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განცხადებაზე ხარვეზის დადგენის შესახებ
ქ. ქუთაისი

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
მოსამართლე - დარინა აბულაძე
განმცხადებელი - შპს "გურიის სამედიცინო ცენტრი";
დირექტორი- შპს რეაბილიტაცია;
წარმომადგენელი - თამარ მუმლაძე;
მოთხოვნა - შპს "გურიის სამედიცინო ცენტრი"-ს მიმართ გაკოტრების რეჟიმის გახსნა;
სასამართლომ ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა განცხადების წარმოებაში მიღების
საკითხი და

გამოარკვია
2022 წლის 15 ივლისს, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მომართა შპს
„გურიის სამედიცინო ცნეტრის“ წარმომადგენელმა გაკოტრების რეჟიმის გახსნის
მოთხოვნით.
სასამართლო გაეცნო განცხადებას, მასზე თანდართულ დოკუმენტებს და მიიჩნევს,
რომ შპს „გურიის სამედიცინო ცენტრი“-ს უნდა დაუდგინდეს ხარვეზი წარმოდგენილ
განცხადებაზე შემდეგ გარემოებათა გამო:
,,რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ”
საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის 1-ელი ნაწილით, გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების დაწყების საფუძველია მოვალის გადახდისუუნარობა ან მოსალოდნელი
გადახდისუუნარობა. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება იწყება რეაბილიტაციის
ან გაკოტრების რეჟიმის გახსნის მოთხოვნით გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადების სასამართლოში შეტანით.
ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით, გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება
შეიძლება განხორციელდეს ა) რეაბილიტაციის რეჟიმით; ბ) გაკოტრების რეჟიმით.
,,რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ”
საქართველოს
კანონის
47-ე
მუხლის
პირველი
პუნქტის
თანახმად,
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების მოვალის მიერ შეტანის შემთხვევაში,
სასამართლო, ამ განცხადების დასაშვებად ცნობის საკითხს წყვეტს მისი შეტანიდან 1

7 (შვიდი) დღის ვადაში, ხოლო აღნიშნული განცხადების კრედიტორის მიერ შეტანის
შემთხვევაში − მოვალისთვის სასამართლო გზავნილის ჩაბარების დამადასტურებელი
დოკუმენტის სასამართლოსთვის წარდგენიდან 10 დღის ვადაში. ეს ვადა
სასამართლომ შეიძლება გააგრძელოს ერთჯერადად, საკუთარი ინიციატივით,
დასაბუთებული განჩინებით. გაგრძელებული ვადა არ უნდა აღემატებოდეს
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის საკითხის
განხილვისთვის დადგენილ ვადას.
,,რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ”
საქართველოს კანონის 48-ე მუხლის 1-ელი პუნქტის მიხედვით, თუ
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება არ აკმაყოფილებს ამ კანონით დადგენილ
ფორმალურ მოთხოვნებს, სასამართლო გამოიტანს განჩინებას ხარვეზის არსებობის
თაობაზე და განმცხადებელს შესაბამისი ხარვეზის გამოსასწორებლად მისცემს 5
(ხუთი) სამუშაო დღეს. თუ განმცხადებელი ამ ვადაში გამოასწორებს აღნიშნულ
ხარვეზს და სასამართლო დაადგენს მოვალის გადახდისუუნარობას ან მოსალოდნელ
გადახდისუუნარობას, სასამართლო გამოიტანს განჩინებას გადახდისუუნარობის
შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობისა და რეაბილიტაციის ან გაკოტრების
რეჟიმის გახსნის თაობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სასამართლო გამოიტანს
განჩინებას გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობაზე უარის
თქმის თაობაზე.
განმცხადებლის განმარტებით, შპს გურიის სამედიცინო ცენტრი“ გადახდისუუნაროა,
რადგან ვერ ფარავს ვადამოსულ ვალდებულებებს, ასევე კომპანია არ ახორციელებს
სამეწარმეო საქმიანობას, არ ფუნქციონირებს და არ ჰყავს დასაქმებულები.
შპს "გურიის სამედიცინო ცნეტრის" ბალანსზე ირიცხება 2 ერთეული სატრანსპორტო
საშუალება, რომელიც მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში საკუთრების უფლებით
რეგისტრირებული არ არის, კომპანია არ ფლობს წილს ასევე სხვა საწარმოში.
2012 წლის 25 ოქტომბერს განხორციელდა, შპს გურიის სამედიცინო ცენტრის“
ბალანსზე რიცხული მოძრავ ნივთებზე ყადაღის დადება. ამჟამად დაყადაღებული
ქონების გარკვეული ნაწილი ვერ იძებნება, ხოლო ადგილზე არსებული ქონების
საორიენტაციო ჯამური საბაზრო ღირებულება შპს „საკონსულტაციო ჯგუფი
კავკასაუდიტის“ შპს „გურიის სამედიცინო ცენტრის“ საკუთრებაში არსებული
ძირითადი საშუალებების და მატერიალური შეფასებების 2022 წლის 12 ივლისის #343
ანგარიშის, აუდდიტორული დასკვნის თანახმად შეადგენს 2401 ლარს.
შპს „გურიის სამედიცინო ცენტრს“ სამომავლო და პირობითი ვალდებულებები, ასევე
უზრუნველყოფილი
კრედიტორული
დავალიანება
არ
ერიცხება.
ხოლო
არაზრუნველყოფილი კრედიტორებია: შპს „ავერსი-გეოფარმი“ (ს/ნ 203834075).
ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მიერ 2012 წლის 12 ილისს გაცემული #2/84-12
სააღსრულებო ფურცლის თანახმად, შპს„ გურიის სამედიცინო ცენტრს“ (ს/ნ
233646757) ერიცხება კრედიტორული დავალიანება -27394.2 ლარის ოდენობით,
ხოლო სსიპ შემოსავლების სამსახურის მიმართ (ს/ნ 204525585) 2022 წლის 17 ივლისის
შედარების აქტის თანახმად, შპს „გურიის სამედიცინო ცენტრს“ (ს/ნ 233646757)
2

ერიცხება საგადასახადო დავალიანება - 26 348.54 ლარის ოდენობით,
,,რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ”
საქართველოს კანონის 45-ე მუხლი არეგულირებს გაკოტრების რეჟიმის გახსნის
მოთხოვნით განცხადების წარდგენის წესს, რომლის პირველი ნაწილის მიხედვითაც,
გადახდისუუნარობის
შესახებ
განცხადებაში,
რომლითაც
განმცხადებელი
გაკოტრების რეჟიმის გახსნას მოითხოვს, მითითებული უნდა იყოს: ა) იმ
სასამართლოს დასახელება, რომელშიც შეიტანება გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადება; ბ) განმცხადებლის გვარი, სახელი და მისამართი, ხოლო თუ
განმცხადებელი იურიდიული პირია – სახელწოდება, იურიდიული მისამართი და
საიდენტიფიკაციო ნომერი (არსებობის შემთხვევაში); გ) განმცხადებლის სტატუსი, ამ
კანონის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად; დ) განმცხადებლის
წარმომადგენლის სახელი, გვარი და მისამართი, თუ გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადება განმცხადებლის წარმომადგენელს შეაქვს; ე) მოვალის სახელწოდება,
იურიდიული მისამართი და საიდენტიფიკაციო ნომერი (არსებობის შემთხვევაში); ვ)
არგუმენტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ მოვალე გადახდისუუნაროა ან
მოსალოდნელი გადახდისუუნარობის წინაშე მყოფი პირია; ზ) იმის დასაბუთება, რომ
გაკოტრების რეჟიმის გახსნა აშკარად არ ეწინააღმდეგება კრედიტორთა ინტერესებს;
თ) მოთხოვნა ამ კანონის 57-ე მუხლით გათვალისწინებული მორატორიუმის
დამატებითი ღონისძიების გამოყენების შესახებ (არსებობის შემთხვევაში).
ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადებას
უნდა დაერთოს შემდეგი ინფორმაცია (რამდენადაც ეს ამ განცხადების შეტანის
მომენტისთვის ცნობილია განმცხადებლისთვის): ა) ინფორმაცია მოვალის ფინანსური
მდგომარეობის შესახებ, რომელიც მოიცავს მის აქტივებსა და ვალდებულებებს, მათ
შორის, სამომავლო და პირობით ვალდებულებებს; ბ) ინფორმაცია უზრუნველყოფის
ღონისძიებით დატვირთული მოვალის ქონებისა და უზრუნველყოფილი
კრედიტორების
ვინაობის
(სახელები,
სახელწოდებები,
მისამართები,
საიდენტიფიკაციო ნომრები) შესახებ; გ) ინფორმაცია მოვალის მიმართ სხვა
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების მიმდინარეობის შესახებ; დ) მოვალის
შესახებ ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირების რეესტრიდან; ე) ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც, განმცხადებლის
აზრით, მნიშვნელოვანია გაკოტრების რეჟიმის გახსნის შესახებ გადაწყვეტილების
მისაღებად.
განსახილველ შემთხვევაში,
განცმხადებელი
განმარტავს, რომ შპს "გურიის
სამედიცინო ცენტრის“ (ს/ნ 233646757) მიმართ გაკოტრების რეჟიმის გახსნა არ
ეწინააღმდეგება, კომპანიის კრედიტორების შპს „ავერსი-გეოფარმის“ (ს/ნ 203834075)
და სსიპ შემოსავლების სამსახურის
(არაუზრუნველყოფილი კრედიტორები)
ინტერესებს, ვინაიდან რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური
დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის თანახმად
განხორციელდება, გადახდისუუნარობის მასის რეალიზაციით მიღებული თანხების
გადანაწილებით, მათი როგორც კრედიტორთა მოთხოვნების კოლექტიური
დაკმაყოფილება.
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მოცემულ შემთხვევაში, განცხადება არ შეიცავს სავალდებულო სახის ინფორმაციას,
რომელიც კანონის 45-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“; და „ე“ ქვეპუნქტებიდან
გამომდინარეობს, კერძოდ: განცხადებაში არ არის მითითებული განმცხადებლის
სტატუსი, რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების
შესახებ საქართველოს კანონის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად. ასევე
განცხადებაში არ არის მითითებული მოვალის იურიდიული მისამართი და
საიდენტიფიკაციო ნომერი (არსებობის შემთხვევაში);
განცხადება ასევე არ შეიცავს კანონის 45-ე მუხლის მე-2 მე-3 ნაწილით განსაზღვრულ
ინფორმაციას. კერძოდ, წარმოდგენილი არ არის (გ) ინფორმაცია მოვალის მიმართ
სხვა გადახდისუუნარობის საქმის წარმეობის მიმდინარეობის შესახებ; (თ) მიმდინარე
სასამართლო დავების შესახებ ინფორმაცია.
სასამართლომ იხელმძღვანელა ,,რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური
დაკმაყოფილების შესახებ” შესახებ საქართველოს კანონის მე-6, მე-7, მე-8 მუხლის მე6 პუნქტით, მე-9, მე-19, 45-ე, 47-ე, 48-ე მუხლებით, საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის 284-285-ე მუხლებით და
დაადგინა
1. განმცხადებელ შპს „გურიის სამედიცინო ცენტრს„, განჩინებაში მითითებული
ხარვეზების გამოსასწორებლად, განესაზღვროს განჩინების გამოქვეყნებიდან 05
(ხუთი) სამუშაო დღის ვადა;
2. განემარტოს განმცხადებელს, რომ თუ სასამართლოს მიერ დადგენილ ვადაში არ
შეავსებს ხარვეზს, სასამართლო გამოიტანს განჩინებას გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადების დასაშვებად ცნობაზე უარის თქმის თაობაზე;
3. განჩინებაზე კერძო საჩივრის შეტანა შეუძლია გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების პროცესის მხარეს, რომლის მიმართაც გამოტანილია განჩინება, აგრეთვე იმ
პირს, რომელსაც უშუალოდ ეხება ეს განჩინება, გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების
ელექტრონულ
სისტემაში
(ვებ-გვერდზე
www.ecourt.ge)
მისი
გამოქვეყნებიდან 5 (ხუთი) დღის ვადაში, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (მის. ქ.
ქუთაისი, კუპრაძის ქუჩა #11). ამ ვადის გაგრძელება დაუშვებელია.

მოსამართლე

დარინა აბულაძე

4

