსტის მისამართი:

612

2. ინფორმაცია ოჯახის წევრების შესახებ
ნათესაური კავშირი

სახელი გვარი

დაბადების

პირადი

სამუშაო

თარიღი

ნომერი

ადგილი
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3. სამუშაო გამოცდილება:

ორგანიზაციის დასახელება

1.

თანამდებობა/პოზი

მუშაობის

ცია

პერიოდი
- დან
- მდე

ფუნქციები:

2.

- დან
-მდე

ფუნქციები:

3.

- დან
-მდე

ფუნქციები:

4.

- დან
-მდე

ფუნქციები:

ანაზღა

სამუშაოდან

ურება

წამოსვლის
მიზეზი
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4. უმაღლესი განათლება

სასწავლებლის
და

დასახელება

ადგილმდებარეობა

(ქვეყანა, ქალაქი)

სწავლის
დაწყების და
დასრულების
თარიღები
-დან
-მდე

-დან
-მდე

-დან
-მდე

ფაკულტეტი

კვალიფიკაცია
და დიპლომის №
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5. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები (ტრენინგები/სემინარები)
კურსის
კურსის დასახელება

ორგანიზაციის დასახელება

ხანგრძლივობა

(ვის მიერ იყო

(დაწყების და
დასრულების

ორგანიზებული)

თარიღები)
1.

-დან
-მდე

2.

-დან
-მდე

3.

-დან
-მდე

4.

-დან
-მდე

5.

-დან
-მდე

6.

-დან
-მდე

6. უცხო ენების ცოდნა

შეაფასეთ 5-ქულიან სკალაზე, სადაც 5 ყველაზე მაღალი შეფასებაა.
უცხო ენა

საუბარი

წერა

კითხვა
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7. კომპიუტერული და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცოდნა

ჩამოთვალეთ პროგრამები და შეაფასეთ თქვენი ცოდნის დონე 5-ქულიან სკალაზე, სადაც 5
არის ყველაზე მაღალი შეფასება

კომპიუტერული პროგრამები

ცოდნის დონე

8. რეკომენდატორები
მიუთითეთ რა
სახელი და გვარი

თანამდებობა

პროფესიული

და სამუშაო

კავშირი

ადგილი

ჰქონდათ
თქვენთან

1.
2.

საკონტაქტო მონაცემები
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9. მოტივაციის დასაბუთება

რატომ დაინტერესდით მოცემული ორგანიზაციითა და მოცემული ვაკანსიით. რატომ
თვლით, რომ შეესაბამებით მოცემულ ვაკანსიას:

შევსების თარიღი:

კანდიდატის ხელმოწერა:
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დანართი №2
კანდიდატთა შეფასების ფორმა პროფესიული უნარ-ჩვევების მიხედვით
(თანამდებობის დასახელება)
თარიღი
პროფესიული უნარ-ჩვევების შეფასება *
კანდიდატის

სუსტად

საშუალოდ

სახელი, გვარი

განვითარებული

განვითარებული განვითარებული კომენტარი

(1-2 ქულა)

(3 ქულა)

შემფასებლის სახელი, გვარი:

კანდიდატის

უნარ-ჩვევების

კარგად

შემფასებლის

(4-5 ქულა)

ხელმოწერა:

შეფასება

უნდა

მოხდეს

ფუნქცია-მოვალეობებთან

მიმართებაში.
* 1 ქულა კანდიდატის უნარ-ჩვევები სრულიად არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, 2 ქულა –
კანდიდატის უნარ-ჩვევები არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, 3 ქულა– კანდიდატის უნარჩვევები აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, 4 ქულა – კანდიდატის უნარ-ჩვევები სრულიად
აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, 5 ქულა
თანამდებობის მოთხოვნებს

– კანდიდატის უნარ-ჩვევები აჭარბებს ამ
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გარდა ზემოთ აღნიშნული ჩამონათვალისა, შემფასებელს აქვს უფლებამოსილება აირჩოს
შეფასების შემდეგი კატეგორიები: 1,3 ქულა, 2,5 ქულა, 4,4 და ა.შ.
დანართი №3
კანდიდატის შეფასების ფორმა პიროვნული მახასიათებლების მიხედვით
(თანამდებობის დასახელება)
კანდიდატის

სახელი,

გვარი:

თარიღი:

* პიროვნული
უნარ-ჩვევები

თანამდებობისათვის

ძირითადი

უნარები
სუსტად

საშუალოდ

კარგად

განვითარებუ

განვითარებუ

განვითარებუ

ლი

ლი

ლი

(1-2 ქულა)

(3 ქულა)

ჯამი:

შენიშვნა:

საჭირო

(4-5 ქულა)

კომენტარი
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შემფასებლის სახელი, გვარი:

კანდიდატის

უნარ-ჩვევების

ხელმოწერა:

შეფასება

უნდა

მოხდეს

ფუნქცია-მოვალეობებთან

მიმართებაში.
* 1 ქულა – კანდიდატის უნარ-ჩვევები სრულიად არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, 2 ქულა –
კანდიდატის უნარ-ჩვევები არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, 3 ქულა – კანდიდატის უნარჩვევები აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, 4 ქულა – კანდიდატის უნარ-ჩვევები სრულიად
აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, 5 ქულა

– კანდიდატის უნარ-ჩვევები აჭარბებს ამ

თანამდებობის მოთხოვნებს.
გარდა ზემოთ აღნიშნული ჩამონათვალისა, შემფასებელს აქვს უფლებამოსილება აირჩოს
შეფასების შემდეგი კატეგორიები: 1,3 ქულა, 2,5 ქულა, 4,4 და ა.შ.
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დანართი №4
კანდიდატთა შეფასების ჯამური ფორმა
(თანამდებობის დასახელება)

კანიდიდატი

კომისიის წევრი
1
2
3
4
5
6
შეფასების ჯამური ქულა
საშ. არითმეტიკული
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დანართი №5
სტაჟირების გეგმა
სტაჟიორის სახელი და გვარი:
სტრუქტურული ერთეული/ტერიტორიული
ორგანო:
სტაჟიორის

ხელმძღვანელის

სახელი და

გვარი, თანამდებობა:
სტაჟირების ვადა:
გეგმის მოქმედების პერიოდი:

პერიოდი:

შესასწავლი თემატიკა/საქმიანობა:

სტაჟიორის ხელმძღვანელის ხელმოწერა:
სტაჟიორის ხელმოწერა:
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დანართი №6
სტაჟიორის შეფასების ფორმა
სტაჟიორის სახელი და გვარი:
სტრუქტურული ერთეული:
შემფასების სახელი, გვარი და თანამდებობა:
შეფასების პერიოდი:

შეაფასეთ 1 -დან 5 ქულამდე, სადაც 5 ქულა არის უმაღლესი შეფასება.
საქმიანობის შეფასება
1- მიუღებელი, 2-დამაკმაყოფილებელი, 3-საშუალო, 4-კარგი, 5-ბრწყინვალე
თემატიკა

ქულები

პიროვნული უნარ-ჩვევები
1 - სრულიად არა აქვს განვითარებული, 2- ცუდად განვითარებული, 3 - საშუალოდ
განვითარებული, 4-კარგად განვითარებული, 5- ძალიან კარგად განვითარებული

არასაპატიო მიზეზით გაცდენილი დღეების რაოდენობა:
სტაჟიორის ხელმძღვანელის ხელმოწერა:
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დანართი №7
ხელწერილი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის
სფეროში შემავალი სსიპ – აღსრულების ეროვნული
ბიუროს შინაგანაწესის გაცნობის შესახებ
მე ------------------- -------------------------- გავეცანი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
მმართველობის

სფეროში

შემავალი

საჯარო

სამართლის

იურიდიული

პირის

აღსრულების ეროვნული ბიუროს შინაგანაწესს, რასაც ვადასტურებ ხელმოწერით.

---------------------------------„----“----------------- 201 წ.

–
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8 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №118 კერძო აღმასრულებლის
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ოდენობისა და პირობების
დადგენის შესახებ, 2009 წლის 29 ივნისი, ქ. თბილისი
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საქართველოს იუსტიციის
მინისტრის ბრძანება №118
2009 წლის 29 ივნისი
ქ. თბილისი
კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის
ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ
,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 113-ე მუხლის მე-12 პუნქტის
,,თ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის – აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ სააღსრულებო
საქმიანობის ლიცენზიის გაცემიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში კერძო აღმასრულებელი
აღსრულების ეროვნულ ბიუროს წარუდგენს სამოქალაქო პასუხისმგებლობის
სავალდებულო დაზღვევის დამადასტურებელ დოკუმენტს.
2.
კერძო
აღმასრულებლის
სამოქალაქო
პასუხისმგებლობის
სავალდებულო
დაზღვევისათვის განისაზღვრება შემდეგი პირობები:
ა) კერძო აღმასრულებლის პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ობიექტს
წარმოადგენს აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა კერძო აღმასრულებლის
ფუნქციის შესრულებისას მიყენებული ზიანისათვის;
ბ) კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა
ხდება მზღვეველთან დაზღვევის ხელშეკრულების დადებით. მზღვეველი შეიძლება იყოს
საქართველოში რეგისტრირებული სადაზღვევო კომპანია;
გ) სადაზღვევო შემთხვევად ითვლება დაზღვევის მოქმედების პერიოდში კერძო
აღმასრულებლის, მისი თანაშემწის ან სხვა მუშაკის უკანონო ქმედება, რაც გახდა ზიანის
მიყენების საფუძველი;
დ) კერძო აღმასრულებლის ფუნქციის შესრულებისას მიყენებულ ზიანს ანაზღაურებს
მზღვეველი სადაზღვევო ანაზღაურების გადახდით. თუ მზღვეველის მიერ გადახდილი
ანაზღაურება არ არის საკმარისი მიყენებული ზიანის სრულად ასანაზღაურებლად, მაშინ
აღმასრულებელი ფარავს სხვაობას სადაზღვევო ანაზღაურებასა და ზიანის ფაქტობრივ
ოდენობას შორის.
3. კერძო აღმასრულებლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის აუცილებელი დაზღვევის
მინიმალურ ოდენობად განისაზღვრება წელიწადში 100 000 ლარი.
4. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ივლისიდან.
ზ. ადეიშვილი
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9 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანება №140 კერძო აღმასრულებლის
საქმიანობის მონიტორინგისა და კერძო აღმასრულებლისთვის პასუხისმგებლობის
დაკისრების წესის დამტკიცების თაობაზე, 2009 წლის 21 ივლისი, ქ. თბილისი
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საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანება №140
2009 წლის 21 ივლისი
ქ. თბილისი
კერძო აღმასრულებლის საქმიანობის მონიტორინგისა და კერძო
აღმასრულებლისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების წესის დამტკიცების თაობაზე
,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 1416 მუხლის მეორე პუნქტის
შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს კერძო აღმასრულებლის საქმიანობის მონიტორინგისა და კერძო
აღმასრულებლისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების თანდართული წესი.
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ზ. ადეიშვილი
კერძო აღმასრულებლის საქმიანობის მონიტორინგისა და კერძო აღმასრულებლისათვის
პასუხისმგებლობის დაკისრების წესი
მუხლი 1. წესის რეგულირების სფერო
ეს წესი განსაზღვრავს კერძო აღმასრულებელთა პასუხისმგებლობის საფუძვლებსა და
ზომებს,
კერძო
აღმასრულებლის
საქმიანობის
მონიტორინგისა
და
კერძო
აღმასრულებლისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების ძირითად პრინციპებსა და
პროცედურებს.
მუხლი 2. კერძო აღმასრულებლის პასუხისმგებლობის საფუძველი
ამ წესის საფუძველზე კერძო აღმასრულებელს შეიძლება დაეკისროს პასუხისმგებლობა
,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 1414 მუხლის ,,ზ“ და ,,თ“
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
მუხლი 3. კერძო აღმასრულებლის პასუხისმგებლობის ზომები
ამ წესის მე-2 მუხლით განსაზღვრულ შემთხვევებში, კერძო აღმასრულებლის მიმართ
პასუხისმგებლობის ზომის სახით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს გაფრთხილება ან
სააღსრულებო წარმოების ლიცენზიის გაუქმება.
მუხლი
4.
კერძო
აღმასრულებლის
საქმიანობის
მონიტორინგი
და
მისი
განმახორციელებელი ორგანო
1. ამ წესის შესაბამისად კერძო აღმასრულებლის საქმიანობის მონიტორინგს პირთა
განცხადებების, საჩივრებისა და შეტყობინებების, აგრეთვე სხვა ნებისმიერი გზით
მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს გენერალური ინსპექცია (შემდგომში – გენერალური ინსპექცია).
2. მიღებული განცხადების, საჩივრის, შეტყობინებისა და ინფორმაციის შესწავლაგადამოწმების მიზნით კერძო აღმასრულებელი ვალდებულია გენერალური ინსპექციის
მოთხოვნისთანავე გამოცხადდეს შესაბამისი ახსნა-განმარტებისათვის და წარადგინოს

632

მოთხოვნილი მასალები. კერძო აღმასრულებლის მიერ ამ ვალდებულების
შეუსრულებლობა (დროულად შეუსრულებლობა), თუ ეს წარმოადგენს „სააღსრულებო
წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 1414 მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებულ შემთხვევას, შეიძლება გახდეს კერძო აღმასრულებლისათვის
პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძველი.
მუხლი 5. კერძო აღმასრულებლის საქმიანობის მონიტორინგის განმახორციელებელი
ორგანოს დასკვნა და კერძო აღმასრულებლისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრება
1. გენერალური ინსპექცია წარმოდგენილი მასალების შესწავლის შედეგად განცხადების,
საჩივრის, შეტყობინების, აგრეთვე სხვა ნებისმიერი გზით ინფორმაციის მიღებიდან ერთი
თვის ვადაში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აღსრულების ეროვნული ბიუროს (შემდგომში –
აღსრულების ეროვნული ბიურო) შესაბამის სამსახურს წარუდგენს დასაბუთებულ
დასკვნას
კერძო
აღმასრულებლისათვის
პასუხისმგებლობის
დაკისრების
მიზანშეწონილობის თაობაზე. საჭიროების შემთხვევაში გენერალური ინსპექციის
უფროსი უფლებამოსილია განცხადების, საჩივრის, შეტყობინებისა და სხვა ნებისმიერი
გზით მიღებული ინფორმაციის განხილვის ვადა გააგრძელოს სამ თვემდე.
2. აღსრულების ეროვნული ბიუროს შესაბამისი სამსახური კერძო აღმასრულებლისათვის
პასუხისმგებლობის დაკისრების მიზანშეწონილობის თაობაზე გენერალური ინსპექციის
მიერ დასკვნის წარდგენიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში განიხილავს საკითხს,
დადასტურებულად თვლის „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის
1414 მუხლის „ზ“ ან „თ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევების არსებობას და
იღებს გადაწყვეტილებას კერძო აღმასრულებლისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების
თაობაზე, ან დადასტურებულად არ მიიჩნევს „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“
საქართველოს კანონის 1414 მუხლის „ზ“ ან „თ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული
შემთხვევების არსებობას, რის თაობაზეც გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულსამართლებრივ აქტს.
3.
კერძო
აღმასრულებლისათვის
პასუხისმგებლობის
დაკისრების
თაობაზე
გადაწყვეტილების ასლი ეგზავნება კერძო აღმასრულებელს.
მუხლი 6. კერძო აღმასრულებლის პასუხისმგებლობის ზომის შერჩევა
1. აღსრულების ეროვნული ბიურო კერძო აღმასრულებლისათვის პასუხისმგებლობის
ზომის შერჩევისას ითვალისწინებს დარღვევის შინაარსსა და სიმძიმეს, იმ შედეგებს,
რომლებიც მოჰყვა ან შეიძლებოდა მოჰყოლოდა ასეთ დარღვევას, კერძო აღმასრულებლის
საქმიან და მორალურ რეპუტაციას.
2. კერძო აღმასრულებლის მიერ გაფრთხილების მიღებიდან 1 წლის განმავლობაში ამ
წესის მე-2 მუხლით განსაზღვრული დარღვევის ჩადენის შემთხვევაში მის მიმართ
პასუხისმგებლობის ზომის სახით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ სააღსრულებო
წარმოების ლიცენზიის გაუქმება.
მუხლი 7. კერძო აღმასრულებლისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების ვადები
კერძო აღმასრულებელს ამ წესით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება,
თუ შესაბამისი დარღვევის ჩადენის დღიდან გასულია სამი წელი.
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მუხლი 8. გადაწყვეტილების გასაჩივრება
აღსრულების ეროვნული ბიუროს გადაწყვეტილება კერძო აღმასრულებლისათვის
პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე შეიძლება გასაჩივრდეს კერძო აღმასრულებლის
მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

