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წინასიტყვაობა

სამართლისსწავლებაარაიურისტებისთვისგამოწვევებითაააღსავსე.დარგისსპეცია
ლისტებისთვისაცკიმარტივიარარისსამართლისძირეულიპრინციპებისადაამოსავალი
მცნებებისმართებულადგააზრებისგარდამუდმივადთვალიადევნონსაკანონმდებლო
აქტებშიგანხორციელებულცვლილებებს,რომლებიცამათუიმსაკითხისახლებურრე
გულირებასგვთავაზობს.სირთულესწარმოადგენსისიც,რომმიმდინარეპერიოდისთვის
ჩვენიქვეყანაგანვითარებისსაკმაოდინტენსიურპროცესებშიაჩართული,რაცარაერთ
საკანონმდებლოინიციატივას,მრავალფეროვანსასამართლოპრაქტიკასადასამართ
ლისსუბიექტთაქცევისადეკვატურმოწესრიგებასგულისხმობს.ჩვენსშემთხვევაშიკიგა
მოწვევადშესასწავლისაგნის–ბიზნესსამართლისკომპლექსურობაცგვევლინება.ყო
ველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, სახელმძღვანელოზე მუშაობისას ჩვენს მიზანს
ბიზნეს სამართლის ძირითადი საკანონმდებლოაქტების – საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის,მეწარმეთაშესახებსაქართველოსკანონისადასაქართველოსშრომისკო
დექსისძირითადიინსტიტუტებისსაკანონმდებლოაქტებშიგანხორციელებულიცვლილე
ბებისკვალდაკვალარაიურისტებისთვისგასაგები,შეძლებისდაგვარადგამარტივებული
ენითგანხილვაწარმოადგენს.
საკანონმდებლოაქტები სახელმძღვანელოში2022წლის15 ივლისის მდგომარეო

ბითაა განხილული, ამიტომ მასში ასახვა ჰპოვა ისეთმა მნიშვნელოვანმა ცვლილებებმა,
როგორიცაა:

8 საქართველოსსამოქალაქოკოდექსში2018წლის21ივლისსშესულიცვლილება,
რომლითაცახლებურადდარეგულირდადამკვეთრადშეიზღუდაფიზიკურპირზე
გასაცემი/გაცემულისესხისმოთხოვნისუზრუნველსაყოფადგირავნობისადაიპო
თეკისინსტიტუტებისგამოყენება,ასევეამცვლილებისსამართლებრივიშეფასება
საქართველოსსაკონსტიტუციოსასამართლოსმიერსაეტაპომნიშვნელობისერთ
ერთიგადაწყვეტილებაში;

8 საქართველოსსამოქალაქოკოდექსში2018წლის21ივლისსშესულიცვლილება,
რომლითაცკანონმდებელმასესხისთვისწლიურიეფექტურისაპროცენტოგანაკვე
თისადასესხისთვისნებისმიერისახისსაკომისიოს,პირგასამტეხლოსადაფინან
სურისანქციისთვისზედაზღვარიდაადგინა;

8 საქართველოსსამოქალაქოკოდექსში2018წლის22დეკემბერსშესულიცვლი
ლება,რომლისმიხედვითაც200000ლარამდესესხისმხოლოდეროვნულვალუ
ტაშიგაცემაადასაშვები.მსგავსიშეზღუდვაგვხდებალიზინგის,განვადებითნასყი
დობისადასაბანკოკრედიტისხელშეკრულებებისშემთხვევაშიც;

8 საქართველოსსამოქალაქოკოდექსში2019წლის25ივნისსშესულიცვლილება.
მოცემულიცვლილებითკანონმდებელმამთელირიგისაკითხებისდარეგულირე
ბისასსასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწისნაკვეთისსაკუთრებისშესახებ
ახალკანონზეგააკეთამითითება,რომელიცსწორედ2019წლის25ივნისსიქნა
მიღებულიდარომლისმოკლეანალიზიცასევეინტეგრირებულიასახელმძღვანე
ლოში;



5

8 მეწარმეთაშესახებსაქართველოსახალიკანონი,რომელზეც6წელიმიმდინარე
ობდა მუშაობადა საბოლოოდ2022 წლისდასაწყისიდან შევიდა ძალაში.დარ
გისმსგავსიმასშტაბურიცვლილებადიდძალისხმევასთანარისდაკავშირებულიდა
ნაკლებისიხშირითხორციელდება.მეწარმეთაშესახებდღესმოქმედიკანონი255
მუხლისგანშედგება,მისიწინამორბედიკიმხოლოდ71მუხლსმოიცავდა.ახალმა
კანონმაქართულისამეწარმეოსამართალირეგულირებადრეჟიმშიდააბრუნადა
არაერთპრაქტიკულგამოწვევასუპასუხა.

8 საქართველოსშრომისკოდექსში2020წლის29სექტემბერსგანხორციელებული
საკმაოდინტენსიურიცვლილებები,რომელთაგანგანასკუთრებულაღნიშვნასსა
ჭიროებსსტაჟირებისცნებისრეგულირების,გონივრულიმისადაგებისპრინციპის,
შრომისხელშეკრულებისვადიანობისშეზღუდვის,სამუშაოდროის,შრომისინპსექ
ციისგაზრდილიმანდატის,ნამუშევარიდროისაღრიცხვისწესისახლებურირეგუ
ლირებისსაკითხები.

8 საქართველოსსაგადასახადოკოდექსში2019წლის28ივნისსგანხორციელებუ
ლიცვლილებაგადასახადისგადამხდელისცრუმაგიერპირადაღიარებისთაობაზე.

სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო 10 თა ვი სა და შე სა ბა მი სი ქვე თა ვე ბის გან შედ გე ბა. სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო 10 თა ვი სა და შე სა ბა მი სი ქვე თა ვე ბის გან შედ გე ბა. 

1ელ თავ ში1ელ თავ ში(სამართლისზოგადისაკითხები)ისეთისაბაზისოთემებიაგანხილული,
როგორიცაა სამართლის ცნება და სისტემები, დარგები, ოჯახები, წყაროები, ნორმათა
იერარქია, საერთაშორისო სამართალი და მისი მოქმედება ქართულ ბიზნეს გარემოში,
დარღვეულიუფლებისდაცვისმექანიზმები.

მე2 თავ ში მე2 თავ ში (სამოქალაქოსამართლისზოგადინაწილი)მკითხველიეცნობასამოქა
ლაქო სამართლის ფუნდამენტურ საკითხებს, ესენია პირები სამოქალაქო სამართალში,
გარიგებებიდახანდაზმულობისვადა.

მე3 თა ვი მე3 თა ვი (სანივთო სამართალი) ქონების სამართალს შეეხება და ქონების ცნების
გარდა ეხება ისეთ სანივთო სამართლებრივ ინსტიტუტებს, როგორიცაა მფლობელობა,
საკუთრება,მოთხოვნისდათმობა,ვალისგადაკისრება,სხვისისაკუთრებითშეზღუდული
სარგებლობა (აღნაგობა, სერვიტუტი, უზუფრუქტი), საკუთრება,როგორცმოთხოვნის უზ
რუნველყოფისსაშუალება(გირავნობა,იპოთეკა).

მე4 თავ შიმე4 თავ ში(ვალდებულებითისამართალი)ვხვდებით,როგორცვალდებულებისწარ
მოშობისადაშეწყვეტისზოგადსაკითხებსისეყველაზეგავრცელებულიტიპურიხელშეკ
რულებებისადასაერთაშორისოკომერციულიტერმინების(INCOTERMS2020)სამართ
ლებრივანალიზს.

მე5 თა ვი მე5 თა ვი (შრომისსამართალი)ერთერთიყველაზემნიშვნელოვანისოციალურიუფ
ლების–შრომისუფლებისმარეგულირებელნორმატიულაქტს–საქართველოსშრომის
კოდექსსშეეხებადაშრომითიურთიერთობისცნებას, სუბიექტებს, შრომითქმედუნარია
ნობას,შრომითხელშეკრულებას,სამუშაოდადასვენებისდროს,შრომისანაზღაურებას,
შრომითიურთიერთობისშეჩერებისადაშეწყვეტისსაკითხებსეხება.
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მე6 თა ვი მე6 თა ვი (სამეწარმეოსამართალი) ქართული ბიზნეს სამართლის მარეგულირებე
ლიყველაზემნიშვნელოვანისაკანონმდებლოაქტის–მეწარმეთაშესახებახალიკანონის
მოკლეანალიზსწარმოადგენს.აქვხვდებითისეთისაკითხებისგანხილვას,როგორიცაა
სამეწარმეოსაქმიანობისცნება,საწარმოსჩამოყალიბება,საწარმოსკაპიტალი,საწარმოს
მართვა,კორპორაციულიმართვისსისტემები,საწარმოსმმართველიორგანოები,საწარ
მოსადახელმძღვანელიორგანოსპასუხისმგებლობადამისიფარგლები,სააქციოსაზო
გადოების,შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოების,კომანდიტურისაზოგადოების,
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისა და კოოპერატივის მომწესრიგებელი
ნორმები.

მე7 თა ვი მე7 თა ვი ფასიანიქაღალდებისცნებასადაფასიანიქაღალდებისბაზარსეხება.

მე8 თა ვიმე8 თა ვიორმაგიდაბეგვრისზოგადსამართლებრივდახასიათებასგვთავაზობს.

მე9 თა ვი მე9 თა ვი სპეციალურეკონომიკურზონებსგვაცნობს.

მე10 თა ვიმე10 თა ვიკიფინანსისტისთვისერთერთყველაზემნიშვნელოვანსაკანონმდებლო
აქტს–ბუღალტრულიაღრიცხვის,ანგარიშგებისადააუდიტისშესახებსაქართველოსკანო
ნისმოკლეანალიზსეხება.

სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში მო ცე მუ ლია 60 სას წავ ლო კა ზუ სი პა სუ ხებ თან ერ თად, რა თა 
მკითხ ველ მა წარ მა ტე ბით შეძ ლოს თე ო რი უ ლი სა კითხე ბის პრაქ ტი კუ ლი მა გა ლი თე
ბით აღ ქ მა.

ანა ხა რა იშ ვი ლი
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II თავი
სამართლისზოგადისაკითხები

1.1სამართლისცნებადასისტემები,სამართლისდარგები


იურიდიულლიტერატურასადასამართლისმეთოდიკაშისამართლისცნებისადამისი

რაობისშესახებარაერთიმოსაზრებადათეორიააგანხილული.უზოგადესიგაგებითსა
მართალიესარისზოგადსავალდებულოქცევისწესებისერთობლიობა,რომლისშესრუ
ლებაცსახელმწიფოსიძულებისაპარატითააუზრუნველყოფილი.ბუნებრივია,სამართლის
ცნებისმეთოდურიდასიღრმისეულიგააზრებაბიზნესსამართლისსაკვლევთემასსცდება,
ამიტომაცმოკლედვახსენოთისნიშნები,რაცმასსხვანორმატიულისისტემებისგან1განას
ხვავებს.პირველრიგში,ყურადსაღებიასამართლისზოგადსავალდებულოხასიათი,რაც
ნიშნავსიმას,რომსამართალიშერჩევითიმოქმედებისპრინციპითარხასიათდებადამისი
მოქმედებაიმსოციუმისუკლებლივყველაწევრზევრცელდება,სადაცისოპერირებს.დე
ფინიციიდანაცჩანს,რომსამართალიმისადრესატებსწესებსუდგენს,ე.ი.ქცევისიმმო
დელსსთავაზობს,რომლისდარღვევაცსახელმწიფოსიძულებითიაპარატისამოქმედებას
გამოიწვევს.
სამართლისნორმათაერთობლიობასამართლისსისტემასქმნის.ყველაზეზოგადისა

ხით, სამართლის სისტემა საჯაროდა კერძო სამართალს მოიცავს.2 საჯაროდა კერძო
სამართლისგამიჯვნისშესახებარაერთითეორიაარსებობს,თუმცაგამომდინარეიქიდან,
რომჩვენიინტერესისსფეროუფროპრაგმატულიავიდრემეცნიერული,დეტალურადმათ
არგანვიხილავთ.მთავარინიშანი,რაცსაჯაროდაკერძოსამართალსერთმანეთისგანგა
ნასხვავებსისსუბიექტებია,რომლებიცძირითადშემთხვევებში,ურთიერთობისმონაწილე
ებადგვევლინებიანდაისპრინციპებია,რომლითაცაღნიშნულისუბიექტებისაქმიანობენ.
საჯარო სამართლებრივ ურთიერთობაში, ერთერთი მხარე ძირითადად სახელმწიფოა,
რომელიც სხვადასხვაორგანოსთუთანამდებობის პირის მეშვეობითაა წარმოდგენილი.
კერძო სამართლებრივ ურთიერთობაში კი,როგორც წესი, ურთიერთობის მონაწილეები
კეროინდივიდები–ადამიანებიანადამიანთაგაერთიანებებიარიან.სუბიექტებისამგანა
წილებიდანგამომდინარე,ლოგიკურიაისპრინციპებიც,რომლითაცაღნიშნულისისტემები
ფუნქციონირებენ.საჯაროსამართლებრივიურთიერთობამეტადვერტიკალურიდადაქვემ
დებარებული,სუბორდინაციულიარადგანაცსახელმწიფოსმხარესყოველთვისმეტიძალა
უფლებადაგავლენადგასვიდრეინდივიდისმხარეს.კერძოსამართლებრივიურთიერთო
ბაკიჰორიზონტალურიდათანასწორია,რადგანაცურთიერთობისორივემხარესკერძო

1 მაგალითად,მორალი,ჩვეულება.
2 ხუბუა,„სამართლისთეორია“ თბ.,2015წ.გვ.258.
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ინდივიდები ან მათიგაერთიანებებიგამოდიან. მიუხედავადიმისა,რომსამართლებრივ
ურთიერთობაშისახელმწიფოსმონაწილეობაუფრომეტადსაჯაროსამართლებრივისფე
როსინდიკატორია,გამორიცხულიარარის,რომისურთიერთობა,რომელშიცისმხარედ
გამოდის კერძოსამართლებრივი შინაარსის იყოს. სახელმწიფოკერძოსამართლებრივ
ურთიერთობაშიკერძოინდივიდებისმსგავსადგამოდის.მაგალითისთვის,თუსახელმწიფო
რომელიმეთავისიორგანოსსახითსაყოფაცხოვრებონივთებსყიდულობს, პირობითად,
სამინისტროს შენობისდასუფთავებისთვის საჭირო ჰიგიენურ საშუალებებს, საქმე კერძო
სამართლისკლასიკურგარიგებასთან,კერძოდ,ნასყიდობისხელშეკრულებასთანგვაქვს.
იმისათვის,რომსახელმწიფოსმონაწილეობასამართლებრივურთიერთობაშიამურთიერ
თობისსაჯაროსამართლებრივხასიათსქმნიდეს,აუცილებელია,სახელმწიფოსაჯაროსა
მართლებრივუფლებამოსილებასახორციელებდეს.მაგალითად,არქიტექტურისსამსახური
გასცემსრამშენებლობისნებართვას, მშენებლობისწესებისადაგარემოსგანაშენიანების
საერთოგეგმისშემუშავებისსაჯაროსამართლებრივუფლებამოსილებასახორციელებს.ყი
დულობსრარომელიმესახელმწიფოორგანოსანიტარულსაშუალებასშენობისდასასუფთა
ვებლად,ბუნებრივია,რომსაჯაროსამართლებრივიუფლებამოსილებისგანხორციელებას
ადგილიარაქვს.ყოველივეზემოთქმულიდანგამომდინარე,შეგვიძლიადავასკვნათ,რომ
სახელმწიფოკერძოსამართლებრივურთიერთობაშიკერძოინდივიდისსტატუსითგამოდის
დაურთიერთობისსხვამონაწილეებისტოლფასიუფლებებითსარგებლობს.საჯაროსამარ
თლებრივ ურთიერთობაში კი მას,როგორც საჯარო სამართლებრივი უფლებამოსილების
განმახორციელებელ სუბიექტს მეტი ძალაუფლება და მოქმედების ფართო არეალი აქვს.
სწორედამიტომსაჯაროსამართალიგაჯერებულიაისეთინორმებით,რომლებიცსახელმწი
ფოსძალაუფლებასსაზღვრებშიაქცევსდამასთანურთიერთობაშიშესულკერძოინდივიდს
ანინდივიდთაგაერთიანებასუფლებისდაცვისმრავალფეროვანსაშუალებასანიჭებს.აღ
ნიშნულისშესახებკიმომდევნოთავებშივისაუბრებთ.
საჯაროდაკერძოსამართალშიმათისამოქმედოპრინციპებისადასამართლებრივურ

თიერთობაში სახელმწიფოსმონაწილეობის ინტენსივობისგათვალისწინებითსხვადასხვა
დარგები ერთიანდებიან. საჯაროსამართლის კლასიკურიდარგებია კონსტიტუციური სა
მართალი,სისხლისსამართალი,ადმინისტრაციულისამართალი,საპროცესოსამართალი,
საერთაშორისოსამართალი,საგადასახადოსამართალიდაა.შ.კონსტიტუციურისამარ
თალიქვეყნისმმართველობისადამოწყობის,ადამიანისძირითადიუფლებებისსაკითხებს
არეგულირებს. მიჩნეულია, რომ კონსტიტუციური სამართალი სამართლის ნებისმიერი
დარგის მნიშვნელოვან პრინციპებსა და დებულებებს განსაზღვრავს. ადმინისტრაციული
მართლმსაჯულებაკისამართლებრივსახელმწიფოშისავალდებულოფორმაასახელმწი
ფოძალაუფლებისშემოსაფარგლად.3
ადმინისტრაციულისამართლისკოდექსიადმინისტრაციულიორგანოებისმიერადმი

ნისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემისდა აღსრულების, ადმინისტრაციული სა
ჩივრისდაგანცხადებისგანხილვის,ადმინისტრაციულიგარიგებისმომზადების,დადებისა
დაშესრულებისწესსგანსაზღვრავს.ამასთანავე,კოდექსისმიზანიაუზრუნველყოსადმი
ნისტრაციული ორგანოების მიერ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების, საჯარო
ინტერესებისადაკანონისუზენაესობისდაცვა.სისხლისსამართლებრივურთიერთობაში

3 ცხადაძე,„კონსტიტუციურსამართლებრივიპრინციპებისრელევანტურობაადმინისტრაციულისამართლი
სათვის“,ადმინისტრაციულისამართალი,სამეცნიეროპოპულარულიჟურნალი,თბილისი,2/2016,გვ.6

სამართლისზოგადისაკითხები
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სახელმწიფოსროლიდაფუნქციაყველაზემკვეთრადჩანს.დარგისმიზანისისხლისსა
მართლებრივადდასჯადი მართლსაწინააღმდეგოდა ბრალეულიქმედების იდენტიფიცი
რებაა. საპროცესო სამართალი პირისდარღვეული უფლების სასამართლოს მეშვეობით
დაცვისადასისხლისსამართლისსაპროცესოკანონმდებლობისშემთხვევაში,დანაშაულის
გამოძიების, სისხლისსამართლებრივიდევნისადა მართლმსაჯულების განხორციელების
პროცედურულწესებსადგენს.
კერძოსამართალსმიეკუთვნებასამოქალაქოსამართალი,საკორპორაციოსამართა

ლი4,საავტოროსამართალი,ფასიანიქაღალდებისსამართალი,შრომისსამართალიდა
ა.შ.აღნიშნულდარგებსმომდევნოთავებშიდაწვრილებითშევეხებით.

სამართლის სისტემა

კერძო სამართალი

სამოქალაქო 
სამართალი

სპეციალური 
სამართალი

ადმინისტრაციული 
სამართალი

კონსტიტუციური 
სამართალი

სისხლის 
სამართალი

სამეწარმეო 
სამართალი

შრომის 
სამართალი

ინტ. საკუთრების 
სამართალი

საჯარო სამართალი

1.2სამართლისწყაროები,ნორმათაიერარქია


სამართლისწყაროდმიჩნეულიაისსპეციფიკურიფორმები,რომლებშიცსახელმწიფო

ხელისუფლებასამართლებრივნორმებსგამოხატავს.5ცნობილია,რომსაკანონმდებლო
ორგანო,სამართალს,ე.ი.ქცევისსავალდებულოწესებსსაკანონმდებლოაქტებისფორ
მითიღებს.მაშასადამე,სამართლისყველაზეგავრცელებულიწყაროკანონია.გარდასა
კანონმდებლოაქტისა, სამართლისწყაროშეიძლება იყოსჩვეულებაც. მაგალითისთვის,
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ჩვეულებას სამოქალაქო კანონმდებლობის ნაწი
ლად,ე.ი.სამართლისწყაროდმიიჩნევს.თუმცა,დღესდღეობით,მისიპრაქტიკაშიგამო
ყენებათითქმისაღარხდება.სამართლისწყაროსფუნქციასსასამართლოსგადაწყვეტი
ლებებიც ასრულებს,თუმცა მათი სავალდებულოობა სამართლის სისტემის კონკრეტული

4 შესაძლოასამეწარმეოსამართლისდასახელებითაცშეგხვდეთ.მართალია,ცნებებისრულადიდენტური
არარის,მაგრამძირითადისაკითხებისაერთოა.

5 ხუბუა,სამართლისთეორია,თბილისი,2015 წ., გვ.157.,პირველწყაროინწკირველი,სახელმწიფოსა
დასამართლისზოგადითეორია,გვ.180.
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სამართლებრივიოჯახისთვისმიკუთვნებითარისგანპირობებული,რაზეცშემდეგქვეთავში
ვისაუბრებთ.სამართლისწყაროზესაუბრისას,მნიშვნელოვანია,ვახსენოთსაერთაშორი
სოხელშეკრულებადაშეთანხმება.საქართველოგაერთიანებულიერებისორგანიზაციისა
დასხვამრავალისაერთაშორისოორგანიზაციისწევრიქვეყანაა,რაციმასნიშნავს,რომ
ამორგანიზაციებისმიერმიღებულიაქტები,რომლებიცამათუიმსაკითხისადმიერთიანი
სამართლებრივი მიდგომის ჩამოყალიბების მიზნით არის შემუშავებული, როგორც წესი,
საქართველოსმიერაღიარებულიდახელმოწერილია.საქართველოსმიერხელმოწერი
ლისაერთაშორისოაქტი,რომელიცაუცილებლადთანხვედრაშიუნდაიყოსსაქართველოს
კონსტიტუციასთან, ქვეყნის შიდა აქტებთან მიმართებით უპირატესი იურიდიული ძალით
სარგებლობსდაისუშუალოდმოქმედსამართალსწარმოადგენს.ასერომ,ნებისმიერდა
ინტერესებულმხარესსასამართლოშიდავისწარმოებისასთავისუფლადშეუძლიათავისი
მოთხოვნისსამართლებრივსაფუძვლადდამოუკიდებლადანშიდასაკანონმდებლოაქტებ
თანერთადსაქართველოსმიერაღიარებულისაერთაშორისოაქტიმიუთითოს.
საქართველოსნორმატიულიაქტებისაკანონმდებლოდაკანონქვემდებარენორმატი

ულ აქტებად იყოფა, რომლებიც ერთიანობაში საქართველოს კანონმდებლობას ქმნიან.
საქართველოსსაკანონმდებლოაქტებისსახეებია:

საქართველოსკონსტიტუცია,საქართველოსკონსტიტუციურიკანონი;

საქართველოსორგანულიკანონი,საქართველოსპრეზიდენტისდეკრეტი;

საქართველოსკანონი,საქართველოსპარლამენტისრეგლამენტი.

ნორმატიულაქტებსგანეკუთვნებაასევესაქართველოსკონსტიტუციურიშეთანხმებადა
საქართველოსსაერთაშორისოხელშეკრულებადაშეთანხმება.
საქართველოსკონსტიტუციასახელმწიფოსუზენაესიკანონიადაუპირატესიიურიდიუ

ლიძალააქვსსხვასამართლებრივიაქტებისმიმართ.ყველასხვასამართლებრივიაქტი
უნდაშეესაბამებოდესსაქართველოსკონსტიტუციას.საქართველოსკონსტიტუციურიკანო
ნისაქართველოსკონსტიტუციისგანუყოფელინაწილია.მისიმიღებახდებასაქართველოს
ტერიტორიულისახელმწიფოებრივიმოწყობისგანსაზღვრისას,ავტონომიურირესპუბლი
კებისსტატუსისგანსაზღვრისასდასაქართველოსკონსტიტუციისგადასინჯვისას.
საქართველოს პარლამენტი ამტკიცებს საქართველოს კონსტიტუციურ შეთანხმებას,

რომელსაც საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიურ მართლმადიდებელ ეკლესიას
თანსაქართველოსსახელითადამთავრობისწინასწარითანხმობითდებსსაქართველოს
პრეზიდენტი.
საქართველოსორგანული კანონი მიიღება მხოლოდ იმ საკითხებზე, რომელთა მო

წესრიგებაცსაქართველოსკონსტიტუციისთანახმადსაქართველოსორგანულიკანონითაა
გათვალისწინებული.მაგალითისთვის,ორგანულიკანონიაშრომისკოდექსი,მოქალაქეო
ბისშესახებკანონი,ადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსიდაა.შ.
საქართველოსკანონიშეიძლებამიღებულიქნესსაქართველოსგამგებლობაშიარსე

ბულნებისმიერსაკითხზე,თუსაქართველოსკონსტიტუციითსხვარამარარისდადგენილი.
აქვეაღსანიშნავია,რომსამართლებრივიურთიერთობისკონკრეტულისფეროებისდასა
რეგულირებლად საქართველოში, ისევეროგორც არაერთ ევროპულ ქვეყანაში, მოქმე
დებსრამდენიმეკოდექსი,რომელთაუმრავლესობაჩვეულებრივიკანონისფორმითაამი
ღებული.მაგალითისთვისსაქართველოსკანონი–სამოქალაქოკოდექსი,საქართველოს

სამართლისზოგადისაკითხები
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კანონი–ადმინისტრაციულიკოდექსი,საქართველოსკანონი–საგადასახადოკოდექსიდა
ა.შ.თუმცასაქართველოსშრომისკოდექსიორგანულკანონსწარმოადგენს.მაშ,რასაჭი
როაკოდექსისცნებისშემოტანადარაგანასხვავებსმასსხვაკანონებისგან?სამართლის
გარკვეულისფეროებისკოდიფიკაციაჯერკიდევმე17საუკუნიდანიწყება.1804წელს
არისმიღებულიფრანგულისამოქალაქოკოდექსი,რომლისსიდიადეცმისსიმარტივეშია.6
გერმანიისსამოქალაქოკოდექსიკი1900წლის1იანვარსშევიდაძალაში.ესუკანასკნელი
სამართლებრივიენისკომპლექსურობითხასიათდება,ამიტომმიღებულიამოსაზრება,რომ
განსხვავებით ფრანგული სამოქალაქო კოდექსისგან, რომლის გაგება არაიურისტებსაც
შეუძლიათ,გერმანიისსამოქალაქოკოდექსიიურისტებისთვისაადაწერილი.7
კოდექსიშეგვიძლიაგანვმარტოთ,როგორცნორმათაკრებული,სისტემურისაკანონ

მდებლოაქტი.კოდექსი,როგორცწესი,ზოგადიდაკერძონაწილისგანშედგება.ზოგად
ნაწილშითავმოყრილინორმებისავალდებულოძალისააკერძონაწილშიმოცემულიინს
ტიტუტებისთვის.
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით განისაზღვრება საქართველოს პარლა

მენტისუფლებამოსილება,სტრუქტურა,მუშაობისადასაქართველოსაღმასრულებელხე
ლისუფლებასთანურთიერთობისწესები.საქართველოსპარლამენტისრეგლამენტსხელს
აწერსდააქვეყნებსსაქართველოსპარლამენტისთავმჯდომარე.
საქართველოს საკანონმდებლო აქტების, კონსტიტუციური შეთანხმებისა და საქართ

ველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებისა და შეთანხმების მიმართ მოქმედებს შემდეგი
იერარქია:

აქტების 
იერარქია

საქართველოსკონსტიტუცია,საქართველოსკონსტიტუციურიკანონი

საქართველოსკონსტიტუციურიშეთანხმება

საქართველოსსაერთაშორისოხელშეკრულებათუშეთანხმება

საქართველოსორიგინალურიკანონი,საქართველოსპრეზიდენტისდეკრეტი

საქართველოსკანონი,საქართველოსპარლამენტისრეგლამენტი

საქართველოსკონსტიტუციურიშეთანხმებასრულადუნდაშეესაბამებოდესსაერთაშო
რისოსამართლისსაყოველთაოდაღიარებულპრინციპებსადანორმებს,კერძოდ,ადა
მიანისუფლებათადაძირითადთავისუფლებათასფეროში.საქართველოსკონსტიტუციურ
შეთანხმებას,თუიგიარეწინააღმდეგებასაქართველოსკონსტიტუციასადაკონსტიტუციურ
კანონს,აქვსუპირატესიიურიდიულიძალაყველასხვანორმატიულიაქტისმიმართ.
საქართველოსკონსტიტუციითადაშესაბამისიკანონითდადგენილიმოთხოვნებისდაც

ვითძალაშიშესულსაქართველოსსაერთაშორისოხელშეკრულებასადაშეთანხმებას,თუ
ისინიარეწინააღმდეგებიანსაქართველოსკონსტიტუციასადაკონსტიტუციურკანონს,აგ

6 საფრანგეთისსამოქალაქოკოდექსი CodeCivileთავადნაპოლეონისმიერარისშექმნილი.
7 ხუბუა,სამართლისთეორია,თბილისი,2015წ.გვ.270.
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რეთვესაქართველოსკონსტიტუციურშეთანხმებასაქვსუპირატესიიურიდიულიძალაშიდა
სახელმწიფოებრივინორმატიულიაქტებისმიმართ.
საქართველოსსაკანონმდებლოაქტებსაქვსუპირატესიიურიდიულიძალასაქართვე

ლოსკანონქვემდებარენორმატიულიაქტებისმიმართ.კანონქვემდებარენორმატიულიაქ
ტია,მაგალითად,მინისტრისბრძანება.
ნორმატიულიაქტებისშემუშავებისმიზანიკონკრეტულიურთიერთობებისმოწესრიგების

გარდაერთიანი,დაბალანსებულისამართლებრივისივრცისშექმნაა,ასერომკანონშემოქ
მედებისპროცესშიურთიერთგამომრიცხავიდაურთიერთსაწინააღმდეგონორმებისშექმ
ნასმაქსიმალურადერიდებიან.მიუხედავადამისა,პრაქტიკაშიწარმოიქმნებაშემთხვევები,
როდესაცორინორმასაწინააღმდეგოქცევისწესსადგენს.აღნიშნულსნორმათაკოლიზია
ეწოდება.დავის გადაწყვეტისას სამართალშემფარდებელმა გამოსაყენებელი ნორმა უნ
დაგანსაზღვროს,ნორ მა თა კო ლი ზიანორ მა თა კო ლი ზიაკიაღნიშნულსართულებს.ამიტომაცნორმატიული
აქტებისშესახებსაქართველოსკანონი,ისევეროგორცსამოქალაქოკოდექსიკოლიზიის
გადაწყვეტისსავალდებულოწესსადგენს.პირველრიგშიუპირატესობაენიჭებაიერარქი
ულადმაღლამდგომ,მეტიიურიდიულიძალისმქონეაქტს.თანაბარიიურიდიულიძალის
მქონენორმატიულაქტებსშორისწინააღმდეგობისშემთხვევაშიგამოიყენებასპეციალური
კანონი.კოლიზიაშეიძლებაწარმოიშვასსპეციალურნორმებსშორისაც.ამშემთხვევაში,
უპირატესობაენიჭებაუფროგვიანმიღებულ(გამოცემულ)ნორმატიულაქტს.
საქართველოსპრეზიდენტისბრძანებულებასაქვსუპირატესიიურიდიულიძალასაქარ

თველოსპარლამენტისდადგენილებისადააღმასრულებელიხელისუფლებისორგანოთა
(თანამდებობისპირთა)ნორმატიულიაქტებისმიმართ.


1.3სამართლისძირითადიოჯახები

თანამედროვემსოფლიოშიმოქმედინაციონალურისამართლებრივისისტემებიშეიძ
ლებადაიყოსსამართლებრივიოჯახებისმიხედვით.გამოყოფენკონ ტი ნენ ტუ რი ევ რო პიკონ ტი ნენ ტუ რი ევ რო პი
სასადაან გ ლო ა მე რი კუ ლი სა მარ თ ლის ოჯახსან გ ლო ა მე რი კუ ლი სა მარ თ ლის ოჯახს.8პირველიევროპისძირითადიქვეყნების9
სამართლებრივსისტემებსაერთიანებს,ხოლომეორე–ძირითადად,ამერიკისშეერთებული
შტატების,ინგლისის,ბრიტანეთისყოფილიკოლონიებისსამართლებრივსისტემებს.10
კონტინენტურიევროპისსამართლისოჯახი,თავისმხრივ,რომანულიდაგერმანული

სამართლისქვეყნებსგამოყოფს.რომანულისამართლისქვეყნებშიფრანგულისამართლის
გავლენაიგრძნობა,ხოლოგერმანულისამართლისქვეყნებში–გერმანულისამართლის.
რომანულისამართლისჯგუფსსაფრანგეთისგარდამიეკუთვნებაბელგია,ესპანეთი,პორ
ტუგალია,იტალია,ნიდერლანდებიდასხვა.გერმანულისამართლისჯგუფსგერმანულის
გარდამიეკუთვნებაავსტრია,შვეიცარია,საბერძნეთი,თურქეთი,საქართველოდასხვა.
კონტინენტური ევროპისადა ანგლოამერიკული სამართლის სისტემებს შორის მთა

ვარი განსხვავებასა მარ თ ლის წყა როსსა მარ თ ლის წყა როს უკავშირდება. კონტინენტური ევროპის ქვეყნებ
ში სამართლის მთავარი წყარო კანონია (ფართო გაგებით), ხოლო ანგლოამერიკული

8 ხუბუა,სამართლისთეორია,თბილისი,2015წ.გვ.266.
9 თუმცა არაყველაევროპისქვეყნის.
10 ჩამონათვალიამომწურავიარარის.

სამართლისზოგადისაკითხები
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სამართლისქვეყნებში–სასამართლოგადაწყვეტილება.კონტინენტურიევროპისსამარ
თლის სისტემის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში სასამართლო გადაწყვეტილებას
სავალდებულოძალაარაქვსმსგავსიდავისგანმხილველისხვამოსამართლეებისთვის.
საქმისგანმხილველიმოსამართლეთავისსაქმიანობაშიდამოუკიდებელიადაგადაწყვე
ტილებას კონსტიტუციისა და კანონის მიხედვით იღებს. ანგლოამერიკული სამართლის
სისტემის მოსამართლისთვის სხვა სასამართლოს გადაწყვეტილება ანალოგიურ საქმეზე
სავალდებულოადამხოლოდგანსაზღვრულიწინაპირობებისარსებობისას,საგამონაკლი
სოშემთხვევაშიშეუძლიაგადაუხვიოსმას.11გამოდის,რომერთშემთხვევაშისაქმეგვაქვს
დედუქციურიაზროვნების,ხოლომეორეშემთხვევაშიინდუქციურიაზროვნებისსტილთან,
რამეთუანგლოამერიკულისამართლისსისტემისმოსამართლეკონკრეტულგადაწყვეტი
ლებას აზოგადებსდა სხვა მსგავს შემთხვევებს არგებს, ხოლო კონტინენტური ევროპის
სისტემისმოსამართლეკანონისზოგადნორმასაკონკრეტებსდაყოველსაქმესინდივიდუ
ალურადუსადაგებს.
ანგლოამერიკულისამართლისსისტემისქვეყნებისძირითადისამართლებრივიწყარო

–სასამართლოგადაწყვეტილება,კონტინენტურიევროპისსამართლისქვეყნებისმთავარი
სამართლებრივიწყაროს–კანონისგანგანსხვავებით,ბუნებრივია,რომბევრადდეტალი
ზებულიდაუხვსიტყვიანია.კანონივერცერთშემთხვევაშივერიქნებაიმაზემეტადკონ
კრეტიზებული,ვიდრეინდივიდუალურდავაზემიღებულისასამართლოგადაწყვეტილება.
ამიტომაცსამართალშეფარდებისპროცესშიხშირადთავსიჩენსნორმისგანმარტებისსა
ჭიროება,რამეთუნორმითდადგენილიქცევისწესისმორგებასადავოსაქმისმოცემულო
ბასთანნორმისშინაარსისგანმარტებისგარეშეგართულებულია.სამართლისმეთოდიკაში
გამოყოფენ ნორმის განმარტებისრამდენიმე მეთოდს,როგორიცააგრა მა ტი კუ ლი, ისგრა მა ტი კუ ლი, ის
ტო რი უ ლი, ტე ლე ო ლო გი უ რი, სის ტე მუ რი და contra legem გან მარ ტე ბატო რი უ ლი, ტე ლე ო ლო გი უ რი, სის ტე მუ რი და contra legem გან მარ ტე ბა.გრამატიკუ
ლიგანმარტებისდროსნორმისშინაარსისგაგებასიტყვათამნიშვნელობისადაენისგრა
მატიკულიწესებისმიხედვითხდება. ისტორიულიგანმარტებისდროსყურადღებაექცევა
ნორმისმიღებისდროსარსებულიურიდიულდაპოლიტიკურწინაპირობებს.ტელეოლო
გიურიგანმარტებისასმნიშვნელოვანიაარაკანონმდებლისთავდაპირველინების,არამედ
თავად კანონისობიექტური მიზნის იდენტიფიცირება. სამართლის ნორმის სხვა ნორმებ
თანკავშირში,სისტემურადაღქმადაგააზრებასისტემურიგანმარტებისმიდგომაა.contra
legemგანმარტებაპრაქტიკაშიყველაზეიშვიათადგამოყენებადიმეთოდია,რადგანაცის
მიზანს ნორმის სიტყვასიტყვითი მნიშვნელობის განმარტების საწინააღმდეგოდ აღწევს.12
განმარტებისმითითებულმეთოდებსშორისრაიმეიერარქიაარარსებობს.
მიუხედავადიმისა,რომანგლოამერიკულისამართლისადაკონტინენტურიევროპის

სამართლისსისტემებიისტორიულადფუნდამენტურადგანსხვავებულმიდგომებსიზიარე
ბენ,უკვეშეიმჩნევაამსისტემებისმეტნაკლებიდაახლოება.ანგლოამერიკულისამართ
ლისსისტემისქვეყნებშიშემოღებულიამო და ლუ რი აქ ტე ბიმო და ლუ რი აქ ტე ბი,არსებობსსამართლისისე
თიდარგები,სადაცსაკანონმდებლოაქტებისრაოდენობასაკმაოდბევრია.მაგალითად,
ამერიკისშეერთებულშტატებშისამეწარმეოსამართალიერთერთიუხვაქტიანიდარგია.
იგივეშეიძლებაითქვასინგლისზე,სადაცდღემდემოქმედებსე.წ.companiesact,რომე
ლიცდახვეწილობითგამოირჩევა.რაცშეეხებაკონტინენტურიევროპისსამართლისსის

11 ე.წ. overruling და distinguishingდოქტრინები.
12 დაწვრილებითიხილეთ ხუბუა გ.,სამართლისთეორია,თბილისი,2015წ.გვ.182206.

Iთავი
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ტემისქვეყნებს,თანდათანობითიზრდებასამოსამართლეოსამართლისროლიდადანიშ
ნულება.მართალია,აქსასამართლოპრეცედენტსსავალდებულოძალაარაქვს,თუმცა
მსგავსსაქმეზესასამართლოგადაწყვეტილებისმოძიებადასასამართლოსთვისწარდგე
ნა ყოველთვის მომგებიანია მოდავე მხარისთვის. საქართველოსუზენაესი სასამართლო
მართლმსაჯულებისერთიანობისმიზნებიდანგამომდინარეშეიმუშავებსრეკომენდაციებს,
რომელშიცპრაქტიკისსადაოსაკითხებისერთგვაროვანგადაწყვეტასსთავაზობსსაერთო
სასამართლოებს.13

1.4საერთაშორისოსამართალიდამისიმოქმედებაქართულ
ბიზნესგარემოში

საერთაშორისოსამართალისახელმწიფოებსადასახელმწიფოებსადასაერთაშორისო

ორგანიზაციებს შორის ურთიერთობებს არეგულირებს. საერთაშორისო სამართლის
ოპერირებისძირითადიმექანიზმისაერთაშორისოხელშეკრულებებიდაშეთანხმებებია.14
იმისათვის,რომ საერთაშორისოხელშეკრულებები კონკრეტულიქვეყნისთვის უშუალოდ
მოქმედსამართლადიქცეს,აუცილებელიამისიმიღებადამასზეხელმოწერა.საქართველოში
საერთაშორისო ხელშეკრულებების რატიფიცირებას15, დენონსირებასა16 და გაუქმებას
მხოლოდსაქართველოსპარლამენტიახდენს.დღეისათვისუამრავისაერთაშორისოხელ
შეკრულება არსებობს,რომელსაც საქართველოცაა მიერთებული. საერთაშორისოხელ
შეკრულებისრატიფიცირებისადა მისი აღიარების შემდეგ სახელმწიფო,როგორც წესი,
თავისშიდაკანონმდებლობასაღნიშნულსაერთაშორისოაქტითდადგენილნორმებსარ
გებს,რადგანაც,როგორცუკვეწინათავებშიაღვნიშნეთ,საერთაშორისოხელშეკრულე
ბებსადაშეთანხმებებს,თუისინიარეწინააღმდეგებიანსაქართველოსკონსტიტუციასადა
კონსტიტუციურშეთანხმებასუპირატესიიურიდიულიძალააქვთშიდასამართლებრივაქ
ტებთანმიმართებით.აუცილებლადუნდააღვნიშნოთე.წ.დათქმისფენომენისაერთაშო
რისოაქტებთანმიმართებით.ქვეყანას,რომელიცრომელიმეკონკრეტულსაერთაშორისო
აქტსუერთდება,შეუძლიააქტისმთლიანადაღიარებისნაცვლად,მხოლოდკონკრეტული
ნორმებიაღიაროს,ე.ი.დათქმაგააკეთოსდაშესაბამისნორმებზემიუთითოს.ამიტომაც
საერთაშორისოაქტთანმუშაობისასაუცილებელიააღნიშნულისაკითხისგარკვევა.

ბიზ ნე სიბიზ ნე სიინგლისურისიტყვაადაიმსაქმიანობასნიშნავს,რომელიცმოგებისმიღების
კენაამიმართული.ბიზნესგარემოკიიმსამართლებრივიდაეკონომიკურიფაქტორებითა
თურეგულაციებითგანპირობებულისივრცეა,რომელსაცსახელმწიფოპოტენციურინვეს
ტორსსთავაზობს.ამიტომაცნებისმიერიქვეყანადაინტერესებულიუნდაიყოსისეთისამარ
თლებრივითუსაგადასახადოპოლიტიკისგატარებით,რომელიცმიმზიდველბიზნესგარე
მოსშექმნის.

13 უზენაესისასამართლოსრეკომენდაციებიდაგადაწყვეტილებებიშეგიძლიათმოიძიოთბმულზე 
 http://www.supremecourt.ge
14 შეიძლება სახვა დასახელებებითაც შეგვხვდეს, მაგალითად, კონვენცია, პაქტი, დირექტივა, ოქმი და

სხვა.
15 საერთაშორისოხელშეკრულებისდამტკიცება.
16 საერთაშორისოხელშეკრულებისშეწყვეტისშესახებსახელმწიფოსნებისგამომჟღავნება.
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ბიზნესსამართალისამართლისკლასიკურდარგსარწარმოადგენს.ამდასახელების
ქვეშიმსამართლებრივიაქტებისერთობლიობასმოვიაზრებთ,რომელიცბიზნესისწარმო
ებისას ბიზნესოპერატორს ეხება. აქ შეიძლება შევიყვანოთსაქართველოსსამოქალაქო
კოდექსის ქონებრივი სამართლისნაწილი, სამეწარმეოდაშრომის სამართალი,გადახ
დისუუნარობისშესახებკანონმდებლობა,საგადასახადოკანონმდებლობა,ლიცენზიებისა
და ნებართვების შესახებ კანონმდებლობა, სასამართლოშიდავის წარმოების ძირითადი
საწყისებიდა ადმინისტრაციულორგანოებთან ურთიერთობის ძირითადი წესები. ამიტო
მაცამდარგისთვისრელევანტურიშეიძლებაიყოსყველაზემოთჩამოთვლილისფეროს
მარეგულირებელისაერთაშორისოაქტი,რომელიცსაქართველოსპარლამენტისმიერაა
რატიფიცირებული.
შრომისსამართალშიათზემეტისაერთაშორისოაქტიასაქართველოსმიერრატიფი

ცირებული.საქართველოსმიერაღიარებულიაასევეტვირთებისგადაზიდვასთანდაკავში
რებულიაქტები.რაცშეეხებასამეწარმეოსამართალსარსებითიმნიშვნელობისააევრო
პისკავშირისსაკორპორაციოსამართლებრივიდირექტივები,რომლებიცსაქართველოზე
არვრცელდება,რადგანაცსაქართველოევროკავშირისწევრიქვეყანასჯერჯერობითარ
წარმოადგენს.თუმცა,აღნიშნულისაერთაშორისოორბიტაზესაქმიანობისასქვეყნისერთ
ერთმთავარპრიორიტეტსწარმოადგენს,ამიტომაცსამეწარმეოსამართლისგანხილვისას
მოკლედშევეხებითევროკავშირისსაეტაპომნიშვნელობისსაკორპორაციოსამართლებ
რივდირექტივებს. ცხრილში იხილეთბიზნეს სამართლის სფეროში საქართველოსმიერ
რატიფიცირებულიძირითადისაერთაშორისოაქტებისჩამონათვალი.17


აქტის დასახელებააქტის დასახელება აქტის შემხებლობა საქართველოსთანაქტის შემხებლობა საქართველოსთან

ეკონომიკური,სოციალურიდაკულტურული
უფლებებისსაერთაშორისოპაქტი

საქართველოშიძალაშია1994წლის
3აგვისტოდან.

ევროპისსოციალურიქარტია საქართველოსმიერრატიფიცირებულია
2005წლის1ივლისიდან.

კონვენცია52ყოველწლიურიფასიანი
შვებულებებისშესახებ

საქართველოშიძალაშია1939წლის
22სექტემბრიდან.

კონვენცია111შრომისადადასაქმების
სფეროშიდისკრიმინაციისშესახებ

საქართველოშიძალაშია1997წლის
22ივნისიდან.

კონვენცია100მამაკაცთადაქალთა
თანასწორიანაზღაურებისშესახებთანაბარი
ღირებულებისშრომისათვის

საქართველოშიძალაშია1996წლის
29მაისიდან.

კონვენცია98კოლექტიურიმოლაპარაკებების
ორგანიზებასადაგამართვაზეუფლებათა
პრინციპებისგამოყენებისშესახებ

საქართველოშიძალაშია1996წლის
29მაისიდან.

17 ცხრილში მოცემულია მხოლოდ ძირეული საკითხების მარეგულირებელი აქტები. აღნიშნულის გარდა
საქართველოს მიერ აღიარებულია სხვა მრავალი სპეციფიკური სამართლებრივი ურთიერთობების
მარეგულირებელიაქტები.
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კონვენციატვირთებისსაერთაშორისო
საგზაოგადაზიდვებისხელშეკრულების
შესახებ

საქართველოშიძალაშია1999წლის
2ნოემბრიდან.

კონტეინერებთანდაკავშირებულისაბაჟო
კონვენცია

საქართველოშიძალაშია1999წლის
16მარტიდან.

უცხოეთისსაარბიტრაჟოგადაწყვეტილებათა
ცნობისადააღსრულებისშესახებ
ნიუორკისკონვენცია

საქართველოშიძალაშია1994წლის
3თებერვლიდან.

სამოქალაქოსამართლისკონვენცია
კორუფციაზე

საქართველოშიძალაშია2003წლის
1ნოემბრიდან.




1.5უფლებისდაცვისმექანიზმები

1.5.1ზოგადად

როგორცუკვეაღვნიშნეთ,სამართალიშეიძლებამატერიალურდასაპროცესოსამარ
თლადდავყოთ.მატერიალურისამართალიგვაძლევსპასუხსიმაზეთურაშედეგითუნდა
დასრულდესესათუისსამართლებრივიდავა.მაგალითისთვის,ეკუთვნისთუარამოქ
მედიკანონმდებლობითპირსქონება,კანონიერიათუარაამათუიმადმინისტრაციული
ორგანოს ქმედება, მეუღლეთა განქორწინებისას ვისთან უნდადარჩეს საცხოვრებლად
არასრულწლოვანიშვილიდაა.შ.თუმცარაგზითდარაწესებისდაცვითშეგვიძლიასა
სურველსამართლებრივშედეგსმივაღწიოთსაპროცესოსამართალშიაგაწერილი.გარ
დასამოქალაქო,სისხლისდაადმინისტრაციულისამართლისკოდექსებისა,რომლებიც
მატერიალურ ნორმებს შეიცვას, საქართველოში მოქმედებს სამოქალაქო საპროცესო,
სისხლისსამართლისსაპროცესოდაადმინისტრაციულისაპროცესოკოდექსები.როგორ
იწყებადავის სასამართლოში წარმოება,რასაპროცესოდოკუმენტებიგვჭირდება საქ
მისსაწარმოებლად,რაეტაპებისგანშედგებასასამართლოსხდომა,როგორშეგვიძლია
მტკიცებულებებისსასამართლოშიწარდგენადასაბოლოოდჩვენიდარღვეულიუფლე
ბის სასამართლო წესითდაცვა საპროცესო სამართლისრეგულირების სფეროა. მატე
რიალურისამართლისკარგადცოდნაპრაქტიკაშიარაფრისმომცემიიქნებათუპირსარ
ეცოდინებარაპროცესუალურიწესებისდაცვითუნდამოითხოვოსკონკრეტულიშედეგის
დადგომა.ხშირშემთხვევაში,უფლებისდაცვა,მაგალითისთვის,სასამართლოსმიერმი
ღებულიგადაწყვეტილებისგასაჩივრება, კონკრეტულვადებთანარისდაკავშირებული,
რომელსაცსაპროცესოკანონმდებლობაადგენსდარომლისდაუცველობამაცშესაძლოა
დავის წარმოების უფლება წაგვართვას. ამიტომაც აუცილებელია, ვიცნობდეთ ქართულ
სასამართლოსისტემას,საქმისწარმოებისძირითადწესებსადასასამართლოგადაწყვე
ტილებისაღსრულებისმექანიზმებს.
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1.5.2ქართულისასამართლოსისტემადასასამართლოშიდავისწარმოების
ძირითადიმახასიათებლები


სა  სა  მარ   თ   ლო ხე  ლი  სუფ   ლე  ბასა  სა  მარ   თ   ლო ხე  ლი  სუფ   ლე  ბა სახელმწიფო ხელისუფლების დამოუკიდებელი შტოა

და მხოლოდ სასამართლოების მიერ ხორციელდება. მართლმსაჯულება კი სასამართ
ლო ხელისუფლების განხორციელების ერთერთი ფორმაა და მას სამოქალაქო, ადმი
ნისტრაციულდასისხლისსამართალწარმოებათამეშვეობითსა  ერ   თო სა  სა  მარ   თ   ლო  ე  ბისა  ერ   თო სა  სა  მარ   თ   ლო  ე  ბი
ახორციელებენ.

ქართულისაერთოსასამართლოებისსისტემასამ ინსტანციასსამ ინსტანციასმოიცავს:
1ელიინსტანციისსასამართლორაიონული (საქალაქო) სასამართლო;რაიონული (საქალაქო) სასამართლო;
მე2ინსტანციისსასამართლო სააპელაციო სასამართლო; სააპელაციო სასამართლო;
უმაღლესიინსტანციის,საკასაციოსასამართლოუზენაესი სასამართლო.უზენაესი სასამართლო.
ყველაადამიანსუფლებააქვსთავისუფლებათადასაცავადპირადადანმეშვეობითმი

მართოსსასამართლოს.დავასთავდაპირველადგანიხილავსდაგადაწყვეტილებასიღებს
რა ი ო ნუ ლი (საქალაქო) სა სა მარ თ ლორა ი ო ნუ ლი (საქალაქო) სა სა მარ თ ლო.იმშემთხვევაშითუმხარეებისთვისგადაწყვეტი
ლებასრულადანნაწილობრივმიუღებელია,მათუფლებააქვთ1ელიინსტანციისსასა
მართლოსგადაწყვეტილებასააპელაციოსასამართლოშიგაასაჩივრონ,ხოლოამუკანას
კნელისგადაწყვეტილებაუზენაესსასამართლოში.18
სასამართლოგადაწყვეტილებისგასაჩივრებისთვისსაპროცესოკანონმდებლობითშე

საბამისივადებიადადგენილი.სამოქალაქოსაპროცესოკოდექსისშესაბამისად,სააპელა
ციოსაჩივრისშეტანისვადაა14დღე.ამვადისგაგრძელებადააღდგენადაუშვებელიადა
იგიიწყებამხარისთვისდასაბუთებულიგადაწყვეტილებისგადაცემისმომენტიდან.19
რაცშეეხებასაკასაციოსაჩივარს,მისიშეტანისვადაა21დღე.ამვადისგაგრძელება

ანაღდგენაასევეარშეიძლებადაისიცმხარისათვისგადაწყვეტილებისგადაცემისმომენ
ტიდანიწყება.
როგორცუკვეაღვნიშნეთ,დავასპირველიინსტანციითრაიონული(საქალაქო)სასა

მართლოგანიხილავს.რაიონულისასამართლომუნიციპალიტეტებშიიქმნება.მაგალითად,
ბოლნისის,გორის,ზუგდიდის,თელავის,ოზურგეთისადასხვარაიონულისასამართლო
ები. ხოლო, საქალაქო სასამართლოთვითმმართველ ქალაქებში იქმნება. მაგალითად,
თბილისის, რუსთავის, ფოთის, ბათუმის, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოები. საქალა
ქო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია თვითმმართველ ქალაქთან ერთად შეიძლე
ბამოიცავდესმუნიციპალიტეტსაც.რაიონული(საქალაქო)სასამართლოიქმნებადამისი
სამოქმედოტერიტორიაგანისაზღვრება საქართველოსიუსტიციის უმაღლესი საბჭოსგა
დაწყვეტილებით.რაიონულ(საქალაქო)სასამართლოებში,როგორცწესი,გამოყოფილია
სამოქალაქოსაქმეთა, სისხლისსამართლისსაქმეთადა ადმინისტრაციულისამართლის

18 1ელი  და  მე2  ინსტანციის  სასამართლოების  გადაწყვეტილების  გასაჩივრებას  თავისი  წინაპირობე
ბი აქვს, რომლის დაკმაყოფილებაც აუცილებელია, რათა შემდგომი ინსტანციის სასამართლომ საქმე წარ
მოებაში მიიღოს. იხ. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 365ე,366ე,391ე მუხლები.

19 დასაბუთებული გადაწყვეტილების გადაცემის მომენტის დადგენას არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება საა
პელაციო საჩივრის შეტანის ვადის გამოსათვლელად. იმის დასადგენად თუ რას მიიჩნევს კანონი დასაბუ
თებული გადაწყვეტილების გადაცემის მომენტად და შესაბამისად ვადის ათვლის წერტილად იხილეთ სა
ქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 369ე,70ე,78ე და 2591ე მუხლები.

Iთავი
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საქმეთაკოლეგიები.20რაიონულ(საქალაქო)სასამართლოშიდავაერთპიროვნულად,1
მოსამართლისმიერგანიხილება.21

საქართველოში 2 სააპელაციო სასამართლო არსებობს.საქართველოში 2 სააპელაციო სასამართლო არსებობს. აღმოსავლეთ საქარ
თველოს სასამართლოთა გადაწყვეტილებებზე სააპელაციო საჩივრებსთბილისის სააპე
ლაციო სასამართლო განიხილავს, ხოლო დასავლეთ საქართველოს სასამართლოთა
გადაწყვეტილებებზექუთაისისსააპელაციოსასამართლო.სააპელაციოსასამართლოში
იქმნებასამოქალაქოსაქმეთა,ადმინისტრაციულსაქმეთა,სისხლისსამართლისსაქმეთა
პალატები და საგამოძიებო კოლეგია. რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების
გადაწყვეტილებებზესააპელაციოსაჩივრებსსააპელაციოსასამართლოკოლეგიურად3
მოსამართლისშემადგენლობითგანიხილავს.თუმცაღა,გარკვეულიკატეგორიისსაქმეებზე
სააპელაციოსაჩივრებისერთპიროვნულიგანხილვაცშეიძლებადაწესდეს.

სა    ქარ       თ       ვე    ლოს უზე        ნა     ე        სი სა        სა        მარ               თ               ლო სა    ქარ       თ       ვე    ლოს უზე        ნა     ე        სი სა        სა        მარ               თ               ლო საქართველოსმთელტერიტორიაზემართ
ლმსაჯულებისგანხორციელებისუმაღლესიდასაბოლოოინსტანციისსაკასაციოსასამარ
თლოა. უზენაესისასამართლოსმიერმიღებულიგადაწყვეტილებასაბოლოოადაისარ
საჩივრდება.უზენაესსასამართლოშიიქმნებასამოქალაქოსაქმეთაპალატა,ადმინისტრა
ციულსაქმეთაპალატა,სისხლისსამართლისსაქმეთაპალატა,დიდიპალატა,პლენუმი,
სადისციპლინოპალატადასაკვალიფიკაციოპაალატა.
დავისწარმოებასსამივეინსტანციისსასამართლოშითავისისპეციფიკურიწესებიაქვს,

თუმცაძირითადიეტაპებიდაზოგადიპრინციპებისაერთოა.ერთერთიმთავარიპრინციპი,
რომლითაცსამოქალაქოსაპროცესოსამართალიადმინისტრაციულისაპროცესოსამართ
ლისგანგანსხვავდებაარისშე ჯიბ რე ბი თო ბის პრინ ცი პიშე ჯიბ რე ბი თო ბის პრინ ცი პი.22სამოქალაქოსაპროცესოკო
დექსისაწყისმუხლებშივეგანამტკიცებს,რომსასამართლოშისამართალწარმოებაშეჯიბ
რებითობისსაფუძველზემიმდინარეობს.მხარეებისარგებლობენთანაბარიუფლებებითა
დაშესაძლებლობებით,დაასაბუთონთავიანთიმოთხოვნები,უარყონანგააქარწყლონმე
ორემხარისმიერწამოყენებულიმოთხოვნები,მოსაზრებებითუმტკიცებულებები.მხარეები
თვითონვეგანსაზღვრავენ,თურომელიფაქტებიუნდადაედოსსაფუძვლადმათმოთხოვ
ნებსანრომელიმტკიცებულებებითუნდაიქნესდადასტურებულიესფაქტები.მიუხედავად
იმისა,რომსამოქალაქოსაპროცესოკოდექსისესდანაწესიზოგადიხასიათისაა,მასპრაქ
ტიკაშიუდიდესიმნიშვნელობაენიჭება.სწორედამპრინციპიდანგამომდინარეობსის,რომ
სამოქალაქოდავის განმხილველი მოსამართლე გადაწყვეტილების მიღებისას მხოლოდ
იმფაქტებითადამტკიცებულებებითააშებოჭილი,რომელსაცდავისმონაწილემხარეები
მიუთითებენდაწარმოადგენენ.მოსამართლესთავისიინიციატივითმტკიცებულებებისმოკ
ვლევისადა გამოთხოვის უფლება არგააჩნია. ამიტომაც სამოქალაქო სამართლებრივი

20 თუმცა, სასამართლოში მოსამართლეთა რაოდენობისა და საქმეთა წარმოების ინტენსიურობის მიხედ
ვით შეიძლება არსებობდეს ნაკლები ან მეტი სპეციალიზებული სასამართლო კოლეგიები.

21 არსებობს  საგამონაკლისო  შემთხვევები,  როდესაც  კანონით  დადგენილი  წინაპირობებისას  რაიო
ნულ (საქალაქო) სასამართლოში საქმე კოლეგიურად 3 მოსამართლის შემადგენლობით განიხილე
ბა.  როდესაც  რაიონულ  (საქალაქო)  სასამართლოში  კოლეგიური  შემადგენლობით  საქმეთა  განხილ
ვისათვის მოსამართლეთა საკმარისი რაოდენობაა, ერთპიროვნულად საქმის განმხილველ მოსამართ
ლეს შეუძლია დაადგინოს საქმის კოლეგიური განხილვა სამი მოსამართლის შემადგენლობით, თუ საქ
მის განხილვასა და გადაწყვეტას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სასამართლო პრაქტიკისათვის ან საქ
მე ფაქტობრივი ან სამართლებრივი თვალსაზრისით განსაკუთრებული სირთულით ხასიათდება.

22 შეჯიბრებითობისპრინციპიადმინისტრაციულსაპროცესოსამართალშიცგვხვდება,თუმცაოდნავგანსხ
ვავებულად.

სამართლისზოგადისაკითხები
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დავისწარმოებისასსასიცოცხლომნიშვნელობააქვსიმასთურამდენადკვალიფიციურია
მხარედასასურველიშედეგისმისაღწევადწარდგენილიათუარასაკმარისიმტკიცებულე
ბები.განსხვავებულიპრინციპითოპერირებსადმინისტრაციულისაპროცესოსამართალი.
მიუხედავადიმისა,რომადმინისტრაციულისაპროცესოკოდექსიმითითებასაკეთებსსამო
ქალაქოსაპროცესოკოდექსისზემოთმითითებულპრინციპზე,რომელიცმხარეთაშეჯიბ
რებითობასაყალიბებსსაქმისგანხილვისას,აქვევხვდებითსასამართლოსგაფართოებულ
უფლებამოსილებასაც. კერძოდ, ადმინისტრაციული საქმის განმხილველი სასამართლო
უფლებამოსილიათავისიინიციატივითმიიღოსგადაწყვეტილებადამატებითიინფორმაცი
ისანმტკიცებულებისწარმოსადგენად.
იმისათვის, რომდაინტერესებულმა პირმა თავისი დარღვეულითუ სადავოდ ქცე

ული უფლების შესახებ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში დავა წამოიწყოს პირ
ველრიგშიაუცილებელიაგანსჯადისასამართლოსგანსაზღვრა.ე.ი.იმისგარკვევათუ
რომელისასამართლოაუფლებამოსილიგანიხილოსკონკრეტულიდავა.სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, განსახილველი საქმეების მიხედვით გამოიყოფა
სხვადასხვა ტიპის განსჯადობა, მათ შორის სა ერ თო გან ს ჯა დო ბა, ხელ შეკ რუ ლე ბისა ერ თო გან ს ჯა დო ბა, ხელ შეკ რუ ლე ბი
დან გა მომ დი ნა რე და ვე ბის გან ს ჯა დო ბა, მემ კ ვიდ რე ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი დადან გა მომ დი ნა რე და ვე ბის გან ს ჯა დო ბა, მემ კ ვიდ რე ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი და
ვე ბის გან ს ჯა დო ბა, ნივ თობ რი ვი გან ს ჯა დო ბა, ოჯა ხუ რი და ვე ბის გან ს ჯა დო ბასვე ბის გან ს ჯა დო ბა, ნივ თობ რი ვი გან ს ჯა დო ბა, ოჯა ხუ რი და ვე ბის გან ს ჯა დო ბასდა
სხვა.საერთოგანსჯადობისმიხედვით,რომლისმიხედვითაცხდება,უმეტესშემთხვევა
ში, სასამართლოშისაქმისწარმოებისდაწყება, სასამართლოსსარჩელიწარედგინება
მოპასუხისსაცხოვრებელიადგილისმიხედვით.ხოლოიურიდიულიპირისმიმართსარ
ჩელი იურიდიული პირის ადგილსამყოფლის მიხედვით წარედგინება სასამართლოს.
ასევეხშირიაგანსჯადობისგადაწყვეტადავისსახელშეკრულებოსამართლებრივიხა
სიათიდანგამომდინარე.ხელშეკრულებიდანგამომდინარე,სარჩელებისასამართლოს
ხელშეკრულებისშესრულებისადგილისანიმადგილისმიხედვითწარედგინება,სადაც
ხელშეკრულება უნდა შესრულებულიყო, გარდა იმ სარჩელებისა, რომლებიც საქარ
თველოს საბანკო დაწესებულებების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, არასაბანკო
სადეპოზიტოდაწესებულებების−კვალიფიციურისაკრედიტოინსტიტუტებისმიერდა
დებული (მათ შორის, ელექტრონულიფორმითდადებული) სესხის (კრედიტის) გაცე
მისშესახებხელშეკრულებებიდანგამომდინარეობს.ამტიპისდავებთანდაკავშირებით
სასამართლოსსარჩელიმოპასუხისსაცხოვრებელიადგილისმიხედვითწარედგინება.
მნიშვნელოვანია ასევე იურიდიული პირის ფილიალის საქმიანობიდან გამომდინარე
სარჩელებისგანსჯადობაც.ამტიპისსარჩელისასამართლოსმხოლოდფილიალისად
გილმდებარეობისმიხედვითწარედგინება.
განსჯადობისგანსაზღვრისშემდეგდღისწესრიგშიდგებასახელმწიფობაჟისოდენობის

დადგენა,მისიგადახდა,სარჩელის23შედგენადასასამართლოშიშეტანა.სახელმწიფობაჟი
განსახილველისაქმისმიხედვითსხვადასხვაა,რომლისგანსაზღვრისწესსსამოქალაქო
საპროცესო კოდექსი ადგენს.24 რაც შეეხება სარჩელის ფორმას, მისი მოძიება სხვა

23 გარდა სასარჩელო წარმოებისა არსებობს არასასარჩელო წარმოებაც, რომლის დროსაც პირი არა სარ
ჩელით არამედ განცხადებით მიმართავს სასამართლოს.აღნიშნულს უდავო წარმოებას უწოდებენ, რადგა
ნაც აქ მოდავე მხარეები არ არიან. დეტალურად იხილეთ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის XXXV თავი.

24 იხილეთ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 38ე,39ე, მე40,41ე მუხლები.  არსებობს სახელმწი
ფო ბაჟის გამომთვლელი სპეციალური პროგრამაც, იხ.: http://library.court.ge/fee/index.php

Iთავი

http://library.court.ge/fee/index.php
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ფორმებთან ერთად25 შესაძლებელია სხვადასხვა სასამართლოებისა და საქართველოს
იუსტიციისუმაღლესისაბჭოსოფიციალურვებგვერდებზე.26
მასშემდეგრაცსასამართლოშეამოწმებსსარჩელისდასაშვებობისპირობებს,საქმე

მიიღებაწარმოებაშიდამოპასუხემხარესგანესაზღვრებავადაპასუხის,ე.წ.შესაგებლის27
წარსადგენად. შესაგებლის წარსადგენად მოპასუხისთვის განსაზღვრული ვადა არ უნდა
აღემატებოდეს14დღეს,ხოლორთულიკატეგორიისსაქმეებზე21დღეს.მოპასუხისმი
ერწარდგენილიშესაგებელიეგზავნებამოსარჩელესდაინიშნებამოსამზადებელისხდო
მა,სადაცმხარეებიწარადგენენიმმტკიცებულებებს,რომლებსაცშემდგომში,დავისარსე
ბითიგანხილვისასგამოიკვლევენ.


1.5.3უფლებისდაცვაადმინისტრაციულ-სამართლებრივიწარმოებისას

წინათავებშიჩვენუკვევისაუბრეთსაჯაროდაკერძოსამართალზედააღვნიშნეთ,რომ
ადმინისტრაციულისამართალისაჯაროსამართლისერთერთიუმნიშვნელოვანესიდარ
გია.მიუხედავადიმისა,რომთავისიარსითამდარგსბიზნესსამართალთანსაერთობევრი
არაფერიაქვს,მიზანშეწონილია,ვიცოდეთადმინისტრაციულორგანოსთანურთიერთობის
საწყისები,რადგანაცნებისმიერსაწარმოს,როგორცბიზნესისწარმოებისფორმას, უპი
რობოდეკისრებაგარკვეულიტიპისგადასახადებისგადახდადასახელმწიფობიუჯეტთან
ანგარიშსწორება.გადასახადისგადამხდელისმიერგადასახადებისდეკლარირებისადაამ
გადასახადებისგადახდისადმინისტრირებასშემოსავლებისსამსახურიახდენს.28ამუკანას
კნელთანდაარამხოლოდმასთანურთიერთობისას29კიაუცილებელიაადმინისტრაციულ
სამართლებრივიწარმოებისსაბაზისოსაკითხებისცოდნა.
ზოგადიადმინისტრაციულიკოდექსისმიხედვით,ად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა ნოდ მი იჩად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა ნოდ მი იჩ

ნე ვანე ვა ყველასახელმწიფოანადგილობრივითვითმმართველობისორგანოანდაწესებუ
ლება,საჯაროსამართლისიურიდიულიპირი(გარდაპოლიტიკურიდარელიგიურიგაერ
თიანებებისა),აგრეთვენებისმიერისხვაპირი,რომელიცსაქართველოსკანონმდებლობის
საფუძველზეასრულებსსაჯაროსამართლებრივუფლებამოსილებებს.
ადმინისტრაციულ სამართალში გამოყოფენ ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნოს საქ მი აად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნოს საქ მი ა

ნო ბის შემ დეგ სა მარ თ ლებ რივ ფორ მებს:ნო ბის შემ დეგ სა მარ თ ლებ რივ ფორ მებს:ინდივიდუალურიადმინისტრაციულსამართ
ლებრივიაქტი,ნორმატიულიადმინისტრაციულსამართლებრივიაქტი,ადმინისტრაციული
ხელშეკრულებადარეალაქტი.

25 სააპელაციო საჩივარი, საკასაციო საჩივარი.
26 http://www.supremecourt.ge/formofcourt/
 http://hcoj.gov.ge/ge/commoncourts/sasamartloformebi/sasamartloformebisamoqa

laqosaqmeze
27 შესაგებლის  ფორმის  მოძიება  ასევე  შესაძლებელია  სხვადასხვა  სასამართლოებისა  და  საქართვე

ლოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ოფიციალურ ვებგვერდებზე.
28 შემოსავლებისსამსახურისაქართველოსფინანსთასამინისტროსმმართველობისსფეროშიშემავალი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით არსებობს. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ
საქართველოსკანონიშემოსავლებისსამსახურისშესახებ.

29 ბიზნესისმწარმოებელსუბიექტსშემოსავლებისსამსახურისგარდაურთიერთობისდამყარებაშესაძლოა
სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ორგანოსთან მოუწიოს. მაგალითად, სამშენებლო ბიზნესში ჩართულ
კომპანიებს არქიტექტურის სამსახურთან, საჯარორეესტრთანდა ა.შ. ადმინისტრაციულორგანოსთან
ურთიერთობის დამყარება ხდება საჭირო ასევე, როცა ფიზიკური პირს ან კომპანიას კონკრეტული
ინფორმაციისგამოთხოვასურსდაწესებულებიდან.

სამართლისზოგადისაკითხები

http://www.supremecourt.ge/form-of-court/
http://hcoj.gov.ge/ge/common-courts/sasamartlo-formebi/sasamartlo-formebi-samoqalaqo-saqmeze
http://hcoj.gov.ge/ge/common-courts/sasamartlo-formebi/sasamartlo-formebi-samoqalaqo-saqmeze
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ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტიინ დი ვი დუ ა ლუ რი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი ეს არის ადმინისტ
რაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემუ
ლიინდივიდუალურისამართლებრივიაქტი,რომელიცაწესებს,ცვლის,წყვეტსანადას
ტურებსპირისანპირთაშეზღუდულიწრისუფლებებსადამოვალეობებს.ნორ მა ტი უ ლი  ნორ მა ტი უ ლი  
ად მი ნის ტ რა ცი ულ  სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი ად მი ნის ტ რა ცი ულ  სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი კიუფლებამოსილიადმინისტრაციულიორგა
ნოსმიერსაკანონმდებლოაქტისსაფუძველზეგამოცემულისამართლებრივიაქტია,რო
მელიცშეიცავსმისიმუდმივიანდროებითიდამრავალჯერადიგამოყენებისქცევისზოგად
წესს.მარტივადრომვთქვათ,ძირითადისხვაობაინდივიდუალურდანორმატიულაქტებს
შორისისპირთაწრეა,რომლისმიმართაცმოქმედებსაქტი.ნორმატიულიადმინისტრაცი
ულსამართლებრივიაქტიგამოყენებისმიხედვითუფრომასშტაბურიადამრავალჯერადი
გამოყენებისქცევისწესსმოიცავს,ხოლოინდივიდუალურიადმინისტრაციულსამართლებ
რივიაქტიმხოლოდკონკრეტულიპირისანპირთაშეზღუდულიწრისუფლებებსადამოვა
ლეობებსადგენს.მაგალითად,ინდივიდუალურიადმინისტრაციულსამართლებრივიაქტია
პატრულისმიერგამოწერილიჯარიმა,არქიტექტურისსამსახურისმიერგაცემულიმშენებ
ლობის ნებართვა, შემოსავლების სამსახურის მიერ გამოცემული ბრძანება გადასახადის
გადამხდელისთვისკონკრეტულიგადასახადისდარიცხვისანდაჯარიმებისშესახებდაა.შ.

ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბაად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბაარისადმინისტრაციულიორგანოსმიერსაჯარო
უფლებამოსილებისგანხორციელებისმიზნითფიზიკურანიურიდიულპირთანანსხვაადმი
ნისტრაციულორგანოსთანდადებულისამოქალაქოსამართლებრივიხელშეკრულება.ხო
ლო  რეალაქტი(რეალურიმოქმედება)წარმოადგენსისეთმმართველობითღონისძიებას,
რომელიცმიმართულიაფაქტობრივიშედეგისდადგომისკენდაარგულისხმობსადმინის
ტრაციულიორგანოსმხრიდანინდივიდუალურიადმინისტრაციულსამართლებრივიაქტის
გამოცემას.
გამომდინარეიქიდან,რომკერძოსამართლისსუბიექტსსაქმიანურთიერთობებშიუფ

რომეტადინდივიდუალურადმინისტრაციულსამართლებრივაქტთანაქვსშეხება,დაწვრი
ლებითშევეხოთმას.ინდივიდუალურიადმინისტრაციულსამართლებრივიაქტიზე პი რად ზე პი რად 
ან წე რი ლო ბითან წე რი ლო ბითგამოიცემა.წერილობითიფორმითგამოცემულიინდივიდუალურსამარ
თლებრივიაქტიუნდამოიცავდესკანონითდადგენილრეკვიზიტებს,როგორიცაა,მაგალი
თად,აქტისსახე,გამომცემიორგანოდაა.შ.აქტშიაუცილებლადუნდაიყოსმითითებული
ისორგანო, სადაც მისი გასაჩივრებაა შესაძლებელი, ასევე ამორგანოს მისამართიდა
საჩივრისწარდგენისვადა.ხოლოზეპირიინდივიდუალურიადმინისტრაციულსამართლებ
რივიაქტიმისიმიღებიდან3დღისვადაშიწერილობითუნდაგამოიცეს.
ადმინისტრაციულიკოდექსიად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ მო ე ბის 3 სა ხესად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ მო ე ბის 3 სა ხესგამოყოფს,ესე

ნიამარ ტი ვი, სა ჯა რო და ფორ მა ლუ რი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ მო ე ბამარ ტი ვი, სა ჯა რო და ფორ მა ლუ რი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ მო ე ბა.თითოეულმათ
განსგააჩნიაგარკვეულითავისებურებანი.მაგალითისთვის,–თუკანონიარითვალისწი
ნებსსხვასახისადმინისტრაციულიწარმოებისგამოყენებას,ადმინისტრაციულიორგანო
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულსამართლებრივ აქტს ამზადებს მარტივი ადმინისტრა
ციულიწარმოებისწესით.მარტივადმინისტრაციულწარმოებასგანსხვავებითსაჯაროდა
ფორმალურიწარმოებისგანგამარტივებულიწესებიახასიათებს.ასეთიწარმოებისდროს
ადმინისტრაციულიორგანოდამოუკიდებლადიღებსგადაწყვეტილებასდაარხდებაგანმ
ცხადებლისან/დადაინტერესებულიპირისჩაბმაწარმოებაში,თუმცაკოდექსითდადგენი
ლიგამონაკლისისშესაბამისად,ადმინისტრაციულიორგანოვალდებულიაადმინისტრაცი
ულიწარმოებისდაწყებისშესახებაცნობოსდაინტერესებულმხარესდამისიწარმოებაში

Iთავი
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სამართლისზოგადისაკითხები

მონაწილეობაუზრუნველყოსთუინდივიდუალურიადმინისტრაციულსამართლებრივიაქ
ტითმისისამართლებრივიმდგომარეობაშეიძლებაგაუარესდეს.30
უმთავრესისტანდარტი,რასაცადმინისტრაციულიკოდექსიინდივიდუალურიადმინისტ

რაციულსამართლებრივიაქტისგამომცემადმინისტრაციულორგანოსუდგენსარისიმ გაიმ გა
რე მო ე ბე ბი სა და ფაქ ტე ბის კა ნო ნით და დე ნი ლი წე სით გა მოკ ვ ლე ვა ა, რო მე ლიც ამ რე მო ე ბე ბი სა და ფაქ ტე ბის კა ნო ნით და დე ნი ლი წე სით გა მოკ ვ ლე ვა ა, რო მე ლიც ამ 
ინ დი ვი დუ ა ლურ ად მი ნის ტ რა ცი ულ  სა მარ თ ლებ რივ აქტს უდევს სა ფუძ ვ ლადინ დი ვი დუ ა ლურ ად მი ნის ტ რა ცი ულ  სა მარ თ ლებ რივ აქტს უდევს სა ფუძ ვ ლად, ასევე
ადმინისტრაციულორგანოსმოეთხოვებამისმიერგამოცემულიადმინისტრაციულსამარ
თლებრივიაქტისდა სა ბუ თე ბადა სა ბუ თე ბა.31
ფორმალურიადმინისტრაციულიწარმოებაგამოიყენებაისეთშემთხვევებში,როდესაც

საკითხისსირთულიდანგამომდინარე,საქმისმთელირიგიგარემოებებიწინასწარდად
გენილიარარის.საჯაროადმინისტრაციულიწარმოებისგანგანსხვავებით,ფორმალური
პროცედურაარარისორიენტირებულიმასშისაზოგადოებისფართოფენებისმონაწილე
ობაზე. ფორმალურ ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობენ მხოლოდ ის პირები,
ვის ინტერესებსაც პირდაპირშეეხებაგადასაწყვეტი საკითხი. გადაწყვეტილების მიღების
პროცედურაერთობფორმალიზებულიადამასხშირადკვაზი32სასამართლოწარმოებასაც
უწოდებენ.ფორმალურიადმინისტრაციულიწარმოებისსაფუძველზეინდივიდუალურიად
მინისტრაციულსამართლებრივიაქტიგამოიცემამხოლოდკანონითზუსტადგანსაზღვრულ
შემთხვევებში.ფორმალურადმინისტრაციულწარმოებასგააჩნიარამდენიმეთავისებურება
(განსხვავებითმარტივიწარმოებისგან)–როდესაცადმინისტრაციულიორგანოახორციე
ლებსფორმალურადმინისტრაციულწარმოებას,იგივალდებულიაყველადაინტერესებულ
მხარესაცნობოსმასშიმონაწილეობისშესახებ.ამასთან,დაინტერესებულპირსმისცესშე
საძლებლობა,წარადგინოსმოსაზრებაყველამნიშვნელოვანსაკითხთანდაგარემოებას
თანდაკავშირებით.33
საჯაროადმინისტრაციულიწარმოებითუმეტესშემთხვევაშიადმინისტრაციულისაჩივრე

ბიდასახელმწიფოანმუნიციპალურისაკუთრებისგანკარგვასთან,ლიცენზირებასთან,გარე
მოსდაცვითინებართვებისგაცემასთან,სტანდარტიზაციასთანდასატელეკომუნიკაციოსიხში
რისგანაწილებასთანდაკავშირებულიინდივიდუალურიადმინისტრაციულსამართლებრივი
აქტისგამოცემისსაკითხებიგანიხილება.საჯაროადმინისტრაციულიწარმოებაყველაზემე
ტადუზრუნველყოფსროგორცდაინტერესებულმხარეთა,ისესაზოგადოებისფართოფენე
ბისმონაწილეობასადმინისტრაციულიაქტისგამოცემისპროცესში. კერძოდ,ხდებაადმი
ნისტრაციულსამართლებრივიაქტისპროექტისგამოქვეყნებადადაინტერესებულმხარეთა
მოწვევა.ამასთან,საჯაროადმინისტრაციულიწარმოებისასუნდაგაიმართოსზეპირიმოს
მენა,რომლისშემდეგაცუნდაგამოქვეყნდესსაჯაროადმინისტრაციულიწარმოებისსაფუძ
ველზეგამოცემულიინდივიდუალურიადმინისტრაციულსამართლებრივიაქტი.34

ადმინისტრაციულისამართალიასევეიცნობსადმინისტრაციულწარმოებასკოლეგიურ
საჯარო დაწესებულებაში. კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანოა ყველა ის ადმინის
ტრაციული ორგანო, რომლის ხელმძღვანელი ან სათათბიროორგანო ერთზე მეტი პი

30 ზოგადიადმინისტრაციულიკოდექსის95ემუხლისმე2ნაწილი.
31 ინდივიდუალურიადმინისტრაციულსამართლებრივიაქტისგასაჩივრებისსაფუძველიშესაძლოასწორედ

ამდანაწესისდარღვევაგახდეს.
32 ვითომ
33 დაწვრილებით იხილეთ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსისVIII თავი.
34 დაწვრილებითიხილეთზოგადიადმინისტრაციულიკოდექსისIXთავი.
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რისგან შედგებადარომელშიც გადაწყვეტილებებს ერთობლივად იღებს ან ამზადებს
ერთზე მეტი პირი. ასეთია, მაგალითად,დამოუკიდებელი მარეგულირებელი კომისი
ები (ენერგეტიკის, წყალმომარაგების, სატელეკომუნიკაციო სიხშირეების გამანაწი
ლებელი ეროვნული კომისიები). კოლეგიური ადმინისტრაციულიორგანო წარმოებას
ახორციელებსმარტივიადმინისტრაციულიწარმოებისწესებისდაცვით.თუმცაროდე
საცკოლეგიურიადმინისტრაციულიორგანოგანიხილავსნორმატიულიადმინისტრაცი
ულსამართლებრივიაქტისმიღებისსაკითხს,გამოიყენებასაჯაროადმინისტრაციული
წარმოებისათვისდადგენილიწესები.
ყოველივეზემოთქმულიდანგამომდინარე,კანონითგათვალისწინებულშემთხვევებ

ში, ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ
სამართლებრივიაქტიშესაძლოასასამართლოშიდავისდაწყებამდედაინტერესებული
მხარისმიერჯერთავადადმინისტრაციულორგანოშიგასაჩივრდესდაპირმაამტიპის
ადმინისტრაციულიწარმოებითმოახდინოსთავისიდარღვეულიუფლებისაღდგენა.თუ
კანონით ან მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე აქტით სხვარამ არ არის
დადგენილი,ადმინისტრაციულსაჩივარსგანიხილავსდაგადაწყვეტსადმინისტრაციულ
სამართლებრივიაქტისგამომცემიადმინისტრაციულიორგანო,თუიქადმინისტრაციულ
სამართლებრივიაქტისგამომცემითანამდებობისპირისანსტრუქტურულიქვედანაყოფის
ზემდგომითანამდებობისპირიარსებობს.ამასთან,ადმინისტრაციულიორგანოსხელმ
ძღვანელი თანამდებობის პირის მიერ გამოცემული ადმინისტრაციულსამართლებრივი
აქტისთაობაზეწარდგენილსაჩივარსგანიხილავსდაგადაწყვეტსზემდგომიადმინისტ
რაციულიორგანო.


1.5.4სასამართლოსგადაწყვეტილებადამისიაღსრულება


ნებისმიერსასამართლოსგადაწყვეტილება საქართველოსსახელითგამოაქვს. სასა

მართლოსგადაწყვეტილებაგარკვეულისტრუქტურითხასიათდებადააღწერილობითი,სა
მოტივაციოდასარეზოლუციონაწილებისგანშედგება.აღწერილობითნაწილშიმხარეების
მიერწარმოდგენილისადავოდაარასადავოფაქტებიამოცემული.სამოტივაციონაწილში
სასამართლოსამართლებრივადასაბუთებსგანსახილველსაქმეზეთავისმიერმიღებულ
გადაწყვეტილებას,ხოლოსარეზოლუციონაწილშისარჩელისდაკმაყოფილებისსაკითხს
წყვეტსდაგადაწყვეტილებისგასაჩივრებისწესსადგენს.
სასამართლოსმიერგადაწყვეტილებისმიღებისშემდეგთითქმისყოველთვისვიღებთ

სულმცირეერთუკმაყოფილომხარეს,რომელმაცშესაძლოაგადაწყვეტილებისშემდგომ
ინსტანციაშიგასაჩივრებაგადაწყვიტოს.სასამართლოსმიერმიღებულიყველაგადაწყვე
ტილებისბოლო,სარეზოლუციონაწილშიმითითებულიამისიგასაჩივრებისწესიდავადე
ბი.იმშემთხვევაში,თუმხარემდადგენილვადებშისაჩივარიარშეიტანაგადაწყვეტილება
კანონიერძალაშიშედის.35
მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლით საქმის ბედი

35 სამოქალაქო  საპროცესო  კოდექსით  დადგენილია  განსაკუთრებული  კატეგორიის  საქმეები,  რომელ
ზეც  მიღებული  გადაწყვეტილებები  სასამართლოს  მხარეთა  თხოვნით  დაუყოვნებლივ  აღსასრულებ
ლად შეუძლია გადასცეს.  ასეთია მაგალითად, ალიმენტის შესახებ,  უკანონო მფლობელობიდან უძრა
ვი ნივთის გამოთხოვის შესახებ და სხვა დავებზე მიღებული გადაწყვეტილებები. ვრცლად იხილეთ, სა
მოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268ე მუხლი.

Iთავი
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უკვეგადაწყვეტილიადაშინაარსობრივადსადავოაღარაფერია,გადაწყვეტილებითდად
გენილიშედეგისპრაქტიკაშიმისაღებადკრედიტორს36შესაძლოაგადაწყვეტილებისაღ
სასრულებლადმიქცევადასჭირდეს.ე.ი.მხარისსასარგებლოგადაწყვეტილებისმიღება
ავტომატურად არ იწვევს, მაგალითისთვის, სადავოთანხის მხარისთვისდაბრუნებას. იმ
შემთხვევაშითუმოვალემგადაწყვეტილებითმასზედაკისრებულივალდებულებათავისი
ნებითარშეასრულა,კრედიტორი,თავისიმოთხოვნისშედეგად,სასამართლოსმიერგა
ცემულისააღსრულებოფურცლისაღსრულებისშესაბამისბიუროშიწარდგენითიძულებითი
აღსრულებისპროცესსწამოიწყებს.საერთოსასამართლოების,ადმინისტრაციულიორგა
ნოების, მათ შორის თანამდებობის პირების, არბიტრაჟის, ადამიანის უფლებათა ევრო
პული სასამართლოს და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ მი
ღებულიაქტებისაღსასრულებელიგადაწყვეტილებებისაღსრულებისწესსადაპირობებს
სააღსრულებოწარმოებათაშესახებსაქართველოსკანონი37ადგენს.აღნიშნულიკანონი
განსაზღვრავსაღსრულებისქვემდებარეყველააქტსდაადგენს,რომაღსასრულებელიგა
დაწყვეტილებებისიძულებითაღსრულებასსაქართველოსიუსტიციისსამინისტროსმმართ
ველობისსფეროშიშემავალისაჯაროსამართლისიურიდიულიპირიაღსრულებისეროვ
ნული ბიურო ახორციელებს.თუმცაღა, სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონი აქვე
უშვებსკერძოსამართლისიურიდიულიპირის38მიერსააღსრულებოსაქმიანობისგანხორ
ციელებისშესაძლებლობას.კანონისმიხედვით,კერძოაღმასრულებელიარისფიზიკური
პირი,რომელიცსაჯაროუფლებამოსილებას–სააღსრულებოსაქმიანობასაღსრულების
ეროვნულიბიუროსმიერგაცემულისააღსრულებოსაქმიანობისლიცენზიისსაფუძველზე
საქართველოს მთელტერიტორიაზე ახორციელებს. კერძო აღმასრულებელთარეესტრს
აღსრულების ეროვნული ბიუროაწარმოებს. კერძოაღმასრულებლის უფლებამოსილება
აღსრულების ეროვნულ ბიუროსთან შედარებით შეზღუდულია. კერძო აღმასრულებელს
მხოლოდზოგიერთიგადაწყვეტილების39აღსრულებაშეუძლია.გარდაამისა,კერძოაღ
მასრულებელი აღსრულებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში ახორციელებს, თუ აღსრულების
მხარეებიფიზიკურიპირებიანკერძოსამართლისიურიდიულიპირებიარიანდათუსააღ
სრულებო დოკუმენტის მიხედვით წარმოდგენილი აღსასრულებელი ფულადი მოთხოვნა
500000ლარსარაღემატება.


1.5.5დავისგადაწყვეტისალტერნატიულიმექანიზმები


სამართლებრივიდავისგადაჭრისპირველიდაუმთავრესიინსტიტუციასასამართლოა,

თუმცაგარდასასამართლოსიდავისგადაწყვეტისსხვაალტერნატიულისაშუალებებიცფუნ
ქციონირებს. გამომდინარე იქიდან,რომ სასამართლოთავისი საქმიანობის მასშტაბების
გამოთითქმის ყოველთვის გადატვირთულია,დავის განხილვის პროცესი ხშირადდრო

36 უზოგადესი  გაგებით  კერძო  სამართლებრივ  ურთიერთობაში  კრედიტორი  ეწოდება  პირს,  რომელ
საც კონკრეტული ურთიერთობიდან გამომდინარე აქვს მოთხოვნის უფლება (მაგალითად, თანხის მოთხოვ
ნის  უფლება,  მეორე  მხარისგან  რაიმე  მოქმედების  შესრულების  ან  ასეთი  მოქმედების  შესრულების
გან თავის შეკავების მოთხოვნის უფლება და ა.შ.), ხოლო მოვალე ეწოდება პირს, რომელიც ვალდებუ
ლია კრედიტორის მოთხოვნა შეასრულოს.

37 მიღების თარიღი 16/04/1999.
38 მაგალითად, შპს. კერძო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ ვრცლად იხილეთ მომდევნო თავებში.
39 კონკრეტულად იხილეთ სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის მე147 მუხლი.

სამართლისზოგადისაკითხები
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შიარაგონივრულადიწელება,რასაცბიზნესზეუარყოფითიგავლენისმოხდენაშეუძლია.
მაგალითად,თუფიზიკურიპირებიანკომპანიებიგარკვეულთანხაზედავობენდაშედე
გისმიღწევას–სასამართლოსმიერდავისგადაწყვეტასმხოლოდრამდენიმეწელიწადში
ახერხებენ, შესაძლოა მიღებული შედეგი მათთვის ფინანსურად წამგებიანი აღმოჩნდეს,
რამეთუფულისხანგრძლივადგამოუყენებლობაუკვეზიანისმომტანიამხარისთვის,რომ
არაფერივთქვათმისიმსყიდველუნარიანობისშეცვლაზე.
დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ერთერთი საშუალებაა არ   ბიტ   რა  ჟიარ   ბიტ   რა  ჟი. საქართვე

ლოშიმოქმედებსკანონიარბიტრაჟისშესახებ,რომელიცდეტალურადარეგულირებსამ
ინსტიტუტისმოქმედებსწესებსადაპრინციპებს.კანონიიმთავითვემკვეთრადშემოსაზღვ
რავსარბიტრაჟისკომპეტენციისფარგლებსდაადგენს,რომარბიტრაჟიმხოლოდპირთა
თანასწორობაზედამყარებულიკერძოხასიათისიმქონებრივდავებსგანიხილავს,რომ
ლის მოწესრიგებაც მხარეებს ერთმანეთს შორის შეუძლიათ. არბიტრაჟი თავისი საქმია
ნობისგანხორციელებისდროსდამოუკიდებელიადამისსაქმიანობაშიჩარევისუფლება
სასამართლოსარგააჩნია.
იმისთვის,რომ საქმე არბიტრაჟმა განიხილოს, აუცილებელია მოდავე მხარეებს შო

რისსაარბიტრაჟოშეთანხმებაარსებობდეს.საუბარიაშეთანხმებაზე,რომლითაცმხარეები
თანხმდებიან,ყველაანზოგიერთიდავა,რომელიცამათუიმსახელშეკრულებოანსხვა
სამართლებრივიურთიერთობიდანგამომდინარემათშორისწარმოიშვაანშეიძლებაწარ
მოიშვასგანსახილველადარბიტრაჟსგადასცენ.საარბიტრაჟოშეთანხმებააუცილებლად
წერილობითიფორმითუნდადაიდოსდაშესაძლოახელშეკრულებაშისაარბიტრაჟოდათ
ქმისანცალკეშეთანხმებისფორმითარსებობდეს.
არბიტრაჟიერთიანრამდენიმეარბიტრისაგანშედგება.არბიტრთარაოდენობასდა

მათიდანიშვნისწესსთავადმხარეებიგანსაზღვრავენ.თუმხარეთაშეთანხმებითსხვარამ
არარისგათვალისწინებული,მხარეებითანაბარირაოდენობისარბიტრებსნიშნავენ.სა
არბიტრაჟოგადაწყვეტილებაკანონისშესაბამისად,გამოტანილუნდაიქნესსაარბიტრაჟო,
განხილვისდაწყებიდან180დღისვადაში,თუმხარეთაშეთანხმებითსხვარამარარის
გათვალისწინებული.ხოლოაუცილებლობისშემთხვევაში,აღნიშნულივადაშესაძლოაარ
ბიტრმაარაუმეტეს180დღითგააგრძელოს.
განსაკუთრებული მახასიათებელი, რომლითაც საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება სასა

მართლოსგადაწყვეტილებისგანგანსხვავდებამისიცნობააღსრულებისინსტიტუტია.მას
შემდეგრაცარბიტრაჟიგადაწყვეტილებასგამოიტანს,დაინტერესებულმხარესისსააპე
ლაციოსასამართლოში40ცნობასადააღსრულებაზეშეაქვს.41
დღევანდელდღესგანსაკუთრებულიპოპულარულობითსარგებლობსდავისგადაწყვე

ტისკიდევერთიალ ტერ ნა ტი უ ლი მე ქა ნიზ მი – მე დი ა ცი აალ ტერ ნა ტი უ ლი მე ქა ნიზ მი – მე დი ა ცი ა.მედიაციისპროცესსმედიატო
რიწარმართავსდაგანსხვავებითარბიტრისადამოსამართლისგანისგადაწყვეტილების
მიმღები სუბიექტი არარის. მედიატორიორმხარეს შორის მომრიგებლადგამოდის, ის
აბსოლუტურადმიუკერძოებელიპირიადამხარეებისგარკვეულკონსენსუსამდემიყვანასა
დადავისგადაწყვეტაშიმათთვისხელშეწყობასცდილობს.საქართველოსკანონმდებლო

40 საქართველოში მიღებული საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობასა და აღსრულებას სააპელაციო
სასამართლოახდენს,ხოლოუცხოქვეყნისსაარბიტრაჟოგადაწყვეტილებისასუზენაესისასამართლო.

41 საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობისადა აღსრულების პროცედურების შესახებ ვრცლად იხილეთ
საქართველოსკანონი არბიტრაჟის შესახებ,თავიVIIIდა სამოქალაქოსაპროცესოკოდექსი,თავები
XLIV3,XLIV4,XLIV5.

Iთავი
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ბითმედიაციისსხვადასხვასახეაგანმტკიცებული.მიმდინარეობსმუშაობამედიაციისშესახებ
ახალკანონპროექტზეცდაიგეგმებასსიპსაქართველოსმედიატორთაასოციაციისშექმნაც.
მოდავემხარეებისთვისგანსაკუთრებითმომგებიანიამედიაციისგზითბიზნესდავებისმოგ
ვარება,რამეთუამსფეროშიდავისსწრაფადაღმოფხვრაგანსაკუთრებულიმნიშვნელობი
საა.სამოქალაქოსაპროცესოკოდექსისა სა მარ თ ლო მე დი ა ცი ისსა სა მარ თ ლო მე დი ა ცი ისსახესგამოყოფს,რომე
ლიცშეიძლებაგავრცელდესსაოჯახოსამართლებრივდავებზე(გარდაშვილადაყვანასთან,
შვილადაყვანისბათილადცნობასთან,შვილადაყვანისგაუქმებასთან,მშობლისუფლების
შეზღუდვასთან,მშობლისუფლებისჩამორთმევასთან,აგრეთვექალთამიმართძალადობას
თანან/დაოჯახშიძალადობასთანდაკავშირებულიდავებისა),სამემკვიდრეოსამართლებ
რივდავებზე,სამეზობლოსამართლებრივდავებზედანებისმიერსხვადავაზე−მხარეთა
თანხმობისშემთხვევაში.სარჩელისსასამართლოშიწარდგენისშემდეგსასამართლომედი
აციასდაქვემდებარებულისაქმეშეიძლებადავისმხარეთაშეთანხმებითდასრულებისმიზნით
მედიატორსგადაეცეს.სასამართლომედიაციისშემოღებისასკანონმდებლისმიზანიდავის
სწრაფადმოგვარებისა42დასასამართლოსგანტვირთვისსურვილიიყო.
გარდასასამართლომედიაციისა,არსებობსსა ნო ტა რო მე დი ა ცი ასა ნო ტა რო მე დი ა ცი ა.ნოტარიუსმაშესაძ

ლოა მოდავე მხარეთა შორის მედიატორისროლი შეასრულოს საოჯახო სამართლებრივ
დავებზე(გარდაშვილადაყვანისა,შვილადაყვანისბათილადცნობისა,მშობლისუფლების
შეზღუდვისადამშობლისუფლებისჩამორთმევისა),სამემკვიდრეოსამართლებრივდავებზე,
სამეზობლოსამართლებრივდავებზედანებისმიერსხვადავაზე,თუასეთდავაზემედიაციის
განხორციელებისსპეციალურიწესიარარისსაქართველოსკანონმდებლობითგანსაზღვრუ
ლი.იმისთვის,რომმოდავემხარეთაშორისნოტარიუსისმონაწილეობითმედიაციაგანხორ
ციელდესაუცილებელიამოდავემხარეებისთანხმობა.სანოტარომედიაციისპროცესშიდა
ვისმხარეთაშეთანხმებითდასრულებისშემთხვევაში,ნოტარიუსიმორიგებისაქტსადგენს,
რომელიცსანოტაროწესითდასტურდება.იმშემთხვევაშითუმხარემსანოტარომედიაციის
ფარგლებში შემდგარი მორიგების აქტითდადგენილი ვალდებულება არ შეასრულა, მისი
იძულებითიაღსრულებანოტარიუსისმიერგაცემულისააღსრულებოფურცლისსაფუძველზე
საქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესითგანხორციელდება.

მე დი ა ცი ამე დი ა ცი ა, როგორც საგადასახადო დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის საშუალება
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ შიცშე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ შიცგამოიყენება.თუმცაისკლასიკურიმედიაციისპროცესსარ
წარმოადგენს, რამეთუ პროცესს მედიატორი არ წარმართავს. მედიაცია საგადასახადო
კონტროლისგანმახორციელებელისტრუქტურულიერთეულის–აუდიტისდეპარტამენტის
სათათბიროსაბჭოსფარგლებშიხორციელდებადასაგადასახადოშემოწმებისაქტისპრო
ექტზეგადასახადისგადამხდელისშენიშვნებისადაწინადადებებისგანხილვისთვისააგა
მიზნული.
საქართველოს შრო მის კო დექ სი  შრო მის კო დექ სი ცალკე გამოყოფს დამსაქმებელსა და დასაქმებუ

ლებსშორისკოლექტიურიდავისგანხილვისადაგადაწყვეტისმიზნითწარმოებულმე დიმე დი
ა ცი ის პრო ცესსა ცი ის პრო ცესს,რომლის შესახებაც უფროდაწვრილებით მომდევნოთავებში (შრომის
სამართლისშესახებ)ვისაუბრებთ.

42 სასამართლო მედიაციის ვადა შეადგენს 45 დღეს, მაგრამ არანაკლებ 2 შეხვედრისა. ეს ვადა მხარეთა 
შეთანხმებით შეიძლება იმავე ვადითგაგრძელდეს.

სამართლისზოგადისაკითხები
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1.6უფლებისდაცვისსხვამექანიზმები

1.6.1საქართველოსეროვნულიბანკი

საქართველოსეროვნულიბანკიქვეყნისცენ ტ რა ლუ რი ბან კიაცენ ტ რა ლუ რი ბან კიადამისიმთავარიმი
ზანიფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფაა. თავისი საქმიანობის განხორციელებისას
ეროვნული ბანკი დამოუკიდებელია და მისი საქმიანობის წესი ეროვნული ბანკის შესა
ხებ საქართველოსორგანული კანონით განისაზღვრება. საფინანსო სექტორისფინანსუ
რი მდგრადობისა და გამჭვირვალობის ხელშეწყობისათვის, მომხმარებელთადა ინვეს
ტორთაუფლებებისდაცვისმიზნითეროვნულიბანკიზედამხედველობასუწევსსაფინანსო
სექტორს.საქართველოსეროვნულბანკთანარსებულისაჯაროსამართლისიურიდიული
პირის – „საქართველოსფინანსური მონიტორინგის სამსახურის“ მეშვეობით ეროვნული
ბანკი უკანონო შემოსავლებისლეგალიზებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის
ღონისძიებებსატარებს.
საქართველოსეროვნულიბანკისპრეზიდენტისმიერ2016წლის23დეკემბერსმი

ღებულიქნადა2017წლის1ივნისსძალაშიშევიდაფინანსურიორგანიზაციებისმიერ
მომსახურებისგაწევისასმომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის წე სიმომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის წე სი..აღნიშნულირეგუ
ლაციაროგორცკომერციულბანკებს,ისემიკროსაფინანსოორგანიზაციებსადაარასაბან
კოსადეპოზიტოდაწესებულებებს(საკრედიტოკავშირებსადაკვალიფიციურსაკრედიტო
ინსტიტუტებს)ეხებადამათმომხმარებლებთანურთიერთობისასსპეციალურიწესებისდაც
ვასავალდებულებს.მაგალითისთვის,მოქმედირეგულაციაფინანსურორგანიზაციასსაფი
ნანსოპროდუქტზეინფორმაციისმიწოდებისასმომხმარებლისთვისსაფინანსოპროდუქტის
პირობებისშესახებუტყუარი,გასაგებიდაგადაწყვეტილებისმიღებისათვისაუცილებელი,
წინასწარცნობილიდამისხელთარსებულისრულიინფორმაციისდროულადმიწოდების
ვალდებულებას აკისრებს. ცალკეა გაწერილიფინანსური ორგანიზაციის ვალდებულებე
ბიმომხმარებელთანხელშეკრულებისდისტანციურადდადებისას, ასევემომხმარებლის
თვის სპეციფიკურ საფინანსო პროდუქტებთანდაკავშირებული მნიშვნელოვანირისკების
გამჟღავნებისადა ასეთი პროდუქტის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებისასდასაცავი
ვალდებულებები.მოქმედიწესისარეკლამომასალებისშემუშავებასთან,მომხმარებელთა
ინფორმირებასთან,კრედიტისწინსწრებითდაფარვასთან,სესხისამოღებასთანდამომ
ხმარებლებთანურთიერთობასთანდაკავშირებულსხვადასხვადათქმებსითვალისწინებს.
მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული რეგულაცია მომხმარებლად საფინანსო პროდუქტის
მიმღებანასეთიგანზრახვისმქონეფიზიკურანიურიდიულპირსმიიჩნევს,გარდაფინანსუ
რიორგანიზაციისა.43ეროვნულიბანკისსტრუქტურაშიფუნქციონირებსმომ ხ მა რე ბელ თა მომ ხ მა რე ბელ თა 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის გან ყო ფი ლე ბაუფ ლე ბე ბის დაც ვის გან ყო ფი ლე ბა,რომელსაცგანცხადებითშეუძლიამიმართოსმომ
ხმარებელმა და ფინანსური ორგანიზაციის მხრიდან მისი უფლებების შელახვის შესახებ
აცნობოს.



43 მითითებულიბრძანებადეტალურადშეგიძლიათიხილოთშემდეგბმულზე: 
 https://www.nbg.gov.ge/cp/uploads/legal_acts/2019/15104.pdf

Iთავი

https://www.nbg.gov.ge/cp/uploads/legal_acts/2019/15104.pdf
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1.6.2საქართველოსდაზღვევისსახელმწიფოზედამხედველობისსამსახური


სადაზღვევო სფეროში მნიშვნელოვან მარეგულირებელროლს ასრულებს სსიპ სა

ქართველოსდაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური. სამსახურის ერთ
ერთ ფუნქციას ამ სფეროში მომხმარებელთა უფლებების დაცვა წარმოადგენს. 2018
წლის3აპრილსსამსახურისუფროსისმიერმიღებულიქნაინსტრუქციამზღვეველისმიერ
სადაზღვევომომსახურებისგაწევისასმომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის შე სა ხებმომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის შე სა ხებ.
ინსტრუქციაარეგულირებსმზღვეველისმიერმომხმარებლისათვისსადაზღვევომომსა
ხურებისგაწევისდროსსრული,აუცილებელი,გასაგები,უტყუარიდადროულიინფორ
მაციის თანმიმდევრული მიწოდების საკითხებს და ემსახურება სადაზღვევო სექტორის
სამომხმარებლობაზარზემომხმარებელთაუფლებებისდაცვას,სისტემურირისკისკონტ
როლს,კონკურენტუნარიანიგარემოსშექმნასადალიპოტენციურირისკებისშემცირებას.
ინსტრუქცია მზღვეველს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით კონცეფ
ციის შემუშავებას ავალდებულებს. ასევე აკრძალულია მზღვეველის მიერ სადაზღვევო
პროდუქტისმახასიათებლისშესახებისეთიინფორმაციისგანცხადება,რომელიცსინამ
დვილესარშეესაბამებაანმომხმარებელიშეცდომაშიშეჰყავს.ინსტრუქციავრცელდება
მომხმარებლისათვის ყველა სახეობის სადაზღვევო მომსახურების გაწევისას,როგორც
სავალდებულო, ისე ნებაყოფლობითიდაზღვევის დროს. მნიშვნელოვანია ასევე ინსტ
რუქციითმზღვეველისთვისდაკისრებულივალდებულებასადაზღვევოსაქმიანობისყვე
ლაეტაპზეჰქონდესმომხმარებელთაპრეტენზიებისმიღებისადაგანხილვისპროცედურა
და განსაზღვრული ჰქონდეს პრეტენზიების განხილვაზე პასუხისმგებელიდამოუკიდებე
ლისტრუქტურულიერთეულიანპირი.მზღვეველსასევემომხმარებელთაპრეტენზიების
შესახებკონკრეტულიმონაცემებისაღრიცხვისწარმოებადასამსახურისთვისმიწოდება
ევალება.44
დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის სტრუქტურაშიც მსგავსად

ეროვნული ბანკისა, ფუნქციონირებს მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის გან ყო ფიმომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის გან ყო ფი
ლე ბალე ბა,რომელსაცმომხმარებელმაზემოთმითითებულიინსტრუქციისწესებისმზღვეველის
მიერდარღვევისშემთხვევაშიშეუძლიამიიმართოს.


1.6.3საქართველოსსახალხოდამცველი

ადამიანის უფლებების დაცვის ერთერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმია საქართველოს
სახალხოდამცველი,რომელიცადამიანისუფლებათადათავისუფლებათადაცვისსახელმ
წიფოებრივიგარანტიებისუზრუნველყოფისმიზნითზედამხედველობასუწევსსახელმწიფო
ხელისუფლებისადაადგილობრივითვითმმართველობისორგანოთა, საჯაროდაწესებუ
ლებათადათანამდებობისპირთამხრიდანსაქართველოსტერიტორიისფარგლებსადა
მისიურისდიქციაშიმყოფიყველაპირისთვისსახელმწიფოსმიერაღიარებულუფლებათა
დათავისუფლებათადაცვასადაპატივისცემას,განურჩევლადრასისა,კანისფერისა,სქე
სისა,ენისა,რელიგიისა,პოლიტიკურიანსხვაშეხედულებისა,ეროვნული,ეთნიკურიდა
სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა,
საცხოვრებელიადგილისათუსხვაგარემოებისა.საქართველოსსახალხოდამცველითა

44 მითითებულიბრძანებადეტალურადშეგიძლიათიხილოთშემდეგბმულზე: 
 http://insurance.gov.ge/getattachment/Legislation/NormativeActs/N18_brzaneba.pdf.aspx

სამართლისზოგადისაკითხები

http://insurance.gov.ge/getattachment/Legislation/Normative-Acts/N18_brzaneba.pdf.aspx
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ვისსაქმიანობაშიდამოუკიდებელიადამასზეგანხორციელებულინებისმიერიზემოქმედება
ანმისსაქმიანობაშიჩარევადაუშვებელიადაისჯებაკანონით.
სახალხოდამცველიდამოუკიდებლადამოწმებსადამიანისუფლებათადათავისუფლე

ბათადაცვისმდგომარეობას,ასევემათიდარღვევისფაქტებსროგორცმიღებულიგანცხა
დებისადასაჩივრისსაფუძველზე,ისესაკუთარიინიციატივით.მასუფლებააქვსგანიხი
ლოსსაქართველოსმოქალაქეთა,უცხოქვეყნისმოქალაქეთადამოქალაქეობისარმქონე
პირთა,აგრეთვეკერძოსამართლისიურიდიულპირთა,პოლიტიკურდარელიგიურგაერ
თიანებათაგანცხადებებიდასაჩივრები,რომლებიცეხებასახელმწიფოხელისუფლებისა
დაადგილობრივითვითმმართველობისორგანოთა,საჯაროდაწესებულებათადათანამ
დებობისპირთაქმედებებსანაქტებსსაქართველოსკონსტიტუციითადაკანონითდადგე
ნილუფლებათადათავისუფლებათა,აგრეთვეიმსაერთაშორისოხელშეკრულებებითადა
შეთანხმებებითდადგენილუფლებათადათავისუფლებათადარღვევისშესახებ,რომელთა
მონაწილეც არის საქართველო. სახალხოდამცველი განიხილავს ადამიანის უფლებათა
დათავისუფლებათადარღვევისშესახებგანცხადებასადასაჩივარსიმშემთხვევაში,თუ
განმცხადებელისადავოდხდისსაჯაროდაწესებულებისგადაწყვეტილებას,სასამართლო
განხილვისპროცესშისაქართველოსკანონმდებლობითმინიჭებულიუფლებებისადათავი
სუფლებებისშელახვასანდარღვევას,დაკავებული,დაპატიმრებულიანსხვაგვარადთავი
სუფლებაშეზღუდულიპირისთვისსაქართველოსკანონმდებლობითუზრუნველყოფილიუფ
ლებებისდარღვევას,ნორმატიულიაქტებისსაქართველოსკონსტიტუციისმეორეთავთან
შესაბამისობას,რეფერენდუმისადაარჩევნებისმომწესრიგებელინორმებისადაამნორ
მებისსაფუძველზეჩატარებულიანჩასატარებელიარჩევნების(რეფერენდუმის)კონსტიტუ
ციურობას.სახალხოდამცველიასევეგანიხილავსიმფიზიკურიანიურიდიულიპირისან
პირთაჯგუფისგანცხადებასადასაჩივარს,რომელიცთავსდისკრიმინაციისმსხვერპლად
მიიჩნევს;შეისწავლისდისკრიმინაციისფაქტებსროგორცგანცხადებისანსაჩივრისარსე
ბობისას,ისესაკუთარიინიციატივითდაშესაბამისრეკომენდაციასგამოსცემს.45
განცხადების/საჩივრის განხილვის შედეგად დისკრიმინაციის ფაქტის დადასტურების

შემთხვევაში,საქმისგარემოებებისგათვალისწინებით,საქართველოსსახალხოდამცველი
გამოსცემსრეკომენდაციას,რომლითაცდისკრიმინაციულიქმედებისგანმახორციელებელ
სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს,
თანამდებობისპირს,ფიზიკურპირს,იურიდიულპირს,სხვაორგანიზაციულწარმონაქმნს,
პირთაგაერთიანებასიურიდიულიპირისშეუქმნელადანმეწარმესუბიექტსსთავაზობსდის
კრიმინაციისაღმოსაფხვრელადდამისშედეგადდარღვეულითანასწორობისაღსადგენად
ღონისძიებებისგანხორციელებასმესამეპირისუფლებებისადაკანონიერიინტერესების
შეულახავად.46


45 გარდაზემოთმითითებულიუფლებამოსილებებისა,სახალხოდამცველსაქვსსხვაუფლებამოსილებებიც,
მაგალითად,ისწარმოადგენსპრევენციისეროვნულმექანიზმს,რომლისფარგლებშიცის(სპეციალურად
შექმნილიპრევენციისეროვნულიჯგუფისმეშვეობით)რეგულარულადამოწმებსდაკავებულ,პატიმრობაში
მყოფ ან სხვაგვარად თავისუფლებაშეზღუდულ პირთა და მსჯავრდებულთა, აგრეთვე ფსიქიატრიულ
დაწესებულებებში,მოხუცთათავშესაფრებსადაბავშვთასახლებშიმოთავსებულპირთამდგომარეობას
დამათდამიმოპყრობასწამებისადასხვასასტიკი,არაადამიანურიანდამამცირებელიმოპყრობისაგან
ანსასჯელისაგანდაცვისმიზნით.

46 სახალხოდამცველისადამისიუფლებამოსილებებისშესახებვრცლადიხილეთსაქართველოსორგანული
კანონისახალხოდამცველისშესახებ.

Iთავი
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1.6.4საქართველოსბიზნესომბუდსმენი


საქართველოსტერიტორიაზეპირისმიერსამეწარმეოსაქმიანობისგანხორციელებას

თანდაკავშირებულიუფლებებისადაკანონიერიინტერესებისდაცვისხელშეწყობასაქართ
ველოსბიზნესომბუდსმენისსაქმიანობისძირითადმიმართულებასწარმოადგენს.ნებისმიე
რიპირისგანცხადებისგანხილვისასბიზნესომბუდსმენინეიტრალურიადაარწარმოადგენს
განმცხადებელსან იმ ადმინისტრაციულორგანოს,რომლისგადაწყვეტილების/ქმედების
მართლზომიერებასაცსაეჭვოდხდისგანმცხადებელი.
ბიზნესომბუდსმენისაქართველოსტერიტორიაზეპირისმიერსამეწარმეოსაქმიანობის

განხორციელებასთანდაკავშირებულიუფლებებისადაკანონიერიინტერესებისდაცვასზე
დამხედველობს,ადმინისტრაციულიორგანოსმიერამუფლებებისადაკანონიერიინტე
რესებისდარღვევისფაქტსავლენსდაკანონითდადგენილიწესითხელსუწყობსპირის
დარღვეულიუფლებებისაღდგენას.

პირისმიერსამეწარმეოსაქმიანობისგანხორციელებასთანდაკავშირებულიუფლებე
ბისადაკანონიერიინტერესებისდაცვასბიზნესომბუდსმენიახორციელებს:

ინდივიდუალურდაერთობლივგანცხადებებზერეაგირებით;

საქართველოსკანონმდებლობაშიდაპრაქტიკაშიხარვეზებისგამოვლენით;

საინფორმაციოსაკონსულტაციოსაქმიანობისგანხორციელებით.

ადმინისტრაციულიორგანოვალდებულიათავისიკომპეტენციისფარგლებშიდაეხმა
როსბიზნესომბუდსმენსსაქმიანობისგანხორციელებაშიდაწარუდგინოსუფლებამოსილე
ბისგანსახორციელებლადსაჭიროინფორმაცია/დოკუმენტი.
ბიზნესომბუდსმენიგანიხილავსგანცხადებას,რომელიცშეეხებაპირისმიერსამეწარ

მეოსაქმიანობისგანხორციელებასთანდაკავშირებულიუფლებებისადაკანონიერიინ
ტერესებისადმინისტრაციულიორგანოსმიერდარღვევას.პირიუფლებამოსილიამატე
რიალური ან ელექტრონულიფორმით წარუდგინოს განცხადება ბიზნესომბუდსმენს,თუ
განცხადებაშიმითითებულიადმინისტრაციულიორგანოსგადაწყვეტილება/ქმედებაუშუ
ალოდახდენსგავლენასმისუფლებებსადაკანონიერინტერესებზე.ბიზნესომბუდსმენს
უფლება აქვს, არსებითად არ განიხილოს განცხადება, თუ საქართველოს კანონმდებ
ლობითგათვალისწინებულიაგანცხადებაშიმითითებულიდარღვევისადმინისტრაციული
ორგანოსმიერგამოსწორებისსაშუალება,რომელიცგამოყენებულიარყოფილა.პირის
უფლებისდარღვევისფაქტისგამოვლენისშემთხვევაშიბიზნესომბუდსმენიშესაბამისად
მინისტრაციულორგანოსმიმართავსპირისდარღვეულიუფლებისაღდგენისღონისძი
ებათა განხორციელების შესახებ რეკომენდაციით. ბიზნესომბუდსმენის რეკომენდაციის
სრულადანნაწილობრივგაუთვალისწინებლობისშემთხვევაში,შესაბამისიადმინისტრა
ციულიორგანოამრეკომენდაციისმიღებიდან30კალენდარულიდღისვადაშიწერილო
ბითაცნობებსბიზნესომბუდსმენსაღნიშნულისშესახებდაწარუდგენსსათანადოდასაბუ
თებას.ბიზნესომბუდსმენიადმინისტრაციულიორგანოსთვისგაგზავნილირეკომენდაციის
შესრულებისმონიტორინგსახორციელებს,რისთვისაციგიუფლებამოსილიაშესაბამისი
ადმინისტრაციულიორგანოდან გამოითხოვოს ინფორმაცია/დოკუმენტი. ბიზნესომბუდს
მენისმიერგანცხადებისგანხილვაარზღუდავსპირისუფლებას,გამოიყენოსუფლებე

სამართლისზოგადისაკითხები
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ბისადაკანონიერიინტერესებისდაცვისსხვასაშუალებები,მათშორის,მიმართოსსასა
მართლოსანშესაბამისსაერთაშორისოორგანიზაციას.47

1.6.5პერსონალურმონაცემთადაცვისსამსახური


პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვისპერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის სამსახურიდამოუკიდებელისახელმწიფოორგა

ნოა,რომელიცსაქართველოში2022წლის1მარტიდანამოქმედდა.48მისისაქმიანობის
ძირითადიმიმართულებებია:

 პერსონალურმონაცემთადამუშავებისკანონიერებისკონტროლი;

 ფარულისაგამოძიებომოქმედებებისადაელექტრონულიკომუნიკაციისმაიდენტიფიცი
რებელმონაცემთაცენტრალურბანკშიგანხორციელებულიაქტივობებისკონტროლი;

რამდენიმეწელიასაქართველოშიგანსაკუთრებულიყურადღებამიექცაადამიანისპერ
სონალურიმონაცემებისდამუშავებისსაკითხს.ბევრმადღემდეარიცის,რომნებისმიერი
ინფორმაციათავისიპიროვნებისშესახებ,რაცმისიიდენტიფიცირებისსაშუალებასიძლევა
პერსონალურმონაცემსწარმოადგენსდასახელმწიფოსმხრიდანგანსაკუთრებულიდაც
ვისობიექტია.პერსონალურმონაცემთადაცვისშესახებსაქართველოსკანონისმიხედვით,
პერსონალურმონაცემადმიიჩნევანებისმიერიინფორმაცია,რომელიციდენტიფიცირებულ
ანიდენტიფიცირებადფიზიკურპირსუკავშირდება.პირიიდენტიფიცირებადია,როდესაც
შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან არაპირდაპირ, კერძოდ, საიდენტი
ფიკაციონომრითანპირისმახასიათებელიფიზიკური,ფიზიოლოგიური,ფსიქოლოგიური,
ეკონომიკური,კულტურულიანსოციალურინიშნებით.აღნიშნულიკანონიცალკეგამოყოფს
განსაკუთრებულიკატეგორიისმონაცემს,კერძოდ,მონაცემს,რომელიცპირისრასობრივ
ანეთნიკურკუთვნილებასთან,პოლიტიკურშეხედულებებთან,რელიგიურანფილოსოფი
ურმრწამსთან,პროფესიულკავშირშიგაწევრიანებასთან,ჯანმრთელობისმდგომარეობას
თან,სქესობრივცხოვრებასთან,ნასამართლობასთან,ადმინისტრაციულპატიმრობასთან,
პირისთვისაღკვეთისღონისძიებისშეფარდებასთან,პირთანსაპროცესოშეთანხმებისდა
დებასთან,განრიდებასთან,დანაშაულისმსხვერპლადაღიარებასთანანდაზარალებულად
ცნობასთან არისდაკავშირებული, აგრეთვე, ბიომეტრიულიდა გენეტიკური მონაცემები,
რომლებიცზემოაღნიშნულინიშნებითფიზიკურიპირისიდენტიფიცირებისსაშუალებასიძ
ლევა.რაცშეეხებაამმონაცემთადამუშავებას,ასეთქმედებადმიიჩნევაავტომატური,ნა
ხევრადავტომატურიანარაავტომატურისაშუალებებისგამოყენებითმონაცემთამიმართ
შესრულებულინებისმიერიმოქმედება,კერძოდ,შეგროვება,ჩაწერა,ფოტოზეაღბეჭდვა,
აუდიოჩაწერა,ვიდეოჩაწერა,ორგანიზება,შენახვა,შეცვლა,აღდგენა,გამოთხოვა,გამო
ყენებაანგამჟღავნებამონაცემთაგადაცემის,გავრცელებისანსხვაგვარადხელმისაწვდო
მადგახდომისგზით,დაჯგუფებაანკომბინაცია,დაბლოკვა,წაშლაანგანადგურება.

47 გარდაგანცხადებებისგანხილვისაბიზნესომბუდსმენიახორციელებსსაქართველოსკანონმდებლობისა
და პრაქტიკის ანალიზსა და საინფორმაციოსაკონსულტაციო საქმიანობას. განცხადების წარდგენისა
და მისი განხილვის წესები და ბიზნესომბუდსმენის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები
დეტალურადიხილეთკანონშისაქართველოს ბიზნესომბუდმსენის შესახებ.

48 20132019წლებშიპერსონალურმონაცემთადაცვისსამსახურისუფლებამოსილებებსახორციელებდა
პერსონალურმონაცემთადაცვისინსპექტორისაპარატი,ხოლო2019წლიდან2022წლამდემისიუფ
ლებამონაცვლესახელმწიფოინსპექტორისსამსახური.

Iთავი
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დღეისათვისსაკმაოდგახშირებულიაე.წ.ქოლცენტრისანმოკლეტექსტურიშეტყობი
ნებისმეშვეობითმომუშავებიზნესსუბიექტები,რომლებიცსხვადასხვაპროდუქციასსწორედ
რომსატელეფონოკომუნიკაციისგზითსთავაზობენპოტენციურმომხმარებლებს.სწორედ
პოტენციური მომხმარებლების სატელეფონო ნომრები და მათი სახელები, რომლებსაც
კომპანიებიმარკეტინგისმიზნებისთვისფლობენდაიყენებენპერსონალურმონაცემსწარ
მოადგენსდააუცილებელიამისიკანონითდადგენილიწესებისდაცვითდამუშავება.მონა
ცემთადამუშავებადასაშვებია,თუ:

 არსებობსმონაცემთასუბიექტისთანხმობა;

 მონაცემთადამუშავებაგათვალისწინებულიაკანონით;

 მონაცემთა დამუშავება საჭიროა მონაცემთა დამმუშავებლის მიერ მისთვის კანონ
მდებლობითდაკისრებულიმოვალეობებისშესასრულებლად;

 მონაცემთა დამუშავება საჭიროა მონაცემთა სუბიექტის სასიცოცხლო ინტერესების
დასაცავად;

 მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა დამმუშავებლის ან მესამე პირის
კანონიერი ინტერესების დასაცავად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს
მონაცემთასუბიექტისუფლებებისადათავისუფლებებისდაცვისაღმატებულიინტერესი;

 კანონისთანახმად, მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომია ან მონაცემთა სუბიექტმა
ისინიხელმისაწვდომიგახადა;

 მონაცემთადამუშავება აუცილებელია კანონის შესაბამისად, მნიშვნელოვანი საჯარო
ინტერესისდასაცავად;

 მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის განცხადების განსახილ
ველად(მისთვისმომსახურებისგასაწევად).

კანონი ცალკე გამოყოფს მონაცემთა მარკეტინგული მიზნებისთვისდამუშავების შემ
თხვევასდაადგენს,რომპირდაპირიმარკეტინგისმიზნებისათვისშეიძლებადამუშავდეს
მხოლოდსაჯაროდხელმისაწვდომიწყაროებიდანმოპოვებულიმონაცემებიდაამმიზნით
შეიძლებადამუშავდესშემდეგიმონაცემები:სახელი(სახელები),მისამართი,ტელეფონის
ნომერი, ელექტრონულიფოსტის მისამართი,ფაქსის ნომერი. იმ შემთხვევაშითუ მონა
ცემთასუბიექტსკანონითდადგენილიწესითგაცემულიაქვსწერილობითითანხმობა,პირ
დაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის შეიძლება ნებისმიერი სხვა მონაცემიცდამუშავდეს.
მნიშვნელოვანია, მონაცემთა სუბიექტის უფლება, მონაცემთა დამმუშავებელს ნებისმიერ
დროსმოსთხოვოსთავისშესახებმონაცემთაპირდაპირიმარკეტინგისმიზნებისათვისგა
მოყენებისშეწყვეტა.ესუკანასკნელიკივალდებულიაშეწყვიტოსმონაცემთაპირდაპირი
მარკეტინგისმიზნებისათვისდამუშავებაან/დაუზრუნველყოსუფლებამოსილიპირისმიერ
მონაცემთაპირდაპირიმარკეტინგისმიზნებისათვისდამუშავებისშეწყვეტამონაცემთასუ
ბიექტისმოთხოვნისმიღებიდანარაუგვიანეს10სამუშაოდღისა.

პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვისპერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის სამსახურის ერთერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია
პერსონალურმონაცემთადამუშავებისკანონიერებაზეკონტროლიწარმოადგენს,შესაბა
მისად, სამსახური ახდენს საჯაროდა კერძოდაწესებულებებში მონაცემთა დამუშავების
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კანონიერებისშემოწმებას,მონაცემთადაცვასთანდაკავშირებითმოქალაქეთაგანცხადე
ბების განხილვას, საჯაროდა კერძოდაწესებულებებისათვის, აგრეთვეფიზიკური პირე
ბისათვის მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციის გაწევას და
საქართველოშიმონაცემთადაცვისმდგომარეობისადამასთანდაკავშირებულიმნიშვნე
ლოვანიმოვლენებისშესახებსაზოგადოებისინფორმირებას.
იმშემთხვევაშითუპერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმაპერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმამოქალაქისგანცხა

დებისსაფუძველზეჩატარებულიწარმოებისშედეგადპერსონალურიმონაცემისუკანონო
დამუშავებისფაქტიდაადგინა,ისდააჯარიმებსსამართალდამრღვევს(ბიზნესოპერატორს)
500ლარიდან10000ლარამდეოდენობით.49


1.6.6შემოსავლებისსამსახურისდავებისგანხილვისსაბჭოდასაქართველოს
ფინანსთასამინისტროსთანარსებულიდავებისგანხილვისსაბჭო


საქართველოში საგადასახადოდავა შეიძლება განხილულ იქნეს ფინანსთა სამინის

ტროს სისტემასადა სასამართლოში. ფინანსთა სამინისტროს სისტემაშიდავის განხილ
ვაორეტაპიანია.მოდავემხარე,როგორცწესი,დავასიწყებსშემოსავლებისსამსახურში
საჩივრის წარდგენის გზით. ამ უკანასკნელის მიერ მიღებული არასასურველიგადაწყვე
ტილების გასაჩივრებას კიფინანსთა სამინისტროსდავების განხილვის საბჭოში ახდენს.
თუმცაღა, ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საგადასახადო დავის ნებისმიერ სტადიაზე
პირსუფლებააქვს,თავისუფლებათადასაცავადსასამართლოსმიმართოს.საჩივარიდა
ვის განმხილველორგანოს წარედგინება წერილობით ან ელექტრონულად. მიუხედავად
იმისა,რომსაქართველოსსაგადასახადოკოდექსისაჩივრისგანხილვისნებისმიერეტაპზე
სასამართლოსადმიმიმართვისუფლებასითვალისწინებს,2015წლიდანდადგენილისა
სამართლოპრაქტიკისშესაბამისად,თუპირსგამოყენებულიარაქვსფინანსთასამინისტ
როსსისტემაშისაჩივრისწარდგენისშესაძლებლობა,სასამართლოსარჩელსდასაშვებად
არცნობს. აღნიშნული მოთხოვნისთვის არ არის აუცილებელი,რომ მომჩივანმა მხარემ
ფინანსთასამინისტროსორივეეტაპიგაიაროს,თუმცააუცილებელია,რომაქტიმინიმუმ
შემოსავლებისსამსახურშიგაასაჩივროს.
საგადასახადოორგანოს გადაწყვეტილების შემოსავლების სამსახურის დავების გან

ხილვისსაბჭოშიგასაჩივრებისუფლებაპირსდოკუმენტისჩაბარებიდან30დღისვადაში
აქვს.შემოსავლებისსამსახურისდავებისგანხილვისსაბჭოსაჩივარს20დღისვადაშიგა
ნიხილავს.როგორცადმინისტრაციულიწარმოებისდროსუფლებისდაცვისმექანიზმების
შესახებმსჯელობისასაღვნიშნეთ,გადასახადისგადამხდელიკონკრეტულიგადასახადის
ან/დაჯარიმისგადახდევინებისშესახებბრძანებას,ე.ი.ინდივიდუალურადმინისტრაციულ
სამართლებრივაქტსასაჩივრებს.ამიტომაცსაჩივრისგანხილვასაჯაროსამართალწარ
მოებისფორმითუნდაგანხორციელდეს,რაციმასნიშნავს,რომმხარესსაშუალებაუნდა
მიეცესდაესწროსსაქმისგანხილვას,საქმესთანდაკავშირებითწარმოადგინოსთავისიმო
საზრებებიდააქტიურიმონაწილეობამიიღოსსაკუთარიუფლებისდაცვაში.თუმცასაგა
დასახადოკოდექსირიგშემთხვევებში,საჩივრისგანხილვისშესაძლებლობასმომჩივანი
მხარისმოწვევისგარეშეცუშვებს.მომჩივანსუფლებააქვს,აღნიშნულპროცესშითავისი
ინტერესებიპირადადანუფლებამოსილიწარმომადგენლისმეშვეობითდაიცვას.

49 კონკრეტულდარღვევებზერაოდენობისჯარიმებიაგათვალისწინებულიიხილეთკანონშიპერსონალურ
მონაცემთადაცვისშესახებ,თავიVII.
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შემოსავლებისსამსახურისდავებისგანხილვისსაბჭოსმიერმომჩივნისთვისარასასურ
ველიგადაწყვეტილებისმიღებისშემთხვევაში,ამუკანასკნელსუფლებააქვს,გადაწყვეტი
ლებამისიჩაბარებიდან20დღისვადაშიფინანსთასამინისტროსთანარსებულიდავების
განხილვისსაბჭოშიანსასამართლოშიგაასაჩივროს.ხოლოფინანსთასამინისტროსთან
არსებულიდავებისგანხილვისსაბჭოსგადაწყვეტილებამისიჩაბარებიდან20დღისვადა
შიშეიძლებასასამართლოშიგასაჩივრდეს.იმშემთხვევაშითუდავისგანმხილველიორგა
ნოსგადაწყვეტილებასპირიმისიჩაბარებიდან20დღისგანმავლობაშიარგაასაჩივრებს,
იგიმომჩივნისთვისჩაბარებიდან21ედღესძალაშიშევა.
ფინანსთა სამინისტროსთან არსებულიდავებისგანხილვის საბჭოსთავმჯდომარეობს

საქართველოსფინანსთამინისტრი,ხოლომისიშემადგენლობაგანისაზღვრებააღმასრუ
ლებელიხელისუფლებისადაარასამთავრობოსექტორისწარმომადგენლებისაგან.შემო
სავლებისსამსახურისდავებისგანხილვისსაბჭოსხელმძღვანელობსშემოსავლებისსამ
სახურის უფროსის მოადგილე,რომელსაცთანამდებობაზე ნიშნავსდათანამდებობიდან
ათავისუფლებსშემოსავლებისსამსახურისუფროსი.
საქართველოსფინანსთასამინისტროსსისტემაშიდავისგანახლებადასაშვებიამხო

ლოდახლადაღმოჩენილიანახლადგამოვლენილიგარემოებისშემთხვევაში,გადაწყვე
ტილებისმიღებიდან6წლისვადაში.დავისგანახლებისმოთხოვნითდავისგანმხილველი
ორგანოსათვისმიმართვისუფლებააქვსმხოლოდმომჩივანს.
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II თავი 
სამოქალაქოსამართლისზოგადინაწილი

2.1რეგულირებისსფეროდაშესავალისაკითხები


საქართველოშისამოქალაქოსამართლებრივიურთიერთობისმარეგულირებელიძიძი

რი თა დი სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი არი თა დი სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი ა.საბჭოთაკავ
შირისდანგრევისადაკაპიტალისტურურთიერთობებზეგადასვლისშემდეგქონებრივიდა
არაქონებრივიურთიერთობებისახლებურადდარეგულირებისსაჭიროებამალევეწარმო
იშვა.სამოქალაქოკოდექსზემომუშავეჯგუფმასაკმაოდშემჭიდროებულვადებშიწარუდ
გინასაქართველოსპარლამენტსსამოქალაქოკოდექსისპროექტი,რომელიცგერმანული
სამოქალაქოკოდექსისძირითადინორმებისგათვალისწინებითიქნამიღებული.
სამოქალაქოკოდექსისმიხედვით,სა მო ქა ლა ქო სა მარ თა ლი პირ თა თა ნას წო როსა მო ქა ლა ქო სა მარ თა ლი პირ თა თა ნას წო რო

ბა ზე დამ ყა რე ბულ კერ ძო ხა სი ა თის ქო ნებ რივ, სა ო ჯა ხო და პი რად ურ თი ერ თო ბებს ბა ზე დამ ყა რე ბულ კერ ძო ხა სი ა თის ქო ნებ რივ, სა ო ჯა ხო და პი რად ურ თი ერ თო ბებს 
აწეს რი გებსაწეს რი გებს.ე.ი.სამოქალაქოსამართლისრეგულირებისსფეროაღნიშნულიტიპისურ
თიერთობებითშემოიფარგლება.საქართველოსსამოქალაქოკოდექსიგერმანიისსამოქა
ლაქოკოდექსისმსგავსადიზიარებსპანდექტურსისტემასდაზო გად და კერ ძო ნა წი ლებსზო გად და კერ ძო ნა წი ლებს
გამოყოფს.ზოგადინაწილშისამოქალაქოსამართლისძირითადი,საერთოწესებიათავ
მოყრილი,ხოლოკერძონაწილშიკიისეთსპეციალურქვედარგებსვხვდებით,როგორიცაა
სანივთო (ქონებრივი), ვალდებულებითი, ინტელექტუალური საკუთრების50, საოჯახო და
მემკვიდრეობითისამართალი.საერთოჯამში,სამოქალაქოკოდექსი6წიგნისა(რომელიც
დაყოფილიათავებად)და1520მუხლისგანშედგება.გამომდინარეიქიდან,რომბიზნე
სის წარმოებისას საოჯახოდა მემკვიდრეობითი სამართლის მომწესრიგებელი ნორმები
ნაკლებადგამოსადეგია,ჩვენიინტერესისსფეროდაგანხილვისსაგანისამოქალაქოკო
დექსის1ელი,მე2დამე3წიგნებიზოგადინაწილი,სანივთოდავალდებულებითისა
მართალიიქნება.
სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი დებულებების განხილვა უნდა დავიწყოთ კა ნო ნი სა კა ნო ნი სა 

და სა მარ თ ლისდა სა მარ თ ლის ანალოგიისა და კა ნო ნის უკუ ძა ლისკა ნო ნის უკუ ძა ლის საკითხების განხილვით. ჯერ კი
დევ1804წელსმიღებულიფრანგულისამოქალაქოკოდექსიითვალისწინებდაპრინციპს,
რომლისმიხედვითაცდავისგანმხილველიმოსამართლევალდებულიიყოდავაგადაეწყ
ვიტაიმპირობებშიცკი,თუსადავოსაკითხისმომწესრიგებელინორმასამართალშიარ
მოიპოვებოდა.საქართველოსსამოქალაქოკოდექსისმიხედვით,სასამართლოსარააქვს

50 1999წელსმიღებულიქნასაქართველოსკანონისაავტოროდამომიჯნავეუფლებებისშესახებ,რის
გამოცსამოქალაქოკოდექსიდანამოღებულიქნაშესაბამისინორმები.ასერომ,კოდექსისმე4თავში
მხოლოდ მითითებითი ნორმებიაშემორჩენილი.
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უფლებაუარითქვასსამოქალაქოსაქმეებზემართლმსაჯულებისგანხორციელებაზეიმშემ
თხვევაშიც,თუსამართლისნორმაარარსებობს,ანიგიბუნდოვანია.სწორედასეთისაგა
მონაკლისოშემთხვევების(როდესაცნორმაარარსებობს)წარმოშობისასგამოიყენებაკა
ნონისადასამართლისანალოგია.სამოქალაქოკოდექსისმიხედვით,კანონშიპირდაპირ
გაუთვალისწინებელიურთიერთობისმოსაწესრიგებლადყველაზეუფრომსგავსიურთიერ
თობისმარეგულირებელისამართლისნორმაგამოიყენება;ხოლოკანონისანალოგიისგა
მოყენებისშეუძლებლობისას,ურთიერთობასამართლისზოგადიპრინციპებისსაფუძველზე,
აგრეთვესამართლიანობის,კეთილსინდისიერებისადაზნეობისმოთხოვნებისშესაბამისად
უნდამოწესრიგდეს.პირველწესსკანონისანალოგია,ხოლომეორესსამართლისანალო
გიაეწოდება.მიუხედავადიმისა,რომსამოქალაქოკოდექსისადავოსაკითხისანალოგიის
წესითგადაწყვეტისშესაძლებლობასითვალისწინებს,აქვეადგენსშეზღუდვას,რომელიც
სპეციალური ურთიერთობების მომწესრიგებელი ნორმების (საგამონაკლისო ნორმების)
ანალოგიითგამოყენებასგამორიცხავს.51
ზოგადიწესისმიხედვით,კანონისმოქმედებამხოლოდიმურთიერთობებზევრცელდე

ბა,რომელიცამკანონისამოქმედებისშემდეგწარმოიშვა.ზოგადიწესიდანგამონაკლისის
სახითდასაშვებიაკა ნო ნის თ ვის უკუ ძა ლის მი ნი ჭე ბაკა ნო ნის თ ვის უკუ ძა ლის მი ნი ჭე ბადაწარსულშიწარმოშობილურთი
ერთობაზემისიმოქმედებისგავრცელება.სამოქალაქოკოდექსისმიხედვით,სამოქალაქო
კანონებსადა კანონქვემდებარე ნორმატიულაქტებს უკუქცევითი ძალა არ აქვთ, გარდა
იმშემთხვევებისა,როცაესპირდაპირარისკანონითგათვალისწინებული. კანონისთვის
უკუქცევითიძალისმიცემადაუშვებელია,თუიგიზიანისმომტანიაანპირისმდგომარეობას
აუარესებს.
ზოგადი,თუმცაპრაქტიკულიმნიშვნელობისაასამოქალაქოკოდექსისზოგადინაწილის

დებულება,რომელიცადგენს,რომკა ნო ნის არ ცოდ ნა ან მი სი არა სა თა ნა დოდ გა გეკა ნო ნის არ ცოდ ნა ან მი სი არა სა თა ნა დოდ გა გე
ბაბაარშეიძლებაიყოსკანონისგამოუყენებლობისანდაამკანონითგათვალისწინებული
პასუხისმგებლობისაგანგანთავისუფლებისსაფუძველი.პარალელიშეგვიძლიაგავავლოთ
საქართველოსსაგადასახადოკოდექსის269ემუხლისმე7ნაწილთან,რომლისმიხედ
ვითაცსაგადასახადოორგანოს,დავისგანმხილველორგანოსანსასამართლოსუფლება
აქვს,კეთილსინდისიერიგადასახადისგადამხდელიამკოდექსითგათვალისწინებულისან
ქციისაგანგაათავისუფლოს,თუსამართალდარღვევაგადასახადისგადამხდელისშეცდო
მით/არცოდნითააგამოწვეული.
არსებითია სამოქალაქოსამართლის ნორმებისდახასიათება მათი სავალდებულოო

ბისმიხედვით.სამართლისთეორიაშიიმ პე რა ტი ულ და დის პო ზი ცი ურ ნორ მებსიმ პე რა ტი ულ და დის პო ზი ცი ურ ნორ მებსგამოყო
ფენ.დისპოზიციურნორმაშიმითითებულიქცევისწესიშესასრულებლადსავალდებულოარ
არის,ისმხოლოდურთიერთობისმოწესრიგებისკანონისმიერწესსადგენს,თუმცამხარეებს
სხვაალტერნატიულირეგულირებისმოფიქრებისუფლებაცაქვთ.რაცშეეხებაიმპერატიულ
ნორმებს,ისინიუცილობლადსავალდებულოქცევისწესსადგენენდამხარეთაშეთანხმე
ბითმისიშეცვლადაუშვებელია.კერძოსამართალშისაჯაროსამართლისგანგანსხვავებით
უფრომეტიდისპოზიციურინორმაგვხვდება,თუმცასამოქალაქოკოდექსშიიმპერატიული

51 საგამონაკლისონორმისმაგალითადუთითებენსამოქალაქოკოდექსისნორმას,რომლისმიხედვითაც
წერილობითი ფორმის არარსებობისას სესხის ხელშეკრულების ნამდვილობა მხოლოდ მოწმეთა
ჩვენებით არ შეიძლება დადგინდეს. ამ წესის გამოყენება სხვა ხელშეკრულებების მიმართ არ შეიძ
ლება.  პეპენაშვილი, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი პირველი, თბილისი,
2014,გვ.106

სამოქალაქოსამართლისზოგადინაწილი
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ნორმებიცსაკმაოდბევრია.მაგალითისთვის,იმპერატიულიასამოქალაქოკოდექსისნორ
მა,რომელიცუძრავნივთზესაკუთრებისუფლებისწარმოსაშობადწერილობითიფორმით
გარიგებისდადებასმოითხოვს.დისპოზიციურინორმისმაგალითებიგვხვდებამეწარმეთა
შესახებსაქართველოსკანონში,რომელიცსაწარმოსპარტნიორებსგარკვეულისაკითხის
წესდებით ინდივიდუალურადდარეგულირების საშუალებას აძლევს. ამიტომაც ნორმებში
გვხვდებატექსტი–„თუწესდებითსხვარამარარისგათვალისწინებული“.

2.2პირები

2.2.1ზოგადად

კერძოსამართლისსუბიექტებისდეფინიციასამოქალაქოკოდექსისზოგადინაწილი
თააგანსაზღვრული,რამეთუაღნიშნულიგანმარტებასაერთოასამოქალაქოსამართლის
აბსოლუტურად ყველა დარგისა და ქვედარგისთვის. კანონმდებელი განმარტავს, რომ
კერძოსამართლებრივიურთიერთობისსუბიექტიშეიძლებაიყოსნებისმიერიფიზიკურიან
იურიდიულიპირი.ესწესიგამოიყენებაროგორცსამეწარმეო,ასევეარასამეწარმეო,სა
ქართველოსათუსხვაქვეყნისპირებისმიმართ.როგორცწინათავებშიუკვეაღვნიშნეთ,
მიუხედავადიმისა,რომსახელმწიფოსმონაწილეობასამართლებრივურთიერთობაშიუფ
რომეტადურთიერთობისსაჯაროსამართლებრივხასიათსგანაპირობებს,ესიმასარნიშ
ნავს,რომსახელმწიფოთავისიორგანოებისმეშვეობითარმონაწილეობსკერძოსამარ
თლებრივურთიერთობებში.სახელმწიფოორგანოებიდასაჯაროსამართლისიურიდიული
პირებიჩვეულებრივადშედიანსხვაპირებთანკერძოსამართლებრივურთიერთობებშიდა
ამტიპისურთიერთობებიცსამოქალაქოკანონებითწესრიგდება.გარდაიმშემთხვევისა,
თუესურთიერთობებისახელმწიფოებრივიანსაზოგადოებრივიინტერესებიდანგამომდი
ნარესაჯაროსამართლითარუნდამოწესრიგდეს.


2.2.2ფიზიკურიპირი


ნებისმიერიადამიანიფიზიკურიპირია.ხოლოფიზიკურიპირებისმიერშექმნილიორ

განიზაციულიწარმონაქმნიიურიდიულპირსწარმოადგენს.როგორცფიზიკურისეიური
დიულპირზემსჯელობისასსამოქალაქოკოდექსიგამოყოფსუფ ლე ბა უ ნა რი ა ნო ბი საუფ ლე ბა უ ნა რი ა ნო ბი სადა
ქმე დუ ნა რი ა ნო ბისქმე დუ ნა რი ა ნო ბისცნებებს.ფიზიკურიპირისუფლებაუნარიანობაგანიმარტება,როგორც
უნარი,ჰქონდესსამოქალაქოუფლებებიდამოვალეობები.უფ ლე ბა უ ნა რი ა ნო ბა წარ მოუფ ლე ბა უ ნა რი ა ნო ბა წარ მო
ი შო ბა ი შო ბა დაბადების მომენტიდან. დაბადების მომენტის განმარტება სხვადასხვა ქვეყნებში
შესაძლოასხვადასხვაიყოს.საქართველოშიდაბადებადითვლებაცოცხალიბავშვისგამო
ყოფადედისსხეულიდანდაგანსხვავებითზოგიერთიქვეყნისგანნაყოფისმიერკონკრე
ტულიდროისგანმავლობაშიცოცხლადყოფნაუფლებაუნარიანობისმოპოვებისწინაპირო
ბასარწარმოადგენს.ერთადერთიგამონაკლისი,როდესაცპირსდაბადებისმომენტამდე
უფლებაუნარიანობას ანიჭებს კანონი, მემკვიდრედ ყოფნის უფლებაა, რომელიც ჩასახ
ვისთანავეწარმოიშობა.თუმცაამტიპისუფლებაუნარიანობასიურიდიულლიტერატურაში
შეზღუდულდადამოკიდებულუფლებაუნარიანობასუწოდებენ.შეზღუდულიაუფლებაუნა
რიანობა,რადგანაცმხოლოდკონკრეტულუნარზე–უფლებაუნარიანობაყოფნისუნარზეა
საუბარიდაარასხვასფეროებშიუფლებაუნარიანობაზე.დამოკიდებულია,რადგანაცმისი

IIთავი



41

განხორციელებაგარეფაქტორზე–ნაყოფისდაბადებაზეადამოკიდებული.
რაცშეეხებაუფ ლე ბა უ ნა რი ა ნო ბის შეწყ ვე ტასუფ ლე ბა უ ნა რი ა ნო ბის შეწყ ვე ტას,ფიზიკურიპირისუფლებაუნარიანობა

მისიგარდაცვალებითწყდება.გარდაცვალებისმომენტისხვადასხვასამართლებრივსის
ტემებშისხვადასხვამოცემულობასთანარისდაკავშირებული.ამჟამადსაქართველოსსა
მოქალაქოკოდექსიგარდაცვალებისმომენტადთავისტვინისფუნქციონირებისშეწყვეტას
მიიჩნევს.განსხვავებითქმედუნარიანობისგანფიზიკურპირსარშეიძლებაშეეზღუდოსან
წაერთვასუფლებაუნარიანობა.

ქმე დუ ნა რი ა ნო ბაქმე დუ ნა რი ა ნო ბა,ესარისფიზიკურიპირისუნარი,თავისინებითადამოქმედებითსრუ
ლიმოცულობითშეიძინოსდაგანახორციელოსსამოქალაქოუფლებებიდამოვალეობები
დაისსრულწლოვანებისმიღწევისთანავეწარმოიშობა.სრულ წ ლოვ ნადსრულ წ ლოვ ნადსამოქალაქოკო
დექსი18წლისასაკისპირსმიიჩნევს.ქმედუნარიანობასთანმიმართებითსამოქალაქოკო
დექსი3ეტაპსგამოყოფს–ქმედუნარიანობა,შეზღუდულიქმედუნარიანობადაქმედუუნარო
ბა.როგორცუკვეაღვნიშნეთ,ქმე დუ ნა რი ა ნადქმე დუ ნა რი ა ნადსრულწლოვანი–18წლისასაკსმიღწეული
პირი ითვლება.შეზღუ დულ ქმე დუ ნა რი ა ნადშეზღუ დულ ქმე დუ ნა რი ა ნად მიიჩნევა არასრულწლოვანი7 წლიდან18
წლამდე.გარდაასაკობრივიფაქტორისა,ქმედუნარიანობისშეზღუდვისსაფუძველიშესაძ
ლოასასამართლოსმიერპირისთვისმზრუნველობისდაწესებაგახდეს.სასამართლოსმი
ერმზრუნველობაშეიძლებადაუწესდესსრულწლოვანპირს,რომელიცბო რო ტად იყე ნებს ბო რო ტად იყე ნებს 
ალ კო ჰოლს ან ნარ კო ტი კულ ნივ თი ე რე ბებსალ კო ჰოლს ან ნარ კო ტი კულ ნივ თი ე რე ბებსდაამისგამოთავისოჯახსმძიმემატერია
ლურმდგომარეობაშიაყენებს.იგიუფლებამოსილიადადოსქონებისგანკარგვისგარიგება,
აგრეთვე განკარგოს ხელფასი, პენსია ან სხვა სახის შემოსავალი მხოლოდ მზრუნველის
თანხმობით,გარდაწვრილმანიყოფითიგარიგებებისდადებისა.იმშემთხვევაშითუნახსენე
ბიმოცემულობაშეიცვლება,დაინტერესებულიპირის52განცხადებისსაფუძველზესასამართ
ლოსრულადაღადგენსპირისქმედუნარიანობას,რაცმზრუნველობისგაუქმებასგამოიწვევს.
შეზღუდულქმედუნარიანპირს,როგორცთავადტერმინიგვეუბნება,განსხვავებითქმედუუნა
როპირისგანგარკვეულსამართლებრივურთიერთობებშიშესვლისუფლებაგააჩნია.თუმცა
შეზღუდულიქმედუნარიანობისმქონეპირისნებისგამოვლენისნამდვილობისათვისაუცილე
ბელიამისიკა ნო ნი ე რი წარ მო მად გენ ლისკა ნო ნი ე რი წარ მო მად გენ ლის53თანხმობა,გარდაიმშემთხვევებისა,როდესაც
შეზღუდულიქმედუნარიანობისმქონეპირიგარიგებითიღებსსარგებელს.სარგებლისმიღე
ბისკლასიკურმაგალითადშეიძლებამივიჩნიოთჩუქებისხელშეკრულებისდადებაშეზღუ
დულ ქმედუნარიან პირთან. აღნიშნული ხელშეკრულებით დასაჩუქრებული მჩუქებლისგან
მხოლოდსარგებელსიღებს,ამიტომასეთიგარიგებისნამდვილობისთვისწარმომადგენლის
ნებართვა,როგორცწესი,საჭიროარარის.
7წლამდეასაკისარასრულწლოვანი(მცირეწლოვანი)ქმედუუნაროდ ქმედუუნაროდ ითვლება.

52 დაინტერესებულიპირისცნებასამოქალაქოსამართალშიხშირადგვხვდებადაშესაძლებელიაკონკ
რეტულიურთიერთობიდანგამომდინარესხვადასხვაშინაარსისმატარებელიცკიიყოს,თუმცა,უმეტეს
შემთხვევაში,შედეგისმიღწევითობიექტურადდაინტერესებულპირზეასაუბარი.

53 სამოქალაქოკოდექსიკანონიერიდა გარიგებისმიერი წარმომადგენლისცნებებსიცნობს.კანონისმიერია
წარმომადგენელი, როდესაც წარმომადგენლობა კანონის და არა სხვა რაიმე მოქმედების
შედეგადაა წარმოშობილი. მაგალითისთვის,  არასრულწლოვნისთვის  კანონიერი წარმომადგენელია
მისი მშობელი და აღნიშნულის დასადასტურებლად რაიმე მოქმედების (გარიგების დადების)
განხორციელებასკანონმდებელიჩვენგანარითხოვს;რაცშეეხება გარიგებისმიერ წარმომადგენელს
, აქ საუბარია  წარმომადგენელსა და წარმოდგენილპირს შორის სახელშეკრულებოურთიერთობაზე,
კერძოდ,რწმუნებულებისგაფორმებისსაფუძველზე გარიგებისმიერი წარმომადგენლობისწარმოშობაზე.

სამოქალაქოსამართლისზოგადინაწილი
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განსაკუთრებით საინტერესოა კანონმდებლის მიდგომა ფსი ქი კუ რი და ა ვა დე ბის ფსი ქი კუ რი და ა ვა დე ბის 
ჭრილ ში ქმე დუ ნა რი ა ნო ბის სა კითხის გა დაწყ ვე ტი სას.ჭრილ ში ქმე დუ ნა რი ა ნო ბის სა კითხის გა დაწყ ვე ტი სას.2015წლამდეჭკუასუსტიდა
სულით ავადმყოფი პირი ქმედუუნაროდ ითვლებოდა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ასეთ
პირს წვრილმანი გარიგებების დასადებადაც კი მეურვის ნებართვა ესაჭიროებოდა.
თუმცანორმისაღნიშნულმაფორმულირებამშინაარსისარაკონსტიტუციურობისსაფუძ
ვლით საკონსტიტუციო სასამართლოში საკონსტიტუციო სარჩელის შეტანა გამოიწვია.
სასამართლომდაადგინა,რომასეთიპირებისკანონმდებლისმიერსულითავადმყოფი
სადაჭკუასუსტისსახელითმოხსენიებაიმთავითვედისკრიმინაციულიდაპატივისადა
ღირსებისშემლახველია.ამასთანავე,სრულადქმედუუნაროდგამოცხადებადაწვრილ
მანი გარიგებების დადების შესაძლებლობის გამორიცხვა არამართებულად იქნა მიჩ
ნეული.ამიტომაცსამოქალაქოკოდექსმაძირეულადშეცვალაასეთიპირებისმიმართ
მიდგომა,თუკიადრესულითავადმყოფობისადაჭკუასუსტობისგამოპირიქმედუუნა
როდმიიჩნეოდა,მოქმედირედაქციითასეთპირსფსიქოსოციალურისაჭიროებისმქონე
პირიეწოდადამთლიანობაშიქმედუნარიანადიქნამიჩნეული.მუხლისახალირედაქ
ციაამგვარადგამოიყურება–ქმედუნარიანადითვლებაფსიქოსოციალურისაჭიროების
მქონეპირი(შემდგომ–მხარდაჭერისმიმღები),ანუპირი,რომელსაცაქვსმყარიფსი
ქიკური, გონებრივი/ინტელექტუალური დარღვევები, რომელთა სხვადასხვა დაბრკო
ლებასთანურთიერთქმედებამშესაძლოახელიშეუშალოსსაზოგადოებრივცხოვრებაში
მისსრულდაეფექტიანმონაწილეობასსხვებთანთანაბარპირობებში,თუესპირი18
წელსმიღწეულიაან18წლამდექორწინებისსაფუძვლითგათანაბრებულიაქმედუნა
რიანპირთან.ამასთანავე,აღნიშნულიდაბრკოლებებისათანადორჩევისადადახმა
რებისგარეშე მნიშვნელოვნადართულებს პირის მიერსაკუთარინებისთავისუფლად
გამოხატვასდაინფორმირებულიდაგააზრებულიარჩევანისგაკეთებასსასამართლოს
მიერგანსაზღვრულსფეროში.მხარდაჭერისმიმღებადსასამართლომშეიძლებაარას
რულწლოვანიც ცნოს იმ ფარგლებში, რომლებშიც, საქართველოს კანონმდებლობის
თანახმად,მასთავისიუფლებამოვალეობებისგანხორციელებისასკანონიერიწარმო
მადგენლისთანხმობაარსჭირდება.
მიუხედავადიმისა,რომსამოქალაქოკოდექსიასაკობრივიმიჯნისშესაბამისადქმედუნა

რიანობისმოპოვებისზოგადწესსადგენს,განსაკუთრებულიშემთხვევებისთვისარას რულარას რულ
წ ლო ვა ნის ქმე დუ ნა რი ან პირ თან გა თა ნაბ რე ბის სა გა მო ნაკ ლი სო წე სებ საც ით ვა ლისწ ლო ვა ნის ქმე დუ ნა რი ან პირ თან გა თა ნაბ რე ბის სა გა მო ნაკ ლი სო წე სებ საც ით ვა ლის
წი ნებსწი ნებს.არასრულწლოვანიქმედუნარიანპირთანგათანაბრებულად(ემანსიპირებულადემანსიპირებულად)
ითვლებაშემდეგშემთხვევებში:

 თუარასრულწლოვანი18 წლამდე იქორწინებს18 წლამდე იქორწინებს5454;;

 თუ კანონიერი წარმომადგენელი 16 წლის ასაკს მიღ წე ულ არას რულ წ ლო ვანს16 წლის ასაკს მიღ წე ულ არას რულ წ ლო ვანს
საწარმოს დამოუკიდებლად გაძღოლის უფლებას ანიჭებს, მაშინ ამ სფე რო სათამ სფე რო სათ
ვის ჩვე უ ლებ რივ ურ თი ერ თო ბებ შივის ჩვე უ ლებ რივ ურ თი ერ თო ბებ შიიგიშეუზღუდავადქმედუნარიანიხდება.ესწესი

54 ქორწინებისასაკადსამოქალაქოკოდექსი18წელსადგენს.კოდექსი2014წლამდერედაქციით16
წლის არასრულწლოვანს კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით ან სასამართლოს ნებართვით
დაქორწინებისუფლებასანიჭებდა.გამომდინარეიქიდან,რომგაეროსბავშვისუფლებებისკონვენციის
მიხედვით18წლამდეპირიბავშვადმიიჩნევა,კანონმდებელმაუარიგანაცხადააღნიშნულგამონაკლისზე.
ასერომ,დღეს18წელსმიუღწეველიპირისდაქორწინებადაუშვებელიადაამწესიდანგამონაკლისიარ
დაიშვება.თუმცა,სამოქალაქოკოდექსშიმაინცარისდარჩენილინორმა,რომელიცპირის18წლამდე
დაქორწინებისშემთხვევაშიემანსიპირებულადაცხადებს.

IIთავი
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გამოიყენებაროგორცსაწარმოსდაფუძნების,ასეველიკვიდაციისადაშრომითიურთი
ერთობებისდაწყებისანდამთავრებისმიმართაც;

 ხელშეკრულება, რომელიც დადებულია არასრულწლოვანის მიერ კანონიერი წარ
მომადგენლის თანხმობის გარეშე, ითვლება ნამდვილად, თუკი არასრულწლოვანმა
ხელშეკრულებითგათვალისწინებულმოქმედებათაშესასრულებლადგან   კარ   გა ის სა გან   კარ   გა ის სა 
შუ  ა  ლე  ბა  ნი, რომ   ლე  ბიც მას გა  დას   ცეს კა  ნო  ნი  ერ   მა წარ   მო  მად   გენ   ლებ   მა, ან – ამ შუ  ა  ლე  ბა  ნი, რომ   ლე  ბიც მას გა  დას   ცეს კა  ნო  ნი  ერ   მა წარ   მო  მად   გენ   ლებ   მა, ან – ამ 
წარ   მო  მად   გენ   ლე  ბის თან   ხ   მო  ბით – მე  სა  მე პი  რებ   მა ამ მიზ   ნით ან   და თა  ვი  სუ  ფა  ლი წარ   მო  მად   გენ   ლე  ბის თან   ხ   მო  ბით – მე  სა  მე პი  რებ   მა ამ მიზ   ნით ან   და თა  ვი  სუ  ფა  ლი 
გან   კარ   გ   ვის მიზ   ნითგან   კარ   გ   ვის მიზ   ნით.იურიდიულლიტერატურაშითავისუფალიგანკარგვისმიზნითგა
დაცემულსაშუალებებს„ჯიბისფულს“უწოდებენ.

სამოქალაქოსამართლისრეგულირებისსფეროზემსჯელობისასაღვნიშნეთ,რომსა
მოქალაქო კოდექსი მხოლოდ ქონებრივი ხასიათის ურთიერთობების მოწესრიგებით არ
არისშემოფარგლული.პი რა დი არა ქო ნებ რი ვი უფ ლე ბე ბიცპი რა დი არა ქო ნებ რი ვი უფ ლე ბე ბიცასევესამოქალაქოკოდექ
სისმოწესრიგებისსფეროა.გამომდინარეიქიდან,რომაღნიშნულისაკითხიბიზნესსამარ
თლისმოქმედებისარეალსსცდება,მხოლოდზოგადადაღვნიშნავთ,რომპირისსა ხე ლის სა ხე ლის 
უფ ლე ბა, პა ტი ვი, ღირ სე ბა, საქ მი ა ნი რე პუ ტა ცია და პი რა დი ცხოვ რე ბის სა ი დუმ ლოუფ ლე ბა, პა ტი ვი, ღირ სე ბა, საქ მი ა ნი რე პუ ტა ცია და პი რა დი ცხოვ რე ბის სა ი დუმ ლო
ე ბა და ცუ ლია სა მო ქა ლა ქო კო დექ სითე ბა და ცუ ლია სა მო ქა ლა ქო კო დექ სითდამათიშელახვისშემთხვევაშიუფლებისდაცვის
გზებიცგათვალისწინებულია.
სამოქალაქოკოდექსისზოგადინაწილიფი ზი კუ რი პი რის საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის ფი ზი კუ რი პი რის საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის 

დე ფი ნი ცი ასდე ფი ნი ცი ას გვაძლევს, რამეთუ სამართლებრივ ურთიერთობაში პირის მონაწილეობი
სას საცხოვრებელ ადგილს შესაძლოა არსებითი მნიშვნელობა მიენიჭოს. მაგალითისთ
ვის,სასამართლოშისარჩელისშეტანისასმოსარჩელეავალდებულიმოპასუხისმისამართი
მიუთითოს.ფიზიკურიპირისსაცხოვრებელადგილადსამოქალაქოკოდექსიიმადგილს
მიიჩნევს,რომელსაციგიჩვე უ ლებ რივ საცხოვ რებ ლად ირ ჩევსჩვე უ ლებ რივ საცხოვ რებ ლად ირ ჩევს. ამასთანავე, პირსშე
იძლებარამდენიმესაცხოვრებელიადგილიჰქონდეს.არასრულწლოვანისსაცხოვრებელ
ადგილადმშობლისუფლებისმქონემშობლებისსაცხოვრებელიადგილიითვლება,ხოლო
სამეურვეოპირისშემთხვევაში–მეურვისსაცხოვრებელიადგილი.პირისსაცხოვრებელი
ადგილიარუქმდება,თუიგიიძულებისწესითანსახელმწიფოებრივიმოვალეობისშესას
რულებლადგანსაზღვრულივადითტოვებსამადგილს.
გამომდინარეიქიდან,რომადამიანისგარ დაც ვა ლე ბა სხვა დას ხ ვა სა მარ თ ლებ რივ გარ დაც ვა ლე ბა სხვა დას ხ ვა სა მარ თ ლებ რივ 

შე დე გებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლიშე დე გებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი, სამოქალაქო კოდექსი მოწესრიგების გარეშე არ
ტოვებს ისეთ შემთხვევას,როდესაც პირიდაკარგულიადა მის შესახებ ინფორმაცია არ
მოიპოვება.კოდექსიპი რის უგ ზო უკ ვ ლოდ და კარ გუ ლად აღი ა რე ბი სა და გარ დაც ვპი რის უგ ზო უკ ვ ლოდ და კარ გუ ლად აღი ა რე ბი სა და გარ დაც ვ
ლი ლად გა მოცხა დე ბისლი ლად გა მოცხა დე ბისშემთხვევებსიცნობს.
დაინტერესებულიპირისგანცხადებისსაფუძველზეფიზიკურიპირისასამართლოსგა

დაწყვეტილებით შეიძლება უგზოუკვლოდ დაკარგულად იქნეს აღიარებული, თუ სახეზე
ქვემოთმოცემულიორი ვე პი რო ბა ა:ორი ვე პი რო ბა ა:

 მისიადგილსამყოფელი უცნობია;ადგილსამყოფელი უცნობია;

 ორი წლის მან ძილ ზე იგი არ გა მო ჩე ნი ლა თა ვის საცხოვ რე ბელ ად გი ლასორი წლის მან ძილ ზე იგი არ გა მო ჩე ნი ლა თა ვის საცხოვ რე ბელ ად გი ლას.პირის
კანონითდადგენილიწესითუგზოუკვლოდაღიარებისშემდეგდღისწესრიგშიდგება
მისი ქონებისადა იმ ურთიერთობების ბედი,რომელშიც იგი მონაწილეობდა. პირის
უგზოუკვლოდაღიარებისგადაწყვეტილებისკანონიერძალაშიშესვლისშემდეგმისი

სამოქალაქოსამართლისზოგადინაწილი
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კანონითმემკვიდრეები55მოიპოვებენუფლებამოსილებას,უკვალოდდაკარგულისქო
ნებამარ თონ მინ დო ბი ლი სა კუთ რე ბის სა ხითმარ თონ მინ დო ბი ლი სა კუთ რე ბის სა ხით,მათშორის,მიიღონმისგანსარგებე
ლი.უგზოუკვლოდდაკარგულისრჩენაზემყოფპირებსამქონებიდანმი ე ცე მა სარ ჩო მი ე ცე მა სარ ჩო 
და და ი ფა რე ბა ვა ლე ბიდა და ი ფა რე ბა ვა ლე ბი.

სამოქალაქოკოდექსიპირისგარდაცვლილად გამოცხადებისგარდაცვლილად გამოცხადებისრამდენიმეშემთხვევას
იცნობს.

 პირიშეიძლებასასამართლოსწესითგამოცხადდესგარდაცვლილად,თუმისსაცხოვ      საცხოვ      
რე    ბელ ად       გი    ლას ხუ    თი წლის გან       მავ       ლო    ბა    ში არ მო   ი    პო    ვე    ბა ცნო    ბე    ბირე    ბელ ად       გი    ლას ხუ    თი წლის გან       მავ       ლო    ბა    ში არ მო   ი    პო    ვე    ბა ცნო    ბე    ბიამპირისად
გილსამყოფლისშესახებ;

 პირი შეიძლება სასამართლოსწესითგამოცხადდესგარდაცვლილად,თუ იგიუგ ზო უგ ზო 
უკ ვ ლოდ და ი კარ გა ისეთ გა რე მო ე ბა ში, რო მე ლიც მას სიკ ვ დილს უქად დაუკ ვ ლოდ და ი კარ გა ისეთ გა რე მო ე ბა ში, რო მე ლიც მას სიკ ვ დილს უქად და,ანდა
სა ვა რა უ დოა მი სი და ღუპ ვა რა ი მე უბე დუ რი შემ თხ ვე ვის გა მოსა ვა რა უ დოა მი სი და ღუპ ვა რა ი მე უბე დუ რი შემ თხ ვე ვის გა მოდაასეთიცნობები6 6 
თვისთვისგანმავლობაშიარმოიპოვება;

 სამხედრო მოსამსახურე ან სხვა პირი, რომელიც უგ   ზო  უკ   ვ   ლოდ და  ი  კარ   გა სა  ო უგ   ზო  უკ   ვ   ლოდ და  ი  კარ   გა სა  ო 
მარ მოქ   მე  დე  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბითმარ მოქ   მე  დე  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბით, შეიძლება სასამართლოწესითგამოცხადდეს
გარდაცვლილადარაუადრეს2 წლის 2 წლის გასვლისასაომარიმოქმედებისდამთავრების
დღიდან.

პირისგარდაცვალებისდღედმიიჩნევამისიგარდაცვლილადგამოცხადებისშესახებ
სასამართლოსგადაწყვეტილებისკანონიერძალაშიშესვლისდღე.საომარმოქმედებას
თან დაკავშირებით უგზოუკვლოდდაკარგული სამხედრო მოსამსახურის ან სხვა პირის
სიკვდილისდღედსასამართლომშესაძლოაპირისსავარაუდოდაღუპვისდღემიიჩნიოს.
მიუხედავადიმისა,რომპირისუგზოუკვლოდდაკარგულადაღიარებისადაგარდაც

ვლილად გამოცხადებისთვის სასამართლო კანონითდადგენილ წინაპირობებს მკაცრად
ამოწმებს,რეალურცხოვრებაშიშესაძლოაისეთიფაქტობრივიმოცემულობაწარმოიშვას,
როდესაცკანონითდადგენილიწესებისსრულიდაცვითუგზოუკვლოდდაკარგულადაღი
არებულიანგარდაცვლილადგამოცხადებულიპირიგა  მოჩ   ნ   დეს   /   ცოცხა  ლი დაბ   რუნ   დესგა  მოჩ   ნ   დეს   /   ცოცხა  ლი დაბ   რუნ   დეს.
ასეთშემთხვევაშიაუცილებელიაამპირის,როგორცსამოქალაქოსამართლისსუბიექტის
სტატუსის აღდგენა და ქონებაზე მისი საკუთრების ბედის გადაწყვეტა. სამოქალაქო კო
დექსისმიხედვით,უგზოუკვლოდდაკარგულადაღიარებულიპირისდაბრუნებისანმისი
ადგილსამყოფლისაღმოჩენისშემთხვევაშიმისიქონებისმართვისშესახებსასამართლო
გადაწყვეტილებაუქმდება.თუმცამინდობილიმესაკუთრეებისმიერმეურნეობისსათანადო
გაძღოლითმიღებულისარგებლისანაზღაურებისმოთხოვნისუფლებადაბრუნებულპირს
არაქვს.გარდაცვლილადგამოცხადებულიპირისდაბრუნებისანმისიადგილსამყოფლის
აღმოჩენისშემთხვევაში,სასამართლოასევეაუქმებსშესაბამისგადაწყვეტილებას.დაბრუ
ნებულპირსდაბრუნებისდროისმიუხედავად,უფლებააქვსმოითხოვოსისშენარჩუნებუ
ლიქონება,რომელიცმისიგარდაცვლილადგამოცხადებისშემდეგუსასყიდლოდგადაეცა
სხვაპირს.თუმცასასყიდლითგადაცემულიქონებისშემთხვევაში,კანონმდებელიგანსხვა
ვებულწესსადგენსდამიუთითებს,რომპირი,რომელმაცგარდაცვლილადგამოცხადებუ
ლისქონებასასყიდლითშეიძინა,მხოლოდიმშემთხვევაშიავალდებულიდაუბრუნოსმას
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ესქონება,თუდამტკიცდება,რომქონებისშეძენისასმანიცოდა,რომგარდაცვლილად
გამოცხადებულიპირიცოცხალიიყო.გარდაცვლილადგამოცხადებულიპირისქონებისსა
ხელმწიფოსთვისგადაცემისადაამუკანასკნელისმიერქონებისრეალიზაციისშემთხვევა
ში,გარდაცვლილადგამოცხადებისშესახებგადაწყვეტილებისგაუქმებისშემდეგქონების
რეალიზაციითმიღებულითანხაპირსუბრუნდება.


2.2.3იურიდიულიპირი

2.2.3.1ცნებადანიშნები

კომერციულიიურიდიულიპირის,როგორცხელოვნურიწარმონაქმნისწარმოშობარამ

დენიმესაუკუნისწინზღვისპირაქალაქებშივაჭრობისგანვითარებასთანაადაკავშირებუ
ლი.სავაჭროგემებისაქტიურმამიმოსვლამადამიანებიისეთიწარმონაქმნისსაჭიროების
წინაშედააყენა,რომელიცდამოუკიდებელიპასუხისმგებლობითადაქონებითშეძლებდა
სავაჭროურთიერთობებშიშესვლას.სწორედამპერიოდიდანმოყოლებულიიურიდიული
პირიბიზნესისწარმოების,ე.ი.მოგებისმიღებისმთავარსაშუალებადიქცა;თუმცამოგვი
ანებითსამართლებრივსისტემებშიისეთიიურიდიულიპირებიცჩნდებიან,რომელთამიზა
ნიცმოგებისმიღებადაბიზნესისწარმოებაარარის.
საქართველოსსამოქალაქოკოდექსიიურიდიულიპირისდეფინიციასიძლევადაიმნი

შანთვისებებსჩამოთვლის,რაციურიდიულპირსარაიურიდიულიპირიწარმონაქმნებისგან
განასხვავებს.ამიტომაღნიშნულიდეფინიციასაერთოა,როგორცსამეწარმეო(ე.ი.მოგე
ბაზეორიენტირებული)ისეარასამეწარმეოიურიდიულიპირებისთვის.
იურიდიულიპირიესარისგანსაზღვრულიმიზ   ნისმიზ   ნის მისაღწევადშექმნილი,სა  კუ  თა  რი სა  კუ  თა  რი 

ქო  ნე  ბისქო  ნე  ბისმქონე,ორ   გა  ნი  ზე  ბუ  ლი წარ   მო  ნაქ   მ   ნიორ   გა  ნი  ზე  ბუ  ლი წარ   მო  ნაქ   მ   ნი,რომელიცთავისიქონებითდა  მო  უ  კი  დებ  და  მო  უ  კი  დებ  
ლად აგებს პა  სუხსლად აგებს პა  სუხსდასა  კუ  თა  რი სა  ხე  ლით სა  კუ  თა  რი სა  ხე  ლით იძენსუფლებებსადამოვალეობებს,დებს დებს 
გა  რი  გე  ბებსგა  რი  გე  ბებსდაშეუძლიასასამართლოშიგამოვიდესმო  სარ   ჩე  ლედ და მო  პა  სუ  ხედმო  სარ   ჩე  ლედ და მო  პა  სუ  ხედ.
განსხვავებითფიზიკურიპირისგანიურიდიულპირსდა  ფუძ   ნე  ბის ეტაპ   ზე  ვე გარ   კ   ვე  უ და  ფუძ   ნე  ბის ეტაპ   ზე  ვე გარ   კ   ვე  უ 

ლი მი  ზა  ნი ესა  ჭი  რო  ე  ბალი მი  ზა  ნი ესა  ჭი  რო  ე  ბა.მისიმიზანიშეიძლებაიყოსმოგებისმიღება,საგანმანათლებ
ლო,პოლიტიკურისაქმიანობადა.შ.
გამომდინარეიქიდან,რომიურიდიულიპირიკანონმდებელმაფიზიკურიპირისგვერ

დით, მაგრამ მისგან დამოუკიდებლად სამართლის სუბიექტად აღიარა, მას საკუთარი
ქონების ქონის ვალდებულება დააკისრა. ამიტომაც იური  დი  ულ პირს აუცი  ლებ   ლად იური  დი  ულ პირს აუცი  ლებ   ლად 
ესა  ჭი  რო  ე  ბა და  მო  უ  კი  დე  ბე  ლი ქო  ნე  ბაესა  ჭი  რო  ე  ბა და  მო  უ  კი  დე  ბე  ლი ქო  ნე  ბა, რომელიც მისი დამფუძნებლების ქონებისგან
განცალკევებულიიქნება.შესაბამისად,იურიდიულიპირისწორედამქონებით,დამოუკი
დებლადაგებსპასუხსკრედიტორებისწინაშე.მიუხედავადამზოგადიწესისა,მეწარმეთა
შესახებსაქართველოსკანონი,აქტი,რომელიცმოგებაზეორიენტირებულიმეწარმესუ
ბიექტებისმარეგულირებელწესებსშეიცავს,საგამონაკლისოწესებსიცნობს,როდესაც
კრედიტორსიურიდიულიპირისქონებისგარდა,მისიდამფუძნებლებისპირადიქონები
დანაცშეუძლიამოთხოვნისდაკმაყოფილება.აღნიშნულსუფროდეტალურადმომდევნო
თავებშიშევეხებით.

იური  დი  უ  ლი პი  რი ყო  ველ   თ   ვის ორ   გა  ნი  ზე  ბუ  ლი წარ   მო  ნაქ   მ   ნი  აიური  დი  უ  ლი პი  რი ყო  ველ   თ   ვის ორ   გა  ნი  ზე  ბუ  ლი წარ   მო  ნაქ   მ   ნი  ა.იმორგანიზაციულ
სამართლებრივი ფორმის შესაბამისად, რომელიც დამფუძნებლებმა დაფუძნების ეტაპზე
აირჩიესიურიდიულპირსმართვისშესაბამისიორგანოებიგააჩნიადასაქმიანობასორგა
ნიზებულად,შესაბამისიწესებისდაცვითახორციელებს.
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იურიდიულპირსფიზიკურიპირისმსგავსად,საკუთარისა  ხე  ლისა  ხე  ლიდაამსახელისდაცვის
კანონითმინიჭებულიგარანტიებიაქვს.ასერომ,თავისსახელშიუცხოპირის(ფიზიკურიან
იურიდიული)მიერშეცილებისშემთხვევაშიიურიდიულპირსთავისუფლადშეუძლიაიდა
ვოსდადარღვეულიუფლებისსასამართლოსწესითაღდგენამოახდინოს.შესაბამისად,
ამდასხვანებისმიერიდავისშემთხვევაშიისდამოუკიდებლადგამოდისსასამართლოში
მოსარჩელისანმოპასუხისსტატუსით.

2.2.3.2საჯაროსამართლისიურიდიულიპირისადასამოქალაქოსამართლის
იურიდიულიპირისზოგადიდახასიათება,იურიდიულიპირისმისამართი

უზოგადესი დაყოფის მიხედვით, განასხვავებენ საჯარო სამართლისა და სამოქალა

ქოსამართლისიურიდიულპირებს.მათშორისგანსხვავებასაკმაოდთვალშისაცემია.სა
ჯაროსამართლისიურიდიულიპირისშესახებსაქართველოსკანონისმიხედვით,საჯარო
სამართლის იურიდიული პირი ეს არის შესაბამისი კანონით, საქართველოს მთავრობის
დადგენილებითანკანონისსაფუძველზესახელმწიფომმართველობისორგანოსადმინის
ტრაციულიაქტითშექმნილი,საკანონმდებლოდასახელმწიფომმართველობისორგანოე
ბისაგანგანცალკევებულიორგანიზაცია,რომელიცსახელმწიფოსკონტროლითდამოუკი
დებლადახორციელებსპოლიტიკურ,სახელმწიფოებრივ,სოციალურ,საგანმანათლებლო,
კულტურულდასხვასაჯაროსაქმიანობას,აგრეთვეავტონომიურირესპუბლიკისუმაღლესი
აღმასრულებელიორგანოსნორმატიულიაქტითშექმნილი,სახელმწიფომმართველობის
ორგანოებისაგანგანცალკევებულიორგანიზაცია,რომელიცსახელმწიფოსკონტროლით
დამოუკიდებლადახორციელებსსოციალურ,საგანმანათლებლო,კულტურულდასხვასა
ჯაროსაქმიანობას.საჯაროსამართლისიურიდიულიპირისმოცემულიდეფინიციიდანნა
თელია,რომმისიდაფუძნებისშესაძლებლობასშესაბამისიაქტიუნდაითვალისწინებდეს.
აღნიშნულისსაწინააღმდეგოდ,კერ   ძო სა  მარ   თ   ლის იური  დი  უ  ლი პი  რი პი  რა  დი ავ   ტო  ნო კერ   ძო სა  მარ   თ   ლის იური  დი  უ  ლი პი  რი პი  რა  დი ავ   ტო  ნო 
მი  ის სა  ფუძ   ველ   ზე იქ   მ   ნე  ბამი  ის სა  ფუძ   ველ   ზე იქ   მ   ნე  ბა.პირისანპირთაჯგუფისსურვილი,შეთანხმებადაშესაბამის
ორგანოშირეგისტრაციაიურიდიულიპირისდასაფუძნებლადსაკმარისწინაპირობასწარ
მოადგენს.

სა ჯა რო სა მარ თ ლი სა და კერ ძოს სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რე ბი უფ ლე ბა უ ნასა ჯა რო სა მარ თ ლი სა და კერ ძოს სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რე ბი უფ ლე ბა უ ნა
რი ა ნო ბი თაც გან ს ხ ვავ დე ბი ან ერ თ მა ნე თის განრი ა ნო ბი თაც გან ს ხ ვავ დე ბი ან ერ თ მა ნე თის გან.საჯაროსამართლისიურიდიულიპირის
შესახებსაქართველოსკანონისშესაბამისად,საჯაროსამართლისიურიდიულიპირიუფ
ლებამოსილიამხოლოდშესაბამისიკანონით,საქართველოსმთავრობისდადგენილებით
ან/დათავისიწესდებით(დებულებით)გათვალისწინებულისაქმიანობაგანახორციელოს,
თუ შესაბამისი კანონით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. ასე რომ სადამფუძნებლო
დოკუმენტითდადგენილი მიზნების შესაბამის საქმიანობის სფეროს საჯარო სამართლის
იურიდიულიპირივერგასცდება.გარიგებები,რომლებიცსსიპისსპეციალურიუფლებაუ
ნარიანობისფარგლებშიგანსაზღვრულისაქმიანობისსფეროსარეხება,ბათილია.ასეთ
შემთხვევაში,მესამეპირსარშეუძლიამიუთითოს,რომმისთვისუცნობიიყოსაჯაროსა
მართლისიურიდიულიპირისსპეციალურიუფლებაუნარიანობისფარგლები. მისმიმართ
არგამოიყენებანორმებიკეთილსინდისიერიშეძენისშესახებ.კერ ძო სა მარ თ ლის იურიკერ ძო სა მარ თ ლის იური
დი უ ლი პი რის უფ ლე ბა უ ნა რი ა ნო ბა კი ზო გა დი ადი უ ლი პი რის უფ ლე ბა უ ნა რი ა ნო ბა კი ზო გა დი ა,რაციმასნიშნავს,რომწესდებაშიცვი
ლებისშეუტანლადმასკანონითაუკრძალავინებისმიერისაქმიანობისგანხორციელებაშე
უძლია.მაგალითისთვის,თუკერძოსამართლისიურიდიულპირსწესდებაშისაქმიანობის

IIთავი
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სფეროდელექტრომოწყობილობებისწარმოებაუწერია,თავისუფლადშეძლებსსაჭმელი
პროდუქტისწარმოებაზეგადასვლას.56
ამიტომაცხშირად,დამფუძნებლებიწესდებაშისაქმიანობისსფეროსმითითებისასზო

გადიფრაზით–კანონითაუკრძალავინებისმიერისაქმიანობისგანხორციელებითშემოი
ფარგლებიან.ზოგიერთისაქმიანობა,რომელთაჩამონათვალსაცკანონიგანსაზღვრავს,
იურიდიულპირსმხოლოდსპეციალურილიცენზიის/ნებართვისანავტორიზაციისგავლის
საფუძველზეშეუძლიაგანახორციელოს.აღნიშნულისაქმიანობისგანხორციელებისუფლე
ბაიურიდიულპირსწარმოეშობალიცენზიის/ნებართვისმიღებისანავტორიზაციისგავლის
მომენტიდან.
საჯაროსამართლისიურიდიულიპირებისამოქალაქოსამართლებრივურთიერთობებ

შიისევემონაწილეობენ,როგორცკერძოსამართლისიურიდიულიპირები.
კერძო სამართლის იურიდიული პირი,როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, შესაძლოა იყოს

ანარიყოსმოგებისმიღებაზეორიენტირებული.იურიდიულიპირი,რომლისმიზანისამე
წარმეო(კომერციული)საქმიანობაა,აგრეთვემისიფილიალიმეწარმეთაშესახებსაქარ
თველოსკანონისშესაბამისადიქმნება.ხოლო,იურიდიულიპირი,რომლისმიზანიარა
სამეწარმეო საქმიანობაა, სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესით რეგისტრირდება.
ნებისმიერი კერძო სამართლის იურიდიული პირის უფლებაუნარიანობა მისი რეგისტრა
ციისმომენტიდანწარმოიშობადამისილიკვიდაციისდასრულებისფაქტისრეგისტრაციის
მომენტიდანწყდება.სამოქალაქოკოდექსიიურიდიულპირთანმიმართებითქმედუნარი
ანობის ცნებას არ იყენებს.რამეთუ უფლებაუნარიანობის წარმოშობით იურიდიულ პირს
სამოქალაქოსამართლებრივურთიერთობაშიშესვლისუფლებაეძლევა.ასერომ,ამშემ
თხვევაში უფლებაუნარიანობა და ქმედუნარიანობა ფაქტობრივად უფლებაუნარიანობის
ცნებაშიამოაზრებული.
სამოქალაქოკოდექსისზოგადინაწილიიურიდიულიპირისმისამართისგანსაზღვრებას

გვაძლევსდაუთითებს,რომიურიდიულიპირისადგილსამყოფელიმისიადმინისტრაციის
მდებარეობის ადგილია. მნიშვნელოვანია სამოქალაქო კოდექსის დათქმა, რომლის მი
ხედვითაციურიდიულპირსმხოლოდერთიადგილსამყოფელი(იურიდიულიმისამართი)
შეიძლებაჰქონდეს,ხოლოსხვაადგილსამყოფელიმისიფილიალისადგილსამყოფლად
ჩაითვლება.


56 განსხვავებითქართულიდაგერმანულისამოქალაქოსამართლისა, ანგლოამერიკულსამართლებრივ
სისტემაში კერძო სამართლის იურიდიულ პირს სპეციალური უფლებაუნარიანობა გააჩნია. იხ. ჭანტუ
რია, სამოქალაქოსამართლის ზოგადი ნაწილი,2011წ., გვ.230, სქოლიო361; საერთოსამართ
ლის სისტემის ქვეყნებიდან ავსტრალიურ სამართალში იურიდიული პირის უფლებაუნარიანობის შესა
ხებ; Egert, LegalCapacityofIncorporatedAssociationsandtheAssociatinsIncorporationsAct
1981(QLD),8JamesCookU.L.Rev.39,2001,pp.39andff.

 თუკი იურიდიული პირი კანონით არის შექმნილი, ინგლისში მისი უფლებამოსილებანი პარლამენტის შე
საბამისი  აქტით  განისაზღვრება,  ხოლო,  თუ  იგი  ყალიბდება  „კომპანიათა  შესახებ  “2006  წლის  აქ
ტის (მის ამოქმედებამდე —„კომპანიათა შესახებ “1985 წლის აქტით) თანახმად, მაშინ იურიდიული პი
რის უფლებამოსილებას შეზღუდავს მისი სადამფუძნებლო დოკუმენტის სპეციალური დებულებები იურიდიუ
ლი პირის მიზნების შესახებ, რომელიც საჯაროა და რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს კომპანიათა რეესტრში.
 ბურდული,ეგნატაშვილი,სამოქალაქოკოდექსისკომენტარი,წიგნიI,2017წ.,გვ.198.

სამოქალაქოსამართლისზოგადინაწილი
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2.2.3.3სამეწარმეოდაარასამეწარმეოიურიდიულიპირები

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სამოქალაქო კოდექსი სამეწარმეო და არასამეწარმეო

(არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს გამოყოფს. დასახელებიდანაც ნათელია, რომ სა
მეწარმეო იურიდიული პირი მოგებაზე ორიენტირებულ სამეწარმეო საქმიანობას ეწევა,
ამიტომაცმასმეწარმეთაშესახებსაქართველოსკანონისგანხილვისასდეტალურადშევე
ხებით.რაცშეეხებაარასამეწარმეო(არაკომერციულ)იურიდიულპირებს,მისმარეგული
რებელწესებსსამოქალაქოკოდექსისზოგადინაწილიშეიცავს.
მიუხედავადიმისა,რომარასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულიპირიარასამე

წარმეომიზნითიქმნება,სამოქალაქოკოდექსიმასდამხმარეხასიათისსამეწარმეოსაქმი
ანობისგანხორციელებისუფლებამოსილებასანიჭებს.ამისათვისკიშესაბამისიწინაპირო
ბებისდაცვაააუცილებელი.კერძოდ,

 ასეთისაქმიანობაარშეიძლებაიურიდიულიპირისძირითადსაქმიანობადიქცეს;

 ამგზითმიღებულიმოგებააუცილებლადარასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიუ
ლიპირისმიზნებისრეალიზებასუნდამოხმარდეს;

 მიღებულიმოგებისგანაწილებაარასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულიპირის
დამფუძნებლებს,წევრებს,შემომწირველებს,აგრეთვეხელმძღვანელობისადაწარმო
მადგენლობითიუფლებამოსილებისმქონეპირებსშორისდაუშვებელია.

თუარასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულიპირიარსებითადსამეწარმეოსაქ
მიანობაზეგადავა,სასამართლომარეგისტრირებელიორგანოსანდაინტერესებულიპირის
სარჩელის საფუძველზე განიხილავს და გადაწყვეტს არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირის საქმიანობის შეჩერების ან აკრძალვის საკითხს. სასამართლოს მი
ერ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საქმიანობის აკრძალვის შე
სახებ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ მარეგისტრირებელი ორგანო არასამეწარმეო
(არაკომერციული)იურიდიულიპირისრეგისტრაციასაუქმებს.
არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს,როგორც სამართლისდამოუკი

დებელსუბიექტს,ბუნებრივია,რომთავისისა  ხელ   წო  დე  ბასა  ხელ   წო  დე  ბააქვს,რომელშიცაუცილებლად
უნდააღინიშნოსარასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულიპირისადმიმისიკუთვნი
ლებისშესახებ.ამასთანავე,მისსახელწოდებაშიარშეიძლებაგამოყენებულიქნესისეთი
გრაფიკულისიმბოლოები,რომელთაცარაქვთენობრივინორმებითდადგენილიბგერითი
ან სიტყვიერი შესატყვისი, ასევე მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონითადა მოქა
ლაქეთაპოლიტიკურიგაერთიანებებისშესახებსაქართველოსორგანულიკანონითგათ
ვალისწინებულიიურიდიულიპირისადასაჯაროსამართლისიურიდიულიპირისსამართ
ლებრივიფორმებისათვისდამახასიათებელიაღნიშვნები.გარდაამისა,სახელწოდებასარ
უნდაერთოდესრაიმეისეთიდამატება,რომელიცსხვაპირებისთვისშეცდომაშიშემყვანი
აღმოჩნდებაანსუბიექტისფორმისათუსაქმიანობისგამოშეცდომასანგაუგებრობასგამო
იწვევს.არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულიპირისსახელწოდებაარშეიძლება
ემთხვეოდესუკვერეგისტრირებულიარასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულიპირის
სახელწოდებას. ამასთან, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სახელ
წოდებისგანსაზღვრისას,დამატებით,ასევეგამოიყენება„მეწარმეთაშესახებ“საქართვე
ლოსკანონისმე16მუხლითდადგენილიწესებიმეწარმისსაფირმოსახელწოდებისთვის.

IIთავი
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იმშემთხვევაშითუიური დი უ ლი პი რის სა ხელ წო დე ბით სხვა პი რი მარ თ ლ სა წიიური დი უ ლი პი რის სა ხელ წო დე ბით სხვა პი რი მარ თ ლ სა წი
ნა აღ მ დე გოდ სარ გებ ლობსნა აღ მ დე გოდ სარ გებ ლობს, ეს უკანასკნელი ვალდებულია, უფლებამოსილი პირის
მოთხოვნისსაფუძველზეშეწყვიტოსასეთისარგებლობადამართლსაწინააღმდეგოსარ
გებლობით გამოწვეული ზიანი აანაზღაუროს. გარდა სახელის უფლებისა, იურიდიულ
პირსსაქმიანირეპუტაციისუფლებაცგააჩნიადამისიშელახვისშემთხვევაშიდარღვეული
უფლებისაღდგენასამოქალაქოკოდექსისმიხედვითშეუძლია.
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის წარმოსაშობად აუცილებე

ლია მისი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რერე
ეს ტ რ ში რე გის ტ რა ცი აეს ტ რ ში რე გის ტ რა ცი ა, რომელსაც საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართვე
ლობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო აწარმოებს. განსხვავებით საქართველოშიდაფუძნებული არასამე
წარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალისგან, რეგისტრაციას ექვემდე
ბარება უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალი
(წარმომადგენლობა).57
 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციის მიზნით განმ

ცხადებელიმარეგისტრირებელორგანოსწარუდგენსპარტნიორთაშეთანხმებასდაგან
ცხადებას,რომელიცუნდაშეიცავდესმეწარმეთაშესახებსაქართველოსკანონითმეწარმე
იურიდიულიპირისრეგისტრაციისათვისდადგენილსავალდებულომონაცემებს.58გარდა
ამმონაცემებისასადამფუძნებლოდოკუმენტაციაშიმიეთითება:

 არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულიპირისსაქმიანობისმიზანი;

 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის წევრად მიღების, წევრობი
დანგასვლისადაგარიცხვისწესი,თუიგიწევრობაზედაფუძნებულიარასამეწარმეო
(არაკომერციული)იურიდიულიპირია;

 რეორგანიზაციისანლიკვიდაციისშესახებგადაწყვეტილებისმიმღებიორგანოს(პირის)
დასახელება,გადაწყვეტილებისმიღებისწესიდაპროცედურა;

 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ხელმძღვანელი ორგანოს
(ხელმძღვანელიპირის)შექმნის(არჩევის)წესიდაუფლებამოსილებისვადა.

მნიშვნელოვანია,რომ ერთიანი ელექტრონული პორტალისფარგლებში, შესაბამისი
ელექტრონულმისამართისქონისვალდებულებაარასამეწარმეო(არაკომერციულ)იური
დიულპირსაცშეეხო.მარეგისტრირებელიორგანოპირისრეგისტრაციასთანერთად,ერ
თიანიელექტრონულიპორტალისფარგლებში,ქმნისარასამეწარმეო(არაკომერციული)
იურიდიულიპირისელექტრონულმისამართსაც,რომელზეცვრცელდებამეწარმეთაშესა
ხებსაქართველოსკანონისმე18მუხლითდადგენილიწესები.

57 რეგისტრაცია ხორციელდება სამოქალაქო კოდექსის, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის,
შემოქმედ მუშაკთა და შემოქმედებითი კავშირების შესახებ საქართველოს კანონის, პროფესიული
კავშირების შესახებ საქართველოსორგანული კანონისდა უცხო ქვეყნის მეწარმე იურიდიული პირის
ფილიალის (წარმომადგენლობის)რეგისტრაციისათვისსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილი
წესებისშესაბამისად.

58 იხ.მეწარმეთაშესახებსაქართველოსკანონისმე5მუხლი.

სამოქალაქოსამართლისზოგადინაწილი
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რე გის ტ რა ცი ას სა ჭი რო ებს რე გის ტ რა ცი ას სა ჭი რო ებს არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულიპირისარა
მხოლოდდაფუძნება,არამედრე გის ტ რი რე ბულ მო ნა ცე მებ ში ცვლი ლე ბის გან ხორ ცი ერე გის ტ რი რე ბულ მო ნა ცე მებ ში ცვლი ლე ბის გან ხორ ცი ე
ლე ბაცლე ბაც.ცვლილებისსაფუძველიაუფლებამოსილიპირის/ორგანოსსათანადოწესითმიღე
ბულიდადამოწმებულიგადაწყვეტილებაანუფლებამოსილიპირებისმიერსაქართველოს
კანონმდებლობითგანსაზღვრულიწესითშედგენილიგარიგება.
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ორგანიზებული წარმონაქმნია,

შესაბამისად, სამოქალაქო კოდექსი მისი მარ   თ   ვი  სა და ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ბისმარ   თ   ვი  სა და ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ბის ძირითად
საკითხებსგანსაზღვრავს;თუმცაკოდექსიიქვემიუთითებს,რომიურიდიულიპირისორგა
ნიზაციულისტრუქტურაწესდებითუნდამოწესრიგდეს.წესდებაკისათანადოწესითდამოწ
მებასსაჭიროებს. სამოქალაქოკოდექსისმიხედვით, არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიულიპირისდამფუძნებელი/წევრიუფლებამოსილიაერთპირსმიანიჭოსსაქმეების
ერთპიროვნულადგაძღოლისუფლებამოსილებაანორიანორზემეტიპირისერთობლივი
ხელმძღვანელობაან/დაწარმომადგენლობადააწესოს.ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ბი  თი უფ   ლე  ბა ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ბი  თი უფ   ლე  ბა 
მო  სი  ლე  ბამო  სი  ლე  ბა უფლებამოსილებისფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული)იურიდი
ული პირის სახელით გადაწყვეტილებების მიღებას გულისხმობს, ხოლო წარ   მო  მად   გენ   წარ   მო  მად   გენ  
ლო  ბი  თი უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლე  ბალო  ბი  თი უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლე  ბა − არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის
სახელითმესამეპირებთანურთიერთობაშიგამოსვლას.თუსარეგისტრაციოდოკუმენტაცი
ითსხვარამარარისგათვალისწინებული,ხელმძღვანელობითიუფლებამოსილებაწარმო
მადგენლობითუფლებამოსილებასაცგულისხმობს.59
არასამეწარმეო(არაკომერციულ)იურიდიულპირსისევე,როგორცნებისმიერიურიდი

ულპირსსა  კუ  თა  რი ქო  ნე  ბა გა  აჩ   ნია სა  კუ  თა  რი ქო  ნე  ბა გა  აჩ   ნია დათავისიწევრების,აგრეთვეხელმძღვანელობისადა
წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირების მდგომარეობისგანდამოუკიდე
ბელია.ამტიპისიურიდიულიპირისპა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბა მი  სი ქო  ნე  ბით შე  მო  ი  ფარ   გ   ლე  ბაპა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბა მი  სი ქო  ნე  ბით შე  მო  ი  ფარ   გ   ლე  ბა,
რაციმასნიშნავს,რომიურიდიულიპირისვალდებულებებისათვისმისიწევრები,აგრეთვე
მისიხელმძღვანელობისადაწარმომადგენლობითიუფლებამოსილებისმქონეპირებიპა
სუხსარაგებენ.ასევეარაგებსპასუხსარასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულიპირი
საკუთარიწევრების,აგრეთვეთავისიხელმძღვანელობისადაწარმომადგენლობითიუფლე
ბამოსილების მქონე პირების ვალდებულებებისათვის. არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიულიპირისსაკუთრებაშიარსებულიქო  ნე  ბის გას   ხ   ვი  სე  ბაქო  ნე  ბის გას   ხ   ვი  სე  ბამხოლოდიმშემთხვევაშია
შესაძლებელია,თუგასხვისებაარასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულიპირისსაქმი
ანობას,მისორგანიზაციულგანვითარებასემსახურება,ხელსუწყობსმისიმიზნებისგანხორ
ციელებასანსაქველმოქმედომიზნებითარისგანპირობებული.
საყურადღებოასამოქალაქოკოდექსისმიერარასამეწარმეო(არაკომერციული)იური

დიულიპირისსა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი ფორ   მის შეც   ვ   ლას   თანსა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი ფორ   მის შეც   ვ   ლას   თანდაკავშირებულიშეზღუდვა.კერ
ძოდ,ამტიპისიურიდიულპირისმხოლოდსაჯაროსამართლისიურიდიულპირადგარდაქ
მნაადასაშვები.
განსხვავებითსამეწარმეოიურიდიულიპირისგან, არასამეწარმეო (არაკომერციული)

იურიდიულიპირისლიკ               ვი        და        ცი     ის შე        დე        გად დარ               ჩე        ნი        ლი ქო        ნე        ბის გა        ნა        წი        ლე        ბალიკ               ვი        და        ცი     ის შე        დე        გად დარ               ჩე        ნი        ლი ქო        ნე        ბის გა        ნა        წი        ლე        ბამისდამ
ფუძნებლებს/წევრებს, ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილე

59 არაკომერციულიიურიდიულიპირისხელმძღვანელობითიდაწარმომადგენლობითიუფლებამოსილების
წარმოშობისადაშეწყვეტისმიმართმეწარმეთაშესახებსაქართველოსკანონისმე9მუხლითმეწარმე
სუბიექტის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირისთვის განსაზღვრული წესები
ვრცელდება.

IIთავი
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ბისმქონეპირებსშორისაკრძალულია.ამიტომაცსამოქალაქოკოდექსიარასამეწარმეო
(არაკომერციული)იურიდიულიპირისლიკვიდაციისშედეგადდარჩენილიქონებისგანა
წილებისსპეციალურწესსადგენს.არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულიპირის
დამფუძნებლებს/წევრებს ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონების მიღებაზე უფლე
ბამოსილი პირის განსაზღვრალიკვიდაციის განცხადებითვე ევალებათ. არასამეწარმეო
(არაკომერციული)იურიდიულიპირისლიკვიდაციისასქონებისგასხვისებაშესაძლებელია
მხოლოდიმშემთხვევაშითუ:

 გასხვისებახელსუწყობსმისმიერდასახულიმიზნებისმიღწევას;

 გასხვისებაემსახურებასაქველმოქმედომიზნებს;

 ქონებაგადაეცემასხვაარასამეწარმეო(არაკომერციულ)იურიდიულპირს.

იმშემთხვევაშითულიკვიდაციისშედეგადდარჩენილიქონებისმიღებაზეუფლებამო
სილიპირიგანსაზღვრულიარარის,სასამართლოლიკვიდაციისშედეგადდარჩენილქო
ნებასისეთერთანრამდენიმეარასამეწარმეო(არაკომერციულ)იურიდიულპირსგადას
ცემს,რომლებსაცლიკვიდირებულიარასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულპირის
მსგავსიანიგივემიზნებიაქვთ.თუასეთიიურიდიულიპირი(პირები)არარსებობსანასეთი
იურიდიულიპირის(პირების)გამოვლენაშეუძლებელია,შეიძლებაამქონებისსახელმწი
ფოსათვისგადაცემისშესახებგადაწყვეტილებაიქნასმიღებული.


2.2.4არაიურიდიულიპირიწარმონაქმნები


წინათავებშიჩვენუკვეგანვიხილეთსამოქალაქოსამართლისსუბიექტების–ფიზიკური

და იურიდიული პირების მარეგულირებელი ზოგადი ნორმები. თუმცაღა, სამოქალაქო
კოდექსიფიზიკურიდაიურიდიულიპირებისგარდაარაიურიდიულპირწარმონაქმნებსაც
იცნობს.როგორცდასახელებაგვეუბნება, ასეთწარმონაქმნსიურიდიულიპირისფორმა
და სტატუსი არ აქვს და მხოლოდ პირების გაერთიანებას წარმოადგენსმხოლოდ პირების გაერთიანებას წარმოადგენს. თუმცაღა,
მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო კოდექსი ასეთი წარმონაქმნების მარეგულირებელ
წესებსაც ადგენს. ამ ტიპის გაერთიანებებს შეიძლება მივაკუთვნოთ სამოქალაქო
კოდექსით გათვალისწინებული არარეგისტრირებული კავშირი (გაერთიანება) და არარეგისტრირებული კავშირი (გაერთიანება) და 
ერთობლივი საქმიანობა (ამხანაგობა) ერთობლივი საქმიანობა (ამხანაგობა) და ბინათმესაკუთრეთა შესახებ საქართველოს
კანონითდადგენილიბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობა, ასევე სამოქალაქო კოდექსით ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობა, ასევე სამოქალაქო კოდექსით 
გათვალისწინებული ერთობლივი საინვესტიციო ფონდიგათვალისწინებული ერთობლივი საინვესტიციო ფონდი.გამომდინარეიქიდან,რომ
ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობისრეგულირებას მითითებული კანონი განცალკევებულად
ახდენს იურიდიულ ლიტერატურაში მისი არაიურიდიული პირი გაერთიანებისადმი
მიკუთვნებასადავოა60,ამიტომაცაქმისშესახებმსჯელობაარგვექნება.
ფაქტია,რომარარეგისტრირებულიკავშირის(გაერთიანების)რეგისტრაცია,ე.ი.მისი

სახელმწიფოებრივილეგიტიმაციაარხდება.მიუხედავადამისა,მასიური დი უ ლი პი რის იური დი უ ლი პი რის 
გარ კ ვე უ ლი ნიშ ნე ბი მა ინც ახა სი ა თებსგარ კ ვე უ ლი ნიშ ნე ბი მა ინც ახა სი ა თებსაქვსგარკვეულიორგანიზაციულისტრუქტურა,
გააჩნიასაკუთარიქონებადათავისიწევრებისანსაამისოდუფლებამოსილიპირებისმეშ

60 შეადარე ჭანტურია, სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, 2011 წ., გვ.277 და  ბურდული,
სამოქალაქოკოდექსისკომენტარი,წიგნიI,2017წ.,გვ.281.

სამოქალაქოსამართლისზოგადინაწილი
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ვეობითშეუძლიაროგორცსასამართლოში,ისემესამეპირებთანურთიერთობაშიგამოსვ
ლა.განსხვავებითკონკრეტულისახისიურიდიულიპირებისგან,არარეგისტრირებულიკავ
შირის(გაერთიანების)მოწყობისადასტრუქტურისსაკითხებისგანსაზღვრასრულადმის
წევრთაურთიერთშეთანხმებაზეადამოკიდებული.წევრთასაწევროშესატანებიდაამშე
სატანებითშეძენილიქონებაკიარარეგისტრირებულიკავშირის(გაერთიანების)საერთო
ქონებას შეადგენს. საინტერესოა ასევე არარეგისტრირებული კავშირის (გაერთიანების)
პა სუ ხის მ გებ ლო ბისპა სუ ხის მ გებ ლო ბისსაკითხიც,რამეთუმასროგორცგაერთიანებასთავისუფლადშეუძლია
სამოქალაქო სამართლებრივ ურთიერთობაში მონაწილეობა, შესაბამისად, მის მიმართ
კრედიტორისმოთხოვნისწარმოშობასრულიადრეალურია.ასეთშემთხვევაშიკრედიტო
რებისმოთხოვნები,პირ ველ რიგ ში, არა რე გის ტ რი რე ბუ ლი კავ ში რის (გაერთიანების) პირ ველ რიგ ში, არა რე გის ტ რი რე ბუ ლი კავ ში რის (გაერთიანების) 
სა ერ თო ქო ნე ბი დან კმა ყო ფილ დე ბასა ერ თო ქო ნე ბი დან კმა ყო ფილ დე ბა.თუმცა მოთხოვნის საერთო ქონებიდან ბოლომ
დედაუკმაყოფილებლობისშემთხვევაში,არარეგისტრირებულიკავშირის(გაერთიანების)
სახელითმოქმედიპირებიპერსონალურად,როგორცსოლიდარულიმოვალეებიაგებენ
პასუხს.
ერთობლივისაქმიანობა (ამხანაგობა)არარეგისტრირებულიკავშირისგან (გაერთია

ნებისგან) განსხვავებით, ორი ან რამდენიმე პირის მიერ საერთო სამეურნეო ან სხვა
მიზნების მისაღწევად იქმნება. ერ   თობ   ლი  ვი საქ   მი  ა  ნო  ბის ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა ფორ   მა  თა ერ   თობ   ლი  ვი საქ   მი  ა  ნო  ბის ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა ფორ   მა  თა 
ვი  სუ  ფა  ლი ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა  ავი  სუ  ფა  ლი ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა  ა,რაც იმას ნიშნავს,რომ მისიდადება მხარეებსროგორც
წერილობითი,ისეზეპირიფორმითშეუძლიათ.იურიდიულიპირისგარკვეულინიშნებიერ
თობლივსაქმიანობასაცახასიათებს.
მონაწილეებსამხანაგობაშიხელშეკრულებითგათვალისწინებულიოდენობითშესატა

ნები შეაქვთ,რომელიც შეიძლება შეტანილიქნესროგორც ქონებით, ასევე მომსახურე
ბისგაწევით.იმშემთხვევაშითუხელშეკრულებითშესატანისოდენობაგანსაზღვრულიარ
არის,თითოეულიმონაწილემოვალეაიგითანაბრადშეიტანოს.შესატანებიმონაწილეთა
საერთოსაკუთრებასუპირობოდარწარმოადგენს,მაგრამთუხელშეკრულებასხვარამეს
არითვალისწინებს,შესატანებისაერთოსაკუთრებისსტატუსსიძენს.
ერთობლივსაქმიანობაში(ამხანაგობაში)წი ლის თა ვი სუ ფა ლი გან კარ გ ვა სა მო ქაწი ლის თა ვი სუ ფა ლი გან კარ გ ვა სა მო ქა

ლა ქო კო დექ სით შეზღუ დუ ლი ალა ქო კო დექ სით შეზღუ დუ ლი ა. მისი (წილის) ქონების ან უფლების სახით მესამე პი
რისთვისგადაცემახელშეკრულებისსხვამონაწილეთათანხმობისგარეშეშეუძლებელია.
თუმცაუარითანხმობაზემხოლოდპატივსადებიმიზეზისარსებობისასარისდასაშვები.გარ
დაამისა,წილისგასხვისებამდეგამსხვისებელივალდებულიამისიშეძენაპირველრიგ
შიხელშეკრულებისდანარჩენმონაწილეებსშესთავაზოს,რომელთაცწი ლის უპი რა ტე სი წი ლის უპი რა ტე სი 
შეს ყიდ ვის უფ ლე ბასშეს ყიდ ვის უფ ლე ბასსამოქალაქოკოდექსიანიჭებს.
რაცშეეხებაამტიპისგაერთიანებისმართვისადაწარმომადგენლობისსაკითხს,თუ

ხელშეკრულებასხვარამესარითვალისწინებს,ხელშეკრულებისმონაწილეებიერთობლივად
უძღვებიან საქმეებს და ამხანაგობას მესამე პირებთან ურთიერთობაში წარმოადგენენ.
ყოველი გარიგებისდადებისას ხელშეკრულების ყველა მონაწილისთანხმობაა საჭირო.
თუმცა აღნიშნული წესი დისპოზიციურია და მონაწილეებს ხელშეკრულებით მისთვის
გადახვევისუფლებააქვთ.იმშემთხვევაშითუხელშეკრულებისმიხედვითგადაწყვეტილების
ხმათაუმრავლესობითმიღებახდება,უმრავლესობახელშეკრულებისმონაწილეთასაერთო
რაოდენობისდაარაშესატანისოდენობითგანისაზღვრება.
ხელშეკრულება შესაძლოა ამხანაგობის საქმეების გაძღოლას ერთერთ მონაწილეს

აკისრებდეს.ასეთმოცემულობაშისაეჭვოობისასამხანაგობასმესამეპირებთანურთიერ

IIთავი
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თობაშისწორედისწარმოადგენსდამისმიერდადებულიგარიგებებიცნამდვილია.მსგავ
სადარარეგისტრირებულიკავშირისა,ხელშეკრულებისმონაწილეებიერთობლივისაქმია
ნობიდანწარმოშობილივალებისათვისპა სუხს სო ლი და რუ ლად აგე ბენპა სუხს სო ლი და რუ ლად აგე ბენ.


2.3გარიგებები

2.3.1.გარიგებისცნებადასახეები


გარიგებასამოქალაქოსამართლისქვაკუთხედია,რამეთუმისგარეშესამართლებრივ

ურთიერთობაშისრულფასოვანიმონაწილეობაშეუძლებელია.გამომდინარეიქიდან,რომ
გარიგებას,როგორცუზოგადესსისტემურცნებასსამოქალაქოსამართლისყველასპეცი
ალურიქვედარგი იყენებს, სამოქალაქოკოდექსის ზოგადინაწილისგარიგებისმარეგუ
ლირებელინორმებისაერთოგამოყენებისაადანებისმიერსამოქალაქოსამართლებრივ
ხელშეკრულებასეხება.
სამოქალაქოკოდექსისთანახმად,გარიგებაარისცალ   მ   ხ   რი  ვი, ორ   მ   ხ   რი  ვი ან მრა ცალ   მ   ხ   რი  ვი, ორ   მ   ხ   რი  ვი ან მრა 

ვალ   მ   ხ   რი  ვი ნე  ბის გა  მოვ   ლე  ნავალ   მ   ხ   რი  ვი ნე  ბის გა  მოვ   ლე  ნა,რომელიცსამართლებრივიურთიერთობისწარ   მო  შო  ბის, წარ   მო  შო  ბის, 
შეც   ვ   ლის ან შეწყ   ვე  ტი  სა  კე  ნააშეც   ვ   ლის ან შეწყ   ვე  ტი  სა  კე  ნაა მიმართული. მოცემულიდეფინიციარომდავანაწევროთ
სამ ძირითად საკითხს მივიღებთ, ესენია: ნების გამოვლენა, აღნიშნული ნების ხასიათი
(ცალმხრივობა,ორმხრივობაანმრავალმხრივობა)დაგამოვლენილინებისსაფუძველზე
სამართლებრივიურთიერთობისსხვადასხვაბედი.
გამომდინარეიქიდან,რომგარიგებაშინებისგამოვლენასმთავარიადგილიუკავია,

საინტერესოაისრეგულაციები,რასაცგარიგებისწარმოსაშობადვარგისინებისშესახებ
სამოქალაქო კოდექსი გვთავაზობს. უზოგადესი წესის თანახმად, გა რი გე ბას მხო ლოდ გა რი გე ბას მხო ლოდ 
ნამ დ ვი ლი ნე ბის გა მოვ ლე ნა წარ მო შობსნამ დ ვი ლი ნე ბის გა მოვ ლე ნა წარ მო შობს. ნამდვილი ნება კი იმ მოთხოვნებთანთან
ხვედრას გულისხმობს, რაც ნების ნამდვილობისთვის კანონმდებლობითაა დაწესებული.
პირველრიგში,საუბარიანებისგამოხატვისმატერიალურდაფორმალურწინაპირობებზე.
მატერიალურწინაპირობებსნებისგამომვლენიპირისგონებრივიშესაძლებლობები(ასაკი,
ჯანმრთელობა),ხოლოფორმალურს–ნებისგამოვლენისკანონითდადგენილიფორმის
დაცვაგანეკუთვნება.61ნებისნამდვილობისდასადგენადაუცილებელიამისიმიზნისდადგე
ნაც,რამეთუგამოვლენილინებისმიზანიკონკრეტულისამართლებრივიშედეგისდადგომა
უნდაიყოს.პრაქტიკაშიშესაძლოაშევხვდეთისეთშემთხვევებს,როდესაცგამოვლენილი
ნე ბა ბუნ დო ვა ნია და სა ჭი რო ებს შე ფა სე ბასნე ბა ბუნ დო ვა ნია და სა ჭი რო ებს შე ფა სე ბას.სამოქალაქოკოდექსიადგენს,რომნების
გამოვლენისგანმარტებისასნე ბა გო ნივ რუ ლი გან ს ჯის შე დე გად და არა მარ ტო ო დენ ნე ბა გო ნივ რუ ლი გან ს ჯის შე დე გად და არა მარ ტო ო დენ 
გა მოთ ქ მის სიტყ ვა სიტყ ვი თი აზ რი დან უნ და დად გინ დესგა მოთ ქ მის სიტყ ვა სიტყ ვი თი აზ რი დან უნ და დად გინ დეს.
სამოქალაქოკოდექსიგარიგებისდუ მი ლითდუ მი ლითდაკონ კ ლუ დენ ტუ რი მოქ მე დე ბითკონ კ ლუ დენ ტუ რი მოქ მე დე ბითდა

დებას იცნობს. განსხვავებითადამიანებს შორის არსებულიარასამართლებრივი ხასიათის
ურთიერთობებისგან,სადაცდუმილი,როგორცწესი,თანხმობადმიიჩნევა,სამოქალაქოსა
მართალში, დუმილს, ჩვეულებრივ, სამართლებრივი მნიშვნელობა არ გააჩნია. ამიტომაც
დუმილისთვის სამართლებრივი მნიშვნელობის მისანიჭებლად საჭიროა მისი კანონით ან
მხარეთაშეთანხმებითგათვალისწინება.რაცშეეხებაკონკლუდენტურმოქმედებას,როგორც
ნებისგამოვლენისფორმას,ამდროსპირიზეპირსიტყვიერადანწერილობითგამოხატული
ნებისნაცვლადფაქტობრივადგანხორციელებულიქმედებისსაფუძველზეავლენსმას.

61 ჭანტურია, სამოქალაქოკოდექსისკომენტარი,წიგნიI,2017წ.,გვ.287.

სამოქალაქოსამართლისზოგადინაწილი
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გარიგებებისსახეებადდაყოფასხვადასხვანიშნითააშესაძლებელი.უზოგადესიგაგე
ბითცალმხრივ,ორმხრივდამრავალმხრივგარიგებებსგამოყოფენ.ცალ მ ხ რივ გა რი გეცალ მ ხ რივ გა რი გე
ბას თანბას თანგვაქვსსაქმე,როდესაცგარიგებისწარმოსაშობადმხოლოდერ თი მხა რის მი ერ ერ თი მხა რის მი ერ 
გა მოვ ლე ნი ლი ნე ბა საკ მა რი სი აგა მოვ ლე ნი ლი ნე ბა საკ მა რი სი ა.თუმცაცალმხრივინებისგამოვლენისნამდვილობამე
ორემხარისმიერმისმი ღე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლიმი ღე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი.ნებისგამოვლენა,რომელიცმეორე
მხარისმიერმისმიღებასმოითხოვს,ნამდვილადიმმომენტიდანჩაითვლება,როცაიგი
მეორემხარესმიუვა.იურიდიულლიტერატურაშინებასმისულადმიიჩნევენროდესაციგი
ადრესატისხელშიაღმოჩნდება,ე.ი.მისიმიმღებისძალაუფლებისსფეროშიმოექცევა.62
სამოქალაქოკოდექსინებისგამოვლენისგაბათილებისშესაძლებლობასითვალისწი

ნებს.იმშემთხვევაშითუმეორემხარეწინასწარანმაშინვეგანაცხადებსუარსნებისგა
მოვლენაარჩაითვლებანამდვილად.აღნიშნულდანაწესთანდაკავშირებითსხვადასხვა
იურისტმეცნიერისხვადასხვამოსაზრებასგამოთქვამს,თუმცაფაქტისახეზეა,რომაღნიშ
ნულიფორმულირებაცალმხრივინებისგამოვლენისნამდვილობისთვისსაკმარისერთა
დერთელემენტადმიჩნეულმეორემხარისმიერმის(ნების)მიღებასეჭვქვეშვერაყენებს.
თუკივთანხმდებით,რომასეთნებასმეორემხარისმხრიდანმხოლოდმიღებასჭირდება
დაშედეგისდადგომისთვისამნებისმხარისმიერმოწონებასაჭიროარარის,მაშრატომ
ანიჭებსკანონმდებელიმეორემხარესწინასწარანმაშინვემიღებულნებაზეუარისგაცხა
დებისუფლებამოსილებას?მიჩნეულია,რომესნორმაძალიანვიწროდუნდაიქნესგაგებუ
ლიდამხოლოდიმშემთხვევაშითუგარიგებისმეორემხარესასემოქცევისუფლებააქვს.63
ცალმხრივიგარიგებისკლასიკურმაგალითადანდერძსდახელშეკრულებიდანგასვ

ლასასახელებენ,რამეთუმეორემხარისმიერთანხმობისგამოხატვასაჭიროარარისდა
გარიგებადადებულადშესაბამისინებისმეორემხარისთვისმიღებისმომენტიდანმიიჩნევა.

ორ მ ხ რი ვი გა რი გე ბის მა გა ლი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა აორ მ ხ რი ვი გა რი გე ბის მა გა ლი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა ა,რამეთუყველახელშეკრულე
ბაგარიგებაა.ხელ შეკ რუ ლე ბა თა ვის თა ვად შე იძ ლე ბა ცალ მ ხ რი ვად და ორ მ ხ რი ვად ხელ შეკ რუ ლე ბა თა ვის თა ვად შე იძ ლე ბა ცალ მ ხ რი ვად და ორ მ ხ რი ვად 
დავ ყოთდავ ყოთ. ცალმხრივია ისეთი ხელშეკრულება, როდესაც ხელშეკრულების ერთ მხარეს
მხოლოდუფლებებიგააჩნია,ხოლომეორემხარეს–მხოლოდვალდებულებები.რაცშე
ეხებაორმხრივ ხელშეკრულებას, აქ უფლებამოვალეობები მხარეებს შორისთანაბრად
არის გადანაწილებული და ორივე მხარეს როგორც უფლება, ისე ვალდებულებაა წარ
მოდგენილი.ცალმხრივხელშეკრულებად,ჩუქებისხელშეკრულებასმიიჩნევენ,რადგანაც
მჩუქებელი ვალდებულია აჩუქოს, ხოლოდასაჩუქრებული უფლებამოსილია მოითხოვოს
მისთვისხელშეკრულებისსაგნისჩუქება.საწარმოშიპარ ტ ნი ო რე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი გაპარ ტ ნი ო რე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი გა
დაწყ ვე ტი ლე ბა მრა ვალ მ ხ რი ვი გა რი გე ბის სა ხეს წარ მო ად გენსდაწყ ვე ტი ლე ბა მრა ვალ მ ხ რი ვი გა რი გე ბის სა ხეს წარ მო ად გენს,რამეთუპარტნიორთა
საერთოკრებაზეგამოვლენილუმრავლესობისურთიერთმფარავნებასმოითხოვს.
გარდაზემოთმოცემულიდაყოფისა,გამოყოფენსასყიდლიანდაუსასყიდლო,მავალ

დებულებელდაგანკარგვითგარიგებებს, სანივთოსამართლებრივ, ვალდებულებითსა
მართლებრივდასაოჯახოსამართლებრივგარიგებებს.

62 შდრ. ზოიძე, სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი I, 1999 წ., გვ. 171, კერესელიძე, კერძო
სამართლისუზოგადესიცნებები,2009წ.,გვ.247.

63 ჭანტურია, სამოქალაქოკოდექსისკომენტარი,წიგნიI,2017წ.,გვ.300.
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2.3.2გარიგებისფორმა


გარიგებისფორმასზოგიერთიგარიგებისნამდვილობისთვისგადამწყვეტიმნიშვნელო

ბაენიჭება.გარდაამისამასშესაძლოამეტადპრაქტიკულიდანიშნულებაცჰქონდესმოდა
ვემხარეებსშორისდამტკიცებისტვირთისშემსუბუქებასიწვევდეს.ამიტომაცგარიგების
ფორმისკანონითგათვალისწინებულყველაშესაძლოვარიანტსუნდაშევეხოთ.გა რი გე ბა გა რი გე ბა 
შე იძ ლე ბა და ი დოს ზე პი რად, მარ ტი ვი წე რი ლო ბი თი ფორ მით და რთუ ლი სა ნო ტა რო შე იძ ლე ბა და ი დოს ზე პი რად, მარ ტი ვი წე რი ლო ბი თი ფორ მით და რთუ ლი სა ნო ტა რო 
ფორ მითფორ მით.სამოქალაქოკოდექსიპირებსგარიგებისროგორცზეპირადისეწერილობითი
ფორმით დადების შესაძლებლობას ანიჭებს. გარიგებების უმრავლესობა ფორმათავისუ
ფალია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხარეები თავად წყვეტენ გარიგების ფორმის საკითხს.
მაგრამარსებობსგარიგებები,რომლისდასადებადსამოქალაქოკოდექსიაუცილებლად
წერილობითიფორმითგაფორმებულგარიგებასმოითხოვს.მაგალითისთვის,უძრავქონე
ბაზესაკუთრებისუფლებისწარმოსაშობადაუცილებელიაწერილობითფორმითდადებული
ხელშეკრულებადამისიგაფორმებასაჯარორეესტრში.გარდაამისა,გარიგებისწერილო
ბითფორმასშესაძლოამხარეთაშეთანხმებაცითვალისწინებდეს.
გარიგებისმარტივიწერილობითიფორმისშემთხვევაშისაკმარისიაგარიგებისმონაწი

ლემხარეახელმოწერა.ხოლორთულისანოტაროწერილობითიფორმისარსებობისას,
კანონითგათვალისწინებულშემთხვევებშიანმხარეთაშეთანხმებითგარიგებაანგარიგე
ბისმონაწილემხარეთახელმოწერებისნამდვილობაუნდადაამოწმოსნოტარიუსმაანკა
ნონითგათვალისწინებულმასხვაპირმა.


2.3.3იურიდიულიძალისარმქონეგარიგებები


გარიგებაყოველთვისგარკვეულიშედეგისდადგომისკენ–სამართლებრივიურთიერ

თობისწარმოშობის,შეცვლისანშეწყვეტისკენარისმიმართული.მიუხედავადამისა,სა
მოქალაქოკოდექსიითვალისწინებსისეთშემთხვევებს,როდესაცგარიგებაკონკრეტული
დეფექტისგამოიურიდიულიძალისარმქონედ,ბათილადმიიჩნევა.უზოგადესიდაყოფით
იურიდიულიძალისარმქონეგარიგებებიიყოფაბა თილბა თილდასა ცი ლოდ ბა თილსა ცი ლოდ ბა თილგარიგებე
ბად.ბათილგარიგებებშიმოვიაზრებთუცი ლოდ ბა თილ (არარა)უცი ლოდ ბა თილ (არარა)გარიგებებს,ნაწილობ
რივადბათილგარიგებებსადამერ ყე ვად ბა თილმერ ყე ვად ბა თილგარიგებებს.

უცი ლოდ ბა თი ლი (არარა) გა რი გე ბა და დე ბის თა ნა ვე ბა თი ლია და არ იწ ვევს საუცი ლოდ ბა თი ლი (არარა) გა რი გე ბა და დე ბის თა ნა ვე ბა თი ლია და არ იწ ვევს სა
მარ თ ლებ რივ შე დეგსმარ თ ლებ რივ შე დეგს მისი მონაწილეებისა თუ სხვა პირების მიმართ. კანონით ასეთი
გარიგების გამოსწორების შესაძლებლობა გათვალისწინებული არ არის მაგ.: კა ნო ნის, კა ნო ნის, 
სა ჯა რო წეს რი გი სასა ჯა რო წეს რი გი სადაზნე ო ბის წი ნა აღ მ დეგზნე ო ბის წი ნა აღ მ დეგმიმართულიგარიგებები,მოჩ ვე ნე ბი თი და მოჩ ვე ნე ბი თი და 
თვალ თ მაქ ცუ რი თვალ თ მაქ ცუ რი გარიგებები, ქმე დუ უ ნა რო პი რის  ქმე დუ უ ნა რო პი რის (მცირეწლოვნის)მიერდადებულიგა
რიგება,კანონითმოთხოვნილიფორ მის და უც ვე ლადფორ მის და უც ვე ლადდადებულიგარიგება,არა სე რი ოარა სე რი ო
ზუ ლად გა მოვ ლე ნი ლი ნე ბისზუ ლად გა მოვ ლე ნი ლი ნე ბისარსებობისას,გავლენისბო რო ტად გა მო ყე ნე ბი სასბო რო ტად გა მო ყე ნე ბი სასდადე
ბულიგარიგებები.განვიხილოთთითოეულიმათგანიცალცალკე.
სამოქალაქოკოდექსისმიხედვით,ბათილიაგარიგება,რომელიცარ ღ ვევს კა ნო ნით არ ღ ვევს კა ნო ნით 

დად გე ნილ წეს სა და აკ რ ძალ ვებს, ეწი ნა აღ მ დე გე ბა სა ჯა რო წეს რიგს ან ზნე ო ბის დად გე ნილ წეს სა და აკ რ ძალ ვებს, ეწი ნა აღ მ დე გე ბა სა ჯა რო წეს რიგს ან ზნე ო ბის 
ნორ მებსნორ მებს.განსხვავებითკანონითდადგენილიწესისადააკრძალვებისა,საჯაროწესრიგი
სადაზნეობისნორმებისდეფინიციაცალსახაარარისდაყოველკონკრეტულშემთხვევაში
მოსამართლისმსჯელობისადაშეფასებისსაგანიშეიძლებაგახდეს.

სამოქალაქოსამართლისზოგადინაწილი
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მოჩ ვე ნე ბი თი და თვალ თ მაქ ცუ რი გა რი გე ბე ბიმოჩ ვე ნე ბი თი და თვალ თ მაქ ცუ რი გა რი გე ბე ბი უცილოდბათილიგარიგებისკიდევ
ერთი სახეა. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ბათილია გარიგება,რომელიცდადებუ
ლიამხოლოდმოსაჩვენებლად,იმგანზრახვისგარეშე,რომმასშესაბამისიიურიდიული
შედეგებიმოჰყვეს(მოჩვენებითიგარიგება).ხოლოთუმოსაჩვენებლადდადებულიგარი
გებითმხარეებსსხვაგარიგებისდაფარვასურთ,მაშინგამოიყენებადაფარულიგარიგების
მიმართმოქმედიწესები(თვალთმაქცურიგარიგება).ე.ი.გამოდის,რომთვალთმაქცური
გარიგებამოჩვენებითიგარიგებისსახეადაგარიგებისმხარეებსსინამდვილეშიმისიდადე
ბასურთ.მაგალითისთვის,სამოქალაქოკოდექსითიპოთეკითუზრუნველყოფილისესხის
ხელშეკრულებისდადებისათვისაუცილებელიწინაპირობებისგამკაცრებისშემდეგ,პრაქ
ტიკაშიგამოსყიდვისუფლებითნასყიდობისხელშეკრულებისგაფორმებისტენდენციაშე
ინიშნება.გამოდის,რომმხარეებიიპოთეკითუზრუნველყოფილისესხისხელშეკრულების
ნაცვლადმოჩვენებითადდებენგამოსყიდვისუფლებითნასყიდობისხელშეკრულებას.თუმ
ცაღა სადავოობისას მოსამართლემ შესაძლოათვალთმაქცური –დაფარული გარიგების
წესებისგამოყენებადაადგინოს.
მოჩვენებითიაგარიგება,როცანებისგამომვლენიდანებისმიმღებითანხმდებიანიმა

ზე,რომმათმიერგამოვლენილნებასარმიეცესმსვლელობადაარმოჰყვესამგარიგე
ბისათვისდამახასიათებელისამართლებრივიშედეგი,ე.ი.ახდენენგარეგნულადგამოხა
ტულისმიღწევისსიმულაციას.64
მოჩვენებითგარიგებასორიძირითადინიშანიახასიათებს:პირველი,ისდადებულია

მოსაჩვენებლადდამეორე,მხარეებსარააქვთამგარიგებითგათვალისწინებულიშედეგის
დადგომისგანზრახვა.სასამართლოპრაქტიკისმიხედვითმოჩვენებითიგარიგებისშემთხ
ვევაშიაუცილებელია,რომნებისგამომვლენიდანებისმიმღებიმოქმედებდნენშეთანხ
მებითდაორივეაცნობიერებდესნებისნაკლს.65
სამოქალაქოკოდექსიუცილოდბათილგარიგებადმიიჩნევსასევემცი რეწ ლოვ ნის მიმცი რეწ ლოვ ნის მი

ერ ნე ბის გა მოვ ლე ნასერ ნე ბის გა მოვ ლე ნას.ბათილადშეიძლებაჩაითვალოსასევეპირისმიერნებისგამოვ
ლენაცნო ბი ე რე ბის და კარ გ ვის ან დრო ე ბი თი ფსი ქი კუ რი აშ ლი ლო ბის დროსცნო ბი ე რე ბის და კარ გ ვის ან დრო ე ბი თი ფსი ქი კუ რი აშ ლი ლო ბის დროს.ბათი
ლიაფსიქიკურიაშლილობისმქონეპირისმიერნებისგამოვლენაგარიგებისდადებისას,
როცაესრეალურივითარებისსწორადაღქმასარშეესაბამებადათუესპირიამგარიგე
ბითსარგებელსარიღებს,თუნდაციგისასამართლოსმიერმხარდაჭერისმიმღებადარ
იყოსცნობილი.
ბათილია კანონით ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული აუცი ლე ბე ლი ფორ მის აუცი ლე ბე ლი ფორ მის 

და უც ვე ლად და დე ბუ ლი გა რი გე ბადა უც ვე ლად და დე ბუ ლი გა რი გე ბა,ასევენებართვისგარეშედადებულიგარიგება,თუამ
გარიგებისთვისსაჭიროანებართვა.
ბათილიანებისგამოვლენა,რომელიცგაკეთებულიაარა სე რი ო ზუ ლად (ხუმრობით)არა სე რი ო ზუ ლად (ხუმრობით)

იმვარაუდით,რომარასერიოზულობაგამოცნობილიიქნებოდა.თუმცაღანებისმიმღებს
უნდააუნაზღაურდესისზიანი,რომელიცწარმოიშვაიმისგამო,რომიგიენდობოდანების
გამოვლენისსერიოზულობას,თუკიმანარიცოდადაარცშეიძლებოდასცოდნოდაარასე
რიოზულობისშესახებ.
 ბათილიაგარიგება,რომელიცდადებულიაერთიმხარისმიერმეორეზეგავ ლე ნის გავ ლე ნის 

ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბითბო რო ტად გა მო ყე ნე ბით,როცამათიურთიერთობადაფუძნებულიაგანსაკუთრებულნდო

64 ჭანტურია, სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი,2011, გვ.361.
65 ჭანტურია, სამოქალაქოკოდექსისკომენტარი,წიგნიI,2017წ.,გვ.328.
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ბაზე. განსაკუთრებულ ნდობაზე დამყარებულად შეიძლება ჩაითვალოს ურთიერთობები
ექიმსადაპაციენტსშორის, ადვოკატსადაკლიენტსშორის, საკუთრებისმიმნდობსადა
მინდობილმესაკუთრესშორისდაა.შ.66
რაცშეეხებანა წი ლობ რი ვად ბა თილნა წი ლობ რი ვად ბა თილგარიგებას,სამოქალაქოკოდექსისმიხედვით,

გარიგებისნაწილისბათილობაარიწვევსმისისხვანაწილებისბათილობას,თუსავარაუ
დოა,რომგარიგებამისიბათილინაწილისგარეშეცდაიდებოდა.მაგალითისთვის,პარ
ტნიორთასადამფუძნებლოშეთანხმების–წესდებისკონკრეტულიმუხლისბათილობაარ
განსაზღვრავსსრულიადწესდებისბედს,თუკიპარტნიორებიწესდებასამნაწილისგარე
შეცმიიღებდნენ.

მერ ყე ვად ბა თილ გა რი გე ბას თანმერ ყე ვად ბა თილ გა რი გე ბას თანგვაქვსსაქმე,როდესაცგარიგებადადებისთანავე
ბათილია,მაგრამკანონიმისიგამოსწორებისშესაძლებლობასიძლევათუკიმხარეებიგა
რიგებისნამდვილობისთვისკანონითდადგენილმოთხოვნებსშეასრულებენ.მაგალითის
თვის,არასრულწლოვანისმიერდადებულიგარიგება,რომელიცნამდვილიგახდებამხო
ლოდკანონიერიწარმომადგენლისმიერმისიმოწონებისშემდეგ,გარდაიმშემთხვევისა,
როცაარასრულწლოვანიასეთიგარიგებისგანიღებსსარგებელს.
სამოქალაქოკოდექსიიცნობსსა ცი ლოდ ბა თილ გა რი გე ბისსა ცი ლოდ ბა თილ გა რი გე ბისდეფინიციას,რომელიც

მხარეთამიერმისიდადებისდროსარარისბათილი,თუმცა,შემდგომშიშეიძლებაბათი
ლად იქნას ცნობილი გარიგების ერთ–ერთი მხარის შეცილებით, ე.ი გარიგების გაბათი
ლებისმოთხოვნით.საცილოდბათილიგარიგებისსახეებიაშეც დო მითშეც დო მით,მოტყუ ე ბითმოტყუ ე ბითდა
იძუ ლე ბით და დე ბუ ლი გა რი გე ბე ბიიძუ ლე ბით და დე ბუ ლი გა რი გე ბე ბი.
გარიგებაშეიძლებასაცილოგახადოსმხარემთუნებისგამოვლენაარსებითიშეცდო

მისსაფუძველზემოხდა.არსებითშეცდომადითვლება,როცა:

 პირსსურდადაედოსხვაგარიგებადაარაის,რომელზედაცმანგამოთქვათანხმობა;

 პირიცდებაიმგარიგებისშინაარსში,რომლისდადებაცმასსურდა;

 არარსებობსისგარემოებები,რომელთაცმხარეები,კეთილსინდისიერებისპრინციპე
ბიდანგამომდინარე,განიხილავენგარიგებისსაფუძვლად.

სამოქალაქოკოდექსიშემ დე გი სა ხის არ სე ბით შეც დო მას გა მო ყოფსშემ დე გი სა ხის არ სე ბით შეც დო მას გა მო ყოფს:შეცდომაგა
რიგებისტიპისარჩევაში,შეცდომაგარიგებისშინაარსში,შეცდომაგარიგებისსაფუძვლებ
ში,შეცდომაკონტრაჰენტისპიროვნებაში,შეცდომასაგნისძირითადთვისებებში,შეცდომა
უფლებაში,შეცდომამოტივში.
შეცდომაკონ ტ რა ჰენ ტის პი როვ ნე ბის მი მართკონ ტ რა ჰენ ტის პი როვ ნე ბის მი მართმხოლოდმაშინითვლებაარსებითად,

როდესაცთვითონკონტრაჰენტისპიროვნებაანმისიპირადითვისებებისგათვალისწინება
გარიგებისდადებისმთავარისაფუძველია.ხოლო,შეც დო მა საგ ნის ძი რი თად თვი სე ბებშეც დო მა საგ ნის ძი რი თად თვი სე ბებ
შიშიმხოლოდმაშინჩაითვლებაარსებითად,თუმათმნიშვნელობააქვთსაგნისღირებულე
ბისგანსაზღვრისათვის.

შეც დო მა უფ ლე ბა ში შეც დო მა უფ ლე ბა ში არსებითიმნიშვნელობისაამხოლოდიმშემთხვევაში,თუკიიგი
გარიგებისდადებისასერთადერთიდამთავარისაფუძველიიყო.
შეცდომა გარიგებისმო ტივ შიმო ტივ ში არ ჩაითვლება არსებითად, გარდა იმ შემთხვევებისა,

როდესაცმოტივიშეთანხმებისსაგანსწარმოადგენდა.

66 ზოიძე, სამოქალაქოკოდექსის კომენტარი, წიგნი I, მუხ.55, გვ.185.
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როგორც ვხედავთ, გარიგების შეცილების საფუძველს ყველა სახის შეცდომა არ
წარმოადგენს. ამიტომაც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შეცილების უფლების მქო
ნემუნდაამტკიცოს,–რომარაშეცდომა,გარიგებაარდაიდებოდა.გარდაამისა,გაგა
დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბი საა შე ცი ლე ბის ვა დე ბიდამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბი საა შე ცი ლე ბის ვა დე ბი.შეცილებაუნდამოხდესშეცილების
საფუძვლისშეტყობისმომენტიდანერ თი თვის ვა და შიერ თი თვის ვა და ში.ამვადისგასვლისშემდეგშე
ცილებისუფლებისმქონეშეცდომისსაფუძვლითგარიგებისგაბათილებისმოთხოვნის
უფლებასკარგავს.
სამოქალაქოკოდექსისთანახმად,თუპირიგა რი გე ბის და დე ბის მიზ ნითგა რი გე ბის და დე ბის მიზ ნითმოატყუ

ეს,იგიუფლებამოსილიამოითხოვოსამგარიგებისბათილობა.მაგრამგარიგებისბა
თილობის მოთხოვნისთვის აუცილებელია, ისეთი მოცემულობის არსებობა, როდესაც
აშკარაა,რომმოტყუებისგარეშეგარიგებაარდაიდებოდა.აუცილებელიარარის,რომ
მოტყუებააქტიურიფორმითიყოსგამოხატული.თუერთიმხარედუმსიმგარემოებათა
გამო,რომელთაგამჟღავნებისდროსაცმეორემხარეარგამოავლენდათავისნებას,
მაშინმოტყუებულსგარიგებისბათილობისმოთხოვნაშეუძლია.გამჟღავნებისვალდე
ბულებაარსებობსმხოლოდმაშინ,როცამხარეამასკეთილსინდისიერადელოდებო
და.მოტყუებითდადებულიგარიგებისას,როგორცწესი,გარიგებისერთიმხარისმიერ
მეორემხარის მოტყუება იგულისხმება,თუმცა სამოქალაქოკოდექსი მოტყუებითდა
დებულიგარიგებისდეფინიციისქვეშმე სა მე მხა რის მხრი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მე სა მე მხა რის მხრი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
მოტყუ ე ბის სა ფუძ ველ ზე გა რი გე ბის ბა თი ლო ბის მოთხოვ ნა საც უშ ვებსმოტყუ ე ბის სა ფუძ ველ ზე გა რი გე ბის ბა თი ლო ბის მოთხოვ ნა საც უშ ვებს.თუგარი
გებისორივემხარემოტყუებითმოქმედებდა,მაშინარცერთმათგანსარააქვსუფლე
ბამოტყუებაზემითითებითმოითხოვოსგარიგებისბათილობაანზიანისანაზღაურება.
სწორედამითგანსხვავდებაერთმანეთისგანმოტყუებითდადებულიდაფიქციურიგა
რიგება.
შეცდომითდადებულიგარიგებისმსგავსად,მოტყუებითდადებულიგარიგებისშეცილე

ბის ვადაც კანონითაადადგენილი. კერძოდ, მოტყუებითდადებულიგარიგება შეიძლება
სა და ვო გახ დეს ერ თი წლის გან მავ ლო ბა შისა და ვო გახ დეს ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში.ვადააითვლებაიმმომენტიდან,როცაშე
ცილებისუფლებისმქონემშეიტყოშეცილებისსაფუძვლისარსებობისშესახებ.
საცილოდ ბათილი გარიგებების მესამე სახეაიძუ ლე ბით და დე ბუ ლი გა რი გე ბაიძუ ლე ბით და დე ბუ ლი გა რი გე ბა. იმ

შემთხვევაშითუგარიგებისდადებისმიზნითპირზეგანახორციელებენიძულებას(იძულება
ანმუქარა),მასამგარიგებისბათილობისმოთხოვნისუფლებაწარმოეშობა.ასეთიუფლება
მასწარმოეშობადამოუკიდებლადიმისგანიძულებაგარიგებისმეორემხარისგანმომდი
ნარეობსთუსხვამესამეპირისგან.ამასთანავე,იძულებაშეიძლებამიმართულიიყოსარა
მხოლოდგარიგებისმხარის,არამედმისიმე უღ ლის, ოჯა ხის სხვა წევ რე ბის ან ახ ლო მე უღ ლის, ოჯა ხის სხვა წევ რე ბის ან ახ ლო 
ნა თე სა ვე ბის წი ნა აღ მ დეგნა თე სა ვე ბის წი ნა აღ მ დეგ.ბუნებრივია,რომიძულებისხარისხიყოველკონკრეტულშემ
თხვევაშიშეფასებისსაგანიადაყველასახისიძულებაარშეიძლებაშეცილებისსაფუძველი
გახდეს.გარიგებისბათილობასგამოიწვევსისეთიიძულება,რომელსაცთავისიხასიათით
შეუძლიაპირზეგავლენამოახდინოსდააფიქრებინოს,რომმისპიროვნებასანქონებას
რეალურისაფრთხეემუქრება.
მოტყუებითდადებულიგარიგებისმსგავსად,იძულებითდადებულიგარიგებაშეიძლება

სა და ვო გახ დეს ერ თი წლის გან მავ ლო ბა შისა და ვო გახ დეს ერ თი წლის გან მავ ლო ბა შიიძულებისდამთავრებისმომენტიდან.
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2.3.4პირობითიგარიგებები


კერძოსამართალი,როგორცუკვეაღვნიშნეთ,თვისობრივადპირთათავისუფალნება

ზეაგებულისამართალიადასაჯაროსამართალთანშედარებითბევრადმეტმოქნილობას
სთავაზობსკერძოსამართლებრივიურთიერთობისმონაწილეებს.სტანდარტული,აწმყოში
გამოხატული გარიგებების გარდა სამოქალაქო კოდექსი პირობითი გარიგების ცნებასაც
იცნობს.ლეგალურიდეფინიციისმიხედვით,პირობითადითვლებაგარიგება,როდესაციგი
და მო კი დე ბუ ლია სა მო მავ ლო და უც ნობ მოვ ლე ნა ზედა მო კი დე ბუ ლია სა მო მავ ლო და უც ნობ მოვ ლე ნა ზეიმით,რომანგარიგებისშეს რუშეს რუ
ლე ბის გა და დე ბალე ბის გა და დე ბა ხდება მისდადგომამდე, ანდაგა რი გე ბის შეწყ ვე ტაგა რი გე ბის შეწყ ვე ტა – ამ მოვლენის
დადგომისთანავე.გამოდის,რომმხარეებმა2პირობითშეიძლებადადონმსგავსიტიპის
გარიგება–გადადებისპირობითდაგაუქმებისპირობით.გა რი გე ბა გა და დე ბის პი რო ბითგა რი გე ბა გა და დე ბის პი რო ბით
დადებულადჩაითვლება,თუგარიგებითგათვალისწინებულიუფლებებისადამოვალეო
ბებისწარმოშობადამოკიდებულიასამომავლოდაუცნობმოვლენაზე,ანდაისეთმოვლე
ნაზე,რომელიც უკვედამდგარია, მაგრამ მხარეთათვის ჯერ კიდევ უცნობია.გა რი გე ბა გა რი გე ბა 
გა უქ მე ბის პი რო ბითგა უქ მე ბის პი რო ბითკიდადებულადიმშემთხვევაშიჩაითვლება,როცაამპირობისდად
გომაიწვევსგარიგებისშეწყვეტასდააღადგენსგარიგებისდადებამდეარსებულმდგომა
რეობას.
თავისიარსითპირობა,რომელიცმისდადგომამდეშესრულებისგადადებასანმოვლე

ნისდადგომისთანავეგარიგებისშეწყვეტასიწვევსშესაძლოაიყოსპოზიტიურიანნეგატიუ
რი.პო ზი ტი ურ პი რო ბას თანპო ზი ტი ურ პი რო ბას თანგვაქვსსაქმე,როცაგარიგებადადებულიაიმპირობით,რომ
რაიმე მოვლენადადგებაგანსაზღვრულვადაში.თუკი ეს ვადაგავიდადა მოვლენა არ
დადგამაშინპირობაძალადაკარგულადითვლება.მაგალითად,პოზიტიურიპირობისმქო
ნეგარიგებადშეიძლებამივიჩნიოთგარიგება,რომელიცმხარისტენდერშიგამარჯვების
პირობითაადადებული.ე.ი.გარიგებისშესრულებისგადადებახორციელდებაპოზიტიური
პირობის–ტენდერშიგამარჯვებისმოპოვებამდე.თუვადაარარისგანსაზღვრული,მაშინ
პირობა შეიძლება შესრულდეს ნებისმიერ დროს. პირობა შეიძლება ძალადაკარგულად
იქნესმიჩნეული,როცააშკარაა,რომმოვლენისდადგომაუკვეშეუძლებელია.ნე გა ტი ურ ნე გა ტი ურ 
პი რო ბას თან პი რო ბას თან გვაქვსსაქმე,თუგარიგებადადებულიაიმპირობით,რომრაიმემოვლენა
არდადგებაგანსაზღვრულვადაში,მაშინპირობაშესრულებულადითვლება,თუკიაღნიშ
ნულივადამოვლენისდადგომისგარეშეგავა;პირობაშესრულებულადითვლებამაშინაც,
როცავადისგასვლამდეაშკარაა,რომმოვლენისდადგომაშეუძლებელია.თუვადაგან
საზღვრულიარარის,პირობაშესრულებულადითვლებამხოლოდმაშინ,როდესაცნათე
ლიგახდება,რომმოვლენაარდადგება.
მიუხედავადიმისა,რომპირობითიგარიგებისკონსტრუქციაკერძოსამართლისსუბი

ექტებისმიერგარიგებებისდადებისეტაპზესხვადასხვაგარემოებებისგათვალისწინების
შესაძლებლობას იძლევადა ასე ვთქვათ, პირებსდროის კონკრეტული პერიოდისფაქ
ტობრივიმოცემულობითარზღუდავს,სამოქალაქოკოდექსიპირობითიგარიგებებისდა
დებისასმხარეებსგარკვეულშეზღუდვებსაცუწესებს.მაგალითისთვის,ბათილიაპირობა,
რომელიცეწი ნა აღ მ დე გე ბა კა ნო ნის მოთხოვ ნებს ან ზნე ო ბის ნორ მებსეწი ნა აღ მ დე გე ბა კა ნო ნის მოთხოვ ნებს ან ზნე ო ბის ნორ მებს,ანდაშეუძლე
ბელიამისიშესრულება.გარიგება,რომელიცრომელიმეასეთპირობაზეადამოკიდებული,
მთლი ა ნად ბა თი ლი ა. ნე ბა ზე და მო კი დე ბუ ლი პი რო ბითმთლი ა ნად ბა თი ლი ა. ნე ბა ზე და მო კი დე ბუ ლი პი რო ბითდადებულგარიგებასაცსამო
ქალაქოკოდექსიბათილადმიიჩნევს.ნებაზედამოკიდებულადითვლებაისეთიპირობა,
რომლისდადგომაცანდაუდგომლობაცმხოლოდგარიგებისმხარეებზეადამოკიდებული.

სამოქალაქოსამართლისზოგადინაწილი
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სამოქალაქოკოდექსიდა უშ ვებ ლადდა უშ ვებ ლად მიიჩნევს პირობითიგა რი გე ბის პი რო ბა ზე ზეგა რი გე ბის პი რო ბა ზე ზე
მოქ მე დე ბა საც მოქ მე დე ბა საც დაადგენს,რომიმპირს,რომელმაცგანსაზღვრულიპირობითდადოგა
რიგება, არა აქვს უფლება პირობისდადგომამდე შეასრულოსრაიმე ისეთი მოქმედება,
რომელსაცშეუძლიახელიშეუშალოსმისივალდებულებისშესრულებას.ხოლოიმშემთხ
ვევაში,თუპირობაგანსაზღვრულდროსდგებადაპირსუკვეშესრულებულიაქვსასეთი
მოქმედება, მაშინ იგი ვალდებულია მეორე მხარეს აუნაზღაუროს ამგვარი მოქმედებით
წარმოშობილიზიანი.
იმშემთხვევაში,თუპი რო ბის დად გო მა არა კე თილ სინ დი სი ე რად და აბ რ კო ლა მხაპი რო ბის დად გო მა არა კე თილ სინ დი სი ე რად და აბ რ კო ლა მხა

რემრემ,რომლისთვისაცპირობისდადგომახელსაყრელიარარის,პირობადამდგარადჩა
ითვლება. ასევე თუ პირობის დადგომას არაკეთილსინდისიერად შეუწყო ხელი მხარემ,
რომლისთვისაცპირობისდადგომახელსაყრელია,პირობადამდგარადარჩაითვლება.


2.4ხანდაზმულობისვადა

სხვაპირისაგანრაიმემოქმედებისშესრულებისანმოქმედებისაგანთავისშეკავების

მოთხოვნისუფლებაზევრცელდებახანდაზმულობა.რაციმასნიშნავს,რომმოთხოვნისუფ
ლებისმქონეპირსმოთხოვნისუფლებაუსასრულოდარაქვს.თუკიასეთიპირიმოთხოვნას
შესაბამისვადებშიარწაუყენებსმოვალეს,მაშინმისიმოთხოვნახანდაზმულადჩაითვლება
დაშესაძლოამისთვისუარყოფითიშედეგების,კერძოდ,მოთხოვნისდაუკმაყოფილებლო
ბისმომტანიიყოს.თუმცაღასამოქალაქოკოდექსიგამოყოფსისეთურთიერთობებს,რომ
ლებზეცხანდაზმულობისვადაარვრცელდება.ესენია:

 პირადიარაქონებრივიუფლებები,თუკანონითსხვარამარარისგათვალისწინებული;

 მეანაბრეთამოთხოვნებიბანკსადასხვასაკრედიტოდაწესებულებებშიშეტანილიანაბ
რებისგამო.

ხან დაზ მუ ლო ბის სა ერ თო ვა დახან დაზ მუ ლო ბის სა ერ თო ვა დაათწელსშეადგენს.სა ხელ შეკ რუ ლე ბო მოთხოვ ნესა ხელ შეკ რუ ლე ბო მოთხოვ ნე
ბისბისხანდაზმულობისვადაშეადგენსსამწელს,ხოლოუძ რავ ნივ თებ თან და კავ ში რე ბუუძ რავ ნივ თებ თან და კავ ში რე ბუ
ლი სა ხელ შეკ რუ ლე ბო მოთხოვ ნე ბი სალი სა ხელ შეკ რუ ლე ბო მოთხოვ ნე ბი სა–ექვსწელს.ხანდაზმულობისვადაიმმოთხოვ
ნებისა,რომლებიცწარმოიშობაპე რი ო დუ ლად შე სას რუ ლე ბე ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი დანპე რი ო დუ ლად შე სას რუ ლე ბე ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი დან,
სამიწელია.საყურადღებოა,რომცალკეულშემთხვევებში,კანონითშეიძლებაგათვალის
წინებულიქნეს ხანდაზმულობის სხვა ვადებიც. მაგალითად, მეწარმეთა შესახებ კანონის
მიხედვით,პრეტენზიებისხანდაზმულობისზოგადივადა5წელსშეადგენს.ამიტომაუცილე
ბელიაყოველკონკრეტულშემთხვევაშიურთიერთობისხასიათიდანდამარეგულირებელი
კანონმდებლობიდანგამომდინარედადგინდესგამოსაყენებელიხანდაზმულობისვადა.
მნიშვნელოვანიახან დაზ მუ ლო ბის ვა დის დაწყე ბისხან დაზ მუ ლო ბის ვა დის დაწყე ბისდროისიდენტიფიცირება.ხანდაზ

მულობაიწყებამოთხოვნისწარმოშობისმომენტიდან.მოთხოვნისწარმოშობისმომენტად
კიჩაითვლებადრო,როცაპირმაშეიტყოანუნდაშეეტყოუფლებისდარღვევისშესახებ.

ხანდაზმულობისვა დის დე ნა ჩერ დე ბავა დის დე ნა ჩერ დე ბა,თუ:

 ვალდებულების შესრულება გადავადებულია აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ
ანსაქართველოსეროვნულიბანკისმიერ„საქართველოსეროვნულიბანკისშესახებ“
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საქართველოსორგანულიკანონისსაფუძველზეკომერციულიბანკისრეზოლუციისრე
ჟიმში(მორატორიუმი);

 სარჩელისწარდგენასაბრკოლებსგანსაკუთრებულიდამოცემულპირობებშიაუცდენე
ლიდაუძლეველიძალა;

 კრედიტორი ან მოვალე იმყოფება საქართველოს თავდაცვის ძალების იმ ნაწილში,
რომელიცგადაყვანილიასაომარმდგომარეობაზე;

 დაიწყო„მედიაციისშესახებ“საქართველოსკანონითგათვალისწინებულიკერძომე
დიაცია;

 კანონითგათვალისწინებულსხვაშემთხვევებში.

საყურადღებოა,რომხანდაზმულობისვა დის დე ნა წყდე ბავა დის დე ნა წყდე ბა,თუვალდებულიპირიუფ
ლებამოსილიპირისწინაშეავანსის,პროცენტისგადახდით,გარანტიისმიცემითანსხვაგ
ვარადაღიარებსმოთხოვნისარსებობას.

ხანდაზმულობისვადისშეწყვეტისერთერთსაფუძველსსარჩელისშეტანაწარმოად
გენს.ხანდაზმულობისვა დის დე ნა წყდე ბავა დის დე ნა წყდე ბა,თუუფლებამოსილიპირიშე ი ტანს სარ ჩელსშე ი ტანს სარ ჩელს
მოთხოვნისდასაკმაყოფილებლადანმისდასადგენად,ანდაშეეცდებადაიკმაყოფილოს
მოთხოვნასხვასაშუალებით,როგორიცაასახელმწიფოორგანოსათვისანსასამართლოში
განცხადებითმიმართვამოთხოვნისარსებობისშესახებ,ანდააღმასრულებელიმოქმედე
ბისგანხორციელება.ხანდაზმულობისვადისდენისშეწყვეტასარჩელისშეტანისსაფუძველ
ზეგრძელდებამანამ,სანამსასამართლოსმიერგამოტანილიგა დაწყ ვე ტი ლე ბა არ შე ვა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა არ შე ვა 
კა ნო ნი ერ ძა ლა შიკა ნო ნი ერ ძა ლა ში,ანპროცესისხვაგვარადარდასრულდება.თუმხარეთაშეთანხმების
შედეგადანშემდგომიგაგრძელებისშეუძლებლობისგამოპროცესიშეწყდება,მაშინხან
დაზმულობისვადისდენაშეწყდებამხარეთაანსასამართლოსბოლოსაპროცესომოქმე
დებისდამთავრებასთანერთად.თუერთერთიმხარეპროცესსკვლავგანაგრძობს,შეწყ
ვეტისშემდეგდაწყებულიხანდაზმულობისახალივადაისევეშეწყდება,როგორცწყდება
ხანდაზმულობისვადისდენასარჩელისშეტანით.
რახდებამაშინ,როდესაცხანდაზმულობისვადაგადის?ხანდაზმულობისვადისგას

ვლის შემდეგ ვალ დე ბუ ლი პი რივალ დე ბუ ლი პი რი უფ ლე ბა მო სი ლიაუფ ლე ბა მო სი ლია67 უარი თქვას მოქმედების შესრუ
ლებაზე.გამოდის,რომვალდებულებამართალიამატერიალურსამართლებრივიკუთხით
კვლავარსებობს,მაგრამმისიმოთხოვნისუფლებაახანდაზმული.სასამართლომერთერთ
საქმეზეგანმარტა,რომხანდაზმულობისინსტიტუტისსპეციფიკურობაიმაშიმდგომარეობს,

67 საპროცესო სამართლის თვალსაზრისით მოთხოვნის ხანდაზმულობაზე სასამართლოს მითითებასთან
დაკავშირებით არაერთგვაროვანი პოზიციები არსებობს. გამომდინარე იქიდან, რომ სამოქალაქო
პროცესიშეჯიბრებითობისადამხარეთათანასწორობისპრინციპებსეყრდნობა,მიჩნეულია,რომმხარემ
თვითონუნდამიუთითოსიმფაქტებსადასამართლებრივდასაბუთებაზე,რაზეცთავისპოზიციასაგებს.
ამდენად,თუმოთხოვნახანდაზმულია,მაგრამმოვალეაღნიშნულზეარუთითებს,სასამართლო,როგორ
წესი,თავისინიციატივითმოთხოვნისხანდაზმულობაზეაქცენტსარაკეთებს.თუმცააღნიშნულიმიდგომაც
არ არის ცალსახა. გერმანიის სასამართლო პრაქტიკაში მოვალე სუბიექტების „შესაძლებლობების“
მიხედვითწყდებაესსაკითხი.ასეთდროსგასარკვევია,რამდენად„სუსტი“მხარეამოვალე,მეწარმე
სუბიექტიათუმომხმარებელი,რამდენადშესწევსუნარიდაიცვასთავი.იხ.:საქართველოსსამოქალაქო
კოდექსისკომენტარი,მუხლი144,სვანაძე,მე2აბზაცი.ბოლოდამუშავება2017წლის24დეკემბერი. 
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რომდადგენილივადისგასვლისშემდეგმოთხოვნისუფლებაობიექტურადარსებობს,თუმ
ცაიგიგანუხორციელებელია.68
თუვალდებულმაპირმამოვალეობაშეასრულახანდაზმულობისვადისგასვლისშემ

დეგ,მასარააქვსუფლებამოითხოვოსშესრულებულისდაბრუნება,თუნდაცმოვალეობის
შესრულებისმომენტშიმასარსცოდნოდა,რომხანდაზმულობისვადაგასულიიყო.
მნიშვნელოვანია,რომმთავარიმოთხოვნისხანდაზმულობისვადისგასვლასთანერ

თადხანდაზმულობისვადაგასულადითვლებადამატებითიმოთხოვნებისთვისაცმაშინაც
კი,როცაამმოთხოვნათახანდაზმულობისვადაჯერარგასულა.
ხანდაზმულობის ვადებთანდაკავშირებული ზემოთ განხილული ნორმები იმპერატიუ

ლიადახანდაზმულობისვადებისადამათიგამოთვლისწესისშეცვლამხარეთაშეთანხმე
ბითდაუშვებელია.


68 საქართველოსსამოქალაქოკოდექსისკომენტარი,მუხლი144,სვანაძე,ბოლოდამუშავება2017წლის
24დეკემბერი.თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სასამართლოს
2015წლის19მაისის#2/1707114გადაწყვეტილება. 
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III თავი
სანივთოსამართალი

3.1ზოგადად


სანივთოსამართალი,როგორცკერძოსამართლისერთერთიმნიშვნელოვანიდარ

გინივთებთანმიმართებითპირთაუფლებებსგანსაზღვრავს.ნივთებიდაზოგადადქონე
ბა21ესაუკუნეშიმატერიალურიდოვლათისდიდნაწილსქმნის,ამიტომაცსამოქალაქო
ბრუნვაშიქონებისგანკარგვისადამასზეშესაძლოუფლებებისრეგულირებისსაკითხსრო
გორცსამართლებრივისისტემის,ისესაზოგადოებრივიურთიერთობებისმოქნილობისთ
ვისსასიცოცხლომნიშვნელობაენიჭება.
სანივთოსამართალიწინასწარდადგენილიპრინციპებითოპერირებს.მისთვისდამახა

სიათებელიააბსოლუტურობისპრინციპი,„დახურულრიცხვთა“პრინციპი,სპეციალურობის
(განსაზღვრულობის)პრინციპი,სანივთოუფლებათამიდევნების(გადაყოლის)პრინციპი,
საჯაროობისპრინციპი,სისრულისადაუტყუარობისპრინციპი.
სანივთოსამართალსგანსხვავებითვალდებულებითისამართლისგანაბ სო ლუ ტუ როაბ სო ლუ ტუ რო

ბის პრინ ცი პი ბის პრინ ცი პი ახასიათებს,რაც იმას ნიშნავს,რომპირის სანივთოუფლებებისდაცვისა
დაპატივისცემისვალდებულებაგანუსაზღვრელადყველასკენარისმიმართული.მაგალი
თისთვის,ყველაზეკლასიკურისანივთოუფლება–საკუთრებადაცულიანებისმიერიპირის
ჩარევისგან.მაშინროცავალდებულებითისამართალი,რომელიცაბსოლუტურობისსაწი
ნააღმდეგოდრელატიურობის(ფარდობითობის)პრინციპითოპერირებსუფლებამოვალე
ობებსმხოლოდვალდებულებისმხარეებისთვისწარმოშობს.
განსხვავებითვალდებულებითისამართლისგანსანივთოსამართალიმეტადზღუდავს

ურთიერთობის მონაწილეებს და ხელშერკულების თავისუფლების პრინციპსაც ჩარჩოებ
შიაქცევს.„დახურულ რიცხ ვ თა“ (numerus clausus) პრინ ცი პი „დახურულ რიცხ ვ თა“ (numerus clausus) პრინ ცი პი მხარეებსმხოლოდიმ
სანივთოსამართლებრივიგარიგებებისდადებისუფლებასანიჭებს,რაცკანონით–სამო
ქალაქო კოდექსითაა გაწერილი. ამდენად, სანივთო უფლებებისა და ამ უფლების წარ
მომშობი გარიგებების ჩამონათვალი ამომწურავიადა მხარეებს ახალი უფლების ან გა
რიგებისმოფიქრებისუფლებაარგააჩნიათ.მაშინროცა,ვალდებულებითსამართალთან
მიმართებითკანონიპირდაპირუთითებსმხარეებსნებისმიერი,მათშორისკანონითგაუთ
ვალისწინებელიხელშეკრულებისდადებისთავისუფლებაზე.გარდაიმისა,რომსანივთო
სამართლებრივიგარიგებებიამომწურავადააკანონითდადგენილი,ამგარიგებებისშინა
არსობრივიკონსტრუქციებიცსაკმაოდმყარია.ასერომ,სანივთოსამართლისნორმების
დიდინაწილიიმპერატიულიადაგარიგებისკონკრეტულიტიპისდამფუძნებელინორმების
ხელშეკრულებითშეცვლამხარეებსარძალუძთ.ვალდებულებითსამართალთანშედარე
ბითნაკლებად,თუმცასანივთოსამართალშიცგვხდებადისპოზიციურინორმები,რომლე
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ბიცმხარეებსწესისხელშეკრულებითგანსაზღვრისსაშუალებასანიჭებს.ქვემოთმოცემუ
ლიასანივთოუფლებებისამომწურავიჩამონათვალი.69


საკუთრება უზუფრუქტი გირავნობააღნაგობა სერვიტუტი იპოთეკა

სანივთო 
უფლებები

ზემოთ მოცემული სანივთო უფლებები შემდეგ სამ კატეგორიაში ნაწილდება – აბ
სოლუტური უფლებები, შეზღუდული უფლებებიდა აქცესორული უფლებები.აბ სო ლუაბ სო ლუ
ტუ რი უფ ლე ბისტუ რი უფ ლე ბის მაგალითია საკუთრების უფლება, რომელიც, როგორც ზემოთ უკვე
აღვნიშნეთ, განურჩევლად ყველას ავალდებულებს კონკრეტული მესაკუთრის წინაშე.
შეზღუ დუ ლია უფ ლე ბაშეზღუ დუ ლია უფ ლე ბა,რომელიც იმ უფროფართოუფლებისგან არის ნაწარმოები,
რომელიცდატვირთულიაამშეზღუდულიუფლებით.ასეთიააღნაგობა,უზუფრუქტიდა
სერვიტუტი. ჩამოთვლილი სანივთო უფლებების წარმოშობა უფრო ფართო უფლების
–საკუთრებისგანხდება.თუპირსსაკუთრებაშიაქვსმიწისნაკვეთი,აღნიშნულისაშუა
ლებასაძლევს,რომაღნაგობისგარიგებისდადებითთავისიუფლებებისნაწილიმეაღ
ნაგესგადასცეს.თუმცაღა,აქსაუბარიმხოლოდუფლებისგანსაზღვრულნაწილზეა,რა
მეთუსაკუთრებისუფლებაკვლავმესაკუთრისხელშირჩება.სწორედამიტომუწოდებს
სანივთო სამართალი ამ უფლებებს შეზღუდულ უფლებებს. აქ ცე სო რუ ლია უფ ლე ბააქ ცე სო რუ ლია უფ ლე ბა,
რომელიცისეადაკავშირებულისხვაუფლებასთან,რომმისგარეშეარცშეიძლებაარ
სებობდეს.აქცესორულისანივთოსამართლებრივიუფლებებიაიპოთეკადაგირავნობა.
ბუნებრივია,რომუძრავინივთისსაკუთრებაშიქონისგარეშემისდატვირთვასიპოთე
კითვერმოვახდენთ.თუმცაგადამწყვეტიამუფლებისწარმოშობისადაარსებობისთვის
ის ძირითადი უფლებაა,რომლის უზრუნველსაყოფადაცაადადგენილი. მაგალითისთ
ვის,თუპირისაბანკოდაწესებულებისგანკრედიტსაიღებს,ხოლოესუკანასკნელისეს
ხისდაბრუნების მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად პირის საკუთრებაში არსებულ უძრავ
ქონებასიპოთეკითდატვირთავს,70
იპოთეკა ბუკვალურად მიბმული იქნებათანხისდაბრუნების მოთხოვნაზე. თუკი პირი

დადგენილვადებშიდაპირობებითდაუბრუნებსსაბანაკოდაწესებულებასთანხას,მაშინ
საბანკოდაწესებულებისკუთვნილიმოთხოვნისუფლებაშეწყდება,რაციმასნიშნავს,რომ
იპოთეკაცშეწყვეტსარსებობას,რამეთუმისიერთადერთიმიზანისწორედიმმოთხოვნის
უზრუნველყოფაიყო,რომელიცუკვეაღარარსებობს.
ქვემოთიხილეთსანივთოუფლებებისგადანაწილებააბსოლუტური,აქცესორულიდა

შეზღუდულიუფლებებისკატეგორიებში.

69 ჩამონათვალშიარშედისმფლობელობა.აღნიშნულთანდაკავშირებითვისაუბრებთმომდევნოთავებში.
70 რათქმაუნდა,მესაკუთრესთანშეთანხმებით.
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აბსოლუტური 
უფლებები

საკუთრება 1. გირავნობა 
2. იპოთეკა

1. აღნაგობა 
2. უზუფრუქტი 
3. სერვიტუტი

შეზღუდული 
უფლებები

აქცესორული 
უფლებები

სანივთო  
უფლებები

სანივთო სამართლისთვის მახასიათებელი სპე ცი ა ლუ რო ბის (განსაზღვრულობის) (განსაზღვრულობის) 
პრინ ცი პიპრინ ცი პისანივთოსამართლებრივიუფლებისწარმოსაშობადგარიგებისსაგნისსაკმარი
სადგანსაზღვრისწესსგულისხმობს.იმისათვის,რომსანივთოსამართლებრივიუფლება
აღმოცენდესქონება,რომლისკენაცესუფლებაამიმართულიიდენტიფიცირებულიდაგა
მოყოფილი,განსაზღვრულიუნდაიყოს.მაგალითისთვის,თუვსაუბრობთმიწისნაკვეთის
საკუთრებისუფლებაზე,მიწისნაკვეთიშესაბამისინიშნებითგანსაზღვრულიდადაკონკრე
ტებულიუნდაიყოს.
სანივთოუფლებათამი დევ ნე ბის (გადაყოლის) პრინ ცი პიმი დევ ნე ბის (გადაყოლის) პრინ ცი პისანივთოსამართლისბუნე

ბიდანგამომდინარეობს.სანივთოსამართლითდადგენილიუფლებამოვალეობებითავად
ნივთზეაკონცენტრირებულიდაამნივთზეკონკრეტულიუფლებისგანმახორციელებელიპი
რისცვლილებაუფლებასთანმიმართებითმოცემულობასარცვლის.ე.ი.თუკიკონკრეტულ
ნივთზე გარკვეულისანივთოუფლებაა წარმოშობილი, მაგალითად, ნივთიდატვირთულია
იპოთეკით,ამნივთისმესაკუთრისნასყიდობისხელშეკრულებისგაფორმებისგზითშეცვლის
მიუხედავად,იპოთეკანივთსგადაყვებადაჩვეულებრივგააგრძელებსარსებობას.

სა ჯა რო ო ბის პრინ ცი პისა ჯა რო ო ბის პრინ ცი პისანივთოუფლებებისუკეთდაცვისადასამოქალაქობრუნვის
სტაბილურობის შენარჩუნებისკენაა მიმართული.რეგისტრირებულ ქონებაზე უფლებრივი
მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია ნებისმიერიდაინტერესებულიპირისთვისაა ხელმი
საწვდომი.საქართველოშიქონებაზესაკუთრების71უფლებისრეგისტრაციასიუსტიციისსა
მინისტროსსაჯარორეესტრისეროვნულისააგენტოაწარმოებს.რეგისტრირებულქონება
ზესანივთოუფლებებისწარმოსაშობადუმეტესშემთხვევაშიამუფლებისსაჯარორეესტრში
რეგისტრირებაააუცილებელი,რაციმასნიშნავს,რომნებისმიერპირს,რომელიცდაინ
ტერესებულიიქნებაკონკრეტულქონებაზესანივთოუფლებებისარსებობისშემოწმებით,
თავისუფლადშეუძლიააღნიშნულისაჯარორეესტრისვებგვერდზეარსებულიამონაწერის
მოძიებისანუშუალოდრეესტრიდანგამოთხოვილიინფორმაციისსაფუძველზემოახდინოს.
სანივთოუფლებებისრეგისტრაციისთვის,ბუნებრივია,რომთავადქონება,რომელზეცსა
ნივთოუფლებააწარმოშობილი,რეგისტრირებულიუნდაიყოს.სიახლესარწარმოადგენს
ისფაქტი,რომუძრავქონებაზესაკუთრებისუფლებისწარმოსაშობადაუცილებელიამისი

71 არაყველაქონებაზე.აღნიშნულსაკითხსმომდევნოთავებშიდაწვრილებითშევეხებით.
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საჯარორეესტრშირეგისტრაცია,თუმცამოძრავნივთებზესაკუთრებისუფლებისწარმო
შობამისრეგისტრაციასთანარარისდაკავშირებული.რეალურცხოვრებაშიადამიანებს
უამრავიმოძრავინივთიაქვთსაკუთრებაშიისე,რომმათზემართლზომიერისაკუთრების
უფლებაარსადარარისდარეგისტრირებული.ამიტომაცსაჯაროობისფუნქციასისეთმოძ
რავნივთებთანმიმართებით,რომლებიცდარეგისტრირებულნიარარიანთავადნივთის
ფლობისფაქტიასრულებს.მიჩნეულია,რომთუკიპირიფლობსდაიყენებსნივთს,რო
გორცსაკუთარსნივთისმესაკუთრეცთავადარის,გარდაიმშემთხვევისათუნივთისფლო
ბაგარკვეულისამართლებრივიურთიერთობისსაფუძველზეაგანხორციელებული.
ქვემოთ მოცემულია სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთ

რებისდამდგენი ამონაწერის სასწავლო ვერსია72,რომელშიც ნათლად ჩანს ერთერთი
სანივთოუფლების–სერვიტუტისრეგისტრაციისფაქტი.ამონაწერისსტრუქტურანებისმიერ
უძრავი ქონების შემთხვევაში იდენტურია და შედგება შემდეგი ველებისგან: უძრავი
ქონებისსაკადასტროკოდი,განცხადებისრეგისტრაციისნომერი,ამონაწერისმომზადების
თარიღი, საკუთრების განყოფილება – ზონა, სექტორი, კვარტალი, ნაკვეთი, ნაკვეთის
საკუთრებისტიპი,ნაკვეთისფუნქცია,დაზუსტებულიფართობი;მესაკუთრისგანყოფილება
– განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი. უფლების დამადასტურებელი
დოკუმენტი,მესაკუთრე;იპოთეკა,შეზღუდულისარგებლობა,ვალდებულება.ქონებასთან
დაკავშირებულიუფლებებისმოძიებისუნარისაკმაოდმნიშვნელოვანია,რადგანაცქონების
უფლებრივი მდგომარეობის გარკვევა ინფორმირებული და სწორი გადაწყვეტილების
მიღებისწინაპირობაა

72 ამონაწერში,მისისასწავლომიზნებიდანგამომდინარეამოშლილიამესაკუთრისადაქონებისმაიდენ
ტიფიცირებელი მონაცემები. ამონაწერს ასევე აკლია მეორე გვერდი, რომელშიც ვალდებულებათა
(ყადაღა/აკრძალვა,მოვალეთარეესტრი)ველიადატანილი.
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III თავი

სის რუ ლი სა და უტყუ ა რო ბის პრინ ცი პისის რუ ლი სა და უტყუ ა რო ბის პრინ ცი პისანივთოსამართალშისაჯარორეესტრისმო
ნაცემებთანმიმართებითგამოიყენება.რეესტრისმონაცემებისმიმართმოქმედებსუტყუა
რობისადასისრულისპრეზუმფცია,ე.ი.რეესტრისჩანაწერებიითვლებასწორად,ვიდრე
მათიუზუსტობაარდამტკიცდება. იმ პირისსასარგებლოდ,რომელიცგარიგებისსაფუძ
ველზესხვაპირისაგანიძენსრომელიმეუფლებასდაესუფლებაგამსხვისებლისსახელზე
იყორეესტრშირეგისტრირებული,რეესტრისჩანაწერიითვლებასწორად,გარდაიმშემ
თხვევებისა,როცაამჩანაწერისსაწინააღმდეგოდშეტანილიასაჩივარი,ანშემძენმაიცო
და,რომჩანაწერიუზუსტოა.
რეესტრითავისი არსითმარეგისტრირებელიორგანოა,რომელიცკონკრეტულიუფ

ლებისრეგისტრაციისგადაწყვეტილებასკანონითდადგენილიდოკუმენტებისწარდგენის
შემდეგ იღებს, თუმცა წარდგენილიდოკუმენტებითდადგენილი უფლების ნამდვილობის
შემოწმებისვალდებულებამასარეკისრება.ამიტომაცპრაქტიკაშიარცთუიშვიათიაშემ
თხვევები,როდესაცპირირეესტრისჩანაწერსასაჩივრებსდამისგაუქმებასითხოვს.ასეთი
დავები,როგორცწესი,პირველრიგშისაჯარორეესტრისმიერადმინისტრაციულიწარმო
ებისწესითგანიხილება.შესაძლოასაქმეგანიხილოსდაგადაწყვეტილებამიიღოსსასა
მართლომაცდათავისიგადაწყვეტილებითსაჯარორეესტრსჩანაწერშიცვლილებადაან
საერთოდმისიგაუქმებადაავალოს.73

3.2ქონება


სამოქალაქოკოდექსისმიხედვით,ქონებაესარისყველანივ თინივ თიდაარა მა ტე რი ა ლუარა მა ტე რი ა ლუ

რი ქო ნებ რი ვი სი კე თერი ქო ნებ რი ვი სი კე თე,რომელთაფლო ბაც, სარ გებ ლო ბა და გან კარ გ ვა ფლო ბაც, სარ გებ ლო ბა და გან კარ გ ვა შეუძლიათ
ფი ზი კურ და იური დი ულ პი რებსფი ზი კურ და იური დი ულ პი რებსდარომელთაშეძენაცშეიძლებაშეუზღუდავად,თუკიეს
აკრძალულიარარისკანონითანარეწინააღმდეგებაზნეობრივნორმებს.დეფინიციიდა
ნაცნათელია,რომქონებისცნებასაკმაოდფართოა.ფაქტობრივადერთადერთიშეზღუვ
და,რაცამმხრივკანონმდებლობითაადადგენილიკანონითაკრძალულნივთებსანზნეო
ბისნორმებთანწინააღმდეგობაშიმყოფშეძენასეხება.
ნივთისსახეებსსამოქალაქოკოდექსითავადვეადგენსდამიუთითებს,რომნივთიშე

იძლება იყოს მოძ რა ვი ან უძ რა ვი მოძ რა ვი ან უძ რა ვი, ხოლო, უძრავ ნივთებს მიეკუთვნება მიწის ნაკვეთი
მასშიარსებულიწიაღისეულით,მიწაზეაღმოცენებულიმცენარეები,ასევეშენობანაგებო
ბანი,რომლებიცმყარადდგასმიწაზე.მართალია,სამოქალაქოკოდექსიმოძრავინივთის
დეფინიციასარგვაძლევს,თუმცაამვაკუუმსსაჯარორეესტრისშესახებკანონიავსებსდა
უთითებს,რომმოძრავნივთადმიიჩნევანებისმიერინივთი,რომელიცსამოქალაქოკო
დექსისმიხედვითარარისუძრავი,გარდამექანიკურისატრანსპორტო,საფრენიდამცუ
რავისაშუალებებისა.ნივთებისუძრავდამოძრავნივთებადდაყოფასარსებითიმნიშვნე

73 კონკრეტულქონებაზესაკუთრებისანსხვასანივთოსამართლებრივიუფლებისწარმოშობისწინაპირო
ბებისდასადგენადშესაძლოადაგჭირდეთსაჯარორეესტრისშესახებკანონი,სახელმწიფოპროექტის
ფარგლებშიმიწისნაკვეთებზეუფლებათასისტემურიდასპორადულირეგისტრაციისსპეციალურიწესი
სადასაკადასტრომონაცემებისსრულყოფისშესახებკანონი,სახელმწიფოქონებისშესახებკანონი,
სასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწისსაკუთრების შესახებსაქართველოსკანონი,ფიზიკურიდა
კერძოსამართლისიურიდიულიპირებისმფლობელობაში(სარგებლობაში)არსებულმიწისნაკვეთებზე
საკუთრებისუფლებისაღიარებისშესახებკანონი.
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ლობააქვს,რადგანაცმათზესაკუთრებისათუსხვასანივთოსამართლებრივიუფლებების
მოპოვებისგანსხვავებულირეჟიმებიაკანონმდებლობითდადგენილი.უძრავინივთებითა
ვიანთიმსხვილიეკონომიკურიღირებულებიდანგამომდინარერეგისტრაციასდაქვემდება
რებულინივთებია.სწორედამითარისგანპირობებულიფიზიკურიმახასიათებლებითმოძ
რავინივთების–საჰაეროდასაზღვაოხომალდებისუძრავნივთებადმიჩნევა.ფიქციის74
თეორიის ძალით სამართალი მითითებულობიექტებზე უძრავი ნივთებისთვისდადგენილ
სამართლებრივრეჟიმსავრცელებს.75
რაცშეეხებაარა მა ტე რი ა ლურ ქო ნებ რივ სი კე თესარა მა ტე რი ა ლურ ქო ნებ რივ სი კე თეს,ესარისისმოთხოვნებიდაუფ

ლებები,რომლებიცშეიძლებასხვაპირებსგადაეცეს,ანგამიზნულიასაიმისოდ,რომმათ
მფლობელსშეექმნასმატერიალურისარგებელი,ანდამიენიჭოსუფლებამოსთხოვოსსხვა
პირებსრაიმე.თანამედროვეპროგრესულსაზოგადოებაშისულუფროიზრდებაარამატე
რიალურიქონებრივისიკეთის,როგორცსამოქალაქობრუნვისობიექტისროლი.ბიზნეს
ურთიერთობებშითანდათანობით მატულობს ამ ტიპის ქონების განკარგვის შემთხვევები.
არამატერიალურქონებასწარმოადგენს,მაგალითისთვის,წილისამეწარმეოსაზოგადოე
ბაში,ამათუიმურთიერთობიდანწარმოშობილიმოთხოვნადაა.შ.ფაქტობრივად,ესარის
ნებისმიერიქონებრივისიკეთე,რომელიცმატერიალურიფორმით–ნივთისსახითარარის
წარმოდგენილი,მაგრამმისმფლობელსმატერიალურსარგებელსუქმნის.
სანივთოდავალდებულებითსამართალშიხშირადვაწყდებითისეთშემთხვევებს,რო

დესაცსაკითხისსამართლებრივიგადაწყვეტისასარსებითიმნიშვნელობისაანივთიინდივი
დუალურიათუგვაროვნული,თუმცაინდივიდუალურიდაგვაროვნულინივთებისლეგალურ
დეფინიციასსამოქალაქოკოდექსიარგვაძლევს.დამკვიდრებულიშეხედულებისთანახ
მად,გვა როვ ნულ ნივ თად გვა როვ ნულ ნივ თად (გვარობითი ნიშნით განსაზღვრულნივთად) მიიჩნევა ისეთი
ნივთები,რომლებიც ზოგადი ნიშნებით ხასიათდებიან,როგორიცაა ნივთების ბუნებრივი,
ტექნიკურიანეკონომიკურითვისებები.76
მაგალითისთვის, გვაროვნული ნივთია კარტოფილი, ვაშლიდა ა.შ.ინ დი ვი დუ ა ლუინ დი ვი დუ ა ლუ

რად გან საზღ ვ რუ ლი ნივ თი რად გან საზღ ვ რუ ლი ნივ თი სახეზეა, თუ ვალდებულების შესრულების საგანი მხარეთა
შეთანხმებისსაფუძველზეკონკრეტულადგანსაზღვრულიადამოვალესსხვანივთითვალ
დებულების შესრულება არ შეუძლია. ინდივიდუალურადგანსაზღვრული ნივთებია, მაგა
ლითად:ხელოვნებისნიმუშები,შემკვეთისგანსაკუთრებულისურვილისშესაბამისადდამ
ზადებული ავეჯი, სპეციალურად დამზადებული მოდელები (ავტომობილი, ტანსაცმელი),
ანტიკვარულინივთები,ვინაიდანთითოეულიმათგანიინდივიდუალური,განსაკუთრებული
ნიშანთვისებებითხასიათდება.77
ნივთსშესაძლოაგააჩნდესარ სე ბი თი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლიარ სე ბი თი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლიდასა კუთ ვ ნე ბე ლისა კუთ ვ ნე ბე ლი.სა

ნივთოსამართლისმიერაღიარებულიესორიკონსტრუქციაარცთუიშვიათადპრაქტიკაში
დავისსაგანიგამხდარა.სამოქალაქოკოდექსინივთისარსებითშემადგენელნაწილადიმ

74 დაშვება
75 იურიდიულლიტერატურაში ვხვდებით ნივთების სხვა ნიშნებითდაყოფასაც,როგორიცაა მაგალითად,

სხეულებრივიდაუსხეულო,საჯაროდაკერძონივთები,მოხმარებადიდა არამოხმარებადი,ჩანაცვლებადი
და არაჩანაცვლებადი დაა.შ.თუმცააღნიშნული სახელმძღანელოს მიზნებსსცდებადაამიტომაცმათ
დეტალურდახასიათებასარმოვახდენთ.

76 სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი II სანივთო (ქონებრივი) სამართალი,  თბ. 2018 .წ. გვ.6,
პირველწყარო8Emmerich,inMüKoBGB,7.Aufl.,2016,$243,Rn.6.

77 იქვე,გვ.პირველწყაროEmmerich,inMüKoBGB,7.Aufl.,2016,$243,Rn.9.
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III თავი

ნაწილსმიიჩნევს,რომლისგამოცალკევებაცმთლიანინივთისანამნაწილისგანადგურე
ბისანდამათიდანიშნულებისმოსპობისგარეშეშეუძლებელია.ნივთისარსებითიშემადგე
ნელინაწილიცალკეუფლებისობიექტიმხოლოდკანონითგათვალისწინებულშემთხვევებ
შიშეიძლებაიყოს.მიწისნაკვეთისარსებითშემადგენელნაწილსკიისშენობანაგებობანი
და ნივთები განეკუთვნება,რომლებიც მყარადაადაკავშირებული მიწასთანდა არ არის
გამიზნულიდროებითისარგებლობისათვის,რაცხელშეკრულებითაცშეიძლებაგანისაზღ
ვროს.ე.ი.გამოდის,რომთუკიპირიმიწისნაკვთსშეიძენს,რომელზეცშენობანაგებობაა
განთავსებული,საჭიროარარისნაკვეთისადანაგებობისცალცალკედარეგისტრირება.
მიწისნაკვეთზესაკუთრებისუფლებისრეგისტრაციასთანერთადნაგებობაზესაკუთრების
უფლებისმოპოვებაცმოხდება.ასერომ,მთავარნივთზესაკუთრებისუფლებავრცელდება
მისარსებითშემადგენელნაწილებზეც.
ნივთისარსებითიშემადგენელინაწილისგარდასამოქალაქოკოდექსისა კუთ ვ ნებ ლისსა კუთ ვ ნებ ლის

ცნებასაციცნობს.ლეგალურიდეფინიციისმიხედვით,საკუთვნებელიარისმოძრავინივთი,
რომელიც,თუმცაარარისმთავარინივთისშემადგენელინაწილი,მაგრამგანკუთვნილია
მთავარინივთისსამსახურისთვის,დაკავშირებულიამასთანსაერთოსამეურნეოდანიშნულე
ბით,რისგამოციგისივრცობრივკავშირშიამთავარნივთთანდადამკვიდრებულიშეხედუ
ლებისმიხედვითსაკუთვნებლადითვლება.ნივთი,რომელიცმიწასთანარისდაკავშირებული
დარომლისმოცილებაცმიწიდანსასაქონლოღირებულებისდაკარგვისანარსებითიდა
ნაკლისისგარეშეაშესაძლებელი,ასევემიიჩნევასაკუთვნებლად.მაგალითისთვის,თუპირი
ღვინისსაწარმოებლადშეიძენსნაკვეთს,რომელზეცშესაბამისიშენობანაგებობებიდაქვევ
რებიაგანთავსებული,შენობანაგებობებიმიწისნაკვეთისარსებითშემადგენელნაწილად
მიიჩნევა,ხოლოქვევრები–მისსაკუთვნებლად.თუპირიიღებსვალდებულებას,გაასხვისოს
ანდატვირთოსთავისი ნივთი, ეს ვალდებულება ვრცელდება ნივთის საკუთვნებელზედაც,
თუკიხელშეკრულებაშისხვარამარარისგათვალისწინებული.ამიტომძირითადინივთის
გაყიდვისასარსებითიმნიშვნელობისაასაკუთვნებლისბედისგადაწყვეტა.
ქონებასთანმიმართებითსამოქალაქოკოდექსიკიდევერთცნებას ნივ თი სა და უფ ლე ნივ თი სა და უფ ლე

ბისბისნა ყოფსნა ყოფსიცნობს.ნივთისნაყოფიესარისისშემოსავალი,ნამატიან/დაუპირატესობა,
რომელთაცესნივთიიძლევა.უფლებისნაყოფიკიშემოსავალიან/დაუპირატესობაა,რაცამ
უფლებისგამოყენებისშედეგადმიიღება.ნივთისანუფლებისნაყოფსწარმოადგენსაგრეთ
ვეისშემოსავალიდაუპირატესობა,რომელთამიღებასაცესნივთიანუფლებაუზრუნველ
ყოფსსამართლებრივი ურთიერთობის მეშვეობით.დეფინიციიდან ნათელია,რომნაყოფს
წარმადგენსროგორცბუნებრივინაყოფიმოსავალი,ხილი,ბოსტნეული,შინაურიცხოველის
ნამატი–ხბო,გოჭიდაა.შ.ასევეფართისგაქირავებიდანმიღებულიქირა,დივიდენდისა
მეწარმეოსაზოგადოებისმოგებიდანდაა.შ.ნივთისადაუფლებისნაყოფისცნებისდადგენა
საჭიროა იმდენად,რამდენადაც ნივთზე ან უფლებაზე უფლებამოსილების ქონა შესაძლე
ბელსხდისამნივთისათუუფლებისნაყოფისმიღებას,რათქმაუნდა,ამუფლებამოსილების
ვადისადამოცულობისფარგლებში,გარდაიმშემთხვევისა,თუკანონითსხვარამარარის
გათვალისწინებული.ნივთისადაუფლებისნაყოფისსაკითხიაქტუალურიამაშინაც,როდესაც
პირიგარკვეულისამართლებრივისაფუძვლებიდანგამომდინარევალდებულიადააბრუნოს
ნივთი.სწორედამეტაპზეუნდაგადაწყდესსაკითხინივთისდაბრუნებასთანერთადდაბრუ
ნებასექვემდებარებათუარამისინაყოფიც.თუპირიმოვალეაუკანდააბრუნოსნაყოფი,მას
შეუძლიამოითხოვოსნაყოფზეგაწეულიხარჯებისანაზღაურება,თუკიესხარჯებისწორისა
მეურნეოსაქმიანობისშედეგიადანაყოფისღირებულებასარაღემატება.
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3.3მფლობელობა

მფლობელობისცნებასთანდაკავშირებითქართულსამოქალაქოსამართალშიარათან

მიმდევრულიმიდგომაშეიმჩნევა.საკუთრებისუფლებისშინაარსზემსჯელობისასსამოქალა
ქოკოდექსიუთითებს,რომსაკუთრებაპირსნივთისფლობისადასარგებლობისუფლებას
ანიჭებს, რაც ერთგვარ გაუგებრობას იწვევს. იურიდიულლიტერატურაში გავრცელებული
თეორიისმიხედვით,საკუთრებაფლობის,სარგებლობისადაგანკარგვისე.წ.ტრიადასწარ
მოადგენს.მიუხედავადიმისა,რომსამოქალაქოკოდექსშიმფლობელობასაკუთრებისერთ
ერთელემენტადარისმიჩნეული,ესარაკნინებსმფლობელობის,როგორცცალკეგამოყო
ფილიუფლებისროლსადადანიშნულებას.როგორცერთერთიცნობილიიურისტმეცნიერი
ბატონიბესარიონზოიძეუთითებს„მფლობელშიყოველთვისმესაკუთრისაჩრდილიიცქირე
ბა“.მაგრამმფლობელობამთელრიგშემთხვევებში,გამიჯნულიასაკუთრებისუფლებისგან
დამფლობელსთვითმესაკუთრისგანდაცვისსაშუალებებსაცაძლევს.

მფლო ბე ლო ბის წარ მო შო ბას სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი ნივ თ ზე ფაქ ტობ რი ვი ბა ტომფლო ბე ლო ბის წარ მო შო ბას სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი ნივ თ ზე ფაქ ტობ რი ვი ბა ტო
ნო ბის ნე ბით მო პო ვე ბას უკავ ში რებსნო ბის ნე ბით მო პო ვე ბას უკავ ში რებს.გამოდის,რომმფლობელობაფაქტობრივიკატეგო
რიააგანსხვავებითსაკუთრებისგან,რომელიცსამართლებრივკატეგორიასწარმოადგენს.
მფლობელობაწარმოშობსრამთელირიგუფლებებსადაუპირატესობებს,სამოქალაქოკო
დექსიმფლობელობასადაე.წ.მპყრობელობას(ჭერას)შორისმკვეთრმიჯნასავლებსდა
უთითებს,რომმფლობელადარითვლებაისპირი,რომელიც,თუმცაახორციელებსფაქ
ტობრივბატონობასნივთზე,მაგრამსხვაპირისსასარგებლოდდარომელსაცნივთისფლო
ბისუფლებამოსილებამიღებულიაქვსამპირისაგან.ამშემთხვევაშიმფლობელადმიიჩნევა
არა ეს პირი, არამედუფლებამოსილების მიმნიჭებელი პირი. გამომდინარე იქიდან,რომ
მფლობელობანივთზეფაქტობრივიბატონობაა,მფლობელობაშეწყვეტილადითვლება,თუ
მფლობელისამუდამოდთმობსნივთსანსხვაგზითკარგავსნივთზეფაქტობრივბატონობას.
სამოქალაქოკოდექსიადგენსმფლობელობისრამდენიმესახეს,ესენია:პირდაპირი

დაარაპირდაპირი,მართლზომიერიდაარამართლზომიერი,კეთილსინდისიერიდაარა
კეთილსინდისიერი,ინდივიდუალურიდასაერთო(თანამფლობელობა).
თუ პირი ნივთს ფლობს იმ სამართლებრივი ურთიერთობის საფუძველზე, რომელიც

განსაზღვრული ვადით ანიჭებს მას ნივთის ფლობის უფლებას ან ავალდებულებს მას
ფლობდეს ნივთს, მაშინ ეს პირი ითვლება პირ და პირ მფლო ბე ლად პირ და პირ მფლო ბე ლად, ხოლო უფლების
მიმნიჭებელიანვალდებულებისდამკისრებელიმიიჩნევაარა პირ და პირ მფლო ბე ლადარა პირ და პირ მფლო ბე ლად.
მფლობელობისპირდაპირიდაარაპირდაპირისახესაკუთრებისუფლებისგანკარგვასთან
არისდაკავშირებული.თუ პირი,რომელსაც საკუთრებაში აქვს კონკრეტული ქონებადა
ამასთანავე,ფლობსკიდეცმას,მაშინისპირდაპირმფლობელადგვევლინება;მაგრამთუ
კიპირი,მაგალითისთვის,გააქირავებსკუთვნილბინას,პირდაპირიმფლობელისსტატუსს
დამქირავებელიშეიძენს,ხოლობინისმესაკუთრეარაპირდაპირმფლობელადდარჩება.
რაცშეეხებამართლზომიერიდაარამართლზომიერიმფლობელობისდადგენას,მართ

ლზომიერიამფლობელი,რომელიცშესაბამისისაფუძვლის–კანონისანხელშეკრულების
ძალითახორციელებსნივთისფლობას.ხოლოარამართლზომიერიგამოდისმფლობელი,
რომელსაცნივთისფლობისუფლებამოსილებაარგააჩნია.თუკისახეზეარამართლზომი
ერიმფლობელიგვყავს,ასეთშემთხვევაშიგასარკვევიამისისუბიექტურიდამოკიდებულე
ბაფლობისნაკლთანმიმართებით.ანუდასადგენია,რამდენადფლობსაღნიშნულიპირი
ინფორმაციას,რომ მისი მფლობელობა არამართლზომიერია. სწორედ ეს მოცემულობა
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(მფლობელისინფორმაციულიდამოკიდებულებამფლობელობისმართლზომიერებასთან
დაკავშირებით) აწარმოებს კე თილ სინ დი სი ე რიკე თილ სინ დი სი ე რი და არა კე თილ სინ დი სი ე რიარა კე თილ სინ დი სი ე რი მფლო ბემფლო ბე
ლისლისცნებებს.კეთილსინდისიერიამფლობელი,რომელიცმართალიაარამართლზომიე
რადფლობსნივთს,თუმცამფლობელობისარამართლზომიერებისშესახებარაფერიიცის.
ხოლოარაკეთილსინდისიერი მფლობელი,რომელმაც იცის,რომაღნიშნულიმფლობე
ლობა არამართლზომიერია. კეთილსინდისიერიათუ არაკეთილსინდისიერი მფლობელი
არსებითიმნიშვნელობისაა,რადგანაცთითოეულიმათგანიგანსხვავებულსამართლებრივ
შედეგებს იწვევს. ქვემოთ მოცემული ცხრილი ნათლად მიუთითებს იმ შედეგებზე,რასაც
კეთილსინდისიერიდაარაკეთილსინდისიერიარამართლზომიერიმფლობელობაიწვევს.

უფლებამოსილი პირისთვის 
ნივთის დაბრუნება 
სავალდებულოა.

ნივთისა და უფლების ნაყოფი 
მფლობელმა უფლებამოსილ პირს 
უნდა დაუბრუნოს.

მფლობელს ეკისრება 
ბრალეულად მიუღებელი 
ნაყოფის ანაზღაურების 
მოვალეობა.

ნივთზე გაწეული ხარჯები და 
გაუმჯობესებანი უფლებამოსილ 
პირს შეუძლია მხოლოდ მაშინ 
მოითხოვოს, თუ მათ ნივთის 
უკან დაბრუნების მომენტისათვის 
უფლებამოსილი პირის 
გამდიდრება მოჰყვა შედეგად.

კეთილსინდისიერი მფლობელი

უფლებამოსილი პირისთვის 
ნივთის დაბრუნება 
სავალდებულოა.

ნივთისა და უფლების ნაყოფი 
მფლობელს ეკუთვნის.

ბრალეულად მიუღებელი 
ნაყოფი გაიქვითება ხარჯებში.

მფლობელს აქვს ნივთის 
დაკავების უფლება, ვიდრე 
უფლებამოსილი პირი არ 
აანაზღაურებს ნივთზე გაწეულ 
ხარჯებს (გამონაკლისია თუ 
მფლობელობა უსასყიდლო 
გზითაა მოპოვებული).

არაკეთილსინდისიერი 
მფლობელი

როგორცდავინახეთ, მფლობელობა მართალია საკუთრებასთან შედარებით ნაკლებ
უპირატესობას ანიჭებს მფლობელს, თუმცა კანონმდებლობა მფლობელობის დაცვასაც
საჭიროდ მიიჩნევს. მფლობელს უფლება აქვს თავისი მფლობელობადაიცვას დათვით
მესაკუთრის უკანონო ქმედებაც კი აღკვეთოს. კეთილსინდისიერ მფლობელს სამოქა
ლაქო კოდექსი როგორც ვინ დი კა ცი უ რი (ნივთის უკან დაბ რუ ნე ბის მოთხოვ ნა)ვინ დი კა ცი უ რი (ნივთის უკან დაბ რუ ნე ბის მოთხოვ ნა), ისე
ნე გა ტო რუ ლი (ხელშეშლის აღ კ ვე თის მოთხოვ ნა) (ხელშეშლის აღ კ ვე თის მოთხოვ ნა) სარჩელის აღძვრის უფლებას
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ანიჭებს.თუ კე თილ სინ დი სი ერ მფლო ბელს ჩა მო ერ თ მე ვა მფლო ბე ლო ბათუ კე თილ სინ დი სი ერ მფლო ბელს ჩა მო ერ თ მე ვა მფლო ბე ლო ბა, მას სამი
წლისგანმავლობაშიშეუძლიაახალმფლობელსნივთისუკანდაბრუნებამოსთხოვოს.ეს
წესიარგამოიყენებამაშინ,როცაახალმფლობელსაქვსმფლობელობისუკეთესიუფლე
ბა. მფლობელობის უკან დაბრუნების მოთხოვნა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს უკეთესი
უფლებისმქონეპირისმიმართაც,თუკიმანნივთიმოიპოვაძალადობისანმოტყუებისგზით.
თუ კე თილ სინ დი სი ერ მფლო ბელს არ ჩა მო ერ თ მე ვა ნივ თითუ კე თილ სინ დი სი ერ მფლო ბელს არ ჩა მო ერ თ მე ვა ნივ თი, მაგრამსხვაგვარადშე
ეშლებახელიმისიმფლობელობისგანხორციელებაში,მაშინმას,მსგავსადმესაკუთრისა,
შეუძლიამოითხოვოსხელშეშლისაღკვეთა.ამასთანავე,მასშეუძლიამოითხოვოსმფლო
ბელობისხელყოფითგამოწვეულიზიანისანაზღაურება.ზიანისანაზღაურებისესწესიგა
მოიყენებამაშინაც,როცაშეუძლებელიახელისშეშლისაღკვეთისმოთხოვნა.

ინ დი ვი დუ ა ლუ რია მფლო ბე ლო ბაინ დი ვი დუ ა ლუ რია მფლო ბე ლო ბა, როცა ერთი პირი დამოუკიდებლად ახორციე
ლებს ნივთის ფლობას, ხოლოთა ნამ ფ ლო ბე ლო ბას თანთა ნამ ფ ლო ბე ლო ბას თან გვაქვს საქმე, თუ ერთ ნივთს
რამდენიმეპირიფლობსერთობლივად.


3.4საკუთრება

როგორცზემოთუკვეაღვნიშნეთ,საკუთრებასანივთოსამართლისქვაკუთხედია.სამო

ქალაქოკოდექსისმიხედვით,მე სა კუთ რეს შე უძ ლი ა, კა ნო ნის მი ე რი ან სხვაგ ვა რი, კერმე სა კუთ რეს შე უძ ლი ა, კა ნო ნის მი ე რი ან სხვაგ ვა რი, კერ
ძოდ, სა ხელ შეკ რუ ლე ბო შე ბოჭ ვის ფარ გ ლებ ში თა ვი სუფ ლად ფლობ დეს და სარ გებძოდ, სა ხელ შეკ რუ ლე ბო შე ბოჭ ვის ფარ გ ლებ ში თა ვი სუფ ლად ფლობ დეს და სარ გებ
ლობ დეს ქო ნე ბით (ნივთით), არ და უშ ვას სხვა პირ თა მი ერ ამ ქო ნე ბით სარ გებ ლო ბა, ლობ დეს ქო ნე ბით (ნივთით), არ და უშ ვას სხვა პირ თა მი ერ ამ ქო ნე ბით სარ გებ ლო ბა, 
გან კარ გოს იგი, თუ კი ამით არ ილა ხე ბა მე ზობ ლე ბის ან სხვა მე სა მე პირ თა უფ ლეგან კარ გოს იგი, თუ კი ამით არ ილა ხე ბა მე ზობ ლე ბის ან სხვა მე სა მე პირ თა უფ ლე
ბე ბი, ან და, თუ ეს მოქ მე დე ბა არ წარ მო ად გენს უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბას. ბე ბი, ან და, თუ ეს მოქ მე დე ბა არ წარ მო ად გენს უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბას. 
უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბად ჩა ით ვ ლე ბაუფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბად ჩა ით ვ ლე ბასაკუთრებითისეთისარგებლობა,რომ
ლითაცმხოლოდსხვებსადგებათზიანიისე,რომარარისგამოკვეთილიმესაკუთრისინტე
რესისუპირატესობადამისიმოქმედებისაუცილებლობაგაუმართლებელია.სარგებლობის
უფლებამოიცავსასევეშესაძლებლობას,არისარგებლოსპირმათავისინივთით.კანონით
შეიძლებადაწესდესსარგებლობისანმოვლისადაშენახვისვალდებულება,თუკიამნივ
თისგამოუყენებლობაანმოუვლელობახელყოფსსაზოგადოინტერესებს.ამშემთხვევაში
მესაკუთრესშეიძლებაანთვითონდაეკისროსვალდებულებისშესრულება,ანშესაბამისი
სასყიდლითნივთისგადაცემასხვაპირისსარგებლობაში.
გარდაინდივიდუალურისაკუთრებისა,სამოქალაქოკოდექსისაერთოსაკუთრებისსა

ხესაც იცნობს.სა ერ თო სა კუთ რე ბა თა ვის მხრივ შე იძ ლე ბა იყოს თა ნა ზი ა რი და წისა ერ თო სა კუთ რე ბა თა ვის მხრივ შე იძ ლე ბა იყოს თა ნა ზი ა რი და წი
ლა დილა დი.თუწილადისაკუთრებისასმესაკუთრისწილიწინასწარარისცნობილიიდეალური
წილისსახით,თანაზიარისაკუთრებისასესწილიკონკრეტულადშეიძლებაგანისაზღვროს
ქონებისგაყოფისას.მანამდეივარაუდება,რომწილითანაბარია.78
საერთო(თანაზიარიდაწილადი)საკუთრებაშეიძლებაკანონისძალითანგარიგების

საფუძველზეწარმოიშვას.თითოეულთანამესაკუთრესშეუძლიასაერთოსაკუთრებაშიარ
სებულიქონებისგამომოთხოვნებიწარუდგინოსმესამეპირებს.ყოველთანამესაკუთრეს
აქვსნივთისგამოთხოვისუფლებამხოლოდყველათანამესაკუთრისსასარგებლოდ.სა
ერთოსაკუთრებაშიარსებულინივთითანამესაკუთრეებთანშეთანხმებისსაფუძველზეშე
იძლებადაგირავდესან უფლებრივადსხვაგვარადდაიტვირთოსერთერთიმესაკუთრის

78 ზარანდია,სანივთოსამართალი,თბილისი,2019წ.,გვ.,235.
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სასარგებლოდდამისიინტერესებისათვის.საერთოსაკუთრებაშიარსებულინივთისმოვ
ლისადაშენახვისხარჯებითანამესაკუთრეებსთანაბრადეკისრებათ,თუკანონითანხელ
შეკრულებითსხვარამარარისგათვალისწინებული.თუსაქართველოსკანონმდებლობით
პირდაპირდადგენილი არ არის,სა ერ თო სა კუთ რე ბის წი ლის უპი რა ტე სი შეს ყიდ ვის სა ერ თო სა კუთ რე ბის წი ლის უპი რა ტე სი შეს ყიდ ვის 
უფ ლე ბა შე იძ ლე ბა გა ნი საზღ ვ როს მხა რე თა შე თან ხ მე ბითუფ ლე ბა შე იძ ლე ბა გა ნი საზღ ვ როს მხა რე თა შე თან ხ მე ბით.
იმშემთხვევისთვისთუმესაკუთრესმესაკუთრისუფლებებიშეელახა,სამოქალაქოკო

დექსიმასვინდიკაციურიანნეგატორულისარჩელისაღძვრისუფლებამოსილებასანიჭებს.
კერძოდ, მე სა კუთ რეს შე უძ ლია მფლო ბელს მოს თხო ვოს ნივ თის უკან დაბ რუ ნე ბა, მე სა კუთ რეს შე უძ ლია მფლო ბელს მოს თხო ვოს ნივ თის უკან დაბ რუ ნე ბა, 
გარ და იმ შემ თხ ვე ვე ბი სა, რო ცა მფლო ბელს ჰქონ და ამ ნივ თის ფლო ბის უფ ლე ბა გარ და იმ შემ თხ ვე ვე ბი სა, რო ცა მფლო ბელს ჰქონ და ამ ნივ თის ფლო ბის უფ ლე ბა 
(ვინდიკაციური სარ ჩე ლი)(ვინდიკაციური სარ ჩე ლი).გამოდის,რომთუმფლობელობამართლზომიერიანუკანო
ნიერიათვითმესაკუთრესაცარაქვსნივთისგამოთხოვისუფლებამოსილება.
თუ საკუთრების ხელყოფაან სხვაგვარიხელშეშლახდება ნივთის ამოღების ან მისი

ჩამორთმევისგარეშე,მაშინმე სა კუთ რეს შე უძ ლია ხე ლის შემ შ ლელს მოს თხო ვოს ამ მე სა კუთ რეს შე უძ ლია ხე ლის შემ შ ლელს მოს თხო ვოს ამ 
მოქ მე დე ბის აღ კ ვე თა. თუ ამ გ ვა რი ხელ შეშ ლა კვლავ გაგ რ ძელ დე ბა, მე სა კუთ რეს შემოქ მე დე ბის აღ კ ვე თა. თუ ამ გ ვა რი ხელ შეშ ლა კვლავ გაგ რ ძელ დე ბა, მე სა კუთ რეს შე
უძ ლია მო ითხო ვოს მოქ მე დე ბის აღ კ ვე თა სა სა მარ თ ლო ში სარ ჩე ლის შე ტა ნის გზით უძ ლია მო ითხო ვოს მოქ მე დე ბის აღ კ ვე თა სა სა მარ თ ლო ში სარ ჩე ლის შე ტა ნის გზით 
((ნეგატორული სარ ჩე ლი) სარ ჩე ლი).მაგალითისთვის,თუკიპირივერსარგებლობსთავისიავტო
სადგომით,რადგანაცმისშესასვლელთანსხვაპირსნაგავიუყრია,ესუკანასკნელივალ
დებულიიქნებაუფლებამოსილიპირისმოთხოვნისსაფუძველზეაღკვეთოსხელშეშლა.
საკუთრებაზემსჯელობისასაუცილებელიაგანვსაზღვროთუძ რავ და მოძ რავ ნივ თებუძ რავ და მოძ რავ ნივ თებ

ზე სა კუთ რე ბის შე ძე ნი სა და და კარ გ ვის წე სე ბიზე სა კუთ რე ბის შე ძე ნი სა და და კარ გ ვის წე სე ბი.სამოქალაქოკოდექსისმიხედვით,უძუძ
რა ვი ნივ თის შე სა ძე ნად აუცი ლე ბე ლია გა რი გე ბის წე რი ლო ბი თი ფორ მით და დე ბარა ვი ნივ თის შე სა ძე ნად აუცი ლე ბე ლია გა რი გე ბის წე რი ლო ბი თი ფორ მით და დე ბა
დაამგარიგებითგანსაზღვრულისაკუთრებისუფლებისშემძენზესა ჯა რო რე ეს ტ რ ში რესა ჯა რო რე ეს ტ რ ში რე
გის ტ რა ცი აგის ტ რა ცი ა. თავის მხრივ, გაწერილია საჯარორეესტრში გარიგების წარდგენის წესიც.
კერძოდ, ნივთსადა არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე შესაბამისი უფლების საჯარო
რეესტრშირეგისტრაციისათვის წარდგენილუნდა იქნეს წერილობითიფორმითდადებუ
ლიგარიგება. გარიგება ან გარიგების მონაწილემხარეთა ხელმოწერების ნამდვილობა
დამოწმებულიუნდაიყოსკანონითდადგენილიწესით.თუგარიგებისმონაწილემხარეები
გარიგებას ხელს აწერენ მარეგისტრირებელორგანოში უფლებამოსილი პირისთანდას
წრებით, მაშინ გარიგების ნამდვილობისათვის არ მოითხოვება გარიგების ან გარიგების
მონაწილემხარეთახელმოწერებისნამდვილობისდამოწმება.
2020წელსსამოქალაქოკოდექსშიგანხორციელებულმნიშვნელოვანცვლილებასწარმო

ადგენსარასრულწლოვნისსაკუთრებაშიარსებულიქონებისმისიწარმომადგენლისმიერგან
კარგვისშეზღუდვა.კერძოდ,მოქმედირეგულაციისთანახმად,ბავშვისსაკუთრებაშიარსებული
უძრავინივთისმისიმშობლის,ანსხვაკანონიერიწარმომადგენლისმიერგანკარგვადასაშვებია
სასამართლოსთანხმობისსაფუძველზე,ბავშვისსაუკეთესოინტერესებისშესაბამისად.
უძრავ ნივთებზე საკუთრების შეძენასთან დაკავშირებით საეტაპო მნიშვნელობისაა

საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 2017 წლის 17 ოქტომბრის გადაწყვეტილება
საქმეზე  სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ნო დარ დვა ლი სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ნო დარ დვა ლი სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
წი ნა აღ მ დეგწი ნა აღ მ დეგ.სამოქალაქოკოდექსის185ემუხლიშემდეგიშინაარსისნორმასითვალის
წინებს:შემძენისინტერესებიდანგამომდინარე,გამსხვისებელიითვლებამესაკუთრედ,თუ
იგიასეთადარისრეგისტრირებულისაჯარორეესტრში,გარდაიმშემთხვევებისა,როცა
შემძენმაიცოდა,რომგამსხვისებელიარიყომესაკუთრე.ხსენებულსაქმეზემოსარჩელემ,
სხვამოთხოვნასთანერთად,185ემუხლისარაკონსტიტუციურადცნობამოითხოვა.მო
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სარჩელისსარჩელინაწილობრივდაკმაყოფილდადასასამართლოსგადაწყვეტილებით,
არაკონსტიტუციურადიქნაცნობილი185ე მუხლის ის ნორმატიულიშინაარსი,რომლის
თანახმადაც,„გამსხვისებელიითვლებამესაკუთრედ,თუიგიასეთადარისრეგისტრირე
ბული საჯარორეესტრში“, იმ შემთხვევაში,როდესაცრეესტრის ჩანაწერის წინააღმდეგ
შეტანილიასაჩივარიდაესფაქტიშემძენისათვისცნობილია.
რაცშეეხებაუძ რავ ნივ თებ ზე სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის მი ტო ვე ბის წესსუძ რავ ნივ თებ ზე სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის მი ტო ვე ბის წესს,სამოქალაქო

კოდექსისმიხედვით,უძრავნივთზესაკუთრებისანსხვაუფლებისმისატოვებლადაუცილე
ბელიაუფლებამოსილიპირისგანცხადებაამუფლებისმიტოვებისშესახებდაამგანცხადე
ბისრეგისტრაციასაჯარორეესტრში.განცხადებაუნდაჩაჰბარდესრეესტრისსამსახურს.
მხოლოდამისშემდეგიძენსუფლებისმიტოვებისგანცხადებასავალდებულოძალას.

მოძ რავ ნივ თ ზე სა კუთ რე ბის გა და სა ცე მადმოძ რავ ნივ თ ზე სა კუთ რე ბის გა და სა ცე მადაუცილებელია,რომმესაკუთრემნამდვი
ლიუფლებისსაფუძველზეგადასცესშემძენსნივთი.მოძრავნივთებზესაკუთრებისშეძენას
თანდაკავშირებითაცსამოქალაქოკოდექსშიცვლილებააგანხორციელებული. კერძოდ,
2020წლის1ივნისიდანამოქმედდებაშემდეგიშინაარსისნორმა–ბავშვისსაკუთრებაში
არსებული1000ლარზემეტიღირებულებისმოძრავინივთისმისიმშობლისანსხვაკა
ნონიერიწარმომადგენლისმიერგანკარგვადასაშვებიაბავშვისსაუკეთესოინტერესების
შესაბამისად,სასამართლოსთანხმობისსაფუძველზე.კანონმდებლისმიზანიაქაცბავშვის
ინტერესებისდაცვითარისგანპირობებული.
მოძრავი ნივთის გადაცემად ითვლება: შემძენისათვის ნივთის ჩაბარება პირ   და  პირ პირ   და  პირ 

მფლო  ბე  ლო  ბა  ში; არა  პირ   და  პი  რი მფლო  ბე  ლო  ბის გა  და  ცე  მამფლო  ბე  ლო  ბა  ში; არა  პირ   და  პი  რი მფლო  ბე  ლო  ბის გა  და  ცე  მახელშეკრულებით,რომ
ლისდროსაცწინამესაკუთრეშეიძლებადარჩესპირდაპირმფლობელად;მესაკუთრისმი
ერშემძენისათვისმე  სა  მე პი  რი  სა  გან მფლო  ბე  ლო  ბის მოთხოვ   ნის უფ   ლე  ბის მი  ნი  ჭე  ბამე  სა  მე პი  რი  სა  გან მფლო  ბე  ლო  ბის მოთხოვ   ნის უფ   ლე  ბის მი  ნი  ჭე  ბა.
მოძრავნივთებზემსჯელობისასაუცილებლადუნდავახსენოთსამოქალაქოკოდექსით

დადგენილიკე თილ სინ დი სი ე რი შემ ძე ნისკე თილ სინ დი სი ე რი შემ ძე ნისკონცეფცია,რომლისმიზანიცკეთილსინდისი
ერიშემძენისდაცვაა.ლეგალურიდეფინიციისთანახმად,შემძენიხდებანივთისმესაკუთ
რემაშინაც,როცაგამსხვისებელიარიყონივთისმესაკუთრე,მაგრამშემძენიამფაქტის
მიმართკეთილსინდისიერია.კეთილსინდისიერადარჩაითვლებაშემძენი,თუმანიცოდა
ანუნდასცოდნოდა,რომგამსხვისებელიარიყომესაკუთრე.კეთილსინდისიერებისფაქ
ტიუნდაარსებობდესნივთისგადაცემამდე.ამასთანავე,კეთილსინდისიერიშემძენივერ
გახდებანივთისმესაკუთრე,თუესნივთიმესაკუთრემდაკარგა,მასმოჰპარეს,ანმისინე
ბისწინააღმდეგ79სხვაგვარადგავიდამისიმფლობელობიდან,ანდაშემძენმაისუსასყიდ

79 იურიდიულლიტერატურაში(იხ.სამოქალაქოკოდექსისკომენტარი,წიგნი IIსანივთო(ქონებრივი)სა
მართალი, თბ.2018.წ.გვ.139)დამკვიდრებულიშეხედულებისთანახმად,კეთილსინდისიერიშემძე
ნის კონსტრუქციაში მითითებული ნების ქვეშ არა იურიდიულად მნიშვნელოვანი ნება, არამედ ნივთის
გადაცემაზეფაქტობრივითანხმობამოიაზრება.სწორედამიტომაციქნაგაკრიტიკებულიუზენაესისასა
მართლოსმიერმიღებულიგადაწყვეტილებასაქმეზე№3კ62402,9.09.2009,სადაცგამყიდველის
მიერმყიდველისთვისავტომობილისადასარეგისტრაციომოწმობისგადაცემაიმპირობითმოხდა,რომ
ავტომობილისდარეგისტრირებამყიდველზემხოლოდნასყიდობისთანხისგადახდისშემდეგმოხდებო
და. მყიდველისმიერგაყალბებულიმინდობილობის საფუძველზედარეგისტრირებულიავტომობილის
ხელახალიგადაყიდვისშედეგადახალიმყიდველიკიკეთილსინდისიერშემძენადარიქნამიჩნეული,
რადგანსასამართლოსშეფასებითთავდაპირველიმესაკუთრისგანნივთიმისინებისსაწინააღმდეგოდ
გავიდამფლობელობიდან. აღნიშნულიგადაწყვეტილებისანალიზისშედეგადიურიდიულლიტერატურა
შიგამოთქმულიამოსაზრება,რომსასამართლომარასწორიშეფასებამისცაკეთილსინდისიერიშემძე
ნისკონსტრუქციაშიმითითებულმფლობელობიდანნივთისმესაკუთრისნებისსაწინააღმდეგოდგასვლის
კონცეფციას.გამომდინარეიქიდან,რომმესაკუთრემთავისიფაქტობრივითანხმობითმოახდინანივთზე
ფაქტობრივი მფლობელობისდაკარგვა ახალმყიდველზე კეთილსინდისიერიშემძენის ნორმები უნდა
გავრცელდეს.იხ.:ზარანდია,სანივთოსამართალი,თბილისი,2019წ.,გვ,348350.
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ლოდმიიღო.ესშეზღუდვებიარმოქმედებსფულის,ფასიანიქაღალდებისადააუქციონზე
გასხვისებულინივთებისმიმართ.გამომდინარეიქიდან,რომმოძრავნივთზესაკუთრების
უფლებისდადგენარეგისტრაციითარხდება,კეთილსინდისიერიშემძენისკონსტრუქციის
არარსებობისპირობებშინებისმიერიშემძენირისკისქვეშდადგებოდა,რამეთუმოძრავ
ნივთზეგამყიდველისსაკუთრებისგადამოწმებისსაშუალებასსამოქალაქოკანონმდებლო
ბადამისგანგამომდინარეპრაქტიკაარიძლევა.


3.5მოთხოვნისდათმობა,ვალისგადაკისრება

სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობისა და მოქნილობისთვის სამოქალაქო კოდექსი

არამხოლოდნივთებზე,არამედუფლებებსადამოთხოვნებზესაკუთრებისშეძენასაციც
ნობს.

მოთხოვ ნის დათ მო ბისმოთხოვ ნის დათ მო ბისლეგალურიდეფინიციისმიხედვით,მოთხოვნისმფლობელს
(კრედიტორს)შეუძლიამოვალისთანხმობისგარეშემოთხოვ ნა მე სა მე პირს და უთ მოსმოთხოვ ნა მე სა მე პირს და უთ მოს,
თუკიესარეწინააღმდეგებავალდებულებისარსს,მოვალესთანმისშეთანხმებასანკა
ნონს.ამასთან,მოვალესთანშეთანხმებადათმობისდაუშვებლობისშესახებშეიძლებამხო
ლოდმაშინ,თუარსებობსმოვალისპატივსადებიინტერესი.მოთხოვნისდათმობახდება
მოთხოვნისმფლობელსადამესამეპირსშორისდადებულიხელშეკრულებით.ასეთშემ
თხვევებში,თავდაპირველიმფლობელისადგილსიკავებსმესამეპირი.დეფინიციიდანაც
იკვეთება,რომმოთხოვნისდათმობათავდაპირველდაახალკრედიტორებსშორისდადე
ბულიგარიგებაა,რომლითაცძველკრედიტორსახალიკრედიტორიანაცვლებს.მოთხოვ
ნისდათმობასრომისსამართლისზეგავლენითიურიდიულლიტერატურაშიცესიას,ხოლო
მისმხარეებსცედენტსა(თავდაპირველიკრედიტორი)დაცესიონერს(ახალიკრედიტორი)
უწოდებენ.
მოთხოვნისდათმობითახალმფლობელზეგადადისმისიუზრუნველყოფისსაშუალებე

ბიცადამოთხოვნასთანდაკავშირებულისხვაუფლებებიც.მოვალისთვისმოთხოვნისდათ
მობითთითქმისარაფერიიცვლება.მასუფლებააქვსმოთხოვნისახალმფლობელსყველა
ისშესაგებელიწაუყენოს,რაცმასთავდაპირველიმფლობელისმიმართმოთხოვნისდათ
მობისშესახებცნობისმიღებისდროისათვისჰქონდა.
სამოქალაქოკოდექსიადგენსმოთხოვნისმფლობელთარიგითობისგანსაზღვრისწეს

საცდაუთითებს,რომთუერთსადაიმავემოთხოვნისდათმობაზემოთხოვნისმფლობელი
რამდენიმეპირსშეუთანხმდება,მაშინმოვალისწინაშეუფლებამოსილიისპირიიქნება,
რომელთანაცმოთხოვნისმფლობელმასხვებზეადრედაამყარაურთიერთობა.თუკიშე
უძლებელიაამისდადგენა,მაშინუპირატესობაეძლევაიმპირს,რომლისშესახებაცმოვა
ლესუფროადრეეცნობა.
სამოქალაქოკოდექსიმოთხოვნისდათმობასთანერთადვა ლის გა და კის რე ბისვა ლის გა და კის რე ბისკონ

ცეფციასაციცნობს.ვალისგადაკისრებისლეგალურიდეფინიციისშესაბამისად,მოთხოვ
ნის მფლობელთან დადებული ხელშეკრულებით ვალი შეიძლება თავის თავზე მესამე
პირმაცაიღოს.ასეთშემთხვევაშითავდაპირველიმოვალისადგილსმესამეპირიდაი
კავებს. მიუხედავადვალისგადაკისრებისა,თავდაპირველმოვალესუფლება აქვს, არ
დაეთანხმოსმოთხოვნისმფლობელისადამესამეპირისამშეთანხმებასდათვითონგა
დაიხადოსვალი.
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თუ ვა ლის გა და კის რე ბა ზე მე სა მე პი რი და მო ვა ლე შე თან ხ მ დ ნენ, მი სი გა და კისთუ ვა ლის გა და კის რე ბა ზე მე სა მე პი რი და მო ვა ლე შე თან ხ მ დ ნენ, მი სი გა და კის
რე ბის ნამ დ ვი ლო ბა მოთხოვ ნის მფლო ბე ლის თან ხ მო ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლირე ბის ნამ დ ვი ლო ბა მოთხოვ ნის მფლო ბე ლის თან ხ მო ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი.სამო
ქალაქოკოდექსითდადგენილიაღნიშნულირეგულაციასრულიადბუნებრივიდასამარ
თლიანია,რადგანაც პირი ვალდებულებითსამართლებრივ ურთიერთობაში კონკრეტულ
ინდივიდთანშედის,რომლისგადახდისუნარიანობა,ნაკისრივალდებულებისშესრულების
უნარიხელშეკრულებისდადებამდეგააზრებულიდაგაანალიზებულიაქვს.ვალისგადა
კისრებისდროსკრედიტორისმიერშერჩეულიმოვალეიცვლება,ამიტომაცკრედიტორს
საშუალებაუნდამიეცესახალიმოვალეცშეაფასოსდაშემდეგგამოთქვასთავისიპოზიცია
ვალისგადაკისრებასთანმიმართებით.ვალისგადაკისრებისნამდვილობისათვისმოთხოვ
ნისმფლობელისთანხმობასაჭიროარარისკომერციულიბანკებისსაქმიანობისშესახებ
საქართველოსკანონით,მიკროსაფინანსოორგანიზაციებისშესახებსაქართველოსკანო
ნითადასაგადახდოსისტემისადასაგადახდომომსახურებისშესახებსაქართველოსკანო
ნითგათვალისწინებულშემთხვევებში.
ვალისგადაკისრებისმარეგულირებელინორმების ანალიზისსაფუძველზევასკვნით,

რომვალისგადაკისრებისხელშეკრულებაშეიძლებადაიდოსროგორცკრედიტორსადა
ახალმოვალესშორის,ისეძველმოვალესადამესამეპირს(ახალმოვალეს)შორის;იმ
განსხვავებით,რომამუკანასკნელშემთხვევაშივალისგადაკისრებისნამდვილობაკრედი
ტორისთანხმობაზეადამოკიდებული.
ვალისგადაკისრებისშემდეგახალმოვალესშეუძლიამოთხოვნისმფლობელისწი

ნააღმდეგწამოაყენოსყველაისშესაგებელი,რომლებიცგამომდინარეობსმოთხოვნის
მფლობელსადათავდაპირველმოვალესშორისარსებულიურთიერთობიდან.მასარა
აქვსუფლებაგაქვითოსისმოთხოვნები,რომლებიცთავდაპირველმოვალესეკუთვნოდა.

ვა ლის გა და კის რე ბის თა ნა ვე წყდე ბა მოთხოვ ნის უზ რუნ ველ სა ყო ფად გათ ვავა ლის გა და კის რე ბის თა ნა ვე წყდე ბა მოთხოვ ნის უზ რუნ ველ სა ყო ფად გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი თავ დე ბო ბა და გი რავ ნო ბა, თუ კი თავ დე ბი ან დამ გი რა ვე ბე ლი არ ლის წი ნე ბუ ლი თავ დე ბო ბა და გი რავ ნო ბა, თუ კი თავ დე ბი ან დამ გი რა ვე ბე ლი არ 
გა ნაცხა დებს თან ხ მო ბას ამ ურ თი ერ თო ბის გაგ რ ძე ლე ბა ზე. ამას თან, თავ დე ბის ან გა ნაცხა დებს თან ხ მო ბას ამ ურ თი ერ თო ბის გაგ რ ძე ლე ბა ზე. ამას თან, თავ დე ბის ან 
დამ გი რა ვებ ლის თან ხ მო ბა სა ჭი რო არ არის „კომერციული ბან კე ბის საქ მი ა ნო ბის დამ გი რა ვებ ლის თან ხ მო ბა სა ჭი რო არ არის „კომერციული ბან კე ბის საქ მი ა ნო ბის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით, „მიკროსაფინანსო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე სა ხებ“ საშე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით, „მიკროსაფინანსო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე სა ხებ“ სა
ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი თა და „საგადახდო სის ტე მი სა და სა გა დახ დო მომ სა ხუ რე ბის ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი თა და „საგადახდო სის ტე მი სა და სა გა დახ დო მომ სა ხუ რე ბის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვებ შიშე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვებ ში. აღნიშნულიც
თავდაპირველიმოვალისშეცვლითარისგანპირობებული.თავმდებმაანდამგირავებელ
მაკონკრეტულიპირის–თავდაპირველიმოვალისსასარგებლოდიკისრესგარკვეული
ვალდებულებებიდაამპირისშეცვლანაკისრივალდებულებისშეწყვეტასგამოიწვევს.
საყურადღებოა,რომარცმოთხოვნისდათმობისადაარვალისგადაკისრებისთვისსა

მოქალაქოკოდექსისავალდებულოფორმაზეარუთითებს,რაციმასნიშნავს,რომორივე
ხელშეკრულებაფორმათავისუფალია.
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3.6სხვისისაკუთრებითშეზღუდულისარგებლობა
(შეზღუდულისანივთოუფლებები)

როგორცწინათავებშიაღვნიშნეთ,შეზღუ დუ ლია სა ნივ თო უფ ლე ბაშეზღუ დუ ლია სა ნივ თო უფ ლე ბა,რომელიციმუფრო

ფართოუფლებისგანარისნაწარმოები,რომელიცდატვირთულიაამშეზღუდულიუფლებით.

აღნაგობა

აღნაგობასხვისისაკუთრებითშეზღუდულისარგებლობისერთერთიმნიშვნელოვანი
დასხვაშეზღუდულუფლებებთანშედარებითყველაზეფართოუფლებამოსილებებისმიმ
ნიჭებელიუფლებაა.
აღნაგობისუფლებისშესაბამისად,მიწისნაკვეთიშეიძლებასხვაპირსგადაეცესვა დივა დი

ან სარ გებ ლო ბა შიან სარ გებ ლო ბა შიისე,რომმასჰქონდესამნაკვეთზეანმისქვეშრაიმენა გე ბო ბის აღნა გე ბო ბის აღ
მარ თ ვის უფ ლე ბამარ თ ვის უფ ლე ბა,ასევეამუფლებისგას ხ ვი სე ბის, მემ კ ვიდ რე ო ბით გა და ცე მის, თხოგას ხ ვი სე ბის, მემ კ ვიდ რე ო ბით გა და ცე მის, თხო
ვე ბის, გა ქი რა ვე ბის უფ ლე ბავე ბის, გა ქი რა ვე ბის უფ ლე ბა.აღნაგობისუფლებისფარგლებისაკმაოდფართოადაის
შეიძლებამიწისნაკვეთისიმნაწილზეცგავრცელდეს,რომელიცაუცილებელიაღნაგობი
სათვისარარის,მაგრამიძლევანაგებობითუკეთსარგებლობისშესაძლებლობას.მართა
ლიააღნაგობისუფლებისვადამხარეთაშეთანხმებითგანისაზღვრება,თუმცასამოქალაქო
კოდექსისთანახმად,იგიარუნდააღემატებოდეს99წელს.
აღნაგობისუფლებისწარმოშობისადაშეძენისმიმართუძ რა ვი ნივ თის შე ძე ნის წე სე ბი უძ რა ვი ნივ თის შე ძე ნის წე სე ბი 

გა მო ი ყე ნე ბაგა მო ი ყე ნე ბა,რაცპირველრიგშიიმასნიშნავს,რომაღნაგობისუფლებისწარმოსაშობად
აუცილებელიამისისაჯარორეესტრშირეგისტრაცია.აღნაგობისუფლებასაჯარორეესტრში
მიწისნაკვეთზეარამესაკუთრეთასანივთოუფლებებსშორისმხოლოდპირველირიგისუფ
ლებადშეიტანება.ესრიგიარშეიძლებაშეიცვალოს.აღნაგობისუფლებაიტვირთებაიმავე
უფლებებით,რომლებითაცმიწისნაკვეთიიტვირთება.ასერომ,აღნაგობისუფლებაშეიძლე
ბავალდებულებისუზრუნველსაყოფადაციყოსგამოყენებული(იპოთეკა).შეიძლებაითქვას,
რომ საკუთრების ყველაზეფართო უფლების შემდეგ სანივთო სამართალი უპირატესობას
აღნაგობისუფლებასანიჭებს.აქვეაღსანიშნავიაისფიქციაც,რასაცსამოქალაქოკოდექ
სი აღნაგობის უფლების საფუძველზე აშენებული შენობანაგებობის მიმართ იყენებს. წინა
თავებშიჩვენუკვეაღვნიშნეთ,რომმიწისნაკვეთსადამასზეაშენებულშენობანაგებობაზე
საერთოსამართლებრივირეჟიმი ვრცელდება,რადგანაც შენობანაგებობას სამოქალაქო
კოდექსიმიწისნაკვეთისარსებითშემადგენელნაწილადმიიჩნევს.ამიტომაცმიწისნაკვე
თისადამასზეარსებულიშენობანაგებობისრეგისტრაციაერთიანიაქტიადაცალცალკე
რეგისტრირებასარექვემდებარება.განსხვავებულადაასაკითხიგადაწყვეტილიაღნაგობის
შემთხვევაში.მიწისნაკვეთისაღნაგობითდატვირთვისასმიწისნაკვეთზესაკუთრებისუფლე
ბამისმესაკუთრესრჩება,ხოლომასზეაშენებულშენობანაგებობაზესაკუთრებისუფლებას
მეაღნაგე მოიპოვებს. გამოდის,რომ აღნაგობის კონსტრუქციაში მიწის ნაკვეთიდა მასზე
მდგარიშენობანაგებობაგანსხვავებულსამართლებრივრეჟიმებსარექვემდებარებიან.ამ
დენად,აღნაგობისუფლებისსაფუძველზეაშენებულინაგებობაარამიწისნაკვეთის,არამ
დეთავად აღნაგობის უფლების არსებით შემადგენელ ნაწილად ითვლებადა აღნაგობის
უფლების მქონე პირის საკუთრებადრეგისტრირდება. აღნაგობის საფუძველზე აშენებული
ნაგებობა მიწის ნაკვეთის არსებითი შემადგენელინაწილიმხოლოდაღნაგობის უფლების
შეწყევტისასხდება.
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აღნაგობის ხელშეკრულების 
მხარეები

მიწის ნაკვეთის 
მესაკუთრე

სურს აღნაგობის 
შეწყვეტისას 
მოიპოვოს 
საკუთრების უფლება 
ნაგეგობაზე.

მეაღნაგე

დაინტერესებულია 
აშენებული 
ნაგებობით 
ხანგრძლივი ვადის 
განმავლობაში 
სარგებლობით.

თუმხარეთაშეთანხმებითაღნაგობისუფლებისგასასხვისებლადანგასაქირავებლად
მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის თანხმობაა საჭირო, მესაკუთრეს შეუძლია უარი თქვას ამ
თანხმობისგაცემაზემხოლოდიმშემთხვევაში,თუსაამისოდარსებობსმნიშვნელოვანი
საფუძველი.
აღნაგობა მხარეთა შეთანხმების მიხედვით შეიძლება იყოს სას ყიდ ლი ა ნისას ყიდ ლი ა ნი ან უსასუსას

ყიდ ლოყიდ ლო.ასერომ,აღნაგობისუფლებისმქონესშეიძლებახელშეკრულებითდაეკისროს
საზღაურისგადახდა.მიწისნაკვეთისმესაკუთრისესუფლებაგანუყოფელიანაკვეთზესა
კუთრებისუფლებისაგან.ასერომ,თუაღნაგობითდატვირთულიმიწისნაკვეთისმესაკუთ
რეგაყიდისმიწისნაკვეთს,აღნაგობისსაზღაურისმოთხოვნისუფლებაახალმყიდველზე
გადავა. საზღაური აღნაგობის უფლებისათვის მხარეებმა შეიძლება10წლისშუალედით
განსაზღვრონ.თუეკონომიკურიპირობებიარსებითადიცვლება,მხარეებივალდებულნი
არიანთავიდანშეთანხმდნენსაზღაურზე.
იმშემთხვევაშითუმეაღნაგე2წლისგანმავლობაშიარასრულებსსაზღაურისგადახ

დისვალდებულებას,მესაკუთრესუფლებააქვსცალმხრივადშეწყვიტოსაღნაგობისუფლე
ბა,თუმხარეთაშეთანხმებითსხვარამარარისგათვალისწინებული.

აღ ნა გო ბის უფ ლე ბის შეწყ ვე ტი სათ ვისაღ ნა გო ბის უფ ლე ბის შეწყ ვე ტი სათ ვისსაჭიროამესაკუთრისთანხმობა.აღნაგობის
უფლებისშეწყვეტისასაღნაგობისუფლებისმქონესარააქვსუფლებაწაიღოსნაგებობაან
მისიშემადგენელინაწილები.მიწისნაკვეთზეაღმართულიშენობისდანგრევითაღნაგობის
უფლებაარისპობა.
სამოქალაქოკოდექსისასყიდლიანიაღნაგობისხელშეკრულებისშეწყვეტისსპეციფი

კურწესსადგენს.კერძოდ,სასყიდლიანიაღნაგობისუფლებისვადისგასვლისშემთხვე
ვაში,თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვარამ არ არის გათვალისწინებული, მიწის ნაკვეთის
მესაკუთრემაღნაგობისუფლებისმქონესუნდამისცესანაზღაურებაამნაკვეთზეაღმარ
თულინა გე ბო ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის 2/3ის ოდე ნო ბითნა გე ბო ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის 2/3ის ოდე ნო ბით.ამასთან,მიწისნაკვეთის
მესაკუთრეს შეუძლია აღნაგობის უფლების მქონეს ანაზღაურებისგადახდის სანაცვლოდ
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გაუგრძელოსაღნაგობისუფლებაამნაკვეთზეაღ მარ თუ ლი ნა გე ბო ბის არ სე ბო ბის სააღ მარ თუ ლი ნა გე ბო ბის არ სე ბო ბის სა
ვა რა უ დო ვა დითვა რა უ დო ვა დით,თუმხარეთაშეთანხმებითსხვარამარარისგათვალისწინებული.თუ
აღნაგობისუფლებისმქონეუარსიტყვისაღნაგობისუფლებისვადისგაგრძელებაზე,იგი იგი 
კარ გავს ანაზღა უ რე ბის მოთხოვ ნის უფ ლე ბა საცკარ გავს ანაზღა უ რე ბის მოთხოვ ნის უფ ლე ბა საც.
როგორცუკვეაღვნიშნეთ,აღნაგობისუფლებაშესაძლოამოთხოვნისუზრუნველყოფის

საშუალებადიქნესგამოყენებული,თუმცაღა,გამომდინარეიქიდან,რომაღნაგობისუფლე
ბაუძრავინივთებისსამართლებრივრეჟიმსექვემდებარება,მისიმხოლოდიპოთეკით(და
არაგირავნობით)დატვირთვააშესაძლებელი.
აღნაგობის უფლების შეწყვეტის შემდეგ აღნაგობიდან წარმოშობილი ანაზღაურების

მოთხოვნისუფლება(ასეთისარსებობისშემთხვევაში)საჯარორეესტრშიაღნაგობისუფ
ლებისადგილსიკავებსდაიმავერიგითცვლისმას.ამასთანაუცილებელიარარისანაზღა
ურებისმოთხოვნისზუსტციფრებშიგამოხატვა.80თუაღნაგობისუფლებამისივადისგას
ვლისდროისათვისჯერკიდევდატვირთულიაიპოთეკით,იპოთეკარსაქვსანაზღაურების
მოთხოვნაზეგირავნობისუფლება.აღნაგობისიპოთეკარიაღნაგობისუფლებისშეწყვეტის
შემდეგხდებაიმანაზღაურებისუფლებისმოგირავნე,რომელიცმისადგილსიკავებს.81
აღნაგობისუფლებისშეწყვეტისასმიწისნაკვეთისმესაკუთრემეაღნაგისუფლებამონაც

ვლედგვევლინებადააღნაგობისუფლებისმქონეპირისმიერდადებულიქირავნობისან
იჯარისხელშეკრულებისმონაწილეხდება.

უზუფრუქტი

უზუფრუქტიშეზღუდულისანივთოუფლებისერთერთისახეა,რომელიცაღნაგობასთან
დასერვიტუტთანშედარებითდღევანდელქართულრეალობაშინაკლებადგამოიყენება.
სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებულილეგალურიდეფინიციის მიხედვით, უძრავი
ნივთიშეიძლებასხვაპირსგადაეცესსარგებლობაშიისე,რომიგიუფლებამოსილია,რო
გორცმესაკუთრემ,გამოიყენოსესნივთიდაარდაუშვასმესამეპირთამიერმისითსარ
გებლობა,მაგრამმესაკუთრისაგანგანსხვავებით,მას არ აქვს ამ ნივ თის გას ხ ვი სე ბის, მას არ აქვს ამ ნივ თის გას ხ ვი სე ბის, 
იპო თე კით დატ ვირ თ ვის ან მემ კ ვიდ რე ო ბით გა და ცე მის უფ ლე ბაიპო თე კით დატ ვირ თ ვის ან მემ კ ვიდ რე ო ბით გა და ცე მის უფ ლე ბა.უზუფრუქტისმიმღებს
სამოქალაქო კოდექსი უზუფრუქტუარს უწოდებს. უზუფრუქტუარი უფლებამოსილია უზუფ
რუქტისსაგნისჩვეულებრივიგამოყენებითმიღებულნაყოფსადასარგებელზე,გარდაამი
საუზუფრუქტუარსისნაყოფიცადასარგებელიცეკუთვნის,რომლებიცარარისმიღებული
ნივთის ჩვეულებრივი სამეურნეო გამოყენების შედეგად. ამ შემთხვევაში უზუფრუქტუარი
ვალდებულიამესაკუთრესისზიანიაუნაზღაუროს,რაცნივთისასეთიგამოყენებისშედეგად
მიადგა.
როგორცდეფინიციიდანირკვევა,უზუფრუქტინივთთანდაკავშირებითმესაკუთრისა

დაუზუფრუქტუარისუფლებებსერთმანეთისგანმკვეთრადმიჯნავს.ნივთისმესაკუთრეს
საკუთრებისუფლებარჩება,ნივთითსარგებლობისადანაყოფისმიღებისუფლებაკი
უზუფრუქტუარსაქვსგადაცემული.მიუხედავადიმისა,რომნივთითსარგებლობისუფ
ლებაუზუფრუქტუარსაქვსგადაცემული,უზუფრუქტისსაგნისსარგებლობისმიზანიწი
ნასწარარისმხარეებსშორისშეთანხმებულიდამისიშეცვლაუზუფრუქტუარსმესაკუთ
რისთანხმობისგარეშეარშეუძლია.გამომდინარეიქიდან,რომუზუფრუქტუარინივთს

80 სამოქალაქოკოდექსისკომენტარი,წიგნიIIსანივთო(ქონებრივი)სამართალი, თბ.2018.წ.გვ.229.
81 იქვე,გვ.230.
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ისე იყენებს,როგორც მესაკუთრე, განსასაზღვრია ნივთის ცვეთა წარმოშობსთუ არა
გარკვეულმოთხოვნას.სამოქალაქოკოდექსისშესაბამისად,უზუფრუქტუარიპასუხსარ
აგებსნივთისნორმალურიცვეთისათვის.თუმცავალდებულიააანაზღაუროსმიმდინარე
ხარჯები,გაარემონტოსნივთი,აგრეთვეიზრუნოსნივთისნორმალურისამეურნეომოვ
ლისათვის.
უზუფრუქტის დაწყების წინ მხარეებს შეუძლიათ უზუფრუქტით გადასაცემი ობიექტის

მდგომარეობააღწერონდაუზუფრუქტისარსებობისმანძილზეუზუფრუქტუარისმიერნივ
თისდაზღვევაზეშეთანხმდნენ.უზუფრუქტისარსებობისმანძილზენივთისდაზღვევისვალ
დებულებასშეიძლებაკანონიცადგენდეს.იმშემთხვევაშითუუზუფრუქტისსაგანისახელ
მწიფოს ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთიადა უზუფრუქტუარი
საჯაროსამართლისიურიდიულიპირია,მუნიციპალიტეტია,ანსახელმწიფოსანმუნიციპა
ლიტეტისმიერდაფუძნებულიარასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულიპირია,ნივ
თისდაზღვევასავალდებულოარარის.
თუკიუზუფრუქტისმოქმედებისპერიოდშინივთიგანადგურდა,დაზიანდაანმისშესა

ნახად გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოიშვა, უზუფრუქტუარმა ამის შესახებ დაუყოვ
ნებლივუნდაშეატყობინოსმესაკუთრესდაუნდაითმინოსისღონისძიებები,რომლებიც
მესაკუთრემ ამ სიტუაციის თავიდან ასაცილებლად განახორციელა. მესაკუთრე არ არის
ვალდებულიმიიღოსშესაბამისიზომები.თუამღონისძიებებსთვითონუზუფრუქტუარიატა
რებს,მაშინმასშეუძლიაუზუფრუქტისდამთავრებისშემდეგმოაშოროსნივთსისსაგნები,
რომლებიცმანამღონისძიებათაშედეგადმიუმატა,ანმოსთხოვოსმესაკუთრესამსაგნე
ბისსათანადოკომპენსაცია.
რაცშეეხებაუზუფრუქტისსაგნისგაქირავებასანიჯარითგაცემას,ამისთვისმესაკუთრის

თანხმობაასაჭირო.ხოლოუზუფრუქტისგაუქმებისშემდეგარსებულიქირავნობისანიჯა
რისურთიერთობებისმონაწილემესაკუთრეხდება.
როგორცაღნაგობის,ისეუზუფრუქტისდადგენისდროსიგივეწესებიგამოიყენება,რაც

უძრავინივთებისშეძენისდროს.ასერომ,უზუფრუქტისწარმოსაშობადაუცილებელიაშე
საბამისიგარიგებადამისისაჯარორეესტრშიდარეგისტრირება.
რაცშეეხებაუზუფრუქტისვა და სავა და სადამისსას ყიდ ლი ა ნო ბას,სამოქალაქოკოდექსის

მიხედვით,ისვადიანისანივთოუფლებაა.ვადისგანსაზღვრისუფლებამხარეებსაქვთმი
ნიჭებულიანუზუფრუქტუარისსიცოცხლისხანგრძლივობითააშემოფარგლული.ასერომ,
იმფიზიკურიპირისგარდაცვალებითანიურიდიულიპირისლიკვიდაციით,რომლისსასარ
გებლოდაციყოუზუფრუქტიდადგენილი,უზუფრუქტიუქმდება.უზუფრუქტიშეიძლებაიყოს
სასყიდლიანიცდაუსასყიდლოც.
როგორცზემოთუკვეაღვნიშნეთ,უზუფრუქტისპრაქტიკაშიგამოყენებაარცთუხშირია.

უმეტესად,ქართულრეალობაშიუზუფრუქტიგამოიყენება,მაგალითად,სხვადასხვასახელ
მწიფოთუკერძოსაწარმოებისთვისქონებისგადაცემისშემთხვევებშიდახშირადატარებს
უსასყიდლოხასიათს. ქართულპრაქტიკაშიგავრცელებულიაკანონითუზუფრუქტისდად
გენისშემთხვევები,მაგალითად,როდესაცსახელმწიფოსასწავლოდაწესებულებებს,სა
განმანათლებლოსაქმიანობისგანსახორციელებლადუსასყიდლოუზუფრუქტისუფლებით
გადასცემსშენობანაგებობებს.82
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III თავი

სერვიტუტი

სერვიტუტისლეგალურიდეფინიციისთანახმად,მი წის ნაკ ვე თი ან სხვა უძ რა ვი ქომი წის ნაკ ვე თი ან სხვა უძ რა ვი ქო
ნე ბანე ბაშეიძლებასხვამიწისნაკვეთისანსხვაუძრავიქონებისმესაკუთრისსასარგებლოდ
ისეიქნესგამოყენებული(დატვირთული),რომამმესაკუთრესუფლებაჰქონდეს,ცალ
კეულშემთხვევებშიისარგებლოსამნაკვეთით,ანაიკრძალოსამნაკვეთზეზოგიერთი
მოქმედების განხორციელება, ანდა გამოირიცხოს დატვირთული ნაკვეთის მესაკუთრის
ზოგიერთიუფლებისგამოყენებასხვანაკვეთისმიმართ.სერვიტუტიშეიძლებაარსებობ
დესმხოლოდმაშინ,როცაიგიუფლებამოსილპირსუქმნისთავისიმიწისნაკვეთითსარ
გებლობისშეღავათს.როგორცვხედავთ,სერვიტუტიშესაძლოაპოზიტიურიანნეგატიური
ფორმულირებითიყოსდადგენილი.პოზიტიურიფორმითდადგენასთანგვაქვსსაქმე,რო
დესაცერთიმიწისნაკვეთისანუძრავიქონებისსხვამიწისნაკვეთისანუძრავიქონების
უკეთსარგებლობისთვისგამოყენებახორციელდება.ხოლონეგატიურიფორმითდადგე
ნილსერვიტუტთანგვაქვსსაქმე,თუერთნაკვეთზეანუძრავქონებაზემეორენაკვეთის
ანუძრავიქონებისსასარგებლოდრაიმემოქმედებაშეიზღუდება.სერვიტუტისდადგენის
მიმართგამოიყენებაუძრავინივთისშეძენისათვისგათვალისწინებულიწესები.ე.ი.მისი
წარმოშობისთვისაუცილებელიაწერილობითიფორმითდადებულიგარიგებადამისიდა
რეგისტრირებასაჯარორეესტრში.სერვიტუტისგარიგებისფარგლებშიგამოიყოფაე.წ.
დო მი ნან ტი, მთა ვა რი მი წის ნაკ ვე თიდო მი ნან ტი, მთა ვა რი მი წის ნაკ ვე თი,რომლისუკეთესადსარგებლობისთვისდგინდება
სერვიტუტიდადაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი მი წის ნაკ ვე თიდაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი მი წის ნაკ ვე თი,რომლისფუნქციაცძირითადინაკ
ვეთითუკეთსარგებლობისხელშეწყობაშიაგამოხატული.
იურიდიულლიტერატურაშიგამოყოფენპი რადპი რადდასაგ ზაოსაგ ზაოსერვიტუტებს.უძრავინივთი

ამათუიმპირისსასარგებლოდისეშეიძლებასერვიტუტითდაიტვირთოს,რომუფლებამო
სილპირსმესაკუთრისგამორიცხვითშეუძლიაშენობაანამშენობისნაწილითავისთვისან
თავისიოჯახისთვისგამოიყენოსბინად.ასეთიშეზღუდულიპირადისერვიტუტისსხვაპირე
ბისთვისგადაცემადაუშვებელია.
საინტერესოა, თუ რა ბედი ეწევა სერვიტუტს მიწის ნაკვეთის გაყოფის შემთხვევაში.

თუ უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის მი წის ნაკ ვე თი გა ი ყო ფათუ უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის მი წის ნაკ ვე თი გა ი ყო ფა, მაშინ სერვიტუტიგაგრძელდება
თითოეულნაკვეთზეცალცალკე.ამდროსსერვიტუტისგამოყენებადასაშვებიამხოლოდ
იმპირობით,რომესარგააუარესებსდატვირთულიმიწისნაკვეთისმესაკუთრისმდგომა
რეობას.თუ დატ ვირ თუ ლი მი წის ნაკ ვე თი გა ი ყოთუ დატ ვირ თუ ლი მი წის ნაკ ვე თი გა ი ყოდასერვიტუტიმხოლოდერთნაწილზე
ვრცელდებოდა,მაშინგაყოფისშემდეგაცმიწისნაკვეთისისნაწილი,რომელზედაცარიყო
სერვიტუტი,მისგანთავისუფალიდარჩება.
სერვიტუტისგანხორციელებისასუფლებამოსილიპირიუნდაგაუფრთხილდესგამოყე

ნებული(დატვირთული)მიწისნაკვეთისმესაკუთრისინტერესებს.თუსერვიტუტისსათანა
დოდგანხორციელებამოიცავსდატვირთულმიწისნაკვეთზემდებარენაგებობასაც,მაშინ
უფლებამოსილპირს ეკისრება ამ ნაგებობის სათანადოდმოვლის ვალდებულება. ამავე
დროს,მხარეებიშეიძლებაშეთანხმდნენ,რომნაგებობისმოვლისვალდებულებადაეკის
როსდატვირთულიმიწისნაკვეთისმესაკუთრეს,თუამასმოითხოვსუფლებამოსილიპირის
ინტერესები.
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3.7საკუთრება,როგორცმოთხოვნისუზრუნველყოფისსაშუალება‒
გირავნობადაიპოთეკა

3.7.1ზოგადად


გირავნობისადაიპოთეკის,როგორცმოთხოვნისუზრუნველყოფისსაშუალებებისრო

ლირეალურცხოვრებაშისულუფრომეტაქტუალობასიძენს.ისეთიგარიგებებისდადებას,
რომლებიც მოვალის მხრიდან მოცულობითი ფინანსური ვალდებულებების თავის თავზე
აღებასგულისხმობს,კრედიტორებიგარკვეულიგარანტიებისგარეშეერიდებიან.ამშემ
თხვევაშიშესაბამისნივთებზეწარმოშობილიგირავნობადაიპოთეკაერთგვარიგარანტის
როლსასრულებს,რაციმასნიშნავს,რომძირითადივალდებულებისშეუსრულებლობის
შემთხვევაში,კრედიტორისწორედგირავნობისან/დაიპოთეკისსაგნისხარჯზედაიკმაყო
ფილებსთავისვადამოსულმოთხოვნას.83მართალია,მოთხოვნისსანივთოსამართლებ
რივი უზრუნველყოფის საშუალებების გარდა სამოქალაქო კოდექსი ვალდებულებით სა
მართლებრივმოთხოვნისუზრუნველყოფისსაშუალებებსაცგვიდგენს,თუმცა,გირავნობისა
დაიპოთეკისროლიპრაქტიკაშიმაინცგამოკვეთილია.


3.7.2გირავნობა–ცნება,მახასიათებლები,ფარგლები


გირავნობისლეგალურიდეფინიციისმიხედვით,მო ვა ლის ან მე სა მე პი რის მოძ რა ვი მო ვა ლის ან მე სა მე პი რის მოძ რა ვი 

ნივ თი ან / და არა მა ტე რი ა ლუ რი ქო ნებ რი ვი სი კე თენივ თი ან / და არა მა ტე რი ა ლუ რი ქო ნებ რი ვი სი კე თე,რომლის სხვა პირთათვის გადა
ცემა დასაშვებია, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორცფუ ლა დი, ისე არა ფუ ლა დი ფუ ლა დი, ისე არა ფუ ლა დი 
მოთხოვ ნის უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ ა ლე ბადმოთხოვ ნის უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ ა ლე ბად,ისე,რომკრედიტორი(მოგირავნე)იძენს
უფლებას,დაიკმაყოფილოსმოთხოვნადაგირავებულიქონების(გირავნობისსაგნის)რეა
ლიზაციითანმხარეთაშეთანხმებით–მისისაკუთრებაშიმიღებითმოვალისმიერვალდე
ბულებისშეუსრულებლობისანარაჯეროვნადშესრულებისშემთხვევაში.დეფინიციასაკმა
ოდამომწურავიადაგირავნობის,როგორცინსტიტუტისმახასიათებლებსგამოყოფს:

 გი რავ ნო ბის სა გა ნი შე იძ ლე ბა იყო მხო ლოდ მოძ რა ვი ნივ თი ან არა მა ტე რი ა ლუგი რავ ნო ბის სა გა ნი შე იძ ლე ბა იყო მხო ლოდ მოძ რა ვი ნივ თი ან არა მა ტე რი ა ლუ
რი ქო ნებ რი ვი სი კე თერი ქო ნებ რი ვი სი კე თე,რომელთაცნებებზეცწინათავებშიდაწვრილებითვისაუბრეთ.
ნათელია,რომქართულსამეტყველოენაშიდამკვიდრებულიბინისდაგირავებაარა
ზუსტიტერმინია,რამეთუუძრავიქონებისმიმართგამოიყენებაარაგირავნობა,არამედ
მოთხოვნისუზრუნველყოფისსხვასაშუალება–იპოთეკა,რომელზეცმოგვიანებითვი
საუბრებთ.

 მოთხოვ ნის უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ ა ლე ბად შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას არა მოთხოვ ნის უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ ა ლე ბად შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას არა 
მხო ლოდ მო ვა ლის, არა მედ სხვა მე სა მე პი რის მოძ რა ვი ნივ თი ან არა მა ტე რი ამხო ლოდ მო ვა ლის, არა მედ სხვა მე სა მე პი რის მოძ რა ვი ნივ თი ან არა მა ტე რი ა
ლუ რი ქო ნებ რი ვი სი კე თელუ რი ქო ნებ რი ვი სი კე თე.გამოდის,რომგირავნობისგარიგებაშიშესაძლოა3სუბი
ექტიგვყავდეს:მოთხოვნისკრედიტორი–მოგირავნე,მოთხოვნისპირადიმოვალედა
მესამეპირი–დამგირავებელი,რომლისქონებაციტვირთებაგირავნობით.

83 მოთხოვნა,რომლისშესრულებისვადაცდამდგარია.
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 გი რავ ნო ბა შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას, რო გორც ფუ ლა დი, ისე არა ფუ ლაგი რავ ნო ბა შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას, რო გორც ფუ ლა დი, ისე არა ფუ ლა
დი მოთხოვ ნის უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ ა ლე ბადდი მოთხოვ ნის უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ ა ლე ბად.თუმცაღა,სამოქალაქოკოდექსიამ
კუთხითერთმოთხოვნასადგენს.გირავნობა,რომელიცარაფულადმოთხოვნას,უზ
რუნველყოფსმხოლოდიმშემთხვევაშიანამდვილი,თუშესაძლებელიამისიგამოხატვა
ფულადიფორმით.

 მო გი რავ ნეს გი რავ ნო ბის საგ ნი დან აქვს თა ვი სი მოთხოვ ნის უპი რა ტე სი დაკ მა ყომო გი რავ ნეს გი რავ ნო ბის საგ ნი დან აქვს თა ვი სი მოთხოვ ნის უპი რა ტე სი დაკ მა ყო
ფი ლე ბის უფ ლე ბა სხვა კრე დი ტო რებ თან შე და რე ბითფი ლე ბის უფ ლე ბა სხვა კრე დი ტო რებ თან შე და რე ბით.მოთხოვნაშესაძლოადაკ
მაყოფილდესროგორცდაგირავებულიქონებისრეალიზაციით,ისემხარეთაშეთანხმე
ბითმისისაკუთრებაშიმიღებით.

 გი რავ ნო ბის საგ ნი დან მოთხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბის უფ ლე ბა კრე დი ტორს უჩ ნგი რავ ნო ბის საგ ნი დან მოთხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბის უფ ლე ბა კრე დი ტორს უჩ ნ
დე ბა მა შინდე ბა მა შინ,როცაადგილიაქვსმოვალისმიერნაკისრივალდებულებისშეუსრულებ
ლობასანარაჯეროვნადშესრულებას.

გირავნობა საკმაოდ მოქნილი ინსტიტუტია, ასე რომ ის შეიძლება გამოყენებულ იქ
ნესსამომავლოანპირობითიმოთხოვნებისუზრუნველსაყოფადაც.თუმცაღა,აქგარკვეულ
გამონაკლისთანგვაქვსსაქმე,რამეთუგირავნობააქცესორულიბუნებისაადაიმვალდე
ბულებისგარეშე,რომლისუზრუნველსაყოფადაცააგამიზნულივერწარმოიშობა.სამომავ
ლოანპირობითიმოთხოვნებისგირავნობითუზრუნველყოფისდაშვებითკანონმდებელმა
ერთგვარიფიქციაშემოგვთავაზადამიუხედავადიმისა,რომმოთხოვნაჯერწარმოშობი
ლიარარის,გირავნობამაინცწარმოშობილადმიიჩნია.
თავადგირავნობისსაგანიცშეიძლებაიყოსისნივთებიდაარამატერიალურიქონებ

რივისიკეთე,რომლებსაცდამგირავებელიშეიძენსმომავალში,საუბარიაე.წ.სამომავლო
ქონებაზე.სამომავლოქონებამოთხოვნისუზრუნველყოფისსაშუალებახდებამისიშეძე
ნისთანავე,ხოლოსამომავლოქონებაზეგირავნობისუფლებათარიგითობაგანისაზღვრე
ბაგირავნობისუფლებისრეგისტრაციისმომენტისშესაბამისად.
გირავნობისუფლებაშესაძლებელიაგავრცელდესროგორცნივ თ ზე ან მის ნა წილ ზე, ნივ თ ზე ან მის ნა წილ ზე, 

ნივ თ თა ერ თობ ლი ო ბა ზე ან მათ ნა წილ ზე და არა მა ტე რი ა ლურ ქო ნებ რივ სი კე თე ზენივ თ თა ერ თობ ლი ო ბა ზე ან მათ ნა წილ ზე და არა მა ტე რი ა ლურ ქო ნებ რივ სი კე თე ზე,
ისე მთელ მოძ რავ ქო ნე ბა ზე მთელ მოძ რავ ქო ნე ბა ზე.
გირავნობისადაიპოთეკისმარეგულირებელნორმებშიბოლოპერიოდშისაკმაოდინ

ტენსიური ცვლილებები განხორციელდა. აღნიშნული გამოწვეულია მოსახლეობის ჭარბ
ვალიანობისწინააღმდეგაქტიურიმოქმედებებისსაჭიროებითადაე.წ.მევახშეობითდა
ზარალებულიპირებისთვის მეტი სამართლებრივიგარანტიების მოპოვების სურვილით.84
სწორედამსულისკვეთებითიყოგანპირობებულისამოქალაქოკოდექსში2018წლის21
ივლისსგანხორციელებულიცვლილება,რომლისმიხედვითაც,ფიზიკურპირზე(მათშო
რის,ინდივიდუალურმეწარმეზე)გასაცემი/გაცემულისესხის/კრედიტისხელშეკრულებიდან
გამომდინარემოთხოვნისუზრუნველყოფისსაშუალებადარშეიძლებოდაგამოყენებული
ყოფილიყო საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონის 53ე მუხლის პირველი



84 მიუხედავადზემოთმითითებულიპოზიტიურიმიზნებისა,განხორციელებულცვლილებებსსაკმაოდდიდი
კრიტიკაშეხვდა.
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სანივთო სამართალი

პუნქტითგანსაზღვრულისატრანსპორტოსაშუალება85ან/დასასოფლოსამეურნეომან
ქანისდამხმარეტექნიკურისაშუალება,აგრეთვესარკინიგზოსატრანსპორტოსაშუალე
ბა.ამრეგულაციამპროფესიულწრეებშიმალევედაიმსახურაკრიტიკა,მიჩნეულიქნა,
რომხელშეკრულებისთავისუფლებისადანებისავტონომიისპრინციპებში,სახელმწიფოს
მხრიდან ასეთი უხეში ჩარევა გაუმართლებელიადა კერძო სამართლებრივი ურთიერ
თობისხასიათიამცვლილებებითარაპროპორციულადილახება. შესაბამისად,ნორმის
არაკონსტიტუციურადცნობისმოთხოვნით,საქართველოსსაკონსტიტუციოსასამართლო
ში შეტანილ იქნა საკონსტიტუციო სარჩელი,რომელიც სასამართლოს2020 წლის 18
დეკემბრისგადაწყვეტილებითდაკმაყოფილდადაძალადაკარგულადიქნაცნობილიაღ
ნიშნულინორმა.86
არსებითია ასევე სასოფლოსამეურნეოდანიშნულების მიწის,როგორცგანსაკუთ

რებული სიმდიდრის უცხოელის საკუთრებაში მოქცევის დაუშვებლობის ტენდენციაც.
ახალიპრეზიდენტისმიერფიცისდადებისშემდეგსაქართველოშიძალაშიშევიდაკონ
სტიტუციისახალირედაქცია,რომლისმიხედვითაც,სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუსა სოფ ლო სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ
ლე ბის მი წა, რო გორც გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის რე სურ სი, შე იძ ლე ბა იყოს ლე ბის მი წა, რო გორც გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის რე სურ სი, შე იძ ლე ბა იყოს 
მხო ლოდ სა ხელ მ წი ფოს, თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის, სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლამხო ლოდ სა ხელ მ წი ფოს, თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის, სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა
ქის ან სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე თა გა ერ თი ა ნე ბის სა კუთ რე ბა ში. გა მო ნაკ ლი სი ქის ან სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე თა გა ერ თი ა ნე ბის სა კუთ რე ბა ში. გა მო ნაკ ლი სი 
შემ თხ ვე ვე ბი შე იძ ლე ბა დად გინ დეს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით, რო მე ლიც მი ი ღე ბა პარშემ თხ ვე ვე ბი შე იძ ლე ბა დად გინ დეს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით, რო მე ლიც მი ი ღე ბა პარ
ლა მენ ტის სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის არა ნაკ ლებ ორი მე სა მე დის უმ რავ ლე სო ბითლა მენ ტის სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის არა ნაკ ლებ ორი მე სა მე დის უმ რავ ლე სო ბით.
2019წლის25ივნისსმიღებულიქნაკონსტიტუციაშიმითითებულიორ გა ნუ ლი კა ნოორ გა ნუ ლი კა ნო
ნი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის სა კუთ რე ბის შე სა ხებნი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის სა კუთ რე ბის შე სა ხებ. გამომდინა
რეიქიდან,რომაღნიშნულიკანონიგარკვეულშეზღუდვებსაწესებსგირავნობისადა
იპოთეკის, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებების გამოყენებასთან მი
მართებით, საჭიროდ მიგვაჩნია ამ თავის ფარგლებში ხსენებული კანონის ანალიზის
განხორციელება.
ორგანულიკანონისასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწისსაკუთრებისშესახებ.
აღნიშნულიკანონისაქართველოსტერიტორიაზეარსებულ მი წას აღი ა რებს სა ხელ მ მი წას აღი ა რებს სა ხელ მ

წი ფოს ეროვ ნულ სიმ დიდ რედწი ფოს ეროვ ნულ სიმ დიდ რედ,რომელსაცსახელმწიფოებრივიამოცანებისშესრულები
სადაადამიანისძირითადიუფლებებისრეალიზებისთვისგანსაკუთრებულიპოლიტიკური,
სოციალური,ეკონომიკური,ეკოლოგიურიდაკულტურულიღირებულებააქვს,ითვალის
წინებს სასოფლოსამეურნეოდანიშნულების მიწის, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნე

85 1. შიგაწვისძრავასმქონემექანიკურისატრანსპორტოსაშუალება,რომლისძრავასცილინდრისმუშა
მოცულობა50სმ3ზემეტია;

  2. ელექტროძრავიანი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება, რომლის ძრავას მაქსიმალური
გამომუშავებულისიმძლავრე4 კვტზემეტია;

 3.მისაბმელი,რომელიცგანკუთვნილიაზედა2ქვეპუნქტებითგანსაზღვრულიმექანიკურისატრანსპორტო
საშუალებებითმისიბუქსირებისათვის;

 4.სასოფლოსამეურნეომანქანისდამხმარეტექნიკურისაშუალება;
 5.ზედაქვეპუნქტებითგანსაზღვრულისატრანსპორტოსაშუალებებისნომრიანიაგრეგატები;
 6. ინდივიდუალური (თვითნაკეთი) წესით დამზადებული ან გადაკეთებული ზედა ქვეპუნქტებით

განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალებები, მათი ნომრიანი აგრეგატები და სასოფლოსამეურნეო
მანქანისდამხმარეტექნიკურისაშუალება.

86 იხ.გადაწყვეტილებაბმულზე
  https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5057976?publication=0#DOCUMENT:1;
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III თავი

ლობის ამოწურვადირესურსის, რაციონალური გამოყენების პრინციპებს და საჯაროდა
კერძოინტერესებისდაცვითადგენსსასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწაზესაკუთ
რებას,ხელსუწყობსმიწისმდგრადიმართვისსახელმწიფოპოლიტიკისგანხორციელებას,
ეროვნულიუსაფრთხოებისდაცვასდაადგილობრივიმეურნეობისგანვითარებას.
კანონისშესაბამისად,სასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწაშეიძლებაიყოს:

 საქართველოსსახელმწიფოს,საქართველოსავტონომიურირესპუბლიკის,საქართვე
ლოსმუნიციპალიტეტისსაკუთრებაში;

 საქართველოსსაჯაროსამართლისიურიდიულიპირისსაკუთრებაში−საქართველოს
კანონმდებლობითგათვალისწინებულშემთხვევაში;

 საქართველოსმოქალაქისსაკუთრებაში;

 საქართველოშირეგისტრირებულიკერძოსამართლისიურიდიულიპირისსაკუთრება
ში,რომლისდომინანტი პარტნიორია  საქართველოს სახელმწიფო, საქართველოს
ავტონომიური რესპუბლიკა, საქართველოს მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო
სამართლისიურიდიულიპირი,საქართველოსმოქალაქე.

 იმორგანიზაციულიწარმონაქმნისსაკუთრებაში,რომელიცარარისიურიდიულიპირი,
თუსაქართველოსსახელმწიფო,საქართველოსავტონომიურირესპუბლიკა,საქართვე
ლოსმუნიციპალიტეტი,საქართველოსსაჯაროსამართლისიურიდიულიპირი,საქარ
თველოსმოქალაქემისიწევრებისუმრავლესობასშეადგენენდაიმავდროულადაქვთ
პრაქტიკულიშესაძლებლობა,გადამწყვეტიზეგავლენამოახდინონამორგანიზაციული
წარმონაქმნისსასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწასთანდაკავშირებულგადაწყ
ვეტილებაზე.

აშკარაა,რომკანონისაკმაოდმკაცრშეზღუდვებსაწესებსსასოფლოსამეურნეოდა
ნიშნულებისმიწისსაკუთრებასთანმიმართებით,თუმცააქვეუთითებს,რომკანონითდად
გენილიშეზღუდვებისგათვალისწინებით,სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წა შესა სოფ ლო სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წა შე
იძ ლე ბა იყოსიძ ლე ბა იყოს:

 უცხოელისსაკუთრებაში,თუმანესმიწამემ კ ვიდ რე ო ბით მი ი ღომემ კ ვიდ რე ო ბით მი ი ღო;

 საქართველოშირეგისტრირებული იმ კერძო სამართლის იურიდიული პირის საკუთ
რებაში, რომლის დომინანტი პარტნიორია უცხოელი ან/და საზღვარგარეთ რეგის
ტრირებულიიურიდიულიპირიანრომლისდომინანტიპარტნიორისდადგენაზემოთ
ჩამოთვლილისუბიექტებით(საქართველოსსახელმწიფო,საქართველოსავტონომიუ
რირესპუბლიკა,საქართველოსმუნიციპალიტეტი,საქართველოსსაჯაროსამართლის
იურიდიულიპირი,საქართველოსმოქალაქე)ვერხერხდება,−სა ინ ვეს ტი ციო გეგ მის სა ინ ვეს ტი ციო გეგ მის 
სა ფუძ ველ ზე სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბითსა ფუძ ველ ზე სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით.

საქართველოსმთავრობისდადგენილებითგანსაზღვრულსა ერ თა შო რი სო ფი ნან სურ სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სურ 
ინ ს ტი ტუტ ზე ან სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რულ ფი ნან სურ ინ ს ტიინ ს ტი ტუტ ზე ან სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რულ ფი ნან სურ ინ ს ტი
ტუტ ზეტუტ ზე,რომლისდომინანტიპარტნიორიაუცხოელიან/დასაზღვარგარეთრეგისტრირე
ბულიიურიდიულიპირიანრომლისდომინანტიპარტნიორისდადგენაზემოთჩამოთვლი
ლისუბიექტებით(საქართველოსსახელმწიფო,საქართველოსავტონომიურირესპუბლიკა,



87
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საქართველოს მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი,
საქართველოს მოქალაქე) ვერ ხერხდება, არ ვრცელ დე ბა ამ კა ნო ნით დად გე ნი ლი არ ვრცელ დე ბა ამ კა ნო ნით დად გე ნი ლი 
შეზღუდ ვე ბიშეზღუდ ვე ბი,თუსასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწისნაკვეთზესა კუთ რე ბის უფსა კუთ რე ბის უფ
ლე ბა წარ მო ი შო ბა სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტის ან ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტულე ბა წარ მო ი შო ბა სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტის ან ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ
ტის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით ნე ბა დარ თუ ლი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ციტის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით ნე ბა დარ თუ ლი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი
ე ლე ბის ფარ გ ლებ შიე ლე ბის ფარ გ ლებ ში (მათშორის, უზრუნველყოფისსაგნის კრედიტორისმიერშეძენის
შემთხვევაში).
როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, გირავნობის საგანი შეიძლება იყოს არამხოლოდ

მატერიალური ნივთი (მოძრავი ნივთი), არამედ არამატერიალური ქონებრივი სიკეთეც,
რომელსაცმიკუთვნებასამეწარმეოსაზოგადოებისწილი,აქცია,პაი.სამოქალაქოკოდექ
სისმიხედვით,არა მა ტე რი ა ლუ რი ქო ნებ რი ვი სი კე თის გი რავ ნო ბის შემ თხ ვე ვა ში გათარა მა ტე რი ა ლუ რი ქო ნებ რი ვი სი კე თის გი რავ ნო ბის შემ თხ ვე ვა ში გათ
ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იქ ნეს აგ რეთ ვე სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იქ ნეს აგ რეთ ვე სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის 
სა კუთ რე ბის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე7 მუხ ლით დად გე ნი ლი სა კუთ რე ბის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე7 მუხ ლით დად გე ნი ლი 
წე სიწე სი.სასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწისსაკუთრებისშესახებსაქართველოსორ
განულიკანონისმე7მუხლიკიშემდეგწესსადგენს:
დაუშვებელია ამ კანონის მე4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტითგათვა

ლისწინებულიიმკერძოსამართლისიურიდიულიპირის(იგულისხმებასაქართველოში
რეგისტრირებულიკერძოსამართლისიურიდიულიპირი,რომლისდომინანტიპარტნი
ორიასაქართველოსსახელმწიფო,საქართველოსავტონომიურირესპუბლიკა,
საქართველოსმუნიციპალიტეტი,საქართველოსსაჯაროსამართლისიურიდიული
პირი, საქართველოს მოქალაქე  მე4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი),
რომლისსაკუთრებაშიასასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწისნაკვეთი,პარ ტ ნიპარ ტ ნი
ო რის იმ გ ვა რი ცვლი ლე ბაო რის იმ გ ვა რი ცვლი ლე ბა,რომლისშედეგადაცდო მი ნან ტი პარ ტ ნი ო რი გახ დე ბა დო მი ნან ტი პარ ტ ნი ო რი გახ დე ბა 
უცხო ე ლიუცხო ე ლი,საზღვარგარეთრეგისტრირებულიიური დი უ ლი პი რიიური დი უ ლი პი რიან/დასაქართველო
შირეგისტრირებულიკერძოსამართლისიურიდიულიპირი,რომლისდო მი ნან ტი პარდო მი ნან ტი პარ
ტ ნი ო რია უცხო ე ლი/ საზღ ვარ გა რეთ რე გის ტ რი რე ბუ ლი იური დი უ ლი პი რიტ ნი ო რია უცხო ე ლი/ საზღ ვარ გა რეთ რე გის ტ რი რე ბუ ლი იური დი უ ლი პი რიანრომ
ლისდომინანტიპარტნიორიამკანონისმე4მუხლისპირველიპუნქტის„დ“ქვეპუნქტის
შესაბამისადვერდგინდება.
თუამკანონისმე4მუხლისპირველიპუნქტის„დ“ქვეპუნქტითგათვალისწინებული

იმკერძოსამართლისიურიდიულიპირის(იგულისხმებასაქართველოშირეგისტრირებუ
ლიკერძოსამართლისიურიდიულიპირი,რომლისდომინანტიპარტნიორიასაქართ
ველოს სახელმწიფო, საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკა, საქართველოს
მუნიციპალიტეტი,საქართველოსსაჯაროსამართლისიურიდიულიპირი,საქართ
ველოსმოქალაქემე4მუხლისპირველიპუნქტის„დ“ქვეპუნქტი),რომლისსაკუთრე
ბაშია სასოფლოსამეურნეოდანიშნულების მიწის ნაკვეთი, წილი/აქცია/პაი უზრუნველ
ყოფისსაშუალებადგამოიყენებაიმოდენობით,რომვალდებულებისშეუსრულებლობის
შედეგადგირაოსსაგნისმოგირავნისსაკუთრებაშიგადასვლისშემთხვევაშიდომინანტი
პარტნიორიგახდებაუცხოელი,საზღვარგარეთრეგისტრირებულიიურიდიულიპირიან
/დასაქართველოშირეგისტრირებულიკერძოსამართლისიურიდიულიპირი,რომლის
დომინანტიპარტნიორიაუცხოელი/საზღვარგარეთრეგისტრირებულიიურიდიულიპირი
ანრომლისდომინანტიპარტნიორიამკანონისმე4მუხლისპირველიპუნქტის„დ“ქვე
პუნქტისშესაბამისადვერდგინდება,და უშ ვე ბე ლია გი რავ ნო ბის საგ ნის კრე დი ტო რის და უშ ვე ბე ლია გი რავ ნო ბის საგ ნის კრე დი ტო რის 
სა კუთ რე ბა ში გა დას ვ ლის პი რო ბით გი რავ ნო ბის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბასა კუთ რე ბა ში გა დას ვ ლის პი რო ბით გი რავ ნო ბის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა.
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III თავი

ამ კანონის მე4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული იმ
კერძო სამართლის იურიდიული პირის (იგულისხმება საქართველოშირეგისტრირებული
კერძოსამართლისიურიდიულიპირი,რომლისდომინანტიპარტნიორიასაქართველოს
სახელმწიფო, საქართველოსავტონომიურირესპუბლიკა, საქართველოსმუნი
ციპალიტეტი,საქართველოსსაჯაროსამართლისიურიდიულიპირი,საქართვე
ლოსმოქალაქემე4მუხლისპირველიპუნქტის„დ“ქვეპუნქტი),რომლისსაკუთ
რებაშია სასოფლოსამეურნეოდანიშნულების მიწის ნაკვეთი, პარტნიორის იმგვარი
ცვლილება,რომლისშედეგადაცდომინანტიპარტნიორიგახდებაუცხოელი,საზღვარ
გარეთრეგისტრირებულიიურიდიულიპირიან/დასაქართველოშირეგისტრირებული
კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის დომინანტი პარტნიორია უცხოელი/
საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან რომლის დომინანტი პარტ
ნიორიამკანონისმე4მუხლისპირველიპუნქტის„დ“ქვეპუნქტისშესაბამისადვერ
დგინდება,და საშ ვე ბია სა ინ ვეს ტი ციო გეგ მის სა ფუძ ველ ზე სა ქარ თ ვე ლოს მთავდა საშ ვე ბია სა ინ ვეს ტი ციო გეგ მის სა ფუძ ველ ზე სა ქარ თ ვე ლოს მთავ
რო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბითრო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით.ამმუხლისაკრძალვებიარვრცელდებასა ერ თა შო რისა ერ თა შო რი
სო ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუტ ზე ან სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რულ სო ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუტ ზე ან სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რულ 
ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუტ ზეფი ნან სურ ინ ს ტი ტუტ ზე, თუ სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე
სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა წარ მო ი შო ბა სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტის ან სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა წარ მო ი შო ბა სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტის ან 
ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით ნე ბა დარ თუ ლი ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით ნე ბა დარ თუ ლი 
საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ფარ გ ლებ შისაქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ფარ გ ლებ ში, აგრეთვე უცხოელის მიერ უფლების
მემკვიდრეობითმიღებისშემთხვევაზე.
დასკვნისსახითშეძლებაითქვას–ხსენებულიკანონისმე7მუხლისანალიზიცხად

ყოფს,რომთუკიმოთხოვნისუზრუნველყოფისსაშუალებადისეთიიურიდიულიპირისწი
ლი,აქციაანპაიაგამოყენებული,რომელსაცსასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწის
ნაკვეთიაქვსსაკუთრებაში,დაუშვებელიაგირავნობისსაგნის (იურიდიულიპირისწილი,
აქციაანპაი)კრედიტორისსაკუთრებაშიგადასვლისპირობითგირავნობისუფლებისგა
მოყენებათუგირაოსსაგნისმოგირავნისსაკუთრებაშიგადასვლისშემთხვევაშიდომინანტი
პარტნიორებიზემოთმითითებულიპირებიგახდებიან.
რაცშეეხებაგირავნობისფარგლებს,გირავნობაუზრუნველყოფსმოთხოვნასადამას

თანდაკავშირებულსხვადამატებითუფლებებს(მათშორის,პროცენტსადაპირგასამტეხ
ლოს),აგრეთვექონებისმოვლაშენახვის,სასამართლოსადარეალიზაციისხარჯებს,თუ
კანონითანმხარეთაშეთანხმებითსხვარამარარისგათვალისწინებული.
გირავნობისუფლებავრცელდებაგირავნობისსაგნიდანმიღებულნაყოფზე,თუმხარე

თაშეთანხმებითსხვარამარარისგათვალისწინებული.87


3.7.3გირავნობისსახეები


სამოქალაქო კოდექსი სახელშეკრულებო და კანონისმიერ გირავნობას იცნობს,

ხოლოსახელშეკრულებოგირავნობაშიმფლობელობითდარეგისტრირებულგირავნო
ბასგამოყოფს.

87 შეადარეთიპოთეკასთანდაკავშირებულირეგულაციაიპოთეკაარვრცელდებაუძრავინივთისნაყოფზე,
თუმხარეთაშეთანხმებითსხვარამარარისგათვალისწინებული.
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გირავნობის სახეები

სახელშეკრულებო

მფლობელობითი რეგისტრირებული

კანონისმიერი

მაგ.: ქირავნობის 
შემთხვევა

დასახელებიდანაცნათელია,რომკანონისმიერიგირავნობაკანონისსაფუძველზეწარ
მოიშობა.მაგალითისთვის,სამოქალაქოკოდექსისთანახმად,ქირავნობისურთიერთობე
ბიდანგამომდინარემოთხოვნებისუზრუნველსაყოფადმიწისნაკვეთის,სახლისანბინის
გამქირავებელს აქვს გირავნობის უფლებადამქირავებლის მიერ იქ შეტანილ ნივთებზე.
რაცშეეხება სახელშეკრულებოგირავნობას, მისი წარმოშობისთვისმხარეთაშორისშე
თანხმებაააუცილებელი.
მოძრავ ნივთზე მფლობელობითი გირავნობის წარმოსაშობად აუცილებელია მხარე

თაშეთანხმებადანივთისმოგირავნისანმოგირავნისმიერგანსაზღვრულიმესამეპირის
მფლობელობაში გადაცემა. თუ ნივთი უკვე იმყოფება მოგირავნის ან მოგირავნის მიერ
შესაბამისადუფლებამოსილიპირისმფლობელობაში,გირავნობისწარმოშობისათვისსაკ
მარისიამხარეთაშეთანხმება.მფლობელობითიგირავნობისწარმოსაშობადმხარეთაშო
რისშეთანხმებაშესაძლოაზეპირიფორმითაცგანხორციელდეს.ამწესიდანგამონაკლისს
წარმოადგენსლომ ბარ დ ში ნივ თის და გი რა ვე ბალომ ბარ დ ში ნივ თის და გი რა ვე ბა,რომელიცთვისობრივადმფლობელო
ბითიგირავნობისსახეა,თუმცამისწარმოსაშობადნივთისლომბარდისპირდაპირმფლო
ბელობაშიგადაცემისგარდააუციელებელიამხარეთაშორისწერილობითიშეთანხმების
გაფორმება.

რე გის ტ რი რე ბუ ლი გი რავ ნო ბის წარ მო შო ბი სათ ვისრე გის ტ რი რე ბუ ლი გი რავ ნო ბის წარ მო შო ბი სათ ვისაუცილებელიაგარიგებისწერი
ლობითიფორმითდადებადაამგარიგებითგანსაზღვრულიგირავნობისუფლებისრეგის
ტრაციასაჯარორეესტრში.ამწესიდანგამონაკლისიადასაჯარორეესტრშირეგისტრირე
ბასარექვემდებარებასაგზაომოძრაობისშესახებსაქართველოსკანონის53ემუხლის
პირველიპუნქტითგანსაზღვრულსატრანსპორტოსაშუალებასადასასოფლოსამეურნეო
მანქანისდამხმარეტექნიკურსაშუალებაზერეგისტრირებულიგირავნობა.ამტიპისგირავ
ნობისწარმოშობისათვისაუცილებელიაგარიგებისწერილობითიფორმითდადებადაამ
გარიგებითგანსაზღვრულიგირავნობისუფლებისრეგისტრაციასაჯაროსამართლისიური
დიულპირში–საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროსმომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო შიმომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო ში.
ამასთანავე,გარიგებისნამდვილობისათვისარმოითხოვებაგარიგებისანგარიგებისმო
ნაწილემხარეთახელმოწერებისნამდვილობისდამოწმება,თუ:

 გარიგებისმონაწილემხარეებიგარიგებასხელსაწერენმარეგისტრირებელორგანოში
უფლებამოსილიპირისთანდასწრებით;
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 მოგირავნესადასაჯაროსამართლისიურიდიულპირს–საქართველოსშინაგანსაქმე
თასამინისტროსმომსახურებისსააგენტოსშორისდადებულიახელშეკრულებაელექ
ტრონულიდოკუმენტბრუნვისსისტემისგამოყენებითსატრანსპორტოსაშუალებაზეგი
რავნობისრეგისტრაციისშესახებ.

რეგისტრირებულიგირავნობის შემთხვევაში, მოძრავი ნივთის მოგირავნის მფლობე
ლობაშიგადაცემასავალდებულოარარის.
რეგისტრირებულიგირავნობისწარმოსაშობადდადებულგარიგებაშიუნდააღინიშნოს:

მისიშედგენისთარიღი;მონაცემებიმოგირავნის,დამგირავებლის,შესაძლომოვალემე
სამეპირისშესახებ;გირავნობისსაგნისზოგადიანსპეციფიკურინიშნებითაღწერაიმგვა
რად,რომშესაძლებელიიყოსმისიგანსაზღვრა.თუგირავნობისსაგანიამთელიმოძრა
ვიქონება,მისიაღწერაარმოითხოვება,თუკიმხარეთაშეთანხმებითსხვარამარარის
გათვალისწინებული; უზრუნველყოფილიძირითადი მოთხოვნის ზოგადი ან კონკრეტული
აღწერადამაქსიმალურითანხა,რომლისფარგლებშიცუნდადაკმაყოფილდესუზრუნველ
ყოფილიმოთხოვნა.


3.7.4გირავნობა–საგნისდაგირავებარამდენჯერმე,გირავნობისუფლებათარი-
გითობა,გირავნობისსაგნისგასხვისება,გირავნობისგადასვლა


ერთიდაიგივექონებაშეიძლებარამდენჯერმედაგირავდეს.ამშემთხვეევაშიგირავ

ნობის უფლებათარიგითობა განისაზღვრება მათი სარეგისტრაციოდ წარდგენისდროის
შესაბამისად. ამ წესიდან გამონაკლისია სა მო მავ ლო ქო ნე ბა ზესა მო მავ ლო ქო ნე ბა ზე დადებული გირავნობა.
ამშემთხვევაშიგირავნობაწარმოშობილადითვლებაარაშეთანხმებისდადების,არამედ
ქონებისწარმოშობისანშეძენისმომენტში.ამდენად,თუგირავნობისსაგანსსამომავლო
ქონებაწარმოადგენს,მაშინდამგირავებლისმიერქონებისშეძენისშემთხვევაშიწინამე
საკუთრისდროსწარმოშობილიგირავნობის უფლებაწინგაუსწრებსახალიმესაკუთრის
დროსწარმოშობილგირავნობისუფლებას,მიუხედავადმათიწარმოშობისთარიღისა.
სამოქალაქოკოდექსიმთელირიგიხელშეკრულებებიდანნაწარმოებკანონისმიერგი

რავნობასგარკვეულუპირატესობასანიჭებსდაუთითებს,რომქი რავ ნო ბის, იჯა რის, საქი რავ ნო ბის, იჯა რის, სა
სოფ ლო სა მე ურ ნეო მი წის იჯა რის, ნარ დო ბის, გა და ზიდ ვა გა დაყ ვა ნის, სა სა ქონ ლო სოფ ლო სა მე ურ ნეო მი წის იჯა რის, ნარ დო ბის, გა და ზიდ ვა გა დაყ ვა ნის, სა სა ქონ ლო 
საწყობ ში მი ბა რე ბისსაწყობ ში მი ბა რე ბისვალდებულებითსამართლებრივიურთიერთობიდანწარმოშობილი
კანონისმიერიგირავნობითგათვალისწინებულშემთხვევებშიმოგირავნესაქვსგირავნო
ბისსაგნიდანთავისიმოთხოვნებისუპირატესიდაკმაყოფილებისუფლებაყველასხვამო
გირავნესთანშედარებით.
როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, სანივთო უფლებებს მიდევნებისთვისება ახასია

თებთდაგირავნობისათუიპოთეკისგამოყენებაშესაბამისქონებაზე,არნიშნავსიმას,
რომეს ქონება ბრუნვაუნარიანიობიექტიაღარარისდამისიგანკარგვის უფლებამე
საკუთრესწართმეულიაქვს.სამოქალაქოკოდექსიითვალისწინებსგირავნობისსაგნის
გასხვისებისშესაძლებლობასრადროსაცშემძენზეგირავნობითდატვირთულისაკუთრე
ბაგადადის,გარდაიმშემთხვევისა,როცამფლობელობითიგირავნობისარსებობისას,
მესაკუთრეგირავნობისსაგანსგაასხვისებსდამოგირავნეანმისმიერშესაბამისადუფ
ლებამოსილიპირიგირავნობისსაგნისმფლობელობასშემძენსგადასცემს.მითითებულ
საგამონაკლისო შემთხვევაში გირავნობის უფლება წყდება და შემძენზე დაუტვირთავი
საკუთრებაგადადის.ასევეგამონაკლისსწარმოადგენსდამგირავებლისმიერგირავნო
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ბისსაგნისჩვეულებრივისამეწარმეოსაქმიანობისფარგლებშიგასხვისება,რადროსაც
შემძენზედაუტვირთავისაკუთრებაგადადის,მიუხედავადიმისა,იცოდათუარაშემძენმა
გირავნობის შესახებ. ეს წესი არგამოიყენება,თუ შემძენიდადამგირავებელი არაკე
თილსინდისიერადმოქმედებდნენ.
რაცშეეხებარეგისტრირებულიგირავნობისსაგნისგასხვისებას,ამშემთხვევაშიდამ

გირავებელსადა შემძენს ერთობლივადეკისრებათსაჯარორეესტრში, ხოლოსაგზაო
მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონის 53ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღ
ვრულსატრანსპორტოსაშუალებასადასასოფლოსამეურნეომანქანისდამხმარეტექ
ნიკურ საშუალებაზე – საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში – საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში შემ ძე ნის დამ გი რა ვებ ლად რე გისშემ ძე ნის დამ გი რა ვებ ლად რე გის
ტ რა ცი ის ვალ დე ბუ ლე ბატ რა ცი ის ვალ დე ბუ ლე ბა,რომლისშეუსრულებლობისშემთხვევაშიცსო ლი და რუ ლად სო ლი და რუ ლად 
აგე ბენ პა სუხს ამ ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბით გა მოწ ვე უ ლი ნე ბის მი ე რი ზიაგე ბენ პა სუხს ამ ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბით გა მოწ ვე უ ლი ნე ბის მი ე რი ზი
ა ნი სათ ვისა ნი სათ ვის.
მიუხედავადიმისა,რომშესაბამისქონებაზეგირავნობისგამოყენებამისიგანკარგვის

აკრძალვასარიწვევს,სამოქალაქოკოდექსიმხარეებსსაშუალებასაძლევსშეთანხმდნენ,
რომდამგირავებელიარგაასხვისებსდაარდააგირავებსგირავნობისსაგანსგირავნობის
უფლებისშეწყვეტამდე.დამგირავებლისმიერშეთანხმებითგათვალისწინებულიამვალდე
ბულებისშეუსრულებლობისშემთხვევაშიმოგირავნესთავისიმოთხოვნისდაუყოვნებლივ
დაკმაყოფილებისუფლებააქვს.
როგორცზემოთაღვნიშნეთ,გირავნობააქცესორულიუფლებაადამოთხოვნასთანერ

თადარსებობს.ამდენადსხვაპირისათვისმოთხოვნისგადაცემითამპირზეგირავნობის
უფლებაც გადადის. გირავნობის უფლება არ შეიძლება გადაეცეს სხვა პირს შესაბამისი
მოთხოვნის გადაცემის გარეშე. თუ მოთხოვნის გადაცემისას გამორიცხულია გირავნო
ბის უფლების გადაცემა, მაშინ გირავნობის უფლება წყდება. გირავნობის უფლება ასევე
შეწყდება,თუმფლობელობითიგირავნობითუზრუნველყოფილიმოთხოვნისდათმობისას
მოთხოვნისდათმობისმომენტიდანგონივრულვადაში,ახალიკრედიტორიარმოითხოვს
გირავნობისსაგნისმისთვისანმისმიერუფლებამოსილიპირისთვისგადაცემასანგირავ
ნობისუფლებისრეგისტრაციას.
ყოველიმესამეპირი,რომლისუფლებრივიმდგომარეობაცგირავნობისსაგნისრეა

ლიზაციისშედეგადშეიძლებაგაუარესდეს,უფლებამოსილიადააკმაყოფილოსმოგირავ
ნისმოთხოვნადაამგზითშეიძინოსმისიუფლებებიდამგირავებლისადაშესაძლომოვა
ლემესამეპირისმიმართ.
სამოქალაქოკოდექსისთანახმად,როდესაცდაგირავებულიამოთხოვნა,ხოლომოვა

ლევალდებულებასგირავნობისვადისგასვლამდეასრულებს,მაშინშესრულებაიკავებს
მოთხოვნისადგილს,თუკიმხარეთაშეთანხმებითსხვარამარარისგათვალისწინებული.
გირავნობისსაგნისდაკარგვასთან,დაზიანებასთან,განადგურებასთანანგაუფასურებას
თანდაკავშირებითმიღებულინებისმიერიანაზღაურება,მათშორის,სადაზღვევოანაზღა
ურება,იკავებსგირავნობისსაგნისადგილს,თუმხარეთაშეთანხმებითსხვარამარარის
გათვალისწინებული.ასეთშემთხვევებშიდამგირავებელსუფლებააქვსმისმიერმიღებული
თანხით შეიძინოს დაკარგული, დაზიანებული, განადგურებული, გაუფასურებული ნივთის
შემცვლელინივთი,რომელიცდაიკავებსგირავნობისსაგნისადგილს.გირავნობისსაგნის
ზემოთმითითებულცვლილებებსსამოქალაქოკოდექსისუროგაციასუწოდებს.
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3.7.5გირავნობა–შეწყვეტა,გირავნობისსაგნისრეალიზაცია


სამოქალაქოკოდექსიგირავნობისუფლებისშეწყვეტისშემდეგსაფუძვლებსიცნობს:

 გირავნობის უფლება, თავისი აქცესორული ბუნებიდან გამომდინარე, წყდება იმ
მოთხოვნისგაუქმებასთანერთად,რომლისუზრუნველსაყოფადაციგიარსებობს;

 გირავნობისუფლებაწყდება,თუგირავნობისსაგანიფიზიკურადშეწყვეტსარსებობას;

 რეგისტრირებულიგირავნობისუფლებაწყდებაიმშემთხვევაში,როცამოგირავნეუარს
იტყვისგირავნობაზერეგისტრაციისგზით;

 მფლობელობითიგირავნობისუფლებაწყდებაიმშემთხვევაში,როცამფლობელობა
დამგირავებელსუბრუნდებაანმოგირავნეუარსამბობსგირავნობისუფლებაზე;

 გირავნობისუფლებაწყდება,თუგირავნობისსაგანიგადადისმოგირავნისსაკუთრება
ში.ამშემთხვევასსამოქალაქოკოდექსიკონსოლიდაციისტერმინითმოიხსენიებს.

გირავნობისუფლებისშეწყვეტაიმმოთხოვნისდაკმაყოფილებით,რომლისუზრუნველ
საყოფადაცააისგამოყენებული,მხარეებისთვის,ალბათ,ყველაზესასურველისცენარია.
გირავნობისუფლებისშეწყ ვე ტის შემ თხ ვე ვა შიშეწყ ვე ტის შემ თხ ვე ვა შიმოგირავნევალდებულიამისმფლობელო
ბაშიარსებულისა გა ნი და უბ რუ ნოს დამ გი რა ვე ბელსსა გა ნი და უბ რუ ნოს დამ გი რა ვე ბელს.რეგისტრირებულიგირავნობისუფ
ლების შეწყვეტისასდამგირავებელს უფლება აქვს მოგირავნეს მოსთხოვოს გირავნობის
უფლებისშეწყ ვე ტის და უ ყოვ ნე ბე ლი რე გის ტ რა ცია სა ჯა რო რე ეს ტ რ ში/ მომ სა ხუ რე ბის შეწყ ვე ტის და უ ყოვ ნე ბე ლი რე გის ტ რა ცია სა ჯა რო რე ეს ტ რ ში/ მომ სა ხუ რე ბის 
სა ა გენ ტო შისა ა გენ ტო ში.თუარარსებობსდამგირავებლისმოთხოვნაგირავნობისუფლებისშეწყვე
ტისდაუყოვნებელირეგისტრაციისშესახებ,მოგირავნევალდებულიაგირავნობისუფლების
შეწყვეტიდან5სამუშაოდღისგანმავლობაშიმიმართოსსაჯარორეესტრს/მომსახურების
სააგენტოსგირავნობისუფლებისშეწყვეტისრეგისტრაციისმიზნით.ამვალდებულებისშე
უსრულებლობისშემთხვევაშიდამგირავებელსაქვსმოგირავნისაგანზიანისანაზღაურების
მოთხოვნისუფლება.გირავნობისუფლებისშეწყვეტისრეგისტრაციისმოთხოვნისუფლება
აქვსდამგირავებელსაც.ასეთშემთხვევაში,გირავნობისუფლებისშეწყვეტისშესახებსა
რეგისტრაციოგანცხადებასთანუნდადაერთოსმოგირავნისმიერგაცემულიწერილობითი
საბუთი,რომელიცადასტურებსგირავნობისუფლებისშეწყვეტას.
გირავნობისსაგნისრეალიზაციისანმისსაკუთრებაშიგადაცემისმოთხოვნისუფლება

მოგირავნესაქვსმოვალისმიერგირავნობითუზრუნველყოფილიმოთხოვნისშეუსრულებ
ლობისანარაჯეროვნადშესრულებისშემთხვევაში.რათქმაუნდა,გირავნობისსაგნისრე
ალიზაციაანმოგირავნისსაკუთრებაშიმისიგადასვლადამგირავებლისთვისეკონომიკური
თვალსაზრისითარასასურველია,თუმცაგირავნობა,სწორედისეთიშემთხვევებისთვისაა
გათვალისწინებული, როდესაც მოვალე ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ ვადამოსულ
ვალდებულებას.
მოგირავნისდაკმაყოფილებახდე ბა გი რავ ნო ბის საგ ნის რე ა ლი ზა ცი ით ან მოთხოვხდე ბა გი რავ ნო ბის საგ ნის რე ა ლი ზა ცი ით ან მოთხოვ

ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბის მიზ ნით და გი რა ვე ბუ ლი ნივ თის მო გი რავ ნის სა კუთ რე ბანის დაკ მა ყო ფი ლე ბის მიზ ნით და გი რა ვე ბუ ლი ნივ თის მო გი რავ ნის სა კუთ რე ბა
ში გა და ცე მითში გა და ცე მით.დაგირავებულინივთიშეიძლებაგადავიდესკრედიტორის(მოგირავნის)
საკუთრებაშიკანონითგათვალისწინებულსაფუძველზემხო ლოდ რე გის ტ რი რე ბუ ლი გიმხო ლოდ რე გის ტ რი რე ბუ ლი გი
რავ ნო ბის შემ თხ ვე ვა ში და ამის შე სა ხებ პირ და პირ უნ და აღი ნიშ ნოს ხელ შეკ რუ ლერავ ნო ბის შემ თხ ვე ვა ში და ამის შე სა ხებ პირ და პირ უნ და აღი ნიშ ნოს ხელ შეკ რუ ლე
ბა შიბა ში.გირავნობისსაგნისმოგირავნისსაკუთრებაშიგადასვლასთანდაკავშირებითსამო
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ქალაქოკოდექსმაგანვითარებისსხვადასხვაეტაპიგანვლო.დროისგარკვეულპერიოდში
სამოქალაქოკოდექსისშესაბამისთავშიპირდაპირიყომითითებული,რომდაუშვებელი
იყოგირავნობისსაგნისმოგირავნისსაკუთრებაშიგადაცემა. აღნიშნულისიხისტესაკმა
ოდმოუქნელსდაარაეფექტურსხდიდაგირავნობისინსტიტუტს,ამიტომაცკანონმდებელმა
მიდგომარადიკალურადშეცვალადაგირავნობისსაგნისმოგირავნისსაკუთრებაშიგადას
ვლაშესაბამისიწინაპირობებისარსებობისასდასაშვებადმიიჩნია.
თუკანონითსხვარამარარისგათვალისწინებული.მოთხოვნადაკმაყოფილებულად

ითვლებაიმშემთხვევაშიც,როდესაცგირავნობისსაგნისრეალიზაციიდანამო ნა გე ბი თანამო ნა გე ბი თან
ხა საკ მა რი სი არ არის ხა საკ მა რი სი არ არის გირავნობითუზრუნველყოფილიმოთხოვნისდასაფარადანგირავ
ნობისსაგნისღირებულებამთლიანადარფარავსამმოთხოვნისოდენობას,თუ მხა რე თა თუ მხა რე თა 
შე თან ხ მე ბით სხვა რამ არ არის დად გე ნი ლიშე თან ხ მე ბით სხვა რამ არ არის დად გე ნი ლი.გამოდისრომ,თუკიმხარეებსხელშეკრუ
ლებაშიწინასწარაქვთგანსხვავებულიწესიდადგენილი,მაშინმხარეთამიერშეთანხმებულ
პირობასმიენიჭებაუპირატესობა.თუგამსესხებელი/კრედიტისგამ ცე მი არ არის სა ქარგამ ცე მი არ არის სა ქარ
თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სად მი დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სუ ბი ექ ტით ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სად მი დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სუ ბი ექ ტი,
ფიზიკურპირზე(მათშორის,ინდივიდუალურმეწარმეზე)გაცემულისესხის/კრედიტისხელ
შეკრულებიდანგამომდინარემოთხოვ ნა დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლად ით ვ ლე ბა იმ შემ თხ ვემოთხოვ ნა დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლად ით ვ ლე ბა იმ შემ თხ ვე
ვა შიცვა შიც,როდესაც გირავნობის საგნის (საგნების) ან გირავნობის საგნისა (საგნებისა)და
იპოთეკითდატვირთულიუძრავინივთის(ნივთების)რეალიზაციიდანამონაგებითანხასაკ
მარისიარარისგირავნობითანგირავნობითადაიპოთეკითუზრუნველყოფილიმოთხოვ
ნისდასაფარავადანგირავნობისსაგნის(საგნების)ღირებულებაანგირავნობისსაგნისა
(საგნებისა)დაიპოთეკითდატვირთულიუძრავინივთის(ნივთების)ღი რე ბუ ლე ბა მთლიღი რე ბუ ლე ბა მთლი
ა ნად არ ფა რავს ამ მოთხოვ ნის ოდე ნო ბას. მხა რე თა შო რის სხვაგ ვა რი შე თან ხ მე ბა ა ნად არ ფა რავს ამ მოთხოვ ნის ოდე ნო ბას. მხა რე თა შო რის სხვაგ ვა რი შე თან ხ მე ბა 
და უშ ვე ბე ლი ადა უშ ვე ბე ლი ა. საქართველოსეროვნული ბანკი უფლებამოსილია მისი ზედამხედველო
ბისადმიდაქვემდებარებულსუბიექტებსდაუდგინოსამნაწილითგათვალისწინებულისაგან
განსხვავებულიწესიან/დადამატებითიწესი.
თუგირავნობისსაგანირამ დენ ჯერ მეა და გი რა ვე ბუ ლირამ დენ ჯერ მეა და გი რა ვე ბუ ლი,მაშინმისირეალიზაციისუფ

ლებააქვსნებისმიერმოგირავნესმოთხოვ ნის შეს რუ ლე ბის ვა დის დად გო მი სასმოთხოვ ნის შეს რუ ლე ბის ვა დის დად გო მი სას.მოგი
რავნეს,რომლისგირავნობისუფლებაცწინუსწრებსრეალიზაციისგანმახორციელებელი
მოგირავნისუფლებას,შეუძლიაგირავნობისსაგნისშესაძლორეალიზაციისშესახებშემდ
გომიმოგირავნისწერილობითიშეტყობინებისმიღებისდღიდანორიკვირისგანმავლობა
შიაცნობოსშემდგომმოგირავნესიმისთაობაზე,რომ:
იგისარგებლობსგირავნობისსაგნისრეალიზაციისუფლებით.ამშემთხვევაშიშემდ

გომიმოგირავნევერგანახორციელებსრეალიზაციასდარეალიზაციისგანხორციელების
ვალდებულებადაეკისრებაწინამოგირავნეს;
 იგი თანახმაა, რომ გირავნობის საგნის რეალიზაცია განახორციელოს შემდგომ

მამოგირავნემ,ოღონდიმპირობით,რომრეალიზაციიდანამონაგებითანხიდანთავისი
მოთხოვნაუპირატესადდაკმაყოფილდება.
ასეთ შემთხვევებში რეალიზაციიდან ამონაგები თანხიდან შემდგომი მოგირავნის

მოთხოვნისუპირატესადდაკმაყოფილდებაწინამოგირავნისმოთხოვნა.თუწინამოგირავ
ნეარისარგებლებსზემოთგათვალისწინებულიუფლებებით,გირავნობისსაგანიდატვირ
თულირჩებაიმმოგირავნეთაუფლებებით,რომელთაგირავნობისუფლებაცწინუსწრებს
რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავნის უფლებას. რეალიზაციის განმახორციე
ლებელმოგირავნესადაშემძენსეკისრებათსაჯარორეესტრში/მომსახურებისსააგენტოში
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შემძენისდამგირავებლადრეგისტრაციისვალდებულება,რომლისშეუსრულებლობისშემ
თხვევაშიცსოლიდარულადაგებენპასუხსამვალდებულებისშეუსრულებლობითგამოწვე
ულინებისმიერიზიანისათვის.
მოგირავნევალდებულიარე ა ლი ზა ცი ამ დე ორი კვი რით ად რერე ა ლი ზა ცი ამ დე ორი კვი რით ად რეგირავნობისსაგნისრე

ალიზაციისთაობაზეწე რი ლო ბით გა აფ რ თხი ლოსწე რი ლო ბით გა აფ რ თხი ლოსდამგირავებელიდასხვამოგირავნეები.
რეალიზაციაშეიძლებაგანხორციელდესდამგირავებლისადასხვამოგირავნეებისწი

ნასწარიწერილობითიგაფრთხილებისგარეშეც,თუ:

 არსებობსგირავნობისსაგნისსაბაზროანსაბირჟოფასისდაცემისრეალურისაფრთხე;

 გირავნობისსაგანიმალფუჭებადია.

მოგირავნეკარგავსგირავნობისსაგნისრეალიზაციისუფლებას,თუდამგირავებლი
სათვისზემოთაღნიშნულიშეტყობინებისჩაბარებისდღიდანნებისმიერდროს,ვიდრეარ
განხორციელებულა გირავნობის საგნის რეალიზაცია, შესრულდება უზრუნველყოფილი
მოთხოვნა.
მოგირავნეუფლებამოსილიაუშუალოდმოახდინოსგირავნობისსაგნისრეალიზაცია,

თუარსებობსამისშესახებმოგირავნისადადამგირავებლისშეთანხმება.უშუალოდმოგი
რავნისმიერგირავნობისსაგნისპირ და პი რი მი ყიდ ვის გზითპირ და პი რი მი ყიდ ვის გზითრეალიზაციისშემთხვევაში
მოგირავნევალდებულია,გირავნობისსაგანიგაასხვისოსსა მარ თ ლი ან და გო ნივ რულ სა მარ თ ლი ან და გო ნივ რულ 
ფას შიფას შითავისი,დამგირავებლისადასხვამოგირავნეებისინტერესებისგათვალისწინებით,
ამვალდებულებისშეუსრულებლობისშემთხვევაშიმოგირავნეპასუხსაგებსდამგირავებ
ლისადასხვამოგირავნეებისთვისმიყენებულიზიანისათვის.
თუგირავნობისსაგანსაქვსსაბირჟოანსაბაზროფასი,მოგირავნესშეუძლიაგირავნო

ბისსაგნისგაყიდვამიანდოსსპეციალურსავაჭროდაწესებულებას.
გირავნობისსაგნისრეალიზაციიდანამონაგებითანხიდანპირველრიგშიდაიფარება

რე ა ლი ზა ცი ის ხარ ჯე ბირე ა ლი ზა ცი ის ხარ ჯე ბიდადაკმაყოფილდებარეალიზაციისგანმახორციელებელიმო გიმო გი
რავ ნის მოთხოვ ნარავ ნის მოთხოვ ნა.
გირავნობითრამდენჯერმედატვირთულისაგნისრეალიზაციისგანმახორციელებელი

მოგირავნევალდებულიარეალიზაციისხარჯებისდაფარვისადათავისიმოთხოვნისდაკ
მაყოფილებისშემდეგდარ ჩე ნი ლი თან ხა შე ი ნა ხოს ნო ტა რი უს თან დე პო ზიტ ზედარ ჩე ნი ლი თან ხა შე ი ნა ხოს ნო ტა რი უს თან დე პო ზიტ ზეშემდგო
მიმოგირავნეებისმოთხოვნებისდაკმაყოფილებისუზრუნველსაყოფად.ყო ვე ლი შემ დ გოყო ვე ლი შემ დ გო
მი მო გი რავ ნის მოთხოვ ნა დაკ მა ყო ფილ დე ბა წი ნა მო გი რავ ნის მოთხოვ ნის სრუ ლად მი მო გი რავ ნის მოთხოვ ნა დაკ მა ყო ფილ დე ბა წი ნა მო გი რავ ნის მოთხოვ ნის სრუ ლად 
დაკ მა ყო ფი ლე ბის შემ დეგდაკ მა ყო ფი ლე ბის შემ დეგ.გირავნობითუზრუნველყოფილიყველამოთხოვნისსრულად
დაკმაყოფილებისშემდეგ,აგრეთვეშემდგომიმოგირავნეებისარარსებობისასამო ნა გეამო ნა გე
ბი დან დარ ჩე ნი ლი თან ხა დამ გი რა ვე ბელს უნ და გა და ე ცესბი დან დარ ჩე ნი ლი თან ხა დამ გი რა ვე ბელს უნ და გა და ე ცეს.გირავნობისსაგნისრეა
ლიზაციისგანმახორციელებელიმოგირავნეპასუხსაგებსსხვამოგირავნეებისწინაშეიმზი
ანისათვის,რაცწარმოიშობაზემოთმითითებულივალდებულებისშეუსრულებლობისთვის.
მოგირავნესა და დამგირავებელს წე რი ლო ბი თი ფორ მით და დე ბულ გა რი გე ბა შიწე რი ლო ბი თი ფორ მით და დე ბულ გა რი გე ბა ში

შეუძლიათგაითვალისწინონ,რომგირავნობისსაგნისმოგირავნისათვისგადაცემადარეა
ლიზაციაშეიძლებაგანხორციელდესნო ტა რი უ სის მი ერ გა ცე მუ ლი სა აღ ს რუ ლე ბო ფურნო ტა რი უ სის მი ერ გა ცე მუ ლი სა აღ ს რუ ლე ბო ფურ
ც ლის სა ფუძ ველ ზეც ლის სა ფუძ ველ ზე.ასეთშემთხვევაში,მხარეთაშორისდადებულიგარიგებადადასტურე
ბულუნდაიქნესსანოტაროწესით.რეალიზაციისაღნიშნულიგზასაკმაოდსაფრთხილოა,
რამეთუგირავნობისგაფორმებისეტაპზემხარეებინაკლებყურადღებასაქცევენხელშეკ
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რულებაშიმითითებულპუნქტებს,ხოლომოგირავნისდაკმაყოფილებისეტაპზესასამართ
ლოსთვისგვერდისავლით,ნოტარიუსისმიერგაცემულისააღსრულებოფურცლისსაფუძ
ველზეგირავნობისსაგნისრეალიზაციანეგატიურმოულოდნელობადევლინებათ.
დამგირავებელსადა მოგირავნეს შეუძლიათ ასევე შეთანხმდნენ გირავნობის საგნის

რეალიზაციისგანსხვავებულწესზე,რომელიცგანსხვავდებაამთავშიმოცემულიწესებისა
გან.ასეთშემთხვევაშიგირავნობისსაგნისრეალიზაციაუნდაგანხორციელდესგონივრულ
დასამართლიანფასშიდამგირავებლისადასხვამოგირავნეებისინტერესებისგათვალის
წინებით.
გირავნობისსაგნისრეალიზაციითშემძენზეგადადისდაუტვირთავისაკუთრება,გარდა

სკს279ემუხლისმე4ნაწილითგათვალისწინებულიშემთხვევისა.88
მოგირავნისმიერგირავნობისსაგნისარამართლზომიერირეალიზაციისშემთხვევაში

შემძენიიძენსსაკუთრებისუფლებას,თუიგიამფაქტისმიმართკეთილსინდისიერია.
რეალიზაციისგანხორციელებისშემდეგრეალიზაციისგანმახორციელებელიმოგირავ

ნევალდებულია,რეალიზაციისგანხორციელებიდანგონივრულვადაში,გაუმართლებელი
დაყოვნებისგარეშე,წარუდგინოსდამგირავებელსწე  რი  ლო  ბი  თი ან   გა  რი  შიწე  რი  ლო  ბი  თი ან   გა  რი  შიგირავნობის
საგნისრეალიზაციისშესახებ,რომელიცუნდაშეიცავდესინფორმაციასრეალიზაციისხარ
ჯების,რეალიზაციიდანამონაგებითანხისადაამთანხისგამოყენებისთაობაზე.


3.7.6იპოთეკა–ცნება,მახასიათებლები,წარმოშობა

იპოთეკა გირავნობის მსგავსად მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებას წარმოად
გენს,თუმცაგირავნობისგანგანსხვავებითიპოთეკაუძრავინივთებისმიმართგამოიყენე
ბა.ლეგალურიდეფინიციისმიხედვით,უძრავინივთიშეიძლებაისეიქნესგამოყენებული
(დატვირთული) მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, რომ უზრუნველყოფილ კრედიტორს
მიეცესუფლება,სხვაკრედიტორებთანშედარებითპირველრიგშიმიიღოსთავისიმოთხოვ
ნისდაკმაყოფილებაამნივთისრეალიზაციითანმისსაკუთრებაშიგადაცემით.
სამოქალაქოკოდექსში მოცემულიიპოთეკისმარეგულირებელინორმების ანალიზის

შედეგადშეგვიძლიაიპოთეკის,როგორცმოთხოვნისუზრუნველყოფისსაშუალებისძირი
თადიმახასიათებლებიგამოვყოთ:

 შე საძ ლე ბე ლია ერ თი პი რის (კრედიტორის) მოთხოვ ნის უზ რუნ ველ სა ყო ფად იპოშე საძ ლე ბე ლია ერ თი პი რის (კრედიტორის) მოთხოვ ნის უზ რუნ ველ სა ყო ფად იპო
თე კა და ე დოს არა მხო ლოდ უშუ ა ლოდ პი რა დი მო ვა ლის, არა მედ მე სა მე პი რის თე კა და ე დოს არა მხო ლოდ უშუ ა ლოდ პი რა დი მო ვა ლის, არა მედ მე სა მე პი რის 
ქო ნე ბა საცქო ნე ბა საც.აღნიშნულიგამომდინარეობსსამოქალაქოკოდექსისნორმიდან,რომლის
თანახმადაცთუუძრავინივთისმესაკუთრეიმავდროულადარარისიპოთეკითუზრუნ
ველყოფილიმოთხოვნისპირადიმოვალე,მასმაინცშეუძლიაიპოთეკარსწაუყენოსის
შესაგებელი,რომლისუფლებაცმხოლოდპირადმოვალესაქვს,მათშორის,შესაგებ
ლებიფულადვალდებულებათაგაქვითვისადამოთხოვნისგასაჩივრებისგამო.გარ
დაამისა,უძრავინივთისმესაკუთრეუფლებამოსილიადააკმაყოფილოსკრედიტორი,
როცამოთხოვნისშესრულებისვადაუკვედადგა,ანროცაპირადიმოვალეუფლება

88 თურეალიზაციისგანმახორციელებელიმოგირავნისგირავნობაზეადრესხვამოგირავნისგირავნობაა
წარმოშობილი და რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავნის მიერ მისთვის შეტყობინების  
მიუხედავად, წინამოგირავნეარისარგებლებს კანონით გათვალისწინებულიუფლებებით,გირავნობის
საგანიდატვირთულირჩებაიმმოგირავნეთაუფლებებით,რომელთაგირავნობისუფლებაცწინუსწრებს
რეალიზაციისგანმახორციელებელიმოგირავნისუფლებას.
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მოსილიაშეასრულოსშესაბამისიმოქმედება.თუმესაკუთრეარარისპირადიმოვალე,
მოთხოვნაგადადისმასზემაშინ,როცამესაკუთრეკრედიტორსდააკმაყოფილებს.

 იპო თე კის ისე ვე რო გორც გი რავ ნო ბის არ სე ბო ბა ნივ თის მე სა კუთ რეს არ უზღუიპო თე კის ისე ვე რო გორც გი რავ ნო ბის არ სე ბო ბა ნივ თის მე სა კუთ რეს არ უზღუ
დავს ნივ თის გან კარ გ ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბასდავს ნივ თის გან კარ გ ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას.უფრომეტიც,სამოქალაქოკოდექ
სი პირდაპირმიუთითებს,რომ,თუკანონითსხვარამარარისგათვალისწინებული,
შეთანხმება, რომლითაც მესაკუთრე კრედიტორის წინაშე იღებს ვალდებულებას, არ
გაასხვისოს,არისარგებლოსანსხვანაირადარდატვირთოსუძრავინივთი,ბათილია.
ერთადერთიგამონაკლისირასაცსამოქალაქოკოდექსიუშვებსშემდეგშიმდგომარე
ობს–იპოთეკისხელშეკრულებითმესაკუთრემკრედიტორისწინაშეშეიძლებააიღოს
ვალდებულება,რომმისსაკუთრებაშიარსებულმიწისნაკვეთსარდატვირთავსაღნა
გობისუფლებით.აღნიშნულიგამონაკლისიაღნაგობისუფლებისსამართლებრივიბუ
ნებითააგანპირობებული.როგორცწინათავებშიუკვეაღვნიშნეთ,აღნაგობისუფლება
ყოველთვისპირველირიგისუფლებადრეგისტრირდება,მიუხედავადმისიწარმოშო
ბისდროისა.ამიტომაცსამოქალაქოკოდექსიმხარესსაშუალებასაძლევსხელშეკრუ
ლებითდაიცვასთავიდაიპოთეკისსაგნისმესაკუთრესსაგნისაღნაგობითდატვირთვის
უფლებაშეუზღუდოს.

 იპო თე კა არ ვრცელ დე ბა უძ რა ვი ნივ თის ნა ყოფ ზეიპო თე კა არ ვრცელ დე ბა უძ რა ვი ნივ თის ნა ყოფ ზე,თუმხარეთაშეთანხმებითსხვა
რამარარისგათვალისწინებული.როგორცუკვეაღვნიშნეთ,გირავნობასთანმიმართე
ბითსამოქალაქოკოდექსისაპირისპიროდათქმასითვალისწინებს–გირავნობისუფ
ლებავრცელდებაგირავნობისსაგნიდანმიღებულნაყოფზე,თუმხარეთაშეთანხმებით
სხვარამარარისგათვალისწინებული.

 გი რავ ნო ბის მსგავ სად ერ თი უძ რა ვი ნივ თი შე იძ ლე ბა რამ დენ ჯერ მე და იტ ვირ თოს გი რავ ნო ბის მსგავ სად ერ თი უძ რა ვი ნივ თი შე იძ ლე ბა რამ დენ ჯერ მე და იტ ვირ თოს 
იპო თე კითიპო თე კით,ხოლორიგითობაიპოთეკისშესახებგანცხადებისრეგისტრაციისთარიღის
მიხედვითგანისაზღვრება.

 გი რავ ნო ბის მსგავ სად იპო თე კაც აქ ცე სო რუ ლი უფ ლე ბა ა, ამი ტო მაცგი რავ ნო ბის მსგავ სად იპო თე კაც აქ ცე სო რუ ლი უფ ლე ბა ა, ამი ტო მაციპოთეკადა
მისსაფუძვლადარსებულიმოთხოვნამხოლოდერთდროულადდაერთობლივადშე
იძლებაიქნესსხვაპირისათვისგადაცემული.მოთხოვნისგადაცემასთანერთადახალ
კრედიტორზე გადადის იპოთეკაც. მოთხოვნის გადაცემა მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება
ნამდვილად,როდესაცწერილობითიფორმითდადებულიგარიგებაიპოთეკისდადგე
ნისშესახებანიპოთეკისმოწმობა89(ასეთისარსებობისშემთხვევაში)გადაეცემაახალ
კრედიტორს.მოთხოვნისგადაცემასაჯარორეესტრშირეგისტრირდება,გარდაიმშემ
თხვევისა,როდესაცგაცემულიაიპოთეკისმოწმობა.თუახალკრედიტორზემოთხოვნის
გადასვლისშემდეგმოვალეუხდისძველკრედიტორს,ესგადახდაარათავისუფლებს
მასახალიკრედიტორისწინაშევალდებულებისაგანმაშინაც,როცამანგადასვლისშე
სახებარაფერიიცოდა.

იპოთეკა,ისევეროგორცგირავნობა,შეიძლებაასევეგამოყენებულიქნესსამომავლო
ანპირობითმოთხოვნასთანდაკავშირებით,თუიპოთეკისდადგენისმომენტისათვისშესაძ
ლებელიაამმოთხოვნისგანსაზღვრა.

89 იპოთეკისმოწმობისშესახებიხილეთშემდეგთავებში.
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გირავნობის მარეგულირებელი ნორმების მსგავსად იპოთეკის დამდგენ ნორმებზე
ასახვაჰპოვაროგორცსასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწისსაკუთრებასთანმიმარ
თებითკანონმდებლობაშიგანხორციელებულმაცვლილებებმა,ისეხელშეკრულებისთავი
სუფლებისკონცეფციაშიპირებისდაცვისმიზნითგანპირობებულმაჩარევამ.
გირავნობის მსგავსად იპოთეკის თავშიც ვხვდებით დანაწესს, რომლის მიხედვითაც

სასოფლოსამეურნეოდანიშნულების მიწის ნაკვეთის მოთხოვნისდასაკმაყოფილებლად
გამოყენების(დატვირთვის)შემთხვევაშიგათვალისწინებულიუნდაიქნესსასოფლოსამე
ურნეოდანიშნულებისმიწისსაკუთრებისშესახებსაქართველოსორგანულიკანონითდად
გენილი წესი. აღნიშნულკანონთანდაკავშირებით წინათავებში უკვე ვისაუბრეთ,თუმცა
იპოთეკასთანმიმართებითაღსანიშნავიაკანონისმე6მუხლისშინაარსიც:დაუშვებელია
სასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწისნაკვეთისსაკუთრებაშიგადასვლისპირობით
მისიუზრუნველყოფისსაშუალებადგამოყენებაუცხოელის,საზღვარგარეთრეგისტრირე
ბულიიურიდიულიპირისან/დასაქართველოშირეგისტრირებულიიმკერძოსამართლის
იურიდიულიპირისსასარგებლოდ,რომლისდომინანტიპარტნიორიაუცხოელი/საზღვარ
გარეთრეგისტრირებულიიურიდიულიპირიანრომლისდომინანტიპარტნიორისდადგენა
ზემოთჩამოთვლილისუბიექტებით(საქართველოსსახელმწიფო,საქართველოსავტონო
მიურირესპუბლიკა,საქართველოსმუნიციპალიტეტი,საქართველოსსაჯაროსამართლის
იურიდიულიპირი,საქართველოსმოქალაქე)ვერხერხდება.ასევედაუშვებელიაუცხოე
ლის,საზღვარგარეთრეგისტრირებულიიურიდიულიპირისან/დასაქართველოშირეგისტ
რირებულიიმკერძოსამართლისიურიდიულიპირისსასარგებლოდ,რომლისდომინანტი
პარტნიორიაუცხოელიან/დასაზღვარგარეთრეგისტრირებულიიურიდიულიპირიანრომ
ლისდომინანტიპარტნიორისდადგენაზემოთჩამოთვლილისუბიექტებით(საქართველოს
სახელმწიფო,საქართველოსავტონომიურირესპუბლიკა,საქართველოსმუნიციპალიტეტი,
საქართველოსსაჯაროსამართლისიურიდიულიპირი,საქართველოსმოქალაქე)ვერხერ
ხდება,ისეთიმოთხოვნისანუფლებისდათმობა,რომელიცითვალისწინებსსასოფლოსა
მეურნეოდანიშნულებისმიწაზესაკუთრებისუფლებისწარმოშობას.
საქართველოსმთავრობისდადგენილებითგანსაზღვრულსაერთაშორისოფი ნან სურ ფი ნან სურ 

ინ ს ტი ტუტ ზე ან სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რულ ფი ნან სურ ინ ს ტიინ ს ტი ტუტ ზე ან სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რულ ფი ნან სურ ინ ს ტი
ტუტ ზეტუტ ზე,რომლისდომინანტიპარტნიორიაუცხოელიან/დასაზღვარგარეთრეგისტრირებუ
ლიიურიდიულიპირიანრომლისდომინანტიპარტნიორისდადგენაზემოთჩამოთვლილი
სუბიექტებით(საქართველოსსახელმწიფო,საქართველოსავტონომიურირესპუბლიკა,სა
ქართველოსმუნიციპალიტეტი,საქართველოსსაჯაროსამართლისიურიდიულიპირი,სა
ქართველოსმოქალაქე)ვერხერხდება,აღნიშნულიაკრძალვებიარვრცელდება,თუისინი
საქართველოსკანონმდებლობითნებადართულსაქმიანობისახორციელებენ.
სამოქალაქოკოდექსმასაკმაოდმკაცრიპოზიციადაიჭირაიმპირებისმიერგაცემუ

ლისესხისხელშეკრულებიდანგამომდინარემოთხოვნისუზრუნველყოფისსაშუალებადუძ
რავიქონებისგამოყენებასთანმიმართებით,რომლებიცსაქართველოსეროვნულიბანკის
ზედამხედველობისადმიდაქვემდებარებული პირები არ არიან.2018 წლის ცვლილების
შესაბამისად,ფიზიკურპირზე(მათშორის,ინდივიდუალურმეწარმეზე)გასაცემი/გაცემული
სესხის/კრედიტის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუა
ლებადარ შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს მის ან სხვა ფი ზი კუ რი პი რის სა კუთ რე ბა ში არ შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს მის ან სხვა ფი ზი კუ რი პი რის სა კუთ რე ბა ში 
არ სე ბუ ლი უძ რა ვი ნივ თი, აგ რეთ ვე წყლის და სა ჰა ე რო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბაარ სე ბუ ლი უძ რა ვი ნივ თი, აგ რეთ ვე წყლის და სა ჰა ე რო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბა.
თუმცაღაესშეზღუდვაარვრცელდებასაქართველოსეროვნულიბანკისშესახებსაქარ
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თველოს ორგანული კანონის შესაბამისად საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედ
ველობისადმი დაქვემდებარებული კომერციული ბანკის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცი
ის,არასაბანკოსადეპოზიტოდაწესებულების−საკრედიტოკავშირისდასესხისგამცემი
სუბიექტისმიერდასადები/დადებულისესხის/კრედიტისხელშეკრულებიდანგამომდინარე
მოთხოვნისუზრუნველყოფაზე.ამასთანავე,მითითებულიშეზღუდვაარმოქმედებს,თუმხა
რეთაშორისდადებულიხელშეკრულებითდგინდება,რომიპოთეკითდატვირთულიუძ რაუძ რა
ვი ნივ თი საცხოვ რე ბელ სად გო მად გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით სარ გებ ლო ბა ში გა და ე ცე მა ვი ნივ თი საცხოვ რე ბელ სად გო მად გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით სარ გებ ლო ბა ში გა და ე ცე მა 
იპო თე კარ ფი ზი კურ პირსიპო თე კარ ფი ზი კურ პირს(მათშორის,ინდივიდუალურმეწარმეს),ანადგილსამყოფლად
(იურიდიულ მისამართად) გამოყენების მიზნით გადაეცემა იპოთეკარ იურიდიულ პირს.
თუმცაღა,თუერთიდაიმავეფიზიკურიპირის(მათშორის,ინდივიდუალურიმეწარმის)ან
იურიდიულიპირისსასარგებლოდრეგისტრირებულიაორიიპოთეკისუფლება,მესამედა
ყოველიმომდევნოიპოთეკისხელშეკრულებისდადებისასმასზეგავრცელდებაზემოთმი
თითებულიშეზღუდვა.
მარეგისტრირებელიორგანოსათვისიპოთეკისუფლებისრეგისტრაციისმიზნითწარდ

გენილიიპოთეკისხელშეკრულებისშინაარსისთვის,მასშიმითითებულიფაქტობრივიგა
რემოებებისნამდვილობისადამართლზომიერებისათვისპასუხისმგებელიარიანუშუალოდ
იპოთეკისხელშეკრულებისმხარეები,რაცსრულიადლოგიკურადგამომდინარეობსრეეს
ტრისფუნქციურისტატუსიდან.

იპო თე კა იური დი ულ ძა ლას სა ჯა რო რე ეს ტ რ ში რე გის ტ რა ცი ის მო მენ ტი დან იძენსიპო თე კა იური დი ულ ძა ლას სა ჯა რო რე ეს ტ რ ში რე გის ტ რა ცი ის მო მენ ტი დან იძენს.
რეგისტრაციახდებაერთერთიმხარისმიერგარიგებისწარდგენისსაფუძველზე.გარიგება
ანგარიგებისმონაწილემხარეთახელმოწერებისნამდვილობადამოწმებულიუნდაიყოს
კანონით დადგენილი წესით. გარიგებაში უნდა აღინიშნოს უძრავი ნივთის მე სა კუთ რე, მე სა კუთ რე, 
იპო თე კა რი, სა ვა რა უ დო მო ვა ლე მე სა მე პი რიიპო თე კა რი, სა ვა რა უ დო მო ვა ლე მე სა მე პი რი.მხარეთაშეთანხმებითგარიგებაშიშე
საძლებელიააღინიშნოსაგრეთვეუზრუნველყოფილიმოთხოვნისოდენობა,სარგებელი,
შესრულებისვადადასხვაპირობები.
სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველსაყოფადდადებული

იპოთეკისხელშეკრულებაუნდადა მოწ მ დეს სა ნო ტა რო წე სითდა მოწ მ დეს სა ნო ტა რო წე სით.იპოთეკისხელშეკრულე
ბისდამოწმებისასნოტარიუსივალდებულიაგანუმარტოსხელშეკრულებისმხარეებსისსა
მართლებრივიშედეგები,რომლებიცმოჰყვებამათმიერსესხისადაიპოთეკისხელშეკ
რულებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევას. ბუნებრივია, სანოტარო
დამოწმებისწესიარვრცელდებაკომერციულიბანკის,მიკროსაფინანსოორგანიზაციისა
დაარასაბანკოსადეპოზიტოდაწესებულების−საკრედიტოკავშირისმოთხოვნებისუზრუნ
ველსაყოფადდადებულიპოთეკისხელშეკრულებებზე,წინააღმდეგშემთხვევაშიამტიპის
დაწესებულებებისსაქმიანობაგაუმართლებლადშეიზღუდებოდა.


3.7.7–იპოთეკა–სახეები


სამოქალაქო კოდექსის იპოთეკის მარეგულირებელი ნორმების ანალიზის შედეგად

შეიძლებადავასკვნათ,რომ კოდექსი ადგენს სტანდარტული (ჩვეულებრივი) იპოთეკისა
დასაერთოიპოთეკისსახეებს.იურიდიულლიტერატურაშიშესაძლოაშევხვდეთსაბარა
თე იპოთეკის სახესაც,რომელიც საჯარორეესტრის მიერ იპოთეკის მოწმობის გაცემით
დგინდება.
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ჩვე უ ლებ რი ვია იპო თე კაჩვე უ ლებ რი ვია იპო თე კა,როდესაციპოთეკარისმოთხოვნაუზრუნველყოფილიაშესა
ბამისიქონებით,რაცრეგისტრირებულიასაჯარორეესტრში.ასერომ,იპოთეკასსაჯარო
რეესტრისჩანაწერიაფუძნებს.თუმოთხოვნაუზრუნველყოფილიარამდენიმეუძრავნივთზე
არსებულიიპოთეკით,მაშინსახეზეგვაქვსსა ერ თო იპო თე კასა ერ თო იპო თე კადასაერთომოთხოვნისდა
საკმაყოფილებლადყოველინივთიგამოიყენება.კრედიტორსშეუძლია,სურვილისამებრ,
მოთხოვნანებისმიერინივთითდაიკმაყოფილოს,თუმხარეებისხვარამეზეარშეთანხმე
ბულან.
რაცშეეხებაიპოთეკისმოწმობას,ისფასიანქაღალდსწარმოადგენს,რომელიცადას

ტურებსმისიკანონიერიმფლობელისუფლებას:

 მოითხოვოსიპოთეკისხელშეკრულებიდანგამომდინარევალდებულებისშესრულება;

 ვალდებულებისშეუსრულებლობისშემთხვევაშიმოთხოვნადაიკმაყოფილოსიპოთეკის
საგნიდან.

იპოთეკისმოწმობისფაქტობრივიმფლობელიითვლებამისკანონიერმფლობელად,
ვიდრესაწინააღმდეგოარდამტკიცდება
მხარეთა შეთანხმების შემთხვევაში, იპოთეკის მოწმობას კრედიტორის მოთხოვნით

საჯარორეესტრიგასცემს,რაცრეგისტრირდებაკიდეცსაჯარორეესტრში.სამოქალაქო
კოდექსიიმიპოთეკისხელშეკრულებისთვის,რომელზედაცმხარეთაშეთანხმებითიპოთე
კისმოწმობაგაიცემა,სანოტაროწესითდამოწმებისვალდებულებასითვალისწინებს.იპო
თეკისხელშეკრულებიდანგამომდინარენებისმიერისამართლებრივიქმედება,რომელიც
მოითხოვსსანოტაროწესითდამოწმებას,უნდადა ა მოწ მოს იმა ვე ნო ტა რი უს მადა ა მოწ მოს იმა ვე ნო ტა რი უს მა,რომელ
მაცაღნიშნულიიპოთეკისხელშეკრულებადაამოწმა.
იპოთეკისმოწმობისნამდვილობადასტურდებასაჯარორეესტრისბეჭდით.ისუნდაშე

იცავდესსამოქალაქოკოდექსითდადგენილრეკვიზიტებს.ამწესისდარღვევაიპოთეკის
მოწმობისბათილობასიწვევს.არსებითიაისუპირატესობა,რასაცსამოქალაქოკოდექსი
იპოთეკისმოწმობასანიჭებს,კერძოდ,იპოთეკისმოწმობასადასაჯარორეესტრისჩანა
წერსშორისგანსხვავებისშემთხვევაშიუპირატესობაიპოთეკისმოწმობასენიჭება.
იპოთეკის მოწმობის არსებობისას უზრუნველყოფილი მოთხოვნა შესრულდება მხო

ლოდიპოთეკისმოწმობისწარდგენისშემთხვევაში.კრედიტორივალდებულია,საკუთარი
მოთხოვნისდაკმაყოფილებისთანავეიპოთეკისმოწმობაგადასცესვალდებულებისშემს
რულებელს. მოთხოვნის ნაწილობრივ დაკმაყოფილებისთანავე კრედიტორი ვალდებუ
ლია,იპოთეკისმოწმობაშიშეიტანოსშესაბამისიაღნიშვნა.
იპოთეკისმოწმობაშიმოცემულიმოთხოვნისდათმობახდებაიპოთეკისმოწმობაზეუფ

ლებისგადამცემისსანოტაროწესითდამოწმებულიხელმოწერით.გამომდინარეიქიდან,
რომიპოთეკისმოწმობაჩვეულებრივისაწარმდგენლოფასიანიქაღალდია,შესაძლოამი
სი გაყიდვა აუქციონზეც განხორციელდეს.თუ მოთხოვნისდათმობა იპოთეკის მოწმობის
აუქციონზე გაყიდვით ხდება, იპოთეკის მოწმობაზე კეთდება აღნიშვნა „გაყიდულია აუქ
ციონზე“ და დასტურდება სპეციალისტის სანოტარო წესითდამოწმებული ხელმოწერით.
მოთხოვნისდათმობისასგაითვალისწინებააგრეთვესასოფლოსამეურნეოდანიშნულების
მიწისსაკუთრებისშესახებსაქართველოსორგანულიკანონითდადგენილიწესი.აღნიშ
ნულიკანონისშესახებწინათავებშივრცლადვისაუბრეთ.არსებითიმნიშვნელობისაასა
მოქალაქო კოდექსისდათქმა,რომლის მიხედვითაც ბათილია იპოთეკის მოწმობის სხვა
პირისთვისგადაცემისაკრძალვა.
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3.7.8იპოთეკა–იპოთეკითდატვირთულიუძრავინივთისგადასვლაიპოთეკარის
საკუთრებაში,იპოთეკითდატვირთულიუძრავინივთისრეალიზაცია


როგორც იპოთეკის ცნების განხილვისას აღვნიშნეთ, უზრუნველყოფილ კრედიტორს

თავისიმოთხოვნისდაკმაყოფილებაიპოთეკისსაგნისსაკუთრებაშიგადაცემითანნივთის
რეალიზაციითშეუძლია.განვიხილოთნივთისსაკუთრებაშიგადაცემისკანონისმიერირე
გულაციები.
თუ იპოთეკითდატვირთული უძრავი ნივთის მესაკუთრე გააჭიანურებს იპოთეკით უზ

რუნველყოფილი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას, იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივ
თი შეიძლება გადავიდეს კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში, თუკი კრედიტორი
(იპოთეკარი)და იპოთეკითდატვირთული უძრავი ნივთის მესაკუთრე ამისთაობაზე ერ
თობლივი განცხადებით მიმართავენ მარეგისტრირებელორგანოს. ნათელია,რომ იპო
თეკისსაგნისიპოთეკარისსაკუთრებაშიგადაცემისთვისაუცილებელიამხარეთაშეთანხმე
ბა.თუიპოთეკითდატვირთულიუძრავინივთისასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწის
ნაკვეთია,იგიკრედიტორის(იპოთეკარის)საკუთრებაშიშეიძლებაგადავიდესსასოფლო
სამეურნეოდანიშნულებისმიწისსაკუთრებისშესახებსაქართველოსორგანულიკანონით
დადგენილიმოთხოვნისგათვალისწინებით.აღნიშნულკანონთანდაკავშირებითიხილეთ
ვრცლადწინათავებში.
იპოთეკითდატვირთულიუძრავინივთისკრედიტორის(იპოთეკარის)საკუთრებაშიგა

დასვლისას იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნა დაკმაყოფილებულად ითვლება იმ
შემთხვევაშიც,როდესაციპოთეკითდატვირთულიუძრავინივთისღირებულებამთლიანად
არფარავსამმოთხოვნისოდენობას,თუკანონითანმხარეთაშეთანხმებითსხვარამარ
არისდადგენილი.გამოდისრომ,გირავნობისმსგავსადთუკიმხარეებსხელშეკრულებაში
წინასწარაქვთგანსხვავებულიწესიდადგენილი,მაშინმხარეთამიერშეთანხმებულპირო
ბასმიენიჭებაუპირატესობა.თუგამსესხებელი/კრედიტისგამცემიარ არის სა ქარ თ ვე ლოს არ არის სა ქარ თ ვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი ბან კის ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სად მი დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სუ ბი ექ ტიეროვ ნუ ლი ბან კის ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სად მი დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სუ ბი ექ ტი,ფიზიკურ
პირზე(მათშორის,ინდივიდუალურმეწარმეზე)გაცემულისესხის/კრედიტისხელშეკრულე
ბიდანგამომდინარემოთხოვნადაკმაყოფილებულადითვლებაიმშემთხვევაშიც,როდესაც
იპოთეკითდატვირთული უძრავი ნივთის (ნივთების) ან იპოთეკითდატვირთული უძრავი
ნივთისა (ნივთებისა)და გირავნობის საგნის (საგნების) კრედიტორის (იპოთეკარის) სა
კუთრებაშიგადასვლისასიპოთეკითდატვირთულიუძრავინივთის(ნივთების)ანიპოთეკით
დატვირთულიუძრავინივთისა(ნივთებისა)დაგირავნობისსაგნის(საგნების)ღი რე ბუ ლეღი რე ბუ ლე
ბა მთლი ა ნად არ ფა რავს იპო თე კით ან იპო თე კი თა და გი რავ ნო ბით უზ რუნ ველ ყობა მთლი ა ნად არ ფა რავს იპო თე კით ან იპო თე კი თა და გი რავ ნო ბით უზ რუნ ველ ყო
ფი ლი მოთხოვ ნის ოდე ნო ბას. მხა რე თა შო რის სხვაგ ვა რი შე თან ხ მე ბა და უშ ვე ბე ლი აფი ლი მოთხოვ ნის ოდე ნო ბას. მხა რე თა შო რის სხვაგ ვა რი შე თან ხ მე ბა და უშ ვე ბე ლი ა.
საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია მისი ზედამხედველობისადმი დაქვემ
დებარებულსუბიექტებსდაუდგინოსამნაწილითგათვალისწინებულისაგანგანსხვავებული
წესიან/დადამატებითიწესი.
თუიპოთეკითდატვირთულიუძრავინივთისმესაკუთრეგააჭიანურებსიპოთეკითუზ

რუნველყოფილი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას და იპოთეკით დატვირთული უძრავი
ნივთი არ გადავა კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში,ნო ტა რი უ სი გას ცემს სანო ტა რი უ სი გას ცემს სა
აღ ს რუ ლე ბო ფურ ცელსაღ ს რუ ლე ბო ფურ ცელს,თუამისთაობაზეარსებობსმხარეთაშეთანხმებადანოტარი
უსმასანოტაროაქტშიწერილობითგანმარტასააღსრულებოფურცლისგაცემისსამართ
ლებრივიშედეგები.ნოტარიუსისმიერგაცემულისააღსრულებოფურცლისსაფუძველზე
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იძულებითიაღსრულებაგანხორციელდებასააღსრულებოწარმოებათაშესახებსაქართ
ველოსკანონისშესაბამისად.
სამოქალაქო კოდექსი იპო თე კის საგ ნის რე ა ლი ზა ცი ის შემ დეგიპო თე კის საგ ნის რე ა ლი ზა ცი ის შემ დეგ გზებ ზეგზებ ზე მიუთითებს:

სპეციალისტის 
მეშვეობით უძრავი 
ქონების აუქციონზე 

გაყიდვა

ნოტარიუსის 
მიერ გაცემული 

სააღსრულებლო 
ფურცელი

მხარეთა შორის 
შეთანხმებული 
აუქციონისაგან 

განსხვავებული წესი

იპოთეკის საგნის 
აუქციონზე იძულებით 

გაყიდვა სასამართლოს 
გადაწყვეტილების 

საფუძველზე

 იპოთეკითდატვირთულიუძრავინივთისგაყიდვაკრე  დი  ტო  რი  სა და მე  სა  კუთ   რის წე კრე  დი  ტო  რი  სა და მე  სა  კუთ   რის წე 
რი  ლო  ბი  თი შე  თან   ხ   მე  ბის სა  ფუძ   ველ   ზე შე  საძ   ლოა აუქ   ცი  ონ   ზერი  ლო  ბი  თი შე  თან   ხ   მე  ბის სა  ფუძ   ველ   ზე შე  საძ   ლოა აუქ   ცი  ონ   ზე განხორციელდეს.
კრედიტორიდამესაკუთრეაუქციონისჩატარებისმიზნითნიშნავენსპეციალისტს,მისი
ვეთანხმობით.შეთანხმებითგანისაზღვრებაასევესპეციალისტისანაზღაურება.სპეცი
ალისტისმიერმხარეთაშეთანხმებისსაფუძველზენივთისაუქციონზერეალიზაციისგზა
იძულებითაღსრულებადარითვლება.

 იპოთეკისსაგნისრეალიზაციისსამოქალაქოკოდექსითდადგენილიმეორეგზანო  ტა ნო  ტა 
რი  უ  სის მი  ერ გა  ცე  მუ  ლი სა  აღ   ს   რუ  ლე  ბო ფურ   ცე  ლი  არი  უ  სის მი  ერ გა  ცე  მუ  ლი სა  აღ   ს   რუ  ლე  ბო ფურ   ცე  ლი  ა.კრედიტორისადამესაკუთრის
წერილობითიფორმითდადებულგარიგებაშიმხარეებსშეუძლიათგაითვალისწინონ,
რომიპოთეკითდატვირთულიუძრავინივთისკრედიტორისთვისგადაცემადარეალი
ზაციაშეიძლებაგანხორციელდესნოტარიუსისმიერგაცემულისააღსრულებოფურც
ლისსაფუძველზე.ასეთშემთხვევაში,მხარეთაშორისდადებულიგარიგებადადასტუ
რებულიუნდაიქნესსანოტაროწესით.

 კრედიტორისა და მესაკუთრის შეთანხმებით შეიძლება დადგინდეს აუქ   ცი  ო  ნი  სა  გან აუქ   ცი  ო  ნი  სა  გან 
გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბუ  ლი რე  ა  ლი  ზა  ცი  ის ფორ   მაგან   ს   ხ   ვა  ვე  ბუ  ლი რე  ა  ლი  ზა  ცი  ის ფორ   მა.

 თუკრედიტორიდამესაკუთრევერთანხმდებიანაუქციონისჩატარებაზეანუძრავინივ
თისრეალიზაციისსხვაფორმაზე,სასამართლოკრედიტორისგანცხადებისსაფუძველ
ზე წყვეტსუძრავი ნივთისაუქ   ცი  ონ   ზე იძუ  ლე  ბით გა  ყიდ   ვისაუქ   ცი  ონ   ზე იძუ  ლე  ბით გა  ყიდ   ვის საკითხს. სასამართლოს
გადაწყვეტილებაუძრავინივთისაუქციონზეიძულებითგაყიდვისშესახებაღსრულდება
სააღსრულებოწარმოებათაშესახებსაქართველოსკანონითდადგენილიწესით.
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III თავი

აუქციონისჩატარება

აუქციონისჩატარებისშესახებგან ცხა დე ბაგან ცხა დე ბასპეციალისტთანშეაქვსკრედიტორს,რო
მელშიც უნდა აღინიშნოს იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი, მესაკუთრე, მოვალე,
მოთხოვნადახელშეკრულება.აუქციონიტარდებაამგანცხადებისშეტანიდან11თვის ვათვის ვა
და შიდა ში.სპეციალისტიშეიძლებაიყოსნე ბის მი ე რი ქმე დუ ნა რი ა ნინე ბის მი ე რი ქმე დუ ნა რი ა ნიპირი,მათშორის,კრედი
ტორი,მოვალეანმესაკუთრე.სპეციალისტივალდებულიააუქციონისშესახებშეატყობინოს
საჯარორეესტრშიშეყვანილუფლებამოსილპირებს.
აუქციონისჩატარებისდრო ი სა და ად გი ლისდრო ი სა და ად გი ლისშესახებგანცხადებაქვეყნდებასაჯაროდ,

მასობრივიინფორმაციისსაშუალებებით.აუქციონისჩატარებისდროსადაადგილსადგენს
სპეციალისტი,რისშესახებაციგიაუქციონისჩატარებამდეარა ნაკ ლებ 7 დღით ად რე აქარა ნაკ ლებ 7 დღით ად რე აქ
ვეყ ნებს გან ცხა დე ბასვეყ ნებს გან ცხა დე ბას,რომელშიცუნდააღინიშნოს:მესაკუთრისსახელიდამისამართი,
ნივთისადგილმდებარეობა,საწყისიფასიდაა.შ.თუაუქციონისასოფლოსამეურნეოდა
ნიშნულებისმიწისნაკვეთისრეალიზაციისმიზნითტარდება,განცხადებაშიაგრეთვეუნდა
აღინიშნოს,რომაუქციონშიმონაწილეპირიუნდააკმაყოფილებდესსასოფლოსამეურნეო
დანიშნულებისმიწისსაკუთრებისშესახებსაქართველოსორგანულიკანონითდადგენილ
მოთხოვნებს.
აუქციონისჩატარებისდროისადაადგილისშესახებგანცხადებაქვეყნდებასაჯაროდ,

მასობრივიინფორმაციისსაშუალებებით.სპეციალისტიაუქციონისჩატარებისდროისადა
ადგილისშესახებმხარეებსაცნობებსსაქართველოსსამოქალაქოსაპროცესოკოდექსით
დადგენილიწესით.
კრედიტორი,მოვალედამესაკუთრეუფლებამოსილიარიანთვითონაცმიიღონმონა

წილეობააუქციონში,რომლისდროსაცმოვალემდაკრედიტორმაისეთიუზრუნველყოფა
უნდაწარმოადგინონ,რომელსაცექსპერტიჯეროვნადმიიჩნევს.

აუქ ცი ონს ატა რებს სპე ცი ა ლის ტიაუქ ცი ონს ატა რებს სპე ცი ა ლის ტი.იგიაუქციონსგახსნილადაცხადებსდასთავაზობს
საწყის ფასსსაწყის ფასს.უძრავინივთისსაწყისიფასიგანისაზღვრებაპროცესისხარჯებისადაკრედი
ტორისმოთხოვნისჯამურიოდენობით.აუქციონიგრძელდებამანამ,სანამსხვაშემოთავა
ზებაარმოხდება.სპეციალისტმაუნდაგამოაცხადოსფასისბოლოშემოთავაზებადააუქცი
ონისდასასრული.ფასისბოლოშემოთავაზებაუნდაგამოცხადდესსამჯერდახმამაღლა.

აუქციონზესპეციალისტიაცხადებს:

 რომ საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული უპირატესი უფლებები იმ კრედიტორის
მოთხოვნასთანშედარებით,რომლისთვისაცხორციელდებააღსრულება,ძალაშირჩე
ბადაგადახდითარდაკმაყოფილდება;

 თურაღირებულებააქვსგარდამავალუფლებებს(კრედიტორისმოთხოვნასთანშედა
რებითუპირატესუფლებებსანუფლებებს,რომლებიცგადაჰყვებაუძრავნივთსაუქცი
ონისწესითმისირეალიზაციისშემდეგ).

აუქციონშიმონაწილეობისყველამსურველმაუნდაწარადგინოსსა ბან კო გა რან ტი ასა ბან კო გა რან ტი ა,
რომელიცუზრუნველყოფსმონაწილისმიერთანხისსრულადდაფარვასაუქციონშიგამარ
ჯვებისშემთხვევაში.საბანკოგარანტიისოდენობაშეადგენსუძრავინივთისსაწყისიფასის
ერთმეათედს.
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თუ პირველი აუქციონისდროს არ მოხდება შესაბამისი შემოთავაზება, სპეციალისტი
10 დღის ვა და ში ნიშ ნავს მე ო რე აუქ ცი ონს10 დღის ვა და ში ნიშ ნავს მე ო რე აუქ ცი ონს.მეორეაუქციონიუნდაგამოცხადდესიმა
ვე ფორმით, რა ფორმითაც გამოცხადდა პირველი აუქციონი. ამასთანავე, უნდა მიეთი
თოს,რომაუქციონიტარდებამეორედ.მეორეაუქციონისჩატარებისდროსუძრავინივთის
საწყისიფასიუნდაიყოსპირველაუქციონზეშემოთავაზებულისაწყი სი ფა სის ნა ხე ვა რისაწყი სი ფა სის ნა ხე ვა რიან
კრედიტორისწერილობითითანხმობისშემთხვევაში–უფრომცირეთანხა.
თუმეორეაუქციონზეიპოთეკითდატვირთულიუძრავინივთივერგაიყიდა,კრედიტო

რისადამოვალის(უძრავინივთისმესაკუთრის)შეთანხმებითშესაძლებელიამოთხოვნა
დაკმაყოფილდესკრედიტორისათვისუძრავინივთისსაკუთრებაშიგადაცემით.ამშემთხ
ვევაშიხარჯებისდაფარვადაეკისრებაკრედიტორს.საკუთრებაშიგადაცემისშეთანხმების
მიუღწევლობისშემთხვევაშისპეციალისტიატარებსმე სა მე აუქ ცი ონს 10 დღის ვა და შიმე სა მე აუქ ცი ონს 10 დღის ვა და ში.
მესამეაუქციონზეუძრავინივთისგაყიდვისწესსგანსაზღვრავსსპეციალისტი.მე სა მე აუქმე სა მე აუქ
ცი ო ნი ისე უნ და იყოს ორ გა ნი ზე ბუ ლი, რომ უძ რა ვი ნივ თი გა ი ყი დოსცი ო ნი ისე უნ და იყოს ორ გა ნი ზე ბუ ლი, რომ უძ რა ვი ნივ თი გა ი ყი დოს.

აუქციონზეშეძენილქონებაზესაკუთრებისუფლებისწარმოშობა

აუქციონზექონებისშემძენსგადაეცემასპეციალისტისშესაბამისიგან კარ გუ ლე ბაგან კარ გუ ლე ბა,რო
მელშიცუნდააღინიშნოსშეძენილიქონება,აუქციონზექონებისშემძენი,ფასიდააუქციო
ნისპირობები.აუქციონთანდაკავშირებულგანკარგულებებზესპეციალისტისხელ მო წე რის ხელ მო წე რის 
სა ნო ტა რო წე სით და მოწ მე ბა სა ვალ დე ბუ ლო ასა ნო ტა რო წე სით და მოწ მე ბა სა ვალ დე ბუ ლო ა. აუქციონზე ქონების შემძენს ევალება,
გადასახდელითან ხა ერ თი კვი რის გან მავ ლო ბა ში შე ი ტა ნოს სპე ცი ა ლის ტის სა დე პოთან ხა ერ თი კვი რის გან მავ ლო ბა ში შე ი ტა ნოს სპე ცი ა ლის ტის სა დე პო
ზი ტო ან გა რიშ ზეზი ტო ან გა რიშ ზე.განკარგულებაცხადდებააუქციონზედაძალაშიამისიგამოცხადებისთა
ნავე.განკარგულებისძალაშიშესვლისშემდეგაუქციონზექონებისშემძენსსა კუთ რე ბის სა კუთ რე ბის 
უფ ლე ბა წარ მო ე შო ბა მხო ლოდ ფა სის სრუ ლად გა დახ დის შემ დეგუფ ლე ბა წარ მო ე შო ბა მხო ლოდ ფა სის სრუ ლად გა დახ დის შემ დეგ.

სა კუთ რე ბის გა დას ვ ლის შე დე გად უქ მ დე ბა ყვე ლა იპო თე კა და სა ნივ თო უფ ლე ბა, სა კუთ რე ბის გა დას ვ ლის შე დე გად უქ მ დე ბა ყვე ლა იპო თე კა და სა ნივ თო უფ ლე ბა, 
რომ ლე ბი თაც დატ ვირ თუ ლი იყო უძ რა ვი ნივ თი და რომ ლე ბიც რე გის ტ რი რე ბუ ლია რომ ლე ბი თაც დატ ვირ თუ ლი იყო უძ რა ვი ნივ თი და რომ ლე ბიც რე გის ტ რი რე ბუ ლია 
აღ ს რუ ლე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი კრე დი ტო რის იპო თე კის შემ დეგ. ად რე რე გის ტაღ ს რუ ლე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი კრე დი ტო რის იპო თე კის შემ დეგ. ად რე რე გის ტ
რი რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბი ნივ თ ზე უც ვ ლე ლი რჩე ბა.რი რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბი ნივ თ ზე უც ვ ლე ლი რჩე ბა.

აუქციონზე გაყიდული უძრავი ნივთის ახალი მესაკუთრე იკავებს ძველი მესაკუთრის
ადგილსდა ხდება საკუთრების გადასვლის მომენტისათვის ამ ნივთთანდაკავშირებული
სამართლებრივიურთიერთობისმონაწილე.თუსპეციალისტიაუქციონისპირობებითგან
საზღვრულვადაშიმისმიერმითითებულსადეპოზიტოანგარიშზეარმიიღებსაუქციონზე
ქონების შემძენის მიერგადასახდელთანხას ან/დათუდაადგენს,რომ სასოფლოსამე
ურნეოდანიშნულების მიწის ნაკვეთის შემძენი არ აკმაყოფილებს სასოფლოსამეურნეო
დანიშნულებისმიწისსაკუთრებისშესახებსაქართველოსორგანულიკანონითდადგენილ
მოთხოვ ნებს, სპე ცი ა ლის ტი აუქ მებს აუქ ცი ონ ზე შე ძე ნილ ქო ნე ბა ზე უფ ლე ბის გა და ცემოთხოვ ნებს, სპე ცი ა ლის ტი აუქ მებს აუქ ცი ონ ზე შე ძე ნილ ქო ნე ბა ზე უფ ლე ბის გა და ცე
მის შე სა ხებ გან კარ გუ ლე ბას და ატა რებს ხე ლა ხალ აუქ ცი ონს, რო მე ლიც გან მე ო რემის შე სა ხებ გან კარ გუ ლე ბას და ატა რებს ხე ლა ხალ აუქ ცი ონს, რო მე ლიც გან მე ო რე
ბით აუქ ცი ო ნად არ მი იჩ ნე ვაბით აუქ ცი ო ნად არ მი იჩ ნე ვა.
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ნივთისიძულებითიმართვა(სეკვესტრი)

სამოქალაქოკოდექსინივთისიძულებითიმართვის(სეკვესტრის)ინსტიტუტსიცნობს.
იძულებითი აღსრულებისათვის უფლებამოსილი იპოთეკარის განცხადების საფუძველ
ზე სა სა მარ თ ლოსსა სა მარ თ ლოს შეუძლია აუქციონზე იძულებითი გასხვისების ნაცვლად დაადგინოს
ნივთის იძულებითი მართვა (სეკვესტრი). ასეთ შემ თხ ვე ვა ში სა სა მარ თ ლო მარ თ ვის  ასეთ შემ თხ ვე ვა ში სა სა მარ თ ლო მარ თ ვის  
ფუნ ქ ცი ას გა დას ცემს მმარ თ ველსფუნ ქ ცი ას გა დას ცემს მმარ თ ველს,რომელიცშეიძლებაიყოსიპოთეკარიც.გადაწყვე
ტილებისმიღებამდესასამართლომუნდამოუსმინოსსაჯარორეესტრშირეგისტრირებულ
პირებს,რომელთაუფლებებიცშეიძლებაშეილახოსიძულებითიმართვით.სეკვესტრის
მთავარიარსიისარის,რომმმართველმანივთისაგანმიიღოსნაყოფიდაგანაწილების
გეგმისსაფუძველზე,რომელსაცადგენსთვითონდაამტკიცებსსასამართლო,გაანაწი
ლოსისწლისბოლოსყველადანახარჯისგამოკლებით,რომელთაცმართვისხარჯებიც
მიეკუთვნება.
იძულებითი მართვა უნდა გაუქმდეს, როდესაც კრედიტორი დაკმაყოფილებულია ან

აშკარაა,რომმართვისგზითკრედიტორისდაკმაყოფილებავერმოხერხდება.აღსრულე
ბისეროვნულიბიუროსმიერნივთისიძულებითიმართვის(სეკვესტრის)გამოყენებისწესი
დაპირობებიგანისაზღვრებასააღსრულებოწარმოებათაშესახებსაქართველოსკანონით.
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4.1ზოგადად


ვალდებულებითისამართალისამოქალაქოსამართლისერთერთიუმნიშვნელოვანესი

დარგია.შეიძლებაითქვას,რომსამოქალაქოკოდექსისზოგადნაწილთანერთადსწორედ
ვალდებულებითი სამართალიქმნის იმ საფუძველს,რომელზეცსხვადასხვა სპეციალური
დარგებით გათვალისწინებული კერძო სამართლებრივი კონსტრუქციების დაშენება
ხდება.სახელწოდებიდანაცნათელია,რომვალდებულებითისამართალივალდებულების
წარმოშობისა და მისი შეწყვეტის ძირითად საკითხებს განსაზღვრავს. ვალდებულების
წარმოშობისყველაზეგავრცელებულსახედკისაზოგადოებრივცხოვრებაშიხელშეკრულება
გვევლინება.ამიტომაცსამოქალაქოკოდექსისმე3კარის–ვალდებულებითისამართლის
ნორმები საერთოა ყველა იმ კერძო სამართლებრივი ხელშეკრულებისთვის, რომელიც
სამოქალაქოკოდექსითადასხვაკერძოსამართლებრივიკანონებითააგანსაზღვრული.
მაგალითისთვის, სამეწარმეო სამართალსა და შრომის სამართალში ხელშეკრულებას
საკმაოდ დიდი პრაქტიკული გამოყენება აქვს. ამდენად, ვალდებულების წარმოშობისა
დაშეწყვეტისმარეგულირებელივალდებულებითსამართლებრივინორმებიჩვეულებრივ
მოქმედებსროგორცსამეწარმეოისეშრომისსამართალში.90
ცალსახაავალდებულებითისამართლისმკვეთრიკავშირისანივთოსამართალთანაც,

რამეთუსაკუთრებისუფლებისგანკარგვაუმეტესადსწორედვალდებულებითსამართლებ
რივიკონსტრუქციის–ხელშეკრულებისმეშვეობითხდება.ვალდებულებითსამართლებრი
ვიხელშეკრულებისუზრუნველსაყოფადკისანივთოსამართლებრივინსტიტუტებს–იპოთე
კასადაგირავნობასვიყენებთ.
განსხვავებით სანივთო სამართლისგან ვალდებულებითი სამართალი რელატიური,

ფარდობითიხასიათისაა,რაციმასნიშნავს,რომვალდებულებისმხარესმოთხოვნისუფ
ლებამხოლოდკონკრეტულიპირის–ამავევალდებულებისმონაწილემეორემხარისმი
მართაქვს.სანივთოსამართალიკიაბსოლუტურობითხასიათდება,რაცპირისსანივთო
სამართლებრივიუფლებისნებისმიერიდაარაკონკრეტულიპირისმიერდაცვისვალდე
ბულებასმოიაზრებს.
ვალდებულებითსამართალზემსჯელობავალდებულებისცნებისადამისიმონაწილეე

ბისგანმარტებითუნდადავიწყოთ.სამოქალაქოკოდექსისთანახმად,ვალ დე ბუ ლე ბის ძავალ დე ბუ ლე ბის ძა
ლით კრე დი ტო რი უფ ლე ბა მო სი ლია მოს თხო ვოს მო ვა ლეს რა ი მე მოქ მე დე ბის შესლით კრე დი ტო რი უფ ლე ბა მო სი ლია მოს თხო ვოს მო ვა ლეს რა ი მე მოქ მე დე ბის შეს
რუ ლე ბა. შეს რუ ლე ბა შე იძ ლე ბა მოქ მე დე ბი სა გან თა ვის შე კა ვე ბა შიც გა მო ი ხა ტოსრუ ლე ბა. შეს რუ ლე ბა შე იძ ლე ბა მოქ მე დე ბი სა გან თა ვის შე კა ვე ბა შიც გა მო ი ხა ტოს.

90 სამეწარმეოდაშრომისსამართალიმაგალითისთვისარისმოყვანილი.ვალდებულებითისამართლის
მოქმედებისარეალიამდარგებითარშემოისაზღვრება.



106

IV თავი

განმარტებიდანვე ნათელია, რომ ვალდებულება შესრულებას გულისხმობს, თუმცაღა
შესრულებაპოზიტიურდანეგატიურგაგებასმოიაზრებსდაურთიერთობისსპეციფიკიდან
გამომდინარეაქტიურშესრულებასადაშესრულებისგანთავისშეკავებაშიმდგომარეობს.
ურთიერთობის სუბიექტებად კიკრე დი ტო რიკრე დი ტო რიდამო ვა ლემო ვა ლე გვევლინებიან. კრედიტორი,
ე.ი. პირი, რომელსაც კონკრეტული საფუძვლიდან გამომდინარე მოთხოვნის უფლება
ეკუთვნისდამოვალე,რომელსაცამავეურთიერთობისმიხედვითშესრულებისვალდებუ
ლებააკისრია.
ვალდებულებისცნებისადაურთიერთობისმონაწილესუბიექტებისგანხილვისშემდეგ

არსებითიმნიშვნელობავალდებულებისდაფუძნებისმომენტისდადგენასენიჭება.საქარ
თველოს სამოქალაქო კოდექსი ვალდებულების წარმოშობის სახელშეკრულებო და კა
ნონისმიერ საფუძვლებს გამოყოფს. მიუხედავად იმისა, რომ არაიურისტისთვის ვალდე
ბულების წარმოშობა ძირითადად ხელშეკრულებისდადებასთან ასოცირდება, არსებობს
შემთხვევები,როდესაცხელშეკრულებისარარსებობისპირობებშიცკანონიპირსგარკვე
ულიმოქმედებისშესრულებასანმისგანთავისშეკავებასავალებს.გამომდინარეიქიდან,
რომამვალდებულებასკანონიდაარახელშეკრულებააფუძნებს,სამოქალაქოსამართა
ლიმასვალდებულებისწარმოშობისკანონისმიერსაფუძვლებსუწოდებს.ამსაფუძვლებში
ერთიანდება – უსაფუძვლო გამდიდრება, ზიანის მიყენება (დელიქტი), სხვისი საქმეების
დავალებისგარეშეშესრულებადასაზიაროუფლებები.

ვალდებულების 
წარმოშობის საფუძვლები

სახელშეკრებულებო 
ვალდებულებები

კანონისმიერი 
ვალდებულებები

  დავალების გარეშე 
სხვისი საქმეების 
შესრულება

  უსაფუძვლო 
გამდიდრება

  ზიანის მიყენება 
(დელიქტი)

  საზიარო უფლებები
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4.2ხელშეკრულება,როგორცვალდებულებისწარმოშობისსაფუძველი

ხელშეკრულებასამოქალაქოსამართლებრივივალდებულებისწარმოშობისყველაზე

გავრცელებული საშუალებაა. როგორც სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილის გან
ხილვისასაღვნიშნეთ,ისორმხრივიგარიგებისკლასიკურიმაგალითია.ასე რომ, ყვე  ლა ასე რომ, ყვე  ლა 
ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა გა  რი  გე  ბა  ა, თუმ   ცა ყვე  ლა გა  რი  გე  ბა ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა არ არისხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა გა  რი  გე  ბა  ა, თუმ   ცა ყვე  ლა გა  რი  გე  ბა ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა არ არის,რად
განაცგარიგებისხელშეკრულებადდაკვალიფიცირებისთვისაუცილებელია,რომმასორი
მხარეჰყავდეს,ზოგიერთიგარიგებაკიმხოლოდერთიმხარისარსებობითშემოიფარგლე
ბა(მაგალითად,ანდერძი,ხელშეკრულებიდანგასვლადაა.შ.).იურიდიულლიტერატურა
შიხელშეკრულებებისსახეებადდაყოფასხვადასხვანიშნითხდება.გამოყოფენცალმხრივ
დაორმხრივ,უსასყიდლოდასასყიდლიან,რეალურდაკონსესუალურ,სანივთოსამართ
ლებრივ,ვალდებულებითსამართლებრვდასაოჯახოსამართლებრივხელშეკრულებებს.
ხელშეკრულებაცალმხრივიათუორმხრივიმასშიმონაწილეპირებისთვისუფლებავალდე
ბულებებისგადნაწილებაზეადამოკიდებული.თუკიხელშეკრულებისერთმხარესმხოლოდ
უფლებააქვს,ხოლომეორემხარეს–ამუფლებისშესატყვისივალდებულება,მაშინსაქმე
ცალ   მ   ხ   რივ ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბას   თანცალ   მ   ხ   რივ ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბას   თანგვაქვს.ასეთია,მაგალითად,ჩუქებისხელშეკრულება,
რომლის მიხედვით, მჩუქებელი ვალდებულია გააჩუქოს, ხოლოდასაჩუქრებულს უფლე
ბააქვსმოსთხოვოსმჩუქებელსხელშეკრულებისსაგნისმისთვისსაკუთრებაშიგადაცემა.
ორ   მ   ხ   რი  ვი ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბაორ   მ   ხ   რი  ვი ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბაკიმისიმონაწილეებისთვისთანაბრადწარმოშობსროგორც
უფლებებს, ისე ვალდებულებებს. ნასყიდობის ხელშეკრულების მიხედვით, გამყიდველი
ვალდებულიაგადასცესმყიდველსნივთიდაუფლებააქვსმყიდველისგანშესაბამისისა
ფასურისგადახდამოითხოვოს,ხოლო,მყიდველივალდებულიაგადაუხადოსგამყიდველს
ნივთისსაფასურიდაუფლებააქვსგამყიდველისგანნივთისგადაცემამოითხოვოს.კერძო
სამართლებრივიხელშეკრულებებიუმეტესადსას   ყიდ   ლი  ა  ნი  ასას   ყიდ   ლი  ა  ნი  ა,რადგანაცხელშეკრულების
დადებისასსუბიექტებსთავიანთიმდგომარეობისგაუმჯობესებაამოძრავებთ,თუმცაარსე
ბობსუსას   ყიდ   ლოუსას   ყიდ   ლოხელშეკრულებებიც.მაგალითად,ზემოთმოყვანილიჩუქებაუსასყიდლო
ხელშეკრულებაა,ხოლონასყიდობაკი–სასყიდლიანი.იმსამართლებრივკონსტრუქციას,
რომლისთვისაც უფლებებისა და ვალდებულებების წარმოშობისთვის მხოლოდ მხარეთა
შეთანხმებაასაკმარისიიურიდიულლიტერატურაშიკონსესუალურხელშეკრულებასუწო
დებენ,ხოლომხარეთაშეთანხმებასთანერთადშესრულება,უმეტესადნივთისგადაცემაც
თუაუცილებელია,მაშინრე  ა  ლურრე  ა  ლურხელშეკრულებასთანგვაქვსსაქმე.მაგალითად,ქირავ
ნობისხელშეკრულებაკონსესუალურხელშეკრულებასწარმოადგენს,რაციმასნიშნავს,
რომიგიძალაშიამხარეთაშეთანხმებისმომენტიდან,დამოუკიდებლადიმისათუროდის
მოხდა უშუალოდ ხელშეკრულების საგნის მხარისთვის სარგებლობაში გადაცემა. სესხის
ხელშეკრულებაკირეალურხელშეკრულებასწარმოადგენს,რადგანაცისთანხისმსესხებ
ლისთვისგადაცემისმომენტიდანმიიჩნევადადებულად.სა  ნივ   თო სა  მარ   თ   ლებ   რივ, ვალ  სა  ნივ   თო სა  მარ   თ   ლებ   რივ, ვალ  
დე  ბუ  ლე  ბით      სა  მარ   თ   ლებ   რივ და სა  ო  ჯა  ხო სა  მარ   თ   ლებ   რივ ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბე  ბადდე  ბუ  ლე  ბით      სა  მარ   თ   ლებ   რივ და სა  ო  ჯა  ხო სა  მარ   თ   ლებ   რივ ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბე  ბადდაყო
ფასამოქალაქოსამართლისსხვადასხვადარგებითდარეგულირებულივალდებულებების
ცნებებთან არის დაკავშირებული. სანივთო სამართლებრივი ხელშეკრულებების შესახებ
დეტალურად ვისაუბრეთ მე3 თავში, ვალდებულებითსამართლებრივ ხელშეკრულებებს
კი ვალდებულებითი სამართლის კერძო ნაწილის – სახელშეკრულებო სამართლის გან
ხილვისასგავაანალიზებთ.რაცშეეხებასაოჯახოსახელშეკრულებოხელშეკრულებებს,მის
კლასიკურმაგალითადსაქორწინოკონტრაქტიშეიძლებამივიჩნიოთ,თუმცააღნიშნულის
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დეტალურიგანხილვაბიზნესსამართლისინტერესისსფეროსსცდებადაჩვენიგანხილვის
საგანიცვერიქნება.
სამოქალაქოკოდექსიხელშეკრულებისდადებამდე2ეტაპს–წი  ნა  სა  ხელ   შეკ   რუ  ლე წი  ნა  სა  ხელ   შეკ   რუ  ლე 

ბო მო  ლა  პა  რა  კე  ბებ   საბო მო  ლა  პა  რა  კე  ბებ   სადაე.წწი  ნა  რე ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბისწი  ნა  რე ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბისინსტიტუტსგამოყოფს.რეალურ
ცხოვრებაშიმსხვილიგარიგებებისდადებამოსამზადებელიეტაპებისგავლისგარეშეთით
ქმის შეუძლებელია. ნებისმიერი ბიზნესოპერატორი მავალდებულებელ ურთიერთობაში
მხოლოდ შესაბამისი კვლევისადა ანალიზის სრულად განხორციელების შემდეგ შედის.
ამიტომაცხელშეკრულებებისმომზადებასპოტენციურიმხარეებისმიერხშირადისეთიხარ
ჯებისგაწევასდევსთან,როგორიცააშესაბამისისპეციალისტებისდაქირავება,გარკვეუ
ლი კვლევის ჩატარება,თუნდაც ექსპერტების მგზავრობისადა საცხოვრებელი ხარჯები.
ამდენად,ბუნებრივია,რომსამოქალაქოკოდექსიმოლაპარაკებისმონაწილესუფლებას
ანიჭებსმეორემონაწილესიმხარჯებისანაზღაურებამოსთხოვოს,რომლებიცმანხელშეკ
რულებისდასადებადგასწია,თუმცაამხელშეკრულებისდადებამეორემონაწილისბრა
ლეულიმოქმედებისგამოვერმოხერხდა.წინასახელშკრულებომოლაპარაკებებისდას
რულებისშემდეგმხარეებმაშესაძლოაწინარეხელშეკრულებაცდადონდასამომავლოდ
დასადებიხელშეკრულებისკონკრეტულიპირობებიმასშიგაწერონ.წინარეხელშეკრულე
ბაჩვეულებრივმავალდებულებელიხელშეკრულებაადამხარეებსმომავალი(ძირითადი)
ხელშეკრულებისდადებისვალდებულებასაკისრებს.ისიგივეფორმითიდება,რაფორმაც
ძირითადიხელშეკრულებისთვისაადაწესებული.
წინარე ხელშეკრულებისგან განსხვავდება ხელშეკრულების დადების მოსამზადებელ

ეტაპზემხარეებსშორისგაფორმებულისხვადასხვადოკუმენტები,როგორებიცააგანზრა
ხულებათაოქმი,ურთიერთთანამშრომლობისმემორანდუმიდაა.შ.როგორცწესი,ჩამოთ
ვლილიდოკუმენტები მავალდებულებელ ხასიათს არ ატარებენდა მხარეთა ბოჭვას არ
იწვევენ.თუმცა მავალდებულებელი ხასიათისაათუ არადოკუმენტი ყოველკონკრეტულ
შემთხვევაშიმისიშინაარსისადაარადასათაურებისშესაბამისადუნდაგადაწყდეს.91


4.3დავალებისგარეშესხვისისაქმეებისშესრულება


სამოქალაქო კოდექსისთანახმად, პირმა შესაძლოადავალების ან სხვა საფუძვლის

გარეშეცშეასრულოსსხვაპირისსაქმეები,პირველსკანონიშემსრულებელსუწოდებს,ხო
ლომეორეს– მეპატრონეს. შემსრულებელიმოქმედებსრათავისი ინიციატივით, მეპატ
რონისდავალებისგარეშე,როგორცწესი,კეთილშობილურიმიზანიამოძრავებს.მაგალი
თისთვის,დავალებისგარეშესხვისი საქმეებისშესრულებასთანგვექნება საქმეთუპირი
(შემსრულებელი)მეზობლისდაუდევრობისგამომისინაკვეთიდანმოვარდნილწყალსთა
ვისისიმინდისტომრებითშეაჩერებსდაამითროგორცთავისიისემომიჯნავენაკვეთების
მესაკუთრეებისქონებასგადაარჩენს,თუმცაღათავისიმოსავლის(სიმინდის)განადგურე
ბისხარჯზე.მართალია,შემსრულებელსნაკვეთისმესაკუთრისგანმსგავსიდავალებაარ

91 სასამართლო პრაქტიკაში არაერთხელ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, როდესაც მხარე დოკუმენტის
დასათაურებაზე უთითებდა და მიაჩნდა, რომ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს არ შეეძლო
მისთვის ვალდებულების დაკისრება, თუმცა სასამართლო ასე დროს დოკუმენტის ტიპს გადამწყვეტ
მნიშვნელობასარანიჭებსდამხარეთამიერმასშიგამოვლენილინებისგონივრულიგანსჯისშედეგად
ადგენსვალდებულებისარსებობისსაკითხს.
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მიუღია,თუმცაასემოქცევისადააქედანწარმოშობილიზიანისანაზღაურებისმოთხოვნის
უფლებასმასსამოქალაქოკოდექსიანიჭებს.ასერომ,თუშემსრულებელს,ზიანიმიადგა
იმსაფრთხისთავიდანაცილებისას,რომელიცრეალურადემუქრებოდასხვაპირსანქო
ნებას,ხოლოსაფრთხისთავიდანაცილებაშემსრულებლისსამართლებრივმოვალეობას
არშეადგენდა,მასუნდააუნაზღაურდესზიანიიმპირისაგან,რომელმაცსაფრთხეშექმნა,
ანიმპირისაგან,რომლისსიკეთისგადარჩენასაცშემსრულებელიცდილობდა.თუმცაღა,
შემსრულებელსგაწეულიხარჯებისანაზღაურებისმოთხოვნაერთმევა,თუმისმიერსაქმე
თაშესრულებაეწინააღმდეგებამეპატრონისნებასანარშეესაბამებამისინტერესებს.თუკი
საქმისგარემოებიდანდადგინდება,რომშემსრულებელსშეეძლოამისშესახებსცოდნო
და, მაშინ იგი ვალდებულია აანაზღაუროს შესრულებით გამოწვეული ზიანი. დავალების
გარეშესხვისისაქმეებისშესრულებისწესებისასამოქმედებლადგამორიცხულიუნდაიყოს
პირისვარაუდი,რომსაქმე,რომელსაცასრულებდამისიიყო.


4.4უსაფუძვლოგამდიდრება


უსაფუძვლოგამდიდრებავალდებულებისწარმოშობისერთერთისაფუძველია.ტერ

ნმინიდანაცნათელია,რომსაქმეისეთგამდიდრებასთან–ეკონომიკურიმდგომარეობის
გაუმჯობესებასთანგვაქვს,რომელიცსაფუძველსმოკლებულია.პირს,რომელმაცასეთვი
თარებაშიგაიუმჯობესაეკონომიკურიმდგომარეობა,სამოქალაქოსამართალივითომკ
რედიტორსუწოდებს,რადგანაცისნამდვილიურთიერთობიდანწარმომდგარიკრედიტო
რიარარის.სამოქალაქოკოდექსისმიხედვით,ასეთშემთხვევას,როგორცწესი,ადგილი
აქვს მაშინ,როდესაც გარიგების გაბათილების ან სხვარაიმე საფუძვლის გამო ვალდე
ბულებაარარსებობს,არწარმოშობილაანმოგვიანებითშეწყდა.მაგალითისთვის,თუკი
პირიბანკის მოლარეოპერატორისმექანიკურიშეცდომისგამოუნივერსიტეტისსაბანკო
ანგარიშზესწავლისსაფასურისშეტანისნაცვლად,თანხასრომელიღაცკოსმეტიკურიკომ
პანიისსაბანაკოანგარიშზეჩარიცხავსანთუკიგარიგებისბათილობისზოგადიწესებიდან
გამომდინარე,მხარეშეცდომითდადებულიგარიგებისსაფუძვლითმეორემხარესშეეცი
ლებადაგარიგებისგაბათილებასმიაღწევს,სახეზეარგვექნებაერთშემთხვევაშითანხის
გადარიცხვისადამეორეშემთხვევაშიგარიგებითგათვალისწინებულიქმედებისგანხორ
ციელებისსაფუძველი.ხოლოის,რაცასეთმოცემულობაშიპირმავითომკრედიტორსგა
დასცაუსაფუძვლოგამდიდრებისწესებითუკანდაბრუნებასექვემდებარება.


4.5ზიანისმიყენება(დელიქტი)


ვალდებულებითსამართლებრივი ურთიერთობის ერთერთ დამფუძნებლად სამოქა

ლაქოსამართალშიზიანისმიყენება–დელიქტიგვევლინება.ზოგადად,ერთიპირისმი
ერმეორე პირისთვის მიყენებულიზიანი სამართლის სხვადასხვადარგისრეგულირების
სფეროს წარმოადგენს. იმ შემთხვევაში თუ სახეზე სისხლის სამართლებრივი ქმედებით
–დანაშაულითმიყენებულიზიანია,საქმეშისისხლისსამართალიერთვებადამოქმედე
ბაში სახელმწიფოს იძულებითი აპარატი მოდის. თუ ქმედება ნაკლები საზოგადოებრივი
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საშიშროებისმატარებელია,მასზერეაგირებასადმინისტრაციულსამართალდარღვევათა
კოდექსიახდენს.ხოლოთუზიანიწმინდადსამოქალაქოსამართლებრივკატეგორიასგა
ნეკუთვნება,შემთხვევისდარეგულირებასსამოქალაქოკოდექსისდელიქტებისმარეგული
რებელინომრებიიღებსთავისთავზე.პრაქტიკაშიხშირიაისეთიშემთხვევებიც,როდესაც
პასუხისმგებლობა ერთდროულად, ზემოთ მითითებულირამდენიმედარგის საფუძველზე
დგება. ამ ეტაპისთვის ჩვენი ინტერესის სფეროს სამოქალაქო სამართლებრივი ზიანი –
დელიქტიგანეკუთვნება.სამოქალაქოკოდექსიდელიქტისზოგადდეფინიციასითვალის
წინებსდაადგენს,რომპირი,რომელიცსხვაპირსმართლსაწინააღმდეგო,განზრახიან
გაუფრთხილებელიმოქმედებითმიაყენებსზიანს,ვალდებულიამასესზიანიაუნაზღაუროს.
დელიქტუნარიანობა,ე.ი.უნარიპირმასამოქალაქოსამართლებრივიწესითპასუხიაგოს
ჩადენილიქმედებისთვის10წლისასაკიდანწარმოიშობა.ათიწლისასაკსმიუღწეველი
პირისმიერმართლსაწინააღმდეგომოქმედებითმიყენებულიზიანისთვისპასუხისმგებელნი
10წლისასაკსმიუღწეველიპირისმშობლებიანმისმეთვალყურეობაზევალდებულისხვა
პირებიარიან.თუმცაღა,მეთვალყურეობაზევალდებულიპირებისმხრიდანზიანისთავი
დანაცილებისშეუძლებლობამათიპასუხისმგებლობისგამორიცხვისწინაპირობასწარმო
ადგენს.ათწელზემეტიასაკისარასრულწლოვანიპირიკიპასუხსაგებსსხვისთვისმიყენე
ბულიზიანისთვის,გარდაიმშემთხვევებისა,როცაზიანისმიყენებისასისმოკლებულიიყო
თავისიმოქმედებისმნიშვნელობისგაგებისშესაძლებლობას.სავარაუდოა,რომ10წლის
არასრუწლოვანსსაკმარისიქონებაანშემოსავალიმიყენებულიზიანისასანაზღაურებლად,
დიდიალბათობით,არექნება,ასეთშემთხვევაშისამოქალაქოკოდექსიდამატებითპასუ
ხისმგებლობასმისწარმომადგენლებსაცაკისრებს.საქართველოსსამოქალაქოკოდექსი
ზიანისმიყენებისზოგადიცნებისამომწურავდეფინიციასარიძლევა.ნაცვლადამისა,ის
ჩამოთვლისდამოწესრიგებისშესაბამისწესსუდგენსკონკრეტულდელიქტებს,როგორი
ცაა სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის შედეგადდამდგარი ზიანის ანაზღაურე
ბა,ნაგებობიდანგამომდინარემომეტებულისაფრთხითგამოწვეულიზიანისანაზღაურება,
ხანძრისჩაქრობისდროსწარმოშობილიზიანისანაზღაურება,ცხოველისმიერმიყენებული
ზიანისანაზღაურება,შენობისჩამოქცევითგამოწვეულიზიანისანაზღაურება,სამედიცინო
დაწესებულებისმიერმიყენებულიზიანისანაზღაურება.დელიქტისშედეგადდამდგარიზი
ანისანაზღაურებისმოთხოვნისუფლებაპირსუსასრულოდარგააჩნია,ასეთიმოთხოვნის
უფლებისხანდაზმულობისვადასსამიწელიწარმოადგენსიმმომენტიდან,როცადაზარა
ლებულმაშეიტყოზიანისანზიანისანაზღაურებაზევალდებულიპირისშესახებ.


4.6საზიაროუფლებები


სამოქალაქო სამართალში ვალდებულება შესაძლოა საზიარო უფლებებმაც წარმოშ

ვას.საზიაროუფლებისმარტივიმაგალითიამრავალბინიანსახლებშიარსებულისაერთო
სარგებლობისფართები.კიბის,სადარბაზოს,სხვენის,ლიფტისშახტებისუჯრედებიბინის
მესაკუთრეთასაერთოსაკუთრებასწარმოადგენსდასაზიაროუფლებასაფუძნებს.
როგორცდავინახეთ,სამოქალაქოსამართალშივალდებულებისწარმოშობასხვადასხ

ვასაფუძვლებსშეიძლებაემყარებოდეს.სამოქალაქოკოდექსისმიხედვით,წესებისახელ
შეკრულებო ვალდებულების შესახებ ასევე სხვა არასახელშეკრულებო ვალდებულებათა
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მიმართაცგამოიყენება,თუკივალდებულებისხასიათიდანსხვარამარგამომდინარეობს.
იმასთუზემოთჩამოთვლილირომელიპირობააფუძნებსვალდებულებასარამხოლოდ
თეორიული, არამედ პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს. პირი,რომელიც სასამართლოში
თავისიუფლებისდასაცავადმიდის,თავადვეუთითებსიმსამართლებრივსაფუძველს,რა
მაცსადავოშემთხვევაშივალდებულებაწარმოშვა.ვალდებულებისწარმოშობისსხვადასხ
ვასაფუძველიკისადავოშემთხვევისსხვადასხვაგვარიგადაწყვეტისსაშუალებასიძლევა.
შემთხვევას,როდესაც ვალდებულების წარმოშობადა შესაბამისად ამ საფუძვლით წარ
მოშობილივალდებულებისდარღვევისშედეგებზემითითებასხვადასხვანორმებითარის
შესაძლებელიიურიდიულლიტერატურაშიმოთხოვნისსაფუძვლებისკონკურენციასუწოდე
ბენ.ნებისმიერიმოდავემხარე,რომელიცსასამართლოშისამოქალაქოსამართლებრივ
დავას აწარმოებს სადავო ვალდებულების წარმოშობას იმ საფუძვლით ასაბუთებს, რო
მელიცმისთვისუფროხელსაყრელდამომგებიანშედეგსწარმოშობს.ამიტომაცხშირია
შემთხვევები, როდესაც მხარეები თავიანთი მოთხოვნების დასაბუთებას ერთი შეხედვით
შეუსაბამოსაფუძვლებითცდილობენ.მოთხოვნისსაფუძვლებისკონკურენციისგადაწყვეტა
დაგამოსაყენებელინორმისმეშვეობითდავისოპტიმალურიგადაწყვეტაკიმოსამართლის
კომპეტენციასგანეკუთვნება.


4.7ვალდებულებითისამართლისპრინციპები


როგორცზემოთაღვნიშნეთ,ვალდებულებითისამართალისამოქალაქოსამართლის

ბალავარსწარმოადგენს.ამიტომაცისკერძოსამართლის2ძირითადპრინციპსხელხელ
შეკ რუ ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბი სა და ნე ბის ავ ტო ნო მი ისშეკ რუ ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბი სა და ნე ბის ავ ტო ნო მი ის პრინციპებსეფუძნება,რაციმას
ნიშნავს,რომ კერძო სამართლის სუბიექტებს შეუძლიათ კანონისფარგლებში თავისუფ
ლადდადონხელშეკრულებებიდაგანსაზღვრონამხელშეკრულებათაშინაარსი.კერძო
სამართლისსუბიექტებსსამოქალაქოკოდექსიისეთიხელშეკრულებებისდადებისუფლე
ბამოსილებასაც ანიჭებს, რომლებიც კანონით გათვალისწინებული არ არის, მაგრამ არ
ეწინააღმდეგებამას.აღნიშნულიკიიმასნიშნავს,რომმიუხედავადსამოქალაქოკოდექსში
მოცემულიგავრცელებულიხელშეკრულებებისდეტალურადრეგულირებისა,პირებსისეთი
ახალიხელშეკრულებებისმოფიქრებაცშეუძლიათ,რომლისზუსტიანალოგიცსამოქალაქო
კოდექსშიარმოიძებნება.გარდაიმისა,რომპირებსმათთვისსასურველიხელშეკრულების
თავისუფლადდადების უფლება აქვთ, ამ ხელშეკრულების შინაარსისთავისუფლადგან
საზღვრისუფლებამოსილებაცენიჭებათ.თუმცაღააქსამოქალაქოკოდექსისიმპერატიული
ნორმებიაგასათვალისწინებელი,რომელთაშეცვლაცმხარეებსთავიანთიშეთანხმებითარ
ძალუძთ. პრაქტიკაში ხშირია ისეთი შემთხვევებიც,როდესაც ხელშეკრულებარამდენიმე
სხვადასხვახელშეკრულებისნაერთიადამხარეთაშორისარსებულიურთიერთობამხო
ლოდერთირომელიმეხელშეკრულებისკონსტრუქციაშიარჯდება.ასეთხელშეკრულე
ბებსსამოქალაქოკოდექსიშერეულხელშეკრულებებსუწოდებსდაადგენს,რომშერეული
ხელშეკრულებებისგანმარტებისასმხედველობაშიიმხელშეკრულებათაშესახებნორმები
მიიღება,რომლებიცშესრულებისარსთანყველაზეახლოსდგანანდამასშეესაბამებიან.
მიუხედავადიმისა,რომხელშეკრულებისთავისუფლებისადანებისავტონომიისპრინ

ციპებისადამფუძნებლოხასიათისაასამოქალაქოსამართლისთვის,ისინიაბსოლუტურო
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ბით მაინც არ ხასიათდებიანდა შესაბამისი წინაპირობების არსებობისას ეს პრინციპები
შეზღუდვას ექვემდებარებიან. სამოქალაქო კოდექსი ხელშეკრულების თავისუფლების
შეზღუდვისშემდეგსაფუძვლებსგამოყოფს:
კონტრაჰირების იძულება –თუ ხელშეკრულების ერთერთ მხარეს ბაზარზედომინი

რებულიმდგომარეობაუკავია,მაშინსაქმიანობისამსფეროშიმისსურვილსკონკრეტულ
ინდივიდთან ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშირებით მნიშვნელობა არ ენიჭება და
ის ყოველთვის ვალდებულიადადოს ხელშეკრულება. გარდა ხელშეკრულებისდადების
ვალდებულებისა,ბაზარზედომინირებულიმდგომარეობისმქონესუბიექტიხელშეკრულე
ბისშინაარსისგანსაზღვრაშიცშეზღუდულიადახელშეკრულებისარათანაბარიპირობების
კონტრაჰენტისთვისუსაფუძვლოდშეთავაზებაცეკრძალება.
კონტრაჰირებისიძულება–იმპირებს,რომლებიცარასამეწარმეომიზნებისათვისან

საარსებომოთხოვნილებათადასაკმაყოფილებლადიძენენანსარგებლობენქონებითადა
მომსახურებით,დაუსაბუთებლადარშეიძლებაეთქვათუარიხელშეკრულებისდადებაზე,
თუკიხელშეკრულებისმეორემხარემოქმედებსთავისისამეწარმეოსაქმიანობისფარგ
ლებში.
შესაძლოაკონკრეტულიხელშეკრულებისნამდვილობასახელმწიფოსნებართვაზეან

ლიცენზიაზეიყოსდამოკიდებული,თუკიაღნიშნულისაზოგადოებისანპიროვნებისარსე
ბითიინტერესებისდაცვითარისგანპირობებული.ასეთიშემთხვევებიაუცილებლადცალკე
კანონითუნდამოწესრიგდეს.მაგალითისთვის,სამედიცინომომსახურებისხელშეკრულე
ბისგასაფორმებლადაუცილებელია,რომსამედიცინომომსახურებისგამწევმხარესშესა
ბამისისაქმიანობისგანხორციელებისნებართვამოპოვებულიჰქონდესსახელმწიფოსგან.
სამოქალაქოკოდექსიბათილხელშეკრულებადაცხადებსხელშეკრულებას,რომლი

თაც ერთი მხარე მთელითავისი მომავალი ქონების ან ამ ქონების ნაწილის სხვისთვის
გადაცემის ანდა უზუფრუქტით დატვირთვის ვალდებულებას კისრულობს, გარდა იმ შემ
თხვევებისა,როცა ხელშეკრულება მომავალი ქონების ცალკეულ ნივთებზედადებულია.
ხოლოხელშეკრულება,რომლითაცერთიმხარემთელითავისიამჟამინდელიქონებისან
ამქონებისნაწილისსხვისთვისგადაცემისანდაუზუფრუქტითდატვირთვისვალდებულებას
იღებს,მოითხოვსწერილობითფორმას,გარდაიმშემთხვევებისა,როცახელშეკრულება
ამჟამინდელიქონებისცალკეულნივთებზეადადებულია.
ბათილობასექვემდებარებაასევესამკვიდროქონებისშესახებდადებულიგარიგებაც,

კერძოდ, პირის სიცოცხლეში მისი სამკვიდროსთაობაზე სხვა პირების მიერდადებული
ხელშეკრულებაბათილია.გარდაიმშემთხვევისა,როდესაცხელშეკრულებამომავალკა
ნონითმემკვიდრეებსშორისერთერთიმათგანისკანონითსამემკვიდრეოწილისადასა
ვალდებულოწილისთაობაზეიდება.


4.8ხელშეკრულებისდადება


იმისათვის,რომსამოქალაქოსამართლისსუბიექტებისახელშეკრულებოსამართლებ

რივურთიერთობაშიშევიდნენაუცილებელიამხარეთაურ თი ერ თ მ ფა რა ვი ნე ბის გა მოვ ნე ბის გა მოვ
ლე ნალე ნადაამნებისსაფუძველზეგარიგებისდადება.სამოქალაქოკოდექსიხელშეკრულების
დადებისმომენტადმხარეებისმიერხელშეკრულებისყველაარ სე ბით პი რო ბა ზეარ სე ბით პი რო ბა ზესაამისოდ
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გათვალისწინებულიფორმითშეთანხმებასმიიჩნევს.თუმცაღაარსებითიპირობისდეტალი
ზებულლეგალურდეფინიციასსამოქალაქოკოდექსიარგვთავაზობს.არსებითადჩაითვ
ლებახელშეკრულებისისპირობები,რომლებზედაცერთერთიმხარისმოთხოვნითმიღწე
ულუნდაიქნესშეთანხმება,ანდარომლებიცასეთადმიჩნეულიაკანონისმიერ.გამოდის,
რომმხარეებისმიერშეთანხმებულიპირობებიარსებითპირობებსწარმოადგენს,თუმცაღა
ვიცნობთ არსებითი პირობების კანონის მიერ განსაზღვრის შემთხვევებსაც. მაგალითის
თვის, შრომისკოდექსიპირდაპირჩამოთვლისშრომისკონტრაქტისარსებითპირობებს
(სამუშაოდრო,დასვენებისდრო,ანაზღაურებადაა.შ.).რაცშეეხებახელ შეკ რუ ლე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
ფორ მასფორ მას,სამოქალაქოკოდექსიგარიგებისზეპირი,მარტივიწერილობითიდართულიწე
რილობითი(სანოტარო)ფორმითდადებისშესაძლებლობაითვალისწინებს.ზეპირიფორ
მითგარიგებისდადებისთვისმხარეთაზეპირსიტყვიერიშეთანხმებასრულიადსაკმარისია.
მარტივი წერილობითიფორმა ხელშეკრულების წერილობითფორმითგაფორმებასადა
მხარეთამიერმასზეხელმოწერასგულისხმობს.რთულიწერილობითიფორმისთვისკიწე
რილობითდადებულიხელშეკრულებისსანოტაროწესითდამოწმებაააუცილებელი.მაგა
ლითად,იპოთეკითუზრუნველყოფილისესხისხელშეკრულებისნამდვილობისთვის,თუკი
იპოთეკარიეროვნულიბანკისზედამხედველობისქვეშშემავალსუბიექტსარწარმოადგენს
აუცილებელიამისისანოტაროწესითდამოწმება.ხელშეკრულებათაუმრავლესობაფორ
მათავისუფალია,რაც იმას ნიშნავს,რომ მხარეებითავად იღებენ გადაწყვეტილებასთუ
რომელიფორმითდადონხელშეკრულება.ამდენად,ხელშეკრულებისფორმამშესაძლოა
ხელშეკრულებისნამდვილობისბედიგადაწყვიტოს,რადგანაცთუკანონითხელშეკრულე
ბისნამდვილობისათვისგანსაზღვრულიფორმაადადგენილი,ანთავადმხარეებმაგაითვა
ლისწინესხელშეკრულებისთვისასეთიფორმა,მაშინხელშეკრულებამხოლოდამფორმის
შესახებმოთხოვნისშესრულებისშემდეგშედისძალაში.
როგორცზემოთუკვეაღვნიშნეთ,ხელშეკრულებისდასადებადორიურთიერთმფარა

ვინებადამათიშესაბამისიფორმითგამოვლენაააუცილებელი.ურთიერთმფარავინების
დადგენაკიოფერტისადააქცეპტისმეშვეობითხორციელდება.ოფერტიხელშეკრულების
დადებისშესახებწინადადებას,ხოლოაქცეპტიამწინადადებისმეორემხარისმიერმიღე
ბას,დათანხმებასეწოდება.წინადადებისშეთავაზებასოფერენტიახორციელებს,ხოლოამ
წინადადებაზეთანხმობასაქცეპტანტიაცხადებს.
ხელშეკრულებისდადებისშესახებწინადადებაში(ოფერტში),რომელიცერთიანრამ

დენიმე პირისადმია მიმართული, გამოხატულია,რომ წინადადების მიმცემი (ოფერენტი)
თანხმობის(აქცეპტის)შემთხვევაშიმზადააშეასრულოსთავისიწინადადება.ოფერტისგან
უნდაგავმიჯნოთმოწ ვე ვა ოფერ ტ ზემოწ ვე ვა ოფერ ტ ზე,რომელიცპირთაგანუსაზღვრელიწრისადმიმიმარ
თულწინადადებასწარმოადგენს.ოფერტისგანგანსხვავებითმოწვევაოფერტზეხელშეკ
რულებისდადებისშესახებწინადადებაარარისდაკონკრეტულადერთიპირისანპირთა
ჯგუფისკენარარისმიმართული.ოფერტზემოწვევისყველაზეგავრცელებულიმაგალითია
გარკვეულიპროდუქციისყიდვისანმომსახურებისგაწევისშეთავაზებისშესახებსაგაზეთო
განცხადება,ინტერნეტსივრცეშიგანთავსებულიგანცხადება,ასევემაღაზიისვიტრინაშიგა
საყიდადგანთავსებულისაქონელი.ოფერტზემოწვევისგანხორციელებისშემდეგხელშეკ
რულებისდადებითდაინტერესებულიპირი,როგორცწესი,ახორციელებსოფერტს,ხოლო
ოფერტზემომწვევიმიღებულოფერტზეაქცეპტსაცხადებს.იმისდამიხედვითთუროგორ
კავშირში იმყოფებიან ერთმანეთთან შეთავაზების განხორციელებისასოფერენტიდა აქ
ცეპტანტისამოქალაქოკოდექსითანმყოფიდაარათანმყოფიპირებისათვისგაკეთებული
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ოფერტისშემთხვევებსგამოყოფს.თანმყოფპირად,როგორცწესი,ისეთიპირიმიიჩნევა,
რომელსაცშეთავაზებულწინადადებაზე(ოფერტზე)რეაგირებადაუყოვნებლივშეუძლია,
ე.ი.აქფიზიკურადერთადმყოფიანუშუალოსატელეფონოანელექტრონულიკომუნიკა
ციითდაკავშირებულიპირები მოიაზრებიან. ამდენად,თანმყოფიპირისთვისგაკეთებულ
ოფერტზე პასუხი მაშინვე უნდა იქნეს მიღებული. არათანმყოფი პირისათვის გაკეთებულ
ოფერტადკირაიმენიშნითანფორმითოფერენტთანდისტანცირებულიაქცეპტანტისმი
ერაქცეპტისგანხორციელებაშეიძლებამოვიაზროთ.ასეთიაქცეპტიმხოლოდიმდრომდე
შეიძლება იქნეს მიღებული,რადროშიცოფერტის მიმცემს, ჩვეულებრივ, შეუძლიადაე
ლოდოსპასუხს.იმშემთხვევაშითუოფერენტმააქცეპტისათვისგანსაზღვრავადა,მაშინ
აქცეპტიმხოლოდამვადაშიშეიძლებაგანხორციელდეს.განსხვავებულადრეგულირდება
საკითხიიმისდამიხედვითაქცეპტიაქცეპტანტმადაგვიანებითგააკეთათუვადებშიგანხორ
ციელებულიაქცეპტიმიუვიდადაგვიანებითოფერენტს.თუოფერენტსაქცეპტიდაგვიანებით
მიუვა,აქცეპტიდანკიირკვევა,რომიგიდროულადარისგამოგზავნილი,აქცეპტიმხოლოდ
მაშინჩაითვლებადაგვიანებულად,თუოფერენტმამეორემხარესდაუყოვნებლივაცნობა
ამისშესახებ.ოფერტზედაგვიანებითგაკეთებულიაქცეპტიკიახალოფერტადმიიჩნევა.
უარადოფერტზედაამავედროსახალოფერტადჩაითვლებაასევეშემთხვევა,როდესაც
პასუხშიხელშეკრულებისდადებაზეთანხმობასხვაპირობებითააგამოთქმული.
ვალდებულებითი სამართალი საქმიან ურთიერთობებში ჩართულპირებსადა მეწარ

მეებსხშირშემთხვევაშიუბრალომომხმარებლებისგანმიჯნავსდასხვადასხვანორმების
საფუძველზეგანსხვავებულწესებსადგენსამკატეგორიისსუბიექტებისთვის.როგორცწესი,
ასეთ პირებს სამოქალაქო კოდექსირიგითი პირებისგან განსხვავებით მეტი წინდახედუ
ლობისადაგამჭრიახობისუნარისქონასსთხოვს,რაც,ალბათ,გამართლებულიაკიდეც
საქმიანურთიერთობებშიმყოფიპირებისადამეწარმეებისთვის,რომლებიცსამოქალაქო
სამართლებრივ ბრუნვაში მეტად გარკვეულნი და ჩახედულნი არიან. ამ სულისკვეთები
თაა ჩამოყალიბებულიოფერენტის თანხმობის ვარაუდის ნორმაც, რომლის მიხედვითაც
თუსაქმიანურთიერთობებშიაქცეპტიშეცვლილიპირობებითხორციელდება, ხელშეკრუ
ლებადადებულადჩაითვლება,თუკიაქცეპტანტსუფლებაჰქონდაოფერენტისთანხმობა
ევარაუდადაესუკანასკნელიმაშინვეარგანაცხადებსუარს.ასევესაგამონაკლისოწესია
დადგენილიკონკრეტულშემთხვევაშიმეწარმისდუმილისაქცეპტადმიჩნევასთანდაკავში
რებით.ზოგადიწესისმიხედვითაქცეპტიმკვეთრადგამოხატულიფორმითხორციელდება,
რათაოფერენტმათავისმიერგაკეთებულიშეთავაზებისაქცეპტანტისმიერმიღებისაღქმა
შეძლოს,თუმცასამოქალაქოკოდექსისმიხედვითდადგენილისაგამონაკლისოწესისშე
საბამისად,თუმეწარმე,რომელსაცსხვაპირთასაქმიანიოპერაციებისშესრულებაუხდება,
მიიღებსოფერტსამგვარისაქმეებისშესრულებაზეიმპირისაგან,რომელთანაციმყოფება
საქმიანკავშირში,მაშინიგივალდებულიაგონივრულვადაშიუპასუხოსამწინადადებას;
მისიდუმილიჩაითვლებააქცეპტად.იგივეწესიმოქმედებსიმშემთხვევაშიც,როცამეწარმე
იღებსასეთოფერტსიმპირისაგან,რომლისგანაციგიითხოვდაშეკვეთებსამგვარისაქმე
ებისშესასრულებლად.იმშემთხვევაშიცკი,თუმეწარმეოფერტსუარყოფს,ხოლოსაქო
ნელიუკვეგამოგზავნილია,იგივალდებულიაზიანისთავიდანასაცილებლადოფერენტის
ხარჯზედროებითშეინახოსსაქონელიისე,რომამითმასზიანიარმიადგეს.
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მოწვევა 
ოფერტზე

ოფერტი

აქცეპტი

  თანმყოფი პირებისთვის 
გაკეთებული ოფერტი;

  არათანმყოფი პირებისთვის 
გაკეთებული ოფერტი.

  დაგვიანებული აქცეპტი;
  დაგვიანებით გაკეთებული აქცეპტი   

ახალი ოფერტი;
  თანხმობა პირობებით  ახალი ოფერტი.



4.9მესამეპირისსასარგებლოდდადებულიხელშეკრულება


სამოქალაქო სამართალი იცნობს ისეთ კონსტრუქციასაც,როდესაც კრედიტორსადა

მოვალეს შორისდადებული ხელშეკრულებით შესრულებას არა უშუალოდ კრედიტორი,
არამედსხვაპირიმესამეპირიიღებს.ასეთიკონსტრუქციისმიზანისამოქალაქობრუნვის
სიმარტივესადამოქნილობისუზრუნველყოფაშია.მესამეპირისსასარგებლოდდადებულ
ხელშეკრულებაზემსჯელობისასმნიშვნელოვანიაიმისგარკვევათუვისაქვსმოვალისგან
შესრულების მოთხოვნის უფლება. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ასეთი ხელშეკრუ
ლებისშესრულებაშეიძლებამოითხოვოსროგორცკრედიტორმა,ასევემესამეპირმა,თუ
კანონითანხელშეკრულებითსხვარამარარისგათვალისწინებული,ანდათვითვალდებუ
ლებისარსიდანსხვარამარგამომდინარეობს.იმშემთხვევაში,როდესაცხელშეკრულება
შისპეციალურიდათქმაარმოიძებნება,საქმისგარემოებებიდან,კერძოდ,ხელშეკრულე
ბისმიზნიდანუნდადადგინდეს:

 უფლებამესამეპირმაუნდაშეიძინოსთუარა;

 ესუფლებამასმაშინვეწარმოეშობა,თუგანსაზღვრულიწინაპირობებისარსებობისას;

 ხელშეკრულებისმხარეებიუფლებამოსილნიარიანთუარა,მესამეპირისუფლებაგა
აუქმონანშეცვალონმისითანხმობისგარეშე.

ე.ი.გამოდის,რომმესამეპირისსასარგებლოდდადებულიხელშეკრულების2კონ
სტრუქციას ცნობს სამოქალაქო კოდექსი – ხელშეკრულება, რომელიც მესამე პირსდა
მოუკიდებელმოთხოვნასანიჭებს,საუბარიახელშეკრულებიდანგამომდინარენებისმიერი
მოთხოვნისმესამეპირისმიერმოვალესთვისწაყენებაზედახელშეკრულება,რომელიც
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მესამეპირსდამოუკიდებელმოთხოვნასარანიჭებს.მაგალითისთვის,თუპირმათავისი
მეგობრისდაბადებისდღისთვისსაკონდიტროსტორტისდამზადებადამეგობრისთვისმისი
მიტანადაავალა,სახეზეგვაქვსმესამეპირისსასარგებლოდდადებულიხელშეკრულების
კონსტრუქცია,თუმცამესამეპირს,ამშემთხვევაშიმეგობარსსაკონდიტროსთვისმოთხოვ
ნისწაყენებისუფლებაარაქვს.
მნიშვნელოვანიაისგარემოებაც,რომმხარე,რომელმაცხელშეკრულებაშიმესამეპი

რისსასარგებლოდგააკეთადათქმა,ანუხელშეკრულებიდანგამომდინარეშესრულების
მიმღებადსხვაპირიგანსაზღვრა,ინარჩუნებსუფლებას,შეცვალოსხელშეკრულებაშიმი
თითებულიმესამეპირი,მიუხედავადამუკანასკნელისთანხმობისა.იმშემთხვევაშითუმე
სამეპირიუარსამბობსხელშეკრულებითშეძენილუფლებაზე,მაშინკრედიტორსშეუძლია
თვითონმოითხოვოსვალდებულებისშესრულება,თუხელშეკრულებიდანანვალდებულე
ბისარსიდანსხვარამარგამომდინარეობს.გამოდის,რომაღნიშნულინორმადისპოზი
ციურიადათუმესამეპირისმიერხელშეკრულებითშეძენილუფლებაზეუარისთქმისთან
მდევიშედეგიხელშეკრულებაშიგანსხვავებულადარისმოწესრიგებულიდაკრედიტორს
მოთხოვნისშესაძლებლობასთავადხელშეკრულებაართმევს,მასკანონზემითითებადა
მოვალისმიერშესრულებისმისთვისგანხორციელებისმოთხოვნისუფლებააღარაქვს.


4.10ხელშეკრულებისსტანდარტულიპირობები


21ესაუკუნესაზოგადოებრივიურთიერთობებისპროგრესისადატექნოლოგიებისგან

ვითარებისაჩქარებულიტემპითგამოირჩევა.სამოქალაქობრუნვისმონაწილებიზნესოპე
რატორებიპროდუქციისათუმომსახურებისყველაზემსხვილიდამასიურიმიმწოდებლები
არიან,რაცსამომხმარებლობაზარზეკონკრეტულიინდივიდებისადაფიზიკურიპირებისთ
ვის,როგორცმიმწოდებლებისთვისსულუფროპატარაადგილსტოვებს.სამომხმარებლო
ბაზარზევალდებულებითსამართლებრივურთიერთობაშიშესვლაწინასწარშემუშავებული
და შაბლონურად გამოყენებადი ხელშეკრულებებით ხდება, რაც მომხმარებლებს შესაძ
ლებლობასართმევსზეგავლენაიქონიონმიმწოდებელზედახელშეკრულებისპირობების
მასთან ინდივიდუალურად შეთანხმება მოახდინონ. საზოგადოებაში იშვიათად მოიძებნე
ბა ადამიანი, რომელიც მსხვილი ბიზნესოპერატორის მიერ შემოთავაზებულ სახელშეკ
რულებოპირობებსდაიწუნებსდამხარესთანპირობებზეინდივიდუალურმოლაპარაკებას
მოითხოვს.როგორცწესი,ადამიანებიმორჩილადაწერენხელსკომპანიებისმიერშემუ
შავებულშაბლონურ ხელშეკრულებებს,რომელშიც უმრავლესი პირობა კომპანიის მიერ
წინასწარარისდადგენილი.ასეთმოცემულობაში,კომპანიები,რომელთაც,ბუნებრივია,
მეტიფინანსურისახსარიდაშესაძლებლობააქვთკვალიფიციურიიურისტებისდახმარე
ბითთავიანთპოზიციებსხელშეკრულებაშიკონკრეტულიპირობებისჩადებითგამოკვეთი
ლადამყარებენ.გამოდის,რომასეთურთიერთობებშიმომხმარებელისუსტდაშედარე
ბითუუნარომხარედგვევლინება.სწორედამიტომსამოქალაქოკოდექსიმომხმარებლის
კანონისმიერიდაცვისმინიმუმსადგენსდაშემთავაზებლისმიერდადგენილსტანდარტულ
პირობებსგარკვეულჩარჩოებსუწესებს.

სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის მი ხედ ვით, ხელ შეკ რუ ლე ბის სტან დარ ტუ ლი პი რო ბე ბი სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის მი ხედ ვით, ხელ შეკ რუ ლე ბის სტან დარ ტუ ლი პი რო ბე ბი 
წი ნას წარ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, მრა ვალ ჯე რა დი გა მო ყე ნე ბი სათ ვის გა მიზ ნუ ლი პი როწი ნას წარ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, მრა ვალ ჯე რა დი გა მო ყე ნე ბი სათ ვის გა მიზ ნუ ლი პი რო
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ბე ბი ა, რო მელ თაც ერ თი მხა რე (შემთავაზებელი) უდ გენს მე ო რე მხა რეს და რო მელბე ბი ა, რო მელ თაც ერ თი მხა რე (შემთავაზებელი) უდ გენს მე ო რე მხა რეს და რო მელ
თა მეშ ვე ო ბი თაც კა ნო ნით დად გე ნი ლი ნორ მე ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ან მა თი შემ ვთა მეშ ვე ო ბი თაც კა ნო ნით დად გე ნი ლი ნორ მე ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ან მა თი შემ ვ
სე ბი წე სე ბის დად გე ნა უნ და მოხ დესსე ბი წე სე ბის დად გე ნა უნ და მოხ დეს.მოცემულიდეფინიციაყველაიმნიშანზეუთითებს,
რაცპირობისსტანდარტულპირობადმიჩნევისთვისაააუცილებელი.სტანდარტულიპირობა
ყოველთვისწი ნას წარ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლიაწი ნას წარ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლიადაუშუალოდკონკრეტულიხელშეკრულების
გაფორმების წინ არდგინდება. ის აუცილებლად მრა ვალ ჯე რა დი გა მო ყე ნე ბის თ ვი საამრა ვალ ჯე რა დი გა მო ყე ნე ბის თ ვი საა
გამიზნული, აქ გადამწყვეტია მრავალჯერადიგამოყენების მიზანიდა არა მრავალჯერა
დიგამოყენებისფაქტი.სტანდარტულპირობებსაუცილებლადერ თი მხა რე უდ გენს მეერ თი მხა რე უდ გენს მე
ო რესო რესისე,რომამუკანასკნელსმხოლოდხელშეკრულებისდადებისანდადებაზეუარის
თქმისშესაძლებლობააქვს.თუმომხმარებელსშესწევსუნარი,შემოთავაზებულპირობებ
ზემოლაპარაკებააწარმოოსდაშეცვალოსისინიისე,რომხელშეკრულებისპირობების
მხარეებისმიერდეტალურადგანსაზღვრამოხდეს,მაშინხელშეკრულებისსტანდარტული
პირობასახეზეარგვექნება.უშუალოდმხარეთამიერშეთანხმებულპირობებსკისტანდარ
ტულპირობებთანშედარებითუპირატესობაენიჭება.კიდევერთიაუცილებელინიშანი,რაც
სტანდარტულ პირობას ახასიათებს, ის არის,რომ სტანდარტულმა პირობებმაკა ნო ნით კა ნო ნით 
დად გე ნი ლი ნორ მე ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ან მა თი შემ ვ სე ბი წე სე ბის დად გე ნა უნდად გე ნი ლი ნორ მე ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ან მა თი შემ ვ სე ბი წე სე ბის დად გე ნა უნ
და მო ახ დი ნოსდა მო ახ დი ნოს.სხვასიტყვებითრომვთქვათ,თუხელშეკრულებაშიმოცემულიპირობები
იმეორებსკანონითდადგენილპირობებს,მაშინასეთიპირობასტანდარტულპირობადარ
მიიჩნევა. აქვე უნდა აღვნიშნოთ ისიც,რომროდესაც კანონითდადგენილი ნორმებისა
განგანსხვავებულწესებზევსაუბრობთ,კანონისიმპერატიულნორმებსარვგულისხმობთ,
რამეთუიმპერატიულინორმაშესასრულებლადსავალდებულოქცევისწესსადგენსდამი
სი შეცვლა ხელშეკრულებით შეუძლებელია. თუკი ასეთი რამ პრაქტიკაში მაინც მოხდა,
მსგავსიპირობაიმთავითვებათილიიქნებაარაროგორცსტანდარტულიპირობა,არამედ
როგორცკანონსაწინააღმდეგოგარიგება.ზემოთჩამოთვლილიყველაპირობაერთდრო
ულადუნდაგვქონდესსახეზე,რათახელშეკრულებისპირობასტანდარტულპირობადდაკ
ვალიფიცირდეს.
იმისათვის,რომხელშეკრულებისსტანდარტულიპირობამისშემთავაზებელსადახელ

შეკრულებისმეორემხარესშორისდადებულიხელშეკრულებისშემადგენელნაწილადიქ
ცესაუცილებელია,რომ

 შემთავაზებელმახელშეკრულებისდადებისადგილასთვალსაჩინოწარწერაგააკეთოს
დამიუთითოსამპირობებზედა

 ხელშეკრულებისმეორემხარესშესაძლებლობაჰქონდესგაეცნოსამპირობებისშინა
არსსდათუთანახმაა,მიიღოსესპირობები.

როგორცზემოთუკვეაღვნიშნეთ,სამოქალაქოკოდექსიმთელრიგურთიერთობებში
მეწარმეებისთვის განსხვავებულ წესებს ადგენს. მსგავსი რეგულაცია გვხდება სტანდარ
ტულპირობებთანმიმართებითაც,კერძოდ,თუხელშეკრულებისმეორემხარემეწარმეა,
ხელშეკრულებათასტანდარტულიპირობებიხელშეკრულებისშემადგენელნაწილადიქცე
ვამაშინ,როცამასსაქმიანურთიერთობებშიაუცილებელიგულისხმიერებისგამოჩენისას
ესუნდაგაეთვალისწინებინა.
გამომდინარეიქიდან,რომხელშეკრულებისსტანდარტულიპირობებიმეორემხარეს

შემთავაზებელთანშედარებითნაკლებადსახარბიელომდგომარეობაშიაგდებს,სამოქა
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ლაქოკოდექსიფორმისმიხედვითუჩვეულოდაბუნდოვანიპირობებისარსებობისასმომ
ხმარებლისდაცვასუზრუნველყოფს.ხელშეკრულებისსტანდარტულიპირობებისისდებუ
ლებანი,რომლებიცფორ მის მი ხედ ვით იმ დე ნად უჩ ვე უ ლო აფორ მის მი ხედ ვით იმ დე ნად უჩ ვე უ ლო ა,რომმეორემხარესმათი
გათვალისწინებაარშეეძლო,არიქცევიანხელშეკრულებისშემადგენელნაწილად.ხოლო
თუხელშეკრულებისსტან დარ ტუ ლი პი რო ბე ბის ტექ ს ტი ბუნ დო ვა ნი ასტან დარ ტუ ლი პი რო ბე ბის ტექ ს ტი ბუნ დო ვა ნი ა,მაშინიგიმეორე
მხარისსასარგებლოდგანიმარტება.
სამოქალაქოკოდექსიითვალისწინებსრაშემთავაზებლისსაბაზროძალაუფლებასდა

ამკუთხითმისუპირატესობასმეორემხარესთანმიმართებით,ხელშეკრულებისკონკრეტუ
ლისახისსტანდარტულპირობებსბათილადაცხადებს.ბათილიახელშეკრულებათასტან
დარტულიპირობა,მიუხედავადხელშეკრულებაშიმისიჩართვისა,თუიგინდო ბი სა და კენდო ბი სა და კე
თილ სინ დი სი ე რე ბის პრინ ცი პე ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდთილ სინ დი სი ე რე ბის პრინ ცი პე ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდსაზიანოახელშეკრულებისმეორე
მხარისათვის.ამასთან,მხედველობაშიუნდაიქნესმიღებულიისგარემოებები,რომელთა
არსებობისასიქნაესპირობებიხელშეკრულებაშიშეტანილი,მხარეთაორმხრივიინტერე
სებიდასხვა. სამოქალაქოკოდექსისზემოთმოცემულიდანაწესისტანდარტულიპირო
ბებისშინაარსისკონტროლისზოგადდებულებასშეიცავსდახელშეკრულებისმონაწილე
მხარისთვისნებისმიერშემთხვევაშიმოქმედია,მიუხედავადიმისაისფიზიკურიპირიათუ
მეწარმე.სტანდარტულიპირობისშინაარსისკონტროლისგანმახორციელებელიზოგადი
ნორმისგარდასამოქალაქოკოდექსიდეტალურჩამონათვალსგვთავაზობსიმ პირობე
ბისას,რომლებიცხელშეკრულებაშიჩართვისმიუხედავად,ბათილადიქნებიანმიჩნეული.
თუმცაღასტანდარტულიპირობებისშინაარსისდეტალურიკონტროლისგანმახორციელე
ბელი დებულებები ხელშეკრულების მხოლოდ ისეთ მხარეს იცავს, რომელიც ფიზიკური
პირიადაარმისდევსსამეწარმეოსაქმიანობას.ამდენად,ხელშეკრულებისსტანდარტულ
პირობებში,რომლებსაცშემთავაზებელიიყენებსიმფიზიკურიპირებისმიმართ,რომლებიც
არმისდევენსამეწარმეოსაქმიანობას,ბათილადმიიჩნევა:

 დებულება,რომლითაცშემთავაზებელიაწესებსშეთავაზებულიწინადადებისმიღების
ანუარყოფის,ანდაამათუიმსამუშაოსშესრულებისშეუსაბამოდხანგრძლივანაშკა
რადმცირევადებს(წინადადებისმიღებისადაშესრულებისვადები);

 დებულება,რომლითაცშემთავაზებელიაწესებსმისივევალდებულებათაშესასრულებ
ლადკანონითდადგენილინორმებისაგანგანსხვავებულ,შეუსაბამოდხანგრძლივან
არასაკმარისადგანსაზღვრულვადებს(ვადებივალდებულებისდარღვევისას);

 დებულება,რომელიცშემთავაზებელსუფლებასაძლევსგაუმართლებლადდახელშეკ
რულებაშიმითითებულისაფუძვლისგარეშეუარითქვასთავისივალდებულებისშესრუ
ლებაზე(ხელშეკრულებაზეუარისთქმისპირობა);

 დებულება, რომელიც შემთავაზებელს უფლებას აძლევს შეცვალოს შეპირებული სა
მუშაოანგადაუხვიოსმას,თუამისშესახებშეთანხმებამიუღებელიახელშეკრულების
მეორემხარისათვის(ცვლილებისშეტანისპირობა);

 დებულება,რომელიცშემთავაზებელსუფლებასაძლევსხელშეკრულებისმეორემხა
რესმოსთხოვოსგაწეულიხარჯებისშეუსაბამოდმაღალიანაზღაურება(გაწეულიხარ
ჯებისშეუსაბამოდმაღალიანაზღაურება).
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 დებულება,რომელიცითვალისწინებსფასისმომატებასგაუმართლებლადმოკლევა
დებში(ფასებისმოკლევადიანიმომატება);

 დებულება,რომლითაციზღუდებაანგამოირიცხება:

 შესრულებაზეუარისუფლება,რომელიცხელშეკრულებისმხარესამკანონისთანახმად
აქვს,ანხელშეკრულებისმხარისუფლება,უარითქვასშესრულებაზე,ვიდრემეორე
მხარესარშეუსრულებიადაკისრებულივალდებულება(შესრულებაზეუარისთქმისუფ
ლება);

 დებულება,რომლითაცხელშეკრულებისმხარესერთმევაუფლება,გაქვითოსუდავოან
სასამართლოგადაწყვეტილებითდადგენილიმოთხოვნა(ურთიერთმოთხოვნათაჩათვ
ლისაკრძალვა);

 დებულება,რომლითაცშემთავაზებელითავისუფლდებაკანონითგათვალისწინებული
იმმოვალეობისაგან,რომხელშეკრულებისმხარეგააფრთხილოსანდაუნიშნოსმას
ვადა ვალდებულების შესასრულებლად (გაფრთხილება ვალდებულების შესრულების
შესახებ;ვადისდანიშვნა);

 შეთანხმებაზიანისოდენობაზემეტითანხისმოთხოვნისშესახებ(ზიანისანაზღაურების
გადამეტებულიმოთხოვნა);

 დებულება, რომელიც გამორიცხავს ან ზღუდავს პასუხისმგებლობას იმ ზიანისათვის,
რაცგამოწვეულიაშემთავაზებლისანმისიწარმომადგენლისმიერუხეშიგაუფრთხი
ლებლობითვალდებულებისდარღვევისგამო(პასუხისმგებლობაგაუფრთხილებლო
ბისგამო);

 დებულება,რომლითაცშემთავაზებლისმიერძირითადივალდებულებისდარღვევისას:

 ხელშეკრულებისმეორემხარესერთმევაანეზღუდებაუფლება,უარითქვასხელშეკ
რულებაზე,ანხელშეკრულებისმეორემხარესერთმევაანეზღუდებახელშეკრულების
შეუსრულებლობისათვისზიანისანაზღაურებისმოთხოვნისუფლება(ძირითადივალდე
ბულებისშესრულებისდარღვევა);

 დებულება, რომელიც შემთავაზებლის მიერ ვალდებულების ნაწილობრივ შესრულე
ბისშემთხვევებშიხელშეკრულებისმეორემხარესართმევსუფლებას,მოითხოვოსზი
ანისანაზღაურებამთლიანიხელშეკრულებისშეუსრულებლობისათვისანუარითქვას
ხელშეკრულებაზე, თუკი მას დაეკარგა ინტერესი ნაწილობრივი შესრულებისადმი
(ინტერესისდაკარგვავალდებულებისნაწილობრივშესრულებისას);

 დებულებები, რომლებიც, კანონით გათვალისწინებული წესებისაგან განსხვავებით,
ზღუდავენ ახალწარმოებული საქონლის მიწოდებისა და სამუშაოების შესრულებისას
შემთავაზებლისპასუხისმგებლობასნივთისნაკლისგამო.
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4.11ვალდებულებისშესრულება


ყოველიშესრულებავალდებულებასგულისხმობს.Pactasuntservanda–ვალდე

ბულება უნდა შესრულდეს– კონტინენტური ევროპის სამართლისსისტემის სამოქალაქო
სამართლის უმნიშვნელოვანესი პრინციპია. მხარეები დებენრა ხელშეკრულებას, ვარა
უდობენ,რომხელშეკრულება უნდა შესრულდეს. სახელშეკრულებოურთიერთობის გეგ
მაზომიერიგანვითარებახელშეკრულებისშეწყვეტასშესრულებითმოიაზრებს. ამიტომაც
მნიშვნელოვანიაიმდანაწესებისგანხილვა,რასაცსამოქალაქოკოდექსიხელშეკრულების
შესრულებისთვისარსებითადმიიჩნევს.უზოგადესიწესისმიხედვით,ვალ დე ბუ ლე ბა უნვალ დე ბუ ლე ბა უნ
და შეს რულ დეს ჯე როვ ნად, კე თილ სინ დი სი ე რად, დათ ქ მულ დრო სა და ად გი ლასდა შეს რულ დეს ჯე როვ ნად, კე თილ სინ დი სი ე რად, დათ ქ მულ დრო სა და ად გი ლას.
ჯეროვანიშესრულებასათანადოდასრულყოფილშესრულებასგულისხმობს,თუმცაარის
შემთხვევები,როდესაცაღნიშნულისშეფასებაარცისემარტივია.გაუგებრობისთავიდან
ასაცილებლადმხარეებიხელშეკრულებაშივედეტალურადუთითებენიმმახასიათებლებს,
რაცშესრულებასჯეროვნადაკვალიფიცირებს.თუმცაღათუხელშეკრულებისდებულებები
დანჯეროვანიშესრულებისშინაარსინათლადარიკვეთება,აღნიშნულისშეფასებასადავო
შემთხვევაშიმოსამართლისკომპეტენციასგანეკუთვნება.შეფასებითკატეგორიასწარმო
ადგენსკეთილსინდისიერებისცნებაც,რომელიცკერძოსამართლებრივიურთიერთობების
ქვაკუთხედს წარმოადგენს. კეთილსინდისიერების სტანდარტი სამოქალაქო ბრუნვის მო
ნაწილეებს ერთმანეთის უფლებებისადა ინტერესების გათვალისწინებითგულისხმიერად
მოქცევისწესებსუდგენს.კეთილსინდისიერებისშინაარსიცსაკმაოდფართოდასადავოა,
ამიტომაცმისიკონკრეტულიშემთხვევისჭრილშიგანმარტებისტვირთიხშირადსაქმისგან
მხილველმოსამართლესაწევს.
ვალდებულების ჯეროვან შესრულებას ეხმიანება და უდიდესი პრაქტიკული მნიშვნე

ლობააქვსშეს რუ ლე ბის ხა რის ხისშეს რუ ლე ბის ხა რის ხისგანსაზღვრას.სამოქალაქოკოდექსისმიხედვით,თუ
შესრულების ხარისხი ხელშეკრულებაში დაწვრილებით არ არის განსაზღვრული, მაშინ
მოვალევალდებულია,სულცოტა,საშუალოხარისხისსამუშაოშეასრულოსდასაშუალო
ხარისხისნივთიგადასცეს.თუხელშეკრულებისსაგანიინდივიდუალურადგანსაზღვრული
ნივთია, კრედიტორი არარის ვალდებული მიიღოს სხვა ნივთი,თუნდაც უფრომაღალი
ღირებულებისმქონე.ხოლო,თუშესრულებისსაგანიგვაროვნულინივთია,რომლისშეც
ვლაც,ნივთისბუნებიდანგამომდინარე,შესაძლებელია,მოვალემვალდებულებაყოველ
თვისუნდაშეასრულოს.
სახელშეკრულებოვალდებულებებისშესრულებისთვისარსებითიმნიშვნელობისმატა

რებელიავალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის დრო და ად გი ლივალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის დრო და ად გი ლი.როგორცწესი,ვალდებულე
ბისშესრულებისადგილიცდადროცხელშეკრულებისმხარეებისმიერდეტალურადარის
განსაზღვრული,მაგრამარისშემთხვევები,როდესაცმხარეებსხელშეკრულებისდადების
ეტაპზეამსაკითხებისდარეგულირებაგამორჩათ.ასეთდროსსამოქალაქოკოდექსისდა
ნაწესიამოქმედდება,რომლისმიხედვითაც,თუშესრულებისადგილიარცგანსაზღვრულია
დაარცვალდებულებითიურთიერთობისარსიდანგამომდინარეობს,მაშინსაგნისმიწოდე
ბაშემდეგნაირიწესებითხდება:

 ინდივიდუალურადგანსაზღვრულისაგნისშემთხვევაში–იმადგილას,სადაციგივალ
დებულებისწარმოშობისმომენტისათვისიმყოფებოდა;
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 გვარეობითგანსაზღვრულისაგნისშემთხვევაში–იმადგილას,სადაცმდებარეობსმო
ვალისსაწარმო;თუასეთიარარის,მაშინ–მისისაცხოვრებელიადგილის(იურიდიული
მისამართის)მიხედვით.

ვალდებულებისშესრულებისადგილთანმიმართებითარსებითიავალდებულებისწარ
მოშობისშემდეგმო ვა ლის ან კრე დი ტო რის ად გილ სამ ყოფ ლის შეც ვ ლისმო ვა ლის ან კრე დი ტო რის ად გილ სამ ყოფ ლის შეც ვ ლისსაკითხი.სა
მოქალაქოკოდექსისმიხედვით,თუმოვალისსაცხოვრებელიადგილიანსაწარმოსად
გილსამყოფელი ვალდებულების შესრულების წინ იცვლება და კრედიტორს ამის გამო
დამატებითიხარჯებიწარმოეშობა,ამხარჯებისანაზღაურებისვალდებულებაკრედიტორს
ეკისრება.ხოლოთუვალდებულებისშესრულებამდეკრედიტორისსაცხოვრებელიადგი
ლიანიურიდიულიმისამართიიცვლებადაამისგამოხარჯებიიზრდებაანშესრულებასექ
მნებასაფრთხე,მაშინკრედიტორსეკისრებაროგორცგაზრდილიხარჯებისანაზღაურება,
ასევესაგნისგადაცემისმოსალოდნელისაფრთხისრისკიც.
ხელშეკრულებათაგარკვეულინაწილისთვისგადამწყვეტიმნიშვნელობისვალდებულე

ბისუშუალოდმოვალისმიერშესრულებაა,თუმცაარსებობსხელშეკრულებები,რომელ
თა კრედიტორებისთვისაც მთავარი ვალდებულების ზოგადადშესრულებადა არა კონკ
რეტულიმოვალისმიერშესრულებაა.ამიტომაცსამოქალაქოკოდექსისმიერდადგენილი
დანაწესისშესაბამისად,თუკანონიდან,ხელშეკრულებიდანანვალდებულებისბუნებიდან
არგამომდინარეობს,რომმოვალემპირადადუნდაშეასრულოსვალდებულება,მაშინეს
ვალდებულებაშეიძლებამესამეპირმაცშეასრულოს.თუმცაღაკრედიტორსშეუძლიაარ
მიიღოსმესამეპირისაგანშემოთავაზებულიშესრულება,თუმოვალეამისწინააღმდეგია.
შესაძლოაპრაქტიკაშიშეგვხვდესისეთიშემთხვევაც,როდესაცმოვალისმხრიდანორმხ
რივი ხელშეკრულებისდარღვევის გამო კრედიტორითავისი მოთხოვნისდასაკმაყოფი
ლებლადიძულებითაღსრულებასმიმართავს,თუმცაამქცევითსაფრთხეექმნებამესამე
პირისუფლებასამნივთზე.ასეთშემთხვევაშიმესამეპირისამოქალაქოკოდექსითდადგე
ნილირეგულაციისთანახმადაღჭურვილიაუფლებითთავადდააკმაყოფილოსკრედიტორი
დაამითერთიმხრივსაკუთარიუფლებაგადაარჩინოსნივთზედამეორემხრივმოვალის
მიმართმოთხოვნისუფლებისმესაკუთრეთავადგახდეს.
აუცილებელია,რომ მოვალემ ვალდებულება უფლებამოსილი პირის – კრედიტორის

წინაშეშეასრულოს.თუმცაშესაძლოაყოველკონკრეტულშემთხვევაშიკანონითანსასა
მართლოსგადაწყვეტილებითშესრულებისმიღებაზეუფლებამოსილიპირისხვაციყოს.თუ
ვალდებულებაარაუფლებამოსილიპირისმიერიქნამიღებული,ვალდებულებაშესრულე
ბულადმხოლოდიმშემთხვევაშიჩაითვლებათუკრედიტორსაღნიშნულზეთანხმობააქვს
გაცხადებულიანამუკანასკნელმაასეთიშესრულებისგანსარგებელიმიიღო.


4.12ფულადივალდებულებისშესრულება


ფულადი ვალდებულება სამოქალაქო ბრუნვაში ერთერთი ყველაზე გავრცელებული

ვალდებულებაა,რომლისმიხედვითაც,ვალდებულებისერთიმხარემეორესფულადთან
ხასგადასცემს.სამოქალაქოკოდექსიფულადივალდებულებისეროვნულვალუტაშიგამო
ხატვისზოგადწესსადგენს,თუმცაიქვეუთითებს,რომმხარეებსფულადივალდებულების
უცხოურვალუტაშიდადგენისშესაძლებლობაცაქვთთუაღნიშნულიკანონითარარისაკ
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რძალული.ჩვეულებრივივალდებულებისგანგანსხვავებითფულადივალდებულებისშეს
რულებისადგილადკანონიკრედიტორისადგილსამყოფელს(საცხოვრებელიადგილიან
იურიდიულიმისამართი)მიიჩნევს.ხოლოთუკრედიტორსფულისჩარიცხვისათვისგამიზ
ნულისაბანკოანგარიშიიმადგილასანიმქვეყანაშიაქვს,სადაცგადახდაუნდამოხდეს,
მაშინმოვალესამანგარიშზეჩარიცხვითშეუძლიათავისიფულადივალდებულებისშესრუ
ლება,გარდაიმშემთხვევისა,როცაკრედიტორიამისწინააღმდეგია.
სამოქალაქოკოდექსიფუ ლა დი ვალ დე ბუ ლე ბის და ფარ ვის რი გი თო ბასფუ ლა დი ვალ დე ბუ ლე ბის და ფარ ვის რი გი თო ბას მკაცრად

ადგენსდაუთითებს,რომთუმოვალესკრედიტორისათვისსხვადასხვავალდებულებები
დანგამომდინარეერთმანეთისმსგავსირამდენიმეშესრულებაეკისრებადაის,რაცშეს
რულდა,საკმარისიარარისყველავალისდასაფარავად,მაშინპირველიისვალდებულე
ბადაიფარება,რომელსაცმო ვა ლე შეს რუ ლე ბის დროს ამო ირ ჩევსმო ვა ლე შეს რუ ლე ბის დროს ამო ირ ჩევს;ხოლო,თუმოვალე
არამოირჩევს,მაშინისვალიდაიფარება,რომლისგადახდისვა დაც პირ ვე ლად დად გავა დაც პირ ვე ლად დად გა.
იმშემთხვევაშითუმოთხოვნათაშესრულებისვადაერთდროულადდადგა,მაშინთავდა
პირველადისმოთხოვნაუნდაშესრულდეს,რომელიცმოვალისათვისშე სას რუ ლებ ლად შე სას რუ ლებ ლად 
ყვე ლა ზე მძი მე აყვე ლა ზე მძი მე ა. ხოლო,თუ მოთხოვნებითანაბრად მძიმეა,თავდაპირველად ის უნდა
შესრულდეს,რომელიცყვე ლა ზეყვე ლა ზენაკ ლე ბად არის უზ რუნ ველ ყო ფი ლინაკ ლე ბად არის უზ რუნ ველ ყო ფი ლი.მოვალისიმგა
დასახდელიდან, რომელიც არ არის საკმარისი მთელი ვადამოსული ვალისდასაფარა
ვად,თავდაპირველადიფარებასასამართლოსხარჯები,შემდეგ–ძირითადიშესრულება
(ვალი)დაბოლოს–პროცენტები.
ფულადივალდებულებებისშესრულებაზემსჯელობისასარსებითიაიურიდიულლიტე

რატურაშინო მი ნა ლიზ მის პრინ ცი პისნო მი ნა ლიზ მის პრინ ცი პისსახელითცნობილიდანაწესი,რომელიცვალუტის
გაცვლითიკურსისცვალებადობასშესრულებისგანხორციელებისმიზნებისთვისარანაირ
ყურადღებასარანიჭებს.იმშემთხვევაშითუვალდებულებისწარმოშობისმომენტისთვის
1ლარით1 კილოგრამიფქვილის შეძენა იყო შესაძლებელი, ხოლო შესრულების გან
ხორციელების მომენტისთვის იგივეთანხითმხოლოდ500გრამიფქვილის შეძენა ხერ
ხდება, აღნიშნული კრედიტორს1ლარის ნაცვლად2ლარის მოთხოვნის უფლებას არ
ანიჭებს.ნომინალიზმისპრინციპიყველაგანვითარებულიქვეყნისსამართლებრივსისტე
მებშიმოქმედებს.საქართველოსუზენაესმასასამართლომ2010წელსერთერთსაქმეზე
პრეცედენტულიმნიშვნელობისგადაწყვეტილებამიიღო,სადაცფაქტიურადნომინალიზმის
პრინციპისგანმარტებაგააკეთა.გადაწყვეტილებაშივკითხულობთ–„ფულადივალდებუ
ლებისშესრულებისდროსმოქმედებსე.წ.ნომინალიზმისპრინციპი,რომლისთანახმად,
ვალდებულებანაკისრთანხაშიუნდადაიფაროს,ვიანიდანფულადივალდებულებისსაგანს
წარმოადგენსფულადინიშნებისგარკვეულითანხა,ხოლოფულისმსყიდველობითუნარია
ნობისცვალებადობაარცვლისვალისთანხასდაარწარმოადგენსგადასახდელითანხის
გადაფასებისსაფუძველს.აქედანგამომდინარე,სასამართლომმიიჩნია,რომარარსებობ
დაამნაწილშისაჩივრისდაკმაყოფილებისსაფუძველი.92


92 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეოდა გაკოტრების საქმეთა პალატის
2010წლის19ივლისისგადაწყვეტილებასაქმეზე№ას3473232010.
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4.13კრედიტორისმიერვადისგადაცილება,მოვალისმიერვადის
გადაცილება


კრედიტორისმიერვადისგადაცილებასამოქალაქოკოდექსშივალდებულებისშესრუ

ლებისთავში გვხვდება, ხოლო მოვალის მიერ ვადის გადაცილება ვალდებულებისდარ
ღვევადმიიჩნევადაშესაბამისთავშია(ვალდებულებისდარღვევა)განთავსებული.თავად
სათაურიდანაციკვეთება,რომკრე დი ტო რის მი ერ ვა დის გა და ცი ლე ბადკრე დი ტო რის მი ერ ვა დის გა და ცი ლე ბადკრედიტორისმი
ერმისთვისშეთავაზებულივადამოსულიშესრულებისმიუღებლობაითვლება.სამოქალაქო
კოდექსივადისგადაცილებადაკვალიფიცირებსისეთშემთხვევასაც,როდესაცკრედიტორი
ისეთმოქმედებასარასრულებს,რომელიცვალდებულებისშესასრულებლადაასაჭირო.
მიუხედავადიმისა,რომკრედიტორისმიერვადისგადაცილებავალდებულებისდარღ

ვევადარმიიჩნევა,კრედიტორივალდებულიააანაზღაუროსისზიანი,რომელიცშესასრუ
ლებელივალდებულებისმიღებისვადისბრალეულიგადაცილებისგამომიადგამოვალეს.
კრედიტორისმიერვადისგადაცილებისასმოვალემხოლოდმაშინარისპასუხისმგებელი
ვალდებულებისშეუსრულებლობისთვის,თუკიშესრულებაშეუძლებელიაღმოჩნდამოვა
ლისგანზრახვისანუხეშიგაუფრთხილებლობისგამო.
 კრედიტორისმიერვადისგადაცილებისასმისიბრალისმიუხედავად:

 იგივალდებულიააუნაზღაუროსმოვალესხელშეკრულებისსაგნისშენახვისგამოწარ
მოშობილიზედმეტიხარჯები;

 მასეკისრებანივთისშემთხვევითგაფუჭებისანდაღუპვისრისკი;

 მასაღარაქვსფულადივალდებულებისათვისპროცენტისმიღებისუფლება.

სამოქალაქოკოდექსიმოვალისმიერვალდებულებისშესრულებისვადისგადაცილე
ბადმიიჩნევს,თუ:

 შესრულებისათვისდადგენილდროშივალდებულებაარშესრულდება;

 შესრულებისვადისდადგომიდანკრედიტორისმიერგაფრთხილებისშემდეგაციგიარ
ასრულებსვალდებულებას.

გამომდინარეიქიდან,რომმოვალისმიერშესრულებისვადისგადაცილებანაკისრი
ვალდებულებისდარღვევადმიიჩნევა,ისუარყოფითშედეგებსმოვალისთვისიწვევს.კერ
ძოდ, მოვალე,რომელიცფუ ლა დი თან ხის გა დახ დის ვა დას გა და ა ცი ლებსფუ ლა დი თან ხის გა დახ დის ვა დას გა და ა ცი ლებს, ვალდე
ბულია, გადაცილებული დროისათვის მხარეთა შეთანხმებით განსაზღვრული პრო ცენ ტიპრო ცენ ტი
გადაიხადოს,თუკრედიტორს,სხვასაფუძვლიდანგამომდინარე,უფრომეტისმოთხოვნა
არშეუძლია.ფულადითანხისგადახდისვადისგადაცილებისასპროცენტიდანპროცენტის
გადახდევინებაცდასაშვებიაიმშემთხვევაშითუაღნიშნულიხელშეკრულებითპირდაპირ
არისგათვალისწინებული.პროცენტისგადახდისმოთხოვნისგარდა,კრედიტორსუფლება
აქვსვადისგადაცილებითგამოწვეულიზიანისანაზღაურებამოითხოვოს.ვადაგადაცილე
ბულადარჩაითვლება,თუკივალდებულებაისეთგარემოებათაგამოარშესრულდა,რაც
მოვალისბრალითარარისგამოწვეული.(შესრულებისშეუძლებლობა).
გარდა იმისა, რომ მოვალეს შესრულების ვადის გადაცილების გამო კრედიტორის

სასარგებლოდ პროცენტის გადახდა და შესაბამისი წინაპირობების არსებობისას ზიანის
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ანაზღაურებისვალდებულებაეკისრება,ისიმრისკებისმატარებელიცაა,რაცშესრულების
ვადისგადაცილებისშემდეგშეიძლებაწარმოიშვას.ამდენად,ვადისგადაცილებისდროს
მოვალეპასუხსაგებსყოველგვარიგაუფრთხილებლობისათვისდაშემთხვევითობისთვი
საც,თუარდაამტკიცებს,რომზიანივალდებულებისდროულიშესრულებისდროსაცშეიძ
ლებოდადამდგარიყო.


4.14ხელშეკრულებისმოშლა


ხელშეკრულებისმოშლისსაკითხებისდარეგულირებისასსამოქალაქოკოდექსიდეფი

ნიციურუზუსტობებსშეიცავს,რაცერთგვარიაღრევისადადაბნეულობისმიზეზიშეიძლება
გახდეს, მითუმეტეს არაიურისტებისთვის. მიუხედავად იმისა,რომ ამ სახელმძღვანელოს
მიზანს არ წარმოადგენსდოგმატური პრობლემების გამოვლენადა მისი კრიტიკა, საჭი
როდმიგვაჩნიადეფინიციებისდონეზესაკითხებისერთმანეთისგანგამიჯვნა.ამმიზნების
თვისუნდაგანვიხილოთსამოქალაქოკოდექსისსხვადასხვამუხლებშიგაბნეულიშემდეგი
მცნებებიხელ შერ კუ ლე ბის შეწყ ვე ტა, ხელ შეკ რუ ლე ბი დან გას ვ ლა, ხელ შეკ რუ ლე შეწყ ვე ტა, ხელ შეკ რუ ლე ბი დან გას ვ ლა, ხელ შეკ რუ ლე
ბა ზე უარი და ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლაბა ზე უარი და ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლა.

ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყ ვე ტახელ შეკ რუ ლე ბის შეწყ ვე ტა

ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის შეყ ვ წე ტის გზე ბი  გზე ბი სამოქალაქოკოდექსშიამომწურავადაამოცემუ
ლი.ესენია:

 ვალდებულებისშეწყვეტაშესრულებით;

 ვალდებულებისშეწყვეტადეპონირებით;

 ვალდებულებისშეწყვეტაურთიერთმოთხოვნათაგაქვითვისგზით;

 ვალდებულებისშეწყვეტავალისპატიებისგზით;

 ვალდებულებისშეწყვეტამოვალისგარდაცვალების,იურიდიულიპირისლიკვიდაციის
საფუძვლით;

 ვალდებულებისშეწყვეტაკონფუზიით.

განვიხილოთთითოეულიმათგანიცალცალკე.ვალ დე ბუ ლე ბის შეწყ ვე ტა შეს რუ ლევალ დე ბუ ლე ბის შეწყ ვე ტა შეს რუ ლე
ბის გზითბის გზითურთიერთობისყველაზეორდინალურიდაგეგმაზომიერიდასასრულია.მხარეები
ხელშეკრულებისდადებისეტაპზევალდებულებისშეწყვეტასსწორედამსაფუძვლითვარა
უდობენ.პრაქტიკაშიხშირიაშემთხვევები,როდესაცმეტიგარანტიისთვისმოვალეკრედი
ტორისგანშესრულებისმიღებისშესახებგარკვეულიდოკუმენტისგადაცემასითხოვს.ასეთი
მოთხოვნისარსებობისასკრედიტორმაშესრულებისმთლიანადანნაწილობრივმიღების
შესახებაღნიშნულისდამადასტურებელიდოკუმენტიუნდაგასცეს.ვალისმიღებისშესახებ
შედგენილიდოკუმენტი,რომელშიცარაფერიანათქვამიპროცენტისშესახებ,გულისხმობს,
რომპროცენტიცგადახდილიადაფულადივალდებულებაცმთლიანადშეწყვეტილია.რო
დესაცვალისგადახდახდებაპერიოდულად,ნაწილნაწილ,მაშინდოკუმენტიმისიბოლო
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ნაწილისგადახდისშესახებ,ვიდრესხვარამარდადასტურებულა,იძლევაიმისვარაუდის
საშუალებას,რომგადახდილიაწინანაწილიც.
შესაძლოაგვქონდესისეთიშემთხვევაც,როდესაცხელშეკრულებისდადებისშემდეგ

მოთხოვნის შესახებ სავალო საბუთია გაცემული. ასეთდროს მოვალე, ბუნებრივია, ამ
საბუთისდაბრუნებითაადაინტერესებული.ასერომსამოქალაქოკოდექსიმოვალესშეს
რულებისშესახებდოკუმენტთანერთად,სავალოსაბუთისდაბრუნებისანმისიგაუქმების
მოთხოვნის უფლებასაც ანიჭებს. თუ კრედიტორს ამ საბუთის დაბრუნება არ შეუძლია,
მოვალესუფლებააქვსმოითხოვოსოფიციალურადდამოწმებულიცნობაიმისთაობაზე,
რომვალდებულებაშეწყვეტილია.თუკრედიტორიუარსაცხადებსშესრულებისშესახებ
დოკუმენტისგაცემაზე,სავალოსაბუთისდაბრუნებაზეანმისგაუქმებაზე,ანდაშესრულე
ბისშესახებდოკუმენტშიმისიდაბრუნებისშეუძლებლობისაღნიშვნაზეანიმისაღიარე
ბაზე,რომვალიგაქარწყლებულია,მაშინსამოქალაქოკოდექსიმოვალესშესრულებაზე
უარისთქმისუფლებასანიჭებს.ასეთშემთხვევებშივადისგადამცილებლადკრედიტორი
ჩაითვლება.
თუკრედიტორიაყოვნებსშესრულებისმიღებას,ანუცნობიამისიადგილსამყოფელი,

მოვალეუფლებამოსილიაშესრულებისსაგანისასამართლოსაანნოტარიატშიშეინახოს,
ხოლოფულიანფასიანიქაღალდინოტარიუსისსადეპოზიტოანგარიშზეშეიტანოს.ვალ
დებულებისამგზითშეწყვეტასდე პო ნი რე ბადე პო ნი რე ბაეწოდება.დეპონირებითმოვალეკრედიტო
რისწინაშევალდებულებისაგანთავისუფლდება.ქონებისსასამართლოსანნოტარიუსისთ
ვისდეპონირებისშემდეგსასამართლოანნოტარიუსიშეარჩევსშემნახველს,დოკუმენტები
კიმათთანრჩება.აუცილებელია,რომსაგანიდეპონირებასექვემდებარებოდეს,ანუშესა
ნახადვარგისიიყოს.მალფუჭებადისაგნებიშესანახადარმიიღება.დეპონირებისმიზანი
ისარის,რომდეპონირებულიქონებამოსამართლემანნოტარიუსმაკრედიტორსგადას
ცეს.ამდენად,შესრულებისსაგნისშესანახადმიღებისშესახებსასამართლოანნოტარი
უსიკრედიტორსაღნიშნულისშესახებატყობინებსდამისგანსაგნისმიღებასმოითხოვს.
შენახვასთანდაკავშირებულიყველახარჯიკრედიტორსეკისრება.მოვალესუფლებააქვს
შენახულისაგანიკრედიტორისმიერმისმიღებამდეუკანვემოითხოვოს,თუმანთავიდანვე
უარიართქვაუკანდაბრუნებაზე.თუმოვალეუკანითხოვსსაგანს,მაშინითვლება,რომ
შენახვაარშემდგარადაშენახვისხარჯებიცმასვეეკისრება.
სასამართლოან ნოტარიუსი შესრულების საგანს სამ წლამდე ვადით ინახავს.თუ ამ

ვადის განმავლობაში კრედიტორი არ მიიღებს საგანს, ამის შესახებ ეცნობება მოვალეს
დამოეთხოვებაჩაბარებულისაგნისუკანდაბრუნება.თუდაბრუნებისათვისსაჭიროვადის
განმავლობაშიმოვალეარმიიღებსსაგანს,მაშინიგისახელმწიფოქონებადჩაითვლება.
ორპირსშორისარსებულიურთიერთმოთხოვნაშეიძლებაგაქ ვით ვი თაცგაქ ვით ვი თაცშეწყდეს,თუ

ამმოთხოვნათაშესრულებისვადაუკვედამდგარია.ვალდებულებათაგაქვითვასსამოქა
ლაქოკოდექსიმაშინაცუშვებს,როცაერთერთიმოთხოვნისშესრულებისვადაჯერარ
დამდგარა, მაგრამ ამ მოთხოვნის უფლების მქონე მხარს უჭერსგაქვითვას. მოთხოვნის
ხანდაზმულობაარგამორიცხავსვალდებულებათაგაქვითვას,თუმოთხოვნაიმდროისათ
ვის არ იყო ხანდაზმული, როცა მისი გაქვითვა ჯერ კიდევ შეიძლებოდა. თუ გასაქვითი
მოთხოვნები მთლიანადვერფარავენ ერთმანეთს, იქვითება მხოლოდის,რომლისმო
ცულობაცნაკლებიამეორემოთხოვნისმოცულობაზე.მიუხედავადიმისა,რომურთიერთ
მოთხოვნათაგაქვითვითვალდებულებისშეწყვეტასამოქალაქოკოდექსითდაშვებულიერ
თერთისაფუძველია,არისშემთხვევები,როდესაცმოთხოვნათაგაქვითვადაუშვებელია.
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IV თავი

ესშემთხვევებია:

 თუმოთხოვნათაგაქვითვაშეთანხმებითწინასწარიყოგამორიცხული;

 თუვალდებულებისსაგანზეარშეიძლებაგადახდევინებისმიქცევა,ანვალდებულების
საგანსსარჩოშეადგენს;

 თუვალდებულებაიმზიანისანაზღაურებასითვალისწინებს,რომელიცჯანმრთელობი
სათვისვნებისმიყენებითანსიკვდილითაგამოწვეული;

 კანონითგათვალისწინებულსხვაშემთხვევებში.

ვალდებულებისშეწყვეტისერთერთსაფუძველსვა ლის პა ტი ე ბავა ლის პა ტი ე ბაწარმოადგენს,რომ
ლისთვისაცმხარეთაშორისშეთანხმებაააუცილებელი.ვალისპატიებაძირითადიმოვალი
სათვისთავდებპირებსაცათავისუფლებს.თავდებისგანთავისუფლებავალისგადახდისა
განკიძირითადმოვალესვალდებულებისშესრულებისაგანარათავისუფლებს.ერთერთი
თავდებისგანთავისუფლებავალისგადახდისაგანათავისუფლებსსხვათავდებპირებსაც.
სამოქალაქო სამართლებრივ ხელშეკრულებას ყოველთვის ორი მხარე ჰყავს

კრედიტორიდამოვალე.თუმცააღნიშნულიიმასარნიშნავს,რომკრედიტორიდამოვალე
ყოველთვისმხოლოდთითოთითოპირითარიანწარმოდგენილნი.სამოქალაქოკოდექსი
ვალდებულებაშიკრედიტორთაან/დამოვალეთასიმრავლისცნებასიცნობს.თურამდენიმე
პირიუფლებამოსილიამოითხოვოსვალდებულებისშესრულებაისე,რომთითოეულსმთლი
ანიშესრულებისმოთხოვნაშეუძლია,ხოლომოვალევალდებულიამხოლოდერთჯერადად
შეასრულოს,მაშინისინისოლიდარულადუფლებამოსილპირებს–სოლიდარულკრედიტო
რებსწარმოადგენენ.ხოლოთუთურამდენიმეპირსევალებავალდებულებისშესრულება
ისე,რომთითოეულმაუნდამიიღოსმონაწილეობამთლიანივალდებულებისშესრულებაში
(სოლიდარულივალდებულება),ხოლოკრედიტორსაქვსშესრულებისმხოლოდერთჯერა
დიმოთხოვნისუფლება,მაშინისინიწარმოადგენენსოლიდარულმოვალეებს.
ვალისპატიებაერთერთისოლიდარულიმოვალისათვისსხვასოლიდარულმოვალეებ

საცათავისუფლებს,გარდაიმშემთხვევებისა,როცაკრედიტორიმათმიმართმოთხოვნასიტო
ვებს.ამშემთხვევაშიკრედიტორსშეუძლიადარჩენილისოლიდარულიმოვალეებისმიმართ
მხოლოდერთიმოთხოვნაგამოიყენოსგანთავისუფლებულიმოვალისწილისგამოკლებით.
ორმხრივხელშეკრულებებშიერთერთიმხარისმიერთავისმოთხოვნაზეუარისთქმა

არ იწვევს ვალდებულების შეწყვეტას. იგი ვალდებულია შეასრულოს ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულითავისიმოვალეობანი,ვიდრემეორემხარესაცარუთქვამსუარითა
ვისმოთხოვნაზე.
ვალდებულებითიურთიერთობისშეწყვეტისერთერთისაფუძველსკონფუზიაწარმო

ადგენს.კონფუზიისქვეშისეთიშემთხვევამოიაზრება,როცამოვალედაკრედიტორიერთი
დაიგივეპირიაღმოჩნდება.
იმ შემთხვევაში თუ შესრულება მოვალის პირადი მონაწილეობის გარეშე შეუძლებე

ლია,მოვალისგარდაცვალებავალდებულებისშეწყვეტასგამოიწვევს.ასევეთუშესრულე
ბაპირადადკრედიტორისთვისიყოგათვალისწინებულიკრედიტორისგარდაცვალებააქაც
ვალდებულების შეწყვეტას გამოიწვევს. ფიზიკური პირის გარდაცვალებას უთანაბრდება
იურიდიულიპირისლიკვიდაცია.ასერომიურიდიულიპირისვალდებულებამისილიკვი
დაციისდამთავრებისრეგისტრაციისმომენტიდანწყდება.



127

ვალდებულებითი სამართალი

ხელ შეკ რუ ლე ბი დან გას ვ ლახელ შეკ რუ ლე ბი დან გას ვ ლა

ხელშეკრულებიდანგასვლა,ხელშეკრულებაზეუარიდახელშეკრულებისმოშლასა
მოქალაქოკოდექსისმიხედვითფაქტობრივადიდენტურიცნებებია.93
სამოქალაქოკოდექსის352ემუხლისმიხედვით,თუხელშეკრულებისერთერთიმხარე

405ემუხლითგათვალისწინებულიპირობებისარსებობისასუარსიტყვისხელშეკრულე
ბაზე,მაშინმი ღე ბუ ლი შეს რუ ლე ბა და სარ გე ბე ლი მხა რე ებს უბ რუნ დე ბათ (ნატურით მი ღე ბუ ლი შეს რუ ლე ბა და სარ გე ბე ლი მხა რე ებს უბ რუნ დე ბათ (ნატურით 
დაბ რუ ნე ბა)დაბ რუ ნე ბა).ნატურითდაბრუნებისქვეშიგივესაგნებისუკანდაბრუნებამოიაზრება,რაც
მხარეებმაერთმანეთსვალდებულებისწარმოშობისდროსგადასცეს.
სამოქალაქოკოდექსის405ემუხლისმიხედვითკი,თუხელშეკრულებისერთიმხარე

ორმხრივიხელშეკრულებიდანგამომდინარევალდებულებასარღვევს,მაშინხელშეკრუ
ლებისმეორემხარესშეუძლიაუარითქვასხელშეკრულებაზევალდებულებისშესრულები
სათვისმისმიერდა მა ტე ბით გან საზღ ვ რუ ლი ვა დის უშე დე გოდ გას ვ ლის შემ დეგდა მა ტე ბით გან საზღ ვ რუ ლი ვა დის უშე დე გოდ გას ვ ლის შემ დეგ.თუ
ვალდებულებისდარღვევისხასიათიდანგამომდინარე,არგამოიყენებადამატებითივადა,
მაშინდამატებითივადისგანსაზღვრასუთანაბრდებაგაფ რ თხი ლე ბაგაფ რ თხი ლე ბა.თუკივალდებულე
ბამხოლოდნაწილობრივდაირღვა,მაშინკრედიტორსშეუძლიაუარითქვასხელშეკრუ
ლებაზემხოლოდიმშემთხვევაში,თუვალდებულებისდარჩენილინაწილისშესრულებამ
მის თ ვის ინ ტე რე სი და კარ გამის თ ვის ინ ტე რე სი და კარ გა.სამოქალაქოკოდექსიადგენსისეთშემთხვევებს,როდესაც
დამატებითივადისდაწესებაანგაფრთხილებააუცილებელიარარის.კერძოდ,თუ:

 აშკარაა,რომდამატებითივადისდაწესებასანგაფრთხილებასარავითარიშედეგიარ
ექნება;

 ვალდებულებაარშესრულდახელშეკრულებითგანსაზღვრულვადაში,ხოლოკრედი
ტორმაურთიერთობისგაგრძელებახელშეკრულებითვალდებულებისდროულშესრუ
ლებასდაუკავშირა;

 განსაკუთრებულისაფუძვლებიდანგამომდინარე,ორმხრივიინტერესებისგათვალის
წინებით,გამართლებულიახელშეკრულებისდაუყოვნებლივმოშლა.

93 იურიდიულილიტერატურაშიფიქსირდებამოსაზრებაც,რომლისმიხედვითაცხელშეკრულებისმოშლა
ხელშეკრულებიდანგასვლისგანგანსხვავებულშედეგებსუნდაიწვევდეს.„სახელშეკრულებოურთიერ
თობებშიარსებობსშემთხვევები,როდესაცმისიმონაწილეერთერთიმხარებრალეულადარღვევსმის
მიერნაკისრვალდებულებას, ხოლომეორემხარესაქვსხელშეკრულებისშეწყვეტისსურვილი, პირ
ვანდელ მდგომარეობაში აღდგენის გარეშე, მიღებული შესრულების შენარჩუნებით. ხელშეკრულების
მოშლა,როგორცდამოუკიდებელისამართლებრივიინსტიტუტი,გულისხმობსსწორედსახელშეკრულე
ბო ურთიერთობის შეწყვეტას ვადაზე ადრე, ერთერთი მხარის ბრალეული მოქმედების შედეგად. ამ
შემთხვევაში მხარეებს უნდა უნარჩუნდებოდეთმიღებული შესრულებადა სარგებელი, მაგრამ წყდება
მათ შორის არსებული სამართლებრივი ურთიერთობა. ხელშეკრულების შეწყვეტის კანონისმიერი სა
ფუძვლებისგანგანსხვავებით, მოშლის სამართლებრივ წინაპირობას წარმოადგენს ერთერთი მხარის
მიერ ნაკისრი ვალდებულების ბრალეულიდარღვევა,რასაც შედეგად არ უნდა მოსდევდეს მხარეთა
რესტიტუცია,ანუპირვანდელმდგომარეობაშიაღდგენა“.ძლიერიშვილი,ცერცვაძე,რობაქიძე,სვანაძე,
ცერცვაძე,ჯანაშია,სახელშეკრულებოსამართალი,გამომცემლობა„მერიდიანი“, თბ.2014წ.გვ.518
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ამასთანავე,ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე უარი და უშ ვე ბე ლი ახელ შეკ რუ ლე ბა ზე უარი და უშ ვე ბე ლი ა,თუ:
 ვალდებულებისდარღვევაუმნიშვნელოა;

 დარღვეულიამეორემხარისუფლებებისადაქონებისადმიგანსაკუთრებულიგულის
ხმიერებისმოვალეობადაამისმიუხედავად,კრედიტორსშეიძლებახელშეკრულების
ძალაშიდატოვებამოეთხოვოს;

 ვალდებულების დარღვევისათვის კრედიტორი მთლიანად ან უმთავრესად თვითონ
არისპასუხისმგებელი;

 მოთხოვნასუპირისპირდებაშესაგებელი,რომელიცმოვალემუკვეწარადგინაანდაუ
ყოვნებლივწარადგენსხელშეკრულებაზეუარისთქმისშემდეგ.

კრედიტორიუფლებამოსილიაშესრულებისვადისდადგომამდეუარითქვასხელშეკ
რულებაზე,თუაშკარაა,რომდადგებახელშეკრულებაზეუარისთქმისსაფუძვლები.
ხელშეკრულებიდანგასვლისას შესრულებისადასარგებლის ნა ტუ რით დაბ რუ ნე ბის  ნა ტუ რით დაბ რუ ნე ბის 

ნაც ვ ლად მო ვა ლეს ფუ ლა დი ანაზღა უ რე ბა და ე კის რე ბანაც ვ ლად მო ვა ლეს ფუ ლა დი ანაზღა უ რე ბა და ე კის რე ბა,თუ:
 შეძენილისხასიათიდანგამომდინარე,გამორიცხულიამისიდაბრუნება;

 მიღებულსაგანსმხარეგამოიყენებს,გაასხვისებს,უფლებრივადდატვირთავს,გადაა
მუშავებსანგადააკეთებს;

 მიღებულისაგანიგაფუჭდა ანდაიღუპა; სათანადოგამოყენებითგამოწვეულიცვეთა
მხედველობაშიარმიიღება.

ფუ ლა დი ანაზღა უ რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა არ წარ მო ი შო ბაფუ ლა დი ანაზღა უ რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა არ წარ მო ი შო ბა,თუ:
 საგნისისნაკლი,რომელიცხელშეკრულებაზეუარისთქმისუფლებასიძლევა,ამსაგ
ნისგადამუშავებისანგარდაქმნისდროსაღმოჩნდა;

 საგნისგაფუჭებაანდაღუპვაკრედიტორისბრალითმოხდა;

 საგანიგაფუჭდაანდაიღუპაუფლებამოსილპირთან,მიუხედავადიმისა,რომიგიისე
თივემზრუნველობითექცეოდამას,როგორცსაკუთარნივთს;ხოლოის,რაცდარჩა,
უკანუნდადაბრუნდეს.

ზემოთ მითითებული წინაპირობების არსებობისას მიღებული შესრულებისა და სარ
გებლის მხარეებისთვის ნატურით დაბრუნების ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში
კრე დი ტორს ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის მოთხოვ ნის უფ ლე ბა ენი ჭე ბაკრე დი ტორს ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის მოთხოვ ნის უფ ლე ბა ენი ჭე ბა.
როგორცაღვნიშნეთ,ხელშეკრულებიდანგასვლისასმიღებულიშესრულებადასარ

გებელიმხარეებსნატურითუბრუნდებათ.თუმცაარისშემთხვევები,როდესაცმხარესსარ
გებლის მიღების შესაძლებლობის არსებობის მიუხედავადსარგებელისაგნის სათანადო
გამოყენებისწესებისდარღვევისგამოარმიუღია.ასეთშემთხვევაშიპირივალდებულია
კრედიტორსაუნაზღაუროსსარგებლისმიუღებლობითგამოწვეულიზიანი.
დაუშვებელიახელშეკრულებიდანგასვლავალდებულებისშეუსრულებლობისგამო,თუ

მოვალესშეეძლოგაქვითვისგზითშეესრულებინავალდებულებადაგასვლისშემდეგდა
უყოვნებლივგანაცხადებსვალდებულებისგაქვითვისშესახებ.ხელშეკრულებიდანგასვლა
ხელშეკრულებისმეორემხარისათვისშეტყობინებითხორციელდება.
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4.15ზიანისანაზღაურება


ზიანისერთიანცნებასქართულისამოქალაქოსამართალიარიცნობს,თუმცაზოგადი

შეხედულებითზიანადშეიძლებამივიჩნიოთმხარისთვისდამდგარინებისმიერიუარყოფი
თიშედეგი.იურიდიულლიტერატურაშიგამოყოფენრე ა ლურ ზი ა ნის, მი უ ღე ბე ლი შე მორე ა ლურ ზი ა ნის, მი უ ღე ბე ლი შე მო
სავ ლი სა და მო რა ლუ რი ზი ა ნისსავ ლი სა და მო რა ლუ რი ზი ა ნისშემთხვევებს.ამასთანავე,ზიანისანაზღაურებისვალდე
ბულებაშეიძლებაწარმოიშვას,როგორცხელშეკრულებისსაფუძველზე,ისეკანონისმიერი
გზით. პირი,რომელიც ვალდებულია აანაზღაუროს ზიანი, უნდა აღადგინოს ის მდგომა
რეობა,რომელიციარსებებდა,რომარდამდგარიყოანაზღაურებისმავალდებულებელი
გარემოება.აღნიშნულიკიიმასნიშნავს,რომშეძლებისდაგვარადზუსტადუნდამოხდეს
მანამდეარსებულიმდგომარეობის–ე.წ.სტატუსკვოსაღდგენა.თუზიანისანაზღაურება
პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენით შეუძლებელია ან ამისათვის არათანაზომიერად
დიდიდანახარჯებიასაჭირო,მაშინკრედიტორსშეიძლებამიეცესფულადიანაზღაურება.
ანაზღაურებასექვემდებარებამხოლოდისზიანი,რომელიცმოვალისათვისწინასწარიყო
სავარაუდოდაწარმოადგენსზიანისგამომწვევიმოქმედებისუშუალოშედეგს.გამოდის,
რომქმედებებსადაშედეგსშორისაუცილებელიამიზეზობრივიკავშირისარსებობა.
თუსხეულისდაზიანებითანჯანმრთელობისათვისვნებისმიყენებისშედეგადდაზარალე

ბულსწაერთვაშრომისუნარიანშეუმცირდაიგი,ანდაიზრდებამისიმოთხოვნილებები,დაზა
რალებულსუნდააუნაზღაურდესზიანიყოველთვიურისარჩოსგადახდით.დაზარალებულსუფ
ლებააქვსმკურნალობისხარჯებიწინასწარმოითხოვოს.იგივეწესიმოქმედებსმაშინაც,როცა
აუცილებელიხდებაპროფესიულიგადამზადება.სარჩოსნაცვლადდაზარალებულსშეუძლია
მოითხოვოსკომპენსაციისმიღება,თუსაამისოდმნიშვნელოვანისაფუძველიარსებობს.
ზიანისანაზღაურებისმოთხოვნისუფლებაზეწინასწარუარისთქმისშესაძლებლობასამო

ქალაქოსამართლებრივიბრუნვისსუბიექტებსსამოქალაქოკოდექსითაქვთმინიჭებული.მხა
რეებსშეუძლიათშეთანხმებითმოახდინონვალდებულებისდარღვევისგამოზიანისანაზღა
ურების მოთხოვნის უფლებაზე წინასწარ უარისთქმა. ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებაზე
წინასწარუარითქმადაიშვება,თუესგათვალისწინებულიაკანონითანმხარეთაშეთანხმებით.
რაცშეეხებამიუღებელიშემოსავლისსაკანონმდებლოდეფინიციას,სამოქალაქოკოდექ

სისთანახმად,ზიანიუნდაანაზღაურდესარამხოლოდფაქტობრივადდამდგარიქონებრივი
დანაკლისისთვის,არამედმიუღებელიშემოსავლისთვისაც.მიუღებლადითვლებაშემოსავა
ლი,რომელიცარმიუღიაპირსდარომელსაციგიმიიღებდა,ვალდებულებაჯეროვნადრომ
შესრულებულიყო.მაგალითისთვის,საბანკოდაწესებულება,რომელიცგასცემსრასაბანკო
კრედიტსგარკვეულიპროცენტისსანაცვლოდ,ვარაუდობს,რომხელშეკრულებისმოქმედე
ბისბოლომდემანპროცენტიუნდამიიღოს.თუკიხელშეკრულებისგაფორმებიდანმალევე
მოვალეარშეასრულებსმასზენაკისრვალდებულებასდაარცძირთანხასდააბრუნებს,სა
ბანკოდაწესებულებადიდიალბათობითხელშეკრულებიდანგასვლასდაარამხოლოდძი
რითანხის,არამედმისაღებიპროცენტებისმისთვისგადახდასაცმოითხოვს.ბანკი,რომელიც
მოგებაზეორიენტირებულიპირიაბუნებრივია,რომნასესხებითანხისსხვაგვარიგამოყენებით
(პირობითადსხვამომხმარებლისთვისსესხისგაცემით)აღნიშნულპროცენტსმიიღებდა.ამი
ტომაცბანკისსასარჩელომოთხოვნამიუღებელიშემოსავლისმუხლითიქნებაგანმტკიცებული.
რაცშეეხებამიყენებულიარაქონებრივიზიანისათვისანაზღაურებას,არაქონებრივიზი

ანისათვისფულადიანაზღაურებაშეიძლებამხოლოდკანონითზუსტადგანსაზღვრულშემ
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თხვევებშიგონივრულიდასამართლიანიანაზღაურებისსახითიქნესმოთხოვნილი.სხეუ
ლისდაზიანებისანჯანმრთელობისათვისვნებისმიყენებისშემთხვევებშიდაზარალებულს
შეუძლია მოითხოვოს ანაზღაურება არაქონებრივი ზიანისთვისაც. არაქონებრივი, ე.წ.
მორალურიზიანისთვისფულადიანაზღაურებისშესახებგანსხვავებულისამართლებრივი
რეგულაციებიაჩამოყალიბებულისაფრანგეთისადაგერმანიისსამოქალაქოსამართლებ
რივსისტემებში.ფრანგულისამართალიუფროზოგადმიდგომასირჩევსდაკონკრეტული
სადავო შემთხვევის განმხილველ მოსამართლეს ანდობს მორალური ზიანის არსებობის
დადასტურებისას მისითანმდევი ანაზღაურების საკითხს. ქართული სამართალი კი გერ
მანულისამართლისმიდგომებსიმეორებსდამიიჩნევს,რომარაქონებრივიზიანისათვის
ფულადიანაზღაურებაშეიძლებამხოლოდკანონითზუსტადგანსაზღვრულშემთხვევებში,
თუმცააუცილებელია,რომფულადიანაზღაურებისგანსაზღვრაყოველკონკრეტულშემთხ
ვევაშიგონივრულიდასამართლიანიანაზღაურებისსახითმოხდეს.
ზიანის ოდენობის განსაზღვრისას მხედველობაშია მისაღები ის ინტერესი, რომელიც

კრედიტორსვალდებულებისჯეროვანიშესრულებისმიმართგააჩნდა.ზიანისოდენობისდა
სადგენადგათვალისწინებულუნდაიქნესხელშეკრულებისშესრულებისდროცდაადგილიც.
პრაქტიკაშიარისშემთხვევები,როდესაცზიანისწარმოშობასხელიდაზარალებულის

მოქმედებამშუეწყო,ასეთდროსზიანისანაზღაურებისვალდებულებადაამანაზღაურების
მოცულობადამოკიდებულიაიმაზე,თუუფრომეტადრომელიმხარისბრალითარისზიანი
გამოწვეული.


4.16მოთხოვნისუზრუნველყოფისდამატებითისაშუალებები


წინათავებშიჩვენუკვეგანვიხილეთმოთხოვნისუზრუნველყოფისისეთისანივთოსა

მართლებრივისაშუალებები,როგორიცააიპოთეკადაგირავნობა.ამჯერადუნდაგანვიხი
ლოთმოთხოვნისუზრუნველყოფისისეთივალდებულებითსამართლებრივი,დამატებითი
საშუალებები,როგორიცააპირგასამტეხლო,ბედამოვალისგარანტია.

პირ გა სამ ტეხ ლოპირ გა სამ ტეხ ლოესარისმხარეთაშეთანხმებითგანსაზღვრულიფულადითანხა,რო
მელიცმოვალემვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნადშესრულებისათვის
უნდაგადაიხადოს.ხელშეკრულებისმხარეებსშეუძლიათთავისუფლადგანსაზღვრონპირ
გასამტეხლოსოდენობა,რომელიცშესაძლოზიანსშეიძლებააღემატებოდესკიდეც.პირ
გასამტეხლოს შესახებ შეთანხმებაფორმათავისუფალ გარიგებას არ წარმოადგენსდა
სავალდებულოამისიწერილობითიფორმითდადება,პირგასამტეხლოსგადახდისმავალ
დებულებელიწინაპირობებისწარმოშობისასკრედიტორსარშეუძლიაერთდროულადმო
ითხოვოსპირგასამტეხლოსგადახდაცდავალდებულებისშესრულებაც,გარდაიმშემთხ
ვევისა,როცაპირგასამტეხლოარარისგათვალისწინებულიიმშემთხვევებისათვის,როცა
მოვალეთავისვალდებულებებსარასრულებსდადგენილდროში.კრედიტორსყოველთ
ვისაქვსუფლებამოითხოვოსზიანისანაზღაურება.
მნიშვნელოვანია სასამართლოსკომპეტენცია შეუსაბამოდმაღალიპირგასამტეხლოს

ოდენობისდაკორექტირებასთან მიმართებით. სამოქალაქო კოდექსი პირდაპირ უთი
თებს,რომსასამართლოსსაქმისგარემოებათაგათვალისწინებითხელეწიფებაშეამციროს
შეუსაბამოდმაღალიპირგასამტეხლო.
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მოთხოვნისუზრუნველყოფისერთერთდამატებითსაშუალებასწარმოადგენსბე,რო
მელიც პრაქტიკაში საკმაო პოპულარობით სარგებლობს. ბედ მიიჩნევა ფულადი თანხა,
რომელსაც ხელშეკრულების ერთი მხარე აძლევს მეორე მხარეს და ამით ადასტურებს
ხელშეკრულებისდადებისფაქტს.ბევალდებულებითგათვალისწინებულიგადასახდელის
ანგარიშშიჩაითვლება,ხოლო,თუარჩაითვლება,ხელშეკრულებისშესრულებისშემდეგ
იგიუკანუნდადაბრუნდეს.თუბესმიმცემიბრალეულადდაარღვევსმასზედაკისრებულ
ვალდებულებას,ბერჩებამისმიმღებს.ამასთან,ბეზიანისანაზღაურებისანგარიშშიჩა
ითვლება.თუვალდებულებისშეუსრულებლობაბესმიმღებისბრალეულიმოქმედებითაა
გამოწვეული,მანბეუკანუნდადააბრუნოსორმაგად.ამასთან,ბესმიმცემსშეუძლიამო
ითხოვოსზიანისანაზღაურება.
ქართულისამოქალაქოსამართლებრივი სისტემა პირგასამტეხლოსადაბესგვერდით

კიდევერთიმოთხოვნისუზრუნველყოფისსაშუალებას–მოვალისგარანტიასითვალისწი
ნებს.მოვალისგარანტიადითვლება,როცამოვალერაიმეუპირობომოქმედებისანისეთი
მოქმედებისშესრულებასკისრულობს,რომელიცხელშეკრულებისსაგანსსცილდება.მოვა
ლისგარანტიაპრაქტიკაშიარცთუისეხშირადგამოიყენება.სააპელაციოსასამართლომერ
თერთისაქმისგანხილვისასმოვალისგარანტიადმიიჩნიამოვალისმიერკრედიტორისთვის
მიცემულიბინისგაყიდვისუფლებამოსილებაიმშემთხვევისათვის,თუკიმოვალევალსვერ
დააბრუნებდა.94მოვალისგარანტიისნამდვილობისთვისსამოქალაქოკოდექსიგარკვეულ
წინაპირობებსადგენს,კერძოდ,გარანტიაიმშემთხვევაშიჩაითვლებანამდვილად,თუიგი
არეწინააღმდეგებაკანონითგათვალისწინებულწესებს, ანზედმეტადარავალდებულებს
მოვალეს.ამასთანავე,გარანტიააუცილებლადწერილობითფორმითუნდადაიდოს.


4.17სახელშეკრულებოსამართალი

4.17.1ზოგადად


სახელშეკრულებოსამართალივალდებულებითისამართლისკერძონაწილსწარმო

ადგენსდაპრაქტიკაშიყველაზემეტადგავრცელებულხელშეკრულებებსადამათმარე
გულირებელწესებსუყრისთავს.სამოქალაქოკოდექსიხელშეკრულებისშემდეგტიპებს
იცნობს:ნასყიდობა,გაცვლა,ჩუქება,ქირავნობა,ლიზინგი,იჯარა,სასოფლოსამეურნეო
მიწის იჯარა,ფრენჩაიზინგი,თხოვება, სესხი, ნარდობა, ტურისტული მომსახურება, გა
დაზიდვაგადაყვანა,დავალება, საკუთრების მინდობა, სატრანსპორტოექსპედიცია, შუა
მავლობა,დაზღვევა,საბანკომომსახურება,თავდებობა–ესარისიმხელშეკრულებების
არაამომწურავიჩამონათვალი,რომელსაცსამოქალაქოკოდექსიიცნობსდამათთვისრე
გულირების შესაბამის წესებს ადგენს. იმის გათვალისწინებით, რომ სახელმძღვანელოს
მიზნებიმისიმკითხველისინტერესებიდანგამომდინარეობსგანვიხილავთმხოლოდქვე
მოთჩამოთვლილხელშეკრულებებს:

 ნას ყი დო ბა; ქი რავ ნო ბა; იჯა რა; სეს ხი; ლი ზინ გი; ნარ დო ბა; თავ დე ბო ბა.



94 ჭანტურია,კრედიტისუზრუნველყოფისსამართალი,2012წ.,გვ.255
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4.17.2ნასყიდობისხელშეკრულება


ნასყიდობის ხელშეკრულება პრაქტიკაში ყველაზე გავრცელებული გარიგებაა. თანა

მედროვეეკონომიკისპირობებშიისტორიულიწარსულისგანგანსხვავებითგაცვლისროლი
ნასყიდობისადასხვახელშეკრულებებისხარჯზემკვეთრადშემცირდა.ამიტომაცყიდვაგა
ყიდვამატერიალურიდოვლათიშექმნისერთერთმნიშვნელოვანბერკეტსწარმოადგენს.
სამოქალაქოკოდექსისლეგალურიდეფინიციისმიხედვით,ნასყიდობისხელშეკრულე

ბით გამყიდველი მოვალეა გადასცეს მყიდველს საკუთრების უფლება ქონებაზე, მასთან
დაკავშირებულისაბუთებიდამიაწოდოსსაქონელი.მყიდველიკითავისმხრივმოვალეა
გადაუხადოსგამყიდველსშეთანხმებულიფასიდამიიღოსნაყიდიქონება.პრაქტიკაშიიშ
ვიათადთუმცაგხვდებაისეთიშემთხვევებიც,როდესაცხელშეკრულებაშიფასიპირდაპირ
არარისმითითებული,ამშემთხვევაშიმხარეებსშეუძლიათმისიგანსაზღვრისსაშუალებებ
ზეშეთანხმდნენ.
ნასყიდობისხელშეკრულებაფორ მა თა ვი სუ ფა ლიხელ შეკ რუ ლე ბა ახელ შეკ რუ ლე ბა ა,რაციმასნიშ

ნავს,რომმისიდადებანებისმიერიფორმითააშესაძლებელი.ყოველდღიურცხოვრებაში
ნასყიდობის ხელშეკრულება უმეტესად ზეპირი ფორმით იდება. თუმცა გათვალისწინებე
ლია წინათავებშიგანხილულისაგამონაკლისოშემთხვევა,რომლისმიხედვითაც უძრავ
ქონებაზე საკურების უფლების წარმოსაშობად აუცილებელია წერილობით ფორმით და
დებულიგარიგება.ნასყიდობისხელშეკრულებასასყიდლიანიდაორმხრივადმავალდე
ბულებელია,რამეთუმოთხოვნებსადავალდებულებებსორივემხარისთვისწარმოშობს.
ნასყიდობაკონსესუალურხელშეკრულებასწარმოადგენსდამხარეთაშეთანხმებისმო
მენტიდანდადებულადმიიჩნევა.ხელშეკრულებისმხარეებადგვევლინებიანგამყიდველი
დამყიდველი.
სამოქალაქო კოდექსი ნივთის გაყიდვის ხარჯებისდაკისრების საკითხსაც წყვეტსდა

მიუთითებს,რომგაყიდულიმოძრავინივთისგადაცემასთანდაკავშირებულიხარჯები,კერ
ძოდ,აწონის,გაზომვისადაშეფუთვისხარჯები,ეკისრებაგამ   ყიდ   ველსგამ   ყიდ   ველს,ხოლოხელშეკ
რულებისდადებისადგილიდანსხვაადგილზესაქონლისმიღებისადაგადაგზავნისხარჯე
ბი–მყიდველს,თუხელშეკრულებითსხვარამარარისგათვალისწინებული.რაცშეეხება
უძრავინივთისგაყიდვისხარჯებს,მიწისნაკვეთისადასხვაუძრავინივთისგამ   ყიდ   ველსგამ   ყიდ   ველს
ეკისრება ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების, საჯარორეესტრშირეგისტრაციისა
დაამისათვისაუცილებელისაბუთებისწარდგენისხარჯები,თუმხარეთაშეთანხმებისსა
ფუძველზე ხელშეკრულებითსხვარამ არარისგათვალისწინებული.როგორცვხედავთ,
ნივთის გაყიდვის ხარჯებთანდაკავშირებით სამოქალაქო კოდექსითდადგენილი ნორმა
იმპერატიული ხასიათის არ არისდა მხარეებსდადგენილი წესის შეთანხმებით შეცვლის
შესაძლებლობააქვთ.
სახელშეკრულებო სამართალში ხშირ შემთხვევაში არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება

გაყიდული ნივთის გადაცემის მომენტს, რადგანაც ნივთზე შემთხვევით განხორციელებუ
ლიუარყოფითიზემოქმედებისრისკისმატარებლისვინაობადადგინდეს.მაგალითისთვის,
როდესაცნივთზესაკუთრებასმყიდველიმოიპოვებს,ხოლოსაკუთრებისმოპოვებისთანა
ვე ნივთი განადგურდება აღნიშნულით გამოწვეული უარყოფითი შედეგების მატარებელი
მყიდველიგამოდის,მაგრამთუკინივთზესაკუთრებისუფლებაჯერკიდევგადასულიარ
არის,ასეთიუარყოფითიშედეგებიგამყიდველისკენიქნებამიმართული.ნივთისშემთხვე
ვითიდაღუპვისრისკი გადასვლასთან მიმართებით სამოქალაქო კოდექსითდადგენილი
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წესისშესაბამისად,გაყიდულინივთისგადაცემასთანერთადმყიდველზეგადადისნივთის
შემთხვევითდაღუპვისანგაფუჭებისრისკიც,თუმხარეებისხვარამეზეარშეთანხმებულან.
მაგრამთუგამყიდველიგაყიდულნივთსმყიდველისმოთხოვნითსხვაადგილასგზავნის,
ვიდრეესხელშეკრულებითიყოგათვალისწინებული,მაშინნივთისშემთხვევითდაღუპვის
ანგაფუჭებისრისკიმყიდველზეგადადისიმმომენტიდან,როცაგამყიდველმანივთიგა
დამზიდველსანამისშესრულებისათვისპასუხისმგებელპირსჩააბარა.
მიუხედავადიმისა,რომმხარეებისხვადასხვასაშუალებებით(ნივთისშემოწმება,ხელ

შეკრულებაშინასყიდობისსაგნისდეტალურიაღწერადაა.შ.)ცდილობენთავიდანაირი
დონ ნაკლიანი ნივთის შეძენა, პრაქტიკაში ნივთის ნაკლი ხშირად გამხდარა მხარეთა
შორის დავის წარმოშობის მიზეზი. ნაკლთან დაკავშირებით სამოქალაქო კოდექსი ნივ
თობრივადდაუფლებრივადუნაკლონივთისცნებებსგვთავაზობსდაადგენს,რომგამყიდ
ველმამყიდველსნივ თობ რი ვინივ თობ რი ვიდაუფ ლებ რი ვი ნაკ ლი სა გან უფ ლებ რი ვი ნაკ ლი სა გან თავისუფალინივთიუნდა
გადასცეს.ნივთინივთობრივადუნაკლოა,თუიგიშეთანხმებულიხარისხისაა.თუხარისხი
წინასწარშეთანხმებულიარარის,მაშინნივთიუნაკლოდჩაითვლება,თუკიიგივარგისია
ხელშეკრულებითგათვალისწინებულიანჩვეულებრივისარგებლობისათვის.სამოქალაქო
კოდექსინაკლსუთანაბრებს,თუგამყიდველიგადასცემსნივთისმხოლოდერთნაწილს,
სულსხვანივთს,მცირერაოდენობითან,თუნივთისერთინაწილინაკლისმქონეა,გარდა
იმშემთხვევისა,როცანაკლიარსებითგავლენასვერმოახდენსშესრულებაზე.რაცშეეხე
ბაუფლებრივნაკლს,ნივთიუფლებრივადუნაკლოა,თუმესამეპირსარშეუძლიაგანუცხა
დოსმყიდველსპრეტენზიათავისიუფლებებისგამო.უფლებრივნაკლსუთანაბრდება,თუ
საჯარორეესტრშირეგისტრირებულია არარსებული უფლება. ხელშეკრულებისდადების
ეტაპზენივთისნაკლისშესახებმყიდველისმიერინფორმაციისფლობისსაკითხიგადამ
წყვეტიმნიშვნელობისაა,რამეთუ,მყიდველსარწარმოეშობაუფლებებინივთისნაკლის
გამო,თუხელშეკრულებისდადებისმომენტშიმანიცოდაამისშესახებ.
წინათავებშიჩვენუკვევისაუბრეთიმგანსხვავებულმიდგომებზე,რასაცსამოქალაქო

კოდექსიმეწარმესუბიექტებისმიმართიჩენსდააღნიშნულისმიზეზიცგანვმარტეთ.განს
ხვავებულირეგულაციაგვაქვსნასყიდობისსაგნისნაკლთანმიმართებითაც.კერძოდ,თუ
მყიდველიმეწარმეა,ისვალდებულიადაუყოვნებლივშეამოწმოსნივთი;თუკიიგინაკლის
აღმოჩენიდანშესაბამისვადაშიანიმვადაში,რომლისგანმავლობაშიცცნობილიუნდაყო
ფილიყომისთვისნაკლისარსებობა,არწარუდგენსგამყიდველსპრეტენზიას,მასერთმევა
ნივთის ნაკლის გამო მოთხოვნის უფლება. მიუხედავად მეწარმისთვის მეტი წინდახედუ
ლობისგამოჩენისმოთხოვნისდაკისრებისა,სამოქალაქოკოდექსიარაკეთილსინდისიერ
ქცევასყოველთვისუარყოფითადაფასებსდაადგენს,რომთუმეწარმესუბიექტთანდადე
ბულინასყიდობისხელშეკრულებისშემთხვევაშიგამყიდველიშეგნებულადდუმდანივთის
ნაკლზე,მაშინმასარშეუძლიაამმუხლითგათვალისწინებულუფლებასდაეყრდნოს.
თუგამყიდველმაერ თი და იგი ვე სა ქო ნე ლი რამ დე ნი მე პირს მიჰ ყი დაერ თი და იგი ვე სა ქო ნე ლი რამ დე ნი მე პირს მიჰ ყი და,უპირატესო

ბაიმმყიდველსეძლევა,რომლისმფლობელობაშიცპირველადგადავიდაიგი,ხოლო,თუ
საქონელიარცერთსარგადასცემია,მაშინ–მას,ვისთანაცხელშეკრულებაუფროადრე
დაიდო.
გაყიდულისაქონლისნაწილნაწილმიწოდებისას,თუერთიმხარისმიერმიწოდების

მხოლოდ ერთი ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო შეიქმნარეალური საშიშროება
იმისა,რომმომავალიმიწოდებისვალდებულებებიცარშესრულდება,მაშინმეორემხარეს
შეუძლიაუარითქვასხელშეკრულებაზე.
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რახდებაიმშემთხვევაშითუგამყიდველმანაკლისმქონენივთიგაყიდა?ასეთდროს
სამოქალაქოკოდექსი3ოფციასადგენს.თუგაყიდულინივთინაკლისმქონეა,გამყიდველ
მაანუნდაგა მო ას წო როს ეს ნაკ ლიგა მო ას წო როს ეს ნაკ ლი,ან,თუსაქმეეხებაგვაროვნულნივთს,შეც ვა ლოს შეც ვა ლოს 
ნივ თინივ თისაამისოდაუცილებელვადაში.ბუნებრივია,რომნაკლისგამოსწორებისათვისაუცი
ლებელიხარჯებისანაზღაურება,მათშორის,ტრანსპორტირების,გზის,სამუშაოსშესრუ
ლებისდამასალისღირებულებისხარჯებიგამყიდველსდაეკისრება.ლოგიკურიანაკლის
გამოსწორებისმიზნითგამყიდველისმიერმყიდველისთვისგადაცემულიუნაკლონივთის
გადაცემისშემდეგ,ნაკლისმქონენივთისმყიდველისგანუკანდაბრუნებისმოთხოვნისგამ
ყიდველისთვისმინიჭებაც.არისშემთხვევები,როდესაცნაკლისგამოსწორებაანნივთის
შეცვლაშეუსაბამოდდიდხარჯებთანარისდაკავშირებული,ამშემთხვევაში,გამყიდველს
შეუძლიაუარითქვასროგორცნაკლისგამოსწორებაზე,ასევენივთისშეცვლაზე.მყიდველს
შეუძლიანივთისნაკლისგამოსამოქალაქოკოდექსის352ემუხლის(ხელშეკრულებიდან
გასვლა–ხელშეკრულებაზეუარისთქმისშედეგები)მიხედვითხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლა ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლა 
მოითხოვოს.გამყიდველივალდებულიამყიდველსგაწეულიდანახარჯებიაუნაზღაუროს.
თუმყიდველიზემოთმითითებულარცერთოფციასარმიმართავსდაარითხოვსნივ

თისნაკლისგამოსწორებასანახლითმისშეცვლასგამყიდველისათვისსაამისოდმიცემუ
ლივადისგასვლისშემდეგდაარცხელშეკრულებისმოშლას,მასშეუძლიამოითხოვოს
ფა სის შემ ცი რე ბაფა სის შემ ცი რე ბაიმოდენობით,რაცსაჭიროანაკლისგამოსასწორებლად.მხედველობა
შიმიიღებახელშეკრულებისდადებისმომენტისათვისარსებულიფასი.

ნივთის ნაკლი

ნაკლის 
გამოსწორება

ნივთის  
შეცვლა

ხელშეკრულების 
მოშლა

ფასის 
შემცირება


სამოქალაქოკოდექსიმყიდველსუფლებასანიჭებსუარითქვასსაქონლისმიღებაზე,

თუგამყიდველმამასმიაწოდასა ქო ნე ლი იმა ზე ნაკ ლე ბი რა ო დე ნო ბითსა ქო ნე ლი იმა ზე ნაკ ლე ბი რა ო დე ნო ბით,ვიდრეესხელ
შეკრულებითიყოგათვალისწინებული.თუმყიდველიმიიღებსასეთსაქონელს,მაშინფასს
გადაიხდისსახელშეკრულებოფასისპროპორციულად.თუსაქონლისრა ო დე ნო ბა აღერა ო დე ნო ბა აღე
მა ტე ბამა ტე ბახელშეკრულებითგათვალისწინებულს,მაშინმყიდველსშეუძლიამიიღოსესრაო
დენობადამოვალეაგადაიხადოსსახელშეკრულებოფასისპროპორციულად,ანმიიღოს
მხოლოდ ისრაოდენობა,რაც ხელშეკრულებითაა გათვალისწინებული, ხოლო ზედმეტი
დააბრუნოსუკანვეგამყიდველისხარჯზე.
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სამოქალაქოკოდექსისზოგადნაწილზემსჯელობისასაღვნიშნეთ,რომსამოქალაქო
სამართლისობიექტისცნებამხოლოდმატერიალურინივთებითარშემოიფარგლება.ამი
ტომაც,ნივთისნასყიდობისმომწესრიგებელიწესებიშესაბამისადგამოიყენებაუფლების
ანსხვაქონებისნასყიდობისმიმართაც.უფლებისგაყიდვისშემთხვევაშიგამყიდველიკის
რულობსამუფლებისნამდვილობისდასაბუთებასადაგადაცემისხარჯებს.თუგაყიდულია
უფლება,რომელიციძლევანივთისფლობისშესაძლებლობას,მაშინგამყიდველიავალ
დებულიმყიდველსნივთობრივადდაუფლებრივადუნაკლონივთიგადასცეს.
ნივთისნაკლითანხელშეკრულებითგანსაზღვრულისხვაპირობებისდარღვევითმიყე

ნებული ზი ა ნი ანაზღა ურ დე ბა ზო გა დი წე სე ბის მი ხედ ვით ზი ა ნი ანაზღა ურ დე ბა ზო გა დი წე სე ბის მი ხედ ვით.ზიანისანაზღაურებისზოგადი
წესებისშესახებიხილეთწინათავები.
სახელშეკრულებოსამართალიკერძოსამართლისსხვადარგებთანშედარებით,შეიძ

ლებაითქვას,რომყველაზემეტიოდენობითშეიცავსდისპოზიციურნორმებს.ამისნათე
ლიგამოხატულებაანასყიდობისხელშეკრულებისთვისდადგენილირეგულაცია,რომლის
მიხედვითაცხელ შეკ რუ ლე ბით შე იძ ლე ბა შე იზღუ დოს ან გა მო ი რიცხოს გამ ყიდ ვე ლის ხელ შეკ რუ ლე ბით შე იძ ლე ბა შე იზღუ დოს ან გა მო ი რიცხოს გამ ყიდ ვე ლის 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ნაკ ლის მქო ნე ნივ თის გა ყიდ ვი სას, მაგ რამ ასე თი შე თან ხ მე ბა ბაპა სუ ხის მ გებ ლო ბა ნაკ ლის მქო ნე ნივ თის გა ყიდ ვი სას, მაგ რამ ასე თი შე თან ხ მე ბა ბა
თი ლი იქ ნე ბა, თუ გამ ყიდ ვე ლი გან ზ რახ დუმ და ნივ თის ნაკ ლის შე სა ხებთი ლი იქ ნე ბა, თუ გამ ყიდ ვე ლი გან ზ რახ დუმ და ნივ თის ნაკ ლის შე სა ხებ.
სამოქალაქოკოდექსიცალკეგამოყოფსგა დახ დის გან ვა დე ბით ნას ყი დო ბისგა დახ დის გან ვა დე ბით ნას ყი დო ბისსახეს.

მისილეგალურიდეფინიციისშესაბამისად,განვადებითნასყიდობისასგამყიდველივალ
დებულიაგა დას ცეს ნივ თი მყიდ ველს ფა სის გა დახ დამ დეგა დას ცეს ნივ თი მყიდ ველს ფა სის გა დახ დამ დე.ნივთისფასისგადახდამყიდ
ველისმიერხდებანაწილნაწილდროისგანსაზღვრულშუალედებში.აღნიშვნისღირსია
გადახდისგანვადებითნასყიდობისთავშისამოქალაქოკოდექსში2016და2018წლებში
შეტანილიცვლილებები,რომელთამიხედვითაცგანვადებითნასყიდობისას,თუგანვადე
ბითნასყიდობისშედეგადმყიდველისჯამურივალდებულებებიამავეგამყიდველისმიმართ
200000(ორასიათას)ლარსარაღემატება,გამყიდველისმიერ200000(ორასიათას)
ლარამდენივთისფასისმიღებაარუნდაიყოსნებისმიერიფორმითუცხოურვალუტაზემიბ
მულიანინდექსირებული.
ასევე ცვლილების თანახმად, თუ გამყიდველი მეწარმეა, განვადებით ნასყიდობისას

იგი ვალდებულია დაიცვას სამოქალაქო კოდექსის 625ე მუხლით გათვალისწინებული
მოთხოვნებისაპროცენტოგანაკვეთთან,საკომისიოსთან,პირგასამტეხლოსთანდანების
მიერიფორმისფინანსურისანქციისდაკისრებასთანდაკავშირებით.სამოქალაქოკოდექ
სის625ემუხლზემითითებასარაერთხელშევხვდებითხელშეკრულებებისსხვადასხვატი
პებისგანხილვისას,ამიტომსაჭიროდმიგვაჩნიაამნორმისშინაარსისგაანალიზებაც.95
სამოქალაქო კოდექსის 625ე მუხლი სესხის ხელშეკრულებას ეხება და გამ

სესხებლისვალდებულებასადასესხისთვისპროცენტისსაკითხებსარეგულირებს.
ხელშეკრულების მხარეების შეთანხმებით სესხისათვის შეიძლება გათვალისწინე
ბულიქნესპროცენტი.თუმცაღაპროცენტისგანსაზღვრისასმხარეებსულიმიტოთა
ვისუფლებაარაქვთმინიჭებული.კანონმდებელმამკაცრადდაადგინა,რომსესხის
წლიურიეფექტურისაპროცენტოგანაკვეთი50პროცენტსარუნდააღემატებოდეს.
ამასთან,იპოთეკითუზრუნველყოფილისესხისხელშეკრულებაშიმითითებული,მხა
რეთა შეთანხმებით გათვალისწინებული ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი,
სესხითსარგებლობასთანდაკავშირებულიხარჯების(გარდასანოტაროწესითიპო

95 სამოქალაქოკოდექსის625ემუხლისაღქმისგამარტივებისთვისტექსტშიმოცემულიადახრილიასოებით.
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თეკისდამოწმებასთანდაიპოთეკისრეგისტრაციასთანდაკავშირებულიხარჯებისა)
ჩათვლით,არუნდააღემატებოდესსაქართველოსეროვნულიბანკისოფიციალურ
ვებგვერდზეყოველთვიურადგამოქვეყნებულიკომერციულიბანკებისმიერგაცემუ
ლისესხებისსაბაზროსაპროცენტოგანაკვეთებისწინაკალენდარულიწლისსაშუ
ალოარითმეტიკულის2.5მაგიოდენობისერთმეთორმეტედს,რომელიცძალაშია
ყოველიწლის1მარტიდან.აღნიშნულიმოთხოვნავრცელდებაყველასახისსესხ
ზე,აგრეთვემხარეთაშეთანხმებითგათვალისწინებულიყოველთვიურისაპროცენ
ტო განაკვეთის წლიუროდენობაზე. დადგენილი წესიდან კოდექსი გამონაკლისს
უშვებსსპეციალურისუბიექტებისთვის,კერძოდ,თუსაქართველოსკანონმდებლო
ბითსხვარამარარისდადგენილი,ზემოთაღნიშნულიპირობები(ყოველთვიური
საპროცენტოგანაკვეთი,სესხითსარგებლობასთანდაკავშირებულიხარჯებისჩათ
ვლით,არუნდააღემატებოდესსაქართველოსეროვნულიბანკისოფიციალურვებ
გვერდზეყოველთვიურადგამოქვეყნებულიკომერციულიბანკებისმიერგაცემული
სესხებისსაბაზროსაპროცენტოგანაკვეთებისწინაკალენდარულიწლისსაშუალო
არითმეტიკულის2.5მაგიოდენობისერთმეთორმეტედს,რომელიცძალაშიაყო
ველი წლის 1 მარტიდან) არ ვრცელდება კომერციული ბანკის, მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციისადაარასაბანკოსადეპოზიტოდაწესებულების−საკრედიტოკავში
რისმიერდადებულსესხისხელშეკრულებებზე.ფაქტიაკანონმდებლისმიზანისესხი
გამცემისხვასუბიექტების96შეზღუდვაიყო.
საპროცენტოგანაკვეთისგარდა625ემუხლისსაკომისიოს,ფინანსურისანქციის

დაპირგასამტეხლოსდადგენისწესსაცმოიცავს.ნორმისშესაბამისად,თუსაქართ
ველოსკანონმდებლობითსხვარამარარისდადგენილი,სესხისგაცემისშემთხვე
ვაშინებისმიერისაკომისიოს,ნებისმიერიფინანსურიხარჯის(გარდაისეთიხარჯე
ბისა,რომლებიცშედისსესხისეფექტურისაპროცენტოგანაკვეთისგამოთვლაში),
სესხის ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობისდარღვევის გამო მსესხებლისათვის
ხელშეკრულებითგათვალისწინებული/დაკისრებულიპირგასამტეხლოსდანებისმი
ერიფორმისფინანსურისანქციისოდენობაარუნდააღემატებოდესსესხისნარჩენი
ძირითადითანხის0.27პროცენტსთითოეულიდღისთვის.სესხისხელშეკრულებით
გათვალისწინებული/დაკისრებული0.27პროცენტისმიზნებისათვის,გამსესხებლის
მიერმსესხებლისათვისხელშეკრულებითგათვალისწინებულ/დაკისრებულპირგა
სამტეხლოსა და ნებისმიერი ფორმის ფინანსურ სანქციაში არ გაითვალისწინება
სესხისვადისგადაცილებისას(ვადისგადაცილებისსრულაღმოფხვრამდე)პირგა
სამტეხლოსსახითერთჯერადადარაუმეტეს20ლარის(ანუცხოურივალუტითმისი
ეკვივალენტის),აგრეთვესესხისრეფინანსირებისანსესხისსაკუთარისახსრებითან
/დამესამეპირისმიერვადაზეადრედაფარვისშემთხვევაშიწინსწრებითდაფარვის
საკომისიოსდაკისრება.სესხისვადისგადაცილებისასვადისგადაცილებისსრულ
აღმოფხვრამდენებისმიერისაკომისიოს,ნებისმიერიფინანსურიხარჯის (მათშო
რის,სესხისსაპროცენტოგანაკვეთისადაისეთიხარჯების,რომლებიცშედისსესხის
ეფექტურისაპროცენტოგანაკვეთისგამოთვლაში),სესხისხელშეკრულებისნების
მიერიპირობისდარღვევისგამომსესხებლისათვისხელშეკრულებითგათვალისწი
ნებული/დაკისრებული პირგასამტეხლოსდა ნებისმიერიფორმისფინანსური სან

96 იგულისხმებაე.წ.კერძომევახშეები.
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ქციისოდენობა ყოველივადისგადაცილებისას ჯამურადარუნდააღემატებოდეს
სესხისმიმდინარენარჩენიძირითადითანხის1.5მაგოდენობას.ამნაწილისმიზ
ნებისათვის,სესხისნარჩენძირითადთანხაშიარგაითვალისწინებასესხისვადის
გადაცილებისას სესხის გადავადების, სესხის რეფინანსირების ან/და სესხის რეს
ტრუქტურიზაციისშემთხვევაშისესხისნარჩენიძირითადითანხისნაზარდი,ხოლო
სესხისვადისგადაცილებისსრულაღმოფხვრადარმიიჩნევავადისგადაცილების
აღმოფხვრასესხისრესტრუქტურიზაციის,სესხისრეფინანსირების(თურეფინანსი
რებახდებათავდაპირველგამსესხებელთანხელშეკრულებისდადებით)ან/დაგა
დავადებისგზით.ამნაწილისმიზნებისათვის,სესხისვადისგადაცილებისსრულაღ
მოფხვრადსესხისრესტრუქტურიზაცია,სესხისრეფინანსირება(თურეფინანსირება
ხდებათავდაპირველგამსესხებელთანხელშეკრულებისდადებით)დაგადავადე
ბამიიჩნევამხოლოდიმშემთხვევაში,თუმსესხებელმასრულადგადაიხადავადის
გადაცილებისასდაკისრებულიპირგასამტეხლოს,ნებისმიერიფორმისფინანსური
სანქციის,საკომისიოსდაფინანსურიხარჯისშესაბამისიფულადისახსრები.
საქართველოსეროვნულიბანკიუფლებამოსილიადაადგინოსსესხისმიმდინა

რენარჩენიძირითადითანხისგამოთვლისდასაკომისიოს,ფინანსურიხარჯის,პირ
გასამტეხლოსან/დანებისმიერიფორმისფინანსურისანქციისგათვალისწინებისზე
მოთგანსაზღვრულისაგანგანსხვავებულიწესი.
თუსაქართველოსკანონმდებლობითსხვარამარარისდადგენილი, 200 000  200 000 

(ორასი ათას) ლა რამ დე სეს ხი უნ და გა ი ცეს მხო ლოდ ლა რით,(ორასი ათას) ლა რამ დე სეს ხი უნ და გა ი ცეს მხო ლოდ ლა რით,გარდაიმშემთხვე
ვისა,როდესაცსესხისგაცემისშედეგადმსესხებლისჯამურივალდებულებებიამავე
გამსესხებლისმიმართ200000(ორასიათას)ლარსაღემატება.ამნაწილისმიზნე
ბისათვისლარითგაცემულსესხადარმიიჩნევანებისმიერიფორმითუცხოურვალუ
ტაზემიბმულიანინდექსირებულისესხი.
თუსაქართველოსკანონმდებლობითსხვარამარარისდადგენილი,სესხისგა

ცემისშემთხვევაშიგამ სეს ხე ბელს ეკ რ ძა ლე ბა,გამ სეს ხე ბელს ეკ რ ძა ლე ბა,მისმიერგაცემულისესხისრეფინან
სირებისშემთხვევაშიანსესხისმომხმარებლისსაკუთარისახსრებითან/დამესამე
პირის მიერ, ამ კოდექსითდადგენილი წესითდაფარვის შემთხვევაში მომხმარე
ბელსდააკისროსწინსწრებითდაფარვისსაკომისიოან/დაპირგასამტეხლოანნე
ბისმიერისაჯარიმოსანქცია,რომელიცშინაარსობრივადარისწინ ს წ რე ბით და ფარწინ ს წ რე ბით და ფარ
ვის სა კო მი სიო ან / და პირ გა სამ ტეხ ლო,ვის სა კო მი სიო ან / და პირ გა სამ ტეხ ლო,რომელიცსეს ხის ნარ ჩე ნი ძი რი თა დი თან ხის სეს ხის ნარ ჩე ნი ძი რი თა დი თან ხის 
2 პრო ცენტს აღე მა ტე ბა.2 პრო ცენტს აღე მა ტე ბა.
განსხვავებითჩვეულებრივინასყიდობისგანნასყიდობაგადახდისგანვადებითფორ

მასავალდებულოგარიგებაადამისწარმოსაშობადაუცილებელიახელშეკრულებისწერი
ლობითიფორმითდადება.გარდაამისა,ხელშეკრულებაშიუნდააღინიშნოს:
ნაღდიგადახდისოდენობა;
ნაწილნაწილგადასახადითანხისოდენობადაგადახდისდრო;
წლიურიპროცენტისოდენობა.
გადახდისგანვადებითნასყიდობისშემთხვევაშიგანსხვავებულადარისმოწესრიგებუ

ლიხელშეკრულებისფორმისდარღვევისსაკითხიც.კერძოდ,თუხელშეკრულებადადე
ბულიაზემოთმითითებულმოთხოვნათადარღვევით,მაშინხელშეკრულებადადებულად
ჩაითვლებანივთისგადაცემისმომენტიდან.ამშემთხვევაშიმყიდველივალდებულიაგადა
იხადოსმხოლოდნივთისფასიპროცენტებისგარეშე.
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ნასყიდობისხელშეკრულებისშემადგენელინაწილიაგა მოს ყიდ ვის უფ ლე ბაგა მოს ყიდ ვის უფ ლე ბა.მხარე
ებინასყიდობისხელშეკრულებითშეიძლებაშეთანხმდნენ,რომგამყიდველსნასყიდობის
საგნისგამოსყიდვისუფლებამიენიჭოს.ასეთშემთხვევაშიგამოსყიდვისუფლებისგანხორ
ციელებადამოკიდებულიიქნებაგამყიდველისნებაზე.სამოქალაქოკოდექსისმიხედვით,
გამოსყიდვახდებათავდაპირველიფასით.ამასთან,მყიდველსუფლებააქვსმოითხოვოს
ისთანხაც,რომლითაცგაიზარდასაქონლისღირებულებაგამოსყიდვისმომენტამდესა
სარგებლოდანახარჯებისშედეგად,ხოლოგამომსყიდველსშეუძლიამოითხოვოსიმთან
ხისგამოკლება,რომლითაცშემცირდასაქონლისღირებულებამისგამოსყიდვამდე.შესაძ
ლოაპრაქტიკაშიმივიდეთიმმოცემულობამდე,რომთუმყიდველმაგამოსყიდვისუფლების
განხორციელებამდენაყიდინივთიგააფუჭოს(დააზიანოს)ანშეცვალოს,ასეთშემთხვევაში
ამითგამოწვეულიზიანიმანუნდააანაზღაუროს.თუნასყიდობისხელშეკრულებაშიგამოს
ყიდვისუფლებააგათვალისწინებული,გამოსყიდვისუფლებისგანხორციელებამდემყიდვე
ლისმიერნაყიდინივთისგასხვისებაბათილიიქნება.გამოსყიდვისუფლებაუვადოარარის
დამისივადაარშეიძლება10წელსაღემატებოდეს.ამვადისგაგრძელებადაუშვებელია.


4.17.3ქირავნობისხელშეკრულება


ქირავნობისხელშეკრულებისლეგალურიდეფინიციისთანახმად,ქირავნობისხელშეკ

რულებითგამ ქი რა ვე ბე ლიგამ ქი რა ვე ბე ლი მოვალეადამ ქი რა ვე ბელსდამ ქი რა ვე ბელს სარგებლობაში გადასცეს ნივთი
განსაზღვრულივადით.დამქირავებელიმოვალეაგამქირავებელსგადაუხადოსდათქმული
ქი რაქი რა.ქირავნობისხელშეკრულებისნიშნებინათლადჩანსმისდეფინიციაში,განსხვავებით
ნასყიდობისხელშეკრულებისგანქირავნობისსაგნისმხოლოდსარგებლობაშიგადასვლა
ხდება,რისთვისაცერთიმხარე–დამქირავებელიმეორემხარეს–გამქირავებელსუხდის
შეთანხმებულსაზღაურს–ქირას.ხელშეკრულებაკონსესუალურიადამისწარმოსაშობად
საკმარისიამხარეთაშორისშეთანხმებისმიღწევა.რაცშეეხებახელშეკრულებისფორმას,
სამოქალაქოკოდექსიმასფორმასავალდებულოგარიგებათარიცხვსარმიაკუთვნებს.ერ
თადერთიდათქმა,რასაცსამოქალაქოკოდექსიქირავნობისხელშეკრულებისფორმასთან
დაკავშირებით აკეთებს, მიწის ნაკვეთის ქირავნობის ხელშეკრულებას ეხება. შესაბამისი
მუხლისმიხედვით,ერთწელზემეტივადითდადებულიმიწისნაკვეთისქირავნობისხელ
შეკრულებაწერილობითუნდაგაფორმდეს.ფორმისდაუცველობაკიგარიგებისნამდვი
ლობას ზიანს არ აყენებსდა ივარაუდება,რომ ხელშეკრულება განუსაზღვრელი ვადით
არისდადებული.ქცევისგანსხვავებულწესსადგენსსაქართველოსკანონისაჯარორეესტ
რისშესახებ,რომლისმიხედვითაცკერძოსამართლისიურიდიულიპირისმონაწილეობით
1 წელზე მეტი ვადითდადებული გარიგებები, მათ შორის ქირავნობის ხელშეკრულებაც
საჯარორეესტრშირეგისტრაციასმოითხოვს.
ქირავნობისხელშეკრულებითგამქირავებლისმიერდამქირავებლისთვისგადაცემული

ნივთიუნდაიყოსუნაკლოდავარგისმდგომარეობაში.განვიხილოთისინიცალცალკე.
ვარ გი სი მდგო მა რე ო ბისვარ გი სი მდგო მა რე ო ბისქვეშმოიაზრებახელშეკრულებითგათვალისწინებულისარგებ
ლობისათვის ვარგისი მდგომარეობა, რაც გამქირავებელმა ქირავნობის მთელიდროის
განმავლობაშიუნდაშეინარჩუნოს.
გამქირავებელიასევევალდებულიადამქირავებელსგადასცესუფლებრივადდანივ

თობრივად უნაკლო ნივთი. ქირავნობის ხელშეკრულების მიზნებისთვის გაქირავებული
ნივთიუფ ლებ რი ვად უნაკ ლო აუფ ლებ რი ვად უნაკ ლო ა,თუმესამეპირსარშეუძლიაწაუყენოსდამქირავებელს
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მოთხოვნებიამნივთისგამო;ხოლო,ნივ თი ნივ თობ რი ვად უნაკ ლო ანივ თი ნივ თობ რი ვად უნაკ ლო ა,თუმასაქვსდათ
ქმულითვისებები.თუესთვისებებიარარისდათქმული,მაშინგაქირავებულინივთიმიიჩ
ნევაუნაკლოდ,თუიგივარგისიახელშეკრულებითგათვალისწინებულისაქმიანობისათვის
ანჩვეულებრივიგამოყენებისათვის.
თუგაქირავებულნივთსაღმოაჩნდებანაკლი,მაშინდამქირავებელსქი რა შე უმ ცირქი რა შე უმ ცირ

დე ბადე ბაიმოდენობით,რაოდენობითაცშემცირდანივთისვარგისიანობანაკლისგამო.ნაკ
ლისგამოსწორებისასესუფლებაძალასკარგავს.უმნიშვნელონაკლიმხედველობაშიარ
მიიღება.თუნაკლი,რომელიცნივთისვარგისიანობასამცირებს,ხელშეკრულებისდადე
ბისმომენტისათვისარსებობსანშემდგომშიაღმოჩნდებაიმგარემოებათაგამო,რაზედაც
გამქირავებელიპასუხსაგებს,ან,თუგამქირავებელინაკლისგამოსწორებასდააყოვნებს,
დამ ქი რა ვე ბელს შე უძ ლია მო ითხო ვოს ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა ისე, რომ არ ეკარ გე ბა დამ ქი რა ვე ბელს შე უძ ლია მო ითხო ვოს ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა ისე, რომ არ ეკარ გე ბა 
ქი რის შემ ცი რე ბის მოთხოვ ნის უფ ლე ბაქი რის შემ ცი რე ბის მოთხოვ ნის უფ ლე ბა.თუგამქირავებელიაყოვნებსნივთისნაკლის
გამოსწორებას,დამქირავებელსშეუძლიათვითონაღმოფხვრასიგიდამოითხოვოსხარ
ჯებისანაზღაურება.საყურადღებოა,რომთუხელშეკრულებისდადებისასდამქირავებლის
თვისცნობილიანივთისნაკლიდაიგიარგანაცხადებსპრეტენზიასამისგამო,მაშინმასარ
წარმოეშობაფასისშემცირებისმოთხოვნისუფლება.
მიუხედავად მხარეთა ნების პრიმატისა სამოქალაქო სამართალში, სამოქალაქო კო

დექსიბათილადაცხადებსშეთანხმებას,რომლითაცგამქირავებელიგაქირავებულინივ
თისნაკლისათვისპასუხისმგებლობისაგანთავისუფლდებაანიგიეზღუდება,თუკიგამქირა
ვებელმანაკლიგანზრახდამალა.
პრაქტიკაშიქირავნობისხელშეკრულებისმოქმედებისასგანსაკუთრებულიმნიშვნელო

ბისააქირავნობისსაგნისცვეთისსაკითხი.სამოქალაქოკოდექსისთანახმად,გაქირავებუ
ლინივთისისეთიცვლილებებიანგაუარესება,რაცხელშეკრულებითგათვალისწინებული
სარგებლობითააგამოწვეული,ნორმალურცვეთადმიიჩნევადადამქირავებელიმასზეპა
სუხს არ აგებს. მიმდინარერემონტის ჩატარება, ჩვეულებრივ, ევალებადამქირავებელს
საკუთარიხარჯებით. მას არააქვს საცხოვრებელისადგომისგადაკეთების ანრეკონსტ
რუქციისუფლებაგამქირავებლისთანხმობისგარეშე.მეტიც,გამქირავებელსშეუძლიამო
ითხოვოსიმზიანისანაზღაურება,რომელიცგამოწვეულიადამქირავებლისმიერნახსენები
მოვალეობისშეუსრულებლობით.
იმ შემთხვევაშითუდამქირავებელი ქირავნობის საგანზეთავადაცდებს ქირავნობის

ხელშეკრულებას,საქმეგვაქვსქვექირავნობასთან.თუმცაღა,სამოქალაქოკოდექსისმი
ხედვით,დამქირავებელსარააქვსუფლება,გაქირავებულინივთიგამქირავებლისთანხმო
ბისგარეშეგადასცესმესამეპირს.მესამეპირებადარმიიჩნევიანდამქირავებლისოჯახის
წევრები.გამქირავებელსარშეუძლიაუარითქვასსაცხოვრებელისადგომისქვექირავნო
ბაზე97,თუ საპატიომიზეზის არსებობისასდამქირავებელსსურს მიაქირაოს მესამე პირს
დაქირავებულისაცხოვრებელისადგომიმთლიანადანმისინაწილი.ესწესიარგამოიყე

97 სამოქალაქოკოდექსისქირავნობისმარეგულირებელთავშივხვდებითსაცხოვრებელისადგომისქირავ
ნობისსახეს.კოდექსიამტიპისქირავნობისთვისგანსხვავებულწესებსადგენსდადამქირავებლისთვის
მეტიგარანტიებისშექმნითაადაინტერესებული.იგულისხმება,რომპირი,რომელიცსაცხოვრებელსად
გომადიყენებსქირავნობისხელშეკრულებისსაგანს,შედარებითმეტიდაცვისღირსიასაცხოვრებელი
სადგომისქირავნობისხელშეკრულებისსოციალურიბუნებიდანგამომდინარე.იმისგათვალისწინებით,
რომ აღნიშნული საკითხი ბიზნეს სამართლისრეგულირების სფეროში არექცევა, სახელმძღვანელო
შიმასზეარშევჩერდებით.დაინტერესებისშემთხვევაშიმიმართეთსამოქალაქოკოდექსისქირავნობის
ხელშეკრულებისმომწესრიგებელთავს.



140

IV თავი

ნებამაშინ,თუგამქირავებლისათვისქვემოქირავნეწარმოადგენსმისთვისარასასურველ
პიროვნებას,ანსაცხოვრებელისადგომიზედმეტადგადაიტვირთა,ანთუსხვამიზეზების
გამოგამქირავებლისათვისმიუღებელიაქვექირავნობა.
რაცშეეხებახელშეკრულებიდანგამომდინარექი  რასქი  რას,იგიგადახდილუნდაიქნესქი

რავნობისხელშეკრულებისვადისდამთავრებისას.თუქირისგადახდადროისმონაკვეთე
ბითგანისაზღვრება,მაშინიგიგადახდილუნდაიქნესდროისამმონაკვეთებისგასვლის
შემდეგ.დამატებითიხარჯებისგადახდამხოლოდმაშინარისსავალდებულო,თუამისთა
ობაზემხარეთაშორისარსებობსშეთანხმება.თუდამქირავებელსხე  ლი ეშ   ლე  ბა სარ   გებ  ხე  ლი ეშ   ლე  ბა სარ   გებ  
ლო  ბა  ში თა  ვი  სი მი  ზე  ზითლო  ბა  ში თა  ვი  სი მი  ზე  ზით,იგიქირისგადახდისაგანართავისუფლდება.
დამქირავებელს შეუძლია ხელშეკრულება მოშალოს ვადამდე, თუ დამქირავებელი,

გამქირავებლისგაფრთხილებისმიუხედავად,გაქირავებულნივთსმნიშვნელოვნადაზია
ნებსანქმნისმნიშვნელოვანიდაზიანებისრეალურსაშიშროებას.გამქირავებელსშეუძლია
ხელშეკრულება მოშალოს ვადამდე,თუ დამ   ქი  რა  ვე  ბელ   მა ქი  რა არ გა  და  ი  ხა  და სა  მი თუ დამ   ქი  რა  ვე  ბელ   მა ქი  რა არ გა  და  ი  ხა  და სა  მი 
თვის გან   მავ   ლო  ბა  შითვის გან   მავ   ლო  ბა  ში.
როგორცწესი,ქირავნობისურთიერთობაწყდებახელშეკრულებისვადისგასვლისშემ

დეგ.თუდამქირავებელიხელშეკრულებისვადისგასვლისშემდეგაცსარგებლობსნივთით
დაგამქირავებელიამაზეარედავება,მაშინხელშეკრულებაგანახლდებაგანუსაზღვრელი
ვადით.თუქირავნობისხელშეკრულებისვადაარარისგანსაზღვრული,ქირავნობისურთი
ერთობაშეწყდებახელშეკრულებისმოშლისშესახებგანცხადებისგაკეთებით.
ქირავნობისხელშეკრულებისმოშლისათვისსამოქალაქოკოდექსიკონკრეტულვადას

ადგენს,კერძოდ,ქირავნობისხელშეკრულებისმოშლისვადაშეადგენსსამთვეს,გარდა
იმშემთხვევებისა,როცასაქმისგარემოებებიდანანმხარეთაშეთანხმებიდანსხვარამარ
გამომდინარეობს.როგორცვხედავთ,ნორმადისპოზიციურიხასიათისაადამხარეებსშე
უძლიათალტერნატიულრეგულირებაზეცშეთანხმდნენ.
ქირავნობის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგდღის წესრიგშიდგებაქი  რავ   ნო  ბის ქი  რავ   ნო  ბის 

საგ   ნის გამ   ქი  რა  ვებ   ლის   თ   ვის დაბ   რუ  ნე  ბისსაგ   ნის გამ   ქი  რა  ვებ   ლის   თ   ვის დაბ   რუ  ნე  ბისსაკითხი.ნივთისქირავნობისხელშეკრულების
შეწყვეტისასდამქირავებელიმოვალეადაუბრუნოსგამქირავებელსნივთიიმმდგომარე
ობაში,რომელშიცმისგანმიიღო,ნორმალურიცვეთისგათვალისწინებით,ანიმმდგომა
რეობაში,რაცხელშეკრულებითიყოგანსაზღვრული.იმშემთხვევაშითუდამქირავებელ
მანივთისარგებლობისათვისმესამეპირსგადასცა,გამქირავებელსშეუძლიაქირავნობის
ხელშეკრულებისშეწყვეტისშემდეგმესამეპირსთავადმოსთხოვოსნივთისუკანდაბრუნე
ბა.თუდამქირავებელიქირავნობისურთიერთობისდამთავრებისშემდეგუკანარაბრუნებს
გაქირავებულნივთს,მაშინგამქირავებელსუფლებააქვსმოითხოვოსდაყოვნებისგანმავ
ლობაშიდადგენილიქირისგადახდა,როგორცზიანისანაზღაურება.ბათილიაშეთანხმება,
რომლითაცდამქირავებელსეკისრებაზიანისანაზღაურებაიმაზემეტიოდენობით,ვიდრე
მიყენებულიიყო.
კანონისმიერ გირავნობაზე საუბრისას ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ კანონისმიერი გი

რავნობისწარმოშობისერთერთიშემთხვევასწორადქირავნობისხელშეკრულებიდანაა
წარმომდგარი.კერძოდ,ქირავნობისურთიერთობებიდანგამომდინარემოთხოვნებისუზ
რუნველსაყოფადმიწისნაკვეთის,სახლისანბინისგამქირავებელსაქვსგირავნობისუფ
ლებადამქირავებლისმიერიქშეტანილნივთებზე.გირავნობისუფლებაძალასკარგავს
დაქირავებულიფართობიდანნივთებისმოცილებასთანერთად,თუკიესგანხორციელდება
ჩვეულებრივიცხოვრებისეულიურთიერთობებისშესაბამისად.ასევესანივთოსამართალ
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ზემსჯელობისასვახსენეთ,რომდამქირავებელს,როგორცმართლზომიერმფლობელს,
უფლებააქვსდაიცვასთავისიმფლობელობაყოველიდამრღვევისაგან,მათშორის,მესა
კუთრისაგანაც.


4.17.4იჯარისხელშეკრულება


შეიძლებაითქვას,რომიჯარისხელშეკრულებაფართოგაგებითქირავნობისხელშეკ

რულებისნაირსახეობაა.ლეგალურიდეფინიციისმიხედვით,იჯარისხელშეკრულებითმე მე 
ი  ჯა  რეი  ჯა  რემოვალეაგადასცესმო  ი  ჯა  რესმო  ი  ჯა  რესგანსაზღვრულიქო  ნე  ბა დრო  ე  ბით სარ   გებ   ლო  ბა  ში ქო  ნე  ბა დრო  ე  ბით სარ   გებ   ლო  ბა  ში 
დასაიჯაროდროისგანმავლობაშიუზ   რუნ   ველ   ყოს ნა  ყო  ფის მი  ღე  ბის შე  საძ   ლებ   ლო  ბაუზ   რუნ   ველ   ყოს ნა  ყო  ფის მი  ღე  ბის შე  საძ   ლებ   ლო  ბა,
თუიგიმიღებულიამეურნეობისსწორიგაძღოლისშედეგადშემოსავლისსახით.მოიჯარე
მოვალეაგადაუხადოსმეიჯარესდათქმული სა  ი  ჯა  რო ქი  რა სა  ი  ჯა  რო ქი  რა.საიჯაროქირაშეიძლებაგა
ნისაზღვროსროგორცფულით,ისენატურით.მხარეებსშეუძლიათშეთანხმდნენსაიჯარო
ქირისგანსაზღვრისსხვასაშუალებებზედაც.იჯარისხელშეკრულებისმიმართგამოიყენება
ქირავნობისხელშეკრულებისწესები,თუიჯარისხელშეკრულებისდამდგენისამოქალაქო
კოდექსისნორმებითსხვარამარარისგანსაზღვრული.
დეფინიციიდანიკვეთება,რომიჯარასას   ყიდ   ლი  ა  ნი,სას   ყიდ   ლი  ა  ნი, ორ   მ   ხ   რი  ვი და კონ   სე  სუ  ა  ლუ  რი  ორ   მ   ხ   რი  ვი და კონ   სე  სუ  ა  ლუ  რი 

ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა  ახელ   შეკ   რუ  ლე  ბა  ა.საიჯაროქირახელშეკრულებისარსებითიპირობაა.მხარეებსშორის
უფლებავალდებულებებიკიპროპორციულადარისგანაწილებული.ხელშეკრულებაკონ
სესუალურიაიმდენად,რამდენადაცისდადებულადითვლებამხარეებისშეთანხმებისმო
მენტიდან.სამოქალაქოკოდექსიიჯარისხელშეკრულებისგარდაშეიცავსსასოფლოსა
მეურნეოიჯარისმარეგულირებელწესებსაც,რაციმასნიშნავს,რომჩვეულებრივიიჯარის
გვერდით სასოფლოსამეურნეო იჯარის ხელშეკრულების არსებობას აღიარებს. ამ უკა
ნასკნელისრეგულირებისთვისასევეგამოიყენებაზოგადი(ჩვეულებრივი)იჯარისწესები
თუ მათგან განსხვავებულწესებსთავად სასოფლოსამეურნეო იჯარის მომწესრიგებელი
ნორმებიარგვიდგენენ.
იმშემთხვევაშითუიჯარისხელშეკრულებაათწელზემეტივადითაადადებული,ათი

წლისგასვლისშემდეგთითოეულმხარეს შეუძლიამოშალოსსაიჯაროურთიერთობა ამ
კოდექსის3თვიანივადისდაცვით,თუაღნიშნულიპირობაგათვალისწინებულიაიჯარის
ხელშეკრულებით.
სამოქალაქოკოდექსისპეციფიკურადარეგულირებსმიწისიჯარისისეთხელშეკრულე

ბას,რომლისდროსაცმიწისნაკვეთისიჯარითგაცემაინვენტართანერთადხდება.ასეთ
შემთხვევაშიინვენტარისყოველინაწილისმოვლაპატრონობისათვისმოიჯარეაპასუხის
მგებელი.თუმცაღამეიჯარესეკისრებავალდებულებაგამოცვალოსინვენტარისისნაწი
ლები,რომლებიცმოიჯარისაგანდამოუკიდებელიმიზეზებისგამოგახდაგამოუსადეგარი.
თავისმხრივ,მოიჯარემინვენტარიისეთმდგომარეობაშიუნდაიქონიოსდაიჯარისდროის
განმავლობაშიიმმოცულობითშეავსოს,რომელიცშეესაბამებამოწესრიგებულმეურნეო
ბას.მისმიერშეძენილიცალკეულიინვენტარისაერთოინვენტართანშეერთებითმეიჯარის
საკუთრებადიქცევა.
თუმიწისნაკვეთისმოიჯარეინ   ვენ   ტარს მი  ი  ღებს შე  ფა  სე  ბითინ   ვენ   ტარს მი  ი  ღებს შე  ფა  სე  ბითდაიკისრებსვალდებუ

ლებას,იჯარისხელშეკრულებისდამთავრებისასშეფასებითვედააბრუნოსუკან,მაშინმას
ვეეკისრებაშემთხვევითდაღუპვისადაგაფუჭებისრისკი.მეურნეობისსწორიგაძღოლის
ფარგლებშიმასშეუძლიაინვენტარისცალკეულინაწილებისგანკარგვა.იჯარისხელშეკ
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რულებისვადისგასვლისასმოიჯარემუნდადაუბრუნოსმეიჯარესინვენტარი.მეიჯარესშე
უძლიაუარითქვასმოიჯარისმიერშეძენილიინვენტარისმიღებაზე,თუიგიმიწისნაკვეთზე
სწორიმეურნეობისგაძღოლისათვისზედმეტიაანმეტადძვირია;უარისთქმასთანერთად
მიუღებელინვენტარზესაკუთრებისუფლებაგადადისმოიჯარეზე.თუკიარსებობსსხვაო
ბამიღებულიდადაბრუნებულიინვენტარისშეფასებებსშორის,ესსხვაობაფულითუნდა
ანაზღაურდეს.შეფასებასსაფუძვლადუნდადაედოსისფასები,რომლებიცმოქმედებდა
იჯარისხელშეკრულებისდასრულებისმომენტისათვის.
ხელშეკრულების ის პირობები, რომლებიც მოიჯარეს აკისრებენ ვალდებულებას არ

განკარგოსინვენტარისნაწილებიანგანკარგოსმხოლოდმეიჯარისთანხმობით,ნამდვი
ლიამხოლოდმაშინ,თუმეიჯარეკისრულობსვალდებულებასშეისყიდოსინვენტარისაი
ჯაროურთიერთობისდასრულებისასსაინვენტარიზაციოშეფასებით.
როგორც ქირავნობის ისე იჯარის შემთხვევაში სამოქალაქო კოდექსი კანონისმიერი

გირავნობისდაფუძნებისშესაძლებლობასითვალისწინებს.კერძოდ,მიწისნაკვეთისმოი
ჯარესაქვსგირავნობისუფლებამისმფლობელობაშიარსებულინვენტარზემეიჯარისმი
მართწაყენებულიიმმოთხოვნებისათვის,რომლებიცშეეხებაიჯარითმიღებულინვენტარს.
თუმცაღა,სამოქალაქოკოდექსიმეიჯარესსაშუალებასაძლევსთავიდანაიცილოსმო

იჯარისუფლებაგირავნობაზე,თუუზრუნველყოფისსხვასაშუალებასწარადგენს.მასშეუძ
ლიაინვენტარისყოველინაწილიდაიხსნასგირავნობისუფლებისაგანიმით,რომშესთავა
ზოსამნაწილებისღირებულებისშესაბამისიუზრუნველყოფისსაშუალება.
ქვექირავნობისმსგავსად,ქვეიჯარისხელშეკრულებისდასადებადმეიჯარისთანხმო

ბაასაჭირო.მეიჯარესშეუძლიაუარიგანაცხადოსსაიჯაროქონებისცალკეულინაწილების
გაქირავებაზე,თუამითმასმნიშვნელოვანიზიანიმიადგება.მოიჯარეპასუხსაგებსმეიჯა
რისწინაშეიმისათვის,რომქვემოიჯარემანდამქირავებელმანივთისხვანაირადგამოიყე
ნა,ვიდრეესმეიჯარისმიერიყონებადართული.მეიჯარესშეუძლიაუშუალოდშეაჩეროს
ქვემოიჯარისანდამქირავებლისმიერქონებისამგვარადგამოყენება.
 საიჯარო ქონების ვადამდე უკან დაბრუნებასთან დაკავშირებით სამოქალაქო კო

დექსისაკმაოდმნიშვნელოვანწესსადგენს.კერძოდ,თუმოიჯარესაიჯაროურთიერთო
ბისშეწყვეტამდექონებასუკანაბრუნებს,იგისა ი ჯა რო ქი რის გა დახ დი სა გან მხო ლოდ  სა ი ჯა რო ქი რის გა დახ დი სა გან მხო ლოდ  
მა შინ თა ვი სუფ ლ დე ბა, თუ თა ვის სა ნაც ვ ლოდ შეს თა ვა ზებს ახალ გა დახ დი სუ ნა რიმა შინ თა ვი სუფ ლ დე ბა, თუ თა ვის სა ნაც ვ ლოდ შეს თა ვა ზებს ახალ გა დახ დი სუ ნა რი
ან და მე ი ჯა რი სათ ვის მი სა ღებ მო ი ჯა რესან და მე ი ჯა რი სათ ვის მი სა ღებ მო ი ჯა რეს.ახალიმოიჯარეთანახმაუნდაიყოს,იჯარის
ხელშეკრულებამიიღოსიმავეპირობებით.თუმოიჯარევერშესთავაზებსასეთმოიჯარეს,
მანსაიჯაროქირაუნდაიხადოსსაიჯაროურთიერთობათადასრულებამდე.ფაქტია,რომ
ამრეგულაციისშემოღებისმიზანიმეიჯარისინტერესებისდაცვაამოიჯარისმხრიდანუმი
ზეზოდხელშეკრულებისშეწყვეტისგან.
თუმიწისნაკვეთისანუფლებისიჯარისასარარისგანსაზღვრულიიჯარისვადა,მაშინ

ხელშეკრულებისმოშლადასაშვებიამხოლოდსაიჯაროწლისბოლოსათვის.იგიშეიძლება
მოიშალოსსაიჯაროწლისდამთავრებიდანარაუგვიანესერთითვისა.
თუ მოიჯარე საიჯარო ურთიერთობის დამთავრების შემდეგ არ დააბრუნებს იჯარით

აღებულ ქონებას, მაშინ მეიჯარეს შეუძლია მოითხოვოს დათქმული საიჯარო ქირის გა
დახდაქონებისდაბრუნებისდაყოვნებისათვის;მეიჯარესშეუძლიამოითხოვოსსხვასახის
ზიანისანაზღაურებაც.
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4.17.5სესხისხელშეკრულება


სამოქალაქოკოდექსითდადგენილისესხისხელშეკრულებისლეგალურიდეფინიციის

მიხედვით,სესხისხელშეკრულებითგამ სეს ხე ბე ლიგამ სეს ხე ბე ლისაკუთრებაშიგადასცემსმსესხებელს
ფულს ან სხვა გვა როვ ნულ ნივთსფულს ან სხვა გვა როვ ნულ ნივთს,ხოლომსესხებელიკისრულობსდააბრუნოსიმავესა
ხის,ხარისხისადარაოდენობისნივთი.
მნიშვნელოვანიააღინიშნოს,რომსესხისხელშეკრულებისმარეგულირებელისამოქა

ლაქოკოდექსისნორმებიზოგადიხასიათისაა,თუმცასაბანკოდაწესებულებისმიერგაცე
მულისესხი–საბანკოკრედიტიდაასევესამომხმარებლოკრედიტისამოქალაქოკოდექსი
სხვამუხლებით98უფროკონკრეტულადრეგულირდება.
ნათელია,რომ ქირავნობის ხელშეკრულებისგან განსხვავებით სესხის ხელშეკრულე

ბისძალითერთიმხარემეორესკონკრეტულნივთზესაკუთრებისადაარასარგებლობის
უფლებას გადასცემს. ამიტომაც სესხის ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ მსესხე
ბელიმისთვისგადაცემულზუსტადიმავენივთსკიარაბრუნებს,არამედიგივესახეობის
სხვანივთს.სესხისსაგანიშეიძლებაიყოსროგორცფული,ისესხვაგვაროვნულინივთი.
სესხის ხელშეკრულება შეიძლება იყოსროგორც სასყიდლიანი ისე უსასყიდლო.თავისი
იურიდიულიბუნებითსესხიცალმხრივიდარეალურიხელშეკრულებისნაირსახეობაა,რა
მეთუგამსესხებელსუფლებააქვსმოითხოვოსსესხისუკანდაბრუნება,რასაცშეესაბამე
ბამსესხებლისვალდებულებადააბრუნოსნასესხები.ხელშეკრულებარეალურიიმდენად,
რამდენადაცმისიდადებულადმიჩნევისთვისაუცილებელიასესხისთანხისგამსესხებლის
მიერმსესხებლისთვისგადაცემა.
რაცშეეხებასესხისხელშეკრულებისფორმას,სამოქალაქოკოდექსისთანახმად,სეს

ხისხელშეკრულებაიდებაზეპირად.თუმცაღამხარეთაშეთანხმებითშეიძლებაგამოყენე
ბულიქნესწერილობითიფორმაც.აქვემნიშვნელოვანიასამოქალაქოკოდექსიდათქმა,
რომზეპირიხელშეკრულებისდროსმისინამდვილობაარშეიძლებამხოლოდმოწმეთა
ჩვენებებითდადგინდეს.რაცსადავოობისასზეპირიფორმითდადებულიხელშეკრულების
შემთხვევაშიკრედიტორისმტკიცებისტვირთსსაკმაოდამძიმებს.
სამოქალაქოკოდექსს2018წელსგანხორციელებულიცვლილებებითუზრუნველყო

ფილი სესხის/კრედიტის გაცემის წესის მარეგულირებელი ნორმადაემატა,რომლის მი
ხედვითაც უძრავი ქონებით ან/და „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის
53ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალებით ან/და სა
სოფლოსამეურნეომანქანისდამხმარეტექნიკურისაშუალებით,აგრეთვეწყლის,საჰაერო
და სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალებით უზრუნველყოფილი სესხის/კრედიტის გაცე
მისშემთხვევაშისავალდებულოაგამსესხებელმა/კრედიტისგამცემმამსესხებელს/კრედი
ტისმიმღებსფულადისახსრებიგადასცესუნაღ დო ან გა რიშ ს წო რე ბის ფორ მითუნაღ დო ან გა რიშ ს წო რე ბის ფორ მით.ასევე
2017და2018 წლებში განხორციელებული ცვლილებებით ახლებურადდარეგულირდა
სესხისთვისგამსესხებლისვალდებულებებისადაპროცენტისსაკითხიც,რომელიცმოქმე
დისამოქალაქოკოდექსის625ემუხლითააწარმოდგენილი.გამომდინარეიქიდან,რომ
აღნიშნულიმუხლითდადგენილწესებზენასყიდობისხელშეკრულებისმარეგულირებელი
ნორმებისგანხილვისასვისაუბრეთ,მათგაანალიზებასაქაღარმოვახდენთ.

98 სამოქალაქოკოდექსის867873მუხლები
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თუვალისდაბრუნებისვადასთანდაკავშირებითსამოქალაქოკოდექსითდადგენილი
წესის მიხედვით, თუ ვადა განსაზღვრული არ არის, მაშინ ვალი დაბრუნებულ უნდა იქ
ნესკრედიტორისანმოვალისმიერხელშეკრულებისშეწყვეტისას.სესხისხელშეკრულების
შეწყვეტისვადაშეადგენსსამ თვესსამ თვეს.თუპროცენტებიარარისშეპირებული,მოვალესშეუძ
ლიავალიდააბრუნოსვადამდეც.პრო ცენ ტი ა ნი სეს ხისპრო ცენ ტი ა ნი სეს ხისვადამდედაბრუნებადასაშვებია
მხოლოდმხა რე თა წი ნას წა რი შე თან ხ მე ბით ან გამ სეს ხებ ლის თან ხ მო ბითმხა რე თა წი ნას წა რი შე თან ხ მე ბით ან გამ სეს ხებ ლის თან ხ მო ბით.პროცენტე
ბიგადახდილუნდაიქნესყოველიწლისგასვლისშემდეგ.თუსესხიწინასწარარისვადით
განსაზღვრული,მაშინვალიცადაპროცენტიცგადახდილუნდაიქნესვადისდადგომისას.
სამოქალაქოკოდექსიგამსესხებელსვა ლის და უ ყოვ ნებ ლივ მოთხოვ ნის უფ ლე ბასვა ლის და უ ყოვ ნებ ლივ მოთხოვ ნის უფ ლე ბას

ანიჭებს,თუმსესხებლისქონებრივიმდგომარეობაარსებითადუარესდება,რითაცსაფრ
თხეექმნებასესხისდაბრუნებისმოთხოვნას.ესუფლებამაშინაცარსებობს,თუმსესხებლის
ქონებრივი მდგომარეობის გაუარესება წინ უსწრებდა ხელშეკრულებისდადებას, ხოლო
გამსესხებლისათვისიგიცნობილიგახდამხოლოდხელშეკრულებისდადებისშემდეგ.
როგორცზემოთაღვნიშნეთ,სესხისსპეციფიკურსახესწარმოადგენსსა მომ ხ მა რებსა მომ ხ მა რებ

ლო კრე დი ტის ხელ შეკ რუ ლე ბალო კრე დი ტის ხელ შეკ რუ ლე ბა. ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, სამომხმარებლო
კრედიტის ხელშეკრულება 2 ხელშეკრულების ნაერთს წარმოადგენს. ნასყიდობის ხელ
შეკრულებასაკრედიტოხელშეკრულებასთანერთადქმნისურთიერთდაკავშირებულგარი
გებას,თუკრედიტიემსახურებაშესასყიდიფასისდაფინანსებასდაორივეხელშეკრულება
განიხილებაროგორცეკონომიკურიერთიანობა.გამოდის,რომერთხელშეკრულებას–
ნასყიდობისხელშეკრულებასაფინანსებსმეორეხელშეკრულება–კრედიტისხელშეკრუ
ლება.ეკონომიკურერთიანობადჩაითვლება,როცაკრედიტისმიმცემისაკრედიტოხელ
შეკრულებისმომზადებისანდადებისდროსგამყიდველისმონაწილეობასიყენებდა.რაც
შეეხებასაბანკოკრედიტისხელშეკრულებას,ლეგალურიდეფინიციიდანაცჩანს,რომის
სესხისხელშეკრულებისნაირსახეობაა.სამოქალაქოკოდექსისმიხევდით,საბანკოკრე
დიტისხელშეკრულებითკრედიტისგამცემიაძლევსანმოვალეამისცესმსესხებელსსას
ყიდლიანი კრედიტი სესხის ფორმით. სესხისგან განმასხვავებელი ნიშანი დეფინიციაშიც
თვალნათლივჩანს,განსხვავებითსესხისგანსაბანკოკრედიტისხელშეკრულებაყოველ
თვისსასყიდლიანია.ასევესპეციფიკურიაგამსესხებელისუბიექტიც.განსხვავებითსესხის
ხელშეკრულებისგან,სადაცგამსესხებლადნებისმიერიპირიშეიძლებამოგვევლინოს,სა
ბანკოკრედიტისხელშეკრულებაშიკრედიტორსყოველთვისსაბანაკოანსაკრედიტოდა
წესებულებაწარმოადგენს.


4.17.6ლიზინგისხელშეკრულება


ლიზინგის ხელშეკრულების რეგულირებასთან მიმართებით ქართულმა სამოქალაქო

კანონმდებლობამარაერთიცვლილებაგანიცადა.სამოქალაქოკოდექსისშესაბამისითა
ვი,რომლითაცლიზინგისხელშეკრულებისმომწესრიგებელიწესებიადადგენილი2011
წლისცვლილებებითგანსხვავებულადჩამოყალიბდა.აღნიშნულცვლილებებამდელიზინ
გისხელშეკრულებაქირავნობისხელშეკრულებისერთგვარნაირსახეობასწარმოადგენდა,
რაცცალსახადშორსიდგალიზინგის,როგორცმცირედასაშუალობიზნესისგანვითარების
ხელშემწყობიერთერთიქმედითისამართლებრივიკონსტრუქციისბუნებისგან,რომელიც
ფაქტობრივად სამმხრივი ხელშეკრულების პრინციპზეა აგებული. გარკვეული პერიოდი
მოქმედებდა ცალკე კანონიც სალიზინგო საქმიანობის ხელშეწყობის შესახებ, რომელიც
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2002წელსიქნამიღებული.თუმცაღააღნიშნულიკანონიდღეისმდგომარეობითძალა
დაკარგულია. კანონი ძალადაკარგულად გამოცხადდა სამოქალაქო კოდექსში სწორედ
2011წლის13ოქტომბერსგანხორციელებულიცვლილებებისთანადროულად.
ლიზინგის ხელშეკრულება თავისი ბუნებით სამმხრივი ურთიერთობის დამდგენი

გარიგებაადამასში3სუბიექტიმონაწილეობსლიზინგის გამცემი, ლიზინგის მიმღები ლიზინგის გამცემი, ლიზინგის მიმღები 
და მიმწოდებელიდა მიმწოდებელი. ლიზინგის გამცემი დღევანდელ რეალობაში უმეტეს შემთხვევაში
ფინანსური ინსტიტუტია, ლიზინგის მიმღებად, კი, როგორც წესი, მცირე და საშუალო
ბიზნესი გვევლინება, რომელსაც ე.წ. საბრუნავი საშუალებებისა თუ ძვირადღირებული
დანადგარებისშესაძენადლიზინგისკონსტრუქციაესაჭიროება.იმისგათვალისწინებით,
რომსახეზე,როგორცწესი,3სუბიექტიგვყავსლიზინგისფარგლებში2ხელშეკრულებას
ვხვდებით,თავადლიზინგისხელშეკრულებალიზინგისგამცემსადალიზინგისმიმღებს
შორისდანასყიდობისხელშეკრულებალიზინგისგამცემსადამიმწოდებელსშორის.
ლიზინგის ხელშეკრულების შინაარსში შემავალი ეტაპების უკეთ გასააზრებლად

გთავაზობათქვემოთმოცემულიგრაფიკს.

ლიზინგის მიმღები შეარჩევს ლიზინგის საგანსა და მიმწოდებელს.

ლიზინგის გამცემსა და ლიზინგის მიმღებს შორის იდება  
ლიზინგის ხელშეკრულება.

ლიზინგის გამცემსა და მიმწოდებელს შორის იდება  
ნასყიდობის ხელშეკრულება.

ლიზინგის მიმღები იღებს ლიზინგის საგანს.


სამოქალაქოკოდექსილიზინგისსახეებს არმიჯნავსგანსხვავებითზემოთნახსენები

ძალადაკარგულიკანონისგან.თუმცაღასამეცნიეროლიტერატურაშიფინანსურილიზინგი
სადაოპერატიულილიზინგისცნებებსვხვდებით.
ლიზინგისდამდგენისამოქალაქოკოდექსისდეფინიციურიმუხლისმიხედვით,თუსა

ქართველოსკანონმდებლობითსხვარამარარისდადგენილი,ლიზინგისხელშეკრულებით
ლიზინგისგამცემივალდებულიალიზინგისმიმღებსსარ გებ ლო ბა ში გა დას ცესსარ გებ ლო ბა ში გა დას ცესგანსაზღ
ვრულიქონებახელშეკრულებითდათ ქ მუ ლი ვა დითდათ ქ მუ ლი ვა დით,ამქონებისშესყიდვისუფლებითან
ასეთიუფლებისგარეშე,ხოლოლიზინგისმიმღებივალდებულიაგა და ი ხა დოს საზღა უ რიგა და ი ხა დოს საზღა უ რი
დადგენილიპერიოდულობით,იმპირობით,რომ:

 ლიზინგისმიმღებიგან საზღ ვ რავს ქო ნე ბას და ირ ჩევს მიმ წო დე ბელსგან საზღ ვ რავს ქო ნე ბას და ირ ჩევს მიმ წო დე ბელს,რომლისგა
ნაცხდებაქონებისშესყიდვაანმისისხვაგვარადმიღება;

 ლიზინგისგამცემიქონებასიძენსლიზინგითგასაცემადდამიმწოდებლისთვისესფაქტი
ცნობილია.
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მიმწოდებელი შეიძლება იმავდროულად იყოსლიზინგის გამცემი, თუ მიმწოდებლის
ჩვეულებრივისაქმიანობაარისქონებისმიწოდებაანქონებისლიზინგითგაცემა.ქონება
შეიძლება შეძენილ იქნეს ასეველიზინგის მიმღებისგან. აღნიშნულიდანაწესილიზინგის
კონსტრუქციისმოქნილობასგანაპირობებს.გამოდის,რომთუქონებისგამცემიიმავდროუ
ლადამქონებისმიმწოდებელიცაა,ყველამოთხოვნა,რაცლიზინგისმიმღებსწარმოეშობა
სწორედამერთისუბიექტისკენიქნებამიმართული.
ლიზინგითგაცემულიქონებალიზინგისხელშეკრულებისვადისგასვლისასანვადაზე

ადრეშეწყვეტისასგან მე ო რე ბით შე იძ ლე ბა გა ი ცეს ლი ზინ გითგან მე ო რე ბით შე იძ ლე ბა გა ი ცეს ლი ზინ გით,მაგრამიმისათვის,რომ
მასზეგავრცელდესამთავისდებულებები,ლიზინგისგამცემმაუნდამოიპოვოსლიზინგის
მიმღებისგანქო ნე ბის და მო უ კი დე ბე ლი შერ ჩე ვის და დას ტუ რე ბაქო ნე ბის და მო უ კი დე ბე ლი შერ ჩე ვის და დას ტუ რე ბა.
სამოქალაქოკოდექსიპირდაპირმიუთითებს,რომლიზინგისსაგანიარშეიძლებაიყოს

ფული,ფასიანიქაღალდი,წილიანპაისამეწარმეოსაზოგადოებაში.
გამომდინარეიქიდან,რომლიზინგისკონსტრუქციათავისთავშიროგორცქირავნო

ბისისესესხისელემენტებსშეიცავსლიზინგისმარეგულირებელნორმებსაცშეეხოკანონ
მდებლობაში ბოლო დროს შესული ცვლილებები. ამდენად, მოქმედი რეგულაციით, თუ
საქართველოსკანონმდებლობითსხვარამარარისდადგენილიდალიზინგისდაფინან
სების თანხის გაცემის შედეგადლიზინგის მიმღების ჯამური ვალდებულებები ამაველი
ზინგისგამცემისმიმართ200000 (ორასიათას)ლარზენაკლებია,ლიზინგისგამცემის
მიერსაზღაურისმიღებაარუნდაიყოსნებისმიერიფორმითუცხოურვალუტაზემიბმული
ან ინდექსირებული. ამასთან,თულიზინგისგამცემი მეწარმეა,ლიზინგისგაცემისასლი
ზინგისწლიურიეფექტურისაპროცენტოგანაკვეთი50პროცენტსარუნდააღემატებოდეს.
ამასთანავე,ლიზინგის გამცემი ვალდებულიადაიცვას ამ კოდექსის 625ე მუხლის მე5
და მე8 ნაწილებით99 გათვალისწინებული მოთხოვნები საკომისიოსთან,ფინანსურ ხარ
ჯთან,პირგასამტეხლოსთანდანებისმიერიფორმისფინანსურისანქციისდაკისრებასთან
დაკავშირებით. ამ მიზნებისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია სა
მართლებრივიაქტითდაადგინოსლიზინგისწლიურიეფექტურისაპროცენტოგანაკვეთის,
საკომისიოს,ფინანსურიხარჯის,პირგასამტეხლოსან/დანებისმიერიფორმისფინანსური
სანქციისგამოთვლისწესი.
მიუხედავადიმისა,რომმიმწოდებელთანხელშეკრულებასლიზინგისგამცემიდებსდა

არალიზინგისმიმღები,სამოქალაქოკოდექსიმიმწოდებლებთანმიმართებით,ლიზინგის
მიმღებსაცანიჭებსგარკვეულუფლებებს.კერძოდ,ლიზინგისგამცემსადამიმწოდებელს
შორისარსებულიხელშეკრულებითგანსაზღვრულიმიმწოდებლისვალდებულებებიარსე
ბობსლიზინგისმიმღებისწინაშეც,თუმცამიმწოდებელიარარისპასუხისმგებელიერთდ
როულადლიზინგისგამცემისადალიზინგისმიმღებისმიმართერთსადაიმავეზიანზე.
გამომდინარეიქიდან,რომლიზინგისგამცემსადამიმწოდებელსშორისგაფორმებული

ხელშეკრულებალიზინგისმიმღებისინტერესებზეახდენსზეგავლენას,ლიზინგისგამცემი
ვალდებულიამოთხოვნისთანავედაუთმოსლიზინგისმიმღებსთავისიუფლებები,რომლე
ბიცუკავშირდებამიმწოდებელთანდადებულიხელშეკრულებისშესრულებისმოთხოვნას.
მიმწოდებელთანდადებულხელშეკრულებაშიცვლილებებისშეტანა,რომლებიცგავ

ლენასახდენსლიზინგისმიმღებისუფლებებზე,დასაშვებიამხოლოდლიზინგისმიმღების
თანხმობით. ამ დებულებების საწინააღმდეგო მხარეთა შეთანხმება ბათილია.ლიზინგის

99 სამოქალაქოკოდექსის625ემუხლისშინაარსისესხისხელშეკრულებისთავშიამოცემული.
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მიმღებსარაქვსუფლება,შეთანხმდესმიმწოდებელთანდადებულიხელშეკრულებისშეცვ
ლაზე,შეწყვეტაზეანმოშლაზელიზინგისგამცემისთანხმობისგარეშე.
ლიზინგისსაგანიცალკეუფლებისობიექტიაიმშემთხვევაშიც,თუისგახდებასხვანივ

თისანარამატერიალურიქონებრივისიკეთისარსებითიშემადგენელინაწილი.ლიზინგის
საგნისშემძენიიკავებსლიზინგისგამცემისადგილსდამასზეგადადისლიზინგისხელშეკ
რულებიდანგამომდინარეუფლებებიდამოვალეობები.აქსაუბარიალიზინგისგამცემის
კრედიტორის ცვლილებაზე, რომლისთვისაც როგორც დეფინიციიდან ჩანს სამოქალაქო
კოდექსილიზინგისმიმღებისთანხმობასსავალდებულოწესითარმოითხოვს.
ლიზინგის ხელშეკრულების მიზანს იმ მოლოდინებისა და გათვლების გამართლება

წარმოადგენს,რაცმხარეებსამხელშეკრულებისდადებითგრძელვადიანპერიოდშიაქვთ
მოაზრებული.ამიტომაცლიზინგისხელშეკრულებისმარეგულირებელინორმებიმკაცრად
ზღუდავსხელშეკრულებისმხარეებისუფლებასუარითქვანვალდებულებისშესრულებაზე.
ლიზინგისხელშეკრულებითარცერთმხარესარაქვსუფლება,უარითქვასვალდებულე
ბის შესრულებაზე იმ მიზეზით,რომ მეორე მხარე არ ასრულებსთავის ვალდებულებას,
გარდაიმშემთხვევისა,როდესაცლიზინგისმიმღებისმფლობელობისუფლებაიზღუდება
სამოქალაქოკოდექსის5805მუხლისმე2ნაწილისშესაბამისად.მითითებულინორმის
მიხედვით კი,ლიზინგის მიმღებს არ აქვს უფ ლე ბა, მო შა ლოს ლი ზინ გის ხელ შეკ რუარ აქვს უფ ლე ბა, მო შა ლოს ლი ზინ გის ხელ შეკ რუ
ლე ბა მას შემ დეგ, რაც ლი ზინ გის სა განს მი ი ღებსლე ბა მას შემ დეგ, რაც ლი ზინ გის სა განს მი ი ღებს,გარდაიმშემთხვევისა,როდესაცის
ვე ღარ ახორ ცი ე ლებს მფლო ბე ლო ბას ლი ზინ გის სა გან ზეე ღარ ახორ ცი ე ლებს მფლო ბე ლო ბას ლი ზინ გის სა გან ზეანმფლობელობისუფლება
შეიზღუდაიმპირისმიერ,რომელსაცუპირატესიუფლებააქვსქონებაზე,თუკიესუფლება
ანპრეტენზიებიგამომდინარეობსლიზინგისგამცემისბრალეულიქმედებიდან.ყველასხვა
შემთხვევაში,როდესაცლიზინგის გამცემი არსებითად არღვევსთავის ვალდებულებებს,
ლი ზინ გის მიმ ღე ბი უფ ლე ბა მო სი ლია მო ითხო ვოს მხო ლოდ ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა და ლი ზინ გის მიმ ღე ბი უფ ლე ბა მო სი ლია მო ითხო ვოს მხო ლოდ ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა და 
არა ლი ზინ გის ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლაარა ლი ზინ გის ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლა.რაცშეეხებალიზინგისგამცემს,მასშეუძლია
მოშალოსლიზინგის ხელშეკრულება,თულიზინგის მიმღები არსებითადარღვევსთავის
ვალდებულებებს.როგორცვხედავთ,ლიზინგისხელშეკრულებისმოშლასპეციალურწე
სებსექვემდებარება.ლიზინგისგამცემსადალიზინგისმიმღებსხელშეკრულებისმოშლის
უფლება შეზღუდულად აქვთდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების
არსებითდარღვევასთანაადაკავშირებული.
ლიზინგისხელშეკრულებისდადებისასარსებითიმნიშვნელობაენიჭებალიზინგისსაგ

ნის–ქონებისლიზინგისმიმღებისმიერმიღებისმომენტს.სამოქალაქოკოდექსისმიხედ
ვით,ქონებალიზინგისმიმღებისმიერრამდენიმეგზითშეიძლებაიქნესმიღებული,კერ
ძოდ,ლიზინგის გამცემისთვის ან მიმწოდებლისთვის იმის დადასტურებით, რომ ქონება
შეესაბამებამიმწოდებელთანდადებულიხელშეკრულებისპირობებს,ანროდესაცლიზინ
გისმიმღებიარაცხადებსქონებაზეუარსმასშემდეგ,რაცმისიშემოწმებისგონივრული
შესაძლებლობაჰქონდა,ანროცალიზინგისმიმღებიიწყებსქონებითსარგებლობას.
ქონებისმიღებისშემდეგლიზინგისმიმღებიუფლებამოსილიამიმწოდებლისგანმო

ითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, თუ ქონება არ შეესაბამება მიმწოდებელთან დადებული
ხელშეკრულებისპირობებს.ქონებისმიღებისშემდეგლიზინგისმიმღებზეგადადისქონე
ბისდაღუპვისანდაზიანებისრისკიც.
თუქონებალიზინგისმიმღებსარმიეწოდა,მიეწოდავადაგადაცილებითანისარშე

ესაბამებალიზინგის ხელშეკრულების პირობებს,ლიზინგისმიმ ღებს უფ ლე ბა აქვს, არ მიმ ღებს უფ ლე ბა აქვს, არ 
მი ი ღოს ქო ნე ბა და მიმ წო დებ ლის გან მო ითხო ვოს იმ გ ვა რი ქო ნე ბა, რო მე ლიც ხელმი ი ღოს ქო ნე ბა და მიმ წო დებ ლის გან მო ითხო ვოს იმ გ ვა რი ქო ნე ბა, რო მე ლიც ხელ



148

IV თავი

შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბის შე სა ბა მი სი იქ ნე ბაშეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბის შე სა ბა მი სი იქ ნე ბა,ან/დამოითხოვოსმისგანზი ა ნის ანაზღაზი ა ნის ანაზღა
უ რე ბაუ რე ბა. ქონების მიწოდების პირობების დარღვევისას ქონების დაღუპვის ან დაზიანების
რისკირჩებამიმწოდებელზე,სამოქალაქოკოდექსის5805მუხლისდებულებათაგათვა
ლისწინებით.
მიმწოდებელიპასუხისმგებელია,რომქონებაიქნებალიზინგისხელშეკრულებითგან

საზღვრულმდგომარეობაშიდაგამოდგებაიმსარგებლობისთვის,რომლისთვისაც,ჩვეუ
ლებრივ,გამიზნულიაასეთიქონება.ლიზინგისმიმღებიპასუხისმგებელიაიმზიანზე,რომე
ლიცგამოწვეულიაქონებისიმაღწერილობასთანშესაბამისობით,რომელიცმანმიაწოდა
ლიზინგისგამცემსანმიმწოდებელს.
ლიზინგისმიმღებმასა თა ნა დოდ უნ და მო უ ა როს ლი ზინ გის სა განსსა თა ნა დოდ უნ და მო უ ა როს ლი ზინ გის სა განს,უნდაგამოიყე

ნოსისმიზნობრივად,იმდანიშნულებით,რომლითაც,ჩვეულებრივ,ამქონებასიყენებენ,
და უნდა შეინარჩუნოს ის ისეთივე მდგომარეობაში, როგორშიც ჩაიბარა, ნორ მა ლუ რინორ მა ლუ რი
ცვე თის გათ ვა ლის წი ნე ბითცვე თის გათ ვა ლის წი ნე ბით.თულიზინგისხელშეკრულებაგანსაზღვრავსლიზინგისსაგ
ნისსათანადომოხმარებისვალდებულებასანდამწარმოებელიანმიმწოდებელიადგენს
ქონებისმოხმარებისწესებს,ლიზინგისმიმღებისლიზინგისსაგნისსათანადომოხმარების
ვალდებულებასთანანქონებისმოხმარებისწესებთანშესაბამისობაჩაითვლებაამმუხლის
პირველინაწილითგანსაზღვრულილიზინგისმიმღებისვალდებულებისშესრულებად.ლი
ზინგისხელშეკრულებისვადისგასვლისასანვადაზეადრეშეწყვეტისასლიზინგისმიმღები,
თუისარიყენებსქონებასანარაქვსუფლება,შეიძინოსქონებაანლიზინგითდაიტოვოსის
დამატებითივადით,ვალ დე ბუ ლია ქო ნე ბა და უბ რუ ნოს ლი ზინ გის გამ ცემს ამ მუხ ლის ვალ დე ბუ ლია ქო ნე ბა და უბ რუ ნოს ლი ზინ გის გამ ცემს ამ მუხ ლის 
ზე მოთ მი თი თე ბულ მდგო მა რე ო ბა შიზე მოთ მი თი თე ბულ მდგო მა რე ო ბა ში.
ლიზინგისხელშეკრულებისვადისგასვლისასანვადაზეადრეშეწყვეტისასლიზინგის

გამცემსუფლებააქვს,ქონებადაიბრუნოსმფლობელობაშიდაგანკარგოსიგი.ლიზინგის
მიმღებსუფლებააქვს,მოსთხოვოსლიზინგისგამცემსმისიმოქმედებითგამოწვეულიზი აზი ა
ნის ანაზღა უ რე ბანის ანაზღა უ რე ბა,თულიზინგისგამცემიქონებასმფლობელობაშიდაიბრუნებსლიზინგის
მიმღებისმფლობელობისარამართლზომიერიხელშეშლისგზით,ანთულიზინგისგამცემს
არდაუწესებიადამატებითივადაამკოდექსის405ემუხლისპირველინაწილისშესაბამი
სად,გარდაიმშემთხვევისა,როცაასეთივადისდაწესება405ემუხლისმე2ნაწილის100
შესაბამისად, არ არის საჭირო. ამასთანავე,ლიზინგის მიმღებს არ აქვს უფლება, მოი
თხოვოსლიზინგისსაგანზემფლობელობისაღდგენა.
აღსანიშნავია,რომლიზინგისსაგნისლიზინგისგამცემისმფლობელობაშიდაბრუნების

წესიგანსაკუთრებულადაარეგულირებულისამოქალაქოსაპროცესოკოდექსით,კერძოდ,
ლიზინგისსაგნისგამცემისმფლობელობაშილიზინგისსაგნისდაბრუნებისთაობაზესაქმის
განხილვისთვისარგამოყენებასასარჩელოწარმოება.დადგენილიასაქმისგამარტივებუ
ლიწესითგანხილვა,რაცგადაწყვეტისმოქნილმექანიზმსგვთავაზობს.
2017 წლის 30 ივნისის ცვლილებითლიზინგის მარეგულირებელ ნორმებს სამოქა

ლაქოკოდექსშიდაემატალიზინგისმოწმობისადასაგზაომოძრაობისშესახებსაქართ
ველოს კანონის53ე მუხლის პირველი პუნქტით101 გათვალისწინებული სატრანსპორტო
საშუალებისან/დასასოფლოსამეურნეომანქანისდამხმარეტექნიკურისაშუალებისლი
ზინგის გამცემისთვის მფლობელობაშიდაბრუნების წესების მარეგულირებელი მუხლები.

100 სამოქალაქოკოდექსის405ემუხლისდეტალურიანალიზიმოცემულიაწინათავებში.
101 მითითებულიკანონისშესაბამისინორმისშინაარსიიხილეთწინათავებში.
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გამომდინარეიქიდან,რომლიზინგისსაგანიშეიძლებაიყოს,როგორცუძრავიისემოძრა
ვინივთები,პრაქტიკაშიგანსაკუთრებითგავრცელებულიასატრანსპორტოსაშუალებების
ლიზინგისხელშეკრულება.სწორედამტიპისლიზინგისდროსშეიძლებაგვქონდესსახეზე
ლიზინგისმოწმობა.საჯაროსამართლისიურიდიულპირში–საქართველოსშინაგანსაქმე
თასამინისტროსმომსახურებისსააგენტოში„საგზაომოძრაობისშესახებ“საქართველოს
კანონის53ემუხლისპირველიპუნქტითგათვალისწინებულსატრანსპორტოსაშუალებასა
დასასოფლოსამეურნეომანქანისდამხმარეტექნიკურსაშუალებაზელი ზინ გის რე გის ტლი ზინ გის რე გის ტ
რა ცი ის არ სე ბო ბი სასრა ცი ის არ სე ბო ბი სას,ლიზინგისგამცემისწერილობითიმოთხოვნისმიღებიდან10სა
მუშაოდღისვადაშიდადგენილიწინაპირობებისარსებობისასლიზინგისსაგნისლიზინგის
მიმცემისთვისმფლობელობაშიდაბრუნებისშესახებმოთხოვნისდაუყოვნებლივდაკმაყო
ფილებისვალდებულებისშეუსრულებლობისშემთხვევაშილი ზინ გის გამ ცე მის გან ცხა დელი ზინ გის გამ ცე მის გან ცხა დე
ბისბისსაფუძველზესაჯაროსამართლისიურიდიულიპირი–საქართველოსშინაგანსაქმეთა
სამინისტროსმომსახურებისსააგენტოგასცემსლიზინგისმოწმობას.
ლიზინგისმოწმობააღ ს რუ ლე ბის ქვემ დე ბა რე აქ ტი ააღ ს რუ ლე ბის ქვემ დე ბა რე აქ ტი ა,რომლითაცდასტურდებასაჯა

როსამართლისიურიდიულპირში–საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროსმომსა
ხურებისსააგენტოში„საგზაომოძრაობისშესახებ“საქართველოსკანონის53ემუხლის
პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ სატრანსპორტო საშუალებასა და სასოფლოსა
მეურნეომანქანისდამხმარეტექნიკურსაშუალებაზელიზინგისრეგისტრაციისფაქტიდა
რომლის საფუძველზედაცლიზინგის გამცემს საქართველოსკანონმდებლობის შესაბამი
სადუფლებააქვს,უფლებამოსილორგანოს(თანამდებობისპირს)მოსთხოვოსლიზინგის
საგნისმისთვისმფლობელობაშიდაბრუნება.საჯაროსამართლისიურიდიულიპირისთვის
–საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროსმომსახურებისსააგენტოსთვისლიზინგის
გამცემისმიერწარდგენილილიზინგისმოწმობისგაცემისმოთხოვნისმართლზომიერები
სათვისპასუხისმგებელიალიზინგისგამცემი.
ლიზინგის გამცემს უფლება აქვს, მოითხოვოსლი ზინ გის საგ ნის იძუ ლე ბის წე სით ლი ზინ გის საგ ნის იძუ ლე ბის წე სით 

მის თ ვის მფლო ბე ლო ბა ში დაბ რუ ნე ბამის თ ვის მფლო ბე ლო ბა ში დაბ რუ ნე ბა სააღსრულებო დაწესებულებისთვის ლიზინგის
მოწმობისწარდგენისსაფუძველზე,სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის გა რე შესა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის გა რე შე,თულიზინ
გისსაგანია„საგზაომოძრაობისშესახებ“საქართველოსკანონის53ემუხლისპირველი
პუნქტითგათვალისწინებულისატრანსპორტოსაშუალებაან/დასასოფლოსამეურნეომან
ქანისდამხმარეტექნიკურისაშუალება.
ლიზინგისმოწმობისგასაჩივრებაარიწვევსმისიაღსრულებისშეჩერებას.


4.17.7ნარდობისხელშეკრულება


ნარდობისხელშეკრულებისლეგალურიდეფინიციისმიხედვით,ხელშეკრულებისძა

ლითმე ნარ დემე ნარ დეკისრულობსშეასრულოსხელშეკრულებითგათვალისწინებულისა მუ შა ოსა მუ შა ო,
ხოლოშემ კ ვე თიშემ კ ვე თივალდებულია,გადაუხადოსმენარდესშეთანხმებულისაზღაური.თუნარ
დობაითვალისწინებსრაიმენაკეთობისდამზადებასდამენარდემასამზადებსთავისმიერ
შეძენილიმასალით,მაშინიგიშემკვეთსგადასცემსსაკუთრებასდამზადებულნაკეთობაზე.
თუდამზადებულიაგვაროვნულინივთი,მაშინგამოიყენებანასყიდობისწესები.
ხელშეკრულებისსაგანსსამუშაოსშესრულებაანნივთისდამზადებაწარმოადგენს.გა

მომდინარეიქიდან,რომსამოქალაქოკოდექსიმომსახურებისხელშეკრულებისცალკესა
ხესარიცნობს,პრაქტიკაშიგავრცელებულიე.წ.მომსახურებისხელშეკრულებებისმიმართ



150

IV თავი

სწორედნარდობისხელშეკრულებისმარეგულირებელინორმებიგამოიყენება.ამდროს
მნიშვნელოვანიაგანვსაზღვროთრამდენადშეესაბამებანარდობისხელშეკრულებისკონკ
რეტულინორმამომსახურებისხელშეკრულებისბუნებას,რამდენადაცპირველი,როგორც
წესი,გარკვეულიშედეგით–ქონებისდამზადებითსრულდება,ხოლომეორისთვის–უშუა
ლოდპროცესი,მომსახურებააარსებითიყოველგვარიშედეგისდადგომისგარეშე.ამიტო
მაცპრაქტიკაშიშესაძლოანარდობისყველანორმისგამოყენებამომსახურებისხელშეკ
რულებისმიმართვერმოხერხდეს.თუმცაღაფაქტია,რომსასამართლოებიმომსახურების
ხელშეკრულებასთანყველაზეახლოსმდგომადსწორედნარდობისხელშეკრულებასმიიჩ
ნევენდასაკითხისგადასაწყვეტადმისმარეგულირებელნორმებსმიმართავენ.
დეფინიციიდან იკვეთება,რომ ნარდობის ხელშეკრულებათავისი არსით სასყიდლი

ანი, კონსესუალურიდაორმხრივი ხელშეკრულებაა. ნარდობის ხელშეკრულებისფარგ
ლებში შესაძლოაგათვალისწინებულიქნეს შესასრულებელი სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვის
შედგენისვალდებულებაც.102ნარდობასთანდაკავშირებულიხარჯთაღრიცხვისშედგენაარ
ანაზღაურდება,თუშეთანხმებითსხვარამარარისგათვალისწინებული.
მენარდისმიერსამუშაოსპირადადშესრულებასავალდებულოპირობაარარის,თუმცა

როცაესკონკრეტულიგარემოებებიდანანსამუშაოსხასიათიდანგამომდინარეობს,მაშინ
მენარდეამვალდებულებისმატარებელია.
სამოქალაქოკოდექსიადგენსუნაკლონაკეთობისსტანდარტსდაუთითებს,რომნაკე

თობაუფ ლებ რი ვად უნაკ ლო აუფ ლებ რი ვად უნაკ ლო ა,თუმესამეპირებსარშეუძლიათგამოიყენონრაიმეუფლე
ბებიშემკვეთისწინააღმდეგდანივ თობ რი ვად უნაკ ლო ანივ თობ რი ვად უნაკ ლო ა,თუიგიშეესაბამებაშეთანხმებულ
პირობებს;ხოლო,თუესპირობებიშეთანხმებულიარარის,მაშინნაკეთობანივთობრივად
უნაკლოდმიიჩნევა,თუკიიგივარგისიახელშეკრულებითგათვალისწინებულიანჩვეულებ
რივიგამოყენებისათვის.ნივთობრივნაკლსუთანაბრდებაასევე,თუმენარდედაამზადებს
შეკვეთილისაგანგანსხვავებულანუფრონაკლებირაოდენობისნაკეთობას.
ყურადსაღებიაისწესები,რასაცსამოქალაქოკოდექსინაკლისმქონენაკეთობასთან

მიმართებითადგენს.თუ ნაკეთობა ნაკლისმქონეა, შემკვეთსშეუძლია მოითხოვოსდადა
მა ტე ბი თი შეს რუ ლე ბამა ტე ბი თი შეს რუ ლე ბა.მენარდესშეუძლიათავისიარჩევანითანაღ მოფხ ვ რას ნაკ ლიაღ მოფხ ვ რას ნაკ ლი,
ანდა ამ ზა დოს ახა ლი და ამ ზა დოს ახა ლი ნაკეთობა.დამატებითი შესრულების მიზნით მენარდე ვალდებუ
ლიაგასწიოს აუცილებელიხარჯები, მათშორის,ტრანსპორტის, სამუშაოსადამასალე
ბისხარჯები.მენარდესშეუძლიაუარითქვასდამატებითშესრულებაზე,თუიგიმოითხოვს
არათანაზომიერხარჯებს.თუმენარდედაამზადებსახალნაკეთობას,მასშეუძლიაშემკ
ვეთსმოსთხოვოსნაკლისმქონენაკეთობისუკანდაბრუნება.თუმენარდეარათანაზომიე
რიხარჯებისგამომართალიაუარსარამბობსდამატებითშესრულებაზე,მაგრამნაკეთო
ბისნაკლისგამოდამატებითიშესრულებისათვისგანსაზღვრულივადაუშედეგოდგავიდა,
მაშინშემკვეთსშეუძლიათვითონაღმოფხვრასნაკლიდამოითხოვოსგაწეულიხარჯების
ანაზღაურება.ნაკეთობისნაკლისგამოშემკვეთსშეუძლიასამოქალაქოკოდექსის405ე
მუხლისმიხედვითუარითქვასხელშეკრულებაზე.ამშემთხვევაშიმენარდევალდებულია
აუნაზღაუროსშემკვეთსხელშეკრულებასთანდაკავშირებულიხარჯები. შემკვეთს,რომე
ლიცარცხელშეკრულებისდამატებითშესრულებასმიიღებსსაამისოდგანსაზღვრულივა
დისგასვლისშემდეგდაარცუარსგანაცხადებს ხელშეკრულებაზე, შეუძლია იმთანხით
შეამციროსსაზღაური,რათანხითაცნაკლიამცირებსნაკეთობისღირებულებას.

102 აღნიშნულიგანსაკუთრებით რთულ სამუშაოებსეხება.
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ნივთის ნაკლი

ნაკლის 
აღმოფხვრა

ახალი ნივთის 
დამზადება

ხელშეკრულების 
მოშლა

დამატებითი 
შესრულება

საზღაურის 
შემცირება

სამოქალაქოკოდექსიმენარდესანიჭებსზიანისანაზღაურებისმოთხოვნისუფლებას,
თუ შემკვეთი არ მიიღებს შესრულებულსამუშაოს. შემკვეთი ვალდებულია აანაზღაუროს
ზიანიმაშინაც,როცაიგიარშეასრულებსსამუშაოსშესრულებისათვისაუცილებელმოქმე
დებას.ზიანისანაზღაურებისოდენობაგანისაზღვრება,ერთიმხრივ,ვადისგადაცილების
ხანგრძლივობისადასაზღაურისოდენობისშესაბამისად,ხოლომეორემხრივ,–იმისმი
ხედვით,რასაცმენარდემიიღებდათავისისამუშაოძალისსხვაგვარიგამოყენებით,შემკ
ვეთსრომვადისთვისარგადაეცილებინა.თუშემკვეთისათვისნაკეთობისნაკლიცნობილია
დაიგიმაინცმიიღებსმასპრეტენზიისგანუცხადებლად,მაშინშემკვეთსარწარმოეშობა
მოთხოვნისუფლებებიამნაკლისგამო.თუმენარდენაკლსგანზრახდაფარავს,მასარშე
უძლიამიუთითოსშეთანხმებაზე,რომელიცგამორიცხავსანზღუდავსშემკვეთისუფლებებს
ნაკეთობისნაკლისგამო.
ქირავნობისა და იჯარის ხელშეკრულების მსგავსად, ნარდობის ხელშეკრულებაშიც

ვხვდებით კანონისმიერი გირავნობის დაფუძნების წესს. მენარდეს თავისი მოთხოვნების
უზრუნველსაყოფად შეუძლია გამოიყენოს გირავნობის უფლება მის მიერ დამზადებულ
ანშეკეთებულმოძრავნივთზე,თუესნივთიდამზადებისანშეკეთებისმიზნითმენარდის
მფლობელობაშიიმყოფება.ხოლოთუხელშეკრულებისსაგანიანაგებობაანამნაგებობის
ცალკეულინაწილები,მაშინმენარდესშეუძლიახელშეკრულებიდანგამომდინარეთავისი
მოთხოვნებისათვისმოითხოვოსიპოთეკასამშენებლომიწისნაკვეთზე.
სამოქალაქოკოდექსიშემკვეთსუფლებასაძლევსსამუშაოსდასრულებამდენებისმი

ერდროს,ყოველგვარიმიზეზისმითითებისგარეშეუარითქვასხელშეკრულებაზე.თუმცა
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ღაბალანსისუზრუნველსაყოფად,შემკვეთმაუნდააუნაზღაუროსმენარდესშესრულებული
სამუშაოდახელშეკრულებისმოშლითმიყენებულიზიანი.აღნიშნულიმუხლიპრაქტიკაში
არაერთხელგამხდარაგანსჯისსაგანი.უზენაესისასამართლოსმიერერთერთსაქმეზე103
მიღებულიგადაწყვეტილებით,მითითებულზიანშიარუნდამოვიაზროთმხოლოდფაქტობ
რივადდამდგარიზიანი.სასამართლოსგანმარტებითნორმისდეფინიციაარიძლევამისი
იმგვარადგანმარტებისსაშუალებას,რომზიანისცნებიდანმიუღებელიშემოსავლისგამო
დამდგარიზიანიგამოვრიცხოთ.
რაცშეეხებამენარდისმხრიდანხელშეკრულებისშეწყვეტას,სამოქალაქოკოდექსის

მიხედვით,მენარდესშეუძლიასამუშაოსდასრულებამდემხოლოდისეშეწყვიტოსხელშეკ
რულება,რომშემკვეთმამომსახურებისსხვაგვარადმიღებაშეძლოს,გარდაიმშემთხვევე
ბისა,როცაშეწყვეტისათვისარსებობსრაიმემნიშვნელოვანისაფუძველი.ამშემთხვევაში
ზიანისანაზღაურებისმოვალეობაგამოირიცხება.
საყურადღებოა,რომსამოქალაქოკოდექსინარდობისხელშეკრულებასთანმიმართე

ბითსპეციფიკურხანდაზმულობისვადებსადგენს.კერძოდ,მოთხოვნაშესრულებისნაკლის
გამოშემკვეთმაშეიძლებაწარადგინოსერთიწლისმანძილზე,ხოლოისეთიმოთხოვნა,
რომელიცნაგებობასშეეხება–ხუთიწლისგანმავლობაშიშესრულებულისამუშაოსმიღე
ბისდღიდან.


4.17.8თავდებობა


თავდებობისხელშეკრულებაცალმხრივიდაკონსესუალურიხელშეკრულებაა,მისილე

გალურიდეფინიციისმიხედვით,თავ დე ბითავ დე ბიკისრულობსვალდებულებას,თავდებადდაუდგეს
კრე დი ტო რისკრე დი ტო რისწინაშემესამეპირსამუკანასკნელისვალდებულებისშესასრულებლად.თავ
დებობისგამოყენებაშესაძლებელიასამომავლოდაპირობითივალდებულებებისათვისაც.
მიუხედავადიმისა,რომთავდებობა მესამე პირის ვალდებულების შესასრულებლადარის
წარმოშობილი,მესამეპირიამხელშეკრულებისმხარემაინცარარის.
სამოქალაქოკოდექსიმკაცრადგანსაზღვრავთავდებობისფორმას.თავდებობისნამდ

ვილობისათვისსაჭიროათავ დე ბის წე რი ლო ბი თი გან ცხა დე ბა და თვით თავ დე ბო ბის თავ დე ბის წე რი ლო ბი თი გან ცხა დე ბა და თვით თავ დე ბო ბის 
დო კუ მენ ტ ში (ხელშეკრულებაში) თავ დე ბის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის რა ო დე ნობ რი ვად დო კუ მენ ტ ში (ხელშეკრულებაში) თავ დე ბის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის რა ო დე ნობ რი ვად 
გან საზღ ვ რუ ლი მაქ სი მა ლუ რი თან ხის მი თი თე ბაგან საზღ ვ რუ ლი მაქ სი მა ლუ რი თან ხის მი თი თე ბა.თუვინმეთავისიპროფესიულისაქმია
ნობისშესრულებისფარგლებშიგანაცხადებსთავდებობისშესახებ,მაშინფორმისდაცვაარ
არისაუცილებელი.
თავდებობაშეიძლებაიყოსვადიანიცდაუვადოც,შესაბამისად,სამოქალაქოკოდექსი

მხარეებსანიჭებსმისიგანსაზღვრისშესაძლებლობას.თუმცაღა,5წლისგასვლისშემდეგ
ხელშეკრულებაშეიძლებაშეწყდეს3თვიანივადისდაცვით.3თვიანივადისდაცვაააუცი
ლებელიუვადოთდადებულიხელშეკრულებისშემთხვევაშიც.
თავდებობისხელშეკრულებაშეიძლებადავყოთშემდეგსახეებად:ჩვე უ ლებ რი ვიჩვე უ ლებ რი ვიდა

სო ლი და რუ ლი თავ დე ბო ბა, წი ნა მორ ბე დისო ლი და რუ ლი თავ დე ბო ბა, წი ნა მორ ბე დიდაშემ დ გო მი თავ დე ბო ბაშემ დ გო მი თავ დე ბო ბა.104

103 სუსგ Nას87822010
104 სამოქალაქოკოდექსისკომენტარი,ჭეჭელაშვილი,მუხლი891,ველი7.ბოლოდამუშავება2016წლის

24თებერვალი.
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თავდებს შეუძლია უარი თქვას კრედიტორის 
დაკმაყოფილებაზე, ვიდრე კრედიტორი არ შეეცდება 
ძირითადი მოვალის მიმართ იძულებით აღსრულებას.

კრედიტორის თავდაპირველი თავდები, რომელსაც 
თავდებად უდგება შემდგომი თავდები.

პირი თავდებად უდგება კრედიტორის თავდებ 
(წინამორბედ თავდებს).
ის ისევე აგებს პასუხს კრედიტორთან და წინამორბედ 
თავდებთან ერთად, როგორც, ჩვეულებრივ,  თავდები 
ძირითად მოვალესთან ერთად.

თავდებს შეიძლება წაეყენოს მოთხოვნა იძულებითი 
აღსრულების მცდელობის მცდელობის გარეშეც, თუ 
ძირითადმა მოვალემ გადააცილა გადახდის ვადას 
და უშედეგოდ იქნა გაფრთხილებული, ანდა მისი 
გადახდისუუნარობა აშკარაა.

ჩვეულებრივი  
თავდებობა

წინამორბედი 
თავდებობა

სოლიდარული 
თავდებობა

შემდგომი  
თავდებობა

საინტერესოათავდებისპასუხისმგებლობისსაზღვრებისდადგენა.თავდებიყველაშემ
თხვევაშიპასუხსაგებსმხოლოდთავდებობისდოკუმენტშიმითითებულიზღვრულითანხის
ოდენობამდე.თუსხვაგვარიშეთანხმებაარარსებობს,თავდებიპასუხსაგებსაღნიშნული
ზღვრულითანხისოდენობამდე:

ძირითადივალისშესაბამისითანხისათვის,კერძოდმაშინაც,როცაძირითადივალი
შეიცვალაძირითადიმოვალისბრალისანგადახდისვადისგადაცილებისგამო.სახელშეკ
რულებოპირგასამტეხლოსანზიანისსაერთოთანხისათვის,რომელიცგათვალისწინებუ
ლიახელშეკრულებისდამთავრებისდროისათვის,თავდებიპასუხსაგებსმხოლოდმაშინ,
როცაესსაგანგებოდიქნებაშეთანხმებული;

 ხელშეკრულების შეწყვეტისა და სასამართლო ხარჯებისათვის, რომლებიც უნდა
ანაზღაურდესძირითადიმოვალისმიერ,თუკითავდებსჰქონდაშესაძლებლობაკრედიტო
რისდაკმაყოფილებითთავიდანაეცილებინაიგი;

 ძირითადიმოვალისმიერხელშეკრულებისმიხედვითგადასახდელიპროცენტები
სათვის,თუესპირდაპირიყოშეთანხმებული.
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სამოქალაქოკოდექსითავდებსგანსაკუთრებულუფლებამოსილებასანიჭებსდაუთი
თებს,რომთავდებსშეუძლიაწამოაყენოსძირითადიმოვალისკუთვნილიშესაგებლები.თუ
ძირითადიმოვალეგარდაიცვლება,თავდებსარშეუძლიამიუთითოსმემკვიდრისშეზღუ
დულპასუხისმგებლობაზე.თავდებიარკარგავსშესაგებლისუფლებასიმისგამო,რომძი
რითადმამოვალემუარითქვამასზე.
მნიშვნელოვანია ასევეთავდების უფლება უარითქვას კრედიტორისდაკმაყოფილე

ბაზე,ვიდრეძირითადმოვალესუფლებააქვსსადავოგახადოსისგარიგება,რომელიც
საფუძვლადუდევსმისვალდებულებას.
თავდებობისხელშეკრულებითკრედიტორსმინიმალისტურად,თუმცამაინცეკისრება

გარკვეულივალდებულებები.სამოქალაქოკოდექსისმიხედვით,თუძირითადმამოვალემ
გადააცილაგადახდისვადას,კრედიტორმაუნდააცნობოსამისშესახებთავდებს.თავდე
ბისმოთხოვნითკრედიტორმანებისმიერდროსუნდამიაწოდოსმასცნობებიძირითადი
ვალისმდგომარეობისშესახებ.თუკრედიტორიარშეასრულებსერთერთამმოქმედებას,
მაშინიგიკარგავსთავისმოთხოვნებსთავდებისწინააღმდეგიმოდენობით,რაოდენობი
თაცგამოიწვევდაშეუსრულებლობაზიანს.
თუთავდებიდააკმაყოფილებსკრედიტორს,მასზეგადადისკრედიტორისმოთხოვნა

ძირითადიმოვალისმიმართ.ძირითადიმოვალისშესაგებლები,რომლებიცგამომდინა
რეობსმასადათავდებსშორისარსებულისამართლებრივიურთიერთობიდან,ხელუხლე
ბელირჩება.


4.18საერთაშორისოკომერციულიტერმინები-INCOTERMS2020

ბიზნესურთიერთობებიდაამმიზნითდადებულიხელშეკრულებებიდიდიხანიაგაცდა

ერთიკონკრეტულიქვეყნისფარგლებს.უმსხვილესიბიზნესოპერატორებისთვისსახელ
მწიფოებისსაზღვრებიმხოლოდპირობითიცნებებია.დღისგანმავლობაშიმილიონობით
კონტრაქტიიდებამსოფლიოსსხვადასხვაქვეყნებშიდაფუძნებულიურიდიულპირებსათუ
ადამიანებსშორის.გლობალიზაციამ,როგორც21ესაუკუნისმახასიათებელმათანმოი
ტანასხვადასხვაქვეყანაშიმყოფიპირებისმიერხელშეკრულებებისდადებისსიმარტივე.
თუმცაღა,ხელშეკრულებისმბოჭავიხასიათიდავალდებულებები,რაცმასზეხელმომწერ
მხარეებსწარმოეშობათხშირადხდებადავისსაგანი.ამშემთხვევაში,დღისწესრიგშიდგე
ბასაერთაშორისოკერძოსამართლითდარეგულირებულიძირითადისაკითხის–გამოსა
ყენებელისამართლისადაამასთანავე,დავისგადამწყვეტიორგანოსშერჩევისდილემა.
 ზემოთ მითითებული მოცემულობის გათვალისწინებით, სახელმწიფოები ცდილობენ

მაქსიმალურადაირიდონთავიდანრთულისამართლებრივიკონსტრუქციები,რათაინვეს
ტირებისთვისმიმზიდველიგარემოშექმნან.შესაძლოდავებისთავიდანასაცილებლადდა
გარკვეული საკითხებისადმი ერთგვაროვანი მიდგომებისა და რეგულაციების დაწესების
მიზნითსაერთაშორისოსავაჭროპალატამჯერკიდევ1936წელსშეიმუშავასაერთაშო
რისოსავაჭროტერმინებისგანმარტებისერთიანიწესები,რომლებიცე,წ,„ინკოტერმსის“
(INCOTERMS)–InternationalCommercialTermsსახელითააცნობილი.დღეისათვის
სამოქმედოდუკვეშემოღებულია2020წელსმიღებულიტერმინები,რომელთამთავარმი
ზანსსაერთაშორისონასყიდობისხელშეკრულებასთანდაკავშირებულიტერმინებისერთგ
ვაროვანიგანმარტებაწარმოადგენს.ტერმინებიძირითადადნასყიდობისხელშეკრულების
მხარეების–გამყიდველისადამყიდველისუფლებამოვალეობებსგანმარტავენვალდებუ
ლებისშესრულებისადგილთანმიმართებით.საერთაშორისონასყიდობისხელშეკრულე
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ბებშიშესაბამისტერმინებზემითითებადაკონკრეტულიპირობითხელშეკრულებისდადება
ფაქტობრივად წინასწარ აღმოფხვრის ძირითად პირობებთანდაკავშირებულ გაუგებრო
ბებსადაპოტენციურდავებს.
„ინკოტერმსის“2010წლისრედაქციამ13ტერმინი11ტერმინამდეშეამცირა,ხო

ლო2020წლისრედაქციამგარკვეულიდაზუსტებებიშეიტანა.ტერმინებიდადგენილია2
სხვადასხვამიმართულებით:ტერმინები,რომლებიცნებისმიერისახისტრანსპორტისთვის
მოქმედებენდატერმინები,რომლებიცსაზღვაოდაშიდასაწყლოსნო[A1]ტრანსპორტის
თვისააგანკუთვნილი.
ქვემოთიხილეთშესაბამისიტერმინებისსქემადათითოეულიმათგანისგანმარტება:


EXW

CIP

FCA

DPU

CPT

DAP

DDP

ნებისმიერი სახის 
ტრანსპორტისთვის

საზღვაო და შიდა საწყალოსნო 
ტრანსპორტისთვის

INCOTERMS 2010
FAS 

FOP

CFR

CIF

INCOTERMS 
2010

ითვალისწინებსგამყიდველისმიერმყიდველი
სათვისსაქონლისმიწოდებისადგილამდეყველა ყველა 

ხარჯს და ტვირთის შემთხვევითი დაღუპვისა და ხარჯს და ტვირთის შემთხვევითი დაღუპვისა და 
განადგურების რისკს. განადგურების რისკს. DPU,DAP,DDP

გამყიდველივალდებულიაგადაიხადოს სატრანს სატრანს
პორტო დანახარჯების ღირებულება,პორტო დანახარჯების ღირებულება,მაგრამ
იგითავისთავზეარიღებსტვირთისშემთხვევითი
დაღუპვისანგანადგურებისრისკს,აგრეთვეიმ
დამატებითხარჯებს,რაცშეიძლებაწარმოიშვას
გემზედატვირთვისადაგაგზავნისშემდეგ.

CFR,CIF,CPT,CIP

გამყიდველსავალდებულებსმიიტანოსტვირთი
მყიდველის მიერ მითითებულ გადამზიდველთან მყიდველის მიერ მითითებულ გადამზიდველთან 

FCA,FAS,FOB

აღნიშნავსგამყიდველისმიერუშუალოდ თავის უშუალოდ თავის 
შენობაშიშენობაშიმყიდველისათვისტვირთისგადაცემას

EXW

D ტერმინები მიტანის 
ტერმინი

C ტერმინები 
ტრანსპორტირების 
ფულს გამყიდველი 

იხდის

F ტერმინები 
ტრანსპორტირების 
ფულს გამყიდველი  

არ იხდის

E ტერმინები 
(გადაცემისტერმინები)

file:///C:\\Users\\ENTER\\Desktop\\%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0\\%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%20%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%98%20%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98\\%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%20%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%20%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98\\%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%20-%20%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97.docx
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IV თავი

 EXW (EX WORKS) ქარ ხ ნი დანEXW (EX WORKS) ქარ ხ ნი დანმინიმალურადაკისრებსგამყიდველსვალდებულე
ბებს, მთელი პასუხისმგებლობა ტვირთის დანიშნულების ადგილამდე გადასატანად
ეკისრებამყიდველს.გამყიდველიმოვალეადაეხმაროსმყიდველსსაექსპორტოდო
კუმენტაციისმომზადებაშიდაპასუხსაგებსმყიდველისწინაშეარასწორიდატვირთვის
გამო.მყიდველსეკისრებაყველარისკიდახარჯისაქონლისშენობიდანდანიშნულე
ბისადგილზემიტანისათვის.

 FCA (free carrier) თა ვი სუ ფა ლი ექ ს პე დი ტო რამ დე მი ტა ნი დანFCA (free carrier) თა ვი სუ ფა ლი ექ ს პე დი ტო რამ დე მი ტა ნი დანგამყიდველისვალ
დებულებამყიდველისათვისსაქონლისმიწოდებაზეშესრულებულადითვლება,თუიგი
გადასცემსექსპორტისათვისმომზადებულსაქონელსმყიდველისმიერარჩეულტვირ
თისგადამტანსმითითებულმისამართზე.2020წლისრედაქციითდაემატაჩატვირთვის
ზედნადებისგამყიდველისთვისგაცემისშესახებშეთანხმებისოფცია.

 FAS (free alongside ship) თა ვი სუ ფა ლი პორ ტ ში მი ტა ნი დანFAS (free alongside ship) თა ვი სუ ფა ლი პორ ტ ში მი ტა ნი დანგამყიდველსსაქო
ნელიჩააქვსჩატვირთვისმითითებულპორტშიდაათავსებსმასგემისბორტთან,გე
მისგასწვრივნავმისადგომზე.ესპირობაგამყიდველისაგანარგულისხმობსსაქონლის
გემზედატვირთვასთანდაკავშირებულარანაირხარჯსდარისკს.

 FOB (free on board) თა ვი სუ ფა ლია გემ ბა ნის ბორ ტ ზე და დე ბი დანFOB (free on board) თა ვი სუ ფა ლია გემ ბა ნის ბორ ტ ზე და დე ბი დან გამყიდვე
ლის მიერ მყიდველისათვის საქონლის მოწოდების ვალდებულება შესრულებულად
ითვლება,როდესაცსაქონელიგადაჰკვეთსგემისკიდესდასახელებულიჩატვირთვის
პორტში.ამმომენტიდანტვირთისშემთხვევითდაღუპვისანდაზიანებისრისკიეკის
რებამყიდველს.ესტერმინიგულისხმობსგამყიდველისმიერსაქონლისექსპორტი
სათვისმომზადებას.

 CFR (cost and freight) ხარ ჯე ბი და ფრახ ტიCFR (cost and freight) ხარ ჯე ბი და ფრახ ტიგამყიდველისმოვალეობაა,გადაი
ხადოსსაქონლისდანიშნულებისპორტშიჩატანისათვისაუცილებელიხარჯიდადაფ
რახტვისღირებულება,მაგრამმასარეკისრებატვირთისშემთხვევითიდაღუპვისან
განადგურებისრისკი.გარდაამისა,გამყიდველსარეკისრებაიმხარჯებისგადახდა,
რომელიცგამოწვეულიატვირთისგემბანზემოთავსებისშემდეგწარმოქმნილიმოვლე
ნებით.გამყიდველსეკისრებააგრეთვესაქონლისექსპორტისათვისმომზადება.

 CIF (cost, insurance, freight) ხარ ჯე ბი, დაზღ ვე ვა და ფრახ ტიCIF (cost, insurance, freight) ხარ ჯე ბი, დაზღ ვე ვა და ფრახ ტიგამყიდველსეკის
რებაიგივევალდებულებები,რაცCFRტერმინისშემთხვევაში,პლუსსაზღვაოდაზღვე
ვისუზრუნველყოფამყიდველისმიერსაქონლისტრანსპორტირებისპერიოდშიტვირ
თისშემთხვევითდაღუპვისანგანადგურებისშემთხვევაში.გამყიდველივალდებულია
გადაიხადოსსადაზღვევოპრემია.ამშემთხვევაში,იგიუზრუნველყოფსდაზღვევასმი
ნიმალური დაფარვით. 2020 წლის რედაქციით დაზღვევის დონე უცვლელი დარჩა,
განსხვავებითCIPტერმინისგან.

 CPT (carriage paid to ...) ფრახ ტის გან თა ვი სუ ფა ლიCPT (carriage paid to ...) ფრახ ტის გან თა ვი სუ ფა ლიგამყიდველიიხდისფრახტს
საქონლისდასახელებულადგილამდეტრანსპორტირებისათვის.ტვირთისშემთხვევი
თიდაკარგვისანდაზიანებისასპასუხისმგებლობაეკისრებამყიდველსიმმომენტიდან,
როდესაციგისაქონელსგადამტანსჩააბარებს.საქონელსექსპორტისათვისამზადებს
გამყიდველი.
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 CIP (carriage and insurance paid to ...) გა და ზიდ ვა და დაზღ ვე ვაCIP (carriage and insurance paid to ...) გა და ზიდ ვა და დაზღ ვე ვა  მოცემული
ტერმინისგამოყენებისასგამყიდველსაქვსიგივევალდებულება,რაცCPTისშემთხვე
ვაში.გარდაამისა,გამყიდველიიხდისტრანსპორტირებისპერიოდშიტვირთისდაზღ
ვევისათვისსაჭიროსადაზღვევოპრემიას.იგიამზადებსაგრეთვეტვირთსექსპორტი
სათვის.2020წლისრედაქციითაიწიადაზღვევისდონემ.

 DPU (delivery at place unloaded) გა და ზიდ ვა ტერ მი ნალ ზეDPU (delivery at place unloaded) გა და ზიდ ვა ტერ მი ნალ ზე  მიწოდება საბაჟო
გადასახდელების გადაუხდელად. გამყიდველს საქონელი ჩააქვს თავისი ხარჯითდა
რისკითმითითებულდანიშნულებისადგილზედასატრანსპორტოსაშუალებიდანგად
მოტვირთავსსაქონელს.

 DAP (delivered at place) მი ტა ნის ად გი ლი DAP (delivered at place) მი ტა ნის ად გი ლი მიწოდებასაბაჟოგადასახდელების
გადაუხდელად.გამყიდველსსაქონელიჩააქვსთავისიხარჯითდარისკითმითითე
ბულდანიშნულების ადგილზე, სატრანსპორტო საშუალებიდან საქონლის გადმოუტ
ვირთავად.

 DDP (delivered duty paid) მი წო დე ბა გან ბა ჟე ბითDDP (delivered duty paid) მი წო დე ბა გან ბა ჟე ბითგამყიდველისმოვალეობა,მი
აწოდოსტვირთი,შესრულებულადითვლება,როდესაციგიმყიდველსსაქონლითუზ
რუნველყოფსდანიშნულადგილას–იმპორტირებისქვეყანაში.მოცემულადგილასმი
ტანამდე საქონლის შემთხვევითდაღუპვის ან განადგურებისრისკი, აგრეთვე ყველა
ხარჯიდაგადასახადიეკისრებაგამყიდველს.






158

V თავი
შრომისსამართალი

5.1მოქმედებისსფერო,ფარგლებიდაპრინციპები


შრომისუფლებაადამიანისერთერთიმთავარისო ცი ა ლუ რი უფ ლე ბა ასო ცი ა ლუ რი უფ ლე ბა ა.საზოგადო

ებისპროგრესისმზარდიტემპებიდანგამომდინარეშრომაროგორცდოვლათისშექმნის,
ისეადამიანისთვითრეალიზაციისძირითადისაშუალებაა.ამიტომაცგანვითარებულქვეყ
ნებშიარსებითიმნიშვნელობაენიჭებამოქალაქეებისთვისსოციალურიგარანტიებისშექმ
ნასადამათშორისსამართლიანიშრომითიურთიერთობებისარსებობისუზრუნველყოფას.
ამმიზანსკიყველაქვეყანაგამართული,ქმედითიდადაბალანსებულიშრომისსამართლის
კანონმდებლობითაღწევს.

სა ქარ თ ვე ლო ში შრო მის უფ ლე ბა კონ ს ტი ტუ ცი ი თა გა რან ტი რე ბუ ლისა ქარ თ ვე ლო ში შრო მის უფ ლე ბა კონ ს ტი ტუ ცი ი თა გა რან ტი რე ბუ ლი. კონსტიტუ
ციის 26ე მუხლის მიხედვით, შრომის თავისუფლება უზრუნველყოფილია. ყველას აქვს
სამუშაოს თავისუფალი არჩევის უფლება.105 უფლება შრომის უსაფრთხო პირობებზე და
სხვაშრომითიუფლებებიდაცულიაორგანულიკანონით.ესორგანულიკანონიკი2013
წელს მიღებული შრომის კოდექსია.106 გარდა შრომის კოდექსისა შრომის სამართალში
მოქმედებსრამდენიმე კანონქვემდებარე აქტი და არაერთი საერთაშორისო კონვენცია,
რომელიცრატიფიცირებულიასაქართველოსმიერ.როგორცვიცით,საერთაშორისოშე
თანხმებებსადა ხელშეკრულებებს,რომლებიც საქართველოსმიერაარატიფიცირებული
საკანონმდებლოაქტებისიერარქიაშისაკმაოდმაღალიადგილიუკავიადაშიდასახელმ
წიფოებრივაქტებთანმიმართებითუპირატესიძალააქვთ.107
შრომისსამართალისამოქალაქოსამართლისშემადგენელიდარგია,ხოლოშრომის

კონტრაქტისამოქალაქოსამართლებრივიგარიგება,ხელშეკრულებაა.ამიტომაცშრომის
სამართალშიჩვეულებრივმოქმედებსსამოქალაქოკოდექსისზოგადინაწილიგარიგებების
შესახებდავალდებულებითისამართლისზოგადინაწილიხელშეკრულებისშესახებ.თუმცა
გამომდინარეიქიდან,რომდასაქმებულისადადამსაქმებლისურთიერთობისმომწესრიგე
ბელიკონკრეტულინორმებიშრომისკოდექსშიამოცემული,შრომისკოდექსისპეციალური
კანონიგამოდისდაპრაქტიკაშიწარმოშობილიკოლიზიისშემთხვევაშიშრომისკოდექსის
ნორმებსუპირატესობაენიჭებასამოქალაქოკოდექსისნორმებთანმიმართებით.შრომის

105 საქართველოში,როგორცსაბჭოთაკავშირშიშემავალქვეყანაში,უახლოესწარსულშიმსგავსიდანაწესი
არმოქმედებდა.პირიქით,საბჭოურიწყობაშრომასსავალდებულოდაცხადებდა.

106 დღესარსებულშრომისკოდექსამდესაქართველოშიმოქმედებდა1973წლის1ოქტომბრისშრომის
კანონთაკოდექსი;ხოლო2006წლის25მაისსმიღებულიქნაახალიშრომისკოდექსი,რომელიც2010
წელსორგანულიკანონიგახდა.

107 თუარეწინააღმდეგებასაქართველოსკონსტიტუციას.
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კოდექსის1ელიმუხლისმე2ნაწილიპირდაპირადგენს,რომშრომითურთიერთობასთან
დაკავშირებულისაკითხები,რომლებსაცარაწესრიგებსშრომისკოდექსიანსხვასპეცია
ლურიკანონი,რეგულირდებასამოქალაქოკოდექსისნორმებით.
მნიშვნელოვანია შრომის სამართლის, როგორც დაცვითი სამართლის ფუნქციის გა

აზრება.გამომდინარეიქიდან,რომდასაქმებულიყოველთვისუფროსუსტიათავისიუფ
ლებების დაცვისას ვიდრე დამსაქმებელი, იურიდიულლიტერატურაში ვხვდებით იმ მო
საზრებასაც,რომშრომისსამართალიარარისწმინდადკერძოსამართლებრივიდარგი,
რადგანაც მას ახასიათებსდამსაქმებელსადადასაქმებულს შორისდაქვემდებარებული,
სუბორდინაციულიურთიერთობა,რაცროგორცწინათავებშიაღვნიშნეთ,საჯაროსამარ
თლებრივიურთიერთობისმახასიათებელია.დასაქმებულის,როგორცსუბიექტისკანონის
საშუალებითდაცვისაუცილებლობასგანაპირობებსსოციალურიფაქტორი.სამუშაოსძიე
ბისეტაპზეპირისთვისმთავარიმისიპოვნაა,ხოლოშრომისკონტრაქტისპირობებისგა
ანალიზებამეორეხარისხოვანია.სწორედამიტომშრომისსამართალიერთგვარდაცვით
ფუნქციასასრულებს.შრომისკოდექსისაწყისმუხლებშივეაკეთებსსპეციალურდათქმას
დაადგენს,რომშრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით არ შე იძ ლე ბა გა ნი საზღ ვ როს ამ კა ნო ნით შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით არ შე იძ ლე ბა გა ნი საზღ ვ როს ამ კა ნო ნით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ნორ მე ბი, რომ ლე ბიც აუარე სებს და საქ მეგათ ვა ლის წი ნე ბუ ლის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ნორ მე ბი, რომ ლე ბიც აუარე სებს და საქ მე
ბუ ლის მდგო მა რე ო ბასბუ ლის მდგო მა რე ო ბას.გამოდის,რომსა ხელ შეკ რუ ლე ბო თა ვი სუფ ლე ბის პრინ ცი პი სა ხელ შეკ რუ ლე ბო თა ვი სუფ ლე ბის პრინ ცი პი 
შრო მის სა მარ თალ ში შეზღუ დუ ლად გა მო ი ყე ნე ბაშრო მის სა მარ თალ ში შეზღუ დუ ლად გა მო ი ყე ნე ბადადავისწარმოშობისშემთხვევაში
დამსაქმებლისმიერკონტრაქტშიჩადებულიპირობა,რომელიცშრომისკოდექსთანშედა
რებითაუარესებსდასაქმებულისმდგომარეობასბათილადიქნებამიჩნეული.მაშასადამე,
შრო მის კო დექ სი და საქ მე ბუ ლის სა მუ შაო პი რო ბე ბი სა და მას თან შრო მი თი ურ თი ერშრო მის კო დექ სი და საქ მე ბუ ლის სა მუ შაო პი რო ბე ბი სა და მას თან შრო მი თი ურ თი ერ
თო ბის დაწყე ბი სა და დას რუ ლე ბის წე სის ხელ შეკ რუ ლე ბით შე უც ვ ლელ, მი ნი მა ლურ თო ბის დაწყე ბი სა და დას რუ ლე ბის წე სის ხელ შეკ რუ ლე ბით შე უც ვ ლელ, მი ნი მა ლურ 
კა ნო ნის მი ერ სტან დარტს გვთა ვა ზობსკა ნო ნის მი ერ სტან დარტს გვთა ვა ზობს.
საქართველოსშრომისკოდექსისპირველივემუხლებიაყალიბებსიმძირითადპრინცი

პებს,რომელზეცშრომითიურთიერთობაააგებული.მხა რე თა თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბა, მხა რე თა თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბა, 
პირ თა ნე ბის ავ ტო ნო მია და დის კ რი მი ნა ცი ის და უშ ვებ ლო ბაპირ თა ნე ბის ავ ტო ნო მია და დის კ რი მი ნა ცი ის და უშ ვებ ლო ბასამართლიანიდაკანონი
ერიშრომითიურთიერთობისსაფუძველია.შრომითიხელშეკრულების,ისევეროგორცნე
ბისმიერისამოქალაქოსამართლებრივიხელშეკრულებისდადებამხოლოდდამხოლოდ
თანასწორუფლებიანი პირების ურთიერთთანმხვედრი გაცხადებული ნების საფუძველზე
ხდება.დისკრიმინაციისაკრძალვასკი,როგორცერთერთფუძემდებლურკონსტიტუციურ
პრინციპსშრომისსამართალშისაკმაოდკონკრეტიზებულიგამოხატულებააქვს.კერძოდ,
შრომითდაწინასახელშეკრულებოურთიერთობებში,მათშორის,ვაკანსიისშესახებგან
ცხადებისგამოქვეყნებისასდაშერჩევისეტაპზე,აკ რ ძა ლუ ლია ნე ბის მი ე რი სა ხის დის კაკ რ ძა ლუ ლია ნე ბის მი ე რი სა ხის დის კ
რი მი ნა ციარი მი ნა ციარასის,კანისფერის,ენის,ეთნიკურიდასოციალურიკუთვნილების,ეროვნე
ბის, წარმოშობის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის,
ასაკის,სქესის,სექსუალურიორიენტაციის,შეზღუდულიშესაძლებლობის,რელიგიური,სა
ზოგადოებრივი,პოლიტიკურიანსხვაგაერთიანებისადმი,მათშორის,პროფესიულიკავ
შირისადმი, კუთვნილების,ოჯახურიმდგომარეობის, პოლიტიკურიანსხვაშეხედულების
გამოანსხვანიშნით.
2020წლის29სექტემბერსშრომისკოდექსშისაკმაოდმოცულობითიდაარსებითი

მნიშვნელობისცვლილებებიგანხორციელდა.ერთერთითვალშისაცემიმიმართულებაამ
ცვლილებებისასწორედშრომითიდისკრიმინაციისთემასეხება.თუკი2020წლის29სექ
ტემბრის ცვლილებებამდე მოქმედი შრომის კოდექსი მხოლოდმე2 მუხლისრამდენიმე
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ნაწილითარეგულირებდაამუმნიშვნელოვანესსაკითხს,ცვლილებებისშემდგომშრომის
კოდექსშიგაჩნდადამოუკიდებელითავი–შრომითიდისკრიმინაციისაკრძალვა(მე2თა
ვი),რომელიც6მუხლისგან შედგება. მოქმედიკოდექსი საკმაოდდეტალურადაწესრი
გებსდისკრიმინაციისცნებასადასახეებს,სექსუალურიშევიწროებისდეფინიციას.შრომის
კოდექსისმიზნებისთვისდისკრიმინაციადმიიჩნევაგანზრახანგაუფრთხილებლობითპი
რისგანსხვავება,ანგამორიცხვა,ანმისთვისუპირატესობისმინიჭებარასის,კანისფერის,
ენის,ეთნიკურიანსოციალურიკუთვნილების,ეროვნების,წარმოშობის,ქონებრივიანწო
დებრივიმდგომარეობის,შრომითიხელშეკრულებისსტატუსის,საცხოვრებელიადგილის,
ასაკის,სქესის,სექსუალურიორიენტაციის,შეზღუდულიშესაძლებლობის,ჯანმრთელობის
მდგომარეობის,რელიგიური,საზოგადოებრივი,პოლიტიკურიანსხვაგაერთიანებისადმი
(მათშორის,პროფესიულიკავშირისადმი)კუთვნილების,ოჯახურიმდგომარეობის,პოლი
ტიკურიანსხვაშეხედულებისგამოანსხვანიშნით,რომელიცმიზნადისახავსანიწვევს
დასაქმებასადაპროფესიულსაქმიანობაშითანაბარიშესაძლებლობისანმოპყრობისუარ
ყოფასანხელყოფას.ამასთან,შრომისკოდექსიგამოყოფსპირდაპირიდაირიბიდისკ
რიმინაციისფორმებს.კოდექსისმიზნებისთვის პირ და პი რია დის კ რი მი ნა ცი ა პირ და პი რია დის კ რი მი ნა ცი ა,როდესაც
ზემოთმითითებულირომელიმენიშნისგამოპირისმიმართხორციელდებაარათანაბარი
მოპყრობასხვაპირთანშედარებით,რომელიციმავეანმსგავსმდგომარეობაშია,იყოან
შეიძლებოდაყოფილიყოუფროხელსაყრელიმოპყრობისობიექტი.ხოლო,ირი ბია დისირი ბია დის
კ რი მი ნა ცი აკ რი მი ნა ცი ა,როდესაცნეიტრალურიდებულება,კრიტერიუმიანპრაქტიკაამმუხლისპირ
ველიპუნქტითგათვალისწინებულირომელიმენიშნისგამოპირსსხვაპირთანშედარებით
არახელსაყრელმდგომარეობაშიაყენებს,გარდაიმშემთხვევისა,როდესაცასეთიდებუ
ლება,კრიტერიუმიანპრაქტიკაობიექტურადარისგამართლებულიკანონიერიმიზნითდა
გამოყენებულისაშუალებებიამმიზნისმისაღწევადაუცილებელიდათანაზომიერია.
შრომისკოდექსში2020წლის19სექტემბერსგანხორციელებულიცვლილებებისშე

დეგად,მეტადდაწვრილებითდარეგულირდებასამუშაოადგილზეშევიწროებისადასექ
სუალურიშევიწროებისსაკითხიც.სამუშაოადგილზეშევიწროება(მათშორის,სექსუალური
შევიწროება) განიმარტა,როგორცდისკრიმინაციისფორმა, კერძოდ, პირის მიმართ ამ
მუხლისპირველიპუნქტითგათვალისწინებულირომელიმენიშნითგანპირობებულიარასა
სურველიქცევა,რომელიცმიზნადისახავსანიწვევსმისიღირსებისშელახვასდამისთვის
დამაშინებელი, მტრული,დამამცირებელი,ღირსების შემლახველი ან შეურაცხმყოფელი
გარემოს შექმნას. ხოლო სექსუალური შევიწროება არის პირის მიმართ არასასურველი
სექსუალურიხასიათისქცევა,რომელიცმიზნადისახავსან/დაიწვევსმისიღირსებისშე
ლახვასდაქმნისმისთვისდამაშინებელ,მტრულ,დამამცირებელ,ღირსებისშემლახველ
ანშეურაცხმყოფელგარემოს.შენიშვნისფორმითამკანონისმიზნებისთვისსექსუალური
ხასიათისქცევაარისპირისთვისსექსუალურიხასიათისფრაზებისთქმაან/დაასეთიფრა
ზებითმიმართვა,გენიტალიებისჩვენებაან/დანებისმიერისხვასექსუალურიხასიათისარა
სიტყვიერიფიზიკურიქცევა.
სიახლესწარმოადგენსიმისსახელდებითმითითებაც,რომდამსაქმებელივალდებუ

ლია,ქალიდამამაკაციდასაქმებულებისმიერთანაბარისამუშაოსშესრულებისშემთხვე
ვაში,უზრუნველყოსმათთვისთანაბარიშრომისანაზღაურებისგადახდა.
საყურადღებოა,რომშრომისმოქმედმაკოდექსმადისკრიმინაციისფარგლებიცდაად

გინადაამტიპისდავებშიმტკიცებისტვირთისსპეციფიკურიგანაწილებაცშემოგვთავაზა.
კერძოდ,აკრძალულიადისკრიმინაციაშრომითურთიერთობასადაწინასახელშეკრულებო
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ურთიერთობაში(მათშორის,ვაკანსიისშესახებგანცხადებისგამოქვეყნებისასდაშერჩე
ვისეტაპზე),დასაქმებასადაპროფესიულსაქმიანობაში.დისკრიმინაციისაკრძალვა,მათ
შორის,ვრცელდება:

 წინასახელშეკრულებოურთიერთობისასშერჩევისკრიტერიუმებსადადასაქმებისპი
რობებზე,აგრეთვეკარიერულიწინსვლისხელმისაწვდომობაზე,პროფესიულიიერარ
ქიისყველასაფეხურზე,საქმიანობისსფეროსმიუხედავად;

 პროფესიულიიერარქიისყველასაფეხურზეპროფესიულიორიენტაციის,კვალიფიკა
ციის ამაღლების, პროფესიულიმომზადებისადა პროფესიულიგადამზადების ყველა
ფორმის(პრაქტიკულიპროფესიულიგამოცდილებისჩათვლით)ხელმისაწვდომობაზე;

 შრომის,შრომისანაზღაურებისადაშრომითიურთიერთობისშეწყვეტისპირობებზე;

 დასაქმებულთაგაერთიანების,დამსაქმებელთაგაერთიანებისანისეთიორგანიზაციის
წევრობასადასაქმიანობაზე,რომლისწევრებიცგანსაზღვრულპროფესიულჯგუფსგა
ნეკუთვნებიან,ამორგანიზაციიდანმიღებულისარგებლისჩათვლით;

 სამსახურებრივისოციალურიდაცვისპირობებზე,მათშორის,სოციალურიუზრუნველ
ყოფისადაჯანმრთელობისდაცვისპირობებზე.

დისკრიმინაციისაკრძალვასთანდაკავშირებულდავებზეშრომისმოქმედმაკოდექსმა
მტკიცებისტვირთის სპეციფიკური განაწილებაც შემოგვთავაზადადაადგინა,რომდისკ
რიმინაციისაკრძალვასთანდაკავშირებულიდავისშემთხვევაში,მტკიცებისტვირთიდამ
საქმებელსეკისრება,თუკანდიდატიანდასაქმებულიმიუთითებსიმფაქტებზეან/დაგარე
მოებებზე,რომლებიცქმნისსაფუძველსგონივრულივარაუდისთვის,რომდამსაქმებელმა
დისკრიმინაციისაკრძალვისშესახებმოთხოვნადაარღვია.
შრომის მოქმედი კოდექსის მიერ შემოღებულ სიახლეს წარმოადგენს დაც ვის ან დაც ვის ან 

მხარ და ჭე რის გან სა კუთ რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბიმხარ და ჭე რის გან სა კუთ რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი და გონივრული მისადაგების პრინცი
პი. მოქმედირეგულაციით,დისკრიმინაციადარმიიჩნევაგანსაკუთრებულიღონისძიებე
ბი,რომლებიცხორციელდებაიმპირთასაჭიროებებისდასაკმაყოფილებლად,რომლებიც,
ჩვეულებრივ, აღიარებულია, რომ ასაკის, სქესის, შეზღუდული შესაძლებლობის, ოჯახუ
რიპასუხისმგებლობის, სოციალურიანკულტურულისტატუსისგათვალისწინებით,განსა
კუთრებულდაცვას ან მხარდაჭერას საჭიროებენ. რაც შეეხებაგო ნივ რუ ლი მი სა და გეგო ნივ რუ ლი მი სა და გე
ბის პრინ ციპსბის პრინ ციპს,შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირისმიმართთანაბარიმოპყრობის
პრინციპის,კერძოდ,გონივრულიმისადაგებისპრინციპისდაცვისმიზნით,დამსაქმებელი
ვალდებულია,საჭიროებისშემთხვევაშიგანახორციელოსშესაბამისიღონისძიებები,რათა
შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირსჰქონდესთანაბარიშესაძლებლობადასაქმების,
კარიერულიწინსვლის,კვალიფიკაციისამაღლების,პროფესიულიმომზადებისადაპრო
ფესიულიგადამზადებისხელმისაწვდომობისთვის.გარდაიმშემთხვევისა,როდესაცასეთი
ღონისძიებადამსაქმებელსარაპროპორციულტვირთსაკისრებს.ესტვირთიარაპროპორ
ციულადარმიიჩნევა,თუკონკრეტულღონისძიებასთანდაკავშირებითმოქმედებსშეზღუ
დულიშესაძლებლობისმქონეპირთასახელმწიფომხარდაჭერისპროგრამები,შეღავათე
ბიან/დასხვა,ალტერნატიულისაშუალებები.
მიუხედავადიმისა,რომმოცემულინორმებისშინაარსიცალსახადმიუთითებსკანონმ

დებლისაშკარასურვილსმინიმუმამდედაიყვანოსშრომითურთიერთობებშიდისკრიმინა
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ციისმაჩვენებელი,პრაქტიკაშიხშირადგაძნელებულიადისკრიმინაციულიმიდგომისმტკი
ცება,განსაკუთრებითკიგასაუბრებისადაპოტენციურიდასაქმებულებისშერჩევისეტაპზე.
ამმხრივსაინტერესოდასაკმაოდდახვეწილიაევროპულიქვეყნების,განსაკუთრებითკი
გერმანიისკანონმდებლობისადასასამართლოპრაქტიკისანალიზი,სადაცგამოყოფილია
პირისთვის გასაუბრებაზე დასასმელი შეკითხვების 3 კატეგორია – დასაშვები, ძირითა
დადდაუშვებელიდადაუშვებელიშეკითხვები.მაგალითისთვის,ორსულობასთან,ოჯახურ
მდგომარეობასთანდასექსუალურორიენტაციასთანდაკავშირებულიშეკითხვები
დისკრიმინაციის დეფინიციის გვერდით შრომის კოდექსი განმარტავს დამსაქმებლის

მხრიდანპირ თა გან ს ხ ვა ვე ბის და საშ ვებ სტან დარტსპირ თა გან ს ხ ვა ვე ბის და საშ ვებ სტან დარტს დისკრიმინაციადარჩაითვლე
ბა პირთა განსხვავების აუცილებლობა, რომელიც გამომდინარეობს სამუშაოს არსიდან,
სპეციფიკიდანანმისიშესრულებისპირობებიდან,ემსახურებაკანონიერიმიზნისმიღწევას
და არის მისი მიღწევისთანაზომიერიდა აუცილებელი საშუალება. მაგალითისთვის,თუ
სამოდელოსააგენტოტანისამოსისკოლექციებისჩვენებისთვისკონკრეტულიგარეგნული
მახასიათებლებისმქონეგოგონასეძებს,აღნიშნული,როგორცწესი,არმიიჩნევასქესის
ანრაიმესხვანიშნითდისკრიმინაციად,არამედგამართლებულიასამუშაოსსპეციფიკით.
შრომით და წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში დისკრიმინაციის ფაქტის დად

გენისდასაკუთარიდარღვეულიუფლებისდაცვისმიზნითსასამართლოსგარდაპირები
ხშირადმიმართავენსაქართველოსსახალხოდამცველს.ესუკანასკნელიროგორცგან
მცხადებელთან,ისედამსაქმებელთანანპოტენციურდამსაქმებელთანკომუნიკაციისადა
შეგროვებულიმასალებისშესწავლისშედეგადწარმოადგენსწერილობითდასკვნასდისკ
რიმინაციისფაქტისარსებობაარარსებობისშესახებდარეკომენდაციითმიმართავსდისკ
რიმინაციისგანმახორციელებელუწყებას/ორგანიზაციასდისკრიმინაციისაღმოფხვრისშე
სახებ.საქართველოსსახალხოდამცველისშესახებსაქართველოსკანონისშესაბამისად,
სახალხოდამცველიუფლებამოსილია,როგორცდაინტერესებულმაპირმა,საქართველოს
ადმინისტრაციულისაპროცესოკოდექსისშესაბამისადმიმართოსსასამართლოსდამო
ითხოვოსადმინისტრაციულსამართლებრივიაქტისგამოცემაანქმედებისგანხორციელე
ბა,თუ ადმინისტრაციულმაორგანომმისრეკომენდაციას არუპასუხა ან ესრეკომენდა
ცია არგაიზიარადა არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები,რომლებიცდისკრიმინაციას
ადასტურებს.ასევესახალხოდამცველიუფლებამოსილია,როგორცმოსარჩელემ,საქარ
თველოსსამოქალაქოსაპროცესოკოდექსისშესაბამისად,სარჩელითმიმართოსსასამარ
თლოს,თუიურიდიულმაპირმა,სხვაორგანიზაციულმაწარმონაქმნმა,პირთაგაერთიანე
ბამიურიდიულიპირისშეუქმნელადანმეწარმესუბიექტმამისრეკომენდაციასარუპასუხა
ანესრეკომენდაციაარგაიზიარადაარსებობსსაკმარისიმტკიცებულებები,რომლებიც
დისკრიმინაციასადასტურებს;მაშასადამე,სახალხოდამცველიროგორცინსტიტუციასა
სამართლოსფუნქციასარასრულებს,თუმცასაკითხისგამოკვლევისშემდეგმასშეუძლია
დამოუკიდებლადმიმართოსსასამართლოსროგორცსახელმწიფოუწყებებისისეკერძოს
პირებისსაქმესთანდაკავშირებით.
გარდაამისა,კანონითდაკისრებულიუფლებამოსილებისფარგლებშისახალხოდამ

ცველიიკვლევსშრომითიუფლებებისდაცულობისსაკითხსქვეყანაშიდაშესაბამისრეკო
მენდაციებსწარუდგენსსხვადასხვასახელმწიფოუწყებებს.108

108 სახალხოდამცველისრეკომენდაციებიშრომითიუფლებებისდაცვისმდგომარეობასთანდაკავშირებით
შეგიძლიათიხილოთსახალხოდამცველის ვებგვერდზე: http://ombudsman.ge

http://ombudsman.ge/
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5.2შრომითიურთიერთობისცნებადასუბიექტები

შრომითი ურთიერთობა ეს არის შრო მის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მო წეს რი გე ბის პი როშრო მის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მო წეს რი გე ბის პი რო

ბებ ში ბებ ში დასაქმებულისმიერდამსაქმებლისათვისსამუშაოსშესრულებაანაზღა უ რე ბის საანაზღა უ რე ბის სა
ნაც ვ ლოდნაც ვ ლოდ. საინტერესოა თუ რა განასხვავებს შრომის ხელშეკრულებას მომსახურების
ხელშეკრულებისგან,რამეთუერთიშეხედვითორივემათგანიკონკრეტულითანხისსანაც
ვლოდგარკვეულისაქმიანობის,მომსახურებისგანხორციელებასგულისხმობს.პირველი
განმასხვავებელი ნიშანიდაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლო ბა ადაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლო ბა ა. მომსახურების ხელშეკრულების შემ
თხვევაშიპირებიერთმანეთისმიმართდაქვემდებარებულნიარარიანდამომსახურების
გამწევიმომსახურებასორგანიზაციულიმოწყობისპირობებშიარახორციელებს.შრომითი
ურთიერთობისდროსკიდასაქმებულიექვემდებარებადამსაქმებელსდასამუშაოსშრო
მისორგანიზაციულიმოწყობისპირობებშიასრულებს.მეორენიშანიქო ნე ბა აქო ნე ბა ა.შრომითი
ურთიერთობისშემთხვევაშისამუშაოსშესასრულებლადდასაქმებული,როგორცწესი,დამ
საქმებლისქონებასიყენებს,მომსახურებისხელშეკრულებისასკიმომსახურებისგამწევი
მომსახურებისმიმღებისქონებას,როგორცწესი,არიყენებს.მესამენიშანიურთიერთო
ბისსუ ბი ექტსსუ ბი ექტსეხება.შრომითიურთიერთობისსუბიექტებიარიანდამ საქ მე ბე ლი ან დამდამ საქ მე ბე ლი ან დამ
საქ მე ბელ თა გა ერ თი ა ნე ბასაქ მე ბელ თა გა ერ თი ა ნე ბადადა საქ მე ბუ ლი ან და საქ მე ბულ თა გა ერ თი ა ნე ბადა საქ მე ბუ ლი ან და საქ მე ბულ თა გა ერ თი ა ნე ბა,რომე
ლიც შექმნილია პროფესიული კავშირების შესახებ საქართველოსორგანული კანონითა
დაშრომისსაერთაშორისოორგანიზაციის№87და№98კონვენციებითგათვალისწინე
ბულიმიზნებითადაწესით.დამსაქმებელიშეიძლებაიყოსროგორცფიზიკური,ისეიური
დიულიპირი.რაცშეეხებადასაქმებულს,ისყოველთვისფიზიკურიპირია.მომსახურების
ხელშეკრულებისდროსკიმომსახურებისგამწევიშეიძლებაიყოს,როგორფიზიკური,ისე
იურიდიულიპირი.მეოთხენიშანიხელ შეკ რუ ლე ბის ფორ მას თანხელ შეკ რუ ლე ბის ფორ მას თანარისდაკავშირებული.
მომსახურების ხელშეკრულება ფორმათავისუფალია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხარეების
სურვილისშესაბამისად,შეიძლებაროგორცზეპირი,ისეწერილობითფორმითდაიდოს.
შრომითხელშეკრულებისფორმაკიკანონითმკაცრადარისგაწერილი.შრომისკონტრაქ
ტისფორმასთანდაკავშირებითდაწვრილებითშემდეგთავებშივისაუბრებთ.


5.3შრომითიურთიერთობისწარმოშობა

5.3.1შრომითიქმედუნარიანობა,კანდიდატისშესახებინფორმაცია


შრომითი ურთიერთობა წარმოიშობა დასაქმებულის მიერ სამუშაოსფაქტობრივად ფაქტობრივად 

დაწყების მომენტიდანდაწყების მომენტიდან,თუშრომითიხელშეკრულებითსხვარამარარისგანსაზღვრული.
იმისათვის,რომპირიდამოუკიდებლადშევიდესშრომითსამართლებრივურთიერთო

ბაში,მასუნდაგააჩნდესშრო მი თი ქმე დუ ნა რი ა ნო ბაშრო მი თი ქმე დუ ნა რი ა ნო ბა.ფიზიკურიპირისშრომითიქმედუნა
რიანობაწარმოიშობა16წლისასაკიდან.16წლამდეასაკისარასრულწლოვნისშრომითი
ქმედუნარიანობაწარმოიშობამისიკანონიერიწარმომადგენლისანმზრუნველობის/მეურ
ვეობისორგანოსთანხმობით,თუშრომითიურთიერთობაარეწინააღმდეგებაარასრულწ
ლოვნისინტერესებს,ზიანსარაყენებსმისზნეობრივ,ფიზიკურდაგონებრივგანვითარებას
დაარუზღუდავსმასსავალდებულოდაწყებითიდასაბაზოგანათლებისმიღებისუფლე
ბასა და შესაძლებლობას. კანონიერი წარმომადგენლის ან მზრუნველობის/მეურვეობის
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ორგანოსთანხმობაძალაშირჩებამსგავსიხასიათისშემდგომიშრომითიურთიერთობის
მიმართაც. 14 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანთან შრომითი ხელშეკრულება შეიძლე
ბადაიდოსმხოლოდსპორტულ,ხელოვნებასთანდაკავშირებულდაკულტურისსფეროში
საქმიანობაზე,ასევესარეკლამოსამუშაოსშესასრულებლად.

აკ რ ძა ლუ ლია არას რულ წ ლო ვან თან შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბააკ რ ძა ლუ ლია არას რულ წ ლო ვან თან შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბასათამა
შო ბიზნესთან,ღამის გასართობდაწესებულებებთან, ეროტიკულიდა პორნოგრაფიული
პროდუქციის,ფარმაცევტულიდატოქსიკურინივთიერებებისდამზადებასთან,გადაზიდვას
თან და რეალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოების შესასრულებლად. აკრძალულია
არასრულწლოვანთან,ასევეორსულანმეძუძურქალთანშრომითიხელშეკრულებისდა
დებამძიმე,მავნედასაშიშპირობებიანისამუშაოებისშესასრულებლად.
დამსაქმებელიუფლებამოსილიამოიპოვოსკან დი და ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი აკან დი და ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა,გარ

და იმ ინფორმაციისა, რომელიც არ არის დაკავშირებული სამუშაოს შესრულებასთან და
არარის საჭიროკანდიდატის მიერკონკრეტულისამუშაოსშესრულების შესაძლებლობის
შესაფასებლადდაშესაბამისიგადაწყვეტილებისმისაღებად.კანდიდატივალდებულიადამ
საქმებელსაცნობოსნებისმიერიგარემოებისშესახებ,რომელმაცშეიძლებახელიშეუშალოს
მასსამუშაოსშესრულებაშიანსაფრთხეშეუქმნასდამსაქმებლისინტერესებს.კანდიდატთან
წინასახელშეკრულებოურთიერთობადასრულებულადმიიჩნევადამსაქმებლისმიერმასთან
შრომითიხელშეკრულებისდადებითანდასაქმებაზეუარისშესახებინფორმირებით.ამას
თან,დამსაქმებელივალდებულიარარის,დაასაბუთოსთავისიგადაწყვეტილებადასაქმება
ზეუარისთქმისშესახებ.სიახლესწარმოადგენსდამსაქმებლისვალდებულებაწინასახელ
შეკრულებო ურთიერთობისას შრომითი ხელშეკრულების დადებამდე კანდიდატს გააცნოს
საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დებულებები პირთა მიმართ თანაბარი
მოპყრობის პრინციპისადა მისიდაცვის საშუალებების შესახებ. აგრეთვე მიიღოს ზომები
სამუშაოადგილზეპირთამიმართთანაბარიმოპყრობისპრინციპისდაცვისუზრუნველსაყო
ფად,მათშორის,დისკრიმინაციისამკრძალავიდებულებებიასახოსშრომისშინაგანაწესში,
კოლექტიურხელშეკრულებებსადასხვადოკუმენტებშიდაუზრუნველყოსმათიშესრულება.


5.3.2ხელშეკრულებისდადება

მასშემდეგრაცდასაქმებისკანდიდატიგაივლისშესარჩევპროცედურებსდამხარე
ებიშეთანხმდებიანშრომისპირობებზე,დღისწესრიგშიდგებახელშეკრულებისდადების
საკითხი. შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა შე იძ ლე ბა და ი დოს, რო გორც ზე პი რად ისე წეშრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა შე იძ ლე ბა და ი დოს, რო გორც ზე პი რად ისე წე
რი ლო ბით ფორ მითრი ლო ბით ფორ მით.თუმცარაშემთხვევაშირაფორმაადასაშვები,აღნიშნულიიმაზეა
დამოკიდებულითურადროითიდებახელშეკრულება.ესსაკითხიშრომისკოდექსითმკაც
რადარისგაწერილი.მხოლოდ1 თვემ დე ვა დით1 თვემ დე ვა დითდადებულხელშეკრულებასშეიძლება
ჰქონდესზეპირიფორმა.1 თვე ზე მე ტი ვა დით1 თვე ზე მე ტი ვა დითდადებულიხელშეკრულებაკიაუცილებ
ლადწერილობითუნდაგაფორმდეს.წერილობითიშრომითიხელშეკრულებაიდებამხა
რეთათვისგა სა გებ ენა ზეგა სა გებ ენა ზედა შეიძლებარამ დე ნი მე რამ დე ნი მე ენა ზეც  დაიდოს.თუ წერილობითი
შრომითიხელშეკრულებარამდენიმეენაზეადადებული,იგიუნდაშეიცავდესდათქმასიმის
თაობაზე,თურომელენაზედადებულხელშეკრულებასენიჭებაუპირატესობახელშეკრუ
ლებებისდებულებებსშორისგანსხვავებისშემთხვევაში.
იმშემთხვევაშითუხელშეკრულება1თვეზემეტიხნითაადადებულიდაარარისდა

ცულიმისიდადებისფორმა,მაშინსამოქალაქოკოდექსის59ემუხლისშესაბამისადის
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ფორმადაუცველიგარიგებისბედსგაიზიარებსდაბათილადიქნებამიჩნეული.თუმცაღა
სამოქალაქო კოდექსის 59ე მუხლის კლასიკური გაგებით გამოყენება ამ შემთხვევაში
შრომითი სამართლის,როგორცდაცვითი სამართლის მიზნებს ეწინააღმდეგება. სამო
ქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილის შესახებ საუბრისას, წინა თავებში ჩვენ ვახსენეთ,
რომბათილიგარიგებადაასეთიგარიგებისსაფუძველზეშესრულებულიყველამოქმე
დებამისიდადებისმომენტიდანბათილია.თუაღნიშნულდანაწესსუცვლელადგადმოვი
ტანდითშრომისსამართალში,გამოვიდოდა,რომარაკეთილსინდისიერდამსაქმებელს
საშუალებამიეცემოდაარგაეფორმებინაწერილობითშრომითიხელშეკრულებადასაქ
მებულთანდა სადავოობისას გარიგების ფორმადაუცველობის საფუძვლით გარიგებისა
დაშესაბამისადშრომითიურთიერთობისარარსებობაემტკიცებინა.ბათილიგარიგების
საფუძველზეშესრულებულსამუშაოშიკიდასაქმებულიანაზღაურებასვეღარმოითხოვ
და. ამი ტო მაც ამი ტო მაც ფორ მა და უც ვე ლი შრო მის ხელ შეკ რუ ლე ბის, რო გორც გა რი გე ბის  შრო მის ხელ შეკ რუ ლე ბის, რო გორც გა რი გე ბის 
ბე დი სხვა ნა ი რად უნ და გა დაწყ დესბე დი სხვა ნა ი რად უნ და გა დაწყ დეს.თუხელშეკრულებადასაქმებულისმიერსამუშაოს
შესრულებისდაწყებამდეგახდაბათილი,მაშინბათილობისზოგადწესებსვიყენებთ,მაგ
რამთუხელშეკრულებისბათილობადასაქმებულისმიერსამუშაოსშესრულებისდაწყების
შემდეგდადგადღისწესრიგში,ამშემთხვევაშიბა თი ლო ბა გან ვ ლილ პე რი ოდ ზე ანუ ბა თი ლო ბა გან ვ ლილ პე რი ოდ ზე ანუ 
ფაქ ტობ რი ვად შეს რუ ლე ბულ სა მუ შა ო ზე არ უნ და გავ რ ცელ დესფაქ ტობ რი ვად შეს რუ ლე ბულ სა მუ შა ო ზე არ უნ და გავ რ ცელ დესდაგარიგებაგანვ
ლილპერიოდშისამართლებრივიძალისმქონედუნდაჩაითვალოს.მაშასადამე,განს
ხვავებით გარიგების ბათილობის ზოგადი წესისგან ბათილობა ბათილობის საფუძვლის
გამოვლენისმომენტიდანდადგებადაბათილობისმომენტამდეშესრულებულისამუშაოს
თვისანაზღაურებისაღებისუფლებაცშენარჩუნდება.109
ხელშეკრულებისფორმასთანერთადშრომისკოდექსისპეციფიკურადარეგულირებს

ხელ შეკ რუ ლე ბის ვა და საცხელ შეკ რუ ლე ბის ვა და საც.შრომითიხელშეკრულებაშეიძლებადაიდოსროგორცგან
საზღვრული,ისეგანუსაზღვრელივადით,თუმცახელშეკრულებისვადიანობასთავისიკა
ნონისმიერიშეზღუდვებიგააჩნია.კერძოდ,1წლითანმეტივადითშრომითიხელშეკრუ
ლებაშეიძლებადაიდოსშეუზღუდავად,ხოლო1წელზენაკლებივადითშეიძლებადაიდოს
მხოლოდმაშინთუ:
ა)შესასრულებელიაკონკრეტულიმოცულობისსამუშაო;
ბ)შესასრულებელიასეზონურისამუშაო;
გ)სამუშაოსმოცულობადროებითიზრდება
დ)ხდებაშრომითიურთიერთობისშეჩერებისსაფუძვლითსამუშაოზედროებითარმყო

ფიდასაქმებულისჩანაცვლება;
ე)შრომითი ხელშეკრულება ითვალისწინებს „დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ“ სა

ქართველოსკანონითგანსაზღვრულშრომისანაზღაურებისსუბსიდირებას;
ვ)არსებობსსხვაობიექტურიგარემოება,რომელიცამართლებსხელშეკრულებისგან

საზღვრულივადითდადებას.
როგორცვხედავთჩამონათვალიამომწურავია,თუმცაბოლოპუნქტიჩამონათვალსერ

თგვარადღიადტოვებსდადამსაქმებელსუტოვებსსაშუალებასკანონითგაუთვალისწინე
ბელისხვა,თუმცაობიექტურიგარემოებისშემთხვევაშიდადოს1წლამდეხელშეკრულე
ბა.გარემოებისობიექტურობასსადავოობისასადგენსსასამართლო.თუგანსაზღვრული

109 ხაჟომია, შრომის ხელშეკრულების ფორმა და არსებითი პირობები, შრომის სამართლის უახლესი
ცვლილებებისსამართლებრივიასპექტები, თბ.2014წ.გვ.3537.
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ვადითშრომითიხელშეკრულებადადებულიაზემოთმითითებულირომელიმესაფუძვლის
გარეშე,მიიჩნევა,რომდადებულიაუვადოშრომითიხელშეკრულება.
ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების დადებაზე ზემოთ მითითებული შეზღუდვები არ

ვრცელდებაე.წ„დამწყებსაწარმოზე“.„დამწყები სა წარ მოსდამწყები სა წარ მოს“სტატუსითსარგებლობსმე
წარმეთაშესახებსაქართველოსკანონითგათვალისწინებულიმეწარმესუბიექტი,თუმისი
სახელმწიფორეგისტრაციიდანარგასულა48თვედაიგიაკმაყოფილებსსაქართველოს
მთავრობისმიერგანსაზღვრულდამატებითპირობებს(ასეთიპირობებისდადგენისშემთხ
ვევაში).ე.ი.გამოდის,რომ“დამწყებსაწარმოს”შეუძლიაზემოთჩამოთვლილისაფუძვ
ლებისგარეშენებისმიერშემთხვევაშიდადოს1წლამდეხელშეკრულება,თუმცაერთიპი
რობით–ასეთიხელშეკრულება3თვეზენაკლებივადითვერიქნებადადებული.“დამწყები
საწარმოსთვის”შრომისკოდექსითდადგენილიესშეღავათიარვრცელდებაისეთმეწარმე
სუბიექტზე,რომელიცრეორგანიზაციისშედეგადშეიქმნა,სხვამეწარმესუბიექტისაქტივე
ბისსაკუთრებაშიანსარგებლობაშიგადაცემისანთვალთმაქცურიგარიგებისსაფუძველზე.
შრომისკოდექსიარეგულირებსისეთშემთხვევასაც,როდესაცდამსაქმებელიხანგრძ

ლივივადითუდებსდასაქმებულსხელშეკრულებასანგანზრახიყენებსმოკლევადიანხელ
შეკრულებებსდაერთიხელშეკრულებისვადისამოწურვისთანავეანმალევედებსახალ
ხელშეკრულებასიმავედასაქმებულთან.თუშრომითიხელშეკრულებადადებულია30თვე
ზემეტივა დით ჩა ით ვ ლე ბა, რომ და დე ბუ ლია უვა დო შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბავა დით ჩა ით ვ ლე ბა, რომ და დე ბუ ლია უვა დო შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა.30
თვეზემეტივადითდადებულსუთანაბრდებადაუვადოშრომითხელშეკრულებადმიიჩნე
ვათუშრომითიურთიერთობაგრძელდებავადიანიშრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ორშრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ორ
ჯერ ან მეტ ჯერ მიმ დევ რო ბით და დე ბის შე დე გად ჯერ ან მეტ ჯერ მიმ დევ რო ბით და დე ბის შე დე გად დამისიხანგრძლივობააღემატება30
თვეს.რაცშეეხებახელშეკრულებებისმიმდევრობითდადებას,ასეთშემთხვევასადგილი
ექნება,თუარსებულიშრომითიხელშეკრულებაგაგრძელდამისივადისგასვლისთანავე
ანმომდევნოვადიანიშრომითიხელშეკრულებადაიდოპირველიხელშეკრულებისვადის
გასვლიდან60დღისგანმავლობაში.
ჩვენთვისუკვეცნობილიახელშეკრულებისარსებითიპირობებისცნებადავიცით,რომ

არსებითადჩაითვლებახელშეკრულებისისპირობები,რომლებზედაცერთერთიმხარის
მოთხოვნითმიღწეულუნდაიქნესშეთანხმება,ანდარომლებიცასეთადმიჩნეულიაკანო
ნისმიერ.შრომითიურთიერთობისთვისშრომისკოდექსითავადვეადგენსხელშეკრულე
ბისარსებითიპირობებისჩამონათვალს.შრომითიხელშეკრულებისარსებითიპირობებია:

 ინფორმაციაშრომითიხელშეკრულებისმხარეთაშესახებ;

 მუშაობისდაწყებისთარიღიდაშრომითიურთიერთობისხანგრძლივობა;

 სამუშაოდროდადასვენებისდრო;

 სამუშაოადგილიდაინფორმაციადასაქმებულისსხვადასხვასამუშაოადგილისშესა
ხებ,თუმისიმუდმივიანძირითადისამუშაოადგილიგანსაზღვრულიარარის;

 თანამდებობა (არსებობის შემთხვევაში მიეთითება რანგი, თანრიგი, კატეგორია და
სხვა)დაშესასრულებელისამუშაოსსახეანაღწერილობა;

 შრომისანაზღაურება(მიეთითებახელფასი,აგრეთვეარსებობისშემთხვევაში−დანა
მატი)დამისიგადახდისწესი;
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 ზეგანაკვეთურისამუშაოსანაზღაურებისწესი;

 ანაზღაურებადიშვებულებისხანგრძლივობა,ანაზღაურებისგარეშეშვებულებისხანგრ
ძლივობადაამშვებულებებისმიცემისწესი;

 დამსაქმებლისადადასაქმებულისმიერშრომითიურთიერთობისშეწყვეტისწესი;

 კოლექტიურიხელშეკრულებებისდებულებები−იმშემთხვევაში,თუამდებულებებით
დასაქმებულთაშრომისპირობებიგანსხვავებულადრეგულირდება.

შრომისკოდექსიაქვეაკეთებსმითითებას,რომთუშრომითიხელშეკრულებაარით
ვალისწინებსრომელიმე არსებითპირობას, ასეთიპირობისგანსაზღვრაშესაძლებელია
მხოლოდდასაქმებულისთანხმობით.რაცშეეხებაშრომითიხელშეკრულებისარსებითიპი
რობებისშეცვლას,აღნიშნულიმხოლოდმხარეთაშეთანხმებითარისშესაძლებელი.ამას
თან,დამსაქმებელსუფლებააქვს,დასაქმებულისთვისშეტყობინებითდააზუსტოსშრომი
თიხელშეკრულებითგათვალისწინებულისამუშაოსშესრულებისცალკეულიგარემოებები,
რომლებიცარცვლისშრომითიხელშეკრულებისარსებითპირობებს.

შრომითიხელშეკრულებისარსებითიპირობებისშეცვლადარმიიჩნევა:

 დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულისათვის მითითებული სამუშაოს შესრულების ადგი
ლისშეცვლა,თუსაზოგადოდხელმისაწვდომისატრანსპორტოსაშუალებებითდასაქ
მებულისსაცხოვრებელიადგილიდანსამუშაოსშესრულებისახალადგილამდემისვლა
დადაბრუნებამოითხოვსარაუმეტეს3საათისადღეში,ამასთანავე,არიწვევსარათა
ნაბარზომიერხარჯებს;

 სამუშაოსდაწყებისანდამთავრებისდროისცვლილებაარაუმეტეს90წუთით.

ზემოთმითითებულიორივეგარემოებისერთდროულადშეცვლაშრომითიხელშეკრუ
ლებისარსებითიპირობებისშეცვლადმიიჩნევა.
 2020 წელს შრომის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებებით დამატებითი გა

რანტიებიიქნაშემოღებულიორსული,ახალნამშობიარებიდამეძუძურიქალიდასაქმებუ
ლისთვის.კერძოდ,თუიმდასაქმებულისჯანმრთელობისმდგომარეობა,რომელიცარის
ორსული,ახალნამშობიარებიანმეძუძურიქალი,სამედიცინოდასკვნისთანახმად,არიძ
ლევა შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების შესაძლებ
ლობას.მასგონივრულიმისადაგებისფარგლებში,უფლებააქვს,მოითხოვოსიმავედამ
საქმებელთან თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაბამისი სამუშაოს შესრულება.
ასეთი დასაქმებულის შრომის პირობების შემსუბუქების ან მსუბუქ სამუშაოზე გადაყვანის
შეუძლებლობის შემთხვევაში, სამედიცინოდასკვნაში მითითებული ვადის, აგრეთვეორ
სულობის,ახალნამშობიარობისანმეძუძურობისფაქტისგათვალისწინებით,დასაქმებული
თავისუფლდებაშრომითიხელშეკრულებითგანსაზღვრულიმოვალეობებისშესრულების
გან.მასაღნიშნულიპერიოდიარჩაეთვლებადროებითიშრომისუუნარობისვადაში.შრო
მითიხელშეკრულებითგანსაზღვრულიმოვალეობებისშესრულებისგანგათავისუფლების
პერიოდში,დასაქმებულისშრომისანაზღაურებისსაკითხიგანისაზღვრებადასაქმებულისა
დადამსაქმებლისშეთანხმებით.ამასთან,ცვლილებებისშემდგომირეგულაციისთანახმად,
დასაქმებულს უფლება აქვს, ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულების, ბავშვის
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მოვლისგამოშვებულების,ახალშობილისშვილადაყვანისგამო,შვებულებისდასრულე
ბისშემდეგდაბრუნდესიმავესამუშაოზეიმავეშრომისპირობებით.აგრეთვეისარგებლოს
ნებისმიერიგაუმჯობესებულიშრომისპირობებითიმისფარგლებში,რისიმიღებისუფლე
ბაცმასექნებოდა,შესაბამისიშვებულებითრომარესარგებლა.
პრაქტიკაშიხშირიაშემთხვევები,როდესაცდამსაქმებელსში ნა გა ნა წე სიში ნა გა ნა წე სიაქვსსამოქ

მედოდშემოღებულიდაახალდასაქმებულსშრომისკონტრაქტთანერთადმასზეხელმო
წერასაც სთხოვსანთავადშრომითხელშეკრულებაშია მითითებული,რომშინაგანაწესი
ხელშეკრულებისნაწილიადახელშეკრულებაზეხელმოწერითდასაქმებულიშინაგანაწეს
საცეთანხმება. ამუკანასკნელშემთხვევაშიდამსაქმებელივალდებულიაპირსშრომითი
ხელშეკრულებისდადებამდეგააცნოსშრომისშინაგანაწესი,ხოლოშემდგომ–მასშიშეტა
ნილინებისმიერიცვლილება.შრომისკოდექსიშინაგანაწესსგანმარტავს,როგორცწერი
ლობითდოკუმენტს,რომლითაცშეიძლებაგანისაზღვროს:

 სამუშაოკვირისხანგრძლივობა,სამუშაოდღესსამუშაოსდაწყებისადადამთავრების
დრო,ცვლაშიმუშაობისას–ცვლისხანგრძლივობა;

 დასვენებისხანგრძლივობა;

 შრომისანაზღაურებისგაცემისდრო,ადგილიდაწესი;

 ანაზღაურებადიშვებულებისხანგრძლივობადამიცემისწესი;

 ანაზღაურებისგარეშეშვებულებისხანგრძლივობადამიცემისწესი;

 შრომისპირობებისდაცვისწესები;

 წახალისებისადაპასუხისმგებლობისსახედაგამოყენებისწესები;

 განცხადების/საჩივრისგანხილვისწესი.

სამუშაოსსპეციფიკისგათვალისწინებით,დამსაქმებელმაშრომისშინაგანაწესითშეიძ
ლებასპეციალურიწესებიგანსაზღვროს.
დამსაქმებელივალდებულიამიიღოსზომებიდაწესებულებაშიდასაქმებულთამიმართ

თანაბარიმოპყრობისპრინციპისდაცვისუზრუნველსაყოფად,მათშორის,დისკრიმინაციის
ამკრძალავიდებულებებიასახოსშრომისშინაგანაწესსადასხვადოკუმენტებშიდაუზრუნ
ველყოსმათიშესრულება.დამსაქმებელიასევევალდებულიახელიშეუწყოსდასაქმების
ადგილზეშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაუფლებებისრეალიზებას,მათშორის,
გონივრულიმისადაგებისფარგლებში„შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაუფლე
ბებისშესახებ“საქართველოსკანონის36ემუხლითგათვალისწინებულისავალდებულო
სტანდარტების/ნორმატივებისდაცვითადაშესრულებით.
შინაგანაწესისადაშრომითიკონტრაქტისპირობებსშორისკონკურენციისასუპირატე

სობაშრომითხელშეკრულებასენიჭება.ასერომბათილიაშრომისშინაგანაწესისისდებუ
ლება,რომელიცეწინააღმდეგებაინდივიდუალურშრომითხელშეკრულებასანკოლექტი
ურხელშეკრულებასანშრომისკოდექსს.
ვალდებულებითისამართლისგანხილვისასჩვენვისაუბრეთხელშეკრულებისსტანდარ

ტულპირობებზედააღვნიშნეთ,რომესარისურთიერთობისშედარებითსუსტიმხარის,ხშირ
შემთხვევაში მომხმარებლის კანონისმიერი დაცვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი საშუალება;
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რამეთუყოველდღიურცხოვრებაშიხშირიაშაბლონურიხელშეკრულებები,რომლისპირო
ბებზეცმხარეთაინდივიდუალურიშეთანხმებაარხდებადაერთერთმხარემხოლოდუერ
თდებამეორემხარისმიერცალმხრივადდადგენილს.შრომისშინაგანაწესითავისუფლად
შეგვიძლიასტანდარტულპირობადმივიჩნიოთ,რადგანაცშინაგანაწესსდასაქმებულსდამ
საქმებელი უდგენსდა არა ერთდასაქმებულთან ურთიერთობისთვის, არამედ მრავალჯე
რადიგამოყენებისთვისააგამიზნული.ამდენად,დავისშემთხვევაშიდასაქმებულსშეუძლია
სტანდარტულიპირობისშესახებსამოქალაქოკოდექსისდანაწესებითაცდაიცვასთავი.110
2020წლისსექტემბერშიგანხორციელებულიცვლილებებისშედეგად,შრომისკოდექ

სშიდამკვიდრდასტა ჟი რე ბის ცნე ბასტა ჟი რე ბის ცნე ბა.ცვლილებებისამოქმედებამდეაღნიშნულისაკითხი
ფაქტობრივად,რეგულირებისგარეშეიყოდარჩენილი,რაცხშირშემთხვევაში,სამართ
ლებრივი მოწესრიგებისადადაცვის გარეშეტოვებდა სტაჟიორს. მოქმედირეგულაციის
თანახმად,სტაჟიორიარისფიზიკურიპირი,რომელიცდამსაქმებლისთვისასრულებსგარ
კვეულსამუშაოსანაზღაურებისსანაცვლოდანმისგარეშე,კვალიფიკაციისასამაღლებ
ლად,პროფესიულიცოდნის,უნარისანპრაქტიკულიგამოცდილებისმისაღებად.სტაჟიო
რისკონცეფციისგანსაზღვრისასამოსავალიწერტილისწორედსტაჟირებისმიზანზეგადის.
დამსაქმებელსეკრძალებასტაჟიორისშრომისგამოყენებაიმმიზნით,რომთავიაარიდოს
შრომითი ხელშეკრულების დადებას. სტაჟიორი არ ანაცვლებს დასაქმებულს. ამასთან,
დამსაქმებელსარაქვსუფლება,აიყვანოსსტაჟიორიიმდასაქმებულისნაცვლად,რომელ
თანაც შრომითი ურთიერთობა შეჩერდა ან/და შეწყდა. შეზღუდულია სტაჟირების ვადაც.
ანაზღაურებისგარეშესტაჟირებისვადაარუნდააღემატებოდეს6თვეს,ხოლოანაზღაუ
რებადისტაჟირებისვადა−1წელს.პირსუფლებააქვს,ერთსადაიმავედამსაქმებელთან
ანაზღაურებისგარეშესტაჟირებაგაიაროსმხოლოდერთხელ.სტაჟიორისადადამსაქმებ
ლისურთიერთობააუცილებლად,წერილობითიხელშეკრულებითუნდამოწესრიგდეს.ამ
ხელშეკრულებაშიდეტალურადუნდაიყოსაღწერილისტაჟიორისმიერშესასრულებელი
სამუშაო.სტაჟიორთანდადებულხელშეკრულებაზევრცელდებაშრომისკოდექსით(გარდა
VIIთავისა111)გათვალისწინებულიდაცვისყველამინიმალურისტანდარტი.სტაჟიორთან
დადებულიხელშეკრულებისშეწყვეტისშემთხვევაზეარვრცელდებაამკანონის48ემუხ
ლით112 გათვალისწინებული მოთხოვნები, თუ სტაჟიორთან დადებული ხელშეკრულებით
სხვარამარარისგანსაზღვრული.სტაჟირებისმარეგულირებელიშრომისკოდექსისნორ
მებიმხოლოდიმშემთხვევაშიგამოიყენება,თუსპეციალურიკანონითსხვარამარარის
განსაზღვრული.ამასთან,ამნორმებისმოქმედებაარვრცელდებასაჯაროდაწესებულე
ბებზე,მათშორის,საჯაროსამართლისიურიდიულპირებზე
შრომითიურთიერთობისდაწყებისსაკითხისგანხილვისასსაყურადღებოაშე თავ სე ბად შე თავ სე ბად 

სა მუ შა ოს თანსა მუ შა ოს თანდაკავშირებითშრომისკოდექსისმიერდადგენილირეგულაცია.მოქმედი
რეგულაციისთანახმად,დასაქმებულისუფლება,დასაქმდესერთზემეტსრულანარასრულ
სამუშაოგანაკვეთზეშრომითიხელშეკრულებითშეიძლებაშეიზღუდოს,თუპირი,რომლის

110 გამომდინარე იქიდან, რომ დამსაქმებელი ხშირად შაბლონურ შრომით ხელშეკრულებებს იყენებს
და დასაქმებულს საშუალება არ ეძლევა ინდივიდუალურად შეათანხმოს შრომითი ურთიერთობის
პირობებიდამსაქმებელთან,სასამართლოშიდავისგანხილვისასდასაქმებულისდამცველიიურისტები
სტანდარტულ პირობად მიიჩნევენ  შრომითი  ხელშეკრულების სადაო პირობას და მის გაბათილებას
სტანდარტული პირობებისშესახებსამოქალაქოკოდექსისშესაბამისიმუხლებითითხოვენ.

111 შვებულება ორსულობისა და მშობიარობის გამო, შვებულება ბავშვის მოვლის გამო, შვებულება
ახალშობილისშვილადაყვანისგამოდადამატებითიშვებულებაბავშვისმოვლისგამო.

112 შრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტისწესი.
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თვისაცუნდაშესრულდესშეთავსებითისამუშაო,დამსაქმებლისკონკურენტია.შეთავსებითი
სამუშაოსგარდაკონკურენტიდამსაქმებლისსაკითხიდღისწესრიგშიდგასშრომითიურ
თიერთობისშეწყვეტისშემდეგაც.შრომისკოდექსისმიხედვით,შრომითიხელშეკრულებით
შეიძლებადადგინდესდასაქმებულისვალდებულება,შრომითიხელშეკრულებისპირობე
ბისშესრულებისასმიღებულიცოდნადაკვალიფიკაციაარგამოიყენოსსხვა,კონკურენტი
დამსაქმებლისსასარგებლოდ.ესშეზღუდვაშესაძლებელიაგამოყენებულიქნესშრომითი
ურთიერთობისშეწყვეტიდან6თვისგანმავლობაში,იმპირობით,რომამგვარიშეზღუდვის
მოქმედებისპერიოდშიდამსაქმებელიდასაქმებულსგადაუხდისანაზღაურებასარანაკლებ
შრომითიურთიერთობისშეწყვეტისასარსებულიოდენობით.ამტიპისშეზღუდვაარშეიძ
ლებადაუწესდეთგანათლების,მეცნიერებისადაკულტურისსფეროებშიმოღვაწეპირებს.
ამ დანაწესის დარღვევის შემთხვევაში, შრომის კოდექსი შესაბამის პასუხისმგებლობაზე
უთითებსდაადგენს,რომამმუხლითგათვალისწინებულიმოთხოვნებისდარღვევითმიყე
ნებულიზიანიანაზღაურდებასაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესით.სამწუ
ხაროდ,დამსაქმებელიხშირადიყენებსდასაქმებულისგაუთვითცნობიერებლობასსამართ
ლებრივსაკითხებშიდაშრომითკონტრაქტშიისეთუკანონოპირობებსდებს,როგორიცაა,
მაგალითად,სამსახურიდანწასვლისშემთხვევაში,რამდენიმეწლისგანმავლობაშიკონკუ
რენტდამსაქმებელთანშრომითიურთიერთობისდაწყებისაკრძალვა.113
კანდიდატისშერჩევისეტაპზე,ზოგიერთშემთხვევაში,დამსაქმებელიბოლომდედარწ

მუნებულიარარისთავისიარჩევანისსისწორეში,ამიტომაცშესასრულებელსამუშაოსთან
პირისშესაბამისობისდადგენისმიზნით,მხარეთაშეთანხმებით,დამსაქმებელმადასაქმე
ბულთანშესაძლებელიაშრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა გა მო საც დე ლი ვა დითშრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა გა მო საც დე ლი ვა დითდადოს.შრო
მისკოდექსისმიხედვით,გამოსაცდელივადითშრომითხელშეკრულებადასაქმებულთან
შეიძლებადაიდოსმხოლოდერთხელდაარაუმეტეს6თვისვადით.გამოსაცდელივადით
დადებულიხელშეკრულებაფორმასავალდებულოხელშეკრულებაადააუცილებელიაწე
რილობითი ფორმის დაცვა. მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეკრულება გამოსაცდელი ვა
დითაადადებული,დასაქმებულის მუშაობა ჩვეულებრივ ანაზღაურებადია. ანაზღაურების
ოდენობასადაგადახდისწესსკიმხარეებიგანსაზღვრავენ.დამსაქმებელსუფლებააქვს,
გამოსაცდელივადისგანმავლობაშინებისმიერდროსდადოსდასაქმებულთანშრომითი

113 ამტიპისმანკიერპრაქტიკასშრომისკოდექსისძველმარედაქციამაცშეუწყოხელი.2013წლისცვლი
ლებებამდე კოდექსი ასეთრეგულაციას გვთავაზობდა  „შრომითი ხელშეკრულებით შეიძლება დად
გინდესდასაქმებულისვალდებულება,შრომითიხელშეკრულებისპირობებისშესრულებისასმიღებული
ცოდნადაკვალიფიკაციაარგამოიყენოსსხვა,კონკურენტიდამსაქმებლისსასარგებლოდ.ესშეზღუდვა
შესაძლებელიაგამოყენებულიქნესშრომითიურთიერთობისშეწყვეტისშემდეგაც,მაგრამშრომითიურ
თიერთობისშეწყვეტიდანარაუმეტეს3წლისგანმავლობაში“.გამოდიოდა,რომძველდამსაქმებელთან
შრომითიურთიერთობისშეწყვეტისშემდეგ,დასაქმებულს3წლისგანმავლობაშიარჰქონდაუფლება
წინაშრომითიხელშეკრულებისპირობებისშესრულებისასმიღებულიცოდნადაკვალიფიკაციაგამოე
ყენებინაახალდასაქმებულთანდაშრომისუფლებაგანეხორციელებინა.ამ3წლისგანმავლობაშიდა
საქმებულიშესაძლოაერთერთიმთავარისოციალურიუფლებისშრომისუფლებისგანხორციელებასა
დაშემოსავლისმიღებისშესაძლებლობასყოფილიყომოკლებული.აღნიშნულიდანაწესიმისიარაკონ
სტიტუციურიბუნებიდანგამომდინარე მალევე იქნაუარყოფილი.აქვემნიშვნელოვანია,გახსოვდეთ,რომ
დღესარსებულირეგულაციაგათვალისწინებულიაშრომისკოდექსითდაშესაბამისადმოქმედებსმხო
ლოდშრომითიხელშეკრულებისმიმართ, სხვაკერძოსამართლებრივიხელშეკრულებისშემთხვევაში
კი(მაგალითად,მომსახურებისხელშეკრულება)სახელშეკრულებოთავისუფლებისადახელშეკრულე
ბისშინაარსისთავისუფლადგანსაზღვრისპრინციპებიდანგამომდინარე,მხარეებსშეუძლიათსხვადას
ხვატიპისშეზღუდვებისგათვალისწინებათუსტანდარტულიპირობებისადასამოქალაქობრუნვისთვის
აუცილებელიკეთილსინდისიერებისმოთხოვნებსარშეეწინააღმდეგებიან.
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ხელშეკრულებაანშეწყვიტოსმასთანგამოსაცდელივადითდადებულიშრომითიხელშეკ
რულება.განსხვავებითჩვეულებრივიშრომითიხელშეკრულებისგანგამოსაცდელივადით
დადებულიხელშეკრულებისშეწყვეტისასდამსაქმებელივალდებულიარარისშრომისკო
დექსითგათვალისწინებულიხელშეკრულებისშეწყვეტისწესიდაიცვას114თუგამოსაცდელი
ვადითდადებულიშრომითიხელშეკრულებითსხვარამარარისგანსაზღვრული.გამოსაც
დელივადითდადებულიშრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტისშემთხვევაშიდასაქმებულის
შრომაანაზღაურდებანამუშევარიდროისშესაბამისად.
გარდაინდივიდუალურიშრომითი ხელშეკრულებისა, შრომის კოდექსიკო ლექ ტი ურ კო ლექ ტი ურ 

შრო მით ხელ შეკ რუ ლე ბასშრო მით ხელ შეკ რუ ლე ბასითვალისწინებს,რომელიცერთანმეტდამსაქმებელსანერთ
ანმეტდამსაქმებელთაგაერთიანებასდაერთანმეტდასაქმებულთაგაერთიანებასშორის
იდება.განსხვავებითინდივიდუალურიხელშეკრულებისგანკოლექტიურიშრომითიხელ
შეკრულება იდება მხოლოდწერილობითიფორმით, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი
ვადით. კოლექტიური ხელშეკრულებისდებულებები ამ ხელშეკრულებითგათვალისწინე
ბულდასაქმებულთაინდივიდუალურიშრომითიხელშეკრულებებისგანუყოფელინაწილია.


5.4სამუშაო,შესვენებისადადასვენებისდრო


შრომისკოდექსიდასაქმებულებისსხვადასხვაასაკობრივიკატეგორიებისადასამუშა

ოსსპეციფიკისგათვალისწინებით,სხვადასხვასა მუ შაო დრო ის ხან გ რ ძ ლი ვო ბას სა მუ შაო დრო ის ხან გ რ ძ ლი ვო ბას მიიჩ
ნევსდასაშვებად.ნორმირებულისამუშაოდროისხანგრძლივობაარუნდააღემატებოდეს
კვირაში40საათს.თავისმხრივ,ნორმირებულსამუშაოდროსშრომისმოქმედიკოდექსი
განმარტავს,როგორცნებისმიერდროისმონაკვეთს,რომლისგანმავლობაშიცდასაქმე
ბული მუშაობს დამსაქმებლის განკარგულების პირობებში და ახორციელებს თავის საქ
მიანობასან/დაასრულებსთავისმოვალეობებს. ამასთან,სამუშაოდროშიარითვლება
შესვენებისდროდადასვენებისდრო. განსხვავებული სამუშაოდროაგათვალისწინებუ
ლი სპეციფიკური სამუშაორეჟიმის მქონე იმ საწარმოსთვის, სადაც წარმოების/სამუშაო
პროცესის8საათზემეტიხანგრძლივობისუწყვეტირეჟიმიადადგენილი.ამშემთხვევაში,
ნორმირებულისამუშაოდროისხანგრძლივობაარუნდააღემატებოდესკვირაში48საათს.
სპეციფიკურისამუშაორეჟიმისმქონედარგებისჩამონათვალსკისაქართველოსმთავრო
ბაგანსაზღვრავსსოციალურპარტნიორებთანკონსულტაციისშემდეგ.

114 დამსაქმებლებსხშირადმიაჩნიათ,რომგამოსაცდელივადისპერიოდშიყოველგვარიდასაბუთებისგა
რეშენებისმიერდროსშეუძლიათდასაქმებულისსამსახურიდანგათავისუფლება.ამდამოკიდებულებას
თავისისაფუძველიცაქვს,რამეთუშრომისკოდექსისდანაწესშიმითითებულია,რომ დამსაქმებელს უფ
ლება აქვს, გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში ნებისმიერ დროს დადოს ანშეწყვიტოს დასაქმებულ
თან შრომითი ხელშეკრულება.მიუხედავადამგვარიდანაწესისა,უზენაესისასამართლოერთერთსაქმეზე
გადაწყვეტილებითგანმარტავს,რომ„დამსაქმებელს გამოსაცდელი ვადის „წარუმატებლად„გავლის თა
ობაზე დასაბუთების ვალდებულება ეკისრება. ამგვარი დასკვნა გამომდინარეობს თავად გამოსაცდე
ლივადისსაკანონმდებლოგანმარტებიდან, რომლის მიხედვითაც, შეზღუდული ვადით დასაქმების მი
ზანია  შესასრულებელ სამუშაოსთან  პირის  შესაბამისობის დადგენა. შესაბამისად, საგამოცდო ვადის
გასვლამდე, სამსახურიდან დათხოვნის შემთხვევაშიც,  დამსაქმებელმა  უნდა  მიუთითოს  ის  არგუმენ
ტები,  რის  გამოც,  დასაქმებულმა  ვერ დააკმაყოფილა შესასრულებელი სამუშაოსათვის დაწესებული
მოთხოვნები,რადგანამდროს,დასაქმებულსარეძლევაამვადისდასრულების, მისიპროფესიული
შესაძლებლობებისსრულადგამოვლენისსაშუალება“.(№ას6996532017)
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იმშემთხვევაში,თუდამსაქმებლისსაქმიანობაწარმოების/შრომითიპროცესის24საათიან
უწყვეტრეჟიმსითვალისწინებს,მხარეებიუფლებამოსილიარიან,დადონშრომითიხელშეკ
რულებაცვლაშიმუშაობისშესახებ.თუმცაამშემთხვევაში,სამუშაოდღეებს(ცვლებს)შორის
დასვენებისხანგრძლივობაარუნდაიყოს12საათზენაკლებიდადასაქმებულსუნდამიეცეს
ნამუშევარისაათებისადეკვატურიდასვენებისდრო.ამასთან,მოქმედირეგულაციითაკრ
ძალულიამიმდევრობითორცვლაშიმუშაობა.ცვლაშიმუშაობადაერთიცვლიდანმეორე
ცვლაშიგადასვლაკიცვლებისგანრიგითგანისაზღვრება,რომელსაცამტკიცებსდამსაქმებე
ლისამუშაოსსპეციფიკისგათვალისწინებით.მნიშვნელოვანია,რომდასაქმებულსცვლების
განრიგისცვლილებისშესახებეცნობოსარანაკლებ10დღითადრე,თუუკიდურესისაწარ
მოოაუცილებლობიდანგამომდინარე,ესშეუძლებელიარარის.
რაცშეეხებადასაქმებულისასაკობრივიკატეგორიებისმიხედვითდადგენილსამუშაო

დროს,აქშემდეგიმოცემულობაგვაქვს:16წლიდან18წლამდეასაკისარასრულწლოვ
ნისსამუშაოდროისხანგრძლივობაარუნდააღემატებოდესკვირაში36საათსდასამუშაო
დღისგანმავლობაში6საათს,14წლიდან16წლამდეასაკისარასრულწლოვნისაკიკვი
რაში24საათსდასამუშაოდღისგანმავლობაში4საათს.შრომისკოდექსიარეგულირებს
სამუშაოდღისგანმავლობაშიშეს ვე ნე ბისშეს ვე ნე ბისსაკითხსაც.იმშემთხვევაში,თუსამუშაოდღის
განმავლობაშისამუშაოდროისხანგრძლივობა6საათსაღემატება,დასაქმებულსწარმო
ეშობაშესვენებისუფლება.შესვენებისდროისხანგრძლივობაგანისაზღვრებამხარეთაშე
თანხმებით.თუსამუშაოდღისგანმავლობაშისამუშაოდროისხანგრძლივობაარანაკლებ
6საათია,შესვენებისდროისხანგრძლივობაუნდაიყოს,სულმცირე,60წუთი.ამასთან,იმ
დასაქმებულს,რომელიცმეძუძურიქალიადა1წლამდებავშვსკვებავს,თავისიმოთხოვ
ნისსაფუძველზეეძლევადამატებითიშესვენებაბავშვისკვებისთვისსამუშაოდღისგანმავ
ლობაშიარანაკლებ1საათისა.ბავშვისკვებისთვისშესვენებასამუშაოდროშიითვლება
დაანაზღაურდება.
2020წლისსექტემბრითთარიღდებაშრომისკოდექსშიშესულიერთერთიუმნიშვნე

ლოვანესიცვლილებასა მუ შაო დრო ის აღ რიცხ ვის წე სისსა მუ შაო დრო ის აღ რიცხ ვის წე სისშემოღებისშესახებ.მოქმედი
რეგულაციის თანახმად, დამსაქმებელი ვალდებულია სამუშაო დღეს წერილობით ან/და
ელექტრონულად აღრიცხოსდასაქმებულთა მიერ ნამუშევარიდროდა სამუშაოდროის
(ნამუშევარისაათების)აღრიცხვისყოველთვიურიდოკუმენტიგააცნოსდასაქმებულს,გარ
დაიმშემთხვევისა,როდესაც,სამუშაოსორგანიზებისსპეციფიკიდანგამომდინარე,ესშე
უძლებელია.დამსაქმებელივალდებულიასამუშაოდროის(ნამუშევარისაათების)აღრიცხ
ვისდოკუმენტიშეინახოს1წლისგანმავლობაში.სამუშაოდროისაღრიცხვისფორმას115
განსაზღვრავსსაქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანდევნილთა,შრომის,ჯან
მრთელობისადასოციალურიდაცვისმინისტრი (შემდგომ–მინისტრი) სოციალურპარ
ტნიორებთან კონსულტაციის შემდეგ. აღნიშნულიცვლილების მიზანიდავის შემთხვევაში
დასაქმებულისთვისმტკიცებისტვირთისშემსუბუქებაიყო,თუმცადამსაქმებლებიამცვლი
ლებასმეტწილადუარყოფითადშეხვდნენ,რადგანაცდადგენილმაწესმამათდამატებითი
ვალდებულებებიდააკისრა.
ნებისმიერი დასაქმებულისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა ზე გა ნაკ ვე თუ რი ზე გა ნაკ ვე თუ რი 

სა მუ შა ოსსა მუ შა ოსცნებადამისიანაზღაურებისწესი.ზეგანაკვეთურსამუშაოდმიიჩნევამხარეთა
შეთანხმებითდასაქმებულისმიერსამუშაოსშესრულებადროისიმმონაკვეთში,რომლის

115იხილეთბმულზე https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5099344?publication=0

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5099344?publication=0
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ხანგრძლივობააღემატებანორმირებულსამუშაოდროს.ამასთან,არასრულწლოვანისმი
ერზეგანაკვეთურისამუშაოსშესრულებისდროისხანგრძლივობასამუშაოდღისგანმავ
ლობაშიჯამურადარუნდააღემატებოდეს2საათს,ხოლოსამუშაოკვირისგანმავლობაში
ჯამურად−4საათს.
ხაზგასასმელიაისგარემოება,რომზეგანაკვეთურადმუშაობისთვისაუცილებელიამხა

რეთაშეთანხმება,რაციმასნიშნავს,რომდასაქმებულითანახმაუნდაიყოსასეთშრომა
ზე.დამსაქმებელივალდებულია1კვირითადრეწერილობითშეატყობინოსდასაქმებულს
შესასრულებელი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც,
დამსაქმებლისობიექტური საჭიროებიდან გამომდინარე, მისი გაფრთხილება შეუძლებე
ლია.თუმცაშრომისკოდექსითგათვალისწინებულიაისშემთხვევები,როდესაცდასაქმე
ბულსარჩევანისთავისუფლებაარაქვსდაისვალ დე ბუ ლია იშ რო მოს ზე გა ნაკ ვე თუ რადვალ დე ბუ ლია იშ რო მოს ზე გა ნაკ ვე თუ რად.
კერძოდ,დასაქმებული ვალდებულია ანაზღაურების გარეშე შეასრულოს ზეგანაკვეთური
სამუშაოსტიქიურიუბედურებისთავიდანასაცილებლადან/დამისიშედეგებისლიკვიდა
ციისთვის; ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულების ვალდებულება დასაქმებულს ეკისრება
საწარმოო ავარიისთავიდან ასაცილებლად ან/და მისი შედეგებისლიკვიდაციისთვისაც,
თუმცაამშემთხვევაშიმხოლოდსათანადოანაზღაურებისპირობით.შრომისკოდექსიცალ
კე გამოყოფს განსაკუთრებული კატეგორიისდასაქმებულებსდა ადგენს,რომორსული,
ახალნამშობიარებიანმეძუძურიქალის,შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირის,არას
რულწლოვნის,შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირისკანონიერიწარმომადგენლისან
მხარდამჭერისანრომელსაცჰყავს3წლამდებავშვიზეგანაკვეთურსამუშაოზედასაქმება
მისითანხმობისგარეშეაკრძალულია.
საინტერესოაზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შა ოს ანაზღა უ რე ბის სა კითხიზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შა ოს ანაზღა უ რე ბის სა კითხი.შრომისკოდექსიამ

მხრივრაიმეკონკრეტულდათქმასარითვალისწინებსდაადგენს,რომზეგანაკვეთურისა
მუშაოხელფასისსაათობრივიგანაკვეთისგაზრდილიოდენობითანაზღაურდება,თუმცაამ
ანაზღაურებისოდენობისგანსაზღვრისუფლებამოსილებასმხარეებსანიჭებს.ზეგანაკვე
თურისამუშაოუნდაანაზღაურდესზეგანაკვეთურისამუშაოსშესრულებისშემდეგგადასახ
დელყოველთვიურშრომისანაზღაურებასთანერთად.ზეგანაკვეთურისამუშაოსანაზღაუ
რებისკუთხით,მართალია,2020წლისსექტემბრისცვლილებებითარსებითადარაფერი
შეცვლილა,თუმცაშრომისინსპექციისსამსახურისგაზრდილმამანდატმა–შეამოწმოსდამ
საქმებლისმიერდასაქმებულისშრომითიუფლებებისადაშესაბამისიგარანტიებისასახ
ვა შრომითი ურთიერთობის მარეგულირებელდოკუმენტებში – ზეგანაკვეთური სამუშაოს
ანაზღაურებისშრომისხელშეკრულებაშიასახვისსაკითხიცდააყენადღისწესრიგში.
მოქმედირეგულაციისთანახმად,საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანდევ

ნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო
კონტროლისადმიდაქვემდებარებულისაჯაროსამართლისიურიდიულიპირი−შრომის
ინსპექციის სამსახური (შემდგომ − შრომის ინსპექცია) უფლებამოსილია უზრუნველყოს
საქართველოსკონსტიტუციის,საქართველოსსაერთაშორისოხელშეკრულებების, ამკა
ნონის, „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „საჯარო
სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის, სამუშაო ადგილზე იძულებითი შრომის−
ტრეფიკინგის ამკრძალავი საქართველოს კანონმდებლობის ნორმების, საქართველოს
მთავრობისდადგენილებების,მინისტრისბრძანებების,შრომითიუფლებებისადაშრომის
პირობებისშესახებსაქართველოსსხვანებისმიერინორმატიულიაქტის,შრომითიხელშეკ
რულებების, კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულებების, აგრეთვე კოლექტიურიდავების
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ფარგლებში მედიაციის შედეგადმიღწეულიშეთანხმებებისადა საარბიტრაჟოგადაწყვე
ტილებების ნორმების (შემდგომ – შრომითი ნორმები) ეფექტიანი გამოყენება. ამასთან,
შრომითი ნორმების ეფექტიან გამოყენებასთანდაკავშირებულისაკითხები, შრომის ინს
პექციისფუნქციებიდაუფლებამოსილებებიგანისაზღვრება„შრომისუსაფრთხოებისშესა
ხებ“საქართველოსორგანულიკანონითადა„შრომისინსპექციისშესახებ“საქართველოს
კანონით.
შრომის ინსპექციის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, შრომის ინსპექციის

სამსახურისმიზანიშრომითინორმებისეფექტიანიგამოყენებისუზრუნველყოფაა.ამმიზ
ნისმისაღწევადსხვადასხვამექანიზმებსშორისსამსახურსშრომითინორმებისშესაძლო
დარღვევასთანდაკავშირებულისაჩივრებისმიღებისადაგანხილვისდაასევეინსპექტი
რებისუფლებამოსილებაგააჩნია.შრომითინორმებისდარღვევისთვისკანონმდებლობა
ადმინისტრაციულპასუხისმგებლობასადაშესაბამისსახდელებსითვალისწინებს.ამტიპის
სამართალდარღვევათასაქმეებისგანხილვისადასახდელებისდაკისრებისუფლებამოსი
ლებასწორედშრომისინსპექციასგააჩნია.შრომითინორმებისდარღვევისთვისკანონმ
დებლობაშემდეგადმინისტრაციულსახდელებსითვალისწინებს:

გაფრთხილება;

ჯარიმა;

სამუშაოპროცესისშეჩერება.

სწორედშრომისინსპექციისსამსახურისთვისმანდატისგაზრდამგანაპირობაის,რომ
დამსაქმებლებიიძულებულნიარიანდასაქმებულთანარსებულიშრომითიურთიერთობის
მარეგულირებელიდოკუმენტები,შრომისკონტრაქტი,შინაგანაწესიდაა.შ.შესაბამისობა
შიმოიყვანონმოქმედკანონმდებლობასთან.წინააღმდეგშემთხვევაში,შესაძლოამათზე
ადმინისტრაციულიპასუხისმგებლობისდაკისრებამოხდეს.116
ზეგანაკვეთურიმუშაობისგარდაშრომისკოდექსიგანსაკუთრებულიკატეგორიისდა

საქმებულებისთვისღა მით მუ შა ო ბა საც ზღუ დავსღა მით მუ შა ო ბა საც ზღუ დავს,კერძოდ,აკრძალულიაღამისსამუშა
ოზე–22საათიდან6საათამდეარასრულწლოვნის,ორსული,ახალნამშობიარებიანმე
ძუძურიქალისდასაქმება;ხოლოშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირისანიმპირის
დასაქმება,რომელსაცჰყავს3წლამდებავშვი–მისითანხმობისგარეშე.შრომისკოდექ
სიასევეითვალისწინებსდა მა ტე ბით შეს ვე ნე ბას მე ძუ ძუ რი ქა ლის თ ვისდა მა ტე ბით შეს ვე ნე ბას მე ძუ ძუ რი ქა ლის თ ვის–დასაქმებულს,
რომელიცმეძუძურიქალიადაკვებავსერთწლამდეასაკისბავშვს,მისიმოთხოვნისსაფუძ
ველზეეძლევადამატებითიშესვენებადღეშიარანაკლებ1საათისა.ბავშვისკვებისათვის
განკუთვნილიშესვენებასამუშაოდროშიითვლებადაანაზღაურდება.
შრომის კოდექსი უქმე დღეების კონკრეტულ ჩამონათვალს იძლევა და წელიწადში

16 დღეს117 უქმედ აცხადებს. თუმცა დასაქმებულს უფლებამოსილებას ანიჭებს შრომის
კოდექსითდადგენილიამუქმედღეებისნაცვლადმოითხოვოსსხვადასვენებისდღეები,

116 შრომის ინსპექციის სამსახური ინსპექტირებას ახორციელებს: დაინტერესებული პირის საჩივრის
საფუძველზე; საკუთარი ინიციატივით, „ინსპექტირებას დაქვემდებარებულ ობიექტებზე შესვლისა და
შემოწმების (ინსპექტირების) წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
დადგენილების შესაბამისად;   „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოსორგანული კანონით
დადგენილი ნორმების დარღვევის თაობაზე ნებისმიერი იდენტიფიცირებადი პირის შეტყობინების
საფუძველზე.

117 დეტალურიჩამონათვალიმოცემულიაშრომისკოდექსისმე20მუხლში.
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რაც უნდა განისაზღვროს შრომითი ხელშეკრულებით.118 შრომის კოდექსით დადგენილ
კონკრეტულ119 უქმე დღეებში დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულება ზეგანაკვეთურ
სამუშაოდ მიიჩნევა და ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურებისთვის შრომის კოდექსით
დადგენილიწესისშესაბამისადანაზღაურდება.
შრომითურთიერთობაშიდასაქმებულისთვისარსებითიმნიშვნელობააქვსკუთვნილი

შვებულებისგამოყენებას.შრომისკოდექსისაკმაოდსკრუპულოზურადაწესრიგებსაღნიშ
ნულსაკითხს,რამდენიმეტიპისშვებულებასგამოყოფსდამათვადებსადგენს.შრომის
კოდექსიცალსახადმიუთითებს,რომშრომითიხელშეკრულებითშეიძლებაგანისაზღვროს
კოდექსითდადგენილივადებისგანგანსხვავებულივადებიდაპირობები,თუმცააღნიშნუ
ლიარუნდააუარესებდესდასაქმებულისმდგომარეობას.შრომისკოდექსითგათვალისწი
ნებულიშვებულებისტიპებიდამათიხანგრძლივობაიხილეთქვემოთმოცემულცხრილში.


შვებულების ტიპი ხანგრძლივობა ანაზღაურება

ანაზღაურებადიშვებულება წელიწადში
24სამუშაოდღე

ანაზღაურდება

ანაზღაურებისგარეშეშვებულება წელიწადში
15კალენდარული
დღე

არანაზღაურდება

დამატებითიშვებულებამძიმე,მავნეან
საშიშპირობებიანსამუშაოზემომუშავე
დასაქმებულისთვის

წელიწადში
10კალენდარული
დღე

ანაზღაურდება


იმისთვის,რომდასაქმებულს შვე ბუ ლე ბის მოთხოვ ნის უფ ლე ბა წარ მო ეშ ვას შვე ბუ ლე ბის მოთხოვ ნის უფ ლე ბა წარ მო ეშ ვას აუცი

ლებელია,რომმასთერთმეტითვეჰქონდესდამსაქმებელთანნამუშევარი;თუმცადასაქ
მებულისადადამსაქმებლის შეთანხმებით,დასაქმებულს შეიძლება შვებულება 11თვის
გასვლამდეცმიეცეს.მუშაობისმეორეწლიდანკიმხარეთაშეთანხმებითდასაქმებულსშვე
ბულება სამუშაო წლის ნებისმიერდროს შეიძლება მიეცეს. შვებულების მოთხოვნის უფ
ლებისწარმოშობისგამოსათვლელვადაშიითვლებადასაქმებულისმიერფაქ ტობ რი ვად ფაქ ტობ რი ვად 
ნა მუ შე ვა რინა მუ შე ვა რი,აგრეთვედამსაქმებლისბრალითგამოწვეულიიძულებითიმოცდენისდრო.
გამოსათვლელვადაშიარითვლებადასაქმებულისმიერსამუშაოსარასაპატიომიზეზით
გაცდენისან7სამუშაოდღეზემეტიხნითანაზღაურებისგარეშეშვებულებაშიყოფნისდრო.
შვებულებაში არ ითვლება დროებითი შრომისუუნარობის პერიოდი120, ასევე შვებულება
ორსულობის,მშობიარობისადაბავშვისმოვლისგამო,შვებულებაახალშობილისშვილად
აყვანისგამოდადამატებითიშვებულებაბავშვისმოვლისგამო,რაცნიშნავსიმას,რომამ

118 მაგალითისთვის, იმ დასაქმებულებისთვის, რომლებიც არ იზიარებენ მართლმადიდებლურ რწმენას,
შრომისკოდექსითდადგენილირელიგიურიდღესასწაულებიარარელევანტურიადასაკუთარიმრწამსის
მიხედვითდადგენილრელიგიურდღესასწაულებზე ითხოვენ დასვენებას.

119 შრომისკოდექსითგაწერილი16უქმედღე.
120 თუშვებულებისგამოყენებისდროს,დასაქმებულიჯანმრთელობისმდგომარეობისგამოშრომისუუნარო

გახადაესდღეებიარჩაითვლებაგამოყენებული შვებულებისდღეებში,რადგანაცშვებულებისმიზანი
დასვენებაა.ასეთიდასკვნაგააკეთაადამიანისუფლებათაევროპულმასასამართლომერთერთსაქმეზე
მსჯელობისას.
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ტიპისშვებულებისგამოყენებისშემდეგდასაქმებულსმაინცუნარჩუნდებაანაზღაურებადი
დაანაზღაურებისგარეშეშვებულებებისმოთხოვნისუფლება.ანაზღაურებადიშვებულებით
სარგებლობისთვისაუცილებელიაშვებულებისდასაქმებულისმიერშესაბამისიგანცხადე
ბითმოთხოვნა.
შრომისკოდექსისპეციფიკურწესსადგენსანაზღაურებისგარეშეშვებულებისაღებას

თანდაკავშირებით.ამტიპისშვებულებისაღებისასდასაქმებულივალდებულია2კვირით
ადრეგააფრთხილოსდამსაქმებელიშვებულებისაღებისშესახებ,გარდაიმშემთხვევისა,
როდესაც გაფრთხილება გადაუდებელი სამედიცინო ანოჯახური პირობების გამო შეუძ
ლებელია.თუდასაქმებულისათვისმიმდინარეწელსანაზღაურებადიშვებულებისმიცემამ
შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს სამუშაოს ნორმალურ მიმდინარეობაზე, დასაქმებუ
ლისთანხმობითდასაშვებიაშვებულებისგადატანამომდევნოწლისათვის.გამონაკლისია,
არასრულწლოვანი დასაქმებული, რომლისთვისაც ანაზღაურებადი შვებულების მომდევ
ნოწლისთვისგადატანააკრძალულია.ასევეაკრძალულიანებისმიერიდასაქმებულისთვის
ანაზღაურებადიშვებულებისზედიზედ2წლისგანმავლობაშიგადატანა.
ორსულობის,მშობიარობისადაბავშვისმოვლისგამოშვებულებისხანგრძლივობადა

ანაზღაურებისფარგლებიიხილეთქვედაცხრილში:


შვებულების ტიპი ხანგრძლივობა ანაზღაურება
შვებულებაორსულობისა
დამშობიარობისგამო

126კალენდარულიდღე;
143კალენდარულიდღეს
მშობიარობისგართულებისან
ტყუპისშობისშემთხვევაში.


ანაზღაურდება


შვებულებაბავშვისმოვლის
გამო121

604კალენდარულიდღე;
587კალენდარულიდღე
მშობიარობისგართულებისან
ტყუპისშობისშემთხვევაში

ანაზღაურებადია
57კალენდარული
დღე

შვებულებაახალშო
ბილის122შვილადაყვანის
გამო

ბავშვისდაბადებიდან550
კალენდარულიდღე

ანაზღაურდება
მხოლოდ90კა
ლენდარულიდღე.

დამატებითიშვებულება
ბავშვისმოვლისგამო123

უწყვეტადანნაწილნაწილ,მაგრამ
არანაკლებწელიწადში2კვირისა
12კვირისოდენობითსანამბავშვს
5წელიშეუსრულდება

არანაზღაურდება



121 ბავშვისმოვლისგამოშვებულებაშეუძლიამთლიანადანნაწილობრივგამოიყენოსბავშვისდედამან
მამამ.ორსულობისადამშობიარობისგამოშვებულებითსარგებლობაკიბავშვისდედისექსკლუზიური
უფლებაა, თუმცა ბავშვის მამას უფლება აქვს, ისარგებლოს აღნიშნული შვებულების იმ დღეებით,
რომლებიცბავშვისდედასარგამოუყენებია.

122 ამტიპისშვებულებითსარგებლობისთვისდასაქმებულმაუნდაიშვილოსერთწლამდეასაკისბავშვი.
123 ბავშვისმოვლისგამოდამატებითიშვებულებაშეიძლებამიეცესიმდასაქმებულს,რომელიცფაქტობრივად

უვლისბავშვს.
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 შრომის კოდექსი სპეციალურ მითითებას აკეთებს ორსულობის, მშობიარობისა და
ბავშვისმოვლისგამოშვებულებისადაახალშობილისშვილადაყვანისგამოშვებულების
ანაზღაურების წესზე. ამ ტიპის შვებულება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
ანაზღაურდება. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი
შვებულების,აგრეთვეახალშობილისშვილადაყვანისგამოანაზღაურებადიშვებულების
პერიოდზეგასაცემიფულადიდახმარებისოდენობააარაუმეტეს1000ლარისა.124თუმცაღა
დამსაქმებელიდადასაქმებულიშეიძლებადამატებითანაზღაურებაზეცშეთანხმდნენ.


5.5შრომისანაზღაურება


შრომის ანაზღაურება, ბუნებრივია, მხარეთა ინდივიდუალური შეთანხმების საგანია,

ამიტომაცმისიოდენობადაანგარიშსწორებისფორმაშრომითიხელშეკრულებითგანი
საზღვრება.შრომისკოდექსისთანახმად,შრომისანაზღაურებაარისძირითადიანმინიმა
ლურიანაზღაურებაანხელფასიანნებისმიერისხვაანაზღაურება,რომელიცგადახდილია
ფულადიფორმითანნატურითდარომელსაცპირდაპირანარაპირდაპირიღებსდასაქმე
ბულიდამსაქმებლისგანსამუშაოსშესრულებისსანაცვლოდ.შრომისანაზღაურებაგაიცემა
არა ნაკ ლებ თვე ში ერ თხელარა ნაკ ლებ თვე ში ერ თხელ. იმ შემთხვევაში თუდამსაქმებელიდაუგვიანებსდასაქმე
ბულსანაზღაურებას,დამსაქმებელივალდებულიაანგარიშსწორებისდაყოვნებისყოველი
დღისთვისგადაუხადოსდასაქმებულსდაყოვნებულითანხის0.07პროცენტი.
იმ შემთხვევაში თუ დამსაქმებელმა ზედმეტი თანხა მისცა დასაქმებულს, დამსაქმე

ბელს უფლება აქვს, დასაქმებულის შრომის ანაზღაურებიდან დაქვითოს აღნიშნული
თანხა. მსგავსი წესი ვრცელდება ნებისმიერი სხვა თანხაზეც, რომელიც შრომითი ურ
თიერთობიდან გამომდინარე დასაქმებულს დამსაქმებლისთვის აქვს გადასახდელი.125
თუმცა ბალანსის შესანარჩუნებლადდადასაქმებულის ანაზღაურებისგარეშედატოვების
თავიდან ასაცილებლად შრომის კოდექსი დაქვითვის მაქსიმალურ ოდენობას ადგენს;
კერძოდ,შრომითიანაზღაურებიდანერთჯერადადდაქვითვისსაერთოოდენობაარუნდა
აღემატებოდესშრომისანაზღაურების50პროცენტს.
შრომისკოდექსითდადგენილიასამსახურიდანიძულებითმოცდენისშემთხვევადამი

სისამართლებრივირეგულირება.თუშრომითიხელშეკრულებითსხვარამარარისგან
საზღვრული,დამ საქ მებ ლის ბრა ლით გა მოწ ვე უ ლი იძუ ლე ბი თი მოც დე ნის დროს დადამ საქ მებ ლის ბრა ლით გა მოწ ვე უ ლი იძუ ლე ბი თი მოც დე ნის დროს და
საქ მე ბულს შრო მის ანაზღა უ რე ბა მი ე ცე მა სრუ ლი ოდე ნო ბითსაქ მე ბულს შრო მის ანაზღა უ რე ბა მი ე ცე მა სრუ ლი ოდე ნო ბით. სწორედ ამდანაწესს
ეყრდნობიანპრაქტიკაში,როდესაცსამსახურიდანუკანონოდგათავისუფლებულიპირები
სამსახურშიაღდგენასთანერთადდამსაქმებლისბრალითგამოწვეულიიძულებითიმოც
დენისთვისშრომისანაზღაურებისსრულადმიცემასითხოვენ.რაცშეეხება,დასაქმებულის
ბრალითგამოწვეულიძულებითმოცდენას,აღნიშნულიარანაზღაურდება.

124 კერძო  შრომითი სამართლებრივი  ურთიერთობებისგან  განსხვავებით,  საჯარო  მოსამსახურეს  შრო
მის  კოდექსით  დადგენილ  დახმარებასთან  ერთად,  მის  მიერ  შვებულების  პერიოდში  მისაღები  შრო
მითი  გასამრჯელოს  სრულ  ოდენობამდე  შესავსებად  თავისივე  დამსაქმებელი  დაწესებულების  მიერ
ეძლევა კომპენსაცია.

125 მაგალითად, პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც დასაქმებული დააზიანებს დამსაქმებლის
ქონებასდამატერიალურზიანსმიაყენებსმას,სწორედასეთდროსახდენსდამსაქმებელიდასაქმებულის
ანაზღაურებიდანთანხისდაქვითვას.
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5.6შრომითიურთიერთობისშეჩერება


ყოველდღიურცხოვრებაში შესაძლოა ისეთიობიექტურიგარემოებები წარმოიშვას,

რომელიცდასაქმებულსთავისისამსახურებრივიმოვალეობებისშესრულებაშიხელსშე
უშლის.სწორედამიტომშრომისკოდექსიისეთსაფუძვლებსადგენს,რომლისარსებობაც
შრომითიურთიერთობისშეჩერებასგანაპირობებს.შრომისკოდექსისმიხედვით,შრომი
თიურთიერთობისშეჩერებაარისშრომითიხელშეკრულებითგათვალისწინებულისა მუსა მუ
შა ოს დრო ე ბით შე უს რუ ლებ ლო ბა, რო მე ლიც არ იწ ვევს შრო მი თი ურ თი ერ თო ბის შა ოს დრო ე ბით შე უს რუ ლებ ლო ბა, რო მე ლიც არ იწ ვევს შრო მი თი ურ თი ერ თო ბის 
შეწყ ვე ტასშეწყ ვე ტას.

შრომითიურთიერთობისშეჩერებისსაფუძვლებია:

 გაფიცვა;

 ლოკაუტი;

 აქტიურიან/დაპასიურისაარჩევნოუფლებისგანხორციელება126;

 საქართველოსსაპროცესოკანონმდებლობითგათვალისწინებულშემთხვევებშისაგა
მოძიებო,პროკურატურისანსასამართლოორგანოებშიგამოცხადება;

 სამხედროსავალდებულოსამსახურშიგაწვევა;

 სამხედროსარეზერვოსამსახურშიგაწვევა;

 შვებულებაორსულობის,მშობიარობისადაბავშვისმოვლისგამო,შვებულებაახალ
შობილისშვილადაყვანისგამოდადამატებითიშვებულებაბავშვისმოვლისგამო;

 ქალთამიმართძალადობისან/დაოჯახშიძალადობისმსხვერპლისთავშესაფარშიან/
დაკრიზისულცენტრშიმოთავსება,თუმასაღარშეუძლიასამსახურებრივიმოვალეო
ბისშესრულება,მაგრამწელიწადშიარაუმეტეს30კალენდარულიდღისა;

 დროებითიშრომისუუნარობა,თუმისივადაარაღემატებაზედიზედ40კალენდარულ
დღეს,ან6თვისგანმავლობაშისაერთოვადაარაღემატება60კალენდარულდღეს;

 კვალიფიკაციისამაღლება,პროფესიულიგადამზადებაანსწავლა,რომლისხანგრძ
ლივობაცწელიწადშიარუნდააღემატებოდეს30კალენდარულდღეს;

 ანაზღაურებისგარეშეშვებულება;

 ანაზღაურებადიშვებულება.

იმ შემთხვევაში თუ დასაქმებული ზემოთ მითითებულიდან რომელიმე საფუძვლით
(გარდალოკაუტის საფუძვლით ურთიერთობის შეჩერებისა) მოითხოვს შრომითი ურთი
ერთობის შეჩერებას, დამსაქმებელი ვალდებულია შრომითი ურთიერთობა გონივრული
ვადით შეაჩეროს. როგორც ვხედავთ, შრომითი ურთიერთობის შეჩერებისთვის აუცილე

126 აქტიურისაარჩევნოუფლებისგანხორციელებაადამიანისუფლებაარჩევნებშიხმამისცესსასურველ
კანდიდატს;პასიურისაარჩევნოუფლებისგანხორციელებაპირისუფლებათავადიქნესარჩეულიამა
თუიმთანამდებობაზე.
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ბელია,რომდასაქმებულმამიმართოსდამსაქმებელსდაშესაბამისისაფუძვლისშესახებ
შეატყობინოს,წინააღმდეგშემთხვევაშიშესაძლოადამსაქმებლისსაწარმოსზიანისმიად
გეს,რაც,როგორცწესი,დასაქმებულისთვისპასუხისმგებლობისდაკისრებისწინაპირობად
იქცევა.დასაქმებულის მიერ შრომითი ურთიერთობის შეჩერების მოთხოვნის შემთხვევა
ში,შრომითიურთიერთობაშეჩერებულადჩაითვლებამოთხოვნისწარდგენიდანშეჩერე
ბისშესაბამისისაფუძვლისაღმოფხვრამდე.რაცშეეხებაშრომისანაზღაურებას,შრომითი
ურთიერთობის შეჩერებისასდასაქმებულს არ მიეცემა შრომის ანაზღაურება,თუ შრომი
თიხელშეკრულებითანსაქართველოსკანონმდებლობითსხვარამარარისგანსაზღვრუ
ლი,გარდაიმშემთხვევისათუშრომითიურთიერთობასამხედროსარეზერვოსამსახურში
გაწვევისანანაზღაურებადიშვებულებებისსაფუძვლითარისშეჩერებული.საქართველოს
საპროცესოკანონმდებლობითგათვალისწინებულშემთხვევებშისაგამოძიებო,პროკურა
ტურისანსასამართლოორგანოშიგამოცხადებასთანდაკავშირებულიხარჯებიკიანაზღა
ურდებასაქართველოსსახელმწიფობიუჯეტიდან,კანონმდებლობითდადგენილიწესით.


5.7შრომითიურთიერთობისშეწყვეტა


შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმები

პრაქ ტი კა ში ყვე ლა ზე ხში რად გა მო ყე ნე ბა დი ნორ მე ბი აპრაქ ტი კა ში ყვე ლა ზე ხში რად გა მო ყე ნე ბა დი ნორ მე ბი ა.შრომისსამართალშისასამარ
თლოპრაქტიკასთუგადავხედავთ,ვნახავთ,რომპროცენტულადყველაზემეტისასამარ
თლოდავა იმდასაქმებულების მიერიწყება,რომლებსაცმიაჩნიათ,რომსამსახურიდან
უკანონოდიქნენგათავისუფლებულნი.ამიტომაცდამსაქმებელმათუარდაიცვაშრომითი
ურთიერთობისშეწყვეტისკანონითდადგენილისაფუძვლებიდაურთიერთობისშეწყვეტის
წესი,სასამართლოუკანონოდგამოაცხადებსდასაქმებულისამგვარგათავისუფლებასდა
თანმდევშედეგადდასაქმებულისსამსახურშიაღდგენასანმისთვისკომპენსაციისგადახ
დას დააკისრებს დამსაქმებელს. არსებითია ასევე სამსახურიდან გათავისუფლებისას იმ
შვებულებისბედი,რომელიცდასაქმებულსმართალიაეკუთვნოდა,თუმცაშრომითიურთი
ერთობისგანმავლობაშიმისიგამოყენებავერმოასწრო.


5.7.1შრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტისსაფუძვლები


შრომითიურთიერთობისშეწყვეტისსაფუძვლები, ე.ი. ისგარემოებები,რომლისარ

სებობისასდამსაქმებელსდასაქმებულისსამსახურიდანგათავისუფლება შეუძლია, ამომ
წურავადარისჩამოთვლილიშრომისკოდექსის47ემუხლში.ასევეშრომისკოდექსითაა
გაწერილიისწესიც,რომელიცდამსაქმებელმაშრომითიურთიერთობისშეწყვეტისასუნდა
დაიცვას (48ემუხლი).ამიტომაცშრომითიურთიერთობისშეწყვეტისკანონიერებისდა
სადგენად სასამართლო სადაო შემთხვევის შრომის კოდექსის47ედა48ე მუხლებით
დადგენილმოთხოვნებთანშესაბამისობასამოწმებს.შრომისკოდექსის47ემუხლისმი
ხედვით,შრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტისსაფუძვლებია:
ა) ეკონომიკური გარემოებები, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილებები127,
რომლებიცაუცილებელსხდისსამუშაოძალისშემცირებას;

127 პრაქტიკაშიცნობილირეორგანიზაცია,რომელსაცდამსაქმებლებიხშირადმიმართავენ.
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ბ) შრომითიხელშეკრულებისვადისგასვლა;
გ)შრომითიხელშეკრულებითგათვალისწინებულისამუშაოსშესრულება;
დ)დასაქმებულისმიერთანამდებობის/სამუშაოსსაკუთარინებით,წერილობითიგანცხა
დებისსაფუძველზედატოვება;

ე) მხარეთაწერილობითიშეთანხმება;
ვ)დასაქმებულისკვალიფიკაციისანპროფესიულიუნარჩვევებისშეუსაბამობამისმიერ
დაკავებულთანამდებობასთან/შესასრულებელსამუშაოსთან;

ზ)დასაქმებულისმიერმისთვისინდივიდუალურიშრომითიხელშეკრულებითანკოლექ
ტიურიხელშეკრულებითან/დაშრომისშინაგანაწესითდაკისრებულივალდებულების
უხეშიდარღვევა.შრომისშინაგანაწესითდაკისრებულივალდებულებისუხეშიდარღ
ვევაშრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტისსაფუძველიშეიძლებაგახდესმხოლოდიმ
შემთხვევაში,თუშრომისშინაგანაწესიშრომითიხელშეკრულებისნაწილია.

თ)დასაქმებულისმიერმისთვისინდივიდუალურიშრომითიხელშეკრულებითანკოლექ
ტიურიხელშეკრულებითან/დაშრომისშინაგანაწესითდაკისრებულივალდებულების
დარღვევა,თუდასაქმებულისმიმართბოლო1წლისგანმავლობაშიუკვეგამოყენე
ბულიქნაინდივიდუალურიშრომითიხელშეკრულებითანკოლექტიურიხელშეკრულე
ბითან/დაშრომისშინაგანაწესითგათვალისწინებულიდისციპლინურიპასუხისმგებლო
ბისრომელიმეზომა;შრომისშინაგანაწესითდაკისრებულივალდებულებისდარღვევა
შრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტისსაფუძველიშეიძლებაგახდესმხოლოდიმშემ
თხვევაში,თუშრომისშინაგანაწესიშრომითიხელშეკრულებისნაწილია.

ი) თუშრომითიხელშეკრულებითსხვარამარარისგანსაზღვრული,ხანგრძლივიშრო
მისუუნარობა –თუკი შრომისუუნარობის ვადა აღემატება ზედიზედ40 კალენდარულ
დღეს, ან 6 თვის განმავლობაში საერთო ვადა აღემატება 60 კალენდარულდღეს,
ამასთანავე, დასაქმებულს გამოყენებული აქვს შრომის კოდექსით გათვალისწინებუ
ლი128შვებულება;

კ) სასამართლოგანაჩენისანგადაწყვეტილებისკანონიერძალაშიშესვლა,რომელიცსა
მუშაოსშესრულებისშესაძლებლობასგამორიცხავს;

ლ)სასამართლოსმიერმიღებულიდაკანონიერძალაშიშესულიგადაწყვეტილებადასაქ
მებულებისმიერგანხორციელებულიგაფიცვისუკანონოდცნობისშესახებ;

მ)დამსაქმებელიფიზიკურიპირისანდასაქმებულისგარდაცვალება;
ნ)დამსაქმებელიიურიდიულიპირისლიკვიდაციისწარმოებისდაწყება;
ო)სხვაობიექტურიგარემოება,რომელიცამართლებსშრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტას.

შრო მის კო დექ სის 47ე მუხ ლით დად გე ნი ლი შრო მი თი ურ თი ერ თო ბის შეწყ ვე ტის შრო მის კო დექ სის 47ე მუხ ლით დად გე ნი ლი შრო მი თი ურ თი ერ თო ბის შეწყ ვე ტის 
ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი სა ფუძ ვ ლე ბი ამომ წუ რა ვი აზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი სა ფუძ ვ ლე ბი ამომ წუ რა ვი ა,რაციმასნიშნავს,რომდამსაქმებელს
მხოლოდრომელიმეამსაფუძვლითშეუძლიადასაქმებულისსამსახურიდანგათავისუფლე
ბა.სხვასაფუძვლითშრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტაკიდაუშვებელია.მიუხედავადამ
საფუძვლებისმკაცრადდადგენისა,შრომისკოდექსიმაინცტოვებსიმისსაშუალებას,რომ
თუდამსაქმებელსსხვარაიმეობიექტურიგარემოებაუდგას,შეწყვიტოსდასაქმებულთან
შრომითი ურთიერთობა;თუმცა სადავოობისას, მან უნდა ამტკიცოს,რომ ურთიერთობის
შეწყვეტაგარდაუვალიდაგამართლებულიიყო.

128 იგულისხმება ანაზღაურებადი შვებულება წელიწადში სულ მცირე 24 სამუშაო დღის ოდენობით და
ანაზღაურებისგარეშეშვებულებაწელიწადშისულმცირე15სამუშაოდღისოდენობით.
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შრომისკოდექსიადგენსიმგარემოებებს,რომლისარსებობისასშრომითიხელშეკრუ
ლებისშეწყვეტადაუშვებელია.ესგარემოებებია:

 დაუშვებელიაშრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტადისკრიმინაციისსაფუძვლით;

 დაუშვებელიაშრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტადასაქმებულიქალისმიერთავისი
ორსულობისშესახებდამსაქმებლისთვისშეტყობინებიდანიმპერიოდისგანმავლობა
ში,როცადასაქმებულიიყენებსორსულობის,მშობიარობისადაბავშვისმოვლისგა
მო შვებულებას ან ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებას ან დამატებით
შვებულებას ბავშვის მოვლისგამო;გარდა იმ შემთხვევებისა,როცა სახეზეა შრომი
თიხელშეკრულებისშეწყვეტისშემდეგისაფუძვლებიდანერთერთიშრომითიხელ
შეკრულებისვადისგასვლა;შრომითიხელშეკრულებითგათვალისწინებულისამუშაოს
შესრულება;დასაქმებულისმიერთანამდებობის/სამუშაოსსაკუთარინებით,წერილო
ბითიგანცხადებისსაფუძველზედატოვება;მხარეთაწერილობითიშეთანხმება;დასაქ
მებულისმიერმისთვისინდივიდუალურიშრომითიხელშეკრულებითანკოლექტიური
ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების უხეში
დარღვევა;დასაქმებულისმიერმისთვისინდივიდუალურიშრომითიხელშეკრულებით
ან კოლექტიური ხელშეკრულებითან/და შრომის შინაგანაწესითდაკისრებულივალ
დებულებისდარღვევა,თუდასაქმებულისმიმართბოლო1წლისგანმავლობაშიუკვე
გამოყენებულიქნაინდივიდუალურიშრომითიხელშეკრულებითანკოლექტიურიხელ
შეკრულებითან/დაშრომისშინაგანაწესითგათვალისწინებულიდისციპლინურიპასუ
ხისმგებლობისრომელიმეზომა;სასამართლოგანაჩენისანგადაწყვეტილებისკანონი
ერძალაშიშესვლა,რომელიცსამუშაოსშესრულებისშესაძლებლობასგამორიცხავს;
დამსაქმებელიფიზიკურიპირისანდასაქმებულისგარდაცვალება;

 დაუშვებელიაშრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტადასაქმებულისსამხედროსავალდე
ბულოანსამხედროსარეზერვოსამსახურშიგაწვევისგამოან/დადასაქმებულისმიერ
სამხედროსავალდებულოან სამხედროსარეზერვო სამსახურის გავლის პერიოდში,
გარდაიმშემთხვევებისა,როცასახეზეაშრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტისშემდე
გისაფუძვლებიდანერთერთიშრომითიხელშეკრულებისვადისგასვლა;შრომითი
ხელშეკრულებითგათვალისწინებულისამუშაოსშესრულება;დასაქმებულისმიერთა
ნამდებობის/სამუშაოს საკუთარი ნებით, წერილობითი განცხადების საფუძველზე და
ტოვება;მხარეთაწერილობითიშეთანხმება;დასაქმებულისმიერმისთვისინდივიდუ
ალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის
შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების უხეში დარღვევა; დასაქმებულის მიერ
მისთვისინდივიდუალურიშრომითიხელშეკრულებითანკოლექტიურიხელშეკრულე
ბით ან/და შრომის შინაგანაწესითდაკისრებული ვალდებულებისდარღვევა,თუდა
საქმებულისმიმართბოლო1წლისგანმავლობაშიუკვეგამოყენებულიქნაინდივიდუ
ალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის
შინაგანაწესითგათვალისწინებულიდისციპლინურიპასუხისმგებლობისრომელიმეზო
მა;სასამართლოგანაჩენისანგადაწყვეტილებისკანონიერძალაშიშესვლა,რომელიც
სამუშაოსშესრულებისშესაძლებლობასგამორიცხავს;დამსაქმებელიფიზიკურიპირის
ანდასაქმებულისგარდაცვალება;
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 დაუშვებელია შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა დასაქმებულის სასამართლოში
ნაფიცმსაჯულადყოფნისპერიოდში,გარდაიმშემთხვევებისა,როცასახეზეაშრო
მითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგი საფუძვლებიდან ერთერთი  შრომითი
ხელშეკრულებისვადისგასვლა;შრომითიხელშეკრულებითგათვალისწინებულისა
მუშაოსშესრულება;დასაქმებულისმიერთანამდებობის/სამუშაოსსაკუთარინებით,
წერილობითიგანცხადებისსაფუძველზედატოვება;მხარეთაწერილობითიშეთანხ
მება;დასაქმებულისმიერმისთვისინდივიდუალურიშრომითიხელშეკრულებითან
კოლექტიურიხელშეკრულებითან/დაშრომისშინაგანაწესითდაკისრებულივალდე
ბულებისუხეშიდარღვევა;დასაქმებულისმიერმისთვისინდივიდუალურიშრომითი
ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით
დაკისრებულივალდებულებისდარღვევა,თუდასაქმებულისმიმართბოლო1წლის
განმავლობაშიუკვეგამოყენებულიქნაინდივიდუალურიშრომითიხელშეკრულებით
ანკოლექტიურიხელშეკრულებითან/დაშრომისშინაგანაწესითგათვალისწინებუ
ლი დისციპლინური პასუხისმგებლობის რომელიმე ზომა; სასამართლო განაჩენის
ანგადაწყვეტილებისკანონიერძალაშიშესვლა,რომელიცსამუშაოსშესრულების
შესაძლებლობას გამორიცხავს;დამსაქმებელიფიზიკური პირის ანდასაქმებულის
გარდაცვალება.

მიუხედავადიმისა,რომშრომისკოდექსიამომწურავჩამონათვალსგვთავაზობსიმსა
ფუძვლებისა,რომლისარსებობისშემთხვევაშიცშრომითიურთიერთობისშეწყვეტადასაშ
ვებია,პრაქტიკაშიხშირადსადავოააღნიშნულისაფუძვლებისარსებობა.მაგალითად,შეშე
ფა სე ბის კა ტე გო რი ას წარ მო ად გენს თუ რამ დე ნად უხე ში ხა სი ა თი საა და საქ მე ბუ ლის ფა სე ბის კა ტე გო რი ას წარ მო ად გენს თუ რამ დე ნად უხე ში ხა სი ა თი საა და საქ მე ბუ ლის 
მხრი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი დარ ღ ვე ვამხრი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი დარ ღ ვე ვადაარისთუარადარღვევისინტენსივობა129და
ხარისხისაკმარისიპირთანშრომითიხელშეკრულებისშესაწყვეტად.ურთიერთსაწინააღმ
დეგოინტერპრეტაციისთავიდანასაცილებლადუზენაესმასასამართლომთავისგადაწყვე
ტილებებშიULTIMARATIOს130პრინციპიდაამკვიდრა.ამპრინციპისთანახმად,დასაქმე
ბულისსამსახურიდანგათავისუფლებაგამოყენებულიუნდაიქნასმხოლოდიმშემთხვევაში,
როდესაცდასაქმებულისმიმართ,მისმიერჩადენილიგადაცდომის (დარღვევის) ხასია
თიდანდასიმძიმიდანგამომდინარე,უფრომსუბუქისანქციისშეფარდებასაზრიაქვსდა
კარგული.შესაბამისად,დასაქმებულისმიერდარღვევისჩადენისასდამსაქმებლისმიერ
გამოყენებულიუნდაიქნასისეთიზომები,რომლებიცარსებულვითარებასგამოასწორებს,
გააუმჯობესებს,დასაქმებულმუშაკსუკეთესსგახდის,კვალიფიკაციასაუმაღლებს,უფრო
წინდახედულადდა გულისხმიერად მოქცევას აიძულებს. უზენაესი სასამართლოგანმარ
ტავს,რომმითითებულიპრინციპისამოსავალიდებულებასწორედიმაშია,რომჩადენილი
დარღვევისგამო,დასაქმებულისსამუშაოდანგათავისუფლებამდეუნდაშემოწმდესჩადე
ნილდარღვევასა(გადაცდომას)დაგათავისუფლებასშორისპროპორციულობა.იმისათ
ვის,რომდასაქმებულისსამსახურიდანგათავისუფლებადამსაქმებლისმხრიდანადეკვა

129 გერმანულმასასამართლომერთერთიშრომისსამართლებრივიდავისგანხილვისასდაადგინა,რომ
დასაქმებულისსამსახურში104ჯერდაგვიანებაარწარმოადგენდაშრომისხელშეკრულებისმოშლის
უპირობოსაფუძველსდადასაქმებულისგანდაგვიანების მიზეზებთანდაკავშირებითახსნაგანმარტება
მოითხოვა.იხ.ჩაჩავა,„შრომისხელშეკრულებისნებაზედამოკიდებულიდამხარეთანებისგანდამოუ
კიდებელიშეწყვეტა2013წლის12ივნისისცვლილებებითდამკვიდრებულიახალიკლასიფიკაცია”,
შრომისსამართლისუახლესიცვლილებებისსამართლებრივიასპექტები,თბილი,2014წ.გვ.104.

130 ლათინურიფრაზაადასაბოლოოარგუმენტსნიშნავს.
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ტურ,საჭიროდაპროპორციულღონისძიებადიქნესმიჩნეული,აუცილებელია,სახეზეიყოს
ისეთიმძიმედარღვევა,რომელიცსხვაუფრომსუბუქისანქციისგამოყენებასარამიზანშე
წონილსხდის.131

5.7.2შრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტისწესი

მასშემდეგ,რაცწარმოიშობაშრომისკოდექსის47ემუხლითდადგენილირომელიმე
კანონისმიერისაფუძველიშრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტისა,დღისწესრიგშიდგება
ხელშეკრულებისშეწყვეტისწესისდაცვა.იმისმიხედვითთურომელისაფუძვლითხდება
შრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტა,დამსაქმებელი/დასაქმებულივალდებულიადაიცვას
შესაბამისიწესი.


ხელ შეკ რუ ლე ბის დამ საქ მებ ლის  ხელ შეკ რუ ლე ბის დამ საქ მებ ლის  
მი ერ შეწყ ვე ტის სა ფუძ ვ ლე ბიმი ერ შეწყ ვე ტის სა ფუძ ვ ლე ბი

ხელ შეკ რუ ლე ბის დამ საქ მებ ლის  ხელ შეკ რუ ლე ბის დამ საქ მებ ლის  
მი ერ შეწყ ვე ტის წე სიმი ერ შეწყ ვე ტის წე სი

 ეკონომიკურიგარემოებები,ტექნოლოგიუ
რიანორგანიზაციულიცვლილებები,რომ
ლებიცაუცილებელსხდისსამუშაოძალის
შემცირებას;

 დასაქმებულის კვალიფიკაციის ან პრო
ფესიული უნარჩვევების შეუსაბამობა მის
მიერდაკავებულთანამდებობასთან/შესას
რულებელსამუშაოსთან;

 თუშრომითიხელშეკრულებითსხვარამარ
არისგანსაზღვრული,ხანგრძლივიშრომი
სუუნარობა – თუკი შრომისუუნარობის ვა
დააღემატება ზედიზედ40კალენდარულ
დღეს, ან 6თვის განმავლობაში საერთო
ვადა აღემატება 60 კალენდარულდღეს,
ამასთანავე, დასაქმებულს გამოყენებუ
ლი აქვს შრომის კოდექსითგათვალისწი
ნებული შვებულება (ანაზღაურებადი და
ანაზღაურებისგარეშე);

 სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც
ამართლებს შრომითი ხელშეკრულების
შეწყვეტას.

 დამსაქმებელი ვალდებულია არანაკ
ლებ 30 კალენდარული დღით ადრე
გააფრთხილოს დასაქმებული წინას
წარიწერილობითიშეტყობინებისგაგ
ზავნით.ამასთანავე,დასაქმებულსმი
ეცემაკომპენსაციაარანაკლებ1თვის
შრომის ანაზღაურების ოდენობით,
შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტი
დან30კალენდარულიდღისვადაში.

ან

 დამსაქმებელიუფლებამოსილიაარა
ნაკლებ3 კალენდარულიდღით ად
რე გააფრთხილოს დასაქმებული წი
ნასწარი წერილობითი შეტყობინების
გაგზავნით. ამ შემთხვევაში დასაქმე
ბულს მიეცემა კომპენსაცია არანაკ
ლებ 2 თვის შრომის ანაზღაურების
ოდენობით, შრომითი ხელშეკრულე
ბის შეწყვეტიდან 30 კალენდარული
დღისვადაში.

ცხრილის1ელსვეტშიმითითებულირომელიმესაფუძვლითდასაქმებულთანშრომითი
ხელშეკრულებისშეწყვეტისასდამსაქმებელმაუნდადაიცვასცხრილისმე2სვეტშიმითი
თებულიწესებიდანერთერთი.

131 იხილეთუზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებასაქმეზე №ას6025772016.
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რაცშეეხებადა საქ მე ბუ ლის ინი ცი ა ტი ვით და საქ მე ბუ ლის ინი ცი ა ტი ვით თანამდებობის/სამუშაოსსაკუთარინებით
დატოვებას,დასაქმებულივალდებულიაარანაკლებ30კალენდარულიდღითადრეგააფ
რთხილოსდამსაქმებელიწინასწარიწერილობითიშეტყობინებისგაგზავნით.
დამსაქმებლის მიერ შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ შრომის კოდექსი

და საქ მე ბულს გა თა ვი სუფ ლე ბის სა ფუძ ვ ლის გარ კ ვე ვის უფ ლე ბასდა საქ მე ბულს გა თა ვი სუფ ლე ბის სა ფუძ ვ ლის გარ კ ვე ვის უფ ლე ბას ანიჭებს. მას შემ
დეგრაცდასაქმებულიშრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტისთაობაზედამსაქმებლისგან
შეტყობინებასმიიღებს,დასაქმებულს30კალენდარულიდღისვადაშიუფლებააქვსწე რიწე რი
ლო ბი თი შეტყო ბი ნე ბალო ბი თი შეტყო ბი ნე ბაგაუგზავნოსდამსაქმებელსხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყ ვე ტის სა ფუძ ვხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყ ვე ტის სა ფუძ ვ
ლის წე რი ლო ბი თი და სა ბუ თე ბის მოთხოვ ნის თა ო ბა ზელის წე რი ლო ბი თი და სა ბუ თე ბის მოთხოვ ნის თა ო ბა ზე.დამსაქმებელიკივალდებულია
დასაქმებულისმოთხოვნისწარდგენიდან7კალენდარულიდღისვადაშიწერილობითდა
ასაბუთოსშრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტისსაფუძველი.სწორედამწერილობითიდა
საბუთებისდასაქმებულისმიერმიღებიდანაითვლებაშრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტის
შესახებდამსაქმებლისგადაწყვეტილების სასამართლოშიგასაჩივრების ხანდაზმულობის
ვადა,რომელიც30კალენდარულიდღესშეადგენს.იმშემთხვევაშითუდამსაქმებელიდა
საქმებულისმოთხოვნისწარდგენიდან7კალენდარულიდღისვადაშიწერილობითარდა
ასაბუთებსშრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტისსაფუძველს,დასაქმებულსუფლებააქვს,
30კალენდარულიდღისვადაში132სასამართლოშიგაასაჩივროსდამსაქმებლისგადაწყვე
ტილებაშრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტისშესახებ.ამშემთხვევაშიდავისფაქტობრივი
გარემოებებისმტკი ცე ბის ტვირ თიმტკი ცე ბის ტვირ თი133 ეკისრება დამსაქმებელს ეკისრება დამსაქმებელს.
სასამართლოს მიერ დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ

დამსაქმებლისგადაწყვეტილებისბათილადცნობისშემთხვევაში,სასამართლოსგადაწყ
ვეტილებით,დამსაქმებელივალდებულიაპირ ვან დელ სა მუ შაო ად გილ ზე აღად გი ნოს პირ ვან დელ სა მუ შაო ად გილ ზე აღად გი ნოს 
პი რი, რო მელ საც შე უწყ და შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა, ან უზ რუნ ველ ყოს ის ტოლ ფაპი რი, რო მელ საც შე უწყ და შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა, ან უზ რუნ ველ ყოს ის ტოლ ფა
სი სა მუ შა ო თი, ან გა და უ ხა დოს მას კომ პენ სა ცია სა სა მარ თ ლოს მი ერ გან საზღ ვ რუსი სა მუ შა ო თი, ან გა და უ ხა დოს მას კომ პენ სა ცია სა სა მარ თ ლოს მი ერ გან საზღ ვ რუ
ლი ოდე ნო ბითლი ოდე ნო ბით.2020წლისსექტემბერშიგანხორციელებულიცვლილებებითმეტადდა
კონკრეტდააღნიშნულისაკითხიდადღესმოქმედირეგულაციითდასაქმებულსუფლება
აქვს,პირვანდელანტოლფასსამუშაოადგილზეაღდგენისანმისნაცვლადდაკისრებული
კომპენსაციისგადახდისგარდა,მოითხოვოსიძულებითიგანაცდურისანაზღაურებაშრო
მითიხელშეკრულებისშეწყვეტისთარიღიდანშრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტისშესა
ხებდამსაქმებლისგადაწყვეტილებისბათილადცნობისთაობაზესასამართლოსკანონი
ერძალაშიშესულიგადაწყვეტილებისაღსრულებისთარიღამდე.იძულებითიგანაცდურის
ანაზღაურებისგანსაზღვრისას,სასამართლომუნდაგაითვალისწინოსდამსაქმებლისმიერ
დასაქმებულისთვისგათავისუფლებისასმიცემულიკომპენსაცია.
დასაქმებულის თანამდებობიდან გათავისუფლებიდან დავის სასამართლო წესით დას

რულებამდეშესაძლოადამსაქმებელსსხვათანამშრომელიჰყავდესმიღებულიგათავისუფ
ლებულიდასაქმებულის პოზიციაზე, ან საერთოდგაუქმებული ჰქონდეს აღნიშნული შტატი
(პოზიცია).ამიტომაცარსებულიმდგომარეობიდანგამომდინარე,სასამართლომშესაძლოა
გათავისუფლებულიდასაქმებულის სხვა ტოლფასი სამუშაოთი უზრუნველყოფადაავალოს
დამსაქმებელს,ანთუარსებულიმდგომარეობიდანგამომდინარეესეცვერხერხდებაკონკ

132 რომელიცდამსაქმებლისმიერ7დღიანივადისუშედეგოდგასვლიდანაითვლება.
133 საპროცესოსამართლისმიხედვით,მტკიცებისტვირთი,როგორცწესი,მოსარჩელესაკისრია.გამომდინა

რეიქიდან,რომისიწყებსსასამართლოდავას,მანვეუნდამიუთითოსსასამართლოსკონკრეტულფაქტებ
ზედა წარადგინოს შესაბამისიმტკიცებულებები,რომელიცმისიუფლებისდარღვევასდაადასტურებს.
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რეტულიოდენობისკომპენსაციისგადახდადააკისროსდამსაქმებელსდასაქმებულისსასარ
გებლოდ.თუკიდასაქმებულისსასარჩელომოთხოვნასპირვანდელსამუშაოადგილზეაღ
დგენაწარმოადგენს,როგორცზემოთუკვეაღვნიშნეთ,დასაქმებულისუფლებადამცველები
უმეტესშემთხვევაშიდამსაქმებლისბრალითგამოწვეულიიძულებითიმოცდენისთვისშრომის
ანაზღაურებისსრულადმიცემასაცითხოვენ.დამსაქმებლისბრალითგამოწვეულიიძულებით
მოცდენადკიჩაითვლებაპერიოდიდასაქმებულთანშრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტიდან
დამსაქმებლისგადაწყვეტილებისსასამართლოსმიერუკანონოდცნობამდე.გამოდის,რომ
დასაქმებულისსამსახურშიაღდგენასთანერთად,განვლილიპერიოდისთვისდასაქმებულის
თვისმისაცემიყოველთვიურიანაზღაურებისგადახადადამსაქმებელსმაინცდაეკისრება.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტისას

არსებითიმნიშვნელობისაა და საქ მე ბუ ლის გა მო უ ყე ნე ბე ლი შვე ბუ ლე ბის ბე დი და საქ მე ბუ ლის გა მო უ ყე ნე ბე ლი შვე ბუ ლე ბის ბე დი.შრომის
კოდექსიცალსახადადგენს,რომშრომითიხელშეკრულებისდამსაქმებლისინიციატივით
შეწყვეტისასდამსაქმებელივალდებულიადასაქმებულსაუნაზღაუროსგამოუყენებელიშვე
ბულებაშრომითიურთიერთობისხანგრძლივობისპროპორციულად.
ზემოთუკვეაღვნიშნეთ,რომშრომითიურთიერთობისპერიოდშიანაზღაურებადიშვებუ

ლებითსარგებლობისათვისაუცილებელიადასაქმებულისმიერდამსაქმებლისთვისგანცხადე
ბითმიმართვადაშვებულებისმოთხოვნა,წინააღმდეგშემთხვევაში,დასაქმებულიდაკარგავს
მას(ანაზღაურებადშვებულებას)მოქმედშრომითურთიერთობაში.შრომითიურთიერთობის
დამსაქმებლის მიერშეწყვეტისას კიდასაქმებული არკარგავსგამოუყენებელიშვებულების
ანაზღაურებისუფლებას,მიუხედავადიმისა,რომურთიერთობისპერიოდშიმასშვებულებაარ
მოუთხოვია.ამასთან,ბათილიაშრომითიხელშეკრულებისისპირობა,რომლითაცანაზღაუ
რებადიშვებულებითყოველწლიურადსარგებლობისუფლებადათმობილიანუარყოფილია.
შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულთან

მოახდინოსსაბოლოოანგარიშსწორებაარაუგვიანეს7კალენდარულიდღისა,თუშრო
მითიხელშეკრულებითანკანონითსხვარამარარისგანსაზღვრული.


5.8გაფიცვადალოკაუტი


შრომისუფლების,როგორცერთერთიმთავარისოციალურიუფლებისგანხორციელე

ბისას,დასაქმებულებისთვისგაფიცვისშესაძლებლობისმინიჭებაროგორცსაქართველოს
კონსტიტუციითისესაერთაშორისოშრომისსამართლებრივიაქტებითააგანმტკიცებული.
შრომის კოდექსის მიხედვით, გა ფიც ვაგა ფიც ვა ეს არის დავის შემთხვევაში დასაქმებულის

დროებითინებაყოფლობითიუარიშრომითიხელშეკრულებითგათვალისწინებულივალ
დებულებებისმთლიანადანნაწილობრივშესრულებაზე.ლო კა უ ტილო კა უ ტიკიარისდავისშემთხ
ვევაშიდამსაქმებლისდროებითინებაყოფლობითიუარიშრომითიხელშეკრულებითგათ
ვალისწინებული ვალდებულებების მთლიანად ან ნაწილობრივ შესრულებაზე, რომელიც
არშეიძლება90კალენდარულდღეზემეტხანსგაგრძელდეს.
დავაგანიმარტება,როგორცშრომითიურთიერთობისდროსწარმოშობილიუთანხმო

ება, რომლის გადაწყვეტაც შრომითი ხელშეკრულების მხარეთა კანონიერ ინტერესებში
შედის. განასხვავებენ ინდივიდუალურდა კოლექტიურდავას. ინდივიდუალურიდავა უნ
დაგადაწყდესმხარეთაშორისშემათანხმებელიპროცედურებით,რაცგულისხმობსდასაქ
მებულსადადამსაქმებელსშორისპირ და პი რი მო ლა პა რა კე ბე ბის გა მარ თ ვასპირ და პი რი მო ლა პა რა კე ბე ბის გა მარ თ ვას.ხოლო
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კოლექტიურიდავა (დავადამსაქმებელსადადასაქმებულთაჯგუფს(არანაკლებ20და
საქმებული)ანდამსაქმებელსადადასაქმებულთაგაერთიანებასშორის)უნდაგადაწყდეს
მხარეთა შორის შემათანხმებელი პროცედურებით,რაც გულისხმობსდამსაქმებელსადა
დასაქმებულთაჯგუფსანდამსაქმებელსადადასაქმებულთაგაერთიანებასშორისპირდა
პირიმოლაპარაკებებისგამართვასანმე დი ა ცი ასმე დი ა ცი ასერთერთიმხარისმიერსაქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვისმინისტრისთვისშესაბამისიწერილობითიშეტყობინებისგაგზავნისშემთხვევაში.
მიუხედავადიმისა,რომგაფიცვისუფლებასაქართველოსკონსტიტუციითადასაერთა

შორისო სამართლებრივი აქტებითაა განმტკიცებული, აუცი ლე ბე ლი ა, რომ გა ფიც ვა კააუცი ლე ბე ლი ა, რომ გა ფიც ვა კა
ნო ნით დად გე ნი ლი პრო ცე დუ რუ ლი წე სე ბის დაც ვით გან ხორ ცი ელ დესნო ნით დად გე ნი ლი პრო ცე დუ რუ ლი წე სე ბის დაც ვით გან ხორ ცი ელ დეს, წინააღმდეგ
შემთხვევაშისაქმეუკა ნო ნო გა ფიც ვას თანუკა ნო ნო გა ფიც ვას თან გვექნება,რომელიცგანსხვავებითკანონიერი
გაფიცვისგანშესაძლოადასაქმებულისწინააღმდეგდისციპლინურიპასუხისმგებლობისზო
მისგამოყენებისანშრომითიურთიერთობისშეწყვეტისსაფუძველიგახდეს.იმისთვის,რომ
გაფიცვაკანონიერადჩაითვალოს,აუცილებელია,რომგაფიცვისუფლებისგამოყენებასწინ
უძღოდეს შრომითი ურთიერთობის მხარეთა შორის არსებულიდავის წარმოებადა შემა
თანხმებელიპროცედურებისგამოყენება.იმშემთხვევაშითუშემათანხმებელიპროცედურები
შედეგსვერგამოიღებსდამხარეებსშორისდავავერმოგვარდებადასაქმებულებსუფლება
ეძლევათგაფიცვისუფლებაგამოიყენონ.მოლაპარაკებებისნებისმიერსტადიაზე,შეთანხმე
ბისმისაღწევადმხარესუფლებააქვს,წერილობითმიმართოსსაქართველოსოკუპირებული
ტერიტორიებიდანდევნილთა,შრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისმინისტრს
მედიაციისდაწყებისმიზნითდავისმედიატორისდანიშვნისთაობაზე.აღნიშნულიშეტყობინე
ბისსაფუძველზემინისტრინიშნავსდავისმედიატორსშესაბამისიწესისთანახმად.134
კოლექტიურიდავისდროსგა ფიც ვი სა და ლო კა უ ტის უფ ლე ბა წარ მო ი შო ბაგა ფიც ვი სა და ლო კა უ ტის უფ ლე ბა წარ მო ი შო ბასაქარ

თველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანდევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისადასო
ციალურიდაცვისმინისტრისათვისწერილობითიშეტყობინებისგაგზავნიდანანმინისტრის
მიერსაკუთარიინიციატივითდავისმედიატორისდანიშვნიდან21 კა ლენ და რუ ლი დღის 21 კა ლენ და რუ ლი დღის 
გას ვ ლის თა ნა ვეგას ვ ლის თა ნა ვე.გაფიცვისანლოკაუტისდროსმხარეებივალდებულიარიან,განაგრძონ
შემათანხმებელიპროცედურები.
ინდივიდუალურიდავისდროსმხარეებმაგაფიცვისანლოკაუტისდაწყებამდეარანაკლებ

3კალენდარულიდღითადრეერთმანეთს,ხოლოკოლექტიურიდავისდროსდამატებითმი
ნისტრსწერილობითუნდაშეატყობინონგაფიცვისანლოკაუტისდრო,ადგილიდახასიათი.
გაფიცვისკანონიერებისთვისაუცილებელია,რომზემოთმითითებულიწესებიგანუხრე

ლადშესრულდეს,წინააღმდეგშემთხვევაში,შესაძლოა,გაფიცვაუკანონოდიქნესცნობი
ლისასამართლოსმიერ,რაცუფლებამოსილსგახდისდამსაქმებელსშეწყვიტოსდასაქმე
ბულთანდადებულიშრომითიხელშეკრულება.
გაფიცვისანლოკაუტისდროსდამსაქმებელიარარისვალდებული,მისცესდასაქმე

ბულსშრომისანაზღაურება.
გაფიცვისუფლებააბსოლუტურიუფლებასარწარმოადგენსდაზოგიერთშემთხვევებში

ისშეიძლებაკანონითშეიზღუდოს.135

134 მაღალისაზოგადოებრივიინტერესისარსებობისშემთხვევაში,მინისტრიუფლებამოსილია,მხარისწერი
ლობითიმიმართვისგარეშედავისნებისმიერსტადიაზესაკუთარიინიციატივითდანიშნოსმედიატორი.

135 იხილეთშრომისკოდექსის65ედა67ემუხლები.
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სამეწარმეოსამართალი

6.1ზოგადად


სამეწარმეოსამართალიბიზნესურთიერთობებისმარეგულირებელიერთერთიუმნიშვ

ნელოვანესიდარგია.ქვეყნები,რომლებშიცსამეწარმეოსამართლებრივიკანონმდებლო
ბადახვეწილიადაბიზნესდავებზეეფექტურიდადროულიმართლმსაჯულებაგარანტირე
ბულია,ინვესტიციისგანხორციელებისკუთხით,ყოველთვისსასურველიდახელსაყრელია.
ამიტომაცნებისმიერისახელმწიფოდაინტერესებულიუნდაიყოსინვესტორისთვისმოქნი
ლიდა გამართული სამეწარმეო სამართლებრივი ნორმებით უზრუნველყოფილი ბიზნეს
გარემოს შეთავაზებით. გამომდინარე იქიდან, რომ ხელსაყრელი სამეწარმეო და საგა
დასახადო კანონმდებლობა საწარმოებისდაფუძნებისადაფუნქციონირებისრიცხობრივ
მაჩვენებელსზრდის,ქვეყნისეკონომიკასამეწარმეოსამართლისმოქმედებისკვალდაკ
ვალვითარდება.ამკუთხითკონკურენციისგამძაფრებაგანსაკუთრებითშეიმჩნევაროგორც
ევროპისკავშირისწევრქვეყნებს,ისეამერიკისშეერთებულიშტატებისშტატებს136შორის.
თითოეულიქვეყანა/შტატიბიზნესოპერატორებისთვისმისაღები,მოქნილი,ლიბერალური
სამეწარმეოდასაგადასახადოკანონმდებლობისშეთავაზებაზეაორიენტირებული,რათა
საწარმოთადაფუძნებისადამათიოპტიმალურიმუშაობისუზრუნველყოფისგზით,ქვეყნის
/შტატისეკონომიკისგაძლიერებასშეუწყოსხელი.ამდენად,სამეწარმეოსამართალიდა
მისი მარეგულირებელიკანონმდებლობა ქვეყნისგანვითარების ერთგვარიქვაკუთხედის
ფუნქციასასრულებს.
ქართულმა სამეწარმეო სამართალმა განვითარების საკმაოდ კონტრავერსული გზა

განვლო. საბჭოთა კავშირის დაშლისა და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის
კვალდაკვალ,დღისწესრიგშიდადგაკაპიტალისტურწყობაზემორგებულიკერძოსამართ
ლებრივისაკანონმდებლობაზისშექმნა.ბუნებრივია,სამეწარმეოსამართლისგამართული
სისტემის შექმნა განსაკუთრებით რთული და ამავე დროს, უმნიშვნელოვანესი იყო გეგ
მურეკონომიკაზემორგებულიქვეყნისთვის.სწორედამგამოწვევებისგათვალისწინებით,
1994წელსმიღებულიქნასაქართველოსკანონიმეწარმეთაშესახებ.ესკანონიც,სამო
ქალაქოსამართლისსხვადარგებისმსგავსად,უპირატესადგერმანულიანალოგისგავლე
ნითშეიქმნა.შესაბამისად,ქართულისამეწარმეოსამართლებრივისისტემამეტნაკლებად
რეგულირებადიხასიათითადაევროპულისამეწარმეოსამართლებრივიღირებულებები
სადმიერთგულებითხასიათდებოდა.1994წელსმიღებულმამეწარმეთაშესახებსაქარ
თველოს კანონმა 2008 წლის მარტში რადიკალური ცვლილებები განიცადა, შედეგად,

136 მიჩნეულია,რომბიზნესისწარმოებისკუთხითყველაზეხელსაყრელსაინვესტიციოგარემოსდელავერის,
ტეხასისადანიუორკისშტატებისსამეწარმეოსამართალიუზრუნველყოფს.
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უმრავლესსაკითხებში,კონცეფციურადდაშორდაგერმანულსამეწარმეოსამართლებრივ
კანონმდებლობასდაშეიძლებაითქვას,რომგარკვეულწილადამერიკული(აშშ)სამართ
ლისზეგავლენისქვეშმოექცა.2008წლიდან2021წლისბოლომდემოქმედმეწარმეთა
შესახებსაქართველოსკანონიდერეგულირებადიხასიათითადასაწესდებოავტონომიის
ფარგლებისგაფართოებითხასიათდებოდა.2008წლისცვლილებებითკანონმდებელმა,
სამეწარმეოსამართლებრივიურთიერთობებისმთელრიგასპექტებში,კანონისმიერრე
გულირებაზეუარითქვადამეწარმესუბიექტებსთავისუფლებამიანიჭა,თავადსაწესდებო
ავტონომიისფარგლებშიდაერეგულირებინათ საწარმოს შიდა ურთიერთობები. სწორედ
ამმიზნით,2008წლიდან2021წლისბოლომდე, მოქმედიკანონიდანამოღებულიქნა
მთელირიგიმუხლებიდაკორპორაციულსამართლებრივიურთიერთობისდარეგულირება
მეწარმესუბიექტებისმიხედულებისამარადარჩა.ასეთმარადიკალურმაცვლილებებმა
მალევედაიმსახურასრულიადლოგიკურიკრიტიკა.მოსამართლე,რომელსაცსამეწარმეო
სამართლებრივიდავაუნდაგადაეწყვიტა,ფაქტობრივად,შესაბამისიინსტრუმენტისგარე
შედარჩა.ამერიკისშეერთებულიშტატებისადაევროპისწამყვანიქვეყნებისსამართლებ
რივიმოცემულობისგანგანსხვავებით,საქართველოშიარიყოგანვითარებულიანმწირად
იყოგანვითარებულიე.წ.კაუტელარულიიურისპრუდენცია,რაცმსხვილიკორპორაციებისა
და ადმინისტრაციულიორგანოების პრაქტიკას მოიაზრებს. ასევე, არიყოგანვითარებუ
ლისაწესდებორეგულირებისკულტურა.მეწარმეებისუმრავლესობასაწარმოსდაფუძნე
ბის ეტაპზე შაბლონურ წესდებას იყენებდა და ფინანსების დაზოგვისა თუ საკითხისადმი
არასერიოზულიდამოკიდებულებისგამო,ინდივიდუალიზებული,საკუთარბიზნესზემორ
გებულიწესდებისშემუშავებასარახდენდა.მართალია,ამპერიოდის(19942021წლე
ბი)სასამართლოპრაქტიკაგარკვეულსაკითხებზემართებულდაკარგადდასაბუთებულ
გადაწყვეტილებებსგვთავაზობდა,თუმცა,შეიძლებაითქვას,რომაღნიშნულიცმხოლოდ
წერტილოვანხასიათსატარებდადაუდიდესინაწილისამეწარმეოურთიერთობისა,რეგუ
ლირების გარეშერჩებოდა. ამდენად,დერეგულირებული,ფაქტობრივად, გამოშიგნული
კანონის,მწირისასამართლოდაკაუტელარულიპრაქტიკისადასაწესდებოავტონომიის
კულტურისგანუვითარებლობისპირობებში,მწვავედდადგაახალიკანონისმიღებისსაჭი
როება. სწორედამგამოწვევებისგათვალისწინებით,2016წლიდანმეწარმეთა შესახებ
ახალი კანონის პროექტზედაიწყეს მუშაობა. ამ პროცესს საკმაოდდიდი პერიოდიდას
ჭირდა.საბოლოოდ,მეწარმეთაშესახებახალიკანონიმიღებულიქნა2021წლის4აგ
ვისტოსდაძალაშიშევიდა2022წლის1იანვრიდან.აღსანიშნავია,რომდღესმოქმედი
კანონისპროექტზემუშაობისასკანონპროექტისრეგულირებისზეგავლენისშეფასება,ე.წ.
RIA(RegulatoryImpactAssessment)განხორციელდა,რამაცკანონისმიღებამდემისი
ნორმებისეკონომიკაზემოქმედებისხასიათიშეაფასა.
მეწარმეთაშესახებდღესმოქმედმაკანონმამთელირიგიხარვეზებიამოავსო.კანონის

ზოგადიანალიზისასრამდენიმემახასიათებელიშეიძლებაგამოკვეთოთ:
1. მოქმედი კანონი, სტრუქტურის მხრივ, არსებით ცვლილებას არ ითვალისწინებს.

1994 წელს მიღებული კანონის მსგავსად, ახალ კანონშიც ვხვდებით ზოგადდა კერძო
ნაწილებს. ზოგად ნაწილში ყველა მეწარმე სუბიექტისთვის საერთო წესებია მოცემული,
ხოლოკერძონაწილშითითოეულიორგანიზაციულსამართლებრივიფორმისთვისდამახა
სიათებელიინდივიდუალურინორმებიათავმოყრილი.
2. ახალი კანონი, ერთგვარად,დიდაქტიკურიფუნქციის მატარებლადაც გვევლინება

და მთელირიგი განმარტებებით, სიცხადის შემომტან ნორმებს გვთავაზობს. მიჩნეულია,
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რომამტიპისნორმებიდამწყებიმეწარმესუბიექტებისთვისაღმზრდელობითფუნქციასშე
ითავსებსდაგანჭვრეტადისამართლისპირობებში,სუბიექტს.სამართლებრივიშედეგების
შესახებწინარეცოდნასმისცემსახალიკანონისგარკვეულმანორმებმაასევეგაითვალის
წინა ქართულისასამართლოებისსაუკეთესოპრაქტიკადამათიგანმარტებითნორმებში
იმპლემენტირებამოახდინა.
3.მიუხედავადიმისა,რომახალიკანონითდაბრუნდაკანონისმიერსამეწარმეოსა

მართლის კორპუსი, საწესდებო ავტონომიას საკმაოდ ფართო არეალი მიეცა. მოქმედი
კანონის1ელივემუხლისმე2ნაწილისთანახმად,სოლიდარულიპასუხისმგებლობისსა
ზოგადოების, კომანდიტურისაზოგადოების, შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოე
ბის,კოოპერატივისწესდებითანპარტნიორთაშეთანხმებით,შეიძლებაგანისაზღვროსამ
კანონითდადგენილისგანგანსხვავებულიწესები,გარდაიმშემთხვევისა,როდესაც,ნორ
მისშინაარსიდანდამიზნიდანგამომდინარე,ცხადია,რომისიმპერატიულია.ამავემუხ
ლის მე4 ნაწილის მიხედვით კი, სააქციო საზოგადოების წესდებით ან აქციონერთა შე
თანხმებით,ამკანონითდადგენილისგანგანსხვავებულიწესებიშეიძლებაგანისაზღვროს
მხოლოდკანონითდაშვებულშემთხვევებსადაფარგლებში.ამნორმებისფორმულირება
ცხადყოფს,რომკანონმდებელიკანონისმიერრეგულირებისადასაწესდებოავტონომიის
ერთგვარიბალანსისპრინციპსამკვიდრებს.ერთადერთიორგანიზაციულსამართლებრი
ვიფორმა,რომელთანმიმართებითაცწესდებისმიერისიხისტისპრინციპიპრივალირებს,
სააქციოსაზოგადოებაა;ხოლოსოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოების,კომან
დიტური საზოგადოების, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების და კოოპერატი
ვისშემთხვევაში,საწესდებოავტონომიისფარგლებიფართოა.თუკანონისკონკრეტული
ნორმისშინაარსიდანანმიზნიდანარგამომდინარეობს,რომმისიშეცვლაწესდებითარის
დასაშვები. მიუხედავადიმისა,რომახალიკანონითშემოთავაზებულიკანონისმიერიიმ
პერატიულინორმებისადასაწესდებოავტონომიისგაფართოებულიფარგლებისბალანსი
დადებითად არის შეფასებული, გარკვეულ მუხლებთან მიმართებით, აზრთა სხვადასხვა
ობა უკვედაფიქსირდა. მაგალითისთვის, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების
მარეგულირებელნორმებთანმიმართებით,მათიმპერატიულობაზემსჯელობისასნორმის
შინაარსიდამიზანიშესაძლებელიაკონტრავერსულადშეფასდეს,რამაცმეწარმესუბიექ
ტისთვისპასუხგაუცემელიშეკითხვებიწარმოშვას.საბოლოოდ,შეიძლებაითქვას,რომთი
თოეულინორმისშინაარსისდამიზნისგათვალისწინებით,ყოველკონკრეტულშემთხვევაში
უნდაგანისაზღვროსნორმისხასიათიდაბუნება.რაცშეეხებასამეწარმეოსამართლებრივი
ურთიერთობისიმსაკითხებს,რომლებიცმეწარმეთაშესახებკანონითრეგულირებულიარ
არისანამომწურავადარარისმოწესრიგებული,შეიძლებამოწესრიგდესწესდებით.
ახალიკანონისზოგადიდახასიათებისბოლოსკიყურადღებასვამახვილებთკანონის

254ემუხლის1ელდამე2ნაწილებზე.1ელინაწილისმიხედვით,ამკანონისამოქმე
დებამდერეგისტრირებულისაწარმოვალდებულია,ამკანონისამოქმედებიდან2 წლის 2 წლის 
ვა და ში უზ რუნ ველ ყოს სა რე გის ტ რა ციო მო ნა ცე მე ბის ამ კა ნო ნის მოთხოვ ნებ თან შევა და ში უზ რუნ ველ ყოს სა რე გის ტ რა ციო მო ნა ცე მე ბის ამ კა ნო ნის მოთხოვ ნებ თან შე
სა ბა მი სო ბასა ბა მი სო ბა.წინააღმდეგშემთხვევაში,მარეგისტრირებელიორგანომეწარმესსარეგის
ტრაციომონაცემებისამკანონისმოთხოვნებთანშესაბამისობისუზრუნველსაყოფადგანუ
საზღვრავსდამატებით,3თვიანვადას,რომელიცაითვლებაადრესატისთვისშესაბამისი
გადაწყვეტილებისამკანონით137დადგენილიწესითგაცნობისდღიდან.ხარვეზისაღნიშ

137 მე18მუხლი
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ნულვადაშიაღმოუფხვრელობისშემთხვევაში,შესაბამისისამეწარმეოსაზოგადოებისადა
სამეწარმეოსაზოგადოებისფილიალისრეგისტრაციაგაუქმებულადმიიჩნევა.მე2ნაწი
ლისშესაბამისადკი,ამკანონისამოქმედებამდერეგისტრირებულინდივიდუალურმეწარ
მესადასამეწარმეოსაზოგადოებაზეამკანონისმე16მუხლისმე5პუნქტისმოთხოვნები
ვრცელდება მხოლოდიმ შემთხვევაში,თუ ისინი საფირმოსახელწოდების შეცვლას მო
ითხოვენ. მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის მე16 მუხლი საწარმოს საფირმო სახელ
წოდებასთანდაკავშირებითმთელრიგშეზღუდვებსითვალისწინებს,რასაცმოგვიანებით
შევეხებით.
მიუხედავადიმისა,რომსაქართველოევროპისკავშირის[A1]წევრქვეყანასარწარ

მოადგენს,ჩვენსსახელმწიფოსგანვითარებისგეზისწორედამმიმართულებითაქვსაღე
ბული.მეწარმეთაშესახებახალიკანონიცსწორედევროკავშირთანასოცირებისხელშეკ
რულებით ნაკისრი ვალდებულებების გათვალისწინებით იქნა შემუშავებული. ამიტომაც
მნიშვნელოვანიაევროპისკავშირისსივრცეშიამკუთხითარსებულიგამოწვევებისგააზ
რებაც. ხსენებისღირსია ევროპის კავშირის საკორპორაციოსამართლებრივიდირექტი
ვები,რომლებიცწევრისახელმწიფოებისთვისბიზნესისწარმოებისჩარჩოწესებსადგენს.
კონვენციებიკონტინენტურიევროპისსამართლისქვეყნებისსამართლებრივღირებულე
ბებზეააგებულიდაანგლოამერიკულისამართლისსისტემისქვეყნებისგანგანსხვავებით,
მეტი კონსერვატიულობითა და რადიკალური ცვლილებებისადმი კარჩაკეტილობით ხა
სიათდებიან. ბოლოდრომდე,დიდი ბრიტანეთი,რომელიც ანგლოამერიკული სამართ
ლისსისტემასგანეკუთვნებაევროპისკავშირისშემადგენლობაშიშედიოდა,რაცერთგვარ
უნიკალურობას სძენდა ევროპის კავშირის საკორპორაციო სამართალს,რამეთუ ბრიტა
ნული საკორპორაციო სამართლებრივი სისტემა მოქნილიდა ახლებურირეგულაციებით
სხვა წევრსახელმწიფოებს მძლავრ კონკურენციას უწევდა. მაგალითისთვის, ბრიტანულ
სამართალშიშემოღებულმასამეწარმეოსაქმიანობისგანხორციელებისორგანიზაციულმა
ფორმამ–ე.წ.Limitedმა,რომლისდაფუძნებაც1ფუნტისტერლინგითაცშეიძლებოდა,
სერიოზულითავსატეხიგაუჩინასხვაწევრსახელმწიფოებს,რამაცგანაპირობაკიდეცგერ
მანიაშიშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისსამართლისრეფორმადაკომპანი
ისდაფუძნებისეტაპზედადგენილიხისტირეგულაციებისერთგვარიშემსუბუქება.თუმცაღა,
2020წლის31იანვარსბრიტანეთმასაერთოდდატოვაევროპისკავშირი.138


6.2სამეწარმეოსაქმიანობისადამეწარმესუბიექტისცნება

მეწარმის ცნებასა და სამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებს მეწარმეთა შესახებ სა
ქართველოსახალიკანონიახლებურად,უფროზუსტიფორმულირებითგვთავაზობს.ამ
კანონისმიხედვით,მეწარმედმიიჩნევაფიზიკურიანიურიდიულიპირი,რომელსაცაქვს
საწარმო.ხოლოსაწარმოარისსამეწარმეოსაქმიანობისგანხორციელებისორგანიზებუ
ლისისტემა.თავისმხრივ,სამეწარმეოსაქმიანობადმიიჩნევამოგებისმიღებისმიზნით
განხორციელებულიმართლზომიერი,არაერთჯერადი,დამოუკიდებელიდაორგანიზებუ
ლისაქმიანობა.

138 დიდიბრიტანეთისევროპისკავშირიდანგასვლაცნობილიაBrexitისსახელით.
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მარ თ ლ ზო მი ე რე ბამარ თ ლ ზო მი ე რე ბა,გულისხმობსსაქმიანობისკანონმდებლობისშესაბამისადგან
ხორციელებას,შესაძლებელია,კანონიზუსტადარითვალისწინებდესაღნიშნულისაქმია
ნობისსახეს,თუმცამნიშვნელოვანია,რომკონკრეტულისუბიექტისქმედებაარეწინააღ
მდეგებოდეს მოქმედ კანონმდებლობას. მართლზომიერი არ იქნება ქმედება,რომელიც
აკრძალულიაკანონით,ანრომელიცმოითხოვსსპეციალურლიცენზიას/ნებართვასდასუ
ბიექტიმასაღნიშნულისგარეშეახორციელებს.

 არა ერ თ ჯე რა დო ბა შიარა ერ თ ჯე რა დო ბა ში იგულისხმება საქმიანობის განხორციელება სისტემატურად.
ამდროსმთავარიგანმსაზღვრელიშესაძლებელიაიყოსარაკონკრეტულიმოქმედებების
რაოდენობა,არამედსუბიექტისმიერთავისისაქმიანობისარაერთჯერადობისგანზრახვა.

მო გე ბის მი ღე ბის მი ზა ნი მო გე ბის მი ღე ბის მი ზა ნი ყველაზემნიშვნელოვანიკომპონენტია,რომელიცმე
წარმესუბიექტებსადაარასამეწარმეო(არაკომერციულ)იურიდიულპირებსგანასხვავებს
ერთმანეთისაგან.სწორედმოგებისმიღებისმიზნითიქმნებაკონკრეტულიმეწარმესუბიექ
ტი,ხოლორეალურადმიიღოთუარამანმოგება,ამასსამეწარმეოსაქმიანობისცნებისთ
ვისმნიშვნელობაარაქვს.

და მო უ კი დებ ლო ბადა მო უ კი დებ ლო ბა მოიაზრებს საკუთარი სახელით უფლებამოვალეობების გან
ხორციელებას. ამ შემთხვევაში იგულისხმება სუბიექტის დამოუკიდებლობა, თავად გან
საზღვროსმმართველობითიორგანოები, კონკრეტულსაკითხზე პასუხისმგებელიპირები
დამართოსრისკები.

ორ გა ნი ზე ბუ ლო ბა შიორ გა ნი ზე ბუ ლო ბა ში კი იგულისხმება სუბიექტისრეგისტრაცია კანონმდებლობით
განსაზღვრულიერთერთისამართლებრივიფორმით.

ინდივიდუალურიმეწარმესაქმიანურთიერთობაშითავისუფლებებსახორციელებსდა

მოვალეობებსასრულებს,როგორცფიზიკურიპირი.ინდივიდუალურიმეწარმესამეწარმეო
საქმიანობიდან წარმოშობილი ვალდებულებებისთვის კრედიტორის წინაშე პასუხს აგებს
პირადად,მთელითავისიქონებით,თუინდივიდუალურმეწარმესადაკრედიტორსშორის
შეთანხმებით(გარდასაქართველოსსამოქალაქოკოდექსითგანსაზღვრულიხელშეკრუ
ლებისსტანდარტულიპირობებისა)სხვარამარარისგათვალისწინებული.აღნიშნულის
საპირისპიროდ,სამეწარმეოსაზოგადოებისფორმითსამეწარმეოსაქმიანობისგანმახორ
ციელებელიიურიდიულიპირისპასუხისმგებლობა,როგორცწესი,შემოიფარგლებათავად
საზოგადოებისქონებით.თუმცა,სამეწარმეოსაზოგადოებისსხვადასხვაფორმისმიხედვით
პასუხისმგებლობისსაკითხიცდივერსიფიცირებულია.აღნიშნულისშესახებუფროდაწვრი
ლებითიხილეთშემდგომთავებში.
სამეწარმეოსაქმიანობისცნებისუკეთიდენტიფიცირებისთვის,მნიშვნელოვანიაგან

ვიხილოთ,თურაარითვლებასამეწარმეოსაქმიანობად.მეწარმეთაშესახებკანონისშე
საბამისად,სამეწარმეოსაქმიანობადარმიიჩნევაფიზიკურიპირებისსახელოვნებო,სა
მეცნიერო, სამედიცინო, არქიტექტურული, საადვოკატო, საარბიტრაჟო, სამედიატორო,
სანოტარო,აუდიტორულიანსაკონსულტაციო(მათშორის,საგადასახადოკონსულტანტ
თა)საქმიანობა,აგრეთვეფიზიკურიპირებისანიურიდიულიპირებისანსხვაორგანიზა
ციულიწარმონაქმნებისმიერელექტროენერგიისგამანაწილებელქსელთანმიერთებული
მიკროსიმძლავრისელექტროსადგურითსარგებლობაშესაბამისიკანონმდებლობითდად
გენილიწესით.
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ასევესამეწარმეოსაქმიანობადარმიიჩნევაფიზიკურიპირებისსასოფლოსამეურნეო
ანსატყეოსამეურნეოსაქმიანობა,გარდაიმშემთხვევისა,როდესაცმისგანსახორციელებ
ლადმუდმივადდასაქმებულია5პირიმაინც,რომელიცარარისწარმოებისმფლობელის
ოჯახის წევრი. ასეთ შემთხვევაში, საქმიანობის განხორციელებისთვის აუცილებელია მე
წარმისსამართლებრივიფორმისდაფუძნება.თუსპეციალურიკანონითსხვარამარარის
დადგენილი,ზემოთაღნიშნულისაქმიანობისგანმახორციელებელფიზიკურპირებს−თა
ვისუფალიპროფესიისწარმომადგენლებს,შეუძლიათგამოიყენონამკანონითგანსაზღვ
რულიმეწარმისსამართლებრივიფორმები.


6.3საწარმოსდაფუძნება

მეწარმეთაშესახებსაქართველოსკანონისთანახმად,განსაზღვრულიმეწარმესუბიექ
ტებისრეგისტრაციასავალდებულოა.აღნიშნულისუბიექტებიწარმოშობილადითვლებიან
მეწარმეთადაარასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულპირთარეესტრშირეგისტრა
ციისმომენტიდან.
მეწარმესუბიექტისრეგისტრაციასახორციელებსსაქართველოსიუსტიციისსამინისტ

როსმმართველობისსფეროშიმოქმედისაჯაროსამართლისიურიდიულიპირი–საჯარო
რეესტრისეროვნულისააგენტო(შემდგომში–მარეგისტრირებელიორგანო).მეწარმესუ
ბიექტისრეგისტრაციამოიცავსროგორცსახელმწიფო,ისესაგადასახადორეგისტრაციას.
სწორედამიტომ,მეწარმეთადაარასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულიპირების
რეესტრშიდაცულიმონაცემებირეგისტრაციის,რეგისტრირებულმონაცემებშიცვლილებე
ბისადამათიგაუქმებისშესახებმარეგისტრირებელიორგანოსმიერელექტრონულადეგ
ზავნებასაქართველოსფინანსთასამინისტროსმმართველობისსფეროშიშემავალსაჯარო
სამართლისიურიდიულპირს−შემოსავლებისსამსახურს.
მნიშვნელოვანია,რომრეესტრშირეგისტრირდებამხო ლოდმხო ლოდსოლიდარულიპასუხისმ

გებლობისსაზოგადოების,კომანდიტურისაზოგადოებისადაშეზღუდულიპასუხისმგებლო
ბისსაზოგადოებისპარტნიორი/დამფუძნებელი.
სამეწარმეოსაზოგადოებისდასაფუძნებლადახალიკანონისთანახმად,აუცილებელია

სამეწარმეოსაზოგადოებისსა დამ ფუძ ნებ ლო შე თან ხ მე ბასა დამ ფუძ ნებ ლო შე თან ხ მე ბა,რომელიცშეიცავსწესდებას
დამეწარმეთაშესახებკანონისმე5მუხლითგათვალისწინებულშემდეგმონაცემებს:

ნებისმიერისამართლებრივიფორმისსამეწარმეოსაზოგადოებისშემთხვევაში:

 სამეწარმეოსაზოგადოებისსაფირმოსახელწოდებას;

 სამეწარმეოსაზოგადოებისიურიდიულმისამართს;

 ყოველიპარტნიორის/დამფუძნებლისსაიდენტიფიკაციომონაცემებს−სახელს,გვარს,
საცხოვრებელიადგილისმისამართსდაპირადნომერს,ხოლოთუპარტნიორიიური
დიულიპირია−მისსაფირმოსახელწოდებას,იურიდიულმისამართსდასაიდენტიფი
კაციონომერს;

 სამეწარმეოსაზოგადოებისხელმძღვანელობასადაწარმომადგენლობაზეუფლებამო
სილიპირის,სამეთვალყურეოსაბჭოსარსებობისშემთხვევაში−აგრეთვესამეთვალ
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ყურეოსაბჭოსწევრისსაიდენტიფიკაციომონაცემებსდაუფლებამოსილებისვადას,თუ
ასეთივადაგანსაზღვრულია;

 გენერალურისავაჭროწარმომადგენლისარსებობისშემთხვევაში−მისსაიდენტიფი
კაციოანსარეგისტრაციომონაცემებს,აგრეთვემისიუფლებამოსილებისვადას;

 პარტნიორისწილისმმართველისარსებობისშემთხვევაში−მისსაიდენტიფიკაციოან
სარეგისტრაციომონაცემებს;

 სამეწარმეოსაზოგადოებისხელმძღვანელობასადაწარმომადგენლობაზეუფლებამო
სილიპირის,სამეთვალყურეოსაბჭოსარსებობისშემთხვევაში−აგრეთვესამეთვალ
ყურეოსაბჭოსწევრთარაოდენობასდამათიდანიშვნისადაგათავისუფლებისწესს,თუ
ესსაკითხებიამკანონისგანგანსხვავებულადარისმოწესრიგებული,ასევეაღნიშნულ
წევრთაუფლებამოსილებას;

 ერთობლივიწარმომადგენლობისგან139განსხვავებულიფორმისწარმომადგენლობის
არსებობისშემთხვევაში−მისაღწერას.

კომანდიტურისაზოგადოებისშემთხვევაშიდამატებით:

 ინფორმაციას იმისთაობაზე,თურომელიპარტნიორიაკომანდიტიდაინფორმაციას
მისიშენატანისოდენობისშესახებ.

შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისშემთხვევაში,დამატებით:

 იმწილებისოდენობას,რომლებიცგასცაშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოე
ბამსაზღაურისსანაცვლოდ,მიუხედავადიმისა,მიღებულიაქვსთუარაამსამეწარმეო
საზოგადოებასსაზღაური(განთავსებულიწილი),აგრეთვეკაპიტალშიპარტნიორთაწი
ლობრივმონაწილეობას.ისინიგამოხატულიუნდაიყოსპროცენტებითდამათიჯამი
უნდაშეადგენდეს100პროცენტს;

 არსებობის შემთხვევაში − დაფუძნების მომენტისთვის კაპიტალის მაქსიმალურ ოდე
ნობას,რომლისფარგლებშიცშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებასშეუძლია
მომავალში მიიღოს წილების განთავსების შესახებ გადაწყვეტილება (ნებადართული
კაპიტალი);

 არსებობისშემთხვევაში−დაფუძნებისმომენტისთვისგამოშვებულიწილებისოდენო
ბას,აგრეთვეინფორმაციასმათიგანთავსებისშემთხვევაშიკაპიტალშიპარტნიორთა
არსებულიწილებისადაპროცენტულიმონაწილეობისხელახალიგადანაწილებისთა
ობაზე;

 არსებობისშემთხვევაში−წილებისნომინალურღირებულებას;

139 მეწარმეთაშესახებკანონისმიხედვით,თუსამეწარმეოსაზოგადოებისხელმძღვანელიორგანორამდე
ნიმეწევრისგანშედგება,ისინიწარმომადგენლობითუფლებამოსილებასმხოლოდერთობლივადახორ
ციელებენ,გარდაიმშემთხვევისა,როდესაცწესდებაადგენსერთიანრამდენიმეპირისერთპიროვნულ
წარმომადგენლობასანრამდენიმეპირისერთობლივწარმომადგენლობასანუშვებსასეთშესაძლებ
ლობას.
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VI თავი

 სპეციალურპირობას,რომელიცზღუდავსწილებისგასხვისებას,ასეთიშეზღუდვისარ
სებობისშემთხვევაში;

 თითოეული კლასის წილთან მიმართებით წილების ნომინალურ ღირებულებას
(არსებობისშემთხვევაში)დასპეციალურპირობას,რომელიცზღუდავსწილებისგასხ
ვისებას(ასეთიშეზღუდვისარსებობისშემთხვევაში).

სააქციოსაზოგადოებისშემთხვევაში,დამატებით:

 სააქციოსაზოგადოებისრეგისტრაციისმომენტისთვისგანთავსებულიკაპიტალისოდე
ნობას;

 კაპიტალის მაქსიმალურ ოდენობას, რომლის ფარგლებშიც სააქციო საზოგადოე
ბას შეუძლია მომავალში მიიღოს აქციების განთავსების შესახებ გადაწყვეტილება
(ნებადართულიკაპიტალი),აგრეთვეაქციებისნომინალურღირებულებას(არსებობის
შემთხვევაში);

 სააქციო საზოგადოების დაფუძნების მომენტისთვის განთავსებული აქციების ნომინა
ლურღირებულებას(არსებობისშემთხვევაში)დამათოდენობას,ხოლონომინალური
ღირებულებისგარეშეგანთავსებულიაქციებისშემთხვევაში−მათოდენობას;

 სპეციალურპირობას,რომელიცზღუდავსაქციებისგასხვისებას,ასეთიშეზღუდვისარ
სებობისშემთხვევაში;

 თითოეული კლასის აქციასთან მიმართებითსააქციოსაზოგადოებისდაფუძნების მო
მენტისთვისგანთავსებულიაქციებისნომინალურღირებულებას(არსებობისშემთხვე
ვაში) და მათოდენობას, ხოლო ნომინალურიღირებულების გარეშე განთავსებული
აქციებისშემთხვევაში−მათოდენობას;

 სპეციალურპირობას,რომელიცზღუდავსაქციებისგასხვისებას,ასეთიშეზღუდვისარ
სებობისშემთხვევაში;

 სააქციოსაზოგადოებისდაფუძნებისმომენტისთვისგანთავსებულიკაპიტალისგანაღ
დებულინაწილის(განაღდებულიკაპიტალი)ოდენობას;

 არაფულადიშენატანისსანაცვლოდგამოშვებულიაქციებისნომინალურღირებულებას,
ხოლონომინალურიღირებულებისგარეშეგამოშვებულიაქციებისშემთხვევაში−მათ
ოდენობას,შენატანისსახესდაშენატანისთვისვალდებულიპირისსახელს/სახელწო
დებას;

 სააქციოსაზოგადოებისდაფუძნებასთან,აგრეთველიცენზიის/ნებართვისმოპოვებას
თანდაკავშირებულიმარსებულანსავარაუდოხარჯებს,რომლებიცსააქციოსაზოგა
დოებამუნდაგაიღოს;

 დაფუძნებასთან,აგრეთველიცენზიის/ნებართვისმოპოვებასთანდაკავშირებულიმოქ
მედებებისგანხორციელებაშიმონაწილეპირთამიერსააქციოსაზოგადოებისგანმიღე
ბულანმისაღებეკონომიკურსარგებელს.
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კოოპერატივისშემთხვევაშიდამატებით:

 ინფორმაციასპაისნომინალურიღირებულებისშესახებ.

ყურადსაღებია,რომზემოთჩამოთვლილიზოგიერთიმონაცემის/ინფორმაციისცვლი
ლებაგადაწყვეტილებისწესდებისცვლილებისთვისსაჭიროუმრავლესობითმიღებასმო
ითხოვს.კერძოდ,ამტიპისგადაწყვეტილებისმიღებასაჭიროა:
 ნებისმიერი სამართლებრივი ფორმის სამეწარმეო საზოგადოების შემთხვევაში,
ისეთი მონაცემის/ინფორმაციის ცვლილებისას, როგორიცაა სამეწარმეო საზოგა
დოებისსაფირმოსახელწოდება;სამეწარმეოსაზოგადოებისიურიდიულიმისამარ
თი;სამეწარმეოსაზოგადოებისხელმძღვანელობასადაწარმომადგენლობაზეუფ
ლებამოსილიპირის,სამეთვალყურეოსაბჭოსარსებობისშემთხვევაში−აგრეთვე
სამეთვალყურეოსაბჭოსწევრთარაოდენობადამათიდანიშვნისადაგათავისუფ
ლებისწესი,თუესსაკითხებიმეწარმეთაშესახებკანონისგანგანსხვავებულადარის
მოწესრიგებული,ასევეაღნიშნულწევრთაუფლებამოსილება;მეწარმეთაშესახებ
კანონითგათვალისწინებულიერთობლივიწარმომადგენლობისგანგანსხვავებული
ფორმისწარმომადგენლობისარსებობისშემთხვევაში−მისიაღწერა;

 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების შემთხვევაში, ისეთი მონაცემის/
ინფორმაციის ცვლილებისას,როგორიცაადაფუძნების მომენტისთვის კაპიტალის
მაქსიმალურიოდენობა,რომლისფარგლებშიცშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსა
ზოგადოებასშეუძლიამომავალშიმიიღოსწილებისგანთავსებისშესახებგადაწყვე
ტილება(ნებადართულიკაპიტალი);არსებობისშემთხვევაში−დაფუძნებისმომენ
ტისთვისგამოშვებულიწილებისოდენობა,აგრეთვეინფორმაციამათიგანთავსების
შემთხვევაშიკაპიტალშიპარტნიორთაარსებულიწილებისადაპროცენტულიმონა
წილეობისხელახალიგადანაწილებისთაობაზე;

 სააქციოსაზოგადოებისადაკოოპერატივისშემთხვევაში,საწარმოსსარეგისტრაცი
ოდაუცილებელინებისმიერიმონაცემის/ინფორმაციისცვლილებისშემთხვევაში.

სადამფუძნებლოშეთანხმებასთანერთად,მარეგისტრირებელორგანოსწარედგინება
სამეწარმეოსაზოგადოებისხელმძღვანელობასადაწარმომადგენლობაზე უფლებამოსი
ლითითოეულიპირისთანხმობაამფუნქციისშესრულებაზე,გარდაიმშემთხვევისა,რო
დესაცმათინებასამეწარმეოსაზოგადოებისსადამფუძნებლოშეთანხმებაშიაგამოხატული.

საქართველოსმოქალაქეობისარმქონეფიზიკურიპირისანუცხოსახელმწიფოსიური
დიულიპირისშემთხვევაში,სამეწარმეოსაზოგადოებისსადამფუძნებლოდოკუმენტიუნდა
შეიცავდეს საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოშირეგისტრირებული სამეწარმეო
საზოგადოებისთვის დადგენილ ეკვივალენტურ მონაცემებს, რომლებიც გამოიყენება სა
ქართველოშისანოტარომოქმედებებისშესრულებისდროსპირისიდენტიფიკაციისთვის.
რაცშეეხებაწესდებას,მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონისთანახმად,ნებისმიერისა

მართლებრივიფორმისსამეწარმეოსაზოგადოებისწესდებაუნდაშეიცავდეს,სულმცირე,
შემდეგმონაცემებს:

 სამეწარმეოსაზოგადოებისსამართლებრივფორმას;

 სამეწარმეოსაზოგადოებისსაქმიანობისსაგანს.საქმიანობისსაგნადშეიძლებამიეთი
თოსროგორცზოგადისამეწარმეოსაქმიანობა,ისეკონკრეტულისაქმიანობისსაგანი;
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VI თავი

 პარტნიორთაშორისშეთანხმებულშეზღუდვასწილზესაკუთრებისუფლებასთანდაკავ
შირებით,ასეთიშეთანხმებისარსებობისშემთხვევაში;

 ინფორმაციას პარტნიორთა შეთანხმების არსებობის თაობაზე, თუ ასეთი შეთანხმება
არსებობს.

იმისათვის,რომსამეწარმეოსაზოგადოებისდაფუძნებაგაზრდილხარჯებთანარიყოს
დაკავშირებულიდაე.წ„სტარტაპებს“გაუმარტივდეთბიზნესისრეგისტრაცია,შემუშავე
ბულიქნასტანდარტულიწესდებისფორმები. სტანდარტულიწესდებები, სამეწარმეოსა
ზოგადოებისსამართლებრივიფორმებისმიხედვით,დამტკიცებულიასაქართველოსიუს
ტიციისმინისტრისმიერ.ამასთან,მინისტრისმიერსტანდარტულწესდებაშიცვლილების
განხორციელებაანმისიგაუქმებაარგამოიწვევსიმსამეწარმეოსაზოგადოებისწესდებაში
ცვლილებისშეტანისსაჭიროებას,რომელსაცრეგისტრაციისმიზნებისთვისგამოყენებული
ჰქონდაიმმომენტისთვისმოქმედისტანდარტულიწესდება,გარდაიმშემთხვევისა,რო
დესაც სტანდარტულ წესდებაში ცვლილების განხორციელების ან მისი გაუქმების მიზეზი
კანონის შესაბამისი ცვლილებაა,რომელიც სამეწარმეო საზოგადოებას ავალდებულებს,
უზრუნველყოსწესდებისკანონისიმპერატიულმოთხოვნასთანშესაბამისობა.
როგორცსადამფუძნებლოშეთანხმების,ისესტანდარტულიწესდებისფორმებისმოძი

ებაბიზნესისრეგისტრაციისმსურველიმეწარმისთვისძალიანმარტივია.საჯარორეესტრის
ეროვნულისააგენტოსვებგვერდისსამეწარმეორეესტრისგანყოფილებაში, სამეწარმეო
საზოგადოებისფორმების სპეციფიკაციის გათვალისწინებით, სადამფუძნებლოშეთანხმე
ბისნიმუშებსვხვდებით.აქვეამოცემულიბმული,სადაცხელმისაწვდომიასაქართველოს
იუსტიციისმინისტრის2021წლის29ნოემბრის№791ბრძანებითდამტკიცებულისამე
წარმეოსაზოგადოებისსტანდარტულიწესდებები.თავისმხრივ,მეწარმეთაშესახებახა
ლიკანონისდათქმისშესაბამისად,თუდამფუძნებლებისმიერშემუშავებულიწესდებაარ
არსებობს,სტანდარტულიწესდებამიიჩნევასამეწარმეოსაზოგადოებისსადამფუძნებლო
შეთანხმებისნაწილად.საბოლოოდშეგვიძლიადავასკვნათ,რომბიზნესისრეგისტრაციის
მსურველისმიერსადამფუძნებლოშეთანხმებისშესაბამისინიმუშისსწორადშევსებისშემ
თხვევაში,რომელიც იმთავითვე შეიცავსდანაწესს სტანდარტული წესდების გამოყენების
შესახებ,მარეგისტრირებელიორგანოსტანდარტულიწესდებისწარდგენასაღარითხოვს;
ხოლოსტანდარტულწესდებაში1წინადადებისშეცვლისშემთხვევაშიცკიმიიჩნევა,რომ
მეწარმეინდივიდუალიზებულწესდებასიყენებსდამისიწარდგენარეგისტრაციისმიზნების
თვისაუცილებელია.
2010წლის1იანვრიდანამონაწერსმეწარმეთადაარასამეწარმეო(არაკომერციული)

იურიდიული პირების რეესტრიდან აქვს იგივე ძალა, რაც საგადასახადორეგისტრაციის
მოწმობას.იმშემთხვევაშითუსაჯარორეესტრისეროვნულსააგენტოსრეგისტრირებული
სუბიექტიმიმართავს,სუბიექტს,რომელსაცსაგადასახადორეგისტრაციაარგაუვლია2010
წლის1იანვრამდემოქმედიკანონმდებლობითდადგენილწესითდაშესაბამისად,არაქვს
მინიჭებულიცხრანიშნასაიდენტიფიკაციონომერი,მას,მოთხოვნისშესაბამისად,საიდენ
ტიფიკაციონომერიმიენიჭება.
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საწარმოსრეგისტრაციისთვის აუცილებელია მარეგის

ტრირებელორგანოშისადამფუძნებლოშეთანხმებისწარდგენა,ხოლოესუკანასკნელი,
თავისმხრივ,მოიცავსსაწარმოსწესდებასადამეწარმეთაშესახებკანონისმე5მუხლით
გათვალისწინებულ მონაცემებს (როგორიცაა, მაგალითისთვის, საფირმო სახელწოდება,
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სამეწარმეო სამართალი

იურიდიულიმისამართიდაა.შ.).იმმინიმალურმონაცემებსკი,რასაცსაწარმოსწესდე
ბაუნდაშეიცავდეს,ადგენსმეწარმეთაშესახებკანონისმე6მუხლი.იმშემთხვევაში,თუ
საწარმოცვლისამმონაცემებს (იგულისხმებამეწარმეთაშესახებკანონისმე5დამე6
მუხლები), აუცილებელია ცვლილებისრეესტრშირეგისტრაცია.რეგისტრირებული მონა
ცემების ცვლილება ხორციელდება სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელობასა და
წარმომადგენლობაზეუფლებამოსილიპირისმიმართვისსაფუძველზე,თუწესდებითანამ
ცვლილებისრეგისტრაციისსაფუძვლადწარდგენილიგარიგებითსხვარამარარისგათ
ვალისწინებული.თუმცა, გარდა ხელმძღვანელობასადა წარმომადგენლობაზე უფლება
მოსილიპირისა,კონკრეტულიმონაცემებისცვლილებისრეგისტრაციისთვისმარეგისტრი
რებელიორგანოსთვისმიმართვისუფლებააქვთსაწარმოსსხვასუბიექტებსაც.კერძოდ,
ხელმძღვანელი პირის გარდა, პარტნიორის საიდენტიფიკაციო მონაცემების ცვლილების
უფლებაამწილისშემძენსდაგამსხვისებელს,ხოლომემკვიდრეობისშემთხვევაშიკი–
მემკვიდრესაც ენიჭება. საწარმოს ხელმძღვანელი პირის გარდა, ნებისმიერ პარტნიორს
აქვსხელმძღვანელობასადაწარმომადგენლობაზეუფლებამოსილიპირის,ასევე,არსე
ბობისშემთხვევაში,სამეთვალყურეოსაბჭოსწევრისსაიდენტიფიკაციომონაცემებისადა
უფლებამოსილებისვადისმონაცემისცვლილებისრეგისტრაციისუფლება.რეგისტრაციას
დაქვემდებარებული[A2]პარტნიორთაწილობრივიმონაწილეობისცვლილებისრეგისტ
რაციას საწარმოს ხელმძღვანელი პირის გარდა, ახორციელებს შესაბამისი პარტნიორი.
ასევე,საწარმოსხელმძღვანელიპირისგარდა,შესაბამისპარტნიორსშეუძლიაგანახორ
ციელოსპარტნიორისწილისმმართველისსაიდენტიფიკაციოანსარეგისტრაციომონაცე
მებისცვლილებისრეგისტრაცია.
რაცშეეხებაწესდებისცვლილებასდამისპროცედურებს,თუსამეწარმეოსაზოგადო

ებისსადამფუძნებლოშეთანხმებით,სხვაწესიარარისდადგენილი,წესდებისცვლილებას
ხელს აწერს პარტნიორთა საერთო კრების/აქციონერთა საერთო კრების/კოოპერატივის
წევრთასაერთოკრებისთავმჯდომარე.თუსაერთოკრებასნოტარიუსიესწრება,საერთო
კრებისოქმსადგენსდახელსაწერსნოტარიუსიც.თუსამეწარმეოსაზოგადოებისსადამ
ფუძნებლოშეთანხმებითსხვარამარარისგათვალისწინებული,წეს დე ბის ცვლი ლე ბა ზე წეს დე ბის ცვლი ლე ბა ზე 
ან მის ახალ რე დაქ ცი ა ზე პარ ტ ნი ო რე ბის ხელ მო წე რე ბი სა ჭი რო არ არისან მის ახალ რე დაქ ცი ა ზე პარ ტ ნი ო რე ბის ხელ მო წე რე ბი სა ჭი რო არ არის.ამასთან,
წესდებისცვლილებისდამოწმებაზეიგივეწესივრცელდება,რაცსადამფუძნებლოშეთანხ
მებისდამოწმებისთვისარისკანონითგათვალისწინებული.კერძოდ,ცვლილებაუნდადა
მოწმდესანსანოტაროწესით,ანმარეგისტრირებელიორგანოს(ასევემარეგისტრირებე
ლიორგანოსმიერუფლებამოსილისხვაადმინისტრაციულიორგანოსანსხვაპირისმიერ)
მიერანხელმოწერაშესრულებულიუნდაიყოს„ელექტრონულიდოკუმენტისადაელექტ
რონულისანდომომსახურებისშესახებ“საქართველოსკანონისშესაბამისად.
 საყურადღებოა, რომ სამეწარმეო საზოგადოების სადამფუძნებლო შეთანხმებაში

ცვლილებისგანხორციელებისმოთხოვნისშემთხვევაში,ამცვლილებისტექსტთანერთად,
მარეგისტრირებელორგანოსუნდაწარედგინოსსა დამ ფუძ ნებ ლო შე თან ხ მე ბის კონ სოსა დამ ფუძ ნებ ლო შე თან ხ მე ბის კონ სო
ლი დი რე ბუ ლი ტექ ს ტილი დი რე ბუ ლი ტექ ს ტი.ხოლოწარდგენილიკონსოლიდირებულიტექსტისხარვეზირე
გისტრაციისშემაფერხებელიგარემოებაა.
გამომდინარეიქიდან,რომსაწარმოსფილიალიიურიდიულპირსარწარმოადგენს,

საქართველოშირეგისტრირებული მეწარმისფილიალი არრეგისტრირდება.თუმცა, სა
ვალდებულორეგისტრაციასექვემდებარებასაზღვარგარეთრეგისტრირებულისაწარმოს
ფილიალი,რომელმაცსაქართველოსკანონმდებლობისშესაბამისად,მარეგისტრირებელ

file:///C:\\Users\\ENTER\\Desktop\\%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0\\%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%20%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%98%20%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98\\%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%20%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%20%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98\\%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%20-%20%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97.doc
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ორგანოსრეგისტრაციისთვისსაჭიროყველადოკუმენტიდამოწმებულიფორმითუნდაწა
რუდგინოს.რეგისტრაციისშესახებგანცხადებაუნდაშეიცავდესშემდეგმონაცემებს:

 მეწარმისსაფირმოსახელწოდებას;

 მეწარმისიურიდიულმისამართს;

 მეწარმისსაქმიანობისძირითადადგილს;

 მეწარმისსამართლებრივფორმასდაიმქვეყანას,რომლისკანონმდებლობაცვრცელ
დებამეწარმისრეგისტრაციაზე;

 უცხოქვეყნისიმორგანოსდასახელებას,რომლისმიერაცრეგისტრირებულიამეწარმე
დარეგისტრაციისნომერს,თუამქვეყნისკანონმდებლობითრეგისტრაციასავალდებუ
ლოაანსავალდებულოარარის,თუმცამეწარმერეგისტრირებულია;

 ფილიალისსაფირმოსახელწოდებას,რომელიცშედგებამეწარმისსაფირმოსახელ
წოდებისა და დამატებისგან „ფილიალი“ ან „მეწარმის საფირმო სახელწოდებისგან
განსხვავებულისაფირმოსახელწოდება“;

 ფილიალისიურიდიულმისამართს;

 ფილიალისხელმძღვანელისსაიდენტიფიკაციომონაცემებსდამისიწარმომადგენლო
ბითიუფლებამოსილებისმოცულობას.თუფილიალსწარმომადგენლობითიუფლება
მოსილებისმქონერამდენიმეპირიჰყავს,მითითებულიუნდაიყოს,ისინიფილიალს
ერთადწარმოადგენენთუცალცალკე;

 მეწარმის,აგრეთვეფილიალისსაქმიანობისსაგანს.მისიმითითებისასგამოიყენებაამ
კანონითდადგენილინორმებისაწარმოსსაქმიანობისსაგნისწესდებითგანსაზღვრის
შესახებ;

 არსებობისშემთხვევაში−ფილიალისრეგისტრაციისმომენტისთვისსამეწარმეოსაზო
გადოებისგანთავსებულიკაპიტალისოდენობას.

ფილიალისრეგისტრაციისშესახებგანცხადებასთანუნდადაერთოსშემდეგიდოკუ
მენტაცია:

 საქართველოსკანონმდებლობისშესაბამისადდამოწმებული,მეწარმისრეგისტრაციის
დამადასტურებელიდოკუმენტი;

 საქართველოსკანონმდებლობისშესაბამისადდამოწმებულისამეწარმეოსაზოგადოე
ბისსადამფუძნებლოდოკუმენტებიდაწესდება;

 დოკუმენტი,რომლითაცდგინდებასამეწარმეოსაზოგადოებისხელმძღვანელობასადა
წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილიპირისვინაობადასაიდენტიფიკაციომონაცე
მები, აგრეთვე ინფორმაცია მისითანამდებობაზედანიშვნისადა უფლებამოსილების
ვადისამოწურვისთაობაზე.ესდოკუმენტიუნდაშეიცავდესმითითებასიმისთაობაზე,
პირიფილიალსწარმოადგენს,როგორცსამეწარმეოსაზოგადოებისორგანოსწევრი,
თუროგორცფილიალის საქმიანობასთანდაკავშირებით სამეწარმეო საზოგადოების
მუდმივიწარმომადგენელი;
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 საქართველოსკანონმდებლობისშესაბამისად,დამოწმებულიმეწარმის(მისხელმძღ
ვანელობაზე უფლებამოსილი შესაბამისი პირის/ორგანოს) გადაწყვეტილება ფილია
ლისდაარსებისშესახებ;

 ფილიალისხელმძღვანელად/წარმომადგენლადდასანიშნიპირისთანხმობა.

მოქმედი კანონით ახლებურად არისდარეგულირებული მეწარმის იურიდიული მისა
მართის საკითხიც. კერძოდ, მეწარმის იურიდიულ მისამართს წარმოადგენს მისი ფიზი
კური მისამართი საქართველოსტერიტორიაზე. სუბიექტი მეწარმეთადა არასამეწარმეო
(არაკომერციული)იურიდიულიპირებისრეესტრშირეგისტრირდებამისმიერგანცხადე
ბულიმისამართისმიხედვით.დაინტერესებულმაპირმაიურიდიულმისამართადუნდამი
უთითოსსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესითგანსაზღვრულიმისამართი,
რომელზეც შესაძლებელია წერილობითი შეტყობინების (კორესპონდენციის) გაგზავნა.
წერილობითი შეტყობინება (კორესპონდენცია) რეგისტრირებულ მისამართზე გაგზავნის
შემდეგოფიციალურადგაგზავნილწერილობითშეტყობინებად(კორესპონდენციად)ითვ
ლება.სუბიექტისიურიდიულიმისამართისგანსაზღვრისთვისსავალდებულოამისიადგილ
სამყოფლისმესაკუთრისსათანადოწესითდადასტურებულითანხმობისანადგილსამყოფ
ლითსარგებლობისშესახებდადგენილიწესითგაფორმებულიშესაბამისიხელშეკრულების
სააგენტოსთვისწარდგენა.
საწარმოსდაფუძნებისსამართალშიერთერთიმნიშვნელოვანიდასაინტერესოსაკითხია

წი ნა რე სა ზო გა დო ე ბაწი ნა რე სა ზო გა დო ე ბადამისიუფლებამოსილებისფარგლები.ბუნებრივია,რომსაწარმოს
დაფუძნებისშესახებპარტნიორთაშეთანხმებისშემდგომ,საწარმოსრეგისტრაციამდე,შე
საძლოაარსებობდესგარკვეულიდრო,როცასაწარმოკანონმდებლობისშესაბამისადჯერ
კიდევწარმოშობილიარარის,თუმცაისგარკვეულმოქმედებებსახორციელებს.წინარესა
ზოგადოებასმეწარმეთაშესახებახალმაკანონმაცალკენორმა–მე10მუხლი–დაუთმო.
ამმუხლისშესაბამისად,სამეწარმეოსაზოგადოებისრეგისტრაციამდემისისახელითნაკის
რივალდებულებებისთვისუშუალოდდაშეუზღუდავად,როგორცსოლიდარულიმოვალეები,
პასუხსაგებენსამეწარმეოსაზოგადოებისდამფუძნებელიპარტნიორებიდაიმმოქმედების
განმახორციელებლები,რომელმაცგამოიწვიაამვალდებულებებისწარმოშობა,თუკრედი
ტორთანსხვარამარარისშეთანხმებული. ამასთან, სამეწარმეოსაზოგადოებისრეგისტ
რაციამდემისისახელითმოპოვებულიუფლებებიდანაკისრივალდებულებებისამეწარმეო
საზოგადოების მიერ მოწონების შემთხვევაში, სამეწარმეო საზოგადოების უფლებებადდა
ვალდებულებებად იქცევა. ასეთ შემთხვევაში, სამეწარმეო საზოგადოების დამფუძნებელი
პარტნიორებიდაიმმოქმედებისგანმახორციელებლები,რომელმაცგამოიწვიააღნიშნული
უფლებებისან/დავალდებულებებისწარმოშობა,თავისუფლდებიანამვალდებულებებისგან,
თუკრედიტორთანსხვარამარარისშეთანხმებული.


6.4მეწარმისსაფირმოსახელწოდება

სხვაუამრავცვლილებებსშორის,მეწარმეთაშესახებახალმაკანონმაახლებურადდა
საკმაოდდეტალურადდაარეგულირამეწარმისსაფირმოსახელწოდებისსაკითხი.გამომ
დინარეიქიდან,რომსაფირმოსახელწოდებისშესახებმიდგომებისაქართველოშიდრო
დადროიცვლებოდა,არსებობდაპერიოდი,როდესაცერთიდაიმავესაფირმოსახელ
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წოდებისგამოყენებადასაშვებიიყო,ასევეაკრძალულიარიყოლათინურიასოებითსა
ფირმოსახელწოდებისრეგისტრაციაც.აღნიშნულმა,საბოლოოჯამში,ქაოსიწარმოქმნა.
შესაბამისად,მეწარმეთაშესახებახალმაკანონმასრულიადლოგიკურიდაკანონზომიერი
შეზღუდვებიდააწესაამკუთხით.ასევე,მოქმედირეგულაციითუკეთარისდაცულიმესამე
პირთაუფლებები,რადგანაცსაფირმოსახელწოდებაუკეთიძლევასაწარმოსსისტემისადა
პასუხისმგებლობისშესახებინფორმაციისიდენტიფიცირებისსაშუალებას.
მეწარმეთაშესახებკანონისმე16მუხლისთანახმად,მეწარმისსაფირმოსახელწო

დებადშეიძლებაგამოყენებულიქნესინდივიდუალურიმეწარმისანსამეწარმეოსაზოგა
დოებისპარტნიორისსახელიან/დაგვარი.ასევეშესაძლებელიასაფირმოსახელწოდება
შეირჩეს სამეწარმეო საზოგადოების საქმიანობის საგნის მიხედვით, ან იყოს ფანტაზიის
ნაყოფი.თუმცაასეთდროსპარტნიორებმაუნდაგაითვალისწინონშემდეგი:

 მეწარმის (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა) საფირმო სახელწოდება უნდა განსხ
ვავდებოდესუკვერეგისტრირებულიმეწარმისსაფირმოსახელწოდებისგან.მეწარმის
საფირმოსახელწოდებაუნდაშეიცვალოსანმასუნდადაერთოსდამატება,თუესსაჭი
როაამსახელწოდებისსხვამეწარმისსაფირმოსახელწოდებისგანგანსასხვავებლად.

 მეწარმისსაფირმოსახელწოდებაუნდაიყოსქართულენაზე.

 მეწარმისსაფირმოსახელწოდებაარუნდაშეიცავდესისეთგრაფიკულსიმბოლოებს,
რომლებსაცარაქვსენობრივინორმებითდადგენილიბგერითიანსიტყვიერიშესატყ
ვისი.

 დაუშვებელიამეწარმისსაფირმოსახელწოდებაშიგამოყენებულიქნეს:

 ისეთისიტყვაანსიტყვათწყობა,რომელიცშეიცავსსაქართველოსკონსტიტუციური
წყობილებისდამხობისანძალადობითშეცვლის,ქვეყნისდამოუკიდებლობისხელ
ყოფის, მისი ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის მოწონებას ან/და ამისკენ
მოწოდებასანრომელიცემსახურებაქვეყანაშიეროვნული,კუთხური,რელიგიური
ანსოციალურიშუღლისგაღვივებასანომის,ტერორიზმის,ძალადობისან/დასა
ქართველოსკანონმდებლობისდარღვევისმოწონებასან/დაპროპაგანდას;

 ისეთისიტყვაანსიტყვათწყობა,რომელიცაღვივებსშუღლსრასის,კანისფერის,
ენის,სქესის,რელიგიის,პოლიტიკურითუსხვაშეხედულების,ეროვნული,ეთნიკუ
რიდასოციალურიკუთვნილების,წარმოშობის,ქონებრივიანწოდებრივიმდგო
მარეობის, პროფესიის, საცხოვრებელი ანდაბადების ადგილის,ოჯახური მდგო
მარეობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, ჯანმრთელობის
მდგომარეობის,შეზღუდულიშესაძლებლობისანსხვასაფუძვლით,აგრეთვეეწინა
აღმდეგებასაჯაროწესრიგსდაზნეობისსაყოველთაოდაღიარებულნორმებს;

 ისეთიდამატება,რომელმაც შეიძლება შეცდომაში შეიყვანოს მესამე პირი ან/და
გამოიწვიოს შეცდომა ან/და გაუგებრობა მეწარმის სამართლებრივ ფორმასთან,
საქმიანობისმოცულობასთანანხასიათთანან/დაპარტნიორთაურთიერთობისში
ნაარსთანდაკავშირებით;

 სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიურირესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიურირეს
პუბლიკის ან მუნიციპალიტეტის ორგანოს (დაწესებულების), „საჯარო სამართლის
იურიდიულიპირისშესახებ“საქართველოსკანონისშესაბამისად,შექმნილისაჯარო
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სამართლისიურიდიულიპირის,საჯაროსამართლებრივიუფლებამოსილებისგანმა
ხორციელებელისხვაორგანოსანმოქალაქეთაპოლიტიკურიგაერთიანებისდასახე
ლებისიდენტურიანმიმსგავსებულიფორმულირება,გარდაამპირებისმიერდაფუძ
ნებულიან/დამათიწილობრივიმონაწილეობითარსებულიიურიდიულიპირებისა;

 საქართველოშირეგისტრირებულისხვაიურიდიულიპირისსახელწოდებისიდენტუ
რიანმიმსგავსებულიფორმულირება,ამპირისთანხმობისგარეშე;

 საქართველოშისაყოველთაოდცნობილიპირისსაფირმოსახელწოდებისიდენტუ
რიანიმდენადმიმსგავსებულიფორმულირება,რომელმაცშეიძლებაგამოიწვიოს
აღრევა,ამპირისთანხმობისგარეშე;

 „საჯაროდაწესებულებაშიინტერესთაშეუთავსებლობისადაკორუფციისშესახებ“
საქართველოსკანონისმე2მუხლისპირველიპუნქტითგანსაზღვრულითანამდე
ბობისპირისთანამდებობისაღმნიშვნელისიტყვაანსიტყვათწყობა;

 საქართველოსკანონმდებლობითგანსაზღვრულისამხედროწოდებისანსახელმ
წიფოსპეციალურიწოდებისან/დადიპლომატიურირანგისაღმნიშვნელიტერმინის
იდენტურიანმიმსგავსებულისიტყვაანსიტყვათწყობა;

 უცენზუროანშეურაცხმყოფელისიტყვაანსიტყვათწყობა;
 ფიზიკურიპირისსახელი,მისიწერილობითითანხმობისგარეშე;
 ფიზიკურიპირისსახელიმისიგარდაცვალებიდანარანაკლებ30წლისგანმავლო
ბაში,გარდაიმშემთხვევისა,როდესაცარსებობსამპირისმემკვიდრისწერილო
ბითითანხმობამისისახელისგამოყენებაზე.

ისევე,როგორცმეწარმეთაშესახებადრემოქმედიკანონი,ახალიკანონიცმიუთითებს,
რომმეწარმისსაფირმოსახელწოდებაუნდაშეიცავდესმისისამართლებრივიფორმისაღ
მნიშვნელდამატებას:

 ინდივიდუალურიმეწარმისშემთხვევაში−„ინდივიდუალურიმეწარმე“ან„ინდმეწარმე“;

 სოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისშემთხვევაში−„სოლიდარულიპა
სუხისმგებლობისსაზოგადოება“ან„სპს“;

 კომანდიტურისაზოგადოებისშემთხვევაში−„კომანდიტურისაზოგადოება“ან„კს“;

 შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისშემთხვევაში−„შეზღუდულიპასუხისმ
გებლობისსაზოგადოება“ან„შპს“;

 სააქციოსაზოგადოებისშემთხვევაში−„სააქციოსაზოგადოება“ან„სს“;

 კოოპერატივისშემთხვევაში−„კოოპერატივი“ან„კოოპ.“

მნიშვნელოვანია ის სიახლე, რომელიც მეწარმეთა შესახებ ახალმა კანონმა სოლი
დარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისა და კომანდიტური საზოგადოების საფირმო
სახელწოდებასთანმიმართებითშემოიღო.კერძოდ,თუსოლიდარულიპასუხისმგებლობის
საზოგადოებაში ან კომანდიტურ საზოგადოებაში პერსონალურად პასუხისმგებელი პირი
არისმხოლოდისეთისაზოგადოება,რომლისპარტნიორთაპასუხისმგებლობაშეზღუდუ
ლია,მისისაფირმოსახელწოდებაუნდაშეიცავდესდამატებას„შეზღუდულიპასუხისმგებ
ლობის სპს“[A3] ან „შეზღუდული პასუხისმგებლობის კს“. აღნიშნულიდანაწესი მესამე
პირებისუფლებებისდაცვასდამათუკეთინფორმირებასემსახურება.
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6.5ერთიანიელექტრონულიპორტალი

მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის მიერდანერგილ სიახლეს წარმოადგენს ერთია

ნიელექტრონულიპორტალიც.კანონისგარდამავალმადებულებებმასაჯარორეესტრის
ეროვნულსააგენტოსვალდებულებადგანსაზღვრაელექტრონულიპორტალისშექმნა.
ელექტრონული პორტალი არის სააგენტოს ერთიანი ელექტრონული პლატფორმა,

კომუნიკაციის ვირტუალური სივრცე, სადაც ქვეყნდებარეგისტრაციის შესახებ გადაწყვე
ტილებები,სარეგისტრაციოწარმოებასთანდაკავშირებულიდოკუმენტები,სამეწარმეოსა
ზოგადოებისსაერთოკრებისმოწვევისშესახებდამეწარმისმიერსაქართველოსკანონმ
დებლობისშესაბამისადგამოსაქვეყნებელისხვაინფორმაცია/დოკუმენტები.
ელექტრონულიპორტალიშედგებასააგენტოსრეგისტრირებულიმონაცემებისადასუ

ბიექტისავტორიზებულიმომხმარებლისგვერდისაგან.სააგენტოსრეგისტრირებულიმო
ნაცემებისგვერდზეგანთავსდებასუბიექტისრეგისტრაციისშესახებგადაწყვეტილებებიდა
სარეგისტრაციო წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტები, რომლებიც სა ჯა რო და სა ჯა რო და 
ხელ მი საწ ვ დო მია ნე ბის მი ე რი პი რის თ ვისხელ მი საწ ვ დო მია ნე ბის მი ე რი პი რის თ ვის. სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლის
გვერდიარისერთიანიელექტრონულიპორტალისფარგლებშიმეწარმისთვისმიკუთვნე
ბულიელექტრონულიპლატფორმა(ელექტრონულიმისამართი),რომელიცგამოიყენება
სუ ბი ექ ტ სა და სა ა გენ ტოს შო რის კო მუ ნი კა ცი ი სა და სუ ბი ექ ტის თ ვის ელექ ტ რო ნუ ლი სუ ბი ექ ტ სა და სა ა გენ ტოს შო რის კო მუ ნი კა ცი ი სა და სუ ბი ექ ტის თ ვის ელექ ტ რო ნუ ლი 
სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის მიზ ნითსერ ვი სე ბის მი წო დე ბის მიზ ნით, ასევე, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით
სუბიექტისმიერგამოსაქვეყნებელიინფორმაციის/დოკუმენტაციისსაჯაროდგანსათავსებ
ლად.ელექტრონულიმისამართისშექმნისთვისსავალდებულოა,სადამფუძნებლოშეთანხ
მებაშიმითითებულიქნესსუბიექტისხელმძღვანელობაზეუფლებამოსილიპირისმფლობე
ლობასადასარგებლობაშიარსებულიმობილურიტელეფონისნომერიდაელექტრონული
ფოსტისმისამართი.
ელექტრონულიპორტალისავტორიზებულიმომხმარებლისგვერდისმართვასადაკა

ნონითგანსაზღვრულისავალდებულომონაცემებისგამოქვეყნებაზეუფლებამოსილი/პასუ
ხისმგებელიშეიძლებაიყოსსუბიექტისმხოლოდერთიხელმძღვანელიპირი.
მეწარმეთა შესახებ საქართველოს ახალ კანონისთანახმად, გამოქვეყნებად მიიჩნე

ვაფაქტისთაობაზეინფორმაციისანდოკუმენტისმარეგისტრირებელიორგანოსერთიან
ელექტრონულ პორტალზე განთავსება. მეწარმის, საზღვარგარეთრეგისტრირებული მე
წარმის/არასამეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალის ხელმძღვანელობაზე უფლებამო
სილი პირი პასუხისმგებელია კანონით გათვალისწინებული გამოსაქვეყნებელი მონაცე
მების/დოკუმენტების სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე (ელექტრონულ
მისამართზე) საჯაროდგამოქვეყნება/განთავსებასთანდაკავშირებით. ამ ვალდებულების
შეუსრულებლობისთვის, კანონი ითვალისწინებს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის
დაკისრებას,კერძოდ,საქართველოსადმინისტრაციულსამართალდარღვევათაკოდექსის
17716მუხლისთანახმად,პირველჯერზემოხდებასამეწარმეოსაზოგადოების,საზღვარ
გარეთრეგისტრირებულისამეწარმეოსაზოგადოებისფილიალისხელმძღვანელობითიუფ
ლებამოსილებისმქონეპირისგაფრთხილება.გაფრთხილებითგანსაზღვრულიმოთხოვნის
გაფრთხილებიდან1თვისგანმავლობაშიშეუსრულებლობა,ანარასათანადოდშესრულე
ბაგამოიწვევსსამეწარმეოსაზოგადოების,საზღვარგარეთრეგისტრირებულისამეწარმეო
საზოგადოებისფილიალისხელმძღვანელობითიუფლებამოსილებისმქონეპირისდაჯარი
მებას200ლარისოდენობით.
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6.6საწარმოსკაპიტალი,წილიდაშენატანი

2022წლის1იანვრამდემოქმედიმეწარმეთაშესახებსაქართველოსკანონისშესაბა

მისად,საწარმოსრეგისტრაციისმიზნებისთვისკაპიტალისარსებობისდამადასტურებელი
დოკუმენტისწარდგენაარმოითხოვებოდა.თუმცააღსანიშნავია,რომკანონისმიერმინი
მალურსაწესდებოკაპიტალთან მიმართებით, ქართულსამეწარმეოსამართალშირადი
კალურიცვლილება2008წელსგანხორციელდა.2008წლამდე,როგორცშეზღუდული
პასუხისმგებლობისსაზოგადოების,ისესააქციოსაზოგადოებისრეგისტრაციისთვისაუცი
ლებელიიყოკონკრეტულიმოცულობისკაპიტალისარსებობისდამადასტურებელიდოკუ
მენტისწარდგენა.დღესმოქმედმაკანონმა,გარკვეულწილად,კვლავშემოიტანასაწესდე
ბოკაპიტალისკონცეფცია,თუმცამისიარსებობარეგისტრაციისმიზნებისთვისმხოლოდ
სააქციოსაზოგადოებისთვისგახდასავალდებულო.
მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონიკაპიტალისრამდენიმესახეზეუთითებს.
ნე ბა დარ თუ ლი კა პი ტა ლინე ბა დარ თუ ლი კა პი ტა ლიესარისდაფუძნებისმომენტისთვისკაპიტალისმაქსიმა

ლურიოდენობა,რომლისფარგლებშიც,საზოგადოებასშეუძლიამომავალშიმიიღოსწი
ლების/აქციებისგანთავსებისშესახებგადაწყვეტილება.

გან თავ სე ბუ ლი კა პი ტა ლი – ეს გან თავ სე ბუ ლი კა პი ტა ლი – ეს არისფულადითანხა,რომელზეცთანხმდებიანდამ
ფუძნებელიპარტნიორებიდამიუთითებენსადამფუძნებლოშეთანხმებაში.განთავსებული
კაპიტალი უნდა იყოს სამეწარმეო საზოგადოების განთავსებული წილების ნომინალურ
ღირებულებათაჯამისტოლი,ხოლოთუსამეწარმეოსაზოგადოებასგანთავსებულიაქვს
აგრეთვე ნომინალური ღირებულების არმქონე წილები, განთავსებული კაპიტალი უნდა
აღემატებოდესგანთავსებულიწილებისნომინალურღირებულებათაჯამს.თუსამეწარმეო
საზოგადოებას (გარდა სააქციო საზოგადოებისა) განთავსებული აქვს მხოლოდ ნომინა
ლურიღირებულებისარმქონეწილები,განთავსებულიკაპიტალიშეიძლებაგანისაზღვროს
ნებისმიერიოდენობით.ტერმინმა–განთავსებულიკაპიტალი,ფაქტობრივად,ჩაანაცვლა
საწესდებოკაპიტალისცნება.მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონისშესაბამისად,განთავსე
ბულიკაპიტალისარსებობამხოლოდსააქციოსაზოგადოებისრეგისტრაციისწინაპირობას
წარმოადგენს.სხვასამეწარმეოსაზოგადოებებისშემთხვევაში, პარტნიორებსშეუძლიათ
თავადმიიღონგადაწყვეტილებაგანთავსებულიკაპიტალისფორმირებისდარეგისტრაცი
ისშესახებ.

სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბის სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბის განთავსებული კაპიტალის მინიმალური ოდენობა სააქციო
საზოგადოების რეგისტრაციის მომენტისთვის, სულ მცირე, 100 000ლარს უნდა შეად
გენდეს.თუსააქციოსაზოგადოებასმხოლოდნომინალურიღირებულებისმქონეაქციები
გააჩნია,განთავსებულიკაპიტალისოდენობაუნდაშეადგენდესნომინალურიღირებულე
ბისმქონეაქციათაჯამს.თუსააქციოსაზოგადოებასგანთავსებულიაქვსროგორცნომი
ნალურიღირებულებისმქონეაქციები,ისენომინალურიღირებულებისარმქონეაქციები,
განთავსებულიკაპიტალისოდენობააღემატებანომინალურიღირებულებისმქონეაქციათა
ჯამს;ხოლოთუსააქციოსაზოგადოებასგანთავსებულიაქვსმხოლოდნომინალურიღირე
ბულებისარმქონეაქციები,განთავსებულიკაპიტალისოდენობაშეადგენს,სულმცირე,ამ
მუხლისპირველიპუნქტითდადგენილოდენობას.
იმშემთხვევაში,თუაქციისგანთავსებისშედეგადმიღებულიღირებულებააღემატება

აქციისნომინალურღირებულებას,აღნიშნულინამეტისააქციოსაზოგადოებისსარეზერვო
კაპიტალია.
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მეწარმეთაშესახებკანონიუშვებსსააქციოსაზოგადოებისგანთავსებულიკაპიტალის
ცვლილებისშესაძლებლობასაც.ცვლილებისშესახებგადაწყვეტილებაშიმითითებულიუნ
დაიყოსცვლილებისგანხორციელებისსაფუძველი,წესიდაშესაბამისითანხა.განთავსე
ბულიკაპიტალისცვლილებისშესახებგადაწყვეტილებანამდვილიამისირეგისტრაციისა
დაგამოქვეყნებისმომენტიდან.
როგორცზემოთაღვნიშნეთ,შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბასშეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბასშეიძ

ლებაჰქონდესგანთავსებულიკაპიტალი,რომელიცეროვნულვალუტაშიუნდაგამოისახოს
დარომლისთავდაპირველიოდენობაც სადამფუძნებლო შეთანხმებით უნდა განისაზღვ
როს.თუშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებასაქვსმხოლოდნომინალურიღირე
ბულებისმქონეწილები,განთავსებულიკაპიტალისოდენობაუნდაშეადგენდესნომინალუ
რიღირებულებისმქონეწილებისჯამს.თუშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებას
განთავსებულიაქვსროგორცნომინალურიღირებულისმქონეწილები,ისენომინალური
ღირებულებისარმქონეწილები,განთავსებულიკაპიტალისოდენობააღემატებანომინა
ლურიღირებულებისმქონეწილებისჯამს;ხოლოთუშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსა
ზოგადოებასგანთავსებულიაქვსმხოლოდნომინალურიღირებულებისარმქონეწილები,
განთავსებულიკაპიტალიშეიძლებაგანისაზღვროსნებისმიერიოდენობით.
კო ო პე რა ტი ვისკო ო პე რა ტი ვისშემთხვევაში,წესდებითშეიძლებაგანისაზღვროსგანთავსებულიკაპი

ტალი,რომელიცშეიძლებაგაიზარდოსკოოპერატივშიდამატებითიწევრებისმიღებითდა
მათმიერშენატანებისგანხორციელებით,აგრეთვეკოოპერატივისწევრებისმიერდარჩე
ნილიშენატანისსრულადგანხორციელებითანდამატებითიშენატანებისგანხორციელებით.

 გა ნაღ დე ბუ ლი კა პი ტა ლი გა ნაღ დე ბუ ლი კა პი ტა ლიგანთავსებულიკაპიტალისფაქტობრივადშევსებულინაწილია.
სარეზერვოკაპიტალისააქციოსაზოგადოებისწესდებითშესაძლებელიაგათვალისწი

ნებულიქნასსარეზერვოკაპიტალისშექმნა.სარეზერვოკაპიტალისოდენობაშიჩაითვლე
ბააქციისგანთავსებისშედეგადმიღებულინომინალურიღირებულებისნამეტი.სარეზერვო
კაპიტალიგანკუთვნილიასააქციოსაზოგადოებისგასულისამეურნეოწლისზარალისან
ზარალის ნაშთისდაფარვისადა სააქციოსაზოგადოების აქციათა გამოსყიდვისთვის,თუ
სააქციოსაზოგადოებასსხვასახსრებიარაქვს.
გარდაკაპიტალისსხვადასხვასახეებისდივერსიფიცირებისა,მეწარმეთაშესახებმოქ

მედმა კანონმა შემოიღო ე.წ. კა პი ტა ლის დაც ვისკა პი ტა ლის დაც ვის კონცეფცია. კანონის 145ე მუხლის
1ელინაწილისთანახმად,შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისხელმძღვანელი
ორგანო,ფინანსურიანგარიშგებისმონაცემებისგათვალისწინებით,ამზადებსშეზღუდული
პასუხისმგებლობისსაზოგადოებისდი ვი დენ დის პარ ტ ნი ო რებ ზე გა ნა წი ლე ბის შე სა ხებ დი ვი დენ დის პარ ტ ნი ო რებ ზე გა ნა წი ლე ბის შე სა ხებ 
წი ნა და დე ბასწი ნა და დე ბასდამასპარტნიორებსწარუდგენს.ხელმძღვანელიორგანოვალდებულია,
დივიდენდისშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისპარტნიორებზეგანაწილების
შესახებ წინადადებასთან ერთად, პარტნიორებს წარუდგინოსგან ცხა დე ბა სა ზო გა დო ეგან ცხა დე ბა სა ზო გა დო ე
ბის გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის შე სა ხებბის გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის შე სა ხებ,რომლითაცდასტურდება,რომდივიდენდისგანაწი
ლებისდღიდანმომდევნოკალენდარულიწლისგანმავლობაშიესსაზოგადოებაშეძლებს
ვადამოსულივალდებულებებისჩვეულებრივიან/დადაგეგმილისაქმიანობისფარგლებში
შესრულებას.ამასთან,სამეწარმეოსაზოგადოებასარაქვსუფლება,გასცესდივიდენდი,
თუესსამეწარმეოსაზოგადოებისგადახდისუუნარობასგამოიწვევს.

წი ლიწი ლი არის არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელიც გულისხმობს სამეწარ
მეოსაზოგადოებისკაპიტალშიპირისმონაწილეობასდარომელთანაცდაკავშირებულია
უფლებებიდამოვალეობები.კაპიტალშიპარტნიორისშენატანისწორედმისიწილისპრო
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პორციულადგანისაზღვრება.პარტნიორსშეუძლია,თავისუფლადგანკარგოსსამეწარმეო
საზოგადოებაშითავისიწილი,თუწესდებითანსამეწარმეოსაზოგადოებისპარტნიორთა
შეთანხმებითწილისგანკარგვასთანდაკავშირებითშეზღუდვებიდადგენილიარარის.აქ
ციისგადაცემისაკრძალვადაუშვებელია.იმშემთხვევაში,თუთანაპარტნიორებიანმემ
კვიდრეები ხმათა უმრავლესობით ვერ თანხმდებიან წილის მართვაზე, სამეწარმეო სა
ზოგადოების ან თანაპარტნიორის ან ერთერთი მემკვიდრის განცხადების საფუძველზე,
სასამართლონიშნავსწილისმმართველს,რომელსაცმინიჭებულიაქვსწილთანდაკავში
რებულიყველაუფლება.
მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონიგამოყოფსნებადართულ,გამოშვებულდაგანთავ

სებულწილს.
ნე ბა დარ თუ ლი წი ლი ანე ბა დარ თუ ლი წი ლი ა,რომელიცპარტნიორთაგადაწყვეტილებისშესაბამისად,შე

საძლოამომავალშიიქნესგამოშვებულიდაგანთავსებული.
გა მოშ ვე ბუ ლია წი ლიგა მოშ ვე ბუ ლია წი ლი,რომლისგანთავსებისშესახებგადაწყვეტილებაცპარტნიორთა

გადაწყვეტილებითანწესდებითგანსაზღვრულმაორგანომმიიღოანპარტნიორებმამიი
ღეს.გამოშვებულიწილებიგანთავსებამდეუფლებებსადამოვალეობებსარწარმოშობს.
წილებისგანთავსებასახორციელებსშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისხელ
მძღვანელიორგანო.

გან თავ სე ბუ ლია წი ლიგან თავ სე ბუ ლია წი ლი,თუ ის გასცა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებამ
სხვაპირზეგარკვეულისაზღაურისსანაცვლოდ,მიუხედავადიმისა,მიღებულიაქვსთუარა
ამსაზოგადოებასესსაზღაური.
მეწარმეთაშესახებ ახალიკანონის სიახლესწარმოადგენსშეზღუდულიპასუხისმგებ

ლობისსაზოგადოებაშიგანსხვავებულიკლასებისწილთადაშვება.ამასთან,ერთიკლასის
ყველაწილისნომინალურიღირებულებაერთიდაიგივეუნდაიყოს;ხოლოერთიკლასის
წილები იდენტურ უფლებებსადა ვალდებულებებს წარმოშობენ; სხვადასხვა კლასის წი
ლებთანდაკავშირებულისხვაუფლებებიდამოვალეობებირეგულირდებაწესდებით;

შე ნა ტა ნიშე ნა ტა ნი სამეწარმეო საზოგადოებისთვის საკუთრებაში გადაცემული ქონებაა,რომ
ლისეკონომიკურიღირებულებასამეწარმეოსაზოგადოებისბალანსშიაისახება.შენატანის
საგანიარისქონებრივისიკეთე,რომლისსამეწარმეოსაზოგადოებისთვისგადაცემისვალ
დებულებასაც(შენატანისგანხორციელებისვალდებულება)იღებსსამეწარმეოსაზოგადო
ების მომავალი ან მოქმედი პარტნიორი, სამეწარმეო საზოგადოების კაპიტალში წილის
შეძენისანმისიღირებულებისგაზრდისსანაცვლოდ.ამასთან,მეწარმეთაშესახებკანონით
განსაზღვრულიაშეტანაუნარიანიობიექტები,კერძოდ,შენატანისგანხორციელებისვალ
დებულებაშეიძლებაშესრულდესფულისგადახდით(ფულადიშენატანი)ანსხვამატერია
ლურიანარამატერიალურიქონებრივისიკეთისგადაცემით(არაფულადიშენატანი).თავის
მხრივ,სამუშაოსშესრულებაანმომსახურებისგაწევაშეიძლებაიყოსარაფულადიშენატა
ნისსაგანინებისმიერსაზოგადოებაში,გარდასააქციოსაზოგადოებისა.მეწარმეთაშესახებ
კანონიშენატანისგანხორციელებისწესსადავადაზეცუთითებს,კერძოდ,შენატანიუნდა
განხორციელდეს კანონითა და წესდებით დადგენილი წესით და განსაზღვრულ ვადაში.
ამასთან,ფულადიშენატანიგანხორციელებულადმიიჩნევაფულის/თანხისსამეწარმეოსა
ზოგადოებისმიერგახსნილსაბანკოანგარიშზეჩარიცხვისმომენტიდან.ხოლო,არაფულა
დიშენატანიგანხორციელებულადმიიჩნევასაკუთრებისუფლებისგადაცემისთვისსაჭირო,
საქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიმოქმედებებისშესრულებისმომენტიდან.იმ
შემთხვევაშითუარაფულადიშენატანისგანხორციელებისასმისიღირებულებაშეთანხმე
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ბულიშენატანისოდენობაზენაკლებია,პარტნიორივალდებულია,შეთანხმებულიშენატა
ნისღირებულებაფულადისახითშეავსოს;ხოლო,თუსოლიდარულიპასუხისმგებლობის
საზოგადოებაში,კომანდიტურსაზოგადოებაშიანშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგა
დოებაშიარაფულადიშენატანისღირებულებამისიგანხორციელებისდროსშეთანხმებული
შენატანისოდენობასაღემატება,პარტნიორიუფლებამოსილია,მოითხოვოსსხვაობისფუ
ლადისახითდაბრუნება,საზოგადოებაკიუფლებამოსილიაამვალდებულებისშესრულება
გადაავადოსარაუმეტეს1წლით,თუკიმხარეებისხვაგვარადარშეთანხმდებიან.
შენატანისგანუხორციელებლობასთანდაკავშირებულიაისეთმნიშვნელოვანისაკორ

პორაციოსამართლებრივიშედეგი,როგორიცააწილისჩამორთმევაშენატანისშეუტანლო
ბისგამო.ესსაკითხი,ისევე,როგორცსხვამრავალი,ახლებურადდამეწარმეთაშესახებ
ახალი კანონით მეტადდეტალიზებულად არის დარეგულირებული. კანონის 139ე მუხ
ლისთანახმად,თუკიპარტნიორიდადგენილვადაშიარგანახორციელებსშენატანს,ვა
დაგადაცილებულიშენატანისღირებულებასერიცხებაამვა დის გა და ცი ლე ბის წლი უ რი ვა დის გა და ცი ლე ბის წლი უ რი 
პრო ცენ ტი პრო ცენ ტი საქართველოსეროვნულიბანკისმიერშესაბამისიპერიოდისთვისდადგენილი
რეფინანსირების განაკვეთისორმაგიოდენობით,თუ წესდებით სხვარამ არ არის გათ
ვალისწინებული.ამასთან,შენატანისგანხორციელებისვადისგადაცილებისშემთხვევაში,
ხელმძღვანელორგანოსშეუძლიადა იწყოს წი ლის ჩა მორ თ მე ვის პრო ცე სიდა იწყოს წი ლის ჩა მორ თ მე ვის პრო ცე სი.პარტნიორს
უნდაგაეგზავნოსშეტყობინებაამპროცესისდაწყებისშესახებდაშენატანისგანხორციე
ლებისთვისუნდამიეცესდა მა ტე ბი თი ვა და, არა ნაკ ლებ, 30 დღი სადა მა ტე ბი თი ვა და, არა ნაკ ლებ, 30 დღი სა.შენატანისგანხორ
ციელებისდამატებითი ვადის უშედეგოდგასვლის შემდეგ კი მისდამრღვევ პარტნიორს
შესაბამისი წერილობითი შეტყობინება ეგზავნებადა იგი შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოებისსასარგებლოდკარ გავს თა ვის წილს, ნა წი ლობ რივ გან ხორ ცი ე ლე ბულ კარ გავს თა ვის წილს, ნა წი ლობ რივ გან ხორ ცი ე ლე ბულ 
შე ნა ტანს და მას თან და კავ ში რე ბულ უფ ლე ბებსშე ნა ტანს და მას თან და კავ ში რე ბულ უფ ლე ბებს.შენატანთანდაკავშირებულიმოთხოვ
ნებიძალაშირჩება.
პარტნიორისმიერშენატანისგანუხორციელებლობისსაკორპორაციოსამართლებრივი

შედეგი–პარტნიორისთვისწილისჩამორთმევამეწარმეთაშესახებახალიკანონისამოქ
მედებამდეგარკვეულაზრთასხვადასხვაობასიწვევდა.ერთერთსაქმეზე140უზენაესმასა
სამართლომთავისგადაწყვეტილებაშიმიუთითა,რომწილისჩამორთმევამხოლოდპირ
ველადიშენატანისშეუტანლობისშემთხვევასეხებოდადასაზოგადოებისმიერდამატებითი
შენატანებისგანხორციელებისგზითკაპიტალისგაზრდისას,პარტნიორისმიერდამატები
თიშენატანისგანუხორციელებლობავერგამოიწვევდამისთვისწილისჩამორთმევას.გარ
და აღნიშნულისა, მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის ამოქმედებამდე გარკვეულაზრთა
სხვადასხვაობასიწვევდაშენატანისშეუტანლობისშემთხვევაში,პარტნიორისთვისწილის
ჩამორთმევისწესი.კერძოდ,შეეძლოთუარასაზოგადოებასთავადმიეღოგადაწყვეტი
ლებაასეთიპარტნიორისთვისწილისჩამორთმევისთაობაზედავალდებულიიყოთუარა
მარეგისტრირებელიორგანო,მოეხდინაპარტნიორისრეესტრიდანამოშლა.თუამშედე
გისათვისსასამართლოსთვისმიმართვაიყოსაჭირო?მეწარმეთაშესახებახალიკანონიამ
მხრივაცრეგულაციებისსიზუსტითგამოირჩევა.კანონის140ემუხლისახელდებითუთი
თებს,რომპარტნიორისთვისწილისჩამორთმევა,რომელიცსასამართლოსთვისმიმართ
ვასარსაჭიროებს,ვრცელდებაასევესავალდებულოდამატებითიშენატანისშეუტანლობის

140 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს2021 წლის29 ივნისის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას324
2021.
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შემთხვევაშიც.გარდაამისა,მეწარმეთაშესახებახალმაკანონმაშემოიტანასაზოგადოე
ბიდან(იგულისხმებაშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოება)პარტნიორისგასვლის
კონცეფციაც,რომლისთანახმადაც,სხვასაფუძვლებთანერთად,პარტნიორსშეუძლიასა
ზოგადოებიდანგასვლა,თუსხვაპარტნიორებმადამატებითიშენატანისგანხორციელების
ვალდებულებისშესახებგადაწყვეტილებამიიღეს,რომელიცმასზედაცვრცელდება.


6.7საწარმოსმართვა

6.7.1კორპორაციულიმართვისსისტემები


კორპორაციულიმართვადამართვისსისტემებისაკორპორაციოსამართლებრივლი

ტერატურაში, ალბათ, ყველაზე ინტენსიურადგანხილვადი საკითხებია. ბუნებრივია,რომ
კომპანიისმართვისსისტემამნიშვნელოვნადგანაპირობებსმისისაქმიანობისეფექტურო
ბას, რაც მმართველი სუბიექტების პასუხისმგებლობის დაკონკრეტების გზით, საბოლოო
ჯამში,კომპანიისმოგებასადაშემოსავალსზრდის.ამიტომაც,დღემდეარნელდებადის
კუსიაკორპორაციულიმართვისოპტიმალურსისტემასთანდაკავშირებით.განსხვავებულია
სამართლის სხვადასხვა სისტემის მიმდევარი ქვეყნების პოზიციებიც. შეიძლება ითქვას,
რომსაერთომიზანს–კორპორაციისუკეთდაეფექტურადმართვასსხვადასხვაკანონმ
დებლობებისხვადასხვასისტემებითაღწევენ.
უზოგადესიდაყოფითგამოყოფენმართვისერთსაფეხურიან(მონისტურ)141სისტემასა

დაორსაფეხურიან(დუალისტურ)142სისტემებს.ერთსაფეხურიანსისტემასანიჭებსუპირა
ტესობას ამერიკის შეერთებული შტატების საკორპორაციო სამართალი, ხოლო გერმა
ნიის, ავსტრიისადაშვეიცარიისსაკორპორაციოსამართალშიორსაფეხურიანისისტემაა
დამკვიდრებული. ერთსაფეხურიანი სისტემის მთავარი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ
აქკორპორაციისხელმძღვანელობისადაკონტროლისფუნქციებიერთიდაიმავეორგა
ნოს–დირექტორატის,ე.წ.ბორდისხელშიაკონცენტრირებული.სამეთვალყურეოსაბჭოს
ფუნქციებსაცბორდიახორციელებს.ამდენად,ამერიკულსამართალშიბორდიდასამეთ
ვალყურეო საბჭო ერთმანეთისგან გამოყოფილი არ არის. სამეთვალყურეო საბჭოსადა
ბორდისგარდა,ამსისტემისქვეყნებისსაკორპორაციოსამართლისმიხედვით,კორპორა
ციისუმაღლესორგანოსაქციონერთაკრებაწარმოადგენს,რომლისუფლებამოსილებები
შესაბამისი აქტებითაა გაწერილი. ამ სისტემაში აქციონერებსდირექტორებისთვის მითი
თებისმიცემისუფლებამოსილებაფაქტობრივად,არგააჩნიათ,თუმცაღამნიშვნელოვანი
საფუძვლის არსებობისას მათი გამოწვევისოფციისრეგულირება მაინც ითვალისწინებს.
მსხვილკორპორაციებშიბორდი,რომელიცსხვაარაფერიათუარადირექტორებისერთი
ანობა(კოლეგიურიორგანო),თავისსაქმიანობასმენეჯერებისმეშვეობითახორციელებს.
თავისმხრივ,კორპორაციასშესაძლოაჰყავდესშიდადაგარედირექტორები.ამდენად,
დირექტორებისადამენეჯერებისპასუხისმგებლობა,გარკვეულშემთხვევებში,თანაბრად
შეიძლებადადგეს.[A4]
 მონისტური სისტემისგან განსხვავებით, დუალისტურ სისტემაში ხელმძღვანელობისა

დაკონტროლისფუნქციებისააქციოსაზოგადოებებშიერთმანეთისგანგანცალკევებულია.

141 Onetiersystem
142 Twotiersystem

file:///C:\\Users\\ENTER\\Desktop\\%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0\\%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%20%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%98%20%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98\\%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%20%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%20%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98\\%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%20-%20%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97.doc
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ორსაფეხურიანისისტემისმომხრექვეყნებშიხელმძღვანელობითფუნქციასდირექტორა
ტი,იგივეგამგეობაახორციელებს,ხოლოკონტროლისფუნქციასამეთვალყურეოსაბჭოს
პრეროგატივაა.გამგეობისწევრებისთვისმითითებისმიცემისუფლებამოსილებაარცსა
ერთოკრებასაქვსდაარცსამეთვალყურეოსაბჭოს.თუმცასამეთვალყურეოსაბჭოსმთა
ვარი ფუნქცია სწორედ დირექტორების გაკონტროლებაა. ამიტომ ერთი და იგივე პირი
გამგეობისადასამეთვალყურეოსაბჭოსწვერივერიქნება.რაცშეეხებაშეზღუდულიპა
სუხისმგებლობისსაზოგადოებას,დუალისტურსისტემებშიამტიპისსაზოგადოებისთვისსა
ვალდებულოორგანოები მხოლოდპარტნიორებიდა ხელმძღვანელები (როგორც წესი,
დირექტორები)არიან.ხოლოსამეთვალყურეოსაბჭოსავალდებულოორგანოარარის,
თუმცაღაპარტნიორებსმათი[A5]გათვალისწინებაცშეუძლიათ.
როგორცუკვეაღვნიშნეთ,დუალისტურიდამონისტურისისტემებისდადებითდაუარ

ყოფითმხარეებზემსჯელობაიურიდიულლიტერატურაშიდღემდეინარჩუნებსაქტუალობას.
თუმცაღა,ყველაზემისაღებიმოწესრიგება,ალბათ,საზოგადოებისთვისსისტემისარჩევის
თავისუფლებისმინიჭებაშიმდგომარეობს.ევროპისარაერთისახელმწიფოაწესებსმსგავს
რეგულირებასდათავისუფალიარჩევანისგაკეთებისსაშუალებასპარტნიორებსუტოვებს.


6.7.2საერთოკრება


მეწარმეთაშესახებსაქართველოსკანონისთანახმად,სამეწარმეოსაზოგადოებისორ

განოებია:საერთოკრება,ხელმძღვანელიორგანოდასამეთვალყურეოსაბჭო,თუამსაბ
ჭოსშექმნაკანონითანწესდებითარისგათვალისწინებული.სამეწარმეოსაზოგადოების
ზემოთჩამოთვლილორგანოებს,ბუნებრივია,თავიანთიკომპეტენციაგააჩნიათ,რომლის
ფარგლებშიცისინიიღებენგადაწყვეტილებებს.
საზოგადოების საერთო კრებასა და მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას მეწარმე

თაშესახებზოგადინაწილის36ე40ემუხლებიეხება.ამმუხლებისთანახმად,საერთო
კრებაშიმონაწილეობისუფლებასამეწარმეოსაზოგადოებისყველაპარტნიორსგააჩნია,
გარდაამავეკანონითგათვალისწინებულიგამონაკლისიშემთხვევისა.სამეწარმეოსაზო
გადოება,სულმცირე,წელიწადშიერთხელ,წლიურიბალანსისშედგენიდანარაუგვიანეს
6თვისა,ატარებსმორიგსაერთოკრებას,რაზეცპასუხისმგებელისამეწარმეოსაზოგადო
ებისხელმძღვანელიორგანოა.საერთოკრებასხელმძღვანელობსკრებისთავმჯდომარე,
რომელსაცირჩევსთავადსაერთოკრება.საერთოკრებისთავმჯდომარისარჩევამდეან
იმშემთხვევაში,თუსაერთოკრებისთავმჯდომარეარიქნაარჩეული,კრებასთავმჯდომა
რეობსმისიმომწვევიპირი,მომწვევიორგანოსთავმჯდომარეანმომწვევიიურიდიულიპი
რისხელმძღვანელი,ხოლოთუმომწვევირამდენიმეპირია−მომწვევპირთაანმომწვევ
იურიდიულპირთახელმძღვანელებისგანწილისყრითგანსაზღვრულიპირი.
საერთოკრებისმიერთავისიკომპეტენციისფარგლებშიმიღებულიგადაწყვეტილების

შესრულება,რათქმაუნდა,სავალდებულოასამეწარმეოსაზოგადოებისპარტნიორებისა
დაორგანოებისთვის.რაცშეეხებასაერთოკრებისკომპეტენციას,კრებაგადაწყვეტილე
ბასიღებსიმსაკითხებზე,რომელიცკანონითსაერთოკრებისუფლებამოსილებასგანე
კუთვნებადარომელიცთითოეულსამეწარმეოსაზოგადოებასთანმიმართებით,მეწარმეთა
შესახებკანონისკერძონაწილისშესაბამისიმუხლებითაადადგენილი.გარდასააქციოსა
ზოგადოებისა,საერთოკრებისუფლებამოსილებაშეიძლებაგაფართოვდესანდელეგირე
ბულიქნესწესდებისსაფუძველზე.
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სამეწარმეო სამართალი

მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონისსიახლესწარმოადგენსსაზოგადოებისსაერთო
კრების მიერ ხელმძღვანელიორგანოსადა სამეთვალყურეოსაბჭოს მიერგაწეული მუ
შაობისმოწონებისშესახებგადაწყვეტილებისმიღება.სოლიდარულიპასუხისმგებლობის
საზოგადოებაში,კომანდიტურსაზოგადოებასადაშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგა
დოებაშისაერთოკრებისმიერხელმძღვანელიორგანოსდასამეთვალყურეოსაბჭოსმიერ
გაწეულიმუშაობისმოწონებააღნიშნულისამეწარმეოსაზოგადოებისმიერამორგანოების
მიმართზიანისანაზღაურებისმოთხოვნისუფლებაზეუარისთქმასიწვევს,თუესუფლება
აშკარაიქნებოდასაერთოკრებისთვისწარდგენილიდოკუმენტებისადამიწოდებულიინ
ფორმაციისგულმოდგინედშემოწმებისშემთხვევაში.
სიახლესწარმოადგენსასევემეწარმეთაშესახებკანონითან/დაწესდებითდადგენილი

წესისდარღვევითმოწვეულიკრებისმიერმიღებულიგადაწყვეტილებისკანონიერადმიჩ
ნევისოფციაც.კერძოდ,მეწარმეთაშესახებკანონითან/დაწესდებითდადგენილიწესის
დარღვევისშემთხვევაში,გადაწყვეტილებისმიღებადასაშვებია,თუკრებასყველაპარტ
ნიორიესწრებადაისინითანახმანიარიან,ჩაატარონკრებადაგადაწყვეტილებაამგზით
მიიღონ.[A6]ამასთან,პარტნიორისთანხმობადმიიჩნევა,თუიგიარმოითხოვსსაერთო
კრებისსხვადროსჩატარებას,მისიმოწვევისპროცედურისდარღვევისგამო.
თუსაზოგადოებისწესდებითსხვარამარარისგათვალისწინებული,საერთოკრებაგა

დაწყვეტილებაუნარიანია,თუკიმასესწრება/ესწრებიანხმებისუმრავლესობისმქონეპარ
ტნიორი/პარტნიორები.იმშემთხვევაში,თუსაერთოკრებაგადაწყვეტილებაუნარიანიარ
არის,კრებისმომწვევსშეუძლიაიმავეწესითადაიმავედღისწესრიგითხელახლამოიწვი
ოსკრება.მეორეკრებაგადაწყვეტილებაუნარიანია,მასზედამსწრეხმისუფლებისმქონე
პარტნიორთარაოდენობისმიუხედავად.
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და კომანდიტურ საზოგადოებაში

ხმების რაოდენობა გამოითვლება პარტნიორთა რაოდენობის მიხედვით, ხოლო შეზღუ
დულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებაში,სააქციოსაზოგადოებასადაკოოპერატივში−
სამეწარმეოსაზოგადოებისკაპიტალშიწილისმიხედვით,თუწესდებითსხვარამარარის
გათვალისწინებული.
საერთოკრებაგადაწყვეტილებასიღებსკენჭისყრაშიმონაწილეთახმებისუმრავლესო

ბით,გარდაიმშემთხვევისა,როდესაცკანონითანწესდებითგანსაზღვრულიახმათაუფრო
დიდირაოდენობაანსხვა,დამატებითიპირობები.მეწარმეთაშესახებკანონითანწესდე
ბითგათვალისწინებულითანამდებობისპირისან/დაორგანოსარჩევისთვისანალტერნა
ტიულიწინადადებისკენჭისყრისთვისწესდებაშეიძლებაადგენდესგანსხვავებულწესებს,
მათშორის,ითვალისწინებდესხმათაუფრომცირერაოდენობას.
მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონიცალკეგამოყოფსსაერთოკრებისოქმისმარეგუ

ლირებელნორმასდამისიშედგენისვადებსადაწესებსგანსაზღვრავს.კერძოდ,საერთო
კრებისმოწვევის,მიმდინარეობისადაშედეგებისშესახებოქმიამკრებისდასრულებიდან
15დღისვადაშიდგება.ოქმსხელსაწერსსაერთოკრებისმიერარჩეულიანწესდებით
განსაზღვრულისაერთოკრებისთავმჯდომარე.მეწარმეთაშესახებკანონითანწესდებით
გათვალისწინებულშემთხვევებშისაერთოკრებისოქმსადგენსდაამოწმებსნოტარიუსი.
საერთო კრების ოქმის პარტნიორებისთვის დაუყოვნებლივ, სამეწარმეო საზოგადოების
ხარჯზეგაგზავნასავალდებულოა.
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VI თავი

საერთოკრებისოქმშიაღნიშნულიუნდაიყოს:

 სამეწარმეოსაზოგადოებისსაფირმოსახელწოდებადასაიდენტიფიკაციონომერი;

 საერთოკრებისჩატარებისადგილიდათარიღი/დრო;

 მითითებასაერთოკრებისმოწვევისპროცედურისდაცვასადაამკრებისგადაწყვეტი
ლებაუნარიანობაზე.ოქმსშეიძლებადაერთოსაღნიშნულგარემოებებთანდაკავშირე
ბულიდოკუმენტები;

 ძირითადდოკუმენტშიანდანართისსახით−საერთოკრებისმუშაობაშიმონაწილეან
მასზედამსწრეხმისუფლებისმქონეპარტნიორთადასხვადამსწრეპირთაჩამონათ
ვალიდასაიდენტიფიკაციომონაცემები.წარმომადგენლობისშემთხვევაში,ოქმსუნდა
დაერთოსწარმომადგენლობითიუფლებამოსილებისდამადასტურებელიწერილობითი
დოკუმენტი ან უნდა მიეთითოს ასეთდოკუმენტზე,თუ მას სამეწარმეო საზოგადოება
სხვადოკუმენტებთანერთადინახავს;

 საერთოკრებისთავმჯდომარისსაიდენტიფიკაციომონაცემები;

 საერთოკრებისდღისწესრიგი;

 საერთოკრებისგადაწყვეტილება.მასშიმითითებულიუნდაიყოსკენჭისყრისშედეგები;

 საერთოკრებისმონაწილისმიერკრებაზემიღებულიგადაწყვეტილებისმიმართგანს
ხვავებულიაზრისგამოთქმისანსაწინააღმდეგოპოზიციისგამოხატვისშემთხვევაში−
კრებისშესაბამისიმონაწილისვინაობადასაწინააღმდეგოპოზიციისშინაარსი,თუიგი
მოითხოვსამაზრის/პოზიციისოქმშიშეტანას.

იმშემთხვევაში,თუდარღვეულიასაერთოკრებისმოწვევისადაჩატარებისწესი,ასე
ვეკრებისმიერმიღებულიგადაწყვეტილებაცდებამისკომპეტენციასანეწინააღმდეგება
კანონს,საჯაროწესრიგსანზნეობისნორმებს,შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადო
ებისადასააქციოსაზოგადოებისკრებისოქმისრულადანნაწილობრივბათილადიქნება
მიჩნეული.


6.7.3საზოგადოებისხელმძღვანელიორგანო


მეწარმეთაშესახებმოქმედმაკანონმაგანსხვავებულიტერმინოლოგიაშემოგვთავაზა

საწარმოს ხელმძღვანელობასადა წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილპირთან მიმარ
თებითაც. მოქმედრეგულაციამდე არსებული კანონი შეზღუდული პასუხისმგებლობის სა
ზოგადოებისხელმძღვანელპირსდირექტორსუწოდებდა,თუმცაპრაქტიკაშიხშირადფიქ
სირდებოდახელმძღვანელისთვისისეთიგანსხვავებულისახელისმინიჭებისტენდენციაც,
როგორიცაა,მაგალითად,მენეჯერი,პრეზიდენტი,მმართველიდაა.შ.ამმოცემულობიდან
გამომდინარე,მეწარმეთაშესახებახალმაკანონმაგანზოგადებულტერმინს–ხელმძღვა
ნელორგანოსადაშესაბამისად,ხელმძღვანელპირსმიანიჭაუპირატესობა.
ხელმძღვანელორგანოზემსჯელობისას,უპირველესადუნდაგამოვყოთხელმძღვანე

ლობისადაწარმომადგენლობისუფლებამოსილება.ხელმძღვანელობისუფლებამოსილე
ბა საწარმოს ხელმძღვანელობას, ხოლოწარმომადგენლობის უფლებამოსილება მესამე
პირებთანურთიერთობაშისაწარმოსწარმოდგენასგულისხმობს.
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სამეწარმეო საზოგადოებაში ხელმძღვანელობითი საქმიანობის განხორციელების უზ
რუნველსაყოფადსამეწარმეოსაზოგადოებასუნდაჰყავდესხელმძღვანელიორგანო.ამ
ორგანოს უფლებამოსილება, აგრეთვე მის მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესი, განი
საზღვრება კანონითა და წესდებით. სო ლი და რუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა ზო გა დოსო ლი და რუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა ზო გა დო
ე ბა შიე ბა ში ხელმძღვანელობის უფლება აქვს ყველა პარტნიორს. კო მან დი ტურ სა ზო გა დოკო მან დი ტურ სა ზო გა დო
ე ბა შიე ბა ში ხელმძღვანელობის უფლება აქვთ პერსონალურად პასუხისმგებელ პარტნიორებს
(კომპლემენტარებს), თუ პარტნიორთა გადაწყვეტილებით სამეწარმეო საზოგადოების
ხელმძღვანელადსხვა პირი არდაინიშნება.შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა ზო გაშეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა ზო გა
დო ე ბა ში, სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბა ში, კო ო პე რა ტივ შიდო ე ბა ში, სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბა ში, კო ო პე რა ტივ შიხელმძღვანელობისუფლებააქვს/
აქვთხელმძღვანელპირს/პირებს.ამასთან,წესდებაშეიძლებაითვალისწინებდესსამეწარ
მეოსაზოგადოებისხელმძღვანელობისგანხორციელებას:

 ერთიპირისმიერერთპიროვნულად;

 რამდენიმეხელმძღვანელიპირისმიერერთობლივადანცალცალკე;

 ყველახელმძღვანელიპირისმიერერთობლივად.

თუწესდებითსხვარამარარისგათვალისწინებული, ივარაუდება,რომსამეწარმეო
საზოგადოებაშიხელმძღვანელობითსაქმიანობასყველახელმძღვანელიპირიერთობლი
ვადახორციელებს.
სამეწარმეოსაზოგადოებისმესამეპირებთანურთიერთობაშიწარმომადგენლობისუფ

ლებამოსილება ხელმძღვანელ ორგანოს ეკისრება. ამასთან, ხელმძღვანელი ორგანოს
წარმომადგენლობითიუფლებამოსილებამესამეპირთანურთიერთობაშიარშეიძლებაშე
იზღუდოს.თუსამეწარმეოსაზოგადოებისხელმძღვანელიორგანორამდენიმეწევრისგან
შედგება,ისინიწარმომადგენლობითუფლებამოსილებასმხოლოდერთობლივადახორცი
ელებენ,გარდაიმშემთხვევისა,როდესაცწესდებაადგენსერთიანრამდენიმეპირისერ
თპიროვნულწარმომადგენლობასანრამდენიმეპირისერთობლივწარმომადგენლობას,
ანუშვებსასეთშესაძლებლობას.
იმშემთხვევაში,თუხელშეკრულებისდადებისასკონტრაჰენტისთვისცნობილიიყოსა

მეწარმეოსაზოგადოებისხელმძღვანელიორგანოსუფლებამოსილებისშეზღუდვისშესა
ხებ, სამეწარმეო საზოგადოებას ამ ხელშეკრულების შეცილების უფლება გააჩნია. იგივე
წესიგამოიყენება,თუწარმომადგენლობითიუფლებამოსილებისმქონეპირიდაკონტრა
ჰენტიგანზრახმოქმედებენერთად,რათაზიანიმიადგესიმსამეწარმეოსაზოგადოებას,
რომლისსახელითაცმოქმედებსწარმომადგენლობითიუფლებამოსილებისმქონეპირი.
საწარმოს მართვისას განსახილველ საკითხებს შორის ერთერთ მნიშვნელოვან და

საინტერესოსაკითხსწარმოადგენსსა ზო გა დო ე ბა სა და მის ხელ მ ძღ ვა ნელ ორ გა ნოს სა ზო გა დო ე ბა სა და მის ხელ მ ძღ ვა ნელ ორ გა ნოს 
(პირს) შო რის ურ თი ერ თო ბა(პირს) შო რის ურ თი ერ თო ბადაამურთიერთობისსამართლებრივიბუნება.მოქმედირე
გულაციისთანახმად,შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოების,სააქციოსაზოგადო
ებისდაკოოპერატივისხელმძღვანელპირსთანამდებობაზენიშნავსდათანამდებობიდან
ათავისუფლებსსაერთოკრება,თუმისიდანიშვნასამეთვალყურეოსაბჭოსუფლებამოსი
ლებას არ განეკუთვნება. ამასთან, ხელმძღვანელი პირი თანამდებობაზე ინიშნება არა
უმეტეს3წლისვადით,ხელახლადანიშვნისუფლებით.თუამვადისამოწურვისშემდეგ
კანონითდადგენილიწესითარგანხორციელდებახელმძღვანელიპირისუფლებამოსილე
ბისახალივადისანხელმძღვანელობასადაწარმომადგენლობაზეუფლებამოსილიპირის
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ცვლილების რეგისტრაცია, რეგისტრირებული ხელმძღვანელი პირის უფლებამოსილება
განუსაზღვრელივადითგაგრძელებულადმიიჩნევა.
ხელმძღვანელიპირის/სამეთვალყურეოსაბჭოსწევრისთანამდებობაზედანიშვნისშესახებ

გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას/სააქციო
საზოგადოებას/კოოპერატივსდახელმძღვანელპირს/სამეთვალყურეოსაბჭოსწევრსშორის
იდებასა სამ სა ხუ რო [A7] ხელ შეკ რუ ლე ბა. მას ზე არ ვრცელ დე ბა შრო მის სა მარ თ ლის სა სამ სა ხუ რო [A7] ხელ შეკ რუ ლე ბა. მას ზე არ ვრცელ დე ბა შრო მის სა მარ თ ლის 
დე ბუ ლე ბე ბიდე ბუ ლე ბე ბი.იგივეწესიგამოიყენებასოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოების,კო
მანდიტურისაზოგადოებისხელმძღვანელიპირისმიმართ,თუხელმძღვანელპირადინიშნება
მოწვეულიპირიდაარაპარტნიორი.ამასთან,საერთოკრება,ხოლოსამეთვალყურეოსაბჭოს
არსებობისშემთხვევაში−სამეთვალყურეოსაბჭო,უფლებამოსილია,ნებისმიერდროსგაა
თავისუფლოსთანამდებობიდანხელმძღვანელიპირიშესაბამისისაფუძვლისმითითებისგარე
შე.ნებისმიერიშეთანხმება,რომელიცამდებულებასეწინააღმდეგება,ბათილია.143
საწარმოსადამისხელმძღვანელპირსშორისარსებულიურთიერთობადამათშო

რისდადებულიხელშეკრულებაარაერთხელგამხდარასაქართველოს,საზღვარგარეთის
ქვეყნებისათუსაერთაშორისოსასამართლოებისშეფასებისსაგანი.მეწარმეთაშესახებსა
ქართველოსმოქმედიკანონი,როგორცზემოთაღვნიშნეთ,სახელდებითმიუთითებს,რომ
ხელმძღვანელპირთანიდებაე.წ.სასამსახურო[A8]ხელშეკრულებადამასზეშრომისკა
ნონმდებლობაარვრცელდება.აღნიშნულიგანპირობებულიაიმით,რომშრომისკანონმ
დებლობაპირთანდადებულიშრომისხელშეკრულებისშეწყვეტისსაფუძვლებისამომწურავ
ჩამონათვალსიძლევადაშრომისხელშეკრულებისშეწყვეტისვადებსადაპროცედურებსაც
ზედმიწევნითგანსაზღვრავს.იმშემთხვევაშითუსაწარმოსხელმძღვანელპირზეშრომის
კანონმდებლობადაგანსაკუთრებით,ხელშეკრულებისშეწყვეტისმარეგულირებელინორ
მებიგავრცელდებოდა,აღნიშნულს,შესაძლოა,უარყოფითიგავლენამოეხდინასაწარმოს
ბედზე.ისეთპირობებში,როდესაცხელმძღვანელიპირიარანვერასრულებსმასზედაკის
რებულმოვალეობებს,ყოველისაათიცკიგადამწყვეტიმნიშვნელობისშეიძლებაიყოსსა
წარმოსფუნქციონირებისათვის.ამიტომაც,ხელმძღვანელპირზეშრომისკოდექსითდად
გენილიმოთხოვნებისგავრცელებაუარყოფითადაისახებოდამეწარმესუბიექტზე.
საწარმოსხელმძღვანელპირთანდადებულსასამსახუროხელშეკრულებაშიუნდამი

ეთითოს ხელმძღვანელი პირის საქმიანობის ანაზღაურების ოდენობა, ფორმა და პერი
ოდულობა, სამსახურებრივი პრივილეგიები, რომლებსაც ხელმძღვანელი პირი მიიღებს
ხელშეკრულებისმოქმედებისგანმავლობაში.აგრეთვემისიუფლებებიდავალდებულებე
ბი,რომლებიციმოქმედებსხელშეკრულებისშეწყვეტისშემდეგაც.თუსასამსახურო[A10]
ხელშეკრულებაარშეიცავსინფორმაციასხელმძღვანელიპირისსაქმიანობისანაზღაურე
ბისშესახებ,ივარაუდება,რომიგითავისსაქმიანობასუსასყიდლოდახორციელებს.იმშემ
თხვევაში,თუსასამსახურო[A11]ხელშეკრულებითსხვარამარარისგათვალისწინებული,
ხელმძღვანელპირს/სამეთვალყურეოსაბჭოსწევრსუფლება აქვს, მოშალოსსასამსახუ
რო[A12]ხელშეკრულებადაამითუარითქვასთანამდებობაზე,თუკიამისშესახებ,სულ
მცირე,1თვითადრეწერილობითშეატყობინებსსამეთვალყურეოსაბჭოს,ხელმძღვანელ
ორგანოსანსაერთოკრებას.ამკრებისმოწვევისვალდებულებამასეკისრება.
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6.7.4საზოგადოებისსამეთვალყურეოსაბჭო


ხელმძღვანელიორგანოს საქმიანობის კონტროლის განხორციელების მიზნით, სამე

წარმეოსაზოგადოებასკანონითანწესდებითგათვალისწინებულშემთხვევებში,შეიძლება
ჰყავდესსამეთვალყურეოსაბჭო.სამეთვალყურეოსაბჭოხელმძღვანელიორგანოს/პირე
ბისსაქმიანობისკონტროლსახორციელებს.შესაბამისად,მასარშეიძლებაგადაეცესხელ
მძღვანელიორგანოსფუნქციები,გარდაკანონითგათვალისწინებულიშემთხვევისა.
სამეთვალყურეოსაბჭოს სხდომა გადაწყვეტილებაუნარიანია,თუ მას წევრთა უმრავ

ლესობაესწრება.სამეთვალყურეოსაბჭოგადაწყვეტილებასიღებსხმათაუმრავლესობით,
თუწესდებითხმათაუფროდიდირაოდენობაარარისგათვალისწინებული.
სამეწარმეოსაზოგადოებისსამეთვალყურეოსაბჭოსწევრივალდებულია,კეთილსინ

დისიერადგანახორციელოსსამეწარმეოსაზოგადოებისხელმძღვანელიორგანოს/პირე
ბისსაქმიანობისკონტროლიდაკანონითგათვალისწინებულშემთხვევებშიწარმოადგინოს
სამეწარმეოსაზოგადოებახელმძღვანელორგანოსთან/პირებთანურთიერთობებში.



6.7.5საზოგადოებისხელმძღვანელიპირებისქცევისსტანდარტი
(ფიდუციურიმოვალეობები)დადერივაციულისარჩელი

 საწარმოსმართვის სამართალში ხელმძღვანელიპირებისფიდუციურმოვალეობებს
განსაკუთრებულიადგილიუკავია.საწარმოსადამისხელმძღვანელსშორისურთიერთო
ბასხვადასხვათავისებურებითხასითადება,რაზეცნაწილობრივწინათავებშივისაუბრეთ.
სწორედ ამ ურთიერთობის თავისებურების გამოხატულებაა ხელმძღვანელი პირის მიერ
საწარმოსდადგენილიქცევისსტანდარტითმართვისვალდებულებაც.საკორპორაციოსა
მართალშიფიდუციურიმოვალეობებისქვეშმოიაზრებენზრუნვის(რომელიცასევეგულ
მოდგინებისმოვალეობისსახელითარისცნობილი)დაერთგულებისმოვალეობას..2022
წლამდემოქმედიმეწარმეთაშესახებსაქართველოსკანონისმე9მუხლისმე6ნაწილი
ზემოთაღნიშნულიორივემოვალეობისზოგადდეფინიციასიძლეოდა.თუმცასასამართ
ლოპრაქტიკაშისაკმაოდდეტალურადიყოჩამოყალიბებულითითოეულიამმოვალეობის
ქვესტანდარტიდასაწარმოსხელმძღვანელიპირისმოვალეობათაკატალოგი.მეწარმეთა
შესახებმოქმედმაკანონმაგაითვალისწინაქართულისასამართლოებისსაუკეთესოპრაქ
ტიკადაწინამორბედიკანონისგანგანსხვავებით,ხელმძღვანელიპირისფიდუციურიმოვა
ლეობებიდეტალურადდაადგინა.მიუხედავადიმისა,რომაღნიშნულიმიდგომადადები
თადიქნაპროფესიულწრეებშიშეფასებული,ფიდუციურიმოვალეობებისფორმულირებამ
გარკვეულიკრიტიკამაინცდაიმსახურა.კერძოდ,ახალმაკანონმა,ზრუნვისმოვალეობის
მსგავსად,ერთგულისმოვალეობისზოგადისტანდარტიარგაითვალისწინადაერთგულე
ბისმოვალეობისმხოლოდქვესტანდარტებიკონკურენციისაკრძალვა(53ემუხლი),საქ
მიანიშესაძლებლობებისმითვისება(54ემუხლი)დაინტერესთაკონფლიქტისაკრძალვა
(ისიცმხოლოდსააქციოსაზოგადოებისშემთხვევაში,208ემუხლი)დაადგინა.განვიხი
ლოთთითოეულიმათგანი:

ზრუნ ვის მო ვა ლე ო ბაზრუნ ვის მო ვა ლე ო ბაგულისხმობსხელმძღვანელიპირივალდებულებას,სამეწარმეო
საზოგადოებისსაქმეებსგაუძღვესმართლზომიერადდაკეთილსინდისიერიხელმძღვანე
ლისგულისხმიერებით.კერძოდ,მასზეზრუნავდესისე,როგორცანალოგიურპირობებში
უნდაეზრუნა/ემოქმედაჩვეულებრივ,საღადმოაზროვნეპირს,იმრწმენით,რომმისიეს
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მოქმედებასამეწარმეოსაზოგადოებისთვისეკონომიკურადყველაზეხელსაყრელია.ამას
თან,ხელმძღვანელიპირისამეწარმეოსაზოგადოებისწინაშეპასუხსაგებსკეთილსინდი
სიერების მოვალეობის ბრალეული შეუსრულებლობით მიყენებული ზიანისთვის.დაუშვე
ბელია,წესდებითანპარტნიორთაგადაწყვეტილებითშეიზღუდოსხელმძღვანელიპირის
პასუხისმგებლობაამმოვალეობისგანზრახშეუსრულებლობისთვის.
ხელმძღვანელი პირის მიერ სამეწარმეო საზოგადოებისთვის მიყენებული ზიანის

ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება აქვს ხელმძღვანელ ორგანოს, სხვა ხელმძღვანელ
პირს,სამეთვალყურეოსაბჭოს,ხოლოკანონითგათვალისწინებულშემთხვევაშიდადად
გენილიწესით−თითოეულპარტნიორს.წესდებითშეიძლებადამატებითგანისაზღვროსის
პირი,რომელსაცაქვსსამეწარმეოსაზოგადოებისთვისმიყენებულიზიანისანაზღაურების
მოთხოვნისუფლება.
საინტერესოდანაწესს ითვალისწინებს მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონი იმ

ხელმძღვანელიპირისთვის,ვინცთავისიქმედებითსაერთოკრებისგადაწყვეტილებასას
რულებს. კერძოდ, ხელმძღვანელი პირითავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან, თუ იგი
თავისიქმედებითსაერთოკრებისგადაწყვეტილებასასრულებს,გარდაიმშემთხვევისა,
როდესაცმანსაერთოკრებისგადაწყვეტილებისმიღებასხე ლი შე უწყო არას წო რი ინხე ლი შე უწყო არას წო რი ინ
ფორ მა ცი ის მი წო დე ბითფორ მა ცი ის მი წო დე ბით,ანიცოდა,რომამგადაწყვეტილებისმიღებაზიანსგამოიწვევ
და,მაგრამამისთაობაზეარშეატყობინასაერთოკრებასგადაწყვეტილებისმიღებამდეან
აღსრულებამდე.იმშემთხვევაში,თუგარიგებისღირებულებასამეწარმეოსაზოგადოების
აქტივებისსაბალანსოღირებულების50პროცენტსანწესდებითგათვალისწინებულუფრო
მცირეოდენობასაღემატება,გარიგებასაერთოკრებამუნდადაამტკიცოს.

გან სა კუთ რ ე ბულ ვი თა რე ბა ში, ზრუნ ვის მო ვა ლე ო ბას გან სა კუთ რ ე ბულ ვი თა რე ბა ში, ზრუნ ვის მო ვა ლე ო ბას [A13]უწოდებსმეწარმეთაშე
სახებ კანონი ხელმძღვანელი პირის ვალდებულებას, ბრალეული გაჭიანურების გარეშე,
მაგრამსამეწარმეოსაზოგადოებისგადახდისუუნარობისდადგომის მომენტიდან, არაუგ
ვიანეს,3კვირისა,განაცხადოსგადახდისუუნარობისშესახებ„რეაბილიტაციისადაკრე
დიტორთაკოლექტიურიდაკმაყოფილებისშესახებ“საქართველოსკანონითდადგენილი
წესითიმშემთხვევაში,როდესაცსამეწარმეოსაზოგადოებაგადახდისუუნაროაანგადახ
დისუუნარობისსაშიშროებისწინაშედგას.გადახდისუუნარობისშესახებგანცხადებაბრა
ლეულადგაჭიანურებული არ არის,თუ ზემოაღნიშნული პირი ზრუნვის მოვალეობას ჯე
როვნადასრულებს.
ფიდუციურიმოვალეობებისკონტექსტშიმეწარმეთაშესახებახალმაკანონმასამეწარ

მეოგადაწყვეტილებისთავისუფლებისპრეზუმფციაც144(იგივემართებულიბიზნესგადაწყ
ვეტილებისპრეზუმფცია)დაამკვიდრა.მეწარმეთაშესახებკანონის52ემუხლისმიხედვით,
ზრუნვისმოვალეობაარარისდარღვეულიდახელმძღვანელიპირიარარისვალდებული,
აანაზღაუროსისზიანი,რომელიცსამეწარმეოსაზოგადოებასმისმიერმიღებულისამე
წარმეოგადაწყვეტილებითმიადგა,თუხელმძღვანელპირსგონივრულადშეეძლოევარა
უდა,რომიგისამეწარმეოგადაწყვეტილებასსაკმარისიდასანდოინფორმაციისსაფუძ
ველზე, სამეწარმეო საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე, დამოუკიდებლად და
ინტერესთაკონფლიქტისანსხვათაზეგავლენისგარეშეიღებდა.აღნიშნულიდანაწესიარ
გამოიყენებაიმშემთხვევაში,როდესაცსამეწარმეოგადაწყვეტილებაკანონითანწესდე
ბითგათვალისწინებულიმოვალეობებისდარღვევითარისმიღებული.

144 BusinessJudgementRule
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215

სამეწარმეო სამართალი

რაცშეეხებაერთგულებისმოვალეობას,როგორცზემოთაღვნიშნეთ,ერთგულებისმო
ვალეობისერთიანდეფინიციასმეწარმეთაშესახებკანონიარგვაძლევს.კანონისზოგად
ნაწილშიმოცემულიაკონკურენციისაკრძალვისადასაქმიანიშესაძლებლობებისმითვისე
ბისაკრძალვისდეფინიციები,ხოლოსააქციოსაზოგადოებასთანმიმართებითინტერესთა
კონფლიქტისდეფინიცია.
კონკურენციის აკრძალვა გულისხმობს იმას, რომ ხელმძღვანელ პირს არ აქვს უფ

ლება,სამეწარმეოსაზოგადოებისთანხმობისგარეშეგანახორციელოსიგივესაქმიანობა,
რომელსაც ახორციელებს სამეწარმეო საზოგადოება, ან იყოს იმავე სფეროში მოქმედი
სამეწარმეოსაზოგადოებისხელმძღვანელიპირი.ხელმძღვანელპირთანდადებულისა
სამსახურო[A14]ხელშეკრულებითაღნიშნულივალდებულებაშეიძლებაძალაშიდარჩეს
მისითანამდებობიდანგათავისუფლებისშემდეგაც,მაგრამარაუმეტეს–3წლისვადით.
ამვალდებულებისდარღვევისთვისშესაძლებელიაგათვალისწინებულიქნესკომპენსაცია.
მისიოდენობადაგადახდისწესიგანისაზღვრებასასამსახურო[A15]ხელშეკრულებითან
მხარეთადამატებითი შეთანხმებით. კონკურენციის აკრძალვის წესისდარღვევის შემთხ
ვევაში,სამეწარმეოსაზოგადოებასშეუძლიადამრღვევსსამეწარმეოსაზოგადოებისთვის
მიყენებული ზიანისთვის, კომპენსაციასთან ერთად, შეთანხმებული პირგასამტეხლოს გა
დახდაცმოსთხოვოს.სამეწარმეოსაზოგადოებასშეუძლია,დამრღვევსკომპენსაციისნაც
ვლადმოსთხოვოსსაკუთარიანმესამეპირისსახელითდადებულიგარიგებიდანდამრღ
ვევისმიერმიღებულისარგებლისსამეწარმეოსაზოგადოებისთვისგადაცემა,ანამგვარი
სარგებლისმიღებისუფლებისდათმობა.ამუფლებისგამოყენებაშეუძლიახელმძღვანელ
ორგანოს,სხვახელმძღვანელპირს,სამეთვალყურეოსაბჭოს,ხოლოკანონითგათვალის
წინებულშემთხვევაში−თითოეულპარტნიორს.
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და კომანდიტურ საზოგადოებაში

ზემოთ აღნიშნული საქმიანობის განხორციელებაზე თანხმობის გაცემა შეუძლია საერთო
კრებას, ხოლო შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, სააქციო საზოგადოება
სადაკოოპერატივში–იმორგანოს,რომელიცნიშნავსხელმძღვანელპირს.აღნიშნული
თანხმობაშეიძლებაგაიცესროგორცზოგადად,ისეკონკრეტულსაქმიანობაზე,გარიგების
სახესადასამეწარმეოსაზოგადოებაშიმონაწილეობაზე.თანხმობისგაცემაზედაუსაბუთებ
ლადუარისთქმადაუშვებელია.
ზემოთაღნიშნულისაქმიანობისგანხორციელებაზეთანხმობაგაცემულადმიიჩნევა,თუ

სამეწარმეოსაზოგადოებისხელმძღვანელიპირისდანიშვნისასპარტნიორებმაიცოდნენ,
რომსამეწარმეოსაზოგადოებისხელმძღვანელიპირიახორციელებდააღნიშნულსაქმია
ნობას,მაგრამმისთვისამსაქმიანობისშეწყვეტაარმოუთხოვიათ.

საქ მი ა ნი შე საძ ლებ ლო ბის მით ვი სე ბის აკ რ ძალ ვასაქ მი ა ნი შე საძ ლებ ლო ბის მით ვი სე ბის აკ რ ძალ ვა, რასაც ხშირად აქვს ადგილი
პრაქტიკაში,გულისხმობსიმას,რომხელმძღვანელპირსარაქვსუფლება, სამეწარმეო
საზოგადოების წინასწარი თანხმობის გარეშე, პირადი სარგებლის ან ამ საზოგადოების
გარდა,სხვაპირთამიერსარგებლისმისაღებადისარგებლოსსამეწარმეოსაზოგადოების
საქმიანობისსფეროსთანდაკავშირებულისაქმიანიშესაძლებლობით,რომელიცმისთვის
ხელმისაწვდომი გახდა მოვალეობის შესრულებისას ანთანამდებობრივი მდგომარეობი
დანგამომდინარედარომელიც,გონივრულითვალსაზრისით,სამეწარმეოსაზოგადოების
ინტერესისსაგანიშეიძლებოდაყოფილიყო.სამეწარმეოსაზოგადოებისწინასწარითან
ხმობის მიღება საჭირო არ არის, თუ საერთო კრებამ ან სამეთვალყურეო საბჭომ უკვე
იმსჯელააღნიშნულშესაძლებლობაზედაუარითქვამისგამოყენებაზე.ესვალდებულება
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VI თავი

ძალაშირჩებახელმძღვანელიპირისთანამდებობიდანგათავისუფლებიდანარაუმეტეს3
წლისა.მასთანდადებულისასამსახურო[A16]ხელშეკრულებითშეიძლებაუფრომცირე
ვადადადგინდეს.
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და კომანდიტურ საზოგადოებაში

ზემოთაღნიშნულისაქმიანიშესაძლებლობითსარგებლობაზეწინასწარითანხმობისგაცემა
შეუძლიასაერთოკრებას,ხოლოშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებაში,სააქციო
საზოგადოებასადაკოოპერატივში–იმორგანოს,რომელიცნიშნავსხელმძღვანელპირს.
საქმიანიშესაძლებლობისმითვისებისაკრძალვისწესისდარღვევისშემთხვევაში,სა

მეწარმეო საზოგადოებას შეუძლია დამრღვევს მოსთხოვოს ამ დარღვევით სამეწარმეო
საზოგადოებისთვისმიყენებულიზიანის(მათშორის,მიუღებელიშემოსავლის)ანაზღაურე
ბა.სამეწარმეოსაზოგადოებასშეუძლიადამრღვევსზიანისანაზღაურებისნაცვლადმოს
თხოვოსსაკუთარიანმესამეპირისსახელითდადებულიგარიგებიდანდამრღვევისმიერ
მიღებულისარგებლისსამეწარმეოსაზოგადოებისთვისგადაცემაანამგვარისარგებლის
მიღებისუფლებისდათმობა.
მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის 208ე მუხლი არეგულირებს სააქციო საზოგა

დოებაშიინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქტსინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქტს. სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი პირი ვალ
დებულია, შესაბამისიფაქტის შეტყობისთანავე აცნობოსსაერთოკრებას ან სააქციოსა
ზოგადოებისსამეთვალყურეოსაბჭოს,ხოლომართვისმონისტურისისტემისშემთხვევაში
−საერთოკრებასანსააქციოსაზოგადოებისხელმძღვანელორგანოსისეთიდადებული
ანდასადებიგარიგებისშესახებ,რომლისმიმართაცისდაინტერესებულიპირია,აგრეთვე
მიუთითოსთავისიდაინტერესებისხასიათი.
ხელმძღვანელიპირიდაინტერესებულპირადმიიჩნევა,თუისანმასთანდაკავშირებუ

ლიპირი:145
 გარიგებისმეორემხარეა;
 პირდაპირანარაპირდაპირფლობსიმსამეწარმეოსაზოგადოებისწილთა50პრო
ცენტსან50პროცენტზემეტს,რომელიცგარიგებისმეორემხარეა;

 პირდაპირანარაპირდაპირფლობსიმსამეწარმეოსაზოგადოებისწილთა50პრო
ცენტსან50პროცენტზემეტს,რომლის,სულმცირე,50პროცენტიანიწილისმესაკუთ
რეგარიგებისმეორემხარეა;

 არისიმსამეწარმეოსაზოგადოებისხელმძღვანელიპირიანსამეთვალყურეოსაბჭოს
წევრი,რომელიცგარიგებისმეორემხარეა;

 გარიგებისშედეგადიღებსსარგებელს,რომელიცსამეწარმეოსაზოგადოებაშიწილის
ფლობასთანანხელმძღვანელიორგანოსწევრობასთანდაკავშირებულიარარის;

 დაინტერესებულპირადმიიჩნევაწესდებისთანახმად.

145 „დაკავშირებულიპირი“განიმარტება„ფასიანიქაღალდებისბაზრისშესახებ“საქართველოსკანონის
შესაბამისად,რომლისმიხედვით,დაკავშირებულიპირიესარის:ა)ფიზიკურპირთანნათესაურიკავში
რისმქონეისპირი,რომელიც,საქართველოსსამოქალაქოკოდექსისთანახმად,კანონისმიერმემკვიდ
რეთაწრიდანIდაIIრიგშიირიცხება; ბ)საწარმო,რომელშიცპირიპირდაპირანარაპირდაპირფლობს
ისეთწილს,რომელიცმასპრაქტიკულსაშუალებასაძლევს,ზემოქმედებამოახდინოსამსაწარმოსგა
დაწყვეტილებებზე; გ)იმსაწარმოსმმართველიორგანოსწევრი,რომელშიცპირიპირდაპირანარაპირ
დაპირფლობსისეთწილს,რომელიცმასპრაქტიკულსაშუალებასაძლევს,ზემოქმედებამოახდინოსამ
საწარმოსგადაწყვეტილებებზე“ დ)იურიდიულიპირისშემთხვევაში:პირისმმართველიორგანოსწევრი
ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი; პირის პარტნიორი ანდამფუძნებელი,რომელსაც
პრაქტიკულისაშუალებააქვს,ზემოქმედებამოახდინოსამიურიდიულიპირისგადაწყვეტილებებზე.

file:///C:\\Users\\ENTER\\Desktop\\%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0\\%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%20%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%98%20%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98\\%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%20%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%20%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98\\%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%20-%20%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97.doc
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გარიგებას,რომელშიცდაინტერესებულიპირიმონაწილეობს,წინასწარამტკიცებსსა
აქციოსაზოგადოებისსამეთვალყურეოსაბჭო,ხოლომისიარარსებობისშემთხვევაში−
საერთოკრება.დაინტერესებულპირსეკრძალებაშესაბამისსაკითხზეხმისმიცემასააქციო
საზოგადოებისნებისმიერორგანოში.თუსააქციოსაზოგადოებისსამეთვალყურეოსაბჭოს
წევრთაუმრავლესობადაინტერესებულიპირია,გარიგებასსაერთოკრებაამტკიცებს.იმ
გარიგების დამტკიცების შესახებ გადაწყვეტილებაში, რომელშიც დაინტერესებული პირი
მონაწილეობდა,მითითებულიუნდაიყოსამპირისდაინტერესებისხასიათი,მოცულობადა
გარიგებისსხვამნიშვნელოვანიპირობები.
ინტერესთაკონფლიქტისმარეგულირებელიწესებიარვრცელდებაიმსააქციოსაზო

გადოებაზე,რომელსაცჰყავსმხოლოდერთიპარტნიორი,რომელიციმავდროულად,სა
აქციოსაზოგადოებისხელმძღვანელიპირია,აგრეთვეიმგარიგებაზე,რომელიციდებასა
აქციოსაზოგადოებასადამის100პროცენტიანშვილობილსაწარმოსან100პროცენტიან
პარტნიორსშორის.
იმშემთხვევაში,თუხელშეკრულებისდადებისასკონტრაჰენტისთვისცნობილიიყოინ

ტერესთაკონფლიქტისარსებობისადასააქციოსაზოგადოებისნებართვისარარსებობის
შესახებ,სააქციოსაზოგადოებასაქვსასეთიხელშეკრულებისშეცილებისუფლება.
ინტერესთა კონფლიქტის წესებისდაცვის მოვალეობისდარღვევისას სააქციო საზო

გადოებას შეუძლიადამრღვევს მოსთხოვოს მისიდარღვევითსააქციოსაზოგადოებისთ
ვისმიყენებულიზიანისანაზღაურებადაშეთანხმებულიპირგასამტეხლოსგადახდა,გარდა
იმ შემთხვევისა, როდესაც ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობისას, გარიგება არსები
თადიმავეპირობებითდაიდებოდა.სააქციოსაზოგადოებასშეუძლიადამრღვევსზიანის
ანაზღაურების სანაცვლოდმოსთხოვოს საკუთარი ან მესამე პირის სახელითდადებული
გარიგებიდანდამრღვევისმიერმიღებულისარგებლისსააქციოსაზოგადოებისთვისგადა
ცემაანამგვარისარგებლისმიღებისუფლებისდათმობა.
საწარმოსხელმძღვანელიპირებისფიდუციურიმოვალეობებისშესრულებასთანმჭიდ

როდარისდაკავშირებულიარაპირდაპირი−დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლისდე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლისკონცეფცია.ზო
გადად,მიჩნეულია,რომფიდუციურიმოვალეობები,კერძოდ,ზრუნვისადაერთგულების
მოვალეობა,ხელმძღვანელპირსგააჩნიასაზოგადოებისწინაშე,შესაბამისად,ამმოვალე
ობებისდარღვევისათვისმისიპასუხისმგებლობადგებასაზოგადოებისდაარასაზოგადო
ებისპარტნიორებისანრომელიმეპარტნიორისმიმართ.146მაგრამგარკვეულშემთხვევებ
შიდასაშვებიაპარტნიორისმიერსაკუთარისახელითადასაზოგადოებისსასარგებლოდ
სასამართლოშისარჩელისშეტანა.დერივაციულსარჩელთანდაკავშირებითანგლოამე
რიკულიდაკონტინენტურიევროპისსამართლისსისტემებირეგულირებისგანსხვავებულ
მოდელებს გვთავაზობს. გერმანულ სამეწარმეო სამართლებრივ კანონმდებლობაში ბო
ლოდროსშეტანილიცვლილებებისშესაბამისად,აქციონერებსსასამართლოშისარჩელის
წარდგენის უფლებამოსილება მხოლოდ იმ მოთხოვნების შესახებ შეუძლიათ, რომელიც
საზოგადოებასგამგეობისა(დირექტორები)დასამეთვალყურეოსაბჭოსწევრებისმიმართ
აქვს. ანგლოამერიკულ სამართლებრივ სისტემაში კი ეს უფლებამოსილება შედარებით
ფართოა.დერივაციულისარჩელისაღძვრისთავისებურებებსმეწარმეთაშესახებსაქარ
თველოსმოქმედიკანონი,სააქციოსაზოგადოებასთანმიმართებით,222ემუხლითარე
გულირებს.შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებასთანმიმართებითკი−კანონი

146 იხილეთსაქართველოსუზენაესისასამართლოსგადაწყვეტილება#ას4574362015,6ივნისი,2016წ.
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სწორედ222ემუხლზეუთითებსდასააქციოსაზოგადოებისმოთხოვნიდანგამომდინარე,
აქციონერისსარჩელისთვის(დერივაციულისარჩელი)დადგენილწესსშეზღუდულიპასუ
ხისმგებლობისსაზოგადოებაზეცავრცელებს.
მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონისშესაბამისად,ერთანრამდენიმეაქციონერსუფ

ლებააქვს,შეიტანოსსარჩელისაკუთარისახელითდასააქციოსაზოგადოებისსასარგებ
ლოდ,სააქციოსაზოგადოებისკუთვნილიმოთხოვნისგანსახორციელებლად,მათშორის,
სააქციოსაზოგადოებისთანამდებობისპირთაწინააღმდეგ,მათმიერსაკუთარიმოვალე
ობებისშეუსრულებლობითსააქციოსაზოგადოებისთვისმიყენებულიზიანისანაზღაურების
ანმიყენებულიზიანისანაზღაურებისსანაცვლოდმიღებულისარგებლისსააქციოსაზოგა
დოებისთვისგადაცემისანამგვარისარგებლისმიღებისუფლებისდათმობისმოთხოვნით.
ამასთან,აქციონერისათანადომოსარჩელედმიიჩნევა,თუიგიაკმაყოფილებსშემდეგპი
რობებს:

 მისმიერსარჩელისაღძვრისმოთხოვნითსააქციოსაზოგადოებისთვისწერილობითმი
მართვიდანგასულია90დღე,გარდაიმშემთხვევისა,როდესაცსააქციოსაზოგადოება
ამვადისგასვლამდეუარსიტყვისსარჩელისაღძვრაზეანაღნიშნულივადისდაცვამ
შეიძლებასააქციოსაზოგადოებასგამოუსწორებელიზიანიმიაყენოს;

 სასამართლოდაადგენს,რომაქციონერისმოთხოვნისდაკმაყოფილებაარეწინააღმ
დეგებასააქციოსაზოგადოებისუპირატესინტერესს.

მნიშვნელოვანია,რომსააქციოსაზოგადოებასუფლებააქვს,სარჩელისშემტანაქციო
ნერთანშეთანხმებითნებისმიერდროსჩაენაცვლოსმას.სასამართლოსმიერაქციონერის
სათანადომოსარჩელედმიჩნევისშემთხვევაში,სააქციოსაზოგადოებავალდებულია,მას
გონივრულფარგლებშიაუნაზღაუროსსარჩელთანდაკავშირებითგაწეულიხარჯები.სააქ
ციოსაზოგადოებათავისუფლდებაამხარჯებისანაზღაურებისვალდებულებისგან,თუიგი
დაამტკიცებს,რომსარჩელისდაკმაყოფილებასააქციოსაზოგადოებისთვისსაზიანოაღ
მოჩნდა.თუაქციონერიარასათანადომოსარჩელედიქნამიჩნეული,მასეკისრებასააქციო
საზოგადოებისმიერგონივრულფარგლებშიგაწეულიიმხარჯებისანაზღაურება,რომლე
ბიცაქციონერისმოთხოვნასთანდაკავშირებითწარმოიშვა.


6.7.6გამჭოლიპასუხისმგებლობისპრინციპიდასაწარმოსკრედიტორებისდაცვა

საქართველოშიარსებულიბოლოდროინდელისტატისტიკურიმონაცემებიაჩვენებს,
რომჩვენსქვეყანაშისამეწარმეოსაქმიანობისგანხორციელებისორგანიზაციულსამართ
ლებრივფორმებსშორისცალსახაპოპულარობითშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზო
გადოება,ე.წ.შპსგამოირჩევა.დაფუძნებულსაწარმოთა70პროცენტზემეტიამფორმის
ქვეშახორციელებსსაქმიანობას.გარდაიმმოქნილობისა,რასაცმითითებულიორგანი
ზაციულიფორმამისპარტნიორებსსთავაზობს,ფორმისინტენსიურადარჩევისერთერთი
მთავარიგანმაპირობებელიმიზეზიპასუხისმგებლობისშეზღუდვისსაკითხია.კორპორა
ციულიტიპისსაწარმოებში,კერძოდ,შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებასადა
სააქციო საზოგადობებში, განსხვავებით ამხანაგურიტიპის საზოგადოებებისგან, საწარ
მოსადამისიპარტნიორებისქონებაერთმანეთისგანმკვეთრადდივერსიფიცირებულია.
მართალია,ქონებისარსებობანებისმიერიიურიდიულიპირისმაკვალიფიცირებელინი
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შანია,თუმცაამხანაგურიტიპისსაზოგადოებებშიკრედიტორისმოთხოვნისშესრულების
მიზნებისთვისსაწარმოსქონებისუკმარისობისასკრედიტორისდაკმაყოფილებაპარტნი
ორთაპირადიქონებიდანხდება.ანალოგიურიმოცემულობაგანსხვავებულადრეგულირ
დებაკაპიტალურიტიპისსაზოგადოებებში.მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონიპირდა
პირმიუთითებს,რომსოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისპარტნიორებიდა
კომანდიტურისაზოგადოებისპერსონალურადპასუხისმგებელიპარტნიორები– სრული
პარტნიორები(კომპლემენტარები)საზოგადოებისვალდებულებებისათვისკრედიტორე
ბის წინაშე პასუხს აგებენ უშუალოდ და შეუზღუდავად, როგორც სოლიდარული მოვა
ლეები.კანონისაღნიშნულიდანაწესიიმპერატიულიადაპარტნიორებსშორისსხვაგვა
რიშეთანხმებამესამეპირისათვისბათილია.რაცშეეხებაკომანდიტურისაზოგადოების
შეზღუდულ პარტნიორებს (კომანდიტებს), შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადო
ების, სააქციო საზოგადოებისა და კოოპერატივის პარტნიორებს, ისინი საზოგადოების
ვალდებულებებისათვის კრედიტორების წინაშე პასუხს არ აგებენ. ასე რომ, საწარმოს
პარტნიორებისაწარმოსვალდებულებებისგანდისტანცირებულნიარიან,რაცერთგვარ
სითამამეს სძენს პირებს ბიზნესის წარმოებისას. საწარმოს მიერ ნაკისრ ვალდებულე
ბებსადაამვალდებულებებიდანნაწარმოებიპასუხისმგებლობისშესახებმსჯელობისას
გვერდსვერავუვლითსაწარმოსკორპორაციულისაფარველისკონცეფციასადაამსა
ფარველისგაჭოლვის,საგამონაკლისოწესსე.წგამჭოლიპასუხისმგებლობისპრინციპს.
საწარმოს,როგორცადამიანთაგაერთიანებისშედეგადწარმოქმნილიხელოვნურისუბი
ექტისშემოღებისჯერკიდევადრეულეტაპზევე,საწარმოსმიერსაკუთარიქონებისქო
ნასაქმიანობისშედეგადაღებულვალდებულებებზეინდივიდუალურიპასუხისმგებლობის
უნართან იყო მჭიდროდდაკავშირებული. მიიჩნეოდა,რომდამფუძნებლებს, საწარმოს
დაფუძნებისეტაპზეშეჰქონდათრაგარკვეულიშენატანები,ამითთავიანთპირმშოსდა
მოუკიდებლობასდაპასუხისმგებლობისუნარსანიჭებდნენ.სწორედამიტომ,დაფუძნების
ეტაპზეწარმოიქმნებოდაე.წ.კორპორაციულისაფარველი,რაცილუზიურადსაწარმოს
გარსსაყალიბებდა,საწარმოსპარტნიორებიკიამგარსისგარეთრჩებოდნენ.ამდენად,
იმსამართლებრივიურთიერთობებიდანწარმოშობილივალდებულებებისთვის,რომელ
შიცსაწარმო,როგორცკერძოსამართლისდამოუკიდებელისუბიექტი,ინდივიდუალურად
დადამოუკიდებლადმონაწილეობდა,მხოლოდთვითონაგებდაპასუხს.მიუხედავადპა
სუხისმგებლობისშეზღუდვისამზოგადიწესისა,რომელიცდღემდეკორპორაციულიტიპის
საზოგადოებებისბალავარია,არსებობსსაგამონაკლისოწესები,რომელიცკორპორაცი
ულისაფარველისგაჭოლვისანგამჭოლიპასუხისმგებლობისპრინციპისსახელითააცნო
ბილი.როგორცდასახელებაგვეუბნება,შესაძლოაპრაქტიკაშიიმმოცემულობისწინაშე
დავდგეთ,როცაკორპორაციულიგარსისადაპასუხისმგებლობისშეზღუდვისდოქტრინამ
კრედიტორისსასარგებლოდუკანდაიხიოსდაკორპორაციულისაფარველისგაჭოლვით
პარტნიორისპირადიქონებითმოხდესსაწარმოსკრედიტორისდაკმაყოფილება.აღნიშ
ნულისაგამონაკლისოწესიაძირითადიპრინციპიდანდამისიგამოყენებისთვისმთელი
რიგი კანონისმიერი და ფაქტობრივი წინაპირობების დაკმაყოფილებაა აუცილებელი;
საპროცესოსამართლებრივიკუთხითაც,აღნიშნულისმტკიცებისტვირთისაკმაოდმძიმეა.
გამჭოლი პასუხისმგებლობის პრინციპს ვხვდებითროგორც ანგლოამერიკულსამართ
ლებრივსისტემაში,ისეკონტინენტურიევროპისსამართლისსისტემაში.საქართველოში
კიდოქტრინისდამფუძნებელნორმადმეწარმეთაშესახებკანონის26ემუხლიგვევლი
ნება,რომლისმიხედვითაცკომანდიტურისაზოგადოებისკომანდიტი,შეზღუდულიპასუ
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ხისმგებლობისსაზოგადოების,სააქციოსაზოგადოებისადაკოოპერატივისპარტნიორი
სამეწარმეოსაზოგადოებისვალდებულებისთვისკრედიტორისწინაშეპასუხსარაგებს.
თუმცა,გამონაკლისშემთხვევაში,კომანდიტურისაზოგადოებისკომანდიტი,შეზღუდული
პასუხისმგებლობისსაზოგადოების,სააქციოსაზოგადოებისადაკოოპერატივისპარტნი
ორისამეწარმეოსაზოგადოებისკრედიტორისწინაშეპასუხსაგებსპირადად,თუისპა
სუხისმგებლობისშეზღუდვისსამართლებრივფორმასბოროტადიყენებსდასამეწარმეო
საზოგადოებასარშეუძლიაკრედიტორისმოთხოვნისდაკმაყოფილება.
სამართლებრივიფორმისბოროტადგამოყენებაკიშეფასებითიკატეგორიაა,კანონი

უფროკონკრეტულდანაწესსარგვთავაზობს,ამიტომაცმისიგაშინაარსებაისევე,როგორც
სამეწარმეოსამართლისსხვამრავალიდანაწესისა,სასამართლოსკომპეტენციაა.კორპო
რაციულისაფარველისგაჭოლვისადასაწარმოსვალდებულებებისთვისმისიპარტნიორების
პირადიქონებითპასუხისგებაქართულსასამართლოპრაქტიკაშიარცთუისეხშირია.თუმცა
უზენაესმასასამართლომ2011წელსგანიხილაპრეცედენტულიმნიშვნელობისსაკორპო
რაციოსამართლებრივიდავადასაკმაოდფართოდიმსჯელაპასუხისმგებლობისშეზღუდ
ვისსამართლებრივიფორმისბოროტადგამოყენებისკონცეფციაზე.საქმეშივკითხულობთ,
რომმითითებულისამართლებრივი„კონსტრუქციამოიცავსარამხოლოდპასუხისმგებლო
ბისშეზღუდვისკორპორაციულიფორმისბოროტადგამოყენებას(მაგალითად,კორპორა
ციის,როგორცმხოლოდპარტნიორისმიზნისმისაღწევი„ინსტრუმენტის”დანიშნულებით
გამოყენება; „კორპორაციულიფორმალობებისდაუცველობა”; კორპორაციის,როგორც
პარტნიორის„ალტერეგოს”არსებობა),არამედ,თავადშეზღუდულიპასუხისმგებლობის,
როგორცპასუხისმგებლობისკომპონენტის,ბოროტადგამოყენებას,რაცგულისხმობსპარ
ტნიორისმიერპასუხისმგებლობისშეზღუდვისპრივილეგიისმარტოოდენსხვისიინტერესე
ბისსაზიანოდგამოყენებასდასაკუთარიეკონომიკურირისკებისადადანაკარგისსხვაზე
გადაკისრებასკრედიტორისგანზრახშეცდომაშიშეყვანით.პარტნიორისამგვარიქმედება
ვლინდებამაშინ,როცაშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისპარტნიორისაზო
გადოებაშიუშუალოდხელმძღვანელობსდაახორციელებსისეთსაქმიანობას,რომელიც
მიზნადისახავსგადასახადებისაგანთავისარიდებას,ანუ,როცასაზოგადოებაპარტნიო
რისმიერგამოიყენებაარადეკლარირებულიშემოსავლისმაგენერირებელიწყაროსდა
ნიშნულებით”.147
 გამჭოლი პასუხისმგებლობის ჭრილში არსებითი მნიშვნელობის მატარებელია ცრუ

მაგიერიპირებისკონცეფცია,რომელსაცსაგადასახადოკოდექსის246ემუხლიარეგუ
ლირებს.ლეგალურიდეფინიციისმიხედვით,პირიგადასახადისგადამხდელისცრუმაგიერ
პირადმიიჩნევა,თუესპირიმოსალოდნელიანარსებულისაგადასახადოდავალიანების
გადახდევინებისუზრუნველყოფისღონისძიებისათვისთავისარიდებისმიზნითგამოიყენე
ბა.ე.ი.ფაქტობრივადგამოდის,რომგამჭოლიპასუხისმგებლობისპრინციპისსპეციალიზე
ბულშემთხვევასთანგვაქვსსაქმე,რამეთუკრედიტორიამშემთხვევაშიყოველთვისსახელ
მწიფოა,შემოსავლებისსამსახურისსახით.სპეციფიკურიაასევეისიც,რომგანსხვავებით
მეწარმეთაშესახებკანონის26ემუხლითდარეგულირებულიგამჭოლიპასუხისმგებლობის
პრინციპისშესაძლოგამოყენებისსასამართლოსაქმეებისგან,რომლებიცსასამართლოს
მიერსამოქალაქოსამართლებრივიწესითსამოქალაქოსამართლისკოლეგიისმიერგა
ნიხილება, საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად, ცრუმაგიურ პირებად მიჩნევის საქმეს

147 საქართველოსუზენაესისასამართლოსგადაწყვეტილება #ას7647152010,18 აპრილი,2011 წელი.
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სასამართლო,ადმინისტრაციულსამართლებრივიწესით,ადმინისტრაციულისამართლის
კოლეგიისმიერგანიხილავს.ერთმანეთისცრუმაგიერპირებადცნობისთვისსასამართლო
პრაქტიკითარაერთიწინაპირობისარსებობამოითხოვება.ასერომ,ცრუმაგიერიპირების
დამდგენინორმასაკმაოდმწირიშინაარსისნორმაა.ერთერთსაქმეზეუზენაესისასამარ
თლოსმიერმიღებულიგადაწყვეტილების148შესაბამისად,საგადასახადოვალდებულების
კონტექსტში გამჭოლი პასუხისმგებლობა გამოიყენება, როცა პარტნიორების საქმიანობა
მიმართულიაგადასახადებისაგანთავისარიდებისსქემებისშექმნისაკენდაისგამოიყენე
ბა,როგორცგადასახადებისაგანთავისარიდების„ინსტრუმენტი“.საგულისხმოაისფაქტი,
რომუზენაესისასამართლოთავისმიერმიღებულგადაწყვეტილებაშიგადასახადებისაგან
თავისარიდებისსქემისმექანიზმებისშექმნაზესაუბრობს.
პირის გადასახადის გადამხდელის ცრუმაგიერ პირად აღიარების შესახებ საგადასა

ხადოორგანოსშუამდგომლობასსასამართლოგანიხილავსსაქართველოსადმინისტრა
ციულისაპროცესოკოდექსითდადგენილიწესითდაიღებსშესაბამისგადაწყვეტილებას.
ყურადსაღებიაისგარემოება,რომ2019წლის28ივნისამდეპირებისცრუმაგიერადაღი
არების საქმე ჩვეულებრივი სასარჩელო წარმოებით განიხილებოდადა სასამართლოში
დავის განხილვა შემოსავლების სამსახურის მიერ სარჩელის შეტანით იწყებოდა.დღეის
მდგომარეობით, გაფართოებულია შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილება. სამსა
ხურსუფლებააქვს,პირისგადასახადისგადამხდელისცრუმაგიერპირადაღიარებისშესა
ხებშუამდგომლობისსასამართლოსთვისწარდგენასთანერთადამპირისქონებაზეგაავ
რცელოსსაგადასახადოგირავნობა/იპოთეკა,გადასახადისგადამხდელისსაგადასახადო
დავალიანებისფარგლებში. თუ სასამართლო არდააკმაყოფილებს პირის გადასახადის
გადამხდელისცრუმაგიერპირადაღიარებისშესახებსაგადასახადოორგანოსშუამდგომ
ლობას, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა უქმდება. აღნიშნული ცვლილება საკმაოდ
მკვეთრადზღუდავსპირისსაკუთრებისუფლებას,რამეთუშუამდგომლობისსასამართლო
ში შეტანასთან ერთად, სასამართლოს განჩინების გარეშე ავტომატურად საგადასახადო
გირავნობა/იპოთეკისდადებაიმპირისქონებაზე,რომლისცრუმაგიერობისდადასტურე
ბაცშესაძლოაშემოსავლებისსამსახურმავერცერთიინსტანციისსასამართლოშიშესაბა
მისფაქტებზემიუთითებლობისადამტკიცებულებებისწარუდგენლობისგამოვერშეძლოს,
არაპროპორციულადდაარათანაზომიერადზღუდავსპირთასაკუთრებისგანკარგვისუფ
ლებას.149საგადასახადოორგანოსუფლებააქვს,გადასახადისგადამხდელისაღიარებუ
ლი საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების მიზნით, გადასახადის გადამხდელის
ცრუმაგიერიპირისმიმართგანახორციელოსამთავითგათვალისწინებულისაგადასახადო
დავალიანებისგადახდევინებისუზრუნველყოფისღონისძიებები.



148 Nას115811042014
149 განხორციელებულისაკანონმდებლოცვლილებისმოცემულიკრიტიკასახელმძღვანელოსავტორისსუ

ბიექტურიშეხედულებაა; თუმცასაგადასახადოკოდექსის246ემუხლისმე3ნაწილისიმნორმატიული
შინაარსისკონსტიტუციურობისთაობაზე,რომელიცითვალისწინებსსასამართლოსმიერპირისგადასა
ხადისგადამხდელისცრუმაგიერპირადაღიარებისშესახებსაკითხისშუამდგომლობისსახითგანხილვას
თბილისისსაქალაქოსასამართლომკონსტიტუციურიწარდგინებითმიმართასაქართველოს საკონსტი
ტიცო სასამართლოს.საკონსტიტუციოსასამართლომ2021წლის26თებერვალარსებითადგანსახილ
ველადმიიღეაღნიშნულიწარდგინება.
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VI თავი

6.7.7უმრავლესობაშიდაუმცირესობაშიმყოფიაქციონერები


უმცირესობაშიმყოფიაქციონერები–მინორიტარებიდამათიუფლებებისდაცვაუმ

რავლესობაშიმყოფიაქციონერებისგან–მაჟორიტარებისგანნებისმიერიქვეყნისსაკორ
პორაციოსამართლებრივი სისტემის ერთერთი ხშირადგანხილვადი საკითხია. უმცირე
სობაშიმყოფიაქციონერიყოველთვისცდილობსდაცვისგარანტიებიმოიპოვოს,რამეთუ
იცის,რომსაზოგადოებისმიერმისაღებგადაწყვეტილებაზეარსებითიზეგავლენისმოხდე
ნისძალმოსილებაარგააჩნია.
 მინორიტარიაქციონერების უფლებებისდაცვის საჭიროება უმეტესი ქვეყნის საკორ

პორაციოსამართალშიაქციათასავალდებულომიყიდვისინსტიტუტისამოქმედებისეტაპზე
განსაკუთრებულისიმწვავითწარმოდგება.მარტივადრომვთქვათ,აღნიშნულიკონცეფცია
მაჟორიტარაქციონერს,რომელსაცაქციათადადგენილიპროცენტიაქვსსაკუთრებაში,უფ
ლებამოსილებასანიჭებს,ფაქტობრივად,საზოგადოებიდანგანდევნოსმინორიტარიაქცი
ონერი.სწორედამდროს,დღისწესრიგშიდგებასავალდებულომიყიდვისასსამართლიანი
ფასისგანსაზღვრისადამინორიტარიაქციონერებისუფლებებისდაცვისსაკითხი.აქციათა
სავალდებულო მიყიდვის ნორმის მეწარმეთა შესახებ კანონში შემოღებას არც საქართ
ველოშიჩაუვლიაუხმაუროდ.2006წლისთვისსავალდებულომიყიდვისშესახებნორმის
მოქმედირედაქციისარაკონსტიტუციურობისსაფუძვლით,საკონსტიტუციოსასამართლოში
რამდენიმესარჩელიშევიდა,რასაცმოჰყვაკიდეცნორმისარაკონსტიუციურადცნობა.
თუმცაღა,სასამართლომცალსახადმიუთითა,რომარაკონსტიუციურიდამიუღებელიიყო
არათავადაქციათასავალდებულომიყიდვისინსტიტუტი,არამედიმდროისათვისკანონ
შიარსებულიფორმულირება.მოგვიანებით,კერძოდ,2008წელსკანონშისაკითხისახ
ლებურირეგულირებისდამდგენინორმაშევიდადასავალდებულომიყიდვისკონცეფცია
განსხვავებულადჩამოყალიბდა.აქციათასავალდებულომიყიდვის,როგორცკონცეფციის
შესახებმსჯელობისას,2ძირითადისაკითხიწარმოიშობა–დასაშვებიათუარაუმცირესო
ბაშიმყოფიაქციონერისსაკუთრებისუფლებისიმგვარიშეზღუდვა,რომმასფაქტობრივად,
მისი ნების გარეშედავათმობინოთსაკუთრებადა მეორე –თუ პირველეტაპს წარმატე
ბითგავივლითდასავალდებულომიყიდვისკონცეფციისმართებულებისეჭვსდავძლევთ,
რამექანიზმებითარისშესაძლებელიაქციათასამართლიანიფასისდადგენა.იურიდიულ
ლიტერატურაში არაერთი მოსაზრებაგამოითქმის იმის შესახებ,თურატომარისგამარ
თლებულიმინორიტარიაქციონერებისე.წ.განდევნა.ძირითადიარგუმენტაციისმიხედ
ვით,მინორიტარიაქციონერები,რომელთაცკომპანიისმართვისპოლიტიკაზეზეგავლე
ნისმოხდენაარძალუძთმიდრეკილნიარიანკომპანიისმაჟორიტარიაქციონერებისადა
მათმიერმიღებულიგადაწყვეტილებებისგასაჩივრებისკენ,რასაცსაზოგადოებადაუსრუ
ლებელდაგაწელილსასამართლოდავებამდე მიჰყავს. აღნიშნული კი, საბოლოოჯამ
ში,უარყოფითზეგავლენასახდენსკომპანიაზე.რაცშეეხებააქციათასამართლიანიფასის
დადგენისსაკითხს,სწორედესნაწილიგახდამეწარმეთაშესახებსაქართველოსკანონში
აქციათასავალდებულომიყიდვისნორმისთავდაპირველირედაქციისკრიტიკისმთავარი
მიზეზი.იმდროინდელირედაქციით,ფასისგანსასაზღვრადექსპერტისმოწვევახდებოდა,
ვისთანურთიერთობასაც,ბუნებრივია,კვლავმაჟორიტარიაქციონერებიამყარებდნენ,ამი
ტომაცსამართლიანიფასისდადგენისმექანიზმიბოლომდეგამართულიარიყო.მეწარმე
თაშესახებდღესმოქმედიკანონისმიხედვით,აქციათასავალდებულომიყიდვისკონცეფ
ციაშემდეგნაირადგამოიყურება:
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სამეწარმეო სამართალი

 თუაქციებისშეძენისშედეგად,აქციონერსსაკუთრებაშიაქვსსააქციოსაზოგადოების
ხმებისარანაკლებ95პროცენტისა,მაშინამაქციონერსუფლებააქვს,სამართლიან
ფასადგამოისყიდოსსხვააქციონერთააქციები.

 აქციათა სავალდებულო მიყიდვის შესახებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა მო აქვს სა სა მარ თგა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა მო აქვს სა სა მარ თ
ლოსლოს,საქართველოსსამოქალაქოსაპროცესოკოდექსითდადგენილიწესით.აქციათა
გამოსყიდვისსამართლიანფასსადაგამოსყიდვისსააღრიცხვოთარიღსგანსაზღვრავს
სასამართლო,საქართველოსსამოქალაქოსაპროცესოკოდექსითდადგენილიწესით,
აქციათასავალდებულომიყიდვისშესახებსასამართლოგადაწყვეტილებით.

 მყიდველისასამართლოსთვისმიმართვამდე,არაუგვიანეს1თვისა,აქვეყნებსთავის
განცხადებასაქციათასავალდებულომიყიდვისთაობაზე.ესგანცხადებაუნდაშეიცავ
დესინფორმაციასაქციათაგამოსყიდვისმიზეზების/პირობებისდაპროცედურებისშე
სახებ.

 აქციათარეესტრისმწარმოებელიპირი–რეგისტრატორისასამართლოსმიერგანსაზღ
ვრულგამოსყიდვისსააღრიცხვოთარიღსამთარიღამდე,არაუგვიანეს5დღისა,ყველა
ნომინალურ მფლობელს ატყობინებს. გამოსყიდვის სააღრიცხვოთარიღიდან აქციათა
გამოსყიდვისპროცედურებისდასრულებამდეწყდებაამაქციებთანდაკავშირებულიოპე
რაციები,გარდაამმუხლითგათვალისწინებულიქმედებებისა.რეგისტრატორიადგენს
ყველარეგისტრირებულიმესაკუთრისსიასგამოსყიდვისსააღრიცხვოთარიღისმდგომა
რეობით(ამსიაშიმიეთითებამათივინაობა,მისამართებიდამათსაკუთრებაშიარსებულ
აქციათარაოდენობა)(გამოსყიდვისრეესტრი)დამყიდველისმიერშესაბამისქმედებათა
განხორციელებისდამადასტურებელიდოკუმენტების(მათშორის,აქციათაგამოსასყიდი
თანხისსრულადდეპონირებისდამადასტურებელიდოკუმენტის)წარდგენისსაფუძველზე
ყველააქციასმყიდველისსახელზეგადააფორმებს.რეგისტრატორისხარჯებსანაზღაუ
რებსმყიდველი.მყიდველიყველადარჩენილიაქციისგამოსასყიდთანხასგანათავსებს
დანარჩენაქციონერთასასარგებლოდგახსნილნომინალურიმფლობელობისანგარიშზე
კომერციულბანკში,ცენტრალურდეპოზიტართანანსაბროკეროკომპანიასთან,რომელ
საცმყიდველიგადასცემსგამოსყიდვისრეესტრს.


6.8მეწარმესუბიექტებიმეწარმეთაშესახებსაქართველოსკანონის
მიხედვით

6.8.1შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოება


საქსტატისბოლოპერიოდისმონაცემებზედაყრდნობით,შესაძლებელიაითქვას,რომ

იურიდიულპირებსშორისყველაზემეტადმოთხოვნადისწორედშეზღუდულიპასუხისმგებ
ლობის საზოგადოების სამართლებრივი ფორმითრეგისტრაციაა. აღნიშნული გამოწვეუ
ლიაიმით,რომკანონისმიხედვით,შპსსპარტნიორებიპასუხსარაგებენსაზოგადოების
ვალდებულებებისათვის, თუმცაროგორც ზემოთ აღინიშნა, თუ მითითებული პირები ბო
როტადგამოიყენებენსაზოგადოებისსამართლებრივფორმას,მათიინდივიდუალურიდა
პირადიპასუხისმგებლობისსაკითხიდადგება.
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შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოების,როგორცმეწარმესუბიექტის,მარეგუ
ლირებელმანორმებმაარსებითიცვლილებაგანიცადეს.2022წლამდემოქმედიმეწარმე
თაშესახებკანონისკერძონაწილშიამმეწარმესუბიექტისსაქმიანობისმარეგულირებელი
სულ5მუხლიიყოშემორჩენილი.ახალიკანონიკი,გარდაიმისა,რომზოგადინაწილით
ბევრად დეტალურ მოწესრიგებას ადგენს ნებისმიერი საწარმოსთვის, უშუალოდ შეზღუ
დულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებას27მუხლსუთმობს.აღნიშნული,რათქმაუნდა,
დადებითად უნდა შეფასდეს, რადგანაც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების,
როგორცყველაზემოთხოვნადიმეწარმესუბიექტის,ირგვლივდავაცყველაზეხშირადმიმ
დინარეობს,ხოლოურთიერთობებისმომწესრიგებელინორმებისსიმრავლე,ერთიმხრივ,
სასამართლოდავებისპრევენციასადამეორემხრივ,სასამართლოგადაწყვეტილებების
დასაბუთებულობასადაერთგვაროვანიპრაქტიკისჩამოყალიბებასუზრუნველყოფს.
შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებაარისსამეწარმეოსაზოგადოება,რომლის

კა პი ტა ლი და ყო ფი ლია წი ლე ბადკა პი ტა ლი და ყო ფი ლია წი ლე ბად,ხოლოამსაზოგადოებისვალდებულებებისთვისპარტ
ნიორებისპა სუ ხის მ გებ ლო ბა შეზღუ დუ ლი აპა სუ ხის მ გებ ლო ბა შეზღუ დუ ლი ა.შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოება
კრედიტორისწინაშემთელითავისიქონებითაგებსპასუხს.თავისმხრივ,შეზღუდულიპასუ
ხისმგებლობისსაზოგადოებაპარტნიორთავალდებულებებისთვისპასუხსარაგებს.
შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისწილიარისუფლებისსაგანი,რომელიც

განსაზღვრავს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების კაპიტალში პირის მონაწი
ლეობას. კაპიტალშიპარტნიორისშენატანისწორედმისიწილისპროპორციულადგანი
საზღვრება.გამომდინარეიქიდან,რომწილიჩვეულებრივიქონებრივისიკეთეა,[A1]დღის
წესრიგშიხშირადდგებაწილისგანკარგვისსაკითხი.მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონის
თანახმად,პარტნიორსშეუძლიაგა ას ხ ვი სოს ან უფ ლებ რი ვად დატ ვირ თოს თა ვი სი წიგა ას ხ ვი სოს ან უფ ლებ რი ვად დატ ვირ თოს თა ვი სი წი
ლილითავადსაზოგადოებისადაპარტნიორთათანხმობისგარეშე.ამასთან,გადაწყვეტილე
ბა,რომელიცზღუდავს,კრძალავსან/დაპარტნიორებისანშეზღუდულიპასუხისმგებლობის
საზოგადოებისთანხმობაზედამოკიდებულსხდისპარტნიორისმიერთავისიწილისგასხ
ვისებასანუფლებრივადდატვირთვას,ანდაცვლილებაშეაქვსმოქმედშეზღუდვაში,აკრ
ძალვაშიანწილისგასხვისებისთვისანუფლებრივადდატვირთვისთვისსაჭიროთანხმობის
გაცემისწესში,მიიღებამხო ლოდ ყვე ლა იმ პარ ტ ნი ო რის თან ხ მო ბით, რო მელ საც აღმხო ლოდ ყვე ლა იმ პარ ტ ნი ო რის თან ხ მო ბით, რო მელ საც აღ
ნიშ ნუ ლი შეზღუდ ვა ან აკ რ ძალ ვა ეხე ბანიშ ნუ ლი შეზღუდ ვა ან აკ რ ძალ ვა ეხე ბა.ყურადსაღებია,რომწილისგასხვისებისდაუფ
ლებრივადდატვირთვისშესახებშეთანხმებაწერილობითუნდაგაფორმდეს.ამასთან,პარ
ტნიორსვალდებულებაეკისრებაწილისგასხვისებისანუფლებრივადდატვირთვისშესახებ
შეთანხმების გაფორმებისთანავე აცნობოს ამისთაობაზე შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოებას. წილისგასხვისება ან უფლებრივადდატვირთვა ძალაში შედის მარეგის
ტრირებელიორგანოს მიერ წილის ახალი პარტნიორის სახელზერეგისტრაციისთანავე.
მნიშვნელოვანია,რომწილისგასხვისებისმომენტში,გასხვისებულწილთანდაკავშირებუ
ლიშეუსრულებელივალდებულებებისთვისშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოების
წინაშესოლიდარულადაგებენპასუხსწილისგამსხვისებელიდაწილისშემძენიპარტნიო
რები,თუწესდებითსხვარამარარისგათვალისწინებული.
როგორცწინათავებშიაღვნიშნეთ,კანონიშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადო

ებისთვისგანთავსებული,იგივესაწესდებოკაპიტალისქონისვალდებულებასდაარცმის
მინიმალუროდენობასარადგენს.თუმცაშესაძლოა,აღნიშნულისშესახებგადაწყვეტილე
ბათავადსაზოგადოებამმიიღოს.ამდენად,შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებას
შე საძ ლოა ჰქონ დეს გან თავ სე ბუ ლი კა პი ტა ლიშე საძ ლოა ჰქონ დეს გან თავ სე ბუ ლი კა პი ტა ლი, რომელიც ეროვნულ ვალუტაში უნდა
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იყოსგამოსახულიდარომლისთავდაპირველიოდენობაცსადამფუძნებლოშეთანხმებით
უნდა განისაზღვროს. იმ შემთხვევაში, თუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოე
ბასმხოლოდნომინალურიღირებულებისმქონეწილებიაქვს,განთავსებულიკაპიტალის
ოდენობაუნდაშეადგენდესნომინალურიღირებულებისმქონეწილებისჯამს.ხოლოთუ
შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებასგანთავსებულიაქვსროგორცნომინალური
ღირებულისმქონეწილები,ისენომინალურიღირებულებისარმქონეწილები,განთავსე
ბულიკაპიტალისოდენობააღემატებანომინალურიღირებულებისმქონეწილებისჯამს.
ამასთან,თუშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებასგანთავსებულიაქვსმხოლოდ
ნომინალურიღირებულების არმქონე წილები, განთავსებული კაპიტალი შეიძლება განი
საზღვროსნებისმიერიოდენობით.
 რაც შეეხება შენატანსშენატანს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, მეწარმეთა

შესახებ მოქმედი კანონის თანახმად, რაიმე შეტანაუნარიან ობიექტებთან მიმართებით
შეზღუდვადადგენილიარარის(განსხვავებითსააქციოსაზოგადოებისგან)150.
პარტნიორს,რომელიც ვალდებულია, შეთანხმებული შენატანი განახორციელოს, შე

უძლიაშენატანიფულადიანარაფულადისახითგანახორციელოს,გარდაიმშემთხვევი
სა,როდესაცარაფულადიშენატანიწესდებითარისაკრძალული.სიახლესწარმოადგენს
საერთოკრებისუფლებამოსილებაშენატანისგანხორციელებისვალდებულებისგანპარ
ტნიორისგანთავისუფლებისშესახებ,გარდაიმშემთხვევისა,როდესაცშენატანისგანხორ
ციელებააუცილებელიაკრედიტორთამოთხოვნებისანშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსა
ზოგადოებისფუნქციონირებისთვისმნიშვნელოვანიინტერესისდასაკმაყოფილებლად.იმ
შემთხვევაში,თუშენატანისგანხორციელებისვალდებულებისგანგათავისუფლებანომინა
ლურიღირებულებისმქონეწილსეხება,გათავისუფლებადასაშვებიამხოლოდგანთავსე
ბულიკაპიტალისშესაბამისადშემცირებით.მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონიარცშენა
ტანისგანხორციელებისსავალდებულოვადებსადგენსდამიუთითებს,რომშენატანიუნდა
განხორციელდესწესდებითან პარტნიორთაშეთანხმებითდადგენილიწესით. შენატანის
სრულადანნაწილობრივგანხორციელებაწილებისგანთავსებისთანავესავალდებულოარ
არის.შენატანისგანხორციელებისვადისთაობაზეშეთანხმებისარარსებობისშემთხვევაში,
შენატანიუნდაგანხორციელდესშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისმოთხოვ
ნიდანგონივრულვადაში,რომელიცგანისაზღვრებაამსაზოგადოებისსაჭიროების,პარ
ტნიორთა ქონებრივი მდგომარეობისა და შესასრულებელი ვალდებულების მოცულობის
გათვალისწინებით. ამდენად, პარტნიორებსშეუძლიათთავადგანსაზღვრონდადგენილი
შენატანებისგანხორციელებისვადებიდაწესი.

მართვისორგანოები
ხელმძღვანელიორგანო

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას ხელმძღვანელობსდა, მესამე პირებ
თანურთიერთობაში,წარმოადგენსხელმძღვანელიორგანო,რომელიცშედგებაერთიან
რამდენიმეხელმძღვანელიპირისგან.რამდენიმეხელმძღვანელიპირისარსებობისშემ

150 თუმცა,თუკიპარტნიორებიმიიღებენგადაწყვეტილებასსავალდებულოდამატებითიშენატანისგანხორ
ციელებისშესახებ,ესშენატანიფულადიფორმითუნდაგანხორციელდეს,ხოლონებაყოფლობითიდა
მატებითიშენატანიშესაძლოაარაფულადიფორმითაცგანხორციელდეს (მეწარმეთაშესახებკანონის
140ემუხლი).
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თხვევაში,გამოიყენებაშესაბამისინორმებისააქციოსაზოგადოებისორგანოებისშესახებ.
ხელმძღვანელიპირიშეიძლებაიყოსროგორცფიზიკური,ისეიურიდიულიპირი,რომელიც
ვალდებულია ხელმძღვანელობითიდა წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებების გან
ხორციელებისასპარტნიორთაგადაწყვეტილებასდაემორჩილოს.საზოგადოებისხელმძღ
ვანელიპირისპარტნიორთაგადაწყვეტილებისადმიდამორჩილებისკონცეფციაყურადსა
ღები მახასიათებელია,რაც კიდევ ერთხელუსვამს ხაზს შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოებაშიმართვისორგანოებისერთგვარსუბორდინაციულხასიათს(განსხვავებით,
სააქციოსაზოგადოებისგან).
ხელმძღვანელიპირიუფლებამოსილია,გადაწყვეტილებამიიღოსყველაიმსაკითხზე,

რომელიც,კანონისანწესდებისთანახმად,არგანეკუთვნებაპარტნიორთაანსამეთვალ
ყურეოსაბჭოსკომპეტენციას.ამასთანავე,საერთოკრებაუფლებამოსილიაკენჭისყრაში
მონაწილეთახმების¾ისუმრავლესობითმიიღოსგადაწყვეტილებანებისმიერსაკითხზე.
ხელმძღვანელპირთანურთიერთობისშინაარსიდამისისაქმიანობისანაზღაურებაგა

ნისაზღვრებაამკანონითადასასამსახუროხელშეკრულებით,რომელსაცხელმძღვანელ
პირთანდებსსაერთოკრება,ხოლომართვისდუალისტურისისტემისშემთხვევაში−სა
მეთვალყურეოსაბჭო.სასამსახუროხელშეკრულებისბუნებისშესახებიხილეთწინათავები.
ხელმძღვანელიპირისგარდაცვალების,თანამდებობიდანგადადგომისანმისიუფლე

ბამოსილებისსხვაგვარადშეწყვეტისშემთხვევაში,პარტნიორებმაახალიხელმძღვანელი
პირი1თვისვადაშიუნდააირჩიონ.

საერთოკრება

შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისხელმძღვანელიორგანო,ხოლოწეს
დებითგათვალისწინებულშემთხვევაში−სამეთვალყურეოსაბჭოსაერთოკრებასიწვევს
წელიწადშიერთხელმაინც,გარდაიმშემთხვევისა,როდესაცმეწარმეთაშესახებკანონით
დადგენილიწესისშესაბამისად,საერთოკრებაგადაწყვეტილებასიღებსკრებისჩატარე
ბის გარეშე. პარტნიორს შეუძლია საერთო კრებაში მონაწილეობა მიიღოს პირადად ან
წარმომადგენლისმეშვეობით.წარმომადგენლობითიუფლებამოსილებაგაიცემაწერილო
ბით,ერთანრამდენიმესაერთოკრებაზეწარმომადგენლობისანგარკვეულივადისგან
მავლობაშიწარმომადგენლობისუფლებით.
 საერთო კრება, რომელიც იხილავს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების

საქმიანობისწლიურშედეგებს,მოიწვევაწლიურიბალანსისშედგენიდან6თვისვადაში,
თუწესდებითუფრომცირევადაარარისგათვალისწინებული.კრებატარდებახელმძღ
ვანელიორგანოს,ხოლოწესდებითგათვალისწინებულშემთხვევაში−სამეთვალყურეო
საბჭოსმიერსაერთოკრებისმოწვევისშესახებშეტყობინებისგამოქვეყნებიდანდაპარტ
ნიორებისთვისმოსაწვევებისგაგზავნიდან,სულცოტა,14დღისშემდეგ.თუმცა,წესდებით
შეიძლებადადგინდესგანსხვავებულივადა.ამასთან,საერთოკრებისჩატარებისადგილი
დადროგაუმართლებლადარუნდაზღუდავდესპარტნიორისსაერთოკრებაშიმონაწილე
ობისუფლებას.
საერთოკრებისმოწვევისშესახებშეტყობინება/მოსაწვევიუნდაშეიცავდესსაერთო

კრებისდღისწესრიგს.ამასთან,საწარმოსპარტნიორსუფლებააქვს,ხელმძღვანელორ
განოს მოსთხოვოს საერთოკრებისდღის წესრიგისთითოეული საკითხისთაობაზე გან
მარტებებისგაცემადაწარადგინოსთავისიმოთხოვნა/აზრი.თუპარტნიორისმოთხოვნა
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საერთოკრებამდე,სულცოტა,3დღითადრეწერილობითიქნებაწარდგენილი,იგიუნდა
დაკმაყოფილდესანშეტანილიუნდაიქნესდღისწესრიგშიერთერთსაკითხად.პარტნი
ორსშეუძლიაამავეწესითმოითხოვოსდღისწესრიგშისაკითხისშეტანა/დამატება.საერ
თოკრებისდღისწესრიგისსაკითხისთაობაზეგანმარტებებისგაცემაზეანდღისწესრიგში
საკითხისშეტანისმოთხოვნაზეუარისთქმადასაშვებიამხოლოდშეზღუდულიპასუხისმგებ
ლობის საზოგადოების არსებითი ინტერესებისდასაცავად,რაც წერილობით უნდა იქნეს
დასაბუთებული.
საერთოკრებაზეხელმძღვანელიპირისსავალდებულოდასწრებისშესახებმეწარმე

თაშესახებმოქმედიკანონიარაფერსუთითებს.კანონისშესაბამისად,კრებაზეშეიძლება
მოწვეულიქნენაგრეთვეშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისხელმძღვანელი
პირები,სამეთვალყურეოსაბჭოსწევრებიდასხვაპირები.თუმცა,მთელრიგშემთხვევებ
ში,ხელმძღვანელპირსპროაქტიურიმოქმედებებისგანხორციელებისვადლებულებაეკის
რება,რაცთავისთავში,საერთოკრებაზედასწრებასაცგულისხმობს.
მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონიიცნობსრიგგარეშეკრებისკონცეფციასაც.პარ

ტნიორთა რიგგარეშე კრების მოწვევის უფლება აქვს/აქვთ ხელმძღვანელ ორგანოს ან
სამეთვალყურეოსაბჭოს (არსებობისშემთხვევაში), ხოლოხელმძღვანელიპირების არ
ყოფნისშემთხვევაში(მოიაზრებაგარდაცვალება,თანამდებობიდანგადადგომა,მათიუფ
ლებამოსილებისსხვაგვარადშეწყვეტადასხვა)−პარტნიორს/პარტნიორებს,რომელიც
/რომლებიცფლობს/ფლობენშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისწილებისან
ხმისუფლებისმქონეწილების,სულმცირე,5პროცენტს.
 წესდებითგათვალისწინებულშემთხვევაში, პარტნიორთაგადაწყვეტილებისმისაღე

ბად საერთო კრების მოწვევა აუცილებელი არ არის. საერთო კრების მოწვევის უფლე
ბამოსილებისმქონეორგანო/პირიგადასაწყვეტისაკითხებისშემცველდღისწესრიგსდა
პარტნიორთა გადაწყვეტილების პროექტს უგზავნის პარტნიორებს მათ რეგისტრირებულ
მისამართებზე,ხოლოწესდებითგათვალისწინებულშემთხვევაში−ელექტრონულიფორ
მით.იმშემთხვევაში,თუშესაბამისვადაში,პარტნიორისაერთოკრებისმოწვევისუფლე
ბამოსილებისმქონეორგანოსწერილობითარაცნობებსთავისთანხმობასპარტნიორთა
გადაწყვეტილებისპროექტზე,მიიჩნევა,რომიგიამპროექტსარეთანხმება.პარტნიორთა
გადაწყვეტილებასხელსაწერსსაერთოკრებისმოწვევისუფლებამოსილებისმქონეორ
განოდაგადაწყვეტილებისასლებს,რომლებზეცმითითებულიაგადაწყვეტილებისმიღების
თარიღი,უგზავნისპარტნიორებსამგადაწყვეტილებისმიღებიდან,არაუგვიანეს5დღისა.
მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონიგვაძლევსიმსაკითხებისკატალოგს,რომელზეც

გადაწყვეტილებისმიღებასაერთოკრებისკომპეტენციასწარმოადგენს.კერძოდ,პარტნი
ორთაგადაწყვეტილებისმიღებააუცილებელიაშემდეგისაკითხებისგადასაწყვეტად:

 ფინანსურიანგარიშისდამტკიცება;

 შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისქონებისპარტნიორთაშორისგანაწილება;

 შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისმიერსაკუთარკაპიტალშიწილისშეძენა;

 წილებიდანანწილებისკლასებიდანგამომდინარეუფლებებისცვლილება;

 პარტნიორისგარიცხვაშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებიდან;

 პარტნიორისგასვლაშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებიდან;
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VI თავი

 ხელმძღვანელიპირისთანამდებობაზედანიშვნა,მასთანსასამსახუროხელშეკრულე
ბისდადებადამისითანამდებობიდანგათავისუფლება;

 სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სამეთვალყურეო
საბჭოსშექმნაკანონითარისგათვალისწინებული;

 სამეთვალყურეოსაბჭოსწევრისარჩევა,არჩევისვადისგანსაზღვრა,გათავისუფლება;

 დირექტორისადასამეთვალყურეოსაბჭოსანგარიშებისდამტკიცება;

 სამეთვალყურეოსაბჭოსწევრისსაქმიანობისანაზღაურებისგანსაზღვრა;

 სამეთვალყურეოსაბჭოსწევრისანდირექტორისწინააღმდეგმიმდინარესასამართლო
პროცესშიმონაწილეობა(მათშორის,ამპროცესისთვისწარმომადგენლისდანიშვნა);

 შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისრეორგანიზაცია;

 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისდაშლა; შეზღუდული პასუხისმგებლო
ბისსაზოგადოებისსადამფუძნებლოშეთანხმების/წესდების[A2]ცვლილებისმიღება.

რაცშეეხებაგადაწყვეტილებისმიღებისწესს,პარტნიორთაგადაწყვეტილებისმისაღე
ბადაუცილებელიაკენჭისყრაშიმონაწილეთახმებისნახევარზემეტი,თუწესდებითსხვა
რამარარისგათვალისწინებული.პარტნიორისხმებისრაოდენობაგამოითვლებაშეზღუ
დულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისკაპიტალშიამპარტნიორისწილისმიხედვით,თუ
წესდებითსხვარამარარისგათვალისწინებული.ამასთან,შეზღუდულიპასუხისმგებლობის
საზოგადოებისსადამფუძნებლოშეთანხმების/წესდებისცვლილებამიღებულიუნდაიქნეს
კენჭისყრაშიმონაწილეთახმების3/4ისუმრავლესობით,თუწესდებითხმათაუფროდიდი
რაოდენობაარარისგათვალისწინებული.

სამეთვალყურეოსაბჭო

შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისთვისსამეთვალყურეოსაბჭოსავალდე
ბულოორგანოსარწარმოადგენს.სამეთვალყურეოსაბჭომხოლოდიმშემთხვევაშიიქ
მნება,თუკანონიანწესდებაითვალისწინებსმისარსებობას.სამეთვალყურეოსაბჭოზე,
თუწესდებითსხვარამარარისგათვალისწინებული,შესაბამისშემთხვევაში,ვრცელდება
მეწარმეთაშესახებკანონისისმუხლები,რომლებიცსააქციოსაზოგადოებისსამეთვალ
ყურეოსაბჭოსარეგულირებს.სამეთვალყურეოსაბჭოსწევრზეასევევრცელდებამეწარ
მეთაშესახებკანონის51ე(ზრუნვისმოვალეობაგანსაკუთრებულვითარებაში)და53ე
(კონკურენციისაკრძალვა)მუხლები,თუწესდებითსხვარამარარისგათვალისწინებული.

დივიდენდისგანაწილება

საინტერესოდაპრაქტიკულადმნიშვნელოვანსაკითხსწარმოადგენსდივიდენდისგა
ნაწილებაშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებაში.ახალიკანონისამოქმედებამდე
საქართველოსსაერთოსასამართლოებსმყარადდადგენილიპრაქტიკაჰქონდათ.რომ
ლის მიხედვითაც [A3], სასამართლო არ იჭრებოდა საწარმოს კომპეტენციაში, გაენაწი
ლებინათუარადივიდენდი.მოსარჩელეპარტნიორებიმიმართავდნენსასამართლოსდა
მოითხოვდნენსაწარმოსთვისდივიდენდისგაცემისდავალდებულებას,რადგანუტყუარად
მტკიცდებოდა,რომსაწარმოსმოგებაგააჩნდა.მიუხედავადამისა,სასამართლოუარსამ
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სამეწარმეო სამართალი

ბობდაასეთისარჩელებისდაკმაყოფილებაზედაუთითებდა,რომდივიდენდისგანაწილე
ბისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებაპარტნიორთაკრებისკომპეტენციასმიეკუთვნებოდა.
სასამართლოსმხოლოდიმშემთხვევაშიშეეძლოდაევალდებულებინასაწარმო,გაეცადი
ვიდენდი,თუდივიდენდისგანაწილებისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებისმიუხედავად,
კონკრეტულპარტნიორზედივიდენდისგაცემაარხდებოდა.
რაცშეეხებამეწარმეთაშესახებმოქმედკანონს,დივიდენდისგანაწილებისშესახებ

გადაწყვეტილებაამკანონითაცპარტნიორთასაერთოკრებისკომპეტენციასმიეკუთვნება.
კერძოდ,პროცედურაასეთია–შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისხელმძღვა
ნელიორგანოფინანსურიანგარიშგებისმონაცემებისგათვალისწინებითამზადებსწინადა
დებასშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისდივიდენდისპარტნიორებზეგანაწი
ლებისშესახებდამასპარტნიორებსწარუდგენს.ხელმძღვანელიორგანოვალდებულია,
პარტნიორებსდივიდენდის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორებ
ზეგანაწილებისშესახებწინადადებასთანერთადწარუდგინოსგანცხადებასაზოგადოების
გადახდისუნარიანობისშესახებ,რომლითაცდასტურდება,რომდივიდენდისგანაწილების
დღიდან, მომდევნოკალენდარულიწლისგანმავლობაში, ესსაზოგადოებაშეძლებსვა
დამოსული ვალდებულებების ჩვეულებრივი ან/და დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში
შესრულებას.პარტნიორებიიღებენხელმძღვანელიორგანოსწინადადებისშესაბამის,ან
მისგან განსხვავებულ გადაწყვეტილებასდივიდენდის პარტნიორებზე განაწილების შესა
ხებ.დივიდენდის პარტნიორებზე განაწილების შესახებ პარტნიორთა გადაწყვეტილებაში
უნდამიეთითოსდივიდენდისგანაწილებისთარიღიც.მნიშვნელოვანია,რომდივიდენდის
მოთხოვნისუფლებაწარმოეშობაიმპირს,რომელიცდივიდენდისგანაწილებისშესახებ
გადაწყვეტილებისმიღებისმომენტშიშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისპარ
ტნიორიიყო.
მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონიძველიკანონისმსგავსადდივიდენდისგანაწილების

ვადებსაცადგენს.კერძოდ,დივიდენდიპარტნიორებზეუნდაგანაწილდესდივიდენდისპარ
ტნიორებზეგანაწილებისშესახებპარტნიორთაგადაწყვეტილებაშიმითითებულითარიღიდან
წესდებით,ანამგადაწყვეტილებითგანსაზღვრულვადაში,რომელიცარუნდააღემატებო
დესაღნიშნულიგადაწყვეტილებისმიღებიდან9თვეს.იმშემთხვევაში,თუდივიდენდისპარ
ტნიორებზეგანაწილებისშესახებგადაწყვეტილებაშითარიღიმითითებულიარარის,დივი
დენდისგანაწილებისთარიღადმიიჩნევაამგადაწყვეტილებისმიღებისთარიღი.
მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონისსიახლესწარმოადგენსისიც,რომდივიდენდის

პარტნიორებზეგანაწილებადაუშვებელია,თუდიდიაიმისალბათობა,რომამისშედეგად
შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებამომდევნოკალენდარულიწლისგანმავლო
ბაშივერშეძლებსვადამოსულივალდებულებებისჩვეულებრივიან/დადაგეგმილისაქმი
ანობისფარგლებში შესრულებას. ასევედაუშვებელიადივიდენდისპარტნიორებზეგანა
წილება,თუამისშედეგადშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისაქტივებივეღარ
დაფარავსვალდებულებებსადაგანთავსებულიკაპიტალისოდენობას.დაუშვებელიააგ
რეთვერეზერვებისგანაწილება,თუესაკრძალულიაკანონითანწესდებით.
ყურადსაღებიასაზოგადოებასადამისპარტნიორსშორისსახელშეკრულებოურთი

ერთობისმარეგულირებელინორმა.მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონისმიხედვით,პარ
ტნიორსანპარტნიორთანდაკავშირებულპირსშეუძლიასახელშეკრულებოურთიერთობა
ჰქონდესშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებასთან(მათშორის,იყოსხელმძღვა
ნელიპირიანსამეთვალყურეოსაბჭოსწევრიდამიიღოსამსაზოგადოებისგანშესაბამისი
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ხელშეკრულებიდანგამომდინარესაზღაური),თუხელშეკრულებისპირობებიდახელშეკ
რულებითდადგენილისაზღაურიარსებითადშეესაბამებადამოუკიდებელპირებსშორის
არსებული სახელშეკრულებო ურთიერთობის პირობებს. აღნიშნულიდანაწესი ეხმიანება
საქართველოშიდანერგილმანკიერპრაქტიკას,რომელიცხელფასისსახითე.წ.„ფარული
დივიდენდის“გაცემასგულისხმობს.
 ზემოთ აღნიშნული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, პარტნიორი

ვალდებულიადააბრუნოსმიღებულიდივიდენდი/საზღაური,თუმანიცოდაანუნდასცოდ
ნოდადივიდენდის განაწილების ანდივიდენდის/საზღაურის მიღებისდაუშვებლობის შე
სახებ.ზემოთაღნიშნულივალდებულებებისშეუსრულებლობისთვისხელმძღვანელიპირი
შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისწინაშეპასუხსაგებსსოლიდარულად,მთე
ლითავისიქონებით,პირდაპირდაუშუალოდ.შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადო
ებასარშეუძლიაუარითქვასამუფლებისგამოყენებაზე.


6.8.2.სააქციოსაზოგადოება


სააქციოსაზოგადოება–ესარისსაზოგადოება,რომელსაცაქვსშესაძლებლობა,თა

ვისიაქციებიკაპიტალისბაზარზეგანათავსოს.ამორგანიზაციულსამართლებრივფორმას
თანმიმართებით,მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონიდეტალიზებულირეგულირებითადა
იმპერატიულიდანაწესებითგამოირჩევა.შესაბამისად,საწესდებოავტონომიისფარგლე
ბი სააქციოსაზოგადოებასთან მიმართებით, მკვეთრადდავიწროებულია. ამასთან, სააქ
ციოსაზოგადოებაერთადერთისამეწარმეოსაზოგადოებაა,რომლისრეგისტრაციისთვის
კანონმდებლობა კონკრეტული ოდენობის განთავსებულ კაპიტალს მოითხოვს, კერძოდ,
სააქციოსაზოგადოებისგანთავსებულიკაპიტალისმინიმალურიოდენობასააქციოსაზო
გადოებისრეგისტრაციისმომენტისთვისუნდაშეადგენდეს,სულმცირე,100000ლარს.
ამასთან,თუსააქციოსაზოგადოებასმხოლოდნომინალურიღირებულებისმქონეაქციები
აქვს,განთავსებულიკაპიტალისოდენობაუნდაშეადგენდესნომინალურიღირებულების
მქონეაქციათაჯამს.თუსააქციოსაზოგადოებასგანთავსებულიაქვსროგორცნომინალური
ღირებულებისმქონეაქციები,ისენომინალურიღირებულებისარმქონეაქციები,განთავ
სებულიკაპიტალისოდენობააღემატებანომინალურიღირებულებისმქონეაქციათაჯამს.
თუსააქციოსაზოგადოებასგანთავსებულიაქვსმხოლოდნომინალურიღირებულებისარმ
ქონეაქციები,განთავსებულიკაპიტალისოდენობაშეადგენს,სულმცირე,100000ლარს.
სააქციოსაზოგადოებისმარეგულირებელპირველივემუხლშიიკვეთებაამტიპისსაზო

გადოებისძირითადინიშანთვისებები,კერძოდ,

 სააქციოსაზოგადოებაარისსამეწარმეოსაზოგადოება,რომლისკაპიტალიდაყოფი
ლიააქციებად.

 აქციონერისააქციოსაზოგადოებისვალდებულებებისთვისპასუხსარაგებს.

 სააქციოსაზოგადოებაკრედიტორისწინაშემთელითავისიქონებითაგებსპასუხს.

 სააქციოსაზოგადოებააქციონერთავალდებულებებისთვისპასუხსარაგებს.

 აქციაარისრეგისტრირებული,დემატერიალიზებული,სახელობითიფასიანიქაღალდი,
რომელიცგანსაზღვრავსსააქციოსაზოგადოებისკაპიტალშიპირისმონაწილეობას.
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სააქციოსაზოგადოებისკაპიტალი,პირველეტაპზე,აქციონერთაშენატანებითივსება.
მართალია,მეწარმეთაშესახებკანონიუშვებსროგორცფულად,ისეარაფულადშენატანს
სააქციოსაზოგადოებაში,თუმცასამუშაოსშესრულებაანმომსახურებისგაწევაარაფულა
დი შენატანის განხორციელების საგანი ვერ იქნება. რაც შეეხება შენატანის განხორციე
ლებისწესსადავადას,აღნიშნულიგანისაზღვრებაკანონითან/დაწესდებით.თუესვადა
დადგენილიარარის,აქციონერმაშენატანიუნდაგანახორციელოსსააქციოსაზოგადოების
მოთხოვნისშემდეგ,გონივრულვადაში.აქციისგასხვისებისმომენტისთვისმასთანდაკავ
შირებულიშეუსრულებელივალდებულებებისთვისგამსხვისებელიაქციონერი, შემძენთან
ერთად,სააქციოსაზოგადოებისწინაშესოლიდარულადაგებსპასუხს,თუწესდებითსხვა
რამარარისგათვალისწინებული.
სააქციოსაზოგადოებისდაფუძნებისასანმისიკაპიტალისგაზრდისასაქციონერმაშე

ნატანიუნდაგანახორციელოსსააქციოსაზოგადოებისრეგისტრაციისანმისიკაპიტალის
გაზრდისმომენტიდან5წლისვადაში,თუწესდებითუფრომცირევადაარარისგათვალის
წინებული.
განსხვავებითშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისგან,სააქციოსაზოგადო

ებისრეგისტრაციისანკაპიტალისგაზრდისმომენტისთვისაქციონერმაფულადიშენატანი
უნდაგანახორციელოსშესაბამისიგამოშვებულიაქციისნომინალურიღირებულების,სულ
მცირე,25პროცენტისოდენობით,ხოლონომინალურიღირებულებისარარსებობისშემ
თხვევაში,განთავსებულიკაპიტალის,სულმცირე,25პროცენტისოდენობით.
აქციონერისმიერფულადივალდებულებისგანხორციელებისვადისდარღვევისშემ

თხვევაში,დაახლოებითიგივეშედეგიდგება,რაცშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზო
გადოებისთვის არის გათვალისწინებული. კერძოდ,თუკი აქციონერმადაარღვიაფულა
დიშენატანისგანხორციელებისვადა,ვადამოსულგანუხორციელებელფულადშენატანს
ერიცხება წლიურიპროცენტი საქართველოსეროვნულიბანკის მიერშესაბამისი პერიო
დისთვისდადგენილირეფინანსირებისგანაკვეთისორმაგიოდენობით,თუწესდებითსხვა
რამარარისგათვალისწინებული.სააქციოსაზოგადოებამდამატებითშეიძლებამოითხო
ვოსაღნიშნულივადისდარღვევითგამოწვეულიზიანისანაზღაურება.იგივეწესივრცელ
დებაარაფულადშენატანზე.აქციონერისმიერფულადიშენატანისგანხორციელებისვადის
დარღვევისასსააქციოსაზოგადოებისხელმძღვანელორგანოსშეუძლიადაიწყოსაქციის
ჩამორთმევისპროცესი.ამშემთხვევაში,სააქციოსაზოგადოებავალდებულია,გააფრთხი
ლოსაქციონერიაქციისჩამორთმევისპროცესისდაწყებისშესახებდაფულადიშენატანის
განხორციელებისთვისმისცესმასდამატებითივადა,არანაკლებ30დღისა.იმშემთხვე
ვაში,თუდამატებითივადაცუშედეგოდგავა,ხელმძღვანელიორგანოსმიერგაგზავნილი
შეტყობინებით აქციონერი სააქციო საზოგადოების სასარგებლოდ კარგავს აქციას, გან
ხორციელებულშენატანსდამასთანდაკავშირებულუფლებებს.განუხორციელებელშენა
ტანთანდაკავშირებულისააქციოსაზოგადოებისმოთხოვნებიძალაშირჩება.
სააქციოსაზოგადოებისრეგისტრაციამდეაქციონერებისმიერშერჩეულმადამოუკიდე

ბელმააუდიტორმანებისმიერარაფულადშენატანთანდაკავშირებითუნდაშეადგინოსან
გარიში,რომელიცუნდაგამოქვეყნდესმარეგისტრირებელიორგანოსელექტრონულპორ
ტალზე.დამოუკიდებელიაუდიტორიშეიძლებაიყოსფიზიკურიპირიანიურიდიულიპირი.
კანონმდებლობასხვადასხვაკლასისაქციათაარსებობისშესაძლებლობასუშვებს.თუ

წესდებითსხვარამარარისგათვალისწინებული,აქციაშეიძლებაიყოსჩვეულებრივიან
პრივილეგირებული.1ჩვეულებრივიაქციასაერთოკრებაზე1ხმისუფლებასუზრუნველ
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ყოფს.ხოლოპრივილეგირებულიაქციახმისუფლებასარუზრუნველყოფს,გარდაკანო
ნითანწესდებითგათვალისწინებულიშემთხვევებისა.ამასთან,პრივილეგირებულაქციათა
რაოდენობაარუნდააღემატებოდესგანთავსებულიაქციებისრაოდენობისნახევარს.პრი
ვილეგირებულიაქციამისმფლობელსანიჭებსწესდებითდადგენილუპირატესობასდივი
დენდისგანაკვეთისადამიღებისრიგითობისმხრივ.
განსხვავებითშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისწილისგანაქციისდარე

გისტრირებამეწარმეთადაარასამეწარმეო(არაკომერციულ)იურიდიულპირთარეესტ
რშიარხდება.აქციათარეგისტრაციახდებააქციათარეესტრში.აქციათარეესტრი,რო
მელშიცაღირიცხებააქციაზესაკუთრებისუფლება,იწარმოებასაქართველოსეროვნული
ბანკისმიერდადგენილიშესაბამისიწესებით.აქციათარეესტრშიაქციონერებისადამათი
უფლებებისრეგისტრაციისთვისპასუხისმგებელიასაქართველოსკანონმდებლობითან/და
წესდებითგანსაზღვრული,აქციათარეესტრისწარმოებისუფლებამოსილებისმქონეპირი.
აქციაზესაკუთრებისუფლებადამისგანგამომდინარეაქციონერისუფლებებიწარმოიშობა,
იცვლებადაწყდებასწორედაქციათარეესტრშირეგისტრაციისმომენტიდანანნომინალუ
რიმფლობელისაქციათარეესტრშიჩანაწერშიაღრიცხვისმომენტიდან,თუ,ამჩანაწერის
შესაბამისად,აქციანომინალურმფლობელობაშიაგადაცემული.
აქციონერისაქციაზესაკუთრებისუფლებადასტურდებააქციათარეესტრშიჩანაწერით

ანნომინალურიმფლობელისჩანაწერით.აქციონერსუნდამიეცესაქციათარეესტრიდან
ამონაწერი ან ნომინალურიმფლობელის ამონაწერი. აქციათარეესტრიდან ამონაწერის
გაცემისთვის პასუხისმგებელია სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელიორგანო, ხოლო
იმშემთხვევებში,სადაცაქციათარეესტრისწარმოებადამოუკიდებელირეგისტრატორის
მიერარისმოთხოვნილი–დამოუკიდებელირეგისტრატორი.ნომინალურიმფლობელის
ამონაწერისგაცემისთვისპასუხისმგებელიათავადნომინალურიმფლობელი.
აქციათარეესტრისდამოუკიდებელირეგისტრატორისმეშვეობითწარმოებასავალდე

ბულოაიმსააქციოსაზოგადოებაში,რომლისაქციონერთარაოდენობა50ზემეტია.სააქ
ციოსაზოგადოებას,რომლისაქციონერთაოდენობა50სარაღემატება,შეუძლიააქცი
ათარეესტრიაწარმოოსთავადანდამოუკიდებელირეგისტრატორისმეშვეობით,გარდა
„ფასიანიქაღალდებისბაზრისშესახებ“საქართველოსკანონითგანსაზღვრულიანგარიშ
ვალდებულისაწარმოსი,რომლისაქციათარეესტრიდამოუკიდებელმარეგისტრატორმა
უნდააწარმოოს.

მართვისორგანოები

სააქციოსაზოგადოებისორგანოებსწარმოადგენენ:საერთოკრებადახელმძღვანელი
ორგანო(მართვისმონისტურისისტემისარჩევისას)ანსაერთოკრება,სამეთვალყურეო
საბჭოდახელმძღვანელიორგანო(მართვისდუალისტურისისტემისარჩევისას).სააქციო
საზოგადოებას,თავისიშეხედულებისმიხედვით,შეიძლებაჰქონდესმართვისდუალისტური
ანმონისტურისისტემა.დუალისტურიამართვისსისტემა,როდესაცსააქციოსაზოგადოე
ბას,საერთოკრებისადახელმძღვანელიორგანოსგარდა,ჰყავსსამეთვალყურეოსაბჭო.
მონისტურიამართვისსისტემა,როდესაცსააქციოსაზოგადოებასარჰყავსსამეთვალყუ
რეოსაბჭო.მართვისსისტემისარჩევისშესახებგადაწყვეტილებამიიღებასააქციოსაზო
გადოების დაფუძნებისას და აღინიშნება წესდებაში. მართვის სისტემის არჩევის შესახებ
გადაწყვეტილებაშეიძლებაშეიცვალოს,თუმისშეცვლასმხარსდაუჭერსსაერთოკრება
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,კენჭისყრაშიმონაწილეთახმებისარანაკლებ3/4ით.იმშემთხვევაში,თუსააქციოსაზო
გადოება„ფასიანიქაღალდებისბაზრისშესახებ“საქართველოსკანონითგანსაზღვრულ
ანგარიშვალდებულ საწარმოს წარმოადგენს, რომლის ფასიანი ქაღალდები სავაჭროდ
არისდაშვებულისაფონდობირჟაზე,ანთუსააქციოსაზოგადოებასაქართველოსეროვნუ
ლიბანკისმიერარისლიცენზირებული,სავალდებულოაარანაკლებ3დაარაუმეტეს21
წევრისგანშემდგარისამეთვალყურეოსაბჭოსშექმნა.

საერთოკრება

მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონისააქციოსაზოგადოებისაქციონერთაკრებისკომ

პეტენციისჩამონათვალსგვაძლევს.კერძოდ,საერთოკრებაგადაწყვეტილებებსიღებსამ
კანონითადაწესდებითსაერთოკრებისკომპეტენციისთვისმიკუთვნებულსაკითხებზე,მათ
შორის:

 წესდებაშიცვლილებისშეტანისშესახებ,წესდებისახალირედაქციისმიღებისშესახებ;

 სააქციოსაზოგადოებისსადამფუძნებლოშეთანხმებაშიგასათვალისწინებელსაკითხებზე;

 სააქციოსაზოგადოებისმართვისსისტემის(მონისტურიანდუალისტური)შეცვლისშე
სახებ;

 სააქციოსაზოგადოებისრეორგანიზაციისშესახებ;

 სააქციო საზოგადოების დაშლის,ლიკვიდატორის დანიშვნის, შუალედური და საბო
ლოოსალიკვიდაციობალანსებისდამტკიცებისშესახებ;

 სააქციოსაზოგადოებისმიერაქციათაგამოსყიდვისნებართვისგაცემისშესახებ;

 განთავსებულიკაპიტალისცვლილებისშესახებ;

 სამეთვალყურეოსაბჭოს(მართვისდუალისტურისისტემისშემთხვევაში)ანხელმძღვა
ნელიორგანოს(მართვისმონისტურისისტემისშემთხვევაში)შემადგენლობის,წევრე
ბისრაოდენობის,მათიარჩევის,ვადამდეგამოწვევის,ანაზღაურებისოდენობისადა
სტრუქტურისგანსაზღვრისშესახებ;

 სააქციოსაზოგადოებისაუდიტისანგარიშისდამტკიცებისადააუდიტისგანმახორციე
ლებელიპირისშერჩევისშესახებ;

 ფინანსურიანგარიშისდამტკიცებისადადივიდენდისგანაწილებისშესახებ;

 საერთოკრებისმიმდინარეობისწესისდადგენისადახმისდამთვლელიკომისიისარ
ჩევისშესახებ;

 სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს/პირების და სააქციო საზოგადოე
ბისსამეთვალყურეოსაბჭოსწევრებისწინააღმდეგმიმდინარესასამართლოპროცესში
მონაწილეობისშესახებ,მათშორის,აღნიშნულიპროცესისთვისწარმომადგენლისდა
ნიშვნისთაობაზე;

 თუწესდებითსხვარამარარისგათვალისწინებული,სააქციოსაზოგადოებისმიერიმ
ქონებისშეძენის,გასხვისების,გაცვლის(ერთმანეთთანდაკავშირებულიგარიგებების)
ან სხვაგვარადდატვირთვის შესახებ,რომლისღირებულება სააქციოსაზოგადოების
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აქტივებისსაბალანსოღირებულებისნახევარზემეტსშეადგენს.გარდაისეთიგარიგე
ბისა,რომელიცჩვეულებრივსაწარმოოსაქმიანობასეხება;

 აქციათარაოდენობის,ნომინალურიღირებულების,კლასებისადამათთანდაკავშირე
ბულიუფლებებისგანსაზღვრისშესახებ;

 აქციათანომინალურიღირებულებისცვლილებისანდამატებითიაქციებისგანთავსების
შესახებ;

 ამკანონითანწესდებითგათვალისწინებულგარიგებაზეთანხმობისგაცემისშესახებ;

 სხვაიურიდიულიპირისდაფუძნებისანწილობრივიმონაწილეობისშესახებ;

 ხელმძღვანელპირთაანაზღაურებისფორმისადაოდენობისგანსაზღვრისშესახებ.

მნიშვნელოვანია,რომსაერთოკრებასარაქვსუფლება,მიიღოსგადაწყვეტილებები
იმსაკითხებზე,რომლებიცსხვაორგანოებისკომპეტენციასგანეკუთვნება,გარდაიმშემ
თხვევებისა,როდესაცესორგანოებისაერთოკრებასმათიკომპეტენციისთვისმიკუთვნე
ბულისაკითხისგადაწყვეტისთხოვნითმიმართავენ.
სააქციო საზოგადოებაში საერთოკრებას იწვევს სააქციო საზოგადოების ხელმძღვა

ნელიორგანო.კანონიანწესდებაშეიძლებაითვალისწინებდესაგრეთვესაერთოკრების
სხვაპირებისმიერმოწვევას.ამასთან,იმშემთხვევაში,თუსააქციოსაზოგადოებისხელმ
ძღვანელიორგანოარასრულებსთავისმოვალეობასდაარიწვევსსაერთოკრებას,სააქ
ციოსაზოგადოებისსამეთვალყურეოსაბჭოვალდებულია,მოიწვიოსსაერთოკრება.საერ
თოკრებისმოწვევისშესახებგადაწყვეტილებამიიღებაკენჭისყრაშიმონაწილეთახმების
უმრავლესობით,რისთაობაზედაცდგებასხდომისოქმი.სხდომისოქმშიუნდააღინიშნოს,
არისთუარასაერთოკრებამოწვეულიაქციონერთაინიციატივით.
რაცშეეხებასაერთოკრებისმოწვევისწესს,საერთოკრებისმოწვევისშესახებგადაწყ

ვეტილება უნდა გამოქვეყნდეს მარეგისტრირებელიორგანოს ელექტრონულპორტალზე
საერთო კრების ჩატარებისთარიღამდე, სულ მცირე, 21დღით ადრე. საერთო კრების
მოწვევისშესახებგადაწყვეტილებაასევექვეყნდებასააქციოსაზოგადოებისვებგვერდზე
(არსებობისშემთხვევაში).ყოველიმომდევნოსაერთოკრებაშეიძლებამოწვეულიქნეს
ზემოთაღნიშნულმინიმალურვადაზეადრე,თუსაერთოკრებამოიწვევაპირველისაერ
თოკრებისმოწვევისთვისმოთხოვნილიკვორუმისარარსებობისგამოპირველისაერთო
კრებამოწვეულიქნასაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესითდამისდღის
წესრიგშიდამატებულიარარისსაკითხი.ამშემთხვევაში,ბოლოსაერთოკრებისადამომ
დევნოსაერთოკრებისთარიღებსშორის,სულმცირე,10დღიანიშუალედიუნდაიყოს.

ხელმძღვანელიორგანო

სააქციოსაზოგადოების ხელმძღვანელიორგანოშეზღუდული პასუხისმგებლობის სა

ზოგადოებისხელმძღვანელიორგანოსგანგანსხვავებულია.სააქციოსაზოგადოებისხელ
მძღვანელიორგანოთავისიფუნქციებისშესრულებისასვალდებულიარარის,შეასრულოს
სააქციოსაზოგადოებისსამეთვალყურეოსაბჭოს,საერთოკრებისანცალკეულიაქციონე
რებისმითითებები.კანონითანწესდებითგათვალისწინებულშემთხვევებშისააქციოსაზო
გადოებისხელმძღვანელიორგანოვალდებულიაგადაწყვეტილებებისააქციოსაზოგადოე



235

სამეწარმეო სამართალი

ბისსამეთვალყურეოსაბჭოსშეუთანხმოს.ამასთან,სააქციოსაზოგადოებისხელმძღვანელი
ორგანოვალდებულია,შეასრულოსსაერთოკრებისადასააქციოსაზოგადოებისსამეთ
ვალყურეოსაბჭოსმიერსაკუთარიკომპეტენციისფარგლებშიმიღებულიგადაწყვეტილე
ბები.
რაცშეეხებახელმძღვანელიორგანოსკომპეტენციას,ყველასაკითხი,რომლებიცკა

ნონითანწესდებითარგანეკუთვნებასაერთოკრებისანსააქციოსაზოგადოებისსამეთ
ვალყურეოსაბჭოსკომპეტენციას, განეკუთვნება სააქციოსაზოგადოების ხელმძღვანელი
ორგანოსკომპეტენციას.
სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს წევრები სააქციო საზოგადოებას

ერთობლივადხელმძღვანელობენ.იგივეწესიმოქმედებსმართვისმონისტურსისტემაში,
გარდა იმ შემთხვევისა,როდესაც ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილება1 ხელმძღვა
ნელ პირს აქვს გადაცემული. სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო გადაწყ
ვეტილებასიღებსკენჭისყრაშიმონაწილეთახმებისუმრავლესობით,თუწესდებითხმათა
უფროდიდირაოდენობაარარისგათვალისწინებული.ამასთან,წესდებითანკანონითა
და წესდებითდადგენილფარგლებში სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელიორგანოს
დებულებით, შეიძლება ისე განისაზღვროს ხელმძღვანელპირებს შორისფუნქციათა გა
ნაწილებადამათმიერგადაწყვეტილებათამიღებისწესი,რომუზრუნველყოფილიქნეს
თითოეულიხელმძღვანელიპირისთვისმინიმალურიაუცილებელიფუნქციისშენარჩუნება.
სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ პირს არაუმეტეს 3 წლის ვადითთანამდებო

ბაზენიშნავსდათანამდებობიდანათავისუფლებსსამეთვალყურეოსაბჭო.ხოლომართ
ვისმონისტურისისტემისშემთხვევაში,მასთანამდებობაზენიშნავსსააქციოსაზოგადოების
საერთო კრება, ხელახლა დანიშვნის უფლებით, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათ
ვალისწინებული.პირისსააქციოსაზოგადოებისხელმძღვანელპირადდანიშვნისშემდეგ
სააქციოსაზოგადოებამასთანდებსსამსახურებრივ[A4]ხელშეკრულებას.ამხელშეკრუ
ლებისმოქმედებისვადაუნდაშეესაბამებოდესპირისაღნიშნულთანამდებობაზედანიშ
ვნის ვადას. სასამსახურო [A5] ხელშეკრულებას სააქციო საზოგადოების სახელითდებს
სამეთვალყურეოსაბჭოსთავმჯდომარე,ხოლომართვისმონისტურისისტემისშემთხვევაში
−საერთოკრებისთავმჯდომარე.

სამეთვალყურეოსაბჭო

სააქციოსაზოგადოებისსამეთვალყურეოსაბჭოახორციელებსსააქციოსაზოგადოების

ხელმძღვანელი ორგანოს საქმიანობის კონტროლს და დადგენილფარგლებში თანამშ
რომლობსმასთანსააქციოსაზოგადოებისთვისმნიშვნელოვანისაკითხებისმომზადებისა
დაგადაწყვეტისპროცესში.მართვისმონისტურისისტემისარსებობისასსამეთვალყურეო
საბჭოსფუნქციასასრულებს/ასრულებენარააღმასრულებელიხელმძღვანელიპირი/პირე
ბი.თუ ხელმძღვანელიორგანომხოლოდაღმასრულებელიხელმძღვანელი პირებისგან
შედგება, სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოსფუნქციას ასრულებს საერთო
კრება.შესაბამისშემთხვევაში,გამოიყენებაამკანონითდადგენილინორმებისამეთვალ
ყურეოსაბჭოსკომპეტენციისშესახებ.
რაცშეეხებასამეთვალყურეოსაბჭოსკომპეტენციას,მეწარმეთაშესახებმოქმედიკა

ნონისმიხედვით,სააქციოსაზოგადოებისსამეთვალყურეოსაბჭოსუფლებააქვს:

file:///C:\\Users\\ENTER\\Desktop\\%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0\\%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%20%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%98%20%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98\\%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%20%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%20%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98\\%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%202-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%20-%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97.doc
file:///C:\\Users\\ENTER\\Desktop\\%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0\\%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%20%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%98%20%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98\\%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%20%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%20%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98\\%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%202-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%20-%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97.doc
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VI თავი

	სააქციოსაზოგადოებისხელმძღვანელორგანოსნებისმიერდროსმოსთხოვოსსააქ
ციოსაზოგადოებისსაქმიანობისანგარიში;

 გამოითხოვოს,განიხილოს,შეამოწმოსდაშეისწავლოსსააქციოსაზოგადოებისსაქმი
ანიდოკუმენტაცია,მათშორის,საბუღალტროდოკუმენტაცია,სააქციოსაზოგადოების
ქონებრივიობიექტებიდასალარო;ამმოქმედებებისგანხორციელებადაავალოსსა
მეთვალყურეოსაბჭოსთითოეულწევრსანმათგანსახორციელებლადმოიწვიოსექს
პერტები;

 შეამოწმოსსააქციოსაზოგადოებისხელმძღვანელიორგანოსწლიურიანგარიშები,წი
ნადადებები მოგების განაწილების შესახებ, საქმიანობის ანგარიშიდა ამისთაობაზე
მოახსენოსსაერთოკრებას;

 წარმოადგინოს სააქციო საზოგადოება ხელმძღვანელ პირთან ურთიერთობაში, მათ
შორის,სასამართლოში;

 მეწარმეთაშესახებკანონითანწესდებითგათვალისწინებულშემთხვევებშიგაასაჩივ
როსსაერთოკრებისგადაწყვეტილებები.

სამეთვალყურეოსაბჭოსწევრსუფლებააქვს,გაეცნოსხელმძღვანელიორგანოს/ხელ
მძღვანელიპირისმიერწარდგენილანგარიშებსადაინფორმაციას.ამასთან,სამეთვალ
ყურეო საბჭო ვალდებულია, მოიწვიოს საერთო კრება, თუ ამას მოითხოვს სააქციო სა
ზოგადოების ინტერესები. წესდებით ან კანონითა და წესდებით დადგენილფარგლებში
სააქციოსაზოგადოებისსამეთვალყურეოსაბჭოსდებულებითშეიძლებაისეგანისაზღვროს
სამეთვალყურეოსაბჭოსწევრებსშორისფუნქციათაგანაწილებადამათმიერგადაწყვეტი
ლებათამიღებისწესი,რომუზრუნველყოფილიქნესსამეთვალყურეოსაბჭოსთითოეული
წევრისთვისმინიმალურიაუცილებელიფუნქციისშენარჩუნება.
სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრზე შესაბამის შემთხვევებში

ვრცელდება მეწარმეთა შესახებ კანონის ის მუხლები,რომლებიც არეგულირებენ ზრუნ
ვისმოვალეობას(50ემუხლი),განსაკუთრებულვითარებაშიზრუნვისმოვალეობას(51ე
მუხლი),კონკურენციისაკრძალვას(53ემუხლი)დახელმძღვანელპირთასოლიდარული
პასუხისმგებლობას(55ემუხლი).
რაცშეეხებასააქციოსაზოგადოებისსამეთვალყურეოსაბჭოსწევრებსადამათიარჩე

ვისწესს,მეწარმეთაშესახებკანონისთანახმად,სააქციოსაზოგადოებისსამეთვალყურეო
საბჭოუნდაშედგებოდეს,სულმცირე,3წევრისგან.წესდებითშეიძლებაგანისაზღვროს
მისწევრთამაქსიმალურირაოდენობა.ამასთან,სააქციოსაზოგადოებისსამეთვალყურეო
საბჭოსწევრიშეიძლებაიყოსროგორცფიზიკურიპირი,ისეიურიდიულიპირი.სააქციო
საზოგადოებისსამეთვალყურეოსაბჭოსწევრსირჩევსსაერთოკრებაკენჭისყრაშიმონა
წილეთა ხმების უმრავლესობით ან სამეთვალყურეოსაბჭოში წევრისდელეგირებით,თუ
კანონითანწესდებითსხვარამარარისდადგენილი.

დივიდენდისგაცემა

სააქციოსაზოგადოებაშიდივიდენდისგაცემისწესთანმიმართებით,მეწარმეთაშესახებ

მოქმედიკანონითუზრუნველყოფილიაგარკვეულიბალანსიდივიდენდისგაცემისპოლი
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ტიკისთავისუფლებასადაკანონისმიერშეზღუდვასშორის.მოქმედირეგულირებისთანახ
მად,სააქციოსაზოგადოებაუფლებამოსილიაშუალედურიანწლიურიფინანსურიშედეგე
ბის მიხედვით, კანონითდადგენილი წესით მიიღოს განთავსებულაქციებზედივიდენდის
სახითმოგებისგანაწილებისშესახებგადაწყვეტილება,გარდაიმშემთხვევისა,როდესაც:

 დივიდენდისგანაწილებამდეანდივიდენდისგანაწილებისშედეგადსააქციოსაზოგა
დოებისბოლოფინანსურანგარიშგებაშიაღნიშნულიწმინდააქტივისოდენობაიქნება
უფრონაკლები,ვიდრეგანთავსებულიკაპიტალისოდენობადაკანონითანწესდებით
გათვალისწინებული იმრეზერვებისოდენობა,რომელთა აქციონერებზე განაწილება
დაუშვებელია;

 გასანაწილებელიდივიდენდისოდენობა აღემატება ბოლოფინანსურ ანგარიშგებაში
აღნიშნულ,ხოლოშუალედურიდივიდენდისშემთხვევაში−ბოლოფინანსურიანგა
რიშგებისშედგენისშემდეგმიღებულ,სააქციოსაზოგადოებისწმინდამოგებისთვისწი
ნა წლებისგაუნაწილებელიმოგებისადათავისუფალირეზერვებიდანგამოთავისუფ
ლებული სახსრებისდამატებითდა წინა წლებისდაუფარავი ზარალისადა კანონით
ან წესდებითდადგენილრეზერვებში გადასარიცხი თანხების გამოკლებით მიღებულ
ოდენობაზე;

 დივიდენდისგადახდისდღისთვისანდივიდენდისგადახდისშედეგად,სააქციოსაზოგა
დოებაგადახდისუუნაროგახდებაანგადახდისუუნარობისსაშიშროებისწინაშედადგება.

დივიდენდიგადახდილიუნდაიქნესფულით,თუდივიდენდისგადახდისშესახებსაერთო
კრებისგადაწყვეტილებითდივიდენდისსხვაქონებითგაცემადადგენილიარარის.დივი
დენდისგადახდის(მათშორის,დივიდენდისმოცულობისადათითოეულისახისაქციაზედი
ვიდენდისგაცემისფორმის)შესახებგადაწყვეტილებასიღებსსაერთოკრება.დივიდენდის
მოცულობა არშეიძლება აღემატებოდეს სააქციოსაზოგადოების სამეთვალყურეოსაბჭოს
მიერ,ხოლომართვისმონისტურისისტემისშემთხვევაში−სააქციოსაზოგადოებისხელმ
ძღვანელიორგანოსმიერ2/3ისუმრავლესობითმიღებულიგადაწყვეტილებითრეკომენ
დებულოდენობას.დივიდენდისგაცემისვადასადაწესსგანსაზღვრავსწესდებაანსაერთო
კრებათავისიგადაწყვეტილებით.დივიდენდისგაცემისვადაარუნდააღემატებოდესსაერ
თოკრებისმიერდივიდენდისგადახდისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებისდღიდან6თვეს,
თუწესდებითანსაერთოკრებისგადაწყვეტილებითდივიდენდისგაცემისუფრომცირევადა
არარისდადგენილი.მნიშვნელოვანია,რომაქციონერზეგაცემულიდივიდენდი,რომელ
საცესაქციონერიარმიიღებს,დივიდენდისგადახდისშესახებგადაწყვეტილებისმიღების
დღიდან5წლისშემდეგუნდაგაუქმდესდასააქციოსაზოგადოებისთვისმისიმოთხოვნადა
უშვებელია.წესდებაშეიძლებაითვალისწინებდესდივიდენდისაქციასთანდაკავშირებული
შენატანისგანხორციელებულინაწილისპროპორციულადგანაწილებას.

6.8.3კოოპერატივი


კოოპერატივიმეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონითგათვალისწინებულისხვასამეწარ

მეოსაზოგადოებისგანარსებითადგანსხვავებულისაზოგადოებაა.მთავარიგანმასხვავე
ბელიკიისარის,რომმისიმიზანიუპირატესადმოგებისმიღებაკიარა,არამედწევრთა
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაა.ლეგალურიდეფინიციის მიხედვით, კოოპერატივი
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არისწევრთაშრომითსაქმიანობაზედაფუძნებულიანწევრთაეკონომიკურითუსოციალუ
რისაქმიანობისხელშეწყობისმიზნითშექმნილისამეწარმეოსაზოგადოება,რომლისამო
ცანაამათიმოთხოვნილებებისდაკმაყოფილებადარომლისუპირატესიმიზანიარარის
მოგების მიღება. კოოპერატივი საკუთარი ვალდებულებებისთვის კრედიტორების წინაშე
პასუხსაგებსმხოლოდთავისიქონებით.კანონი9სახისკოოპერატივისდაფუძნებისსაშუ
ალებასიძლევა,ესენია:

 ნედლეულისმომპოვებელიკოოპერატივი,რომელიცნედლეულსსაკუთარიწევრების
თვისმოიპოვებს;

 სასოფლოსამეურნეოანსარეწაოპროდუქციისერთობლივადგამსაღებელიკოოპერა
ტივი;

 სასოფლოსამეურნეოპროდუქციისმწარმოებელიდასხვადასხვასაგნისდამამზადებე
ლიდაერთობლივიხარჯებითმათირეალიზაციისგანმახორციელებელიკოოპერატივი
(სასოფლოსამეურნეოდასაწარმოოკოოპერატივი);

 მასობრივიმოხმარებისსაქონლისსაბითუმოვაჭრობისწესითშემძენიდასაცალოვაჭ
რობითმათირეალიზაციისგანმახორციელებელიკოოპერატივი;

 სასოფლოსამეურნეო წარმოებისთვის ან სარეწისთვის აუცილებელი მატერიალურ
ტექნიკურირესურსებისშემძენი,მწარმოებელიანმათიერთობლივადგამომყენებელი
კოოპერატივი;

 სასოფლოსაკრედიტოკოოპერატივი;

 სამომხმარებლო(მრავალდარგოვანი)კოოპერატივი,რომლისსამართლებრივი,ეკო
ნომიკურიდასოციალურისაფუძვლებირეგულირდება„სამომხმარებლოკოოპერაციის
შესახებ“საქართველოსკანონით;

 არასაბანკოსადეპოზიტოდაწესებულება–საკრედიტოკავშირი;

 სასოფლოსამეურნეოკოოპერატივი,რომლისსამართლებრივი,ეკონომიკურიდასო
ციალურისაფუძვლებირეგულირდებაამკანონითადა„სასოფლოსამეურნეოკოოპე
რატივისშესახებ“საქართველოსკანონით.

კოოპერატივისდაფუძნებაშეუძლიათროგორცფიზიკურ,ისეიურიდიულპირებს.გან
სხვავებითსააქციოსაზოგადოებისგანდაშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოების
გან,კოოპერატივისდასაფუძნებლადაუცილებელია,სულმცირე,5დამფუძნებელი.განსხ
ვავებითსააქციოსაზოგადოებისგანკოოპერატივისრეგისტრაციისთვისსავალდებულოარ
არისგანთავსებულიკაპიტალისქონა,თუმცაწესდებითშეიძლებაგანისაზღვროსკოოპე
რატივისგანთავსებულიკაპიტალიც.
სააქციოსაზოგადოებისმსგავსადკოოპერატივისრეესტრსარაწარმოებსმეწარმეთა

და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთარეესტრი. კოოპერატივის ხელ
მძღვანელიორგანო ვალდებულია, თავად აწარმოოს კოოპერატივის წევრთარეესტრი,
რომელშიცშეტანილიქნებაკოოპერატივისთითოეულიწევრისსაიდენტიფიკაციომონაცე
მები,აგრეთვემისიპაისოდენობადაკატეგორია.კოოპერატივისწევრთარეესტრიკოო
პერატივისყველაწევრისთვისუნდაიყოსხელმისაწვდომი.ისხელმისაწვდომიუნდაიყოს
კოოპერატივისვებგვერდზე,თუკოოპერატივსაქვსვებგვერდი.ამვალდებულებისშესრუ
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ლებაეკისრებახელმძღვანელორგანოს.ამასთან,კოოპერატივშიწევრისმიღება,კოო
პერატივიდანწევრისგასვლა,პაისშეცვლაანახალიპაისშეძენაიურიდიულძალასიძენს
მხოლოდკოოპერატივისწევრთარეესტრშირეგისტრაციისმომენტიდან.
 კოოპერატივის წესდება შეიძლება ითვალისწინებდეს სხვადასხვა კატეგორიის პაის.

თუმცა,ერთიდაიმავეკატეგორიისპაისმფლობელებსერთნაირიუფლებებიდამოვალეო
ბებიაქვთ.კოოპერატივისწესდებისმიხედვით,პაისგასხვისებაშეიძლებადამოკიდებული
იყოსხელმძღვანელიორგანოსთანხმობაზე.
კოოპერატივისწევრიკოოპერატივისსაქმიანობაშიძირითადადმონაწილეობასკოო

პერატივის სა ერ თო კრე ბის სა ერ თო კრე ბისმეშვეობითიღებს.კოოპერატივისწევრსუფლებააქვს,პირა
დადანწარმომადგენლისმეშვეობითმიიღოსმონაწილეობასაერთოკრებისმუშაობაშიდა
განახორციელოსთავისიხმისუფლება.ამასთან,ხმისუფლებაარშეიძლებაგამოიყენოსიმ
პირმა,რომლისსაკითხსაციხილავსსაერთოკრება.
რაცშეეხებასაერთოკრებისმოწვევისწესს,საერთოკრება,გარდაამკანონითადა

წესდებითსპეციალურადგათვალისწინებულიშემთხვევებისა,მოწვეულიუნდაიქნესწელი
წადშიერთხელმაინც.ამასთან,პარტნიორთაწლიურიკრებამოწვეულიუნდაიქნესწლიუ
რიბალანსისშედგენიდან6თვისვადაში.საერთოკრებასიწვევსკოოპერატივისხელმძღ
ვანელიორგანო,თუკანონითანწესდებითსაერთოკრებისმოწვევისუფლებამოსილება
სხვაპირსაცარაქვსმინიჭებული.საერთოკრებისმოწვევახელმძღვანელიორგანოსმო
ვალეობაა.მნიშვნელოვანია,რომსაერთოკრებადაუყოვნებლივუნდაიქნესმოწვეული,
თუკოოპერატივისწევრთა10პროცენტიანწესდებითგათვალისწინებულიკოოპერატივის
წევრთასხვარაოდენობაკონკრეტულიმიზნისმითითებითწერილობითმოითხოვსსაერთო
კრებისმოწვევას.იმშემთხვევაში,თუსაერთოკრებისმოწვევისთაობაზეკოოპერატივის
წევრთამოთხოვნაარდაკმაყოფილდება,სასამართლოსშეუძლიაგანმცხადებელკოოპე
რატივისწევრებსმიანიჭოსსაერთოკრებისმოწვევისუფლებამოსილება.
პარტნიორთაკრებისკომპეტენციასმეწარმეთაშესახებკანონის2ნორმაგანსაზღვ

რავს.პარტნიორთაწლიურიკრებაგადაწყვეტილებებსიღებსშემდეგსაკითხებზე:

 წლიურიანგარიშისდამტკიცება;

 კოოპერატივისხელმძღვანელიორგანოსდასამეთვალყურეოსაბჭოსმიერწლისგან
მავლობაშიგაწეულიმუშაობისმოწონება;

 წლიურიმოგებისგამოყენებაანწლიურიზარალისდაფარვა.

ხოლოსაერთოკრებისექსკლუზიურკომპეტენციასგანეკუთვნებაგადაწყვეტილებების
ისეთსაკითხებზე,როგორიცაა:

 კოოპერატივისწესდებაშიცვლილებისშეტანა;

 კოოპერატივისიურიდიულიმისამართისშეცვლა;

 კოოპერატივისსაფირმოსახელწოდებისშეცვლა;

 პაისგაზრდა;

 დამატებითი შენატანის განხორციელების ვალდებულების შემოღება ან გაფართოება
შესაბამისიპაისმფლობელისთანხმობით;
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 კოოპერატივისინვესტორიწევრისმიღებაანმისიხმისუფლებისგანსაზღვრა;

 რამდენიმეხმისუფლებისდაწესებაანგაზრდა;

 პაისდაყოფა.

იმშემთხვევაში,თუკოოპერატივისწევრთარაოდენობა500ზემეტია,საერთოკრების
ნაცვლადმოწვეულიქნებაწარმომადგენელთაკრება,ხოლოთუკოოპერატივისწევრთა
რაოდენობა 200ზე მეტია, წესდება შეიძლება ითვალისწინებდეს,რომ საერთო კრების
ნაცვლადწარმომადგენელთაკრებაჩატარდეს.წარმომადგენლადშეიძლებაარჩეულიქ
ნესნებისმიერიქმედუნარიანიფიზიკურიპირი,რომელიცარისკოოპერატივისწევრი,გარ
დაკოოპერატივისხელმძღვანელიპირისადასამეთვალყურეოსაბჭოსწევრისა.მოქმედი
რეგულაციისთანახმად,წარმომადგენელთაკრებაშედგება,სულმცირე,50წარმომადგენ
ლისგან,რომლებსაცკოოპერატივისწევრებიირჩევენ.წარმომადგენელსარაქვსთავისი
უფლებამოსილებისსხვაპირისთვისგადაცემისუფლება.წარმომადგენელიაირჩევასაყო
ველთაო, პირდაპირი, თანასწორი არჩევნების საფუძველზეფარული კენჭისყრით. ამას
თან,პირიწარმომადგენლადარშეიძლებააირჩეს4წელზემეტივადით.
საწარმოს მართვის სისტემასთან მიმართებით, მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი

კოოპერატივსარჩევანისსაშუალებასანიჭებს.კოოპერატივსშეიძლებაჰქონდესმართვის
როგორც მონისტური, ისე დუალისტური სისტემა. კოოპერატივის მართვის დუალისტური
სისტემის შემთხვევაში, ხელმძღვანელობისადა კონტროლისფუნქციები განაწილებულია
ხელმძღვანელორგანოსადასამეთვალყურეოსაბჭოსშორის.წესდებაშიუნდააღინიშნოს
კოოპერატივისმართვისსისტემისარჩევისშესახებ.თუწესდებაშიარარისაღნიშნულიკო
ოპერატივისმართვისსისტემისარჩევისშესახებ,ივარაუდება,რომგამოიყენებაკოოპერა
ტივისმართვისდუალისტურისისტემა.
კოოპერატივისსა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭო სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭო შედგებასაერთოკრებისმიერკენჭისყრაში

მონაწილეთახმებისუმრავლესობითარჩეული,არანაკლებ3დაარაუმეტეს15წევრისგან.
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთარაოდენობა განისაზღვრება წესდებით. კოოპერატივის
სამეთვალყურეო საბჭო ახორციელებს კოოპერატივის ხელმძღვანელიორგანოს საქმია
ნობისკონტროლსამკანონითადაწესდებითდადგენილიწესებისადაპირობებისდაცვით.
სამეთვალყურეოსაბჭოიღებსინფორმაციასკოოპერატივისსაქმეებისმიმდინარეობისშე
სახებ.მასშეუძლიანებისმიერდროსმოსთხოვოსხელმძღვანელორგანოს/ხელმძღვანელ
პირსანგარიშიდაუშუალოდანთავისმიერგანსაზღვრულიპირებისმეშვეობით,შეამოწმოს
კოოპერატივისდოკუმენტაცია.სამეთვალყურეოსაბჭომუნდაშეამოწმოსწლიურიბალან
სი, კოოპერატივისფინანსურიმდგომარეობის შესახებ ანგარიში, წინადადებები წლიური
მოგებისგანაწილებისშესახებდაამშემოწმებისშედეგებიუნდამოახსენოსპარტნიორთა
კრებასწლიურიბალანსისდამტკიცებამდე.სამეთვალყურეოსაბჭოსსხვაფუნქციებიშეიძ
ლებაგანისაზღვროსწესდებით.სამეთვალყურეოსაბჭოსწევრსარაქვსთავისიფუნქციე
ბისსხვაპირისთვისგადაბარებისუფლება.
კოოპერატივისხელ მ ძღ ვა ნე ლი ორ გა ნოხელ მ ძღ ვა ნე ლი ორ გა ნოშედგებაარანაკლებ2წევრისგან,თუწეს

დებითსხვარამარარისგათვალისწინებული.კოოპერატივისხელმძღვანელპირს,არა
უმეტეს3წლისვადით,ირჩევსსაერთოკრება.ამასთან,ხელმძღვანელიპირინებისმიერ
დროსშეიძლებაიქნესგამოწვეულიხელმძღვანელიორგანოსწევრობიდან,თუამგადაწყ
ვეტილებასსაერთოკრებისმონაწილეთა2/3დაუჭერსმხარს.
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რაცშეეხებამო გე ბის გა ნა წი ლე ბასმო გე ბის გა ნა წი ლე ბას,წლიურიანგარიშისდამტკიცებისასსაერთოკრე
ბაიღებსგადაწყვეტილებასსამეურნეოწელსკოოპერატივისმოგებისანზარალისკოოპე
რატივისწევრებისთვისგანაწილებისშესახებ.პირველსამეურნეოწელსმოგებაანზარალი
ნაწილდება კოოპერატივის წევრების მიერ განხორციელებული შენატანების პროპორცი
ულად, ხოლო ყოველ მომდევნო სამეურნეო წელს – მოგების მიმატებითადა ზარალის
ჩამოწერით,წინასამეურნეოწლისბოლოსარსებულიპაისსაერთოთანხისპროპორციუ
ლად.ამასთან,წესდებამშეიძლებაგაითვალისწინოსკოოპერატივისმოგებისადაზარა
ლისგანაწილებისსხვაწესებიც.


6.8.4სოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოება


სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ამხანაგური ტიპის, პერსონიფიცი

რებული საზოგადოებაა. სამართლებრივიდეფინიციისდამდგენ ნორმაში მოცემულია ამ
ტიპისსაზოგადოებისმაკვალიფიცირებელინიშანთვისებები.კერძოდ,სოლიდარულიპა
სუხისმგებლობის საზოგადოება არის სამეწარმეო საზოგადოება,რომლის პარტნიორები
ერთობლივად,ერ თი ა ნი სა ფირ მო სა ხელ წო დე ბითერ თი ა ნი სა ფირ მო სა ხელ წო დე ბითახორციელებენსამეწარმეოსაქმია
ნობასდაამსაზოგადოებისვალდებულებებისთვისკრე დი ტო რე ბის წი ნა შე პა სუხს აგე ბენ კრე დი ტო რე ბის წი ნა შე პა სუხს აგე ბენ 
უშუ ა ლოდ და შე უზღუ და ვად, რო გორც სო ლი და რუ ლი მო ვა ლე ე ბიუშუ ა ლოდ და შე უზღუ და ვად, რო გორც სო ლი და რუ ლი მო ვა ლე ე ბი.ამასთანკანონით
დადგენილია,რომსოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებასუნდაჰყავდეს,სულ
მცირე,2პარტნიორი.ერთერთიუმთავრესიგანმასხვავებელინიშანიკაპიტალურიტიპის
საზოგადოებებსადასოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებასშორისსწორედსა
ზოგადოებისშეუზღუდავპასუხისმგებლობასუკავშირდება.ამიტომაცამტიპისსაზოგადოე
ბებისდაფუძნებასაქართველოშიშედარებითნაკლებიინტენსივობითხდება.
მეწარმეთაშესახებკანონისოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისთვისშენატა

ნისგანხორციელებისვალდებულებასარადგენს.თუმცათუკიპარტნიორიწესდებისმიხედვით
იკისრებსშენატანისგანხორციელებისვალდებულებას,ამვალდებულებისწესდებითგანსაზღ
ვრულ ვადაში შეუსრულებლობის შემთხვევაში დანარჩენ პარტნიორებს შეუძლიათ მიიღონ
გადაწყვეტილებაშენატანისგანხორციელებისვალდებულებისდამრღვევიპარტნიორისსო
ლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებიდანგარიცხვისშესახებ,თუწესდებითსხვარამ
არარისგათვალისწინებულიანსოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებასმხოლოდ
2პარტნიორიჰყავს.თუსოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებასმხოლოდ2პარ
ტნიორიჰყავს,შენატანისშეუსრულებლობისშემთხვევაში,სოლიდარულიპასუხისმგებლობის
საზოგადოებაშეიძლებადაიშალოსმეწარმეთაშესახებკანონითდადგენილიწესით.
სოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისპარტნიორსუფლებააქვს,სოლი

დარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისსახელითმოითხოვოსსხვაპარტნიორისმიერ
ნაკისრიშენატანისგანხორციელებისვალდებულებისშესრულებადაამმიზნით,სოლიდა
რული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სასამართლოში წარმოადგინოს. საზოგადოების
სახელითსასამართლოსთვისსარჩელითმიმართვისუფლებაპარტნიორსმხოლოდიმშემ
თხვევაშიაქვს,თუამისშესახებშენატანისგანხორციელებისვალდებულებისდამრღვევი
პარტნიორიწერილობითიქნაგაფრთხილებულიდამანგაფრთხილებიდან1თვისვადაში
არშეასრულააღნიშნულივალდებულება.
 მესამე პირებთან ურთიერთობაში სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების

წარმომადგენლობისუფლებამოსილებააქვსყველაპარტნიორს.
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სოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის უფ ლე ბახელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის უფ ლე ბააქვს
ყველაპარტნიორს.პარტნიორი,რომელიცსარგებლობსამუფლებითდაარარისჩამო
ცილებულიხელმძღვანელობითსაქმიანობას,ვალდებულიაგანახორციელოსაღნიშნული
საქმიანობა.პარტნიორმაარუნდაგანახორციელოსთავისიხელმძღვანელობითიუფლე
ბამოსილებიდანგამომდინარეისეთიქმედება,რომელსაცხელმძღვანელობითიუფლება
მოსილებისმქონესხვაპარტნიორიეწინააღმდეგება.იმშემთხვევაში,თუწესდებითხელ
მძღვანელობისუფლებამოსილებაერთანრამდენიმეპარტნიორსაქვსმინიჭებული,სხვა
პარტნიორებიხელმძღვანელობითსაქმიანობასარახორციელებენ.ამასთან,დაუშვებელია
ყველაპარტნიორისხელმძღვანელობითისაქმიანობისგანსრულადჩამოცილება.იმშემ
თხვევაში,თუ სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორი იურიდიული
პირია, ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების განხორციელება მის ხელმძღვანელს/
ხელმძღვანელებსეკისრება/ეკისრებათ.
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორს, საზოგადოების სპე

ციფიკიდან გამომდინარე, უფლებათა საკმაოდ დიდი სპექტრი აქვს, მიუხედავად იმისა,
მონაწილეობს თუ არა ის საზოგადოების მართვაში. მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანო
ნისმიხედვით,ყველაპარტნიორს,მათშორის,იმპარტნიორს,რომელიცსოლიდარული
პასუხისმგებლობისსაზოგადოებისხელმძღვანელობაშიარმონაწილეობს,უფლებააქვს,
მიიღოსინფორმაციასოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისსაქმიანობისშესა
ხებდაგაეცნოსმისსაქმიანდოკუმენტაციას.ესუფლებაარშეიძლებაშეიზღუდოს.ასევე,
ყველა პარტნიორს, მათ შორის, იმ პარტნიორს,რომელიც სოლიდარული პასუხისმგებ
ლობისსაზოგადოებისხელმძღვანელობაშიარმონაწილეობს,უფლებააქვს,მოსთხოვოს
სხვა პარტნიორებს სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მიმართ არსებული
ვალდებულებებისშესრულებადაამისთაობაზესოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგა
დოებისსახელითწარადგინოსსარჩელი.
სოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისთვის,როგორცპერსონიფიცირებული

საზოგადოებისთვის, დამახასიათებელია ნებისმიერი პარტნიორისთვის კრების მოწვევის
შესაძლებლობის მინიჭება. მეწარმეთა შესახებ კანონისთანახმად, პარტნიორს შეუძლია
1კვირიანივადისდაცვითმოიწვიოსსოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისსა
ერთოკრებაყველასხვაპარტნიორისთვისმოსაწვევისდაზღვეულიწერილითანელექტ
რონულიფოსტითგაგზავნით.მოსაწვევიუნდაშეიცავდესსა ერ თო კრე ბისსა ერ თო კრე ბისდღისწესრიგის
პროექტს. მოსაწვევის მიღებიდან 3 დღის ვადაში პარტნიორებს შეუძლიათ მოითხოვონ
საერთოკრებისდღისწესრიგშიდამატებებისშეტანა.ესმოთხოვნაუნდადაკმაყოფილდეს.
ამასთან,საერთოკრებაზეპარტნიორებისაკუთარიშემადგენლობიდან,კენჭისყრაშიმონა
წილეთახმებისუმრავლესობითირჩევენსაერთოკრებისთავმჯდომარეს.საერთოკრებაზე
ყოველპარტნიორსაქვს1ხმა.
რაცშეეხებასოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებაშიმო გე ბის გა ნა წი ლემო გე ბის გა ნა წი ლე

ბასბას,მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონისთანახმად,პარტნიორსუფლებააქვს,სოლიდა
რულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისწლიურიმოგებიდან,რომელიცსამეურნეოწლის
ბოლოსარისდადგენილი,მოითხოვოსდივიდენდისოლიდარულიპასუხისმგებლობისსა
ზოგადოებისკაპიტალშიმისიწილისშესაბამისითანხის4პროცენტისოდენობით.თუწლი
ურიმოგებისთანხასაკმარისიარარის,დივიდენდისდაანგარიშებისპროცენტიშესაბამი
სადმცირდება.ამასთან,დივიდენდისდაანგარიშებისასგათვალისწინებულიაპარტნიორის
მიერსამეურნეოწლისგანმავლობაშიგანხორციელებულიშენატანიმისიგანხორციელე
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ბიდანსამეურნეოწლისბოლომდედარჩენილიდროისპროპორციულად.თუპარტნიორმა
სამეურნეოწლისგანმავლობაშიგახარჯაფულისოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზო
გადოებისკაპიტალშიმისიწილიდან,გახარჯულიფული/თანხაგათვალისწინებულიქნება
გახარჯვამდეგასულიდროისპროპორციულად.ამასთან,წესდებაშეიძლებაითვალისწი
ნებდესსოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისმოგებისანზარალისგანაწილე
ბისზემოთაღნიშნულისგანგანსხვავებულწესს.
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორს შეუძლია, ყველა სხვა

პარტნიორისწინასწარითანხმობისშემთხვევაში,გაასხვისოსთავისიწილი,თუწესდებით
სხვარამარარისგათვალისწინებული.ამასთან,პარტნიორისმიერწილისგასხვისებისთ
ვისსაჭიროაწერილობითიხელშეკრულება.
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან პარტნიორის გასვლის/გარიცხ

ვისშემთხვევაში,სოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებაშიმისიწილიდაემატება
სხვაპარტნიორებისწილებსამწილებისპროპორციულად.ასევეპარტნიორისგარდაცვა
ლებისშემთხვევაშიც,მისიწილიდაემატებასხვაპარტნიორებისწილებს.


6.8.5კომანდიტურისაზოგადოება


კომანდიტური საზოგადოება, თავისი ბუნებით, სოლიდარული პასუხისმგებლობის სა

ზოგადოებისმონათესავესამეწარმეოსაზოგადოებასწარმოადგენს,თუმცაგანსხვავებით
სოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისგან,კომანდიტურსაზოგადოებასგარდა
პერსონალურადპასუხისმგებელიპარტნიორისა,აუცილებლადუნდაჰყავდესმინიმუმერთ
პარტნიორი,რომლისპასუხისმგებლობაცმისმიერშეტანილისაგარანტიოთანხითარის
შეზღუდული.ამიტომხშირადსაკორპორაციოსამართლებრივლიტერატურაშიმასჰიბრი
დულიტიპი საზოგადოებასაც უწოდებენ.ლეგალურიდეფინიციისთანახმად, კომანდიტუ
რისაზოგადოებაარისსამეწარმეოსაზოგადოება,რომლისპარტნიორებიერთობლივად,
ერთიანისაფირმოსახელწოდებითახორციელებენსამეწარმეოსაქმიანობასდარომელ
თაგან,სულმცირე,1პარტნიორისპასუხისმგებლობაკომანდიტურისაზოგადოებისკრე
დიტორებისწინაშეშეზღუდულიაშესაბამისისაგარანტიოთანხისოდენობით(კომანდიტი),
ხოლოსხვა პარტნიორი/პარტნიორები კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებს/აგებენ უშუა
ლოდდაშეუზღუდავად,როგორცსოლიდარულიმოვალეები(კომპლემენტარი).იმშემთხ
ვევაში,თუსაგარანტიოთანხაკომანდიტისმიერსრულადარარისშეტანილი,კომანდიტი
კომანდიტურისაზოგადოებისკრედიტორებისწინაშეპასუხსაგებსმისმიერგანუხორციე
ლებელიშენატანისოდენობითაც.ამასთან,კომანდიტისსაგარანტიოთანხაკომანდიტური
საზოგადოებისკრედიტორებისმიმართგანისაზღვრებარეესტრშიმითითებულისაგარან
ტიოთანხისოდენობით.მნიშვნელოვანია,რომრეესტრშიმითითებულისაგარანტიოთან
ხის არარეგისტრირებულ მომატებას კრედიტორები შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში
დაეყრდნონ,თუმომატებასაქმიანურთიერთობებშიდამკვიდრებულიწესითგახდებაცნო
ბილიანკომანდიტურისაზოგადოებაამისშესახებკრედიტორებსსხვაგზითშეატყობინებს.
გამომდინარეიქიდან,რომკომანდიტურისაზოგადოებამთელრიგასპექტებშისოლიდა

რულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებასემსგავსება,კომანდიტურისაზოგადოებისმიმართამ
კანონისზოგადინაწილითდადგენილწესებთანერთადგამოიყენებასოლიდარულიპასუხისმ
გებლობისსაზოგადოებისმომწესრიგებელინორმები,თუმეწარმეთაშესახებკანონისკომან
დიტურისაზოგადოებისმომწესრიგებელითავით[A6]სხვარამარარისგათვალისწინებული.
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კომანდიტური საზოგადოების ხელმძღვანელობაზე სოლიდარული პასუხისმგებლობის
საზოგადოებისმარეგულირებელიწესებივრცელდება.ამდენად,კომპლემენტარებსაქვთ
ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილება, ხოლო კომანდიტებს არ გააჩნიათ ეს უფლება
მოსილება. ამასთან, კომანდიტს არ შეუძლია იმოქმედოს კომანდიტური საზოგადოების
ჩვეულებრივი სამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებში, კომპლემენტარების მიერ განხორ
ციელებულიხელმძღვანელობითისაქმიანობისსაწინააღმდეგოდ.თუკომპლემენტარების
მოქმედება სცილდება კომანდიტური საზოგადოების ჩვეულებრივ სამეწარმეო საქმიანო
ბას,საჭიროასაერთოკრებისგადაწყვეტილება,რომლისმიღებაშიკომანდიტებიცმონა
წილეობენ.იმშემთხვევაში,თუკომანდიტსხელშეკრულებითმინიჭებულიაქვსიურიდიული
მნიშვნელობისმოქმედებისგანხორციელებისუფლებამოსილება,იგიკომანდიტურისაზო
გადოების წინაშე პასუხს აგებს,როგორცშეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების
ხელმძღვანელიორგანო.კომანდიტისმიერწილისგასხვისებისშემთხვევაშიხელმძღვანე
ლობითიუფლებამოსილებაწილისშემძენზეარგადადის.
წარმომადგენლობითუფლებამოსილებასრაცშეეხება,მესამეპირებთანურთიერთო

ბაშიკომანდიტურსაზოგადოებასწარმოადგენენკომპლემენტარები,თუწესდებითკომპ
ლემენტარსწარმომადგენლობისუფლებამოსილებაშეზღუდულიარაქვს.ამასთან,კომან
დიტური საზოგადოების წარმომადგენლობის უფლებამოსილება კომანდიტს მხოლოდ იმ
მინდობილობისსაფუძველზეაქვს,რომელსაცკომპლემენტარებიგასცემენ.
კომანდიტისმიერმოგებისმიღება,რათქმაუნდა,მეწარმეთაშესახებკანონითუზრუნ

ველყოფილია,თუმცა კომანდიტმა კუთვნილიმოგება შეიძლება მიიღოსმხოლოდთავი
სიწილისპროპორციულად.მასარშეუძლიამოითხოვოსესმოგება,ვიდრემისიშენატა
ნიწესდებითგათვალისწინებულთანხაზენაკლებია.ამასთან,კომანდიტივალდებულიარ
არის,დააბრუნოსისთანხა,რომელსაციგიკეთილსინდისიერადდასათანადოდშედგენი
ლიბალანსისსაფუძველზემოგებისსახითმიიღებს.
კომანდიტის კუთვნილი წილი კომანდიტურ საზოგადოებაში ჩვეულებრივი ქონებრივი

სიკეთეა. ამდენად, მას შეუძლიათავისი წილიგაასხვისოს ან მემკვიდრეობითგადასცეს
სხვაპარტნიორებისთანხმობისგარეშე,თუწესდებითსხვარამარარისგათვალისწინებუ
ლი.ამასთან,კომანდიტისმიერწილისგასხვისებისთვისსაჭიროაწერილობითიხელშეკ
რულება.

6.8.6.ერთიპირისსამეწარმეოსაზოგადოება

ერთიპირისსაწარმოსცნებაპირველადმეწარმეთაშესახებკანონში2017წელსშე
მოვიდა.მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონიმასერთიპირისსამეწარმეოსაზოგადოებას
უწოდებსდაუთითებს,რომშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებაანსააქციოსა
ზოგადოება შეიძლება დააფუძნოს ერთმა პირმა. ამასთან, შეზღუდული პასუხისმგებლო
ბისსაზოგადოებისანსააქციოსაზოგადოებისრეგისტრაციისშემდეგყველაწილის/აქციის
ერთი პარტნიორის საკუთრებაში გადასვლის შემთხვევაში ეს სამეწარმეო საზოგადოება
ხდებაერთიპირისსამეწარმეოსაზოგადოება.ამისშესახებინფორმაციადაპარტნიორის
საიდენტიფიკაციომონაცემებიშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისშემთხვევაში
უნდააისახოსრეესტრში,ხოლოსააქციოსაზოგადოებისშემთხვევაში–აქციათარეესტრში
დასაჯაროდხელმისაწვდომიუნდაიყოს.
იმშემთხვევაშითუსამეწარმეოსაზოგადოებასერთადერთიპარტნიორიჰყავს,საერ
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თოკრებისუფლებამოსილებასისახორციელებს,ხოლოამუფლებამოსილებისფარგლებ
შიმიღებულიგადაწყვეტილებაწერილობითფორმდება.
ყურადსაღებია,რომსამეწარმეოსაზოგადოებასადამისერთადერთპარტნიორსშო

რისხელშეკრულებააუცილებლადწერილობითიფორმითუნდადაიდოს,გარდაიმშემთხ
ვევისა,როდესაცხელშეკრულებაჩვეულებრივისაქმიანობისფარგლებშიიდება.

6.8.7ძირითადიმეწარმესუბიექტებიანგლო–ამერიკულდაკონტინენტური
ევროპისქვეყნებში

მსოფლიოსსხვადასხვაქვეყნისბაზარზეარაერთიმეწარმესუბიექტიოპერირებს.იმისდა
მიხედვითქვეყანარომელსამართლებრივსისტემასმეკუთვნებავარირებსისორგანიზაციულ
სამართლებრივიფორმებიც,რომლისქვეშაცბიზნესისწარმოებააშესაძლებელი.შეიძლება
ითქვას,რომნებისმიერისამართლებრივისისტემისმიზანიერთია–უზრუნველყოსსამეწარ
მეოსაქმიანობისგანხორციელბისთვისოპტიმალურიორგანიზაციულიფორმებისმრავალფე
როვნება,რათასაქამიანობისსპეციფიკიდანგამომდინარედამფუძნებელმაპირებმამათთვის
სასურველიინკორპორებისფორმისშერჩევაშეძლონ.მთავარიდაყოფა,რაც,ალბათ,ყველა
ქვეყნისსამეწარმეოსამართლისთვისნაცბობია,მოგებაზეორიენტირებულიიურიდუილიპი
რებისკორპორაციულდაამხანაგურიტიპისსაზოადოებებადგრადირებაა.ამხანგურიტიპის
საზოგადოებისპარტნიორებისპასუხისმგებლობა,საწარმოსგანგამოცალკევებულიარარის,
რაციმასნიშნავს,რომსაზოგადოებისვალდებულებებისთვისმისიპარტნიოებითავიანთიქო
ნებითაცაგებენპასუხს.რაცშეეხებაკორპორაციულმეწარმესუბიექტებს,აქპასუხისმგებლობა
თავადსაწარმოსქონებითააშემოფარგლულიდასაზოგადოებისვალდებულებებისთვისმისი
დამფუძნებელი,როგორცწესი,პასუხსარაგებს.გამომდინარეიქიდან,რომბიზნესისწარმო
ებისთვისუმრავლესშემთხვევაშიკორპორაციულიტიპისსაზოგადოებებისორგანიზაციულსა
მართლებრივფორმებსვიყენებთ,შევეხოთმეწარმესუბიექტებისიმტიპებს,რასაცძირითადი
სამართლებრივისისტემებისწამყვანიქვეყნებისკანონმდებლობაადგენს.

აშშ

ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაზე მსხვილი და ფართომასშტაბიანი მეწარმე
სუბიქტიკორპორაციაა.საზოგადოება,რომელსაცსაკმაოდკომპლექსურიმართვისსისტემა
და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ორგანოები ჰყავს. აქციონერები, როგორც წესი,
კომპანიის ვალდებულებებითვის პასუხს არ აგებენ. აშშს სამართალში ჩვენ ვერ ვხდებით
შეზღრული პასხუსიმგებლობის საზაოგდოებას ქართული საკორპორაციო სამართლებრივი
გაგებით. კორპორაციები აქდაყოფილიღია (Publicly held corporation) და დახურულ ღია (Publicly held corporation) და დახურულ 
კორპორაციებად (Closely held corporation)კორპორაციებად (Closely held corporation).აშშსსაკორპორაციოსამართალშიგვხდევბა
ე.წ.შპს(LimitiedLiabilityCompany),თუმცაღაქართულიშპსსგანისმკვეთრადგანსხვავდება,
რამეთუ იურიდიულ პირს საერთოდ არ წარმოადგენს. ღია და დახურული კორპორაციები
ერთმანეთისგანპარტნიორთარაოდენობით,მართვისსტილითადააქციებისსაჯაროვაჭრობაში
მონაწილეობისკრიტერიუმითგასნხვავდებიან.ბუნებრივია,ღიაკორპარციებიუფროფართო
მასშტაბისკომპანიებიარიანდამათიაქციებიცსაჯაროვაჭრობაშიაჩართული.151

151 მითითებულიდაყოფაუზოგადესია.ლიტერატურაშიკლასიფიცირებასხვაუმარავინიშნითაცხორციელ
დება,მაგალითისთვის,დიდიღიაკოროპრაციები,მცირეღიაკორპორაციებიდაა.შ.
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გერმანია

გერმანიისსაკორპორაციოსამართლისმიხედვითერთმანეთისგანუნდაგანვასხვავოთ
სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბა, კო მან დი ტუ რი სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბა და შეზღუ დუ ლი პა სუსა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბა, კო მან დი ტუ რი სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბა და შეზღუ დუ ლი პა სუ
ხის მ გებ ლო ბის სა ზო აგ დო ე ბახის მ გებ ლო ბის სა ზო აგ დო ე ბა.თავისმხრივ,სააქციოსაზოგადოებაიყოფასაჯაროსააქ
ციოსაზოგადოებადდამცირესააქციოსაზოგადოებად,იშვიათად,თუმცამაინცვხვდებით
ერთიპირისსააქციოსაზოგადოებასაც.მკვეთრისხვაობა,რაცგერმანულსამართლებრივ
ფომებსადამათმსგავსქართულფორმებსშორისგვხვდებამინიმალურკანონისმიერსა
წესდებოკაპიტალთანარისდაკავშირებული.როგორცუკვეაღვნიშნეთქართულისამეწარ
მეოსამართლითმინიმალურისაწესდებოკაპიტალიკომაპნიისდასაფუძნებლადმოთხოვ
ნილიარარის.გერმანიაკიარღალატობსთავისმიერარჩეულიგზასდამაინცინარჩუნებს
მინიმალურიკანონისმიერიკაპიტალისდოქტრინასროგორცსააქციოსაზოგადოებისისე
შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისთვის.

6.9სამეწარმეოსაზოგადოებისრეორგანიზაცია,დაშლა

რე ორ გა ნი ზა ციარე ორ გა ნი ზა ცია

მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონიმეწარმესუბიექტისრეორგანიზაციისრამდენიმე

ფორმასიცნობს,კერძოდ,

 სამეწარმეოსაზოგადოებისგარდაქმნა;

 სამეწარმეოსაზოგადოებებისშერწყმა(მიერთებაანგაერთიანება);

 სამეწარმეოსაზოგადოებისგაყოფა(დაყოფაანგამოყოფა).


გარ დაქ მ ნაგარ დაქ მ ნა−პარტნიორთაგადაწყვეტილებისსაფუძველზე,სამეწარმეოსაზოგადო

ება შეიძლება გარდაიქმნას სხვა სამართლებრივიფორმის სამეწარმეო საზოგადოებად.
გარდაქმნის შემდეგ სამეწარმეო საზოგადოება აგრძელებს არსებობას ახალი სამართ
ლებრივიფორმით.სამეწარმეოსაზოგადოებისგარდაქმნისშემთხვევაში,ახალისამართ
ლებრივიფორმისსამეწარმეოსაზოგადოებისდაფუძნებასთანდაკავშირებით,ამკანონით
დადგენილიმოთხოვნებიგამოიყენებაგარდაქმნილისამეწარმეოსაზოგადოებისმიმართ.
სოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისპარტნიორები,კომანდიტურისაზო

გადოებისკომპლემენტარებისოლიდარულად,პირადად,მთელითავიანთიქონებითაგე
ბენპასუხსაღნიშნულისამეწარმეოსაზოგადოებისიმვალდებულებებისთვის,რომლებიც
სამეწარმეოსაზოგადოებისგარდაქმნამდეწარმოიშვა,ამასთანავე,მოთხოვნავადამოსუ
ლიგახდამისგარდაქმნამდეანმისიგარდაქმნიდან,არაუგვიანეს5წლისა.
გარდაქმნისშემდეგსამეწარმეოსაზოგადოებაშიპარტნიორისწილიუნდაიყოსიმწი

ლისპროპორციული,რომელიცმასჰქონდაწინასამეწარმეოსაზოგადოებაში.სხვაშემთხ
ვევაში,სამეწარმეოსაზოგადოებისპარტნიორებმაგარდაქმნისშესახებგადაწყვეტილება
ერთხმადუნდამიიღონ.
გარდაქმნის შესახებ სამეწარმეო საზოგადოების პარტნიორთა გადაწყვეტილება უნ
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დაგანთავსდესმარეგისტრირებელიორგანოსერთიანელექტრონულპორტალზე.ხოლო
გარდაქმნისრეგისტრაციის უზრუნველსაყოფად ხელმძღვანელმაორგანომ მარეგისტრი
რებელორგანოსუნდაწარუდგინოსგანცხადებასამეწარმეოსაზოგადოებისგარდაქმნის
შესახებ,რომელსაცხელსუნდააწერდნენუფლებამოსილიპირები.
გარდაქმნაძალაშიშედისმისირეგისტრაციისმომენტიდან.გარდაქმნისრეგისტრაციის

შემდეგგარდაქმნისშესახებსამეწარმეოსაზოგადოებისპარტნიორთაგადაწყვეტილების
ბათილობაზემითითებადაუშვებელია.
სამეწარმეოსაზოგადოებისგარდაქმნისრეგისტრაციისშესახებგანცხადებამარეგისტ

რირებელორგანოსშეიძლებაწარედგინოსგარდაქმნისშესახებსამეწარმეოსაზოგადო
ების პარტნიორთა გადაწყვეტილების გამოქვეყნებიდან1თვის შემდეგ. ამ ვადისდაცვა
სავალდებულოარარის,თუყველაპარტნიორიწერილობითუარსგანაცხადებსგასაჩივ
რებისუფლებისგამოყენებაზე,რაცუნდადამოწმდესამკანონითწესდებაზეხელმოწერის
დამოწმებისთვისდადგენილიწესით.

შერ წყ მა და გა ყო ფა შერ წყ მა და გა ყო ფა 

ერთიანერთზემეტისამეწარმეოსაზოგადოება(მიერთებულისამეწარმეოსაზოგადო
ება)ლიკვიდაციისპროცედურისდაწყებისგარეშეშეიძლებამიუერთდესსხვასამეწარმეო
საზოგადოებას(შემძენისამეწარმეოსაზოგადოება)მისთვისსაკუთარიაქტივებისადავალ
დებულებებისსრულადგადაცემით,რისსანაცვლოდაცმიერთებულისამეწარმეოსაზოგა
დოებისპარტნიორებიმიიღებენწილებსშემძენსამეწარმეოსაზოგადოებაში.
ორიანორზემეტისამეწარმეოსაზოგადოება(გაერთიანებულისამეწარმეოსაზოგა

დოებები)ლიკვიდაციისპროცედურისდაწყებისგარეშეშეიძლებაგაერთიანდესახალისა
მეწარმეოსაზოგადოებისდაფუძნებით(გაერთიანებულისამეწარმეოსაზოგადოება),რო
მელსაცკანონისძალითსრულადგადაეცემაგაერთიანებულისამეწარმეოსაზოგადოებების
აქტივებიდავალდებულებები,რისსანაცვლოდაცგაერთიანებულისამეწარმეოსაზოგადო
ებებისპარტნიორებიმიიღებენწილებსგაერთიანებულსამეწარმეოსაზოგადოებაში.
სამეწარმეოსაზოგადოებას,რომელიცუნდადაიყოს,შეუძლიათავისიაქტივებისადა

ვალდებულებებისნაწილებიკანონისძალითსრულადგადასცეს:

 დაყოფისშედეგადახლადდაფუძნებულორანორზემეტსამეწარმეოსაზოგადოებას
(დაყოფადაფუძნებით);

 უკვეარსებულორანორზემეტსამეწარმეოსაზოგადოებას(დაყოფაშეძენით).

სამეწარმეოსაზოგადოებას,რომლისგანაცგამოიყოფასამეწარმეოსაზოგადოება,შე
უძლიათავისიაქტივებისადავალდებულებებისნაწილი/ნაწილებიგადასცეს:

 გამოყოფისშედეგადახლადდაფუძნებულერთანერთზემეტსამეწარმეოსაზოგადო
ებას(გამოყოფადაფუძნებით);

 უკვეარსებულერთანერთზემეტსამეწარმეოსაზოგადოებას(გამოყოფაშეძენით).

შერწყმის/გაყოფისშემთხვევაში,გაერთიანებულისამეწარმეოსაზოგადოების/მიერთე
ბული სამეწარმეო საზოგადოების/დაყოფილი სამეწარმეო საზოგადოების რეგისტრაცია
უქმდებალიკვიდაციისპროცედურისდაწყებისგარეშე,ხოლომისიაქტივებიდავალდებუ
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ლებებისრულადგადაეცემაგაერთიანებულსამეწარმეოსაზოგადოებას/შემძენსამეწარ
მეოსაზოგადოებას/ახლადდაფუძნებულსამეწარმეოსაზოგადოებას.შერწყმისშემთხვევა
ში,გაერთიანებულისამეწარმეოსაზოგადოება/შემძენისამეწარმეოსაზოგადოებაპასუხს
აგებსყველავალდებულებისთვის,რომელიცჰქონდაშერწყმულსამეწარმეოსაზოგადო
ებებს. გაყოფის შემთხვევაში, ახლად დაფუძნებული სამეწარმეო საზოგადოება/შემძენი
სამეწარმეოსაზოგადოებაგაყოფილისამეწარმეოსაზოგადოებისვალდებულებებისთვის
პასუხსაგებსსოლიდარულად.ესპასუხისმგებლობაიზღუდებაგაყოფითმისთვისმიკუთვ
ნებულიწმინდააქტივისოდენობით.

შერ წყ მის / გა ყო ფის გეგ მაშერ წყ მის / გა ყო ფის გეგ მა მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის სიახლეს წარმო
ადგენს.შერწყმისშემთხვევაში,შერწყმაშიმონაწილეყველასამეწარმეოსაზოგადოების
ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილიორგანოები, შეძენით გაყოფის შემთხვევაში− გა
ყოფილისამეწარმეოსაზოგადოებისადაშემძენისამეწარმეოსაზოგადოებებისხელმძღ
ვანელობაზე უფლებამოსილიორგანოები, ხოლოდაფუძნებით გაყოფის შემთხვევაში−
გაყოფილისამეწარმეოსაზოგადოებისხელმძღვანელიორგანოშეიმუშავებენ/შეიმუშავებს
შერწყმის/გაყოფისგეგმას.ესგეგმაითვალისწინებსშერწყმის/გაყოფისპირობებს.

შერწყმის/გაყოფისგეგმაუნდაშეიცავდესსულმცირეშემდეგმონაცემებს:

 შერწყმაში/გაყოფაში მონაწილე ყოველი სამეწარმეო საზოგადოების საიდენტიფიკა
ციო მონაცემებს, აგრეთვე მისდა ახლადდაფუძნებული სამეწარმეო საზოგადოების
სამართლებრივფორმას,საფირმოსახელწოდებასადაიურიდიულმისამართს;

 წილებისგადაცვლისთანაფარდობასდამეწარმეთაშესახებკანონის65ემუხლისმე5
პუნქტითგათვალისწინებულიფულადიანაზღაურებისოდენობას,თუასეთიანაზღაურე
ბაგამოიყენება;

 შემძენსამეწარმეოსაზოგადოებაში/ახლადდაფუძნებულსამეწარმეოსაზოგადოებაში
წილებისგაცემასთანდაკავშირებულპირობებს;

 თარიღს,რომლისდადგომიდანაცშემძენსამეწარმეოსაზოგადოებაში/ახლადდაფუძ
ნებულსამეწარმეოსაზოგადოებაშიწილებიმათმფლობელებსანიჭებსუფლებას,მო
ნაწილეობამიიღონსამეწარმეოსაზოგადოებისმოგებაში,აგრეთვეარსებობისშემთხ
ვევაში−სპეციალურპირობას,რომელიცგავლენასახდენსაღნიშნულუფლებაზე;

 თარიღს,რომლისდადგომიდანაცშერწყმულისამეწარმეოსაზოგადოებების/გაყოფი
ლისამეწარმეოსაზოგადოებისგარიგებებიბუღალტრულიმიზნებისთვისგაერთიანებუ
ლისამეწარმეოსაზოგადოების/შემძენისამეწარმეოსაზოგადოების/ახლადდაფუძნე
ბულისამეწარმეოსაზოგადოებისგარიგებებადმიიჩნევა;

 უფლებებს,რომლებსაცგაერთიანებულისამეწარმეოსაზოგადოება/შემძენისამეწარ
მეო საზოგადოება/ახლად დაფუძნებული სამეწარმეო საზოგადოება ანიჭებს შერწყ
მულისამეწარმეოსაზოგადოებების/გაყოფილისამეწარმეოსაზოგადოებისწილების/
აქციების(გარდაჩვეულებრივიაქციებისა)მფლობელებს,აგრეთვეიმპარტნიორებს,
რომელთაწილებს/აქციებსგანსაკუთრებულიუფლებებიჰქონდამინიჭებული,დასხვა
ფასიანიქაღალდებისმფლობელებს,ანამპირთამიმართშეთავაზებულზომებს;
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სამეწარმეო სამართალი

 ყველასარგებელს,რომლებიცენიჭებათ/ენიჭებაშერწყმაში/გაყოფაშიმონაწილერო
მელიმე სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელ პირებს, სამეთვალყურეო საბჭოს
წევრებს,პარტნიორებსანდამოუკიდებელაუდიტორს;

 საჭიროებისშემთხვევაში−ახალისამეთვალყურეოსაბჭოსშემადგენლობას;

 გაყოფისშემთხვევაშიშემძენისამეწარმეოსაზოგადოებისთვის/ახლადდაფუძნებული
სამეწარმეოსაზოგადოებისთვისგადასაცემიაქტივებისადავალდებულებებისამომწუ
რავაღწერასადაგანაწილებას;

 გაყოფილისამეწარმეოსაზოგადოებისპარტნიორებისთვისშემძენისამეწარმეოსაზო
გადოების/ახლადდაფუძნებულისამეწარმეოსაზოგადოებისწილებისმიკუთვნებასდა
იმკრიტერიუმს,რომლისსაფუძველზედაცმიეკუთვნამათისინი;

 წილისნომინალურღირებულებას,რომელსაცმიიღებენპარტნიორებიშემძენსამეწარ
მეოსაზოგადოებაში/ახლადდაფუძნებულსამეწარმეოსაზოგადოებაში/გაერთიანებულ
სამეწარმეოსაზოგადოებაში,თუასეთიღირებულებაგამოიყენება.

მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი რეორგანიზაციის პროცესში მყოფი საწარმოს
კრედიტორთა დაცვის მექანიზმებსაც ითვალისწინებს, კერძოდ, რეორგანიზაციაში მონა
წილე სამეწარმეო საზოგადოებების კრედიტორებს უფლება აქვთ, რეორგანიზაციის რე
გისტრაციიდან3თვისვადაშიმოსთხოვონსამეწარმეოსაზოგადოებასმათიმოთხოვნების
უზრუნველყოფა,თუდაამტკიცებენ,რომრეორგანიზაციასაფრთხესუქმნისამმოთხოვნე
ბისდაკმაყოფილებას.აღნიშნულიუფლებააქვთიმკრედიტორებს,რომელთამოთხოვნე
ბიცგარდაქმნისშესახებგადაწყვეტილებისანშერწყმის/გაყოფისგეგმისგამოქვეყნებამდე
წარმოიშვა.

დაშ ლადაშ ლა

ინდივიდუალურიმეწარმისგაუქმებისშემთხვევაში,საკმარისიამხოლოდფიზიკურიპი

რისგანცხადება,რომელსაცარსჭირდებადამოწმებარეგისტრაციისგაუქმებისშესახებ,
აღნიშნული გამოწვეულია თავად ინდივიდუალური მეწარმის სამართლებრივი ფორმით,
ვინაიდან ინდ. მეწარმე [A17] არის ფიზიკური პირი, რომელიც ვალდებულებებისათვის
პასუხს აგებს სოლიდარულად. შესაბამისად, მისი შეუსრულებელი ვალდებულებებისათ
ვისპასუხისმგებლობაშესაძლებელიაგანხორციელდესფიზიკურიპირისმიერ,უშუალოდ
ინდ.მეწარმის,[A18]როგორცმეწარმესუბიექტის,გაუქმებისშემთხვევაშიც.ინდივიდუა
ლურიმეწარმისრეგისტრაციისგაუქმებისსაფუძველს,გარდაპირადიგანცხადებისა,წარ
მოადგენსინდივიდუალურმეწარმედრეგისტრირებულიფიზიკურიპირისგარდაცვალება,
სასამართლოსმიერმისიგარდაცვლილადგამოცხადებაანუგზოუკვლოდდაკარგულად
აღიარება,აგრეთვემისიმხარდაჭერისმიმღებადცნობა,თუმხარდაჭერისმიმღებადცნო
ბისშესახებსასამართლოსგადაწყვეტილებითსხვარამარარისგანსაზღვრული.აღნიშნუ
ლისგანარსებითადგანსხვავებულიასაწარმოსგაუქმება,რისთვისაცგარკევულიპროცესის
წარმართვაასაჭირო.
როგორც აღვნიშნეთ, მეწარმე სუბიექტის არსებობა დგინდება ამო ნა წე რით მე წარამო ნა წე რით მე წარ

მე თა და არა სა მე წარ მეო (არაკომერციული) იური დი უ ლი პი რე ბის რე ეს ტ რი დან.  მე თა და არა სა მე წარ მეო (არაკომერციული) იური დი უ ლი პი რე ბის რე ეს ტ რი დან.  
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VI თავი

ხო ლო არ სე ბო ბის შეწყ ვე ტა რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბით ხდე ბახო ლო არ სე ბო ბის შეწყ ვე ტა რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბით ხდე ბა.მეწარმეთაშესახებმოქ
მედმაკანონმაიმპროცესს,რომლისბოლოსაცსამეწარმეოსაზოგადოებისრეგისტრაციის
გაუქმებახდება,სა მე წარ მეო სა ზო გა დო ე ბის დაშ ლა უწო დასა მე წარ მეო სა ზო გა დო ე ბის დაშ ლა უწო და.

სამეწარმეოსაზოგადოებისდაშლისსაფუძვლებია:

 სამეწარმეოსაზოგადოებისპარტნიორთაგადაწყვეტილებასამეწარმეოსაზოგადოების
დაშლისშესახებ;

 სამეწარმეოსაზოგადოებისპარტნიორთასავალდებულორაოდენობასთანდაკავშირე
ბითამკანონითდადგენილიმოთხოვნისდარღვევა;

 იურიდიულიპირისლიკვიდაციისშესახებსისხლისსამართლისსაქმეზესასამართლოს
განაჩენისკანონიერძალაშიშესვლა;

 სამეწარმეოსაზოგადოებისპარტნიორისგანცხადების/სარჩელისსაფუძველზესასამარ
თლოსმიერმიღებულიგადაწყვეტილებასამეწარმეოსაზოგადოებისდაშლისშესახებ;

 წესდებითგათვალისწინებულისხვასაფუძვლები.

შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებაში,სააქციოსაზოგადოებასადაკოოპე
რატივში სამეწარმეო საზოგადოების დაშლის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება კენჭის
ყრაშიმონაწილეთახმების3/4ისუმრავლესობით,ხოლოსხვაშემთხვევაში,მასყველა
პარტნიორიერთხმადიღებს.
მეწარმეთაშესახებკანონისმოქმედმარედაქციამ,როგორცზემოთაღვნიშნეთ,პარტ

ნიორისსარჩელისსაფუძველზესაზოგადოებისდაშლისკონცეფციაშემოიღო,რაცპრო
ფესიულწრეებშიდადებითცვლილებადშეფასდა.2022წლამდემოქმედიკანონისპირო
ბებში,პრაქტიკაშიგანსაკუთრებულპრობლემასქმნიდა5050%იანიწილისმესაკუთრე2
პარტნიორისჩიხურისიტუაცია,ე.წ.“Deadlock”.ძველირეგულაციაამმხრივფაქტობრი
ვადგამოსავალსარითვალისწინებდა.შესაბამისად,მსგავსიდასხვატიპის(მაგალითად
პარტნიორისმიერთავისიმოვალეობებისარსებითიდარღვევა)გამოწვევებისსაპასუხოდ,
კანონმდებელმა პარტნიორის სარჩელის საფუძველზე საზოგადოების სასამართლოს გა
დაწყვეტილებითდაშლისწესიდაადგინა.
მოქმედირეგულაციისთანახმად,მნიშვნელოვანისაფუძვლისარსებობისას,პარტნიო

რისგანცხადების/სარჩელისსაფუძველზესამეწარმეოსაზოგადოებაშეიძლებადაიშალოს
სასამართლოსგადაწყვეტილებით.ამასთან,კანონმაგანსაზღვრაე.წ.მნიშვნელოვანისა
ფუძველიდამიუთითა,რომისსახეზეგვაქვსთუერთერთმაპარტნიორმაგანზრახანუხეში
გაუფრთხილებლობითდაარღვიაკანონითანწესდებითმისთვისდაკისრებულიარსებითი
მოვალეობა,ანთუპარტნიორიმოვალეობასვეღარასრულებსდასამეწარმეოსაზოგადო
ებისმიზანივეღარმიიღწევა.
იმშემთხვევაში,თუსხვაპარტნიორის/პარტნიორებისინტერესსსამეწარმეოსაზოგადო

ებისშენარჩუნებაწარმოადგენს,მას/მათშეუძლია/თ/სამეწარმეოსაზოგადოებისდაშლის
შესახებგანცხადებისსასამართლოშიშემტანიპარტნიორისწილი,სასამართლოსმეშვეო
ბით,სამართლიანფასადგამოისყიდოსგანცხადებისშეტანიდან30დღისგანმავლობაში.
ამშემთხვევაში,ყოველპარტნიორსუნდამიეცესთავისიწილისპროპორციულადგამოს
ყიდვაშიმონაწილეობისშესაძლებლობა,თუდანარჩენიპარტნიორებიწილებისგადანაწი
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ლებისსხვაწესზეარშეთანხმდებიან.ამასთან,შეთავაზებისგაკეთებიდან30დღისვადაში,
წილისგამოსყიდვისსამართლიანფასზემხარეთაშეუთანხმებლობისასსამართლიანფასს
ადგენსსასამართლო.აქვემნიშვნელოვანია,რომაღნიშნულიდანაწესიდისპოზიციურია
დაწესდებითშეიძლებაგამოირიცხოსანშეიზღუდოსსამეწარმეოსაზოგადოებისდაშლის
მოთხოვნისუფლება.
კანონისკიდევერთსიახლესწარმოადგენსხარ ვე ზი ა ნი სა ზო გა დო ე ბისხარ ვე ზი ა ნი სა ზო გა დო ე ბისკონცეფცია.

მოქმედირეგულაციისმიხედვით,თუსამეწარმეოსაზოგადოებისრეგისტრირებულიმონა
ცემები აღარშეესაბამება მეწარმეთა შესახებ კანონითგანსაზღვრულრეგისტრაციის სა
ვალდებულოპირობებს,მარეგისტრირებელიორგანოთავისიინიციატივითიღებსგადაწყ
ვეტილებასხარვეზისდადგენისშესახებდასამეწარმეოსაზოგადოებასანიჭებსხარვეზიანი
საზოგადოების სტატუსს, რის შესახებაც მიეთითება რეესტრში და ეცნობება სამეწარმეო
საზოგადოებას.ხარვეზიანისაზოგადოებისსტატუსისარსებობისპერიოდშიჩერდებარე
გისტრირებულიმონაცემებისმოქმედებადარეესტრიდანამონაწერიარგაიცემა.
რეგისტრირებულიმონაცემებისმოქმედებისშეჩერებისადარეესტრიდანამონაწერის

გაცემისდაუშვებლობისწესიმოქმედებსმარეგისტრირებელიორგანოსგადაწყვეტილების
გასაჩივრებისშემთხვევაშიც.ხარვეზიანისაზოგადოებისმიერხარვეზისაღმოფხვრისდა
მადასტურებელიინფორმაციის/დოკუმენტისწარდგენისადამისსაფუძველზე,რეგისტრა
ციისგანხორციელებისშემდეგხარვეზიანისაზოგადოებისსტატუსიუქმდება.
მასშემდეგ,რაცრეგისტრირდებასაზოგადოებისდაშლა,იწყებასაზოგადოებისლიკ

ვიდაციისპროცესი,გარდაიმშემთხვევისა,როდესაცსამეწარმეოსაზოგადოებისქონების
მიმართდაწყებულიაგადახდისუუნარობისსაქმისწარმოებაანსაწარმოსწინააღმდეგმიმ
დინარეობსსისხლისსამართლისსაქმისწარმოება.
ლიკვიდაციისპროცესშიმყოფისამეწარმეოსაზოგადოებაინარჩუნებსიურიდიულიპი

რისსტატუსსდაიყენებსთავისსაფირმოსახელწოდებასდამატებით„ლიკვიდაციისპროცეს
ში“.ლიკვიდაციისპროცესშიმყოფისამეწარმეოსაზოგადოებისორგანოებიინარჩუნებენ
თავიანთ უფლებამოსილებებს, გარდა ხელმძღვანელი პირებისა, რომლებსაცლიკვიდა
ტორებისრეგისტრაციისთანავეუწყდებათხელმძღვანელობითიდაწარმომადგენლობითი
უფლებამოსილებები.
ლიკვიდაციისპროცესშიგანსაკუთრებულიმნიშვნელობაენიჭებაკრედიტორთაინტე

რესებისდაცვას.სწორედამმიზნით,ლიკვიდატორებმამარეგისტრირებელიორგანოსერ
თიანელექტრონულპორტალზეანთავიანთვებგვერდზეგანცხადებისგამოქვეყნებითდაუ
ყოვნებლივუნდაშეატყობინონკრედიტორებსსამეწარმეოსაზოგადოებისდაშლისშესახებ
დაუნდამოიწვიონისინიმოთხოვნებისგანსაცხადებლად.
მარეგისტრირებელიორგანოსაწარმოსლიკვიდაციისპროცესისდაწყებისრეგისტრა

ციისშესახებინფორმაციასელექტრონულიკომუნიკაციისსაშუალებითუგზავნისსაქართ
ველოსფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალსაჯარო სამართლის
იურიდიულპირს−შემოსავლებისსამსახურს,რომელიცშესაბამისიშეტყობინებისმიღე
ბიდან10სამუშაოდღისვადაშიუზრუნველყოფსმარეგისტრირებელიორგანოსთვისსუ
ბიექტის მოსალოდნელისაგადასახადოვალდებულების არსებობის შესახებ ინფორმაცი
ისმიწოდებას.ინფორმაციაიმისშესახებ,რომმოსალოდნელიასუბიექტისსაგადასახადო
ვალდებულებისარსებობა,უნდაშეიცავდესმითითებასიმვადაზე,რომელშიცჩატარდება
საგადასახადოშემოწმებასაგადასახადოვალდებულების/დავალიანებისარსებობისშემოწ
მებისმიზნით.ესვადაარუნდააღემატებოდესსაწარმოსლიკვიდაციისპროცესისდაწყების
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რეგისტრაციიდან90დღეს.აუცილებლობისშემთხვევაში,საგადასახადოშემოწმებისჩა
ტარების90დღიანივადაშეიძლებაგაგრძელდესმხოლოდერთხელ,არაუმეტეს2თვისა.
ამპუნქტითგათვალისწინებულისუბიექტისმოსალოდნელისაგადასახადოვალდებულების
არსებობისშესახებინფორმაციისმიწოდების10დღიანივადის,აგრეთვეამინფორმაცია
შიმითითებულისაგადასახადოშემოწმებისჩატარებისვადისუშედეგოდგასვლისშემთხვე
ვაში,სუბიექტისაგადასახადოდავალიანებისარმქონედმიიჩნევა.
ლიკვიდაციისპროცესშიმყოფისამეწარმეოსაზოგადოებისქონებანაწილდებაპარტნი

ორთაშორისმათწილებთანდაკავშირებულიუფლებებისშესაბამისად.თუმცააღნიშნული
დანაწესიდისპოზიციურიხასიათისაადაპარტნიორებიშესაძლოაწესდებითგანსხვავებულ
წესზეშეთანხმდნენ.იმშემთხვევაში,თუშენატანებისრულადარიყოგანხორციელებული,
თავდაპირველადბრუნდებაშენატანებიანმათიღირებულება,ხოლონარჩენიქონებანა
წილდებაპარტნიორთაწილებთანდაკავშირებულიუფლებებისშესაბამისად.ამასთან,თუ
ქონებაშენატანებისდასაბრუნებლადსაკმარისიარარის,ნარჩენიქონებანაწილდებაწი
ლებთანდაკავშირებულიუფლებების შესაბამისად, ხოლოთუკი შენატანები სრულადარ
იყოგანხორციელებული−განხორციელებულიშენატანებისპროპორციულად.
კრედიტორთაინტერესებისდაცვისმიზნით,მეწარმეთაშესახებმოქმედიკანონი,ლიკ

ვიდაციისპროცესშიქონებისგანაწილებისშესაძლებლობასმხოლოდსამეწარმეოსაზო
გადოებისვალდებულებებისდაფარვიდანდასამეწარმეოსაზოგადოებისდაშლისშესახებ
განცხადების გამოქვეყნებიდან 5თვის შემდეგ უშვებს. სასამართლოს გადაწყვეტილების
საფუძველზექონებაშეიძლებაგანაწილდესსამეწარმეოსაზოგადოებისდაშლისშესახებ
განცხადებისგამოქვეყნებიდან3თვისშემდეგ,თუარსებობსდამოუკიდებელიაუდიტორის
დასკვნა,რომყველავალდებულებაშესრულებულიადა,არსებულივითარებიდანგამომ
დინარე,ქონებისგანაწილებასაფრთხესარუქმნისმესამეპირთაუფლებებს.იმშემთხვევა
ში,თუცნობილიკრედიტორებიარგანაცხადებენთავიანთიმოთხოვნებისშესახებ,ქონება
შეიძლებაგანაწილდესმხოლოდმათიმოთხოვნებისშესაბამისიღირებულებისსასამარ
თლოს ან ნოტარიუსის სადეპოზიტო ანგარიშზე განთავსების შემდეგ. ამასთან, თუ ვალ
დებულებასადავოაანმისიშესრულებისვადაარდამდგარა,ქონებაშეიძლებამხოლოდ
იმ შემთხვევაშიგანაწილდეს,თუკი კრედიტორსწარედგინება ვალდებულებისტოლფასი
უზრუნველყოფა.
ლიკვიდაციისპროცესისრულდებარეგისტრაციისგაუქმებით.სამეწარმეოსაზოგადოე

ბისქონებისსრულადგანაწილებაიწვევსსაწარმოსლიკვიდაციისდასრულებას.საწარმოს
ლიკვიდაციისპროცესიუნდადასრულდესსაწარმოსლიკვიდაციისპროცესისდაწყებისრე
გისტრაციიდანარაუგვიანეს4თვისა,ხოლოსაგადასახადოშემოწმებისჩატარებისვადის
გაგრძელებისშემთხვევაში−საგადასახადოშემოწმებისდასრულებისშესახებინფორმა
ციისმარეგისტრირებელიორგანოსმიერმიღებიდან,არაუგვიანეს1თვისა.
რაც შეეხება პროცედურას, ლიკვიდატორებმა მარეგისტრირებელ ორგანოს უნდა

მიმართონლიკვიდაციის რეგისტრაციის მოთხოვნით, რომლის საფუძველზეც მარეგის
ტრირებელიორგანოგააუქმებსსამეწარმეოსაზოგადოებისრეგისტრაციას.ამასთან.სა
ქართველოსკანონმდებლობისსაფუძველზესამეწარმეოსაზოგადოებისგაკოტრებულად
გამოცხადებისშემთხვევაში,მოვალისწარმომადგენლობაზეუფლებამოსილიპირივალ
დებულიამარეგისტრირებელორგანოსწარუდგინოსშესაბამისისასამართლოგანჩინება
მისიგამოტანიდან30დღისვადაში,რისშედეგადსამეწარმეოსაზოგადოებისრეგისტ
რაციაუქმდება.
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იმშემთხვევაში,თუსამეწარმეოსაზოგადოებისრეგისტრაციისგაუქმებისშემდეგგაირ
კვევა,რომდარჩენილიაქონებაანაუცილებელიადამატებითისალიკვიდაციომოქმედე
ბებისგანხორციელება,სასამართლომიურიდიულიინტერესისმქონეპირისგანცხადების
საფუძველზეუნდადანიშნოსიგივეანახალილიკვიდატორი.

6.10ეკონომიკურისაქმიანობა

საქართველოსსაგადასახადოკოდექსისშესაბამისად,ეკონომიკურსაქმიანობადით
ვლებანებისმიერისაქმიანობა,რომელიცხორციელდებამოგების,შემოსავლისანკომ
პენსაციისმისაღებად,მიუხედავადასეთისაქმიანობისშედეგებისა.აქვეგანსაზღვრულია
საქმიანობები, რომელიც არ ითვლება ეკონომიკურ საქმიანობად, ესენია: სახელმწიფო
ხელისუფლების, ეროვნული მარეგულირებელი და ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოებისსაქმიანობა,რომელიცუშუალოდარისდაკავშირებულიმათთვისსაქართვე
ლოსკანონმდებლობითმინიჭებულიფუნქციებისშესრულებასთან,გარდახელშეკრულების
საფუძველზეფასიანიმომსახურებისგაწევისა;საქველმოქმედოსაქმიანობა;რელიგიური
საქმიანობა;დაქირავებითმუშაობა;ფიზიკურიპირისმიერფულადისახსრებისგანთავსება
ბანკებსადასხვასაკრედიტოდაწესებულებებშიდეპოზიტებსადაანაბრებზე;საქმიანობის
ან/დაოპერაციებისსახეებიან/დაოპერაციებისერთობლიობა,რომლებიცგანისაზღვრება
საქართველოსფინანსთამინისტრისბრძანებით,საქართველოსპარლამენტისსაფინანსო
საბიუჯეტო კომიტეტთან შეთანხმებით. უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების
გაწევაეკონომიკურსაქმიანობადითვლება,თუიგიგანახორციელა:ა)საწარმომ;ბ)მე
წარმეფიზიკურმაპირმამეწარმეთაშესახებკანონისპირველიმუხლისმე2დამე3პუნქ
ტებითგანსაზღვრულისაქმიანობისფარგლებში.
საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახურისმიერდადგენილიკლასიფიკატო

რითგანსაზღვრულიაეკონომიკურისაქმიანობისსახეები.აღნიშნულისაქმიანობებისრეგის
ტრაციაშესაძლებელიაგანხორციელდესეკონომიკურსაქმიანობათარეესტრში,რომელიც
არისრეგისტრირებულეკონომიკურ საქმიანობათა, მათში ცვლილების, მათი შეწყვეტის,
ეკონომიკურისაქმიანობისადგილის(მისამართის)შესახებინფორმაციათაერთობლიობა.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №381 მომეტებული საფრთხის შემცველი,

მძიმე,მავნედასაშიშპირობებიანისამუშაოებისჩამონათვალისდამტკიცებისთაობაზეგან
საზღვრავსიმსაქმიანობებისჩამონათვალს,რომლისგანხორციელებამდეცაუცილებელია
განხორციელდესმათირეგისტრაცია.მეწარმესუბიექტსსაკუთარისურვილითშეუძლიადაა
რეგისტრიროსნებისმიერისხვასაქმიანობა.ეკონომიკურისაქმიანობისრეგისტრაციანება
ყოფლობითია,გარდასაქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულიშემთხვევები
სა.თუსაქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულშემთხვევაში სავალდებულოა
ეკონომიკური საქმიანობის ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაცია, სუბიექტს
შესაბამისიეკონომიკურისაქმიანობისგანხორციელებისუფლებაენიჭებამარეგისტრირებე
ლიორგანოსმიერრეგისტრაციისთაობაზეგადაწყვეტილებისმიღებისშემდეგ.ეკონომიკუ
რისაქმიანობისრეგისტრაციისვადაა1წელი.რეგისტრაციისმომენტიდანვადისგასვლაიწ
ვევსრეგისტრაციისთაობაზეგადაწყვეტილებისძალადაკარგულობას,თუდაინტერესებული
პირიარწარადგენსმოთხოვნასრეგისტრაციისვადისგაგრძელებისშესახებ.
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რეგისტრაციის შემდეგ მზადდება ამონაწერი ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრისა
დამეწარმეთადაარასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულიპირებისრეესტრისსა
ფუძველზედაასახავსსუბიექტისშესახებამრეესტრებშირეგისტრირებულ,ძალაშიმყოფ
მონაცემებს.კერძოდ,მოიცავსინფორმაციასსამეწარმეორეესტრიდან,ინფორმაციასსაქ
მიანობის ადგილის შესახებ, ინფორმაციას გამოყენებული ეკონომიკური საქმიანობების
შესახებ, ინფორმაციას საქმიანობის ვადის შესახებ. ყველა საქმიანობას,რომელიც გან
საზღვრულია ეროვნული კლასიფიკატორით აქვს კოდი,რომელიც არის უნიკალურიდა
არ მეორდება. კოდი განსაზღვრავს იმ ჩამონათვალს, რომელსაც მოიცავს აღნიშნული
საქმიანობა.იმშემთხვევაშითუდაინტერესებულიპირიაღარახორციელებსეკონომიკურ
საქმიანობათარეესტრშირეგისტრირებულსაქმიანობას,მარეგისტრირებელორგანოსმი
მართავსრეგისტრაციისგაუქმებისშესახებგანცხადებით,რისშემდეგაცეკონომიკურსაქმი
ანობათარეესტრიდანგაიცემაგადაწყვეტილებარეგისტრაციისგაუქმებისშესახებ.


6.11ევროკავშირისძირითადისაკორპორაციოსამართლებრივი
დირექტივებისმოკლეანალიზი

საქართველოდღეისმდგომარეობითევროპისკავშირისწევრიქვეყანაარარის.თუმ
ცაღა, ჩვენსქვეყანას პოლიტიკურიგეზი სწორედამმიმართულებითუჭირავს. ამიტომაც
რელევანტურადმიგვაჩნიამოკლედშევეხოთევროპისკავშირისსაკორპორაციოსამარ
თლებრივდირექტივებს,რომელთაროლიევროკავშირისბაზარზეგანუზომლადდიდია.

1ელი დი რექ ტი ვა შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა წარ მო ე ბის გახ ს ნი ლო ბის 1ელი დი რექ ტი ვა შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა წარ მო ე ბის გახ ს ნი ლო ბის 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ხებ (68/151EEC) ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ხებ (68/151EEC) –მიღებულიაჯერკიდევ1968წელსდამი
სიმთავარიმიზანიაინფორამციისგახსნილობისადაშეზღუდულიპასუხისმგებლობისკომ
პანიის წარმომადგენლობითი ორგანოების მარეგულირებელი წესების კოორდინირება.
დირექტივაასევეშეიცავსკომპანიებისლიკვიდაციისმარეგულირებელნორმებსაც.2003
წელსაღნიშნულდირექტივაშიცვლილებისგანხორციელებისმიზნითმიღებულიქნაახალი
დირექტივა(2003/58/EC).ამუკასკნელმაგაამარტივაკომპანიისინფორმაციაზესაზოგა
დოებისწვდომისშესაძლებლობები.

მე2 დი რექ ტი ვა სა ჯა რო შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბის და არმე2 დი რექ ტი ვა სა ჯა რო შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბის და არ
სე ბი სა და მი სი კა პი ტა ლის შე ნარ ჩუ ნე ბის შე სა ხებ (77/91/EC)სე ბი სა და მი სი კა პი ტა ლის შე ნარ ჩუ ნე ბის შე სა ხებ (77/91/EC)–მიღებულიქნა1976
წელს.დირექტივა ეხება შემდეგ საკითხებს: საჯარო შეზღუდული პასუხისმგებლობის სა
წარმოსდაფუძნებადამინიმალურიკანონისმიერისაწესდებოკაპიტალისადაკაპიტალის
ცვლილებისმარეგულირებელიწესები.დირექტივისმთავარიმიზანიკრედიტორთაინტე
რესებისდასაცავადკომპანიისკაპიტალისშენარჩუნებისწესებისშემოღებაა.

მე3 დი რექ ტი ვა სა ჯა რო შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა წარ მო ე ბის ში და შერმე3 დი რექ ტი ვა სა ჯა რო შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა წარ მო ე ბის ში და შერ
წყ მას თან და კავ ში რე ბით (78/855/EEC)წყ მას თან და კავ ში რე ბით (78/855/EEC)–მიღებულიქნა1978წელს.დირექტივამშერ
წყმის შემთხვევებადდააკვალიფიცირა ერთი კომპანიის მიერ მეორე კომპანიის სრული
შთანთქმადა2კომპანიისშეერთებითახლისწარმოშობა.დირექტივაშიასევევხვდებით
შერწყმის3სხვადასხვაეტაპსდამისმარეგულირებელწესებს.



255

სამეწარმეო სამართალი

მე4 დი რექ ტი ვა შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის კომ პა ნი ე ბის წლი უ რი ან გა რიმე4 დი რექ ტი ვა შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის კომ პა ნი ე ბის წლი უ რი ან გა რი
შე ბის შე სა ხებ (78/660/EC)შე ბის შე სა ხებ (78/660/EC) –მიღებულიქნა1978წელს.მისირეგულირებისსფეროა
ნებისმიერიტიპისკომპანიისწლიურიანგარიშებისადამოხსენებების,მათიშეფასებისმე
თოდებისადაგამოქვეყნებისწესებისრეგულირება.

მე8 და ი რექ ტი ვა ფი ნან სუ რი აღირ ცხ ვის დო კუ მენ ტე ბის სა ვალ დე ბუ ლო აუდი ტის მე8 და ი რექ ტი ვა ფი ნან სუ რი აღირ ცხ ვის დო კუ მენ ტე ბის სა ვალ დე ბუ ლო აუდი ტის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე პა სუ ხიმ გე ბე ლი პი რე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის შე სა ხებ (84/253/EEC)გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე პა სუ ხიმ გე ბე ლი პი რე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის შე სა ხებ (84/253/EEC)
–მიღებულია1984წელს.მე4დამე7დირექტივებთანერთადწარმოადგენსკომპანიის
ანგარიშებისადასავალდებულოაუდიტისგანმახორციელებელიპირებისკვალიფიკაციის
დამდგენიწესებისერთობლიობას.

მე11 დი რექ ტი ვა კომ პა ნი ის ფი ლი ა ლე ბის ინ ფორ მა ცი ის ღი ა ო ბის შე სა ხებ მე11 დი რექ ტი ვა კომ პა ნი ის ფი ლი ა ლე ბის ინ ფორ მა ცი ის ღი ა ო ბის შე სა ხებ 
(89/666/EC)(89/666/EC)–მიღებულიქნა1989წელს.დირექტივაარეგულირებსისეთსაკითხებს,რო
გორიცააწევრისახელმწიფოებისმიერშიდაკანონმდებლობითდაკისრებულიინფორმა
ციისგახნილობისკრიტერიუმებისდაცვისწესებიკომპანიებისიმფილიალებთანმიმართე
ბით,რომლებიცსხვაწევრისახელმწიფოსკანონმდებლობითრეგულირდებიან.ამკუთხით
ამოსავალიპარტნიორებისადამესამეპირებისთვისშესაბამისიდაცვისუზრუნველყოფაა.

მე12 დი რექ ტი ვა ერ თი პი რის სა წარ მოს შე სა ხებ (89/667/EEC) მე12 დი რექ ტი ვა ერ თი პი რის სა წარ მოს შე სა ხებ (89/667/EEC) –მიღებულიქნა
1989წელს.დირექტივაინდივიდუალურიმეწარმეებისთვისპასუხისმგებლობისშეზღუდვის
სამართლებრივინსტრუმენტებსქმნის.
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VII თავი
ფასიანიქაღალდებისცნებადაფასიანი
ქაღალდებისბაზარი

ფასიანიქაღალდიგანსაზღვრულიფორმისმქონედოკუმენტია,რომელიცმისმესაკუთ
რესგარკვეულუფლებებსანიჭებს.უზოგადესიდაყოფითარსებობსსაწარმდგენლო,სა
ორდეროდაპირადიფასიანიქაღალდი.სა წარ მოდ გენ ლოსა წარ მოდ გენ ლოფასიანქაღალდშიმითითებუ
ლიარარისკრედიტორისსუბიექტი,ამიტომაცდოკუმენტისგამცემისმხრიდანშესრულება
იმპირისწინაშეგანხორციელდება,ვინცწარადგენსდოკუმენტს.სა ორ დე როასა ორ დე როადოკუმენტი,
რომლითაცმოთხოვნისუფლებააქვსროგორცმოვალისმიერაღნიშნულპირველმფლო
ბელს,ისესხვაპირსაც,რომლისუფლებამოსილებაცდადასტურებულიათანმიმდევრული
ინდოსამენტებით.პი რადპი რადფასიანქაღალდსკიისეთიდოკუმენტიგანეკუთვნება,რომელიც
განსაზღვრული პირის სახელზეა გამოწერილი და რომლითაც მხოლოდ ამ უკანსკენლს
აქვსმოთხოვნისუფლება.გარდაამსახეებისაიურიდიულლიტერატურაშივხვდებითფა
სიანიქაღალდებისისეთსახეებსაც,როგორიცაასაინვესტიციო,კომერციულიდასახელ
მწიფოფასიანიქაღალდები.152შეგვიძლიაფასიანიქაღალდებისდაყოფასაგადასახადო
დოკუმენტებად – ჩეკი,თამასუქი, აკრედიტივი; საფონდოფასიან ქაღალდებად – აქცია,
ობლიგაცია;ქონებრივიუფლებებისდამდგენდოკუმენტებად–როგორებიცაალომბარდის
საგირავნომოწმობა,შემნახველიბანკისწიგნაკიდაა.შ.
რაცშეეხებაფასიანიქაღალდებისბაზარს,ამმხრივ2მიმართულებაშეგვიძლიაგა

მოვყოთსა ხელ მ წი ფო ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ბა ზა რისა ხელ მ წი ფო ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ბა ზა რიდაკოპ რო რა ცი უ ლი და სა ერ თაკოპ რო რა ცი უ ლი და სა ერ თა
შო რი სო ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ბა ზა რიშო რი სო ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ბა ზა რი. სახელმწიფოფა
სიანქაღალდებთანმიმართებითსაქართველოშისაწყისირეგულაციები90იანწლებთან
არისდაკავშირებული. ამმხრივსაკმაოდპროგრესულიგზაგავიარეთ.დღეისათვისსა
ქართველოსფინანსთასამინისტროსმიერემისირებულია(გამოშვებულია)როგორცმოკ
ლევადიანიდა საშუალოვადიანი, ისეგრძელვადიანიფასიანი ქაღალდები.რაცშეეხება
კოპორაციულიფასიანიქაღალდებისბაზარს,ამმხრივსაქართველოშიგანსაკუთრებული
აქტიურობა2014წლიდანშემიჩნევა.ფასიანიქაღალდებისბაზარზეგააქტიურდნენსაერ
თაშორისოფინანსურიინსტიტუტებიც,განსაკუთრებითკიმასშემდეგ,რაცსაქართველოს
ეროვნულმაბანკმასასურველისაერთაშორისოფინანსურიინსტიტუტებისსიადაადგინადა
ამსიაშიმოხვედრილსუბიექტებსფასიანიქაღალდებისლარშიგამოცემისუფლებამოსი
ლებამიანიჭა.
კაპიტალისბაზარზემსჯელობისას,აუცილებლიავახსენოთ,რომგანასხვავებენკაპი

ტალისპირველადდამეორადბაზრებს.პირველადბაზარზეემისირებული(გამოცემული)
ფასიანიქაღალდებისპირველიგაყდივახდებაუშუალოდემიტენტისმიერმყიდველზე.ემი
ტენტისმიზანიამდროსფულადიკაპიტალისმობილიზაციაა.მეორადიბაზარიკიუშუალოდ

152 ზარნაძე,ფასიანიქაღალდებისკლასიფიკაცია,ჟურნალისამართალი,თბ.2000წ.,№89,გვ.2528.
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ფასიანი ქაღალდების ცნება და ფასიანი ქაღალდების ბაზარი

ინვესტორისკენარისმიმართული.მეორადიბაზარიაძლევსინვესტორსსაშუალებას,მო
ახდინოსსაკუთარიფასიანიქაღალდებისშემდგომიგადაყიდვადაემიტენტისსაქმიანობის
წარმატებულობისმაჩვენებლისგათვალისწინებითტრანზაქციიდანმიიღოსანვერმიიღოს
მოგება.153
მეორადი ბაზრის კუთხითგანსაკუთრებული ადგილი უკავია საფონდო ბირჟებს,რო

მელიცგანსაკუთრებულორგანიზებულბაზარს წარმოადგენს.თუმცაღა მეორადი ბაზარი
მხოლოსაფონდობირჟებითარშემოიფარგლება.არსებობსარასაბირჟობაზარიც,სადაც
ტრანზაქციებისაფონდობირჟისგვერდისავლითუშუალოდინევსტორსადადილერსშო
რისხორციელდება.154
ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებულ ურთიერთობებეს საქართველოში აწესრიგებს

ფასიანიქაღალდებისბაზრისშესახებკანონი,სამოქალაქოკოდექსიდაასევესხვასაკა
ნონმდებლოაქტები.ფასიანიქაღალდებისბაზრისშესახებკანონისმიზანიასაქართველო
შიფასიანიქაღალდებისბაზრისგანვითარება,ფასიანიქაღალდებისბაზარზეინვესტორთა
ინტერესებისდაცვა,ემიტენტთამიერფასიანიქაღალდებისსაჯაროშეთავაზებისასმათი
ინფორმაციის,აგრეთვეფასიანიქაღალდებითსაჯაროვაჭრობისღიაობისუზრუნველყო
ფა, ფასიანი ქაღალდებით საჯარო ვაჭრობაში სამართლიანი წესებისა და თავისუფალი
კონკურენციის დამკვიდრება. რაც შეეხება სამოქალაქო კოდექსს, 911929ე მუხლები
აწესრიგებსისეთსაკითხებს,როგორიცაასაწარმდგენლოფასიანიქაღალდებიდანწარ
მოშობილივალდებულება,საორდეროფასიანიქაღალდებიდანწარმოშობილოივალდე
ბულებადაპირადიფასიანიქაღალდები.

153 გიგუაშვილი,კორპორაციისკაპიტალიზაციისმექანიზმებისმოწესრიგებაკაპიტალისბაზრისამართლის
მიხედვით,სადისერტაციონაშრომი,თბ.,2017წ.გვ.3334.

154 იქვე,გვ.36.
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VIII თავი
ორმაგიდაბეგვრისზოგადისამართლებრივი
დახასიათება

ორმაგიდაბეგვრისთავიდანაცილებისხელშეკრულებებსადასაერთაშორისოკერძო
სამართალს,ერთიშეხედვით,იდენტურიბუნებადამიზნებიაქვს.მსგავსივარაუდისსაფუძ
ველი,ალბათ,იმპრობლემისინტერნაციონალურობაშია,რომლისგადაჭრასაცთითოეუ
ლიმათგანიემსახურება.თუმცაღა,საკითხისდეტალურანალიზსსაპირისპიროდასკვნამდე
მივყავართ.ორმაგიდაბეგვრისხელშეკრულებებითავისიარსითმკვეთრადემიჯნებასაერ
თაშორისოკერძოსამართალს,რამეთუამუკანასკნელისმიზანიკონკრეტულშემთხვევა
შიგამოსაყენებლისამართლისშერჩევაა.საერთაშორიოკერძოსამართლისგამოყენების
საკითხიდღისწესრიგშიმაშინდგება,როდესაცსადავოშემთხვევისგადაწყვეტისასორი
სხვადასხვაქვეყნისსამართალიეკონკურენტებაერთმანეთს.ასეთდროსსწორედსაერ
თაშორისოკერძოსამართლისნორმებმაუნდამიგვითითოსგამოსაყნებელსამართალზე.
ორმაგიდაბეგვრისთავიდან აცილების ხელშეკრულებების შემთხვევაში კი მოცემულობა
განსხვავებულია.ამტიპისხელშეკრულებებიორმაგიდაბეგვრისთავიდანასაცილებლად
იმ სფეროებში, სადაც საგადასახადო მოთხოვნების ურთიერთგადაკვეთაა მოსალოდნე
ლიანთუნდაცთეორიულადშესაძლებელისახელმწიფოებისსაგადასახადომოთხოვნების
შეზღუდვით დამოუკიდებელ მექანიზმებს ქმნიან. სხვა სიტყვებითრომ ვთქვათ, ხელშეკ
რულებაზეხელმომწერისახელმწიფოებიერთობლივადიზღუდავენთავსკონრეტულშემ
თხვევებშიარაკრიბონგადასახადებიანაკრიბონმხოლოდიმპირობებით,რასაცხელ
შეკრულებაითვალისწინებს.კონტრაქტორიმხარეები,ასევთქვათ,ერთმანეთშიიყოფენ
„გადასახდისწყაროსა“და„დასაბეგრიობიექტის“კონცეფციებსდაერთგვარზღვარსუდ
გენენშიდასახელმწიფოებრივდაბეგვრას.ხელშეკრულებაზეხელმომწერისახელმწიფოს
საგადასახადოსამართლისმოქმედებისშეზღუდვაშეიძლებაგამოიხატოსმეორესახელმ
წიფოსსასარგებლოდგადასახადისაკრებაზეუარისთქმით(ე.წ.გათავისუფლებისმეთო
დი155)ანკონტრაქტორსახელმწიფოშიგადახდილიგადასახადისჩათვლით(ე.წ.ჩათვლის
მეთოდი156).ამდენად,ორმაგიდაბეგვრისთავიდანაცილებისხელშეკრულებაარცისეთ
გადასახადსწარმოქმნის,რომელიცშიდასახელმწიფოებრვსაგადასახადოსისტემაშიარ
არსებობსდაარცარსებულისაგადასახადომოთხოვნისგაფართოებასანშეცვლასიწვევს.
სახელმწიფოს მიერ აკრებილი გადასახადების ფარგლები ორმაგი დაბეგვრის თავიდან
აცილების ხელშეკრულებითდადგენილიშეზღუდვების გათვალისწინებითმხოლოდშიდა
სახელმწიფოებრივისამართლითააგანპირობებული.სწორედამიტომ,კონკრეტულქვეყ

155 Exemptionmethod
156 Grantmethod
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ნებში157გადასახადებისდაწესებისთვისაუცილებელიმკაცრისაკანონმდებლოპროცედუ
რებიორმაგიდაბეგვრისთავიდან აცილების ხელშეკრულებისდადებასთან მიმართებით
არგამოიყენება.
ეკონომიკურითანამშრომლობისადაგანვითარებისორგანიზაცია(OECD)158,რომლის

წევრქვეყანასსაქართველოდღეისმდგომარეობითარწამროადგენსსაერთაშორისოვაჭ
რობისადაეკონომიკურიპროგრესისხელშეწყობისმიზნით1963წელსჩამოყალიბებული
საერთაშორისოორგანიზაციაა.ამწელსვეორგანიზაციისმიერმიღებულიქნამოდალური
კონვენცია,რომელიცსართაშორისოორმაგიდაბეგვრისადაგადასახადებისგადახდისგან
თავისარიდებისპრევენციისსაკითხებსარეგულირებს.კონვენციასდამისკომენტარებს,
ბუნებრივია, აქტიურადიყენებსორგანიზაციისწევრისახელმწიფოები.თუმცაღამისიგა
მოყენებადობა უკვე გაცდა წევრი სახელმწიფოების საზღვრებს დაროგორც საუკეთესო
პრაქტიკისდამდგენიყველასათვისმისაღებინორმებისერთობლიობაარაწევრისახელმ
წიფოებისმიერაცგამოიყენება.159
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულებებს, როგორც წესი, შემდეგი

სტრუქტურააქვთ:1ელიდამე2თავიხელშეკრულებისგამოყენებისწიანპირობებსადა
ძირითადიტერმინებისმნიშვნელობებსადგენს.მე3თავშისაშემოსავლოგადასახდების
განაწილებისწესებსვხვდებით.მე4თავიკაპიტალისგადასახადებისგანაწილებისწესებს
გვთავაზობს.მე5თავშიმე3დამე4თავითგაწერილწესებთანდაკავშირებულისამართ
ლებრივიშედეგებიაგაწერილი,რამეთუსწორედამთავშიფიქსირდებაგათავისუფლების
მეთოდსადა ჩათვლის მეთოდს შორის,როგორც საკითხისდარეგულირების თანაბრად
მისაღებგზებსშორისგანხორციელებულიარჩევანი.მე6თავშიდისკრიმინაციისაკრძალ
ვის,გაურკვევლობისორმხრივიმოლაპარაკებითგადაჭრის,ინფრომაციისგაცვლის,დიპ
ლომატებისა და ოფიციალური წარმომადგენელბისთვის საგადასახადო პრივილეგიების
შენარჩუნებისდასხვაწესებიაგაწერილი.ხოლო,ბოლომე7თავიხელშეკრულებისძა
ლაშიშესვლისადამისიშეწყვეტისწესებსარეგულირებს.
ორმაგიდაბეგვრისთავიდან აცილებისადა გადასახადების გადაუხდელობის აღკვე

თისშესახებშეთანხმებებისმთავარიმიზანიახელიშეუწყოსქვეყნებსშორისეკონომიკური
თანამშრომლობის გაღრმავებასა და ინვესტიციების მოზიდვას. საქართველოს მიერ გა
ფორმებულშეთანხმებათატექსტებიეფუძნებაეკონომიკურითანამშრომლობისადაგანვი
თარებისორგანიზაციის(OECD)მოდალურკონვენციასდაგანსაზღვრავსქვეყნებსშორის
დაბეგვრისპრინციპებს.კერძოდ,იურიდიულიდაფიზიკურიპირებისმიერმეორექვეყა
ნაშიგაწეულისაქმინობიდანმიღებულიშემოსავალიდაიბეგრებაიმქვეყანაში,სადაცის
იქნამიღებულიანრეზიდენტობის ქვეყანაში. შემოსავლისწყაროსქვეყანაშიდაბეგვრის
შემთხვევაში, ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების მიზნით რეზიდენტი ქვეყანა იღებს
ვალდებულებას,გადასახადისგადამხდელსჩაუთვალოსწყაროსქვეყანაშიგადახდილიგა
დასახადი.შეთანხმებისმთავარიმიზანიაასევეგადასახადებისგადაუხდელობისაგანთავის

157 მაგალითისთვის,აშშ,ფინეთი,დიდიბრიტანეთი,შვეიცარიადაა.შ.
158 OrganisationforEconomicCooperationandDevelopment
159 თავადორგანიზაცია,რომლისთვისაცცნობილიაკონვენციისგამოყენებისმასშტაბი,ღიაობასინარჩუნებს

არაწევრისახელმწიფოებისმხრიდანკონცენციისდახვეწისსაქმეშიშეტანილწვლილთანმიმართებით.
მეტიც,ორგანიზაციისკომიტეტმაკონვეცნისრევიზიისპროცესისაჯაროგახადაარაწევრისახელმწიფო
ების, სხვა საერთაშორისოორგაიზაციებისა და დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის კუთხით.
მიჩნეულიქნა,რომასეთიგაფართოებულიკონტრუბიციამხოლოდდამხოლოდპოზიტიურზეგავლენას
იქონიებდამოდალურიკონვენციისგადახედვისას.
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არიდება,რაცმიიღწევასაგადასახადომიზნებისთვისინფორმაციისგაცვლისსაერთაშო
რისოსტანდარტებისდანერგვით.საქართველოსამეტაპისთვის56ქვეყანასთანაქვსორ
მაგიდაბეგვრისთავიდანაცილებისადაგადასახადებისგადაუხდელობისაღკვეთისშესა
ხებმოქმედიშეთანხმებაგაფორმებული.ამქვეყნებსშორისარიანავსტრია,პოლონეთი,
ჰოლანდია,გერმანია,დიდიბრიტანეთი,ესპანეთი,საფრანგეთი,საბერძნეთი,თურქეთი,
აზერბაიჟანი,იაპონია,დანიადაა.შ.160
2017წლის7ივნისს,OECDისკვირეულისფარგლებში,საქართველომხელიმოაწე

რა„დასაბეგრიბაზისშემცირებისადამოგებისგადატანისაღკვეთისმიზნითსაგადასახა
დოშეთანხმებებთანდაკავშირებულიღონისძიებებისდანერგვის შესახებ“ მრავალმხრივ
კონვენციას(MultilateralConventiontoImplementTaxTreatyRelatedMeasuresto
PreventBaseErosionandProfitShifting(MLI)).მრავალმხრივიკონვენციისმიზანია
BEPSისპროექტისფარგლებშისაგადასახადოშეთანხმებებთანდაკავშირებითშემუშავე
ბულიღონისძიებების,მათშორისBEPSისმე6დამე14ღონისძიებითგათვალისწინე
ბულიმინიმალურისტანდარტებისდანერგვაორმაგიდაბეგვრისთავიდანაცილებისშესა
ხებშეთანხმებებში.ამჟამად,საქართველოსმიერგაფორმებულიდაძალაშიშესული56
შეთანხმებიდანმრავალმხრივი საგადასახადოკონვენციითგათვალისწინებულინორმები
გავრცელდება34შეთანხმებაზე.2018წლის27დეკემბერსსაქართველოსპარლამენტის
მიერრატიფიცირებული იქნა მრავალმხრივი საგადასახადო კონვენციის ტექსტი და აღ
ნიშნულთანდაკავშირებითსაქართველოსმიერგაკეთებულიდათქმებისადაპოზიციების
შესახებდოკუმენტი.161

160 სრულიჩამონათვალიდამათთანგაფორმებულიშეთანხმებიტექსტებიშეგიძლიათიხილოთსაქართველოს
ფინანსთასამინისტროსვებვერდზე.

161 www.mof.ge2019წლის07ნოემბრისმდგომარეობით.
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სპეციალურიეკონომიკურიზონები

სპეციალურიეკონომიკურიზონაშეიძლებაგანიმარტოს,როგორცადგილი,სადაცსპე
ციალური საგადასახადო და სამართლებრივი შეღავათებია დაწესებული. ასეთი ზონები
დამახასიათებელიაროგორცგანვითარებულიისეგანვითარებადიქვეყნებისთვის.მიჩნე
ულია,რომკარგადორგანიზებულდასწორადდაგეგმილსპეციალურეკონომიკურზონას
ქვეყნისეკონომიკისგანვითარებაშისერიოზულიწვლილისშეტანაშეუძლია.თავისუფალი
ეკონომიკურიზონისსახეებსწარმოადგენს:თავისუფალიინდუსტრიულიზონა,თავისუფა
ლისავაჭროზონა,თავისუფალიეკონომიკურიზონა,თავისუფალიპორტი, სავაჭროსა
საწყობო ზონებიდა ა.შ.დასათაურებებიდანაც ჩანს,რომ მათ შორის მთავარ სხვაობას
საქმიანობისსფეროებიგანაპირობებს.

თავისუფალიინდუსტრიულიზონები(თიზ-ები)

საქართველოში მეტად გავრცელებულ სპეციალურ ეკონომიკურ ზონას თავისუფალი
ეკონომიკურიზონები,ე.წ.თიზებიწარმოადგენენ,რომელთადაფუძნება2008წლიდან
იწყება.
ჩვენსქვეყანაშითავისუფალიინდუსტრიულიზონებისდაფუძნებადასაქმიანობაწეს

რიგდებასაქართველოსკანონითთავისუფალიინდუსტრიულიზონებისშესახებ,საქართვე
ლოსსაბაჟოკოდქსით,საგადასახადოკოდექსითდასხვანორმატიულიაქტებით.
თავისუფალიეკონომიკურიზონისშემოღებისმიზანინათლადჩანსთავისუფალიინდუს

ტრიულიზონებისშესახებკანონში,რომლისმიხდვითაცამოსავალიწერტილიეკონომი
კურისაქმიანობისათვისმიმზიდველიგარემოსშექმნადასაქართველოშიკაპიტალისადა
ტექნოლოგიებისშემოსვლისთვისხელშეწყობაა.
ზემოთაღნიშნულიკანონისშესაბმისად,თავისუფალიინდუსტრიულიზონასაქართვე

ლოსსაბაჟოკოდექსითგათვალისწინებულითავისუფალიზონისსახეობაა, სადაცდამა
ტებითიპირობებიდასაგადასახადოშეღავათებიმოქმედებს.თავისუფალიინდუსტრიული
ზონაწარმოადგენსსაქართველოსტერიტორიისნაწილს,რომლისსაზღვრებიცგანსაზღვ
რულიადარომელიცგანსაზღვრულივადითგამოიყოფაეკონომიკურისაქმიანობისათვის.
ასეთზონასკანონითმინიჭებულიაქვსსპეციალურისტატუსი,შესამისად,მისფარგლებში
პირებისპეციალურეკონომიკურდასამართლებრივრეჟიმსექვემდებარებიანდამასზეარ
ვრცელდებაადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებისუფლებამოსილებანი.
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის კრიტერიუმები გაწერილიათავისუფალი

ინდუსტრიულიზონებისშესახებკანონით.მისიშექმნაშესაძლებელიანებისმიერტერი
ტორიაზე, რომლის ფართობი აღემატება 10 ჰექტარს, გარდა საქართველოს კანონმ
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დებლობითგანსაზღვრულიდაცულიტერიტორიებისა.თავისუფალიინდუსტრიულიზონის
შექმნის,მოწყობისადაფუნქციონირებისწესებიგანისაზღვრებასაქართველოსმთავრო
ბისდადგენილებით.162
თავისუფალიინდუსტრიულიზონისშექმნისსაბოლოოგადაწყვეტილებასსაქართველოს

მთავრობაიღებს,თუმცამისიშექმნისინიციატივაშეიძლებაგამოავლინოს,როგორცმთავ
რობამ,ისეფიზიკურმაანიურიდიულმაპირმა,რომელსაცკანონიორგანიზატროსუწოდებს.
იმისთავის,რომთავისუფალიინდუსტრიულიზონისშექმნამოითხოვოს,ორგანიზატორმაუნ
დაწარადგინოსგარანტია,რომლისოდენობასადაპირობებსთავისუფალიინდუსტრიული
ზონისშექმნის,მოწყობისადაფუნქციონირებისწესებისშესახებსაქართველოსმთავრობის
დადგენილებააწესებს.ამდადგენილებისმიხედვით,თიზისორგანიზატორისწარდგენილი
გარანტიისოდენობაგანისაზღვრებაწარდგენილითიზისმოწყობისგეგმისშესაბამისადთი
ზის მიწის ნაკვეთისფართობის ყოველ1 კვადრატულ მეტრზე 5 ევროსოდენობით, არა
უმეტეს2000000ევროსოდენობისა.ყოველ10წელიწადშიგარანტიისოდენობაშეიცვ
ლებაინფლაციისადავალუტისკურსისცვლილებებისგათვალისწინებით.გარანტიისვადის
ყოველიშემდგომიგაგრძელებისდამადასტურებელიდოკუმენტი(ასევე,არანაკლებ3წლის
ვადით, მაგრამ არა უმეტესთიზის სტატუსის მოქმედებისდარჩენილი ვადისა) წარმოდგე
ნილუნდაიქნესმიმდინარეგარანტიისვადისამოწურვამდე.მასშემდეგრაცთიზისშექმნის
შესახებგანცხადებასორგანიზატორიწარუდგენსმთავრობას,ესუკანასკნელიგანცხადების
მიღებიდან50დღისვადაშიგანიხილავსმასდაიღებსდადგენილებასთავისუფალიინდუსტ
რიულიზონისშექმნისშესახებანორგანიზატორსეუბნებადასაბუთებულუარს.
იმშემთხვევაში,როდესაცთავისუფალიინდუსტრიულიზონისშექმნისინიციატივამთავ

რობისგანმოდის,ესუკანასკელიანმისმიერუფლებამოსილისხვასახელმწიფოორგანო
თავისუფალიინდუსტრიულიზონისორგანიზატორისშესარჩევადატარებსტენდერს.საქარ
თველოსმთავრობისინიციატივისშემთხვევაში,თავისუფალიინდუსტრიულიზონაიქმნება
სახელმწიფოსსაკუთრებაშიარსებულმიწაზეანადგილობრივითვითმმართველობისორ
განოსთანშეთანხმებით–მისსაკუთრებაშიარსებულმიწაზე.ამშემთხვევაშიმიწისნაკვეთი
გაიცემაიჯარით,ვადითარაუმეტეს59წლისაანგადაეცემაპირსსაკუთრებისანაღნაგო
ბისუფლებით.
თავისუფალინდუსტრიულზონაშიდასაშვებიანებისმიერისაქონლისწარმოება,გადა

მუშავებაანმომსახურებისგაწევა,გარდაშემდეგისაქმიანობებისა:
 იარაღის,საბრძოლომასალისწარმოება,იარაღით,საბრძოლომასალითვაჭრობა;
 ბირთვული,რადიოაქტიურინივთიერებებისწარმოება,ბირთვული,რადიოაქტიური
ნივთიერებებითვაჭრობა;
 ნარკოტიკულიდაფსიქოტროპულისაშუალებებისშეტანა,შენახვა,წარმოებაან/და
რეალიზაცია;
 თამბაქოსნაწარმისან/დათამბაქოსნედლეულისშეტანა,შენახვა,წარმოებაან/და
რეალიზაცია.

თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში წარმოებულ საქონელზე საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროსმმართველობისსფეროშიშემავალისაჯაროსამართლისიურიდიულიპირი
–შემოსავლებისსამსახურიგასცემსსაქონლისსაქართველოშიწარმოშობისდამადასტუ
რებელშესაბამისიფორმისსერტიფიკატს.

162 2008წლის3ივნისისდადგენილება№131.
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თავისუფალიინდუსტრიულიზონისლიკვიდაციისსაფუძვლებია:
 ვადისამოწურვა;
 ორგანიზატორისგანცხადებათავისუფალიინდუსტრიულიზონისლიკვიდაციისთა
ობაზე;
 საქართველოსმთავრობისშუამდგომლობისსაფუძველზესასამართლოსგადაწყვე
ტილება.

აღნიშნულიკანონითთავისუფალიინდუსტრიულიზონებისთვისდადგენილიაშემდეგი
განსხვავებულიწესები:

 თავისუფალინდუსტრიულზონაშიმო გე ბის გა და სა ხა დი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბუმო გე ბის გა და სა ხა დი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ
ლია ლია თავისუფალიინდუსტრიულიზონისსაწარმოსმიერმიღებულიმოგებასაქართ
ველოსსაგადასახადოკოდექსისშესაბამისად,გარდაიმავეკოდექსითგათვალის
წინებულიშემთხვევისა.

 თავისუფალინდუსტრიულზონაშიუცხო უ რი სა ქონ ლის შე ტა ნა არ იბეგ რე ბა დაუცხო უ რი სა ქონ ლის შე ტა ნა არ იბეგ რე ბა და
მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დითმა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დით.

 თავისუფალინდუსტრიულზონაშიგანხორციელებული ოპე რა ცი ე ბი არ იბეგ რე ბა  ოპე რა ცი ე ბი არ იბეგ რე ბა 
და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დითდა მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დით.

 თავისუფალინდუსტრიულზონაშიარსებულიქო ნე ბა გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია ქო ნექო ნე ბა გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია ქო ნე
ბის გა და სა ხა დი სა განბის გა და სა ხა დი სა გან.

 თავისუფალინდუსტრიულზონაშიუცხო უ რი სა ქონ ლის შე ტა ნა გა თა ვი სუფ ლე ბუუცხო უ რი სა ქონ ლის შე ტა ნა გა თა ვი სუფ ლე ბუ
ლია იმ პორ ტის გა და სა ხა დი სა განლია იმ პორ ტის გა და სა ხა დი სა გან.

 თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში წარ მო ე ბუ ლი სა ქონ ლის თა ვი სუ ფა ლი ინწარ მო ე ბუ ლი სა ქონ ლის თა ვი სუ ფა ლი ინ
დუს ტ რი უ ლი ზო ნი დან შე ტა ნა (იმპორტი) სა ქარ თ ვე ლოს სხვა ტე რი ტო რი ა ზე დუს ტ რი უ ლი ზო ნი დან შე ტა ნა (იმპორტი) სა ქარ თ ვე ლოს სხვა ტე რი ტო რი ა ზე 
(თავისუფალი ინ დუს ტ რი უ ლი ზო ნის გა რეთ) გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია იმ პორ ტის (თავისუფალი ინ დუს ტ რი უ ლი ზო ნის გა რეთ) გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია იმ პორ ტის 
გა და სა ხა დი სა განგა და სა ხა დი სა გან.

 თავისუფალინდუსტრიულზონაშისა შე მო სავ ლო გა და სა ხადს და ქი რა ვე ბუ ლი იხსა შე მო სავ ლო გა და სა ხადს და ქი რა ვე ბუ ლი იხ
დის შე მო სავ ლის დეკ ლა რი რე ბის სა ფუძ ველ ზედის შე მო სავ ლის დეკ ლა რი რე ბის სა ფუძ ველ ზე.

 საქართველოსმთავრობისდადგენილებითშესაძლებელიათავისუფალინდუსტრი
ულ ზონაში განხორციელებულცალკეულსაქ მი ა ნო ბებ ზე გა უქ მ დეს ლი ცენ ზი ის / საქ მი ა ნო ბებ ზე გა უქ მ დეს ლი ცენ ზი ის / 
ნე ბარ თ ვის აღე ბის ვალ დე ბუ ლე ბანე ბარ თ ვის აღე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა ან დაწესდესლიცენზიის/ნებართვის აღების
გა მარ ტი ვე ბუ ლი წე სიგა მარ ტი ვე ბუ ლი წე სილიცენზიებისადანებართვებისშესახებსაქართველოსკა
ნონისშესაბამისად.

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმო შეიძლება იყოს ნებისმიერი ორგანიზა
ციულსამართლებრივიდასაკუთრებისფორმისსაწარმო,რომელიცრეგისტრირებულია
თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საწარ
მოთარეგისტრაციისნორმებისშესაბამისად.თავისუფალინდუსტრიულზონაშისაქმიანო
ბასახორციელებენამზონაშირეგისტრირებულისაწარმოები.თავისუფალიინდუსტრიული
ზონისგარეთრეგისტრირებულისაწარმოები(როგორცსაქართველოსი,ისეუცხოური)თა
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ვისუფალინდუსტრიულზონაშისაქმიანობასახორციელებენამ ზო ნა ში რე გის ტ რი რე ბუამ ზო ნა ში რე გის ტ რი რე ბუ
ლი მუდ მი ვი და წე სე ბუ ლე ბე ბის მეშ ვე ო ბითლი მუდ მი ვი და წე სე ბუ ლე ბე ბის მეშ ვე ო ბით, გარდა თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში
ელექტროენერგიის,წყლის,ბუნებრივიაირისგანაწილების,კავშირგაბმულობისადაკანა
ლიზაციისმომსახურებებისდამათთანდაკავშირებულისაქმიანობისგანმახორციელებელი
საქართველოსსაწარმოებისა.თავისუფალიინდუსტრიულიზონისსაწარმოსაქართველოს
სხვა ტერიტორიაზე (თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის გარეთ) საქმიანობას ახორციე
ლებს,როგორცუცხოურისაწარმოსმუდმივიდაწესებულება.
თავისუფალიინდუსტირულიზონისსაქმიანობისმართვასკანონისმიხედვითახორციე

ლებსადმინისტრატორი,რომელიცშეიძლებაიყოსორგანიზატორიანმისმიერდანიშნული
ფიზიკურიანიურიდიულიპირი.ორგანიზატორიდაადმინისტრატორიარწარმოადგენენ
თავისუფალიინდუსტრიულიზონისსაწარმოსდარეგისტრირებულნიუნდაიყვნენსაქარ
თველოს სხვა ტერიტორიაზე (თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის გარეთ) საქართველოს
კანონმდებლობითდადგენილიწესით.

საქართველოში5თავისუფალიინდუსტრიულიზონაფუნქციონირებს:

 ფოთისთავისუფალიინდუსტრიულიზონა;

 ყულევისთვისუფალიინდუსტრიულიზონა;

 ქუთაისისთავისუფალიინდუსტრიულიზონა;

 თბილისისტექნოლოგიუროპარკისთავისუფალიინდუსტრიულიზონა;

 ქუთაისისჰუალინგისთავისუფალიინდუსტრიულიზონა.
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საქართველოსკანონიბუღალტრულიაღრიცხვის,
ანგარიშგებისადააუდიტისშესახებ

საქართველოში2016წლის8ივნისსსამოქმედოშემოღებულიქნაკანონიბუღალტ
რულიაღნიცხვის,ანგარიშგებისადააუდიტისშესახებ.კანონმაპირველივემუხლითგან
საზღვრარეგულირებისსფეროდამიუთითა,რომადგენსსაერთაშორისოდაღიარებული
სტანდარტებისშესაბამისადსაქართველოშიბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის წარ მო ე ბის, ფიბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის წარ მო ე ბის, ფი
ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის, მმარ თ ვე ლო ბის ან გა რიშ გე ბისნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის, მმარ თ ვე ლო ბის ან გა რიშ გე ბისდაამკანონითგათვალისწინე
ბულისა ხელ მ წი ფოს მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გა დახ დე ბის შე სა ხებ ან გა რიშ გე ბის სა ხელ მ წი ფოს მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გა დახ დე ბის შე სა ხებ ან გა რიშ გე ბის 
მომ ზა დე ბი სა და წარ დ გე ნის, პრო ფე სი უ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბის, აუდი ტო რუ ლი საქ მი ამომ ზა დე ბი სა და წარ დ გე ნის, პრო ფე სი უ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბის, აუდი ტო რუ ლი საქ მი ა
ნო ბის (მომსახურების) გან ხორ ცი ე ლე ბისნო ბის (მომსახურების) გან ხორ ცი ე ლე ბისდამისიხარისხისუზრუნველყოფის,აღნიშნულ
სფეროებზესა ხელ მ წი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის და პა სუ ხის მ გებ ლოსა ხელ მ წი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის და პა სუ ხის მ გებ ლო
ბის და კის რე ბის სა მარ თ ლებ რივ სა ფუძ ვ ლებსბის და კის რე ბის სა მარ თ ლებ რივ სა ფუძ ვ ლებს.ნათელია,რომკანონისრეგულირების
სფეროსაკმაოდფართოა.საქართველოსკანონმდებლობისშესაბამისად,ბუღალტრული
აღრიცხვის,ანგარიშგებისადააუდიტისსფეროსსახელმწიფოზედამხედველობასსაქართ
ველოსფინანსთასამინისტროსსისტემაშიშემავალისახელმწიფოსაქვეუწყებოდაწესებუ
ლება–ბუღალტრულიაღრიცხვის,ანგარიშგებისადააუდიტისზედამხედველობისსამსახუ
რიახორციელებს.163
აღნიშნულიკანონი საკმაოდვრცელიდადეტალიზებულია, ამიტომაც ჩვენ მხოლოდ

რამდენიმემნიშვნელოვანსაკითხსგანვიხილავთ.

ბიზნესოპერატორებისთვისგანსაკუთრებულიმნიშვნელობისააამკანონისმიზნებისთ
ვისსაწარმოებისკატეგორიებადდაყოფადაანგარიშგებისთვალსაზრისითმათზეგავრცე
ლებულიკანონისმიერიმოთხოვნები.კანონიშემდეგკლასიფიკაციასგვიდგენს:

 პირველიკატეგორიისსაწარმო.

 მეორეკატეგორიისსაწარმო.

 მესამეკატეგორიისსაწარმო.

 მეოთხეკატეგორიისსაწარმო.

 ჯგუფები.

163 იხ. საქართველოსფინანსთა მინისტრის2016 წლის14 სექტემბრის ბრძანება№223 ბუღალტრული
აღრიცხვის,ანგარიშეგბისადააუდიტისზედამხედველობისსამსახურისდებულებისდამტკიცებისშესახებ.
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 არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულიპირები.

 საზოგადოებრივიდაინტერესებისპირები(ე.წსდპები).164

პირველიკატეგროიისსაწარმო


ასეთად მიიჩნევა, სუბიექტი, რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს
შემდეგისამიკრიტერიუმიდანსულმცირეორკრიტერიუმსაკმაყოფილებს:

 აქტივებისჯამურიღირებულება50მილიონსლარსაღემატება;
 შემოსავალი100მილიონლარსაღემატება;
 საანგარიშგებოპერიოდშიდასაქმებულთასაშუალორაოდენობა250საღემატება.
ბუღალტრულაღრიცხვასადაფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას აწარმოებსფინანსურიანგა

რიშგებისსაერთაშორისოსტანდარტების(ფასსსტანდარტების)შესაბამისად.
პირველი კატეგორიის ყველა საწარმო ვალდებულია მოამზადოს საქმიანობის მიმო

ხილვა.თუმმარ თ ვე ლო ბის ან გა რიშ გე ბა ში მმარ თ ვე ლო ბის ან გა რიშ გე ბა ში გათვალისწინებულიინფორმაციაასახულია
ფინანსურანგარიშგებაში,სუბიექტითავისუფლდებააღნიშნულიინფორმაციისმმარ
თველობისანგარიშგებაშიწარდგენისვალდებულებისაგან.
საწარმო,რომლისსაქმიანობამოიცავსწიაღითსარგებლობას(მათშორის,ნავთობისა

დაგაზისმოპოვებას)ანბუნებრივიწარმოშობისტყეშიხეტყისდამზადებას,ვალდებულია
ყოველწლიურადმოამზადოს სა ხელ მ წი ფოს მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გა დახ დე ბის  სა ხელ მ წი ფოს მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გა დახ დე ბის 
შე სა ხებ ან გა რიშ გე ბაშე სა ხებ ან გა რიშ გე ბა.
პირველი კატეგორიის საწარმო ვალდებულია უზრუნველყოს საკუთარიფი ნან სუ რი ფი ნან სუ რი 

ან გა რიშ გე ბის აუდი ტიან გა რიშ გე ბის აუდი ტი ყოველი საანგარიშგებო პერიოდისთვის. ამავდროულად, აუდი
ტორმა/აუდიტორულმაფირმამუნდაგამოთქვასმოსაზრებასაქმიანობისმიმოხილვისმის
მარეგულირებელნორმატიულაქტებთანშესაბამისობისადაიმავესაანგარიშგებოპერი
ოდის ფინანსურ ანგარიშგებებთან თანხვდენილობის თაობაზე. აუდიტორი/აუდიტორული
ფირმა განსაზღვრავს არსებით უზუსტობებსდა საჭიროების შემთხვევაში მიუთითებს მათ
არსს(მმართველობითი ან გა რიშ გე ბის აუდი ტი)(მმართველობითი ან გა რიშ გე ბის აუდი ტი).

164 საზოგადოებრივიდაინტერესებისპირად(სდპ)მიიჩნევაიურიდიულიპირი,რომელიცარის:
– ანგარიშვალდებულისაწარმო,რომლისფასიანიქაღალდებისაფონდობირჟაზესავაჭროდდაშვე
ბულია„ფასიანიქაღალდებისბაზრისშესახებ“საქართველოსკანონისშესაბამისად;

– კომერციულიბანკი«საქართველოსეროვნულიბანკისშესახებ»საქართველოსორგანულიკანონის
შესაბამისად;

– მიკროსაფინანსოორგანიზაცია„მიკროსაფინანსოორგანიზაციებისშესახებ“საქართველოსკანო
ნისშესაბამისად;

– მზღვეველი„დაზღვევისშესახებ“საქართველოსკანონისშესაბამისად;
– არასახელმწიფოსაპენსიოსქემისდამფუძნებელი„არასახელმწიფოსაპენსიოდაზღვევისადაუზ
რუნველყოფისშესახებ“საქართველოსკანონისშესაბამისად;

– საინვესტიციოფონდი„საინვესტიციოფონდებისშესახებ“საქართველოსკანონისშესაბამისად;
– არასაბანკოსადეპოზიტოდაწესებულება–საკრედიტოკავშირი„არასაბანკოსადეპოზიტოდაწესე
ბულებების–საკრედიტოკავშირებისშესახებ“საქართველოსკანონისშესაბამისად;

– საქართველოსმთავრობისმიერდამტკიცებულიკრიტერიუმებისსაფუძველზესამსახურისმიერსდპ
ადგანსაზღვრულიპირი.

გამომდინარეიქიდან,სდპებიგანსაკუთრებულიკატეგორიისიურიდიულიპირებიაარიანბიზნესსამარ
თლისსახელმძღვანელოსმიზნებისთვისმათიმარეგულირებელიწესებიგანხილვაზეარშევჩერდებით.
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მეორეკატეგორიისსაწარმო

ასეთადმიიჩნევასუბიექტი,რომელიცარარისმესამეანმეოთხეკატეგორიისსაწარმო
დარომლისმაჩვენებლებისაანგარიშგებოპერიოდისბოლოსშემდეგისამიკრიტერიუმი
დანსულმცირეორკრიტერიუმსაკმაყოფილებს:

 აქტივებისჯამურიღირებულება50მილიონლარსარაღემატება;

 შემოსავალი100მილიონლარსარაღემატება;

 საანგარიშგებოპერიოდშიდასაქმებულთასაშუალორაოდენობა250სარაღემატება.

მეორეკატეგორიისსაწარმობუღალტრულაღრიცხვასადაფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას 
აწარმოებს მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტების(მსსფასსსტანდარტები)შესაბამისად.ამასთანავე,მასუფლებააქვს,გამო
იყენოსფინანსურიანგარიშგებისსაერთაშორისოსტანდარტები(ფასსსტანდარტები).თუ
სუბიექტისსაქმიანობისმარეგულირებელიშესაბამისინორმატიულიაქტიითვალისწინებს
უფრომაღალირანგისანგარიშგებისსტანდარტისგამოყენებისწესს,მაშინსუბიექტივალ
დებულიაიხელმძღვანელოსაღნიშნულისტანდარტით.
მეორეკატეგორიისყველასაწარმოვალდებულიამოამზადოსსაქმიანობისმიმოხილვა  

(მმართველობის ან გა რიშ გე ბა)(მმართველობის ან გა რიშ გე ბა).თუმმართველობისანგარიშგებაშიგათვალისწინებული
ინფორმაციაასახულიაფინანსურანგარიშგებაში,სუბიექტითავისუფლდებააღნიშნულიინ
ფორმაციისმმართველობისანგარიშგებაშიწარდგენისვალდებულებისაგან.
მეორეკატეგორიისსაწარმოვალდებულიაუზრუნველყოსსაკუთარიფი ნან სუ რი ან გაფი ნან სუ რი ან გა

რიშ გე ბის აუდი ტირიშ გე ბის აუდი ტიყოველისაანგარიშგებოპერიოდისთვის.
აუდიტორმა/აუდიტორულმაფირმამუნდაგამოთქვასმოსაზრებასაქმიანობისმიმოხილ

ვისმისმარეგულირებელნორმატიულაქტებთანშესაბამისობისადაიმავესაანგარიშგებო
პერიოდისფინანსურანგარიშგებებთანთანხვდენილობისთაობაზე.აუდიტორი/აუდიტორუ
ლიფირმა განსაზღვრავს არსებით უზუსტობებს და საჭიროების შემთხვევაში მიუთითებს
მათარსს(მმართველობითი ან გა რიშ გე ბის აუდი ტი)(მმართველობითი ან გა რიშ გე ბის აუდი ტი).

მესამეკატეგორიისსაწარამო

ასეთადმიიჩნევასუბიექტი,რომელიცარარისმეოთხეკატეგორიისსაწარმოდარომ
ლისმაჩვენებლებისაანგარიშგებოპერიოდისბოლოსშემდეგისამიკრიტერიუმიდანსულ
მცირეორკრიტერიუმსაკმაყოფილებს:

 აქტივებისჯამურიღირებულება10მილიონლარსარაღემატება;

 შემოსავალი20მილიონლარსარაღემატება;

 საანგარიშგებოპერიოდშიდასაქმებულთასაშუალორაოდენობა50სარაღემატება.

მესამეკატეგორიისსაწარმობუღალტრულაღრიცხვასადაფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას 
აწარმოებს მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტების(მსსფასსსტანდარტები)შესაბამისად.ამასთანავე,მასუფლებააქვს,გამო
იყენოსფინანსურიანგარიშგებისსაერთაშორისოსტანდარტები(ფასსსტანდარტები).თუ
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სუბიექტისსაქმიანობისმარეგულირებელიშესაბამისინორმატიულიაქტიითვალისწინებს
უფრომაღალირანგისანგარიშგებისსტანდარტისგამოყენებისწესს,მაშინსუბიექტივალ
დებულიაიხელმძღვანელოსაღნიშნულისტანდარტით.
მესამეკატეგორიისსაწარმოგათავისუფლებულიააუდი ტის მოთხოვ ნი სა განაუდი ტის მოთხოვ ნი სა გან,თუსა

ქართველოსკანონმდებლობითსხვარამარარისდადგენილი.

მეოთხეკატეგორიისსაწარმო

ასეთადმიიჩნევასუბიექტი,რომლისმაჩვენებლებისაანგარიშგებოპერიოდისბოლოს
შემდეგისამიკრიტერიუმიდანსულმცირეორკრიტერიუმსაკმაყოფილებს:

 აქტივებისჯამურიღირებულება1მილიონლარსარაღემატება;

 შემოსავალი2მილიონლარსარაღემატება;

 საანგარიშგებოპერიოდშიდასაქმებულთასაშუალორაოდენობა10სარაღემატება.

მეოთხეკატეგორიისსაწარმოფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბასფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბასაწარმოებსსამსახურისმიერ
დადგენილისტანდარტისშესაბამისად.მეოთხეკატეგორიისსაწარმოსუფლებააქვსგამო
იყენოსზომითმაღალიკატეგორიისსაწარმოსსტანდარტები (ფასსსტანდარტებიანმსს
ფასსსტანდარტები).თუსუბიექტისსაქმიანობისმარეგულირებელიშესაბამისინორმატიუ
ლიაქტიითვალისწინებსუფრომაღალირანგისანგარიშგებისსტანდარტისგამოყენების
წესს,მაშინსუბიექტივალდებულიაიხელმძღვანელოსშესაბამისისტანდარტით.
მეოთხეკატეგორიისსაწარმოგათავისუფლებულიააუდი ტის მოთხოვ ნი სა განაუდი ტის მოთხოვ ნი სა გან,თუსა

ქართველოსკანონმდებლობითსხვარამარარისდადგენილი.

ჯგუფი


ჯგუფადმიიჩნევამშობელისაწარმოდაყველამისიშვილობილისაწარმო.ჯგუფისზომითი
კატეგორიისგანსაზღვრისთვისგამოიყენებაშესაბამისიფინანსურიანგარიშგებისსტანდარ
ტებისმიხედვითმშობელისაწარმოსსაანგარიშგებოპერიოდისბოლოსკონსოლიდაციის
წესითგამოანგარიშებულიაქტივებისჯამურიღირებულება,შემოსავალიდასაანგარიშგებო
პერიოდშიდასაქმებულთასაშუალორაოდენობა.
პირველი,მეორედამესამეკატეგორიებისჯგუფებისკონსოლიდირებულანგარიშგება

ზევრცელდებასაწარმოსზომითიკატეგორიებისკრიტერიუმებიდაამკატეგორიებისათვის
დადგენილიმოთხოვნები.
პირველიდამეორეკატეგორიებისჯგუფებივალდებულნიარიანუზრუნველყონსაკუთა

რიკონსოლიდირებულიან გა რიშ გე ბის აუდი ტიან გა რიშ გე ბის აუდი ტიყოველისაანგარიშგებოპერიოდისთვის.
მესამეკატეგორიისსაწარმოგათავისუფლებულიააუდიტისმოთხოვნისაგან,თუსაქარ

თველოსკანონმდებლობითსხვარამარარისდადგენილი.
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არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულიპირი


ასეთადმიიჩნევაგანსაზღვრულიმიზნისმისაღწევადშექმნილი,საკუთარიქონებისმქონე,
ორგანიზებულიწარმონაქმნი,რომელიცთავისიქონებითდამოუკიდებლადაგებსპასუხს
და საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსადა მოვალეობებს,დებს გარიგებებსდა შეუძ
ლიასასამართლოშიგამოვიდესმოსარჩელედდამოპასუხედ.მისიმიზანიაარასამეწარ
მეოსაქმიანობა.
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას 

აწარმოებს სამსახურის მიერ დადგენილი სტანდარტის შესაბამისად. არასამეწარმეო
(არაკომერციულ)იურიდიულპირსუფლება აქვსგამოიყენოსფასს სტანდარტები ან მსს
ფასსსტანდარტები.
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი გათავისუფლებულია აუდი ტის აუდი ტის 

მოთხოვ ნი სა განმოთხოვ ნი სა გან,თუსაქართველოსკანონმდებლობითსხვარამარარისდადგენილი.
მნიშვნელოვანია შევეხოთ პასუხისმგებლობის საკითხს იმ მოთხოვნებისდარღვევის

თვის, რაც კანონშია გაწერილი. ამავე კანონით სამ სა ხუ რი ვალ დე ბუ ლია სამ სა ხუ რი ვალ დე ბუ ლია ამ კანონის,
ფულისგათეთრებისადატერორიზმისდაფინანსებისაღკვეთისხელშეწყობისშესახებსა
ქართველოსკანონისადამათსაფუძველზეგამოცემულიკანონქვემდებარენორმატიული
აქტისმოთხოვნებისდარღვევისათვისერთდროულადანცალცალკე,თანამიმდევრულად,
ხოლოდარღვევისადაშესაძლორისკისსერიოზულობიდანგამომდინარე–არათანამიმ
დევრულად,გარდაამკანონითგათვალისწინებულიშემთხვევებისა:

აუდი ტო რის /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მის / გა რი გე ბის პარ ტ ნი ო რის მი მართ გა მო ი ყე ნოს აუდი ტო რის /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მის / გა რი გე ბის პარ ტ ნი ო რის მი მართ გა მო ი ყე ნოს 
შემ დე გი სან ქ ცი ე ბი:შემ დე გი სან ქ ცი ე ბი:

 წერილობითიგაფრთხილება;

 საჯაროგაფრთხილება(რეესტრშიასახვით);

 ფულადიჯარიმა;

 აუდიტორის/აუდიტორულიფირმისშემთხვევაში−მისთვისრეგისტრაციისგაუქმება;

 აუდიტორისათვის/აუდიტორულიფირმისათვის/გარიგებისპარტნიორისათვისაუდი
ტის ჩატარების ან/და აუდიტორულ დასკვნაზე ხელის მოწერის და აუდიტორული
ფირმის პარტნიორისათვის/აქციონერისათვისფუნქციების შესრულებისდროებით,
არაუმეტეს3წლითაკრძალვა;

პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მი მართ გა მო ი ყე ნოს შემ დე გი სან ქ ცი ე ბი:პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მი მართ გა მო ი ყე ნოს შემ დე გი სან ქ ცი ე ბი:
 წერილობითიგაფრთხილება;

 ფულადიჯარიმა;

 კანონისმე11მუხლისმე2დამე3პუნქტებისსაფუძველზემინიჭებულიუფლების
ჩამორთმევა(პროფესიულიორგანიზაციებისთვისპირისპროფესიულისერტიფიცი
რებისუფლებისჩამორთმევა,სპეციალიზებულიგამოცდებისგანმახორციელებელი
ორგანოსთვისშესაბამისიუფლებისჩამორთმევა);
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სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი გა მოც დე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნოს მი მართ გა მო ი ყესპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი გა მოც დე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნოს მი მართ გა მო ი ყე
ნოს შემ დე გი სან ქ ცი ე ბი:ნოს შემ დე გი სან ქ ცი ე ბი:

 წერილობითიგაფრთხილება;

 ფულადიჯარიმა;

 კანონისმე11მუხლისმე2დამე3პუნქტებისსაფუძველზემინიჭებულიუფლების
ჩამორთმევა(პროფესიულიორგანიზაციებისთვისპირისპროფესიულისერტიფიცი
რებისუფლებისჩამორთმევა,სპეციალიზებულიგამოცდებისგანმახორციელებელი
ორგანოსთვისშესაბამისიუფლებისჩამორთმევა);

 სდპის,პირველი,მეორე,მესამეანმეოთხეკატეგორიისსაწარმოსმიმართგამო
იყენოსშემდეგისანქციები:

 წერილობითიგაფრთხილება;

 ფულადიჯარიმა;

 სდპისშემთხვევაში−მისიმმართველობითიორგანოსწევრისთვისსდპშიამკა
ნონითგათვალისწინებულითავისიფუნქციებისშესრულებისდროებით,არაუმეტეს
3წლითაკრძალვა;

პი რის მი მართ გა მო ი ყე ნოს შემ დე გი სან ქ ცი ე ბი:პი რის მი მართ გა მო ი ყე ნოს შემ დე გი სან ქ ცი ე ბი:

 წერილობითიგაფრთხილება;

 ფულადიჯარიმა.

სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების საფუძველია ამ კანონით გათვა
ლისწინებული სამართალდარღვევის გამოვლენა. ამ შემთხვევაში უფლებამოსილი პირი
აღნიშნულისაქმისგანხილვისშედეგებზედაყრდნობითგამოსცემსინ დი ვი დუ ა ლურ ად მიინ დი ვი დუ ა ლურ ად მი
ნის ტ რა ცი ულ  სა მარ თ ლებ რივ აქტსნის ტ რა ცი ულ  სა მარ თ ლებ რივ აქტს.
სამსახურის უფროსის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულსამართლებრივ აქტთან

დაკავშირებულიდავაშესაძლებელიაგანიხილონსაბჭომსაბჭომ165165  დასასამართლომსასამართლომ.საჩივრის
ავტორს უფლება აქვს, დავის ნებისმიერ ეტაპზე მიმართოს სასამართლოს. სამსახურის  სამსახურის 
გადაწყვეტილების გასაჩივრება არ აჩერებს მის მოქმედებასგადაწყვეტილების გასაჩივრება არ აჩერებს მის მოქმედებას




165 ბუღალტრულიაღრიცხვის,ანგარიშგებისადააუდიტისსაბჭოსამსახურთანარსებული,ბუღალტრული
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტთან დაკავშირებული საკითხების განმხილველი და შესაბამისი
გადაწყვეტილებებისმიმღებიორგანო.
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კაზუსები

კაზუსი 1

ლოლაძის მეუღლის – ქავთარაძის განცხადების საფუძველზე, სასამართლომ ლოლაძე
ფსიქიკურიაშლილობისგამოუფლებაუუნაროდაქმედუუნაროპირადცნო.

1. შეესაბამებათუარასასამართლოსგადაწყვეტილებამოქმედკანონმდებლობას?პასუხი
დაასაბუთეთ.

2. რასნიშნავსპირისქმედუნარიანობადააქვსთუარაქმედუნარიანობაიურიდიულპირს?

3. როდისწარმოიშობადაწყდებაფიზიკურიპირისუფლებაუნარიანობადაქმედუნარიანობა?

კა ზუ სი 2

სასამართლოსმიერგარდაცვლილადგამოცხადებულილესელიძეცოცხალიაღმოჩნდადა
გარდაცვლილადგამოცხადებამდე მის საკუთრებაში არსებულიავტომობილის უკანდაბ
რუნებამოსთხოვასისაურს,რომელმაცნასყიდობისხელშეკრულებისსაფუძველზეშეიძინა
ავტომანქანა.

1. აქვსთუარალესელიძესავტომანქანისდაბრუნებისმოთხოვნისუფლებადარაშემთხ
ვევაში?

2. რაწინაპირობებისარსებობაააუცილებელიპირისგარდაცვლილადგამოცხადებისთვის?

კა ზუ სი 3

კერძოსამართლისსამეწარმეოპირმაშპს“ბერმუდმა”წესდებაშიგათვალისწინებულისაქ
მიანობისსაგანზე–საბურავებისწარმოებაზეუარითქვადამანქანისშალითებისდამზადე
ბადარეალიზებადაიწყო.

1. დაცულიათუარამოქმედიკანონმდებლობისმოთხოვნები?პასუხიდაასაბუთეთ.

2. რაგანსხვავებაასაჯაროსამართლისიურიდიულიპირისადაკერძოსამართლისიური
დიულიპირისუფლებაუნარიანობასშორის?

კა ზუ სი 4

დუგლაძემ სარჩელი შეიტანა სასამართლოში და მოპასუხედ ერთობლივი საქმიანობა
(ამხანაგობა)“მეგობრები”მიუთითა.სასამართლომსარჩელიარმიიღოიმსაფუძვლით,
რომერთობლივსაქმიანობას(ამხანაგობას)სასამართლოშიმხარედგამოსვლისუფლება
არჰქონდა?

1. დაცულიათუარამოქმედიკანონმდებლობისმოთხოვნები–შეუძლიათუარაუშუალოდ
ერთობლივსაქმიანობას(ამხანაგობას)სასამართლოშიმხარედგამოსვლა,პასუხიდა
ასაბუთეთ.
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კა ზუ სი 5
ერთობლივისაქმიანობის„მეგობრების“მონაწილეპირმადიმიტრიგელაშვილმათავისი
წილისგიორგილიპარტელიანისთვისგადაცემაგანიზრახა.აღნიშნულზეთანხმობისმისა
ღებადმანამხანაგობისსხვაწევრებსმიმართა.ამხანაგობისწევრებმაუარიგანაცხადეს
თანხმობისგაცემაზეიმმიზეზით,რომსამოქალაქოკოდექსიკრძალავსერთობლივისაქ
მიანობისწილისუფლებისსახითგასხვისებისშესაძლებლობას.

1. შეესაბამებათუარაამხანაგობისწვერთაპოზიციამოქმედკანონმდებლობას?პასუხი
დაასაბუთეთ.

2. ვისშეიძლებაჰქონდესხელმძღვანელობისადაწარმომადგენლობისუფლებამოსილე
ბაერთობლივსაქმიანობაში?

კა ზუ სი 6
გიორგაძემკაპანაძესმინდობილობისსაფუძველზემიანიჭაწარმომადგენლობისუფლებამო
სილება,რომლისსაფუძველზეცკაპანაძესშეეძლოგიორგაძემესამეპირებთანურთიერთო
ბაშიწარმოედგინა.მოგვიანებითგიორგაძესასამართლოსმიერცნობილიქნამხარდაჭერის
მიმღებადსწორედწარმომადგენლობითიუფლებამოსილებისგანხორციელებისსფეროში.

1. რაბედიეწევაწარმომადგენლობას?

2. გარდაგარიგებისსაფუძველზეწარმოშობილიწარმომადგენლობისა,რისსაფუძველზე
შეიძლებაწარმოიშვასწარმომადგენლობა?

კა ზუ სი 7
ჩიბურდანიძესადა შპს „ლაოსს“ შორისდაიდოფართის იჯარის ხელშეკრულება,რომ
ლისმიხედვითაცესუკანასკნელისაიჯაროქირისსანაცვლოდისარგებლებსჩიბურდანიძის
კუთვნილიფართითიმშემთხვევაშითუკიშპს„ლაოსი“გაიმარჯვებსუკვეგამოცხადებულ
ტენდერში.

1. უშვებსთუარასამოქალაქოკოდექსიამტიპისგარიგებისდადებისშესაძლებლობას?
პასუხიდაასაბუთეთ.

2. კაზუსშიმოცემულიგარემოებებისგათვალისწინებით,სავალდებულოათუარაამტიპის
გარიგებისწრილობითიფორმითდადება?

კა ზუ სი 8
არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულიპირი“სამართლებრივიდახმარებისადა
საზოგადოებრივიჩართულობისმუნიციპალურიცენტრი”შესაბამისიორგანოსგადაწყვეტი
ლებითგადაკეთდასაჯაროსამართლისიურიდიულპირად.

1. დასაშვებიათუარაარასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიულიპირისსხვაორგა
ნიზაციულფორმადგარდაქმნა,დადებითიპასუხისშემთხვევაში,რომელორგანიზაციულ
ფორმადგარდაქმნაადასაშვები?

2. უშვებსთუარამოქმედიკანონმდებლობაარასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიუ
ლიპირისმიერსამეწარმეოსაქმიანობისგანხორციელებისშესაძლებლობას?
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კა ზუ სი 9

ჭიოკაძემდაგოლუბიანმამიწისნაკვეთისნასყიდობისხელშეკრულებაზეპირსიტყვიერად
დადესდამისყველაარსებითპირობაზეშეთანხმდნენ.

1. ბათილიათუარამხარეებსშორისდადებულიხელშეკრულება?პასუხიდაასაბუთეთ.

2. წარმოადგენსთუარანასყიდობისხელშეკრულებაგარიგებას?პასუხიდაასაბუთეთ.

3. საცილოდბათილიგარიგებისრასახეებსიცნობთ?

კა ზუ სი 10

კერესელიძესადაჭანტურიასშორისგაფორმებულიანასყიდობისხელშეკრულება,რომ
ლისმიხედვითაცკერესელიძევალდებულია1ტონაკარტოფილიარაუგვიანეს2019წლის
10აპრილისაგადასცესჭანტურიას. ჭანტურია,თავისმხრივ,ვალდებულია,რომშეთან
ხმებული საზღაური 5000 ლარის ოდენობით გადაუხადოს გამყიდველს. გამყიდველმა
დათქმულდროშიარშეასრულანაკისრივალდებულება.ჭანტურიასაღარაქვსინტერესი
დაგვიანებითმიღებულიპროდუქტისა,რადგანცისრესტორნებისქსელისმეაპტრონეადა
მასკარტოფილიკონკრეტულიდღისთვისესაჭიროებოდა.ჭანტურიამწერილიგაუგზავნა
კერესელიძესდაშეატყობინა,რომისგადიოდახელშეკრულებიდან,რაზეცკერესელიძე
არდაეთანხმა.ჭანტურიასმიაჩნია,რომამმოცემულობაშიმასკერსელიძისთანხმობაარ
ესაჭიროებოდა.

1. სწორიათუარაჭანტურიასმოსაზრებაკერსელიძისთანხმობასთანდაკავშირებით.პა
სუხიდაასაბუთეთ.

კა ზუ სი 11

15წლისდემეტრესბიძამსაწარმოსდამოუკიდებლადგაძღოლისუფლებამიანიჭა.დემეტ
რემეორედღესვეშეუდგასაქმეს.3დღისგასვლისშემდეგდემეტრესუარიუთხრესსახ
ლისთვისსაძინებელიგარნიტურისმიყიდვაზეიმსაფუძვლით,რომისარასრულწლოვანია
დაქმედუუნაროა.

1. ჰქონდათუარადემეტრესსაწარმოსგაძღოლისუფლება?

2. რამდენადქემდუუნაროადემეტრე?

კა ზუ სი 12

ლიპარტელიანმალაღიძესგანშეიძინალაზერულიეპილაციისძვირადღირებულიაპარატი,
რომელიცსაჯარორეესტრისეროვნულისააგენტოსმოძრავნივთებსადაარამატერიალურ
ქონებრივსიკეთეებზეუფლებათარეესტრშიადარეგისტრირებული.ლიპარტელიანიგახდა
რააპარატისმესაკუთრე,აღმოაჩინა,რომგირავნობა,რომელიცგამყიდველისმიერნივ
თისსაკუთრებაშიქონისდროსიყოწარმოშობილი,აპარატისმისსაკუთრებაშიგადასვლის
შემდეგკვლავაცარსებობს.

1. სწორადგადავიდათუარაგირავნობაახალშემძენზე?
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კა ზუ სი 13
ეგნატაშვილსსესხისხელშეკრულებაჰქონდაგაფორმებულიმაისურაძესთან.სესხისხელ
შეკრულებიდან გამომდინარე მაისურაძის მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად გირავნობა
ჰქონდადადებულიძამუკაშვილისელექტროაპარატურას.ეგნატაშვილმასესხისხელშეკრუ
ლებიდანგამომდინარეთავისივალდებულება1000ლარისმაისურაძესთვისდაბრუნებისა
მაისურაძესთანშეთანხმებისგარეშეგადააკისრაჩაკვეტაძეს.

1.აქვსთუარამოვალესუფლებაკრედიტორისთანხმობისგარეშემოახდინოსვალისმე
სამეპირისთვისგადაკისრება?

2.რომელმხარეებსშორისიდებავალისგადაკისრებისგარიგება?

3.რაფორმითიდებავალისგადაკისრებისგარიგება?

4.რაბედიეწევამოთხოვნისუზრუნველსაყოფადგათვალისწინებულგირავნობასვალის
გადაკისრებისას?

კა ზუ სი 14
მამაცაშვილსა და ბერიძეს შორის გაფორმებულია უპროცენტო სესხის ხელშეკრულება,
რომლისძალითაცბერიძევალდებულიანასესხებითანხამამაცაშვილსხელშეკრულების
გაფორმებიდან1წლისგანმავლოვაშიდაუბრუნოს.ბერიძესთავდებადუდგასლიპარტე
ლიანი.ბერიძემთავისვალიკანონითდადგენილიწესითგადააკისრამაისურაძეს.

1.რაბედიეწევათადვებობასკაზუსშიმოცემულშემთხვევაში?

2.რაბედიეწევამოთხოვნისუზრუნველყოფისსაშუალებასმოთხოვნისდათმობისას?

კა ზუ სი 15
მენაბდიშვილმა და ერემაძემ კანონით დადგენილი წესით დადეს აღნაგობის გარიგება.
გარიგების შესაბამისად ერემაძეს მიენიჭა მენაბდიშვილის ნაკვეთზე ნაგებობის აშენების
უფლება.მოგვიანებითერემაძემგელაშვილთანგაფორმებულიხელშეკრულებიდანგამომ
დინარე მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად გირავნობით დატვირთა აღნიშნული აღნაგობის
უფლება.

1.ვისწარმოეშობასაკუთრებისუფლებააშენებულნაგებობაზე?

2.რაფორმასითვალისწინებსმოქმედიკანონმდებლობააღნაგობისწარმოშობისათვის?

3.უშვებსთუარამოქმედიკანონმდებლობააღნაგობისუფლებისვალდებულებისუზრუნ
ველსაყოფადგამოყენებას?შესაძლებელიათუარააღნაგობისუფლებისდაგირავება?

კა ზუ სი 16
გურიელსადადარჯანიასშორისგაფორმებულიასერვიტუტისხელშეკრულბა.ხელშეკრუ
ლებისშესაბამისად,დარჯანიათავისთვისდათავისიოჯახისთვისბინადიყენებსგურიელის
სახლს.

1.რასახისსერვიტუტთანგვაქვსმოცემულშემთხვევაშისაქმე?

2.სერვიტიტისრასხეებსიცნობსმოქმედიკანონმდებლობა?
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კა ზუ სი 17
მანჯავიძემდაგიორგაძემსაჯარორეესტრში,საჯარორეესტრისსპეციალისტისთანდასწ
რებითშეადგინესიპოთეკისხელშეკრულება,რომელშიცგაითვალისწინეს,რომძირითა
დივალდებულებისმოვალისმიერშეუსრულებლობისშემთხვევაში,იპოთეკისსაგნისრეა
ლიზაციამოხდებოდასასამართლოსგარეშე,ნოტარიუსისმიერგაცემულისააღსრულებო
ფურცლისსაფუძველზე.აღნიშნულიხელშეკრულებადარეგისტრირდასაჯარორეესტრში
დაიპოთეკისსაგანსდაედოიპოთეკა.

1. ძირითადივალდებულებისშეუსრულებლობისშემთხვევაშიექნებათუარაიპოთეკარს
ნოტარიუსისთვისსააღსრულებოფურცლისგაცემისმოთხოვნითმიმართვისუფლება?
პასუხიდაასაბუთეთ.

2. იპოთეკისსაგნისრეალიზაციისრაგზებსითვალისწინებსსამოქალაქოკოდექსი?

კა ზუ სი 18
მაგდაბერიძემსაკონდიტრომაღაზია„ტკბილქვეყანასთან“გააფორმახელშეკრულება,
რომლისმიხედვითაცმაღაზიასმისთვისუნდამიეწოდებინა3ტორტიდა500ნაჭერისხვა
დასხვასახისნამცვხარი.მაღაზიამხელშეკრულებითდადგენილვადებშიმიაწოდაბერიძეს
ტორტიდანამცხვრები.თუმცაყუთში500ნაჭრისნაცვლად495ნაჭერიაღმოჩნდა.

1.აქვსთუარაბერიძესხელშეკრულებიდანგასვლისუფლება?

2.რაშედეგებსიწვევსხელშეკრულებიდანგასვლა?

კა ზუ სი 19
ცარციძემავტომანქანებისბაზრობაზეკოპაძისავტომანქანისშეძენაგადაწყვიტადაამუკა
ნასკნელთან ნასყიდობის ყველა არსებითი პირობა შეათანხმა, ამასთანავე, მყიდველმა
1500ლარიბესსახითგადაუხადაგამყიდველსდაშეუთანხმდა,რომნასყიდობისფასს
მეორედღესგადაიხდიდადამანქანასწაიყვანდა.მეორედღესმისულცარციძეს,რომელ
საცთანჰქონდაგამყიდველისთვისმისაცემითანხამანქანისღირებულებას–7000ლარს
გამოკლებული1500ლარი, კოპაძემგანუცხადა,რომბესთანხა ნასყიდობისფასში არ
ითვლებოდადარომ7000ლარისრულადუნდაგადაეხადამყიდველს.

1.შეესაბამებათუარაკოპაძისმოთხოვნამოქმედკანონმდებლობას?

2.რაშედეგებსითვალისწინებსმოქმედიკანონმდებლობაბესმიმღებისდაბესმიმცემის
მიერვალდებულებისდარღვევისშემთხვევებში?შესაძლებელიათუარაასეთდროს
ზიანისანაზღაურებისმოთხოვნა?

კა ზუ სი 20
გელაშვილსა (კრედიტორი) და კაპანაძეს (მოვალე) შორის გაფორმებული იყო სესხის
ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც გაცემული იყო სავალო საბუთი. ვადამოსული
ვალდებულებისშესრულებისსანაცვლოდგელაშვილმაკაპანაძესსავალოსაბუთისდაბრუ
ნებაზეუარიგანუცხადა.

1.რისუფლებასანიჭებსასეთდროსკანონმდებლობამოვალეს?
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კა ზუ სი 21
დოლიძესადაშაბაშვილსშორისგაფორმდანარდობისხელშეკრულება,რომლისმიხედ
ვითაც,დოლიძემშაბაშვილისსასარგებლოდვალდებულებისშეუსრულებლობისშემთხვე
ვაშიშეთანხმებულიოდენობისპირგასამტეხლოსგადახდაიკისრა.დოლიძემვერშეძლო
ვადამოსული ვალდებულების შესრულება. შაბაშვილი ითხოვს როგორც ვალდებულების
შესრულებას,ისეპირგასამტეხლოსგადახდასადაზიანისანაზღაურებას?

1.აქვსთუარაშაბაშვილსერთდროულადვალდებულებისშესრულებისადაპირგასამტეხ
ლოსგადახდისმოთხოვნისუფლება?

2.აქვს თუ არა შაბაშვილს ერთდროულად ვალდებულების შესრულებისა და ზიანის
ანაზღაურებისმოთხოვნისუფლება?

3. ჩამოთვალეთმოთხოვნისუზრუნველყოფისდამატებითი(ვალდებულებითსამართლებ
რივი)საშუალებები.

კა ზუ სი 22
შპს„ანდამატსა“დაშპს„ექსვის“შორისგაფორმდამომსახურებისხელშეკრულება.ხელ
შეკრულებაში გაიწერა, რომ მომსახურების მიმღები – შპს „ექსვი“ მომსახურების გამ
წევს – შპს „ანდამატს“ წინსწრებით უხდის 300000ლარს. ხელშეკრულებიდან გამომ
დინარე მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად შპს „ექსვის“ სურს იპოთეკითდაიტვირთოს შპს
„ანდამატის“ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. შპს „ანდამატს“ მიაჩნია,რომ კა
ნონმდებლობაამისსაშუალებასარიძლევა,რადგანაცმოქმედირეგულაციითმხოლოდ
იმშემთხვევაშიააღნიშნულიდაშვებულითუხელშეკრულებისერთერთიმხარეეროვნული
ბანკისზედამხედველობასდაქვემდებარებულიფინანსურიდაწესებულებაა.

1.შეესაბამებათუარამოქმედკანონმდებლობასშპს„ანდამატის“პოზიცია?

2.სავალდებულოათუარასესხისხელშეკრულებიდანგამომდინარეიპოთეკისხელშეკ
რულებისსანოტაროწესითდამოწმება?

კა ზუ სი 23
ჯალაღონიასადაშპს„ინფოკრედიტს“შორისგაფორმებულისესხისუზრუნველსაყოფად
იპოთეკითარისდატვირთულიმოვალის–ჯალაღონიასკუთვნილიკომერციულიფართი.
შპს „ინფოკრედიტმა“რამდენჯერმე გააფრთხილა მოვალე,რადგანაც ეს უკანასკნელი
შესაბამისიგულმოდგინებითარზრუნავსიპოთეკისსაგნისმოვლაზე,რაციპოთეკისსაგნის
ფასის შემცირებას იწვევს. მიუხედავადიპოთეკარისმოთხოვნისა ჯალაღონია მაინც ვერ
ასრულებსიპოთეკისსაგნისმოვლისმოვალეობას.

1.რისიუფლებააქვსკაზუსშიმოცემულშემთხვევაშიიპოთეკარს?

2.რასნიშნავსნივთისიძულებითიმართვა(სეკვესტრი)დარაშემთხვევაშიუნდამოხდეს
მისიგაუქმება?

კა ზუ სი 24
კომანდიტურისაზოგადოებისდირექტორადპარტნიორთაკრებისგადაწყვეტილებითდა
ნიშნულიქნაამავესაწარმოსკომანდიტიგიორგიმამასახლისი.

1.დაცულიათუარაკანონმდებლობისმოთხოვნა?
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კა ზუ სი 25
შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოება„მერმისის“წესდებაშიმითითებულია,რომ
პატნიორებსარაქვთუფლებასაკუთარიწილიისეგაასხვისონ,რომუპირატესიშესყიდვის
უფლებაგანახორციელონსხვაპარტნიორებისმიმართ.შპსსპარტნიორსუპირატესიშე
ყიდვისუფლებისგვერდისავლითსურსწილისგასხვისება,რადგანაცმიაჩნია,რომწესდე
ბისაღნიშნულიჩანაწერიბათილია.

1.სწორიათუარაპარტნიორისპოზიცია?

კა ზუ სი 26
სააქციოსაზოგადოება„ლენტის“აქციების5პროცენტისმესაკუთრეპარტნიორსუმრავლე
სობაშიმყოფმაპარტნიორმა(აქციათა85%მესაკუთრე)განუცხადა,რომაპირებდამისი
აქციებისგამოსყიდვას.უმიცრესობაშიმყოფაქციონერსაქციებისგაყიდვაარსურს,თუმცა
აქციათა85%მესაკუთრემგანუმარტა,რომმასარჩევანისუფლებასკანონიარანიჭებდა.

1.სწორიათუარააქციათა85%მესაკუთრისგანმარტება?

კა ზუ სი 27
კეჭაყმაძემდამურჯიკნელმამიწისნაკვეთისნასყიდობისხელშეკრულებასაჯარორეესტ
რისეროვნულსააგენტოში,რეესტრისუფლებამოსილიწარმომადგენლისთანდასწრებით
გააფორმეს.ხელშეკრულებისგაფორმებისშემდეგსაკუთრებისუფლებისრეგისტრაციის
თვისსაჯარორეესტრისწარმომადგენელმამხარეებსგანუმარტა,რომსაჭიროიყოსარე
გისტრაციომოსაკრებლისგადახდა.კეჭაყმაძე,რომელიცგამყიდველია,მიიჩნევს,რომამ
თანხისგადახდამყიდველს–მურჯიკნელსეკუთვნის.მურჯიკნელი,თავისმხრივ,კეჭაყმა
ძესსთხოვსაღნიშნულს.

1.მოქმედიკანონმდებლობისმიხედვით,კაზუსშიმოცემულსიტუაციაშივისეკისრებამო
საკრებლისგადახდისვალდებულება?

2.მოქმედიკანონმდებლობითვისეკისრებამოძრავინივთებისგაყიდვისხარჯებისგაწევა?

კა ზუ სი 28
გულუამდამეხაშიშვილმა550კილოგრამიფორთოხლისნასყიდობისხელშეკრულებადა
დეს ზეპირსიტყვიერად. მხარეები შეთანხმდნენ,რომ კილოგრამიფორთოხლისფასი 2
ლარი,ჯამშიკი1100ლარიიქნებოდა.ხელშეკრულებისპირობებისთანახმად,გულუამ
დათქმულდროსადაადგილასმეხაშიშვილსმიუტანახელშეკრულებისსაგანი.შეთანხმე
ბისამებრ,მეხაშიშვილმაგულუასთანდასწრებითაწონაფორთოხალი,რომელიც490კი
ლოგრამიაღმოჩნდა.მყიდველსდაგამყიდველსწონასთანდაკავშირებითარაფერიუთ
ქვამთ.საღამოსთვისგულუასსაბანკოანგარიშზე980ლარიდაერიცხა.გულუასმიაჩნია,
რომმას1100ლარიეკუთვნის,რადგანაცმეხაშიშვილმაფორთოხლისპარტიააწონვის
შემდეგჩვეულებრივმიიღოდამისწონაზეარაფერიუთქვამს.ამდენად,საკუთარიშესრუ
ლებაგულუასნაკლისმქონედარმიაჩნია.

1.განსაზღვრეთ,მოქმედიკანონმდებლობისმიხედვით,მოცემულსიტუაციაშიმყიდველს
რაუფლებამოსილებააქვს?

2.ნასყიდობისხელშეკრულებისმიზნებისთვის,რასნიშნავსნივთობრივადდაუფლებრი
ვადუნაკლონივთი?
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კა ზუ სი 29
ცეცაძესადააბესაძესშორისტელეფონისგანვადებითნასყიდობისხელშეკრულება1წლის
ვადითზეპირსიტყვიერადდაიდო,რომლისძალითაცცეცაძემაბესაძესგადასცასამსუნგის
ფირმისმობილურიტელეფონი.მხარეებიშეთანხმდნენ,რომუშუალოდტელეფონისსაბაზ
როფასის(1490ლარის)გარდა,აბესაძე(მყიდველი)ცეცაძესგადაუხდიდაგანვადების
ყოველთვიურპროცენტს57ლარისოდენობით.
1.დაცულიათუ არა სამოქალაქო კოდექსით განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულების
დადებისთვისდადგენილიმოთხოვნები?

2.ნამდვილიათუარამოცემულიგარიგებადარათანხისგადახდისვალდებულებაეკის
რებააბესაძეს?

კა ზუ სი 30
წივილაშვილსადაჩიმაკაძესშორისგაფორმებულიაბინისქირავნობის5წლიანიხელშეკ
რულება.ხელშეკრულებაშიჩადებულიაპირობა,რომჩიმაკაძეს,როგორცდამქირავებელს,
აქვსამბინისუპირატესიშესყიდვისუფლება,რომლისგასხვისებისუფლებაცაქვსდამქირა
ვებელს.გამქირავებელმაბინისგაყიდვაგადაწყვიტა.მანჩოხელთან–პოტენციურმყიდველ
თანშეთანხმებულიპირობებიჩიმაკაძესგააცნოდაამპირობებითბინისშეძენაშესთავაზა.
მითითებულიპიროებებისთანახმად,ჩოხელიბინისსანაცვლოდიხდიდა45000ლარსდა
დამატებითარემონტებდაგამყიდველისკუთვნილფართს.ჩიმაკაძესმიაჩნია,რომწივილაშ
ვილმადაჩოხელმამოილაპარაკესდამისთვისგვერდისავლისმიზნითმოიფიქრესფართის
გარემონტება,როგორცდამატებითივალდებულებისკისრება,რამეთუგანსხვავებითჩოხე
ლისგან,რომელიცხელოსანია,მასარშეუძლიასარემონტოსამუშაოებისწარმოება.

1.ითვალისწინებსთუარამოქმედიკანონმდებლობაუპირატესიშესყიდვისუფლებისსხვა
პირისთვისგადაცემისშესაძლებლობას?

2.რისუფლებასანიჭებს,მოცემულშემთხვევაში,მოქმედიკანონმდებლობაჩიმაკაძეს?

კა ზუ სი 31
ჩიმაკაძემშპს„ფამუქთან“ხელშეკრულებაგააფორმა,რომლისმიხედვითაცჩიმაკაძეკომ
პანიისმდივნისფუნქციებსშეასრულებსდაკომპანიისდირექტორსსაოფისემომსახურებას
გაუწევსკონკრეტულითანხისსანაცვლოდ.შპს„ფამუქმა“ჩიმაკაძესთან1წლიანიმომსა
ხურებისხელშეკრულებაგააფორმა.

1.სწორადგაფორმდათუარამომსახურებისხელშეკრულება?

2. რაგანსხვავებაამომსახურებისხელშეკრულებასადაშრომისკონტრაქტსშორის?

კა ზუ სი 32
ბახტაძესადაშპს„ლოტუსს“შორისგაფორმებულიაშრომისკონტრაქტი,რომლისმიხედ
ვითაცბახტაძეკომპანიაშიდამლაგებლისპოზიციაზეადასაქმებული.შრომისკონტრაქტში
მითითებულია,რომშრომისშინაგანაწესიხელშეკრულებისნაწილია.შინაგანაწესშიგაწე
რილიაშრომისანაზღაურებისგაცემისწესი,რომელიცეწინააღმდეგებაბახატაძესადაშპს
„ლოტუსს“შორისგაოფრმებულშრომისკონტრაქტს.

1. მოცემულშემთხვევაში,შრომისშიანაგანაწესისდებულებასმიენიჭებაუპირატესობა,თუ
შრომისკონტრაქტისდებულებას?
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კა ზუ სი 33
დგებუაძესადასს„ლოჯისტიკს”შორის5თვისვადითზეპისიტყვიერადგაფორმდაშრომის
კონტრაქტიგამოსაცდელივადით,რომლისმიხედვითაცდგებუაძედასაქმდასს„ლოჯისტიკში“.
3თვისგასვლისშემდეგდამსაქმებელმაყოველგვარიახსნისგარეშე,დგებუაძეგაუშვასამსა
ხურიდან.დგებუაძესმიაჩნია,რომ5თვისგასვლისშემდეგდამსაქმებელსყოველგვარიდასა
ბუთებისგარეშეშეეძლომისისამსახურიდანგათავისუფლება,მაგრამვადაზეადრეგაშვების
შემთხვევაში,დამსაქმებელივალდებულიადაასაბუთოსმისიგაშვებისკანონიერება.

1. დასაშვებიათუარაგამოსაცდელივადითშრომისკონტრაქტის5თვისვადითზეპირად
დადება?

2. სწორიათუარადგებუაძისპოზიცია–ეკისრებათუარამოცემულშემთხვევაშიდამსაქ
მებელსგათავისუფლებისსაფუძვლებისდასაბუთებისვალდებულება?

კა ზუ სი 34
შპს„კარაკალას”რეორგანიზაციისშედეგადგამოეყოშპს„კალა”,რომელმაცროგორც
დამოუკიდებელმა სუბიექტმაცალკეგააგრძელაფუნქციონირება. შპს„კალამ”რეორგა
ნიზაციიდან1წელში3ახალიდასაქმებულიმიიღოსამსახურშიდამათთანკონტრაქტი6
თვისვადითგააფორმა.
1. წარმოადგენსთუარაშპს„კალა”ე.წ.„დამწყებსაწარმოს“?
2. კაზუსში მოცემული გარემოებების გათვალისწინებით დასაქმებულებთან დადებული
შრომისკონტრაქტირავადითდადებულადმიიჩნევა?

კა ზუ სი 35
ბოლქვაძე ოპერატორის პოზიციაზე დასაქმებული იყო შპს “წითელქუდაში”. დასაქმების
მე9 თვეს დამსაქმებელმა ბოლქვაძე სამსახურიდან სრულიად უსაფუძვლოდ გაათავი
სუფლა.ბოლქვაძემსასამართლოსმიმართათავისიდარღვეულიუფლებისაღსადგენად.
ბოლქვაძემდავამოიგოდასასამართლოსგადაწყვეტილებითგათავისუფლებიდან8თვის
შემდეგ აღდგენილიქნათავის პოზიციაზედადამსაქმებელსდაევალაიძულებითგანაც
დურისანაზღაურებაც.სამსახურშიაღდგენიდანმე5დღესბოლქვაძემშვებულებისაღება
მოინდომა.დამსაქმებელმამასგანუმარტა,რომგამომდინარეიქიდან,რომმასმხოლოდ
9თვედა5დღეაქვსნამუშევარი,შვებულებაარეკუთვნის.

1. შეესაბამებათუარადამსაქმებლისპოზიციამოქემედკანონმდებლობას?

კა ზუ სი 36
მანჯავიძე ქართული ენისა დალიტერატურის პედაგოგადდასაქმებულია კერძო სკოლა
„ალიონში”.დამსაქმებელთანდადებულშრომისკონტრაქტშიმითითებულია,რომშრომი
თიურთიერთობისდასრულებისშემდეგდასაქმებულსეკრძალება6თვისგანმავლობაში
კონკურენტდამსაქმებელთნშრომითურთიერთობაშიშესვლა,რადროსაცკერძოსკოლა
„ალიონი”მანჯავიძესგადაუხდისშესაბამისანაზღაურებას.
1. აქვსთუარაკერძოსკოლა„ალიონს”შრომისკონტრაქტშიზემოთაღნიშნულიდანაწე
სისჩადებისუფლება?

2.მოქმედიკანონმდებლობისმიხედვით,რაშემთხვევაშიშეუძლიადამსაქმებელსშეუზღუ
დოსდასაქმებულსშეთავსებითსამუშაოზეხელშეკრულებისდადებისუფლება?
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კა ზუ სი 37
დოლიძესადაა(ა)იპ139ებაგაბაღსშორისგაფორმებულიაშრომისკონტრაქტი.მითი
თებულიკონტრაქტისმიხედვით,დამსაქმებელსშეუძლიადასაქმებულთანგაფორმებული
შრომისკონტრაქტისშეწყვეტახელშეკრულებისმოშლისსაფუძვლით,თუკიდამსაქმებელი
2თვითადრეწერილობითშეატყობინებსდასაქმებულს,ხელშეკრულებისმოშლისშესახებ.

1. აქვსთუარადამსაქმებელსზემოთმითითებულისაფუძვლითხელშეკრულებისშეწყვე
ტისუფლება?

2. შრომის კოდექსის მიხედვით,რა ვალდებულება აკისრიადამსაქმებელს,დასაქმებუ
ლისთვისშრომითიურთიერთობისორგანიზაციულიცვლილებისსაფუძვლითშეწყვეტის
შესახებ3კალენდარულიდღითადრეგაფრთხილებისშემთხვევაში?

კა ზუ სი 38
ლიზინგისხელშეკრულებისფარგლებში,შპს„კომპასს”,როგორცლიზინგისგამცემსნას
ყიდობისხელშეკრულებააქვსგაფორმებულიშპს„ინტერკომთან”–მიმწოდებელთან.მი
თითებულიხელშეკრულებისსაგანიკილიზინგისმიმღებმაინდმეწარმელევანგიორგაძემ
უნდამიიღოს.შპს„კომპასმა”დაშპს„ინტერკომმა”მათმიერდადებულხელშეკრულება
ში,ლიზინგისსაგნისმიწოდებისპირობებთანდაკავშირებითგარკვეულიცვლილებაშეი
ტანესისე,რომგიორგაძესთვისარაფერიუკითხვათ.გიორგაძესმიაჩნია,რომკომპანიებს
მისითანხმობის გარეშე ცვლილების განხორციელების უფლება არ ჰქნოდათ.ლიზინგის
გამცემსადამიმწოდებელს,თავისმხრივ,მიაჩნიათ,რომლიზინგისმიმღებისთანხმობა
საჭიროარიყო,რამეთუაღნიშნულიმითითებულიიყოთავადლიზინგისხელშეკრულებაში.

1. კაზუსშიმოცემულირომელისუბიექტისპოზიციაასწორიდარატომ?

კა ზუ სი 39
მაისურაძესადადემეტრაძესშორისგაფორმებულიხელშეკრულებისმიხედვით,მაისურა
ძემდემეტრაძესკონკრეტულიანაზღაურებისსანაცვლოდ5ცალიხისკარისდამზადება
შეუკვეთა. მას შემდეგ, რაც დემეტრაძემ კარების დასამზადებლად გარკვეული სამუშაო
გასწია,მაისურაძემსრულიადუმიზეზოდუარიგანაცხადახელშეკრულებაზე.დემეტრაძეს
მიაჩნია,რომმაისურაძე უმიზეზოდ, შესაბამისი საფუძვლის მითითებისგარეშე ვერგავა
ხელშეკრულებიდან.

1. რახელშეკრულებასთანგვაქვსსაქმე?

2. მოქმედიკანონმდებლობისმიხედვით,შეუძლიათუარამაისურაძესნებისმიერდროს
საფუძვლისმითითებისგარეშეუარითქვასხელშეკრულებაზე?

კა ზუ სი 40
ლიპარტიას – მეიჯარესადადადიანს – მოიჯარეს შორის გაფორმებულია მიწის იჯარის
ხელშეკრულება,რომლისსაგანსაცმიწასთანერთადმისიინვენტარიცწარმოადგენს.იჯა
რისპერიოდში,მიწაზეარსებულიდანადგარიმწყობრიდანდადიანისგანდამოუკიდებელი
მიზეზებისგამოგამოვიდა.

1. მოქმედიკანონმდებლობისმიხედვით,ვისეკისრებადანადგარისგამოცვლისვალდე
ბულება?
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კა ზუ სი 41
გოგიბერიძესადაბახტაძესშორისგაფორმებულიამიწისიჯარისხელშეკრულება.მოიჯა
რე–ბახტაძეიჯარისმოქმედებისვადისგანმავლობაშიგარდაიცვალა.მისმემკვიდრეებს
ხელშეკრულებისმოშლაარსურთდამიაჩნიათ,რომმოქმედიკანონმდებლობისმიხედ
ვით,მათსაიჯაროურთიერთობისგაგრძელებისმოთხოვნისუფლებააქვთ.თავისმხრივ,
გოგიბერიძეს, როგორც მეიჯარეს მიაჩნია, რომ მოიჯარის გარდაცვალებით ხელშეკრუ
ლებაშეწყვეტილიადამოიჯარისმემკვიდრეებსკანონმდებლობასაიჯაროურთიერთობის
გაგრძელებისმოთხოვნისუფლებასარანიჭებს.

1. აქვთთუარამოქმედიკანონმდებლობისმიხედვით,მოიჯარისმემკვიდრეებსსაიჯარო
ურთიერთობისგაგრძელებისმოთხოვნისუფლება?

კა ზუ სი 42
გეჯაძემთავისიკუთვნილიბინაგამოსყიდვისუფლებითმიჰყიდახუბულიას.გამოსყიდვის
ვადადგანისაზღვრა10წელი,რომელიცმოგვიანებით3წლითგაგრძელდა.აღნიშნულპე
რიოდშიგეჯაძემგამოსყიდვისგანხორციელებამოინდომა,მასმიაჩნია,რომგამოსყიდვის
დროსმიყიდველიასევევალდებულიადაუბრუნოსნაყიდინივთისაკუთვნებელთანერთად.

1.აკმაყოფილებსთუარამოქმედიკანონმდებლობისმოთხოვნებსკაზუსშიმოცემულიგა
მოსყიდვისუფლებითნასყიდობისხელშეკრულება?პასუხიდაასაბუთეთ.

2.სწორიათუარაგეჯაძისპოზიციასაკუთვნებელთანმიმართებით?

კა ზუ სი 43
ზეპირიფორმითდადებულითავდებობისხელშეკრულებითბალავაძე,როგორცთავდები
ჯინჯოლავას,როგორცმოვალეს,კრედიტორისწინაშევალდებულებისშესასრულებლად
თავდებადდაუდგა.კრედიტორმაბალავაძესმიმართადამისგანმოითხოვადაკმაყოფი
ლება.ბალავაძემუარიგანუცხადაკრედიტორსდაკმაყოფილებაზეიმმოტივით,რომკრე
დიტორსარუცდიაძირითადიმოვალისმიმართიძულებითაღსრულება.

1. სწორიათუარაბალავაძისპოზიცია?

2. რაფორმითიდებათავდებობისხელშეკრულება?

კა ზუ სი 44
დევაძესადაბოკერიასშორისსესხისხელშეკრულებაზეპირსიტყვიერადდაიდო.მსესხებ
ლის–ბოკერიასქონებრივიმდგომარეობახელშეკრულებისდადებისშემდეგარსებითად
გაუარესდა.შეშინებულიგამსესხებელი–დევაძედაუყონებლივითხოვსვალისდაბრუნე
ბას.ბოკერიასკიმიაჩნია,რომმისიქონებრივიმდგომარეობისგაუარესებაარანაირზე
გავლენასარმოახდენსსესხისხელშკერულებიდანგამომდინარეშესრულებაზე,ამიტომაც
დევაძესარააქვსუფლება,ვალისდაბრუნებადაუყოვნებლივმოითხოვოს.

1. აქვს თუ არა მოცემულ შემთხვევაში დევაძეს ვალის დაბრუნების დაუყონებლივ
მოთხოვნისუფლება?

2. რა ფორმას ითვალისწინებს სესხის ხელშკერულების დადებისთვის სამოქალაქო
კოდექსი?
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კა ზუ სი 45
15წლისჯორბენაძესკანონიერმაწარმომადგენელმათანხმობამისცასაგაკვეთილოსაა
თებისგანდამოუკიდებელდროსემუშავასკოლისბიბლიოთკაში.მუშაობის8კვირისშემ
დეგჯორბენაძემშეწყვიტამითითებულდამსაქმებელთანშრომითიურთიერთობა.რამდე
ნიმედღეშიკისულსხვასკოლისბიბლიოთეკაშიმოინდომამუშაობისდაწყება.

1. აქვსთუარაჯორბენაძესაღნიშნულისუფლება?

2. სჭირდებათუარაჯორბენაძესკანონიერიწარმომადგენლისთანხმობისხელახალიმო
პოვება?

კა ზუ სი 46
შპს„ბალუსა”დამისიდირექტორისგურამსანიკიძისცრუმაგიერპირებადცნობისმოთხოვ
ნით, შემოსავლების სამსახურმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში შუამდგომლობა
შეიტანა.

1. რომელიკოლეგიისგანსჯადიააღნიშნულიდავა?

2. სასარჩელომოთხოვნისუზრუნველყოფისრასახეგამოიყენებახოლმეასეთდროს?

კა ზუ სი 47
შპს„თაუერსს“ჰყავსორიპარტნიორი,ფიზიკურიპირიდაერთიდირექტორი–დავითახ
ვლედიანი.დავითახვლედიანმა მიმართასაჯარორეესტრსდამოითხოვადირექტორის
თანამდებობიდანგათავისუფლება.ამისშემდეგსაწარმოსარცერთიაქტიურიდირექტორი
აღარრჩებოდა.მარეგისტრირებელმაორგანომ–საჯარორეესტრისეროვნულმასააგენ
ტომ,დირექტორისგანცხადებისსაფუძველზე,შპს„თაუერსს“დაუდგინახარვეზი,როგორც
არასწორადრეგისტრირებულსაწარმოს.პარტნიორებმააღნიშნულიხარვეზიარაღმოფხ
ვრეს,კერძოდ,არდანიშნესახალიდირექტორი.

1.რახდებაიმშემთხვევაში,თუპარტიორებმადადგენილვადაშიარდანიშნესახალიდი
რექტორი?

კა ზუ სი 48
დავითჯოლოგუა2013წლის3იანვრიდან2017წლის5იანვრისჩათვლითიყოსაწარმოს
ხელმძღვნელობასადაწარმომადგენლობაზეუფლებამოსილიპირი.აღნიშნულისაწარმოს
საქმიანობაიყოპურფუნთუშეულისრეალიზაცია.2017წლის3იანვარსიგიდაინიშნაშპს
„ბეიქერსის“ხელმძღვანელობასადაწარმომადგენლობაზეუფლებამოსილპირად.ორი
ვე საწარმო ახორციელებდა იდენტურ საქმიანობას. შპს „ბეიქერსთან“ ხელშეკრულების
დადებისას,მისთვისცნობილიიყოინტერესთაკონფლიქტისშესახებ.საბოლოოდ,დავით
ჯოლოგუასადაშპს„ბეიქერს“შორისდადებულმახელშეკრულებამზიანიმოუტანასაზო
გადოებას.

1.„მეწარმეთაშესახებ’’საქართველოსკანონისმიხედვით,რისივალდებულებააქვსდამ
რღვევ–დავითჯოლოგუას?
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კა ზუ სი 49
ოთხმაფიზიკურმაპირმაგადაწყვიტაშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისდაფუ
ძება.მათამმიზნითშეადგინესინდივიდუალიზებული211წესდება,სადაცსაწარმოსყველა
სავალდებულორეკვიზიტიგანისაზღვრა.წესდებითპარტნიორებმაგანსაზღვრეს,რომმათ
მომავალშიშეუზღუდავად,ერთმანეთთანშეთანხმებისგარეშეშეეძლებათთავიანთსაკუთ
რებაშიარსებულიწილისგასხვისებადაარცერთპარტნიორსარექნებაწილისუპირატესი
შესყიდვისუფლება,იქნებაესსასყიდლიანითუუსასყიდლოფორმითგასხვისება.

1.„მეწარმთაშესახებ’’საქართველოსკანონისშესაბამისად,შესაძლებელიათუარა,აღ
ნიშნულდათქმასითვალისწინებდესსაწარმოსწესდება?

კა ზუ სი 50
სააქციოსაზოგადოება„დომინოს“,რომელიცარარის„ფასიანიქაღალდებისბაზრისშე
სახებ“ საქართველოსკანონითგანსაზღვრული ანგარიშვალდებული საწარმო, ჰყავს60
ჩვეულებრივიდაპრივილეგირებულიაქციისმქონეაქციონერი.ისინიაწარმოებენაქციათა
რეესტრს.ამისთვისმათარჰყავთდამოუკიდებელირეგისტრატორიდააქციათარეესტრის
წარმოებასთავადახორციელებენ.
1.რაშემთხვევაშიაუფლებამოსილისააქციოსაზოგადოებააქციათარეესტრიაწარმოოს
თავადდარაშემთხვევაშიავალდებული,ჰყავდესდამოუკიდებელირეგისტრატორი?

კა ზუ სი 51
ფიზიკურმაპირებმაგადაწყვიტესსოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისდაფუძ
ნება,წესდებისშესაბამისადგანისაზღვრაორიპარტნიორიდავითგობეჯიშვილიდანინო
ასანიძე.მათგანსაზღვრესსაწარმოსსახელწოდება,შპს„დნ“.

1.შეესაბამებათუარაპარტნიორებისმიერგანსაზღვრულისახელწოდებამოქმედიკა
ნონმდებლობისმოთხოვნებს?პასუხიდაასაბუთეთ.

კა ზუ სი 52
დავითშალიკაშვილმაგადაწყიტაკომანდიტურისაზოგადოებისდაფუძნება.წესდებისშესა
ბამისადგანისაზღვრა,რომისიქნებაკომანდიტისსტატუსისმქონეპარტნიორიდამასარ
ეყოლებასხვაპარტნიორი.

1.შესაძლებელიათუარა,კომანდიტურისაზოგადოებადააფუძნოსერთმაპირმა?ჩამოთ
ვალეთმეწარმესუბიექტები,რომელთადაფუძნებაცშეუძლიამხოლოდერთპირს.

კა ზუ სი 53
შპს„ბენეს“ერთერთმაპარტნიორმაგიორგიგიორგაძემთავისიწილილევანმაისურაძეს
მიჰყიდა.აღნიშნულიცვლილებისდარეგისტრირებისმიზნითმარეგისტრირებელორგანოს
წარედგინაწილისნასყიდობისხელშეკრულებადაპარტნიორთაკრებისოქმი.მარეგისტ
რირებელმაორგანომდაადგინახარვეზი.
1.რასაფუძვლითდაადგენდამარეგისტრირებელიორგანოხარვეზსთუგავითვალისწი
ნებთ,რომშპს„ბენე“2022წლისიანვარშიდაფუძნებულისაწარმოა?

2.მოქმედიმეწარმეთაშესახებკანონისთანახმად,რაშემთხვევაშიარაქვსუფლებასა
წარმოსგასცესდივიდენდი?
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კა ზუ სი 54
შპს„მნათემ“დაშპს„დოლჩევიტამ“კომანდიტურისაზოგადოებისდაფუძნებაგადაწყვიტეს.

1.აქვსთუარა2შპსსკომანდიტურისაზოგადოებისდაფუძნებისუფლება?

2.რამოთხოვნებსითვალისწინებსმოქმედიმეწარმეთაშესახებკანონიიმსოლიდარული
პასუხისმგებლობისსაზოგადოებისსაფირმოსახელწოდებასთანმიმართებით,რომელ
საცმხოლოდისეთიპარტნიორებიჰყავს,რომელთაპასუხისმგებლობაშეზღუდულია?

კა ზუ სი 55
შპს„ბაგი“მესამეკატეგორიისნავთობისმომპოვებელისაწარმოა.ბუღალტრულიაღრიცხ
ვის,ანგარიშგებისადააუდიტისზედამხედველობისსამსახურმაკომპანიასსახელმწიფოს
მიმართგანხორციელებულიგადახდებისშესახებანგარიშგებისწარდგენამოსთხოვა.
1.შეესაბამებათუარასამსახურისმოთხოვნამოქმედკანონმდებლობას?
2.რასნიშნავსაბრევიატურასდპ?

კა ზუ სი 56
გამყიდველსადამყიდველსშორისგაფორმდასაერთაშორისოგადაზიდვისხელშეკრულება
INCOTERMS2020ისრედაქციითDDPტერმინისქვეშ.
1.რატიპისტრანსპორტისთვისარისგანკუთვნილიDDPტერმინიINCOTERMS2020ის
რედაქციით?

კა ზუ სი 57
მჟავანაძემ შპს „კამპალიზინგთან“ლიზინგის ხელშეკრულება გააფორმა, რომლის მი
ხედვითაც მჟავანაძემ ლიზინგის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 კვირის ვადაში შპს
„ბარაკუდასგან“საბეჭდიაპარატურაუნდამიიღოს.მჟავანაძემლიზინგისსაგანიდადგე
ნილ ვადებში მიიღო, თუმცა წინასწარ დადგენილდა შეთანხმებულ გადახდის გრაფიკს
სისტემატურადარღვევს.შპს„კამპალიზინგს“ლიზინგისხელშეკრულებისმოშლასურს.
მჟავანაძეს მიაჩნია,რომლიზინგის გამცემს მხოლოდ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის
უფლებააქვსდაარახელშეკრულებისმოშლის.

1.შეესაბამებათუარამჟავანაძისპოზიციამოქმედკანონმდებლობას?

2.დასაშვებიათუარალიზინგისსაგნისხელმეორედგაცემალიზინგით?

კა ზუ სი 58
გიორგიგიორგაძესადაშპს„ლეგას“შორის3თვისვადითზეპირიფორმითგაფორმდა
შრომითიხელშეკრულება,რომლისმიხედვითაცგიორგაძეკომპანიის ITსამსახურშისა
ტიჟიორადდაინიშნა.სტაჟირებისგანმავლობაშიგიორგაძეანაზღაურებასარიღებდა.3
თვისგასვლისშემდეგ,გიორგაძესთანკვლავგაფორმდაანაზღაურებისგარეშესტაჟირე
ბისხელშეკრულება,ამჯერად9თვისვადით.
1.დაცულიათუარამოცემულშემთხვევაშიშრომისკოდექსითდადგენილიშრომისკონტ
რაქტისფორმისმოთხოვნა?

2.შეესაბამებათუარამოქმედკანონმდებლობასგიორგაძესთვისანაზღაურებისგარეშე
სტაჟირებისხელშეკრულებისმეორეჯერგაფორმება?
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კა ზუ სი 59
კეკელიძეშპს„კნაუფში“გაყიდვებისმენეჯერისპოზიციაზეადასაქმებული.კეკელიძესხში
რადუწევსმივლინებითსხვადასხვაქალაქებსადაქვეყნებშისიარული.ერთერთწელსმას
60სამუშაოდღისმივლინებებშიგატარებამოუწია.კეკელიძესპრეტენზიაარჰქონიადა
თანახმაიყოაღნიშნულიდღეებისგანმავლობაშისამუშაოადგილისდროებითშეცვლაზე.
მხარეებსშორისგაფორმებულშრომისკონტრაქტშიმივლინებასთანდაკავშირებითშრო
მისკოდექსისრეგულაციისგანგანსხვავებულიარაფერიამითითებული.

1.უშვებსთუარამოქმედიშრომისკანონმდებლობა60სამუშაოდღისგანმავლობაშიდა
საქმებულისმივლინებაშიყოფნას?

2.შეუძლიათუარადამსაქმებელსდასაქმებულიმივლინებაშიგაგზავნოსმასთანხელშეკ
რულებისგაფორმებიდან1თვისშემდეგ?

კა ზუ სი 60
შპს„დაკიმ“კომანდიტურისაზოგადოება„ლიანაბრეგვაძის“წინააღმდეგ,რომელსაც1
კომპლემენტარიდა3კომანდიტიჰყავს,სარჩელიშეიტანადამათშორისგაფორმებული
მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის კომანდიტური საზოგადოე
ბისთვისდაკისრებამოითხოვა.სასამართლომსარჩელიდააკმაყოფილადაკომანდიტურ
საზოგადოებასშპს„დაკისთვის“20000ლარისგადახდადააკისრა.კომანდიტურისაზო
გადოებისქონებამხოლოდ5000ლარისღირებულებისაა.სასამართლოსგადაწყვეტილე
ბის აღსრულება კომპლემენტარილიანა ბრეგვაძის პირადი ქონებიდანგანხორციელდა.
ბრეგვაძემიიჩნევს,რომისმხოლოდიმშემთხვევაშიიქნებოდასაზოგადოებისვალდებუ
ლებებისთვისთავისი ქონებით პასუხისმგებელი,თუკი პასუხისმგებლობის შეზღუდვის სა
მართლებრივფორმასბოროტადგამოიყენებდა,რაცმასარგანუხორციელებია.

1.შეესაბამებათუარამოქმედკანონმდებლობასლიანაბრეგვაძისპოზიცია?
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კაზუსებისპასუხებიკაზუსებისპასუხები

კა ზუ სი 1

1.არშეესაბამება,რადგანაცუფლებაუნარიანობისჩამორთმევადაუშვებელია.ფსიქიკუ
რიაშლილობისგამოქმედუუნაროდცნობისუფლებაცარჰქონდასასამართლოს,რა
მეთუსასამართლოასეთპირებსმხარდაჭერისმიმღებადცნობს.

2.ქმედუნარიანობაესარისფიზიკურიპირისუნარი,თავისინებითადამოქმედებითსრუ
ლიმოცულობითშეიძინოსდაგანახორციელოსსამოქალაქოუფლებებიდამოვალე
ობები. იურიდიულიპირისშემთხვევაში უფლებაუნარიანობადაქმედუნარიანობაერ
თმანეთისგანმკვეთრადგამიჯნულიკატეგორიებიარარის,რამეთუიურიდიულპირს
ორთავერეგისტრაციისმომენტიდანწარმოეშობა.

3.ფიზიკური პირის უფლებაუნარიანობა – უნარი, ჰქონდეს სამოქალაქო უფლებები და
მოვალეობები,წარმოიშობადაბადებისმომენტიდან.ფიზიკურიპირისუფლებაუნარია
ნობაწყდებამისიგარდაცვალებით.გარდაცვალებისმომენტადითვლებათავისტვინის
ფუნქციონირებისშეწყვეტა.

კა ზუ სი 2

1.ისპირი,რომელმაცგარდაცვლილადგამოცხადებულისქონებასასყიდლითშეიძინა,
ვალდებულიადაუბრუნოსმასესქონება,თუდამტკიცდება,რომქონებისშეძენისასმან
იცოდა,რომგარდაცვლილადგამოცხადებულიპირიცოცხალიიყო.ამდენად,გასარკ
ვევიაფლობდათუარასისაურიინფორმაციასლესელიძისმდგომარეობისშესახებ.

2.–პირისსაცხოვრებელადგილასარმოიპოვებაცნობები5წლისგანმავლობაში.

 პირიუგზო–უკვლოდდაიკარგაისეთგარემოებაში,რომელიცსიკვდილსუქადდა/სა
ვარაუდოამისიდაღუპვაუბედურიშემთხვევისგამოდაასეთიცნობებიარმოიპოვება6
თვისგანმავლობაში.

 სამხედროანსხვაპირისაომარმოქმედებებთანდაკავშირებითუგზო–უკვლოდდაი
კარგადასაომარიმოქმედებებისდამთავრებისდღიდანგასულიაარანაკლებ2წელი.

კა ზუ სი 3

1.დაცულია,რადგანაცკერძოსამართლისიურიდიულპირსკანონითაუკრძალავინების
მიერისაქმიანობისგანხორციელებისუფლებააქვს.

2.საჯაროსამართლისიურიდიულპირსაქვსსპეციალურიუფლებაუნარიანობა,რაციმას
ნიშნავს,რომმხოლოდკანონითანსადამფუძნებლოდოუმენტითგათვალისწინებული
საქამიანობისგანხორციელებისუფლებააქვს.ხოლოკერძოსამართლისიურიდიული
პირისუფლებაუნარიანობაზოგადია,რაცმასკანონითაუკრძალავინებსმიერისაქმია
ნობისგანხორციელებისუფლებამოსილებასანიჭებს.

კა ზუ სი 4

1.ერთობლივისაქმიანობა,იგივეამხანაგობაიურიდიულპირსარწარმოადგენს,თუმცა
მისიწევრებისმეშვეობითმასსასამართლოდავებშიმონაწილეობაშეუძლია.
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კა ზუ სი 5

1. არა,არშეესაბამება,რადგანაცსამოქალაქოკოდექსისმიხედვით,წილიქონებისან
უფლებისსახითშეიძლებაგადაეცესმესამეპირსხელშეკრულებისსხვამონაწილეთა
თანხმობით.ამასთან,უარითანხმობაზედაიშვებამხოლოდპატივსადებიმიზეზისარსე
ბობისას.

2. თუხელშეკრულებასხვარამესარითვალისწინებს,ხელშეკრულებისმონაწილეებიერ
თობლივადუძღვებიანსაქმეებსდაწარმოადგენენამხანაგობასმესამეპირებთანურ
თიერთობაში.

კა ზუ სი 6

1.გაქარწყლდება, რადგანაც სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, წარმომადგენლობითი
უფლებამოსილებაქარწყლდებაუფლებამოსილებისგამცემიპირისმხარდაჭერისმიმ
ღებადცნობით,თუმასმხარდაჭერაწარმომადგენლობითიუფლებამოსილებისანქო
ნებისგანკარგვისუფლებისგანსახორციელებლადდაუწესდა.

2.კანონისსაფუძველზე.

კა ზუ სი 7

1.დიახ,უშვებს.კაზუსშიმოცემულიაპირობითიგარიგებისმაგალითიპოზიტიურიპირო
ბით.

2.არა,სამოქალაქოკოდექსიპირობითიგარიგებებისთვისცალკერაიმეფორმასსავალ
დებულოწესითარადგენს,თუკითავადკონკრეტულიგარიგებისთვისარარისდადგე
ნილისავალდებულოწერილობითიფორმა.

კა ზუ სი 8

1.ა(ა)იპსმხოლოდსსიპადგარდაქმნაშეუძლია.

2.დიახ, უშვებს დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების შესაძ
ლებლობას.

კა ზუ სი 9

1.გარიგებაფორმადაუცველია,ამიტომაცისბათილია.

2.დიახწარმოადგენს,ყველახელშეკრულებაგარიგებაა.

3.შეცდომით,მოტყუებითდაიძულებითდადებულიგარიგებები

კა ზუ სი 10

1.სწორია, რადგანაც ჭანტურია ხელშეკრულებიდან გასვლას ახორციელებს. სახეზე
გვაქვსცალმხრივინებისგამოვლენა,რომლისთვისაცსაკმარისია,რომისმხარესმი
უვიდეს.
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კა ზუ სი 11

1.არჰქონდა.ხსენებულინიშნითემანსიპირებისთვისპირი16წელსუნდაიყოსმიღწეული,
ასევეგასარკვევია,რამდენადწარმოადგენსბიძამისკანონისმიერწარმომადგენელს.

2.შეზღუდულქმედუნარიანია.

კა ზუ სი 12

1.დიახ,რადგანაცგირავნობანივთზეაწარმოშობილიდამესაკუთრისცვლილებისმიუხე
დავადისმაინცქმედითიადამიჰყვებანივთს.

კა ზუ სი 13

1.არა,რადგანაცთუვალისგადაკისრებაზემესამეპირიდამოვალეშეთანხმდნენ,მისი
გადაკისრებისნამდვილობამოთხოვნისმფლობელისთანხმობაზეადამოკიდებული.

2.შეიძლებადაიდოსროგორცკრედიტორსადაახალმოვალესშორის,ისეძველსადა
ახალმოვალეებსშორის.

3.ვალისგადაკისრებაფორმათავისუფალიგარიგებაა.

4.ვალისგადაკისრებისთანავეწყდებამოთხოვნისუზრუნველსაყოფადგათვალისწინებუ
ლიგირავნობა,თუკიდამგირავებელიარგანაცხადებსთანხმობასამურთიერთობის
გაგრძელებაზე.

კა ზუ სი 14

1.შეწყედება,თუკითავდები–ლიპარტელიანიარგანაცხადებსთანხმობასამურთიერ
თობისგაგრძელებაზე.

2.მოთხოვნისდათმობითახალმფლობელზეგადადისმისიუზრუნველყოფისსაშუალებე
ბიცადამოთხოვნასთანდაკავშირებულისხვაუფლებებიც.

კა ზუ სი 15

1.საკუთრებისუფლებაწარმოეშობამეაღნაგეს–ერემაძეს.

2.აღნაგობისგარიგებაუნდადაიდოსწერილობითდადარეგისტრირდესსაჯარორეესტრში.

3.უშვებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, მხოლოდიპოთეკითდა არა გირავ
ნობითდატვირთვა,რადგანაც აღნაგობა იზიარებს უძრავი ნივთებისთვისდადგენილ
სამართლებრივრეჟიმს.

კა ზუ სი 16

1.სახეზეაპირადისერვიტუტი.

2.პირადიდასაგზაოსერვიტუტი.

კა ზუ სი 17

1.არა,რადგანაცმსგავსიშინაარსისშემცველიიპოთეკისხელშეკრულებააუცილებლად
სანოტაროწესითდამოწმებასმოითხოვს.
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2.უძრავიქონებისსპეციალისტისმეშვეობითაუქციონზეგაყიდვა;ნოტარიუსისმიერგაცე
მულისააღსრულებოფურცელი;მხარეთაშორისშეთანხმებულიაუქციონისგანგანსხვა
ვებულიწესი;იპოთეკისსაგნისაუქციონზეიძულებითგაყიდვასასამართლოსგადაწყ
ვეტილებისსაფუძველზე.

კა ზუ სი 18

1.არა,რადგანაცვალდებულებისდარღვევაუმნიშვნელოიყო.
2.მიღებულიშესრულებადასარგებელიმხარეებსუბრუნდებათ.

კა ზუ სი 19

1.არშეესაბამება,ბესთანხანასყიდობისფასშიითვლება.
2.თუკივალდებულებასბესმიმცემიდაარღვევსისკარგავსბესთანხას,ამასთან,ბეჩაით
ვლებაზიანისანაზღაურებისანგარიშში.თუვალდებულებასბესმიმღებიდაარღვევსმან
ორმაგადუნდადააბრუნოსთანხა,ამასთან,ბესმიმცემსშეუძლიამოითხოვოსზიანის
ანაზღაურება.

კა ზუ სი 20

1.მოვალეს შეუძლია არ განახორციელოს შესრულება, ასეთ დროს ვადაგადამცილებ
ლადკრედიტორიჩაითვლება.

კა ზუ სი 21

1.არა,არაქვს.
2.დიახ,აქვს.
3.პირგასამტეხლო,ბე,მოვალისგარანტია.

კა ზუ სი 22

1. არა,რადგანაც ამტიპის შეზღუდვა მხოლოდიმ შემთხვევაში მოქმედებსთუ იპოთე
კით ხდებაფიზიკურ პირზე გასაცემი/გაცემული სესხის/კრედიტის ხელშეკრულებიდან
გამომდინარემოთხოვნისუზრუნველყოფა.

2. დიახ,სავალდებულოა,თუმცასანოტაროდამოწმებისწესიარვრცელდებაკომერცი
ულიბანკის,მიკროსაფინანსოორგანიზაციისადაარასაბანკოსადეპოზიტოდაწესებუ
ლების−საკრედიტოკავშირისმოთხოვნებისუზრუნველსაყოფადდადებულიპოთეკის
ხელშეკრულებებზე.

კა ზუ სი 23

1.იპოთეკარსშეუძლიამიმართოსსასამართლოსდამოითხოვოსმისთვისნივთისსამარ
თავადგადაცემა.

2.იძულებითიაღსრულებისათვისუფლებამოსილიიპოთეკარისგანცხადებისსაფუძველ
ზე სასამართლოს შეუძლია აუქციონზე იძულებითი გასხვისების ნაცვლადდაადგინოს
ნივთის იძულებითი მართვა (სეკვესტრი). ასეთ შემთხვევაში სასამართლო მართვის
ფუნქციასგადასცემსმმართველს,რომელიცშეიძლებაიყოსიპოთეკარიც.იძულებითი
მართვაუნდაგაუქმდეს,როდესაცკრედიტორიდაკმაყოფილებულიაანაშკარაა,რომ
მართვისგზითკრედიტორისდაკმაყოფილებავერმოხერხდება.
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კა ზუ სი 24

1.არა,კომანდიტურსაზოგადოებაშიხელმძღვანელობისუფლებააქვთპერსონალურად
პასუხისმგებელპარტნიორებს (კომპლემენტარებს),თუ პარტნიორთაგადაწყვეტილე
ბითსამეწარმეოსაზოგადოებისხელმძღვანელადსხვაპირიარდაინიშნება.

კა ზუ სი 25

1.არა,ასეთიჩანაწერიბათილიარარის,რამეთუკანონიპირდაპირითვალისწინებსუპი
რატესიშესყიდვისუფლებისწესდებითგაწერისშესაძლებლობას.

კა ზუ სი 26

1. არარისსწორი.თუაქციებისშეძენისშედეგადაქციონერსსაკუთრებაშიაქვსსააქციო
საზოგადოებისხმების95%ზემეტი,მხოლოდამშემთხვევაშიაქვსმასუფლება,სა
მართლიანფასადგამოისყიდოსსხვააქციონერთააქციები.

კა ზუ სი 27

1.მიწისნაკვეთისადასხვაუძრავინივთისგამყიდველსეკისრებანასყიდობისხელშეკ
რულებისგაფორმების,საჯარორეესტრშირეგისტრაციისადაამისათვისაუცილებელი
საბუთებისწარდგენისხარჯები,თუმხარეთაშეთანხმებისსაფუძველზეხელშეკრულე
ბითსხვარამარარისგათვალისწინებული.ამდენად,თუკიმხარეებიხელშეკრულებით
განსხვავებულწესზეარშეთანხმებულან,რეგისტრაციისმოსაკრებლისგადახდაკეჭაყ
მაძესეკისრება.

2.მოძრავინივთისშემთხვევაში,გაყიდულინივთისგადაცემასთანდაკავშირებულიხარჯე
ბი,კერძოდ,აწონის,გაზომვისადაშეფუთვისხარჯები,ეკისრებაგამყიდველს,ხოლო
ხელშეკრულებისდადებისადგილიდანსხვაადგილზესაქონლისმიღებისადაგადაგზავ
ნისხარჯები–მყიდველს,თუხელშეკრულებითსხვარამარარისგათვალისწინებული.

კა ზუ სი 28

1.თუ გამყიდველმა მყიდველს იმაზე ნაკლებირაოდენობით მიაწოდა საქონელი, ვიდ
რეესხელშეკრულებითიყოგათვალისწინებული,სამოქალაქოკოდექსისმიხედვით,
მყიდველსუფლებააქვსუარითქვასსაქონლისმიღებაზე;ხოლო,იმშემთხვევაში,თუ
მყიდველიმიიღებსასეთსაქონელს,მაშინფასსგადაიხდისსახელშეკრულებოფასის
პროპორციულად.ამდენად,მყიდველისქცევამოცემულკაზუსშიმოქმედიკანონმდებ
ლობისშესაბამისია.

2.სამოქალაქოკოდექსისმიხედვით,ნივთინივთობრივადუნაკლოა,თუიგიშეთანხმებუ
ლიხარისხისაა.ხოლოთუხარისხიმხარეებსშორისწინასწარარარისშეთანხმებული,
მაშინნივთიუნაკლოდმიიჩნევა,თუკიიგივარგისიახელშეკრულებითგათვალისწინე
ბულიანჩვეულებრივისარგებლობისათვის.ნაკლსასვეუთანაბრდება,თუგამყიდველი
გადასცემსნივთისმხოლოდერთნაწილს,სულსხვანივთს,მცირერაოდენობითან,თუ
ნივთისერთინაწილინაკლისმქონეა,გარდაიმშემთხვევისა,როცანაკლიარსებით
გავლენასვერმოახდენსშესრულებაზე.ხოლო,ნივთიუფლებრივადუნაკლოა,თუმე
სამეპირსარშეუძლიამყიდველსპრეტენზიაგანუცხადოს,თავისიუფლებებისგამო.
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კა ზუ სი 29

1.არარისდაცული,რადგანგანვადებითნასყიდობისხელშეკრულებააუცილებლადწერი
ლობითფორმითიდება,რომელშიცგათვალისწინებულუნდაიქნესკანონითდადგენი
ლიპირობები.

2. მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, განვადებით ნასყიდობის
ხელშეკრულებაფორმასავალდებულოგარიგებასწარმოადგენსდააუცილებელიამისი
წერილობითიფორმითდადება, თუკი გამყიდველი მყიდველს ნივთს გადასცემს, მა
შინხელშეკრულებადადებულადიქნებამიჩნეულიდაფორმისნაკლიგამოსწორდება.
ასეთშემთხვევაში,აბესაძევალდებულიიქნებაგადაიხადოსმხოლოდხელშეკრულების
ფასი–1490ლარიდაარაპროცენტი.

კა ზუ სი 30

1.სამოქალაქოკოდექსისთანახმად,უპირატესიშესყიდვისუფლებაარცსხვაპირსგადა
ეცემადაარცმემკვიდრეობითგადადის.თუმცა,აღნიშნულიდანაწესიდისპოზიციურია,
რაციმასნიშნავს,რომმხარეებსშეუძლიათგანსხვავებულწესზეშეთანხმებაც.

2. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, თუ მესამე პირმა ხელშეკრულებით იკისრა დამა
ტებითივალდებულება,რომლისშესრულებისშესაძლებლობაცუპირატესიშესყიდვის
უფლების მქონეს არა აქვს, მაშინ მან, დამატებითი ვალდებულების ნაცვლად, უნდა
გადაიხადოსმისიღირებულება. ამდენად,ჩიმაკაძესშეუძლიასარემონტოსამუშაოე
ბის უშუალოდგანხორციელებისნაცვლად,მოახდინოსამმომსახურებისღირებულე
ბისთანხისგადახდა.იმშემთხვევაში,როცაშეუძლებელიადამატებითივალდებულების
ფულადი შეფასება, მაშინ უპირატესი შესყიდვის უფლების გამოყენებადაუშვებელია.
მოცემულიკაზუსიდანარჩანს,რომდამატებითივალდებულების–ამშემთხვევაშისა
რემონტოსამუშაოებისფულადიშეფასებაშეუძლებელია.თუდადგინდება,რომხელ
შეკრულებაუპირატესიშესყიდვისუფლებისათვისგვერდისასავლელადდაიდო,დამა
ტებითივალდებულებისთაობაზეშეთანხმებაძალასკარგავს.

კა ზუ სი 31

1. არა,რადგანაც, ამ შემთხვევაში, უნდა გაფორმებულიყო შრომის კონტრაქტი, ვინაი
დანჩიმაკაძეშპს“ფამუქის”ორგანიზაციულიმოწყობისპირობებში,ამუკანასკნელის
ქონებითადამისიდაქვემდებარებითასრულებსკონკრეტულსამუშაოს,შეთანხმებული
ანაზღაურებისსანაცვლოდ.

2. მომსახურებისხელშეკრულებისორივემხარეშეიძლებაიყოს,როგორცფიზიკური,ისე
იურიდიულიპირები,ხოლოშრომისკონტრაქტისშემთხვევაში,დამსაქმებელიშეიძლე
ბაიყოს,როგორცფიზიკური,ისეიურიდიულიპირი,თუმცადასაქმებულიყოველთვის
ფიზიკურიპირია.გარდაამისა,დასაქმებული,როგორცწესი,დამსაქმებლისქონების
გამოყენებით ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს. დასაქმებული დამსაქმე
ბელთანდაქვემდებარებულურთიერთობაშიიმყოფება.მომსახურებისხელშეკრულება
ფორმათავისუფალი ხელშეკრულებაა, ხოლო შრომის კონტრაქტისფორმის საკითხი
შრომისკოდექსითსპეციფიკურადაადარეგულირებული.
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კა ზუ სი 32

1. შრომისკოდექსისმიხედვით,ბათილიაშრომისშინაგანაწესისისდებულება,რომელიც
ეწინააღმდეგებაინდივიდუალურშრომითხელშეკრულებას.ასე,რომუპირატესობამი
ენიჭებაშრომისკონტრაქტისდებულებას.

კა ზუ სი 33

1. შრომისხელშეკრულებაგამოსაცდელივადითიდებამხოლოდწერილობით,მაქსიმუმ
6თვისვადით.ასერომ,მოცემულკაზუსშიდარღვეულიაკონტრაქტისფორმა,თუმცა5
თვიანიგამოსაცდელივადითხელშეკრულებისდადებაკანონიერია.

2. არარისსწორი.რადგანაცგამოსაცდელივადითშრომისკონტრაქტისდადებისშემთხ
ვევაში,დამსაქმებელსუფლებააქვსგამოსაცდელივადისპერიოდშინებისმიერდროს,
მიზეზისმითითებისგარეშე,გაათავისუფლოსგამოსაცდელივადითდადებულიშრომის
კონტრაქტისმხარე–დასაქმებული.

კა ზუ სი 34

1. არწარმოადგენს,რადგან“დამწყებსაწარმოდ”მიიჩნევასაწარმო,რომლისრეგისტ
რაციიდანმართალიაარგასულა48თვე,თუმცააღნიშულიწესიარვრცელდებამეწარ
მესუბიექტზე,რომელიცშექმნილიარეორგანიზაციისშედეგად. ,,მეწრმეთაშესახებ’’
კანონისმიხედვითკირეორგანიზაციისერთერთიფორმააგაყოფა(გამოყოფა).

2. გამომდინარეიქიდან,რომშპს„კარაკალა“ვერაკმაყოფილებს„დამწყებსაწარმოდ“
მიჩნევისწინაპირობებს,მოცემულშრომითურთიერთობაზეჩვეულებრივგავრცელდე
ბაშრომითიკონტრაქტისვადიანობისშეზღუდვისდებულებები.კაზუსიდანარიკვეთება
რომელიმეისეთიკანონისმიერისაფუძველი,რაც1წელზენაკლებივადითშრომითი
კონტრაქტისდადებისშესაძლებლობასიძლევა,ასეთშემთხვევაშიკიშრომითიკონტ
რაქტიუვადოდდადებულადმიიჩნევა.

კა ზუ სი 35

1. არშეესაბამება.შვებულებისმოთხოვნისუფლებადასაქმებულს11თვისგასვლისშემ
დეგწარმოეშობა,თუმცა,გამოსათვლელვადაშიითვლებადასაქმებულისფაქტობრი
ვადნამუშევარიდროდადამსაქმებულისბრალითგამოწვეულიიძულებითიმოცდენის
დრო.გამომდინარეიქიდან,რომდასაქმებულიდამსაქმებლისბრალითვერახორცი
ელებდათავისსამსახურებრივფუნქციამოვალეობებს,რადგანცისსამსახურიდანკა
ნონისდარღვევითიყოგათავისუფლებული,აღნიშნულიდროდამსაქმებლისბრალით
გამოწვეულიძულებითმოცდენისდროშიჩაითვლება.

კა ზუ სი 36

1. არა,არაქვს,რადგანაცშრომისკოდექსისმიხედვით,სახელშეკრულებოურთიერთო
ბისდასრულებისშემდეგ,ხელშეკრულებისდადებისშეზღუდვაარშეიძლებადაუწეს
დეთგანათლების,მეცნიერებისადაკულტურისსფეროებშიმოღვაწეპირებს.

2. იმშემთხვევაში,თუშეთავსებადისამუშაოხელსუშლისძირითადსაქმიანობასანშეთავ
სებითდამსაქმებელიძირითადიდამსაქმებლისკონკურენტია.
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კა ზუ სი 37

1. არა, არ აქვს. შრომის კოდექსი ამომწურავად ჩამოთვლის შრომის ხელშეკრულების
შეწყვეტისსაფუძვლებსდამხარეებსშორისდადებულიხელშეკრულებითაღნიშნული
წესისშეცვლაარშეიძლება.

2. დასაქმებულისთვის2თვისანაზღაურებისკომპენსაციისვალდებულება.

კა ზუ სი 38

1. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, მიმწოდებელთან დადებულ ხელშეკრულებაში
ცვლილებებისშეტანა,რომლებიცგავლენასახდენსლიზინგისმიმღებისუფლებებზე,
დასაშვებია მხოლოდლიზინგის მიმღების თანხმობით. ამასთანავე, ამ დებულებების
საწინააღმდეგომხარეთაშეთანხმებაბათილია.ამდენად,თუკაზუსშიმოცემულიცვლი
ლებაგიორგაძის,როგორცლიზინგისმიმღებისუფლებებზეგავლენასმოახდენს,მაშინ
აუცილებელიიქნებამისითანხმობა,მიუხედავადხელშეკრულებაშიმოცემულისაწინა
აღმდეგოდანაწესისა.

კა ზუ სი 39

1. სახეზეგვაქვსნარდობისხელშეკრულება.

2. მაისურაძეს, როგორც შემკვეთს სამოქალაქო კოდექსი ანიჭებს უფლებას, სამუშა
ოსდასრულებამდენებისმიერდროს,ყოველგვარიმიზეზისმითითებისგარეშე,უარი
თქვასხელშეკრულებაზე.თუმცა,შემკვეთმაუნდააუნაზღაუროსმენარდესშესრულებუ
ლისამუშაოდახელშეკრულებისმოშლითმიყენებულიზიანი.

კა ზუ სი 40

1. მეიჯარეს–ლიპარტიას.

კა ზუ სი 41

1. სამოქალაქოკოდექსისმიხედვით,მემკვიდრეებსშეუძლიათუარიგანაცხადონხელშეკ
რულებისმოშლაზედასაიჯაროურთიერთობისგაგრძელებამოითხოვონ,თუმათუშუ
ალოდანმესამეპირებისმეშვეობითშეუძლიათიჯარითგადაცემულიქონებისსწორი
სამეურნეოგამოყენება.

კა ზუ სი 42

1.არა,რადგანაც გამოსყიდვის მაქსიმალური ვადაა10 წელი,რომლის გაგრძელებაც
დაუშვებელია.

2.დიახ,სწორია.

კა ზუ სი 43

1. იმშემთხვევაში,თუსახეზეგვაქვსჩვეულებრივითავდებობა,ბალავაძისპოზიციასწორია.

2. თავდებობის ნამდვილობისათვის საჭიროა თავდების წერილობითი განცხადება და
თვითთავდებობის ხელშეკრულებაშითავდების პასუხისმგებლობისრაოდენობრივად
განსაზღვრულიმაქსიმალურითანხისმითითება.
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კა ზუ სი 44

1. დიახ,თუკიმისიქონებრივიმდგომაროებისარსებითიგაუარესებასაფრთხესშეუქმნის
სესხისდაბრუნებისმოთხოვნას.

2. დასაშვებია,როგორცზეპირი,ისეწერილობითიფორმითსესხისხელშეკრულებისდადება.

კა ზუ სი 45

1. დიახ,აქვს.

2. არა,არსჭირდება.

კა ზუ სი 46

1. ადმინისტრაციულსაქმეთაკოლეგიის.

2. შემოსავლების სამსახურითავადვე ადენს საგადასახადოგირავნობისადა იპოთეკის
გამოყენებას.

კა ზუ სი 47

1.იწყებაიძულებითილიკვიდაციისპროცესი.

 კა ზუ სი 48

1.ვალდებულიადათმოსამსაზოგადოებიდანგასამრჯელოსმიღებისმოთხოვნისუფლე
ბადააანაზღაუროსზიანი.

კა ზუ სი 49

1.დიახ,შესაძლებელიასაწარმოსწესდებითგანისაზღვროსწილისშეუზღუდავადგაყიდ
ვისშესაძლებლობა.

კა ზუ სი 50

1.სააქციოსაზოგადოება,რომლისაქციონერთარაოდენობა50ზემეტია,ვალდებულია
აქციათა რეესტრი აწარმოოს დამოუკიდებელი რეგისტრატორის მეშვეობით, მასთან
დადებულიხელშეკრულების საფუძველზე.თუ აქციონერთარაოდენობა50ან50ზე
ნაკლებია,საზოგადოებასშეუძლიააწარმოოსაქციათარეესტრითვითონანდამოუკი
დებელირეგისტრატორისმეშვეობით.

კა ზუ სი 51

1.არა, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სახელწოდება უნდა შეიცავეს
სულცოტაერთიპარტნიორისსახელს„სპს“–ისდამატებით.

კა ზუ სი 52

1.არა,კომანდიტურსაზოგადოებასაუცილებელიაჰყავდესმინიმუმორიპარტნიორი,კო
მანდიტიდაკომპლემენტარი;ერთმაპირმაშეიძლებადააფუძნოსშეზღუდულიპასუხის
მგებლობისსაზოგადოებადასააქციოსაზოგადოება.
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კაზუსებისპასუხები

კა ზუ სი 53

1.2022წლის1იანვრიდანძალაშიაახალიმეწარმეთაშესახებკანონი,რომლისმიხედ
ვითაცსარეგისტრაციომონაცემებშიცვლილებისგანხორციელებისშემთხვევაშიმარე
გისტრირებელორგანოსასევეუნდაწარედგინოსკონსოლიდირებულისადამფუძნებ
ლოშეთანხმება.

2.სამეწარმეოსაზოგადოებასარაქვსუფლება,გასცესდივიდენდი,თუესსამეწარმეო
საზოგადოებისგადახდისუუნარობასგამოიწვევს.

კა ზუ სი 54

1.დიახ,აქვს.

2.თუსოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებაშიპერსონალურადპასუხისმგებე
ლიპირიარისმხოლოდისეთისაზოგადოება,რომლისპარტნიორთაპასუხისმგებლო
ბაშეზღუდულია,მისისაფირმოსახელწოდებაუნდაშეიცავდესდამატებას„შეზღუდული
პასუხისმგებლობისსპს“.

კა ზუ სი 55

1. არა,არშეესაბამება,რადგანაცბუღალტრულიაღრიცხვის,ანგარიშგებისადააუდიტის
შესახებსაქართველოსკანონისმიხედვით,ამტიპისანგარიშგებისწარდგენისვალდე
ბულებააკისრიამხოლოდისეთსდპსადაპირველიკატეგორიისსაწარმოს,რომლის
საქმიანობამოიცავსწიაღითსარგებლობას(მათშორის,ნავთობისადაგაზისმოპოვე
ბას)ანბუნებრივიწარმოშობისტყეშიხეტყისდამზადებას,

2.საზოგადოებრივიდაინტერესებისპირი.

კა ზუ სი 56

1.ნებისმიერიტიპისტრანსპორტისთვის.

კა ზუ სი 57

1.არშეესაბამება,რადგანაცსამოქალაქოკოდექსისმიხედვით,ლიზინგისგამცემსშეუძ
ლიამოშალოსლიზინგისხელშეკრულება,თულიზინგისმიმღებიარსებითადარღვევს
თავისვალდებულებებს.

2.დიახ,სამოქალაქოკოდექსისმიხედვით,ლიზინგითგაცემულიქონებალიზინგისხელ
შეკრულებისვადისგასვლისასანვადაზეადრეშეწყვეტისასგანმეორებითშეიძლება
გაიცესლიზინგით,მაგრამიმისათვის,რომმასზეგავრცელდესლიზინგისმარეგული
რებელისამოქალაქოკოდექსისდებულებები,ლიზინგისგამცემმაუნდამოიპოვოსლი
ზინგისმიმღებისგანქონებისდამოუკიდებელიშერჩევისდადასტურება.

კა ზუ სი 58

1.არა,არარისდაცული.შრომისკოდექსისმიხედვით,სტაჟიორისადადამსაქმებლის
ურთიერთობასაწესრიგებსწერილობითიხელშეკრულება.ამხელშეკრულებაშიდეტა
ლურადუნდაიყოსაღწერილისტაჟიორისმიერშესასრულებელისამუშაო.

2.არა,შრომისკოდექსისმიხედვით,პირსუფლებააქვს,ერთსადაიმავედამსაქმებელ
თანანაზღაურებისგარეშესტაჟირებაგაიაროსმხოლოდერთხელ.
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X თავი

კა ზუ სი 59

1. დიახუშვებს,თუკიდასაქმებულიამაზეთანახმაა.შრომისკოდექსისმიხედვით,დამსაქ
მებლისმიერწელიწადში45კალენდარულდღეზემეტივადითდასაქმებულისმივლი
ნებაშიგაგზავნაშრომითიხელშეკრულებისარსებითიპირობებისშეცვლადმიიჩნევა.
არსებითიპირობებისშეცვლაზეკიაუცილებელიადასაქმებულისთანხმობა.მოცემული
კაზუსიდანირკვევა,რომკეკელიძეთანახმაიყო60სამუშაოდღისმივლინებაშიგატა
რებაზე.

2. დიახ,შეუძლია.შრომისკოდექსიმსგავსვადებსარითვალისწინებს,თუკიუშუალოდ
შრომისხელშეკრულებითარარიანმხარეებიგანსხვავებულწესზეშეთანხმებული.

კა ზუ სი 60

1.არა, არ შეესაბამება, მეწარმეთა შესახებ კანონის მიხედვით, კომანდიტური საზო
გადოების პერსონალურად პასუხისმგებელი პარტნიორები – სრული პარტნიორები
(კომპლემენტარები)საზოგადოებისვალდებულებებისათვისკრედიტორებისწინაშეპა
სუხსაგებენსოლიდარულად,ანუთითოეულიპარტნიორივალდებულებებისათვისპა
სუხს აგებს მთელითავისი ქონებით, პირდაპირდა უშუალოდ. პარტნიორებს შორის
სხვაგვარიშეთანხმებაბათილიამესამეპირისათვის.





ქართული ბიზნესსამართალი
(სახელმძღვანელო და პრაქტიკული სავარჯიშოები) 
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