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განჩინება
საქართველოს სახელით
ხარვეზის შესავსებად დანიშნული ვადის
გაგრძელების შესახებ
29.07.2022 წელი

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 ხარვეზის შესავსებად დანიშნული
ვადის გაგრძელების შესახებ საკითხი და

გამოარკვია:
2022 წლის 15 ივლისს, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მომართა შპს
„გურიის სამედიცინო ცნეტრის“ წარმომადგენელმა გაკოტრების რეჟიმის გახსნის
მოთხოვნით.
2022 წლის 20 ივლისის განჩინებით შპს „გურიის სამედიცინო ცნეტრის“ განცხადებას
დაუდგინდა ხარვეზი.
განჩინება გადახდისუუნარობის ელექტრონულ სისტემაში გამოქვეყნდა 2022 წლის 22
ივლისს.
2022 წლის 25 ივლისს შპს „გურიის სამედიცინო ცენტრის“ დირექტორის შპს
„რეაბილიტაციის“ ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილმა პირმა
თამარ მუმლაძემ ხარვეზის შევსების მიზნით განცხადბით მომართა სასამართლოს.
სასამართლო გაეცნო განცხადებას, თანდართულ მასალებს და მიაჩნია,
განმცხადებელს უნდა გაუგრძელდეს ვადა ხარვეზის შესავსებად, კერძოდ:

რომ

,,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
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გაკოტრების რეჟიმის გახსნის მოთხოვნით გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების
სასამართლოში შეტანით.
,,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.
,,რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ”
საქართველოს კანონის 8.6. მუხლის თანახმად, გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების
მიმართ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი გამოიყენება მხოლო იმ
შემთხვევაში, თუ ეს კანონი არ შეიცავს შესაბამისი საკითხის მომწესრიგებელ
სპეციალურ ნორმას და საქართველოს სამოქალაქო საპრცესო კოდექსის გამოყენება არ
ეწინააღმდეგება ამ კანონის მიზნებს და პრინციპებს.
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 64-ე მუხლის თანახმად, სასამართლოს
მიერ დანიშნული ვადა, თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი, სასამართლომ
შეიძლება გააგრძელოს მხარეთა თხოვნით ან თავისი ინიციატივით.
სასამართლოს მიაჩნია, რომ განმცხადებელს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს
განჩინებით დადგენილი ხარვეზის გამოსწორების მიზნით დანიშნული საპროცესო ვადა
უნდა გაუგრძელდეს განჩინების გამოქვეყნებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღით და
განმცხადებელს დაევალოს ,,რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური
დაკმაყოფილების შესახებ” საქართველოს კანონის 45-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ„
ქვეპუნქტის და მე-3 ნაწილის „თ„ ქვეპუნქტის მოთხოვნათა დაცვით წარმოადგინოს
წერილობითი ინფორმაცია მოვალის მიმართ სხვა გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების მიმდინარეობის შესახებ, ასევე მიმდინარე სასამართლო დავების შესახებ.
სასამართლო, 2022 წლის 20 ივლისის განჩინებით დადგენილ ხარვეზზე დამატებით
განმარტავს, რომ „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის
შესაბამისად, უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრიდან ამონაწერი მზადდება უძრავ
ნივთებზე
უფლებათა,
საჯარო-სამართლებრივი
შეზღუდვის,
საგადასახადო
გირავნობის/იპოთეკისა და მოვალეთა რეესტრების მონაცემთა ერთიანი ბანკის
საფუძველზე და ასახავს მისი მომზადების მომენტისათვის უძრავი ნივთის შესახებ ამ
რეესტრებში რეგისტრირებულ, ძალაში მყოფ მონაცემებს.
განმცხადებლის განმარტებით, შპს „გურიის სამედიცინო ცენტრი“ წარმოადგენს,
სახელმწიფოს მიერ, 100% წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ საწარმოს და შპს
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„ფთიზიატრი XXI“-ის, სს „მიხეილ ჩაჩავას სახელობის ლანჩხუთის სამედიცინო
ცენტრის“, შპს „ოზურგეთის რაიონის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის03“-ის, შპს „გურიის სამხარეო ნარკოლოგიური ცენტრის“, შპს „ოზურგეთის
ფსიქონევროლოგიური დისპანსერის“, შპს „ოზურგეთის ტუბდისპანსერის“, შპს
„ჩოხატაურის საავადმყოფო-პოლიკლინიკის“ და შპს „ჩოხატაურის სასწრაფო
სამედიცინო დახმარების სამსახურის-03“-ის სამართალმემკვიდრე ორგანიზაცია. შპს
„გურიის სამედიცინო ცენტრს“ ბალანსზე ერიცხება გარკვეული უძრავი ქონებები,
თუმცა უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრის ელექტრონული წიგნის მონაცემებით,
საკუთრების უფლება რეგისტრირებულია მის წინამორბედ ორგანიზაციებზე.
სასამართლო აღნიშნავს, რომ აღნიშნულ ქონებებთან მიმართებით წარმოდგენილი არ
არის ახალი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, რაც დაადასტურებს მოვალის უფლებრივ
მდგომარეობას, განცხადების წარმოდგენის დროისათვის. ამდენად, შპს „გურიის
სამედიცინო ცენტრს“ მართებს წარმოადგინოს ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან,
რომელიც ასახავს განცხადების წარმოდგენის მომენტისათვის უძრავი ნივთის შესახებ ამ
რეესტრებში რეგისტრირებულ, ძალაში მყოფ მონაცემებს.
სასამართლომ იხელმძღვანელა „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური
დაკმაყოფილების შესახებ” შესახებ საქართველოს კანონის მე-4, მე-8 მუხლის მე-6
პუნქტით, მე-9, მე-19, 47-ე მუხლებით, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის
284-285-ე მუხლებით და

დაადგინა:
1. შპს "გურიის სამედიცინო ცენტრს" ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო
საქმეთა კოლეგიის 2022 წლის 20 ივლისის განჩინებით დადგენილი ხარვეზის
გამოსწორების მიზნით დანიშნული საპროცესო ვადა გაუგრძელდეს წინამდებარე
განჩინების გამოქვეყნებიდან 05 (ხუთი) სამუშაო დღით;
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
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